
 به نام دوست 

 رمان ال آی

 «فصل اول»

هنی گرفت و چند قدم جلو رفت تا به مقابل آیفون تصویری آنگاهش را از در بزرگ 

اش حبس کرد، دکمه را رسید. دستش را با تعلل جلو برد و با دم بلندی که درون سینه

با تیک  خالصه شد و در« بفرمایید»فشرد و منتظر ماند. صدای آقای امیری فقط در کلمه 

 کوتاهی باز شد.

خانه را تا با قدم هایی کوتاه فاصله حیاط نسبتا بزرگ و باغچه های کوچک و مستطیلی 

ن آ، خانمطی کرد. نگاهش به سختی از باغچه کنده شد و سعی کرد به یاد نیاورد که مونا 

ن صدای نرم و لطیف که برای زنی به آداشتنی و خوش خنده، با زن شصت ساله دوست

شد که در کنارش بود و بیشتر رسید و دو سال میاو، بس عجیب و جوان به نظر می سن

 گذراند، چقدر به این باغچه و این حیاط با صفا عالقه داشت. ساعات روز را با او می

تقه ای به در ورودی زد و متتظر ماند تا اجازه وارد شدن بشنود. برخالف انتظارش این 

چهره خود آقای امیری از پشت در نمایان شد. با دستپاچگی بار به جای اجازه کالمی، 

 :اندکی، در سالم دادن پیشدستی کرد و آقای امیری با نگاهی کوتاه گفت

 .بفرمایید، خیلی خوش اومدین -

را همزمان با ورودش به خانه ادا کرد. نگاهش ناخواسته به چهارگوشه  اشهستهآ تشکر

 سکوت و سکون، دلش گرفت.همه خانه کشیده شد و از دیدن این

 :میانه سالن بزرگ پذیرایی ایستاد و به عقب چرخید و رو به آقای امیری گفت



م رو اگیرم. اومدم وسایل باقی موندهتون رو نمیببخشید که مزاحم شدم، زیاد وقت_ 

 .ببرم

آقای امیری از پشت آن عینک مستطیلی خوش فرمش نگاهش کرد و با همان لحن پر از 

 :شباهت عجیبی به لحن مادر خدابیامرزش داشت گفت که نوازش،

 پس راحت باشین.  ؛ثل خونه خودتونهمفراموش نمی کنم که اینجا _ 

به  «پس با اجازه» لبخندی به رسم ادب، محو و بی نشاط روی لب نشاند و با گفتنِ

 سمت اتاق راه کج کرد و آقای امیری را همانجا پشت سرش جا گذاشت.

های تهران بود. قد بلند و چهارشانه، با سی و پنج ساله و معاون یکی از بانکنیما امیری، 

 کم پشت و اندامی تپل.. بسیار مهربان و سر به زیر، آرام و مودب.  موهایی نسبتاً

اش خارج ه بلندی از سینهآدست هایش را درون جیب شلوارش فرو کرد و نفسش را با 

رش خیلی زود بود وقتی که در ذهنش به دنبال کرد و با خودش فکر کرد برای مرگ ماد

حتی به پادرمیانی مادرش فکر کرده بود اما  .راهی برای راضی کردن این پرستار زیبا بود

دوست داشت  .را در معذوریت قرار بدهد ل آیخواست ابعد پشیمان شده بود چون نمی

مادرش از او  اگر قرار است این دختر جوان و مرموز که دو سال در ازای پرستاری

و به او  گرفتحقوق دریافت کرده بود، البته حقوقی که مادرش بعد از فوت همسرش می

با خواست و اراده خودش باشد نه تحمیل و  ،، او را به همسری انتخاب بکندمی داد

 معذوریت!

ای که سکوتش آزاردهنده شده بود و با ذهنی درگیر، ال آی با نگاهی کدر به خانه

 وچکش گذاشت.کدستی نینه جمع کرد و داخل کیفابا طموسایلش را 



قبل از اینکه از اتاق خارج بشود دستی به صورت خیس  از اشکش کشید و زیر لب 

 :زمزمه کرد

 امروز با دیدن این خونه خالی واقعا باورم شده که دیگه جایی اینجا ندارم.-

ود و البته که نیما امیری هم او بیشتر از این جهت که کارش را از دست داده بود، نگران ب

اش را درک می کرد و برای همین در این چند روزی که از چهلم مادرش گذشته نگرانی

دانست چطور آن را مطرح کند که از بود، مدام ذهنش درگیر این موضوع بود اما نمی

 ل آی پیشداوری منفی نشود. سمت اِ

 ای نسبتاًقدم جلوتر آمد. با فاصلهاز اتاق، نیما تکانی خورد و چند  اشبا خارج شدن

 ،ل آی که از نگاهش فراری بود و به جای او نگاهش را به زمین دوخته بودکوتاه از اِ

-شود که اصال به چشمایستاد و در ذهنش محاسبه کرد که این دختر دقیقا چه مدتی می

بدون اش رسید. به همان روزی که ال آی کند و به روز خواستگاریهایش نگاه نمی

 اش زد. تعلل یا فکر کردن دست رد به سینه

 لبخندی زد و گفت:

 تون.اجازه بدین برسونم-

ال آی سرش را به طرفین تکان داد، حرکات ظریفش ذاتی بود اما توان به افسار کشیدن 

 مردی مثل نیما را داشت. 

 .تونتونم برم ممنون از لطفخودم می-

تونم شما رو رم سر کار، میخودمم دارم می .کنملطف تلقی نمیمن این کار رو خب -

 .هم تا یه جایی برسونم

 .تون بشمخوام مزاحمآخه نمی-



 :تر شدلحن نیما، نرم

ذارم، این یه لطفه از بازم که اشتباه فکر کردین خانم، من اسم این رو مزاحمت نمی-

 جانب شما!

کرد چطور این می تواند یک  اش را قبول کرد و با خودش فکرل آی به ناچار همراهیاِ

های پنهان و جمالت دوپهلو، دانست که همه این مراقبتهم می لطف باشد؟ خودش

 .گرفتاما او هیچ حسی از این رفتارها نمی است آقای امیریبه عالقه  ترین اشارهستقیمم

ای به نام دوست داشتن و دوست داشته هاست که یخ زده و با واژهانگار قلبش سال

 بیگانه است. شدن،

شد همان چیزی که داخل او از هر دوست داشته شدنی هم فراری بود چون عاقبتش می

 آن ماشین، وقتی سکوت سنگین توسط نیما امیری شکسته شد، اتفاق افتاد.

 جدید بودین؟ رتوی این چهل و چند روز، دنبال کا-

به سمت نیما امیری اش گرفت و نیمرخش را ال آی نگاه محجوبش را از شیشه کناری

 :گفت یزیبرگرداند. با صدای ر

ها به خیلی و امخونهبله.. به آقای شاهرودی که من رو به شما معرفی کرد، به هم-

 .سپردم

 زد جایی نداشت؟ها حرف میهایی که او از آننیما با خودش فکر کرد چرا در بین گزینه

اش را از و با لحنی که گیرایی های ظریفش را به دور دسته کیفش گره زدال آی دست

 :دست داده بود، ادامه داد

ولی متاسفانه توی این زمونه کار پیدا کردن خیلی سخته، اونم وقتی تحصیالتت کمه و -

 .تجربه خاصی نداری و هیچ فردی که تاییدت کنه هم نیست



 :گفتنیما نفس بلندی کشید و 

گی هیچ قیدهات توجه کن.. وقتی میچینی به ها رو توی ذهنت کنار هم میوقتی جمله-

ها سپردی گی به خیلیوقتی می ،کس برای تاییدت نیست قبلش من رو در نظر بگیر

هم بودن من رو در نظر بگیر. چرا به خودم نسپردی تا دنبال یه کار مناسب  قبلش باز

 باشم برات؟

ه اگر مشروط نبود ای کهای خالصانهال آی با شرمندگی در برابر این اندازه از مهربانی

 :توانست خیلی دلچسب باشد، جواب دادمی

تمام این دو سال که پرستار مادرتون بودم شما از هیچ لطف و کمکی در دلیلش اینه که -

 تون. خواستم بیشتر از این توی دردسر بندازمیدریغ نکردین، دیگه نم

 .رو همیشه یادت باشهوقت هیچ دردسری برای من وجود نداشته، این از جانب تو هیچ_ 

 فهمید این پسرِتازه می .کردهای مفرد خطاب میاولین باری بود که نیما او را با فعل

سال تازه به یادش افتاده بود ازدواج کند، چقدر مودب و  تقریبا سن باال که بعد از اینهمه

نداده اش هم به خودش اجازه از ابراز عالقه دمحترم بود که در همه این مدت حتی بع

اش به این کسی که با پرستار خانه .شود «ل آیاِ»ل آی او برایش بود بدون خواست اِ

 تواند بهترین همسر دنیا شود اما... شک میکند، بیخوبی رفتار می

اش وجود دارد که راه هر زندگی ی درشت در زندگی «اما»برای ال آی همیشه یک 

 بندد!ای را میمشترک دوباره

 :ا به خودش آمد و سرش را باال گرفتبا صدای نیم



گفت احتماال به یه مرکز خیریه معاونه، چندوقت پیش بهم می ییکی از همکارام تو_ 

بهش سپردم که اگه کسی ررو الزم داشتن شما رو توی  .نیروی جدید نیاز داشته باشن

 که، تسویه حساب ما مونده. اولویت بذارن، پس اصال نگران نباشید.  فقط این

 :، کامل به سمتش چرخیدپی اودرهای پیحرف ال آی حیرت زده از

 !چه تسویه حسابی؟ شما که همه حقوق من رو تمام و کمال دادین_ 

دیدم که به خاطر زیاد شدن حجم کارهای درسته اما روزهای آخر عمر مادرم، می_ 

اضافه حقوق درستش این بود که همون موقع یه مبلغی بابت  .شینمادرم چقدر خسته می

-اون مبلغ رو در نظر گرفتم و بهتون ندادم تا چنین روزی بدم چون می .دادمبهتون می

 دونستم یه مدتی تا پیدا کردن کار تازه به پولش نیاز خواهید داشت. 

دهان باز کند داشتنی بود، تا خواست اندازه دوستهایی که برای نیما بیل آی با آن اخماِ

 :نیما سریع دستش را باال آورد و گفت ،به اعتراض

 دم. تونین خودتون بپرسید.. من چیزی اضافه بهتون نمیاین عین قانونه، می_ 

پولی چقدر به این بی های ال آی نشست و در این روزهای سختِلبخندی محو روی لب

رغاز پس اندازش پناه برده دمبلغ احتیاج داشت و کم کم از روی ناچاری به همان چن

 بود. 

 :سرش را تکان داد و گفت

 ممنونم که فکر همه چیز رو کرده بودین. _ 

ها را به طرف ها را درآورد. آننیما با تشکری کوتاه خم شد و از توی داشبورد دسته پول

های وحشی دخترک که نتوانست رام خودش ل آی گرفت و با نگاهی عمیق به چشماِ

 :بکند، گفت



دادی، شاید همه چیز کنم اگه فرصتی رو که ازم دریغ کردی بهم میاین روزها فکر می_ 

تونست با یه خبر خوش من رو خورد و مادرم قبل از مرگش میای رقم مییه جور دیگه

 زندگیش نگرانی رو ته چشماش دیدم.  مهمون لبخند رضایتش بکنه اما من تا لحظه آخرِ

 :ندان گرفتل آی گوشه لبش را به داِ

ب اون لبخند مادرتون تونستم مسبّبابت فوت مادرتون متاسفم اما مطمئن باشید من نمی_ 

هاتون هست ای رو که الیق این اندازه از خوبیتونستم اون خوشبختیباشم، چون نمی

 بهتون بدم. 

 خوای بیشتر فکر کنی؟ این حرف یعنی نمی_ 

 :طرفین تکان داد و فقط گفتآی بدون اینکه نگاهش کند سرش را به ال

 خیلی متاسفم. _ 

شه ینیما دل از دام نگاهش کند و فکر کرد که باید با این واقعیت کنار بیاید که برای هم

این دختر را به حال خودش بگذارد و اجازه بدهد هرطور که خوشحال است زندگی 

 بکند. 

برق مهربانی و محبت های او باال کشید، مثل همیشه ا تا روی چشمرال آی نگاهش 

 :درخشید، دیگر کدر شده بودند. لبخند محزونی زد و گفتشان نمیدرون

همه محبت اینطوری مقابل ایندر چشم و رویی هستم که شاید فکر کنید چقدر آدم بی_ 

 کنم اما...رفتار می

 زخم عمیق اش بود تا بدون سر باز کردنِدن جملهادنبال جمالت مناسبی برای ادامه د

هایش را با آرامش روی هم گذاشت و اش از آن حرف بزند که نیما پلکشکست گذشته

 :ها را تکان دادشان با لبخند پولبعد از باز کردن



 .شهنباش، حل میهم گیری؟ نگران کار اینا رو نمی_ 

آی برگشت و با لبخندی محو و تنها یک تشکر که خودش لاطمینان و آرامش به قلب اِ

فت و با رها را گدریغ او کم است، پولهای بیست چقدر در برابر محبتدانهم می

 خداحافظی کوتاهی از ماشین پیاده شد. 

 :با ورودش به واحد کوچکش، صدای مهرو را از آشپزخانه شنید

 خوای؟ریزم، توام میواسه خودم می ه..چایی تازه دم_ 

 قربون دستت. _ 

عوض کرد. آبی به دست و صورتش زد و  هایش را سریعبه سمت اتاق رفت. لباس

خودش را با خستگی روی کاناپه رها کرد. نگاهش از رخت خواب روی زمین به سمت 

 :شد کشیده شدمهرو که سینی به دست نزدیک می

 چرا رخت خوابت رو جمع نکردی؟_ 

 :هایش را باال انداخت و گفتوابرمهرو 

-گی دختر نامزد چطور وسط هال میواال تو یه هفته ست اتاق رو تصاحب کردی نمی_ 

 تونه حرف بزنه؟

 :پاهایش را دراز کرد و لیوان را از دست مهرو گرفت

منم روی  یه مدت لطف کنی اجازه بدی خودت خواستی بهم استراحت بدی و مثال_ 

 تخت بخوابم، چه زود پشیمون شدی.

 :مهرو با لبخند گفت

 شی.بکنم، نوش جونت.. فقط خیلی ولو نشو، ممکنه خوشت بیاد موندگار شوخی می_ 



کرد تا زودتر سرد شود خندید. مهرو با تعجب ابروهایش در حالی که چایش را فوت می

 را باال انداخت:

 ؟های شما رو دیدیمرف دراومده ما بعد چهل روز خندهطای خدا آفتاب از کدوم _ 

 سپرده من رو. آقای امیری گفت به یه خیریه_ 

 :هایش را گرد کردمهرو چشم

 ها وابسته بشی؟به خیریهواسه تامین خرج زندگیت خوای می_ 

مهرو خندید، متعجب های که یک دل سیر در مقابل نگاهآی زد زیر خنده و بعد از اینلاِ

 :گفت

 ه.واسه کار کردنمنظورم دیوونه، _ 

آی من اگه جای تو بودم بهش ت السر آهان.. خب پس کارت هم ردیف شد. خاک تو_ 

ای زندگی شاهانه.. برای تو که از همچین زندگیبه یه  رفتمدادم میجواب مثبت می

بیرون اومدی خیلی سخته کار کردن، حتی بیشتر از من که بعد از فوت پدر و مادرم 

احساسم و زنش نشم عادت سربار برادر بی دستم از همه جا کوتاه شد و برای اینکه

همه رفتارهات هرچقدرم زور بزنی شبیه من بشی، ته  ..کردم به این مدل زندگی اما تو نه

 .شهات دیده میحسرت زندگی گذشته

اش به بخارهای های کشیده درشتهای ال آی نشست و چشملبخندی تلخ روی لب

 :لیوان چای خیره ماند

یت زندگی یه چیز ساخته شدن برای حفظ کردن یه سری خاطره اما واقع هاحسرت_ 

وری باشه که تا به حال جست، آدم یه جایی مجبوره بپذیره که ادامه زندگیش ادیگه 



وقت نخواستم ازش فرار کنم. خودم به اینجا چیبرام بد نیست و ه نبوده.. این زندگی ابداً

 .خوامرسیدم و حاال اگه بخوام هم راهی برای برگشت وجود نداره، هرچند من نمی

  :را روی مبل جلو کشید مهرو خودش

 دونی که انتخابت برای رسیدن به این جایی که ایستادی، اشتباه بوده. ولی خودتم می_ 

 :هایش را باال انداختشانه

شم. از این وقت بابتش پشیمون نمیچرا اشتباه؟ هرچی که بوده انتخابم بود و هیچ_ 

 .زندگی هم همینطور

های متالطم و مرموز، چیزهای مشماند. درون این چآی خیره های النگاه مهرو به چشم

 .دیددیگری می

نگاهت هنوز هم همون اصالتی رو داره که توی  .آیگه الهات اینو نمیاما چشم_ 

 های نوجوونیت دیدم. عکس

های من، رفتار من یا شه که اگه چشمشه دور انداخت اما این دلیل نمیاصالت رو نمی_ 

م رو حفظ کرده باید به هر قیمتی شده به همون زندگی قبلی های من اصالتقالاخ

 برگردم، من عزت نفسم رو هم دوست دارم. 

اش خارج آورد. نفسش را با آه از سینههای او کم میحرف منطقمهرو همیشه در برابر 

 :کرد

 مونی. ولی من نگرانم برات، من که عروسی بکنم تو توی این خونه تنها می_ 

های ال آی نشست با وجود همه ردهای غم، برای خوشبختی روی لبلبخندی که 

 دوستش یک خوشحالی واقعی داشت. 



 به فکر خوشبختی خودت باش.  الزم نیست نگران من باشی، تو_ 

 :ای کوتاه به موبایل روی عسلی اشاره کندصدای پیامک گوشی مهرو باعث شد با خنده

سر حرفت  هنوزم مثل بچه هاانگار ی گفتتون میصبح با اخم از دعوای دیشب_ 

تر یا این بنده خدا رو انقدر نچزون جوابش رو بده.. یه لباس کمی گرون .ایستادی

 ت. دتر چیزی نیست که بخواد انقدر به هم بریزارزون

 :مهرو در حال بلند شدن از جایش برای تماس گرفتن با نامزدش محمدرضا، گفت

 شکنم. رنجم و میزود میمن مثل تو دختر محکمی نیستم. _ 

 :زیر لب زمزمه کرد نگاه ال آی به او که در حال دور شدن بود خیره ماند و

هات رو از چشم همه آدمای دنیا ها و شکستنده که همه زخمروزگار به تو هم یاد می_ 

طور که به هات برای صدمه زدن بهت استفاده نکنن، همونپنهون کنی تا از نکته ضعف

 بچه بیست و دو ساله یاد داد. یه دختر 

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

 «فصل دوم»

هایش را باز کرد هشیار شد اما چشماش حس میکه روی گونه هاییلمس انگشتبا 

کرد. اش را نوازش میاش دل بکند. دستی روی گونهخواست از خواب شیریننکرد. نمی

های اش در چشمدلبرانههایش نیمه باز شد و نگاه با صدا زدن نامش توسط او، پلک

 ای و پر از شیطنت شهروز قفل شد.قهوه

 خوای بیدار بشی؟ رسیدیم. خوشگل خانوم نمی_ 

 :با شنیدن این حرف کمرش را سریع صاف کرد و با حیرت پرسید



 االن تهرانیم؟_  

 :ان صدای پر از عشق گفتمشهروز با خنده خم شد و نوک دماغش را بوسید و با ه

 کس توی اتوبوس نمونده. . بدو بریم که جز ما دو تا هیچآره دلبرکم_ 

شد. ترمینال اینجا خیلی  دهبا ذوق سرش را تکان داد و پشت سر شهروز از ماشین پیا

فت و رگشان را تحویل میترمینال شهرشان بود. شهروز داشت کیف کوچک از تربزرگ

 کرد.راف نگاه میطاو با ذوق به ا

ن از ولبخند پهنی زد و در حالی که پشت سر شهروز به بیردستش که کشیده شد، 

 :رفت، گفتمینال میرت

 !چقدر شلوغه_ 

ش رو سر وقت بهت اتهران همیشه همینطوریه. یه عالمه جاهای خوشگل داره که همه_ 

 دم. نشون می

ای لبخند از پرید. لحظهآی مثل کودکی بازیگوش باال و پایین میی در دل الحالخوش

 شد.یهایش درو نملبروی 

ها، رفت و کنار شهروز در صف ایستگاه اتوبوس ایستاده بود و به هیاهو و شلوغی خیابان

کرد و ها نگاه میفروششد، به صدای بلند دستمد مردم و ترافیکی که گاهی ایجاد میآ

بودن در دل همین شلوغی هاست،  ،کرد زندگی واقعیفکر می برد و با خودشلذت می

  !همه وسعت در یک شهربودن در دل تکنولوژی و دیدن این

 ال آی؟_ 



ن آهای براقش را به سمت شهروز هدایت کرد و نفهمید چطور دل شهروز را با مچش

هایش را برای تمنای در آغوش کشیدن این حجم از نگاه بازیگوش از جا کند و دست

  دلبری به لرزه انداخت.

 اتوبوس که ایستاد همراه من سوار شو تا گمم نکنی. _ 

دند شمدن اتوبوس دست شهروز را محکم گرفت و وقتی سوار آسرش را تکان داد و با 

شان اما گره دست ،آی این طرف میلهطرف میله در قسمت مردانه بود و الشهروز آن

مشتاقی بود که جمعیت های تر شده بود و نگاه شهروز مدام در پی شکار آن چشممحکم

کرد و انگار هنوز هم باورش نشده بود که به تهران آمده، آن هم همراه با را برانداز می

 اش!شهروز و با یک نسبت قوی در شناسنامه

 :سرش را جلو کشید و نزدیک گوش دخترک گفت

 .خوام یه آب هویج دبش مهمونت کنم تا خستگی سفر کال از یادت برهمی_ 

 اش گفت:بخندی دندان نما تشکر کرد و شهروز با فشردن بینیال آی با ل

 ریم خونه. از اونجا هم می_ 

 :نگرانی که در نگاه دخترک نشست، شهروز با اطمینان پلک زد

رو همه راه یادت نره خونواده من همونایی بودن که تو رو خواستن و به خاطرت اون_ 

 . رفتن

 شد ممکنه که... ولی... حاال که وضعیت ما این شکلی_ 

انگشت شهروز روی لب دخترک نشست و او را ساکت کرد اما امکانی که در ذهن ال 

 آی بود، بیراه هم نبود. 



آی را دنبال خود پیاده کرد و با حساب کردن شان، شهروز الیک خانهددر ایستگاه نز

شد، نمیای از روی لبش دور آی و با لبخندهایی که لحظههمراه الخط واحد،  کرایه

اش باشد اما این عرض خیابان را رد کرد و چقدر حواسش بود که مراقب عزیزکرده

کرد، اش را درک میماند؟ خوشحالیگرفت و از جست و خیز میدختر مگر آرام می

ودرازش نشسته بود، همه را به جان دل  های زیادی به پای تعریف آرزوهای دورشب

عیت تبدیل کند و این اولین اقآی را به وآرزوهای الخریده بود و قول داده بود تک تک 

داد و اجازه داده بود که ال آی هرطور که ها بود و برای همین بود که هیچ تذکری نمیآن

 اش را بروز دهد. خواهد شادیمی

شان خوش آمد و ال آی آب هویج بستنی خنک در دل آن گرمای تابستان به کام هردوی

شدن لپش توسط شهروز با آن بینی چین  کر کرد و جوابش کشیدهبا چه زبان ریختنی تش

 که از اعماق وجودش ادا کرد، بود! «بامزه»داده و کلمه 

هوا داشت گرم می شد و نزدیک ناهار بود که جلوی در خانه شان رسیدند. دوباره 

رف طل آی چنگ زد. نمی دانست باید منتظر چه واکنشی از دلشوره و نگرانی به دل اِ

نواده شهروز باشد اما همین که شهروز همه ماجرا را برای خانواده اش شرح داده بود خا

 شان بودند، قلبش را کمی آرام می کرد. نها در جریان آمدنآو 

باوری  .هروز نگاهش را به چشم های مصمم او دوختشبا فشرده شدن دستش توسط 

ودش قول داد اگر هر که در این چشم ها برق می زد، دلش را قرص می کرد و به خ

 .رفتار نامناسبی هم از طرف خانواده شهروز ببیند، همه را به او ببخشد

******** 



روی تخت چمباتمه زده بود. دلش برای مادرش تنگ بود و گوشه ای از قلبش، میان آن 

دو چشم نگران پدرانه جا مانده بود. با صدای شهروز توجهش جلب شد. داشت آرام و 

 مادرش حرف می زد.با پچ پچ با 

جا پشت در بسته کشیده شد. پاهایش همان از تخت پایین آمد و بی اختیار به سمت درِ

ها نآاز حرکت ایستادند و هرچه وجدانش نهیب زد که برگردد و به حرف های محرمانه 

نصفه شبی نمی تواند طعم  گوش ندهد، قلبی که حس کرده بود این حرف های آرامِ

 ، پایش را زنجیر کرد. خوبی داشته باشد

صدای مادر شهروز، آرام و با احتیاط بود و از فاصله ای دور می آمد، انگار جلوی در 

اتاق شهروز ایستاده بودند و چه خوب که امشب خواهر شهروز اتاقش را به او سپرده 

شهروز بود که مراعاتش را کرد، به این  بود تا با خودش خلوت کند و چقدر ممنونِ

 نیاز داشت. تنهایی 

 پسرم کاش کمی بیشتر صبر می کردی._ 

 صدای شهروز هم خفه بود:

 نمی شد، دیدی که ال آی توی چه شرایطی بود. _ 

برای همین فراریش دادی؟ ببین شهروز، هیچ کس از فامیل نباید بفهمه که چطور _ 

ه عقدتون هیچ کس نباید بفهمه که شما رو با هم گرفتن و به زور راضی ب. ازدواج کردین

 شدن.

لبش را گزید و اشک به چشمش نیش زد. با خودش فکر کرد عروس تحمیلی شده؟ 

  .دیگر مادر شهروز مثل قبل خواهانش نیستانگار 

 :نیشخند صدای شهروز را به خوبی حس کرد



 شما فقط نگران آبروتی، یه کم هم نگران بچه هات باش._ 

اون بیشتر از تو.. دختر بیچاره رو آوردی  معلومه که هستم. من حتی نگران زنتم، واسه_ 

 نگرانش نباشم؟ ؛توی یه شهر غریب، از خونوادش دورش کردی بی پناهش کردی

حرف های مادر شهروز تلخ اما حقیقت بود و در همین اولین شبی که دور از گرمای 

محبت پدر و مادرش بود و دلتنگی سینه اش را از جا می کند، به خوبی به این نتیجه 

گوشه ای از قلبش، با هر کالمی و هر  رسیده بود که جای خالی شان تا ابد قرار است در

 . که سر باز می کند شود اتفاقی زخمی

ن احساس نهفته در آن تن صدای پایین و بم، با آشهروز با صدایی محکم و مقتدر، با 

تنهایی خنک ل آی داد و قلبش را از آتش جمله ای گفت که دنیا را به اِ ،پشت کلماتش

 :کرد

براش خونواده می شم، پناه مامان از این به بعد پشت و پناه این دختر منم، من.. خودم _ 

 .آیلپس دیگه چنین چیزی رو نشنوم، به خصوص جلوی اِ ..می شم

لبخند روی لب های صورتی رنگ ال آی بخیه شد و چشم های دلربایش درخشید. 

شد باعث شد از در فاصله بگیرد و تازه به میانه صدای قدم هایی که به اتاق نزدیک می 

اتاق رسیده بود که با تقه ای به در و باز شدنش، نگاه مشتاق شهروز به چشم های 

 خندان ال آی گره خورد.

در را به آرامی بست و جلو آمد. هنوز چند قدم فاصله داشتند که ایستاد. ال آی با شهروز 

لت در آغوش کشیدن باز کرد و با چشم هایی دست هایش را به حا تعجب نگاهش کرد.

 :سرخی می زد زمزمه کرد که از شوق عشق، به



توی این سن کم من این  .می دونستم امشب از دلتنگی پدر و مادرت خوابت نمی بره_ 

تا خود صبح کنارت  .دلتنگی رو بهت تحمیل کردم و خودم به جون و دل می خرمش

 بخوابی.می مونم، انقدر کنارت می مونم که 

 ال آی، شبیه پرنده ای شد که از قفس رها شده باشد.. به سمت آغوش شهروز پر گرفت. 

شان بدون هیچ عاشقانه ای، فقط با آغوش تسلی بخش شهروز و خواب اجوشب اول ازد

که شهروز تا سپیده دم پلک روی هم نگذاشت  دعمیق ال آی سپری شد و دخترک نفهمی

داشت و البته که دوست داشت شب را با بوسه به صبح و نگاهش هنوز هم بی قراری 

ل آی فارغ از دلتنگی برای پیوند بزند اما خواسته هایش را برای وقتی نگه داشت که اِ

خانواده اش، استرس اولین شب حضورش در خانه پدری او و گیجی ناشی از اولین 

  شروع زندگی تازه، بتواند در آغوشش حل بشود. سفرش به شهر جدید و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 «فصل سوم»

پدر و مادرش وقتی اومدن خواستگاری راضی بودن. من رو که دیدن بیشتر پسندیدن و _ 

اصرار داشتن که این عروسی اتفاق بیفته و مادرش مدام برای پدرم زبون می ریخت که 

 خوشبختم می کنن و نمی ذارن بهم بد بگذره. اما وقتی که من با اون کار، از ارث محروم

حس  ،شون رفتم و حتی بعدهانوادم دور افتادم، وقتی با شهروز به خونهاشدم و از خ

کردم که دیگه مثل قبل راضی  به این وصلت نبودن و یه جورایی به خاطر این که من 

 انتخاب شهروز بودم سکوت کردن.

از پنجره فاصله گرفت. مهرو پاهایش را روی هم انداخت و در حالی که سیب سرخی 

 :ت می کند، پرسیدپوس

 یعنی تو رو به خاطر مال و اموالت می خواستن. _ 

 :زمزمه وار جواب داد

 .ممکنه_ 

 ش؟اخب، ادامه _ 

روی مبل نشست و د رحال برداشتن سیب از سبد کوچک میوه، با خونسردی جواب 

 :داد



 ادامه نداشت. _ 

ثل بادکنکی که ال آی بود، م یمهرو که همیشه مشتاق سردرآوردن از زندگی گذشته

بادش به ناگاه خالی شود، در جایش ولو شد و پوف بلندی کشید و به ناچار ساکت شد. 

نمی دانست چرا ال آی در مورد گذشته اش تا این حد مرموز برخورد می کند. همه 

چیزی که درباره گذشته اش می دانست فقط تعریف هایی جزئی بود و امشب هم که با 

شان راضی بودند یا نه، فقط ر و مادر همسرش با ازدواجپرسیدن این سوال که پد

ه کوتاه از زیر زبانش بیرون بکشد. مهرو به خودش قول داده بود یک لتوانست چند جم

ن روز هیچوقت نرسید آروز کاری کند که ال آی زندگی اش را برایش تعریف کند اما 

ثری از پشیمانی راجع به چون به همان اندازه که ال آی از گذشته اش دفاع می کرد و ا

انتخاب های قبلی اش نداشت و شاید هنوز هم گاهی عاشق و دلتنگ بود، به همان 

گذشته مانده و گفتنش  اندازه هم دوست نداشت راجع به اتفاقاتی که تمام شده و در

 هیچ سودی برایش ندارد، حرف بزند.

********* 

نتیجه می ماند. تازه تماسش را قطع سومین تماسی بود که برای استخدام می گرفت و بی 

کرده و با کالفگی روی مبل نشسته بود که موبایلش زنگ خورد. با دیدن شماره آقای 

 :امیری سریع جواب داد

 .سالم، روز خوش آقای امیری_ 

میخواستم بگم کاری  .تون بخیر. ببخشید این وقت روز مزاحم شدمسالم خانم، وقت_ 

شما این مدارکی که  .باهاتون حرف زدم داره حل می شهکه چند روز پیش در موردش 

 می دونین کدوم بانک هستم؟ .بهتون میگم رو بردارین و بیاین محل کار من



ش باال نمی آمد. به سرعت از الرزید و شکل لبخند گرفت، از هیجان نفس یلب ال آ

 گرفته بود گفت:جایش بلند شد و در حالی که به سمت اتاق می رفت با لحنی که انرژی 

 .بله می شناسم، االن راه میفتم آقای امیری_ 

 منتظرتون هستم خانم. _ 

صدای آرام و مالیم نیما امیری باعث شد ال آی در جایش بایستد، نفسی چاق کند و با 

 :آمیخته به تشکر بگوید حس شرمِ

 .ریبابت همه چیز ممنونم آقای امی، ببخشید انقدر هول شدم فراموش کردم بگم_ 

 :نیما با خنده ای کوتاه پاسخ داد

 وقت برای تشکر زیاده خانم، در ضمن من کاری نکردم که تشکر الزم باشه. _ 

اش هی قطع کرد و سریع در کمد را باز کرد. مانتو و روسریاتماس را با خداحافظی کوت

د. شان فکر کرد هنوز هم آدم هایی مثل نیما وجود دارنرا برداشت و در حال پوشیدن

اش محسوب امروز کسی حمایتش کرد که به ظاهرغریبه بود اما از او که عضو خانواده

 هم خبری نداشت، به ال آی نزدیک تر بود!  شی شد اما از زنده و مرده بودنم

گاهی دلش می گرفت چون با وجود تمام اتفاقات پیش آمده و با وجود بدی بزرگی که 

ن روزها که آدرست مثل  .تظر حمایت هایش بوددر حق اش کرده بود، هنوز ته قلبش من

چرا هنوز هم بعد از نمی دانست حضورش را مقتدرانه در زندگی اش حس می کرد. 

 سال ذهنش به سمت او پر می کشید و به یادش می افتاد؟  گذشت اینهمه

 خارج کرد و با برداشتن کیفش از خانه خارج شد. شنفسش را با آه بلندی از سینه ا

شان نمی کرد و آنقدر زخم و خونابه قدیمی داشت که هیچ وقت فراموش شزندگی ا

بتواند گره های  همیشه منتظر روزی بود که .ن ها کنار بیایدآهیچ جوری نمی توانست با 



ور ناگهانی خودش را از زندگی ال آی طنآر ذهنش را باز کند و بفهمد چه شد که او وک

و طایفه اش جدا کرد؟ مگر قبال هم چنین اتفاقی ال آی را از تمام گذشته و ایل  و حتی

 س چرا فقط نوبت او که شد این گره به کلی پاره شد؟پنیفتاده بود؟ 

را چطور طی کرد. این روزها به  غرق در افکارش، نفهمید راه خانه تا محل کار نیما

قدری درگیر تامین معاش بود که فرصت های فکر کردن به گذشته اش گریزان و کوتاه 

 شده بود هرچند که او آدم زیستن در گذشته نبود و با قدرت رو به جلو حرکت می کرد. 

نشسته بود رفت و او با دیدنش از جایش بلند شد و  پشت آن به سمت باجه ای که نیما

ال آی با لبخندی خجول، گوشه روسری اش را با  .محترمانه سالم و احوالپرسی کرد

 :دست مرتب کرد و جوابش را داد

 .ممنون آقای امیری.. ببخشید باعث مزاحمت شدم اونم توی محل کارتون_ 

نیما با دست به صندلی کنار ال آی اشاره کرد و در حالی که خودش هم همانجا پشت 

 :شیشه، روی صندلی اش می نشست جواب داد

نفرمایید خانم، شما انقدر به گردن مادرم حق دارین که این کار فقط گوشه ای از اون _ 

 .رو جبران می کنه

ای چشم هایش را بست و نفسش را با آسودگی از سینه  ی با شنیدن این جمله لحظهآال 

اش خارج کرد. به آرامی روی صندلی نشست و منتظر شد تا نیما کاری که توی 

بود  کرده اشکامپیوترش انجام می داد را تمام کند. توجیه امروز او برای کاری که در حق

دوست نداشت  .ال آی روی دوش خودش حس می کرد را برداشته بودتمام باری که 

حس کند این لطف نیما به خاطر عالقه اش است و یک عمر خودش را بابت بی چشم 

ن حرف آسوده اش کرده آو رو بودنش سرزنش کند. نیما هم این را می دانست که با 

 بود. 



 :با صدای نیما به خودش آمد

دش باهاتون حرف زدم یه موسسه خیریه ست، نیاز به یه جایی که پشت تلفن در مور_ 

 مددکار دارن. از نظر تحصیالت هم محدودیتی نداره و با دیپلم هم قبول می کنن. 

 ال آی معذب شد و خودش را جمع و جور کرد. 

به امید خدا همه . االن آدرس رو بهتون می دم برین اونجا و خودتون رو معرفی کنید_ 

در ضمن اینکه  ؛م می گرفتین هستزار خوبیه، به اندازه حقوقی که اچیز حل می شه. ک

چون مددکار هستین با حل کردن یه سری پرونده های خیریه تشویقی هم می گیرین. در 

ساعات کاری بهم توضیحی ندادن گفتن خودتون برین اونجا تا  مورد بیمه و مرخصی و

 حضوری باهاتون حرف بزنن.

هم گره زد و با همان نگاه ملیح و لحن محکم ذاتی اش  ال آی انگشت هایش را در

تشکر کرد. نیما برای چند لحظه مستقیم نگاهش کرد. از ظریق مادرش به صورت جسته 

-گریخته در مورد او شنیده بود هرچند که این دختر مرموز از رازهای گذشته اش هیچ

ب اش را ساصل و ننیازی به شنیدن هم نبود که فامیلی اش . داشتوقت پرده برنمی

ست این سبک زندگی برایش تازگی دارد، برعکس هزاران دختری نفاش می کرد. می دا

 که در این شهر به این طریق زندگی می کنند. 

 :برای اولین بار سد افکارش را شکست تا بر زبانش جاری شوند

 کردن.حتما براتون سخته اینطوری زندگی _ 

 :صورت مرد جوان مکث کردمد و نگاهش روی آسر ال آی باال 

 چطوری؟ _



حتی اگه از مادرمم نشنیده باشم، پسوندی که پشت سر اسمتون هست هم می تونه _ 

م فاش کنه. با وجود غروری که تجربه کردین اینکه دنبال کار بگردین اتون رو براصالت

جردی ساده مشده زندگی  و به کارهای کوچیک و بزرگ دست بزنید تا هرجوری که

رو اداره کنید، خیلی اتفاق سختی می تونه باشه اما درک نمی کنم چرا گذشته رو تون 

 دور نمی ریزین و دوباره شروع نمی کنین؟

هرچی که امروز هستیم خوب یا بد، حاصل می مونه. گذشته آدما همیشه باهاشون _ 

 .همون گذشته است

توی شکست های  اینکه گذشته تون رو قبول داشته باشین خیلی خوبه اما موندن_ 

 گذشته خوب نیست. 

هایش به هم نزدیک ودخترک باهوش تر از آنی بود که متوجه منظور اصلی او نشود. ابر

 :اخم افتاد شدند و روی پیشانی اش چینِ

هرچی که بود به خواسته خودم اتفاق افتاد . ه ام رو شکست نمی بینمتمن انتخاب گذش_ 

غ از اینکه اجازه بدم سایه اش روی زندگی االنم و حاال، با وجود همون گذشته اما فار

 جلو رو ادامه می دم.  سنگینی کنه، دارم یه مسیر رو به

لحن نیما مثل همیشه نرم بود. این پسر که علی رغم سن اش قیافه اش با تجربه تر و 

 :توانست همیشه آرام و منطقی پیش برودجاافتاده تر نشان می داد، می

تون و دست رد زدن به خواسته من برای به اصل و زندگی گذشتهتون گشتننولی بر _

 شروع یه زندگی جدید، خالف این رو ثابت می کنه.

 :این بار اخم آشکارا روی صورت ال آی نشست. سعی کرد آرامشش را حفظ کند



تون گفتین، به دالیل کامال شخصی برام مقدر نشد اما در مورد چیزی که اول جمله_ 

ما، باید بگم که شکست زندگی گذشته ام هیچ ارتباطی به این قضیه نداره. ش زادواجم با

باره پیدا بکنم، می تونم به پیشنهاد شما فکر ود من اگه درون سینه ام دلی برای تپیدنِ

 کنم. 

 :در برابر چشمان مات شده نیما از جایش بلند شد و مودبانه گفت

 اجازه مرخصی می دین؟_ 

 :ز جایش بلند شدش آمد و او هم ادبه خو

 یه خبر خوش بشنوم، موفق باشین. نامیدوارم همه چیز خوب پیش بره و م_ 

 تون رو فرامشو نمی کنم.ممنونم. هیچ وقت این لطف_ 

وقتی ال آی با قدم هایی بلند به سمت در خروجی بانک رفت. نیما با نگاهی حسرت 

 :زده بدرقه اش کرد و زیرلب زمزمه کرد

ودم که بتونه دل ساکن تو رو دوباره به تپش بندازه، تقصیر رو گردن من اون آدمی نب_ 

 دلت ننداز ال آی!

******* 

مقابل آقای فتحی نشسته بود و سعی می کرد استرسی را که باعث لرزش دست هایش 

مدیرعامل این خیریه بزرگ و چند  دوست نیما امیری و شده بود از دید آقای فتحی،

 طبقه، پنهان کند. 

برگه ها برداشت و وقتی دید ال آی همانطور بی از روی فتحی لحظه ای نگاهش را آقای 

 :استکان چای اش اشاره کرده حرکت مقابلش نشسته، با خوشرویی ب



 .شاهسونتون رو میل کنید خانم چایی_ 

ال آی با لبخندی لرزان تشکر کرد و یک قلپ از چایش خورد. با صدای آقای فتحی 

 جایش برگرداند.ر جلب شد و فنجان را به ستوجهش به سمت او 

تون تکمیله و موردی هم نداره.. شما می تونین از فردا شروع به کار کنین. بیمه مدارک_ 

ساعات کاری تون هشت صبح تا دو  .روزه دوتون ماهی خصیرم. تون رو حل می کنیم

راجع به بچه ظهره و حقوق هم براساس قانون کار پرداخت می شه اما تعدادی پرونده 

-های بدسرپرست داریم که گره و مشکل زیادی دارن اگه براشون وقت بذارین و حلّ

سوالی هست من در  یا قی دریافت می کنین. اگه حرفیویشون کنید بابت اونا هم تش

 خدمتم.

برق زد. اما  شلبخندی به پهنای صورت روی لب های ال آی سنجاق شد و چشم های

 :دخودش را خونسرد نشان دا

 تون کامل بود. ممنونم آقای فتحی، توضیحات_ 

خوش اخالق که محبوب همه کارمندهای  یآقای فتحی، مرد چهل ساله و جاافتاده

 :ضع سر خم کرداخیریه بود، دستی به موهای جوگندمی اش کشید و با تو

 .امیدوارم همکاری خوبی داشته باشیم_ 

 :شرد و گفتال آی دسته های کیفش را با شوق درون دستش ف

 من هم همینطور._ 

 :وقتی از ساختمان خیریه خارج شد. نفس بلندی کشید و زمزمه کرد

 خدایا شکرت، مثل همیشه هوام رو داشتی. _ 



هم آسان تر . برگشت و با ذوق به ساختمان نگاه کرد. این کار خیلی بهتر از پرستاری بود

کار نیمه وقت دیگر هم انجام و هم ساعات کاری کمتری که می توانست در کنارش یک 

 بخرد. هنوز هم با هدف زندگیِ ردبدهد تا به زودی خانه ای را که در آن زندگی می ک

 بهتر نفس می کشید، این دختر هیچ وقت از پا نمی نشست! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «فصل چهارم»

ه بود، طرفه نشستکتاب را بست و در حالی که زانوهایش را به دسته مبل تکیه داده و یک

به ساعت روی دیوار نگاه کرد. امشب غذای مورد عالقه اش را  سرش را خم کرد و

قه آرایش کرده بود، بعد از مدت ها آن شومیز حریر و دامن مشکی کوتاه یپخته بود، با سل

ش دیوانه اخودش با حس بوی را پوشیده بود و از همه مهم تر، عطرش را که او به تعبیرِ

و گردنش زده بود تا با هر تپشی در رگ و پی اش به او یادآور  می شد، به نبض دست

هنوز هم گاهی دلش  .شوند که هنوز هم زندگی اش را با تمام کاستی هایش دوست دارد

هوای شب های  ،دلشهنوز هم وارش، می کند. ن هم از نوع دیوانهآهوای همسرش را 

 دلدادگی شان را می کند. 

شان چشم کالفگی در خانه کوچک استیجاری موهایش را پشت گوشش زد و با

چرخاند، امشب این خانه ای که بعضی اوقات برایش دلگیر می شد و اوایل که از آن 

صبح تا شب  ،آمده بود و عادت داشت در طبیعت آزاد و رها باشدمحیط زندگی بزرگ 

کوچک برایش حکم زندان را داشت، عطر و بوی  حبس شدن در یک خانه شصت متریِ

 گری گرفته بود. فقط منتظر بود تا او بیاید و خودش را بی صبرانه به آغوشش بیندازد. دی

 :نفسش را به بیرون فوت کرد و لب زد

 پس کجایی؟_ 

نمی توانست باز هم به خودش دروغ بگوید، مدتی بود که شب ها دیرآمدنش بیشتر شده 

بود و این اواخر تقریبا به هرشب رسیده بود. این وضعیت عاصی اش می کرد چون 

 عادت نداشت که مردی صاحبش باشد که به او بی توجه است. 



کر کرد چه مدت از از جایش بلند شد و دست به کمر تا کنار پنجره رفت. با خودش ف

، از آخرین باری که این لباس ها را پوشیده، درده انکعاشقانه به هم نگاه ین باری که رآخ

گذشته؟ آنقدر دور بود که حتی زمانش را  ،از آخرین باری که او از عصر در کنارش بوده

  !وردآهم به یاد نمی 

. با پر تسریع به عقب برگشمان خیره شد که در باز شد. سآنقدر کنار پنجره ماند و به آ

طوری شدن قاب در توسط هیکل الغر او، دستی به صورتش کشید و سعی کرد همان

 شته بود.ارفتار کند که با خودش قرار گذ

جلو رفت و با لبخند و صدایی بلند باال و پرانرژی سالم داد. نگاه شهروز به سمتش 

 :و چرخ زد چرخید. مقابلش که رسید ایستاد. تابی به موهایش داد

ی اون گره های اخمت رو باز امشب یه پری خوشگل به استقبالت اومده تا دونه دونه_ 

 کنه. 

نه تغییری در حالت صورت او ایجاد شد و نه جوابی شنید، کمی جا خورد اما با  وقتی

سماجت پیش رفت. دستش هنوز به بازوی شهروز نرسیده بود که او با نگاه بی 

 :ال آی زل زد و گفتاحساسش به چشم های 

 .ببخش خسته ام_ 

و راهش را به سمت سرویس بهداشتی کج کرد. ال آی تکان سختی خورد و شوکه 

نگاهش کرد. چه راحت او را پس زده بود. اصال اینهمه تغییر را بعد از ماه ها خمودگی و 

 بی روح بودن ندید؟

به سختی خودش را تا  دت از هم متالشی شده بودند.ششبیه آواری بود که قطعاتش به 

و نشست. نگاهش به در سرویس بهداشتی خشک شد. وقتی شهروز با  مبل کشاند



شده بود که مثل همیشه گوشزد نکرد که  صورت خیس بیرون آمد، انقدر بی حوصله

 «.حوله گذاشتم اونجا، صورتت رو خشک کن بعد بیا بیرون»

د و کنترل را از روی عسلی با همان صورت خیس آمد و خودش را روی کاناپه پرت کر

 برداشت.

 :نگاه دردمندش را به سمت او کشید و با لحنی پر از گله پرسید

 شام نمی خوری؟_ 

 نه، بیرون یه چیزی خوردم. _ 

 بغض به گلویش حجوم آورد اما غرورش اجازه شکستن اش را نداد. 

 ولی من غذایی که دوست داشتی رو پختم._ 

 :چشم هایش را روی هم فشرد و گفت با بی حوصلگی آشکاریشهروز 

 خیلی خب نمیخواد قهر کنی، نگه دار فردا می خورمش. _ 

چرا دیگه درکم نمی کنی؟ چرا منو  تو چت شده؟»دوست داشت بر سرش فریاد بکشد 

 «نمی بینی؟

اما از تکرار این حرف ها خسته شه بود، ناامید شده بود. از جایش بلند شد و به 

 ر قابلمه را بردارد و اجازه دهد غذا خنک شود.آشپزخانه رفت تا د

نار یخچال نشست و خیره به شیشه اجاق گاز، اشک هایش به سرعت از هم کهمانجا 

اشک هایی که پر از فریادهای خاموش بودند اما خودشان هم به همان  .سبقت گرفتند

 اندازه خاموش و بی سروصدا بودند. 



هایش را پاک کرد و سرش را بلند کرد. با حس حضور او سریع با پشت دست اشک 

شهروز به روی صورتش خم شد و با نگاه به ریمل هایی که زیر چشمش خط انداخته 

بود، با خشم چشم روی هم فشرد. خودش هم می دانست این زندگی هیچ شباهتی به 

 :آن را با فریادهایش انکار می کرد. با حرص و خشم غریدهمیشه گذشته ندارد اما 

 چته؟ واسه چی نشستی اینجا زر می زنی؟تو _ 

ال آی خشمگین از این طلبکاری و متنفر از این کلمات بی ادبانه ای که خوراک این 

 :کوبید خودش روزهایش شده بود، دستش را مشت کرد و روی پای

 .اینو از خودت باید بپرسی_ 

شکی اش نگاه شهروز با پوزخند عمیقی از دست مشت شده ال آی به چشمان درشت م

 :کشیده شد

 اون مشت رو برای من گره کردی؟ جراتش رو داری سر جای خودش بشونیش؟_ 

دوباره غرور ال آی را نشانه گرفته بود، دوباره می خواست با به رخ کشیدن مردانگی 

 هایش او را عصبانی کند. 

شتره شاید من نتونم این مشت رو به همون جایی که دلم میخواد بکوبم چون زور تو بی_ 

ا دیرخونه اومدن و زور گفتن و هاما تو نمی دونی که مرد بودن به بلند کردن صدا و شب

فحاشی کردن نیست.. مرد بودن به اینه که هوای زنت رو همیشه داشته باشی، به اینه که 

 .ش مایه بذاریاهوای زندگیت رو داشته باشی، از جونت برای زندگیت و نگه داشتن

به خاظر تو توی خودش  ا بی توجهی به زیبایی هاش، به تغییراتی کهمرد بودن به اینه ب

صبوری هاش و برات می پزه، با نادیده گرفتن  ایجاد می کنه، با نادیده گرفتن غذایی که

 با طلبکار شدن بی جا و بی جهت، روح زنت رو نکشی. 



 :مشتش را باال آورد و روی قلب شهروز گذاشت و با غیظ گفت

و توی خودم کشتی و خبر نداری.. خوب نگاهم کن، ببین توی ر که منتو یه ساله _ 

چشم های این زن شکسته و رنجیده هیچ اثری از ال آی گذشته که عاشقش بودی 

 هست؟ 

 هنوز هم قلبش با تمام توان برای او می کوبید. ،دست شهروز روی مشت ال آی نشست

 :با حرص گفت

متنفرم از این فعل در حالی که خودت االن . نکناز فعل گذشته توی جمله ات استفاده _ 

 تپش های این لعنتی رو زیر دستت حس می کنی.

اشک داغ از گوشه چشم ال آی به سمت چانه اش راه گرفت، نگاه شهروز لحظه ای 

 :روی اشک او نشست اما ال آی با دست آن را پس زد و گفت

.. باید همه عمر مثل عاشق ش کنیاعاشق بودن به حرف نیست، باید همه عمر ثابت_ 

 !زندگی کنی

 :قدمی عقب رفت و دستش را از زیر دست او بیرون کشید. سرش را به طرفین تکان داد

من می فهمم که توی زندگیم چه خبره، من می دونم اما سکوتم به خاطر حرمت همین _ 

 .عشقیه که تو زیر پات لهش کردی

 :ویش را گرفت و نگهش داشتخواست از کنارش رد بشود که شهروز محکم باز

 من مثل تو هوش باالیی ندارم.  ،حرفت رو واضح بزن ال آی_ 

 :با صدای خفه ای جواب داد

 .خودت می دونی، نیازی به گفتن نیست_ 



فریاد ناگهانی شهروز همان چیزی بود که هنوز هم پس از تکرار زیادش در این یک سال 

 :مثل هربار جا می خورداخیر، باز هم انتظار شنیدنش را نداشت و 

  ؟با من مثل زیردستت حرف نزن.. زر بزن ببینم منظورت چیه_ 

داشته بود  شنگه فشانی که تمام این مدت به سختی خاموشبه سمتش برگشت. آتش

همان آتش زیر خاکستری که امشب شعله کشید و او هم صدایش را تا فوران کرد مثل 

 :حد ممکن باال برد

مون زدی خبر ندارم؟ همه گندهات رو باید گندی که به زندگیمی خوای بگی از _ 

ت بیای.. باید حتما حرمت بشکنم و دبه خو تا به خودت بیای؟ البته اگهباال بیارم روت 

چرا گاهی بی  ؟واسه چی هی داری الغر و الغرتر می شی توی روت بگم که می دونم

چرا شبا دیر میای و سرت با کدوم رفیق  ؟حالی و گاهی الکی کبکت خروس می خونه

چرا درست حسابی کار نمی کنی و مدام از صاحب کارت  ؟ناباب سر کدوم منقل گرمه

چرا زود عصبانی می شی و نصف شبا قرص می ؟ ت رو از طریق مادرت می شنومتشکای

 ی؟رخو

حقایقی به نفس نفس افتاد. هر دو با چشم هایی سرخ و با غیظ به هم نگاه می کردند. 

که ال آی یکی یکی به زبان می آرود مثل سیلی به صورت شهروز می خورد و تعجب 

 می کرد که چطور با وجود همه احتیاط کردن ها و پنهان کردن هایش از او، فهمیده. 

ال آی با چشم هایی خیس و رنجیده نگاهش را از او کند و عقب گرد کرد و با شانه 

 .هایی افتاده به سمت اتاقش رفت

صبح با تکان خوردن شانه هایش بیدار شد. الی پلک هایش را که باز کرد نگاهش با 

 :چشم های مضطرب شهروز تالقی کرد. ابروهایش را به هم نزدیک کرد



 چی شده؟_ 

 :شهروز چشم گرد کرد و بازویش را فشرد

 ن و بابات بیان دیدنت؟اچرا بهم نگفتی قراره امروز مام_ 

شم هایش تا آخرین حد باز شد. سریع در جایش نشست و با با شنیدن حرف شهروز چ

 :گیجی واضحی نگاهش کرد

 داری می گی؟ چی_ 

 بیرون نشستن.  یعنی نمی دونستی؟ باورت نمیشه؟ بیا خودت ببین، اون_ 

با تنی استرس گرفته خودش را از تخت پایین انداخت و خواست از اتاق بیرون برود که 

 :شهروز با چهره ای ناراضی گفتبازویش از پشت کشیده شد. 

این خونه چه خبر بوده،  توی یه دستی به سر و روت بکش.. دوست ندارم بفهمن_ 

 متوجهی؟

ت آینه رفت. شانه را از مال آی با حرص بازویش را از دست او بیرون کشید و به س

روی میز توالت برداشت و سرسری و سریع موهایش را شانه کرد. از آمدن خانواده اش 

بعد از نزدیک یک سال بی اندازه خوشحال بود اما دلش نمی خواست چیزی از احوال 

 زندگی اش بدانند. 

سته بودند از در اتاق بیرون رفت. با ذوق دستش را برای پدر و مادرش که روی مبل نش

 :بلند کرد و گفت

 .االن میام_ 

 .به رویش لبخند زدند



 ف چشم هایش را کاهش بدهد. آب سعی کرد پُ با مشت های پی در پیِ

آغوش گرم مادرش همان چیزی بود از سروس بیرون آمد و به سمت مادرش پرواز کرد. 

پس کوچه  که نزدیک به یک سال محتاجانه دنبالش می گشت. شبیه گمشده ای در کوچه

  !های حسرت

نگاه خیس مادرش، پر از دلتنگی بود و به صورت ال آی بوسه می زد، پشت سر هم و 

 بی وقفه!

 ؟خوبی دخترم؟ حالت چطوره_ 

 :در میان اشک لبخند زد و زمزمه کرد

 خوبم مامان، شما خوبی؟_ 

به سال هنوز تپل بود اما نه مثل قبل، نسبت ش با دقت نگاه کرد. مادربه خطوط چهره 

پیش الغرتر شده بود. چشم های خوشرنگ عسلی اش زیر سایه ای از غم بود. کاش می 

به خاطر عشقی  ،مرا ببخش، مرا به خاطر همه خودخواهی هایم»توانست به او بگوید که 

 . «ببخش، که عذابش دامن شما را گرفت

هایش را از مادرش به سختی جدا شد و به سمت پدرش چرخید. پدرش با لبخند دست 

هم لبخند می زد حتی با وجود  هنوز هم استوار بود، هنوزپدرش  .باز کرد و نگاهش کرد

اشکی که ته چشم هایش دیده می شد. جلو رفت و به سینه پدرش تکیه داد و با بغض 

 :گفت

 .دلم برات تنگ شده بود بابا_ 



ی شد که ال آی دختر پدرش بود، یک بابایی درجه یک.. آنقدری برای پدرش لوس م

شاکرخان » گسترده اش زبانزد شده بود و همه می گفتند یبین همه اهالی خانواده

 «.دخترش رو انقدر لوس کرده که باید همیشه پیش خودش نگهش داره

اما روزگار، چه بازی عجیبی راه انداخت و حاال او از پدرش هشتصد کیلومتر دور بود و 

شان مقرر شده بود، به اندازه چندهزار ایاین مسافت، با وجود ممنوعیت هایی که بر

 !به نظر می رسیدکیلومتر دور و دورتر 

ش کشید و برای بیرون نریختن بغض ها و گله های تلنبار شده ادستی به صورت خیس

 در دلش سد ساخت و به پدر و مادرش اشاره کرد بنشینند. 

سبت به زندگی دخترش سارای، زنی تیز و باهوش بود و به خاطر طبیعت مادرانه اش، ن

 حساس و نکته سنج!

خودش را جلو کشید و با صدایی که برای نرسیدن به گوش دامادش تا حد امکان کم 

 :شده بود پرسید

 چرا شوهرت این وقت روز خونه است؟_ 

بود که نتوانسته بود کمی صبر کند. شاکرخان با  این سوال به قدری ذهنش را درگیر کرده

 :همسرش را فشرد و گفتلبخندی مصلحتی شانه 

 نرسیده بازجویی رو شروع کردی خانوم؟ بذار یه نفسی بگیریم بعد! ،رسیده_ 

شان لحنش شوخ بود و سارای به اجبار خندید و ال آی هم با لبخندی ساختگی همراهی

متحول کرد، رنگش پرید و نگاهش کرد اما هر دو دیدند که این سوال چقدر ال آی را 

 کدر شد. 



بیرون آمدن شهروز از اتاق، ال آی از جایش بلند شد و با لبخندی که قوس هایش به با 

 :زیبایی زمان دخترانگی اش نبود، گفت

 .برم براتون یه چایی بیارم_ 

 !سوز و قندپهلوی دخترماونم چایی دبش و لب_ 

 طبع شاعرانه پدرش همیشه او را به لبخند وا می داشت. با ناز سرش را کج کرد و با

 گفتنِ 

ها دور شد و نگاه عاشقانه پدرش را پشت سرش جا نآاز « نم!امخصوص باباج چاییِ»

شهروز اشاره کرد که دنبالش بیاید و به محض اینکه وارد  گذاشت. با چشم و ابرو به

آشپزخانه شدند، از بوی تند سیگاری که همه تنش را در بر گرفته بود بینی اش را چین 

 :تداد و با صدایی خفه گف

 .زدی که این بو بپره ادکلن به خودت می حداقل یه_ 

 .مگه چیه؟ بوی سیگاره_ 

نمی خواست با گفتن جمله های پر از حرصش، با گفتن اینکه چقدر قیافه اش نسبت به 

یک سال قبل تغییر کرده و اگر پدرش بفهمد که سیگار می کشد بی شک ذهنش به همان 

 ز را عصبانی و وادار به جواب دادن کند. جایی می رود که او نمی خواهد، شهرو

 :با لحنی محتاطانه گفت

 دلم نمیخواد بدونن سیگار می کشی، خواهش می کنم. _ 

 کرد.  دگرشهروز با کالفگی چشم هایش را در حدقه گرداند و به سمت اتاق عقب



مادرش مثل همیشه با دست پر آمده بود. از کره و پنیر دست ساز خودشان تا گردو و 

نطور مخفیانه و با یبادام و انواع میوه هایی که محصول باغشان بود. اولین باری نبود که ا

عجله به دیدنش می آمدند. همیشه بهانه شان برای دیدار با ال آی فروش محصوالت 

میوه سال شان در تره بار تهران بود، چیزی که قبل از آن پدرش انجام نمی داد و وظیفه 

بهانه ای  اشو فروش د. او خودش هم می دانست که این میوهکارکنان پسرعمویش بو

 اکرخان دخترش را ببیند. شاست تا 

بعد از ناهار و خوردن چای، پدرش با شهروز بساط قلیان را به راه کردند و ال آی با 

همه وجود به حرف ها و خبرهای مادرش گوش می داد. در حال آب کشیدن ظرف های 

 :کفی بود که مادرش گفت

 .آرات ازدواج کرد_ 

 :سرش را برگرداند و نگاهش را به چهره گرفته مادرش دوخت و با خونسردی گفت

 !مبارکه، خوشبخت بشه. تو چرا قیافه ات توی هم رفته مامان؟ این که خبر خوبیه_ 

 آره ولی..._ 

سارای قدمی جلوتر آمد. از چشم های دخترش شراره های آتش بیرون می ریخت اما 

او ال آی را می  .انه سعی می کرد خودش را خوشحال و آرام نشان دهدچه معصوم

ن دختر بی قرار نمی توانست به همین راحتی دردهایش را از چشم سارای آ .شناخت

 دور نگه دارد. 

 :با نگرانی واضحی نگاهش را در صورت ال آی گرداند و صدایش را پایین تر آورد

 نداری؟ اوضاع زندگیت روبراهه ال آی؟ مشکلی_ 

 :ی با تعجب لبخند زدآال 



 معلومه، می بینید که همه چیز مثل قبله.. چرا اینو می پرسی مامان؟_ 

 سعی نکن با پیچیدن حرف های خودم توی سوال، از جواب دادن فرار کنی. _ 

 :دستش روی شانه ال آی نشست. بغض به صدایش چنگ انداخت

توی این چند ساعت خنده واقعی داشته. دم سابقه و نه لب های تو آنه شهروز همون _ 

 تون هست یا...یا مشکی بین م هیچ وقت بهم دروغ نمی گه.امن مادرتم ال آی، حس

 :ال آی ابروهایش را به هم نزدیک کرد

 یا چی؟_ 

 :سارای با سر به هال اشاره کرد

میاد؟ شهروز چرا انقدر قیافه اش عوض شده؟ چرا شبیه آدمای خماریه که خوابشون _ 

ما  یست.چرا انقدر پریشون به نظر می رسه؟ اصال همون پسر سرحال و پرانرژی گذشته ن

ره.. اینهمه تغییر، به چی ما نداربطی به  بودنشاین بار سرزده اومدیم پس مطمئنم خونه 

 مربوطه ال آی؟

ش ااز داخل دهان گزید. کاش مادرش به این صراحت تغییرات زندگی ادخترک لبش ر

کاش در دنیا هیچ کس از او در مورد اوضاع زندگی اش سوالی  آورد. رویش نمیرا به 

بوی شکست و نپرسد چون جوابی ندارد و این درد برای ال آی بدتر از مردن است. 

 اما نمی خواست قبول کند.  بود ناکامی در زندگی اش پیچیده

 :سرش را به طرفین تکان داد و گفت

ست.. کار قبلیش اوبراه نبودن کارش بی حال و آشفته چیزی نیست، یه کم به خاطر ر_ 

کار شدن شهروز و یه عالمه خیلی خوب بود اما بعد از ورشکست شدن کارخونه و بی

 کارگر دیگه، خب چه توقعی ازش داری مادر من؟ یهو انگار شکست. 



 :مادرش پوزخند زد

باشه به این چیزا نمی خودتم خوب میدونی همه اینا بهونه ست ال آی.. مرد اگه مرد _ 

 می مونه و کار می کنه، هرکاری که باشه.، شکنه

ها سرگرم نآطمینان از اینکه انگاهی به هال انداخت و با  ،سارای سرش را برگرداند

ی که تکیه داده به کابینت و در چشم های آهستند و صدایش را نمی شنوند، رو به ال 

 :ناامیدی نشسته بود، گفتفراخ و بی پروای گذشته اش فوج فوج غم و 

توام کم نذار برای زندگیت.. بعد چهارسال دیگه برای بچه دار شدن دیر هم شده. شاید _ 

 . دلگرمش بکنه به زندگی یه بچه بتونه

ن تایید آواضح بود که آن لبخند و  ال آی سعی کرد لبخند بزند اما ساختگی بودنش آنقدر

 سرسری بدجور به ذوق می زد. 

 :پرسید ،خودش رآب برگشت و برای دور کردن ذهن مادرش از زندگیِبه سمت شی

 چرا پاشا رو با خودتون نیاوردین؟_ 

اگه این بار هم مثل . پسرعموت شک کرده بود .ست بیاد اما نشداخیلی دلش می خو_ 

اومدیم متوجه می شد ماجرا از چه قراره. بچه ام با گریه راهی  یدفعه های قبلی با اون م

 مون کرد. بهت سالم رسوند. 

ی گلویش را به سختی فرو داد و با خودش فکر کرد کی تمام ال آی بغض حجیم شده

انگار حاال که روزهای  ؟خبر ماند زندگی اش مثل کالف سردرگم به هم پیچید که بی

عقلش باز شده بود، بهتر می توانست ببیند که و چشم ِ بود رفته عشق و شور گذشته

 قدر زیاد و بی انتها بود.ش چهاتبعات تصمیم



بود اما دیشب با اتفاقی که افتاد، بند دل ال آی به ناگاه  هیچ وقت به انتخابش شک نکرده

پاره شد. شبیه کسی بود که پس از مدت ها از خوابی خوش بیدار شده و زمان را گم 

 زندگی ایستاده! چه وقتی از در حیران و سرگردان به دنبال ساعت است تا بداندکرده، 

**** 

پدر و ز زانوهایش را بغل کرده و روی مبل نشسته بود و به نقطه ای خیره بود. سهم او ا

یک روز که برای یک سال ندیدن  ..مادرش فقط  یک روز بود، یک روز کوتاه و خوش

ز به نظر می رسید. نفسش را با آه به بیرون فرستاد. خوب شان بیش از اندازه کم و ناچی

این انتخاب اگر از او سلب می  .می دانست که خودش چنین وضعیتی را انتخاب کرده

شد حاال کنار خانواده اش بود اما همیشه یک انگیزه بزرگ بود که روی همه غصه های 

وز و عشق به او.. حاال شت، انگیزه وجود شهرابعد از رفتن خانواده اش سرپوش می گذ

 ؟را تسلی می داد شانکه این انگیزه کمرنگ شده بود، دیگر چطور باید غم دوری

با باز شدن در خانه، سریع اشک گوشه چشمش را پاک کرد و صاف نشست. نگاه 

ی دید که آشهروز از او به وسایل چیده شده ی روی اپن آشپزخانه کشیده شد و ال 

به قیمت  شب از این کوته بینی ها، از این قانع شدن به نانِ چطور چشم هایش برق زد. 

آسودگی تن اش، حس نفرتی رقیق ته دلش می نشست و هربار چنین نگاهی از او می 

 دید، ته دلش هم میخورد و این حس باال می آمد.

سرخوشی خودش را روی کاناپه  ول نکشید چون شهروز در حالی که باطانتظارش زیاد 

 :پاهایش را روی عسلی می گذاشت، گفت رت می کرد وپ

می بینم که صندوق سوغاتی ها رو باز کردی و چیدی روی اپن.. چه خوب که پدر و _ 

دستورای اون مردک خالص می کنن. تا  و از شرّر مون میان، منمادرت گاهی به دیدن

 اینا تموم بشه دو سه ماه می خورم و می خوابم. 



می توانست ساکت بماند، او با عزت نفس باالیش این چهره ال آی در هم فرو رفت. ن

 :ا تمسخرگفت. بتابیدحرف های پست را  برنمی

چون انگار هرچی زود به زود بیان بیشتر به نفع توئه وگرنه از ، پس دعا کن دوباره بیان_ 

 نگی می میری.رسگ

ت سوق گرف می این روزها که به سمت رفقای ناباب و آرامش واهی ای که از آن مواد

پیدا کرده بود، تنبلی تن اش آنقدر زیاد شده بود که برای رها شدن از هر کار و تالشی 

با خودش فکر می کرد می تواند با این روال پیش برود و . حاضر بود هر حرفی را بشنود

ه او جایی برای نال آی را مجبور به کار کردن بکند چون می دانست این دختر جز خا

مکانی برای ماندن ندارد.  ،در کنار او زگریستن و ج و پناهی برایزندگی و جز آغوش ا

 :اما این حرف ال آی برایش انقدر گران تمام شد که بر سر عزیزکرده اش فریاد بکشد

هزار بار گفتم متنفرم از اینکه خودت رو دست  .اصل و نسبت رو به رخم نکش ال آی_ 

باال بگیری.. از این اصل و نسب دیگه چی مونده برات جز همین دیدارهای دزدکی با 

  ؟خونوادت

ها جز محبت و  ی جا خورد چون در تمام این سالآهمانقدری که شهروز از حرف ال 

ن به رخ کشیدن بیچارگی اش از ای ،مالحظه چیزی از او ندیده بود، او هم از این فریادها

سوالی از او راجع به تنهایی  حتی ها نگذاشته بود کسی توسط مردی که در تمام این سال

و بی خانواده ماندنش بکند، سخت جا خورد و تک تک کلمات شهروز به قدری برایش 

 سنگین تمام شد که نتوانست مانع اشک هایش بشود. 

از جایش بلند شد و به اتاق رفت. روی تخت زیر نگاه حیرت زده و پشیمان شهروز، 

دراز کشید و پلک هایش را بست. حال و هوای خانه اش مسموم بود و دیگر هیچ 

عاشقانه ای در آن جریان نداشت و این برای او که همیشه شاهد عشق و محبت شهروز 



و را بود، غیرقابل تحمل بود. دیدن او در این حال و روز، برای قلب عاشقش که همیشه ا

 ،گردو ،شیشه مربا در اوج هر چیزی می خواست نه آنقدر فروافتاده که از دیدن چند

 تا این حد خوشحال شود، دردی جانسوز بود.  و گوشت برنج، میوه

با کف دست اشک هایش را پاک کرد و بعد خواست به عادت بچگی هایش خیسی کف 

دستش را روی ملحفه بکشد که نگاهش به رد کمرنگ زخم کف دستش افتاد و ذهنش 

 :ن روز پر کشیدآبه 

از فریادهای آرات با آن صدای بم و خشن اش گوشه دیوار کز کرده بود اما با وجود » 

باید می فهمید این ماجرا قرار است به کجا ختم شود.  .ترسش به خانه برنمی گشت

 .قصد کوتاه آمدن نداشت. پای دلی که لرزیده بود تا پای جان ایستاده بود

تیم راه دور.. این دختر با بقیه دخترا فرق می سدختر رو بفرما از این رسم ها نداریم که _ 

فرق داره نباید اجازه بدی با کنه، پدرشی باید این رو بهتر متوجه بشی، ال آی با بقیه 

 .دم یکسی جز فامیل ازدواج کنه.. اگه شما هم اجازه بدی من چنین اجازه ای رو نم

 برای اینکه اون پسر بتونه دست دخترت رو بگیره باید خون ریخته بشه، اینو یادت نره.

 :صدای پدرش، آمیخته به عجز و درماندگی بود

 خوامش، نمی تونم دخترم رو بکشم که!می گی چی کار کنم آرات؟ میگه می _ 

 .حاال که نمی تونی دخترت رو توجیه کنی پس پای عواقب کاری که کردی بمون_ 

دستش را مشت کرده بود و به دیوار فشار می داد. از پدرش حرصش می گرفت که چرا 

تصمیم می گرفت و  ت برایششجواب او را نمی دهد؟ او مگر بزرگتر ال آی بود که دا

 شان می کشید؟ نخط و 



پدرش که دید توان آرام کردن آرات را ندارد با ترس و نگرانی به سمت خانه رفت اما او 

در تاریکی شب همانجا ایستاده بود. دیگر نه از آرات می ترسید و نه از توبیخ هایش به 

 ن هم این وقت شب!آخاطر تنها بودنش در اینجا 

ات که پشت به او رر پایش له شد، آاز صدای خش خش برگی که زی .قدمی جلو رفت

به عقب برگشت. هنوز او را ندیده بود چون در قسمت تاریک  ،بود دست به کمر ایستاده

نیرو و قدرت گرفته  به قدریمده بود پس عقب نمی نشست. قلبش آبود. تا اینجای راه 

 و برود و خودش را در معرض دید او قرار بدهد. لبود که بدون ترس قدمی دیگرج

حشتناکی نگاهش کرد. ال آی آنقدر جلو رفت که وآرات با دیدنش جا خورد اما با اخم 

سینه به سینه اش ایستاد. در چشم های برزخی او خیره شد و با دست مشت شده اش 

 :گفت

ی منی که کارهبه چه حقی با پدرم اونطوری حرف زدی؟ مگه تو کی هستی؟ تو چی_ 

 بخوای برام تعیین تکلیف کنی؟

 :ات دندان هایش را محکم روی هم فشرد و با حرص صدایش زدآر

 ال آی؟_ 

 :ال آی با اخم صدایش را باال برد

خرم رو اول می زنم، با هرکی که دوست داشته باشم ازدواج می کنم و این آمنم حرف _ 

 قضیه هیچ ربطی به تو نداره.

 :زد و گفت خودشسینه  با انگشت به

اج می کنم، اگه می تونی جلوم رو بگیر.. وباهاش ازدمن شهروز رو دوست دارم و _ 

خودت همیشه می گفتی، یه دختر که شبیه تو و از جنس  .یادت نره که من ال آی هستم



تیشی می شه که می آهوش و زیرکی زنانه رو هم توی وجودش داشته باشه، تو باشه اما 

 تونه همه دنیا رو ویرون کنه و تبدیل به اون چیزی بکنه که خودش می خواد. 

ام شد، تنها چیزی که حس کرد سنگینی دست قدرتمند آرات روی گونه محرفش که ت

اش بود. یک طرف صورتش سوخت اما بدتر از آن سوزش دستش بود که در اثر به هم 

و افتادنش روی زمین، اتفاق افتاده بود. دستش را باال  ن سیلیآخوردن تعادلش به خاطر 

آورد و به رد خونی که به خاطر بریدگی دستش با شیشه نوشابه ای که عصر از دست 

پاشا افتاده و شکسته بود و خرده هایش را با دقت جمع نکرده بود، نگاه کرد. وقتی 

 «ند، اثری از او نبود.رات بکآ یسرش را بلند کرد تا نگاه بیزارش را حواله چشم ها

د و نگاهش را به سقف دوخت و قطره اشک درشتی از ردستش را به آرامی پایین آو

دلش هوای آن روزهای پر از عشق را کرده بود. حاال معشوقش در  .چشمش پایین چکید

کنارش بود اما هیچ شباهتی به آن کسی که یک روزی عاشقش شد و خواست برایش 

 دنیایش را ویران کرد و از نو ساخت نداشت.و به خاطرش  ،جان دهد

کاش می شد همه چیز به روزهای قبل برگردد، به آن زندگی عاشقانه سه ساله ای که 

تجربه اش کرد. دلش می خواست همه چیز را تغییر دهد اما این بار شهروز بود که باید 

ن روزها آ آیِ بار خودش را ضعیف تر از الال آی این. این اتفاق بیفتد تامی خواست 

ست. خودش را ضعیف تر از آن دختربچه هجده ساله ای که به خاطر شهروز بر نمی دا

سر آرات فریاد کشید و با پدرش قهر کرد می دانست. اما همیشه از یک چیزی مطمئن 

 بود؛ اینکه اگر باز هم به گذشته برگردد همین کار را می کند!

 

 

 «فصل پنجم»



 و غرهای زیرلبی مهرو برای خفه کردن صدای گوشی اش، با صدای یکریز زنگ موبایل

چشم هایش را با هراس گشود و سر جایش نشست. با گیجی نگاهی به ساعتش انداخت 

وری اینکه امروز وقت گرفتن مهریه است، پلک هایش را با حرص روی هم آو با یاد

 :فشرد و به جان خودش غر زد

گه بخوام تا خیریه برم واسه مرخصی دیر می چرا پس یادم نبود؟ االن چی کار کنم؟ ا_ 

 شه که. 

ش برداشت و شماره آقای ابا تردید زیاد دستش را جلو برد و موبایل را از کنار بالشت

 جا گوشه لبش را گزید.بهفتحی را گرفت و هزمان از این مزاحمت در ساعت نا

 :چند بوق خورد تا آقای فتحی جواب داد

 .خوشسالم خانم شاهسون روز _ 

 :تی که در صدایش هم منعکس شده بود، جواب دادلبا خجا

 .عذرت می خوام که این وقت روز تماس گرفتممسالم صبح بخیر.. _ 

 .خواهش می کنم، در خدمتم_ 

پس از سالها یک نفر را پیدا کرده بود که از او حس پدرانه می گرفت،  ،پس از مدت ها

هربار که لحن آقای فتحی اینطور  .کرد کسی که درست شبیه یک پدر با او رفتار می

مهربان و حامی می شد، بغض همه وجودش را به تسخیر در می آورد. کاش هیچوقت 

پدر نداشن فقط با فوت شدن اتفاق نمی  .هیچ دختری حس کمبود پدر را لمس نکند

افتد، اگر آغوش پدرانه و دست حمایتگر پدر نباشد، معنای نبودن را می دهد .. وجود 

همین که بدانی هست و  ؛ر بی ربط به فاصله است، دور یا نزدیک باشد فرقی نمی کندپد



ام توان به سمتت پر می کشد، کفایت می ماگر روزی به حضورش نیاز داشته باشی با ت

 کند.

 :آب دهانش را قورت داد و با صدایی خشدار گفت

ون مرخصی بگیرم و امروز موعد گرفتن مهریه م هستش و من فراموش کردم دیروز ازت_ 

خب اگه بخوام تا اونجا بیام و برگردم نمی تونم سر ساعت برسم و همسرم، یعنی همسر 

 م رو نده. سابقم منتظر یه بهانه ست تا حقّ

که توضیح هایش به طور کامل  نآیک نفس حرف می زد تا او را قانع کند. زودتر از 

ی آجمله اش تسکین نگرانی های ال  د.تمام شود، از سمت آقای فتحی موافقت اعالم ش

 :شد

در جریان مشکالتت هستم دخترم، برو به کارت برس و نگران نباش من امروز برات _ 

 .مرخصی رد می کنم

مدت زیادی است که یک  .لبخند روی لبش نشست و حس خوشایندی در دلش پیچید

 حامی را از دست داده است!یک زندگی می جنگد و حس حضور  اتنه ب

جا، به  نآرخوت از جایش بلند شد و به سرویس بهداشتی رفت. در آینه کوچک با 

ها که زن شهروز شد حاال تبدیل به زن جوان و  خودش نگاه کرد. دختر شاداب آن سال

این تغییرات ذره ای از ارزش او نمی کاست، این موهای سفید  .با تجربه ای شده بود

خانم ها او هر تغییری که نشانگر جا  برعکس همه ت.کنار شقیقه اش را دوست داش

ده شدنش باشد را با آغوش باز می پذیرفت، چون می دانست که هر سال در زندگی تافا

شاید مقصد خوشبختی ، نه از نظر ظاهری بلکه از نظر روحی.. اش یک پله باالتر می رود

  .تمقصد کمالی بود که در ذهنش داش اما برای او پول و زندگی متاهلی نباشد



رو داشت از تک تک اعضای  مشتی آب به صورتش پاشید. نارضایتی از دیداری که پیشِ

 ش هیچ وقت کوتاه نمی آمد.  اصورتش مشخص بود اما برای گرفتن حقّ

مدن شهروز بود. رشته افکارش با صدای بلند مردی که آجلوی در اتاق ایستاده و منتظر 

خواسته به آن سمت کشیده شد. مردی در راهرو فریاد می کشید پاره شد و نگاهش نا

بل زن جوانی که روی صندلی نشسته اجوان و خشمگین، با دست هایی مشت شده مق

 :و زیر چشمش کبود بود، ایستاده و فریاد می کشید که بسته شده دستش آتلبه بود و 

کور خوندی اگه فکر کردی با این کارا می تونی طالقت رو از من بگیری، اگه راضی _ 

 .طالق دادنت هم بشم یه گرون هم بابت مهریه بهت نمی دمبه 

جلو مرد جوانی که کنار زن به دیوار تکیه داده بود و به نظر می رسید برادر زن باشد، 

 با اخم به سینه مرد عصبانی کوبید و او را عقب راند. آمد، 

 :داشت ن ها گرفت اما تهدید های مرد هنوز هم ادامهآبا تاسف نگاهش را از ال آی 

انقدر توی این دادگاه می برمت و میارمت تا آخرش خودت خسته بشی و مهریه ات _ 

 رو ببخشی.

تصور کند که االن آن زن چه احساسی دارد، تک تک این لحظات را تجربه  تمی توانس

 شان را با گوشت و خونش چشیده بود.  یکرده و تلخ

باال و پایین رفتن از همین حواسش پرت روزهای آخر زندگی مشترک و شکایت ها و 

که با شنیدن صدای آشنایی که اسمش را صدا می زد سرش را چرخاند و نگاه  پله ها بود

پر از حیرتش در چشم های مادر شهروز قفل شد. نگاهش از او به سمت چهره گرفته 

 ر خورد و سالم کرد. خواهر شهروز سُ

 :کردملیحه قدمی جلو رفت و دستش را به سمت ال آی دراز 



 خوبی دخترم؟_ 

ال آی که حسابی جا خورده بود دستش را در دست او گذاشت و رو به او و مبینا، 

 :پرسید

 چیزی شده؟ شما اینجا چیکار می کنین؟_ 

 ملیحه با مکث گفت:

 اومدیم باهات حرف بزنیم. _ 

 در مورد چی؟_ 

 !مهریه ات_ 

ی باال رفت. متوجه شد که قضیه از چه قرار است. این خانواده هیچوقت به آابروی ال 

 پرداخت شدن مهریه اش توسط شهروز راضی نبودند. 

 :با بی تفاوتی خاصی گفت

 .می شنوم_ 

 :ملیحه برای نرم کردن دل ال آی، دست روی نقطه ضعفش گذاشته بود. با بغض گفت

سراسیمه می اومد تا کنارت باشه و آخرش طور خدا مادرت رو بیامرزه، وقتی اون_ 

درک نمی کردم اما حاال که می بینم شهروز و دستش از دنیا کوتاه شد، من حالش ر

چقدر داره عذاب می کشه منم ناراحت می شم. مدام خودم رو به تب و تاب میندازم تا 

 بتونم کاری براش بکنم اما چه کاری از دستم براش ساخته ست؟ 



از این زن که با وسط کشیدن پای  .پشت سر هم پلک زد تا اشکش نریزد ال آی چند بار

به این ماجرا خواسته بود احساساتش را به نفع خودش و پسرش  فوت شده اشمادر 

 تحت تاثیر قرار بدهد بدجور رنجیده بود. 

 :کج کرد و با لحنی مظلوم گفت ش راملیحه سر

شهروز کار درست حسابی نداره،  خودتم می دونی. دخترم مهریه ات خیلی زیاده_ 

همون دردی هم که به جونش افتاده باعث شده توی مخارج خودشم بمونه چه برسه به 

. تا حاال هرچی گرفتی دهاینکه با این قیمت سکه هر ماه یه دونه برات سکه بخره و ب

 کافی نبود؟ نمی شه بقیه اش رو ببخشی؟

 :انه گفتسلحنی عجول و ملتمقبل از آنکه اجازه دهد ال آی حرفی بزند با 

 .این اذیت بشه به خاطر آرامش روح مادرت ببخش. نذار شهروز بیشتر از_ 

  :ال آی پوزخند زد. مستقیم در چشم های ملیحه نگاه کرد و گفت

خوب یاد گرفتین چطور از نقطه ضعف های آدما به نفع خودتون استفاده کنین. اتفاقا _ 

از حقم  ،دری که مدام دست آویز نفع خودتون کردیدمن به خاطر آرامش روح همون ما

 .نمی گذرم.. این حق منه و باید بپردازه وگرنه با قانون طرفه

 :آورد و با لحن تندی گفت یابروهای ملیحه در هم گره خورد. این بار به خشم رو

از کجا بده هی میگی باید بده؟ خودت مگه وضعش رو نمی دونی؟ تو با اینهمه مال و _ 

 وال پدریت اون سکه ها رو می خوای چی کار کنی؟ام

رو به آتیش کشید و  خودتونم خوب می دونین من به خاطر همون آدمی که زندگیم_ 

از همه چیز دست کشیدم. حاال خودمم که  نحاال شما به خاطرش با من کلنجار میری



اینهمه ملک و زمین داره، می تونه یکیش رو دارم زندگیم رو می چرخونم. همسرتون 

 بفروشه و خرج پسرش بکنه. 

 :ملیحه پوزخند زد

چرا ما باید جور بی عرضگی اون پسر رو بکشیم؟ وقتی تو رو خواست چشمش کور _ 

 .بود و این روزا رو ندید

ال آی با خونسردی ای که می دانست چقدر برای ملیه و مبینا سخت و گران تمام می 

 و جواب داد:دست به سینه شد شود، 

کار می کردم تا هم  ،برای حفظ زندگیم به هر راهی چنگ می زدم اون روزایی که من_ 

خرج خودمو بدم هم خرج اون مواد کوفتی پسرتون رو، کنارش به جای دست مریزاد 

سرم داد می کشید و چند بار هم دست روم بلند کرد، من اومدم سراغ شما و پدرش تا 

کجا بودین؟ که حاال اومدین و  ،د شهروز به زندگی برگرده و شما ولم کردینکمک کنی

ازم می خواین از حق خودم بگذرم.. من روزای خیلی سختی رو گذروندم تا به آرامش 

 !االن برسم اما حقم رو فدای هیچ چیزی نمی کنم و می گیرمش حتی اگه شده به زور

میشه قدرتمند به هبه زنی که  ،به ال آیاهی گمبینا دست مادرش را کشید و با حرص ن

 :نظر می رسید، کرد و گفت

 .بیا بریم مامان.. این اصال ارزش بحث کردن هم نداره_ 

باال کمی ال آی با پورخند به دور شدنشان نگاه کرد. چند قدم رفته بودند که صدایش را 

 :برد و گفت

بیشتر از یه بار در ماه باال و  به شهروز بگین من حوصله ندارم پله های این دادگاه رو_ 

 پایین کنم، اگه امروز مهریه ام رو نده ازش شکایت می کنم.



مکث کردندو لحظه ای ایستادند اما بعد با همان قدم های کوبنده از دادگاه خارج شدند. 

از سینه اش خارج کرد ور وی صندلی وا رفت. فکر نمی کرد  ال آی نفسش را به ضرب

ن تا این حد سخت و سنگین باشد و از همه بدتر تنهایی ای از آطالق و ماجراهای بعد 

 ورد و او را بی کس ترین آدم این دنیا کرد.آکه این اتفاق شوم با خودش 

ی ارزشی عزیزترین حاال یک دنیا حسرت روی سینه اش به جا مانده که برای چه انسان ب

هایش را از دست داد. کسی که به اندازه حفظ زندگیش جربزه نداشته باشد لیاقت عشق 

 را هم ندارد. 

سالنه سالنه از دادگاه خانواده خارج شد. نور شدید آفتاب باعث شد چشم هایش را 

رف خیابان، در طنآجمع کند. هنوز از در ورودی زیاد فاصله نگرفته بود که شهروز را 

مده بود که جرات پا گذاشتن در آتکیه داده بود دید. دست خالی  موتوریک حالی که به 

با قدم هایی بلند عرض خیابان را رد کرد تا به او رسید. نگاه ال آی دادگاه را پیدا نکرد. 

نکه جواب سالمش را آخیره و منتظر شهروز، باعث شد دست هایش مشت شود. بدون 

 :تشر گفتبدهد، با 

 چرا دوباره پای خانوادت رو کشیدی وسط؟_ 

برخالف عصبانیت ال آی، او آرام و خونسرد به نظر می رسید. تکیه اش را از موتور 

 :گرفت و لبخند زد

پای خانواده من همیشه وسط زندگیمه، مثل تو که بعد از اینهمه سال که از جدایی مون _ 

 گذشته، هنوزم پات وسط زندگیمه. 

شه همینطور بودی شهروز، با توهم زندگی کردی. بهتره دیگه چشمات رو به روی همی_ 

 . از کنیواقعیت ب



 :دستش را به عقب برد و دادگاه را نشان داد

یه ام.. البته اگه رهمتنها نقطه اتصال ما همین دادگاهه، ماهی یه بار فقط برای گرفتن _ 

 دقیق به ماجرا نگاه کنی این کار به نفع خودته. 

به لباس های چروک و چهره  ،سر تا پایش نگاهی به شهروز با لودگی خندید. ال آی

ن های خرابی که با خندیدنش بدجور به چشم می زد نگاهی اآشفته و الغرش، به دند

 چرخاند:کرد و با تاسف سرش را به طرفین 

 فکر کردم شاید این مهریه بهونه ای بشه تا کار کنی و به زندگی برگردی._ 

حداقل نصف اون اندازه ای که من چرا همین مهریه بهونه نمیشه تا توی این دیدار ها، _ 

 ؟هر روز و هر شب برات دلتنگ می شم، دلتنگی رو توی چشم های توام ببینم.

ابروهایش را به هم نزدیک کرد، درست است که مردی رو به افول بود اما هنوز هم سینه 

ا غرورش می جنگید. زخم خورده و با بغضی مردانه ای درون قلبش مردانه می تپید که ب

  گفت:

تو فکر می کنی داری بهم لطف می کنی ولی نمی دونی که هر ماه با دیدنت قلبم چه _ 

بینم تو مثل االن، اونور خطی و من اینور خط، که بدون اینکه  آتیشی می گیره وقتی می

حق به جانب مهریه ات رو نگاهم کنی یا درست حسابی باهام حرف بزنی مثل یه آدم 

 و تلخه.  تاهمن از تو همین دیدار های کو می گیری و میری و سهم

قدمی جلو آمد. نگاهش را از چهره نه چندان شاداب ال آی به سمت چشم های براق از 

ن چشم های افسونگری که شیدایش کرده بودند و هر بار با آبه  چرخاند.نهفته اش اشک ِ

که هنوز هم مثل قبل، مثل همان سالها که  ،ن تر از قبل استدیدنش حس می کرد مجنو



اه جان می دهد و دوستش دارد، خوب و با دقت نگاه گجوانی پر نیرو بود، برای این ن

 :کرد و گفت

اینکه همه شب و روزم فقط خاطره های  .نمی دونی چه حس بدیه حسرت نداشتنت_ 

 روزهای مشترک زندگی مون باشه.  خوشِ

 :یدشد و با حرص از الی دندان هایش غرّدستش مشت 

لعنتی تو چطور تونستی به این راحتی همه اون روزها رو فراموش کنی و امروز انقدر _ 

ار به یه رهگذر نگاه می گخونسرد و عادی مقابلم بایستی و طوری بهم نگاه کنی که ان

  ؟کنی

بود تا از چشمش  دست های ال آی می لرزیدند و به سختی مقابل اشک هایش ایستاده

 :پایین نچکند. لبخند تلخی زد و گفت

می گی هنوزم دوستم داری اما تو شهروز، هنوزم مثل اون سالها سر به هوایی، هنوزم _ 

مثل همون وقتا منو خوب نمی شناسی.. این نگاه، نگاه یه غریبه ست؟ این چشم ها، به 

 ؟یه رهگذر خیره شدن

 :دادن بغضش، محکم تر گفتسرش را کمی باالتر گرفت و با قورت 

و اجازه بدم فقط خاطره  نار بیامکمجبور بودم برای نابود نشدنم با همه اون خاطرات _ 

.. نه که فراموششون کنم من حتی تالشی برای این کار نکردم اما اجازه ای از گذشته بشن

ندادم سایه گذشته همه زندگیم رو انقدر بپوشونه که دیگه چیزی ازم نمونه. آدما خیلی 

خوب بلدن از دوست داشتن هاشون حرف بزنن اما اکثرشون موقع عمل به این دوست 

ستن و از جون مایه بذارن کم میارن و جا داشتن، موقعی که باید برای حفظ این عشق بای

عشقی که هر بار  .دما رو عوض کنه به هیچ دردی نمی خورهآمی زنن.. عشقی که نتونه 



موقع دیدنت ازش دم می زنی اما هربار وقتی می بینمت خراب تر و بیچاره تر از گذشته 

با  یکه میخوا اون دیگه عشق نیست بلکه بقایای غرور شکسته ست .به نظر میای پوشالیه

سردی  به که با وفادار جلوه دادن خودت و متهم کردن من ،سرپوش عشق ترمیمش کنی

ه بهت می گه تو اگه عاشق بودی االن حال و روزت این نبود کوجدانی  ،و بی عاطفگی

 رو ساکت کنی. 

به چشم های پر از اشک شهروز نگاه کرد. می دانست چقدر بی رحمانه حرف می زند 

ن کسی آاید یک روزی یک جایی از این خواب تلخ بیدار می شد و باور می کرد اما او ب

 :ه وار گفتمنست این عشق را نگه دارد خودش بود. با تاسف زمزاکه نتو

االن حالت خوبه و دم از عشق می زنی اما یه ساعت بعد، وقتی خمار باشی و در به در _ 

نها من و عشقت رو، که خودت رو ، نه تبگردی دنبال موادی که حالت رو تسکین بده

.. شهروز آدمی که خودش رو دوست نداشته باشه نمی تونه کس دیگه ای یادت میرههم 

 رو هم دوست داشته باشه. 

. رد اشک روی گونه او را تا گم شدنش البالی ریش هایش، دنبال کرد رفتقدمی جلو 

 :با صدایی که از بغض می لرزید گفتو 

طه، همون روزی که با دوستات دور هم جمع شدی و سرت رو طناب این عشق و راب_ 

مواد تا مغزت راه پیدا کنه و یادت رفته  برای استشمام اون مواد و اجازه دادی خم کردی

که یه زن توی خونه ات منتظرته، قلبش هنوزم برات می تپه و همه خانواده و گذشته اش 

تا فقط با تو باشه، پاره شد. یک و رو زیر پا گذاشته و چشم روی همه داشته هاش بسته 

نیم سال بعدیش رو من فقط به حرمت همون عشق، موندم و با چنگ و دندون زندگی 

مون رو حفظ کردم اما نشد. جای تو کار کردم، جای تو زندگی کردم، جای تو خودم رو 

تنها موندم و  بغل کردم و به خودم دلداری دادم، جای هردوتامون اشک ریختم، انقدر



موندم که تو هر روز ازم دور و دورتر شدی.. شبا دیر اومدنت و بعضی شبا نیومدنت و 

وقتای بودنت با خماری گذشتن، همه اش من رو از تو گرفت اما حداقل خودت رو از 

. شکستم اما ادامه دادم .خودت نگیر شهروز. من به هر سختی ای بود به زندگی برگشتم

ز همه و ناخواسته آسیب دید من بودم که همه چیزم رو، اونی که توی این ماجرا بیشتر ا

قدرتمند  ؛حتی خونودام رو از دست دادم اما با این حال باز دارم به زندگیم ادامه می دم

ولی تو، هر بار که دیدمت به  ..باری که من رو دیدی تر از همیشه، قدرتمند تر از هر

نظرم ضعیف تر و حقیرتر از گذشته اومدی.. شاید بتونم روی اعتیادت اسم بیماری بذارم 

گذرونی هایی که نمی دونم یهو از کجا تبدیل ش و درکت کنم اما روی عیاشی ها و خو

ی شدن به بخشی از ذاتت، به بددهنی ها و بداخالقی ها و بی غیرتی و تنبلی هات، نم

تونم اسم ناخواسته بودن بذارم. آدم بزدل هیچوقت نمی تونه زندگیش رو نگه داره، اینو 

 یادت باشه. 

ین و پشیمان اما هنوز هم مثل گذشته بی گمی عقب رفت. نگاهش را از چشم های غمدق

 :اراده و سست او گرفت و گفت

 ت کنم. مجبورم ازت شکای، هفته بعد هم میام، اگه مهریه این بار رو ندی_ 

ن وقت بود که بغضش شکست و آبرگشت و با قدم هایی تند و محکم از او دور شد. 

 اشک روی گونه هایش خط انداخت. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 «فصل ششم»

با خستگی روی زمین نشست و پاهایش را دراز کرد. سرش را به دیوار تکیه داد و با 

چشم هایی پر از خواب به چند کارتن باز نشده نگاه کرد. از صبح مادرش چندباری 

تماس گرفته بود تا مطمئن شود اوضاع روبه راه است و بابت اینکه نتوانسته بود بیاید 

رام پیدا کند آنکه توانسته بود یک خانه دنج و خودش را سرزنش کرده بود. از ای

خوشحال بود. تنهایی در این خانه از همین ساعات ابتدایی اذیت کننده بود اما با همه 

 کاستی ها و سختی هایش به ماندن در خانه شهروز می ارزید. 

ان چای وبا سوت کتری با تنی رخوت زده از جایش بلند شد. برای خودش یک لی

 :نگاه به حجم آن، حرف اوایل ازدواج شهروز به خاطرش آمدریخت و با 

ل ا« انگار عالقه زیاد به چایی توی همه شما ترک ها ذاتیه ها.. منم مثل خودت کردی»

با صدای بلند خندیده و با عشق به صورت مردانه اش نگاه کرده بود. به همان آی 

انسان پرتالش.. به  همانصورت همیشه مرتب و بشاش، به همان چشم های مقتدر و 

  می دید.ناو  ن در وجودآن چیزهایی که امروز دیگر اثری از آهمه 



کار کردن و سختی کشیدن،  ،ه زدن با شهروز بابت اعتیادشبعد از یک سال و نیم سروکلّ

توهم های مصرف موادش بود و کتک به خاطر خر با دعواهای سختی که آاین چندماه 

جسم و صورت ال آی که بر روحش پینه می بست، گذشته خوردن هایی که ردش نه بر 

بود. زندگی اش داشت به سمت یک لجنزار پیش می رفت که یک شب زنگ زد و به 

پدرش گفت می خواهد جدا شود، صدای نگران پدرش قلبش را در سینه فشرد. روز بعد 

عادت طوالنی مدتی که  یپدرش را مقابل در خانه اش دید. با استفاده از غیبت ها

خرین دیدارشان آشهروز شده بود، برای پدرش همه چیز را تعریف کرد. چندماهی از 

 مده بودند.آهمان روزی که بدون برادرش و یک روزه به دیدنش  ،گذشته بود

پدرش گفت تصمیم درستی گرفته و دیگر ادامه دادن این زندگی جایز نیست. همان شب 

فردا صبح، آفتاب که دمید، بی معطلی پدرش آب پاکی را روی دست شهروز ریخت و 

 دست دخترش را گرفت و به دادگاه برد. 

بانیت به پدرش صهنوز تقاضای طالق را امضا نکرده بود که پسرعمویش زنگ زد و با ع

هم عوض کنی چون و اسم فامیلی ات ر هطالق بگیری بهتر هبه ال آی بگو اگ_  : گفت

  نمی دونه.ن واز این از فامیلی خودش بعد وال آی ر نو او هپسوند پوچ هی هدیگ

دید که چطور دست و دل پدرش سست شد و ترس در چشم هایش نشست اما او همه 

انه راه بگذارد. هرچه پدرش گفت یپل ها را رد کرده بود و نمی توانست این یکی را در م

غیر  برگردند و اجازه دهند پسرعمویش اقدامی که صالح می داند را انجام بدهد چون در

اینصورت نمی تواند ال آی را با خودش به خانه ببرد، او پایش را در یک کفش کرد و 

 :فقط حرف خودش را زد

اونم فقط به خاطر این که بزرگ طایفه نخواد من رو به  ،بابا دامه نمیدمدم اآمن با این _ 

 کل از خودشون طرد کنه.. من همون چهارسال قبل طرد شدم بابا، یادت رفته؟



در چشم های پدرش نشسته بود و بیشتر از آن عجز از اینکه نتوانسته برای دختر  اشک

یکی یک دانه اش پدری کند و حمایتش کند و حتی حاال هم نمی تواند او را با خودش 

ببرد. همانجا  ،به جایی که در اصل به آن تعلق دارد ،به میان خانواده اش و به خانه اش

 :فشرد و با اطمینان گفت ،فتبود که ال آی دست پدرش را گر

خودت رو ناراحت نکن بابا، حتی اگه پسرعمو چیزی هم نمی گفت من قصد برگشتن _ 

نداشتم، نمی خوام سرافکندگی شما رو با چشم خودم ببینم.. از طرفی من به این شهر 

 .عادت کردم و اینجا راحت تر می تونم زندگی کنم

گاه ثابت کند و دو نفقه ندادن شهروز را در داخیلی راحت توانست اعتیاد و بدخلقی ها 

حتی با وجود مخالفت و ، مواردش انقدر زیاد بود که به راحتی حکم طالقش صادر شد

 مقاومت های شهروز و گریه ها و مظلوم نمایی ها و التماس هایش.. می توانست بارها و

دن زندگی اش بارها به زندگی با او برگردد اما در صورتی که شهروز برای عوض کر

 چشم هایش نمی دید.  اراده ای که مدت ها بود دیگر در ،ارداه می کرد

ه بلندی چایش را خورد. حاال چیزی تا انجام حکم طالق آاز افکارش بیرون آمد و با 

نمانده بود و او توانسته بود خانه جدا برای خودش پیدا بکند. در تمام این مدت پدر و 

بودند اما مادرش نتوانست برای کمک بیاید. درگیر کالس مد آمادرش مدام در رفت و 

های زبان پاشا بود. برادر عزیزکرده اش انقدر بزرگ شده بود که پسرعمویش می 

 خواست او را برای ادامه تحصیالتش به خارج بفرستد.

کی اشک هایش داغ تر از چای نیمه خورده اش، روی گونه هایش نشسته  از نفهمید

نوز مقابل لب هایش مانده بود. لیوان را با حرکتی هیستریک روی عسلی بودند و لیوان ه

 کوبید و دراز کشید. 



دو ماه طول کشید تا کار جدیدی پیدا بکند. در یک بیمارستان کار می کرد اما به پدرش 

ن بیمارستان حرفی نزد چون می دانست اگر پدرش بفهمد آدر مورد وظیفه دقیقش در 

کارهای نظافتی را انجام می دهد، اجازه کار کردن به او نمی دهد و هر که در بیمارستان 

هم برایش قدغن شده  شگرداند که داشتن اسم فامیلی ا طور شده او را به خانه ای برمی

 چه برسد به هر تعلق خاطری نسبت به خانه و اعضای خانواده گسترده اش!

یک جایی به بعد باید یاد بگیرند  انگار خودش به این نتیجه رسیده بود که انسان ها از

 همشکالت زندگی شان را به اندازه خوشی هایشان با دیگران شریک شوند، همانقدر ک

انسان در خوشی ها خودخواه است و سهم بزرگتری از آن را برای خودش نگه می دارد، 

ر چون پدر بودن یا ماد ،بهتر است دردهایش را هم منصفانه با خانواده اش سهیم بشود

 وظیفه سنگینی است. از حیات یک انسان محسوب شود،  ریبودن به اندازه ای که با

****** 

مد و بازویش آدر حال عوض کردن ملحفه های تخت بود که همکارش سراسیمه به اتاق 

را کشید. به عقب چرخید و با نشستن نگاهش در چشم های نگران خانم صالحی، او با 

 :ترس گفت

جلوی در بیمارستان داد و بیداد راه انداخته ال آی.. به زور می  شوهر سابقت اومده_ 

حراست بیمارستان جلوش رو  .خواست وارد ساختمون بشه که با نگهبان درگیر شده

 گرفتن. 

با چشم هایی گشاد شده از وحشت، ملحفه ها را همانجا رها کرد و با قدم هایی شبیه 

دیک زستان رفت. در حیاط بیمارستان، ندو، از اتاق خارج شد و به سمت خروجی بیمار

ن سمت تند کرد و با نزدیک شدنش، یکی از آنگهبانی شهروز را دید. قدم هایش را به 

 :همکاران بخش حراست با لحنی طلبکار گفت



خانم محترم همسرتون بیمارستان رو گذاشتن روی سرشون.. همینکه نگهبان گفته _ 

جواب درستی نمی ده، نذاشته بیاد تو و این ساعت مالقات نیست و کجا میری و دیده 

 آقا بهش حمله کرده. 

 :ی آب دهانش را قورت داد و با دست هایی که به شدت سرد و لرزان بود، گفتآال 

 ر من نیستن. سایشون دیگه هم_ 

 .هرچی که هستن، لظفا مشکالتتون رو بیرون از اینجا حل کنید_ 

ایستاده بود و با چشم های سرخ نگاهش می سر تکان داد و به شهروز که کمی دورتر 

 :کرد نزدیک شد و اخم کرد

 چرا اومدی اینجا؟_ 

 پوزخند شهروز، آتش درونش را شعله ور کرد. 

 داری کار می کنی ال آی؟ ازم جدا شدی که خودت رو به این روز بندازی؟_ 

جی ی انگشتش را روی بینی اش گذاشت تا او را ساکت کند و با دست به خروآال 

 اشاره کرد. 

هروقت کارم تموم شد و اومدم بیرون باهام حرف بزن.. اینا مثل من  ،برو بیرون وایسا_ 

 نیستن که به داد و بیدادهات عادت داشته باشن، اگه ادامه بدی باید بری کالنتری.

  :یددست شهروز مشت شد و با خشم غرّ

 من هیچ جا نمیرم._ 

چنگ زد و با خودش به سمت در بزرگ بیمارستان  ی با کالفگی آستین پیراهنش راآال 

 کشاند



 بیا ببینم حرف حسابت چیه؟_ 

آنقدری الغر شده بود که دختر درشت اندامی مثل ال آی بتواند او را به راحتی از جایش 

 حرکت بدهد. 

اینکه کامال از محل کارش دور شود تا بعدا توبیخ  جیحاز بیمارستان بیرون رفت و با تر

ض خیابان را هم رد کرد و آنطرف خیابان در پیاده رو ایستاد و صدایش را باال نشود، عر

 :برد

اینجا هم دست از سرم برنمیداری؟ چی از جونم می خوای؟ من که پام رو از زندگیت _ 

عقب کشیدم تا مثل طوق به گردنت وصل نشم و بتونی هرجور دوست درای زندگی 

 کنی. 

ودم، من خودم این دربند بودن رو خواسته بودم تو به من خودم این طوق رو خواسته ب_ 

 چه حقی ازم جدا شدی؟

 :ی پوزخند زدآال 

االن برای زدن این حرفا خیلی دیره شهروز، ما دو ماهه از هم جدا شدیم. حاال هم کار _ 

 من یا نوع زندگی من هیچ ارتباطی به تو نداره. 

چشم ها شبیه دو گوی آتش ن آ،  ،جرات نگاه کردن به چشم های شهروز را نداشت

دند که شعله هایش می توانست طرف مقابل را بسوزاند، از خشم و بغض سرخ شده وب

 :بودند و به رنگ خون در آمده بودند. دست شهروز مشت شد و صدایش باال رفت

 یه روزی ناموس من بودی، اجازه نمی دم که... ،هرچی که االن هست_ 

 :یدرفت و با عصبانیت غرّ دیگر جلوقدمی  ،کاسه صبر ال آی لبریز شد



من هیچ کار اشتباهی نکردم که الزم  ،وقتی از ناموس حرف میزنی دهنت رو آب بکش_ 

 .اپا اشتباهی، بهم تذکر بدیتباشه تو، که خودت سر

اش منقبض شده بود.. با صدایی خفه اسمش را  فکّ، شهروز دندان هایش را به هم فشرد

 :نداخو

 .ال آی_ 

شهروز با پیدا  آی لب هایش را روی هم فشرد. تازه داشت به آرامش می رسید کهال 

 کردن محل کارش، داشت این آرامش را سلب می کرد. 

پدرت با خیال راحت نشسته توی خونه اش و اجازه داده تو تنهایی اینجا بمونی و _ 

 زندگی کنی؟

 جای این سینه چاک کردن ها قبال بود نه االن. _ 

 ،ض که تو توی انتخاب من اشتباه کردی، به فرض که اصال گند زدی به زندگیتبه فر_ 

 .حاال به جای این که خونودات زندگیت رو جمع کنن ایستادن و دارن تماشا می کنن

در وجود هیچ کدامشان از خشم دقایق پیش اثری نبود. شهروز ماالمال از حسرت و غم 

 !فو پشیمانی  بود و ال آی آرام و کمی متاس

خودم خواستم اینطور ادامه بدم، اونا هم به اندازه ای که نیاز بوده حمایتم کردن. من _ 

بودن با خونودام دلم پر می کشه اما نمی خوام به خاطر من  برای برگشتن به اون خونه و

از خونه چندین ساله اش رونده بشه و مجبور بشه  ،پدرم دار و ندارش رو از دست بده

االن پسرعموم داره حمایتشون می  .م آینده برادرم تباه بشهاه، نمی خواونجا رو ترک کن

 کنه و اگه دست از حمایتش برداره پدرم زمین میخوره. 

 :شهروز ساکت و درمانده نگاهش می کرد



 بیا دوباره ازدواج کنیم، بهت قول می دم برم کمپ و ترک کنم. _ 

، هر کاری که باشه فقط درست و تو اول برو کمپ و ترک کن و بعد یه کار پیدا کن_ 

اگه تونستی این دو تا کار رو انجام بدی و دور دوستات رو هم خط بکشی،  .حالل باشه

 من برمی گردم. 

شهروز اخم کرد، خواست چیزی بگوید که ال آی چرخید و از پیاده رو رد شد و به 

با صدای بلند و ناگهانی صدایش زد و حواس ال آی پرت شد، شهروز خیابان رفت. 

همزمان با وارد شدن به خیابان به عقب چرخید و در یک لحظه نفهمید چه شد. وقتی به 

مد که روی زمین افتاده بود، دردی که در پایش پیچیده بود تا مغز استخوانش را آخودش 

 روی موتور ای که پسربچه .ردمی سوزاند و گرمای خون را کنار پیشانی اش حس می ک

با سرعت فرار کرده بود و شهروز با هول و دستپاچگی روی سر و صورتش می  بود

وزن سرش به اندزاه یک کوبید و نمی دانست چه کار باید بکند. ال آی حس می کرد 

 آدم زیادیتعداد کوه شده. درد پا باعث شده بود زیر لب ناله های ریزی بکند. به سرعت 

لقه زدند. شهروز و یک مرد دیگر او را تا بیمارستان بردند. پایش شکسته بود و دورش ح

می که زده بودند باعث باید عمل می شد. شهروز با استرس باالی سرش ایستاده بود. سرُ

شده بود قندخونش باال بیاید و حالش کمی بهتر شود اما با باال آمدن فشارش درد را 

محکم روی هم می فشرد و از درد گریه می کرد.  بیشتر حس می کرد. چشم هایش را

 :شهروز گفت

 .دارن میان ،به پدر و مادرت خبر دادم تصادف کردی_ 

 :دستش را از درد محکم فشرد و با صدای کم جانی گفت

 .راه افتادن ممکنه هر اتفاقی بیفته نگرونیچرا این کار رو کردی؟ اونا االن با _ 

 :صدای شهروز باال رفت



ضای خدا یه بار دست از لجبازی بردار ال آی؛ حداقل یه امشب رو وانمود محض ر_ 

 نکن که خیلی آدم قدرتمندی هستی. 

ال آی در اتاق بود و خبر نداشت که چطور سرنوشتش در همین یک شبی که شهروز از 

ی هایش نمایش بدهد، دعف های وجودش را هم به اندزاه قدرتمنضاو خواسته بود 

 تغییر کرد. 

خرین تماس روی گوشی شاکرخان بود. به آبیمارستان با شهروز تماس گرفتند. این از 

شهروز خبردادند که شاکر خان و همسرش تصادف کرده اند. شهروز کنار دیوار 

رفت و روی زمین سر خورد. نگاهش با اشک به سمت در بسته اتاق عمل  بیمارستان وا

نجا برساند و آد تا شهروز خودش را به کشیده شد و لبش لرزید. به کسی که زنگ زده بو

گفته بود حال هر دو وخیم است، گفت که با چه اسمی در گوشی شاکرخان تماس 

بگیرند. پسرعموی ال آی باید باالی سر شاکرخان می بود، نه او که این خانواده روی 

نها زنگ نمی آشب را با سرزنش خودش گذراند. کاش به  دیدنش را هم نداشتند. همه

 نمی کرد.  دخترشانن دو را نگران حال آو  زد

مد و به بخش منتقل شد، با چشم دنبال پدر و مادرش می گشت آال آی وقتی به هوش 

بود نگاهی از سر کالفگی  شهروز که تازه وادر اتاق شده را پیدا نکرد به آنهاو چون 

 :انداخت و گفت

 پدر و مادرم کجان؟_ 

 :گفت و منّ با مکث زیاد و با منّشهروز لب هایش را روی هم فشرد و 

 چیزه... اونا.. هنوز نرسیدن._ 



صبح شده بود و تا این موقع باید می رسیدند. نگرانی ال آی نگاهی به ساعت انداخت، 

 :به جانش افتاد

 چرا تا حاال نیومدن؟ _ 

 :دستش را به سمت شهروز دراز کرد

 .گوشیمو بده زنگ بزنم به بابام_ 

 :دستپاچگی واضحی قدمی از تخت دور شد و گفتشهروز با 

 من خودم بهشون زنگ زدم تو نگران نباش نزدیکن.._ 

ر مسکن باعث شده بود درد پای گچ گرفته اش را متوجه نشود و تنها دردی که حس ثا

نگرانی و دلشوره ی بی امانی باشد که یک سرش به قول نامطمئن شهروز  ،کند

خیلی آشفته به نظر می  ،دقت زیاد به شهروز نگاه کرد برمیگشت. با چشم هایی ریز و

رسید و چشم هایش سرخ شده بود. نمی دانست اثر گریه است یا نرسیدن مواد به 

 !بدنش

چشم هایش را روی هم فشرد و سعی کرد بخوابد اما دلشوره امانش را بریده بود و این 

 اجازه را به او نمی داد. 

از پدر و ماردش خبری نشد. کالفگی اش به اوج  باز هم ساعتی که گذشت و سه دو

رسید و با خشم شهروز را که روی صندلی خوابش برده بود صدا زد. شهروز سراسیمه از 

 :با چشم هایی گرد گفت خواب پرید و

 چی شده ال آی؟_ 

بالیی سر پدر و مادرم اومده یا کل بیمارستان رو می ذارم روی سرم  یا بهم می گی چه_ 

 متوجه شدی؟شهروز، 



 ور باید می گفت؟ هنوز خودش هم باور نکرده بود. طچ ،نگاه شهروز کدر شد

 :فشرده شد، زیرلب زمزمه کرد شقلب ال آی در سینه ا

 . بی خبرمپس یه اتفاقی افتاده و من _ 

مدن آلب های شهروز به هم دوخته شده بود و نمی توانست حرفی بزند. ترجیح داد تا 

درس بیمارستان را از شهروز گرفته بودند، سکوت آبرای بردن او  فامیل های ال آی که

 نها بیندازد. آکند و بار سنگین گفتن این خبر را به دوش 

ست تا قفل دهانش را باز ایه و التماس از او خورحتی با گ ،ال آی مدام به شهروز غر زد

 د.نما کند و خبری از حال پدر و مادرش به او بدهد اما تالش هایش بی نتیجه

پسرعمویش وارد  دوست هایزن عمو سودابه اش با دو تا از وقتی در اتاق باز شد و 

اتاق شدند، آب دهانش را به سختی فرو داد و کمی خودش را روی بالشت باال کشید. 

مد و نگاه ال آی که به لباس های سر آسودابه با چشم های خیس و سرخ نزدیک تخت 

مدن زن عمویش به آنیا روی سرش خراب شد. می دانست که انگار د ،تا پا تیره اش افتاد

 اینجا بعد از سالها آن هم در حالی که منتظر پدر و مادرش بود، بی دلیل نیست. 

لب های خشکش را به سختی از هم فاصله داد و اشک به جای چشم هایش در حنجره 

 :اش لرزید

 چی شده زن عمو؟_ 

با صدای بلندی گریه کرد، پلک های ال آی  سودابه که خم شد و با در آغوش کشیدنش

 خالی! با نهایت ناتوانی روی هم افتاد. ذهنش خالی بود، خالیِ

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. شبیه یک کابوس تلخ و کشنده. زن عمو کمکش کرد 

رستان مرخصش کردند. هنوز دقیق الباس هایش را بپوشد و زودتر از وقت اصلی از بیم



شت. با حالی زار امده و حتی توان پرسیدنش را هم ندآچه بالیی بر سرش نمی دانست 

 شهروز با چشم هایی اشکی همانجا پشت سرش جا ماند.  از بیمارستان خارج شد و

هرچه پیش می رفتند، جاده ها برایش آشناتر و خاطره ها برایش زنده تر می شد. بغض 

ه بود.  در این هوای گرفته ای که تلخی که بیخ گلویش چسبیده بود قصد جانش را کرد

هوا برای نفس کشیدنش کم بود. داشت به شهر و دیار خودش  ،بارانش هم گزنده بود

برمی گشت اما در چه حال و روزی.. اینطور برگشتن هیچوقت در مخیله اش نمی 

دوست داشت بر سر راننده پسرعمویش  .ستاگنجید. او اینطور برگشتن را نمی خو

پیاده شود و خودش را در جاده های بی پایان محو  ،ه داردگا ماشین را نفریاد بکشد ت

 کند. 

 زن عمویش که در کنارش نشسته .دستش به سمت دستگیره رفت و با بی حالی عق زد

چطور فهمید بود سریع به راننده اشاره کرد و همین که ماشین کنار جاده متوقف شد ن

نوازشگر زن عمویش را روی شانه هایش  پیاده شد و کنار جاده زانو زد. دست های

حس می کرد. چشم هایش سیاهی می رفت. با کمک او سوار شد و دوباره حرکت 

 کردند. 

با دیدن دو قبر کنده شده در کنار هم، از هم فرو پاشید. در حال سقوط بود که سودابه 

ر چهره زیر بازویش را گرفت و نگهش داشت و با گریه به دخترک بیچاره ای که رنگ ب

نداشت نگاه کرد. او را از میان جمعیت زیادی که اطراف قبرها ایستاده بودند گذراند و 

وقتی دید نگاه پسرش به سمت ال آی است، با دست اشاره کرد که چیزی نگوید و در 

 دل خداخدا کرد که پسرش مراعات ال آی را بکند. 



سینه اش و گریه های  با حلقه شدن دست پاشا دور بازویش، قرار گرفتن سرش روی

به سمت سینه اش رفت که  شبلندش و شنیدن آن جمله سیاه و تلخ از زبانش، دست

 .درونش قلبی بی رحمانه خودش را به در و دیوار می کوبید

ان داشتن میومدن بیمارستان باالی سرت که تصادف کردن و هردوشون مبابا و ما_ 

 .مردن.. مردن ال آی، یتیم شدیم ال آی

دست هایش که محکم دور کمرش پیچیده بود، شبیه یک  ،گریه هایش ،بلند پاشاصدای 

در حسی موضعی شناور بود و فکر می کرد هر آن از خواب می پرد و می . خواب بود

 ن تخت ایستاده و ملحفه هایش را عوض می کند. آبیند که هنوز در بیمارستان کنار 

ده بود، سخت دور کمرش پیچیده بدیل شتدست های برادرش که به نوجوانی نورس 

بود و زن عمو و زنان دیگر به سختی او را از ال آی جدا کردند. درد پایش در برابر 

 سوزش قلبش هیچ بود. 

ر خورد و کنار قبر نشست. به سختی حجم وقتی پدر و مادرس را آوردند تا خاک کنند سُ

یک شاهد این اتفاق تلخ باشد سنگین گچ پایش را جابجا کرد تا بتواند بنشیند. تا از نزد

مدن پدر و مادرش و به مقصد رسیدنشان که آتمام عمرش را صرف انتظار برای  ،که بعداً

گرگوشه جند خودشان را به تنکند. به چه سرعتی می خواس ،خرشان ناتمام ماندآدر سفر 

بوس چشم های باز بدترین کا اب ؟ن اتفاق تلخ جان هردویشان را گرفتآشان برسانند که 

زندگیش را تماشا می کرد. همه با صدای بلند گریه می کردند حتی پاشا که به جنازه پدر 

و ماردش چسبیده بود و اجازه دفن شدنشان را نمی داد اما او سخت و ساکت فقط نگاه 

سئول مراسم بود، با اخم ممی کرد و اشکی هم از چشمش نمی چکید و پسرعمویش که 

را مقصر از دست دادن عمو  شم نسبت به او می جوشید و اوهایی غلیظ و قلبی که از خ



ن هم عمویی که جای خالی پدرش را برایش پر کرده بود، آ ،و همسرش می دانست

 نگاهش می کرد.

بود فقط در حسرت  ن خانه، خانه ای که مدت هاآو روزهای کوتاه بعدی که در  شب

ا بود. ال آی در یک برزخ شبیه کم، رزوهایش نقش می زد، گذشتآهایش می دید، در 

بی انتها شناور بود. هر چه سودابه تالش می کرد تا او را به گریه وادارد نتیجه نمی داد. 

اش بشود. پسرعمویش اما تنها  یمی ترسیدند که اینهمه در خود ریختن باعث ایست قلب

فردی بود که در این جمع از حضور او رنجیده و فراری بود و دوست داشت هرچه 

دتر سایه نحس اش از این خانه کم بشود. کوچکترین دلسوزی ای نسبت به او زو

اش است. به  نداشت و فکر می کرد تمام این بالها و بی خانه و خانواده ماندنش، حقّ

ن دختر را از خانه شان آاحترام مادرش سکوت کرد تا سوم عمویش هم بگذرد و بعد 

 پرت کند بیرون. 

ال آی اما حالش شبیه هیچ کس نبود، در ظاهر محکم و از درون ویران بود. خواب می 

دید که هنوز همان دخترک خانه پدری است. خواب نوازش های پدرش را که نیمه شب 

ها باالی سرش می نشست و نگاهش می کرد. شاکر خان عزیزش مهربان تر از یک 

 دوست بود. او ذات مهربانی داشت. 

که تمام شد، پسرعمویش به مادرش سپرد صبح روز بعد او را راهی جایی  مراسم سوم

 :مده بود بکند. وقتی مادرش با ناراحتی نگاهش کرد، با اخم گفتآن آکه از 

 خودتم خوب می دونی.  ،اون دختر توی این خونه جایی نداره مامان_ 

، او بود که پیروز کسی پیدا نشد که بتواند روی حرف او حرف بزند و باز هم مثل همیشه

سرخوردگی به تهران برگشت. مدت زیادی طول کشید تا کمی  ال آی بامیدان شد. 

خودش را پیدا کند. روزها را در تنهایی شمرد تا چهل روز گذشت و او دوباره، و این 



بار به خواست خودش به شهرش رفت. این بار آخر و برای گرفتن برادرش از خانواده 

 پدری اش می رفت. 

نجا که رسید زن عمویش با دیدنش تعجب کرد، بی خبر از آدم های دیگر خانه او را به آ

 :اتاق برد و با صدایی آهسته گفت

 خدا مادرت رو بیامرزه ال آی، ولی اگه اومدی برای گرفتن حق و حقوقت باید بگم..._ 

 :ال آی با حرص میان حرف زن عمویش دوید

یت نگه داشتن پاشا به من می رسه نه به پسرعموش، من برای بردن پاشا اومدم.. اولو_ 

 پس باید باهام بیاد.

 :سودابه سرش را خم کرد و با لحنی دلجویانه گفت

داغ پسرم تازه  باشه، بیا برای گرفتنش ولی االن نه.. االن وقتش نیست ال آی. هنوز_ 

 است، تو رو که می بینه بدتر می شه. 

 :بغض به گلویش چنگ زد

اینم می دونم که چقدر  ،دونه یکه پسرتون من رو مقصر مرگ پدر و مادرم ممی دونم _ 

بود اما باز با این اوصاف من باید با  پدرم رو دوست داشت چون براش پدری کرده

 برادرم حرف بزنم، اگه خودش رضایت داشته باشه هیچ کس نمی تونه جلوم رو بگیره. 

خشمی که از دل روزگار ناجوانمرد بر نفهمیده بود که در بین حرف هایش صدایش از 

کمی باال رفته. با صدایی که درست از پشت سرش شنید، از جا  ،وجوش نشسته بود

 :پرید

 .چرا یه نفر هست که جلوت بایسته، اونم منم_ 



چشم های سودابه از وحشت گرد شد. می دانست که به زودی در این خانه طوفانی به پا 

کدنده بودند و ال آی هم به اندازه پسرش این خصوصیت و ی می شود. هر دوی شان غدّ

 را داشت!

ال آی به عقب چرخید و نگاهش در چشم های خشمگین پسرعمویش نشست. یک 

زمانی از او سخت حساب می برد اما حاال آنقدری بزرگ شده بود که بتواند بی واسطه 

 :در چشم هایش نگاه کند و حرف بزند

سته ام رسیدم، حاال من ابه خو ، حتی جلوی پدرمم ایستادم واون زمانی که یه بچه بودم_ 

 رو، یه زن تجربه دار رو تهدید می کنی؟

می دونم هیچ حرفی روی تو اثر نداره ال آی، چون تو سخت تر از سنگی اما اینو _ 

بدون که برخالف تو که اصال برام مهم نیست چه بالیی سر زندگیت میاری یا چجوری 

 نی، آینده پاشا برام مهمه چون برای عمو مهم بود. و کجا زندگی می ک

. این نزدیک تر شدنش به ال آی باعث شد از خشم و جذبه اش که بر فضا هم رفتجلو 

بنشیند و یک لحظه خواست قدمی به عقب  ال آی حکم فرما شده بود، کمی تردید به دل

 سرجایش ایستاد.  بردارد که به خودش نهیب زد و

تش داشت کارای پاشا رو برای رفتنش به خارج برای ادامه تحصیل عمو قبل از فو_ 

درستش اینه که بگم من داشتم کاراش رو انجام می دادم و هر سه شون  ،انجام می داد

. یاد گرفته کاملزبانش رو  ..حتی زن عمو راضی بودن. حاال کاراش داره درست می شه

ن آدم موفقی بشه که بابات می دبیرستان و دانشگاهش رو باید اونجا بخونه تا همو

 خواست تو بشی و نشدی. 

ابروهایش به شدت در هم فرو رفت و با اخم و خشم به ال آی خیره شد؛ شاید هم از 

ن هم بعد از آاین دختر متنفر بود که اینطور کوبنده و با بی رحمی  با او حرف می زد 



ر را مقصر حال بد عمویش ج سال که به خانه اش برگشته بود اما او همیشه این دختنپ

 بعد از رفتن بی شرمانه این دختر بود که کمر عمویش شکست.  ،می دانست

خود پاشا برای رفتن مشتاق بود اما این روزا حال روحی درست درمونی نداره هرچند _ 

حالش خیلی خوب می شه. اگه  باشه، که مطمئنم اگه بره اونطرف و توی یه محیط جدید

اومدی که آینده برادرتم مثل خودت خراب کنی و اون رو توی دربه دری ها و آوارگی 

اما اگه ذره ای دوسش داشته باشی، همین امروز برای  ؛های خودت سهیم کنی بفرما

براش آرزوی یه آینده  همیشه از انیجا می ری و فقط از برادرت خداحافظی می کنی و

ینده اش رو زیر و رو می آمی کنی وا جازه می دی پاشا به راهی که روشنه و خوب رو 

 کنه بره. 

حتی در چشم هایش ته  ،ال آی سرش را بلند کرد و با بغضی که در تمام وجودش

نشسن شده بود به او که مردی جا افتاده شده بود نگاه کرد. این مرد یک جاهایی برای او 

و حاال داشت آینده پاشا را به سمت  ؛های نوجوانی اشهمان روز، کم پدری داشتهحهم 

پس من چه؟ پس »موفقیت های بزرگ سوق می داد. می خواست لب باز کند و بگوید 

من چه که دوست دارم حاال که پدر و مادرم را از دست داده ام حضور تنها برادرم را که 

واسته زیادی است تمام دارایی باقی مانده من از زندگی ام هست کنارم حس کنم؟ خ

اما لب فرو بست. خودش هم می داسنت که هیچ چیز شبیه  «داشتن یک خانواده دونفره؟

همان .. نوشته شده اند یخواهدگذشته نیست و قوانین این خانه هم با خودرایی و خو

 خانواده اش راند! زا وسال از شهر و دیارش  قوانینی که او را اینهمه

مام به پرده های گوشش برخورد کرد و در سرش صدای پسرعمویش با بیرحمی ت

 :منعکس شد



اگه االن با پاشا حرف بزنی ممکنه تحت تاثیر جو روانی این خونه و حال و هوای _ 

خودش، دلش بخواد با تو بیاد چون نیاز به یه مرهم داره و برای فرار از سوگی که دیده 

دخواهی های همیشگیت رو دور ممکنه با روی باز بهت پناه بیاره اما اگه کمی اون خو

می ری و برای رفتن تشویقش می کنی و اجاره نمی دی حال بد االنش آینده اش  ،بریزی

رو تباه کنه اون کنار تو آینده ای نداره اینو مطمئن باش.. اگه بره من هرجوره حمایتش 

حتی یه مدتی مادرم یا یکی از کسایی که پاشا دوسش داره رو باهاش می  ،می کنم

رستم تا وقتی که کامال به خونه و کشور جدیدش عادت نکرده کنارش باشن. همه این ف

و  کارا رو به خاطر عموم می کنم چون اون برخالف تو که پات رو روی قلبش گذاشتی

 ه ات برسی، برای من خیلی عزیز بود. تاز آبرو و غرورش رد شدی تا به خواس

اال می آمد. حرف های تلخ و بی رحمانه ال آی سر خم کرد و هق زد. نفسش به سختی ب

پسرعمویش مثل سیلی به صورتش کوبیده شدند. هق زد و گریه کرد و او با بی رحمی 

را به باد بدهد.  پسرعمویش موهای از اتاق خارج شد و رفت. کاش می توانست تک تک

اگر از سن و سالش خجالت نمی کشید، یک سیلی سنگین به صورتش می زد اما دریغا 

 ت را گفت هرچند ناجوانمردانه، هرچند طوریقه حقیقت تلخ است و او فقط حقیک

 گفت که ال آی را در هم شکست. 

فته بود. برعکس روقتی آرام تر شد تصمیم قطعی اش را گ .چند دقیقه در آن اتاق ماند

 همیشه می خواست اینبار به حرف بزرگترش گوش بدهد. 

اط بزرگ کشید. کمی کنار باغچه ایستاد و با از اتاق خارج شد و نفس عمیقی در حی

ه بلندی آحسرت به درخت های خزان زده نگاه کرد. دستی به تنه درخت گردو کشید و 

 زد.  از سینه اش خارج کرد. به عقب چرخید و زن عمویش را صدا



بر این دختر به خاطر حرف های اسودابه با چشم های سرخ از اتاق بیرون آمد. در بر

ش نبود اینطور بد با بود االن این دختر داغدیده بود و حقّ هرچه که ،ده بودپسرش شرمن

 دست او ساخته نبود.  زاو برخورد بشود اما کاری هم ا

 :ال آی با صدایی گرفته پرسید

 پاشا کجاست؟_ 

 :سودابه با دست به اتاق های باال اشاره کرد 

 .اولین اتاق_ 

 :سودابه گفت پله ها برود که ال آی سرش را تکان داد و خواست به سمت

بیا یه چایی برات بریزم با خرما یا کشمش هایی که همیشه  ،عجله نکن دخترجون_ 

 خودم خشک می کنم بخور. وقت واسه حرف زدن با برادرت زیاده. 

آنقدر سفت راه گلویش را گرفته بود که میل به چیزی نداشت. سرش را به طرفین بغض 

 :میدی گفتتکان داد. سودابه با ناا

پس حداقل یه آبی به دست و صورتت بزن. پاشا تو رو توی این حال ببینه داغون می _ 

 شه. 

ال آی با قدم هایی سست به سمت شیر کنار دیوار که حوض کوچکی مقابلش بود رفت 

 چند مشت آب به صورتش پاشید. سودابه حوله ای به سمتش گرفت.  ،و آن را باز کرد

 تش کمی حالش جا آمده بود. بی حرف به سمت پله ها رفت. بعد از پاک کردن صور

پشت در اتاق ایستاد. نفسی گرفت و بغضش را به سختی کنترل کرد و در زد. با شنیدن 

 :صدای پاشا دستگیره را چرخاند و سرش را داخل برد



 مهمون نمی خوای؟_  

با دیدن او از  ،انداناپه ای نشسته و پاهایش را دراز کرده و کتاب می خوکپاشا که روی 

 :جا پرید و با ذوق به سمتش رفت

 آبجی.. اومدی؟_ 

صورت همدیگر را بوسیدند. پاشا دست او را که همانجا جلوی آستانه در ایستاده بود 

  :گرفت و کشید

  .بیا تو_ 

میز  ،ال آی نگاه دقیقی به اتاق بزرگ، با کتابخانه ای که کتاب های قطوری داشت

ن پوستر های ماشین های آکامپیوتر و سیستم رویش، چراغ مطالعه و تخت و کاناپه و 

 :مسابقه انداخت و پرسید

 اینجا اتاقته؟_ 

 :ان داد. ال آی لبخند زدکپاشا سر ت

 خیلی قشنگ و دلبازه. _ 

یادته چقدر دوست داشتی اتاق داشته باشی؟ یادته همش دوست داشتی توی شهر توی _ 

 یه خونه ثابت زندگی کنیم، تموم سال رو؟ 

ال آی سر تکان داد و به برادرش نگفت که حاال هم حسرت همان روزهای خوش را می 

 خورد. 

و با نگاهی به کتابی که دست پاشا دیده بود را برداشت کنار پاشا روی کاناپه نشست و 

 :نوشته های انگلیسی اش با لبخندی از ته دل گفت



 .بچگی عاشق انگلیسی بودی زدیگه زبان رو فول شدی ها.. ا_ 

پاشا با خنده سر تکان داد. ال آی دقیق و عمیق نگاهش کرد. چشم های سبزش را از 

بود. هنوز  شان به ارث رده بود، مثل ال آی قد بلند بود و به اقتضای سن اش الغررماد

پانزده سالش تمام نشده بود. از بچگی تیز و باهوش بود. خوب می دانست که آینده ای 

 درخشان در انتظارش است اما با تحمل دوری از وطن و اقوام!

نها به زندگی دسته جمعی و بودن در بین خانواده گسترده شان عادت داشتند و نمی آ

 گی کردن سخت خواهد بود یا نه!دانست که مثل ال آی برای او هم تنها زند

با نشستن دست پاشا روی دستش نگاهش به سمتش کشیده شد. پاشا با چشم هایی 

 :خیس نگاهش کرد و گفت

 اومدی منو ببری مگه نه؟_ 

 :لب های ال آی به هم دوخته شده بود. او ادامه داد

به رفتن بودم  م تنهات بذارم.. اگه قبال راضیاتن به خارج منصرف شدم، نمی خوفاز ر_ 

شی بابا بود ولی حاال که نیست تا ببینه پس اجباری برای رفتن ندارم و وهم به خاطر دلخ

ولی حاال که اونا نیستن من باید  ،از همه مهمتر به این خاطر که بابا و مامان کنارت بودن

 باشم. 

 :با چشم هایی پر از اشک به برادرش نگاه کرد و با بغض گفت

ینده ات آزرگ شدی؟ انقدر زیاد که بخوای برای سایه باال سرم بودن قید تو کی انقدر ب_ 

 رو بزنی؟

 :پاشا اخم کرد



اینجا هم می تونم درسم رو بخونم. می خوام باهات بیام، غصه رفتن مامان وبابا خیلی _ 

 اذیتم می کنه. 

 :ی لب هایش را روی هم فشرد. پاشا به اصرار کردن ادامه دادآال 

 سرعموئه خودم باهاش حرف می زنم و راضیش می کنم. اگه مشکل پ_ 

چون  ،االن نه بحث تنهایی من و توئه نه باهم بودن. نه، بحث هیچ کدوم از اینا نیست_ 

 ینده ای که باید با قدرت بسازیش. آیندته.. آمهم تر از همه 

 :دست پاشا را محکم فشرد

ازه بدی غم ها و سختی ها به این اگه از تنهایی بترسی به اهدافت نمی رسی. نباید اج_ 

راحتی شکستت بدن، باید همیشه به هدفت فکر کنی و براش بجنگی. برای من مشکلی 

پیش نمیاد پس نگرانم نباش، من به زندگیم عادت کردم اما نمی خوام تو رو با خودم 

 ببرم. 

 :پاشا اخم کرد

 .خودم دارم میگم میخوام باهات بیام ،چرا؟ من خودم راضی ام_ 

 :رد و لحنش محکم باشدسسعی کرد صدایش خون

م برنامه هات به هم بریزه. حاال رفتنت نه تنها اراضی نیستم پاشا. نمی خو ولی من_ 

سته منم هست. اگه می خوای خوشحال ور اضی باشم برو اخواسته پدرمون بلکه خو

ه کافی بابت من به انداز .ولی اینو بدون موندنت بار عذاب وجدان من رو بیشتر می کنه

به خاطر  لهایی که با رفتنم بابا و مامان رو اذیتم کردم و بعد تصادفی کهان سیتموم ا

د نحس من اونا رو ازت گرفت بدهکار تو و وجدان خودم هستم، نذار بدهکار ووج

 آینده تباه شده ات هم باشم. 



می پاشا سکوت کرد. سرش را پایین انداخت. نمی توانست درست تصمیم بگیرد. 

رفتنش کار درستی است اما تنها گذاشتن ال آی دور از وجدان و باورهای  دانست که

خانوادگی اش بود. بخشی از قلبش او را به سمت لجاجت و پشت پا زدن به آینده و 

قبول حرف خواهرش مجاب  می کرد و منطقش او را برای تشویق حرف پسرعمویش

 می کرد. 

ردنت ندارم، پس بهتره این خیال خام رو از سرت حال من اصال قصدی برای ب در هر_ 

دنبال کارای رفتنت باشی. من فقط منتظر روزی می مونم که با دست پر بیرون بندازی و 

 برگردی. تا اونموقع هم با هم در ارتباط خواهیم بود. خب؟

 :پاشا گفت

 ولی..._ 

 :اجازه نداد پاشا حرفش را ادامه بدهد. با اخم گفت

 مانع رفتنت نشه.  زیبهم قول بده که هیچ چی ،پاشاقول بده _ 

 :مه کردزتلخ زم پاشا سرش را تکان داد و با لبخندی

 قول می دم. _ 

 ال آی نفس آسوده ای کشید. 

خانه  زوقتی بعد از چند ساعت ماندن در کنار پاشا و خوردن ماکارونی دست ساز او، ا

ن به تهران یک ریز گریه کرد. تا خارج شد. بغض شکست و راه نفسش باز شد. تا رسید

و دفترچه اشعار پدر خوش ذوق و  مدتی نامعلوم این آخرین دیدارش با برادرش بود.

شاعرش که آخرین یادگاری او از پدرش بود را پاشا به او سپرد تا نگهداری کند. دفترچه 

 را به سینه می فشرد و یکی از شعرهای پدرش را زیر لب زمزمه می کرد:



 ی می کنمنام یارب به لطفت زندگازنده »

 شکر آن درگاه پاکت تا توانی می کنم

 این تن از فضل تو می گیرد توان ذکر تو

 ای بسا بی ذکرت حس مرگ و فانی می کنم

 گفته ای گر کور بودی و خطا رفتی رئوفم

 نادم آیی سوی من، من مهربانی می کنم

 یارب اینک این من و این کوله بار معصیت 

 هار عجز و ناتوانی می کنمآمدم اظ

 بار عصیان درد هجران گر کند پیرم هنوز

 پیوسته با عشق حسین حس جوانی می کنم

 سینه را از عشق غیرش کرده ام یکسر تهی

 نام پاکش را به سینه بایگانی می کنم

 می دوم تا برنهم بر تربت دارالشفا 

 چهره ای را کز برایش نوحه خوانی می کنم

 را روا کن خالقا حاجت هر دردمندی

 حق معصومین که با عشقش شهانی می کنم

 نعلین برکن چو اندر وادی ایمن شدی



 «هی فرج خواه از من عشقت را جهانی می کنم

 علی علیزاده""

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «فصل هفتم»

در را باز کرد. خاموشی خانه در ذوق می زد. دست دراز کرد و قبل از بستن در، کلید 

با روشن شدن خانه کوچکش در را پشت سرش بست و جلو رفت.  .کردبرق را لمس 

بود،  همیشه سکوت او پر سر و صدا .انه سالن ایستاد و به سکوت خانه گوش دادیدر م

پر از هیاهو بود و حاال بعد از دو سال دوباره به همان سکوت رسیده بود، به سکوتی که 

با او حرف می زد. دیگر مهرو نبود که با بلند حرف زدن ها و خندیدن هایش، حواسش 

را از غرق شدن در افکارش پرت کند. مهرو همین امشب عروس شده بود و او می 

تنهایی اش بدجور خودش را به زوی خوشبختی بکند اما دانست که باید صرفا برایش آر

رخ می کشید. شالش را از موهای سشوار کشیده با آن فرهای درشتش، برداشت و همراه 

نها رو به آت پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد. آپارتمان مکیفش روی مبل انداخت. به س

ام بود. گه گاهی یک رخیابان بود. این ساعت از شب حتی خیابان شلوغ هم ساکت و آ

 ماشین رد می شد و دوباره سکوت!

افکارش دوباره آهوی گریز پا شده بودند. به عشق پر پیچ و خم و پر التهاب خودش 

ن روزهای زیبا و رنگین.. به اینکه چطور همه شب و روز فکر و آفکر می کرد. به 

نها جا آان یذکرش شده بود جوان شهری تازه واردی که خیلی خوب خودش را در م

کرده بود. یک پسر فعال و پر انرژی با آینده ای که روشن به نظر می رسید! نگاه های پر 

از شیطنت و خندانش چیزی بود که برای ال آی متفاوت به نظر می رسید، در دام همان 

اق لبخندهای شیرین گرفتار شد. به خودش که آمد، کمتر از شهروز و بیشتر از تمام عشّ

 شیدا و دلباخته اش شده بود!زندگی اش، 

چشم های پر از حیرت پدرش، وقتی شب با آن اخم های گره کرده به خانه آمد و دل 

در سینه ال آی فرو ریخت چون می دانست شهروز با او در موردش صحبت کرده، پس 

مد. آپدرش رفت و صمیمانه به او گفت که شهروز را دوست دارد، به خاطرش  پیش



ذهنش دور  رد این عشق را از قلبش و فکر و ذکر شهروز را ازچقدر پدرش سعی ک

چطور  .هر لحظه و هر ثانیه اش به یاد او می گذشت ،بریزد اما موفق نشد. شب و روزش

 ،می توانست بی او نفس بکشد وقتی با شنیدن نامش نفسش می رفت و برنمی گشت

می کوبید و می خواست  آنطور سراسیمه خودش را به در  و دیوار شوقتی با دیدنش قلب

 قفسه سینه اش را بشکافد و بیرون بپرد؟ 

تلخ و شیرین اش در هم  .لبخندی که روی لبش نشست، ترکیبی از عشق و حسرت بود

او  ن روزها هنوز هم به قوت سابق برایش زیبا و خاطره انگیز بود.آمیخته بود.. آ

ش پشیمان نشد. او تمام هیچوقت حتی در اوج روزهای طالق و دادگاه هم از انتخاب

لحظه های عاشقی اش را به معنای واقعی زندگی کرده بود، سه سال بعد از عروسی اش 

 را هم همینطور!

شبخت ترین زن دنیا می دانست، شهروز بهترین ودر تمام آن سالها همچنان خودش را خ

که برای پاک  انتخاب زندگی اش بود اما انتخابی که به سرانجام نرسید. او یاد گرفته بود

دلیلی  شنکند. به هم خوردن زندگی ا سرزنشکردن صورت مسئله عشقی که داشت را 

یک روز آنقدر دوست داشتنی اند  ،دنشتباه کرده. آدم ها تغییر می کنابراین نیست که او 

تنی فقط شصبح که بیدار می شوی، از آن وجود دوستدا اما که حاضری برایشان جا بدهی

انقدر عذابت می دهند که تا سر حد مرگ از گاهی آدمها می ماند و  خاکسترهایش باقی

ه بودنشان نیست، دلیل بر ادلیل بر اشتب ،وقتی که عوض می شوندنها متنفر می شوی. آ

بلکه ادامه راه خودشان اشتباه نیستند  آنوقت دیگر اشتباه بودن دوست داشتن شان نیست،

رها کنی و بروی تا عشقت دست نخورده باقی نها اشتباه است، باید همه چیز را آبا 

رفتن همیشه نشانه شکست نیست خیلی وقت ها برای حفظ خاطرات و  .بماند

کسی که دوستش تغییر یافته  احساساتی است که نمی خواهی به خاکستری های وجودِ

 لوده شود. داری آ



********* 

منظم تر از همیشه بودند از حال و هوای متفاوت موسسه تعجب کرده بود. همه به نوعی 

و سرایدار همه جا را برق انداخته بود. این موسسه خیریه را خیلی دوست داشت، هم 

بیشتر از هشتاد نفر از اینجا صاحب درآمد شده بودند و هم کمک هایش در بخش های 

از دارویی تا درمانی، از بچه های کار تا زنان بدسرپرست، از آزاد کردن  ،متعددی بود

ی تا حل کردن مشکالت حقوقی کسانی که توان گرفتن وکیل ندارند. کار کردن در زندان

چنین محیطی که هر روز گرهی از مشکالت مردم باز می کند و لبخند را به لب های 

 حس خوبی به او دست می داد.  ،انسان ها هدیه می دهد

 :پرسید ،وارد اتاق شد و رو به همکارش که مثل خودش مددکار بود

 خبره زیبا؟  چه_ 

 :زیبا ابروهای نازک رنگ شده اش را باال برد

دم تیزهوشی هستی، نمی دونم چرا االن به جای رئیس این موسسه باید آچقدر تو _ 

 کارمندش باشی. 

 لبخند را پشت لب هایش پنهان کرد و روی صندلی اش نشست. 

 حاال می گی چه خبره؟_ 

کلی مهمون هست اما مهمتر از .. موسسهامروز جلسه است، گزارش ساالنه کارهای _ 

 همه اینه که صاحب اصلی خیریه هم میاد. ما هم میریم.

شده به زیبا نگاه کرد. او در حالی که پرونده جدیدی که امروز آمده  با چشم های باریک

 :بود را باز می کرد تا مطالعه کند، گفت



رمندها توی جلسه باشن. جالبه با وجود اینهمه آدمی که اخیلی حساسه، باید همه ک_ 

اونم بدون  بار بیشتر نیاد اینجا دو ماه یهاینجا کار می کنن همه رو می شناسه، شاید 

 اما اسم تک تک ما رو حفظه. برخورد زیاد با کارمندها،

 :ال آی با تعجب سر تکان داد و زیر لب گفت

 چه جالب!_ 

ر روبراه کن که آقای فتحی گفته دو ساعت دیگه باید همه توی حاال هم کارهاتو سریعت_ 

 سالن همایش ها باشیم. 

به تایید سری تکان داد و در سکوت مشغول کارهایش شد. نیم ساعت تا شروع جلسه 

مانده بود که تلفن روی میزش زنگ خورد. شاکی یکی از پرونده هایی بود که به خاطر 

ی بود که ال آی پیگیر این پرونده بود و به سختی مدت زیاد .بدهکاری در زندان بود

بود اما او حاضر به حرف زدن نشده بود و حاال خودش با ال آی  شاکی را پیدا کرده

تماس گرفته بود. وقتی ال آی خواست مالقاتشان را به یک روز دیگر موکول کنند، مرد 

 :با عصبانیت خاص خودش جواب داد

ن که هرطور شده باهام یینهمه وقت شما پیگیر این بودمن وقت ندارم خانم محترم، ا_ 

ه نیاین میرم و بعدشم همه گحرف بزنین حاال میگی یه وقت دیگه؟ اگه تا نیم ساعت دی

، اونوقته که اون مرد باید تا سفید شدن تک تک موهاش توی چیز رو می سپرم به قانون

 زندون بمونه. 

شاره سر پرسید چه شده؟ اخاند. زیبا با ال آی با کالفگی نگاهش را به سمت زیبا چر

یبا گفت و از طرف دیگر شاکی خصوصی زاز طرفی جلسه ای که  ،بود سردرگم شده

 پرونده ای که هنوز نتوانسته بود حل کند. 



 :نفسش را به ضرب بیرون داد و به مرد که پشت خط منتظر بود گفت

 نم. بسیار خب همونجا بمونید خودم رو تا نیم ساعت می رسو_ 

 :بعد از قطع کردن تماس زیبا با چشم هایی گرد شده گفت

 کجا ال آی؟ مگه نگفتم که جلسه ست و رییس هم خیلی..._ 

 :میان حرفش پرید و با خونسردی گفت

منم برای کارای همین موسسه دارم می رم.. اگه آقای فتحی سراغم رو گرفت بگو کجا _ 

 هستم. 

مقابل در زندان از تاکسی پیاده شد و به سمت مردی که به ماشین اش تکیه داده و 

 نگاهش می کرد رفت. 

 خانم شاهسون؟_ 

 :سرش را تکان داد. مرد دست به سینه شد

 قراره مشکل بهروز رو شما حل کنی؟ می دونی چقدر بهم بدهکاره؟_ 

کم می گرفت. وقتی از باال سینه جلو داد و سرش را باال گرفت، نباید خودش را دست 

 ؛به این مرد نگاه کند او هم می فهمد که یک جاهایی زن ها، قوی تر از هزار مرد هستند

 آشیانه یک مرد را ویران کنند یا از نو بسازند!یک تصمیم آنقدر قوی که با 

برای همین اینجام، اومدم که در موردش حرف بزنیم و به توافق برسیم. چیزی که _ 

االن هم که  .قا با موندنش توی زندان نمی تونه بدهی شما رو بدهآینه که این مشخصه ا

 سال سن داره کار می کنه.  خونوادش بی سرپرست موندن و پسرش با ده



 اگه قرار بود برای همه دل بسوزونم االن هیچ سقفی هم .این چیزا به من ربطی نداره_ 

 باالی سرم نبود چه برسه به اون تولیدی. 

مرد از آن هایی بود که جز حرف خودشان چیز دیگری نمی شنیدند اما ال آی خوب این 

 بلد بود با منطق همه را شکست بدهد. 

ماشین پیاده شد و با خوشحالی لبخند زد. هر پرونده ای که به دست  زمقابل در موسسه ا

احساس می کرد تمام  .او حل می شد، شعف خاصی همه وجودش را پر می کرد

حس می کرد هر روز از زندگی اش که  . این روزهارا بیهوده به هدر دادهزندگیش 

این دایره به  از آنهایی که در ،نتوانسته برای هم نوع خودش قدمی بردارد، از دایره هستی

با جیب  حاال می فهمید کمک به دیگران لزوماً. سمت کمال حرکت می کنند عقب مانده

 !دل باید وسیع باشد، پول نیست زپر ا

جتبی سخت تر از تصورش بود اما او یک ماه به دنبال مجلب رضایت شاکی پرونده پدر 

شاکی نگشته بود که امروز دست خالی برگردد. نوری ته دلش روشن شده بود، می 

نکه مجتبی پدرش را آتوانست فردا که شاکی آن برگه رضایت را امضا کرد، زودتر از 

 این خبر خوش را به او برساند.  ،ببیند

، سر و صداهای اول صبح دیگر در موسسه نبود. هر کسی مشغول کارش شده بود. او دو

ه ساعت قبل از موسسه بیرون رفته بود و اینطور که به نظر می رسید جلسه تمام شد سه

 . بود

محض اینکه زیبا در سالن منتظرش بود. به قدری نگران بود که نتوانست صبر کند و به 

 :ال آی وارد سالن شد به سمتش رفت و بی وقفه شروع به حرف زدن کرد

ال آی خودتو بدبخت کردی دختر.. بهت نگفتم نرو؟ نگفتم چقدر رئیس اینجا _ 

 حساسه؟



 :ال آی نگاهی به چهره دمغش کرد و با تعجب پرسید

 چی شده مگه؟ گفتم که برای کارای خیریه می رم._ 

ی جلسه از آقای فتحی پرسید نیروی جدید که استخدام شده رو بهش می دونم ولی تو_ 

معرفی کنه و دید نیستی، عصبانی شد و گفت که چرا از همین اول کار داره بی نظمی 

رمندای ما همه باالی پنج سال سابقه دارن توی امی کنه و شروع کرد به سخنرانی که ک

که همچین جلسه مهمی رو از  می هایی سر نزدهظاین مدت از هیچ کدوم چنین بی ن

دست بدن و این جلسه سالی یک باره و برای موسسه خیلی حیاتیه و چه می دونم گفت 

بودم که هیچ کس حق غیبت توی این جلسه رو نداره؟ بیچاره آقای  مگه تاکید نکرده

نذاشت و گفت هیچ  رییس افتاده بود، خواست حرفی بزنه که و منّ فتحی به منّ

 قبول نیست و اخراجش کن. توجیهی قابل 

 چشم های ال آی گرد شده بود. زیبا یکریز حرف می زد و قلب ال آی هر لحظه تندتر

 :مه کردزمی کوبید. دست روی سرش گذاشت و زیر لب زم

 وای خدای من!_ 

 :زیبا با ناراحتی و نگرانی بازویش را گرفت و فشرد

بزن.  ما تو خودتم برو باهاش حرفمن بعد جلسه به آقای فتحی گفتم ماجرا چی بوده ا_ 

 االن تو دفترشه فکر کنم اون رییس بدخلق باهاش نیست و تنهاست. 

روی شانه اش پایین کشید و از او  زرا ا ال آی ال آی با گیجی سری تکان داد. زیبا کیف

 گرفت و با فشار دستش به شانه ال ای او را برای رفتن ترغیب کرد.

ه این کنامنظمش را به سمت اتاق آقای فتحی برمیداشت. از اینقدم های سست و ال آی 

کار خوب را از دست بدهد می ترسید. اگر بی کار می شد، بدون حضور مهرو و با زیاد 



شدن اجاره خانه ای که قبال به دو قسمت تقسیم می شد نمی توانست دوام بیاورد و تا 

ی شد و کارتن خواب می شد. پیدا کردن کار جدید بی شک وسایلش در کوچه ریخته م

 چشم هایش را روی هم فشرد و سعی کرد بر ترسش غلبه کند. 

تقه ای به در اتاق آقای فتحی زد و بعد از شنیدن صدایش وارد شد. چشم آقای فتحی که 

 :رانی سر کج کردگبه ال آی افتاد، چهره اش در هم فرو رفت و با ن

 ی؟تو کجایی دختر؟ این چه کاری بود که کرد_ 

ال آی آب دهانش را به سختی قورت داد و چند قدم جلور فت. در پشت سرش بسته 

 گفت: ان و دست هایی که به شدت می لرزیدند،گرشد. با نگاهی ن

من برای حل کردن پرونده یکی از بچه ها رفتم. خودتونم در جریانش هستین آقای _ 

دم و پیگیر شدم اما حاضر فتحی، پرونده پدر مجتبی.. دیدین چقدر به شاکی اش زنگ ز

به حرف زدن نمی شد. امروز خودش زنگ زد اگه این فرصت رو از دست می دادم باید 

 قید بیرون آوردن پدر مجتبی رو می زدیم. 

وخت و سدست هایش را در هم گره کرد وفشرد. چشم هایش از شدت نگرانی می 

 قلبش با شتاب می زد. 

رفتم. من فکر نمی کردم که ایشون، یعنی اون آقا  اگه می دونستم اینطوری می شه نمی_ 

 .انقدر حساس باشن

او ایستاد و با تاسف  زآقای فتحی از جایش بلند شد و به سمت ال آی آمد، با فاصله ا

 :گفت



من باید بهت می گفتم که چه اخالقایی داره و سفارش می کردم بیای. روی _ 

اون چیزی که به نظر میاد کار ما  یگه برخالفمکارمندهای اینجا خیلی حساسه چون 

 اینجا خیلی مهم و با ارزشه پس باید خیلی منظم و با دل و جون کار کنیم. 

 دستی به ریش هایش کشید. سنگینی نگاه نگران ال آی انگار قلبش را نشانه گرفته بود. 

 موقعیت بدی بود، اصال نتونستم بهش توضیح بدم و قانعش کنم. _ 

 :ه ساعت روی دستش انداخت و با ناامیدی گفتآقای فتحی نگاهی ب

فردا باهاش حرف می زنم نگران دیر اومدی دخترم، کار داشت رفت. ولی من خودم _ 

 نباش. 

چشم های دخترک پر از نگرانی و ترسی بود که سعی داشت پنهانش کند. برای اتفاقاتی 

نگران بود. مرموزترین فرد زندگی اش، بی هیچ  ،که انتظار این دخترک را می کشید

 نسبت به اسم این دختر هم رفتار متفاوتی نشان می داد.  قانع کننده ای، توضیح

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «فصل هشتم»

. چشم های دامن بلندش را کمی باال کشید و روی تخته سنگ نشست. سرش را بلند کرد

آسمان به پرواز در آمد. نفس درشت مشکی اش، به سان آهویی رمیده، در آبی صاف 

دریای طوفانی وجودش به  .های بلندش سینه اش را به سان موج های دریا تکان می داد

درون گیالس صاف  یکه شراب سرخ شسمت ساحل آرزوهایش رانده می شد. لب های

صورتش بود و هر بیننده ای را مسخ خود می کرد، بی هیچ رنگ و نیرنگی، سرخ مثل 

ت بود، قوس لبخند گرفت و پلک های درشتش آرام آرام به هم نزدیک عیالله های طب

چشم های خمارش به آسمان و ذهنش مانند همیشه در البالی آرزوهای بعید و  ،شدند

 ممنوعه اش افسار گریخته بود. 

 ل آی ل آی.. اِاِ_ 

فضا زار در ستایش گل، در در دامنه کوه، مانند انعکاس آواز هَ دخترانه او طنین صدای

پیچید و پیچید و با برخورد به تنه های کوه، به گوش هایش رسید. دست هایش را 

نگاه از آسمان گرفت و صدای رسا  ،وردآصاف کرد و زانوهایش را از حالت خمیده در 

 :و طنازش را باال برد

 .روی تخته سنگم آی سودا_ 

به سمت  سودا را از نوع قدم هایش درک کرد. چشم های درشتشنزدیک شدن آی

صورت هیجان زده ی او چرخید. یک سال از ال آی کوچکتر بود. موهای فر درشتش 

قهوه ای اش مثل ال آی اما نه به  یروسری اش را حجیم تر نشان می داد و چشم ها

 شدت او، بازیگوش بودند. 



نمی دونی باز نشستی اینجا و توی رویاهات غرق شدی؟ از آالچیق ها دور شدی _ 

 بره!اونجا چه خ

دویده در صدای آی سودا که به وضوح خودش را به رخ می کشید باعث  حس هیجانِ

شد چشم های ال آی در اثر هشیاری ذهنش به حالت اصلی خود بازگردند. خودش را 

 :کمی جلو کشید و گفت

 چی شده؟_ 

 :مد و بازویش را کشیدآآی سودا خندان جلو 

 ن ال آی. راه تعریف می کنم، معطل نکی بیا بریم تو_ 

 رفتند.  آالچیق هااز جایش بلند شد و همراه آی سودا دوان دوان به سمت 

با نزدیک شدن به آالچیق ها، نگاه تیز ال آی از همان فاصله روی پسر جوانی ثابت ماند 

که داشت با عمو صابر، یکی از بزرگان ایل حرف می زد. پدرش هم کنار عمو صابر 

 :آی سودا چرخاندسمت  ایستاده بود. سرش را به

 اینجا چه خبره؟ این غریبه کیه؟_ 

  :هیجان در صدای آی سودا نشست

وهشگره، برای پایان نامه اش اومده اینجا، می خواد یه مدتی اینجا بین ما ژانگار پ_ 

 زندگی کنه و تحقیقش رو بنویسه. 

 :ابروهای ال آی به هم نزدیک شد

 قیق انجام بده؟حد روی ما تامی خو_ 

 ن پسر جوان نگرفت. آی سودا را شنید و نگاهش را از آصدای خنده های ریز 



 در مورد زندگی عشایری! ،روی ما نه_ 

 :ال آی ابرویش را باال داد

 پدرم و برادرت چی گفتن؟_ 

ماهی  چهار، پنجخودش می گه طول تحقیقش  ،فعال که قراره یه مدتی امتحانی بمونه_ 

هست اما یه هفته اینجاست تا مشخص بشه چه جور آدمیه.. انگار چند روز پیش که خبر 

 از دانشگاهش.  ،زه گرفته بود بیاد در موردش تحقیق کردناداده بود و اج

 :نگاه ال آی پر از تعجب شد

 آرات قبول کرده؟_ 

اگه خوب از  ،رهینده اش به این تحقیق بستگی داآلی اصرار کرد، گفت کار و پسره خی_ 

شاید حتی هیات علمی بشه و  آب دربیاد می تونه به زودی توی دانشگاه تدریس کنه و

 از این حرفا. 

شک نداشت که آی سودا باز هم فالگوش ایستاده که همه چیز را انقدر دقیق می داند. 

 :آی سودا بازویش را آرام نیشگون گرفت و زیر گوشش گرفت

رو به اسم صدا نزنی؟ خان عمو تذکر ندادن خان داداش  بعدشم مگه هزار بار بهت_ 

 و صدا نمی زنه اونوقت تو هی می گی آرات، آرات. ر اسمش

رفتند. با نزدیک  فت و کشید. به سمت آالچیق هاربی توجه به غرهایش دستش را گ

نفهمید شدنشان لحظه ای حواس شهروز پرت شد و نگاهش به آن سمت کشیده شد. 

ن ها که با نگاه گوشه چشمی آچرا نگاهش روی دخترها مکث کرد، مخصوصا یکی از 

اش، اخمش را به رخ کشید و داخل آالچیق رفت. با خودش گفت لباس های زنان این 

ایل او را اینطور جذب کرده اما عشق مثل یک بیماری خاموش پیش می رود، وقتی 



ه دوانده که دردش همه اعضایت را به هم متوجهش می شوی که انقدر در وجودت ریش

رام در جانت میخزد و بعد همه زندگی ات را آنچنان متحول می آپیچیده.. خاموش و 

 کند که هیچ شباهتی به انسان گذشته نخواهی داشت.

شهروز برای کسب رضایت این خانواده و زندگی در این ایل زحمت زیادی کشید اما به 

 یجه این تحقیق خیلی امیدوار بود، درست مثل خودش.نتیجه رسید. استادش به نت

توی یکی از همان آالچیق هایی که بهش داده بودند شروع به زندگی کرد، در پژوهش 

است چون باید  قوم نگاری محقق جزئی از افراد تحقیقش می شود و این اجتناب ناپذیر

رگ ایل شاهسون بز ،در محیط حضور داشته باشد و بتواند تحقیق کند. آرات شاهسون

که برخالف جایگاهش جوان بود، اخمو و غیرقابل نفوذ بود. فکر می کرد خیلی شانس 

 ورد که توانست او را راضی کند. آ

صبح با صدای بچه هایی که بازی می کردند از جایش بلند شد. خانواده گسترده 

می کردند شاهسون با همه فامیل های دور و نزدیک همینجا به صورت طایفه ای زندگی 

 و این شلوغی برایش جالب و جذاب بود. دستی به پیراهنش کشید و از آالچیق بیرون

رفت. نگاهش در اطراف چرخید و با دیدن زنانی که مشغول کارهای روزمره بودند، 

 ،لبخندی روی لب هایش شکل گرفت. با صدای پچ پچی که داشت نزدیک تر می شد

 :سرش را به سمت راستش چرخاند

یه جوری نگاه می کنه انگار داره فیلم ایل.. راه نرسیده چه خوب هم جا گرفته بین از _ 

 . هسینمایی تماشا می کن

، چرخید که داشتند از مقابل او ه بودنگاهش روی همان دو دختر نوجوانی که دیروز دید

رد می شدند و دم گوش هم حرف می زدند. نه تنها از حرف های دخترک ناراحت نشد 



الچیق تکیه آدی ناخواسته همه زوایای صورتش را پر کرد. دستش را به ستون که لبخن

 نها که جست و خیزکنان دور می شدند نگاه کرد. آداد و با چشم های ریز به 

ی سودا را گرفته بود، به سمت دشت می دویدند. این قسمت آال آی در حالی که دست 

ه بزرگ گاهی به سمت گلّگیاهان وحشی بود. ناز دشت پر از گل های الله و 

گوسفندهای در حال چرا انداخت و روی زمین نشست و دست آی سودا را کشید. آی 

 :سودا چشم غره رفت

درمیاد.. ببینن نیستیم دعوامون می کنن  زن عمو ن وای، االن صدای مامآل پاشو اِ_ 

 کارامون رو انجام ندادیم. 

زیبایش را به سبزی بی انتها دوخت و گفت  یشده ال آی با بی خیالی چشم های خمار

: 

از این سکوت بهره ببر بعد می ریم..  ،یه کم بشین از این هوای خوب استفاده کن_ 

 نترس برای دوشیدن شیر گاوها و جمع کردن تخم مرغ ها هیچ وقت دیر نمی شه. 

 .ن هر کاری رو باید سر وقتش انجام دادامعلومه که دیر می شه، به قول مام_ 

 زیر سرش گذاشت و به آرامی پلک بست.  ادراز کشید و بازوهایش ر

 پس تو برو من خودم میام. _ 

روی زمین کوبید و خواست چیزی بگوید که با صدا زدن  اآی سودا با حرص پایش ر

 :های مادرش سودابه، وحشت زده گفت

میدی میای خدا به دادم برسه، از دست تو چی کار کنم که همش منم با خودت فراری _ 

 ؟جانای



الچیق هایشان قرار داشت رفت و ال آی با خنده آداون دوان به سمت دامنه کوه که 

 :پشت سرش راه افتاد

 نه که تو هم خیلی بدت میاد. _ 

 شدایستاد و از همان فاصله به خانواده بزرگش نگاه کرد. دست به کمر  کوتاهی باالی تپه

تا نفسی تازه کند و در همان حال که سینه اش پر شتاب باال و پایین می رفت و از 

دویدن زیاد نفس نفس می زد، با خودش فکر کرد چقدر این زندگی برایش روزمره و 

لش می . دمی خواستشخصی دلش خانه های بزرگ و باصفا و اتاق . تکراری شده

دلش می  .در یک شهر، در یک خانه ،شده یک جا باشند خواست برای یک سال هم که

خواست به جای این زندگی دسته جمعی فقط خودش باشد و پدر و مادر و برادرش.. 

  واست!دلش زندگی شهری می خ

سودابه با دست به گونه اش کوبیده و از ممنوعه بودن  ،بود هر بار که از اینها حرف زده

ته و به هزار قسم راضی اش مادرش از زیبایی زندگی شان گف و بود آرزوهایش گفته

کرده بود چیزی از این حرف ها پیش پدر یا پسرعمویش نزند اما ذهن سرکش او، 

برخالف منع کردن بقیه، باز هم از این حصار می گریخت. فکر می کرد یک روزی 

را عوض  شمنتظر کسی بود که قصه زندگی ا. زندگی متفاوتی برای خودش می سازد

باید اما نمی دانست که این حادثه، دقیقا همانطور که آرزو می ا برُد و قهرمانانه دلش رکن

 حوالی اش پرسه می زند.  کرد در

مد از تپه سرازیر شد. زن عمو سودابه اش داشت آی سودا را آنفسش که سرجایش 

 :با اخم گفت ،ل آی افتاداِ توبیخ می کرد. نگاهش که به

ورز صبح من و مادرت باید دلمون هزار این چه کاریه شما دوتا می کنین دختر؟ هر _ 

 راه بره؟



ال آی برعکس آی سودا که ترسیده بود و با چشم های اشکی مادرش را نگاه می کرد، با 

 :خونسردی و خنده جلو رفت و گونه سودابه را پرصدا بوسید

من نمی دونم این نگرانی ها چه لزومی داره؟ مگه اینجا جز  ،آخه قربونت بشم زن عمو_ 

 م بشیم؟ گجایی هست که بترسی و سبزی  دشت

ه مالیم و چشم غرّ ،ضر جوابی های ال آی پیدا نکرده بوداسودابه که حرفی برای ح

همراه با محبتی به او رفت و راهش را به سمت آالچیق ها کج کرد تا به درست کردن 

 کره محلی اش ادامه بدهد. این دختر را با همه گستاخی هایش دوست داشت. ال آی

 ه شق و خودرای اما دوستداشتنی و محبوب!شبیه آرات اش بود، مثل او کلّ

. سارای نگاهش را از برگشت و سمت دیگر مشک را گرفت تا او تاب بدهدکنار سارای 

بیرون آالچیق که آی سودا و ال آی انجا مشغول کارشان شده بودند گرفت و با عقب 

 :راندن روسری بلندش گفت

 ن. چه قدرم مظلوم شد_ 

 :سودابه خندید

فقط  .خدا می دونه پشت این ظاهر مظلومشون چه فکرایی پنهون می کنن فقط خودِ_ 

آرات از پس این دوتا برمیاد، به خصوص ال آی.. چشم آی سودا هم که به دهن ال آیِ، 

 هر چی اون می گه انجام می ده. نمی فهمم اینا اینور اونور دنبال چی می گردن. 

شت، برای انگاهش نگرانی مادرانه د .تا روی صورت سودابه باال کشید سارای نگاهش را

می دانست آخر با این کارهایش کاری دست  .دختر سربه هوایش دلش شور می زد

خودش می دهد، همیشه در غیبت های کوتاه مدتش دعا دعا می کرد آرات متوجه 



رات آت و خشم جدیّنبودنش نشود وگرنه دیگر هیچ پنهان کاری ای هم او را از دست 

 :نجات نمی داد. با احتیاط پرسید

 رات خان می گی؟آحاال میخوای چی کار کنی؟ به _ 

 د و مشک را خالی کرد.سودابه پوف کالفه ای کشی

 :گفت ،وقتی متوجه نگرانی سارای شد

خودمه،  ی سودایِآخه چغلی ال آی رو بکنم؟ اون مثل آمگه دلم میاد  ،نه زنداداش_ 

 از آی سودا بزرگتره. فقط یه سال

 :سارای که خیالش راحت شده بود، لبخندی زد و گفت

 .آره هنوزم بچه ان_ 

 ،ت هم همراه بودسودابه پشت چشمی نازک کرد و با محبت خاص خودش، که با جدیّ

 :گفت

وقتش  بچه سال نیستن، اتفاقاً .من و تو سن این دوتا که بودیم بچه اولمون رو داشتیم_ 

 داره می رسه که برن سر خونه و زندگی خودشون. 

حرف زادواج ال آی که می شد، شوقی خوشایند همراه با تشویش در . سارای خندید

 ن می شد. یقلبش ته نش

نزدیک ظهر شده بود و آفتاب به پهنای وسیعی از چادرها می تابید. ال آی کنار چادر 

در فضا پیچیده بود. ناهار امروز دستپخت ی خوش غذا وایستاد تا نفسی تازه کند. ب

 مادرش بود و سارای برخالف ال آی بسیار ظریف و هنرمند و عاشق آشپزی بود. 

 خیلی عجیبه که دختر سرکش این ایل اینطور آروم ایستاده. _ 



با شنیدن صدای بم و آشنای او، سریع به عقب چرخید و نگاهش درون چشم های 

ی عمیق مابین ابروهایش نشسته بود و با چشم هایی عسلی پسرعمویش قفل شد. خط

باریک نگاهش می کرد. در سالم دادن پیشدستی کرد. آرات لبخندی که از دیدن گونه 

های گل انداخته ال آی به وجود آمده بود را به سختی کنترل کرد و سرش را تکان داد. 

 :ال آی از این رفتارش حرص خورد و توپید

ور که طهمون .جواب سالمم کفایت کنه، که با یه تکون دادن سرمن دیگه بچه نیستم _ 

 سالم می دم جواب بده. 

هیچوقت نمی خواست بپذیرد که آرات همان پسرعموی چند سال پیش، همانی که 

نیست و حاال در جایگاه بزرگ ایل شان است. این لحن آشنا و  ،همیشه او را دیده

رکوب نمی شد، برای آرات خوشایند بود. خودمانی هرقدر که با سرزنش های دیگران س

حس می کرد ال آی در میان خانواده اش تنها کسی است که او را به همان شکل سابق 

 می دید و این برایش خیلی خوب بود. 

رات گرفت و با نزدیک شدن پدرش، گل لبخند روی لب آال آی نگاه اخمویش را از 

دستش نشاند، این  جوان کنار های سرخش شکوفه زد و حسرتی در دل و جان مرد

 گونه از دادنشان دریغ می کرد. لبخندها سهم او بود، ولی او چه خسیس

ال آی جلو رفت و به پدرش که با لبخندی عمیق به دردانه اش نگاه می کرد، سالم داد. 

دار نت های جامانده از کودکی هایش گونه ریشطیشان مروی نوک پا بلند شد و با ه

اما نتوانست، هیچوقت نمی  جدی باشدشاکرخان را بوسید. شاکرخان تالش کرد 

 نست در برابر این نگاه پر از محبت و شیطنت ایستادگی کند. اتو

 .خسته نباشی باباجونم_ 



شاکرخان که با هیمن جمله خستگی از تنش دررفته بود، بازویش را دور گردن دخترش 

 :حلقه کرد و سرش را جلو برد

 ای بزرگ بشی؟ ودخترم تو نمی خ _

  :ال آی با اخم گفت

 .هیچوقت_ 

آرات هنوز با چند قدم فاصله از آنها ایستاده بود و نگاهشان می کرد. لبخند محوی روی 

دست مادرش را گرفت  ،مدن مادرش از کلبه، جلو رفتآلب هایش نشسته بود. با بیرون 

که با دیدن ال آی و کل کل های بوسید. مادرش با تشر اسمش را صدا زد و او  و

 :همیشگی شان سرحال شده بود، شانه باال انداخت و گفت

 می بره.  ررو باالت أن آدماش ربوسیدن دست ماد_ 

 سودابه با محبت نگاهش کرد. 

عجیب است که در  .ی جدا شد با نگاهش دنبال همسرش گشتآشاکرخان که از ال 

ایل همین نصف روز دوری دلش برایش تنگ شده بود. محبتی که در قلب های افراد این 

موج می زد، روایت شعر عاشقانه ای است که به تندترین لحن ممکن از جدایی انتقاد 

 می کند. همانقدر برای خواننده شیرین و جذاب!

روشن تر نشان می داد از چادر سارای با همان لباس های رنگی که صورت سبزه اش را 

مد و شاکرخان با شوق به سمتش رفت تا حالش را بپرسد و احتماال دور از چشم آبیرون 

 ال آی قربان صدقه ای زیرلبی حواله همسرش بکند. 

پاشا هنوز از بازی سیر نشده بود. ناهار را همیشه با خانواده عمویشان می خوردند. این 

 ه جمع بودن تشویق می کرد. زندگی طایفه ای آنها را ب



د اما هیچوقت متوجه نگاه های زیرچشمی رال آی با اشتهای زیاد غذایش را می خو

انی به عهده اش وآرات نشده بود. پسری که در عین داشتن وظیفه سنگینی که در اوج ج

شته شده بود و همان جایگاه ایجاب می کرد محکم و استوار باشد، دلش غوغای بچه اگذ

داشت که برای رسیدن به آرزویش بی تابی می کند و مدام پا روی زمین می ای را 

کرده بود، دلی که ال آی هیچوقت از تپیدن های محکمش در  شکوبد.. دلش عاصی ا

 کنار خودش، خبردار نشد. 

********* 

آی سودا از خواب بیدار شد. با دیدن او دوباره چشم هایش را روی با تکان های دست 

 :غر زد هم فشرد و

 اول صبحی باز چه کاری باید انجام بدیم؟ حسرت یه روز دیر بیدار شدن به دلم موند. _ 

در حالی که پشت به او می چرخید، موهایش روی بالشت پراکنده شد و با صدایی 

 :لود و تحلیل رفته گفتآخواب 

 بیدار نمی شم._ 

سودا که فقط در  آی سودا ریز خندید. ال آی با شنیدن صدای خنده های خاص آی

ی سودا از باالی آهشیار شد و الی پلک هایش را باز کرد.  ،مواقع هیجانی اتفاق می افتاد

سرجایش  .سرش خم شده بود و نگاهش می کرد. پلک زد و با تعجب او را عقب راند

 :نشست و پرسید

 چی شده؟_ 

 :چشم های آی سودا برق زد

 آقا مرتضی جواب خواستگاری علی رو داد. _ 



 :ال آی کمرش را صاف کرد، هیجان زده پرسید

 قبول کرده؟_ 

آی سودا با خنده سرش را باال و پایین کرد و در حالی که ال آی از جایش بلند می شد 

بلند و پرپشت صافش کشید و  یهر دو محکم هورا کشیدند. ال آی دستی به موها

 :خندان گفت

 به هم رسیدن.  وای خدایا باورم نمی شه، باالخره علی و سمیه_ 

 عشقی که چند .ه بوددعلی پسرعمه پدرانشان بود که عاشق سمیه، دختردایی ال آی ش

سال بود سر زبان ها افتاده بود اما پدر سمیه به دلیل اختالف قدیمی اش با پدر علی، 

بودند، با وساطت آرات و شاکرخان جواب  مخالف بود. حاال که برای خواستگاری رفته

 بله را داده بود. 

د. رسروصدایی بلند بود که شنیدنش هم انسان را به وجد می آودر چادر خانواده داماد 

هدایای عروس را  خانم ها داشتند ترانه های محلی را می خواندند و دست می زدند.

روسری و  ک طبق نشستند.ماده کرده و در طبق می چیدند. ال آی و آی سودا نزدیآ

ی با آزیبایی برای سمیه تدارک دیده بودند. ال  گردنبند و آینه و پارچه های فاخر و

با نگاه به مادر و زن عمویش که لباس های تازه  چشم هایی خندان سرش را بلند کرد و

د پوشیده و طالهایشان را هم انداخته و کنار بزرگتر ها نشسته بودند، به مادرش لبخند ز

و با انگشت وسایل را نشان داد. سارای با لبخند پاسخش را داد و به نشانه تایید پلک زد. 

ی سودا چقدر با سمیه رفیق بودند و در این چند سال درد و دل آمی دانست که ال آی و 

 عاشقانه او را شنیده بودند، سمیه یک سال از ای آی بزرگتر اما ریزجثه تر از او بود.

 ستاده شد. مهمان ها هم دعوت شدند. رعروس ف وسایل به چادر



ال آی همراه پدر و مادرش با هدایایی برای شام به چادر داماد رفتند. با نزدیک شدن 

 زمدند. بعد اآدسته ای از مهمان ها به چادر، داماد و پدرش برای استقبال از چادر بیرون 

سته بود. شهروز جزئی از س مجلس نشأرات در رآشام مادر ال آی به آشپز انعام داد. 

نها را به آریز به ریز  ،مدت با مشاهده مراسم ماممهمان ها اما در حقیقت محققی بود که ت

فراموش  خاطر سپرده و ثبت می کرد. آنقدر خوب در بین ایل جای گرفته بود که اکثراً

کرده بودند که او قرار بود روی ایل شان تحقیق کند و به دلیل مهمان نوازی زیاد او را از 

زیرکانه به او نگاه می کرد و نمی توانست  خود می دانستند جز ال آی که هشیارانه و

 بپذیرد که او را بیشتر از غریبه ببیند. 

خر، که مراسم اصلی بود، ال آی آروز این مهمانی در خانه داماد چند روز ادامه داشت اما 

با ذوق بیشتری مقابل آینه ایستاد، موهایش را بافت و لباس های سرخی که مادرش 

سرخ، از او  یایلیق )روسری(ن آدوخته بود را پوشید. دامن سفید و جلیقه سرخ همراه با 

ری در بود که چشم اکثر جوان ها را خیره کند اما ال آی به قد الهه زیبایی ساخته

رویاهای خود غرق بود که هیچوقت از زیبایی هایش برای جلب نظر کسی استفاده 

 نکرده بود. 

بیرون از چادر کنار پاشا ایستاده بود که به چادر عروس می رفتند تا سمیه را بیاورند. 

حس سنگینی نگاهی، سرش را به سمت راست چرخاند. همان جوان محقق بود که با 

د کنار چند جوان دیگر ایل ایستاده بود و مستقیما او را نگاه می کرد. فاصله ای نسبتا زیا

با اخم نگاهش را از او کند و به روبرو خیره شد. این نگاه ها تا چند دقیقه ادامه پیدا کرد 

و ال آی با حرص و غرور به خودش قول داد حق این پسر پررو را کف دستش بگذارد 

 جازه دهند او در بین ایل بماند. و به پدر و آرات بگوید که نباید ا

سمیه با آینه و جهیزیه اش، با شال طالیی که دور کمرش بسته شده بود و تور زیبایی که 

مد. تمام ایل در مراسم بودند. از دور اگر نگاه آصورتش را پوشانده بود، به خانه داماد 



دی بر تن زنان شا نشسته ای، چه رنگ های شاامی کردی، انگار بازی رنگ ها را به تم

شان به رخ کشیده می شد و مردها با کاله و لباس یبود و چه زیبایی هایی که در چهره ها

اما  ندسنتی، این عروسی را همراهی می کردند. دختران ایل هر کدام زیباتر از دیگری بود

ال آی، الماسی شده بود که دل دو تا از جوان های معروف ایل را لرزانده بود، مبادا که 

محقق تازه وارد هم جزء این دو نفر باشد که آنوقت ممنوعه ای رقم خورده که آرات را 

 به مرز جنون برساند!

سیب سرخ از طرف علی به سمت سمیه پرت شد و صدای کل کشیدن در فضا پیچید و 

ال آی از ته دل خندید. سوارکاران شروع به انجام مراسم کردند. آرات با لبخند کنار علی 

 بود و به مراسم نگاه می کرد.  ایستاده

 سودابهرویای  رزویی کهآرزو می کرد. آ دخترشدر دلش، چنین روزی را برای  سارای

 بود!

******* 

به متکا تکیه داده بود و پاهایش را دراز کرده بود. به حنای کف دستش نگاه می کرد، به 

بود و همه از بچگی می گفتند اسم او ال آی شده تا که کف دستش رنگ بسته ماه  شکل

 ماه ایل باشد. 

سرش را بلند کرد و به پدرش که سرش در دفتر شعرش بود نگاه کرد. از جایش بلند 

 :شد و به سمتش رفت. مقابلش چهارزانو نشست و صدایش زد

 شاکرخان؟_ 

 :پدرش با تعجب سرش را بلند کرد. با لبخند گفت

 جانم؟_ 



 در مورد یه کسی باهاتون حرف بزنم؟ می شه_ 

 :با ابروی باال رفته نگاهش کرد و پرسید

 کی؟ _ 

 :ال آی نگاهش را از پدرش گرفت و به خودکار توی دستش نگاه کرد و گفت

 جو که اومده تحقیق کنه. شاین دان_ 

 آقا شهروز.. خب؟ مشکلی پیش اومده؟_ 

ست بودن کارش تردید کند. صدای شکاک و پر از نگرانی پدرش باعث شد در در

 :ابروهایش را به هم نزدیک کرد و محتاطانه گفت

مشکل که نه، فقط حس می کنم یه جوریه.. سرش تو کار خودش نیست همه جا با ما _ 

 هست، انگار جزئی از ما شده. 

 :شاکرخان که خیالش راحت شده بود لبخند زد

 کنه و تحقیقش رو بنویسه. قراره یه مدت بین ما زندگی ،خب دخترم کارش اینه_ 

 :ال آی که به مقصودش نرسیده بود لب برچید

عین یه وصله ناجوره.. امروز یه جوری به زنا و لباساشون نگاه  ،اصال شبیه ما نیست_ 

 دم ندیده تا حاال. آمی کرد انگار 

شاکرخان دخترش را خوب می شناخت، علی رغم مهربانی هایش وقتی کسی یا چیزی 

ن دوری کند. دستش را جلو برد، موهای قطور بافته آباب میلش نبود سعی می کرد از 

نگاهش پر از عشق پدری شد و لحنش  ،شده دخترش را به دست گرفت و لمس کرد

 مالیم:



هیچ وقت . نگران نباش پسرعموت حواسش هستو منیم نازلی قیزیم )دختر ناز من( ت_ 

اجازه نمی ده بین خونه و خونواده اش، آدمی که خوب و درست نیست بیاد.. آرات 

خیلی در موردش تحقیق کرد، توی دانشگاه و محل زندگیش گفتن خیلی پسر خوبیه. 

 شاید اونطور دقیق نگاه کردنش به خاطر این بود که می خواست هرچیزی که می دید رو

راته.. آبنویسه وگرنه مطمئنم که چشم ناپاک نیست اگه غیر از این باشه حسابش با من و 

 خودشم می دونه!

 :ال آی که کمی خیالش راحت شده بود، به ناچار گفت

 رات می گین خوبه حتما اینطوریه. آپس اگه شما و _ 

 شاکرخان اخم کرد. 

هشت سال ازت بزرگتره، االن بزرگ پسرعمو یا آرات خان.. عالوه بر اینکه  ،آرات نه_ 

 ما محسوب می شه. 

 :لبخندی زورکی زد و گفت

چشم بابا، اگه یه کم سعی کنه من و آی سودا رو اذیت نکنه منم همینطور صداش می _ 

 کنم، با کلی لقب و پسوند. 

 شاکرخان به سختی خنده اش را کنترل کرد.

شرفت کنین و اینهمه هم هزینه می د شما پیااینکه نسبت به درستون حساسه و می خو_ 

دنتون به شهر و مدرسه تون، تا جایی که براتون رکنه برای معلم خصوصی و بردن و آو

 اذیت کردنه یا لطف کردن؟ ،یه راننده استخدام کرده

نگاهی به چشم های درشت دخترش و آن طرز ناراضی نگاهش انداخت و از جایش 

ر همسرش که خوابیده بود نشست. با نگاه به بلند شد. به سمت رخت خوابش رفت، کنا



نی هایشان گریز زد و لبخند اشده همسرش، فکرش به جوحنا صورت گرد و موهای 

ت موهایش ببرد تا نوازشش کند مروی لب هایش سنجاق شد. خواست دستش را به س

د و که به یاد ال آی افتاد. گردنش را چرخاند اما او را در آالچیق ندید. نفس بلندی کشی

 :زیرلب گفت

منیم ایستَمَلی قیزیم )دختر دوستداشتنی خدا عاقبت ما رو با این دختر به خیر بکنه. _ 

  من(

نجا دورتر شد. به آالچیق بیرون رفت و با پوشیدن کفش هایش چند قدمی از آاز ال آی 

سرش زده بود که به همان مخفی گاه خودش برود اما می دانست که این وقت شب 

بود  الچیق، با همان روسری که سرسری روی سرش انداختهآخیلی خطرناک است. کنار 

و باد گوشه هایش را به پرواز درآورده بود، دست به کمر ایستاده بود و ماه را نگاه می 

عد سرکش وجودش آینده اش بود و بُ ها ورزوآیشه در حال پرواز به کرد. ذهنش مثل هم

داشت بیدار می شد که با حس سنگینی نگاهی، سرش را چرخاند. باز هم همان محقق 

 تازه وارد و غریبه!

با حرص چشم هایش را روی هم فشرد. نمی فهمید چرا باید آالچیق او نزدیکی 

ش با حضور او به هم بخورد. چرخید و به بیراه خلوت خودشان باشد و اینطور راه و

 سمت آالچیق رفت. 

شهروز با لبخند خاصی به دخترک عصبانی نگاه کرد، فهمیده بود که از او خوشش نمی 

آید اما پرروتر از این حرفها بود. اگر می خواست با نظرات مختلف اهالی این ایل در 

فرقی نمی  نمی گذاشت. برایش کارش را نیمه رها کند، هیچوقت پا به این ایل ،موردش

شاکرخان در موردش چطور فکر می کند. تمام تمرکز و حواس او به  کرد که دختر

کارش بود. امشب هم از سر بی خوابی از آالچیق بیرون زده بود که باز هم با دیدن او 



چون خیلی ها در مورد ال آی، دختر  ،غافلگیر شده بود. امروز اسمش را فهمیده بود

ل که خواهان زیادی داشت حرف می زدند اما او هیچ حس خاصی با شنیدن خاص ای

. تنها به این فکر کرد که اسمش به چشم های درشت مشکی اش نگرفتاسم دخترک 

 همان چشم های خاصی که برازنده دختر شاکرخان بودن، است!. می آید

زد. از محل  صبح زود هنوز آفتاب سر نزده بود که ال آی اسبش را برداشت و به دشت

در میان سبزی محیط پیرامونش با اسب محبوبش که  .زندگی شان زیاد دور نشده بود

هدیه آرات در اواسط کودکی اش بود، می چرخید. هوا داشت روشن می شد که تصمیم 

ودند، اینطور که او فکر بگرفت برگردد. دختران ایل، اینطور که ال آی زندگی می کرد ن

می  .نست که این رفتارهایش نوعی سرکشی محسوب می شودمی کرد نبودند. می دا

با روی باز او را به گردش یا اسب سواری می برد اما  گفتدانست که اگر به پدرش می 

این قانون شکنی ها شده بود جزئی از وجود طغیان گر نوجوانانه اش که در پی کشف 

حال تجربه هچیزی که تا بدگی جدید بود. ناو در پی ز .محیط و گذر از مرزهای آشنا بود

 نکرده باشد. 

اسبش سرعت گرفت. ال آی خواست  ،مدن از سراشیبی تندآدر راه برگشت هنگام پایین 

 هکنترلش کند اما موفق نبود و تعادلش را از دست داد و از روی اسب افتاد. زانویش ب

و صدای آخ بلندش شبیه فریاد بود و در محیط باز اطرافش منعکس  خوردسنگ بزرگی 

به سنگریزه ها برخورد کرد. از شدت درد زانو و کف دست هم شد. دست هایش 

هایش، چشم هایش را محکم فشرد و به گریه افتاد. کف دست هایش گزگز می کرد و 

می شد، سعی کرد او نزدیک  هزخم زانویش می سوخت. با صدای قدم هایی که شتابان ب

توانش را از او گرفته بود. کمی خودش را جمع و جور کند اما درد به حدی زیاد بود که 

 :د تا صاحبش را بشناسدربا شنیدن صدای آشنایی که هراسان  بود، به ذهنش فشار آو

 کمکتون بکنم؟_ 



ک سرش را چرخاند. همان جوان محقق بود. در حال نزدی ی پلک هایش را باز کرد وال

ی روی آشدن به ال آی با همان چشم های قهوه ای نگرانش نگاهش می کرد. مقبال ال 

 :زانو نشست و با نگاهی به چهره در هم فرورفته او پرسید

 حالتون خوبه؟ اتفاقی که نیفتاد؟_ 

تنها به تکان دادن سرش  .ن هم این وقت صبح در اینجا قفل شده بودآزبانش از دیدن او 

افسوس به مسیری که اسبش رفته بود نگاه کرد. حاال اسبش بدون او به اکتفا کرد و با 

 اصطبل برمی گشت و خانواده اش متوجه نبودنش می شدند. 

شان کم بشود. نگاه شهروز به دست کف دست هایش را به هم می فشرد تا از سوزش

و های سفیدش کشیده شد. دستش را جلو آورد و با اشاره به سنگریزه های کف دست ا

 :که الی زخم ها گیر کرده بود گفت

 اول باید اینا رو دربیارین از دستتون.. اونطوری به هم فشارشون نده. _ 

اشت داو ن زبرای شهروز این اندازه از نگرانی اش برای دخترک غریبه ای که شناختی ا

به نظر به همان اندازه که چشم های هراسانش برای ال آی عجیب و غریب  ؛عجیب بود

 . رسیدمی 

 از اسب افتادی؟_ 

ال آی جوابی نداد. فقط نگاهش را از چشم های او کند و به دست های زخمی اش 

خیره شد. به شانس بدش لعنت می فرستاد. چرا باید او را در اینجا می دید؟ شهروز که 

 :بود از جایش بلند شد و گفت از سکوت او کالفه شده

انگار از اسب افتادنت زبونت رو هم از کار انداخته، به دختری که نگاه گستاخی داره _ 

 نمیاد انقدر خجالتی باشه. 



 به فارسی جوابش را داد: زیر لب

 خجالت نکشیدم چون دلیلی برای خجالت وجود نداره. _ 

از فکر نمی کرد شهروز بشنود اما او شنید و لبخندی ناخواسته روی لب هایش نشست و 

شبیه دختران و زنان  ،ن روسری آبی اش که به شکل سنتیآباال به دخترک نگاه کرد. با 

ن دامن بلندی که تا روی پاهایش می رسید مقابلش نشسته آاین ایل سر کرده بود و با 

 :بود. خم شد و دستش را به سمت بازویش برد

 بذار کمکت کنم. _ 

 :د و به او توپیدال آی با اخم غلیظی سریع بازویش را پس کشی

 ما شبیه شما نیستیم آقای محقق، برای ما این چیزا خیلی مهمه. _ 

 :شهروز با لحنی مالیم گفت

 ، برای ما هم این چیزایی که شما میگید مهمه خانم. اسمم شهروزه_ 

حرصش را  .جلو افتاد ،ال آی به سختی از جایش بلند شد و در حالی که لنگ می زد

 :هسته گفتآو خالی می کرد. داشت ناخواسته سر ا

 حاال هرچی. _ 

می دانست از شوک ن اخم های بامزه و گونه های سرخش که نآ ،هسته اشآصدای 

ن کردنش داشت، دلش لرزید. ادیدار اوست یا دردی که با قدرت تمام سعی در پنه

در قلبش جریان پیدا کرد. پشت سر دخترک می رفت  ،حسی شبیه افتادن سیب از درخت

و چشم از او برنمی داشت اما بابت احساس چند دقیقه قبلش گیج بود. این دختر را 

متفاوت می دید اما اشتباه هم نمی کرد، محکم بودنش، غرورش در عین زنانگی های 



ی نازپرورده زیبایش، بی پروایی اش در عین حیایش، همه خصوصیاتی که او را از دختر

 بودن دور میکرد و به یک دختر دوستداشتنی اما محکم تبدیل می کرد را داشت. 

حدس ال آی درست بود. پدر و مادرش از غیبتش باخبر شده بودند. با نزدیک شدن شان 

مادرش هول شده به سمتش دوید و با نگاه به حال و روز پریشان و ، به آالچیق ها

 :و آشفته پرسیدصورت رنگ پریده اش، نگران 

 وردی دخترم؟آچی شده؟ چه بالیی سر خودت _ 

 پدرش هم نزدیکشان شد. با نگرانی به ال آی نگاه کرد. 

 :شهروز که تعلل ال آی را دید، خودش شروع به توضیح دادن کرد

دختر خانمتون داشتن با اسب برمی گشتن که از اسب افتادن و یه کمی دست ها و _ 

رفته بودم با دیدن محیط اطراف تحقیقم . من اون اطراف بودم گویا پاشون زخمی شده.

 الچیق برگردن. آرو کامل تر کنم که متوجهشون شدم و کمکشون کردم تا به 

 :شاکرخان به نشانه تشکر پلک روی هم فشرد و گفت

 زنده باشی پسرم، لطف کردی. _ 

 :شهروز متواضعانه لبخند زد

 خواهش می کنم، وظیفه بود. _ 

ی حواله کرد، نگاهی که فقط آاه دیگری که سمت چهره ناراحت و گرفته ال با نگ

 الچیق خودش رفت.آخودش می دانست چقدر نگران و دلواپس است، به سمت 

شاکرخان جلو رفت و چانه ال آی را گرفت. نگاه نگرانش را در صورت او گرداند و 

 :پرسید



 حالت خوبه باباجون؟_ 

شاکرخان می چه خوب که با وجود خطایش هنوز هم اینطور خطابش می کردند. 

دانست کی باید به دخترش اخطار بدهد و کی نگرانی اش را ابراز کند. حاال و با وجود 

جای هیچ سوال و جوابی نبود و همین که سارای با توبیخ  ،ال آی این وضعیت دردناکِ

 :ی پرسیدآرو به ال 

 ت صبح؟کجا بودی این وق_ 

شاره کرد که االن وقتش نیست. سارای با نفس ابه صورت نامحسوس به او شاکرخان 

ی را با پارچه ای تمیز آبلند و پر از حرصی ال آی را به سمت آالچیق شان برد. زخم ال 

کرد و بست. سنگریزه های توی دست هایش را هم شست و بعد در حالی که برایش 

تت بار روانه اش کرد. ال آی سریع پلک انگاهی شمبالشت می گذاشت تا دراز بکشد 

 :هایش را بست وز یر لب گفت

 االن وقتش نیست مامان. _ 

پاشدی رفتی گردش اونم  تنها خودتم می دونی کارت چقدر اشتباه بود. صبح نشده_ 

فکر نکردی اگه یه اتفاقی برات میفتاد چی  اصالً ،وقتی که یه پسرجوون اون حوالیه

 میشد؟ 

خبر نداشتم اون دور و بر کسی هست. من رفتم با اسبم یه دور زدم و موقع  من_ 

 همین.  ،برگشتن این اتفاق برام افتاد

 :ج شدکلبش به یک سمت 

 ؟قابل اعتماده؟ پس این نگرانی برای چیه بعدشم مگه بابا نمی گفت کامالً_ 



ک می کرد. نمی رانی های مادرانه او را درگکاش کمی ن ؛سارای با افسوس نگاهش کرد

از پاشا دلواپس است. وقتی می دید درون  نست بگوید که برای او چقدر بیشتراتو

دخترش ناآرام است و انگار دنبال دنیایی جدید و خواسته هایی غیرمنطقی می گردد، 

 نگرانی بند بند وجودش را پر می کرد. 

ب پز آبرای ال آی صبحانه ای مفصل تدارک دید. سینی را از کره و پنیر و تخم مرغ 

محلی با نان داغی که سودابه پخته بود پر کرد و همراه با چای شیرین، مقابل ال آی که 

هنوز دراز کشیده و وانمود می کرد در حال استراحت است اما لرزش پلک هایش چیز 

 :را گرفت و در حال بلند کردنش گفتدیگری می گفت، گذاشت. بازویش 

 .پاشو صبحونه ات رو بخور_ 

ال آی با دیدن صبحانه مفصل، چشم هایش برق زد و مشغول لقمه گرفتن شد. سارای با 

محبت نگاهش کرد. دستش را جلو برد و به موهای مشکی اش که از جلوی روسری 

 :بیرون زده بود کشید و گفت

پسرعموت نزنه.. اگه بفهمه ناراحت می شه از دستت. تو امیدوارم اون پسره حرفی به _ 

 فتابی نشو.آهم یه مدتی جلوش 

 ال آی سرش را تکان داد و در سکوت مشغول خوردن صبحانه اش شد. 

رات را آدر این دو روز زیاد از خانه بیرون نرفته بود. نه  .دو روز از آن ماجرا گذشته بود

 که اسمش را تازه یاد گرفته بود.  دیده بود و نه شهروز را، پسرک محققی

شان  مده بود و در مورد معلم جدیدی که قرار بود برای تابستانآآی سودا به دیدنش 

نها کار کند خبر داده بود و ال آی با نارضایتی نگاهش آبیاید و ریاضی و فیزیک را با 



در این دشت سر جنبانده بود. درس خواندن را دوست داشت اما نه در تابستان و  کرده و

 و دمن سرسبز و زیبا و این هوای عالی!

الچیق خارج شد و دست هایش را از دو طرف کشید و با خمیازه بلندی سرش را آاز 

ورد. زن عمو و مادرش طبق روال هر روز در حال درست کردن کره بودند. این آباال 

رفته بودند مثل محصوالت لبنی جزء بزرگی از اقتصاد ایل بود. زنان این ایل هم یاد گ

ن آ ،شان حتی فراتر از عادت کردن به چنین زندگی ایاکثرمردها سخت کوش باشند و 

ند. مادرش به رویش لبخند زد. سالم بلند باالیی داد و توجه سودابه را به ترا دوست داش

 خودش جلب کرد. 

  :سودابه با لحن شوخ اش گفت

 ؟روز توی اون آالچیق دووم بیارهمن در تعجبم این دختر گل ما چطور تونست دو _ 

لبخند پهنی روی لب های ال آی نشست. زن عمویش را دوست داشت چون همیشه با 

رازی که  .ال آی را از چشم پسرش می دید ،ه فراتر از این هاباو مهربان بود. اما سودا

م ملکه ذهن پسرش برای او ه .سینه آرات را پر کرده بود جز برای او شکافته نشده بود

بی اندازه عزیز بود و برای رسیدن به روزی که او را عروسش صدا کند، لحظه شماری 

 می کرد. 

 ال آی!_ 

الچیق خودشان آچرخید. مقابل  چپبا صدای محکم و جدی آرات، نگاهش به سمت 

ایستاده بود و نگاهش می کرد. با نوع نگاهش به ال آی فهماند که به سمتش برود. ال آی 

الچیق ها را طی کرد و مقابلش ایستاد و سالم داد. آرات جوابش را با آد بین راه نسبتا زیا

ایی داد و بعد با اشاره به کف دست هایش که با قفل کردن درون هم سعی لحن غرّ

 :پرسید ،داشت زخم هایش را از چشم او پنهان کند



 بهتری؟_ 

ه بود، هم ترسیده ن روز فهمیدآاز اینکه آرات د رمورد  .گونه های ال آی زنگ گرفت

ی کسی جز همان آبود و هم خجالت زده شده بود. آرات دوست نداشت در چشم ال 

از اینکه مثل بقیه صرفا از سر احترام با او مالیم برخورد کند یا  .پسرعموی گذشته باشد

ت بیشتری را می خواست، چیزی که مد چون او صمیمیّآاز او حساب ببرد خوشش نمی 

 کردنش داشت اذیتش می کرد. منع این دختر با 

 :مد و گفتآآرات قدمی جلو 

آدمایی که خبر  کسی بهم خبر نداده و چغلی نکرده پس لطفا توی ذهنت برای تک تک_ 

 .داشتن نقشه قتل نچین

خر جمله اش شوخ بود اما ال آی به جای لبخند اخم کرد و با صدای ریزی آقسمت 

 :پرسید

 پس از کجا متوجه شدی؟_ 

شیهه کشان برگشت اما تو سوارش نبودی و وقتی  روقتی اسبت اونطو اون روز صبح_ 

داشت پدرت رو از خواب بیدار می کرد من به عادت هر روز  ترسیدهزن عمو اونطور 

ماده کرده آبیدار شده بودم و خودم رو برای دویدن توی دشت های اطراف و ورزش 

ف رو بگردم و پیدات کنم که با آقا بودم. متوجه غیبتت شدم. می خواستم دور و اطرا

شهروز برگشتی، اما از چهره ات مشخص بود حالت زیاد خوب نیست. شما من رو 

 .الچیق تون بودم. من حواسم به همه چیز هست ال آیآندیدین نزدیک 

ال آی لبش را از داخل گزید و نگاهش را به جای صورتش به پیراهنش دوخت. این 

و خوش پوش به نظر می رسید. چشم های نافذش با آن رنگ  پسر در هر لباسی برازنده



خاص، به قدری عمیق به مخاطب خیره می شد که تا اعماق قلب طرف مقابل نفوذ می 

 کرد. 

ن آآرات کمی سرش را جلو کشید و به دخترعمویش، به دختر ترک اصیل شاهسونی، با 

تنی دخترانه اما سنتی و نگاه سر به زیر و لباس های دوستداش ی مشکیچشم های زیبا

 :مرانه گفتآنگاه کرد و با لحنی 

به خصوص تو که همیشه من  ،ما نیست یدیگه از این کارها نکن چون برازنده دخترا_ 

 و پدرت جایگاه خاصی بهت دادیم و تو رو متفاوت از بقیه دخترها دیدیم. 

حسابی انتظار  از این دختر یک چشم درست و . آراتال آی به آرامی سرش را تکان داد

نداشت و او به همین هم قانع بود. سرش را باال گرفت و سینه اش را جلو داد و نگاهش 

 :را به جای ال آی به کمی آن طرف تر دوخت و گفت

سال بعد  ، توباید خوب روی درس هاتون کار کنید تابستون رو .براتون معلم گرفتم_ 

 کنکور داری. 

شک بود و آرات می دانست از چه چیزی ناراضی ممنونی که ال آی ادا کرد خیلی خ

این دختر درس خواندن در تابستان را اصال دوست نداشت و او تک به تک افکار  .است

مد و آحفظ بود. لب هایش کش  از خودش و خصوصیات دخترعمویش را حتی بهتر

ل لرزاندن دل هر کسی را داشت اما حیف که نگاه ال آی یلبخند مردانه اش پتانس

کشی نکرد و روی آن لبها ننشست، شاید اگر غیر از این می شد این عشق تبدیل به سر

 یک حس دوطرفه می شد. 

  :با صدای آرامی گفت

 می تونم برم؟ _ 



 :آرات گوشه چشمش را با نوک انگشت فشرد و با نارضایتی نامحسوسی گفت

 بله. _ 

با کارهای ریز و  ال آی برگشت و بی معطلی به سمت مادرش پا تند کرد. تا عصر

عصر به سختی از مادرش اجازه گشتن را گرفت. می درشت سر خودش را گرم کرد. 

 امد و ال آی تنها رفت. یخودش همراه کند که او تنبلی کرد و نبا خواست آی سودا را 

مد که آنقدر از آالچیق آدر افکار خودش غرق شده بود و قدم می زد اما وقتی به خودش 

که چیزی جز دشت های وسیع و سبز نمی دید و راه را گم کرده بود. با  ها دور شده بود

الچیق ها پیدا کند اما یک آگیجی دور خودش چرخید و چشم ریز کرد تا ردی از 

  ی که نمی شناخت.سمتش کوه ها بود و سمت دیگر دشت ها و مراتع

  :فتشت وز یر لب گاپایش را با حرص روی زمین کوبید و دستش را روی سرش گذ

 حاال چی کار کنم؟ کدوم طرفی برم؟ ،وای خدایا_ 

به آفتاب در حال غروب نگاه کرد و دلش مثل سیر و سرکه جوشید. مطمئن بود اگر این 

بار هم دیر می کرد و پدر و مادرش مجبور می شدند دنبالش بگردند دیگر حتی اجازه 

 قدم هم از آالچیق ها دور بشود. یک ند دنمی دا

ری ناآشنا با قدم هایی سریع شروع به راه رفتن یسمی باالتر گرفت و در دامنش را کم

کرد. کمی بعد به نفس نفس افتاد و ایستاد. هوا داشت کم کم تاریک می شد و او می 

ترسید. دستش را روی قلبش که بی وقفه می کوبید گذاشت و چشم هایش را روی هم 

 :د زدسبتا بلندی روی به آسمان فریانفشرد و با صدای 

 .گم شدم که خدایا از کدوم ور برم؟ نگو_ 



تا جایی که من می دونم نه خدا قطب نماست و نه ما پیامبریم که باهامون حرف بزنه _ 

 و راجع به گم شدنمون نظر بده. 

شانه اش از جا پرید. سریع چشم هایش را باز کرد و به او که داشت نزدیکش می شد 

نی در هم فرو رفت و خوشحالی اش را از دیدن او در این مکان آهایش به ونگاه کرد. ابر

 غریبه که می توانست راهنمای برگرداندنش باشد پنهان کرد. 

شهروز جلو رفت و با چند قدم فاصله ایستاد و با لبخند مفرحی به صورت سرخ و نفس 

رکه ال آی مثل سیر و س نفس زدن های دخترک نگاه کرد. قلب او هم مثل لحظات قبلِ

از نگرانی  ،خیانت در امانت او از نگرانیِ ،جوشید اما جنس نگرانی او خیلی متفاوت بود

با خیرگی هایش آتش قلبش را به  نگاهی که مبادا از قلبش فرمان بگیرد و خیره شود و

 چشم های دخترک جاری کند، جوشید. 

 :ده گفتال آی از لبخند های پر از تمسخر او حرصش گرفت و وقتی شهروز با خن

 نه؟ ؛گم شدی_ 

 لب هایش را روی هم فشرد تا جمله ای نگوید که حمل بر گستاخی اش بشود.

 شانس آوردی که من رو اینجا دیدی، بیا بریم.. من راه رو می شناسم. _ 

به ناچار پشت سر شهروز راه افتاد. دست هایش مدام مشت می شد و خودش را 

ا در دام پیشامدی بد می دید و کمکش می کرد. رد که هر بار این پسر او رکسرزنش می 

دوست نداشت در چشم یک غریبه دختری بی دست و پا به نظر برسد. از پشت سر 

سبزش شبیه پوشش این ایل -نگاهش کرد. شلوار مشکی تنگ و پیراهن چهارخانه آبی

به سبک مردهای ایل لباس می  نبود. هرچند که از وقتی ساکن اینجا شده بود اکثراً

 پوشید. لبش را با زبان تر کرد و پرسید:



 شما دو ماهه اینجایید، دلتون برای خانوادتون تنگ نشده؟_ 

شهروز با شنیدن صدایش ایستاد و مکث کرد تا ال آی به او برسد. وقتی ال آی نزدیکش 

شد، قدم هایش را با او هماهنگ کرد تا جلوتر رفتن و حرف زدنش برای دخترک بی 

 احترامی تلقی نشود، جنتلمن بود اما دوست داشت این خصلت را به رخ او بکشد. 

الزمه از خیلی چیزا دست بکشه. من وقتی که رزوهاش گاهی آآدم برای رسیدن به _ 

دانشگاه اردبیل قبول شدم، برام خیلی سخت بود که از تهران بیام یه شهر غریبه و توی 

اونم این بود که من رشته ام رو دوست دارم  ،بگاه بمونم اما از یه چیزی مطمئن بودماخو

یری و ممانعت هیچ کس برای آینده ام یه هدف روشن دارم برای همین ناراحتی و دلگ و

 نتونست جلوم رو بگیره.. حتی اشک های مادرم!

ل آی ابروهایش را باال انداخت و متفکر به نیمرخش نگاه کرد. وقتی سر شهروز به اِ

سمتش چرخید سریع نگاهش را دزدید و سرش را پایین انداخت. خیره شدن در صورت 

 دانست.یک مرد نامحرم را دور از ادب و متانت یک دختر می 

لبخند تا پشت لب های شهروز کشیده شد و و از این چشم دزدیدن ناشیانه، حس 

 خوشایندی ته دلش نشست. 

 هدف تو چیه؟_ 

ال آی با اخم کمرنگی به روبرو نگاه کرد، آالچیق ها دیده می شدند. داشتند می رسیدند. 

 در جواب گفت:

همون سرعت هم باهاشون صمیمی  دما احترام می ذارم، بهآیاد گرفتم همونقدر که به _ 

 نشم. 



ی که از سرازیری پایین آبه ال  شهروز سر جایش ایستاد، دستی الی موهایش کشید و

الچیق ها برسد نگاه کرد. این دختر برایش نماد واقعی اسمش شده بود، آمی رفت تا به 

 همانقدر درخشان و جذاب در سیاهی شب های تنهایی زندگی اش! 

تران زیادی را دیده بود اما او برایش متفاوت بود. حتی این لباس های در زندگی اش دخ

دلش می خواست دخترک روبرویش بنشیند و او ساعت  .سنتی اش را هم دوست داشت

ن آوای نازک دخترانه اش و آها به خودش، طرز نگاهش، لحن محکم و خاص اش، 

ساسات عجیب حتی لباس هایش خیره بشود. خودش هم نمی دانست دلیل این اح

 ؟یستچ

ن شب خواب به چشمانش نیامد، در جدالی نابرابر بود. چشم که می بست تصویر نگاه آ

ال آی پشت پلک هایش جان می گرفت و عقلش مدام نهیب می زد که او برای کار 

ینده اش را تضمین می کند، نباید اجازه دهد آمهمتری اینجاست و این تحقیق همه 

یجان هایی که درگیرش شده بود او را از کارش عقب بیندازد ه احساسات گذرا و صرفاً

نها خیره آیق چاما وقتی فهمید که تمام این احساسات، این تند تپیدن قلبش وقتی به آال

که چند  ،ن چیزی هستند که فکرش را می کردآخیلی عمیق تر از  ،می شود و این فکرها

دلتنگی بود یا  ..قلبش را مچاله کردروز از دیدارشان گذشت و او ال آی را ندید و حسی 

ست اما چه تفاوتی داشت کدام یک باشد. دلتنگی و نگرانی هر دو ننگرانی؟ نمی دا

انسان ها  .ه شان پیدا نمی شودمکمل هم هستند و اگر به عالقه ای وصل نباشند سروکلّ

تنها برای کسانی نگران می شوند که در نبودنشان دلتنگ شان هستند و فقط برای کسانی 

 شان جایی داشته باشند. دلتنگ می شوند که در قلب

ن آشان عشق بورزند و به  به هم نوعان ،ها می توانند همه را دوست داشته باشندانسان 

ند، تشخیص عشق به یک انسان با نها برای همه دلتنگ نمی شوآها محبت کنند اما 

دلتنگی هایی که ریشه به جانت می زنند .. دوست داشتن معمولی، همین دلتنگی هاست



دلتنگی احساس بی رحمانه ای است که  .وردآو حس می کنی قلبت را از جا در خواهند 

از عشق سرچشمه می گیرد پس وقتی بی دلیل دلت برای کسی تنگ شد، او دیگر همان 

 که قلبت جایگاهی را برایش مشخص کرده!، زیرا سابق نیستانسان 

تحقیقش را ده بار  زبا کالفگی کتابش را بست و با مشت به پیشانی اش کوبید. قسمتی ا

نمی توانست برای نوشتن شان ذهنش را متمرکز کند. بی هدف . نوشته و پاک کرده بود

نجا آچرخیدن، خواست از دور خودش در آالچیق  بار از جایش بلند شد و بعد از یک

بیرون بزند و کمی در اطراف چرخ بزند که ال آی را دید. سریع خودش را عقب کشید 

ی او را نبیند و با دقت نگاهش کرد. کتابی زیر بغلش زده بود و داشت از آالچیق آتا ال 

شان دور می شد. با کمترین سروصدای ممکن پشت سرش راه افتاد. تا بحال در زندگی 

ال هیجاناتی از این نوع باشد که بخواهد ببود. پسری نبود که دن هنکرد ین کاریاش چن

منبع آرامشی که چند روزی می شد گم کرده بود، به دنبال دختری برود اما این بار قلبش 

 رسیده بود. دست خودش نبود که ناخوداگاه به دنبالش راه افتاده بود. 

قدم های بلندی برمیداشت و با باال و پایین رفتن ال آی با نگاه به دامن بلندش، با لبخند 

اش  یریزی داشت و متفاوت از دامن های قبل یقسمت های انتهایی دامن که چین ها

نقدر کوچک بود که با این آ بود، حس سرزندگی زیرپوستش می دوید و این دختر هنوز

کردن آنچه که شاد می شد اما به راستی که هفده سالگی برای تجربه  ،دلخوشی های ریز

ال آی از سرگذراند سن کمی است. هفده سالگی یعنی ال آی بودن، مثل ال آی دل 

باختن در اوج سرخوشی و رویای نوجوانی، بی قراری رسیدن به معشوقی که تا چند 

نبود، اشتباهات را به جان خریدن برای  شصباحی قبل حتی اثری از او در زندگی ا

دخترانه  ور و اشتیاق دیدن برق نگاه یک پسر از حضوریا هفده سالگی همان ش ؛دیدنش

به همین سادگی می شود شبیه ال آی بود و ال آی بودن را در این سن تجربه کرد.  اش..

سال های  ؛ی فکر نمی کنی، شبیه او زندگی نمی کنیآبزرگتر که شوی دیگر شبیه ال 



عاشق هم  .عاقل می شود بعدی شور و هیجان تا این حد بر عقالنیت غلبه ندارد. انسان

 که شود، یک عاشق آرام است. 

دستی به جلقا و کوینگ فیروزه ای اش کشید تا صاف بشوند و روی تخته سنگ نشست. 

گوشه های یایلیق چون فقط مال خودش بود.  ،شت چون خلوت بودااینجا را دوست د

ا نوازش می را باد تکان می داد و چشم های او در اثر وزش نسیمی که گونه هایش ر

به نیمرخش  ،فقط با کمی فاصله از او، کرد خمار شده بود. نمی دانست که یک پسر

م شده؟ نکنه من چِ»خیره شده و به جواب سوالی که روزهاست از خودش می پرسد که 

 رسیده.. جوابش عاشق شدنش است.  «از این دختره خوشم اومده؟ واقعاً

یف تر از ضعیروز و داسی که امروز قوی تر از آب دهانش را قورت داد و با علم به احس

 فردا قد علم کرده، جلو رفت.

وقتی در چندقدمی اش ایستاد، دخترک چشم هایش را بسته بود و از هوای خوش دامنه 

 :هستگی صدایش زدآلذت می برد. به  ،کوه های زیبا

 !ال آی_ 

یکهو مقابلش  دخترک هراسان چشم هایش را باز کرد و با تعجب نگاهش کرد. چطور

 ی رفت فقط او را می دید؟مسبز شده بود؟ اصال چرا این روزها هرجا 

 .نگفته بودی که یه مخفی گاه مخصوص داری برای خودت_ 

مد. تکانی خورد و ابروهایش را در هم کشید. از آصدای نرم و مردانه او به خودش  با

 راضی و عصبی بود.اامن خودش می دید، ن لاینکه او را در مح

 دیگه اسمش مخفی گاه خاص نیست، چون شما بی اجازه واردش شدین. _ 

 :شهروز با خودش فکر کرد اخم هایش را هم دوست دارد. به آرامی لبخند زد



 ولی من فکر می کردم همه اهالی ایل تون مهمون نوازن. _ 

 ال آی با ایهام نگاهش کرد. شهروز سرش را کج کرد و بدون اینکه مستقیما خیره اش

 :شود توضیح داد

اگه اینجا مال توئه، خاص خودته، پس من مهمونت به حساب میام.. این رسم مهمون _ 

 یاد گرفتم.  نوازی نیست. من از پدرت مهمون نوازی رو یه جور دیگه دیدم و

 ولی من شبیه پدرم نیستم. _ 

یگری ن به تخته سنگ کوچکتر دآمد. اما به جای آتا پشت لب های شهروز  «می دونم»

 :که با کمی فاصله از ال آی قرار داشت اشاره کرد و گفت

 می تونم بشینم؟_ 

ال آی نگاهش را از او گرفت و به روبرو دوخت و شانه اش را باال انداخت. شهروز 

نفس بلندی کشید و روی تخته سنگ نشست. نگاهی به کتاب توی دستش انداخت و با 

 :احتیاط پرسید

 ی؟ماده می شآبرای کنکور _ 

نست چطور باید قفل زبان این دختر سرسخت را بگشاید. ال آی سرش را تکانی انمی د

 :و گفت داد 

 .بله_ 

اما همان بله کوتاهش با موجی از نارضایتی و اخم کمرنگش همراه بود. شهروز 

 ابروهایش را باال انداخت. 

 ؟این بله زورکی به خاطر چیه؟ دوست نداری درست رو ادامه بدی_ 



رات بری او و آی سودا چیده بود پوف کالفه ای کشید آوری برنامه ای که آاز یاد یآال 

 :هسته و مودبانه بود گفتآارشان دو با صدایی که برخالف چندین دی

 دوست دارم ادامه بدم اما درس خوندن توی تابستون برای من عذاب بزرگیه._ 

شده بود که دلش می  لبخند زد، موقع گفتن این جمله قیافه اش به قدری با نمک

  :خواست قهقهه بزند. هوم بلند باالیی کشید و گفت

که اینطور.. خب حق داری، منم اگه جای تو بودم دلم نمی اومد همچین جای با _ 

صفایی باشم اما به جای گشت و گذار و چرخیدن بین زنای ایل و کمک بهشون سرم 

 مدام توی کتاب و درس باشه. 

را از روبرو کند و به سمت او چرخید. از گوشه چشم نگاهش ال آی نگاه افسونگرش 

 :کرد و با لحنی که چندان دوستانه نبود گفت

شما عادت دارین به اینکه سریع با همه صمیمی بشین؟ من دختر شاکرخان هستم، _ 

ی تا حاال انقدر خودمونی باهام حرف نزده.. شما هم سهیچ ک ،دحترعموی بزرگ این ایل

 ه رفتار بکنید. مثل بقی لطفاً

 :شهروز با نگاهی عمیق اما کوتاه به صورت او، سرش را تکان داد

 .چشم_ 

بعد از روزها این فرصت  .مطلومانه گفته بود چون از ناراحت شدن و رفتن او می ترسید

 غنیمت بزرگی بود برایش. 

و باد شدت گرفت. نگاه شهروز به روسری او بود که همسو با باد در هوا می رقصید 

برخورد می کرد و او سعی داشت با یک دست مهارش کند. دستش  شگاهی به گونه های

را جلو کشید و با احتیاط گوشه ای از روسری را گرفت. نگاه تیز ال آی که او را نشانه 



ن را به آرفت، انگشت هایش را باز کرد تا روسری از دستش کنده شود و باد دوباره 

 :به نشانه تسلیم باال بردبازی بگیرد و هر دو دستش را 

  دیدم می خواین روسری تون رو جمع کنید خواستم کمکتون کنم. _ 

 .ما بهش می گیم یایلیق_ 

 شهروز سرش را به حالتی متفکر تکان داد. 

ن باره که حس می کنم حجاب می یخیلی بهتون میاد.. اول ،ه هستکیایلیق یا هرچی _ 

 تونه تا این حد زیبا باشه. 

همینطور اولین باری بود که  .نداد شخواست به او بتوپد اما شرم این اجازه را بهال آی 

کسی از حجاب ایلش به این زیبایی تعریف می کرد. سرش را پایین انداخت و از جایش 

 :بلند شد و با صدایی که می لرزید گفت

 من دیگه باید برم. _ 

 :شهروز سرش را باال کشید

 .ولی درست رو نخوندی_ 

 :کتاب در دست ال آی فشرده شد

 .بهتره برم_ 

 نگاهش روی گونه های سرخ دخترک چرخید و با علم به اینکه چقدر حرفش دخترکِ

اینهمه پاکی دوباره در دلش  آفتاب و مهتاب ندیده را تحت تاثیر قرار داده، دوست داشتنِ

 :شده بود که گفتجوشید. سرش را به آرامی تکان داد. ال آی هنوز چند قدم بیشتر دور ن



مخفی گاهت رو یاد گرفتم، توام مجبوری یاد بگیری مثل اهالی خونوادت مهمون نواز _ 

 بشی چون قراره بعد از این منو زیاد اینجا ببینی. 

قلب ال آی در سینه فرو ریخت. گوشه لبش را به دندان گزید و با قدم هایی تند و 

ز از پشت سر به دور شدنش نگاه کرد. نامتعادل به سمت آالچیق ها راه افتاد. شهرو

دلتنگی از همین االن در جانش ریشه دوانده بود، کاش کمی بیشتر می ماند، کاش با 

 همیشه ماندنش این دلتنگی را خاتمه می داد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «فصل نهم»

قای فتحی بود. نمی دانست چه اتفاقی در آاز صبح حواسش به کارش نبود، منتظر خبر 

انتظارش است اما حاال که در این کار جا افتاده بود و از طرفی دوستش داشت، نمی 

 توانست به این راحتی از دستش بدهد. 

 ال آی؟_ 

سمت او که با ناراحتی و نگرانی  با صدای زیبا، از افکارش جدا شد و صندلی اش را به

 نگاهش می کرد چرخاند. 

نمی ذارم کسی حقم رو پایمال  .زیبا من نمی تونم کارم رو به این راحتی از دست بدم_ 

 کنه یا بهم زور بگه حتی اگه اون آدم رئیس من و صاحب اینجا باشه. 

 :زیبا با چشم هایی گرد نگاهش کرد

 چی داری می گی ال آی؟ _ 

زندگی اش را عوض  ،دم هایی بود که از گذشتهآاخم روی صورتش از زورگویی های 

به خواست خودشان سرنوشت او را تغییر دادند اما حاال دیگر نمی توانست هیچ و  کردند

لمی را تاب بیاورد. با همین زورگویی ها و خودخواهی ها سال ها از ظزورگویی و 

را از دست  شخانواده اش دور افتاد و حسرت دیدارهای زیادی به دلش ماند، خانواده ا

 بختی اش را!شاید خوداد و حتی ش

 :رام روی میز کوبیدآدستش مشت شد و 

به  .دلیلی نداره بخواد من رو اخراج کنه چون من اگه نبودم به خاطر کارهای اینجا بود_ 

خاطر اینکه یه آدم رو از موندن توی زندان و یه بچه رو از کار کردن توی سن کم نجات 



هانه رفتار کنه که دلیل محکمی براش بدم. وقتی می تونه اینطوری بی منطق و خودخوا

دمیه اما می دونم خودم چه آنمی دونم این آقای به ظاهر رئیس کیه و چطور  ،داشته باشه

 دمی نیستم که پایمال شدن حقم رو دووم بیارم و هیچی نگم. آجور آدمی ام.. من 

ن اندازه از زیبا با دهان باز نگاهش می کرد. می دانست ال آی چه خصوصیاتی دارد اما ای

 اقتدار و اعتماد به نفس اش را ندیده بود. با بلند شدن او نگاهش به دنبالش کشیده شد. 

 میرم باهاش حرف بزنم. _ 

زیبا با حیرت صدایش زد اما ال آی توجه نکرد و از اتاق خارج شد. با قدم های بلندی 

 ه کجا رسیده. به سمت اتاق آقای فتحی رفت. اول باید متوجه می شد حرف هایشان ب

تقه ای به در اتاقش زد و داخل رفت. آقای فتحی با دیدنش موبایلش را روی میز 

 :گذاشت و گفت

 چیزی شده دخترم؟_ 

 :ال آی سری تکان داد و با تر کردن لب هایش پرسید

. اگه برای مقرار بود امروز منتظر خبرتون باشم اما حرفی نزدین برای همین خودم اومد_ 

 شما سخته که با رئیس حرف بزنید من خودم این کار رو انجام میدم. 

 دخترم. من باهاش حرف زدم _ 

آقای فتحی انداخت.  خونسردهایش را به هم نزدیک کرد و با دقت نگاهی به چهره وابر

 :قدمی جلو رفت و گفت

 خب؟_ 

 :آقای فتحی نفس بلندش را به لبخند ساختگی اش گره زد



 د فقط گفت خودت بری پیشش. زفی بهم نحر_ 

 :ال آی سرش را تکان داد و با اتکا به نفس خاصی گفت

 بله به نظر منم اینجوری بهتره.. اونی هم که توضیح بدهکاره ایشونه نه من. _ 

ای  «با اجازه»آقای فتحی از جسارتی که در حرف های او می دید تعجب کرد. ال آی 

 گفت و از اتاقش خارج شد.

مد و صدایش کرد تا به او بسپارد مثل یک کارمند آشت میز بیرون پقای فتحی سریع از آ

کن رفتار کند اما دیر شده بود و ال آی با سرعت پله ها را باال رفته و شحرف گو

 خودش را به پشت در اتاق ریاست رسانده بود.

مردی چهارشانه پشت تقه ای به در زد و با شنیدن صدایی بم در را باز کرد و وارد شد. 

به او رو به پنجره ایستاده بود. دو قدم جلو رفت. قبل از اینکه حرفی بزند صدایش را 

 :شنید

 بهش گفتی که خودش بیاد اتاقم؟_ 

 !چقدر صدا برایش آشنا بود

ورد نتوانست حدس بزند کسی که در مقام رئیسش اینجاست آهرچقدر به ذهنش فشار 

رام سالم داد. با چرخیدن او به سمتش، آمان ذهن درگیر با ه ؟چه کسی می تواند باشد

خشک شد و حس کرد نیرو از بدنش ش هم نگاهش روی فرد مقابلش خشک شد. دهان

 رفت. لب هایش را روی هم فشرد.

نگاهش روی چشم های عسلی او ثابت مانده بود اما او با خونسردی دستش را به میز 

دنش را داشت. خودش به فتحی گفت او را به تکیه داده و نگاهش می کرد. انتظار دی



ازی موش و گربه را همینجا تمام کند. از دیدن باتاقش راهنمایی کند. می خواست این 

 :هایش را باال داد و گفتوچهره بهت زده ال آی حس خوبی گرفت. یکی از ابر

 پس کارمند جدید من شمایی.. دخترعمو!_ 

 با بهت گفت:زیر لب گفت ال آی 

 !آرات؟!_ 

باورش نمی شد او مقابلش ایستاده. خون در رگ های ال آی قطع شده بود. به هیچ  

شاید هم اگر بخواهد درست تر  .نداشت ،یدنش را بعد از شش سالدعنوان انتظار 

دیدار کوتاه  ..حساب کند بعد از ده سال، جز آن دیدار کوتاه پس از مرگ پدر و ماردش

 او!و تلخ و همراه با تحقیرهای 

دستش کنار پایش مشت شد. از این چهره خونسرد می شد حدس زد که از دیدنش 

  !غافلگیر نشده، یعنی می دانست که او کارمندش است

ابروهایش به هم نزدیک شد. نگاهی به کت و شلوار خوش دوخت کاربنی و پیراهن 

ل رکنت ن کراوات آبی راه راهش انداخت و با صدایی که به سختی سعی درآسفیدش با 

 :لرزشش داشت پرسید

 تو اینجا چی کار می کنی؟_ 

ام بود. هیچ رتظاهر به خونسردی نمی کرد که به واقع خونسرد و آ مثل ال آی اما او

 هیجانی از چهره اش خوانده نمی شد. 

 این سوال رو من باید ازت بپرسم، چون اینجا موسسه منه. _ 

ن هم آرایش سخت نبود اما اینطور دیدنش قدمی عقب رفت. درک اتفاقی که افتاده بود ب

ی خیلی گران تمام شد. با خودش فکر کرد همه اینها نقشه آدر مقام رئیسش، برای ال 



ن نگاه از باال به پایینش را حواله ال آی کند تا باز آاش بود تا او را به اتاقش بکشاند و 

دستش را محکم می را به رخش بکشد.  ،به زعم آرات وجود داشتهم بدبختی هایی که 

 دستش روی دستگیره بود که صدای .از اتاق بیرون برود تا فشرد تا حرفی نزند. چرخید

 :را از پشت سرش شنید او

 دو روز پیش نیومده بودین خانم شاهسون؟ی برای توضیح غیبت تون توی جلسه _ 

ارج چشم هایش را محکم روی هم فشرد. دستگیره را به ضرب پایین کشید و از اتاق خ

 خودش استعفا می داد. ،شد. حاال اگر او هم اخراجش نمی کرد

بی توجه به نگاه منتظر آقای فتحی و سوالش در  .با قدم هایی سریع پله ها را پایین رفت

مورد جلسه اش با او، به سمت اتاقش رفت. در برابر چشم های وق زده زیبا وسایلش را 

 :فقط گفت جمع کرد و در جواب سوال های پشت سر هم او

 به آقای فتحی خبر بده که دارم می رم. _ 

 و از موسسه بیرون زد.

نست افکارش را راست و ریست کند. با خودش فکر می کرد نکند اسردرگم بود. نمی تو

 که نقش پرماجرایی در شسردرآوردن از موسسه خیریه ای که آرات شاهسون، پسرعموی

 اما هیچ جوره نمی توانست ربط نیما را با او پیدا بکند.  ؟گذشته اش داشته، اتفاقی نبوده

نفهمید چطور خودش را به خانه رساند. در را که باز کرد بوی غذا در خانه پیچیده بود. 

با تعجب جلو رفت و مهرو را روی یکی از مبل ها دید. مهرو با لبخند دسته کلیدش را 

 :باال آورد و گفت

 ده باشی. حدس می زدم قفل رو عوض نکر_ 

 :با خستگی خودش را روی کاناپه انداخت و نگاهش کرد



 .خوش اومدی_ 

 :مهرو با لبخند عمیقی نگاهش کرد

 ممنون.. فکر نمی کردم کار جدیدت انقدر خسته کننده باشه._ 

 :با نوک دو انگشت چشم هایش را فشرد

 نیست. _ 

 پس چرا انقدر داغونی؟_ 

 :خودش را جلو کشید و گفت

 !ئیس من و صاحب موسسه آراتهرمهرو _ 

 که باهاش اختالف داشتی؟ پسرعموت؟ همونی_ 

  :سرش را تکان داد. چشم های مهرو گرد شد

 چه بدشانسی بزرگی.. حاال می خوای چی کار بکنی؟_ 

 :سرش را بین دست هایش گرفت

 نمی دونم. امروز دیدمش، بالفاصله از موسسه زدم بیرون. _ 

 :در حال رفتن به آشپرخانه گفت مهرو از جایش بلند شد و

 کنم.  مادهآی به دست و صورتت بزن تا من ناهار رو آبفعال پاشو یه _ 

زمان خوبی  مده بود دیدن دوستش و چهآبدهد. امروز  ی روحیهآمی خواست به ال 

 می توانست کمک خوبی باشد.  او فکرش حضور مده بود. شاید در این آشفتگیِآ



توانست کمی خودش را از اتفاق غیرمنتظره امروز بیرون بکشد و سر سفره ناهار، ال آی 

 :فکرش را به این لحظه متمرکز کند. لبخندی زد و رو به مهرو گفت

 چه کار خوبی کردی که به دیدنم اومدی._ 

واال دیدم جنابعالی با وجود این که چند بار دعوتت کردم افتخار نمی دی تشریف _ 

 .بیامم دبیاری خونه ما، گفتم خو

 منم میام.. وقت زیاده. از زندگیت راضی هستی؟_ 

دوستی این دو خیلی عمیق تر از آن بود  .مهرو چشم های صادقش را به ال آی دوخت

که حال دل ال آی را از دریچه نگاهش متوجه نشود. حتی افکاری که می دانست چقدر 

د و دلش برای اینهمه آزارش می دادند را از پس این چشم های قوی و پر اراده می خوان

چرا دردهایش را هیچوقت جار نزده بود تا از حجم شان کم  ؛، فشرده می شدتودار بودن

شود؟ او همیشه با صبوری تک تک زخم هایش را خودش درمان کرده بود، نگه داشته 

توی حل هیچ کدام از مشکالت و  اما کرده بود حتی فراموش کرده بود بود، پرستاری

 سی حتی مهرو شریک نبود. دردهایش هیچ ک

 :لبخند زد

 پیش تو.  ،خیلی خوبه. ولی خیلی وقتا دلم اینجاست همه چی آره_ 

 :ال آی سری تکان داد و گفت

 نگران نباش، حال من همیشه خوبه. _ 

 ال آی؟_ 

 :قاشقی از غذا در دهانش گذاشت و گفت



 جانم؟_ 

 !چی کار می کنی؟ کارت رو_ 

 : انداخت و زمزمه وار گفتال آی با کالفگی شانه باال

 احتماال دیگه نرم. استعفا می دم.  ،نمی دونم_ 

به نظرم کار درستی نیست. همیشه خودت می گفتی آدمایی که خودشون رو خوب _ 

می تونن با مشکالت هم مثل  ،همه ابعاد وجودشون رو، خوب و بد هاشون رو ،بشناسن

ت های اشتباه آدمای دیگه توی خوشی ها رفتار کنن، و همینطور حرف ها و قضاو

 زندگی و امید و ادامه راهشون تاثیر نمی ذاره. 

 .بزی ها خیره شده بود. ذهنش کالف سردرگم بودسال آی با حالتی متفکر به سبد 

اونی که بدهکاره تو نیستی اونه، اگه مشکل یا اتفاقی توی گذشته هم وجود داشته از _ 

ابت رو کردی، همون راهی رو رفتی که فکر می طرف اون بوده نه تو.. تو فقط انتخ

 کردی درسته. 

. انگار دنبال تایید بیشتری بود تا شدسر ال آی باال آمد و نگاه منتظرش به مهرو خیره 

تردید ذهنش کنار برود و به خودش بقبوالند که دلیلی برای کنار کشیدن وجود ندارد. 

 مهرو گفت:

می کنه که تو از راهی که اومدی پشیمونی و  نباید جا بزنی چون اونوقت اون فکر_ 

اونوقت فکر می کنه حق با اون بود. تو رو خوب می  .همونی شد که اون می گفت

شناسم و می دونم که برای روبرو شدن با آرات و حتی گذشته ات انقدر محکم هستی 

 که هیچ ترس و ابایی نداشته باشی. 

 :ه اش برگشت. سرش را تکان داددست ال آی روی زانویش نشست. اراده به چهر



ت هم همراه بود، یه سانتخاب شهروز اگه با شکدلیلی نداره پا پس بکشم..  ،حق با توئه_ 

هیچ لزومی نداره به خاطر اون انتخاب به آرات جوابی پس . بود روزی همه خواسته من

 اب کردم. جرا باز شد و من به جای اون شهروز رو انتخابدم حتی اگه پای اونم به این م

لبخند به لب های مهرو کشیده شد. هم بابت انتخاب درست ال آی و دست نکشیدن از 

راحتی برسد و نارضایتی ته نگاهش  کاری که بعد از سالها توانسته بود با آن به آرامش و

شده  حلبرای مهرو  دیگر وجود نداشت و هم به خاطر پازل دیگری از گذشته اش که

 .بود

********* 

کراواتش را شل کرد و مشتی که رگ های دستش را برجسته کرده بود، به سختی گره 

روی میز فرود آمد. دندان هایش را روی هم فشرد و در دل به خودش لعنت فرستاد. 

کردنی  برنامه ای که برای دیدن او ریخته بود، به قدری دقیق و عالی پیش رفت که باور

 ابدا چیزی نبود که به خاطرش ال آی را تا اتاقش کشانده بود. شنبود اما حال دگرگون

همان نگاه از باال به پایین و همان حس پیروزمندانه را به خوبی در حاالت چهره اش به 

ورد اما عمیق ترین بخش وجودش، قلبی بود که حس بازنده بودن را به او القا آاجرا در

باور ال آی وقتی آنطور ناگهانی با او می کرد. چشم هایش را روی هم فشرد. نگاه نا

یک دور  مد که صندلیآجان گرفت. چنان سریع از پشت میز بیرون  مقابلشروبرو شد 

چرخید و دو تا از پایه هایش چند ثانیه معلق ماند و بعد با صدای شدیدی روی سرامیک 

و به های کف دفتر خیریه اش فرود آمد. سوئیچ و کیف پولش را از روی میز چنگ زد 

 .سرعت از اتاق خارج شد

بی توجه به آقای فتحی که صدایش می کرد، قدم های کوبنده اش را به سمت خروجی 

ف بلندی به سمت مقصدی آخیریه کشاند. سوار ماشین مدل باالیش شد و با تیک 



شلوغ از میان ماشین ها  ور بود و بی توجه به خیابان نسبتاًآنامعلوم راند. سرعتش سرسام 

اش منقبض بود و عرق سردی از کنار پیشانی اش به سمت پایین  می کشید. فکّالیی 

 راه گرفته بود. خودش هم علت این حالش را نمی دانست.

شاید این دیدار ناگهانی بعد از پنج، شش سال به اندازه ال آی برای او هم شوکه کننده 

و مظلومیت نگاه او را برخالف تمام آمادگی هایش انتظار دیدن این اندازه از بهت  .شد

نداشت. نگاه ال آی مثل پتکی شده بود که مدام روی سرش کوبیده می شد. دستش 

مشت شد و مشتش با فریاد بلندی روی فرمان ماشین کوبیده شد. نفس هایش تند و 

شیشه ماشین را پایین کشید. هجوم هوای آزاد به ریه . سنگین از سینه اش خارج می شد

 ا و ضربان قلبش کاست.هایش از شدت نفس ه

مد که مقابل در بزرگ و نرده ای کارخانه ایستاده بود و نگهبان در را آوقتی به خودش 

برایش باز می کرد. به سالم پر از تعجب نگهبان با تکان دادن سرش جواب داد و ماشین 

را بی دقت گوشه ای نگه داشت و پیاده شد. مثل هر روز کارگرها مشغول کار بودند و 

تولید به سرعت کار می کرد. چند سالی بود که شیر و ماست و پنیر محلی، به سبک  خط

ن کیفیت که مادران عشایری درست می کردند، به دست آنه به  ،و سیاق خانواده اش

مردم می داد و از کارش راضی بود. شاید این کار بهانه ای میشد تا با وجود فرسنگ ها 

اش، بتواند هویت اش را برای خودش یادآور شود و دور شدن از گذشته و فرهنگ قبلی 

 فراموش نکند که در هر حالی او یک عشایر است!

با قدم هایی بلند به سمت بخش اداری رفت. پله ها را دو تا یکی باال رفت. در راه به 

سالم یکی دو تا از کارمندهای بخش جواب کوتاه و خفه ای داد و بعد به اتاقش پناه برد. 

ش را به تکیه گاه یکی از صندلی های میز کنفرانس چسباند و دست دیگرش وقتی دست

روی قلبش مشت شد، صدای قدم هایی را که به اتاق نزدیک می شد شنید و وقتی چشم 

 بابک با تعجب وارد اتاق شد و به سمتش رفت. باز کرد که 



 مگه قرار نبود امروز به کارهای خیریه رسیدگی کنی؟_ 

تکان سختی خورد. روی صندلی نشست و سرش را به سختی تکان سیبک گلوی آرات 

 :داد. ابروهای بابک به هم نزدیک شد و سر خم کرد

 خوبی؟_ 

 :آرات با صدای خفه ای گفت

 .نمی دونم_ 

 این چه حال و روزیه آرات؟_ 

. با ردنفس پر از کالفگی آرات و چشم های سرخش، جرقه ای را در ذهن بابک روشن ک

 :دیناباوری پرس

 دیدیش؟_ 

 دست آرات میان موهایش چنگ شد.

 :بابک زمزمه کرد

پس دیدیش که انقدر به هم ریختی.. مگه این چیزی نبود که خودت می خواستی؟ پس _ 

 .انقدر شوکه ای؟ اونی که باید شوکه باشه اونه نه تو، چرا انقدر پریشونی

د کجی روی لب های د و به بابک نگاه کرد. لبخنآورآرات چشم های سرخش را باال 

بابک نشست. آرات جنس این لبخند و تمسخر نهفته در آن را می شناخت، انگار می 

خواست بگوید دیدی حق با من است و تو کار اشتباهی کردی و خودت بیشتر از همه از 

 این دیدار غیر مترقبه زیان دیدی؟



اند. نمی دانست چه سرش را چرخاند تا او را نبیند و بابک با تاسف سری به طرفین جنب

می گذرد اما در این یک مورد اصال به او اعتماد نداشت چون می دانست آرات  در ذهن

د راین مسئله هیچ منطقی ندارد، برعکس همه تصمیم های زندگی اش که یا منطقی بود 

یا خیرخواهانه.. حاال در این دیدار نه منطقی وجود داشت و نه خیرخواهی ای، 

ن هم نه خودخواهی ای از نوع عشق، بلکه صرفا خودخواهی از آد محض بو خودخواهیِ

 کینه.  یرو

از جایش بلند شد و به سمت پنجره رفت، همان لحظه موبایلش زنگ خورد. موبایل را 

از جیبش بیرون کشید و با دیدن اسم آقای فتحی آیکون سبز را لمس کرد و سالم داد. با 

خاطر سن و سال قای فتحی و لطفی که به  هبوجود اینکه رئیسش محسوب می شد اما 

 خیریه داشت، همیشه جانب احترام را رعایت می کرد. 

دخترم با حال پریشون و خرابی رفت، خودتم حالت خوب نبود. این چه دیداری بود _ 

 که به جای خوشحال کردنتون انقدر شما رو به هم ریخت؟

آزادش را به گوشه پنجره تکیه آرات آب دهانش را قورت داد و نگاهش کدر شد. دست 

 داد و نگاهش را به نقطه ای نامعلوم در حیاط کارخانه دوخت.

 :سکوت طوالنی آرات باعث شد صدای آقای فتحی نگران شود

طبق معمول  دوست هام اومد توی خیریه و من زوقتی برای استخدام از طریق یکی ا_ 

هیچ چون و چرایی  فتی بیهمه استخدام هامون مدارکش رو برات فرستادم و تو گ

استخدامش کنم نپرسیدم چرا، بعدا که گفتی هواش رو داشته باشم و اگه متوجه شدم 

گرفتاری ای توی زندگیش هست رفعش کنم نپرسیدم چرا، فکر کردم مثل همیشه از 

روی روحیه خیرخواهیته اما بعدش که گفتی سعی کنم از وضعیت زندگیش سردربیارم و 

داره کار می کنه، یه چرای سفت و سخت ازت پرسیدم و تو بهم یه بغهمم اصال چرا 



جواب کوتاه دادی که چون بهت اعتماد داشتم قانع شدم. حاال که همدیگه رو دیدین 

دیگه نیازی به پنهون کاری نیست. می دونم ممکنه اون دختر بیچاره فکر کنه همه این 

مهم نیست اگه بفهمم به نفعش  مدت براش نقشه کشیدم اما  از چشمش افتادن هم برام

که میانجی دیدار خوبی نشده باشم و این  مبوده. با دیدن رفتار عجیبت از این نگران

 چیزیه که منو خیلی می ترسونه.

 :رات، علی رغم کالفگی و لرزشش سعی در خونسرد بودن داشتآصدای 

مثل همه این چند سالی که بهم اعتماد کردین، حاال هم  ی.نگران نباشین آقای فتح _

اعتماد کنین. من گره های زیادی از پرونده های مددجوهای خیریه مون باز کردم، این 

گره زندگیم رو هم می تونم باز کنم. دروغی بهتون نگفتم، دخترعمومه و وقتی دیدم نیاز 

یشقدم کردم و نخواستم اسمی از به کار داره، به خاطر قهر چندین ساله مون شما رو پ

 خودم این وسط باشه که بتونه راحت این کار رو قبول کنه. 

آقای فتحی که به نظر می رسید حرف های آرات مثل آبی روی آتش، دلش را آرام کرده 

  :، نفس بلندی کشید و گفتاست

فراموش نکن پسرم اگه چیزی غیر از این باشه، من تا آخر عمرم بدهکار  .خدارشکر_ 

 خودم و وجدانم می شم. 

مد دروغ های زندگی اش اصال آآرات چشم هایش را محکم روی هم فشرد، یادش نمی 

هم رسیده باشد اما این جزء معدود دروغ های عمرش  تبه اندازه انگشت های دو دس

 دلش می ماند.  مثل زخمی سربسته دربود که 

 چنین چیزی هیچوقت اتفاق نمی افته. _ 



تماس را قطع کرد. آرات همانجا ماند و تکان نخورد.  دیگریشکر  را آقای فتحی با خدا

به تکاپوی کارگرهایی که از انبار بار می زدند خیره شده بود و ذهنش مثل صفحه شلوغ 

 پش، در هم بود و فکرهایش وهم آلود!الپ ت

 :را از پشت سرش شنیدصدای بابک 

 ؟آرات_ 

تنها کمی نیمرخش را به عقب برگرداند. بابک چند قدم جلو رفت. درست پشت سرش 

 :ایستاد و از پس شانه اش به نیمرخش نگاه کرد و گفت

 میخوای چی کار کنی؟_ 

بابک این لحن را خیلی کم از او شنیده بود و . ایش، سرد و سخت و سنگی شده بوددص

وقتی  ،همیشه نیکوکار و مهربان و درستکار ، او را می ترساند چون آراتِاین صدای سرد

با این صدا حرف می زد، یعنی آتشی در قلبش شعله ور است که هیچ چیزی خاموشش 

 نمی کند!

من کاری نمی کنم، فقط اجازه می دم توی دنیایی که برای خودش ساخته غرق بشه و _ 

ور که من یه زمانی غرق شدم اما اون نبود که همونط. من غرق شدنش رو تماشا می کنم

من این شانس رو داشتم که دور از چشم های اون خودم رو جمع و جور کنم  .شا کنهاتم

 فرو بریزه.  اما اون جلوی چشم های خودم قراره بشکنه و

بابک پلک بست و نفسش در سینه حبس شد. حدس می زد که زخم های گذشته اش، 

ن جز یک چرای خیلی آبا خودش به دوش کشید و در انتها از  عالقه ای که همه عمر

ودی خوب زبزرگ و یک برداشت از ناعدالتی دنیا، چیزی برایش باقی نمانده، به این 



بودن را  ران بود، نگران آراتی که بدگنمی شود. شاید گذر زمان حل اش می کرد اما او ن

 بلد نبود اما می خواست خودش را در خودخواهی هایش غرق کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «فصل دهم»

 نمی خوای ببریش؟_ 

 با صدای پدرش هشیار شد اما پلک هایش را باز نکرد. 

شاکر خان در حال برداشتن اسلحه شکاری اش نگاهی به دخترک معصوم غرق در 

قولی که دیشب گرفته بود تا او را هم همراه خودش خوابش کرد و باز هم با یادآوری 

می زد برادرش از دیدن دختربچه ای بین جمع شان  سببرد، لب روی هم فشرد. حد

 :ناراحت و عصبی بشود. سرش را به سارای نزدیک کرد و گفت

 .نه_ 

 م بهش؟گاگه بیدار بشه و سراغت رو بگیره چی ب_ 

 ش یادش بره. خودم یه چیزی براش میارم که ناراحتی _

 .بابا_ 

با صدای بلند و یکهویی ال آی شانه هایش از جا پرید و به عقب چرخید. ال آی با 

به نظر می رسید در  یار شدنش درشت ترشمشکی اش که در اثر تازه ه چشم های

 جایش نشسته بود و نگاهش می کرد. 

 می ریم شکار؟_ 

شاره کرد. شاکرخان نگاه و با انگشت اشاره اش به اسلحه روی دوش شاکرخان ا

 :تی لبخندش را کترل می کرد. زیر لب گفتخمستاصلش را به همسرش داد که به س

 خودت قولش رو دادی. _ 

 دیگر آالچیق رفت.  دور شد و به سمت شاکرخانو از 



 :و به سمت پدرش رفتپرید ال آی از جا 

 آماده بشم؟_ 

شاکرخان از این لحن معصومانه دختر ده ساله اش دلش ضعف رفت. دستش را جلو برد 

 و موهای بلند و مشکی ال آی را نوازش کرد. 

امروز چون خان عموت هم میاد نمی تونم ببرمت، دیشب که قولش رو بهت دادم قرار _ 

 دخترم؟نبود خان عمو بیاد ولی االن خبرداده که میاد. دفعه بعد می برمت، باشه 

سرش را کج کرد و با خواهش به دخترش نگاه کرد اما چشم های درشت ال آی 

 :له پر از اشک شد. شانه هایش را باال انداخت و با چانه کوچک لرزانش گفتصبالفا

 اگه امروز نبریم دیگه هیچوقت نمی خوام بیام شکار._ 

ن آروی و به حالت قهر پشت به شاکرخان کرد و به سمت رخت خوابش رفت و 

 نشست و زانوهایش را بغل کرد. 

شاکرخان با ناراحتی پوف بلندی کشید و از آالچیق خارج شد. برادرزاده اش آرات که 

جوان برازنده و زیبایی شده بود، به سمتش می آمد. با دیدن چهره گرفته شاکرخان 

 :ابروهایش به هم نزدیک شد و پرسید

 چیزی شده خان عمو؟_ 

 :داخل چادر اشاره کردشاکرخان با سر به 

شکار خبر نداشتم به ال ای قول دادم با خودمون  دیشب که از اومدن خان داداش به_ 

 ببریمش، االن که گفتم نیاد ناراحت شد و گریه کرد. 



ت آالچیق کشیده شد و از گوشه باز مانده آن، موهای پریشان ال آی که منگاه آرات به س

 به خاطر تکیه دادن سرش به زانویش دورش را گرفته بودند را دید. 

 :رو به شاکرخان با لحن مصممی گفت

 بیارینش، من مواظبش هستم مشکلی پیش نمیاد. _ 

 :شاکرخان با تعجب نگاهش کرد

 ولی پدرت..._ 

 ، قرار نیست بودن ال آی دست و پای ما رو بگیره.. بیاریدش. نگران نباشین_ 

 «کاش اسب سواری هم بلد بود»و در دلش اضافه کرد 

شاکرخان با لبخند رضایت دستی به نشانه تشکر به شانه آرات که حاال قدش بلندتر از او 

 بود، زد و به داخل آالچیق رفت. 

صبح خیره شد. می دانست که بعد از آرات نفس بلندی کشید و به آفتاب تازه دمیده 

پدرش محتمل ترین فرد برای بزرگی این ایل قدیمی و با اصل و نسب است اما دلش، 

اوش می کرد و هوای رن تآهنوز پسربچه ده، پونزده ساله ای بود که مهر و محبت از 

   مثل آیسودا می دانست. همه اطرافیانش را داشت و ال آی را

ی شده بود که برازندگی اش شبیه قمر درخشنده در آسمان و پسر جوان هجده ساله ا

قدرتش شبیه همین کوه های سربه فلک کشیده اردبیل شده بود. پدر و مادرش، با تمام 

ن استواری، قند در آن قد و قامت و به آدر  ،وجود به او می بالیدند و با هر بار دیدنش

ن هم وقتی که داغ آتبدیل کرد،  به آدمی دیگردلشان آب می شد اما سرنوشت آرات را 

 عمیقی از احساسی که ناکام مانده بود بر قلبش به جا ماند. 



مد. با آروی اسبش نشسته و منتظر عمو و دخترعمویش بود. باالخره ال آی همراه پدرش 

سرحالی به آرات و عمویش احمدخان سالم کرد و با کمک پدرش پشت  صدای بلند و

رد شده احمد خان از ال آی به سمت آرات چرخید، آرات او روی اسب نشست. نگاه گ

با چشم بستن اشاره کرد که حرفی نزند و بعدا توضیح خواهد داد. با کالفگی نفسش را 

هزار دفعه ای که به برادر کوچکش شاکر سپرده  یِفوت کرد و با خودش فکر کرد همه

 ه.بی فایده بود ه نکند، عیناًبود انقدر ال آی را لوس بار نیاورد و او را به خودش وابست

چه لزومی داشت که  ،ن حرف ها را فقط محض شعرسرایی گفته بود. و حاالآانگار همه 

 شکار بیاید؟  یک دختربچه همراهشان به

نگاه می کرد. در نزدیکی کوه بودند. به سمت آرات رفت و  کارشانال آی با هیجان به 

 :صدایش زد

 آرات؟_ 

ماده شکار می کرد بدون اینکه سرش را برگرداند از گوشه آاو در حالی که تفنگش را 

 .چشم نگاهش کرد

 قراره چی شکار کنین؟_ 

 قوچ کوهی!_ 

 :نگاهش را به سمت ال آی کشید و با اشاره به اسب ها که کمی دورتر بودند، گفت

 بهتره تو عقب بایستی ال آی.. موقع شکار نگاه نکن، باشه؟_ 

آی با نگاهی مردد به او چشم دوخت. نه عقب رفت و نه حرفی زد. آرات که از  ال

جواب او ناامید شده بود و شکار هم داشت نزدیک می شد، به سمت پدرش برگشت و 

 :گفت



 .باید قبل از بادگرفتن بزنمش_ 

 :احمدخان سرش را تکان داد و گفت

نتخاب کن، اگه اشتباه کنی نشونه گیری تو حرف نداره اما چشم حاکمت رو درست ا_ 

 از دستت در می ره. 

ال آی به آرات خیره شده بود. با پیچیدن صدای اسلحه در کوه ها، از ترس شانه هایش 

س چشم راز جا پرید و بعد صدایی که از حیوان بیچاره بلند شد، باعث شد ال آی با ت

خوشحال از شکار خوبشان، بی توجه به  شهایش را روی هم فشار بدهد اما همراهان

حال او به سمت شکار رفتند. نگاه ال آی که به قوچ زخمی و مرده برخورد کرد که با 

 همان یک تیر جانش را از دست داده بود. پایش را روی زمین کوبید و به گریه افتاد.

 :به سمت آرات رفت، بازویش را محکم کشید و با گریه گفت

 کردی؟ تو کشتیش.  چرا این کار رو_ 

آرات با تعجب نگاهش کرد. دخترک ترسیده بود. چشم هایش را محکم روی هم فشرد 

و با کالفگی دستش را الی موهای مشکی اش کشید. آوردن او اشتباه محض بود، بچه 

چنین صحنه هایی را ببیند و  ستن هم یک دختر، نمی توانآای به این سن و سال 

مد و حاال آده سالگی همراه پدرش که عاشق شکار بود می  زا آراتخونسرد باشد اما 

 شکار برایش یک تفریح غرورانگیز و پرهیجان شده بود. 

ه بودند را حاضر کردند. جز خانواده نزدیک ال آی، دو تا دورآناهاری که همراه خودشان 

راضی و اخم هایشان ااز پسرعمه هایش هم حضور داشتند که به شدت از بودن ال آی ن

در هم بود. تمام ساعات بعدی ال آی کنار پدرش کز کرده و نشسته بود و یک چشمش 



ن قوچ بیچاره ای بود که خونش قسمتی از زمین را سرخ کرده بود. شاکرخان که آبه 

 :هسته گفتآت آرات کشید و خیلی محال او را درک کرده بود، سرش را به س

 ه شکار دیگه ای داشته باشیم ممکنه دوباره ال آی شوکه بشه. بهتره برگردیم آرات.. اگ_ 

آرات سرش را کمی خم کرد و با نگاه به ال آی که موهای بلندش را به سختی زیر کاله 

 :روسری اش مخفی کرده بود، لب زد و

 .بریم_ 

 :نگاه احمدخان به سمتش کشیده شد ،از جایش که بلند شد

 باشه پسرم! خیر_ 

بینم خان، بهتره به همین قوچ قناعت کنیم و  یرو برای شکار مناسب نم امروز وضعیت_ 

 برگردیم. 

خان لحظه ای به چهره درهم و ترسیده برادرزاده اش کشیده شد و با تاسف دنگاه احم

  :سری به ظرفین تکان داد و گفت

 حق با توئه.. برگردیم. _ 

ال آی که از پدرش قهر کرده به سمت شاکرخان رفت و با گرفتن بازویش او را کمی از 

 :بود، دور کرد و گفت

برای همین بهت گفتم انقدر به خودت وابسته اش نکن، چون هرجایی که میخوای _ 

 بری دنبالت راه میفته.. اینم نتیجه اش. رنگ بچه مثل گچ شده. 

به سمتش رفت. خم شد  شاکرخان با ناراحتی نگاهی به صورت دخترک زیبایش کرد و

 :روبروی او قرار بگیرد و دست روی شانه کوچکش گذاشتتا صورتش 



 دیگه داریم بر می گردیم باباجون_ 

  :ن نگاه نافذ اما پر محبت پدرانه اش گرفت و گفتآبا اخم نگاهش را از شاکرخان و 

 من با شما نمیام، ازتو قهرم بابا. چرا حیوون بیچاره رو کشتین؟_ 

با عجز به دخترش نگاه کرد. خوب او را می  شاکرخان نفسش را با کالفگی فوت کرد و

شناخت و می دانست تا چه حد لجباز است. با اشاره به آرات فهماند که او را هم با 

  :خودش ببرد. آرات از اسب پایین پرید. بازوی ال آی را به آرامی گرفت و گفت

م می ه الف بچه داره با پدرش لج هیامروز بدجوری سرکارمون گذاشتی بچه جون. _ 

 کنه. 

یش را از دست او جدا کند. آرات را به هیبت پدرش می وال آی با حرص سعی کرد باز

دید و درست به اندازه پدر و عمویش از او حساب می برد. حس می کرد آرات خیلی 

دقیقا همان نگاهی  .هشت سال در ذهن کودکانه اش فاصله زیادی بود .بزرگتر از او است

 او را بیش از اندازه بچه می دید. که آرات به او داشت و 

ال آی را که دست و پا میزد بلند کرد و روی اسب نشاند بعد خودش نشست و سرش را 

ال آی با اخم های غلیظی دست هایش را روی پیراهن او مشت کرده بود تا چرخاند. 

 نیفتد اما نگاهش به زمین بود. خنده اش را به سختی کنترل کرد و برای عمویش که

 و کله بزند آرزوی صبر کرد.  بور بود با بچه زبان نفهمی مثل او سرمج

ن چهره مردانه و سبیل های آدر راه برگشت نگاه ال آی به اسلحه روی دوش آرات و 

پرپشتش بود و با خودش فکر می کرد چطور توانست با یک تیر قوچ را از پا دربیاورد و 

باید بعد از این با احتیاط تر رفتار می کرد تا عاقبتش مثل قوچ  .در دل کمی از او ترسید

 ن هم با این تفنگ بزرگ و سنگینی که روی دوش پسرعمویش بود.آنشود، 



اما ماجرای شکار به این سادگی تمام نشد و بعد از شب های زیادی بی خوابی کشیدن و 

کرده در وجودش، وقتی النه  ن ترسِ آدعانویسی توسط روحانی ایل شان برای ال آی و 

 :رات پیله کرد. هر بار که او را می دید فقط یک سوال می پرسیدآحالش بهتر شد به 

اون قوچ رو کشتی بعدشم خوردی؟ اصال فکر نکردی اگه اون قوچ بچه داشته باشه _ 

 االن بچه اش منتظر برگشتن پدرشه؟

ماجرا انقدر تکرار شد و  قی او نداشت. اینطرات جوابی برای سوال های بچگانه اما منآ

سر هر سفره ال آی این حرف را چندین بار تکرار کرد که آرات کالفه شده بود و با 

خواهش و التماس از زن عمویش می خواست غذای ال آی را زودتر بدهد تا او بخوابد 

غذایش را کوفت نکند. بقیه هم با خنده هایی پنهانی به  ،یا مشغول بازی شود و سر سفره

نابرابر و تسلیم شدن آرات در مقابل یک دختربچه نگاه می کردند به جز  لجدا این

شاکرخان که شرمنده بود و احمد خان که اخم های غلیظش نشان از نارضایتی اش می 

 برای او هم به قدری عزیز بود که نتواند به او تشر بزند. داد اما ال آی 

فته بود تا اینکه یک روز در حالی که آرات از دست غر زدن های مداوم ال آی سردرد گر

ال آی با  ،توی آالچیق نشسته بود و مثل هر روز در ساعات استراحتش کتاب می خواند

ن کوچک در دستش پیش او رفت و گفت باید دستش را روی قران بگذارد و آیک قر

دهد که پدر و عمویش هم بروند.  یقسم بخورد که دیگر به شکار نمی رود و اجازه نم

بعدی  ست قبل از شکارِارات چاره ای جز قسم خوردن نداشت، قسمی که می خوآ

ن قسم شکسته نشد. سودابه هم با ال آی موافق بود. آاره اش را بدهد اما هیچوقت کفّ

  :شب کنار پسرش نشست و با نگاهی مادرانه و پرمحبت به چهره متفکر او گفت

ده، زن عموت گفت خیلی شرمنده ست می دونم که امروز ال آی باز چه آتیشی سوزون_ 

 رفش بگم که ببخش و اون بچهطهی کنه من از ات عذرخوزروش نشد خودش بیاد ا



ست و ندونسته داره تعیین تکلیف می کنه اما پسرم راستش این بچه با همه بچگی اش 

 حرف خوبی می زنه. 

وی نگاه متعجب و سوالی آرات به سمت مادرش چرخید. سودابه دست هایش را ر

 :رات گذاشت و گفتآدست 

هرچقدرم حالل گوشت باشن باز هم کار  .راستش منم به این شکارها راضی نیستم_ 

درستی نیست چون ما احتیاجی هم بهش نداریم. می تونی با یه کار دیگه تفریح کنی. من 

اگه تو به شکار . نتونستم هیچوقت پدرت رو از این کار منصرف کنم اما تو می تونی

 ره چون اون االن به ذوق تو داره میره. یخان هم نمنری 

آرات سخت در فکر فرو رفت. در نهایت به خواسته مادرش تن داد چون او برایش بی 

 ش نمی گنجید روی مادرش را زمین بیندازد.ا اندازه عزیز بود و در تربیت

که نه  نها طوری بزرگ می شدند که ارزش ها و احترام هایشان از کوچک تا بزرگشانآ

بختی شاز ترس و از روی وظیفه که از ته دل می جوشید، زندگی هایشان را شیرین و خو

 ،برادری، والد و فرزندی ابط زن و شوهری، خواهر ووهایشان را تکیمل می کرد. در ر

بی توجه به بزرگ و کوچک بودن حرمت ها و احترام هایی دوجانبه می جوشید و 

بیشتر  بافت، محبتی که شاخ و برگش هر روز بیشتر و محبت را رج به رج در دلشان می

نها خانواده در پدر و مادر و خواهر خالضه نمی شد، در همسر و خانه آبرای  .می شد

خانواده همه ایل، همه فامیل و همه بستگان بود و از همین رو حرف ؛ ه نمی شدصخال

 هایشان برای هم حجت و پر از ارزش بود.

ی می تواند باعث شود که حرف یک دختربچه زمین گذاشته رهنگ زیبایففقط چنین 

نشود و حتی زیباتر ازآن حرف یک مادر.. برای پسری به سن آرات که در اوج جوانی و 



تنها خودش عاقل ترین فرد  شغرور است خواسته خودش مهم ترین چیز دنیا و به گمان

 . میشوداثرگذار  نهاآشایسته فراتر از طبیعت نوجوانی  دنیاست اما این تربیتِ

آرات برای تشکر از ال آی که بهانه ای شد تا حرف دل مادرش را بعد از سالها مثل 

رازی بیرون افتاده از پرده، بشنود، تصمیم گرفت به او اسب سواری یاد بدهد و فقط خدا 

که یاد دادن اسب سواری به یک دختربچه ده ساله ی شیطان و لجوج چقدر  تمی دانس

فرسا است اما آرات با صبوری این کار را کرد. برخالف مخالفت سخت و طاقت 

پدرهایشان اوقات فراغتش را با ال آی در دشت می گذراند و به او اسب سواری را قدم 

به قدم یاد می داد. اولین اسبش را هم از آرات به مناسبت تولدش هدیه گرفت. اسبی که 

ی زیادی ساخت. شاید با بزرگتر شدن بزرگ شد و برایش خاطره ها با ال آی قد کشید و

 ن اسب نزدیک تر از همیشه درآشان بین او و آرات از سمت ال آی فاصله افتاد اما 

 کنارش بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 «فصل یازدهم»



قدم های پر از تردیدش، جلوی در ساختمان متوقف شد. لبش را زیر دندان گرفت و 

نگاه خونسرد و بیزار او دوباره مقابل نگاهش جان گرفت. حاال در محل کارش ایستاده 

بود اما جایی بود که آرات برای ماندنش نه حرفی زد و نه حرکتی کرد، انگار او را قبل 

تش دلش را با له آد اما با کشاندنش به اتاقش می خواست تر از این ها کنار گذاشته بو

شدن غرور ال آی سرد بکند. چشم هایش را روی هم فشرد و داخل رفت. برایش مهم 

او اینجا بود تا  ،نبود پسرعمویش از او بیزار باشد یا نه، بخواهد اخراجش بکند یا نه

 ی کند. دوباره به خودش ثابت کند که برای حفظ داشته هایش تالش م

مد که امروز قرار بود در تاالر خیریه مراسمی برای بچه های کار برگزار بشود و آیادش 

یکی از کمدین های معروف را هم آورده بودند تا برای بچه ها اجرا داشته باشد و هزینه 

 قرار داشتاش به عهده خیریه بود. به راهرو طبقه اول که در انتهایش تاالر بزرگ خیریه 

. چند قدم جلو نرفته بود که با دیدن آرات در حالی که تعدادی از بچه ها دوره وارد شد

نها بود، قدم هایش بی اراده به عقب آاش کرده بودند و سخت مشغول حرف زدن با 

کشیده شدند. نگاهش روی او بود تا مطمئن شود که ال آی را ندیده. انقدر عقب عقب 

ستاد. با تمام شدن حرف آرات و بلند شدن از رفت که از راهرو خارج شد و کنار در ای

جایش که روی زانو نشسته بود تا هم قد بچه ها بشود، هول شد و قدمی عقب رفت که 

خ بلندی روی زمین افتاد. شرمنده و دستپاچه آبه بچه ای برخورد کرد و پسربچه با 

ش، بلندش کرد و در حال تکاندن خاک روی شلوار جین آبی ا بازویش را گرفت و

  :نگاهی به موهای لخت روی پیشانی و چشم های درشت مشکی اش انداخت و گفت

 ببخشید خاله جون، حواسم نبود. _ 

 ن لحن بچگانه اش گفتآج سال بیشتر نداشت، با حالتی ناراضی و نپسرک که چهار، پ

 شما منو ندیدین که داشتم میومدم؟_ 



 پسرک کشیدال آی لبخندی صبورانه زد و دستی به موهای منظم 

 نه ندیدمت عزیزم. _ 

پسر سرش را عقب کشید و با اخمی که حواله صورت خندان ال آی کرد دقیقا همان 

قسمت از موهایش را که ال آی دست زده بود مرتب کرد. نگاهش به صورت بانمک 

 :بود که با جمله پر از هیجانش سرش به عقب چرخید بچهپسر

 ینجایی؟بابایی داشتم دنبالت می گشتم.. ا_ 

با دیدن آرات که داشت به پسربچه نزدیک می شد، چشم هایش تا اخرین حد گرد شد 

و از جایش بلند شد. آرات بدون اینکه حتی نیم نگاهی به او بیندازد یا حرفی بزند، 

 پرسید:که هنوز خاکی بودند ش جلوی پسربچه خم شد و با نگاهی به لباس های

 شده همایون؟ چی_ 

ای متعجب ال آی، پسربچه سرش را بلند کرد و همزمان با نگاه به او با در مقابل چشم ه

 :انگشت نشانش داد و گفت 

 این خانم منو ندید خورد بهم. _ 

 :آرات سرش را تکان داد و دستش را به سمت همایون دراز کرد

 دیگه باید بریم. _ 

گرفت همایون در حالی که با دست کوچکش، دست بزرگ و مردانه پدرش را می 

  :خودش را لوس کرد و گفت

 باید بهم قول بدی دوباره منو بیاری تا این بچه ها رو ببینم، دوست شدم باهاشون. _ 



تا  که خت می کردارای حرف زدن باید هزینه ای پردبانگار  ،رات باز هم سر تکان دادآ

 این حد خساست به خرج می داد. 

ها نگاه می کرد. این رفتار ن آال آی سرجایش خشک شده بود و به دور شدن 

خودپسندانه آرات که حتی نگاهش برای لحظه ای هم سمت او کشیده نشد، اعالم 

هشدار بود برای یک جنگ پنهانی اما دست مشت شده ال آی که کنار پایش فشرده می 

شد نشان می داد که او به خاطر شرمندگی، خجالت یا هر حس شبیه به آن دست از 

 خودش را به هیچ عنوان بدهکار آرات نمی دید. کارش نمی کشد. او 

 :لبش به لبخندی کج کشیده شد و زیر لب گفت 

نگرفتی مردی که متاهله و بچه هم  توی چشم هات، یه احساس بود اما هنوز یاد تنفرِ_ 

 قای آرات شاهسون!آداره هیچ حسی نباید به کس دیگه ای داشته باشه، حتی تنفر.. 

بلند به سمت خیریه رفت. فکر نمی کرد پسرش تا این حد بزرگ برگشت و با قدم هایی 

شده باشد. اصال نمی دانست که او بچه ای دارد، فقط همان سالها خبر ازدواجش را از 

 مادرش شنیده بود. 

****** 

 :شنیددست همایون را آنقدر محکم فشرد که صدای اعتراض بچگانه اش را 

 آخ بابا، دستمو کندی._ 

از افکارش بیرون کشیده شد و نگاهش به سمت پسرکش چرخید. در عقب ماشین را 

برایش باز کرد تا بنشیند. نگاه سرکشش به سمت حیاط خیریه چرخید، جایی که دقایقی 

ن نگاه سرگردان و سوالی شده بود، چشم هایی که با بهت به همایون آقبل باز هم شاهد 

خیده بودند. دستش را روی ته ریش های چانه خیره شده بودند و بعد به سمت او چر



اش کشید. این بار دیدارشان بدون هیچ برنامه ریزی ای اتفاق افتاد. این دیدارها به نفعش 

دیدن نوع نگاه ال آی هیچ حسی از پیروزی و سربلندی  زنبود، برعکس تصوراتش بعد ا

 می آورد. نمی کرد بلکه مدت ها ذهنش درگیر می شد و کالفگی به سمتش هجوم

ن را دور زد و پشت فرمان نشست. از آینه وسط ماشین به همایون آدر ماشین را بست، 

 :نگاه کرد و خشک گفت

 .کمربندت رو ببند_ 

اشین را به حرکت مهمایون چشم زیرلبی گفت و کمربند ماشین را کشید و بست. آرات 

 :انه اش پرسیدگد و همایون با صدای بچروآدر

 یم بابا؟کجا داریم می ر_ 

 تو رو می رسونم خونه، بعدش خودم می رم کارخونه. کار دارم. _ 

 می تونم با تبلتم بازی کنم؟_ 

 :سرش را تکان داد

 به پریسا می گم بهت بده، اما بیشتر از یه ساعت برای چشمات ضرر داره. _ 

 . پریسا دختر جوانی بود که در خانه اش کار می کرد و رابطه خوبی با همایون داشت

تا رسیدن به خانه، ذهنش ذره ای آرام نگرفت. بغض بزرگی در گلویش نشسته بود که 

چند روز بود که این حال غریب را داشت. حس می کرد  .راه نفسش را تنگ کرده بود

را می گیرد. دیگر مدت هاست که  شاگر به کسی پناه نبرد و حرف نزند این بغض جان

رامش کند، بابک می گفت دلیلش را آمثل گذشته سجاده و انگشتر عقیق اش نتوانسته 

 نه اما نه این کینه و بغض و .باید در خودش جستجو کند، در قلبی که پر از کینه بود

 بیچارگیِ نشات گرفته از عشقی که مدام داشت انکارش می کرد دست خودش نبود. 



هایش  ی کفشسروصدا راه حیاط تا خانه را دوان دوان طی کرد. وقت همایون با خنده و

ست. اوخد و وارد شد، او دست پریسا را گرفته بود و تبلتش را می رارا مقابل خانه درآو

 پریسا زیرلی جواب داد و به همایون اشاره زد. سالم پر احترام  به

ن یخه سواری یا تمررحواست بهش باشه. کمی بازی کنه و بعد بره حیاط به دوچ_ 

 کاراته اش برسه. 

 :تکان دادپریسا سرش را 

 .چشم خیالتون راحت_ 

 خانم کجاست؟_ 

 :پریسا گفت

 مثل همیشه توی اتاقشه._ 

سر تکان داد و به سمت اتاق او رفت. با هر قدمی که نزدیک می شد، بغض بیشتر در 

گلویش رشد می کرد و توان سد کردنش سخت تر می شد. بعد از مادرش، فقط او بود 

د و با گرمای آغوش هکند، بی قضاوت به حرف هایش گوش د شکه می توانست آرام

 هرچند موقتی و گذرا! ،بی نظیرش دردهای قلب آرات را تسکین بدهد

در را باز کرد. رو به پنجره نشسته بود، کتابی در دستش بود. با صدایی که سعی می کرد 

 :نلرزد، اسمش را صدا زد

 فیروزه!_ 

ر نگاه لرزان آرات قفل شد. دستش را که به سر زن به سمتش چرخید و چشم هایش د

ب دهانش برای مهار بغض آسمت آرات دراز کرد، او دستگیره را رها کرد و با فرو دادن 

 لعنتی، جلو رفت. 



******** 

در حال باز کردن در ماشین و سوار شدن، موبایل را که مابین شانه و گوشش نگه داشته 

 :ودبود به دست گرفت. صدای بابک معترض ب

مدت ها فکر نمی کنی جز اون خیریه جای دیگه ای هم هست که به حضورت نیازه؟ _ 

 .به اونجا سر نمی زنی، وقتی ام سر میزنی دیگه دست برنمیداری

  :ماشین را روشن کرد و موبایل را در حالت بلند گو قرار داد

اونجا باشم و وقتی می بینم توی کارخونه بهم نیاز بیشتری هست، مجبورم هر روز _ 

این خیریه نیاز به مدیریت داره. . بدم، اما اینجا هم بهم نیاز دارن کاراش رو سروسامون

اگه این روال رو نمی پسندی من برنامه رو یه روز درمیون کنم. اینطوری به هر دوشون 

 یکسان می رسم و از دست غرهای تو و آقای فتحی یه جا خالص می شم. 

 :شد چگیپر از دستپاصدای بابک 

نه نه، همین روال خیلیم خوبه.. همینجوریش چند روزی که در ماه نیستی و به اونجا _ 

 می رسی کلی دست تنها می مونم. 

 :با لبخند محوی صدایش را کمی باال برد

 پس غر زدن نباشه. _ 

کرد، تماس  خشرات را در فضای ماشین پآبابک با فحش غلیظی که صدای خنده بلند 

گوشی را از روی پایش برداشت و روی صندلی خالی کناری اش انداخت.  را قطع کرد.

نار خیابان که انگار منتظر تاکسی بود، دست ک ره اول بود که با دیدن او دانزدیک چهارر

 هایش سست شد و قلبش فرو ریخت.



به خودش وفیروزه قول داده بود محکم باشد، برای پس گرفتن حق اش باید محکم می 

فیروزه زحمت زیادی کشیده بود تا کمی آرام شود و حاال حاضر نبود این  ماند. دیروز

آرامش را با فرار از دیدن او از دست بدهد پس با ترسش روبرو شد. ماشین را مقابل 

 پایش نگه داشت و شیشه را پایین کشید. نگاه متعجب ال آی به سمتش کشیده شد. 

 :سمت شیشه کمک راننده خم شدو کمی به آرات ابروهایش را به هم نزدیک کرد 

 ی خیریه باشی؟وچرا اینجا ایستادی؟ االن نباید ت_ 

 :ال آی پوفی کشید و به سختی سعی کرد لحنش محترمانه باشد

 که امروز عمل داشت می رم.  کساییبرای دیدن یکی از _ 

 منم میرم بیمارستان، سوار شو._ 

ست نداشت با او وقت بگذراند یا تا این حد به او نزدیک باشد. از وال آی تعلل کرد. د

 سررفتارهای سنگین و نگاه های طلبکارانه اش حس خوبی نمی گرفت. همین که 

 :می عقب گذاشت و گفتدبودنش را می کرد. ق ت دارکارش مانده بود، نوعی حس منّ

 .منتظر تاکسی هستم، ممنون_ 

 :آرات با خونسردی جواب داد

زی هم به تشکر نیست.. هر ساعتی از وقت کاریت رو که ابهت لطف نمی کنم و نی_ 

 دور نمی مونه.  چشممبیهوده تلف کنی، از 

 :با سر به ماشین اشاره کرد

 .پس سوار شو_ 



ابروهای ال آی با اخم غلیظی به هم گره خورد. به ناچار در ماشین را باز کرد و سوار 

« ی این یه مورد لجبازی نکرد و جلو سوار شدچه عجب تو»شد و آرات فکر کرد 

اینکه راننده اش  به تصمیم داشت اگر به سمت در عقب ماشین برود، او را با تشر زدن

 نیست، به صندلی جلو بکشاند اما ال آی کارش را راحت تر کرد. 

های تند قلبش  با نگاهی به آینه بغل، ماشین را به حرکت درآورد. سعی می کرد به تپش

رام بگیرند و راحتش بگذارند. ال آی هیچوقت بوی عطر و آ یاعتنا باشد بلکه کم بی

حضورش پر از بوهای شیرین  ادکلن خاصی نمی داد اما برای آرات از همان قدیم صرفِ

ت اش، روی صورت و جدیّ و ملیح بود. با کالفگی نگاهش را به روبرو دوخت. اخمِ

ابل باور کرده بود چه برسد به ال آی که تنفرش از ال آی را حتی برای خودش هم ق

حاالت چهره انسان ها را می شناخت و می دانست این همراهی از طرف آرات هم به 

اجبار است. آنقدر از هم دور بودند که حتی به عنوان فامیل هم نمی توانست از او احوال 

 خانواده اش را بپرسد، زن عمو و آی سودا یا حتی برادرش پاشا!

ارش شدید بینی و چشمانش بی توجه خرا کمی باال کشید. نمی توانست به  بینی اش

باشد. خودش را بابت این آلرژی لعنتی که دوباره با تغییر فصل شروع شده بود، لعنت 

ن کشید. آفرستاد. بینی اش را چین داد بلکه از خارشش کم شود و دستش را گذرا روی 

شه چشم نگاهش می کرد دور نماند و بی وظه از گححرکتش از دید آرات که همان ل

 وقفه متوجه حالش شد. 

ا و بینی اش شدیدتر شد و اشک از گوشه چشم هایش پایین ریخت، هخارش چشم 

اشکی که ناشی از خارش چشم هایش بود. پلک هایش را محکم روی هم فشرد و 

دی را آرات از جیبش دستمال سفیدماغش را پرصدا باال کشید. وقتی چشم باز کرد، 

معطوف بیرون کشید و به طرفش گرفت و بی آنکه نگاهش را از روبرو بردارد و به او 

که کار دست خودش بود و  نگاه می کرد که با تعجب به دستمال گلدوزی شده ایکند 



همراه با آی سودا در مدرسه و در درس فنی و حرفه ای یاد گرفته و با چه ذوقی 

عجیبی ناگهان ناپدید شده بود و تا ماه ها هرچقدر گلدوزی کرده بود و بعد به صورت 

 گفت:؛ گشته بود پیدایش نکرده و مدت ها به خاطرش غصه خورده بود

هنوزم حساسیت هات باقی مونده.. دیگه چی از گذشته ات باهات مونده جز این _ 

 ؟آلرژی و غرور و حق به جانب بودنت

 :و بی روح او دوخت اخم روی صورت ال آی نشست. نگاهش را به چهره سخت

 این دستمال دست تو چی کار می کنه؟_ 

 :لبخند کجی روی لب هایش نشست، به سادگی گفت 

من اون دستمال رو می خواستم و پاشا خاطر منو می خواست.. در نتیجه دستمال رو _ 

 ورد. آبرام 

  :ابروهای ال آی به حالت تمسخر باال رفتند

عکس االن که جز یه رابطه کاری، کامال غریبه ایم یه بر ..می تونستی از خودم بخوایش_ 

 زمانی فامیل هم بودیم. حاال می فهمی اونی که مغرور و خودخواهه منم یا تو!

من حرفی از خودخواهی نزدم که تو حرف دلت رو به نقل قول از من میگی.. همیشه _ 

 با سیاست بودی!

و گل های برجسته اش  دست ال آی مشت شد و دستمال هم درون مشتش فشرده شد

هیچ حسی از لمس این گل های برجسته ای که یک زمانی  .به کف دستش برخورد کرد

 ن ریخته بود، به او دست نداد. آتمام شوق نوجوانانه اش را در 

به جای میانجی گری اوضاع رو بیشتر به   زندگیمنه به اندازه تو که توی بدترین زمانِ_ 

 !دخواهی هاتهم ریختی.. به خاطر چی؟ خو



نگاه سرخ و خشمگین اش را به صورت عصبی  .دندان های آرات روی هم فشرده شد

ال آی دوخت. سکوت سنگینی که همه فضای اطرافشان را پر کرد، با افکار پر 

لوم ظی را متهم می کرد و خودش را مردیگخودش  وصدایشان که هر کدام در ذهنرس

 و حق به جانب می دانست تناقض داشت. 

  :رد و پیاده شدند. ال آی با لحن سردی گفتک وقتی مقابل در بیمارستان ماشین را پارک

موقع برگشت خودم می رم، دیگه از وقت اداری هم چیزی باقی نمی مونه که  .ممنون_ 

 .به حسابم زده بشه

کنایه اش آرات را عصبی تر کرد. به دور شدنش خیره شد و مشت محکمش را روی 

 د.سقف ماشین کوبی

رستان شد. وقتی به ابیم طدسته گل را از صندلی عقب برداشت و با تعلل زیاد وارد حیا

 ،نها متقبل شده بود، رسیدآاتاق خانم افضلی که تمام هزینه های عمل سرطانش را خیریه 

نم افضلی را گرفته بود و آرام اال آی باالی سرش ایستاده بود و با لبخند محوی دست خ

 با او حرف می زد.

خانم افضلی که با این سنش کار می کرد تا  بی توجه به او جلو رفت، با دختر نوجوانِ

ینه های زندگی شان را بعد از بیماری مادرش و ناتوانی اش برای ادامه کارش تامین زه

کند، احوالپرسی کرد و گل را به دستش داد و به خانم افضلی قول داد خیریه در بقیه 

کند. وقتی او داشت با خانم افضلی حرف می زد، ال آی از مراحل درمان هم حمایتش 

زیر چشم نگاهش کرد و بعد بی سروصدا از اتاق خارج شد و به سمت خروجی 

 بیمارستان رفت.



نمی خواست بیشتر از این در کنار او باشد. شاید او هم به خاطر تمام تلخی های گذشته 

دانست، دلچرکین بود و شاید هم  و دوری اش از خانواده اش که آرات را مسبب آن می

 به اندازه آرات پر از درد و کینه بود.

******* 

رات برایش خیلی عجیب بود. انگار کارهای خیریه را به آقای فتحی آغیب شدن دوباره 

سپرده و خودش هر از گاهی سر می زد و حساب و کتاب ها را بررسی می کرد و اگر 

مشکلی بود رفع و رجوع می کرد اما در خیریه حضور نداشت و این نبودنش برای ال 

ا منتظر خبر اخراجش بود اما ن ماجرآآی یک امتیاز خیلی بزرگ بود. تا روزها بعد از 

هیچ اتفاقی نیفتاد و او هم به ماجرا دامن نزد و بدون هیچ سوالی از آقای فتحی به کارش 

 ادامه داد. 

صاحب خانه ال آی قصد فروش واحدش را داشت و ال آی که مدت ها بود پول جمع 

بیشتر بود و می کرد تصمیم گرفت واحدش را بخرد اما هزینه خانه از میزان پس اندازش 

گرفتن وام و به تبع آن برای پرداخت قسط  همین اتفاق باعث شد که ال آی به فکر

شنایان و دوستانش حتی آقای فتحی سپرد که اگر کار آشغل دوم بیفتد. به به فکر  هایش

 نیمه وقت سراغ داشتند که بتواند بعد از ظهر در آن حاضر شود، او را معرفی کنند. 

انواده خانم صالحی، دختر جوانی که قربانی اسیدپاشی شده بود و در حال صحبت با خ

دو سالی می شد که تحت حمایت خیریه شان بود و جویای حالش بعد از عمل اخیری 

شته و به بخارهایش اکه برای پیوند قرنیه انجام داده بود، لیوان چای را در دستش نگه د

نگاهی به او که ، ر حال وارد شدنخیره بود که در اتاقشان باز شد و همکارش زیبا د

 :مشغول صحبت بود انداخت و بی صدا لب زد

 .آقای فتحی کارت داره_ 



 سرش را تکان داد. 

او که از دیدن ال آی لبخند روی لب بعد از اتمام حرف هایش به اتاق آقای فتحی رفت. 

  :فتهایش نشسته بود، با محبت ذاتی اش اشاره ای به صندلی مقابل میزش کرد و گ

 بفرما بشین دخترم. _ 

قای فتحی عالوه بر مهربانی اش با همه، با او کمی بیشتر مدارا می کند آنمی دانست چرا 

دیدن آرات او را نسبت به این مرد خوش قلب هم کمی مردد کرده  ؟و هوایش را دارد

اشد تی بر سرش بفکر می کرد شاید همه اینها از طرف آرات سفارش شده تا بعدا منّ .بود

اما خودش را به بی خیالی زده بود چون نمی خواست به خاطر افکار منفی اش فرصت 

ن هم حاال که داشت صاحب خانه می شد و باید آکار در اینجا را از دست بدهد. 

 تالشش را بیشتر می کرد. 

 گفته بودی اگه کاری سراغ داشتم خبرت کنم.. درسته؟_ 

قای فتحی، چند بار پلک آبی مقدمه  این حرفِخودش را جمع و جور کرد و شوکه از 

زد و سرش را تکان داد. او با لبخند صندلی چرخ دارش را بیشتر به میزش نزدیک کرد، 

  :آرنج هایش را روی میز گذاشت و با نگاهی گذرا و پدرانه به صورت ال آی گفت

 یه موردی هست اما نمی دونم تا چه حد مطرح کردنش درسته..._ 

ه ریش صورتش کشید و با تردید به ال آی نگاه کرد و او که تعجب کرده بود دستی به ت

 .هایش را به هم نزدیک کرد و منتظر ادامه صحبت های آقای فتحی شدوابر

این پیشنهادی که بهت می دم رو ابدا حمل بر بی ادبی من نذاری دخترم. راستش من _ 

ظورت از شغل نیمه وقت همین نمی دونستم به کار دوم چقدر نیاز داری و اینکه من

 کاراست یا نه ولی...



من برای اینکه بتونم سقف باالی سرم رو برای خودم داشته باشم باید حتما یه کار _ 

رو نمی  به بانک و صاحب خونه ام دیگه هم پیدا کنم چون حقوق این کار کفاف بدهیم

 ده. 

 :سوده تری گفتتوضیح ال آی از معذب بودن آقای فتحی کم کرد و با خیال آ

یه خونه ای هست که نیاز به یه نفر دارن که آشپزی بکنه و دستی به سر و روی خونه _ 

که خودش پرستار داره اما برای کارای خونه به یه شخص دیگه  سالهنیابکشه. یه خانم م

ن کار خیلی وقته هست، قبل از اینکه شما بهم بگی که دنبال کار یهم نیاز دارن. راستش ا

ون پیدا کنم چون خیلی حساس هستن و شی گردی ازم خواسته بودن کسی رو برادوم م

حتما باید فرد مورد اعتمادی باشه اما من صبر کردم تا بتونم کار بهتری پیدا کنم یا 

 خودت کاری پیدا کنی. 

های در هم فرورفته اش برای آقای فتحی نشان از وال آی سرش را تکان داد. ابر

ا در واقع این اخم ناشی از تردید ال آی بود. نفسش را با صدای نارضایتی اش بود ام

ن داد و فکر کرد انگار بخشی از سرنوشتش به کارهای پرستاری و خدماتی وبیر یبلند

گره خورده و در این اوضاع نابسامان اقتصادی و نبود کار، گویا مجبور بود با این کار 

 موافقت بکند. 

کند و مقابلش هم گذاشت و نگاهش را از عسلی دست هایش را روی زانویش، روی 

  :هزمان با باز کردن گره اخمش گفت

قای فتحی، فکر کنم در جریان باشین که کار قبلی من هم پرستاری آمشکلی نیست _ 

 بود. 

  :سرش را تکان داد و گفت



 برای همین فکر کردم شاید بتونی با این کار هم کنار بیای و موافق باشی._ 

 کی باید کارم رو شروع کنم؟من از _ 

 درس رو بهت می دم امروز بعد از کار یه سر برو. . آبهم گفتن هرچی زودتر باشه بهتره_ 

در قلبش یک درس را گرفت و از اتاق خارج شد. آقای فتحی تشکر کرد. آال آی از 

حس دوگانه داشت. وقتی به این خیریه آمد سختی کار قبلی و روزهای تلخش را به 

پرستاری  .فراموشی سپرد تا زمانی که در این کار پایدار است به سمت شان نروددست 

ن را با آاهسون نبود اما او شی آتنی پیر در نگاه خیلی ها برازنده ال شاز یک خانم دوستدا

ت ن خانه و زیر سایه منّآجان و دل انجام داد چون می دانست برای برنگشتن به 

 باید کاری شبیه به پرستاری اما با اسمی متفاوت پسرعمویش هر کاری می کند. حاال

ن را در جیبش قرار داد و آ ،درس گرفت و با تا کردن کاغذآانجام می داد. نگاهش را از 

 .ه حسرتی بود که بر زندگی سختش چنبره زده بودآنفس بلندش، نشانه 

رد. دختر یفون خانه بزرگ پیش رویش را فشآاز اسنپ پیاده شد و با فکری درگیر زنگ 

نی جواب داد و وقتی خودش را معرفی کرد در با تیک کوتاهی باز شد. وارد شد و با اجو

گذشتن از حیاط نسبتا بزرگ خانه به سمت ساختمان دوبلکس رفت. دختر جوان مقابل 

  :در به انتظارش ایستاده بود. زودتر از ال آی سالم کرد و با خوشرویی گفت

 خوش اومدی. _ 

کرد و منتظر نگاهش کرد تا از جلوی در کنار برود ولی دختر با اشاره به ال آی تشکر 

  :کفش های ال آی گفت

 .بی زحمت کفش هات رو دربیار و دمپایی هایی که برات گذاشتم رو بپوش_ 



ال آی سرتکان داد و با عوض کردن کفش هایش وارد خانه شد. دختر پشت سرش در 

  :را بست و گفت

 رو به اتاق خانم راهنمایی می کنم. بفرمایید من شما _ 

به اتاقی که در طبقه اول قرار داشت رفتند. زنی روی ویلچر نشسته بود و کتابی در دست 

سالم داد. سر زن به سمتش چرخید و با مهربانی و صدای  داشت. با دیدنش جلو رفت و

بکشد و رو  آهسته اش جواب او را داد و به دختر اشاره کرد عسلی گوشه اتاق را نزدیک

 :به ال آی گفت 

 بیا بشین عزیزم. _ 

جلو رفت و آهسته نشست. همیشه در برخورد با محیط جدید، با احتیاط رفتار می کرد و 

این خصلت از همان اول و در برخورد با محیط ها و انسان های  .زود صمیمی نمی شد

 جدید در او وجود داشت. دست هایش را درون هم قفل کرد. 

  :گفت المیانس زن

 پریسا بی زحمت دوتا چایی بیار._ 

  :بعد از بیرون رفتن او، رو به ال آی گفت

 حتما می دونی برای چه کاری اینجا هستی!_ 

ال آی سرش را تکان داد و همزمان بله را ادا کرد. زن با چشم های تیز نگاهش کرد و 

 :گفت

ندگی می کنه تو رو استخدام در واقع خواهرزاده ام، تنها کسی که من دارم و باهام ز_ 

کرده برای همین بابت حقوقت حرف دقیقی به من نزده اما ساعت های کاریت از سه تا 

 هفت شبه، مشکلی با ساعت هات نداری؟



 نه مشکلی ندارم، خوبن. _ 

این شغل دومته، برات سخت نیست بعد از تموم شدن کارت یه راست بیای شنیدم _ 

 .زیادیه تقریباًیِ اینجا فاصله محل کارت تا زاینجا؟ چون ا

دم آاگه از بابت حاضر بودنم راس ساعت می فرمایین بهتون اطمینان می دم که من _ 

 منظم و با برنامه ای هستم. نگران نباشین. 

ساعت دیر و زود رسیدنت فرقی توی کارهات  بیشتر نگران خودتم وگرنه یکی دو_ 

 ایجاد نمی کنه. 

مد. او که آاولین دیدارشان عجیب به نظر می  درن هم از طرف غریبه ای آاین نگرانی 

متوجه نگاه سوالی ال آی شده بود، برای توجیه جمله اش، سرش را خم کرد و با لبخند 

  :محوی گفت

 خب اینهمه کار کردن برای یه دختر جوون می تونه سخت باشه. _ 

کش نیامد در عوض سرش را به  لب ال آی از این دلسوزی یا محبت، به هیچ لبخندی

  :طرفین تکان داد و زمزمه وار گفت

در هر حال همیشه برای رسیدن به خواسته هامون باید یه سری سختی هایی رو تحمل _ 

 بکنیم. 

 فرین بهت عزیزم. آ_ 

این لحن صمیمی باعث شد با تعجب ابرویش را باال بیندازد. این خانم شبیه کسی که 

مد و فنجان آشناسدش با او رفتار می کرد. پریسا با سینی چای انگار سال هاست می 

 :هایشان را مقابل شان گذاشت. زن با دست به چای اشاره کرد و گفت



من مشکلی توی شروع کارت نمی بینم، از هر زمان که بخوای می تونی کارت رو _ 

پریسا اگه از همین امروز باشه ممنون می شم چون وظیفه  استارت بزنی و ترجیحاً

 .روی دوشش افتاده.. شکالت هم بخور پرستاری از منه ولی خب کارها فعالً

چه زن عجیبی بود. جمله هایش پر از تناقض، گاهی مهربان و گاهی مقتدر بود. آخرین 

جمله اش باعث شد لبخند محوی روی لبش بنشیند و ترجیح بدهد به یک تشکر کوتاه 

بسنده کند. در تمام طول مدتی که مقابل او نشسته بود و چایش را جرعه جرعه می 

کرد. نمی دانست به چه دلیلی انقدر دقیق و ذبش می عم اوخورد، نگاه عمیق و خیره 

  ؟موشکافانه نگاهش می کند

با اجازه ای گفت و از جایش بلند شد و همراه پریسا از اتاق خارج شد و زن با نگاهش 

بدرقه اش کرد و بعد دوباره کتابش را باز کرد و با چشم هایی درخشان و لبخند عمیق 

که تصورش هم دلش را  تشامدی خبر داشروی لبش شروع به خواندن کرد. او از پی

 شکوفه باران می کرد. 

پریسا قسمت های مختلف طبقه اول را نشانش داد و بعد آشپزخانه را هم نشان داد و در 

  :آخر با لبخند بازویش را فشرد و گفت

یه مدت کوتاهی که بگذره خودت متوجه می شی چقدر کار کردن توی این خونه _ 

دم رفتار می کنه که هیچ حس معذب بودن آراحته چون خانم انقدر خوب و سنجیده با 

آقا هم بیشتر وقت ها کارخونه ست اما وقت هایی هم که خونه باشه می  .بهت دست نده

قدر بی سرو صدا می ره و میاد و سرش به ان. رو انجام می ده شره توی اتاقش و کارا

کار خودش گرمه که خیلی وقتا متوجه بودنش هم نمی شی. اینا رو گفتم که خیالت 

 راحت باشه و بدونی خوب جایی اومدی. 



لبخندی به روی پریسا زد و با تشکر، به سمت اتاق کنار آشپرخانه رفت تا لباس هایش 

ر بود و او می توانست فعال راحت باشد. خود را عوض کند. به گفته پریسا آقا در سف

 پریسا هم موهایش را دم اسبی بسته و بدون حجاب بود. 

هایش کشید و با توکل بر خدا از اتاق خارج شد تا اولین روز کاری اش را ودستی به م

 در خانه ای غریبه اما پر از احساس عجیب دلگرمی، شروع کند!

******* 

نجا رفته بود. کارهایش آشته بود. جمعه بود و از صبح به چند روزی از شروع کارش گذ

تمام شده بود و روی مبل در حال چک کردن پیام های تلگرامش بود که پریسا از اتاق 

 مد و به سمتش رفت. آخانم بیرون 

 ال آی تو رانندگی بلدی؟_ 

 سرش را به معنای مثبت تکان داد و منتظر نگاهش کرد. 

ولی  ،قا می بردش یا شریک آقاآهمیشه یا  ..برای فیزیوتراپیخانم وقت دکتر داره _ 

توی امروز که هیچ کدوم نیستن باید خودمون بریم. با اسنپ می شه رفت اما خانوم 

 می تونی خانم رو ببری؟  ،راحت نمی تونه بشینه. ماشین آقا توی حیاطه ماشین دیگه

  :ال آی با تعلل سر تکان داد و گفت

دگی نحیاط دیدم مدل باالست منم چند ساله ران یاون ماشینی که تو می تونم اما..._ 

 نکردم، اگه اتفاقی بیفته باید همه حقوقم رو به خاطر جریمه بدم. 

 :رامش لبخند زدآپریسا با 

نگران این چیزا نباش، آقا اصال از این اخالق ها نداره. خودش بهم گفت اگه کارمند _ 

 ن ببریدش فیزیوتراپی. کارمند جدید تو رو می گفت. جدیدمون رانندگی بلد بود خودتو



  :ال آی سرش را تکان داد و با حالتی آمیخته به ناباوری گفت

 ماده بشم. آپس من برم _ 

 :پریسا با خوشحالی جلو رفت و گونه اش را بوسید

 .قربونت بشم، ممنون_ 

 . پریسا گفت:ال آی به نرمی لبخند زد

 خودمم حاضر بشم بریم. ،من برم خانم رو حاضر کنم_ 

چند دقیقه ای کنار ماشین منتظر ماند تا پریسا همراه خانم از خانه خارج شد. همانطور 

مد و لبخندی روی لب هام خانم بود که آکه ویلچرش را هل میداد به سمتش می 

این اندازه از  ،اشت. با وجود اینهمه درددهمیشگی بودنش برای ال آی جای تعجب 

 عجیب و باورنکردنی است.  صبوری و امید

از خانه خارج شدند. هنوز فاصله زیادی  بعد به پریسا کمک کرد تا خانم را سوار کنند و

دقیقه ای بعد از جواب دادن جیغ . تا رسیدن به مقصد داشتند که موبایل پریسا زنگ زد

کوتاهی از سر ذوق کشید که ال آی با چشم های گرد نگاهش کرد و خانم هم که روی 

ید و با دقت به نیمرخ خندان پریسا که شصندلی عقب نشسته بود، سرش را کمی جلو ک

  :داشت میگفت

 .نه میام االن ،همین االن میام_ 

 نگاه می کرد.

 :تماس را که قطع کرد از خوشحالی محکم گونه ال آی را بوسید و گفت

 خاله شدم ال آی، خواهرم رو بردن بیمارستان. _ 



آنها سه خواهر بودند، پدرشان سالها پیش فوت شده بود ال آی لبخند زد و تبریک گفت. 

حرکات پریسا و حاال با وجود بیماری مادرش مخارج خانه به دوش پریسا افتاده بود. 

 :دستپاچه بود

 تو خودت می تونی خانم رو ببری؟  ،من باید برم بیمارستان_ 

 ند:سرش را به عقب چرخا

 .شما اجازه بدین البته اگه_ 

  :او با لبخند سرش را تکان داد و گفت

 چشم روشنی بچه اش هم محفوظه.  ،ی هم به خواهرت تبریک بگوآاز طرف من و ال _ 

 :رو به ال آی ادامه داد

بیزحمت یه گوشه نگه دار پریسا پیاده بشه. از توی کیفم یه کم پول بردار پریسا، _ 

 .دربست بگیر تا معظل نشی

 خداحافظی کرد و پیاده شد.  ابا کلی ذوق و تشکر پول را برداشت و از آنهپریسا 

ینه به صورت آیروزه با نگاهی کاونده از تا رسیدن به مطب دکتر هر دو ساکت بودند. ف

او خیره شده بود. نمی دانست این دختر خوش قلب و سرسخت وقتی که بفهمد کجای 

دور و اطرافش بی خبر بوده چه حالی می  زندگی ایستاده و چقدر در این مدت نسبت به

را در چشم هایش ببیند. نمی خواست روزی برسد که این  یدندوست نداشت رنج؟ شود

اعتماد ته نگاهش را و این لبخندهایی که به رویش می زد از بین برود اما می دانست ماه 

بلندش ش را در نفس ان روز خیلی زود می رسد. آهآهیچوقت پشت ابر نمی ماند و 

 حبس کرد و نگاهش را از شیشه ماشین به بیرون دوخت. 



ال آی در سکوت کمک کرد تا از ماشین پیاده شود و روی ویلچرش بنشیند و تا داخل 

مراهی اش کرد. دکتر معاینه های روتین را انجام می داد و ال هپزشکی  ساختمان مجهزِ

به کمک ال آی و پرستار به ه فیروزآی روی صندلی همراه نشسته بود و نگاه می کرد. 

بخش تمرین های فیزیوتراپی رفت. فیروزه هر بار که به اینجا می آمد، این تکرارها 

برایش آزاردهنده تر می شد. شبیه چرخیدن به دور خودش شده بود. نمی خواست 

نشانی از ناامیدی در چهره اش پیدا شود چون می دانست دل عزیزترین فرد زندگی اش 

لسات خوش است. چیزی که برایش مهم بود، جنگیدن برای ادامه زندگی به همین ج

 اش تا آخرین نفس بود.

وقتی از ساختمان خارج شدند چهره فیروزه خسته به نظر می رسید. ال آی به سمت در 

  :عقب می رفت که فیروزه ممانعت کرد و گفت

 .وجلبشینم میخوام _ 

از کرد و کمک کرد تا فیروزه سوار شود. زیرلبی درجلوی ماشین را ب «چشم»ال آی با 

ماشین وارد کرد و صندلی عقب گذاشت. آدرس خانه را در مانیتور  رویویلچرش را 

مطابق نقشه ای که داد شروع به حرکت کرد. وقتی پشت چراغ قرمز ایستادند، ال آی 

 :پرسید نگاهش را از جاده برگرداند و به نیمرخ آرام فیروزه خیره شد و با تر کردن لبش

 ی می رین؟پخیلی وقته برای فیزیوترا_ 

  :فیروزه سرش را به آرامی تکان داد و گفت

چند سالی می شه. قبال هم نیاز داشتم اما کسی نبود که ببرتم. االن چند ساله هر هفته _ 

 رم و میام. سه بار این مسیر رو می



چرخاند و به رویش « سخته»نگاهش را به سمت ال آی که زیر لب زمزمه کرده بود 

 لبخند زد. 

سخت تر از اون حس ناامیدی ایه که هر بار با فهمیدن اینکه هیچ پیشرفتی توی _ 

سرازیر می شه اما تو نیاز داری برای حفظ روحیه  تعضالتت حاصل نشده، به سمت

 و سرسخت بودن بکنی.  خودت و اطرافیانت تظاهر به امید

 ال آی یک دستش را از دور فرمان برداشت ور وی دست فیروزه گذاشت. 

شاید بدنم مثل شما نیازی به فیزیوتراپی نداشته باشه  .من خوب می فهمم چی میگین_ 

اما قلبم خیلی بهش نیاز داره و من چند ساله که وانمود می کنم برای ترمیم قلب شکسته 

 مبارزه می کنم.  ام دارم سرسختانه

فیروزه به چشم های مشکی و شفاف دخترک نگاه کرد. اشکی که ته چشم هایش النه 

پشت  . از روزی که او را دیده، این اشک پنهانِبودکرده بود انگار متعلق به چندین سال 

 پلک هایش را در هر بار عمیق شدن به چشم هایش، دیده و قلبش فشرده شده. 

وقی که ماشین پشت سری زد حواس ال آی جمع شد و حرکت با سبز شدن چراغ و ب

  :کرد. فیروزه با نگاهی به خیابان نسبتا شلوغ و تکاپوی آدم ها گفت

دما فکر می کنن که هیچ امیدی برای زندگی شون وجود نداره، اونا شب و آبعضی وقتا _ 

بود دارن. روز در حال دویدن و تالش هستن اما تهش باز کلی استرس و گرفتاری و کم

همه این کمبود ها اونا رو آروم آروم خسته و آزرده می کنه. میشن شبیه آدم آهنی که 

فقط یه سری برنامه روتین براشون تعریف شده، که صبح بیدار بشن و برن سر کار، غذا 

بخورن و بخوابن، شب که رسیدن خونه شاید یه اخباری نگاه کنن یا سریالی ببینن و در 

ا زن و بچه هاشون حرف بزنن و بعد بخوابن. این روال همه سالهای حد چند جمله ب

غیرعادی چیزایی عمرشون رو پر می کنه و تهش، مرگ به سراغشون میاد. آدما در حالت 



براشون مهم میشه که در حالت عادی وجود نداشت و اصال اهمیتی  رو می بینن و

ر و به مدت چند ساعت به این نداشت. وقتی من برای یه راه رفتن ساده هر هفته سه با

مراکز میام، ساعت های باقی مونده عمرم رو فقط در حسرت راه رفتن و در آرزوی 

ایستادن روی پاهای خودم می گذرونم، ارزش راه رفتن، ارزش سالمتی برام مشخص می 

همه ابعاد دیگه زندگی هم همینطوره، وقتی تبدیل به یه دغدغه میشه برام. شه و سالمتی 

ریش می فهمی که مهم بودن. اگه تک تک اونها برات تبدیل به امید بشن، تو توی ندا

 زندگیت انقدر نقاط روشن می بینی که مدام از کمبودها شکایت نمی کنی. 

ال آی با دقت به حرف های عمیق فیروزه گوش می داد. در صدای آرام و لحن مهربان 

ی که از زبانش بیرون می آمد، همگی کلمات شمرده شمرده ابا این زن، اعجازی بود که 

دل می نشستند. ال  هبار مثبت چندین برابری به خود می گرفتند که بی هیچ تردیدی ب

آی با خودش فکر کرد آدم های تاثیر گذار و سخنران های انگیزشی کسانی مثل فیروزه 

عادی و کسانی که خودشان از کمبودهای بزرگتری که برای اکثر انسان ها بسیار  .هستند

ش پا افتاده است رنج می برند و همین باعث می شود از دریچه دیگری به زندگی نگاه یپ

 کنند. 

من برای امید دادن به یکی از عزیزترین آدمای زندگیم و در واقع تنها کسی که برام _ 

من از یه شکست برگشته بودم،  .مونده، نیاز داشتم اول خودم سرسخت و محکم باشم

 شکستی از جنس همونی که عزیزم تجربه کرد اما الزم بود اول خودم رو تقویت کنم و

امید رو به هر  .بعد به اون دلداری بدم.. می دونی ال آی، من اول خودم رو ساختم

سختی ای بود توی وجود خودم بیدار کردم و بعد شروع کردم به ترمیم زخم های عمیق 

.. چیزی که مهمه، اینه که تا وقتی خودت زخمی هستی، نمی تونی زخم های دیگران اون

رو درمان کنی چون دست های تو زمانی مرهم می شن که خودت اون مرهم رو باور 

 ه باشی. تداش



حرف های گنگ اما شیرین فیروزه ذهن ال آی را درگیر کرد. جمالت مبهمش از فردی 

 حدس می زد همان صاحب خانه ای باشد که ال آی برایشبود و او ناشناخته که برایش 

کار می کند، باعث شد ال آی با خودش فکر کند بعد از مرگ پدر و مادر و از هم 

پاشیدن زندگی متاهلی اش، با وجود روحیه محکمش، چند بار از ته دل به امید فکر 

هیچوقت! او فقط  کرده بود و برای از ریشه حل کردن دردهایش تالش کرده بود؟ تقریباً

از دست الیه های سطحی زندگی اش را ترمیم کرده بود اما قلب شکسته اش، عشقی که 

ن در روحش مانده بود، افسوسی که تخلیه نشده بود و آبود و هنوز الشه هایی از داده 

غم نبودن پدر و مادرش که در قالب حسادت به دوستانی که این نعمت را داشتند آشکار 

می داد که او فقط صورت مسئله را پاک کرده.. حتی فرار از خانواده باقی  می شد، نشان

 نها بود، نشانه ای از این ضعف بود. آمانده اش، که آرات هم جزئی از 

نجا رفت و فیروزه را آن روز به آی فیروزه فقط در حد شعار نبود. وقتی فردای احرف ه

رد. داشت به گل های باغچه در حال چرخیدن در حیاط و دور باغچه دید، تعجب ک

هنوز روی سرش و کیفی که روی که روسری اش  .لبخند می زد و سرکشی می کرد

 :و پرسید پاهایش بود نشان از این میداد که بیرون بوده. با تعجب جلو رفت و سالم کرد

 پریسا نیومده؟_ 

  :فیروزه با لبخند جوابش را داد و گفت

 ا به کارای ترخیص خواهرش از بیمارستان برسه. نه، امروز رو بهش مرخصی دادم ت_ 

  چرا همسرش کاراش رو انجام نمیده؟_ 

 .ش به خاطر چک برگشتی توی زندانهخواهر شوهر_ 



پریسا  ال آی گوشه لبش را به دندان گزید و فکر کرد خوب شد که این سوال را از خودِ

 ناراحت می شد.  چون مطمئناً ،نپرسیده

 بیرون بودین؟_ 

 آره رفتم از سوپرمارکت شیر خریدم. _ 

  :ال آی با شرمندگی گفت

 خریدم، شما چرا با این حالتون زحمت کشیدین؟ من میومدم می_ 

زحمتی نیست، در ثانی اگه بخوام به  اول اینکه منم توی این خونه زندگی می کنم و_ 

 و توی خونه حبس کنم از زندگی ساقط می شم. رخاطر وضعیتم خودم 

ن آد و با صدایی که لبخند در جای جای ررا به سمت خانه به حرکت درآو ویلچرش

  :مشخص بود گفت

 یادت رفت دیروز بهت چی گفتم؟_ 

ال آی پشت سرش به سمت خانه رفت. کمک کرد تا او وارد شود. فیروزه در حالی که 

  :به سمت اتاقش می رفت گفت

 یه لیوان شیر برام داغ کن بی زحمت. _ 

 :آرامتر که انگار با خودش حرف می زد ادامه داد و با صدایی

 فردا باید به اون گل و درختای بیچاره برسم. _ 

ال آی با لبخند محوی سرش را به طرفین تکان داد. درک چنین آدم هایی واقعا سخت 

را از کابینت بیرون کشید و روی گاز  ظرف شیرداغ کنبود. به آشپزخانه رفت و 



را عوض کند و کلیپس را روی موهای بلندش سفت کند، شیر گذاشت. تا لباس هایش 

 هم به جوش آمد و همراه چند خرما به اتاق فیرزوه برد. 

  :در زد و گفت

 .خانم شیرتون رو آوردم_ 

  .بیا تو_ 

وارد شد. اتاق روشن و نورانی بود. فیروزه کنار گرامافون قدیمی اش روی ویلچرش 

بود. با نزدیک شدن ال آی که با تعجب نگاهش از او به نشسته بود و در حال تنظیم آن 

  :سمت گرامافون و بالعکس می چرخید، گفت

م رو گوش ندادم. نمی دونم این چیزایی که هنگ های مورد عالقه قدیمیآخیلی وقته _ 

شما جوونا گوش می دین چیه، همه اش پر از ناامیدی و شکست.. نه عشقی هست و نه 

 رسیدنی.

 :شت و با لبخند گفتاد، لیوان و پیشدستی خرما را روی عسلی گذال آی خم ش

 منم باهاتون موافقم. _ 

 .خواست عقب گرد کند و برود که فیروزه صدایش زد

محبتی که در صدایش وجود داشت، ال آی را شوکه کرد. لبش لرزید و دلش هوای  

  :مادرش را کرد. به سمتش چرخید و به زحمت با فرو دادن بغضش گفت

 بله؟_ 

 بشین همینجا، کاری نداری که بخوای بری اون بیرون تنها بشینی. _ 



سه ال آی با اشتیاق پیشنهادش را قبول کرد و نشست. فیروزه نگاهش را از بلوز آستین 

ع قرمزش تا شلوار پارچه ای مشکی خوش فرم و موهای بلند و مواجی که نامردانه بر

و در آخر به چشم های درشت و زیبایش  رده بود چرخاندکشان  زیر کلیپس محکم

  :خیره شد و گفت

 .وردیآشیر می  برای خودت هم_ 

 من زیاد دوست ندارم. _ 

اما به سختی مقابل  ؟خواست بگوید دختر عشایر باشی و عاشق شیر و لبنیات نباشی

هنگ بی کالم بود آت گرامافون که در حال پخش مزبانش را گرفت و سرش را به س

 :چرخاند

 آهنگ بی کالم دوست داری؟_ 

خواننده گوش بدم چون هیچوقت حرف چشم و بدن رو یه ترجیحم اینه به صدای _ 

 خوب نفهمیدم و مشتاق شنیدن حرف های آدم ها هستم. 

  :فیروزه به جواب زیرکانه اش لبخند زد و گفت

بان بدن پس یعنی اگه من هم بخوام باهات ارتباط دوستانه داشته باشم باید کمتر از ز_ 

 استفاده کنم و توقع نداشته باشم لفافه هام رو بفهمی؟

ال آی با لبخندی که در کنترلش موفق نبود و گوشه لب هایش را به سمت باال کشیده 

 :بود چند بار سر تکان داد

 .حرف زدن همیشه بهترین راه ارتباطه_ 

که تا وقتی گفته دم ها و نه برای همه حرف ها.. بعضی حرف ها هستن آنه برای همه _ 

 جعبه درخشش اش بیشتره.  ینشدن ارزش دارن ، مثل الماسی که تو



نفسی گرفت و کمی از شیر داغش نوشید. ال آی ساکت بود. نه فکر می کرد و نه حرف 

دل کردن با آدم ها را  و خیلی وقت بود حرف زدن و درد ..می زد. یک سکوت مطلق

 فراموش کرده بود. 

چی باعث شده که توی این سن دو شیفته  ،و به این خونه کشوندهنمی دونم چی تو ر_ 

کار کنی تا زندگیت رو بگردونی اما می دونم که وجود یه مرد توی زندگی نه برای اینکه 

صرفا شکمت رو پر کنه یا سایه ای باالی سرت باشه، برای اینکه روی دیگه و سخت 

وما خیلی زندگی رو نبینی، اون رویی که واسه مردها هم پر زحمته چه برسه برای خان

ضور یه مرد واقعی می تونه آرامش و آسودگی رو به یه زن هدیه کنه و حچون  ،مهمه

 کدوم زن از زندگی ساده اما راحت بدش میاد؟

نگاه کدر شده ال آی، پشت لبخند ساختگی اش پنهان شد یا شاید خودش فکر کرد با آن 

فیروزه را از چشم  و ابروهای باال رفته می تواند ذهن حالت تعجب گرفته به خودش

 هایی که انگار عمق شان را می کاود، پرت کند. 

 فقط نوع اون رو عوض کردین.  ،شما هنوزم توی لفافه حرف هاتون رو می زنین_ 

فیروزه با صدا خندید. می خواست او را تشویق به حرف زدن کند، نه برای جاسوسی، نه 

عف اش بود بلکه برای پیدا کردن برای پیدا کردن جاهایی از زندگی ال آی که نکته ض

 گره های کوری که هر دوی آن ها را به اینجا کشانده بود. 

بلد نباشن از دردهاشون بگن، نمی تونن  تو راه گریز رو خوب بلدی، آدمایی که_ 

 باهاشون کنار بیان. 

با ولی من همیشه برعکس این فکر می کردم، من فکر می کنم وقتی دردی رو _ 

چون  ،بکنی دیگه نیازی نمی بینی اون رو مدام با دیگران قسمت بکنی حلپذیرفتنش 

 دیگه بخشی از وجودت شده. 



 ه رفت. ربا حالت متفکر از روی مبل بلند شد و به سمت پنج

با وجود اینکه به قول شما مردی توی زندگیم نیست تا من با دردهام کنار اومدم، حتی _  

 ره. این بار سنگین رو از روی دوشم بردا

نگاهش را برای ثانیه های طوالنی به حیاط دوخت و فیروزه در سکوت نگاهش کرد، به 

بودند و اندام الغر و  شانه هایی که نسبت به ظرافت دخترانه کمی پهن قامت بلند و

کشیده ای که قوس های زیبایی داشت. به این دختر و زنانگی های کامل نشده ای که 

های روحش، یک دنیا گرما و عشق به خانه و حیاط سرد  می توانست پس از درمان تاول

 . ، نگاه کردپیش رویش هدیه بدهد

 :به عقب چرخید و لبخند گرفته ای به چشم های غمگین و منتظر فیروزه زد

وقت کامال مثل روز اول خوب چاز گفتن و کندوکاو زخم ها فایده چیه وقتی هی_ 

و به زندگی  هخوبحالشون نمیشن؟ شاید بهتره آدمها از یه جایی به بعد وانمود کنن که 

 شون ادامه بدن. 

 :فیروزه سرش را کمی کج کرد

نفس می کشی اما دیگه زندگی نمی بهت گفتم که ناامیدی تیر خالص زندگیه، بعدش _ 

 کنی. 

 ال آی با قدم های کوتاهی از پنجره فاصله گرفت، سایه ای از غم روی صدایش نشست. 

جز ناامیدی خیلی چیزهای دیگه هم هست که همین نقش رو دارن، مثل خواب _ 

شیرینی که وقتی ازش بیدار می شی برات تبدیل به یه کابوس تلخ می شه، مثل یه 

دیل به یه حسرت و یه اشتباه بزرگ انتخاب پر از عشقی که وقتی به خودت میای تب

 شده.



 :پیشروی کرد فروریختنپلک زد، اشک تا نزدیکی 

 مثل پدر و مادر که وقتی نباشن هیچ چیزی جای خالی شون رو پر نمی کنه. _ 

را  فیروزه، قدم هایش به شماره های بیشتر نرسیده بود که زمزمه گذشتاز کنار فیروزه 

 :شنید

 انگار هیچی نیست.  ،مثل عشق که اگه نباشه_ 

لحظه ای مکث کرد، سیبک گلویش تکان محکمی خورد و این بار به جای شهروز، 

همان نگاه ناراحت و پر از بغض آرات در آن روز داغ و نحس، مقابل چشم هایش جان 

 .گرفت. دستش را محکم روی چشم هایش کشید و با قدم هایی بلند از اتاق خارج شد

با صدایی که از شدت بغض  ،ای که غروب آفتاب را نشان می دادفیروزه خیره به پنجره 

 :کهنه ای که چندین سال است با خودش حمل می کند، خراش برداشته بود، تکرار کرد

 مثل عشق که وقتی نباشه، انگار هیچی نیست. _ 

********* 

تاق در قابلمه را گذاشت و روی صندلی نشست تا لوبیا سبزها را خرد کند. پریسا از ا

 :خانم بیرون آمد و در حالی که به بدنش کش و قوس می داد گفت

 قرص هاش رو هم دادم و خوابید. _ 

 .شخصیت جالبی داره_ 

روبروی ال آی به کابینت تکیه زد و با نگاهی به دست های او که در حین کار پریسا 

 :تکان می خورد، سرش را تکان داد



کس و کار درست و حسابی، عجیب تر اینکه و خیلی عجیب.. نه بچه ای داره و نه _ 

خواهرزاده اش هم مثل خودشه، فقط یکی دو بار مادرش رو دیدم که اومده به دیدنش. 

فصل های خاصی از سال رو هم یهو غیبش می زنه و نیست. منم چیزی از خانم نمی 

می پرسم که فکر نکنه قصد فضولی دارم هرچند که اگه بپرسم هم جوابی نمی ده. اما ن

دونم چرا توی همین مدت کم انقدر به دلش نشستی، از منی که چند ساله پرستاریش رو 

 می کنم هم بیشتر. 

ال آی با ذهن درگیر به حرف های پریسا، سرش را بلند کرد و به روی او که دست به 

 :سینه ایستاده و نگاهش می کرد لبخند زد

 برای خودمم عجیبه.. اگه به جواب رسیدی به منم بگو. _ 

 :پریسا با خنده ای کوتاه به لوبیاسبزها اشاره کرد

 کمک نمی خوای؟_ 

 سوالش را با تشکر رد کرد و در سکوت به کارش مشغول شد. 

با صدای افتادن چیزی از داخل اتاق خانم، هر دو سراسیمه به سمت اتاق دویدند. پریسا 

که روی زمین افتاده بود و  فیروزهزودتر وارد اتاق شد و با جیغ بلندش، نگاه ال آی به 

می لرزید، مات شد و در چهارچوب در خشکش زد. مردمک های باال رفته و لرزش 

می داد. ال آی با چشم های گرد روی گونه اش  دست و پایش نشان از وجود صرع

را باز کند صدا  فیروزهکوبید و با صدایی لرزان پریسا را که سعی داشت دهان قفل شده 

 :زد. پریسا با صورتی سرخ سرش را بلند کرد و گفت

 بدو به اورژانس زنگ بزن.. نمی تونم دهنش رو باز کنم قفل شده. _ 



از اتاق خارج شد و با اورژانس تماس گرفت. چند دقیقه سراسیمه به دنبال گوشی تلفن 

هم بهتر شده  فیروزهبعد رسیدند. با معاینه ای کلی گفتند که مشکل خاصی نیست. حال 

و لرزش هایش تمام شده بود اما پریسا اصرار کرد که اگر ممکن است او را به بیمارستان 

د، اتفاقی که سابق بر این پیش منتقل کنند چون می ترسید دوباره حمله هایش تکرار شو

 آمده بود. 

در  فیروزهمبوالنس رفتند. باالی سر آسریع مانتویش را پوشید و همراه پریسا پشت سر 

مد رو آبخش اورژانس ایستاده بود و پریسا بیرون از اتاق در حال حرف زدن بود. وقتی 

  :به ال آی گفت

 ونهقا زنگ زدم، گفت االن خودش رو می رسآبه شریک _ 

ر دپریسا نفس بلندی کشید و  .ال آی با حالتی سوالی ابروهایش را به هم نزدیک کرد

  :حالی که با خستگی روی صندلی ولو می شد گفت

ش رو بهم داده بود که مواقع ضروری باهاش آقا بابک شریک و دوست آقاست، شماره_ 

 تماس بگیرم. 

  :توی دستش انداخت و پرسید مو سرُ فیروزهال آی نگاهی به صورت غرق در خواب 

 قبال هم اینطوری شده؟_ 

آره، وقتی که قرصش رو نمی خوره اینطوری می شه. باز یه مدتی بود فکر می کرد _ 

 دیگه نیازی به قرص هاش نیست و کنار گذاشته بودشون. 

 آقا می دونست این رو؟_ 

 :پریسا سرش را با افسوس تکان داد



رزاده خواهگفتم ولی وقتی تصمیم بگیره کاری رو انجام نده به حرف هیچ کس حتی _ 

 اش گوش نمی کنه. گاهی واقعا از قرص هاش خسته می شه، به زور می خوردشون. 

با ناراحتی به چهره او نگاه کرد و با خودش فکر کرد چرا هر کسی که فکر می کند 

بان است؟ چرا گره ها برای دل های انسان خوبی است با درد و مشکلی دست به گری

ی لب های بی آالیش پر می کشند؟ این سوال، وپاک ایجاد می شوند و خوشی ها از ر

نظام هستی را با قواعدی سفت و سخت تر تبیین و به شبهه ها به گونه ای متفاوت 

جواب می دهد اما ذهن انسان گاهی به قدری خسته می شود که هر عدالتی را هم بی 

 ی تفسیر می کند. عدالت

با صدای مرد جوانی که در حال صحبت با پریسا بود هشیار شد و سرش را که روی 

 .تخت گذاشته و خوابش برده بود بلند کرد

 خودش داره میاد، توی راه بیمارستانه. _ 

 من خبر نداشتم دارن برمی گردن. _ 

یفته، اونوقت بخاله جون به من گفته بود، اما چه می دونستم قراره چنین اتفاقی واسه _ 

 د؟رمی گفتم زودتر بیاد.. باز لج کرده بود و قرص نمی خو

 بله. _ 

با تعجب به پسر جوان نگاه کرد. بابک سنگینی نگاهش را حس کرد و سرش را ال آی 

به طرف او برگرداند. لبخندی که می رفت تا روی لب هایش شکل بگیرد را به سختی 

 :کنترل کرد و قدمی جلو رفت

 شما نیروی جدید هستین؟_ 



هایی درهم نگاهش کرد و بعد از مکثی طوالنی سرش را تکان وال آی گیج و گنگ با ابر

 :داد

 بله. _ 

  :رامی گفتآپریسا که حسابی خسته به نظر می رسید رو به او با صدای 

میری یه آب معدنی از  می دونم مثل من جون توی تنت نمونده اما یه خواهشی بکنم؟_ 

  ؟ه برام بخریبوف

  :ال آی از جایش بلند شد و با استفهام نگاهش کرد

 تو راهه؟ کی_ 

 :پریسا با استرس خاصی جواب داد

که با شنیدن این خبر از زبون آقا بابک داره خونه آقا.. انگار امشب قرار بود برسه _ 

اد اینجا.. انقدر بی خبر میاد و میره هیچ کس متوجه نمی شه. ممکنه بابت اینکه یمستقیم م

 حواسم به خانم نبوده ازم ناراحت بشه. 

  :دستش را فشرد و با لبخندی محو گفتال آی 

 نگران نباش، خودتم می گی که از اخالق های خانوم خبر داره._ 

ز کنارش گذشت و به سمت بابک در راهرو مشغول صحبت با گوشی همراهش بود. ا

بوفه که بیرون از بخش اورژانس بود رفت. وارد حیاط بیمارستان شده بود که با دیدن 

ن هم در حالی که همان پسربچه را در آغوش داشت و با قدم هایی تند به سمت آآرات 

گرد شد.  ممکن خرین حدآشفته به نطر می رسید، چشم هایش تا آمد و آاورژانس می 

 قب کشید و پشت یکی از ماشین های پارک شده ایستاد.خودش را ع



بعد از اینکه او با سراسیمگی وارد اورژانس شد از پشت ماشین بیرون آمد و پشت سر او 

در ذهنش مدام یک احتمال مزخرف را پیش می کشید و امید ته مانده وارد شد. 

های بلند  ن را پس می زد و می گفت چنین چیزی ممکن نیست. نگاهش قدمآوجودش 

مده بود دنبال کرد و با حالتی آن ون بیرآرات را تا اتاقی که دقیقه ای پیش خودش از آ

مسخ شده جلو رفت. از گوشه در اتاق کمی سرش را خم کرد و با احتیاط به داخل نگاه 

 کرد.

با دیدن آرات باالی سر خانم، حس کرد دنیا روی سرش خراب شده. تمام تنش گر 

سوت بلند شبیه سوت قطار در سرش می پیچید. باورش نمی شد تا گرفته بود و یک 

ن نگاه از باال به پاییینش ختم شود. قدمی عقب آاین حد راه های زندگیش به او و 

گذاشت تا برود که به کسی برخورد کرد. وقتی برگشت نگاهش به چشم های پر از 

ت مبه حالت دو به سچرخید و  ،تعجب بابک افتاد که نگاهش می کرد. دیگر نایستاد

خروجی رفت. اشک بی اختیار روی گونه اش راه گرفت. کف دستش را با حرص روی 

برای اولین تاکسی دست بلند کرد. وقتی داخل ماشین نشست، نگاه  صورتش کشید و

ید. دردی که در دلش پیچیده بود زکدرش را بار دیگر به بیمارستان دوخت و لبش را گ

د؟ مطمئن بود که یمدام باید او را در جایی که ایستاده بود می دیف نبود. چرا صقابل تو

رزاده خواهاین شغل نیمه وقت لعنتی و سر درآوردنش از خانه زنی که به گفته پریسا او 

 .اش بود و ال آی در تمام عمرش یک بار هم این خاله عجیب را ندیده بود، اتفاقی نبود

 ال آی و. در این کارها هدفی جز خرد کردن همه طبق یک برنامه از پیش تعیین شده بود

 غرورش وجود نداشت. شکستنو  وانتقام گرفتن از ا

دوستداشتنی روی تخت، چرخید و با نگاهی به پسرش که در  زنبا اطمینان از وضعیت 

آغوش پریسا غرق در خواب بود با اشاره بابک از اتاق خارج شد و رو به او که کنار در 

 :ایستاده بود گفت



 چرا نمی بینمش بابک؟ مگه نگفتی با پریسا اومده بیمارستان؟ _

 :بابک سرش را تکان داد و کوتاه و مختصر گفت

 تو رو دید و رفت. _ 

جیب شلوار مشکی  آرات با کالفگی نفسش را به بیرون فوت کرد و دست هایش را در

 :اش فرو برد وز یر لب گفت

 پس شناخت. _ 

می دم.. فکر هرچیزی رو می کرده جز دیدن تو اونم  بهش حق خیلی شوکه شده بود،_ 

 باالی سر خاله. 

آرات با دو انگشت چشم هایش را فشرد. بابک نگاهش کرد، خسته و کالفه به نظر می 

 رسید اما باید می فهمید قصدش از این کارها چیست. 

ه ها رات چرا این دختر رو کشوندی خونه ات؟ بعد اینهمه سال داری به زمین خاطرآ_ 

 و کینه هات شخم می زنی که چی بشه؟

  :آرات اخم هایش را در هم کشید. با سر به اتاق اشاره کرد و گفت

دکترش چیز دیگه ای نگفت؟ بهش گفتی که ما حریفش نمی شیم و باز قرص هاش _ 

 رو قطع کرده؟

 :بابک با افسوس سرش را به طرفین تکان داد

 تو نخوای حرف بزنی، نمی زنی. _ 

 ؟ارک ال آیمد_ 

 قای فتحی داد به من.. این مدارک به چه دردت می خورن؟آآره _ 



 برای اینکه همه چیز عادی به نظر برسه الزم بود. _ 

 این مدت تو تونخواه که سر دوست چندین ساله ای که »مد که بگوید آتا نوک زبانش 

ی زانویش را دبلناما با نفس « .شیره بمالی ،از خودت بهتر شناخته، به روش پسرت ور

تکیه داد و مدارک را از داخلش بیرون کشید. پوشه را به  زانویشخم کرد، کیفش را به 

مد عکس پرسنلی ال آی را از سر آدست او داد. آرات چرخید تا برود که یادش 

عکس سه در چهار را از  .کنجکاوی نگاه کرده و فراموش کرده بود در جایش بگذارد

 :تداخل کیف برداشت و گف

 وایسا، اینم هست._ 

آرات روی پاشنه پا چرخید و با دیدن عکس ال آی در دست او، دوباره اخم های 

  :غلیظش به هم گره خورد و با لحنی شاکی به بابک نگاه کرد

 اینو چرا برداشته بودی؟_ 

  :بابک حیرت زده از این تعصب و خشم، دست هایش را از هم باز کرد و گفت

فقط می خواستم ببینم چه شکلیه. فکر نمی کردم به این  ..نجکاویکسر  زهمینطوری، ا_ 

 زودی حضوری مالقاتش کنم. 

  :رگ گردنش بیرون زد ،دست آرات کنار پایش مشت شد

 هر شکلی که باشه، دیدن داره؟ نباید عکس رو از پوشه در میاوردی. _ 

  :بابک با خنده و تعجبی توامان گفت

 کوتاه بیا داداش، یه عکس پرسنلی که این حرف ها رو نداره. _ 



شانه نات با خشم قدمی جلو گذاشت و دستش را باال آورد و مقابل صورت بابک به رآ

 :تهدید یا تحکم گرفت

 می دونی که این عکس و این آدم برای من چه معنایی داره. _ 

دت کرده بود، مخصوصا وردن هایش عاآ بابک با آرامش پلک زد. به این زود جوش

 وقتی پای ال آی وسط بود. 

 ناموسته پس ناموس منم هست. می دونم داداش، اگه دخترعموته، اگه _ 

حاال با دست . می دانست در این سالها چقدر با خودش جنگیده ،آرات را می شناخت

خودش را در از این به موسسه اش کشانده تا بیشتر  و خودش عامل عذابش را به خانه

 سوخته گذشته اش غرق کند.  آتش احساسِ

رامش می رسه داری خودت رو درگیر یه آچرا حاال که زندگیت داره به  .نگرانتم_ 

 این دختری که من دیدم...؟ ماجرای تازه می کنی

 بابک!_ 

 صدای پر از تحکم آرات باعث شد بابک ساکت شود و نگاهش کند. 

 بی زحمت بچه رو بردار و ببر خونه، به پریسا می گم امشب بمونه پیشش. _ 

 بابک سر تکان داد و از کنارش گذشت.

آرات روی اولین صندلی نشست و در پوشه را باز کرد. کپی شناسنامه اش را برداشت و 

ن با مشت شدن ابه برگه دومش نگاه کرد. آه بلندی که از سینه اش خارج کرد، همزم

وی پایش بود، حدسش را می زد. چشم هایش را محکم روی هم فشرد و دستش ر

سرش را به دیوار تکیه داد. بابک از گوشه در نیمه باز اتاق، با افسوس و ناراحتی نگاهش 



از برگه درون دستش به سمت چهره در هم فرورفته آرات کشیده شد. چرا به فکر 

 او، چیست؟خودش نرسیده بود که مقصود آرات از گرفتن مدارک 

***** 

وقتی مثل همیشه پریسا در را باز کرد، سریع وارد خانه شد. با دیدن پسر او که گوشه 

حیاط توپ بازی می کرد، نگاه کدرش را به قدم های نامتعادلش داد و با خودش فکر 

کرد چرا اثری از همسرش در این خانه نیست؟ اگر او اینجا زندگی می کند بی شک باید 

 !باشدنجا همسرش هم ای

ا بحاال می فهمید که انسان ها به اندازه همزیستی شان فامیل یا خانواده می شوند و اگر 

نزدیک ترین فرد هم خون ات هم دیداری نداشته باشی، بعد از مدتی حتی در ذهنت هم 

 او یک غریبه خواهد بود که تصویر ذهنی ات از چهره اش تار و محو خواهد شد.

برای ال آی ایجاد کرده بود اما  اوهوالت زیادی را در زندگی چندین سال نبودنش مج

ور برایش مهم آهیچ کدام جز خالص شدن از این وضعیت غیرقابل تحمل و خجالت 

 نبود. 

وارد خانه که شد، نگاهش را با احتیاط در اطراف چرخاند و امیدوار بود همین یک بار 

 شانس با او یار باشد و آرات در خانه نباشد. 

نجا که اهم ،مد و با سالم ریزی به سمت اتاق کنار آشپرخانهآصدای پریسا به خودش  با

چنددست لباس و حوله کوچک و کمی خرت و پرت دیگر داشت رفت. دیشب که با 

ه اش رسید، در تاریکی روی زمین نشست و تا مدت ها به نصورت خیس از اشک به خا

ب سوالش می گشت به نتیجه ای نمی هرچه در ذهنش به دنبال جوا .نقطه ای خیره شد

رسید. نمی فهمید چرا آرات این بازی را ترتیب داده و هدفش چیست.. دوست داشت 

ن بخش از گذشته شان که غرورش را شکسته بود نادیده بگیرد و خودش را کامال تبرئه آ



رد و حاال ن خیریه کآکند اما باورش برای اینکه کار اشتباهی انجام نداده بود او را پایبند 

 حس می کرد، با سردرآوردن از این خانه به سخره گرفته شده. 

 :وسایلش را برداشت و از اتاق خارج شد. پریسا با تعجب نگاهش کرد

 چی کار می کنی ال آی؟_ 

صدایش بر اثر اشک هایی که تمام دیشب از سر بی کسی اش ریخته بود، گرفته شده 

 :بود

 اینجا کار کنم.می خوام برم، دیگه نمی تونم _ 

 چرا؟ اتفاقی افتاده؟_ 

مد و به چهره گرفته و چشم های پف کرده او نگاه کرد و شوکه آپریسا قدمی دیگر جلو 

 :پرسید

 تا دیشب که همه چی مرتب بود، چی شده یهو؟ _ 

 :شانه هایش را باال انداخت و گفت

 خیلی طوالنیه، نمی دونم از کجاش باید بگم.. بهتره سریع تر برم. _ 

 :پریسا بازویش را گرفت تا او را متوقف کند

 که اینجا بودی چی؟ یولی پس، حقوق این یه ماه_ 

  :با دلچرکینی گفت

 من چیزی نمی خوام. _ 



گرفت و او  با احساس سنگینی نگاهی که مثل تیر قلبش را نشانه گرفته بود، سرش را باال

یادش رفته بود که این خانه دوبلکس است و غیبت او  .را در کنار نرده های طبقه باال دید

 در طبقه اول نشان از نبودنش نیست. 

 :صدای پریسا را شنید

 بگی چی شده؟وای اینطوری که نمیشه، حتما یه اتفاقی افتاده.. نمی خ_ 

  :همانطور که نگاهش به او خیره بود، زیر لب گفت

 .بهتره از اون بپرسی_ 

 :پریسا با تعجب نگاه او را دنبال کرد

 از کی؟_ 

 .من باید برم_ 

زمزمه اش را با قدم هایش به سمت در ورودی به اتمام رساند. هنوز چند قدم بیشتر 

 :نرفته بود که صدایش را از همان قسمت خانه، شنید

 .ال آی_ 

پسرعموی گذشته، هم خون گذشته که ستاد. صدا، همان صدا بود.. صدای یسرجایش ا

تا جایی که برای به سخره گرفتن و خرد  ،حاال انگار غریبه تر از هر غریبه ای شده بود

 کردنش نقشه بچیند. 

 :خواست بی توجه برود که دوباره صدای محکمش در خانه پیچید

 بیا اتاقم، کارت دارم. _ 



نرده ها تکیه داده و دست دیگرش را ن باال ایستاده بود، دستش را به آبه عقب چرخید. 

همان نگاه از با  در طبقه باالی خانه اش .در جیب شلوارش فرو برده و نگاهش می کرد

 باال به پایین که او از آن بیزار بود. 

دستش کنار پایش مشت شد و بی توجه به نگاه های گرد و متعجب پریسا با قدم هایی 

ن را اید یک بار برای همیشه این کینه و دشمنی پنهرفت. با ه هالبلند و پرصدا به سمت پ

 که فقط از طرف او بود، مثل همان احساس قبلی اش، خاتمه می داد. 

وقتی به طبقه باال رسید آرات هم به اتاقش رفته و در را نیمه باز گذاشته بود. بدون در 

 زدن وارد شد و او را میان اتاق بزرگ دید. 

 بدون اینکه سالم کند، اخم هایش را توی هم کشید. 

 قبال انقدرا هم بی ادبی نمی کردی، به بزرگتری و کوچیکتری احترام می ذاشتی._ 

براین این کارها،  خودتم می دونی که برای سالم و احوالپرسی صدام نکردی چون ذاتاً_ 

 برای پرسیدن حال من خیلی دیر شده. 

 :هنده ای نگاهش را به چشم های ال آی هدایت کرد و گفترات با خونسردی ازار دآ

تو که اعتقاد داشتی نیازی نیست کسی نگران خوب بودن حالت باشه چون بلدی _ 

 چطور همیشه خوب باشی.

دم تیزی مثل ال آی واضح و روشن بود. می آاین جمله های پیچیده در لفافه، برای 

ش را ترمیم کند؟ غروری که هیچ خواست با به رخ کشیدن شکست زندگی اش، غرور

 وقت ال آی برای شکستنش تالشی نکرد چون برایش عزیز بود!

می بینی که امروز جلوت ایستادم، سالهاست تنهام اما هنوزم  .هنوزم همین رو می گم_ 

 خوبم. 



آرات پوزخند پرصدایی زد. دست ال آی کنار پایش مشت شد. آرات با دست به او 

 :اشاره کرد

خط خورده شناسنامه ات چی؟ اونم نشونه دوم این میگی خوب بودن؟ صفحه تو به _ 

 همین خوب بودنه؟

 ال آی دندان هایش را محکم روی هم فشرد. 

زندگیم پس برای همین از طریق آقای فتحی من رو کشوندی به این خونه؛ که اول از _ 

 سردربیاری و بعد با حرفات سعی کنی غرور زخمیت رو ترمیم کنی؟

دلیل فرار کردنت رو درک میکنم. ال آی شاهسون، تاج ایل بزرگ شاهسون چه زندگی _ 

 ای برای خودش ساخته!

 این زندگی نمی بینم.  تویمن هیچ ایرادی _ 

خیلی سعی می کرد که خونسرد باشد اما گرمای عصبانیت دویده در گونه هایش و آن 

 نگاه تیز و سرخ، تمام تالشش را به باد می داد.

کج بود. شاید حتی خودش  یآرات پر از احساس های متناقض و روی لبش لبخند نگاه

 چیست.  هم نمی دانست دلیل این رفتارهایش دقیقاً

به خاطر رسیدن به چنین روزی و داشتن همچین زندگی ای گذشته ات رو، _ 

 خوشبختیت رو تباه کردی؟

نده به چشم های خنجر برّ ال آی چند قدم جلو رفت. مقابل آرات ایستاد. نگاهش را مثل

  :آرات پرتاب کرد و با لحنی محکم و مطمئن گفت

این زندگی رو هم خودم انتخاب کردم پس  .هرچی که بوده رو خودم انتخاب کردم_ 

تنها بدهکاری من به خودم  .بابتش نه ذره ای پشیمونم و نه توضیحی به کسی بدهکارم



م هست که ونودام و بودن توی خونهدر کنار خ حضورند سال محروم شدن از چبابت 

 بابت اون هم تو باید بهم جواب پس بدی نه من به تو!

 :رات باال رفت و خندید. خنده هایش پر از حرص بودآابروهای 

دیگه زندگیت برای من اهمیتی نداره، خودت خواستی که امروز به اینجا برسی که _ 

ی و مجبور بشی برای تامین نکن صبربرای کار کردن توی خونه من، یه لحظه هم 

 ..مخارجت شبانه روز بدوئی اما تو، با انتخابت و با رفتنت همه چیز رو داغون کردی

زندگی عموم رو، شادی هاش رو، تو لبخند رو از لب های مردی که بعد از پدرم تنها 

 .دوست و تکیه گاه من بود گرفتی.. تو اونو شکستی

مده و فشرده آصدایی که هر لحظه بلند تر می شد و مشتی که مقابل صورت ال آی باال 

 نشان از زخم های کهنه اما بدون درمان قلبش داشت. ،شده بود

شان را نمی داد چون به  اشک در چشم های ال آی غوطه ور بود اما اجازه سرازیر شدن

 باشد.  مندش قدرتبود همیشه و در هر حالتی در زندگی ا خودش قول داده

اون زن و شوهر پدر و مادر من بودن، یادت نره اونی که با گرفتن دخترشون ازشون _ 

 بختی رو هم ازشون گرفت تو بودی نه من. شلبخند و خو

در مقابل چشم های خیس و سرخ آرات عقب عقب رفت و بعد چرخید و خواست از 

 :رات متوقفش کردآاتاق بیرون برود که صدای 

اینهمه اتفاق و اینهمه سال، بعد از اون مهر طالقی که توی شناسنامه ت دیدم  زابعد _ 

فکر نمی کردم وقتی روبروم می ایستی هنوزم همون ال آی ده سال پیش باشی و شاید از 

اون هم به خودت مطمئن تر.. هنوزم می گی انتخابت بود؟ اون آدم اگه انتخاب درستی 



ش به اینجا ختم نمیشه، انتخاب درست تبعاتی به این بود چرا نموند؟ انتخاب درست ته

 بزرگی نداره. 

 برنگشت. نگاهش به روبرو خیره شد. پلک زد تا اشکش نریزد. 

آرات چند قدم به او نزدیک شد. از پشت سر نگاهش کرد. حسرت و خشم همزمان در 

 :پریدتی پشت لب هایش اسیر شده بود باالخره بیرون خدلش جوشید و حرفی که به س

چقدر بهت گفتم اون آدم به دردت نمی خوره، چقدر گفتم این کار رو نکن ولی _ 

 کردی. 

 ال آی چرخید، نگاهش درون چشم های سرخ آرات نشست. 

ده سال پیش بود، چون انتخاب  اون کار رو کردم چون اون بهترین انتخاب برای ال آیِ_ 

 قلبم بود. 

دیوار کنار دستش کوبید. قلب ال آی در سینه مشتش را به  .رات بیرون زدآرگ گردن 

 :اش فرو ریخت و صدای بلند آرات سکوت خانه را در هم درید

هر بار که این حرف رو زدی قلبم از سینه ام زده بیرون، ده سال پیش هم همینطور.. _ 

نابود می کنه.  ومن می دونستم که این عالقه تو ر .این عالقه تو رو به نابودی کشوند

بهت گفتم نرو، گفتم بمون.. به خاطرت اومدم و پا پیش گذاشتم اما تو چی کار کردی؟ 

هنوزم  ،میز و این شکست لعنتیآهنوزم بعد ده سال بعد اون طرد شدن تلخ و حقارت 

 توی چشم هام نگاه می کنی و از عالقه پوچی که داشتی دم می زنی. 

رات آشفته، آراتی که امروز آال آی تاثیر نداشت. به این حرف ها ذره ای بر باورهای 

 :دقیقا شبیه همان ده سال گذشته اش شده بود نگاه کرد و گفت



االن شکست خوردم اما اگه دوباره برگردم به ده سال پیش، باز هم همین درسته _ 

 انتخاب رو می کنم، البته با پاک کردن یه سری اشتباهات از زندگیم. 

اش  هتنها تغییرش پختگی چهر ،این دختر همان ال آی گذشته بود ک زد.پل چندبار راتآ

بود که خودش نمی دانست که زیباترش کرده. پلک هایش را روی هم فشرد، نفس 

 :بلندی کشید. سیبک گلویش محکم تکان خورد و با صدایی خشدار گفت

م وایسا.. با حاال که این زندگی و تمام تبعاتش رو پذیرفتی، پای همه اتفاق هاش ه_ 

تو که ادعا می کنی فرقی  همین فامیلی شاهسون توی خونه یه شاهسون دیگه کار کن.

 نداره کارفرمات کی باشه؟ برای منم فرقی نداره، قراره در ازاش پول بدم. 

حرف ها و نیش و کنایه هات دل من رو نمی » ال آی نگاهش را از او گرفت و با گفتنِ

« ل دل خودت رو خنک کنه تا به بخشی از هدفت رسیده باشیسوزونه اما امیدوارم حداق

درون چشم هایش را  رات و اشکِآروی لب های  از اتاق بیرون رفت و لبخند غمگینِ

 ندید.

ن ایستاد. می خواست از این آهسته و لرزان به سمت پنجره رفت و پشت آبا قدم هایی 

به کینه  .دش اطمینان نداشتهم به خو رات دیگر به او نشان بدهد اما خودشآپس یک 

های زودگذری که با دیدنش دود می شدند و به هوا می رفتند و به خونسردی های 

  اطمینان نداشت. ساختگی که در حضورش بی معنا می شدند

هایی بلند و سری که نه پایین افتاده بود و نه خم شده بود م نگاهش روی او بود که با قد

تشی در قلبش زبانه می کشید که آقلبش مشت شد.  به سمت در می رفت. دستش روی

اند و هنوز هم خاموش نشده بود که با دیدنش، زده سال بود خیمه زندگی اش را می سو

 شعله ور تر شده بود.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  «فصل دوازدهم»

خودش هم می دانست که نباید اینطور شود. می دانست که فکر و عقلش باید مقابل هر 

ن جمله هایی که از زبان او شنید فقط چند آاحساسی را بگیرد. مدام با خودش می گفت 

ممکن بود  .جمله ساده بود که برای پسری مثل او می توانست هیچ معنایی نداشته باشد

رزاندن دل ال آی نگفته باشد و تنها هدفش چاپلوسی ن جمله ها را به قصد لآاصال 

 باشد.

ظاهر برای درس ه ب ه بود.با آی سودا روی زمین پهن شده بود و پاهایش را دراز کرد

مده بودند اما تمام نگاه ال آی همراه با حواسش در اطراف می گشت بلکه ردی آخواندن 

مده بود اینجا تا او را آید، امروز از او پیدا کند. گفته بود باز هم به مخفی گاهش می آ

 ببیند اما او نیامد. 



بی حوصله از جایش بلند شد و به سمت خانه راه افتاد. آی سودا با اعتراض پشت 

بودند که آرات صدایشان زد، با نارضایتی به سمتش راه  . نزدیک آالچیق هافتسرش ر

 :و پرسیدت خواهرش کشاند مکج کرد. آرات نگاه گذرایش را از او به س

 درس ها خوب پیش می ره؟_ 

نگاه آی سودا به سمتش کشیده شد. تا دهان باز کرد حرفی بزند و چغلی ال آی را بکند، 

 :او بازوی آی سودا را به صورت نامحسوس فشرد و خودش رو به آرات جواب داد

 خوب پیش میره، ممنون. _ 

ی اش را باریک کرد. سری آرات ابروهای بلندش را به هم نزدیک کرد و چشم های عسل

  :گفت ،به رضایت نکان داد و با نگاهی به حواس پرت شده ال آی و صورت درهمش

ساعت وقت  خوبه.. من توقع ندارم همه روز رو درس بخونین اما هر روز یکی دو_ 

 بذارین. ال آی...

 .با صدای او شانه اش پرید و به سمتش چرخید

 تو سال بعد کنکور داری و از آی سودا هم وقتت کمتره، لطفا بیشتر دقت کن. _ 

د. همیشه از اینکه خودش را بزرگتر ال آی هنمی دانست این نگرانی ها چه معنایی می د

ن هم دقیقا یک روز بعد از دیدن شهروز در آبداند عصبی می شد و توی این موقعیت و 

 نها چیزی که فکر نمی کرد درس بود.ن حرف ها به تآمخفی گاهش و شنیدن 

سرش را تکان داد و خواست به سمت آالچیق شان برود که شهروز را از دور دید که با 

اسب می آید. سر جایش خشکش زد و با خودش فکر کرد این پسر تهرانی چطور 

توانسته اسب سواری را یاد بگیرد و در ذهنش مدت زمان بودن او در میان این ایل را 

انگار تازه او را می دید. بعد از اینهمه مدت به کرد و به زمانی بالغ بر سه ماه رسید. محاس



، از پوشش تا لحن حرف شتازه توجهش به سمت اوجلب شده بود. پسری که همه چیز

برایش  ،تی که در لحنش داشتن فارسی روان و بدون لهجه اش تا نوع صمیمیّآزدن و 

 جدید و جذاب بود.

« آرات خان» از اسب پیاده شد و با صدا کردنِ .نها رسیدآاهش کرد که به انقدر خیره نگ

گاهش را از او گرفت و به کتاب درون نمد. ال آی با دستپاچگی واضحی آ شانبه سمت

بزرگش برخورد می کرد و آهنگ خفیفی از خش خش  یایلیقدستش که با شیرازه های 

گرفت. رد شدن او را از کنارش حس  خیره شد و گوشه لبش را به دندان ،ایجاد می کرد

ره او را یکرد اما سنگینی نگاهش را نه.. با خودش فکر کرد چرا انتظار داشت که نگاه خ

ایجاد شده جز اینکه با دو سه جمله  ،ببیند؟ مگر چه تفاوتی در شرایط خودش به سمت

 ساده و پیش و پا افتاده قلبش لرزیده و تمام فکرش معطوف او شده؟

نکه کنجکاوی به خرج بدهد و بماند تا حرف آخودش حرصش گرفت و بی از دست 

های آن دو را بشنود به سمت آالچیق خودشان رفت. کتاب را روی میز چوبی اش 

 گذاشت و کنار آن نشست و زانوهایش را بین دست هایش گرفت. 

و دخترک ندانست که در همان چند لحظه کوتاه شهروز با دیدنش چه قدر انرژی گرفت 

که می رفت تا روی لب هایش یک قوس بزرگ بسازد را به سختی کنترل  چطور لبخندی

ن هم در آر نخوردن روی صورتش کرد. دخترک نفهمید که کنترل کردن نگاهش برای سُ

اهند بگیرند. ورات چقدر برایش سخت بود، انگار که جانش را بخآمقابل چشم های تیز 

ای پایان نامه اش نشسته بود. دستش را به گلیم او هم در آالچیق خودش، کنار برگه ه

زیر پایش تکیه داده و چشم هایش روی نوشته ها می لغزید و همه کلمه ها را فقط یک 

 «ال آی»: چیز می دید

  !بود و بس شو طرح چشم هایاو انگار هر جایی از دنیا را نگاه می کرد اسم 



دراز کشید و چشمش را به سقف دستش را بین موهایش فرو کرد و روی زمین طاق باز 

دوخت. در دل آرزو کرد این تابستان هیچوقت تمام نشود و این پایان نامه تا ابد طول 

بکشد. از فکر خبیثانه ای که در ذهنش نشست لبش به خنده باز شد. تصمیم داشت پایان 

  :نامه اش را طول بدهد. زیرلب گفت

 ؟کی گفته من دو هفته دیگه از اینجا می رم_ 

ه های سبالن، میان ایل بزرگ شاهسون، داشت عشقی ودر میان دشت سرسبز دامنه ک

زیادی با خود داشته باشد، عشقی که سر و صدای اتفاق های اتفاق می افتاد که قرار بود 

 زیادی ایجاد می کرد. 

***** 

به دشت و سرسبزی های محیط زندگی اش،  زدن ال آی به اسبش پناه برده بود تا با دل

با آراز، اسمی که می از فکر و خیاالت این روزهایش بگذرد و به آرامش برسد. ک

خودش برای اسبش انتخاب کرده بود در دشت می تاخت که کسی صدایش زد. اسب 

 بی آنکه ال آی فرمان بدهد قدم هایش را کند کرد. خودش بود، اما این بار روی اسب. 

  :اخت و گفتبا لبخند نگاهی گذرا به چشم های ال آی اند

 نبار منم مثل تو سواره هستم، هرچند پیاده دنبالت دویدن هم غنیمت بزرگیه برام!یا_ 

ادی شد، ظاهر سرسختش هیچ نشانه ای از وجود پر از شابروهای ال آی به هم نزدیک 

 نداشت.  از دیدن او، اش

 چیزی شده که صدام کردین؟_ 

به سمت صورت دخترک نچرخد و او  هناقشهروز با نگاهی که خیلی سعی می کرد مشتا

  :را زیر نظر نگیرد، سرش را به طرفین تکان داد و گفت



دیدم داری اسب سواری می کنی، فکر کردم شاید این گشت و گذار باعث بشه من هم _ 

 بتونم از این ناشی بودن بیرون بیام و این اسب بیچاره رو انقدر اذیت نکنم.

دستی به سر اسب کشید. نگاه ال آی به سمت اسب کشیده شد. یکی از اسب های  و

 آرات بود. پس به او اسب داده بود تا تمرین کند و یاد بگیرد. 

 کی بهتون یاد داد؟_ 

  :شهروز رد نگاه او را دنبال کرد و به اسب رسید. لبخندی زد و گفت

 اسب سواری رو؟ پسرعموتون آرات خان!_ 

آی باال پرید. آرات به قدری درگیر بود که برای این کارها وقت نداشته باشد  ابروهای ال

د فهمید واد داده و اسب خودش را به او سپرده، می شیاما اگر به شهروز اسب سواری 

 . دکه واقعا شهروز را آدم قابل اعتمادی می دان

افتاد و شهروز هم افسار آراز را کشید و با فشاری که با پایش به پهلوی اسب داد، راه 

 پشت سرش به حرکت در آمد. 

 کی تحقیق تون تموم میشه؟_ 

 از تحقیق من فقط دو هفته دیگه باقی مونده. _ 

 قلب ال آی با این حرف در سینه اش فرو ریخت و نگاهش کدر شد.

ولی من تصمیم دارم تابستون رو هم اینجا باشم. می خوام گزارش کارم رو هم همینجا _ 

هرچند که تحقیقات میدانیم تموم شده. اما اینی که بهت گفتم رو  ،تکمیل کنمبنویسم و 

  .به هیچ کس نگو



شهروز که حاال با اسبش کنار او حرکت می کرد  ال آی با تعجب سرش را چرخاند و به

 :نگاه کرد

 چرا؟_ 

ت که او برای این اندازه از پاکی سمد و ال آی تعجب کرد اما ندانآلب های شهروز کش 

احساس های زیادی خرج می و بی ریایی که پشت چهره تیز و زرنگش وجود دارد، 

 کند. 

چون اگه بفهمن کار من اینجا تمومه اجازه نمی دن بیشتر بمونم ولی من نمی خوام _ 

 برگردم تهران. 

همد معنای فچشم های ال آی باریک شد، انقدری شامه اش خوب کار می کرد که ب

جمله او چیست اما دوست داشت از زبان خودش بشنود و هیچ حدسش را نمی زد 

عشق  جمله ای که می شنود خانه دلش را ویران کند و دوباره از نو، این بار با خشتِ

 بسازد. 

باید برای برگشتن عجله داشته باشین چون نه  چرا نمی خواین برگردین؟ شما که اتفاقاً_ 

 دمای اینجا براتون بیشتر از غریبه هستن!آندگی عادت دارین و نه به این نوع ز

ه دشهروز افسار دلش را کشید تا بتازد، مثل افسار همین اسب که هم برای ایستادن کشی

 ش!می شود و هم برای تاختن

ورد و با نرمی آسرش را آرام تکان داد و نگاهش را با احتیاط تا صورت دخترک باال 

  :بود گفت لحنش که خاص خودش

ولی من دوست ندارم برگردم چون اینجا کسی هست که دست و پای دلم رو برای _ 

تالش می کنم بهش بگم که توی دلم چی می گذره اما دختر خیلی  .رفتن بسته



مثل زهر چشم گرفتن از نامحرم به خاطر لمس  ،سرسختیه. اسب سواری هم خوب بلده

 روسریش!

به تپیدن کرد و گرما به گونه هایش هجوم آورد. نگاه قلب ال آی با تمام قدرت شروع 

 داغش را بدون آنکه زاویه بگیرد به اسبش دوخت و دست هایش سست شد.

همین . شهروز از گوشه چشم به گونه های سرخ دخترک نگاه کرد و قلبش فروریخت

هر  .دقلب هایی که با تمام قوا می تپیدند، می توانستند بهترین موسیقی مابین شان باشن

دو می توانستند احساسات عمیق طرف مقابل را بشنوند، با همین گوش هایی که یک 

 عمر موسیقی زندگی را شنیده اند!

شهروز ی بلند باالیی که گفت آراز را به تاخت به سمت دامنه های کوه راند. ال آی با هِ

 ماند و نگاهش کرد.  همانجا

هروقت می رفت تا مثل قبل از طبیعت  .دو دیدار بعدی شان در مخفی گاه ال آی بود

رود  ینجا مآلذت ببرد یا نفسی تازه کند، او را در آنجا می دید. گفته بود که هر روز به 

به این امید که ال آی هم بیاید و بتواند ببیندش اما ال آی با وجود همه شوق و تمایلش 

همین  .جتناب می کردنها اآمد و از آاین قرارهای یواشکی خوشش نمی  زبه دیدن او، ا

شود و حتی وقتی مقابل آالچیق شان همدیگر را می  باعث شده بود که از او فراری

دیدند او زود نگاهش را بگیرد و به دنبال برادر کوچکش پاشا بیفتد تا تنها نباشد که مبادا 

و شهروز بخواهد چند کلمه ای با او حرف بزند اما این گریزها نه تنها شهروز را ناراحت 

عصبی نمی کرد که میل او را به دوست داشتن ال آی و خواستنش برای همیشه، بیشتر و 

افتاد و مثل آهوی گریز پایی شده بود که شهروز  یبیشتر می کرد. همین که در دام او نم

می گذاشت او از آن ها فرار می کرد، شهروز را برای دیدن او مشتاق کمین هرچه برایش 

 ماه شده بود و مدام پشت ابرها پنهان می شد. ، به مانند اسمش قیقاًتر می کرد. شده بود د



ال آی دوست داشت او را ببیند. اما در درونش جنگ به پا بود. تربیت چندین ساله و 

سبک زندگی اش به او یاد داده بود که هر چیزی حتی عشق قداست و حرمتی دارد که 

را با هم ببیند و آبروی چندین ساله پدر و رفی از اینکه کسی آنها طنباید شکسته شود. از 

متعلق به قلبی بود که با تپش  ،خانواده اش به خطر بیفتد می ترسید اما کفه سنگین تر

های مداومش او را جان به لب کرده بود. همین شد که پاشا را بهانه کرد و بعد از ظهر 

ق شهروز یالچوقتی خانواده اش استراحت می کردند دست او را گرفت و به سمت آ

 رفت. 

  :پاشا با اعتراض گفت

اون بهتر از این تهرونی می تونه  ،من خودم اشکالم رو از پسرعمو آرات می پرسم_ 

 ش بکنه.. ریاضیش خیلی خوبه، تازه لیسانس هم داره. حلّ

رات است و دوست دارد شبیه او بشود اما با چشم آمی دانست که پاشا تا چه حد شیفته 

  :ه گفتغرّ

 داره شهروزخان فوق لیسانس رو می خونه.  ساگه پسرعمو لیسان_ 

 خان نیست، بهش نگو خان!_ 

ال آی با حرص نگاهش کرد. اگر به وجودش احتیاج نداشت مثل همیشه یک پس 

 گردنی نه چندان محکم حواله اش می کرد. 

می لرزید، مقابل آالچیق او که رسیدند ایستاد. نفسی تازه کرد و با صدایی که به وضوح 

 :اسمش را صدا زد

 آقا شهروز؟ _ 



ن هم مقابل خانه اش آمد و با دیدن او آدقیقه ای نگذشت که شهروز از آالچیق بیرون 

تعجب کرد. نگاهش از چشم های به زیر افتاده او به سمت پاشا که دست در دست او با 

 :اخم و نارضایتی نگاهش می کرد چرخید و بعد با لحنی سوالی پرسید

 در خدمتم، مشکلی پیش اومده پاشاجان؟_ 

وز رال آی دستش را فشرد و رو به شه ،تا پاشا با ترشرویی دهان باز کرد که جواب بدهد

  :گفت

پاشا فردا امتحان ریاضی داره اما چندتا اشکال داره، می خواستم اگه زحمتی نیست _ 

 شما بهش توضیح بدین. 

ه بود دوام بیاورد که با بهانه ای در این چشم های شهروز برق زد. پس دخترک نتوانست

 ، به سراغش آمده بود. حد واضح

 :کنار ایستاد و با دست تعارفشان کرد تا داخل شوند

 من درخدمتم، بفرمایید. _ 

یمان شد اما برای برگشتن دیر بود چون پاشا شال آی یک لحظه از کاری که کرده بود پ

قسمت باالی آالچیق نشست. شهروز به  بچه باهوشی بود و شک می کرد. کنار پاشا

شت و با اسمتی رفت و دقیقه ای بعد با دو استکان چای و نقل برگشت. مقابلشان گذ

  :تواضع و مهربانی گفت

بفرمایین، ببخشید نمی دونستم شما قدم رنجه می کنید وگرنه حتما میوه و تنقالت می _ 

 خریدم. 

  :پاشا گفتال آی با صدای بی نهایت ریزی تشکر کرد و 

 همینا خیلی هم خوبه ممنون. _ 



نگاهش اول روی ال  .شهروز کتاب ریاضی پاشا را به سمت خودش کشید و بازش کرد

 :که به فرش دست باف زیر پایش خیره بود، لغزید و بعد رو به پاشا پرسید آی

 کجاها اشکال داری؟ _ 

ایل او زیرچشمی نگاه نها مشغول حل کردن مسائل ریاضی بودند و ال آی به همه وسآ

کنارش یک کیف  می کرد. میز چوبی کوچک که یک عالمه برگه روی آنها بود و در

. گوشه ای از آالچیق یک کمد .مشکی برای لپ تاپ اش و یک کیف چرم قهوه ای دیگر

خچال. کتری هم در کنار اجاق کوچک قرار داشت. همه چیز به یکوچک بود و یک 

خودشان بودند جز تعدادی برگه که مقابل میز روی زمین جای  صورت کامال مرتبی در

 پهن شده بود و بالشتی که در کنارش قرار داشت. 

 :سنیگینی نگاهش با صدایش همزمان شد

 چاییتون سرد شد ال آی خانم. _ 

د، به نگاه منتظر او لبخندی زد و با دست لرزانش استکان را رسرش را کمی باال آو

برد. همان لبخند، ستاره های قلب شهروز را روشن کرد. به برداشت و به سمت دهانش 

رغ از حال و هوای اسختی نگاه از او کند و به دفتر تمرین مقابل دستش نگاه کرد. پاشا ف

 ن دو با دقت به توضیحات شهروز گوش می داد اما گاهی سررشته کالم از دستآ

رسید با تصمیمی آنی در می رفت چون حواسش پی دخترکی بود که به نظر می  شهروز

 و شاید کمی پشیمان!است اما حاال معذب  استمده آ

 :جمع شد ال آی تمام شدن تمرین هایشان، با حرف پاشا حواس زبعد ا

 ممنون عمو، همشون رو یاد گرفتم. _ 



سرش را بلند کرد و با نگاهی کوتاه به شهروز که با لبخندی محو به پاشا نگاه می کرد 

  :گفت

 دستتون دردنکنه. _ 

 :شهروز سرش را کج کرد

 خواهش می کنم. _ 

 و منّ سراسیمه از جایش بلند شد. نگاه متعجب شهروز همراهش کشیده شد. با منّ

  :گفت

 یعنی رفع زحمت کنیم.  ..خب بهتره که.. ما دیگه._ 

 :شهروز همراه پاشا بلند شد و با حیرت نگاهش کرد

 اینهمه عجله؟شما که تازه اومدین، کجا با _ 

ال آی نگاهش را به بیرون از آالچیق که از گوشه ورودی اش دیده می شد سوق داد و 

 :چرخید ،بعد به سمت شهروز که با چشم هایش التماس می کرد بماند

 م. ینه ممنون، شما هم کار دارین باعث مزاحمت نش_ 

کودکانه برای  دخترک خودش هم خوب می دانست که همه اینها فقط بهانه تراشی هایی

رفتنش هم  ،مثل آمدنش است.ایجاد کرده  شگریز از وضعیت خجالت باری بود که خود

 پر از بهانه و ایهام بود. 

رت النه کرده در جای جایش به سشهروز به ناچار سرش را تکان داد و با لحنی که ح

  :خوبی قابل شنیدن بود، گفت

 به خدا می سپارمتون. _ 



آالچیق رفت. ال آی پشت سر پاشا ایستاده بود و داشت کفش پشت سرشان تا ورودی 

 :هسته زمزمه کردآشید که شهروز با صدایی وهایش را می پ

 ممنون که اومدی. _ 

م شهروز که او را شقند در دل ال آی آب شد و خودش هم از خجالت آب شد. در چ

بود. به دور دختری گستاخ شناخته بود، این اندازه از حیا و خجالت جالب و عجیب 

 ه بلندی به خانه اش برگشت.آشدنش خیره شد و به امید دیدار بعدی با 

*******   

با احتیاط از جایش بلند شد. سالنه سالنه و بی صدا از آالچیق خارج شد و بعد از بستن 

آبی به دست و صورتش زد و با آستین هایش صورتش را  .یایلیق به سمت شیر آب رفت

نست به آالچیق برگردد چون احتمال می داد مادرش بیدار شود. می اخشک کرد. نمی تو

دانست که شهروز هر روز صبح زود برای ورزش کردن به دشت نزدیک مخفی گاه او 

 می رود. می خواست از دور تماشایش کند و بی صدا برگردد.

هنوز چند قدمی دور نشده بود که صدای خواب آلود پاشا او را در جایش میخکوب 

ورودی آالچیق ایستاده و نگاهش می کرد، که . سراسیمه به عقب چرخید و به او کرد

  :لبخندی زد و گفت

 چرا انقدر زود بیدار شدی؟_ 

 کجا می ری؟ _ 

 می.. میرم یه دوری بزنم یه کم پیاده روی کنم و برگردم. _ 

 :انگشتش را به بینی اش نزدیک کرد

 ات میکنه. توام سروصدا نکن، مامان بیدار بشه دعو_ 



پاشا سرش را تکان داد و به آالچیق برگشت. خداراشکر کرد که قانع شده بود و به 

 برای ورزش کردن بیاید.  شسرش نزده بود که همراه

بلندش را با ذوق به هم پیوند می زد. چیزی که توانسته بود دخترک آفتاب و  یقدم ها

بیندازد، صداقت نگاه های شهروز هجده ساله را به این حال و روز هفده، مهتاب ندیده 

پر از  نو حرف های زیبایش بود و او که همیشه عاشق تمجید شدن بود، به این لح

 نوازش، به نگاه های کنترل شده و محجوبانه او دل بسته بود.

بزرگی ایستاد و نگاهش کرد. داشت می دوید و در حین دویدن دست  گپشت سن

نشست. بی شک زیبایی های او به زیبایی های  هایش را می چرخاند. لبخند روی لبش

رسید و نگاه هایش بیش از آرات محجوب نبود و خوبی هایش  ییک مرد اصیل ترک نم

برای او لرزیده بود. عشق آرات  فقط اما دل ال آی ،اگر کمتر از آرات نبود بیشتر هم نبود

اما محبت و عشق شهروز به سادگی بر  و ال آی خبری از آن نداشت در لفافه پیچیده بود

زبانش جاری شده بود و خدا می دانست که این عشق از سمت هردویشان چقدر پاک و 

. حتی شهروز که به حد کافی در دانشگاه با دخترها سروکار داشته، برای بودمعصومانه 

و هر نگاهی که به سمت ال آی می چرخاند خودش را از پس هزاران فیلتر می گذراند 

برای هر نقشی که از سیمای او در ذهنش نقش می بست خودش را سرزنش می کرد و 

ن در پیش آدر همین مدت کمی که به این عشق پی برده بود، مدام برای مطرح کردن 

نه نگاهش به او  ،نامه می چید. او ال آی را برای همه زندگیش می خواسترشاکرخان ب

حتی وقت  ..دارهای ناگهانی اما شیرین شانچیزی غیر از این بود و نه قصدش از دی

 !هم قصدی نداشت هایی که به عمد سر از مخفی گاه او در می آورد

آنقدر خم شد که شهروز او را دید. نفس زنان در جایش ایستاد. اول چشم هایش ال آی 

را باریک کرد تا بتواند تشخیص بدهد کسی که اینطور پنهانی تماشایش می کند کیست و 

 رفت. به سمتش ا قدم هایی بلندبعد ب



 یال آی عقب گرد کرد تا برگردد که پایش به سنگی گیر کرد و اگر خودش را نگه نم

مد او آت با صورت روی زمین می افتاد اما همین سرعتش را گرفت و تا به خودش شدا

 را روبرویش دید. 

پر از سوال به ال عرق از گوشه پیشانی اش به سمت پایین راه گرفته بود و با چشم های 

 :آی خیره شده بود

 می کنی؟ وقت صبح اینجا چی کار این_ 

دامنش را در مشتش گرفت و به دنبال کلمات مناسبی برای  .اهش کردگال آی دستپاچه ن

 :کاری که انجام داده بود می گشت که شهروز با ناباوری پرسید

 اومده بودی منو ببینی؟_ 

 :وردابروهای بلند ال آی در هم گره خ

 معلومه که نه!_ 

شهروز خندید، دندان های سفید و ردیفش نمایان شد و با چشم هایی که برق می زد 

 :پرسید

 از کجا معلومه؟ _ 

ن ست لباس ورزشی متفاوت آال آی یایلیق را کمی عقب راند و نگاهش را به او که با 

 هبود به این نتیج ر می رسید نگاه کرد. هر بار که چنین اتفاق هایی را رقم زدهظبه ن

رسیده بود که چقدر اشتباه کرده. می دانست که شهروز بهانه های او را برای موجه جلوه 

نه به خاطر دختر  .دادن دیدارهایشان باور نمی کند و خودش را سرزنش می کرد

ن یک زن، که ترک باشد یا لر، فارس باشد یا کرد، أشاکرخان بودن بلکه به خاطر ش



مسیحی، خواسته شدن و تالش برای داشتن اش برازنده اش است نه این  مسلمان باشد یا

 با دست پس زدن ها و با پا پیش کشیدن ها!

 .من دیگه باید برم_ 

 ؟ال آی_ 

چرخید و روی  بدنشبا صدای بلند مادرش از جا پرید. نگاه وحشت زده اش همراه 

را بابت وضعیت مد خیره ماند و در دل خودش آمادرش که داشت به سمت شان می 

ن دهن لق بودن آبود سرزنش کرد و در ذهنش هم برای پاشا و  نامتعارفی که ایجاد کرده

 هایش نقشه کشید. 

ده نن دو رسید. نگاه تیزش را که برّآسارای با خشمی که در نگاهش شعله می کشید به 

 :تر از شمشیر بود به چشم های ال آی پرتاب کرد و عصبی پرسید

 کار می کنی؟ تو اینجا چی_ 

شهروز از حضور ناگهانی مادر ال آی شوکه شده بود. نگاهش که به صورت رنگ پریده 

فهمید که خودش باید این ماجرا را جمع و جور  ،و مردمک های لرزان دلبرکش افتاد

سارای روبرو  کند. از پشت شانه ال آی رد شد و با فاصله در کنار او قرار گرفت تا با

 سالم داد. باشد و محترمانه 

سارای نگاه خشمگینش را حواله او کرد و دوباره نگاه منتظرش را به ال آی که حسابی 

 دست و پایش را گم کرده بود دوخت. 

 :شهروز آب دهانش را قورت داد و گفت

من داشتم اینجا ورزش می کردم که دخترخانمتون رو دیدم.. انگار داشتن قدم می زدن _ 

 یه سالم و عرض ادبی بکنم.  و متوجه من نبودن. اومدم



رو به شهروز با لبخند کجی  شان کشید ونسارای با چشم هایش برای ال آی خط و 

 :پرسید

شما اهل ورزش صبحگاهی باشین اما دختر من تا حاال صبح به این زودی برای  شاید_ 

 الچیق بیرون نزده بود. آقدم زدن از 

که سرخ شده و سرش را پایین انداخته  شهروزال آی گوشه لبش را به دندان گزید و به 

مادرش را مشکوک و عصبی کرده بود و هم شهروز را در  بود نگاه کرد. گند زده بود. هم

 برابر مادرش شرمنده!

ورد و با نگاهی دلجویانه و ناراحت آلقه شد، سرش را باال حدست سارای که دور مچش 

ه گره دست سارای دور مچ سفید و به شهروز که سرش را بلند کرده بود و نگاهش ب

طریف ال آی، خیره بود، نگاه کرد. شهروز حالش را از چشم هایش درک کرد. سرش را 

 « نگران نباش»به صورت نامحسوس تکان داد و آرام پلک زد، یعنی 

 نجا، جا ماند.آال آی به ناچار به دنبال مادرش کشیده شد اما دلش 

شم مشت شد و روی سنگ بزرگی که ال آی دستش با خ .شهروز نفس بلندی کشید

  :عزیزش پشت آن سنگر گرفته بود تا او را تماشا کند کوبیده شد و زیر لب گفت

ش می کنم. نمی ذارم به تار موت هم آسیبی درستش می کنم عزیزکم، نگران نباش حلّ_ 

 برسه. 

کاری انجام رها نکرد. نمی دانست چه  سارای دست دخترش را تا رسیدن به آالچیق ها

شان ترسیده بود و حاال نمی دانست  بدهد. از همان اول از حضور یک غریبه در جمع

ن پسرک آباید دخترش را تنبیه و به او گوشزد می کرد که به  .رفتاری درست است چه

 نزدیک نشود اما نمی خواست شاکرخان بویی از ماجرا ببرد.



چشم های درشت دخترش پر از  چیق دستش را ول کرد و به سمتش چرخید.الجلوی آ

اشک شده بود. لب هایش را روی هم فشرد و با تاسف نگاهش کرد. پاشا که کمی 

 :آنطرف تر مشغول بازی بود دوان داون به سمتشان آمد

 مامان من صبحونه می خوام. _ 

 :سر تکان داد

 .ماده می کنمآتو، االن میام  وتو بر_ 

  :آالچیق فرستاد و بعد رو به ال آی گفتشانه پاشا را گرفت و او را به داخل 

باید بهم توضیح بدی که این وقت صبح اونجا  ت چیزی بفهمه اما بعداًرم پدانمی خو_ 

 چی کار می کردی؟

  :زیر گریه نزند گفت بود تا ال آی که به سختی جلوی خودش را گرفته

 من رفته بودم قدم بزنم، اصال نمی دونستم اون پسره هم..._ 

گرفت  می رفت،با اخم نگاهش را از شهروز که داشت به سمت آالچیق خودش سارای 

و به ال آی اشاره زد که به داخل برود. خودش هم پشت سر ال آی وارد آالچیق شد. 

 :شاکرخان با دیدن شان سالم بلند باالیی داد و پرسید

 مادر و دختر کجا بودن این وقت صبح؟_ 

 :دسارای با خنده ای مصلحتی جواب دا

 رفتیم یه هوایی بخوریم و یه کم قدم بزنیم. _ 

لیم عروسکی مخصوص خودش نشست. هیچ تالشی برای باز کردن اخم گال آی روی 

 :ش کشیده شدتهایش انجام نداد. نگاه مهربان شاکرخان به سم



؟ اخمات ی شدهدختر ماه من، چ» ؟نولوب سنه قاش قاباخ یرینن گدیرمنیم آی قیزیم، _ 

 «توی همه!

 :لب زدال آی سرش را به طرفین تکان داد. 

 «سالمت باشی بابا، خوبم»ساغول بابا، یاخچیام _ 

جه به او کارهایش ونگاه نگرانش در طول روز مدام روی مادرش می گشت. سارای بی ت

را انجام می داد. از ال آی قهر کرده بود چون از دخترش انتظار چنین کاری را نداشت. به 

فرزندانش حساس بود که بداند ال آی این روزها شبیه گذشته نیست، اندازه ای روی 

تا نیمه  ،مدام در خودش فرو می رود، به نقطه ای خیره می شود و در فکر غرق می شود

می دید که حال و  است. شب ها بیدار  است و چشم هایش باز اما در رویایش شناور

شیطنت های گذشته و ال آی  تناز دست رف روزش مثل قبل نیست، تعادل زندگی اش با

گریزپایی که مدام حرصش می داد و نسبت به هر خواستگاری هم بی حواس بود، به 

ن محققی که آن پسرک شهری، آوضوح به هم ریخته. امروز با دیدن ال آی در کنار 

برخالف مخالفت او و سودابه با آمدنش در ایل موافقت کردند، همه داستان را تا ته 

جه شد که تمام این مدت حواس دخترش پرت کجا بوده و برای چه کسی خواند. متو

 بال و پر می زده!

نفسش در سینه گره خورده بود و سرش از درد تیر می کشید. حتی فکر کردن به این 

عشق و عاشقی هم سنگین و وخیم بود. نمی توانست حتی تصور کند که اگر این ماجرا 

 رات بویی ببرند چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد. جایی درز پیدا کند یا شاکرخان و آ

که برای تهیه جاجیم نیاز بود را  دیگری ابزارهای دفته چوب و چوبک های نازک و

اما او  ،بیرون آورده بود. این هنر یکی از چندین هنری بود که او و بقیه زنان ایل داشتند

 یاد گرفته بود. برای اینآن را بیشتر بلد بود چون از مادرش همه مراحلش را به خوبی 



که نقش جاجیم را مشخص کنند الزم بود چله دوانی کنند. سارای نشسته بود تا نقش ها 

سودابه و چند زن دیگر مشغول پیچاندن گلوله کوجی گذار بود. و تارها را نگاه کند و 

های دار به دور آن بودند. ذهنش درگیر ال آی بود و ذوق همیشگی را برای این کار 

اشت اما بنا بر قراری که از قبل با خانم ها گذاشته بودند امروز نوبت جاجیم بود و او ند

 کسی ایجاد کند.ن کوچکترین سوالی در ذه با غیبتش نمی خواست

 :سودابه نگاهی سمت آالچیق و کومه شاکرخان انداخت و رو به سارای پرسید

 اینهمه وقت بیرون نیومده؟ امروز خبری از ال آی نیست، چطور اون تو دووم آورده و_ 

سارای از گوشه چشم به سودابه نگاه کرد. لبش را از داخل گزید و با لبخندی ساختگی 

  :گفت

له کی ایستیسن بیر ایش باشی باغلیاسان جان آی باجی، بیزیم زمان گچدی.. ایندی اِ_ 

ای خواهر زمان ما گذشت.. االن بچه ها تا می بینن می » .دردینن اوزلرین گیزلدیرلر

 «.خوای یه کاری رو شروع بکنی از تنبلی خودشون رو قایم می کنن

 :طرفین تکان داد سودابه خندید و سرش را به

استراحت و خوشگذرونی  .اشکالی نداره سارا، سخت نگیر .هم همینطوره آی سودا_ 

بیشتر نیست.. بعدش باید مسئولیت های ما رو به عهده شون روز شون همین چند 

 بگیرن. 

زیبا، دختردایی شاکرخان که به خاطر چشم و ابروی بور و سیمای ملیحش طرفداران 

  :زیادی داشت و دو سال پیش با یکی از خان های ایل ازدواج کرده بود، گفت

شون می دم انگار اولین بارمه من که این کارها رو انقدر دوست دارم و هرروز که انجام_ 

کوشی رو خیلی  که هیچ وقت حس خستگی نکردم. این طبیعت و این زندگی و سخت



دوست دارم و با خودم فکر می کنم اگه غیر از این بود و یه روز قرار بود جور دیگه ای 

 زندگی کنم مثل االن خوشبخت نمی شدم. 

بود. کاش در چشم های دخترش  سارای با حسرت نگاهش کرد، کاش ال آی هم مثل او

ام این مدت از آن هراس داشت نمی دید. دخترک بلندپروازش در ذهنش مچیزی را که ت

رزوهایی پرورانده بود که از پیامدهای ناگوارش می ترسید. دلش مثل سیر و سرکه می آ

 جوشید اما تنها محرم رازش سودابه بود که اگر زبان به گفتن باز می کرد تا برای این

زخم مرهم پیدا کند یا از او بخواهد با آرات حرف بزند تا به طریقی عذر این جوان را 

 ن اول دامان دختر خودش را می گرفت.آبخواهد و او را از ایل بیرون کند، آتش 

تا به حال انقدر درمانده نشده بود که نداند کار درست چیست و راه درست کدام است. 

 .د همه منظق مادر در تپش های قلبش خالصه می شودوقتی پای فرزند به میان بیای

هم برای بدبختی . د تا او را از آسیب دور نگه دارددچشم روی اشتباه فرزندش می بن

بچه اش می سوزد و هم نمی تواند دم بزند که مبادا  ،هایی که با دست خودش می سازد

 را از او بگیرند. 

داند و نگاهش کرد. پاشا کالهش را عقب تر کشید و با ربا صدای پاشا سرش را برگ

نها آدست به اصغر، کارگرشان که گوسفندهایشان را به چرا می برد و بابت این کار از 

 :حقوق می گرفت، اشاره کرد

اصغر می گه امروز هوا خوبه و میخواد به یکی از چراگاه های خوب بره، می تونم _ 

 ؟باهاش برم

 پاشا گفت:به هم نزدیک کرد و به چهره منتظر پاشا نگاه کرد. سارای ابروهایش را 

 میخوام برم کمکش کنم. _ 



 :سارای ابروهایش را باال انداخت

 کمک یا بازی؟_ 

پاشا خندید و چوبی که هم اندازه چوب اصغر بود و از او گرفته بود را از دست راستش 

 :به دست چپش داد

ون همش بازی نکنم و گاهی این کارا رو هم یاد به پسرعمو آرات قول دادم توی تابست_ 

 بگیرم، می خوام وقتی بزرگ شدم پیش خودش باشم. 

کشید و با نگاهی به اصغر که آنطرف تر ایستاده ا پاش صورتسارای لبخند زد. دستی به 

  :و منتظر نگاهشان می کرد و با دیدن نگاه سارای با سر سالم داده بود، رو به پاشا کرد

 قب خودت باش و هم مراقب گوسفندا. هم مرا_ 

پاشا با خوشحالی سر تکان داد و دور شد و سارای با خودش فکر کرد اگر نصف حرف 

شنوی ای که پاشا از آرات داشت را ال آی داشت االن به جای اینکه خودش را در 

 کنار دستشان نشسته بودند و درسشان را می خواندند.  آی سوداآالچیق حبس کند با 

صدای سودابه پلک زد تا سوزش چشم های اشک آلودش کمتر شود و با تعلل سرش با 

 .را به سمت او چرخاند

می گم این جاجیم رو برای ال آی ببافیم، این نقشه رو هم خیلی دوست داره بچه ام.. _ 

 بلکه دستمون هم سبک بود و عروسی بعد ایل خونه تو بود. 

. او با خنده چشم از سارای گرفت و دور دار مردمک چشم هایش در نگاه سودابه لرزید

جاجیم چرخید و سارای به سختی نگاهش را از او گرفت، قلبش فشرده شد و حس 

 ترس کرد.. از فکر ازدواج ال آی، با وجود اشتیاق چشم های دخترکش که امروز صبح

آتش شعله وری شده بود که با سررسیدن او خاموش شد،  ،برای آن پسرک دید چطور



شار از نگرانی می شد. ترجیح می داد دخترش را به هیچ کس ندهد، او را برای سر

خودش و در خانه خودش نگه دارد. از آشوب می ترسید. ال آی دختر عزیزکرده و 

می  ،توان جنگیدن با یک ایل را نداشت. او را خوب می شناخت ،نازپرورده پدرش بود

سارای تحمل دیدن اشک های دانست که با اولین حرف درشت می شکند و قلب 

 دخترش را و شکستنش را نداشت. 

به قدری در افکارش غرق بود که متوجه نشده بود چند دقیقه است شهروز کنارشان 

آمد و  شبازویش توسط سودابه به خود خوردن ایستاده و او را صدا می زند. با تکان

و غلیظ، گوشه  ن اخم های جدیآت شهروز چرخید و با دیدن او، با منگاهش به س

 پلکش لرزید. دستش را روی دامن شلیته ای اش مشت کرد.

  شهروز پرسید:

 شاکرخان کجاست؟_ 

 کاری باهاش داری؟_ 

شهروز نگرانی را به وضوح در چشم های پر سوال این مادر می دید. سرش را تکان داد 

  :و گفت

 بله یه کار خیلی مهم. _ 

نکه چه کاری با همسرش دارد سخت نبود. حدس ای .نفس در سینه سارای گره خورد

نگاهش از گوشه چشم به سمت سودابه که مشغول صحبت با زن های دیگر بود کشیده 

 :شد. لبش را با زبان تر کرد و گفت

 .با آرات خان رفتن شهر، دو روز دیگه برمیگردن_ 



شهروز با حرص نفسش را به بیرون فوت کرد و عقب گرد کرد. االن چه وقت رفتن از 

حرف بزند و برای خواستگاری شاکرخان ن هم دقیقا زمانی که می خواست با آایل بود؟ 

حسرت در نگاهش و . الچیق افتادآاجازه بگیرد. سرش به عقب چرخید، نگاهش به 

داشت شاهد سرزنش شدن ال آی باشد. دلتنگی در هر نفسش غوغا می کرد. دوست ن

و اضطرابش از عکس العمل  ترس .باید هرچه زودتر این ماجرا را ختم به خیر می کرد

خانواده و ایل او، باعث شده بود بیش از حد صبر کند اما حاال با برمال شدن حس بینشان 

 برای مادر ال آی، دیگر جایی برای تعلل نمانده بود. 

براز دلتنگی می کرد اما امی رفت. هر روز مادرش زنگ می زد و دستش به کار کردن ن

قبل از مشخص شدن  نست تاانداشت. نمی توم حتی برای چند روز هرا رفتن  دل

تکلیفش پایش را از اردبیل بیرون بگذارد. دلتنگی و دلواپسی برای ال آی مجال جم 

 خوردن را به او نمی داد. 

******** 

هنوز پدرش از تهران برنگشته بود اما پسرعمویش یدار شد. با سردرد بدی از خواب ب

 دیشب برگشته بود.

زندگیش چنان در عرض مدت کوتاهی زیر و رو شده بود که هیچ شباهتی به گذشته 

مد قبل از این چه کار می کرد و بدون فکر کردن به شهروز آنداشت. اصال یادش نمی 

 ؟چطور زندگی می کرد

ال جمع کردن پتو و تشک پشمی اش، به پاشا که در خواب از جایش بلند شد و در ح

دلش گرفته بود و ذهنش درگیر شهروز بود. تا ظهر  .در خودش جمع شده بود نگاه کرد

 خودش را در آالچیق حبس کرد.

  :مد و گفتآنیم ساعت قبل از اذان مادرش به آالچیق 



 پاشو بریم نماز جمعه رو بخونیم و برگردیم. _ 

 :کرد نگاهمادرش را در دست گرفت و با بی حالی  زانوهایش را

 .نمیام_ 

صدایش در اثر اشکی که تا نیمه شب مدام چشم هایش را خیس کرده بود، گرفته بود. 

 سارای با ناراحتی به حال و روز پریشان دخترش نگاه کرد. 

 نماز رو توی محوطه جلوی آالچیق ما می خونن، پاشو بریم. دارن این هفته _ 

 چرا اینجا؟ _ 

 نمی دونم، تصمیم پسرعموت بود. _ 

ال آی نگاهش را به پاهایش دوخت. سارای با حرص به سمتش رفت، مقابلش نشست و 

 :چانه اش را باال آرود. در چشم های مشکی اش خیره شد و پرسید

توقع نداشته باش چشمم رو روی اشتباهت ببندم و اجازه بدم خودت رو با پسرعمو و _ 

ف حساب کنی تا اتفاقی که نباید، بیفته. کسی که تو رو بخواد از خونه ات پدرت طر

هر چیزی یه راه و رسمی داره. هنوز متوجه نشدی که هدف  ..بیرون نمی کشه که ببینتت

 اون ازدواج نیست؟

دستش را مشت کرد و روی پایش . ال آی چشم های سرخش را به مادرش دوخت

 :کوبید

نزن مامان.. تو که نمی شناسیش انقدر ظالمانه قضاوتش اینطوری در موردش حرف _ 

 نکن. 

 :لب سارای به یک سمت کج شد و با سر به بیرون اشاره کرد



 بله، مثل اینکه ظاهرسازی رو خوب بلده. _ 

 :ال آی چشم درشت کرد

 اینجاست؟_ 

ا نمد رسمت ورودی آالچیق رفت.  هسارای هنوز جوابش را نداده بود که از جا پرید و ب

در ردیف های  ،کنار زد و از گوشه آن به بیرون خیره شد. در میان جمعیت او را دید

 :آخر بود. چشم هایش پر از اشک شد. یک بار که همدیگر را دیده بودند گفته بود

تو بهم گفتی نمی تونی من رو ببینی چون کسی که بخواد یه الماسی به دست بیاره باید »

ی اگه شده با ناخن هاش.. درست گفتی اما می دونی دل کوه رو بکنه تا بهش برسه حت

وقتی ؟ وقتی برای یکی بتپه حتی وقتی کنارشه حس دلتنگی می کنه چه برسه به ندینش

هستی می تونم نفس بکشم اما وای از ساعت های بدون تو که انگار یه نفر محکم گلوم 

رم، سر هر نمازم تو رو رو فشار می ده و قصد جونم رو کرده. من تو رو از خدا طلب دا

قمون شاید کوتاه باشه اما برای من یه حال عجیبی داره، احساس می ش. عمر عخواستم

انگار از اول بودی. حاال که تو طلب من از خدایی فقط  .کنم چندین ساله می نشاسمت

از خودش می خوام که تو رو بهم بده اما اگه نخوای دیگه من روببینی بهت حق می دم 

 «.ن تو و خانواده و فرهنگت نیستأچون این کار در ش

نمد در دستش فشرده شد، درست مثل قلبش که هر لحظه بیشتر فشرده می شد. تصویر 

هایش تار و تارتر می شد. هر بار که از دیدن او برگشته بود به خودش قول  مقابل چشم

دیدارهایی که به اندازه انگشتان دو دست هم نرسیده بود، پر از  .داده بود دیگر نرود

طول این مدت شاید یک  در تمام .ارزش و احترامی بود که شهروز برایش قایل می شد

ه بود. خواسته بود عاشق باشد اما حرمت آن را دقیقه هم به چشم هایش کامل خیره نشد

 نگه داشته بود.



دیگر نمی توانست به درست و غلط فکر کند. قلبش داشت آتش می گرفت و تنها 

ست حرف زدن با او و دیدنش از نزدیک بود. همانجا فرود آمد و اچیزی که می خو

یش را بست. روی کف آالچیق نشست. سرش را به دیواره چوبی تکیه داد و چشم ها

 اشک از گوشه چشمش بیرون جهید.

نگاه پر از غم سارای به دخترکش خیره بود. زانوهایش سست شده بود. به سختی از 

جایش بلند شد و به سمتش رفت. وقتی باالی سرش ایستاد، ال آی پلک هایش را باز 

 :کرد. چشم های خیسش را تا روی صورت مادرش باال کشید و به گریه افتاد

مامان تو رو به جون بابا باهام این کار رو نکن.. بذار ببینمش، اون فقط با دیدنم قلبش _ 

تیشی توی دلش به پاست. منم دارم می سوزم. قلبم آآروم می گیره. من می دونم االن چه 

 مامان...

دستش را روی سینه اش، جایی که قلبی بی تابانه خود را به در و دیوار قفسش می 

  :شود و با رسیدن به او آرام بگیرد، فشرد و با هق هق گقت کوبید تا آزاد

 دقیقا اینجا داره می سوزه مامان. _ 

  :پای مادرش را در آغوش کشید و ملتمسانه گفت

منو از دیدنش محروم  .می دونی.. با من این کار رو نکن ،تو می دونی عشق چیه مامان_ 

ائله رو ختم کنه اما تا اونوقت اگه نکن. بهت قول میدم خیلی زود بیاد جلو و این ق

 نبینمش می میرم مامان. 

فشرده می شد. داشت قلبش  .اشک داغ روی گونه های برجسته سارای رد انداخت

دست هایش می لرزید. خم شد و ال آی را به سختی از خودش جدا کرد. روی زانو 

ه کرد و اشکش را نگا ، به ال آینشست. با اشک و غم و تاسف، با درماندگی و بیچارگی



با نوک انگشت پاک کرد. دخترش که نگاهش را دید با ناامیدی هق زد و سارای او را به 

 سمت خودش کشید و در آغوشش گرفت. 

ممکن بود هر آن اتفاقی برایش . از تپش های بی امان قلب ال آی وحشت کرده بود

و با صدای  .دخترش کشیددستش را نوازش وار به کمر ها طبیعی نبود.  شبیفتد، این تپ

  :لرزانی گفت

 زنه.آروم بگیر دخترکم، آروم بگیر تا قلبت آروم بشه.. ببین چه تند می _ 

 تونم.نمیشه، نمی_ 

صدای خفه ال آی روی روحش غنج می کشید و تا سر حد مرگ آزارش می داد. کاش 

  ؟سکوتآمد اما او چه می توانست بکند جز تشویق ال آی به  کاری از دستش برمی

باید صبر کنی، باید اجازه بدی این درد از وجودت دور بشه. نمی تونی ال آی، نمی _ 

 شه.. خودتم می دونی شدنی نیست. 

مشت ال آی به زمین کوبیده شد. سارای گوشه لبش را گزید و سر دخترش را بیشتر به 

 د.سینه اش فشرد. شانه های ال آی لرزید و صدای بلند گریه اش در فضا پر ش

نمایان شد. عشق دخترکش هم مثل بقیه  ،ه بودآکه  سارای حسرت در جای جای نفس

 هیچوقت شبیه دیگران نشد. این دختر نبود، 

پیچید و گم می شد، مثل هزاران دختری که اینطور برای  گریه هایش در فضا می

 شان معقول از آب نها یار شد و عشقآعشقشان اشک ریختند اما عاقبت یا شانس با 

مد و خانواده موافقت کردند یا مثل دخترک بدشانس او، عشق شان ممنوعه ترین آدر

 خواسته جهان شد و مجبور به ترکش شدند. 

 می دونی که پدرت و خان اجازه این کار رو بهت نمی دن. _ 



ت و ایمانی موج می زد ال آی سرش را بلند کرد. در چشم هایش عالوه برعشق، جدیّ

 ی لرزاند. که پشت سارای را م

 ،ن، خودتم خوب می دونی. من ال آی، دختر شاکرخانمامن مثل بقیه دخترا نیستم مام_ 

 به هرچیزی که بخوام می رسم. 

ال آی بلند شد و دوباره به سمت ورودی آالچیق رفت و او در جایش وا رفت و نگاه 

 «ستارهنقش »ناباورش به نوار نقش اولدوز خیره ماند 

******** 

سری های بزرگ و پر نقش صورتی رنگش چید، آن را وداغ را داخل یکی از رنان های 

محکم گره زد و با خستگی کش و قوسی به تنش داد. نیمه شب بیدار شده و به سختی 

و برایش ببرد. در خانه نان داشتند  تنور را روشن کرده بود تا برای شهروز نان محلی بپزد

ماده کرده را به او هدیه بکند. این آش اما می خواست نانی که با دست های خود

 کوچکترین کاری بود که می توانست برایش انجام بدهد.

نگاهش را در آالچیق گرداند. هنوز هوا کامال روشن نشده بود و پدر و مادرش در 

خواب بودند. بی سروصدا از جا بلند شد و روی نوک انگشت های پا به سمت خروجی 

گرفت و با  نقوله پشمی الوان که باالی آالچیق می دوزند()م رفت. نگاهش را از قوتاز

سمان نگاه کرد. نفسی گرفت و به سمت آالچیق او راه افتاد. وقت کم بود و آلبخند به 

 برای همین قدم هایش را سریع تر کرد.  ؛دلتنگی زیاد درد

رد وقتی نفس زنان صدایش کرد، شهروز که در خواب و بیداری بود لبخندی زد و فکر ک

در رویایش صدایش را می شنود اما صدا که واضح تر شد، پلک هایش از هم فاصله 

گرفت و گوش هایش تیز شد. با تکرار صدای ال آی که نامش را می خواند به سرعت 

 از جا کنده شد. 



نمد را باال داد و با دیدن تصویر نگاه های او در تاریک و روشن هوای سرد بیرون، 

بغض هر لحظه در گلویش حجیم  .و به چشم هایش رسید د کردصعودلتنگی از قلبش 

های خیسش را نبیند. نفس عمیقی گرفت و با  متر شد. سرش را برگرداند تا او چش

 ت:صدایی که می لرزید گف

 ال آی.. اگه یکی ببینتت؟_ 

 ال آی بدون هیچ حرفی بقچه را به سمتش گرفت.

ای دراز شده او و بقچه ثابت ماند. نگاه شهروز در اطراف چرخید و بعد روی دست ه

  :مردمک چشم هایش از شوق لرزید و ال آی با صدایی خفه گفت

 م.. گفتی خیلی دوست داری.تبرات نون محلی پخ_ 

شهروز با لبخند و بغضی توامان بقچه را گرفت و نگاهش بوسه باران بود به روی دست 

 های ظریف و سفید ال آی با انگشت های کشیده اش!

کشید و با دست اشاره کرد که داخل شود. ال آی با تردید نگاهی به چشم های  عقب

شهروز و نگاه پاک و بی ریایش انداخت و قدمی عقب رفت که شهروز با صدایی خفه 

  :گفت

 نباید کسی تو رو اینجا ببینه، نمی تونیم ریسک بکنیم._ 

 من می رم دیگه. _ 

ه ال آی چرخید و وقتی چشم های پر از نگاه شهروز دلتنگ و غمگین در صورت گرفت

 :اشکش را دید، قلبش فشرده شد و لب زد

 بمیرم برات. _ 



ال آی نفهمید چه گفت اما آیه های عشق را از کتاب گویای چشم هایش خواند. زمان 

رفتن رسیده بود و دیدارشان چقدر کوتاه بود اما همین دیدار هم قلبش را آرام کرد، 

نها آرامش نگرفت که پریشان تر شد. لبخند تلخی زد و به بقچه برعکس شهروز که نه ت

 :درون دست شهروز اشاره کرد

 بخورش.  برات پنیر و کره هم گذاشتم، مامانم درستشون کرده. حتماً_ 

شهروز به آرامی پلک زد. ال آی خیره به او عقب عقب رفت. شهروز لبخند محوی زد و 

 :بقچه را کمی باال آرود و گفت 

 شدم، کاش خودت مهمونم بشی.  تو حونه امروزم رو مهمونصب_ 

 :در آن وارد نمی شد، لب زد دال آی با اعتماد، با ایمان، با باوری که ذره ای تردی

 .به زودی_ 

 شادی در دل شهروز جوشید. 

ال آی خواست بچرخد و بدون چشم دوختن به او که هر نگاهش قفلی بود به پاهایش، 

که دستی دور بازویش پیچید و وقتی چرخید چشم های وحشت زده به راهش ادامه دهد 

 اش به نگاه سرخ و خشمگین پدرش پیوند خورد. 

ی را محکم گرفته بود بقچه را زمین گذاشت و آشهروز با دیدن شاکرخان، که باوزی ال 

بی معطلی به دنبالشان رفت. اما شاکرخان بی توجه به او دست ال آی را محکم گرفته 

 :به سرعت دنبال خودش می کشید. شهروز بلند صدایش زدبود و 

 .شاکرخان_ 

بدون آنکه دست ال آی را که از وحشت لب هایش به هم دوخته شده و حتی  .ایستاد

رها بکند به عقب چرخید و رو به شهروز با اشک هم در چشم هایش خشک شده بود، 



سکوت مقابل بینی اش  ، انگشتش را به نشانهرا گرفته بودنها آچشم هایی که خون 

  :گرفت و گفت

 . االن هم گمشو تو لونه ات و با آبروم بازی نکن. باهات حرف دارم.. بعداً بعداً_ 

شهروز از توان افتاد. همانجا ماند و شاهد دور شدنشان شد. می دانست که روز سختی 

ه میان برای ال آی خواهد بود. نمی خواست سکوت کند اما شاکرخان که حرف آبرو را ب

صدایشان باال نرود. نمی خواست  شانالچیق آآرود، ترجیح داد صبح به این زودی مقابل 

 نکرده سرزنش کند.  کسی ال آی را به گناهِ

با پاهایی که به سختی روی زمین کشیده می شد، به آالچیق برگشت. کنار پایه چوبی 

ن ام هایش را بست. دندآالچیق زانو زد و بقچه را برداشت. آن را به قلبش فشرد و چش

هایش روی هم قفل شد و اشک از گوشه چشمش پایین چکید. اجازه نمی داد حتی یک 

 تار مو از سر ال آی نازنینش کم شود.

 سارای با نگرانی قدم رو می رفت.

صبح که بیدار شد با دیدن جای خالی ال آی قلبش در سینه فرو ریخت، دور و بر 

تنور گرمی که به نظر می رسید تازه روشن بوده، حدس زد آالچیق را گشت اما نبود. از 

  :چه اتفاقی افتاده. با دست روی سرش کوبید و گفت

 مبادا. .بدبختمون کردی دختر.. مبادا کاری ازت سر بزنه._ 

کر خان را بیدار کرد. می دانست که آرات سه روز در هفته صبح زود ابا هول و هراس ش

قبل از اینکه او ال آی را با آن پسرک ببیند همسرش را به به اسب سواری می رود، باید 

ابین ال آی و مکرخان گفت. از عشق و عاشقی ادنبالش می فرستاد. همه ماجرا را برای ش

شهروز تا اصرار روز قبل ال آی برای دیدن شهروز.. با هر جمله اش اخم های شاکرخان 



تمام نکرده و نم اشک را پاک  بیشتر در هم فرو می رفت. هنوز سارای جمله هایش را

نکرده بود که شاکرخان از جا جست و بی معطلی از آالچیق بیرون زد. حاال ده دقیقه ای 

 از رفتنش گذشته بود و سارای آرام و قرار نداشت. 

با ورودشان سراسیمه به سمت شان رفت. شاکرخان با نگاهش اخطار داد تا دخالت 

 روی دختر گریانش جا ماند.  سارای نکند. نگاه

ال آی سعی می کرد به خودش تلقین کند که اتفاقی نیفتاده و پدرش منطقی برخورد می 

کند اما وقتی سنگینی دست پدرش برای اولین بار در طول زندگیش روی گونه اش 

نشست. با بهت و ناباوری به پدرش که با خشم مقابلش ایستاده بود و نگاهش می کرد 

 :. صدای شاکرخان باال رفتچشم دوخت

اینهمه سال نازت رو خریدم و تو رو از خودم جدا نکردم، تیکه ای از قلبم شدی و با  _

هر لبخندت خندیدم و با هر اشکت غم دنیا روی قلبم نشست برای اینکه کمبود محبتی 

یه چ دخترم رو توی مکنی اما حاال چی؟ باید ننداشته باشی تا اون رو از غریبه گدایی 

 قرار یواشکی با پسر غریبه ای که حتی نمی دونی کیه و از کجا اومده بگیرم؟

پدرش از خواب پریده و گیج و ترسیده نگاهشان می کرد. ال آی هق  پاشا با صدای بلندِ

ی گونه ای بود که سوزشش بیشتر از سوزش قلبش نبود و به وهق می کرد، دستش ر

ری بود که پدرش را تا این حد خشمگین می اولین با .پدر عصبانی اش نگاه می کرد

 :دید. شاکرخان دندان روی هم فشرد، مشتش را در هوا خالی کرد و گفت

باید میومدی می گفتی، نه اینکه پنهون کاری کنی.. باید تو خونه   تو اگرم عاشق بودی_ 

کلی می نشستی و منتظر می موندی نه اینکه خودت نبال پسره راه بیفتی. زنای ما این ش

نیستن، صبر می کنن تا طرف برای خواستنشون پا پیش بذاره. وقتی پسره مردونگی 

نشون داد و یه قدم جلو اومد، در قلبشون رو براش باز می کنن و ارزشمندترین دارایی 



از تو بیشتر  ..شون که قلبشون هست رو بهش می دن. مثل دختر من رفتار نکردی ال آی

منم  ،نتظار داشتم چون خودت رو بهم ثابت کرده بودیاز هر دختری توی این دنیا ا

عشق پدرانه ام رو بهت ثابت کرده بودم. قرارای یواشکی دالتون رو به هم نزدیک نمی 

 کنه.

 :ال آی با گریه زمزمه کرد

 ؟بابا_ 

 :شاکرخان سرش را با تاسف به طرفین تکان داد

 و هم خراب کردی. اون پسر اگه آدم خوبی هم باشه تو با این کارت اون ر_ 

 قفسه سینه ال آی در اثر هق هق باال و پایین می شد. 

 ولی شما همیشه از عشق حرف می زدی، حاال به خاطرش منو می زنی. _ 

شاکرخان جلو رفت، خشمش او را به فریاد زدن وا می داشت اما همان سیلی بس اش 

  :بود. با حرص غرید

اون سیلی به خاطر قرارای یواشکی دم صبحته، به خاطر دیدار با یه غریبه، با یه _ 

 نامحرم. نه به خاطر احساست. 

نفسش را محکم به بیرون فوت کرد و به سمت تشکچه رفت و نشست و در حالی که به 

 پشتی تکیه می داد، زانویش را قائم کرد و دستش را به آن تکیه داد. 

آغوش کشیده بود و با نگرانی به شاکرخان ه ز خواب بیدار شده بود بسارای پاشا را که ا

مردانه اش، شاهد بیرون رفتن دخترش از  رنگاه می کرد. هم برای همسرش که با غرو

خانه اش آن هم این وقت صبح بوده و خشم پدرانه ای که به سختی سعی در سرکوبش 

خ و چشم هایی که لرزشش قطع برای ال آی و گونه ای که از سیلی پدر سر داشت و هم



مجالس ختم شان بود، دل می لرزاند و نمی شد و هق هقی که تلخ تر از مرثیه های 

 میخته بود. آاشک و آه اش در هم 

********** 

 ترنگاه آخر را به خانه شان انداخت. لبش لرزید، دست و پایش لرزید اما دلش، نه..  بیش

اقعی است و می دانست که برای او حاضر است از هر زمانی مطمئن بود که خواستنش و

ترک  زاما برای ال آی چیزی بدتر ا ..این زهر کاری بکند. هر کاری شبیه به این یا بدتر ا

 وجود نداشت.هم به این شکل  نآخانه و دیارش، 

 :جلو رفت و دستی به تنه اسب کشید. صدای او را از پشت سرش شنید

 ؟ال آی_ 

د برای آوای صدایش جان بدهد، برای نگاه های پر از دلواپسی به خدا قسم که حاضر بو

 اش جان بدهد، برای هر لحظه در کنار او بودن جان بدهد!

نباید اشکی در چشمش می  .قوت قلب داد خودشچشم هایش را روی هم گذاشت، به 

 . نددرخشید یا مردمکش می لرزید، نباید اجازه می داد شهروز تردیدش را حس ک

 :چرخید. چشم های شهروز پر از دلواپسی و نگرانی به او دوخته شدبه عقب 

 مطمئنی؟_ 

 :ال آی سرش را تکان داد

 هیچوقت این اندازه از کاری که می کنم مطمئن نبودم._ 

اما شهروز ایستادگی او را نداشت، پر از تردید بود، پر از نگرانی برای دخترکی که می 

ه اش را پشت سرش جا بگذارد و با او بیاید. ست به خاطر او و عشقش همه گذشتاخو



ن استواری شان به او دهن آبا فاصله از هم، با الچیق ها آسرش به سمت راست چرخید. 

کجی می کردند. می دانست راهی جز این برایشان نمانده. می دانست که تا پای جان از 

می زند اما خواستن ال آی دست نمی کشد و برای به دست آوردنش دست به هر کاری 

دلش نمی خواست ال آی یک روز به عقب برگردد و با حسرت به پل های خراب شده 

پشت سرش نگاه کند. نمی خواست یک روزی پشیمانی را در چشم هایش ببیند یا ال 

آی او را به خاطر از دست دادن خانواده و تمام خاطرات گذشته و هویت اش سرزنش 

 کند و مقصر بداند. 

  :ه به سینه اش ایستاد. صدایش زد و گفتجلو رفت. سین

 سرت رو بلند کن و توی چشم هام نگاه کن. _ 

ال آی سرش را باال برد، نگاهش را در چشم های او قفل کرد. شهروز نفس بلندی کشید 

تش نشست. نگاهش را برای اولین بار به صورت رکه در سرمای هوا، ها شد و روی صو

  :نگه داشت و گفت طوالنی به چشم های ال آی خیره

ال آی خوب فکر کن، این راه یه طرفه ست اگه بریم هیچ برگشتی نداره، باید به تمام _ 

. نمی دونم فردا صبح که خونودات بیدار بشن و ببینن نیستی چه فکر کنیعواقبش خوب 

ممکنه تو رو از هرچیزی حتی پا گذاشتن توی این ایل  ..عکس العملی نشون می دن

من می تونم برگردم به آالچیق یا برگردم به خونه ام و دنبال یه راه دیگه ای محروم کنن. 

 برای به دست آوردنت باشم، دنبال یه راهی انقدر برات تاوان سنگینی نداشته باشه. 

 :دور گردن شهروز مشت کرد ال آی سرش را به طرفین تکان داد، دستش را روی شالِ

اجازه نمی دم هیچ جا بری، اگه بری دیگه نمی تونی منو ببینی. متوجه نشدی چی _ 

گفتم؟ صبح مادرم و زن عموم داشتن درباره تاریخ عقد حرف می زدن. منو به عقد آرات 

 درمیارن شهروز، این کار رو می کنن و من نمی تونم مقابلشون بایستم. 



غم و تردید نگاهش می کرد اما شهروز با  .چشم هایش در مردمک های شهروز گشت

دانست جز این راهی برایشان وجود ندارد. زمان تنگ بود و این تنها کاری  یخودش م

ن این بود که به آبود که می توانستند انجام بدهند. او از یک چیزی کامال مطمئن بود و 

مانده بود، نگاهش  گردن شهروزهیچ وجه از شهروز دست نمی کشد. دستش روی شال

 :از خواهش شد پر

خودم این راه رو انتخاب کردم تو فقط کنارم باش و تنهام  ..جز تو کسی رو نمی خوام_ 

 .نذار

با چشم هایی پر از عشق به عزیزکرده اش که حاال جز او  .شهروز سرش را تکان داد

  :پناهی نداشت نگاه کرد و با ایمانی راسخ گفت

فس کنارتم.. هر چیزی رو به خاطرت به جون خرین نآکنارتم عزیزدلم، تا پای جون تا _ 

 می خرم. 

قلبش تند و محکم می تپید،  .چشم هایش را بست، اشک از گوشه چشمش سر خورد

ال آی به اشکش نگاه کرد، به اشکی که اولین بار بود  .برای ال آی و این عشق می تپید

برایش جان می دید. او داشت به خاطرش اشک می ریخت و ال آی می خواست همینجا 

 دهد. 

 :شهروز گفت

به این لحظه قسم می خورم ال آی، زیر این آسمون توی این سکوت، با کمی فاصله از _ 

قسم می خورم که برای خوشبخت کردنت با چادرهایی که هجده سال خونه ات بودن 

روی حرف خونوادت چشم ، حاال که تو به خاطر من قدم برداشتی .همه دنیا بجنگم

من هم با جون و دلم، هزار قدم به سمتت برمی ؛ تی تا تهش باهام بیایبستی و خواس

 برات هر کاری می کنم، هر کاری! ..دارم



  :لبخند روی لب های ال آی نشست. قدمی به عقب برداشت و گفت

 بریم؟ _ 

  :لحنش به قدری محکم بود که شهروز سر تکان داد و گفت

 بریم. _ 

را به سمت ال آی دراز کرد اما ال آی به جای  با یک حرکت روی اسب پرید و دستش

گرفتن دستش به آستینش چنگ زد و خودش را باال کشید و پشت سر او روی اسب 

درون آسمان هم قابل  نشست. شهروز از عظمت پاکی ال آی که با هیچ چیزی حتی ماهِ

. در بود و در دلش جاری می شد، همه وجودش به لرزه افتاد قیاس نبود، که شبیه رود

 :دلش به خدا التماس کرد

 ور که الیقشه خوشبختش کنم. طاجازه نده شرمنده این دل پاک بشم، کمکم کن تا همون_ 

ی بلندی به تاخت به سمت دشت ها رامی وارد کرد و با هِآبا پایش به پهلوی اسب فشار 

 راه افتاد. باید مسیر طوالنی ای طی می کردند تا به شهر برسند. 

گرداند، برای آخرین بار به آالچیق هایی که در تاریکی شب فقط سایه ای از ال آی سر بر

آنها دیده می شد نگاه کرد و بغضش را با فشردن لب هایش روی هم کنترل کرد. این 

آخرین تصویری بود که می توانست از خانه اش به خاطر داشته باشد. چشم بست و 

هروز و آرامش گرفتن از وجود قلب پر تقالیش را برای سر گذاشتن روی شانه ش

 حمایتگرش، آرام کرد. 

نفهمید چه شد، نفهمید چقدر گذشت. وقتی به خودش آمد که چند نفر با اسب به 

مدند. مو روی تنش سیخ شد. از ترس به کناره های پیراهن شهروز آتاخت دنبالشان می 

 محکم چنگ زد.



 :فریاد بلندی در دشت پیچید

 بایسته. شهروز، به نفعته اسبت _ 

شاید با رسیدن به جاده فرجی حاصل  ،به جاده نزدیک شده بودند .شهروز توجه نکرد

شان بگریزد. صدا برایش ناآشنا بود اما حدس اینکه از  نست از دستامی شد و می تو

مردان ایل باشند اصال سخت نبودند. چطور آنها را دیده بودند او که حواسش جمع بود 

 دمی ندیده بود!آرده بود، و دور و اطراف را چک ک

با تیری که به سمت هوا خالی شد، شانه های ال آی از جا پرید و به گریه افتاد. با ناله 

 .شهروز را صدا زد

مد و آنها فرود آخون در تن شهروز یخ زد. دوباره گلوله ای دیگر در زمین، نزدیکی 

شهروز به سختی خودش را  اسب با شیهه بلندی پاهای جلوییش را بلند کرد و رم کرد.

نگه داشت اما ال آی تعادلش را از دست داد و روی زمین افتاد. شهروز به شانس بدش 

 لعنت فرستاد. اسب را به سختی مهار کرد و از روی آن پایین پرید.

حتی برای کمک ال آی به شدت روی زمین خورده بود و صورتش در هم فرو رفته بود. 

نها اسلحه اش را آدو مرد از اسب پیاده شدند. یکی از  .نکردکردن به او هم فرصت پیدا 

 :روی شقیقه شهروز گذاشت و دیگری بازوی ال آی را کشید و توپید

 بلند شو ببینم. _ 

 :شهروز با چشم های سرخ نگاهش را به مرد دوخت

 دستش رو ول کن. _ 

  :مرد قدمی جلو گذاشت و فریاد کشید

 مردک عوضی بی ناموس، دختر مردم رو می خواستی بدزدی؟ وتو خفه ش_ 



ال آی حس می کرد هر آن ممکن است قلبش از حرکت بایستد. پسرعمه هایش چطور 

نها را دیده بودند، اینجا چه می کردند؟ مطمئن بود پدرش بی خبر است وگرنه خودش آ

 مد.آمی 

برگشتند. شهروز می  نها را سوار اسب کردند و به سمت ایلپسرعمه های ال آی آ

دانست فرار کردن از اینجا خیلی سخت است اما گیر افتادن ناگهانی شان را اصال تصور 

تنها نگرانی اش ال آی بود. جانش در خطر بود و او فقط به فکر محافظت از . نمی کرد

 ال آی بود.

نمی ر شده بود. ت گریه به هق هق افتاده بود. دست و پایش از ترس سِدال آی از ش

ن می ودانست چه بالیی قرار است به سرشان بیاید. از جان خودش ترس نداشت چ

 دانست آسیبی به او وارد نمی کنند او از جان شهروز نگران بود. 

نها را رد کردند و به کلبه ای که نزدیکی آالچیق ها نرفتند. بلکه آبرعکس تصورشان به 

و خشمی که قابل توصیف نبود با د داشت رفتند. هر دو برادر با حرص وکوه ها وج

سابقه مستند صبح زود به ااسلحه باالی سرشان ماندند تا شاکرخان از راه برسد. می خو

برادرها از  زشهروز را در حال فرار دیده بودند. یکی ا ی وآاسب سواری بروند که ال 

در  میانه راه برگشته بود تا به شاکرخان خبر بدهد و این دو که از شدت غیرت خون

کرده تنشان می جوشید و می خواستند این مسئله را فقط با خون حل کنند، دنبالشان 

 . بودند

در چوبی کلبه با صدای ناهنجاری باز شد. سر ال آی باال آمد و نگاهش در چشم های پر 

از بهت و ناباوری پدرش نشست. وقتی شاکرخان با درد چشم هایش را بست و دستش 

، دنیا با همه عظمتش روی سر ال آی خراب شد. روی زمین بود، را به دیوار تکیه داد



زانوهایش از زیر دامن، خراشیده و دردآلود به زمین تکیه زده بودند، دستش روی زمین 

 مشت شد.

 :شاکرخان با بهت پرسید

 شما داشتین چی کار می کردین؟_ 

 :ی گرفت و قدمی جلو گذاشتآشهروز نگاه پر از دردش را از ال 

 رخان ما فقط...شاک_ 

سردار، خواهرزاده شاکرخان که پشت سرش ایستاده بود بازویش را محکم گرفت و با 

 :یدغرّ ،صدایی که از شدت خشم می لرزید

دهنت رو ببند، فکر کردی به همین راحتیه؟ که دختر مردم رو فراری بدی و آب از _ 

 آب تکون نخوره؟

بیرون از این کلبه دیده می شد، روی شاکرخان حس می کرد سنگینی همه کوه هایی که 

شید. در ذهنش هم نمی گنجید که دختر عزیزکرده کدوشش افتاده. به سختی نفس می 

اش، آل آی اش این کار را کرده باشد. به شهروز نگاه کرد و با لحنی آمیخته به خواهش 

 :پرسید

 تو مجبورش کردی مگه نه؟ دختر من این کار رو نمی کنه مگه نه؟_ 

نکه شهروز حرفی بزند، ال آی از جایش بلند شد، چشم های خیسش را به آقبل از 

  :پدرش دوخت و گفت

 .خودم خواستم بابا، این نقشه خودم بود_ 

 :هق زد



 مجبور شدم، شما داشتی من رو به ور به آرات می دادی. _ 

دست شاکرخان روی قفسه سینه اش، روی قلبش مشت شد. مشت دیگری از طرف 

مه ال آی به چانه شهروز کوبیده شد. شهروز روی زمین پرت شد و دهانش پر از پسرع

خون شد. ال آی با جیغ بلندی خواست به سمتش برود که پسرعمه اش، کسی که در ایل 

 :شان به غیرتی بودن بیش از حد معروف بود، به رویش فریاد زد

 ون بازی کنی. مده می کشمت دختر خیره سر.. تو میخواستی با آبروی خونوا_ 

 :دستش به سمت کمرش رفت، اسلحه اش را درآورد و به سمت ال آی گرفت

 .ماجرا فقط با خون تمیز می شهاین _ 

  :شاکرخان با ترس چشم گرد کرد و خواست جلو برود که سردار با صدای بلندی گفت

غرور و غیرت کل .. دخالت نکن دایی، این ماجرا دیگه فقط به تو مربوط نمی شه_  

 ایلمون با این کار لکه دار شده. 

شهروز از جایش بلند شد و تا خواست به او حمله ور شود، دو برادر دیگر بازوهایش را 

گرفتند و او را کتک زدند. سردی اسلحه که روی پیشانی ال آی نشست، زانوهایش 

با  خواست سست شد و روی زمین افتاد. اسلحه روی سرش گرفته شده بود. دلش می

شان التماس کند که این کار را با او نکنند اما حجم  صدای بلند گریه کند و به تک تک

درد روی سینه اش به قدری زیاد بود که فقط به تمام شدن آن فکر می کرد. چشم هایش 

و پر  را بست و منتظر ماند تا با چکاندن ماشه، از هر درد و غم و جدایی ای رها شود

ن دنیا توانست بی هیچ مانعی، بی هیچ کتک و تحقیری به آروز در  شاید یک. بکشد

 عشق شهروز پیوند بخورد و مال او شود!

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «فصل سیزدهم»

به محض خروج از خیریه خودش را با اسنپ به خانه او رسانده بود. با نفس هایی یکی  

درمیان به سمت اتاق مخصوص شان رفت. مانتواش را با تونیک بلندی عوض کرد و از 

اتاق خارج شد. برای هرکسی سخت است در خانه پسرعمویش، کسی که روزگاری نه 

ه بود به عنوان آشپز و خدمتکار کار بکند اما چندان دور از نظر مالی با خودشان هم رتب

برای ال آی هیچ کدام از اینها مهم نبود. جز خداوند به کسی حق قضاوت کردنش را 

نمی داد همانطور که هیچ قضاوتی در مورد انسان ها نمی کرد. برای زندگی اش 



یمان تا زمانی که به درستی کارهایش ا ..خ بگویدآسرسختانه می جنگید بدون انکه 

داشت، شکوه و جالل زندگی گذشته و اسم و رسم اش نمی توانست او را دلچرکین یا 

ناامید کند. سخت است انسان برگردد و به گذشته ای نگاه کند که پر از آبرو و رفاه بود 

و حاال دستانش انقدر خالی باشد که هیچ کسی در کنارش نباشد و هیچ نگاهی از روی 

ود اما او سختی ها را به جان می خرید چون باور داشت محبت به صورتش دوخته نش

در پس هر سختی آسانی هست. شب اگر می آید در پس آن روز هست، ابر اگر می بارد 

ن درخشش خورشید هست! آدر پس آن رنگین کمان است، مهتاب اگر می ترواد در پس 

ن آسانی آنیست پس سختی هم متضاد و شاید مکمل دارد، و  کملهیچ چیزی بدون م

 است.

 :مشغول پوست گرفتن و خرد کردن هویج ها بود که صدایش را از پشت سرش شنید

 اگه نمی اومدی تعجب می کردم._ 

به عقب چرخید. آرات در آستانه آشپرخانه ایستاده بود و نگاهش می کرد. چشم 

سباند و چرخاند، پریسا در خانه نبود و احتماال به حیاط رفته بود. کمرش را به کابینت چ

 :با خونسردی گفت

  .چرا نیام وقتی قراره فقط برام یه کارفرما باشی_ 

 :آرات با لبخندی کج نگاهش را از چشم های مصمم او گرفت و سرش را تکان داد

از این هم نخواهد بود چون اون قلبی که قبال توی سینه ام بود رو جوری کندم  بیشتر_ 

 ازش باقی نمونده.  و دور انداختم که حاال جز کینه چیزی

لرزید. آرات به سردی نگاهش را لحظه ای به او دوخت و بعد چرخید.   ال آی نگاه

پزخانه گذاشته بود برداشت و به سمت در رفت. ال شچمدان کوچکش را که کنار دیوار آ



دستش را روی کابینت گذاشت تا نیفتد. چشم هایش پر از اشک شد. فکر نمی کرد  یآ

برای آرات سنگین باشد که هنوز کوه کینه هایش را با خودش  ا این حداتفاقات گذشته ت

 پشت سر هم پلک زد تا اشکش را کنترل کند. به دوش بکشد. 

به سمت در رفت و منتظر ماند. داشت با پسرش خداحافظی می کرد و قول سوغاتی 

های ریز و درشت پسرش را با سکوت تقبل می کرد. ال آی او را خوب می شناخت، 

 می دانست چقدر در حرف زدن خسیس است.

با بسته شدن در کوچه و صدای تیک آف بلند ماشینش، دستگیره را پایین کشید و وارد 

حیاط شد. همایون داشت دور باغچه با توپش روپایی می زد و پریسا دست به کمر 

ل ایستاده و ثانیه شمار دستش بود. به سمتشان رفت و نگاهش با تعجب روی همایون قف

 :ت او کشیدمشد. صدای خوشحال پریسا نگاهش را به س

 همایون رکورد دیروزت رو شکستی._ 

لبخند روی لب پسربچه نشست اما حرکت پایش متوقف نشد. ماهرانه روپایی می زد و 

ثانیه ها همینطور می گذشتند. نگاه پر از سوال ال آی از همایون به سمت پریسا کشیده 

 :شد

 نمی بینمش؟مادرش کجاست؟ چرا _ 

نگاه خندان پریسا از حرکات همایون کنده شد و به سمت ال آی چرخید. صدایش را 

 :پایین آورد تا همایون نشنود

 .منم از وقتی اومدم نبود، یعنی کال نیست. خارج از ایرانه_ 

 :ابروهای ال آی به هم نزدیک شد

 بچه اش رو تنها گذاشته و رفته؟_ 



 باشن.  فکر می کنم از هم جدا شده_ 

زن در خانه اش، جایی که یک ال آی متفکر سرش را تکان داد. حدسش را می زد. نبود 

تکه ای از قلبش در آن جا مانده، نشان از یک قطع پیوند می دهد، نشان از یک جدایی 

 مثل او که خانه اش را رها کرد و رفت تا بتواند از شهروز جدا شود. عمیق!

 کجا رفت؟_ 

 آقا؟_ 

 :ان داد. پریسا شانه هایش را باال انداختسرش را تک

 از کاراش زیاد سر درنمیارم. فقط می دونم رفت مسافرت. _ 

سرش را به سمت خانه برگرداند. اینجا چیزهایی وجود داشت که برایش معما بودند. این 

خانه و زندگی در تهران، بدون حضور خانواده اش.. در غیاب مادر و خواهرش که نمی 

نه در ازنی که داخل خن کجا هستند.. ازدواج بی سرانجامش و از همه مهمتر دانست اال

 صدا می زد!!« خاله»اتاقش بود، کسی که هیچوقت او را ندیده بود اما آرات او را با اسم 

******** 

وسایلش را درون کمد چید و تن خسته اش را روی تخت رها کرد. پلک هایش را که 

پشت چشم هایش جان گرفت. خستگی را می شد  ل آیروی هم گذاشت، نگاه دلگیر ا

در پستوهای نگاه محکم اش دید. انگار تمام این سالها تنها بودن و سخت زندگی کردن، 

حاال تبدیل به زنی شده  .از او یک آدم دیگر ساخته بود. دیگر آن برگ گل لطیف نبود

فتارش دید، در آرامش بود که رد گذر زمان و تجربه های تلخ اش را می شد در نگاه و ر

نگاهش را به سقف شیری هتل دوخت. قلبی که . و سکوتش هم.. چشم هایش را باز کرد



دوباره با دیدن او تپیدن را به یاد آورده بود، بنای ناسازگاری گذاشته بود. با کالفگی روی 

 :تخت نشست. همان لحظه تقه ای به در خورد و صدای خدمتکار هتل را شنید

 حونه آوردم. براتون صب_ 

از جایش بلند شد. صندل هایش را پوشید و به سمت در رفت. با باز کردن در و گرفتن 

سینی، تشکر کوتاهی کرد و دوباره به سمت تخت برگشت. موبایلش داشت زنگ می 

  و پرسید: خورد. با دیدن اسم بابک سریع جواب داد

 چخبر؟_ 

ی اون هتل بدجور سر رفته. حق هم اول سالم بعد کالم اخوی، انگار حوصله ات تو_ 

 داری، به خونواده نزدیک باشی اما توی هتل سر کنی، خیلی سخته. 

  :نفسش را پر صدا به بیرون فوت کرد که بابک خندید

 ساعت چهار میاد هتل. بعد دیدنش کجا می ری؟_ 

 خودت خوب می دونی، پس برای چی می پرسی؟_ 

 نه اش شد. تماس را قطع کرد و مشغول خوردن صبحا

******* 

کل استان قرار دیدار شخصی اش با مسئول پخش محصوالت لبنی کارخانه اش در 

خوب پیش رفت. این مسئول جدید با اعتماد به نفس و و استان اردبیل آذربایجان غربی 

ماهر بود و توانست در همین دیدار اول نظر آرات را جلب کند. آرات به خاطر سختی 

ا طرف قرارداد قبلی اش کشیده بود، سخت گیرتر و نکته سنج تر از هایی که در کارش ب

ولی وقتی بابک تماس گرفت و از هر زمانی به قرار رفته اما با رضایت کامل برگشته بود. 

ی خودش نیاورد و با تشکر جدی و خشک برای چندین ماه ونتیجه کار پرسید، به ر



د، گفت که فردا به تهران برمی برای پیدا کردن فردی که خوب و مطمئن باش شتالش

 گردد. حاال که تا اینجا آمده بود نمی توانست از دیدار با خانواده اش بگذرد. 

مقابل آالچیق ها که ایستاد، برای لحظه ای نفس در سینه اش گره خورد. سالی چند بار 

ال  بار با وجود برگشتن به روزهای گذشته اش به واسطه حضور آمد اما این یبه اینجا م

آی، کسی که پررنگ ترین بخش زندگی اش بود، انگار این آالچیق ها شکل جدیدی 

برایش هجوم خاطره هایی بود که از یادآوری شان پر از احساس های متضاد می  .داشت

انگار با هر قدمی که به .. شد. نمی دانست عشق است یا نفرت، کینه است یا بخشش

سالها مقابل چشم هایش باز می شد. تا وقتی  خانه اش نزدیک می شد، صفحه ای از آن

که نگاه تار از اشکش به چشم های بهت زده مادرش افتاد، و حتی لحظات بعد از آن هم 

 که در آغوش گرمش فشرده می شد، در سکوت سپری کرد.

یخت و باز همان گله مخواهرش اما، مثل همیشه با دیدنش ذوق و اشکش را به هم آ

 «؟نجا بدون تو صفایی نداره، کی برمیگردی به خونه اتداداش ای»که  گیهمیش

این سوال را مادرش هرگز از او نپرسید چون او تنها کسی بود که می دانست آرات چه 

 !عهدی با خودش بسته

 خودشروی تخته سنگی نشسته بودند که ال آی می نشست، همان مخفی گاه که توسط 

ن در کنارش روی این تخته تکشف کرد اما خیلی دیر، به اندازه ای دیر که مجال نشس

سنگ را پیدا نکرد و او مدت ها قبل تر همراه آن پسرک تهرانی، که دزد عشقش بود از 

مثل کوچ پرستوها، اما خیلی ناگهانی و بی موقع.. بدون تشریفات و بدون  ؛اینجا رفته بود

 .ود نه شبیه هیچ دختر دیگری که از کنار خانواده اش می رودجشن خداحافظی.. رفته ب

 رفته بود اما از قلب آرات، هرگز نرفت!



لب هایش برای گفتن خبری که دلش را در سینه می لرزاند بی قراری می کردند. وقتی 

سودابه نگاه این بار هم خواهرش پرسید کی برمیگردی و او در همان سکوت تکراری به 

ش را گره های غم پوشانده بود. سودابه هم خوب می دانست که آرات با کرد، چشم های

خودش عهد بسته بدون ال آی به ایل برنگردد. از همان زمانی که ال آی رفت، انگار 

رشته اتصال آرات را هم با ایل و طایفه اش برید که کوچ کرد و شهرنشین شد و در 

ودش برد اما بعد از رفتن پاشا و اردبیل خانه ای ساخت و خانواده نزدیکش را با خ

سودا با یکی از پسرهای ایل و برگشتنش به اینجا، مادرش را هم به خانه  واج آیداز

اصلی اش برگرداند و خودش این بار بار سفر را به مقصدی دورتر بست و همراه پسرش 

 به تهران رفت و همانجا کارخانه لبنیات راه انداخت و ماندگار شد. 

 ن رو نیاوردی؟چرا همایو_ 

 :با صدای آرام مادرش از فکرهایش کنده شد و سرش را به سمت او چرخاند

 برای کار اومده بودم. _ 

 .کاش میاوردیش، تنها موندن براش خوب نیست_ 

لتون براش تنگ بشه. تنها نیست نگران دفکر نمی کردم انقدر سریع  .تازه اینجا بودیم_ 

 ش هستن. نباش مامان، پرستارهای خاله کنار

سودابه با ناراحتی نگاهش کرد. این بار چهره اش گرفته تر از هر زمانی که به اینجا می 

هر بار که به چشم های  .آمد، بود. خاطره های گذشته هیچوقت رهایش نکرده بودند

عسلی اش نگاه می کرد، در عمق شان می توانست حسرتی را که برای همیشه در جانش 

تمام این سالها حس کرده بود.  ریشه کرده بود ببیند. او بهتر از هرکسی درد پسرش را در

 همیشه راز مگوی آرات برای سودابه فاش می شد. 



 :ات گذاشتدستش را جلو برد و روی دست آر

 ذشته رو ول نکردی؟چرا هیچوقت گ_ 

  های آرات نشست: لبخند کجی روی لب

 سعی کردم از نو بسازم، دیدی که نشد. _ 

از نو ساختن وقتی اتفاق می افته که گذشته رو کامال از ذهنت پاک کرده باشی، اما تو _ 

 خودت رو اسیرش کردی.. شاید دلیل رفتن مهگل هم همین بود. 

 :روهایش را به هم نزدیک کرد و با دلخوری  به سودابه نگاه کردابلک آرات پرید، پ

م مامان.. من یه زندگی تو بهتر از هرکسی می دونی  که من چقدر بهش محبت کرد_ 

 ساختم اما اون نخواست بمونه و بسازه.  جدید براش

 حاال چی؟_ 

 حاال اون فقط مادر پسرمه!_ 

 گیرتش چون هیچ رابطه خونی ای بین پسری که خودتم می دونی یه روز ازت می_ 

 تون نیست؟

 .لب هایش را روی هم فشرد. می دانست که یک روز باید با واقعیت روبرو شود

داشتم، می دونم که یه روز  نگه واقعیت اینه که من همیشه همایون رو مثل یه امانت_ 

 میره. 

 و نمی گه. ولی محبتی که بهش دادی، عشق و وابستگی ای که بینتون هست این_ 

ش را جلو کشید. دست آرات را فشرد. خستگی در تار و پود نگاه سودابه کمی خود

 زیبای عسلی اش مشهود بود. 



شاید این محبت تو به همایون و هم خون بودنش با مهگل بتونه اون رو بکشونه ایران _ 

 و برای بودن در کنارتون ترغیبش کنه. 

 :آرات سرش را به طرفین تکان داد

عالقه من به اون، پشت در همون محضری که طالقش رو گرفت تا بتونه از ایران بره، _ 

جا موند.. دیگه هیچوقت احساسی نسبت بهش توی قلبم وجود نخواهد داشت که به 

 فکر ساختن دوباره باشه یا نه!

هایی که ال  ه اون سالب گشت، این روزا همش فکر می کنم اگه زمان به عقب برمی_ 

آی هنوز دختر این خونه بود، اون روزایی که من درد دل تو رو می دونستم اما منتظر 

بودم تا خودت جسارت گفتنش رو پیدا کنی، وادارت می کردم که برای جار زدن عشقت 

 دنبال زمان نگردی. 

نفس سنگینش را از سینه خارج کرد و با چشمانی که گوشه هایش نبض گرفته بود به 

 :درش نگاه کرد. سودابه ابروهایش را به هم نزدیک کرد و گفتما

تو نمی دونستی که قلب زن فقط با  زمان رو برای گفتنش انتخاب کردی. تو بدترین_ 

 محبت رام می شه، محبتی که تو باید بهش می دادی رو یکی دیگه داد. 

محکم در  سیبک گلویش تکان سختی خورد. گره بین ابروهایش افتاد. دست هایش را

هم قفل کرد و به روبرو خیره شد. صدایش از خشم و بغضی که از سر بیچارگی بود، بم 

 :تر شده بود

حس پشیمونی نمی کنه آرزوی برگشتن به گذشته وقتی بعد از اینهمه سال اون هنوزم _ 

و توی چشم هاش ایمانی موج می زنه که حس میکنم اگه ده بار هم به عقب برگرده 

 نتخاب رو می کنه، یه حسرت بیهوده ست. بازم همون ا



ه. چشم هایش از زنگ زد، حس کرد یک بمب در سرش منفجر شد گوش های سودابه

 شدت تعجب گرد شد.

 :آرات نگاهی به مادرش کرد و با لبخندی کج گفت

می بینی سودابه بانو؟ هنوزم پسرت همون آدم شکست خورده گذشته ست. وقتی قرار _ 

رفتن یا به عقب برگشتن زمان عوض بشه پس چه فرقی می کنه نیست چیزی با جلو 

 چند سال گذشته یا بگذره؟

 د شد، نگاه سودابه همراه او باال کشیده شد. از جایش بلن

 ال آی برگشته؟ _ 

آرات نگاهی به مادرش انداخت و به سمت آالچیق ها چرخید. سودابه از جایش بلند 

 :شد و با وحشت پرسید

 چی توی سرته آرات؟ _ 

 :آرات ایستاد. نگاهش سخت و سرد شده بود

 همون چیزی که توی هر بار دیدارمون توی چشم هام دیدی، آتیش قلب سوخته ام. _ 

 :قلب سودابه فرو ریخت. با ترس گفت

هیچوقت یادت نره ال آی کیه.. یادت نره که اون یادگار عموت بود، یادگار قلب _ 

 شکسته ات. 

ات لحظه ای به سمت مادرش چرخید و بعد بدون هیچ عکس العملی، با قدم نیمرخ آر

های بلند به سمت خانه پدری اش رفت. خانه ای که از هر قید و بندی آزاد بود و زمان 

ین خانه ها هم های مختلف سال، مسافر دشت های متفاوت بود اما قلب او به اندازه ا



همیشه در قفس فشرده شد و حاال، با همیشه در قفس ماند.  نتوانست آزاد باشد.

 سردرآوردن او درست وسط خانه و زندگی اش، بیشتر از همیشه!

سودابه پشت سرش روانه شد. به او که در حال بستن زیپ چمدان تک نفره اش بود، 

 :نگاه کرد و جلو رفت

 منم میام. _ 

 :دست آرات روی چمدان مکث کرد. سرش را به سمت مادرش چرخاند و پرسید

 کجا؟ _ 

ود کردن خودتون این بازی تلخ رو بینم، نمی تونم اجازه بدم با نابمن باید ال آی رو ب_ 

 ادامه بدین. 

 :پوزخند روی لب های آرات نشست. از جایش بلند شد و به سمت مادرش رفت

می خوای بعد از چند سال به خونه پسرت بیای؟ اونم با وجودی که می دونی کی _ 

 دگی می کنه. توی اون خونه زن

 :مردمک چشم سودابه لرزید. نفس در سینه اش گره خورد و نگاهش کدر شد

ت داده بودکه کسی اذیتش ا خودش نخواست، خودش برات شرط گذاشته بود و قسم_ 

 نکنه و تنها باشه. 

 :آرات سرش را تکان داد

 توجیه خوبیه. _ 

را مقصر بداند، در حق سودابه بغض کرد. به پسرش حق می داد که در این مورد او 

 :فیروزه کوتاهی کرده بود. آرات نگاه جدی اش را به چشم های دلسوز مادرش دوخت



فقط روزی به خونه ام بیا که برای دیدن اون بیای، برای دیدن خواهری که نادیده اش _ 

 گرفتی. 

کوتاهی از کنارش  رد نگش را برداشت و با خداحافظی خوشر چرخید، چمدان تک نفره

  :و گفت شد

 از طرف من از آی سودا هم خدافظی کن. _ 

ی از بغض تنها گذاشت. نگاهش به ورودی چیق بیرون زد و سودابه را با کوهاز آال

آالچیق بود و اشک در چشم هایش غوطه ور می شد. نمی دانست این دردهای جانکاه 

 تا کی قرار است در هوای زندگی شان جریان پیدا کند. 

********** 

کار می کرد. در هوایی نفس می  ن می چرخید وال آی در آه اش شبیه گذشته نبود. خان

کشید که عطر نفس های او را داشت. از خانه اش فراری بود و تا دیروقت در کارخانه و 

وری گذشته و جوانی فترش می ماند. جدال ذهنی بی نتیجه اش ادامه داشت. با یادآدر د

پر از کینه می شد، آه حسرتی در دلش جوانه می زد و ای که سوخت و نابود شد، قلبش 

می فهمید معمای قلب نفهمی که ال آی پیش می برد و هنوز هم ناو را تا سرحد تنفر از 

گره کورش با هیچ تنفر و کینه و تالفی ای باز نمی شد چه بود که با دیدن او مثل همان 

یر ال آی و خنک کردن سال های جوانی اش تپش می گرفت. این بازی را برای تحق

از دو ماه  شه انداخته بود اما وقتی به خودش آمد که بیآتش شکسته ی غرورش را

شبیه پریسا، شبیه یک کارگر  آی همچنان در خانه اش کار می کرد؛گذشته بود و ال 

کارهایش را به قدری با دقت کرد که انگار با آرات غریبه است. واقعی.. طوری رفتار می 

یا غروری که می بایست اد که هیچ امتناعی از شغلش به خاطر زندگی قبلی انجام می د

دیده نمی شد. برای آرات این دختر شبیه معمای حل نشده بزرگی بود، نمی  داشته باشد،



ه اش می دید، او که نانست او را درک کند. او را که گاهی در خیریه و هرشب در ختوا

کوت رخ می داد که انگار هیچ پیوندی مابین هر بار دیدارشان به قدری عادی و در س

 د ندارد. کارفرما و کارگر بودن، وج شان، جز همین

دیدن این دختر به یاد خودش  با اما فیروزه؛ مبهم ترین مسئله زندگی آرات برای ال آی؛

غم النه کرده در پس چشم هایش راکه د. ال آی را شبیه خودش می دانست. می افتا

دگی اش را اند، اراده و جدیتی که پشیمانی بالقوه زنشوبپ خونسردیسعی داشت با نقاب 

ن لبخندهای کمرنگی که از دیدن شیطنت های همایون روی بالفعل نمی کرد و حتی آ

تنی اش، برای خواهرزاده ای که چند شلب هایش می نشست. دلش برای آرات دوستدا

اش را پر کرده بود، هزار  سالی می شد همه خانواده اش شده بود و جای فرزند نداشته

تکه بود. دوست نداشت او را اینطور پریشان و آشفته ببیند. هر بار که چهره گرفته اش را 

اشت که پشت می دید، شب هایی که تا نیمه هایش چراغ اتاقش روشن بود و حتم د

ستاده و خیره به آسمان به خالءهای زندگی اش فکر می کند و پنجره اتاق ساکت اش ای

که عشق را به های گذشته را برای ده ها بار مرور می کند، پسرکی را می دید  تحسر

ن را انکار می کند. عشقی که تلخ بود چون با کینه آمیخته شده بود سختی پنهان کرده و آ

 اما هنوز هم وجود داشت. 

******** 

 فکر نمی کردم کارای صادرات به چین انقدر زود حل بشه. _ 

و به بابک نگاه کرد. این روزها حوصله کار کردن را نداشت. وجود  پا روی پا انداخت

 :ال آی همیشه او را درگیر می کرد. سرش را تکان داد

 کی قراره بیان برای قرارداد؟_

  :بابک فنجان چایی اش را برداشت و با خونسردی گفت



 شاید ما بریم. _

 :آرات با لبخند کجی دست به سینه شد

 شوخی جالبی نیست. _

 :بابک از باالی عینک مستطیلی اش نگاهش کرد و آرات اخم هایش را در هم کشید

 بری، هر کاری وقتی با قاعده درست می دونی که نه خودم می رم و نه اجازه می دم تو_

انجام بشه به نتیجه می رسه. اونی هم که از تجارت سر دربیاره می دونه که چه رفتاری 

 .مناسبه

حدقه گرداند. این  ره بیرون فوت کرد و چشم هایش را درا ببابک با کالفگی نفسش 

 ریزبینی ها و وسواس به خرج دادن های آرات کالفه اش می کرد. 

  .باهاشون حرف می زنم، قرار می ذارم بیان ایران. براشون هتل پیدا می کنم_ 

 :آرات با رضایت سر تکان داد

 زودتر این کار رو بکن. _ 

 ریک هستیم؟چند ساله من و تو ش_ 

 ابروهایش را به هم نزدیک کرد:

 دقیق یادم نیست، چرا اینو می پرسی؟_ 

 :بابک شانه باال انداخت و نگاهش را مستقیم به صورت آرات دوخت

هیچوقت نفهمیدم چرا کسی مثل تو که عاشق زندگی عشایری بود و هنوز هم برق _ 

 چنین تصمیمی گرفت؟اشتیاق رو موقع رفتن به اونجا توی چشم هاش می بینم، 



قبل از مرگ پدرم زمین کارخونه رو خریدیم و شروع به ساختنش کردیم، هرچند که _ 

ست به هیچ وجه از ایل و زندگی خاصش جدا اوحمدخان کامال ناراضی بود و نمی خا

و فقط  بشه، اما به اصرار من راضی شد چون می دونست که منم چنین قصدی ندارم

سخت توی شهر زندگی می کنن و وونایی که می دیدم چقدر ل واسه جبرای ایجاد شغ

 بی کار هستن، اونجا رو می خوام.

 پس برای فرار از گذشته به این شهر اومدی! _

ه چرخاند، انر خب رات بابک را نشانه گرفت. بابک نگاهش را از او کند و دور ونگاه تیز آ

سته بودند ی که روی آن نشانه و حتی مبل هایدنبال ال آی می گشت. پذیرایی بزرگ خ

که ال آی قصد مانی بود. این ها نشانه خوبی نبودند چون نشان می دادند ز تمیزتر از هر

مدن ندارد و با اخالقی که از آرات سراغ داشت می دانست که هیچوقت از موضع کوتاه آ

 خودش کوتاه نمی آید.

ی و سریع داره طی می شه و کارا بیشتر از هر زمانی روی روال افتاده، یه روند قانون_ 

انگار همه چیز  مون به خاطر کیفیت شون خیلی بیشتر شناخته شدن، امسال محصوالت

 ره. داره خوب پیش می 

 پس چرا انگار؟_ 

سر بابک به سمتش چرخید. وقتی مکث کرد آرات فهمید که حرفی برای گفتن دارد. 

حالت قائم  زانوهایش بهساعد دست هایش را روی خودش را روی مبل جلو کشید، 

 درآورد و بانگاهی دقیق، منتظر ماند. 

  :بابک لب تر کرد و گفت



یه زندگی نافرم و آشفته،  به میزان موفقیتت توی کارت نداره؛این زندگی هیچ شباهتی _ 

با خونوداه ای که هست و نیست، آرامشی که وانمود می کنی هست و نیست. شادی ای 

 حتی پسرت! از آدمای این حونه نیست، هیچ کدومکه روی لب های 

هر حقیتی که بی پره عیان شود، مثل  نده بود.آرات اخم کرد. جمله های بابک تیز و برّ

خنجری می شود که قلب را خراش می دهد. مثل همیشه حقیقت های زندگی اش را 

 :پشت خونسردی و تظاهر به خوشبختی اش پنهان کرد

ش؛ اونا خوب یاد گرفتن طوری زندگی کنن که انگار این تو نگران آدمای این خونه نبا_ 

 زندگی غیرعادی کامال طبیعی و عادیه.

تو فامیلی خودت رو توی شناسنامه پسرت ثبت کردی و فکر کردی تمام وظیفه پدر _ 

بودن به همینه؟ اون شجاعت رو از کی قراره یاد بگیره وقتی پدر خودش با بزدلی تمام 

ینه کهنه و پوسیده پنهون کرده و حتی جرات روبرو شدن با خودش رو پشت یه مشت ک

احساسش رو هم نداره. توجیهت برای کاری که کردی، برای کشوندن اون دختر به این 

 خونه انقدر غیرمنطقی و سطحی بود که حتی خودت هم باورش نمی کنی. 

به  اش منقبض شد. بابک نگاه خونسردش را رات روی هم فشرده شد و فکّلب های آ

ا ورود ال آی به خانه، نگاه سرخ او دوخته بود، با اخمی که ضمیمه صورتش شده بود. ب

دو دستش گرفته بود و با سالم  ریده شد که کیسه های خرید را در هرات به سمتش کشآ

نفس بابک، ریز و نگاه کوتاهی به او و مهمانش از کنارشان گذشت و به آشپرخانه رفت. 

ود. از جایش بلند شد، دستی به کت اش کشید تا صافش کند و با بلند و پر از افسوس ب

  :ی آرات، گفتنگاهی به چهره درهم فرو رفته

فردا قرار بود حسابرسی ها روا نجام بدیم اما یادم افتاد خاله وقت دکتر داره، تا شب _ 

 بهم خبر بده که فردا هستی یا نه.  



اکتفا کرد و نگاهش را به عسلی دوخت. آرات با ذهنی درگیر فقط به تکان دادن سرش 

می شنید اما  ،سروصدای همایون را که در حیاط در حال دلبری از عمو بابک بود را

ذهنش قفل شده بود. صدای جلز و ولز که از آشپرخانه آمد حواسش را از فکرهایش 

انگار یک تلنگر محکم به آرات وارد  ال آی داشت برای شام غذا می پخت. پرت کرد.

او از صدای پخت و پزی که از آشپزخانه می آمد.  ده بود، نه از حرف های بابک بلکهش

های خودش پخته بود را می خورد. شبیه کسی  تسشب داشت غذایی که ال آی با د هر

که کشف بزرگی انجام داده، نگاهش را به در آشپرخانه دوخت و لبخند محوی روی 

احساسش بودند که از کینه های پوشالی اش لبش نشست. این لبخندها تنها بخش واقعی 

 در امان مانده بودند.  

از جایش بلند شد و به سمت حیاط رفت. هوا داشت رو به تاریکی می رفت اما همایون 

هنوز هم در حال بازی بود. در را بی سروصدا باز کرد و به او که داشت رکاب می زد و 

دمپایی هایش را پوشید و وارد حیاط  .فرمان دوچرخه را به سختی می چرخاند نگاه کرد

 شد. 

برای اینکه بتونی فرمون رو درست بچرخونی نباید به فرمون نگاه کنی، باید به مسیری _ 

 ری نگاه کنی.  که می

از دوچرخه پایین آمد و به سمت همایون ترمزهای دوچرخه اش را گرفت و ایستاد. 

 :رات را محکم گرفت و گفتپدرش رفت. دست آ

 شه با مامانم حرف بزنم؟می  _

 :آرات سر تکان داد و به ساعت مچی اش نگاه کرد

 .ممکنه خواب باشه ،االن اونجا شبه و دیروقت_ 



  :همایون با اصرار بیشتر دستش را کشید

 .نه، می دونم که بیداره.. حرف بزنیم_ 

ابروهای این دانستنی که پسرک پنج ساله اش با اطمینان از آن حرف می زد باعث شد 

آرات به هم نزدیک شود، هیچوقت به یاد نداشت در ساعتی با مهگل تماس گرفته باشد 

 که شب باشد و همایون بداند که شب ها تا دیورقت بیدار می ماند یا نه!

همراه همایون از پله ها باال رفت و وارد اتاقش شد. به همایون اشاره کرد که روی مبل 

ن را روشن کرد و وارد صفحه اغ لپ تاپش رفت. آند و خودش به سرتک نفره بنشی

د با قرار کرد. وقتی شروع به بوق زدن کرمهگل در واتساپ شد و تماس تصویری را بر

سر همایون را صدا زد و او با خنده دوان داون خودش را به کنار آرات رساند. آرات لپ 

هگل در فضا ود. وقتی صدای متاپ را طوری به سمت او چرخاند که خودش دیده نش

که مهگل با  نگاهش را با لبخندی محو به ذوق کودکانه پسرش دوخت. هرباری پیچید

ه اش با همایون می کرد قلبش می ریخت و حقیقت رابطرا تکرار این غلظت کلمه پسرم 

بر سرش کوبیده می شد. بعد از کلی حرف زدن و تعریف های همایون از ریز و درشت 

مادربزرگش سودابه تا دوچرخه و کالس های کاراته اش که تا  این روزهایش، از دیدار با

عاقبت  ی زبان که هر هفته می رود،کمربند قهوه ای گرفتن فاصله ای ندارد و کالس ها

  :خسته شد و به نفس نفس افتاد، صدای مهگل را شنید که گفت

 پدرت اونجاست همایون؟_ 

 :زد و همایون جواب داد سر همایون به سمتش چرخید. آرات با سر اشاره مثبت

 .بله اینجاست_ 



پسرم خیلی خوشحال شدم باهات حرف زدم، یه دنیا دلم برات تنگ شده، خیلی زود _ 

 ؟میام به دیدنت، می بوسمت عزیزدلم.. می دونی که مامان چقدر دوستت داره، مگه نه

نها کسی این زبان بازی ها را خوب بلد بود اما او ت پوزخند روی لب های آرات نشست.

بر بود، مثل بود که از لحن مهگل راست و دروغ حرف هایش را متوجه می شد. او را از 

 ن را خوانده باشد. کتابی که ده ها بار آ

همایون به قدری بچه زرنگی بود که متوجه شد باید تماس را به پدرس بسپارد، برای 

آرات را محکم و از جایش بلند شد. خم شد گونه  همین برای مادرش بوس فرستاد

نهم در لحظه ای که آرات لپ تاپ را به سمت خودش چرخانده بود و مهگل بوسید، آ

شاهد این صحنه بود. همایون که از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش بست نگاهش 

 :را از در بسته به سمت لپ تاپ برگرداند و ابروهایش را به هم نزدیک کرد

 سالم، خوبی؟ _ 

کاش می توانست از  نه تنها اخم نداشت که با دلتنگی نگاهش کرد. برخالف او، مهگل

پشت همین شیشه لپ تاپ دستش را دراز کند و گونه ته ریش دارش را لمس کند، مثل 

همان وقت هایی که شیطنت می ریخت و نگاه های گرم و بوسه هایی گرمتر از او 

باریکش می پیچید و  دریافت می کرد و دست های مهربان و حامی اش محکم دور کمر

 غوشش می کشید. دلش برای آن روزها، دلش برای زندگی با آرات، مرد خاصاو را به آ

ا لبخندی تلخ ب اش، تنگ شده بود. هیچ کدام از حسرت هایش را به رویش نیاورد و تنها

 :پرسید

 ون که اذیتت نمی کنه؟یاخوبی؟ هم_ 

 ا همایون را به رخش بکشد!آرات پوزخند زد، می خواست با این جمله نسبتش ب



نیست چون با این زخم زبون زدنای پنهونی و همیشگیت  سیت قابل باورحوالپرا_ 

 تناقض داره. 

من هیچوقت بهت زخم زبون نزدم، این تو بودی که همیشه حرفام رو یه جور دیگه _ 

 تر به نفعت بود. شتعبیر کردی چون اونطوری بی

  :و با باز کردنش گفت تشحظه ای روی هم گذاپلک هایش را ل آرات با بی حوصلگی

االن برای گفتن  سر این مسائل با هم چالش داشتیم. وقتی ایران بودی به حد کافی_ 

 همین حرف ها خواستی باهام حرف بزنی؟

مهگل گوشه لبش را به دندان گزید، آرات زیاد نگاهش نمی کرد و بیشتر به تصویر خانه 

 ه بود. اش که پشت سرش بود چشم دوخت

آشپز جدید استخدام کردی، عکس دونفره  اصلیم..باشه یه راست می رم سر حرف _ 

 شون رو با پسرم دیدم. 

آرات جا خورد، به سرعت فهمید که ماجرا از کجا آب می خورد. اما با خونسردی 

 ظاهری به مانیتور نگاه کرد. 

 :صدای پوزخند مهگل را شنید

خودم با پای خودم قبل از رسیدن چنین روزی از چقدر خوش به حال تو شد که _ 

 .زندگیت اومدم بیرون

  : دست آرات مشت شد و به پایش کوبیده شد، با حرص گفت

من لعنتی می خواستم یه زندگی تازه باهات بسازم. تو هیچوقت نخواستی باورکنی که _ 

رو توجیه عشق قبلی منو بهونه کردی تا همه طول زندگی مون رفتارهای اشتباه خودت 

رم رو انداخته بودم پایین و زندگیمو می کردم، من که پسرت س کنی. چرا رفتی؟ من که



رو بیشتر از پاره جون خودم دوست داشتم و مراقبش بودم. یهو چی شد که آرات بد 

 خ شد؟شد، چی شد که ناجی زندگیت اَ

به وضوح  با صدایی که را نمی شنید و در دنیای خودش بود،مهگل انگار که صدایش 

  :ن تشخیص داد زمزمه وار گفترگه های غم را می شد در آ

 .می دونستم یه روزی بر می گرده_ 

هایش را به شدت در هم گره وریق کشید تا به خودش مسلط شود. ابآرات چند نفس عم

 :زد و گفت 

خب که چی؟ بودن یا نبودن اون چه فرقی به حالت می کنه که به خاطرش خواستی با _ 

 ؟حرف بزنی و روی نحسم رو ببینیمن 

لب مهگل لرزید، آرات هیچ کدام از حرف هایش را فراموش نکرده بود، حتی گذشته ای 

هنوز هم  ندگی شان را هم فراموش نکرده بود.که داشتند و چطور پشت پا زدن او به ز

  :نگاهش همانقدر سرد بود. با صدایی لرزان گفت

  .اینطوری نگو_ 

ود اما جز لبخندی کج و تلخ، عکس العمل دیگری از جانب آرات لحنش ملتمسانه ب

نداشت. مهگل با کف دست روی چشم هایش کشید تا اشکی که پلک هایش را مرطوب 

  :کرده بود پایین نریزد و با صدای خشداری گفت

میدم همایون توی اون خونه اگه کسی وارد زندگیت بشه، اجازه ن بدونی خواستم_ 

من اجازه نمیدم پسرم به کس دیگه ای جز خودم به عنوان یه مادر وابسته بشه. به بمونه. 

 هیچ عنوان چنین اجازه ای نمیدم. 



لحظه ای خشم بر وجودش غلبه کرد و دندان هایش روی هم فشرده شد. اما خیلی زود 

  :به خودش مسلط شد و با مطمئن ترین لحن ممکن گفت

  هیچوقت چنین اتفاقی نمی افته._ 

  :صدایش هم مثل نگاهش کدر شد

پل های خراب شده زندگی من به قدری داغون هستن که هیچوقت ترمیم نمیشن و _ 

  .راه برگشتی برای هیچ زنی توی زندگی من وجود نداره، خیالت راحت

راحت نکرد بلکه مثل خاری بر دلش فرو رفت و حس جمله اش، خیال مهگل را 

بار دیگر با این جمله به او فهماند که هیچ راه  سوزش در سلول هایش نشست. آرات

 و لحنی تلخ و تند خداحافظی کرد. برگشتی برایش وجود ندارد. با بغض

بلند شد. دستش را  پ را روی تخت هل داد وآرات با حرص لپ تا ،بعد از اتمام تماس

کشید. نگاهش به سمت لپ تاپ با کالفگی میان موهایش مشت کرد و چند نفس عمیق 

برای  ؛وقتی به تهران آمد، وقتی شهر نشین شد به سمت تکنولوژی کشیده شد رخید،چ

ادامه زندگی شهری اش، چیزی که در دل طبیعت زیبای اردبیل و در میان زندگی کامال 

سنتی عشایری نقش خیلی ناچیزی داشت. همین ارتباطات بالی جانش شده بود تا 

 گوشه اش به امتحان بکشد. مهگل از آن سر دنیا بتواند او را با جگر

ا تریک پایین کشید و به دنبال پریسبه سمت در اتاق رفت. دستگیره را با حرکتی هیس

وارد اتاق فیروزه شد. وقتی فیروزه را غرق در خواب دید از اتاق خارج شد و به 

آشپزخانه رفت. همایون با لبخند درشتی لیوان بزرگ آبمیوه را توی دست کوچکش 

گینی نگاهش به عقب به او مشغول غذا پختن بود. با سنال آی پشت  گرفته بود و

 :چرخید. آرات نگاهش کرد و سرد پرسید



 پریسا کجاست؟_ 

 ب نگاهش کرد و بعد به طبقه باال اشاره کرد. ال آی لحظه ای با تعج

 خواست کمکم کنه، رفت لباس ها رو از تراس جمع کنه. _ 

رفت و با صدا زدن پریسا به سمت تراس رفت. در  به سرعت پله ها را دو تا یکی باال

 اد:پریسا به سمتش برگشت و جواب د که تا نیمه باز بود کامل باز کرد.شیشه ای را 

 بله آقا؟ کارم دارین؟_ 

  :نگاهی کوتاه به او و لباس های توی دستش انداخت و گفت

 همایون چند بار بدون من با مادرش حرف زده؟_ 

 :اخم های آرات بیشتر در هم فرو رفتپریسا جا خورد. 

 این اواخر هم باهاش حرف زده؟_ 

  :کند که آرات با خشم گفت اره دروغ انکب پریسا لب هایش را باز کرد تا

ست و با دقت بدی و سعی نکنی چیزی رو که می دونم به بهتره فقط جواب من رو در_ 

 .دروغ ازم پنهون کنی

اگر کارش را  از این اخم و خشم آرات ترسید. رد.اشک به سرعت چشم هایش را پر ک

اهر کوچک و مادرش را، و خو شاد نه تنها پول خورد و خوراک خوداز دست می د

ات را برای درمان بیماری مادرش از دست می داد و بدبخت می شد. حتی کمک های آر

 :به گریه  افتاد

یون اصرار کرد، گریه کرد خواستم این کار رو بکنم ولی هما یمآقا به جون مادرم من ن_ 

و گفت دلش برای مامانش تنگ شده و شما دیر به دیر زنگ می زنین بهش تا باهاش 



حرف بزنه، گفت به شما چیزی نمی گه.. انقدر گریه کرد و خواهش کرد مجبور شدم 

زنگ بزنم، با تبلت خودش.. شماره مامانش توی  ر از چشم شما دو سه بار به مامانشدو

 .اتساپ هستتبلتش توی و

آرات چشم هایش را محکم به هم فشرد و دست دیگرش مشت شد و کنار پایش فشرده 

 :پرسید ای منقطع می کشید. با صدایی بمشد. نفس ه

 وقتی که عکس خودش و ال آی رو به مادرش نشون می داد تو اونجا بودی و دیدی؟_ 

  :پریسا اشکش را با کف دستش پاک کرد و با صدای گرفته ای گفت

نه من آخرین بار یه لحظه رفتم به خانوم سر بزنم تنها موند، شاید اون موقع نشون _ 

 داده. 

همایون کی وقت کرده با ال آی انقدر صمیمی بشه که عکسش رو به مادرش نشون _ 

 بده؟

خب تقریبا نصف روز رو توی یه خونه با ال آی و من زندگی می کنه، به هر دومون _ 

رو دوست خودش می دونه. می شینه کنارش و باهاش حرف می وابسته ست و ال آی 

 زنه.

رات با ذهنی درگیر سر تکان داد. خواست از تراس بیرون برود که پریسا قدمی جلو آ

 :گذاشت و با ترس پرسید

 آقا منو می بخشین؟_ 

  :نیمرخ آرات به سمتش چرخید و با لحنی جدی و بی انعطاف گفت



دفعه رو چشم پوشی می کنم..  تکرار نمیشه، اینچون می دونم دیگه هیچوقت _ 

حرف بزنه خودم به مادرش زنگ می  نکن که هروقت همایون بخواد باهاش فراموش

 اگه به تو گفت قبول نکن.  زنم، پس

ولین ال آی سر تکان داد و تند تند تشکر کرد. آرات با کالفگی از تراس بیرون آمد. این ا

یون تهدیدش می کرد، از همان ابتدا از وقتی فهمید ماباری نبود که مهگل از طریق ه

آرات چقدر به این بچه عالقه دارد، به انواع مختلف او را به وسیله همین عالقه تهدید یا 

کار نبود و گه گاهی تهدیدش  اذیت می کرد. در این مدت که از ایران رفته بود هم بی

ان و داشتن زندگی بی قید و بند می کرد اما می دانست که دغدغه مهگل فقط رفتن از ایر

آرات همایون شاید بیشتر از  ه ادعا می کند برایش اهمیت ندارد.بود و همایون آنقدری ک

او می شناسد به پسرش اهمیت می داد.  را دوست داشته باشد اما کمتر از مادرهایی که

مین ه بود با آرات و عقایدش تناقض داشت.ن زندگی ای که همیشه مهگل به دنبال آ

باعث شد که نتوانند با آرامش زندگی کنند و حتی رشته اتصالی مثل همایون هم 

 نتوانست آن ها را در کنار هم نگه دارد. 

********* 

به گریه های یکی از زنان مددجو گوش می داد و قلبش فشرده می شد. صدای خانم 

رد. وقتی ال آی رسید و یکریز گریه می ک یی از پشت تلفن گرفته تر به نظر مپارسای

ل بشود شروع به گریه ن را متقبّزیاد است که فکر نکند خیریه همه آگفت مبلغ وام آنقدر 

 ی که همراه اشک هایش به زبان می آورد.ش و التماس هایکرد و خواه

 :ال آی نفسش را با ناراحتی و کالفگی فوت کرد و سعی کرد خانم پارسایی را آرام کند

 انقدر گریه نکنین خانم پارسایی ، خدا بزرگه جور می شه. _ 



از کجا خانم شاهسون؟ پول کمی نیست.. تنها امید من خیریه تون بود که اونم می گین _ 

 احتمال قبولی وام کمه، اگه نتونیم پول رو جور کنیم پسرم باید بره زندان. 

 اگه جور بشه رضایت میدن؟_ 

ون رو می خوان. هزار بار به پسرم گفتم نذار بیمه ماشینت بله، اونا پول دیه برادرش_ 

 ای ساده ست، اینهمه پول...بگذره. االن از کجا جورش کنیم؟ شوهرم یه بنّ

  :. ال آی گفتگریه باعث شد نفس کم بیاورد و جمله اش نصفه بماند

اون  قول نمیدم همه مبلغ رو متقبل بشیم اما من تمام تالشم رو می کنم که بخشی از_ 

رو براتون از خیریه وام بگیرم. باور کنید اینجا صدها پرونده مثل شما هست که همه 

گرهشون با پول باز میشه اما بودجه خیریه اونقدری نیست که اینهمه مبلغ رو یه جا 

 ل بشه. متقبّ

 خدا خیرتون بده، خیر از جوونیت ببینی. _ 

 «.هیچوقت ندیدم»: ال آی در دلش زمزمه کرد

اهی تماس را قطع کرد. ل اینکه به زودی خبر وام را به او برساند و خداحافظی کوتبا قو

پیامی را تایپ می کرد نگاه کرد. به حالش ند و به زیبا که در گوشی اش اسرش را چرخ

د. ال آی علی رغم ظاهر خونسرد و همیشه آرامش خیلی درگیر زندگی ورغبطه می خ

پا به پای آنها عذاب می کشید یا خوشحال  شخصی مددجوهایش می شد، خیلی وقت ها

یشتر از مازاد برایش صرف ت و انرژی بنسمیشد اما زیبا این کار را فقط یک وظیفه می دا

درواقع بین کار وز ندگی شخصی اش یک حائل ایجاد کرده بود. زیبا حرفه ای  نمی کرد.

 تر از ال آی بود. 

 :نم پارسایی را برداشت. سر زیبا باال آمدال آی از پشت میز بیرون آمد و پرونده پسر خا



 کجا؟_ 

 :پرونده را تکان داد

قای فتحی صحبت کرده بودم گفت نتیجه ن پرونده دیه با آچند روز پیش راجع به ای_ 

رو بهم میگه، االن مادرش زنگ زده بود و یه جوری گریه می کرد که قلبم ریش شد. 

 بهتره زودتر پیگیر بشم. 

 :و زمزمه کرد ادد زیبا سرش را تکان

 .خسته نباشی عزیزم_ 

تشکر کرد و به سمت اتاق آقای فتحی رفت. مهرداد پارسایی جوان هجده ساله ای که 

دوستش  همراه دوستش در ماشین بودند، به خاطر سرعت زیاد ماشین را چپ می کنند و

دولت ون ماشینش بیمه نیست، درجا می میرد و حاال دیه آن به عهده مهرداد است و چ

حاال باید  وضاع مالی متوسط و خانه اجاره ای،مسئولیتی در قبالش ندارد. یک خانواده با ا

چندصد میلیون پول دیه بدهند. با افسوس سرش را به طرفین تکان داد و همزمان پشت 

در اتاق رسید. تقه ای زد و منتظر اجازه ورود ماند و وقتی صدای آقای فتحی را شنید. 

 :کرد. آقای فتحی با لبخند جوابش ار داد وارد شد و سالم

 .خسته نباشی دخترم_ 

 .دمیش باهاتون حرف زدم مزاحم شممنون، راستش بابت پرونده ای که چند روز پ_ 

  :قای فتحی گذاشتجلو رفت و پرونده را روی میز آ

 .اینم جدیدترین مدارک از مورد مهرداد پارسایی_ 



باز کرد و در حالی که برگه ها را نگاه می کرد با ای فتحی سر تکان داد. پرونده را آق

صندلی نشست و منتظر دست دیگرش به ال آی اشاره کرد تا بنشیند. ال آی روی 

 نگاهش کرد.

آقای فتحی با مکث سرش را بلند کرد، دستی به پیشانی اش کشید و با گرفتن نفسی 

  :گفت

نمی به کسی  ی که ما انقدر وامر جریانمبلغ وام یه کم زیاده خانم شاهسون، خودتم د_ 

 مگر اینکه واقعا شرایطش حاد باشه. دیم 

 می دونم ولی همین مبلغ هم یک سوم دیه ای که قراره پرداخت بشه نیست. _ 

  :آقای فتحی کمی به فکر فرو رفت و گفت

آقای شاهسون خودش باید تایید کنه تا وام بدیم و امضای خودشون باید پای برگه _ 

این اندازه در اختیارات من نیست. به خصوص که وام بالعوضه و ممکنه باشه چون 

 نتونن پرداخت کنن. 

 چاره ای نبود، باید به خودش متوسل می شد تا بلکه گره این پرونده باز شود. 

ید شاید حرف شما رو زمین ننداخت و خب شما یه تماس بگیرین و باهاش حرف بزن_ 

 واده جور کنیم. نتونستیم این پول رو برای اون خا

با دفتر تلفن شماره ای گرفت و چند دقیقه بعد شروع به حرف  آقای فتحی موافقت کرد.

زدن کرد. ال آی با تمام وجود به حرف های آقای فتحی گوش می داد. جمله های آقای 

همان لحظه نگاه آقای فتحی نشان دهنده موافقت او بود. ال آی با رضایت لبخند زد و 

 :جه خودش دیدوفتحی را مت

 بسیارخب من بهشون می گم. _ 



  :هم گره زد و گفت رتماس را قطع کرد. دست هایش را زیر چانه اش د

آقای شاهسون گفتن توی کارخونه خیلی درگیرن و نمی تونن بیان خیریه اگه می _ 

خوایم زودتر وام حل بشه باید امروز برگه ها رو به دستش برسونیم اما از اونجایی که 

 من یه ساعت دیگه یه قرار مهم دارم نمی تونم برم، زحمتش به عهده خودت میفته. 

د این کارش هم دلیل خاصی دارد، دیگر از او چه ی به هم نزدیک شد. نکنابروهای ال آ

بار قصد دارد او را تا کارخانه اش بکشاند؟ نفس ناراضی اش را فوت  می خواهد که این

  :کرد و گفت

 .باشه چاره ای نیست، خودم می برم_ 

از روی صندلی بلند شد، آقای فتحی در حال بیرون کشیدن فرم تقاضای وام از کشو 

 :میزش بود. پرسید

 شون رو بهم می دین؟ونه آدرس کارخ_ 

آقای فتحی همزمان با گرفتن برگه به سمتش، سرش را تکان داد. پرونده را برداشت، 

آدرس کارخانه اش را گرفت و با آژانس به آنجا رفت. هزینه آژانس را آقای فتحی از 

 حساب خیریه داد چون این کار مربوط به خیریه بود. 

و نگاهش به سمت ساختمان طوالنی و بزرگی که مقابلش بود، در محوطه بزرگ ایستاد 

با قدم هایی بلند به سمت ساختمان رفت و با پرس و جو بخش اداری کارخانه چرخید. 

با ورودش به اتاق را پیدا کرد. پله ها را باال رفت و اتاق او را در انتهای سالن پیدا کرد. 

ن شب به بیمارستان آمده بود، در حال آت میزش دید که با همان دوستش که رات را پشآ

 چرخید. سالم داد و قدمی جلو رفت.شان به سمت ال آی صحبت بود. نگاه هردوی



آرات به بابک اشاره کرد و او با نگاهی عمیق به ال آی و پوشه درون دستش با قدم های 

 اق خارج شد و در را پشت سرش بست.بلند از ات

پوشه روی میز کار  بماند با گذاشتنال آی جلو رفت و بدون اینکه منتظر تعارف او 

  :را به سختی از او کند و گفت  مقابل میز نشست. آرات نگاهشآرات روی صندلیِ

  یه و باید توی اولویت قرار بگیره؟به نظر خودت چقدر مورد بحران_ 

دست هایش را روی کیف  آرات هم مثل خودش بی مقدمه شروع کرده بود. ال آی

  :مشکی اش گره زد و گفت

ن خودشون هم پیگیر هستن که فکر میکنم این وام بتونه کمک بزرگی بهشون بکنه چو_ 

د محله شون هم وام بگیرن و کمی پس انداز و قرض هم جور کردن. منتهی از مسج

بدون کمک خیریه نمی تونن پسرشون رو بیارن بیرون و چون پسرشون صرع داره با این 

ماجرا تعداد حمله هاش بیشتر شده و اگه پاش به زندان کشیده بشه وضعیتش وخیم تر 

 می شه. 

پرونده را جلو کشید و بعد سرش را تکان داد. آرات با دقت به حرف هایش گوش داد و 

 کرد.  نگاه

 ی؟وریخچای م_ 

 .نه، ممنون_ 

ورد می کردند که انگار رخهر دو خونسرد رفتار می کردند. هر دو شبیه کسانی با هم ب

 این بین وجود ندارد، مبادی آداب و کامال خشک! دیگری هیچ آشنایی

رخید که روی تابلوی باالی سر آرات نگاه ال آی در اطراف اتاق بزرگ کارش می چ

دست دور ثابت ماند. عکس آرات و پدرش بود که مقابل آالچیق ها انداخته بودند و 



لبخند پدرش آنقدر واقعی بود که می توانست از پشت عکس  شانه هم حلقه کرده بودند.

 هم لمسش کند، انگار به روی ال آی می خندید. اشک دیدش را تار کرد. اگر پلک می

 :زد اشکش می ریخت. صدای آرات را می شنید اما به جمله هایش توجهی نداشت

و امضا می کنم، زودتر اقدام کن شاید بشه به موقع کاری برای این ر ماوپس من برگه _ 

 جوون انجام داد.. اون بزهکار نیست بدهکاره پس جاش توی زندون نیست. 

نگاه او را خیره به پشت سرش دید.  وقتی جوابی از ال آی نگرفت سرش را بلند کرد و

به چه چیزی اینطور خیره  و رد نگاهش را دنبال کند فهمیدبدون اینکه به عقب برگردد 

اب قاست. شاکرخان نقش پررنگی در زندگی و قلب آرات داشت و جایش در این 

 خشی از این کارخانه با پول او بود.ب ی کهدر همین اتاق بود. کس عکس و دقیقا

 ؟آیال _ 

از حسرتش را از قاب عکس کند و با نوک  رآرات او را به خودش آورد. نگاه پصدای 

های گرفته آرات خورد، با  انگشت خیسی زیر پلکش را پاک کرد. نگاهش که به چشم

  اخم تاکید کرد:

 خانم شاهسون!_ 

 :تذکرش باعث شد پوزخندی روی لب آرات بنشیند

 کامال غریبه ایم، خانم شاهسون!یادم رفته بود که ما نسبت به هم _ 

آرات که همه این روزها ال آی چند بار پلک زد تا اشکش بیشتر از این رسوایش نکند. 

نهمه عشق تبدیل به ی رفت، می خواست بفهمد که چه شده آمدام با خودش کلنجار م

  :لبخند کجی زد و گفت چه جور آدمی ال آی او را پس زده. هیچ شده و دقیقا بابت



البته به اندازه ای غریبه که نتونم بپرسم تو امروز اینجا چی کار می کنی؟ وقتی که  و_ 

باید توی خونه ات نشسته باشی و منتظر اون باشی تا با دست پر بیاد، چی شده که 

 خودت داری کار می کنی یا واضح تر بگم، چی شده که جدا شدین!

 :ال آی با تعجب نگاهش کرد

 تون گفته باشه. فکر می کردم پدرم به_ 

من اصال نمی دونستم که تو طالق گرفتی چه برسه به دونستن دلیلش.. همون موقع _ 

وقتی زنگ زدم و گفتم اگه طالق بگیری دیگه از ما نیستی، عمو وقتی برگشت خونه 

گفت که آشتی تون داده و مشکلتون سر بیکاری اش بود و قرار شده اون بره شهرستان 

نگرانته که تنها می مونی. از حرفاش متوجه شدم که قصد داره تو رو کار بکنه. بعد گفت 

برگردونه پیش خودشون، حداقل تا زمانی که کار اون سروسامون پیدا کنه. دیگه مخالفتی 

نداشتم و برای همین سکوت کردم اما متوجه بودم که عمو داره یه کارایی می کنه، و به 

ارنفره است و میخواد از ما جدا بشه اما قسمت احتمال زیاد به فکر یه زندگی جدا و چه

قبل اومدنشون به مردن.  دم اومدم که دیدم هردوشون توی تصادفنشد. وقتی به خو

 گفتن با اون دعوا کردی و پات شکسته. تهران بهم 

درد در تن ال آی پیچید و تا مغز استخوانش نفوذ کرد و وسعتش به اندازه بغضی حجیم 

آب دهانش را به سختی قورت داد و نگاه غمگین و پر از اشکش را  تا گلویش باال آمد.

ش برای به عکس پدرش دوخت. پدرش تا آخرین روزهای زندگی اش هم در تال

بیهوده  ن سالها که او زنده بود چهحمایت از او بود، به هر طریقی که در توان داشت. آ

یست تا حمایت تنهایی واقعی االن است، االن که او دیگر ن گاهی حس تنهایی کرده بود.

 هایش را احساس کند.



خورد. متوجه بود که در گره آرات  شید و نگاهش به اخم هاینفس بریده بریده ای ک

 تمام طول صحبتش اسم شهروز را حتی با لقب همسر هم بیان نمی کند. 

  :با صدای خشداری گفت

از  چه کمکی بهتون می کنه اما همین رو بدونین که من ینمیدونم دونستن دلیل جدای_ 

نه عشق و نه هزار تا توجیه و دلیل دیگه نمی جایی به بعد دیگه عشق کافی نیست. یه 

تونه پیوند یه زندگی رو حفظ کنه. منم نمی دونم چی شد که توی خونه تون به جای 

سرتون خیلی تنهاست، همسرتون من دارم آشپزی می کنم اما فقط اینو می دونم که پ

 خیلی. اون به یه همدم نیاز داره. 

وجود آرات پر از احساس های ضد و نقیض شد، تعجب و حسرت و دلخوری و 

حرص.. دست هایش را روی میز محکم در هم گره زد. امروز تصمیم گرفته بودند ساده 

  :و بی جدل با هم حرف بزنند. گفت

نکرد. حتی به هم خون نبودن من و همایون هم مادرش وقتی رفت به تنها بودنش فکر _ 

فکر نکرد، چون انقدر مثل پسر خودم دونستمش که به من بیشتر از پدر التش اطمینان 

 داشت. وقتی همایون رو توی بیمارستان به دستم داد، عشقش قلبم رو پر کرد. بعدش با

کنه. ترجیح  اما مادرش نخواست بمونه و زندگی مادرش ازدواج کردم و بزرگش کردم.

داد بره.. مثل تو که ترجیح میدی شکست زندگیت رو بپوشونی منم توی این چند سال 

 به روی خودم نیاوردم که چه راحت زندگیم به هم ریخت.

  :ال آی دماغش را باال کشید و با صاف کردن گلوی خشدار از بغضش گفت

دیرشون به سمتی می ره آدما خیلی وقتا فکر می کنن کجای زندگی اشتباه کردن که تق_ 

اما وقتی یه جایی خواسته یا  ،که نه توان قبول کردنش رو دارن نه توان پس زدنش رو

ناخواسته دلی رو بشکنی یا پیوندی رو قطع کنی، پیوند های زندگی خودتم قطع می شه. 



ت خودتون پیوند من با خونواده و شهر اسمن ناخواسته دل شما رو شکستم، شما به خو

 یم رو قطع کردین؛ حاال هر دو داریم نتیجه اش رو می بینیم. و زندگ

اخم های آرات بیشتر شد. دلش می خواست بر سر ال آی فریاد بکشد و بگوید اگر تو 

حت از شکسته ارثل نمیکردم.. همین دلی که انقدر دلم را نمی شکستی من هم مقابله به م

رهای آتش گذشته سر بیرون شدنش حرف می زنی، هنوز هم نتوانسته از زیر خاکست

 بیاورد و خودش را پیدا کند. 

 :ال آی با نگاهی به چهره درهم او ادامه داد

خودتون  شباشه اما تا وقتی که حق من رو پیشاید این تنهایی هم االن حق پسرتون ن_ 

 دارین اما همچین کارخونه ای رو اداره می کنین، تنهایی پسرتون هم حل نمیشه. 

 :صدایش را باال بردعصبانی شد، 

 منظورت اینه من حقت رو خوردم؟_ 

از ارث پدری میگم که بعد از مرگش به دستم نرسید و  من فقط واقعیت رو می گم،_ 

برای اینکه دیگران نگن پدر و مادرش رو ول کرد اما به محض مرگشون دنبال ارثیه اش 

 اومد، شکایتی نکردم. 

نبود اما این  ،او کسی که ال آی شناخته بود آرات چشم هایش را محکم روی هم فشرد.

تحمل کند. کف دستش را  های تند را نمی توانست از جانب ال آیقضاوت ها و حرف 

 :روی میز کوبید و بعد انگشت اشاره اش را باال آورد

عشایری مون و حتی دور افتادنمون از زندگی  ت نره که هر بالیی به سر ما اومد،یاد_ 

نی یر قانوحتی تنهایی االن پسر من، همه اش تقصیر توئه.. من کار غ، اتفاق های بعدیش



اموالش رو بهم سپرد. همه  از مرگش وکالت تام بهم داده بود، ای انجام ندادم، پدرت قبل

 ون وکالت می تونم هر کاری بکنم. حاال من با ا

نگاه ال آی رنگ خشم گرفت. دستش مشت شد. از جایش بلند شد و به سمت میز 

دستش را روی آن  رفت. خواست پرونده را از زیر دست او بیرون بکشد که آرات

منقبض  خرین زهرش را هم خیره در چشم های به زیر افتاده ال آی و فکّگذاشت و آ

 :شده اش، ریخت

آدمی که نه  اصل سالها زحمت خالصانه پدرت بود.لیاقت اون اموال رو نداری، اونا ح_ 

پس باید پیش کسی بمونه که  پشت پا زدن به خونواده اش..د و نه دل شکستن بلد بو

 لیاقتش رو داشته باشه. 

 :ال آی پوزخند زد

 اون آدم تویی؟_ 

 شک نکن!_ 

 ال آی با غیظ نگاهش کرد. 

سودی که از ارث پدرتون مونده رو هر ماه برای برادرت میفرستم، اون لیاقتش رو داره _ 

ا که کمی پشیمونی بابت انتخاب اون مرتیکه توی ش رسیده اما تو... وقتی بیو به حقّ

 چشم هات ببینم.

دستش را کشید و با خونسردی به صندلی چرخانش تکیه زد. ال آی اخمی حواله نگاه 

کوبیده شدن در  م های بلند از اتاق بیرون رفت. باآرات کرد و با برداشتن پرونده، با قد

ایش را بست. قلبی که همیشه در و چشم ه ق، آرات دستش را روی قلبش چنگ زداتا

سینه فشرده می شد این روزها دردناک تر از همیشه بود. چند نفس عمیق کشید و بازدم 



های بلندی به بیرون فرستاد. بعد دستش را به سمت تلفن دراز کرد، آن را کمی جلو 

 و تند تند شماره وکیلش را گرفت. کشید

  :یدی کوتاه گفتبه محض وصل شدن تماس با سالم و خسته نباش

 د؟ ماجرای اموال عموم به کجا رسی_ 

خودشون تقاضای انحصار باید هر دوشون حضور داشته باشن. برای انحصار وراثت _ 

ورثه کنن و بعد قانون همه اموال رو از تو بگیره و با همون روالی که مرسومه بینشون 

 تقسیم کنه. 

ایقی پیش ال آی روی آن نشسته نگاه آرات به سمت صندلی کشیده شد، جایی که دق

 بود. 

 سر وقت حاضر میشن. تو کاراش رو شروع کن، هر دوشون _ 

 بسیارخب ولی ممکنه طول بکشه چون فعال دارم کارای کارخونه رو انجام میدم. _ 

 سراج سری قبل هم بهت گفتم که این رو توی اولویت بذار._ 

  :سراج نفس کالفه ای در گوشی کشید و گفت

من از دست شما دو تا چیکار کنم؟ خیله خب، با بابک حرف بزن انقدر بابت کارای _ 

خرتون بهم فشار نیاره تا بتونم کارای اموال عموت رو هم پیگیر قراردادهای آگمرکی و 

 بشم. 

آرات باشه ای گفت و تماس را قطع کرد. چطور می توانست در امانت عمویش خیانت 

به خاطرش اینهمه سال سختی کشیده بود و همه رنج  کند یا حق و حقوق کسی را که

ش حرف بزند، به هایش به خاطر او بود، ندهد؟ خیلی قبل تر از آنکه ال آی از حقّ 

فکرش بوده. هنوز هم هر ماه سودی که از این کارخانه نصیبش می شود، به چهار 



پاشا هر ماه قسمت مساوی تقسیم می شود، او و بابک به اندازه سهمی که دارند و سود 

مال او که امروز اینطور با کینه  می شود اما قسمت چهارم مال اوست.. به حسابش ریخته

و رنجش نگاهش کرد و بابت حقی که همیشه محفوظ بوده نگاه پر از بیزاری به او 

فتن هایی که خودش می رفت اما آثارش در جای جای روح ر فت. مثل همهر انداخت و

 ماند. و زندگی آرات باقی می 

با باز شدن در نگاهش را باال کشید. بابک با نگاهش دوری در اتاق زد و بعد با لحنی 

  :تمسخرآمیز گفت

 کارمندت رفت؟ _ 

آرات ساکت نگاهش کرد. بابک دستش را در جیب هایش گذاشت و ابروهایش را باال 

 :انداخت

یه، شاید خوشم رهنوزم برات آشپزی میکنه؟ یه روزم من بیام ببینم دستپختش چجو_ 

 .کردماومد و استخدامش 

طوری که محکم به میز  ف با حرکتی عصبی از جایش بلند شد.آرات با شنیدن این حر

 :ت شد و صدایش باال رفتکرد و میز با صدای بدی جابجا شد. دستش مش برخورد

  .دهنتو ببند بابک_ 

اشاره به چشم های ک اما با خونسردی نگاهش کرد. سری به طرفین تکان داد و با باب

  :سرخ او گفت

نش دیحرف بدی زدم؟ تو دخترعموت رو آشپز خونه ات کردی االن از شنچیه؟ _ 

ناراحت می شی؟ خودت داری کاری می کنی امثال بابک با این چشم نگاهش کنن، با 

 ین زندگی رو داشته باشه اما تو نذاشتی. ، اونم به زنی که می تونست بهترچشم یه آشپز



ا قدم های بلندی به سمت بابک رفت. بابک اوج عصبانیتش را می دید اما بدون آرات ب

و یقه اش در دست های او مشت شد. آرات از اینکه تکانی بخورد سر جایش ایستاد 

 الی دندان های چفت شده اش گفت:

دیگه اسم ال آی رو به  خودت باشه بابک وگرنه بد می بینی.سرت توی زندگی _ 

 .زبونت نمیاری وگرنه به خاک سیاه می نشونمت.. کارای منم به خودم مربوطه

  :بابک با اخم دست های او را به شدت پس زد و گفت

تی غرق کنی، تو بد نیستی نمی ذارم خودت رو تو دنیای سیاهی که برای خودت ساخ_ 

بودنت رو باور کنه و دلش بشکنه و م انقدر توی نقشت غرق بشی که ال آی بد نمی ذار

آهش دامنت رو بگیره. حق و حقوقش رو بده و ولش کن بره زندگیش رو بکنه. خودتم 

 تی. دوکه بیشتر از همه توش می بازه خ می دونی این بازی ته نداره، اونی

 :آرات پوزخند زد

  .من خیلی وقته باختم_ 

کنه دیگه هیچ کسی خدا رو بندگی  اگه قرار باشه هر آدمی سرنوشتش رو باخت معنی_ 

نمی کنه، خودت رو گم کردی آرات. یه کم به قلبت نگاه کن، به احساسی که بهت می 

گه دنیا تا همین حاالشم که اوج جوونیمونه و باید خوش باشیم، جز نامردی چیزی 

برامون رو نکرده پس انقدر وفا نداره که بخوایم همه عمرمون رو صرف خالی کردن 

 هامون سر همدیگه بکنیم. عقده 

آرات با فکری درگیر، با نگاهی غمگین، با شانه هایی افتاده نگاهش کرد. بابک با تاسف 

  :سری تکان داد و گفت



خون، همونجا هم یه کم بیا بریم ناهار بخوریم، بعدش توی نمازخونه نمازت رو ب_ 

 دی. شاید خدا نوری به قلبت داد و از این درد راحت ش استراحت کن،

باعث سر باز کردن زخم های آرات شده به این زودی  خودش هم می دانست التهابی که

ن هم است که درد را به او تحمیل کرده آآرام نمی شود. درمان دردش همان کسی 

 نادانسته!

******** 

پریسا دیشب زنگ زه و گفته بود امروز زودتر برود، از خیریه مرخصی گرفته بود تا به 

ه داشتند رسیدگی کنند. به محض رسیدن پریسا که در حال پاک کردن عسلی کارهایی ک

 :ها بود، کمرش را کمی صاف کرد و گفت

 بدو ال آی، یه عالمه کار داریم. _ 

ال آی با تعجب نگاهی به دو خانمی که در حال پاک کردن بوفه و شیشه های خانه 

  :بودند انداخت و گفت

 چه خبره اینجا؟_ 

  :تار موی جلوی چشم هایش را کنار زد و با لبخند گفت ت.پریسا جلو رف

 امروز تولد آقا آراته، آقا بابک می خواد براش جشن بگیره و غافلگیرش کنه. _ 

ستان است. گرمای محبتی مد که او متولد تابب باال رفت. یادش آابروهای ال آی با تعج

ندارد  نشانی از آن در وجودشروزها دیگر هیچ او می دید، همانی که این  زاکه همیشه 

و جایش را به کینه و خودخواهی داده، حاصل گرمای فصل تولدش بود. او همیشه 

 اینطور تعبیرش می کرد. 

  :سرش را تکان داد و گفت



 غذا رو خودمون باید بپزیم؟_ 

  :پریسا سرش را به معنای مثبت تکان داد و در حین اشاره به یکی از خانم ها گفت

 مون کنه. من و تو هم دسر و ژله ها رو آماده می کنیم.  اونا آشپزه، قراره کمکیکی از _ 

 :دست ال آی را گرفت و کشید

 بدو که دیرمون شده. _ 

 :دنبال پریسا روانه شد و پرسید

 مهموناش کی هستن؟_ 

 برایش مهم بود بداند کسی از خانواده اش هم حضور دارد یا نه!

 را و دوستان مشترکشون.. مثل هر سال. فکر می کنم تعدادی از همکا_ 

ال آی در سکوت لباس هایش را عوض کرد و به پریسا کمک کرد. در حال ریختن ژله 

 :بستنی ها در قالب شان بود که صدای فیرزوه را از پشت سرش شنید

 خسته نباشی._ 

  :سرش را به عقب چرخاند و با لبخند گفت

 ممنونم. _ 

  :او کرد و آرام گفت فیروزه با دست اشاره ای به

 .فکر نمی کردم امروز بیای_ 

 :ال آی با تعجب ابروهایش را باال انداخت



این خونه  یوالن من دیگه هیچ فرقی با پریسا تدلیلی برای نیومدن وجود نداشت. ا_ 

 ندارم. همونطور که خواهرزاده تون برام فقط یه کارفرمای ساده ست. 

  :د تلخی روی لب هایش نشست و گفتفیروزه با حسرت نگاهش کرد. لبخن

د می شد و کاش می شد با هر سال گذشتن از عمرش، کمی از حسرت هاش هم نابو_ 

همیشه درگیر و غمگین رو خیلی وقته مثل بچگی  اون نگاهِجاش رو لبخند می گرفت. 

 هاش ندیدم. 

آشپزخانه ال آی نگاهش را به کابینت دوخت. نیمرخش به سمت فیروزه که در ورودی 

 !ایستاده بود، قرار داشت. کاش می فهمید چه در سر این دختر می گذرد

 فیروزه گفت:

پیش بینی و عجیب شده، حداقل تو طوری نباش که  آرات این روزا خیلی غیرقابل_ 

 م نباش. اندازه اون مبه سرت می گذره، تو بهنشه فهمید چی توی 

 ال آی نگاهش را باال کشید. 

ی امشب لباس فرم بپوشی و جلوی چشم آرات به عنوان کارگر خونه از واقعا میخوا_ 

 مهموناش پذیرایی کنی؟

  :ال آی سرش را تکان داد و دلگیر گفت

ولیتم از روز اولی که پا توی این خونه گذاشتم همین نبود. انتظار دیگه ای ازم ئمگه مس_ 

 دارین؟

  : فیروزه سرش را تکان داد و گفت



خودش درست  یبیشتر از این توی منجالبی که براانتظار دارم به آرات اجازه ندی _ 

 کرده دست و پا بزنه. 

 من متوجه منظورتون نمیشم فیروزه خانوم. _ 

خیلی هم خوب متوجه می شد، اما ترجیح می داد با بی خبر نشان دادن خودش، دلش را 

 به تغییری که محال بود اتفاق بیفتد، خوش نکند. 

به ال آی فیروزه خواست چیزی بگوید که با آمدن پریسا ساکت شد و با نگاهی دیگر 

  :پریسا از پشت سرش گفتمت حیاط رفت. سویلچرش را چرخاند و به 

 کمک نمیخواین خانم؟_ 

فیروزه با نه کم جانی راهش را ادامه داد و پریسا بی آنکه به صورت ال آی نگاه کند به 

  :سمت فر رفت و گفت

 کیک در چه حالیه؟ _ 

با باز کردن در فر و دیدن کیکی که کم مانده بود بسوزد، سینی کیک را از فر خارج کرد 

و با اعتراض به سمت ال آی چرخید که با دیدن قیافه درهمش، ابروهایش به هم نزدیک 

شد. به کابینت تکیه داده و دست به سینه به نقطه ای خیره شده بود، کامال مشخص بود 

 ش نیست.ر حال و هوای خودکه د

این بار همراه با  یش زد اما عکس العملی از او ندید.قدمی جلو رفت و با احتیاط صدا

صدا زدنش دستش را روی شانه ال آی گذاشت که او به خودش آمد و نگاهش را به 

 .سمت چشم های نگران پریسا چرخاند

 خوبی؟_ 



همیده بود که کرد، خیلی وقت بود ف سرش را آرام تکان داد. پریسا با ناراحتی نگاهش

ی با هم دارند و از یکی بودن فامیلی شان حدس اینکه رابطه آرات و ال آی ارتباط

خت نبود اما نمی فهمید او اینجا آن هم به عنوان خدمتکار، چه نزدیکی داشته باشند س

 می کند؟

آقا بابک می خوای بری خونه و استراحت کنی؟ من می تونم همراه کارگرایی که _ 

 .گرفته کارا رو روبراه کنم

 :بعد زیر لب زمزمه کرد

 اصال گفتن اینکه امروز بیای اشتباه بود. _ 

  :ال آی چند بار پلک زد تا اشکش سرازیر نشود. با صدای گرفته ای گفت

برام  من خوبم پریسا، نگرانم نباش. شغل من اینه و امروز با روزای دیگه هیچ فرقی_ 

 نداره.

ساالد شد. پریسا از پشت سر  یارفت و مشغول شستن خیار و گوجه ه سینکبه سمت 

به اندام ظریفش نگاه کرد. زیبا بود، خیلی زیبا.. فکر می کرد احساسی بین آرات و ال آی 

میان باشد اما نگاه های خشمگین و پر از غیظ آرات به او، چیزی نبود که بتواند به  در

 افکارش مهر تایید بزند. 

 :به دریا زد و پرسید دلش را

 برای چی خواستی اینجا کار کنی؟_ 

 برای خریدن خونه ای که توش زندگی می کنم به پول بیشتری نیاز داشتم. _ 

پریسا جلو رفت، به کابینت تکیه داد و به نیمرخش نگاه کرد و بعد نگاهش به سمت 

 دست های مشغول به کارش کشیده شد. 



چون حس می کنم چیزی وجود داره که تو رو معذب و م اینه چرا اینجا؟ نه منظور_ 

 .ناراحت می کنه توی این خونه

اما حاال فرق نمیکنه خونه کی باشه همونطور که فرق  نداشتم اینجا خونه کیه. رخب_ 

نمیکنه چه کاری برای انجام دادن باشه، مهم اینه کار حالل و درستی باشه و بتونم ازش 

 گی به دست بیارم.پول مورد نیازم رو برای زند

 گینی بده، خیلی سخته. ی محیطی که مدام بهت حس سنوولی دووم آوردن ت_ 

  :ال آی با صدایی گرفته گفت

 وقت راحت زندگی نکردم. هیچ_ 

ران قصه غمگین وجود دارد پریسا با ناراحتی نگاهش کرد. حاال می فهمید که در دنیا هزا

د. اینکه شان، روایت های متفاوتی دارن ن ها با وجود یکسان بودن تراژدیکه همه آ

از هم ده الف نبوده، خداوند این وعده را داده تا انسان ها را انسان به سختی آفریده ش

اما  .می شود جدا با همین اتفاقات انگار سره از ناسره و خالص از ناخالص تمییز دهد..

قت فرسا می گاهی تحمل سنگینی بار غمی که روی قلبت حس می کنی، به قدری طا

 اه نفست را می بندد و هر نفست با بغض همدم می شود. ر شود که

تا عصر سخت مشغول کار کردن بودند و فیروزه مابین شان می چرخید و نگاهشان می 

کرد. عصر نزدیک ساعت پنج بابک با کیک آمد. نگاهی به تکاپوی کارگرها انداخت و با 

  :رها خوب پیش رفته، گفترضایت رو به پریسا که می گفت کا لبخندِ

دست همه تون درد نکنه. خیلی زحمت شد براتون. من هرسال به شما بابت این تولد _ 

 کلی زحمت میدم. 

  :پریسا با تواضع سر خم کرد و گفت



 خواهش می کنم، وظیفه ست. _ 

 :قلب بابک لحظه ای لرزید. زمزمه کرد

 ه. تلطف_ 

 :فتاده پریسا گرفت و سری به اطراف چرخاندتی نگاهش را از چشم های به زیر ابه سخ

 ال آی خانوم هم اومده؟_ 

 بله، توی آشپرخونه ست. داره ساالد درست می کنه. _ 

بابک گوشه لبش را گزید و سر تکان داد. دلش نمی خواست یک امروز نگاه حسرت 

اد و ، ببیند. امشب دوستش را شزده و در خود فرورفته آرات را به هر سمتی که او هست

ست اما می دانست که این روزها با وجود حضور ال آی در این خانه و امی خو آرام

ن هم با آانقدر نزدیک به او، آرات دیگر نمی تواند مثل سابق تظاهر به فراموشی بکند. 

 .شناسنامه خط خورده ال آی که نشان میداد قید و بندی برایش وجود ندارد

مهمان ها زمان نماند و خبری از آرات نشد. بابک با  وقتی دو، سه ساعتی بیشتر تا آمدن

قبل از  به دنبالش برود. وارد کوچه که شد،حرص و غرهای زیرلبی از خانه بیرون زد تا 

اینکه سوار ماشینش بشود، او را دید که از پیچ کوچه وارد شد. همانجا ایستاد تا زمانی 

 شیشه را پایین کشید.نگه داشت و  که آرات ماشینش را مقابل در خانه شان

  :با تعجب به بابک که دست به سینه ایستاده بود نگاه کرد و گفت

 تو اینجا چی کار می کنی؟_ 

  :بابک با حرص نفسش را فوت کرد

 مگه نگفتم زودتر بیای تا بتونی آماده بشی؟_ 



 مگه بچه م که واسم تولد گرفتی؟ بیخیال بابک. _ 

 :کرده به داخل اشاره بابک با چشم غرّ

 زود باش، یه ساعت دیگه مهمونا از راه می رسن. _ 

آرات به اجبار سری تکان داد و ماشین را گوشه ای از حیاط پارک کرد و پیاده شد. با 

ورد. نگاهش از دو خانم های گوناگون غذاها به سمتش هجوم آورود به خانه، عطر

به سمت فیروزه که  میانسالی که در حال چیدن میز غذاخوری بزرگ و سلطنتی بودند

می کرد کشیده شد و به  کمی دورتر از آنها روی ویلچرش نشسته بود و با لبخند نگاهش

 خم شد، سرش را بوسید و در مقابل لبخند پر محبتی دریافت کرد. سمتش رفت. 

ه شده سگرمه هات رو از هم آقا بابک خیلی زحمت کشیده، به خاطر دلخوشی اونم ک_ 

 . باز کن

  :دی ساختگی زد و گفتآرات لبخن

 هیچ حوصله مهمونی و شلوغی رو نداشتم توی این اوضاع_ 

  :فیروزه ابروهایش را باال انداخت

 کدوم اوضاع؟_ 

ن چاشنی لبخند خاصی که انگار مچش را گرفته بود، زیرکانه او با آ آرات از نگاه تیز و

  :هول شد و کمرش را صاف کرد و گفت

 من میرم آماده بشم. _ 

قبل از اینکه به پله ها ار کرد. با قدم های بلندی تقریبا از مقابل چشم های فیروزه فرو 

برسد یک دور خانه و آشپزخانه را زیر نظر گرفت اما خبری از او نبود. خوشحال بود که 



و لباس پوشیده، از امروز او در اینجا نیست. به اتاقش رفت. نیم ساعت بعد، دوش گرفته 

لوار دودی و پیراهن سفیدش با کراوات خاکستری راه راهش ش و کتاتاق خارج شد. 

همخوانی جالبی داشت. یادش نمی آمد اخرین باری که لباس محلی شان را پوشیده بود، 

  احساس دلتنگی می کرد.رای آن پوشش ها شدیداًبکی بود اما 

 :داشت از پله ها پایین می رفت که با شنیدن صدایی، پایش روی پله خشک شد

 پاپیونت رو هم ببندیم دیگه تیپت تکمیله.  _ 

و پای دیگرش وی پله خشک شده  یک پایش در هوا در حدفاصل بین دو پله مانده بود

ده ها را به قدری محکم فشار می داد که دستش سرخ شده بود. او اینجا بود، در نر بود.

 ت لباس های همایون را می پوشاند.اتاق پسرش بود و داش

های آمده را باال رفت. پشت در اتاق ایستاد و از الی در نیمه باز به برگشت و پله 

همایون که جلوی آینه مشغول تماشای خودش بود، نگاه کرد و تقه ای به در زد و کف 

دستش را روی آن گذاشت و در را تا انتها باز کرد. نگاه همایون و او که مشغول جا دادن 

ایش بود، همزمان به سمتش چرخید. نگاهش لباس های راحتی همایون در کمد لباس ه

  :گفت د و رو به پسرشبه او دوخته ش

 آماده شدی پسرم؟_ 

  جلو رفت و پایین کت پدرش را گرفت: همایون با ذوق

 لباسام خوشگله؟_ 

  :آرات سرسری نگاهش کرد و با تایید، گفت

 نمیخوای به فیروزه جون هم نشونش بدی؟_ 



خیز کنان از کنارش گذشت و صدای بلند بچگانه اش  همایون با خوشحالی و جست و

 :را شنید

 تو هم خوشگلتر.  زااره، چرا، چرا.. فیروزه جون باید ببینه چه بچه خوشگلی د_ 

خودش آمد و به کارش ادامه داد. یک  هود، بب ال آی که با حضور ناگهانی اش جا خورده

، گذشت و بعد می کاویدنگاه او که سرتاپایش را دقیقه ای در سکوت و سنگینی 

 صدایش را شنید

 لطفا بیا اتاقم کارت دارم. _ 

آرات خودش قبل از ال آی از اتاق همایون خارج شد و با قدم هایی کوبنده و عصبی به 

دوباره  تاد و سوالی نگاهش  کرد، با نگاهیسمت اتاقش رفت. وقتی ال آی مقابلش ایس

پریسا بود، همان تونیک بلند چهارخانه،  شبیه لباس های به لباس های فرمش که عیناً

 :گفت و شال آبی، شلوار مشکی، صندل های مشکی

 کی بهت گفته امشب اینجا باشی؟_ 

 .این وظیفه منه و باید انجام بدم ،نیازی نیست کسی بگه_ 

 :آرات اخم کرد

الزم نکرده تو اینجا باشی، برگرد به خونه ت. امشب اینجا به اندازه کافی آدم برای _ 

 پذیرایی هست. 

 اون دو تا خانم دارن میرن، پریسا دست تنها می مونه. _ 

  :آرات دندان هایش را روی هم فشرد، با حرص گفت

 نجا برو. الزم نیست نگران پریسا باشی، اون عادت داره به این کار. گفتم از ای_ 



ال آی قصد لجبازی نداشت، فقط می خواست حقیقت پیش رویشان را به آرات نشان 

 :بدهد

 من دلیلی برای این کار نمی بینم. _ 

 منم اجزاه نمیدم امشب با این لباس فرم و به عنوان کارگر توی خونه م کار کنی. _ 

در رفت. ال آی جمله اش را در نهایت خونسردی گفت و با قدم های بلند به سمت 

  :گفت

 میخوای چی کار کنی؟_ 

ه سمت در هجوم آرات در را بست و سریع قفلش کرد و تا ال آی به خودش بیاید و ب

 ستاده بود. قفل کرده و پشت آن این بکوبد، در را کامال برده و با مشت به آ

که ه رو به خودت میدی زای این اجدر رو باز کن، گفتم بازش کن.. تو به چه حقّ_ 

 زندانیم بکنی؟ 

 :در جواب حرص صدای ال آی، با آرامش دستی به گره کراواتش کشید و جواب داد

 بیخودی تالش نکن، تا آخر مراسم همونجا می مونی. _ 

 ه بابک از اتاق همایون بیرون آمد. آرات با تعجب نگاهشبه سمت پله ها می رفت ک

 :کرد

 اونجا چی کار می کنی؟_ 

 گشتم.  داشتم دنبالت می_ 

 :با سر به اتاقش اشاره زد



زندونیش کردی؟ چرا اجازه ندادی بیاد بیرون و مثل همیشه امشب هم وظیفه اش رو _ 

 انجام بده؟

 :آرات چند قدم به سمت بابک رفت و نزدیکی اش ایستاد

 شبیه لباس فرم پریسا، تو کشیدی؟ زحمت لباس فرمش رو، اونم دقیقاً_ 

 :بابک سر تکان داد

 ور که نیاز هم هست. پریسا دست تنهام امشب به حضورش نیاز باشه، همونطکردفکر _ 

 نمی تونه کاری از پیش ببره. 

  :نفس بلندی کشید و گفت پلک هایش را برای چند ثانیه بست. آرات

هرچی که بین من و اون هست مربوط به خودمونه، اجازه نمیدم این ماجرا به بیرون از _ 

همونام کشیده بشه.. توقع نداری که اجازه بدم بین مهمونام بچرخه محیط خانوادم و بین م

و ازشون پذیرایی بکنه تا هر کس یه جوری نگاهش بکنه و هر کس یه نظریه ای راجع 

، ما م که بگن اون آشپزت کارش خوب بودر کنه و دو روز دیگه شاهد این باشبهش صاد

 هم می خوایم استخدامش کنیم؟

  :عاقل اندر سفیه نگاهش کرد، آرات گفت ند کجِوقتی بابک با یک لبخ

اره، نه تنها اون که من دوست ندارم هیچ می دونی که این ربطی به ال آی ند خودتم_ 

دیدی که هروقت تو و دوستات با دختر جوونی توی مهمونی هام اینجا کار کنه. زن و 

 ات جلب نشه. وی سرم خراب شدین کارگر میانسال گرفتم تا توجه مهمونر خانماشون

 :بابک با سر به پایین پله ها اشاره کرد

 پس این دختر اینجا چی کار میکنه؟_ 



 بگیره. ت میخواد بیاد تا ازم اضافه حقوق خودش خواست، گفپریسا _ 

 :بابک با صدایی خندان پرسید

البد توام سپردی حجابش رو سفت و سخت رعایت کنه؟ مثل اون وقتا که بهم گفتی _ 

 رن و روسری سر نمیکنن پا نمیذاری!ایی که خانماشون حجاب نداتوی جمع ه

 :رازیر شد و بابک هم به دنبالش رفتس آرات از پله ها

چه چیزیش بده؟ اینکه به فکر پریسا هم هستم، به حدی که رفت و آمد زیاد تو رو _ 

 هم توی این خونه درست نمیدونم، بده؟

 نهایتش اینه میگیرمش.  چرا درست نباشه؟_ 

هایش را به هم وربا خنده نگاهش می کرد چرخید و اب آرات ایستاد، به سمت او که

 : نزدیک کرد

 جدی باش. _ 

بابک سرش را با خنده تکان داد. آرات هنو زهم نمی فهمید جمله های آمیخته به خنده 

 اش کی جدی است و کی شوخی!

تازه به پایین پله ها رسیده بودند که دسته اول مهمان ها آمدند. اکثرشان دوستان بابک 

بودند که در این چند سال سالم و علیکی هم با آرات داشتند. تعداد دوست های آرات 

دهای خانه مر رکه نمی پسندید بدون وجود همسر، دکم بود چون او مرد مجردی بود 

 مد کند. متاهل رفت و آ

ی آرات برگزار شد. در جمعی از شان، با حضور اجبار ع و جور و ساکتجمجشن 

دوست هایش در مورد وضعیت کارخانه و تولیدشان حرف می زدند و خانم ها هم یک 

پر از ناراحتی فیروزه را که گاهی صحبت بودند. آرات نگاه سنگین و  گوشه ای مشغول



باال می نشست، حس می کرد و روی صورت او و گاهی روی پله های منتهی به طبقه 

ه قلبش در سینه فشرده می شد. نمی خواست فیروزه را پا به پای خودش در آتشی ک

ته او را درگیر مشکالت خودش کرده بود. او که گرفتارش شده بسوزاند اما ناخواس

مادرانه پای حرف هایش نشسته بود و از دردش خبر داشت. شکست ها و زمین خوردن 

نق کرده بود اما گوشه ای از زندگیش بود و حتی حاال که کارش روهایش را دیده 

ت داشته باشد حس می شد، روزها و نساوشبختی ای که می توهمچنان جای خالی خ

 ب های پرفراز و نشیبش را به تماشا نشسته بود.ش

خانم هایی که به اصرار بابک برای کمک مانده بود،  زاوقت شام، پریسا به همراه یکی 

را روی میز چیدند. آرات همه را به سر میز دعوت کرد و خودش عقب تر ایستاد.  غذاها

ه به بعد از جابجا شدن مهمان ها روی صندلی هایشان، غذای فیروزه و همایون را ک

رف سالن نشسته بودند برایشان برد. نگاه پر از حرف خاطر کمبود جا روی مبل های آنط

  :از چشم هایش کند و با لبخندی ساختگی گفتفیروزه روی صورتش چرخید و او نگاه 

 االن میام.  _ 

با اشاره صدا  شپزخانه رفت و مقابلش ایستاد، پریسا را که در حال پذیرایی بودبه سمت آ

  :مد و گفتزد و وقتی او جلو آ

 بله آقا؟_ 

  :اخم کمرنگی کرد و گفت

 .آقا و خانوم مال زمان قاجار بود، آقا آرات بهتره_ 

شمی زیرلب گفت و آرات کلید اتاق را از جیبش بیرون کشید و به سمتش چپریسا 

  :گرفت



اما دقت کن حتما در رو قفل کنی موقع  براش غذا ببر.. تا آخر شب گرسنه نمونه._ 

 .اومدن

  :پریسا سرش را بلند کرد و با خواهش نگاهش کرد

کنید؟ نمی خوام من و ال آی دوست همدیگه ایم، نمیشه من رو از این کار معاف _ 

  .کسی باشم که در رو به روش قفل میکنم

  :آرات سر تکان داد و گفت

 خیله خب، به اون خانمی که داره کمکت می کنه بگو ببره. _ 

با تشکر کوتاه اما نفسی که شبیه آه سنگین و گرفته از سینه اش خارج شده بود،  پریسا

ذا بخورد اما در ه کرد که برود و غراشاکلید را گرفت و رفت. بابک از پشت میز به او 

یزی از گلویش پایین می رفت؟ هم خودش را حق به جانب می این شرایط مگر چ

چه حالی است که دانست و هم بابت رفتارش عذاب وجدان داشت. نمی فهمید این 

چقدر دوست داشت امشب در این جمع او با عنوان دیگری در  گریبانش را گرفته؟

 گیرش می کند و برایش کیک می خرد.سی باشد که غافلکنارش باشد، او ک

حسرت های کوچک زیادی هستند که وقتی سالها روی قلبت بمانند به عقده های 

لحظات شادی هم به  بزرگی تبدیل می شوند که در روحت گره کور می شوند و در

ورند و تو حس له شدن زیر بار این حجمه را می کنی اما باید سمتت هجوم می آ

 چنان تظاهر به شادی و خوشبختی بکنی. هم

نگ تولدت مبارک وردند اهبی سروصدا بود. فقط وقتی کیک را آخیلی مجلسی و  جشن

ند و دست زدند و او که سالها بود دیگر موقع فوت کردن شمعش آرزو نمی را گذاشت

نگاهش نافرمان از خواست او، به سمت طبقه باال چرخید  نست چه بخواهد..کرد، نمی دا



و بعد کیک را فوت کرد. سوت کشیدند و دست زدند و موج تبریک ها به سمتش 

و تشکری زیرلبی کرد.  ادد ناجواب همه با لبخند کمرنگی سر تک سرازیر شد و او در

که زحمت کیک را تقسیم کردند و کادوهایش را باز کرد و تک به تک از دوستانش 

حبت های برادرانه بابک او کشیده بودند تشکر کرد و وقتی برای تشکر از زحمت ها و م

 را در آغوش کشید، بابک شانه هایش را محکم فشرد و با صدایی بغض آلود گفت:

آرزوت رو فاش نکنه و اون  ت،امیدوارم امسال به خواسته دلت برسی و دیگه نگاه_ 

 آرزو کنارت باشه. 

 توجه نگاهش شده بود!پس بابک م

  :از او که جدا شد، نگاهش کرد و با صدای آهسته ای گفت

 ،امشب باهاش حرف بزن. حرفی رو که اون سالها باید می زدی، خیلی زودتر از اینها_ 

 بار اجازه بده درست تصمیم بگیره.  بهش بگو. این

بود. نمی رده با ذهن درگیر عقب کشید و روی مبل نشست. درست و غلطش را گم ک

 دانست باید چه کند.

بود و ساعت یازده بود که مهمان هایش عزم رفتن کردند. کنار فیروزه دم در ایستاده 

ن کارگر خانم و اضافه کاری پریسا را داد و گفت غذا و بدرقه شان می کرد. دستمزد آ

تند. عادت رفکیک و میوه هم بردارند و هر دویشان با صورت هایی براق و خشنود 

 .، راضی نگه داردیش را چه در خانه و چه در کارخانهشت به این که همیشه کارگرهادا

 ش هم بیشتر می شود. ا از پدرش آموخته بود اینطوری روزی

همایون را که خواب بود از روی کاناپه برداشت، نگاهی به چشم های گره خورده 

  :فیروزه به طبقه باال انداخت. سر فیروزه به سمتش چرخید و گفت



 اذیتش نکن آرات، اگه دوسش داری به دستش بیار و اگه نداری رهاش کن. _ 

 : ابروهای آرات به هم نزدیک شد

 دور شدنم از خونوادم و شهرم چی؟  پس من چی؟ اینهمه سال دردی که کشیدم،_ 

 خودت خواستی اینطوری زندگی کنی، چرا داری تقاصش رو از اون پس می گیری؟_ 

  :ت به سمت پله ها رفت و گفتوبنابراین در سکجوابی نداشت.. 

 هروقت خواستی بخوابی خبرم کن بیام کمکت. _ 

ون را روی تختش گذاشت، یابی معطلی پله ها را باال رفت. همجوابی از او نشنید و 

پتوی بتمن اش را تا سینه اش باال کشید. دستی به موهایش کشید و نگاهش کرد. این 

ی زندگی بود، همه امیدش برای آینده. شاید هم امیدهای پسر همه انگیزه اش برا

ن بی خبر بود یا می حال روییدن بود و او از آ جدیدی پشت در قفل شده اتاق بغل در

 خواست خودش را به بی خبری بزند.

نفسی گرفت و پست در اتاق کمی مکث کرد. وقتی کلید را توی قفل انداخت و با باز 

 د، او را با همان شال روی سرش کنار تخت غرق درکردن در بی سروصدا وارد ش

و افسوس و خواب دید. پاهایش به زمین چسبیدند و نگاهش با فوج فوج حسرت 

او عالوه بر سوگلی قلبش بودن، امانت عموی نازنینش  .محبت به سمتش کشیده شد

ث شد این اندازه از عشق بود که باع .ن عشق شاکرخان به ال آی خبر داشتبود، از میزا

نطور شکسته شود. بی سروصدا جلو رفت. نگاهی به سینی غذا و بعد از رفتن ال آی آ

بشقاب خالی و کیک دست نخورده انداخت. کیک را به خاطر این که برای تولد او بود 

نخورده بود یا سیر شده بود؟ افکاری درهم و برهم مثل خوره به جانش افتاد. صدایش 

 :زد



 ؟ال آی_ 

 :ا بیدار نشد. لبخندی محو و غمگین روی لبش نشستپلکش لرزید ام

 .بیدار شو_ 

  :پلک هایش که نیمه باز شد، گفت

 پاشو، باید بری خونه ت دیروقته. _ 

جستجوی ساعت به  ربلند کرد و گردن خشک شده اش را دال آی سرش را از لبه تخت 

 :داندرسمت دیوار برگ

 مگه ساعت چنده؟_ 

فاصله زیادی از او، لبه آن نشست و به جای جواب به  آرات به سمت تخت رفت و با

 :سوال او گفت

 چرا روی زمین خوابیدی؟ می تونستی روی تخت بخوابی. _ 

 :ال آی سرش را چرخاند و به او که به روبرو خیره بود نگاه کرد

رات کار کنم و وقتی می ب خودت خواستی آشپزت باشم و از کارات سر درنمیارم._ 

نجام بدم زندونیم می کنی. برای چی منو کشوندی اینجا آرات؟ چه هدفی خوام کارمو ا

 از این کارها داری؟ تقاص چی رو ازم پس می گیری؟ کدوم کینه رو؟

  :آرات نگاهش را از دیوار کند، گردنش را به سمت او چرخاند و با پوزخند گفت

 نمی دونی؟ _ 

  .نه، نمی دونم_ 



 :مزمه کردآرات سرش را کمی پایین آورد و ز

کینه من از تو به خاطر زندگی نابود شدمه، به خاطر قلب خورد شده م زیر پاهای _ 

 تویی که منو ندیدی.

ع که فهمیدی من میخوام با موق قلبت یا غرورت؟ من هنوزم نمی فهمم چرا اون_ 

نه من و بابام و دن میوز با به هم اج کنم اومدی ازم خواستگاری کردی؟شهروز ازدو

 م چی نصیبت می شد؟ فشار گذاشتنتحت 

تو خیلی چیزها رو نفهمیدی، نخواستی که بفهمی. سالها پیش چشمت بودم اما منو _ 

 ندیدی. 

از جایش بلند شد. ال آی هم خودش را باال کشید و روی تخت نشست. آرات مقابلش 

 شروع به قدم زدن کرد. 

 .ور پسم زدینفهمیدی چه بالیی سر قلبم آوردی، وقتی که اونط تو_ 

ال آی با شوک و حیرت نگاهش کرد. لب هایش به هم دوخته شده بود و فقط به او که 

 با ناراحتی و حرص قدم می زد و موهایش را چنگ می زد خیره شده بود. 

 این.. این.. حرفا.. یعنی چی آرات؟ _ 

ین صدایش باال رفت و برای اول جوششی که از قلبش نشات گرفته بود.آرات جوشید، 

 :بار در عمرش عشقش را فریاد کشید اما فریادی سراسر درد

 یعنی دوست داشتن. _ 

او  برایش ایستاد. با دقت به قلبش ایستاد. حس کرد دنیا هم چشم های ال آی گرد شد.

که چشم هایش را با درد بسته بود و کناره چشم هایش چین افتاده بود نگاه کرد. 

 نجید. ی نمی گت در مخیله اش هم چنین چیزهیچوق



 :صدای پوزخند پردرد آرات را به وضوح شنید و جنس غمگینش را هم لمس کرد

جه نشدی؟ وهیچوقت نفهمیدی نه؟ حتی وقتی که ازت خواستگاری هم کردم مت_ 

هیچوقت توی چشم هام نگاه کردی که عشق رو ببینی؟ هیچوقت به رفتارهام دقت 

 کردی که دوست داشتنم رو بفهمی؟

بغض و لب های خشک و نیمه باز سرش را به طرفین تکان داد. نفهمیده بود، ال آی با 

هیچوقت نفهمیده بود و او را جز پسرعمویی که هشت سال بزرگتر بود و همیشه 

 .هوایش را داشت به چشم دیگری ندیده بود

 لبکار می شی؟تو مگه گفتی که االن ازم بابتش ط من اگه نفهمیدم تو چرا نگفتی؟_ 

 :تش را مشت کرد و توپیدآرات دس

یاد می کشیدم و خودم رو به وقتی ازت خواستگاری کردم.. وقتی فر وقتی خواستمت،_ 

 تا بمونی، متوجه نشدی؟  آب و آتیش می زدم تا نری،

 :صدای ال آی هم باال رفت

ن خواستگاری فقط از روی غروره، نه، نه.. به مقدساتم قسم نه.. من فکر می کردم او_ 

بابت اینکه من اینه که نذاری من از ایل برم و با یه پسر شهری ازدواج کنم..  قط برایف

 رو توی اون اوضاع توی تنگنا گذاشتی ازت بدم اومد. 

قفسه سینه آرات به شدت باال و پایین می شد. اگر در هر وضعیتی غیر از این بود با 

هرچیزی شبیه به این، ری یا نه به خاطر سست عنص نامحرم در یک اتاق تنها نمی ماند.

طر اینکه به حریم هر زنی حرمت و ارزش قایل بود. اما حاال، فقط شراره های به خا

 مده بود. ی دید و کینه ای که به التهاب درآقلبش را م



می دونی چه دردی کشیدم وقتی اومدی و توی روی منی که حاضر بودم جونمم _ 

برات بدم گفتی اون رو دوست داری و میخوای زنش بشی؟ کاش هزار بار می مردم اما 

اون لحظه رو نمی دیدم. تور فتی بدون اینکه پشت سرت رو نگاه کنی، من اونجا موندم 

 و سوختم و خاکستر شدم. 

 نست که تا این حد قلبش آتش گرفته.گونه هایش ریخت. نمی داپلک زد، اشک روی 

 به بدترین نحو ممکن قلبش را شکسته. او نمی دانست که آرات دوستش دارد و 

 من هیچوقت اینا رو نمی دونستم آرات، من نمی دونستم تو واقعا دوستم داشتی._ 

 کمی آرام شود. آرات دستش را روی سینه اش مشت کرد. نفس های بلندی می کشید تا 

و درد از خیلی دیر کردم ال آی، خیلی دیر.. اما حاال، دیگه چیزی جز یه مشت کینه _ 

زندگی من گذاشت خیلی سنگین  یده. اثری که انتخاب تو روناون سالها روی قلبم نمو

و تلخ بود. من به خاطر خورد شدنی که با انتخاب اون یارو فقط به خاطر شهری 

، عقده های زیادی روی دلم جمع شد. به خاطر اینکه بتونم به بودنش، نصیبم کردی

زدی رو می تونم بت کنم همه اون چیزهایی که به خاطرش دست رد به سینه ام خودم ثا

داشته باشم از ایل جدا شدم و رفتم اردبیل و خونه خریدم. بعد از عروسی آی سودا با 

و رفتن پاشا و تنها شدن کاملم، بازم یکی از پسرای ایل و برگشتن مادر و خواهرم به ایل 

 دم. ش به ایل برنگشتم و اومدم تهران. من سالهاست به خاطر تو از خونواده و ایلم جدا

ال آی از جایش بلند شد، دست های خیس از عرقش را در هم قفل کرد و با صورتی 

خیس از اشک، به او که صورتش سرخ شده بود و چش هایش خیس بود نگاهی کرد و 

  :فتگ



یه  من با شهروز به خاطر اومدن به شهر و همه اون چیزهایی که اشتباه تو همینجاست،_ 

م همون چیزیه که تو االن زدواج نکردم. بزرگترین دلیلازمانی دوست داشتم تجربه کنم 

 به خاطرش منو بازخواست می کنی. 

وم از عشق ال د برای بار دآرات با خشم دندان هایش را روی هم فشرد. برایش سخت بو

 ن پسرک بشنود. سرش را به سمت دیگری برگرداند. آی به آ

 برو!_ 

 یانگار نمی خواست این کینه را براال آی با افسوس سرش را به طرفین تکان داد. 

همیشه حل کند. هنوز هم نمی خواست قبول کند او به عنوان یک انسان حق انتخاب 

  :و گفتداشته. اشک صورتش را با کف دست پاک کرد 

ها ی رو بشکنم اما یادت نره منم سال هیچوقت نخواستم دل کسهرحال متاسفم..  رد_ 

تاوان چیزی رو که هیچ خبری ازش نداشتم دادم. حاال خودت کالهت رو قاضی کن و 

 ببین توی این ماجرا کی حق به جانبه و به کی ظلم شده. 

اند. نگاهی به اتاق خارج شد. با بسته شدن در، آرات سرش را چرخ زالند با قدم های ب

 در بسته انداخت. لب زد:

 بازم رفت، به همین راحتی. _ 

می کرد، مثل ه رفت. قلبش می سوخت و درد پر از افسوسی کشید و به سمت پنجر آه

ن ریخته باشی.. دستش روی قلبش مشت شد و خیره به او که در زخمی که نمک روی آ

 :اریکی حیاط به سمت در می رفت، زمزمه کردت

 تو اینجوری خوشی عشق منو دیوونه میخوای،_ 

 ولی بازم دمت گرم، چه زیبا می کشی عشق



قطره اشک درشتی بی صدا پایین افتاد و البالی ریش هایش گم شد. مثل قلبش که سالها 

 نشنید.هرگز  ،بی صدا ابراز وجود کرد وآن کسی که باید صدایش را می شنید

***** 

کیفش را توی اتاق گذاشت. موبایلش را بیرون کشید و به پیام پریسا که گفته بود نیم 

خواسته  ساعت قبل مرخصی گرفت و رفت تا به کارهای بیمارستان خواهرش برسد و

د و از اتاق خارج شد. سردرد داروهای فیروزه را سروقت بدهد جواب دا بود ال آی

نگذاشته بود. همه شب را بیدار بود و ذهنش شبیه بازار دیشب پلک روی هم  داشت،

شام، درهم و شلوغ، با افکاری بی انتها و بی نتیجه.. اشک های داغی که از سر تنهایی و 

نبودن پدر و ماردش و شکست زندگی زناشویی اش بوده و غمی که به خاطر آرات و 

مردد بود. این  . برای آمدنقلبی که او ندانسته شکسسته بود، روی قلبش سنگینی می کرد

پر کرده بود. دیگر در وجود آرات آن پسر گذشته را نمی ا تردید همه وجودش را هزرو

د دانستن دارد. ماندنش در این خانه با وجومی دانست که حاال هیچ عالقه ای به او ن دید.

شده  احساسی که او در گذشته به ال آی داشته و حاال کینه هایش باقی مانده، سخت تر

 بود. 

همراه با لیوان آب  کشید و داروهای فیروزه را برداشت.سبد حصیری را از کابینت بیرون 

پاهای بی حس  فیروزه روی تختش نشسته بود.رفت.  و به اتاقتوی پیشدستی گذاشت 

سالم کرده بود و به سمتش می  اش دراز بود و کتاب می خواند. از باالی عینک به او که

مید نگاه کرد. از حال خرابی که صبح در آرات دید و چشم های پف کرده اش، فه رفت

وقتی سر صبحانه، او را غرق در فکر فقط در حال  که دیشب با این دختر حرف زده.

 ی برایش گرفت که به زور از گلوی آرات پایین رفت و گفت:خوردن چای دید و لقمه ا

 باهاش حرف زدی!_ 



ه باشد و او هم منتظر جواب نبود چون مطمئن بود ته جوابی داشجمله اش سوالی نبود ک

 نمی توانست بیشتر از این روی احساسش سرپوش بگذارد و نگاه های دیشبی اش به پله

به فیروزه فهمانده بود که  ی وقتی می خواست شمعش را فوت کند،ها و طبقه باال حت

و یا به ال خودش  در سکوتِ آرات امشب راز دلش را فریاد خواهد زد، یا مثل همیشه

 اب مثبت داد و همراه همایون به کارخانه رفت. آی.. اما آرات با سر جو

د و به سمتش گرفت. فیروزه با روت قرص های فیروزه را از جلدش درآال آی در سکو

ها را گرفت و خورد. به این قرص ها که هر روز  نگاهی دقیق به چهره گرفته او، قرص

ز چند سال زندگی با آرات و دیدن ی کرد عادت کرده بود اما بعد امعده اش را پر م

یدن غم ته نگاهش عادت زهای زیادی که خسته و غمگین و ناامید بود، هنوز هم به دور

 نکرده بود.

  :ال آی گفت

 اگه کاری باهام ندارین برم شام رو بپزم. _ 

گاهش، خیره شد و ی از نرفیروزه دستش را روی دست او گذاشت و به چشم های فرا

 :گفت

دمها خیلی وقت ها زندگی هاشون شبیه همه، اصال انگار وقتی به هم نگاه می بعضی آ_ 

من توی چشم شون یا آینده خودشون رو می بینن. کنن توی چشم های هم گذشته خود

هات گذشته ام رو می بینم اما خیلی امیدوارم که آینده تو مثل من نباشه. البته که با وجود 

ی مثل آرات آینده تو شبیه من نمیشه. به کینه ای که ازش دم می زنه و به چشم های کس

هاییه که تو اصال  یخی اش نگاه نکن، هنوز قلبش از طالست و اون قلب مثل همون سال

 ندیدیش. 



ال آی سرش را بلند کرد و به فیروزه که تا قبل از کار در اینجا هیچوقت ندیده بودش و 

  :سوال بود، نگاه کرد و گفتهنوز هم برایش 

رات رو ندیدم اما مهربونی ها و حمایتاش رو دیدم. من اون سالها حس توی قلب آ_ 

اون دیشب قلبش رو بهم نشون داد اما راستش دیگه نه خبری از عشقی که ازش حرف 

زد توش بود و نه خبری از مهربونی های گذشته اش.. تنها چیزی که وجود داشت یه 

 بود. کینه قدیمی

مهم اینه کنارش  ه، هر کینه ای یه روزی تموم میشه.هر زخمی یه روزی خوب میش_ 

 باشی و اجازه ندی بیشتر از این تنها بمونه.. نه تو، نه اون. 

ی با لبخند دست فیروزه را فشرد. شناختی از او نداشت و نمی دانست بودنش وسط ال آ

 . ست اما دوستش داشتازندگی آرات به چه معنایی 

م بمونم که بهش من کنار کسی می تونم بمونم که موندنم رو بخواد، کنار کسی می تون_ 

بار  باره توی وجود خودش، البته اینعالقه داشته باشم. اول باید اون عشق گذشته رو دو

یشب نه خودخواهانه بلکه درستش رو پیدا کنه و بعد برای خواستن من پیشقدم بشه. د

هرچی که بود مال ده سال قبل بود. دیشب تنها حسی  نش نزد،حرف از دوست داشتن اال

 قل کرد، خشم و طلبکاریش از من به خاطر انتخاب شهروز بود و بس. تکه بهم من

فیروزه سرش را چرخاند، بغضی که تا چشم هایش کشیده شده بود را با نوک انگشت 

 اد. گرفت. ال آی هم به بغضش اجازه راه پیدا کردن و بیرون ریختن د

که هیچ منطقی پشتش وجود  یودش رو نابود کرده. با کینه احق با توئه، آرات خ_ 

 نداره. 



دما خودشون رو توی اولویت بذارن حتی توی عشق، خودخواهی توی عشق، وقتی آ_ 

 باعث میشه حسی به این قشنگی یه درد بزرگ برای آدم بشه. 

  نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

ال آی گذشته باشم و نه برای آرات می تونم درمون دردهاش باشم می تونم ه من ن_ 

وقتی خودم پر از تردید و سوال و گالیه و ناراحتی ام، وقتی به خاطر دور شدن از 

ش شد هنوز ازش زخم خورده ام، به خاطر حق ا بخوانوادم و طرد شدنی که اون مسبّ

ها به خاطر نداشتنش توی خیابونای تهران و توی خونه های مختلف  و حقوقی که سال

سگ دو زدم و کار کردم. گره های زیادی وجود دارن فیروزه جون، تا اونا باز نشه، اینجا 

 موندن من هم اشتباهه. 

 :از جایش بلند شد. نگاه نگران فیروزه همراهش کشیده شد

 یعنی میخوای از این خونه بری؟_ 

 :داد ناال کشید و سرش را تکاش را باال آی بینی 

 اینطوری به نفع هردومونه. _ 

 تر از قبل داغون می شه. ولی با رفتنت اون بیش_ 

تا وقتی این کینه ای که پوسته  واقعیش رو می تونه پیدا بکنه. وقتی داغون بشه خود_ 

اینجا گرده. می دونستم ضخیمی روی قلبش کشیده رو داغون نکنه، آرات گذشته برنمی

و ته اش راینجا تا با خورد کردنم غرور شکس وده نیست، می دونستم منو کشوندبودنم بیه

 این حد ازم کینه به دل داشته باشه.  التیام بده اما فکر نمی کردم تا

  :چرخید و به سمت در رفت. سردی دستگیره را که لمس کرد، بدون اینکه برگردد گفت



وی رام فکر میکنم باید به فکر نیمیخو ازتون عذر یام.ممکنه تا مدتی طوالنی نتونم ب_ 

 رف من از همایون هم خدافظی کنید. جدید باشید. از ط

کرد. سرش را خم کرد، پاهای بی جانش خم  فیروزه با صورت خیس از گریه نگاهش

به زیر افتاده اش باشند. به خودش و این زندگی لعنت فرستاد.  نمی شدند تا پذیرای سرِ

 خواهرزاده اش هم شبیه خودش بود. بخت بد 

ماده کرد و ساالد درست کرد. بعد از گذاشتن ساالد در یخچال می خواست برود شام را آ

که در باز شد. روسری اش را که روی گردنش افتاده بود سریع روی موهایش کشید و 

غوشش خواب بود، به سمت اتاقش برد. محکم کرد. آرات همایون را که در آگرهش را 

 او در چهارچوب آشپزخانه منتظر برگشتنش ماند. حتم داشت که متوجه حضورش شده. 

فت و میان سالن پذیرایی ایستاد. وقتی سایه اش را روی پله ها دید، چند قدم جلو ر

رات دست به جیب نزدیک شد و سالم داد. ال آی بدون اینکه نگاهش کند، با همان سر آ

 :پایین جوابش را داد و گفت

 ماده کردم.و ساالد رو آ شام_ 

 :م نزدیک کرده هایش را بهورآرات نگاهی به ساعت انداخت و اب

 ده انقدر زود می ری؟شه ساعت از وقت کارت مونده، چیزی هنوز ی_ 

 :ال آی همانطور که به جوراب های طوسی او خیره بود جواب داد

کارفرمایی بین ما  بهتره یه طوری حرف نزنی که انگار همه چیز حتی رابطه کارگرو_ 

 عادیه، اگه تو می تونی وانمود کنی من نمی تونم. 



می دانست که هر حرفی از گذشته یعنی  می جلو رفت. با نگرانی نگاهش کرد.آرات قد

فوران خشم و کینه اش و فراری دادن ال آی اما دیشب نفهمید چه شد که راز سر به 

 روی دایره ریخت.  همه چیز را ون اینکه خودش بخواهد روی زبانش آمد ومهرش بد

 حرف های دیشب من..._ 

  :ی اجازه نداد حرفش را کامل کند. با صدایی تحلیل رفته و لحنی خسته گفتال آ

حاال که فهمیدم چه حسی بهم داری، چه اون حس عشقی باشه که توی گذشته داشتی _ 

ه خوش بینی هام به کارم یا کینه ای که االن داری، دلیلی برای موندن نمی بینم. من با هم

خواستم ساده لوحانه به این فکر کنم که می تونم به عنوان یه آدم ساده و بی  وادامه دادم 

که تو  هنه گذشته چیزی ، باهات کارم رو بکنم. اما نمیشه..طرف، با کمترین ارتباط دیداری

تفاقات وری مداوم احال من انقدری خوب هست که با یادآبتونی فراموشش کنی و نه 

 تلخ گذشته و همه تنهایی هایی که متحمل شدم بتونم دووم بیارم. 

  :ه چشم های طوفان زده آرات نگاه کرد و گفتب سرش را بلند کرد.

ن خودم ادامه بدم و از این دیدارها، من به زندگی روتیپس بهتره برگردیم به نقطه قبل _ 

 توام...

  :ان گفتموقتی مکث کرد، آرات با پوزخند و بغضی همز

و هم آینده ای براش پیدا نمی من چی؟ انقدر این زندگی داغون و نافرمه که حتی ت_ 

  کنی!

 پشتش را به ال آی کرد. چشم هایش را بست. قلبش در سینه فشرده شد. 

 همیشه همینطوره، اونی که حتی در بدترین شرایط هم پس زده میشه منم._ 



رفت. با برداشتن کیفش به سمت در رفت. میانه ال آی با تاسف نگاهش کرد و به اتاق 

  :راه متوقف شد و گفت

توی خیریه ات هم تا پیدا کردن کار تازه می مونم، تا کاری پیدا نکنم نمی تونم اونجا _ 

 رو ترک کنم. 

باز  ی او را رد کرده بود. باز هم رفته بود.هایش را روی هم فشرد. باز هم ال آآرات لب 

 شت سرش نگاه کند. اینکه به پ هم رفته بود بدون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «فصل چهاردهم»

ود تا به کارهایش برسد. پاشا بعد از تماشای دعوای ب شاکرخان با همان حال خراب رفته

نها را در یدار شده بود، فکر کرده بود همه آپدر و خواهرش دوباره خوابیده بود و وقتی ب

ا صدا می زد، از جایش بلند شد و خواب دیده است. با صدای سودابه که سارای ر

خودش جمع شده بود و رد اشک خشک شده  رشه ای دنگاهش را روانه ال آی که گو

روی صورتش مانده بود، کرد و با درست کردن یایلیق روی سرش از آالچیق بیرون 

هر رفت. سودابه مثل همیشه بشاش بود، حال سارای را پرسید. سارای به سختی حفظ ظا

دابه با سوال و جواب هایش به حالش پی نبرد. هیچ دست به کار شد تا سوکرده بود. 

کس نباید می فهمید امروز چه اتفاقی در این ایل افتاده. هیچ کس نباید می فهمید چون 

ا خوب می رداشت. شوهر نازک دل و با آبرویش شاکرخان توان تحمل حرف مردم را ن

 شناخت.

ت جان می گرفت. روز خنکی بود. سودابه با مشغول کار بودند و خورشید تازه داش

لبخند از قول آرات برای هفته بعد و رفتن به شهر برای خرید پارچه و لباس و وسایل 

دیگر، حرف می زد اما ذهن سارای سخت درگیر بود. از عاقبت عشق و عاشقی دخترش 

مچ صبح همین امروز پدرش می ترسید چون می دانست که ال آی چقدر کله شق است. 

یک سیلی مهمان صورت ال آی کرده بود  او را با شهروز جلوی آالچیق شهروز گرفته و

ه بشود و دست از احساسش بردارد، ناامید بود چون بی قراری اما از اینکه ال آی متنبّ

دخترش را دیده بود که چطور با دیدن شهروز در صف نماز اشک ریخت و به او 

  التماس کرد اجازه دیدنش را بدهد.

 :لند کرد و نگاهش کردب با صدای آی سودا سرش را

 الچیقه؟توی آزن عمو ال آی _ 



د. تای آستین هایش را پایین انداخت و از جایش بلند شبا دستپاچگی تومانش )دامنش( 

  :را که کمی باال زه بود باز کرد و گفت

 سودا جان.  یاالن صداش می کنم آ_ 

الچیق ه سمت مادرش کج کرد. سارای وارد آب آی سودا سرش را تکان داد و راهش را

 .شد و در حالی که دست های خیسش را با دستمالی پاک می کرد، به سمت ال آی رفت

 مقابلش نشست و صدایش زد

 ال آی؟_ 

ال آی چشم هایش را با نای نداشته اش باز کرد و صدای گرفته اش قلب سارای را از 

 :هم درید

 بله؟_ 

معلمی که آرات براتون گرفته بود اومده. پاشو دخترم، باید  سودا صدات می کنه، ی_ آ

 بری آالچیق زن عموت. 

 :ال آی چهره اش را د رهم کشید و گفت 

 من هیچ جا نمی رم. _ 

  :سرش را به سمت مخالف برگرداند. سارای با اخم و تشر گفت

 .باید بری_ 

  :ال آی نالید

 وز اصال حالم خوب نیست. راحتم بذار مامان، امر_ 



را نزدیک برد و صدایش  سارای محض احتیاط نگاهی به ورودی آالچیق انداخت، سرش

 :وردرا پایین آ

فکر می کردی تا ابد می تونستی پنهونی به دیدنش بری؟ اصال به همچین روزی فکر _ 

 نکردی؟ به اینکه با این کارت از چشم بابات بیفتی فکر نکردی؟

هایش را روی هم فشرد. مغزش داشت از افکار مختلف می ترکید. به همه ال آی چشم 

حتی به وجدانی که دیدارهایشان  این هایی که مادرش می گفت هزار بار فکر کرده بود،

 اما قلب زبان نفهمش همچنان بی قراری می کرد. را به سرش می کوبید؛

. فقط یه چیزی آی مرده.می شه امروز راحتم بذاری؟ برو بهش بگو مریضم، بگو ال _ 

 من حال نفس کشیدنم ندارم چه برسه درس خوندن.  بگو که بره.

ت پیش بابات دست تو رو از جلوی آالچیق ساع اینطور نگو دختر نازم.. همین چند _

سرتو بنداز پایین زندگیتو بکن بذار اون پسره گرفت و آورد خونه. برو درستو بخون 

 اره منو میکشه دست از سرم برداره.ر نگرانی ای که دبذا .قلب پدرت کمی آروم بگیره

 تا وقتی پدرت اومد خیالش از بابت تو راحت بشه.  ،سودا برو با آی

قلبش با تمام قدرت در سینه اش می کوبید،  ک تا پشت پلک های ال آی کشیده شد.اش

بود و  قلبش برای ناراحتی و دلخوری پدر و ماردش فشرده می شد اما سرسختانه ایستاده

 خواسته خودش را تکرار می کرد. 

موهای خیس از عرق دخترش را که به گونه اش چسبیده  سارای دستش را جلو برد و

  :بود، که اثر کابوس ناتمامِ قبل از آمدن سارای بود، نوازش کرد و دلجویانه گفت

 ، عزیزم(یاقا قارخ قیزیم، منه گوالخ ور، باالمسان )پاشو دخترم، به حرفم گوش بدهاَ_ 



ال آی به ناچار بلند شد و در جایش نشست. نگاهی به چشم های خیس مادرش کرد و 

 :گفت صورت سرخ و هاله اشک توی چشم های خودشبا اشاره به 

 با این وضع کجا برم آخه؟_ 

  :سارای دست زیر بازویش انداخت و بلندش کرد

 تو پاشو بیا، صورتت رو خودم می شورم میشی عین ماه. _ 

ک کرد تا ال آی بیرون از آالچیق سمت چپ بود برد و کم و را به سمت شیر آب کها

الچیق برگشتند. حوله را به دست ال آی داد و تا او وید. بعد به آشدست و صورتش را ب

صورتش را خشک کند خودش موهای بلند دخترش را شانه کرد، آنها را بافت و بعد 

سالم و  اش را بپوشد. دستی به سرش کشید و باکمک کرد یایلیقش را سر کند و جلیقه 

 صلوات راهی اش کرد.

  :سودا با دیدن ال آی از جایش بلند شد و گفت آی

 چه عجب، دیگه داشتم فکر می کردم نمیای. _ 

ال آی با اخم های درهم و صورت بی حوصله اش سالمی به زن عمویش کرد و به 

الچیق آیسودا تند. قبل از رسیدن به آچیق شان رفالسودا رفت و با هم به آ سمت آی

 :اشاره ای به او کرد و پرسید

 .چرا انقدر توی خودتی؟ خیلی گرفته ای_ 

 ،دا هم متوجه بشودوسمزمه کرد آنقدر مصنوعی بود که آیای که ال آی ز «چیزی نیست»

 اما به روی خودش نیاورد. 

رات برایشان گرفته بود، یک خانم جوان و خوش سروزبان بود. اول از همه معلمی که آ

 فیزیک را دوره می کردند و بعد نوبت شیمی می رسید. 



سودا با دقت گوش می داد و به سواالت هم جواب می داد اما ال  در حین تدریس، آی

که در راه  آی ساکت و در خود فرورفته، نگاهش به برگه و تمام وجودش نگران اتفاقاتی

یزی از درس نکه شاکرخان بخواهد شهروز را از آنجا بیرون کند، هیچ چاست و نگران ای

  :نفهمید. چند باری معلم تذکر داد و با خنده گفت

 تو همیشه انقدر ساکتی؟_ 

 :ه ال آی انداخت و رو به معلم جواب دادبسودا نگاهی  آی

 .چی شده خیلی شلوغ و پرحرفه، نمی دونم امروز اتفاقاً_ 

  :حنی شوخ گفتوهایش را باال انداخت و با لرخانم نوابی، معلم جوان شهری، اب

 انگار پاقدم من خوب نبوده. _ 

  هر دو خندیدند اما ال آی همچنان ساکت و در فکر بود. 

 اش رفت. ال ای حال خیلی بدی داشت.خانم نوابی که عزم رفتن کرد، آیسودا به بدرقه 

درون جیب پیراهنش زیر جلیقه پنهان که دلشوره امانش را بریده بود. عکس شهروز را 

این عکس را از  کرده بود، با دو انگشت بیرون کشید و نگاه کرد. چند روز پیش که

ان درد امانش را بریده بود. ن را پاره کند، وجددست شهروز گرفت اولش می خواست آ

همانجا ماند. موقعی که میخواست نماز بخواند، فکر می ن را به جیبش منتقل کرد و بعد آ

کرد شاید نمازش با وجود عکسی که در جیبش پنهان است قبول نباشد اما فراتر از تمام 

دش را جز خود او به هیچ کس نمی این فکرها، حضور خدا را حس می کرد و در

ه نمی کرد، نست بگوید. به قدری در افکارش غرق بود که اصال به عکس هم نگااوت

از  دا باالی سرش ایستاده بود و با چشم هایی بیرون زدهوس وقتی به خودش آمد که آی



به عکس توی دست ال آی نگاه می کرد. برای پنهان کردن عکس خیلی دیر شده  حدقه

  .سودا با زانو مقابلش فرود آمد و با چشم هایی گرد نگاهش کرد بود. آی

 ردی؟وال آی؟ این عکس رو از کجا آ_ 

فرو خورده اش را به صورت پر از بهت او دوخت. این درد به  بغض ال آی نگاه سرخ از

نست درون سینه اش پنهان کند و بهترین و بدترین اوی تمی جانکاه شده بود که نقدر

 دا بود. وسکه می توانست با او حرف بزند، آی کسی 

 خودش بهم داده. یادگاریه. _ 

 ی؟نی حرف می زچخودش کیه؟ چی داری می گی ال آی؟ تو از _ 

  :دا کند و با صدای ریزی گفتوسنگاهش را از چشم های آی 

 .من شهروز رو دوست دارم آیسودا، می خوام باهاش ازدواج کنم_ 

نکه ببیند از روی صدایش ه خودش کوبید را بی آشدت ضربه ای که آی سودا روی گون

 :را گرفت و فشردیش آی سودا بازو حدس زد.

 دیوونه شدی دختر؟ اگه کسی بفهمه..._ 

 م فهمید. ابامروز با_ 

 :سودا دست روی سرش گذاشت آی

 وای، چی کار داری می کنی ال آی؟_ 

 :لب هایش لرزید ی چشم های اشکی اش را به او دوخت.ال آ

 ی میرم. سودا من اگه نبینمش می میرم، به خدا م اگه از ایل بیرونش کنن چی؟ آی_ 



شید. هنوز گیج بود و با حیرت لبش را گزید و با ناراحتی او را به آغوشش کآی سودا 

دلش را اینطور باخته که به خاطرش مثل بید بلرزد و اینطور اشک  کی ال آی نمی دانست

  :بریزد. دستی به کمرش کشید و گفت

 همچین اتفاقی نمی افته.  نفهمه تا وقتی داداشم_ 

رد اگر آرات بویی از این قضیه ببرد زمین و یشتر شد و او با خودش فکر کگریه ال آی ب

زمان را به هم می دوزد، او می توانست عالقه برادرش به ال آی را درک کند. چیزی که 

نگرانش بود. دستش را به  یاورده بود. دلش برای ال آی سوخت.هیچوقت به زبان ن

 :عکس دراز کرد تسم

 پاره اش کن و بندازش دور.  ، خطرناکه..نگه داری خودت شاونو پی نباید_ 

  :ال آی دستش را عقب کشید و با صدای لرزانی گفت

 وقتی می تونم این کار رو بکنم که قلبم رو هم پاره کنم و باهاش دور بندازم. _ 

آیسودا دوباره لبش را گزید. ساعتی بعد ال آی کمی آرام تر شده بود و با هم دور 

 به دنبال او بود اما اثری نبود. ی در اطرافمی زدند. نگاه ال آ آالچیق ها قدم

  :آیسودا که بی قراری نگاهش را حس کرد گفت

با ماجرایی که تعریف کردی البد از خجالت اینکه با عمو  حتما توی آالچیقشه._ 

 رودررو نشه از آالچیقش بیرون نیومده. 

باشد. در این موقعیت ترجیح می  ی نفس بلندی کشید و در دل دعا کرد همینطورال آ

تش چون می دانست حرف زدن می تواند آ داد شهروز یک آدم بزدل و ترسو بود،

ن را بسوزاند. ال آی به دیدارهای دورادروشان هم شتری به این خرمن بیندازد و همه آبی



ت فقط او می ماند، فقط آرات را از او نمی گرفتند، دیگر نه ازدواج می خواس راضی بود؛

 ودن، فقط ماندنش در این ایل را می خواست. ب و نه با او

******* 

شهروز با پرس و جوی زیاد شاکرخان را پیدا کرد. در دشت باالی سر گله بزرگش بود. 

دستش را فشرد و با گفتن  او ایستاده بود، لحظه ای مکث کرد.با دیدن آرات که کنار 

اد با شاکرخان تنها حرف بزند اما حضور شان رفت. ترجیح مید زیر لب به سمت «لعنتی»

یلی این کار را به تعویق آرات این فرصت را از او گرفته بود ولی حاضر نبود به هیچ دل

ست عزیزترین اورسیده ال آی در ذهنش تکرار می شد. نمی خهنوز هم نگاه ت بیندازد.

فرد زندگی اش بیشتر از این عذاب بکشد. با نزدیک شدنش، نگاه هردویشان به سمتش 

 اکرخان چقدر سفت در هم گره خورد.های شورچرخید و از همان فاصله دید که اب

دون توجه به تهدید و هشدار نگاهش به آنها رسید و سالم کرد و بعد رو به شاکرخان، ب

  :کشید، گفتکه برایش خط و نشان می 

 باید باهاتون حرف بزنم. _ 

منتظرتر از شاکرخان نیم نگاهی به آرات انداخت. آرات سرجایش ایستاده بود و 

ب حرف های شهروز اوست، به شهروز خیره شده بود. شهروز شاکرخان انگار که مخاط

 :پوف بلندی کشید و نگاهش را از او کند و به سمت شاکرخان چرخید

 ه بدین اومدم راجع بهش توضیح بدم. ازاگه اج پیش اومده شاکرخان.یه سوءتفاهمی _ 

  :شاکرخان بی انعطاف و کوتاه گفت

 چیزی که باید می فهمیدم رو فهمیدم. _ 



شاید می خواست با این جمله سروته بحث را هم بیاورد تا آرات بویی از ماجرا نبرد اما 

  :شهروز که متوجه قصد او نشده بود گفت

نه من اون آدمی ام که چشم به ناموس کسی  مورد من اشتباه فکر می کنین..ا در شم_ 

داشته باشم و نه شما انقدر بی منطق هستین که بدون شنیدن حرف هام حکم صادر 

 کنین. 

بوی خوبی نمیداد.  های آرات به هم نزدیک شد، حرف های دوپهلوی شهروزوراب

د که او از آن بی خبر مانده بود؟ دندان بو ن دو چرخاند، چه اتفاقی افتادهنگاهش را بین آ

پرد و اظهار شان ب ان بحثیمدر حضور عمویش درست نبود که  روی جگر گذاشت.

 ر می رسید بحث ربطی به او ندارد. ظننظری بکند، فعال به 

  :شهروز با لحنی ملتمسانه گفت

قصدی جز این  باور کنید من هیچ مراه خونوادم برای خواستگاری بیام.اجازه بدین ه_ 

 نداشه و ندارم. 

هایش بیشتر و وروجود آرات بیدار می شد و اب با هر جمله اش، خشم وحشتناکی در

 .بیشتر به هم نزدیک می شد

 رو جزئی از شما دونستم و همه زنایاز روز اولی که پا توی این ایل گذاشتم خودم _ 

خواد ناین ایل رو مثل مادر و خواهرای خودم؛ اما دل که این حرفا حالیش نیست، وقتی 

 . نمی بره ،برهبفرمان 

رات شبیه آتش فشانی که فوران می سکوت نگاهش می کرد اما آ شاکر خان هنوز در

 :کند، خروشید



چرا چرت و پرت می گی مردک؟ حرفت رو درست بزن ببینم از چی حرف میزنی؟ _ 

 ؟ستگاری کی میخوای بیایخوا

 :شهروز با حرص لب هایش را روی هم فشرد. شاکرخان مداخله کرد

 ببری؟ الچیق هاآرات می تونی گله رو به سمت آ_ 

قیم برای رفتن او بود، رو ف عمویش که درواقع خواهشی غیرمستآرات بی توجه به حر

  :یدبه شهروز غرّ

امین دونستیم که اجازه دادیم پا بذاری حرف می زنی یا به حرفت بیارم؟ ما تو رو _ 

 .اینجا

حرف غیر شرعی هم نزدم. فقط خواستم شاکرخان بهم  منم خیانتی در امانت نکردم._ 

 اجازه بده که با خونوادم به خواستگاری دخترخانومش بیام. 

 گوشش تکرار شد و بعد با فریاد ریرون زد. صدای شهروز ده ها بار درگ گردن آرات ب

ه سمت شهروز که هنوز ایستاده بود و با حالتی منتظر به شاکرخان که ساکت و لندی بب

در فکر بود، نگاه می کرد، حمله ور شد. تا او به خودش بیاید مشت محکمی به 

شاکرخان با فریاد تلوخوران چند قدم به عقب پرت شد. هروز تلوش صورتش کوبید که

  :بلندی صدایش زد

 ؟آرات_ 

خون و دندان  از عمویش با شهروز گالویز شده بود. شهروز با دهن پرآرات بی توجه به 

 :هایی که به هم فشرده بود گفت

 ؟یهیکاره حسنی این وسط، حرف حسابت چتو چ_ 

 :از حدقه بیرون زدچشم های سرخ و به خون نشسته آرات 



 االن بهت می فهمونم من چیکاره م. _ 

س نفس زنان و با بیزاری به هم نگاه کردند. نها را از هم جدا کرد. هر دو نفشاکرخان آ

  :آرات انگشتش را به نشانه تهدید باال آرود و گفت

فردا صبح خورشید که باال اومد اینجا نبینمت وگرنه خودم یه جوری میندازمت بیرون _ 

 که آبرویی برات نمونه. 

  :شهروز نفس زنان گفت

 تکلیفم مشخص نشه هیچ جا نمیرم.  من هیچ جا نمیرم، هرکاری دلت میخواد بکن.. تا_ 

آرات خواست دوباره به سمتش حمله ور بشود که شاکرخان باوزیش را محکم گرفت و 

  :او با عصبانیت گفت

 برسه به خواستنش؟ مرتیکه تو کی هستی که اسم دخترعموی منو به زبونت بیاری چه_ 

 ت حرف نزن که یه بالیی سرت میارم. بیشتر از حدّ

 :رات با فریاد و لحنی جدی امر کردرا کشان کشان از آنجا دور کرد. آ تشاکرخان آرا

 نبینمت، گورت رو از این ایل گم می کنی. فردا اینجا_ 

نست به هیچ بهانه ای اینجا اورد نمی تقلب شهروز لرزید، اگر تهدیدش را عملی می ک

موافق  ،وم یا جامعهن قتواند ادامه پیدا بکند که اهالی آبماند چون تحقیق تا زمانی می 

باشند و از طرفی دانشگاه هم دیگر حمایتش نمی کرد چون ظرفیت زمانی اش برای 

ود. با کالفگی دور خودش چرخید و سرش را رو به آسمان بلند ب تحقیق به اتمام رسیده

 :کرد و از ته دل خدا را صدا زد

 خودت کمکم کن، تنهام نذار که بدجور بهت نیاز دارم. _ 



ر خدا می گفت نترس در کنارت هایش را بست، قلبش پر از آرامش شد. انگاچشم 

 هر وقت هر بنده ای از ته قلب مرا بخواند، پاسخش را با جان و دل می دهم.  هستم..

الچیق ها کمی فاصله و ایستاد. با آ آرات بازویش را از دست عمویش بیرون کشید

 :به عمویش نگاه کرد داشتند. شاکرخان هم ایستاد. آرات با عصبانیت

  غلطی کرده که میگه سوءتفاهم شده؟ این پسره چی میگه عمو؟ چه_ 

 .چرا انقدر به هم ریختی؟ کمی آروم باش چیزی نیست پسرم،_ 

  :آرات دندان هایش را روی هم فشرد

 پسره تو روی من داره از خواستگاری ال آی حرف میزنه بهم میگی آروم باش؟ پسره_ 

  ناموس دزد. یِ

 د. رد، نمی دانست چطور باید آرامش کنشاکرخان با ناراحتی نگاهش ک

 ش رو کف دستش نذاشتین؟ هان؟و ندادین؟ چرا حقّ چرا جوابش ر_ 

چه می توانست بگوید؟ به آراتی که با شنیدن حرف خواستگاری از دخترش تا این حد 

امروز صبح عصبانی شده بود می توانست بگوید که این خواسته دوطرفه است و 

ه خاطر پسرک تهرانی گریه می کرد؟ لب هایش را دخترش را دید که چطور با پریشانی ب

 روی هم فشرد .

 قفسه سینه اش پرشتاب باال و پایین می شد.و  نفس های بلندی می کشید آرات

از ایل که بندازمش بیرون یاد می  می دم الزم نیست شما کاری بکنید. خودم جوابشو_ 

 گه پاش رو از گلیمش دراز تر نکنه. گیره که دی



شاکرخان با ابروهایی درهم سرش را به معنای باشه تکان داد و به سمت آالچیق ها رفت 

 و با صدای بلند پاشا را صدا زد تا برای برگرداندن گله به دشت برود. 

دست هایش را روی زانوهایش گذاشت و نفس های بلند و عمیق کشید.  ،آرات خم شد

مشتش را چند بار روی قلبش کوبید و زیرلب  قفسه سینه اش فشار می آرود. زی بهچی

به خودش لعنت فرستاد که با دست روی دست گذاشتن چنین فرصتی را به امثال شهروز 

  داده که دردانه اش را جلوی چشم خودش از عمویش خواستگاری کنند.

رات به اس گرفت و گفت آاد شهروز با او تمگفته اش را عملی کرد. صبح روز بعد، است

او زنگ زده و گفته از طرف ایل می خواهد همین امروز این تحقیق تمام شود و شهروز 

از آنجا برود. با مشت های گره شده دور آالچیق می گشت و به حرف های استادش 

گوش می کرد. با کالفگی تماس را قطع کرد ور وی زمین نشست. نگاهی به برگه های 

ن ها اضافه نشده بود، این تحقیق وبی اش که مدت ها بود چیزی به آچ روی میز کوچک

خیره شد و  به قلبش هدیه داد،بی سرانجامی که عزیزترین آدم زندگی اش را به او و 

سعی کرد آرام باشد. باید تمرکز می کرد تا بتواند کاری بکند و برای خودش زمان بخرد. 

د. قدرت در دست آرات بود و ی بن بست بوهر چه فکر کرد به نتیجه ای نرسید. هر راه

ن هم رفتن شهروز از این ایل بود. باید کلمه گفته بود و حرفش یکی بود، آ ط یکاو فق

 بیرون شود، به هر نحوی شده حتی برای دو دقیقه ال از ایل ل قبل از اینکه به زوراقحد

د و در این مدتی باید به او می گفت که محکم باش آی را می دید و با او حرف می زد.

برای تسکین ال آی جمله  دریغا از ذهنی که ه از همدیگر دور هستند صبوری کند.ک

نها را رد می کرد. از همین حاال هایی را آماده می کرد که قلب خودش با تمام توان آ

ت بدون او تاب دوری او را ندارد. نمی توانسقلبش  تسی دانپریشان و بد حال بود. م

 ود خودش شده بود زندگی کند. که جزئی از وج



د، نگاهش به دنبال پاشا بود. به جستجوی او و با صدا زدنش به سمت ز الچیق بیروناز آ

نجا مشغول بازی بود می رفت که شان که پاشا اکثر اوقات آ الچیق نزدیک آدشتِ

از پشت کشیده شد و وقتی برگشت، یکی از پسرهای چهارشانه ایل را دید و  بازویش

بازویش را از دست او وهایش را در هم کشید و خواست رتر از او، آرات را.. ابورکمی د

هروز را دنبال ش را گرفت. به آنها پیوست و بازوی دیگرشجدا کند که پسر دیگری 

خودشان کشان کشان بردند. یکی از آنها دستش را روی دهان شهروز گذاشته بود تا 

چیق ها نشنوند. آرات می خواست داخل آال صدایش درنیاید و زن و بچه ها و مردهای

رات که جلو به زور او را سوار ماشین کردند. آبی سروصدا این مشکل را حل کند. 

 :نشسته بود به سمتش برگشت و به او توپید

رو؟ دو ساعت از وقتی که به استادت گفتم بهت ب مگه نگفته بودم گورت رو گم کن و_ 

 بده گذشته و تو هنوز نرفتی. 

دو پسر کناری اش بیرون  رد. دست هایش را به شدت از حصارروز با غیظ نگاهش کشه

  :کشید و با خشم گفت

 میرم وسایلم رو جمع کنم و برم. کارا نبود، خودم می رفتم. االن الزم به این _ 

  .ن بندازن جلوتراه؟ دوسه تا کاغذ؛ میدم بچه ها بیوسایلت چی_ 

  :یدشهروز خودش را جلو کشید و غرّ

تیش می زنی؟ اون دختر خودش صاحب اختیار تو چرا انقدر خودت رو به آب و آ_ 

 داره. 

آرات با پوزخند سرش را برگرداند و به راننده اشاره کرد حرکت کند. سر شهروز به 

 ندعقب چرخید، چشم هایش پر از اشک شد. به آالچیق ها که دور و دور تر می شد



ال آی »نجا جا ماند. در دل گفت ام قلبش آورد. تمخیره شد و نفس در سینه اش گره خ

ی رو ندیده و به چشم قشنگم، عزیزکرده قلب شهروز که جز تو هیچوقت هیچ دختر

، موقتیه یوراین د فقط مرگ میتونه منو ازت جدا کنه. می خیره نشده،رحهای هیچ نام

 «برمیگردم

دید پنهان کرد. آرات  از ،اشک نشسته توی چشم هایش را با پایین انداختن سرش نمِ

خودخواهانه داشت به بردی فکر می کرد که داشت نصیبش می شد، فکر می کرد با 

بیرون کردن شهروز از ایل همه چیز تمام می شود اما نمی دانست که شهروز جانش را به 

ا خدای خودش عهد بسته او را روزی به اسم همسرش صدا ب جان ال آی گره زده و

 ! ی ابدیدنیا شود، در آناین دنیا نبزند، حتی اگر در 

عشق هایی، چنین خواستن های از ته دلی، حتی اگر مانعی به بزرگی همه آدم های  چنین

بین می روند و نه از نفس می  را تایید کنند، نه از ، غلط بودنشدنیا داشته باشند یا همه

توقف نمی کنند، شبیه  تا به خطر پایان نرسید نمی ایستد..شبیه دونده ای که  افتند..

ن روزها ی آشبیه آرات که نابود شده وند و هر مانعی را نابود می کنند..طوفان پیش می ر

 شد!

***** 

بی خبری از شهروز بعد از آن  بیدار شده بود دلشوره عجیبی داشت.ال آی از صبح که 

تا زمانی که  اتفاق مثل خوره به جانش افتاده بود. آنقدر در آالچیق ماند و کشیک کشید

 ستراحت به آالچیق زن عمویش رفتند،کارهای مادر و زن عمویش تمام شد و برای ا

سریع از خانه بیرون زد و به سمت آالچیق شهروز راه افتاد. هر قدمی که می رفت سرش 

راف نگاه می کرد که مبادا کسی او را ببیند. وقتی مقابل گرداند و با دقت به اط را برمی



و با صدای خفه ای اسم شهروز را صدا زد و جوابی نگرفت، صدایش را آالچیق رسید 

 د و دوباره صدا زد. هیچ جوابی نشنید . دلشوره بدی به جانش افتاد.تر برکمی باال

رفته بود؟ به سمت راست پا تند  آالچیقش نبود؟ نکند به مخفی گاه او چرا شهروز در

سودا روی  دشت رسید، با دیدن آی کرد و از آالچیق ها دور شد. وقتی نفس زنان به

سودا  تخته سنگ پوف بلندی کشید و خواست برگردد و به دنبالش بگردد که آی

 :صدایش زد

 ال آی، کجا داری میری؟_ 

هسته، انگار که  آسودا با صدای نسبتاً بار آی ال آی سوالش را بی جواب گذاشت که این

  :فتگ ،هم ترس داشت کس شدن صدایش در دشتحتی از منع

 دنبال شهروز می گردی؟_ 

 ال آی سریع به سمتش چرخید. 

 تو از کجا می دونی؟_ 

د کامل به سمتش برگشت و به صورت که روی تخته سنگ نشسته بو سودا همانطور آی

  :اشاره کرداو 

 از پریشونیت.. خبری ازش داری؟_ 

 :دست هایش را در هم پیچید و جواب داد ال آی جلو رفت. با نگرانی

الچیقش نبود. این وقت از روز معموال جایی جواب نداد. توی آ هرچی صداش زدم_ 

 رفت، روی تحقیقش کار می کرد.  نمی



دیشب که برادرش به مادرش  دا نگاهش را از چشم های نگران و آشفته او کند.آیسو

ر در حاال چطو ، افتاده.فت، فهمید که اتفاقی که نبایدر گفت محقق ایل کارش تمام شد و

آن جوابی نداشت؟ چطور می معصومیت شد وقتی برای  ال آی خیره می چشم های

 توانست خبر رفتنش را بدهد وقتی ال آی را اینطور پریشان می دید؟

 حتما کاری براش پیش اومده و رفته بیرون. _ 

  :چشم هایش را باریک کرد و گفتال آی سودا طبیعی نبود.  ن های آیدنگاه دزدی

 نی؟ تو چیزی میدو_ 

سودا به وضوح دستپاچه شد. ال آی دیگر مطمئن شد اتفاقی افتاده که او از آن بی  آی

از  سودا گذاشت و سرش را بلند کرد. فت و دستش را زیر چانه آیر خبر است. جلو

 :شدت استرس داشت پس می افتاد

حرف بزن ببینم آیسودا، چی شده که تو می دونی و من ازش بی خبرم؟ چرا شهروز _ 

 و روزه غیبش زده؟د

  :زمزمه کرد ودا در چشم های نگران ال آی نشست.س نگاه غم زده آی

 خه بهت؟چی  بگم آ_ 

 :لب هایش لرزید سودا را تکان داد. قلب ال آی فرو ریخت، شانه آی

 حرف بزن ببینم چی شده؟_ 

 شهروز از ایل رفته. _ 

 :ال آی ابروهایش را به هم نزدیک کرد

 یعنی چی.. یعنی چی رفته؟ _ 



 :سودا سرش را به طرفین تکان داد آی

 یعنی همین، رفته. _ 

شهروز اهل جا زدن نبود.  هم می توانست انسان ها را بشناسد..ال آی با همین سن کم 

 قلب کوچکش با تمام وجود به او ایمان داشت. 

 ار داداشته مگه نه؟به زور بیرون کردنش مگه نه؟ کاون هیچوقت این کارو نمیکنه، _ 

  :سودا با صدایی خفه گفت آی

 نمی دونم.. فقط دیشب به مامان گفت که کار محقق تموم شد و از ایل رفت. _ 

 حس می کرد دنیا دور سرش می چرخید. آی ال آی دستش را روی سرش گذاشت.

سودا با نگرانی از جایش خیز برداشت و زیر بازوی او را گرفت و کمک کرد بنشیند. 

سودا با دنیایی از نگرانی و غم  گونه های تبدارش را به آتش کشید. آی ،اشک داغ

 :نگاهش کرد، هیچوقت ال آی را در چنین حالی ندیده بود. دستش را فشرد

 خواهش می کنم آروم باش ال آی، همه چی درست می شه. _ 

فته. قلبش آتش گر خم کرد و با صدای بلند گریه کرد. حس می کردال آی سرش را 

  اال بدون دیدنش چطور دوام می آورد؟ح

دمی که انتخاب کردی رون کنی ال آی، شدنی نیست.. این آباید فکرش رو از سرت بی_ 

 برای تو شدنی نیست. 

 :ی با حال خراب چشم هایش را روی هم فشرد و زمزمه کردآال 

کاش  ،کاش هیچی نمی گفت حرف بزنه که آرات انداختتش بیرون.حتما رفته با پدرم _ 

 و انکار می کرد. ر اصال دوست داشتنم



سودا با تعجب نگاهش کرد، یعنی تا این حد دوستش داشت که برای بودنش در  آی

 اینجا حاضر بود بپذیرد که او حتی عشق ال آی را هم انکار کند؟

 شاید هم واقعا خودش گذاشته و رفته، شاید ترسیده و جاز ده. _ 

ه در این مدت از شهروز دیده بود، دعاهای زیرلبی شهروز که فقط درد قلب پاکی ک

عشقش را به خدا می گفت و او می شنید، حایل و چشم گرفتن هایی که در تمام دیدار 

مهر تایید به عشقی بود که اگر هوس بود،  ،های کوتاه و انگشت شمارشان وجود داشت

حتی نگاه خیره ای برآورده اش کند اما  بارها و بارها می توانست با لمسی، بوسه ای یا

 در تمام این مدت، پاک بودن عشقش بود که ال آی را ذره ذره بیشتر عاشق کرد. 

 هیچوقت حتی اگه بمیرمم چنین چیزی رو باور نمی کنم. باور نمی کنم.._ 

وری فراموش شاید اینط باشه، حتی اگه حقیقت نداشته ولی بهتره باورش کنی ال آی._ 

 شه. برات راحت تر ب کردنش

سودا نگاه کرد و با عصبانیت به او  ال آی چشم هایش را به سرعت باز کرد، به آی

 :توپید

ز مرگمم زنی؟ بهتره اینو بدونی که من حتی بعد ا چرا از فراموش کردن حرف می_ 

اینو به اون آدمی که فکر کرده با بیرون کردن شهروز از  شهروز رو فراموش نمی کنم.

  .همه چی تموم میشه هم بگو اینجا

 اه افتاد. آیر دامنش را باالتر کشید و به سمت آالچیق ها از روی تخته سنگ بلند شد.

کرد و پوف سودا با کالفگی نگاهش را از او گرفت، صورتش را بین دست هایش قاب 

 :ه کردمزبلندی کشید و زیرلب زم

 خدایا خودت کمکش کن. توی عذاب بدی گرفتار شده._ 



********* 

نگاهش را از ستاره بزرگی که می درخشید کند و نفس بلندی گرفت و بازدمش را در 

سینه حبس کرد. کلنجار رفتن های بی پایانش در این دو روز، خسته اش کرده بود. 

 بیرون کردن شهروز از ایل فقط پاک کردن صورت مسئله بود اما مسئله اصلی سال

ه بود تا به خودش بیاید و متوجه شود که دشست که باقیست. این اتفاق تلنگری ها

مادرش را از الی آالچیق دید که  باید دست بجنباند. به عقب چرخید. وقتش کم است و

یکی از پاهایش را دراز کرده بود و باالی سر لحافی که می دوخت نشسته بود و به 

ت که مادرش خیلی وقت است از حال حرکت سوزن در دستش خیره بود. حتم داش

زیرگوشش می  نگاهش به صورت ال آی طوالنی میشد،دلش باخبر است. هروقت که 

  :گفت

 پسرم شیطون رو لعنت و دلت رو صاف کن. _ 

رسید هشدار می داد و  با این جمله هم به او بابت نگاه هایی که به مرز غیرمجازبودن می

 قه اش به ال آی را گوشزد می کرد.عالهم به صورت غیر مستقیم اطالع از 

در ورودی آالچیق  مشکی اش کشید و چند قدم جلو رفت. دستی درون موهای پرپشت

ایستاد. می دانست که مادرش خیلی زود سنگینی نگاهش را حس می کند و سرش را 

بلند می کند. همین اتفاق هم افتاد، وقتی سرش را بلند کرد اشاره ریزی به او زد که 

سودا را که در حال خواندن کتاب رمان بود متوجه نکند،  ون بیاید و او طوری که آیبیر

 ند شد و به بیرون از آالچیق آمد.از جایش بل

 :رو به آرات پرسید

 اصالنیم نولوب؟ )چی شده شیرپسرم؟(_ 



 با هم چند قدمی از آالچیق دور شدند و نشستند. 

 زنم. میخوام راجع به یه موضوعی باهاتون حرف ب_ 

خودش  رخت، دو روز بود که می دید چقدر دسودابه با محبت نگاهی به پسرش اندا

کند و به او می  میدانست حرفش را در دلش مخفی نمی است و فکرش مشغول است.

 گوید.

 گوشم با توئه پسرم. _ 

شناسی، از بچگی طوری بودم که برعکس تربیت های  مامان تو منو خیلی خوب می_ 

میگفتن مرد باید دردش توی سینه خودش باشه و تودار باشه و این حرفا،  کلیشه ای که

همونقدری که پیش بابا یه مرد واقعی و محکم بودم،  هام رو به شما گفتم. دل و درد

االن بزرگ شدم،  تو یه پسربچه بودم که ناراحتی هاش رو باهات درمیون میذاره.برای 

انقدری که بتونم خونوداه خودمون رو بگردونم و حتی به عنوان بزرگ ایل زندگی کنم 

اما هنوزم همون پسربچه ایم که وقتی ناراحته و چیزی اذیتش می کنه ترجیح میده بهت 

 بگه. 

ا تمام عشقی که از ته ب دستش را جلو برد و سودابه سنجاق شد.لبخند روی لب های 

  :ت می گرفت روی موهای مجعد و مشکی پسرش کشید و گفتدلش نشأ

نه همه چیز رو توی خودش قلب صندوقچه نیست که بتو خوب کاری کردی مادر._ 

 هش فشار بیاری می ترکه.ب بیشتر از حد که ماهیچه ست که یه ظرفیتی داره، یه نگه داره.

وقتی که نگاهم خواسته هر  ه خبره.می دونم که بهتر از هر کسی می دونی توی قلبم چ_ 

همیشه  ظلومانه تپیده با محبت نگام کردی.چپ بره اجازه ندادی اما هروقت که قلبم م

 متوجه بودی نگاهم کدوم سمته. 



وقتش رسیده ین دو روز توی خودش فرو رفته بود. پس به خاطر همسودابه لبخند زد. 

سری تکان سودابه هاست توی قلبش مخفی کرده پرده بردارد.  بود که از عشقی که سال

  :داد و گفت

 جا  بود.  جایی که قلبت اون همون_ 

 :آرات نگاهش را به آسمان دوخت

یه اتفاقی افتاد که مثل یه تلنگر منو از خواب بیدار کرد. یادته دیشب گفتم اون پسره _ 

 ؟شهروز تحقیقش تموم شد و رفت

 آره_ 

 اون ال آی رو از عمو خواستگاری کرد.  ت.واقعیت این نیسراستش همه _ 

 چشم های سودابه از تعجب گرد شد و دستش را روی هانش گذاشت.

 از ایل بیرونش کردی؟تو نگو که _ 

 آرات نگاهی به مادرش کرد وبا تاسف سر تکان داد. 

 حاال میخوای چیکار کنی؟_ 

 :ابروهای آرات به هم نزدیک شد

مطمئنم دیگه این دور و بر  گورشم گم کرد،اون پسره که حرف بزرگتر از دهنش زد و _ 

 خوام صبر کنم.  اما مسئله اصلی اینه که دیگه نمی ..پیداش نمیشه

چنین اتفاقی می افتاد تا به خودت بیای همتا حاال چرا صبر کرده بودی؟ حتما باید یه _ 

 خوای؟ و یادت بیفته ال آی رو می



یان آمد و او اینکه به مادرش نگاه کند، چون حرف دوست داشتن به م آرات بدن

 حفظ کرد، گفت:ناخوداگاه حیایش را 

ستم ذهنش رو با این چیزا مشغول کنم دونی مامان. نمی خوا خودت دلیلش رو می_ 

. می خواستم سودا پا توی خونه مون بذارن ور که اجازه ندادیم خواستگارهای آیطهمون

 گاه این مسئله رو علنی کنم. اما حاال...به دانش بخونه و بعد از رفتن فعال درسش رو

 اقدامی بکنی. حاال حس خطر کردی و فکر می کنی باید _ 

آرات به آهستگی سر تکان داد. ذهن سودابه خیلی درگیر بود، نه برای خواسته آرات که 

ش.. فکری ته ن پسرک شهری و ادعای عشقا منتظر چنین روزی بود، به خاطر آمدت ه

ن پسرک بی رغبت ش می کرد، یک اگر مهم.. اگر ال آی هم نسبت به آذهنش نگران

چشم های پف کرده ال آی، همان روزی که   گرفتگی چهره سارای افتاد.نباشد؟ به یادِ

سودا سراغ ال آی را  آرات برایشان معلم خصوصی آورده بود. یادش افتاد که وقتی آی

سودا به  و دست و پایش را گم کرد و اجازه نداد آی گرفت سارای چطور هول شد

آی را صدا می زند. اینها همه عجیب بودند و او را می  آالچیق برود و گفت خودش ا ل

  ترساندند.

 :با نگرانی گفت

 اگه ال آی اون پسره رو..._ 

نگاهش باعث شد سودابه حرفش را  شم های گرد سریع سرش را برگرداند.آرات با چ

نیمه تمام بگذارد و با نگرانی سری به طرفین تکان بدهد. آرات دستش را مشت کرد و 

 :گفت



هیچوقت همچین اتفاقی نمی افته مامان، مطمئن باش.. ال آی یه دختر عشایر اصیله، _ 

ون دختر . ادل به کسی غیر از اهالی این ایل نمی بازه. من مثل چشمام بهش ایمان دارم

 چی درسته و چی غلط. غدّ و مغرور، میدونه که 

 نه به تو چی؟ مطمئنی این خواستن یهویی و عجله ای کامال از روی خواستن ال آیِ_ 

 ؟خاطر غرورت

 را گرفت و به چشم هایش نگاه کرد: آرات دست مادرش

ال منو شناسی؟ این چند سال ح تو منو اینطور شناختی مامان؟ هنوز پسرت رو نمی_ 

 نفهمیدی؟

  :سودابه با تکرار گفت

 فهمیده بودم. فهمیدم عزیزم،_ 

 لبخند زد و دست دیگرش را روی دست مردانه آرات گذاشت. 

 زنم، خیلی زود به خواستگاری می ریم.  فردا با سارای حرف می_ 

 که روی لب های آرات نشست، واقعی ترین لبخند بعد از فوت پدرش بود.  یلبخند

در آالچیقی دیگر، دخترکی که سخت عاشق بود، از درد عشقی که همه می خواستند از 

سرش دور کنند و از قلبش بکنند و از دوری معشوقی که سه روز از ندیدنش گذشته 

 بود، به خود می پیچید و حال خوشی نداشت. 

ا نگاهی سارای برای شام صدایش زد اما او که چانه اش را به زانوهایش تکیه داده و ب

نه سرش را بلند  ،سرد و توخالی به نقش و نگار های گلیم زیرپایش چشم دوخته بود

نگاه سارای با غم از او کنده شد و به سمت شاکرخان که روبرویش کرد و نه جوابی داد. 

النه کره توی چشم های همسرش را می  سر سفره نشسته بود کشیده شد. شاکرخان غمِ



کرد اما کاری از دستش و پی دخترش را با همه وجود حس می دید، درد پیچیده در رگ 

رات شهروز را تهدید به بیرون کردنش از ایل کرد، او برنمی آمد. فردای همان روزی که آ

ودش رفته و از مسئولیت سختی که ی ناپدید شد. نمی دانست با پای خبه طور ناگهان

 یرون کرده؟ا آرات او را به زور بپیش رو داشت شانه خالی کرده ی

ازدواج کنند،  شانخیلی کم پیش می آمد دختران عشایر با پسرانی غیر از ایل خود

حاال دخترش قانون شکنی کرده بود  کردند. عشایری ها بدون استثنا با عشایر ازدواج می

ا قورت داد و بعد سه لقمه از غذایش ر ،و این از روحیه ال آی بعید نبود. به زور دو

 کاسه را پس زد.

سارای سرش را بلند کرد و با بغضی که با هر لقمه از غذایش به زور قورت می داد اما 

 :رفت پرسید هنوز سرجایش ایستاده بود و پایین نمی

 چرا نخوردی؟_ 

  :شاکرخان با بی حوصلگی آشکاری گفت

 میل ندارم، دستت دردنکنه. _ 

ا با تعجب نگاهشان به متکای دست دوز سارای تکیه داد. پاش خودش را عقب کشید و

سنش کم بود اما نه انقدری که نفهمد اتفاقاتی که در این چند روز افتاده عادی  می کرد.

 ن پسر محقق ناراحت است.هرش به خاطر آنیست و خوا

  :سارای نگاهش کرد و گفت

 غذاتو بخور پسرم. _ 

. پاشا مشغول خوردن شد و سارای از پای سفره بلند شد وبه سمت شاکرخان رفت

 :کنارش نشست و با صدای آهسته ای که به گوش ال آی نرسد پرسید



 چه بالیی سر پسره اومده؟ چرا چند روزه غیبش زده؟_ 

  :ه بلندی کشید و گفتن آشاکرخا

اد اومد سراغم بهم گفت میخواد با خونوادش بی همون روز که با هم دیدمشون_ 

کرد و به شهروز گفت یا خودش  اینو که شنید قاطی خواستگاری.. آرات هم پیشم بود،

 باید بره یا میندازتش بیرون. 

  :سارای با هین بلندی به گونه اش کوبید و با صدای خفه ای گفت

 خواد بیاد خواستگاری؟ یعنی انقدر جدی بود؟ واقعا گفت می_ 

بار دراز  شاکرخان سرش را تکان داد. سارای با تاسف سر برگرداند و به ال آی که این

بود نگاه کرد و رو به شوهرش  و در خودش جمع شده و چشم هایش را بستهکشیده 

 گفت:

 شه شاکرخان؟  حاال چی می_ 

اطرخواه بودنشون خبری م جز خودمون از خهیچی، رفت دنبال زندگیش.. کسی ه_ 

 نداره حتی آرات، نباید هم کسی بفهمه. 

برای دخترش خون بود. درست یا غلط، طاقت درد کشیدن فرزندش را  دل سارای

 نداشت. 

 پس ال آی چی؟ خیلی براش نگرانم. _ 

 همیشه با محبتش: سرد بودن کرد، برعکس دلِ شاکرخان تظاهر به

هیچی، یه مدت که بگذره از سرش میفته.. عشق نوجوونی تب داغ هوسه، زود میاد و _ 

 ره.  زود می



خودتم میدونی دخترای ما پی هوس  دونی که ال آی هر دختری نیست.می  خودتم_ 

 نمیرن. 

ابی برای حرف سارای نداشت. سارای با چشم هایی شاکرخان چشم هایش را بست. جو

خیس از اشک نگاهی به اخم عمیق مابین ابروهای شاکرخان کرد. نه کاری از دستش 

 برمی آمد و نه طاقت درد کشیدن عزیزانش را داشت. 

هیچ کس از حال واقعی ال آی خبر نداشت. دختری که داشت ذره ذره جان می داد و 

تنش حتی استخوان همه  ان هایی که سرما می خورد شده بود.نابود می شد. شبیه زم

هم این دردها عجیب بود. دردی که به خاطر روح  هایش درد می کرد. برای خودش

اغ کرده بود، هزار فکر در سرش می زخمی و قلب بی تابش بود. گرمش بود، مغزش د

ود که شهروز دیگر سراغش را نگیرد. نمی دانست چرخید. بزرگترین نگرانی اش این ب

خودش را در  اموش شدنش چطور باید کنار بیاید؟وقت با ندیدنش، با زخم عمیق فر نآ

نکرده  و را لمسا آغوش کشید، به جای شهروزی که هیچوقت حتی نوک انگشتش هم

لبخندش را، تماشای  دش را در آغوش کشید. او را می خواست، دیدنش را،بود خو

ای که از دوری مادرش بی  قامت بستنش در صف نماز جماعت ایل شان را.. مثل بچه

ت، احتمال دیدن و دریغ که هرچه زمان سخت تر می گذش تستاب است، او را می خوا

 ظر می رسید.ناو هم بعیدتر به 

پیشانی اش، الی پلک هایش را به سختی باز کرد. سارای باالی با حس لمس دستی روی 

سرش نشسته بود. صدای نگران و بلندش را که شاکرخان را صدا می زد، گنگ می شنید. 

 :صدای حرف زدنشان مبهم و دور بود

 .ره داره توی تب می سوزه، یه کاری بکن شاکر.. بچه م داره از دست می_ 

 برو کنار ببینمش._ 



که  زمخت پدرش را روی گونه اش حس کرد. صدای نگران و پر از بغض پدرشدست 

شده به اما لب هایش مثل ماهی پرت  دمدام صدایش می زد. سعی می کرد جواب بده

روی دست های پدرش بلند  بیهوده باز و بسته می شد. ساحلی که دارد جان می دهد،

ها و ی دانست چرا این روزمی شناخت ونم گرمای آغوش مهربان و حمایتگرش را شد.

ی پیشانی اش حس در مهم ترین مرحله زندگیش حمایتش نمی کند؟ بوسه پدرش را رو

ا نمی دانست لب هایش تکانی خوردند یا فقط در دلش لبخند زده کرد و لبخند زد ام

 است. 

پزشک ایل داشت معاینه اش می کرد. پس در آالچیق پزشک بودند؟ تجهیزات پزشک 

شد، برای بیماری های سطحی و تسکین موقتی  زشک سیار محسوب میایل که یک پ

درد کافی بود. حال بد او به خاطر شوک روحی بود و چیزی جز مسکن آرامش نمی 

. مسکن را به سرمش تزریق کرد و به پدر و مادرش گفت اجازه بدهند بخوابد . دکترکرد

در قسمتی تاریکی شب  نشسته بود و گریه می کرد و شاکرخان در سارای باالی سرش

و سرش را رو به آسمان بلند  الچیقی، قطره اشکش را پاک کردکه نه آدمی بود و نه آ

وردن دگی کردن در روزهای خوش یا دوام آبرای زنکرد.. همیشه تنها راه ارتباطی اش 

در روزهای سخت، خدایش بود. خدایی که همیشه باور داشت مهم ترین حلقه اتصال 

قم زدن سرنوشتش است و مهم ترین منبعی که از آن آرامش می گرفت، کائنات برای ر

خدایی که زن و بچه  ی قلم می گرفت برای سرودن اشعارش..عشق می گرفت و حت

 :هایش را مدیون او بود. قطره اشک دیگری از گوشه چشمش پایین چکید و زمزمه کرد

و براش رقم بزن.. هرچیزی که به صالحش هست ر خدایا خودت به دخترم کمک کن._ 

 اون رو از بند این عشق آزاد کن یا دردش رو با رسیدن به مراد دلش آروم کن. یا 

واسته اش بود اما روزهای بعد این دش غیب شدن شهروز و نایستادن سر خآن شب در

  که نه راه پس داشت و نه راه پیش! درد به چندین و چند درد تقسیم شد. در برزخی ماند



شان را به سودا که از مریضی ال آی خبردار شده بودند خود یه و آآرات و سوداب

و بی حال  او را دید که چطور رنگ پریده آالچیق دکتر رساندند. آرات فقط یک لحظه

 کنار ال آی نشست. ن با ناراحتی شروع به قدم زدن کرد. سودابهخوابیده است و بعد از آ

سارای که با چشم های سرخ نشسته و رم داشت را گرفت و بوسید و رو به س دستی که

 :دستش را روی سرش گذاشته بود، پرسید

 چی شد یهو؟ تا ظهر که حالش خوب بود. _ 

  :سارای بینی اش را باال کشید و گفت

امروز از عصر دیدم همش می خوابه، بعد شام  بچه م چند روزی بود که حال نداشت._ 

 دیدم توی تب داره می سوزه. 

 الهی بمیرم.  تابستون سرماخوردنش چی بود؟ه وسط آخ_ 

د و به همه ذوب می ش . غم در دل آی سودارا زیر لب زمزمه کرد "خدانکنه"سارای 

ش چنان به هم او دلیل این حال بد را می دانست اما لب های جانش راه پیدا می کرد.

ر و دیشب برادتوانست به مادرش حرفی بزند. پچ پچ های  یمدوخته شده بود که ن

که در مورد ال آی حرف می زدند سخت  حدس این مادرش را بیرون از آالچیق دید.

 شهست و شاید جنگ اعصابی که در پی ا نبود. می توانست روزهای تلخی که پیش رو

هست را حدس بزند و همین دل آشوبه اش را بیشتر می کرد. دست ال آی را سفت 

باره  ت این چه آتشی بود که به یکگرفته بود و بی صدا اشک می ریخت. نمی دانس

 دامن دوست و خواهر عزیزش را گرفت؟ انقدر ناگهانی که او متوجهش نشده بود. 

ا اصرار و خواهش سودا ب یک ساعتی باالی سرش نشستند و بعد عزم رفتن کردند. آی

  :ارای گفتس بهباالی سرش ماند. 



 نم. تو حالت خوب نیست زن عمو، برو خونه من پیشش می مو_ 

جا ماند.  سارای به ناچار تسلیم شد و همراه پاشا به خانه اش رفت و شاکرخان همان

سودا باالی سر ال آی  نست دخترکش را تنها بگذارد و برود. وقتی کنار آیاونمی ت

که به خاطر  سودا نگاهی به چهره گرفته عمویش کرد و با صدای خشداری نشست، آی

 :گریه اش بود، آهسته پرسید

 اال قراره چی بشه عمو؟ح_ 

انست تنها محرم راز ال آی این سودا برگشت. خوب می د یسر شاکرخان به سمت آ

 اینکه او در جریان عشق دخترش و آن پسر باشد، زیاد است. دختر است و احتمال

 :سودا نشست یاشک دوباره روی گونه آ

 خودتونم خوب می دونید.  حال ال آی با سرم خوب نمیشه.._ 

های شاکرخان به هم دوخته شد. چه می توانست بگوید؟ در این دو ساعتی که مثل لب 

ود ب برزخ گذشته بود، حتی به پیدا کردن شهروز و خبر دادن از حال ال آی هم فکر کرده

 آی نمی توانست خودش پیشقدم بشود.اما به عنوان پدر ال 

رات طوفانی بود که قرار شد خوب بود اما خواستگاری آ ماجرا اگر به این عشق ختم می

  به زودی همه چیز را به هم بریزد! بود

 

  :ودابه رو به آرات گفتس شان بودند که گشت به آالچیقدر راه بر

 حال خوبی نداشت ال آی، به نظرت خواستگاری توی این اوضاع درسته؟ _ 



 شیرینی بخوریم.من که نمی خوانم به سرعت عقدش کنم، یه خواستگاری بکنیم و _ 

 بعد هر وقت همه چیز درست شد عقد می کنیم.  من یه انگشتر نشون دستش بکنم.

 ولی آخه..._ 

  :ت گفتمیان حرف مادرش آمد و با جدیّ

 یه مریضی ساده ست مامان، خوب میشه. _ 

از مقابل چشم  ی توانست بیشتر از این صبر کند. آن نگاه جدی و مصمم شهروزنم

مئن بود به این چشم هایش بود که آرات مط راراده ای دچنان هایش کنار نمی رفت. 

می خواست قبل از اینکه او اقدامی بکند، مطمئن  راحتی کوتاه نمی آید و برمی گردد.

نداشت و به هر  شود که ال آی مال خودش است. قلبش طاقت از دست دادن ال آی را

 طریقی بود او را برای خودش نگه می داشت. 

 

الی سر خودش غرق در خواب دید. اسودا را ب را باز کرد، آیصبح که چشم هایش 

م دکتر آن را درآورده بود. تا حاال که حدود ساعت نسرمش نیمه شب تمام شده و خا

سودا  یازده ظهر بود، خوابیدن باعث شده بود حالش بهتر شود. سرش را چرخاند و آی

ش را باز کرد و صاف صدا زد که او سریع چشم های ،هسته ترین صدای ممکنرا با آ

نشست. با دیدن چشم های باز و هشیار ال آی با خوشحالی لبخند زد و گونه اش را 

 :محکم بوسید

 از تو بعید بود.  دختر.. چرا انقدر پاستوریزه شدی؟ دیشب دق کردیم_ 



سودا خواست کمکش کند که با گفتن  یال آی به سختی لبخند زد و نیمخیز شد. آ

شان تشکر کردند و  جایش بلند شد. هر دو از خانم دکتر مهربان ایلاز  "خودم میتونم"

 ه بود و سر آدم را سوراخ می کرد.از خانه او بیرون زدند. آفتاب به پهنای زمین تابید

 :ال آی زیرلب نالید

 چقدر گرمه. _ 

زند و فعال سراغش را نمی  سودا خوشحال از اینکه ال آی حرفی از شهروز نمی آی

  :گیرد، گفت

گرم نمی مونه، هوا که خنک شد بریم اسب  رکوهه. هیچوقت انقدامنه جا د این_ 

 سواری؟

رات اصرار کرد قبول نکرد. آی سودا هیچوقت اسب سواری را یاد نگرفت. هرچه آ

همیشه پشت سر ال آی روی اسب می نشست و با اطمینان به تسلط او به دل دشت می 

هایشان را می بستند و  ان برخورد می کرد، چشمزدند و از شدت بادی که به گونه هایش

از خودشان در می آوردند. ال آی با خنده می  "واوو"هانشان را باز کرده و صدای د

 آی« ما با این تمرین ها می تونیم خیلی راحت قهرمان بازی های کبدی بشیم»گفت 

سودا هم سرش را با لبخند تکان می داد. به لطف مجله هایی که آرات هرماه برایشان می 

ند اوآی با هیجان بخش خبرهایش را می خخرید، از اخبار روز دنیا با خبر می شدند. ال 

 شان توی رویاهایش غرق میشد. ندناوعاشق داستان هایش بود و بعد از خسودا  و آی

ن کسی که دل باخت و لیلی وار عاشق شد، افتاد برعکس شد، آاقی که در واقعیت اما اتف

 ال آی بود. 

سودا با فکر به اسب سواری هایشان با لبخندی وسیع شانه به شانه او که با سکوتش  آی

رش و زن سودا اعالم رضایت کرده بود، راه می رفت که با دیدن ماد به پیشنهاد آی



صحبت بودند، صورت نگران زن عمو و  ، که در حالعمویش مقابل آالچیق عمو شاکر

ن دو های آلبخند پهن مادرش، خیلی زود فهمید که ماجرا از چه قرار است و صحبت 

اشت با چشم های باریک و درحالی تگاری آرات از ال آی است. ال آی دراجع به خواس

سودا با دستپاچگی مقابلش ایستاد و  شان می رفت که آی که نگاهشان می کرد به سمت

  :فتگ

خونه  یم.. چیه همش خودت رو تویرو.. میگم چطوره بریم یه هوایی بخچیزه.. اِ_ 

 ؟حبس می کنی

 سودا نگاه کرد. آی ال آی حواسش از مادر و زن عمویش پرت شد و با تعجب به آی

  :ذوقی ساختگی دست هایش را به هم کوبید و گفت سودا با

 دامون بپیچه؟بریم باالی اون کوه اسم همو جیغ بزنیم و ص_ 

 :ال آی با چشم هایی گرد نگاهش کرد

یه بار میگی بریم کوه،  واری..سم اسب یگی بر سودا؟ یه بار می تو حالت خوبه آی_ 

 نمی بینی من مریضم؟ 

 :ختادانسودا شانه باال  آی

 م تو همه شب رو خوابیدی االن میمریض بودی، االن که دیگه خوب شدی.. بعدش_ 

 الچیق دوباره بخوابی؟خوای بری توی آ

  دارن حرف می زنن؟می خوام برم ببینم مامانامون راجع به چی انقدر طوالنی _ 

بازویش را گرفت و با  نمی خواست ال آی چیزی بفهمد. سودا باالر فت، تپش قلب آی

 خودش کشید.

 :ال آی اخم کرد



  گیر دادی به من؟ رسودا؟ تو چرا امروز انقد داری چیکار می کنی آی_ 

ر خودم کوبیدم که س خواهش می کنم بیا، دیشب انقدر باالی سرت گریه کردم و به_ 

تنها هم اجازه نمیدن، بیا توام حالت  .دلم گرفته. جز تو کسی ام ندارم باهاش برم گردش

 دم. شه بهت قول می بهتر می

جمله ها و بخش اول حرفش بابت کوبیدن به سرش باالی سر او،  ال آی به سرعتِ

سودا مشکوک به نظر می رسید  ندی زد و به ناچار همراهش کشیده شد. کارهای آیلبخ

 اما خودش را با حرف هایش قانع کرد. 

واری روی سرش خراب می شد. سودابه از عشق پسرش مقابل او هر کلمه سودابه مثل آ

و به خاطر پرده برداشت و از اینکه چند سالی می شود آرات ال آی را دوست دارد 

ارای با بهت و ناباوری نگاهش می کرد. س حرف می زد و تا حاال صبر کرده.. او درسش

حتم داشت آرات با شنیدن قضیه خواستگاری شهروز احساس خطر کرده که انقدر 

لبخندی پهن و چشم هایی که  رای خواستگاری فرستاده. سودابه باعجوالنه مادرش را ب

  :زد دست سارای را گرفت و گفت برق می

بر بدین که بیایم برای حاال یه روزی توی همین هفته انتخاب کنید و به ما خ_ 

ح از خواستن ال آی حرف زده درست نیست ضحاال که آرات انقدر وا خواستگاری..

 اینطوری بمونن، باالخره بعد این هر نگاهش بار مسئولیت میاره براش. 

مت به پا می کرد، از طرفی اقلب سارای در هم فشرده می شد. اگر ال آی می فهمید قی

ن این موضوع چه بالیی به مطرح کرد ،وضعیت با این حال خراب دخترش نیتوی ا

از توان  دخترش از غم ندیدن و رفتن شهروز اینطور مریض شده و سرش می آورد؟

تشین، چطور می توانست آرات را به عنوان همسرش افتاده بود و با وجود این عشق آ

 ندگی شان می افتاد؟ ز جواب نه میداد چه آتشی به خرمن بپذیرد و اگر به او



 :با صدای سودابه به خودش آمد

 گوشت با منه؟_ 

 :سرش را تکان داد

 کنم زنداداش.  باید به شاکرخان بگم، خبرت می_ 

، باقی ناز زیاد پسرمو چشم انتظار نذارین»کرد و با گفتن سودابه با خوشحالی تشکری 

 از او دور شد.« شیمون رو هم می کم عرس گل

هم ریخته ای بود سارای دستش را به زانویش گرفت تا نیفتد. خدایا این چه وضعیت به 

 حاال باید چه کار می کرد؟که به وجود آمد؟ 

از این ارتفاع آالچیق هایشان که حکم خانه  و درشت ایستادند. های ریز روی سنگ

 شان پشت سرشان بود. آی عظمتهایشان را داشت کوچک دیده می شد. کوه ها با همه 

از اینکه لبه این سنگ ها بایستد و از این ارتفاع به پایین  سودا اوایل از ارتفاع می ترسید.

نگاه کند یا اسم خودش را فریاد بکشد و انعکاسش را بشنود اما به مرور زمان به همه 

ا انقدر سودا این روزه چیز عادت کرد. همین لحظات خوش گذشته باعث شده بود آی

 برای ال آی ناراحت باشد.

گی می کرد تا ال آی نپرسد اسمش را صدا می زد و الکی می خندید و تظاهر به ذوق زد

ال آی نشسته بود و از آن باال به پایین نگاه می کرد. تمام وجودش  چه آمدی؟ یپس برا

چشم جا می نشست.  با او این کنارش بود. رسودا شهروز د آرزو می کرد به جای آی

ت. جان گرفت. لبخندی روی لبش نشس شیش را بست و چهره او پشت پلک هایها

ویزان کرد. لبخند ارش نشست و مثل او پاهایش را از آن باال آسودا کن همان لحظه آی

واست به روی لب های ال آی عمیق تر و تصویر پشت پلکش واضح تر شد، می خ



کند که خم شد. با از جا پریدن شانه  ز کرده بود پروازاب شسمت او که آغوشش را برای

سودا سریع به بازویش چنگ زد تا مانع  اش چشم هایش را با ترس باز کرد و آی

 افتادنش بشود. 

 .چی کار داشتی می کردی ال آی؟ کم مونده بود بیفتی دختر_ 

تصویر خیالی شهروز ناپدید شده بود. اشک چشم  همان تصویر پشت پلک هایش،

  :سودا بازویش را کشید . آیهایش را پر کرد

 پاشو بریم، نباید با این حالت می آرودمت اینجا. _ 

رفت و کمرش به پاهای سستش تکانی داد و خودش را عقب کشید. وقتی از لبه فاصله گ

دست هایش را روی زمین گذاشت و با صدای بلند اسم  به کوه پشت سرش چسبید،

و نام  صدایش در کوه ها منعکس می شدشهروز را صدا زد. شهروز را صدا می زد و 

ا جیغ می کشید و همزمان با هق ر از ته گلویش اسم او شهروز چندبار تکرار می شد..

سودا با وحشت نگاهش می کرد. جلو رفت و به زور بلندش کرد.  هق گریه می کرد. آی

  :دست هایش را گرفت و گفت

خواهش می کنم  ..شه درست می به خدا همه چی ال آی، منو نگاه کن.. درست میشه،_ 

 .آروم باش

ال آی را که به شدت گریه می کرد به آغوش کشید و محکم به سینه اش فشرد. هق هق 

 شد.  ال آی لحظه ای قطع نمی

******* 

روز اردبیل طرفدار زیادی داشت،  شیر و کره و پنیر محلی شان در فروشگاه ها و بازار

نها هم مشتری خودشان را داشتند. آرات امروز درگیر حل مشکل حقوقی یکی از اهالی آ



ایل با برادرش بود و او به تنهایی برای تحویل دادن آمده بود. وانت را مقابل مغازه نگه 

مد و با روی خوش ه آشنای شاکرخان جلو آرو پیاده شد. فروشنده با دیدن چه داشت

خرید و ی، بیست دبه ماست و پنج ظرف پنیر ه کره محلمشغول احوالپرسی شد. ده دب

مین درآمد ایل بودند. هنر دست کرد. این محصوالت بزرگترین بخش تأپولش را حساب 

که رفت، همه شیرها و تخم مرغ هایش و زن های ایل.. به لبنیاتی بعدی و زحمت مردها 

عد از فروشگاه را خرید. کنار آن مرد نشست و یک چای خورد و کمی گپ زدند و ب

خارج شد. داشت به سمت ماشینش که آنطرف خیایبان پارک کرده بود می رفت که 

 :صدای آشنایی را شنید

 شاکرخان!_ 

به عقب چرخید و با دیدن شهروز جا خورد. جواب سالمش را کوتاه داد و چرخید و با 

 .یدقدم هایی تند به سمت ماشینش رفت. صدای قدم های بلند او را پشت سرش شن

 زحمت چند دقیقه صبر کنید.  خوام باهاتون حرف بزنم، اگه ممکنه بی می_ 

خواست با بی توجهی برود که به یاد چشم های گریان و حال بد دخترش و پریشانی 

  :دیشب خودش افتاد. دستش روی دستگیره ماشین خشک شد. به عقب چرخید و گفت

ور انداختنت بیرون که بری دنبال زو دخترم میخوای پسرجون؟ به تو چی از جون من _ 

 زندگی خودت، چرا باز دنبال من راه افتادی؟

ن قصدی جز به خدایی که باالی سرمه قسم م ن باید باهاتون حرف بزنم شاکرخان.م_ 

من واقعا دخترتون رو دوست دارم و حاضرم برای خوشبختیش  ازدواج نداشته و ندارم.

 هر کاری بکنم. 



ابروهای شاکرخان در هم فرو رفت. شهروز نه قدمی به عقب برداشت و نه ذره ای ترس 

 در دلش راه پیدا کرد. 

ها باشین بتونم دو کالم چند روزه دور و بر ایل تون دارم می چرخم تا یه جایی تن_ 

حرف بزنم. برای همین خواستم تنها  آرات اون روز اصال اجازه نداد من حرف بزنم.

 دون دعوا حرف بزنیم. ب آروم و باشین تا

از خواستن  نوداه ما؛ جزئی از ما شدی حاالچه حرفی پسرجون؟ تو پا گذاشتی بین خو_ 

 زنی؟ میدم دخترم 

 ه بود. ه تکّال آی تکّ قلبش پس از چند روز ندیدنِ سیبک گلوی شهروز تکان خورد.

نگاه نکردم. اون روز من خیانت در امانت نکردم، به خدا که به دخترتون چپ هم _ 

گم، اجازه بدین بیام خواستگاریش. با خونوادم میام، هرچی هم بگین روی  گفتم بازم می

اگه بگین که دخترتون  حتیی کنم.. هر شرطی، هر خواسته ای. چشمم میذارم و قبول م

جا زندگی می کنم. به خدا که این کار  دا نکنم، اگه بگین خودمم میام همونرو ازتون ج

 کنم فقط این فرصت رو بهم بدین.  میرو 

در حرف های هردویشان موج می زد،  عشقی کهشاکرخان با درماندگی نگاهش کرد. 

این خواستن عمیق و پرهیاهو، باعث می شد نتواند مقاومتی بکند. به خاطر دخترش هم 

شم های پر از خواهش شهروز نگاه کرد و دستش را داد. به چ شده باید به او فرصت می

 :روی شانه اش گذاشت

 باشه پسرم، فردا شب با خونوادت بیا. منتظریم. _ 

نی روی لب هایش سنجاق شد. دست شاکرخان را گرفت و سرش را خم کرد لبخند به آ

تا دستش را ببوسد که شاکرخان سریع دستش را پس کشید و دستی به سر شهروز کشید 



شان چشم  لبخند و چشم هایی که برقو بعد با سر اشاره کرد می تواند برود. شهروز با 

 هر بیننده ای را می زد، عقب عقب رفت و بعد چرخید و شروع به دویدن کرد. 

شاکرخان از دیدن این اندازه از خوشحالی اش، لبخند زد. آه بلندی کشید و زیر لب 

  :گفت

راه فراری ازت وجود  .. امان از تو و دامی که هیچ جورهتو دست ای عشق، امان از_ 

 نداره. 

ی و همسرش برساند. می دانست کار خیلی خبر خوش را به ال آ می خواست این

سختی است راضی کردن آرات به اینکه ال آی را به پسری از شهر دیگر بدهند اما با 

شهری هروز هر شرایطی را می پذیرد می توانستند از او بخواهند در ش وجود اینکه

شهروز که در دانشگاه اردبیل درس می خواند شاید به  ان ساکن بشوند.نزدیک به خودش

مده جا هم مشغول تدریس می شد. این را آن روزهایی که برای تحقیق آ زودی در همان

پس می توانست در همین  که به آینده اش خیلی امیدوار بود..بود از استادش شنیده بود 

نزدیک تر بود و می توانستند زود به زود  بتاً نها نسهر زندگی کند، اینطوری ال آی به آش

 همدیگر را ببینند. 

ال آی داشت با پاشا منچ به خانه اش که رسید، آفتاب غروب کرده و شب شده بود. 

بازی می کرد و سارای ظرف های شام را آماده می کرد. برای بچه هایش هر تفریحی را 

نها کمبودی ب سواری.. دوست نداشت آپازل تا استهیه کرده بود، از منچ تا شطرنج، از 

را حس کنند اما می دانست همیشه ته قلب ال آی آرزوی زندگی در شهر و خانه ای 

پاشا  خاطر مریضی اش آهسته جواب داد وثابت است. سالم بلند باالیی داد که ال آی به 

ش به سمتش چرخید و همانطور بلند جوابش را داد اما سکوتی که از سمت سارای نصیب

 به خاطر حضور بچه ها حرفی نزد. شد، برایش عجیب بود. 



ساعتی از نیمه شب گذشته بود، این اندازه از بیدار ماندن برای شاکرخان که عادت به 

سارای در حالی که موهای بلندش را روی  زودخوابیدن و سحرخیزی داشت، زیاد بود.

شید به سمتش رفت و ن ها را شانه می که اش ریخته بود و با انگشت هایش آشان

  :پرسید

 چرا نمی خوابی؟ دیروقته!_ 

 هنوزم هستی.ا شب که برگشتم خونه گرفته بودی؟ خوابم نمی بره.. تو چر_ 

باره چیزی که از عصر همه ردنو کنارش نشست. سخت بود حرف زدن سارای چهارزا

 . فکرش را به خودش درگیر کرده بود اما خودش هنوز هیچ نتیجه ای نگرفته بود

 صبح زنداداشت اومده بود. _ 

 درون چشم های سارای برق اشک را می دید.  اهش کرد.شاکرخان با دقت نگ

 آرات میخواد بیاد خواستگاری ال آی. _ 

صدایش لرزید. همراه با جمله اش دل شاکرخان هم لرزید. نگاهش به سمت ال آی که با 

  :سارای شروع به گریه کرد و گفتها خوابیده بود کشیده شد.  ناصله زیادی پشت به آف

شه روی حرف آرات حرف زد  این چه بالیی بود به سرمون نازل شد؟ اصال مگه می_ 

  ه پسر غریبه رو به اون ترجیح داد؟یا اینکه ی

حاال دقیقا چه  شاکرخان چشم هایش را روی هم فشرد. انتظار این یکی را اصال نداشت.

 ؟ داده بود شهروز اجازه خواستگاری که به هم درست وقتی نکار باید می کرد، آ

 تو چی گفتی؟_ 

 :سارای اشکش را پاک کرد و جواب داد



 گفتم باید بهت بگم، گفت عجله کنم تا بیشتر از این منتظر نمونه. _ 

  :شاکرخان با حرص مشتش را روی پایش کوبید و به سارای که نگاهش می کرد گفت

ولی میدونی که خواستگاری آرات به همین  ان.ره ای نیست باید اجازه بدیم بیچا_ 

وقت نمیشه روی حرفش  سادگی نیست، احتمالش زیاده با چندتا ریش سفید بیاد.. اون

خواد دخترم از اینجا  دور بشه، اگه پای این پسره  حرفی زد. هرچند من اصال دلم نمی

 شدم.  وسط نبود از شنیدن همچین خبری خیلی هم خوشحال می

 که هست، حال بچه رو نمی بینی؟ ولی حاال_ 

یم انقدر ساده طرف دلش می بینم عزیزم ولی حاال که آرات هم می خوادش نمی تون_ 

دل سرکشه، باید رامش  ؛دل که همیشه درست نمی گه، اصال به فرض بگه رو بگیریم.

 کرد. 

  :سارای زمزمه وار گفت

 .نمی دونم واال_ 

دن کرد. دستش روی بلوزش شروع به باری ، چشم های ال آیزمزمه شان که قطع شد

رون ن لحظه از آرات به خاطر خودخواهی هایش متنفر بود. می دانست که بیمشت شد. آ

می دانست که این خواستگاری هم فقط برای این است کردن شهروز از ایل کار اوست. 

 ا تسلیم بشود. او کسی نبود که کوتاه بیاید یاما که نگذارد ال آی از این ایل بیرون برود. 

صبح که بیدار شد مادرش را در حال تمیز کردن خانه شان دید. تعجب کرد اما چیزی 

جعبه شیرینی  مختلف و یک یزی نگفت. عصر که پدرش با میوه هانپرسید و او هم چی

که امشب مجبور باشد در مراسم خواستگاری آرات  تصور این آمد قلب ال ای ریخت.

  :ت کننده بود اما وقتی سارای به سمتش آمد و گفتبنشیند بیش از حد ناراح



 .پاشو لباس هات رو عوض کن، شهروز با خانواده اش داره میاد_ 

شبیه کسی بود که چشمش به یک باره به رویایی شیرین گشوده می شود. لب هایش بی 

اختیار خندید و چشم هایش از ذوق شروع به باریدن کرد و سارای با لبخند دستی به 

رای دخترش در مخیله اش نمی کشید. هیچوقت چنین مراسم خواستگاری ای ب سرش

 پنهانی و بدون اینکه آرات و بزرگان دیگر ایل حضور داشته باشند! گنجید؛

ال آی با ذوق، ترانه ای را زیر لب زمزمه کنان لباس هایش را با آن لباس های محلی یک 

عوض کرد و مقابل آینه چرخی زد و تیغ قرمز با یایلیق سفید و جلیقه گلدوزی شده 

خندید. این ال آیِ عاشقی که داشت به مقصودش می رسید را، همین دختر با چشم های 

براق مشکی را، دوست داشت. روزهای زیادی در رویایش خودش را در چنین روزی 

 تصور کرده بود.

به سمت مادرش رفت، ظرف میوه خوری را از دستش گرفت و خودش مشغول چیدن 

 لبامیوه ها شد. سارای به چای سر کشید. یک ساعت بعد، روبروی آالچیق به استق

هروز و خانواده اش که داشتند از ماشین پیاده می شدند ایستاده بود. شاکر خان می ش

جا هیچ  خواهد شد چون این دانست که آرات خیلی زود از این خواستگاری با خبر

دو سه نفری در قع آمدن شهروز و خانواده اش چیزی از چشم بقیه پنهان نمی ماند و مو

 آن اطراف بودند.

شان رفت. با سارای احوالپرسی گرمی کرد و گونه  ملیحه، مادر شهروز با لبخند به سمت

های گل انداخته ال آی را بوسید. همان لحظه نگاه ال آی از پس شانه ملیحه به شهروز 

ایستاده بود. نگاهش به ال آی موجی از  قدم عقب تر با گل و جعبه شیرینی افتاد که چند

دلتنگی را به همراهش داشت و برق چشم هایش از اثر اشک شوقی بود که در آنها 

نشسته بود. لبخندش لرزان بود، شبیه قلبش که یک لحظه هم آرام نمی گرفت. خانواده 



اول و  ت کردند چون ال آی انتخاباش در ابتدا مخالف این ازدواج بودند اما بعد موافق

بود. از دیروز که با شاکرخان حرف زد، به خانواده اش زنگ زد و خواست  آخر خودش

 سریع خودشان را به اردبیل برسانند و تا این لحظه در هتل سر کرده بودند. 

نها را تعارف به نشستن کرد. پشتی های مخمل و تشکچه هایی از پشم و شاکرخان آ

دست بافت ابریشمی که قیمتی بودنشان به گلیم های خوش رنگ زیبا با فرش های 

راحتی قابل تشخیص بود زینت بخش آالچیق بزرگ شان بود. مبینا با دقت به اطراف 

 نگاه می کرد. هیچ وقت فکر نمی کردش برادرش خواهان چنین دختری شود. 

مدتی به سکوت و پذیرایی گذشت. چیزی که خیلی واضح به چشم می آمد این بود که 

بود. تعارف حتی پوشش هایشان هم متفاوت  نواده هیچ شباهتی به هم نداشتند.ااین دو خ

شاکرخان و همینطور ناراحتی  درجه یک سارای و زیِاوهای متعارف و مهمان ن

زودتر می رسند وگرنه  خانواده اشبود کرخان از شهروز بابت اینکه به او خبر نداده شا

ت زن و شوهر در دل پدر و مادر شهروز باعث شد محب ،د در هتل بماننداداجازه نمی 

  مده بودند. همه راه را آ بیفتد. این خانواده با امید زیادی این

 از نقطه نیا به که احساس نیا ..گذشت یم ییبایز تینها با جوان دو هر یبرا ها لحظه

 اورندیب دست به و آن را ایستندب شان احساس یپا یرو توانستند که انددهیرس انشیزندگ

 یبرا شانیبزرگترها کنار در و شوند رهیخ محابا یب هم یها چشم در توانند یم حاال و

 در شهیهم یبرا شک یب که بودی خاطرات نیباتریز از یکی رندیبگ میتصم شان ندهیآ

 آی لا به بود محبت و شور و عشق سراسر که ینگاه با شهروز .ماندیم یباق شانذهن

 نیا از حاصل استرس .برسد انیپا به ها روزاین  زودتر که داشت دوست .کرد یم نگاه

 .دید یم خودش کنار در را او به زودی اگر ،داشت دوست را ها روز



 لیلد دانستیم .شدیم محقق شب نیا در که بود اش یزندگ یایرو نیباتریز نیا

 و ریخ به مراسم نیا زودتر که داشت اضطراب و ستیچ یستگاراین خوا بودن خلوت

 .برسد انیپا به یخوش

 :گفت بزرگترها به رو و زد یلبخند یآ ال انداخته گل صورت به ینگاه ملیحه با

 به ونمنگاه نوع ،مون فرهنگ ؛میهست دور هم از چقدر دونم یم نکهیا وجود با_ 

 یبرا وقت چیه شما دیشاه. متفاوت چقدر مون پوشش نوع و ما ینیشهرنش یحت ،یزندگ

 یدختر هی پسرم یبرا من که طور همان یندکر ینم تصورو ر یپسر همچین دخترتون

تا دخترتون رو  اومدم نجایا به افتخار و عشق با حاال یول، کردم ینم تصور رو عشایر از

 تا دو نیا که هنیا زیچ نیمهمتر و اتفاق نیمهمتر ما نظر از برای پسرم خواستگاری کنیم.

 به ما .کردن یادیز تالش گهیهمد آوردن دست به یبرا و خواستن رو گریهمد جوون

 انتخاب که میدون یم چون میخوشحال بابت نیا از البته ییمنجایا پسرمون هخواست

 شهروز که میدیرس جهینت نیا به همسرتون و شما دنید با حاال و. ستین اشتباه پسرمون

 یخوب و محبت و شناخته خوب خیلی هم رو شما ،شناسه یم خوب یلیخو ر آدماواقعا 

 هر که میبد اجازه و مییایب کنار گهیهمد با میبتون که دوارمیام. کرده جذب رو اون هاتون

 ن.بش خوشبخت ون بر شونیزندگ خونه سر جوون تا دو نیا زودتر چه

 دیکش دق زود یلیخ کهش ا یداشتن دوست دخترک ،یآ ال سمت به ینگاه با خان شاکر

 ها یبلند و یپست همه با ،نشسته کنارش در اش یخواستگار روز در حاال و شد بزرگ و

 که داشت دوست امشب یول ..داده کامشان به نامتعارف انتخاب نیا ی هایی کهتلخ و

 بتواند تا دیبگو چشم انتخابش به و بدهد دلش به دل ،کند یپدر ،پدرها هیبق مثل او یبرا

 .ندیبب ی انتخابی اشخوشبخت در را او

 :گفت و زد حجوبانه ایم لبخند مخانو حهیمل هب رو



 ما کنار در که یمدت نیا یتو رو سرتونپ هم من اما میشناس ینم ور شما که هدرست_ 

 ما نکهیا وجود باه، یصادق و صاف سرپ یه،درست امانتدار که دونمیم .شناختم کرده یزندگ

 پسر چقدر که میدونیم یمدرک جو و پرس شدرمورد شقیتحق اوایل یتو دانشگاهش از

 که . اما فکر نمی کردمبشناسمش مدت نیا یتو تونستم هم من .هست الشگریت

 کننده شوکه شما اندازه به هم ما یبرااتفاق  نیا ه.کن ازدواج من دختر با بخواد پسرتون

 فیتشر یخواستگار یبرا شما که دادم تیرضا من و دهیرس نجایا به که حاال یول بود

 مون برسیم و حرف های ابتدایی رو بزنیم.قرارها و قول به زودتر هرچه میتون یم یناریب

 مالک رو نیا امثال و ربهایش و هیمهر .مگیری یم سادهرو  فاتیتشر از یلیخ ما

 به اما یسادگ شون رو با یزندگ ،پسر و دختر که نهیا مهم ما یبرا .میدونی نم یخوشبخت

 .دارن نگه ور بزرگترها احترام شهیهم که ننکن فراموش و کنن شروع یخوش

 انکرخشا ماا شدندینم بود خان شاکر صحبت در که یا عجله متوجه شهروز خانواده

 امشب خواست می .ستیچ یبرا عجله و استرس همه نیا لیدل که دانست یم خودش

 اش برادرزاده فردا جوابی برای دانست یم نکهیا وجود با برسد اتمام به زیچ همه

 وجود به شیبرا یلا نیب در یبزرگ خجالت و یاهیسور کی احتماالً و داشت نخواهد

 زیچ همه توانست یم امشب .بود دخترش تیرضاین چیز مهمتر شیبرا اما آمد خواهد

 .دفتاا ینم، دینبا که یاتفاق آن اگر خواستندیم خانواده دو هرکه  شود یطور همان

 گوش به را یخواستگار خبر یلا یاهال از یکی ؛بود درست کامال خان شاکر حدس

 .بود رسانده آرات

 و کردیم م مشتمدا را شیها دست و گشت یم خانه دوراو که  به ینگران با سودابه

 اش یدلدار یبرا. کرد یم نگاه ی ساییدم هم به را شیها دندان ومی فشرد  هم به چشم

 :گفت بود شیتشو از پر که ییصدا با



 ینم ما کنه قبولو ر یخواستگار نه ایباش شده مجبور که شاکرخان ممکنه پسرم_ 

کاری  تو مشورت بدون که باش مطمئن اما گذره یم ذهنش یتو یزیچچه  که میدون

 بوده آی ال یدلخوش یبرا که باش مطمئن زده کار نیا به دست که حاال اما .نمی کنه

 .میباش نداشته ماجرا نیا یتو یدخالت ما و بگذره امشب که مبدی اجازه بذار پس

 نیزم یرو که مادرش روبه و رفت جلو یقدم چند همان دست های مشت شدهآرات با 

 :گفت بود نشسته

ال  سر اما . همیشه احترام بزرگترم رو نگه داشتمفتهیب یاتفاق نیهمچ دم ینم اجازه من_ 

 من و بودم بحث نیا مقابل طرف هم من نکهیا از . جدابجنگم ایدن همه با می تونم آی

 عنوان به یحت ای و لیا نای بزرگترعنوان  به حداقل کردم یخواستگار ل آیا از هم

 انتظار م،داشت ور آی ال یهوا شهیهم که عمویی پسر عنوان به شاکرخان کتریکوچ

و می ر کار نیا یانه دارنمخف که حاال م که بی خبر از من چنین کاری انجام بده.داشتن

 سن.بر جهینت به دمینم اجازه من کنن

 یجواب چه دانست ینم .کرد یم حس دیوشج یم آرات وجود در کهخشمی را  سودابه

 داشته باشد که جلوی آرات را بگیرد. خشم نیا مقابل در یواکنش چه بدهد و دیبا

 ی نبود.خوب نشانه آرات سرخ یها چشم .داشت یبد دلشوره

صدایش و رفت دنبالش به هم سودابه زد رونیبالچیق آ از یبلند یها قدمرات با آ یوقت

 کوبنده یها قدم با بود درآوردهوجودش را به غلیان  که یخشم تینها ی آرات باول کرد.

 او. کردیم تمام نجایهم را حسی نماجرا نیا امشب .رفت یم شیعموآالچیق  سمت به

و  شناخت ینم را او کس چیه که یپسرک ،شهروز مثل یکس کند تصور ستتوان ینم

 .ببرد شخود ال آیش را با و دیایب یراحت نهمی به نمی دانست کیست و از کجا آمده



 شده روزشه مثل یپسر ریدرگ مهربانش ال آی کوچک قلب که کند تصور ستتوان ینم

 .باشد

 در کهدر مهری  دهیپوش سراسر یها نگاه با ،شیها محبت با و بود کرده صبر هاسال

حتی را نیهم به حاال و بود کرده ابراز را عشق نیا شدیم رهیخ او سمت به احی لفافه

 داشته را عشق نیا یروز اگر نکهیا تصور بدون توانستینم .دادیم دست از داشت او را

 ؟دبده ادامه شیزندگ به و بکشد نفس تواند یم چگونه ،باشد

 با و کند کنترل را تشیعصبان که بود نیا بر ششتال همهشد  شیعمو الچیقآ وارد یوقت

 یم ماا دهد خاتمه را یخواستگار جلسه نیا ممکن ییآبرو یب و صدا و سر نیکمتر

 سرانجام به یخواستگار نیا که دهد اجازه و بکشد پس پا تواند ینم امشب که دانست

 با که ستین یتهفرمال تنها نه یخواستگار نیا که کردیم فکر مادرش خالف بر چون برسد

 کامالً بود خبر با اتآری خواستگار از خان شاکر نکهیا وجود با شدنش برگزار عجله نیا

 نیب زیچ همه امشب نکهیا از و رفتهیپذ را ازدواج نیا خان شاکر که است نیا بر لیدل

ترسی که در . دیترس یم ندیبب داده دست از ال آی را فردا و شود تمام خانواده دو نیا

 .بود افتهی انیجررگ و پی اش 

 اش شده مشت یها ستد .دیچرخ سمتش بههمه سرها  قیآالچ به اش یناگهان ورود با

 که کرد احساس و گرفت قرار خان شاکر نگاه ررسیت در که بود یزیچ نیاول شیپا کنار

 یبرا یساختگ یلبخند با .بکند یکار چه دیبا االن که دانست ینم ش رفت.بدن از روح

 آرات به که روزشه مادر و پدر متعجب یهانگاه و آرامش حالت به جمع برگرداندن

 :گفت و گرفت را شیبازو. رفت آرات سمت به و شد بلند شیجا از بودند شده رهیخ

 .بودم منتظرت ،یبرسون زودتر رو خودت یستنتو که خوبه چه پسرم_ 

 :گفت لبخند با و داد قرار مخاطب را شهروز و کرد جمع به رو



 برادرم مرگ از بعد که یکس ایل.. نیا بزرگ، هستن خان آرات من برادرزاده_ 

 رفته شهر به یکار هی یبرا امروز داره. تمنّ ما سر شا کم سن وجود با .ش شدنیگزیجا

 برای همین دیر به خواستگاری رسید. و بود

 :گفت لبخند با خان شهروز پدر

 .پسرماومدی  خوش یلیخ_ 

 نشانه شهروز سمت به را نشیخشمگ و سرخ نگاهش سر کوتاه دادن تکان با اترآ

 . شهروزکرد یم نگاهش و بود نشسته مجلسراس  در مادرش و پدر کنار در که گرفت

 را انیاطراف چشم در زدنزل  و بود دوخته نیزم به را نگاهش که قبل یقیدقا عکسبر

 به تا بود شده رهیخ تآرا های چشم به حاال دانست یم مجلس نیا ادب و شأن از دور

 که شود یمن باعث اش شده گره یها دست نآ نه و آمدنش نجایا بهنه  که کند ثابت او

 .بکشد پس پا

 بلکه مادرش و پدر تنها نه اگر دیشا .برگردد یخال دست که بود امدهین را راه همه نیا

 حفظ یبرا ی خانواده یاآبرو ینگهدار خاطر به بودند نجایا ش همانیآشنا و اقوام همه

می  هم آتش آسمان از امشب اگر .دیکش ینم ال آی خواستن از دست خودش غرور

او از همه چیز حتی  آوردن دست به یبرا ز هم خواستن ال آی را تکرار می کرد.با بارید

 .شد ینم دیتهد آرات نیخشمگ یها نگاه با حاالجانش دست شسته بود 

 درک را حالش که ساکت بایستد. شاکرخان توانستینم .انداخت جمع به ینگاهآرات 

 را میآبرو یهوا که دیبگواز این طریق به او  خواست یم دیشا .فشرد را شیبازو کردیم

 را یکار آبرو واقعا برای عمویش مهم بود چنین اگر . آرات فکر می کردباش داشته

 .کردینم یباز دخترش و او ندهیآ با و کردینم



و می  ندیبنش کرد یم شتعارف که شهروز پدر بهرو  و کرد فرو هم در رام هایش اخ

 ینیخشمگبا صدای  بزنند را شانیهاحرف ادامه دنتوانیمو  آمده یخوب وقت گفت

 :گفت

 نیا .باشن شما تن وصله من یعمو خانوادهنه  و من یعمو دختر نه کنمینم فکر_ 

 .بودم کرده اعالم رو متمخالف هم اول از من .ستین درست عنوان چیه به یخواستگار

 بهش . ماشد ایل ما وارد محقق اسم به شما پسر که بود نیا افتاد اتفاق جانیا که یزیچ

اما اون به امانت ما خیانت کرد و حاال نمی دونم هدفش از این بازی ای که  میکرد اعتماد

راه انداخته چیه؟ شاید بردن آبروی عموم و گول زدن دخترش برای ازدواج باهاش و 

 هم شما هبهتر .کنم ینم قبول وقت چیه من که هیزیچ نیادور شدن از خونواده ش. 

 رو بشکنم.  احترامتون باشم مجبور نکهیا از قبل تشریف ببرین زودتر

 راتآ به رهیخ که شهروز به منتظر و یسوال یحالت با وز پر از حیرت شد وشهر پدر نگاه

 بود ستادهیا مستاصل و درمانده که خان شاکر به رو و انداخت ینگاه ،کرد یم نگاه

 :گفت

 ؟گنیم یچ ونشیا خان شاکر_ 

 بود رفته باال که ییصدا با و آمد او حرف انیمشاکرخان خواست توضیح بدهد آرات  تا

 :گفت

 متوجهه اگ .نیشب متوجه م کهگفت یفارس زبان به .بود واضح یلیخ امحرف کنمیم فکر_ 

 .کنم یم تکرارش دوباره یننشد

 :گفت شهروزادر م

 ...ما یول_ 



 شسمت به ها نگاه .شد قیآالچ وارد مهیسراسسودابه  شود تمام اش جمله که نیا از قبل

 :گفت یا خفه یصدا با و گرفت را راتآمد و بازوی . جلو آشد دهیکش

 .قسم تپدر روح بهآبروریزی نکن. تو رو  کنم یم خواهش ،پسرم میبر ایب_ 

 :گفت شهروز به رو بعد و انداخت مادرش به نگاهی اش نیخون یها چشم با آرات

 .فتهیب اتفاق نیا که دمینم اجازه وقت چیه من ؟کجاست قصه نیا آخر که یونمید_ 

 برای همیشه گورت رو گم کنی. تو دیبا ای بشه ختهیر من خونه دیباایل یا  نیا یتو

 :درماندگی صدایش کرد با نشاکرخا

 .اینطوری نگو پسرم_ 

. بود آورده هجوم شیها پلک پشت تا اشک. بود شده سرخ یناراحت از ل آیا صورت

 به را اهششخو از پر نگاه .برود حال از که بود ممکن لحظه هر .دیلرز یم شیپا و دست

 .برگرداند را سرش و کردس ح زود یلیخ را او نگاه شهروز ،دیکش شهروز سمت

 نیا .ختیفرور قلبش  نشست ل آیا خواهش از پر و ملتهب یها چشم در که نگاهش

 شیها دست که عزیزکش اینطور ناراحت و درمانده باشد. ، اینبودش ضعف نقطه تنها

 یصدا با و گرفت را اش قهی و رفترات آ سمت به .شد بلند شیجا از و شد شتم

 :گفت یبلند

م دیگه پشت بر اگه که یکرد یم شاید فکر یکرد رونیب نجایا از زور به منو که یروز_ 

 هزودگذر احساس یه فقطآی  ال خواستن که یکرد یمفکر  دیشاسرمم نگاه نمی کنم. 

از دست دادن جونم هم برم  تا اگه ،بخورم کتکبازم  اگه .امیم هم گهید بار ها ده من اما

 .یستینتر ال آی بزرگ تو . االن هم این تویی که باید پات رو بکشی عقب.امیم بازم



تو کاره ای . امیب یخواستگار به خونوادم با ر ال آی شاکرخانه که بهم اجازه دادهبزرگت

  برم. نجایا از و بخوامت حرف به من و یبکن فیتکل نییتع جا نیا یبخوا که یستین

 یها چشم صورت آرات کامال سرخ شد. او هم با دو دست یقه شهروز را گرفت. در

 را آرات یبازو کرد یم اننگاهش می کشید. شاکرخان که با نگرانی سر آتشویشان هرد

 عقب براند. را او تا زد چنگ

 یبرا دلش کهبود  یمادررای سا اماد. بو گذاشته دهانش روی را دستشگریه  با سودابه

 انجام یکار توانستینم و بود چسبیده نیزم به شیپاها تپید، یم اش شده رانیو دختر

 د.بده

 یول کنند یخواستگار دنبود آمده. کرد یم نگاه دعوا نیا به وق زده یهاچشم با لیحهم

 نیا که کرد ینم فکر وقت چیه د.باش شاهد را ییهااتفاق نیچن دیبا که دانست ینم

 زور به اش خانواده و خان شاکر نکهیا .باشد افتاده اتفاق شهروز اصرار بهخواستگاری 

بربخورد.  شرروباعث می شد به غ جا بگذاردنیا هب پا شهروز که باشند کرده قبول

 هم به را یخواستگار ه بود تاآمد که یالت پسر نیهم یحت ای هیبق از یزیچ چه پسرش

 پذیرند؟ب را او منت و اصرار با که داشت کم بریزد

بازوی  رفت. جلو وز از جایش بلند شد وشهر پدر .بکند یکار که کرد اشاره همسرش به

 :گفت شهروز به و کرد جدا هم از را دو آن و گرفت را شهروز

 .بهتره که بریم پسرم_ 

 داد تکان نیطرف شد سری به حالی که قفسه سینه اش با شتاب باال و پایین می وز درشهر

 :گفت و

 . حتی اگه شده باشه به ازای جونم به کسی که دوستش دارم می رسم.امینم جا چیه_ 



هروز حمله ور شود شاکرخان مقابلش ش بلندی خواست به سمت فریاد با که تآرا

  :فتایستاد و راهش را سد کرد و با خشم گ

کردم  ه ام نبودی از این خونه پرتت میبرادرزاد اگه ی..برد ی آبروم روکاف اندازه به_ 

  بیرون.

 به سمت شهروز که با چشم هایی ریز شده و صورتی عرق کرده پشت سرش ایستاده

 :ود، چرخید. دستی به شانه اش زد و گفتب

تو و خونوادت بابت اتفاق  . من باید فکر کنم. ازشهروز یبر نجایا از االن که بهتره_ 

  خوام. امشب معذرت می

ش را تکان سر یناراحت با خان شاکر. کرد نگاهش خواهش از پر یها چشم باشهروز 

 چیه اما ندیبب دارد وجودوز شهر یها چشم در که را یدرد توانستیم داد که یعنی برو..

 یپدر . اودیدی نم کرد یم ینیسنگ خودش قلب یرو که را یدرد و یناراحت عمق یکس

 شهروز پدر به .آمد ینم بر دستش از یکار اما داشت دل آشوبه فرزندش را که بود

 :گفت

 نیا بابت ور من .بود خواهم شما ونیمد دارم عمر تا .ی شرمنده تون شدملیخ امروز_ 

 .م ببخشیدباش یخوب نواز مهمون نتونستم که

 که کرد اشاره دخترش و همسر به و داد تکان یسر م و نارضایتیاخ با شهروز پدر

 بروند.

با سماجت سر جایش  شهروز .دندیکش خودشان دنبال را او و گرفتند را شهروز دست

بی توجه به  .داد ینم گوش حرف او اما برود که کرد اشاره شاکرخان .بود ستادهیا

خواسته شاکرخان یا عصبانیت پدرش به ال آی نگاه کرد. ال آی سرش را بلند کرد. 



 یسوال و منتظر شد. یناراحت از پر شهروز یها چشمصورتش خیس از اشک بود. 

 ، فقط او بود که باید به رفتن یا ماندنش حکم می داد. حکمی که هر چهکرد یم نگاهش

 . باشد شهروز با جان و دل می پذیرفت

 از حجم آن و شده یها دست که دیچرخت آرا سمت به ال آی لحظه ای با بیزاری نگاه 

برای  پدرش که حاال. دهدب انجام یکار هر اندتو یم امشبمی داد که  نشان شتیعصبان

 آرام کردن اوضاع وقت نیاز داشت شاید بهتر بود عاقالنه تر رفتار کنند.

 دست به یبرا و ماند خواهد کنارش در جان یپا تا شهروز که ایمان داشت حاال

 یزیچ چیه .بودکافی  عاشقش کوچک قلب یبرا نیهم .کرد خواهد یکارره آوردنش

 چشم به را اش محبت از پر نگاه .نبود معشوقشحفظ امنیت جان  از تر مهم ایدن نیا در

 :زد لب و دوخت شهروز یها

 .وبر_ 

ه شکست دل از که یزخم ،داشت زخم از پر یگره نشست شهروز یشانیپ یرو که یاخم

 عقب عقب رفت. و داد تکان را سرش. اش نشات می گرفت

لحظه آخر قبل از خروج از  ود نگاهش را از ال آی نکند.بر رونیب آالچیق از که یزمان تا

 :آنجا زیر لب گفت

 با ور تو و گردم یبرم زود یلیخ ،من یداشتن دوست عزیز گردم یبرم زود یلیخ_ 

 .شده که یمتیق هر به ،برم یم خودم

به سکوت داد اما خشم  ن فریادها جای خودش راروز و خانواده اش که رفتند، همه آشه

  :آرات جایش را به آرامش نداد. شاکرخان با تشر گفت



چه خبرته پسر؟ فکر کردی بزرگ این ایل بودن یعنی همه کاره بودن؟ دیگه یادت _ 

 رفته احترام بزرگتر رو نگه داری؟

آرات نگاهی به چهره زن عمو و مادرش انداخت، صورت هر دو خیس از اشک بود. 

زانوهایش گذاشته بود و  جایی که ال آی سرش را روی ست چرخید،راسرش به سمت 

حس کرد چشم  لویش از جا پرید، دلش به درد آمد.یبک گس .می لرزید ششانه های

هایش دارد می سوزد، چند بار پلک زد. سرش را چرخاند و با صدایی که بم تر شده 

  :بود، رو به عمویش گفت

 باید با هم صحبت کنیم. _ 

شاکرخان به دنبالش از آالچیق بیرون رفت. آرات به قدری از آالچیق ها دور شد که اگر 

 نمی خواست درگیری بین د می کشید کسی صدایش را نمی شنید.با تمام توان هم فریا

قلبی جا ایستاد و به  شان را کسی بفهمد. میان تاریکی شب، در فضایی تاریک تر از همه

  :آی به خودخواهی روی آورده بود، اشاره کرد و گفتکه برای به دست آوردن ال 

ستم که حرفی رو از روی میل گذرا یا چه میدونم من آدمی نی قلبم رو آتیش نزن عمو.._ 

رم گفتم بیاد و باهاتون ته خودم بزنم. اگه به ماداسلحت خواهی و برخالف خومص

 نم. دلیلش این بود که بگم می خوام دخترتون رو خوشبخت ک صحبت کنه

در نگاهش هزار احساس موج می زد؛ سردرگمی، ناراحتی، ا بلند کرد، شاکرخان سرش ر

و او نمی مصلحت اندیشی.. هزار احساس مختلف همزمان به سمتش هجوم می آورد 

  دانست چه کاری درست است؟

کی از پسرای همین ایل خودتم خوب میدونی که ال آی باید توی این ایل بمونه و با ی_ 

شناسیم و هیچ ربطی بهمون نداره نمی  ما دختر به راه دور و کسی که نمی ج کنه.ازدوا



شباهتی  هر کنار کسی که هیچش دیم.. ال آی با فرهنگی بزرگ شده که نمی تونه توی اون

 بخت بشه. شوبهش نداره زندگی کنه و خ

 :شاکرخان سرش را تکان داد

 حال و روز دخترمم می بینم. همه اینا رو خودم می دونم اما  می دونم آرات._ 

برای دختر چشم و گوش بسته ای که هیچوقت دور و برش  حالش حال نوجوونیه.._ 

زبونی مثل شهروز نبوده، این دل بستن عادیه اما گذراست.. خودشم یه  و پسر خوش سر

 وردن. که به درد هم نمی خ همدت که بگذره به همین نتیجه می رس

 خیلی گیج شدم آرات.  نمی دونم،_ 

  :تاد و گفتسینه عمویش ایس آرات چند قدم جلو رفت، سینه به

من هم می خوام از ال آی د میزدم رو زدم و پاش هم می ایستم. یمن حرفی که با_ 

 خواستگاری کنم و منتظر جواب می مونم. 

  :شاکرخان با کالفگی دستی به ریش هایش کشید و گفت

جازه هروز رو جوری بیرون کردی هیچوقت خانواده ش اش تو کهچرا انقدر با عجله؟ _ 

 ر نمی کنی یه کم اوضاع آروم بشه؟چرا صب نمی دن پشت سرشم نگاه کنه..

بذارین  شه چطور اجازه دادین اونا پاشون رو چون می ترسم عمو، هنوزم باورم نمی_ 

 ردین؟ توی خونه تون. چطور چنین چیزی رو ازم پنهون ک

 ین اوضاع ازت انتظار دارم اگه کنارمم نیستی روبروم نباشی. چون توی ا_ 

  :آرات آرام شده بود، از خشم دقایقی قبل خبری نبود. نفس بلندی کشید و گفت



من ازتون چیزی رو خواستم  روبروت نیستم عمو. من موضع خودم رو مشخص کردم._ 

 کنید.  باید بین ما دوتا یکی رو انتخا شهروز هم خواسته، این وسط که

 می دونی که انتخاب من چیه ولی ال آی..._ 

تر از جمله قبلی و لحنی محکم، از آن هایی که حرفش پرید و با صدایی بلندان میآرات 

  :گفت ،شبیه قانون اند و هیچ تبصره ای نمی پذیرند

شما باید عاقالنه به قضیه نگاه کنید.خودتون خوب می دونید که توی تربیت ما بزرگترا _ 

ببینید واقعا کدوم تصمیم به نفع  رن. حاال باید بزرگتری بکنید عمو.ه حکمی داچ

 دخترتونه!

 :شاکرخان با استیصال نگاهش کرد. آرات سری تکان داد و پرسید

 فردا می تونیم بیایم خواستگاری؟_ 

شاکرخان که سخت توی فکر فرو رفته بود، موافقتش را اعالم کرد. لبخند محوی روی 

 مد. دستی به شانه شاکرخان زد و به سمت آالچیق هار فت. لب آرات آ

 شاکرخان برگشت و نگاهش کرد. این پسر خیلی جاها خودش را ثابت کرده است، سال

یی شینده و نه نه از او قول نابجا ده اش است و با هم زندگی می کنند.هاست که برادرزا

که بشود به راحتی تحسینش است به قدری عاقل و زرنگ و متین  نگاه نابجایی دیده.

همین خصوصیات باعث شده اکثر نوجوان های هم سن و سال پاشا شیفته اش  کرد.

خانواده دوستی و  بخواهند خودشان را شبیه او کنند. اخالق و منش خوبش، شوند و

هوای ال آی را نگه داشتن و همیشه جانبداری کردن هایش که نشان از عالقه اش می 

رگی بود که باعث شود شاکرخان بتواند با خیال راحت دخترش را به داد، امتیازات بز

دست او بسپارد و نگران خوشبختی و آینده اش نباشد. می دانست که عالقه بعد از 



. باشد حتی پایدارتر از عشق آتشین قبل از ازدواج دیازدواج هم به وجود می آید و شا

باید  د. باید به او فرصت می داد.انست قلب ال آی را به دست بیاورشاید آرات می تو

عاقالنه تصمیم می گرفت. دخترش در سنی بود که با هیجان رفتار می کرد اما او که 

وقتی اصال انتخاب شهروز  شهروز نداشت نمی توانست ریسک کند.شناخت کافی از 

 شبیه یک حماقت محض بود.  گزینه ای مثل آرات وجود داشت

که ممکن  یار عاقالنه تر، مثل پدرب م کرد که ایننفس بلندی کشید و عزمش را جز

 است در چشم فرزندش بد شود اما او را به راه درست هدایت می کند، رفتار کند. 

یشب پوشید، ماده شدنش، پوشیدن همان لباس هایی که دهمه اتفاق هایی که می افتاد، آ

فید های ایل در فتن، حضور چندتا از ریش سر رات و آی سودابه استقبال زن عمو و آ

شبیه  جود داشت،مراسم خواستگاری و رضایتی که در چهره شاکرخان و مادرش و

مجال نفس کشید یا  در تند و پشت سر هم اتفاق افتد کهکابوس بود. کابوسی که انق

بیدار می شوی می بینی تنت به قدری  ه اتفاقی در آن می افتد را نداری..تحلیل این که چ

محتوای کابوست یادت نیست اما تلخی  مفصلی بهت زده اند. است انگار کتکخسته 

گاری هم برای ال آی تسز در جانت باقی می ماند. این خوابیش از اندازه اش تمام رو

نگاه  با آرات، که راضی به نظر می رسید وهمین حکم را داشت. هربار که نگاهش 

ر می آمد. به همین د هایش پر از برق شوق بود، می افتاد تنفر در وجودش به غلیان

ه بود شهروز برای خواستگاری بیاید دشسادگی همه چی را خراب کرد. پدرش راضی 

اما او اجازه نداد. نمی فهمید دلیل این رفتار و این خواستگاری ناگهانی چیست اما می 

غرور مزخرفش به دید که چقدر راحت دارد همه زندگی ال آی را با خودخواهی ها و 

 اند.نابودی می کش



از دیشب تا حاال فقط بیست و چهار ساعت گذشته است اما فاصله بین رویای دیشب با 

ود که ب کابوس امشب، تبدیل ناگهانی یک دنیا ذوق به یک دنیا ناامیدی، به قدری زیاد

 است. انگار یک قرن گذشته

لحظه ها کش می آمد و تمام نمی شد. ال آی با لب های به هم دوخته شده و سکوتی 

ابراز حض کنار مادرش نشسته بود. بزرگتر ها حرف می زدند. سودابه از این ازواج م

وشاکرخان هم تایید می کرد. آرات اما، حال دخترک را، توی خودش  خوشبختی می کرد

ال آی شبیه  را درک می کرد. می فهمید که و احتماال ناراحتی اش از دست اوبودن 

اما نمی خواست باور کند که همه چیز یست؛  خودش نیِروزهای قبلی اش نیست، ال آ

یخته باشد. می خواست با قول و اطمینانش قلب اور ا به دست بیاورد وقتی که ر به هم

  :گفت

قول می دم ال آی رو از جونم بیشتر دوست داشته باشم و همیشه برای خوشبختیش _ 

 هر کاری که از دستم بربیاد انجام بدم. 

شبیه خنجری تیز بود که به قلب آرات فرو رفت. نگاه ناباور آرات ن لحظه، نگاه ال آی آ

به چشم هایی که آتش از آن ها می بارید و تنفر را درونشان می دید، خیره ماند. قلبش 

فروریخت. نکند واقعا عاشق شهروز شده و این احساسات سطحی و زودگذر نباشد؟ 

تخاب کند. هیچوقت چنین چیزی را هروز را انش باور نداشت که ال آی او را پس بزند و

 باور نمی کرد اما خیلی وقت ها بعیدترین ها برای انسان اتفاق می افتد. 

  :حاج مصطفی، یکی از ریش سفیدهای ایل گفت

برای ما خیلی جای خوشحالی داره که تونستیم توی این مراسم باشیم. فردا یه وقتی _ 

 ارهای بعدی حرف بزنیم. راجع به قول و قر رو بگو که بتونیم بیایم و

  :با لبخند شانه حاج مصطفی را فشرد و گفترخان اکش



 خبر وررم حاجی.. چوخ خوش گلدوز )خبر می دم حاجی.. خیلی خوش اومدین(_ 

ته بود و چیق شان برگشت. ال آی همانجا نشسمهمان هایش را که بدرقه کرد و به آال

مثل تمام طول مدت خواستگاری که نگاهش همانطور به نقطه ای نامعلوم خیره بود. 

 و خشک شده نشسته بود.  زده بهت

گذاشته بود را روز بعد، وقتی ال آی بیدار شد و صبحانه ای که مادرش برایش کنار 

مد. ساعت نه بود و سابقه نداشت ال آی تا این ساعت خورد. شاکرخان به آالچیق آ

ب بود که خسته اش کرده. خوبخوابد اما می دانست که فشارهای روحی این چند روز 

نستند پدر و دختری صحبت کنند. با صدا کردنش توجهش اوآالچیق خلوت بود و می ت

را به خودش جلب کرد. سارای پاشا را برده بود تا کمی بازی کند و همینطور خودش به 

 گوسفندها سرکشی کند. 

  :ال آی منتظر نگاهش کرد. لبخندی زد و گفت

ن باباسی بو دنیادا هامیدان چوخ اونی سویللر )می دونی که اامبولوسن کی آدامین م_ 

 (.دم توی این دنیا از همه بیشتر بچه شون رو دوست دارنآپدر و مادر 

ال آی در سکوت، با چشم های معصوم مشکی اش نگاهش کرد. شاکرخان نفسی کشید، 

  :با کمی فاصله در کنارش نشست و گفت

ازدواج کنه و خوشبختت کنه آراته.. خودتم می دونی  بهترین کسی که می تونه باهات_ 

اما دخترم آدما فقط با عالقه عاقبت به  ،که شهروز رو از روی احساس انتخاب کردی

می یلی مهمه. کسی که فامیله همه عمر ن خشن. شبیه هم بودن و به هم اومد خیر نمی

 یم چطوری زندگی کرده خیلی بهتر از غریبه ست.نشناسیمش و می دو



نست حدس بزند که به زودی اورا با ناتوانی روی هم فشرد. می تال آی چشم هایش 

  :چنین حرف هایی را می شنود. با صدای ضعیفی گفت

 اینا رو میگین که منو قانع کنین؟ _ 

هات دشمنی داره که پا جلو دت رو میخوام نه آرات باب اینا رو میگم بدونی که نه من_ 

 ازدواج کنی کی بهتر از پسرعموت؟حاال که میخوای  گذاشته.

ال آی نگاهش را به چشم های پدرش دوخت. فقط یک جمله برای لرزاندن قلب پدرش 

 :کافی بود

 شما می تونی بهم قول کتبی بدی که من با آرات خوشبخت می شم؟_ 

ن قولی را بدهد. در این ند به فرزندش چنیاوکرخان می دانست که هیچ کسی نمی تشا

 ن صددرصدی وجود نداشت. ینادنیا اطم

 شی؟ تو مطمئنی که با شهروز خوشبخت می_ 

ال آی سرش را به طرفین تکان داد. هجده سال سن داشت اما ذهنش، پربار تر از سنش 

 بود. 

نه، ولی می تونم با خیال راحت زندگیمو شروع کنم وبا خودم نگم زندگیمو با کسی _ 

اینکه همیشه چشمم به زندگی  ی مونده.الی که دلم پیش کس دیگه اشروع کردم در ح

یه زن دیگه که بعدا با شهروز ازدواج کنه باشه، نه ثمری به زندگی اونا می رسونه و نه 

 من عاقبت بخیر می شم. 

ه چیز را هم حرف های دخترش درست است اما نمی شد شاکرخان می دانست همه

شود که  پایه زندگی با خیلی چیزهای دیگری محکم می فقط در احساس و عشق دید.

 نهاست. عشق فقط یکی از آ



  :ت خاصی گفتاخم کرد و با جدیّ

همچین اتفاقی نمی افته چون وقتی پا توی زندگیت بذاری، همه گذشته و آدماش رو _ 

 و توی قلبت پیدا می کنه. وش می کنی و کم کم محبت هم جاش رفرام

 دانست چطور باید مقابل پدرش بایستد و چطور او را راضی کند. ال آی بغض کرد، نمی 

 ولی بابا..._ 

دستوری که هیچ ولی از جایش بلند شد و با لحنی  شاکرخان اجازه نداد حرفش را بزند.

  :گفت و امایی ندارد،

همین که گفتم، زن آرات می شی و اون خوشبختت می کنه.. اگه الزم باشه تعهد کتبی _ 

 دم.  هم بهت می

ن زد، صدای گریه تلخ ال آی را پشت سرش شنید. چشم هایش را وراز آالچیق که بی

 رده بود.اه درست را گم کر روی هم فشرد. میان برزخ بدی دست و پا می زد.

مدند. در جواب سالم پسرش دستی به سارای را دید که همراه پاشا به سمتش می آ

نگاهی به صورت درهمش کرد و زمزمه  او به داخل آالچیق رفت. سارای سرش کشید و

 :وار پرسید

 بهش گفتی؟_ 

 :شاکرخان سرش را تکان داد. چشم های سارای پر از اشک شد، شاکرخان اخم کرد

 نباید می گفتم؟ آرات بهتره یا شهروز؟_ 

 :سارای با بغض لب زد

 .نمی دونم_ 



 :شاکرخان دست همسرش را گرفت و فشرد

 ؟شه تصور کن.. دخترمون با کدوم خوشبخت تر میمنطقی فکر کن، آینده رو _ 

 ولی... ،آرات_ 

کنه..  خب پس ولی و اما نداره، ممکنه یه مدت بهش سخت بگذره اما فراموش می_ 

یکی دوماه بعد عقد  ریم.وقدش کنه فقط شیرینی می خودی عز آرات قرار نیست به این

 وقت فکر پسره هم از سرش افتاده.  می کنن.. تا اون

قبول کردنش از ای با تردید سر تکان داد. به درستی کارشان اطمینان داشت اما به سار

دانست چه در سرش می گذرد که تا این حد ساکت است. از  یمطرف ال آی، نه.. ن

مدن بعید بود و این چیزی ش و حاضرجوابش این سکوت و کوتاه آهمیشه سرک دخترِ

 بود که سارای را می ترساند. 

******** 

ن دوان به سمت خواهرش که در حال جمع کردن تخم مرغ ها بود رفت. می دانست داو

که جز او نباید کسی از این ماجرا با خبر شود و تاکید شهروز هم بر همین بود. قلبش به 

تندی می تپید. وقتی به خواهرش رسید و با همان صورت سرخ سرش را جلو برد و 

  :کنار گوشش گفت

 هت منتظرته. مخفی گا یویه نفر ت_ 

چشم های ال آی از حیرت گرد شد و سرش را سریع به سمت پاشا برگرداند. نگاهی به 

مادرش به قدری دور بود که  اش کرد و بعد به اطراف نگاه کرد، صورت گل انداخته

ا به خنده انداخت و با ر صدایشان را نشنود. از ذوق محکم گونه پاشا را بوسید که او

  :صدای خفه ای گفت



 ن بفهمه نیستم. اگردم، نذار مام من زود برمی_ 

ود به سمتش چرخید و بر پاشا سرش را تکان داد. ال آی از جایش بلند شد، قبل از اینکه

  :گفت

 آفرین قهرمان من. _ 

فتنش نگاه کرد. سنش کم بود اما نه آنقدری که نفهمد گریه های شبانه ر پاشا با خنده به

است. درست است که آرات را دوست داشت و دلش روز خواهرش به خاطر شهروز 

برای  ،می خواست با خواهرش ازدواج کند اما گریه های خواهرش ناراحتش می کرد

راف دید دست از بازی اش کشید و اطهمین وقتی شهروز را یک ساعت پیش در همین 

  :هروز با استرس گفتش آنقدر خیره نگاهش کرد که

 .به پدرت نگی که منو دیدی_ 

 :د. موضوع مهم تری ذهن کودکانه اش را درگیر کرده بودادطرفین تکان  ری بهس

وقتی تو از اینجا رفتی اون  کنه؟ از نهمه گریه میایتو می دونی آبجی ال آی من چرا _ 

 همش داره گریه میکنه. 

شهروز جلو رفت، جلوی پای پاشا روی زانو خم شد تا هم قدش شود. شنیدن این 

 لول هایش را درد ناغافلی پر کند. س د تک تکحرف باعث شده بو

 کنه؟ گریه می_ 

  :پاشا با بغض سر تکان داد و گفت

 خیلی ناراحته.. حتی چند شب پیش مریض شد و بردیمش پیش دکتر. _ 



زد. از  شهروز چشم هایش را روی هم گذاشت، دهانش خشک شده بود و قلبش نمی

بچه  می کرد. وقتی چشم باز کرد پاشایِتصور بیماری ال آی، استخوان هایش هم درد 

 .سال هم توانست از برق اشک توی چشم هایش به راست بودن حرفش پی ببرد

اگه تو کمکم کنی، می تونیم کاری کنیم که برای همیشه ذاریم گریه کنه.  دیگه نمی_ 

 خوشحال باشه. 

  :پاشا با ذوق قبول کرد. شهروز گفت

 مخفی گاهت منظرته.  برو به خواهرت بگو یه نفر توی_ 

 :سرش را جلو کشید و صدایش را پایین آرود

 .فقط کسی جز ما سه نفر نباید این راز رو بدونه، قول بده_ 

پاشا دست کوچکش را مشت کرد و به مشت او کوبید و  و مشتش را مقابل پاشا گرفت.

 چیق ها برگشت. به سمت آالبعد به سرعت 

سینه اش محکم باال سش یاری اش نمی کرد و قفسه داشت که نف به قدری تند قدم برمی

دستش را  و پایین می شد. سرباالیی بود و دیگر نفس کم آورده بود. لحظه ای ایستاد،

 روی قفسه سینه اش گذاشت و نفس بلندی گرفت و دوباره راه افتاد. باید خیلی زود می

 گشت تا مادرش متوجه غیبتش نشود.  رفت و برمی

دید حس کرد جان دوباره ای به تنش برگشته. لبخند بی اراده ای روی  از دور که او را

آرامشی را  ،همین شادی و قلبش ماالمال از شادی و هیجان شد.. لب هایش نقش بست

 جودش برگرداند.که گم کرده بود به و



نگاه شهروز فقط برای لحظه ای قفل چشم های افسونگر دخترک شد  مقابلش که ایستاد،

های مستقیم به داد به یایلیقش نگاه کند. طاقت بار عذاب وجدانِ نگاه  د ترجیحو بع

 :دز صورت دخترک را نداشت. ال آی با بغض اسمش را صدا

 شهروز؟ _ 

 اینور غرق در آرامش شد. از این حض شهروز برای چند لحظه پلک بست. از این صدا،

 دیدارشان پر تشویش تر و خطناک تر بود.  بار

. توبیخ کردنت بابت اینکه زیرقولت زدی و ندارم ال آی، باید زود برگردمدی وقت زیا_ 

 مراقب خودت نبودی بمونه برای بعد. االن بهم بگو اون شب بعد رفتن ما چه خبر شد؟

 هروزشروی آشفته  و ال آی دست های لرزانش را در هم قفل کرد. نگاهی به سر

  انداخت. انگار اوضاع او هم بهتر از خودش نبود.

 .فرداش آرات اومد خواستگاریم. پدرم موافقت کرد_ 

 :ا مشت به پیشانی خودش کوبید و غریدت ضربه بدی به شهروز وارد کرد. باین جمال

 کار خودشو کرد.  لعنتی،_ 

انست کمی آرامش کند. ونمی تال آی با نگرانی نگاهش کرد. نفس های بلندش هم 

 صدایش زد

 شهروز؟ _ 

را به زندگی  ود، خیلی زود تاثیر می گذاشت و شهروزیبی باما صدای او مسکن عج

  :صدای خفه ای گفتدن و نفس کشیدنش امیدوار می کرد. کر

 االن چی؟_ 



چرا فعال برای خواستگاری برام عجیبه که با اون عجله فعال دو روزه خبری نیست. _ 

 کاری نمی کنن. 

 :چشم هایش پر از اشک شد

آب پاکی رو ریخت روی دستم، گفت باید با آرات ازدواج  شهروز یه کاری بکن، بابام_ 

بار که بیان با  کنم، به حاج مصطفی گفته که همین روزا بیان قول و قرار بذارن. این

 انگشتر میان. 

شهروز با کالفگی دستش را روی لبش مشت کرد. چند قدمی از ال آی دور شد. دور 

سه بار در این چند روز به دیدن  ،ود. هیچ راهی به ذهنش نمی رسید. دخودش چرخی

ود با آینده ب شاکرخان رفته بود، در حضور آرات یا بدون او حرفش را زده و خواسته

کتک  دخترش بازی نکند اما بار آخر، پیش چشم شاکرخان به دست آدم های آرات

برای به دست آوردن ال با ناراحتی تماشا کرد.  طقخورد و شاکرخان هیچ حرفی نزد و ف

بود اما نمی خواست حتی به آن فکر کند. به دنبال راهی بود دیگر هم مانده یک راه آی 

زند و کمترین تشویش را به وجودش وارد نکند. ترین آسیب را به زندگی ال آی نکه کم

 ش مثل برگ گل، لطیف و مظلوم بود، نمی توانست اجازه دهد که تقاص زیادیعزیزک

 ه او امانت سپرده بود بدهد. ب بابت دلی که

از پشت سرش شنید و به سمتش چرخید، نگاهش روی وقتی صدای ال آی را درست 

به زخم های روی پیشانی و کنار لبش خورده صورت خیس او نشست. نگاه ال آی تازه 

 :بود. لبش لرزید

 کتکت زدن؟_ 

 :کرد نباید اور ا نگران می شهروز سری به طرفین تکان داد.



 دنبال یه راه باشیم.  حالم خوبه، االن بایدمن _ 

  :ال آی خواست چیزی بگوید که شهروز نگاهی به راه انداخت و گفت

 خیلی زود.  گردم، همین روزا، دیگه باید بری ال آی، دوباره برمی_ 

  :رفش گرفتد و به طدستش را به سمت جیبش برد. موبایلی بیرون کشی

جز من کسی شماره صدا.  گذاشتمش روی بی ی نبینه.رو یه جایی قایم کن که کساین _ 

 فرستم برات.  کارتش رو نداره. هروقت نیاز شد پیام می سیم

ال آی اشکش را پاک کرد و سر تکان داد. موبایل را گرفت و زیر یایلیق پنهان کرد. 

 :شهروز با تاسف نگاهش کرد

م از پدر و مادرت کن منو بابت همه این اتفاق ها ببخش.. بابت اینکه مجبورت می_ 

هیچ کدوم  باور کن راضی نبودمپنهون کاری کنی، بهشون دروغ بگی، جلوشون بایستی.. 

نمی ترسیدم و فرستم. اگه اولش  . روزی هزار بار خودمو لعنت میاز این اتفاق ها بیفته

رفتم و درد دلم رو به  به جای اینکه به دیدنت راضی باشم از اول مرد و مردونه جلو می

ت میگفتم شاید کارمون به اینجا نمی کشید. چند تا قرار یواشکی مون همه چیز رو ردپ

 یخت، شاید برای همین پدرت به آرات بیشتر از من اعتماد کرد. ر به هم

شهروز لب هایش را روی هم فشرد تا اشکش از چشمش پایین  .ال آی به گریه افتاد

بودند فقط دوبار مستقیم نگاهش کرد و او ار هم د. در طول این ده دقیقه ای که کننچک

ر اشاره کرد که وقت س . باگاه کردن را هم روی دلش حسرت داشتحتی یک دل سیر ن

ت. فر چیق هاداد. چرخید و دوان دوان به سمت آالرفتن است. ال آی با گریه سر تکان 

ته قلب اشک تسلیم درد شد و فرو ریخت. خدا را از  شهروز دستش را کنار پایش فشرد،

استیصال باعث شده بود  صدا زد، باید خود خدا راهی پیش رویشان می گذاشت. این



مان کم بود. اگر ال آی شیرینی خورده آرات می شد باید برای ز قی فکر کند ونتواند منط

شد و در مرام  کرد چون آنوقت دیگر او ناموس آرات محسوب می همیشه فراموشش می

 نامزد دیگری بدوزد.  به هروز نمی گنجید چشم بهش

 صبح با صدای صحبت کردن پدر و ماردش هشیار شد اما چشم هایش را باز نکرد. 

 بهشون خبر دادی؟ _ 

نه ما قراره بیشتر از این راجع به پسری که مثل پسر خودمون بوده فکر کنیم و نه  آره.._ 

 ال آی قصد داره حرفی بزنه. 

 فردا شب میان؟_ 

 ه. ریفاتی نکنه.. یه حلقه و پارچه کافیزیاد تشآره، به آرات گفتم _ 

 :صدای سارای خندان شد

 اکرخان. اون دیگه کار زنونه ست ش_ 

 قراره مامانش انجام بده.  آراتم همینو گفت.._ 

 :سارای خندید

 انقدر به جزئیات دقت کنن.  ثل تو حساسیت های زنانه ندارن کهم همه_ 

 ردا شاعر بودن. اگه همه اینطوری بودن االن همه م_ 

 بله، بله. _ 

ال آی حس می کرد دست و پاهایش خشک شده اند. تنها بخش وجودش که با نهایت 

ن حالت ماند ت آرام بگیرد. آنقدر در آساشت می تپید قلبش بود که نمی خواسرعت د

 مد. کارهایش رفت و مادرش باالی سرش آ که پدرش دنبال



سن هله یاتیپسان )دختر تنبل قیزیم ایستمیر دورا؟ گون یایالنیپ آالچیقین وسطینه، _ 

خواد بیدار بشه؟ خورشید تا وسط آالچیق اومده تو هنوز خوابی؛ به این ی متنبل من ن

 (.معنا که از زمان بیدار شدن خیلی وقته گذشته

یش را باز کرد. کشید چشم ها حالی که رو به سقف دراز می رگردنش را چرخاند و د

کرد. سارای از این  سارای با لبخند سالم داد. خوشحالی را در صورت مادرش حس می

 بود که کوتاه آمده و حرف پدرش را قبول کرده، سکوت ال آی اینطور برداشت کرده

 برای همین خیالش تا حدودی راحت شده بود. 

 :ن سمت آالچیق اشاره کردبا دست به آ

 نه ات رو بخور و اگه حوصله داشتی بیا بیرون کمک من. وزود صبح_ 

ال آی فقط سر تکان داد. سارای لبخند پهن دیگری زد و رفت. به محض بیرون رفتن 

را روشن کرد و نگاه کرد.  اش سارای، موبایل را از زیر بالشت اش بیرون کشید، صفحه

بری یعنی هنوز راهی برای اد؟ این بی خود. لب برچید، چرا هیچ خبری نمیدهیچ پیامی نب

که حداقل شماره خودش را توی گوشی  بوچه خفرار از این مخمصه پیدا نکرده بود. 

ش شبیه قف آالچیق خیره شد. دلبایل را به سینه اش چسباند و به سذخیره کرده بود. مو

 رام و قرار نداشت. زندگی اش شده بود، عشایری، در حال کوچ.. آ

شدند، سریع موبایل را  الچیق نزدیک میه آمادرش که انگار ب و وبا شنیدن صدای زن عم

ایش نشست. اما وارد آالچیق نشدند، فقط صدای پچ پچ در لباسش پنهان کرد و توی ج

ه ورودی نزدیک رامشان آمد. با کنجکاوی از جایش بلند شد و بی سروصدا خودش را بآ

  :دان بود گفتن چسباند. زن عمویش با صدایی که خنکرد و گوشش را به آ

ر همچین روزایی بودم. می دونم که آرات فقط به خواست تظخیلی زودتر از اینا من_ 

خوام توی جمع مطرح  شاکرخان پیشنهاد نامزد بودن رو قبول کرده اما من فردا شب می



کنم که قول و قرار عقد رو هم بذاریم. برای چی باید شیرینی خورده بمونن؟ اینا با هم 

شون رو بذاریم  ن روزا دستیمبشناسن. تو ه خوان هموب غریبه نیستن کهبزرگ شدن 

ند ماه عقد کرده بمونن بعد عروسی و برن پی زندگیشون. نخواستن هم چتو دست هم 

 بگیرن. 

این جمله ها مثل پتکی روی سر ال آی کوبیده شد. صدای مادرش آخرین تیر خالص 

 :بود

 شون درست نیست اصال.  دنموافقم زنداداش، این وضعیت معلق بو_ 

سارای از اینکه توی دوران نامزدی ال آی زیر همه چیز بزند می ترسید و فکر می کرد 

زند بهتر است این ماجرا هرچه  کوتاه آمده و حرفی نمی یحاال که ال آی به هر دلیل

 تر ختم به خیر شود. ع یسر

بغض می لرزید زمزمه ال آی با کف دست روی پیشانی اش کوبید. با چانه ای که از 

 :کرد

ی من و آرات رو به هم عقد می کنن. پس کجا موندی شهروز؟ اینا دارن دستی دست_ 

 را انقدر فکر کردنت طول کشید؟چ

ود که در همین بینی اش را باال کشید و سعی کرد آرام باشد. باید کاری می کرد. بعید نب

صال همین فرداشب که قرار است م عقد کنند. شاید اه ن ها را بهیکی دو روز آینده آ

و موبایل در گوشه ای ایستاد  هم بخوانند. پشت به ورودی آالچیق،حلقه بیاورند عقد را 

بیا ایل.. باید ببینمت، »و برای شهروز نوشت یام ها رفت را بیرون کشید. به قسمت پ

 «.خیلی کارم واجبه



چی شده ال آی؟ »: بود شهروز نوشته طولی نکشید که جوابش آمد. پیام را باز کرد.

 « .گی تا برسم اونجا سکته می کنم، الاقل بگو چه اتفاقی افتاده اینطور که تو می

گفت هیمن روزا ما رو به  االن زن عموم داشت به مامانم می» :تند تند برایش نوشت

ارن در مورد دیگه قضیه نشون کردن منتفیه.. متوجهی شهروز؟ د همدیگه عقد کنن،

پیام را فرستاد. جوابی نیامد. تا « اونم توی همین دو سه روز ف میزنن،مراسم عقد حر

ری نشد. تمام مدت به خودش می خب پیامی از طرف شهروز بود اما هیچ رتظعصر من

شت. حتی سر سفره ناهار که امروز بعد از مدت ها قرار ندا ید. لحظه ای آرام وپیچ

جا جمع شده بودند، هیچ غذایی از گلویش پایین نرفت.  دوباره با خانواده عمویش یک

دانست پسر تیزی است و متوجه غیرعادی بودن  سنگینی نگاه آرات را حس می کرد، می

شود. سرش را بلند نکرد تا زمانی که غذای همه تمام شود و با شکر کردن  حالش می

ع کنند. زن عمویش خدا، از سر سفره عقب رفتند. به آی سودا کمک کرد تا سفره را جم

 :سینی چای را روی زمین گذاشت. آرات از جایش بلند شد. سودابه با تعجب پرسید

 کجا پسرم؟ چایی نمی خوری؟_ 

  :آرات که ذهنش درگیر بود گفت

 گردم.  رم یه هوایی بخورم، برمی می_ 

د. جایش بلند شد، نگاه ها با تعجب به سمتش چرخی زااز آالچیق بیرون رفت. ال آی که 

  :گفت و منّ با منّ

 خواستم.. اگه... اگه اجازه بدین با پسرعمو صحبت بکنم.  می_ 



لبخند روی لب های سارای سنجاق شد و ته دلش خدا را شکر کرد، این نشانه خیلی 

ود. ب پس دخترکش از خر شیطان پیاده شده وبی بود. چشم های شاکرخان برق زد،خ

  :سودابه با لبخند پهنی گفت

آرات ماشاهلل هر یه قدمش مساوی با ده قدم  ،دخترم.. فقط بدو که بهش برسیآره _ 

 ماست. 

زد. لحظه آخر چشمک پر  بقیه به این جمله طنازانه خندیدند و او به سختی لبخند محوی

 ش خیالی خانواده اش تاسف خورد.واز شیطنت آی سودا را دید و در دلش به خ

آرات را پیدا کند. داشت به سمت کوه ها می از آالچیق خارج شد و چشم گرداند تا 

رفت. پشت سرش دوید و نفس زنان صدایش کرد. آرات ایستاد و با تعجب به سمتش 

ه جمله اش را منقطع می کرد ا به او رساند و میان نفس هایی کبرگشت. ال آی خودش ر

  :گفت

 می خوام باهات حرف بزنم. _ 

 :آرات ابروهایش را باال داد

 خانوم بهمون افتخار دادن؟باالخره _ 

 :رفت اشاره کرد با دست به مسیری که می

 .با کمال میل_ 

 خوام ببرمت یه جایی.  اگه ممکنه دنبال من بیا، می_ 

آرات که حسابی از این تغییر رفتار ال آی تعجب کرده بود سری تکان داد و پشت سرش 

همین برای آرات و دل  کنار بیاید.سته بود با این ماجرا راه افتاد. باالخره ال آی توان



عاشقش کافی بود تا انگیزه بزرگی بشود و یک تنه باقی راه را طی کند. به خودش قول 

 داده بود آنقدر به ال آی محبت کند که او را عاشق خودش بکند. 

 :با دور شدنشان از آالچیق ها آرات با کنجکاوی پرسید

 ریم؟ کجا داریم می_ 

 .ارم، می ریم اونجامن یه مخفی گاه د_ 

 :آرات با بهت زیر لب زمزمه کرد

 مخفی گاه؟_ 

انست انجام دهد و ون کاری بود که می تنگاه ال آی به مسیر روبرویش بود. این آخری

به  نمی خواست تا حد امکانمرحله نهایی و راهی که خرین تالشش قبل از رسیدن به آ

 ن متوسل شود. آ

رسیدند و ال آی کنار تخته سنگ ایستاد، آرات به اطراف وقتی به دشت باز و سرسبز 

نگاه کرد و بعد نگاهش را به سمت او کشید. ال آی با لبخند تلخی به تخته سنگ بزرگ 

  :اشاره کرد و گفت

اینجا مخصوص من بود، یه جای خلوت و دوستداشتنی که روزای زیادی بهش پناه _ 

می بستم، به رویاهام فکر چشمام رو  ،کردم می آورده بودم. اینجا می نشستم، پاهامو دراز

کردم که رویاهام بال درمی آرودن و میومدن سوارم میکردن و  انقدر فکر می می کردم.

ق می شدم، دختری رو می دیدم که منو با خودشون می بردن. وقتی توی رویاهام غر

. مدیونی کنهرادرش زندگی میب یه خونه دوستداشتنی توی شهر کنار پدر و مادر و یوت

مین آرزوی قدیمی برای ازدواج با شهروز اصرار دارم. اگه فکر کنی فقط به خاطر ه

 وقتی بهش دل بستم به تنها چیزی که فکر نمی کردم تهرانی بودن و شهری بودنش،بود.



گوشه چشم های آرات چین افتاد. اخمی که روی پیشانی اش خط انداخت، خیلی عمیق 

را تار کنند. با لبخندی خسته و غمگین، اشک اجازه داد دیدش پلک زد، به  بود. ال آی

 :دست روی تخته سنگ کشید و زمزمه وار گفت

وقتی  بار عاشق شدم. وقتی از حجابم گفت،رای اولین ب روی همین تخته سنگ هم_ 

صداقت توی جمله اش رو با تمام قلبم حس کردم، دلم لرزید. از اونموقع دیگه این دلی 

 روم نگرفته. که لرزیده آ

 :آرات با صدایی که از زور خشم می لرزید گفت

 ال آی؟_ 

  :چرخاند، به چهره اش نگاه کرد و گفت رسال آی 

فکر می نمی دونم دلیلت برای این کارا چیه.. اگه فقط با ازدواجم مخالفت می کردی _ 

برای شدنمی اما حاال با این کارت، دیگه حتی اسمی ر وکردم توام نگران رفتن و د

 رفتارهات پیدا نمی کنم. فقط اینو می دونم تو این روزا اصال شبیه آراتی که من می

 شناختم نیستی. شبیه دشمنم رفتار می کنی. 

چشم های آرات سرخ شد، دستش مشت شد.. خدا می دانست در این چند روز این 

می خواست احساسات تلخ هجوم ین باری است که دستش مشت می شود. چنددهم

 تش را با این مشت ها تسکین بدهد.ده به سمآور

ال آی دو قدم جلو رفت، با چشم هایی مستاصل نگاهش کرد و با لحنی پر از خواهش 

  :گفت

نمی دونم تا حاال کسی رو دوست داشتی یا در آینده دوست خواهی داشت یا نه، اما _ 

ن چه بیماری العالجیه.. دیگه حداقل از حال و روز من می تونی بفهمی که دوست داشت



از دستم برنمی اومد جز اینکه بیام پیش خودت و ازت بخوام که دست از این  یکار

لجبازی و غرور و عناد برداری و اجازه بدی با اونی که کنارش خوشبخت و خوشحالم 

 زندگی کنم. تا زمانی که خودت نخوای پدرم طرفداری من رو نمی کنه و بهم اجازه نمی

 حاال هم مهربون باش.  تو خیلی مهربون بودی همیشه،کنم.  ا شهروز ازدواجده ب

 :الی لب هایش با صدایی خفه گفت زاایش به هم فشرده می شد، به سختی لب ه

 خوای. بار نمی تونم اجازه بدم همونی بشه که می نمی تونم بشم، این_ 

ز مشتش به گاه آرات ان ستش را فشرد و مشتش را باال آرود،د پر از خشم شد. ال آی

این احساس ضعف و استیصال ال آی خیلی شبیه این  سمت چشم هایش کشیده شد،

قش موقع آوردن اسم شهروز بود، ان از عشنشروزهای خودش بود اما برق نگاهش که 

عمرش..  ترسناک ترین چیزی بود که امروز در چشم هایش دید و حتی در تمام

گاهی که با عشق درونش ویرانش ن ش نمی کرد.وفراماه را گهیچوقت این لحظه و این ن

 .خردش کرد و او را به خاکستر تبدیل کرد کرد،

. من برای همیشه رسی آرات. نمی فهمم چرا این کار رو می کنی اما به هدفت نمی_ 

هیچوقت  رو مجبور به ازدواج با خودت بکنی،اگه به زور هم من  قلبم مال شهروزه.

 شم. اینو از همین االن بدون.  برات همسر نمی

چشم هایش را بست. دنیا با تمام عظمتش دور سرش می چرخید. زبانش خشک شده 

بود و به سقف دهانش چسبیده بود. ال آی به گریه افتاد. صدای گریه های پر از هق هق 

نست در گوشش نواخته شود و او را با اومگین ترین سمفونی ای بود که می تاش، غ

عر نابودی بکشاند. با چسبیدن چیزی به پاهایش وحشت زده چشم هایش را خودش به ق

باز کرد و با دیدن ال آی که مقابلش زانو زده و محکم به پایش چسبیده، چشم هایش 

  :گرد شد. ال آی با گریه و التماس گفت



آرات تو رو به جون هرکسی که توی این دنیا بیشتر از همه دوسش داری، با من این _ 

آرات قلبم یشی و درد امروز من رو می فهمی. رو نکن.. یه روزی خودتم عاشق مکار 

تنها کسی که می تونه  ست از لجبازی برنداری من می میرم.داره آتیش می گیره. اگه د

، عشق از دست داده ه عمر حسرتِی کمکم کنه و باعث خوشبختیم بشه یا بدبختی و

توی بچگی قهرمان زندگیم بودی، بهم ثابت همونطور که  تویی.. مثل همیشه باش آرات.

 کن هنوزم یه قهرمانی. 

توان حرف زدن نداشت. ال آی محکم  اد تا ال آی از او دور شود.دآرات پایش را تکان 

 :خودش را به پای او چسبانده بود

چطور  ر این غم، نکن با من این کار رو.آرات خواهش می کنم.. دارم می میرم زیر با_ 

 ی که همیشهچطور دلت میاد؟ من همون ال آی گذشته ام، همون دختردلت میاد؟ 

 (.)ساچلی یعنی مو بلند صداش میزدی ساچلی

آن بیرون نمی آرات حالی شبیه مرگ داشت. لب هایش باز و بسته می شد اما صدایی از 

مد. دست هایش می لرزید، شبیه پاهایش که در دست ال آی می لرزید، همزمان با تکان آ

ال آی روی زمین خورد. هق هق اش ه های ال آی.. خودش را عقب کشید. شان خرودن

 ی سریع و متزلزل از آنجا دور شد.که بلند شد، آرات برگشت و با قدم های

 ی کرد آرات تا این حد نامرد باشد.ال آی زمین را چنگ زد و از ته دل گریه کرد. فکر نم

بعد چه ساده از تمام آی را تماشا کرد و چه خونسرد و آرام ایستاد و بال و پر زدن ال 

 فت. ر ذشت وخواهش هایش گ

دستش روی قلبش مشت شد. نمی دانست به کدام سمت می رود. چشم هایش داشت 

ار کشید. تصویر التماس های ال آی دسیاهی می رفت. خم شد و نفس های بلند و خش

شد. چانه اش  از مقابل چشم هایش و صدای ضجه زدن هایش از مغزش پاک نمی



ن هایش به هم برخورد می کردند، شبیه انسانی که توی سرما مانده باشد. ادلرزید، دن

ود ب قلبش تحمل این آتش را نداشت اما سخت تر از آتشی که در قلبش روشن شده

هش هایش به جانش ریخت. هرچقدر هم اوآی با گریه ها و خ آتشی بود که امروز ال

دیدن این حالش را نداشت.  ش می خواست اما تحملعاشق بود و او را برای خود

آب شود و تحلیل  هر روز بیشتر از روز قبل مثل شمعکه به خاطر شهروز  تحمل این

برود را نداشت. باید کاری می کرد. باید با عمویش صحبت می کرد و می گفت که از 

را عذاب  خواستگاری پشیمان است، باید پا پس می کشید و به عمویش می سپرد ال آی

ها  ندهند و به حرف دلش گوش کنند چون در این دنیا چیزی مقدس تر از دل آدم

قلب ال آی را اینطور سخت و جبران ناپذیر بشکند. او را  تسوجود ندارد. نمی خوا

 برای یک عمر خوشبختی می خواست اما انگار تقدیرش این بود که همه عمر با حسرتِ

این زجر را به بودن اجباری و بدون محبت ال آی  واحساس از دست رفته نفس بکشد. ا

 در کنارش ترجیح می داد. 

تصمیم گرفت فردا صبح در موقعیتی مناسب با شاکرخان حرف بزند. امشب در کنار 

خانواده نمی توانست حرفی به او بزند. دیگر نمی خواست بار این عذاب را به دوشش 

اک بود ه داشتنش برای هردویشان عذابی دردنبکشد. اگر دل ال آی با او نبود، به زور نگ

شبیه زهری  ی داشت..نه می کشت و نه زنده نگه م رفت.گکه ذره ذره جانشان را می 

 . شد که ذره ذره جانشان را می گیرد می

ال آی از جایش بلند شد. حس از بدنش رفته بود. چشم هایش از زور گریه درد می 

ه هرچه زودتر خودش را به اینجا برساند. دیگر چاره داد ک کردند. باید به شهروز خبر می

دنش را ای نمانده بود. باید همان کاری را می کرد که فکر کردن به عواقبش هم تن و ب

دستش  دل داشت زندگی اش را خراب می کرد.آن آدم سنگ می لرزاند. آن آرات لعنتی،

  بیزاری زیر لب اسمش را زمزمه کرد:مشت شد و با 



 سون.. آرزوم رو به دلت میذارم. آرات شاه_ 

 گیج می زد. باورش ند شد. شبیه آدمی که از چرخ و فلک پایین آمده باشداز جایش بل

 رفت. نگاهش کرد و نمی شد که آرات چه بیرحمانه فقط

خودش را به آالچیق رساند. مادرش نبود. از فرصت استفاده کرد و به سمت موبایلش 

 :شهروز پیام فرستاد کردنش برای وشنرفت. آن را برداشت و با ر

. امشب هرجری ز.. وقت کمه، باید یه کاری بکنیمآرات هیچ جوره کوتاه نمیاد شهرو»

 «.شده خودت رو برسون به اینجا

چی توی »حس می کرد  گرانی را از تک تک کلماتششهروز جوابش را خیلی زود داد. ن

 «کار باید بکنیم؟ ؟ چیگذره ال آی فکرت می

 و گوشی را خاموش کرد و توی جیبش گذاشت.« وقتی بیای می فهمی» :نوشتبرایش 

از تصمیمی که گرفته چانه اش زد. خودش هم  روی زمین نشست و دست هایش را زیر

از عواقبش، از اینکه برای همیشه خانواده اش را از دست بدهد وحشت  بود می ترسید.

تواند شهروز هم نمی  که او بدونود ب ن هم اینداشت اما یک چیزی را مطمئن بود، آ

زنده بماند و نفس  بعد از دست دادن شهروز. شاید ثل گذشته به زندگی اش ادامه بدهدم

بکشد اما بی شک هیچوقت لبخند روی لب هایش نخواهد نشست و شادی ای در قلبش 

د و او با جسم ش راه پیدا نخواهد کرد. روح عاشقش پرواز خواهد کرد و فوت خواهد

 ان، شبیه مرده ای متحرک خواهد شد. بی ج

ن عمویش شام خوردند. آرات آنقدر خونسرد ز شب دوباره در کنار آرات و آی سودا و

سی که مقابلش آنطور اقعا عصر کود که و بی تفاوت بود که ال آی لحظه ای شک کر

آی زانو زده بود همین آدم بود. دیگر نگاهش نمی کرد. از نگاه ال آی فراری بود و ال 

فکر می کرد همه اینها به خاطر خودخواهی هایش است اما نمی دانست که چه در ذهن 



هد بیفتد اما اگر عصر حرفی میزد یا اوو قرار است همان اتفاقی که می خ گذرد آرات می

هم زده و بی فکر همه زندگی اش را به  طور شتاب قوت قلبی به دخترک می داد، او این

سالها در ایل سروصدا به پا  کاری که طوفانی شد و تا ی کرد..نمی ریخت و آن کار ار نم

 کرد.

موبایل را روشن کرد. از طرف  انه خستگی زودتر به آالچیق برگشت.بعد از شام به به

د. از آالچیق ش از جایش بلند« .تون هستم، بیا بیرون ر آالچیقب دور و»شهروز پیام داشت 

زیاد قرار داشت،  نها که با فاصله ای نسبتاً یق آن رفت و با نگاهی به سمت آالچشان بیرو

باال  با اطمینان از اینکه کسی نمی بیند به پشت آالچیق ها رفت. ضربان قلبش به قدری

، قدم تاریکی یوهانش حس می کرد. با دیدن شهروز تد یورفته بود که تپش هایش را ت

 هایش را تندتر کرد.

 :صدای خفه ای پرسیدوقتی نفس زنان به او رسید و شهروز با 

 برای چی گفتی بیام ال آی، راهی پیدا کردی؟_ 

 :ال آی سرش را تکان داد

 ما باید یه کاری بکنیم شهروز، این آخرین راهیه که برامون مونده. _ 

 شهروز با دقت نگاهش کرد.

********* 

 :به سمت شهروز رفت

ر من رو به آالچیق فرستادی از سر شب که بهت گفتم باید با هم فرار کنیم و تو به زو_ 

تا همین االن که به زور مجبورت کردم اسبم تی نصف شب میای با هم حرف بزنیم و گف

 همش داری سعی می کنی منصرفم کنی.  ،رو از اصطبل دربیاری تا بریم



ا هم در ر به دخترک لجبازی که دست او شهروز سرش را چرخاند و نگاهش کرد.

  :ه کرد و گفتعاشقی از پشت بسته بود نگا

 کردی بعد از فرارمون چه اتفاقی میفته؟چون اشتباهه ال آی.. اصال فکر ن_ 

 :خواست شهروز متوجه بغضش بشود یمال آی سرش را تکان داد، ن

 م عقد کنیم. یند، اونوقت خبر می فرسته که می توما که بریم پدرم مجبوره کوتاه بیا_ 

 ی؟اگه بعد از عقد دیگه نخواست ببینتت چ_ 

 شاید یه مدت کوتاهی از دستم ناراحت باشه اما تا ابد اینطور نمی مونه. _ 

  :شهروز با کالفگی چشم هایش را محکم روی هم فشرد. ال آی با حرص گفت

 اه بهتری سراغ داری؟ ر تو_ 

شهروز سرش را به طرفین تکان داد. چه اعتراف تلخی.. او هم راهی جز این پیدا نکرده 

 بود، اما تا حاال به خاطر ال آی مطرحش نکرده بود. 

 می رفتند.  تا صبح نشده سرعت هرچه تمام تر.. باید اگذشت، بمی  داشت زمان

اما دلش، نه..  بیش  نگاه آخر را به خانه شان انداخت. لبش لرزید، دست و پایش لرزید

از هر زمانی مطمئن بود که خواستنش واقعی است و می دانست که برای او حاضر است 

ز ترک از این.. اما برای ال آی چیزی بدتر اد. هر کاری شبیه به این یا بدتر هر کاری بکن

 هم به این شکل نبود.  نخانه و دیارش، آ

 :ا از پشت سرش شنیدجلو رفت و دستی به تنه اسب کشید. صدای او ر

 ؟ال آی_ 



به خدا قسم که حاضر بود برای آوای صدایش جان بدهد، برای نگاه های پر از دلواپسی 

 اش جان بدهد، برای هر لحظه در کنار او بودن جان بدهد!

چشم هایش را روی هم گذاشت، به قلبش قوت داد، نباید اشکی در چشمش می 

 د. نجازه می داد شهروز تردیدش را حس کدرخشید یا مردمکش می لرزید، نباید ا

 :به عقب چرخید. چشم های شهروز پر از دلواپسی و نگرانی به او دوخته شد

 مطمئنی؟_ 

 :ال آی سرش را تکان داد

 هیچوقت این اندازه از کاری که می کنم مطمئن نبودم._ 

ی خترکی که ماما شهروز ایستادگی او را نداشت، پر از تردید بود، پر از نگرانی برای د

بیاید.  ست به خاطر او و عشقش همه گذشته اش را پشت سرش جا بگذارد و با اواوخ

ن استواری شان به او دهن سرش به سمت راست چرخید. آالچیق ها با فاصله از هم، با آ

کجی می کردند. می دانست راهی جز این برایشان نمانده. می دانست که تا پای جان از 

خواستن ال آی دست نمی کشد و برای به دست آوردنش دست به هر کاری می زند اما 

دلش نمی خواست ال آی یک روز به عقب برگردد و با حسرت به پل های خراب شده 

کند. نمی خواست یک روزی پشیمانی را در چشم هایش ببیند یا ال پشت سرش نگاه 

آی او را به خاطر از دست دادن خانواده و تمام خاطرات گذشته و هویت اش سرزنش 

 کند و مقصر بداند. 

  :جلو رفت. سینه به سینه اش ایستاد. صدایش زد و گفت

 سرت رو بلند کن و توی چشم هام نگاه کن. _ 



ال برد، نگاهش را در چشم های او قفل کرد. شهروز نفس بلندی کشید ال آی سرش را با

تش نشست. نگاهش را برای روهوای اواخر تابستان، ها شد و روی صکه در سرمای 

  :اولین بار به صورت طوالنی به چشم های ال آی خیره نگه داشت و گفت

اره، باید به تمام ال آی خوب فکر کن، این راه یه طرفه ست اگه بریم هیچ برگشتی ند_ 

نیستی  عواقبش خوب نگاه کنی. نمی دونم فردا صبح که خونودات بیدار بشن و ببینن

ممکنه تو رو از هرچیزی حتی پا گذاشتن توی این ایل  چه عکس العملی نشون می دن.

محروم کنن. من می تونم برگردم به آالچیق یا برگردم به خونه ام و دنبال یه راه دیگه ای 

 انقدر برات تاوان سنگینی نداشته باشه. ت باشم، دنبال یه راهی که دست آوردن برای به

 :دور گردن شهروز مشت کرد ال آی سرش را به طرفین تکان داد، دستش را روی شالِ

اجازه نمی دم هیچ جا بری، اگه بری دیگه نمی تونی منو ببینی.. متوجه نشدی چی _ 

منو به عقد آرات اره تاریخ عقد حرف می زدن. ن دربگفتم؟ صبح مادرم و زن عموم داشت

 درمیارن شهروز، این کار رو می کنن و من نمی تونم مقابلشون بایستم. 

و تردید نگاهش می کرد اما شهروز با غم  وز گشت.چشم هایش در مردمک های شهر

دانست جز این راهی برایشان وجود ندارد. زمان تنگ بود و این تنها کاری  خودش می

ن این بود که به و از یک چیزی کامال مطمئن بود و آکه می توانستند انجام بدهند. ابود 

مانده بود، نگاهش پر از  دست نمی کشد. دستش روی شال او هیچ وجه از شهروز

 :خواهش شد

تو فقط کنارم باش و  ..خودم این راه رو انتخاب کردم جز تو کسی رو نمی خوام،_ 

 .تنهام نذار

کان داد، با چشم هایی پر از عشق به عزیزکرده اش که حاال جز او شهروز سرش را ت

  :پناهی نداشت نگاه کرد و با ایمانی راسخ گفت



هر چیزی رو به خاطرت به خرین نفس کنارتم.. کنارتم عزیزدلم، تا پای جون، تا آ_ 

 رم. جون می خ

د، یچشم هایش را بست، اشک از گوشه چشمش سر خورد، قلبش تند و محکم می تپ

ال آی به اشکش نگاه کرد، به اشکی که اولین بار بود  برای ال آی و این عشق می تپید.

جا برایش  می دید. او داشت به خاطرش اشک می ریخت و ال آی می خواست همین

 جان دهد. 

 :شهروز گفت

به این لحظه قسم می خورم ال آی، زیر این آسمون توی این سکوت، با کمی فاصله _ 

خوشبخت کردنت با  ی که هجده سال خونه ات بودن قسم می خورم که برایاز چادرهای

روی حرف خونوادت چشم  وحاال که تو به خاطر من قدم برداشتی  همه دنیا بجنگم.

لم، هزار قدم به سمتت برمی بستی و خواستی تا تهش باهام بیای، من هم با جون و د

 برات هر کاری می کنم، هر کاری!دارم. 

  :لب های ال آی نشست. قدمی به عقب برداشت و گفتلبخند روی 

 بریم؟ _ 

  :لحنش به قدری محکم بود که شهروز سر تکان داد و گفت

 بریم. _ 

با یک حرکت روی اسب پرید و دستش را به سمت ال آی دراز کرد اما ال آی به جای 

گرفتن دستش به آستینش چنگ زد و خودش را باال کشید و پشت سر او روی اسب 

نشست. شهروز از عظمت پاکی ال آی که با هیچ چیزی حتی ماه درون آسمان هم قابل 



ی شد،  همه وجودش به لرزه افتاد. در ود و در دلش جاری مب قیاس نبود، که شبیه رود

 :دلش به خدا التماس کرد

ور که الیقشه خوشبختش اجازه نده شرمنده این دل پاک بشم. کمکم کن تا همونط_ 

 کنم. 

ی بلند باالیی به تاخت به سمت رامی وارد کرد و با هِبا پایش به پهلوی اسب فشار آ

 کردند تا به شهر برسند.  دشت ها راه افتاد. باید مسیر طوالنی ای طی می

ال آی سر برگرداند، برای آخرین بار به آالچیق هایی که در تاریکی شب فقط سایه ای از 

آنها دیده می شد نگاه کرد و بغضش را با فشردن لب هایش روی هم کنترل کرد. این 

آخرین تصویری بود که می توانست از خانه اش به خاطر داشته باشد. چشم بست و 

تقالیش را برای سر گذاشتن روی شانه شهروز و آرامش گرفتن از وجود  قلب پر

 حمایتگرش، آرام کرد. 

نفر با اسب به نفهمید چه شد، نفهمید چقدر گذشت. وقتی به خودش آمد که چند 

تنش سیخ شد. از ترس به کناره های پیراهن شهروز  تاخت دنبالشان می آمدند. مو بر

 ت پیچید:دش محکم چنگ زد. فریاد بلندی در

 شهروز، به نفعته اسبت بایسته. _ 

به جاده فرجی حاصل  شاید با رسیدن ،شهروز توجه نکرد، به جاده نزدیک شده بودند

شان بگریزد. صدا برایش ناآشنا بود اما حدس اینکه از  نست از دستاومی شد و می ت

 حواسش جمع بود او که ؟مردان ایل باشند اصال سخت نبودند. چطور آنها را دیده بودند

 دمی ندیده بود!و دور و اطراف را چک کرده بود، آ



با تیری که به سمت هوا خالی شد، شانه های ال آی از جا پرید و به گریه افتاد. با ناله 

 .شهروز را صدا زد

مد و گلوله ای دیگر در زمین، نزدیکی آنها فرود آ خون در تن شهروز یخ زد. دوباره

شهروز به سختی خودش را  های جلوییش را بلند کرد و رم کرد.اسب با شیهه بلندی پا

نگه داشت اما ال آی تعادلش را از دست داد و روی زمین افتاد. شهروز به شانس بدش 

لعنت فرستاد. اسب را به سختی مهار کرد و از روی آن پایین پرید. ال آی به شدت روی 

برای کمک کردن به او هم زمین خورده بود و صورتش در هم فرو رفته بود. حتی 

نها اسلحه اش را روی شقیقه مرد از اسب پیاده شدند. یکی از آ فرصت پیدا نکرد، دو تا

 :شهروز گذاشت و دیگری بازوی ال آی را کشید و توپید

 بلند شو ببینم. _ 

 :شهروز با چشم های سرخ نگاهش را به مرد دوخت

 دستش رو ول کن. _ 

  :کشید فریادمرد قدمی جلو گذاشت و 

 تو خفه شد مردک عوضی بی ناموس، دختر مردم رو می خواستی بدزدی؟_ 

حرکت بایستد. پسرعمه هایش چطور  ال آی حس می کرد هر آن ممکن است قلبش از

پدرش بی خبر است وگرنه خودش  اینجا چه می کردند؟ مطمئن بود  آنها را دیده بودند؟

 می آمد.

ایل برگشتند. شهروز می دانست فرار کردن از اینجا نها را سوار اسب کردند و به سمت آ

تنها نگرانی اش اگهانی شان را اصال تصور نمی کرد. خیلی سخت است اما گیر افتادن ن

 ال آی بود. جانش در خطر بود و او فقط به فکر محافظت از ال آی بود.



. نمی ر شده بودت گریه به هق هق افتاده بود. دست و پایش از ترس سِدشال آی از 

ن می ودانست چه باالیی قرار است به سرشان بیاید. از جان خودش ترس نداشت چ

 او از جان شهروز نگران بود.  ،دانست آسیبی به او وارد نمی کنند

نها را رد کردند و به کلبه ای که نزدیکی برعکس تصورشان به آالچیق ها نرفتند. بلکه آ

حرص و خشمی که قابل توصیف نبود با د داشت رفتند. هر دو برادر با وکوه ها وج

ابقه سماستند صبح زود به وند تا شاکرخان از راه برسد. می خاسلحه باالی سرشان ماند

برادرها از  زاشهروز را در حال فرار دیده بودند. یکی  ی وآ اسب سواری بروند که ال

 خون در تن میانه راه برگشته بود تا به شاکرخان خبر بدهد و این دو که از شدت غیرت

 شان می جوشید و می خواستند این مسئله را فقط با خون حل کنند، دنبالشان رفتند. 

در چوبی کلبه با صدای ناهنجاری باز شد. سر ال آی باال آمد و نگاهش در چشم های پر 

از بهت و ناباوری پدرش نشست. وقتی شاکرخان با درد چشم هایش را بست و دستش 

، دنیا با همه عظمتش روی سر ال آی خراب شد. روی زمین بود، را به دیوار تکیه داد

زانوهایش از زیر دامن، خراشیده و دردآلود به زمین تکیه زده بودند، دستش روی زمین 

 :مشت شد. شاکرخان با بهت پرسید

 شما داشتین چی کار می کردین؟_ 

 :ی گرفت و قدمی جلو گذاشتشهروز نگاه پر از دردش را از ال آ

 رخان ما فقط...شاک_ 

سردار، خواهرزاده شاکرخان که پشت سرش ایستاده بود بازویش را محکم گرفت و با 

 :یدصدایی که از شدت خشم می لرزید غرّ 



دهنت رو ببند، فکر کردی به همین راحتیه؟ که دختر مردم رو برداری و فراریش بدی _ 

 و آب از آب تکون نخوره؟

وی هایی که بیرون از این کلبه دیده می شد، ر شاکرخان حس می کرد سنگینی همه کوه

شید. در ذهنش هم نمی گنجید که دختر عزیزکرده دوشش افتاده. به سختی نفس می ک

این کار را کرده باشد. به شهروز نگاه کرد و با لحنی آمیخته به خواهش  ،اش، آل آی اش

 :پرسید

 مگه نه؟تو مجبورش کردی مگه نه؟ دختر من این کار رو نمی کنه _ 

که شهروز حرفی بزند، ال آی از جایش بلند شد، چشم های خیسش را به  نقبل از آ

  :پدرش دوخت و گفت

 .خودم خواستم بابا، این نقشه خودم بود_ 

 :هق زد

 ور به آرات می دادی. زمجبور شدم، شما داشتی من رو به _ 

ز طرف دست شاکرخان روی قفسه سینه اش، روی قلبش مشت شد. مشت دیگری ا

پسرعمه ال آی به چانه شهروز کوبیده شد. شهروز روی زمین پرت شد و دهانش پر از 

خون شد. ال آی با جیغ بلندی خواست به سمتش برود که پسرعمه اش، کسی که در ایل 

 :فریاد زد  بیش از حد معروف بود، بر سرششان به غیرتی بودنِ

 ی خونودامون بازی کنی. خواستی با آبرو می کشمت دختر خیره سر.. تو می_ 

 :دستش به سمت کمرش رفت، اسلحه اش را درآورد و به سمت ال آی گرفت

 .می شه این ماجرا فقط با خون پاک_ 



  :شاکرخان با ترس چشم گرد کرد و خواست جلو برود که سردار با صدای بلندی گفت

 غیرت کل ایلدخالت نکن دایی، این ماجرا دیگه فقط به تو مربوط نمی شه؛ غرور و _ 

 مون با این کار لکه دار شده. 

شهروز از جایش بلند شد و تا خواست به او حمله ور شود، دو برادر دیگر بازوهایش را 

گرفتند و او را کتک زدند. سردی اسلحه که روی پیشانی ال آی نشست، زانوهایش 

با  سست شد و روی زمین افتاد. اسلحه روی سرش گرفته شده بود. دلش می خواست

شان التماس کند که این کار را با او نکنند اما حجم  صدای بلند گریه کند و به تک تک

درد روی سینه اش به قدری زیاد بود که فقط به تمام شدن آن فکر می کرد. چشم هایش 

هر درد و غم و جدایی ای رها شود و پر تا با چکاندن ماشه، از  تظر ماندرا بست و من

ن دنیا توانست بی هیچ مانعی، بی هیچ کتک و تحقیری به ر آبکشد. شاید یک روز د

 عشق شهروز پیوند بخورد و مال او شود!

وقتی چند دقیقه گذشت و صدای گلوله در فضا نپیچید. ال آی الی پلک هایش را باز 

ن را گذاشته بودند، قرار داده بود و آ کرد. پدرش دست روی اسلحه ای که روی سرش

بعد از کشمکشی کوتاه بین پدر و پسرعمه اش، پدرش با صدایی که به عقب می راند. 

  :می لرزید گفت

 فرستیمشون برن.  جا عقدشون می کنیم و می راه بهتری هم هست. همین_ 

پوزخند پسرعمه اش آنقدر بلند بود که باعث شد ال آی لبش را بگزد. با خواهش به 

ر آرات، با نگاهی حیرت زده وارد با پدرش چشم دوخته بود. در دوباره باز شد و این

شد. نگاهش بین تک تک آدم های توی کلبه گشت و در آخر روی ال آی مکث کرد. 

 :حدس اینکه چه اتفاقی افتاده سخت نبود. پاهایش لرزید. جلو رفت، با بهت پرسید

 ال آی، تو چیکار کردی؟_ 



د نبود که پدرش قبل از ال آی نگاهش را از او گرفت. آرات از کجا خبردار شده بود؟ بعی

  :آمدنش به او هم گفته باشد. با نفرت گفت

 همه اینا تقصیر توئه، هر بالیی که سرم میاد تقصیر تو و خودخواهی هاته._ 

نفس بلندی کشید. به شاکرخان نگاه کرد، شبیه کوهی بود که در آستانه ریزش آرات 

نشانه خوبی نبود.  است. نگاهش به سمت پسرعمه اش، چرخید. اسلحه توی دستش

اکرخان به زور ش اسلحه ای که هنوز هم می خواست به سمت ال آی نشانه گرفته شود و

  :آن را نگه داشته بود. با اخم و صدایی بلند رو به سپهر، پسرعمه اش گفت

 رسه.  حاال که من اینجام، دیگه تصمیم گرفتن در این مورد به شما نمی_ 

ت انه سکوت بلند کرد و با جدیّنشآرات دستش را به سپهر خواست اعتراضی بکند که 

 :گفت 

هیچوقت دست ما به خون کسی، اونم خون فامیل خودمون آلوده نشده. مگه ما قاتلیم _ 

  که این ماجرا رو با خون پاک کنیم؟

  :تشش از برادرهایش تندتر بود، با خشم گفتسپهر که آ

خوای ماجرا رو  ینکه دخترعموته میانگار متوجه نیستی آرات، شاید هم به خاطر ا_ 

ن برن؟ خواست ماسمالی کنی.. دختره داشت با یه پسر نصفه شب فرار می کرد. کجا می

 خواست بمونه؟ با یه نامحرم کجا می ؟بدون اجازه پدر نمی تونست ازدواج کنه

حاال که  قه نشون داده همچین اتفاقی میفته.ما تحت فشار گذاشتیمش، قبال هم ساب_ 

گیم به جهنم و اجازه میدیم هرکاری میخوان  خوان، ما هم می انقدر همدیگه رو می

 بکنن. 



اخالق و دلرحمش که می دانست در بدترین  شوبه شاکرخان نگاه کرد. به عموی خ

دیدن این شت. شرایط زندگی اش است و خودش حالی به مراتب بدتر از عمویش دا

آی تا حدی در این عشق پیشروی کرده که به فرار تن  وضعیت، فکر کردن به اینکه ال

 داده و همه خانواده اش را نادیده گرفته، خیلی برایش سخت و گران می آمد. 

  :شاکرخان سپهر را عقب راند و با تشر گفت

به جای اینکه بخوای با کشتن و خون ریختن این ماجرا  اون سالحت رو غالف کن._ 

همینجا عقدشون می کنیم و بعد بی سروصدا  بردار بیار.موم بشه، برو یه عاقد ت

 میفرستیمشون برن همونجایی که داشتن فرار می کردن. 

سپهر با نارضایتی سری تکان داد. برادرش هم شهروز را ول کرد و عقب ایستاد. شهروز 

نمی توانست از شاکرخان بخواهد که از  نفس افتاد. حرفی برای گفتن نداشت.به نفس 

آنها خودشان  برازنده ال آی نیست.. صمیم منصرف شود چون این جور رفتن اصالاین ت

این راه را انتخاب کردند اما بدشانسی آوردند و در بدترین حالت ممکن گرفتار شدند. 

 ریختن پدری را می دید و از ته دل خودش را لعنت می پیش چش هایش داشت فرو

 فرستاد. نباید به حرف ال آی گوش می کرد. 

عجله » :ن اضافه شد. در دلش زمزمه کرددر دل آرات جوشید و تاسف هم به آ حسرت

کردی ال آی، خیلی عجله کردی.. اگه فقط یه شب صبر می کردی، فردا صبح همه چیز 

 « خواستی شد که تو می همونطوری می

چنین عقدی را هیچ اه می کرد. مد، خطبه عقدشان را خواند. با تعجب به جمع نگعاقد آ

کاش مادرش بود، کاش پدر و مادر شهروز  ا ندیده بود. ال آی هق هق می کرد.کج

بودند، کاش قلب پدرش با او بود، کاش این جسم شبیه مرده ای که کنارش ایستاده بود 

پدرش نبود. بله ای که گفت هرچند با گریه همراه بود اما از اعماق قلبش و با نهایت 



ی بی انتها دست و پا می زد. به آرزوی همه این ماه اطمینانش ادا شد. شهروز در برزخ

سیده بود و نمی دانست از به دست آوردن ال آی هایش، در بدترین حالت ممکن ر

 ناراحت! ،حال باشد یا از این وضعیت اسفبارشوخ

خر پر از درد و غم آرات به سمت ال آی که از رفتن عاقد به همراه آرات و نگاه آبعد 

انه اش را شاکرخان جلو رفت. شهروز خواست دستش را ببوسد که شسرش پایین بود، 

 .از دستش سخت دلخور بود و شهروز این را درک می کرد فشرد و او را عقب راند.

برای همین سکوت کرد. شاکرخان با صدای خشداری که نشان از گریه ای پنهانی و دفن 

  :شده می داد گفت

یادت نره همه این کارا رو ممکن ازم گرفتی اما درسته تو دخترم رو به بدترین حالت _ 

 بختیش کردی. شوبرای خ

قدمی به سمت ال آی برداشت، نگاه آخرش شهروز در سکوت سر تکان داد. شاکرخان 

  :نده و اشک آلود او انداخت و گفتمررا به چشم های ش

ای خالی نمی دونم فردا قراره چه جوابی به مادرت بدم.. نمی دونم بعد از این با ج_ 

بی آبرویی رفتن مطمئنم اونم اینه که حاال که با بودنت چطور کنار بیام اما از یه چیزی ن

کنم. دیگه به رو انتخاب کردی، جوری برو که بتونم توی نبودنت کمی خودم رو پیدا 

 مده، من چون اگه بخوای برگردی هم پسرعموت این اجازه رو نمی اینجا برنگرد ال آی؛

تو انتخابت رو کردی، پس دیگه برو دنبال زندگیت. از منم حتی بعد از  دم. اجازه نمی

 مرگم انتظار کمک و مال نداشته باش. 

را می  ه گریه افتاد، قلبش در هم فشرده بود. او از پدرش فقط خودشب ال آی به شدت

کاش او را از همه ارث های دنیا محروم می کرد اما از  خواست، محبتش را می خواست.

 ش نه!دیدن



 ارد که شاکرخان خودش را عقب کشید.با گریه سرش را خم کرد تار وی شانه اش بگذ

ال آی لبش را گزید و دستش را روی دهانش گذاشت تا صدای هق هقش بلند نشود. 

ه شاکرخان با حسرت و یک دنیا ناراحتی نگاهش کرد. برگشت، به سمت در رفت. تکّ

اشت. پسرعمه هایش هم با نگاهی خشمگین ای از قلبش را برای همیشه آنجا جا گذ

پشت سر پدرش رفتند. آنها ماندند و یک کلبه سرد و تاریک. ال آی از گریه به نفس 

روی گونه خیس لندش کرد. دستش را ب نفس افتاده بود. شهروز زیر بازویش را گرفت و

  :کرد. با صدایی ناراحت گفت از اشکش کشید و آن را پاک

 باید بریم.  _

لبه که بیرون رفتند، یکی از پسرعمه های ال آی را داخل ماشین دیدند. منتظر آنها از ک

 هر رساند و برگشت.ش بود. ال آی و شهروز را به

نجا می رای شب بود و باید حدود ده ساعت آباید به ترمینال می رفتند. بلیط تهران ب

برایش حرف زد. از شب  د.ماندند. شهروز برایش صبحانه خرید. او را در اردبیل گردان

ر هر نمازش برای رسیدن به او س از دعاهایی که زهایی که با خیال او گذرانده بود،ور و

حرف زد و دستش را محکم گرفت و به چشم های پریشان ال  ر، گفت. آنقدکرده بود

آی لبخند زد و عاشقانه نگاهش کرد که ال آی آرام آرام غمش را فراموش کرد و 

نگاهی به دست های  کند. یادش آمد که همسر شهروز است.ه زندگی توانست در لحظ

ن لبخند بشارت رویش جوانه ان کرد و لبخندی روی لبش نشست و آدر هم گره شده ش

 عشقی دوباره و دوبرابری در قلب شهروز شد. 

شبیه روز محشر بود. کمر شاکرخان خم شده  ولی آن صبح برای خانواده ال آی، دقیقاً

دار شد و ال آی را در خانه و کاشانه اش ندید، وقتی سراغ ال آی را سارای بی بود. وقتی

گرفت و لرزش مردمک چشم  ،از شاکرخان که با زانوهای خم شده گوشه ای نشسته بود



دت لرزید و کیه خورد و شانه هایش را که به شانویش تز های او و بعد سرش را که به

به سرش کوبید و صدایش را باال رو ریخت؛ فصدای گریه مردانه اش را شنید، قلبش 

 :برد

 و به قرآن قسم بگو دخترم کجاست؟ چه بالیی سرش اومده؟شاکرخان تو ر_ 

 :شاکرخان زمزمه کرد

 رفت. _ 

صورتش کرد. شاکرخان خودش به قدری  و سارای شروع به گریه و کوبیدن به سر

 ناتوان بود که نتوانست همسرش را آرام کند. 

وقتی با آن حال آشفته پروانه ای که دور شمع گشته و سوخته، بال و پر زد. آرات، شبیه 

به آالچیق برگشت، اشک در چشم هایش لبالب پر شده بود. پاهایش تحمل وزن بدنش 

را نداشتند. خودش را که به زور به سودابه رساند، دستش به دامن او مشت شد و سرش 

ه کاخ های صدایش، ویرانه های صدسالبا لرزشی شدید روی پاهای او قرار گرفت و 

 :نطور با بغض زمزمه کردپادشاهان بود وقتی که آ

 سوختم مادر، سوختم. _ 

 :جودش هجوم آورده بودسودابه با بغض نگاهش کرد، وحشت و غم با هم به و

 چی شده آرات؟_ 

 .فرار کردن با شهروز رو به موندن و ازدواج با من ترجیح داد_ 

ز شنیدن این حرف گرد شد و قلبش فرو ریخت. لحظه ای بعد، چشم های سودابه ا

نگاهش به پسرکش که داشت شبیه پسربچه ای سه ساله به شدت اشک می ریخت، پر از 



غم و دلتنگی بود؛ دلتنگی برای آراتی که می دانست پس از رفتن ال آی مرد و دیگر 

 سوزاند. نخواهد دید. همان هم شد، آرات هم سوخت و هم زندگی خودش را 

سم زندگی اش را عوض کرد و هم خودش را. ق هم شد به آتش زیر خاکستر..تبدیل 

همین شد که حدود یک سال بعد او هم خانواده خودش خورد که دیگر به ایل برنگردد. 

جا نشین شدند.  ه ای یکناو به اردبیل رفتند و با خریدن خ و عمویش را راضی کرد

به تک تک چیزهایی  دربیاورد. را بر سر زندگی خودشانگار می خواست تالفی ال آی 

که فکر می کرد ال آی به خاطرشان او را رد کرده دست پیدا کرد جز یک چیز؛ باور 

نداده بود و تالشی برای به دست آوردنش نکرده  اینکه او احساسش را به ال آی نشان

د فایده ای مثل شمعی که خاموش است، تا زمانی که روشن نشو ،عشق خاموش بود.

ندارد. عشق را باید مطرح کرد و برای به دست آوردنش قدم جلو گذاشت وگرنه 

 احساسی که در قلب دفن شده باشد، بود و نبودش یکی است!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «فصل پانزدهم»

رش یز در کنار پسمد و به سمت آشپزخانه رفت. پشت مبا طمانینه از پله ها پایین آ

تش را به سمت ذا کشیدن بود، دسپشت به آنها مشغول غنشست و با نگاهی به پریسا که 

  :فیروزه دراز کرد، دست او را گرفت و فشرد

 فیروزه خانوم؟  امروز حالت چطور بود_ 

  :فیروزه با لبخند محوی سر تکان داد

 .زنده باشی_ 

دلیل قهر کردن  دانست کهاز وقتی ال آی رفت، با او سرسنگین شده بود. آرات می 

ر کرده، که سایه اش همه زندگی االنش را پت اما مثل همان گذشته ای فیروزه از او چیس

باز هم کاری از دستش بر نمی آمد. ایستاد و تماشا کرد تا ال آی برود. به همین راحتی 

 دوباره او را از دست داد. 

 :اخم کرد و سرش را به فیروزه نزدیک کرد

 ؟ادامه داره کردن تا کیاین قهر _ 

 :ت در چشم هایش خیره شد و مثل خودش زمزمه وار جواب دادفیروزه با جدیّ

و برای داشتنشون حتی با  گیری خواسته هات رو به دست بیاریتا وقتی که یاد ب_ 

 .خودت هم بجنگی

ش در این خودش را عقب کشید. قلب چشم بست و بعد با نفس عمیقی آرات لحظه ای

آشفته خانه، این  حاال با این اوضاع بودن ال آی به حد کافی از او قهر کرده بود.سه روز ن

فته ای که انگار یک چیزی از آن کم شده است، دوست داشت سر به بیابان فضای گر

 بگذارد. 



  :شان گذاشت. سرش را بلند کرد و با نگاهی گذرا به او، گفت پریسا دیس برنج را مقابل

تو افتاده اما اگه موافق باشی میخوام  زحمت کارای خونه به دوش می دونم که دوباره_ 

خودت کارا رو انجام بدی و حقوق اضافی رو به خودت بدم. البته اگه می تونی از پسش 

 .بربیای

 :ا با لبخند سر کج کردپریس

 .انجام می دم، نگران نباشین آقا آرات_ 

اما نگران بود؛ نه نگران  سرش را تکان داد و در سکوت مشغول خوردن غذایش بود

خانه و کارهایش، نه نگران ال آی و روزهای سختی که می دانست می گذراند، او نگران 

 قلب عاشق خودش بود که همیشه با بنای ناسازگاری گذاشتن رسوایش می کرد و این

 اما دیگر تاب تحمل نداشت.  ،بار داشت التماس می کرد که اشکش در نیاید

اشتهایی نیمه رها کرد و از پشت میز بلند شد. سر فیروزه باال آمد و غذایش را با بی 

در چشم هایش دنیایی از تاسف رخنه کرده بود. آرات سرش را به طرفین  گاهش کرد.ن

تکان داد و از آشپزخانه خارج شد. کاری از دستش بر نمی آمد و جوابی هم برای نگاه 

 های فیروزه نداشت. 

رای همین در خانه مانده بود اما این ماندن در خانه حالش را حوصله کار کردن نداشت ب

بدتر کرده بود چون جای خالی ال آی مدام مثل خاری بر چشمش فرو می رفت. پشت 

پنجره ایستاده بود و شانه اش را به دیوار تکیه داده و به حیاط خیره بود اما ذهنش مثل 

ه خودش آمد که بغض گلویش محزون بود. وقتی ب ،کالف سردرگم و قلبش مثل خانه

آنقدر رشد کرده بود که چشم هایش خیس بود. نفهمید چطور شد که به سمت موبایلش 

رفت و شماره مادرش را گرفت. وقتی بعد از چندبار بوق خوردن صدای مادرش در 



جوم آورد و در آخر هگوشی پیچید همه دردهای تلنبار شده در قلبش به چشم هایش 

  :با صدایی گرفته گفت ر خورد.ی گونه اش سُکی شد و روشقطره ا

 .رفت_ 

، این از شنیدن این فعل بدون فاعل و قیدنفس سودابه  پشت خط دقیقه ای سکوت شد.

چشم ده بود، سنگین شد. ده سال پیش هم از زبان پسرش شنی جمله کوتاه اما پردردی که

  :ند گفتدرشت تری که صدایش را می لرزا هایش را روی هم فشرد و با بغض

بار با وجود  دوباره از روی همه عشق و عالقه م رد شد و رفت، به همین سادگی.. این_ 

 دونستن حسی که اینهمه سال نسبت بهش داشتم رفت. 

  . آرات گفت:سودابه لب گزید و اشکش آرام روی گونه اش چکید

مامان، چی میشد  ؟ )دلم گرفتهیم داریخیر مامان، نوالردی منده ایستدییمه چاتیدیماورگ_ 

  اگه منم به آرزوم می رسیدم؟(

آه بلند سودابه برای پیشگیری از گریه ای بود که تالش می کرد سد چم هایش را 

بشکند. نمی خواست صدای گریه اش در گوشی بپیچد و به گوش پسرش برسد و آتش 

کرد.  قلبش را تندتر کند. می دانست که او چه می کشد اما دوای دردش را پیبدا نمی

با پسر جذاب و دوستداشتنی و مهربانش بازی می کرد  ورنمی فهمید چرا سرنوشت اینط

 و آزارش می داد.

ه ساخالماز اوغلیم، او سین سویوسن اما بیر خانومی فقط ایستمَسن اونا ددون کی بولَ_ 

سنون گوزونن  ،ریان اوزاخ قالماغی، تمام بو اذیت لله ایل مامان باباسینیبِ ایندی بیر

)تو بهش گفتی که دوستش داری اما یه خانم رو فقط دوست داشتن نمی تونه  گورور



نگه داره پسرم. اون اینهمه سال دور موندن از پدر و مادرش رو، همه اذیت شدن هاش 

 رو، از چشم تو می بینه(

وی این م. اونی که تندگیمو از دست دادم به خاطر اون. منم کم تاوان ندادمنم همه ز_ 

زندگی از همه بیشتر باخته منم چون اون کسیه که دنبال انتخاب و عشقش رفت و هنوزم 

 بابت هیچ کدوم از اتفاقات گذشته پشیمون نیست. 

کشید، فریادهای زیادی به ال آی بدهکار  سرش را رو به سقف بلند کرد و نفس بلندی

ه شان، بابت دور افتادنشان از باید بر سرش فریاد می کشید بابت جوانی از دست رفت بود.

 ایل و خانواده، باید بابت عشقش هم بر سرش فریاد می کشید. 

صدای سودابه که در گوشش پیچید، چشم هایش را بست و به لحن آرامش بخش او 

 :گوش سپرد

وقتی آرات تمام تالش تو اینه که فیروزه رو به جایی برگردونی که بهش متعلقه اما تا _ 

جای  شبیه فیروزه فقط داره چوب قضاوت های بی نی که ال آی همنتونی قبول ک

ه آدم ها .. کسی می تونحتی برای فیروزه هم قدمی برداری خودت رو میخوره، نمی تونی

دن تشویق کنه که قلب خودش پر از خونابه های کینه نباشه رو به بخشش و قضاوت نکر

 و آدما رو به خاطر انتخاب هاشون سرزنش نکنه. 

ت چشم هایش را محکم روی هم فشرد و گردنش لرزید و سرش را چندبار به نشانه آرا

تایید تکان داد اما سودابه نبود تا ببیند. بدون خداحافظی تماس را قطع کرد و دستش را 

 تهِ روی گردن لرزانش فشرد و لب هایش را روی هم فشرد و قلبش هم فشرده شد. تهِ

لب به ظاهر سخت شده اش، همان چیزی وجود همه حرف های پر از کینه اش، ته ق

 داشت که از زبان مادرش شنید. 

******* 



د. احتمال بالش می گشت اما او را ندیبده بواز وقتی وارد خیریه شده بود با چشم دن

اینکه در آبدارخانه یا سرویس بهداشتی باشد و آرات بتواند او را ببیند با توجه به شانس 

ود. پشت میز در دفتر کارش نشسته بود و پرونده ها روی بدی که داشت خیلی کم ب

ه داده و به صفحه با کالفگی دستش را به صورتش تکی میزش تلنبار شده بودند اما او

روی میز خیره شده بود. بعد از تالش زیاد برای وانمود کردن به اینکه  خاموش کامپیوترِ

اش را مثل روزهای قبل از  نسبت به رفتن ال آی بی تفاوت است و می تواند زندگی

برای دیدن او به خیریه آمده آمدن او ادامه بدهد، شکستش را پذیرفته بود و امروز فقط 

 بود.

با نفس بلندی که به بیرون فوت کرد از جایش بلند شد و دست به جیب در طول اتاق 

ببیند. بعد از ود و او را ت. به فکر بهانه ای بود تا بتواند به اتاق مددکارها برفقدم رو ر

و بدون اینکه هنوز  ددستی به موهایش کشی نیم ساعت فکر بی نتیجه، در آخر با کالفگی

دو تا یکی  هانه ای برای رفتن به آن اتاق پیدا کرده باشد از اتاقش خارج شد. پله ها راب

پایین رفت و وقتی به اتاق او نزدیک شد ضربان قلبش اوج گرفت. شده بود شبیه جوانی 

 ، شبیه همان روزهایی که وقتی ال آی را می دید بی تابی غریبی قلبش را پر میهایش

ی ال آی از صندلی خال شنگاه و با تقه ای به در آن را باز کرد.کرد. نفس بلندی کشید 

 :به سمت دوست او کشیده شد و با اخم عمیقی که بین ابروهایش افتاده بود پرسید

 همکارت کجاست؟_ 

م سال او هول شده بود سرپا ایستاد و به احترامش کمی سر خم کرد وزیبا که از دیدن 

بود. زیبا  داد اما آرات که حواسش پرت بود با همان استایل طلبکارانه منتظر جواب

  :د و گفتخودش را جمع و جور کر



زم تب ورخورده حالش خوب نبود نتونست بیاد. دیامروز مرخصی گرفته، سرما _ 

 داشت. 

را باال انداخت و علی رغم قلبی که سخت فشرده شده بود خودش را  آرات ابروهایش

بی تفاوت نشان داد. سری برای زیبا تکان داد و با تشکری کوتاه به اتاقش برگشت. وقتی 

که باعث شد  مشت خشمگینش روی میز کوبیده شد، همه عصبانیتش از خودش بود

دانست. نتوانست آنجا بماند  خودش را مقصر تنهایی ال آی می عمویش او را طرد کند.

جمع می کرد که و وقتی آقای فتحی در اتاقش را زد و وارد شد، او داشت وسایلش را 

 برود.

د و داشت با تعجب نگاهش می کرد آقای فتحی که پرونده ای در دستش بو با نگاهی به

  :ا لحن عجوالنه ای گفتب

 میام هر حرفی باشه در خدمتم.  فردا ، یه جایی کار دارم آقای فتحی.االن باید برم_ 

تا آقای فتحی خواست به اعتراض چیزی بگوید، با لبخند دستی به شانه اش زد و از 

آخر نفهمید که  ی را هاج و واج پشت سرش جا گذاشت.کنارش گذشت و آقای فتح

 امروز برای چه آمده بود اصال؟ این پسر تا این حد مرموز می شود؟ چرا گاهی

رون رفت می دانست که مقصدش کجاست. تردید یریه بینش شد و از خوقتی سوار ماشی

جدانی که سرزنشش می کرد و قلبی که برای تنهایی او فشرده می شد اجازه داشت اما و

 ، جلو بیندازد و نرود.نمی داد منطقش را یا غرورش را

 کرد پایش را در آن بگذارد. وقت فکر نمی د که هیچپشت در خانه ای ایستاده بو

حبس کرد، در جواب ال آی که زنگ آیفون را زد و با نفس بلندی که درون سینه اش 

  :گفت« بفرمایید» گفته بود:



 .منم، آرات_ 

در با مکثی طوالنی باز شد و آرات پله ها را با طمانینه باال رفت و وقتی به پاگرد آخر 

تا روی صورت رسید ال آی در را باز کرد و در چهارچوب ظاهر شد. آرات نگاهش را 

 ر را هم برداشت و روبرویش ایستاد:رنگ پریده او باال کشید و قدم های آخ

 .سالم_ 

 را و میوه ال آی با تعجب جوابش را آهسته داد و آرات کیسه حاوی آبمیوه و کمپوت

  :اال آورد و به سمتش گرفتب

 .همکارت گفت مریض شدی، گفتم یه سری بهت بزنم_ 

با تعلل دستش را  از چشم های او به سمت دستش کشید. حیرتش راال آی نگاه پر از 

جلو برد و با گرفتن کیسه تشکر کوتاهی کرد. آرات به او که همانطور آنجا ایستاده بود 

نگاهی انداخت و با لبخند محوی که از حواسپرتی دخترک روی لب هایش نشسته بود 

  :پرسید

  ؟نمی تونم بیام تو_ 

  :د و با جمع شدن حواسش خودش را کنار کشید و گفتال آی چندبار پلک ز

 .بفرمایید_ 

آرات با اخم کمرنگی وارد شد. این فعل های جمع و این رفتار سرد، یادآور فاصله 

خواست. نگاهی به خانه کوچک ال آی انداخت و به سمت  زیادشان بود و او این را نمی

ن اینکه منتظر تعارف او باشد با مبل تک نفره ای که گوشه ای از خانه بود رفت و بدو

نگاه کنار زدن لبه های کتش نشست. پا روی پا انداخت و به او که به آشپزخانه رفته بود 

کرد. با آمدن ال آی نگاهش را ناشیانه از او دزدید و با تشکری زیرلبی لیوان چای را 



که او یادش بود پس ال آی وی لب هایش طرح خورد، برداشت و لبخندی ناخواسته ر

خورد.. این توجه های ناخوداگاهی  میچای است و همیشه چای را لیوانی  چقدر عاشق

بزرگترین نشانه که شاید از طرف ال آی هیچ معنایی هم نداشت برای قلب عاشق آرات 

 شادی و امید بود.

ال آی روبرویش نشست. سکوت کرد و اجازه داد او از نوشیدن چایی اش لذت ببرد. 

  :بت چای تشکر کرد سری تکان داد و گفتوقتی آرات با

 همایون خوبه؟_ 

 دلت براش تنگ شده؟_ 

 :ال آی سرش را کج کرد و با نگاهی گذرا به او پرسید

 ؟هنوزم سوال رو با سوال جواب میدی_ 

 .جواب هستنخودشون بعضی سوال ها _ 

گه شه و فکر میکنی موفق شدی با یه نقطه ضعف دی اگه بگم آره، دلت خنک می_ 

 شکستم بدی؟

ه بشود ی فضای بین شان بیشتر از آن بود کا نیامده بود اما تلخوآرات امروز برای دع

 :جلویش را گرفت

 زنی؟ ا انقدر تلخ حرف میچر_ 

 :ال آی پوزخند زد

رم اومد. من برای س تفاق و تمام بالهایی کهوقعی داری؟ اونم بعد از اینهمه اچه ت_ 

  .ن خیلی وقته روحیه ام رو از دست دادمخوش و بش کردن و خوب حرف زد



آرات نفس بلندی کشید و سکوت کرد، جوابی نداشت. ال آی با دلخوری واضحی 

  :گفت

اومدی و همه چیز رو به هم ریختی. سید که دوباره تازه زندگیم داشت به آرامش می ر_ 

نه یه بار،  من هنوز زخم های سال های گذشته زندگیم و از دست دادن پدر و مادرم اونم

درم و اصرار های بی جای تو باعث شد پبار، یه بار وقتی خواستگاری بی مورد و بلکه د

طردم کنه و یه بار وقتی تو گفتی بعد طالق جایی برام توی اون خونواده نیست و مجبور 

نا رو ازم گرفت، ، اوشدم توی این تهران کوفتی بمونم و اون اتفاق و بعد تصادف نحس

 ود..خوب نشده ب

 .امروز وقت اشک ریختن نبودبیخ گلویش نشست، چندبار پلک زد. بغض 

ت کردم دوباره اومدی تا انتقام چی رو ازم بگیری؟ اصال مگه من چه بدی ای در حقّ_ 

 مش رو بگیری؟تقاکه بخوای ان

دست هایش را روی زانوهایش  که از ناراحتی اش بود نگاهش کرد. آرات با اخمی

 نشسته بود.  گذاشته و در سکوت

مه اتفاق و بعد اینکه شناسمت.. بعد اینه چرا انقدر عوض شدی آرات؟ چرا دیگه نمی_ 

قشه به خونه ت کشیدی تا خدمتکارت بشم و بتونی با خرد کردنم غرور من رو با ن

قط حرفش بود و شکسته گذشته ات رو پس بگیری تازه دم از عشق زدی، عشقی که ف

 .ته توی رفتارت ندیدمنه گذشخودش رو نه حاال و 

سرش را چندبار تکان داد و دست هایش را روی پاهایش  اخم هایش غلیظ تر شد.

 :مشت کرد



همیشه پیشت بودم  چرا انقدر بی انصافی ال آی؟ مثل گذشته، مثل همون سالهایی که_ 

 .چوقت من رو ندیدیو هی

خواستی که حاال شه به عنوان پسرعمو پیشم بودی، کی جلو اومدی و من رو یمتو ه_ 

 ؟گیری بابتش ازم جواب پس می

 :وی آرات تکان محکمی خورد و مردمک هایش لرزیدسیبک گل

 .همیشه سعی کردم با رفتارم عالقه م رو نشون بدممن _ 

اال آورد و او را به سکوت ب دستش را ال آی پلک هایش را محکم روی هم فشرد،

  :دعوت کرد و بعد گفت

بس دور و برم پر شد از عشقایی که فقط اسم عشق رو  آرات من خسته شدم از_ 

عشق هایی که بوی خودخواهی  شون داشتن. هر کی رو دیدم از عشق دم زد ولی همه

 منو می ون پر از خودخواهیه؟ندازه ابا شهروز چیه وقتی عشق توام به اداد. فرق توم  می

توام عذابم دادی  .هاتون، برای اینکه به خواسته خودتون برسین خواین برای خوشی

ه هروز رو انتخاب کردم و عشقت رو کچون من به جای اینکه تو رو انتخاب کنم ش

 روحمم ازش خبر نداشت ناخواسته پس زدم. 

ن با آن سخت بود پس مقاومتی اشک تا پشت پلک هایش آمد، حاال دیگر مبارزه کرد

ت و قلب آرات در آرام پلک زد و اشک هم به همان آهستگی روی گونه اش ریخ نکرد.

 سینه اش فشرده شد، خودش را بابت اشک های او سرزنش می کرد.

کردی، اگه روی خواسته ات پافشاری نمی کردی، اگه اون  اگه تو اون کار رو نمی_ 

زدی من  روز که کنار اون تخته سنگ به پات افتادم و ازت خواستم کوتاه بیای حرفی می



خ نمی افتاد، مقصر کرد و اینهمه اتفاق تل نمی کردم و پدرم منو طرد شبش فرار نمی

 االن من تویی آرات.  تنهاییِ

رات چشم هایش را بست، دنیا با همه عظمتش روی سرش خراب شده بود. این دختر آ

 .او انتقام گرفته بود زاظالمانه چه مظلوم بود و او در تمام این مدت 

عشق باشه،  ی که شبیه آفریننده من دیگه از این مدل عشق ها خسته شدم. عشق اونیه_ 

مگه عشق خدا این مدلیه که تو عشق رو اینطوری برای خودت تعریف کردی؟ انقدر 

 خواد نه گفتن! ثابت کردن می ،خودخواهانه و به نفع خودت.. عشق

 :صدایش لرزید، حنجره اش با تالش زیاد فقط توانست یک کلمه را بروز بدهد

 ال آی؟_ 

 :ش را به نگاه کدر و گرفته ال آی دوختاهشچشم های پر از خو

 .منو ببخش_ 

  :رحمی گفت ال آی با بی

 .برای این حرف دیره آرات_ 

یگر نمی توانست اجازه بدهد به همین سادگی ال آی خودش دست آرات مشت شد، د

 :را از او بگیرد. صدایش ناخواسته باال رفت

ما این بار اجازه حرف نزن.. من همیشه دیر رسیدم ا دیر بودن زاهیچوقت پیش من _ 

 .شه و دیره دم بگی که نمی نمی



د، به طرف ال آی رفت. باالی سرش ایستاد. ال آی با مکث سرش را تا ش از جایش بلند

حد ممکن باال گرفت که بتواند از پس قد بلندش چهره اش را ببیند. آرات با تمام 

 :احساسش زمزمه کرد

 .دم ستت نمیدیگه از د_ 

  :ی، زمزمه وار گفتال آی هم به همان آهستگ

 .پس ثابت کن_ 

حجاب همیشه سفت و کنده شد، به روسری روی سرش، به  نگاه آرات از چشم هایش

 :سختش نگاه کرد و عقب رفت، لب زد

 .کنم ثابت می_ 

******* 

ا می کرد. از زانوهایش را در آغوش گرفته بود و کانال های تلویزیون را بی هدف جابج

گذشته بود و او در ذهنش همه گذشته  رفتن ناگهانی آرات دو ساعتی آن قول اثبات و آن

های او را نسبت به خودش می دانست،  را مرور می کرد. حاال که احساس آن سال

ی داد که آنطور به هم بریزد، در آن روزها دیدش به او بهتر شده بود. بهش حق می

ها  عذاب کشیده بود، عذاب از دست دادن عشقی که سال ال آیسخت او هم به اندازه 

در سینه اش مخفی کرده بود تا موقعیت مناسبی برسد و آن را ابراز کند اما حضور 

ندی کشید و گوشی اش را از کناردستش همه چیز را به هم زده بود. نفس بلشهروز 

با روزهایی که ال آی ه مقایسبرداشت. حاال که خودش را به جای آرات می گذاشت، در 

هم همین حس را داشت و وحشت از دست دادن شهروز شب و روزش را پر کرده بود 



اتفاق چقدر ضربه خورده و چقدر ته بود، می دید که او هم در این قلش را گرفو ع

 برایش سخت بوده. 

با  پست جدید گذاشته بود.فت. برادرش پاشا ر موبایلش را روشن کرد و به اینستاگرام

ا خواند و پست را الیک کرد و برایش کامنت ر ذوق عکس هایش را نگاه کرد و کپشن

تساپ توانسته بود عکس برادرش اومی شد که با وجود اینستاگرام و  گذاشت. دو سالی

راز اب را ببیند و با او تصویری حرف بزند. در حرف هایشان جز احوالپرسی های ساده و

برنامه ریزی هایشان گفته ذشته و اتفاقاتش یا آینده و دلتنگی های عمیق، هیچ حرفی از گ

دور  تمام حرف هایی که آنها را از هم انگار هر دو دوست داشتند با فرار ازنمی شد. 

به خصوص از جانب ال اما دلتنگی شان  ،وانمود کنند که خوشحال هستند ،نگه داشته

 پیچیده در احساسی سرشار از دلخوری بود.  ،آی

********* 

شماره را گرفت و وقتی شروع به بوق زدن کرد انگشتش را روی بینی اش گذاشت. 

همایون که در حال خواندن شعری با صدای بلند بود سرش را تکان داد و خودش را 

 شاو پازل چیده شده روی صندلی اداری کارخانه عقب کشید و به پشتی اش تکیه داد 

 را برداشت. 

داد و امیدوار بود جواب بدهد.  س اینترنتی گوش میآرات به بوق های پشت سرهم تما

 :وقتی صدایش را شنید لبخند پهنی روی صورتش نشست

 گذره خارجی؟ زندگی الکچری خوش می_ 

 .صدای خنده اش، شباهت عجیبی به عموشاکرش پیدا کرده بود



ت سنگین شده جناب اقدیما گه گداری بهم سر میزدی ولی دیگه دو ساله سایه _ 

 .مدیرعامل

 :لبخند آرات محوتر شد

 .زندگی گرفتارم کرده_ 

 .که گرفتاری همه مونه آرات خان، یه بهونه جدید بیار اون_ 

اگه راست میگی خودت دستای این گرفتاری رو ببند و بیا، یکی اینجا خیلی چشم به _ 

 .راهته

ه بغض اشت کبار خشدار شده بود. شک ند صدای نفس عمیقش را شنید و صدایش این

 !کرده، از همان بچگی احساساتی بود

 حالش چطوره؟_ 

ب نشدن چون وقت خو اما نه، نیست.. زخمای دلش هیچ ؛کنه خوبه، قویه تظاهر می_ 

 .کسی نبوده که مرهمی روشون بذاره

چقدر گفتن این جمالت برای خودش سخت بود و صدایش لرزیده بود و چقدر 

ال آی را پیدا کرده اما وای  ،دانست که آرات میشنیدنش برای پاشا سخت تر بود. پاشا 

ترسید.  به روزی که از چگونگی این پیدا کردن خبردار شود.. آرات از آن روز می

 :سکوت که طوالنی شد گفت

 .باید بیای خوام همه حق و حقوقتون رو برگردونم.. می_ 

خواست  یپاشا تعجب کرد، انتظار چنین خبری را از پسرعمویش نداشت. خودش هم م

همین روزها به آرات زنگ بزند و بخواهد حق و حقوق ال آی را بدهد تا او بتواند 

 زندگی راحت تری داشته باشد. 



و چقدر اینجا کار دارم، بهت وکالت تام می  خودت میدونی که دارم تخصص میخونم_ 

 .دم

 .نه، خودت باید بیای_ 

 ت لحن او جا خورد. پاشا از جدیّ

نگاهی به همایون که به آنطرف اتاق رفته و پشت میز کنفرانس نشسته آرات زیرچشمی 

 :بود و با پازلش سرگرم بود انداخت و صدایش را کمی پایین تر آورد

 به خاطر اون باید بیای پرسید دلتنگی از چشماش می بارید. ال آی منتظره، وقتی ازت_ 

  :پاشا نفس عمیقی کشید و بالفاصله گفت

 .روقت بگی اونجامباشه پسرعمو، ه_ 

 .اولین فرصت بلیط بخر یتو_ 

همه شتابی که داشت جا خورد اما مثل همیشه احترامش را تمام و کمال نگه  از این

 :داشت

اونم به چشم، فقط باید یه کم بهم وقت بدی تا از دانشگاه و بیمارستان مرخصی _ 

 .بگیرم

 سرش را تکان داد.  ،انگار که پاشا می بیند

 کنم. خیلی وقته وکیلم پیگیرشه.  رو روبراه می ای من کاراتا تو بی_ 

 من واقعا انتظار چنین چیزی رو نداشتم. _ 

تون رو میدادم و خودم رو از بار این  دیر هم شده، خیلی وقت پیش باید حق و حقوق_ 

 کردم اما چون خبری از ال آی نداشتم نتونستم.  مسئولیت راحت می



دوست دارم اون اموال دست خودت باشه چون خیلی خوب میدونی که من هنوزم _ 

 کنی.  بهشون رسیدگی می

شتی صندلی تکیه داد و از زیر چشم به فضای بزرگ دفترش خیره شد، سرش را به پ

کرد وقتش شده که  خیلی خسته بود و این روزها بیشتر این احساس را داشت. حس می

 لوت و دور ببرد. تنهایی هایش را بردارد و با خودش به یک جای خ

 بیکار شدن سیصدتا کارگر دونی که چقدر درگیر کارای اینجا هستم، اگه ترس از می_ 

 نبود کارخونه رو هم تعطیل میکردم. 

 به ایل برم و همونجا کار کنم.  ،برگشتنتموم شدن درسم و خوام بعد از  من می_ 

را هرشب به محال ترین شکل ممکن تصور می کند، محال نگفت که او هم این آرزو 

 بودنش به خاطر تصور ال آی در کنارش در ایل و با همان مدل زندگی گذشته است. 

کارهای مربوط به تقسیم ارثیه عمویش با پیگیری های وکیلش سریع انجام شد. در تمام 

هی فقط از پشت مدت یک ماهه ای که ال آی دیگر به خانه اش نمی آمد و او را گا

شیشه خیریه دزدکی نگاه می کرد یا به بهانه ای به اتاقش می رفت، آرات هنوز داشت با 

خودش می جنگید. متوجه بود که چقدر قلب ال آی شکسته و حاال برای ترمیمش نیاز 

. ای اثبات عشقش به او را پیش می بردبه زمان دارد. او هم در سکوت داشت راه ه

ه جای حرف زدن، با سکوتی عمیق اما با کارهایی که می کند عشقش تصمیم گرفته بود ب

  :را همانطور که ال آی خواسته بود به او اثبات کند. فیروزه دیشب گفته بود

تا وقتی یاد نگیری برای به دست آوردن چیزی که برات ارزشمنده بجنگی همه _ 

از عمرش گذشته هرچقدر هم که عمیق باشه یا  ،احساست بی ارزش به نظر می رسه

باشه. تو قراره یه بچه رو بزرگ کنی و به سروسامون برسونی اما اگه شجاعت جنگیدن 

 برای آرزوهاش رو بهش یاد ندی یه قسمت بزرگ پدرانگی هات لنگ میزنه. 



  :به چشم های عمیق و همیشه شناور در هاله ای از اشکِ فیروزه نگاه کرد و پرسید

رای عشقم بجنگم و بعدش هم به خاطر همون ب واستمپس چرا وقتی ده سال پیش خ_ 

  بهم می گفتی من کار اشتباهی کردم؟چرا نگیدن روی حرفم موندم سرزنش شدم،؟ ج

چون باید بدونی کجا جنگیدن خوبه و کجا سکوت و احترام به انتخاب بقیه.. وقتی دل _ 

ی و این یه کسی باهات نباشه می تونی برای به دست آوردن دلش بجنگی و تالش کن

اما وقتی دل کسی باهات نیست اما در عین حال دلش با یکی دیگه ست،  ،باید محکمه

دم رو به ای جنگیدنت وجود نداره اما نباید اون آدیگه جایی برای موندنت و دلیلی بر

  خاطر انتخابش سرزنش کنی، اینم یه باید محکمه!

وزه است. او خیلی اشتباه کرده حاال که دقیق تر فکر می کرد می دید چقدر حق با فیر

جاده های زیادی وجود  ،بود و حاال نوبت جبران بود و برای این جبران و این جنگ

 داشت که باید دانه به دانه با پای پیاده طی می کرد و او از مهم ترین راه شروع کرده بود. 

********** 

در خیریه بهش از وقتی در احساسات عمیق او پیچیده شده بود، حس خفگی خاصی 

دست میداد. از هر دیداری با او فراری بود و نسبت به هر سوالی راجع به او جبهه می 

گرفت. به ظاهر مشغول خواندن پرونده مراجع جدید بود اما ذهنش درگیر زندگی پرپیچ 

 :و خمش بود که با صدای زیبا به خودش آمد

مثل گذشته با همه انرژی و برای اینکه ثابت کنی همون آدم گذشته ای، که هنوزم _ 

 ت به سر کارت میای و پشت این میز میکنی هر روز با جدیّ توجهت داری کار می

 شینی اما اصال حواست اینجا نیست.

 :سرش را بلند کرد و به او که منتظر و با دلسوزی نگاهش می کرد، گفت 



 .حواسم جمعه، نگران نباش_ 

اعته داری یه صفحه س م چون می بینم که نیمنمی تونم نگران دوستم نباشم، نمی تون_ 

 خونی و هنوز تموم نشده.  رو می

رفت، دستش را روی شانه او گذاشت و با محبت  از جایش بلند شد و به سمت ال آی

  :گفت

چرا این روزا انقدر توی خودتی؟ چه مشکلی تونسته انقدر به همت بریزه که تا این _ 

 ق داشتی بی انگیزه بشی؟حد نسبت به کاری که انقدر بهش عش

ختی قورت داد و به زیبا نگاه کرد. چطور می توانست از اتفاقات س آب دهانش را به

کرد بدون اینکه به  عجیب زندگی اش بگوید؟ اصال از کجای این داستان شروع می

اولش برود و تمام آن روزهای عجیب را دوباره یادآوری کند؟ زندگی اش مثل کالفی 

رده بود و برای باز کردن گرهش باید تمام نخ ها را باز می کرد، باید به بود که گره خو

 اول اولش می رسید.

  :نفس بلندش را با آه بیرون فرستاد و گفت

 چیزی نیست، یه سری مشکل با همسایه ام دارم که ذهنمو به هم ریخته. _ 

  :زیبا سرش را خم کرد و دست ال آی را به دست گرفت

 خواد. حل میشه.  نمیکه اینهمه فکر کردن و اذیت شدن  م، اینالهی قربونت بش_ 

  :سرش را تکان داد. سرش در حد انفجار درد می کرد. با صدای خشداری گفت

 می تونی به آقای فتحی بگی برام مرخصی رد کنه؟ سردرد بدی دارم نمی تونم بمونم. _ 

 حتما.  ،آره عزیزم_ 



از اتاق خارج شد. هنوز از سالن  ،زیباکیفش را برداشت و با خداحافظی کوتاهی از 

این  ش به زمین چسبید و نفسش سنگین شد.بود که صدای او را شنید. پاهای دهنش جخار

ش رد شد و امی افتاد. وقتی او از کنار شانه روزها از دیدنش به چنین حال و روزی 

سرش را بلند کرد  ،تسلیم شدن در برابر سنگینی نگاه او مکث زیاد وروبرویش ایستاد، با 

 و نگاهش کرد. 

 این وقت روز کجا میری؟_ 

را  نگاهش از چشم های منتظر آرات به اخم های کمرنگش کشیده شد و با دست اتاقش

 :نشان داد

 .یه کار ضروری برام پیش اومده باید برم_ 

  :آرات با شک پرسید

 چه کاری؟_ 

  :هم فشرد و بعد با لحن تلخ و تندی گفت ال آی چشم روی

 باید بابت هرچیزی بهت توضیح بدم؟_ 

آرات لحظه ای عمیق نگاهش کرد، این دختر پریشان به نظر می رسید، اصال شبیه 

  :روزهای اولی که او را در خانه اش دیده بود، نبود. سرش را به طرفین تکان داد و گفت

گذره و  ی اما من باید بدونم توی زندگیت چی میتو هیچ توضیحی بهم بدهکار نیست_ 

 .چه حال و روزی داری

 :اال انداخت و پوزخند زدب با خونسردی ظاهری ابروهایش را

 دگی خصوصی کارمندات برات مهم باشه.فکر نمی کردم زن_ 



به این لوس شدن گاهش کرد. دوست داشت لبخند بزند.. آرات به همان خونسردی ن

را محکم بین  او ،لرزاند با صدای بلند بخندد یا در آرزویی هایی که دلش را می

 بازوهایش فشار دهد.

  :ال آی با اخم غلیظی به لبخند بی جایش نگاه می کرد که آرات گفت

 باید باهات حرف بزنم، بیا بریم برسونمت. _ 

این عادت استفاده از کلمه باید رو هیچوقت نمی تونی کنار بذاری، حتی حاال که دیگه _ 

 خان نیستی. 

  :برخالف لحن پر از حرص ال آی، آرات با صدا خندید و گفت

 می تونم از کلمه خواهش هم استفاده کنم. _ 

ه افتاد اشین او که گوشه ای از حیاط خیریه بود رارفت و به سمت م ال آی از در بیرون

  :و با غیظ زیر لب گفت

 .خوره نباشی، اگه قرار باشه خودم بخوام، به دردم نمی خسته_ 

زد شبیه  آرات شنید و لبخند زد. غر زدن هایش را هم دوست داشت، وقتی غر می

 نوجوانی اش می شد. 

این روزها که او را می دید و مدام یاد  ت بگذراند.ال آی دلش نمی خواست کنار او وق

تغییر حاالت را اصال د، قلبش تندتر می تپید و او این رف های شب تولدش می افتاح

دوست نداشت. بعد از شکستی که با شهروز تجربه کرد از هر پیشامد این شکلی ای می 

 ترسید اما قلب تا وقتی هنوز حیات دارد می تواند بتپد و عاشق شود. 

چپ چرخید و با نگاه کوتاهی به به محض اینکه از خیریه خارج شدند کمی به سمت 

  :نیمرخ آرات پرسید



 خب چه کاری باهام داشتی؟_ 

  :آرات با خنده کوتاهی گفت

 چرا انقدر عجله داری؟_ 

 خوام زودتر حرفت رو بزنی تا بتونم برم.  می_ 

  :چهره اش سخت شد، با لحنی امری گفت

 خودم می رسونمت.. فکر نکن وسط راه پیاده ت می کنم. _ 

  :آی اخم کرد. زیرلب گفت ال

 .زورگو_ 

آرات شنید اما به روی خودش نیاورد. از عمد تا نیمه راه ساکت ماند و حرفی نزد و از 

ذیت کردن این دختر خیلی می خوشحالی زیرپوستش دوید. ا ،حرص خوردن ال آی

  چسبید!

سمتش وقتی ال آی پوف کالفه ای کشید، پق خنده را زد و نگاه شاکی ال آی که به 

انه تسلیم باال گرفت و با هایش را از فرمان جدا کرد و به نشچرخید، یکی از دست 

  :صدای خندانی گفت

  .اهت رو از روم بردار و به جوونیم رحم کن، االن کارمو میگمباشه، فقط اون نگ_ 

ودش سردرآورده. آن هم ال آی نمی دانست این روحیه شوخ طبعی یکهو از کجا در وج

 که او در حال جنگ با احساسات جدید و عجیب خودش بود.  یدر شرایط

  :با صدای آرات حواسش جمع شد

 فردا بیا به دفترخونه ای که اسم و آدرسش رو برات می فرستم. _ 



 :ال آی با تعجب پرسید

 برای چی؟_ 

 :آرات نگاهش را از روبرو نکند

 .تی بیای خودت می فهمیوق_ 

 گه فردا نمی تونم...ولی من امروز مرخصی گرفتم دی_ 

  :میان حرفش دوید، با لحن محکمش گفت

 دم.  خودم به آقای فتحی خبر می_ 

 .کنه قبول نمی_ 

 نمی تونه قبول نکنه، مثال رئیسشم. _ 

ه بود، به پشتی صندلی تکیه داد از قرار فردا پیدا نکرد رال آی که هیچ بهانه ای برای فرا

 و دست به سینه به بیرون خیره شد. نمی دانست برای چه کاری باید به دفترخانه برود. 

صدای آرات وقتی آنطور گرفته به گوشش خورد، از گوشه چشم نگاهش را به صورت 

 :سخت شده او روانه کرد

حال و روز از  این حصاری که دور خودت کشیدی چیه؟ چرا نمی ذاری کسی_ 

 ترین آدم زندگیته.  حتی برادرت که نزدیک زندگیت خبردار بشه؟

  :نگاهش را کامل به سمت او چرخاند، با لبخند کجی گفت ال آی

زنی و باهاش در ارتباطی و به  همون برادری که تو بیشتر از من باهاش حرف می_ 

 ر تو؟براد سماً برادر منه و ردیدنش هم رفتی؟ همون برادری که اسماً



 .شه که از جواب دادن فرار کنی حق بودن حرفت رو قبول دارم اما این دلیل نمی_ 

شدند به سمت چراغ  ال ای نگاهش را به آدم هایی که از خط کشی خیابان رد می

  :ود کشید و با صدای آهسته تری گفتب قرمزی که تازه شمارش اعدادش شروع شده

برنمیاد دلیلی نداره با ستش بهم نمی رسه و کاری از دستش وقتی انقدر دوره که د_ 

 گفتن یه سری حرف ها نگران و ناراحتش بکنم. 

اینکه به فکر برادرت باشی خوبه اما این اندازه فرار از گذشته یا حرف زدن درمورد _ 

بری، تبدیلت می کنه به یه آدم تنها که همیشه  مشکالت و دردهایی که ازشون رنج می

شه به بخشی  بعد از یه مدتی تبدیل می بری.. ری با خودت می ی رو هرجا که میتنهای

بودن با آدما پیدا نمی کنی و زندگی  اونوقته که دیگه هیچ میلی برای ،از وجودت

سازی، این زندگی هم اونی نیست که انگیزه یه عمر تالش کردن یه  یمجدیدی هم ن

 .انسان باشه

 تو نگران زندگی جدید منی؟_ 

 نباید باشم؟_ 

 :ال آی یک تای ابرویش را باال برد و با لحن پر تمسخری پرسید

  ؟به چه عنوان_ 

 :آرات آب دهانش را پرصدا قورت داد و صدایش خشدار شد

کنه نسبت بهت وظیفه ای داره.. از اون مهمتر، همون  با عنوان پسرعمویی که حس می_ 

 ه یه زمانی دوستت داشت. ی کبرای خودش داره، با عنوان کس دلیلی که قلبم

ذشته ای که به کار برده بود جا ال آی از تلخی پیچیده در جمالت او بیشتر از فعل گ

 چون این تلخی حسرتی را نشان میداد که با جمله هایش تناقض داشت.  ،دروخ



این فعل گذشته یعنی همه حرف های شب تولدت هم مربوط به همون ده سال پیش _ 

 بود. 

 میاد اگه اینطور باشه برای هردومون بهتره.  به نظر_ 

کرد. سرش را تکان داد. سنگینی نگاه او را حس کرد اما نگاهش را ال آی بی دلیل بغض 

  :از روبرو نکند و با صدای گرفته ای گفت

 درسته، اینطوری برای هردومون بهتره. _ 

ایش را روی هم چراغ سبز شد. ال آی نگاهش را از بیرون گرفت و به آرامی پلک ه

گذاشت. آرات با تیک آف بلندی حرکت کرد. تار سیدن به مقصد هیچ کدامشان حرف 

شان پر از حرف های ناگفته ای بود که به زبان نمی آمد. وقتی پیاده  نزدند اما سکوت

  :شد، قبل از اینکه در را ببند آرات خم شد و گفت

 قرار فردا یادت نره، نه صبح اونجا باش. _ 

  :سرش را تکان داد. آرات گفت ال آی

نت بابت اینکه تو اینکه به داخل دعوتم نمی کنی پیشکش، اما اعتراض به تشکر نکرد_ 

 دلم نگه دارم.  یوونم تت یمرو رسوندم رو ن

 خودت به اصرار من رو رسوندی. _ 

فت و در را بست. آرات لبخند کمرنگی زد و با نگاه به او که وارد ساختمان این را گ

  :شده بود، زیرلب گفت

 ی.. تو فقط باش، هر جور که باشی. اشهمیشه باشی، حتی اگه انقدر تلخ بکاش _ 

******* 



وارد دفترخانه شد. تنها چیزی که فکرش را نمی کرد این بود که  با همان تعجب و سوال،

با وارد شدن به آنجا نگاهش به کسی بیفتد که روی صندلی نشسته بود و با دیدنش 

بود. دستش را به دیوار ش که او سالها منتظر د عمیقی روی لب هایش نقش بستنلبخ

گرفت تا پاهای کم توانش باعث افتادنش نشود. پاشا از جایش بلند شده بود و داشت با 

قدم های بلندی به سمتش میرفت. نگاهش روی برادری که گذر سالها از او یک جوان 

و را دست پاشا روی بازوهایش نشست و ا قتیمتفاوت و جذاب ساخته بود خیره بود. و

رد انداخت و  جلو کشید، با قرار گرفتن سرش روی شانه او، اشک داغی روی گونه اش

، گرم شد. دست های لرزانش را باال آورد و دور او حلقه کرد و با قلبش از این حس

 :ناباوری زمزمه کرد

 پاشا؟_ 

 اهر قشنگم؟جون دلم خو_ 

 !لرزید. باورش سخت بود، خیلی سخت لب هایش از شدت بغض

 تو اینجایی؟ من خواب نمی بینم؟_ 

  :پاشا با نم اشک توی چشمانش، بوسه ای به سر ال آی زد و نفس عمیقی کشید

 فدات بشم، منو ببخش.. منو بابت همه این سالهایی که تنهات گذاشتم ببخش_ 

کرد.  هم برخورد میاشک تا چانه اش رسیده بود، از شدت هیجان دندان هایش به 

 :تکرار کرد

 نگو.. نگو اینطوری. _ 

پاشا او را به سختی از خودش جدا کرد و با لبخندی غمگین به اشک هایش نگاه کرد. 

دستش را جلو برد و خیسی صورت خواهرش را پاک کرد اما اشک خودش از چشمش 



شکسته  ال آیپایین چکید. سرش را پایین انداخت و لب هایش را به هم فشرد. چقدر 

 رسید. ا به نظر میه نظر می رسید.. چقدر خسته و تنهتر ب

  :ال آی دستش را گرفت و گفت

 کی اومدی؟_ 

 .یه ساعت پیش رسیدم، از فرودگاه مستقیم اومدم اینجا_ 

 :ال آی با عشق نگاهش کرد

 خوش اومدی عزیزدلم. _ 

نشسته بود و نگاهشان  پاشا او را دید که روی صندلیسرش را چرخاند و از پس شانه 

چ اثری از آن لبخند نبود. اگر هایش هی در نگاهش لبخند موج میزد اما روی لب می کرد.

تنها دلیل آمدن پاشا خواسته او باشد، باز هم برای ال آی دیدن پاشا کافی است تا همه 

یش قلبش با تمام وجود گرم شود. این دیدن به هر دلیلی غیر از او هم باشد اهمیتی برا

 ندارد، عشقش به پاشا خالصانه و بی قید و شرط بود. 

 :با حالتی سوالی به پاشا نگاه کرد

  .دونم برای چی اینجام من هنوز نمی_ 

  :پاشا با ابرو به آرات اشاره کرد

 مون رو بهمون برگردونه.  ارثحق پسرعمو میخواد _ 

شد. سرش را به نیدن این حرف به اندازه ای جا خورد که چشم هایش درشت شاز 

 :طرفین تکان داد و با ناباوری پرسید

 راست میگی؟_ 



فتند. ال ر پاشا با لبخند محوی سر تکان داد. دست ال آی را گرفت و به سمت صندلی ها

حالی جوابش را داد. دیدن اشک به آرات سالم داد و او با صدای محکم و سرآی زیرلب 

ا خوب کرد. انگار امروز می توانست های از سر شوق ال آی بعد از مدت ها حالش ر

راحت تر نفس بکشد. کارهای انحصار وراثت و برگرداندن تمام اموال پدری شان تا ظهر 

طول کشید. پاشا و ال آی سندها را امضا کردند و چقدر ال آی تعجب کرد وقتی فهمید 

 شود. بخشی از آن کارخانه مال پدرش بوده و حاال به نام آن دو می

  :بانکی ای مقابلش گرفت و با نگاهی به چهره او، گفت آرات کارت

سهم پاشا رو  ریختم که از کارخونه بهتون رسیده.توی این حساب همه سودهایی رو _ 

هرماه براش می ریختم تا اونجا برای زندگیش خرج کنه اما سهم تو رو توی این حساب 

 جمع کردم. 

ست آرات خیره شد، آرات کارت را وقتی ال آی مکث کرد و با حیرت به کارت درون د

  :تکان داد و زمزمه وار گفت

 .بگیرش_ 

اهش کرد، هیچ فکرش را نمی کرد او این کار را بکند و ال آی سرش را باال آورد و نگ

ش است از خانواده و ایلش طرد شود، ها برای کسی که فکر می کرد حقّ  تمام این سال

 سود کارخانه را جمع بکند. 

  :ش لبخند زد و گفتآرات به نگاه

 من اون آدمی که نشون میدم نیستم، خودتم خوب میدونی_ 

من فقط میدونم از یه جایی به بعد دیگه نشناختمت، انقدر در نظرم عوض شدی که _ 

 ردن ی قبلیم رو با یه آدم جدید عوض کفکر کردم پسرعمو



با صدای ال آی کارت را گرفت و داخل کیفش گذاشت. آرات سرش را جلو کشید و 

  :آهسته ای گفت

 حاال همون پسرعموی قبلی دوباره برگشته و قراره تمام بدی هاش رو جبران کنه. _ 

 به اسم عشق؟_ 

 به رسم عاشقی._ 

چشم های آرات از خوشحالی برق میزد اما ال آی علی  ظه ای نگاهش کرد.ال آی لح

رغم تمام خوشحالی هایش بابت دیدن برادرش و پولی که می توانست آرامش را به 

و ببخشد  زندگی اش برگرداند، حس دوگانه ای داشت و نمی توانست آرات را بپذیرد

  .دیر می رسید شهداد، او همی ها باید این کارها را انجام میچون خیلی قبل تر از این 

سرش را به طرفین تکان داد، کیف را روی شانه اش انداخت و با نگاهی که رنگی از 

  :تاسف گرفته بود گفت

  دم ازت خواستم؟ چه فایده ای داره؟بعد از اینکه خو_ 

داد که بدبین باشد. با دست به وکیلش که  آرات با خونسردی لبخند زد، به او حق می

 ایستاده بود اشاره کرد:کنار میز دفتردار 

  .اون کسیه که می تونه حقیقت رو بهت بگه، تمام اسناد و مدارکش هم هست_ 

ت صندلی ها رفت و ال آی ابروهایش را به هم نزدیک کرد. وقتی آرات چرخید و به سم

اهی به وکیل انداخت و جلو کنار پاشا نشست، سر ال آی به سمت چپ چرخید و نگ

 رفت. 

 .خسته نباشین_ 



وکیل آرات با لبخند جوابش را داد و قبل از اینکه ال آی چیزی بپرسد یا حرفی بزند 

  :گفت

آرات چندماهه پیگیر کاراتون بوده تا بتونه حق و حقوق شما و  تبریک می گم خانم._ 

 رگردونه. ب برادرتون رو

 پس چرا چیزی بهم نگفته بود؟_ 

 :با خنده جواب دادوکیل 

انقدر مرموز میشه؟ ولی  اید ازتون بپرسم چرا گاهیب ت، منآرات پسرعموی شماس_ 

 شده.  هم همیشه شامل حال من مهربونیش

ال آی خوب که فکر می کرد یادش می آمد که آرات همیشه با او هم مهربان بود، فقط 

ن هم شد و رنگ عوض کرد که حاال دلیل آموقع خواستگاری شهروز رفتارش عجیب 

ات همیشه یک خان دوستداشتنی و مهربان بود. حاال برایش روشن شده است. آر

 زدند.  کرد، باز هم خوبی هایش از او جلو می هرچقدر هم تظاهر به بدی می

 

 :در را باز کرد و کنار ایستاد

  .بفرما تو داداش خوشگله_ 

 وارد خانه اش شد و با لبخند در را بست. خنده وارد شد. ال آی هم پشت سرش پاشا با 

پاشا برو توی اتاق لباسات رو عوض کن چمدونت رو هم بذار همونجا، اونجا مال _ 

 توئه. 

  :پاشا که تازه از نگاه کردن به خانه فارغ شده بود به سمتش چرخید و پرسید



 پس خودت چی؟_ 

 :زد. لبخند زد حرف زدنش لهجه دار شده بود، فارسی را با لهجه انگلیسی حرف می

 کردم همین بود.  قبال هم که با دوستم زندگی می ن نباش..، نگرامن عادت دارم_ 

کر کرد و به سمت اتاق رفت. ال آی به سرعت مانتو ور وسری اش را شپاشا با لبخند ت

وی کاناپه ر درآورد، دستی به موهایش کشید و به آشپزخانه رفت. وقتی پاشا برگشت و

ش داخل سینی گذاشت. پاشا با نشست، لیوان ها را از چای پر کرد و همراه خرما و کشم

 :دیدن چای و کشمش چشم هایش برق زد. ال آی خندید

 .از اول شکمو بودی_ 

 .چه جورم_ 

خنده ال آی بیشتر شد. امروز به اندازه کل این چندوقت خندیده بود آن هم از ته دل. 

و ه او انداخت. پاشا خم شد و موهایش را بوسید نار پاشا نشست و دستش را دور شانک

  :دستش را نوازش وار به موهای ال آی کشید

 وض شدی ال آی؟ چرا انقدر شکسته به نظر میرسی؟چرا انقدر ع_ 

 .ن در ذوق میزدسعی کرد لبخند بزند اما تلخی آ

 .سختی های زندگیه دیگه، برای همه هست_ 

 پس چرا قتی ازت می پرسیدم همه چیز روبراهه می گفتی آره؟_ 

 ل و هوای زندگی روبراهه. من دروغ نگفتم، حا_ 

 پس حال خودت چی؟_ 

 منم خوبم، زمان همه چی رو حل میکنه.. نگرانم نباش_ 



چین های ریز کنار چشم های ال آی و تارموهای سفیدی اما نگاه پاشا پر از نگرانی بود. 

که البالی خرمن موهای مشکی اش بدجور در ذوق میزد، این چهره خسته و چشم هایی 

 که دیگر برق گذشته را نداشتند، حرف هایش را بدجور زیر سوال می بردند. 

 زمان هر مشکلی رو حل نمیکنه، گاهی فقط اونا رو عادی میکنه. _ 

 :وست نداشت این بحث ادامه پیدا کند. با لبخند پرسیدال آی د

 زندگی تو چطوره؟ همه چی روبراهه؟ تنبل خان هنوز عاشق نشدی؟_ 

 :پاشا با دلخوری نگاهش کرد

 مورد مشکالت و رنج هات فرار کردی؟  چرا همیشه از حرف زدن در_ 

گونه ریش دار به سمت برادرش چرخید، کامال روبروی او قرار گرفت و دستش را روی 

 :ذاشت. در چشم هایش نم اشک نشسته بودگبرادرش 

دیگه فرار نمیکنم، حرف میزنم.. به وقتش از همه چیز بهت میگم. به اندازه همه این _ 

 هایی که نبودی باهات حرف دارم، ازت گله و شکایت دارم.  سال

ان های چای پاشا لبخند زد. سرش را تکان داد. ال آی دستش را عقب کشید و به لیو

 :اشاره کرد

 سرد نشه. _ 

  :پاشا لیوانش را برداشت. نیمی از چای را یک ضرب خورد و بعد پرسید

انگار منتظر تعارفت بود و  رات نکردی تا باهامون بیاد اینجا؟چرا هیچ تعارفی به آ_ 

 دلش میخواست امروز کنارمون باشه. 



و در خانه آرات خبر نداشت که ا احتماال برادرش از اتفاقات این چندوقت و کارکردن

  انقدر راحت چنین سوالی میپرسید.

 :جرعه ای از چایش خورد و بعد یک مشت کشمش برداشت

خودت می دونی که چه اتفاقی بینمون افتاد و اون بود که باعث شد من نتونم بعد  _

اش به همین راحتی ب عروسی به خونه مون بیام و رفت و آمد کنم. ازم توقع نداشته

 ببخشمش و جوری وانمود کنم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. 

باهاتی می کنن، نمیشه رابطه خونی رو با این چیزا آدما همه شون توی زندگی یه اشت _

 قطع کرد. 

 لبخند کجی روی لب های ال آی نشست:

ف کنم که چه تو از اتفاقاتی که توی این مدت افتاده خبر نداری، اگه برات تعری_ 

درآوردم درحالی که  ماجراهایی پیش اومد و من چطوری از خیریه اون برای کار سر

 زدی.  روحمم خبر نداشت، انقدر راحت در مورد بخشیدن حرف نمی

 :پاشا با حالتی سوالی ابروهایش را به هم نزدیک کرد

 .می تونم بفهمم، تعریف کن _ 

  :رفت با صدای بلندی گفت آشپزخانه می ال آی از جایش بلند شد و در حالی که به

 .میخوام برات کوفته بذارم، یادمه عاشق کوفته های مامان بودی_ 

پاشا به خوبی متوجه شد که دراد از ادامه حرف زدن فرار میکند اما به روی خودش 

  :نیاورد و با لحنی پر از محبت گفت

 .من عاشق تو و دستپختتم_ 



 .هنوز نخوردی که_ 

 عاشقشم.  نخورده_ 

از ته دل لبخند زد. کاش می دانست که با این لبخندها چقدر در نگاه آرات دوستداشتنی 

 رسد.  تر به نظر می

 . پاشا گفت:پاشا را صدا زد ،سر شام، ال آی

 جونم؟_ 

  :در جواب مهربانی پاشا لبخند زد و با لحنی گرفته پرسید

 میخوای برگردی؟_ 

 را بلند کرد. دستش را به سمت ال آیپاشا قاشق را داخل کاسه چینی رها کرد و سرش 

 :که با بغض نگاهش می کرد دراز کرد و دست او را گرفت

 مجبورم خواهری، هنوز تخصصم رو نگرفتم، نمی تونم درسم رو نصفه ول کنم. _ 

 :ر تکان دادس ال آی آب دهانش را قورت داد و

 درکت می کنم. _ 

  :م هایش پر از خواهش شدچش

اما بهم قول بده به محض تموم شدن درست برگردی ایران، من دیگه دلم نمیخواد از _ 

 تو دور باشم. 

 :پاشا دستش را روی چشمش گذاشت

 به روی چشمم، تو فقط امر کن. _ 



  :ال آی لبخند زد. پاشا برایش کمی آب ریخت و لیوان را به سمتش گرفت

 بشی، دیگه هم تا وقتی اینجام چشمات رو اشکی نبینم که دلم می بخور یه کم آروم_ 

 گیره و مسافرت کوفتم میشه. 

 ال ای نم اشک را از چشم هایش پاک کرد و تند تند سر تکان داد. 

 میخوام برم ایل، باید زن عمو و آی سودا رو ببینم. _ 

که داشت  به پاشا نگاه کرد قاشق پر از غذایی که باال برده بود نیمه راه ماند، از زیر چشم

 می پرسید:

 توام میای؟_ 

این سوال را با خونسردی خاصی پرسیده بود اما قلب ال آی را حسابی لرزانده بود. تا 

حاال به برگشتن فکر نکرده بود. به قدری در فکر فرو رفت که پاشا ترجیح داد سکوت 

کند تا او افکارش را سروسامان بدهد. بعد از غذا در جمع کردن سفره و شستن ظرف ها 

 ای کفی را از ال آی می گرفت و زیر آب می شست. به خواهرش کمک کرد. کاسه ه

  :گفت و منّ ال آی نگاهی به نیمرخ پاشا انداخت و با منّ

 د اینکه.. با.. با تو برم ایل... وراون حرفت در م_ 

وقتی سکوت کرد و جمله اش را نیمه تمام گذاشت، پاشا نگاهش کرد و با خونسردی 

  :تمام گفت

 ام بیاجدی بودم.. تو_ 

 ولی من..._ 



تنها دلیل تو برای نرفتن آرات  موقع دیگه پات رو توی ایل نذاشتی.می دونم از اون _ 

بود که حاال اون دلیل رفع شده.. کار اشتباهی نکردی که از برگشتن به خونه ت ترس 

 داشته باشی. 

برای دختر شاکرخان، دختری که همه اون رو مقصر مرگ پدرش می دونن، دختری _ 

سخته که کرد و همه اونو طرد کردن، خیلی  موش رو به خاطر یه پسر غریبه ردکه پسر ع

دنش همه اون خاطره ها یادشون میاد و نمی ین مردمی برگرده که میدونه با دیدوباره ب

فراری شد  دونه با چه نگاهی بهش که حاال توی همون انتخابی که به خاطرش دختر

خیلی سخته فکر نکردن  ه، نگاه می کنن..عتاد از آب دراومدشکست خورده و شوهرش م

 ه عواقب این کار و برگشتن به ایل.ب

پاشا شیر آب را بست. شانه های ال آی را گرفت و مجبورش کرد که به سمتش برگردد، 

  :د و با اطمینان گفتش در چشم های نگرانش خیره

ضاوتی گردی به جایی که بهش تعلق داری، هیچ حرف و ق برادرت برمی تو همراه_ 

اجازه هم نمیدم  با خودم نبرم حتی اگه شده به زور..نمی تونه باعث بشه که من تو رو 

 یه نفر هم چپ نگاهت کنه یا حرف بیخودی بزنه. 

  :دستش را روی صورت ال آی گذاشت و با نوازش گونه اش گفت

 خب؟_ 

 :ال آی کودکانه لب زد

 قول میدی؟_ 

 قول میدم.. نمیذارم هیچی اذیتت کنه. _ 



، اشکش را با لبخندی کنترل کرد و داده بودلب های ال آی لرزید اما چون به پاشا قول 

 سرش را خم کرد و به سینه پاشا تکیه داد و تشکر کرد. 

 .پاشا با لبخند سر خواهرش را در آغوش کشید

اش در کانادا و فرهنگ آنجا که آن شب تا نیمه های شب بیدار بودند و پاشا از زندگی 

خیلی وقت ها برایش اذیت کننده است و هیچ شباهتی به فرهنگ خودشان ندارد و مدل 

زندگی هایی که دیده تعریف کرد. از درسش که تمام انگیزه اش برای ماندن در کانادا و 

ها  دوام آوردن به دور از او و خانواده و کشورش بود، از سختی هایی که در این سال

هایی که برای ال آی داشته حرف زد. سه سال  ده و از تمام دلتنگی ها و نگرانیکشی

 هم باید در کانادا به سر می برد و تخصصش را هم میخواند و بعد به ایران برمی ردیگ

گشت. از تصمیمش برای برگشتن به ایل و کار کردن برای مردم خودش حرف زد و 

 ندهد ال آی حتی یک روز هم تنها زندگی بکند.  قول داد که بعد از برگشتنش اجازه

****** 

ود که به ایل می روند. لبخندی پهن روی لب های آرات نشسته بود. ب به آرات خبر داده

 :وقت جبران بعدی بود. به پاشا گفته بود

 شما برین، منم یکی دو روز بعد میام، جوری که لو دادنش گردن تو نیفته. _ 

س می زد که هنوز هم قلبش گیر ال آی است اما می دانست که به پاشا خندیده بود. حد

 ی چقدر زحمت میخواهد. ست آوردن دل دختر سرسختی مثل ال آد

ن احساسات مختلفی را تمام طول راه برای ال آی مرور خاطره هایی بود که هر کدامشا

 ردند.حاال فصل قشالق بود و ایلش در دشت مغان به سر می بمی نشاندند.  در قلبش



وقتی به آنجا رسیدند که صبح بود و هوا هنوز سردی زیادی داشت. پالتواش را به 

خودش چسباند و به پاهای سستش به سختی حرکت داد تا از ماشین پیاده شود. پاشا 

نگاهی به چهره رنگ پریده او و نگاه خیره اش به آالچیق هایی که با ده، بیست قدم 

اخت و جلو رفت. دستش را به سمت ال آی گرفت و ال فاصله از آنها قرار داشت، اند

 :آی قدمی عقب گذاشت و سرش را به طرفین تکان داد

 .یا گرفتن دست کسی ،م بیام، بدون کمکمیخوام خود_ 

 پاشا لبخند زد. در دلش خواهرش را بابت تالش برای این محکم بودن تحسین کرد.

ال آی بیشتر اوج می گرفت و  تپش های قلب هرچه به آالچیق ها نزدیک می شدند،

از اشک تارتر می شد. آرات به مادرش خبرداده بود که مهمان دارد اما وقتی  شچشم های

از آالچیق بیرون آمد، باز هم با دیدن پاشا زن عمویش را با صدای بلند صدا زد و سودابه 

سست شده. دستش را جلوی دهانش ن دو به قدری جا خورد که حس کرد زانوهایش آ

رویش ایستاده بودند نگاه کرد. پاشا با لبخند جلو رفت گرفت و با ناباوری به آنها که روب

 :و سرش را خم کرد

 خوای حاج خانوم؟ اونم مهمون خارجی! مهمون نمی_ 

لب های سودابه از بغض لرزید، خدا می داند چند سال انتظار دیدن این پسر 

 !دوستداشتنی را کشیده بود

 .کم، خوش اومدی عزیزدل سودابهپسرقدمت روی چشمم _ 

پاشا چندبار پلک زد تا گریه نکند. نگاه سودابه از پاشا به سمت ال آی که چند قدم 

و قدمی ود و فقط نگاهشان می کرد، کشیده شد دورتر از آنها سرجایش میخکوب شده ب

  :جلو رفت و با بغض و صدایی لرزان گفت



 ال آی!_ 

و در بین ایل.. سودابه پشت  نجا می بیند، جلوی آالچیق هاره ایباورش نمیشد او را دوبا

ح ببیند اما حاصل اضسر هم پلک زد تا تاری دیدش بهتر شود و بتواند سودابه را و

تالشش قطره اشک هایی بود که به سرعت صورتش را خیس کردند. سودابه جلور فت 

آغوش او انداخت، و آغوشش را برایش باز کرد و وقتی ال آی با هق هق خودش را در 

  :سودابه چند بار روی سرش را پشت سر هم بوسید و با گریه گفت

 چرا انقدر دیر کردی دخترجون؟ می دونی چند ساله منتظر برگشتنتم؟ _ 

 کسی منتظر من نبود زن عمو _ 

  .ز همه بیشتر آراتابود دخترکم، بود.. من و آی سودا و _ 

 و صدایش لرزید:محکم روی هم فشرد  ال آی چشم هایش را

 فتن، دیگه انگیزه ای برای برگشتن نداشتم. ر مامان و بابام که_ 

  :سودابه حالش را می فهمید. او را محکم به خودش فشرد و گفت

 من، ماه این ایل.  ال آیِ به خونه خودت خوش اومدی دخترم.._ 

قبل که دیده  ال آی خودش را از او جدا کرد و با لبخند نگاهش کرد. پیرتر از شش سال

بودش، به نظر  می رسید. از آن برق همیشه روشن چشم ها و لبخندهای عمیقش خبری 

 رسید. نبود اما هنوز هم زیبا به نظر می

حال و هوای آن روزهای زندگی اش برایش زنده شد. سودابه با وارد آالچیق که شد، 

از همان صبحانه  چشم هایی که می خندید و لب هایی که مدام قربان صدقه می ریخت،

های مفصل ایل برایشان حاضر کرد. کره و مربا و پنیر و شیبر محلی خودشان، نانی که 

ولین ه با روغن گاوی نیمرو شده بود. ارنج خودش بود. تخم مرغ محلی ای ک دست



صبحانه ای بود که بعد از زندگی مجردی اش انقدر به او می چسبید و به پاشا هم 

  :عشق نگاهشان می کردهمینطور. سودابه با 

لدیم تا سیزین ایکیویزی ده بیرده ام آخی.. اهلل بولیر کی نقدر دعا من باشوویزا دوالنی_ 

، اودا بوجور دیردونوما چاتّ، نقدر سن بخشنده سن.. منی آرزگورم.. آی قوربان اولیم اهلل

ی دونه مه)من دور سرتون بگردم آخه.. خدا مگوزل.. هر ایکیسی باهم گلیبلر گورمکی

چقدر دعا کردم تا هردوتون رو اینجا ببینم.. قربون خدا برم چقدر تو بخشنده ای، منو به 

 آرزوم رسوندی اونم انقدر قشنگ، هر دوشون با هم اومدن به دیدنم(

با وارد شدن سراسیمه آی سودا به آالچیق که حاال زن جوان و متاهلی بود که بچه سه 

هر دو به پهنای شد. وقتی در آغوش هم فرور فتند  ساله داشت، ال آی از جایش بلند

 صورت اشک ریختند.

ود. تمام مدتی که او داشت صبحانه ی خواست لحظه ای از ال آی جدا بشآی سودا نم

می خورد کنارش و چسبیده به او نشسته بود و نگاه از صورت ال آی نمی کند. به 

تش را به سمت آی سودا د و دسمحض اینکه صبحانه اش تمام شد از جایش بلند ش

  گرفت:

 بدو بیا که اینجا هم باید یه مخفی گاه برای فرارمون پیدا کنیم. _ 

 :چشم های آی سودا برق زد. ال آی خندید

موقع ها زن عمو از دستمون عاصی میشد حاال نوبت شوهرته که از نگرانی جون  اون_ 

ه این دخترعموی شیطون به لب بشه و همه جا رو دنبالت بگرده و تهش بفهمه دوبار

  سر به زیرش رو از راه به در کرده؟اومده و زن 



د. ال بلند کر آی سودا از ته دل خندید و دست او را گرفت و با یک حرکت از جایش

شم آی بوسه محکمی روی لپ پسر آی سودا که کنار مادربزرگش نشسته بود و با چ

 ی سودا را کشید.رد گذاشت و دست آک های درشت قهوه ای اش نگاهش می

ن چشم ها یاد آرات افتاد. آیسودا، شبیه آرات بود، با دیدن آچشم های مرتضی، پسر 

چشم هایش را بست و نفس وقتی هوای تند و سرد صبح به صورتش برخورد کرد، 

از آن روزهایی بود که جزء  برای خودش بود، فارغ از هر فکری.. د. امروزعمیقی کشی

. با هم دویدند و انقدر خواست حسابی خوش بگذراند می عمرش به حساب نیاید پس

برشان جز دشت خزان زده چیزی نمانده بود. ال آی  ق ها دور شدند که دور واز آالچی

نفس زنان ایستاد. دست هایش را از هم باز کرد، سرش را رو به آسمان گرفت و از ته 

سودا در کنارش ایستاده  دل نفس کشید و بازدمش را با صدا از سینه اش خارج کرد. آی

 بود و با محبت نگاهش می کرد. 

 همدم رازم، دوست همیشگی من، خواهر خوشگلم، باالخره برگشتی؟_ 

با صدای آی سودا پلک هایش را از هم فاصله داد، چشم های خمارش را به سمت او 

  :برگرداند و لب هایش قوس لبخند گرفت

خود فردا بشنوم و فقط بهش گوش کنم و نمی دونی چقدر دوست دارم صدات رو تا _ 

 یادم بیاد که چه روزای قشنگی با هم داشتیم. دلم میخواد برگردم به زندگی گذشته ام. 

 :آی سودا لبخند زد

 .خب برگرد، حاال که اینجایی برای همیشه بمون_ 

 :لبخندش را با لبخند تلخی پاسخ داد

 برای موندن نیومدم، چون اگه بخوامم نمیتونم. _ 



  :آی سودا اخم کرد

 چرا نمی تونی؟_ 

خودش را روی زمین پهن کرد، کامل دراز کشید. دستش را به سمت آی سودا  ال آی

  :دراز کرد

ات کم و غمزه ه ه توی ایل زندگی میکنی از این قرمعطل چی هستی؟ اینهمه سال_ 

 .، شستن لباسات با منشو نکردی؟ خودت رها کن، خاکی

  :آی سودا چشم هایش را برای او که می خندید کج کرد

نمیری که انقدر بانمکی.. زیادی شور نشو که نمی تونم از زمین جمعت کنم. همین تو _ 

 .رسی ولو میشی بسه، هنوزم این عادتا از سرت نیفتاده که یه نفر هرجا می

ید و سرش را به سر او چسباند. ال آی دستش دراز کشهمانطور که غر میزد کنار ال آی 

گذاشت. آی سودا خم شد گونه  ،را محکم گرفت و روی قفسه سینه اش، روی قلبش

  :دصاف کرد و به آبی آسمان ابری زل زد و پرسی اش را بوسید. بعد دوباره سرش را

 چرا نمی تونی بمونی؟_ 

 .چون گره های بین من و آرات هنوز باز نشده_ 

آرات.. چرا هیچوقت سعی نکردی درکش کنی و برای یه بارم که شده احساسش بازم _ 

 رو قبول کنی؟

 کردم؟ احساسی که تا همین یه ماه پیش ازش خبر نداشتم رو چطور باید قبول می_ 

 ؟دی که آرات چقدر دوستت دارهیعنی اون روزا متوجه نبو_ 

 .نه نبودم، چون همه ش توی دنیای خودم بودم_ 



 :دی کشید که بی شباهت به آه نبودنفس بلنآی سودا 

  .گذشته هرچی که بوده تموم شده، بهتره فراموشش کنید_ 

من همین کار رو کردم اما اونی که هنوز کینه هاش تموم نشده و به فکر تالفی بود _ 

 برادر توئه. 

حرص و  آی، شب و روزش یکی شده بود. پر ازبعد از رفتن تو داغون شد ال _ 

بود. پر از شکست بود. نمی تونست اتفاقی که افتاد رو هضم کنه. بعدش که  ناراحتی

فراموش کرد و زندگی جدیدی شروع کرد، مامان یه نفس راحتی کشید چون همه فکر و 

چون اون تنها کسی بود که شاهد همه شب هایی که برات اشک  ،ناراحتیش آرات بود

بوده. اما زندگیش با مهگل سر  ،ریخته، همه روزهایی که توی حسرت داشتنت سوخته

رفتن از ایران به شکست رسید، اون رفت و آرات موند و پسر مهگل که از ازدواج 

 قبلیش آورده بود. 

 مهگل کیه؟ از اهالی اینجا نیست، نه؟_ 

آرات هم با مهگل وقتی آشنا شد که داشت برای تبلیغ . نه، یه دختر شهری بود_ 

ی کرد و نیاز به کسی داشت که این کار رو براش انجام کارخونه اش یه سایتی طراحی م

ود، افتاده بود برای بعد از ب دم الت و بی قید و بند یه آبده. جداییش از شوهرش که کالً

به دنیا اومدن بچه و آرات هم یه خواستگاری ازش کرده بود و همه چی مونده بود برای 

ه از همون لحظه ای که چشماش رو به شش ماه بعد از به دنیا اومدن همایون. همایونی ک

دنیا باز کرد عشق آرات رو با خودش داشت، آرات با همه قلبش همایون رو دوست 

 داره. 

 مادرش بخواد اون رو با خودش ببره.  ولی ممکنه که_ 



 :صدای آی سودا پر از ناراحتی شد

مدل زندگی همه درد و نگرانی ما هم همینه. از طرفی آرات داره خودش رو با این _ 

 ده.  عذاب می

به سمت ال آی چرخید، به او که دستش را زیر سرش گذاشته بود و به آسمان خیره 

  :هشی گفتاوه بود نگاه کرد و با لحن پر از خشد

احساسش با خبری بهش  ها دلت پیش شهروز بود و ندیدیش، اما حاال که از اون سال_ 

 تونی زنده کنی.  محبت مرده ی دلش رو فقط تو می یه فرصت بده.

  :ال آی پلک هایش را روی هم فشرد، آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت

کسی می تونه بهش کمک کنه که ازش زخم ندیده باشه، آرات بزرگترین بدی رو در _ 

م احساسی که خودشم به جرمجازات کرد، به جرم عاشقی؟  م کرد.. من رو بی گناهحقّ

 حاال چطور می تونم به این راحتی ببخشمش و بهش فرصت بدم؟ بهش مبتال بود؟

 می شه، می تونی.. اجازه بده بدی هاش رو جبران کنه. _ 

  :ی دوخت و گفتش را از باال به صورت زیبای ال آنیمخیز شد و بعد نشست، نگاه

لها از ین حرف رو میزد. اما آرات اون سامن بهت حق میدم، هر کسی هم که بود هم_ 

م تاوان اما اوند که یکی دیگه قلبت رو تصاحب کنه.. شتنت عقب موند و انقدر دیر کردا

تو که رفتی فکر کرد دلیل انتخاب شهروز این بود که اون  بدی برای این احساسش داد.

ودش لج میکرد که قسم خورد از ایل بره و برد تهران. انگار داشت با خ شهریه و تو رو

رای اون چیزا دست رد به سینه اش زدی و چشمت شهروز ب وهمونطوری بشه که ت دقیقاً

تبدیل به آرات دیگه ای شد،  ین باعث شد از ما و خودش دور بشه.رو گرفت. هم

یخت. از ر همسرش هم که ساز مخالف زد و بنای رفتن از ایران رو کوک کرد، کال به هم



تقاداتش بود مهگل اولشم افکارشون به هم نمی خورد، هرچقدر آرات پایبند سنت و اع

 آزادی رو بیشتر می پسندید.

  :ال آی با دلخوری نگاهش کرد

که می تونست من رو به  ن شهروز رو برای این انتخاب کردمتو هم فکر میکنی م_ 

 نی آی سودا؟ک آرزوی نوجوونیم برسونه؟ توام اینطوری قضاوتم می

ر روی گونه ال آی تش را نوازش واآی سودا سرش را به طرفین تکان داد. پشت دس

  :کشید و گفت

ت بود، می دونم که عاشق شدی ه انه عزیزم، من میدونم که دلیل انتخاب شهروز عالق_ 

 و برای همون عشق جنگیدی. 

 :نفس بلندی کشید و نگاهش را به دوردست ها دوخت

کردم که من اگه جای تو بودم نمی  کردم، توی دلم اعتراف می گاهی که بهت فکر می_ 

شدم اما نمی  قربانی می جاعتی که تو داشتی رو داشته باشم.تونستم جسارت و ش

تونستم برای به دست آوردن هدفم بجنگم.. گاهی ال آی بودن خوبه، هنوزم گاهی ته 

 کنم شبیه تو باشم. دلم آرزو می

بیه من باشی، تبدیل میشی به یه کوه غم که دیگه انقدر غم هات بزرگ شدن ش اگه_ 

 هم نمیگنجن تا بتونی با کسی تقسیمشون کنی.  توی حرف

  :آی سودا با بغض نگاهش کرد، دستش را روی صورت ال آی گذاشت و زمزمه کرد

می تونه بدون قضاوت  دتر برنگشتی؟ چرا نگفتی همیشه یه آی سودا هست کهچرا زو_ 

 به حرفاتم گوش بده؟

  :صدایش رنگ غم گرفت



ی رو از دلت بیرون بریز.. حاال برام از غم هات حاال که برگشتی حرف بزن، همه چ_ 

 .بگو

  :ال آی چشم بست، اشک از گوشه چشمش پایین چکید و با صدای خفه ای گفت

 نمی تونم. _ 

چسباند و اشک هایش روی آی سودا سرش را خم کرد و پیشانی اش را به پیشانی او 

، از این احساس تنها ی چکید. قلب ال آی لرزید، گرم شد.. از این دوستیصورت ال آ

 نبودن و همدم داشتن!

وقتی به آالچیق ها برگشتند که هوا تاریک شده بود. یکی دو تا از زنان ایل که ال آی را 

 ر گوش هم چیزی پچ پچ کردند. ال آیدیدند اولش با تعجب به او نگاه کردند و بعد د

ی خواست بفهمد سرش را پایین انداخت و با قدم های بلندی از کنارشان گذشت. نم

بی می خواست خودش را به بی خبری و  پشت سرش چه چیزی به هم می گویند.

تفاوتی بزند تا بتواند چند روزی اینجا بماند. دلش برای زندگی عشایری زیبایش بی 

 تن به این زندگی برایش یک آرزوی دست نیافتنی شده بود. شنهایت تنگ شده بود. برگ

کرد. کنار دستش نشست و ماست های پرچرب خانگی موقع شام به زن عمویش کمک 

  :را در پیاله های سفالی گذاشت و با لبخند گفت

 چقدر ماست خوردن توی این پیاله ها می چسبه. _ 

سودابه با محبت نگاهش کرد و سر تکان داد. با چشم به پاشا که با گوشی اش مشغول 

  :بود، تازه برگشته بود، کرد و گفتفته ر بود و از صبح که به دیدن دوست ها و فامیل ها

  .گفت براش آبگوشت بپزم_ 

 :چشم های ال آی برق زد



آی من باشیوا دوالنیم زن عمی، اللرون آغریماسین )دور سرت بگردم زن عمو، دستت _ 

 درد نکنه(

سودابه خندید. نگاه ال آی به خنده های او افتاد و آنقدر خیره ماند که لبخند از روی لب 

 رفت. دش پاک شد و به فکر فروهای خو

  :سودابه که متوجه حالش شد دستش را روی دست او گذاشت و آرام صدایش زد

 آی قیزیم؟ )دختر ماهم؟(_ 

 ال آی با لبخند تلخی سرش را بلند کرد. 

از نگاه ها و پچ پچ های اهالی میترسم زن عمو، این نگاه های عجیب و پر از تعجب _ 

 رو دوست ندارم. 

با  بود تاوان گناه نکرده را پس بدهد؟شد. این دختر تا کی قرار  سودابه پر از غمقلب 

  :آرامش پلک زد و سرش را کج کرد

 گذره، این روزا هم مثل همه روزای سخت قبلی می توجه نکن گوزلیم )قشنگم(.. می_ 

 گذره و بعدش مثل قبل توی ایل جا میفتی. 

  :ه تری گفتکمی خودش را جلو کشید و با صدای آهست

 می دونی عالج این مشکل چیه؟_ 

زند اما زمزمه  ال آی سوالی نگاهش کرد. سودابه با حالتی که انگار با خودش حرف می

  :دو که او بشنود گفتب اش به قدری بلند

 کنه چپ نگاهت کنه.  ی جرات نمیساگه آرات بیاد ک_ 



انگار خدا قسم خورده باشد که شد.  نمی دانست چرا آخر هر گفتگویی به آرات ختم می

 رود نشانه های او را سر راهش قرار بدهد.  هر جا ال آی می

حرفی نزد. خودش را به نشنیدن زد و سینی برنز را که ظرف های شام را در آن آماده 

کرده بود برداشت و به سمت پاشا رفت. وقتی مقابلش نشست و سفره را باز کرد پاشا 

شام را بچیند و در  اشت و کمک کرد تا او ظرف هایگوشی اش را توی جیبش گذ

 همان حال گفت:

 امروز به دیدن چندتا از دوستام و همینطور چندتا از فامیال رفتم._ 

 :ی سعی کرد لبخند بزندال آ

 چه خوب. _ 

 برم.  فردا تور و هم با خودم می_ 

  :ول گفتم های مصمم پاشا باال آمد و با هشنگاه ال آی با وحشت تا چ

 .خودت برو ..نه، نه_ 

  :برای توجیه گفت

 .م.. قراره که با زن عمو و آی سودا باشم فردامی دونی آخه من... اِ_ 

 رین؟ جایی می_ 

پاشا بود، او سرش را  الوسی گرد در ذهنش دنبال جوابی برای وقتی ال آی با چشم ها

 :ن داد و خودش را به سمت ال آی خم کرداکبه طرفین ت

 !قولی که دادی؟ قرارمون چی بود؟ که جا نزنیاین بود _ 

  جا نزدم._ 



  .پس با من میای_ 

ابروهای ال آی در هم فرور فت. هیچ فکرش را نمی کرد پاشا اینطور پیگیر این ماجرا 

 باشد و بخواهد او را با ترس هایش روبرو کند. 

احترام اکبرخان، با صدای یااهلل سرش را چرخاند و با محکم کردن گره روسری اش به 

از جایش بلند شد و سالم داد. او را به  ،شوهر آی سودا که پسر یکی از بزرگان ایل بود

یاد داشت، آن وقت ها جوان تازه به عرصه رسیده ای بود که بعد از رفتن به سربازی و 

کرد. هیچ  تمام کردن درسش در دانشگاه به ایل برگشته بود اما همچنان در شهر کار می

از آن مهمتر آی سودایی که آن وقت ها بشود و  را نمی کرد اکبر عاشق آی سودا فکرش

 به او عالقمند بشود.  وراو بدش می آمد و می گفت پسر مغرور و افاده ای است، اینط زا

نها دور سفره گونه آی سودا را بوسید و همراه آ با لبخند سالم و احوالپرسی کرد و

که دهنده ای بر انقدر راحت و بدون آن نگاه های آزارنشست. هیچ فکرش را نمی کرد اک

به حدی که  ؛همیشه قابل تصور است، با او برخورد کند و اینطور گرم و صمیمی باشد

 در مدت کوتاهی پاشا با او گرم حرف شود. 

ده بود و دستش مابین موهای لخت مشکی او می گشت و مرتضی را روی پاهایش نشان

ی سینه ال آ ی داشت کم کم خوابش می گرفت و سرش رویپسرک سه ساله دوستداشتن

به سمت راست خم شده بود. ال آی خم شد و با دیدن صورت معصومش که داشت 

لبخند زد و  ،ور باز نگه داشته بودز شد و آن چشم های خماری که به غرق خواب می

ه ای غوشش خوابید و دقیقوی پایش بگذارد و وقتی مرتضی در آسرش را کج کرد تا ر

نه زد. داشت از اوا شنید، حسرتی در دلش جطول نکشید که صدای نفس های بلندش ر

 گذشت و او چقدر با این حسرت زندگی کرده بود! سن مادر شدنش می



توانست زیباتر از آن باشد اگر به محض باز کردن چشم هایش آی سودا باالی  یصبح م

سرش ظاهر نمی شد و با آن حالت چهره ی خندان و خبیث نوجوانی اش موقع دادن 

  :نمی گفت ،خبری به ال آی که می توانست حرص او را ردبیاورد

 .آرات اومده_ 

ی باال رفته آی سودا خیره شده و ال آی چند دقیقه به چهره خندان و ابروها چشم های

ه همزمانی به سمت کرد و بعد با حرص اخم و چشم غرّ در ذهنش حرفش را تحلیل می

دست دوز و کلفت  حواله کرد و سرش را زیر لحافِ ،آی سودا که داشت ریز می خندید

زن عمویش کشید. با کنار کشیده شدن لحاف از روی سرش با حرص و صدای بلندی 

  :اسمش را صدا زد

 آی سودا!_ 

د که روی صورتش خم شده بود و با لبخند ش به جای آی سودا به همایون افتااما نگاه

  :دندان نمایی نگاهش می کرد. با بهت گفت

 همایون؟_ 

مایون محکم گردنش را بغل کرده بود و داشت پشت سر هم تا به خودش بیاید ه

هم فشرد و با اعتراض او را به  یصورتش را می بوسید. چشم هایش را محکم رو

سختی از خودش جدا کرد. وقتی دست های همایون از دور گردنش باز شد راه نفسش 

 :هم باز شد. غر زد

  .داشتی خفه ام می کردی بچه_ 

  :فتهمایون با جیغ جیغ گ

 نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود نجایی خاله.. وای چقدر خوبه.شمام ای_ 



جمله  زابود گوش داد اما چیز زیادی  مثال خوشحال همایون که با جیغ همراه به صدایِ

ود و به صحنه مضحک ب اش نفهمید. نگاهش به آی سودا افتاد که کمی دورتر ایستاده

 ید. خند روبرویش با صدای بلند می

 ت هستی بچه. اتوام شبیه عمه _ 

همایون که متوجه منظور ال آی نشده بود به عقب برگشت و به آی سودا نگاه کرد. آی 

  .سودا بهش چشمک زد

استرس روبرو شدن با آرات باعث شد که وقتی همایون دستش را گرفت و کشید تا 

ا نگاه درمانده ای بلندش کند و با خودش به بیرون ببرد، سفت سرجایش بنشیند و ب

  :بگوید

 کنم و میام تو با عمه ات برو بیرون خاله جون، منم لباسام رو عوض می_ 

  :همایون که قانع شده بود سرش را تکان داد و گفت

 .پس زود بیای ها_ 

ال آی با لبخندی نگران دستی به سرش کشید. وقتی آنها رفتند و آی سودا قبل از خارج 

نگاه پرمعنا را حواله اش کرد، چشم هایش را بست و سعی کرد به شدن از آالچیق آن 

گشت و آن احساسات سرشار از مهربانی نسبت به  گذشته برگردد. اگر به آن روزها برمی

دیدنش مشتاق هم بود. با یادآوری آن روزها  آرات در وجودش زنده میشد االن برای

ندگی گذشته اش را دوست حاال می فهمید که چقدر ز لبخند روی لب هایش نشست.

زندگی کردن در یک شهر بزرگ  داشت، حتی آن موقع که یکی از بزرگترین آرزوهایش

 بود.



ره را باز کند، دست هایش را در هم گروسری اش را سر کرد و بدون اینکه چشم هایش 

رات خوش جایش روی تشک نشسته بود اما خاط زد و کمرش را صاف کرد. هنوز در

الها پیش بوده س ی اش بابت اینکه این لحظه در همان جایی نشسته کهگذشته و خوشحال

باعث می شد نتواند دل از تخت خواب نرمش  ،خورده و مدت هاست حسرتش را می

 بکند.

حس کرد کسی روبرویش نشسته. قبل از اینکه مجال باز کردن چشم هایش را پیدا بکند 

 :صدای آرام او را شنید

اس ایل خودت همون ال آیی هستی که من عاشقش فقط با لبتو بهت نگفته بودم که _ 

 شدم؟

در همان حالت ماند. گره دست هایش سفت  ندند و خودش همپلک هایش بی اراده روی هم ما

برایش  بود هرچند کمرنگ، تر شد و لبش را از داخل گزید. این احساس دلتنگی که بر دلش نشسته

 :ا آهسته تر شدنزدیک تر امغریب بود. حس کرد صدای آرات 

توی زندگی اینه که از من دل لتت اسکاری میشی، یادت میزه ر تو گاهی آدم فراموش_ 

با قهر کردنت و اومدنت به اینجا، با موندن و جنگیدنت، حتی با بی تفاوتی ها و  ببری؛

 خونسرد بودن هات!

لرزش دلش مثل ساختمان زلزله زده شد، آن وقت که رو به ویرانی ست اما با تمام 

اگر می ریخت دیگر  یزشش بایستد. دلش می خواست بریزد..هایش می خواهد مقابل ر

آنوقت دیگر او  نیمش را شهروز لرزانده بود، نبود.آن بنای نیمه کاره ی قبلی که یک بار 

می شد همان ال آی قبل، همان اال آیی که یک روزی عاشق شد و همه زندگیش را فدای 

 عشق کرد. 



آرام آرام به روی چهره او باز شدند و لبخند هم به همان آرامی روی لب پلک هایش 

 :براق او خیره شده کرد. ال آی به چشم های عسلی و های آرات خان

اگه قرار باشه به رسالتم عمل کنم، تبدیل میشم به همون ال آی قبل، به همونی که _ 

هام برای ساختن یه  سال زندگیش رو برای عشقش فدا می کنه.. اونوقت دیگه تالش این

 ال آی جدید بی نتیجه میشه. 

کرد  نگاهش در عین محبت، حرمتی داشت که مطمئنت می لبخند آرات پهن تر شد.

 .رزها را حفظ خواهد کردم

گاهی بی نتیجه موندن بعضی چیزا نوید به نتیجه رسیدن یه اتفاق مهم و با ارزشه.. _ 

اما من از بی نتیجه موندنش  دندن بی نتیجه موبرای کینه داشتن و دشمنی کر تالش منم

 .راضی ام.. توام باید راضی بشی

 چجوری؟_ 

شد، با دست به روسری ال  ذشته از روی لبش پاک نمیآرات همراه با لبخندی که مثل گ

  :آی اشاره کرد

با عوض کردن این لباس ها و پوشیدن اون چیزی که تو رو تبدیل به ال آی واقعی می _ 

 تبدیل به یه دختر ترک عشایر نجیب و دوستداشتنی!کنه.. 

  :ال آی زیر لب زمزمه کرد

 !دختر ترک عشایر_ 

شد که دوباره با این نام  خودش هم باورش نمی ،همه سال سختی انگار بعد از این

نده شود. اشکی که در چشمش نشست نتیجه شادی عمیقی بود که به قلبش سرازیر اوخ

همان لبخند جذابش چشم از او کند و او را با احساسات شده بود. وقتی آرات با 



عجیبش تنها گذاشت، از جایش بلند شد، لحاف و تشکش را جمع کرد و به سمت سینی 

به قصد شروع کردن یک روز فوق  ،صبحانه رفت. با اشتهای زیادی صبحانه اش را خورد

آرات و پاشا شود که خواست همانی  العاده  در کنار تمام خانواده و ایلش.. امروز می

د، هویتش را به دست بیاورد و از روبرو خواسته بودند. لباس های ایلش را به تن کن

 که از آن استقبال کند.  ،شدن با کسی نه تنها ترس نداشته باشد

موقع نگه داشته بود، وارد ن با یکی از لباس های خودش که از آ سودابه اش،زن عمو 

رد. سرش را بلند س های سفید و یایلیق قرمزش بغض کق شد. ال آی با دیدن لباآالچی

 :کرد و به چشم های سودابه خیره شد، دستش را گرفت و پرسید

 کنه زن عمو؟ کار می این لباسا دست شما چی_ 

ضش کمتر از ال آی بود و نه خوشحالی اش کمتر از آرات، دست سودابه که نه بغ

  :دیگرش را روی دست او گذاشت و سرش را کج کرد

یه شب اومدی خونه ما، آرات رفته بود مسافرت و تو اومدی اینجا.. یادمه که با آی _ 

سودا تا سه نصف شب بیدار بودین و حرف زدین و ریز ریز خندیدین و من توی 

ی قبل از خواستگار زدم و هی از سروصداتون بیدار شدم. شاید یه ماهغر خواب بهتون 

صبح زود که با آی سودا رفتین بیرون و با لباسای خیس  شهروز بود.. این لباسا تنت بود.

ردیم و شما با بی خیالی خندیدین. از برگشتین، من و سارای غر زدیم و دعواتون ک

بود اما دیگه عطر ه نبودی یادگاری خوبی ازت اونموقع این لباسا پیش من بود. وقتی ک

و باز عطر تنت رو می  وب که دوباره برگشتی و می پوشیچه خ از روش رفته بود. تنت

 اشم. ب تونم داشته

لب های ال آی از بغض لرزید و چشم هایش از اشک تار شد. سودابه با صدای گرفته 

  :ای گفت



ندگی میکنه اما بازی می کنه و بی خبره که می کنه ز آدمیزاد مثل بچه می مونه، فکر_ 

آدمیزاد هم روزای بعدی زندگیش رو  به سرش میاد. مثل بچه ای که الفبا نمی دونه،چی 

نمی دونه.. چه میدونستم اون روزا انقدر زود تموم میشه، چه می دونستم روزایی که شما 

وزای زندگی مون ین زیباترین ربا شیطنت هاتون من و سارای رو جون به سر می کرد

سرتون غر میزدم که منم دست سارای کردم نه به  ی دونستم نه دعواتون میبود؟ اگه م

محبت می کردم و بیشتر توی چشم هاش نگاه می رو محکم می گرفتم و بیشتر بهش 

انقدر حسرت دیدنش و افسوس روزایی که کردم که بعد از دست دادنش و حتی حاال، 

 به دلم نمی موند.  ،هم باشهتر از اون  می تونست خوش

ال آی سرش را خم کرد و هق زد. دلش فشرده شد. قلبش به اندازه دیدار مادری که از 

است نفس های او را بگیرد. کاش نگ و تنگ تر می شد و انگار می خودست داده بود، ت

 پرحسرت زن عمویش خنج به دلش کشید:شد. صدای  اینطور نمی

تو که رفتی خوشی از زندگی ما هم رفت، تو که رفتی انگار همه چیزو با خودت _ 

 بردی. 

 :ال آی سرش را بلند کرد، با صورت خیش به سودابه نگاه کرد و لب زد

 .شرمنده ام، شرمنده ام زن عمو_ 

ور وی شانه اش گذاشت و زیر ید. سر ال آی را گرفت شکسودابه خودش را جلو 

  :گفتگوشش 

 ، نگو.. نگو جون دلم. هیشش_ 

  :با کف دست اشک های او را پاک کرد و با لبخند گفت



در و مادرت نیستن تا این روزا رو ببینن اما حاال که برگشتی مطمئنم همون درسته پ_ 

 گردونی. روزای خوش رو هم دوباره بهمون برمی

  :بوسه ای روی گونه اش زد و گفت

از بس  رو بپوش که یه بنده خدایی اون بیرونحاال هم پاشو این لباسای خوشگلت _ 

ق که تو کی با لباسات بری بیرون و چشمش رو روشن چشمش رو دوخت به این آالچی

 کنی، دیوونه شد. 

  :ال آی در میان بغض خندید و سودابه با خنده از جایش بلند شد و زمزمه وار گفت

  .اذیتش نکن ال آی، خیلی ساله منتظر همچین روزاییه_ 

ل آی خودش هم به خوبی فهمیده بود که آرات چقدر برای رسیدن به چنین روزهایی ا

صبر کرده. دلش نمی آمد دوباره دل شکستگی اش را ببیند، دلش نمی آمد بیشتر از این 

ردن همه حق و حقوقش اشا به ایران برای دیدنش و حفظ کعذابش دهد. با برگرداندن پ

را به ال آی ثابت  دنش را نداشت، عالقه اشم دیدر تمام این سالها با وجودی که چش

 کرده بود. 

لباس ها که بر تنش نشست، مثل پروانه ای که سر از پیله درآورده و بال های زیبایش به 

نست نگاه از آینه اوو قلبش از شادی لبریز شد. نمی ت وق بال درآوردشتنش چسبیده، از 

هیچوقت مثل امروز ی ایلش نهفته بود و ه در لباس هابگیرد و اینهمه زیبایی و هنری ک

به چشمش نیامده بود را نادیده بگیرد. چرخید و چرخید و خندید و خنده هایش از 

آراتی که مقابل آالچیق منتظر ایستاده بود رسید و در دل  شآالچیق بیرون زد و به گو

خدایش را شکر کرد که صدای خنده های او را دوباره می شنود. چه چیزی برای یک 

 عاشق باالتر از خوشبختی و شادی و آرامش معشوقش است؟



 هسته و روان از آالچیق بیرون آمد، مردمک های آرات همبا قدم هایی آال آی که با ناز، 

چرخید و روی لباسش به رقص درآمد و لبخند مهمان لب هایش شد. باالخره این دختر 

سرکش و زیبا را در لباس زیبای عشایری دید. این لباس کامل که حجاب و متانت و 

 جا در زنان عشایر جمع کرده بود.  زیبایی را یک

ف انتظارش جز تا عصر ال آی همراه پاشا به دیدن فامیل های دور و نزدیک رفت. برخال

ت و شنه نگاه آزاردهنده ای وجود دا بال کردند.یکی دو نفر، بقیه با روی باز از آنها استق

همانطور که  ... مهمان نوازی های درجه یک بود،نه حرف و حدیث و نه سوال بی جایی

ر می رفت. همه چیز به حدی عالی بود که ال آی حس می ظااهسونی انتشاز یک ترک 

به سر می برد و می ترسید وقتی چشم باز می کند دوباره در خانه مجردی  باکرد در خو

آواره باشد. نمی خواست دیگر به آن روزها  رانش و به دنبال کار در کوچه های تها

ش بودند و ا ن روزها و آن زندگی بخش جدانشدنی هویتبرگردد با وجود اینکه تا ابد آ

ش را بسازد و صبر کند و بیشتر از قبل روزهایی که توانست خودآن را دوست داشت، 

 به خدا نزدیک بشود. 

پاشا او را در آغوش گرفت و فشرد و چشم هایش از ذوق برق زد، لباس ال آی او را 

 هم تحت تاثیر قرار داده بود. 

الچیق ودش به آا با پسرش بازی کند و ختسودا راهی کرد  آرات همایون را با آی

چیق آی سودا مهمان بودند. این خلوتی خانه بهترین برگشت. پاشا و ال آی در آال

بود، ه نشسته درمیان بگذارد. به سمت سودابه ک فرصت بود تا حرف دلش را با مادرش

نها را آرام آرام ماساژ میداد رفت و مقابلش نشست. سودابه پاهایش را دراز کرده بود و آ

رفت، سرش را دابه را گند زد. آرات دست های سوسرش را بلند کرد و به رویش لبخ

خم کرد و پشت هر دو دست او را بوسید و مثل همیشه سودابه با شرمندگی دست 

  :هایش را پس کشید



 .پسرم نکن این کار رو_ 

 من با این کار عشق میکنم. _ 

 .زنده باشی_ 

  :اشاژ دادرا م نهامت پاهای مادرش دراز کرد و خودش آایش را به سدست ه

 کنی؟ مصرف میقرص هاتو سروقت _ 

و  ادترین روز زندگی اش را گذرانده بودشسودابه با عشق و محبت به پسرش که امروز 

کیف  های فامیل ها را می گشت و مهمانشان می شداز تماشای ال آی وقتی آالچیق 

رات سوالی نگاهش کرد سرش را به عالمت مثبت تکان داد کرده بود، نگاه کرد و وقتی آ

  :زدو دستی به شانه اش 

ن، سنون گوزونده سَنگران من نباش اصالنم.. منیم تمام فیکریم بودی کی سن اوزولمیَ_ 

ه ذره هم که تو ناراحت نشی، توی چشم هات یه غم اوتومیا )همه فکر من اینه بیر ذرّ

 غم نشینه(

کان ک گلویش تآرات بغض تازه رشد کرده در گلویش را با آب دهانش فرو داد و سیب

 :خورد

 هرچی دارم از برکت بودنته مامان. نمی خواستم انقدر اذیتت کنم. ونی که منمی د_ 

می دونم به خاطر من  و خونه ات دور کنم. نمی خواستم تنهات بذارم یا تو رو از ایل

، میدونم روزای سخت من برای تو اینا شدی و تحمل کردی و دم نزدی مجبور به همه

خدا نگاهم کرده. دیدی امروز چقدر طف کرده، ه اما حاال دیگه خدا بهم لسخت تر گذشت

خندید؟ حتی نگاهش به من هم اون کینه و دلخوری اوایل رو نداره  چشم هاش می

 دیگه. 



 :سودابه به ذوقی که در چشم های پسرش می دید لبخند زد

 .آره پسرم، دیدم.. خداروشکر_ 

یشه از حس من به هم یه چیزی ازت میخوام آنا )مامان(.. همیشه محرم راز من بودی،_ 

 هیچوقت نشد چیزی رو ازت پنهون کنم.  ال آی خبر داشتی،

سودابه با صبوری نگاهش کرد و منتظر شد تا ادامه حرفش را بزند. آرات بعد از مکثی 

  :طوالنی گفت

راستش حاال که... حاال که ال آی برگشته، حاال که دیگه مثل قبل ازم ناراحت نیست، _ 

اهش میکنم همش عذاب وجدان داشته باشم یا وقتی حرفی بهش خوام وقتی نگ نمی

هم رون میاد بعدش خودمو سرزنش بکنم. میزنم که از عقلم نیست و مستقیم از قلبم بی

برای فرار از همه این حریم هایی که حفظ نکردنش اذیتم میکنه و حفظ کردنش منو از 

براش صبر کردم، یعنی  زویی که ده سالاون دورتر میکنه و هم برای رسیدن به آر

 ازت میخوام که باهاش حرف بزنی.  سرنوشت مجبورم کرد صبر کنم،

اگر  شروع به اعتراف گرفتن از او کرد.. چشم های سودابه برق زد. با نهایت خباثت

تا کی میخواست اینطور در لفافه حرف  کرد. عاشق بود باید جرات گفتنش را پیدا می

 بزند؟ عاشق باید عشقش را فریاد بزند!

 در مورد چی حرف بزنم؟_ 

 در مورد من؟_ 

 خب در مورد تو چی بگم بهش؟_ 

  :آرات سرش را بلند کرد و با چشم های باریک شده به مادرش نگاه کرد

 میخوای ازم اعتراف بگیری؟_ 



 داد و آرات اخم کرد اما ساختگی! سودابه در نهایت صداقت سر تکان

 .اگه بتونی عمراً_ 

  :را روی سینه در هم قفل کردیه داد و دست هایش سودابه به متکا تک

... من نمیدونم باید به ال آی چی بگم، پس هرچی که خودت بگی رو دتهمیل خو_ 

 .رف نمیزنمبرای گفتن نداری پس منم باهاش ح گم، اگه حرفی بهش می

مادرش کی  دهانش از فرط حیرت باز مانده بود.روهایش را باال برد، جب ابآرات با تع

 ن راه و روش خباثت را یاد بگیرد؟وقت کرده بود ای

 .سودابه ریز ریز میخندید

 داری ازم باج میگیری؟_ 

 :سودابه سرش را چندبار تکان داد

 دقیقا_ 

به سختی جلوی  آرات پوف بلندی کشید و چشم هایش را در حدقه گرداند. سودابه

  :خنده اش را گرفته بود. آرات از جایش بلند شد و به سرعت گفت

ه بحث امروز و تنی کشما بازم بهش بگو که دوسش دارم، دوست داا قبال بهش گفتم_ 

منت بذاره روی سرم و زنم بشه تا برای همیشه  ، سیزده ساله..ازدهدیروز نیست، بحث دو

 تاج سرم باشه. 

حالی که سرش را تا حد امکان  رمله هایش را یکریز و پشت سر هم دبعد از اینکه ج

پایین انداخته بود گفت، به سرعت از آالچیق خارج شد. وقتی هوای آزاد وارد ریه هایش 



شد نفس عمیقی کشید، چشم هایش را بست و کم کم لبخندی که روی لبش بود به 

  :زیرلب گفت خنده تبدیل شد. چه خوب که خدا همیشه هوایش را داشت.

 واقعا پاداش صبر رسیدن به مراد دله و بعد از سختی، قدیمیا چقدر خوب گفتن._ 

 رسن.  آسونی ها از راه می

 :به ماه که در دل آسمان می درخشید خیره ماندچشم باز کرد، نگاهش 

رسه اما شب دل من هیچوقت  مثل این شب که زود تموم میشه و صبح از راه می_ 

تو فقط ماه  ندگی میکنه.. ماه من، ماه دل من.ون یه ماه همیشه توش زشه چ تموم نمی

 منی نه ماه ایل!

ماه توی آسمان هم به این حسادت  شیرین و زبایی داشت این مرد عاشق..چه حسادت 

ا وجود لبخند می زد. حسادتی از جنس عشق، که در همه کائنات و موجودات و انسان ه

شق می لنگد و اگر زیاد شود، عشق را به نفرت تبدیل ن عدارد و اگر نباشد یک جای آ

 می کند. 

گردو و چای د. سودابه برایشان مویز و آخر شب ال آی همراه پاشا به آالچیق برگشتن

  :آورد. ال آی که در مرز ترکیدن بود، با خنده به سودابه گفت

های  زن عمو این دخترت از بس غذا ریخت تو حلقم اصال جا برای این خوراکی_ 

 خوشمزه ات ندارم. 

کرد دوباره  رات نهایت استفاده را میبلند خندید. ال آی که از نبود آ سودابه با صدای

  :نمک ریخت و خودش را لوس کرد

 .. درجه یک! دستپختش شبیه شماست، خشومزهچقدرم ماشاهلل_ 



ده ، این تعریف بدجور به مذاقش خوش آمه دوباره خندید و چشم هایش برق ز.سوداب

بود. پاشا هم لبخند زد. ال آی همانطور زبان می ریخت و خودشیرینی می کرد که آرات 

ساکت چیق شد. ال آی سریع خودش را جمع و جور کرد و لهی که گفت وارد آالبا یاال

سودا را همراه خودش بیاورد که خودش و پاشا به آالچیق  نشست. آرات رفته بود تا آی

انه که نیمه هشیار بود، سرش را روی شآنها بروند تا ال آی بتواند راحت باشد. همایون 

کرد. سودابه دست هایش را باز کرد  آرات گذاشته و از الی پلک هایش به جمع نگاه می

  :سیدهمایون را در آغوش او بگذارد و همزمان پر ،تا آرات

 همایون رو چرا آوردی؟_ 

 .گفت میخواد بیاد اینجا_ 

ا به آغوش مادرش داد و بعد برایش لحاف و تشکی آورد و کنار ر خم شد و همایون

ت که کنار پهن کرد. سودابه همایون را در جایش گذاشت. آرا ،مادرش که نشسته بود

نگاه کرد و در حالی که به سرش کشید و زیرچشمی به ال آی همایون نشسته بود دستی 

 :اش را ادامه داد ، حرف قبلیمخاطبش مادرش بود اما با صدایی که او هم بشنود

 گفت میخواد کنار ال آی بخوابه. _ 

ال آی از شنیدن این حرف و نگاهی که از گوشه چشم روانه اش شده بود، با شرم و 

اما صدای خواب آلود گونه هایی داغ سرش را پایین اندخت و به دست هایش نگاه کرد 

 .نگاه کند را بلند کند و به چشم های  خمار او همایون باعث شد مجبور شود سرش

 ال آی جون بیا پیش من بخواب_ 

ی از همایون به سمت زن عمویش کشیده شد که با لبخندی محو نگاه درمانده ال آ

 ته بود. کرد. منتظر بود تا آرات قصد رفتن بکند اما او همانطور نشس نگاهش می



 ال آی؟_ 

 با صدای سودابه سرش را بلند کرد. 

 جانم زن عمو؟_ 

 من میخواستم باهات حرف بزنم، راجع به..._ 

 .خب دیگه ما بریم که شما هم استراحت کنین_ 

او که با رات که میان حرف مادرش آمده بود، باعث شد با تعجب به صدای عجوالنه آ

پاشا بود نگاه بکند. آیسودا که خنده اش گرفته  شده و منتظردستپاچگی از جایش بلند 

  :بود گفت

  .داداش راحت باشینا، اونجا هم عین خونه خودته.. با توام هستم پاشا_ 

تکان داد و  سودا فقط سر پاشا با خنده تشکر کرد و پشت سر آرات که در جواب آی

 سریع از آالچیق فرار کرد، رفت. 

 ردرنمی آورد برای خودش شانه ای باال انداخت وال آی که از کارهای عجیب آرات س

  :و به سودابه گفتر

 ین.. گوشم با شماست. خب زن عموجان، چیزی میخواستین بگ_ 

اردست و پا به سمتش رفت و سودابه دست هایش را باز کرد. ال آی با لبخند چه

 سودا هم در کنارشان نشست. سودابه از ته دل ا در آغوشش جا کرد و آیخودش ر

  :گفت

 آی من قربون این قد و باالت برم که از اول هروقت می دیدمت عشق می کردم. _ 

  :سودا پشت چشم نازک کرد آی



 استخون نوشابه باز میکنی مامان؟ خه برای این دو پارهچقدر آ_ 

ت شدند، خنده هایشان ته کشید و ساکه رفت و ال آی خندید. وقتی سودابه چشم غرّ

  :نگاه به چشم های منتظر ال آی گفت سودابه جدی شد و با

شناسی، چند سالی که نبودی یه زندگی شکست  آرات رو خودت بهتر از من می_ 

خورده داشت با بچه ای که مال خودش نیست اما از جون خودش بیشتر دوسش داره و 

بعد پیدا کردنت هم میدونم که  نه رو بگیره وکی یه مدتی هم سعی کرد ژست آدمای پر از

چوقت هم نمی تونه چون هنوزم پررنگ ترین حسش استه تالفی بکنه اما نتونسته.. هیخو

 به تو دوست داشتنه. 

ال آی با شنیدن این حرف خجالت کشید و نگاهش را از سودابه کند اما سودابه دست 

  :زیرچانه اش گذاشت و سرش را بلند کرد

د خوشحال هم باشی، عشق این چیزا خجالت کشیدن نداره منیم آییم )ماه من( بای_ 

خوشحالی بزرگ انسانه.. اصال آدما زنده ان برای همین عشق که بتونن باهاش یه زندگی 

 رای همین عشق، برای همین پیوند. و بعد به نسل بعدی شون زندگی بدن. میان ببسازن 

  :دست نوازشش را به گونه ال آی کشید و گفت

هنوزم میخوادت و شاید حتی  رف بزنم.دن شما ازم خواست باهات حامشب قبل اوم_ 

 بیشتر از ده سال قبل.. هنوزم میخواد ازت خواستگاری کنم. 

 .من... نمی دونم چی باید بگم_ 

ت چیزی بگی. مطمئن باش من بیشتر طرف توام سفقط باید قبول کنی، همین.. الزم نی_ 

 قضیه تا اون.تا اون، اگه قبول کنی من بیشتر برای تو مادری می کنم توی این 



رعت بگم که منم بهش عالقمند هستم، حس بدی بهش ندارم که نمی تونم به این س_ 

ی قلب من ازه از عشقی که اون داره، فعال توالبته حس خوبی هم هست اما اون اند

 نبست. 

زد و چه زیبا می شد با این نوع لبخند که چشم هایش را سودابه لبخندی صبورانه 

 .مادرانه میکرد

مین که داری میگی فعال، به این معنیه که در قلبت رو براش باز کردی.. تو فقط کافیه ه_ 

 بهش اجازه بدی تا عشقش رو بهت نشون بده، چجوری می تونی این اجازه رو بدی؟

  :دت از شوق بال درمی آورد زمزمه کرسودا که داش ال آی سوالی نگاهش کرد. آی

  .با قبول کردن این ازدواج_ 

نگاه نامطمئنی که دنبال  پر از خوشحالی آی سودا گره خورد. ل آی به چشم هاینگاه ا

تایید می گشت و وقتی آی سودا با خنده سرش را تکان داد و او را در آغوش گرفت و 

ند پدر و دست سودابه به دور هردویشان پیچید، قلبش آرام گرفت. پلک بست، لبخ

 ز گرفت.ال پیش می گرفت را امرومیمی که باید ده سمادرش را حس می کرد، تص

 همان آرات بود و بس! تصمیم درست، انتخاب درست،

ز احساسات عجیب و غریبی که داشت خواب به ارام بود اما آشبی که بعد از مدت ها 

 مطبوع ،چشمش نمی آمد. از آالچیق بیرون زد. ماه امشب کامل بود. هوا با وجود سردی

 هم گیج بود، یک گیجی خوشایند! همه اتفاقات پشت سر بود. از این

 ؟ال آی_ 



لحن خاصش صاحبش را با صدای آهسته ای که ندیده می توانست از بم بودن و 

عقب چرخید. آرات در چند قدمی اش ایستاده و نگاهش می کرد.  تشخیص بدهد، به

 :پرسید

 نخوابیدی؟_ 

 :آرات سرش را به طرفین تکان داد

کردم تو هم  بودم مامان باهات حرف زده... فکر نمیخوابم نمی گیره، چون مطمئن _ 

 مان بگذره. ز بیدار باشی، فقط خواستم یه چرخی بزنم بلکه

  :سرش را تکان داد. آرات یک قدم جلو آمد و با نگاهی دقیق تر به صورت ال آی پرسید

 جوابت چیه؟_ 

  :ال آی نگاهش را از چشم های منتظر او کند و گفت

 قبول کردم. _ 

گفت که جزء زیباترین و  لب های آرات نشست، می شد به جراتندی که روی لبخ

 عمیق ترین لبخندهای زندگیش بود. 

 و حاال، چه انتظاری از من داری؟_ 

 انتظاری ندارم جز اینکه خوشبخت باشم و بقیه عمرم رو توی آرامش بگذرونم. _ 

 :صدای آرات آهسته تر اما پر حس تر شد

 شه.  حتما همین طور می_ 

کاش زودتر پیدام کرده بودی، اومدنت به زندگی من باعث اتفاقاتی شد که ده ساله _ 

دادم هیچوقت  منتظرشونم اما بهشون نرسیدم و شاید اگه همون زندگی قبلی رو ادامه می



جرات قدم گذاشتن توی این مسیر رو پیدا نمی کردم.. تو هم برادرم رو بهم برگردوندی 

 خودم برگردوندی.  و هم من رو به ایل

یک پسربچه خواست آراتی که همیشه بود نباشد.  امش پلک زد. امشب میرآرات با آ

قلبش را باز گذاشته و هر چیزی که در لحظه حس می کند را به  کوچک باشد که درِ

 :زبان بیاورد

کنه، همه دردهای من با  اما تو نمی دونی که بودنت توی زندگی من چه معجزه ای می_ 

 نت شروع شد و با برگشتنت، همین امشب، درست توی همین لحظه تموم شد. رفت

ال آی لبخند زد. از این بابت خوشحال بود. کاش بتواند همه عمر مرهم دردهای این مرد 

 باشد. 

گذره مثل هزار ساله و ده  وقت زیادی ندارم، هر روزی که بدون تو از زندگیم می_ 

 خوام فردا عقد کنیم.  گیره.. می برابر بیشتر از عمرم رو می

 :چشم های ال آی گرد شد

  .شه که ؟ نمیهمین فردا_ 

 :آرات با لبخند پهنی سرش را تکان داد و لب زد

 شه! می_ 

  .خواست و شد.. همانی شد که آرات می

ند تا تدارک مراسم عقد را کاپو افتادت. همه به عد، از صبح این خبر در ایل پیچیدروز ب

عصر وقتی ال آی فیروزه را دید که همراه بابک و پریسا از ماشین پیاده شد، چشم . ببینند

با دیدن فیروزه شوکه شد، ر شد اما حال سودابه دیدنی بود. هایش از اشک خوشحالی پ

ند زد و همراه با عمق گرفتن لبخندش اشک هم چشم و بعد لبخسر جایش خشک شد 



خیس شد که فیروزه دستش را به سمت او هایش را پر کرد و وقتی گونه اش از اشک 

  :دراز کرد و لب زد

 خواهرجونم!_ 

و سودابه چه عجوالنه خودش را به او رساند و در آغوشش فرور فت، انگار می ترسید 

 این لحظه را از دست بدهد و بعد بیدار شود و ببیند همه آنها خواب بوده. 

ند. آی سودا اشک هایش را با در آغوش هم اشک می ریختند و با صدا گریه می کرد

عمل کرد و یایلیق پاک کرد و آرات با لبخند محوی نگاهشان می کرد. باالخره به قولش 

  :. وقتی برای آمدن به ایل آماده می شد به فیروزه گفتاو را به ایل برگرداند

رم که برای همیشه ال آی رو مال خودم بکنم و تا بهش نرسم به اینجا  فیروزه می_ 

فرستم دنبالت، تو هم باید توی  گردم اما روزی که جواب بله رو ازش بگیرم میی مبرن

 اون لحظه ها پیشم باشی. 

همه سال دیگر  یده بود. بعد از گذشت اینشبرق خوشحالی در چشم های فیروزه درخ

ترسی از برگشتن به ایل و حرف و حدیث هایی که ممکن بود پشت سرش ردیف کنند 

نداشت چون به این باور رسیده بود که همیشه قلب های مهربانی هستند نداشت. ترسی 

 و بدون قضاوت دوستت داشته باشند. که برایت بتپند، دست دوستی به سمتت دراز کنند

رسیدگی کرد  وبه ا او را به خانه اش برد و مثل پسرشوقتی به این باور رسید که آرات 

 و روی تک تک زخم هایش مرهم گذاشت. 

  :به با لحنی محزون گفتسودا



ت بدی کردم.. من من خیلی در حقّ واهرجون، منو ببخش فیروزه عزیزم.منو ببخش خ_ 

 به اینجا برمی ،ومدم به دیدنت، باید تو رو همون سالی که آرات پیدا کردا باید می

 گردوندم. 

گرفت اشک روی صورت سودابه  فیروزه با لبخندی که از قلب فداکارش سرچشمه می

 : پاک کرد و گفت را

مهم امروز و که بوده، هرچقدر سخت، تموم شد.  دیگه حرف گذشته رو نزن.. هرچی_ 

 تون هستم.  این لحظه هاست که پیش

  :بعد دستش را به سمت ال آی دراز کرد و با لبخند به سرتاپایش نگاه کرد

 بیا اینجا ببینم عروس خانوم. _ 

روی زانو نشست. فیروزه سرش را گرفت و ال آی به او نزدیک شد و مقابل ویلچرش 

  :بوسید. ال آی گفت

  .خوش اومدین خاله جون_ 

 ای من به قربون خاله گفتنت بشم عزیزم. _ 

سرش را نزدیک تر برد و با چشم هایی که هنوز هم رگه هایی از غم درونشان پیدا بود 

  :با صدای آهسته تری گفت

آدم خوش که بهش تعلق داری برگردی، تو  ونستی به جاییت از من ترتو خیلی زود_ 

 رات کنارته. اقبالی هستی که کسی مثل آ

نگاه کرد و جواب  سردرگمی به چشم هایی که اشک داشتند اما خیس نبودند، ال آی با

 :داد



 شما لطف داری. _ 

شد. ال آی سوال های زیادی از فیروزه در ذهنش بود اما به  سودابه از فیروزه جدا نمی

 قدری درگیر آمادگی برای مراسم شب بود که مجال این کار را پیدا نکرد. 

سر سفره عقد نشسته بود، با  سخت و برای آرات شبیه رویا بود. باورش برای ال آی

روع زندگی جدید لباس های محلی، با ترانه های محلی.. همه چیز برای یک ازدواج و ش

آماده بود. عاقد که از راه رسید، خانم ها دست از ترانه خواندن و پایکوبی کردن 

برداشتند. سودابه و فیروزه کنار هم باالی مجلس نشسته بودند. فیروزه هم لباس محلی 

 پوشیده بود. برق خوشحالی در تک تک اعضای صورتش مشخص بود. 

ار ال آی روی زمین نشست. از گوشه چشم به آرات که وارد شد همه دست زدند. کن

را  تیپ مردانه و لبخند مردانه روی لبش نگاه کرد. قلبش لرزید. بابت این لرزش ها خدا

داشتنی ت شک کرد. بعد از مدت ها رکود، حس دوباره عاشق شدن خیلی زیبا و دوس

ن به ازدواج شود که ت باعث می ،شکست دیگرس زنان مطلقه از ازدواج دوباره و بود. تر

ن ریسک کرد و شکست توان تمام عمر در آ ندهند، ولی عشق تنها چیزی است که می

 اتر از قبل را تجربه کرد. یببار با تجربه کردنش حسی ز خورد و باز هر

برد یا زندگی روی خوشش را به او نشان  او در خواب به سر می د.خطبه عقد را خواندن

ده اوانخبار همه  بود؟ برعکس ازداج قبلی اش، اینداده بود که همه چیز انقدر خوب 

اش، به اضافه عکس پدر و مادرش که در سفره بودند، و مطمئن بود روحشان امشب به 

آرامش کامل رسیده، در مراسمش بودند. همه از این ازدواج راضی بودند. نه ترس و 

ن تردید ها را.. آ کرد را داشت و نه موقع در فرار با شهروز تجربه می دلهره ای که آن

پرسید  همه چیز درست و به جا بود و همایون که اول تعجب کرده بود و مدام سوال می

شان  و وقتی به جواب« شه؟ شه؟ بعدش ال آی جون مامانم می بابام داره داماد می» :که



ود از اینکه قرار است ال آی برای همیشه در کنارشان زندگی کند و از اینکه زنی ب رسیده

میرقصید و  ، در پوست خودش نمی گنجید،ا شده بود که او مادر صدایش کندپید

 سودا توجهی نمی کرد.  ه های آیشلوغی میکرد و به چشم غرّ

.. خر شب مراسم پایکوبی و عروسی به پا بود. یک مراسم کامال ساده و جمع و جورتا آ

مردی در ازدواج دومش بخواهد برای خودش مراسمی بگیرد و ازدواجش را  اینکه زن یا

 را قبیح می دانستند، در نظر ال آی رد، برعکس نگاه مسن تر ها که این قضیهیجشن بگ

شکست در زندگی  نه تنها بد نبود بلکه پایه گذاری فرهنگی زیبا بود که اعالم می کرد

سان در هر سنی نیاز و ازدواج دوباره ببندد و انند راه را برای عشق اومشترک قبلی نمی ت

ی دارد.. کسی که تنهایی هایش را پر کند و بتواند با هر نگاه، فوج فوج به شریک زندگ

 شادی را به قلب همسرش سرازیر کند. 

همه سروصدا خوابید و آالچیق خلوت شد. سودابه دست فیروزه را گرفت و به  نیکهو آ

  :ده بودند گفتاو و آرات که سرپا ایستا

خوام ببرمش  من کلی حرف با فیروزه دارم که امشب باید بزنم ولی علی الحساب می_ 

 خونه خواهرزاده ش رو ببینه. 

پیش  سودا چند دقیقه آرات سر تکان داد. سودابه همراه فیروزه رفت و همایون را هم آی

  :چرخید و گفت نها تنها شدند. ال آی به سمت آراتبا خودش برده بود. با رفتن آ

 بابت همه چیز ممنون. امشب خیلی شب خوبی بود. _ 

وقتی نوک  سمت دست ال آی که کنار پایش بود، برد. آرات لبخند زد، دستش را به

انگشت های او را گرفت، قلب ال آی در سینه فرو ریخت. دختر هجده ساله نبود که از 

می دانست از پس سالها عشق  اما این لمس که ؛یک لمس ساده انقدر هیجان زده شود

ش، همسرش، است باعث شگفت انگیزی ا برآمده و از سمت محرم ترین آدم زندگی



شد. اول انگشت هایش را گرفت و بعد کل دست ال آی را درون دستش  اش می

گرفت، دست او را کمی باال برد، بعد سرش را خم کرد و پشت دستش را بوسید.. با 

امشب در زندگیش دو نفر وجود داشت که هروقت به آنها  گرما و محبتی خالصانه. از

 شان را می بوسید، مادرش و همسرش ال آی! رسید دست می

زد  د. درون نگاه عسلی آرات، محبتی برق میروگاه ال آی به چشم های آرات گره خن

 ن را ندیده بود. که تا به حال این اندازه از آ

 :داد جواب جمله ال آی را با زمزمه ای احساسی

 .شم سیاه چشم منب قربون تو_ 

لب های ال آی قوس گرفت. سرش چرخید و نگاهش ناخوداگاه به سمت عکس پدر و 

ن سمت کشیده شد. ال آی خم شد و از داخل ادرش کشیده شد. نگاه آرات هم به آم

شان  عکس پدر و مادرش را که هر دو در یک قاب بودند برداشت. نوازش ،سفره عقد

در چشمش جوشید و روی گونه اش افتاد. صدایش پر از بغض و حسرت ک کرد و اش

  :شد

شون تونست اشتباهاتش رو جبران  کاش می دیدن که دختر ناخلف کاش امشب بودن،_ 

. اگه به عقب برگردم هیچوقت عزت و آبروی پدر و مادرم رو با فرار کردن زیر کنه

 نقدر هیجانی قبول نمیوطق و ابرم.. اگه به عقب برگردم عشق رو بدون من سوال نمی

 .تششه به عقب برگ . حیف که نمیکنم

 را روی شانه ال آی گذاشت.  شنشست. آرات پشت سرش نشست و دست نیروی زم

اما اینو مطمئن باش که اونا  ،امشب شب خوبیه، میدونم چقدر دلت تنگه و گرفته ای_ 

 هم امشب خوشحالن، پس خوشحال باش. 



د و سر تکان داد. آرات با فشاری به شانه ال آی او را به سمت بینی اش را باال کشی

  :خودش برگرداند و گفت

 نه، شعری که هیچوقت نشنیدی اما برای تو سروده شده.یکی از شعرای پدرت پیش م_ 

 :دابروهای ال آی به هم نزدیک ش

 چه شعری؟_ 

  :آرات لبخند غمگینی زد و گفت

 .عمو برای ازدواجت شعر گفته بود_ 

 بهم میدیش؟_ 

 چیقد و به سمت دیگر آالش آرات سرش را به معنای مثبت تکان داد. از جایش بلند

 ها ارثشرفت. صندوقچه کوچکی که یادگار مادربزرگشان بود و آرات آن را به عنوان تن

 شتن پاکتی برگشت و سرجای قبلی اش را باز کرد و با بردا از مادربزرگش برداشته بود

 د آرات آن را عقب کشید و با ابروکت دراز کرپا دستش را به سمت نشست. تا ال آی

  :به چشم های خیس ال آی اشاره کرد

 .. دلم ریش شد از دیدنشون.اول اون اشکا رو پاک کن بعد_ 

 :ایش را باال برداشک هایش را پاک کرد. آرات ابروهال آی لبخند زد. با کف دست 

همچین شبی بهت بدم، چنین شبی که باهات ازدواج ودم تا ب این کاغذ رو نگه داشته_ 

کنم.. درسته این شعر برای ازدواج من و تو گفته نشده اما من دوست دارم همینطور  می

 تعبیرش کنم. 



پاکت را به دست ال آی سپرد و به چشم های درشت و کشیده ال آی که بی صبرانه 

 را بابت داشتنش شکر گفت.  کاغذ را از پاکت بیرون می کشید نگاه کرد و در دل خدا

دن شعر کرد، انگار خودش نبود که آن را می خواند. ال آی وقتی زیرلب شروع به خوان

انگار زمان به عقب برگشته بود و یک ا صدای گیرا و گرم پدرش می شنید. شعر را ب

. ده و در جای خودش قرار گرفته بودسکانس بریده شده از فیلم زندگیش تدوین ش

ی دید که لباس های امشبش در تنش بود و پدرش مقابلش ایستاده بود، شانه خودش را م

 هایش را گرفته بود و با شادی ای که در صورتش پیدا بود، این شعر را برای دخترش می

 خواند.. شعری که زا اعماق قلبش جوشیده بود. 

 هر گئجه کاشانمه نور  نیتک یآ میمن یآ_ 

 دور لهیبختون اولورسان بابادان ناز لوبیآچ

 دوسنیشادم باالجان بخته ور اولدون گ گرچه

 دوسنیگ دونیقو والیگوز  میزیق یزدیآرام اوز

  تیباخ گ لهیادب مهر لهیآناوا ا اول

 تیقوالخ گ یاخشی نهیسوز ریبابانون و خسته

 دونیاولدوز ییعمربو میگوزل یا مهیویا سن

 دونیدوز یبرکت غذامدا دادل یدیلیسن

 یدیشیرمیاغدی زهیاهلل ب نیرحمت لنیسن

 یدیشیرمیاندی هزیب نیعشق چراغ شانیآل

 یچراغ مانیا اناری للرید ودهیاوالن ا زیق



 یاغیاولموش دا نونیآتانون قلب ندایچاغ غم

 هرنوع بال  شمیعمر باال چکم ریب گرچه

 باال زهیس شمیدمیدیحالل چرک  بیشیچال

 سن یک وبیسنده اثر قو یحالل سود نیآناو

 سن یکیا یندیا دونیتک یچاالل یالیال عشقه

 دهیزندگ میزیق ینیکبر نبیگور ز الگو

 دهیزنده گله زنده گ نیقدرت بشر یوارد

 یدیقالمال یسیپ یاخشیجک گچه ایبو دن بول

 یدیعقباده بشر آلمال رهیبوردا و هرنه

 میدوغول رهیخ زدایئولسم اگر آغ لهیا یسع

  میاودا اوغل مسانیزیسن ق مدهیمن یتا اونالرا

 اورا محبوب اوالرام سن اورا محبوب اوالسان من

 اوالسان شهروزتا زن  وبیستیاهلل ا یسن

 میگوزل مانیتا ساح قاال ا لهیا یراض یاون

 میباشه بابا گل دوتا قرآن گوزل دوسنیگ

 دوزَن دردلره درمان گورجک یقرآند منطق

 تک صاحب دوران گورجک یعل شیسارالم بو

اده" ز  "عیل علی 



 م نور دادیه )ای کسی که مثل ماه هرشب به کاشان

 دور میشی اببختت باز شده داری با ناز از با

 گرچه شادم که خوشبخت شدی و داری میری

 بین خودمون باشه منو چشم به راه گذاشتی و داری میری

 اول به مادرت عرض ادب کن با محبت نگاهش کن و برو

 به حرفای پدر خسته ات خوب گوش کن و بعد برو

 تو تمام عمر توی خونه ام ماه بودی

 نمک زندگیم بودی ،برکت زندگیم با تو بود

 با تو خدا رحمتش رو به ما داده بود

 چراغ سوزان عشق رو برامون روشن کرده بودی

 میگن توی خونه ای که دختر هست چراغ ایمان روشنه

 پدره توی غم ها دختر قوت قلب

 گرچه همه عمر هرنوع سختی ای کشیدم

 تالش کردم تا نون حالل براتون بیارم

 شیر حالل مادرت در تو اثر گذاشته که تو 

 با عشق الالیی گفته که تک بودی و االن دو نفری

 ترم توی زندگی حضرت زینب رو الگو کنخد



 بدون که این دنیا میگذره فقط خوبی و بدی هاش موندنیه

 این دنیا بکنی توی آخرت پس میگیری هرکاری توی

 کاری کن که بعد از مرگم من رو با خوبی یاد کنن

 مثل اونا که تو دخترشونی، اونم پسرمه

 اگه تو پیش خانواده همسرت محبوب باشی منم براشون محبوب میشم

 خدا خواسته که تو زن شهروز بشی

 رو راضی نگه دار تا ایمانت سالم بمونه خوشگلم اون

 میری بیا بابا باالی سرت قران بگیرهداری 

 رسه این منطق قرآنه که هرکی توی دردها صبر کنه به درمان می

 ("منظور امام زمان است"این روی سختی کشیده من صاحب دوران رو می بینه 

چشم هایش پر از اشک شد. کاغذ در دستش لرزید و پلک بست. صدای آرات با دنیایی 

 :حسرت به گوشش رسید

ن ک حسرت های دلش رو بتونه رفع کنه. قرآامشب خودش هم بود تا تک ت کاش_ 

رای داشتن یه زندگی خوب ب باالی سرت بگیره، دستمون رو توی دست هم بذاره، تو رو

تشویق کنه یا حتی نصیحتت کنه.. همه اون چیزایی که توی شعر قشنگش هست و 

 .خودش دیگه نیست تا با لحن خودش برات بخونتش

مت آغوشش کشید. سر ال آی س ه هق هق افتاد. آرات دستش را کشید و او را بهال آی ب

ینه اش چسبید، پیراهنش از اشک های او خیس شد و قلبش به شدت فشرده س که به

شد. می دانست که ال آی بعد از مدت ها تظاهر به سرسختی به این اشک ها و گریه 



ند به اودانست که تنها چیزی که می ت نیاز دارد تا به آرامش کامل برسد. میهای عمیق 

 شود.  ه برای او ریخته میاست و این اشک هایی ک آرام کردنش کمک کند یاد پدرش

صبوری کرد، مثل تمام این سالها که عاشق صبوری بود.. صبوری کرد تا ال آی آرام شود 

 پیراهنش کامال خیس شده بود. که  و وقتی اشک هایش تمام شد

  :ی دستی به پیراهن خیس آرات کشید و گفتبا شرمندگال آی 

 ببخشید لباست رو کثیف کردم. _ 

 کثیف نشد که. _ 

ان باال کشید. نگاه آرات منش کشید و بینی اش را هم همزاهال آی لب هایش را داخل د

به سمت لب های او رفت و بعد خندید. دستش را روی موهای ال آی گذاشت و با 

  :نگاهی شیدا گفت

 یدن این موها بارها جون دادم، نفهمیدی که. برای د_ 

پ او را کشید و وقتی صدای ا دو انگشت لال آی سرش را به باال پرت کرد. آرات ب

رات رنگ گرفت و ش به سینه آرات کوبیده شد، نگاه آاعتراض ال آی بلند شد و مشت

مشتی احساس در چشم هایش پاشیده شد. سرش که جلو رفت و بوسه هایش کلید 

لب ال آی با تمام چشید و ق شد، طعم شگفتی رارد، مثل زمینی که تازه افتتاح شده باخو

چنین غرق شدنی را مدت ها پیش تجربه کرده بود  ن کوبید و در لحظه ها غرق شد.اوت

که طرف مقابلش پسری مثل آرات بود، با  اما حس و حال این تجربه، با وجود این

 داشتنی، با محبت هایی عمیق، متفاوت بود.  عسلی هایی دوست

ر زیاد بود که ند برق چشم های آرات آنقدا شددوقتی ال آی با شرم و آرات با لبخند ج

ال آی نتوانست بیشتر از چند ثانیه خیره اش شود. با نفس بلندی کمی خودش را عقب 



فت رگبه دست را های آرات جا ماند. آرات آنها کشید اما طره ای از موهایش روی شانه 

 و بویید. ال آی لبخند زد. 

وقتی نگاه پر از شیطنت آرات روی صورتش قفل شد، به معنی پرسش سرش را به 

 طرفین تکان داد.

 !فتن اونور، موندیم من و تو.. خودمون دوتاییر امشبم که مامان و فیروزه جون_ 

یش را تا حد خر جمله اش را در حالی گفت که سرش را جلو کشیده و صداقسمت آ

  :ممکن آهسته کرده بود. ال آی ابروهایش را باال انداخت

ب رو هم بمونن، جنابعالی تشریف می بری اونجا تا بتونن ش اونا اگرم رفته باشن که_ 

 برگردن. 

 چی؟_ 

صدای بلند آرات، ال آی را به خنده انداخت اما به سختی جلوی آن را گرفت. شانه 

  :هایش را باال انداخت

 .قرار شد صبوری کنی و یه کمی بهم وقت بدی_ 

 اون برای اثبات عشقم بود که ثابت کردم. _ 

  :ال آی نگاهش را از او کند و گفت

 حاال اگه خواهش کنم توی این مورد هم کمی بهم زمان بدی..._ 

. آرات با محبت باال آمد و نگاهش کردت آرات روی لبش نشست. سر ال آی شانگ

  :گفت



دیگه هیچوقت ازم خواهش نکن، مخصوصا راجع به چیزی که خودم تصمیم هیشش.. _ 

 داشتم انجامش بدم.

و تا حاال  لد بودب قلب ال آی پر از محبت شد. محبت مردی که اینطور عاشقی کردن را

کرد و او  ش گرفت. آرات دست دیگرش را بازبروز نداده بود. دست آرات را توی دست

 را به آغوشش دعوت کرد.

شب هایشان را با فکر یشب، دزدواج به همین است. کسانی که تا یی شگفت انگیز ازیبا

شب خوابشان نمی برد، کسانی  افکار درهم تا نیمه و خیال به سر می بردند و از کالفگیِ

ی کردند، حاال آغوشی برای خودشان را بغل م ،شب تنها بودند و باید خودشانیدکه تا 

  برای خوب تر زیستن، شادتر زیستن! . آغوشیتندنفس کشیدن در هوای عاشقی داش

انی شد. سه روز بعدی انقدر درگیر مهم ماندن در ایل خیلی زود تمام روزهای خوشِ

که وقت خلوت شد  تازه گرفته می شای عروس و دامادِهایی بودند که به مناسبت پاگ

ایون هم د. همیا حرف زدن با هم را پیدا نکردن ،اه کردن به همکردن و یک دل سیر نگ

ساند. به رتوابستگی خوب بود اما آرات را می این اندازه از مدام در بغل ال آی بود. 

خصوص که این یک هفته بی خبری مهگل از همایون باعث میشد که او شک کند و 

قت انقدر درگیر وودین اما هیچب شما قبال هم به ایل رفته» :توی پیام برایش نوشته بود

می دانست اگر « ش نمیخواد باهام حرف بزنه؟ون خیلی گرم شده که دل.. سر هماینبودین

زار و اذیت ها و تهدید هایش را شروع می کند و آرات در آبفهمد چه اتفاقی افتاده، 

برابر هر تهدیدی که به دو نفر از مهم ترین های زندگیش وصل بود، همایون و ال آی، 

 حساسیت شدیدی داشت. 

بار با  سودا این گشتند. سودابه و آی داشت و باید به تهران برمی پسفردا بلیط پاشا برای

  :سودابه گفتام زیر گوش اشک شوق راهی شان کردند. موقع خداحافظی ال آی آر



 زندگی کنیم.. برای همیشه.  جا، کنارتون کاری می کنم که خیلی زود همین_ 

دل کند. دلش نمی خواست ایل چشم های سودابه برق زد. فیروزه به سختی از سودابه و 

جا بماند مخصوصا حاال که فهمیده  ن برگردد. می خواست باقی عمرش را همیناربه ته

دهند بی انصاف نیستند و قلب هایشان پر از محبت  ان مینشبود آدم ها آنقدری که 

ن همیشگی همایون گشت تا از زندگی آرات و ال آی و ماند باید برمیولی است. 

شت و زندگی عشایری اش گ ن ها را به خدا می سپارد و به ایل برمیآمطمئن شود. بعد 

 داد.  را ادامه می

ن به یون حرف بزند اما قبل از آماها ب به محض رسیدن آرات با مهگل تماس گرفت تا

همایون سپرد که هیچ حرفی از اتفاقات اخیر نزند. نمی خواست بهانه ای به دستش 

ر فرصت د دبه خانه همسرش آورد و قرار ش آی وسایل ضروری اش رابدهد. ال 

رات منتقل کنند و پول پیش را از مناسب وسایل خانه مجردی اش را به انباری خانه آ

ن پول به ارثش در جایی تا ال آی بتواند با اضافه کردن آ یرندبگصاحب خانه اش 

 زیرنظر آرات سرمایه گذاری کند. 

ایرانی که همکالسی اش بود را به ال آی  پاشا قبل از رفتنش در فرودگاه عکس دختری

وردنش را ندارد. ال آی که بی اندازه عشقی گفت که هنوز جرات به زبان آ نشان داد و از

دختری که دوستش  قول گرفت در اولین فرصت با مهتاب،بود از او ب خوشحال شده

 ند و اشتباه آرات را تکرار نکند.حرف بز ،دارد

ن ندویم افسوس در پی ما خواهد دوید ما اگر ما به دنبال عشقزمان برای ما نمی ایستد، 

 دیگر فایده ای نخواهد داشت.  ،بعد از دست دادنش، بارها و بارها حسرت خوردنو 

*********** 



وی ویلچرش بنشیند و رو به ال آی ر شود وک کرد تا فیروزه از ماشین پیاده آرات کم

  :گفت

ارک پزحمت تا من خاله رو ببرم داخل و برگردم ماشین رو  چند دقیقه اینجا بمون بی_ 

 کنم. 

ال آی سر تکان داد. همه طول راه برگشت از فرودگاه را گریه کرده بود. از همین حاال 

بار برای همیشه برگردد آن هم  دلش برای پاشا تنگ شده بود. پاشا قول داده بود که این

شده بود و خانواده اش در ایران د و بورسیه همراه مهتاب که مثل او در آنجا دانشجو بو

 بودند. 

 .گم تبریک می_ 

شت سرش شنید شانه اش از جا پرید و به عقب چرخید. با صدای آشنایی که ناگهان از پ

ر . چشم هایش از تعجب گرد شد. او اینجا را چطوشهروز با لخند کجی نگاهش می کرد

 ؟پییدا کرده بود

 کنی؟ تو اینجا چیکار می_ 

 ری و میای؟ کنی نمی تونم پدات کنم یا توجهی بهت ندارم که کجا می فکر می _ 

 شت. هنوز خبری از آرات نبود. سر ال آی به طرف خانه برگ

 ریک میگم. ازدواجت رو تب_ 

شاره کرد. ال آی نه دستش را پس کشید و نه این را گفت و با ابرو به انگشتر ال آی ا

 کرد.  ربلندی و بدون ترس ازدواجش را تایید میبا سبار  را قایم کرد. این حلقه اش

 ممنون.. تبریکت رو گفتی حاال برو_ 



  :هروز پوزخند صداداری زدش

  بشه که من رو با تو بببینه؟رات بد به و سراه بر زاانی شوهر عزیزت چیه؟ نگر_ 

 .شه وقتی به خودم ایمان کامل دارمب هیچ وقت هیچی برای من نمیتونه بد_ 

های شم ر از هر زمانی به نظر می رسید، چمروز خراب تسرش را تکان داد. اشهروز 

ت بود نشان میداد تا توان در بدن دارد مصرف کرده. سرخ و صورت درهم و بدنی که س

کرد وقتی او را اینطور می  بیشتر از همیشه!! چه افسوس بزرگی وجود ال آی را پر می

کردند و به  یک زمانی با هم زندگی می ،ه بد بوددید. هرچه که بود یا هرچقدر هم ک

خواست او را در این  وهری داشتند دلش نمیشحرمت همان روزهایی که نسبت زن و 

ل آی را از حال و روز ببیند. کاش او هم زندگی جدید برای خودش می ساخت تا ا

ز پایان ود بابت اینکه اگر عشق او نبود و شهروب را گرفته شنعذاب وجدانی که گریبا

گاه شده کرد و مثل قبل به زندگی اش ادامه میداد شاید استاد دانش نامه اش را تمام می

اما خودش هم  .بود و آینده روشنی داشت و هیچکدام از این اتفاقات برایش نمی افتاد

خودشان را به دام  همه اینها یک سری توجیه پوچ است. انسان ها خودشان، می دانست

وقتی ی ها می کنند و بعد آن را گردن سرنوشت می اندازند. تار بدمی اندازند و گرف

این  ی تواند تغییر کند پس انسان خودشتی با یک دعا یا صدقه یا کار خوبی مشسرنو

پتانسیل را دارد که در هر شرایطی باعث خوشبختی یا بدبختی خودش بشود. نقش قضا 

 انسان نیست!بیشتر از اعمال خود  ،و قدر الهی در سرنوشت انسان

 :شهروز سرش را تکان داد و خندید

 تونه تکونش بده.  آی خانم هستی، کسی که کوه هم نمیرفته بود که شما ال بله.. یادم _ 

 :ال آی با نفسی سنگین پلک هایش را روی هم فشرد



 برای چی اومدی اینجا؟_ 

وزها برای روجودش را متالطم کرده بود. این دوباره  ،شهروز چند قدم جلو رفت. غم

اش را چال فرار از اوقعیت تلخ زندگی اش که چطور با دست های خودش خوشبختی 

بیشتر از قبل به مواد پناه می برد. صدایش می  ،شه از دست دادیمکرد و ال آی را برای ه

 :لرزید

ه هایی از عشقت توی وجودم دست نخورده باقی مونده. تو بی انصافی هنوز تکّ_ 

ی چون رفتنت هم من رو عاشق تر کرد. چون بدون متنفر کردنم بزرگی در حقم کرد

رفتی. بدون فریاد کشیدن به سرم که چقدر پستم، که چقدر زندگیت رو خراب کردم. 

دی ته دلت نگه میدارن که شاید یه یاینجور رفتن ها یه جوری ان که انگار همیشه یه ام

فتی و یه روزی برمیگردی. دنم ربرای تنبیه کر کنم که روزی برگرده. من هنوزم فکر می

ی دیگه بسازی و حتی اسم منم ا یکخواستی طوری بری که زندگیت رو ب وقتی می

یچوقت نه دلم شکستی که دیگه ه کنی،یه رفتن ابدی، باید جوری من رو میش وفرام

 شه ای از قلبم امید برگشتنت باشه و نه همه قلبم از عشقت بسوزه. برات تنگ بشه نه گو

ش درد داشت اما ال آی به او حق می داد. با تمام بدی هایی که در حق ال آی حر های

ک های او کبود شده و اهی قسمت هایی از بدنش که زیر کتود، که هنوز هم گب کرده

خر و فحش ها و رد و قلبش از خاطرات تلخ روزهای آدرد می ک ،زخمی شده بود

ب شود و کرد خو ته دل دعا میفریادهایش می سوخت، برای او دل می سوزاند و از 

 ته باشد. شبختی دازندگی خوش

مدنش را یادش رفته بود. امروز باید برای طرفین تکان داد. آرات را و آ سرش را به

خر است و بعد از این دیگر ش را می زد. می دانست این دیدار آآخرین بار حرف های



 باقی مانده مهریه اش شود. تصمیمش برای بخشیدنِ شهروز اینطور مقابلش ظاهر نمی

 قطعی بود. ین دیدار بودن همآخر قطعی بود. پس

تونه برگشتنمون اینکه احساساتی هنوز توی وجودمون دست نخورده باقی بمونه نمی _ 

آدمایی مثل ما اگه بعد از هزار بار رفتن هم برگردن باز برای هم رو تضمین کنه چو 

رای من فقط داشتن احساس کافی بمیدونی چرا؟ چون  ،شن اشتباهی ان، با هم جور نمی

شش رو برای موند و خوب زندگی کرد. باید ارز نیست. باید برای اون احساس خوب

یه ت حرف زدی اما اق و عالقه بارها اومدی و از باقی موندن عش خودت ثابت کنی. تو

زدی... تن یه زندگی جدید حرف ندن مواد و ساخبار هم از تصمیمی برای ترک کر

ه، بندازش دور. من و تو شش سال برای فراموش شه غلطعشقی که باعث تغییرت ن

کردن هم زمان داشتیم، من بعد از شش سال زندگی جدید برای خودم ساختم اما حاال 

 می بینم که چقدر اشتباه کردم و چه سال های خوبی رو با تنهایی از دست دادم. 

  :انه راه یستاد و گفتمت خانه اش رفت ولی میس چرخید و به

. و تنها موندن حق هیچ انسانی نیستهر انسانیه  بختی حقّشومن ازدواج کردم چون خ_ 

. بهتره فقط راهت رو، راه درست زندگیت ه به هیچ دلیل و بهانه ای ببینمتنمیخوام دیگ

 رو پیدا کنی. 

 به همین سادگی؟_ 

دست دادن عشقت اشک ریختم، هایی که برای از ساده نیست، هیچوقت نبود... شب _ 

ب هایی که دلم برای شهروز قبلی تنگ شد و هیچی آرومم نکرد، روزایی که بار ش

 ساده نبود و کشیدم، همه امیدم بود رو با خودم به دوشسنگین شکست زندگی ای که 

؛ شتم از یادم میره و نه گذشته امره.. نه عشق مقدس و پاکی که دا هیچوقت از یادم نمی

گه دیم، بددیگه نشد ادامه  روز، من از یه جایی به بعد بریدم.دم شهخیلی خسته ش اما من



شد ولی شد. سعی کردم با  شد. کاش هیچی عوض نمینتونستم.. تالش کردم ولی ن

 آراتی شدم که میسته محبت بندم ولی دادم. حاال هم دلتم بجنگم و از دستت سرنوش

شقی که بهم داره باعث شده این روزا بیشتر عست. نبد باشه و تالفی کنه اما نتو خواست

دهام کمتر بشه، اشک هام بخندم، قلبم تندتر بزنه، آروم تر باشم، خیالم راحت تر باشه، در

همه اینا دلیل خوبی برای موندن در کنارش و ساختن یه زندگی جدید  کمتر بشه؛

 باهاشه.

رفت و با پشت سر گذاشتن شهروز، همه خاطرات تلخ او را هم پشت سر گذاشت تا 

 بتواند از ته قلب ببخشدش و برایش بهترین ها را آرزو کند. 

آرات را در حیاط دید. اخم های عمیقی که روی صورتش بود باعث شد ال آی آب 

در کمال تعجب دهانش را به سختی قورت دهد و منتظر ناراحتی یا خشم او باشد اما 

  :زدلبخند به رویش  گره ابروهایش هم باز شد و وقتی نزدیک شد،

 .ببخش عزیزم، توی نور خورشید موندی و اذیت شدی_ 

 :دستی به شانه اش زد و ادامه داد

 برو خونه منم ماشین رو پارک کنم و بیام. _ 

ی نبود. شهروز رفته رداند و از الی در نیمه باز به کوچه نگاه کرد. کسال آی سرش را برگ

هرچند  .اما هرچه بود به رویش نیاورد ،بود. نمی داند آرات متوجه او شده بود یا نه

 در آمدن عجیب بود. انقدر دیر کردنش

اشیانه موقت عشقش هسته به سمت خانه رفت. خانه ای که قرار بود کبا قدم هایی آ

 کرد.  ی صحبت میجد در ایل د ادامه زندگی شانروباشد. باید با آرات در م



لباس هایش را عوض کرد و به سمت اتاق فیروزه رفت. همایون مشغول تماشای کارتون 

بود. آرات قول شام امشب را از یکی از رستوران های خوب محله داده بود و برای 

 همین ال آی وقت کافی برای حرف زدن با فیروزه داشت. 

شد. فیروزه با دیدنش لبخند زد و  نیدن صدایش واردش تقه ای به در اتاقش زد و با

خودش را روی تخت باال کشید. به سمتش رفت و روی تخت نشست. فیروزه با لحنی 

  :پر انرژی گفت

 .خوشگل خانوم، به خونه خودت خوش اومدی_ 

 :ال آی هم لبخند زد

 ممنونم. _ 

  :دست فیروزه را گرفت

  .کنم خسته ای خاله جون حس می_ 

پسرم رو ببینم و  فتن شیرینت رو بشنوم و برق چشمایه جون گمگه میشه این خال_ 

 خسته باشم؟ 

 راه دور بود. _ 

 ولی خاطره ها خوش بود_ 

  :نفس بلندی کشید و گفت

که ورشکسته شده  سودابه پنج سال ازم بزرگتره.. بعد از زادواجش با احمدخان، پدرم_ 

خان به بود به پیشنهاد احمد چیکش رو همراه خونه مون از دست دادهبود و تولیدی کو

دید بسازه.. برای من که همیشه توی شهر زندگی کرده بودم ایل رفت تا اونجا زندگی ج



 یهرچند که پدرم به خاطر دوستی با یکی از اهال .این نوع از زندگی عشایری عجیب بود

ایل که موقع فروختن محصوالتش سالی چندبار به خونه مون میومد و احمدخان هم که 

، ما هم قبل یه دل نه صد دل عاشق سودابه شد ،یه بار همراهش بود و مهمونمون شد

ودابه چندباری به ایل رفته بودیم و با زندگی عشایری چندان هم غریبه نبودم. س ازدواج

ج کردم و عمر زندگی من توی ایل به چهارسال نکشید. با یکی از فامیالی دورمون ازدوا

موقع یه پسر تپل چهار ساله بود که خیلی بهم وابسته  ات اونراومدم تهران. یادمه که آ

 بود. 

از او بخواهد خودش شروع به تعریف زندگی تعجب نگاهش کرد. بدون اینکه ال آی با 

ها کجا بوده که  ود دوست داشت بفهمد او آن سالب ود. راستش مدت هاب اش کرده

  زن عمویش را ندیده بود.هیچوقت خواهرِ

داشت.  و باقدرت ادهمحبت عجیبی به این دختر صاف و س آی  نگاه کرد. فیروزه به ال

ود. لبش را برده ک یداداری برای تعریف کردن زندگی اش پبعد از مدت ها سینه رازنگه 

 :تر کرد و گفت

داستان زندگی من شنیدنی نیست چون از یه جایی به بعد یهو انقدر عوض میشه که _ 

ن باشه.. تا یه جایی همه چی خوبه یا الاقل عادیه اما تعجب میکنی این زندگی مال م

 بعدش، یهو ورق برمیگرده. 

 :ابروهای ال آی به هم نزدیک شد. فیروزه لبخند تلخی زد

 یادته گفتم تو آینده منی؟_ 

 ال آی سرش را به معنای مثبت تکان داد. 



میدونی شباهت من و تو چیه؟ اینکه هردومون کامال بی گناه از خونواده و هویت و _ 

رونده شد اما اگه ما هم  تهش تعلق داشتیم رونده شدیم.. عین آدم که از بهشبجایی که 

زدیم انقدر دلمون نمی سوخت اما منم مثل تو اسیر  مثل آدم دست به ممنوعه می

 یی که پشت سرم انجام دادن شدم.قضاوت های اشتباه و شایعه سازی ها

 م مثل من به خواست خودتون بوده؟ه ماشمگه چه اتفاقی افتاد براتون؟ ازدواج _ 

 فیروزه خندید، خنده اش هم تلخ بود. 

. لفتی نداشتموهر من رو پدرم انتخاب کرد هرچند که من هم مخاشم.. اتفاقا نه دختر_ 

رو  ر و بالشوندن. احمدخان زیر پنوی ایل موان، پدر و مادرم تازدواج کردم و اومدم تهر

ونه اونا می باالی خ کردم.. طبقه زندگی می شوهرمود. من توی تهران پیش مادرب فتهرگ

اخالق و سر به زیر بود..  شومرد خوبی بود. آروم و مهربون و خنشستیم.. شوهرم علی 

امیر بودن،  باهاش خوشبخت بودم. سرش توی کار و زندگی خودش بود. دو تا برادر

بیه علی ش برادر کوچیکش بود. ازش خوشم نمیومد، هیز بود. خیلی شوخی میکرد. اصال

نبود. گاهی توی کارای طبقه پایین به مادرشوهرم کمک میکردم و یه روز فهمیدم که امیر 

قرص روانگردان مصرف میکنه. از ترس به کسی چیزی نگفتم. بعد از اون هروقت توی 

شده بودم که  مادرشوهرمم نبود در رو قفل میکردم. یکی دوبار متوجه خونه تنها بودم و

میاره و نگاه می کنه، وقتایی که تنها بود انقدر صدای فیلما  سی دی فیلم های غیراخالقی

رو زیاد میکرد که تا طبقه باال میومد. خدا میدونه چقدر اون روزا استرس داشتم. هر 

گاهی تعادل نداشت و چرت و پرت میگفت و  ترسه. اینکه کسی که جای من باشه می

مشخص بود چیزی مصرف کرده باعث ترس هام بود. یه روز که تنها بودم دیدم داره در 

میزنه، سراغ مادرش رو گرفت و گفتم رفته میوه بخره، گفت در رو باز کنم تا بیاد خونه 

د، نزدیک بود در به در کوبیما که باز نکردم و گفتم در طبقه پایین بازه.. چند باری 

. از ترس یه گوشه از دیوار کز کرده بودم. بعدش گذاشت رفت و چند دقیقه بعد بشکنه



رو به علی بگم نتونستم.. از  دوباره صدای اون فیلم ها. شب هرکاری کردم که ماجرا

اینکه قضاوتم کنه یا فکر کنه من میخوام برادرش رو بدنام کنم یا حتی بهم شک کنه 

از آبروم می ترسیدم. من یه زن جوون بودم توی خونه ای که یه پسر جوون نگران بودم. 

ص رو حریم ها رو شکسته بود و معتاد فیلم های سوپر شده بود و ق زده بود به سیم آخر

مادرشوهرمم بیچاره  .مصرف می کرد. دیگه توی اون خونه حس امنیت نداشتمهم 

ه می شد نمی تونست جلوش رو وجکه متوجه کاراش نشه و اگرم مت انقدری پیر بود

بگیره چون اون خیلی زورگو بود و حتی جواب پدرش رو هم با فریاد میداد چه برسه به 

بیچاره من انقدر مظلوم بود که  کرد چون علیِ مادرش. به حرف علی هم گوش نمی

اشه. اون روز نحس، هیچوقت یادم نمیره. ب کسی مثل امیر ازش حرف شنوی نداشته

رکارش رفت، وقتی رفتم توی خونه حس س من رو از آرایشگاه برگردوند و بهوقتی علی 

اشه اما ب رگردم چون ممکن بود امیر خونهب کردم که مادرشوهرم نیست، یه لحظه خواستم

که در رو ببندم امیر اومد  جایی برای رفتن نداشتم. به ناچار سریع رفتم باال اما قبل از این

ا چه . خدا می دونه اون فیلمبه من، به زن برادرشز کنه.. تو.. اون میخواست بهم تجاو

انیتش رو زیر پا گذاشته بود و خودش رو در حد یه بالیی سرش آورده بود که انس

حیوون پست کرده بود.. من جیغ و داد کردم اما جلوی دهنم رو گرفت. به زور داشت 

کرد بخوام  فکرشو نمیردم. آزاد کمنو به اتاق می کشوند که یکی از دستامو به زور 

همچین کاری بکنم اما من گلدون روی میز رو برداشتم و کوبیدم به سرش و وقتی روی 

جرا رو براش ام. با گریه زمین افتاد از اتاق فرار کردم. همون لحظه مادرشوهرم رسید

 تعریف کردم.

اشک صورتش را خیس کرده بود. لب هایش می لرزید. نفس هایش عمیق شده بود. ال 

ان را برداشت و از آب پر کرد و به سمت دهانش وآی با دستپاچگی از روی پاتختی لی

 :برد



 ین.. تو رو خدا یه کم آروم باشینرواینو بخ_ 

ن دت باال و پایین می شد. یادآروی آ. قفسه سینه اش به شفیروزه چند قلپ از آب خورد

رات ار آن اوایل که آروانشناس و یک ب روزهای سخت با وجود اینکه چندین بار برای

 پیدایش کرد برای او تعریف کرده بود، هنوز هم مثل تجربه کردنش سخت و سنگین بود. 

 میخواین دیگه ادامه ندین؟ حالتون خوب نیست_ 

 :فیروزه سرش را به طرفین تکان داد

رگردم باید یه بار برای تم به خونوادم و پیش سودابه بنه، میخوام بگم.. حاال که تونس_ 

 میشه این درد رو از وجودم بکنم و دور بریزم. ه

ال آی دستش را به صورت خیس عرق او کشید و گونه اش را نوازش کرد. فیروزه 

 :دست او را گرفت و روی پاهای بی حس اش گذاشت

وقتی به خودم اومدم که من توی چهارچوب در خشکم زده بود و مادرشوهرم باالی _ 

کشید.. فاصله انتقال امیر به سردخونه و امیر داشت شیون میکرد و جیغ می  جنازه

یخت. نگاه ر اعت بود. بعدش همه زندگیم به همس فقط یه ستگیری من به جرم قتل،د

های علی پر از نفرت بود. می دونستم ماجرا رو یه جور دیگه براش تعریف کردن. می 

م، کرم از خودم بوده و من زن نجیبی دونستم که مادرشوهرم گفته خودم باعثش بود

زد باز زندگی من و علی تموم شده بود. ی ماین حرفا.. اگه این حرفا رو هم ننبودم و از 

من کسی بودم که برادرش رو کشته بودم. ماردشوهرم انقدر این حرفا رو زد و زد که پدر 

ه هام نیومد ادادگو مادرم، حتی احمدخان و سودابه هم باور کردن.. دیگه هیچکس توی 

و پیگیر کارام نشد. فقط احمدخان یه وکیل برام گرفته بود و خودش دورادور پیگیر بود. 

باز به انصاف اون که با وجود اونهمه حرف ناروایی که پشت سرم می گفتن حاضر شد 

توی دادگاه مشخص شد که اون ضربه برای دفاع از خودم بوده. از موادی که  کمکم کنه.



قعا قصد اوشرح ماجرا و بازسازی صحنه مشخص شد که اون امیر بود و توی خون 

تعرض داشته اما همچنان خانواده اش من رو مقصر این اتفاق می دونستن. یه روز علی 

به دیدنم اومد و گفت که می دونه من بی گناهم و همیشه جز نجابت چیزی ازم ندیده 

ب به معنای واقعی شکستم. نمیگم عاشق اما نمی تونه به زندگی با من ادامه بده. اون ش

علی بودم اما زندگیم رو و علی رو دوست داشتم. تنها امیدم اون بود که اونم تنهام 

 غیابی طالقم داد.  ،گذاشت و قبل از آزادی

مثل های ال آی هم رد انداخته بود. فیروزه چقدر درد کشیده بود، اشک روی گونه 

رد وجود نداشت. دردهایی که انسان ها برای چوقت چیزی به نام دخودش.. کاش هی

همدیگر تولید می کنند، برای خودشان تولید می کنند. شاید این دنیا بدون انسان جای 

 بهتری برای زیستن بود! 

زادی شروع شد.. خواستم برم پیش پدر و مادرم اما پدرم آتازه بدبختی های من بعد از _ 

بروش رو بردم و هیچوقت حق ندارم توی ایل منو از خونه اش بیرون کرد و گفت من آ

پا بذارم. برگشتم تهران و یه مدتی توی خونه یکی از دوستام موندم. چندباری دنبال علی 

خونه شون مامانش با رفتم تا باهاش حرف بزنم اما حاضر نشد منو ببینه و یه بار که رفتم 

میخوام با باز کردنشون بیرونم کرد. زندگی سختی بود. روزای بدی بود. نکتک و فحش 

شتر از این زهر کنم. مجبور بودم زندگی کنم، چاره ای نبود اما انقدر فشار بی کامت رو

جا.. دیگه نمی تونستم کار کنم و روم بود که چند سال بعد سکته کردم و موندم یه 

ورد قتی که آرات پیدام کرد و منو آمجبور شدم برم بهزیستی. تا و .ندگیمو بچرخونمز

رات اومد و رهم دردهام شد همونجا بودم. ولی آش خودش و شروع به درمانم کرد و مپی

همه زندگیم رو عوض کرد. منو پیش روانشناس برد تا افسردگیم خوب بشه. بهم قول 

ربلندی منو پیش خونودام برگردونه اما چه فایده که منم مثل تو س داد یه روز با عزت و

 ر یه مشت خاک خوابیدن. وقتی برگشتم که پدر و مادرم زی



و خودش دستش را بلند کرد تا اشک هایش را پاک کند که ال آی دستش را جلو برد 

  اشک های فیروزه را پا کرد و گفت:

 این همه چی خوب میشه، قول میدم.  زابعد _ 

 :فیروزه در میان اشک لبخند زد و زمزمه کرد

 میدونم. _ 

 :دستش را روی موهای ال آی کشید

رات حق میدم آچه دل پاکی.. من به  شم و ابرویی، چه نگاهی.قد و باالیی.. چه چچه _ 

این  دیدم که چقدر عاشقته، من عمق عالقه اش به تو رو تویانقدر عاشقت باشه. من 

دونی همیشه سختی هست، ب چند سال خیلی خوب لمس کردم. زندگیمو برات گفتم تا

باید توی سختی بیفته و یه جوری امتحان بشه هر کسی به اندازه سهم خودش از زندگی 

رو  زندگی جدید رو شروع کنی، این شانس اما تو این شانس رو داشتی که دوباره یه

داشتی که کسی مثل آرات دوستت داشته باشه و پیدات کنه و زندگیت رو از نو بسازه، 

 البته توام زندگی اونو ساختی. 

  :بعد دست هایش را بلند کرد و گفت

 ت که همچین روزی رو تونستم ببینم. رکخدایا ش_ 

. پس خودش چه؟ آرزویی نداشت؟ به آینده چطور نگاه می ال آی لبخند محزونی زد

  کرد؟

 :فیروزه لبخند شادمانی زد

من میخوام برم پیش سودابه زندگی کنم، خیلی اصرار کرد که برم پیشش و اونو از _ 

 تنهایی دربیارم. 



 ای جانم.. چه خوب_ 

مد و ال آی را صدا که از بیرون اتاق می آ راتبه معنای تایید پلک زد. با صدای آفیروزه 

  :اره زداشمی زد خندید و با شیطنت به بیرون 

 .بدو که االن از بی ال آی موندن هالک میشه این پسر_ 

 :ال آی با شرم خندید و از روی تخت بلند شد

  ؟مطمئنید که خوبین؟ چیزی الزم ندارین_ 

  :فیروزه با اطمینان گفت

 .شم.. مطمئن باش. برو به شوهرت برس بهتر از این نمی_ 

فت که فیروزه صدایش کرد و وقتی برگشت او با چشمک پر از ال آی به سمت در می ر

  :شیطنتی گفت

چقدر اذیت کردی، یه کم با دلش راه بیا.. گناه اسم بهت هستا که آراتِ منو اونجا حو_ 

 .هخال داره آراتِ

ن لحن خبیث و نگاه از اتاق فیروزه فرار کرد تا با آ ال آی چشم زیرلبی گفت و تقریبا

 شیطنت بار بیشتر از این خجالت زده اش نکند. 

منتظر او بود. با لبخند به  وآرات دست به جیب با چند قدم فاصله از اتاق فیروزه ایستاده 

 :سمتش رفت و گفت

 جونم؟ کارم داشتی؟_ 

فیروزه خوب در او اثر  هنگار توصیود باال پریدند. اب رات از جونمی که شنیدهابروهای آ

 ود. ب کرده



 وسایلت رو گذاشتی توی اتاق؟_ 

  :گفت و منّ ال آی با منّ

 . راستش چیزه.. میگم شاید بهتر باشه...نه هنوز_ 

مد و با گرفتن دستش و خواهد چه بگوید میان حرفش آ زد می آرات که حدس می

  :ه کردن او با خودش گفتهمرا

الزم نیست درمورد بهتر و بدتر بودن چیزی نظر بدی، فقط وسایلت رو توی کمد _ 

 . ببرمت خریدخودم در نظر دارم برای  جابجا کن و هرچی کم داشتی بگو بخریم. البته

 :ادبعد با شیطنت ادامه د

 باالخره لباسای مجردی و متاهلی خیلی با هم فرق می کنن. _ 

اق خواب آرات چمدانش را برداشت و به اتآی به زور جلوی خنده اش را گرفت. ال 

. ال آی نگاهی کلی به اتاق و تخت دونفره یاسی رنگ انداخت و به سمت تخت رفت

ورد، تک به تک برسی کار شد. لباس های ال آی را درمی آرفت. آرات خودش دست به 

د به نیمرخش نگاه می کرد. داشت به می کرد و توی کشو می گذاشت. ال آی هم با لبخن

لباس های خصوصی ال آی می رسید که ال آی با سرفه ای مصلحتی توجه او را به 

  :خودش جلب کرد و با لبخندی ساختگی گفت

 کنم.  گم بذار بقیه اش بمونه خودم جابجا می میچیزه... _ 

خجالت را هرچه آرات خنده اش گرفته بود. می دانست درد ال آی چیست. باید این 

به د و ش خواست از او فرار کند. از جایش بلند کرد وگرنه تا ابد می زودتر آب می

  :ال آی بی معطلی صدایش زد سمت ال آی رفت. کنارش که نشست،

  ؟آرات_ 



 جون دلم. _ 

رات زیرلب قربان صدقه اش ظ ادا کرد که ال آی ریز خندید و آکلمه را به قدری غلیاین 

  :با مکث پرسیدرفت. ال آی 

 هروز رو دیدی؟ش تو_ 

 آرات با خونسردی سرش را تکان داد. 

ت رو بهش میزدی. این حق رو بهش برای همین دیر اومدم.. شاید بهتر بود حرف آخر_ 

رد برخورد نسخرین حرف هاش رو باهات بزنه اما اگه دوباره ببینمش انقدر خودادم که آ

 کنم.  نمی

 ز غیرت و حساسیت آرات باخبر بود. ال آی سرش را تکان داد. ا

 تصمیم گرفتم بقیه مهریه ام رو ببخشم. _ 

پس به خاطرش اونو بیشتر از این کار خوبی کردی.. تو به این پول احتیاجی نداری _ 

بیاد و  کمک کنه و به خودشمت ننداز. شاید این بخشش تو بهش دردسر و زحی وت

 ه. دنبال یه زندگی سالم باش

 :بیه آه بودش ید کهشکلندی ال آی نفس ب

 امیدوارم_ 

 خوری؟  براش افسوس می_ 

ا چانه اش نشست و سرش ر رات زیرمثبت تکان داد. دست آ ال آی سرش را به معنای

 بلند کرد. 



ز و مروز دیدن شهروا دیگه وقت افسوس خوردن یا ناراحت بودن نیست.. میدونم _

به  برای تو هم زندگیش رو تعریف می کنه،حرف زدن با فیروزه که بهم گفته بود یه روز 

 .فکرت رو به خودمون مشغول کنی صابت رو خورد کرده، میخوام یه کمحد کافی اع

  :ال آی ابروهایش را به هم نزدیک کرد

 خودمون؟ به چیِ_ 

  :آرات با لبخند گفت

 .االن میگم_ 

کرد. ال آی از در را بست و قفل از جایش بلند شد و به سمت در اتاق رفت. وقتی 

د و با دستپاچگی به سمت چمدان رفت تا با جمع کردن لباس ها خودش ش ایش بلندج

را مشغول کار نشان بدهد که سایه او را باالی سرش حس کرد. آرات شانه اش را گرفت 

  :و او را بلند کرد. وقتی برگشت و روبرویش قرار گرفت آرات گفت

ته؟ که من وایسم جلوت و همه غرورم رو به کردی یه روز این اتفاق بیف فکر می_ 

 خاطر داشتنت بشکنم؟

را باز کرد. گره کراواتش را اما نگه داشته بود تا ال آی باز کند. ال  شدکمه باالی پیراهن

همه چیز تغییر خواهد کرد، شاید این شروعی برای زندگی  ،کرد بعد از این آی حس می

 هر قدمش ال آی هم عقب رفت.  جلو که آمد باواقعی زناشویی شان باشد. 

بردن  کسی که همه حتی پدرت ازش حساب می ،فکر میکردی بزرگ ایل شاهسون_ 

 اسیر دست یه دختربچه بشه؟ که به خاطرش حاضر باشه از هرچیزی دست بکشه؟ 

کمر ال آی به دیوار سرد برخورد کرد. همانجا متوقف شد اما قلبش با تمام سرعت در 

ین حس و حال را دوست داشت. بادی که از پنجره باز اتاق می وزید، حال کوبیدن بود. ا



و نگاهش را در  رده بود. آرات کامال مقابلش ایستادموهای بلندش را به حرکت درآو

، ابروهای کشیده اش.. همه و همه را دوست داشت. چشم هایش صورت او حرکت داد؛

لب ال آی به لبخند کشیده  مد و دسته ای از موهای دخترک را گرفت،دستش که جلو آ

 شد. 

 .اما تو غرور آرات شاهسون رو شکستی، عشقش رو پس زدی_ 

رد. اخم کرد. توقع چنین چیزی را نداشت. خواست ال آی از شنیدن این حرف تعجب ک

چیزی بگوید که لبخند روی لب های آرات شوکه اش کرد. آرات سرش را جلو کشید، 

  :و زمزمه وار گفت نگاهش را به چشم های ال آی دوخت

یرین هم شده چون داشتن تو االن، خیلی شیرین ش این واقعیته، واقعیتی که حاال برام_ 

تره.. تو اونموقع منو پس زدی اما نمی دونستی که این مرد هنوزم دوستت داره، 

 .همونطور دیوانه وار

ی ریزد و تا ته نش در دهانت مثل شیره باقلوایی که موقع گاز زدشیرینی اولین اعتراف، م

حلقت را شیرین می کند، در تمام وجود ال آی پیچید و شیرینش کرد. سر آرات که 

دن بی اختیار چشم هایش، دستش را روی لبش گذاشت و ش جلوتر آمد، همزمان با بسته

 اما در نهایت با لبخند و عشق، انگشت های ال آی را بوسید.  ،آرات با کمی مکث

*** 

ردم انقدر نامرد باشی.. یعنی روی همه نامردا رو سفید کردی هیچ فکرش رو نمیک_ 

 آرات خان. 



رات با کالفگی دست هایش را در موهایش فرو کرد و نفسش را به بیرون فوت کرد. آ

نست اوصبانی شده بود که هیچ جوری نمی تمهگل با فهمیدن ازدواجش به قدری ع

 :سباند و از جایش بلند شدآرامش کند تا منطقی حرف بزنند. تلفن را به گوشش چ

 فق کنیم. اویه موضوع خیلی مهم حرف بزنیم و تقرار نیست جنگ کنیم، قراره در مورد _ 

رات.. من االن توی راه خونتم. میرم بچه م رو برمیدارم و توافقی وجود نداره جناب آ_ 

 گردم.  برمیبا بچه م قیم میرم هتل و چند روز بعد مست

  :یدهمه وجود آرات را پر کرد. با حرص غرّ با شنیدن این حرف وحشت

 تو نمی تونی همچین غلطی بکنی. _ 

 :مهگل با عصبانیت صدایش را باال برد

خوای برای من و بچه م تعیین تکلیف کنی.. خودتم خوب  غلط رو تو میکنی که می_ 

 میدونی که زیر قول و قرارت زدی. حاال که داشتن اون دختره از داشتن همایون برات

خدای نکرده بچه ام مزاحمتون  برم توام با زنت خوش باش. مهمتره، من بچه م رو می

 ه. میش

نمی خشم و حرص در وجودش می جوشید. شروع به قدم زدن در اتاق کارش کرد. 

  :سنت لحظه ای آرام بگیرد. مهگل نیش آخرش را هم زداوت

 .دونی که اگه به قانون هم بری باز بازنده ای می_ 

ن رد، کلید خانه و کیف پولش را از آرا قطع کرد. آرات به سمت کیفش هجوم ب و تماس

برداشت و با چنگ زدن سوئیچ از روی میز کارش از دفتر کارخانه بیرون زد. بابک را 

ایش می کرد اما توجهی نکرد و با جلوی انباری دید که با دیدن وضعیت او با تعجب صد

  :صدای بلندی گفت



 باید خودمو بهش برسونم.  .مامروز رسیده و داره میره خونه ا ران..مهگل برگشته ای_ 

  :بابک پشت سرش دوید. قبل از اینکه سوار ماشین شود او را متوقف کرد و گفت

 .یه لحظه ببین چی میگم_ 

 االن نه بابک، االن وقتش نیست. _ 

  :خواست دست بابک را پس بزند که او سفت تر بازوی آرات را گرفت

  .دخالت نکن.. باید بسپاریش به ال آی_ 

  :سیدرپافتاد. چشم هایش را باریک کرد و  آرات از تکاپو

 چی؟ _ 

اجازه بده ال آی با مهگل حرف بزنه و قانعش کنه.. رفتن تو همه چیز رو خراب تر _ 

 کنه.  می

 نمی تونم همینجا بمونم و هیچ کاری نکنم. _ 

  :ون کشید و به سمتش گرفترموبایلش را بیبابک دست در جیب کت آرات کرد و 

تنها کاری که باید انجام بدی اینه که با ال آی تماس بگیری و خبر رفتن مهگل رو _ 

 بهش بدی. 

دانست با این اندازه از عصبانیت و  آرات با تکان دادن سر موافقت کرد. خودش هم می

 رفتنش صالح نیست.  ،حساسیتی که به همایون دارد

پشت تلفن و  از ماده کردن ناهار بود با شنیدن صدای نگران آراتدر حال آ ال آی که

خبری که داد شوکه شد. تلفن در دستش مانده بود و به روبرو خیره بود که صدای پریسا 

 :را شنید



 چی شده ال آی؟_ 

 مادر همایون.. مهگل داره میاد اینجا_ 

  :پریسا چشم گرد کرد

ود که اگه آقا ب رو با خودش ببره؟ قبال هم تهدید کرده وای خدای من، میخواد همایون_ 

 آرات ازدواج کنه... 

  :با نیمه تمام ماندن جمله اش ال آی جلو رفت و با بی صبری گفت

 خب؟_ 

  :پریسا با کمی خجالت از دهن لقی اش گفت

 ود اگه اینطوری بشه همایون رو با خودش می بره. ب گفته_ 

رش گرفت. وقتی زنگ خانه به صدا درآمد س دستش را به و ال آی پوف کالفه ای کشید

سید، با لبخند سالم ر ال آی در را باز کرد و مقابل ورودی خانه منتظر مهگل ماند و او که

کرد و دستش را به سمتش دراز کرد. مهگل که انتظار چنین رفتاری را نداشت با تعجب 

لبخند نزد. ال آی همایون را  اما ادو گیجی دستش را در دست او گذاشت و جواش را د

  :صدا زد و گفت

  .بیا ببین کی اومده_ 

ه همایون بدو بدو از پله ها پایین آمد. با دیدن مادرش توپش را روی زمین انداخت و ب

زانو زد و او را محکم در آغوشش فشرد و  نیسمت مهگل دوید. مهگل هم روی زم

اشک ریخت. ال آی در سکوت نگاهشان کرد بعد مهگل را به داخل خانه دعوت کرد و 

  :وقتی مهگل با اخم گفت



 برای مهمونی نیومدم، میخوام بچه ام رو ببرم. _ 

 :بخندی مهربان جواب دادبا ل

با عجله؟ بیا بشین یه نفسی تازه  باشه عزیزم، همایون متعلق به توئه.. ولی چرا انقدر_ 

 کن. 

مهگل در رودروایسی قبول کرد. ال آی آنقدر خوب و مفصل از مهگل پذیرایی کرد و 

رد. انتظار فتار کرد که مهگل به معنای واقعی کلمه جا خور فیروزه هم با مهربانی با او

وت کرد و حسابی را داشت اما اتفاق دیگری افتاد. ال آی سک دیدن آرات و یک دعوای

د تا اولین دیدارشان نزا با خودش به گردش ببرد. هیچ حرفی اجازه داد مهگل همایون ر

خاطره خوبی شود. وقتی شب مهگل زنگ زد و گفت همایون را دو روز بعد با خودش 

ا برود تا حرف بزنند. گفت نهجمع کنند ال آی گفت شب به خانه آ می برد و وسایلش را

آرات در خانه نیست و شب پیش دوستش می ماند تا جمع زنانه شان به هم نریزد. 

مهگل که از اول با کینه به او نگاه میکرد از این برخورد دوستانه ال آی حسابی گیج شده 

 نجا رفت. اصرار زیاد ال آی قبول کرد و به آبود. با 

زدند. قصد مهگل اذیت کردن آرات بود وگرنه خودش  تا نیمه شب بیدار بودند و حرف

دانست که از پس همایون برنمی آید. خودش شاغل بود و تا شب سر کار می  هم می

رفت و می دانست که همایون باید تنها بماند. پسرش هیچ کجای دنیا به اندازه این خانه 

 :و در کنار این افراد شاد نبود. وقتی عصر موقع گردش پرسیده بود

 دوست داری با من بیای خارج گلم؟_ 

 :همایون با قاطعیت گفته بود



نه مامانی.. تو برگرد اینجا. اگرم برنگردی من بازم باهات نمیام، من دلم میخواد پیش _ 

.. همینطور پریسا بابا آرات بمونم، خاله فیروزه و خاله ال آی رو هم خیلی دوست دارم

 م. اینجا کلی دوست دار جون رو.. بعدشم

 بود و دلتنگ بچه اش می شد.  ردال آی درکش می کرد. ما

رات دوستت ه خاطر رفتن داغون کردی؟ مگه آکاش نمی رفتی.. چرا زندگیت رو ب_ 

 کرد؟ نداشت؟ مگه باهات بد رفتار می

  :قف دراز کشید، این تنها راه کنترل ریزش اشک هایش بود. با بغض گفتس رو بهمهگل 

وهرم بود حتی یه بارم حس ش هایی که وب بود. توی تمام سالنه.. آرات همیشه خ_ 

که فکرش پیش کس دیگه ای جز من و زندگیمون باشه، حتی تویی که دوستت نکردم 

ها انگار براش اصال نبودی.. فقط من بودم و پسرم که اون  داشته و داره، توی اون سال

 .ه انهم وابستخودش دوسش داشت و میدونم چقدر به بیشتر از بچه 

 :را دوباره تکرار کرد شال آی سرش را چرخاند و نگاهش کرد. سوال

 پس چرا رفتی؟_ 

 و داشتم. ر من نمی تونستم اینجا بمونم.. همیشه آرزوی رفتن_ 

 حاال چی؟ پشیمون نیستی؟_ 

 ون عذابم میدهیاندگی رو دوست دارم.. فقط دوری همنه، اون ز_ 

 میخوای ببریش؟_ 



شک داشتم که همایون اینجا خوشبخت و خوشحال نیست یا حتی اگه حتی یه درصد _ 

کردم  شدم که همایون دلش میخواد باهام بیاد، این کار رو می اگه یه درصد مطمئن می

 اما... حال اون پیش شما بهتره. 

 روی سینه اش قفل کرده بود ال آی لبخند زد. دستش را دراز کرد و دست او را که

  . مهگل گفت:گرفت

ستم آرات رو اذیت کنم وگرنه من فقط برای دیدن همایون و مطمئن شدن از خوا_ 

اینکه تو می تونی خوب ازش مواظبت کنی و توام دوسش داری یا نه به اینجا اومدم.. 

ها بعد از فهمیدن اینکه آرات قبل  امروز که دیدمت همه تصورات بدی که توی این سال

 حسادت ازت ساخته بودم، از بین رفتن.  از روی ،ازدواج با من تو رو دوست داشته

 ال آی دستش را فشرد. 

 ی. شه ات رو داشته بااگه بمونی، میتونی بچ_ 

پس دور بودنم بهتره  ن زندگی کنه حتی اگه اینجا بمونم.همایون محاله بخواد با م_ 

کشم از اینکه بچه ام رو و زندگی خوبم رو فدای یه  چون اونطوری عذاب کمتری می

کردم که هرچقدرم خوب و با ارزش باشه باز من رو از خونوادم گرفت. این آرزو 

 .خوشبختی می تونست سهم من باشه اما با دستای خودم خرابش کردم

دانست حسادت هایی که از آن حرف  کرد. می ال آی زن بود و حال او را درک می

د. خیلی گیر ییا حسرت هایش از کجا سرچشمه م میزند یا اذیت کردن های آرات

 :راحت و بدون ذره ای لحن بد و خشم و حرص پرسید

 هنوزم دوسش داری؟_ 



کی که شمهگل با شنیدن این سوال چشم هایش را بست و لب هایش را روی هم فشرد. ا

از گوشه چشمش سر خورد جواب خوبی برای سوال ال آی بود. ال آی نفس پر از آهی 

کردن و گذشتن  وشمگذراند اما مجبور به فرادر دل می دانست که مهگل چه  کشید. می

است، دیگر در دل و زندگی آرات جایی برای او وجود ندارد. او هم با هر بدی ای که 

دهند و  داشته الیق این شکست نبوده اما گاهی انسان ها خودشان بی لیاقتی نشان می

چون عشق نه  وقتی کسی لیاقت عشق را نداشته باشد آن را برای همیشه از دست میدهد.

ته میشود. این بازیافت میشود و نه بعد از تعلق گرفتن به کس دیگری دوباره ساخ

 کند.  ن را ناب و دست نیافتنی میخاصیت عشق است که آ

******* 

یاید. آرات هم که انگار دست از مهگل رفت اما به همایون قول داد که دوباره به دیدنش ب

  :گفت ،بود همایون متشکر مهگل ته بود و بابت نبردنصبانیت برداشع

 .به روت بازه.. شک نکن هروقت بیای اینجا، در این خونه_ 

مهگل با لبخند سر تکان داد. در خوب بودن آرات هیچوقت شک نداشت. با حسرت 

 فت، حسرت داشتن زندگی ای که آسان از دست داده بود!ر

  :بدون مقدمه گفت وقتی به خانه برگشتند آرات ال آی را به گوشه ای کشاند و

ریسا باهام حرف زد.. ازش خوشش میاد، میخواد بره خواستگاری امروز بابک درمورد پ_ 

 .ولی قبلش میخواد نظر خود پریسا رو بدونه

بعد از ته دل خندید. میدانست که حالی گرد شد و شب و خوچشم های ال آی از تعج

 یسا هم نسبت به او بی میل نیست. رپ



از برگشتن به ن زندگی به سرش زده بود. دو ماه برگشتن به ایل و آ شد هوای مدتی می

دگی برگشتن به ایل و شروع دوباره زن رات پیشنهاد ال آی را برایتهران گذشته بود و آ

و با خوشحالی قبول کرده بود که آرزوی قلبی  بدون تعلل ،رای همیشهب عشایری آن هم

 خودش هم همین بود.

وبندیل سفر ببندند و به دیار مادری شان کوچ کنند. دوباره ال آی همین روزها بود که بار

گردد اما نبال رویاهایش بج بگیرد و در مخفی گاه هایش به ددر دشت های سرسبز او

 جستجو خواهد کرد.  االنش میان زندگیوهایش را در رزاین بار تمام رویاها و آ

**** 

 ساحلی اش تا روی پاهایش بود خیره نگاه میینت تکیه داده بود و به او که پیرهن به کاب

ه هایی از آن روی که باالی سرش جمع کرده بود و تکّ کرد. دلش برای لمس موهایی

ریسا همین هفته پیش پشانه اش ریخته بود پر می کشید. چه خوب که خانه خلوت بود. 

میکرد. ش را حمایت عقد کرده بود و رفته بود به خانه بخت و بابک او و خانواده ا

را کرده و با ذوق به ایل و به  ها اسباب کشی هایشان نهمایون و فیروزه زودتر از آ

 الچیق ها برگشته بودند. آ

چرخاند و به چشم لبخندی زد و جلو رفت. بازویش را که لمس کرد ال آی سرش را 

ل رات با قفتا دهان باز کرد حرفی بزند، سر آ یک و خمار شده آرات نگاه کرد.راهای ب

یر آب که باز ش جلو آمد. خنده اش را به سختی کنترل کرد و به از جنس بوسه محکمی

آرات شانه اش را باال انداخت  بود و روی ظرف های کثیف ناهار می ریخت اشاره کرد.

وی دوشش انداخت و ال آی با جیغ و خنده به شانه ر ا یک حرکت او را بلند کرد وو ب

ا را باال رفت. جه به او پله هاما آرات بی توزمین بگذارد  ار های آرات مشت کوبید تا او

رش نمی شد که آن ومد نگاهش به چشم های او کشیده شد. باروی تخت که فرود آ



پسر مغرور، خان بزرگ ایل شاهسون، انقدر گرم و پر محبت باشد. بوسه هایی که حرف 

ر و شادی در جای جای با به جا گذاشتن نو برای گفتن داشتند می خواستندهای زیادی 

 ال آی با آن زبان صورت ال آی، سفیر صلح شوند. همین که آرات خواست به شیطنتِ 

ف کالفه ای از جایش بلند رات با پوجواب دهد، تلفن خانه زنگ خورد. آمده بیرون آ

 شد و ال آی با عشق نگاهش کرد. 

******** 

 یتخته سنگ نشست. سرش را بلند کرد. چشم ها یو رو دیباال کش یدامن بلندش را کم

صاف آسمان به پرواز در آمد. نفس  یدر آب ده،یرم ییاش، به سان آهو یدرشت مشک

وجودش به  یطوفان یایداد. در یتکان م ایدر یاش را به سان موج ها نهیبلندش س یها

صاف  السیدرون گ یکه شراب سرخ شیهاشد. لب  یرانده م خاطراتشسمت ساحل 

سرخ مثل  ،یرنگیرنگ و ن چیه یکرد، ب یرا مسخ خود م یا نندهیورتش بود و هر بص

 کیدرشتش آرام آرام به هم نزد یبود، قوس لبخند گرفت و پلک ها عتیطب یالله ها

عشق بی امان او  یدر البال شهیخمارش به آسمان و ذهنش مانند هم یچشم ها .شدند

که شش ماه بود هر روز بیشتر از قبل آسمان زندگی اش را روشن تر و گرم تر می کرد، 

   افسار گسیخته بود. 

   ؟ی.. اِل آیاِل آ _

گل، در فضا  شیاو در دامنه کوه، مانند انعکاس آواز هَزار در ستا زنانه یصدا نیطن

را  شی. دست هادیرس شیگوش هاکوه، به  یو با برخورد به تنه ها دیچیو پ دیچیپ

رسا  یدر آورد، نگاه از آسمان گرفت و صدا دهیرا از حالت خم شیصاف کرد و زانوها

 و طنازش را باال برد: 

 سودا.  یتخته سنگم آ یرو _



او  درشتش به سمت یدرک کرد. چشم ها شیرا از نوع قدم ها سودا یشدن آ کینزد

 :چرخید

 شون هستن.  مامان و خاله پیش افتادن یه گوشه و خوابیدن،ه خسته انقدر بازی کردن ک_ 

 :. نفس زنان ادامه داد، مرتضی و همایون راببچه هایشان را می گفت

  .منم بدو بدو اومدم که زود خودمو برسونم_ 

آی سودا هم شان را باز کردند. ال آی که ده سال قبل رفت کنار هم نشستند و کتاب های

داشتند حاال بعد از این همه سال اما با اشتیاق، ن را نداشت. دیگر حوصله درس خواند

کردند و آرات مثل همان وقت ها سختگیرانه  خودشان را برای کنکور سال بعد آماده می

 پیگیر روند درس هایشان بود. 

  :ال آی ریز خندید و گفت

گردم و آرات با حرص صداش رو کلفت می کنه  نمیدونی چه کیفی میده وقتی برمی_ 

ه بودی توی دشت و دمن؟ ناسالمتی سنی ازت گذشته، هنوزم همون ال باز رفت"و میگه 

 "آی قبلی که.

  :آی سودا با صدای بلند خندید و با مشت به بازویش کوبید

  !داداش منو مسخره نکنی ها_ 

 .خودمه به تو چه، شوهر_ 

 د که او را به خنده انداخت.کج کرسودا لبی برایش  آی

  :ی از جایش بلند شد و گفتبه غروب آفتاب نمانده بود که ال آچیزی 



ع تر یپاشو که امروز حسابی درس خوندیم و کلی جلو افتادیم ولی فردا صبح باید سر_ 

ماده کنیم که بتونیم توی بافتن گلیم به زن و بکنیم و ماست و پنیر و کره رو آن روکارام

 یروزه جون کمک کنیم. عمو و ف

آی سودا هم از جایش بلند شد و دست هایش را باز کرد و در حالی که کش و قوسی به 

 :بدنش میداد گفت 

 .به به، چه هوای خوبی_ 

 الچیق ها مسابقه بدیم؟میای تا آ_ 

  :آی سودا چشم هایش را برای او گرد کرد

 گذره نمی دوئه دیوونه زن حامله ای که یه ماه هم از بارداریش نمی_ 

 :مردن کردش ال آی بی توجه به او شروع به

 یک... _ 

 مون میکنهاورو نمیدما.. می دونی که اگه ببینه دع من جواب داداش_ 

 دو.._ 

 ی!ال آ_ 

 سه_ 

سیدن ر د و تایوناچار در حال صدا زدنش دنبالش د ع به دیودن کرد و آی سودا بهورو ش

 ندید.ال آی خبه آالچیق ها حرص خورد و 

ک کردن کشمش ها بودند. سالمی همایون هنوز خواب بود. سودابه و فیروزه در حال پا

رات االن است ها داد و به آالچیق خودش رفت، به خانه عشقش.. می دانست که آ نبه آ



او ایستاده بود هین ه آالچیق و دیدن آرات که پشت به ارد شدن بکه از شهر برگردد. با و

اخم غلیظی روی صورتش  او را جلب کرد و به سمتش چرخید. بلندی کشید که توجه

 :ن سبیل ها جدی تر و جذاب تر به نظر می رسیدبود که با آ

 باز رفته بودین دشت؟_ 

 لبخند دندان نمایی زد و جلو رفت:

 لواشک خریدی؟_ 

  :یر لب زمزمه کردز خند سری به طرفین تکان داد وبآرات با ل

روم بشینی؟ منو انقدر نگران نکنی؟ چرا تو ه این نه ماه آنمیشاز دست توچی کار کنم؟ _ 

 انقدر...

ن ن دست های ال آی به دور گردنش و آن نگاه مشکی و براقی که از آبا پیچیده شد

م ماند. ماود، حرفش نیمه تب فاصله نزدیک به چشم های عسلی عاشقش خیره شده

ق را در دل ال آی هم کاشته بود و رابر کرده بود و جوانه عشب ازدواج، عشقش را ده ها

 ی گذاشت. عاشق زندگی شان بودند.ر از هشت ماه دیگر پا به این دنیا متثمره اش کم

ها بعد، زمانی که دیگر  ها ترک اصیل بودند، یک زوج ترک قشقایی که تا سال نآ

 شان زبانزد خاص و عام بود.. هر کس که می خودشان در این دنیا نبودند، داستان عشق

زند، در شمار آنها، نام لتش برای فرزندانش حرف باخواست از عشاق ایل قدیمی و با اص

 ال آی و آرات هم جا داشت.

کند. عشقی که با ازدواج به  عشق همین است.. عشق معجزه می کند و تو را جاودانه می

 شود. پایدارتر هم میادامه نسل های عاشق تری بینجامد 



هایش بترسی. عاشق باش و بگذار عشق زندگیت را  تیعاشق باش بی آنکه از سخ

و شاد رنگ آمیزی پر از رنگ های درهم  ابلوی زندگیت را شلوغ و پرهیجان،بسازد، ت

 هر روز غرق تر و غرق تر شوی.  نفس در سینه داری در آن غرق شوی.. و تو تا کند

 پایان

 دهم مرداد یک هزار و سیصد و نود و هشت 

 17ساعت 

 هزهرا علیزاد

 

 

 

 

 


