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 زا بعد. شد جان نیمه پای دو با پسری صاحب خاتون نجمه سهند، ی دامنه از چادری سیاه در که بود سال شب ترین تاریک شاید

 در محمد .بود پایان به رو ییالق. رسید می نظر به نا کم و خسته ولی بود نرفته راهی هنوز نجمه و اسماعیل مسافرِ انتظار، سال پنج

 دل و دست بود، پشتش بر که  لزجی آب ی کیسه با. بود داده پاسخ را زندگی گرم چندان نه سالم آذربایجان، جنوب سبز مراتع

  آالچیق درون را سرش. آمد شیر خرید برای خودش فصلی، کارگاهِ صاحب شد که صبح. کرد همیشه از سردتر هم را خاتون نجمه

 مشکه به ارک دیگر. پاید می را زنش های تابی بی زیرچشمی و گذاشته چانه زیر به دست قابله، رفتن از بعد که دید را اسماعیل و برد

 چهب و زن سرِ بر دستی و برخاست جا از. جنباند سر اسماعیل. برد خود با یکجا را  شیرواره ماحصل مَرد، و نرسید محصول فرآوری و

 بود، تار هایش چشم رفته دست از خون زیادی از هنوز که خاتون نجمه. خزید بیرون آالچیق ی گوشه از نکشیده، و کشیده اش¬

 دست با و کند فراموش را ها نقش مبادا ترسید می. کرد بیدار را اضطرابش کاره نیمه  ورنیِ دیدن. گذاشت دامن روی را کودکش

 یول شد می تشویش دچار ورنی کارِ خوابیدن از بارداریش اواخر. نبود همیشگی ترس آن ترسش اما. دهد باد بر را هایش تالش خود

 نآ. دوزند می هم به را پوست و دارند برمی بچه پشت از را آب ی کیسه گفت دید، را نوزاد وقتی دار¬ کارگاه مرد. شدت این به نه

 جمهن. ببرند بیرون چادر از را پسرکشان توانند می خاتون نجمه و اسماعیل و بخوابد شکم به روز تمام محمد نبود الزم دیگر وقت

 .نزد بچه افتادن راه از حرفی کسی بود؛ گوش سراپا

 و سدر بدهم؟ جوابی چه او به باید شود بزرگ که فردا. باشد ناعادالنه و کننده خسته تواند می چقدر آب ی کیسه یک با زندگی

 از محمد کرد؟ خواهد مهیا برایش کسی چه را آالچیقش چه؟ برود مال پی خواست او از اسماعیل اگر شد؟ خواهد چه اش مدرسه

 با که هندسی های نقش. کرد مرور دوباره را  چیق های نقش و گفت خودش با خاتون نجمه را اینها. است شده تنها امروز همین

 .کند گریه کمی خواست می دلش. بودند نشانده بز سمج موهای الی به ال مادرش

 تاوونش بودن خوب دونستم نمی اسماعیل، بخدا. نکردم جدا ریشش از رو نی¬ علفِ یه حتی که من من؟ چرا ما؟ چرا! اسماعیل-

 پاهای این بگم محمد به حاال. کردم شکر باز ولی خوردن رو محصولمون بقیه و کردیم کار ما. کردم صبر گرسنگی و نداری به. بیشتره

 کارمه؟ کدوم جواب عاجزش

 از و کرد نجوا سهند سرد و گرم های چشمه تمام گوش در. گرفت دندان به را محمد. بود اسماعیل برای تری آرام روزهای قشالق

 جمهن و اسماعیل چشم از سال پنج از بعد که بود خاری ها بخیه جای. کنند کاری آنها شاید تا گفت برایشان خاتون نجمه روز و حال

  .نداشت آمدن بیرون هوس خاتون

 .میشه جور پولش ببافیم که تا ده. گیرن می قوت بازوهام. چشمم جلوی بشون هم رو محمد. بافم می چیق منم بساز، ورنی تو-

. یرهم میزاره همیشه برا ایل از نده جواب یکی این اگه گفت خودش مشدی. عروسیشه دیگه ماه یه. بافم می مشدی پسر برا اولیشو

 شنیدی؟ دروغ مشدی از حاال تا

 در را اش ساله شش پسرک هم اسماعیل و زد زیربغل را اش کرده نذر ورنی نجمه یکسال از بعد. بود رفتن خراسان فصل ییالق

 .شنید را کوه خداحافظی صدای خاتون نجمه شد، آغاز جاده و شدند دور چادرشان از کمی وقتی. گرفت آغوش

 


