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1 
صبح  خوانخروساز  ،شانیآباددر بزرگ  ةاین مسابق برگزاریشادمان از  1دالونمردم  

خود  و کودکانزنان  از پیر و جوان گرفته تامسابقه بودند و میزبانی از مشغول تدارک 

از میدان مسابقه  قسمتی هازن .رسانده بودند ساالنهتیراندازی  برگزاری مسابقه لرا به مح

جارو سپس و  یپاشآب بود را شدهگرفتهبرای استراحت مهمانان در نظر از قبل که  را

 مهمانانپذیرایی از برای آورده و  هاخانهاز را خود  یهاچهیقالو  هافرش مردها و کردند

و  بارکیاندازی سالی مسابقه تیر .سپس آنان را با متکاهای گرد مزین کردند ندپهن کرد

در آن شرکت  مشتاق بودند کهکه همه  یامسابقه .شدیم برگزار 2از ایلدر یک آبادی 

ماهر خودی  تیراندازان کنارکنند و هم در ب تا هم بتوانند شانس خود را امتحانبکنند 

 .دهندبنشان 

 آمدندیمدالون  یسوبه دستهدستهمردم  ،را طی کردآسمان  نیمةآفتاب  کهیهنگام 

 از هاآن .کردیمبلند در هوا  شانیهااسب یهاسم بود که یگردوخاکنشانه آمدنشان  و

از  بودند که در آن موقع ینانینشکوچهم  هاآنبرخی از  .آمدندیم یلا یهایآباد همه

 جوان، و پیر بود. آزاد تیراندازی ورود همه به مسابقه .کردندیمدر دالون زندگی سال 

                                                 
 نام روستایی 1
از مردم که دارای روابط اجتماعی و خویشاوندی نزدیک باشند و در یک محدوده جغرافیایی مشخص  یامجموعه 2

 .کنندیمزندگی 



 زیاری/ عروس دشمن 6

زنان و دختران  اما بگذارندا مهارت خود را به نمایش ت آمدندیمو پسر دختر  مرد و زن،

، مگر کسانی که در تیراندازی مهارتی داشتند و در کردندیمکمی در این مسابقه شرکت 

 .دیلرزینم شانیوپادستمسابقه 

با احترام به جایگاه مهمانان به محل برگزاری مسابقه،  رسیدن محضبه دانیسفشیر 

بقیه مهمانان و  .شدیمشربت و میوه از آنان پذیرایی  چای، با و شدندیم راهنمایی

که مشرف به میدان  ییهاسنگتختهبر روی بودند دالون جوانان  شانکه بیشترتماشاگران 

هم  انحتی چوپان .کردندیمبرای شروع مسابقه لحظه شماری و  نشسته بودندمسابقه بود 

. دشت آورده و در مسابقه حضور داشتنددل به  هاکوهستاناز  خود را یهاگلهآن روز 

 تیراندازان .دندییپایمو  زدندیمرا دید  هاگلهشکاری خود از دور  یهانیدورب با هاآن

تا  دادندیم جوالندر میدان مسابقه  خود یهااسببا  بودنبیشتر  تن 40که تعدادشان از 

تماشاگران  .قدرت و برتری کنندو هم ابراز  و تماشاگران بشناسانند خود را به مهمانانهم 

 .افزودندیم هاآن ةبر روحی وقاللیقهم با تشویق و 

 .منتظر برگزاری مسابقه بودند و شده بودند تابیب تابستانی سوزناک گرماهمه از 

کهولت  لیبه دلمانده بودند که یا  در خانه شده بود و فقط زنانی وکورسوتتقریباً آبادی 

 در گهواره داشتند. باشند یا کودکی مردمدر بین  توانستندینمسن 

. دادیمجلوه  و جذاب مسابقه را گرمبه چشم مردم ازتاب نور خورشید از آینه ب 

 یتفنگچهر  فاصله داشت و متر 800 ،آینه بودنقطه هدف که  تاتیراندازی  محل

تفنگ چی هایی که  ،مسابقه دیرینةطبق رسم . کردیمیک تیر شلیک فقط  ستیبایم

تفنگ چی های و  ودندمسابقه ب کنندهشروع، به میدان مسابقه باز کرده بودند تازه پا

تیرانداز در انتخاب حالت تیراندازی ، همچنین. کردندیمشلیک  تیرها راین آخر باتجربه

دراز بر روی زمین  کردندیمکسانی که تمرکز بیشتری  . معموالًداشت کامل اختیار

ایستاده  مغرورانه، ،دندبو کارتازهکه  و افرادی نشستندیمبه زانو  کارهاکهنه، دندیکشیم
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گرچه این جایزه ارزش  .هم یک قوچ بود تیراندازه بهترین جایز .کردندیمتیراندازی 

که  کردیمپیدا نزد همگان مادی چندانی نداشت ولی فرد پیروز چنان آبرو و منزلتی 

 .دیرسیماطراف هم  یهالیاحتی به  اشآوازه

بود که از شمال و  بزرگ، دشتی شدیمدر آن برگزار  که مسابقه یایآباد؛ دالون

و از شرق و غرب به روستاهای دیگر امتداد  شده بود محاصره هاکوهرشته توسطجنوب 

علف  و ، گونخس، که از خار 1و ماهورهاییپر بود از تپه  دالون. سراسر کردیمپیدا 

از دل زمین ی که آب سرد یهاچشمهدالون پر بود از  همچنین .شده بودند پوشیده

 .و سراسر دشت را پر از باغ و بوستان کرده بودند دندیجوشیم

خاطرات گذشته خود  افتخارو با  یکدیگر را دیده بودند هامدتبعد از  دهایسفشیر

و موسم کوچ تعریف  هاگله، چوپانان از وضعیت علوفه کردندیمرا بازگو پدرانشان  و

 یهاتفنگبا غرور  و جوانان گفتندیم خود یهاباغ، باغ داران از محصوالت کردندیم

 .دندیکشیمخود را به رخ همدیگر 

. شدیمتماشاگران بلند  وقاللیق ، صدایو دختران جوان به میدان مسابقه انبا ورود زن

دست  ، برای اینکه روحیه خود را ازچیست مردانمنظور  دانستندیمزنان که کامالً 

اما مردان ؛ گرفتندیمو رفتار زننده مردان را نادیده  تاختندیمدر میدان مسابقه  ندهند

را هو  هازنو  دانستندیم دهیفایبقه را ورود زنان به مساب هاآننبودند،  برداردست

به  تا دواند، اسبش را نیستند برداردستدید مردان  کهیهنگامیکی از زنان . کردندیم

. «که خوب آشپزی بکنند! دفقط انتظار داری هازنشما از » گفت: و نزدیک شد هاآن

 .دندکر سروصدادوباره شروع به هم  مردان

به  با اشاره داور مسابقه اولین تیراندازبا بیرون رفتن تفنگ چی ها از میدان مسابقه، 

                                                 
 گویندماهور می باشد کوهای که در دامنه های پیوستهبه تپه 1
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. او بدون اینکه کرد یریگنشانهکوتاه به سمت هدف  یاوقفهو با  رفتتیراندازی  محل

شکلیک کرد که با فاصله  زودخیلی  جو مسابقه تیرش را ریتأث، تحت تمرکز بکند

که  واردهاتازهاو بلکه همه  تنهانه. هوا بلند کرد را در گردوخاکتلی از زیادی از آینه 

تمرکز و دقت الزم را  زیرا رفتیممسابقه بودند، زود تیرشان به خطا  کنندهشروع

 :شدیمبلند ، صدایشان شلیکهر با  و نشستندینم کاریبتماشاگران هم  .نداشتند

 «.بلرزهنباید دستت دقت کن! »

 «.بگیری هنوز زوده تفنگ دست»

 «.زن و تفنگ!»

 «.خوردیمتیرش به آینه  کردیمدیگه دقت  یه کم»

 «.متر خیلی فاصله زیادیه! 800»

 «.معلومه که تفنگ چی نیست!از طرز تفنگ گرفتنش »

 «.ن؟اکی میاد تو مید ؟کجاستسهراب »

که  ییگرما ،دیتابیم زمینآفتاب از پهنای آسمان بر سوزنده  و گرمای مرداد ماه بود

را با خود داشت گاهی به فراموشی سپرده  هاکوهرشتهبا وزش بادهای خنک که سرمای 

زیر زمین  کهیطوربه تاختیمبا اسب سیاهش به سمت میدان مسابقه  سهراب. شدیم

او را  دالون همه مردمباعث شده بود  قدبلندشهیکل تنومند و  .بود افتادهبه لرزه  شپای

خودش  مخصوصهم فقط  شتاختناسب همچنین شیوه  .کنندبشناسایی هم حتی از دور 

توجهی  ونشاننامیبخیره شد و کمتر کسی به تیراندازان  اوبه سمت  هانگاههمه  بود.

 تاختیم ترعیسراسبش را با غرور تمام  به میدان مسابقه نزدیک شد کهنیهماو . کردیم

. اکنون تمام کسانی هم که او را از قبل کردیم مسابقه سوارکاریمیدان دور  و

سهراب ماهرانه زین  .ه تماشای سوارکاری او پرداخته بودند، با تحسین بشناختندینم

انگار اسب  کهیطوربه رفتیمو سپس به زیر شکم اسب  گرفتیماسبش را با دست 
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یگر در زمین و با پای د گذاشتیمرا در رکاب زین  شیپاکیو یا  نداشت سوارکاری

که  کردندیم، در دل آرزو دندیدیمکسانی که اولین بار بود او را  .دیدویمهمراه اسب 

. ملحق شد دانیسفشیربه  بعد از جوالن دادن در میدان مسابقه او جای سهراب باشند.

 .گفتندگرمی به او خوش آمدگویی  و با شناختندیماو را هم  دانیسفشیرهمه 

 دندیدیمخود را از پیش بازنده هم در این مسابقه، حتی ماهرترین تفنگ چی ها 

، اما پیروزی تکراری بوداو برای در مسابقه  پیروزی .کردیمزیرا سهراب همیشه شرکت 

در  رقیبش نیتریاصل، غیبت گودرز اکنون بود. تربخشلذتخودشان برایش  آبادیدر 

گودرز همیشه با . مسابقه را دنبال کند با اطمینان بیشترتا باعث شده بود هم  مسابقه

 .شدیم راضیسهراب رقابت نزدیکی داشت ولی به دومی 

دوباره یا  خوردیم هاتپهو  پشت آینه یهابوتههمه تیرشان یا به  بعدیتیراندازان  

 یهاچهرهو  مصنوعی اییو یکی پس از دیگری با لبخنده کردیمبه هوا بلند  گردوخاک

 .کردندیم، میدان مسابقه را ترک درهم

 دیچیپیممسابقه  میداندر  هافشنگباروت  دود بوی و هاتفنگشلیک گلوله صدای 

. کسانی که هنوز بین راه بودند نیز به میدان کرده بود دوچندانجان مسابقه را و هی

گلویی تازه کردند، با اشتیاق به تماشای مسابقه مشغول  نکهیبعدازامسابقه رسیدند و 

روحیه آنان را بدتر  هم و تماشاگران در این میدان کم نبودند تجربهکم تیراندازان شدند.

 دوشادوش نشسته بود و یاچهیقالبر روی  در جایگاه مهمانان سهراب .کردندیم

 .کردیمرا نقد  کارتازهتیراندازان و  دینوشیمچای  دانیسفشیر

کهیار با دخترش ، که مخصوص تیراندازان بوداز میدان مسابقه دیگر  یاگوشهدر  

 :شد گرم صحبت که یکی دیگر از شرکت کنندگان در مسابقه بود، ناهید

 .هتیرت به هدف می خور دقت کنی راگ. کنیب دمیروسف خوام می ، امروزدخترم -

، تفنگش را به دوش انداخت و تیراندازی برود محلتا به  بودآماده کامالً که ناهید 
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 با حالت تردید گفت:

 .یداما انتظار معجزه نداشته باش نابابا ج کنمیم رو تمام تالشم -

ه سمت آینه بگیریش حتمًا محکم ب ر. اگرمحکم بگی رو تفنگت االناز همین دخترم  -

 اآلن، یزدیم مدت چطوری هدف روین تو ا ،میکشیمداریم زحمت  سالهکی .شیزنیم

کنی، بمردم تیراندازی  یید جلوکه با فقط اینه. تنها فرقش هم همونطور تیراندازی کن

 .همین

 .کنمینمناامیدت جان باشه بابا  -

 .اگه خدا بخواد امروز روز کهیاره. ، خدا به همرات باشهبرو دخترم -

کهیار  نکهیباا. داشتگام بر تیراندازی محل به سمت شپدرنگران  یهانگاهناهید با 

و هیجان  دلهره دچار اوبه اندازه  تیراندازاناز  کیچیهدر مسابقه حضور نداشت ولی 

 .ری نداشتهیچ پس اریکه ،. حق داشتنشدند

شهامت خود  بخواهد آنکهیببا آرامش و  ،داشتیبرمتمام گام  نفساعتمادبهناهید با 

ادش به برداشتنش نشان از میل زی گام بکشد.و تماشاگران را به رخ سایر تفنگ چی ها 

 ملحقبه بقیه تفنگ چی ها و از میهمانان جدا  هم . سهرابپیروزی در این مسابقه بود

 تیراندازی مکانو به سمت  گذشتیماز جلوی تفنگ چی ها  ییاعتنایب. ناهید با ه بودشد

ه دختر یکی از او را لو داده بود ک خیلی زود رنگارنگش و دارگل یهاجامه. رفتیم

ز بر پیشانی . سرپوشش با مهره و منجوق آراسته بود و یک چارقد سبثروتمندان ایل است

و وزش باد  آفتاب یهااشعهبا برخورد بسته بود روی پیشانی که  ییهایاشرف .بسته بود

لبخندی با  و ایستاد و سر برگرداند یالحظه او. کردیمتوجه همگان را به خود جلب 

از  سپس برای تیراندازی کامالً آماده استاطمینان داد که  اوبه  که به پدرش تحویل داد

کافی بود تا  ، همیننگاه سهراب به ناهید افتاد یالحظه. رد شد تفنگ چی ها بقیه جلوی

فنگ تو  بر اندامش افتاد یالرزه کهیطوربه ،درون خود حس کند ازرا  غریبانهاحساسی 
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محکم در دست  ی تفنگ رایک دختر بود ول نکهیباا. ناهید کردیمدر دستانش سنگینی 

گران گروهی از تماشا .دهدبو منتظر بود تا داور مسابقه به او اجازه تیراندازی  گرفته بود

باز هم را  به میدان مسابقه، ورود یک دختر تفنگ چی دندیدیمکه مسابقه را سطحی 

 .رفتتیراندازی  مکانناهید به  با اشاره داور، .دندیخندیم قاهقاهو  دانستندیم دارخنده

تفنگ  گاههیتکبزرگی را  سنگتخته. او ن حالت تیراندازی را انتخاب کردبهتری سپس

لولة تفنگ را به سمت هدف قرار داد  سپس ،ار داد و بر روی زمین دراز کشیدخود قر

، چشم را لمس کردقنداق  اشگونه کهیهنگام. نداق را محکم به شانه خود چسباندو ق

بر روی با نوک مگسک  چپ خود را خواباند و با چشم راست روزنه دید تفنگ را

، تیراندازی باید چشمانی قوی داشتبرای » وسط آینه تنظیم کرد. یاد جمله پدرش افتاد:

چشم خود را به هدف  تفنگ دیدوزنه ناهید از ر «.قابعچشمان از  تریقوچشمانی 

 روشنشرخسار  ؛بازتاب کند توانستینمرا ناهید  خدادادی یباییز همهآنآینه  .دوخت

نفس عمیقی کشید  .دیچکیم فرو اشیشانیپقطرات عرق از  .با آفتاب ماه مرداد بیگانه بود

 میدان. سکوت این را از پدرش یاد گرفته بود ،سپس نفس خود را در سینه حبس کردو 

 هاکوهرشته. باد خنکی از طرف و همه به آینه خیره شده بودند گرفته بودفرا  مسابقه را

. ناهید دست بردیم طرفآنو  طرفنیاناهید را بی  یهایاشرفشروع به وزیدن کرد که 

تا اینکه  به سمت عقب حرکت داد آهستهآهسته روی ماشه گذاشت و یآرامبهخود را 

 شکست یکلبها پرتاب شد و آینه به هو و پیچید کوهرشتهدل دای غرش تفنگش در ص

ر آن لحظه غوغایی د. در وسط آن خبود با یک سورامانده  نآ قابفقط  کهیطوربه

 .برانگیخت و آنان را نیم خیز کرد این شلیک تحسین حاضران را .گرفتفرا را  جاهمه

با انگشت  او کهیار از خوشحالی و هیجان زیاد زبانش بند آمده بود و به لکنت زبان افتاد.

. د د د دختر منه این دختر» :گفتیمو به همه حاضران  کردیمه دخترش اشار طرفبه

کهیار  زیرا ، حق داشترفتیماگر حتی از هوش  «.ر منهتفنگ چی دخت نیا .......من 
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با بهترین تفنگ چی ها که دخترش بتواند  کردینمفکر  وقتچیه او .نداشت هیچ پسری

 تفنگشناهید گلنگدن  کهیهنگام. چه برسد به اینکه بتواند هدف را بزند بدهدمسابقه 

، لرزدیم اوبودکه دستان  دیدهراب ط سهکه فشنگ را از آن خارج کند فقورا کشید تا پ

ناهید با آرامش و  .است گرفتارشده دیناه در باتالق عشق که دیفهمسهراب همان لحظه 

 یهاچهرهبا  هم . همه تفنگ چی ها و تماشاگرانرفت شبه سمت پدر لبخندزنان

و  چشمانش از اشک لبریز شد اریاختیبناهید  با رسیدن اریکه .دندییپایماو را  زدهبهت

رسم  دور، چنداننه یهادرگذشته .کشته بود طاعونکه هر سه را  فتادیاد پسرانش ا به

. داغ از آمدیم، طاعون هم آمدیمر فرزندی به دنیا از کهیا هرگاهبود که  نیچننیازمانه 

 اشخانه، کهیار را به حدی غمگین کرده بود که باور داشت اجاق پسردست دادن سه 

را آزرده کرده بود ولی او  به دنیا آمدن ناهید هرچند .برای همیشه خاموش خواهد ماند

ه به زندگی عادی برگشت. شده بود که دوبار مندعالقهبعدها کهیار به حدی به دخترش 

، بلکه تمامی مردم ایل دوست داشتند فرزندان پسر بیشتری داشته باشند. کهیار تنهانه

 ییتنهابهاو را  سالگی 6از  کهیطوربه را همانند یک پسر بزرگ کرده بود کهیار ناهید

و تفنگ را در دست بگیرد  ییتنهابه ناهید خودش دادیمیا اجازه  و نشاندیمسوار اسب 

و هم تیرانداز ماهری بشود  که ناهید هم سوارکار چابک دباعث ش هانیا تیراندازی کند.

 .مسابقه بدهدبتواند دوشادوش مردان اکنون که 

تفنگ  گاهچیهکه  کهیارو خود را در آغوش پدر جای داد پرنشاطبا لبخندی ید ناه

 :گفتیمو  ستیگریماز فرط خوشحالی چی معروفی نبود 

تو این مسابقه  و داشتم یکی از خون و رگ منهمیشه آرزرو سفیدم کردی دخترم.  -

 خیال راحت می تونم بمیرم. ، حاال باشهبپیروز 

 آمدهبه میدان مسابقه  هاآنا ، چوپان گله کهیار که بهمین حرف کافی بود تا البرز

 :و شروع به چاپلوسی کند بگشاید ، دهانبود
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 .صد سال سایه شما باال سر ما باشه! خدا خدا نکنه کهیار خان -

 گفت:د ناهی

 که مسابقه تموم نشده یک کم دیگه صبر کنید. هنوز ناج ن بابانز این حرف رو دیگه -

 .دکننبتا بقیه هم تیراندازی 

و آغشته به عرق  ییهاصورتو با  ندافتاد هابوتهبه جان هم تیراندازان بعدی 

دنبال  نگرانی و استرس سابقه را با. کهیار مکردندمیدان مسابقه را ترک درهم  یهاچهره

. البرز هم شدیمتپش قلبش بیشتر و بیشتر  شدیمتیری شلیک  هرگاه کهیطوربه کردیم

سهراب در  تر، طرفآن یکم .شدیمشریک  اوار را خوب بلد بود و در اضطراب این ک

، تمام ناهید را دیده بود کهیوقتاز او  به مسابقه نبود.کز کرده بود و حواسش  یاگوشه

را از مسابقه دور و دورتر او  هرلحظه، کار پریشانش. افرا از دست داد اشیانرژتمرکز و 

. او فهمید که که ناهید از جلویش رد شده بود کردیم. مرتب به آن لحظه فکر کردیم

 سهراب در رویاهایش غرق شده بود و. دهدیمعشق و دوست داشتن در یک آن رخ 

 .تیراندازی برود محلرا صدا کرد که باید به  اوعی به خودش آمد که داور مسابقه موق

به میدان پا باید ، درواقع ماهرترین تفنگ چی بود که سهراب آخرین تفنگ چی

به سمت محل تیراندازی به راه افتاد، صدای تشویق تماشاگران  او کهنیهم .گذاشتیم

گفت یمدیگری  «.سهراب شی م خودت پیروز میه باز» :گفتیمیکی  بیشتر و بیشتر شد.

 هاحرفبه شنیدن این  اما گوش سهراب؛ ... ؛ و«دختر کهیار شانسی تیرش به هدف خورد»

محل سمت به  ارادهیبو  کردیماحساس  در دستش سنگینی تفنگ را. بدهکار نبود

. همیشه شاد نبودند مثل شیهاخنده و برداشتنش نامنظم بود گام .رفتیمتیراندازی 

چشمش  .خیره شد جایگاه تیراندازانبه  یالحظهبه محل تیراندازی رسید،  کهیهنگام

 ،دندیخندیمو  زدندیمحرف  باهم کهیدرحال و بود پدرش نشسته کناربه ناهید افتاد که 

م تفنگ تما یزگیانگیببا  و کردآشوب را در دلش احساس آن لحظه . ستندینگریمرا  او
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به  اما نگاه سهراب به سهراب و آینه بود هانگاههمه  .را به سمت هدف نشانه گرفت

 و دیلرزیمتفنگ در دستش بود و هیچ توجهی به هدف نداشت.  داردندانه یهاکوهرشته

 افتاد و اختالفات پدرش با کهیار که هاگذشته. یاد زدندیمافکار پریشان در ذهنش موج 

بعد از مرگ پدر همین یک سال پیش،  .تا لحظه مرگ پدرش پابرجا بود هاآندشمنی 

با البته شرکت بکند که  هم او خاکسپاریدر مراسم  خواستینمحتی  رکهیا ،سهراب

کهیار را  ،اما آن لحظه سهراب؛ کرد نظرصرفاز تصمیم خود  آبادیپادرمیانی بزرگان 

 قدرنیا حالتابهاو  .را فراگرفته بود او سراسر وجود . عشقدیدینمچشم یک دشمن  به

سهراب! » :حسی از اعماق قلبش به ذهن او فشار آورد. ندیده بود و درمانده ضعیف خود را

چه زودتر شلیک دوست داشت هر  سهراب «.دمسابقه هیچ ارزشی ندار این درپیروزی 

بر روی وسط آینه  را به قنداق چسباند و اشگونه یزگیانگیببا . شود آرامبکند تا 

سهراب به هدف خیره ، همان لحظه که . آن لحظهیا شاید باالتر از آینه کرد یریگنشانه

 .کندیمبه چه فکر  ناهید ، دوست داشت بداندشده بود

ماشه را چکانده بود.  درنگیب ، اودر دلش ساکت شد صدای ناله تفنگ سهراب

، بلکه سراسر دشت را طی و نه به تپه پشت آینه هابوتهبه خورد نه تیرش نه به آینه 

رنگ  کهیدرحالبا لبخندی تلخ و  او سپس. ساکن شد دوردستدر  یاتپهدر دل کرد تا 

تماشاگران و بخصوص  .دور شد تیراندازی مکانبا حقارت از  شده بود سرخصورتش 

و از  کردندیماز شدت تعجب به یکدیگر نگاه  بیرون آمده ییهاچشمبا  دانیسفشیر

 کهیار، کردیمل احساس پیروزی سهراب در داما ؛ کردندیماین تیراندازی ناموفق گالیه 

 .دو ناهید هم همین احساس را داشتن

کسب کرده  یاتازهترش اعتبار دخ واسطهبه. کهیار لند شدشادی ب صدای قهقهه و 

را به خاطر داشتن چنین و او  آمدندیم او یسوبههمه بزرگان یکی پس از دیگری  و بود

نه پدرت تیرانداز بود » به مزاح به کهیار گفت: هاآن. یکی از کردندیمتحسین  دختری



 15زیاری / عروس دشمن

لبخندی زد  ،باخبر بود اوکهیار که از شوخ تبعی «. . این دختر به کی رفته ؟، نه خودت

 «.، سوارکار چابکی هم هستدخترم» و گفت:

که به نفر اول را ، همان قوچی این بود که جایزه ناهیدهم یی البرز اوج هنرنما 

 .یار بود تا آن را روانه گله بکندکه دیتائ، را گرفت و منتظر دادندیم

و  شدندیم خود یهااسبسوار  و مردم رفتیمرو به خلوتی  کمکممیدان مسابقه 

امیدانه انتظار نا و نشسته بود یاگوشهسهراب در . رفتندیم شانیهایآبادبه طرف 

، ولی ته دلش خوشحال ه بودکردین خود را شرمگ گاندر برابر هم نکهیباا. او دیکشیم

یک ناهید و پدرش برود و به ناهید تبر طرفبهمردم  مثل بقیه خواستیم. دلش بود

و از طرف دیگر  را داشتاز رویارویی با ناهید  و ترس اضطراب طرفکیازبگوید ولی 

اطراف  کهیهنگاماما  حالنیباا ،کهیار چشم خوشی از دیدن او نداردکه  دانستیم

ضعف  ترس، پریشانی، اضطراب، .تصمیم گرفت پا پیش بگذاردکهیار و ناهید خلوت شد 

 ترکینزد پدر و دختر نزدیک وهر چه به  و بود فراگرفتهرا  شو سستی سراسر وجود

به ناهید خود را  زحمتبه. سهراب شدیم ترنابرابر شیهاگامقلبش تندتر و  تپش ،شدیم

و درخشان ناهید با لبخندی که بر لب داشت همانند  یاقهوهچشمان  .اندو پدرش رس

فقط ، دیدیمناهید خیلی کم آفتاب  از مغز سهراب جاودانه شد. یاگوشهدر  تصویریک 

و خواب باعث شده  ینینشخانه. کردیمیا سوارکاری  آوردیمه آب از چشم بعدازظهرها

آن لحظه  .دندو برابر شو که به پدرش رفته بود، برجسته و چشمانش شیهاگونهبود تا 

تمام  ییایریببا  . سهرابآمدیمبودکه حرارتش از پوستش بیرون  در دل سهراب آشوبی

 ، سپس دست خود را به سمت کهیار دراز کرد و گفت:لبخندی زد

 تبریک کهیار خان! تبریک! -
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 .دمینمدست  1دشمنکهنه من با  -

بر لبان سهراب نشست و  ی. لبخند تلخپس زد دست سهراب را ،با این حرفکهیار 

این اولین . را نداشت یازنندهار چنین رفتار انتظاو . فراگرفترا  اشچهرهشرم سراسر 

سهراب که نه از طرف دختر بلکه از جانب پدر.  شدیم بود که به سهراب وارد یشوک

 حرفش را چطور به پایان برساند، گفت: دانستینم

 .و برم تبریک بگم بهتون فقط اومدم بقیه لمثهم من  کهیار خان -

 شد و زیر لب به پدرش ده، شرمنشناختیمدر مغرورش را پ یوخوخلقناهید که 

، خود را به اسبش رساند سرعتبه یاز شدت درماندگی و ناراحت هم سهرابگفت.  چیزی

از آنجا دور  نهیبی به اسب داد و ، سپسرکاب زین اسب گذاشت و سوار آن شدپا در 

 .شد

داشت از موقعی که قوچ را در دست گرفته بود،  یاترکهکوچک و  یاجثهکه البرز 

هداری قوچ نگ تواندیگر  کهیدرحالو  شدیمسرانده  طرفآنو  طرفنیاتوسط قوچ به 

 :را نداشت به کهیار گفت

الون درو بریده، فکر نکنم توی  گله، نفسم یقوچ رو ببرم تو اجازه بدید خان اگرکهیار -

 .کیلو وزن داره 300ی نباشه حداقل هیچ .پیدا بشه به این بزرگیقوچی 

 کهیار لبخندی از روی سرخوشی زد و گفت:

 . میبزنی و حنار سرشگله رو آوردی خونه، ی یادت باشه که هر موقع باشه ببرش ول -

 .ناهیده جایزهاین قوچ  دوام همه مردم بدوننخ

 رو چشمم کهیار خان، حتماً. -

را راهی چمنزار کرد  ، زین اسبش را برداشت و اسببه خانه رسید کهنیهمسهراب 

                                                 
 دشمن قدیمی 1
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، با حس ازآنپس گرم سپرد.آب و خستگی بدن خود را به  رفتمستقیم به گرمابه  سپس

رش تعریف بکند. را برای ماد مسابقهمیدان در  اشیناکامی بهتری توانست ماجرا وحال

آن شب سهراب هیچ اشتهایی برای صرف شام نداشت و خیلی زود به رختخواب رفت. 

طوالنی به پیشامدهای میدان مسابقه  یهاساعت او .بود ناآرامآن شب برای سهراب شبی 

. در دل به ه چطور ماهرانه تیرش به هدف خوردک کردیمبه ناهید فکر  .کردیمفکر 

اما وقتی کهیار را در کنار ناهید ؛ گفتیمدقیق آفرین  یریگهدفناهید به خاطر این 

 .شدیمناامید  یکلبه کردیممجسم 

که توجه سهراب را ه به درون اتاق سهراب افتاده بود پرتویی از نور مهتاب از پنجر 

مهتاب  به و خود را به پنجره رساند و لند شدرختخواب ب . سهراب ازبه خود جلب کرد

صدای وزش باد در میان . به کندیمنه در وسط آسمان نورافشانی خیره شد که چگو

. بردیمپونه باغی لذت  یاگله و از استشمام رایحة دادیمگوش  درختان سپیدار یهاشاخه

که حیوان بیدار  دانستیمخوابیده بود، اما از حیاط  یاگوشهبه سگش خیره شد که در 

بعد از دیدن سهراب یک چشمش را باز کرده بود و فوراً آن را بست.  چراکهاست 

ایوان آن روشن  در سوزنفت به خانه بزرگی که چراغی نگاه کرد، هاتپهسهراب به پشت 

 .زد پرپر یرنگکمدر ته قلبش نور بود، آن لحظه 
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2 
. در بند که مسئول باغبانی زندان شده بود ماه از زندان رفتن گودرز نگذشته بود 2هنوز 

 که : گفتیمو برای توجیه کارش  کردیمدزدها بود اما دزد بودن خود را انکار 

و دوری از خانه و  زندانروزهای  «.بگیرم که به این روز افتادم ور حقم خواستمیم»

 او زندان بود. یهاباغچهدرختان و  اوتنها دلخوشی  .شدیمسپری  یسختبهبرایش خانواده 

وتا غروب به  گرفتیمدست  بهقیچی باغبانی را  شدیمبیدار  که از خواب زمانی از

فکر  مردم دالون همهگودرز بلکه  تنهانه. خودش در دالون ، همانند باغدیرسیمدرختان 

 -ده دزدیدن اطربه خ همآن ،شودبگودرز  کردنار راضی به زندانی که کهی کردندینم

 «.حقم بود» : گفتیمگودرز «. دزدیده!» : گفتیم. کهیار و بز دوازده گوسفند

. گفتندیم شانیهایدزدافتخار از  همه با .رفتندیمو  آمدندیم ،شدینمبند دزدها خالی 

درخواست کرده بود که بارها  یو حت بند بماند آندوست نداشت که در  گودرز اصالً

قدرت کالم خوبی  او. کردیماما رئیس زندان مخالفت  منتقل بکنندرا به بند دیگری  او

تمام  ، عمویش کهیارشمرگ پدر از بعد فهمیدند کهیوقت شیهایبندهم ةهم و داشت

 .حق را به او دادند، و گودرز را فریب داده بودرا باال کشیده  هاآن خانوادگی ومنالمال

خانواده کهیار زندگی  بود، با دادهازدستکه هم پدر و هم مادرش را  گودرز در آن زمان

 .کردیم
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درختان زندان  هرس مشغول ودرزگکه  1روزهای تابستان بهبهان  نیترداغدر یکی از 

مشغول در دالون در باغ کوچکش  کهیوقت ؛نحس راآن روز دوشنبه به یاد آورد ، بود

ش و عموی گروهبان ژاندارمرییک  فرماندهیبه مسلح ، دو سرباز بودآبیاری درختان 

 :که زدیم فریاد زیآمجنونایستاده بودند. یادش آمد که کهیار چطور  هاآنجلوی خانه 

گلی افتاد  زنش یهاهیگریاد  «.ا ببرنت زندانهی، میدم مامورها رو پس ندهاگه گوسفند»

که کهیار برای شکایت  کردینمگودرز فکر  .کردیمنفرین  کهیار را ،که همراه با گریه

 .روز فاصله داشت اسب دو طر وش با قاریکه مس شهری، برود 2لنده ژاندارمری از او تا

هوا تاریک بود  کهیهنگامو  گذشتندیم کوهرشتهاولین که از را زمانی  آوردیمیاد  به

کرد که گلی چقدر احساس  جاهمان ه بودانداخت اشخانهبه آبادی و  با نگاهی که

رفیقش  یهاهیگرهنوز روشن نشده بود. یاد  اشخانهچراغ نفتی جلوی  ناراحت است زیرا

گودرز همچنان که . نداشت یادهیفا کردیمار التماس برزو افتاد که هر چه به کهی

به یاد تمام رویدادهای گذشته را بود و  فرورفتهعمیقی در فکر  کردیمدرختان را هرس 

وسیع  یهاجنگلعمیق و  یهادره، هاکوهرشته که از آوردیمبه یاد زمانی را  ؛آوردیم

، هم او و هم کوهستانی وتابچیپو پر  در آن مسیر طوالنی .گذشتندیم درختان بلوط

رسیدند 3مارون  خانههنگامی به رودبودند که شده مأموران به حدی خسته و چرکین 

که هم  قاطرشان .درکنندرا  شانروزه خود را به رودخانه انداختند تا خستگی سفر سه

 4شب را در موردستان هاآنهم دیگر نای راه رفتن نداشت.  کردیمتوشه سفر را حمل 

 طرفکیاز. بود مأمورانرای گودرز و هم برای هم ب شبی تلخآن شب . سپری کردند

                                                 
 نام شهری 1
 نام شهری 2
 .یارودخانهنام  3
 نام روستایی 4
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 یهاپشههجوم طرف دیگر از  و دادیمدرد وداع با خانواده گودرز را آزار 

حرام  هاآنخواب را بر  بود که اطراف رودخانه یزارهاشهیباز  گرمسیریخونخوار

کوه دیگر هم عبور کردند  رشتهکیاز صبح زود از رودخانه گذشتند و  هاآن کرده بود.

 اوآن شهر بازداشت بود تا اینکه ژاندارمری  در روزشبانهگودرز سه  .دلنده رسیدن به تا

 .فرستادندبهبهان  را به زندان

 کردیمدرختان را نامنظم هرس و  فشردیمبغض گلویش را  .ذهن گودرز آشفته بود

در نبود او  اشخانوادهکه  دانستیم. شکستندیم معمول ازحدشیب هاشاخه کهیطوربه

 دانستیم و بود اشیشگیهمرزو رفیق قدیمی و ب امیدش بهتنها اما  خوبی ندارندزندگی 

 .داردیمشند و باغش را سبز نگه زیاد سختی بک اشخانواده گذاردینمکه برزو 

را  اشیبداقبالدوران و  نشستیماز حیاط زندان  یادر گوشهگاهی اوقات هم  او 

 روزمبه یکهیار چ ینیبیم» :زدیمش خطاب به پدرش حرف با خودسپس  ،آوردیمبه یاد 

نمیرم باید از کهیار دزدی  گرسنگیبرای اینکه از  که یدیدیمکاش زنده بودی و  آورده؟

 «.کنمب

کرده  دوچندان، تنفر گودرز را از عمویش سخت دوری از خانواده یهاشبها و روز

 .کردیمدیگر باید صبر یک سال  او. بود

*** 

و  هاخروسدای گرسنه را زودتر از ص و گوسفندانبزها ، صدای مردم دالون سپیده دم

از خواب  را همهو صدای زنگوله گوسفندان هی هی چوپانان  .دندیشنیم هاگنجشک

روانه  گوسفندان و بزها شدیمباز  هالهیطودر  کهنیهم .کردیمشیرین صبحگاهی بیدار 

روانه  توسط چوپانان خوردندیمآب  هاچشمهاز  نکهیبعدازاو  شدندیم دشت

 .برسند هاکوهرشتهخشک و معطر  یهاعلفتا به  شدندیم هاکوهرشته

 باعث شده بود تا خانه که داشت مالی بهتری یتوضعدالون مردم  ةاز همکهیار 
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مصالح آن را از شهر آورده  که بسازدو خانه جدیدی  بکندرا خراب  اشیمیقدخشتی 

بود که یک پذیرایی بزرگ، دو  خانه در آبادیو بزرگترین ه کهیار بهترین خان .بودند

. در یک گوشه از داشت بزرگبسیار و یک حیاط  ، ایوان، حال، آشپزخانهخواباتاق

. این خانه شباهت کاشتندیممرغدانی بزرگ بود و در گوشه دیگرش سبزی  کیآنحیاط 

، سه طویله بزرگ داشت . عالوه بر این در بیرون از خانهشهری داشت یهاخانهزیادی به 

از اینکه چوپان بیش  هم . البرزرا به خانواده البرز سپرده بود و گاوداری یدارگلهکار  و

تمامی  در دست داشت، 1یاترکهکه همیشه  او. دیبالیمرأس دام است به خودش  500از 

 اشدغدغهشاید تنها  .ری کرده بود و اخالقش حیوانی بودرا با گوسفندان سپ اشیزندگ

یکی از مردان آبادی این جمله  .آمدیمو زود به خانه  شدیم جدابز پیری بود که از گله 

 «.گوسفند حساب کنید کهم ی را البرز» در وصف البرز آورده بود : را

 آلودشاخم یچهره .بود شانگاو دنیمشغول دوش دهیسپ دنیدم با شهیمثل هم، یگل

به مادرش باعث شده بود نتواند آن  دنیرس یگوساله برا یتابیب. داشت تیشکا ایدن کی

او  .دادیم اریکه به یفحش خوردیم گاو تکان هرگاه کهیطوربهبدوشد  یدرستبهرا 

خانواده  یهاکمکگودرز  زندان رفتن از بعد گاهچیهنفر بود و مت اریاز که گودرزهمانند 

 یکرد سپس درب مرغدان زارچمنگاو آن را روانه  دنیبعد از دوش او. را قبول نکرد اریکه

خانه انباشته  یکارها گذاشتینم گاهچیه یگل. دانه داد هاخروسو  هامرغود و به را گش

 یدوباره جلو ایو  کردیممشغول  یخود را به گلدوز ای بود کاریکه ب یزمان ی، حتشوند

نبود . و با طراوت جلوه کند زیدرز هم تمبدون گو اشیزندگتا  زدیمخانه را جارو 

 . فقطنکند نینفر را اریود که کهنب یشب ایروز  و او گرفته بود لبانرا از  خنده زرگود

 -سه هر او به دادن هیو روح شو به بهانه دلخوش کردن دادیم دیبرزو بود که به او ام

                                                 
 چوب نازک 1
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. آن بردیمنان و غذا  شانیهم برا یگاه و رفتیم به خانه گودرز بارکیچهار روز 

 باغ بر عالوه بود مجبور رای، زبودمشغول  شهیهم و کردیمبرزو سخت کار روزها 

به سمت باغ  1به کول لیباغ ب یاریروز آب .بکند یدگیبه باغ گودرز هم رس خودش

 یکار باغ به حد .آمدینمبه خانه  نشستیفرونمدرختان  یکه تشنگ یو تا زمان رفتیم

 ریز یشگی. کار همکردیمکم کمرش را راست  یلیروز خ بود که در طول کنندهخسته

. او داشته باشد بستهنهیپ یدستانو  سوختهآفتاب و رهیت یاچهرهعث شده بود تا با آفتاب

 نیهمچن .دیرسینمجنبندگان هم  نیترکوچکه آزارش ب یمظلوم بود که حت یبه حد

 .نکرده بود یتیشکاگله و  از او یکس گاهچیه

 هاآنبود که باد شبانه  ییهابرگاز  مشغول جارو کردن حیاط خانه کهیهنگامگلی 

. آن موقع صبح کسی غیر از ، متوجه آمدن برزو شدبودآورده خانه را از باغ به جلوی 

 به استقبالش رفت: لبخندزنان او .رفتینمزو به خانه گودرز بر

 .افتادی تو زحمتخیلی رفته  زنداناز وقتی گودرز  .خدا از برادری کمت نکنه -

من کمتر . دیمبزرگ ش باهماز بچگی  ما .نداریم . من و گودرزنزن ور حرفدیگه این  -

 رفتنش نیستم. نااز تو ناراحت زند

 ، گفت:و برای اینکه یادی از گودرز بکندگلی آهی کشید 

. کردینمکه دزدی  دادیمو ر یار حقشاگه کهشکم گرسنه که دین و ایمان نداره.  -

 .شدمینمزنش  وقتچیهاگه دزد بود  ،گودرز دزد نیست

 .شتهدرسته ولی دیگه کار ازکار گذحرفت  -

 .ختمش سر ببرند و برار شنز خدا می خوام همه گوسفنداا -

 نیترکوچکو در برابر ر کرده بود یزندان رفتن گودرز تغیگلی بعد از  یوخوخلق

                                                 
 شانه 1
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را کهیار  اشیزندگتمامی مشکالت  یوبانباعث. او دادیممشکلی واکنش منفی نشان 

را پوشیده  ثروتمند یهاآدمباس . از دید گلی کهیار یک گدا بیش نبود که لدانستیم

 .بود

و سرمای صبحگاهی  گشتپدیدار  هاکوهرشتهنخستین اشعه از پرتو آفتاب از پشت 

 ، گفت:دوست قدیمی خود را نداشتاز مل دوری برزو که دیگر تح. شدینمدیگر حس 

 .صحبت کنم هاشباهر طور شده می خوام امروز برم  -

 درباره چی؟ با کهیار؟ ؟کیبا  -

پس بگیره تا گودرز بیاد سر خونه و ر ش بگم که شکایتشا خوام به میآره با کهیار.  -

 ماهه زندانه. 3االن  و زندگیش.

اصال به حرف کسی  د.تا ریش سفید پیشش رفتن دن چنتا آال ندیدینداره. مگه  یادهیفا -

 .. از موقعی که برادرش مرده، ادعای بزرگیش می شهدهینمگوش 

دل گلی را تسکین  خواستیمتنها  ، اما با این حرفدانی نداشتبرزو هم امید چن

 .شود هم پست و تحقیرحاضر بود برای آزادی گودرز در برابر کهیار حتی . او بخشد

باهاش حرف  شه آروم تر شده و می. مطمئنم که کهیار ماهه که گذشته 3خب االن  -

 .زد

 .دوباره کوچیک بکنیو ر ودتخواد خ تو نمی .من که هیچ امیدی ندارم برزو -

 .. هیچ ضرری ندارهرم هم می ردیگ بارکی، خواد می یببینم خدا چ -

 لباس نرسید محضبهو  تاز گلی به سمت خانه خودش رفافظی برزو بعد از خداح

. به سمت خانه کهیار به راه افتاد سپسلباس مناسب پوشید  ورا از تن جدا کرد  کارش

نباید با او  گاهچیهعصبانی است  کهیارزمانی که  دانستیمسابقه کهیار را داشت و  او

کن است که مم دانستیم همچنین. کندیمدهن به دهن شد، چرا که اوضاع را بدتر 

که دوست خود را در این  شدینمراضی  اشسادهدل، اما بگویدکهیار به او ناسزا هم 
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دالون را ترک  وقتچیه تاکنوناز زمانی که به دنیا آمده بود  برزوشرایط بد رها بکند. 

دالون  ازکه  بود 1دریاچه اطرافروستاهای  فقط تا ،اگر هم جایی رفته بود و نکرده بود

به گودرز سر  بارکید حداقل را بلد بو بهبهانراه . اگر بیشتر فاصله نداشتند کوهرشتهدو 

در هنگام حمله عراق به ایران نخستین کسی بود که داوطلبانه از  بعد یهاسال، اما زدیم

عملیات شرکت کرد و بدون اینکه  23جنگ رفت و در مجموع در  یهاجبههدالون به 

 حتی یک خراش هم بردارد به دالون بازگشت.

عالوه بر  او .شدیم ترنگران شدیم ترکینزدنزدیک و ر برزو هر چه به خانه کهیا

 متوجه آمدنخانه رسید جلوی در به  کهیهنگام. دیترسیمر از بزرگی آن خانه نیز کهیا

ود نشان ، این را مشکی که به پشت بسته باز چشمه برگشته بود شد که تهمینه زن کهیار

. تهمینه زمین تا و منتظر بود تا او برسد کمتر شد اشدلهره . برزو با دیدن تهمینهدادیم

به حدی محبوب بود که . بود نوازمهمانو  دلسادهو زنی ا، کردیمن با کهیار فرق آسما

ید با به برزو رس کهیهنگامتهمینه  .زدندیمصدا « تهمینه خاله»روستا او را  تمامی مردم

 :گفتو  کامل لبخندی زد ییروخوش

 چرا؟ ر، تو دیگدآ نه ما نمیاخ رکه دیگ گودرز ،سالم پسرم -

 .باغ گودرز هم هستکه چقدر سخته،  دونید میخیلی گرفتارم به خدا، کار باغ  -

گه دزدی کرده باید  می .دارهن فایده ولی ،گم اهده من شب و روز به کهیار میخدا ش -

 .حبس بکشه

 خدا بزرگه خاله، هر چی خدا بخواد خیره. -

به زور هم که  نهی. تهمنشود اریرد بشود و مهمان خانه کهاز آنجا  یمحال بود کس

وارد آن خانه بزرگ  نیپاورچ نیپاورچبرزو . کردیممهمان دعوت  اشخانه یبود برا

                                                 
 نام مجموعه روستاهایی که در امتداد دریاچه قرار دارند. 1
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 یهافرشمجزا و بزرگ،  یهااتاق. شدیم اریکه دیخانه جد واردود که بار ب نیاول .شد

 یوارید ساعت کیبا نقش آهو و کبک،  ییهاپرده، دهش یبرگچ یوارهای، درنگارنگ

 ییراهنما ییرایبرزو را به اتاق پذ ،نهیمته .کجا هینه برزو و بقکجا و خا هانیا بزرگ،

 یهاپردهبود که در  رزمانشهمو  1رستم بیبا چشمانش در تعق کهیدرحالبرزو کرد. 

به جان  انهیخودش افتاد که مورو کوچک  یگلکاه خانه ادیبه  ندخانه نقش بسته بود

 نهیتهم عنکبوت شده بود. ین تارهادیتن یراب مکان نیو بهترافتاده بود  اشیچوبسقف 

از خواب ناز خود  دیاو ناه در نبود .برگشت یباغ وهیم سبد کیو با رفت زود به باغ 

صورتش معلوم  یملحفه بر رو یجا هنوز کهیدرحال و کردهپف یو با چشمان شد بلند

 دانستیمه و آمد یچ یبرا برزو بود دهیه از قبل فهمنی. تهمآورد یبرزو چا یبرابود، 

 .دیایگفت که زود به خانه ب اریکه به باغ رفت به کهیهنگامپس  ماندینم ادیبرزو ز

به این فکر او . دتا کهیار بیای دیکشیم، ناامیدانه انتظار برزو بعد از نوشیدن چای

که هر طور شده کهیار را راضی کند، حتی با التماس یا گریه و زاری. برایش  کردیم

نه خیلی تهمی .برگرددبه دالون  هر چه زودتر ، فقط دوست داشت گودرزنداشتفرقی 

 هاوهیمبا اشتها از  کنار برزو نشسته بود و د همناهی و زود مشغول تدارک نهار شد

مدام از قضیه کهیار و گودرز  است یحرفکمرزو آدم ب دانستیمکه . تهمینه خوردیم

 .شود خودمانی هاآنتا برزو با  کردیمکایت ش

هم از  آنان. لو داده بودندخانه  درون حیاط یهامرغمدن کهیار را آکهیار آمد. 

بزرگ . برزو از پنجره که نباید پا به باغچه بگذارند دانستندیمو  دندیترسیمکهیار 

 ، کهیار رادمشرف به حیاط خانه بو که از نیمه دیوار تا نزدیکی سقف بود و پذیرایی

چشمان ابروهای پهن و . دیباریم شیسرتاپاکه غضب از  مردی خشک و خشن ؛دید

                                                 
 در شاهنامه سهرابو  رستماشاره به داستان  1
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 زدیمحرفش قانون بود و هر موقع حرفی  .دادیمترسناک جلوه  دوچندانرا  او اشیاقهوه

 .گذاشتینماصالً جای شکایت 

ر از جا بلند شد و با او دست داد. به افتخار آمدن کهیا وبرزو خود را جمع کرد 

برزو  کهنیهمو  بلد بود یخوببهرا  ینوازمهمان، ولی آیین کهیار گرچه رفتارش تند بود

 «.؟یزنینمچرا سر  ،دلخورم برزو تاز خیلی » :، گفترا دید

را  اشیجوان، اما همچنان نیروی گذشتیم اشیزندگبهار از  60 نکهیبااکهیار 

و  گرفتیمدر دست همانند یک جوان بیل قوی و استخوانی خود  یهادستبا داشت و 

برای او قوری را برداشت و یک پیاله چای  ، برزونشستکهیار  کهنیهم .کردیمباغبانی 

درباره  ،سپس جویای حال مادر برزو شد .مشغول شدنوشیدن چای به  کهیار ریخت و

. برزو که کردیمشکایت  در کوهستانلوفه از کم شدن ع و گفتیمی سخن باغدار

. کهیار سپس از دادیمو گاه لکنت زبان جوابش را شده بود با جمالت کوتاه دستپاچه 

جمع  کهیهنگام و کردیمشکایت  دستش گذاشته بود خرج زیادی که خانه جدید روی

 .کردیماز برزو تعریف  اشخانواده، خطاب به را خودمانی دید

 .من نشسته جلویهمین برزوئه که  ،تو این آبادی باشه پیله لهیشیب یه آدم راگ -

 با حالتی سرشار از درماندگی گفت:و  پیدا کرده بود وجرئتدلرزو کمی ب

 .اینجا اومدم یاهیقضبرای راستش ، کهیار خان دنکنی امشرمنده -

 .رم هر چی الزم داری بگو؟ شرم نکنپس -

 کهیوقتاز  .سوزه راستش دلم به حال گلی می .کم نکنه خدا سایه شما رو از باالی سر ما -

ی گناهش ، زن و بچاشتباهی کرده کدرز ی. گوخیلی افسرده شدهزندان رفته  گودرز

 .هشبتا آزاد  درضایت بدی ددونی . اگه صالح میددارنن

. بذار حبسش رو آخه نمک یپوشچشمبار  دمن چن ،آدم عاقل یه دفعه اشتباه می کنه-

 گرگ مرگه. هتوب .شه بکشه آدم می
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 .، پسرتون رو ببخشیدهستید ما مثل پدرش. شن بدترش می کنهاکهیار خان به نظرم زند-

 .دخوب نیست که زن و بچش سختی بکشن

بودم و هستم. این نواده گودرز اه فکر خبرزو؟ من همیشه ب یکنیمفکر  یدرباره من چ -

 ونبراش روغنو  آردگرفته تا  ونمکناناز  هستند که م ناهید اینجا شاهده تهمینه، این

. گلی از مهار حرکه مال کهیا گفتیمو  کردیمسگ پارس  لمث گلی، ولی فرستادیم

 .گیرهو می ر پاچت سگماده لش نزدیک بشی مثا ، بهگودرز هم بدتره

نم اگه گودرز رو ببخشید مطمئ .کسی رو نداره ،زنه کاون ی .شکهیار خان شما ببخشین-

 .هش بهتر می

 ، همچنینبه خاطر گودرز کالفه شده بود اشخانهبه  وآمدرفت همهنیاکهیار از 

سپس با یک سکوت طوالنی  ،فرورفت. در فکر نبودند اثریبدر او برزو هم  یهاحرف

 به برزو گفت:

دیگه . البته باید قول بده که گذرمیمم ازش ه شه ولی باز عوض نمی مطمئنم نکهیباا -

 .هوس دزدی از من به سرش نزنه

بر فرق پیشانی  و ، به کهیار نزدیک شدبرزو از فرط خوشحالی از جایش برخاست

 :و گفت درست رو در روی کهیار نشست زد و سپس یابوسه او

 .دن بندازیاو زندر دزدی کرد من رصالً اگ. ادم رف گودرز قول میمن از ط -

 ش بفهمونیا . ولی یادت باشه که بهگذرمیمازش  هم به خاطر تو این بار و،باشه برز -

 .که دیگه دور و ور من آفتابی نشه

 خیالتون راحت باشه. من از طرفش قول میدم. .چشم ،چشم کهیار خان -

از . اما کهیار ته دلش راضی نبود ،دتهمینه و ناهید هم از تصمیم کهیار خوشحال شدن

. و از همان لحظه به فکر سفر بود شناختینمبرزو بود که سر از پا  ترخوشحالهمه 

. چه خبری بهتر از آزادی گودرز از هار را با خانواده کهیار صرف کردآن روز برزو ن
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 ییبااشتهاکهیار  .کردیم یشمارلحظهن برای رفت پس ؟بردبرای گلی ب توانستیمزندان را 

نتوانست غذایش را تا  هیجان زیادی داشت برزو که اما خوردیمشیر برنج  ینشدنوصف

خدا »گفت با لبخند نگاه کرد و  تهمینه و سپس کهیار به، از جایش بلند شد بخورد و هت

. اشک در چشمانش جمع شده بود. و آنجا را ترک کرد« .زیاد بکنه ن راتوه نعمت سفر

خبر  تا این رفتیمشتابان به سمت خانه گودرز  او .دیدویمو  ستیگریم، دیخندیم

 .تا قاطرش را بیابد زدیمو در همان حال تمام دشت را دید  خوش را به گلی برساند

 ؟گلی... کجایی گلی یآهاگلی ... یآها -

را دخترش نیلوفر  کهیدرحالاضطراب و  شد و با شورهدلدیدن برزو دچار  گلی با 

زو از فرط خستگی و تشنگی مشک آب را از . برداشت، از خانه بیرون آمد شدر آغو

 لبخندی زد، لبخندی پر بعد از اینکه نفسی تازه کرد ،آب خنک نوشید برداشت و 1کپر

 .امید از

 گلی گفت :

 ؟یزنیم نفسنفسچی شده برزو؟ چرا  -

 .باهاش حرف زدم تا راضی شد یکل ،باالخره رضایت داد .ضایت دادهکهیار ر -

 ، چی شده که موافقت کرده؟کنمینمباور گی برزو؟  جدی می -

 حرفهاچه ولی وقتی فهمید که مردم به خاطر گودرز پشت سرش کردیمخیلی مقاومت  -

 مد.وکوتاه ا دیگر زنندینم که

 ؟حاال باید چی کار کنیم برزو -

 سپسکشید در آغوش او از خوشحالی زیاد نیلوفر کوچولو را از گلی گرفت و  برزو

 گفت :

                                                 
 خنکآبو برای نگهداری  سازندیمو روستاییان با چوب و گونی  نانینشکوچدر اینجا اشاره به محلی که  1

 .کنندیماستفاده 
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 .روز خوبیه برای سفر شنبهپنج. افتمیمراه  فرداپس -

 .تو که تا حاال شهر نرفتی ؟خوای بری چطور می -

 چهار روز راهه.-. همش سهکنمیم شپیدا -

 و... -
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3 
سر به فلک  با درختان ندهلو و آلو بود ،سرسبزی که پر از درختان سیب، گردو یهاباغ

، چشمه . درون هر باغکرده بودند دوچنداندالون را دشت  یهاییبایز، سپیدار کشیده

این و  درون آبادی پراکنده بودند یهاخانه. دیجوشیمسردی بود که از دل زمین آب 

اجدادی  یهانیزمبر روی  یاخانوادههر  زیرا دادندیم شکل هاچشمه را هایپراکندگ

 .ساختندیمخویش، خانه و باغ 

 .بود، زیر درخت بیدی نشسته بود اشخانهکه روبروی  بزرگیتپه  باالیسهراب بر 

. از گذراندیمطوالنی را در آنجا  و ساعات خلوتکده سهراب شده بود، آن روزها آن تپه

 تربزرگکه از همه  یاخانه. آبادی قابل دیدن بودند یهاخانهدشت و  تپه همه باالی

او  ،ندیده بود کاریبسهراب را  گاهچیه، کسچیهخاصی داشت.  جلوه سهراب برای ،بود

ساله  13. از زمانی که حتی زمانی که در سفر نبود همیشه مشغول انجام دادن کاری بود

د را حفظ و تا به امروز کار خو رفتیم یگرددورهبه سفرهای  پدرش بود به همراه

دو قاطر و یک االغ داشت که تمام محصوالت دامی  عالوه بر اسبش سهراب. کرده بود

به برای فروش و  دیخریمرا  فرستادندیمو آنچه که مردم روستا برای فروش به شهر 

، کوهی گیاهان دارویی، ، عسلاین محصوالت شامل کشک، روغن حیوانی .بردیمشهر 

وسایل مورد  هاآنسهراب بعد از فروش  .و... بودند ، خنجوک، بنه، بادامپشم گوسفندان
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و  بردیم دریاچه اطراف یهایآبادبه  عالوه بر دالون و دیخریمنیاز روستاییان را 

، فرش خرما و شیره شکر، روغن، خرما. این وسایل شامل لباس، پارچه، قند و فروختیم

بار آورده  باتجربهد یک مرد سهراب را همانن ،یگرددورهسال زندگی  7. نمدی و... بودند

سالش بود که پدرش  17 او. پیشی گرفت فروشندگیرش در از پد طولی نکشید که و بود

 همانند توانستینمدیگر و  پیر شده بود خیلی زیرا زیاد از سفر منع کرد، اصراررا با 

سفر  هاکاروانسال داشت ولی با  17 نکهیبااسهراب در آن روزها  .سابق سفر بکند

و  کردیماتراق  خواستیمزیرا هر موقع دلش  تنهایی را دوست داشت سفر او .کردینم

 ،شناختندیمبین راه او را  یهایآباد مردم همة .دادیمبه راهش ادامه  خواستیمهر موقع 

. سفرهای بین راه داشته باشد یهاجادهامی همین باعث شده بود تا دوستان زیادی در تم

 تبدیل کرده بود کلیهیقونیرومند و ه جوانی را ب اوکوهستانی  یهاجادهزیاد در 

با کاله نمدی که  موهای بلندش را و از سهراب نبود قدبلندتردر دالون کسی  کهیطوربه

و  حکم زندگی را داشت او سفر برای .کردیماز جلوی صورتش جمع  گذاشتیمبر سر 

درش که پ یک سال پیش، فقط بین سهراب و سفر فاصله بیاندازد توانستینم یزیچچیه

 .ه بودشد نینشخانهروز  45بود  دادهازدسترا 

را از تابش مستقیم  او، سایه درخت بیدی بود که تنها دلخوشی سهراب اما اکنون

متوجه تغییر هم مادرش  ،رفتینمدیگر به سفر او . داشتیمنگه محفوظ  تابستانآفتاب 

رای مدتی ب خواهدیمبه دلیل خستگی  که گفته بود اونشده بود زیرا سهراب به رفتارش 

و تا ظهر  ماندیمیدار ب هاشب، بود خوردههمبهنظم خوابش  کمکمدر خانه بماند. 

که از  هرروز او .خوردیمگرسنگی غذا رفع  اندازهبهبد میل بود و فقط  ،دیخوابیم

 یهاخانها از آنج و نشستیمو زیر درخت بید  رفتیمه باالی تپ شدیمخواب بلند 

، ولی کردیمه بزرگ برایش معمولی جلوه ، همان خان. قبالً آن خانهدییپایمپشت تپه را 

 نیترکوچکحرکت  و بود بستهدلبه آن  و کردیمه را با دقت نگاه اکنون آن خان
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آثاری از نشاط و شادی در  نیترکوچک .گرفتیمدر اطراف آن را زیر نظر  یاجنبنده

که کجا با ناهید  کردیمبه این فکر کل روز را که باالی تپه بود و  شدینمدیده  اشچهره

 روبرو شود و حرف دلش را با او در میان بگذارد.

مجبور بود تپه  زیرا کردینم و ناامید را غمگین سهرابمانند غروب آفتاب  زیچچیه

ر ، تمام لحظاتی را که ناهید درفتیمرختخواب  به کهیهنگام هاشب. کندبرا ترک 

آن لحظات خیلی کم بودند ولی با دقت  هرچند، آوردیمبه یاد را حضور داشت  هاآن

حتی  .دندیدرخشیم در میدان مسابقه شیهایاشرفهمان دختری را که  آوردیمد بیا

سهراب  شبانه سهراب نفوذ کرده بودند. یهاخوابمیدان مسابقه هم در  پیشامدهای

و او را تحقیر  جلوی ناهید دستش را رد کرده بود چگونه که افتادیم به یاد کهیار گاهی

را گرفته  او سراسر وجودبه ناهید عشق  .غمگین یالحظهو  شدیمدلخوش  یالحظه. کرد

 از کهیار متنفر باشد. توانستینم و اصالًبود 

بلند و سفرهای طوالنی  یهاکوهرشتهزندگی را در گذشتن از  یهاییبایزهمیشه  او 

 ، هماننبود هاکوهرشتهبا دوستانش در  ینینششباز  تربخشلذت اوبرای  زیچچیه .دیدیم

اما اکنون دیگر از شب بیزار ؛ بردیمو به شهر  دیخریم سلع از آنجا که ییهاکوهرشته

 .باالی تپه بنشیند توانستینمیرا بود ز

 یهااالغ، همین باعث شده بود تا شدیمیده االغی از دوردست شن خراشگوشصدای 

 هاکوهآفتاب در پشت  .ردیفراگرا آشوبی ناخواسته  دیگر هم جواب او را بدهند و دشت

 رفتیم اشخانهمت سهراب ناامیدانه از تپه پایین آمد و به سدر حال ناپدید شدن بود و 

زار، چراگاه چارپایان آن چمن. متوجه حضور کسی شد اشخانهپایین  زارچمندر  که

قاطرش  خواهدیمگرفته و جلوتر رفت و متوجه شد که برزو افساری به دست  او بود.

د و قبل از رسان اوخود را به خیلی زود سهراب  .برزو با حیوان درگیر بود .را بگیرد

. گرفتمحکم خود گردن حیوان را  و بزرگ قوی یهادستبا  ،اینکه برزو متوجه شود
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حیوان  آن شبح سهراب است که در یک جهشفهمید  ،به خودش آمد نکهیبعدازابرزو 

 .کردرا رام 

ن گیرم افردا این حیو تو نبودی معلوم نبود راگ .اومدی سهراب موقعبهچه  خدا قوت، -

 .بیاد یا نه

 ؟ه سفر داریاینک لثمرباشه، خی -

 ،. کهیار رضایت دادهباید برم بهبهان ،افتمیمدا بخواد فردا صبح زود راه خ رآره ... اگ -

 .تا گودرز آزاد بشه کهیار رو تحویل بدم نامهتیرضا زندان ومنم باید زود برم 

چهار روزی  -سه، لی دوره؟ راهش خینرفتی شهرتنها می خوای بری؟ تو که تا حاال  -

 کنم. رشه فکب

بیشتر از این نمی  .هشببرم که گودرز آزاد  هر چه زودترباالخره باید . کنمیمپیداش  -

 .کنمبتونم صبر 

 و... -

به سمت خانه رفت. مادرش هم  رفتندیمنش رژه که در ذه یسهراب با افکار پریشان

 یهاشبهمانند  اهمسابق نیست.  مانندکه رفتار پسرش  دانستیم و نگران شده بود کمکم

حتی  کهیطوربهدشت را روشن کرده بود بود و سراسر  باالآمدهقبل از کرانه آسمان 

، فتیله برده بودند. سهراب بعد از خوردن شام شبانه یخود را به چرا یهاگلهچوپانان 

به  باز کرد و را اتاقش که درست روبروی باغ بودپنجره  کشید سپسچراغ را پایین 

 برزو افتاده بود یهاحرفیاد به ، گذشتندیمرختخواب رفت. افکار گوناگون از ذهنش 

. سوختیمدلش به حال گودز سهراب بود که  اولین بار آن شب .کردیمو به گودرز فکر 

رد سهراب هر چه فکر ک «.بیچاره . گودرزواقعاً سخته» :کردیمزمزمه در رختخواب 

دو دشمن  ماننداختالف داشته و همیشه  او، یا گودرز با نفهمید که چرا همیشه با گودرز

 شد. وابطولی نکشید که چشمان سهراب لبریز از خ .یزار بودندسایه همدیگر هم باز 
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خواب زود هنگام به چشمش آمده اولین شبی بود که بعد از مسابقات تیراندازی یک 

، تابستانکه در آن موقع از  بود دهیدخواب، خواب عجیبی دیده بودسهراب آن شب . بود

پونه  یهاگلنشسته بود به اتاقش پشت پنجره  کهیدرحالرا فرا گرفته بود و آبادی  باران

 یهاگل، شدیمو هرچه بارش باران بیشتر  کردیمنگاه  دندییرویمتهای باغ ان در که

از درختان سپیدار هم  کهیطوربه آمدندیماو  طرفبهو  کردندیمرشد  ترعیسرپونه 

 .شده بودند تربزرگ

به صف خوانندگان صبحگاهی پیوسته بود  یتازگبهکه  یصدای جوجه خروس 

کنار زد و بلند شد.  به بدنش داد، پتو را یوقوسکشسپس  .خواب بیدار کرد را از سهراب

 ناخودآگاه .کردینمرامش احساس آ نیچننیا گاهچیه، داشت ینشدنوصف یشورونشاط

طولی نکشید که خوشایند بود. برایش خواب باران  یاد خوابی که دیشب دیده بود افتاد،

 خانه را روشن کرد. 1و اجاق سهراب به بیرون از خانه رفت و با یک بغل هیزم برگشت

درب خانه رفت و  حیاطبه  سپس روی اجاق گذاشتبر  آن راو  ریخت قوریدر  آب

 آوازخوانهمان جوجه خروس  دانه داد. هاخروسو  هامرغو به  دمرغدانی را گشو

 .کرد ییسرانغمهاً صبحگاهی مجدد هوای ریتأثاز مرغدانی بیرون آمد تحت  کهیهنگام

 کهنیهم، اسب کندب زارچمنرا برای چرا راهی  چارپایانشسپس به طویله رفت تا او 

دیوار طویله آویزان  از با دیدن اسب و زین اسب کهسهراب  را دید شیهه کشید.سهراب 

 که خود گذشت یاشهیانداز مغزش  یالحظه. برزو افتاد یهاحرفیاد  به ناخودآگاهبود 

 .کردیمیاد  اشیزندگبهترین تصمیم  عنوانبهتا آخر عمر از آن تصمیم 

پوشید برداشت و را  شیهالباساز گنجه بهترین بازگشت و به درون خانه سهراب 

پوشید و از محکم را  شیهاوهیگچای نوشید. طولی نکشید که  خورد و صبحانه سپس

                                                 
 شودیمقدیمی )معموالً اتاق نشیمن( روستایی که معموالً همراه خانه ساخته  یهاخانه یهااتاقاز  یکیدر یاچاله 1

 داشته باشد و دود را خارج کند. راه بامپشتکه به  شودیمساخته  یاحفرهو باالی آن 



 زیاری/ عروس دشمن 36

 بر روی اسب گذاشت وزین اسبش را  وبه طویله رفت  یکراست خانه خارج شد. او

به سمت خانه گودرز  وبا یک جهش سوار اسب شد  سپسمحکم بست  آن را بندشکم

به هوا  گردوغبار و زدیم، سکوت صبحگاهی را بر هم هاگلهتاخت. عبورش از میان 

 .کردندیمفرار  بودند نیز هاجادهحاشیه ی که اول صبح در حتی پرندگان .کردیمبلند 

برزو بود با دیدن رفتن  گرنظارهگلی که هنوز  .به خانه گودرز رسیدخیلی زود سهراب 

گلی  «.سهراب! این موقع صبح اینجا چی می خواد؟» :شدناخواسته  دچار دلشورهسهراب 

و با لبخندی که  پس به سمتش رفت، دیآیم هاآنخانه  سمت که سهراب به دانستیم

همانند د و از اسب پیاده ش زناننفس. سهراب کرد ییگو آمدخوش، به او تحویل داد

 .زدیمخانه را دید  طرفآنو  طرفنیا، اندکردهکسانی که چیزی گم 

 ؟تکجاس ... برزوبرزو -

 .کرده بود ترنگرانگلی را  رمنتظرهیغاین مالقات 

 نخواسته اتفاقی افتاده سهراب؟ یخدا .راه افتاد اآلنهمین  -

 گفت:و  سهراب نفسی تازه کرد

 .رم دنبالش میزود من  ه،شهر نرفت اون که تا حاال ،خواستم با برزو برم شهرخیره.  -

، در کردیمتعریف که گودرز برایش  دیدیم طورهمانگلی که سهراب را همیشه 

آنی نیست که در ذهن خیال . فهمید سهراب عوض شد یکلبهنسبت به او  دیدشآن لحظه 

 .اه گلی پر از نگرانی و خواهش بود؛ نگکردهیم

 که ... شیشناسیم، ولی ش گفتم تنها نروا منم به -

 .ش برسما برم که به من تا دیر نشده، 1هوا هوای صبحه -

 ، گفت:ست که سهراب را به خانه دعوت کندمجال آن نی دانستیمگلی که 

                                                 
آغاز کردن کار قبل از طلوع آفتاب  انجام دادن سریع کار و یا هاآنرایج در بین روستاییان که منظور  یالمثلضرب 1
 .باشدیم
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 .تمی خوای برسون یچ به هر خوام می خدابه این صبح پاک از  -

خود را گم  یالحظهو برای  دفی بود تا سهراب به آسمان پر بکشهمین جمله کا

بر لبانش نقش بسته  یاخنده کهیدرحالسهراب  .گلی حرف دل سهراب را زده بود ،بکند

 بود گفت:

. میکنیمآبادی زندگی  کباشه تو ی ، اما هر چیته من و گودرز رابطه خوبی نداریمدرس -

هر  .بلد نیست همور راهش اصالًی که شهر تنها بره تونم بشینم و ببینم که برزو من نمی

 .چی باشه من کارم سفره

 آبادی جنوب یهاکوهرشتهسهراب خداحافظی کرد و خیلی زود اسبش را به سمت 

داشت  یناشدنوصفغروری  .راضی نبود شاز خود قدرنیا وقتچیه حالتابهاو  .تاخت

کمی دردهایش  خواستیمکار  با این درواقع سهراب. کردیمو در دل احساس پیروزی 

 .دشرا تسکین بخ

. رنگ رفتیمباال  کوهرشتهاز اولین  با آرامشقاطرش را گرفته بود و برزو افسار 

موجودات  نیآزارتریب یکی از را به او، اخمخالی از خشم و  یاچهرهو رخسارش با 

سوار  هاییسرباالتند و  یهابیشبود ولی در  الغراندام نکهیباا. برزو تبدیل کرده بود

، شبانهبرای استراحت  اندکی داشت که شامل یک فرش نمدی . وسایل سفرشدینمقاطر 

، نیاز داشت هاآنکه در سفر به ، خرما و مقداری مواد غذایی دیگر نان ،و زیلو یک پتو

در دشت معلوم بود  گردوغباراز  یادنبالهکه  تاختیم سرعتبه. سهراب به حدی بودند

سهراب شد.  و سپس گردوغبارآن  ، متوجهزدیمپشت سرش را دید  یگه گاهکه  برزو و

پس قاطرش را  ،دیآیمبه دنبالش  سهراب صبح چرااز آن موقع  بود که آورتعجببرایش 

اسب سهراب  ماجرا چیست.، تا ببیند کند و هم سهراب برسدهم خستگی درتا  نگه داشت

سفر زندگی  نیترمهمکه این سفر  دانستیم همآنگویا  تاختیمهم  هاییسرباالحتی در 

، نفسی تازه کرد سپس لبخندی بر لب به برزو رسید سهراب کهیهنگام. سهراب است
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 گفت:مغرورانه آورد و 

به هر کی بگی  3قمشه و 2سمیرم ن تاا، از لردگ1نامن مرد سفرم. از اینجا تا لردگ -

 نزدیکترهخیلی  نادونم بهبه هنوز نرفتم، ولی می گرمسیر. گه نه نمی یشناسیم ور سهراب

 .تا قمشه

خوشحالی  اشچهرهاز  کهیدرحالگرفته بود و  یاتازهبرزو از حرف سهراب جان 

 گفت: ،دیباریم

م هبهت بگم که همرا خواستمیمدا . به خجان خوشحالم که اومدی سهرابخیلی  -

گودرز  کهیوقتمطمئنم  .بگم به ات روم نشدبا گودرز  اترابطه، ولی به خاطر ییبیا

 شه. ت خیلی خوشحال میتببین

از  .انداخت یبه آبادی نگاه اندوه، سهراب با رسیدند کوهرشتهبه باالی اولین  وقتی

یاد مادرش افتاد که . سپس به بود باشکوههیار هنوز هم بزرگ و آن فاصله خانه ک

هوا،  .اما دیگر دیر شده بود ،شداز خود شرمنده  یالحظه. دشده بوراهی سفر  او اطالعیب

گستره  . دراول گذشتند کوهرشتهدادند و از  زود به راه خود ادامه هاآن .هوای صبح بود

، شاخ یکه از چوب، ن وجود داشتعشایری زیادی  4رهای، کپندامنه کوه تا ته دشت دالو

 آمدندیمیری بودند که از گرمسیر عشا هاآن. گونی ساخته شده بودندو و برگ درختان

مسیری بودند هم در مناطق ها هم در مناطق گر 5. دشمن زیارییک ایل بودندهمه از  و

. آمدندیماطراف آن  یهاکوهرشتهو به دالون  سیر، مردم گرم. موسم کوچسردسیری

                                                 
 شهری نام 1
 شهری نام 2
 . شهری در اصفهاننام قدیمی شهرضا 3
که با چوب و سنگ و شاخ و برگ درختان  باشدیمموقتی عشایری  یهاخانهمنظور از این کپر )کپر دوم(  4

 .شوندیمساخته 
 نام ایلی 5
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و به حدی گسترده بود  شدهاحاطهزاگرس بزرگ  یهاکوهرشتهاین ایل بین  یهانیسرزم

 .متی در گرمسیر بودکه قسمتی در سردسیر و قس

و ماهورها  هادشت ،بیپرش یهادره ،بلوط یهاجنگل، هاکوهاز سهراب و برزو 

 .الل اتراق کردندگ   یهاکوهرشتهرشان را در شب اول سف هاآن .رفتندیمو  گذشتندیم

تا  کردیمرهگذران را مجبور سرد بود که  یقدربههم  هاتابستان، گالل یهاکوهرشته

گله و س أرسالیانه هزاران  ازآنجازیادی به همراه داشته باشد.  کنندهگرمپتو و وسایل 

 یهاچراگاهگرسنه و حریص به  ییهاگله ،بیایند ییالقیتا به مناطق  گذشتندیمرمه 

 .سردسیریسرسبز 

 با برزو اما شد خواب غرق که نکشید طولی و بود عادی سهراب برای شبانه یسرما

 شود، خاموش گذاشتینم را خود کنار آتش نکهیباا و بود بیگانه هاکوهرشته سرمای

 شد بلند خواب از سهراب از ترزود خیلی صبح او .بگذارد همیرو پلک توانست یسختبه

 ،خرما نان، آن روی بر و کرد پهن را صبحانه فرهس و کرد دم چای سپس کرد. تا را پتویش و

 بسته بلوطی درخت شاخه به که اسبش کشیدن شیهه با هم سهراب .گذاشت پیاز و ماست

 انرژی کافی قدربه کهیوقت چای نوشیدن و صبحانه خوردن از بعد هاآن شد. بیدار بود

 وسیع یهاجنگل و هارودخانه ،هاکوهرشته میان از و دادند ادامه خود راه به بودند هگرفت

 ذهن در که یزیاسرارآم افکار با راه بین سهراب .رفتندیم و گذشتندیم بلوط درختان

 کهیوقت روز همان بعدازظهر است. اشیزندگ سفر نیترمهم سفر این که بود فهمیده داشت،

 رودخانه اطراف یهانمک از که دادند اجازه چارپایانشان به ،رسیدند 1شور رودخانه به

 رود که یجای 2ریز آب در را دوم شب هاآن .دادند ادامه خود راه به سپس و کنند مزه مز

 شدینم احساس شبانه هوای سردی دیگر کردند. اتراق ،دیجوشیم زمین دل از مارون

                                                 
 یارودخانهنام  1
 ردیگیمنام روستایی که رود مارون از آنجا سرچشمه  2
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 خسته دو هر کهیدرحال روز آن فردای .بودند رسیده گرمسیری مناطق ینزدیک به چراکه

 هایباد وزش با و بود شده ترگرم هوا .دادند ادامه راهشان به رودخانه امتداد در ودندب

 گستره در روستاها اکثر .رسیدند گرمسیری مناطق هب که فهمید سهراب گرم، و خشک

 کمی یهادام که بودند مانده کسانی تنها و ندبود خالی سال از موقع آن و بودند مارون رود

 .کردندیم کشت برنج و داشتند

باد بوی معطر  .برنج تازه از ساقه سر درآورده بودند یهاشکوفه وبود  ورماهیشهر

سهراب و برزو که از دامنه کوه در حال حرکت  .چاندیپیمرنج را در سراسر منطقه ب

 دور از هاآنبودند،  که در بستر رودخانه کردندیمرا تماشا  مزارع برنج بودند با حیرت

 3و موردستان 2تا به گاودانه گذشتیم 1که از دره نی کردندیم را دنبالمسیر رودخانه 

 مزارع برنج واسطهبه و سرتاسر این مسیر شدیمسرازیر  4به کالت ازآنجاو  دیرسیم

سبز و  نیچننیاایلشان  گرمسیر، کردندینمفکر  گاهچیهو و سهراب برز سبز و خرم بود.

 سپردند تارودخانه  آب خود را بهتن  به حدی چرکین شده بودند که هاآن. خرم باشد

کردند تا خشک  پهنآفتابخود را شستند و زیر  یهالباسسپس  خستگی سفر را رفع کنند

 هاآن اطراف رودخانه مشغول شدند. یزارهاینبه چرا در حاشیه  چارپایانشان هم .شود

را  چه راه طوالنی هاآنفهمیدند  کهنیهم آنجامردم  .ظهر را در موردستان سپری کردند

مناطق  در هاخانهدر و پنجره . کردند یباشکوهاستقبال  نااز آن اندگذاشتهپشت سر 

تابستان برایشان عادی بود اما نه  یو گرماوا همیشه باز بود گرمسیری به دلیل گرمی ه

هجوم  هاخانههم به  هاپشهبخصوص اینکه  ،شتندسهراب و نه برزو تحمل آن گرما را ندا

                                                 
 نام روستایی 1
 نام روستایی 2
 نام روستایی 3
 نام روستایی 4
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البته مردم برای رهایی از شر  حرام کرده بودند. هابر آنو خواب نیمروزی را آورده 

وارهای به سقف و دی دادیمرا فراری  هاپشه هاآنکه بوی  یاپشهضد  یهابوته هاپشه

 .کردندیمآویزان  شانخانه

 از یتازگبه که آبادی آن مردان از یکی بودند، موردستان ترک حال در هاآن وقتی

 شهر مسیر از لنده، سمت به رفتن یجابه که کرد توصیه هاآن به بود برگشته بهبهان

 یک و داشت وجود رونیماش جاده بهبهان سمت به دهدشت از زیرا کنند عبور 1دهدشت

 جاده دهدشت که فهمید وقتی سهراب داشت. وجود استراحت برای بزرگ کاروانسرای

 که دانستیم زیرا داد تغیر جنوب سمت به را رشیمس و کرد قبول فوراً دارد رونیماش

 او رسندیم مقصد به زودتر و کنندیم حرکت ترراحت خیلی ماشینی جاده در چارپایان

 کشید طول هم دیگر روز نیم یک بود. کرده عبور قمشه تا سمیرم در هاجاده آن از بارها

 تربزرگ بسیار دشتی ،شدند بزرگ بسیار یدشت وارد و پیمودند را ایل کوهرشته نآخری تا

 ژاندارمری نیروهای آن پشت که کامیونی دیدن با برزو شدند دهدشت وارد یوقت .دالون از

 هم قمشه و سمیرم در را هاونیکام این قبالً که سهراب اما شد زدهشگفت بودند نشسته

 بلندتر بسیار آن کاروانسرای و بود کوچکی شهر دهدشت .بود تیاهمیب برایش بود دیده

 چند از بعد هک برد پی آسودگی با کاروانسرا دیدن با سهراب .بود دیگری ساختمان هر از

 .بکنند طی را شبی خطری هیچ بدون توانندیم روز

را در  انشانیرا اجاره کردند، سپس چارپا یاتاقبه کاروانسرا  دنیرس محضبه هاآن 

 یهاوانیااز  یکیدر  کهیدرحالآن شب  سهراب .ختندیر علوفه شانیجلو و بستند اصطبل

به کاروانسرا آمده  یکوچک و بزرگ یهاکاروانرا که با  یکاروانسرا نشسته بود، مردم

 یط که یریمس به دیمالیمخود ضماد  یبه پاها کهیدرحالنظر داشت و  ریبودند را ز

                                                 
 نام شهری 1



 زیاری/ عروس دشمن 42

 یرارادیکه او را غ یو به حوادث کردیمفکر  ابقهمس دانیم به ،کردیمکرده بودند فکر 

 شیهنوز هم برا و کردیم فکربا گودرز  ییروبرو به نیهمچن تا به آنجا کشانده بود.

 متوجه شد که کهیوقت شب آن هم برزو. ندیبیمکه خواب  کردیمقابل باور نبود و فکر 

در  اشیهمراهخالصانه از سهراب به خاطر  ،اندگذاشتهرا پشت سر  یطوالن ریمس چه

 .سفر تشکر کرد نیا

با صدای عرعر چارپایانی که بار بودند تا به سمت صبح زود قبل از طلوع آفتاب  هاآن

صاف  رونیماشاده بروند از خواب بیدارشدند و به راه خود ادامه دادند. ج 1بهبهان و بندر

. در بین راه رفتندیمبه سمت بهبهان  بودندهر دو سوار چارپایانشان  و ودو هموار ب

هم خالی هستند و به مناطق سردسیری  هاآنخیلی کمی بودند که معلوم بود  یهایآباد

که برای جابجایی نیروهای  خوردندیبرم ییهاونیکام. گاهی هم به اندکردهکوچ 

قرار است عشایر در شهر  که دیفهمسهراب بعدها  .شدیماستفاده  هاآنژاندارمری از 

 احساسدو برابر  گرمی هواهر چه به جلو می رفتند .اسکان داده شوند دهدشت جدید

نین گرمایی را چ گاهچیه ، نه سهراب و نه برزوو باد جهنمی در حال وزیدن بود شدیم

کشاورزی  یهانیزم هاآنپیدا بود که در کنار  ییهانخلستان. از دور تجربه نکرده بودند

تی بود برای کشاورزان و بهبهان بهش .د مارون هم تا به آنجا رسیده بود. برکات رودبو

از دهدشت و  تربزرگشهری بسیار ، انددهیرس سهراب فهمید که به بهبهان .باغداران

همان  بهبهان درواقع. و بازار آن همیشه رو به راه بود بود یپررونقشهر  همچنینلنده. 

که بازار شهر را  زمانی را سهرابقضیه ، این هوایی گرمآب و قمشه پر رونق بود اما با 

، فهمید. همچنین حضور عشایر را که برای فروختن محصوالت دامی و گیاهی مودیپیم

و زنی نمد  یهادکان در بهبهان .برای سهراب خوشایند بود آمدندیماین شهر  بهخود 

                                                 
 در بوشهر بندر دیلم 1



 43زیاری / عروس دشمن

 

ازار آن ب ریتأث. سهراب تحت کردندیمبیش از هر چیز دیگر خودنمایی  یدوزلحاف

قید  برای همیشه در نظر داشت .فکری به ذهنش رسید ،فعال شد اشیتجارمجدداً حس 

بود و  ترکینزد هم زیرا بهبهان برای تجارت به بهبهان بیاید پسنیازاو  قمشه را بزند

. همچنین در فصول سرما به دلیل اقلیم آن سفر کردن به آن کم دردسر تر خطرترکمهم 

 بود.

جای  کمکمباری بودند که  یهانیماش، امد دیگری که برای آنان جالب بودپیش

را برای صادرات به بندر  که خرمای بهبهان ییهانیماش. دچارپایان را گرفته بودن

 .بردندیم

 زندان ....زندان کجاست؟زندان» :دیپرسیم، دیدیمرا بین راه  کس هربرزو 

 «.کجاست؟

بود. تحمل گرمای  عرضکم یهاابانیخسر به آسمان کشیده با  یهانخل، شهر بهبهان

برای سهراب و  بلکه ،بود، البته نه برای خودشان تحملرقابلیغن موقع از سال ، در آآن

کاسبان  و دادندیم یزیادمردم بهبهان به کار اهمیت  .آمدندیمکه از سردسیر  برزو

زندان » :نبود برداردست. برزو رفتندیمو  گذشتندیمهراب و برزو . سمعروفی بودند

 هاابانیخبا نگرانی برزو دلهره داشت و «. ، زندان کجاست؟نا! زندآقا ،؟ ببخشیدتکجاس

مالقات این  .با گودرز روبرو خواهد شد یزودبهکه  دانستیم هم . سهرابکردیمرا طی 

به او کمک  توانستیمز گودرز . چه کسی بهتر ابرایش نوید رسیدن به ناهید بود اجباری

 ؟کندب

 یهانخل رسیدگی بهاو اکنون مشغول  ،بودشده بهبهان برای گودرز عادی گرمای داغ 

. دندیدینمک زندانی هم دیگر او را به چشم ی هازندانبان. زندانیان و حتی بود زندان

 نیچننیاود را هم باغ خ گاهچیهکه  طوری دادیمانی را با عشق تمام انجام کار باغبگودرز

 .کردینمتیمار 
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 .زرشناسگودرز .؟..کجایی گودرز ... گودرز .... گودرز -

. صدای سرباز به حدی بلند و رسا زندان را بر هم زد سکوتصدای سربازی بود که 

وقتی متوجه شد سرباز به سویش و  را شنیدانتهای باغ زندان صدا  دربود که گودرز 

 .شد اوآمدن  گرنظارهز کار کشید و دست ا دیآیم

 زود بیا سالن مالقات. زود...زود...گودرز  -

 اتفاقی افتاده؟ -

 .سالن مالقاتبه  و برسونر ، زود خودتمالقاتی داری -

 !؟!؟من مالقاتی دارم -

 .، دو نفر اومدن، منتظرت هستنسالن مالقات دیگه زود بیااره  -

ته دلش  نکهیباا. به سمت سالن مالقات زندان رفت با نگرانی و اضطرابگودرز 

را در بهبهان یا  کسچیه زیرا، کسی آمده از دالون حتماً از که دانستیمقرص نبود ولی 

بر  ،رسیدمالقات به ورودی سالن  کهیوقت. گودرز گرمسیر نداشت که به دیدارش بیاید

سهراب . فقط کردینم فکرش را وقتچیهرا دید که  یامنظره .شد کوبخیمزمین روی 

بر لبانش  مصنوعیلبخندی متوجه شد سهراب به او نگاه کرد،  کهنیهمو  را دید

 و ارادهیب، شده بود گیج و منگ رمنتظرهیغن دیدار که از ای. سهراب هم بستنقش

چشم برزو به  کهنیهم را در آغوش گرفت. اوو  خود را به گودرز رساند سراسیمه

که گودرز در زندان کشیده بود  ییهایسختتمام  گودرز افتاد چشمه اشکش سرازیر شد.

بلکه  گودرز سابق نبود . گودرز دیگرگذشتندیممثل یک شبح  ن برزووی دیدگااز روبر

بود که  1همانند خیکی و بود تورفتهشکمش  کهیطوربه گوشت و استخوان بود یاتکه

صحبت کردن را شروع کرده  رودربایستیبا و  ارادهیب. سهراب و گودرز خالی شده بود

                                                 
 رهیآب، دوغ، روغن و غ یحمل و نگهدار یاز پوست گوسفند و بز است که برا ینیم شک ظرف چرم ای کیخ 1

 .شودیاز آن استفاده م ریو عشا التیا نیدر ب



 45زیاری / عروس دشمن

 

طرف مقابل چه حسی دارد، اما به روی خودشان  دانستندیمهر دو  کهیدرحال .بودند

 .هاستآنبین  العادهفوقسهراب اطمینان داشت این دیدار آغازگر یک دوستی  .آوردندینم

 سهراب گفت:

 الغر شدی مرد!خیلی  -

 :و گفتلبخند تلخی زد  گودرز

 مسابقه امسال رو هم بردی. -

ه سهراب در حالتی ک شد. کوبیدهبود که بر سر سهراب  یحرف گودرز مثل پتک نیا

 :داشت بیشتر حرف بزند گفتتمایل 

 .نه -

 ؟پس کی برنده شده -

 .ناهید -

 اینکه اصالً برایش ناهید و کهیار مهم نبودند، گفت: رغمیعلگودرز 

 باالخره یکی پیدا شد که شکستت بده. -

 سهراب سری تکان داد و گفت:

 خالی بود.خیلی امسال  جات -

 : کردیم ییگوانیهذشروع به  کنانهیگربرزو 

 .دمیدینمرو  اهو این روز مردمیم، کاش ببخش دیر اومدم رفیق -

با آستینش  کهیدرحالگرفته بودند و برزو دیگر را در آغوش یکو برزو  گودرز

دست در جیبش برد و  سپس .کردیم، فین فین کردیمرا پاک  آلودشاشکصورت 

 :را درآورد یابرگه

 .ریم دالون میفردا همین ، شی گودرز فردا آزاد می .حکم آزادیتهاین  -

 شم!؟ من آزاد میگی! یعنی  جدی می -
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 ، نگاه کن... ببین این امضای کهیاره.آره -

 گفت: گرایانه جانببهحق با لحنی ،کمتر شده بود اشهیگر عد از اینکهو ببرز

بود سهراب همرام ن راگ .ومدم به دیدنتا ودم وگرنه زودتر میبه خدا بهبهان رو بلد نب -

 .آوردمیدرمم نبود که سر از کجا معلو

نگاه کرد و  اوبه  یالحظههنوز با سهراب احساس راحتی نداشت، فقط گودرز که 

 :گفت

 .ممنون -

 :همین یک جمله کوتاه بسنده کرد بهسهراب هم 

 .وظیفم بود -

. روز بعد، بعد از آزاد شدن کردندب را در کاروانسرا استراحت ش سهراب و برزو

کافی پول همراه  قدربه. سهراب مرکز شهر بهبهان به راه افتادند ، هر سه به سمتگودرز

 او .شدینمجیب سهراب بدون پول  گاهچیه، وشوشستوقت  رازیغبه. خودش آورد بود

درز هرچند که گو داد. قرض اومقداری پول به  پس جیب گودرز خالی است ،دانستیم

سهراب مانع از آن شد که پول را  پافشاریکرد ولی  خودداریاز گرفتن پول در ابتدا 

 .نگیرد

 زنش گلیو  بود برای دخترش نیلوفرگودرز با پولی که از سهراب قرض گرفته 

از  کهیهنگام .خرید رنگ همچنین برای خودش یک اورکت سبز ،نو خرید یهالباس

گی توجه سهراب را به خود جلب رن یهاپارچه، فروشانپارچهدر بازار  گذشتندیمبازار 

رنگی که بر روی  یهالباسدختری با  ؛مسابقه افتاددآگاه به یاد میدان ، ناخوکرد

. سهراب با تصوری که کردندیم ییخودنما شیهایاشرفچارقد سبز بسته بود و  اشیشانیپ

از دواخانه مقداری گرد ضد . برزو هم زدیم، لبخند کردیمرنگی  یهالباساز ناهید در 

بعد از  هاآن. خرید ی برای سفرشانمواد خوراکهمچنین و  اشلهیطو یپاشسمشپش برای 
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بر روی قاطر برزو  و ورد نیازشان را خریدندم تمامی وسایل دو ساعت گردش در بازار

 .شهر را ترک کردند سپس ند،گذاشت

و چشم از کوهستان  بود راهبهچشمرفته بودند،  برزو و سهراب کهیوقتاز  گلی

برای  که انگار که روزهای اول ازدواجشان بود .داشت و اشتیاقی چه شوق .داشتیبرنم

شاید یکی از  که گرفتیمرا زیر نظر  یاجنبندههر . کردیم یشمارلحظهدیدن گودرز 

 ان گودرز رارئیس زند شاید». آمدیمبه سراغش  شورهدلگاهی هم . گودرز باشد هاآن

 «.؟آزاد نکنه

یاد گرفته  شمادر ریتأثماه داشت هم تحت  2دخترشان نیلوفر که اکنون یک سال و 

وجود  توانستینمن دخترک در آن س. کردیماشاره  کوهرشتهست به سمت و با دبود 

را  اومادرش به او سرایت کرده بود و  ، اما خواه یا ناخواه حس و حالپدر را حس کند

 .کرده بود قراریبهمانند مادرش 

 حکم که گودرز .بود تیاهمیب برایش خستگی و بود طوالنی سفرهای مرد سهراب

 اسب .آوردیم را قاطر هم برزو .بود سهراب اسب سوار را راه تمام داشت، را مهمان

 در اعتراض نشانه به و نبود خوشایند چندان اوست سوار دیگری کس اینکه از سهراب

 نکند رم حیوان اینکه برای هم سهراب ،چسباندیم سهراب کمر به را سرش راه بین

 خیلی راه بین هاآن .دیکشیم شیهه هم اسب و زدیم صدا را او بارکی وقت هرچند

 کهیهنگام .شدیم ردوبدل حرفی میانشان گودرز و برزو گاهی فقط ،زدندیم حرفکم

 موردستان نزدیکی در رنجب مزارع در را شب ،رسیدند ایلشان گرمسیری مناطق به

 آن ،برنج مزارع همچنین و بود انهرودخ نزدیکی در که مورد یهادرختچه .گذراندند

 از داشت را گرمسیری یهاپشه سابقه که سهراب .بودند کرده ترخنک شب در را منطقه

 استراحت بندپشه در را شب و خرید شده گلدوزی بندپشه یک فروشانپارچه بازار

 باشند داشته صبحانه خوردن برای اشتهایی ینکها بدون و آفتاب طلوع از پیش هاآن کردند.
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 راه میان در هاآن .رفتیم خنکی به رو هوا و بود ورماهیشهر دوم مهنی .افتادند راه به

 و هاکوهرشته از .بودند قشالقی مناطق به کوچ حال در که دندیدیم را عشایری یهاگروه

 اب .رسیدند گالل یهاکوهرشته به تا رفتندیم و گذشتند بلوط درختان انیپایب یهاجنگل

 نشدنی راموشف شب یک شب آن .بود شده چندان دو کوه آن سرمای پاییز شدن ترکینزد

 بود داغ حسابی هم اش وکله داشت ینینششب در زیادی سابقه که سهراب .بود نانآ برای

 هوا هنوز .بود خریده بره یک رفتندیم رمسیرگ سمت به که عشایری از راه میان در

 بر و ریخت وج مقداری چارپایان بندپوزه در سهراب کردند. اتراق که بود نشده تاریک

 گودرز آورد. آب از پر مشک یک چشمه از و رفت فوراً برزو بخورند. تا بست سرشان

 شاخه سپس ،برید سر را بره آن و کرد تا را پیراهنش آستین و گرفت را سهراب کارد هم

 .درآورد ماهرانه را پوستش و کشید دار به را بره آن و ساخت اهرم را بلوطی درخت

 آتشی که نکشید طولی آوردند. و شکستند هیزم خشک درختان از سپس سهراب و برزو

 چشمانی با و بود گرفته یاتازه جان دوباره بره گوشت دیدن با گودرز .انداختند راه به

 زد سیخ به را بره یهاقسمت بهترین و رفتیمور بره شده خورد یهاگوشت با حریص

 سپس او باشد. آنجا گودرز که بود این مهم بود، هرجا برزو .داد قرار آتش روی بر سپس

 کرد. پهن زیلو روی بر را سفره سپس داد قرار آتش از یاگوشه بر و کرد آب پر را قوری

 باشکوه نیچننیا برگشتنش که بود خوشحال گودرز .دیچیپیم کوهرشته در بره کباب یبو

 خود دلبازی و دستهم زیرا کردیم شادمانی و پیروزی احساس دل در هم سهراب است.

 هم دوشادوش هاآن .را خود شجاعت و جسارت هم و بود داده نشان گودرز به را

 .هستند هم با که هاستسال که انگار دندیخندیم و گفتندیم ،دندینوشیم و خوردندیم

 خانه را آنجا هاآن درواقع ،رسندیم خانه به ظهر از قبل فردا که بود راحت خیالشان

 .دانستندیم خود

. سهراب از گفتندیم، از خاطراتشان شده بودند ترراحت باهم سهراب و گودرز که
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و گودرز هم از  گفتیمم ورُشُ یهاکوهدر  ینینششببه قمشه و  اشیطوالنسفرهای 

، که چطور در مقابل دیدگان البرز کردیم. تعریف گفتیم از کهیار شیهایدزد

 زدیمیا به چارپایان سر  کردیم. برزو هم مدام چای دم دیدزدیمگوسفندان عمویش را 

 «.بابا» بگوید : توانستیم یتازگبهکه  کردیمیا از نیلوفر تعریف  و

را تا دل آتش  هاآن. بوی کباب بره نبودند بینصیبهم از آن ضیافت  هاشغال

 ییهاگوشتو  هااستخوان هم به طرفشان گودرز. کردندینم یو هیچ احتیاط کشاندیم

 .کردیمرا پرتاب که قابل خوردن نبودند 

 که بود سهراب زرد سگ حضور ،واداشت تعجب به را آنان که دیگری پیشامد

 دیدن محضبه حیوان بود. رسانده هاآن به را خود و بود برداشته را سهراب بوی شبمهین

 ... و ؛بود سهراب همراه سفرها همه در سگ آن .نمود ،کردن واقواق به شروع سهراب

، خود را به اولین چشمه رساندند دالون رسیدند از خستگی و کوفتگی زمانی که به

چارپایانشان هم . کردند پاکسرد  با آبگرد راه را که بر سر و رویشان نشسته بود و 

به  هاآنقبل از ظهر بود و . ه منبع چشمه خالی و مجددًا پر شدبه حدی آب نوشیدند ک

مشغول که در آن موقع از سال دالون . مردم در حال حرکت بودند خانه گودرزسمت 

از پوست را گالبی  یهاتخمتا  رفتندیم شانیهابامبودند به باالی  1گالبی وحشیبرداشت 

سمت ، تفنگش را به آمدن گودرز افتخاربه یکی از اهالی آبادی .کنندو خشک جدا 

 کمکمشدند و  هاآنمتوجه آمدن  مردمهمه . سمان نشانه گرفت و تیری شلیک کردآ

 .شدندانه گودرز جمع جلوی خ

 هازن. یکی از دشروع به گریه کردن نموناخودآگاه ، وقتی گلی با گودرز مواجه شد

ک خود را پا یهااشکاز چارقدش  یاگوشهبا  کهیدرحالو گلی  دادیمگلی را دلداری 

                                                 
 عنوانبهو از پوست آن  دیرویم زاگرس یهاکوهرشتهدر  خودرو صورتبهکه  از گالبی ترکوچک یاوهیم 1

 .شودیمتخمه استفاده  عنوانبهخوراکی و مغز آن 
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عشق گلی را  یهاییبایزوسایل همراه گودرز را از او گرفت. گودرز آن لحظه، ، کردیم

. به سمت گودرز آورد دواندوانت و زود رفت و نیلوفر را در آغوش گرف. برزو فهمید

از خانواده دوری  روز 11ماه و  3بعد از  گودرز «.بابا...بابا...» : کردیمنیلوفر مدام تکرار 

سهراب احساس غریبی  همه خوشحال بودند ولی نکهیباا .گرفتدخترش را در آغوش 

آمد  ، ولی در برابر پافشاری گلی کوتاهداشت که به خانه خودشان برود قصدو  کردیم

 .از خانه نشست یاگوشهو در 

 را باقیمانده گوشت بره س، سپآتشی به راه انداخت هاخانهصاحببرزو همانند 

میوه،  دبرای دیدن گودرز آمده بودن . گلی هم برای پذیرایی از مهمانانی کهکرد کباب

 طرفنیابود به  قرارگرفتهشلوغی  ریتأثکه تحت کوچولو . نیلوفر آوردیمشربت و چای 

که پدرش  دانستیمدخترک  ایگو «....بابا...بابا» : گفتیمو  جستیمخانه  طرفآنو 

 .از راه دوری آمده است

از اینکه متوجه گودرز شوند،  قبل آمدندیمبه خانه گودرز بسیاری از کسانی که 

سهراب را زیر نظر گرفته بودند که حضورش در آنجا همانند یک وصله ناجور بود. 

تا جلوی رز هم گودگلی و  گودرز بیرون آمد.شلوغ ، از خانه خوردن نهارسهراب بعد از 

 :ب سوار اسب خود شد گلی به او گفت. موقعی که سهرادنبکن اشبدرقهتا  نددر با او آمد

 از خدا می خوام به هر چی می خوای برسی. -

ودآگاه ناهید را به یادش که ناخ یاجمله، دوباره همان جمله را از گلی شنیدسهراب 

 او پیش از .داشتیبرم، همان دختری که با جسارت تمام در میدان مسابقه گام آوردیم

ه شکم اسبش زد و آنجا را لگدی ب ، خداحافظی کرد وحرف گلی شود اینکه مجذوب

 .ترک کرد

که مشغول جارو کردن جلوی شد مادرش سهراب به خانه برگشت متوجه  کهنیهم 

اسب پیاده شد و  از ناراحت است ش از دست اومادر دانستیمکه سهراب خانه بود. 
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اسب را  سپس گذاشت حیاط خانهاز  یاگوشهدر  و از روی اسب برداشت سب رازین ا

 ، گفت:بود ندهشرم در برابر مادرش نکهیباا. به حال خود رها گذاشت

 ، سهراب برگشته.جان سالم مادر -

 و گفت: نگاه کند به کارش ادامه داد اومادرش بدون اینکه به 

 رفتی؟ خبریبچرا  -

 .کنمببیدارت  دلم نیومد مادر جانخواب بودی  -

مادرش  دانستیمسهراب که  .گفتینمو کردن ادامه داد و چیزی مادرش به جار

 :گرایانه گفت جانببهحقبا لحنی  به او در انجام کارهایش اعتماد دارد

 .رفتمهمراش م به خاطر گلی ه . منهبرزو که تنها نمی تونست شهر بر -

سهراب همراه برزو رفته بود با لحنی که تمایل داشت با پسرش  دانستیماطلس که 

 گفت: ،بیشتر حرف بزند

. تا از گلی نشنیدم ه نگرانت بشمم حق بده که ولی به من کار خوبی کردی پسرم -

 .راحت نشدم

 .رم، می خوام از این به بعد دیگه قمشه نراستی مادر -

 چرا پسرم؟ -

خیلی بهتره و جاده هم . راهش رسمیمروز زودتر  کحداقل ی .ن خیلی نزدیکترهابهبه -

 .کمی از قمشه نداره دستهم . بازارشداره رونیماش

 .من پیر شدم ینیبینم. پسرم تنها بذاری منوتا کی می خوای  -

 منظورت چیه مادر؟ -

 وقت زنت رسیده دیگه. -

 گفت: زیتمسخرآمسهراب با لحنی 

 بپز. پلوکشمشرام مقدار از گوشت بره آوردم، امشب ب یک -
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 :و گفتکشید کار دست از  دیخندیم کهیدرحالمادرش 

 برگشته. 1راستی ننجون -

 دارم. کلی حرف باهاشچه خوب، امشب  -

گرد و غبار گرمابه رفت و تنش را به آب داغ سپرد تا خستگی و سپس به  سهراب 

 .کند از جسمش خارجرا راه 

دیدن گودرز  رایهمه مردم آبادی ب خانه آبادی بود. نیترشلوغروز  آن خانه گودرز

بیش ی که . چیزکردیمو از آنان پذیرایی  کردیمبرزو بدون وقفه چای دم و  آمده بودند

 یهالباسنیلوفر کوچولو بود که  یهایکارنیریش، کردیمتوجه مهمانان را جلب از همه 

 «....بابا... بابا» :کردیمو مدام تکرار  جستیم طرفآنو  طرفنیابود و به نو پوشیده 

 .یدن گودرز آمدند اما کهیار نیامدد روزبه تهمینه و ناهید هم آن

برز گوشزد ، کهیار به الرفتیمگله کهیار به سمت کوه  کهیدرحالروز  فردای آن

 «.مراقب گله باش یچهارچشماز امروز » کرد که :

                                                 
 مادر اطلس، مادربزرگ سهراب 1
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4 
هر  کهیطوربه شدیم و بهتر روز به روز بهتر زرشناس و گودرز خوبیه رابطه سهراب

 دالون. برای همه مردم رفتیم خانه گودرزبه ه سهراب بود یا سهراب روز یا گودرز خان

 ،دیگر هم بیزار بودندیکی از سایه که حت کسانی بودند ن دوای زیرا بود آورتعجب هم

شکار  به ،کردندیمدر طول روز سوارکاری و  شده بودند رفیقخیلی  باهم اما اکنون

 .کردندیمبه یکدیگر کمک  نیزو حتی در کارهای باغداری  رفتندیمکبک 

. بود و دوام چندانی نداشت زودگذربخند و شادی برای سهراب  -بگو همهنیااما 

پیشامدهای  سابق همانندو  پناه برد بیدبه باالی تپه زیر درخت  نکشید که دوباره طولی

 و پدر رنگارنگ یهاجامهبا  همان دختر ،کردیممسابقه را در ذهنش مرور  روز

 .را بددهنش

. شد فرماحکمدالون  بر سرما که گذشته بودنپاییز  زانیربرگ سه شب ازهنوز 

. نشسته بودندهیزمی  اجاق مقابل اتاق نشیمن درو مادربزرگش  مادر به همراه سهراب

 .داردنبالهقدیمی و  یهاقصه ،کردیمگوش  دقتبهمادرش را  یهاقصهسهراب همیشه 

که چطور در تعریف می کرد 1قحطی یهاسالیرج در شوهرش ا یهارشادتمادرش از 

 هاسالایرج آن که  گفتیماو . کردیم کمک، به مردم کردیمکه قحطی بیداد  آن سالها

                                                 
 1298تا  1296قحطی بزرگ در کشور از سال  1
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. رندینمتا از گرسنگی  کردیمقسیم و بین مردم فقیر ت کشتیمحتی گوسفندان خود را 

گی ناامید زند را ازهمه  هاسالدر آن  ،که سراسر کشور را فرا گرفته بودقحطی بزرگی 

 ام مردم را علیه بیژن خان شوراندسال بیشتر نداشت با شجاعت تم 21ایرج که  کرده بود.

از خان درخواست  هاآن یورشالبته قبل از  .بردند یورشان دم گرسنه به قلعه خمر و

 یهاآدم. کردن به مردم گرسنه یکمکهیچ ولی خان  کمک کند هاآنکرده بودند که به 

قتی را کشتند ولی و مردم گرسنهردم مقاومت کردند و شماری از خان در برابر شورش م

مردم طولی نکشید که . با سیل هجوم مردم روبرو شدند، مجبور شدند از قلعه فرار کنند

از آن ماجرا . کردند و زندگی خود را نجات دادنددسترسی پیدا  غذاییبه انبارهای مواد 

و همه به او  ه بوداز یک خان پیدا کرد به بعد ایرج در بین مردم ایل جایگاهی فراتر

 .گذاشتندیماحترام خاصی 

گاهی میان  1نه سهراب، نکردیمقدیمی را تعریف  یهاداستاناطلس  کهیهنگام

. اطلس هم با خنده گفتیمرا  هاناگفتهو یا  کردیماصالح  یا و داستان را دیپریمحرفش 

 داستان را پیرزن ادامه دهد. دادیماجازه 

، اما دلش به حال خودش کردیمپدرش احساس غرور  یهارشادتسهراب از 

یل ضعف خود را توجیه دل توانستینم او. ضعیف شده است قدرنیاچرا که  سوختیم

از  ؛ی نداشتمادرش تمام یهاحرفکه سهراب سابق نیست.  دانستیمفقط ، یا پیدا کند

بودند در آن زمان به حدی فقیر شده که  او و ایرج از عشق بین ،گفتیمقحطی  یهاسال

امیدوار  اما بودن ایرج در کنارش همیشه او را به آینده ،خوردندیم 2که فقط نان بلوط

پس ، ند گوی خود را به میدان بیاندازدسهراب دنبال موقعیتی بود تا بتوا .داشتیمنگه 

 گفت:داستان را تمام کرد، مادرش  کهیهنگام

                                                 
 .باشدیممنظور مادربزرگ سهراب )مادر اطلس(  1
 .شودیمدر مناطق روستایی زاگرس از بلوط نوعی نان تهیه  2
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 .دهمه مردم که قبولش داشتن ؟همیشه با کهیار اختالف داشت باباچرا  -

 .با ایرج مشکل داشت بود که کهیاراین . مشکل نداشت کسچیهبا  بیامرز خدا ایرج -

 سپس ادامه داد :

 اون. بیژن خان بود نوکرایکردند، کهیار از مردم به قلعه بیژن خان حمله  کهیوقت -

 ن موقع از پدرت کینه به دل گرفت.و از همو بود دادهازدست ور منالشم مال و اتم هاسال

به  پیشامدهاتمامی  چراکه، کردیمبدتر بد و گذشته، روحیه سهراب را  یهاقصه

اگر اونجا بودم » :دادیمزیر لب به بیژن خان دشنام بود که  جاهمان. شدیمضررش تمام 

دیگر دیر شده ولی با  دانستیم نکهیبااسهراب  «.. سگ پدرختمیریم ت روخودم خون

 .دادیمخودش را تسکین  هازمزمهاین 

قدیمی  یهاداستانمتوجه عالقه سهراب به  کهنیهمو نبود  برداردستننه سهراب 

 95 نکهیباا را برای سهراب تعریف کند. پیرزن «دختر ارباب»تصمیم گرفت داستان  شد،

نداشت از اطلس خواست که نوبت  دردهانو هیچ دندانی  گذشتیم اشیزندگاز سال 

خود را از جایش کنده شد و . سهراب در یک جهش بکند ییسراقصهرا به او بدهد تا 

 «.سرتاپا گوشم ننجون » به پیرزن رساند و با صدای بلند گفت:

داستان دختر تعریف بود، شروع به  دادهازدست نیز را اشییشنواپیرزن که تقریباً 

 قلمرویش یهایآبادخان برای سرکشی به یکی از تورج پسر  کهیوقت »کرد: ارباب 

از  آن دختر نامزد جوان دیگری نکهیبااو  شودیم، در آنجا عاشق دختر رعیتی رودیم

پدرش هم قدرت و پولی که داشت توانست هم دختر و  واسطهبهبوده ولی  همان آبادی

 «.را راضی کند و با آن دختر ازدواج کند

، خیلی زود وسط حرف پیرزن انه تلخ ناراحت شدسهراب که از این داستان عاشق

 پرید و گفت:

 نشست و هیچ کاری نکرد؟ یعنی پسر رعیت همونجا -
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 پیرزن با عصبانیت گفت:

 نپر وسط حرفم. -

 مادرش خندیدند و پیرزن ادامه داد:سهراب و 

 یهاخاناما روزی یکی از  ،شده بود نینشخانه هامدتپسر رعیت که یک چوپان بود تا »

عسل کوهی خواست و او با  که اسفندیار خان نام داشت از او مجاور قلمرو تورج خان

 وقتی این خبر به تورج خان رسید فوراً  اما به قلعه اسفندیار خان رفت، یک خیک عسل

 «.پسر رعیت را گرفتند و بردند در اصطبل قلعه زندانی کردند را فرستاد واش هآدم

 گفت: و به پیرزن چشم دوخته بود، دینوشیمچای  جرعهجرعه کهیدرحال سهراب

 بدتر شد که ننجون. -

 گفت : ترآرامپیرزن این بار 

 ..... هنوز خیلیش مونده. نه نه .... -

 پیرزن ادامه داد:

زندانی بود و کسی به  چارپایان امارت خان روزها بود که پسر رعیت در اصطبل»

در قلعه  هاخانحتی نامزد سابقش که عروس خان بود. یک روز وقتی  ،او اعتنایی نداشت

خان همه مردای قلعه  ، پسر تهمورثکردندیم 1ییزورآزماتورج خان جمع بودند و 

پسر تهمورث بعد از آن آبروریزی، تورج خان را خاک کرد حتی پسر تورج خان را. 

که بتواند با او کشتی  شودینمکه دیگر در این قلعه مردی پیدا  خان در میدان گفت

 هاآنچون  تورج خان را خیلی ناراحت کرد ولیتهمورث خان، بگیرد؟ این حرف پسر 

کاری بکند. همچنین قرار بود دختر تورج خان زن همین پسر  توانستینممهمان بودند، 

بانان قلعه به تورج خان پیشنهاد داد که رعیتی را که در تهمورث خان شود. یکی از نگه

                                                 
 .باشدیمدر اینجا منظور کشتی گرفتن  1
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نداشت قبول کرد.  یاچارهاصطبل زندانی کردند به میدان بفرستند. خان هم که دیگر 

جوان شد  یهازادهخانو  هاخانپسر رعیت را به میدان فرستادند موجب خنده  کهیوقت

 «.که دیگر کسی را نداشت که به میدان بفرستد زدندیمبه تورج خان کنایه  هاآنو 

سهراب خیلی . خود کشاند طرفبهپیرزن با این داستان سهراب را همانند آهنربا 

با دقت تمام تمامی  هم و پیرزن شودیمبود که بداند این داستان به کجا ختم  کنجکاو

به میدان آمد با دیدن نامزد سابقش در  کهیوقتپسر رعیت  » :کردیمات را تعریف ئیجز

جوان را  یهازادهخان یهازبانزخمشفت و تحمل آکنار پسر تورج خان سخت بر

گالویز شدند طولی نکشید که پسر رعیت در یک جهش  باهم هاآن کهیوقت. نداشت

ه تورج صدای خند کهیطوربهپسر خان را بر روی دستانش بلند کرد و بر زمین کوبید 

پسر رعیت آبروی تورج خان را خرید و تورج  پیچید. امارت یهاستونخان در تمام 

 «.او را فوراً آزاد کردهم خان 

طوالنی  یاوقفهبا  و یا کردیمو ناهماهنگ تعریف  دهیبردهیبراهی داستان را پیرزن گ

 :دادیمدوباره ادامه 

با دختر خان مواجه شد، همان دختری که  کردیمزمانی که پسر رعیت قلعه را ترک »

 کهیوقتو  شودیم مندعالقهدختر خان به پسر رعیت  قرار بود عروس تهمورث خان شود.

دوباره به قلعه خان برگردد اما  ردیگیمتصمیم  شودیم باخبرپسر رعیت از این موضوع 

....» 

 اواز  و ختیریمبرای پیرزن چای  شده بود و کوبخیمسهراب بر روی زمین 

 دهد.بادامه  موموبهکه داستان را  خواستیم

 یک پیاله چای نوشید و ادامه داد: بود شدهخشکنش اده کهیدرحالپیرزن 

از او  ، پدرش با ترس زیادتعریف کرد اشخانوادهعیت ماجرا را برای پسر ر کهیوقت»

برای  کهیهنگامخواست که دیگر این حرف را نزند ولی مادرش که دختر خان را 
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حاضر بود برای پسرش دیده بود آمده بود،  شانخانهخان به  یهاآدمسرکشی به همراه 

تانش در میان گذاشت و از پسر رعیت ماجرا را با دوسطولی نکشید که هر کاری بکند. 

یکی از دوستانش که  جزبهنتوانستند کاری بکنند  کدامچیهولی  کمک خواست، هاآن

به او پیشنهاد داد برای اینکه بتواند دختر خان را به زنی بگیرد باید خود او هم خان 

 «.شودب

 سهراب با چشمانی بیرون آمده از شدت شگفتی گفت:

 ، ننجون؟بعدش چی شد -

 ادامه داد: گرم شده بود، اشچانهکه  پیرزن

زمستان  کهیهنگامداشت و به کمک دوستانش  پسر رعیت دوستان خوب و شجاعی»

بنا کردند و وقتی خبر  تورج خان امارتیچشم  دورازبهبود و آب رودخانه سیالبی بود 

چند بار به قلعه پسر رعیت حمله کردند  هاآنبه گوش خان رسید دیگر دیر شده بود. 

 «.او را بگیرند نتوانستنداما 

غرق خواب شد و داستان  دیخوابیمنه سهراب که همیشه با جوراب طولی نکشید، ن

او با  پیرزن، سهراب را به آینده امیدوارتر کرد و زیانگشگفتاین داستان تمام ماند. نا

 تصمیم گرفت هر چه زودتر حرف دلش را به ناهید بگوید. مقایسه پسر رعیت با خود،

چشم از  او .برسد اشخانوادهبود تا به  داکردهیپفرصت  هامدتگودرز بعد از 

 اشلهیطوخانه و  یهاقفل ،کردیمر کارهای خانه به گلی کمک د ،داشتیبرنمدخترش 

سقف مرغدانی را تعمیر  ،بستیمآنان را محکم  یهارهیدستگو  کردیم یکارروغنرا 

 کاه دان طویلهو  کردیمبودند را جمع  شدهانباشتهگاوش را که در طویله  یهاتاپاله، کرد

، شدیمکه بیش از همه موجب آزارش  . چیزیکه پر از فضله موش بود تمیز کرد را

، یک باغ کوچک و چند و گوساله بود. تمام اموالش شامل یک گاو اشیمالوضعیت 

بیشتر وشه و کنار آبادی بودند و گپراکنده در  صورتبهبود که  کوچک قطعه زمین
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 دزدیاز کهیار کافی بود  اشیزندگبرای ادامه  هانیا. اگر کردینمرا کشت  هاآنمواقع 

است و نباید کاری کند  دهیفایباز عمویش دیگر  یخواهحق دانستیم حالنیباا ،کردینم

 .شودبتمام  اشخانوادهخود و  که به ضرر

سهراب برای  ینینشخانهبو برده بود که  کامالً. مادر سهراب حس زنانه باالیی داشت

قدیمی و  یهاداستان، گوش دادن به ناگهانی صورتبهطوالنی، رفتن به سفر  یهامدت

 پس .ارتباط دارند باهم، همگی انجامیدیرج و کهیار که به تیرگی کردن از رابطه ا سؤال

جوجه  6 او ،دادیمابر را در آسمان بازی  یهالکهکه باد  شنبهپنج بعدازظهر در یک

آبادی را  یهاخروسکرد و به خانه کهیار برد. تمامی خروس را درون یک قفس چوبی 

درست بود  .ز او کسی در این کار مهارت نداشتو غیر ا کردیم 1زن کهیار اخته، تهمینه

کهیار  خاطرهمینه زنی بود که بخواهد به خانوادگی نداشتند ولی نه ت وآمدرفت هاآنکه 

البته از کنار تهمینه بگذرد.  کردن سالم بدون شدیمد و نه اطلس راضی قهر بکن یباکس

کهیار که مطمئن شد  کهیهنگام و به خانه کهیار محتاطانه عمل کرد رفتن اطلس برای

به نظر خوشحال  نکهیباادیدن اطلس  باتهمینه  .به آنجا رفتاست  هخانه را ترک کرد

 هاآند که بو هامدت زیرا کردیمره احساس نگرانی هم منتظغیر صورتبهولی  دیرسیم

فهمید ، شنید قفسرا از درون  هاخروسصدای جوجه  کهیوقت اما همدیگر را ندیده بودند

جه جو یک تیغ برداشت و طولی نکشید که تهمینه. است بوده لیدلیب اشینگرانکه 

در بدنشان فرو  ازحدشیبمواظب بود که تیغ را  . اوکردیمرا با دقت اخته  هاخروس

اطلس د. نکه خونریزی نکن دوختیمبا دقت با سوزن و نخ ای شکافته شده را نکند یا ج

، او را دیده بود هامدتاز زنانگی را شروع کرد و تهمینه هم که بعد  یوگوگفت کمکم

 گالیه کرد.شروع به درد دل و 

                                                 
تا وزنشان بیشتر شود و گوشت  کنندیمرا بعد از سه ماه از تولد اخته  هاخروسجوجه  در مناطق روستایی 1

 داشته باشند. یترخوشمزه
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سالم بکند و پیش از اینکه اطلس بخواهد پیش از اینکه  و آمدبا دو پیاله چای ناهید 

او را عروس  ان لحظهاز هم و، او را پسندید فکر بکند شیهاگمانواهد به حدس و بخ

را به حال خود گذاشت  هاخروستهمینه و جوجه  ،اطلسطولی نکشید که . دیدیمخود 

 :ناهید شد مجذوبو 

 ؟چند سالته، دخترم چقدر قد کشیدی ماشاءاهلل -

 ماه. 11سال و  16 البته .جان سال خاله 17 -

 .به دنیا اومدی سال بعد از سهراب سه اگه اشتباه نکنم -

هم حرف  تهمینه بفهماند که متوجه حرف او هست.که به او  زد یناهید لبخند

الزم را درباره  نکاتتمامی  هاخروسبعد از اخته کردن جوجه  اطلس را تصدیق کرد و

از  هاخروسگفته بود که جوجه  مثالً .، را گوشزد کردگهداری از آنان بعد از اختگین

در این  شوند و داشتهنگهجداگانه  صورتبهامروز تا فردا همین موقع باید در مرغدانی 

 را زود سر ببرند. هاآن، یا اینکه اگر دچار خونریزی داخلی شدند مدت نباید آب بخورند

را  اشیزیغرعشق  توانستینمدیگر . او گذشتیمبرای سهراب  یسختبهوزها آن ر

 باهم هاآن. زدیمگودرز خلوتش را بر هم  رفتیمباالی تپه هم  وقتهر  .سرکوب کند

 همین کردندیمصحبت  باهمبدون وقفه  و گذراندندیم باالی تپه زمان زیادی از روز را

. این صمیمیت تا آنجا پیش رفت که سهراب ه بود که صمیمیتشان بیشتر هم شودباعث شد

 عریف کرد.ت اوبرای  را گودرز یدخترعمونسبت به  اشعالقهتمامی ماجرای عشق و 

که با توجه به اینکه کهیار  و از سهراب خواست کردینمرا باور  قصهگودرز ابتدا این 

عشق حقیقی سهراب  به کهیهنگام اما ،، به ناهید فکر نکندوبی نداشتندو پدرش رابطه خ

 یاتازهجان  سهراب. شده برایش پا پیش بگذارد طور که، قول داد که خودش هر پی برد

 هیچ انتظاری جز این. او خیالش آسوده شده بود در کنارش گودرز باوجودو  گرفته بود

و برای  خوردیمغذا  تر بااشتها هاشبسهراب به بعد  شب از آن. داشتاز گودرز نرا 
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 :کردیمسهراب تعریف  .کردیمتعریف را  نیمالنصرالد یهایناکاممادربزرگش مادر و 

عازم سفری بودند و آذوقه سفرشان بین راه تمام شد.  مالنصرالدین و دو تا از دوستانش »

. یدرختبیس دانهکیبرای خوردن نداشتند فقط و هیچی  در بیابانی اتراق کردند شبکی

قرار گذاشتند که بخوابند و هر کس آن شب خواب بهتری دیده بود، صبح که از  هاآن

آن سیب را بخورد. صبح که بیدار شدند شروع به تعریف  ندخواب بیدار شد

. مال و شومیمدم که وزیر پادشاه من دیشب خواب دی :کردند. اولی گفت شانیهاخواب

نفر دومی گفتند: خوش به حالت، سیب مال خودته. دومی گفت: من خواب دیدم پادشاه 

آن دو  کهیوقتت سیب حتماً مال خودته. . مال و نفر اولی گفتند: خوش به حالشومیم

من دیشب تا سیب را  نفر از مالنصرالدین خواستند که خوابش را تعریف کند. مال گفت:

هیچ دندانی در دهان نداشت کرکر  نکهیباامادربزرگش هم  «.نخوردم، خوابم نبرد

از همیشه بود. همه شرایط فراهم  ترخوشحال ،حال او ریتأثتحت هم  شمادر .دیخندیم

پافشاری  قدرآنکه اگر مادرش مخالفت کرد  کردیمسهراب فقط به این فکر  ،شده بود

مادرش او را ، مشغول نوشیدن چای بودند کهیهنگاما آن شب ام ،کند تا راضی شودب

 مادرش گفت: غافلگیر کرد.

 .نه کهیاراامروز رفتم خ -

 رفتی مادر؟!کجا  -

 ، زود برگشتم.کهیار متوجه نشد -

 ، مادرش گفت:تخواس ات بیشتریسهراب از مادرش توضیح

شه که حال  مون راضی نمیدرسته که ما با هم رابطه نداریم ولی من و تهمینه دل -

 نپرسیم.و ر همدیگر

 ، درسته مادر؟کار مهمی داشتی که اونجا رفتی حتماً -

 .ردتهمینه اخته ک پیش را بردم هاخروسجوجه  -
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 .رودینم کهیار خانه به کاری چنین برای مادرش که دانستیم او .خندید قاهقاه سهراب

 .کندیم مخفی او از را چیزی و زندیم حرف کنایه با مادرش که بود فهمیده همچنین

 ؟جان نگفتی مادر -

 .. خیلی قد کشیدهه بودمشندیدکه ، خیلی وقت بود به مادرش رفته مه یدناه -

به نوشیدن چای ادامه  اریاختیبافتاد و  به تته پته و میخکوب شدبر جایش سهراب 

 .اما مادرش دست بردار نبود؛ داد

 .ه، کهیار ردش کردی تا آالن خواستگاری ناهید اومدههر ک که گفتیمتهمینه  -

ه کرد پاچهدست، سهراب را که هیچ تاکتیکی برای مقابله نداشت مادرش یهاحرف

 : بود

 .رم بخوابم مادر من می -

 من که هنوز تموم نشده بچه؟ یهاحرف -

 چه حرفی ؟ -

 خوام عروسم بشه. ، اگه خدا بخواد میدیدم و پسندیدم ور من ناهید -

 :آوردینماما به روی خود  ، شنید شزبان مادرسهراب حرف دلش را از 

 حالت خوبه مادر؟ -

 ؟سراغ داری بهتر از سهراب من کسیتو. و دیدمر ، من امروز عروسمکه خوبم لومهمع -

- ... 
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 ،اصالح کرد با دقت را از چمدان برداشت و صورتش را اشیتراشسهراب لوازم ریش 

دی و ایل مرسوم در آبا وشلوارکت. هنوز پوشیدن را پوشید اشیمشک وشلوارکت سپس

 نکهیباا. مادر سهراب دندیپوشیم وشلوارکت و مراسمات فقط در مواقع سفرمردان  و نبود

از سال  یکهنوز  نند سهراب خود را آماده کرده بود.هماولی  دیپوشینملباس رنگی 

به سنین پیری  کهیهنگامهمچنین زنان ایلی  بیشتر نگذشته بود.ایرج  مردش مردن

به سمت بعد از آماده شدن  هاآن. دندیپوشینم دارگللباس رنگی و  معموالً ، دندیرسیم

گورستان  .گذشتند ،همان تپه که خلوتگاه سهراب بوداز پایین  و خانه گودرز راه افتادند

اما برای  آن روز را با گریه شروع کند خواستینم. اطلس بود دقیق زیر آن تپه آبادی

مرده ایرج  دانستیم نکهیباا. عمل کند بدون اجازه مردش توانستینمهمی مهمچین کار 

تسکین دل غمگینش بود. سهراب هم  ،اما هدفش از رفتن به سمت گور ایرج است

 .ندرسید ش، تا به گور پدرداشتیبرمگام  شمادر شانهبهشانه

همچین  کردمینم! فکر جایر» گفت: ،محکم و با اراده ایستاده بود کهیدرحال اطلس

 «.برم شم تنهایی خواستگاریاو من مجبور ب رسهروزی ب

 بودی،زنده بودی، آالن جلوی ما  ردونم اگ می» :گفتبر لب آورد و  لبخندیپس س

 «.هخودت لمث مه این بچه .کیه و دشمنی نبودی اهل وقتچیهچون می دونم تو 
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مادرش  یهااشکسهراب قبل از اینکه ماندنشان در گورستان موجب جاری شدن 

سال  یکاکنون  .پیش گرفتنددر ، مادرش را از آنجا دور کرد و راه خانه گودرز را شودب

 ، به همین دلیلبود یاشده. ایرج آدم شناخته گذشتیمماه از مرگ پدر سهراب  دوو 

اطراف آمده بودند  یهایآباد. افراد زیادی از شکوهمند برگزار شد خاکسپاری اشمراسم 

. ایرج حتی برای مردمان اطراف دریاچه سر بریدندبرای ختمش و گوسفندان زیادی 

ی . مرگ پدر تنها چیزحضور داشتند در مراسم خاکسپاری اش هاآنو  ه بودشناخته شد

 و طاعون قحطی یهاسالدر  را اشعمههر سه عمو و تنها  ،دادیمنبود که سهراب را آزار 

ندگی ز لردگاندر  شیهاخاله، دایی و بود. از طرف خانواده مادری هم دادهازدست

 .دیدینمرا  هاآن بیشتر بارکیو سهراب سالی  کردندیم

احساس کردند که با ، هم سهراب و هم مادرش نی که به خانه گودرز رسیدندزما

که چشم دیدن کهیار را  ییهاآن ،بودند ترآماده هاآنیکی هستند زیرا  خانواده گودرز

، دیپوشیمکه فقط در مراسم عروسی  رنگارنگش را دارنیچ یهالباس یگل .نداشتند

ه پوشید ، راخریده بود اشیعروسرا که در جشن گودرز هم کت و شلواری و وشیده بودپ

گودرز . سهراب آمدن گلی و شان آمد و سهراب را در آغوش گرفت. گودرز به استقبالبود

 قرص نبود.از طرف کهیار اما ته دلش  دیدیمخوب  پیشامدهای دبخشینوهمراهشان را 

که بعد از آزاد شدن از زندان مصمم  او .خاطر سهراب از تصمیمش برگشته بودگودرز به 

 توانستینم، داشته باشد یارابطهبکند و نه  یطلبحقنه از عمویش  گاهچیهشده بود که 

 به بهبهان رفت گذشت و کوهرشته 6دقانه از صا کسی که ز سهراب بگذرد.ا یسادگبه

 .کاری کرده باشد اشیآزادتا برای 

ک تهمینه همه تدارک الزم را برای ی اربابی، خانه بزرگ آندر ، تر طرفآنکمی 

ه کسی بهتر از چ» :دیکشیمانتظارشان را ، از صبح و فراهم کرده بود باشکوهمهمانی 

 .بود که تهمینه زیر لب داشت یازمزمهاین «. ب!سهرا
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با دیدن و  به استقبالشان رفت با لبخندی مهمانان از راه رسیدند تهمینه کهیهنگام

اطلس همانند را نداشت.  هاآنانتظار آمدن زیرا  شادمان شد دوچندانگلی و گودرز 

با  هاآن، داشتندیبرمرا آهسته  شانیهاگامشد اما بقیه  حیاط خانه وارد هاخانهصاحب

طی کردن طول آن بعد از  سپس. بخصوص گلی و گودرز غریبه بودند بزرگ آن خانه

 .حیاط بزرگ وارد خانه شدند

را به سمت مهمانان  شدینماز لبانش محو لبخند  کهیدرحالو  ییروخوشتهمینه با 

چه چیزی  ،گم شد یالحظهدر بزرگی آن خانه . گودرز کردیمپذیرایی هدایت اتاق 

که نقش آهو و کبک  هاپردهفکرش را درگیر سازد جز آنکه در تمامی  توانستیم

اما یادش نرفته بود که برای کار دیگری  ،کردیمرا جستجو  اششدهمالیپاق ، حداشتند

 ، عکس کهیار درونپنجره بزرگی که مشرف به حیاط بود. بر باالی بودندآنجا آمده به 

را  اشیتاساشته بود کاله نمدی که بر سر گذ و کردیمخودنمایی  یاشهیشیک قاب 

بر این باور  قاب که مرد درون دیفهمیم کردیمنگاه  هر کس به آن عکس .پوشانده بود

 است که دنیا به کام اوست.

. ، آلو و توتگردو، سیب .آورده بود باغشان یهاوهیماز تمام برای پذیرایی تهمینه 

 هاوهیماز ، کردیمغرولند  کهیدرحالبود و ناهید هم در آشپزخانه مشغول دم کردن چای 

 پیدا بود. اشچهره. مثل همیشه آثار خواب نمیروزی در کردیممزه 

. شدنده مهمانان متوجه آمدن کهیار بزرگ بود که هم یقدربهپنجره اتاق پذیرایی 

 درکردرا با آب گرم  اشیخستگو  باغ. کهیار مستقیم به گرمابه رفتاز ؟آمدیماز کجا 

 اتاق پذیراییبه درون  با لبخندی مصنوعی که همه مهمانان هم متوجه آن شدندسپس 

به روی  کدامچیه وغریبانه بود  شانیپرساحوالم و سال .کز کرد یاگوشهو در  آمد

، نیلوفر شکستیمرا سکوت آن جمع  یگه گاه. تنها کسی که آوردندینمخودشان 

 :گفتیم دیکشیمجیغ  کهیدرحالو  دیدویم در آن پذیرایی بزرگکوچولو بود که 
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رد و با نیلوفر خود را از جمع فاصله بگی کهسارهمین باعث شده بود تا «. ...بابا...بابا»

اما چهره کهیار مثل  حرفی از سوی کهیار بودند راهبهچشممهمانان همه . سرگرم کند

صحبت  کنندهشروع، خود نداردکهیار میلی به حرف زدن  دانستیماطلس که . سنگ بود

 :بود

سهراب  .و چه شیرین گذشتهچه تلخ  هاگذشته، پیر شدیم رمن و شما دیگ! کهیار خان -

، من دبه این وصلت رضایت بدی ددونی صالح می اگه من از ناهید شما خوشش اومده.

 بیشتر ندارم. وپسر ر کهمین ی

 ، زود جواب داد:ر که از قبل منتظر چنین حرفی بودکهیا

 .دارم، خیلی امید و آرزو براش دارم ور دختر کهمین یمنم  -

اما با پافشاری تهمینه راضی شد که سهراب و مادرش ؛ کهیار از ابتدا هم ناراضی بود

 به خواستگاری دخترش بیایند.

 :شودبمغلوب  خیلی زود بود که اطلس

 خودتون هم می .نهکبو اداره ر سهراب من به قدری بزرگ شده که می تونه زندگیش -

 .ی اهل معامله و حساب و کتاب بودهاز بچگ که دونید

همانند آن روز دچار  گاهچیهو سهراب که  دادندیمگلی و گودرز با نگرانی گوش 

خود کوچکی گوش  رسمبهو  ه بود، سرش را به زیر انداختنشده بود و استرس دلهره

 .دادیم

ا تمامی مردم ب اشیزندگثروتمند شده بود که سبک  یااندازهبهدر آن زمان کهیار 

گوسفندانش  کهیطوربهبودند او راه زمین و زمان هم در تسخیر  . در اینآبادی فرق داشت

، آوردندیم ایبه دن کلیهیقو یهااسبکره شیهاانیماد، کردندیم زادوولدر سال دو بار د

را نداشت و مجبور  هاآنکه جای نگهداری  شدندیمزیاد  یقدربهگاوهایش همچنین 

 شیهاسگ و گذاشتندیمماه سال را تخم  12 شیهامرغ ،را بفروشد هاآننیمی از  شدیم
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ه رسیده بود که هم جایگاهیاز نظر اجتماعی به  او .گذاشتندینم همیروشب پلک بر 

شمنی قدیمی که با پدر سهراب . کهیار عالوه بر دکردندیممردم روستا آرزویش را 

بال کسی بود دن به . درواقع اوبوده ، زندگی معمولی سهراب را هم زیر نظر گرفتداشت

 .که در سطح خودش باشد

 .نمی خوام آیندش خراب بشه ،دختر من زندگی خوبی داره -

. که اداره زندگیش پول داره اندازهبهباالخره  ،نها، پسر من هنوز خیلی جوکهیار خان -

. چی نداشتیمهی اصالً ،و ایرج مناصالً یا  دبا تهمینه ازدواج کردی وقتیخود شما یادتونه که 

 .خیلی بهتر شدهوضعیت  اآلن

همانند تیری  اطلساین سخن . کرد دیتائتکان دادن سر  بارا  اطلسگلی درستی سخن 

چینی بر  وشفت آ. کهیار برو هیچ راه بازگشتی نداشت شدیمتفنگ شلیک  ازبود که 

 :افتاد اشیشانیپ

ر من کلی دخت .کنه وضع فرق می اآلنم. ولی هیچی نداشت که ما اون موقع! درسته آره -

 .از سهراب وضعشون بهتره شانهمهخواستگار داره که 

 .نشه سوءتفاهم! منظور بدی نداشتم کهیار خان -

ه شد که بار دیگر متوج و کردیمدر صدای کهیار خشمی پنهان را احساس گودرز 

که حس غریزی نیرومندی برای درک مطالب ناگفته  یگل .چقدر از عمویش تنفر دارد

 به اطلس یالحظه. ا آرام کندفهمید که زمان آن فرا رسیده است که مجلس ر داشت،

 و گفت:سپس به کهیار نگاه کرد 

 ؟زنهب رو حرفشناهید هم  دبذاری -

و ناامیدانه انتظار  لرزید اریاختیب، اسم ناهید به گوش سهراب رسید کهیهنگام

با سگرمه  ،زندینم یحرف اوروی حرف  گاهچیه، دخترش دانستیمکه  اریکه .دیکشیم

 .اهید را صدا زد که به مجلس بیایدن های تو هم رفته
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پوشیده بود که سبز  دارنیچو یک دامن آبی و سفید  یهاگلهن با ایک پیر ناهید

همین که  او را ببیند. توانستیمسهراب بدون چشم بینا هم  .بود شده بر جذابیتش افزوده

 .بستنقشناهید وارد اتاق پذیرایی شد لبخندی بر لبان اطلس 

هنوز  وبه پدر و مادرش وابسته بود  شیری یابرههمانند او در باغ نبود. اصالًناهید 

از  هرگاهدر زندگی این بود که  اشدغدغهتنها  .برایش معنا نداشت یسپردگدلشق و ع

و بعد منتظر بود  را پخته باشد اشموردعالقه غذایبرایش  ش، مادرشدیملند ب رختخواب

 ناهید به همه مهمانان سالم کرد و .و دوباره غذا بخوردتا زمان بگذرد تا گرسنه شود 

 کنارش آرامشی گرفت و به دخترش گفت:ناهید . کهیار از نشستن کنار پدرش نشستدر 

 .اومدندخترم! سهراب و مادرش برا خواستگاری تو -

، مقداری آلو برداشت و مزه جلوی پدرش دست برد حلبی آرامش به سینیناهید با 

. اطلس ه بودکرد ترمحبوبان او را نزد سهراب و مادرش دو چند ناهیدرفتار ساده  کرد.

 :هید به تهمینه گفترفتار نا ریتأثتحت 

 چقدر شبیه خودته! -

به دخترش . کهیار مجددًا داد که در چهره داشت لبخندیتهمینه جواب اطلس را با 

 گفت:

 .دخترم دتو هستنجواب ن مجلس منتظر ای -

با صدایی نرم و  ورت داد ودر دهانش را با آرامش ق میوه ماندهتهناهید آخرین 

 :مهربان گفت

 .دصالح می دونی ونهر چی خودت ؟جان چی بگم بابا -

 انتظار ارکهیکه .درآوردبه لرزش  ناهید لطافتی بود که قلب سهراب را در لحن صدای

 ، لبخندی پیروزمندانه بر لب آورد و به اطلس گفت:شنیدن هیچ حرفی جز این را نداشت

 .نههمی نظرشهم! دخترم دیدید که -
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آن لحظه سهراب فهمید  .کردیمناامیدانه به اطراف نگاه  بود و زدهخی سهرابذهن 

گلی و گودرز هم ناامیدانه گوش  است. زجرآورکه زندگی گاهی خیلی دردناک و 

از طرف  او راناهید با  و همراهی طرفکیازلجاجت کهیار را  کهیوقت. اطلس دادندیم

به روی  اصالً، اما دلش شکست نکهیباا و ، دیگر حرفی برای گفتن نداشتدیگر دیده بود

 :و گفتسپس از جا بلند شد  ،خود نیاورد

 .زاحم شدیمببخشید م -

نه با ناراحتی و . تهمی، گلی و گودرز هم تعلل نکردندلند شدب سرافکندگیسهراب با 

همراهی  خانه را تا جلوی در آنان بکند، توانستیمتنها کاری که ، در حالتی شرمگین

 کرد.

از قبل  او که .داخل خانه بازگشت، تهمینه به مهمانان خانه را ترک کردند کهنیهم

 با ناراحتی به کهیار گفت: به کهیار گوشزد کرده بود که مراقب رفتارش باشد

 سراغ داری؟ رواز سهراب بهتر دیگه کی  مرد. یبددهناخه تو چرا اینقدر  -

 .دمینممن دختر به دشمن  -

که  سالهکیایرج  ؟یفهمیم، کنی؟ ایرج مرده یتراشدشمنتا کی می خوای برا خودت  -

 .قدیمی خودت هستی یهانهیکدنبال  . تو همیشهن هیچ بدی از خانواده ایرج ندیدم. ممرده

که  طورنیهم، زندگی خوب داشته باشه کدخترمون ی خوام می. من فقط کن زنبس  -

 .که مخالف بودم ه . ناهیدداشته اآلنتا 

م مخالفت ه ، بایدیریگیماون داری تصمیم  یجابهتو همیشه  ؟دونه می یاون چ -

 .کردیم

لبخندی که نشان ، لبخندی بر لب آورد، دینوشیمچای  جرعهجرعه کهیدرحالکهیار 

 :و گفت از پیروزی داشت

 !دمینممن دختر به سهراب خر و خورجینی  -
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 باالی تپه زیر درخت بیدکه  ، سهراب راکردندیمکه بر فراز دشت پرواز  1ییهادال

نامعلوم خیره  یانقطهو به  اما زنده بود، خوردینمتکان  او .زیر نظر داشتند نشسته بود

 کمکم او .او نداشت حال هیچ امیدی به بهبود و دیدیم رفتهازدستس پسرش را . اطلبود

به آن وضعیت عادت کرده بود زیرا برایش فرقی نداشت چه پسرش در سفر باشد چه 

. سهراب دوباره به بود، اطلس همیشه تنها بود هرکجا .بیدباالی تپه زیر درخت 

. رساندیمو روز را به شب  رفتیم ی تپهمثل همیشه باال و ه بودروی آورد ینینشگوشه

ا ، امناامید بود یکلبه نکهیبااه این زودی ناهید را فراموش بکند. که ببود  سخت شبرای

 زیچهمهکافی وقت داشت که به  اندازهبه آن روزها. کردیمآنجا نشستن کمی آرامش 

که  کردیمبلکه به زمانی فکر  کردینمکند. دیگر به پیشامدهای روز مسابقه فکر فکر 

د و با میل تمام بو گرفتهآرامدر کنار پدرش  دارشنیچرنگی و دامن  یهاجامهبا ناهید 

لبخندی  کهیدرحال، سهراب بودنشسته سهراب  در مقابل. انگار که درست خوردیم میوه

ند که ناهید همان کردیمفکر  نیازاشیپ او .آوردیمرا به خاطر بر لبش نقش بسته بود او 

را  او یوخوخلقکامل  طوربهچه هنوز گر  .است یازخودراضپدرش مغرور و 

 زیبرانگبحثاما زمانی که ناهید در کنار پدرش نشسته بود برای سهراب کمی  دانستینم

                                                 
 .باشدیم هادالکه نام دالون برگرفته از محل زندگی  الشخور بزرگ است ینوع اهیکرکس س ای اهیدال س 1
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به ناهید  که ه بوددریافتسهراب . همچنین دبو تفاوتیببه موضوع بحث  ناهید زیرابود 

 .وابسته است شدتبهبخصوص پدرش و خانواده 

. شودبمانع حرارت عشق سهراب  توانستینمپاییز هم خشک سرمای و  زانیربرگ

و برای خودش  بردیمباالی تپه  به خانه را یهازمیهی که هوا سرد بود یدر روزها او

ریض فهمیده بود که م .گذراندیم هدفیبطوالنی را  یهامدتو  انداختیمآتش به راه 

 .به دارو و درمان نیاز نداشت ودرد نداشت  جایشاما هیچ  است

ارش همچنین ب. بودند لخت شدهرختان ، دپاییزی با وزش بادهای در آن روزها

و بعد از قطع شدن باران با  شدیم کشاورزانموجب خوشحالی پاییزی  یهاباران

 .زدندیمرا شخم  شانیهانیزمخود  1یهاشیخ

از خاطراتشان  هاآن رفت.سهراب  پیشباالی تپه  به گودرز ابری ودر یک روز سرد 

سهراب  خواستیمهیچ امیدی نداشت فقط  نکهیبااگودرز  .دندینوشیمو چای  گفتندیم

 دهد:برا دلداری 

 میخوای اینجا زانوی غم بغل بگیری؟؟ تا کی خونه و زندگی نداری مرد رمگ -

 گودرز. نه و زندگی من اینجاستخو -

 ؟یکنیمفکر ناهید  بههنوز  -

 و چطور بگذرونم.ر نمیدونم بدون ناهید بقیه زندگیم ،باورم نمیشه گودرز -

 وقتچیهدونستم که  می .عموی من آدم حریصیهتونم بفهمم چه احساسی داری ولی  می -

 .کنمبو ناامید ولی نخواستم تو ر، راضی نمی شه

آهی سوزناک کشید و  ،رفتندیمحقایق زندگی جلویش رژه  کهیدرحال سهراب

 گفت:

                                                 
 .زدندیمو زمین را شخم  بستندیم هااالغقدیمی که به گاونر و یا  گاوآهن 1
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 نه می شم.ا. دارم دیوگودرز نمی تونم فراموشش کنم -

 ینیبیمولی  .بهتراز تو، کهیار باید از خداش باشه یک بشی.نباید به این زودی ناامید  -

 که سال ساله کهیاره.

دوباره روزنه امیدی در  مضاعف گرفت و یاهیروحف گودرز سهراب با این حر

 دلش گشوده شد.

 ؟کنمب ی کار؟ به نظرت باید چرسه نمیمن که هیچ راهی به ذهنم  -

هم حرف  باو ر در م رو، می خوادادم ور . ترتیب مالقاتتوناهید صحبت کردممن با ن -

 .دبزنی

 گی گودرز ؟! جدی می -

وام هر چی حرف نگفته داری می خ .تونه روی حرف من حرفی بزنه ید نمی! ناهآره -

 شاید تصمیمش عوض بشه. ،ش بزنیا به

 :کرد ترکینزدخود را به گودرز  و اب از خوشحالی دستپاچه شده بودسهر

 ؟گودرز می کار کنچمن باید  حاال ما ... یعنی من.... -

 .، اونجا باید ببینیشریم اونجا می ، ما همرهبمیاد از چشمه آب ب بعدازظهرناهید  -

ه چقدر دوستش دارم شک ندارم . وقتی بفهمه کده ای من گوش میمطمئنم که به حرف -

 کم می کنه ...رکه د

تا نقشه گودرز را  دعوت کرد اشخانهگودر را به ، شناختینمسهراب که سر از پا 

 به دستبود که مادرش  ییهاخروسجوجه قربانی این مهمانی یکی از همان  کنند.بعملی 

را  سهراب خانهبعد از خوردن خروس،  هاآنکه  طولی نکشید .تهمینه اخته کرده بود

 .الزم را به سهراب کرد یهاهیتوص راه تمامی بینگودرز  .ترک کردند

 نیترخنکو  نیتربزرگ، درواقع نیتریاصلنقطه دشت جایی که  نیتریجنوبدر 

 باهمو بدون وقفه  نشستندیم دورهم که بود دخترانی محل تجمع ،چشمه آبادی بود
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 و دندیدیمهمدیگر را در طول روز  بارکیآبادی تنها همین  . دخترانزدندیمحرف 

و دوست  همسایه ،. ناهید آن روز به همراه آفرینزیاد بود شانناگفته یهاحرف

و از زیبایی هم بود  روخندهو  طبعشوخ. آفرین راه افتادند به به سمت چشمه اشیمیصم

ود و مردم شر ب ،بود صیتشخقابلهم  کوهرشتهدل از  اشخنده هقهه. صدای قنبود بهرهیب

، حتی خواستگارانش را. ناهید آن روز کردیماز دستش آسایش نداشتند. همه را مسخره 

که معموالً فقط  دارپولکیک جلیقه  و دارنیچدامن  را به همراه اشیرنگ یهاجامه

به کنایه  هنگام صحبت کردن با ناهید آفرین .، به تن داشتدیپوشیمعروسی  در مراسم

 ، گفت:نیشخندی بر لب داشت کهیدرحالو 

 ، خبریه؟امروز خیلی به خودت رسیدی -

 .نه خبر خاصی نیست -

 ؟یکنیمو داری از من مخفی خبریه که  کنمیماحساس ولی من  -

 . مند که امروز سهراب بیاد منو ببینهاصرار کر خیلی . گودرز دیروزگفتم که نیست -

 .حرف بزنم حرف پسر عمومرو م نخواستم ه

 آفرین با شیطنت کامل گفت:

 !... پس حدسم درست بود آها -

 .، همینباشم شلختهنه فقط دوست ندارم  -

تا آخر عمر  و؟ فکر کنم می خواد تو رتو دیگه از کی خوشش میاد بابایونم د نمی -

 .دش نگه دارهپیش خو

 .می خواد م رو! صالحدیگه بابامه -

 .به نظرم سهراب خیلی دوستت داره -

 ؟!یزنیمزیادی حرف ی دار یکنینمفکر  -

 .کردینمو خوار ر ، اگه دوست نداشت که این همه خودشمی گمو ر حقیقتدارم  -
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 بده؟ ، بابات تا کی میتونه نون تو رودیاصالً تو چرا با کاووس ازدواج نکر -

 ولی من ازش خوشم نمی اومد.ی نبود کاووس مرد بد -

 .ن ادامه دادند تا به چشمه رسیدندسپس هر دو خندیدند و به راهشا

قبل از اینکه حتی سهراب  .پایین چشمه نشسته بودند زارچمن سهراب و گودرز در

که متوجه دلشوره سهراب بود برای روحیه دادن به گودرز . ودناهید بیاید، نگران ب

 :گفتاو

 سهراب؟ یترسیم یاز چ، داشته باشه 1همرد باید دل و گرد -

 .اضطراب دارم دونم ولی و نمیر دلیلش -

سر از باالی تپه  دوبارهکه بزن  ور م حرفاتاپس تمنیاد  ر پیششاید این موقعیت دیگ -

 .در نیاری

 گودرز. ...باشه ... باشه -

را  شیهاگوش، آبش بودو مشغول پر کردن مشک  زدیمنیشخند  کهیدرحالآفرین 

با هم . سهراب داشتیبرمگام  زارچمنه به سمت ک ناهید بود گرنظارهتیز کرده بود و 

. بودند استوارترناهید  یهاگامولی  ،راه افتادبه ترس و اضطرابی که داشت به سمت ناهید 

 کردیم. سهراب فکر کردیمبیشتر افت  سهراب نفساعتمادبه شدندیم ترکینزدهر چه 

هم همراهش  اشهیسا. ولی دش، شاید سایه خوکه خودش نیست، شاید کس دیگری باشد

دیگر یکبه دند و آمدند تا بدون اینکه به هم نگاه بکنند آم هاآن. آمدیم گامبهگام و بود

الی از هیچ خ ،ناهید آرام بوداما  ،شدیم. عرق سردی از پیشانی سهراب سرازیر رسیدند

اطمینان  کهیوقت. سهراب آمده بود تا رفع تکلیف بکندفقط . احساسی نسبت به سهراب

 همهآنحمل دیدن . سهراب ترد که ناهید روبرویش ایستاده است، سرش را بلند کردپیدا ک

                                                 
 قوی و شجاع بودن 1
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 د.کامل سالم کر باادب او .زیبایی را نداشت

 . جواب نهایی من همونه که پدرماذیت نکنی ور سهراب بهتره که بیشتر از این خودت -

 اآلنم ه ، اگرکنیبو فراموش ر من. سعی کن زیادهخوب . تو این آبادی دختر داد تا به

. به صالح نیستاصالً  مندنااینجا م چون من باید زود برم .مهپسر عمو اینجام به خاطر

 .، مردم هم که فضولنبفهمه خیلی ناراحت می شه هم پدرم راگ

بزند. ناهید با این سخنان  توانستیمچه حرفی  . سهراب دیگرناهید بود که خروشید

که صحبتی  هیچ فرصتی نداد سهراببه  او. ی بر روی آتش عشق سهراب ریختآب سرد

و فهمید  ه بودشد زدهبهت. سهراب از رفتار ناهید را ترک کرد او یتوجهیبو با  بکند

 فراگرفتهعرق سردی سرتاپایش را  کهیدرحال .ده به خودش امیدواری داده بودوکه بیه

در دل در آن لحظه . راه افتادبه  اشخانهکلی گودرز را هم از یاد برد و به سمت بود ب

حتی در بین راه  آمدیمفکرهای عجیبی به ذهنش و  که زمین او را ببلعد کردیمآرزو 

میم گرفت شد و تص یانهیکهم  یالحظه. بود با مادرش آبادی را ترک کنند تصمیم گرفته

نه اینکه  ،دادینمجواب  کردیم. گودرز هر چه او را صدا به روی کهیار تفنگ بکشد

نشست و  جاهمانگودرز . ولی دیگر نای جواب دادن نداشت دیشنیم، دیشنینم

 «.این است بدبختی!» زیر لب گفت : کردیمناامیدانه به سهراب نگاه  کهیدرحال

با  کهیهنگام. ناهید را شنیده بود یهاحرفتمامی تیزی داشت و  یاگوشهآفرین 

 گفت: کامالً جدی، با لحنی کردیمشد که غرولند در هم ناهید روبرو  یچهره

تو که از بابات هم  و بزنه؟ر چرا اجازه ندادی حرفش .اصالً رفتارت خوب نبود ناهید -

 .یتربددهن

 هم از این دیدار اجباری رضایت نداشت، گفت:ناهید که از ابتدا 

 .بیشتر از این به من فکر بکنه خواستمینم؟ چه جوابی؟ من چه حرفی -

 با این رفتارت همیشه پیشش می مونی. !یادندهمثل بابای کچلت یه  -
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 بود. رو گرفته ، قبالً جوابشمن حرف بدی نزدم -
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7 
در آن روزها . را لخت کرده بودند هاکوهستانو  هاباغ پاییزی درختان یزابارانبادهای 

سهمگینی  رعدوبرقو آسمان بغضش را با  دندیچیپیمکه ابرها در هم  دیکشینمطولی 

 ریگنیزم شانیهاخانه. بارانی که مردم را در گرفتیفرامرا  جاهمهو باران  دادیمنشان 

، مردم فوراً به شدیمباران تمام  کهنیهم. کشاندیم هالهیطورا به  هادامو گاهی  کردیم

درزهای بزرگی را که باران  و گل و کاهو با غلطک  رفتندیم شانیهاخانه یهابامباالی 

 .بستندیمایجاد کرده بود را 

که به جان سقف  ییهابارانداشت. ناز کهیار تنفر  پاییزی کمتر یهاباراناز گودرز 

با  د.نبودن برداردست، کردندینمو تا آن را سوراخ  افتادندیمکوچکش  یگلکاهخانه 

فوراً هر چه ظرف در خانه و گلی  ه کردن سقف خانه، گودرزو چکباران شروع بارش 

مع خانه را ج یهافرش و دادندیمقرار  کردیماز خانه که چکه  ییهامکانرا در  ندداشت

کافی در  قدربهبود زیرا  ریپذبیآسبسیار به باران . سقف خانه گودرز نسبت کردندیم

ان منتظر بود تا بارو  کردیمبه آسمان نگاه با نگرانی  آن مصالح بکار نبرده بود. گودرز

بر سقف  کهیدرحالو  رفتیم اشخانهبه باالی بام  آمدیمباران بند  کهنیهمبند بیاید. 

 و دوختیم، چشم به آسمان کردیمو با غلطک آن را محکم  ختیریم خانه کاه

او دلیل تمام  «.!، شکریادادهکه به من  خاطر این زندگی یتیمانه ای، به خدایا » :گفتیم
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اما برای کهیار پاییز، زمستان و یا تیر و مرداد هیچ ؛ دیدیمخود را کهیار  یهایبداقبال

 هابارشکه ساخته بود در برابر این  یاخانهفرقی نداشت و همیشه برقرار بود. 

 .دیدینمآسیبی  نیترکوچک

یکی پس از دیگری و بدون حادثه خاصی برای  سرعتبهروزهای کوتاه پاییزی 

بدتر  هرروز، یدرپیپ یهاشکستبه خاطر  اشهیروح، سهرابی که گذشتندیمسهراب 

 .آمدندیمبارانی پاییزی بیشتر به سراغ او  یهاشبروحی در  یهابحرانقبل بود و  از

. گویی زمستان خیال داشت برای آرام، کند و آمدیم زمستان رفتیمپاییز  کهنیهم 

و سرما تا دل  شدندیم. درختان از سوز سرما خشک سهراب تا ابد ادامه داشته باشد

او  آسالیس یهابارانسنگین زمستانی و  یهابرفآن روزها  .کردیماستخوان هم رخنه 

 شدیمقطع برف بارش  کهنیهم اما؛ رفتینمباالی تپه دیگر  و ندکرده بود نینشخانهرا 

جشن باران که در  یپرندگان ییسرانغمهبرای سهراب  آن روزها .آمدیماز خانه بیرون 

. در آن زمستان سرد که بیشتر حیوانات درون بود نینشدلو برف شرکت کرده بودند، 

، یک پرنده همیشه گرسنه بود و بر روی بودند فرورفتهبه خواب زمستانی  هاکوهرشته

 .کردیمز دشت پروا

مخفی  شانیخداداد یهاییبایز، تمامی پرندگانی که به جرم الشخور بودن هادال

 هرگونه رند کهو عقیده دا دانندیماین پرندگان را مقدس ، . دشمن زیاری هابودمانده 

این پرنده  یخداداد یهاییبایز. شودیمموجب بروز بالی آسمانی  هاآنآسیب رساندن به 

 کهیوقت و گذاردیممشاهده کرد؛ زمانی که تخم  توانیم را در فصل بهار بیشتر

نسل  کهیطوربه کندیممراقبت  هاآناز  یقدربه آورندیدرمسر از تخم  شیهاجوجه

 .اندشدهبه پرندگانی اجتماعی تبدیل  این موجودات

از دل فصلی  یهاچشمه و آمده بودند بیرون هم هاخرگوشا نبودند، پرندگان تنه

به این سو  واروانهید و ، خوشحال و شادماندیغلطیم. سهراب در برف دندیجوشیمزمین 
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یاد گرفته  کمکم .دادیممه او اد شدیم، بلند خوردیمزمین گهگاهی ، دیدویم سوآنو 

خوشبختی به  طرفهکیفهمیده بود که عشق  د که چگونه با مشکالت کنار بیاید. اوبو

بارش سنگین برف  آن روزها د.دنبال ندارد و نباید برای عشق غرورش را زیر پا له کن

بارش . کردندیمپارو  با بیل را هابام یهابرفو  کشانده بود شانیهابامرا به باالی  مردم

 هادام هاهفتهچوپانان مجبور بودند تا  کهیطوربهکرده بود  ریگنیزمرا هم  هادامبرف 

در  یکلبهعبور و مرو آب و علوفه بدهند. همچنین  هاآنو به  دارندنگهرا در طویله 

شب را  وبیشتر روز  هاآنو  دندیدیمو مردم خیلی کم همدیگر را  شدیمآبادی قطع 

و روزگار را با فخر فروختن به خود و نیاکانشان  کردندیمهیزمی سپری  یهااجاقجلوی 

درختان هم زیر آن ناپدید  نیبلندتربارش برف به حدی بود که حتی  .کردندیمسپری 

 سفیدی مطلق بود. کردندیمو مردم هر جا نگاه  شدندیم

ه انغریب صدا لون اینبرای مردم دا بود. فراگرفتهتمام دشت را  ینینشدلصدای آواز  

 گستره .خواندیم. از سوز دل بود که آن را نشنیده بودند و نیمی سال د یکنبود، اما حدو

هیزمی خود نشسته  یهااجاقو کسانی که دور  کردیمهم عبور  هاخانهصدایش از پنجره 

روی  . آوازش نشان می دادکه تا بحال کسی بردندیشنیمرا  آن آواز دلنشینبودند هم 

از آواز خواندن پسرش شادمان بود که لس اطبیشتر از همه . عاشق نبوده است قدرنیازمین 

 او نشانه آمدن و آمدیم مسافرتکه سهراب از  زمانی بود ادآوریاین آواز برای او  .بود

را پوشیده  اشیباران . سهرابتا به خانه برسد خواندیمبود که از دور  نشینشدل آواز

 .رفتیمو  خواندیم هدفیبو  داشتیبرمگام  هابرفبلند بر روی  یهاگامبود و با 

، فهمید نیرویی درونی که تحت تسلط خودش نبود او را به خواندن آمد شوقتی به خود

 .نخوانده بود هرگز آوازدیگر پس از مرگ پدرش  ، زیرابود داشتهوا

داشت.  یآوازخواناز همان بچگی استعدادی ذاتی در  .خواندیمسهراب از بچگی  

از سهراب  و میدان داده بود اوبه  بودند یگرددورهدر سفرهای  کهیهنگامپدرش از 
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 هاچراگاهدر که چوپانان  وازهایی؛ همان آکوهستانی بخواندکه نواهای  خواستیم

و حتی  ه بودآواز خواندنش را خیلی بهتر کرد هاینینششب. سهراب در خوانندیم

 .هم بخواند2اری بختیو  1بهمئینواهای  توانستیم

. به خیال دردهایش بود بخشنیتسکآوازش  و خواندیمسهراب هر جا که بود 

 وروزحالاطلس که . خود را فریب بدهد توانستینماما خودش در فکر ناهید نبود 

دیگر به خانه کهیار  بارکی ییتنهابهخود که  خواستیمآن روزها  دیفهمیمپسرش را 

 یفرساطاقت . سرمایکردیممخالفت  شدتبهاما سهراب  را التماس بکند اوبرود و حتی 

روزهای طوالنی  .زمستان باعث شده بود که سهراب به کارهای خانه روی بیاورد

در آن  و بدون هیچ اتفاق خاصی در حال گذشتن بودند. یکندبهزمستانی برای سهراب 

 آوردیمقاطرش هیزم  و با رفتیمبه کوهستان  او ،شدندیمذوب  هابرفروزها هر موقع 

ای خانه را ، درزهو با غلتک ختیریمرا پایین  خانه بر روی بام شدهانباشته یهابرف یا

 .شود ترمقاومکه سقف خانه در برابر برف بعدی  کردیممحکم 

اما گمانی  !بود یداریوبخواب تبود یا در حال دهیدخواب که ناهید شک داشت

 کردیمباد آن را قطع  یکه گاه را نینشدلآوازی  شیهاگوش داشت که نیقیبهنزدیک 

خواننده آن ، نفهمید کردیمهر چه فکر  لند شداز خواب نیمروزی ب کهیوقت. دندیشنیم

که خبری پی برده بود  .دیدیمپدر و مادرش را  دعواهای در آن روزها . ناهیدآواز کیست

 یزودبهدریافته بود که  اوطولی نکشید که  .اندندادهکه هنوز به او اطالع در میان هست 

 ناهید .شد تیاهمکماما خیلی زود این موضوع برایش  ،دیآیمبرایش خواستگار جدیدی 

گار جدیدش از فاصله دوری پدر و مادرش فهمیده بود که خواست یهاحرفاز  بعدها

. که تا دالون یک روز فاصله داشت از ایلی دیگر به سمت شرق و کوهرشته. از سه دیآیم

                                                 
 نام ایلی 1
 ایل بختیاری 2
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و  بازرگان. کردیمتجارت  1در قمشه و بویراحمد کهبود  معروف پسر یک بازرگان او

. مانده بود پابرجاتا به امروز  شانیدوستو  شناختندیمسال پیش همدیگر را  40کهیار از 

به دوست قدیمی در همان زمستان شروع شده بود که کهیار  ازآنجاماجرای خواستگاری 

را  ساله خود 40دوستی باید و در آنجا بینشان این حرف پیش آمد که  زندیمخود سر 

هیچ پسری هم نه نداشت و کهیار بازرگان هیچ دختری در خا ازآنجاکهو  بکنند ترمحکم

 .با پسر بازرگان ازدواج کند ناهید، کهیار پذیرفت که نداشت

سردسیری خیلی دیر پوست  در حال گذشتن بود اما زمستان در مناطق هم اسفندماه

 3با  سواراسب 5متشکل از  یاقافله هابرف. سرانجام بعد از ذوب شدن انداختیم

را  هاآنمردم آبادی از  کیچیه. به دالون آمدند بار بود شانیهانیخورجکه قاطر

مردم  .تا به خانه کهیار رسیدند گذشتند و رفتند هاخانهاز میان  هاآن .شناختندینم

کهیار  طولی نکشید که .برای چه به دالون آمدند هاآنمند منتظر بودند بفهکنجکاو 

 ه بودتن از جوانان آبادی را به خانه خود برد دوحتی  .ترتیب داده بود یباشکوهمهمانی 

برخورد  یباکساناولین بار بود که  او .پذیرایی بکنندین شکل از مهمانان تا بتوانند به بهتر

 کشتنبا  ورود مهمانان محضبهه همین خاطر ب ،بودند خودشکه هم منزلت  کردیم

 شلیک ییهوا ریت، کهیار بره توسط البرز دنیسربربا  زمانهم و به استقبالشان رفت یابره

دو  ،پسرش و زنش . بازرگان عالوه بردداشتنمهمانان هم جز این انتظار دیگری ن .کردیم

 .به همراه خود آورده بودو یک قاطر چی  دارتفنگ

چیزی کم نگذاشت  ینوازمهماننبود ولی در  2تهمینه گرچه راضی به این وصلت ایلی

رفتار و با مهمانان به گرمی  بود کردهدم، چای خانه بهمهمانان  ورودبطوریکه قبل از 

 .ده مهمانان هیچ کمبودی احساس نکننک دادیموسواس زیادی به خرج هم . کهیار کرد

                                                 
 ایل بویر احمد 1
 ایلی. ازدواج بین دو قبیلهازدواج ایل به  2
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ه ک یکلفتلیسببا  و کلیهیقو ،بلندقد، ساله 28جوانی  ه نام داشت،روزب که داماد جوان

 .نمودیمپشت لب داشت سنش بیشتر 

را  شیهاجامهپدرش بهترین  میلدون اینکه بداند یا بخواهد بداند، مطابق ناهید ب

ود به همه سالم و با لحن مالیمی که مخصوص خودش ب و شید و وارد مجلس شدپو

 روزبه .بیایدحدقه در نزدیک بود از روزبه چشمانبا دیدن ناهید  .گفتخوشامدگویی 

شرقی و نه در  یهاکوهرشته روستاهای هیچ دختری را نه در آمدیمتا آنجایی که یادش 

 کردند. دیتائبازرگان و زنش هم درجا ناهید را  .به زیبایی ناهید ندیده بود، رهای سفرمسی

و یک نیمروز در خانه کهیار ماندند و طبق قول و قرارهایی  روزشبانهمهمانان دو 

 آبادی همه مردمطولی نکشید که . دالون را ترک کردند ،که به همدیگر داده بودند

که این خبر را از  گودرز هم. ه بودندآمد دالونکه مهمانان برای چه به  خبردار شدند

و  ناراحت. سهراب اوایل سخت تعریف کرداب برای سهر موموبه راآن گلی شنیده بود، 

او را فراموش خواهد  کمکمناامید شد ولی بعداً دریافت که اگر ناهید از آبادی برود 

 .خودش بازخواهد گشتروال عادی  به اشیزندگکرد و دوباره 

ش ط با صدای آواز خودسهراب آن روزها فق .شدیمتعطیل  کار سهرابدر زمستان  

، دیدینمحد خانواده کهیار  حتی البرز که سهراب را در دالونم . تمامی مردگرفتیمانس 

نوای بعد از شنیدن داستان دختر ارباب از مادربزرگش  او .کردندیم تحسینصدایش را 

« گلِ مریم»، « روزهای خرمن» یبانواهارا به اشعارش اضافه کرد و آن را « دختر ارباب»

 .خواندیم« دال دالون،»و 

ناهید  .برگرفترا در  جاهمه . طنین زیبای صدای اوکردینمآواز خواندن را قطع  او

، خود را به ایوان خانه رساند و آن صدایی هبرای اینکه مطمئن شود دوباره خیاالتی نشد

 کردیم را قطعآواز وزش باد گاهی آن  .دادیمرا گوش  دیشنیمضعیف  صورتبهکه را 

ولی هر چه بود ناهید مجذوب آن شده بود و دوست  رساندیمو گاهی آن را به گوش 
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 ،روزها صدای سهراب، همانند نیروی جاذبه آهنربا آن .داشت صاحب صدا را بشناسد

 .کشاندیمناهید را به ایوان خانه 

ناهید  رفتندیمبرای تهیه آب به سمت چشمه  رینناهید و آف کهیهنگام یک روز 

 :کرد سؤال، از آفرین انی را بشناسدکه کنجکاو بود خواننده آن نواهای کوهست

 ؟آواز می خونه هرروز؟ کیه که یشنویمتو هم  -

 بشناسیش.خوب باید ؟ تو شیشناسینمچطور  -

 کیه؟!منظورت چیه؟ مگه  -

ل . هر روز تو سوز سرما میاد بیرون و مثدیگه ! همون که کشته مرده توئههسهراب -

 آواز می خونه. هاوانهید

بود  باورغیرقابل  برایش او با سهراب خیلی کم حرف زده بود و .ناهید متعجب شد

. از آن ماجرا ز بخوانداین چنین آوای که جلوی او به تته پته افتاده بود بتواند که سهراب

با سهراب  اشگذشتهنسبت به رفتار و  ناهید نسبت به سهراب عوض شد دیدبه بعد 

 .شرمنده شد

میم گرفت به سهراب تص هابارششدن  باکم .شناختیمسهراب ابرهای آسمان را  

فهمیده بود که  اوهیچ منبع درآمد مطمئن دیگری نداشت.  زیرا ،کار سابق خود برگردد

مادی  ازلحاظید عشق و عاشقی نبا درراه و برای خوشبختی کافی نیست ییتنهابهعشق 

خود کسب کرده بود، برای آینده  یشقاعروزهای که از  یاباتجربهاو . نیازمند کسی بود

شمال سمت  سفرهای طوالنی به یجابهتصمیم گرفته بود همچنین . کردیم یزیربرنامه

اقلیم گرمسیری آن ، بهبهانی که ، به جنوب یعنی بهبهان سفر کندشدیمکه به قمشه ختم 

برف و باران گرفتار کمتر بود و  ترمناسبزمستان و بهار خیلی  آخر برای سفرهای

شریک  باهمکه  پیشنهاد داد بود، کاریبهمچنین به گودرز که در خانه سهراب  .شدیم

از آن بود  ترگستردهتجاری سهراب  یهاشهیاند. خیلی زود پذیرفتهم گودرز  و شوند
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و دو االغ  ، االغ خودشقاطر گودرز دلیلبه همین  ،را بار دو قاطر بکند هاآنکه بتواند 

 .نداضافه کرد انرا به چارپایانش نده بودآبادی کرایه کرد مردانرا که از یکی از دیگر 

خیالش سهراب  .در نظر گرفتندبرای همراهی با خودشان نیز  کشرهمچنین یک خ

 یهازهیانگ اوسفرهای بهتری خواهد داشت. همراهش باشد گودرز اگر  راحت بود که

هم به گودرز را به روستاهای شرقی آبادی فرستاد و خودش به همین خاطر  زیادی داشت

خریدند  ، گیاهی و عسلطبق قرارشان محصوالت دامی .روستاهای اطراف دریاچه رفت

همه چارپایان را جلوی خانه  از یک روز استراحت بعد، سپس و به آبادی برگشتند

ضخیمی که حیوان را از سرما محفوظ نگه دارد،  1یهاجلسهراب آوردند و بر پشتشان 

قبل از مادرش خواسته  هامدت. سهراب را پر از بار کردند شانیهانیخورجو  قراردادند

را  هانیخورجسپس سهراب ماهرانه را برای سفر در فصل سرما ببافد.  هاجلبود که این 

 کردیمآن لحظه احساس غرور سهراب را محکم بست.  چارپایان 2کرد و تنگ ادیوزکم

مشاهده  اشخانهرا جلوی  بارشدهو قاطر  االغ 6 کهنیهم به راه بود. اطلس اشقافلهزیرا 

زیادی بدهد.  ومنالمالکه خدا به پسرش  خواندسفر بودند، زیر لب دعا  هکرد که آماد

. هدف کردینمسفر  ییتنهابهیگر سهراب د زیرا خیلی کمتر شده بود اشینگرانهمچنین 

 که برای ادامه زندگی تنها کاری هرچند ،بودو ناهید اب از این سفر دوری از آبادی سهر

 .بود فروشندگیبلد بود  یخوببهرا که 

سهراب و گودرز  برای همین اندازدیمپوست زمستان در مناطق سردسیری خیلی دیر 

را ، شب باران یا احتمال بارشکرده بودند که با توجه به سرما و  یزیربرنامهطوری 

حرکتشان را تند گاهی  به همین دلیل ،بین راه سپری کنند یهایآباداز  یکیدر حتماً

. دادندیمیر ییا مسیر حرکتشان را تغ کردندیمحرکت  آهستهآهسته، گاهی کردندیم

                                                 
 .دهندیمو سپس خورجین را روی آن قرار  گذراندیمگلیمی که بر روی چارپایان  1
 تند، خورجین نیفتد. یهابیدرشکه  بندندیمآن خورجین را دور شکم خر محکم  لهیوسبهطنابی که  2
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. مردمان گالل سپری کردند یهاکوهرشته یهایآباداز  یکیدرشب اول سفرشان را  هاآن

در  ازشانیموردن کاالهایهستند،  گرددورهفروشندگان  هاآنکه د آن روستا وقتی فهمیدن

پیش از دمیدن سپیده به  هاآن هم دادند. پرداختشیپ هاآنو بابت را سفارش دادند  شهر

 شانیهااسبچارپایان را به خرکش سپرد و به همراه گودرز سوار  سهراب .ادندراه افت

 .رفتندیمدر سرمای کوهستان پیش 

. سهراب در چه حسی دارد در آن روزها سهراب دانستیمه گودرز تنها کسی بود ک

 گودرز ،گذشتندیم هاکوهرشته. زمانی که از سرافکنده شده بودر و دختر هر دو برابر پد

 :دادیمو به او دلداری  زدیممدام با سهراب حرف 

 .ذارهگمی  زیر پا ور م رسم و رسومات ایلاکهیار داره تم-

 کار کرده مگه؟ چی -

 .باهاش وصلت بکنهمی خواد  همین ... همین دوست قدیمیش، -

 خب وصلت بکنه، مگه چی میشه؟ -

 !نم تموم بشهابه قیمت ج رو بکنه حتی اگر این کار گذارمینممن  -

 بیشتر از این دیگه ور ، نمی خواد خودتفراموش کردم گودرز ور من دیگه همه چی -

 .فکر خودمون باشیم کنی. ما باید بهباذیت 

 و چطورر ، نمی دونم کهیار جواب مردم ایلهذاشتگزیر پا نو ر کسی این رسم حاالتا  -

 .می خواد بده

-... 

پر از  ییهاکوهرشته، رفتندیمو  گذشتندیم هاکوهرشتهسهراب و گودرز از 

ال بهبهان در آن موقع از س. تا به دشت بهبهان رسیدند عمیق، یهادرهو  بلوط یهاجنگل

ر سپس به بازا و استراحت کردنددر کاروانسرا یک روز  هاآن. بهاری داشت یوهواآب

اال وسواس زیادی به خرج . بازاریان بهبهانی در خرید کخود را بفروشند کاالهایرفتند تا 
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متعلق  گرددورهفروشندگان  کاالهایدهند که بتشخیص  توانستندیم یراحتبهو  دادندیم

ولی  رفتیماولین بار بود به آن بازار  نکهیباا. سهراب استبه کدام منطقه جغرافیایی 

سردسیر خریداری  یهامکاناز بهترین را  کاالهایشان را متقاعد کند که هاآنوانست ت

فهماند که عسلشان  خریداران او به چراکه ،نبود ریتأثیبگودرز هم قدرت کالم  .اندکرده

 یهاازگلماه سال برف دارد و پر  6که  مکانی، اندکردهم خریداری ورُشُ کوهرشتهرا از 

. شوندیمسرازیر  هابرفجوشان آب سرد است که از ذوب شدن  یهاچشمهمعطر و 

از مناطق سردسیری آمدند زیرا  هاآنکه خود بازاریان هم دیگر شک نداشتند 

کلیه  هاآن. چاندندیپیمرایحه گیاهان دارویی سردسیری را در فضا  شانیهانیخورج

سهراب خیلی خوشحال بود و گودرز هم . را در یک روز به فروش رساندندکاالهایشان 

 یادز درس مهمی از فروشندگی . سهراب آن رودیگنجینمز خوشحالی در پوست خود ا

در  تواندیمنشان داده بود که  آن روز همگودرز  «.، قیمت خوبکاالی خوب» گرفت:

 کردیماجناس را به مشتریان معرفی  یخوببه زیرا نزدیک فروشنده خوبی باشد یاندهیآ

 ازشانیموردن کاالهایتا  مجدداً به بازار آمدند ی آن روز. فرداچانه بزند توانستیمو 

نمدی،  قالیچهشامل  بردندیم ی فروشبراباید آن موقع از سال را که  کاالهایی، را بخرند

. ... بودندوشیره خرما  ،قند و شکر ،چای ، روسری، خرما،زنانه، چارقد یهاپارچه

ماه سال را تخم  12خریدند که  ییهامرغموقع برگشت از گاودانه  در هاآنهمچنین 

 .شدندینمو اصالً کرچ  گذاشتندیم

را بار کردند و شهر را ترک ، همه چارپایانشان با سودی که کسب کرده بودند هاآن

رسیدن به  ، برایکره به دنیا آورده بود یتازگبه که شانیهااالغیکی از بین راه . کردند

. این االغ رفتیمی بارش بود ولی خیلی سریع بار سنگین نکهیباا و کردیم یتابیب اشکره

به سودشان بود  اکنونفرار بکند، اما  خواستیم بارکی شان به بهبهانحتی موقع آمدن

، آن االغ ماده بروند ترعیسرایان نهیب بدهند که بدون اینکه مجبور باشند به چارپ زیرا
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ویژگی این  .کردندیملگدپرانی  یکدیگرو گاهی به سمت  ه بودرا به رقابت انداخت هاآن

همیشه در ردیف اول  خواهندیمخانه سمت ست که موقع برگشت به چارپایان ا غریزی

 .باشند

از آن  زیغرورآمحنی سهراب مدام با لبین راه بود که  پررونقبهبهان به حدی بازار 

بودند را موقع برگشت الل سفارش داده را که مردم گ  کاالهایی هاآن .کردیمصحبت 

 شده دوچندان نیزسود زیادی که به دست آورده بودند روحیه گودرز  تحویل دادند. از

و  کردیمبه سهراب معرفی را برای کسب درآمد بیشتر  یاتازه یهاراه، او مدام بود

به  زمانی فهمیدند و زدندیمحرف  باهم زیکری هاآن. رفتیپذیمسهراب هم خیلی زود 

 اشکرهتا آمدنش را به  کردیمعرعر  االغ خاکستری مدامماده یدند که آن آبادی رس

مین را حسابی خسته کرده بود به ه هاآن انجامیدطول به روز  7دهد. سفری که ب خبر

س نیمی از اجنا، در همان دو روز البته .و استراحت کردند روز در آبادی ماندند 2 دلیل

مجبور نبودند  زیرا، خیلی خوشایند بود هاآن برایاین واقعه . را مردم آبادی خریدند

در  هرچند ،وندروستاهای اطراف بر سمت دوباره همه چارپایانشان را بار کنند و به

ردم م مشتری داشت بخصوص فرش نمدی. میشهه کاالهایشانروستاهای اطراف دریاچه 

هم باغداری و ، تعداد کمی کردندیم یو کشاورز یپرورداماطراف دریاچه همه 

 .کردندیمزنبورداری 

در  .سفر شدند دوباره عازمبودند خیلی زود  آورده به دست که زیادی با سود هاآن

 االغ دیگر کرایه کرده بودند. دو شیجابهغ خاکستری را زدند و ماده االسفر دومشان قید 

در بهبهان  شُورُم زیرا عسلبودند ی خریده نسبت به سفر اولشان عسل بیشتر همچنین

همه  اززیادی  یهاسفارش. همچنین بود شتریان زیادی داشت و فروشش کم دردسرم

 .بودند گرفتهوستاهای اطراف دریاچه روستاها بخصوص ر

در  یک نیمروزفقط  هاآنگودرز و سهراب درست از آب درآمد،  یهاینیبشیپ
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پر چارپایانشان  یهانیخورجو با  وختندخود را فر کاالهایبهبهان ماندند و کلیه 

برو و  و با سود زیادی که به دست آورده بودند . حاال دیگر کارشان گرفته بودبازگشتند

 شناختندیمرا  هاآنجنوبی  یهاکوهدر مسیر رشته مردم زیادی  و پیدا کرده بودندبیایی 

 ،رفتندیمبرای فروش کاالهایشان به روستاهای اطراف دریاچه  کهیهنگام و همچنین

 .دندیدینمدر خواب هم  آن را کرده بودند که پیدا آن مردمچنان جایگاهی در نزد 

اما گودرز دوست داشت نقد  دادیمسهراب به مردمی که فقیرتر بودند، کاالی قرضی 

 .رودربایستی نداشت کسچیهو با  معامله بکند

تمامی عالوه بر اینکه توانسته بود  که قباًل آه در بساط نداشت اکنون گودرز

 ترتیب دهد زندگی خوبیتوانسته بود  نیز اشخانواده، برای خود را پس بدهد یهایبده

هم ب . سهرایر کردرا که هر زمستان عادت به چکه کردن داشت تعم اشخانهسقف  و

آرزو داشت به  او. کردینماصالً  کاری که قبالً همان  ،کند اندازپسیاد گرفته بود که 

سهراب را  ،. سفر و تجارتکندبیار دیگر نتواند او را تحقیر حدی پولدار شود که که

. تنها چیزی بود یسرخوشاز روی  خواندیمواز اگر هم گاهی آ ،حسابی سرگرم کرده بود

او را به سمت ناهید سوق هوش و حواس  زیرادر آبادی بود ش ماندن دادیمکه آزارش 

 .دادیم
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ر را زودتر آمدن بها، هاگنجشک کیجکیج و سفید درختان گالبی وحشی یهاشکوفه

از زنان آبادی پیش اطلس رفته  جشن نوروز چند تن دنیفرارس. با از همه لو داده بودند

عریان درختان  یهاشاخهطولی نکشید که بهار . بودند تا لباس سیاه او را تعویض بکنند

 ،خواندندیم. پرندگان کرده بودرا معطر  هاکوهرشتهچویل  یهابوته و عطررا پوشاند 

را که در  شانیهاالنهدرون  یوالگل هامورچه .دبو شدهشروع هاآن وجوشجنبفصل 

 .کردندیمخود را تمیز  یهاالنهو جلوی  ختندیریمبود را بیرون  واردشدهفصل بارندگی 

بود و علف کوه را شده چرا که دشت پر از علف  بردندینمرا به کوه  هاگلهچوپانان 

مردم دالون اکنون بیشتر وقت داشتند تا به هم سر بزنند و شروع  .کردندیم اندازپسباید 

به اندازه سهراب و  کسچیه .بود پروراندامبهار بهشت  سال جدید را جشن بگیرند.

با بازگشت عشایر زیرا در این فصل  ،از آمدن بهار خوشحال باشد توانستینمگودرز 

و  دیتابیمفروردین  بخشلذتگرمای . شدیمهم  ترپررونق شانیگرددورهسفرهای 

، رفتندیم، به دیدن همدیگر کردندیمقالیچه پهن  شانیهاخانهبسیاری از مردم جلوی 

 .شدندیمو گرم صحبت  دندینوشیمچای 

مطمئن بود که  .با سهراب بود اشگذشتهرفتار  دادیمآزار  آن روزها آنچه ناهید را

 خواستیموند خدا او همیشه در دعاهایش از .دیآینمبه سراغش  گاهچیهسهراب دیگر 
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او که تاکنون هیچ همچنین . پا پیش بگذاردهد که بتواند شهامتی بد به سهراب دوباره که

یا  توانستینم، بود تجربهیبو در امور عشقی خام و نداشت و عاشقی در عشق  یاسابقه

انه تصمیم گرفت به خیک روز  حالنیباا. دهدباین احساس خود را بروز  خواستینم

. دراه افتابه به سمت خانه گودرز و را آماده کرد  طولی نکشید که خود .گودرز برود

 بعدها ؟است چه نیرویی او را به سمت آن خانه سوق داده که کردیمبین راه به این فکر 

. گلی گرچه دوست نداشت با خانواده دیگری از عشق است یهاجنبهن خود فهمید که ای

ود که پذیرایی گرمی از ناهید کهیار رابطه برقرار کند ولی به حدی آن روزها شادمان ب

. ده بودندکه انگار چند سال بود همدیگر را ندی زدندیمحرف  باهمطوری  هاآن. کرد

را که گودرز  ه بودتا آنجا پیش رفت که گلی به تعریف از سهراب پرداخت شانیهاحرف

 :بردیم یگرددورهبه سفرهای همراه خودش 

گودرز با سهراب کار می  کهیوقتاز  .برسونشاز خدا می خوام به هرچی می خواد  -

 شینه.ن دقیقه هم زمین نمی . یکعوض شده کالً ،کنه

 ، اما زود خودش را جمع کرد و گفت :لبخندی بر لبان ناهید نقش بست

، چرا از همه بیشتر کشک و روغن داریمکه د! ما آ نه ما نمیوخکه گودرز خیلی وقته -

 از ما خرید نمی کنه؟

 .حتماً می گم شا به دوقتی برگشتن، نرسفکه  اآلن -

. دیآینم هاآنخاطر سهراب به خانه به عالوه بر کهیار، که گودرز  دانستیمناهید 

. سهراب که خود را لو بدهد با گلی از سهراب بگوید اما خیلی زود بود خواستیم دلش

زیاد  هاسفارش. سر خاراندن هم نداشتند ی برایدیگر وقتو و گودرز دائم در سفر بودند 

 .کردیمرا تضمین  هاآن ندهیآ شتریبکار  زیرا کردندیم باید بیشتر کار و بود

هر موقع از خواب  و دیخوابیم، بیشتر دیخندینممانند سابق نبود، آن روزها ناهید 

ناهید و  کهیوقتهمانند همیشه از روزهای بهاری،  یروز .فه بودکالشدهم بیدار می 
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و را مریض و درمانده ا ن ناهیدراه رفت .، گرم صحبت بودندرفتندیمآفرین به سمت چشمه 

 ، آفرین به ناهید گفت:دادیمنشان 

 ؟ینیست سرحالاینکه زیاد  لمث -

 خواستینم، او با لحنی که منتظر بود تا آفرین حرفی بزندیش پ هامدتناهید از 

 گفت: با تردید ،بیفکند آفرینشکی به دل 

 ؟ظرت من با سهراب رفتار بدی داشتمبه ن -

چرا باز جلو نه خودت  ،، وقتی نه پدرت راضی بودکردی یخوبکار خیلی هم  نه ... -

 اومد.

 و گفت: دانستیمناهید سخن گفتن آفرین را تمسخر آمیز 

 .تر برگردیمتا هوا سرد نشده زود بریم بهتره -

و اصالً به سهراب فرصت ت .خب دوست داری چی بگم؟ معلومه که رفتارت خوب نبود -

 .بزنه ندادی حرف

 ناهید با اندوهی غم انگیز گفت:

 .تند رفتمکم گی من یه  راست می -

 ؟ن شدیاحاال چی شده که پشیم -

رجیح داد با او صحبت و ناهید هم دیگر ت زدیمرا با شیطنت  شیهاحرفآفرین 

 .نکند

*** 

ی ا آمدن اولین خواستگار برا. ببرای برپایی جشن عروسی بود زمان بهترین ،ماهبهشتیارد

وضعیتش نسبت به  هرچند. نبود یریگسخت نگار، پدرش راضی شد. نوروز مرد
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. آوردینمدر مقابل کهیار کم  وقتچیهاما  کردیمتا آسمان فرق  زمین، کهیار 1ششیرهم

و کهیار  کردیمگودرز و کهیار از گودرز طرفداری  میان یهایریدرگحتی در ، نوروز

هیچ  نوروز و کهیار. شودینمسیر  وقتچیهمال دنیا از که  دانستیمرا آدمی حریص 

. کردیمراهش را کج  هاآنیکی از  شدندیمروبرو  باهماگر  .نداشتند باهم یوآمدرفت

اگر اندازه کهیار » :که نوروز در وصف کهیار گفته بود بود یقدربه دیگریکاز  نفرتشان

 «.ندارم ولی خوشحالم که کچل نیستم ومنالمال

 روسی را هر چه زودتر برگزار کنند. نوروزکه جشن ع خواستندیمخانواده داماد 

. تهمینه و روسی را به سهراب و گودرز سپردند. خرید جهیزیه عنکردهیچ مخالفتی  هم

که قول و قرار  زمانیاز همان  .ارتباطشان را قطع نکردند وقتچیهخواهرش بلقیس 

یه هیزم عروسی به همراه چند زن دیگر از آبادی برای ته هاآن نگار گذاشته شدعروسی 

چندین  ، زیرارای کودکان خوشایند بود. جشن عروسی بیشتر از همه برفتند هاکوهرشتهبه 

 یاخوشمزه کودکانه غذاهای یهایبازعالوه بر و  شدندیمجمع  دورهم روزشبانه

 یهاگیدموقتی را برای چیدن  ییهااجاق هازن. برنج و گوشت گوسفند ؛خوردندیم

، فقط منتظر برای جشن عروسی مهیا بود زیچهمه و دندبو ساختهپخت غذای عروسی 

خانه  در مقابل هاشب. مردم آبادی دند تا جهیزیه را از شهر بیاورندسهراب و گودرز بو

و نوازنده ساز چوب بازی.  مردها و کردندیم یبازدستمال هازن، شدندیمداماد جمع 

 یهاصف. زنان و دختران در نواختندیمآهنگ مخصوص را برای هر گروه  یچنقاره

با  ناهید زنان. در بین دندیچرخیمو  کردندیم یبازدستمال و زدندیمحلقه  یارهیدا

بود و  اشدخترخالهروسی ع .کردیم توجهجلببیشتر از همه رنگارنگش  یهاجامه

 در این جشن سنگ تمام بگذارد. دوست داشت

                                                 
 باجناق 1
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 آهنگ مخصوص چوب بازی همآن نواختیمنقاره بیشتر برای مردان ساز و نوازنده 

. در این دیکشانیمبود که تمامی مردان را به میدان  کنندهجذبحدی ه این آهنگ ب .را

قد یک انسان بالغ به همراه داشت که باید با آن  اندازهبهبازی یک نفر چوب بزرگی 

 را دفع کند. گرفتیمبه دست  یترکوچکضربه شخص دیگری که چوب 

 .هی ... چوب باز -

حمله  یزودبهکه  دادیمص دفاع کننده به او هشدار این صدایی بود که فرد مقابل شخ

و گاهی چنان به جان هم  دان ابراز قدرت بود، می. چوب بازی برای مردانکندیم

 کاریب. داماد جوان که فرهاد نام داشت دارند باهم یپدرکشتگکه انگار  افتادندیم

به  کهنیهمسهراب و گودرز  .آوردیم شربت و چاینان و مدام برای مهما نشستینم

ه آبادی رسیدند مستقیم به خانه نوروز رفتند و جهیزیه عروسی را که درون یک صندوقچ

زنانه،  یهالباس سرویس غذاخوری، شامل. این جهیزیه تحویل دادندبزرگ چوبی بود را 

 یهاخانهرا خسته کرده بود که به  هاآن. سفر به حدی .... بود و، پارچه و پتو تشک

و  ساززن وآن شب، شب چهارم جشن عروسی بود  .خود رفتند تا استراحت بکنند

 گودرز .جمع شدند ه مردم دوباره جلوی خانه دامادطولی نکشید ک. نواختندیم یچنقاره

اما بدون سهراب هیچ  کندعروسی سرگرم در  خود را ستراحتدوست داشت روزهای ا

سهراب  به همین دلیل با تاریک شدن هوا به خانه سهراب رفت. ،رفتینمجا 

 یهایناکامبرای مادربزرگش از ق هیزمی نشسته بود و کنار اجا وکوفتهخسته

در خانه  گودرز .شدخانه که متوجه حضور گودرز جلوی در  گفتیممالنصرالدین 

 رفت، گفت:ون خانه از در به در کهنیهم و بود خانهصاحبسهراب هم 

 .کنیم وپارلتکه ادعای چوب بازی داره رو  یهرکسامشب می خوام  -

مثل . سهراب برایش همراهی کردد و گودرز هم آنان را سهراب و مادرش خندیدن

 دانستیماین را از طرفی گودرز هم  .ندیبیمه ناهید را در جشن عروسی روشن بود کروز 
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لهجه  یتازگبهکه  نداشت. گودرز معناییعروسی برایش شرکت در ن سهراب اما بدو

 بهبهانی به خود گرفته بود گفت:

 ؟سهراب کت شلوار چطوره -

 .م بهترهه داماد وشلوارکت، حتی از الیهع -

 .پاشو، زود بپوش تا بریم -

با دیدن  اطلس د.کنبنتوانست مقاومت سهراب گودرز به حدی پافشاری کرد که  

از فرزندانشان عروس  پوشیده بود با لحنی که همه مادران وشلوارکتپسرش که 

 :گفت ،خواهندیم

ری که مواظبش باشی کسی بب ور شرط اجازه میدم که سهرابم که ی! من بگودرز -

 .چشمش نزنه

و سهراب بعد از نوشیدن  گودرز .اعتقاد داشت زخمچشمبه  شدتبهمادر سهراب 

پسرش که  آن روزها اطلس خیلی خوشحال بود .ی به سمت خانه داماد راه افتادندچا

و  هر شب شلوغ . جشنگذشتیمدوباره به زندگی عادی برگشته بود و روزگارشان 

 یااندازهبهرسیدند، ظاهرشان  ه خانه دامادکه سهراب و گودرز ب زمانی .شدیم ترشلوغ

 هاآن. زنان به نشانه استقبال از همه را متوجه خودشان کردند یهانگاهباشکوه بود که 

 «.چند تا داماد داریم مگه؟» :کردندیم پچپچ یگه گاهو  و سرود را از سر گرفتندکل 

ه مردم فقط لباس ایلی بقی وبپوشد  وشلوارکتد که فقط داماد معموالً رسم شده بو

عالوه بر  .بپوشند وشلوارکت عث شده بود کهاما کار سهراب و گودرز با ،دندیپوشیم

 موموبهاخبار شهر را  و آوردندیماز شهر به آبادی  یترتازهدر هر سفر وسایل  هاآناین 

 ، مثالًکردندینم باورمردماما خیلی از خبرها را ؛ کردندیمبرای روستاییان تعریف 

 .کنندیمکشاورزان با تراکتور درو  اصفهانکه در  کردندینمباور  هاآناز  کدامچیه

، همانند پدرش وسواس داشتیبرنمدست از پذیرایی  لحظهکیفرهاد آن شب حتی 
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انان به بهترین شکل پذیرایی شوند. کهیار هم آمده دوست داشت که مهم و زیادی داشت

د کز کرده بو یاگوشه. کهیار در تهمینهنه به خاطر نوروز بلکه با اسرارهای  البته !بود

ل همیشه کنار یکدیگر . سهراب و گودرز هم مثکه حتی صدای نوروز را هم نشنود

. دبادی پیدا کننمردم آدر نزد  یاژهیواحترام د . کارشان موجب شده بونشسته بودند

کردند. حضور  یبازدستمالشروع به  هازن دوباره صدای ساز و نقاره بلند شد کهنیهم

برای اینکه  و حس بکند توانستیمن چشم بینا هم ، سهراب بدوناهید را در آن مجلس

. ناهید شدیمبا گودرز مشغول حرف زدن  معطوف نشودش به سمت ناهید حواس

از بودن گودرز در  که از آمدن سهراب در جشن عروسی خوشحال شده بود طورهمان

ت و از صف دستمال بازان بیرون رف اریاختیب. ناهید کردیمس امنیت احسا اوکنار 

. سهراب آمدیمو  رفتیمو  آوردیمبرای مهمانان چای  او .مشغول پذیرایی از مهمانان شد

رنگش ، دیآیمبه سمتشان  بیفردلزیبا و  یهالباسبا آن  متوجه شد ناهید نکهیبعدازا

ناهید با یک سینی  نکهیبعدازا گودرزاما ؛ و سعی کرد نگاهش را از او بدزددت را باخ

 لبخندزنانناهید با ناهید گرم صحبت شد.  وچای برداشته بود  ،ظاهر شدچای مقابلش 

پیاله یک  سهراب دستپاچه و چای تعارف کرد. کردیمسهراب نگاه گودرز و سپس به 

به  یقدربه هاآنو  دیدیمناهید را از نزدیک  ،. اولین بار بود که سهراببرداشت چای

. ناهید دیشنیمهم را  ناهید حتی صدای نفس کشیدن سهراب که هم نزدیک شده بودند

 . گودرز گفت:برود یزودبهیا اینکه دوست نداشت  برود خواستینم

 .خیلی وقته ندیدمت؟ چطوری دختر عمو -

 ، گفت:از همیشه تریمیصم صورت ناهید مملو از نور محبت بود. او

 .عروس خیلی قشنگه یهالباسبد نیستم. راستی  .خوبم -

 .گفتیمبه داماد متلکی  بارکیوقت  هرچند دینوشیمچای  کهیدرحالگودرز 

 گودرز گفت: که ناهید و سهراب با هم بخندند. شدیمهمین باعث 
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 .کرده انتخاب سهراب را هالباس، ندارم یوحسابدرستدونی من سلیقه  خودت می -

 .دبودن رنگخوشخیلی  هرحالبه -

یاد  به سهراب دوباره . این دیدار کوتاه کافی بود تاسپس ناهید لبخندی زد و رفت

که او فکر  طورآنفهمید که ناهید  او ،شدفتد. آن شب سهراب غرق در رویا ناهید بی

، بود که جشن عروسی رو به پایانبعد  یهاشب .نبود لیدلیب اشییرایپذنبوده و  کردیم

را زود لو  هاآنراهن سفید مشکی با پی وشلوارکت .آمده بودند بازهمسهراب و گودرز 

با دیدن ناهید سرشار از لذتی بود که پنهانی و  بیشتری آمده بود زهیباانگسهراب . دادیم

. کردندیم یینماقدرتا گذاشتند و همراه گودرز به میدان چوب بازی پ . اوکردیمحس 

همه دوست  کهیطوربه کرده بودترجذاب  دوچندانجشن عروسی را  هاآن حضور

امید را  یهاروزنه. آن شب اتفاقی پیش آمد که اولین داشتند مقابلشان چوب بازی کنند

، ناهید که همانند بود جداشدهاز سهراب  یالحظه گودرز کهیوقت. از کرددر دل سهراب ب

لبخند  کهیدرحالگذشته مشغول پذیرایی از مهمانان بود به سمت سهراب آمد و  یهاشب

و قند برداشت. آمدن  چایبود و  ترآراماین بار . سهراب چای تعارف کرد اوبه  زدیم

 ب را در فکر فرو برد.و سهرا بود زیبرانگشک که گودرز نبود در آن لحظهناهید 

که او را  آمدیمو ناهید هم خوشش  داشتیبرنمبعد سهراب چشم از ناهید  یهاشب

، ادامه داشت روزشبانه 7 رهاد جوان خشنود از یک جشن کهف زیر نظر داشته باشد.

که توانسته  کردیمبرد. نوروز احساس غرور  اشخانهار بر اسب به سمت را سو عروس

 دهندیمبلقیس هم همانند سایر زنان که دختر شوهر  کند.آبرومندانه برگزار  جشنی بود

 .همانند ابر بهاری ستیگریموقفه  بدون
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شود از عشق همدیگر  ردوبدلحرفی عاشقانه میانشان  آنکهیبسهراب و ناهید 

. در سفر کردیمعمل  محتاطانهشده بود و  ترباتجربه در آن روزها . سهرابسوختندیم

، سهراب .دخری را هاآنگودرز به خانه عمویش رفت و تمام محصوالت دامی ، بعدی

این کار را به گودرز ، سابقه قبلی به بنادوست داشت به خانه کهیار برود ولی  هرچند

او که امیدوار شده  .شد خیلی ناراحت شانخانهبه از نیامدن سهراب  . ناهیدواگذار کرد

د زیا ناراحتیاین  اماشد  وسیمأ یکلبه با این حرکت سهراببود سهراب او را ببخشد 

را که سهراب  یانامهز ، گودردر حال بدرقه گودرز بود او کهیهنگامید زیرا طول نکش

تماشای ، ناهید به را ترک کرد گودرز آنجا کهیهنگام. داد شحویلت را نوشته بود اوبرای 

که باالی  یسنگتختهبر روی از خانه دور شد و  سپس تا از دید محو شدند نشست هاآن

نسبت  را نامه عشق عمیق خودآن . سهراب در بود نشست و آن نامه را باز کرد شانخانه

گفته  صراحتبه. نوشته بودرا  حالتابهابقه دیده بود از زمانی که او را در مس به ناهید

و تیرش به خطا  دادهازدستتمام تمرکزش را  اوبعد از دیدن  در میدان مسابقه بود که

لی زودتر از همیشه سفرهایش را خی اوبه خاطر جواب رد  نوشته بودهمچنین  ه بود.رفت

 .د آنجا را ترک کردننامه را خوا نکهیبعدازاناهید  .تا در آبادی نباشد شروع کرده بود

 یهاجنگل، هاکوهستاناز  .رفتندیما خیال راحت به سمت شهر سهراب و گودرز ب
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به پشتوانه ثروتی که از طریق این سفرها به  هاآن .رفتندو  گذشتندیم هادشتط و بلو

 شده بودندبه حدی نترس  همچنین .کردندیمسفرهایشان را مدیریت دست آورده بودند 

 دیباریم هرگاهکه  ییهابارانهمان ، گرفتندینمرا جدی  ماهبهشتیارد یهابارانکه 

هر  و آمدندیم یسردسیر مناطق که آن موقع از سال به شدیمموجب غافلگیری عشایری 

گودرز به سهراب اطمینان  .کردینمبدون تلفات عبور  شدیمر اسی هاباراندر آن  یاگله

 هر چه ناهید چراکه ،نداردداده بود که اگر ناهید قبول بکند، هیچ مانع دیگری وجود 

. سهراب هم تصمیم گرفت تا زمانی که از جانب کندیمفراهم  شبرایکهیار بخواهد  را

واده خاندر سفر بودند،  هاآناما زمانی که ؛ ناهید خیالش راحت نشود پا پیش نگذارد

 هاآن .جشن عروسی را تحویل دادند و رفتند و پول جهیزیه بازرگان به دالون بازگشتند

باید آخرین ماه از بهار جشن عروسی ناهید را برگزار بود  نشانیمابقراری که طبق قول و 

از برای اولین بار آن لحظه  .که اوضاع از چه قرار است ه بود. ناهید تازه فهمیدکردندیم

هیچ  وبکند  ناهید دوست نداشت با روزبه ازدواج .ه بودناراحت شدبسیار دست پدرش 

که  یهرکسحق داشت دخترش را به  ایل این پدر بود کهدر  اما، به او نداشت یاعالقه

 .شدینمجدی گرفته  میان دختر و پسر عشق و عالقه گاهچیهبدهد و  بود،مطابق میلش 

ناهید  هامدتکه از  همینهت .روی حرف پدرش حرفی بزند توانستینمهم اصالً ناهید 

که به  دانستیمحتی  وکه دخترش ناهید سابق نیست  دانستیم را زیر نظر داشت،

، میده بود که ناهید در عروسی نگاررا زمانی فه ماجرا این ،شده است مندعالقهسهراب 

 یهاکوهرشتهش را به تهمینه دوست نداشت دخترهمچنین . بردیمبرای سهراب چای 

 توانستیمبار  سه -دو، جایی که خیلی دور بود و دخترش را فقط سالی شرقی بفرستد

 .را. تنها دختر و پاره تنش ببیند

د سهراب فهمید که بازهم ، خیلی زوراب و گودرز از شهر برگشته بودندسه کهنیهم

در روستای  .نمیشهمردم را  دهانشه بست ولی  در دروازه را می .خبری شدهدر آبادی 
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 بعد از فهمیدن ماجرا، .ماندینمهم پنهان  هااتفاق نیترکوچکی مثل دالون ککوچ

هید خریده بود را هدایایی که برای نا خواستیم او تازه. ه بودشد ناامید یکلبهسهراب 

با توجه به  اوایل به سهراب اطمینان داده بودگودرز از همان  نکهیباا. به دستش برساند

تن به این  تواندینم، کهیار کندینمایل دیگری وصلت نکرده و  با گاهچیهاینکه ایل ما 

کهیار به که  دانستیم و داشت شورهدلان موقع از هم اما سهراب؛ بدهدایلی وصلت 

ک فروشنده پایدار نیست و پسر یک بازرگان را به ی هیچ قانون و یا رسم و رسومی

 از طرف یانامه، جواب داشتیمرا سرپا نگه  اوآنچه اما ؛ دهدیمترجیح  گرددوره

همان روز ناامیدانه به مکان همیشگی  بعدازظهر او. دیرسیمبود که باید به دستش ناهید 

زیر درخت  خواستیم کهنیهم دید بزند.تپه رفت تا خانه محبوبش را  یعنی باالی

 یانامهه النه یک موش صحرایی بود بنشیند متوجه شد که زیر تنه درخت در شکافی ک

انتظار متنی  کهیدرحالآن را باز کرد و و را برداشت  نامه درنگیب، است شدهدادهقرار 

اگر نتوانی کاری بکنی » ، فقط یک جمله نوشته بود :را داشت  ناهیدطوالنی از جانب 

او فهمیده بود که ناهید نامه را درست همان روز  «.رومیماز دشمن زیاری  یزودبهمن 

 که از سفر برگشته بود برایش نوشته بود زیرا باالی آن نامه تاریخ آن روز درج شده بود.

: « 22/2/1339» 

سهراب تمامی ماجرا را برای گودرز تعریف کرد و همه هدایایی را که برای ناهید 

عاشقانه  یهانامه. برسانداو ز داد تا به ه دیگر به گودرخریده بود به همراه یک نام

پرشور  یهانامهپاسخدر  دانستینمکه  ولی ناهید .دادیمپر  هاآسمانناهید را به  ،سهراب

همیشه در جواب  سهراب که سرشار از احساسات پاک و عاشقانه است چه بنویسد،

همان  . سهراب باگفتیمکوتاهی  یهاجملهیا  گفتیم اشموردعالقهغذای از  هانامه

 آمدیمسهراب به باالی تپه  هرگاهاز آن روز به بعد  .شدیمجواب کوتاه هم خوشحال 

به هم زدن به  چشمکیو در  انداختیمناهید با یک آینه نور خورشید را به چشمان 
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، رفتیمبیشتر به خانه عمویش  آن روزهاهم گودرز  .کردیمداخل خانه فرار 

 هم . کهیاریچ مشکلی با خانواده عمویش نداردبه همه بفهماند که دیگر ه خواستیم

تصمیم گرفت  گودرز .شیا در روستاهای اطراف بود یا در باغ ،خانه نبود بیشتر روزها

مستقیم  بعد از آبیاری باغشیک روز کند به همین دلیل بدیگر با عمویش صحبت  بارکی

. کهیار مشغول ست به سراغش رفتا در باغکهیار  فهمید کهیوقتفت و به خانه عمویش ر

متوجه حضور  او کهیوقت .دیرسیمهم آبیاری درختان بود و صدای نفس زدنش تا ته باغ 

عمویش  یوخوخلق . گودرزه کارش ادامه دادو بیاورد گودرز شده بود به روی خودش ن

 لبخند زنان به سمتش رفت و گفت: پس شناختیمرا به خوبی 

 !جانخسته نباشی عمو -

 :داد، گودرز دوباره گفتچ جوابی نداد و به کارش ادامه کهیار هی

 .و بده من عمور بیل -

 تمام گفت: یلیمیبکهیار با 

 .بگو ور حرفت .یزدیمبودی به باغ خودت بیل  زنلیب راگتو  -

 .جان اومدم سری بهت بزنم عمو -

 :خندی تلخ زدکهیار نیش

 .بودی وحقوقتحقه تو همیشه دنبال تا جایی که یادم -

 .عمو جان بوده گرفتم ، هر چیندارم که بخوام طلب کنم یوحقوقحق من -

 :موضوع بحث را تغیر داد و گفت سپس گودرز

 از شما خوان. و میر بهتون بگم سهراب و ناهید همدیگرن راستش من اومدم اعمو ج -

 .موافقت کنیدکه خوام م می ه

 با روزبه عروسی می کنه.، ، اما نه با سهرابکنهبازدواج  اههمین روزدختر من قراره  -

 .ذارید ناهید خودش تصمیم بگیرهگ، بشه ولی رسم و رسومات چی می -
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 :و گفت کهیار خشمگین شد و تن صدایش را باال برد

 .دمش می ،داشته باشمبه هر کی دوست  ،دخترمه .من کاری به رسم و رسوم ندارم -

 ؟رو بدید جواب مردم می خواید چطور، فردا درست نیست عمو وناین کارت -

بودی نداره و باید با کسی هیچ کمر من ، دختدهر چی دوست دارن بگنمردم ذار گب -

ویراحمد و تا بگرفته از قمشه  کاروانش روزبه .کنهبکنه که بتونه خوشبختش  ازدواج

، به نظرت بهتر از سهراب داره و خرکش تا قاطر چی 20فقط  ،لردگان برو و بیا دارن

 ؟!نیست

 .از خودت دور نکن قدرنیا ور ، ولی ناهیدثروتمنده ، روزبهدرسته عمو -

 .، به دوری عادت می کنهجای دیگهچه اینجا چه ، ناهید باید عروسی بکنه -

 :، از راه دیگری وارد شدندارد یریتأثدر کهیار  شیهاحرفدید  وقتیگودرز 

 .یدبپرس مه از خودش دمی تونی رونیا، نداره روزبهبه  یاعالقهناهید هیچ  -

 .شیاکنه، تو نمی خواد نگران ب عالقه پیدا می -

به خاطر حرص و طمعی که فقط ، تو دو خیلی دوست دارنر ناهید و سهراب همدیگر -

 .و به سهراب بدیر نمی خوای اون یدارپولبه 

- ... 

هنوز جواب عمویش  کهیدرحالو  دانستیم دهیفایبگودرز حرف زدن با عمویش را 

 چراکهبه شک افتاده بود هم  اریکه .ردغرولند کنان باغ را ترک ک ،را نشنیده بود

لی دوست داشت و دخترش را خی او بود که اخالق ناهید عوض شده بود. هامدت

شام  کهیدرحالمان شب ه پس دیکشیماو رنج  ببیند که و آسوده بنشیند توانستینم

 گفت: ناهیدبه  خوردندیم

 .نیستی دخترم سرحالاین روزها  -

 .باباجاننیست چیزی  -
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دارن این ت، چه رویی : سهراب دوباره می خواد بیاد خواستگاریگفتیمز گودرز امرو -

 نواده ؟!اخ

 خبریبجریانی هست و او ، کهیار مطمئن شد ناهید سرش را به زیر انداخته بود

 و گفت : ان دخترش دوختشمبا عشق و نصحیت پدرانه نگاهش را در چ او .است

 .باشم تنگران من حق دارم ،دار و ندار منیم اتو تم -

غریزی که به سهراب داشت غلبه عشق و عاطفه پدر و فرزندی بر عشق  یالحظه

 :کرد، ناهید به پدرش گفت

 .نابابا ج ددونی شما صالح می یهر چ-

، لبخندی پیروزمندانه بر لب نداشترا از دخترش کهیار که انتظار حرفی غیر از این 

 گفت:کرد و آورد و رو به تهمینه 

 .دمینم. من دختر به خرکش دختر حرف بزنه دیگه نبینم کسی بیاد پیش این -

*** 

ایستاده  کنار پنجره آن شب سهرابشروع به باریدن کرد.  شبمهینپس از  یزیرباران

. شب سردی دندیچرخیمدر مغزش  یزیانگشگفت. فکرهای زدیمآبادی را دید  بود و

 دزدهاشب. آن شب، دیرسیمبه گوش  هاسگو صدای زوزه  دیوزیمبود و باد تندی 

 کهیدرحالضعیف نیست و  یهاآدمبود. سهراب فهمیده بود که در دنیای عشق جایی برای 

را پوشید و در آن تاریکی  اشیباران، کردیمغیان و ط دیجوشیم شیهاانیشرخون در 

و  سروصداراه افتاد. آن شب، شبی پر به به سمت خانه گودرز  کورمالکورمالشب، 

گودرز متوجه برخورد  کهیوقت. دندیکشیمدو برابر زوزه  هاسگبود و  ناآرام

ولی  کردیمشد، از خانه بیرون رفت. گلی هم با دقت نگاه  اشخانهبه در  زهیرسنگ

شد و  ردوبدلبین سهراب و گودرز  ییهاحرفنتوانست آن شبح را بشناسد. آن شب 

 خیلی زود سهراب به خانه برگشت.
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 *** 

این  .وارد آبادی شدندبا تشریفات خانواده بازرگان  ،خردادماهاز  شنبهپنجباالخره آخرین 

 گذشتیمتن هم  50از  و تعدادشاند بودن کاروانبا چند قاطر و اسب بلکه یک  بار نه

ورودشان به میمنت  او ،بود دهیفرارسکهیار  یفخرفروشع . موقدهمه بار بودن قاطرهاو 

هانشان تیر و بازرگان با همرا نواختندیم یچنقارهو  چی. سازبه آبادی یک قوچ سر برید

ناامیدانه تر از  کهنداین تیرها قلب سهراب را نشانه رفته بود .کردندیمهوایی شلیک 

هم نبود اشک  صحبتشهم، اگر مادرش از خانه کز کرده بود یاگوشهدر  همیشه

 دانستیم. در آبادی مانده استچرا که  فرستادیمهزار بار به خودش لعنت او . ختیریم

. البرز گله را به پسرش دیدینمبه چشم خود این روز شوم را  گاهچیهسفر بود  در که اگر

ت گرفته بود و به دس کاردیک  و پذیرایی از مهمانان به آبادی آمدسپرده بود و برای 

در جشن  و ماهری بودند شرقی سوارکاران یهاکوهرشتهمردم  .دیبریمگوسفند سر 

و  هابوتهبه سمت  کردندیمو سوارکاری  شدندیم شانیهااسبسوار  کهیدرحالعروسی 

به همین  روزشبانه 6 .کردندیم، تیراندازی کرده بودندکه از قبل مشخص  ییهاسنگیا 

. عده زیادی هم برای گرفتندیمجشن وز شب و ر و مردم رفتیمو  گذشتیم روال

 .بره گوسفند وبرنج و گوشت  ؛خوردندیم مزهخوش غذاهای و آمدندیم یچرانشکم

ه او هم .فقط برای نمردن بود خوردیمهم  اگر زدینم ناهید لب به غذادر آن مدت  

روی حرف پدرش حرفی  توانستینم گاهچیهاز طرفی  .بود دادهازدستامیدهایش را 

به نیست که بخواهد  راجوییکه سهراب آدم ماج دانستیمنیز بزند و از طرفی دیگر 

جسمش را بیشتر از  . سهراب برای اینکه صدای ساز و نقاره روح وخاطرش طغیان بکند

، از شب اول عروسی به بهانه خرید عسل با قاطرش به روستاهای اطراف این آزار ندهد

 دشدهیناپدمرموزی در آن روزها گودرز هم به طرز  .ه بودم رفتشورُ کوهرشتهدریاچه و 

نشان با شوقی . خانواده داماد و همراهابود ، روز آخر عروسیدیفرارسروز هفتم  بود.
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. اد بیاید و بروندو منتظر بودند تا عروس به عقد دام کردندیم سوارکاری ریناپذوصف

که کسی مثل  دیدینمواب هم در خ . اودیگنجینمز خوشحالی در پوست خود ا روزبه

خود را مشغول پذیرایی از مهمانان  و. تهمینه خیلی ناراحت بود ، همسرش شده باشدناهید

آمده بود تا عروس  عقدکنانبه اتاق  د. زمانی که عاقنخورد ن غماز ای کرده بود تا بیشتر

از بیرون  صدای همهمه و داد و بی داد و ه بوددو برابر شد هاتفنگ، صدای را عقد بکند

اینجا  اآلن» :گفتیمدیگری « ؟ان دیگه کی هانیا» : گفتیم. یکی دیرسیمبه گوش 

 و ....« شه خون بپا می

بحثشان شده  شیکه در باغ با عمو یروز از بعد، او گودرز کار خودش را کرده بود

 نیسکونت داشتند و همچن لیا ریکه عشا یخارج شد و به تمام مناطق یبود از آباد

 رایز وصلت بشوند نیشکل گرفتن ا مانعاطراف رفت و از آنان خواست که  یروستاها

گودرز را ، از مردم یاریکه بس هرچند. بود گرفته دهیناد را لیرسم و رسومات ا اریکه

در آن منطقه کم نبودند.  ماجراجومتعصب و جوانان  یهاآدم یلنکردند و یهمراه

 کهاز بزرگان هم  چند تن .، برگشته بودسوارکار که مسلح بودند 40از  شیگودرز با ب

 .کشته شود یتا نگذارند کس کرده بودند یاو را همراهاو شده بودند  یلشکرکشمتوجه 

 و راسانه اریکه، گرفت قرارگودرز  یهایتفنگچدر محاصره  اریکه خانه که یزمان

 یلیمهمانان و سوارکاران ا نیب دیترسیم طرفکیاز آمد. رونیاز خانه ب مهیسراس

 کیتحر یکاف قدربه. مهمانان هم بود شیبحث آبرو گریو از طرف د رخ دهد یریدرگ

 به را خود اری. کهبود خوردههمبه باًیتقر یعروسن جش نیهمچن. و آماده نبرد بودند

 یول خواست که آنجا را ترک کنند هاآناز  تیرساند و با عصبان یلیا سوارکاران

 .رندیگیموصلت را  نیا یه شود جلوختیسوارکاران مصمم بودند که اگر خونشان هم ر

 شیخشم از سرتاپا کهیدرحالبود و  بادکردهگردنش  یهارگگودرز  دنیبا د اریکه

 بود دهیفهم شود. او ریبود تا با گودرز درگ یو منتظر فرصت کردیم قروچهدندان دیباریم
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که روستا را ترک  بودند داده اطالع او بهاز قبل  رایاست ز گودرزسر  ریز یکه همه چ

که  فهماند اریبه که یخوببههمراه گودرز بود  که یلیا دانیسفشیراز  یکی. کرده است

 هم اریکهبکند و  شانیهاخانه یبا احترام راهدهد و مهمانان را بمراسم را خاتمه  دیبا

را ترک  یازرگان آبادخانواده بکار را کرد.  نیهم یزیو خونر خونترس از  لیبه دل

 نیغمگ، ناکام و وردایب را به دست دیبود ناه کینزد کهیدرحالجوان  روزبه وکردند 

با احترام آنان را بدرقه  هم لی. بزرگان اکرد ترک را دالون کاروانهمراه  به اسبش سوار

دشت  یشد که فضا یگردوغبار، متوجه گشتیمبر  سفراز  کهیهنگامسهراب  .کردند

ند به دار یریعشا سوارکارانتمام شده و  یبا خود فکر کرد که عروس .را فرا گرفته بود

 دید سواران یجلو را گودرز و دیبه دشت رس کهیهنگام اما ،گردندیبرمخود  یهاخانه

 زد گفت: یلبخند ،کردیمبه آسمان نگاه  کهیدرحالگودرز  ؛خواست حیتوض او از

 .احتماالً امشب باران بیاد -

 گودرز؟! منظورت چیه -

 .، عاقبتش همینهذارهگزیر پا ب رو رسم و رسومات ایل بخوادکسی که  -

 چی کار کردی گودرز؟ -

 .عروسی بهم خورد -

 خورد؟ به همزدی یا  به همش -

 :تخندید و گف قاهقاهگودرز 

 .رهینمگودرز سرش بره قولش -
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بیشتر و بیشتر شد عروسی ناهید  خوردن به همدرز و کهیار بعد از درگیری بین گو

؛ کشیدند تفنگ هم همیروحتی به  و دادنددیگر یکرا به  هادشنامبدترین  کهیطوربه

 گودرز و سهراب، در آن روزها. تمام شد ایلبا پادرمیانی بزرگان  هایریدرگاین  اما

. گودرز به سهراب اطمینان داد که در مسابقات بیشتر کرده بودندسفرهایشان را 

که اگر ناهید شرکت  گفتیم، سهراب هم دازی امسال او را شکست خواهد دادتیران

 .دیآینم ،نکند

شدن  باکم. رفتیمو  شدیمسپری  سرعتبهیکی پس از دیگری روزهای تابستان  

 قبل هامدتاز  .بردندیم هاکوهرشته سمت را به هاگله، نا، چوپانهادشتعلوفه در 

 .در کوه منتظر این روزها بودند هادزد

به و  کردیمکه همانند یک زن شیون  شدیمصدای ناله مردی از دامنه کوه شنیده 

 :گفتیم ادکنانیفر، آمدیمسمت آبادی 

 .... بدبخت شدم د... بردن دبردن -

 ، تا اینکه خود را بهدیرسیمش بیشتر به گو اشنالهصدای  شدیم ترکینزدهر چه 

مردم طولی نکشید که . دیلرزیمبود و سرتاپایش خیس عرق  .خانه کهیار رساند. البرز بود

خود را از باغ به  هدفیبسراسیمه و خانه کهیار جمع شده بودند. کهیار  آبادی در مقابل



 زیاری/ عروس دشمن 110

 .که اتفاقی افتاده است دانستیمرا دید چهره در هم البرز  و وقتی خانه رساند

 ؟یکنیم ه غلطی؟ این موقع روز اینجا چله کجاست؟ گی شده البرزچ -

 .دویده بودرا تا آبادی  کوهرشته، از دیکشیمنفس  یسختبهالبرز 

 .دبردن کهیار خان ...گله رو بردند...... دبردن -

 کی برده ؟! -

 .دو گله رو بردن د. نمی دونم ... منو به درخت بستندونم .. نمی -

، در نبودم فقط یک عرضهیب» گفت: لگدی به البرز زد و نکهیار آشفته و خشمگی

قطارش را به کمر ، ا برداشت، تفنگش رخانه رفتدرون به  سپس «.مترسک سر خرمنی

زنان به دنبالش  نفسهم. البرز تاخت چراگاه طرفبه سپسشد سوار بر اسب  و بست

شده بود از جوانان آبادی ناراحت  بسیار از این پیشامد کهیدرحالتهمینه  و دیدویم

یا ، پیاده شدند کوهرشتهروستا راهی  یشتر مردم. بکهیار را همراهی کنند تا خواستیم

. هم به آنجا کشاند خانه کهیار به حدی زیاد بود که سهراب را . آشفتگی مقابلهسوار

و از روزهای  که سهراب گودرز را همراهی نکرده بوداین اولین سفری بود  هامدتاز  بعد

، رفتیمخانه کهیار  طرفبهزمانی که سهراب  .گودرز و برزو به شهر رفته بودندقبل 

 و زدیما ناهید و مادرش راحت حرف ب او. نداشت یاخواسته هیچ دیگر زیرا دیترسینم

زود خود را به خانه رساند و سوار بر خیلی  ،را شنید شانگلهوقتی ماجرای دزدیدن 

ا چشمان و ناهید هم ب تاختیم کوهرشته طرفبه. سهراب رفت کوهرشته طرفبهاسبش 

از سرعت خود کاست متوجه ناهید شده بود  کهیوقت. سهراب تاختیمگریان به دنبالش 

ت کرده اولین بار بود که در تنهایی مطلق همدیگر را مالقا هاآن .به او برسدناهید تا 

 کردیممود گرفته بود و طوری وانمضاعفی کنار سهراب روحیه در ناهید از بودن  بودند.

 :که چیزی میانشان نیست

 .می میرهو دق می کنه  ،پیدا نکنه ، اگر گله روبرای بابام نگرانم -
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، فکر نکنم کسی بتونه این گله مثل کف دستم بلدم ور ن این کوهستانم .نباشنگران  -

 .ود از کوهستان خارج بکنهز رو

 .پس زود باش بریم -

 باهات حرف بزنم. ، می خوام یه کمعجله نکن -

 االن! -

 .نیادموقعیتش پیش  وقتچیهیگه . شاید دآره ... همین االن -

 ؟بگو رو ب حرفتخ -

خوام نظر خودت رو  ، مهم نیست اصالً که بابات قبول نکنه فقط میمن دوستت دارم -

 .بدونم

دارد، قطره اشکی در چشمان ناهید  ید گفت که او را دوستهزمانی که سهراب به نا

 سهراب مجدداً گفت: ،شدسرخ رنگش  درخشید و

 .نه جواب بابات ،جواب خودت برام مهمه -

 گفت: ،گل انداخته بود شیهاگونه کهیدرحال ناهید

 .ا زودتر بریم بابا حالش خوب نیستسهراب بی -

 اورحم جای عشق را در دل احساس ت غمگین شد و سهراب از لحن سوزناک ناهید

. سهراب جواب دلخواهش زدیمبا سهراب حرف  نیچننیااهید . اولین بار بود که نگرفت

و البرز  اریکه .رفتیمناهید  و پیشاپیش تاختیماسبش را  لبخندزنان را گرفته بود و

د ردی از گله یا دزدها هر چه کوشیدند نتوانستن .محل دزدیده شدن گله رسیده بودند به

منتهی به روستاهای اطراف دریاچه را  هایمسیر اشیشکار. کهیار با دوربین پیدا کنند

کهیار  .رسانده بودند هاآنهم خود را به  . مردمکه نبود اما هیچ اثری نبود ،زدیمدید 

 :گفتیمو  زدیم، داد جلوی خشم خود را بگیرد توانستینم

 .دآ بر می اهاین کار ، فقط از اونکار خودشه . به خدا قسمودرزهکار گ -
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 یکی از حاضرین گفت:

 .بهانبه درفتن پریروزگودرز و برزو همین  -

 !شهر دباشنرفته که از کجا معلومه  .بر میادکه بگی نور هر کاری ااز اون ج -

سهراب  .رسید هاآن آمد تا به اوسر  پشتهم، ناهید سهراب هم خود را به بقیه رساند

درهمش ، پیرمردی که از چهره آن درماندگی و بدبختی ندیده بود هیچ زمان کهیار را به

 :شهامت گفت آمد و با شیپبه او. دیباریمس و ناامیدی یا

چهار نفره  -به گروههای سه بهترین کار اینه که ،دزیاد دور شده باشن دا نمی توننهدزد -

بزنند و به سمت گرمسیر رو دور  کوهرشته، دزدها ممکنه شیمباز هم جدا  تقسیم بشیم و

 .بگردیم . پس بهتره که با دقت همه مسیرها رودرفته باشن

، کامالً خود را به سهراب سپرد کردیمسهراب گوش  یهاحرف کهیار که با دقت به

 .پذیرفت اشگلهرا برای پیدا کردن و نقشه او 

 کردندیم سؤال، دندیدیمکه در مسیر  یهرکساز  .گشتندرا  هاکوهرشتهتمامی  هاآن

 هم هوا و یچ خبری از دزدها نشداما ه ،انداختندیمدورتر دوربین  یهاکوهرشتهبه  و

آفتاب را زیر نظر داشت که ، دتریناام. کهیار از همه رفتیمبه تاریکی  رو کمکم

که بقیه هم  متوجه شدقتی و و بود هاکوهرشتهدر حال محو شدن در پشت  سرعتبه

 .به آبادی برگشتند ،اندشدهخسته 

از  کوهرشتهدو باریک، جایی که  یاتنگه، در وستاهای اطراف دریاچهدر شرق ر

یک بره  هاآن. کردندیمسابی از خودشان پذیرایی ، گودرز و برزو حآبادی فاصله داشت

. برزو خوردندیمو  کردندیمکباب  سپس آتشی به راه انداخته بودند و دهیسربر فربه را

 گفت: نگران بود، کهیدرحال

 ؟گودرز کنه به نظرت کهیار داره چی کار می -

 مرده!تا حاال  فکر کنم -
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 .کنه ونم که فقط به ما دو تا شک مید با شناختی که از عموت دارم می -

 .ز این حرفاما ترزرنگ، من نگران نباش -

 ؟هدار چرانه است و نیاز به رسگ، این گله اینجا گله رو بخوابانیمتا کی باید  -

 .تا فردا -

 می ور ، هر دوتامونکنه م رحم نمیه رو دزدیدیم، کهیار به مناگر بفهمه که ما گله  -

 .فرسته زندان

لبخندی  خوردیم بااشتهاتکه بزرگی از گوشت کباب شده بره را  کهیدرحالگودرز 

 زد و گفت:

 .بهبهان میرسیم. فردا تو راهیم دوروزه اآلنما  -

کهیار و سه  دن سپیده کهیار و مردم آبادی دوباره راهی کوهستان شدند.یپس از دم

 طرفبهرفتند، گروهی  شدیمکه به گرمسیر منتهی  ییهاکوهرشتهتن دیگر به سمت 

راه به شمالی  یهاکوهرشته طرفبه، سهراب و بقیه هم شرق طرفبهغرب، گروهی 

متوالی  صورتبهر هوایی . قرارشان این بود که هر کس گله را پیدا کرد سه تیافتادند

. او پرداختیمبین راه از بقیه جدا شد و تنهایی به جستجو . سهراب کندبشلیک 

بوی کباب برزو را ببیند متوجه  گودرز و آنکهیش از پبه شرق دریاچه رسید  کهیهنگام

 رساند: هاآنعصبانی شد و زود خود را به پس  .بره شد

 گودرز... قرارمون چی بود؟ یآها -

 ؟شدهچی  -

 این استخونها تو نقشه نبود! -

 ؟!میریبمگی رسنداشتی اینجا از گنکنه انتظار  - 

 .خوشی نداره وروزحالیار اصالً ، کهترسمیممن  -

 .نترس به این راحتی نمی میره -
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 برزو گفت:

 .هزودتر از اینجا بریم تا رسوایی به بار نیومد بیا .گودرز، سهراب راست میگه -

 .نمی فهمه کسچیه، نگران نباش -

. با بسیاری از مردم به آبادی برگشتند و گشتندیمناامیدانه  همراهانشکهیار و  

 اوشت. خبری که دیگر هیچ امیدی ندا او. به آبادی برگشت ، کهیار همتاریک شدن هوا

کسانی هم که با سهراب بودند گفته بودند که  .نیامدن سهراب بود کرده بود ترنگرانرا 

مادر سهراب  .ه بودو به سمت روستاهای اطراف دریاچه رفت جداشده هاآنسهراب از 

. در آن شب سهراب دیکشیمدانه انتظار به خانه کهیار آمده بود و ناامی تمام انینگربا هم 

 کهیار طریقی به از گوشت بره بخورد که پول آن را بعداً به شرطی حاضر شدبه 

 .کردند که از گله مراقبت کنند میسشب را تق هاآن بعد از خوردن شام، .برگردانند

 که از قبل داشت، و شیطانی زیآموسوسه ، افکارنوبت نگهبانی گودرز رسید کهیهنگام

 ما اکسی نفهمیده که گله رکه تا حاال » :کردیمبا خودش فکر  .گذشتندیماز جلویش 

 «.میبه سمت قمشه حرکت می د اصبح گله ر بشهسهراب راضی  ر، اگدزدیدیم

 از گله نوبت نگهبانی سهرابزمانی که  و خود را بگیردگودرز نتوانست جلوی 

 گفت:رسید به او

تو  ه، البته اگکسی به ما شک نمی کنههم  ور ، بقیه راههندید تا اینجا کسی ما رو -

 بخوای؟

 منظورت چیه گودرز؟ -

می تونیم  متا آخر عمر و هیچی نیاز نداریمبه ، دیگه ببریم شهر بفروشیم اگه گله رو -

 .کنیمببا آرامش زندگی 

 ؟می شهقول و قرارمون چی  پس ،گی گودرز میداری هیچ معلومه چی  -

 .که نظرش عوض بشه ولی امیدی به کهیار ندارم !یادم نرفته نه ... -
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 :ب را بیشتر ناراحت و ناامید بکنددوست نداشت سهراگودرز 

روز دیگه اینجا  سه -دوهم تا  ، من و برزوبح زود گله رو بردار و ببر آبادیفردا ص -

 .آبادی میآیم، بعدش با هم بودیمما تا کسی بویی نبره که  می مونیم

به راه  شمالی یهاکوهرشته، کهیار و البرز ناامیدانه به سمت پس از دمیدن سپیده

از اول هم . گودرز و برزو رنجاندیمبیشتر کهیار را  سهراب هم شدنگم .افتاده بودند

وقتی از تنگه بیرون . تا گله را به سمت آبادی ببرد کردندیمصبح سهراب را کمک 

. گودرز شک کرده کردیمرا دنبال  هاآن، شبحی رفتندیم کوهرشته آمدند و به سمت

گله گرسنه به سرگرم روانه کردن  کهیدرحال. هاستآندر حال تعقیب که کسی بود 

بهترین فرصت ، . کاووسدندیکشینمدیدند که انتظارش را  ، کسی رابودند کوهرشتهسمت 

لبخندی شیطانی بر  کهیدرحال کاووس .بگیرد را پیدا کرده بود تا زهر چشمی از گودرز

هیچ راه  ده بود ورا دی هاآنهرسه  دیگر دیر شده بود کاووس ،آمد به پیش لب داشت

 .داشتندگریزی ن

 .دونستم کار خودته بهبهان باشی، می اآلنخان ... تو که باید  گودرز بهبه -

ز ، سهراب هم مات و مبهوت مانده بود، گودربود و حرفی نداشتشده برزو شوکه 

 :با عصبانیت گفت

 بر خرمگس معرکه لعنت. -

 انتظار دیدن منو نداشتی، نه! -

 ها....؟؟یکردیمپس داشتی ما را تعقیب  -

 چون می دونستم کار خودته. بله... -

 گفت: سپس به سهراب نگاه کرد و

 .ا دستت تو یه کاسه استهتو هم با دزدسهراب خان تو دیگه چرا؟  بهبه -

 ، گفت:کاووس از تمامی ماجرا خبر داردبرایش مثل روز روشن بود که گودرز
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 رسه بدبخت؟ چی به تو میخب! . 1یدارگه هفت سوراخ  کش به کف گیر می آب -

ی که منتظر همچین روز. میدونی چند ساله  ...اما جیگرم خنک میشه ،رسه هیچی نمی -

 .و بگیرمر حالتهستم تا بتونم 

 گفت :پس ، شده با کاووس راه بیایند طور کهسهراب دوست داشت هر 

 .دزدیده بودیم که اینجا نبودیم ، اگه ما گله رویکنیمتو داری اشتباه  -

، دیگر ه بودرا تعقیب کرد هاآنفهماند که از روز اول  هاآنکاووس به  نکهیبعدازا

مار خورده بود که  قدرآنبود و  هاکوهستانمرد گودرز اما ؛ حرفی برای گفتن نداشتند

 .نیست برداردستوس به این راحتی که کاو دانستیمافعی شده بود. او 

 عرضهیببه چشم یه  چی گیرت اومد؟ کهیار تو رو ،تو دو سال چوپان عموم بودی -

 .ش بگوا هشه برو و ب جیگرت خنک می . اگهالبرز رو آورد به جات آخر هم. دیدیم

 .دسهراب و برزو هیچ گناهی ندارنون چ ،دزدیده فقط بگو که گودرز گله رو

نه از  و خوشی از کهیار داشت نه دل او .را در فکر فرو بردکاووس گودرز حرف

زمانی که به گلی عالقه  زیرا گودرز را به این راحتی ول بکند. ولی دوست نداشت گودرز

 .ه بودگودرز به ضررش تمام شد پا پیش گذاشتن، داشت

 :گفت یزبانچرببا گودرز مجدداً 

با ما باشی برات  رده، ولی اگ یار حتماً هدیه کوچکی به ات میکهبا این خودشیرینی  -

دم که من و سهراب کل  قول می جانیهممی خوای زن بگیری،  فرداپستو فردا  .بهتره

ببری آبادی هم از  با سهراب گله رو راگ و از شهر برات بگیریم.ر جهیزیه عروسیت

 .میکنیمت کمک ه او هم ما ب یریگیمکهیار هدیه 

فهمید که  در فکر فرو رفت. او مدتیطوالن، با سکوتی با چشمانی حریص کاووس

                                                 
 . منظور تو خودت دزدی.دارد شتریب مراتببهرا  بیخودش همان ع کهی کس 1
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به همراه پس موقعی که مطمئن شد  برایش سود بیشتری دارد همکاری بکند هاآناگر با 

 .سمت آبادی روانه کردندگله را به سهراب 

 .توقتی کهیار نه اثری از گله و نه اثری از سهراب یافت ناامیدانه به آبادی برگش

و منتظر آمدن  ختیریم اشک هاآنخانه  نگران مادر سهراب بود که در مقابلخیلی  او

و دزدیده شدن گله کهیار  تن سهراباز رف نیم روزو یک  روزشبانه. یک بود پسرش

 .ی مرده باشد نوعی ماتم برقرار شددر خانه کهیار بدون اینکه کسو  گذشتیم

این تفنگ » :شد. با خود فکر کرد شلیک سه تیر بدون وقفه موجب آشفتگی کهیار

. ستندینگریمرا  کوهرشتهآمدند و بیرون  شانیهاخانهآبادی از  همه مردم«. چی کیست؟

 500بیش از  یاگله. آمدیم که گله کهیار بود .بلند شده بودزیادی به هوا  گردوخاک

مک البرز به استقبال کپاهایش سست شده بود به  کهیدرحال اریکه .گوسفند و بز رأس

 کهیار را گرفته بود رشانهیزبا دست  کهیدرحال. البرز کردینمهنوز باور و  رفتیمگله 

 .ستبه او اطمینان داد که گله خودش ا

 سهرابه! -

ر مردم شد متوجه حضو کهیهنگام کاووس .در حال رفتن به استقبالش بودند همه

 ترعیسرکه به دست داشت گله را  یاترکهیی با برای خودنما ،ندیآیمکه به سمتشان 

 :گفتیمو  دادیمحرکت 

 البرز هوی...البرز هوی... .مال . برکت ببینیهی برکت ببینی -

ناهید  .دیدیماو را به چشم یک قهرمان  ، کهیارتی سهراب گله را تحویل البرز دادوق

، ولی وس را به خانه دعوت کردندسهراب و کاو هاآن. و مادرش هم خوشحال بودند

، نبود برداردستر کهیا اما رودیمگفت که به خانه خودش  سهراب که خیلی خسته بود

سهراب و مادرش  .کنندباز آنان پذیرایی  حتماًکه  کردندهید و مادرش هم پافشاری نا

هراب س کهیوقت وارد آن خانه بزرگ شدند اما این بار با اصرار کهیار. باهمدیگر  بارکی
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 :، کهیار گفتدینوشیمدوشادوش کهیار چای 

 .نجام دادیا برامبرگردوندی، کار خیلی بزرگی  ما منو به ییداراتو تمام  -

 ا گله روهنرسیده بود دزد موقعبهگر کاووس ا .کهیار خان نمی تونستم ییتنهابهمن  -

 .برده بودند

ریک بود و نحوه گرفتن گله از دزدها کرده بود که در این کار شکاووس هم باور 

 برای کهیار تعریف کرد. موموبهرا 
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11 
. در بین مردم شدیمزیادتر  هم کشاورزان وجوشجنب ،خرمن روزهای دنیفرارسبا 

کشاورزی بیشتری دارند از دیگران کمک  یهانیزمه رسم بر این بود که کسانی کدالون 

 دندیدیمهمدیگر را  هامدتبعد از این کار بی گاری بود اما در عوض  هرچند. گرفتندیم

روزها از پیر و جوان گرفته تا کودکان پیش از دمیدن  آن. همه مردم در زدندیمو حرف 

. کردندیمکار آفتاب و تا غروب  شدندیمو راهی مزارع  شدندیمر سپیده از خواب بیدا

و  چراگاه گوسفندان به یزودبه زارهاگندم. این دادیمرا زیبا جلوه  زارهاگندم وزش باد

 گستره .منتظر چنین روزهایی بودند از قبل چوپانان ایو گو تبدیل خواهد شد بزها

شمال آبادی بود و  یهاکوهتا آبادی جنوبی  یهاکوهکشاورزی کهیار از دامنه  یهانیزم

از آبادی کهیار قطعه زمینی داشت.  در هر نقطه کهیطوربهپراکنده بودند  هانیزماین 

 ،قبل از برداشت محصول کهیطوربهفصل برداشت محصول برای کهیار فرق داشت 

داشت محصولشان بودند و یا کار بر کاریبو به کسانی که  دیبریمگوسفندی را سر 

و  حرف کهیار خریدار داشت .که به کمکش بیایند دادیماز قبل اطالع  بود شدهتمام

درختان سایه  زیرو  زدینم دیوسفاهیسبه  دستهمر . کهیاحتی پیرها آمدندیمهمه 

هم رفتار کهیار  .کردیمرا بهانه و فرسودگی البته پیری ، کردیمو چای دم  نشستیم

روز  خواستندیمفقط  هاآن. درواقع آوردندینمو به روی خوشان  برای مردم عادی بود
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کارگر برای  10تا  7. هر روز بیش از انند تا کارشان تمام شود و بروندرا به غروب برس

، آبگوشت که معموالً رای آنان بهترین نهار را می پختو تهمینه ب کردندیمکهیار کار 

 رغمیعل. ناهید هم غذایی جز این را انتظار نداشتند . کارگران همبود گوسفند کبابوپلو 

و اعتراض دست از غرولند  گاهچیه، اما کردیمبه مادرش کمک  اشیباطنیل م

کردن و انبار  یکوبخرمنکهیار تا  یهانیزم درو کردن محصولفاصله بین  .داشتیبرنم

را  شانیگرددوره یاسفرههم سهراب و گودرزآن روزها . دیکشیمروز هم طول  20تا 

که بیشتر  ندکم بود یقدربههر دو  یهانیزم. و مشغول خرمن شدندبودند  متوقف کرده

 .بردینمروز زمان  چهار سهاز 

دختر  بود متوجه شد اشلهیطومشغول پر کردن کاه دان  کهیوقتیک روز سهراب 

ت و گف رفت اوبه سمت  راستکیر البرز . دختدیآیم اشخانهکوچک البرز به سمت 

 کردیمعرق چکه  اشیشانیپاز  کهیدرحالسهراب  «.کهیار گفته فردا بیا کمکمون» :

از سهراب کمک ین اولین بار نبود که کهیار ا «.آمیم حتماً بگو چشم»: گفت درنگیب

ب، روابطشان توسط سهراکهیار از دزدها گله  گرفتناز ماجرای بعد  هاآن. خواستیم

 مورد ستان یزارهاشهیباز  یکیدراز سفرهایش  یکیدرسهراب  کهیطوربه بهتر شده بود

آن درد پایش  واسطهبهکه  کردتقدیم به کهیار گرازی را شکار کرد و پوست آن را 

هم پولش را  وقتچیه، همچنین در بهبهان یک اورکت برای او خرید و تسکین یافت

 یهانیزم طرفبهو روز سهراب صبح زود داس خود را برداشت  . فردای آننگرفت

او قبل از اینکه  .اشت که فقط با داس خودش درو بکند. سهراب عادت دکهیار روانه شد

ن هم بقیه کارگرا برسند کار خودش را شروع کرد. به مزرعه کهیار و بقیه کارگران

که صبحانه  آمدیمزمانی او  ،آمدینمآن موقع صبح  اریکه پیدا شد. شانسروکله کمکم

ی مگر اینکه بخواهد گلوی کردینمسهراب موقع درو کمرش را راست کارگران را بیاورد. 

 ترعیسر اودر درو کردن از  کسچیهبادی در آ، همچنین تازه کند یا جایش را تغیر بدهد
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 توسط زنان پشتهپشتهسپس  گذاشتندیم همیروو  دندیچیمرا  هاخوشه کارگران .نبود

همه  .شدندیمجمع  یکوبخرمنبرای  یاگوشهدر  پشته کش که تعدادشان کم هم نبود

سهراب تنها کسی بود که باور کرده بود  .دندیدیم ماد کهیاردا عنوانبهرا سهراب  مردم

سنگ از پای ها پیش در بویر احمد با خرسی درگیر شده بود و خرس را با که کهیارسال

. کهیار ناهید و آفرین نهار را آوردند مثل روزهای گذشته .رسیدموقع نهار  .درآورده بود

پهن  گالبی وحشی زیر سایه درخت سفره راو  کردیمچیدن سفره به آنان کمک  در

مدند و سهراب یکی پس از دیگری آ ن گرسنهکرد سپس کارگران را صدا زد.کارگرا

را به  هاآنو  گفتیم. کهیار به همه خدا قوت و خسته نباشید بود هاآنآخرین نفر 

 آفرین و ناهید غذا را کارگران گرم صحبت کردن بودند و .کردیمسمت سفره هدایت 

 .. وقتی سهراب رسید کهیار او را گرم گرفت و کنار خودش نشانددندیکشیم هاآنبرای 

ناهید  .سپس کهیار از ناهید خواست که برای سهراب دوغ بیاورد ،سهراب نفسی تازه کرد

 .آوردخنک  برای سهراب دوغزود  بودند، انداختهگل شیهاگونه کهیدرحال هم

. کار تمام بشود دوست نداشت سهراب روزهای زیادی را برای کهیار کار کرد و اصالً 

 توانستندینمکه دو نفر هم  ییهاپشته، گرفتیمبزرگی  یهاپشتهدرو کردن، از او بعد 

، شدندیمتمام  هاپشته نکهیبعدازا. بردیمرا سر خرمن  هاآنآن را بلند بکنند. سپس 

رز یک روز هم گود .شدیممشغول  یکوبخرمنو به  بستیمزیادی را به هم  یهااالغ

. گودرز در اطرافش آفتابی بشود کهیار هم دوست نداشت که ، البتهبه کهیار کمک نکرد

برای تهیه نهار برای باز شد و به تهمینه  پایش به خانه کهیار کمکم هم مادر سهراب

جشنی دیگر در  یزودبهکه قرار است  دانستندیم. همه مردم کردیمکمک کارگران 

 .آبادی برگزار شود و خوشحال بودند
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12 
با الک مشغول  قبل از دمیدن سپیده از انبار خانه یک گونی آرد بیرون آورد و اطلس

از  یگروههمفتاب طلوع آاز بعد  .دادیمانجام  ودلجاناین کار را با  . اوبیختن آرد شد

خمیر را  یهالگنزنان که از قبل قول کمک کردن داده بودند، به خانه سهراب آمدند و 

پر از آرد و آب و نمک کرده و شروع به چانه کردن خمیر شدند و سپس نان عروسی 

. چند تن از زنان هم برای تهیه هیزم عروسی راهی کوهستان شدند. قرار بود پختندیمرا 

برای  روزها که جشن عروسی در آخرین جمعه از تیرماه برگزار شود. عده زیادی آن

سهراب و گودرز هم تمامی جهیزیه را از  .کردندیم یشمارلحظهروز عروسی  دنیفرارس

. ناهید در خانه مدام لباس شهر خریداری کرده بودند و به خانواده عروس تحویل دادند

و به همراه آفرین  رفتیمزیادی مقابل آینه راه  یهاساعتو تا  دیپوشیمرا  اشیعروس

از خودش و  داشتیبرمر خریده بود را یا دوربین عکاسی که سهراب از شه دندیخندیم

 .گرفتیمعکس 

سهراب و مادربزرگش چند روز قبل از عروسی خود را به همراه  یهاییدا

از لردگان به دالون رسانده بودند و قبل از موعد مقرر شروع به جشن و  شانیهاخانواده

بود، زیرا هم برادرانش در  ترخوشحالپایکوبی کردند. مادر سهراب آن روزها از همه 

قبل از شروع جشن  شبکی. تنها فرزندش را زن بدهد خواستیم کنارش بودند و هم
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کرد.  قطعهقطعهرا  هاآنرا سر برید و گوشت  عروسی گوسفندانعروسی، گودرز تمامی 

. برزو هم به کمک سهراب کردندیم یبندبستهرا در گونی  هاگوشتگروهی از زنان هم 

. کمی کردندیمدرست  هاگیدموقتی برای چیدن  یهااجاقو  کردیمرا خورد  هازمیه

 .کردندیمتر هم خانواده کهیار خانه بزرگشان را برای پذیرایی از مهمانان آماده  طرفآن

کوچک  یهاچشمنه سهراب از خواب بلند شد و با تاریک و روشن صبح بود که ن

با  در تنهایی بود که هاسال. پیرزن دیکشیمرا سرک  جاهمه، دیدیم زحمتبهخود که 

. طولی نکشید که از اوالد است ترنیریشاو اعتقاد داشت که نوه  .زدیمرف خودش ح

 پاچهکلههم آن موقع صبح به آنجا آمدند تا و نیلوفر  بقیه هم از خواب بلند شدند. گودرز

که بوی  کردیمسهراب رفیق شده بود، تعریف  یهاییدابخورند. گودرز که خیلی زود با 

همچنین  .دندیخندیم قاهقاه، حس کند و تواندیمگوشت بره را از چند کیلومتری هم 

اول صبح با دیدن سهراب از  گودرز اعتقاد داشت که شکم مرد قلب دوم اوست.

مادربزرگ، مادرش، گودرز و بقیه خویشاوندانش که خوشحال بودند فهمید که بهترین 

به جان  هاچراگاهکه با گودرز در  کردیمفکر  ییهاسالاست. به  اشیزندگروز 

 که نکرد. هایازخودگذشتگاما حاال گودرز برایش چه  افتادندیمهمدیگر 

. شدندیمجلوی خانه کهیار جمع  دستهبهدستهبا شنیدن صدای ساز و نقاره، مردم 

حتی از روستاهای اطراف دریاچه که  آمدندیم هایآبادعالوه بر دالون از تمامی  هاآن

تمامی جوانانی که  .بده بستان داشتند باهمو  شناختندیمرا سهراب و گودرز  هاآنهمه 

مده بودند البته امروز برای قبالً به همراه گودرز به خانه کهیار یورش برده بودند هم آ

که  شدندیممجبور  هاآنو  شدیمبه تعداد مهمانان افزوده  هرلحظهمده بودند. جشن آ

پهن بکنند تا  هاخانهدیگر ببرند و یا فرش و قالیچه در بیرون از  یهاخانهمهمانان را به 

کافی غذا پخته  قدربهدرستی داشتند و  ینیبشیپمهمانان بنشینند. هم کهیار و هم سهراب 

ر بلند شد عده زیادی از مهمانان صدای ساز و نقاره در حیاط خانه کهیا کهنیهم بودند.
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 آمدینمو اصالً مجالی پیش  کردندیمن جمع شدند و چوب بازی بخصوص جوانان در میدا

 بکنند. یبازدستمالکه زنان و دختران بتوانند 

و  داشتندیبرنمغذا  یهاگیدچشم از  آشپز زنان تر، جلوی خانه سهراب، طرفآن

و بوی  . عطر برنجکردندیم ادیوزکمرا  هاآنو آتش  دندیچرخیم هاآنمدام باالی سر 

به پا داشتند تا دل آتش جلو  داروصلهکودکان را که تبان های پاره پوره و  کباب بره

ردن گوشت . گودرز و برزو هم مشغول کباب کدندیکشیمو ناامیدانه انتظار  آوردیم

میدان مسابقه هم  یک سال پیش درکه  یدانیسفشیربودند، همان  بره برای مهمانان ویژه

برزو ، دیخندیم قاهقاهو  بردیمکهیار لذت  یهابره. گودرز از کباب کردن حضور داشتند

 یهاییدانوبت به هنرنمایی  .کردیماو را همراهی  جریان چیست دانستیم که هم

و با  کردندیمجلوی مهمانانی که در خانه کهیار بودند سواربازی  هاآنسهراب رسید، 

 هادرهو از روی  رفتندیمبا سرعت باال و پایین  بزرگکوچک و  یهاتپهاز  شانیهااسب

و دوباره با یک جهش  شدندیماز اسب پیاده  هااسبو یا در هنگام تاختن  دندیپریم

 آموخته بود. هاآنرا قبالً از  هنرها. سهراب این شدندیمسوار آن 

ب و گروهی از زنان، دختران و مردان که جلودارشان سهراو  دیفرارسوقت نهار 

وارد خانه کهیار در دست گرفته و  را آبگوشت یهاکاسهبرنج و  یهاینیسگودرز بودند، 

دیدنشان کل و سرود را از سر گرفتند.  محضبه ی که در خانه کهیار بودندشدند. زنان

مهمانان بودند. غذا زیاد  یهادستچند تن از مردان هم با آفتابه و لگن مشغول شستن 

 ینشدنوصف ییبااشتها. مهمانان و سبزی دوغ ،بگوشت، ماست تازه پونه زدهبود، برنج، آ

دوربین عکاسی را از ناهید گرفت و از مراسم  هم . سهرابدندینوشیمو  خوردندیم

 دندیدیم، بسیاری از مردم اولین بار بود که دوربین عکاسی را از نزدیک گرفتیمعکس 

که به شهر رفته بودند و قاب عکسی داشتند. ناهید هم به همراه آفرین از  یمگر کسان

. کاووس هم آمده بود و داشتیبرنمو چشم از سهراب  زدیمایوان خانه مهمانان را دید 
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را به تفنگ  هاآنکه به همراه سهراب با دزدها درگیر شدند و  کردیماز خودش تعریف 

و از  خوردیمنشسته بود و با آرامش تمام نهار  دانیسفشیربستند. کهیار در کنار 

غذا به حدی زیاد بود که اطلس بخشی از غذا  .کردیمخاطرات خودش در قمشه تعریف 

ن بار غذا کودکان چندیبخورند و حتی  ببرند و بعداً شانیهاخانهرا به مردم داد تا به 

 .خوردند

مد و منتظر بودند آ عقدکنانبه اتاق را گرفته بود داماد زیر بغلش  کهیدرحالعروس 

و مردم  زدندیمتا عاقد بیاید. زنان و دختران پشت سر عروس و داماد ایستاده بودند و کل 

. زنان هم رفتندیمو  آمدندیم عقدکنانبا هدایایی که از قبل آماده کرده بودند به اتاق 

بیرون  .ند از قبل به خانواده داماد داده بودندبود زدهگرهسربال چارقد خود پولی را که 

. گروهی از مهمانان هم کردندیمو جوانان چوب بازی  نواختیماز خانه ساز و نقاره 

. کردندیمجمع شدند و به اهدافی که از قبل تعیین کرده بودند تیراندازی  یاگوشهدر 

 بودند. هااالغو  قاطرهادیگر هم مشغول بار کردن جهیزیه عروس پشت  یاعده

 اریچشم به خانه که یریناپذوصف یتر درست پشت تپه، اطلس با خوشحال طرفآن

 یبازدستمال زیآمجنونهم  سهراب ننه دوخته بود و منتظر بود که عروسش از راه برسد.

هم آن روز خوشحال بود و  نهیتهم .ردیاو را بگ یجلو توانستینم کسچیهو  کردیم

 شهیو هم رفتینم یدخترش راه دور رایز زدیم موج اشچهرهاز اول مراسم در  یشاد

 بود. ششیپ

ناهید  و سهراب درآورد، گودرز اسب سهراب را جلوی عقدکنانبعد از پایان مراسم 

هم چارپایانی بودند که  هاآنپشت سر  گرفت.را سوار آن کرد و افسارش را به دست 

تصمیم گرفتند حرکت کنند گودرز دوربین  کهیوقت. کردندیمجهیزیه عروسی را حمل 

را به دست گرفت و از کهیار خواست که به سهراب و ناهید ملحق شود، کهیار هم با 

 لبخندی که بر لب داشت کنار اسب آمد و دست به گردن ناهید انداخت.
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اب که به سهر یمعنادارگرفت و با لبخند  هاآن طرفبهگودرز دوربین عکاسی را 

زمانی که سهراب از راز نهفته بود:  انکه در آن هزار یاخندهعکس گرفت.  هاآناز  زد،

برای آزادی گودرز همراه برزو به بهبهان رفته بود، تا آن شب سیاهی که به گودرز 

گله کهیار را بدزدند و طغیان  بعدازآن د ونپیشنهاد داد که مردم را علیه کهیار بشوران

 دیفرارسلحظه وداع  .، سهراب هم به نشانه همدستی در جرم لبخندی به او تحویل دادکنند

 نواختندیم یچنقارهگریان دخترش را به سهراب سپرد. ساز چی و  یهاچشمو تهمینه با 

و گودرز، برزو و کاووس  رفتیم اشخانه طرفبهو سهراب افسار اسب را گرفت و 

و با خوشحالی آماده رسیدن  دییپایم. مادر سهراب هم از دور آنان را آمدندیمدوشادوش 

 .دندیکشیمو کل  آمدندیم هاآنپشت سر  یبازدستمالآنان بود. زنان و دختران هم با 

عروس از اسب پیاده شد، گودرز کاردش را از غالف  به خانه سهراب رسیدند و کهنیهم

 را سر برید. یابرهخارج کرد و 

مهمانان خانه را ترک کردند، صدای  کهیوقتتر در آن خانه بزرگ  طرفآنکمی 

پاره  یهاتنبان کودکان با کهیطوربهر کرده بود، کهیار، گوش فلک را ک هیو گر هقهق

و  دادندیمو او را به همدیگر نشان  دندیکشیمبه طرفش دست  داروصلهپوره و 

 . حق داشت کهیار هیچ پسری نداشت.دندیخندیم

 

پایان



 

 

 

 

 
 


