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 محمود پوالیی -امشب با عشق تو می میرم 

 

 مقدمه:

 

این قصه نیست، رمان و افسانه نیست،  این داستان واقعیتی است که از جلد هفتم دفتر خاطرات من، با دقت و حوصله 

 فراوان بازنویسی شده است.

ات خویش می نگاشتم، باور آن زمان که این خاطرات را با صبر و شکیبایی و با ذکر تمام جزئیات در دفتر خاطر

 نداشتم که روزی بتوانم یا بخواهم آن را به صورت رمان به دست چاپ بسپارم.

با وجودی که در خلق این داستان، حضور دائمی داشته ام، اما شرایط آن طوری بود که من هرگز قهرماناناصلی 

 داستان را تا زمانی که در قید حیات بودند به چشم خود ندیدم!!

آن زمان اتفاقاتی برای من پیش آمد که توانستم قدم به قدم و سطر به سطر در مسیر یک داستان بسیار جذاب و در 

هیجان انگیز قرار بگیرم. به خوبی به یاد دارم آن گاه که در جریان این داستان قرار گرفتم و بی محابا در جهت ضبط 

 تی گاهی آرزو می کردم که:آن تالش می کردم، چگونه تحت تأثیر واقع شده بودم و ح

 ای کاش شبیه قهرمان قصه خود بودم!

گرچه این تنها آرزویی بیش نبود و من هرگز در جایگاه قهرمان داستان قرار نگرفتم ولی این احساس تا مدتها 

 همراه من بود و ذهن آشفته ام را به خود مشغول نموده بود.

پیش روی شماست  "امشب با عشق تو می میرم "ن دور من با نام اینک داستانی دیگر از خاطرات گذشته نه چندا

 شاید که بتواند خاطره تلخ یا شیرینی را در ذهن شما هم زنده کند.

 

 نویسنده

  1-1فصل 
 

سال سن بیشتر نداشت مچ دست چپ خودش را باال اورد و به ساعتش نگاهی کرد و آهسته زیر  82مرد جوان که 

 لب گفت:

 صبح! 5/9 _

چند لحظه دیگر به ابتدا میدان شوش می رسید، هوا بسیار گرم و نفس گیر بود در این موقع روز که اوایل مرداد ماه 

بود مردم بی توجه به گرمای طاقت فرسای هوا به کار و روند روزمره زندگی مشغول اند سمت چپ خیابان منتهی به 

مین ریخته بود و در حالی که عرق می ریخت و آن را هل میدان، مرد مسنی که روی چرخ دستی مقداری خربزه ورا

 می داد و گاه گاهی فریاد می زد:

 خربزه های ورامین، خربزه های شیرین! _

ساله او با صورت عرق کرده ایستاده بود و از قرار معلوم در حال مراقبت از خربزه ها  18جلوی چرخ دستی پسرک 

 :بود او هم مرتب مثل پدرش فریاد می زد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – با عشق تو میمیرم امشب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3  

 

 خربزه های ورامین، خربزه بخور حظ کن، پول نداری قرض کن!! _

مرد جوان همچنان که این صدا و چندین صدای نامفهوم دیگر را می شنید به طرف صف اتومبیل های شخصی جلو 

 رفت، یکی فریاد می زد:

 ورامین، ورامین! _

 55ی داد آن ها قصد رفتن داشتند کم کم زن در آن جا فقط یک زن و مرد ایستاده بودند و آن طوری که نشان م

 ساله ای که ظاهرا دالل بود، گفت: 04ساله ای که چادر سیاهی بر سر داشت به اتومبیل نزدیک شد و خطاب به مرد 

 ورامین آقا؟! _

 مرد در حالی که با دست چپش در اتومبیل پیکان مدل باالی سفید رنگ را باز می کرد گفت:

 ایین سوار شین!بله خانم، بفرم_

زن که چهره تیره ای داشت بدون توجه به گرمای هوا سوار اتومبیل شد. مرد جوان همچنان کنار دیوار ایستاده بود و 

ساله نسبتا قد بلندی که شکم برآمده ای  55منتظر بود تا ظرفیت اتومبیل تکمیل شود. مدتی گذشت تا این که مرد 

 :داشت جلوی اتومبیل ظاهر شد و پرسید

 می خوام برم قرچک! _

 دالل خط گفت:

 کرایه ورامین رو از شما می گیرن! _

 مرد که ظاهرا عجله داشت جواب داد:

 مهم نیست، حاال کی حرکت می کنید؟ _

 االن دیگه تکمیل می شه! _

 بعد رو به آن زن و مرد کرد و گفت:

 آقا، لطفا سوار بشید! _

به آن تکیه داده بود جدا کرد و به طرف اتومبیل حرکت نمود و بغل دست مرد مرد جوان خودش را از دیواری که 

چاق سوار شد، پیکان سفید رنگ از یک زن و مردی که در جلو نشسته بودند و یک زن چادری و مرد چاقی مسن و 

 جوان تکمیل شد.

سال سن داشت با  04دی که حدود راننده پیکان مردی قد بلند و طاس بود و پیراهنی راه راه به تن داشت او با وجو

چابکی تمام پشت فرمان قرار گرفت و بالفاصله اتومبیل را روشن نمود و حرکت کرد، راننده با مهارت اتومبیل را از 

 البالی مردم و اتومبیل های دیگر هدایت کرده به سرعت پیش می رفت.

را پاک می کرد و گاهی هم خودش را باد  مرد چاق با دستمالی که در دست داشت مرتب عرق صورت و پیشانی اش

 می زد. مرتب از گرمای هوا گالیه داشت و شکایت می کرد:

 گرمای هوا طاقت منو گرفته! _

شیشۀ اتومبیل پائین بود. بادی که از میان پنجره به داخل اتومبیل فشرده می شد مانند هوای کویر، تب آلود و خفه 

ه طرف مرد جوان را باال کشید تا از حرارت طاقت فرسای بیرون اتومبیل کننده بود. مرد چاق دست برد و شیش

 راحت باشد، اما طولی نکشید که به مرد جوان گفت:

 لطفا شیشه رو پائین بکشید، هوا خیلی دم کرده! _
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 اند، حرفیراننده بدون توجه به گرمای هوا، که ظاهرا به آن عادت کرده بود با احتیاط اما با سرعت اتومبیل را می ر

 رد و بدل نشد تا این که اتومبیل به قرچک رسید، مرد چاق خطاب به راننده گفت:

 لطفا همین کنار نگه دارین! _

راننده راهنمای سمت راست اتومبیل را باال زد و ماشین را کنار جاده نگه داشت، مرد چاق از اتومبیل پیاده شد، زن 

 کرده بود کرد، زیر لب گفت:چادری نگاهی به جایی که مرد چاق اشغال 

 خدا پدرش را بیامرزه، جای دو نفر رو گرفته بود!! _

ساله بین مرد جوان و زن چادری توی ماشین  80 _ 85بعد از پیاده شدن مرد چاق، دختر جوان و خوشگلی حدود 

 سوار شد.

طاقت فرسای داخل اتومبیل را  دختر جوان که مانتوی روشنی به تن داشت با عطری که به مانتویش زده بود گرمای

 قابل تحمل تر کرد.

مرد جوان بعد از مدتی کیف سامسونتش را باز کرد دفترچۀ یادداشتش را در آورد تا آدرسی را که قرار بود به آن 

 جا برود مرور کند او بعد از دیدن آدرس خطاب به راننده گفت:

 پیاده می شم! 15من در ورامین، نرسیده به کالنتری  _

 راننده همچنان که مشغول رانندگی بود نگاهی به مرد جوان در آینه کرد و گفت:

 من فقط تا جلوی مسجد جامع ورامین می تونم شما رو برسونم! _

 تا هر جا که امکانش هست، ممنون می شم! _

کیف سامسونت را می  در حالی که مرد جوان با راننده در حال گفتگو بودند چشمان خرمائی و براق دختر جوان داخل

 پائید که دفتر دویست برگی خاطرات در آن جای گرفته بود که با ماژیک روی جلد آنها نوشته شده بود:

 جلد اول، جلد دوم! _

دختر جوان با گفتن، با اجازه، دستش را دراز کرد و جلد دوم دفتر خاطرات را از سامسونت بیرون کشید و آن را 

شروع به ورق زدن آن کرد، هر برگی را که ورق می زد کمی از آن را مطالعه می کرد و  روی زانوان خود گذاشت و

به برگ بعدی می رسید، گرچه مرد جوان ظاهرا مناظر خشک اطراف را نگاه می کرد ولی به حرکات خانم جوان هم 

د دقیقه ای طول توجه داشت، اما چیزی نمی گفت و دوست نداشت لطمه ای به دفترش وارد شود، این حرکات چن

 کشید، دختر جوان رو به مرد کرد و پرسید:

 این دفتر مال شما است؟ _

 مهرداد در حالی که چشم از دفتر بر نمی داشت جواب داد:

 نه ... مال من نیست! _

 دختر جوان بدون این که سرش را بلند کند پرسید:

 اگه این دفتر مال شمانیست، پس پیش شما چی کار می کنه؟ _

 مهرداد از این سئوال کمی تعجب کرد و جواب داد:

 قرار نیست هر دفتری که توی کیف منه مال من باشه. _

 دختر جوان با حوصله تمام گفت:

 من سئوالم رو عوض می کنم، می تونم بپرسم قضیه این دفترها چیه؟ _
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 شما از سئوال چه منظوری دارید؟ _

 درک کند، جواب داد: دخترک که سعی می کرد موقعیت خود را

 همین جوری پرسیدم! _

 مهرداد صادقانه جواب داد:

 این دو تا دفتر رو توی یکی از اتاق های ویالیی در رامسر پیدا کردم. _

 من متوجه توضیح شما نشدم! _

گه بود این جوری بهتر شد، وقتی وارد ویال شدم بسته ای رو دیدم که داخل اون دو تا دفتر و کمی وسایل دی _

 فهمیدم که باید مال کسی باشدکه قبل از من اون جا بوده.

 دخترک سرش را تکان داد و پرسید:

 حاال کجا می خواین برین؟ _

 دارم می رم ورامین! _

 دختر جوان پرسید:

 چرا؟ _

 مهرداد به سادگی گفت:

 حب دفتر توی ورامین سکونت داره.با شماره تلفنی که همراه این دفتر بود تماس گرفتم و معلوم شد که صا _

 شما از کجا مطمئن هستید که اون مرد خودشه. _

 مهرداد انگار از سؤال دختر جوان تعجب کرده بود، پرسید:

 ببخشید مگه من گفتم صاحب این دفترها مرده؟! _

 نگفتین، اما از نوشته های این دفتر معلومه که دفترها باید مال یک مرد باشه. _

 د جواب داد:مهردا

 نشونی هائی که داده بود، درست بود! _

 دختر جوان که انگار حرف های قبلی اش از یادش رفته بود، پرسید:

 گفتین حاال کجا می خواین برین؟ _

 گفتم که، می رم ورامین، تا دفترها را به صاحبش برسونم. _

 دختر نگاهی مبهم و نا مفهوم به مرد جوان انداخت و پرسید:

 یعنی شما این همه راه رو می خواین برین ورامین فقط برای همین! _

 چطور مگه؟ شما چرا کار به این سادگی رو پیچیده می کنید؟ _

 دخترک که سعی می کرد خونسردی اش را همچنان حفظ بکند گفت:

که این دفترها رو تحویل چقدر حوصله دارین! شمال رو ول کردین، اومدین این جا، با این هوای داغ و نفس گیر،  _

 بدین؟

 مهرداد که سعی می کرد با تماشای مناظر اطراف خودش را سر گرم کند جواب داد:

 خوب دیگه! _

 دخترک که سعی می کرد اعتماد مرد جوان را به دست بیاورد خندۀ کوتاهی کرد و گفت:
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ی کار و زندگی اش رو ول بکنه بیاد هر کی این موضوع رو بفهمه، خنده اش می گیره، تو حسابش رو بکن یک _

 ورامین، که چی؟ دفتری رو به صاحبش برسونه!

 مهرداد که همچنان خونسردی اش را حفظ کرده بود با چاشنی لبخندی کم رنگ جواب داد:

 تمام حرفات همین بود؟ _

 تحویل بگیره. اگه این دفترا این قدر ارزش دارند چرا طرف خودش نخواسته بیاد و اون ها رو از شما _

 ارزش این دفترا چه ربطی به من و شما داره؟ _

 دخترک لبخند مصنوعی زد و گفت:

 منظورم اینه که این دفترها، پیش صاحبش نباید چندان ارج و قربی داشته باشه! _

رد زم دعوت کاتفاقا طرف خودش می خواست بیاد دنبال دفترها، اما وقتی من گفتم میخوام بیام ورامین کار دارم ا _

 که برم خونه شون!

 دخترک نگاه عجیبی به مهرداد انداخت و گفت:

 تا اینجا که خیلی زحمت کشیدین، دست تون درد نکنه! _

 متوجه منظورتون نمی شم. _

 دخترک که سعی می کرد داخل اتومبیل فضای آرامی به وجود بیاورد گفت:

بودید متوجه منظور من می شدید، من یک نویسنده ام، دقیقا می  اگه شما قسمتی از مطالب این دفتر رو خونده _

 دونم این دفترها چه ارزشی دارن!

 مهرداد بدون هیچ اعتنایی جواب داد:

 دونستن این که این دفترها چه ارزشی دارند مشکلی رو حل نمی کنه، شما به دالیل محکم تری احتیاج دارین! _

 بود، رو به دختر کرد و گفت:زن چادری که تا حاال ساکت نشسته 

 دخترم، دفتر رو بدین به این آقا، اینقدر هم اذیتش نکنید! _

 دختر جوان برگشت و رو به زن کرد و گفت:

 خواهش می کنم، شما دخالت نکنید! _

 زن که چادرش را جابه جا می کرد جواب داد:

 رآوردی و داری با ایشون بحث می کنی!!من چه دخالتی کردم؟ تو جلوی چشم ما، دفتر رو از کیف اش د _

 دختر جوان که لج اش گرفته بود به اعصابش مسلط شد و گفت:

خانم، شما می دونید چی دارین می گین؟ این آقا دفتری رو می بره به صاحبش پس بده که تا آخر عمر روی تاقچه  _

اون رو می دونست اونها رو توی ویال جا  خاک می خوره، و هیچ استفاده ای هم از اون نمی شه، اگه صاحبش ارزش

 نمی گذاشت.

 خانم چادری بال فاصله جواب داد:

 تو، این وسط چه کاره ای؟ این دفتر به چه درد تو می خوره؟ _

خانم، من یه بار به ایشون گفتم نویسنده ام، می دونم ارزش این دفترها بیشتر از این حرف هاست. می خوام با  _

 دفترها، رمان بنویسم. استفاده از این

 خانم قیافه تعجب باری به خود گرفت، ابروانش را باال انداخت و گفت:
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 به قیافه ات نمی آد با این سن کم و با این سماجت نویسنده باشی، نویسنده ها خیلی سنگین تر از این حرفهان! _

 :دخترک که کم کم از حرفهای نیشدار زن چادری دلخور شده بود، جواب داد

 مؤدب باشین خانم، شما چی کار به ظاهر من دارین؟ _

 خانم چادری کمی خودش را کنار کشید و گفت:

 گفتم که نویسنده بودن، به قیافه تون نمی آد! _

 مگه نویسندگی به قیافه است؟ _

 زن جواب داد:

ه داری زرنگ بازی در می آری و به سن و سال که هست، فکر نمی کنم تو از عهدۀ این کار بربیای، مخصوصا این ک _

 از نجابت این جوون سوء استفاده می کنی!

 دخترک که حوصله اش سررفته بود گفت:

 هه! حاال یکی بیاد این خانم رو راضی بکنه! _

 زن با خونسردی سرش را تکان داد و گفت:

 کرد! سن و سالم به هم می گه، از پیشونی ات پیداست که نمی شه به حرفهات اعتماد _

 شما از کی تا حاال قیافه شناس شده اید؟ _

 زن چادری که به گونه قهر نشسته بود رویش را به سمت دخترک جوان کرد و گفت:

 قرار نیست اگه قیافه شناس باشم، به همه خبر بدم. _

 دختر جوان که از حرف های زن چادری کالفه شده بود، خودش را کمی جابه جا کرد و گفت:

 خانم یه پا طلبکاره!!این  _

 8-1فصل 
 

 مرد جوان که همچنان خونسرد نشسته بود، گفت:

 این خانم تونست شما رو قانع کنه؟ _

 دخترک به طرف مهرداد برگشت و گفت:

شما که باز حرف قبلی تون رو می زنید، من به این خانم توضیح دادم که نویسنده ام و می تونم از این دفتر یه  _

 ذاب دربیارم!داستان ج

این موضوع چه ارتباطی به من داره؟ توضیح شما برای این خانم مشکلی حل نمی کنه، این خانم مسؤلیتی در قبال  _

 این دفتر نداره! 

 دخترک که خودش را غمگین نشان می داد گفت:

 یعنی شما حرف های منو باور نمی کنید؟ _

 ل کنم!!من عادت ندارم حرف های کسی رو بی دلیل قبو _

 دخترک که احساس خفگی می کرد، گفت:

 شما طوری صحبت می کنید که معلوم می شه حرف های منو قبول ندارین! _
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چیزی تو همین مایه ها، به فرض این که حرف های شما رو باور کنم، این دلیل نمی شه هر کجا که دفتری رو به  _

 اونو پیش خودتون نگه دارین! چشم دیدی، دو دستی بچسبی به اون، یا این که بخوای

 دخترک موقتا ساکت شد، مهرداد پرسید:

 اسم تون چیه؟ _

 الهه، الهه انصاری! _

 اسم من هم مهرداده، مهرداد رهنما. _

 سپس ادامه داد:

 می خوام چیزی بهتون بگم! _

 الهه که به چشمان مهرداد زل زده بود، پرسید:

 بفرمائین! _

 کرد قیافه مطمئنی از خود نشان بدهد گفت:مهرداد که سعی می 

 شما فعال دفتر رو به من بدین بعدا بهتون می گم. _

 الهه لبخند خفیفی زد و جواب داد:

 حاال شما حرف هاتون رو بفرمائید تا بعد! _

 راننده یک دفعه به عقب برگشت و پرسید:

 اون پشت چه خبره؟ _

 الهه به تندی جواب داد:

 ن به کار خودتون باشه، دخالت نکنید!!شما سرتو _

 موضوع تا حدی جدی شده بود و پسر و دختر جوان به لجبازی افتاده بودتد، مهرداد گفت:

الهه خانم، شما دفتر رو بدین به من، اگه تونستم شما رو قانع کنم که هیچ، اگه شما با دالیل من قانع نشدین اون  _

 وقت یه پیشنهاد دیگه براتون دارم!

 الهه کمی نرم شد و گفت:

 پیشنهادتون چیه؟ _

دفتری که دست شما است جلد دوم خاطراته، این موضوع می رسونه که با داشتن همین یک دفتر، نمی تونید  _

داستان خوبی بنویسید، چون جلد اول خاطرات در اختیار منه، اگه تو بخوای فقط با جلد دوم دفتر داستانت رو بنویسی 

 از اون استفاده بکنی این کار شبیه اینه که عکس کسی رو بکشی که سر نداشته باشه.یا حد اقل 

الهه کمی مردد شد، مهرداد متوجه شد که الهه با دالیل او متقاعد شده بنابراین دفتر را گرفت و داخل کیف 

 سامسونت قرار داد.

 الهه پرسید:

 خوب، حاال خیالت راحت شد؟ _

 ت:مهرداد لبخندی زد و گف

 کم و بیش، این طوری بهتره! _

 الهه با نگاهی بی تفاوت پرسید:
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 حاال جریان نوشتن داستان چی می شه؟ _

 من منتظرم تا ببینم شما چه پیشنهاد بهتری دارید؟ _

 الهه که خسته به نظر می رسید گفت:

 شما که همون حرف های قبلی تون رو تکرار می کنید؟ _

 تداء شهر ورامین خیره شده بود جواب داد:مهرداد که به بلوار اب

 اشکال کار این جاست که فکر می کنید فقط شمائید که می تونید کتاب بنویسید. _

 الهه برگشت و نگاهی به مهرداد انداخت و گفت:

 چطور مگه؟ _

 اگه نیاز به نوشتن بود خودم این کار رو می کردم. _

 الهه به آرامی پرسید:

 نویسنده اید؟مگه شما هم  _

نه مثل شما، اما تو این دفترها، کارهای فنی زیادی هست که می تونم از عهده شون بربیام. با مرور کوتاه دفترها  _

متوجه شدم ستون اصلی این نوشته ها طوری یه که درک اون فقط از عهدۀ من بر می آد، اگه شما بخواین از این 

 کنید تا دچار اشتباه نشین!! دفترها استفاده کنین یکی رو باید پیدا 

در همین موقع به شهر ورامین رسیده بودند و راننده ماشین را کنار میدانی که سمت راست آن مسجد جامع ورامین 

 بود نگه داشت و گفت:

 15من از این جا به سمت چپ می رم. شما همین جا پیاده می شین و یه کمی مستقیم پیاده می رین تا به کالنتری  _

 سید.بر

 مهرداد قبل از این که از اتومبیل پیاده بشود، از راننده تشکر کرد و گفت:

 دست تون درد نکنه! _

 راننده از مهرداد پرسید:

 دعوا تموم شد؟ _

 الهه با غیظ خطاب به راننده گفت:

 دعوایی نبود که تموم بشه. _

 تو چی کار به حرف های ما داری؟ _

 ود، خنده ای کرد و گفت:راننده که دست بردار نب

 پس این سر و صدا ها برای چه بود؟ _

 الهه با ناراحتی جواب داد:

 به شما مربوط نیست آقا، تو این کارها دخالت نکنید بهتره. _

 مهرداد از راننده پرسید:

 کرایه تون چند می شه؟ _

 راننده که شخص خنده روئی بود جواب داد:

 ون من باشین!قابل شما رو نداره، مهم _
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 دست تون درد نکنه، ممنونم! _

 راننده گفت:

 سیصد و پنجاه تومن لطف کنید! _

 مهرداد سیصد و پنجاه تومان کرایه را به راننده داد و باز هم از او تشکر کرد و از اتومبیل پیاده شد.

 پ بپیچد گفت:الهه هم پشت سر مهرداد از اتومبیل پیاده شد، راننده قبل از این که به سمت چ

 حاال دو نفری روی چمن بنشینید و هر چه دوست دارین با هم گپ بزنید! _

 الهه خواست جواب راننده را بدهد که راننده به سرعت حرکت کرد و از آنجا دور شد. الهه زیر لب غرید:

 رانندۀ پررو!! _

 ع شهر شد الهه به او نزدیک شد و گفت:مهرداد که برای اولین بار به ورامین آمده بود محو تماشای مسجد جام

 حاال چی کار کنیم؟ _

 مهرداد قدم به داخل چمن گذاشت و گفت:

 حاال چی کار کنیم خوبه؟ _

 الهه هم وارد چمن شد و گفت:

 شما هر کاری بکنید من نمی تونم از این دفتر دل بکنم، شما هم کمی کوتاه بیاین. _

 و پرسید:

 رو الاقل برای مدتی به من قرض بدین؟ نمی شه این دفترها _

 مهرداد خودش را به سایه درختی رساند و گفت:

الهه خانم، شما که یک نویسنده هستید چطور به خودتون اجازه می دید چنین درخواستی از من بکنید؟ شاید  _

رهاست، من اجازه ندارم حرفهام رو که به سادگی بیان کردم باور نکردین، بحث من و تو روی امانت بودن این دفت

 اونا رو در اختیار شما قرار بدم.

 الهه با بی حوصلگی گفت:

 باز هم که شما حرف های قبلی تون را تکرار می کنید. _

 مهرداد لبخند مرموزی زد و گفت:

 مشکل شما این طوری حل نمی شه. شما برای رسیدن به هدف تون باید راه دیگه ای پیدا کنید. _

 ه راهی؟مثال چ _

 مهرداد دستی تکان داد و گفت:

 این مشکل شماست، باید راهش رو خودتون پیدا بکنید. _

 الهه که از گرمی هوا به ستوه آمده بود، گفت:

 یعنی شما نمی تونید به من کمک بکنید؟ _

 مهرداد لبخندی زد و گفت:

 من دوست دارم بهتون کمک کنم، اما چه طوری؟ _

 پرسید: الهه فکری کرد و

 چطوره از صاحب این دفترها کمک بگیریم؟ _
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 البته این کار خوبه، اما اون چه طوری می تونه به شما کمک بکنه؟ _

 به من، نه! به ما!! _

 مهرداد سرش را تکان داد و گفت:

 حاال به ما! _

 و زیر لب زمزمه کرد:

 معلم مدرسه شده!! _

 الهه که کمی امیدوار شده بود، گفت:

 وقتی به قصد پس دادن امانت تون راه افتادین، فکر اینجاش رو می کردین؟ _

 مهرداد از این سؤال الهه کمی متعجب شد و گفت:

شما اگه به جای من بودید چه کار می کردید؟ اگر یکی دست می برد یکی از دفترها رو از کیف بر می داشت چه  _

 حالی پیدا می کردید؟ دختر زرنگ!

 ه یک همچین اتفاقی نیفتاده و من االن توی این شهر گرمازده و نفس گیر، دارم باهاتون حرف می زنم!حاال ک _

 مهرداد با نوعی لبخند گفت:

 شما با داشتن چنین فکری به سراغ نویسندگی رفته اید؟ _

 مگه من چمه؟ خیلی از دوستا و آشناهام عقیده دارند که نوشته های من حرف نداره! _

 د که فکر می کرد الهه می خواد خودش را آدم باهوشی نشون بده گفت:مهردا

 بیچاره دوستات!! _

 یه ساعت بیشتر به ظهر نمونده؟ _

 مهرداد جوابی نداد، الهه ادامه داد:

 شما این دوتا دفتر رو بدید به من، بعد از یکی دو ماه براتون پست می کنم؟! _

 به همین راحتی؟! _

 ادامه داد:

گفتن این حرف راحته، اما این که چه طوری برام پست می کنید جای حرف باقی می مونه، مخصوصا این که من  _

 امانت دارم و ظاهرا شما توجهی به این موضوع ندارید!

 الهه فکری کرد و گفت:

داستانم رو  درک این مطلب اون قدرها هم مشکل و پیچیده نیست. بعد از یکی دو ماه که از روی این دفترها، _

 نوشتم دیگه احتیاجی به اونا ندارم!

 مشکل بتونم حرف شما رو قبول کنم! _

 حرف های من خیلی ساده بود، باور کردنش چندان مشکل هم نیست من به شما قول می دم. _

 مهرداد گفت:

و بپذیرم، اما نه به  من نمی تونم به قول شما اعتماد بکنم، من یاد گرفته ام حرف های دیگرون رو قبول بکنم _

 سادگی.

 آخه دلیلی نداره بخوام دروغ بگم و زیر قولم بزنم؟ _
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 مهرداد مستقیم توی چشمان الهه نگاه کرد و گفت:

 من هم دلیلی نمی بینم که حرف شما رو قبول بکنم. _

 الهه دست بردار نبود، گفت:

 م؟خوب نگام کن، اصال به قیافه ام می آد که بخوام دروغ بگ _

 مهرداد بالفاصله گفت:

دروغ گفتن که به قیافه نیست هر کسی ممکنه زمانی تو شرایطی قرار بگیره که بخواد دروغ بگه. در ضمن من این  _

طوری به موضوع نگاه نمی کنم و اصال نمی خوام فکر کنم که شما دروغ می گید. بلکه صحبت اصلی من اینه که شما 

! اگه من این دفترها رو در اختیار شما قرار بدم معنی اش این می شه که بی جهت ظاهرا متوجه صحبت من نمی شین

 اومدم ورامین و برگشتم، بدون این که امانت رو به صاحبش برگردونم.

الهه که سعی می کرد مهرداد را قانع کند. او برای این کار چند قدم از او فاصله گرفت، زیر سایه درخت دیگری 

 ایستاده و گفت:

 اگه یکی از بستگانم منو اینجا ببینن که دارم با یک جوان غریبه صحبت می کنم ممکنه برام حرف دربیارن! _

 مهرداد بدون اینکه فکر بکند جواب داد:

این حرف ها دیگه قدیمی شده، به فرض این که ما رو هم باهم ببینند که داریم صحبت می کنیم، مگه چی می شه؟  _

 ارند.نکنه بهت اطمینان ند

تو فامیالی منو نمی شناسی، همین قدر کافیه که یکی به اونها خبر بده من داشتم با یه جوون غریبه صحبت می  _

 کردم، غوغایی می شه... موضوع اطمینان نیست.

خوب الهه خانم شما می تونی به اون ها که به کارت اعتراضی دارند بگی که دربارۀ چه چیزی داشتی صحبت می  _

 این که زیاد مشکل نیست.کردی، 

 به همین سادگی؟ _

 مهرداد با کج خلقی گفت:

 این دیگه مشکل توئه، نه من! _

 الهه با مهارت جواب داد:

 حاال دیگه مشکل من نیست، مشکل هر دوی ماست. _

ما رو جلوی ش فقط مشکل توئه، منو تو این کار دخالت ندید. اونها بستگان شما هستند، نه من، گذشته از این من _

 نمی گیرم. می تونید برید.

 الهه با ناراحتی گفت:

 بعد از این همه حرص خوردن و چونه زدن، دست خالی از این جا برم؟ _

 بعد دستش را دراز کرد و گفت:

 تو رو خدا، این قدر اذیتم نکنید، دفترها رو بدین به من!! _

 :مهرداد که از لجاجت الهه به ستوه آمده بود گفت

 الهه خانم، شما طوری صحبت می کنید که انگار از من طلبکارید؟ _

 الهه دلخور شد، مهرداد زیر چشمی نگاهی به چهرۀ ناراحت الهه انداخت و گفت:
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 من اصوال دوست ندارم کسی از دستم ناراحت بشه، چطوره یه کار دیگه بکنیم؟ _

 الهه بال فاصله پرسید:

 چه کاری؟ _

 و اضافه کرد:

 عقیده من اینه به صاحبش تلفن بزنید و بگید مشکلی براتون پیش اومده و نتونستین بیاین ورامین. _

 خوب امروز برام مشکل پیش اومده، فردا، پس فردا چی؟ گفتم که عادت ندارم دروغ بگم. _

 الهه تکانی به خودش داد و گفت:

 شما به این می گید دروغ؟ _

 د جامع نگاه کرد و گفت:مهرداد به گلدسته های مسج

پس دروغ به چی می گن؟ این همه وقت صرف کردم و اومدم ورامین که امانت رو به صاحبش تحویل بدم، حاال  _

 باهاش تماس بگیرم و بگم برام کاری پیش اومده و نتونستم بیام؟

 بعد سرش را باال گرفت و گفت:

 نچ!! _

 ه هدفش نزدیک شده است، گفت:الهه امیدش را از دست نداد، فکر می کرد ب

 فقط کافیه به صاحبش بگی نتونستی بیای ورامین!! _

 مهرداد گفت:

 تو ظاهرا حواس درست و حسابی نداری. _

 الهه با خستگی گفت:

 وا... _

 مهرداد کمی تأمل کرد و گفت:

 ز این می شه که حاال داری!به فرض که این چنین حرفی بهش بزنم نه تنها مشکل تو حل نمی شه، بلکه بدتر ا _

 الهه با کمی تعجب گفت:

 چطور مگه؟ _

 اون وقت من نمی تونم دفترها رو در اختیار شما قرار بدم، می رم یه وقت دیگه می آم. _

مدتی گذشت مهرداد تلفن همراهش را از کمرش باز کرد، چند دکمه را فشار داد و بعد از این که متوجه شد طرف 

 ا برداشت گفت:مقابل گوشی ر

 سالم آقای مجیدی، من مهرداد رهنمام. _

 سالم آقای رهنما، چطوری با زحمات من؟ _

 اختیار دارین، چه زحمتی؟ _

 خوب حاال کجائین؟ _

 مهرداد جواب داد:

 جلوی مسجد جامع وایساده ام. _

 مجیدی گفت:
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 همون جا وایسا من خودم رو با یک پراید سفید رنگ می رسونم. _

 بعد از همدیگر خداحافظی کردند.

ساله از آن پیاده شد.  55چند دقیقه ای نگذشته بود که اتومبیل پراید رو به روی مسجد جامع توقف کرد و یک مرد 

 کمی به اطرافش نگاه کرد وقتی متوجه شد مهرداد و الهه منتظر ایستاده اند به سمت آنها حرکت کرد.

 داد چند قدم به سمت راننده پراید حرکت کرد و گفت:الهه از جایش تکان نخورد، مهر

 سالم آقای مجیدی، ظهر بخیر. _

 سالم آقای رهنما، روز شما هم بخیر. _

 مجیدی بال فاصله به طرف الهه انصاری قدم برداشت و مؤدبانه گفت:

 .سالم خانم، به شما زحمت دادم از تهرون بلند شدین اومدین ورامین با این هوای گرم _

 خواهش می کنم. _

مهرداد و الهه خواستند بگویند که باهم نسبتی ندارند، اما فرصت پیش نیامد، به خواست آقای مجیدی آن ها به سمت 

 او رفتند تا سوار اتومبیل شوند.

 آقای مجیدی هر دوی آنها رو به یک رستوران واقع در خارج از شهر برد.

ا را برای استراحت به خانه اش ببرد، مهرداد کم کم قضیه دفتر خاطرات و بعد از صرف نهار مجیدی می خواست آنه

تقاضای الهه را برای آقای مجیدی تعریف کرد، مجیدی که از بابت مهرداد مطمئن بود و از طرفی هم فکر می کرد 

 آن دو زن و شوهرند جواب داد:

 اومدن ورامین تا این دفترها رو تحویل بدن. خیلی خوشحالم که امروز یک زن و شوهر جوان از تهرون بلند شدند _

 سپس ادامه داد:

من از طرف شما دو نفر مطمئن هستم و می دونم که بعد از نوشتن این داستان، دفترها رو بهم تحویل می دین فقط  _

 خواهشی که از شما دارم اینه که به اونا لطمه نرسه.

 به جای مهرداد، الهه گفت:

 از یکی دو ماه دفترها رو صحیح و سالم به شما تحویل می دیم.مطمئن باشین، بد  _

 مجیدی پرسید:

 شما تلفن همراه منو که دارین، باز هم هر دوی شما افتخار بدین در خدمت باشم. _

 محبت دارین، لطف تون کم نشه! _

 بعد از آن مهرداد و الهه از آقای مجیدی خداحافظی کرده و از او جدا شدند.

 رسید:الهه پ

 آقای رهنما شما برمی گردین تهرون؟ _

 برمی گردم تهرون، اما ساعت ده شب باید برم اصفهان! _

 و ادامه داد:

 من نماینده حقوقی دو شرکت بزرگ ساختمان سازی هستم. _

 الهه پرسید:

 حاال اصفهان برای چی می رید؟ _
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 مهرداد جواب داد:

 تی شد براتون تعریف می کنم.قضیه اش خیلی مفصله، بعد اگه فرص _

 مهرداد از داخل کیف سامسونت خود کارت ویزیتش را بیرون آورد و به طرف الهه گرفت و گفت:

 اگه مشکلی براتون پیش اومد باهام تماس بگیرین. _

 الهه دستش را بلند کرد، کارت ویزیت مهرداد را گرفت تشکر کرد و گفت:

 داشته باشم... ممکنه به راهنمایی شما احتیاج _

 مهرداد پرسید:

 نمی خواهید شماره تلفن تماس تون رو بهم بدین تا الاقل بدونم داستانتون به کجا کشیده شد؟ _

 الهه با دستپاچگی گفت:

 اوه... چرا، چرا... _

 بعد شماره تماسش را به مهرداد گفت و مهرداد در دفترش یادداشت کرد.

 *** 

 پایان فصل اول

  1-8فصل 
 

آخرین روزهای خرداد ماه بود، نزدیکی های ظهر یک سرباز از نگهبان داد سرا، سراغ دادستان را گرفت. سرباز را 

به اتاق دادستان فریدن راهنمایی کرد، سرباز با عجله وارد اتاق دادستان شد و بعد از ادای احترام پاکت نامه ای را به 

 دادستان تقدیم کرد.

 دن پاکت سر به مهر را باز کرد، آن را مطالعه نمود بعد رو به سرباز کرد و گفت:ریاست دادسرای فری

 شما مرخص اید. _

سرباز پاهایش را جفت کرد، ادای احترام نمود و از اتاق خارج شد. در آن لحظه از روز تقریبا دادسرا داشت خلوت 

 رفت.  "ایرج قزلباش "ازپرس می شد. دادستان هم چنان که پاکت نامه را در دست داشت به اتاق ب

 بازپرس که منتظر چنین لحظه ای نبود با دیدن او بلند شد و باهم دست دادند.

ائی کارآموز قض "مجیدی "احوالپرسی آنها هنوز تمام نشده بود که دادستان پاکت نامه را روی میز بازپرس گذاشت. 

 و دستیار بازپرس خطاب به دادستان گفت:

 این نامه برای این بازپرس نباشه!چقدر خوبه که  _

 دادستان لبخندی زد و پرسید:

 چطور مگه؟ _

 امروز سرمون خیلی شلوغ بود، تعدادی از کارها مونده و بازپرس اونها رو می برن که تو خونه انجام بدن. _

 اتفاقا این نامه، یه کار جدیده که به شعبه شما ارجاع داده ام!! _

 ارش را برداشت، آن را مطالعه کرد و از دادستان پرسید:بازپرس پاکت حاوی گز

 این گزارش کی به دست شما رسیده؟ _

 به پاسگاه مرکزی بی سیم زدند. "مهرگان "همین االن از پاسگاه  _
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 بازپرس گزارش را به سمت مجیدی گرفت و گفت:

 اول شماره بزنید بعد بذارین داخل پوشه. _

 ی مرتب کرد و ادامه داد:کارهای روی میز خود را کم

 دستور قضائی برای فرمانده پاسگاه مهرگان بنویسید تا از طریق پاسگاه مرکزی بی سیم بزنند. _

 به فرماندهی پاسگاه مهرگان:

به محض دریافت این دستور، بال فاصله و بدون فوت وقت به محل حادثه عزیمت نموده و آن منطقه را با مساحتی 

 محاصره و طناب کشی نمائید. مراقب باشید هیچ گونه تغییری در ظاهر قضیه به وجود نیاید.حدود یکهزار متر 

 

 بازپرس: ایرج قزلباش

 

یک ساعت بعد اتومبیل جیپ دادسرا کنار تنها پمپ بنزین شهر توقف کرد تا بنزین گیری کتد. در این واحد فقط سه 

پمپ دیگر برای نفت و گازوئیل بود. در کانالی که پمپ  دستگاه پمپ وجود داشت یکی پمپ بنزین و دو دستگاه

بنزین قرار داشت یک دستگاه جیپ استیشن آبی رنگ مدل باال در حال بنزین گیری بود، اتومبیل حامل گروه تحقیق 

پشت سر همان اتومبیل توقف کردند، تا نوبت آنها برسد مدتی گذشت اتومبیل جلوئی بنزین گیری کرد اما از جای 

 حرکت نکرد، بازپرس به راننده دستور داد بوق بزند و از راننده جلوئی بخواهد تا جایگاه را ترک کند.خود 

کیلو گرم وزن  144راننده بوق اتومبیل جیپ را به صدا درآورد، یک مرد حدودا چهل ساله بلند قامت که حدود 

را به اتومبیل تکیه داده بود و با خونسردی با  داشت و از اندام ورزیده او معلوم بود که قدرت بدنی زیادی دارد خود

کسی حرف می زد، راننده جیپ بار دیگر بوق اتومبیل را به صدا درآورد و به مردی که پشت به اتومبیل در حال 

 صحبت بود با دست اشاره کرد که کنار برود.

 ا صدای نخراشیده ای گفت:اما او دستش را به عنوان اعتراض به سوی سرنشینان اتومبیل جیپ حرکت داد و ب

 چه خبرته، مگه سرآوردی؟ _

 لحظات برای بازپرس بسیار قیمتی بود و او نمی توانست معطل بماند، به کار آموز خود گفت:

 آقای مجیدی، برین و به این مرد بگین که جایگاه رو خالی بکنه! _

 آن شخص گفت:مجیدی از اتومبیل پیاده شد و به طرف اتومبیل استیشن رفت و به 

 صاحب این استیشن کیه؟ _

 مرد بلند قامت که پیراهن آبی رنگ به تن داشت فقط سرش را برگرداند و با لحن مخصوصی گفت:

 فرمایش؟!! _

 شما صاحب این ماشین هستین؟ _

 مرد با بی حوصلگی گفت:

 گفتم فرمایش؟ _

 کنیم. اگه بنزین گیری کردین، کنار برین می خوایم بنزین گیری _

 مگه نمی بینی دارم حرف می زنم؟ _

 می بینم، اما می تونین جای دیگه ای حرف بزنید! _
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 مرد جوابش را نداد و به صحبت کردن ادامه داد.

 مجیدی به طرف بازپرس برگشت و گفت:

 آقای بازپرس، ایشون مثل این که نمی خواهند دست از صحبت بردارن! _

مجیدی را بدهد در اتومبیل خاکستری رنگ را باز کرده از آن بیرون آمد. با قدم های بازپرس بدون این که جواب 

 شمرده خود را به مرد رساند و گفت:

 آقا ماشین تون رو حرکت بدین. _

 مرد چپ چپ به بازپرس نگاه کرد و گفت:

 تو دیگه کی هستی؟ عجب دوره ای شده، به مردم اجازه نفس کشیدن نمی دن؟! _

 گذشت و بازپرس که مأموریت مهمی داشت نمی توانست تحمل بکند دوباره گفت: لحظه ها

 برید جای دیگه صحبت کنید، مگه جا قحطی یه؟ _

 مرد پوزخندی زد و گفت:

 خوش دارم همین جا اختالط کنم، تو چی می گی؟ تو اصال چه کاره ای که به من امر و نهی می کنی؟ _

 ت:بازپرس یک قدم جلو گذاشت و گف

 من بازپرس این شهرم، بهتون دستور می دم که جایگاه رو خلوت بکنید تا بتونیم بنزین گیری کنیم. _

 مرد که حتی حاضر نشد رو به روی بازپرس بایستد با همان حال گفت:

 بازپرسی که باش! _

 و زیر لب غرولند کرد و گفت:

 مثل این که نوبرش رو آورده! _

 ئی مرد لج اش گرفته بود، گفت:بازپرس که از بی اعتنا

 مثل این که زبان خوش سرت نمی شه؟ _

 مرد سرش را چند بار به طرف باال انداخت و با ادای مخصوصی گفت:

 نچ، سرم نمی شه! _

 بازپرس با جدیت گفت:

 تو که دوست نداری برات مشکل پیش بیاد؟ دوست داری؟ _

 مرد این بار برگشت و با بی اعتنائی گفت:

 مثال چه مشکلی؟ _

بازپرس دیگر حرفی نزد و به دفتر پمپ بنزین رفت و به وسیله تلفن با پاسگاه ژاندارمری مرکزی که تنها نهاد 

 امنیت شهر بود تماس گرفت.

هنوز گوشی تلفن از دست بازپرس رها نشده بود که یک دستگاه جیپ ژاندارمری با چهار سرنشین وارد محوطه 

 پمپ بنزین شدند.

ساله بود که اندامی بسیار ورزیده داشت. دو سرباز همراه او که هر کدام  54فرمانده این گروه نظامی یک ستوان 

سال سن و قامتی بلند داشتند بعد از فرمانده شان که از لهجه اش معلوم بود اهل شیراز است با چابکی از  84حدود 

 تادند. ستوان کنار بازپرس ایستاد و پرسید:) ام یک( خبردار ایس m\1جیپ بیرون پرید و با اسلحه 
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 آقای بازپرس، امری داشتین؟ _

 بازپرس به مرد اشاره کرد و گفت:

 این مرد رو بازداشت کنین! _

ستوان به دو سرباز مسلح که کامال خبرداد ایستاده بودند. اشاره کرد دو سرباز هر کدام بازوهای او را گرفتند و به 

د و سوار جیپ کردند و کنارش نشستند، قبل از این که جیپ حرکت کند ستوان از بازپرس سمت اتومبیل کشاندن

 پرسید:

 آقای بازپرس، دستور کتبی بازداشت صادر نمی کنید؟ _

 بازپرس به دستیار جوانش گفت:

 آقای مجیدی، برگ بازداشت این مرد رو بنویسید! _

 مجیدی به ستوان گفت:

 ید!لطفا اسم متهم رو بپرس _

 مرد از داخل ماشین با صدای بلند گفت:

 بهزاد اعصاری! _

 دستیار مجیدی فورا در برگ جدا گانه ای نامه ای به شرح زیر نوشت:

 بازداشتگاه ژآندمری: آقای بهزاد اعصاری حضورتان معرفی می شود؛ تا دستور بعدی در بازداشت گاه بماند.

 بازپرس ایرج قزلباش

 

اشتی را که در دو برگه نوشته بود به منظور امضاء نزد بازپرس برد، و بازپرس قبل از امضای نامه مجیدی نامه بازد

را با عالمت ضرب در خط زد و نامه را امضاء کرد، چند نفر آمدند و ماشین استیشن را هل داده  "آقای "زندانی کلمه 

 هم بالفاصله آغاز شد.و به کنار پمپ بنزین هدایت کردند و کار بنزین گیری جیپ دادسرا 

 مجیدی از بازپرس پرسید:

 آقای بازپرس چرا کلمۀ آقا را خط زدید؟ _

 حیفه که کلمه آقا روی این شخص باشه! اون یک ساعت وقت ما رو گرفته که می خواد صحبت بکنه. _

 در این موقع راننده جیپ دادسرا به بازپرس گفت:

 "این آقا مدیر کل شرکت ... ! "ت که: راننده مردی که بازداشت به من می گف _

 بازپرس با بی اعتنائی گفت:

هر کی هست باشه، ما بیش از حد باهاش مدارا کردیم، این که مدیر کل بود. وزیرش هم بود بازداشت می کردم،  _

 قانون دست ما رو در مقابل قانون شکنی باز گذاشته!!

شد قبل از همه به همان ستوان که فرمانده پاسگاه مرکزی بود تلفن بازپرس وقتی به دادسرا رسید وارد اتاق کارش 

 زد که با پاسگاه مهرگان با بی سیم تماس بگیرد و حرکت آن ها را اعالم کند.

بعد آن چه را که الزم بود برداشت و حرکت کردند. بازپرس داشت از اتاق بیرون می آمد که تلفن زنگ زد، مجیدی 

 به بازپرس کرد: گوشی را برداشت، بعد رو

 آقای بازپرس با شما کار دارند. _
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 بازپرس به سمت تلفن برگشت گوشی را از دست مجیدی گرفت و به صحبت کردن ادامه داد:

 سالم ستوان، زود بیارین اش که من وقت ندارم. _

و  شد سالمی کرد تقریبا پنج دقیقه گذشت و سربازی مسلح بهزاد اعصاری را آورد. زندانی وقتی وارد بازپرسی

 ایستاد. بازپرس دستور داد:

 لطفا بنشینید، چون وقت من کمه بفرمائین با من چکار داشتین، خیلی زود! _

 اومده ام تا از شما عذر خواهی کنم، فقط همین، حاال دستور می دین به بازداشتگاه برم یا آزادم می کنید؟ _

 بازپرس دستش را روی میز کارش گذاشت و گفت:

 ما از زندانی کردن افراد هیچ دل خوشی نداریم اون هم با این اتهام. _

 تقصیر از من بود، کمی غرور برم داشت. _

 حاال چه صحبتی باهام دارین، من خیلی کار دارم زود باش. _

 مرد که قیافه مظلومی به خودش گرفته بود گفت:

 دم پشیمونم و عذر خواهی می کنم.فقط اومدم تا شما رو ببینم و عرض کنم که از کار خو _

 بازپرس یک برگ کاغذ از روی میز برداشت و روی آن چیزهایی نوشت، امضاء کرد و به ستوان گفت:

 ایشون آزادند. _

آقای بهزدا اعصاری از صندلی اش بلند شد و دو قدم به سمت بازپرس رفت دستش را دراز کرد تا با بازپرس دست 

 شد دست او را فشرد، مرد گفت:بدهد بازپرس که متوجه 

 متشکرم، محبت کردید. _

قانون شکنی از شما بعیده. شما که یک تحصیل کرده هستید و با قانون و دادسرا آشنا هستید بیش از این از شما  _

 انتظار داریم.

 مرد که دست بازپرس را رها کرده بود گفت:

 ا خداحافظی می کنم.من وقت شما رو نمی گیرم، اگه اجازه بدین از شم _

 بازپرس لبخندی زد و گفت:

 حاال بنزین گیری کردین یا نه! _

 بله، بنزین گیری کرده ام، اما االن نمی دونم اتومبیلم کجاست! _

 کنار پمپ بنزین پارک شده. می تونین برین بردارین. _

 مرد ضمن خارج شدن از دفتر بازپرس پرسید:

 مشکلی که نداره؟ _

 شکلی پیش اومده به ستوان می گم، اون رو برطرف کنه.اگه م _

 

 پایان فصل دوم

  1-5فصل 
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بعد از ظهر بازپرس به همراه دو سرباز مسلح قوی هیکل و دستیار جوانش مجیدی سوار اتومبیل شد و به  5ساعت 

 راننده دستور حرکت داد.

 فت. بازپرس مرتب به راننده می گفت:خوزستان رسید شتاب گر _اتومبیل وقتی به جاده اصلی اصفهان

 مواظب دست اندازها باشید. _

 راننده که مرد نسبتا چاقی بود مرتب لبخند می زد و می گفت:

 خاطرتون جمع باشه! _

 اما بازپرس متوجه شد که راننده بدون توجه به چاله و چوله ها به سرعت رانندگی می کند. دوباره به او گفت:

 چاله ای باقی مونده باشه که تو از روی اون رد نشده باشی؟فکر نمی کنم  _

 پس این چاله، چوله ها رو برای چه گذاشتند وسط جاده؟! _

 شاید به خاطر اینه که تو از روی اون ها رد بشی! _

 راننده که مرد ساده ای بود گفت:

 هر طوری که راه بریم باالخره سالم به مقصد می رسیم! _

 مجیدی گفت:

 پس جای شکرش باقی است. _

ساعت ها راه رفتند تا سرانجام به پاسگاه فریدونشهر رسیدند. کمی بعد از آن اتومبیل از حرکت ایستاد. راننده پیاده 

شد کاپوت را باال زد و کمی به آن نگاه کرد، دوباره سوار شد و استارت زد، اتومبیل روشن شد، از اتومبیل پیاده و 

 ید.کاپوت را پائین کش

 بازپرس پرسید:

 چه مشکلی پیش اومده؟ _

 به هوای سرد رسیدیم، پالتین اشکال پیدا کرده. _

به راه خود ادامه دادند، دو طرف جاده پوشیده از سبزه بود، وقتی به کوه ها نگاه می کردند تا نصف کوه پوششی از 

 سبزهای بلند دیده می شد و گوسفندان زیادی در حال چریدن بودند.

این گروه مجبور بودند از رودخانه های عریض و کم عمق عبور کرده از سرباالئی های نسبتا تند باال بروند، بعضی 

 مواقع که اتومبیل در رودخانه در البه الی سنگهای بزرگ گیر می کرد، سربازها پائین آمده آن را هل می دادند.

شکالت زیاد این آبادی ها را پشت سر گذاشتند. آن ها بعد از بین راه به آبادی و روستاهای زیادی برخوردند که با م

عبور از آبادی، خمسلو، بادگان، سنگباران به قلعه سرخ رسیدند. در آنجا قهوه خانه بین راهی محقری بود که در 

 فضای آزاد قرار داشت. گذشتن از خیابان ها و جاده هائی که مملو از سنگ های کوچک و بزرگ بود گاه گروه را

خسته می کرد، بنابراین ناچار شدند در همین قهوه خانه چند دقیقه ای روی تخت نشسته و ضمن استراحت یکی دو 

استکان چای بنوشند، دوباره به حرکت خود ادامه دادند، باز هم جاده های ناهموار که دو طرف آن مملو از زیباترین 

 ت.مناظر بود، وجود آبشارهای کوچکی که آب بسیار خنکی داش

سرانجام به روستای بزرگ ) سیبک( رسیدند بدون معطلی از یکی دو نفر آدرس بعدی را پرسیدند و به حرکت خود 

متر ارتفاع  8444ادامه دادند، بعد از گذشتن از تنگه ای مخوف و ترسناک در مقابل خود کوهی دیدند که حدود 

مه چش"از آن به بیرون پرتاب می شد این آبشار داشت، از میان کوه یک تونل طبیعی بود که آب با فشار تمام 
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نام داشت که آب های آن نهایتا به رود کارون می رسید. آبی که از سینه کوه بیرون می زد بسیار سرد بود به  "لنگان

همین خاطر گروه احساس سرما می کرد. با این که بازپرس برای رفتن به محل حادثه عجله داشت، اما آن ها تقریبا 

ا گم کرده بودند و حاال در جائی بودند که تا فاصله چند کیلومتری هیچ آبادی دیده نمی شد، همه از جیپ پیاده راه ر

شدند روی صورت همه آن ها گرد و خاک نشسته بود، اما نمی توانستند با آب چشمه لنگان صورت خود را بشویند 

نمی توانستند به آن نزدیک شوند. قطرات آبی که به برای این که آب آن قدر تند بود و به اطراف پرتاب می شد که 

 طور اتفاقی به سر و صورت آن ها می خورد خیلی سرد بود.

از چشمه لنگان کمی دور شدند و ایستادند و در واقع آن ها منتظر اتفاق معجزه آسائی بودند که به کمک آن ها 

 بیاید.

سفیدی پشت سرش دیده می شد این اسب سوار، کم کم به در همین موقع از دور یک اسب سوار دیده شد که پردۀ 

ساله بود و پردۀ سفیدی که از دور دیده می شد کسی جز دخترش که  54آن ها نزدیک شد، اسب سوار یک مرد 

 ساله به نظر می رسید، نبود!  19ـ  12پشت او نشسته بود و 

 راننده از اسب سوار پرسید:

 رفت؟ دیگر راهی نیست که بشود با جیپ _

 چرا، راهی هست اما از پشت کوه باید بروید. _

بعد با دست، کوهی که جلوی آن ها را سد کرده بود به آن ها نشان داد، جائی که قرار بود این گروه به آن جا بروند 

 خیلی دورتر از این منطقه بود. مرد گفت:

 ید بلکه به شب برمی خورید و این منطقه برای افرادیاگه بخواهید همین االن به راه بیفتید نه تنها به جائی نمی رس _

 مثل شما خیلی خطرناکه!

 راننده پرسید:

 پس چی کار باید کرد؟ _

 مرد در حالی که سوار بر اسب بود جواب داد:

شما کمی از راهی را که آمدید برگردید تا به یک سرپناهی برسید، آن وقت صبح روز بعد وقتی هوا روشن شد و  _

 ب باال آمد ماشین تون رو همین جا بذارید و به وسیله چهارپایان به پشت کوه برین.آفتا

 راننده پرسید:

 چرا تا باال آمدن آفتاب؟ _

 گفتم که صبح زود برف های پشت این کوه یخ زده است و حیوانات لیز می خورند، و جاده خیلی خطرناک می شه. _

 بازپرس پرسید:

 که بهار رو پشت سرگذاشتیم هنوز پشت کوه ها برفه؟ یعنی تا این وقت سال _

 مرد که با زبان لری با دخترش صحبت می کرد، جواب داد:

 بله آقا، هنوز برف هست و بعضی از نقاط کوه اصال برفهاش آب نمی شن! _

 راننده پرسید:

 کجا می خواین برین؟ _

 خویگان! _
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 تو چکاره ای؟ _

 کدخدا یوسفه! کدخدای مصیر هستم. اسمم _

 راننده اشاره ای به بازپرس کرد و به کدخدا یوسف گفت:

 ایشون بازپرس دادسرای فریدن اند! _

کدخدا یوسف بالفاصله از پشت اسب پیاده شد، سالم و احوالپرسی گرمی کرد و از این که تا کنون او را نشناخته و 

 مراعات ادب را ننموده بود خیلی عذر خواهی کرد و گفت:

 هر کمکی از دستم بربیاید حاضرم انجام بدم. _

 بازپرس از او تشکر کرد. مرد ادامه داد:

با این فرصتی که دارید تا شب نشده فقط با اسب می تونید تا آبادی خرسانک برید، اما تا اونجا برای شما مشکالت  _

بذارین و با اسب به خرسانک برسید،  زیادی پیش می آد و مهمترینش اینه که اگر بخواین ماشین تون رو همین جا

 معلوم نیست چه بر سر ماشین تون می یاد؟ با این حال من حاضرم اسب خودم رو در اختیار شما بذارم!

 بازپرس گفت:

 ممنونم، ما مزاحم شما نمی شیم شما می تونید به راه تون ادامه بدین. _

 کدخدا یوسف حرفی نزد بازپرس پرسید:

 نام ارباب کریم رو می شناسید؟شما شخصی به  _

 مرد در حالی که دستش را به کمرش زده بود جواب داد:

 اوه ... شما با ارباب کریم کار دارین؟ _

 چطور مگه، مگه اونو می شناسین؟ _

 کیه که اونو نشناسه، اون اربابه، همه اونو می شناسن! _

 فاصله آبادی شما تا مقر ارباب کریم چقدره؟ _

این ور کوه هستیم، اونها اون ور کوه. ما هیچ وقت هم دیگه رو نمی بینیم. فقط بعضی مواقع اسم همدیگه نمی ما  _

بینیم. فقط بعضی مواقع اسم همدیگه رو می شنویم. آخه اون ها پشت کوه هستند اون هم پشت کوه موگوئی و ما 

 پیشکوه!

 راننده پرسید:

 ری؟کدخدا یوسف! تو االن کجا می خوای ب _

 کدخدا یوسف اشاره ای به دخترش کرد و گفت:

 می رم پی بدبختی اون! _

 مجیدی که تا این ساعت ساکت بود پرسید:

 بدبختی اون چیه؟ _

 کدخدا یوسف نگاهی به مجیدی انداخت و جواب داد:

 چه عرض کنم. _

 مجیدی پرسید:

 اسمش چیه؟ _
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 سالشه. 19کبوتر،  _

له بود، اما جوان تر به نظر می رسید فقط صورتش کمی آفتاب خورده بود. چشمان یاقوتی و سا 19کبوتر با این که 

نافذی داشت موهای سرش که بافته شده بود، دو طرف صورتش را پوشانده بود پیراهنی سبز با بوته های قرمز و 

ریالی درست می  8ریالی و  5سفید به تن داشت که روی سینه اش یک رشته زیور آالت که معموال از پول های نقره 

شد، بافته شده بود، روی پیراهن سبز، یک معجر سفید رنگ گل گلی که تا پنجه پای او را در بر گرفته بود و با 

گلبوته های کوچک قرمز و زرد، آراسته شده بود، پوشیده بود. گاهی که ناخودآگاه لبخند می زد دندان های سفید و 

 مرتبش خود نمائی می کرد.

 پرس پرسید:باز

 چه بدبختی از بابت دخترتون دارین؟ _

 یک هفته اس که از خونه شوهرش قهر کرده اومده خونه ما! _

 چطور؟ _

 والّه نمی دونم، ظاهرا شوهرش بیرونش کرده یا نمی دونم قهر کرده.  _

 بازپرس از کبوتر پرسید:

 راه خطرناک؟چرا از خونۀ شوهرت قهر کردی و اومدی خونه پدرت با این  _

 کبوتر که برای اولین بار دهانش را باز می کرد جواب داد:

 با شوهرم رفاقت مون نمی شه!!! _

 یعنی چه که رفاقت تون نمی شه؟! _

 دخترک که سرش پائین بود و گاهگاهی سرش را باال می گرفت جواب داد:

 رفاقت مون نمی شه دیگه! _

 مجیدی پرسید:

 اذیت ات می کنه؟ _

 کبوتر جواب داد:

 اذیتم نمی کنه، اما ... _

 نمی خوای باهاش زندگی کنی؟ _

 چرا می خوام اما شوهرم با من رو راست نیست. _

 فکر می کنید پای کس دیگه ای در میونه که شوهرتون باهات روراست نیست؟ _

 وقع دارم.اصال، من اصال به همچن موردی فکر نمی کنم، شاید من بیش از اندازه ازش ت _

 بازپرس از کدخدا یوسف پرسید:

 االن کجا می خواین برین؟ _

 می ریم به خویگان! _

 از این جا تا خویگان چقدر فاصله است؟ _

 حدود یک ساعت اگه با ماشی بریم! _

 پس با این اسب چه جوری می خواین به اون جا برین؟ _
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قهوه خانه ای داره، ما شب رو توی قهوه خونه می خوابیم، صبح  نزدیک های اینجا رودخونه ایه به نام سرداب که _

روز بعد اسب خودم رو تحویل صاحب قهوه خونه می دم بعد دخترم رو با مینی بوس که معموال از خویگان می آد به 

 روستای خویگان، خونه شوهرش می رسونم.

 کدخدا یوسف نگاهی به دخترش انداخت و گفت:

همون قهوه خونه، شما اگه قراره برین پشت کوه موگوئی، با من همراه بشین تا به قهوه خونه ما داریم می ریم،  _

بریم و شب رو همون جا سر بکنیم! اون وقت صبح قهوه چی چند اسب و قاطر تحویل شما می دن که به پشت کوه 

 می دن! برین، از اتومبیل شما هم مراقبت می کنه، اون ها اسبها و قاطرها رو به شما اجاره

 راننده پرسید:

 پس شام رو چی کار کنیم؟ _

 صاحب قهوه خونه همه چی داره. _

 راننده لبخندی از روی رضایت زد و مجیدی پرسید:

 برای خواب وسیله ای هست؟ _

 صاحب قهوه خانه همه چی داره! _

 کدخدا یوسف رو به بازپرس کرد و گفت:

 رفع زحمت بکنیم.اگه آقای بازپرس اجازه بدن، کم کم  _

 بازپرس با سر حرکتی نشان داد و گفت:

 از راهنمائی شما خیلی ممنونم. _

کدخدا یوسف اسبش را به سمت یک تخته سنگ هدایت کرد اول خودش و سپس دخترش سوار اسب شده و از آن 

 جا دور شدند.

  8-5فصل 
 

 رسیدند. "دوستان  "سرانجام به قهوه خانه  مدتی گذشت و گروه تحقیق به طرف رودخانه سرداب حرکت کرده و

راننده جیپ را در گوشه ای پارک کرد و از آن پیاده شد، این قهوه خانه نسبتا بزرگ بود و تخت های زیادی کنار هم 

خانوار را در خودش جای بدهد. جای نسبتا تمیزی بود و از لحاظ مکانی  84چیده بودند که در مجموع می توانست 

اخته شده بود که به رودخانه سرداب و مناظر اطراف اشراف داشت. رو به روی قهوه خانه در فاصله یک در جائی س

کیلومتری کوهی بود که چشم انداز زیبایی داشت. در فاصله بیست متری سمت راست قهوه خانه جوی آب کوچکی 

یز کوچک تدارک دیده بود که در روان بود. صاحب قهوه خانه برای بازپرس و همراهان اون چند تا صندلی و یک م

 آن جا استراحت بکنند و چند استکان چای تازه دم هم برای آنها برد.

ساله ای که در حال  84مجیدی که از همه جوان تر بود بعد از خوردن دو استکان چایی از جایش بلند شد و به جوان 

به او سالم کرد و مجیدی جلوتر رفت و  چرای پنج، شش رأس گوسفند بود نزدیک شد، جوان وقتی مجیدی را دید

 پرسید:

 گذاشته اند؟ "قهوه خانه دوستان  "شما می دونید چرا اسم این قهوه خانه رو  _

 جوان چوبدستی خود را یکی دوبار به زمین کوبید و گفت:
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 که از نقاط دور و نزدیکاز اصل قضیه خبر ندارم اما شاید به خاطر این باشه که با توجه به موقعیت این جا، افرادی  _

 به این جا می آیند در معامله گوسفند و چیزای دیگه باهم آشنا می شن.

 مجیدی پرسید:

 چیزای دیگه یعنی چی؟ _

حقیقتش من یک پسر روستائی ام و نمی دونم حدس من درست باشه یا نه، اما این طوری می گویند که در میان  _

و پسرانی هستند که یک نوع آشنائی بینشان به وجود می آید، باهم آشنا شده و مسافرینی که به این جا میآن دختر 

 در نهایت باهم ازدواج می کنند.

 مجیدی نگاهی به او کرد و پرسید:

 واقعا؟! _

 بله، در این جا از این اتفاقات خیلی می افته! _

 تو ازدواج کرده ای؟ _

 ه بود همین جا آشنا شدم و بعد با اون ازدواج کردم.بله، خود من با دختری که از آبادی بَردِشا _

 جوان کمی صبر کرد و ادامه داد:

اون طرف ها سه تا دختر جوان در حال چیدن علف هستند، یکی از اونا که روسری قرمزی به سرداره هفته گذشته  _

 در این جا با پسری آشنا شد و دو سه روز بعد باهم عقد کردند.

 مجیدی پرسید:

 این جور دوست داشتن ها دوام هم داره؟ _

 جوان با اطمینان جواب داد:

تقریبا همه آشنائی ها به ازدواج ختم می شه. از همه مهمتر این که تا حاال شنیده نشده کسانی که در این جا با هم  _

 آشنا می شند و ازدواج می کنند بینشان جدائی بیافته!

 تو مگه از همۀ اونا خبر داری؟ _

این جا خبرها زود می پیچه، اگر کوچک ترین خبری مربوط به این قهوه خانه شنیده بشه خیلی زود همه خبردار  _

 می شن.

 چطور ممکنه که فقط با یک نگاه عاشق بشن؟! _

 شاید یکی از علت هایش این باشه که سطح توقعات اون ها کمه، اونا از هم انتظارات زیادی ندارند. _

 های سر برافراشته نگاهی کرد و سپس پرسید:مجیدی به کوه 

 این جا که علف فراوونه؛ این دخترها علف ها رو برای چه می چینند؟! _

اون ها مجبورند شب گوسفندان رو در انبار نگه داری بکنند و تا صبح فردا که خریداران می آیند و اونها رو معامله  _

 ند.می کنند نباید شکم شان خالی باشه و الغر بش

 مجیدی پرسید:

 یعنی فردا هم ممکنه برای دو تا از دخترای دیگه اتفاقی که برای اون یکی پیش اومده پیش بیاد؟ _

 جوانک خنده ای کرد و گفت:

 ممکنه، اگر شما فردا صبح این جا باشین خیلی چیزها دستگیرتون می شه.  _
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 ما فردا مجبوریم از این جا بریم. _

 مأموریت دارین؟ _

 مجیدی جواب داد:

 تقریبا! _

آنچه که بیش از همه جلب توجه می کرد رودخانه سرداب با ماهیهای فراوان آن بود که تا چشم کار می کرد ماهی 

 دیده می شد. مجیدی اشاره ای به رودخانه کرد و گفت:

 این جا کسی این ماهی ها رو شکار نمی کنه؟ _

 گیرند. بعضی ها با قالب و بعضی ها هم با تور و یکعده ای هم با دست!چرا، اون پائین تر دارن ماهی می  _

 چطوری با دست ماهی می گیرند. _

تو آب شنا می کنند هر کجا زیر سنگی که احساس کنند ماهی هست به اون جا هجوم آورده و با دست ماهی ها رو  _

 می گیرند.

 با این آب سرد چه طوری امکان پذیره؟ _

 ای کرد و گفت: جوانک خنده

 اگه دوست دارین همرام بیائین تا نشون تون بدم. _

مجیدی همراه جوان حرکت کرد تا به مکان مخصوص شنا برسد مجبور شد از کنار دخترها عبور بکند، یکی از 

دخترها به گمان این که مجیدی برای دیدن آن ها آمده همون طور که با داس مخصوصش علف ها را می چید با 

کی تمام مجیدی را نگاه می کرد و لبخند می زد، مجیدی هم که متوجه جریان شده بود لبخندی به آن دختر زد و زیر

حتی دستی هم برای او تکان داد. آن ها با هم خندیدند و تا خواستند سرشان را بلند بکنند دیدند که مجیدی همراه 

 جوانکی از آن ها دور شد.

ساله شد که در آب سرد  12 -11ند و مجیدی با نهایت تعجب متوجه چند پسر آن ها حدود یک صد متر راه رفت

شنا می کردند و ماهی می گیرند، البته هدف آنها شنا کردن نبود و فقط به قصد ماهی گرفتن داخل آب شده بودند. 

حدود دو دقیقه از بدن آن ها از سرما کبود شده بود مجیدی متوجه یکی از نوجوان ها شد که زیر آب رفته و بعد از 

آب بیرون آمد و در هر یک از دستهایش یک ماهی و به دندانش هم یک ماهی دیده می شد. یکی از پسرها که سن 

 کمتری داشت جلوتر آمد و پرسید:

 از ما ماهی می خرید؟ _

 جوانک پرسید:

 قیمتش چنده؟ _

 بزرگ ها دو تومن کوچکترها پانزده قرون. _

رون آورد و چند عدد ماهی درشت خرید، از بچه ها خداحافظی کرد و به سمت قهوه خانه مجیدی مقدار پول بی

 برگشت. بین راه باز هم به همان دخترها برخورد کرد. دختری که به مجیدی لبخند زده بود از وی پرسید:

 ماهی ها رو چند خریدی؟ _

 هر کدوم رو دو تومن خریدم. _

 ید و ناظر گفتگوی آن ها شد دخترک به جوانک گفت:همین موقع جوانک هم به مجیدی رس
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 تو چه جور رفیقی برای این آقا هستی که نرفتی از رودخونه براش ماهی بگیری؟ _

 جوانک که یکه خورده بود جواب داد:

 من فرصت این کار رو ندارم، در ضمن من رفیق ایشون نیستم. _

 دخترک که چهره زیبائی داشت پرسید:

 ا دو نفر رو ببینه می فهمه که با هم رفیق هستین.هر کس شم _

 مجیدی جواب داد:

 این جوون شوخی می کنه من همین حاال باهاش دوست شدم. _

 دخترک پرسید:

 برای چی این جا آمده اید و چه کار دارید؟ _

 زردماری. این جا کار واجبی ندارم، قراره امشب همین جا بمونیم فردا صبح بریم طرف دره کوه های _

 دخترک لبخندی زد و پرسید:

 پس امشب این جا می مونید؟ _

 مجیدی جواب داد: 

 بله، امشب مهمون قهوه خونه دوستان هستیم! _

 یکی از دخترها جلوتر آمد و پرسید:

 می خوای بخت خودت رو امتحان بکنی؟ _

 مجیدی جواب داد:

 ما بختی نداریم که امتحان بکنیم. _

 چنان که با داسش بازی می کرد گفت:دخترک هم

 با این سر وضعی که تو داری فقط کافیه به روی دختری لبخند بزنی! _

 لبخند زدن من کمی مشکله، البته لبخندی که بتونه بخت منو باز بکنه. _

 دخترک رو به جوان کرد و گفت:

 چرا یادش نمی دی؟ _

 جوانک خنده ای کرد و گفت:

 ی! این آقا اصال احتیاج به لبخند نداره!تو چقدر ساده ا _

 چرا، لبخند زدن اول آشنائی است، این جا با همه جای دنیا فرق داره! _

 جوانک که انگار حوصله اش سر رفته بود به دخترک گفت:

اون چند نفری که اون جا نشسته اند و اون دو نفر سربازی که تفنگ دست شونه همه شون زیر دست این آقا  _

 تند.هس

 دخترک گفت:

 ببخشید آقا، ما اشتباه کردیم. _

 مجیدی خندید و گفت:

 این جوون شوخی می کنن، من فقط همکار اون ها هستم. _
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 بعد از آن ها خداحافظی کرده و به راه خودشان ادامه دادند.

  5-5فصل 
 

 راننده وقتی ماهی ها را دید ذوق زده شد و گفت:

 رو از کجا گرفتی؟ مجیدی، این ماهی ها _

 از یه جایی گرفتم. _

 بازپرس وقتی مجیدی را با ماهی ها دید گفت:

 تو ماهیگر بودی، ما نمی دونستیم؟  _

 مجیدی در حالی که داشت روی یکی از صندلی ها می نشست، گفت:

 من این ماهی ها رو خریده ام! _

 راننده گفت:

 شب قراره برامون کباب درست بکنه.صاحب قهوه خانه اومد و خبر داد که ام _

 مجیدی به شوخی به راننده گفت:

 تو از همه چیز هم بگذری، از شکم ات نمی گذری!! _

گروه، شب را در قهوه خانه گذراندند، صبح زود از خواب بیدار شدند، نماز خواندند و تا وقت صبحانه استراحت 

 کردند.

کرده بود که صدای آمدن مینی بوس به گوش آنها رسید، عده ای از هنوز صاحب قهوه خانه صبحانه را آماده ن

ساله شان خود را به قهوه خانه  88ساله همراه همسرش و پسر  05اتومبیل پیاده شدند در بین آن ها یک مرد 

بود وقتی به قهوه خانه رسید کمی تأمل کرد تا چشمش به تاریکی  "موسی قلی  "رساندند. پسر جوان که اسمش 

ی قهوه خانه عادت بکند. کمی بعد کدخدا یوسف را دید، با قدم ها شمرده جلوتر رفت و سالم کرد، دست او را نسب

 گرفت و می خواست ببوسد که کدخدا دستش را کشید، موسی قلی یک قدم به عقب برداشت و پرسید:

 کبوتر رو چکار کردین؟ _

پتو را روی خودش کشیده بود و موسی قلی او را ندیده  کبوتر در خواب بود به خاطر سردی هوا در این فصل سال

 بود. کدخدا به تندی گالیه اش را شروع کرد:

تو زدی زن جوونت را از خونه بیرون کردی، دخترم تک و تنها، کوه و صحرا رو زیر پا گذاشته و اومده خونه  _

 توی بیابون سرگردون و ویلون بشه؟پدرش، این رسم مردونگی و همسرداریه که تو به خودت اجازه دادی همسرت 

 موسی قلی یک لحظه غفلتا دست کدخدا را گرفت بوسید و گفت:

جوون بودم و بد کردم، اما به جون دخترتون قسم من اونو کتک نزدم و از خونه بیرون نکردم، سر یه موضوعی  _

 جلوش رو بگیرم.باهم بحث مون شد که اونم قهر کرد و از خونه زد بیرون، غرورم اجازه نداد 

 کدخدا یوسف هم چنان که روی تخت نشسته بود گفت:

تو به درد کبوتر نمی خوری، قبل از این که دخترم باهات ازدواج بکنه خیلی ها طالب اش بودند، اما چون تو،  _

 یدوست صمیمی من رو که کدخدای خویگان بود آوردی و از دخترم خواستگاری کردی، دیگه نتونستم روی کدخدا
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خویگان بایستم، و گرنه من تو و خونواده ات رو که نمی شناختم، حاال هم دخترم رو زدی و از خونه ات بیرون 

 کردی.

 مرد جوان سرش را پائین انداخت معلوم بود که از دیدن چشمان کدخدا یوسف خجالت کشیده، کدخدا ادامه داد:

ی سر دخترم باشی و تا آخر عمر هواش رو داشته باشی، حاال یادت می آد که به همه ما قول دادی مثل یک مرد باال _

به بهانه غرور اجازه دادی دخترم تک و تنها بلند شه بیاد خونه من، اگه خدای نخواسته بین را بالئی سرش می اومد 

 چیزی از غرورت می موند؟

 موسی قلی سرش پائین بود، کدخدا ادامه داد:

 خویگان تا از تو پیش اون گالیه بکنم. االن هم دارم می رم پیش کدخدای _

 موسی قلی اشکهایش را رها کرد، زیر پای کدخدا نشست و گفت:

من پدر و مادرم رو آوردم که ضمانت منو بکنن که دیگر از این غلطا نکنم. جوون بودم و از روی نادانی کاری  _

 کردم.

رساندند، اما ساکت و آرام ایستاده بودند، کدخدا در این موقع پدر و مادرش هم کم کم خود را به کدخدا یوسف 

 یوسف رو به پدر و مادر موسی قلی کرد و گفت:

آفرین به این پسرتون، بارک اهلل! عجب پسری تربیت کردین، پسری که با زنش دعوا کنه و طوری عرصه رو برای  _

ار گه دخترم تو این بیابون خدا گرفتزنش تنگ بکنه که اون مجبور بشه یکه و تنها بیاد خونه پدرش! فکر نکرد ا

مصیبت می شد این ننگ و رسوایی رو کجا می بردیم، اون وقت چه خاکی به سرمون می ریختیم؟ مگه من دخترم رو 

 از سر راه پیدا کرده بودم؟ جگر گوشه مه، قلب منه، زندگی و حیثیت منه.

ه بیرون بزنند که کدخدا یوسف آن ها را دید از جای در همین موقع بازپرس و همراهانش قصد داشته اند از قهوه خان

 خودش برخاست و گفت:

 آقای بازپرس شما قضاوت کنید آیا من بد می گم یا حق دارم این حرف ها رو بزنم؟ _

در همین موقع کبوتر از خواب بیدار شد وقتی شوهرش را دید سرش را پائین انداخت. کدخدا به طور مختصر 

ا را که چندان هم جدی نبود بیان کرد. موسی قلی وقتی بازپرس را دید رنگش پرید و یک قدم موضوع اختالف آن ه

 عقب تر رفت، بازپرس از کبوتر پرسید:

 اختالف اصلی شما چیه؟ چرا نمی رین زندگی تون را بکنین؟ _

 کبوتر خودش را جمع و جور کرد و گفت:

 رم که بودم گردنبندم گم شد همین موضوع باعث اختالف ما شد.موضوع اصلی اختالف ما، گردنبنده، تو خونه شوه _

 بازپرس پرسید: 

 اختالف دیگه ای هم دارین؟ _

نه آقای بازپرس، فقط همین یک اختالف رو داریم که باهم دعوا کردیم و من قهر کردم و از خونه شوهرم اومدم  _

 بیرون.

 ن راه صدمه ای بهتون برسه؟دخترم، تو فکر نکردی که خدای نخواسته ممکنه بی _

 کبوتر سرش را پائین انداخت، موسی قلی گفت:
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کبوتر، چند دفعه بگم، من گردنبند رو برنداشتم و ازش خبر ندارم. حاال گم شده یا طوری اش شده، فدای سرت،  _

م می کنی من حاضراین گردنبند اون قدر ارزش نداره که بخوایم زندگی مون رو تلخ بکنیم، تو اگه حرفم رو باور ن

 قسم بخورم که نه گردنبند رو برداشتم و نه اطالعی از اون دارم.

 کبوتر قرآن کوچکی را که گوشه لباسش بسته بود، گرفت و به موسی قلی گفت:

 تو حاضری به همین قرآن قسم بخوری؟ _

 سپس قرآن را از الی لباسش بیرون آورد و جلوی موسی قلی گذاشت و ادامه داد:

 اگه تو گردنبند رو برنداشتی و یا از اون خبر نداری قسم بخور. _

موسی قلی قرآن را برداشت، آن را بوسید و روی پیشانی اش گذاشت. بعد روی تخت قرار داد، دست برد که قسم 

 بخورد و سوگند یاد کند که صاحب قهوه خانه که ناظر جریان بود جلو آمد و گفت:

 و هر چه که هست بدم، اما تو قهوه خونه من قسم نخورین!من حاضرم قیمت گردنبند ر _

 کسی حرفی نزد قهوه چی ادامه داد:

 اگه می خواید قسم بخورین از قهوه خونه ام برین بیرون و هر چه دوست داشتین قسم بخورین. _

بیرون از قهوه خانه موسی آن ها آماده شدند که بیرون بروند، راه باز کردند تا بازپرس از قهوه خانه بیرون برود در 

 قلی آماده شد که قسم بخورد بازپرس به کدخدا گفت:

 کدخدا، این جوون راست می گه، احتیاج نیست که قسم بخورید دختره رو بده ببره خونه اش. _

 آقای بازپرس، آخه ... _

 بازپرس با صراحت گفت:

این جوون راست می گه، اون شوهر خوبی برای دختره رو شوهر دادی، بذار بره خونه شوهرش، فکر می کنم  _

 دخترته.

 کدخدا یوسف گفت:

 اگه باز هم دخترم رو بیرون بکنه. _

اون که دخترت رو از خونه اش بیرون نکرده، هیچ جوونی هم حاضر نمی شه ناموس اش رو از خونه اش بیرون  _

 کنه، چه برسه به این جوون که خیلی دخترت رو دوست داره.

 و به موسی قلی کرد و ادامه داد:بعد ر

 همین طوره موسی قلی، مگه نه؟ _

 موسی قلی جلوتر آمد و به بازپرس گفت:

اگه یه بار دیگه دیدید که من نسبت به همسرم بی اعتنایی کردم هر کاری که از دست تون براومد می تونید انجام  _

 بدین!

 را از کمرش بیرون آورد و جلوی کبوتر گرفت و پرسید: در این موقع مادر موسی قلی جلوتر آمد و دستمالی

 دخترم، تو این دستمال رو به خاطر می آری؟ _

 کبوتر نگاهی به آن دستمال کرد و گفت:

 آره مادر، چطور مگه؟ این دستمال مال منه! _

 مادر موسی قلی دستمال را از هم باز کرد و گردنبندی را از آن بیرون آورد و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – با عشق تو میمیرم امشب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 1  

 

یک هفته پیش که به حموم رفته بودی از ترس این که مبادا گم بشه، گردنبند خودت رو الی این دستمال تو  _

گذاشتی و محکم گره زدی دادی دست صاحب حموم خدیجه خانم، وقتی از حموم بیرون اومدی یادت رفته که اون 

رفتم این دستمال رو با گردنبند به  رو برداری، خدیجه خانم هم یادش رفته که بهت برگردونه، پریروز که به حموم

 هم برگردوند!! یادت می آد؟

 کبوتر نگاهی به پدرش کرد و دوید مادر شوهرش را در آغوش گرفت و گفت:

 منو ببخشید، من خیلی به شما بد کردم و از همه بدتر به شما تهمت زدم، منو ببخشین. _

 *** 

 پایان فصل سوم

  1-0فصل 
 

رشید، صاحب قهوه خانه چند اسب و قاطر تهیه کرد، آن ها را در اختیار گروه قرار داد. آن ها بعد از با باال آمدن خو

گذاشتن از راه های مختلف و دور زدن بعضی از قله ها از جائی حرکت می کردند که سمت راست آن ها کوه های 

دو و سماق بود. سر انجام نزدیکی های بلند و سمت چپ شان دره ای پوشیده از علف های بلند و درختان بادام، گر

پنج بعد از ظهر به منطقه خوش آب و هوایی به نام زردماری رسیدند، در این جا چند ساختمان که اغلب از سنگ و 

چوب درست شده بود با چادرهائی که صاحبان دام برای اسکان موقت خود برپاداشتند، خود نمایی می کرد. در آن 

 به گروه پیوست و اندکی بعد پزشک قانونی و کارشناس اسلحه شناسی هم آمدند.جا فرمانده پاسگاه هم 

بعد از بررسی محل و انجام کارهای مقدماتی و قانونی، بازپرس تحقیق از متهم اصلی را بر عهده گرفت و فرمانده 

 ز مسلح به خانه ها وپاسگاه از کسانی که در زمینه حادثه اطالعی داشتند سؤاالتی کرد. مجیدی هم همراه یک سربا

 چادرها مراجعه کرد و از خانواده های مختلف بازجوئی هائی کرد.

غروب آن روز در آن جا افراد کمتری دیده می شدند، اغلب آقایان را برای تحقیق به تنها ساختمان کوچک آبادی 

در آن جا حکومت نظامی  برده بودند، اغلب ساکنان ده پیراهن سیاه بر تن داشتند و کمتر حرف می زدند انگار

 برقرار بود. طوری که به غیر از زمانی که صحبت کردن ضرورت داشت صدائی در آبادی شنیده نمی شد. 

 *** 

صبح روز بعد به تحقیق پرداخت در آخرین منزلی که کار بازجوئی انجام گرفت همراه  5مجیدی شب را تا ساعت 

یدار شدند که آفتاب سر زده بود به طوری که او مجبور بود نمازش را یک سرباز مسلح، خوابیدند. زمانی از خواب ب

 قضا بخواند.

صاحب خانه که زن مسنی هم بود صبحانه ای برای آن ها آماده کرد و آنها از این که مجبور شده بودند به علت 

ه تشکر کرد و با خستگی شب را در همان جا بخوابند عذرخواهی کردند. مجیدی بعد از صرف صبحانه از صاحبخان

سرباز همراهش بیرون آمدند، هنوز اولین قدم را از در خروجی منزل بیرون نگذاشته بودند که پیر زنی را دیدند که 

با قامتی خمیده عصا زنان در حال عبور است. زن وقتی صدای باز و بسته شدن در حیاط را شنید ایستاد و همان طور 

اشت به عصایش تکیه داد و سرش را به طرف راست برگرداند و ایستاد. که به زحمت قامتش را راست نگه می د

 مجیدی قصد داشت به طرف مقر بازپرسی برود که صدای آن پیرزن را شنید:

 کجا بودین چه کردین؟ _
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 مجیدی ایستاد و به پیرزن نگاه کرد و پرسید:

 چرا همچین سؤالی رو می پرسید؟ _

 نداخت و پرسید:پیرزن زیرچشمی نگاهی به آن ها ا

 شما از طرف دادگاه اومدین؟ _

 مجیدی از سرباز خواست خودش را نزد بازپرس و فرمانده پاسگاه برساند. سپس جواب پیرزن را داد و گفت:

 بله از طرف دادگاه اومدیم. _

 به چه کاری اومده اید؟ _

 به خاطر مسئله ای که در این جا اتفاق افتاده! _

 به زحمت به دست گرفت و گفت:پیرزن عصایش را 

 اسم من ننه گل طال است. به نظرم شما به هیچ جا نمی رسین! _

 ما به کجا نمی رسیم؟ _

 پیرزن پوزخندی زد و جواب داد:

 این مردم رو من می شناسم، شما در کارتون موفق نمی شین. _

 مجیدی خودش را به ننه گل طال رساند و پرسید:

 تو چه کاری موفق نمی شیم؟به نظر شما، ما  _

 این که گناهکار رو پیدا کنین! _

 مگه چه اتفاقی افتاده؟ _

 پیرزن نگاه تعجب باری به مجیدی انداخت و گفت:

 مگه من گفتم اتفاقی افتاده؟ _

 استنباط من از جواب شما همین بود! _

 پیرزن یک قدم به جلو برداشت و گفت:

 یق بکنید، بی فایده است!اکه تا یک سال دیگه هم تحق _

 شما از کجا می دونین که تحقیق ما بی فایده است؟ _

 این مردم از ترس چیزی به شما نمی گن! _

 مجیدی دفتر و دستکش را این دست و آن دست کرد و پرسید:

 مگه آن ها چه چیزی باید به ما بگن؟ _

 پیرزن نگاهی به دور و بر خود انداخت و گفت:

 از این نمی تونم باهات صحبت بکنم. من بیشتر _

 مجیدی حرفی نزد اما پیرزن گفت:

 االن کجا می خواین برین؟ _

 مجیدی حرفی نزد. ننه گل طال گفت:

من االن می خوام برم خونه ام، که یکی دو تا کوچه پائین تره، جلوتر از اون تپه ای هست که یک چادر کوچیک اون  _

 لوط هم کنار خونه ام روئیده از هر کس که خونه ام رو بپرسین، نشونت می دن.جا نصب کرده اند یک درخت ب
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 مجیدی کمی این پا و اون پا کرد و پرسید:

 برای چی نشونی خونه ات رو به هم می دی؟ _

 زن با تعجب نگاهش کرد و پرسید:

 مگه تو نیومدی دربارۀ این حادثه تحقیق کنی؟ _

ۀ همین موضوع تحقیق بکنیم از بعد از ظهر دیروز هم تا حاال از چندین نفر تحقیق درسته، ما اومدیم که دربار _

 کردیم اطالعات چندانی بدست نیاورده ایم، شما چه نوع کمکی می تونین به ما بکنید؟

 شما که هنوز حرف های منو نشنیده اید؟ _

 استفاده بکنم؟ به فرض این که حرف های شما رو بشنوم از کجا بدونم می تونم از اون _

 پیرزن که خودش را آماده رفتن کرده بود جواب داد:

 موضوع خیلی مهمه، حرف من اینقدر می ارزه که مقداری از وقت تون رو صرف کنین و به اون گوش بدین. _

 مجیدی دچار شک و تردید شد، ننه گل طال او را از این وضع بیرون آورد و گفت:

 ز هیچی بهتره!باالخره حرف های من که ا _

مجیدی احساس کرد که این پیرزن ممکن است او را سرکار بگذارد و وقتش را بگیرد، زیاد به ادعای او توجه 

 نداشت، اما بعد پیش خودش فکر کرد:

هیچ سرنخی که تا به حال دستگیر ما نشد شاید صحبت این پیرزن بتونه ما رو به اصل موضوع نزدیک بکنه هر  " _

 ."کوتاه باشهچند یک قدم 

 بنابراین به ننه گل طال گفت:

 می کی بیام پیش شما؟ _

 یکی دو ساعت دیگه بیا پیشم، خوبه؟ _

 کمی بعد اضافه کرد:

 ممکنه نهار هم خونه ام نگهت دارم!! _

 ننه گل طال بدون این که خداحافظی بکند از مجیدی جدا شد، عصا زنان راهش را کشید و رفت.

که فضای این آبادی مملو از اسرار و توأم با دلهره بود فقط صدای عصای ننه گل طال بود که سکوت  در آن وقت روز

 مرگبار محیط را می شکست.

تا محل استقرار بازپرسی بیش از یکصد متر راه نبود آفتاب در حال باال آمدن بود. بین راه فقط چند نفر را دید که در 

یدند به طور محسوسی به هم نشان دادند، مجیدی هر آن احساس می کرد حال صحبت بودند و وقتی مجیدی را د

ممکن است چند نفر ناخود آگاه و غفلتا به او حمله بکنند اما به خود دلداری می داد که چنین عملی غیر ممکن است و 

 دلیلی هم وجود ندارد که بخواهند به او هجوم بیاورند اما این توهم مثل یک سایه همراهش بود. 

 باوجودی که سعی می کرد این اندیشه را ساخته و پرداخته خیاالت خود بداند اما موفق نمی شد.

 8-0فصل 
 

صبح بود. فرمانده پاسگاه که  9اون وقتی به ساختمانی که بازپرس در آن جا استقرار داشت رسید ساعت نزدیک به 

ضور داشتند حکایت از این داشت که کار بازجوئی سالح کمری به خود بسته بود و دو سرباز مسلحی که در آن جا ح
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نفر مورد بازجوئی قرار گرفته  54و تحقیقات هنوز کامل نشده است. تا آن جا که او دریافته بود در مجموع بیش از 

بودند. تا این ساعت که به بازپرس رسیده بود، او هنوز صبحانه نخورده بود. کدخدای آبادی دره زردماری از 

زه خواست تا برای آن ها صبحانه بیاورد، بازپرس که مراقب همه چیز بود به فرمانده پاسگاه دستور داد بازپرس اجا

 تا هزینه غذا و صبحانه را بپردازد.

 بازپرس وقتی مجیدی را دید گفت: 

 االن کارم تموم می شه، بعد می شینیم صبحانه می خوریم. _

 را از نظر می گذراند پرسید: مجیدی که دوال شده بود و برگ های بازجوئی 

 یک ساعت پیش صبحونه خوردم، به کجا رسیدین؟ _

 تقریبا هیچ جا، خودت به کجا رسیدی؟ _

 به جائی نرسیدم. _

 بازپرس گفت: 

هیچ کس اطالعات مفیدی به ما نمی ده، نمی دونم این مردم چه شونه؟ از کسی می ترسن یا واقعا چیزی ندیدن و  _

 نشنیدن.

 از روی نیمکتی که رویش نشسته بود بلند شد و ادامه داد:  بعد

 از اون جا که متهم بین مردم خیلی نفوذ داره، نمی خوان چیزی رو بهمون بگن! _

 بازپرس که متوجه شد مجیدی قصد دارد چیزی به او بگوید، پرسید: 

 می خوای چیزی بهم بگی؟ _

 زپرس تعریف کرد و ادامه داد:مجیدی جریان مالقات ننه گل طال را برای با

 اگه بهم اجازه بدین برم پای صحبت هاش بشینم! _

البته تحقیق از افراد مختلف که سطح اطالعات ما رو باال می بره خیلی خوبه، اما می ترسم دعوت ننه گل طال یک تله  _

 باشه؟

 چرا فکر می کنید ممکنه برام تله گذاشته باشه؟ _

ی شناسی آن چنان سکوت کرده اند و نم پس نمی دن که فکر می کنند حرف نزدن و سکوت تو این مردم رو نم _

 کردن وظیفه اون هاست.

 شاید واقعا می ترسند! _

 بازپرس در حالی که داشت از روی صندلی بلند می شد جواب داد: 

 بله امکان داره بترسن، اما برای چه و از کی می ترسن؟ _

نا ممکنه این باشه که به این کار عادت نکرده اند و فکر می کنند هیچ وظیفه ای در قبال این یکی از دالیل ترس او _

 ماجرا ندارند.

 این کار عادت کردن نمی خواد، کم کم داره باورم می شه متهم همون کسی یه که ما داریم دنبالش می گردیم. _

ت نیست که کار بازجوئی رو شروع کرده ایم هنوز ما نباید به این زودی قضاوت بکنیم، تازه بیش از چند ساع _

 چیزی نشده.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – با عشق تو میمیرم امشب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 5  

 

موضوعی که این مردم با اون در گیرن چندان جدی نیست اگه اتفاقی افتاده و اون ها غرض و مرضی ندارند می  _

 تونن راحت به اون اقرار بکنند.

 مجیدی از بازپرس پرسید: 

 باالخره مالقات با ننه گل رو چه کار کنم؟ _

 با خودت یک مأمور مسلح می بری؟ _

 مجیدی در حالی که به یکی از سربازان مسلح نگاه می کرد جواب داد: 

 احتیاجی به سرباز مسلح نیست این کار جلب توجه می کنه. _

 متوجه زبان ننه گل نشدی؟ _

 سعی کردم از زیر زبونش چیزی بیرون بکشم اما اون زن زرنگ تر از این بود. _

 کی می خوای بری؟حاال  _

 مجیدی جواب داد: 

 هر چه زودتر بهتر، تازه ننه گل طال نهار هم برام تهیه دیده! _

 بازپرس خندید و به شوخی گفت: 

 باالخره یکی رو پیدا کردی برات غذا بپزه! _

 سپس به طور جدی گفت: 

 مجیدی حواس ات رو خوب جمع کن تا مشکل تازه ای پیش نیاد. _

 دید و گفت: مجیدی خن

 سعی می کنم، خاطرتون جمع باشه. _

 بازپرس در حالی که داشت خداحافظی می کرد گفت: 

اگه تو رو خوب نمی شناختم اجازه نمی دادم بری پیش ننه گل طال، اما چون می دونم حواس ات جمعه و می تونی  _

 می تونی بری!وضعیت هر کسی رو به خوبی درک بکنی و خودت رو با اونا هماهنگ بکنی 

 خب، خداحافظ. _

 برو ببینم چه کار می کنی. _

مجیدی از مقر بازپرسی خارج شد به سمت چپ پیچید و بعد از طی دویست متر راه به راست پیچید. چند تا چادر و 

یکی دو باب ساختمان را پشت سر گذاشت تا این که سر راه خود به پیرمردی که چند رأس گوسفند خود را برای 

را به صحرا می برد برخورد کرد و از او آدرس منزل ننه گل طال را پرسید. پیرمرد که کر و الل بود نتوانست جواب چ

مجیدی را بدهد. مجیدی نشانی را که ننه گل طال داده بود به خاطر آورد. به یک درخت بلوط رسید در آن جا دو خانه 

از آن هاست. کمی جلو خانه ها را وارسی کرد در ورودی یکی دیده می شد ولی او نمی دانست خانه پیرزن کدام یک 

از خانه ها را فشار داد متوجه شد که در باز نمی شود و از اثر پای چهارپایان جلوی خانه متوجه شد که ننه گل طال نمی 

ه که کمی چالتواند در یک چنین خانه ای زندگی بکند. در خانه بعدی را فشار داد به راحتی باز شد، وارد حیاط شد 

چوله داشت، گوشه حیاط مکانی بود که ظاهرا در آن نان محلی می پختند، اما حاال کوره نان پزی خاموش بود، صدا 

 زد: 

 ننه گل طال! _
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 صدای پیرزن از داخل اتاق دود گرفته به گوش رسید: 

 بیا تو پسرم! _

 مجیدی با تردید پرسید: 

 تنهائی؟ _

 ل همیشه... مثل همیشه...آره پسرم، تنهام، مث _

 مجیدی وارد اتاق شد، پیرزن گفت: 

 برات از اتاق مهمان ها دو تا بالش آوردم بگیر بشین االن چای حاضر می شه. _

 راضی به زحمت شما نیستم، چرا زحمت می کشین. _

م اجازه نمی ده نفس تازه شرمنده ام پسرم، از این که نمی تونم بیشتر از این به مهمون خودم برسم، این درد پا _

 بکنم. منو ببخش!

 نیومدم که از من پذیرائی بکنید. _

 ننه گل طال در حالی که چوب نیم متری را داخل آتش می گذاشت جواب داد: 

 به هر حال جوون، تو مهمون منی، من مهمون رو خیلی دوست دارم این جا کسی به سراغ من نمی آد. _

ریک و دود گرفته ای بود اما اسباب و اثاثیه اش تمیز بود. ننه نسبت به صبح لباس تمیز تری با این که اتاق نسبتا تا

 پوشیده بود و از چهره اش پیدا بود در جوانی زن بسیار زیبائی بوده، در همان حال گفت: 

 تا چند دقیقه دیگه چای حاضر می شه. _

اقجه داشت که بیشترشان خالی بود فقط یک عکس کوچک مجیدی جوابش را نداد. اتاقی که در آن نشسته بود چند ت

 داخل قاب چوبی گرد گرفته به چشم می خورد. مجیدی پرسید: 

 ننه گل طال، این عکس مال کیه؟ _

 ننه گل طال هم چنان که برای خودش چای می ریخت جواب داد: 

 پس خیلی پیر شدم پسر جون که منو نشناختین. اون عکس منه! _

 لند شد، پشت همان عکس، عکس دیگری را بیرون کشید و گفت:از جایش ب

 این هم عکس شوهر خدا بیامرزمه، خدا بیامرزدش. _

 شوهرت کی فوت کرد؟ _

شوهر بیچاره ام جوونمرگ شده، این موضوع مربوط به زمانی یه که قضیه خان و خان بازی زیاد بود، اون کمی غد  _

رفت برای خان بیگاری بکنه، و آخرش هم علیه اون توطئه کردند و با اسلحه  بود زیر بار حرف زور نمی رفت، نمی

 کشتن اش!

 معلوم شد قاتلش کی بود؟ _

 پیرزن که با انبر با آتش بازی می کرد جواب داد: 

ای بابا کجای کاری؟ اون موقع کسی جرأت نداشت در کار خان دخالت بکنه، ما در منطقه ای بودیم که این خبرها  _

یر به گوش ژاندارم ها می رسید، به فرض این که اونها می خواستند بیان و تحقیق رو شروع کنن، همه آثار جرم به د

وسیله ای ایادی خان از بین رفته بود و شوهر جوونمرگ شده منم که در شب تیر خورده بود و کسی ناظر جریان قتل 

فت و دستمون هم به جائی نمی رسید، اون وقت ارباب به من اون نبود، و هیچ آثاری هم نمونده بود. کاری جلو نمی ر
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و یک دختر صغیرم کمی پول و گندم و چند رأس گوسفند داد. ما هم که دستمون خالی بود و کاری از دستمون بر 

 نمی اومد از شکایتمون صرف نظر کردیم.

 ننه گل طال انگار با خودش صحبت می کرد. ادامه داد: 

قانونی رو اون موقع چشیدم، با وجودی که جوون بودم چند سال شوهر نکردم تا این که به خاطر  من طعم ظلم و بی _

زندگی ام، منو به یک پیرمرد که همسن پدرم شوهر دادن، چاره ای نداشتم جوون بودم. بچه کوچکم سرپرست می 

شت اون رو از دست دادم، سال سن دا 14ساله و شوهرم باالی  05خواست، بعد از چند سال زندگی وقتی که من 

 اون پیرمرد، آدم خوبی بود، اما بچه دار نمی شد.

  5-0فصل 
 

ننه گل طال یک بار دیگر برای مجیدی چای ریخت، فاصله آن ها دو سه متر بود خواست از جایش بلند شود و چایی 

ا از دست پیرزن گرفت، آن را خودش جلوی مجیدی بگذارد که مجیدی بالفاصله از جایش بلند شد و استکان چای ر

گاه ننه گل طال بقچه ای را باز کرد و چند قرص نان گردو خشک شده را بیرون آورد و کمی آب به روی آن ها 

پاشید و به دقت داخل سفره بست تا نرم شود. بعد از این که نان ها کمی نرم شد سفره را باز کرد و پیش مجیدی 

 گذاشت و گفت: 

 تو جوونی می تونی بخوری! من که دندون ندارم _

 نان خوشمزه ای بود، اما با این حال کمی سفت و سخت بود، مجیدی از او تشکر کرد و پرسید: 

 این جا تنها زندگی می کنی؟ _

 روزها تنهام، اما شبها نوه دختری ام می آد پیش من می خوابه! _

 پسره یا دختر؟ _

شب می آد پیش من می خوابه تا تنها نباشم. گاهی بعضی از وسایلی اسمش ستاره است. خیلی دوستش دارم، هر  _

 رو که الزم دارم برام تهیه می کنه. 

 مجیدی استکان را برداشت، به دهانش نزدیک کرد و کمی از آن را نوشید و پرسید: 

 ننه گل طال، اگه خدای نخواسته یه وقت مریض بشی چی؟ _

روئی که در کوهها و دشتها روئیده درمونم بکنن، اما الحمدهلل تا به حال مریضی کسانی هستن که با همین گیاهان دا _

 سختی که منو بندازه یا ناکار بکنه سراغم نیومده.

 از زندگی ات راضی هستی؟ _

راضی نباشم چه کار کنم. شکر خدا سالم و تندرست هستم، کار دیگه ای ازم برنمی آد. همه عمرم همین طوری  _

 و خدا رو شکر ناراضی ام نیستم. زندگی کردم

 کمی از نان داخل بقچه را خورد و استکان را از چای خالی کرد و پرسید: 

 از مال دنیا چی داری؟ _

هیچی، چی می خوام که داشته باشم؟ همین قدر که سربار کسی نیستم خدا رو شکر می کنم، در ضمن شوهر دومی  _

روی اون برام کشاورزی می کنند، در سال چیزی به من می دن، من که ام مقداری زمین داشت که به هم رسید 

خرجی ندارم بعضی از همسایه ها هم منو از نظر نمی اندازند و کمکم می کنند هر چند به کمک اون ها جندان نیازی 
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عمر به من ندارم، اما کمک به همسایه ها از قدیم در این اطراف رسم بوده و هنوز هم هست و من می دونم تا آخر 

 می رسند. 

 مجیدی پرسید: 

اگه همسایه ها تا این اندازه با شما خوب اند که از هر جهت به شما می رسند پس چرا در این باره همکاری نمی  _

 کنند؟

این قضیه فرق می کنه، حادثه پیش اومده همه افراد ایل ما رو داغدار کرده و هنوز نمی خواهند باور کنند که چنین  _

 اقی رو دیده یا شنیده اند. اتف

 مجیدی پرسید:

 تو تا چه اندازه در این باره اطالع داری؟ _

 ننه گل طال به جای این که جواب مجیدی را بدهد پرسید:

پس چرا نون تون رو نمی خورین؟ من بیشتر از این چیزی ندارم که به مهمون خودم تعارف کنم، تو آدم فهمیده و  _

 ی و می فهمی که من چی دارم می گم!تحصیل کرده ای هست

در همین موقع صدای باز و بسته شدن در حیاط به گوش رسید، مجیدی از جا تکان خورد ننه گل طال همان طور که 

 نشسته بود با صدای بلند پرسید:

 ستاره! توئی؟! _

 صدای ضعیفی به گوش رسید:

 آره ننه جون! _

 . ننه گل طال انگار با خودش حرف می زد

 ننه جون ات واسه ات بمیره، الهی می مردم و پیراهن سیاه توی تن تو نمی دیدم! _

ساله ای که همان ستاره بود وارد اتاق شد، دخترک الغر اندام که چشمانش به سختی  15-10کمی بعد دخترک 

 دیده می شد صورتی زرد و پیراهن سیاهی بر تن داشت و بسیار تکیده و غمزده بود.

 این که مجیدی را داخل اتاق دید یک قدم خودش را عقب کشید و صدائی از انتهای گلویش بیرون آورد: به محض

 آ... _

 آن گاه کمی خودش را جمع و جور کرد و وارد اتاق شد و گفت:

 سالم آقا ... _

 سالم ستاره خانم.  _

شت، غم و اندوهی که در چهره اش موج می مجیدی زیر چشمی نگاهش کرد لباسی تقریبا مستعمل، اما تمیز به تن دا

 زد و تقریبا تمامی وجودش را در بر گرفته بود، او را نسبتا کسل کننده جلوه می داد. ننه گل طال گفت:

 ننه، این آقا از طرف دادگاه امده، اومده تا در باره این حادثه تحقیق بکنه. _

نشان می داد که این حرف ها برای او چندان اهمیتی نداره،  ستاره نگاهی به مجیدی انداخت، اما حرفی نزد. ظاهرش

 ستاره از ننه جونش پرسید:

 برای تحقیق درباره ماجرا چطور شد اومده خونه ما؟ _

 ننه گل طال که هم چنان مشغول کارش بود زیر لب چیزی را زمزمه می کرد و جواب داد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – با عشق تو میمیرم امشب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 9  

 

 من ازش خواستم بیاد این جا! _

 یدی انداخت و پرسید:ستاره نگاهی به مج

 شما می تونید این حادثه رو کشف کنید؟ _

 مجیدی از سؤال ستاره تعجب کرد و جواب داد:

 من تنها نیستم، ما یک گروه هستیم که در این باره داریم تحقیق می کنم. _

 من کاری به گروه شما ندارم، بهتون نمی آد که کاری از دستتون بربیاد! _

 مجیدی جواب داد:

 من هنوز کارم رو شروع نکرده ام. _

 همین قدر می دونم از بعد از ظهر دیروز که به ایل و مال ما اومدی کار تحقیق رو شروع کردی. _

 مجیدی که از سؤال و جواب ستاره تعجب کرده بود جواب داد:

 این مقدار تحقیق برای ما اهمیتی نداره، ما سعی می کنیم خودمون را خسته نکنیم. _

 ستاره که گاه گاه به طرف حیاط نگاهی می انداخت، پرسید:

 تا حاال دلیلی پیدا کردین؟ _

 ما هنوز دنبال دلیل می گردیم. _

 ستاره به ساعت دیواری رو به روی خود که ده و نیم را نشان می داد نگاه کرد و پرسید:

 شما تا کی این جا هستید؟ _

 منظورت از این سؤال چیه؟ _

 وقت دارم تا جیران رو بیارم این جا تا شما رو ببینه؟ من _

 جیران؟ جیران کیه؟... _

 وقتی اون رو آوردم متوجه می شین اون کیه! _

 ننه گل طال گفت:

 ایشون نهار خونه ما هستند!! _

 فقط نهار، بعد از نهار چی؟ _

 مجیدی جواب داد:

 ن آبادی می مونم.تا هر وقت که الزم باشه، این جا و یا تو ای _

 ستاره سرش را تکانی داد و حرفی نزد.

پیرزن و ستاره به فکر تهیه نهار بودند و با هم به آهستگی صحبت می کردند. که زبان آن ها اغلب لری بود که 

 مجیدی از آن سر در نمی آورد. 

 ننه گل طال از راه دلجوئی به مجیدی گفت:

 زیاد که گرسنه ات نیست؟ _

 ادامه داد:و بعد 

 نهار چی دوست دارین؟ _

 مجیدی خندید و جواب داد:
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 احتیاج به زحمت شما نیست، می رم نهارم رو صرف می کنم و بر می گردم! _

به این خونه زیاد رفت و آمد نشه بهتره. شما زمانی از این جا برین که کاری نداشته باشین. نکنه دوست ندارین  _

 دست پخت ما رو میل کنین؟

 اختیار دارین این حرف ها چیه؟ _

 ستاره برگشت نگاهی به مجیدی کرد و گفت:

ما امروز نهار نون و آش دوغ داریم که یک نوع سبزی کوهی در اون می ریزن و می خورن، شاید شما شهری ها از  _

 این نوع غذاها نخورین.

 مجیدی لبخند کوچکی زد و گفت:

 خوردنم تنوعی پیش می آد. برای من مهم نیست الاقل در غذا _

 ستاره جلوتر آمد و گفت:

 ما داشتیم شوخی می کردیم امروز یه غذای حسابی با هم می خوریم به شرط این که صبر کنی تا جیران هم بیاد. _

 مجیدی در حالی که بلند شده بود تا در هوای آزاد نفسی بکشد از ستاره پرسید:

 جیران چه نسبتی با تو داره؟ _

 ، من دختر کارگرشون هستم."کریمه "فقط دوست منه اون دختر ارباب  _

در اتاق دومی را برای مجیدی باز کردند، اتاق تمیز شده بود و از همه مهم تر از دود و دم خبری نبود. آن ها نهار را 

 در آن جا خوردند هنوز خوردن غذا تمام نشده بود که ننه گل طال به مجیدی گفت:

 ین کمی بخوابین، معلومه خیلی خسته شدین.دراز بکش _

بعد بلند شد، متکائی آورد و پارچه ای روی مجیدی انداخت، اما او نمی توانست بخوابد همه اش در فکر جیران بود و 

این که او چه نقشی می تواند در این جریان داشته باشد؟ به مدت یک ساعت دراز کشید و تا حدودی خستگی از 

 عد از این که از خواب بیدار شد ستاره برایش چایی آورد و گفت:تنش خارج شد. ب

 من می رم دنبال جیران! _

مجیدی حرفی نزد و ستاره با یک خداحافظی تند و سریع از او جدا شد و لحظه ای بعد صدای باز و بسته شدن در 

 حیاط به گوش رسید و معلوم شد که او به دنبال جیران رفته است.

 ستاره، ننه گل طال به اتاق آمد و گفت:بعد از رفتن 

امروز خیلی بهت سخت گذشت، مهمون محترمی مثل شما کمتر به خونه ما می یاد. سال به سال یک نفر به خونه ما  _

 می یاد حاال خوب خوابیدی پسرم؟

 دست شما درد نکنه، خوب خوابیدم! _

 حاال با هم چای می خوریم االن ستاره و جیران می آن.  _

هنوز اولین استکان چای از گلوی مجیدی پائین نرفته بود که صدای باز و بسته شدن در حیاط به گوش رسید؛ ننه گل 

 طال گفت:

 به گونم ستاره و جیران اومدند.  _

سال سن  11-10لحظه ای بعد ستاره به همراه دختری بسیار زیبا که ظاهرا یک سال از او بزرگ تر بود و حدود 

حیاط شدند. مجیدی حدس زد که دختر همراه ستاره باید جیران باشد. او دختری بود که در لباس سیاه  داشت وارد
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معمولی هم زیبا به نظر می رسید. مجیدی دنبال فرصتی می گشت تا خوب در چهره جیران نگاه بکند. جیران چهره 

 افزوده شده بود.زیبا و جذابی داشت مخصوصا با لباس بلندی که به تن داشت بر زیبائی اش 

جیران می خواست به اتاقی برود که مجیدی در آن بود. دستانش را در دو طرف چهارچوب در گذاشت، نگاهی به 

 مجیدی کرد و گفت:

 سالم.  _

 ننه گل طال بدون نگاه به جیران از او پرسید:

 دیر کردی جیران؟ _

 جیران جواب داد:

 کمی کار داشتم. _

 سپس به مجیدی گفت:

 شنیده ام که شما از طرف دادگاه اومده اید. _

 مجیدی جواب داد:

 بله، تنها نیومده ام جناب بازپرس هم هستند. _

 چه کار می خواهید بکنید؟ پس اون آقایی که تو ساختمون از مردم پرس و جو می کنه بازپرس دادگاه اند! _

 تو این ها رو از کجا می دونی؟ _

 از این موضوع باخبرم همه مردم می دونن!تنها من نیستم که  _

 مجیدی حرفی نزد جیران دوباره پرسید:

 فکر می کنید کاری از دستتون بربیاد؟ _

 مجیدی با قاطعیت جواب داد:

 البته، برای همین کار به این جا اومده ایم. _

 جیران خودش را کنار تاقچه رساند و پرسید:

 اگه در کارتون موفق نیشن، چی؟ _

 مجیدی لبخندی زد و با اطمینان جواب داد:

 ما عادت داریم هیچ وقت ناامید نشیم! _

 ننه گل طال گفت:

 با هم حرف ها تون رو بزنین شاید چیزی گیرتون بیاد. _

 جیران هم نشست، مجیدی از او پرسید:

 تو این طور سؤال و جواب کردن رو از کجا یاد گرفته ای؟ _

 ن نمی خواد همه می تونن!این ها یاد گرفت _

 سپس پرسید:

 تو در این قضیه چه کاره ای که چنین سؤال هایی رو می پرسی؟ _

 من هم نقشی توی این کار دارم تو به این جاهاش کاری نداشته باش.  _

 بعد در حالی که سعی می کرد خونسردی خود را حفظ بکند و خودش را شخصی با حوصله نشان بدهد گفت:
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  من باید بپرسم که تو چه نقشی تو این کار داری و اصوال موضوع این حادثه هولناک چه ارتباطی به تو داره؟حاال _

 جیران هم چنان که مجیدی را نگاه می کرد جواب داد:

 من زمانی به سؤال شما جواب می دم که شما سرنخی از حادثه به دست آورده باشید! _

 ودمانی صحبت کند، جواب داد:مجیدی در حالی که سعی می کرد خ

اگه قراره کاری انجام بدیم شما نباید حرف زدنتون رو شرطی بکنید، ما زمانی تو هر کاری موفق می شیم که به  _

سطح قابل توجهی از اطالعات برسیم، حاال این اطالعات از هر کسی که باشه فرق نمی کنه من ناچارم کوچکترین 

 م به خطر بسپارم و بعد یادداشت کنم.خبری که از این جریان می شنو

در این موقع ستاره با چند استکان چای وارد شد. ستاره بدون این که چیزی بگوید نیم نگاهی به جیران کرد و از اتاق 

خارج شد. مجیدی در حالی که دستش را دراز کرده بود تا یکی از استکان های چایی را بردارد نگاهی به جیران کرد 

 و گفت:

 حاال چایی تون رو بخورید تا بعد. _

جیران دستش را دراز کرد، حبه ای قند از داخل قندان برداشت و خیلی آرام به دهانش انداخت بعد یک استکان 

 چایی هم برداشت، آن را خورد و داخل سینی گذاشت.

 مدتی گذشت، ستاره هم داخل اتاق شد و کنار جیران نشست، ننه گل طال گفت:

 مزاحم شما هستم برم بیرون؟اگه من  _

 ستاره به ننه گل طال گفت:

 ننه جون شما اگر برین ما راحت می تونیم حرف بزنیم! _

 ننه گل طال در حالی که از جایش بلند می شد به ستاره گفت:

 این جوون رو زیاد خسته نکنید. _

 مجیدی به ننه گل طال گفت:

 شما ناراحت این موضوع نباشین!من به این کارها و حرف ها عادت دارم  _

 او نگاهی به مجیدی کرد و گفت:

 این ها اون قدر حرف توی دلشون دارند که تا فردا هم اگر باهاتون حرف بزنن حرفاشون تموم نمی شه! _

 بعد در حالی که داشت اتاق را ترک می کرد گفت:

 د گرم باشه!من کتری و قوری رو گرم نگه می دارم تا هر وقت چایی خواستی _

 *** 

 پایان فصل چهارم
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ساله ای که یکی از پاهایش می لنگید و با دو دست  14-04چهار سال پیش در یک بعد از ظهر تابستانی پیرمرد 

ساله ای هم بود که لباس کهنه ای به تن  10-15عصایش را گرفته بود در میدان این آبادی پیدا شد همراه او پسر 

ا در مجموع پسر زیبا و تمیزی به نظر می رسید، چون آنها غریبه بودند هر کس که آنها را می دید یک داشت، ام

 لحظه می ایستاد و نگاهشان می کرد. 
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پیرمرد در حالی که به عصایش تکیه داده بود به اطراف خود نگاه می کرد انگار به دنبال آشنایی می گشت، اما از این 

ه راه خود ادامه داد. پسرک بقچه ای در دستش بود که انگار چیزی در آن پیچیده بودند، کار نتیجه ای نگرفت و ب

باالخره توانستند درخت بلوطی پیدا کنند و زیر سایه آن بنشینند و سفره خود را باز کنند بعد از این که مقداری از 

 نان سفره شان را خوردند پیرمرد به پسرک جوان گفت:

 ین خونه رو به روئی کمی آب بگیری؟سهراب می تونی از ا _

 پسرک بدون این که حرفی بزند در خانه رو به روئی را به صدا درآورد و یک زن با صدایی نازک گفت:

 کیه این وقت روز در می زنه؟ _

 پسرک جوابی نداد، با دست چند ضربه دیگر به در زد؛ پیرزنی جلوی در ظاهر شد و وقتی پسرک غریبه را دید که با

 لباس مستعمل و ظاهری خاک گرفته در خانه را می کوبد پرسید:

 بیا تو پسرم، امروز هرچه داریم باهم میخوریم. _

 پسرک نگاهی به ننه گل طال انداخت و جواب داد:

 اومده ام مقداری آب ببرم برای پدر بزرگم! _

 رد و پرسید:ننه گل طال قدمی برداشت و از در حیاط بیرون آمد و بیرون را نگاه ک

 پدر بزرگت کجاس؟ من که اون رو نمی بینم. _

 پسرک دو قدم به عقب برداشت و جواب داد:

 اون طرف تر زیر درخت بلوط نشسته و داره نهارش رو می خوره. _

پیرزن عصا زنان خودش را به پیرمرد رساند. پیرمرد سعی می کرد با کمک عصایش بلند شود ننه گل طال وقتی که او 

 ا با عصایش دید گفت:ر

 نمی خواد بلند بشی همون جا بنشینید تا با هم حرف بزنیم. _

 پیرمرد جواب داد:

 نوه ام رو فرستاده بودم کمی آب از خونه شما بگیره ناراحت تون که نکرد؟ _

 ننه گل طال هم چنان که به پیرمرد نزدیک می شد جواب داد:

ا نشسته اید؟ بلند شید بیایید خونه من غذاتون رو بخورید و کمی استراحت کنید، نه، ناراحتم نکرد، حاال چرا این ج _

 از سر و وضع خاک گرفته تون معلوم می شه که به آب بیشتر احتیاج دارین.

 پیرمرد که به پیرزن تعارف می کرد گفت:

گه بهتون زحمت نمی راضی به زحمت شما نمی شیم، همین قدر که یک ظرف آب خوردن بهمون بدین کافیه، دی _

 دیم.

 ننه گل طال لبخندی زد تا اعتماد آن دو را جلب بکند بعد گفت:

 پدر من، برادر من، توی بیابون که گیر نکرده اید بلند شین بیاین خونه من. _

پیرمرد نگاهی به نواه اش سهراب کرد و خودش را آماده کرد که بلند شود سهراب جلوتر رفت و به پدربزرگش در 

 لند شدن کمک کرد. پیرمرد عصایش را از سهراب گرفت و به او گفت:ب

 سفره رو جمع کن، مواظب باش خورده های نون رو زمین نریزی گناه داره. _
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پسرک با دقت سفره و خورده های نان را جمع کرد و داخل بقچه گذاشت سپس آن را زیر بغلش گرفت و خودش 

 راه افتادند.را به پیرمرد رساند بعد سه نفری به 

ننه گل طال جلو و آن دو پشت سرش را می رفتند تا این که به خانه پیرزن رسیدند، ننه گل طال مرتب تعارف می 

 کرد:

 بفرمائین، خونه خرابه ای دارم الاقل می تونین بعد از نهار استراحت کنین. _

 وقتی داخل حیاط شدند ننه گل طال صدا زد:

 ستاره، ستاره! _

 ننه جون.  بله، _

 بیا پایین کمک کن تا این مهمون ها دست و صورت خودشون رو بشورند.

ستاره پائین آمد و بال فاصله با ظرفی از چاه آب بیرون کشید و کمک کرد تا آن ها دست و صورت خودشان را 

 بشویند.

هن سفره بزرگتری در اتاق پآن دو بعد از شستن دست و صورت از سکوی کوتاهی باال رفته داخل اتاق شدند پیرزن 

کرد مقداری نان و ماست و سبزی محلی در آن چید کمی بعد همه دور سفره نشستند و شروع کردند به نهار 

 خوردن.

بعد از نهار، ستاره برای آن ها چایی آورد، آن ها بعد از این که چایی شان را خوردند استراحت کردند، بعد بلند 

 تشکر کرد و گفت: شدند، پیرمرد از ننه گل طال

 امروز به شما زحمت دادیم ما رو ببخشید که بدون دعوت به خونه شما اومدیم. _

 چرا بدون دعوت خودم از شما دعوت کردم. _

 ستاره از ننه گل طال پرسید:

 ننه جون این ها از کجا اومده اند؟ _

 به جای ننه گل طال پدر بزرگ سهراب جواب داد:

 ری آمده ایم.ما از قلعه زنبو _

 پیرزن پرسید:

 از قلعه زنبوری تا این جا که خیلی راهه، شما این همه راه رو چه طور اومده اید؟ _

 پیرمرد گفت:

 چاره ای نداشتیم از یکی نشونی این جا رو گرفتیم اومدیم. _

 پیرزن پرسید:

 حاال برای چه به دره زردماری اومده اید؟ _

 نیم، تا نوه ام رو بدیم به چوپونی!!می خواستیم کسی رو ببی _

 کی رو می خواستین ببینید؟ _

 ارباب کریم رو، به ما گفته اند که ارباب کریم احتیاج به یک چوپون جوون داره و من نوه ام رو آورده ام. _

 پیرزن گفت:

 بله، ارباب کریم رو همه می شناسن چرا سهراب با پدرش نیومده؟ _
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 به سهراب نگاه می کرد گفت:پیرمرد در حالی که 

 پدرش عمرش رو داده به شما و چند سال پیش فوت کرده! _

 ننه گل طال گفت:

 خدا بیامرزدش، می خواین شما رو پیش ارباب کریم ببرم؟ _

 بعد ادامه داد:

 ارباب کریم این موقع خونه نیست، باید صبر کنید تا غروب. _

 پیرمرد گفت:

 یم اون جا منتظر می مونیم تا بیاد.اشکالی نداره، می ر _

 ننه گل طال سکوت کرد، ستاره به ننه گل طال گفت:

 ننه جون، می خواین من اون ها رو ببرم خونه جیران. _

 نه، من همراه شون می رم! _

 من هم می تونم همراه تون بیام اون جا؟ _

 باب کریم.آره، تو هم خودت رو کم کم آماده کن تا باهم بریم خونه ار _

 آنها با صبر و حوصله از جای خود بلند شدند و به طرف خانه ارباب کریم به راه افتادند.

ارباب کریم توی دره زردماری یک خانه دائمی داشت که در فصل سرما درهای آن را قفل می کرد و به گرمسیر می 

ز گرمسیر برمی گشت غیر از خانه ای که در رفت. زمانی که فصل ییالق شروع می شد او با خانواده و ایل و مالش ا

اختیار داشت دو تا چادر به رنگ سیاه بر می افراشت یکی بزرگ و یکی کوچک، اغلب هنگام پذیرایی از مهمانان 

 خود از ساختمان استفاده می کرد.

  8-5فصل 
 

کریم رسیدند که تازه از خواب  بعد از ظهر به خانه ارباب 5آن روز ننه گل طال با پیرمرد و نوه اش سهراب ساعت 

بیدار شده بود و منتظر بود که همسرش برای او چای بیاورد. همسرش موقع بیرون رفتن متوجه مهمان ها شد و به 

 ارباب گفت:

 مهمون داریم. _

 ارباب کریم گفت:

 بگو بیان تو، اون ها رو می شناسی؟ _

 ناسم.یکی اش ننه گل طال است و دو نفر دیگر رو نمی ش _

 برو تعارفشون کن بیان تو. _

 همسر ارباب کریم از سکوی نیم متری خانه شان پائین چند قدم به طرف مهمان ها برداشت و گفت:

 ننه گل طال خوش آمدید! _

 ارباب خونه تشریف دارن؟ _

 بله خونه ان، دارن چایی می خورن، بفرمائین بریم باال. _
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او را بدهد از سکو باال رفت و به اتاقی رسید که ارباب کریم داشت چایی می خورد. ننه گل طال بدون این که جواب 

 ارباب کریم مثل همیشه وقتی مهمان ها را دید بالفاصله از جایش بلند شد و تعارف کرد:

 بفرمایین بنشینین، خیلی خوش اومدید! چه عجب ننه گل طال خونه ما رو هم بلدی؟ _

 ود گالیه کرد و در حالی که پایش را می مالید گفت:ننه گل طال از درد پای خ

پا ندارم بتونم دم به ساعت خدمت برسم. وگرنه شرط ادب اینه که هر چند وقت یک باری خدمت شما بزرگان _

 برسم.

 ارباب کریم که معموال روحیه شادی داشت لبخندی زد و جواب داد:

 ما رو غریبه ندونین!من مثل پسرتون هستم، این جا هم خونه خودتونه. _

 ننه گل طال نگاهی به پیرمرد انداخت . گفت:

 خونه امیدمونه، خدا شما رو از بزرگی کم نکنه._

 ارباب کریم رو به همسرش کرد و گفت:

 چرا از مهمون ها پذیرایی نمی کنید؟_

 ل طال پرسید:همسرش بلند شد چای و کمی میوه و نان محلی برای آن ها آورد، ارباب کریم از ننه گ

 خوب ننه، چه خبرها؟_

داشتم می اومدم محل این دو نفر رو دیدم که سراغ شما رو می گرفتند، من هم چون خانه شما را می دانستم آوردم _

 شون اینجا، هم دیدن شما و هم راهنمایی این دو نفر.

 سر بزنی. کار خوبی کردی، اما این اومدن رو به حساب نیار تو قول دادی زود به زود_

 چشم، از این به بعد سعی می کنم مرتب بیام به دیدنتون._

 ما رو سرفراز می کنید، تو زن خوبی هستی، خوب حاال این مهمونها برای چه این جا اومده اند؟_

 ننه گل طال باز هم به پیرمرد نگاه کرد و جواب داد:

 خودشون به شما می گن._

 ارباب کریم از پیرمرد پرسید:

 خوب پدر من، چه امری داشتید، چه کمکی از دست من برمیاد؟_

 پیرمرد نگاهی به نوه اش سهراب کرد و جواب داد:

 ما شنیده ایم که شما به یک چوپون جوون احتیاج دارین، من هم یک چوپون جوون براتون آورده ام._

 اسمش چیه و چندسالشه؟_

 شانزده سالش تموم شده، اسمش سهرابه!_

 اال چوپونی کرده؟تا ح_

 تو آبادی ما یکی دو سال چوپانی کرده، راه و رسم گله داری رو می دونه!_

 کریم گفت:

 من به خاطر این پرسیدم که بدونم می تونم گوسفندامو دستش بدم یا نه، اهل کجایین؟_

 ما اهل قلعه زنبوری هستیم، در ضمن نوه ام چهار، پنج کالس سواد هم داره!_

 یم زیر چشمی نگاهی به سهراب کرد و گفت:ارباب کر
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 تو از دوری خانواده ات بی قراری نمی کنی؟_

 سهراب در حالی که به چشمهای ارباب کریم نگاه می کرد جواب داد:

 نه._

 ارباب کریم به دخترش جیران نگاهی انداخت و گفت:

 تو می تونی به دخترم در حد خوندن و نوشتن سواد یاد بدی؟_

 دخترتون بخوان این کار را می کنم.اگه _

 پیرمرد گفت:

 هرچند سهراب چهار، پنج کالس بیشتر درس نخونده، اما می تونه کالس ششم رو راحت بخونه._

 ارباب کریم پرسید:

 توی کدوم آبادی درس خونده؟_

این که پدرش فوت زمانی که پدرش زنده بود و در چادگان کشاورزی می کردند، همون جا درس خوند. بعد از _

 کرد من دخترم و سهراب رو پیش خودم برگردوندم.

 ارباب کریم پرسید:

 شما از کجا می دونستید که ما احتیاج به چوپون داریم؟_

شما آدم معتبری هستید، ایل هفت لنگ و چهار لنگ شما رو می شناسن، من از افراد ایل خودم که هفت لنگ بودند _

 این موضوع را شنیدم.

 عد پرسید:ب

 ارباب باالخره قبول می کنید که سهراب برای شما کار بکنه؟_

 حاال میوه و نون تون رو بخورید تا بعد._

 آخه من باید امشب برگردم و برم، اگه می شه جواب منو بدید تا خیالم راحت بشه._

 ارباب کریم گفت:

گذشته خرج خواب و خوراکش با منه، سالی دو  من نوه تون سهراب رو برای چوپونی قبول می کنم، طبق معمول_

راس گوسفند هم به عنوان دستمزد بهش می دم. اگه دوست داشتین آخر سال گوسفندا رو ببرین. اگر نه داخل گله 

 هام باشن تا شاید زاد و ولد هم بکنن، که اون هم مال سهرابه!

 پیردمرد دستش را به طرف باال دراز کرد و گفت:

 گی کم تون نکنه، انشاءاهلل همیشه باقی بمونین!خدا از بزر _

 ارباب کریم پرسید:

 فقط همین یک نوه رو دارین؟ _

 بله، فقط همین سهراب رو دارم. _

 ارباب کریم از سهراب پرسید:

 تو از گرگ و حیوونای وحشی نمی ترسی؟ _

 کمی می ترسم، ولی کم کم عادت می کنم. _

 ه کنی؟از اسلحه می تونی استفاد _
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 تا حاال استفاده نکرده ام، اما اگه یادم بدن، می تونم استفاده بکنم. _

 پیرمرد گفت:

 فکر نمی کنم من دیگه کاری این جا داشته باشم، پس زحمت رو کم می کنم. _

 ارباب گفت:

 تو امشب مهمون مایی فردا اگه دوست داشتی می تونی بری. _

 و گفت:ارباب کریم نگاهی به دخترش کرد 

 تو حاضری با سواد بشی و پیش سهراب خواندن، نوشتن رو یاد بگیری؟ _

 جیران گفت:

 هرچه شما بگین! _

 این دفعه که به داران یا اصفهان رفتم برات دفتر و مداد و کتاب می خرم تا پیش سهرات درس بخونی. _

 :گفت و داد تکان سری بود ساله 10 – 15جیران که دختر 

 باشه. _

 ارباب گفت:

وقتی سهراب غروب گله ها رو از صحرا به ایل و مال بگردونه با هم برای مدت یک ساعت در چادر کوچک تر  _

 درس می خونید.

 دیگر کسی حرفی نزد.

 پیرمرد به ارباب گفت:

باسهای و ل وقتی رفتم آبادی به مادرش که یکی دو ماه دیگه می خواد بیاد پسرش رو ببینه می گم دفتر و کتاب _

 سهراب رو بیاره این جا.

 الزم نیست خودم براش لباس می خرم. _

 پیرمرد بعد از قدردانی گفت:

 بزرگی می کنین، ما لیاقت این همه محبت شما رو نداریم. _

نه این حرف ها کدومه؟ این که پدر خدابیامرزش گذاشته پسرش درس بخونه، خیلی خوبه متأسفانه شرایط  _

 نشین ما باعث شده که فکر درس خوندن رو از سر خود و فرزندان مون دور بکنیم. زندگی ایل

 *** 

 

 پایان فصل پنجم

  1-0فصل 
 

ارباب کریم از خواب بیدار شد و بعد از اداء نماز، سهراب را بیدار کرد. همسرش برای سهراب مقداری نان و پنیر 

واست گوسفندان را هِی بکند. آن ها راه زیادی را در پیش گذاشت. ارباب کریم سوار اسبش شد و از سهراب خ

نداشتند زیرا بعد از این که گله ها از کوه ها سرازیر شدند به چمن زار مسطحی رسیدند که تا چشم کار می کرد 

پوشش گیاهی داشت. این زمین در بین رشته کوهی محصور بود که بیش از بیست هکتار وسعت داشت. پوشش 
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حدی بود که تا کمر کوه مملو از سبزه و علف بود. گوسفندان در حال چرا بودند که ارباب کریم به گیاهی آن به 

 سهراب گفت:

از این به بعد صبح زود گله ها رو هی می کنی می یاری صحرا، قبل از غروب آفتاب بر می گردی. یادت باشه قبل  _

 ایل و مال حرکت بدی!از این که غروب آفتاب رو ببینی باید گوسفندا رو به سوی 

 ارباب کریم جهت اسب را عوض کرد و به سهراب نزدیک تر شد و ادامه داد:

نهارت رو امروز استثنائا من می آرم، روزهای بعد با خودت می آری یا موقع ظهر یکی از کارگرا برات میاره، یادت  _

 ی بهت کمک می کنند!!باشه همیشه دو تا سگ گله رو مثل امروز با خودت بیاری، اون ها خیل

سهراب کم کم گله داری را یاد گرفت. مدتی گذشت و به او اجازه دادند که از اسب استفاده بکند. یکی دو سال 

گذشت و او صمیمیت بیشتری با خانواده ارباب کریم پیدا کرد. حتی قادر بود اسب های وحشی و سرکش را رام بکند 

 ردانه به حساب می آمد برای او اعتبار زیادی کسب کرد.و این کار که در میان طوایف یک کار م

 هر چند ماه یک بار مادرش از قلعه زنبوری می آمد تا پسرش را مالقات بکند.

سهراب وقتی از صحرا برمی گشت با مادرش تنها می شد هر وقت مادرش می خواست به آّبادی خودشان برگردد 

 او می داد. ارباب کریم مقداری پول و هدایایی دیگر به

 مادرش هر وقت می آمد از ارباب کریم می پرسید:

 از پسرم راضی هستین، کم کاری که نمی کنه؟ دل به کار می ده؟ _

 ارباب کریم همیشه از سهراب تعریف می کرد و به مادرش می گفت:

 عجب پسری تربیت کرده اید! من اون رو مثل پسر خودم دوست دارم. _

 ه می گفت:مادر سهراب ذوق زد

 دفتر و کتاب هاش رو آوردم تونست به جیران خانم چیزی یاد بده؟ _

 ارباب کریم خندید و گفت:

 دستش درد نکنه، دخترم تا اندازه ای خوندن و نوشتن رو یاد گرفته و همین جور داره ادامه می ده. _

 اهنگ بکنه.من خیلی نگران بودم و می ترسیدم نتونه خودش رو با شرایط این جا هم _

 اتفاقا رفتارش طوریه که انگار این جا خونه خودشه اون مثل بچه خودمه. _

 خدا از بزرگی کم تون نکنه. _

ارباب کریم دوتا کارگر هم داشت که آن ها مسن تر بودند، یکی از آن ها پدر و مادر ستاره بودند که در ایل و مال 

از اهالی روزوِه بود که چندسالی می شد توی خانواده ارباب کریم در ارباب کریم دائما حضور داشتند و دیگری یکی 

 کارهایی از قبیل دوشیدن گوسفندان و ریسندگی، زاد و ولد حیوانات دخالت می کرد.

کار ستاره هم اغلب رسیدگی به دوشیدن گوسفندان تهیه هیزم و آب و گاه بردن نهار برای کارگران از جمله 

 سهراب بود. 

سالش شده بود از صحرا برگشت ستاره خودش را برای دوشیدن بعضی از  19روز وقتی سهراب که حاال  غروب اون

 گوسفندان آماده کرده بود، سهراب به ستاره دستورات متفاوتی می داد:

 ستاره، مواظب بره ها باش که قاطی گوسفندا نشن! _

 مواظبم، چرا این قدر دستور می دی؟ _
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 ستاره نزدیک می شد گفت:سهراب درحالی که به 

 تو وارد کار نیستی. این کار مدتی طول می کشه تا رسم اون رو یاد بگیری! _

 سهراب، تو خیلی بداخالقی! نمی دونم چرا دوستام درباره تو طور دیگه ای فکر می کنن؟ _

 دیگرون درباره من چی فکر می کنن؟ _

 ستاره صاف ایستاد و جواب داد:

 خدا، این جوری نگام نکن! سهراب، تو رو _

 منظورت چیه، مگه این جوری نگاه کردن چشه، بده؟ _

 آره، انگار داری به این کوه نگاه می کنی، تو اسب غزل رو بهتر از من نگاه می کنی. _

 سهراب جوابش را نداد، فقط گفت:

 به جای این که به فکر نوع نگاه کردن من باشی، بهتره به کارت برسی! _

 ره به طور ناگهانی پرسید:ستا

 جیران دختر خوبیه، نه؟ _

 سهراب در حالی که پای یکی از بره ها رو گرفته بود تا به ستاره بدهد جواب داد:

 راجع به جیران باهام حرف نزن. _

 چرا مگه می ترسی؟ _

 سهراب بره را به ستاره داد و گفت:

 ن سر زبون ها بیفته.موضوع ترس نیست، من نمی خوام حرف من و جیرا _

 ستاره گفت:

 اُ...و...ه... تو کجای کاری؟ می گم آ تو خبر نداری، دخترای این آبادی از حسودی دارن دق مرگ می شن! _

 سهراب با تعجب پرسید:

 حسودی؟ چرا؟ برای چی دارند حسوی می کنند؟ _

 اون ها فکر می کنن که با سواد شدن جیران فقط بهونه است. _

 اب خواست سر و ته قضیه رو به هم بیاره:سهر

 چرا بهونه؟ _

 اونا فکر می کنند که بین تو و جیران خبرهائیه. _

 مثال چه خبرائی؟! اصال دوستای تو چه کاره اند که این طوری فکر می کنن؟ _

 واقعیتش اینه که اونا می گن حتما شما همدیگه رو دوست دارین!!  _

اده ای بود و نمی خواست از اعتمادی که ارباب کریم نسبت به او داشت سوءاستفاده بکند سهراب که جوان پاک و س

 جواب داد:

 اصال همچین فکری تو ذهن ما نیست، یا حداقل تو ذهن من چنین چیزی نیست. _

 تو مطمئنی تو فکر جیران هم چنین چیزی نیست؟ _

 سهراب با حالت اعتراض گفت:

 به من، اصال کی بهت اجازه داده چنین فکرائی بکنی؟ تو چرا امروز بند کردی _
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این فکر من نیست خیلی ها می گن این چند سالی که سهراب اومده خونه ارباب محاله که سهراب و جیران عاشق  _

 هم نشده باشن!

و یا  سهراب فهمید که موضوع به این سادگی ها نیست و خبرهای زیادی هست که او تا آن موقع آنها را نشنیده

نخواسته بشنود، هر چند که جیران نگاه های معنی داری به سهراب می کرد، اما او به این نگاه ها اهمیتی نمی داد و 

همیشه سعی می کرد همه افراد این خانواده را مثل خانواده خودش بداند. ارباب کریم با وجود بعضی از زمزمه های 

ی که خواه ناخواه دربارۀ ایل و مال او بر سر زبان ها بود. البته بعضی تردید آمیز دیگران توجهی به او نداشت حقیقت

، قصد داشتند تا اندازه "سهراب بزرگ شده دیگه اون نوجوون چند سال قبل نیست "از حرف و نقل ها مانند این که 

که به این پسرک  ای ارباب را متوجه اوضاع بکنند، اما ارباب کریم با وجود شنیدن این حرف ها به خاطر اطمینانی

 خوش قد و باال داشت خم به ابرو نمی آورد.

برخی از دوستان ارباب به او یادآوری می کردند که وجود یک پسر جوان و غریبه در چادری که دختری بزرگ 

زندگی می کند درست نیست. مخصوصا این که سهراب وظیفه درس دادن به جیران را هم برعهده داشت و این 

ادری که جدا از دیگران است با توجه به سن و سال آنها مشکل ساز خواهد بود، اما ارباب کریم همنشینی در چ

سهراب را مثل پسر خودش می دانست و از راه های مختلف او را امتحان کرده بود و فهمیده بود که سهراب همان 

با اهل خانه مخصوصا با جیران  جوانی است که باید باشد و می تواند حق نمک خوردن را خوب ادا بکند و رفتارش

طوری است که کوچک ترین شکی نمی توان به او داشت. اما در آبادی که نصف مردم آن زیر چادر و بقیه در خانه 

های ساخته شده از سنگ و چوب و گل، زندگی می کردند، همه مردم مثل ارباب کریم فکر نمی کردند، آنها 

 تند.تصورات دیگری درباره این دو جوان داش

جایی که سهراب گله ها را در آن می چراند زیاد دور نبود، گاهی وقتها ستاره به خواست ارباب، با اسب برای سهراب 

نهار می برد. ستاره در اسب سواری آن قدر مهارت داشت که گاه مردهای قبیله هم در این کار به پای او نمی 

 ای زردماری به آهوی بیابان معروف بود.رسیدند. در دره های پر آب و علفزارهای جلگه کوه ه

 هرچه را که ارباب کریم می خواست به سهراب برساند یا خبری از او بگیرد از ستاره کمک می گرفت.

آن روز سهراب نزدیکی های ظهر وقتی از دور گرد و غباری را دید که در فضا پراکنده می شد، فهمید که تا چند 

 چون بلند شدن چنین گرد و غباری آن هم با اسب، فقط از عهده ستاره می آمد. لحظه دیگر ستاره را خواهد دید

ستاره با دلخوری برخی از وسایل را که آورده بود از زین اسب پائین کشید و هن هن کنان خودش را به درخت 

 انجیر وحشی رساند. سهراب به نزدیکی درخت انجیر رسید، ستاره با اعتراض به او گفت:

 کمکم بکنی تا و سایل رو پائین بیاریم؟ نیومدی _

 سهراب با تعجب پرسید:

 مگه چی بود که انتظار داشتی به کمکت بیام؟ _

 ستاره به ظرف نهار و وسایل دیگر اشاره کرد و گفت:

 همین قدر وسایل هم برام خیلی سنگین بودند. _

 سهراب بلند شد وسایل رو برداشت و سبک و سنگین کرد و گفت:

 تو به این ها می گی سنگین؟ _

 ستاره با تعجب نگاهی به سهراب کرد و گفت:
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 تو پسری، من یه دخترم، زورم به اندازه تو نیست. _

 سهراب لبخندی زد و گفت:

 اگه این مقدار اثاثیه برات سنگینه این دفعه که اومدی می آم کمک ات می کنم. _

باز نمود و غذا را چید. بعد ظرفی برداشت، کنار چشمه رفت و آن را  ستاره کمی خودش را جا به جا کرد و سفره را

 پر کرد و برگشت و گوشه ای نشست. سهراب که در حال غذا خوردن بود اشاره ای به ستاره کرد و پرسید:

 حاال چرا رفتی کنار نشستی؟ بیا جلو چند لقمه غذا با هم بخوریم! _

 ستاره سرش را تکان داد و جواب داد:

 میل ندارم، می رم خونه ارباب نهارم رو می خورم. _

 سهراب لقمه ای برداشت و گفت:

 این جوری غذا به دهنم مزه نمی ده، بیا حداقل یکی دو لقمه بردار تا غذا به دلم بشینه. _

 ستاره که تقریبا حالت قهر به خودش گرفته بود گفت:

داره. اگه برگردم و غذا رو نخورم زن ارباب متوجه می شه که پیش این نهار مال توئه، زن ارباب سهم منو نگه می  _

 تو غذا خورده ام.

 سهراب دیگر حرفی نزد و به خوردن نهار مشغول شد مدتی که گذشت ستاره از سهراب پرسید:

 می تونم چیزی ازت بپرسم؟ _

 سهراب نیم نگاهی به ستاره کرد و گفت:

 بپرس! _

  8-0فصل 
 

 ود، اما سرانجام سؤالش را پرسید:ستاره مردد ب

 به نظر تو کی موقع ازدواج توئه؟!! _

 سهراب لقمه را به زحمت بلعید و گفت:

 برای چی همچین سؤالی رو می پرسی؟ _

 آخه وقتی ما از گرمسیر می اومدیم شنیدم که ممکنه برای جیران خواستگار بیاد. _

 د، به زحمت لقمه را بلعید، مقداری آب نوشید و پرسید:لقمه غذا انگار در گلوی سهراب گیر کرده بو

 از کجا این قضیه رو شنیدی؟ _

تو ایل و مال شایع شده وقتی تابستون تمام بشه و ایل مجبور بشه از منطقه سردسیری به گرمسیری بره، کارها رو  _

 به راه می شه.

ه ایل و مال بود و از این بابت از کسی چیزی سهراب از این جواب ستاره حیرت کرده بود زیرا او همیشه همرا

 نشنیده بود، گفت:

 من تا حاال چنین چیزی نشنیده ام. _

 ستاره که با بوته علف ها بازی می کرد گفت:
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بعضی از حرف ها بین زن ها و دخترها زودتر می پیچه، تو مردی و از حرف هایی که بین زن ها زده می شه خبر  _

 نداری.

 لی که آخرین لقمه نهارش را می خورد پرسید:سهراب در حا

 این حرف تو واقعیت داره؟ _

 کم و بیش، تو که از شنیدن این موضوع ناراحت نشدی؟ شدی؟ _

 سهراب به جای این که جواب ستاره را بدهد پرسید:

 ارباب از این موضوع خبر داره؟ و راضی یه که دخترش ازدواج بکنه؟ _

 ا نه.نمی دونم راضی یه ی _

 ستاره کمی صبر کرد و دوباره از سهراب پرسید:

 حاال تو چرا تو فکری؟ _

 سهراب سرش را بلند کرد و گفت:

 راست می گی اصال به من چه، اگه دختر ارباب بخواد ازدواج بکنه چه ربطی به من داره؟ _

 ستاره که به بهانه جمع کردن سفره نزدیک سهراب آمده بود، پرسید: 

 ی، تو کی می خوای ازدواج بکنی؟نگفت _

 من؟ وضعیت من هنوز معلوم نیست! _

 ستاره وقتی سفره را جمع کرد پرسید:

 یعنی کسی رو هم دوست نداری؟! _

 سهراب هم چنان که دور دست ها را نگاه می کرد جواب داد:

 ما رو چه به دوست داشتن؟ این حرف ها از سرمون زیاده! _

 ن و نوشتن داری، می تونستی برای کسی که دوستش داری نامه بنویسی؟تو که سواد خواند _

 گفتم که من کسی رو دوست ندارم، برای کی باید نامه بنویسم؟ _

 ستاره با کمک سهراب سفره را گره زد و قبل از بلند شدن گفت:

 دربارۀ این موضوع با جیران صحبت نمی کنی؟ _

 راجع به چی؟ _

 زدیک می شد می خواست سوراش شود که گفت:ستاره به اسب غزل ن

 همین حرف های چند لحظه قبل رو می گم! _

 چه کار به این حرف ها دارم! _

 ستاره در حالی که افسار اسب را به دست گرفته بود پرسید:

 خاطر جمع باشم؟ _

 سهراب دستی به موهای نسبتا بلند خود کشید و گفت:

 خاطر جمع باش. _

 اسب شد و در یک چشم به هم زدن از صحرائی که سهراب در آن گله داری می کرد، دور شد. ستاره سوار
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سهراب با این که سن و سالی پشت سر گذاشته بود، هیچ وقت بزرگ شدن خودش را احساس نکرده بود. احساس 

دره زردماری آورد و ساله ای است که پدر بزرگش یک روز او را از قلعه زنبور به  10 _ 15می کرد همان نوجوان 

به ارباب کریم سپرد. پنج سال زمان کمی نبود، اما سهراب هیچ وقت احساس نمی کرد که بزرگ شده و می تواند 

 لحظاتی به فکر خودش باشد.

شاید یکی از دالیلی که باعث شده بود سهراب به فکر خودش نباشد کار زیاد و مدامش بود که او را به طرف خود می 

ند کار او ظاهرا ساده بود، اما مسؤلیتش زیاد بود و او که می خواست ارباب کریم همیشه از کارهایش کشاند. هرچ

 راضی باشد، همیشه احساس مسؤلیت می کرد.

غروب آن روز یعنی درست زمانی که آفتاب پشت کوه ها می رفت و تاریکی چادرش را بر سرتاسر چمنزارها می 

رگشتن از صحرا به چادر کوچکی که برای درس دادن به جیران از آن استفاده گستراند، او مثل همیشه به محض ب

می کرد، رفت و به درس دادنش ادامه داد. اما آن شب، آن شور و عالقه را نداشت. در حال حاضر جیران برای او 

 ت می رفت.کسی جز یک غریبه نبود، غریبه ای که در آینده ای نزدیک خانه پدرش را رها می کرد و به خانه بخ

 آن شب در حین تدریس، از جیران پرسید:

جیران هر چند که من حق ندارم چیزی ازت بپرسم، اما چون چند ساله که نون و نمک خونواده شما رو خورده ام و  _

 پدر و مادرت رو، مثل پدر و مادرم دوست دارم...

 جیران بدون این که به چشمهای سهراب نگاه کند گفت:

 پدر و مادرم هم تو رو دوست دارن... خوب، آره، _

 سهراب سرش رو پائین انداخت و گفت:

 از وقتی که شنیده ام وقتی به گرمسیر بر گردیم پدر و مادرت می خوان تو رو شوهر بدن خیلی خوشحالم! _

 جیران با تعجب پرسید:

 من رو شوهر بدن؟ کی اینو بهت گفته؟ _

 ظاهرا همه می دونن. _

 چنان که کتاب و قلم اش را مرتب می کرد، گفت:جیران هم 

چند نفری درباره این موضوع حرف زده اند، اما پدرم اصال رضایت نداد، برای همین برخالف سال های گذشته  _

پدرم ایل و مال خودشو جدا کرده و به دره زردماری راهش رو کج کرد و اون خونواده ای که ازم خواستگاری کرده 

 ای رفته و به اصطالح با پدرم قهر کرده.به مرتع دیگه 

 پدرت برای چی راضی نیست؟ _

پدرم بر خالف خیلی از کسای دیگه، دوست داره دخترش رو جائی شوهر بده که شوهرش رو بپسنده و دوستش  _

 داشته باشه!

 سهراب کمی به خود آمد و دوباره پرسید:

 می گرفته؟ آخه این طرف ها این رسم ها زیاد جا افتاده نست.می تونم بپرسم پدرت چطور دربارۀ تو چنین تصمی _

 حتما دلیلی داره. اون پدر منه، هر تصمیمی درباره ام بگیره من قبولش دارم. _

 منم خواستم دلیلش رو بپرسم، نمی دونی چرا پدرت مخالفت می کنه؟ _
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از اون علتش رو پرسید، پدرم تنها دلیلش  وقتی چند خواستگار با پدرم صحبت کردند و پدرم مخالفت کرد مادرم _

این بود که دوست نداره دامادش بی سواد باشه! از طرفی تنها شغل بعضی از خواستگارها فقط گله داری یه و از آداب 

و رسوم اصلی قبیله ما هم چیزی نمی دونن، برعکس رفتارشون به قول پدرم مثل یاغی ها است، به مردم زور می گن 

ر سرمایه پدرشون که گله های گوسفند زیادی دارن با مردم درگیر می شن، گاهی عمدا گله شون رو و با تکیه ب

داخل مرتع غریبه می کنن و در نتیجه جنجال و دعوا به راه می اندازن، بیشتر اونا جوونای شروری اند. احترام 

 ا نمی خورن...کوچیک و بزرگ سرشون نمی شه به درد زندگی مخصوصا به درد افراد خونواده م

سهراب با شنیدن حرف های جیران خیالش راحت شد. او جیران را دختر سر به زیر و توداری می دانست که با 

 دخترهای دیگر فرق می کرد. برای همین برایش احترام خاصی قائل بود.

 جیران پرسید:

 سهراب تو این حرفا رو از کی شنیدی؟ _

 خره خبر به این مهمی رو همه می شنون.حرفا دهن به دهن می گرده. باال _

 زیاد مهم نیست پدرم که زیاد جدی نگرفته. _

 جیران هم چنان که به موهای بلند سهراب نگاه می کرد پرسید:

 تو که از این بابت ناراحت نشدی! شدی؟ _

 سهراب انگشتهایش را الی موهای پرپشت و قهوه ای رنگش فرو برد و پرسید:

 ناراحت نشدم؟از چه بابت  _

 از این که چند نفر به خواستگاری من اومدند؟ _

 سهراب جواب داد:

 پدرتون که مخالفت کرده برای چی من ناراحت بشم؟! _

 یعنی اگه مخالفت نمی کرد، تو ناراحت می شدی؟! _

 سهراب جوابی نداشت، سرش را پائین انداخت، جیران گفت:

 درس رو تعطیل بکنیم؟امشب زیاد درس نخوندیم می خوای  _

 سهراب سرش روبلند کرد و جواب داد:

نه، درس رو تعطیل نمی کنیم، اول یه کمی مثل شب های گذشته بهت درس می دم، بعد برات تکلیف روز بعد رو  _

 تعیین می کنم. اون وقت دوتایی تمرینهای درس قبل رو انجام می دیم!

  5-0فصل 
 

و جیران در چادر کوچکی که متصل به چادر بزرگتر بود درس می خواندند.  یکی دو شب گذشت. آن شب سهراب

سهراب ضمن این که به او درس می داد کتاب های کالس های باالتر را که مادرش اخیرا برایش آورده بود می 

 خواند، استعداد او در این زمینه زیاد بود و خط خوبی هم داشت. 

ته را به سهراب نشان داد. پیش خود روی کاغذها چیزهائی می نوشت و بعد بعد از این که جیران تکالیف شب گذش

 آنها را خط خطی می کرد، چند دقیقه ای مشغول این کار بود. 

 سهراب زیر چشمی نگاهی به حرکات جیران انداخت و پرسید:
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 چکار می کنی؟ _

 جیران بدون این که به سهراب نگاه بکند گفت:

 یسم، بعد خط می زنم.هیچی، یه چیزی می نو _

 سهراب پرسید:

می بینم که داری چی کار می کنی، منظورم اینه که اگه قراره بنویسی، پس چرا خط می زنی، اگه بخوای خط بزنی  _

 چرا می نویسی؟

 جیران سرش را بلند کرد و مثل بچه ها ادا در آورد و گفت:

 تو چی کار داری؟ می خوام خط خطی بکنم. _

 کمی و سواس پرسید:و بعد با 

 سهراب، می دونی دیگرون در باره ات چی می گن؟ _

 سهراب به خودش اشاره کرد و با تعجب پرسید:

 درباره من؟ _

 جیران بدون اینکه دهانش را باز بکند سرش را به طرف پائین تکان داد و گفت:

 اوهوم! _

جوابی نداد. جیران نگاهی عمیق به چشمان سهراب انداخت. سهراب به یاد ستاره افتاد؛ او هم چنین سؤالی کرده بود. 

بعد نگاهش را به موهای نیمه طالئی و نیمه قهوه ای روشن سهراب دوخت، این جوان آن چنان جذابیتی داشت که به 

راحتی می توانست افسانه ساز باشد. او ذاتا جوان خوش سیما و تمیزی بود و ارباب کریم هم وقتی به اصفهان می 

 ت مثل بقیه خانواده برایش لباس می خرید. توی ایل و مال جایگاهی برای خودش به دست آورده بود.رف

 جیران دوباره از سهراب پرسید:

 می دونی بعضی از دوستام چی می گن؟ _

 چی می گن؟ _

 از من می پرسند شما به غیر از درس خواندن چه حرف هایی به همدیگه می زنید؟ _

 :بعد ادامه داد

 عقیده ای توی ایل و مال رواج داره، که خیلی جالبه! _

 سهراب به او نگاه کرد و جیران ادامه داد:

 اونا می گن اگه پسری لباس های تمیز و مرتب می پوشه، حتما دختری رو دوست داره! _

 سهراب لبخند کوچکی زد و جواب داد:

تر مردم داره؟ حاال اگه لباس مرتبی نداشت که بپوشه و پوشیدن لباس نو و تمیز چه ربطی به دوست داشتن دخ _

 دختری رو دوست داشت چه طوری محبت خودشو به اون نشون بده؟

 جیران گفت:

 من این چیزها رو نمی دونم، اما از دوستام شنیده ام. _

 سهراب که می خواست نشان بدهد توجهی به این حرف ها ندارد، گفت:

 حرفه دیگه، بذار بزنن. _
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 جیران دست بردار نبود:

 اونا که بی دلیل این حرف ها رو نمی زنن. _

 حاال با دلیل یا بی دلیل، یه چیزی می گن، نباید حرف های اونا رو جدی گرفت! _

 جیران باز هم نگاه طوالنی و معنی دارش را نثار سهراب کرد و پرسید:

 یعنی تو هیچ کس رو دوست نداری؟ _

 چادر خیمه زل زده بود جواب داد: سهراب که به گوشه

 من در شرایطی نیستم که بخوام کسی رو دوست داشته باشم! _

 جیران کتاب هایش را جلو کشید و پرسید:

 به نظرت دوست داشتن خوبه؟ _

البته که دوست داشتن خوبه، هر کس اگه بخواد کسی رو دوست داشته باشه، حتما شرایطی داره. همین طوری که  _

 یان عاشق بشن و کسی رو دوست داشته باشند. نمی

 جیران زانوهایش را بغل کرد و پرسید:

 عاشق شدن یعنی چی؟ _

جواب این سؤال رو همه می دونن، حتی در کتاب ها هم درباره اون نوشته اند، خیلی از شاعران درباره عاشقی شعر  _

. تو اگه یه خورده بزرگ بشی خودت معنی اون رو می گفته اند. دیگه احتیاجی نیست من عشق رو برات تعریف بکنم

 فهمی!

 معنی عاشقی یعنی این که کسی رو دوست داشته باشی، درسته؟ _

 سهراب که می خواست خود را بی حوصله نشان دهد جواب داد:

 بلند آره، همین طوره، اما عاشق شدن به همین راحتی نیست، این طوری نیست که هر کس شب بخوابه، روز که _

شد ادعا بکنه که عاشق شده، عاشق شدن دردسر داره، بدنامی داره، سرشکستگی داره و از همه بدتر نتیجه ای جز 

 حسرت و ناکامی نداره!

 جیران دلسوزانه پرسید:

 تو چرا این قدر حرف های ناامید کننده می زنی، طوری حرف می زنی که آدم گریه اش میگیره. _

که من پدر ندارم، در حال حاضر به غیر از مادر و پدربزرگم هیچ کس رو ندارم، برای همینه که  علت اون شاید اینه _

 عشق برای من بی معنی یه همیشه جوون هایی که شرایط منو دارن حق عاشق شدن رو ندارن.

 جیران متحیرانه گفت:

 ی رو دوست داشته باشه.این که خیلی بده! کسی به خودش بقبولونه که حق نداره عاشق بشه و یا کس _

 خوب دیگه روزگار این جور خواسته با تصمیم سرد روزگار نمی شه مبارزه کرد. _

 جیران هنوز امیدش را از دست نداده بود:

 این جا خیلی ها هستند که شرایط تو رو دارن، پس اونا چی؟ _

قدر می دونم که من اجازه ندارم تو چشمای من کاری به بقیه ندارم، من به فکر درد بی درمان خودم هستم، همین  _

 کسی نگاه بکنم و بهش بگم دوستت دارم!

 عاشق شدن خیلی سخته؟ _
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نه، اتفاقا عاشق شدن خیلی هم ساده است، اما ناکام موندن و با دلی پر حسرت از معشوق جدا شدن خیلی سخته  _

ر باید داشته باشی تا عاشق بشی، راستش من برای همین من می گم عاشق شدن دل و جرأت می خواد، دلی مثل شی

 اگر عاشق کسی هم شده باشم جرأت ندارم اون رو باهاش در میون بذارم!

 سهراب، من حاضرم بهت کمک بکنم به شرط این که بهم بگی تو هم عاشق شدی یا نه؟ _

 سهراب نگاهی به چشمان جیران انداخت و پرسید:

 تو چطور، تو هم عاشق شده ای؟ _

 تو اول جواب منو بده، تا بعد! _

 سهراب ناامیدانه جواب داد:

 به فرض این که عاشق شده باشم و جریان رو بهت بگم چه کاری ازت بر می یاد؟ _

 بهم بگو عاشق شدی یا نه، شاید بتونم کمک ات بکنم! _

د که سهراب مشکل می سهراب حرفی نزد، فقط به چشم های جیران نگاه کرد در عمق چشمهای جیران رازی بو

 توانست به اسرار آن پی ببرد.

 جیران پرسید:

 چرا جوابم رو نمی دی؟ _

 سهراب دفتر و کتاب جیران را پیش خودش کشید و گفت:

 بیا تکلیف فردا رو برات تعیین بکنم، پدر و مادرت منتظر مااند که بریم با اونا شام بخوریم. _

 جیران با دلخوری گفت:

 ته مهمونی، شام نمی آد.پدرم رف _

 سهراب بهانه آورد:

 مادرت گرسنه شه! بریم شام بخوریم. _

 جیران هم چنان که وسایلش را جمع می کرد، با ناراحتی گفت:

 آخرش جوابم رو ندادی. _

 سهراب با تعجب پرسید:

 چه جوابی؟ _

 جیران نگاه تندی به او کرد و گفت:

 تازه بهم می گه چه جوابی! _

 سهراب به خاطر این که دل جیران نشکند گفت:

 حاال عاشق شده باشم برای تو چه فرقی داره؟ _

 خیلی دوست دارم بدونم. _

سهراب بلند شد و قبل از جیران از چادر بیرون رفت و سپس جیران هم به او پیوست. آن شب مادر جیران شام را 

 صرف شام خوابیدند.زودتر از حد معمول درست کرده بود و آنها بعد از 

  0-0فصل 
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فردای آن روز چهار بعد از ظهر چند نفر به عنوان مشتری چند رأس از گوسفندان ارباب کریم به ایل و مال آنها 

 آمده بودند، بعد از این که در باره قیمت گوسفندان به توافق رسیدند، ارباب کریم به ستاره گفت:

 گی عصری گوسفندا رو زودتر از روزهای دیگه بیاره!می ری پیش سهراب و از قول من می  _

 بعد ادامه داد:

 بهش بگو برای گوسفندا مشتری اومده! _

ستاره به محض شنیدن این دستور خودش را آماده کرد تا به صحرا برود و دستور ارباب کریم را به سهراب برساند، 

وقتی ستاره برخالف گذشته، کمی به سر و وضع خودش جیران امروز به طور عجیبی به حرکات ستاره توجه می کرد، 

 رسید تا سوار اسب سفید شود، جیران خودش را به او رساند و گفت:

 ستاره، کجا با این عجله؟ _

 ارباب خواسته برم به سهراب بگم عصری زودتر گوسفندا رو بیاره براشون مشتری اومده! _

 دوست داری منم همرات بیام؟ _

 وست دارم همرام بیای، اما برات خیلی سخته!ای خانم! د _

 جیران پرسید:

 چرا برای تو سخت نیست برای من سخته؟ _

 ستاره که زین اسب را برداشته بود تا پشت غزل بگذارد جواب داد:

 من مجبورم زود برم و برگردم، خانم جان شما خودتون رو به زحمت نندازید. _

 جیران پرسید:

 ی نمی بری؟!برای سهراب چیز _

 ستاره برای اولین بار احساس کرد در این سؤال رازی نهفته است، اما خودش را نباخت و جواب داد:

 مثال چی همرام ببرم؟ _

 جیران که فهمید بی گدار به آب زده گفت:

 مثال میوه ای، نان محلی ای، چیزی؟! _

 ستاره لبخندی زد و گفت:

 ست دارم می رم صحرا، پیش سهراب، میوه و چیزای دیگه برای چی ببرم؟جیران، مثل این که حواس ات نی _

 آخه یکی برامون مقداری میوه آورده. _

 الزم نیست برای سهراب از این چیزا ببرم، خودش وقتی اومد اگه دوست داشت می خوره! _

بدهد، اما از این کار پشیمان بعد روی اسب پرید، جیران چیزهایی را قبال توی بقچه ای پیچیده بود که به سهراب 

 شد. وقتی ستاره آماده رفتن شد صورت خودش را به طرف جیران کرد و پرسید:

 کاری نداری؟ _

 جیران لبخند معنی داری زد و جواب داد:

 نه کاری ندارم، مواظب خودت باش. _

 اگه می خوای پیغومی به سهراب برسونی بگو تا بهش بگم. _

 ستاره تعجب کرد، اما حرفی نزد فقط گفت:جیران از این سؤال 
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 نه، به سالمت! _

ستاره در یک چشم به هم زدن و با صدای سم غزل که چهار نعل چادرهای ایل و مالش را پشت سر می گذاشت 

جلوی چشمان جیران ناپدید شد، جیران در حالیکه صدای پای چهار نعل غزل توی گوشش پیچیده بود به سمت 

 چادر برگشت.

یزی حدود یک ربع طول کشید که ستاره از دره ها و تپه ماهورها گذشت تا به جلگه وسیع و سرسبز دره زردماری چ

رسید و در آن جا سهراب را دید که به تخته سنگی تکیه داده بود و هم چنان که مراقب گله ها بود با نواختن نی 

ز نی زدن کشید و به سمت راست برگشت تا خودش را سرگرم کرده بود. وقتی صدای سم اسب را شنید، دست ا

اسب سوار را ببیند که ستاره را در فاصله نه چندان دور، دید. ستاره در یک چشم به هم زدن به او رسید و با چابکی 

 از اسب به پائین پرید.

ش کرد، بعد سهراب از جا بلند شد و خودش را به او رساند، دهنه اسب را گرفت و با دست چپ پیشانی غزل را نواز

 وسط پیشانی اش را بوسید و سرش را به گردنش سائید.

 ستاره گفت:

 این طور که معلومه تو غزل رو از ما بیشتر دوست داری؟ _

 سهراب بدون توجه به صحبت او گفت:

 من اصوال اسب ها رو خیلی دوست دارم مخصوصا غزل رو که به اندازه انسان می فهمه! _

 ر گفت:ستاره به حالت تمسخ

 تو مطمئنی بیش از انسان ها نمی فهمه؟ _

 حاال سؤال و جواب رو بذار کنار، تو کی می خوای حرف زدن یاد بگیری؟ _

 ستاره نیم نگاهی به او کرد و جواب داد:

 دست پیش می گیری، پس نیفتی؟ _

 سهراب زیر لب گفت:

 امان از دست زبان تو، خوب چه خبر؟ _

 ببینمت.خبری نیست اومدم  _

 این وقت روز؟ می اومدم ایل و مال، منو می دیدی. _

 وقتی ایل و مال اومدی جیران بهت فرصت نمی ده تا با من یک کلمه حرف بزنی! _

 سهراب حرف های او را نشنیده گرفت و پرسید:

 از اومدنت تعجب کردم. _

 از نظر تو اومدنم عیبی داره؟ _

 ازی می کرد، گفت:سهراب در حالیکه با یال اسب ب

 عیبی که نداره، فقط خودت رو خسته کردی. _

 تو غصه منو نخور. _

 بعد ادای سهراب رو درآورد و گفت:

 اونم با غزل؟ "خودت رو خسته کردی!" _
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دختر، تو دست هرچه دختره از پشت بستی. تو ایل و مال دختری سراغ ندارم مثل تو سوار کاری بلد باشه. مثل  _

 ا پرواز می کنی!پرنده ه

 ستاره لبخند زد و گفت:

 اسب سواری منو دوست داری؟ _

 البته سوار کاری خوبه، چرا سوار کاری تو رو دوست نداشته باشم؟ _

 ستاره بقچه کوچکی را از پشت زین پائین کشید و آن را به طرف سهراب دراز کرد و گفت:

 بگیر، مال توئه، آجیل و پسته است، دوست داری؟ _

 از کجا آورده ای؟ _

 ارباب رفته بود شهر، این ها رو خرید، کمی به هم داد که منم اونو برات آوردم به عنوان سوغاتی! _

 سهراب بقچه را از دست ستاره گرفت و گفت:

دستت درد نکنه، چرا به خودت زحمت دادی؟ حاال چرا سهم خودت رو بهم می دی؟ تو سهم خودت رو می  _

 که بر می گشتم منم سهم خودم رو می خوردم! خوردی، عصری

 آخه ممکنه تا اومدنت سوغاتی تموم بشه. _

 سهراب بدون این که بقچه سوغاتی را هم باز بکند گفت:

 ستاره، تو فقط برای همین این همه راه رو اومدی؟ _

 گفت: ستاره هم چنان که افسار اسب را از دست سهراب گرفته بود و به سمت خودش می کشید

 حس کردم دلم گرفته اومد پیشت که دلم باز بشه. ناراحت که نشدی، شدی؟ _

 خوب کاری کردی، منم تنها بودم. حوصله ام سر رفته بود برای همین داشتم نی می زدم! _

 من تا حاال نی زدنت رو ندیده بودم. _

نی زدن بلد نباشه، گرگ ها اونو تکه پاره می بعضی مواقع این کار رو می کنم، آخه از قدیم گفته اند چوپون اگر  _

 کنن. تو تا حاال دیده ای که چوپونی نی زدن بلد نباشه؟

 ندیده ام، ولی چوپون باسواد هم ندیده ام. چقدر خوبه آدم با سواد باشه. منم می تونم سواد یاد بگیرم؟ _

 با سواد شدن خوبه، اما تو از کجا می خوای یاد بگیری؟ _

 راحت شد و گفت:ستاره نا

راست می گی همین که گوسفندا رو به ایل و مال برگردونی جیران وقت تو رو می گیره، کجا می تونی به فکر من  _

 باشی؟

 بعد سرش را بلند کرد تو چشمهان سهراب نگاه کرد و پرسید:

 بعد از درس دادن به جیران وقتی نمی مونه که به من هم درس بدی! _

 فرق می کنه، پدر اون ارباب منه، من به دستور پدرش این کار رو می کنم.جیران حسابش  _

 ستاره پرسید:

 یعنی تو به خواست جیران بهش درس نمی دی؟ _

 نه، پدرش به هم دستور داده تا بهش درس بدم. _

 به نظر تو االن جیران اون قدر سواد داره که بتونه یه نامه بنویسه؟ _
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 بعد گفت:سهراب کمی مکث کرد و 

 فکر می کنم بتونه! _

 تا حاال سعی نکرده یا نخواسته برات نامه بنویسه؟ _

 سهراب خنده ای کرد و گفت:

ستاره، تو چقدر ساده ای! آخه آدم برای کسی نامه می نویسه که نتونه اونو ببینه. من و جیران هر شب همدیگه رو  _

 می بینیم دیگه الزم نیست برام نامه بنویسه!

 بعضی از دخترها حرف هائی توی دلشون دارن که نمی تونن به زبون بیارن، شاید جیران از این دخترها باشه. _

 مثال جیران توی دلش چه حرفی داره که نمی تونه به من بگه و باید برام نامه بنویسه؟ _

 ستاره سری تکان داد و گفت:

 خواد بهت بگه، اما خجالت می کشه. می دونم که جیران حرف های زیادی برات داره که می _

 مثال چه حرف هائی داره که خجالت می کشه بهم بگه؟ _

  5-0فصل 
 

ستاره نگاهش را از سهراب گرفت و به دور دست ها خیره شد. آنچه را که می خواست به سهراب بگوید به زبان 

 نیاورد، به پهلوی اسب دستی کشید و گفت:

 ب گفته برای گوسفندا مشتری اومده، عصری زودتر گوسفندها رو بیار!داشت یادم می رفت، اربا _

 سهراب حرکتی کرد و گفت:

 پس برای همین اومدی؟ منو بگو که فکر کردم دلت تو ایل و مال گرفته اومدی دلت باز بشه. _

 مگه برای تو فرق می کنه که من دلتنگ باشم؟ من از این شانس ها ندارم! _

 می کنه، اگه تو احساس ناراحتی بکنی، منم ناراحت می شم!البته که فرق  _

 تو برای چی از دلتنگی من ناراحت می شی، مگه برات اهمیت دارم؟ _

 البته که برای من اهمیت داری، این رو نمی دونستی؟ _

 ستاره گفت:

 من معنی حرفات رو نمی فهمم، ساده تر حرف بزن تا منم بفهمم! _

 دن زیاد خسته شده بود گفت:سهراب که از حرف ز

 حاال این حرفا رو ول کن، عصری زودتر می آم ایل و مال! _

 ستاره با دو دستش زین اسب را چسبید و گفت:

 کمکم می کنی تا سوار بشم؟ _

 سهراب کمی خم شد، مچ پای ستاره را به طرف باال هل داد تا او سوار غزل شود. 

 د پرسید:ستاره بعد از این که سوار اسب ش

 با من کاری نداری؟ _

 سهراب با لبخند گفت:

 نه به سالمت! _
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 ستاره بازهم سفارش کرد:

 درباره حرفایی که باهم زدیم به کسی چیزی نمی گی که؟! _

 الزم نیست همه بدونن ما چی به هم گفتیم. _

 من رفتم، خداحافظ! _

صحرا برگشت، مشتری ها هم حدود پنجاه تا از گوسفنداها را خدانگهدار... غروب زودتر از حد معمول سهراب از  _

 خریدند.

قبل از شام سهراب خودش را برای درس دادن به جیران آماده کرد، هر دو به چادر کوچک رفتند اول سهراب 

تکالیف شب گذشته رو مرور کرد و عالمت زد وقتی به صفحه آخر رسید متوجه شد همه صفحه خط خطی شده، انگار 

 زی در آن نوشته شده بود. سهراب اعتراض کنان به جیران گفت:چی

 گفته ام دفترت رو خط خطی نکن! _

 جیران مدادش را روی دفترش گذاشت و با عصبانیت جواب داد: 

 بی کاری زده به سرم! _

 وقتی بی کاری، به جای این که دفترت رو کثیف بکنی دوباره تکالیفت رو نگاه کن. _

 داد:جیران جواب 

 حوصله اش رو ندارم بعد از این که تکالیفم رو انجام می دم دوست ندارم به درس و مشقم برسم. _

 سهراب با تعجب گفت:

 چرا؟ چرا با خودت لج می کنی؟ _

 من همینم که هستم نمی خوام به حرفات گوش بدم. _

 سهراب هیچ جوابی نداد. جیران گفت:

 سهراب گوش می دی چی می گم؟ _

 معلومه که گوش می دم. _

 جیران زیر چشمی نگاهی به سهراب کرد و گفت:

 می دونی دیشب پدرم چی به مادرم می گفت؟ _

 این موضوع چه ربطی به من داره؟ _

 جیران که سعی می کرد حالتی مخصوص به کالمش بدهد گفت:

 آخه اونا درباره تو باهم حرف می زدند. _

 سهراب با تعجب گفت:

 باره من؟در _

 جیران دستهایش را ستون بدنش کرد و گفت:

 این طور که معلومه پدرم تو رو خیلی دوست داره!! _

 سهراب خندید و گفت:

 خدا رو شکر، باالخره یکی پیدا شد که منو دوست داشته باشه! _

 بعد ادامه داد:
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ن نداره، از روزی که پدربزرگم منو از قلعه شوخی کردم، دلخور نشو، ارباب همیشه به من محبت دارن، این که گفت _

 زنبوری به دره زردماری آورد تا به امروز ارباب به من همیشه محبت دارن.

 جیران که با دقت به سهراب نگاه می کرد، گفت:

 پدرم وقتی از یکی خوشش بیاد، جونش رو هم براش می ده.  _

وشش اومده؟ وقتی اصفهان می ره خیلی چیزا برام می یاره من هر چه فکر می کنم نمی دونم ارباب از چی من خ _

 مثل این که من پسرشم اصال احساس غریبی باهاش نمی کنم.

 جیران گفت:

مادرم هم تو رو خیلی دوست داره، طوری که بعضی از زن های همسایه صداشون درمی یاد. یکی دوبار هم چند  _

همیشه پسر مردمه، وصله تن آدم نمی شه، اما مادرم حرفشو قبول وقت پیش زن عمو به مادرم گفته که پسر مردم، 

 نداره.

 جیران ادامه داد:

 تو اگه بخوای یه وقت از پیش اونا بری، پدر و مادرم از دوری تو مریض می شن. _

 سهراب خندید و گفت:

 و با من رفتار بکنه؟من چرا باید از پیش شما برم؟ کجا بهتر از این جا؟ کی می تونه مثل پدر و مادر ت _

 جیران با ناامیدی گفت:

 باالخره تو یه روز زن می گیری و از خونه ما می ری. _

 فقط من نیستم که می خوام تشکیل خونواده بدم، همه باید این کار رو بکنند. _

 وقتی تو تشکیل خونواده بدی شاید همسرت نخواد تو این جا پیش ما بمونی؟! _

 لب های سهراب نشست:لبخندی مخفی روی 

خودت چی؟ یادت رفته از خودت بگی، تو هم یه روز وقتی شوهر کردی از پیش پدر و مادرت می ری، ما باید  _

 بتونیم دوری از همدیگر رو تحمل بکنیم.

 هنوز کو تا اون روز؟ هنوز که خبر نیست! _

 رام پیدا بکنه.یکی از دوستام قول داده که توی یکی از شرکت های اصفهان کاری ب _

نزدیک بود قلب جیران از حرکت بایستد، رنگ از صورتش پرید، سهراب که متوجه تغییر حالت صورت جیران شد 

 با دلواپسی پرسید:

 جیران تو چته؟ _

 جیران که تالش می کرد خودش را عادی جلوه دهد جواب داد:

 نمی دونم یهو چه ام شد. _

 ت بیارم؟می خوای برم یه لیوان آب برا _

 جیران به دستش اشاره کرد:

 نه! نه! خودش خوب می شه. _

 الاقل بذار چای نبات برات بیارم. انگار خیلی داری درد می کشی! _

 جیران دستش را روی زانوی سهراب گذاشت و گفت:
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 نمی خوام، ممکنه مادرم از درد زیر دلم ناراحت بشه نمی خوام مادرم نگرون بشه. _

 ی دلیل جیران را شنید چیزی نگفت بعد از مدتی پرسید:سهراب وقت

نکنه تو از حرف های من ناراحت شدی، من اگر می دونستم حرف های من تو رو ناراحت می کنه هیچ وقت نمی  _

 گفتم.

 جیران که حالش بهتر شده بود گفت:

 اراحت می شن!من مهم نیستم، اما می دونم پدر و مادرم مخصوصا پدرم از رفتن تو خیلی ن _

 سهراب لبخندی زد و گفت:

این جور نیست که وقتی از پیش شما رفتم دیگه پشت سرم رو هم نگاه نکنم مطمئنا گاهگاهی تابستون ها می یام،  _

 چند روز مهمون تون می شم!

تو  مطمئنم وقتی از این جا رفتی و صاحب زن و زندگی شدی، دیگه مشکل بتونی اسمی از دره زردماری بیاری. من _

 اسم ما رو هم فراموش می کنی. همه چیز رو در کنار همسرت از یاد می بری. غیر از این چاره ای نداری!

 بعد زیر لب زمزمه کرد:

 البد منم فراموش می شم! _

 سهراب می دانست که حرف های او و موضوع رفتنش به اصفهان جیران را ناراحت کرده، از این رو گفت:

 تم یه پیشنهاد کرده من که هنوز قبول نکردم.حاال دوس _

 بعد نگاهی به جیران کرد و گفت:

من هیچ جای دنیا رو به اندازه دره زردماری دوست ندارم. بهترین خاطره زندگی ام توی همین دره اس، این جا با  _

 دم.خونواده شما آشنا شدم که مطمئن ام اگه جایی غیر از این جا بود از غصه دق مرگ می ش

 جیران نگاه جادوئی اش را به چشمان سهراب دوخت و گفت:

 این شعرها رو از کجا یاد گرفته ای؟ _

دختر، من شعر نمی خوانم، دارم حرف های دلم رو می زنم، من پسر کوهستان هستم هر چه توی دلم هست به  _

نوشتم و بعد اونو دست کسی می دادم زبون می یارم، اگه یه دفتر بزرگ داشتم توی اون همه حرف های دلم رو می 

 که دوستش دارم تا با خوندون اونا بفهمه که چی تو دلم می گذره!!

 جیران که از حرف های سهراب به وجد آمده بود گفت:

 تو بیا هر چه تو دلته به زبون بیار، این کار اون قدرها هم مشکل نیست. _

گه بتونم حرف های دلم رو یه جائی بنویسم این خیلی خوب می شه، یه روز مجبور می شم این کار رو بکنم، اما ا _

 مهم تر از همه این که وقتی بی کارم می تونم با خوندن اونا خودم رو سر گرم بکنم.

 جیران ذوق زده پرسید:

 می دی منم بخونم؟ _

 سهراب با خوشحالی جواب داد:

 البته که می دم بخونی. _

مکنه سهراب بعضی از حرفاشو به زبون نیاره، اگه تو دفتر بنویسه می تونم بفهمم که م "جیران توی دلش می گفت 

 "اون چی تو دلشه.
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  0-0فصل 
 

 به سهراب گفت:

 ممکنه تو بتونی همه حرفاتو به زبون بیاری؟ _

 نمی شه گفت. گفتم که، این کار برام سخته، هم حرفام یادم می ره و هم این که... هم این که بعضی از حرفا رو _

 یک کمی شو بگو رازت رو به کسی نمی گم. _

 اگه راز دلم قابل گفتن بود بهت می گفتم. نمی تونم راز دلم رو بهت بگم. _

 جیران پرسید:

 حتی به من؟ من که هر کسی نیستم! _

 جیران تو دختر خوبی هستی. _

 فقط همین؟ _

 آره، این برات کافی نیست؟ _

 اعتراض گفت:جیران با حالت 

 من به این چیزا اهمیت نمی دم، خونواده ام خوبه، پدرم ارباب این منطقه اس، اما من اینا رو نمی خوام. _

 پس چی می خوای؟ _

 جیران به سمت راستش برگشت، دست راستش را روی زمین گذاشت و گفت:

 سهراب، اگه یه چیزی بگم قول می دی به کسی نگی؟ _

 ه!تا حرفت چی باش _

 من تو این همه مدت یه چیزی ازت خواستم نمی خوای به حرفم گوش بدی؟ _

 سهراب سرش را تکان داد و گفت:

 خوب قول می دم به کسی چیزی نگم. _

 تو کسی رو دوست داری؟! _

 منظورت از کسی رو دوست داری چیه؟ _

 منظورم اینه که تو عاشق کسی هستی؟ _

 و جوابی نداد، کمی گذشت، جیران دوباره پرسید:سهراب سرش را پائین انداخت 

 اشتباه کردی بهم قول دادی؟ _

 نه، من رو قولم هستم، اما تو چرا می خوای بدونی من عاشق کی هستم؟ _

 جیران لبش را گزید و گفت:

 همین جوری پرسیدم! _

 جیران، می تونم ازت بخوام جواب این سؤال رو ازم نپرسی؟ _

 جلو برد و پرسید:جیران سرش را 

 آخه چرا؟ _

 من دروغ بلد نیستم، برای همینه که ازت می خوام از من نخوای که جوابت رو بدم. _
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 جیران خنده کوتاهی کرد و گفت:

 این یه سؤال معمولی بود، جواب تو هم یک کلمه است، آره یا نه! _

 به فرض این که بگم آره، برات چه فرقی می کنه؟ _

 ت دارم بدونم پسرک کوهستان دره زردماری عاشق کی شده؟!خیلی دوس _

 سهراب بدون این که جواب او را بدهد، تکلیف فردا شب را عالمت زد و از چادر بیرون رفت.

آن روز سهراب از صحرا به ایل و مال برگشته بود که حس کرد آن جا بیش از حد ساکت و آرام است. در چوبی 

ن را داخل آن هی کرد. بعد از این که خیالش از بابت گوسفندها راحت شد و در آغل را آغل را باز کرد و گوسفندا

بست به این طرف و آن طرفش نگاه کرد. آغل های صحرائی چیزی جز دیوارهای چوبی نبود که شب ها گوسفندان 

 را برای حفاظت در آنها جای می دادند و سگ های گله هم کنار آغل نگهبانی می کردند.

ساله  15 _ 10ب به سمت چادر بزرگ رفت آن جا هم کسی را ندید. به اطرافش نگاه کرد، متوجه پسر بچه سهرا

 ای شد که داشت می دوید، دوید تا خودش را به پسرک رساند و پرسید:

 چه خبره، چرا ایل و مال این قدر ساکت و آرومه؟ _

 می گن کسی داره می میره! _

 سهراب با دستپاچگی پرسید: 

 کیه که داره می میره، برای چی؟ _

 یه زن می خواد بچه بیاره، نمی تونه، می گن داره می میره! _

 سهراب هنوز از جواب نوجوان منگ بود هنوز به خودش نیومده بود که صدائی از پشت سرش شنید:

 سهراب، تو این جائی؟ _

 او برگشت و چشمش به مادر جیران افتاد و گفت:

 چه خبره؟ اتفاقی افتاده؟ سالم خاله، _

یکی از زنان همسایه، داره بچه به دنیا می آره، اما نمی تونه می گن این زن خیلی سخت زا است و می گن یا  _

 خودش یا بچه اش می میره!

 سهراب از جواب مادر جیران تعجب کرد و پرسید:

 حاال چه کار باید بکنیم؟ _

 که اونور کوه زن قابله رو بیاره. "ل چشمهچه "یکی باید بره و از ایل و مال  _

 سهراب کمی خودش را عقب کشید و گفت:

 خوب برن بیارن! _

 آخه این موقع روز کسی نیست مردامون هم یکی دو ساعت دیگه بر می گردن! _

 خاله، من برم چطوره؟ من برم به ایل و مال چهل چشمه قابله رو بیارم؟ _

ن قابله پشت سر مرد غریبه، سوار اسب نمی شه به تنهائی هم نمی تونه اسب سواری اشکال کار این جاست که ز _

 بکنه!

 سهراب گفت:

 خوب یه زن با من بیاد، قابله پشت اون زن که سوار می شه؟ _
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 االن کی حاضر می شه این وقت روز که آفتاب داره غروب می کنه با تو بیاد؟ _

 رسیدند قیافه هر دو نشان می داد که ناراحت اند.در همین موقع جیران و ستاره از راه 

 مادر جیران رو به سهراب کرد و گفت:

 اگه کسی پیدا می شد که خیلی خوب می شد. _

 جیران از مادرش پرسید:

 راجع به چه چیزی حرف می زنید؟ _

 راجع به آوردن زن قابله؛ یه زن باید همراه سهراب بره تا قابله رو بیارند. _

 ن گفت:جیرا

 نه، تو کاری نمی تونی بکنی، باید کسی دنبال قابله بره که بتونه چهار نعل اسبش رو بتازونه! _

 ستاره گفت:

 خاله، پس من می رم! _

 مادر جیران حرفی نزد. ستاره دوید و اسب غزل را از آغل بیرون آورد و گفت:

 جیران کمکم می کنی سوار شم؟ _

 ره غافلگیر شده بود از مادرش پرسید:جیران که از حرف های ستا

 ستاره تنهائی بره چهل چشمه دنبال قابله؟ _

 نه، سهراب هم همراش می ره. _

 جیران که اصال فکر این موضوع را نکرده بود به طرف ستاره رفت مچ پای راستش رو گرفت تا او سوار اسب شود.

 ستاره روی زین غزل نشست رو به سهراب کرد و گفت:

 معطل چی هستی؟ تا دیر نشده بریم زن قابله رو بیاریم. _

ستاره منتظر نماند تا از سهراب جوابی بشنود، سهراب اسب کهر را از بند باز کرد و با یک پرش سوار آن شد و 

 خودش را به ستاره رساند. آن دو بدون خداحافظی از جیران و مادرش رکاب کشیدند و رفتند.

را به همراه خود آوردند و یک راست به خانه آن زن بردند. خوشبختانه زن قابله به موقع رسید بعد از دو ساعت قابله 

 و زن و بچه اش را نجات داد.

 آن شب فرصت نبود تا سهراب و جیران به درس و مشق برسند با این حال جیران دوست داشت با سهراب باشد.

ادت می کرد و در دلش آرزو می کرد که پدر و مادر ستاره برای اولین بار بود که او نسبت به ستاره احساس حس

 برای آنها کار نکنند.

او ستاره را می دید که با چشمانی عاشق به سهراب نگاه می کند. جیران می فهمید که این طوری ستاره سهراب را 

ما عشق و رفتار اسیر خودش می کند. سهراب و ستاره از لحاظ خصوصیات اجتماعی بیشتر به هم شبیه بودند، ا

اجتماعی دو چیز جداگانه هستند. جیران عاشق سهراب بود، اما سهراب راز زیادی توی دلش داشت. بنابراین جیران 

 تصمیم گرفت که از سهراب جواب قانع کننده بشنود.

  1-0فصل 
 

 دو سه روز از این جریان گذشت، همگی دور سفره نشسته بودند ارباب کریم به سهراب گفت: 
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 پسرم، فردا می خوام برم اصفهان تو هم مواظب همه چیز باش. _

 باشه ارباب، خیال تون راحت باشه. _

 صبح زود، ارباب کریم از راه یانچشمه میان بر زد اول به داران و بعد به اصفهان رفت. 

برد. نزدیکی  رأس گوسفند بود به سمت ضلع جنوبی دره زردماری 1444سهراب هم صبح زود گله رو که حدود 

های ظهر گرد و خاک کوچکی از دور دیده شد، سهراب از گرد و غباری که به هوا بلند شده بود سوار کار را 

نشناخت چون وقتی ستاره سوار کاری می کرد، این گرد و غبار را به راه می انداخت و همه می توانستند او را 

د. سهراب که زیر سایه یک تخته سنگ بزرگ نشسته و بشناسند، اما آن روز آن اسب سوار کسی جز جیران نبو

 مواظب گله ها بود توانست جیران را ببیند.

 جیران! توی این هوای گرم این طرفا چه کار می کنی؟ _

 این رسم مهمون نوازی یه که تو تازگی ها یاد گرفته ای؟ _

 سهراب لبخندی زد و گفت:

 دختر ارباب منظوری نداشتم. _

 از اسب پائین نیومده بود که جواب داد: جیران هنوز

 این قدر ارباب نگو! _

 سهراب که از دیدن او خوشحال به نظر می رسید، گفت:

 پس چه طوری صدات کنم؟ _

 قبال چطوری صدام می کردی؟ نکنه اسممو فراموش کرده ای؟ _

 سهراب از جواب جیران یکه خورد و گفت:

 یاد من ببره! هیچ کس نمی تونه اسم تو رو از _

 اسم من جیرانه همون طور که اسم تو سهرابه! _

 باشه، اسم من سهرابه، اما تو دختر اربابی! _

 جیران اخمی کرد و با حالت قهر گفت:

 تو داری کفر منو درمی آری، تو عمدا منو دختر ارباب صدا می زنی که اذیتم بکنی! _

 ی به سر و پایش کشید، افسارش را گرفت و به جیران گفت:سهراب خنده کنان به اسب کهر نزدیک شد. دست

 حاال چرا قهر کرده ای نمی خوای پیاده بشی؟ _

جیران بدون اینکه حرفی بزند از روی اسب پائین آمد، سفره نهار را توی دستش گرفت و با هم به طرف تخته سنگ 

 رفتند و در آن جا روی علف ها نشستند.

 که سفره را باز کند، ولی جیران با حالت تشر گفت: سهراب دستش را دراز کرد

 دست نزن! مرد چه حقی داره که سفره رو باز بکنه؟ زنی گفته اند مردی گفته اند! _

 سهراب خودش را جمع و جور کرد و گفت:

 تو طوری از سفره حرف می زنی که انگار می خواستم سفره دلم رو برات باز بکنم! _

 ن سفره غذا بود گفت:جیران که مشغول چید

 تو از این عرضه ها نداری که بخوای سفره دلت رو برام باز بکنی. _
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 سهراب با بی حوصلگی گفت:

 من چقدر بهت بگم رازی توی دلم نیست که بخوام باهات درمیون بذارم. _

 به ستاره که می تونی راز دلت رو بگی؟ _

 سهراب از حرف جیران یکه خورد و گفت:

 ن، خواهش می کنم ستاره رو قاطی این جریان نکن.جیرا _

 چی شد وقتی اسم ستاره رو آوردم، یکه خوردی؟ _

 اصال هم یکه نخوردم، آخه بین من و ستاره مسئله ای نیست که بخوام بکه بخورم! _

 جیران با عصبانیت گفت:

 اون شبی که با هم دنبال زن قابله رفته بودید چیزی به هم نگفتید؟ _

 ما اون قدر عجله داشتیم که وقتی برای حرف زدن نبود. _

 به فرض این که می خواستین با هم حرف بزنین، چی به همدیگه می گفتید؟ _

 سهراب با حالت اعتراض گفت:

 جیران، تو چرا توی این چند روز به من بند کردی؟ دل تو چی می خواد؟ بهم بگو تا بتونم کمکت بکنم. _

 د و در حالی که موهایش را به عقب می زد گفت:جیران خوشحال ش

 همین قدر که تو به سوال هام جواب دادی کافی یه. _

 جیران! تو دختر خوبی هستی، اما بعضی مواقع احساس می کنم که میخوای منو برنجونی. _

 جیران سرش را تکان داد و گفت:

 ن دختر حسودی ام.شاید، علتش اینه که من زود باورم بذار رو رواست بگم م _

 سهراب با تعجب پرسید:

 آخه حسودی کی رو می کنی؟ _

 احساس می کنم نگاه هایی بین شما رد و بدل می شه. _

 سهراب که بی حوصله به نظر می رسید گفت:

 گاهی حس می کنم پشت این حرف های خسته کننده ات رازی هست. _

 جیران گفت:

بهم نمی گی ازت قهر می کنم و دیگه باهات حرف نمی زنم، فقط اگه بدونم تو دلت اگه بدونم رازی تو دلته، اما  _

 چی می گذره دیگه ازت سؤالی نمی کنم.

 سهراب که مشغول غذا خوردن بود چیزی گفت که جیران را به شک انداخت:

جوونی به سن و سال  آخه من چی بهت بگم؟ گیریم که من راز زیادی تو دلمه به چه درد تو می خوره؟ مگه می شه _

 من رازی تو دلش نباشه، از تو پنهون نیست من همیشه به آبادی خودمون و به مادر تنهام فکر می کنم.

 جیران احساس کرد غمی تازه در دلش جای گرفت:

 نکنه غیر از مادرت کس دیگه ای منتظرته؟ _

 سهراب لبخندی زد و گفت:

 نه! تو خاطرت جمع باشه. _
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 ن لقمه را توی دهانش گذاشت بعد به جیران نگاه کرد و گفت:سهراب آخری

 من آرزوهای زیادی تو دلمه که نمی دونم چه طوری به اونا برسم. _

 جیران لبخندی زد و در حالی که سفره را جمع می کرد گفت:

وی بزرگ تو همه تو زندگی شون آرزوهای زیادی دارند بعضی ها بزرگ اند و بعضی ها کوچیک حاال بگو آرز _

 چیه؟

 برق شادی توی چشمان سهراب نشست و با لبخندی آشکار گفت:

 راست می گی، من باید بدونم بزرگترین آرزوم چیه و اول به اون فکر بکنم. _

جیران فکر می کرد در آن لحظه سهراب به او خواهد گفت بزرگترین آرزویش زندگی با اوست، اما سهراب نگفت 

 موقعش نیست.چون متوجه شد االن 

 با خوشحالی به جیران گفت:

وقتی با توآم و تو از آینده برام حرف می زنی هیچ وقت احساس نمی کنم که بین ما و شما اختالف طبقاتی هست.  _

 مطمئنم که خونواده ات به این چیزا بها نمی دن.

 حرف زدن با تو هم خیلی لذت داره.  _

 *** 

 ب گله ها را به دره ببرد ارباب کریم به او گفت:صبح زود، قبل از این که سهرا

 بعد از ظهر امروز مسابقه اسب سواری یه دوست دارم تو هم باشی! _

غروب آن روز هنوز سهراب گله ها رو توی آغل شان جا به جا نکرده بود که صدای همهمه ای در میان ایل و مال 

دی فهمید که عده زیادی از دختران که جیران و ستاره هم پیچید. بعد از پایان کارش به طرف مردم رفت و به زو

 بین آنها بودند، می خواهند مسابقه بدهند. پشت سر آنها عدۀ زیادی مرد و زن ایستاده بودند تا مسابقه را ببینند.

 ومتر بود.کیل 5ادامه داشت، فاصله ایل و مال تا کوه سرخ  "کوه سرخ "مسابقه از محوطه ایل و مال شروع می شد و تا 

ساله ای بود با شلیک گلوله ای مسابقه را شروع کرد، سوار کاران که همه دختران  15بزرگ ایل و مال که پیرمرد 

ساله بودند با شتاب حرکت کردند و پشت سرشان کوهی از گرد و غبار از محوطه ایل و مال به هوا بلند  11تا  15

کردند همه مردم به تپه های اطراف رفتند تا صحنه اسب دوانی را تا شد. بعد از این که سوارکاران محوطه را خالی 

 کوه سرخ بهتر ببینند.

غلغله ای برپا بود که تا کنون در ایل و مال سابقه نداشت، هر سال این مسابقه اجرا می شد، اما هر سال این مسابقه 

ن مسابقه ای برگزار می شد، اما بعضی از توی یکی از ایل و مال ها انجام می شد. در بیشتر چادر نشین ها یک چنی

چادرنشین ها این مسابقه را برای دختران جوان خودشان خوب نمی دانستند فقط به پسرها و مردهایشان اجازه 

 مسابقه می دادند.

 معموال توی این جور مسابقه ها، غیر از مهارت سوارکار، قیمت اسب ها هم محک زده می شد.

  2-0فصل 
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سابقه جیران سوار اسب کهر و ستاره سوار اسب غزل شده بود. اسب غزل در مسابقه، نقش خوبی داشت و در این م

سوارکار خودش را اذیت نمی کرد. سرعت آنها به اندازه ای بود که در یک چشم به هم زدن، به کوه سرخ رسیدند. 

 حاال باید بر می گشتند و جایزه مسابقه را نصیب خودشان می کردند.

می دیدند که ستاره با مهارت خاصی در اسب سواری دارد، ستاره تالش می کرد که به پایان مسابقه برسد. در  همه

 همان حال تماشاچیان متوجه شدند که اسب کهر جیران با آنها نیست.

 مردم فریاد می زدند:

 اسب کهر رم کرده! _

 بعضی می گفتند:

 کرده. شاید اسب کهر چیزی بین راه دیده و وحشت _

 ارباب کریم و همسرش دچار دلهره شدند، اما کاری نمی توانستند بکنند و فقط دعا می کردند.

بقیه سوار کاران متوجه جیران نشده بودند. فقط ستاره آن هم به طور اتفاقی متوجه رم کردن اسب جیران شده بود، 

 رگشت و نفر دوم شد.اما از دست او کاری بر نمی آمد. او با شتاب به طرف ایل و مال ب

 وقتی مسابقه تمام شد سهراب به سمت اسب غزل رفت سوار آن شد و به سراغ جیران رفت.

سهراب با هدایت اسب جیران او را به طرف ایل و مال حرکت داد. یک کیلومتر به ایل و مال مانده بود که جیران با 

 وحشت فریاد زد:

 سهراب، کمکم کن دارم می افتم. _

 ن خونسرد باش. خونسردی تو حفظ کن.جیرا _

سهراب اسب غزل را به نزدیکی اسب کهر رساند. در این موقع تمامی تماشاچیان متوجه شدند سهراب از پشت غزل 

کنده شد و با فداکاری فوق العاده ای با دو دست به گردن کهر آویزان شد تا از سرعت او بکاهد، در نتیجه سر کهر 

. در همین موقع یکی از پاهای اسب کهر به چاله ای فرو رفت به صورتی که تعادل خود را به طرف زمین کشیده شد

از دست داده بود. سهراب متوجه شد اگر از اسب سقوط کند از جیران چیزی نمی ماند. در همان حال دست خود را 

ر، در هوا پرت شده بود از گردن اسب رها کرد و با مهارتی باورنکردنی جیران را که از سقوط ناگهانی اسب که

 گرفت و از سقوط و مرگ حتمی او جلو گیری کرد.

این لحظات نفس گیر که نفس را در سینه تماشاچیان حبس کرده بود، برای هیچ کس قابل باور نبود و آنچنان با 

طوری که مهارت و سرعت انجام گرفت که هر دوی آنها روی هم قرار گرفته و از خود حرکتی نشان نمی دادند، به 

همۀ مردم از جمله پدر و مادر جیران کامال مطمئن شدند که آن دو بر اثر سقوط جانشان را از دست داده اند. ولی 

لحظه ای بعد در نهایت تعجب دیدند هر دو نفر صحیح و سالمت از زمین بلند شدند. در این موقع غزل خود را به آن 

ید. سهراب سر او را در آغوش گرفت، دستی به پیشانی اش دو رساند و سرش را مرتب به بدن سهراب می سائ

 کشید و او را بوسه باران کرد.

حدود یک ربع طول کشید تا آنها وارد جمعیت شدند. ارباب کریم به استقبال آنها رفت و از اینکه هر دو سالم بودند 

 خدا را شکر کرد.

مال خود دیده بود؛ آن وقت که پدرش با نثار جان خود، سهراب زمانی که ده ساله بودنظیر چنین کاری را در ایل و 

 زندگی یکی از افراد را از مرگ حتمی نجات داد.
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 *** 

 جیران یک دسته از گل های وحشی را برای سهراب آورد. سهراب پرسید:

 جیران این شکوفه های معطر چیه؟ _

 جیران نگاهی به سهراب انداخت و گفت:

 جایزه توئه. _

 برای چی؟جایزه  _

 قهرمان بازی که دیروز درآوردی! _

 سهراب که سعی می کرد کار دیروز را جدی نگیرد جواب داد:

 کار چندان مهمی نکردم. _

 جیران با جدیت گفت:

 نزدیک بود خودتو از بین ببری. _

 تو داری زیادی سخت می گیری. من اون موقع یه هدف داشتم و اون هم نجات تو بود. _

 برای این که جیران را زیاد ناراحت نکند ادامه داد: سهراب

خدا با کسانی است که به دیگران کمک می کنند و فداکاری می کنند. من اگه این کار رو هم نمی کردم پس به چه  _

 دردی می خوردم؟

 جیران با ناراحتی گفت:

ت من خودت رو به خطر انداختی از خودم تو عمدا دوست داری منو ناراحت بکنی، من وقتی دیدم که تو برای نجا _

 بدم اومد!

 حاال که چیزی نشده، تو هم این حرفا رو ول کن، باشه؟ _

 بعد از پایان درس جیران گفت:

از دیروز تا حاال دوستام ولم نمی کنند، قضیه اسب سواری دیروز باعث شد که همه باور بکنند من و تو همدیگه رو  _

 خیلی دوست داریم.

 ب یکه خورد و پرسید:سهرا

 اگه به جای تو هر کس دیگه ای هم بود همین کار رو می کردم. _

 جیران با اخم پرسید:

 پس تو برای نجات جون من این کار رو نکردی؟ _

 چرا جون تو برام خیلی عزیزه، اما این کار رو در حق هر کسی که شرایط تو رو داشت انجام می دادم. _

 هراب ادامه داد:جیران حرفی نزد، س

ما می تونیم برای مردم کاری انجام بدیم بدون این که اونا رو بشناسیم. اگه کاری از دست مون اومد و انجام  _

 ندادیم خدا ما رو نمی بخشه.

 چرا بقیه مثل تو فکر نمی کنند؟ _

 من کاری به بقیه ندارم، من حرف خودم رو می زنم. _
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ین خودش و سهراب برقرار کند او می دانست که سهراب برایش احترام زیادی قائل جیران تالش می کرد ارتباطی ب

 است.

 جیران قبل از این که از چادر بیرون بیاید گفت:

 من از حرف مردم خسته شدم الاقل تو چیزی بهم بگو! _

ی بودم اون وقت مموضوع من و تو یه کمی پیچیده است گاهی فکر می کنم چقدر خوب بود که من چوپون بابات ن _

 تونستم تصمیم دیگری درباره ات بگیرم، اما این فقط یه آروزست.

 بعد سرش را بلند کرد و از او پرسید:

 عقیده تو چیه؟ _

من مثل تو احساسی فکر نمی کنم تو بعضی از مسائل رو بزرگتر از اون که هست نشون می دی. موضوع من و تو  _

پیچیده نیست بی جهت مسائل رو این قدر بزرگ نکن من و تو همدیگه رو دوست  اون قدرها هم که تو فکر می کنی

 داریم!!

 سهراب می خواست چیزی بگوید که جیران نذاشت:

تو همین طایفه و حتی ایل و مال ما خیلی از پسرا و دخترها هستند که همدیگه رو دوست دارند و منتظرند وقتی به  _

 ند.گرمسیری رسیدند با هم ازدواج کن

  9-0فصل 
 

 آب "آن روز صبح ستاره که دل و دماغی نداشت کوزه آب را برداشت، سوار غزل شد و مثل همیشه به طرف چشمه 

رفت، بعد از رسیدن به آنجا از اسب پائین آمد و با چابکی پائین رفته و بعد از برداشتن آب دوباره باال آمد،  "حیات

زین اسب بست. سبکبال و چابک از تپه های کوچک و بزرگ و ناهمواری  کوزه را که سرش محکم شده بود به بغل

های بسیار عبور کرد تا به دره زردماری رسید. او زمانی به سهراب رسید که سهراب گوسفندان را از کمر کوه به 

ز طرف پائین هی می کرد. خودش را به تک درخت انجیر صحرائی رساند، از اسب پیاده شد کوزه آب چشمه را ا

روی زین باز کرد و با خودش زیر درخت برد. بعد اسب را برای چریدن رها کرد. او می دانست غزل هر جا که باشد 

 وقتی صدایش بزنند بر می گردد و یا سر جای خودش آن قدر می ایستد تا ستاره به او برسد و سوارش شود. 

ئین و درخت انجیر صحرائی که ستاره آن جا سهراب بعد از این که گله را جمع و جور کرد. آهسته به طرف پا

 نشسته بود رفت. ستاره نگاهی به سهراب کرد و گفت:

 تو معموال جلوتر از من بهم سالم می کردی! _

 سهراب خنده ای کرد و گفت:

 سالم ستاره، چی شده این وقت روز این جا اومدی؟ _

 ستاره کوزه آب را جلو کشید و گفت:

 ه آب حیات برات آب خنک بیارم!رفته بودم از چشم _

 زحمتت زیاد شد، چرا این همه به خودت زحمت دادی؟ این جا که آب فراوونه! _

 آخه آب چشمه حیات با بقیه چشمه ها فرق می کنه. _

 شنیده ام که مردم برای اون احترام زیادی قائل اند. _
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 ستاره هم چنان که سر کوزه را باز می کرد گفت:

 نذر کرده بودم تا یه کوزه آب از چشمه حیات برات بیارم.آخه، من  _

 می تونم بپرسم چه نذری کرده بودی؟ _

 ستاره خندید و جواب داد:

 این نذر رازه، فعال نمی خوام راز دلم رو برای کسی بگم! _

 اشکالی نداره، تو می تونی راز دلت رو برای خودت نگه داری! _

 از آب پر کرد و بعد آن را به دست سهراب داد، سهراب ضمن گرفتن کاسه آب گفت:ستاره ظرفی را که آنجا بود 

 دستت درد نکنه. _

 وقتی آب را نوشید لب هایش را با پارچه ای که همراهش بود به آرامی پاک کرد و گفت:

 چه آب گوارائی! خودت نمی خوری؟ _

 ستاره که بی محابا به چشمان سهراب زل زده بود گفت:

بال خورده ام! حیف که راه این چشمه هم دوره و هم خیلی سخته و گرنه من می تونستم هر روز از اون جا برات ق _

 آب بیارم.

خوبی اش به اینه که این چشمه بد جایی یه اگه هر کس می تونست به راحتی از اون جا آب بیاره این قدر باارزش  _

 نبود.

 حتی دیده نمی شه.آره، درست مثل قلب بعضی ها که به را _

 سهراب جوابی نداد. ستاره ظرف را از آب کوزه پر کرد و قبل از این که آن را بخورد، گفت:

 دوست نداشتی برات آب چشمه بیارم؟ _

 چرا، گفتم که دستت درد نکنه. _

 ستاره ضمن این که با زیرکی به سهراب نگاه می کرد گفت:

 له رفتیم، نمی دونی مردم چه حرف ها پشت سر ما زده اند.سهراب اون شب که با هم سراغ زن قاب _

 ستاره، تو که نمی خوای سر به سرم بذاری، چه حرفایی زده اند؟ _

 اوه ... خیلی حرف ها، بعضی از اونا که همه کارشون دخالت در زندگی دیگرونه... _

قابله. این موضوع نمی تونه اون قدر مهم  من آخرش نفهمیدم اونا چی گفته اند؟ اون شب ما فقط رفتیم دنبال زن _

 باشه.

 ستاره سری تکان داد و گفت:

 این حرف ها رو ما می دونیم، اما مردم که نمی دونند. اونا می گن اونا همدیگه رو دوست دارند!! _

 سهراب به سمت راست برگشت و پرسید:

 منظور تو از اونا کیا هستن؟ _

 باز شده باشه. جواب داد:ستاره که انگار تازه چشمانش 

به، تو کجای کاری؟ منظور از اونا، من و تو هستیم. سهراب به جون تو قسم کسی از زبون من تا حاال نشنیده که  _

گفته باشم من سهراب رو دوست دارم، اگه من عاشق تو شده ام رازی یه که فقط توی دلم نگه داشتم به هیچ کس 

 حتی جیران هم نگفته ام!!!
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 ب لبخند نامحسوسی زد و گفت:سهرا

 خودت رو با این حرف ها نسنجیده خسته نکن! _

 ستاره نگاهی به مناظر اطراف کرد و گفت:

 داری برام دل می سوزونی؟ _

 فقط گفتم خودت رو بی جهت خسته نکن، این کار دل سوزوندن نیست. _

 ستاره لبخندی رضایت آمیز زد و گفت:

 ل بسوزونی، جای دوری نمی ره!به فرض این که برام د _

سهراب فکر می کرد آنچه را که او این روزها از جیران و ستاره می شنید همه اش خواب و خیال است، به ستاره 

 گفت:

 امروز نمی دونم چته؟ مرتب فلسفه می بافی، حرف های عجیب و غریب می زنی، برام آب خنک می آری، چته؟ _

 جوابی از سهراب بشنود، گفت: ستاره که انتظار نداشت چنین

خودم هم نمی دونم چمه، دلم واقعا گرفته، دوست دارم یکی مثل تو رو پیدا بکنم تا باهاش کمی درد دل بکنم، و  _

 کمی سبک بشم.

 سهراب کمی خاطر جمع شده بود؛ گفت:

ی، این حرف ها جدی که از حرف هایی که زدی معلومه که خواستی یکی مثل من رو پیدا بکنی تا چیزی بهش بگ _

 نبود، بود؟

 ستاره ناامیدانه پرسید:

 یعنی تو دوست نداری درد دلم رو بشنوی؟ من درد دلم خیلی زیاده... _

 من سنگ صبور خوبی نیستم، در واقع منم کسی رو می خوام که سنگ صبورم باشه. _

 ستاره ذوق زده پرسید:

سنگ صبور هم باشیم. من می تونم دوست خوبی برات باشم. هر چه  تو هم دنبال همچین کسی می گردی؟ بیا تا _

می خوای راز دلت رو بهم بگو، خودت رو سبک کن. من می دونم تو هم مثل من، حرف های زیادی برای گفتن 

 داری، اما از این که عمدا سعی می کنی جلوی حرفات رو بگیری سر در نمی آرم.

 سهراب زانوهایش را بغل کرد و گفت:

تو این دنیای به این بزرگی، من و تو تنها کسی نیستیم که حرف برای گفتن زیاد داریم، خیلی از جوون های دنیا،  _

 حتی تو این ایل و مال ها هستند که دوست دارند یه جوری حرف بزنند.

 ستاره نگاهی معنی داری به سهراب کرد و به سادگی گفت:

را از خود بی خورد کرده، همه جوون ها از اون حرف می زنن، اگه خوبه چرا نمی دونم این دل چه دل یه که همه  _

 درد می گیره، اگه بده چرا خداوند اون رو به ما داده؟

 به نظرم بهتره تو بری، کسی مثل خودت رو پیدا بکنی و راز دلت رو براش تعریف بکنی تا خودت رو راحت بکنی. _

و درکم نمی کنه. من برم بهتر از تو پیدا بکنم، همون طور که تو هم محرمی کسی مثل تو حرف های منو نمی فهمه  _

 بهتر از من پیدا خواهی کرد؟!

  14 -0فصل 
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 سهراب ساکت ماند و مدت ها حرفی نزد، معلوم بود که در حال فکر کردن است. باالخره گفت:

ه این علف های سبز، این اسب غزل که چقدر خوب بود، که تو حرف های منو می فهمیدی! و چقدر خوب بود ک _

مثل باد می تازه و این هوای خنک و این نسیم بهاری، با این کوه های پوشیده از برف و علفزارهای هماغوش با گل 

 های وحشی، می تونستن درد دل های ما رو بشنوند و بفهمند، اما ما کجا و این آرزوها کجا؟

 ستاره لبخندی زد و گفت:

یم حرف های همدیگه رو بفهمیم، حرف های ما خیلی ساده است. اون قدر که تو فکر می کنی پیچیده ما می تون _

 نیست.

 وقتی حرفی ازته دلمون بلند بشه فهمیدن اون زیاد سخت نیست! _

 ستاره با خوشحالی خندید و گفت:

 این حرفا رو که می شنوم باعث می شه که شب تا نزدیکی های سحر خوابم نبره! _

 اما بر عکس من شبا خیلی راحت می خوابم و زود خوابم می بره! _

 خوش به حالت! پس چرا من خوابم نمی بره؟ _

 ستاره کمی سکوت کرد و بعد گفت:

سهراب، اگه نسیم خنکی که از بلندی های کوه ها می آد، حرفای ما رو به آبادی برسونه، اونا درباره ما چی می  _

 گن؟

یم کوهستان بودم، هر خبری رو که می بردم جوابش رو هم می آوردم، اما من جای این نسیم من اگه جای نس _

 نیستم.

 سهراب که داشت بلند می شد گفت:

 امروز خیلی حرف زدیم، باید برم پی گله که گم نشن. _

 ستاره که به قد و باالی سهراب نگاه می کرد پرسید:

 قط برای من از این حرف ها می زنی؟سهراب می تونم امیدوار باشم که تو ف _

 سهراب یکه خورد و جواب داد:

ستاره ما در زندگی محدودیت هائی داریم که باید رعایت بکنیم. به نظر من این حرفا فقط یه نوع سرگرمی یه و  _

 معنی دیگه ای نمی تونه داشته باشه.

 ستاره که از جواب سهراب ناراحت شده بود گفت:

 ه دیدی، شاید من و تو مال هم بشیم!!سرنوشت رو چ _

 سهراب حرفی نزد، ستاره پرسید:

 نهار چه کار می کنی؟ _

صبح وقتی می خواستم گله ها رو بیارم مادر جیران برام نهار گذاشت و آوردم، دیگه احتیاجی به زحمت تو یا  _

 جیران ندارم.

 ستاره زیر چشمی به سهراب نگاه کرد و گفت:

 هم برات نهار می آره؟مگه جیران  _
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 فقط یه بار، شاید اون موقع تو دم دست نبودی. _

 ستاره می خواست درباره جیران چیزی بپرسد، اما فکر کرد شاید این کار درست نباشد.

 به سمت غزل رفت تا سوارش شود، گفت:

 می خوام بدونم پسر کوهستان می آد کمکم بکنه تا سوار غزل بشم؟ _

دش زین اسب را چسبید. سهراب چند گام به طرف او برداشت و مثل گذشته پای چپ او را بلند با دست های خو

 کرد تا او بتواند سوار غزل بشود.

 ستاره بعد از این که سوار غزل شد پرسید:

 سهراب، وقتی جیران برات نهار می آره، باهم صحبت هم می کنید؟ _

 سهراب با تعجب نگاهش کرد و گفت:

 گه باهم قهریم؟آره، م _

 می تونم بپرسم چی به هم می گید؟ _

 سهراب لبخندی زد و گفت:

 حرف های معمولی. _

 مطمئن باشم حرفای شما از همین حرفای معمولی یه؟ _

 سهراب از سؤال ستاره یکه خورد و جواب داد:

 تو حرف منو باور نمی کنی؟ _

 به سرعت از اون جا دور شد. ستاره سر زانوهایش رو به شانه های اسب کوبید و

هر چند قرار بود ارباب کریم فقط سه، چهار روز اصفهان بمونه، اما به خاطر مشکلی که براش پیش اومده بود چند 

 روز بیشتر موند تا کارهاشو ردیف بکنه.

درس و  آن شب سهراب و جیران در هوای آزاد درس می خواندند. آنها فانوس را جلوی خودشان گذاشته و بساط

مشق را پهن کرده بودند، بعد از این که حدود نیم ساعت درس خواندند سهراب به درس و تکالیف جیران رسید. 

 بعد از درس جدید جیران به سهراب گفت:

 می دونی چرا پدرم دو، سه روز بیشتر تو اصفهان مونده؟ _

 نه، نمی دونم! _

 جیران هم چنان که سرش پائین بود گفت:

شناسنامه ات رو برده اصفهان، از مادرت هم برگ فوت پدرت رو گرفته یک استشهادیه محلی هم همراش پدرم  _

برده تا بتونه به مسئولین نظام وظیفه ثابت بکنه که مادرت غیر از تو هیچ کس رو نداره، تا از سربازی معاف ات 

 بکند.

 سهراب گفت:

 د تا این خبر رو بشنوه.به پدرت خیلی زحمت دادم، کاش مادرم زودتر بیا _

 بعد ادامه داد:

 تا اون جا که من خبر دارم، ممکنه مادرم تا چند روز دیگه بیاد ایل و مال! _

 جیران هم چنان که به درس و مشق می رسید پرسید:
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 سهراب، حاال که تکلیف سربازی تو به زودی روشن می شه مادرت اومد چی بهش می گی؟ _

 ز رضایت زد و گفت:سهراب لبخندی حاکی ا

 زحمتی رو که پدرت برام کشیده به مادرم می گم تا ازشون تشکر بکنند! _

 جیران لبخندی زد و گفت:

 منظورم این نبود؛ منظورم اینه که از مادرت نمی خوای برات آستین باال بزنه؟ _

 سهراب شرم زده گفت:

 یزی برام آستین باال می زنه!مادرم اگه بفهمه از سربازی معاف شده ام قبل از هر چ _

 باالخره تونستی به خودت بقبولونی که وقت ازدواجت رسیده؟ _

 فکر می کنم زمانی می تونم جوابت رو بدم که مادرم بیاد! _

یک هفته بعد مادر سهراب از قلعه زنبور آمد تا پسرش را ببیند. آن شب ارباب کریم رو به مادر سهراب کرد و 

 گفت:

خیلی به موقع اومدین، خیالتون از بابت سهراب راحت باشه، من رفتم ژاندارمری اصفهان ترتیب معافی اش بی بی،  _

 رو دادم یا یکی دو هفته دیگه برگ معافی اش آماده می شه.

 مادر سهراب با تواضع گفت:

رو بهتون بده، الهی که همیشه خدا به شما عمر با عزت بده، انشاءاهلل هر چه رو که اراده بکنید خداوند چند برابرش  _

 سالم و تندرست باشید!

من کاری نکردم، شایستگی و لیاقت پسرتون رو دیدم براش کار کوچیکی کردم، می خوام بگم قدر این پسرت رو  _

بدون. تو این سه چهار سالی که پیش ما مهمون بود تونست جیران رو به اندازه کافی با سواد بکنه و من از این بابت 

 لی خوشحالم.خی

محبت دارین، خداوند از پدری کم تون نکنه. پسرم هر چی داره از شما و خونواده تون داره. اگه پسر خوبی یه  _

محبت شما رو دیده یاد گرفته، سهراب عادت داره هر چیز خوب رو که ببینه یا بشنوه، یاد بگیره. هر چند پدرش 

عوض بزرگی مثل شما باالی سرش قرار داره که واقعا در حقش چند سال قبل عمرشون رو دادند به شما ولی در 

 پدری کرده.

 خواهش می کنم، من کاری براتون نکردم، انشاءاهلل توی یک فرصت مناسب زحمات پسرتون رو جبران می کنم. _

ی باهم می روز بعد سهراب همراه با مادرش به دره زردماری رفتند تا گله ها را بچرانند، بین راه صحبت های زیاد

 کردند:

سهراب، دیگه وعده های نامعلوم دوستت یداهلل رو ول کن که بری اصفهان و برای خودت کاری پیدا کنی، زندگی  _

 زندگی بکنی. 0*5ات رو برای هدف نامعلوم خراب نکن، تو پسر کوهستان هستی و نمیتونی توی یک اتاق 

 اشته باشم!چه کار کنم؟ باالخره من هم می خوام آینده ای د _

 مادرش در حالی که گله را هی می کرد گفت:

 ارباب کریم به هم گفت اگه سهراب بخواد خودم براش آستین باال می زنم. _

 سهراب بدون این که به مادرش نگاه بکند گفت:

 نمی دونم واهلل. _
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 مادرش به سمت سهراب برگشت و گفت:

منت کسی باشی، خوب براش کار کن، تو که تا حاال داشتی براش کار لگد به بخت خودت نزن، اگه نمی خوای زیر  _

 می کردی؟

 سهراب خجالت زده گفت:

 ممکنه ارباب کریم دختری که من دوست دارم برام نگیره! _

 مادرش با رضایت لبخندی زد و گفت:

 ای ناقال، کسی رو زیر سر گذاشته ای؟ _

 خیلی وقته... آره خیلی وقته. _

 دیکتر اومد و پرسید:مادرش نز

 دختره هم می دونه که دوستش داری؟ _

 کم و بیش، رفتار دختره هم طوریه که انگار منو دوست داره! _

 خوب می خواستی یه جوری از دهن دختره حرف بکشی این کار زیاد مشکل نیست. _

 سعی کردم، اما از آخر و عاقبت این کار می ترسم. _

 مادرش با تعجب گفت:

 چرا، چرا از آخر و عاقبت کارت می ترسی؟ ازدواج یه امر شرعی یه ترس نداره، کار خالف شرع که نمی کنی. _

 سهراب با ناامیدی گفت:

 دختری که من دوست دارم خیلی خوشگله، تازه اشکال کار این جاست که پدرش هم خیلی مال و منال داره. _

 مادرش قیافه حق به جانبی گرفت و گفت:

 ه تو می خوای با مال و منالش زندگی بکنی، تو واقعا دختره رو دوست داری؟مگ _

 سهراب که نمی توانست صراحتا به مادرش جواب بدهد به بهانه جمع کردن گله از او دور شد.

 *** 

 پایان فصل ششم

 1-1فصل 
 

ب بیدار شد تا گوسفندان را به طرف سهراب صبح زود پیش از آنکه آفتاب، خود را از گریبان کوهها رها کند، از خوا

دره زردماری هی کند. روبروی خود در فاصله پنج متری، سایه اسبی را مشاهده کرد که ستاره روی آن نشسته بود. 

 از اینکه ستاره صبح به این زودی جلوی چادر او سبز شده تعجب کرد، لبخندی زد و گفت:

 صبح بخیر! صبح به این زودی ... _

 را تکان داد و موهای صاف خود را به پشت گردنش ریخت و جواب داد: ستاره سرش

 سالم سهراب، صبح تو هم بخیر! _

 سهراب در حالی که به کارهایش می رسید تا خود را برای رفتن آماده کند، مجددا پرسید:

 صبح به این زودی چه خبره؟! _

 ستاره ابروهایش را در هم کشید و با چاشنی شوخی پرسید:
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 نکنه از دیدن من ناراحت شدی؟ _

 سهراب انگشت دست راستش را به طرف سینه اش گرفت:

 من؟! این چه حرفیه؟ خیلی هم خوش اومدی! _

 و کمی بعد اضافه کرد:

 امروز برای من روز خوبیه! _

 ستاره در حالی که از پشت غزل پیاده می شد، گفت:

 اگه این زبون رو نداشتی چکار می کردی؟ _

 می شدم یه پسر بی دست و پا! _

 خوب بلدی جواب منو بدی. _

 سهراب به طرف ستاره برگشت و دستهایش را به کمر زد و پرسید:

 حاال چطور شد این وقت صبح اومدی اینجا؟ تو که از این کارا نمی کردی! _

 پدرم از قول ارباب کریم بهم گفت بیام کمک ات! _

 داخت و پرسید:سهراب ابروهایش را باال ان

 امروز من به چه کمکی احتیاج دارم؟ _

 ستاره سرش را تکان داد و گفت:

 بهم گفتند امروز بیام با تو باشم و اگه احتیاج به کمک داشتی کمک ات کنم! _

من هر روز برای چرای گله به طرف دره زرد ماری می رم، فکر نمی کنم احتیاج به کمک کسی داشته باشم. آخه  _

 چرونی که کمک نمی خواد! گله

 ستاره به طرف او برگشت و در حالی که سعی می کرد چشمهایش به چشمهای زیبای سهراب نیفتد، پرسید:

 نکنه از این که می خوام همرات باشم ناراحتی؟ _

 سهراب خنده ای کرد و گفت:

 خوب، ناراحت نشو. بیا باهم بریم صحرا! _

 د و پرسید:ستاره اشاره ای به اسب غزل کر

 می خوای سوار غزل بشی؟ _

 نه، احتیاج به این کار نیست. بهتره خودت رو بی جهت خسته نکنی و با غزل همرام بیای! _

 ستاره سرش را پائین انداخت و پرسید:

 اگه من سواره همرات بیام از نظر تو ایراد نداره؟ _

 سهراب با تعجب پرسید:

 نیستی؟ معلومه که نسبت به پسرها حق بیشتری داری!چه ایرادی؟ تو مگه یک دختر  _

 من نمی خوام مثل بقیه فکر کنم، من و تو با بقیه فرق داریم و تو باید تا به حال فهمیده باشی! _

 سهراب جواب داد:

ادی بما هیچ فرقی با دیگرون نداریم، تو یه دختر هستی و من هم یه پسر که اهل قلعه زنبوریم و برای رفتن به آ _

 مون باید از جادۀ سخت و پر پیچ و خم پایه پایه باال بریم، اونجا که جاده اش نفس گیره!
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 تو داری آدرس خونه ات رو بهم می دی؟ _

 سهراب که همراه گله شده بود جواب داد:

 آدرس که نه، ولی می خوام حالی ات کنم که تو یه دختری و منم یه پسر و با بقیه فرق نداریم. _

اره دیگر حرفی نزد. وقتی گله به اندازه کافی از آنها جلو افتاد با زانوی پا به اسب هی کرد و جلوتر رفت. آنها به ست

اندازه کافی از چادرهای ایل و مال دور افتادند. طوری با هم حرکت می کردند که هر کس آنها را از دور می دید فکر 

 همراه گله می رود. می کرد فقط یک نفر که لباس بلندی به تن دارد

 ستاره که از سکوت سهراب دلتنگ شده بود، گفت:

 یه چیزی بگو، از خودت، از من، از آینده ات!! _

 سهراب بدون این که سرش را باال بگیرد، گفت:

و رچیزی ندارم بهت بگم. تا به حال هر چه بوده گفتم. تو االن می دونی من تنها فرزند خونواده ام هستم که پدرم  _

 از دست دادم. جز یک مادر و پدربزرگ کسی رو ندارم، این مطلب دیگه گفتن نداره!

 ستاره آهی کشید و گفت:

من هم یک پدر و مادر نسبتا مسن دارم که در ایل و مال ارباب کریم خدمت می کنن و یک مادربزرگ به اسم ننه  _

 دوستش دارم. گل طال که اغلب شبها پیش اون می رم و می خوابم و خیلی هم

 کمی بعد آهی کشید و ادامه داد:

 دوست داشتن چقدر خوبه!! _

 سهراب چشمهایش را به دور دستها دوخت و جواب داد:

 تو این دنیا هیچ چیزی به اندازه محبت و دوستی اهمیت نداره. اگه کسی اینا رو نمی فهمه با خودش سر جنگ داره! _

 بعد رو کرد به ستاره و پرسید:

 تو می فهمی من چی می گم؟ _

 ستاره انگار تازه به خود آمده بود، تکانی خورد و جواب داد:

آره، آره. من معنی حرفهات رو خوب می فهمم، ولی چیزی از محبت تو درک نمی کنم. پس این محبتی که می گی  _

 کجاست؟

ه هست عشق و محبته، همین قدر که این مرد خیلی عجیبه که تو اونها رو نمی بینی! در ایل و مال ارباب کریم هر چ _

تا این اندازه ما رو دوست داره و حاضر نیست خار به پاهامون بره خودش یک عالمه محبته. و خونواده اش چقدر 

 نسبت به ما احساس خوبی دارن!

 و جیران که دختر خوبیه، خیلی هم هوات رو داره و ... _

ه حال دختری به خوبی اون ندیدم. در واقع من، خونواده ای رو که منو مثل آره، جیران هم دختر خوبیه. من تا ب _

 پسرشون بدونن، ندیدم!

 ستاره به سمت چپ پیچید و پرسید:

 تو فکر می کنی جیران هم مثل تو فکر می کنه؟ _

دونم که جیران دخترا در دل شون اسرار زیادی دارن، من نمی تونم به این سؤال تو جواب بدم. ولی همین قدر می  _

 دختر با محبتیه. گذشته از این که مهربونه، اصال توی دلش کینه نداره و نداشتن کینه برام خیلی مهمه!
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 ستاره نگاهی به اطراف انداخت و پرسید:

 عقیده تو دربارۀ جیران فقط همینه که اون دختر با محبتیه، نه چیز دیگه؟ _

ر از این صحبتی بشه. اون هر چه هست مربوط به خودشه. از مرد بزرگی راستش من نمی خوام دربارۀ جیران بیشت _

 مثل ارباب کریم همین دختر به یادگار می مونه!

  8 -1فصل 
 

ستاره ساکت شد و همچنان با غزل به راه خود ادامه می داد. سهراب برگشت و نگاهی به اسب غزل انداخت و 

 پرسید:

 سر و صدا می کنه؟ تو خورجین ات چی داری می آری که _

 ستاره دوال شد و نگاهی به خورجین انداخت و جواب داد:

 کمی ظرف و ظروف توی خورجین گذاشتم! _

 سهراب با تعجب پرسید:

 ظرف و ظروف برای چی؟ اونا به چه درد تو می خورن؟  _

 ستاره لبخند مرموزی زد و جواب داد:

 آوردم تا توشون نهار بپزم! _

 ورد و پرسید:سهراب یکه خ

 نهار برای کی؟ _

 ستاره با همان حالت جواب داد:

 برای هردومون! _

 سهراب نگاهی به بقچه اش انداخت و جواب داد:

 ولی خاله، نهارم رو توی بقچه گذاشته. _

 ستاره گفت:

 پخت منو نخوردی!عیبی نداره، ولی امروز من و تو غذایی رو می خوریم که خودم می پزم. آخه تو هیچ وقت دست _

 آخه... _

 آخه چی؟! _

 سهراب به ستاره نگاهی انداخت و گفت:

 آخه به زحمت می افتی؟! _

اصال برام زحمتی نیست. ننه گل طال همیشه می گه دختری که نتونه غذای خوب درست کنه به درد زندگی نمی  _

 خوره!

 سهراب از این جواب ستاره یکه خورد و گفت:

حال نشنیده بودم که مردم برای غذا اینقدر اهمیت قائل بشن. مگه توی عروسی که گوسفند سر می برن و من تا به  _

 کباب می کنن ...

 ستاره با تکان دادن سر، موهای صاف و سیاهش را به عقب راند و گفت:
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 و که درس خونده هستیما که نمی تونیم مثل قدیمی ها فکر کنیم. اونا فکرائی دارن و جوونها هم فکرای دیگه، ت _

 اینچیزها رو بهتر باید بدونی!

سهراب حرفی نزد و به راه رفتن و هی کردن گله پرداخت و ستاره هم سعی می کرد سوار بر اسب به او در هی 

 کردن و جمع کردن گله کمک کند.

ی کردند فکر می کردند گرد و غباری زیادی از حرکت گله ها بلند شد و کسانی که از دور حرکت آنها را مشاهده م

 گله ای اسب سوار در حال تاختن اند.

وقتی به چراگاه رسیدند سهراب پیوسته در فکر کارش بود و اینکه گله را در مسیری هدایت شده جمع کند و 

گوسفندی از رمه جدا و گم نشود. ستاره هم مثل یک کدبانو در پی آماده ساختن لوازم اش بود تا نزدیکیهای ظهر 

بپزد. سنگها را کنار هم چید، سهراب کمی هیزم از این طرف و آن طرف برای او فراهم نمود. وقتی ستاره آتش غذا 

 به جان هیزم ها انداخت احساس کرد به هیزم بیشتر احتیاج دارد. سرش را بلند کرد و فریاد زد:

 سهراب، کمی هیزم برام بیار. _

 به ستاره رسید، پرسید:سهراب از پیش گله خود را کمی عقب کشید تا 

 نشنیدم، چی گفتی؟ _

 ستاره سرش را بلند کرد و گفت:

 گفتم کمی هیزم برام بیار. _

سهراب به چشمهای قرمز شده او نگاهی انداخت و از او جدا شد تا هیزم مور نیازش را جمع کند. ستاره از پشت سر 

ای آهوی گریزان! باالخره معلوم می شه  "گفت:  در حالی که به چشمهایش دست می کشید، لبخندی زد و در دلش

 "تو مال جیران می شی یا من؟!

سهراب بعد از جمع آوری هیزم، نزد ستاره آمد و چون کارش تمام شده بود پیش او نشست، پشت به تک درخت 

 داد. نی اش را بیرون آورد و آن را به صدا در آورد.

 ستاره پرسید:

 اینجا اسلحه داری؟ _

 ب دست از نی زدن کشید و جواب داد:سهرا

 آره چطور مگه؟ _

 چقدر خوب بود چند تا پرنده شکار می کردی تا امروز با نهار می خوردیم! _

 سهراب بال فاصله گفت:

حیف نیست این پرنده های زیبا رو شکار کنم؟ اگه پرنده ها فقط یک دفعه شلیک اسلحه رو بشنوند دیگه نمی شه  _

 طرف دید. اونها رو این

 بعد رو به ستاره کرد و پرسید:

 به طرف گله نگاه کن، ببین پرنده ها چطور پروانه وار دور گوسفند می گردند تا حشرات رو شکار کنند. _

 ستاره نگاهش را به مسیری که سهراب نشان می داد پرواز داد و جواب داد:

 دارم می بینم. _

 ل گرفت و گفت:بعد با دو دست زانوهای خود را در بغ
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 چه منظره قشنگی! _

 این پرنده ها دوستان من اند، دلم نمیاد که اونها از من آزاری ببینند تا چه برسه به این که با اسلحه شکارشون کنم! _

 ستاره پرسید:

 پس اسلحه رو برای چی نگه می داری؟ _

 شلیک کنم و اونها رو فراری بدم.برای این که اگه یه وقت گرگها به گله حمله کردند، تیر هوایی  _

 شده تا حاال همچین کاری بکنی؟ _

چند بار در این سه چهار سالی که اینجام اتفاق افتاده که برای فرار گرگها و جلوگیر از حمله به گله ها تیر هوائی  _

 شلیک کرده ام.

 پس چطور ما که در ایل و مال بودیم صداش رو نشنیدیم؟ _

 تا اینجا فاصله اش خیلی زیاده! معلومه که صدای شلیک اسلحه تا ایل و مال نمی آد. آخه ایل و مال _

 باالخره ستاره ناهار را آماده کرد. کوزه ای برداشت و از سهراب پرسید:

 اینجا نزدیکترین چشمه کجاست؟ می خوام برای ناهار آب بیارم. _

 سهراب با دست به نقطه ای اشاره کرد و گفت:

 ست.اونجا _

ستاره کوزه اش را بر دوش کشید و به راه افتاد. فاصله چشمه ای که سهراب به او نشان داده بود چند صد متر نبود. 

یک ربع بعد سفرۀ کوچکی به وسیلۀ ستاره پهن شد. کوزه آب را با ظرف کوچکی کنار سفره چید و کمی بعد غذا را 

 ند.کشید. هر دو در نهایت شادمانی به صرف غذا پرداخت

غذا که تمام شد ستاره ظرفها را کنار چشمه برد تا آنها را بشوید. سهراب هم خواست کمی دراز بکشد ولی احساس 

 کرد تا آمدن ستاره باید صبر کند!

بلند شد و مقداری از آب کوزه را داخل کتری سیاه و دود گرفته ریخت. آنگاه آن را روی سه عدد سنگی که به 

 بود قرار داد و با هیزم تازه ای شعله ور ساخت. صورت اجاق تعبیه شده

 کمی بعد چای آماده شد. ستاره از سهراب پرسید:

 تو بعد از غذا برای خودت هم چای درست می کنی؟ _

 کتری دود گرفته رو که دیدی، بله که چای درست می کنم. _

 تو اینجا وقت بیکاری چه کار می کنی؟ _

 برسم تا زیاد بیکار نباشم. سعی می کنم بیشتر به گله _

 ستاره رندانه پرسید:

 شده تا به حال به فکر کسی باشی؟ _

 سهراب به سادگی جواب داد:

 آره ... _

 و سپس ادامه داد:

 به فکر مادرم، پدر خدا بیامرزم که اگه زنده بود دلش نمی اومد در این صحرا تک و تنها ویلون و سر گردون باشم. _

 م که خیلی خوبه!ارباب کری _
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 سهراب جواب داد:

 ارباب کریم خیلی خوبه، اما هر چی باشه برای من پدر نمی شه. پدر یه چیز دیگه اس، یه تیکه طال! _

 سهراب بعد از ادای این صحبت، کمی مکدر شد. ستاره به خاطر اینکه او را از ناراحتی بیرون آورد پرسید:

 امروز برای چی داره جشن می گیره؟ نمی دونم ارباب کریم بعد از ظهر _

 من هم بی اطالعم، ولی شب قبل بهم گفتن که هنوز آفتاب غروب نکرده باید به ایل و مال برگردم. _

 ستاره گفت:

 می خوای تا غروب همین جا پیش ات بمونم؟ _

 سهراب سرش را باال گرفت و جواب داد:

 شن و شادی داره که حتما به وجود تو هم احتیاج دارند!می دونی که امروز بعد از ظهر ارباب کریم ج _

 ستاره سرش را تکان داد و گفت:

 می دونم، ولی اگه تو بخوای من می تونم پیش ات باشم و بعدا برای اونها بهونه ای بیارم! _

مال جشن می گیرند و اصال احتیاجی به این کار نیست. اونها بعد از ظهر حتما به وجود تو احتیاج دارند، در ایل و  _

صدای ساز و سرنا بلند می شه، واقعا تماشائیه! تو ظرف و ظروف رو جمع کن و برو. منم تا دو ساعت دیگه برمی 

 گردم.

 ستاره به دور دست ها نگاه کرد و گفت:

 دلم امروز خیلی شور می زنه. نمی دونم چرا این جوری شدم؟ _

 انداخت و گفت: سهراب برگشت و نگاه دلسوزانه ای به او

 دلت شور نزنه. تو کمی وسواسی شدی. از بابت من دلواپس نباش. _

 ستاره پرسید:

 مطمئن باشم که مواظب خودت هستی؟ _

 ستاره این چه حرفیه؟ مگه من بچه ام؟ امروز هم مثل روزای دیگه اس! _

بعدش حتما یک اتفاق ناگواری می پس برای چی دلم شور می زنه؟ هر وقت دلم شور می زنه و دلواپس می شم  _

 افته!

 سهراب نزدیکتر آمد و گفت:

 تو نگران من نباش. تا یکی دو ساعت دیگه بر می گردم برای جشن. اونجا بهت می گم بی جهت دلشوره داشتی! _

 ستاره یکی دو قدم به طرف غزل برداشت و برگشت و با التماس گفت:

 ز اینجا بریم!سهراب، من می گم بیا همین االن ا _

 سهراب در حالی که به پای غزل و گردنش دست می کشید، جواب داد:

 به این زودی؟ نه، خیلی زوده. می خوای ارباب کریم از دست من ناراحت بشه؟ _

 سپس اضافه کرد:

 حد اقل سه چهار ساعت دیگه باید اینجا باشم. االن خیلی زوده. _

 ستاره نگاهی به غزل انداخت و گفت:

 پس غزل رو می ذارم همین جا باشه تا موقع برگشتن سوار اون بشی زیاد خسته نشی. _
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 من به این کار عادت دارم و اصال خسته نمی شم. غزل رو هم با خودت ببر! _

اندکی بعد ستاره خودش را به غزل رساند، سهراب جلو رفت و کمک اش کرد تا سوار شود. ستاره همچنان نگران 

 سیاهش را به چشمان سهراب دوخت و گفت: بود، چشمان

 سهراب، هنوزم دلم شور می زنه. دلم می خواد تا برگشتن ات پیش ات باشم، چرا لج می کنی؟ _

 سهراب کمی خود را عقب کشید و جواب داد:

دت رو می ستاره، تو چرا پیله کردی؟ امروز در ایل و مال ارباب کریم جشن داره. تو زودتر از این می بایست خو _

 رسوندی. اگه ارباب کریم نمی خواست جشن بگیره، موندنت اصال ایرادی نداشت ولی حاال وضع فرق می کنه!

ستاره آنقدر نگران سهراب بود که یادش رفت ظرف و ظروف را در خورجین بگذاره. غزل را رها کرد، به طرف 

و برش نگاه کرد و خودش را سرگرم نمود. سهراب  ظرفها آمد و آنها را آرام آرام در خورجین گذاشت. کمی به دور

 ایستاد و باز هم کمک کرد تا ستاره سوار غزل شود. بعد دستی به پشت غزل زد و گفت:

 به سالمت! _

 غم انگیزترین نگاهی که ستاره به سهراب انداخت، همان لحظه ای بود که گفت:

 خداحافظ!! _

 به امان خدا، مواظب خودت باش! _

اشکها اجازه نداد ستاره جواب سهراب را بدهد. در این زمان سکوت دره زردماری از صدای سم اسب ستاره دیگر 

می شکست. دخترک برخالف روزهای قبل که مانند تیر رها شده از چله کمان، می تاخت، امروز آن شور و اشتیاق را 

 نداشت.

 *** 

 زیر لب آوازی را زمزمه می کرد:وقتی سهراب ستاره را با چشمهای خود بدرقه می کرد، 

 زلفاتو حلقه حلقه کن بنداز به روی پیشونی

 روز را با شب بپوشونش با اون شب پریشونی

 بدون که تا تو با منی

 اون لب خندون با منه

 خاطر من چیه؟؟

 اون زلف پریشون با منه

 زلفاتو حلقه حلقه کن بنداز به روی پیشونی

 با اون شب پریشونیروزا را با شب بپوشونش 

 بذار برات یه قصه از دستهای عاشقم بگم

 یه قصه از اومدن تو و فرار غم بگم

 از تو بگم، یعنی که از تمام قصه های خوب

 از همه قصه های خوب، بسه یا که بازم بگم

 پایان فصل هفتم

 1 -2فصل 
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ود. از بعد از ظهر آن روز در ایل و مال ارباب یک هفته بود که کارت معافی سهراب به دست ارباب کریم رسیده ب

کریم جشنی به مناسبت خرید مراتع تازه و اخذ پروانه از اداره منابع طبیعی و صدور کارت معافی سهراب گرفته شد، 

 تقریبا همه افراد ایل و مال که پنجاه خانوار بودند از کوچک و بزرگ به این مهمانی دعوت شده بودند.

زمزمه ای بود و مردان ایل و مال چشمانشان دنبال سهراب می گشت. همه می دانستند که ارباب کریم در میان زنان 

بعد از پایان جشن مهمانی خبر مهمی را به آنها خواهد گفت چون در ایل و مال رسم بر این بود که معموال وقتی 

 ند، جشنی برپا می داشت.اربابی می خواست خبر خوشحال کننده ای را به گوش افراد ایل و مال برسا

تا این جا کسی نمی دانست که هدف ارباب کریم دقیقا چیست، اما از نوع لباس پوشیدن جیران و ستاره معلوم بود 

 که موضوع جشن نمی تواند بی ارتباط با این دو نفر باشد.

 مهمان ها با هم پچ پچ می کردند:

 پس چرا سهراب دیر کرده، چطور تا حاال نرسیده؟ _

 بعضی ها جواب می دادند:

 هنوز زوده، ساعت تازه چهار و نیم بعد از ظهره، حاال دیگه پیداش می شه. _

 یکی از زن ها گفت:

 زودتر بیاد بهتره تا یکی دو ساعت دیگه که آفتاب پشت کوه ها بره جشن لطفی نداره! _

 یکی دیگر از مهمان ها گفت:

ه داشته باشه خیلی خوبه مخصوصا که قراره آتش بازی هم بکنن، عده ای از اگه این جشن تا نیمه های شب ادام _

 اصفهان اومدند که آتیش بازی به راه بندازند.

 نوازندگان از جای خودشان بلند شدند و برای مهمانها ساز و سرنا و دهل زدند.

اش نگران سهراب بود که چرا با نزدیک شدن به غروب آفتاب دل توی دل ستاره و جیران نبود، ارباب کریم همه 

 گله هنوز برنگشته. به همسرش گفت:

 مگه به سهراب نگفتی امروز زودتر از همیشه بیاد؟ _

 چرا، هر جا باشه پیداش می شه، حتما االن بین راهه. خودتو ناراحت نکن. _

 ازی بودن که یک نفردیگر هوا تاریک شده بود و مجلس جشن و پایکوبی ادامه داشت، همه مشغول تماشای آتش ب

 چوپان با شتاب وارد مجلس شد و در حالی که داشت از اسبش پیاده می شد فریاد زد:

 ارباب، برای چه نشسته ای؟ گرگ ها به گله ات زده اند. _

 ارباب کریم به سرعت خودش را به او رساند و پرسید:

 چطور چنین چیزی ممکنه؟! _

مله کرد، که من با خالی کردن تیر اونا رو ترسوندم، گرگ ها به سمت دره یک دسته گرگ به طرف گله هامون ح _

 زردماری در رفتند!

 تو سهراب رو ندیدی؟ تو گله نبود؟ _

 مرد متعجب شد و جواب داد:

 من سهراب رو اونجا ندیدم از گرگ ها هم ترسیدم که جلو برم، این جا اومدم تا بهتون خبر بدم. _
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 د ادامه داد:مرد که نفس نفس می ز

 اگر دیر بجنبید نیمی از گله ها تون خورده شده، تازه ممکنه کفتارها هم بوی خون رو بشنون و سر برسند. _

 ارباب کریم اسلحه دو لولش را برداشت و داشت سوار اسب می شد که مرد چوپان ادامه داد:

 تا دیر نشده جون گله هاتون رو نجات بدین! _

به سمت دره زردماری حرکت کرد تا جان گله هایش را نجات بدهد. بین راه همه اش در این  ارباب کریم با شتاب

فکر بود که چرا سهراب زودتر گله را نیاورده و آن قدر صبر کرده تا شب برسد؟! او می دانست که وقتی تاریکی 

همیشه به ایل و مال برگردد،  برسد نگهداشتن گله در صحرا خطرناک است، از همه مهم تر امروز قرار بود زودتر از

اون که این قدر بی مسؤلیت نبود، در این چند سال  "ارباب این جشن را برای او گرفته بود. ارباب کریم با خود گفت:

 "چنین کاری از اون ندیده بودم، امکان نداشت حرفی بهش بگم انجامش نده، یعنی چی شده؟

 هشت تا گرگ وحشی دارند گله رو تار و مار می کنند.  بعد از یک ربع به مرتع رسید، متوجه شد هفت،

ارباب کریم وقتی به فاصله سی متری گرگ ها رسید دید که گوسفندان از ترس گرگ ها دارند به طرف چپ و 

راست فرار می کنند. با تفنگ دو لولش دو تیر هوائی شلیک کرد وقتی صدای تیرها به گوش گرگ ها رسید فرار 

راغ سهراب رفت. مدتی طول کشید تا او توانست سهراب را زیر درخت انجیر وحشی پیدا بکنه، کردند و ارباب س

وقتی دید که زیر درخت انجیر خوابیده خیلی ناراحت شد در حالی که اسلحه کنار پایش بود از اسب پیاده شد 

 خودش را به سهراب رساند و صدایش زد.

 سهراب، سهراب ... _

 ورد. ارباب کریم فریاد زد:سهراب از جایش تکان نخ

 سهراب، االن وقت خوابه؟ بلند شو گرگ ها به گله زدن! _

اما جوابی نشنید ارباب کریم در حالی که اسلحه اش را توی دستش جابه جا می کرد با دست راستش سهراب را 

 تکان داد.

 سهراب، سهراب، پسرم، نترس، چیزی نشده... بلند شو!... _

م تکان نخورد. او به پهلو روی چمن دراز کشیده بود. ارباب با دست چپش شانه سهراب را کشید و اما سهراب باز ه

او را به پشت خواباند... اما انگشتهایش به خون سینه سهراب آغشته شد؛ خونی که هنوز تا اندازه ای گرم بود. ارباب 

 د:کریم اطرافش را نگاه کرد و چون کسی را ندید با صدای بلند فریاد ز

 خدا ... _

فریاد دلخراش اون توی تمامی زوایای مرتع دره زردماری پیچید. در حالی که کنار جنازه سهراب نشسته بود، چهار، 

پنج نفر اسب سوار که از مهمان های آن شب بودند با اسب و اسلحه سر رسیدند تا به او کمک کنند. آنها وقتی 

یدند. سوارها همچنان بر اسب نشسته بودند و داشتند ارباب کریم را رسیدند ارباب کریم را کنار جنازه سهراب د

نگاه می کردند. وقتی دیدند که ارباب کریم دست از گریه کردن بر نمی داره، یکی از آنها از اسب پیاده شد و 

م ریآهسته خودش را به ارباب کریم رساند و به آرامی دستش را روی شانه های او گذاشت و از پشت سر ارباب ک

نگاهی به جنازه سهراب انداخت که با موهای ژولیده و در هم و برهم روی چمن ها رها شده بود. دست راستش را 

 روی بدن بی جان سهراب گذاشت و سپس سرش را به سمت آن چند سوار بر گرداند و گفت:

 بدنش هنوز گرمه، کمک کنید تا شاید بشه جونش رو نجات داد. _
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 ه شدند. یکی از آنها شانه های ارباب کریم را گرفت و به آرامی گفت:سوارها از اسب پیاد

 بلندشو، شاید بتونیم پسره رو نجات بدیم. _

دیگری که سبک وزن تر بود سوار اسب قوی هیکل شد، بقیه کمک کردند تا توانستند جنازه سهراب را پشت او 

 بگذارند و گفتند:

 ب نیفته.با دستهات مواظبش باش، که از پشت اس _

 یکی از آنها رفت تا اسلحه را از تن درخت انجیر باز کند، اما ارباب کریم گفت:

 دست به اسلحه نزن، شاید مأمورا بخوان محل قتل رو ببینند. _

 *** 

صدای ساز و دهل توی ایل و مال به گوش می رسید، بعضی از زنها و دخترها با صدای ساز و دهل می رقصیدند، کمی 

تر مردها که اغلب جوان بودند با کالهی روی سرشان و دو عدد چوب توی دستهایشان با هم بازی می  آن طرف

کردند. هنوز می شد آتش بازی را تماشا کرد و همهمه مردم را شنید. ستاره و جیران که میان دختران بودند حرفی 

 دند. در همین موقع یک نفر فریاد زد:نمی زدند، اما انتظار داشتند ارباب کریم همراه با سهراب و بقیه برگر

 اونا اومدند! _

 مردم آنها رو دیدند و صدای هلهله و شادی در ایل و مال پیچید، همه از همدیگر می پرسیدند:

 چرا اونا آهسته می آیند؟ _

 .وقتی سوارها به جمع مردم رسیدند ساکت بودند و مردم از طریق نور تونستند چهره اونا رو تشخیص بدن

 حتما طوری شده، چرا ساکت و ناراحت اند؟! _

مهمان ها یواش یواش دور این چند نفر جمع شدند، دیگر از هیچ کس صدایی بلند نمی شد، صدای ساز و سرنا و 

 دهل هم قطع شده بود.

ت ، دسقبل از همه ارباب کریم از اسب پیاده شد، آرام و بی صدا به طرف اسبی که سهراب روی آن بود حرکت کرد

های خودش را به سمت اندام جوان و کشیده سهراب دراز کرد و او را به سمت خودش کشید. سهراب را به بغل 

 گرفت و روی زمین گذاشت، خم شد و پیشانی اش را بوسید و صدای گریه اش به گوش مردم رسید.

به  حالی که بغض گلویش را می فشردهیچ کس نمی دانست چه اتفاقی افتاده، بعد از مدتی ارباب کریم بلند شد و در 

 سمت نوازندگان رفت و فریاد زد:

 بزنند... "چپ"نوازندگان از این لحظه  _

نوازندگان شروع به نواختن مارش عزا کردند و مردم شروع به گریستن. مادر سهراب خودش را روی جنازه پسرش 

 را پریشان کرده بود و به سر و سینه اش می زد. انداخت و فریاد او همه را غم زده کرد، مادر جیران هم موهایش

 میدان ایل و مال که تا چند لحظه پیش در آن رقص و شادی و پایکوبی می کردند حاال تبدیل به ماتمکده شده بود.

مدتی گذشت تا همه به سمت خانه و چادرهای خودشان رفتند و درباره این موضوع صحبت می کردند. در این 

 ید فقط از مرگ و علت مرگ سهراب حرف می زدند و هر کدام برداشتی از مرگ سهراب داشتند.شرایط بدون ترد

بعضی ها می گفتند سهراب به خاطر دوری از خانواده اش خودکشی کرده، برخی می گفتند خود ارباب سهراب را 

 کشته.

 حرفا.برخی عقیده داشتند که ارباب ارتباط سهراب و دخترش را فهمیده و از این جور 
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 ارباب کریم در فکر کفن و دفن جنازه سهراب بود، جیران همراه مادرش و مادر سهراب به خانه برگشتند.

جیران به چادر کوچکش رفت و زانوهایش را بغل کرد. چند لحظه بعد صدای پای عابری را شنید که داشت به او 

 سید:نزدیک می شد. همان طور که سرش را روی زانوهایش گذاشته بود پر

سهراب، تویی؟ امشب چقدر دیر اومدی! می دونم تو عمدا دیر می کنی که منو منتظر بذاری. من خسته نمی شم تا  _

 صبح این جا می شینم.

صدای قدم های عابر در تاریکی گم شد، لحظه ای بعد ستاره گوشه چادر را باال زد و داخل شد. وقتی جیران را 

 او را در آغوش گرفت و اشک خود را رها کرد. ناراحت دید به سمت جیران رفت و

 

 پایان فصل هشتم

  1-9فصل 
 

پدر ستاره در میان وسایل سهراب دفتر یادداشتی پیدا کرده بود. جیران و ستاره تا پاسی از شب پا به پای هم گریه 

 کردند، ستاره دفترچه یادداشت سهراب را به جیران نشون داد و پرسید:

 ه سواد خواندن و نوشتن ندارم، پدرم دفترچه رو از میون وسایل سهراب پیدا کرده.جیران، من ک _

سپس دفترچه را به سمت جیران گرفت، جیران دفترچه را از دست ستاره گرفت، آن را باز کرد و شروع به خواندن 

 کرد.

 ستاره پرسید:

 جیران، توی این دفتر چی نوشته شده؟ _

 ی کار می شد این یادداشتها رو می نوشت. خط سهرابه، هر وقت که ب _

 ستاره در حالی که اشک هایش را پاک می کرد پرسید:

 جیران برای منم می خونی؟ _

 جیران با چشمانی که از گریه زیاد سرخ شده بود نگاهی به ستاره کرد و گفت:

 باشه، برات می خونم. _

 ستاره خودش را آماده شنیدن کرد.

 

 ظهر منتظرم تا برام نهار بیارند، اما تا این ساعت کسی نهارم رو نیاورده. 18ت ... جمعه، ساع

دیشب زیر نور ستارگان زیبای آسمان حرف های زیادی با هم داشتیم شنیده بودم که ممکنه روزی اونو از دست من 

لم آسمان گرفتم و توی د بعد سرم رو به سمت "خدا نکنه اون رو از دست بدم. "بگیرند، دلم ریخت. توی دلم گفتم: 

 از خدا خواستم تو رو از من جدا نکنه.

 با خدای خودم تو خلوت دیشب صحبت کردم و می گفتم:

خدایا حاال که اسم اون مرتب روی زبون من جاریه، چه طوری می تونم جدائی اونو تحمل بکنم؟ اگه اون از پیش  _

همه زیبایی که داره بدون اون نمی خوام. آسمان باالی سرم با من بره اون وقت من سرگردون می شم. من دنیا رو با 

 بودن اون آبی و زیباست.

 *** 
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یکشنبه، سه بعد از ظهر، چند لحظه قبل نهارم رو که دختر چابک سوار کوهستان برام آورده بود، خوردم اون االن 

می کنم. آخه من نمی تونم حرفام رو به  رفته مثل باد؛ االن پشت به تخته سنگ داده و دارم این کلمات رو یادداشت

کسی بگم، حرف زدن توی دفتر خاطرات خیلی راحت تره... هنوز نفس های گرم و معطر اون مانند آتش توی 

کوهستان دمیده می شه و اون چشم های فریبنده ای که اسم و رسم دلدادگی رو به من می آموزه و منو با مرغان 

 مه، ولی حیف که من نمی تونم اسم اونو توی دفترم بنویسم.صحرایی هم آواز می کنه تو ذهن

 *** 

 صبح:  5/2دوشنبه 

تازه به چراگاه جدید رسیده بودم امروز چقدر دلم گرفته شاید به خاطر اینه که با محیط اینجا مأنوس نشده ام، چقدر 

از این که اونو ببینم اصال نمی  خوب شد که ارباب کریم برام دفتر خرید تا حرف هایم رو توی اون بنویسم. قبل

دونستم پریشونی یعنی چه؟ وقتی اون از عشق و محبت برام حرف می زد رنگ گل های بنفش رنگ زیبای صحرا 

انگار عوض می شد. دیشب درباره عشق و محبت صحبت زیادی داشتم برات گفته بودم که تا زمانی که عشق وجود 

اکامی به سراغ ما اومد اون وقته که آرزو می کنیم که از مادرمون به دنیا نمی داره دل ما پر از شادی یه، اما وقتی ن

 اومدیم. آخه عشق تا زمانی که هست زیباست.

 *** 

بعد از ظهر دیگه نزدیکه گله رو به ایل و مال ببرم چند روزه احساس می کنم که زمزمه هائی توی این ایل و  5شنبه 

یی که مرتب درباره ما حرف می زنند ظاهرا نمی خوان دست بردارند. چقدر خوب مال درباره من و تو پیچیده، اونا

بود که این مردم دشمنی هاشون رو کنار می ذاشتند وقتی می شنوم که دیگرون می خوان با این زمزمه ای ویرون گر 

مثل ما پر از مهر و  ما دو نفر رو از هم دلسرد بکنند غصه ام می گیره. دلم می خواست همه مردم ایل و مال دلشون

 محبت بود و با هم دشمنی و کینه نداشتند.

 *** 

ساعت یک بعد از ظهره، احساس تنهائی و خستگی می کنم ای کسی که این دفتر خاطرات به خاطر تو نوشته شده و 

نم اس می کشاید تا آخر عمر خوانده نشود. می خوام بگم از وقتی که تو رو نمی بینم خستگی به سراغم اومده، احس

هر وقت تو رو نمی بینم دنیا رو از من می گیرند، می دونی! اگر تو با من باشی عشق موندنی خواهد بود. وقتی تو با 

من باشی، عشق رو می شه توی کوه ها و دره زردماری پیدا کرد، هر چند که مدت زیادی یه با توام، اما غرورم نمی 

ی دونم تا زمانی که دنیا باقی یه خونه شما آخرین پناهگاه منه و دل کندن ذاره چیزی رو که تو دلمه بهت بگم، من م

 از اون جا برام خیلی سخته. می دونم که تو آخرین پناه دل سرگشته منی.

 *** 

امروز به خودم می گفتم اگه عشقی توی دنیا باشه همون عشق ماست که برای همیشه پایدار خواهد موند، من این 

 شق رو توی چشمان تو ببینم، برای من نگاه جادوئی تو آخرین مرز زندگی است.روزها می تونم ع

 *** 

امشب روی زمین دراز کشیده ام و دارم آسمان رو نگاه می کنم اگه تو بیائی با هم می تونیم ستاره های آسمان رو 

دونم که  اره می بینم من مییکی یکی بشمریم، اصال وقتی توی چشمان سیاه تو نگاه می کنم شب تاریک رو پر از ست
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با دست های گرم و مهربون تو رنج جدایی از من جدا می شه، قسم به خدایی که ما رو آفریده دوستت دارم، با تو 

 بودن بزرگ ترین آرزوی منه و هر روز آفتاب با صدای تو از خواب بیدار می شه!

 *** 

زنبوری برای دیدنم بیاد. به همین خاطر دیشب با دل خودم  شنیده ام که قرار تا یکی دو هفته دیگه مادرم از قلعه

خلوت کردم، سؤال های زیادی از خودم پرسیدم و آرزوهای زیادی به خاطر تو به زبون آوردم نمی دونی در تنهایی 

 شب چه شور و حالی داشتم جای تو واقعا خالی بود!

 وفاداری. همین قدر بگویم که دیشب بین من و دلم هرچه بود عشق بود و

 دیشب تا صبح توی خلوت خودم با خیال تو خوش بودم خوب فهمیدم که عشق تو همیشه توی دلم می مونه.

 *** 

گلم! نگاه گرم و تماشائی تو مثل گل های وحشیه، چشمانت به زندگی ام گرمی می بخشد و من آرزومند نگاه های 

ی کوتاهم لحظه ای تماشاگر زیبایی بوده ام اون زیبایی همون توأم. نمی تونم بدون تو زندگی بکنم اگه من توی زندگ

 چشمان توئه.

 *** 

وقتی دیشب از پیشم رفتی دربارۀ آینده ام خیلی فکر کردم من به تقدیر و سرنوشت خیلی اعتقاد دارم بعد از هر 

 نماز تو رو دعا می کنم.

 *** 

 خسته ام اما وقتی به یاد تو می افتم خستگی ام از بین می ره.غروبا وقتی گله رو به ایل و مال بر می گردونم واقعا 

 *** 

اصال دلم نمی خواد که تو رو ناراحت ببینم، نمی دونم چی شده که تو از دست من ناراحتی یه بار بهت گفتم که اگر 

 حوصله بکنی مشکل مون حل می شه.

 *** 

مان توست توی ایل و مال تنها منم که می تونم زیبائی و ناز تو تا حاال عاشقی مثل من دیده ای؟ عاشقی که شیدای چش

تو رو بخرم. من واقعا گرفتارت شده ام، و این گرفتاری رو خیلی دوست دارم، این حرفا رو توی این دفتر می نویسم 

م عالقه ام ی تونتا یه روز تو بدونی من به اندازه تمامی زیبائی های دنیا، دوستت دارم، اما حیف وقتی تو رو می بینم نم

 رو ابراز بکنم.

 *** 

نمی دونم بدون تو چه طوری به آسمون نگاه بکنم. وقتی تو نیستی با یکی از ستارگان آسمون راز و نیاز می کنم، حاال 

دیگه برام فرق نمی کنه که تو حرف های منو می شنوی یا نه! چشمانم توی تاریکی همیشه به دنبال تو می گرده تو از 

 های آسمون زیباتری و من دوست ندارم چشمان تو رو اشک بار ببینم.ستاره 

 *** 

می گویند در عشق اغلب ناهماهنگیهایی به وجود می آید، برای همین است که گاه طغیان کرده مثل دریا به طوفان 

ده ام. عشق هنرش این پناه برده و گاه آرام می گیرد. من تا به حال دریا را ندیده ام ولی وصف آن را از دیگران شنی

 است که در طرفین، تعهد ایجاد می کند.
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 *** 

آن روز که از کنار جوی آب کنار دره زردماری قدم برمی داشتی، نمی دانی که برای اولین بار من با چه دلهره ای 

 "گانلن چشمۀ "فقط برای تسکین دلم نگاهت می کردم و چه اضطرابی داشتم.رؤیای چشمان زیبایت را چون آبهای 

 خشمگین می شود توانستم تماشا کنم. "پایه پایه  "که در قسمتهای روستای ما 

 *** 

امروز توانستم بدون دلهره به چشمانت نگاه کنم. اعتراف می کنم که دوستت دارم؛ دوست داشتن خیلی سخت است 

ه عشق شدیدی که من نسبت به تو و انتظار دارم تو هم معنی عشق را بفهمی. فقط همین قدر می گویم خدا کسی را ب

 دارم گرفتار نکند. اگر تو هم مثل من سخت عاشق شوی! از تو چه پنهان که تو را از جانم هم بیشتر دوست دارم.

 *** 

در بین گله ها بره ای هست که همیشه دور و برم می پلکد. من هم به او و بوی تنش عادت کرده ام، تا او را در 

 ش رهایش نمی کنم ...آغوش نگیرم و نبوسم

از تو چه پنهان که من بد جوری به درد عشق گرفتار شدم، احساس من این است که درد عشق بدترین دردهاست که 

اصال شفا ندارد. اما خدا را چه دیدی؟ شاید یک روز فرا برسد که همه این غمها و درد جدائی عشق، از یادم برود. آن 

 ک خواهم کرد.وقت تو راهم در شادیهای خود شری

دوست دارم همه از جمله تو، که خاطرات مرا از برگهای دفتر خاطرات کوچک من می خوانی مثل من از شادیها لذت 

 ببری.

 *** 

اصال در این فکر نیستم که این عشق و محبت ممکن است زودگذر باشد و هر کدام از ما به راه خودمان برویم. 

 سی را دوست نخواهم داشت، فقط خدا کند که تو هم مثل من فکر کنی.مطمئن هستم که من به غیر از تو ک

 *** 

 هر وقت نگاهش می کنم لبخندی بر لب دارد. انگار او می داند که من عادت ندارم طوری دیگر نگاهم کند.

 *** 

اد تو با م نیومدی، با یامروز از میون علفزارهای بلند، به خاطر تو یه دسته گل چیدم و به انتظارت نشستم، اما تو پیش

چنان آرامشی به خواب رفتم که دنیا و هر چه در آن بود از یادم رفت. توی خواب تو را دیدم که لباس زیبایی به تن 

 کرده بودی و به فرشته ها بیشتر شبیه بودی.

 *** 

این  هیچ وقت قلبم فکر می کنم روزی بهت گفتم اگه عشق با حقیقت توأم باشه پایدار می مونه من فکر می کنم

 طوری مهربون نبوده تو مثل دره زردماری سرسبز و زیبایی. همیشه تو رو کنار خودم احساس می کنم.

 *** 

 ما همیشه به همدیگه نیاز داریم.

هر جا که برم چهره تو رو می بینم و همیشه تو رو با خودم می بینم. من غیر از این دفتر چیز دیگری ندارم که برات 

 ادگار بذارم.به ی

 *** 
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 االن نزدیک غروبه. کسی صدام می زنه. دفترم رو می بندم و به سراغ صدا می روم، فعال خداحافظ.

 *** 

 پایان فصل نهم
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دو ساعت قبل از غروب آفتاب، گروه تحقیق به سیاه چادرهای ایل و مال دره زردماری رسید. پیش از آن که دیر 

 برسد، بازپرس به مأمور پزشک قانونی گفت:شود و شب فرا 

 آقای دکتر، تا دیر نشده جسد رو معاینه کنید. _

پیشاپیش همه، بزرک ده حرکت می کرد و فرمانده پاسگاه مهرگان، در حالی که سعی می کرد همراه هیأت بازپرسی 

 ایل و مال گفت:باشد، مراقب بود به طور پیوسته مراتب احترام را به جای آورد. به ریش سفید 

 زودتر محل استقرار جنازه رو به پزشک نشون بدین. _

 چشم سرکار! _

از وسط آبادی که این هیأت ایستاده بود تا یخچال طبیعی که جنازه سهراب در آن قرار داشت، چیزی حدود یکهزار 

مرگ مقتول گذشته است و در  ساعت از 80متر بیشتر نبود. تصور این گروه این بود که تا توجه به این که بیش از 

 آخر فصل بهار هستند، امکان معاینه وجود ندارد و بوی نا مطبوع جسد آنها را از وظایف قانونی باز خواهد داشت.

بعد از رسیدن به محل یخچال طبیعی، گروه متوجه شد که مردم برای احتیاط مقداری زیادی برف روی جنازه ریخته 

ون آورده شد تا مورد معاینه قرار گیرد. بسیار سالم می نمود و حضور گروه تحقیق با اند. جسد وقتی از تابوت بیر

مانعی از جمله بوی نامطبوع مواجه نشد. افراد محلی با احترام و به آرامی جنازه را از تابوت پائین گذاشتند و پزشک 

 پزشکی قانونی به معاینه آن پرداخت.

به ای وجود نداشت فقط قسمت گردن و گوشه لب ها کمی خراشیدگی در بدن سهراب هیچ جای خراشیدگی یا ضر

 داشت.

کارشناس اسلحه شناسی هم در محل حاضر بود و بعد از معاینه سوراخهایی که برای جلوگیری از خون ریزی، آن ها 

 را پنبه پر کرده بودند گفت:

 قلب او فرو رفته است. ساچمه شلیک شده و در بدن مقتول مخصوصا در 1از یک تفنگ ساچمه ای،  _

 پزشک قانونی هم مرگ مقتول را ناشی از پارگی رگهای قلب و خون ریزی پیوسته او دانست.

بازپرس که ابتدا با دقت ناظر جریان بود در کنار جسد نشست، آنگاه ذره بین دایره ای شکل را از دست دکتر 

 وصا انگشتهای مقتول شد.گرفت و با حوصله تمام مشغول بازرسی و معاینه دستها و مخص

اگر کسی در آن ساعت به دقت در چهره بازپرس توجه می کرد می فهمید که او بعد از معاینه انگشتان مقتول، 

 سرش را کمی عقب برده و به فکر فرو رفته.

ی خود جادوباره ذره بین را که هنوز به پزشک قانونی پس نداده بود به نقاطی از انگشتان مقتول نزدیک کرد و از 

برخاست و به قدم زدن پرداخت. هیچکس نفهمید که بازپرس در اندیشه چه مطلبی است. او کمی از جمعیت دور شد 

 و به فکر فرو رفت.

 بازپرس مدتی به قدم زدن پرداخت. آنگاه دستور حمل جنازه را برای دفن صادر کرد و به پزشک گفت:
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 از نظر من، دفن جنازه بالمانع است. _

 در حالی که جواز دفن را صادر می کرد به بستگان ارباب کریم گفت: دکتر

 احتیاج به کالبد شکافی نیست. می تونید جنازه رو دفن کنید. _

عده ای از مردان قبیله در حالی که عده ای زنان سیاهپوش آنها را همراهی می کردند، تابوت را بر دوش گرفته و به 

 وه قرار داشت بردند و آن را دفن کردند.قبرستان متروکه ای که در پشت ک

بازپرس همراه بقیه با اتومبیل جیپ دادگستری به طرف دره زردماری حرکت کردند و قبل از این که آفتاب غروب 

کند و محیط برای گروه تحقیق تیره شود، به ده رسیدند. ارباب کریم که به زحمت حرکت می کرد، به جایی که 

 شده بود، رفت. جنازه مقتول قبال دیده

 بازپرس به ارباب کریم گفت:

 خودت رو به صورت جنازه سهراب دربیار. و برای ما چگونگی استقرار جسد رو تشریح کن. _

ارباب کریم ابتدا نگاهی به دور و برش کرد وقتی همه را در انتظار دستور بازپرس دید، روز زمین یک پهلو دراز 

 ا اینکه بازپرس پرسید:کشید... مدتی به همان حال بود ت

 فاصله سهراب تا درخت انجیر چقدر بود؟ _

 همین قدر که من دراز کشیدم. _

 دستمالی که انتهای اون به ماشه اسلحه بسته شده، به نظرت آشناست؟ _

 بله، این دستمال بزرگ همیشه همراه سهراب بود و به پیشانی اش می بست. _

 پرسید:بازپرس کنار ارباب کریم نشست و 

 خوب حواست رو جمع کن. چیز دیگه ای به نظرت نمی آد؟ خوب فکر کن، بعد جواب بده. _

 فقط شصت پای راستش به دستمال بلند بسته بود... _

 بازپرس دستور داد:

 ارباب کریم حاال از جات بلند شو! _

 ا تخمین زد و از ستوان پرسید:آنگاه خودش روی زمین به یک پهلو دراز کشید و فاصله خود تا درخت انجیر ر

 در همچین حالتی، امکان این هست که دستمال بلند رو به شصت پام ببندم؟ _

 ستوان به طرف بازپرس رفت و با دست دستمال را کشید و گفت:

 حتی اگه به دستمال فشارم بیاد این کار شدنی نیست. _

 بازپرس از جایش برخاست و گفت: 

 باشه می فهمه چنین صحنه سازی با عقل و منطق جور در نمی آد. هر آدم ساده ای هم _

 بعد به خط های نامنظم روی زمین اشاره کرد و گفت:

 محیط درگیری و ایجاد قتل باید جایی غیر از این جا باشه. _

شانه های ن آنگاه بدون اینکه صحنه را تخریب کند، خط سیر گرفته شده را به دقت پیمود، نزدیک تپه ای رسیدند که

باقی مانده حکایت از درگیری دو یا چند نفر داشت. همراه بازپرس، پزشک و ستوان هم به دقت زمین را جستجو 

 کردند تا توانستند قطرات خون را روی زمین و قسمتی از خط سیر مشاهده کنند.
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ام بگریزد که باید به طریقی از اتهاینطور که بازپرس صحنه را احیاء کرد قاتل بعد از کشتن مقتول به فراست دریافته 

و اولین آثار ترس و وحشت را تجربه نموده بود. آنگاه مجبور شده بود به زحمت جنازه را در بغل گرفته این خط را 

بپیماید ولی به علت سنگینی جسد، هر دوی پای او را به زمین گذاشته و با در اختیار گرفتن زیر بغل و شانه های 

متر به طرف درخت انجیر کشیده و به وسیله  54هنوز جانی در بدن داشته، با زحمت زیاد حدود  مقتول که احتماال

طناب و پارچه ای که به گردن مقتول بود، طوری صحنه سازی را کرده که گویا مقتول با خودکشی به زندگی اش 

 پایان داده است.

 بازپرس گفت:

، می تونست بفهمه که مقتول خودکشی نکرده، اما چون قاتل عجله هر آدم تازه واردی هم این صحنه ها رو می دید _

 داشت تهیه و آرایش چنین صحنه سازی قلب پریشان اونو تسکین می داده و باعث ریزش ترس از تنش می شده
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حالی که متر را پیمود؛ و هر بار پس از توقف در 54آنگاه کمی از مجیدی فاصله گرفت و چندین بار این فاصله 

انگشت سبابه اش را روی چانه اش قرار می داد، به فکر فرو می رفت. ظاهرا تصمیم داشت صحت نظریه خود را که 

 درک آن زیاد هم مشکل نبود ارزیابی کند.

با وجودی که کم کم تاریکی شب چادرش را روی زمین پهن می کرد، بازپرس و هیأت همراه به بحث و تفکر درباره 

 تفاوت ادامه دادند.نظریه های م

آنها نهایتا دره زردماری را پشت سر گذاشته و به ایل و مال برگشتند. تا رسیدن به سیاه چادرها، موقع شام فرا 

 رسیده بود.

شام آنها عبارت بود از برنج و کباب و نان و دوغ محلی که به علت مخلوط شدن با نوعی سبزی و گیاه معطر محلی، 

 بسیار خوش طعم بود.

بعد از آنکه هر یک به تنهایی نماز خواندند، بازجوئی مقدماتی از افرادی که شاهد قضیه قتل بودند، یا چیزی درباره 

 آن شنیده بودند، آغاز شد.

همه مردهایی که امکان تحقیق از آنها وجود داشت، در آنجا جمع شده بودند تا بازپرس به همراه فرمانده پاسگاه از 

 آنها تحقیق کند.

مجیدی به همراه یک سرباز مسلح به چادرها و خانه های مردم می رفت تا از باقی مانده آنها که حاضر نشدند، فقط 

 به منظور باال بردن سطح اطالعات تحقیق کند.

وقتی بازجوئی تمام شد، بازپرس خودش را به گوشه همان میدان که اتومبیل دادگستری پارک شده بود، رساند و با 

 ش فرمانده پاسگاه مهرگان را خواست. فرمانده پاسگاه خودش را به بازپرس رساند و بازپرس گفت:اشاره دست

 ارباب کریم رو با احترام و بدون دستبند به سمت اتومبیل هدایت کنید. _

مدتی بعد ارباب کریم در میون صدها جفت چشم مثل یک مرده متحرک سوار اتومبیلش شد تا به همراه گروه به 

 را بره.دادس

در این پرونده دالیل کافی علیه ارباب کریم نوشته شده بود و هر نوع دفاع موجه یا غیر موجه را از او سلب می کرد، 

این گروه با راهنمائی فرمانده پاسگاه بعد از طی راه های مختلف و گذشتن از جاده های خاکی نزدیکی های دو بعد 
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کریم را تا صبح فردا در اختیار بازداشتگاه موقت گذاشت، تا رأس ساعت  از ظهر به دادسرا رسیدند، بازپرس ارباب

 اداری به دادسرا بفرستند.

اول وقت اداری ارباب کریم را به اتاق بازپرسی هدایت کردند. ظاهرش بسیار آرام بود و انگار متوجه نبود که گرفتار 

 چه مصیبتی شده است.

میزهاشون نشستند بازجوئی شروع شد توی این گونه مواقع بازپرس  پشت _مجیدی _وقتی بازپرس و دستیار اون 

 از متهم سؤال می کرد و مجیدی سؤال و جواب ها رو به سرعت می نوشت.

 بعد از نوشتن مشخصات متهم بازجوئی شروع شد:

 س: شما متهم به تیر اندازی منجر به قتل هستی، از خودت دفاع کن.

 ه ام.ج: تصدقت گردم من کسی رو نکشت

 س: تو قبل از این که به سمت دره زردماری سراغ گله هات بری کجا بودی و چه کار می کردی؟

 ج: من توی ایل و مال خودم بودم، اون جا جشن گرفته بودیم و عده ای رو هم دعوت کرده بودیم.

 س: ادامه بده!

 ارباب کریم با خونسردی ادامه داد:

 زده اسلحه دو لولم رو برداشتم و به چراگاه رفتم. وقتی شنیدم که گرگ به گله ام _

 س: تا حاال سابقه داشت که مقتول )سهراب( دیر به خونه بیاد؟

 ج: تا این حد سابقه نداشت. گاهی ده دقیقه یا یه ربع تأخیر می کرد.

 بازپرس پرسید:

 وقتی که به دره زرد ماری رسیدی هوا روشن بود یا تاریک؟ _

، هوا کامال تارک بود، اون موقع من گوسفندا رو دیدم که به این طرف و اون طرف فرار می کردند قربانت گردم _

متوجه شدم گرگ ها دارند اونا رو تعقیب می کنند به ناچار برای فرار دادن گرگ ها و نجات گوسفندانم دو تا تیر 

 پیاپی شلیک کردم.

 س: تو توی اون تاریکی تونستی سهراب رو تشخیص بدی؟

 ج: نه جناب بازپرس! اون قدش بلند بود، حتی اگه صدای سم اسب ها رو می شنید می اومد جلو.

 س: تیر چه طوری شلیک شد؟ توضیح بدین.

 ج: عرض کردم، برای فراری دادن گرگ ها دو تا تیر هوائی شلیک کردم.

 س: تو قبل از این که به چراگاه برسی صدای تیری نشنیدی؟

 "راست  "من صدای تیری نشنیدم، اون موقع که توی ایل و مال بودم صدای ساز و دهل که به تصدقت گردم،  _

نواخته می شد اون قدر زیاد بود که صدای هیچ تیری شنیده نمی شد. فاصله ایل و مال تا چراگاه، اگه بخوان اسب 

 برن، حدود یه ربع راهه.

 یزی رو که دیدی دقیقا به خاطر بیار، بعد جواب بده.س: تو دفعه اول سهراب رو چه طوری دیدی؟ با حوصله چ

ج: بعد از این که گرگ ها فرار کردند دنبال سهراب رفتم چند بار صدایش زدم، اما جوابی نشنیدم. یه وقت دیدم 

 روی زمین یه پهلو افتاده، اول فکر کردم که خوابیده، اما وقتی رفتم بیدارش بکنم دیدم که ... 

 هموناتون وقتی سر رسیدند دیدند که تو اسلحه به دست باالی سر مقتول نشسته ای!س: چند نفر از م
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 ج: درسته، اونا وقتی رسیدند که من باالی جنازه سهراب بودم.

 ارباب کریم از این لحظه به بعد احساس ناراحتی شدید می کرد.

 س: تو وقتی به جسد سهراب رسیدی چیز غیر طبیعی ندیدی؟

عقابی تک لول اونو دیدم که به درخت انجیر بسته بود، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که اون ج: فقط اسلحه 

 خودکشی کرده.

 س: سهراب از خودش اسلحه ای داشت؟

ج: بله، یه اسلحه خونوادگی داشت که بعد از فوت پدرش به اون رسیده بود و سهراب این اسلحه رو همیشه 

 ری اون و گله ها رو تهدید می کرد ازش استفاده می کرد.همراهش داشت و هر وقت خط

س: چه خطری ممکن بود اونو تهدید بکنه؟ آیا اون از کسی ترس و واهمه ای داشت، یا آیا از دشمن فرضی با شما 

 حرف می زد؟

 ملهج: نه قربان، سهراب پسری مؤدب و مهربون بود و با کسی مشکلی نداشت. خطری که اونو تهدید می کرد ح

 ناگهانی گرگ ها بود.

متهم دیگر خسته شده بود بازپرس از جای خود بلند شد و چند قدم به سوی متهم برداشت، سرش را پائین آورد و 

 پرسید:

 می خوای بازجوئی رو ادامه ندیم؟ _

 ارباب کریم سرش را باال گرفت و در حالی که کاسه چشمانش پر از اشک بود، جواب داد:

رس، خیلی خسته ام نمی دونم چه طوری به سؤاالت شما جواب بدم، از این لحظه به بعد زبونم در اختیار آقای بازپ _

 خودم نیست. ممکنه هر چی رو که بخواد بگه.

 بازپرس سرجای خود نشست و زنگ را به صدا درآورد، مستخدم دادسرا وارد بازپرسی شد. بازپرس گفت:

 ن چای برامون بیارید.چند لیوان آب خنک و دو سه استکا _

 چند لحظه بعد در یک سینی چند لیوان آب خنک و دو سه استکان چای آوردند بازپرس به مستخدم گفت:

 لیوان آب خنک رو با قند شیرین کن بده دست این آقا... _

 مستخدم هم همین کار را کرد، ارباب کریم آب قند را نوشید، نفسی تازه کرد و منتظر نشست.

 پرسید: بازپرس

 آقای ارباب کریم، حاال تو شرایطی هستی که بتونی بازجوئی بشی؟ _

 نه قربان، من هنوز خسته ام! _

 بازپرس گفت:

 می نویسم بری استراحت بکنی، تا صبح فردا برای بازجوئی آماده بشی. _

 دستت درد نکنه. _

 صادر کرد. "قات ممنوع المال "بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را با قید کلمه 

 مدتی بعد دادستان وارد بازپرسی شد بعد از سالم و علیک و خوردن چایی از بازپرس پرسید:

 آقای بازپرس، چکار کردین، به کجا رسیدین؟ _

 تقریبا به هیچ جا. _
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 متهم کوچک ترین اشاره ای به قتل نکرد؟ _

 اد:بازپرس در حالی که اوراق پرونده را مرور می کرد جواب د

اصال، هر چند دالیل علیه متهم فراوونه، ولی متهم طوری حرف می زنه و از خودش دفاع می کنه که باور کردن  _

 دفاعیاتش زیاد مشکل نیست.

همه متهمان همین طوری اند، اونا کاری رو که کرده اند به گردن نمی گیرند. مثل بقیه است شما انتظار داشتید که  _

 ت قتل رو به عهده می گرفت؟متهم بالفاصله مسؤلی

 این بازپرسی باید خودشو برای چنین موضوعی آماده بکنه. _

  5-14فصل 
 

 روز بعد رأس ساعت اداری متهم را از بازداشتگاه موقت به دادسرا بردند.

 بازپرس از متهم پرسید:

 دیشب خواب راحتی داشتی؟ تونستی به راحتی استراحت بکنی؟ _

 ان داد و گفت:متهم سرش را تک

 بد نبود. _

 کم و کسری نداشتی؟ _

 متهم جواب داد:

 نه، الحمدهلل هر چه خواستم در اختیارم بود. _

 کسی ازت نپرسید برای چه زندانی شده ای؟ _

 خیر قربان، فقط ممنوع المالقات بودم و اجازه ندادند کسی با من مالقات بکنه. _

 بازپرس لبخند کمرنگی زد و گفت:

 خودم دستور داده بودم کسی باهاتون مالقات نکنه تا تکلیف پرونده ات مشخص بشه. _

 متهم حرکتی کرد و گفت:

 آقای قاضی، کی تکلیف من و این پرونده معلوم می شه؟ _

 زمانی که حقیقت کشف بشه! _

 متهم که نسبت به دیروز بهتر با محیط بازپرسی و باز جوئی مأنوس شده بود پرسید:

 من تا کی باید بازداشت باشم؟ _

 به زودی وضع تون روشن می شه. به شرط این که هر چی می پرسم درست جواب بدین. _

 متهم سرش را باال گرفت و به بازپرس گفت:

 خدا می دونه که دروغ تو کالم من نیست هر چی حقیقت باشه می گم. _

 و همه حقیقت رو؟ _

 و بگم.قسم می خورم که همه حقیقت ر _

 بازپرس به دستیارش اشاره کرد که آماده باشد، بعد از متهم پرسید:

 گفتی وقتی باالی سر جنازه رسیدی جسد هنوز گرم بود اون وقت تو چه کار کردی؟ _



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – با عشق تو میمیرم امشب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 1  

 

ج: با کمک چند نفر اون رو پشت اسب انداختیم و به آبادی رسوندیم بالفاصله گوساله ای رو کشتم، پوستش رو در 

 سهراب رو توی اون پیچیدم تا شاید حالش خوب بشه.آوردم، و 

 س: چه مدت بعد متوجه شدید که سهراب مرده؟

ج: یکی دو ساعت بعد وقتی اونو توی دره زردماری پیداکردیم تا به آبادی برسونیم همچنان بیهوش بود هر چند که 

که یک نفر سید بود آوردیم. اون رو خونش بند اومده بود، وقتی که مطمئن شدیم سهراب از دست رفته غسالی رو 

شستشو دادیم و کفن کردیم. تا خواستیم به خاک بسپاریم یکی گفت باید مأمور پاسگاه مهرگان رو در جریان 

 بذاریم و ما ناچار سهراب رو توی یخچال طبیعی که زیر کوه قرار داره گذاشتیم تا مأمور سر رسید.

 وست گوساله بپیچونی به بیمارستان نرسوندین؟س: چطور قبل از این که سهراب رو توی پ

 ج: راه دور بود.

س: مأمور اسلحه شناسی گفته از اسلحه ای که به بدنه درخت انجیر بسته شده بوده یک بار از فاصله دو متری به 

 مقتول شلیک شده اگه اون خودش رو کشته باشه این فاصله نمی تونه خودکشی به حساب بیاد.

ه برای گرگ ها یا کس دیگری تیر اندازی کرده باشه. من گیج شده ام و نمی دونم آیا جواب ج: سهراب ممکن

 سؤاالت شما رو بدم یا نه، اون پسر نبود که سر خود اسلحه رو شلیک بکنه، اهل دعوا نبود.

 بازپرس پرسید:

 اگه مطلب دیگه ای هست که تا حاال ازتون نپرسیده ام بهمون بگید. _

 دستیار بازپرس نگاه می کرد جواب داد:متهم که به 

هر چه بود گفتم. فعال نمی دونم که چه چیزی رو نگفته ام، اما مطمئنم تا این جا هر چه رو که پرسیده بودین جواب  _

 دادم و خدا می دونه که من سهراب رو نکشته ام.

 بازپرس بار دیگر متهم را همراه مأمور به بازداشتگاه موقت معرفی کرد.

موقعی که دادستان آمد ساعت نزدیک به ظهر را نشان می داد. در این منطقه قتل و جنایت کمتر اتفاق می افتاد و 

دستگاه قضائی منطقه نسبت به این پرونده حساس شده بودند. آمدن دادستان به اتاق بازپرسی اغلب برای مشاوره 

ک خودش به کار می رسید، اما از هم فکری دادستان هم بود، نه چیز دیگر. در این دادسرا قاضی بود که بر اساس در

 کمک می گرفت. بعد از خوردن چای و کمی استراحت دادستان پرسید:

 متهم اصال دلیلی برای ارتکاب جرم داشته؟ _

هم بله و هم نه، درباره این موضوع شک دارم چنین فکری به ذهن خودم هم رسیده، این که متهم انگیزه ای برای  _

 قتل داشته؟ اگه انگیزه ای هم وجود داشته اون قدر ضعیف و کم رنگه که زیاد به چسم نمی یاد. این

 دادستان گفت:

چه دلیلی بهتر از این که به طور ناگهانی به اون خبر داده اند که گرگ به گله زده؛ اون با عصبانیت سوار اسب شده  _

دیده که چند رأس از گوسفندان رو پاره کردند اون دوبار از و مسلح به سمت چراگاه رفته در اون جا گرگ ها رو 

 اسلحه استفاده کرده، هوا هم تاریک بوده.

 بازپرس گفت:

 متهم قسم می خوره که تیرها رو به سمت باال شلیک کرده. _

 دادستان گفت:
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 متهم دلیل موجهی نداره که بتونه ثابت بکنه. _

 بازپرس گفت:

 ودش استفاده کرده چرا از اسلحه مقتول برای قتل استفاده شده؟!اگه متهم از اسلحه خ _

 دادستان با دستش صحنه جنایت را این طور توضیح داد:

متهم از این دو تا تیر، یکی رو به سمت مقتول شلیک کرده بعد فکر کرده تیری هم از اسلحه مقتول شلیک بکنه و  _

 دقیقا نمی دونند دو تیر شلیک شده یا یک تیر!! بال فاصله اون رو به تنه درخت ببنده. شهود هم

 بازپرس در حالی که دست هایش زیر چانه اش بود گفت:

پای همون درختی که متهم، جنازه رو دیده قطراتی از خون خشک شده دیده شده، اون جا آثاری از درگیری دیده  _

 اری بکنه.می شه مهم تر از همه فرصت نمی مونده که متهم بخواد صحنه رو دستک

 می خواین بگین متهم بی گناهه؟ خشک بودن خون به خاطر اینه که شما دو روز بعد به اون منطقه رسیدین. _

اسلحه ای که به درخت انجیر بسته شده در ذهنیت مرد روستائی نیست. اون توی اون شرایط نگرون کننده نمی  _

می ده که متهم، مقتول رو مثل پسر خودش دوست  تونسته دست به چنین کاری بزنه! تحقیقات دیگه ای نشون

 داشته.

بازپرس بلند شد از میان پرونده متهم گواهی پزشکی قانونی را بیرون کشید و ضمن این که آن را به سمت دادستان 

 دراز می کرد گفت:

نونی کمک پزشکی قایکی از دالیل اصلی بی گناهی متهم که بهش ایمان دارم معاینه دقیق جنازه سهرابه وقتی با  _

مقتول رو به دقت وارسی کردیم معلوم شد که سر ناخن های مقتول ترک های جزئی برداشته و این نشون می ده که 

مقتول قبل از این که به قتل برسه با قاتل درگیری داشته، بررسی محل جنایت هم چنین چیزی رو نشون می ده، 

ز فاصله دو متری شلیک شده می رسونه که قاتل یا قاتلین وقتی مخصوصا طبق نظریه کارشناس اسلحه، که اسلحه ا

نتونسته اند حریف متهم بشند غفلتا اسلحه مقتول رو برداشته و به طرفش شلیک کرده اند. وقتی دیده اند چه جنایتی 

شی خودکانجام گرفته صحنه سازی کرده اند و ناشیانه اسلحه رو به درخت بسته اند و وانمود کرده اند که مقتول 

 کرده!!

 از متهم معاینه بدنی شده؟ _

بله، متهم رو کامال معاینه کرده ایم کوچک ترین خراش یا عالئم درگیری توی بدن متهم دیده نشده. برعکس  _

توی بدن مقتول یعنی گوشه لب ها و گردن خراشیدگی کوچکی دیده می شه، نتیجه ای که به دست می آد اینه که 

چکی داشته و نتونسته حریف مقتول بشه به همین خاطر برای کشتن مقتول از اسلحه استفاده متهم به قتل جثه کو

 کرده.

دادستان که قبال به مدت ده سال بازپرس یکی از شهرها بود نگاهی به گواهی تازه رسیده پزشک قانونی انداخت و 

 گفت:

 سودی از این قتل برده؟عمده ترین قسمت پرونده و مهم تر از همه این که قاتل کیه و چه  _

 ممکنه بیشتر از یک نفر توی قتل شرکت داشته باشن. _

 دادستان هم چنان که گواهی پزشکی رو به سمت مجیدی دراز می کرد جواب داد:
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اگه این عمل توسط دو یا چند نفر انجام شده باشه به نظر من اصال قتلی انجام نگرفته علت این که می گم قاتل یک  _

ای اینه که نتونسته حریف مقتول بشه در حقیقت قاتل برای کشتن نیومده بوده، اگه می خواست این کار رو نفره بر

بکنه حتما با خودش اسلحه می آورد. به نظر من اسراری بین قاتل و مقتول وجود داشته که با قتل مقتول تموم می 

 شده.

 دادستان دوباره از مجیدی پرسید:

 چه کار کردید؟ شما توی تحقیقات تون _

مجیدی تحقیقات خودش را به دادستان داد. او به سرعت چند صفحه از تحقیقات را خواند و آن را به مجیدی 

 برگرداند و گفت:

خودمونیم ها اگه من جای تو بودم حاصل تحقیقات خودم رو به یکی از مجالت می فرستادم تا به عنوان رمان چاپ  _

 !بشه، پول خوبی گیرت می اومد

 مجیدی چیزی نگفت، بازپرس ادامه داد:

آقای مجیدی برای به دست آوردن این اطالعات زحمت زیادی کشیده اند تحقیقات اون بیشتر درباره شیوه های  _

 زندگی ایل و ماله.

 دادستان در حالی که داشت لبخند می زد گفت:

 جود در مورد این پرونده به درد بخوره.من داشتم سربه سر مجیدی می ذاشتم از شوخی گذشته اطالعات مو _

 مجیدی گفت:

 هدف من کمک به کشف رمز و راز این پرونده بود. نمی دونم چقدر تونسته ام موفق باشم! _

 بازپرس خطاب به دادستان و مجیدی گفت:

ا گه چنین قتلی ببه گمان من رمز پیچیده ای توی این پرونده وجود داره. برخالف تصورات ساده انگارانه که می  _

 چنین ویژگی هائی نمی تونه توی این محیط دیده بشه، اما گاه بر حسب اتفاق این امر امکان پذیره!

  0-14فصل 
 

صبح آن روز سرباز پاسگاه مهرگان داخل حیاط دادسرا شد و به سمت  14پنج روز از این جریان گذشت، ساعت 

دستان بال فاصله پاکت را باز کرد و آن را خواند، از جای خود بلند شد و به اتاق دادستان رفت و پاکتی را به او داد، دا

 سمت اتاق بازپرسی رفت، وقتی داخل بازپرسی شد پاکت نامه را روی میز بازپرس گذاشت و گفت:

 یه حادثه دیگه. _

 بازپرس در حالیکه داشت نامه را برمی داشت پرسید:

 کجا؟ _

 یکی به قتل رسید. همون جایی که چند روز قبل _

 بازپرس پرونده ای را که زیر دستش بود، به سمت دادستان گرفت و گفت:

 لطفا این پرونده رو به شعبه دیگه ای ارجاع بدین! _

 بعد به دستیارش گفت:

 وسایل ات رو بردار تا هر چه زودتر به سمت کوه های زرد ماری بریم. _
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 ورد نیاز را برداشت و با هم به محل حادثه رفتند.مجیدی بدون اینکه حرفی بزند، وسایل م

 "مهیانچش"حرکت کردند تا بتوانند میان بر زده و از راه آبادی بزرگ  "چادگان"این بار برعکس دفعه قبل از جاده 

ار هخودشان را زودتر از حد امکان به محل حادثه برسانند. بین راه به قهوه خانه ای رسیدند و بعد از خوردن چایی و ن

 به راه خودشان ادامه دادند.

به محل حادثه رسیدند. برای رسیدن به محل حادثه از راه  5/0صبح حرکت کرده بودند و ساعت  5/9آنها ساعت 

های خطرناکی گذشتند که هر لحظه امکان سقوط اتومبیل به دره وجود داشت، اما راننده با مهارت کامل مواظب بود 

 که اتفاقی نیفتد.

حرکت به وسیله بی سیم به پاسگاه مرکزی شهر اطالع داده بودند که فرمانده پاسگاه مهرگان و دو تن از قبل از 

سربازان به محل حادثه بیایند. به میدانگاهی رسیدند که چند روز قبل از آن جا برگشتند. اولین چیزی که نظرشان را 

 تفاق بدی افتاده.نوازندگان که نشان می داد ا "چپ زدن"به خود جلب کرد مراسم 

در میدان بیشتر از صد نفر جمع شده بودند. از طرز لباس پوشیدن و حالت چهره شان می شد فهمید که اتفاق بدی 

 افتاده.

مجیدی میان زنها به دنبال دو نفر بود؛ او با چشمان خود جمعیت زنان را کاوید تا ستاره و جیران را ببیند، تا شاید 

ت پرده پی ببرد. او می توانست از ستاره و جیران و مخصوصا ننه گل طال اطالعات تازه ای بتواند به ماجراهای پش

 درباره قتل سهراب به دست بیاورد.

بازپرس دور از جمعیت ایستاده بود و با فرمانده پاسگاه حرف می زد، در همین موقع پزشک قانونی هم از راه رسید 

بازپرس و پزشک قانونی را به سمت جمعیت هدایت کرد، زنها دست و کنار بازپرس ایستاد. فرمانده پاسگاه، 

همدیگر را رها کردند تا آنها رد شوند، مجیدی هم خودش را به بازپرس رسوند و آنها خودشان را به باالی سر دو 

ر جسدی که در آن جا بود رساندند. روی هر یک از آنها پارچه سفیدی انداخته بودند، هر یک از این سه نفر فک

 جداگانه ای داشتند. برای پزشک قانونی دیدن اجساد یک امر عادی بود و چیز تازه ای وجود نداشت.

بازپرس هم به دنبال این بود که با حادثه تازه چگونه رو به رو بشود. مجیدی هم در حالی به سوی جسدها می رفت 

می پارچه ها را از روی اجساد برداشت تا آنها را که به دنبال ستاره و جیران بود. در همین موقع پزشک قانونی به آرا

 ساله بازپرس چه می گذرد.  85معاینه و علت مرگشان را تعیین کند. هیچ کس نمی دانست توی دل دستیار 

 مجیدی از دیدن اجساد چنان منقلب شد که حتی نمی توانست گریه بکند آن دو جسد، اجساد ستاره و جیران بودند.

ه دیده بود نمی توانست باور کند. سرانجام صدای چپ زدن نوازندگان او را به گریه انداخت. مجیدی آنچه را ک

مجیدی بلند بلند گریه می کرد طوری که بازپرس خودش را به او رساند تا بتواند آرامش کند. بازپرس وقتی بی تابی 

 مجیدی را دید پرسید:

 مجیدی، تو برای چی داری گریه می کنی؟ _

 گار صدای بازپرس را نشنید. بازپرس دلجویانه کنار مجیدی نشست و گفت:مجیدی ان

 خونسردی ات رو حفظ کن! _

 مجیدی رویش را به سمت بازپرس کرد و پرسید:

 آقای بازپرس شما اون دو جسد رو شناختین؟ _

 نه، اما می تونم اسم و رسم شون رو بپرسم، چیزی شده؟ _
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 رسم شون رو بپرسید.الزم نیست از دیگرون اسم و  _

 چطور؟ _

 یکی از اونا ستاره است و دیگری جیران. _

 پس تحقیقات تو درباره اونا بود؟ _

 بله، تازه من می خواستم کار نیمه تمامم رو به کمک اونا تموم بکنم. _

 بازپرس دلجویانه گفت:

 خودت رو زیاد ناراحت نکن! _

 مجیدی به بازپرس نگاه کرد و گفت:

 قای بازپرس قول بدین تا قاتل سهراب رو پیدا نکردیم یک لحظه آروم نگیریم.آ _

 قول می دم، قول می دم. _

 پزشکی قانونی بعد از معاینه اجساد به بازپرس گفت:

 نتیجه جواب پزشکی قانونی رو می نویسم می دم خدمت تون. _

 بازپرس پرسید:

 آقای دکتر علت مرگ چیه؟ _

 ده از نوعی گیاهه که هر دو باهم استفاده کرده اند و خیلی سمی یه.علت مرگ استفا _

 منظورتون اینه که احتیاج به کالبد شکافی نیست؟ _

 چند قطره از خونشون رو برداشتم تا ببرم آزمایش بکنم. _

 هنوز آفتاب غروب نکرده بود که کار آنها تمام شد.

 مجیدی به بازپرس گفت:

 می خوام درباره این موضوع از شخصی به نام ننه گل طال تحقیق بکنم. آقای بازپرس، اجازه _

 بازپرس نگاهی به مجیدی کرد و گفت:

 حتما، این کار رو بکنید ممکنه ننه گل طال اطالعات تازه ای بهت بده! _

ظرش می مدتی بعد مجیدی روی تپه کوچکی رفت و با چشمانش جمعیت را کاوید. او به دقت جمعیت زنان را از ن

گذراند تا این که در گوشه ای از میدان ننه گل طال را دید که روی زمین نشسته بود. از تپه پائین آمد و از طرف 

 راست جمعیت دور زد. هیچ کس به او توجهی نداشت، همه به نوعی عزادار بودند.

ت جیران و ستاره را ندیده نوازندگان کم کم وسایلشون را جمع می کردند. مجیدی آرزو می کرد که کاش هیچ وق

 بود. مجیدی خودش را به ننه گل طال رساند و کنارش نشست.

 ننه گل طال سرش را به سمت مجیدی برگرداند و وقتی او را دید پرسید:

 برای تو هم سخت بود؟ _

 خیلی! اصال باورم نمی شد. _

ت روی پیشونی اش برق می زد، مثل عروس نوه ام رو شناختی؟ همونی که روسری سفید به سرش بود و زینت آال _

شده بود. وقتی جنازه اش رو دیدم، اول ستاره رو نشناختم، لبخند زیبایی روی لباش بود. اولین دفعه بود که اونو این 

 قدر خوشگل می دیدم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – با عشق تو میمیرم امشب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 6  

 

 مجیدی به خاطر این که حرف را عوض کند گفت:

 ون؟ظاهرا عزاداری تموم شد. می خواین باهم بریم خونه ت _

ننه گل طال سعی می کرد بلند شود، اما بلند شدن برایش سخت بود. مجیدی زیر بازوی پیرزن را گرفت و خیلی آرام 

او را از جا بلند کرد. بعد عصای او را از روی زمین برداشت و به دستش داد، ننه گل طال عصا زنان در حالی که کمی 

 می لنگید همراه مجیدی به سمت خانه اش رفت.

 نه گل طال مرتب درباره نوه اش حرف می زد:ن

کاش مادربزرگش می مرد تا مرگ نوه جوونش رو نمی دید. امسال وقتی به سردسیری اومدیم اون خیلی سرحال  _

بود، یه لحظه بند نمی شد هر روز از روز قبلش خوشحال تر به نظر می رسید، گاهی اون قدر خوشحال بود که انگار 

ننه جون الهی "دره ها رو به اون داده اند. حتی یک روز که پیشم اومده بود بدون مقدمه گفت:  تمام این کوه ها و

اون وقت قیافه غمگینی به خودش می گرفت و می  "پیشمرگت بشم، ممکنه به زودی منو در لباس عروسی ببینی.

 "حت نمی شی، می شی؟ننه جون ممکنه مجبور بشم دور از تو زندگی بکنم، تو که از این بابت نارا"گفت: 

مجیدی و ننه گل طال عصا زنان به راه خودشان ادامه دادند تا به میدانی کوچک رسیدند. کنار درخت بلوط ایستادند تا 

ننه گل طال نفسی تازه کند، مدتی گذشت و آنها به راه شان ادامه دادند. وقتی به منزل ننه گل طال رسیدند آن جا به 

مجیدی احساس کرد بیشتر از ده سال است کسی در این خانه نفس نکشیده! او حتی قدری سوت و کور بود که 

 صدای ستاره و جیران را می شنید. ننه گل طال از سکوی خانه اش باال رفت و داخل اتاقک دود گرفته شد:

 پسرم منو ببخش که حال و حوصله ندارم چایی درست بکنم. _

 افیه.ایرادی نداره، قبال بهت زحمت دادم ک _

 جیران رو دیدی؟ مثل یه تکه ماه شده بود. _

 بعد از مجیدی پرسید:

ارباب کریم رو چکار کردین؟ هنوز زندونه؟ اون بیچاره رو بی خود زندون کردین دل ارباب کریم مثل بچه ها بود  _

 ... 

 مجیدی پرسید:

 دند؟از ستاره و جیران برام بگو، اونا کجا و برای چی دست به خودکشی ز _

دیروز نزدیک ظهر بود که اهل خانه متوجه غیبت این دو نفر شدند همه جا رو گشتند، اما نتونستند اونا رو پیدا  _

 بکنند مردهای ایل و مال رو خبر کردند، اونا با اسب خیلی جاها رو گشتند تا این که تونستند اونا رو پیدا بکنند.

 کجا پیداشون کردند؟ _

 ات، بعد هم که شنیدی دکتر چی گفت؛ اونا با خوردن گیاه سمی خودکشی کرده اند.کنار چشمه آب حی _

 مجیدی سرش را جلوتر برد و پرسید:

 آخه اونا برای چی خودکشی کرده اند؟ قبل از این چیزی درباره این موضوع به شما نگفته بودند؟ _

 و زندگی خودشون رو تباه کردند. کسی که بخواد خودکشی بکنه به کسی خبر نمی ده، بی عقلی کردند _

 جوابم رو ندادین. _

  5 -14فصل 
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 ننه گل طال که به دیوار خانه اش تکیه داده بود، جواب داد:

این طوری که من فهمیدم جیران عاشق سهراب بوده وقتی سهراب کشته می شه و پدرش زندونی؛ خیلی نگرون  _

ره می رفته از ناراحتی هاش می گفته، با این که مردم ایل و مال می می شه آروم و قرار نداشته هر وقت پیش ستا

دونستند که پدرش نمی تونه قاتل باشه، اما نمی تونستند این موضوع رو ثابت بکنند، با زندونی شدن پدرش و مرگ 

 سهراب نتونست زندگی بکنه. 

 ننه گل، شما می دونستید سهراب اون رو دوست داره؟ _

چنین چیزی باشه، اما من هم از این و اون شنیده بودم که سهراب هم اون رو دوست داشته، اما  فکر نمی کردم _

جوون مردم خجالت می کشیده اون رو به زبان بیاره، سهراب هم خجالتی بود و هم خودشو در حد خونواده اونا نمی 

تا اون جا که شایع شده بود به  دیده، اما جیران دیوانه اش بود، مخصوصا پدرش سهراب رو خیلی دوست داشته و

زودی می خواستند عروسی بکنند. ارباب کریم تصمیم گرفته بود حتی ماد سهراب رو از قلعه زنبوری بیاره و پیش 

 خودش نگه داره، اما اجل مهلت نداد و روزگار سهراب رو از اون گرفت.

 بودند؟ اونا قبل از این که تصمیم به خودکشی بگیرند چیزی به شما نگفته _

تا اون موقع که پدرش آزاد بود امید میرفت که به هر حال قاتل رو پیدا می کنند، اما وقتی ارباب کریم زندونی شد  _

جیران دلش آتش گرفت مخصوصا یه عده از طرف دادگاه اومدند و گفتند که ممکنه سهراب رو ارباب کریم کشته 

اب، جیران رو به حد جنون رسونده بود و روزگارش تاریک شده باشه، این موضوع، گذشته از غم از دست دادن سهر

بود متهم کردن پدرش به قتل سهراب باعث شد که قلب جوون اون نتونه این همه رنج و عذاب رو تحمل بکنه. در 

 نتیجه خودش رو خالص کرد.

 ننه جمله اش که تمام شد سرش را پائین انداخت و دیگر چیزی نگفت.

 مجیدی پرسید:

حاال به فرض این که جیران عاشق سهراب بوده و با توجه به حادثه ای که پیش اومده نتونسته غم اونو تحمل بکنه  _

 و دست به خودکشی زده خوب، تا این جا درسته. ستاره برای چی خودکشی کرده؟

وع رو به هیچ کس نوه ام ستاره گذشته از این که با جیران دوست بود، عاشق سهراب هم شده بود، اما این موض _

نمی گفت. با این که جیران گاه و بیگاه، بعضی از حرفاشو به ستاره می گفت، اما ستاره چیزی به جیران نمی گفت تا 

این که خودش یه شب که پیش من اومده بود تا بخوابه غیر مستقیم درباره سهراب حرف زد. خیلی دلش می 

بده، من کم کم متوجه محبت عجیب اون نسبت به سهراب شده خواست که سهراب به اون هم خوندن و نوشتن یاد 

بودم دلم از اون جهت بیشتر برای ستاره می سوزه که نوه بیچاره ام نمی تونست مستقیما به سهراب بگه که دوستش 

داره، چند بار تصمیم گرفت که به سهراب بگه، اما چون می دونست جیران هم سهراب رو دوست داره، این راز رو 

دلش نگه داشت. با این که چند بار به بهونه ای با سهراب توی دره زردماری تنها شده بود، اما اون جا هم نتونسته تو 

 بود حرف دلشو به سهراب بگه.

 مجیدی که به دیوار تکیه داده بود از ننه گل طال پرسید:

 جیران و ستاره راز دلشون رو به همدیگه گفته بودند؟ _
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از این که ارباب کریم رو بازداشت کردند همه می دیدند که این دو همیشه با هم اند و لحظه  درست سه روز بعد _

ای یکدیگه رو رها نمی کردند تو این مدت راز دلشون رو برای همدیگه تعریف می کردند و نقشه می کشیدند که 

 خودکشی بکنند.

 آنچه را که می خواست نتوانست پیدا کند. مجیدی حرف های ننه گل طال را پیش خود تجزیه و تحلیل کرد، اما

 به نظر شما ممکنه ارباب کریم، سهراب رو کشته باشه. _

 ننه گل طال سرش را باال گرفت و گفت:

ایمان چند ساله ام رو معامله می کنم که ارباب کریم قاتل سهراب نیست. ارباب کریم با این که از لحاظ مالی وضع  _

یه کودک معصومه، اون آزارش به یک مورچه هم نمی رسید اون قدر دل رحم و مهربون  خوبی داره، اما دلش مثل

 بود که تا حاال کسی صدای بلندش رو نشنیده بود. گذشته از این، اون سهراب رو مثل پسرش دوست داشت.

 مجیدی پرسید:

 تو نمی دونی یا نشنیده ای که ممکنه پای کس دیگه هم در میون بوده باشه؟ _

 اهلل من شخص به خصوصی رو نمی شناسم.و _

 تو ندیدی یا از هیچ کس نشنیده ای که از این بابت کسی پدر جیران رو تهدید کرده باشه؟ _

 نه، اصال چیزی درباره این موضوع نشنیده ام. _

 درباره سهراب هم چیزی نشنیده ای که مورد تهدید قرار گرفته باشه؟ _

 نشنیده ام.چی بگم. من تا حاال چیزی  _

مجیدی که دیگر سؤالی نداشت از ننه گل طال خداحافظی کرد و یه راست خودش رو به گروه تحقیق رسوند و اونا رو 

دید که هم چنان مشغول کار بودند. هنوز آفتاب کامال غروب نکرده بود که اونا دره زردماری رو ترک کردند و به 

 دادسرا رفتند.

بعد از نیمه شب را نشون می داد. مجیدی  54/8کامال تاریک شده بود و عقربه ساعت وقتی که به شهر رسیدند هوا 

 بعد از خوردن شام مختصری به خواب رفت.

مجیدی آن شب خواب عجیبی دید. او خودش را در صحرائی دید. بازپرس از او می خواست مطلبی را روی صفحه 

نقطه ای اشاره کرد که حدود یک صد متر با آنها فاصله  کاغذ بنویسد، اما کاغذی در اختیارش نبود. بازپرس به

اون جا، اون جا یه برگ کاغذ سفید می بینم برو و اون کاغذ رو بیار تا مطلبی رو که می  "داشت، به مجیدی گفت: 

 مجیدی به سمت کاغذ رفت تا آن را بردارد و بیاورد، اما دید کاغذ کنار محوطه دایره ای "خوام توی اون بنویسم.

شکلی است که داخل آن محوطه شخصی را دفن کرده اند، اما مرده تا سینه در خاک فرو رفته و سر و دستهایش 

بیرون از خاک بود. دست هایی چنگال داشت. مجیدی از دیدن این منظره وحشت کرده بود. بازپرس از دور فریاد 

غذ را برداشت و به سرعت از آن جا دور شد، مجیدی خم شد و کا "مجیدی چرا معطلی؟ کاغذ رو بردار و بیا! "زد: 

ولی کاغذ به شکل پوست گربه ای درآمد که تازه از تن گربه درآورده باشند. خودش را بازپرس رساند ولی قبل از 

 این که بازپرس سر از ماجرا دربیاورد، از خواب پرید.

کشید، اما این دفعه کسی او را صدا زد و  به خودش آمد و فهمید که خواب دیده، چشمهایش را مالید و دوباره دراز

 گفت:

 مجیدی! مجیدی! _
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او سعی کرد صاحب صدا را ببیند، اما موفق نشد حتی نتوانست تشخیص دهد که چه کسی او را صدا می زند. از جایش 

 بلند شد روی سکوی حیاط نشست، اما این صحنه وحشتناک در خاطرش بود.

یاید. وارد حیاط شد و کمی قدم زد. می خواست داخل اتاقش شود، اما می ترسید، در ناچار شد از سکوی حیاط پائین ب

حیاط را باز کرد و خودش را به خیابان رسوند و تا صبح قدم زد. بعد از خوردن صبحانه در یکی از قهوه خانه ها به 

 دادسرا برگشت.

ین کاری که کرد فورا با بازداشتگاه تماس به دنبال مجیدی، بازپرس هم وارد دادسرا شد و پشت میزش نشست. اول

گرفت و متهم را خواست. قیافه بازپرس نشان می داد که شب آرامی نداشته. چند دقیقه بعد متهم ارباب کریم را با 

 دست بند وارد بازپرسی کردند.

 بازپرس طبق معمول به مأمور گفت:

 همی رو این جا می یاری اول دست بندش رو باز کن.دست بند متهم رو باز کن، چند بار بهت گفته ام وقتی مت _

مأمور ضمن ادای احترام با کلیدی که همراهش بود دست بند را از دست های متهم باز کرد و بیرون از اتاق 

 بازپرسی، جلوی در ایستاد.

 بازپرس با پاسگاه تماس گرفت و با فرمانده پاسگاه درباره دست بند زدن متهمان تذکراتی داد.

یم ارباب کر "ارباب کریم روی صندلی نشست و منتظر بازجوئی ماند. مجیدی نزدیک بود فریاد بزند و بگوید: 

اما سکوت کرد. هرگاه به چشم های متهم نگاه می کرد دلش می  "دخترت جیران همراه با ستاره خودکشی کرده!

 تلخی بود که از دخترش داشت. خواست چیزی از چشمهای او بیابد، دیدن چشم های متهم یاد آور خاطرات

 بازپرس زیر چشمی نگاهی به مجیدی انداخت و بعد شروع به بازجوئی کرد:

 س: ارباب! شما فکر نمی کنید که سهراب ممکنه دشمنی داشته و شما از اون بی خبر بوده اید؟

 متهم که امروز سر حالتر به نظر می رسید جواب داد:

قدر مهربون بود که هیچ کس نمی تونست باهاش دشمنی بکنه. هر مشکلی که براش آقای بازپرس، این پسر اون  _

به وجود می اومد با لبخند زدن حل می کرد. اصال کینه ای از کسی توی دلش نبود. توی این چهار سال که به عنوان 

چنین فکری  چوپون برای من کار می کرد هیچ وقت اون رو به چشم یک چوپون نگاه نمی کردم. حیفم می اومد

درباره اش بکنم، همیشه احساس می کردم که سهراب مثل پسرمه، براش آرزوها داشتم، حقیقت اش می خواستم 

اون رو داماد خودم بکنم چیزی که منو بیشتر آزار می ده همینه که اون نه تنها آزارش به هیچ کس نمی رسید، بلکه 

ها و بارها اون رو امتحان کردم و فهمیدم ای پسره یتیم لیاقت تا اون جا که می تونست به همه کمک می کرد. من بار

داره که داماد من بشه، برای همین موضوع معافی اون رو درست کردم می خواستم اون روز توی ایل و مال بعد از 

 پایان جشن با صدای بلند این موضوع رو به همه بگم که سهراب دیگه چوپون من نیست بلکه پسر و داماد منه.

 تا حاال گرگ ها به گله ات زده بودند؟ _

بله، نه تنها به گله من، بلکه به گله خیلی ها زده اند، حمله به گوسنفدا یه امر عادیه و این موضوع برای ما اون  _

قدرها مهم نیست که براش اهمیتی قائل بشیم. خود من چند بار به سهراب سفارش کرده بودم که اگه گرگ ها به 

ل خودتو نجات بده. و به خاطر گله جونت رو به خطر ننداز، همه همین کار رو می کنند. مخصوصا که گله زدند او

سهراب برام خیلی اهمیت داشت و عزیز بود، خداوند سه تا پسر به من داده بود که هیچ کدوم از اونا به یک سالگی 

سرم رو از من گرفت در عوض سهراب رو به نرسیدند و مردند، تنها یک دختر برام باقی موند وقتی خداوند سه تا پ
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زندگی ام آورد. در برابر سهراب که مثل یک تیکه جواهر بود مال و منال و گوسفند ارزشی نداشت، اینو همه می 

دونستند که گوسفندای من در برابر سهراب برام اهمیتی نداشتند. من اگه حرف بزنم روش وامی ایستم و همه منو به 

 ه شخص زبون بازی نیستم.خوبی می شناسند ک

 بازپرس با حوصله تمام به حرف های ارباب کریم گوش می داد. بعد از پایان دفاعیات متهم، بازپرس گفت:

 از قرار معلوم دخترتون خیلی بهتون عالقه داره! _

 متهم وقتی اسم دخترش رو شنید یکه خورد و پرسید:

 شما از حال دخترم خبر دارین؟ _

دخترت از دوری ات کمی مریض شده، شنیده ام آوردنش بیمارستان برای مداوا حاال نمی دونم حالش  کم و بیش، _

 بهتر شده یا نه؟

 متهم با وسواس کامل از بازپرس پرسید:

تو رو به خدا بهم بگین، حال دخترم چطوره؟ زیاد که مریض نیست، حاال حالش چطوره؟ خدا فقط همین یه دختر  _

 که مثل چشم های خودم دوستش دارم.رو برام گذاشته 

 بازپرس لبخند کمرنگی زد و گفت:

 حاال به فکر خودت باش و همسرت، فعال خودت رو زیاد ناراحت نکن! _

 دخترم حاال بیمارستانه؟ اگر بستری اش کرده اند به من اجازه بدین من مالقاتش برم. _

 به من خبر داده اند که دخترت رو مرخص کرده اند. _

 بعد برای این که متهم رو از فکر دخترش بیرون بیاره پرسید:

 تو کسی رو داری که ضامنت بشه؟ _

 متهم که هنوز توی فکر دخترش بود جوابی نداد، بازپرس دوباره پرسید:

 ضامن نداری ضمانتت رو بکنه؟ _

 متهم که به وضعیت عادی برگشته بود جواب داد:

 اومده اند تا اگه برای آزادی ام سند الزم باشه بذارن. چرا، چند نفر از ایل و مال _

 بازپرس گفت:

 بگین کسی که سند داره بیاد تو. _

 متهم از جای خودش بلند شد در بازپرسی را باز کرد و صدا زد:

 جعفر قلی! _

 بعد از مدتی جعفر قلی وارد بازپرسی شد بازپرس از او پرسید:

 کریم آزاد بشه؟ تو حاضری سند بدی تا ارباب _

 حعفر قلی با قاطعیت جواب داد:

 بله آقای بازپرس، حاضرم. _

 بازپرس برگ جداگانه ای گرفت و با دستخط خودش نوشت:

به این وسیله قرار بازداشت موقت سابق الصدور، فک، و قرار آزادی متهم به توثیق وثیقه به مبلغ یک میلیون ریال  "

 "صادر می شود.
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 .بازپرس ..
 

 یکی دو نفر دیگر از دوستان ارباب کریم وارد بازپرسی شدند و ضمن تشکر از آزادی متهم پرسیدند:

 باالخره دستگیرتون شد سهراب رو چه کسی به قتل رسونده؟! _

 بازپرس نگاهی به مجیدی کرد بعد به آن مرد گفت:

 تا اون جا که این بازپرس متوجه شده، سهراب خودکشی کرده!! _

 رد رو به بقیه کرد و گفت:م

 آقای بازپرس عقیده داره که سهراب خودکشی کرده! _

 همه بعد از خداحافظی از بازپرسی از دادسرا بیرون رفتند جعفر قلی کمی بعد وارد بازپرسی شد و گفت:

 می خوام خواهشی از شما داشته باشم. _

 بازپرس که ایستاده بود پرسید:

 بفرمائید! _

 ه متوجه شدین ارباب کریم گناهی نداره و بی تقصیره اجازه بدین دست تون رو ببوسم!حاال ک _

 بازپرس خندید و گفت:

احتیاجی به این کار نیست ما وظیفه ای داشتیم که انجام داده ایم تازه باید از ارباب کریم و از همه شما عذر خواهی  _

 زود متوجه حقیقت شدم.بکنم که اونو چند روز بازداشت کردم، اما شکر خدا 

 مرد در حالی که عقب عقب می رفت گفت: 

 خدا عمر شما رو زیاد بکنه. _

 کمی بعد، دادستان وارد بازپرسی شد و ضمن سالم و علیکی پرسید:

 آقای بازپرس چه خبرها؟ _

 متهم رو با وثیقه آزاد کردم. _

 اش رو ازش بگیریم.وقتی متهمی بی تقصیره، ما حق نداریم دقیقه ای آزادی  _

 بازپرس لبخندی زد و گفت:

 حق با شماست! _

 دادستان گفت:

 برنامه آینده چیه؟ _

 چند روز صبر می کنیم تا آب ها از آسیاب بیفته. _

 بازپرس رو به مجیدی کرد و گفت:

 اوراق تحقیقاتی تون رو بدین ببرم خونه ام، شب ها مطالعه بکنم. _

 مجیدی خندید و گفت:

 منظورتون به قول آقای دادستان، رمان منه؟ _

 بازپرس گفت:
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 بله، همون رمان رو می گم. _

 مجیدی از کشوی میزش، پوشه حاوی تحقیقات را برداشت و به دست بازپرس داد.

 

 پایان فصل دهم

  1 -11فصل 
 

هراب در کشوی میز بازپرس بود، از آزادی ارباب کریم و مرگ جیران و ستاره یک هفته می گذشت و پرونده قتل س

 هدف بازپرس از وقفه یک هفته ای این بود که خودکشی سهراب در منطقه جا بیفتد.

مجیدی ناراحت به نظر می رسید سوال های زیادی از بازپرس داشت آقای قزلباش طی چند روز گذشته آرام و قرار 

 نداشت، مجیدی از بازپرس پرسید:

 برنامه آینده مون چیه؟ _

 بازپرس جواب داد:

شاید مجبور بشیم شیوه های قضاوت و بازجوئی رو عوض بکنیم تا به نحوه گردش به کار پرونده، مسلط بشیم. با  _

 این روشی که در پیش گرفته ایم نه تنها به جایی نخواهیم رسید بلکه به مهارت خودمون هم شک خواهیم کرد.

روز اخیر فکر می کرد که با مرگ سهراب و زندانی شدن ارباب کریم و  مجیدی ساکت بود، به روند پرونده در چند

مرگ جیران و ستاره لطمه زیادی به روحیه اش وارد کرده بود. قتل سهراب، درگیری فکری زیادی برای این دو نفر 

د و انجامبه وجود آورده بود، بازپرس عقیده داشت این جریان را می شود طوری طراحی کرد که به کشف رمز قتل بی

 به آنها نیروی الزم را برای ادامه تحقیقات بدهد.

 این روزها مجیدی در فکر و رؤیای خودش بود، بازپرس از اون پرسید:

 آقای مجیدی، به چی فکر می کنی؟ _

 مجیدی سرش را باال گرفت و گفت:

موفق  م و قبول بکنیم که توی این راههرچه فکر می کنم عقلم به جائی نمی رسه. فکر می کنم ما باید واقع بین باشی _

نمی شیم، از یه طرف بعد از قبل سهراب، بدون آگاهی کامل، ارباب کریم رو بازداشت کردیم و بعد از چند روز 

آزادش کردیم، همزمان با آزادی ارباب کریم دو دختر بی گناه هم خودشون رو کشتند، حاال چه راهی پیش روی 

 برعکس اون یکی پرونده ما به بن بست رسیده ایم!ماست، باید قبول بکنیم که 

 بازپرس خنده ای کرد و گفت:

اما عقیده من مثل عقیده تو نیست، آیا واقع بین بودن به این معنی یه که ما دست روی دست بذاریم؟ اعتقاد به این  _

ه نصیب ما شده به نظر من شکست بکه کاری از دست ما برنمی یاد ما رو به جایی نمی رسونه، ناکامی هائی که تا حاال 

حساب نمی آید، فقط با این فکر و خیال ها خودمون رو زندونی می کنیم و این طوری شهامت کار کردن رو از دست 

 می دیم. 

 مجیدی همه حواسش به بازپرس بود، بازپرس ادامه داد:

 که از اون بی خبریم. با واقع بینی مشکلیعلت این که تا حاال موفق نشده ایم شاید اینه که نقطه ضعفی در ماست  _

حل نمی شه، بلکه اعتقاد به این تصور که باالخره راهی برای کشف رمز قتل وجود داره، می تونه ما رو به هدف مون 
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برسونه، اگه به قول شما ما به این نقطه برسیم که واقعا از دست ما کاری بر نمی یاد اولین گناهش اینه که خون 

اهی هدر می ره، نمی شه به خاطر پیدا نکردن قاتل در بازپرسی رو به روی خودمون ببندیم و بریم پی جوون بی گن

 کارمون.

 اگه باز هم اشتباه بکنیم چی؟! _

 اگه اشتباه بکنیم بهتره که هیچ کاری نکنیم، باالخره قاتل رو پیدا می کنیم! _

 مجیدی با حالت ناامیدی گفت:

می خورم، شاید قضاوت عجوالنه من باعث می شه اون صبر و تحملی که یک بازپرس باید من به درد بازپرسی ن _

داشته باشه، نداشته باشم و علت دیگه اش شاید اینه که وقتی در کاری موفق نمی شم، حس بدبینی به سراغم میاد و 

 باورم می شه که به درد قضاوت نمی خورم.

 کارش تکیه داده بود گفت: بازپرس در حالی که آرنج هایش را روی میز

الزم نیست این فکر و خیال ها رو بکنی، اشکال کار تو اینه که فکر می کنی تااندازه معینی تحمل و مهارت داری. در  _

حالی که کار بازپرسی باالتر از این حرفاست، تو همیشه باید فکر بکنی که بیش از ظرفیت خودت خالقیت داری، نه 

 حاال فکر می کردی!به اندازه اون چه تا 

 مجیدی به صندلی کارش تکیه داد و گفت:

 من فقط به نتیجه کار فکر می کنم نه به کاری که انجام دادم. _

در این دنیا، همیشه افراد شایسته و الیقی هستند که فقط به دلیل نداشتن اعتماد به نفس کافی موفق نمی شن،  _

 اعتماد به نفس برای زندگی الزمه.

 س لحظه ای تأمل کرد و ادامه داد:بازپر

درسته که در مورد زندانی کردن ارباب کریم اشتباه کردیم، اما این دلیل نمی شه که راه های بعدی رو ببندیم و  _

 کارمون رو محدود بکنیم. اگه این کار رو بکنیم باید دست از کار بکشیم.

 مجیدی پرسید:

 وه کشف جرائم استفاده بکنیم؟آقای بازپرس، ما می تونیم از همون شی _

 بازپرس گفت:

 یکی از راه هاش ممکنه همینی باشه که شما می گید! _

 مجیدی خودش رو به سمت بازپرس کشوند و گفت:

گاهی فکر می کنم توی این پرونده عوامل مختلفی بوده که به هم ربط داشته و باعث شده ما نتونیم رمز این جنایت  _

 رو کشف کنیم!

ین درست نیست که ما، نارسایی هامون رو ناشی از وقایع و عواملی بدونیم که در اطراف ما هست، این حوادث ا _

 نیستند که مسیر ما رو تعیین می کنند. بستگی به این داره که ما حوادث رو چه جوری معنی بکنیم.

 بازپرس از جای خودش بلند شد و به سمت میز مجیدی رفت و گفت:

ن سؤالی که می تونیم بپرسیم اینه که آیا کسی که سهراب رو به قتل رسونده منفعتی عایدش می شده؟ حاال اولی _

سودی که از قتل سهراب نصیب قاتل می شه شاید این باشه که اونا سر یه موضوع، باهم درگیری داشته اند، سؤال 

 حل می شده؟اینه که این موضوع و یا اون مسئله حاد چی بوده که فقط با کشتن سهراب 
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 مجیدی به فکر فرو رفت و نتوانست جواب بازپرس را بدهد، بازپرس ادامه داد:

قضاوت درست، حاصل تجربه ها و اطالعات ماست، افراد موفق کسانی هستند که بیشتر از دیگران تجربه و مهارت  _

 دارند و می دونند در هر زمینه، چه عواملی موجب موفقیت یا ناکامی می شه.

پرس در حالی که مجیدی را متحیر کرده بود سر جایش نشست، او مسؤلیت این پرونده را به عهده داشت، باز

موضوعی که بازپرس با آن درگیر بود سؤاالتی بود که بازپرس با آنها رو به رو بود و زمانی موفق می شد که در 

و جوابهای بهتری دریافت کند. سؤاالت متعدد ارتباط با این پرونده و کشف رمز قتل، سؤاالت تازه ای از خود بپرسد 

 و فراوانی که او را به هدف نزدیک کند.

ی اساس _ایرج قزلباش  _حاال که ارباب کریم آزاد شده بود و ستاره و جیران خودکشی کرده بودند برای بازپرس 

 ترین سؤال این بود که چگونه می توان قاتل سهراب را پیدا کرد و به عدالت سپرد؟

  8-11صل ف
 

 فرمانده پاسگاه مهرگان:

به محض دریافت این دستور، به طور کامال محرمانه و غیر محسوس، از تمامی طوایف و ایل و مالی که امسال برای 

چرای دام خود، به مناطق سردسیری، از جمله دره زردماری، یانچشمه، دولت آباد، چهل چشمه دره باال، چهل گرد، 

... آمده اند تحقیقات مفصلی با همکاری کادر مجرب و کارآزموده به عمل بیاورید، بررسی اطراف چشمه دیمه و 

نمایید که از ده روز قبل تا حاال کسی از ایل و مال به طور ناگهانی و غیر منتظره ای اقدام به جابه جائی کرده اند یا 

کی که ترکیب حرکت آن ها در یک کرو خیر؟ نتیجه تحقیقات را سریعا به این بازپرسی گزارش بکنید بدیهی است

 تنظیم بشود.

دستور اکید داده می شود که تحقیقات کامال سری بوده و حقوق ایالت هم مثل همیشه و طبق قانون کامال مراعات 

 شود.

 

 بازپرس: ایرج قزلباش

 

ت احترام می کرد با دسیک هفته بعد، شخص فرمانده پاسگاه وارد بازپرسی شد و در حالی که با دست راستش ادای 

چپ، پاکتی را که حاوی گزارش مفصلی بود تقدیم بازپرسی کرد و به احترام بازپرسی به صورت خبردار ایستاد تا 

 این که آقای قزلباش به او تعارف کرد:

 ستوان بفرمائید بنشینید! _

 ستوان در حالی که خبر دار ایستاده بود، جواب داد:

 !در خدمتم جناب بازپرس _

 بازپرس با دستش دوباره تعارف کرد:

 بفرمائید راحت باشید! _

ستوان با ادای احترام مجدد، روی یکی از صندلی ها نشست، آبدارچی دادسرا هم در یک سینی چند استکان چای به 

 حاضرین تعارف کرد. بعد از صرف چایی، بازپرس پرسید:

 ستوان چه خبر؟ _
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ز خط سیر ایل و مال ها تهیه کردم و کوچک ترین شایعات رو هم ندیده نگرفتم. بنده به دستور شما گزارشی ا _

 افراد خبره پاسگاه هم اطالعاتی درباره این موضوع به هم می دن.

 ادامه بدین. _

جناب بازپرس! ضمن این که خودم حقوق ایالت و طوایف رو رعایت می کنم، آموزش هایی درباره این موضوع به  _

پاسگاه داده ام که حقوق مردم رو رعایت بکنند. همچنین ترتیبی داده شده که همیشه مأموریت ها کامال افراد خبره 

 محرمانه انجام بشه.

 بازپرس ضمن برداشتن استکان چایی گفت:

 کار دیگه ای نمونده که انجام بدین؟ _

 خیر قربان. _

 بازپرس گفت:

 شما هم با دو سرباز مسلح نزدیک کوه سبز منتظر ما باشید. من و آقای مجیدی فردا صبح به منطقه می ریم _

 ستوان از جایش بلند شد و گفت:

 هر چه شما بفرمائید در خدمتیم. _

 اون جا می بینم تون. _

 بله قربان! _

 بازپرس پرسید:

 صبح از این جا حرکت بکنیم چه قدر طول می کشه که به کوه سبز برسیم؟ 2اگر ما ساعت  _

 ت ساعت قربان!هف _

 بازپرس با تعجب پرسید:

 هفت ساعت! راهی نیست که بشه زودتر به اون جا رسید؟ _

 نه قربان! تازه این راه، نزدیک ترین راهه. _

 بازپرس جوابی نداد، ستوان اضافه کرد:

 اگه اجازه بدین منم با شما بیام. _

 بازپرس جوابی نداد ستوان بازهم ادامه داد:

دن به کوه سبز، راه های مختلف و گمراه کننده ای پیش روتون هست اگه راننده تون جاده ها رو نشناسه تا رسی _

 ممکنه راه رو گم کنید، به همین خاطر گفتم که خدمت تون باشم.

 بازپرس جواب داد:

اگه همراهمون  اشکالی نداره، ظاهرا برای رفتن به مدخل کوه سبز به یک راهنما احتیاج داریم، ممنون می شم _

 باشید!

 در خدمت تون هستم قربان. _

 بعد از مدتی از جایش بلند شد و گفت:

 جناب بازپرس اگه امری ندارین، از خدمت تون مرخص بشم؟ _

 بازپرس گفت:
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 وعده ما ساعت هشت صبح فردا، همین جا! _

 ه فردا دو نفر رو به اون جا بفرستند.من االن می رم گروهان مرکزی و برای پاسگاه مهرگان بی سیم می زنم ک _

 ستوان ضمن ادای احترام از بازپرسی بیرون رفت.

رأس ساعت هشت صبح فردا، گروه تحقیق به سمت محل مورد نظر حرکت کردند. تقریبا هفت ساعت طول کشید تا 

و خت راه هم کمک می کرد. دباالخره به کوه سبز رسیدند. وجود ستوان نه تنها به آنها قوت قلب می داد بلکه در شنا

نفر از سربازان آن جا منتظر بودند. کمی جلوتر، قهوه خانه بین راهی بود، نهار را همان جا خوردند، فرمانده پاسگاه از 

 صاحب قهوه خانه مقداری آب گرم خواست تا بازپرس و مجیدی سر و صورتشان را بشویند.

را همان جا بمانند و صبح فردا خودشان را برای رفتن آماده بکنند. بعد از خوردن غذا، ستوان پیشنهاد کرد که شب 

 برای این که اگر می خواستند به ایل و مال برسند به شب می خوردند که جایی برای استراحت نبود.

گروه تحقیق، صبح زود از خواب بیدار شدند و بعد از خواندن نماز صبح و خوردن صبحانه به سمت محل مورد نظر 

 کردند.حرکت 

بود. آنها برای رسیدن به آن جا باید جاده پر پیچ و خمی را طی می کردند. به علت  "دره باال"مقصدشان جایی به نام 

 سرباالیی الستیک های ماشین سر می خورد و زمین را می کند و حرکت نمی کرد، ستوان به سربازان گفت:

 از ماشین پیاده بشین و ماشین رو هل بدین. _

 ان بالفاصله از اتومبیل پیاده شدند و ماشین را هل دادند.سرباز

 به خوبی دیده می شد. "رشید خان"گروه تحقیق به زودی به باالی تپه رسیدند طوری که سیاه چادر ایل و مال 

 آنها از کوه سبز سرازیر شده و به سمت چادرهایی مورد نظر رفتند. حدود نیم ساعت بعد به چادر ایل و مال رشید

خان رسیدند، آن جا حدود پنجاه، شصت چادر سیاه، در فاصله چهار، پنج متری همدیگر زده شده بود، وقتی به 

نزدیکی های چادر رسیدند متوجه شدند در ایل و مال رشید خان رفت و آمد زیادی هست طوری که این موضوع از 

 چشم بازپرس، ستوان و مجیدی دور نماند.

نظم زده بودند، چادر بزرگ کِرم رنگی برافراشته بودند که خیلی جلب توجه می کرد چادرها اغلب به طور نا م

مخصوصا نوارهای قرمز و آبی که به آن دوخته بودند به زیبایی و اهمیت آن می افزود. این قضیه توجه همه را جلب 

 کرده بود، بازپرس و همراهانش هنوز از ماشین پیاده نشده بودند که ستوان گفت:

 ر می کنم، اینا امروز جشن دارن!فک _

 بازپرس پرسید:

 نمی دونید این جشن رو برای چی گرفته اند؟ _

 به زودی متوجه می شیم. _

 حدود بیست متر مانده به چادرهای ایل و مال، ستوان به راننده گفت:

 همین جا نگه دار! _

  5-11فصل 
 

 شد. ستوان به سربازان گفت:راننده پایش را روی ترمز گذاشت و ماشین متوقف 
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فعال از جیپ پیاده نشید، حرکت شما نباید طوری باشه که جلب توجه بکنه. ممکنه ما این جا به مشکلی بربخوریم  _

 شما باید این جا بمونید و آمادگی تون رو حفظ بکنید.

دم های شمرده به سمت چادری بعد از توقف کامل جیپ، بازپرس به همراه مجیدی و ستوان از آن بیرون آمدند. با ق

که رنگ آن روشن بود حرکت کردند. در این چادر، حدود پانزده نفر از بزرگان ایل و مال به عنوان مهمان نشسته 

 بودند، با این که تازه واردین را دیدند، اما توجهی به آنها نکردند و مشغول کار خودشان بودند.

شید خان نداشتند مرد بلند قدی که کاله روشن بر سرداشت مشغول پک حاال این سه نفر فاصله چندانی با چادر ر

 زدن به قلیان و خوش و بش کردن با مهمانها بود.

 با دیدن اعضای گروه تحقیق زیاد تعجب نکرد، بعضی ها فقط نیم خیز شدند و دوباره سر جای خود نشستند.

 ستوان جلوتر از بازپرس گفت:

 سالم رشید خان! _

 که سعی می کرد حفظ ظاهر بکند گفت: رشید خان

 سالم سرکار، برامون مهمون آوردین؟ _

 ستوان نگاهی به بازپرس و مجیدی کرد و جواب داد:

 ای، همچین! _

 رشید خان هم چنان که نشسته بود، به زبان لری گفت:

 آ ... خیلی خوش اوویدی برِ ما )آقایون بر ما خیلی خوش آمدید!( _

 زد، بازپرس به چادر خان نزدیک شد و پرسید:ستوان حرفی ن

 رشید خان مهمون دارین؟ _

 رشید خان متوجه سؤال بازپرس نشد و فکر کرد او می گوید:

 مهمون نمی خواین؟! _

 برای همین جواب داد:

 اِی ما، در خدمتیم، بفرمائید مِنِ چادر! _

 بازپرس حرفی نزد، مجیدی پرسید:

 ما هم مهمونیم؟ _

 ید خان که نمی دانست آنها برای چه کاری آمده اند برای این که خیالشان را از هر جهت راحت کند، گفت:رش

 چه مو آی، سیت یارم! )چه کاری از من بر می یاد(؟ _

بازپرس معموال ساکت بود، چون نمی خواست منظور خودش را به این زودی بگوید. ستوان اطرافش را نگاه کرد و 

 پرسید:

 رتون، منوچهر رو نمی بینم.پس _

 خان نگاهی به اطرافش کرد و جواب داد:

 ایما، کُرّم رَعد منه اسب سوواری )پسرم رفته اسب سواری(! _

 یکی از مهمانها که مرد الغر اندام و سیاه چرده ای بود از ستوان پرسید:

 سرکار برای چی این سؤال ها رو می پرسید؟ _
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 ب داد:ستوان با بی اعتنائی جوا

 بعدا می فهمید! _

 مجیدی از خان پرسید:

 می بینم، امروز جشن مفصلی گرفته این؟ _

 مرد جواب داد:

 با امروز، سه روزه که جشن گرفته ایم، این جشن با مسابقه اسب سواری، تموم می شه! _

 مجیدی پرسید:

 جشن برای چیه؟ _

 مرد گفت:

ی منوچهر، پسر خان پیش اومده بود، برطرف شده به همین خاطر، خان شکر خدا مشکلی که چند وقت پیش برا _

 جشن گرفته.

 مجیدی پرسید:

 چه مشکلی برای پسر خان پیش اومده بود؟ _

 پسر خان می بایست می رفت گرمسیری، شکر خدا همه چیز به خیر و خوبی گذشت!! _

 مجیدی پرسید:

 ؟چطور شده منوچهر در فصل گرما گرمسیری رفته _

)منطقه ای است در مسجد سلیمان(. بعد از یکی دو هفته که  "انوروالل"همین طوری تصمیم گرفت بره طرف  _

 مشکل اش برطرف شد دوباره برگشت.

 بازپرس پرسید:

 تو از کجا می دونی که مشکل منوچهر برطرف شده؟ _

 ه هم می رسه!کسانی هستند توی ایل و مال ها رفت و آمد دارند، خبرها خیلی زود ب _

 بازپرس از رشید خان پرسید:

 شما حدود سه هفته پیش همه ایل و مال تون رو بی جهت از اطراف یانچشمه به سمت دره باال، حرکت دادین، چرا؟ _

 رشید خان که از سؤال بازپرس ناراحت شده بود از ستوان پرسید:

 سرکار ایشون کی اند که برام تکلیف تعیین می کنن؟ _

 ان هم چنان که زیر چشمی به رشید خان نگاه می کرد جواب داد:ستو

 ایشون آقای قزلباش، بازپرس این شهراند! _

رشید خان و مهمانها به احترام بازپرس از جای خودشان بلند شدند و ادای احترام کردند. رشید خان چند قدم به 

 ه چادرش بیاید.سمت بازپرس برداشت و خودش را به او رساند و خواهش کرد که ب

بعد از این که بازپرس و دستیار جوانش مجیدی و ستوان وارد چادر شدند، رشید خان از این که قبال آنها را نشناخته 

 بود عذرخواهی کرد و اعالم کرد که آماده هر نوع همکاری هست.

 بازپرس برای ارتباط بیشتر با خان و افرادش با خوشرویی با او رفتا کرد.

 این که چای و شیرینی به آنها تعارف شد بازپرس سؤال قبلی اش را تکرار کرد و پرسید:بعد از 
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 چه طور شد تصمیم گرفتید به طور ناگهانی به دره باال بیاین؟ _

 خان جواب داد:

 ما هر وقت که علفزارهای منطقه ای تموم بشه به مرتع دیگه ای می ریم! _

 بازپرس پرسید:

اومدن از مراتع یانچشمه حدود یکصد و شصت کیلومتر راه رو به سرعت طی کرده این تا به این  شما بعد از بیرون _

 جا برسین، این همه سرعت برای چی بود؟

 رشید خان کمی ساکت شد، اما مرد دیگری که قد نسبتا کوتاهی داشت جواب داد:

 مگه تغییر مکان ایالت ایراد داره؟ _

 ت:بازپرس نگاهی به او کرد و گف

 اصال ایرادی نداره، شما آزادید هر جا که دوست داشته باشید برید، اما جواب سؤال من این نبود. _

 مرد قد کوتاه گفت:

 خان که توضیح دادند، شما متوجه نشدین؟ _

 بازپرس جواب داد:

 قانع بکنه! جواب رشید خان منو قانع نکرد، من دنبال دلیل قانع کننده می گردم و رشید خان باید منو _

 مرد پرسید:

 شما چه طوری قانع می شید؟ اگه به ما بگید چه طوری قانع می شید من قانع تون می کنم! _

 ستوان گفت:

 مراتع نزدیک تری اون جا بود شما برای چی این جا اومدین؟ _

 مرد گفت:

 من منظور شما رو نمی فهمم، ما فقط با دستور رشید خان این جا اومدیم. _

درهمین موقع جوون اسب سواری وارد محوطه چادرنشین ایل و مال شد، با چابکی از اسب پیاده شد، بعد یکی از 

 افراد ایل، طناب اسب را از پسر خان گرفت. پسر خان به سمت چادر رشید خان آمد، اما با دیدن ستوان یکه خورد.

 نمی گفتند. بازپرس و ستوان حرکات پسرخان را زیر نظر داشتند، اما چیزی

 رشید خان رو به بازپرس کرد و گفت:

 ایشون منوچهر پسر من هستند و دارن برای مسابقه اسب دوانی تمرین می کنن. _

 بازپرس با نیشخند پرسید:

 تیر انداز هم هستند؟ _

 دو سه نفر از مهمان های خان از این سؤال بازپرس خنده شان گرفت یکی از آنها جواب داد:

 یل و مال اگه کسی تیراندازی بلد نباشه، نمی تونه گله داری بکنه!تو ا _

منوچهر وقتی متوجه این حرفها شد قبل از این که بقیه بدانند بالفاصله از چادر بیرون آمد و به سمت اسب رفت تا 

 فرار کند و دستگیر نشود. 

شسته بودند اشاره کرد که منوچهر را مجیدی لحظه ای بعد از چادر بیرون آمد و به دو سرباز که داخل جیپ ن

 دستگیر کنند.
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آن دو با چابکی و در یک چشم به هم زدن، از جیپ پائین آمدند، منوچهر قبل را قبل از این که سوار اسب شود 

دستگیر کردند و به سمت چادر خان، نزد بازپرس و ستوان آوردند و مسلح و آماده باش پشت سر منوچهر 

 ایستادند.

 وقتی بازپرس را همراه ستوان دید چیزی نگفت و سرش را پائین انداخت.منوچهر 

 بازپرس پرسید:

 مثل این که از دیدن ما زیاد خوشحال نیستی؟ _

 منوچهر دستهایش را از دست سربازان رها کرد و در حالی که نفس نفس می زد روی زمین نشست.

 بازپرس پرسید:

 خونوادگی دیگه ای نداره که متعلق به خان یا پسرش باشه؟رشید خان غیر از این چادر، چادر  _

 ستوان جریان را از رشید خان پرسید، رشید خان جواب داد:

 من باید بدونم چی کار به چادر خونوادگی من دارین، من این جا آبرو دارم. _

 بازپرس گفت:

 علت اش رو بعدا می فهمی. _

 گفت:رشید خان یکی از افرادش رو صدا کرد و 

 با آقایون ) اشاره به بازپرس و ستوان( برو چادر ما. ببین اون جا چه کار دارن؟ _

بعد، بازپرس و ستوان با راهنمائی آن شخص به چادر سیاهی که در فاصله چهل متری آنها بود رفتند، به دستور 

بدون ریخت و پاش شروع شد.  بازپرسی و مراقبت ستوان، بازرسی از وسایل داخل چادر رشید خان با دقت و نظم و

در میان وسایل داخل صندوقچه بقچه ای بود. سربازان بقچه را به ستوان نشان دادند، بازپرس دستور داد آن را باز 

کنند، داخل بقچه پیرهن مردانه ای چهار خانه و آبی رنگ بود. سربازان به دستور بازپرس از منوچهر خواستند لباس 

 مردد شد نگاهی به پدرش کرد و از ستوان پرسید:خودشو دربیاره. منوچهر 

 چرا باید لباسمو در بیارم؟ _

 ستوان جواب داد:

 پسر جان، زیاد طول نمی کشه، پیرهنت رو در می آری، این یکی رو می پوشی. _

 منوچهر با اعتراض گفت:

 این پیرهن مال من نیست. _

 بازپرس به رشید خان نگاه کرد. رشید خان گفت:

 من نمی دونم این پیرهن مال کیه. _

 بازپرس با تشر پرسید:

 پس توی صندوق شما چه کار می کنه؟ _

 و ادامه داد:

 پوشیدن این پیرهن چه مشکلی ممکنه برای پسرتون به وجود بیاره؟ _

 رشید خان جوابی نداد، ستوان از رشید خان پرسید:

 اسه؟از اهل خونواده کسی ممکنه این پیرهن رو بشن _
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 رشید خان نگاهی به منوچهر کرد و جواب داد:

 ."سروگل"خواهرش  _

 بازپرس بالفاصله دستور داد تا همه به غیر از مجیدی و رشید خان جمع شوند. بعد به رشید خان گفت:

 همراه مجیدی دخترت سروگل رو بیار این جا، اما در باره این پیراهن چیزی بهش نگو! _

ساله ای که رنگ پریده ای داشت  10 -15یدی از چادر بیرون رفت، چند لحظه بعد دختر رشید خان همراه مج

 داخل چادر شد.

 بازپرس نزدیک سروگل رفت و پرسید:

 دخترم فقط به من بگو این پیراهن مال کیه و آخرین بار تن کی بوده؟ _

 سروگل بدون هیچ شک و تردیدی گفت:

 رم منوچهره!!!خوب معلومه، این پیرهن مال براد _

بازپرس او را مرخص کرد. چند لحظه بعد ستوان به همراه بقیه داخل چادر شدند، منوچهر پیراهن خودش را از تن 

 در آورد و به دستور بازپرس آن پیراهن را پوشید.

 بازپرس جلوتر رفت با دقت قسمت های پاره شده پیرهن را وارسی کرد، بعد به منوچهر گفت:

 ای ادامه تحقیقات همراه ما بیای دادسرا.تو باید بر _

 منوچهر که گیج شده بود گفت:

 اجازه می دین با خونواده ام خداحافظی بکنم؟ _

 بازپرس چون فکر می کرد که منوچهر ممکن است با این ترفند فرار کند، گفت:

 ممکنه خواهرات و مادرت با دیدن تو ناراحت بشن. _

 ی کن، اونا می تونند بیان شهر و تو رو ببینن.همین جا از پدرت خداحافظ _

 منوچهر سرش را پائین انداخت و حرفی نزد، رشیدخان جلو آمد و پسرش را در آغوش گرفت و گفت:

 آخه چرا ...؟ _

 بعد رو به بازپرس کرد و گفت:

اری کرده که اون رو تصدق تون برم، جون پسرم االن دست شماست، من نمی دونم اون چی کار کرده، اما البد ک _

می برین، شما رو به خدا اذیتش نکنید، پسرم منوچهر از چند ماه قبل چند بار تصمیم به خودکشی گرفته بود، اما 

 شکر خدا ما تونستیم به موقع نجاتش بدیم.

 قزلباش گفت:

 بهتون اطمینان می دم که با عدالت با اون رفتار می شه. _

هر و دو خواهرش سروگل و سمن گل از همسر دومش بودند. تنها کسی که از رشید خان سه زن داشت که منوچ

 جریان تا اندازه ای آگاهی داشت مادرش بود، اما او هم فقط در حد خیلی کمی از ناراحتی پسرش باخبر بود.

را به  مبازپرس و مجیدی با جیب دادسرا برگشتند و منوچهر را به ستوان سپردند تا فرمانده پاسگاه مهرگان مته

 بازداشتگاه موقت تحویل دهد و فردا صبح برای تحقیقات و بازجوئی به دادسرا اعزام شود.

 رشید خان با چشمان پر از اشک با بازپرس دست داد و از هم خداحافظی کردند.

 *** 
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 پایان فصل یازدهم

  1-18فصل 
 

دفتر بازپرسی نشسته بودند. بازپرس در صبح بود که بازپرس ایرج قزلباش و دستیارش مجیدی در  5/1ساعت 

 اولین اقدام به بازداشتگاه موقت تماس گرفت تا متهم منوچهر را برای ادای توضیحات به دادسرا اعزام بکنند.

 آنها تا رسیدن متهم وقت داشتند با هم حرف بزنند، بازپرس به مجیدی گفت:

د ماه پسرم روحیه خرابی داشته و حتی چند بار می آقای مجیدی، تو شنیدی که رشیدخان می گفت تو این چن _

 خواسته خودکشی کنه اما ما نجاتش دادیم؟

وقتی من اون جا بودم به طور جسته گریخته درباره این جریان چیزهائی شنیدم، منوچهر قبال ناراحتی های زیادی  _

 و بکنه.داشته و می خواسته خودش رو از اسب پایین بندازه، اما نتونسته این کار ر

 بازپرس پرسید:

به نظر تو، منوچهر چرا تا حاال خودشو نکشته؟ اگه می خواست واقعا خودکشی کنه خیلی راحت می تونست این کار  _

رو بکنه. اسلحه که همراهش هست و همین طور چیزای دیگه، خودکشی برای منوچهر خیلی ساده بود، چرا تا حاال 

 نتونسته این کار رو بکنه؟

 جواب داد:مجیدی 

 شاید دنبال انگیزه ای می گشته و انگیزه کافی برای این کار نداشته.  _

چرا اتفاقا انگیزه کافی برای خودکشی داشت، اون به سادگی می تونست خودش رو با هر وسیله ای راحت بکنه،  _

 ن و ستاره!!حتی با گیاه سمی که همه افراد ایل و مال این گیاه رو به خوبی می شناسند، مثل جیرا

 مجیدی ساکت شد بعد سرش رو باال گرفت و گفت:

 تو گفتی که منوچهر دالیل و انگیزۀ کافی برای کشتن خودش داشته، انگیزۀ اون چی می تونه باشه؟ _

متهم خودکشی رو جدی نگرفته برای این که فکر می کرده احتیاجی به این کار نیست. اون با اقدام به خودکشی و  _

 دیگرون چیزی از اونا می خواسته. ترسوندن

 مجیدی گفت:

 چی از دیگرون می خواست؟ _

 شما باید این چیزا رو بدونین. _

 آقای بازپرس به سؤال من جواب ندادین. _

 من فقط حدس زدم. _

 بازپرس ادامه داد:

 د اقدام به خودکشی میخیلی ها هستند که نمی توانند شکست رو تحمل بکنند اونا که روحیه ضعیف تری دارن _

 کنند. اما وقتی نور کمرنگی از امید و آرزو تو دلشون پیدا می شه، دیگه نمی خوان خودکشی بکنند.

 مجیدی که از حرف های بازپرس هیجان زده شده بود گفت:

 حرف های شما مثل یک معما می مونه! _

 بازپرس خندید و گفت:
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رشید خان به دنبال رسیدن به آرزویی بوده که براش جنبه حیاتی داشته، اما البته طرح این معما قطعی نیست، پسر  _

نمی تونه به آرزوی خودش برسه. اون برای جبران این ناکامی اقدام به خودکشی می کنه، اما می بینه که این کار 

ر رشید ین ببره. پسساده ای نیست. فکر خوبی به سرش می زنه و سعی می کنه عامل ناکامی رو بشناسه و اون رو از ب

 خان اغلب توی چنین شرایطی بوده!!

 مجیدی پرسید:

 پس علت این کاراش چی بوده؟ _

 بازپرس گفت:

منوچهر می دونست اگه خودکشی بکنه حداقل نتیجه اش اینه که نمی تونه به جیران برسه، چرا؟ جنازه اش به درد  _

 وندن خویشاوندان خودش از جمله پدر و مادرش بود.جیران نمی خورد. برای همین موضوع خودکشی، فقط ترس

 بازپرس ادامه داد:

آقای مجیدی، من فقط حدس می زنم، اما یقین ندارم. این ظاهر معمای منوچهر، سهراب و جیران بوده. اون شاید  _

 متوجه شده که سهراب تنها کسیه که سد راهشه.

 مجیدی وسط حرف بازپرس گفت:

 خوب شد... _

 افه عجیبی به خودش گرفت و پرسید:بعد قی

آقای بازپرس، شما به هر صورت می تونید این معما رو حل کنید، اما این شعبه چند روز قبل ارباب کریم رو  _

 بازداشت و بعد آزاد کرد و بقیه ماجرا، حاال فکر نمی کنید ممکنه باز هم یه اشتباه دیگه پیش بیاد؟

بود، اما ما اون موقع چاره دیگه ای نداشتیم برای این که دالیل علیه ارباب کریم  بازداشت ارباب کریم یه اشتباه _

اون قدر زیاد بود که ما ناچار شدیم اونو بازداشت بکنیم، اما این موضوع باعث نمی شه که ما موضوع اصلی رو 

ا اتی برخورد نکنیم. و بفراموش بکنیم. یادمون باشه که در هر پرونده ای به خودمون عادت بدیم با موضوع احساس

 یه اشتباه اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم.

 مجیدی پرسید:

 تا چند لحظه دیگه متهم رو می یارن، درباره اش چه تصمیمی دارین؟ _

 تا یکی دو روز متهم در اختیار شماست، بقیه کارا به شما مربوطه! _

 آقای مجیدی حرفی نزد و باز پرس ادامه داد:

ی شروع کار تنها چیزی که شما احتیاج دارید اعتماد به نفسه، اعتماد به نفس، چیزی جز احساس قدرت نیست، برا _

 داشتن چنین احساسی به ما یاد می ده که با دقت به موضوع اشراف داشته باشیم.

  8-18فصل 
 

رسیدند. حاال پنجاه روز از عید  "عفرچاه بن ج"به منزلی به نام  "کوهرنگ"ایل و مال رشیدخان بعد از عبور از منطقه 

 گذشته.

منوچهر پسر رشیدخان چند روزی است که از سربازی )اجباری( به مرخصی آمده تا ایل و مال پدرش را برای رفتن 

 به منطقه جدید کمک کند.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – با عشق تو میمیرم امشب 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 4  

 

ا رسیدند، ام "سرآغاسیدنام")مشکی( شده بود و جلوتر از ایل و مال حرکت می کرد تا به منزل  "قراء"او سوار اسب 

ساله ای بود که مهم ترین دلخوشی اش اسب  84ایل و مالش هنوز از چاه بن جعفر، جا کن نشده بود، منوچهر جوان 

 سواری بود. با این که قد و قواره بلندی نداشت، اما بسیار چابک سوار بود.

کنار چادر ایل و مال جلوئی کمی آب آن روز به تنهایی به منطقه سر آغاسید رسیدند، منوچهر هوس کرد تا از چشمه 

 بخورد و کمی استراحت کند.

ساله ای را دید، تصمیم داشت از چشمه آب  15هنوز با اسب سیاه خود به چشمه سرآغا سید نرسیده بود که دختر 

 برداره، منوچهر جلوتر رفت و ازش پرسید:

 مال کدوم ایل ومال هستید؟ _

 اد:دختر ضمن برداشتن کوزه اش جواب د

 بختیاروند! _

 منوچهر نگاهی به اطرافش کرد و پرسید:

 اسم پدرت چیه؟ _

 دختر نگاهه تندی به منوچهر کرد و پرسید:

 چه کار به اسم پدرم داری؟ _

 منوچهر لبخندی زد و پرسید:

 اگه اسم پدرت رو بهم بگی، عیبی داره؟ _

منوچهر کمی از چشمه آب خورد و دوباره به سمت ایل و  دختر بدون این که جواب اش را بدهد از آن جا دور شد،

 مالش برگشت، اما نمی توانست از فکر دختر بیرون بیاید.

 ظهر شده بود که منوچهر به چادرشان رسید مادرش پرسید:

 خسته نباشی پسرم، اگه تو نبودی پدرت دست تنها چه کار می کرد؟ _

 سیاه دراز کشید مادرش جلو آمد و گفت: منوچهر جواب مادرش را نداد توی سایه چادر

 الهی که عروس بیاری و خیالم از بابت تو راحت بشه! _

 منوچهر غلتی زد و گفت:

ای ... این حرف ها کجا و عروسی من کجا؟... پدر حتی یه بار هم که شده درباره این موضوع حرف نزده، در حالی  _

 که پسرهای کوچک تر از من زن دارن.

 کجا می دونی من و پدرت درباره ازدواج تو حرف نزده ایم؟ تو از _

 چرا من چیزی نشنیده ام؟ _

 مادرش کنارش نشست و گفت:

حق داری، اما من و پدرت صبر کردیم تا تو یکی رو پیدا بکنی و بریم خواستگاری اش، آخه تو قبل از رفتن به  _

 ه ام شما به خواستگاری نرین.سربازی به من گفته بودی تا خودم کسی رو انتخاب نکرد

 مادرش ادامه داد:

هر چند که این موضوع تازگی داره، اما چون پدرت خیلی دوستت داره، از من خواسته بدون اجازه تو به  _

 خواستگاری کسی نرم!
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 مادرش کمی صبر کرد و بعد ادامه داد:

ختری که نشونمون دادی، دختر مردم باید خدا حاال هم دیر نشده، هر وقت اشاره بکنی ما می ریم خواستگاری د _

 رو شکر بکنه که پسر رشید خان به خواستگاری اش می ره!

 رشید خان کسی بود که خیلی از مردم آوازه و شهرت او را شنیده بودند و از نفوذ و قدرت اش آگاهی داشتند.

ند تا بعد از دور زدن علفزارها و مراتع روز بعد ایل و مال بختیاروند از سرآغا سید به سمت یانچشمه حرکت کرد

 زیادی به دره یانچشمه که محل اسکان دائمی آنها بود، رسیدند.

منوچهر در تعقیب آن دختر به طور ناشناس به طرف ایل و مال آنها رفت تا بتواند یک بار دیگه او را ببیند. اسب را 

د و تردد ایل و مال بختیاروند را تحت نظر گوشه ای زیر درخت بست و خودش را پشت تخته سنگی پنهان کر

ساله ای را دید که به سمت او می آمد. منوچهر بدون توجه به او  15-10گرفت، اما او را ندید. موقع برگشتن جوان 

 به راه خودش ادامه داد. پسرک پرسید:

 با کسی کاری داشتی؟ _

 منوچهر در حالی که افسار اسب را می کشید گفت:

 ه؟چطور مگ _

 من تو رو تا حاال ندیده ام، پرسیدم دنبال کسی می گردین؟ _

 منوچهر که می خواست به حرکت خودش ادامه دهد لبخندی زد و جواب داد:

 دنبال کسی می گشتم، اما پیداش نکردم! _

 پسرک جلوتر آمد و پرسید:

 اسمش چیه؟ بگو شاید بشناسمش. _

دارم دنبالش می گردم تا پیداش بکنم. اون سر دنیا هم که باشه پیداش می  حقیقتش اینه که اسمشو نمی دونم فقط _

 کنم.

 خیلی بد شد که اسمش رو نمی دونی! _

 منوچهر به اسبش هی کرد تا برود جواب داد:

 آره، بدشانسی یه! _

 اگه چند دقیقه دیگه این جا صبر بکنی می تونی کسی رو که دنبالشی ببینی! _

 یاده شد و پرسید:منوچهر از اسب پ

 من که بهت نگفتم دنبال کی می گردم!! _

 پسرک گفت:

 همین جوری گفتم؛ ناراحت که نشدی؟ _

 منوچره جوابش را نداد و پرسید:

 حاال اسبم رو کجا ببندم خوبه؟ _

 ببرین پشت اون تخته سنگ، هم سایه است و هم کسی اون رو نمی بینه. _

هائی که پسرک داده بود، رفت، اسبش را بست و جائی نشست که می توانست دخترانی  منوچهر پیاده شد و به نشانی

 را که کوزه به دوش برای بردن آب می آمدند، ببیند.
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هنوز گرم صحبت بودند که دخترها یکی یکی از فاصله هشت، ده متری آنها عبور کردند و به چشمه رسیدند. در 

 به پسرک نشان داد، پسرک خندید و گفت: میان دخترها منوچهر، جیران را شناخت و

 این که جیرانه، دختر ارباب کریم. _

 منوچهر پرسید:

 خوب نگاش کن، ببین اشتباه نمی کنی؟ _

 پسرک نگاه سطحی به سمت دختران کرد و جواب داد:

 مطمئن باش، اونو ال اقل روزی سه بار می بینم، اشتباه نمی کنم. _

 شتر پرسید:منوچهر برای اطمینان بی

 گفتی اسم پدرش چیه؟ _

 ارباب کریم، ایل و مال اونا به دره زردماری چادر می زنند! _

 منوچهر لبخندی زد و گفت:

 نمی دونی جیران نامزد داره یا نه؟ _

 نامزده نداره، می دونم. _

ش در آورد و به پسرک ریالی از جیب 5منوچهر قبل از این که به سمت اسب خودش برود تا سوار شود، یک سکه 

 داد، و از او خداحافظی کرد و رفت.

چند روز از این جریان گذشت منوچهر دلش هوای جیران را کرده و از این که نتوانسته بود با او حرف بزند، ناراحت 

 بود.

 آن روز موقع نهار، منوچهر به چادرشان آمد و ساکت گوشه ای نشست.

 ل چادر شدند، رشید خان که پسرش را سرحال ندید، از او پرسید:کم کم رشیدخان و اهل و عیال داخ

 چرا امروز آشفته ای؟ _

 منوچهر سرش را برگرداند و به آهستگی گفت:

 چیزی ام نیست! _

 رشید خان قلیان را جلوی خودش کشید و پرسید:

 ر و بال افتادی؟االن یک ساله که رفتی اجباری، عین خیالت نبود، حاال چه ات شده که یهو از پ _

 منوچهر جوابی به پدرش نداد و به بهانه ای این که خسته است چشمانش را بست و سکوت کرد.

 رشید خان نگاهی به مادر منوچهر کرد و بااشاره پرسید:

 چه خبره؟ _

 همسرش اظهار بی اطالعی کرد و آهسته جواب داد:

 نمی دونم! _
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ه ایل و مال بختیاروند به دولت آباد رسیده بودند و برای استراحت و چرای دام آن جا اطراق تازه یکی دو روز بود ک

 کرده بودند.
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آن روز رشید خان ضمن پوشیدن لباس های خودش اسلحه دولول قنداق کوتاهش را برداشت، به دوش انداخت، 

 ید که به دولت آباد رسید.سوار اسب شد و به سمت ایل و مال بختیاروند حرکت کرد. یک ساعت طول نکش

افراد بختیاروند وقتی اون رو با اون هیبت دیدند به احترامش بلند شدند، یکی از آنها که مرد مسنی بود از اسب پیاده 

 شد و به رسم عشایری احترامی به رشید خان کرد و پرسید:

 خان، دنبال کسی می گردی؟ _

 رسیدند )خان( خطاب می کردند.این اطراف به کسانی که آدم مهمی به نظر می 

 رشید خان جواب داد:

 می خوام خان شما رو ببینم! _

 با خان ما چه امری دارید؟ _

 می خوام با خان شما مالقات بکنم و سالمی بهش بدم. _

 مرد مسن برای احترام گفت:

 اجازه می دین در خدمت تون باشم تا برسیم به چادر ارباب کریم؟ _

 دنش را راست کرد و جواب داد:رشید خان گر

 راضی به زحمت تون نیستم. _

 مرد پرسید:

 اسم شریف شما؟ _

 رشید خان جواب داد:

 برادر کوچک شما رشیدخان. _

 مرد تواضعی کرد و گفت:

 خان شرمنده ام، منو ببخشین که شما رو نشناختم تا شرط ادب رو به جا بیارم. _

دیک شدند. ارباب کریم که با همسرش در چادر خون نشسته بود و داشت چایی می کم کم به چادر ارباب کریم نز

 خورد، از دیدن رشید خان تعجب کرد و به احترام او بال فاصله بلند شد و گفت:

 سالم رشیدخان، قدم روی چشمای من گذاشته اید. _

 ر آغوش کشیدند.رشید خان از اسب خود پائین آمد و به سمت ارباب کریم رفت و همدیگر را د

 سالم ارباب کریم، برادر محترم من! _

 سرافراز کردین خان! _

 خان به همراه ارباب کریم به چادر رفتند و شروع به احوالپرسی کردند.

 بعد از خوردن چایی و کشیدن قلیان ارباب کریم گفت:

 خیلی خوش اومدین خان! واقعا سرافراز کردین. _

 اب کریم را داد و اضافه کرد:خان جواب احوالپرسی ارب

خیلی وقت بود که می خواستم برای عرض ارادت خدمت تون برسم، اما فرصت دست نمی داد و گرنه پیش تر از  _

 این توفیق زیارت رو نصیب خود می کردم!

 ارباب کریم خودش را جمع و جور کرد و جواب داد:
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 ین. به چادر کوچک ما خوش اومدین!اختیار دارین خان، شما امروز واقعا سرافراز کرد _

 رشیدخان پکی به قلیانش زد و گفت:

 خوب، ارباب کریم، چطوره بریم سر اصل مطلب. _

 ارباب کریم گفت:

 چه می فرمائین؟ ما در خدمتیم. _

رشیدخان هم چنان که رسم خان ها بود گرهی به ابروانش انداخت و در حالی که سعی می کرد خودش را خوشحال 

 شان دهد، گفت:ن

من تا حاال خدمت شما نرسیده بودم، یعنی شرایط پیش نیومده بود تا بتونم خدمت تون برسم، غرض از مزاحمت  _

اینه که اومده ام تا دخترتون جیران رو برای پسرم منوچهر خواستگاری بکنم اجازه بفرمائید پسرم غالمی شما رو 

 بکنه!!

 شرایطی، چنین چیزی رو پیش بینی نکرده بود. بنابراین کمی ساکت شد. ارباب کریم یکه خورد، چون تحت هیچ

 رشیدخان ادامه داد:

 هر شرطی که دارین، قبول دارم. بدون هیچ منتی! _

 ارباب کریم باالخره دهانش را باز کرد و گفت:

 البته خویشاوندی با خونواده بزرگی مثل شما، برای من یک افتخاره ... اما ... _

 که به دهان ارباب کریم چشم دوخته بود ،پرسید:خان 

 اما چی؟ هر چی می خوای بگو، می دونی که من می تونم انجامش بدم، فقط کافیه اشاره بکنی. _

 ارباب کریم دستی به چانه اش کشید و گفت:

 حقیقت اش اینه که من تصمیم ندارم دخترم رو به این زودی ها شوهر بدم. _

 را باال گرفت و پرسید:خان با تعجب سرش 

 15من دخترتون رو ندیده ام، اما درباره اون همسرم چیزائی بهم گفته، می دونم که جیران، دختر شما حدودا  _

 سالشه.

 ارباب کریم گفت:

 به نظر من این سن برای ازدواج کافی نیست من به این زودی دخترم رو شوهر نمی دم. _

 خان کمی تأمل کرد و پرسید:

 یعنی این حرف آخر شماست؟ _

 بله خان، شرمنده ام نکنید. خواهش می کنم تکرار نکنید، فعال نمی خوام دخترم رو شوهر بدم. _

 خان باوجودی که از جواب منفی ارباب کریم ناراحت شده بود گفت:

 من نمی خوام شما رو مجبور بکنم. _

 فت:ارباب کریم به خاطر این که موضوع صحبت را عوض کند گ

 خان، امروز نهار در خدمت تون باشیم. _

 ممنونم ارباب، نمک پرورده ام. _

 یک امروز سخت بگذره؟! _
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 ممنون مرام توام! _

 کمی بعد رشید خان از جایش بلند شد و در حالی که از چادر بیرون می رفت گفت:

 زحمت دادیم، ارباب! _

 جواب داد: ارباب کریم به احترام خان از جایش بلند شد و

 این طوری که خیلی بد شد، اقال نهار رو می موندید! _

همین موقع یکی از افراد ارباب کریم، اسب رشید خان را آورد و جلوی خان نگه داشت، خان ضمن سوار شدن بر 

 اسبش گفت:

 هر وقت عقیده ات عوض شد، چادرهای ما رو که می شناسی؟ _

 ن داد و گفت:ارباب کریم با لبخندی سرش را تکا

 ممنونم که سرافرازمون کردین. _

 خان بعد از این که سوار اسب شد، دستی برای ارباب کریم تکان داد.
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بعد از این که منوچهر متوجه شد ارباب کریم نمی خواهد دخترش را شوهر دهد، با دلی شکسته به پادگان رفت تا 

 خدمتش را تموم کند.

ت، حتی لحظه ای نمی توانست از یاد جیران غافل شود. در ایل و مال آنها خیلی ها دوست داشتند او تمام این مد

 دخترشان رو به عقد او دربیاورند، اما تنها جیران بود که توجه منوچهر را به خود جلب کرده بود.

دد، اما تصور این که منوچهر برای بدست آوردن جیران نقشه های زیادی می کشید. دلش می خواست جیران را بدز

 لو برود، ترس به جانش می انداخت.

 تصمیم گرفت با چند تا از جوانها نقشه اش را عملی کند، اما آنها به منوچهر جواب رد دادند.

یک سال گذشت منوچهر می خواست هر طور شده مسئله جیران را تا آخر تابستان یکسره کند و به هر ترتیبی که 

 د.شده با او ازدواج کن

برخورد کردند. غفور را  "غفور"آن روز تازه ایل و مال شان به چهل چشمه رسیده بود که با شخص محترمی به نام 

همه می شناختند. او توانسته بود برای چند جوان به خواستگاری برود و در این کار هم موفق شود، منوچهر وقتی از 

ت چشمه می رفت. او هم به بهانه ای خودش را به چشمه مسابقه اسب سواری بر می گشت غفور را دید که به سم

رساند. این چشمه زیر یک درخت قطور و بلند بود، هر کس از نزدیکی این درخت قطور عبور می کرد از آب 

 گوارای این چشمه می خورد و برای چند لحظه زیر درخت می نشست و خستگی در میکرد.

شسته بود. او به بهانه آب دادن اسب، آن را رها کرد و به کنار غفور آمد وقتی منوچهر به غفور رسید که زیر درخت ن

 و کنارش نشست و به رسم افراد ایل و مال رشید خان به صدای بلند گفت:

 سالم غفور! _

 سالم جوون، تو پسر رشید خان نیستی؟ _

 ها ... بله من پسر رشید خان ام، اسمم منوچهره! _

 گفت:غفور سرش را تکان داد و 
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 آفرین، زنده باشی جوون، این طرف ها؟ _

غفور از شما چه پنهون، دلم گرفته بود هم می خواستم به اسبم آب بدم هم کمی زیر سایه این درخت بلوط بنشینم  _

 که یه دفعه شما رو دیدم.

 غفور که مرد مهربانی بود پرسید:

 چرا دلت گرفته، مشکلی برات پیش اومده؟ _

 حتی که بله...، اما ...ها... نارا _

 غفور که منتظر بود منوچهر بقیه حرف هایش را بزند، چون چیزی از او نشنید، پرسید:

 اما چی؟ حرفت رو بزن. _

 چی بگم غفور؟ دلم خونه ... . _

 غفور سرش را به طرف منوچهر گرفت و گفت:

 خوب، حرف دلتو بزن، الاقل سبک می شی. _

 ن سبک نمی شه، دل من این جا نیس که سبک بشه. دلم پیش جیرانه.اما دل من با حرف زد _

 بعد دستش را روی سینه اش گذاشت و گفت:

 تو این سینه اون قدر غم و غصه هست، که با حرف زدن خالی نمی شه. _

 غفور ساکت شد و زیر چشمی به منوچهر نگاهی کرد و متوجه شد او ناراحت است. گفت:

 ی تونم کاری برات انجام بدم بهم بگو.اگه فکر می کنی م _

 منوچهر که به هدف خودش نزدیک شده بود نزدیک تر رفت و گفت:

 غفور، از خدا که پنهون نیست، از تو چه پنهون من دو ساله که دختری رو دوست دارم! _

 دختره هم تو رو دوست داره؟ _

 منوچهر با نگرانی جواب داد:

 نمی دونم، نمی دونم! _

 ور گفت:غف

 خوب، پدرت رو بفرست خواستگاری این که کاری نداره. _

من پسر رشید خانم، پدرم یک سال پیش رفته خواستگاری اش، اما پدر دختره که خان ایل و مال بختیارونده، با  _

 این ازدواج موافقت نکرده.

 غفور گفت:

ن مرد محترمی یه و همه اون رو به خوبی می من خان بختیاروند رو می شناسم اون برای چه موافقت نکرد؟ او _

 شناسند!

یه سال قبل که پدرم رفته برای خواستگاری دخترش، خان بختیاروند با این که پدرم رو به خوبی می شناسه جوابی  _

به پدرم داده که پدرم اصال انتظارش رو نداشته. گذشته از این طوری جواب رد داده که پدرم قسم خورده از طرف 

 دیگه به خواستگاری دختر ارباب کریم نره.من 

 غفور کمی سکوت کرد و گفت:

 خوب، این موضوع مال یه سال پیش بود، حاال خیلی فرق کرده! _
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 بله، یه سال پیش بوده، اما پدرم رضایت نمی ده که دوباره به خواستگاری بره. _

 غفور پرسید:

 چرا ارباب کریم به پدرت جواب رد داده؟ _

 باب کریم گفته وقت شوهر دادن دخترش نرسیده.ار _

 مگه دختره چند سالشه؟ _

 منوچهر جواب داد:

 سالشه. 11 _

 غفور ساکت شد و به فکر فرو رفت. مدتی گذشت تا این که به منوچهر گفت:

 ازت پرسیدم از دست من کاری بر می آد؟ _

ی رفته اید و جواب گرفته اید می خواستم از شما خواهش شما برای چند نفر از جوون های ایل و مال به خواستگار _

 بکنم که برای من هم این کار رو بکنید.

 غفور گفت:

 من دوست دارم قدمی بردارم به شرط این که پدرت از من بخواد. _

 منوچهر از این جواب غفور تعجب کرد و پرسید:

 رفتید؟مگه شما به تقاضای جوون های چادر نشین به خواستگاری ن _

 غفور سرش را تکون داد و گفت:

توی همه این خواستگاری ها، من با اجازه پدر خانواده به خواستگاری می رفتم. آخه خواستگاری از دختر مردم که  _

 الکی نیست، مردم حیثیت و آبرو دارند، همین جوری کسی سرش رو نمی اندازه پائین بره خواستگاری دختر مردم.

 ی کرد تیرش به سنگ خورده، گفت:منوچهر که فکر م

 اگه مادرم ازتون بخواد چی؟ اون وقت می ری خواستگاری؟ _

 غفور کمی مردد موند و گفت:

اگه مادرت ازم بخواد به عنوان یه خواستگار نمی رم، بلکه فقط می تونم از چند و چون خونواده اون دختر و این که  _

 فقط با تقاضای پدر خونواده می رم خواستگاری!اونا چه شرایطی دارند، با خبر بشم. من 

 اومد و پسری پدر نداشت، اون وقت چی؟ _

از خان ایل و مالشان باید اجازه بگیرم، خان اگه به من اجازه داد به طور رسمی از طرف جوون به خواستگاری می  _

 رم.

 رش حرف زد:چند روز از این جریان گذشت و منوچهر یه روز درباره این موضوع با ماد

 مادر، می تونی پدر رو یه بار دیگه برای خواستگاری راضی بکنی که بره خونه ارباب کریم؟ _

 مادرش که داشت قالی می بافت گفت:

 پدرت یه بار این کار رو کرده و جواب رد شنیده، فکر نمی کنم قبول بکنه. _

 حاال یه بار دیگه بره آسمون که به زمین نمی یاد. _

 موقتا دست از کار کشید و گفت: مادرش

 منوچهر، تو از قانون ایل و مال خبر داری چرا چنین خواهشی می کنی؟ _
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 منوچهر حالت قهر به خودش گرفت و گفت:

 پس من تا این اندازه بی ارزش ام، خواستگاری یک کار شرعی یه. خدای نخواسته خالف که نیست؟ _

 ترم وقت شوهر کردنش نیست، یعنی که نمی خواد اون به تو بده!منوچهر! وقتی ارباب کریم می گه دخ _

 منوچهر ساکت شد، به دست های مادرش نگاه می کرد که با مهارت قالی می بافتند، گفت:

 مادر، می شه تو به غفور بگی از طرف ما بره خواستگاری دختر خان بختیاروند؟ _

 مادرش سرش را باال گرفت و جواب داد:

خوب نیست، اگه پدرت از این جریان باخبر بشه، ناراحت می شه و فکر می کنه داریم با آبروی چندین و  این کار _

 چند ساله اش بازی می کنیم.

 منوچهر لبخندی از روی ناچاری زد و گفت:

م گیمادر، تو از غفور بخواه که بره خواستگاری. وقتی اون رفت و جواب گرفت پدر از جریان با خبر می شه می  _

 خان بختیاروند آدم فرستاده تا دخترش رو بگیریم!!

 مادرش در حالی که سرش رو به عالمت منفی تکان می داد گفت:

من می ترسم، اگه پدرت بوئی از این قضیه ببره کتکم می زنه و از خونه بیرونم می کنه. منوچهر نخواه که مادرت  _

 آواره و سرگردون بشه!

 منوچهر التماس کرد:

مادر، تو رو خدا بیا و این کار رو بکن! مادر من این دختره رو دوست دارم، از جونم هم بیشتر دوست دارم نمی  _

 خوای برای پسرت کاری بکنی؟

من می خوام برات کاری بکنم، اما کاری از دستم برنمی یاد. از اولش هم حقش این بود که تو با دختری از ایل و  _

 گشتی گشتی دختری رو پیدا کردی که نمی خوان بهت بدن!مال خودمان آشنا می شدی، 

 منوچهر که اشک توی چشمانش جمع شده بود گفت:

 عجب حرفی می زنی مادر! من همه دخترای ایل و مال خودمون رو دیده ام جیران رو هم دیده ام. _

 5 -18فصل 
 

 بعد جلوی مادرش زانو زد و ادامه داد:

ر اون ببینی بهم حق می دی، اون یه چیز دیگه است مثل اون من هیچ جا ندیده ام، اگه مادر، اگه تو فقط یه با _

دخترای ایل و مال ما نصف زیبائی اونو داشتند من حرف شما رو قبول می کردم، اما هیچ کدومشان مثل اون نمی شن 

 باید غرور داشته باشه... ... مادر، یه غروری داره که نگو و نپرس، همونی که پدر همیشه تعریف می کنه که زن

 حرفش را قطع کرد و زیر لب گفت:

اگه اون روز که دیده بودمش این جور نیگام نمی کرد یه کمی سبک سری نشون می داد بهش دل نمی بستم، اما  _

 چه کار کنم که نمی تونم رهاش بکنم.

 باب کریم برود، غفور گفت:چند روز بعد وقتی مادر منوچهر از غفور خواست که به خواستگاری دختر ار

 به من چند روز فرصت بدین تا اوضاع رو به راه بشه. _

 مادر منوچهر پرسید:
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 معنی این حرفا یعنی چه؟ _

من به عنوان خواستگار که نمی رم چادر خان بختیاروند بلکه باید کم کم خودم رو بهشون نزدیک بکنم و حرف  _

رشید خان دوباره برای پسرش خواستگاری بکنند موافقت می کنند یا نه؟  دلش رو بشنوم و بفهمم که اگه از طرف

اگه جوابشون مثل قبل بود سعی می کنم از زیر زبانشون بیرون بکشم که چرا ارباب کریم نمی خواد دخترش رو به 

 پسر رشید خان بده.

 مادر منوچهر گفت:

 شید خان از این بابت چیزی نگی.خودت می دونی، اما غفور تو رو به جون بچه هات قسم به ر _

چند روز از این جریان گذشت، رشید خان آخرین منزل را برای اطراق انتخاب کرد و آنجا یانچشمه بود. آن روز 

همه دنبال کار خودشان بودند و هر کس به دنبال وظیفه اش می رفت. منوچهر که همیشه دل نگران موضوع جیران 

ا دید که به طرف چادرش می رفت، منوچهر دوید تا به او برسد، بعد از سالم و بود، در یک فرصت مناسب غفور ر

 احوال پرسی پرسید:

 حالت چطوره غفور، چه خبرا ... ؟ _

 غفور سرش را باال گرفت و گفت:

 منوچهر، تویی، سالم از ماست. _

 او را به سمت چادرش دعوت کرد، اما منوچهر گفت:

 وت بکنی ممکنه بعضی ها شک بکنند.اگه منو به چادر خودت دع _

 غفور با بی اعتنایی گفت:

 من این قدر حق ندارم که کسی رو به خونه ام دعوت بکنم؟ _

 دعوت کردن شما، برام افتخاره، اما االن موقعش نیست اگه جای دیگه ای باهم مالقات بکنیم بهتره! _

 غفور حرفی نزد، منوچهر گفت:

 ب سبز( اون جا زیر درخت ها می شینیم و حرفامون رو می زنیم.)آ "سوزو"می ریم طرف  _

غفور هم قبول کرد، آنها بعد از گذشتن از یک سر پائینی کوتاه به منطقه سوزو رسیدند، منوچهر که تحمل خودش را 

 از دست داده بود، پرسید:

 خوب غفور، تعریف کنن ببینم! _

ارباب کریم رفتم. اتفاقا ارباب کریم خیلی بهم احترام گذاشت و احوالی چند روز پیش، به بهونه ای به ایل و مال  _

هم از خونواده ام پرسید و از این که به مالقات اون رفته ام خیلی ابراز خوشحالی کرد. اون با وجودی که داشت به 

 کارهایش می رسید تا یکی دو روز آینده به اصفهان بره از مهمون نوازی کم نذاشت! 

 ه برای شنیدن موضوع مورد نظرش عجله داشت گفت:منوچهر ک

 این ها رو برام تعریف نکن، فقط بگو چیزی درباره جیران پرسیدی یا اطالعی به دست آوردی؟ _

 پسر تو چقدر عجولی؟ بذار حرفم رو بزنم. _

 منوچهر دستش را روی زانوی غفور گذاشت و گفت:

 ار بذار، بگو دربارۀ جیران چه چیزی شنیدی؟غفور، تو رو خدا حرف های حاشیه ای رو کن _
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البته، اما نه به صراحت. به خاطر این که ارباب کریم مرد باهوشی یه اگه موضوع جیران رو به صراحت ازش می  _

پرسیدم ممکن بود کار خراب بشه، اما طوری باهاش صحبت کردم که اون خیال می کرد من از روی محبت و 

 ی می پرسم و قصد دیگه ای جز با خبر شدن از احوال زندگی ایل و مال اون رو ندارم! احوالپرسی دارم ازش چیز

 منوچهر که بی طاقت شده بود گفت:

 غفور، کم کم داری حوصله ام رو سر می بری، می خوام دربارۀ اصل موضوع حرف بزنی! _

کریم شوهرش نمی ده؟ واقعا تعجب وقتی من جیران رو دیدم متوجه شدم اون بزرگ شده؛ نمی دونم چرا ارباب  _

 سالش باشه. 12، 11هم کردم. ظاهرا جیران باید 

 غفور، تو درست جیران رو دیدی؟ _

 غفور بدون این که به سئوال منوچهر توجه کند ادامه داد:

بین هر چند که ارباب کریم درباره این موضوع چیزی بهم نگفت، اما از حرف هائی که از اطراف شنیدم ظاهرا  _

 جیران و چوپون ارباب کریم سالم علیکی هست.

 منوچهر که رگ های گردنش متورم شده بود، پرسید:

 نفهمیدی اسم چوپونش چیه؟ _

سال  84، 19چرا، اسم چوپونش سهرابه و اصلیتش مال قلعه زنبوری یه و اون طوری که من شنیدم سهراب حدود  _

ه در این مدتی که در ایل و مال ارباب کریم چوپونی می کنه دخترش رو سن داره و چهار، پنج کالس هم سواد، تونست

هم باسواد بکنه. این طوری که من فهمیدم ارباب کریم چوپونش سهراب رو خیلی دوست داره، و ظاهرا این طور که 

 می گن ممکنه سهراب رو داماد خودش بکنه!!

 منوچهر از صحبت آخر غفور تعجب کرد و پرسید:

می گی ارباب کریم که خان بختیارونده، دخترش رو به پسر رشیدخان نداد که بده به چوپون بی اسم و  یعنی تو _

 رسم که باعث سرافکندگی اش بشه؟!

 این که سهراب بی اسم و رسمه حرف توئه حرف ارباب کریم که نیست؟! _

 منوچهر خودش رو جلوتر کشید و پرسید:

 تو باورت می شه غفور؟ _

ممکنه یه همچین کاری سرافکندگی بدونند، اما برو ببین ارباب کریم چه احترامی برای سهراب قائله، این جا  _

 حاضر نیست خار به پاش بره!

 منوچهر که کمی ناراحت به نظر می رسید پرسید:

 تو این حرف ها رو از دهن ارباب کریم شنیدی؟ _

عات من از زبون دیگرونه، نمی تونستم از ارباب کریم قبال بهت گفتم، دربارۀ جیران و مخصوصا سهراب، اطال _

 چیزی درباره موضوع بپرسم و اون هم چنین حرفی به من نزد.

 منوچهر ساکت شد، سرش را پائین انداخت و پرسید:

 غفور، این حرف ها ممکنه درست باشه؟ _

 چی بگم و اهلل ... _

 خودت چی فکر می کنی؟ _
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 گرفت و گفت:غفور نگاهش را از منوچهر 

من فکر می کنم چنین چیزی ممکنه، من این حرف ها رو از آدم های مطمئنی شنیدم فکر می کنم که جیران و  _

 سهراب همدیگه رو دوست دارند.

 منوچهر با عصبانیت گفت:

رباب من ازت نپرسیدم که جیران و سهراب همدیگه رو دوست دارند یا نه؟ من فقط می خواستم بدونم مزۀ دهن ا _

کریم چیه؟ مردم این جا به محض این که ببینند دختر و پسری با همدیگه حرف می زنند همین جوری میگن اون ها 

همدیگه رو می خوان. گذشته از این ها من اهمیتی به دوست داشتن اون ها نمی دم. من ازت نخواستم تا بری و این 

 حرف های ناامید کننده رو برام بیاری؟!

 ؤال طویل و دراز منوچهر خست شده بود، گفت:غفور که از س

 تو چیزی ازم خواستی و من هم رفتم برات درآوردم، چرا سرم داد می کشی؟ _

 منوچهر از غفور عذر خواهی کرد و گفت:

 تو خودت سهراب رو دیدی؟ _

 فقط یه دفعه و اون زمانی بود که تنگ غروب، گله ها رو از صحرا برمی گردوند. _

وت برقرار شد، منوچهر با خودش کلنجار می رفت. لحظه به لحظه چهره و چشمان جادوئی جیران جلوی مدتی سک

 چشمانش نمودار می شد.

 سرش را بلند کرد، به چشمان غفور نگاهی کرد و پرسید:

 نمی دونی سهراب، گله ها رو برای چرا کجا می بره؟ _

 ب گله ها رو برای چرا به دره زردماری می بره.چرا، اتفاقا ارباب کریم بهم گفته بود که سهرا _

 چراگاه شون فقط دره زردماری یه؟ _

 فعال، گله ها رو اونجا می بره._

 منوچهر دیگر سؤالی از غفور نپرسید، از او خداحافظی کرد و به ایل و مالش برگشت.

داد ایل و مالش رو به سمت چهل  از آخرین مالقات منوچهر و غفور، چند روز گذشت تا این که رشید خان دستور

 چشمه ببرند.

همه افراد ایل و مال در چنین مواقعی کار به خصوصی دارند، مراقبت از اسباب و اثاثیه حتی مرغ و خروس های آنها 

 هم جزو وظایفی است که به عهده دارند.

 هند کرد.می دانستند که بعد از چهل چشمه، تا پائیز بعدی به طرف چراگاه جدید کوچ نخوا

حدود پنج کیلومتر طول مسیری بود که ایل و مال رشید خان باید طی می کردند. آنها با خونسردی تمام و تحمل 

 گرمای آفتاب به حرکت خودشان ادامه دادند.

 *** 

 پایان فصل دوازدهم!
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اهی سرش را باال می گرفت و همان بعد از ظهر آن روز، سهراب در حال نوشتن خاطراتش بود هر از گ 5/5ساعت 

 طور که به تخته سنگ ها تکیه داده بود به رو به رو نگاه می کرد.

در همین موقع، شیهه اسبی را از پشت سر شنید. ابتدا توجهی نکرد، صدای نفس های اسب نزدیک تر شد، او به 

 جائی بست.پشت سرش نگاه کرد، جوانی را دید که از اسب پیاده شد و طناب آن را به 

سهراب، دفتر و قلمش را پائین گذاشت و به احترام او بلند شد. هر دو به سمت یکدیگر حرکت می کردند و با هم 

 دست دادند.

سهراب فکر کرد جوان راهش را گم کرده، اما وقتی به تازه وارد و اسبش توجه کرد، فهمید که او صحرا را مثل کف 

 دستش بلد است.

 و گفت:سهراب لبخندی زد 

 سالم غریبه، راه گم کرده ای؟! _

 منوچره بدون این که چهره اش را تغییر بدهد، جواب داد:

 سالم، پسر کوهستان! خسته نباشی. _

 سهراب گفت:

 بفرمائید در خدمت باشیم. _

 منوچهر لبخند کمرنگی زد و جواب داد:

 ممنونم، زحمت نکشید! _

 زردماری پرسید: و بعد از کمی نگاه به علفزار دره

 اسم تو سهرابه؟!  _

 بله، شما اسم منو از کجا می دونید؟ _

 خوب دیگه، باالخره اسم شما رو از یکی پرسیدم. _

 سهراب که معموال عادتش بود با آشنا و غریبه گشاده رویی داشته باشد، لبخندی زد و گفت:

 فکر نمی کنم شما رو جایی دیده باشم.حتما دلیلی داشتید که اسم منو پرسیده اید و گرنه من  _

 منوچهر کمی مغرورانه دست هایش را به کمرش زد و جواب داد:

 بله، حتما دلیلی داشته! _

 سهراب که یک سر و گردن از منوچهر بلندتر بود پرسید:

 بهم نگفتید اسم منو برای چی پرسیدین؟ _

 منوچهر بدون این که جواب سؤال اونو بده پرسید:

 تو اهل قلعه زنبوری هستی؟ _

 من اهل قلعه زنبوری ام! چطور مگه؟ _

 منوچهر یه قدم به عقب برداشت و دوباره برگشت و پرسید:

 پیش ارباب کریم هستی؟ _

 درسته، خوب منو شناختی! _

 منوچهر فکری کرد و بعد سرش را پائین انداخت و گفت:
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 باشه؟ فکر نمی کنی اگه برگردی قلعه زنبوری بهتر _

 سهراب قاطعانه جواب داد:

 نه!!  _

 اما متوجه منظور منوچهر از این سؤاالت نشد، منوچهر بی محابا پرسید:

 می دونم تو در خونه ارباب کریم به طمع نشستی، فکر می کنی طرف اندازه دهن توئه؟ _

 سهراب با تعجب پرسید:

 من اون جا به طمع کسی ننشسته ام! _

 دی گفت:منوچهر به تن

 خودت رو به اون راه نزن، تو بهتر از من می دونی. _

 سهراب با کمی سردر گمی جواب داد:

 روشن تر حرف بزن تا بفهمم منظورت چیه؟ _

 می خوای بدونی که منظورم کیه؟ _

 خوب آره ... _

 منوچهر چشمانش را تنگ کرد و پرسید:

 جیران رو که خوب می شناسی؟ _

 جواب داد: سهراب با تعجب

 بله، می شناسم! _

 منوچهر سرش را کامال باال گرفت و در حالی که می خواست خودش را قدرتمند نشان دهد، گفت:

 پاتو از کفش اون بیار بیرون! _

 می تونم بپرسم برای چی؟ _

 منوچهر قیافه ای گرفت و جواب داد:

 ی فهمم، تو خیال می کنی می تونی به جیران برسی؟من پسر رشید خانم، هر چه باشه بیشتر و بهتر از تو م _

 سهراب حالتی به خودش گرفته بود که نشان می داد برای منوچهر ارزشی قائل نیست.

 یعنی چون تو پسر رشید خانی بیشتر و بهتر از من می فهمی؟ _

 ها ... بله. _

 سهراب جلوتر آمد، دستش را به شانه چپ منوچهر زد و گفت:

 ف ها رو جای دیگه ای نزنی، بهت می خندن!این حر _

 منوچهر نگاهی به شانه اش انداخت و گفت:

 شنیدی که من چی گفتم، پاتو از کفش جیران بیرون کن!! _

 سهراب کمی از او فاصله گرفت و در حالی که نیم رخ به منوچهر نگاه می کرد، پرسید:

 تو داره؟رسیدن، یا نرسیدن من به جیران، چه ارتباطی به  _

 منوچهر دقیقا به چشم های سهراب زل زد و جواب داد:

 دارم بهت می گم به نفع توست که دست ازش برداری! _
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 تو جواب سؤالم رو ندادی، جواب منو بده! _

منوچهر به دور و بر خودش نگاه کرد، تخته سنگ مناسبی را پیدا کرد و روی آن نشست، از سهراب هم خواست که 

 هراب، روبه روی او نشست، منوچهر گفت:بنشیند، س

 بذار راحت بهت بگم من جیران رو دوست دارم!!! _

 سهراب از این حرف منوچهر یکه خورد و تعجب کرد و ساکت شد. منوچهر ادامه داد:

 من و تو هر دو جوون هستیم و حرف هم رو به خوبی می فهمیم، شنیده ام که تو جیران رو دوست داری و فکر می _

کنی جیران لقمه چرب و نرمی برای توئه، اما من به طور جدی بهت می گم از فکر جیران بیا بیرون و موضوع اون رو 

 از سرت بیرون کن!!

هر چند که سهراب از توضیح طوالنی منوچهر اعصابش خرد شده بود، اما مثل همیشه کنترل خودش را از دست نداد 

 و با خونسردی گفت:

 این موضوع چه طوری مشکل تو رو حل می کنه؟ مشکل تو چیه و _

 منوچهر لبخند تحقیر آمیزی زد و جواب داد:

 من با خیال راحت می رم ازش خواستگاری می کنم! _

 سهراب بدون این که خودش را ببازد جواب داد:

 خوب برو ازش خواستگاری کن، مگه کسی جلوی تو رو گرفته؟ _

 نگی است جواب داد:منوچهر که فکر می کرد جوان زر

همین کار رو می کنم، اما قبل از این که برم خواستگاری و باهاش ازدواج بکنم؛ اومده ام بهت بگم دور اون رو خط  _

 بکش!

تو اگه مطمئنی در کار خودت موفق می شی نگرون من نباش. اگه تو می دونی جیران رو بهت می دن، از طرف من  _

 بی خیال!

صمیم گرفت به سهراب بگوید دو سال قبل به خواستگاری جیران رفته و جواب رد شنیده، اما منوچهر یک دفعه ت

 نخواست پیش سهراب از خودش ضعف نشان دهد. بنابراین گفت:

 من پیشنهاد دیگه ای بهت می کنم. _

 چه پیشنهادی؟ _

  8 -15فصل 
 

 کند، جواب داد:منوچهر به خاطر این که موقعیت فعلی سهراب را به او یادآوری 

 اصال بیا برای ما چوپونی کن، پدرم رشید خان زندگی و آینده تو رو سر و سامون می ده. _

 باز هم سهراب از حرف های منوچهر سر درنیاورد، بنابراین جواب داد:

 من از پیش ارباب کریم، تکون نمی خورم! _

 حاال بیا برای ما چوپونی بکن!برات که فرقی نمی کنه، چند سال پیش ارباب کریم بودی،  _

 مثل این که تو حرص ات خیلی زیاده؟ _

 منوچهر با خونسردی جواب داد:
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 ایل و مال پدرم، چهل چشمه اند من هم از اون جا می آم! _

 سهراب گفت:

 یعنی تو از چهل چشمه اومدی این جا که اینو از من بخوای؟ _

 منوچهر در یک کلمه جواب داد:

 .آره .. _

 سهراب سرش را به سمت دیگر گرفت و گفت:

 گفتم که من از پیش ارباب کریم جایی نمی رم. _

 منوچهر که متوجه شد تیرش به سنگ خورده، گفت:

 سهراب، اول به حرفای من خوب گوش کن بعد جواب بده! _

 سهراب احساس کرد منوچهر می خواهد خبر مهمی به او بدهد، بنابراین گفت:

 گوش می کنم، چی می خوای بگی؟دارم  _

منوچهر کمی با علف های کوتاه اطراف خودش بازی کرد، سنگی را به سمتی پرتاب کرد یکی دوبار سرش را باال 

 گرفت و پائین انداخت بعد گفت:

من هم مثل تو یک جوونم و دروغ تو ذاتم نیست. حقیقتش اینه که من دو ساله جیران رو دوست دارم، از اون  _

زی که اون رو دیدم تا حاال دنبالشم، دو سال قبل پدرم رشید خان رفت به ایل و مال ارباب کریم و اونو برام رو

خواستگاری کرد، اما ارباب کریم به بهونه این که وقت شوهر دادن دخترش نشده به پدرم جواب رد داد. اون وقت 

ساله که خدمت ام تموم شده تو این یک سال که از  ها حدود یک سال بود که من به سربازی رفته بودم. حاال هم یک

سربازی مرخص شده ام هر چه سعی کردم تا یه بار دیگه پدرم رو بفرستم خواستگاری جیران اون قبول نکرد، هر 

چند که از اون تاریخ تا حاال دو سال گذشته، و من فقط جیران رو دو بار دیده ام، اما مهرش تو دلم رفته. به جوونی 

سم من خیلی سعی کردم تا مهرش رو از دلم بیرون بکنم، اما نشد، از این و اون شنیده ام علت این که پدرش مون ق

با ازدواج ما مخالفت می کنه وجود توئه. برای همین ازت می خوام برگردی قلعه زنبوری یا بیایی ایل و مال ما یا هر 

 جا که دلت می خواد!!!

 ند، منوچهر ادامه داد:سهراب که سرش پائین بود ساکت مو

به خدا، به جوونی هر دوی ما قسم که من خیلی سعی کرده ام تا عشق اون رو از دلم بیرون بکنم اما نشد، پدرم بهم  _

چند جای دیگه رو پیشنهاد داد، اما دلم رضا نداد، تو نمی دونی عشق جیران داره منو از پا می اندازه، هیچ چاره دیگه 

 اومدم ازت خواهش بکنم جوونمردی کن و پات رو از خونواده اش بیرون بکش تا بهش برسم!!ای هم ندارم. حاال 

 بعد از مدتی سهراب سکوت را شکست و گفت:

 جیران هم تو رو دوست داره؟! _

اگه اون منو دوست داشت که مشکلی نداشتم، من دو سال قبل، اون هم فقط دو بار اونو دیدم واقعا نمی دونم عقیده  _

 ش درباره من چیه.ا

سهراب که دلبستگی شدیدی به جیران داشت با توجه به شدت عالقه منوچهر به جیران، نمی توانست صراحتا این 

 موضوع را به منوچهر بگوید، در عوض جواب داد:

 چرا فکر می کنی اگه من پامو از زندگی جیران بیرون بکشم تو می تونی به جیران برسی؟ _
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 ل شده بود، گفت:منوچهر که مستأص

 فکر می کنم حضور تو باعث شده تا ارباب کریم به پدرم جواب رد بده. _

 خوب یه بار دیگه شانس خودت رو امتحان کن. _

 قبال بهت گفتم، پدرم راضی نمی شه می گه من رشید خانم برای دختر مردم، دو بار به خواستگاری نمی رم!! _

 سهراب که گیج شده بود، گفت:

نوچهر، صادقانه بهت بگم، با رفتن من از ایل و مال ارباب کریم مشکل تو حل نمی شه. مشکل تو من نیستم، بهتره م _

 بری شانس خودت رو جای دیگه ای امتحان بکنی، جائی که بهت جواب مساعد بدن!

 منوچهر تقریبا با التماس گفت:

ان کسی رو دوست ندارم، نمی تونم دلم رو قانع بکنم سهراب، تو چرا به حرف من دل نمی دی؟ من به غیر از جیر _

 که از دختر دیگه ای خواستگاری بکنم تو که این موضوع رو خوب می فهمی، نمی فهمی؟

 سهراب لبخند دردناکی زد و گفت:

منوچهر، تو خودت رو بذار جای من، اگه من یه روز می اومدم پیش تو در چنین شرایطی ازت چنین تقاضایی رو  _

 ی کردم تو حاضر بودی حرف منو قبول بکنی؟م

 منوچهر بدون درنگ جواب داد:

حاال من، تو شرایط تو نیستم که یه همچین سؤالی از من می پرسی، یعنی من نمی تونم بهت جواب بدم. تو این  _

 جوری جواب منو نده. تو بیشتر به این موضوع فکر کن که فکر جیران رو از سرت بیرون بکنی!!

 اب هنوز وقار و متانت خودش را حفظ کرده بود.سهر

 اگه جیران مهر منو به دل گرفته باشه، چی؟ _

 منوچهر نمی خواست به دالیل قانع کننده سهراب توجه کند، بنابراین جواب داد:

ی از یادش متو بیا از ایل و مال برو قلعه زنبوری، اون جا تشکیل زندگی بده، جیران هم یکی دو ماه بعد، همه چیز  _

 ره!

 این حرف توئه، حرف جیران که نیست. مهر من و جیران هم مربوط به دیروز و امروز نیست. _

 منوچهر با التماس نگاهش کرد و گفت:

خدا می دونه که عشق من نسبت به جیران دیروز و امروزی نیست، من همه سال، منزل به منزل کوه به کوه، دره به  _

مراهش می رفتم، مثل سایه در تعقیب اون بودم تا یه جوری پیداش کرده، نگاش بکنم و تا اون دره، چادر به چادر ه

جا که امکان داره عالقه ام رو بهش بگم، سهراب تو چه می دونی که من دربارۀ اون چه آرزوهائی دارم؟ ببین ازت 

می دونه که جیران رو بیشتر از جونم می خوام کمی به فکر من باشی، من به غیر از مهر و محبت، گناهی ندارم. خدا 

 دوست دارم. تو متوجه حرف های من می شی؟

من نگفتم تو دروغ می گی، تو چیزی ازم می خوای که انجام دادنش از عهده من خارجه. بذار بهت رو راست بگم  _

اون رو ول بکنم نه مشکل اینه که گذشته از این که من جیران رو دوست دارم، جیران هم منو دوست داره. من اگه 

تنها اون رو خیلی ناراحت کرده ام و دلش رو شکسته ام بلکه پدرش رو هم که برام احترام زیادی قائله رنجونده ام. 

من دوست ندارم تحت هیچ شرایطی پدرش رو از خودم برنجونم. من اگه به خواهش تو و بدون دلیل تصمیم بگیرم 

 ی یه.به قلعه زنبوری برگردم گناهم نابخشودن
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سهراب مشکل تو فقط با زمان حل می شه، در واقع تو احتیاج به این داری که برگردی به قلعه زنبوری و بالفاصله  _

هم برای خودت تشکیل زندگی بدی، من بهت اطمینان می دم همه چیز به سرعت عوض بشه و جیران هم تو رو 

 اون چاره ای جز فراموش کردن تو نداره!فراموش بکنه چون من جای تو رو تو دلش می گیرم. در واقع 

 سهراب ساکت ماند و به خواهش بی منطق منوچهر فکر کرد، منوچهر ادامه داد:

سهراب، من فقط ازت می خوام بهم کمک کنی. اگه تو دوست داشته باشی من به هدفم برسم همه چیز خود به  _

 خود حل می شه!!

که تو می خوای امکان پذیر نیست و من حاضر نیستم در این مورد  من دوست دارم بهت کمک بکنم، اما چیزی _

کاری برات انجام بدم، نمی دونم تو چرا فکر می کنی چون پسر رشید خانی، هر چیزی رو که اراده بکنی می تونی به 

 دست بیاری.

 منوچهر دیگر داشت ناامید می شد، اما هنوز امیدش را کامال از دست نداده بود.

تو قبول کن که ایل و مال ارباب کریم رو ترک بکنی هر چیزی ازم بخوای برات انجام می دم خواهش می سهراب  _

کنم تقاضای منو رد نکن. باور کن اگه کس دیگه ای رو دوست داشتم فورا خودم رو کنار می کشیدم، اما چه کار 

نمی تونم ازش دست بکشم، سهراب،  کنم؟ عشق جیران، زندگی ام رو زیر و رو کرده هر چه فکر می کنم می بینم

 ناامیدم نکن!!

 سهراب جوابی نداد، از جا بلند شد و از دور گله ها را زیر نظر گرفت و به منوچهر گفت:

بذار راحت جوابت رو بدم من نه می تونم به خواسته ات عمل بکنم و به قلعه زنبوری برگردم، و نه از عشق جیران  _

 ب کریم بیرون برم.دست بکشم و از زندگی اربا

 بعد از این صحبت، سهراب راه افتاد منوچهر صدایش زد، سهراب کمی صبر کرد، منوچهر با صدای بلند گفت:

 کجا داری می ری؟ دارم باهات حرف می زنم! _

 ارباب کریم بهم سفارش کرده امروز، زودتر از همیشه برگردم به چادر! _

 برای چی؟ _

 سهراب جواب داد:

 ی دونم اما همین قدر می دونم که حاال باید برگردم به چادر ایل و مال.نم _
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 منوچهر چند قدم به سمت سهراب برداشت و جلوی او را گرفت، پیراهنش را کشید و گفت:

ی ی بینی. متو از این جا نمی ری تا من جوابم رو بگیرم. من تصمیم ندارم بدون جواب از این جا برم، این اسب رو م _

 دونه که سوار کارش اگه بخواد می تونه جوابش رو به هر طریقی که شده بگیره!!

 سهراب که از حرکت منوچهر ناراحت شده بود برگشت و گفت:

منوچهر، تو بی خودی داری باهام لج می کنی. ببینم تو از کجا می دونی بیشتر از من نسبت جیران حق داری؟  _

جیران بشی، اما من حق ندارم؟ آیا تو فقط به خاطر این که پسر رشید خانی به چنین حقی  چطور تو حق داری عاشق

رسیده ای و من به خاطر خونواده فقیری که دارم نمی تونم به حقم برسم؟ گفتم که مشکل تو من نیستم اگه تو واقعا 
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مساعد نشنیدی، خوب باز هم جیران رو دوست داری سعی کن باز هم بری خواستگاری اش، تو یه بار رفتی جواب 

 پدرت رو راضی کن که به خواستگاری بره. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، این مشکل خیلی بزرگی نیست.

 منوچهر یقه سهراب را گرفت و گفت:

من جوابت رو دادم، و جواب دیگه ای ندارم که بهت بدم، تو برگرد به چادر خودت، من هم بر می گردم به ایل و  _

 مال خودم.

 منوچهر گالویز شد او می خواست هر طور شده سهراب را وادار کند حرفش را بپذیرد. 

 سهراب برای رهاندن خودش از چنگال منوچهر تالش می کرد.

سرانجام چند دقیقه ای مثل کالف سردرگم به هم پیچیدند تا این که سهراب توانست دست های منوچهر را از دور 

به طرف عقب هل دهد. منوچهر از پشت سر روی زمین افتاد نگاهی خشم آلود به سهراب کرد و گردنش باز کند و 

حرف نزد. در یک لحظه ناگهان چشمش به اسلحه تک لول عقابی سهراب که کنار تخته سنگ بود افتاد به چابکی از 

شد اسلحه آماده شلیک  جایش بلند شد و بدون این که به طرف سهراب برود، خودش را به اسلحه رساند و متوجه

 است.

 بعد با فریاد خطاب به سهراب گفت:

 هی ... _

سهراب سرش را برگرداند، منوچهر اسلحه را باال آورد و قنداق آن را به شانه راستش تکیه داد، لوله را به سمت 

 سهراب گرفت و گفت:

 ی؟حاال چی؟ حاال حرف منو قبول می کنی؟ یا این که باز هم سر حرفت هست _

 سهراب متوجه شد که خشم تمام وجود منوچهر را گرفته برای این که او را بیشتر عصبانی نکند گفت:

 بچه بازی رو بذار کنار، اسلحه شوخی بردار نیست و آماده شلیکه، بذار سرجاش، باشه؟ _

 من اسلحه رو سرجاش نمی ذارم، مگه این که تو همین االن راهت رو بکشی و بری! _

 خواست هم چنان خونسردی اش را حفظ کند، برای همین گفت:سهراب 

چند بار بهت بگم، این کار به این سرعتی که تو می خوای شدنی نیست، این کار خیلی وقت می خواد، تو دست به  _

 کار احمقانه نزن تا شاید راهی پیدا بشه!

 اه می کرد گفت:منوچهر همچنان که سرش را به تنه اسلحه تکیه داده و لوله آن را نگ

 چرا به همین سرعت، فقط کافیه قدم اول رو برداری تا من اسلحه رو بذارم پائین. _

 سهراب در بدترین شرایط زندگی اش قرار گرفته بود:

 عاقل باش. قبل از هر کاری کمی فکر کن. کسی این جور کارها رو دوست نداره! _

 ی یا راه دیگه ای رو انتخاب می کنی.من دیگه صبر نمی کنم، یا به حرفم گوش می د _

 سهراب سعی کرد او را راضی کند که دست از لجاجت و خشونت بردارد.

ببین، به فرض این که من بهت جواب مساعد بدم، مشکل تو حل نمی شه، چرا باورت نمی شه که اون باید راضی  _

ن دو موافقت بکنند و به این ازدواج راضی بشن، بشه جیران و پدرش ارباب کریمه، حقیقتا من بهت قول می دم اگه او

 من پام رو عقب می کشم.

 منوچهر زهر خندی زد و گفت:
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 جون خیلی عزیزه، نه؟ _

 مسئله عزیز بودن جون نیست، خوب معلومه هر کی جونش رو دوست داره! _

 منوچهر خنده تمسخر آمیزی کرد و گفت:

تو در چادر بختیاروند معلومه که جیران رو بهم نمی دن و ارباب کریم هم من با این حرف ها خر نمی شم، با بودن  _

روی خوش به ما نشون نمی ده، اصل موضوع همین جاست که تو پات رو از این جا بیرون بکشی و بر گردی قلعه 

م تا نزنبوری و تشکیل خونواده بدی تا جیران خیالش از بابت تو راحت بشه. من قسم می خورم پدرم رو راضی بک

مخارج عروسی ات رو هم بده! اون وقته که جیران کم کم تو رو فراموش می کنه و ارباب کریم هم از حرفش بر می 

 گرده!!

 سهراب یکی دو قدم به سمت منوچهر برداشت، منوچهر فریاد زد:

جواب  شلیک بشه.جلو نیا شلیک می کنم. مثل این که یادت رفته، اسلحه تو دستمه، و هر لحظه ممکنه به طرفت  _

 بده... آره یا نه؟ فرصت زیادی نداری؟!

سهراب در شرایطی گیر کرده بود که امکان هر نوع تصمیم گیری را از او سلب می کرد. او هیچ وقت چنین وضعیتی 

 را تصور نمی کرد. با این حال همان طور که یاد گرفته بود، خودش را نباخت و گفت:

منو بکشی که چی بشه؟ تازه گرفتاری ات شروع می شه، برای هدف نامعلومت خودت منوچهر، تو فکرش رو بکن،  _

رو دچار دردسر نکن، اگه اسلحه رو شلیک بکنی و منو بکشی یک ساعت بعد دستگیرت می کنندف همه به راحتی 

 می فهمند که تو منو کشتی، می گیرنت و می برنت زندون.

 منوچهر زهر خندی زد و گفت:

های بی مورد، نمی تونی منو بترسونی، هیچ کس نمی دونه من اومده ام این جا، و به طرف تو شلیک  بااین حرف _

 کرده ام.

هنوز حرف های منوچهر تموم نشده بود که صدای شلیک تک لول بلند شد، و لحظه ای بعد سهراب روی زمین 

 افتاد!!!

به اطراف خودش نگاه کرد، تا ببیند کسی شاهد  بعد از مرگ سهراب، منوچهر تازه خطر را احساس کرد، اول کمی

متری  55قضیه بوده یا نه؟ وقتی هیچ کس را اطراف خودش ندید چشمش به درخت انجیر وحشی افتاد که در فاصله 

او بود. اسلحه را برداشت و آن را طوری به درخت بست که لوله اش به سمت علفزار بود. بعد با هر جان کندی بود 

دستش گرفت و جلوی لوله اسلحه آرام به پهلو، پائین گذاشت. وقتی سهراب را روی زمین می سهراب را روی 

گذاشت چشمهایش باز بود، با انگشتانش آنها را بست و به طرف اسب سیاه اش رفت تا سوار آن شده و از آن جا 

 دور شد.

 *** 

ا تحت الحفظ و با دستبند وارد بازپرسی می وقتی وارد بازپرسی شد بازپرس به دو نفر از مأمورین مراقب که او ر

کردند دستور داد تا دست منوچهر پسر رشید خان را که متهم به قتل بود باز کنند. وقتی دست های متهم باز شد 

 بازپرس به منوچهر اشاره کرد روی صندلی بنشیند.

و به رو و خارج از شعبه بازپرس او که رنگش پریده بود به آرامی روی صندلی نشست، دو نفر از مأمورین درست ر

 نشسته بودند و یک لحظه چشم از متهم بر نمی داشتند.
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وقتی منوچهر متهم شد خودش را نباخت و گاهی به بازپرس و قانون اهانت می کرد. بازپرس حال و روز او را درک 

این که به گناه خودش می کرد و اعتنائی به اهانت هایش نداشت، منوچهر در میان صحبت های مختلف خود ضمن 

 اعتراف کرد به بازپرس گفت:

شما خیلی بی رحم اید. شما از کشتن من چه سودی می برید؟ من سهراب را کشته ام در حالی که اون باور نمی  _

کرد که ممکنه من این حماقت رو بکنم و ماشه رو بکشم، من از کارم پشیمونم اما شما حرف منو درک نمی کنید! 

 ا منو بازداشت کرده اید و ممکنه اعدام بشم، اما این طوری حق به حق دار نمی رسه!درسته که شم

 بازپرس با خونسردی اهانت های او را شنید، اما جوابی نداد. از منوچهر پرسید:

به نظر تو ما چه طوری حق رو به حق دار بدیم خوبه؟ این جوون به قتل رسیده، یک مادر و یک پدر بزرگ داشت  _

شم اونا هم به همین سهراب بود، تو از اون سر دنیا اومدی و اون رو از اونا گرفتی اون هم با یه دلیل غیر که چ

منطقی، خواستی به قول خودت سهراب رو از سر راهت برداری تا به جیران برسی، جوانمردی ات کجا رفته بود؟ تو 

شخص دیگه ای رو از زندگی محروم بکنی؟ اگه از کجا به این نتیجه رسیدی که برای رسیدن به هدف خودت باید 

دلیل تو عشقت به جیران بود، خب سهراب هم همین حق رو داشت، اما چشم هات رو باز نکردی تا اونا رو ببینی مثل 

 یک عاشق کور رفتی ناجوونمردونه دست به جنایت زدی.

ی از جمله اعتراف صریح و روشن در تمام مدتی که بازپرس حرف می زد، منوچهر ساکت بود، چون دالیل محکم

متهم در پرونده موجود بود و آخرین اعتراف از متهم گرفته شد، سرانجام متهم فرزند رشید خان با صدور قرار 

 بازداشت موقت روانه زندان شد.

تا یچند روز بعد از زندانی شدن متهم، بازپرس پرونده را با صدور قرار مجرمیت در اختیار دادستان گذاشت و نها

دادستان با صدور کیفر خواست پرونده را به دادسرای جنائی اصفهان ارسال کند تا متهم هم در معیت مأمورین 

 مراقب به دادسرای اصفهان منتقل شود.

 *** 

ساله که پای راستش می لنگید و با کمک عصا  15حدود یک ماه و نیم بعد، زن نسبتا جوانی همراه پیرمردی حدودا 

 وارد بازپرسی شدند.  راه می رفت،

 پیرمرد از مجیدی پرسید:

 این اتاق همون جایی یه که پرونده نوه ام، این جاست؟ _

 مجیدی دست از کار کشید و پرسید:

 پدر جان اسم نوه ات چیه؟ _

 زن جوان جلو آمد و جواب داد:

 اسم پسر من، سهرابه، همون جوونی که با اسلحه کشته شد. _

 بازپرس کرد، بازپرس از پیرمرد پرسید: مجیدی نگاهی به

 بله پدر جان، همین جاست، چه کار داری؟ _

زن جوان بسته ای کاغذ را از پارچه گرده خورده بیرون آورد و به سوی بازپرس گرفت. بازپرس قبل از این که برگه 

 را از زن بگیرد، پرسید:

 از قاتل پسرتون اعالم شکایت کردین؟ _
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 اه!!نه آقای دادگ _

 کمی بعد ادامه داد:

 رضایت نامه است. _

بازپرس بالفاصله رضایت محضری را گرفته و آن را خواند، متوجه شد تنها وارثین سهراب که مادر و پدربزرگش 

 هستند از شکایت خودشان صرفنظر و اعالم رضایت کرده اند.

 بازپرس بعد از خواندن رضایت نامه پرسید:

 می دین؟ پدرجان، شما رضایت _

 ها .. آقای دادگاه، ما رضایت دادیم. _

 بازپرس پرسید:

 چقدر به شما پول داده اند که رضایت بگیرند؟ _

 پیرمرد به زحمت جلوتر آمد و گفت:

 به قرآن خدا ما پول نگرفته ایم. _

 بعد اضافه کرد:

 نیم.ما خون جوونمون رو با پول معامله نمی کنیم، ما با خدا معامله می ک _

 بازپرس پرسید:

 پس چطور شد، اعالم رضایت کردین؟ _

 پیرمرد جواب داد:

چند روز قبل در آبادی مون قلعه زنبوری، چهلم نوه ام رو گرفته بودیم، بزرگان آبادی، یک جا جمع شدند تا  _

ا از دخترای جوون باالخره قضیه سهراب رو روشن بکنیم ما فکر کردیم پسرمون سهراب رو از دست داده ایم، دو ت

هم جون شون رو توی این راه گذاشته اند، حاال هم جوون دیگه ای به انتظار مرگ نشسته، خدا رو خوش نمی آمد که 

 برای موضوع عاشقی، چهار، شاید هم چندین خونواده عزادار بشه.

دنباله حرف پدرش را  گریه نگذاشت پیرمرد حرفهایش را ادامه دهد. مجیدی و بازپرس هم متأثر شدند. زن جوان

 گرفت و ادامه داد:

چند شب پیش پسرم سهراب رو به خواب دیدم، به همون صورت قبلی با موهای بلند و چهره ای که روش لبخند  _

من از منوچهر گله ای ندارم اون هم "دیده می شد اول به روی من لبخند زد، اما کمی بعد به من اخم کرد و گفت: 

 "ود، و خیلی جیران رو دوست داشت.مثل من عاشق جیران ب

 زن جوان با دستمال اشک هایش را پاک کرد و ادامه داد:

شاید منوچهر، جیران رو حتی بیشتر از من دوست داشت، نمی دونم اما اون انگار به گردن جیران "پسرم می گفت:  _

تن بیش از حد باعث شد تا حق داشت، کسی چه می دونه کدوم یک از ما الیق جیران بودیم؟ همین دوست داش

نخواسته و ندونسته ماشه رو بکشه. من منوچهر رو بخشیدم شما هم ببخشید، و اجازه ندین پدر، مادر و خواهرای اون 

 "بیشتر از این رنج بکشن ...

 مادر سهراب در حالی که به سختی متأثر شده بود ادامه داد:
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اگه گناهی کرده، خداوند اونو ببخشه، ما کسی نیستیم که بخوایم آقای بازپرس ما از این جوون شکایتی نداریم،  _

 اون رو ببخشیم.

بازپرس بلند شد نامه را به مجیدی داد تا ترتیب ارسال آن را به دادسرای اصفهان بدهد. بعد رو به مادر و پدربزرگ 

 سهراب کرد و گفت:

 ما رضایت نامه رو ضمیمه پرونده می کنیم. _

 که داشت بیرون می رفت گفت:پیرمرد در حالی 

 آقای بازپرس ما مطمئن باشیم؟ _

 بازپرس هم چنان که لبخند خفیفی بر لب داشت جواب داد:

 مطمئن باشید، رضایت نامه رو ضمیمه پرونده می کنیم. _

 و آنها در حالی بازپرسی را ترک کردند که هم چنان اشک می ریختند.

 *** 

 پایان فصل سیزدهم

  1-10فصل 
 

صبح، مهرداد با اتومبیل شخصی خودش به اصفهان رسید و حاال به طرف فلکه دانشگاه حرکت می  54/2ساعت 

کرد، نرسیده به فلکه دانشگاه، سه راهی بود که همیشه شلوغ بود. حدود پنج دقیقه گذشت تا مهرداد به فلکه 

که حدود پانصد دستگاه کارخانه را  "د آبادصنعتی محمو"دانشگاه برسد. او می دانست که برای رسیدن به شهرک 

در زمین های وسیع خودش جای داده باید به جاده ای که در سمت راست است برود تا به کارخانه های سنگبری 

 برسد. 

می دانست که پدر مرحومش به طور تجربی معدن شناس بود و همه زندگی اش را در کوه ها می گذراند و تا آن جا 

پدرش را اغلب در کوه ها و معادن سنگ می دید. آن روزها برای پدرش نهار می برد و وقتی که بیکار که یادش بود، 

بود به پدرش کمک می کرد، اما پدرش دوست داشت مهرداد تحصیالت دانشگاهی داشته باشد و این آرزو را مرتب 

موضوع باعث شد که او با داشتن به زبان می آورد. مهرداد چیزهای زیادی زیر دست پدرش یاد گرفته بود. این 

تحصیالت عالیه نه تنها نماینده حقوقی دو شرکت بزرگ ساختمانی در تهران شد بلکه عالقه داشت برای معامله 

 سنگ، به اصفهان برود.

آن روز وقتی از فلکه دانشگاه اصفهان به سمت راست پیچید پس از طی ده کیلومتر راه به کارخانه مورد نظرش 

 ینش را داخل حیاط کارخانه گذاشت و از آن پیاده شد.رسید، ماش

او قبل از این که برای خرید چند نوع سنگ به محمود آباد بیاید، قیمت آنها را از طریق فاکس از چندین کارخانه 

 سنگ بری استعالم کرده بود و وقتی از قیمت نسبی آنها مطلع شد تصمیم گرفت به اصفهان برود.

ده شد به طرف دفتر کارخانه رفت. خودش را به مدیر کارخانه که جوانی همسن و سال او بود و وقتی از ماشین پیا

محمد نام داشت معرفی کرد، مدیر کارخانه که جوانی همسن و سال او بود و محمد نام داشت معرفی کرد، مدیر 

رف کردند. مهرداد روی یکی از کارخانه به احترام او از جایش بلند شد و دو قدم جلو آمد. باهم دست دادند و تعا
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برای مهرداد چای آورد و سپس جعبه شیرینی را  "حاج اصغر"ساله به نام  54مبل ها نشست بعد از مدتی مردی 

 پیش او روی میز گذاشت.

 بعد از سالم و احوالپرسی معمولی مدیر کارخانه رو به مهرداد کرد و گفت:

 خوب، جناب در خدمتم. _

 خواهش می کنم. _

 مهرداد کیف سامسونتش را باز کرد، لیست سنگ های مورد نظرش را به محمد داد و منتظر نشست.

مدیر کارخانه نگاهی به لیست انداخت، صدای دستگاه های سنگ بری آن قدر زیاد بود که وقتی در اتاق مدیر باز می 

 شد صدا به صدا نمی رسید.

 فت:مدیر کارخانه سرش را بلند کرد و به مهرداد گ

سنگ های گرانیت سبز جنگلی بیرجندی و خرم دره و نهبندان رو خودم دارم می دم براتون آماده بکنند، اما برای  _

 خرید سنگ چینی سیرجان و مروارید مشهد بایستی از کارخونه دیگه ای تهیه کنیم.

 مهرداد جواب داد:

ین شهر با یک نفر طرف معامله باشم، هم انعقاد تهیه اون نوع سنگ دیگه رو شما به عهده بگیرین که من تو ا _

 قرارداد آسونه و هم این که وقت من زیاد تلف نمی شه.

 محمد با اطمینان گفت:

 مسئله ای نیست من دو نوع سنگ دیگه رو هم براتون آماده می کنم. _

 مهرداد گفت:

 اول قیمت ها رو تعیین کنید تا از این جهت دچار مشکل نشیم. _

برای این که مدیر کارخانه خیال نکند که او از قیمت سنگ ها بی اطالع است، استعالمیه کارخانه های دیگر را در بعد 

 ارتباط با قیمت سنگ ها از کیف خودش بیروت آورد و روی میز گذاشت.

 مدیر کارخونه از مهرداد پرسید:

 این ها چیه؟ _

 ا رو برامون توضیح داده اند.جواب استعالمیه شرکت های ماست که قیمت سنگ ه _

مدیرکارخانه حدود یک ربع طول داد تا از طریق ماشین حساب، قیمت ها را به دست بیاورد. بعد سرش را باال گرفت 

 و گفت:

 مبلغ سنگ های شما چهل و نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان می شه. _

 د که قیمت ها همین اندازه اند. به مدیر کارخانه گفت:مهرداد وقتی به دفتر حساب خودش نگاه کرد متوجه ش

من دوست دارم همه حرف ها رو همون اول به شما بگم، از این مبلغ گفته شده چهار صد و پنجاه هزار تومنش رو  _

 هتخفیف می خوام. نه میلیون تومن رو به صورت نقدی و بقیه رو به صورت اقساط اون همه ماهیانه پنج میلیون تومن ب

 شما پرداخت می کنیم.

 مدیر کارخانه وقتی موضوع چک را شنید مردد شد. مهرداد به خاطر این که او را بیشتر مردد نکند گفت:

من شماره حساب شرکت هامون روی توی تهرون به شما می دم و شما وقتی از پاس شدن چک ها مطمئن شدین  _

 قرارداد رو امضاء می کنیم.
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 پرسید: محمد مدتی صبر کرد و

 من برای جواب دادن به شما دو ساعت وقت الزم دارم. _

 مهرداد گفت:

 اصفهان آثار پاستانی زیاد داره من می رم و دو ساعت دیگه بر می گردم. _

 محمد خنده ای کرد و گفت:

 حاال تا ظهر، تشریف داشته باشید در خدمت باشیم. _

 راضی به زحمت شما نیستم وقت باقیه. _

 داد بعد از دو ساعت دوباره به همان کارخانه برگشت. محمد به گرمی از او استقبال کرد و گفت:مهر

 دو ماه طول می کشه. _

 مهرداد بعد از این که قرارداد را امضاء کرد گفت:

ر مهم نیست، اما موقع بارگیری سنگ ها خودم هم باید باشم، تا سنگ های لب پریده، ترک خورده و زده دار با _

 کامیون ها نشه.

 محمد که در حال جمع کردن اوراق روی میز بود، باخنده جواب داد:

اگه شما از اومدن به اصفهان خسته نمی شین، مانعی نداره، ما سنگ های سالم رو تحویل شما می دیم به همون  _

 صورتی که سفارش دادین.

 دادند و از هم دیگر خداحافظی کردند.مهرداد برای خداحافظی دستش را دراز کرد، آنها با هم دست 

 *** 

دو ماه گذشت اوایل مهرماه بود که مهرداد برای تحویل گرفتن سنگ ها به محمود آباد رفت. این دفعه قرار شد یک 

 خریداری کند. "تیشه ای الشتر"نوع سنگ دیگر هم به نام 

ود. محمد روی یک تکه کاغذ آدرسی را نوشت آن طور که محمد برای او تعریف کرد چنین سنگی در محمود آباد نب

 و به دست مهرداد داد. مهرداد هنگام خداحافظی گفت:

من می رم این سنگ ها رو تهیه کنم، اما تا این سنگ رو نیاورده ام سنگ های آماده رو بارگیری نکنید. چون این  _

 طوری من باید کرایه اضافه بدم.

 ن.باشه، هر طور که شما دستور می دی _

دوباره با هم دست دادند و از همدیگر خداحافظی کردند و مهرداد از محمودآباد به فلکه دانشگاه برگشت. برای 

کیلومتر راه به خمینی شهر رسید، ابتدا به سه راه  15رفتن به خمینی شهر به سمت راست پیچید و پس از طی حدود 

 معلم و خیابان شریعتی رفت.

یعتی وارد شد و بعد از طی این مسیر یک صدمتری به یک پیچ تند برخورد کرد. پس از به خیابانی در خیابان شر

 گذشتن از آن جا به یک خیابان آسفالته متروکه رسید که شش مغازه سنگتراشی در آنجا بود.

و مهرداد اتومبیلش را به سمت راست هدایت کرد و از آن پیاده شد. در هر مغازه دو نفر کار می کردند که سر 

صورت شان را تا بینی با پارچه پیچیده بودند و عینک دودی هم به چشم زده بودند تا تراشه های سنگ به چشمشان 

 نرود.
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را گرفت. بعد  "علی سه دهی"مهرداد از یکی از مغازه داران که با خونسردی مشغول کارش بود سراغ شخصی به نام 

 گار مهرداد را نمی دید. بنابراین پرسید:به طرف مغازه علی رفت، او سخت مشغول کار بود ان

 علی سه دهی شمائید؟ _

علی سه دهی که نشسته بود اول عینک و بعد پارچه ها را از سر و صورت خودش برداشت و از جا بلند شد و مؤدبانه 

 گفت:

 سالم آقا، امری داشتید؟ _

ل بیشتر سن نداشت. هنوز مقداری از خاک سا 11 -10مهرداد جلوی خودش پسر نسبتا بلند قدی را دید که حدود 

 سنگ روی ابروهای او دیده می شد.

 جواب داد:

 سالم آقا پسر، خسته نباشین! _

 قربون شما، امرتون رو بفرمائید. _

 مهرداد کاغذی از جیب خودش بیرون آورد و گفت:

 من صد متر مربع سنگ تیشه ای الشتر می خواستم با عرض چهل و طول آزاد. _

 علی از مغازه اش بیرون آمد و سنگ های موجود جلوی مغازه را که آماده شده بودند برانداز کرد و گفت:

 در حال حاضر فقط چهل متر سنگ آماده موجود داریم. _

 مهرداد لبخندی زد و گفت:

 خوب علی آقا، مشکل من چه جوری حل می شه؟ _

 لت بدین تا همه سنگ ها رو براتون آماده بکنم.شما مشکلی ندارین مگه این که دو روز بهم مه _

 دو روز کافیه، یعنی من مطمئن باشم؟ _

 کامال مطمئن باشید. _

 علی از مهرداد اجازه گرفت که سرکارش برگردد، مهرداد گفت:

 من مبلغ پنجاه هزار تومن به شما بیعانه می دم و دو روز دیگه بر می گردم. _

 داد: علی سری تکان داد و جواب

 قبوله! _

 مهرداد پرسید:

 رسید هم به بهم می دین؟ _

 علی جواب داد:

 بع..له. _

 مهرداد یک برگ چک مسافرتی به علی داد و منتظر رسید ماند.

 علی برای مهرداد چای ریخت و گفت:

 راضی به زحمت شما نبودم. _

 علی سه دهی گفت:

 ن نداریم.می بخشید که وسیله پذیرائی بیشتر از ای _
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 بعد قلم و کاغذی برداشت و رسید پول دریافتی رو نوشت و به مهرداد داد و گفت:

 چه طوری می خواید سنگ ها رو ببرید؟ _

 مهرداد پرسید:

 چه طوری ببرم خوبه؟ _

 برای بردن سنگ ها به دو دستگاه نیسان احتیاج دارین. _

 مهرداد پرسید:

 ان رو از کجا گیر بیارم؟توی این حوالی دو دستگاه نیس _

 شما الزم نیست زحمت بکشید من خودم براتون نیسان می گیرم. _

 مهرداد بی اختیار گفت:

 دست تون درد نکنه. _

 بعد پرسید:

 پس دو روز دیگه سنگ ها آماده می شن؟ _

 علی جواب داد:

 بعد از ظهر بیائید سنگ ها رو تحویل بگیرین. 5شما سه شنبه ساعت  _

مهرداد دستش را برای خداحافظی به طرف علی دراز کرد، علی تیشۀ شانه ای را که حدود سه کیلو وزن داشت پائین 

 گذاشت، از جا بلند شد و با مهرداد خداحافظی کرد.

  8-10فصل 

له مهرداد بعد از خداحافظی از علی به سمت سه راه معلم آمد، که تلفن همراهش به صدا درآمد، مهرداد بالفاص

 گوشی رو برداشت و گفت:

 بفرمائید؟ _

 صدای نسبتا ضعیفی در گوشی پیچید:

 مهرداد توئی؟ _

 بله، مهردادم، شما ...؟ _

 صدا بدون این که جواب مهرداد را بدهد پرسید:

 تو االن کجائی؟ _

 من االن اصفهانم، صداتون خیلی ضعیفه! _

 احت تر بشنود، ماشینش را گوشه ای پارک کرد، پیاده شد و گفت:مهرداد به خاطر این که صدای طرف مقابل را ر

 لطفا بلندتر صحبت بکنید تا من صداتون رو بشنوم. _

 صدا همچنان ضعیف بود، اما مهرداد ارتباط را قطع نکرد، صدای طرف مقابل را همچنان ضعیف شنید:

 من الهه هستم! _

 می گذشت بنابراین پرسید:از آخرین باری که الهه رو دیده بود، دو ماه 

 سالم الهه خانم، شما کجائید؟ مثل این که از من خیلی دورین که صداتون این قدر ضعیفه؟! _

 من اون قدرها هم از شما دور نیستم. اصفهانم! _
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 جدی، تو اصفهان چه کار می کنید؟ _

 الهه با ناتوانی جواب داد:

 جریانش خیلی مفصله! _

 مهرداد پرسید:

 االن کجای اصفهانی؟ _

 چند روزه که اومده ام خونه عموم! _

 مهرداد خنده ای کرد و گفت:

 خوب، به اصفهان خوش اومدین! _

 ممنونم مهرداد، می تونم شما رو ببینم؟ _

 خوب، البته کجا؟ _

 الهه جواب داد:

 خونه عموم! _

 مهرداد گفت:

 اگه تو بخوای میام، حاال آدرس بدین. _

 .58ابان عبدالرزاق، کوچه فروردین، پالک خی _

مهرداد موقتا از الهه خداحافظی کرد، سوار ماشین اش شد و بعد از روشن کردن آن حرکت کرد. ابتدا به دروازه 

دولت رفت و از آنجا به خیابان چهارباغ. پس از طی دو کیلومتر به سمت راست پیچید و وارد خیابان عبدالرزاق شد. 

مشخص شده بود  58متر نرفته بود که به کوچه فروردین رسید و جلوی خانه ای که با شماره  544از هنوز پیش تر 

 توقف کرد.

بعد از خاموش کردن ماشین، پیاده شد و زنگ در را به صدا درآورد، هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که از طریق 

 آیفون صدای یک مرد شنیده شد که پرسید:

 کیه؟ بفرمائید! _

 هرداد سرش رو جلو برد و گفت:م

 مهردادم! _

ساله  04بالفاصله در حیاط باز شد، مهرداد به آرامی داخل حیاط شد. در را پشت سرش بست. عموی الهه که مردی 

 بود از ساختمان بیرون آمد و با مهرداد سالم و علیک کرد:

 سالم آقا مهرداد، خیلی خوش اومدین بفرمائید. _

 خجالت کشید و گفت: _عموی الهه _پیشدستی آقای انصاری مهرداد از این 

 خواهش می کنم، سالم از ماست. خجالتمون می دین. _

 آقای انصاری دست مهرداد را گرفت و او را به سمت ساختمان برد و گفت:

 خیلی خوش اومدین پسرم! _

 از دیدن شما خوشحالم. _

 ما هم همین طور. _
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 که تا این جا آمده، الهه برای خوش آمد گویی پیش او بیاید، اما این طور نشد. آقای انصاری مهرداد انتظار داشت حاال

 کنار مهرداد بود تا این که همسر آقای انصاری پیش آمد و گفت:

 خیلی خوش اومدین! _

در خونه آقای  مهرداد باز هم الهه را ندید. از این موضوع تعجب کرده بود و در یک آن احساس کرد شاید الهه اصال

انصاری نبوده است! اما بهتر دید فعال درباره این موضوع فکر نکند. در همین موقع آقای انصاری، مهرداد را به اتاقی 

 راهنمائی کرد که الهه روی تختی خوابیده بود.

 رد.او به محض این که الهه را با آن وضع و رنگ پریده دید تعجب کرد، اما توجهی به رنگ پریدگی او نک

 مهرداد در اولین کالم گفت:

 سالم الهه خانم؟ چرا خوابیده ای؟ _

 الهه با بی حوصلگی گفت:

 رنگ و روم همه چیز رو نشون می ده، این که پرسیدن نداره! _

 مهرداد به خاطر این که الهه خودش را نبازد گفت:

 رنگ صورتت که چیزی رو نشون نمی ده!! _

 و پرسید: الهه زیر چشمی نگاهش کرد

 جدی؟ نظرت همینه؟! _

 مهرداد در حالی که سعی می کرد خودش را شاد نشان دهد گفت:

 احساس می کنم یه کمی سرما خورده ای!! _

 الهه در حالی که داشت توی رختخواب جابه جا می شد گفت:

 خوش به حالت مهرداد، که همه مشکالت رو این قدر بی اهمیت می بینی! _

 ب داد:مهرداد جوا

 من این جا هیچ مشکلی نمی بینم! _

من دو روز توی بیمارستان عیسی بن مریم بستری بودم. تازه بعد از ظهر دیرون از بیمارستان مرخص شدم و  _

 اومدم خونه عموم.

 آقای انصاری و همسرش از اتاق بیرون رفتند.

 مهرداد با جدیت پرسید:

 بشی توی تهران همین کار رو می کردی!تو اگه می خواستی بیمارستان بستری  _

 الهه بدون این که جواب مهرداد را بدهد پرسید:

 مهرداد، تو دفتر خاطرات آقای مجیدی رو خونده بودی؟ _

 فقط چند برگش رو. _

 الهه که سعی می کرد از روی تخت بلند شود پرسید:

 یعنی تو از کل ماجرای این دفتر خبر نداری؟ _

 سؤال ها رو برای چی می پرسی؟اصال، این  _

 الهه جوابی نداد، مهرداد که داشت روی یکی از مبل ها می نشست پرسید:
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راستی الهه خانم، حاال که موضوع دفتر خاطرات آقای مجیدی رو پیش کشیدی خوبه که بپرسم جریان نویسندگی  _

 تون به کجا کشید؟

 الهه با خونسردی جواب داد:

 یزی که نصیب من شد یک تن بیمار بود.تمومش کردم ولی چ _

 مهرداد پرسید:

 چطور مگه؟! _

بیماری من از لحظه ای شروع شد که همه خاطرات رو خوندم و مخصوصا از اون رمان نوشتم. این رمان در روحیه  _

استم اون که نخومن اون قدر تأثیر گذاشت که منو روونه بیمارستان کرد. توی ورامین که بوم اون قدر دلم گرفته بود 

جا بمونم برای این که روحیه ام عوض بشه به اصفهان اومدم با نزدیک شدن به اصل ماجرای این رمان احساس 

 خستگی و دلمردگی کردم و عموم ناچار شد منو به بیمارستان برسونه!!

 مهرداد پرسید:

 رد؟مگه توی این دفتر چه چیزی نوشته شده بود که تو رو این قدر ناراحت ک _

 چیزی که منو بیشتر از همه ناراحت کرد این بود که می دونستم این خاطرات واقعی یه. _

 من فکر می کردم که تو تجربه های زیادی داری، اما حاال ... _

درسته، اما من رمان هایی می نوشتم که تو عالم خیاالتم پرورش می دادم، نه به این صورت که همه اش واقعی  _

 مجیدی چه دفتر خاطرات با ارزشی از خودش جا گذاشته.باشه. آقای 

 مهرداد با لبخندی حرف های الهه را پاسخ داد و گفت:

الهه، تو باور می کنی هر کدوم از تجربه های ما، نکته های با ارزشی دارند که باید اونا رو بشناسیم، این جاست که  _

آدم بذاره، اما کسانی هستند که از تجربه های به دست اومده فکر می کنم بعضی از تجربه ها، ممکنه اثر بدی روی 

 تعریف دیگه ای می کنند.

 تو پیشم نبودی ببینی من چی کشیدم، مگه قرار نبود که تو کمکم بکنی؟ پس چی شد؟ _

 تو که از من کمک نخواستی، شماره همراهم رو که داشتی. _

قدر نسبت به اون حساسیت پیدا کردم که همه چیر رو فراموش  راست می گی، آ ... من بعد از نوشتن رمان، اون _

 کردم!

 تو که نباید خودتو این قدر ضعیف نشون بدی. _

 الهه از تخت بلند شد و روی یکی از مبل ها نشست و گفت:

 تو اگه یه روز دنبال کاری بری که قبال اونو انجام نداده ای خسته نمی شی؟! _

 "مهرداد با تعجب گفت

مثل این که قبال بهم گفته بودین نوسینده این، و تجربه این کار رو دارین، حاال چی شده که یه همچین سؤالی از من  _

 می پرسین؟

 قبال هم بهتون گفتم من رمان زیاد نوشته ام اما داستان اون رو توی رویاهام می بافتم. _

 مهرداد مستقیم توی چشمان الهه نگاه کرد و گفت:
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و ناراحتی تو به خاطر جوونی یه، شاید به خاطر اینه که تجربه زیادی نداری به نظر من بهترین کار اینه که نگرونی  _

 شما زیاد بنویسید. برای زیاد کردن تجربه خودتون الزمه به همه جا سفر بکنید.

 اگه قرار باشه تجربه من زیاد بشه باید به سفر برم؟ _

ست که مردم اون جا کارگر و زحمتکش اند،  "سوسویا"دیکی، منطقه ای است بنام البته، نه جای دور توی همین نز _

اگه انسان به عمق دل های اون ها توجه بکنه می فهمه که وجودشون پر از مهر و محبته، آدمای این طوری توی 

 با وجود شرایط سخت جامعه ما زیاداند. بنابراین کافیه که اونا رو از نزدیک ببینی. اون جا اصال باورت نمی شه که

زندگی بتونی انسانیت و محبت پیدا کنی، اما وقتی با اونا برخورد می کنی و صادقانه باهاشون حرف می زنی می بینی 

 که وجودشون پر از مهر و صفاست.

 چشمان الهه برق کوتاهی زد و گفت:

. مهرداد! من واقعا مریضم تو باورت می دونم، این حرف ها بیشتر برای اینه که من بیماری ام رو فراموش بکنم _

 نمی شه؟!

 مهرداد خنده ای کرد و گفت:

تا زمانی که خودت احساس بکنی که بیمار و مریضی و حال خوشی نداری، نمی تونی از تخت پائین بیایی! تو همیشه  _

 با نشاط بودی این فکرها رو از خودت دور کن.

 الهه گفت:

 کنی که من دروغ نمی گم؟!چه کار باید بکنم تا باور ب _

 باور کردن من مهم نیست خودت باید باور بکنی که سالمی یا نه! _

 مدتی گذشت بعد مهرداد گفت:

 حاال بلند شو بریم بیرون یه کمی بگردیم. _

 الهه با تردید پرسید:

 حاال؟ با این حالی که من دارم؟! _

 پس الاقل بلند شو بریم پیش عموت اینا بشینیم! _

الهه بلند شد و همراه مهرداد به هال رفتند، آقای انصاری و همسرش به احترام آنها نیم خیز شدند و تعارف کردند 

 که روی مبل ها بنشینند.

 آقای انصاری از الهه پرسید:

 انگار حالت خیلی بهتر شده؟ _

 زن عمویش ادامه داد:

 شون نمی ده!آره واهلل. ظاهرش که چیزی جز تندرستی و سالمتی ن _

 مهرداد خطاب به عموی الهه گفت:

 آقای انصاری، از الهه خانم خواستم بریم بیرون کمی قدم بزنیم. برای روحیه اش خیلی خوبه، اما اون قبول نمی کنه! _

 آقای انصاری رو به الهه کرد و گفت:

 دخترم، الهه، مهرداد حتما چیزی می دونن که این حرف ها رو می زنه! _

 هه با کمی لجبازی گفت:ال
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 عمو جون، شما هم باورتون شده؟ _

 البته که باورم شده، واقعا تو باورت نشده؟ _

 الهه نگاهی به اندام خودش کرد و گفت:

 نمی دونم واهلل ... _

 مهرداد به الهه گفت:

 حاال ازتون می خوام برین لباس تون رو بپوشین. _

 الهه با سردر گمی گفت:

 ن حالم ...ولی م _

 مهرداد جواب داد:

 وقتی یه همچین حرف هایی رو ازتون می شنوم کم کم مأیوس می شم. _

 الهه با سماجت گفت:

 شما با این افکارتون هیچ وقت مأیوس نمی شید. _

 زن عمویش گفت:

 الهه جون مگه مأیوس شدن خوبه؟ چرا نمی ری بیرون یه کمی بگردی و هوا بخوری؟ _

 اری ادامه داد:آقای انص

 اون هم ماه مهری که اصفهان داره! _

 الهه ساکت شد، زن عمویش گفت:

 دخترم منتظر چی هستی؟ برو لباست رو بپوش، مهرداد منتظره! _

مهرداد حرفی نزد در واقع هر سه نفر ساکت شدند و داشتند به الهه نگاه می کردند. الهه وقتی سنگینی نگاه آنها را 

جایش بلند شد و به اتاق دیگر رفت تا لباس هایش را بپوشد، چند دقیقه ای گذشت، الهه بیرون آمد  احساس کرد از

 و خواستند بیرون بروند که عمویش پرسید:

 الهه جون، شام منتظرت بمونیم؟ _

 الهه حرفی نزد، مهرداد جواب داد:

 با الهه خانم بیرون یه چیزی می خوریم! _

  5-10فصل 
 

تاریک شده بود، هوای اصفهان در این فصل سال مخصوصا مهر ماه واقعا عالی بود، خنک و دلپذیر.  هوا کم کم

آدمهای زیادی برای گردش و تفریح با خانواده از خانه بیرون آمده بودند. آن دو بعد از این که از کوچه فروردین 

 بیرون آمدند وارد خیابان عبدالرزاق شدند و به چهار باغ رفتند.

 اون جا به سمت راست پیچیدند و در انبوه جمعیت گم شدند! از 

نرسیده به سی و سه پل، مغازه کافه قنادی نسبتا بزرگی بود. هر دو به کافه قنادی رفتند و پشت یک میز نشستند و 

 سفارش آب میوه و مقداری شیرینی دادند.
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ل از رسیدن به آن جا در مسیر زاینده رود از بعد از آن جا بیرون آمدند و به سمت سی و سه پل حرکت کردند، قب

خیابان کمال اسماعیل گذشتند و به حرکت خودشان ادامه دادند. این خیابان وسیع گذشته از این که شبیه بوستان بود 

 سمت راست آن هم رود خانه بسیار تماشائی زاینده رود قرار داشت.

می انداختند و چشم انداز فراموش نشدنی آن جا را تماشا  آنها هر چند قدم برمی گشتند نگاهی به سمت راست شان

نرسیده بودند که دوباره راه رفته را بازگشتند و در اطراف سی و سه پل یعنی کنار  "پل چوبی "می کردند. هنوز به 

ای روارد رستورانی شدند تا با هم شام بخورند. رستوران در این ساعت شب کمی شلوغ بود، اما جا ب "ساحل"سینما 

 نشستن داشت. روی هر میز یکی دو عدد شمع روشن بود و مشتریان در روشنایی نور شمع غذا می خوردند.

ساله ای به آنها نزدیک شد و در حالی که کاغذ  55آن دو پشت یکی از میزهای دو نفره نشستند. لحظه ای بعد مرد 

 یست را به سمت الهه گرفت و پرسید:و قلمی در دستش بود لیست غذا را به دست مهرداد داد، مهرداد ل

 چی دوست داری؟ _

 باآلخره سر یک نوع غذا به توافق رسیدند.

 مرد مؤدبانه پرسید:

 چه نوع غذائی میل دارین؟ _

مهرداد انگشت روی اسم غذا گذاشت و لیست غذا را به مرد برگرداند، حدود ده دقیقه طول کشید تا برایشان غذا 

 آوردند.

ردن غذا از رستوران بیرون آمدند. بعد از گذشتن از سی و سه پل به طرف دیگر آن رفتند و روی یکی از بعد از خو

پله های زاینده رود نشستند، طرف دیگر زاینده رود خانواده هایی نشسته بودند که مشغول خوردن غذا یا کشیدن 

نور المپ های کنار زاینده رود توی آب قلیان بودند. صدای خنده شان فضای آنجا را پر کرده بود این وقت شب 

 افتاده بود و منظره زیبائی به وجود آورده بود.

 مهرداد تکه سنگ کوچکی برداشت، در آب انداخت و از الهه پرسید:

 به نظر تو، حاال موقعش رسیده درباره خودت حرف بزنی؟ _

 ش را باال گرفت و گفت:الهه که محو تماشای آب زاینده رود بود با شنیدن سئوال مهرداد سر

گذشته من چیزی جز سرگردونی نیست، هر کس به ظاهرم نگاه می کنه احساس می کنه من دختر شاد و با نشاطی  _

ام، اما توی دلم غم بزرگی نشسته، بعد از نوشتن رمان و دقت در زندگی قهرمانان اون به خودم گفتم که همه مردم 

پیدا کردم که بیماری به سراغ من اومد و منو از پا انداخت... سال دوم  شبیه هم زندگی می کنند، طوری ایمان

سر راهم قرار گرفت، رفتارش به نظرم نشون دهنده یک شخصیت کامل اجتماعی بود. من  "امیر"دانشکده بودم که 

 ر نشون میکه تجربه زیادی درباره مسائل جامعه نداشتم و از لحاظ فکر هم جوون بودم می دیدم که سر و وضع امی

ده می تونم یک زندگی مرفه با اون داشته باشم و این برام کافی بود که اونو قبول بکنم. برای همین وقتی از من 

 خواستگاری کرد قبول کردم، فکر کردم اون می تونه منو خوشبخت بکنه!

 مهرداد که با دقت به حرف های الهه گوش می داد، پرسید:

 ود، بعد چی شد؟تا این جا که مسئله ای نب _

این تازه تا یکی دو ماه ادامه داشت و به اصطالح این اول کارم بود، بعد از این اون هر وقت از سرکارش به خونه  _

می اومد خستگی، دلسردی و ناامیدی هایش رو برام می آورد، کم کم من براش همسر خسته کننده ای شدم اون منو 
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به حساب می آورد، اما برعکس خودش رو آدمی متین، قابل اعتماد و شخصی دمدمی مزاج، ریا کار و بی ثبات 

درستکار می دونست، برداشت های این چنینی فشار روحی زیادی برام آورد، طوری که یواش یواش داشتم شخصیت 

قبلی خودم رو از دست می دادم. شخصیتی که مطابق انتظارات جامعه ام ساخته بودم، همسرم به همون سرعتی که 

 دگی رو برای من مشکل کرد، به همون شیوه هم، شخصیت منو از بین می برد...زن

 مهرداد به آرامی گفت:

 لطفا ادامه بدین! _

شاید ایراد از من بود که فکر می کردم بزرگ شده ام و می تونم درباره آینده تصمیم بگیرم، بنابراین خودم  _

ین ماجرا دخالتی داشته باشه. همین امر باعث شد که من بعد از همسرم رو انتخاب کردم و اجازه ندادم کسی توی ا

سرخوردگی از همسرم، نتونم از افراد خونواده ام کمک بگیرم برای این که من از نظر اونا طرد شده بودم و این 

ی مموضوع ترس و واهمه ای توی دل من به وجود آورد و منو مجبور کرد با این وضعیت بسوزم و بسازم. گاهی فکر 

کردم شاید بخت و اقبال من همینه که به اون مبتال شده ام با یک چنین عقیده ای مشکالت زیادی رو تحمل کردم، 

بعد از یک سال زندگی، برای فرار از کشمکش های تموم نشدنی همسرم پیشنهاد جدائی دادم اون هم قبول کرد و 

ن این بود که از جنس مخالفم دوری بکنم و تا این ساعت در نهایت از هم جدا شدیم، از اون موقع به بعد تنها فکر م

 که این جا نشسته ایم از اون تاریخ چهار سال می گذره!

 الهه نگاهی به مهرداد کرد و گفت:

 دلسرد کننده اس، مگه نه؟ _

 مهرداد جوابی نداد، الهه ادامه داد:

ی تغییرات تازه ای توی زندگی ام ایجاد برای جبران شخصیت شکست خورده خودم، تصمیم گرفتم به طور جد _

بکنم. بعد از مدت ها فکر کردن متوجه شدم که می تونم تو زندگی موفق بشم. برای همین با جدیت درسم رو در 

رشته ادبیات ادامه دادم و حرفه نویسندگی رو انتخاب کردم. و بعد از مدتی نوشتن فهمیدم که غم و ناراحتی بی معنی 

 یه.

 ید:مهرداد پرس

 قبل از این که ازدواج بکنید خواسته تون چی بود؟ چه چیزی از همسرتون دیده بودین که باهاش ازدواج کردین؟ _

حتما تا حاال تجربه کرده اید که انسان بعضی مواقع دچار بیماری ساده انگاری می شه، این بیماری اگه با عواطف و  _

اون موقع احتیاج به مهر و محبت اطرافیانم داشتم فکر می کردم  احساسات عجین بشه، خیلی دیر مداوا می شه، من

همسرم می تونه بهم کمک بکنه، همین توقع باعث شد که به طور ناخود آگاه به این برسم که رفتار شوهرم نمی تونه 

 خواسته های منو ارضاء بکنه. در نتیجه با برخورد دلسرد کننده شوهرم، سرخورده شدم.

د شدند و در طول رودخانه به طرف پل چوبی حرکت کردند. هنوز به پل چوبی نرسیده بودند که هر دو از جا بلن

 مهرداد پرسید:

آیا متوجه رفتارهای خودتون بودید؟ هیچ وقت تصمیم نگرفتید تغییر روش بدید؟ ممکنه همه تقصیرها به گردن  _

 از اون توقع داشته اید؟ همسرتون نبوده و شما بیش از اندازه ای که همسرتون ظرفیت داشته

 حقیقتش اینه که رفتارهای نسنجیده هر دوی ما، به ما ضربه زد. _

 مهرداد پرسید:
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 فکر می کنی شایسته زندگی بهتر بودین؟ _

بله، من همه اش فکر می کردم که ما شایسته زندگی بهتری هستیم، اواخر زندگی یک ساله مون بود که من برای  _

ن همه راه ها رو امتحان کردم، اما این کارها کمترین تأثیری توی زندگی ما نداشت. اون نجات زندگی خودمو

شخصیتی بازاری داشت، اما من رمانتیک فکر می کردم. اون احساس می کرد من نمی تونم توی تجارت بهش کمک 

این هیچ رک بکنه، بنابربکنم و در نتیجه شریک خوبی نمی تونم براش باشم و من فکر می کردم اون نمی تونه منو د

 دلیلی برای ادامه زندگی مون وجود نداره.

این طور که من فهمیدم شما برای نجات زندگی تون تالش زیادی کردین، اما به نتیجه ای نرسیدین، یکی از  _

دالیلش شاید نبودن تعادل روانی بوده، به این ترتیب شما خواستید تغییری توی زندگی تون بدین، اما چون 

 مسرتون بهتون کمک نکرده شما هم مرتب دلسرد شدید و به اصطالح عقب نشینی کردید.ه

درسته؛ رفتار منفی و سرد همسرم باعث شد که فکر کنم راه مطمئنی رو انتخاب نکردم، شما تا حاال پرنده ای رو  _

به  ه بنابراین خودش رو مرتبکه توی اتاقی به دام افتاده دیدین؟ پرنده نمی تونه راه خروجی برای خودش پیدا بکن

در و پنجره می کوبه، من هم در چنین وضعیتی گرفتار شده بودم و می خواستم هر طور شده خودم رو نجات بدم، اما 

وقتی با عکس العمل سرد و غیر قابل تحمل همسرم مواجه می شدم مثل اون پرنده خسته می شدم، دلم می خواست 

ردم فایده ای نداره، نق زدن همسرم اعصابمو بیشتر خرد می کرد. می خواستم با به نتایجی برسم، اما احساس می ک

انجام کار غیر منتظره ای به اون بفهمونم که ما هنوز می تونیم تغییراتی جالبی برای نجات زندگی مون بدیم، اما 

کست می داد، همین همسرم چیزی می گفت و منو از زندگی می انداخت، اون وقت لبخند مسخره ای می زد و منو ش

 موضوع باعث شد که بعد از جدائی از همسرم خودم رو از زندگی عقب بکشم و درس بخونم.

رسیدند. مهرداد کمی ایستاد و خودش را به  "بزرگمهر"هردو بدون خستگی به راه خودشان ادامه می دادند تا به پل 

 کنار رودخانه نزدیک کرد، بعد از الهه پرسید:

راحتی های شما، به خاطر زندگی با همسرتون نبوده، شاید شرایطی بوده که شما برای خودتون و شاید همه نا _

 هسمرتون به وجود آورده بودین. هیچ وقت شده از خودتون بپرسید، نظر شما در زندگی مشترک مهمه یا تفاهم؟

قول معروف دیگه... کار از کار  من یه وقت به خودم اومدم که برای درک بعضی از مسائل خیلی دیر شده بود و به _

گذشته بود، در واقع من به مرزی رسیده بودم که دیدم هر کاری که انجام می دم با عکس العمل سرد اون رو به رو 

می شم. از همه مهم تر همسرم مسئله ای رو که براش پیش می اومد بهونه می کرد و با من بگو مگو راه می انداخت. 

الفه کرده بود. بعد دیدم آدمایی که دو فرهنگ و دو برداشت از زندگی داشته باشن نمی تونن با این رفتار منو واقعا ک

 هم حرکت بکنن.

شاید مقرراتی که شما برای زندگی مشترک تون ایجاده کرده بودید واضح و روشن نبوده اون نمی تونسته این  _

 د می آورده.چیزها رو درک بکنه و در نتیجه این مشکالت رو براتون به وجو

 الهه ایستاد و بعد به حرکت خودش ادامه داد و گفت:

اتفاقا من زمانی به این حقیقت رسیدم که همسرم سطحی نگر، صورت گرا و متأسفانه کم ظرفیته به محض این که  _

 حرف های منو درک نمی کرد فکر می کرد دارم اذیتش می کنم.

تره، این که همسرتون با شما هم عقیده نبود، مسئله مهمی نیست، بعضی چیزها در زندگی هست که اهمیتش بیش _

 برای این که آدم ها نمی تونند شبیه هم فکر بکنند مهم اینه که شما عقیده تون رو چه طوری مطرح می کردید؟
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 الهه گفت:

 نمی تونستشما هر چه بپرسین من جواب می دم، اما موضوعی که من نمی تونستم بپذیرم این بود که شوهرم  _

شرایط تازه رو بپذیره. اون دوست داشت زندگی و شرایط همون طوری باشه که اون می خواد. اما من تنوع طلب 

بودم و دوست داشتم توی زندگی تنوع داشته باشم، هر ایده و فکر تازه ای که فکر می کردم به زندگی مشترکمون 

 تنوع می ده می پذیرفتم.

بزرگمهر خیلی راه بود. آنها دوباره برگشتند و به پل چوبی رسیدند، بعد از عبور از پل  از پل چوبی تا رسیدن به پل

 چوبی به قسمت دیگر یعنی خیابون کمال اسماعیل رسیدند و مجددا به سمت سی و سه پل و چهار باغ رفتند.

 الهه از مهرداد پرسید:

 ن بگید!درباره من هر چه می خواستی شنیدی، حاال شما درباره خودتو _

 مهرداد خنده ای کرد و گفت:

 زندگی مردم چقدر شبیه به همه! فقط با کمی تفاوت! _

 الهه با کنجکاوی پرسید:

 چطور مگه؟ _

ما قبال توی یکی از شهرستان ها زندگی می کردیم تازه به دانشکده حقوق رفته بودم که پدر و مادرم اصرار داشتند  _

چندان عالقه ای هم نسبت به هم نداشتند نامزد بشیم، من هم چون پدر و مادرم رو  من با یکی از بستگان پدرم که

سال نداشتم با دختری که اونا  19دوست داشتم به خاطر این که خیال اونا رو راحت بکنم با وجودی که بیشتر از 

و درباره آینده ام نشونم دادند نامزد شدم، اون وقت ها فکر می کردم حتما بزرگترها خوشبختی منو می خوان 

تصمیم عاقالنه ای می گیرن. هر چند که بزرگترها خوشبختی فرزندانشون رو می خوان، اما از شما چه پنهون که 

آینده ام با این تصمیمات عجوالنه پایان خوبی نداشت. علتش این بود که اونا فکر می کردند که دانشگاه هم مثل یک 

قت دلم می خواست می تونم برم یا نرم، من که برای تحصیل به تهران مدرسه است منتهی کمی بزرگتر که هر و

اومده بودم، تا مدت ها به شهرستان برنگشتم خونواده نامزدم هم به این بهونه که نامزدم نمی تونه دوری ام رو 

اونا  تحمل بکنه اصرار کردند که درس نخونم و به شهرستان برگردم، اما من مخالفت کردم و زیر بار حرف های

نرفتم. توی یک مهمونی که عید اون سال رفته بودم اونا رو متوجه کردم که نه تنها دست از تحصیل بر نمی دارم حتی 

می خوام کارشناسی ارشد هم بخونم، اونا وقتی فهمیدند که حرف من جدی یه فهمیدند که من به درد دخترشون نمی 

 خورم. طاقت نیاوردند و نامزدی رو به هم زدن.

ختره هم بعد از چندی با یکی ازدواج کرد و رفت و من برای ادامه تحصیل توی تهران موندم تا این که کارشناسی د

 ارشدم رو گرفتم بعد از خدمت سربازی و در حال حاضر هم نماینده حقوقی دو شرکت بزرگ ساختمانی هستم.

 مهرداد بدون آن که به الهه نگاه کند زمزمه کرد:

 یک نوع بازی یه!!واقعا زندگی  _

 زندگی همیشه به همین صورت نمی مونه!  _

 یه زمانی فکر می کردم زندگی شبیه فصل های ساله و من همیشه توی فصل زمستونش زندگی می کنم. _

 الهه که سعی می کرد جو سرد و رسمی را به هم بزند، پرسید:
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ت، مگه نه؟ همیشه فصل ها جای خودشون رو عوض می اما به ما گفته اند که بعد از هر زمستانی، بهاری هم هس _

 کنن.

 مهرداد گفت:

 گفتن این موضوع خیلی راحته، اما برای من باور کردنش مشکله.  _

 بعد ایستاد و به روشنائی داخل آب زاینده رود نگاهی کرد و گفت:

 گاهی به این فکر می رسم که اگه زندگی فقط همین باشه واقعا سخته!  _

 گفت: الهه

 این طوری که من فهمیدم شما با این تصور اعتماد به نفس رو از خودتون گرفته اید. _

 و ادامه داد:

 از حاال دچار افسردگی شده اید؟ خیلی حرفه! _

 مهرداد انگار به دنبال همان حرف بود بالفاصله جواب داد:

 م تر و مطمئن تر از این حرف ها احتیاج دارم.پذیرفتن صحبت های شما مشکل منو حل نمی کنه من به چیزی محک _

 الهه مرموزانه لبخندی زد و گفت:

به نظرم چیزی که شما احتیاج دارین اینه که درباره آینده تون طور دیگه ای فکر بکنید. بهترین سؤالی که می  _

 کنید؟ه حلی می تونید پیدا بتونید از خودتون داشته باشید اینه که برای مقابله با ناکامی کوچک گذشته تون چه را

 بعد زمزمه کرد:

 هر چند زندگی منم بهتر از زندگی شما نیست، اما نمی دونم چرا احساس می کنم ما دو نفر شبیه به همه، خیلی ... _

 آنها به سی و سه پل نزدیک شدند، مهرداد ناگهان پرسید:

وشن بهم بگین، آیا دوست دارین با هم زندگی تازه و الهه خانم، من دوست دارم شما نظرتون رو خیلی صریح و ر _

 مشترکی رو شروع بکنیم؟

الهه از این سؤال مهرداد زیاد هم تعجب نکرده بود، زیرا قبال هم چنین فکری به ذهنش رسیده بود. او هم سرش را 

 برگرداند و پرسید:

 یعنی شما دارین از من خواستگاری می کنید؟ _

 روی او ایستاد و با خوشحالی گفت: مهرداد برگشت و رو به

 بله، من از شما خواستگاری می کنم! _

 الهه جوابی نداد، اما معلوم بود که درباره حرف های مهرداد فکر می کند. چند بار خواست جوابش را بدهد، اما نشد.

ه تاد، بدون این که چیزی بهنوز قدم به خیابان چهار باغ نگذاشته بودند که چشم الهه به مغازه بزرگ گل فروشی اف

 مهرداد بگوید، جلوتر از او داخل گل فروشی شد، و سفارش یک دسته گل داد.

چند دقیقه بعد، گل فروش، گل ها را دسته بندی کرد و با روبان زیبائی بست و به سمت الهه گرفت و ناخود آگاه 

 گفت:

 انشااهلل مبارک تون باشه! _

 ن اومد بعد گل ها رو به سمت مهرداد گرفت و گفت:الهه از مغازه گل فروشی بیرو

 آقا مهرداد! اجازه می دین من درباره پیشنهادتون کمی بیشتر فکر کنم؟ _
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 مهرداد لبخندی زد و گفت:

 البته. من دوست دارم جواب منو بعد از فکر کردن بدین. _

عبدالرزاق که در قسمت غربی چهار باغ قرار  هر دو نفر شانه به شانه، خیابان چهار باغ را ترک و به طرف خیابان

داشت، حرکت کردند. تقریبا هیچکدام از آنها حرفی برای گفتن نداشتند. شاید درباره سؤالهای بعدی فکر می 

 کردند.

به صدا در آمد، آقای انصاری دکمه مخصوص در را فشار داد و آنها وارد حیاط شدند. آن  58وقتی آیفون منزل پالک 

 م انصاری رو به شوهرش کرد و گفت:وقت خان

 اینا چقدر به هم میان!!! _

 

 پایان

 

 یادداشتهای پراکنده:

 

پنجاه روز از عید امسال گذشته بود که خود را به منطقه موضوع این داستان رساندم تا وجب به وجب خط سیر 

هدفی مجبور شدم ده ها روز وقت خود را قهرمانان این داستان را به طور جدی پیگیری کنم. برای رسیدن به چنین 

 صرف نمایم.

الزم به ذکر است مسیری که مرا به چشمه لنگان می رساند، جدا از مسیری است که ایل و مال رشید خان از کوهرنگ 

 به سمت چاه بن جعفر و سر آغا سید می رفتند.

مد چون به تازگی در آنجا سدسازی کرده رودخانه سردآب رسیده ام، آه از نهادم برآ"و  "چشمه لنگان"وقتی به 

بودند و تمامی محیط زیبا و خاطره انگیزی که در این کتاب از آن نام برده شده، زیر مشتی از سیمان و آهن مدفون 

 شده بود.

مهمتر از همه وقتی به دره زردماری رسیدم در آنجا غیر از زمینهای خشک و خالی به جای علفزارهای فراوان، چیزی 

 دم انگار تمامی این داستان را در خواب و خیال نوشته ام.ندی

 

افسوس که آن همه مناظر زیبا و چشم انداز جادوئی در چنبرۀ حوادث روزگار نابود شدند... افسوس که دره 

 زردماری نمی تواند داستان دیگری خلق کند!

 

 گریه کنم! یا نکنم، قصه به انتها رسید

 ماجرا رسید.گریه کنم! یا نکنم، آخر 

 پایان

 

 

 پايان
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 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


