
 

 

 راحت و رنج شریکان

 استان خراسان رضوی – بذری لعل حسین

 

 باشند، خان زینل گود وسط که انگار سال چهل بعد حاال اما نبود روز پسین و دیروز و امروز قلنَ بَگ اسحاق و حیدرقلی دعوای   

  .زدند نمی حرفی کام تا الم و بودند ایستاده هم ی خیره شاخ به شاخ

 یچه بی و دوقچهصن توی بودند نهاده و کرده پیچ لَته را سُرنایشان و دُهل آخرصفر بورانِ و برف بعدازظهر این در ها بخشی اگرچه

 چیدپی می کشتی رِنگ بگ اسحاق و حیدرقلی ذهن در ولی بودند، زعفرانلو ایل طایفه دو سران ی مقابله محو بیدادی و داد و هَرای

 .کرد می شان تاب بی و

 حریف ی هخیر را سرخش همیشه های چشم. داد تکان را بازوها و گرفت باال را ها سرشانه پیش سال چهل سیاق به بگ اسحاق اول

 افتاده گیر گناتن به که ای گربه مثال. کشید پس پا تند. بود شگردش پایش؛ پسِ بیندازد لِنگ او است االن که دانست حیدرقلی. کرد

 و کرد بست و باز چندبار را هاش سرپنجه. بدهد قورت را اش خرناس کرد تقال افتاد می مخمصه به که هایی وقت عادت به و باشد

 .کرد بلند  را هاش انگشت بند صدای قشَرَ شَرَق بعد

  «برفستین صلواات»: زد داد عباس حاج

ِ  لشک. این از پیش سال چهل های پهلوان کنار آمد و سرشانه کشید را پالتوش عباس حاج. گفتند صلوات بلند صدای با جماعت

 برد دست.. نباشد خیس سربازوها و باشد رصقُ و سفت که کرد می وارسی را کمرها شال داوری؛ به ایستاد وامی که ها زمان همان

 .کنار زد شان پس و ها آن ی خمیده کمی حاال ی سینه و سر میان

 ! ازتان گذشته سِنّی داره، قباحت ، عزیز روزای ای به کنین لهنت را شیطان -

 برقی درشتِ جوابِ خواست بک اسحاق. «شَیطان سیاه دل بر لهنت »: غرید و بک اسحاق پای جلوی کرد تف را اش غیض حیدرقلی

  .رفت عقب و گفت اهلل الی اله ال شد، مانع عباس حاج نگاه ولی اش دست کف بگذارد را

 ودشانخ قلب قوت برای بیشتر که اندام عرض برای نه زمستان، سیاه ناوقتِ به ها کشیدن شانه و شاخ این که دانند می شان دوی هر

 چوخای نه حاال. زیارتی سفر مابینِ است شدن یقه به یقه وقت چه وگرنه بزنند پس انروش و سر از را پیری خاک و گرد تا است

 ینا صدتای هم هنوز خودشان قول به که البت اند نشده هم گیر زمین و افتاده. پا و دست در جوانی قوّت آن نه و است برشان پشمی

  .اند حریف را نباتی روغن های جوان

 

 گمان آورد می در صندوق از را زمستانی های لباس و رخت و کرد می مهیا را سفر قاتق و نان خترشد که تر پیش روز دو حیدرقلی 

 داخل گذارند می را مسجد عَلم دارند هاش والیتی هم با وقتی درست -زینال علی کالته راهی دو سر  سال همه این بعدِ برد نمی

 پیچانده درهم قدر آن تقدیر و ماجراها آن بود رفته خاطرش از. شود رو در رو اش قدیمی رقیب با -خانم ننه موسای وانتِ نیسان

 بود نگذاشته دماغ و دل زمانه و نساخته او با روزگار. اش ذهن از بودند شده گم اصال رفته های سال و روزها از بسیاری که بودش



 پشت که شد می گاوزبان گل طعم قاطیِ لخیت حسرت خورد می نرمک نرم را اش چای ی پیاله و داد می تکیه متکا به وقتی. برایش

 اما حاال...  و بوده اش رام نجیبی مادیان مثل دنیا و جوانی وقت به رانده ها خوشی چه و مالیده خاک به را نامی های پهلوان چه

 با کند؛ اهنگ زده خجالت توانست می دیوار روی چوبی عکس قاب توی از فقط اش زن. او سمت کرده را اش ناخوش روی زندگانی

 ابسهر و کژال با چهارتایی وقتی تر، پیش سال سی مال هم آن گرفته، صورت روی محکم را کرمانجی وارنگ رنگ چارقد که دستی

 ها بچه و بودند ایستاده سینه به دست بارگاه حرم ی پرده کنار ها خانه عکاس از یکی توی خیابان ته ی راسته. زیارت بودند رفته

 که بعد اعتس یک و دوربین صفحه در بودند شده ثابت برعکس و داده، تکیه تنومندش پدر به را سرش یکی و دهچسبی مادر به یکی

 به رنگی عکس یک بودند شده شان همه بودند، خورده خان عباسقلی بازار ی خانه قهوه در را شان سیاه کوکای و ریحان و کباب

 خوب های خاطره مثل بود؛ کرده محو را عکس پشت آخر ی شماره نویس،خود جوهر چند؟ و شصت...  و شصت و سیصد و هزار سال

 می را دلنشین های روشنایی آن ی همه. برد نمی را نفر یک فقط خودش با آید می که مرگ. عکس این بعد و قبل زیادِ خوش و

 رنگی چارقد همین ، را انجیر دست گرم شیر ی کاسه برد؛ می خودش با و اش پشت روی اندازد می و گونی کیسه یک توی ریزد

 سیاه میان سکرانگیز های همخوابگی و بلند سیاه موهای و ها دست صورت، روی انداخت می چال که را هاش خنده را، عکس توی

 عکس در پدر درشت های ران به زده حیرت که شیطانی و شر پسرک آن حتی برد؛ می خود با رحمانه بی را همه را، همه...  و چادر

 .مرگ هولناک ی دره به کند پرت آرامش و امنیت همه آن از را او بتواند کسی یا چیزی بُرد می گمان کسی چه. هکرد تکیه

 هَه؟!  بَوو فکری در سر -

  خترشد به گفت می چه. بود کشیده هورت را چایش مابقی و گرفته دست پشت با را ها چشم اشک نم حیدرقلی و بود پرسیده کژال

 اگر ؟برایش بود داشته نگه زنده را امید نازک ی رشته و او بار بی و خشک زندگی وسط بود نشسته برگ و پرشاخ درختی مثل که

 و پز و پخت. غصه از بود شده خاک هم هاش استخوان روز امروزِ به تا که بسا چه نبود چشم سیاه غزال این گیریِ دست و مهربانی

 زمین پهلوان چطور که بود اش فهم و عقل در کژال توفیرِ اما آمد برمی اش عهده از کرمانجی دختر هر را داری گله و روب و رفت

 هکرد رد را پنج و چار و بیست. هیچ دختر؟ برای بود کرده چکار خودش عوض در. برگرداند زندگی به و کند بلند جا از را ای خورده

. کند یهتک کجا به نبودش در که بود ترسیده و ریخته یهُر دلش بود کرده فکر کژال رفتن به که دفعه هر. بود نداده اش شوی هنوز و

 دهد می مخدعه تکیه آید می و بندد می آخور به را گوسفندها وقتی کند اختالط کی با خانه؟ آن توی بیاورد دوام تنها و تک چطور

 روشن را اجاق کند می حوصله شود؟ خنک که درشت گل ی کاسه به ریزد می  پیاله  از را کوهی چای و کشد می اشنو سیگار و

 یتتل نان او و سازد می کژال که خوشمزه آنجور زرد روغن و کشک با کند تیار اشکنه است بلد اصال بگذارد؟ بار غذا و چای و کند

  !هیهات!...هیهات کاسه؟ از گیرد می لقمه انگشتی پنج هِی اشتها با و کند می

 ...هست باالسر خدای! مکن بد را دلت  -

 انِگیخ یک و همنشینی آزگار سال بیست. اش جان به است آشوب چه دانست می هم ناگفته که باشد خبردار پدرش دل از که انگار

 سیگار به زدن پک شکل از مخدعه، به دادن تکیه طرز از حتی اش، خوی و خلق درشت و ریز ی همه بود آمده اش دست حاال او با

 خُلق خوش آورد نمی خودش روی به او و کرد می چموشی ای بره و میشی گرا که دادن؛ علف وقت گوسفندها با اش گفت و گپ و

 هایی وقت از. زمین سر شده اش حرف یکی با که بود دار معلوم را بسته زبان حیوان راند می خودش از و داد می دشنام اگر و بود

 کلفت و دار خش صدای آن با و دارد برمی را خان اهلل امان جدّش دستخط قرآن بعدش فهمید می کرد می نماز دست حوصله با که

 می بغض دوباره خواندن بین و ناکام برادر برای را «الرحمن » هم بعد و جیران مادرش آمرزش برای خواند می را «یس » ی سوره

 و کم که دبکن کارها چه دانست می. کند می دود سیگار حیاط توی رود می و بندد می را قرآن و گذارد می ناتمام را سوره و کند

 چنان و قورمه دیگ توی ریخت می و گرفت می عاریت به را اش جوانمرگ مادر های دست جادوی گاه. شود میزان زندگانی کسرِ

 را گندم جوال طور آن که گشت برمی اش پهلوانی قوت و گرفت می تازه جان انگار خوردنش با حیدرقلی که کرد می فراهم چاشتی



 و اند زنده کردی می انگار که انداخت می نقش را آهوها و بزها چنان و گلیم دار پای نشست می گاه. کرد می قاطر سوار کاه پرِ مثل

 و گرفت می باال را سرش حیدرقلی شد، می پسر و پشت صحبت مردها بین وقتی بود ها همین برای. چرند می علفزار توی دارند

 «.کنم ینم عوض پسر صدتا به را دخترم موی یک »: گفت می باغرور

 چشمِ به سالگی شصت در هم هنوز وگرنه شد می میانجی مرافعه وقت به که کرد را عباس حاج سفید ریش حرمت بک اسحاق

 اش فسن که زمین بخواباندش پشت تختِ با بعد و بچرخاند دور چند و سر باالی کند بلند سردست را حیدرقلی که دید می خودش

 هب بود کرده قصد و رانده خود از را ناصواب های خصلت ی همه و بازی دغل و کینه و خشم. االن نبود کارها این وقت ولی نیاید باال

 نآ که خال چاه بود ریخته را سیخ و سیم بساط و کشیده دست خاطر همین به هم دَم و دود از. باشد اش آخرت فکر به سری پیرانه

 .شود کنده اسحاق پهلوان سما عقب از گی سرافکنده ی مایه و «گی شیره » ناجورِ ی وصله

 ایچ دوباره گرفتن کام و سیم شدن سرخ مابین خواست می و بود دود گرم اش کله که شب یک حوش و حول همین به پیش سال 

 : که بود رسیده در «بس گل » زنش بعد و برخاسته در کلون صدای بکشد سر را اش نبات

 !روضه برین که رَدت به آمده عباس حاج!  را بَری آبرو اسباب ای کن جمع  -

 رشف زیر بودشان کرده پنهان جَلدی و را بیک خودکار ی دودگرفته ی لوله و مُشمّا داخل تریاک ی سوخته سراسیمه بود کرده جمع

 .اش کله و سر به بود نشسته که عرقی و خانه توی بود پیچیده که الکرداری بوی با بکند توانست می کار چه ولی

 !هِی زوود! کن دود سپنج! بسسس گل  -

 .کرد حس در چارچوب میان را عباس حاج سنگین ی سایه! عبث بازیِ جُنبله قبیل این برای بود دیر

  ! بَک بکن را ات پهلوانی اعتبار ی مالحظه الاقل -

 یک چشم جلوی. فنا به بود رفته و شده دود آنی به انگار ساله چهل احترام و عزت همه آن. زمین زیر برود بود خواسته خجالت از

  .بود فضاحت این از بهتر مرتبه صدهزار خورد می زمین رسم و اسم بی گیر کشتی یک از خان زینل گود به آدم کرور

 :بزند حرف کالم دو بلکه که بود داده قورت را دهانش آب بدبختی و مصیبت به

 !المصّب ای به بزنم لب گهدی کِرت یک اگر باشم تر پست عالم ی همه از. حکایت ای بمانه خودت پیش! حاجی -

 ادجعفرآب ی همه خودش خرجیِ به دیگر سال سرش، از بکشد دست بدمصب بالی این اگر صفر ماه حقِ به که بود کرده عهد جا همان

 .برگرداند و رضا امام پابوس ببرد پیاده را سفلی

 تا دوازده بعدش و داده حلیم حسینیه به را قلعه اهل ی همه پریشب پسون و حکایت آن از بود شده خالص صفر آخر به که حاال

 ود،ب کرده خاور بارِ چای و قند و ادویه و رُب و کیلویی هفده روغن حلب پنج و کالت برنج گونی کیسه تا ده با را پرواری گوسفند

 .اش طایفه و تیر و حیدرقلی با بود شده رو روبه زینال علی دوراهی سر درست

 می لد و کشیده قد رفته رفته که باال بلند کژال همین امثال به نورسی های جوان عمر به بود؛ نهکه بک اسحاق و حیدرقلی دعوای

 نمی سرش ها حدیث و نَقل این اما خواهی خاطر. حیدرقلی ی قبیله و قوم از داشتند ها کینه ،که حتا جعفرآبادی پسرهای از برد

 که دکردن نمی جهد و سعی همه آن کُشتی ی پَسله و پشت در و باهم تادنداف درنمی زعفرانلو نامیِ پهلوان دوتا شد می اگر که شود

 نظر بلکه ات دربیاید برنده یکی اش قِبَل از که گاهی میدان خان زینل گود و بود بهانه کشتی. بمالند خاک به را هم پشت فنّی هر به

 .شود صاحب را اش خرام خوش طاووس و کند خودش احوال موافق را رشیدخان



 و مندظفر و زد بدل «باش یام» در دوم بار و «گیر یخه » در بار یک بک اسحاق که نشست؛ خاک به اش پشت که نبود کسی ندهباز

 دختر دل اما. کرد خود مالِ بود رشیدخان پیشکشی قوچ که را اول قند هم بعد و کشید «هَرااای » و برد باال را هاش دست پُرباد،

 زد برهچن زنگی مارِ مثل جیران و حیدرقلی ی کینه و بود همین بک اسحاق پیروزی ترین تلخ. ندهبر پهلوانِ سمت به نچرخید خان

 .باشد او ی کهنه زخم به مرهمی بود نتوانسته هم بهانه بی خوردهای زد و حَشرکِشی و مرافعه دعوا بار چندین. اش جان میان

  بود؟ همدیگر با رویی در رو و مقابله جای چه داشت زیارت سودای که زمستان سیاه سرِ وقتی بی وقتِ این به حاال

 !برفستین لهنت را شیطان و کنین ماچ را هم روی  -

 بارید، می نم نم که بارانی. خاست هوا به جماعت صلوات صدای. کرد شان نزدیک هم به و شان هردوی گردن برد دست عباس حاج

 ... هااا شیممِ تَر که کنین هِی ، تنده بارِش: زد داد یکی. شد تندتر

*** 

 هیچ اننش پیش و پس از. شد گیر زمین باران و باد شدت از نگذشته، فرسخ چند هنوز زعفرانلو ایل ی پیاده کاروان خُفتن نماز وقت

  .نبود دیدرَس در آبادی

 کنند می جمع را دشانخو کم کم اما دارها سال و سن. سرما از نیست شان باک چندان ها جوان باران، جَرجَر و هوا روشن تاریک در

 استخوان به بنشیند و شان جان و جسم به برود سرما اگر اوضاع این به که کشند می گردن باالی تا را پشمی های پوستین ی یقه و

 لباس و رخت که بودند کرده را سرما فکر. گیردشان می را زیارت و رفتن مجال ناخوشی و شود می زار کارشان ها، پِی و رگ و

 .انش سروقت آید می سیاه ابرهای و ها کوه پشت از یکباره دانستند می چه را( رگبار) جَله بارش این اما بودند برداشته زمستانه

 و ردبب سالمت به را همه که بود شده دار¬قبول و انداخته راه که جماعتی این با کند چکار بود سردرگم واویال این توی بک اسحاق

 رارشق. دیدند می او چشم از همه رفت می کاریش خدانکرده سن کم طفلی یا خورد سال پیرزنی یرمردپ میانه این به اگر. برگرداند

 یگاهب باران این و جا آن تا داشتند راه ساعت سه دو کم دستِ هنوز ولی باشند پهلوان خان حسن مهمان کانلو شیخ به را اول شب بود

 تاب بی داشت مان کهنه درد¬استخوان آن هم خودش. شان پای جلوی شد می پخش قیر مثل هم تاریکی و داد نمی رفتن مجال

 خویش و قوم بی این زبان زخم از افتاد می هم ناخوشی اتفاق که بود بهتر باز نبودند اش طایفه و حیدرقلی اگر کرد فکر. کرد می اش

 از هم این » : که کنند علم و بگیرند سردست را خُردی چیز هر که گزک منتظر و بودند ها آن حاال اما بود، امان در الکردگار های

 همان که بک اسحاق کرد نمی خیال و فکر هم بیراه پُر. که رفت نمی شان خرج به حساب حرف «!بک اسحاق تان پهلوان ی عرضه

 :هک کرد می رقیب بار درشت و لَنترانی یک آمد می که قدم هر حیدرقلی باهم، بودند شده سرشاخ که بعدی راهی دو سر سفر اول

 ...مِندازَه راه هیئت و شده آدم ما برا  شده فالن فالن -

 !(خراب خانه زیارت به چه را تو! ) شَفتی؟ مال زیارت به چه را تو لِه -

 ...(مردم از برخی...)مِشَن مسلمون کِرتی یک مِرِسَن که صفر و محرم به موکُنن غلتمانی را سال همه پارمردم یَک  -

  :که پدرش جلوی از بود درآمده و نیاورده طاقت کژال هک بود گفته قدر آن

 !(بابا کن بس کنی؟ زیارت خواهی می چی بری تو دانم نمی! ) بَوو کن بس! کِری؟ زیارت اَخازی ساچِه تو نِزانِم -

 ردمم. است بدزبانی و کینه زهر ریختنِ در به و ها پلشتی و چرک همین نهادنِ کنار زیارت، آداب از کار اول که پدرش به بود گفته

 .رفتی زیارت به پیاده صدبار که کن انگار باشند امان در تو زبان زخم از اگر



  .شد می سرش شریعت از مُلّا یک قدر که دختری ی موعظه جواب در بود نگفته هیچ و انداخته زیر به سر حیدرقلی

 مستاصل که را حَشامت این بدهد مکان و جا چطور حاال ودب وامانده بک اسحاق. شِل و خیس ها جامه ی همه و شد تر پرشتاب باران

 بچه و ها زن سر کشید می مشما داشت که دید را عباس حاج پَرهیب. شان اطراف شد می پخش داشت که ظلماتی در بودند مانده

 .او به رساند را خودش و کرد هِی. مقدار یک شد قُرص دلش ها

 !یَکبار نَرن وشناخ مردم ی بچه زن حاجی؟ کنیم چاره چه -

 را خودشان کِش قدم شود، نمی طورشان هیچ ها جوان جاهل ای. خان حسن منزل کنیم روانه خاور و وانت با را پیرها و ها طفل -

 ...رسانند می

 .بک اسحاق طرف آمد آخر دست و داد جا ها ماشین عقب طایفه دو هر از را کالن و خُرد ها، جوان یاوری با عباس حاج آنی به

 !هِی بریم که رو سِوار( پهلوان خب)پَلوان خاب -

 ... مِرِسانیم خودمارَه ما! برو شما! حاجی بده خیر رَه تو خدا -

 !پیرمرد بیااا! بگ؟ هنوزه جاهلی جوان که خیال تو از:  که درآمد شوخی به عباس حاج

 !ی؟کرد فِکِر چه! هی ایم زرد روغن جوانِ ما: عباس حاج ی شانه تخت زد بک اسحاق

 :کرد مطایبه دوباره از عباس حاج

 ! بیااا! مکن لج! هاا بکشه را نازت نیس هم عیالت مِشه، قمصور ات زِرت بیابون بَرّ ای به! بگ -

 ...میام پیاده بباره هم سنگ شده حتا آقا، پابوس بُرُم پیاده کردم نذر مو! حاجی -

 تادندایس وا جَلَه درگرفتن قبل جلوتر منزل یک که گفت هاش فامیل از یکی. گرفت را دخترش و حیدرقلی سراغ عباس حاج آخر، دَم

 بک اسحاق به کرد رو باز بعد. کنند آتش که گفت ها راننده به عباس حاج. بیایند دنبال از بعد، که

 ! هااا حَیدر با نِری یخه به یخه واز! بگ باش خودتا مِواظب -

 ! باد خَنه نیستیم که سال بِچه!  جمع تو خاطر.... باااا نِی -

 یب و تنها را خودش کم کم بک اسحاق شدند ناپیدا تاریکی در و راه دل به زدند کِشان¬قدم که ها جوان و افتادند راه که ها ماشین

 الس سی که زد سرش به مادرش هوای. اش جان به افتاد هراس باشد کرده گم راه که طفلی مثال. پرشتاب بارانِ زیر یافت سرپناه

: که ار خودش کرد نهیب. اش صورت پهنای به بود ریخته باران قاطی و نداده مجال اشک بیاید خودش به تا. بود خفته خاک یرز بود

  !( گنده مرد بکش خجالت) «! گِرِ  مِره بِکِیشِن خَجالت »

 شمال و زانوها به برد دست .کشید می تیر کمرش و پاها. اش سروقت آمد سرفه سیاه و درد استخوان زد، پس که را تنهایی و غربت

 هب. بود انداخته گز گز به را بدنش و تن سوزن، مثل خیس کمر شال و ها پیتاوه. کرد می را خودش کار داشت سرما سوز. داد شان

 که یرفب و باران بارش از بند نیم پناه جان یک مثل موتورخانه دیوار کنج سه. کرد دراز را پاها و نشست ای خرابه ی موتورخانه کنار

 لیو ها کبریت چوب کشید، بیرون را اشنو قوطی و پالتو جیب برد دست. کرد سیگار هوس. داشت اش امان در بود گرفته در تازه

 یفانوس چراغ نور دور از. رسید می در... کسی مسافری، رهگذری، بلکم شد می چه گذشت اش دل از. گرفتند نمی در و بودند خیس

 .کرد هَرااای. تر دیکنز... نزدیک شد؛ می نزدیک



 !(عمو میکنی کار چه خرابه این به تو! عجب! ) خالو؟ اَکی چِه خَراوَه ای لِه تو!  هااا اِی -

 !بدپیر سرمای این در دختر این صدای بود گرم چه

 را خودش و کرد تند را ها قدم حیدرقلی. کرد صدا آمد می پَس از که را پدرش بعد و بک اسحاق روی انداخت را اش باالپوش کژال

 باالسرش نشست وسرآسیمه هراسان. گذشته شان-بین ها چه که شد اش فراموش دید روز و حال آن به که را بک اسحاق. رساند

 ...دور به بال  پَلوان؟ رفته چکار را تو -

 را اش دست. کند وییر تُرش نتوانست خاطر همین به بود، ندیده سراغ اش رقیب از خُلقی خوش همچین روز امروزِ تا بک اسحاق

 که نالید و حیدرقلی ی سرشانه گذاشت

 (برادر نیست خوش من حال... )بِرو ناخِشَه مِه حالِه -

 هاا! مِمانیم راه به که بریم نشده زور پر برف تا که ورخیز! ورخیز -

 ! هِی نیست ما از پام... وَردارم قدم نمتانم... نِمتانم -

 :گفت.دهدب روحیه او به که خواست حیدرقلی

 ...خودِت برای هستی پَلوانی یَک تو!  هی مگو هَمچی -

 .تمجید تعریف تا است همدردی سر از بیشتر حیدرقلی حرف که دانست خندید، تلخ بک اسحاق

 ! دگه رفت رِفتیم پیر...  بااا نِی -

 راه تا ندک یاوری بود قصدش بلکه ندبز زمین بخواهدش که چنان نه کرد؛ بلندش و گرفت را اش دیرینه رقیب بازوی زیر حیدرقلی

 واستخ. کردند رَد کمرش و پا پشت از سرخ میلِ یک کرد انگار پاش به آورد که فشار. کرد نمی یاری پاهاش بک اسحاق ولی بیاید

. ستادای و شد حالی حیدرقلی البت که گفت ای خفه «آخخخخ » فقط و خورد فرو را اش ناله و شد اش شرم اما برود هوا به دادش

 :گفت. او بازوی و دست زیر رفت

 گیرُم می پشت را تو...  نباشه غمت -

 .شود معلوم راه تا بگیرد چراغ و برود جلو جلو که گفت کژال به و کرد اش کول آرام و مالحظه با بعد

 لیحیدرق حق به که را جفاهایی ی همه وضع آن به بک اسحاق. بود شده بیشتر سرما سوز و نشسته زمین روی پا یک قدّ حاال برف

 .برد او گوش بیخ را سرش. آورد خاطر به بود کرده

 ...لوو بِباخشین کردُم، بد خیلی تو حقّ در...  پلوان سیاه روم -

 ... نبره را تو خواب که دار نِگاه وا را چشمات فقط!  هِی مکن بِیهوده اختالط -

 وردخ می تاب و پیچ کژال دست فانوسی چراغ نور. شد می تر سنگین اشچشمه رفتند می جلوتر هرچه نبود، او اختیار به اما خواب

 می پیش مریض دار کج و ریخت می عرق داشت بک اسحاق سنگین تن زیر که حیدرقلی های چشم به شد می زور پر و زور کم و

 های سبیل و صورت و رس موی روی. شان صورت و سر به زد می شالق مثل و چرخاند می و کرد می بلند را ها برف باد،. رفت

 .بود بسته قندیل شان پرپشت



 سفر داشته، جنگ سر یکسره که رقیبی با احوالی اوضاع همچین به روز یک که گذشت نمی اش خیال از هم صدسال حیدرقلی

 مانده باقی عمرشان از روز روزِ یک اگر حتا بوده سرشان در تالفی و انتقام فکر و اند داشته کینه هم از همیشه بوده، تا. کند زیارتی

 از کژال هم و شد پاره اش چرت بک اسحاق هم که چنان خندید؛ بلند صدای به. باطل خیاالت همه آن به گرفت اش خنده. باشد

 :پدرش سمت برگشت تعجب با. ایستاد وا اش جای به تعجب

 !بووو؟ رِندَه تَه حالِه -

 (خوبم خوب من! دخترم بله)  رِندِم رِندِ اَز!  جاان قیزی هااا -

 (کند خیر به خدا..!  ) کِری خِیر وَ خدا -

 دوا را بک اسحاق که ای خانه مریض یا جامکانی یک به برسانند را خودشان چطور حال این به کرد فکر خودش پیش حیدرقلی

 رزودت که بود زده بُر میان. برایش دارند نگه دست شد، رد چیزی گذری ماشین اگر که بودند دور هم اصلی ی جاده از. کنند درمان

 بریخ بر؛ و دور جمع را اش  حواس و کرد تیز گوش. بد بخت از نشود پیداش حیوانی گرگی کرد می خدا خدا. کانلو شیخ به برسند

 صدا را دخترش. کرد نمی حس خودش گردن پشت را بک اسحاق نفس گرمای. کرد کند را هاش قدم. داشت برش وحشت. نبود

 :کرد

 !(ایست به!  کژاال! )کِن سَّهبِ!  کژاااال -

 خودش و گذاشت ها برف روی اش پشت از را بک اسحاق رمق بی و سنگین تن. ایستاد. شب وقتِ بی سکوتِ توی پیچید صداش

 اش صورت به زد دست با آرام. کنارش نشست گاه تکیه مثل

 (میشنوی؟ رو من صدای! پهلوان! پهلوان)  ؟ ای حالی مِه خِجاوِه!  پلواااان!  پلواااان-

 به زردی و سبز نور کرد؛ تقال دوباره از. نتوانست واکند؛ را هاش چشم خواست. آمد می گوشش به نامفهومی اصوات فقط بک اسحاق

 بلند حضرت ی خانه نقاره رِنگ شلوغی و همهمه بین از و گرفت جان صداها کرد انگار. داشت آسمان به سر که دید می دوردست

 .نشست اش صورت روی مقیر بی لبخند. شود می

 


