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(   او را مری خانم یا خانم صدا 6033-6031مری لیلی قرگوزلو )

میزدند در اواخر عمرش در منزلی که به سبک  سنتی  و به سلیقه 

خودش ساخته شده بود در دامنه غربی  البرز در منطقه   در کنار 

اسبها وسگهایش زندگی میکرد . در همین منزل بود که تبارنامه 

 اسبهای ایرانی را تدوین و به ثبت سازمانی جهانی اسب عرب دوم 

WAHO) ( .رساند 

مجموعه ای که میخوانید بخشی از خاطراتی است که زنده یاد 

در زمان   مری لیلی قرگوزلو به زبان انگلیسی نوشته بود. متاسفانه 

فوتش خیلی از برگه ها مفقود شدند و بسیاری از قسمت ها نا 

گوشه های  آینده نزدیک  بتوانیم در   مید استتمام ماندند. ا

دیگری از خاطرات این بانوی منحصر به فرد را جمع آوری  و 

 ترجمه نماییم. 
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 اسبها و مرغها

یکی از اتاقهایمان را که کنار  گاراژ   مادر به ما اجازه داده بود 

به صورت   و ایلدرم  قدیمی بود و در ته باغ قرارداشت برای  فلفل

هم فلفل را  اصطبل در بیاوریم. حاال که ایلدرم مال من بود طوطی

داشت.  البته با این قرار تعهدی هم وجود داشت. از آنجاییکه پول 

  اسبها  از کافی برای استخدام مهتر اسبهانداشتیم قرار شد که

البته کار سختی بود چون هردوی ما در  خودما ن مراقبت کنیم. 

ام روز مدرسه بودیم و اگر کاری در وسط روز پیش نمی آمد تم

  برای اینکه ینجه و کاهی که  حداقل آب اسبها باید داده میشد.

ایران خا ک   به اسبها میدادیم عاری از خاک باشد که معموال در

ما یک  میشدو عامل دل درد اسب هم  وجود داشت داخل ینجه 

ک بودند و سوراخ سوراخ و به ابداع کردیم . آخور ها متحر  روش 

همین خاطر خاک و ذرات ریز داخل ینجه نمی ماند. و در ضمن 

مقدار زیادی ینجه و کاه در داخل این آخور ابداعی می ریختیم که 

در تما م روز اسبها غذا داشته باشند. با این روش اسبها همیشه 

با آذوقه داشتند و نمی توانستند مقدار زیادی رایکجابخورند  . 

یکی از مستخدمین مان قرار گذاشتیم که ظهر ها به اسبها غذا 
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بار در روز به اسبها جو میدادیم و  2بار در روز  0بدهد. و به جای 

 مقدار جو را بیتشتر کردیم.

گرچه  روابط مادر و عموی ما ابراهیم خان خیلی سرد بود اما 

تیم. طوطی و من هفته ای یک بار برای دیدن او به منزلش می رف

بعدازظهرهای پنجشنبه زمان مالقات ما بود. منزل او کنار منزل ما 

درم برای اولین بار به ایران بود همان منزلی که پدر بزرگم وقتی ما

در طبقه دوم آن دو  خانه عجیبی بود.در آنجا زندگی میکرد. آمد 

اتاق داشت عموی من  بیشتر اوقاتش را در یکی از آن اتاقها می 

بخاطر نفود مادرم و یا شاید خودمان این حس را  گذراند. یا

داشتیم هیجکدام از ما عمو ابراهیم را دوست نداشتیم. ولی او هم 

به نوبه خود میخواست بطور خسته کننده ای با ما خوب باشد. او 

معموال از ما یک سری سوال های معمولی در مورد مدرسه , 

را که اصرار داشت ما و بعد هم پول جیبی  میپرسید سالمتی و .... 

مخالف این کار بود. او فکر  مان قبول کنیم به ما میداد. گرچه مادر

می کرد که برای بچه ها خوب نیست پول دستشان باشد. من 

ریال که بعدهااین مقدار بیشتر  23ریال داشتم و توتی 03هفته ای

شد. عموی من مرد بد شکلی نبود. او بلند با ابهت کمی چاق 

رد چشمانی درشت با پلکهای افتاده و دهان کوچکی باصورتی گ
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هیکل خوبی داشت و گفته میشد در زمان جوانی اش خوش  ,بود

قیافه بود ه است. . البته قیاقه او دشمنش نبود بلکه رفتارش باعث 

تاری خشک و صدایی میشد مردم را از خود دور کند. او رف

شه درسش بد سال از پدرم بزرگتر بودو همی63 یکنواخت  داشت.,

در بود  و هنگامی در فرانسه بود از پدرم نقی کمک میگرفت. 

من و طوطی    ,عوض زن عموی من بسیار زن مهربانی بود

 او سگها و اسبها را دوست داشت.دوست داشتیم.  معصومه را

سال داشت  و  7درمورد فلفل طوطی شعری گفته بود او فقط 

 رامن ژوپیتر گذاشتم : شعر را به عمویم هدیه داد اسم این شعر

 ژوپیتر آرزوی من را برا آورده کن

 اسبی به من بده با چشمان آتشین

 اسبی به من بده با پاهای فنری

نمیدانم که این شعر وسیله ای بود که طوطی پول جیبی برای 

مادیانش تهیه کند یا نه . یک بار من سعی کردم شعری بگویم اما 

رخه گیرم آمد. مادرم خیلی ولی به جای آن یک دوچ موفق نشدم

عصبانی شد او می گفت نمی تواند بفهمد که چگونه آرزوی 
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در یک ساعت فراموش کردم و از آن دست کشیدم. را  سالهایم 

همه مسائل در مورد من او را عصبانی میکرد و من نمی فهمیدم 

که چرا. یک بار دیگر وقتی داشتم طوطی را دلداری میدادم چون 

نفر دوستش ندارد  مادرم صدای من را که به  فکر می کرد یک

طوطی میگفتم با او مهربان باش و بهش کادو بده اونوقت حتما از 

تو خوشش خواهد امد  شنید.  سالها بعد مادرم این توصیه مرا یاد 

آوری میکرد و آن را بجه گانه میخواند و مطمئن شده بود که من 

 شخصیت بد و شیطانی دارم .

منابع مالی شروع به تجارت کردیم . من پول های برای افزایش  

هفتگی ام را برای ماهها پس انداز کردم و با آن جوجه و تور مرغ 

دانی خریدم . مدتی گذشت که آنها شروع به تخم گذاری کردند.  

و هنگام تخم گذاری من یک صنعت تولید تخم مرغ برای خودم 

تازه در تهران  م مرغتخ وجود داشت.برایش هم  داشتم که بازار

تخم   ای سرد زمستان وو مرغهای محلی در ه  پیدا نمی شد

. کسانی که در روستاها نمیگذاشتند
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زندگی می کردند ممکن بود فقط چند مرغ برای خودشان و 

تامین غدای خودشان داشتند. اما هیچکدام برای فروش نبودند. 

بحانه با من تخم مرغ هایم را به مادرم می فروختم . آن روزها ص

تخم مرغ تازه بسیار اشرافی بود. در بهار و پاییزکار من حتی بهتر 

هم شد. این بهترین سرمایه گذاری بود که تا به حال انجام داده 

 بودم.
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 انجمن حمایت حیوانات

به به یک مرد زغال فروش کرایه داده بودیم  و را  گاراژ پایین باغ 

  تا در بزرگ داشت . یکی  2. گاراژ  بود شده  پر از زغالاین ترتیب 

یکی به باغ . در باغ از داخل بسته شده بود و  به خیابان باز میشد 

و مرد رعال فروش یک اتاق کوچک برای خودش طرف در خیابان 

درست کرده بود. در طول روز آنجا مینشست و و زغال میفروخت . 

تا اتاق و یک  2باالی این ساختمان ) گاراژ,اصطبلهای ما و انباری( 

تراس بزرگ در جلوقرار داشت. در اصل این اتاقها مخصوص راننده 

بند  بهار  باو خانواده اش بودند که در آنجا زندگی کنند. پله ها 

بلندی پوشیده شده بود قسمت تراس که به سمت خیابان بود 

دیواری داشت که آن را از سمت کوچه بسته بود.  در واقع ما اتاقها 

ذخیره ینجه اسبها استفاده میکردیم . اما بعد نقشه ما رابرای 

 عوض شد.

تازگی ها در مدرسه انجمنی درست شد برای جلوگیری از بی 

رحمی به حیوانات در نهایت من ریئس و طوطی نایب رئیس 

پول نداشت ولی ما را با لطفی که  در عوض به  .این انجمن شدیم 

گرفتیم اتاقهای باال را برای  ما نشان داد انگیزه دار کرد. ما تصمیم

سگهای خیابانی و توله سگها درست کنیم.پاییز بود و سرد میشد 
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به همین خاطر دو تا از بخاری ها را باال آوردیم و لوله بخاری های 

زنگ زده را برای این بخاری ها کار گذاشتیم. و زمانی که مرد 

و به این زغالی در مغازه اش نبود ما زیر در کناری را میکندیم 

انها را داخل  و بعد ترتیب توده های ذغال به این سمت می آمدند 

کیفی میگذاشتیم و به با ال می بردیم. ما مخروطهای درخت کاج 

و تکه ها چوب و تعدادی از  چوبهایی که برای سوخت منزل بود را 

 هر روز جمع می کردیم .

کتهای زمستانمان را گرفتیم و طوطی اصرار داشت که   

بدون اینکه جیبهایش بزرگ باشد  مادرم به او مرتب می خندید 

بپرسد برای چه این جیبها را  می خواهد . در واقع این جیبها 

بجه گربه هایی بودند که در خیابان پیدا میکردیم و  "خانه امن"

خشک   نانبه خانه می آوردیم . با مقداری  از پولی که داشتیم 

ذخیره می کردیم. حاال دیگه آماده میخردیم و آنها را در باال 

 بودیم.

ما شروع کردیم به آوردن حیوانات . بعضی وقتها در کتهایمان 

قایمشان می کردیم اما بیشتر در جیبهای بزرگ خواهرم جای می 

در بعد ازظهرهای سرد که ما می رفتیم به اسبها سر  گرفتند. 

ک اطاق توله بزنیم بخاری ها را روشن میکردیم . بجه گربه ها در ی
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ها در یک اتاق دیگر. ما  یک کمکی هم داشتیم یک دختر نابینا 

 .بود ان ممدججوانترین دختر که  بنام باال  

شب  سرد از سرما یخ زد و مرد. او وقتی خبر  ن ممد در یک جا

مرگ پدرم را شنید بعد از اینکه به غصه هایش غلبه کردخانه اش 

با غصه های خودش تنها باشد. را ترک کرد و به کوهستان رفت تا 

همسرش مادرم به خانواده اش کمک کرد که ادامه زندگی بدهند.. 

ترالن را به خانه ما آورد تا در آنجا در کار خانه کمک باشدو بعد از 

آن هم یکی یکی بچه هایش را به منزل ما آورد. دختر بزرگش 

دختر  سارا بعد آهو که با ما درس فارسی می خواند بعد چهارمین 

ش باال که تقریبا کامال نا نبینا بود. مادرم تصمیم گرفت او را به 

مدرسه نابینا ها در اصفهان بفرستد این مدرسه با میسیونر ها 

انگلیسی اداره میشد. دختر سومی هنوز در ده علی آباد بود و 

نامش محترم بود که به او متی میگفتند. در بهار که درختهای 

الو طوطی کمپوت توت درست می کردند که توت  میوه دادند با

به عنوان دسر برای توله ها بود. و وقتی توله از خوردن ممانعت 

 به خاطر اینکه آشپز بدی بود سرزنش شد.کردند این باال بود که 
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 لیال خانم

یکی دیگر از وظایف دیدار افراد فامیل ما دیدار لیال خانم همسر 

ن که پدرم فوت کرد این وظیقه اول پدر بزرگم بود . از همان زما

بر گردن ما افتاد. لیال خانم از یک خانواده خوب بود ولی همسر 

زشت  پدربزرگم بود. گاهی اوقات ما می رفتیم و شب را د ر آنجا 

به منزل سپری می کردیم مادر برای ناهار روز بعد می آمد و ما را 

عه روزهای جم  ولی همچنان که بزرگ میشدیم  برمیگرداند.

میگذراندیم م را آنجا  روز  میرفتیم دسته جمعی به دید ن او 

مادرم کمابیش لیال خانم را . عصر جمعه به خانه برمیگشنیم

شخصی که لیال خانم از مادر  دوست داشت.حتی  تمام سوالهای

من فکر میکنم مادرم برایش سید او را ناراحت نمی کرد.می پ

امیر تومان داشت.ا ما من لحتی با صتاسف می خورد چون ازداوج م

هر گز به یادندارم که احساس همدردی با لیال خانم داشتم . هر 

وقت که به او نگاه میکردم یادم می آمد که ریشه صورتها ی زشت 

من آنقدرها هم از این دیدار ها در فامیل ما از او است.  بهر حال 

د بدم نمی آمد یک آرامشی در منزل جمع و جور لیال خانم و جو

داشت . احساسی که در آنجام داشتم خوب بود مانند کندن از 

بقیه دنیا و احساس امنیت خالص. همه چیز در خانه او مانند این 
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حتی باغ  بود از اول دنیا آنجا بوده است و بخوبی حفظ شده بود.

کوجکش هم چنین بود ساکت و آرام فقط صدای سکوت را 

داشت یکی مارال بود و لیال خانم دو نفر کاربین  میشنیدیم. 

 دیگری  مرد ی مسن.  مارال آهسته و بدون عجله صحبت میکرد.

که  ه جز در اتا ق نهار خوری و نشیمنخانه مبلمان غربی داشت  ب

صندلی های جوبی  تاقدر این دو ا ویژه  مهمانی های بزرگتر بود.

ی , ساعت و  برنز آبازورهای با پشتی قرارداشتند  در گوشه ها 

.  دیگر فرسوده شده بودند  که بعضی  دیده میشد دانهاییشمع 

میز روسی بود و من با .نفره ناهار خوری هم آنجا بود  62یک میز 

 زیبایی داشت.گویم اگر جای دیگر بود خیلی جلوه جرات میتوانم ب

به شما ل   از آنجاییکه ما تابستانها در همدان بودیم و لیال خانم 

وه زندگی اش را در پاییز , زمستان و من فقط نحمیرفت  تهران 

ای از اتاق بهار میتوانستم ببینم.  اتاق مورد عالقه ای او با پرده 

دیگری جدا شده بود. در زمستان هم کرسی میگذاشت. و بخاطر 

همان کرسی آن اتاق مرکز زندگی د ر زمستانها بود. حتی غذا هم 

وایل یادم می آید من در ا نجا سرو میشد و شبها آنجا میخوابیدند.آ

که عمه و بقیه فامیلم با چادر های سیاه بزرگ که بر سر داشتند 

که قسمت دامن آن به کمرشان وصل بودو سرشان هم پوشیده و 
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بعدها که چادر را برداشتند .   به آنجا می آمدند  نقاب داشت 

 لباس معمولی می پوشیدند اما کاله بر سر می گذاشتند.

. در خانه ما خیلی غذای ایرانی نمی  مارال آشپز خوبی بود

خوردیم ولی در خانه لیال خانم مارال غذای بسیار خوبی می پخت 

برای غذای ایرانی بیشتر و بیشتر میشد.   اشتهایممن کم کم 

ترشیهای لیال خانم معروف بودند و هر پاییز خدمتکار قدیمی اش 

میشد.  با درشکه دم در خانه ما با سهم ترشی زمستانی ما ظاهر

این ترشیها همیشه بطور خیلی جذابی با دست در ظرفهای شیشه 

ای پر شده بودند و انواع و اقسام مختلف ترشی  د ر این ظرفها 

 برای ما فرستاده میشد.

قعی که من شبها د ر منزل لیال خانم میخوابیدم او تصمیم موا

گرفت که به امور مذهبی من رسیدگی کند. در واقع تابستانها می

قران  من  ر ورکانه مادر از مرد مسن و خوبی خواسته بود که بهد

. من به اینکار عالقمند شدم و باید بگویم که خواندن را بیاموزد

انجام داد.  به من را کارم هم خوب بود. لیال خانم کار آموزش نماز 

من یاد گرفتم و با او نمازهای یومیه ام را می خواندم. یک سال در 

تر روزها را روزه گرفتم  . بخشی را در منزل لیال ماه رمضان بیش

بلند شدن  خودمان انجام میدادم  خانم و بخش دیگر را در منزل



 

 مری لیلی قرگزلو  خاطراتگوشه هایی از 

 کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی                         18

 

صبح زود با بقیه خدمه برای من بسیار لذت بخش بود.لیال خانم 

مسلمان واقعی بود و وقت زیادی را صرف گفتن داستانهای 

 .مینمودمذهبی برای من 

می خواندم و تا قبل از  تهای مسیحی وقتی به مدرسه رفتم داس

مرگ لیال خانم بقدری گیج بودم که نمی توانستم با او در موردش 

 صحبت کنم.
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 خواستگارهای مادر

 

شروع کرده بود م به دخالت در زندگی شخصی مادرم کاری که 

البته بعدها از آن پشیمان شدم. مادر بسیار خوش قیافه و در 

بود پس طبیعی بود که ستایش گرانی  معاشرت دوست داشتنی

هم داشته باشد. اکثر مواقع ما آنها را نمی شناختیم و 

 خبرنداشتیم.   فقط در دو مورد:

اولی سفیر آمریکا در ایران بود بنام چارلی هارت. در آن زمان ما 

اصوال از این آیا  خیلی کوچک بودیم. و من یادم نمی آید که 

برای دیدن مادر می  ل و شکالت شخص بدمان می آمد. او با گ

مرد چاقی بود و تا آنجا که من یادم می آمد او در میانسالی   آمد.

شبیه اورسن ولز بود. دو اتفاق قابل توجه در باره چارلی هارت 

در این مهمانی افتاد. یکی مهمانی بود که مادر به خاطر او داده بود.

بود و روی  ذاشتهکرسی بلندی در وسط گ نهار خوری  در سالن

با غذا و  همراههای ایرانی قدیمی تزیین کرده بودآن را با شمعدان

موزیک ایرانی. من از بین در نگاه میکردم. عمه ام با لباس ساتن 
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رقص ایرانی تنگی با موزیک کنار کرسی شروع به رقصیدن کرد. 

 خوبی میکرد.

چایی اتفاق بعدی در زمان آخر ماجرای مادر و چارلی بود . او برای 

او و مادر درکنار آتش در اتاق نشیمن بودندوما در  به منزل ما آمد

اتاق مطالعه مشغول انجام تکالیفمان که ناگهان صدای فریاد مادر 

غرغرهای چارلی هارت ولی صدای مادرم بلندتر و بعد هم بلند شد

بود.صدای هردو بلند شد تا به هال رسید.و ناگهان د رجلویی با 

خوردو بعد هم در باغ مادر به طبقه باال دوید و  صدایی بلند بهم

 ."لنعت بر تو "همانطور داد میزد:

چارلی هارت که به دنبا ل مادرم بود  از او تقاضای ازدواج کرد  و 

در این بین شروع به ایراد گرفتن از نقی ) پدرم( کرد و او را 

وحشی خواند.واین مادر را عصبانی کرد و طبق عادت هرچه جلوی 

تش بود را به طرف چارلی هارت پرتاب کرد  و باعث شد که دس

ابروی چارلی هارت شکاف بردارد و رودخانه ای از خون ازآن 

چارلی هارت جاری شود. نتیجه این مالقات این شد که مادر دیگر 

را ندید  و چه حیف چون زندگی دیپلماتیک و خوبی را که ممکن 

 بود داشته باشد از دست داد
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چندین سال جوانتر  ,یگر مادر من یک مرد روسی بودستگار دخوا

 و صورتی باریک ,  متوسط  با قدی   از مادرم و مهندس ساختمان

به جز  . به نطرم خوش قیافه جلوه میکرد  چشم آبی  ,بور,الغر 

خوشم نمی آمد.به نظرمن روبا ه صفت بود . ) اگرچه  اواینکه من از

مادرش زندگی میکرد یک خانم من روباهها رادوست داشتم( . او با 

  روس دوست داشتنی و مثل اکثر روسها وضع مالی خوبی نداشتند. 

دیدن مادرم به منزل ما   در شرکت اسکویدا کار میکرد. اغلب برای

می آمدو کلی کار برای ما میکرد. گاهی اوقات برای شام می ماند 

از د. و گاهی اوقات هم شب در کتابخانه در طبقه پایین می خوابی

آنجاییکه دوستی آنها طوالنی شد و آشنایی مادرش با مادرمن 

بیشتر شد گاهی اوقات مادر میرفت و آخر هفته با آنها می ماند. 

اسم آن مرد الکسیس بود. اوگاهی اوقات جبر و هندسه به من یاد 

کنیم و چه نکنیم در مورد اینکه ما باید چه   می داد. و کم کم 

من فکر می کنم نفرت من از همان جا  د. شروع به نظر دادن کر

شروع شد. تا آنجاییکه که می توانستم از برخورد با او دوری 

میکردم. و حتی بی ادب بودم هنیگامیکه با من حرف می زد و من 

ش میکرد. و همه اینها یک رنجواب نمی دادم و مادر من را سر

هم فضای ناراحت کننده را بوجود می اورد که البته هدف من 

 همین بود.
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یا بخاطر مشکالت مالی آنها یا فقط به خاطر اینکه صرفه جویی 

کنیم مادر به انها اجازه داد که اتاقهای توله ها را بازسازی 

کنند.تابستان آن سال الکسیس به ورکانه آمد . یک بعد ازظهر من 

من نمی دانم  . مدت زیادی را پشت در او به نگهبانی گذراندم

نکار چه بود اما مادر من را در آنجا دید من را برد دلیلم برای ای

داخل و یک سخنرانی بلندی درباره رفتار بد من کرد. من هم 

عصبانی شدم و او را متهم کردم که الکسیس را به پدرمان برجیح 

می دهد . من نمیدانم که اصال مادرم قصد ازدواج با الکسیس را 

از تنهایی برایش بهتر داشت یا نه ؟ اما با خصوصیاتی که داشت 

بود. بهرحال بعد از این ماجرا مادر به الکسیس و مادرش کمک 

کرد که به آمریکا بروند. او به کالیفرنیا رفت که در آنجاهم کار پیدا 

کرد هم ازدواج کرد. بعدها که به آمریکا رفتیم مادر برای دیدن 

 آنها به منزلشان رفت.
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 حرانب

جایی که با خواهرم قرار داشتم  یقه دیر به در پشتی مدرسه دق 0

 پیاده برویم  دقیقه طول میکشید تا  03تا  23.    رسیدم رسیدم 

 . اگرکار فوری پیش می آمد یا یکی از ما مریض بودبه خانه برسیم

مادر به ما پول میداد تا با درشکه به منزل برگردیم . اما آن روز با 

 درشکه نمی رفتیم.

من با خواهرم سریع راه افتادیم . دو راه برای رفتن به منزل وجود 

 لی داشت . هر دو راه یک فاصله را داشتند. یک راه به خیابان اص

شهری بودن و با مردم که پر بود از سینما و مغازه هروقت احساس 

راه و   ,بودن به ما دست می داد این را ه را انتخاب می کردیم 

که روبروی آن  بزرگ سفارت انگلیس می گذشت از پشت باغ ردیگ

 دیوارهای بلند باغ سفارت روسیه بود.

بارندگی  لآن روز یک بعد از ظهر غمگین پاییزی بود و احتما

بعدازظهر  1وجود داشت و البته تاریکی هوا. در این فصل ساعت 

هوا کامال تاریک بود. همانطور که راه می رفتیم صدای کالغها که 

صدا میکردند با ما همراه بودند. کالغها روی درختهای  همدیگر را
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بودند و آشیانه جمع شده  هم  خانه دورباغهای هر دو سفارت 

داشتند. اینکه این کالغها روزها کجا بودند و جه می کردند 

همیشه برای من یک سوال بود ولی عصرها ی پاییزی در باغهای 

را در  باغها    بود بزرگ بودند این کالغها که پشتشان خاکستری 

صدای کالغها زیبا نبود اما  غروب پاییز اشغال می کردند. 

شان در گوش ما زمزمه آمدن پاییز را تداعی میکرد. وقتی از یصدا

در هوا پخش   بین دو سفارت میگذشتیم بوی برگهای سوخته

ش که برگها را میسوزاند از پشت دیوارها شده بود. و صدای آت

تا به بن بست  رد کردیم را  پیچ آخرین  شنیده میشد. وقتی

و در باغهای عمو و   که در باغ ما منزلمان برسیم صدای کالغها 

 در البالی درختها بودند به گوشمان خورد.  پسر عموی های پدرم

واهرم گفت می رود و به اسبها سر وقتی زنگ در را می زدیم خ

ن زمان من درس زند زیرشان را تمیز کند و آب به آنها بدهد در آب

بعد نوبت من بود که به آنها غذا و جو بدهم . در باز  .می خواندم

نفر در  7نشد. ما دوبار ه زنگ زدیم . با ورکردنی نبود که با بودن 

منزل البته بدون شمارش مادرم در بین آنها اینقدر طول کشید که 

ه چیزی بگویم وقتی در باز شد در را باز کنند. من آماده بودم ک

وقتی سارا  "آیا همه در این خانه کر شدند؟ "منفجر شدم .  دیگر
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سارا به محض اینکه  خدمتکارمان را دیدم فریاد زدم . جوانتر ین 

گریه   از چشمهایش معلوم بود که قبال  ما را دیدبه گریه افتاد

 کرده بود. او خودش را روی هر دوی ما انداخت و 

رچه از ما چند سالی گردنمان حلقه کرد گیش  را دوردستها

 بزرگتر بود و لی قدش کوتاهتر بود و این کار برایش سخت بود.

خان را در  باید می مردم و بجه های نقی "  "یتیمهای بیچاره ! "

 "ین و ضعی نمی دیدم.چن

اما این سوال  "چی شده سارا؟ چی شده؟ "ما هردو از او پرسیدیم 

د به گریه و زاری و انگار بدتر آتش به حال سارا زد و شروع کر

 سینه زدن.

خوشامد  به ما همه سگها پشت سارا بودند . منتظر بودند که 

بگویند کاری که هر روز میکردند. این آشوب غیر معمول باعث 

شده بود آنها بهانه ای داشته باشند که هیجان زده بشوند و حاال 

 .    شروع کرده بودند به پارس کردن  باال و پایین و به هم پریدن.

ما سارا و سگها را هل دادیم و وارد خانه شدیم . من سارا را از 

 شانه هایشان گرفتم و به آرامی تکان دادم .
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 "سارا چی شده ؟ خانم کجاست ؟ بقیه کجاهستند؟"

آنها مادرتان را بیرون کردند.او را بیرون کردند  "خدا من را بکشه"

ی که اومده از ما و بقیه را هم همینطور. اینجا به جز من و اون

 "کسی دیگری نیست.کنه  نگهداری 

من او را چه میگفت.  امن نمیتوانستم درک کنم و بفهمم که سار

ول کردم و به طرف منزل دویدم. در بزرک و سنگین ورودی رابا 

چنان ضربه ای باز کردم که به دیوار کناری خورد. خواهرم پشت 

فریاد  من بودو کریه میکرد و با صدای بسیار بلند

کسی جوابش را نداد. درواقع همه جا را  "مامان!مامان!"میزد:

هر سکوت گرفته بود به جزصدای  هق هق های سارا. برای دقایقی 

سه ما مثل یک تابلو خشکمان زد به جز صدای تیک تیک ساعت 

پدر بزرگ مادرکه از آمریکا با خودش آورده بود صدایی نمی آمد. 

د گرک مرد باقد متوسط و صورت و سر در اتاق نشیمن باز شد و ی

و صورتی رنگ , چشمان برجسته و ته ریش سفیدی که چانه اش 

را پوشانده بود ظاهر شد. او یک پیراهن بدون یقه پوشیده بود و 

یک کت بزرگ روی پیراهنش انداخته بودکه از جلو باز بود. به 

 بدون شک به همان اندازه که ما از دیدن او شکهمانگاه کرد. 

شدیم او هم از دیدن ما شکه شده شده بود.  بعد از اینکه بر شکه 
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خود فائق شده به ما گفت که اینجاست که ازاین به بعد  ما 

 نگهداری کند . من او را غرق سوال کردم :

اینجایید که از ما مراقبت کنید؟ مادر ما " "منظورتان جیست؟"

 "کجاست ؟ بقیه خدمتکاران کجا هستند؟

ادر ما از منزل رانده شده زیرا برای نگهداری از ما م و گفت که

مناسب نیست. خدمتکاران هم اخراج شدند چون نگهداری از آنها 

دختر آنها الزم نبودند. در  2هزینه زیادی دارد. و در خانه ای با 

جواب بقیه سواالت من که مادرم کجاست و کی برای ما غذا 

و اینکه نمیداند داند.درست و میکند و ... او گفت که چیری نمی

مادرمان کجاست حتی اگرمیدانست به ما نمی گفت. این مسئله 

به اومربوط نمیشود. او گفت بهرحال او زن خیانتکاری است و 

هرجه دورتر از ما باشد برای ما بهتر است. صدایش یکنواخت و بی 

آهنگ بود او در زمانی که داشت برای ما توضیح میداد به یک 

خیره شده بود. برای من مشخض بود که دارد چیزی جای نامعلوم 

راکه از قبل تهیه شده بود از حفظ می گوید. من هیچ ایده ای 

نداشتم که درباره ما به او چه گفته بودند اینکه ما بچه هایی 

بخصوص من . به هر حال او تصویر  وحشی و بی ادبی بودیم

یلی بلندتر دیگری از ماداشت. به جز اینکه هر دوی ما ا زا و خ
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بودیم . رنگ پوست ما برای او و رفتار و لباس ما و به طور کلی 

 اخالق ما به هیچ وجه آنی نبود که او تصور میکرد.

آقای در این موقع توانستم آنجه را که اتفاق افتاده بود هضم کنم. 

مادرم رااز خانه بالخره تهدید خود را به اجرا گذاشت .  انیهبهب

ور توانسته بود اینکار را انجام دهند هم در آن بیرون کرده بود.چط

زمان و هم اکنون برای من یک مسئله حل نشده باقی مانده است. 

مسلما او بی سروصدا از خانه بیرون نرفته و آن مرد هم برخورد 

فیزیکی با او نداشته است. ولی بهرحال یک اتفاقی به این صورت 

ه دیگری بودند. با کمی رخ داده بوده است. خدمتکاران البته مسئل

رسیدگی  آنها  رام شده اند یک مقداری گرفته اند و راحتتر منزل 

را ترک کرده اند. که البته جوری خیانت بود. چرا به حای مادر 

ز اسراربود. شاید طبیعت جاره ماندن داشت جدرست کارش سارا ا

وحشی او و اینکه چقدر به ما وابسته است که حقیقت داشت باعث 

پدر و بود او بماند.ما همیشه به او کمک کرده بودیم تا از یوق  شده

چکترین خدمتکار منزل بود مثل ما تش دهیم. او کوعمویش نجا

بود وحدودا همسال من شاید اینها باعث شدند که او  "یتیم "

 بماند.
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حاال سر من مشغول حساب کردن شد و مثل همیشه وقتی سرم 

دم . در این بین همه ما توسط شلوع و پر از فکر بود ساکت میش

مراقبمان به اطاق نشیمن برده شدیم .او روی یکی از مبلهای 

بزرگ ما که پشتی داشت نشست و کفشهایش رامرتب کنار آن 

گذاشت. وقتی می نشست پشت کتش را بلند کرد کتش از وسط 

پاهایش را  از پشت دو نیم داشت و هر نیمه را یک طرف گداشت .

زانو روی مبل نسشت .کف چورابهایش تمیز  داز کرد و چهار

بدون شک سکوت مرا نشانه نبودند.  من به او خیره شده بودم. 

  تسلیم و قبول شرایط دانست. که البته کامال در اشتباه بود. 

بعض کرده  مسارا دوباره گریه های بلندش را شروع کرد و خواهر

من من بود. واز آنجاییکه به من خیلی اعتماد داشت منتظر حرکت 

خیلی مطمئن از عکس العملم نبودم . اما شرایطی که قیم ما آقای 

این حرکت  البته  بهبانی از بهار پارسال اینجاد کرده بود و

من را خشمگین کرد و واداشت تا تصمیم به انتقام   جدیدش 

که   بگیرم. طوری که احساس میکردم مانند یک مار چمبره زده

. آدم درو ن من به آن یکی مبودهر لحظه منتظر نیش زدن 

آرام باش خوب نقشه بکش و سریع عمل کند. گولش "میگفت : 

 "بزن . کاری را که انتظار دارد انجام نده. و غافلگیرش کن. 
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بود که به آن مرد گفتم معلم بنابراین تنها عکس العمل من این 

و اینکه در این ساعت ما معموال چایی  دما بزودی میرسفارسی 

 وریم.می خ

 "بله حتماما میتوانیم چایی بنوشیم. "او گفت:

برای اینکه با تحکم به سارا مطمئنا برای خودش هم می خواست 

گفت که گریه زاری را بس کند و برود چایی دم کند. بعد من به او 

گفتم فقط چایی نمی خواهیم بلکه همه مخلفاتی که با چایی 

هر چه که آشپز درست صرف میشود  : نان , کره , مربا,کیک  یا 

او گفت که اصال الزم نیست آشپزی وجود ندارد و ما کرده بود. 

شام را زود می خوریم . به هر حال کالس فارسی برای امروز 

کنسل شده بود. و مطمئنا تصمیم آقای بهبانی بود که در آخر 

سال مارا اگر میشد در یک مدرسه فارسی زبان بگذارد. خواهرم به 

میدانه کرد . معلوم بود که بیشتر چیزها از قبل برای من نگاهی ناا

. بخش اول نقشه آنها که جدا کردن ما از ما برنامه ریزی شده بود

مادرمان بود انجام شده بود. این کار خشم پنهان مرا بیشتر کرد. 

درباره غدا هم برای ما قرار شد که از هتل بیاورند. در واقع او قبال 

 که زود هم آمد..  سفارش غذا داده بود
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 "ما در این ساعت شام نمی خوریم. "من اعتراض آمیز گفتم : 

خوب خیلی کار ها است که قبال انجام نمی دادید ولی  "او گفت :

که قبال انحام میداید و  ها از این به بعد انجام میدهید. و خیلی کار

 "دیگر انجام نخواهید داد.

ه دیگر نخواهیم مثال چه کارهایی میکردیم ک"من پرسیدم : 

من این سوال را خیلی با خونسردی پرسیدم بیشتر   "کرد؟

ون لیست بلند چمیخواستم نمک به زخمم بپاشم تا کنجکاوی 

 از کارهاییکه نباید انجام میدادیم داشتم . مباالیی در ذهن

خوب مثال این اسبها که شما در باغ دارید مخارجشان "او گفت : 

گهداری آنها نیست. به عالوه برای دو .هیچ نیازی به نزیاد است 

دختر نجیب مناسب نیست که سوار بر اسب این طرف و آن طرف 

بروند در عوض شما می توانید چیزهایی یاد بگیرید که از شما 

همسران خوبی بسازد. من مطمئن هستم که هیچ کدام از شما بلد 

نه دار نیستید که بدوزید و بپزید. اگر یاد نگیرید که چطور زنان خا

خوبی بشوید انتظار نداشته باشید که ازدواج مناسبی داشته باشید. 

مگر اینکه پول خوبی داشته باشید خوشبختانه من فکر میکنم 

شما مقداری پول خواهید داشت. بهرحال رفتار شایشته و قیافه 
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خوب تواظع و خانم بودن الزم هستند که چشم یک مرد را 

 "ان مناسب نیست.حتی طرز لباس پوشیدنتبگیرند. 

این سخنرانی من و خواهرم ساکت نشسته بودیم و به او  لدر طو

گوش میکردیم و جوری وانمودمیکردیم که انگار هرچه او می 

گویدارزش گوش دادن دارد. همان موقع که سخنرانی اش تمام 

 شد زنگ در را زدند. به سارا رو کرد و گفت که برود در را بازکند.

که از هتل فرستاده شده است. من غذای  این غذای شماست "

 "خوبی سفارش کردم ,چلو مرغ.

غذا اصال به نظر نمیرسید که از هتل آمده باشد . درعوض شبیبه 

غداهای چای خانه های سر راهی بود. در واقع در دو سمت ما دو 

  هتل و حود داشتند که غداهای خوب درست می کردند. یک 

ه کشور ها را داشت. و البته های همداای روسی و دیکری غذغ

هیج کدام جلو مرع نداشتند. در این هنگام هر دو لنگه در اتاق 

نشمین باز شد تا سارا مردی را که غدا آورده بود وارد اتاق کند. 

مرد لباس خاکستری کثیفی پوشیده بود : پیراهن و شلوار گشاد 

یک سینی بزرگ اشته بود که روی آن دروی سرش هم کالهی گ

روی سینی چند ر حمل میکرد او سینی را روی میز کذاشت. قرا
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ای پوشیده شده بود بصورتیکه در چایخانه و بازار معمول است ذغ

.. گاهی اوقات غدای این مکانها خوب بودند بخصوص در بازار ولی 

این غدا بوی چربی و مرغ بیش از حد پخته شده خشک را می 

که از مغزم میگدشت من  . بهرحال اینها فقط افکار سطحی بودداد

کمک سگهای بسیار باوفایمان   نقشه تهاجمی در سر داشتم که با 

 عملی میشد.

به نظر از مراقب ما انعام خوبی به مرد داد ولی برای غذا پولی نداد 

هر منبعی که آمده بود همه چیز از قبل برنامه ریزی شده بود و 

د. مراقب ما برای ترتیبات دائمی برای غذای ما قبال داده شده بو

سگ ما در  7کاری به بیرون از اتاق رفت ووقتی بازگشت همه 

اتاق بودند. بیگ پاپی به نظر میدانست که از او چه انتظاری میرود 

و همانطور هم عمل میکرد. مرد به من دستور داد که از شر سگها 

 خالص شودو خودش هم شروع به چخ چخ سگها کرد.

برایش توضیح دادم که نمی توانم. اوال  من "سگها را ببر بیرون "

دوما اینکه اینکه همه سگهای ما عادت دارند داخل منزل شوند 

سگها گرسنه هستند و اینجا آمده اند تا شاید غذایی گیرشان 

عصبانی نکند و در ضمن گفتم که بهتر است سگ بزرگ را بیاید.

نمی بنشیند و غذایش را بخورد برای اینکه اگر عصبانی شود من 
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توانم کنترلش کنم. با عالمت من سارا و طوطی نشستند و هرکدام 

روی غدایشان را برداشتند. غدا به همان بدی بود بو میداد. 

مری من  "خواهرم با نگاه رقت آامیزی به من نگاه کرد و گفت : 

 "نمی توانم این را بخورم.

 "نه ولی سگها می توانند "من گفتم 

ین را گفت و منظورش البته آن مرد بود او آرام ا  "پدر سوخته "

اما مرد فکر کرد که سگهارا میگوید. مرد به بیگ پاپی نگاه کرد و  

بیگ پاپی به او. سگها دور میز کوتاه می گشتند . اول فکر کردم 

که جلوی آنها را بگیرم ولی بعد دیدم این کار سگها به نفع ماست. 

بپرند یا حتی روی شاید هم موفق بشوم کاری کنم که روی میز 

. پای مرد. مرغم را به دست گرفتم و چندین تکه اش کردم 

طوطی هم همین کار را کرد سارا مارا نکاه میکردو نتیجه درستی 

گرفت و او هم شروع کردن به تکه کردن مرغها. عملیات شروع 

سگ  7. با خوشحالی من یک قطعه را پرت کردم .  شده بود

. بقیه تکه مرد فریادی زده زدند.به طرف آن تکه شیرجگرسنه 

من های مرغ در هوا پرواز میکردند. و سگها همه جا می پریدند. 

دستاش را جلوی تکه بعدی را به طرف مراقبمان نشانه گرفتم .

صورت گرفت بیگ پاپی به این عکس العمل مرد هیچان زده شد و 
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روی مرد پرید او هم که افتاده بود سعی میکرد بلند شود و به 

ظرف مرغ وبر نج لگد زد . ناگهان سگها که همگی هیچان زده 

 .ه طرف چایی که او نشسته بود حمله ور شدند شده بودند ب

 "از اینجا ببرشان"

  "تا زمانی که با ما هستی به این شکل غدا میخوریم"

من فریاد زدم ولی او کالهش را در دست گرفت و با همه سرعتی 

اق بیرون رفت . من به دنبالش که در خودش سراغ داشت از ات

رفتم به در جلویی که رسید دیگر موقعیت خودش را امن احساس 

 . کردایستاد و کفشهایش را پوشید

من توی  گفته بودند وحشی هستید و لی اینقدر وحشی !  "

زندگیم هیچوقتهای زنهایی مثل شما ندیدم. من غلط کنم که 

ر روزی بهم دسمتزد مسئول شما باشم . نه نه  حتی اگر یک کرو

 "بدهند برای یک روز هم قبول نمی کنم.

دستش که به دستگیره در بود انگشتش رابه طرف من تکان داد و 

 گفت:
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اما من به تو هشدار می دهم من کارت را گزارش می دهم و  "

فردا صبح اول وقت آقای بهبانی خودش به خدمتت میرسد. . من 

سب دخترهایی مثل شماست باید بهش بگم که تنها جایی که منا

 "یه موسسه هایی خاصی است. 

او در را باز کرد و همزمان من شنیدم که در باغ بسته شد او رفته 

 بود.

که از  وزیر دادگستری مری با تالش فراوان و با دیدن آقای آهی

آشناینشان بود توانست قیومیت را از آقای بهبانی بگیرد . مادرش 

 گی اش را سرو سامان دهد )مترجم(را دوباره برگرداند و زند
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 سفر به دریای خزر

ما هردو شروع به سرفه های بدی کردیم که به ما توصیه کردند 

. مادر تصمیم گرفت ما را بهتر است جایی برویم با ارتفاع متفاوت 

به شمال ببرد که ارتفاعش از سطح دریا پایین تر است. قرارشد با 

هیچکدام از ما این قسمت ایران را هرگز  . قطار به بابلشهر  برویم

ندیده بودیم و خیلی خوشحال و ذوق زده شده بودیم چند ساعت 

بعضی ها خیلی    تهران  به تونلها رسیدیم   بعد از ترک ایستگاه 

بلند و طوالنی بودند ازهر تونلی بیرون می آمدیم منظره سبز تر 

پوشانده شده های واقعی  می شد کوه ها در هر دو طرف با جنگل

از آنها   یکی اجازه  چی های روسی در قطار بودند و با  ها یا   بود 

 جا آن از رفتم میکرد وصل هم به قطارها را  که سکوهای به 

 پل روی از وقتی وگرفتم  سرگیجه من دید را چیز همه میشد

انیه ث چند برای حتی دادم تکیه که واگنی  به میشدیم رد ورسک

گیر بود قطار در هوا معلق بود باز کردم نفس م را بستمچشمان

جرئت نداشتم پایین را نگاه کنم که ببینم عمق دره چقدر است 

جنگل های اطراف ما و همه چیز اطراف ما از دید خارج شد پل 

ورسک در زمان خودش یکی از عجایب معماری بود و توسط 

آلمانی ها درست شده بود همان طور که راه آهن شمال درست 
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ردند هدف راه آهن شمال باز کردن راه به شمال و دریای خزر ک

 بود سخت ها قسمت آن به دسترسی  بود که تا آن زمان رضا شاه

هتل هم   بردند شهر بابل هتل به را ما رسیدیم شهر بابل به وقتی

  آقای نام به سوئیسی مرد یکبدستور رضا خان بنا شده بود  و  

 گرداند. را باستخدام شده بود تا آن  کیس 

هنوز خیلی زود بود که مهمانان هتل به بابل شهر بیایند در واقع  

  .کل هتل در دست ما بود و همینطور توجه مرتب آقای کیس

 خیلی ما رایبه نظر میرسید ب بزرگ زمان آن در که   ساختمان

با  بودند بزرگ ها خواب اتاق .بود نمناک کمی گرچه بود جالب

دام سرویس حمام برای خودش داشت با سقف های بلند و هرک

به نام رامسر که در آن یک هتل  یگلشهر و شهر ساحلی دیگر

این هتلها به این  تقریبا نزدیک بودند.  لوکس ساخته شده بود

 ساحلی تفریحی پایگاه به  دلیل بود که این دو شهر قرار بود

 .کند رشد منطقه اقتصاد ترتیب این به و شوند تبدیل

بح من و طوطی در ساحل نشسته بودیم و با شن ها یک روز ص 

دروس به ما نزدیک شدند یکی از  مردبازی می کردیم دو

صورتش سفید و ,  داشت چکمه و یونیفرم  پع ردوشیسآنها

از آنجایی که افسر بود  و  جوان تر از دوستش بود  و صورتی بود
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به آنها  .شلیک می کرد هایک اسلحه داشت و گاه گاهی به پرنده

طرف ما آمدند و ایستادند چند سوال به روسی از ما کردند که 

 کافی اندازه. فهمیدیم داشتیم که پرستاری بخاطر را آن از  کمی

 فارسی کلمه چند وندزد حرف ترکی. دهیم جواب که نبودیم بلد

 نداینطور نیست میخواست  ما با پدرمان آمده ایم ما گفتیم  که آیا

کلمه مرده را نه به روسی می دانستیم و پدرمان کجاست  نندبدان

نه به ترکی به همین خاطر چوب برداشتم و به آنها نشان دادم و 

به آنها فهماند که این پدرمان است آن را در شن ها مدفون کردند 

روسی جوان تر یک تکه چوب یک  مرد.آنها خیره مانده بودند 

ما  به  . ورسید را برداشت هر چه به دستش  و  علف دریایی 

فهماند که کدام چه کسی را نشان میدهد خانواده اش را دفن کرد 

د مسن مربه خنده   اما خیلی خنده دار آمد و هر دو شروع کردیم 

بود لبخندی زد افراد فامیل اش را دفن  کرده  تر که در واقع سوال

را پرسیدند و  کسی برای دفع کردن نداشتیم نام هتل  . دیگرکرد

در درست آقای کیس  به مادر ما که داوطلب شده بود مدند با ما آ

غذا کمک کند با دیدن ما و دوستانمان تعجب کرد اما کردن 

خداحافظی کردند و گفتند بعد از ظهر مان نکرد. آن دو سرزنش

مادر مطمئن نبود .روز بعد برای بردن ما به سینما دوباره می آیند 

 و هستند محترمی  نآنها مردا گفت  ا برویم اما آقای کیسکه م

خانوداه هایشان می  یادبه  را آنها ما و  ند بود تنها روزها اینکه

.سینما در بیرون   رویما آنها بب که اجازه داد   انداختیم   مادرمان
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رده بودند ک برپا را سینما بزرگو در کمپ روسها قرار داشت پرده 

همه  ما روی سقف جیب آنها نشستیمصندلی برای نشستن نبود و 

  تا نکفیلم  نشسته بودند  روی سقف جیب ماشین ها یا داخل 

ی را نشان میداد. روس سربازان جنگی های نمایش و روسی بزرگ 

 بردند می سینما به را ما ها شنبه یا ها پنجشنبه تهران در 

 که ما یادگرفته بودیم باشد طوری چه باید فیلممیدانستیم یک 

 فیلم این ما همراهان برای  .کنیمچگونه ناامیدی مان را پنهان 

 جواب آمد خوشتان فیلم از آیا که پرسیدند ما از وقتی بود جالب

 افتضاح فیلم یعنی بله . بعدا زا آن  روسی زبان به " که دا "دادیم

و  کرد دعوت نوشیدنی به را آنهامادر  برگرداندند هتل به را ما

در این سن و سال از  البته ما اجازه نداشتیم به آنها بپیوندیم چون

   لذت خیلی چیزها محروم میشدیم.
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 سن قانونی

مهمان برای ناهار داشتیم در  زیادیروزهای یکشنبه ما تعداد بسیار

از همین مهمانی های ناهار یک سردگرد آمریکایی که وکیل  یکی 

بود و قانون مدنی ایران را ترجمه کرده بود  دو مورد از قوانین را 

م گوش زد کرد. مادر به من گفت بروم و دریک گوشه آرام به مادر

 بنشینم و به حرفهای او گوش دهم. 

سرگرد آمریکایی عنوان کرد به این قرار  این   دو نکته ای که 

مادر ما باید قیم ما میشد ولی  او از قانون چیزی بودند:  

قیومیت مارا نداشت . و به جای آن  هم نمیدانست و بخاطر همین

میت را به عمویم داده بود. این اتفاقی بود که در گذشته افتاده قیو

بود  و به ما کمک نمیکرد . ولی نکته دیگر بسیار مهم بود. یک 

سالگی میتواند از  60بچه بی پدر چه پسر و چه دختر در سن 

دادگاه بخواهد و نشان دهد که میتواند امور خود را به عهده بگیرد 

می خواند و از او  فرا را . دادگاه فرد و احتیاجی به قیم ندارد

  کافی باشد  به نظر دادگاه به ا . واگر دالیل او بازجویی می کند

 رسیده قانونی سن به فرد آن اینکه بر مبنی  کند می  رای صادر
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 بگیرد دست در را خود اموال و زندگی امور تواند می و     است

تم از گرف تصمیم میشدم ساله 60 من بود راه در که تابستانی.

تا آنجا که ممکن    را دادگاه درخواست کنم و در این بین خود

 .از یک دوست خانوادگی درس قانون یاد بگیرم و باشد آماده کنم

و من خیلی یاد  بود  این دوست وکیل معروفی در شرکت نفت

به من  داشتم نظر در که کاری برای آنچه از بیشتر واقع در  گرفتم

  .یاد داد

وکیل آمریکایی و آقای روحانی مدارک یک  ر تابستان با کمک د 

در   الزم را به دادگاه دادم و درخواست امتحان درباره سن قانونی 

 تنها من   رفتم تنها من کردند احضار  من را به دادگاه  اوایل بهار

روم کمتر ا بتنه اگر کردم فکر و میدادم جواب باید که بودم کسی

اتاق کوچکی بود با ردیف های صندلی مثل یک  .عصبی می شوم

 قاضی   شد  صندلی هایی که برای امتحان مدارس استفاده می

که او در میز کناری نشسته بودپشت میز چوبی نشسته بود منشی 

. یم ک عده یادداشت بر می داشت و کاغذ ها را به هم می زد 

نمی دانستم  .من نشسته بودند  روی صندلی هایی مثل صندلی 

 پشت قاضی .که آیا آنها مثل من هستند یا افراد رسمی دادگاه 

 چشمانش رسید می نظر به خسته داشت جوگندمی موی میز
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 با که جلساتی در من .کرد می سوال او بودند آرام عینک پشت

 پیچیده و سخت های سوال برای خودم را  داشتم روحانی    آقای

ی را که از من پرسید بیشتر سواالت اما بودم کرده آماده قانونی

مدیریت ,کشاورزی ,مدیریت منزل  , زندگی روزمره  .آسان بودند

.  یک سوال اضافه که باید جواب اضافه هم میدادم و ها زمین

پول داشتم یک کت پوست می خریدم یا یک سوال این بود: اگر 

اگر قرار باشد برای پوست پول ":فتم گمن لبخند زدم و .پرنده 

یک حیوان مرده من ترجیح می دادم تولید  بدهم چرا پوست

. قاضی "کت های بیشتری داشته باشمباشم تا کننده پوست آنها 

باید خیلی مشتاق   "و گفت :  . زد من    لبخند مهربان آمیزی به

من سرم را به نشانی  "است؟ چه جلسه  باشی که بدانی ابن نتیجه

یک یا دو ,ن را بگویم نباید به تو ای "او ادامه داد: .تکان دادم یبل

از آنجایی که من .نتیجه رسمی به دستت برسد د.هفته طول میکش

اولین مورد با این شرایط هستید باید از و شما  رای صادر می کنم 

توانی از عهده وضعیت تعلیق بیرون بیاید قبول کرده ام که تو می 

قانونی رسیده رای من این است تو به سن  ی.ی امور خودت بر آی

رسمی به آدرسی که روی . نامه ی. به تو تبریک می گویم ا

 ".خواسته نوشته فرستاده خواهد شد
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دم کرسعی  توانستم ببوسمش اصال کار درستی نبود در عوض  می 

 م از او تشکر کنم  و دستش را ببوسمبا بهترین کلماتی که بلد بود

 .کنار زداما او با مهربانی مرا با دستش   که 

 

و در تمام طول خیابان ها من میدویدم  برگشتم   با خوشحالی 

می دانستم مادرم از  رد خانه شدم هیچ منتظر من نبودوقتی وا

.  به اتاق  نتیجه دادگاه من بود  ونگران همه بیشتر مشتاق 

 م:گ پیدا کردم و با حروف بزرگ نوشتمطالعه رفتم یک کاغذ بزر

 رفتم نشیمن اتاق رد. نشوید مزاحم  نابغه در حال استراحت لطفاً

بر روی پرده یادداشت را چسباندم    انداختم کاناپه روی را پرده

  بعد بر روی کاناپه دراز کشیدم پاهایم را روی هم انداختم و

 می که شنیدم   را مادرم صدای گذاشتم سینه روی را دستانم

 به  گفتند او به وقتی" ؟ بود کی شد وارد تازه که کسی": پرسید

دن بی سر و آم  که کردم فکر من ." من خدای ":آمد ینپای طبقه

را آهسته باز . در صدای من را حمل بر قبول نشدن نکرده است 

چشمانم را بسته نگاه داشتم اما از الی پلک ها او را نگاه  ,کرد

کردم برای یک لحظه بدون هدف ایستاد و بعد آن نوشته من را  می

 .خواند

 ."چقدر عالی .بچه شیطان -" 
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می خندید و گریه می  ,من بلند شدم و او مرا در آغوش گرفت 

به پایان رسیده بود ای .  مشکالت مادر کرد لحظه فوق العاده بود 

 .و مشکالت من تازه شروع شده بودند
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 جک

 

 دسته 0  به مردها من مورد در  من به این نتیجه رسیدم که 

 را سرشان و کنند می  من به گاهن یک که آنهایی شوند می تقسیم

 دسته دهند نمی خودشان به هم معرفی زحمت حتی برمیگردانند

 من انگار کنند می قبول را من و هستند دوستانه که آنهایی  دوم

 گروه. دهند می نشان عالقه تقریباً سوم دسته و  هستم مرد هم

 تا هستند ایرانی بیشترشاندوم   گروه هستند ایرانی همگی اول

 .ایرانی تا هستند خارجی بیشتر سوم دسته و خارجی

 

در زمستان به یک مهمانی بزرگ که به یکی از شاهزاده های  

شد دعوت شدم اینبار صبح به آرایشگاه رفتم  قاجار مربوط می

موهایم را صاف و باز کردم   دیگر موهایم به شانه هایم می رسید 

مانیکور هم با  که بهتر نشان دهم که من یک زن هستم . حتی

 مادرم و  که داشتم یبرای شب بهترین لباس. الک صورتی کردم 

بنفش خیلی  رنگ آن  داده بود. پوشیدم. طراحی و سفارشآن را 

 کفشهایم  بود حتی روی رنگ موهایم هم اثر می گذاشت. زیبایی

 بیشتر که هایی مهمانی.  در بیایم نظر به کوتاه که نداشتند پاشنه

 من با میپوشیدم  بلند پاشنه کفش اگر  بودند یایران مردهای

کردم که خوب شده ام اینطور  احساس من . نمیرقصید زیاد کسی

 .فکر می کردم پس احتماال قیافه ام خوب شده بود
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  با آقایی که درباری بود به اتاق اصلی مهمانی راهنمایی شدم  

  هرکدام از بازوهای صلیب  شکل صلیب بود به  اتاق زیبایی

 و داشت وجود اتاق هر در چلچراغ چندین  .بود  اتاق یک خودش

رسیدند  راغ بزرگ در وسط جایی که اتاق ها به هم میچلچ یک

 شده گذاشته  در وسط برای شام  میز بزرگی    نصب شده بود.

اتاقهای   همه در  ایرانی های پشتی .  قدیمی ایرانیسبک  با بود

 میزهای. داشتند خوبی جنس و بودند  زیبادیده میشدو همگی 

 شده گذاشته مناسب  فواصلچوبی در شده کاری مروارید کوتاه

 های زغال از پر بزرگ آتشدان یک   جایی اتاق وسط در بودند

 کوچک آتشدان دو دیگر های اتاق از کدام هر بود رنگ قرمز خطی

 چراغ .شد می گرم ترتیب این به بود بزرگ چون اتاق داشتند تر

شمع  نور حالت و باشد نور کم که بودند کرده تنظیم ریطو را ها

لذت ببرم محیط من تصمیم گرفتم که از آن   را به اتاق ها بدهد

 اطراف به که همانطور اینکه برای نزند حرف من با  حتی اگر کسی

 ها مهمان بقیه. منمیدید آشنایی چهره هیچ کردم می نگاه

بیشتر دیپلمات  که داشتند حضور خارجی کمی تعداد رسیدند

بودند یک آقای خوش قیافه با موهای بسیار سفید سبیل اصالح 

شده سفید و چشمان درشت آبی همراه با یک خانم بسیار بلند و 

شیک و اشرافی وارد شد او دهان کوچکی داشت چهره عصبی اما 

چشمان سیاه بسیار زیبایی با ابروهای کمانی داشت روی سرش 
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آنها مرد جوان خوش قیافه ای وارد  یک کاله گرد بود پشت سر

شدمسلما پسر او بود برای اینکه به آن مرد خیلی شباهت داشت 

موهای خرمایی رنگ و فر  ,لندتر بود و سرش کوچک ترلگرچه 

اضی به نظر می رسید. دیدم که به او رداشت خیلی از خودش 

یک اتفاق عجیب .خیره شدم قلبم شروع به کمی تندتر زدن کرد 

 فردوسی میدان از داشتم ,بود آمده  روز پیش برای من پیشچند 

که  گذشت من کنار از عجیب رنگ زرد ماشین یک میشدم رد

داخل گودال به روی من ریخته شود و روی لباسم  آب باعث شد 

 فرمان پشت جوان مرد این. گذاشت جای به لکه ای  رنگ همان از

گاه کردم توی دلم به او ن به من و گذشت وقتی از کنار من  و بود

من یک  .او به خاطر اینکه آب به من پاشیده بود بد و بیراه گفتم

اطمینان کامل پیدا کرده بودم که این مرد جوان در زندگی من 

احساسی که داشتم خیلی قوی بود و  . نقش مهمی خواهد داشت

 برای یک روز به این مسئله فکر میکردم و اینکه چه معنایی داشت

 نگاه احتماال او  با گذشت چند روز ما در یک مکان بودیم و حاال ,

 می نگاه من به هم او اینکه برای, بود شده متوجه را من های

 چشمان رنگی آبیبه  نه     اما رنگ آبی درشت چشمان . کرد

 از پر نگاهش .بود گرفته بلند های مژه را دورش که, داشت پدرش

من نگاهم را به طرف  .ودب گستاخ کمی   ولی   نفس به اطمینان

 با لیال موقع این در .دیدم را عالقه نگاهش در اما ,گرداندم  دیگر 

 االن کرد کج را راهش من طرف به و رسید راه از مادرش و پدر
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 .  بود دار کتاب انگلیسی موسسه در و بود شده بزرگ کامال دیگر

 او هستند کسانی چه جوان مرد و گروه آن   او پرسیدم که از من

 تحمل قابل غیر واقعاکه  پسرش و همسر , سوئیس سفیر گفت

 رفتار طوری و بود رفته کتابخانه به پیش روز چند که این و است

 دیگر سیاره یکاز  همه از باالتر و مهم آدم یک انگار که  بود کرده

من توجه کرد به او توجه نکنم  به اگر که خواست من از او.  است

 .نکنم  کار رامن تصمیم گرفتم این 

 

از ویکی  با دو خواهرش  کی از دوستانیکمی بعد از ظهر  

برادرانش آمدند یکی از برادرهای او به نام علیرضا را در شکار دیده 

 مردم کنار از هاآن خانواده و  همه در یک ردیف ایستادند.بودم 

رفتند و نشستند به جز  هاآن.و سالم می دادند  کردند می عبور

مچنان ایستاده بود تا آن زمان همه ساکت بودند مهماندار ما که ه

و   خدمتکاران شروع به پذیرایی کردند با نوشیدنی   اما اکنون 

با    .آمدند نیز خیلی از کسانی که من میشناختم .شیرینی 

من فهمیدم که سفیر  گروههای مختلف صحبت می کردم 

 از .بود جک پسرش  اسم اینکه و داشت نام ویهب دو  سوئیس

 گروه آن به گروه این از که ببینم را جک توانستم می  چشم گوشه

 من به گاهی از هر. شد می تر نزدیک نزدیک من به و رفت می

 فرانسوی لبخند با رسید من به باالخره انداخت می نگاهی



 

 مری لیلی قرگزلو  خاطراتگوشه هایی از 

 کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی                         51

 

 وبویه من چک د کنم معرفی را خود توانم می ": گفت متفاوتی

 ".هستم

 

من عالمت می دهد که به  به اندارمهم در اینجا بود که دیدم مرد 

اما ما باید به همدیگر ":گفتم وطرف او بروم من خنده کنان رفتم 

 ".مرا ببخشید,معرفی شویم 

 

وقتی برگشتم میز پر از غذا شده بود  .بعد از آن من ناپدید شدم   

بوفه واقعا شلوغ  .و مهمانان شروع به پذیرایی از خود می کردند

 عمل به رسمی  معرفی یک و  شد ظاهر باجک درباری آقای  .بود

 را دستم حال به تا کس هیچ . "خوشبختم ": گفت   جک .آورد

در یک گوشه ای با  ما. من خیلی خوشحال شدم  و بود نبوسیده

  . لیال را می دیدم که با تنفر به ما نگاه می کند . هم شام خوردیم

م یک ماشین برای من صدا زد نظا رسید فرارفتن   زمان وقتی  

اما جک اصرار داشت که او و پدر و مادرش مرا به منزل خواهند 

برگشت و ماشین را آن طرف خیابان   به منزل که رسیدیم .رساند 

من پرسید که کی و از  در منزل همراهی کرد  مرا تاپارک کرد 

د ببین مرا خواهد می کی پرسیدم او از من و  می تواند مرا ببیند

 ."فردا"جواب او این بود 

  
 یک آید می یادم من دیدیم را همدیگر ناهار  دو روز بعد برای

 حالیکه در نیستم گرسنه که کردم وانمود دادم ساده سفارش



 

 مری لیلی قرگزلو  خاطراتگوشه هایی از 

 کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی                         52

 

  است جوان مرد . با خودم فکر کردم که بودم گرسنه خیلی

خودش غذای مفصلی  برای ولی او . باشد نداشته پول است ممکنو

من  .سفارش داد و با مقدار زیادی خاویار غذایش را شروع کرد

 .کردم می  نگاه  افتاد و به او در حال خوردن غذا نشستم دهنم آب

به من گفت متوجه شده بود که چرا من غذای ساده ک بعدها ج

 گفتم او به وقتی . کردم را کار این او خاطر به که  وسفارش دادم 

 بکشم زجر  گذاشت می نباید و میداند که میگفت من به باید

من داشتم  ": ه خوردن او نگاه می کردم او خندید و گفتب وقتی

 ".تحمل تو را نگاه می کردم میزان

 دو هر معموال و دیدیم می را همدیگر بیشتر و بیشتر  جک و من 

 دمش متوجه زود من میرفتیم هم با و شدیم می دعوت مهمانی

 به او اینکه از   شدم.  شهر شرایط واجد دختران بیشتر غبطه مورد

 توجه میکرد من

و از اینکه یک دوست . و از این که با او دیده شوم لذت می بردم  

ن که دیگر احساس و ایرا انجام می دادیم هابا هم کار  م که داشت

گر او  بود  این بود دوستی ما .خوشحال بودم   م تنهایی نمی کرد

فشار خانم های دور و بر را باال میبرد به من نمی توانست این کار 

میخواستم    معموال با دیگران بودیم و اینطوری من   ما .را بکند 

 ضعجک معموال از این و.را نگه داریم  مانهمیشه رابطه   که

بین کشوراو کشور خودم را  تفاوتهای شاکی بود ولی من برایش 

 میدادم . توضیح
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 بخش اول
 

تنها بنزین پمپ بنزین شهر  .  درمرا ببیندتا  مجید تا دزفول آمد  

برای   که مطمئنم  ی  باریک  جاده های    . مامنتظر من بود 

گرچه از خستگی و  را دنبال کردیم. ماشین طراحی نشده بود

و مح  ولی  ,رانندگی در جاده های خطرناک بی حال شده بودم

گذشتیم و من احساس  قدیمی   شهر   از  . اطرافم شدم  مناظر

در هر دو طرف خانه های  .برگشته می کردم که زمان به عقب

  مشبک آجرهای و  با حصار های آهنی ییها پنجره, ی بلند و گل

 من به . مجیدشدم   دیگری چیز متوجه دیده میشد.دراین بین

 شده   به دیوار آویزان   ای  دهما خانه ها    دوم طبقه از بود گفته

. هر کدام از میشد شده خشک  اینکه به زمین برسد از قبل و بود

یا  رنجیخانه ها در زیبای سنگین چوبی داشتند که با میخ های ب

 کلون سنگین آن ها از جنس برنج یا آهن آهنی تزیین شده بود .

ند . بود همان جنس از ی  روی آن هم میخ ها  و ساخته شده بود

مثل شیر ازدها , مار ,  را داشتند معموال کلونها شکل سر حیوانات

عقاب یا اینکه طرحی زیبا به آن داده شده بود. باال و اطراف درها 

 یا با آجرهای شبیه موزاییک تزیین شده بود.  و کاشی کاری

 

م از همه زیباتر بود . برای ری که ما باالخره جلویش توقف کردید

خانواده خیلی ی از افراد خانواه قطب بود . یک اینکه منزل یک



 

 مری لیلی قرگزلو  خاطراتگوشه هایی از 

 کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی                         55

 

قدیمی دزفولی  و این یکی از خانه های موروثی شان بود. ورودی 

احتماال یکی به اندرونی خانم ها  نلی,گنبدی شکل بود با دو راه تو

منتهی میشد و دیگری به قسمت حیاط اصلی و بیرونی که مردها 

یرایی یی که مهمانها پذدر آنجا در طول روز زندگی میکردند و جا

لی راهنمایی شدم . خوشحال بودم میشدند. من به این حیاط اص

که مجید دخالت کرد و من به قسمت اندرونی راهنمایی نشدم. 

من تجربه اینکه چطور باید رفتار کنم را نداشتم . حیاطی که وارد 

فواره ای که به آرامی  بایک استخر بزرک    ,آن شدم بزرگ بود

ی میکرد و اطراف آن با درختان مرکبات محصور شده آب فشان

در هر چهار طرف  ایوان هایی با ستون سفید و چند پله بود    .بود

یک گروه برای مالقات  واطاق روبرکه به اتاق هایی را ه داشت. از 

با من بیرون آمدند . مجید و میزبان ما هم با آنها بودند . همه آنها 

یین پله آمدند تا مرا بودند و به پاشلورهای بختیاری پوشیده 

آقای قطب صورت . مرا به میزبان معرفی کرد.  ببینند. مجید

کمی چاق ولی بدن ورزشکاری داشت  با  ,خوشایندی داشت

وجود  موهایش رگه های سفید  در اما , سبیل و ابروهای سیاه

ی داشتند. دیگران را یادم نمی آید هرگز هم دیگر ندیدمشان. با کل

مایید من را به باال ی اطاقی که از آن بیرون آمده بودند بفر

ای بسیار ضخیم که طاق بلند اتاق راهنمایی کردند. بخاطر دیواره

را احاطه کرده بودند این اطاق بطور قابل مالحظه ای خنک تر از 
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بیرون بود. مبلمانی نداشت اما پشتی مخته ها دور تا دور اطاق 

 قرار گرفته بودند. 

 

شما خیلی مصر هستید که فردا بروید , بجای "طب گفت : آقای ق

اینکه به ما اجازه بدهید چند روزی از شما پذیرایی کنیم و با مری 

 "خانم آشنا بشویم.

 

بعضی از غذاها مخصوص  .روز خوبی داشتم ناهار خیلی عالی بود

. آن غذاها مطمئنا جنوب بودند که من هرگز آنها را نخورد ه بودم 

نی که از خوردن لذت می بردند درست شده بود. در برای کسا

مردم جنوب و عشایر خوش خوراک هستند . غذا از عالئق  واقع 

و یک آشپز خوب چه مرد و چه زن مورد احترام  اولیه آنها است  . 

است. بعد ازظهر ما سواریک ماشین شدیم و به دهکده ای نزدیک 

.اسبهای  رفتیم  د دزفول که آقای قطب اصطبلهایش در آنجا بودن

 نداو همه اسبهای اصیل خوزستان بودند .تیره های مختلفی داشت

و از آنجاییکه من در آن زمان تازه با نامها ی مختلف تیره ها آشنا 

 ,  م و تفاوتهای بین آنها را نمیدانستم خیلی کنجکاو بودمشده بود

و سوالهای زیادی کردم که بدون اینکه خودم متوجه بشوم باعث 

شد احترام من در بین آنها بیشتر بشود . آقای قطب نه تنها نام 

به من گفت بلکه  سال پیش  603تیره اسبهایش و عقبه آنها را تا 

هستندو چه طایفه ای   گفت که هر یک از تیره ها از کدام طایفه 
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بیشتر اسبهای اوکهیالن بودند که  .برای چه تیره ای معروف است

و حمدانی ها که از طایفه آل کثیر بودند  از منزل طولی می آمدند

او برای من . . تفاوت مشخصی بود بین اسبهای تیره های مختلف 

تیره ها باید با هم تفاوت داشته  .توضیح داد که باید اینطور باشد

برا .باشند و هر تیره ای خصوصیت مخصوص خودش را دارد 

 اساس اینکه به چه منظوری وکجا تولید شده اند. 

 

ساعتها میتوانستیم از اسبهای عرب صحبت کنیم. فقط این  ما

وسط مجید حرف ما را قطع کرد و گفت که من خیلی زمان 

خواهم داشت تا درباره اسبهای عرب یاد بگیرم ,  و اگر همه 

اطالعات را به یکباره به خوردم دهند نخواهم توانست به درستی 

کرد وقت  همگی را هضم کنم. و درضمن خورشید غروب خواهد

قرار شد که بعد از دیدن  برای دراج زدن برای شام نخواهد بود.

هم  اصطبل ها به بیشه برویم که هم مرز رودخانه دزفول بود و 

دراج سیاه  . من در عقیلی از این گوشت خورده بودم محل شکار 

 وخیلی خوشمزه بود. 

 

ال خیلی خوشح دیم . براه افتا مسلح مرد  از  پر  ندو ماشی با

بودم چون خوب پرنده شکار نمیکردم , خوشحال و راضی از اینکه 

بودم و به صدای شلیک و فریاد های پر  کنار رودخانه با ماشین ها

از هیجان آن مردان گوش میکردم. صدای پارس هیجان زده 
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سگهای آنها و به تماشای غروب فوق العاده زیبای خوزستان 

ک صفحه نارنجی  رنگ در حالیکه خورشید به شکل یپرداختم 

نه رابه مس گداخته ود و رنگ رودخابرفتن  نبزرک در حال پایی

 . در آورده بود

 

 

دراج سیاه کبابی آن را بهتر هم کرده بود. کمی  وخوب بود   شام 

بعد از شام من معذرت خواستم  و مردان را در حالیکه تخته بازی 

رم با یک میکردند تنها گذاشتم . برای من یک تشک بزرگ و ن

زمین پهن کرده بودند . ملحفه ها بوی چوب بزرگ روی  متکای 

صندل میدادند به نظر در اتاق عود دود کرده بودند. یک رختخواب 

دیگر کنار من پهن شده بود و من با عصبانیت وناراحتی متوجه 

شدم که رختخواب برای مجید بود. من فوری به زیر لحاف رفتم و 

تا قبل از اینکه من کمی آرام شدم به اتاق دعا دعا میکردم مجید 

 نیاید . 

طوری که به پهلوی  .احساس میکردم قلبم بسیار سریع میزند

راست چرخیدم تا تپش قلبم را حسن نکنم . به آرامی تپش قلبم 

 کمتر شد و من متوجه نشدم که کی خوابم برد. 

 

ب صبح روز بعد که بیدار شدم اولین کاری که کردم به رختخوا

مجید نگاه کردم . قلبم تند تند شروع به تپش کرد . او اصال 
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رختخوابش را دست نزده بود خیالم راحت شد . لباس پوشیدم و 

نمیدانستم  باید چکار میکردم . آیا خیلی گستاخانه بود یا خانمانه 

یااینکه باید منتظر می شدم تا   ,نبود اگر من پایین می رفتم 

نشدم که تصمیم بگیرم , ختانه مجبور کسی مرا صدا برند؟ خوشب

رای اینکه مجید خودش ظاهر شد. من را در بازوانش گرفت و ب

 تقریبا محکم در آغوش گرفت. 

 

خوابیدم تا تو راحت استراحت کنی خیلی  نمن دیشب پایی "

خسته نشان میدادی و اگر باال می آمدم فکر نکنم اصال میتوانستی 

کرد. یک نگاه سریع به او لحن صدایش مرا گیج  "بخوابی .

انداختم. از من خیلی بلندتر بود . صورتش به نظر نزدیک من بود . 

. احساس کردم  نفسم  آبی و عمیق شده بودند   حالت چشمانش

بند آمده است قلبم تند میزد و احساس خفگی  می کردم 

من بود به من دست میداد  احساسی که حضورش هر گاه نزدیک 

پایین انداختم و کنار رفتم  واز گوشه چشمم یک . من چشمانم را 

تمسخر آمیز باال آورده و همان سمت دهانش را دیدم که به حالت 

 حالت به چشمانش رسید. 

 

صبحانه آماده است . آقایان که به هر حال تو تاثیر خوبی  "

بیایی تا صبحانه  نپایی,رویشان داشتی همه منتظر تو هستند 
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آقای قطب تا بعد از ناهار نمیگذارد که بخورند. پس عجله کن . 

هاهماهنگ  کردم که   ها برویم . وقتی رفتیم من با یکی از  محلی

 "ما را عقد کند.

به نظر من رسید که خیلی برای این عقد عجله داشت .سوال  

 "چرا با این عجله ؟ " :کردم

عجله ؟ شوخی میکنی ؟ هیچوقت در زندگی ام به این اندازه که "

طی گذاشتی و من قبول هستم صبور نبودم . تو یک شربا تو 

شب من و تو خواهد بود . به هر حال داریم عقد  کردم. امشب ,

 "است . ممیشویم و الز

 

من احساس کردم صورتم قرمز شده و از اینکه بهانه عجله به پایان 

بعد از ظهر ما آقای  4رفتن را داشتم خوشحال شدم . ساعت 

م و به سمت شوشتر و را پشت سر گذاشتیو مهمان نوازی ا قطب

ید در راه برای من توضیح داد که یکی از حرکت کردیم. مج

فقط گندم و جو می خان در زمان رضا  ناگاس روستاهای منتقه 

ناگاس . کاشتند و بنا بر سنت اجدادشان گوسفند نگاه میداشتند 

و ین عشایر در آن ساکن شده بودند اروستایی بود که   9یکی از 
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زیر طایفه های  . میکردند   از طریق کشاورزی دیمی امرار معاش

 بهداروند در آنجا سکنی گزیده بودند. 
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 بخش دوم

ایا باید این دعوت ها را مپذیرفتم یا نه زیر ا مجید ممکن بود فکر  

کند که این کار برای من صحیح نبود اما مشهدی مراد علی 

و بختیاری ها این هبود روابط عرب ها متقاعد شده بود که برای ب

پس من هم شک و تردید را کنار گذاشتم  و شروع کار الزم بود. 

زه و  شلوغ . هر کجا کردم به پرداختن به یک زندگی اجتماعی تا

که میرفتم من را در قسمت مردها میپذرفتند و فقط بعضی اوقات 

بعد از ناهار  میتوانستم زنان خانه را مالقات کنم. بیشتر اوقات هم

زنان به داخل اتاق می  ,که مردان غربیه تر اتاق را ترک میکردند

کمی در کنار من باشند. از آنجاییکه من اصال   مدت امدند تا برای

عربی نمیدانستم و آن زنان هم فارسی بلد نبودند مکالمات ما کم 

   و بوسیله   مترجم بود.

ن موضوع که من و تقریبا همیشه بخشی از این مکالمات به ای

ی و مجید فرزندی نداشتیم کشیده میشد و چهرهایشان همدرد

می داد و اگر هم می خواستم  ناراحتی  از وضعیت من را نشان

توضیح دهم که هیچکدام از ما بچه نمیخواهد به تعجب آنها اضافه 

هیچ مفهومی برای آنها نداشت  و برخالف این حرف من  میشد. 

ازدواج .اج از نظر آنها برای بچه دار شدن بود ازدو.همه سنت ها بود
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بدون بچه بنیادی ندارد. این نظریه کما بیش در بین زنان 

بختیاری که من قادر به برقرار کردن ارتباط با آنها بودم نیز رایج 

در واقع آنها من را یکی از خود و جزیی از اموالشان بود. 

پسر برای  یک فرزندمیدانستند و مرتبا به من یاد آور میشدند که 

. رفتار انها   به من این حس را من یک وظیفه محسوب میشود

میداد که انگار یک مادیان تولیدی بودم. با مردان  عرب صحبت 

با لحجه غلیظی  و آسان تر بود .تقریبا همه آنها فارسی میدانستند

گاهی کلمات عربی را نیز در جمالتشان  ,فارسی صحبت میکردند

ولی این موضوع صحبت ما را مدخوش نمیکرد. از  ,دبکار میبردن

آنجاییکه من کار یک مرد را انجام میدادم هم در کشاورزی و هم 

در دامداری فعالیت داشتم آنها جنسیت مرا بخشیدند و با من 

مانند خودشان رفتار میکردند. یکی از موضوعاتی که من دوست 

باشم اسبهای داشتم راجع به آن بحث و گفتگوی بیشتری داشته 

عرب بودند . این موضوع پایان ناپذیر بود و من مشتاق بودم که تا 

آنجا که میتوانم  برای آشنایی بیشتر با این نژاد اطالعات کسب 

نمایم . همه نژادهای اسب هایی که قبل ازآشنایی با مجید می 

 شناختم به نظرم در برابر این نژاد رتبه پایین تری میگرفتند. 
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قعا حس میکردند این نژاد اسب به آنها تعلق دارد و عرب ها وا

این نژاد وجود داشت رد  همه عقاید دیگری را که در مورد خلقت

و انکار میکردند. یک یا دو بار جرات کردم و درباره کتابهایی که 

به صحبت  اروپایی ها در مورد اسب عرب نوشته بودند با آنها 

گفتم که یکی از معروف ترین م . در مورد تیره ها به آنها پرداخت

ها کرده است نام خانم بالنت و او تیر ها را رنویسنده خانمی است ب

براین اساس که  یک تیره با تیره دیگری کشیده میشود و بنابراین 

 به این نتیجه رسیده است که همه آنها یکی بوده اند. 

نجکاو بودند که این خانم چگونه به این نتیجه رسیده است و ک

د راس اسب با خود برده است. به آنها گفتم که فکر میکنم چن

چیزی نزدیک ه به چهارده راس . آنها گفتند که تقریبا همین 

اندازه تیره وجود دارد و هر کدام هم زیر تیره ای دارند . کهیالن 

ها به تنهایی بیشتر از شانزده زیر تیره دارند . با وجود اینکه 

یره خود ممکن بود کشیده شود اما تیره مادیانی از نریان خارج از ت

یدم که تیره ادیان برمیگردند. من در شعیبیه می دتولیداتش به م

های مختلف از نظر ظاهری با هم تفاوت داشتند . آنها توضیح 

با شرایط مختلف تطبیق  اینکه دادند که تیره های مختلف برای

تولید  ,پیدا کنند یابرای هدف مشخصی استفاده شوند
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تیره ها به من میگفتند بعضی  بارهدند.داستانهای زیادی درمیش

به خودم قول دادم روزی همه داستانها را .انه ی و برخی افسحقیق

 بصورت کتابی در خواهم آورد.  
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 بخش سوم

شکار آهو برای من بصورت اعتیاد در آمده بود . تقریبا هر روز در 

ه میداد و گاهی هم اجازه صورتیکه هوا مساعد بود و شرایط اچاز

نمیداد  همرداه با احمد کریمی به دنبال آهو میرفتیم . هر وقت 

باران میارید زمین شعیبیه بطور خطرناکی برای اسبهایی که 

میدویدن لغزنده میشد. به هر حال بعد از روزها باران و تحمال در 

 خانهم ماندن هر دو به بیرون زدیم . درست زیر بند در یک ناحیه

ای که  بیشه های کنار بطور پراکنده وجود داشت با یک گله آهو 

روبرو شدیم . من تا بحال گله پنجاه راسی دیده بودم ولی این گله 

چهارصد راس آهو داشت و در زیر پرده ا از بارا به نظر  غیر حدود 

واقعی می آمدند چیزی دو از دنیای واقعی . ما نزدیک تر و نزدیک 

بقدری نزدیک به ا متوجه وجود ما نشده بودند. تر شدیم اما آنه

آنها شده بودیم که اگر دورین داشتیم بدون احتیاج به لنزهای 

تلسکوپی می توانستیم از آنها عکس بگیریم. فصل جفت گیری 

آنها بود و به همین خاطر بود که در یک گله به این بزرگی و بی 

یک نمیکردیم اما پروایی دیده می شوند. طبیعی بود که به آنها شل

یافتن فرصت  تماشای آن ها بسیار هیجان انگیز بود. آن ها 

حیوانات بسیار ظریف , زیبا و با وقاری بودند. آنها چرا نمیکردند. 
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بلکه در اطراف پرسه میزدند با هم در می آمیختند و از هم جدا 

می شدند. بعد یک یا چند آهوی ماده از میان دیگران شروع به 

ردند و یک یا چند آهوی نر نیز آنها را دنبال میکردند. دویدن میک

گاهی اوقات یک آهوی نر آهوی نر دیگری را دنبال می کرد یا 

آهوی نر با یکدیگر رو در رو میشدند روی پاهایشان بلند میشدند 

و بعد حمله میکردند. ما اسبهایمان را پشت یک درخت بزرگ 

اختیم . تنها صدایی که به کنار نگاه داشتیک و به تماشای آنها پرد

گوش میرسید صدای قطرات باران بود که به زمین مرطوب بر 

خورد میکرد. صدای پاهای آهوهایی که حرکت میکردند و گاهی 

هم صدای غرش آهوی نر یا برخورد شاخ های آهو های نر با هم . 

انگار کسی در اطراف نبود فقط ما دو نفر بودم و گله آهو ها. 

که حتی اگر آهو ها به طرف ما بیایند فرار نخواهند مطمئن بودم 

کرد .باالخره شروع به حرکت به طرف گروه کردند و ما برگشتیم . 

خیلی دور نشده بودیم که به یک آهوی نر برخوردیم ما به تعقیب 

او پرداختیم  و در نقطه ای که راه ما را می توانست ببرد با سرعتی 

احمد به او تیر زد. او از شاخهایش  زیاد و خطرناک او را گرفتیم و

به زمین افتاد سپس شکارما را از پاهایش به زیر شکم احمد 

بستیم و به طرف منزل براه افتادیم همه متعجب شده بودند. شکار 

آهو در شعیبیه خیلی راحت تر از آب بید بود آب بید محلی بود 
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ه ای آنطرف رودخانه از زمین های مجید در عقیلی. آب بید ناحی

مسطح بود که از یک طرف به دیواره صخره ای منتهی میشد و 

کوههای صخره ای شروع رشته کوههای زاگرس از آنجابود. این 

محل زندگی غرال نر کوهی با شاخهای بلند و پلنگ و گربه 

وحشی بودند. در این سرزمین مسطح که آهو ها معموال از دره 

کردن آنها با اسب کار های تنگ و باریک پایین می آمدند دنبال 

دشواری بود . در آن زمان که من تجربه کافی در این کار بدست 

آب بید چالش بزرگتری برای من بود. در وسط دشت آورده بودم 

چشمه وجود داشت و یک شهر پر آب را ایجاد آب بید جایی که 

کرده بود قلعه آب بید قرار داشت  . این قلعه در زمان خودش 

خان بختیاری بود. و در کتاب خانم بالنت اشاره به  مرکز فرماندهی

آن را خوانده بودم. هر بار که قلعه را باز دید میکردم مقدار 

بیشتری از تخریب شده بود . اهالی دو روستایی که زیاد هم از 

قلعه دور نبودند برای ساختن منازل خود از آجرهای قلعه استفاده 

یی از گذشته داشت. در می کردند . خیلی حیف بود چون رد پا

زمانهایی که در دشت آب بید به شکار می رفتیم ناهار را زیر سایه 

دیوارهای قلعه یا چند درخت کنار بزرگ  که در اطراف بودند می 

بود که با ذوق و عالقه منتظر خوردیم. روز شکار در آب بید  روزی 

آمدنش بودم و با لذت به عقب برمیگشتم و یادش میکردم. در 
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کی از این روزها با ممد قلی خان از جلکان که افتخار میکرد که ی

در شکار آهو روی اسب از همه ماهر تر است و گفت که شنیذه 

است من در حال سازگار شدنبا شکار آهو هستم ولی هنوز 

نمیتوانم از او بهتر شوم. به شکار رفتیم . صبح زود از عقیلی 

ز چیزی شکار نکرده صبح بود ولی هنو 63گشتیم نزدیک ساعت 

راس و دیگری  0بودیم . ممد قلی خان دو بار دو گروه را که یکی 

راسی بودند تعقیب کرده بود اما نتوانست به  اندازه کافی به آنها  4

راس آهو دیدیم.  0نزدیک شود . خیلی شانس نیاوردیم و فقط 

این شانس را هم از دست دادیم چون احمد به موقع در تاخت 

ش عکس العمل نشان نداد. اسبها خیلی خسته شده کردن اسب

بودند و من اوقات تلخی می کردم و شکایت از این داشتم که ممد 

قلی خان به خاطر حاقت احمد کل روز را گرفت. من از اسب پیاده 

نشستم و شروع به دست و پا زدن روی خاک  شدم روی زمین

این کار را  کردم درست مانند زمان کودکی ام که به خاطر ایلدرم

می کردم. احمد من را سرزنش کرد و گفت نباید مثل یک بچه 

بداخالق رفتار کنم . به او گفتم دلیلی ندارد که آنچه میخواهم را 

انجام ندهم . در جواب گفت که مردم فکر می کنندمن دیانه شده 

ام. دست از لگد زدن به خاک برداشتم و اطرافم را نگاه کردم به 

ن و دو سواری که با او بودند و خیلی از ما فاصله جز ممد قلی خا
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داشتند که به اندازه مورچه شده بودند. کسی در درید ما قرار 

 نداشت.

 "چه مردمی احمد؟ "

 "البته بختیاری ها "

 "بختیاری ها؟ کدام بختیاری ها؟ "

 "آنهایی که از باال با دوربین مارا نگاه میکنند. "

دم احمد مرا دست انداخته است و ه نظر مضحک می آمد . فکر کر

خلق بدم را فراموش کردم و زدم زیر خنده . سالهای زیادی 

گفت. آنها عشایر ی  گذشت که متوجه شدم احمد راست می

بودند که هر وقت کاری برای انجام دادن نداشتند  با دوربین در 

ارتفاعات می نشستند و تمام اطراف  را رصد می کردند. 

ز دید آن ها دور نمی ماند. همیشه از خودم کوچکترین حرکت ا

می پرسم که آ ن روز آیا آن مرد پشت دوربین مرا  دید ؟ و در 

صورتیکه مرا در دوربینش  دیده باشد   از من چه تصوری در 

 ذهنش پدید آمده بود؟
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همان روز بعد از نهار احمد جبران اشتباه صبحش را کرد و سه 

طوری شکار کرده بود که تا همین  آهو شکار کرد و یکی از آنها را

اواخر بارها و بارها داستانش را شنیدم. احمد همراه من که 

افتادیم  و هنگامی که   4درسمت چپ او حرکت میکردم بدنبال 

به یک دره خشک رسیدیم من اسبم را درست به موقع نگاه 

داشتم . احمد شاهین را سوار شده بود من به امید اینکه بتواند ما 

کمک کند ممد قلی خان از دره به تاخت گذشت من صحنه را 

وحشتناکی دیدم که شاهین به سرعت پایین می آمد و سرعتش 

بقدری زیاد بود که فاصله بین دو دره را نمیتوانست پر کند اما به 

طور معجره آسایی در سمت دیگر فرود آمد . درست هنگامی که 

خت ویکی از آهو ها شاهین وسط زمین و آسمان بود احمد تیر اندا

زه گرفتیم بیشتر از ده متر افتاد. کمی بعد برگشتیم و دره را اندا

 بود. 

شعیبیه اسب ها بیشتر وقت ما را میگرفتند ما همه اسبها را به 

راس بود . گاو ها را به  43برده بودیم که در آن موقع تعدادشان 

. به  راس رسیده بودند033راس رسانده بودیم . گوسفندانمان  33

جز اصلی ها بقیه همه نژاد خوزستانی بودند که مجید از شیخ 



 

 مری لیلی قرگزلو  خاطراتگوشه هایی از 

 کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی                         72

 

عامر خواسته بود برایش خریداری کند . این نژادهای جنوبی 

 نسبت به گرما و آب کمتر سازگارتر بودند. 

از سید ها بودند که کارشان خرید و فروش اسب بود اما  طایفه ای 

که زمستان را آنجا . محل اصلیشان شوشتر بود  یکجا نشین نبودند

می گذراندند. اما با آغاز فصل بهار شروع به رکت می نمودند, با 

زنان و بچه هایشان کوچ می کردند .هر کس آنها را میدید فکر می 

خوش  کرد در حال گشت و گذار هستند  چون سوار بر اسبهای

تیپ و زیبا با زین و یراق رنگارنگ می شوند خودشان و زنانشان 

لند عربی می پوشیدند. تقریبا همه آنها که شامل لباسهای ب

زنانشان هم بود خوش قیافه بودند . با ید اقراد پیر را پشت سر می 

  گذاشتند چون من هرگز فرد کهن سالی در بینشان ندیدم.

اسبهای پوشیده شده از جلهای رنگارنگ سوار بودند  زنان بر روی 

از آفتاب محافظت  و چترهای آفتابی رنگی داشتند که آن ها را

کند. فکر می کنم هر روز مسابفت کوتاهی را طی می کردند و 

شاید گاهی چندر روزی هم استراحت می کردند. برای اینکه 

هیچگاه آنها  را خسته و فرسوده ندیدم. همیشه به نظر می آمد 

 که 
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بهشان خوش می گذرد . در هنگام کوچ در راه اسب می خریدند و 

و ه آنها را می فروختند میدانم که تا شمال ایران بعد در ادامه را 

ی به عراق و همچنین به ترکیه هم مرز روسیه آذربایجان  و حت

 رفته بودند. 

یک تابستان که من در ورکانه بودماز آنجا گذشتند و از آن زمان 

خوب آنها را میشناختیم. مهمان پر هزینه ما شدند چون بیشتر از 

اسب بودند. اگر چه  43راه با بیش از یک دو جین مردو زن و هم

لباس عربی بر تن می کردند و   از نسل پیامبران بودند ترکی 

صحبت می کردند. عالوه بر معامله در اسب به سلوکی هم 

عالقمند بودند. آنهارا پرورش میدادند و با آن ها به شکار می 

رفتند. در خالل یکی از دیدارهای یحیی یک غروب با دو وانت 

رلت پیدا شدند. یکی از وانت ها پر از مرد بود و دیگری پر از شو

سلوکی . چند روز قبل بارندگی شده بود و زمین آماده برای 

سلوکی ها که آهو ها را دنبال کنند. زمانی که زمین خشک باشد 

پنجه های سلوکی ها زخمی میشود. من هرگز نام خانوادگی این 

می نامیدم .  "جان پنج"دهای سید ها را نفهمیدم اما آنها را سی

 0برای اینکه هر چه سن اسب بود آنها همیشه قسم میخوردند که 

سال دارد .  آنها آمده بودند که شب را در آنجا بگذرانند و روز به 
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شکار بروند بالفاصله از ماشین پیاده شدند درخواست جایی برای 

گرچه سلوکی ها را داشتند . یک محوطه کوچک آن ها را بستند. 

در آن جا بسته شده بود ولی خیلی هیجان زده بودند انگار می 

دانستند که فرد اقرار است به شکار بروند پارس می کردند و به 

همدیگر می پریدند. این صداها سگهای مارا تحریک کدر که به 

سلوکیه ها حمله کنند و ما مجبور مشدیم آنها را از محل دور 

ا بیرون بسته شده بودند و به نظر من کنیم . سلوکی ها دو تا دو ت

این کارخ خیلی خطرناک بود چون سگهای ما که آنها هم بسته 

شده بودند می توانستند طناب خود را پاره کنند و به سراغ 

سلوکی ها بروند . بعد از اینکه سیدها به سلوکیه ها یشان 

رسیدگی کردند به اتاق نزد ما آمدند و ما هم با چایی از آنها 

 ذیرایی کردیم. پ

آهو  3سیدها ماندند و به شکار ادامه دادند با سلوکی هایشان 

گرفته بودند بدون استفاده از هیچ اسلحه ای . بعداز ظهر روز بعد 

از آنجا رفتند.  سیدها هرگز به آنجا نیامدند کرچه من در شوشتر 

گاهی آنها را میدیدم .  به یاد دارم روزی یک توله سلوکی را که 

را روی بچه ای که در قنداق پیچیده شده بود گذاشته بود .  سرش

مگر نه اینکه سگها نجس هستندو پدرش  "تعجب زده پرسیدم 
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کثیف نیست. به نظرم منظورش  "سگ معلم  "درجوابم گفت : 

 سگ تعلیم دیده بود.

حیوانات دیگری که مورد توجه بودند بامبی و یتیم نام داشتند.  

که در مزرعه گندم پیداشده بود. بقدری  بامبی بچه آهویی بود

کوچک بود که حتی با وجود حس غریزی ترس و فرار نمیتوانست 

فرار کند. من با شیشه شیر بچه به اوشیر میدادم جایی خوانده 

بودم که بهترین نوع شیر دادن به حیوانات وحشی وبرای اینکه 

بغل زیر حیوان بتواند با بوی شما آشنا شود این است که شیشه را 

 خود بگذارید.

و من به این صورت به او شیر میدادم . بمبی روزبه روز بزرگتر 

میشد و قدرت میگرفت . اسمش را میشناخت و همه جا به دنبال 

در روزهای گرم درو در خوزستان کنار تخت من من راه میرفت. 

هنگامی که به قول خوزستانی ها هوا  4میخوابید و ساعت 

میداد که بیدار شوم و اگر بیدار نمیشدم با میشکست من را هل 

پنجه های تیزش موهای من را میکشید و بهم میزد تا من از 

خواب بیدار شوم آنهم با کپه ای از موی ژولیده . بعد از در پشتی 

بیرون میرفت و شروع میکرد به دویدون و جهیدن به قدری بلند 

ل پرواز میشد میپرید که وقتی آن باال بودشبیه پرنده ای در حا
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حتی از بامبی والت دیزنی  هم باالتر میجهید. یک بار دو با ر سه 

بار پشت سر هم به باال میپرید و بعد از اینکه کامال ورزش میکرد 

به طرف خانه برمگیشت واین بار با زیبایی و وقار مخصوص 

خودش و گاهی هم باز چهار دست و پا به هوا می پرید. هیچکدام 

من در کنارش  بودم   به او حمله نمیکردند.اما   ازسگها  وقتی

اصوال نمیشد به آنها در مورد بامبی اعتماد کرد.  یک روز که من از 

سفر یک ماه ام برمیگشتم  هنگامی که برای خوش آمدگویی به 

من می آمد سگها هر چهاردست و پای او را گرفتند و شکستند . 

تادند ولی بقدری بامبی را به دکتر دامپزشک در شوشتر فرس

دلتنگ بود که هیچ نمیخورد. من نمیدانستم که آهوها وقتی به 

کسی دل میبندند اگر از او جدا بشوند از غصه دلتنگی غذا 

نمیخورند تا بمیرند. تا پیام  دامپزشک   به  من  رسید خودم رابه 

شوشتر رساندم من را که دید آخرین خوش آمدگویی اش را کرد و 

 ت من گذاشت و مرد.سرش را روی دس

من و مجید همیشه درباره هوش اسبها با هم مشاجره میکردیم. 

باوجودیکه بسیار دوستشان داشت ولی خیلی به ظرفیت مغزیشان 

به نظر من اسبها اعتقاد نداشت . من مخالف این نظر بودم . 

بعد متفاوتی دارد. برای اثبات این باهوش هستند اما هوش آنها 
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تلفی دارم که در اینجا جای بحث ندارد. یکی از حرفم مثالهای مخ

مواردی که مجید به آن اشاره میکرد این بود که اگر  ااسبها حتی 

 چرا اسمشان را یاد نمیگیرند.؟ داشته باشند پس کمی هم هوش

به نظر من خیلی طبیعی است . گرچه اسبها اسم دارند اما کسی 

را یا روزی کاغذ آنها را با اسمشان صدا نمیکند بلکه اسمشان 

مینویسند و یا به آنها با اسمشان اشاره میشود.  در ایران هروقت 

اسبی از دستی به دست دیگر منتقل میشود به احتمال زیاد 

اسمش را هم تغییر میدهند. در مورداسبها اینطور است که یک 

نفر مالک آنها است یک نفر از آنها نگهداری میکند یک نفر مربی 

با  فر سوارکار آنهاست . به نظرمن اگر کره از اولآنها است یک ن

یک نفر بزرگ شود  و یا حداکثر در کنار دو نفر باشد هم اسمش 

را یاد میگیرد و هم خیلی چیزهای دیگر را. در همان زمانها بود که 

بهترین مادیان عبیان شراک محید ,کبوتر, از دنیا رفت و یک کره 

ر به مار سید یک وانت به جا گذاشت . وقتی خبروزه  9نر 

کبوتر و چند راس از مادیانهای فرستادیم تا کره را از عقیلی که 

مسن مجید که سواری نشده بودند در آنجا نگهداری میشدند 

بیاورد. ما سطلهای پر از شیر داشتیم که با دستگاه خامه گیری 

چربی اش را جدا میکردیم  و شیرها را به کره ها میدادیم . الزم به 

رانی نبودچون بالفاصله که کره از ماشین پایین آمد پوزه نگ
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کوچکش را داخل سطل گذاشت و شروع به خوردن شیر کرد. من 

اسمش را یتیم گذاشتم همان اسمی که من و توتی خواهرم زمانی 

و حاال فرصتی داشتم که بدون که بچه بودیم خیلی میشنیدیم. 

را در اختیارش بخشی   دخالت مادیان کره ای را بزرگ کنم. 

گذاشتم و دورش را محصور کردم با یک روزنه  که به اتاق من باز 

میشد. من منحصرا به او میرسدم , قشو یش میکردم , با او باز 

مخصوصی در اومیکردم, غذایش را میدادم  و حتی رژیم غذایی 

هم برایش اختراع کرده بود. سوپی از ینجه و ذرت و هویح و 

یوه به او میداد م  . کره بسیار همکاری همیچنین اغلب  آب م

لیتر  62میکرد و تقریبا هر چیزی را به او میدادم میخورد. روزانه از

لیتر شیر رسید و سرعت رشدش از کره های مادر دار  60شیر به 

بیشتر شد.  به من خیلی عادت کرده بود طوری که هر وقت در 

ن ترتیب هم حال کار بودم میگذاشتم که بیرون بیاید و به ای

ورزش میکرد و همه جا هم به دنبال من میرفت. هروقت با ماشین 

در مزرعه  میگشتم او هم در کنار ماشین حرکت میکرد و موقع 

بزرگ  برگشت چهار نعل به طرف خانه میرفت. در اتاق پذیرایی 

 می امد و به دنبال من میگشت که باعث لذت مهمانان میشد. 

لگی که با یورتمه وارد اتاق پذیرایی شد باالخره یک روز  در دوسا

یکی از دو  مهمان امریکایی مجید که آنها را با هواپیما از اهواز 
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آورده بود با دیدن اسب بزرگی وسط اتاق پذیرایی غش کرد , 

ظاهر ا آن خانم حامله بود واز اسب میترسید. مجید به من گفت 

د و باید بیشتر که دیگر یتیم احازه ندارد وارد اتاق پذیرایی شو

مثل اسب با او رفتار کرد. البته  شش ماه بعد زمانی که شروع به 

سواری او کردم این نکته معلوم شد. اسب سخت و شیطانی نبود 

اما شیوه خودش را نسبت به زین و سواری داشت. تا جایی که 

احساس خستگی  نمیکرد زین را قبول میکرد و هر وقت که 

رمیگشت و به من نگاه میکرد به این خسته میشد میایستاد و ب

معنی که این چه کار احمقانه ای است که داری میکنی ؟  او از 

تپه باال نمیرفت و خالصه از هر کار سختی سر باز میزد نفس نفس 

زدن بر خالف شان او بود و هرگاه احساس خستگی میکرد 

ود ا سب زیبایی شده ب میاستاد و منتظر میماند تا من پیاده شوم .

با یال دم نقره ای و رنگ نیله مگسی و هر کس که اورا میدید 

شاهزاده عبدالرضا که  "این یک اسب تمام عیار است  "میگفت :

برای شکار یک گونه خاص از گوزن زرد که مخصوص جنوب بود 

یتیم از همه به آنجا آمد هم هنگامی که او را دید همین را گفت. 

ه بودند قد بلندتر بود و در جلوی اسبهایی که برای پیشواز او رفت

صف قرار داشت. عالوه بر زین و برگش یک کلگلی قدیمی 

نقرهقدیمی نقره روی سرش بود دور گردنش یک  روی سرش بود 
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دور گردنش یک زنجیر نقره با  آویزهای طال  که روی سینه اش 

احمد با لباس مخصوص بختیاری روی قرار داشتند بسته شده بود. 

ود. البته شاهزاده را بخاطر ستودن یتیم سرزنش نمیکنم آن سوار ب

و لی نیمتوانستم مجید را بخاطر گفتن کلمه پیشکش ببخشم . 

اگرچه به عنوان یک اسب سواری نمیشد روی آن حساب کرد 

 یتیم  بچه من بود .

آن شب من و مجید تا دیر وقت بحث و جدل داشتیم. من او را 

هم کردم و او به من میگفت بخاطر سنگدلی و بی احساسیش مت

که از سنت و آدب و رسوم ایرانی چیزی نمیدانم . او گفت در 

آداب و رسوم ایرانی اگر فردی بلند مرتبه جیزی را ستایش کرد 

دور از ادب و نزاکت است که آن را به او نبخشیم. برای اینکه من 

را آرام کند ارس برادر زاده یتیم را به من داد. ارس یک اسب 

کی شیطان  بود که نشان داده بود که توانایی های بیشتری مش

نسبت به یتیم دارد. اما نسبت به ارس من احساس خاصی نداشتم 

 . در آخر مجبور شدم قبول کنم .

در بهار کوچ میکرد .این سومین کوچی بود که با آن یحیی با ایل 

همراه میشد. و من و مجید را هم دعوت کرد. مجید قبول کرده 

که خواهد رفت و از آن لحظه به بعد هیچگاه بدون فکر کردن  بود
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به کوهایی بختیاری خواب به چشمانم نمی آمد. زمان رفتن 

درباره اش نمیگفت.  اسبهای نزدیک میشدولی مجید چیزی 

یحیی در مالمیر منتظر بودند جایی که کوچ راز آنجا شروع میکرد. 

انها که دو امریکایی تنها کاری که داشت این بود که خودش , مهم

بودند و وسایلش را به آنجا برساند. ما باید اسبها و آدمهایمان  را 

انتخاب و آماده میکردیم و به موقع به مالمیر برسانیم تا بتوانیم با 

باالخره بیشتر از یک هفته به تاریخی که  یحیی حرکت کنیم. 

م که یحیی گفته بود میخواهد حرکت کند نمانده بود.من میدانست

خودش در مالمیر منتظر مهمانهایش و مشغول تدارک دیدن است. 

بقدری عصبی بودم که اشتهایم راکامال از دست دادم اما منتظر 

ماندم تا مجید خودش موضوع را پیش بکشد. همیشه عاقالنه نبود 

به  مجیدی که خیلی لجباز بود فشار آورد. اما باالخره طاقت 

ده شدن برای خواب بودیم  با بی نیاوردم و یک شب در حال اما

اعتنایی طوری که خودم روشش را بلد بودم اشاره کردم که 

اسبهای ما هنوز دارند سبز میخورندو هنوز برای رفتن به کوه های 

سخت بختیاری آماده نیستند.  ) رسم بود که برای یک ماه اسبها  

 فقط خسیل بخورند جوی آنها قطع شود و سواری هم نشوند.(
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چه چیزی باعث شده فکر کنی میخواهیم   "اخم کرد و گفت  کمی

برویم ؟ چطور میتوانیم برویم درحالیکه فصل برداشت نزدیک 

 "میشود. ؟

اما ما با یحیی موقعی که در زمستان اینجابود برنامه  "

ریختیم.مگه نه؟ خودت گفتی که میرویم.حتی در مورد برداشت 

م که سه هفته ضرری به هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدی

ما نمیرساند. فقط یک هفته قبل از اینکه برگردیم برداشت شروع 

حتما که یادت میشود و اردشیر قرار بودکه به آن رسیدگی کند.

نرفته . من خیلی منتظر این زمان بودم این تنها چیزی در دنیا 

 "است که خیلی دوست دارم انجام دهم. 

و این گفتگو را پایان  "واهیم کرد.در باره اش فکر خ "محید کفت :

اما من  تمام قلبم  برای این سفر میتپید و اگر مجید فکر داد. 

هر شب میکرد این گفتگو را تمام کرده سخت در اشتباه بود. 

همین مطلب را مطرح میکردم و باالخره من برنده شدم . یحیی با 

اییش ما تماس گرفت و گفت که روز بعد از رسیدن مهمانان امریک

حرکت خواهد کرد و نمیتواند برای ما صبر کند برای اینکه 

روز به آن روز مانده  0مهمانانش وقت زیادی نداشتند. و حاال فقط 

اسبها  به خوردن علف خشک افتادند. و از حالت  شلی  و بود. 
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الغری که علوفه سبز به آنها میداد خارج شده بودند. از آنجاییکه 

وجودیکه تمرین کافی نداشتند سختی راه  اسبهای قویی بودند با

نمیتوانست آنها را اذیت کند . به جز ارس که چندین ماه سوارش 

نشده بودند و زیر پوستش به زحمت گوشتی دیده میشد. من 

مصمم بودم که او را ببرم  با توجه به اینکه سفری اینجنین در 

 رسم بزرگانکوههای زاگرس از او یک اسب کوهستان میساخت. 

بختیاری بود که هر سوارکار دو اسب داشته باشد. یکی سوارش 

میشد و دیگری زین شده و پوشیده از جل رنگانگ . این اسب جلو 

دار گروه به حساب می آمد. من رابی بی تلقی میکردند و خواب 

دیده بودم که به عنوان بی بی در سفر هستم . فاصله بین عقیلی و 

و حتی در آن زمان ز طی میکردیم . رو 0ایزه مالمیر را باید در 

اما اسبهای ما باید موقع رسید ن یک روز استراحت الزم داشتیم . 

این راه را یک روز و نیم طی میکردند اگر میخواستیم به موقع سر 

 قرارمان با یحیی برسیم. 

اسبها نزدیک غروب به راه افتادند . وقتی میخواستیم آنها رابرای 

د مخالفت میکرد. به نظر او این اسبها در سفر انتخاب کنیم احم

را طی  نبودند که بتوانند چنان مسیر سخت کوهستانی شرایطی 

یا حد اکثر دو  چه برسد به اینکه  بخواهند یک روز و نیم  کنند
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برای رسیدن به ایزه باید از مسیری به نام نعل به ایزه برسند. روزه 

 گر ماهیت آن بود.   اشکن عبور میکردند. اسم این راه خود بیان

اسبهای من که دو نریان بودند و قاطری برای مجید و دو  در آخر 

بعالوه چهار  حرکت کردند. مرد دیگر که ما را همراهی میکردند  

. این گروه درشان یک خان بختیاری و  برای حمل وسایل قاطر 

بی بی او نبود هر کدام از عشایر معمولی هم میتوانید بهتر از این 

 روه را داشته باشند. گ

به محض اینکه آنها رفتند من شروع کردم  به آماده شدن برای 

سفر. مجید به من هشدار داد که بیشتر از آنچه که دو قاطر 

میتوانند حمل کنند با خودم نبرم . یکی دیگر از قاطر ها برای 

حمل علیق و قاطر چهارمی وسایلی را باید حمل میکرد که من به 

ی باید به زنها و دخترهای بختیاری که سر راه میدیدم عنوان بی ب

به عنوان هدیه میدادم . بار ما برای این سفر مناسب بود ومن 

مفرش متعجب بودم که چقدر رختخواب در مفرش جا میگرفت . 

یک صندوق بافته شده بود که با چرم محکم و تزیین شده بود دو 

اطر که به این مفرش بار یک قاطر میشد. متوجه شدم که دو ق

ترتیب بار داشتند برای حمل بارهای ما کافی بود که شامل دو 

چادر سبک آمریکایی که مجید در سفرش به آمریکا خریداری 
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کرده بود میشد. یکی برای ما و یکی برای سوارها . همه سوارها 

اسلحه داشتند. من به بازار شوشتر رفتم و یک روز خسته کننده 

ازار به خرید انواع چیزهای رنگی برای هدیه اما لذت بخش را در ب

اشتیاق  در آنجا از  دادن به زنهای بختیاری گذراندم. توانستم 

زیادم را به رنگهای شاد و طرحهای گل داری  که خودم 

نمیتوانستم در آنجا از آنها استفاده کنم لذت ببرم . پارچه های 

ی ها زیبایی طالیی و نقره ای شفاف برای مینا خریدم و سوزن دوز

 برای دامن . پارچه های به رنگهای رنگین کمان خریدم . مخمل

برای کالههایشان خریدم و مهره و پولک  که به آنها بخورد. یادم 

رفت که فقط یک جفت گیوه دست دوز برای خودم بخرم که همه 

 عشایر آن را می پوشیدند. 

عقیلی ر ا باالخره همان روز که یحیی قرار بود به مالمیر برود  

ترک کردیم . ما با لندرور رفتیم و یک وانت هم واسایلمان را از 

پشت میاورد . وقتی از شوشتر گذشتیم احساسی همراه با خوشی 

و ناراحتی به من دست داد. چند وقتی بود که من در باره رابطه ام 

با مجید به فکر فرورفته بودم . به دور و برم که نگاه میگردم 

وجی را به اندازه خودمان پر از ماجرا جویی و زندگی  هیچ ز

هیجان نمیدیدم . هیج زن ومردی به این اندازه به هم نزدیک 

نبودند و هیچ عشقی قوی ترا ز عشق بین ما وجود نداشت . 
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میدانستم عشقی به این شدت چیزی گذرا خواهد بود. بر اساس 

رابطه آنچه شنیده و خوانده بودم این عشق دوام نخواهد داشت.  

ما میتوانست ادامه پیدا کند اما عاقبت تغییر خواهد خواهد کرد. 

عشق , نفس گرفتن , احساس  شدید همه  به عادت محبت و 

این را من نمیخواستم . دید من به تعهد    تبدیل خواهند شد. 

زندگی چه خسته کننده و چه با احساس و کوتاه چنین تغییری را 

به کسانی که مسیر بیشتری از  نمی پذیرفت. به هر حال وقتی

زندگی را طی میکردند گوش میدادم  مشخص بود که در یک 

بهتر نیست که که  بسته ای از خاطرات گذشته زندگی میکردند.

این عشق سوزان بین خودمان را قبل از اینکه صیقلی و دست دوم 

بشود یا احتماال به تلخی و نفرت تبدیل شود همینطور دست 

بهتر نیست که  اگر قرار است تمام شود در  اشت. نخورده نگاه د

مانند جواهری در تاج خاطرات باقی بماند.؟ من تصمیم گرفتم  جاو

همینطور شود و به همین دلیلی الزم بود که در زمان درست به 

آن پایان دهم .  تا آن موقع هنوز زمان مناسب را پیدا نکرده بود. 

م رسید . هیچ زمانی اما ناگهان هنگام ترک شوشتر به خاطر

هنگامی که به دستانه , خانه  مناسب تر از پایان این سفر نیست. 

یحیی واقع در شمال کوهستان,  برسیم و اماده حرکت باشیم من 

بهانه کاری برای رفتن به همدان میتراشم . مجید به جنوب 

برمیگردد  و از همدان  میتوانستم به او پیام دهم که دیگر نزد او 

رفت. طبیعتا باید کشور را برای مدتی ترک میکردم بدلیل  نخواهم
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اینکه فکر اینکه با مجید در یک کشور باشم بیش از توان تحمل 

من بود و راه حال من ممکن بود نتیجه ای ندهد. بعد از اینکه به 

سرعت تصمصیم خودم را گرفتم حاال همه چیز زیبا تر شده بود و 

مخملی پر از گل های خشخاش  مسیر به طرف مالمیر با تپه های

مجید که من را در این حالت خلسه  مانند که رویا به نظر می آمد.

دید به سوی من لبخندی زد و گفت اگر میدانست که این سفر 

مرا به این حد خوشحال میکند هرگز با آن مخالفت نمیکرد. و به 

 این ترتیب در نهایت آرامش و تفاهم به مالمیر رسیدیم.  پاسی از

بعد از ظهر گذشته بود و خورشید در حال پایین آمدن بود.    

یحیی از دست ما به نظر  ناراحت میرسید چون مجبور شده بود تا 

نزدیک ظهر صبر کند و باالخره با کاروانش براه بیافتد و در عین 

 راکحال یادداشتی برای مابه جا گذاشته بود که تنها تا نوک 

د امیدوار اسب به او برسیم ولی صبح  کیلومتر باال میرو 03حدود 

 روز بعد از آن  حرکت خواهد کرد. 

اسبهای ما شب قبل رسیده بودند و من سریعا برای رسیدگی به 

آنها اقدام کردم .  ارس سیاه من به شکل  یک مترسک در آمده 

بقیه بهتر بودند گرچه همه اسبها شکمهایشان تو رفته بود بود. 

رضا رواتی یک مرد بختیاری قد  ده بودند. گویی روزها چیزی نخور

بلندو محکم که چشمانی شبیه عقاب داشت و  جلو دار مجید و 

پدرش بود گفت که اسبها از آنچه که از آنها انتظار میرفت بهتر 

بودند چون از مسیر سنگالخی که هرگز مثل آن را تجربه نکرده 
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د و چند بودند به خوبی گذشتند. اما طبیعی است که خسته باشن

روزی را احتیاج به استراحت دارند. در این لحظه مجیدبه ما 

پیوست و با رواتی گفت اسبها را زین کند و هرچه سریعتر به 

برساند. رضا میخواست که اعتراض کند ولی مجید به او  راکدامنه 

گفت بهتر است انرژی خودش را نگه دارد . باید آن شب به یحیی 

م گرین از خرمشهر هم نتوانسته بود به میرسیدیم. ما متوجه شدی

موقع به ایزه برسد.  و با ما می آمد. اسبها خیلی زود به راه افتادند 

و قاطرها هم با وسایل به دنبال آنها حرکت کردند. چند ساعتی 

شاهانه طول میکشید که به آنجا برسند. مانشستیم و یک عصرانه 

ماشین حرکت  با راکخوردیم و بعد به طرف دامنه  و کامل 

کردیم. زمانی که ما و اسبها آنجا رسیدیم هوا کامال تاریک بود ماه 

 در آسمان دیده نمیشد. 

راک واژه ای بود که بختیاری ها استفاده میکردند و بر حسب 

اتفاق به معادل انگلیس خود نزدیک بود و این واژه را به هیچ وجه 

یک زمین صاف و نرم اما بعد از از زبان انگلیسی گرفته نشده بود. 

در ابتدای رشته کوه روبروی ما یک دیواره صخره ای  خیلی تند 

دیده میشد وامتداد آن به دامنه اولین  تپه میرسید. من   نمیدانم 

دیوار     چقدر شیب داشت برای اینکه روی ارس سوار بودم و 

نمیتوانستم ابتدای مسیر را درست ببینم . دیوار صخره ای  در بین 

های مسیر ناپدید شد. در نهایت خشم من مجید شاهین را به  پیج

چون گامهای مطمئنی داشت و در تاریکی   میتوانست  گرین داد 
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مبتدی را ببرد.  مجید به من گفت که جلو بروم  اربه خوبی سوارک

و من سر ارس را به سمت مسیر تیره و غیر قابل تشخیص رو برو 

اران شروع به باالرفتن از راک زمانی که دسته سوارکچرخاندم .   

ا دید نمودند صدای زیبایی سم اسبها بسیار گوش نواز بود. من ب

کم پیج اول و دوم را رد کردم اما بعد از دیگر هیچ چیزی را 

و به نظر در عجله  ارس به زحمت جلو میرفت  نمیتوانستم ببینم. 

هنه را بود .  و من میتوانستم او را در زیرم حس کنم هنگامی که د

به خودش سپردم مطمئن تر شد. و به این ترتیب گذاشتم خودش 

گامهایش را انتخاب کند. خیلی زود از صداهایی که پشت سرم در 

حال محو شدن بود متوجه شدم فاصله بین من و سواران پشت 

سرم بیشتر شده است. در یک لحظه صدای بلند برخورد نعل را با 

اسبهای یا نعلش را انداخته یا سنگ شنیدم و متوجه شدم یکی از 

به زحمت میتواند آن را روی سمش نگه دارد. صدای مجید را 

پشت سرم فریاد میزد که بایستم و منتظر دیگران شوم را شنیدم. 

میتوانستم حس کنم که ارس یا نمیخواهد و یا نمیتواند آنجا 

بایستد و بدون توجه به فریاد مجید به من و ارس به راهمان ادامه 

دادیم. بعد از یک مدتی صدای پشت سرم محو شنیده میشد و این 

عالمت یعنی من خیلی از آنها فاصله گرفته بودم . با این وجود 

ارس تندتر و تندتر شروع به باالرفتن میکرد. من به گامهایش و 

حس عحیب تنشی که در او وجود داشت عادت میکردم. دیگر من 

رکت بودیم و دار زمان در حال حنمیدانم  چه مقرا نگران نمیکرد. 
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چند پیچ را ردکردیم که باالی سرم اولین پرتوهای نور را که در  

خلع  انعکاس میداد  دیدم. و سپس دو پیچ دیگر را هم رد کردم 

نور پایین تر آمد و دیدم که روی جاده ای که چند پیچ باالتر بود 

شده بود  میتابید. نفسم را حبس کردم , عضالتم  از ترس  منقبض

برای اینکه نور روی سطحی  شیب دار و صاف که مانندشیشه 

سیاه بود میتابید . گرچه سعی نکردم ارس را بررسی کنم چون 

او اگر سرعتش را دیگر متوجه نوع گامها و سرعتش  شده بودم. 

کم میکرد یا در یک نقطه استراحت میگرد به تعادلش اعتماد 

کابویم را گرفتم . شنبه  قرپوس زیننداشت. من بدون خجالت 

یکی از جلودارهای یحیی نور را گرفته بود.که باشنیدن صدای سم 

اسبها حدس زد که ممکن است گروه ما باشد و با یک چراغ 

من شخصا عقیده نداشتم که این نور زنبوری به پیشواز آمده بود. 

به نفعمان باشد چون چشم اسبها را میزد و سوارکاران را 

چند دقیقه بعد باال بودم و خودم را در قله مسطح  منمیترساند. 

 دم . میتوانستم نور ها و آتش بزرگراک قدرتمند و مهیب دی

کمپ یحیی را خیلی فاصله نداشت ببینم اما تصمیم گرفتم با 

شنبه منتظر دیگران بایستم . همه حیوانات  از جمله ارس از 

ا نایستادم و بدنشان بخار عرق بلند میشد. مجید از من پرسید چر

گفت گرین خیلی عصبی بود و دهنه شاهین را میکشید و تقریبا 

دو بار نزدیک بود که اسب را بیاندازد. من با انتقام جویی گفتم 

وقتی ارس اسب نو زینی است و اگر من میایستادم حتما میافتد. 
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دیدم شاهین به سالمت رسیده است خیالم راحت شد.  و فردا 

یحیی را سوار خواهد شد و بنابراین دیگر  گرین یکی از اسبهای

 .و با گروه به کمپ یحیی رفتیم . مناراحت نبود

و در تخصص  دور آتش بزرکی  که به زیبایی روشن شده بود

اما بین مجید و یحیی انگار شام بسیارخوبی  خوردیم .  یحیی بود

قالب یخیی فاصله انداخته بود. گرچه هر دو به من تعارف میکردند 

حتی یک کلمه هم بینشان ردو بدل نشد . انگار برادر کوجکتر  ولی

ا ز این برادر بزرگتر آبرویش را جلوی  بختیاری ها ریخته بود 

پاسی از شب که گذشت همه  شروع به ناراحت به نظر میرسید. 

خمیازه کشیدن کردند و آماده شدند که بخوابند چون روز بعد 

ند  و به راه ادامه دهند. نور میخواستند صبح با سرزندگی بیدار شو

چادرهای یحیی که دور چاله  نسب  شده بودند دیده میشد . 

وسایل ما هنوز نرسیده بودند و ما بدون چادر و وسایل خواب 

بودیم. اگر چنین جوی بین دو برادر حاکم نبود من معموال به 

آدمهای یحیی دستور میدادم که چادر من را آماده کنند ولی |

میتوانستم تا اینکه شنبه نزدیک من آمد و گفت خان اینبار ن

دستور داده که چادر شما را آماده کنیم  و من را به سمت چادر 

راهنمایی کرد. در کمال تعجب دیدم به جای دو رختخواب یک 

رختخواب انداخته شده است. موقعی که مجید وارد شد من 

اک روی آنها  دندانهایم را مسواک زده بعضی از  لیاسهایم را از خ

تکان داده بودم . تشک را وسط چادر انداختم که هر دو بتوانیم به 
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راحتی از آن استفاده نماییم و دعا میکردم مجید متوجه اینکه 

این کار یحیی  فقط یک رختخواب برای ما آورده بودند نشود. 

خیلی کوتاه فکرانه بود و مجیدکه موقعیت را متوجه شد به گوشه 

ود را گلوله کرد و خوابید . من اعتراض کنان گفتم چادر رفت و خ

جا برای هر دو به اندازه کافی هست ولی او در جواب چند کلمه  

نامفهوم زیر لب با صدایی تهدید آمیز از خود دراورد. یکی از 

با خشم آن را به کناری انداخت . به لحافها را روی او انداختم اما او

جز اینکه دعا کنم وسایلمان فردا  نظر کار دیگری نمیشد انجام داد

صبح برسند و مجید هم در اولین شب این سفری که همیشه در 

انتظارش بودم ذات الریه نگیرد. در نهایت تعجب مجید زودتر از 

من کمی من بخواب رفت و من یواشکی پتویی روی انداختم . 

دیرتر خوابم برد چون سعی داشتم صدای قاطرها را که با 

سیده بودند بشنوم ودر عین حال فکر میکردم مردها وسایلمان ر

بچه های کوچک و لوس هستند. امیدوا ر بودم دو برادر واقعا مثل 

تا صبح با هم آشتی کنندوگرنه تمام جادوی سفر مان را تیرهای 

و رعد خشمشان خراب میکردند. صبح دیر از خواب بیدارشدم  

مجید و یحیی هم وقتی بیدار شدم همه سر صبحانه نشسته بودند 

مشغول خنده و شوخی بودند خیلی دلم میخواست آنها را که در 

 این حال بودند حسابی تنبه میکردم .

با همه آنچه حتی آن روز صبح هم مناظرو سبزه های اطرافمان 

که من قبال دیده بودم کامل متفاوت بود. به جز موقعی که از 
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ن کوهها میگذشتیم هر لرستان آنهم با ماشین و با عجله از کنار ای

گز فرصتی پیدا نکرده بودم که به این ترتیب آنها راببینم . در این 

فصل خوزستان  که در سالهایی که بارندگی خوبی داشت یک 

پارچه سبز بود اما درختی سبز نشده بود . بیشتر به مانند فرشی از 

آن مینمود. و گاهی در گوشه و کنار |علف با گلهای پراکنده روی 

درختان بزرگ با فاصله ای که سبزه ا درختی بزرگ دیده میشد. م

و علف ها آن را می پوشاندند تا قله ارتفاعات روییده بودند. در نگاه 

اول این رشته کوه مانند یک دیوار به نظر می آمد. که دسترسی 

به رشته کوه بعدی پوشیده از فرش مخملی سبز تیره رنگ را  که 

غیر ممکن میساخت و بعد از آن هم باالی آن  قرار داشت  

بلندتری رشته کوه  پوشیده از برف را میدیدم. این رشته کوهها 

هزاران متر ارتفاع داشتند و ما متوجه شدیم کوهایی که به نظر 

در  خیلی نزدیک می آمدند که حتی میشد آنها را با دست گرفت

عشایری که در جاده مالمیر حرکت .بودند  اصل گول زننده

ردند چند روز قبل از ما به راه افتاده بودند به همین دلیل میک

برای چند روز اول فقط به تعدادی کولی برخوردیم . اما بعد  از 

روز سوم به آنها رسیدیم با آنها کله های گاو و گوسفند اسبها و 

سایر حیواناتشان همراه با بچه هایشان حرکت میکردند. به عالوه 

ده بود و آنها عجله ای نداشتند. وقتی علف خوبی در زمین سبز ش

به آنها رسیدیم در مسیرهایی که باریک بود باید آهسته تر حرکت 

داوم حرکت نمیکردند بلکه  هر میکردیم. ایل ها با یک جریان م
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زیر خانواده تک تک حرکت میکرد و این زیر خانواده ها یک گرده 

میزدند و به خانواری را تشکیل میدهد که با هم چادر  03تا  23

آنها مال میگفتند. حتی بین این گروههای کوچک هم جدایی رخ 

هر وقت از کنار یک مال رد میشدیم چند صد متر و بعضی میداد. 

وقتها یک یا دو کیلومتر بعد به مال دیگربر میخوردیم. آشپز ما 

و صبح قبل از ما به راه افتاده بود آنها یک محل همراه یحیی بود 

ر جاده نباشد را انتخاب میکردند جایی که سایه در مناسب که کنا

خت  برای ما و علف خوب برای اسبها داشته باشد.  برای ما در آن 

محل فرش و کوسن میگذاشتند تا وقتی رسیدیم ناهار مان را 

بخوریم و استراحت کنیم . بعد از اینکه ناهار میخوردیم و 

حرکت میکردیم  استراحت میکردیم دوباره سوار اسبها میشدیم و

و اینبار کل مسیر در اختیار ما بود زیرا عشایر معموال صبح ها 

گله هایشان در تمام طول شب می چریدند . به حرکت میکردند. 

اندازه ای که برای خوردن خودشان الزم داشتند  شیر کاو و 

گوسفندانشان را میدوشیدند. اغلب غذاهای ساده درست میکردند 

ست و آش غذا درست میکردند در دوغ و مابا برنج  پخته شده 

برای اینکه غلیظ تر بشود رشته و نخود هم به آن گاهی اضافه 

نانشان تازه بود و هر وقت در جایی توقف میکردند  میکردند. 

مقادیر زیادی قارچ وحشی میخوردند  که یا آن را روی اتش کباب 

قتی به نقطه میکردند و یا با پیاز و دانه انار سرخ میکردند. ما و
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اقامت شبمان میرسیدیم. چادرهایمان بر افراشته چایی اماده و 

 فرش ها و کوسن ها پهن شده بودند. 

حال که با عشایر در امیخته بودیم از گروههای مختلف ما را برای 

شام و ناهار دعوت میکردند . شام را هرگز قبول نمیکردیم ولی 

من هدایایی را که قبال ناهار را میپذیرفتیم و به رسم بختیاری 

ان میتوانست به خبودم به زنها و دخترها میدادم  تهیه کرده

ر قدیم به جای پول اسلحه اسب دمردهای چوانتر پول هدیه دهد. 

چندروزی نگذشت که متوجه شدم هدایای  یا مهمات میدادند. 

کافی برای همه زنها بختیاری ندارم  هنوز راه زیادی در پیش 

همینطور نان بختیاری زیادی برخورد میکردیم. داشتیم و با ز

م به محض اینکه تعدادی از بختیاری ها با زن ها و بچه متوجه شد

هایشان دیده میشدند یحیی بلند میشد و برای دیدن آن ها 

میرفت و بعدا از تعارفات و خم و راست شدن   سر ها   به طرف 

ها  در من و مجید برمیگشت . سپس زنها در اطراف من و مرد

اطراف  مجید جمع میشدند.  اگرچه یحیی هدیه های بیشتری 

نسبت به من با خود آورده بود و بیشتر میتوانست هدیه دهد ولی 

همیشه این من بودم که هدیه میدادم ووقتی از او علت آن را 

من  پرسیدم گفت رسم است که فقط یک نفر این کار بکند. 

خودش را نگه میدارد تا متوجه شدم که یحیی مخصوصا هدایا ی 

در آخر سفر که نزدیک خانه میشدیم و افراد بیشتر او را 

میشناختند بتواند خان بهتری باشد و من و مجید در آن موقع 
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دیگر هدیه ای برایمان باقی نمی ماند وقتی به مجید گفتم  روز 

بعد ا و را زیر نظر گرفت و بعد تصمیم گرفتیم که از او زرنگ تر 

عد کهه مجید نقشه ای کشید به من گفت  صبح روز ب عمل کنیم.

موهایم را زیر کال ه بختیاری جمع کنم و خواستیم به راه بیافتیم 

تا آنجا که ممکن بود صورتم ر اکه از دور شکل غربی داشت 

 بپوشانم .

صبح روز بعد به راه افتادیم مجید تاج اسب یحیی را که هر کسی 

وار شده بود . من شاهین راکه به قادر به سوار شدندش نبود را س

هر حال از همه اسبها زیبا تر مینود  سوار شدم  شاهین با یال و 

ای که یک پالک وسط آن قرار  دم حنا زده   , گردن بند نقره ه

داشت دم  بلند  و چهار قلم سفید ش تصویری بدیع خلق کرده 

ا بود. برای اینکه زیبایی شاهین کم تر دیده شود مجید تاج ر

انتخاب کرده بود . من و یحیی همیشه بر سر تولید او و مجید 

بحث و جدل داشتیم معموال مجید طرف کسی را نمیگرفت و لی 

گاهی طرف یحیی را میگرفت  . یحیی ارس را اصال به حساب نمی 

اورد وبه او بز  یا کالغ سیاه میگفت و من به اسبهای او که تمام 

 ند انبار کاه  میگفتم .  زمستا ن را در ایزه بیکار بود

من همانطور که مجید به من گفته بود موهایم را بستم و برای 

مجید اینکه معلوم نشود که زن هستم ژاکت چرمی بر تن کردم. 

ملیچه بر دوش انداخته بود و من یک کارباین آمریکایی با خود 
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داشتم . چند بار با اسب دور یحیی چرخیدم و او از من پرسید 

یم میرویم اینچنین مانند یاغی ها در فیلم های وسترن . کجا دار

محید گفت فکر کردیم جلوتر برویم چون چیزی آن طرف تر 

هست که میخواهد به من نشان دهد. کمی جلوتر که رفتیم یک 

گروه بختیاری رادیدیم با زن و بچه ها که دو االغ نیز با خودد 

است  ؟ برای ر ا گرفتند و پرسیدند خان کجداشتند. جلوی ما

اینکه به آنها گفته شده بود که پسر سردار محتشم  در راه است.  

و آنها برایش دو بار قارج و کرفس آورده بودند.   مجید به آنها 

گفت فقط یحیی خان جلوتر است و اگر زود راه بیافتند به او 

میرسند انها از مجید پرسید که او کیست مجید گفت که جلو دار 

دتر راه افتاده تا مسیر را بررسی کند و پرسیدند که خان است و زو

 من کی هستم مجید گفت او جلودار فرنگی است.  

جلو دار فرنگی یعنی چه؟ اینقدر خان بی مرد شده که حاال جلو  "

 "دار فرنگی استخدام میکند؟

  "این خواست خان است  "محید پاسخ داد 

ت که خان مانند و بعد آنها میخواستند بدانند که آیا درست اس

روزهای قدیم به عشایر ساده ای که به دیداراو بروند خلعت میدهد 

و البته مجید کامال تایید کرد.. در راه به چندین گروه دیگر 

برخورد کردیم و محید همه آنها را تشویق به رفتن نزد خان کرد.  
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برای سالها خانی از آن مسیر رد نشده بود . من و مجید به راهمان 

ان خروشان و پرآب دیده مه دادیم در کنار ما رودخانه خرسادا

میشد در کوره راهی که حرکت میکردیم به زحمت یک اسب می 

خانه در جایی دتوانست حرکت کند چه برسد به دو اسب.  رو

باریک میشد و در یک پیچ به دره ای میرسید. در دره جادر سیاه 

دیدند به طر ف ما ها کنار هم خودنمایی میکردند. وقتی  ما را 

میگفت    آمدند و اسبهایمان را گرفتند  و مجید همان داستان را

به همه آمدن خان  تاوتر میرود که خودش جلودار خان است و جل

و همه را  , راعالم کند و من هم جلود ار فرنگی خان هستم 

کرد که زودتر خود را به خان برسانند و اینکه خان برای میتشویق 

خواهد ماند. فرشها و بالشها را آوردند و دریک مدت نهار آنجا 

کوتاهی محلی مخصوص برای خان آماده شد آب جوش برای 

چایی آوردند و دو بره را سربریدند. وقتی یحیی و همراهانش 

رسیدند محید به جلو دوید و سر اسب او را گرفت من همان جا در 

دو  لگدی به جای راحتم ماندم و ناگهان دیدم اطرافم خاک بلند ش

 پشتم خورد یک صدای خشمگین به لهجه بختیاری گفت : 

لودار فرنگی پدر سگ , بلند شو برو به کارهایت جبلند شو آی  "

 "برس 

یحیی داشتم بلند شدم و دهنه اسب  لگدبا تعجب و با دردی که از

گرین را گرفتم . در این موقع یحیی خیلی عصبانی بود اما کاری 
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ی باعث میشد ون هر عکس العمل نادرستنمیتوانست بکند چ

گربه ای را داشتم که مقدار زیادی خامه  آبرویش برود. ومن حس

خوش مزه خورده باشد. مجید هم به کارهای کوجک یحیی در 

آنجا رسیدگی میکرد. در آخر گروهی از عشایر رسیدند که به 

از این کار مهان دار  های ما مجید مجید خان خطاب کردند 

و قبل از اینکه بتوانند متوجه شوند ما رفته عحب شدند .خیلی مت

بودیم و البته انبار هدیه یحیی در حال ناپدید شدن بود. و ما به 

 ." عوضی ها "حرکت ادامه دادیم او به انگلیسی به ما گفت 

البته در آخر ما دست پیش گرفتیم و با یحیی به صلح رسیدیم با 

 د. این شرط که هدایا بین ما نصف شون

 

یحیی برای خودش دو راس اسب داشت.  هماننطور که یک خان 

در سفر باید داشته باشد. بنامهای آذر پشت و آذر نوش  و همیشه 

, تاح,  اسبی را که مجید سوار میشد  مسخر ه میکرد . یحیی از 

گذرگاهی در جلوی من در حال عبور بود که متوچه شدم یک نعل 

دم چقدر طول خواهد کشید که آذر نوش افتاده است.  فکر کر

یحیی متوجه نعل افتاده شود احتماال تا  زمان برگشت به منزل 

متوجه نمیشد. . من تار سیدن به باالی گذرگاه صبر کردم و قبل 

از اینکه به او برسم اسبش حساس شده بود.  رضا , مسئول نعل 
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ار بندی اسبها , به او گفت که تا انتهای سفر نمیتواند اسبش را سو

شود فقط یک نعل را میتواند برایش بزند ولی سواری دیگر 

نمیتواند با آن اسب بکند.  این وضعیت یحیی را از شان خانی 

من این موضوع را به    پایین میاورد چون فقط یک اسب داشت. 

او گوشزد کردم و از آن روز به بعد یحیی شروع به  تخطئه های 

من بگیرد تا من فقط ارس  اسبی کرد و سعی داشت شاهین را  از

را داشته باشم.  و این داستان تا کوه بعدی که از آن باید باال 

میرفتیم ادامه داشت. من یحیی را تشویق کردم که مجید را  

متقاعد کندکه با  تاج بود با من     مسابقه سرعت بدهد. مترسک  

من با در نظر گرفتن قدش در سرعت خود را ثابت کرده بود و 

ه مایل بود ببرد. . مجید از این خصوصیت اسب من خبر همیش

نداشت و قبل از اینکه با استارت  بی توجهانه اش براه بیافتد من 

حرکت کرده بودم و این باعث شد مجید عقب بیافتد کالغ سیاه 

مسخره تاج باشکوه را شکست داد.  این رقابت ها به نسبت بیشتر 

یی , آذر پشت , را هم از  و من تصمیم گرفتم اسب دوم یحمیشد. 

هر روز که  قبل از ایینکه به دستانه برسیم  از صحنه خارج کنم. 

میگذشت هر دو اسب من آماده تر میشدند و اسب یحیی که 

 زندگی ناز پروارانه ای داشت خسته وخسته تر میشد. 

یک بعد از ظهر باید از یک سراشیببی تند و نمناکی که علفهای 

بودن پایین میرفتیم من دار حالی که ارس را به آن تر  و لغزنده 

: " قبل از اینکه از اسب پایت را پایین هدایت میکردم گفتم 
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زمین بگذاری . ارس  حسابی ینجه خورده است. " بدون توقف 

با چهارنعل جمع به پایین  حرکت کردیم.  ارس به راحتی 

یی مسیر سراشیب را چهار نعل پایین آمد و مشغول چرا شد. یح

نمیتوانست چهار نعل برود اسب  با تمام توان به  با آذر پشت 

حالت سر خوردن داشت از کوه پایین می آمد . پشت پاهایش تا 

نزدیک مفصل خرگوشی خاک باال می امد . وقتی یحیی به 

 پایین رسید ارس بیست دقیقه بود که درحال چرا بود. 

که اسب  قردای آن روز زضا با چهره ای نگران به من گفت

خان نمیتواند بیتشتر از این  سواره  ادامه دهند هر دو دستش به 

شدت ورم کرده بودند.  و نمیدانست چطور این را به یحیحی 

بگوید .به رضا اطمینان دادم که خودم این کار را برایش انجام 

خواهم داد.  هنگامی که این  خبر را به یحیی دادم از دست من 

وقتی  اسبش را گردن من انداخت . عصبانی شد و لنگ شدن 

آرام تر شد گفتم میتواند شاهین را سوار شود یا اینکه دلش 

میخواهد آبرویش برود و با قاطر یا االغ به دستان  وارد شود. 

یحییی از من خواهش کرد که شاهین را به او برای سواری 

بدهم و من از او قول گرفتم که هرگز درباره ارس حرفهای  

  نزند. ناشایست 

دو اتفاق در طول این کوچ رخ داد که فرق بین زنان بختیاری 

و دیگر زنان روستاها و بیشتر شهر ها  را به خوبی نشان 

میداد.  اولین اتفاق در پل سهلو پیش آمد. تنها نقطه ای که من 

با دلی لرزان از آن عبور کردم. این به اصطالج پل شامل یک 

رودخانه  نصب شده بود.  کف سری کابل محکم بود که باالی 

این پل از شاخه های به هم تابیده تشکیل شده بود که همه 

عشایر و حیواناتشان  که از جاده ایزه  میگذشتند  از روی آن 

عبور میکردند. این پل سبدی  از حرکت افرادا روی آن و باد 
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این سو و آنسو میشد. دیواره های پل که از شاخه های به هم 

بود به ارتفاع مچ دست من در کناره های پل ساخته  تابیده شده

شده بود تا جلوی افتاد حیوانات به پایین را بگیرد. برای عبور 

از پل همیشه راه بندان بود چون همه باید صبر میکردند تا 

یک چادر نظامی بود نزدیکی ورودی  پل   در نوبتشان برسد. 

که به نظرم   یک افسر و چند سرباز در آنجا حضور داشتند و 

مسئول نظم دادن به عبور از پل و احتماال گرفتن عوارض  از 

همچنان که در صف منتظر نوبتمان بودیم عبور کنندگان بود .  

سربازی به نزدیک ما آمد و گفت که افسر مافوقش ما را به 

صرف عصرانه دعوت کرده است. ما سر اسبها را برگرداندیم 

واقع به خاطر ما آن افسر  دربه سوی چادر حرکت کردیم . 

زحمت زیادی کشیده بود. فرش ها و پشتی ها  روی زمین 

گذاشته شده بودند و ما یک چایی بسیار خوب در آنجا خوردیم 

. از جاییکه نشسته بودیم به خوبی میتوانستم پل سهلو را ببینم . 

و فکر اینکه باید از آن میگذشتم تنم را میلزاند. در گوش یجیی 

ردم  که چه پل خالی باشد و چه روی پل ترافیک شود زمزمه ک

که باعث تکان خوردن آن شود من نمتوانم پایم را روی آن 

بگذارم. او با من همدردی کرد وگفت او هم احساس خوبی به 

ولی به هر حال ان افسر تا شام  ما را   ندارد و ارتفاع  این پل

شد چون اسبها  و ما پیاده از پل رد خواهیمنگاه خواهد داشت.  

تا روشنایی روز بود و میتوانستند ببینند  باید از پل عبور 

میکردند. من به تماشای اسبهای و وسایلمان که از پل میگذشتند 

نشستم . بعضی از اسبها کمی مقاومت میکردند. تعجب کردم 

که ارس را در عبور از پل ندیدم. و متوجه شدم جند دقیقه بعد 

مراه با سوار به پل نزدیک شدو با همان که ارس با چهارنعل ه

گام روی پل آمد قلب من در حال ایستادن بود .شنبه , جلو دار 

یجیی , سوار ارس بود که با چهار نعل از پل رد میشد همه از 
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این همه تکانی که بر پل وارد شده بود حیرت زده ایستاده 

عد بودند. صدای برخورد اسبهای با سبدهای پل را میشنیدم و ب

 دیدم که ارس  با یک شیرجه  به سالمت به آنطرف پل رسید. 

ماه باال آمد و منظره ای زیبا  همراه با کوههای اطراف 

درسیت کرد. اما ترس من همچنان از گدتشن از آن پل ادامه 

داشت. وقت حرکت بود و من هیچ بهانه ای برای تامل و تاخیر 

برای اینکه میبرد.  نداشتم یحیی انگار ازدیدن ناراحتی من لذت

پیش دستی کرده باشم تا یحیی کاری نکند که من بیشتر بترسم 

به او هشدار دادم اگر حرکتی کند که من راعصبی کند قسم 

میخورم که تمام نیرویم را جمع میکنم و چهاردست و پا 

برمیگردم .چنین کاری یعنی آبر ریزی نه فقط برای من البته و 

ست اینچنین بی آبرویی در سراسر مطمئن بودم یحیی حاظر نی

سززمین بختایری ها را بپذیرد .اول فکر کردم که جلوتر از 

همه حرکت کنم اما بعد تصمیمم عوض شد. مجید البته غر و 

لند میکرد اما این را به حساب حماقت زنانه ام گذاشت . کال 

روی هم رفته نه نفر بودیم. افسر فرمانده هم از روی ادب  با 

شنبه که ارس را چهارنعل برده بود جلوی  هی میکرد. ها همرا

من و یحیی  و بقیه پشت سر حرکت میکردند. در انتهای صف 

محیدو افسر فرمانده  قرار گرفته بودند. ماه دیگر کامال در 

آسمان بود و روشنایی ماه  پل را نمایان کرد . من به پایین نگاه 

ه ای در پایین در کردم و رودخانه را که مانند یک روبان نقر

جریان بود دیدم قلبم در حال ایستادن بود نقسم بند آمده بود 

. یحیی پشت سعی کردم به قسمت پایین چوقای شنبه نگاه کنم 

من ناگهان شروع به پایین و باال پریدن کرد که من تمام وجودم 

را وحشت گرفت و  بالفاصله روی زانو نشستم . یحیی به 

این کار را نخواهد کرد. اما این کار او انگلیسی گفت که دیگر 

کافی بود که پل شروع به تکان خوردن کند . وقتی به انتها 
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رسیدیم و خیس عرق بودم و احساس دریا زدگی داشتم .  همه 

به جز یحیی فکر کردند که من پایم پیچ خورده که روی زانو 

نسشتیم . بنابراین آبرو ریزی پیش نیامده بود. بعد ار پایین 

رفتن از یک شیب در کوهستان به دشت تختی رسیدیم که چادر 

ها یمان آنجا بود بدون اینگه لباسهایم را عوض کنم یا دندانهایم 

 را بشویم به روی رختخوابم افتادم . 

مجید را دیدم  که  با نیم رخ رو به آسمان و کوه صبح روز بعد 

روبروی ما مشغول اصالح صورتش بود . یک سینی صبحانه 

دربیرون کنارش گذاشته شده بود. و روی آتش کوچکی کتری ا 

قوری چایی روی آن در حال جوشیدن بود. بقیه برای صبحانه 

که زیردرختها  سفره آن پهن شده بود .رفته بودند. اما مجید که 

حدس میزد من خیلی خسته بودم دستور داد صبحانه را درچادر 

 بیاورند. 

 ادامه دارد....


