
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یيزرروز اسب  
یبيژن نجد  

 
 

  را   گندم   ی زرد    گردنم    ی رو   ريخته   ی موها  .   بود   سفيد پوستم 
 نمک یم  کر ف .بود   هايم  دست  ی ال  یتنباکوي    باريک    لکه  دو  .   داشت  

 که یروز .وردخیم دماغم به هالکه نيهم یرو از بودنم اسب یبو
 را   پل  آنکه  یب  و  بزنم   جست  پاکوتاه،      ی ها کاج   وارک   ي د  از   توانستم   

 از   رودخانه،جلوتر     طرف آن و کنم رد آب یرو از را قاالخان ميببن
 کي  خان  قاالن     .بودم    دوساله     برسم،   دهکده    دان  يم  به  ها اسب  همه 

 به  و  گرفت   زه ي جا  منجوق   از پر بلند نيپوست کي و یدوزراقي نيز
 بخواهم    یگاه   اگر   تا  زد ي بر  اره    خاک   اصطبل،   در   که  گفت  پاکار   
  .ندارد بر م،خراشيهاشانه و پهلو پوست بزنم، غلت

 اشتسمه و گذاشت پشتم یرو را نيز آن خانقاالن بعد، روز
 نيب  مرا   دي ايب  بند  باران     تا   .دي بار  یم  باران      .کرد   سفت شکمم ري ز  را  
 پنبه  ی باغها   ی هياشح  در   و  ها  هتپ  ی نهيس ی رو  غان، درختان فيرد

 و  ديکش  شکمم پوست  به  را   اش  چکمه  پاشنه  رودخانه      کنار  .دواند    
 دور را هاقيآالچ بعد .بزنم آب به گردن تا را خودم که کرد یه مرا
 تنم به شده سيخ تسمه، و نيز .ميشد رد اجاقها دود یبو از .ميزد

 به  ظهر  کي نزد  .   شهيش ی براده     داد،مثل     یم  خراشم    بود،    ده يچسب 
 پاکار.ديدو ما طرف به .بود چاه کنار قاالخان دختر.ميبرگشت کدهده

 اصطبل  به  مرا   شود  اده  يپ  آنکه  یب  خان  قاالن    و  گرفت   را   ام  دهنه  
 را خودش و کرد زانيآو نيز طرف کي از را شيپا دو هر آنجا.برد
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 کردن    خشک  ی برا   نمد  تکه  کي  و  برود    او   تا .کرد   باز   را   ني ز  پاکار   .داد    سر نيي پا  به 
 »مسال « :علف،گفت مثل نرم، یياورد،صدايب مپوست

  .هيآس سالم:گفت خانقاالن
  ».کنم خشکش من بده «:گفت هيآس

 کنار بگذارمش ديبا شده، سيخ یليخ هاچکمه نيا خوشگلم، دختر «:گفت خانقاالن
  ».یبخار

  »!بابا گميم را اسب «:گفت هيآس
  »اسب؟ «:گفت خانقاالن

 .رفت پاکار با و» .کنه خشکش هيآس بده «:گفت خاننقاال .ديرس دست به نمد پاکار،
 ده ي د  یسخت به  اش   قهيجل  ري ز  ی گردو    تا  دو    .داشت   ی ا شده  اه يس و  سرخ  پوست  هيآس 
 اش  نهيس ی رو  سيگ یدنباله .بود کرده سيگ راستش گوش یرو را بلندش یموها .شدیم

 تا  بعد   .ديمال   ردنم  گ  به  را  شیدستها کف و گذاشت اصطبل رکيت یرو را نمد .بود افتاده
 مچ  تا  ها ران    عرق   و  گذشت  مي ها کپل  ی رو   از   ش ی دستها  کف   .ديکش  ني ز  یخال   ی جا 

 .گرفت   مي لبها  ري ز  را   آن   و  آورد     در   قند  حبه  کي  دامنش    بيج  از    .کرد   خشک  را   مي پاها  
 :گفت     .جنگل  ی بو  هيآس  خود   و   .داد   یم  را   تنم  عرق   ی بو  انگشتانش     .بخورم    نتوانستم   

  ».گهيد بخور«
  »اد؟يم بدت من از ه؟يچ «:تگف
 سوار   ی ذار  يم   ن، ي ز  اد؟بدون     يم  بدت   اون    از    « :گفت   .کردم   یم  نگاه   را   ني ز  فقط  من 

  »شم؟
 ابر   مشت  کي  مثل  و ستاديا آن یرو .کرد وارونه را سطل هيآس.بود رکيد کنار سطل

 ی رو   را   شي موها    .کرد   بغل  را   اسب  گردن   .ديمال   اسب  تن  به  را   شي گرما    .شد اسب  سوار  
  .ختندير بهم را دهکده هيآس و اسب« یه«: گفت که نيهم .ختير اسب یآرواره

 یسگها .افتاد یاچرخه چهار یرو از پنبه یسبدها .شد پاره اطيح وسط رخت طناب
 یليزنب یگندمها و ديکش کنار را خودش ،یزن .دنديدو مردم یپا یال دهکده، یقصاب کنار
 طرف   افتاده،به       ی رگها    .کردند    باز   ه را   غان   درختان      .ختي ر  نيزم   بر  بود   سرش  ی رو   که 

 رونيب شده شانه و ديسف شير با ريپ و درشت پراکنده،مردان یهاقيآالچ از .رفتند ها شاخه
   .دادند تکان دست هيآس و اسب یبرا و آمدند



  »!سگ رفتند؟پدر کجا نهايا «:ديکش داد و آمد اطيح به یرشلواريز با خانقاالن 
 دانم   ینم   « :گفت  بود   آورده      رون  يب  چاه   طرف   آن   اتاقک    پنجره   از   را   سرش  که  پاکار   

 ».آقا
 را   نميپوست  برو    را،    اسب  هم  کشمیم را تو هم بندازه، را هيآس اگر «:گفت خان قاالن

  ».اال يار،يب
 نيپوست و یرشلواريز با خانقاالن بگرداند، اطيح به را هيآس آرام، یهاقدم با اسب تا

  .زد دور را چاه و رفت راه طياح در منجوق از پر
 باال   را   مي دستها   بگذارد،      پشتم  ی رو   را   ني ز  هم  باز   خواست  که یوقت روز، آن یفردا

 اصطبل  وار  ي د  طرف   به  خان  قاالن     .آوردم      نيي پا  ها منجوق   آن   ی رو   را نعلم تا دو هر و بردم
  .آورد اصطبل به را زدهوحشت پاکار ادشيفر و شد پرت

 و دميشن را یاعده یپا یصدا بعد .برد رونيب و ديکش نيزم یرو را خانقاالن پاکار،
 را   دمم    .خوردم     آب   تشتک  از   یکم   .شدیم  دور    کم کم  که  شناختم  را   هيآس  هي گر  ی صدا 
 .بردم    طرف   آن   و  طرف   ني ا  را   اصطبل  کف  اره    خاک   مي دستها  از   یکي  با  و  دادم     تکان آرام
 بلند خانقاالن یصدا و سر دوباره که نيا دم،تايخواب هم یکم ستادهيا همانطور کنمیم فکر
  ».ارهيب منو دولول اون بره یيک «:شد

  »...خدا به شمارا !آقا «:گفت پاکار
  »!برو«: گفت خانقاالن
 شده  بسته  گردنش    به  که  یچپ  دست  با  خان  قاالن     .بود   مانده    یباق   روز    از   یکم  هنوز  

 نيا «:زد تشر پاکار به و شد اصطبل وارد دولول کي دور شده مشت راست دست با و بود
  ».بکش را گلنگدن

   .ديکش را گلنگدن و گرفت رو تفنگ پاکار
  ».بزنش «ـ 

  »!آقا...آقا دينکن «:گفت پاکار
  »!حرومزاده بزنش «:گفت خانقاالن
 طرف به باران مثل یيصدا. گرفت اسب صورت طرف به را دولول یهاسوراخ پاکار

 ستاده  ي ا  شي صدا  پشت  هيآس   .شد ابر   از   پر  اسب  ی ها  شانه  و  سقف نيب   .آمد   اصطبل 
  ».اباب «:گفت.بود



 ی ها دست  ی رو   تا  شانه  از   ابر    .رفت   دخترش    طرف   به »   .رونيب برو «:گفت خانقاالن
 .رفتند   رون  يب  اصطبل  از   آنها    .انداخت     دختر   و  پدر  نيب را خودش پاکار .بود آمده نييپا من

  »کنن؟یم چکار نيا مثل یيهااسب با یدونیم «:زدیم داد خانقاالن
  ».شمینم سوارش گهيد «:گفت هيآس

  »باشه؟...خدا به«: ستيگریم » باشه؟«: ستيگریم 
 به  بندمش  یم   « :گفت  خان  قاالن     .دي لرز  یم  کپلم  پوست .آمد  یم  سيخ  نمد  ی بو 

  ».یگار به نيببند اونو...یگار
 

*  
 مرا و انداخت گردنم دور را یطناب بعد،پاکار روز صبح. چيست یگار دانستمنمي من

 ی ها دسته  از   یکاله    .بود   افتاده     نيزم   ی رو    برف،    از   شيپ  ی گرما  یب  آفتاب     .ديکش  رون  يب 
 راه خانقاالن .بودند ستادهيا گندم یهایگون کنار کارگر، ند چ.بود غان درختان یرو کالغ

 از را گل زير یهاتکه باد، .داشتیبرنم اسب از چشم و بود یاپنجره پشت هيآس .رفتیم
 که؟  مونه  یم  ادت  ي   « :گفت  پاکار    به  خان  قاالن     .زد  یم  اسب  صورت   به  و  داشت  یم  بر  نيزم  

  ».ريبگ ديرس ،یداد ليتحو که رو هاگندم
  ».آقا البته «:گفت پاکار
 .ديرسینم هم اسب گردن به قدش .برد یگار طرف به را او و گرفت را اسب دهنه

 با داشت یصورت .بود بسته نافش ريز درست را شلوار کمربند .داشت یابرآمده شکم
 لبخند شهيهم ،یاخنده چيه بدون انگار که بود کوتاه آنقدر شیباال لب .زانيآو گوشت

  »ن؟يساديوا مرده مثل چرا «:گفت کارگران به و بست یگار به را اسب .زدیم
 کارگران .دميکش سرک سرم، پشت دنيد یبرا من. کردند اسب بار را هایگون آنها،

 از بتواند او تا کردند کمک و گرفتند را پاکار لمبر ريز .زدند گره هایگون دور را طناب
 و بود کرده لخت رو خودش روز، لحظه، آن تا .نديبنش هایگون یرو و رود باال یگار

 ريز از رفتیم راه اسب گردن یهارگيمو در که یخون .ديماليم اسب تن به را شيسرما
   .شدیم دهيد پوستش یديسف

 دهانم .بود ميهادندان یال هاتسمه گذشت،یم پل ريز از رودخانه و،ا از دورتر یکم
  »!گهيد فتيوب راه «:گفت خانقاالن .دادیم چرم طعم



 از یکوهستان .کرد باز ورتمه يبه را شيپا و دست. ديلرز اسب .ديکش شالق پاکار
  .بودند بسته من پشت به را غان درختان

  ».وونيح واشتري !واشي «:ديکش افسار پاکار پل، به دهينرس
 .کرد آرام را شيپاها اسب .برداشت زخم ميهالب یگوشه که ديکش را دهنه آنقدر

 شيهاچشم از و بود شیدستها سم یرو نگاهش .رفتیم راه شيهاالي ريز ینازک عرق
  .ديرسیم گوش به خي یهاليقند شکستن یصدا

 یدواناسب خلوت دانيم یهامکتين از یکي یرو هيآس دميد شدم رد که پل از
  .زندیم دست ميبرا هم از دور یهافاصله با و است نشسته
 .تکاندینم را کالهش یرو برف پاکار .ديباریم برف .آمدینم دور از یادهکده چيه
 ريز رفتیم زخم کيبار چاک از سرما .آوردیم و بردیم را شالق .بود نشده گرسنه
 از بعد. رفت ورتمهي درختها از بعد .ديدو پل از بعد اسب .ماندیم همانجا و اسب پوست

 یهارکيت .کنم نگاه عقب به که برگرداندم را سرم. دميکش باال را گردنم .ستادميا هاقيآالچ
. نميبب دميکشیم خودم با که را یزيچ توانستمینم. بود دهيچسب امآرواره به یگار

 .دميفهمینم را دمم طرف آن ینيگسن اما کنم، باور پشتم یرو را یکس توانستمیم
  ».خرچسونه گهيد برو راه «:ديکش داد پاکار .زدم پس را برف دستم سم با .کردیم تمياذ

 تن یديسف یرو گاريس آتش با یکس انگار که سوختیم یطور پوستم یمردگخون
 .زد دور اسب .دميدیم را سرم پشت ديبا .زدمیم دور ديبا .نوشتیم یزيچ من

 او با یاسب چيه .شد برف از پر دوباره یگار یهاچرخ یمواز خطوط نيب شیهاسمچاله
 اسب .ديکش شالق اسب صورت یرو .آمد نييپا یگار از پاکار. بود دهيندو را راه آنهمه
 شد باز شيپاها .کرد هيتک رکيت به اسب .خورد سر یگار. ديکش کنار ار گردنش و دست

 خون، از یسرخ خط و ختير برف یديسف یور شیديسف با اسب .برگشت یگار و
 .خورد قل یگار یرو از گندم یهایگون .ديکش آن بر را دمش او که افتاد راه رانش پشت
 فحش گندم به. آورد خاطر به بود گرفته ادي آنروز تا که را یيهافحش تمام یکي یکي پاکار
 درخت کي یتنه به و کرد باز یگار از مرا .داد فحش یگار به داد، فحش اسب به داد،

 .نه اي ديايب بدم آن از ديبا دانستمینم و دم،يدیم را آن بود، من یروبرو یگار حاال .بست
 .زد گره را یگار یهاطناب .گذاشتیم آن یرو را هایگون و کردیم هن و هن اکارپ

 به هيآس آنها از دورتر .بست دوباره را هاتسمه و ديکش اسب پشت تا را یگار خودش



 .ميگذشت یکوچک جنگل از. ميافتاد راه دوباره .بود داده هيتک باران از یواريد
 .رفتیم باال و خوردیم يچپ کوه یرو مالرو .کردیم غژ غِژ من، سر پشت یگار یهاچرخ
 چسبانده ميهادست یال یيتنباکو لکه به را امپوزه .دميشنیم را روز شدن تمام یصدا
 را من یگلو یاسرفه .کنم دايپ آب یکم ميهادندان يرز تا دادمیم تکان را زبانم .بودم

 کف به را صورتم کردیم کينزد لبم به را قند حبه کي هيآس انگشتان اگر .خاراندیم
 به تنش یديسف .بود بسته نهيپ اسب کپل یرو خون نازک خط .دادمیم هيتک دستش

 قطره شب، یکيتار و بود دهيبچس شيپاها پشت و دم به پهن یهاتکه .زدیم یخاکستر
. گذشتیم مالرو از و افتادیم کوه از سنگ تخته کي یگاه .ختيریم مالي از قطره

 یاگله .شدیم رد کنارم از یيهاهيسا .دادمیم تکان اطرافم یصداها خاطر به را میگوشها
 را شانیهادندان. دنديدویم هادرخت یال و دادندیم هل را یکيتار اه،يس یهااسب از
 یبو پوستم .ديمالیم من به را اهشيس یپرزها شب .زدیم گاز را یکيتار که دميدیم

  ».هش «:گفت و ديکش سرش یرو یکالهشب پاکار، .دادیم شاش
 را دماغم ونجهي یبو .کرد زانيآو اسب یهاگوش از را یاتوبره پاکار و ستاديا اسب

 دميد توبره، برداشتن از بعد .دادمیم قورت دهيجون را ونجه ي.بود شده سيخ دهنم .کرد پر
 به را ميهاانه ش.اورميب ادي به توانستمینم را هيآس صورت .زديریم نيزم یرو دهانم از آب

  .دادم هيتک رکيت
 .رفتیم راه رفت،یم راه رفت،یم راه و داشت پشت بر را زخم از ینيز اسب

 یگار پاکار .ديکش رونيب یکيتار از را خودش ،دهکده د،يرس پا نوِک پا نوِک صبح نکهيهم
 داد .آمد نييپا .داشت نگه را یگار یچوب پلکان کي کنار .برد دهکده دانيم طرف به را
  » !یآتا « :زد

 نييپا را هایگون که کند داريب را گرانيد و ديايب اتاق از و بپوشد لباس یآتا تا
 یدرخت بدون و باز نيزم او دور تا دور .داندازيب اطرافش به ینگاه توانست اسب اورند،يب

 منتظر .هاتسمه کردن باز به کرد شروع پاکار .زدیم رونيب بخار دماغش سوراخ ز ا.بود
 دهيچسب پهن یبو از را خودم و دميدویم یريسراز آن تا ديبا .بردارد را هارکيت که بودم

 تذل .بود دلش یصدا از پر اسب دهان .کرد باز را هارکيت پاکار .کردمیم دور تنم به
 چکسيه یآتا نه و پاکار نه که دانستمیم. بود آورده زور رانم یهاکشاله به ورتمهي

  .بدود من مثل تواندینم



 احساس خودش پشت را بزرگ یخال ک يناگهان اسب و ديکش کنار را یگار پاکار
 تا ينز یخال یجا .مده تکان توانستمینم را ميپاها .برد جلو را شيهادست از یک ي.کرد
 یرو تنم ینيسنگ تمام .برد جلو هم را گرشيد دست اسب .بودم کرده گم را ميپاها مچ

 یرو صورت با و آمد نييپا ميهاشانه .شد باز طرف دو از اسب یپاها .ختير ميهادست
  .افتادم نيزم

 نيزم به اسب یشده تا یهادست حاال .دنديکش کنار را خودشان پاکار و یآتا
 کردندیم کمک ديبا پاکار و یآتا .بود برف یرو اسب رخمين و گردنم تمام و بود دهيسبچ
   .ببندند یگار به دوباره را اسب تا

 بدون توانستینم ريگد اسب. ستميبا اي و بروم راه یگار بدون توانستمینم گريد من
  ...اسب ...توانستمینم گريد من .برود راه اي ستديبا یگار

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدل
 صادق چوبک

 

 

اي توي جوي پهني افتاده بود و قلم دست و  اسب درشکه 
شد که استخوان قلم  آشکارا ديده مي. کاسه زانويش خرد شده بود

 آمده اش جابجا شده و از آن خون يک دستش از زير پوست حنايي
کاسه زانوي دست ديگرش به کلي از بند جدا شده بود و به . بود

اش را به جسم او از   چند رگ و ريشه که تا آخرين مرحله وفاداري
آنکه از قلم شکسته بود _سم يک دستش .دست نداده بود گير بود

اي که به سه دانه  به طرف خارج برگشته بود و نعل براق ساييده_ 
  .شد ن ديده ميميخ گير بود روي آ

هاي اطراف  آب جو يخ بسته بود و تنها حرارت تن اسب يخ
آلود خونيني افتاده  تمام بدنش توي آب گل. بدنش را آب کرده بود

. شد  اش باز و بسته مي  هاي بيني پره. زد پي در پي نفس مي. بود
دور . اش بيرون زده بود هاي کليد شده نصف زبانش از الي دندان

انگيزي  يالش به طور حزن. شد آلودي ديده مي دهنش کف خون
اش افتاده بود و دو سپور و يک عمله راهگذر که   روي پيشاني

آفتاب  لباس سربازي بي سردوشي تنش بود و کاله خدمت بي
  .خواستند آن را از جو بيرون بياورند  گردان به سر داشت مي

 : يکي از سپورها که حناي تندي بسته بود گفت
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گيرم و شما هر کدامتون يه پاشو بگيرين و يه هو از زمين بلندش  و ميش  من دمب«
تونه دساشو رو زمين بذاره يه   انوخت نه اينه که حيوون طاقت درد نداره و نمي. کنيم مي

رو سه تا . دم انوخت شما جلدي پاشو ول دين منم دمبشو ول مي. دارد هو خيز ور مي
چطوره که مرغ روي دو پا . لي نشکسهاون دسش خي. پاش مي تونه بند شه ديگه

  »تونه رو سه پا واسه؟ ميسه اين نمي  واي
    :اي زير بغلش بود و عينک رنگي زده بود گفت يک آقايي که کيف قهوه

ها بايد چند نفر بشيد و تمام هيکل  شود حيوان را اينطور بيرون آورد؟ شما مگر مي«
  ».رو بلندش کنيد و بذاريدش تو پياده

  :ها که دست بچه خردسالي را در دست داشت با اعتراض گفت ماشاچييکي از ت
  ».بايد به يه گلوله کلکشو کند. شه اين زبون بسته ديگه واسه صاحباش پول نمي«

رو ايستاده بود و لبو مي خورد و  بعد رويش را کرد به پاسبان مفلوکي که کنار پياده
  :گفت

تش نمي کنين؟ حيوون خيلي رنج آژدان سرکار که تپونچه دارين چرا اينو راح«
  ».بره مي

پاسبان همانطور که يک طرف لپش از لبويي که تو دهنش بود باد کرده بود با 
  :تمسخر جواب داد

حاال اومديم و ما  گلوله اولنده که مال اسب نيس و مال دزه دومنده! زکي قربان آقا«
سوال جواب اون دنياشم فرمايين راحتش کرديم به روز قيومت و  طور که مي  اينو همين

که تو گلولتو  پرسن کاري نداريم فردا جواب دولتو چي بديم؟ آخه از من الکردار نمي
  »کارش کردي؟  چي

  :سيد عمامه به سري که پوستين مندرسي روي دوشش بوي گفت
. شه فردا خوب مي. ياد بکشندش خدا را خوش نمي. اي بابا حيوون باکيش نيس«

  ».يه  دواش يه فندق مومياي
  :تماشاچي روزنامه به دستي که تازه رسيده بود پرسيد

  »مگه چطور شده؟«
  :يک مرد چپقي جواب داد

  ».من رهگذرم. واهللا  من اهل اين محل نيستم«



اش براي مشتري لبو پوست  دسته لبو فروش سرسوکي همانطور که با چاقوي بي
  :کند جواب داد مي

ه از سحر تا حاال همين جا تو آب زبون بست. هيچي اتول بهش خورده سقط شده«
بعد حرفش را قطع کرد و به يک ... اينو . هيشکي به فکرش نيس. کنه افتاده جون مي

  !... يه قرون: مشتري گفت
  ».دم سيري يک قرون مي! قند بي کپن دارم«: و آن وقت فرياد زد

  :باز همان مرد روزنامه به دست پرسيد 
  »حاال صاحب نداره؟«

قلچماقي که ريخت شوفرها را داشت و شال سبزي دور گردنش مرد کت چرمي 
  :بود جواب داد

شه؟ پوسش خودش دس کم پونزده تومن  صاحبم مي  مگه بي. چطور صاحب نداره«
  ».شو بذاره برگرده درشکه چيش تا همين حاال اينجا بود؛ به نظر رفت درشکه. ارزه مي

  : پرسيد بلند کرد واي که دستش تو دست آن مرد بود سرش را   پسربچه
  »شو با چي برده برسونه مگه نه اسبش مرده؟  اش درشکه  چي  بابا جون درشکه«

  :يک آقاي عينکي خوش لباس پرسيد
  »فقط دستاش خرد شده؟«

همان مرد قلچماق که ريخت شوفرها را داشت و شال سبزي دور گردنش بود 
  :جواب داد

  ».م خرد شده  اش  گفت دنده اش مي  یچ درشکه«
. شد از تمام بدنش بخار بلند مي. آمد هاي بيني اسب بيرون مي  بخار تنکي از سوراخ

ش جاي يک پنج انگشت گل خشک   روي کفل. شد هايش از زير پوستش ديده مي  دنده
بعضي جاهاي . روي گردن و چند جاي ديگر بدنش هم گلي بود. شده داغ خورده بود
اش آرام و بي  قيافه. کرد ابدا ناله نمي. رزيدل بدنش به شدت مي. پريد پوست بدنش مي

قيافه يک اسب سالم را داشت و با چشمان گشاد و بي اشک به مردم نگاه . التماس بود
  . کرد مي
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 شده  بود و  پگاهان روشن یخ مهرهرمز در پرتو سپيدرنيم 

 که باعث و یزخم. درخشيدی ماشی پيشانیزخم کوچک رو
 ی؛ ناآرامخواست سوارش شودنخستين بار که . انوشک بوداش یبان

پس بکشد، چنان تر از آن بود که مهرهرمز خيرهاما . یپرانکرد و سم
  . پدربزرگ به ميرآخور  اشاره کرد او را نزديک بياوردکه د فشرپاي

 سرخ الله پوشيده شده یهاار سبز و گلسراسر دشت از علفز
. شدی از عطر و گرما سرازير می موجیبود، چنانکه با اندک نسيم

. مهرهرمز آرام نزديک شد و پوست سياه و براقش را دست کشيد
. ش کشيده شدندها گردنش يله شد و ماهيچهیش روا آشفتهیهابال

! رگپدربز«: د، برگشت و فرياد زدکریهمچنانکه او را نوازش م
  ».پوستش همچون مخمل نرم و براق است

 به پوستش ی شنيد، سرش را راست کرد؛ لرزه ایانوشک گوي
مهرهرمز با يک . ش داشتاميرآخور سفت نگه. داد و آماده جهيدن شد

انوشک از جا کنده .  افشانشیها يالیجهش پريد و چنگ انداخت تو
، ی نگرانپدربزرگ و ميرآخور با. شد و ميان دشت به تاخت درآمد

من نيز . مادربزرگ از ترس لب فرو بسته بود.  او تاختندیسواره از پ
 ما کشنده بود، گذشت تا ی که برایزمان دراز. خودم را باخته بودم

انوشک او را از پشت خود پرت . لود آوردندآمهرهرمز را با چهره خون
  .ش  شکسته بودایکرده و پيشان
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مهرهرمز .  سياه است و بدشگونگفتیشود، ماست مهرهرمز سوارش خو مادربزرگ نمي
  ». استانوشکاما او «: اعتراض کرد

  ».اندميرینامش انوشک است، اما سوارش را م«: مادربزرگ ناليد
اش اما مهرهرمز که شيفته.  به انوشک نزديک نشودیپدربزرگ به ميرآخور زنهار داد کس

گفت .  بگيردیرش زد دوباره سوارتا اين که به س. دزیشده بود، دور از ديگران به او سر م
 شيرينک ی رفتم و مشتیتند. شودی به من بدگمان نمیانست کسدی شيرينک بياورم، میکم

آرام . انوشک با چشمان سرخ و آتشين به ما نگريست.  به ستورگاه رفتيمیهر دو به آرام. آوردم
ا نوازش کرد،  گردنش ریمهرهرمز کم.  که کرده بود پشيمان استی از کاریگوي. و نجيب

.  را به دهانش نزديک کردهابا دست ديگر شيرينک. اکنون رام و گوش به فرمان شده بود
 به یخواستم دست.  را در دهان فرو بردهاش آناچندبار آن را بوييد و بعد با لبان کلفت و لرزندة

. اهم نازش کنمخویدانست م.  نزديک شدمیبه آرام.  نگفتیمهرهرمز چيز. پهلويش بکشم
 بر تنش دست یبه آرام. ش که کج شده بود، راست کرد  و خودش را به سويم يله دادهاگوش
 هاماهيچه.  مخمل بودی پوستش به نرمی؛ پرزهاگفتی که مهرهرمز راست میبه راست. کشيدم
آهسته در . انگار با من بيشتر آشنا بود. ش را چنان نوازش کردم که خوشش بيايداورزيده

  »؟یده ميیسوار ه عمويم ب«: کردمپچ گوشش پچ
دوست دارد «: اهد بيشتر بداند، گفتمخویدريافتم م. کرد یلفش را برگرداند و لفاپوزه

  ».سوارت شود تا مانند تو انوشک شود
 یاو سوارکار ماهر«:  گفتمی باشد، تندیبار ديگر سرش را جنباد که بايد سوار کار نيک

 راست و چپ تو ی برود، به پهلوتشکم بگيرد، يا زير یبدون زين سوارتواند یاست، م
  » . او هم با تو بتازدیبياويزد و تا هر جا بتاز

 از شنيدن یانگار.  کشيدیا آن شيههیچند بار سرش را به چپ و راست چرخاند و در پ
 یمهرهرمز با يک خيز پريد رو.  رفتم در ستورگاه را باز کردمیتند. سخنانم خشنود شده است

اکنون ما با هم هستيم و هر دو انوشک «:  شنيدمیناگاه صداي.  تاختانوشک و به ميان دشت
  ».خواهيم بود
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