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  خالصه رمان كليدر

  

 تـا پـدرش عبـدوس و    ديآ يم) سبزوار( کُرِد ساکن خراسان به شهر ري از عشا  يمارال دختر جوان  
مـارال و مـادرش در   .  هستند، مالقات کنـد ينامزدش دالور را که به جرم شرکت در قتل زندان       

. انـد   رانـده  را گذ  ي دشـوار  ي زندگ ياند، بر اثر خشکسال      دو در زندان بوده    ني که ا  ي سال کيطول  
ـ مي مرده است و مارال که تنها مانده است، تصمي سختيماري از بدمادر بع  اش   عمـه شي گرفته پ

 آن سـامان  يها ياتيلي اشتري مثل بيشيخانوار کلم. ده برود  به کالته سوزنيشي همسر کلم سيبلق
  .آمدند بر حسب فصل، در رفت و ي پراکنده آن نواحيها ها و کالته  و قلعهدري منطقه کلنيب

  
 درو کـردن کـشتگاه کوچـک    ي و روز بعـد بـرا   شـود  ي م رفتهي پذ ي درخانواده عمه به خوب    مارال

 و چنـد تـن      اري خود مد  ييبا دا ) سيپسر بلق (همان روز گل محمد     . شود يخانواده با آنها همراه م    
 اري را کـه مـد     ي چارگوشل ني خواهرزاده حاج حس   ي تا صوق  شود ي خانواده همراه م   ي از اعضا  گريد

ـ در ا.  اسـت ني پسر حاج حـس ي نامزد نادعل يصوق.  بدزدند ني از خانه حاج حس    ت،عاشق اوس   ني
دختر جوان  (روي مردان خانواده، شبتيدر غ. شود ي کشته مي چارگوشلني و حاج حساريماجرا مد

ـ   لي و شما  يخوان   روضه ي که هرسال برا   يجوان– شيدرو   که با ماه   يطبق قرار ) سيبلق  بـه   يگردان
 کـردن  داي پي براگردد يده برم محمد به سوزن  گل يوقت. کند ي دارد، فرار م   -ديآ يها م  چادر  اهيس
اند و به قلعه چمـن    که آن دو باهم ازدواج کرده شود ي و در آنجا باخبر م     رود ي م شابوري تا ن  رويش

  .اند رفته
  

 با يو وقت گردند يده به چادرها برم حاصل خود در سوزن  کممي بعد از درو کردن کشت دخانواده
ـ  يهـا    گرفتن کمک از اداره    يمحمد برا    گل شوند، ي گوسفندها روبرو م   يماريب  بـه سـبزوار     ي دولت
 اچـار  و نگـردد  ي به چادرها برم دي و او خسته و ناام     کند ي نم ي به او توجه   يا   اداره چي اما ه  رود، يم
  .ردي بگيرض دارد، قيچمن دکان  که در قلعهي بندار مباشر ارباب آالجاقي از بابقلشود يم
  

 در رويش. نديآ ي بندار درمي به خدمت بابقلي گذران زندگي در قلعه چمن برا   روي و ش  شيدرو  ماه
 يهـا    از بچه  يا   و عده  ي کرده، همراه با موس    ري خانه خود دا   نيرزمي بندار در ز   ي که بابقل  يکارگاه

 يهـا   لعـه  و ق  چادرهـا   هاي از قاتل پدر خـود سـ       يا   نشانه افتني ي برا ينادعل. کند ي م يبافيقلعه، قال 
 تـا   ديآ ي به سراغش م   يگورکن قلعه برکشاه  . گردد ي برم جهينت ي اما ب  گذارد، ي پا م  رياطراف را ز  

 در گورسـتان    ي را که در شب حادثه پنهـان       اري گور مد  رد،يگ ي که از او م    ي روغن و گندم   يبه ازا 
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 قاتل پدر خود   ز ا يبر او، رد   بتواند با نبش ق    ي دفن شده، به او نشان بدهد تا نادعل        يقلعه برکشاه 
 ي و نـادعل گذارد ي بر اعصاب او اثر مند،يب ي در گور مي که نادعليعيبه دست آورد اما منظره فج 

  .دهد يسالمت روح خود را از دست م
  
ـ بـر اثـر مـرگ و م   . رونـد  ي به قـشالق مـ  يشي خانواده کلم  زيي فصل پا  دني فرارس با  احـشام و  ري

مارال که خـود را     . روند ي م يکش  زميناچار به ه  ) برادر کوچکتر ( محمد  کيمحمد و ب     گل ،يتنگدست
.  کار کمـک کنـد   نيمحمد را در ا      که گل  دهد ي م شنهادي پ ند،يب ي سربار خانواده م   تيدر آن موقع  

ـ  به نام زيبسته است، با آنکه زن       به مارال دل   داري د ني که از اول   مدمح  گل  دارد، مـارال را بـه   وري
 به شهر رفته اسـت، بـا سـتار          زمي فروش ه  ي که برا  يي از سفرها  يکي محمد در   گل. رديگ ي م يزن

  .ديآ ي و به دهات اطراف مالتي ااني کار به مي که گاه گاه براشود ي آشنا ميدوز نهيجوان پ
  

 تي امـا در وضـع  ند،يآ ي مها يشي به چادر کلماتي گرفتن مالي براهي دو امن،ي برفي غروب شب  در
ـ  پرداخت مال  ي برا ي آورده، امکان  شي گوسفندها پ  ري و مرگ و م    ي که خشکسال  يبد ـ  ن اتي . ستي
ـ برادر کلم (عمو    محمد و خان    گل. محمد را با خود به شهر ببرند         دارند گل  الي خ ها  هيامن آن ) يشي

 دارنـد خـود را    هـا  يشي که کلم  يچندماه بعد وقت  . برند ي م ني و جسدهاشان را از ب     کشند ي م ادو ر 
ـ  از آمـدن چنـد امن      کنند، ي آماده م  دري کوچ به طرف کل    يبرا ـ  بـه م هي  بـاخبر  چادرهـا  اهي سـ اني
  .زنديگر ي اطراف ميها اباني و به بکنند يعمو چادرها را ترک م محمد و خان گل. شوند يم
  

. فرستد ي داده است، به شهر به خانه او م      ي که به ارباب آالجاق    يا   را طبق وعده   روي بندار ش  يبابقل
 را در آنجا    روي به سبزوار رفته است، ش     ي خانه ارباب آالجاق    به ي کار ي که برا  سي بعد بلق  يچند

ـ  چي اما ه  آورد، ي خانواده م  اني و با خود به م     نديب يم  ي آشـت  در از   روي ازمـردان خـانواده باشـ      کي
خـان بلـوچ کـه بـا          چند روز بعد جهن   . گردد يچمن برم    و او تنها و دلشکسته به قلعه       نديآ يدرنم
چمن   وصول مطالبات خود از او، با چند سوار به قلعهي دارد، برااکي بندار معامله قاچاق تر    يبابقل

 او ي جـا شود يم را که حاضر نشيدرو  و جهن خان، ماهستي بندار در قلعه چمن ن    يبابقل. نديآ يم
ـ  از آن بـه بعـد عل       شيدرو  ماه. کند ي خانه پرت م   اطيبام به ح     پشت يرا نشان بدهد، از باال      و  لي

همان روز . برد ي بندار را به گروگان با خود مي پسر کوچک بابقلدايخان، ش  جهن. ماند ي م رينگيزم
 از ساکنان قلعه چمن که ستار با او رفت و       يکي– ي که از شهر برگشته است به گودرز بلخ        يموس

  . شده استري در شهر دستگيا  حادثهي که ستار در پدهد ي خبر م- داردييآمدها
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ـ   ي که چندسالسيقمحمد پسر بزرگتر بل  بعد خان يچند ـ شـود  ي در زنـدان بـوده، آزاد م  شي و پ
صـبح روز   . نديآ ي او به چادرها م    دني د يعمو برا   محمد و خان    همان شب گل  . ديآ يکسان خود م  

 ري و او را دستگ   رسند يمحمد هستند، به آنجا م       گل بي که در تعق   شيها  نهي و ام  نيبعد استوار اشک  
محمد و چنـد تـن         فرار گل  ي برا يا  ستار نقشه . بند است  محمد در زندان با ستار هم       گل. کنند يم
 ي مارال پـسر   رسد، يمحمد به چادرها م      گل يوقت. رديگ ي انجام م  تينقشه با موفق  . کشد ي م گريد

 بـه   ي بـه ربـاط کـالخون      محمد  کيعمو و ب    محمد همراه با خان     همان شب گل  .  آورده است  ايبه دن 
پسند، گل   حاج اکبر ي و چون مطمئن هستند که عل      ندرو يپسند م    حاج اکبر ي عل شان  الهسراغ پسرخ 

  .برند ي را با خود مشي و گوسفندهاکشند يمحمد را لو داده است او را م
  

 و او با سرعت رسد ي به ستوان غزنه م،ي خبر حمله آنها به رباط کالخونان،ي بعد از فرار زندان    روز
 ييها  هير شهر است، ارتباط دارد، اعالم      که د  يالتي که با تشک   يموس. افتد ي راه م  يبه طرف کالخون  

 روزها در اغلـب     نيا. رساند ي از دهقانان م   ي و در دهات اطراف به دست بعض       آورد يرا با خود م   
 روزها نيدر هم. ها درگرفته است  موافق و مخالف بر سر گرفتن امالک اربابييها روستاها، بحث

 او را بـه  دا،ي حفظ جـان شـ  ي بندار برايابقل و برسد يچمن م  که موفق به فرار شده، به قلعه   دايش
  .فرستد يمحمد م پناهگاه گل

  
هـا و      که تفنـگ   خواهند ي و از نجف ارباب م     روند ي به قلعه سنگرد م    ي و همراهانش شب   محمد  گل

 و  ني بـا حملـه اسـتوار اشـک        گردند، ي برم داني به قلعه م   ي خود را به آنها بدهد و وقت       يها  فشنگ
محمـد دو   گل.  آنها را بکشند شوند يمحمد و مردانش موفق م       اما گل  شوند ي او مواجه م   يها  هيامن

ـ       دهياند، با گوش بر      را که زنده مانده    يا  هيمنا  از آن روز بـه بعـد، آوازه         کنـد،  ي به شـهر روانـه م
  .چديپ ي اطراف ميها محمد در دهات و قلعه شجاعت و قدرت گل

  
 تا بـه  فرستد يمحمد م  گلشي و او را پکند ي بعد سرگرد فربخش ستار را از زندان آزاد م       يچند

ـ    التي تشک سيفربود رئ . محمد را مالقات کند      است گل  لي که ما  دياو بگو   کـه   کنـد  ي موافقـت م
ـ  ييها  هيستار در سر راه خود به گروه امن       . محمد برساند    سرگرد را به گل    غاميستار پ   خـورد  ي برم

 خـداداد،  يـي پـسر کربال –عباسـجان  . ندرو يمحمد دارند به قلعه چمن م      کردن گل  داي پ يراکه ب 
 بنـدار   ي به خـدمت بـابقل     ي به تازگ  - گذشته را از دست داده است      ي که زندگ  ي ثروتمند رمرديپ

 بنـدار  ي از بـابقل يآالجاق. آورد ي او مي براي از ارباب آالجاقييها اميدرآمده است و همان شب پ   
ـ  کنـد امن يد و هـم سـع   باخبر کنها هيمحمد را از آمدن امن    که هم گل   ستخواسته ا   را بـه  هـا  هي
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 يعالوه بر آن سرگرد فربخش هم بـه بـابقل  . محمد نشوند  گل افتني بفرستد که موفق به      ييراهها
ـ  درگ هـا   هي امن سي رئ ب،ينا  محمد و خان     گل ني ب خواهد ي داده که نم   غاميبندار پ   ي و برخـورد  يري

  .دياي بشيپ
  

 شوند ي از دهقانان دور هم جمع م      گري تن د   و چند  ي و موس  ي با گودرز بلخ   انهي شب ستار مخف   آن
ـ  يي و قرارها  کنند ي م ييها  ها بحث    خود از ارباب   يو در مورد مطالبات جد     روز بعـد   . گذارنـد  ي م

 ي را در آن حـوال     شيهـا   هي و امن  بينا   در سر راه خود دسته خان      رود، يمحمد م   ستار به سراغ گل   
ـ نا   خـود، حملـه خـان      گـاه يخف از م  گـران، يمحمـد و د      غروب، گـل   يها  کينزد. نديب  يم  را بـه  بي
محمد ستار را نـزد مالمعـراج         گل. ننديب يمحمد است م     گل اراني مالمعراج، که از     يچادرها  اهيس

ـ نا   خـان  ارانشي و خود و     فرستد ي حمله مجروح شده، م    نيکه در ا   ـ     بي  و او و   کننـد  ي را دنبـال م
  .کشند ي را مشيها هيامن
  

 تا در   شوند ي درو، دهقانان دور هم جمع م      يجمع  کار دسته  شب قبل از شروع      کي قلعه چمن،    در
ـ عباسجان خبر ا  . قسم شوند   ها هم   مورد گرفتن حق خود از ارباب       بنـدار   ي جلـسه را بـه بـابقل       ني

 بار به کار درو کـردن گماشـته شـده،           ني اول يکه برا ) برادر عباسجان  (ريروز بعد، قد  . رساند يم
 همـان   ريقـد . کند ي بندار، او را اخراج م     يو اصالن پسر بابقل    کار کند    گراني د يتواند پا به پا    ينم

ـ  و امن  ي آن روز اربـاب آالجـاق      يفـردا . کشد يها را به آتش م      شب خرمن   کـه از شـهر      ييهـا   هي
  .رديگ يها به باد کتک و شکنجه م  او را به بهانه آتش زدن خرمناراني و ي گودرز بلخند،يآ يم
  

ـ  رعي براييت آورده، به صورت ملجا که به دسي که حاال با شهرت محمد  گل  درآمـده، در  هـا  تي
 و مسائل خود نديآ ي اطراف به سراغ او ميها مردم از دهات و کالته. شود ي مستقر مدانيقلعه م

ـ  روزهـا دو امن    ني از هم  يکيدر  . خواهند ي و از او کمک م     گذارند ي م انيرا با او در م      از طـرف    هي
ـ      گل ي برا يا   فربخش نامه  رگردس ـ  کـه در آن بـه او پ     آورنـد  يمحمـد م  شـده از دولـت   شنهادي

 از مشهد، بـه     يا  ندهي بدهد تا سرگرد فربخش همراه با نما       تي آنکه رضا  اي کند   نيدرخواست تأم 
 رفتنيمحمد در پذ    گل.  نزد فرمانده به مشهد بروند     يا   دوستانه داري د ي و با هم برا    دياي او ب  داريد
  . او بگذاردي پاشي پي راهتواند يستار هم نم. ماند ي مردد مشنهادي پنيا

  
ـ ) سـنگرد (محمد به قلعـه او         که از نجف ارباب شده، گل      ييها  تي دنبال شکا  به در آنجـا   . رود يم

 يحـاج . کنـد  ي مـ  ي محمد، خواستگار  کي ب ي را برا  يلي و دختر او ل    نديب ي را م  ي خان خرسف   يحاج
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ـ محمـد و   فتن گـل   را به نجف ارباب بدهد، بعد از ر        يلي دارد ل  الي که خ  يخان خرسف   بـا  ارانش،ي
 و بتوانـد  نـدازد يمحمـد ب   تا آن را به گردن گلزند ي نجف ارباب، انبار کاه او را آتش م يهمدست

  . کندتيازاو شکا
  

 نديب ي را م- بنداري از کارگزاران بابقليکي– قربان بلوچ گردد، ي برمدانيمحمد به قلعه م  گليوقت
قرار است .  پسرش اصالن دعوت کند  ي به جشن عروس   محمد را   که از طرف او آمده است تا گل       

 ني فرستاده است که ا    غاميمحمد پ    گل ي برا ي و آالجاق  ندياي جشن ب  ني و فربخش هم به ا     يآالجاق
 ي در برابر گرفتن صدهزار تومان، براتواند ي است و او مني گرفتن تأمي فرصت براني بهتر جشن
محمـد آورده      با گـل   ي قرار مالقات  ي برا يغاميان پ  از جهن خ   نيقربان بلوچ همچن  . ردي بگ نياو تأم 
  .ماند يها مردد و سرگردان م  دعوتني ارفتنيمحمد در پذ گل. است

  
محمـد را      افسران خراسان با آنها همراه بوده و حاال اعتماد گـل           امي در ق  ي بلوچ که روزگار   قربان

محمـد    کـه گـل  ييجلب کرده و در صف مردان او درآمده است، معتقد است کـه چـون کارهـا        
ستار هم در   . محمد باشد    گل ي برا يها ممکن است دام      دعوت ني ا ست،يها ن    به نفع ارباب   کند، يم

ـ  در م  نکـه ي ا ي که بـه جـا     دهد يمحمد دارد، به او هشدار م        که با گل   ييها  بحث هـا و      اربـاب  اني
ـ  طرف مردم را بگ    دي و با هردو طرف دوست باشد، با       ردي قرار بگ  ها  تيرع ـ  ز رد،ي دم او را    مـر  راي

ـ ها با او صادقانه ن       ارباب ي که دوست  يصادقانه دوست دارند، در حال      بـه آنهـا     شـود  ي و نمـ   ستي
ها مرددتـر      که نسبت به مردم دارد، در قبول دعوت        يتي با احساس مسئول   محمد  گل. اعتماد کرد 

  .شود يم
  

. رساند يمد ممح  نجف ارباب را به گليها ي پسر مالمعراج خبر خرابکاردري صبح، حيها يکينزد
بسته با خود      و او را دست    کنند ي م ري نجف ارباب را دستگ    روند، ي به سنگرد م   ارانشيمحمد و     گل

محمد اسـت، از راه        گل بي که مأمور تعق   يا  هي امن سي از طرف رئ   ي موقع کس  نيدر هم . آورند يم
ـ ذرب و نودشرضاي که س دهد ي از آنجا دور شود و خبر م       خواهد يمحمد م    و از گل   رسد يم  کـه  گي

 کـردن او  رياند، داوطلب دسـتگ   بودند و حاال به خدمت دولت درآمدهياغي شي پ يهردو تا چند  
ـ  کـه خ   ديگو يعمو م    همه به خان   ني با ا   کند، ي م تر  جيمحمد را گ     گل ها  غامي پ نيا. اند  شده  دارد  الي

در  کـه ممکـن اسـت    ي اصالن ببـرد و از خطـر  يبسته به عروس    دست طور  ني ارباب را هم   جفن
  . ندارديي او باشد، پروانيکم
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ـ         گل. کند يخان مالقات م    محمد با جهن     بعد گل  روز خـان از او    جهـن کـرد  يمحمـد کـه گمـان م
 کـه   نديب ي با کمال تعجب م    رد،ي طلب دارد، از آنها بگ     ي را که از بندار و آالجاق      ي تا پول  خواهد يم

حاال به خدمت دولت درآمـده و   کرده و مي بود، خودش را تسل  ياغي شي پ يخان که تا چند     جهن
  .دهد يمحمد به او جواب رد م گل.  کندمي که خودش را تسلخواهد ياز او م

  
 و سـرگرد  يآالجـاق . رونـد  ي اصالن به قلعه چمن م ي به عروس  کانشيمحمد و نزد     از آن گل   پس

 ي حـاج  تي بـا وجـود عـدم رضـا        يآالجـاق . کننـد  ي بندار از او استقبال م     يفربخش همراه با بابقل   
ـ ي ل ي جمع، قرار عروس   اني در م  ،يخرسف ـ  بي دختـر او را بـرا      يل  و ضـمن  گـذارد  ي محمـد مـ  کي

 نجف اربـاب را آزاد کنـد و از دولـت درخواسـت              خواهدکه يمحمد م    گل ز ا ي پنهان ييها  صحبت
 ي در شـام عروسـ     آنکه ي و ب  دهد ي نم ي آالجاق يشنهادهاي به پ  يمحمد جواب مثبت    گل.  کند نيتأم

  .رود يچمن م  خود از قلعهنارايشرکت کند، با 
  

ـ ي ليعمو به خواستگار  همراه با خان  محمد  کي که قرار است ب    يروز  از طـرف  ي برونـد، سـوار  يل
ـ  که به او دستور داده شده هرچه زودتـر زنـده             آورد يمحمد خبر م     گل ي برا ي تربت دشرضايس  اي

کـه ممکـن اسـت     رسـند  ي مجهي نتنيمحمد و برادرش به ا       دهد و گل   ليمحمد را تحو    کشته گل 
عمو طبـق     محمد همراه با خان    کي همه ب  نيبا ا .  کشتن او باشد   ي برا يا  لهي محمد، ح  کي ب يعروس

 ده بـه  ي اهـال شـوندکه  ي متوجه مرسند، ي به آنجا مي و وقت  روند يقرار، با چند سوار به خرسف م      
 تيمـد شـکا  مح اند و خود او هم به مشهد رفته و از گـل      رفته روني از ده ب   ،ي خرسف يدستور حاج 
 غلـه  ي مـردم انبارهـا  دهـد  ي که به آنها شده، دستور ميني از توه  نيخشمگعمو    خان. کرده است 

ـ  مردم از ترس ارباب دسـت بـه ا         ي را خراب و آنها را غارت کنند و وقت         ي خرسف يحاج  کـار   ني
ـ  ني و خـشمگ زدير ي به نهر آب م محمد  کيها را به کمک ب       غله زنند، ينم  آمـده و  شي از آنچـه پ
بلـوچ از طـرف        موقـع قربـان    نيدر همـ  . گـردد  ي برم محمد   از آنچه کرده است، نزد گل      انميپش

 مالقات فـربخش خبـر   نيدر ا. ندي است او را ببلي که فربخش ماآورد ي مغاميسرگرد فربخش پ  
 کار را نکرده است، به    نياند وچون ا    محمد را به او داده       حکم قتل گل   شيها پ    که از مدت   دهد يم

فـربخش  .  کار را خواهد کـرد  ني او حتماً ا   نياما جانش . د او را منتقل کنن    خواهند ي م ياقتيل يجرم ب 
  .کند ي ميمحمد خداحافظ دوستانه از گل

  
. کند يمحمد بحث م  آن روز، ستار که به شهر رفته با فربود بر سر احتمال کشته شدن گليفردا

سـتار  .  نـدارد يا دهي کار فانيامحمد برگردد و فربود معتقد است که         گل شي دارد پ  ميستار تصم 
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ـ  ي بـرا  دهد ي م حي فربود را قبول دارد، اما ترج      يها   حرف يهرچند از نظر عقل     گـل محمـد     ياري
محمـد را    گـل توانـد  ي مـ التي است که تـشک    ني فربود ا  شنهادي پ نيآخر.  به او برساند   راخودش  

  . نگه داردي مخفيمدت
  

 که بـا  يستار در بحث. شود ي پخش م  ويز راد خبر سوء قصد به شاه ا     ) ١٣٢٧ بهمن   ١٥( روز   همان
 يکتـاتور ي و د  يري از سـختگ   ي به بعد دوره بد    ني که از ا   رسند ي م جهي نت ني از رفقا دارد به ا     يکي

 و  ي سبزوار با حضور آالجاق    ي که شب همان روز در باغ فرماندار       يا  در جلسه . شروع خواهد شد  
 کـه  ياني زنـدان لهيبر ضد حزب توده، به وس      تظاهرات   ي برا يا   برنامه شود، ي م ليان شهر تشک  ياع

سـتار  . شـود  ي مـ  ختـه ي از دهات اطراف خواهـد آورد، ر       ي که آالجاق  يانيي و روستا  شوند يآزاد م 
  .محمد برساند  خود را به گلشود يمصمم م

  
 که حکومت   ي که در اوضاع فعل    دي تا به او بگو    ديآ يمحمد م    به سراغ گل   ي پنهان ي تربت دشرضايس

 که  ي او مجبور است بنا به دستور      برد، ي م نيست و دارد همه مخالفان خود را از ب        قدرت گرفته ا  
 ا ر يکـ ي مرگ،   اي زي گر ن،ي تمک ني ب ديمحمد با    بدهد و گل   ليمحمد را تحو     زنده گل  ايدارد، مرده   
مرگ را انتخاب کـرده     . ستي ن زي و گر  ني که چون اهل تمک    کند ي م ديمحمد تأک   گل. انتخاب کند 

 خواهد ي و از او مفرستد ي او مي برايغامي پزي نديال سرهنگ بکتاش فرمانده جددرهمان ح. است
 پـسر مالمعـراج از   دريح.  کند و اگر نه او جنگ را شروع خواهد کرد          ميتا فردا شب خود را تسل     

امـا  .  فـراهم کنـد  شي بـرا  ييهـا    تا اگـر او بخواهـد، کمـک        ديآ يمحمد م    پدر به سراغ گل    فطر
ـ ها   را به خانه   شيها يتفنگچ. کند ي کمک را رد م    ياشنهادهيمحمد همه پ    گل  و  فرسـتد  ي مـ  شاني

 دهند يروز بعد به گل محمد خبر م      . رديپذ ي در بردن جان خود، نم     ي ستار را برا   شنهادي پ نيآخر
 مقابله با او ارباب     ي برا ،ي تربت دشرضاي سرهنگ بکتاش و سردار جهن و س       يها  که عالوه بر گروه   

  . بندار فراهم کرده استي بابقليکردگ به سري هم گروهيآالجاق
  

 تا جنگ به کـوه      روند ي شبانه به کوه م    کشي نزد اراني کشته نشود، با     ي کس نکهي ا ي برا محمد  گل
خـان     سرهنگ بکتاش و جهـن     ي پنهان از همه خود را به اردو       وريصبح همان روز، ز   .  شود دهيکش

. شـود  ي م ري دستگ وريز. روع نکنند محمد را ش     که جنگ با گل    کند ي و از آنها خواهش م     رساند يم
ـ    نديآ ي م داني به قلعه م   ي بندار با چند تفنگچ    يخان و بابقل     بعد، جهن  يساعت  و مـارال    سي و از بلق

 را با خود بـه اسـارت   سي و در برابر امتناع آنها، مارال و بلق      پرسند يمحمد را م    محل استقرار گل  
  .برند يم
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محمـد     و از گـل    رساند يمحمد م    زنها را به گل    دنرشي پسر مالمعراج خبر اس    دري آن روز ح   شب

 کـه  وريز. گرداند يمحمد او را نزد پدرش برم گل.  که موافقت کند تا در کنار او بجنگد        خواهد يم
 او و با شروع حمله، همراه بـا         رساند يمحمد م    موفق به فرار شده، خود را به گل        يا  هيبا کشتن امن  

ـ  سـتار و ز    محمد،  کيمحمد، ب   مو، گل ع   خان ،ي نبرد طوالن  نيدر ا . جنگد يم ـ    وري . شـوند  ي کـشته م
ـ     محمد و خـان   و گلمحمد کي ب يها  جنازه  شي بـه نمـا  يچنـدروز . برنـد  يعمـو را بـه سـبزوار م

  .کنند ي دفن ميجمع  دستهي و بعد در گورگذارند يم
  

جـا کـه کـشته شـده، بـه خـاک         جسد ستار را در همان ي چارگوشل يبلوچ و نادعل     و قربان  يموس
 اسب خود را به قربان بلـوچ    ينادعل. برد ي را سوار بر اسب با خود م       وريمارال جنازه ز  . سپارند يم
  .ماند ي تا بتواند خود را از آنجا در ببرد و خود تا صبح در کنار گور ستار مدهد يم
  

 لوفين). ذوالقدر (يرصادقي ممنتيم. ي معاصر فارسيها رمان


