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که دمی رهایم نکرد پیشکش به دیرینه گوهرم
تا از تاللوش قوت بگیرم
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پـس زبردسـتیبلکـه از،عابـد و ریاضـت کـش هـم همینطـور؛بعیدي نبـودت

نـــوع تخطـــی و هیـــاهو را از هـــروردنیـــاي بـــی تکلـــف کویریـــان ســـاده دل دعیـــار

مکـــدرگمراهان مـــرجح روابـــطدنیـــاي بـــی قیـــدان و ه خـــود بـــراي خلـــق پنـــداربـــ

برســـم را روزگـــاريمـــدت مدیـــد.بـــودرا گزیـــدهآنجـــانهـــاده و پشـــت ســـر؛دیـــده

رنـــج و عیـــاران و جـــوانمردان کـــه از هـــیچ کـــار شـــرافتمندانه اي ننـــگ نداشـــتند و

کـــه تـــا ســـپیده اینگونـــه گذرانـــد؛ردندشـــممـــیزحمـــت را مایـــه آبـــرو و ســـالمتی 

ــت و ــام کرخ ــب هنگ ــود و ش ــی ش ــکیب راه ــبور و ش ــاالك، ص ــد و چ ــزده تن ن

ه         وهــــم و مجــــالی بــــاقی جــــان را بــــراي روزي بــــاز بــــکســــل، عــــاري از هــــر

. خوا بسپارد

صـداقت و رادمـردي،گذشـتوقـت پیشـه نیـزه حین کار می آموخـت کـه بـ

.را پیش نظر داشته و به هیچکس ظلم و تعدي روا ندارد
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فضــاي ویــژه آزمونگــاه باعــث گشــته بــود تــا همــه چیــز و همــه کــس حتــی  

ــاد ببــرد و   ــد از خــود را نیــز از ی ــارغ بمان ــراي.عــالج اوضــاع دشــوار ف نزدیــکب

چـون کـرد  نمـی چنـدانی تبعیـدي هـا هـم تـالش    ذهنـی وویـژه عوالمه بشدن

.و نه رغبتیبا آنان داشتنه سنخیتیشخصیتیبلحاظ

کـرد مـدام   آن میـان، میـان گیـري مـی    اعتـدال در ه کالن سال کـه بـ  مرشد

هرچـه داشـت و مـی داشـت از قابضـی      امـا .آدا و رهنمود بـدآنها مـی آموخـت   

زودکــار و ســتوده کــار .شــدنمــیکــارش رویــت درجســت و لفــافیدوري مــی

پیشــگان کــاري کنیــد بــه از آنکــه هــم. باشــید تــا هــوا خواهانتــان افــزون شــود

ــ. مــی کننــد ــ. انــدك مــزد قناعــت کــرده از بخــل بپرهیــزد ه ب راســت گفــتن ه ب

ــد ــادت کنی ــان بیشــی مخ. ع ــار باشــید واز غریب ــد و پرهیزگ ریشــه اصــل و... اهی

ــاران در ــز مــی دانســت جــوانمردي را همچــو عی چــه یکــی آنکــه هــر:ســه چی

.شکیبا باشی و مانیدیگر خالف راستی نگویی و سه دیگردو؛گویی کنی

ــین محیطــی جــانفزا و مشــق آ  ــزیســتن در چن ــین مردانگــی وی ار دشــوارک

میسـور بـود و   گرمـی نفـس زال  فقـط ز ،روزمرگـی مانـدن از ابـتال بـه    بازکردن و 

نیـز  او ؛مـالل شـود  از این روي معنی نداشت تـا کسـی تنگـدل گردیـده و دچـار     

آزگـار بـدان منـوال گذشـت     پـنج  چیـزي بـه   .شـد از این قاعـده مسـتثنی ن  بعدها 

جـافکنی ریشـه و بنیـان اسـتاد رقـم      شبی سرد و خاموش پایـانی تلـخ بـا از   و در

.زده شد
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ــره در  ــتان چه ــگ دس ــت تن ــاه  آري زبردس ــدان جانک ــید و فق ــاك کش رخ خ

. او وکسان پیرامونشوي آغازي گشت دشوار بر

روزکــوري و ه شــدن بــخــوگرفتن بــه ســیاهی و دچــارمعــدن وکــارگري در

ــا عــده اي تبعیــدي و دگــر دمخــور مستأصــالن افســرده دیگــر احــوالی  شــدن ب

بنـابراین بـین دلـدوزان آنهـم بعـد از فـوت زبردسـت آرزوي        ؛باقی نمـی گذاشـت  

چنـد کوتـاه اوقـاتی بـی تشـویش و فتـوري تـن رنجـور و         گـذر هـر  آسوده دلی و

نســیمی کــه وزیــد بــادي نبــود کــه ؛بیــدن بســی مضــحک مــی آمــدخســته طل

ــذا تــالش و واگذاشــتن طــراوات و جــوانی از . شــرطه باشــد ــت ل دیرگاهــان کفای

سـودي نیـز   ؛جـاي مانـدن و تضـرر نبـود    بیش از آن، آن میـان اگـر بـر   . می نمود

دگـر حسـها نائـل    که به ادراکـی برتـر و کسـب افـزون حسـی بـر      چرا.روا نداشت

. گشته بود

سفارش و وصیت مؤکد اسـتاد جـالی باعـث گشـت تـا حـزن و انـدوه محـدود         

آخــرین بــدین ترتیــب اعتــزال مفــرط وي در   . نهــان باشــد و ســوگواري در

ــ . چنــد روزي کــه از مــاجرا بگذشــت. گشــتروشــنی ملمــوس ه پنــدارش نیــز ب

ـ یاندرون دل شاگرد غوغا پـا شـد و فقـدان زبردسـت سـبب گشـت تـا سـتم         ه ی ب

ان را کــه عمــري از ضــمیرش نیـز کتمــان مــی نمــود دیگــر  برخویشـتن آن ســالی 

نفـی  یگـوی . زخود روا نبینـد و بـا اندوختـه اي نـاچیز پـی سرنوشـت روان گـردد       

.برهداز محذوراتقصد داشت تا پنداري بلد سرآمده و 
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مجـالی یافـت تـا در اتاقـک نمـور پـس       ؛فارغ شده از جنب و جـوش سـرآمده  

ـ   اندشـت و پـر  قد زیـر پلـه خانـه اي در    خـود آیـد و ذهـن و    ه جمعیـت قـدري ب

تـرك آن سـکنی کجـا و فهـم منزلگـه جـاري       . کنـد جسم را سکون داده و پـروار 

ــا ــون از       . کج ــه گ ــی گون ــالي مردم ــه راه را الب ــود ادام ــاگزیر ب ــده ن ــب نش طل

ــانیآنجا ــد ،ی ــتجو کن ــان روح آزرده اش در. جس ــنیدن   آه و فغ ــا ش ــتو ب آن پس

آمـده و دل او نیـز   بـدر ،همسـایگان دل ریـش  گـاه ترانـه هـاي محـزون     گـاه بـی  

ه تقســیم عائــدات حاصــل از بــشــدمــیقــدري کــه ســبک ؛گشــتریــش مــی

.نصف العیشعیش الوصف . دادمیرویاها با دیگران تن در

. کردنــدآنجــا زنــدگی مــیدیگــر نیــز صــاحبخانه و ســینا هشــت خــانوار جــز

حیـاط  گوشـه و کنـار  عصرها ریـز و درشـت، زن و مـرد هرکـدام بـه بهانـه اي در      

ــاره عــده اي چنــگ در وعــده اي رفــت و رو. حــوض مــوج مــی زدنــدو دور پ

ــوره  ــاي پ ــده ه ــتهژن ــر در گش ــی دگ ــون   و جمع ــان چ ــام مألوفش ــدارك ش ت

دســته اي مرغــان را در ؛ندشــدمــیکفترپرانهــا مــدام بــاال و پــائین ،کلــه جــوش

دیگـر مگـو، تـک هـاج و واج     شام بـی عـار و بـی دردان و غـوره هـا را      قفس، بازار

ــوجر ــان م ــ  ناچــار آن می ــات و مبهــوت ب ــز م ــازه وارد نی ــس، ت ــود و ب ــدن ه ب دی

. قناعت می نمود

اهــالی آن منــزل هــم ماننــد خیلــی هــاي دیگــر همــه از شهرســتان و دهــات  

تهرانــی کــه از دهــه چهــل بــه ؛دســت پــی روزي راهــی تهــران شــده بودنــددور
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ــد زنـــدگی در ــکل بعـ ــیار مشـ ــاجرت و  ،گشـــتآن بسـ ــود مهـ ــا ایـــن وجـ بـ

. صعودي داشتيپایتخت نشینی روند

ســودجویان و ؛آن وقتهــا شــهرهاي بــزرگ زرق و بــرق بعــدها را نداشــت     

فریــب مقامــات بــا تــا بودنــد تــاریخ مهیــا همیشــه آن دوره نیــز ماننــد متقلبــان 

از طریــق غیرقــانونی ارشــهري مالکیــت زمــین هــاي بخــش خصوصــی و دولتــی

ه بـ شـبانه  بـا طـی مراحـل غیـر قـانونی     مـین زس از تصـرف  پـ ؛سازنداز آن خود 

ــاخت ــاز س ــپرداو س ــه  درو هخت ــار روزي ک ــت انتظ ــک دول ــا را آن تمل زمینه

اغلـب اوقـات هـم حـال بمانـد کـه       . ردنـد کلحظه شماري مـی ؛دکنبقانونی اعالم 

.ندشدمیچطور به مقصودشان رسیده و صاحب زمین 

ــی از    ــایگان غربت ــدي همس ــا رن ــدور تنه ــه ب ــم از روي  وقافل ــینا آنه ــه س پپ

کفــاش شــاگرداکثــرا؛فرســتادن فرزنــدان خردســال شــان ســرکار بــود،ناچــاري

ند ثبـت نـام   شـد مـی مـزد نـه بیشـتر، بزرگتـر هـم کـه       انتومـ دو روزي بـا آنهم 

ان فقــط شغلشــاز ؛عنــوان بهتــرین شــغل و گزینــه پــیش رویشــان بــود ه بــ...در

.کردند و تبختري درکار نبودمیآوردن و پرداخت مخارج یاد براي نان در

مــرد .مجموعــه اي از نــوع بشــر؛همســایه هــاي معــدن کــاف جــور بــودجــور

ــانوا  ــا ن ــرعائله، آنب ــر،     ده س ــداد س ــان تع ــم هم ــه دوز ه ــی و پین ــر مقن طرفت

ــیرفروش ــر،     ش ــت س ــودش هش ــا خ ــروش ب ــر، الري ف ــی کمت ــا یک و رفتگرگوی

یتیمــان نــداف ایــم بــا پدرشــش بودنــد و پــاالن دوز و خــوش خــرامش حســرت  
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مـدام در  یو لحـن و لـون  لهجـه کـدام بـا   قماشـی و هـر  کشان آن محـال، از هـر  

.قیل و قال

ـ  ...  قـول خـود اشـرف خـانم     ه بـ ؛رش مـی کنـه  خو پاالن دوز نگین طـرف تُ

... آقامون جامه دوزه ؛بگین

ــی  ... ــو نم ــن برج ــه ای ــا دارکرای ــون   دم ت ــه تک ــا ی ــی ب ــت کن ــام رو درس ب

دهـن گشـادتو   پـه  ، کپـک هـام  سـر آوار شـده رو  اناشاره بـه کفتربـاز  هاشازده 

...گممینه که ن؟ میگم؟ گممیکه نی راهبگیر و بگو چش اوستا، بدرز

ــرام    ــانین، به ــک دارالمج ــرد رمانتی ــا ف ــودا زدهتنه ــر،س ــد رفتگ ــا اوالد ارش ب

موهاي دارکـوبیش بـود کـه ترانـه هـاي کوچـه بـازاري وقـت و بـی وقـتش امـان            

ــد ــی بری ــده   . م ــا نیام ــه ســعی داشــتند ت ــا ک ــرام ه ــداد به ــار تع ــا و آث نشــانه ه

چـه  کننـد سـرکو و ویـران   کـه هـیچ   تقلیـب  تحریـف و سرعت ه شان را بذاتی

هـاي  بهـرام هایکـه آنـی نمـی کشـید تـا بـا خمیـر ناهنجـاري         . بسیارگشته بودند

.می شدندگشته و هضم متالشی؛شدهمخلوط جامعه 

کــار ه کــه مــدام متصــل بــســاخته بــودیمعــدن از او هفــت جوشــپیشــه در

ــی  ،باشــد و دم نیاســاید ــگ کــردن را کفایــت شــمرد و پ ــابراین هفتــه اي درن بن

. جویی و تالش را آغاز نمود

سـر و پنـدار وي آگـه    گاه پـیش مـی آمـد کـه راوي از همـه ي مکتومـات در      

ـ      شدنمی گـردن وي مـی انـداخت    ه و خـواه نـاخواه رنـج حاصـل از قلـم زدن را ب
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ــم نداشــت  ــوقعی ه ــ. و ت ــن رو ب ــري خــود ه از ای ــا زودســیري و دلگی ــحس ه ن

نـم خواننـده ذکـاء    ااینکـه مـی د  بـا . گشـت گذاشته و بوقت لزوم، مدام مهیـا مـی  

ذکـرش توضـیح واضـحات اسـت لـذا     گرفـت و این رونـد مبـرهن خـو خواهـد    ه ب

ــرده و در  ــاره اي ک ــز اش ــیری ــه م ــذرم ک ــتاري گ ــیبصــورت ســبک نوش ازادب

.تشگجاري خواهد و خبرچینزبان سینا ه بو رایجشکسته من و سوي 

کــار اونــا ه نتیجــه اي نداشــت یــا مــن بــروز ســرگردانی تــو بــازار انگــارچنــد 

؛کــردنکــارگر نداشــتن و ردم مــیه رغبــت نشــون نمــی دادم یــا اونــا احتیــاج بــ

دارالفنـون رو  روز چهارم گـذرم بـه خیـابون ناصرخسـرو افتـاد و بـراي اولـین بـار        

عتیقـه  کـه از اون همه هیبـت و همـت امیرکبیـر فقـط یـه سـاختمان مترو      ؛دیدم

شـاید  ؛خبـري نبـود  دیگـه  ی هـا  یاروپـا هـاي وقتکیا و بیـاي اون جا مونده و ازه ب

دیــدم بــی تفــاوت از کنــارش   مــنم کاشــی آبــی رنــگ ســردرش رو نمــی     

وکلـی تماشـا کـردم تجسـم اون سـالها و چیـزاي کـه ازش        ایسـتادم ؛گذشتمیم

.بــودمغــازه کتابفروشــی یکــی دو تــا کمــی پــائینتر.دونســتم منقلــبم کــردمــی

ــأنی وارد    ــا ت ــرورو کــردم و ب مــدتی پشــت ویتــرین هاشــون عنــوان کتابهــا رو زی

تـک سـرفه اي   ؛پیرمـرد خـوش چهـره اي غـرق مطالعـه بـود      ؛یکی از اونـا شـدم  

. یدیعینکش رو برداشت و گفت بفرما.ماندمکرده و منتظر

م زمــانی از پـدرم شــنیده بـود  : گفــتمی دادم ولحظـه اي مکـث کــردم و سـالم   

کتابفروشـی بـود امـا    کتـا و داشـت ایـن خیـابون پـر    و شـد  آمـد  دارالفنونکه 
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کسـی دیگـه تـو    جز اون پائینی هاي جزوه فـروش و شـما و همسـایه تـون انگـار     

. نیستکاراین

ــه صــندلی کنــار  ــا چهــره اي متبســم و اشــاره ب ــه نشســتن ب دســتش منــو ب

ــ دارالفنــوندعـوت کـرد و بــا لحنـی مالیــم نـام      زبـان آورد و ســري  ه را آهسـته ب

کتابفروشــها واینجــا مرکــزمحترمتــان درســت فرمــودن پــدر: تکــان داد وگفــت

مــا رو هــم کــه مــی بینــی چــون از اولــین هــاي اینجــا ؛آدم هــاي فرهنگــی بــود

ــدگار شــدیم آخــه  ــه بــودیم مون ــین چاپخان مجهــز رو پــدربزرگ مرحــومم راه اول

همــین پشــت ســرمون ،چرخونــدرو انــداخت و چنــدین ســال هــم پــدرم اونجــا 

راســتی از تــه لهجــه تــون میشــه فهمیــد کــه اهــل تبریــز و اون .انتهــاي کوچــه

درسته؟ن،طرف های

و لهجـه  تـون بـه شـهر   چطـور صـحبت  امـا  اهـل تبریـزم،   ،طورههمین: مگفت

معطوف شد؟ 

ــوا داد ــه :ج ــدرآخ ــان و  پ ــرك زب ــم ت ــده ه ــزرگ بن ــه اشرگ وب از ریش

.تهرانناومدهم بعدها وتو تبریز بزرگ شد؛ماکو بود

ــتم   ــی گف ــیش وقت ــد لحظــه پ ــینچن ــه اول ــزچاپخان ــردیم رومجه ــا دایرک م

ــدم  ــادی ــر ب ــتاق و پیگی ــه مش ــایا  اینک ــن قض ــتینای ــوفیري ،هس ــادي ت ــزی ه      ب

و شـاید هـم از قـدمت صـنعت چـاپ جسـارتا کـم اطـالع، بنـابراین          حالتون نکرد

ایــن خصــوصدرنایــب السـلطنه میــرزاعبـاس کــنم تـا بدونیــد کــه  عـرض مــی 
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رو هـم بـه ایـران    چـاپ سـنگی  ، سـربی چـاپ ورودده سـال بعـد از  . پیشقدم بود

مایلید ادامه بدم؟: پرسیدو کرد خنده اي محوي . آورد

.مایه مباهاته؛تمنا می کنم: ترکرده وگفتمچهره مو بشاش

زشراي آمـو بـ رو تبریـزي  میـرزا جعفـر  وي صد و نـود سـال پـیش    : ادامه داد

ـ   از تبریـز تهـران هـم   ؛کـرد مسـکو  راهـی  صنعت چـاپ   دسـتور  ه یـاد گرفـت و ب

را رزا اسـداهللا میـ ش اهمشـهري ؛بـود تهـران اعیـان از کـه  میرزا صـالح شـیرازي   

ــ ــههمــون منظــوره ب ــورگ روان دســتگاه چنــدبازگشــتوقــت . کــردســن پترزب

ــا خود  ــاپ ب ــین چ ــون ماش ــدش ــز آوردن ــو تبری ــدراه او ت ــد.نداختن ــدود ص و ح

ـ  تـو  اولـین کتـابی کـه میـرزا اسـداهللا      سـال پـیش   پنجاه ندوچـاپ رسـ  ه تبریـز ب

ــودقــرآن کــریم  ــین کتــاهــم چنــد ســال بعــد . ب کــه ورمصــورزادالمعــاد اول

.کردمنتشربا چاپ سنگیمشهورستلیلی و مجنونهمون 

تهـران بـه  ش بـا وسـائل و ابـزارآالت   چاپخانـه  همـون  بفرمان محمد شـاه  هابعد

ــین  ــت و اول ــال یاف ــابیانتق ــمکت ــه ه ــوک ــ ت ــران ب ــید ه ته ــاپ رس ــوان چ دی

.شاعر بودعبدالوها نشاط

ــ  ــا، ب ــه عمــر بعــد اون ــین ســري   ه ی ــیش اول ــارتی شصــت و هفــت ســال پ عب

ــد   ــروز اون زمــان رو البرزهــا وارد تهــران کردن . دســتگاههاي نیمــه اتوماتیــک و ب

ـ تعمیرات متعدد و اساسی یا جون سـختی ماشـینها    مـن مهـم   نظـر ه ، بـ کنـار ه ب

خواسـتم وارد ایـن   مـی مـنم ؛کـار شـد  بـود کـه صـرف ایـن    هادو نسل از ماعمر
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داشـت تـا   هـا مجـال نـداد و مرحـوم ابـوي رو وا     گود بشم اما فرسـودگی ماشـین  

ي االن حســابی هــاچاپخانــه. دســت و پــا کنــهکنــه و اینجــا روخودشــو خــالص

ماشـین هـا رو از اون سـردنیا بـا     کـنن مثـل سـابق هـم نیسـت کـه       دارن کار می

.کننردش میتا تو خرجم می افته؛بدبختی بیارن

دارالفنــون کــه ؛مــی کــنمتــون عــرض امــا از کتابفروشــها پرســیدین خــدمت

ـ  ه ب ـ     ه کل از یادها رفت وکسی هـم ب . بـود و نیفتـاد  ه فکـر ایـن یادگـار ارزشـمند ن

فروشـی عکاسـی هـا علـم     کم کـم صـنف مـا هـم از سـکه افتـاد و لـوازم و دوات        

.رفتندباالتر نوباخییکی یکی جمع کردند و چند تا صورتهردر.شدند

ــو  ــوان  خ ــرد ج ــ م ــودت بگ ــاي ؛واز خ ــا می ــغولی ؟ازکج ــا مش ــه ؟کج چ

؟کنیمی

ــتم ــب: گف ــات جال ــونماز اطالع ــون ممن ــد و مجمــل؛ت ــودمفی ــه .ب ــن از ی م

راستشو بخواین یـه مـدت نـزد یکـی از دوسـتام تـو معـدن کـار        ؛ماجاي دیگه می

ــی ــردمم ــفانه ایشــون . ک ــمتاس ــونو دادن ب ــما ه عمرش ــدتی  ش ــد از م ــنم بع و م

تونــو داســتانش مفصــله ســر. بــدون هــیچ تعلــق خــاطري اونجــا رو تــرك کــردم

.رمادرد نمی

گــردي؛ مــیاگــه درســت فهمیــده باشــم دنبــال کــارپــس : کتــابفروش گفــت

همینطوره؟

. منداو خاموش مهبه بله اي بسنده کرد
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ـ   هـم  پیرمـرد   نی آهسـته بـه پسـتو    آبـا تـ  ورفـت فکـر فـرو  ه سـکوت کـرد و ب

. یمگرم صحبت شدبازخزید و با چاي و ظرف نباتی برگشت و 

ـ   : سرگفتآخر ـ    ه متاسفانه درآمـد اینجـا ب عنـوان محـل   ه قـدري نـاچیزه کـه ب

کــاش دنبــال حرفــه اي اي؛شــرمنده امشــه روش حســا کــرد ودرآمــد نمــی

ون همـه زحمـت و مشـقت تـو     مـی بینـی کـه ا   ؛فن داشـته باشـه  بري که فوت و

ــال  ــدن عم ــمع ــوره دردت ه ب ــی خ ــی از    ...نم ــارف آدرس یک ــی تع ــد از کل بع

امـا نـه اون   ؛کارگـاه تـه همـون کوچـه بـود     .کـرد مداد و راهـی منه ها را بهوچاپخ

.  اي که ازش صحبت شد معطل نکردم و رفتم تونهوچاپخ

* * *

ــدمت    ــرز خ ــاي الب ــو آق ــالم من ــه رو داد  س ــن نام ــتاد و ای ــون فرس ــا نت ت

.تون کنمتقدیم

ــت  ــد وگف ــته را خون ــرز و تا : دســت نوش ــتاد الب ــا اس ــاحبه ب ــیمص ــد ایش ن وی

تـو بـرام بنـویس    نشـونی منـزل  ؛اما االن جـاي خـالی بـراي کسـی نـدارم     ،کافیه

تخصصـت چیـه؟ کـدوم    نگفتـی  . ات بشـه بهـره بـرد   بوقـت مقتضـی از تجربـه   تا 

کردي؟ کار مینهوچاپخ

کـویر زیـر خروارهـا سـنگ و خـاك      اونـم تـو  پوکـه سـالها معـدن   : مجوا داد

واسـه همـین شـاق تـرین کارهـا بـرام سـهل و        ؛کردم و آبدیده شـدم کارحسابی

غربــت بــه همــه اینــا یــه عمــر؛رمنمــیمیــرمم از زیــرش دره و بــمیــادآســون 
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شـه خالصـه اینکـه    اونوقـت رنـج و مشـقت بـی معنـی مـی      ؛کشیدنم اضافه کنید

اگــه از ؛پـس اجــازه بدیـد یـه مـدت مشـغول بشـم      ؛تـا حـاال تـن پـروري نکـردم     

،حاضـرم بـا کمتـرین مـزد    ؛بابت سخت کوشـی و صـداقتم خیـالتون آسـوده شـد     

.و جبران کنمرمروت و جوانمردي امروزتون

ـ نیازبرغم درشـت  بـا خـوي و رفتـاري تنـد و    افشـار ،کـارگر جدیـد  ه کارگاه ب

بســیار: متــین و اعتمــاد بــنفس وي خوشــش آمــده و بــا لبخنــد گفــت از گفتــار

امـا  ؛رمدغدغـه اي نـدا  کـن کـه امـروز سـرحالم و    خو قبول تو بردي بـرو شـکر  

همـین حـاال   ن تـا سـنگامونو  کـ خـو گـوش  کارت شـرط هـامو  ه قبل از شروع ب

. نیاددبه درابعدتا وا بکنیم 

ــ   ــاره ب ــت اش ــردن انگش ــا فش ــون   ه ب ــاتی چ ــرش الزام ــت دیگ ــتان دس انگش

ــتاخی و   ــدم گس ــباط و ع ــمانت، انض ــه در   ... ض ــرد ک ــه تقریرک ــوري قاطعان را ط

امـا سـینا مفـاد پیمـان را بعـد ضـمانت       . ذهن مخاطب از همان ابتـدا حـک شـود   

. دستان وي خیره مانده بوده ی نشنیده و همچو مسخ شدگان بیگو

صــحبت از : خــود آمــد وگفــته بــافشــار لحظــاتی گذشــت و بــا صــداي بلنــد 

ــمــی دونیــد افتخــار نیســت کــه کســی دارا ؛ضــامن فکرمــو مشــغول کــرد  ی و ی

اگــه درویشــی بگــه از مــال دنیــا بــی نیــازم، خودمــونیم ؛شــو بــرخ بکشــهنــداري

ــه  ــراه گفت ــی ؛بی ــاالخره هرک ــه   درب ــی ک ــار و زحمت ــال ک ــه  قب ــل میش متحم

.راه کنهه شو که باید بتجمالت هم نخواد حداقل مایحتاج زندگی

www.takbook.com



16

؛هخواست جوابی داده و بحث را یکسره کنافشار

تمــوم اون ســالها پاســوز زاهــدي بــودم کــه : ســینا چــابکی کــرد و گفــتامــا 

ه ازش وفــا یــاد گــرفتم تــا بــ؛یــادم داد حــرص مــال دنیــا رو نــزنم و جمــع نکــنم

سـخا رو بـرام معنـی کـرد تـا هـر       ؛عهـد مـی بنـدم جفـا نکـنم     که باهـاش  کسی

آنچــه دارم راحــت و آســون ببخشــم و دســت آخــر اینکــه صــفا و یکرنگــی از وي 

وفــا و ســخایش هــم میشــه بــی مثــال ایــن  ؛صــفا دارهیدیــدم و آمــوختم هرکــ

ــت   ــم عیاریس ــم، رس ــی بــ   . رس ــتی از مردانگ ــعف و سس ــوم  ه ض ــا تم دوره و ب

کـنم کـه کسـی رو بـراي ضـمانت نـدارم و       رض مـی احترامی که براتون قـائلم عـ  

.تونو گرفتم خجل و شرمسارموقتاز اینکه 

صــانعی صــاحب اصــلی و پــدر مطبعــه دار جــوان از همــان ابتــدا صــحبت آن 

آنجـا کـه رسـید حیـران سـخنان جویـاي کـار        بـد ؛مـی شـنید  بغلیدو را از اتاق 

بـی مقدمـه وارد بحـث شـان شـد و تمـام شـرطهاي پسـرش را ملغـی و          وگشته 

.او را بخوش باش زدنی میهمان کرد

* * *
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شـیوه  . بـاره عـادات و خصـال آدمـی را دگرگـون مـی کنـد       یکه تحول آنهم ب

جـوهر وجـودي را نیـز در قالـب یـک دگردیسـی تغییـر        ؛روش که سـهل باشـد  و

امــا فکــر آنکــه ســینا پســان فــردا پــس از رفــع تشــنگی ره   ؛مــی دهــدماهیــت

ا کـه نـه   پرپیچ و خم و زندگی در آن کـویر بـی تکلـف، بـدان دچارخواهـد شـد یـ       

. اشیمبایستی شکیبا ب

روز وردســت داهــی بیســت و پــنج ســاله ســرد و گــرم چشــیده از فــرداي آن 

ــایرین     ــه خــرده فرمایشــات س ــم مخــتص ب ــاتش ه ــاقی اوق محمــود صــحاف و ب

کاغـذ و مقـواي کـارگرانی کـه بـا آمـدن       چرخهاي سنگین تلنبـار شـده از  . گشت

ــروف    ــز ح ــاي می ــه و پ ــارت یافت ــه مه ــد را از آن  او نیمچ ــتاده بودن ــی ایس چین

ــا    ــازار ت ــوي ب ــه س ــی چاپخان ــل م ــردحم ــار . ک ــیده ک ــرایش  نرس ــري ب دیگ

ــیش       ــه را پ ــار محول ــاالکی ک ــا چ ــا ب ــر از آنه ــمج ت ــز س ــیدند و او نی ــی تراش م

. شدنمیو یکدم از تکاپو فارغ وش حال جنب و جمدام در؛می برد

گشـت وکـار طاقـت فرسـایش مطـابق      روزها بـا تـأنی از پـی هـم سـپري مـی      

بـود یـا کـه رسـم آنجـا      افشـار سـفارش  . خـورد کویر برایش رقم میوگاه بیش از

گــاه بیگــاري کشــیدن از وي بــراي آزمــون چــابکی و  گویــا تــا بــی؛حــال بمانــد

ــز بفراســت در  ا ــده و او نی ــتقامتش توصــیه ش ــی   س ــاید محک ــه ش ــت ک ــی یاف م

یـک مـاه و انـدي بسـرآمد و جـز شـرط اول دیگـر شـروط         اما تا کی؟؛درکاراست

ــود   ــته ب ــه شایس ــه ک ــا آورد؛را آنگون ــوانمردي . بج ــوت و ج ــاز  افت ــبب س ش س
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ــی   ــال نیک ــا اعم ــرت و ارتک ــیمباش ــرت وا   م ــه حی ــران را ب ــه دیگ ــت ک گش

. کردندرا کمرنگ و مضمحل میاما حاسدان آن؛داشتمی

دفتــر فــرا خوانــده شــد تــا ه بــ،غــرو جمعــه شــبی بعــد از رفــتن کــارگران

ــد   ــت کن ــتمزدش را دش ــین دس ــز ؛اول ــل دار نی ــمی  دردخ ــگ چش ــی و تن رذل

بـاجی را از  ؛لـذا از وجـه نـاچیزي کـه شـمرد     ؛بـران نداشـت  دست کمی از گردنه ُ

. وي ستاند و بیمش داد تا که حرفی بکس نزند

ـ      حـدي بـود کـه فقـط     ه دستمزد باج زده ام پس از پرداخـت کرایـه زیـر پلـه ب

. کـنم کـارکرده دسـت و پـا   تونستم باهـاش مقـداري خواربـار و یـه چـراغ محقـر      

. تـو راهـه  گفتنـد امسـال زمسـتون سـختی     رو بـه پایـان بـود و مـی    فصل خـزان  

ـ  کـار  م و درد حاصـل از شـد مـی رسـیدم بیهـوش  سـیاه خانـه ام مـی   ه شبها تا ب

دیگـه نـاي بلنـد شـدن رو نداشـتم      شـد مـی کـردم امـا صـبح کـه     رو حس نمی

. تموم بدنم خرد و خمیر بود

ـ افشـار دلیل این همـه اغمـاض    . رو نمـی فهمیـدم  بـه مـن  دیگـران و جـور   ه ب

همچنـان حفــظ  کشـیدم و بـرغم ناخوشـیم    ایـن وجـود ذره اي پـا پـس نمـی     بـا 

ــ. کــردممــیظــاهر ــک ه ب ــک ت ــراي ت ن ازوشــواســطه شــاگردي و وردســتی ب

چینـی شـمه اي   گرفتـه تـا غلـط گیـري و حـروف     ته بنـدي، شـیرازه و صـحافی   

دویــدن هــا و روان شــدن پــی ؛کــردمنمــیفــرا گرفتــه و غفلــت روم واز هرکــد

. همچنان ادامه داشتاون کار این و 
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بــا حـــداقل  ورســردا نمــور  زیســـتن درنــده و  ون چیــزي نم ازمســت از

خــوردن پیــاپی ســیب زمینــی هــاي ســیخ . کــردمتجربــه مــیکماکــانمعیشــت 

ــد     ــی پختن ــویم م ــم س ــراغ ک ــه روي چ ــده ک ــ؛ش ــهدیگ ــوش  ه ب ــه ام خ ذائق

نرمترکـرد و  بـه مـن  زمـان دل جمـال رو بیشـتر از بقیـه نسـبت      گـذر .مداونمی 

ـ   آ بزبـاش رو زیـاد کـرده    ؛شـدیم اصـرارش همسـفره  ه بعد یکی دو بار مؤاکلـه ب

بـا  شـد مـی خـوردیم امـا موقـع گوشـت کوبیـده کـه       یکسان مـی وش راو تریت

خــوري حســا لقمــه هــامو داشــتم و عمــد صــحبت کــردن و تعــارف و کــمه بــ

و چــه از منظرکــار و هخــانواداوضــاع زنــدگی او چــه از نظــر.کــردمرعایــت مــی

بـه  ن منجـر وکـنش مـ  ورفتـار تجربه قابـل مقایسـه بـا مـن نبـود امـا تشـابه در       

.گردیدمی صمیمیت و یکرنگی بیشتري

بـی کـم   جـایگزینش شـدم و  عمـال ،یکسال بعد با رفـتن آقـا محمـود صـحاف    

ـ      چنـان زدم کـه   وکـار بسـتم و فـوت آخرشـ    ه وکاست هرچـه فـرا گرفتـه بـودم ب

یـا بهتـر بگـم نظـارت     افشـار دسـت پـدر فرتـوت    ه کتب خطی نفیسی که فقط بـ 

ــرش راســت و ریــس   ــارگر دور و ب ــیم دوجــین ک ــز شــدمــیوي و ن ــه مــننی ب

ــار. ه شــدســپرد ــارک ــود صــحافی ک ــا دســت صــورت بیشــترکــهگروهــی ي ب ب

ی یبــه تنهــا. و وردســتی نداشــتمکــارگر،فــت امــا مــن مثــل آقــا محمــودگرمــی

کنـار هـم   روي میـز بزرگـی   هـا رو  و تـا شـده   ردمکـ مـی تـا راچاپ شدهفرمهاي

ــی ــدم ــر.مچی ــد تغیی ــاربع ــا داده و اینب ــج ــا ر ه ب ــب شــماره فرمه ــعوترتی جم
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ــی ــردمم ــراز؛ک ــ ه ــه ی ــی   همجموع ــرار م ــم ق ــار ه ــته و کن ــرم برداش . ادمدف

بـدنی ایـن مرحلـه    از لحـاظ کـار  گفـتن  رفتـه و مـی  درکـار خودشون از زیر این

.شتداتحرك زیاديه چرا که نیاز ب،چاپهترین مرحله کارمشکل

دادم مـی هـاي مـنظم قـرار   دسـته و تـو  مچیـد مـی  ترتیـب  ه بروکارهاوقتی 

دو ،چهـار خـط  مـی رسـید   زنـی خـط ه و نوبـت بـ  شـد مرحله دوخت شروع می

ــل  ــبال خــط وســط و دو خــط بغ ــنق ــارای ــا محمــود دو  و ک ــا آق ــره انجــامب نف

تـا رسـید  مـی پوشـش بیرونـی کتـا    زنی یـا همـون  جلـد سپس وقت . یمدادمی

اســکول کشــیدن پشــت و جلــددادن کتــا درقــرار؛زدنچســب ، جلــدکــردن 

ـ    . کتا براي خـارج شـدن هـواي پشـت جلـد      چهـار نفـر  ه مرحلـه اي کـه نیـاز ب

اجـازه  فقـط پـادوي شیپسـی کـار    ؛کـه رسـید آسـمون تپیـد    بـه مـن  اما ؛داشت

.رفتهدرکارگري شل و ول و زوار. داشت تا کمکم بکنه

مـن  بـد  اقبـال امـا از  ؛داافتـ نـدرت اتفـاق مـی   ه پرسکاري بـ ه کارهاي مربوط ب

تـا  ؛آخـرین مرحلـه بـود   نهـایی بـرش .شـد مـی سفارشـی  هاکاراون روزها تموم 

.زدمرا بایستی میبرشهاي الزم ؛دنشدمیجلد شده خشک يکتابها

ـ     ییقصد داشتم تا توانـا  کـار، انگـار  روزقاعـده یـک  ه هـامو نشـون بـدم ولـی ب

ـ   وبـا تک افشـار . مشـد مـی روزي پیرتر یـد کـارام   یمنزلـه تا ه نـدن سرپشـمالوش ب

ــردتشــویقم  ــی ک ــاد و از  و احســنت پشــت احســنت از ســر م ــونش نمــی افت زب

هـام  شـاید مـرارت  بـدین ترتیـب   .گفـت سـلیقه ام نـزد بقیـه سـخن مـی     دقت و
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هرحـال  در؛ذاشـت صـحه مـی  اوننیـز بـر  مو هـم کـردار  هم نظر. شدمیکمتر 

قـدري اهـل   کـم  سـرم بـی کـاله مـی مونـد کـم      اغلب چون . حسی خوبی داشتم

. مدماورو مقرسال ماجراي دخل داره حسا و کتا شده و بعد ی

ضـایت  رقابـل توجـه شـده و    دسـتمزدم انصـافا  حقـوق و ؛رسـید بـرج فـرا  سر

ـ   بـویژه صاحبکارم  اسـتخدام پـادوي تـازه نفـس گردیـد و کـارم       ه پـدرش منجـر ب

ــت ــ. رســمیت یاف ــاي هه ب ــونه   توصــیه ه ــاخ و ش ــردم و ش ــل ک ــز عم مســوم نی

تمـام و کمـال از   وبـار جـدي نگرفتـه و مـزدم ر    ایـن ورکشیدن هـاي دخـل دار  

بعـد کلـی گشـتن    ؛بگریـزم بـود تـا از سـردابه نمـور    آن وقـت  . آوردمچنگش بدر

نی ومحلتــی بهتــر اتــاق کوچــک و نقلــی زیــر شــیرو جمــال دربــا وســاطت پــدر

کـه گلـیم و پشـتی و ظـرف و ظـروف اونجـا       یاجاره نمودم و بـا چنـد ت  وپیرزنی ر

ــراه شــد و   . رو پرکــرده و آراســتم ــاق ب ــه ات ــو زاوی از همــون شــب اول مطــبخم ت

. پیچیدتوشبوي غذا 

دارد منتهــا یکــی از بطــن مــادر؛شــکوهیدن و جــاه یــافتن را همــه خواهاننــد

صـاحب مکنـت و منزلـت    . میانسـالی و آن دیگـري شـاید کـه هرگـز     و دیگري در

ــه  ــا ب ــ ی ــا ب ــاداري گوی ــري روشــنتر دنی ــره تعبی ــد اقبالســت و ه ــه خواه آنقدرک

ــ  ــرده و ب ــوانگرت ک ــ  ه ت ــواهی ب ــواهی نخ ــتش خ ــرنگون  ه وق ــارتی س ــک اش ،ت

.بگذریم

***
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ا آنجـا پـیش رفتـیم کـه سـینا پـس از سـالها عزلـت و گوشـه نشـینی آنهـم            ت

ــد   ــه تهــران آم ــده و ب ــري ندی ــا، خی ــالزده ه ــان ب ــ. می ــامیه ب ــرز ن و توصــیه الب

طبــع نداشــتن ضــامن ه اي شــد کــه بـ چاپخانــه ارگر و پـادوي  سـماجت خــود کــ 

گویـا همـه مترصـد آن بودنـد     ؛خرده فرمایشـات هـرکس و ناکسـی را مـی شـنید     

بزنگــاه مــچ او را گرفتــه و ریــز رحمتــی از ســفره خــان ســتمگر        کــه ســر 

. طلب کنند

ـ   ؛کـار سـختی نبـود   ذات و اندیشه نیک کـردار ه پی بردن ب قلـب  ه آنچـه کـه ب

ــا بیــان طــرز زنــدگی وي اشــک  دوســتش خطــور دها عــببعضــی هــا را کــرد و ب

ـ  ،آقـا محمـود، پیرمـرد صـحاف    زمـانی دگـر بگذشـت و   . جاري کـرد  ه جـایش را ب

ــت ــوانتري داد و برف ــودي   . ج ــت بشــمرد و خ ــراهم گشــت غنیم ــه ف فرصــتی ک

اتـاقی جمـع   جـا دوران سـردابه نشـینی نیـز بسـر آمـد و دورجـاتر از آن      . نشان داد

. نصیبش شدو جور

ــی   ــی م ــی درپ ــالها پ ــتندس ــر   ؛گذش ــل دار و دیگ ــه دخ ــا از جمل ــی ه خیل

کسـان بنشسـته   حاسبان، شـیرازه بنـدان و سـر بـازان رفتـه و جایشـان دیگـر       

اولــی و برتــر از آن دو نیــز اســتاد گشــته و ُ. سرشــت روزگــار اینگونــه بــود؛بودنــد

ــران در ــا دیگ ــارغی ــدر افش ــرده و پ ــوچ ک ــور نک ــام ام را بدســت اخوشــش زم

ـ        درداشتند و رونـق قبـل و   ه پی مماشـات بـا یکـدیگر بـی هـیچ رنجـی آنجـا را ب

چگــونگی کنتــرل ســود، ســرمایه، وقتــی صــحبت از.بهتــر از آن مــی چرخاندنــد

www.takbook.com



23

گذاشـت و  مـی شـد پیرمـرد بـه پسـر وا    هزینه و اسـتفاده از امکانـات جدیـد مـی    

. کـرد بـاز مـی  ، سـینا از سـر  بـویژه ش اجـوا تلگـراف هـاي مباشـران    او نیز در

تکامــل و فرســوده ي ســنتی چاپخانــه وقــتش صــاحبان غائــب، از   ه امــا بــ 

ــه ــا  نیافت ــتند ت ــار داش ــان انتظ ــیل ش ــراي تحص ــتب ــات و منفع ــذ سفارش ج

. رقابت با نوآوران بپردازنده ببیشتر

ــ هــدف اکثــر ــروز ب ــا خریــد ماشــین آالت مــدرن و ب ییســرعت نهــاه رقبــا ب

مشــتریان و ایجــاد رابطــه بــا عوامــل ســفارشه اعطــاي اعتبــار بــو بــا شــدمــی

تقلیــل وبیشــترسـب ســود  که بــدین ترتیــب بــ؛کـرد مــیاهمیــت پیــدا دهنـده 

. گشتمیحادترسرعت ه ها برقابت و نزدیکترها هزینه

گـزاران بـاقی، همچنـان بـا    عمارت و بـاغ اقدسـیه بـا ربـع چـاکران و خـدمت      

بســاط پژمردگــی داشــت بــی اعتنــا امــا پــائیز. کــردشــکوه و مجلــل جلــوه مــی

ــد ــی چی ــال و     . م ــی از اهم ــار ناش ــب وک ــادي کس ــدان، کس ــی فرزن ــم براه چش

ــت  ــارخساس ــ  افش ــتگان ب ــان و بس ــته خویش ــت ناخواس ــار ه و مفارق ــت گفت جه

ــر   ــاي دیگ ــه ه ــه و چ ــایند و چ ــدخلق را   ناخوش ــر ب ــوري محتض ــالت و رنج کس

رسـش زآن  رسـیده و داد هـم سـر  گویـا وقـت خـزان صـانعی     .کـرد تر میوخیم

.سردابه نشین بیکس آن سالها بوددار همان عیاروگیر

فـک و  ؛گفـت کـرد و ناسـزا مـی   پیرمـرد بـا اینکـه بـدعنقی مـی     آخراي عمر

همســر اول اســتثناي دو همســر مطلقــه زنــده ه بــطمــاع اشفامیــل و بســتگان
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ــود ــرش پرســه مــی  فــوت کــرده ب ــ؛زدناز رو نرفتــه و دورو ب ــه اي هــره ب بهان

زد و بنـد  ریـز تـو فکـر   عین کرکسها دسـته دسـته گـرد هـم مـی اومـدن و یـک       

.کردنو نگرانی هاشونو با هم قسمت میدبودن

بلکــه از پــس فشــار و رفتــار وقیحانــه فرزنــدانش پــس از چنــد ؛دمــدمی نبــود

ـ    بار جهـت وخامـت حـال و تعلـل     ه تعویض وصیت نزد وکیل خـود، آخـرین بـار ب

گالیـه کـرد   مـن  نـزد  ورشان با نهایـت درمانـدگی چنـد خـط     فرزندان و عدم حض

. الك و مهرکنو گفت بی زحمت مرقوم و

آنچـه از شـکوه هـایش    . راضـی هـم نبـود   ؛با اینکـه غـیظ و کینـه اي نداشـت    

:بیاد دارم

حکم کند همه محکومندبنام آنکه اگر

ــ ــدمه چشــم ب ــان مان ــد ؛راهت ــغ کردی ــدن دری ــدم اال شــما . از آم ،همــه را دی

ــه از حــال ــس کشــیدن خســته ک ــا از  ام،نف ــه آی ــی پرســم ک ــج م ــود و رن کمب

سـخت کوشـی برخـود    یم کـه پـس از سـالیان سـال بـا      امکانات و بـی مهـري هـا   

ـ     ه م و زآن بعد بکردهموار مطلـع  ؛یـک آمدیـد  ه وقت نـاز و نعمـت شـماها یـک ب

آنهـم در  از کـودکی  را مپـدر مرحـوم  رفتـار مسـتبدانه و جـاه طلبانـه     بودید؟ من 

هرگــز کــه ســایه اي از وحشــت ؛یــاد دارمه هنــوز هــم بــرعــب انگیــز یمحیطــ

؟ یاد داریده شما چطور از من چه ب. نگشتدور من ز
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ــخ    ــاي ی ــد قالبه ــز مانن ــرمن نی ــروش  ،عم ــخ ف ــرد ی ــیدند م ــه از او پرس : ک

فروختی؟

...  رو باتمام است. تمام شد؛نخریدند: گفت

* * *

بــاز مقــیم پــراگ، مهــین از زن دوم بــا دیــردختــر بــزرگ بیــوه بــود و ازآذر

چشـمش هـم از سـوم زنـی همچنـان      نـور افشـار شوي دومـش پـاریس نشـین و    

واقــع چــون آوارگــان خــوار و مقهــور هــیچ حســی ه مــونیخ بــعــز مســکون در

.نداشتندبراي دیدار با پدر

ــر ــون عم ــز چ ــاز  زبردســت دراو نی ــا چشــمان ب ــا ب ــبی ســرد ام ــش دره و ب

چیـزي بــه  . سـوگ و مــاتمش نیـز لطفـی نداشــت   . غریبانـه پایــان یافـت  ؛دوختـه 

.و مهین خود را رساندندافشاربود کهچهلم مرحوم نمانده

از؛امیـدوارم جبـران کـنم   ؛مـیگن سینا جان همـه از زحمـات تـو و جمـال     ... 

ـ اینکـه نتونســتم   آره . امرو ریخـتم رو ســر شـما شــرمنده   کارهــاو بیـام  موقــع ه ب

...؛ می دونی که دیگه دوست داشتمنو یجورآقامخیلی پشیمونم آخه 

ــا یمهــرداد پســردا. وصــیت نامــه هفتــه اي بعــد از چلهــم قرائــت شــد  ی آذر ب

انضـــمام زمینهـــاي اقدســـیه و آبعلـــی نیمـــی از ه ري بـــحضـــوکالـــت نامـــه م
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مهــین نیــز متناســب و   . گشــتمســکوکات و جــواهرات موجــود را صــاحب    

ــواهر  ــهم خ ــا س ــور ب ــدار فراخ ــان مق ــاتنی هم ــردن ــک ک ــاي .را تمل ــارت ه عم

دماونـد، تیمچـه هـاي بـازار چینـی      ، البـاقی زمینهـاي آبعلـی و   دارآبـاد اقدسیه و 

ــش       ــول و ش ــوازم منق ــیا و ل ــه اش ــدد، کلی ــابهاي متع ــودي حس ــان، موج فروش

.دشهم سهم دردانه چاپخانه دونگ 

ـ  بـه هـوا  افشـار رسـید و  جمعه شبی فـرا   اوضـاع کارگـاه همـه    ه ي رسـیدگی ب

آقــایون خــو مــی دونــن کــه اینجــا بواســطه  : کــارگران را جمــع کــرده وگفــت

ــماها     ــات ش ــرغم زحم ــتگاهها ب ــتهالك دس ــویژهاس ــال   ب ــا جم ــیناخان و آق س

دل دیگــه راستشــو بخــواین از ایــن کــار؛میــدهمتاســفانه چنــد ســاله کــه ضــرر

از طرفـی مثـل سـابق هـم کـه اینجـا       ؛کنـه افسرده ام مـی بریدم و یاد اون قدیما 

کــردم و مــیخیلــی دوســت داشــتم بــه همــین صــورت واگــذارخالصــه .نیســتم

خــواد نقــد اینجــا مــیه ین امــا تنهــا مشــتري دســت بــشــدنمــیشــماها بیکــار 

دم جـا مـی  ه تونـو یـ  ه اینکـه حـق و حقـوق همـ    خالصـه بـا  ؛بکوبه و پاساژ بسازه

...واقع شرمسارمه اما ب

خرابی چنـدین و چنـد سـاله ماشـینهاي چـاپ، بگـو مگـوي همیشـگی سـینا          

ی یعنـوان مباشـر بـا صـاحبان آنجـا سـرخرید و تعـویض، عـدم توانـا         ه و جمال بـ 

ــا در ــت ب ــه رقاب ــده  چاپخان ــول ش ــدیمی متح ــاي ق ــویژهه ــدگی ب ــا و پراکن نوپ

تکــان دهنــده اي مشــتریان و جــذ آنهــا توســط همــان رقبــا، هشــدار نــاگوار و 
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آنهــا از مــدتها . در اصــل خبــرش ســوخته بــود؛را بــی اهمیــت جلــوه دادافشــار

لـذا بـی اعتنـا و عـادي از تسـویه حسـا       ؛زدنـد مـی قبل تعطیلی آنجا را حدس

ـ      . و ترك آنجـا اسـتقبال کردنـد    ه دوري و تجـافی سـینا از قضـایاي اخیـر شـاید ب

ـ  تمام شد ضررش  د ادوات و لـوازم  شـدن جـاي وجـه نقـد مایـل     ه چون کـارگران ب

کارگاههـاي کـوچکتر   سـه نفـره بـا ایجـاد    را به پائین ترین قیمـت برداشـته و دو  

دررفتـه را بـه   عایـدي و درآمـد کمتـر بـا دسـتگاههاي زوار     . باقی بماننـد ،چاپچی

حـراج و واگـذاري   مـدتی از .دادنـد صـفر شـروع کـردن تـرجیح مـی     بیکاري و از

ـ    وجـه  ه مـاترك بـ  سـبب فـروش دیگـر ملکهـا و تبـدیل کلیـه       ه آنجـا گذشـت و ب

. دادن حق و حقوق سینا غافل ماندنقد سرخان زاده حسابی شلوغ شد و از

ده توأمــان چاپخانــهجــان کنــدن و تــالش و امانــت داري در معــدن و     از

ناسپاسـی نبـود ثمـري هـم جـز تـامین معـاش و حـداقل         ذشت و اگـر گمیسال

هــیچ هــا گویــا کــهدو زدنهمــه ســگبــی مهابــا آن. معیشــت بــرایش نداشــت

ــود ــرچین. ب ــا خب ــارهب ــاگو  اش ــالی و نارس ــاي اجم ــوهی از یه ــدگیينح او زن

اعتبـار و ارزش نکشـد امـا   ال ئوزیـر عالمـت سـ   وي را شخصـیت می خواسـت تـا   

ازهبـراي خواننـد  هـدف اصـلی  تـا  مبـود ویزي اپـی دسـت  چطور؟ پـس  منسخن

ـ  ایـن روي سـکه  . محسـوس و هویـدا گـردد   برتراي زاویه  انـدوه و  ب ازمـدام لبال

ــوس ــ و افس ــان ک ــاید از روي پنه ــدرديردنش ش ــاوت ،هم ــیناها و  تف ــان س می

ــار ــد از افش ــا اب ــا ت ــمان  ه ــا آس ــین ت ــودزم ــین و  . ب ــایش زم ــی پ ــییک آن یک

www.takbook.com



28

ــینباال ــه . نش ــاه اینک ــخن کوت ــارس ــزانتظ ــاري ری ــام ناهنج ــردن تم ــایشک ،ه

بالیـاي روزگـار  آن دیگـري و سـایر   ان وه هـاي ایـن خـ   جریمـ و هااربابازبیگاري

ــه  لیــک ؛نبایســتی داشــتوي را  ــرق و توفیرهــا همــه از جمل ــوقتش ف ــنب را م

.خواهم گفتبه عصیان وا داشته و دردها و شعف هایش را فریاد زناننیز 

عـادي  اونـو  همیشـه  شـک نداشـتم بـا ایـن حـال      هـوش و ذکـاوت خـودم   ه ب

ه چـون یـ  رو نداشـتم  حـال و حوصـله درگیـري بـا امثـال اونـا      ؛کـردم مـی فرض

ــودم    ــورده ب ــازي رو خ ــان ب ــو قهرم ــار چ ــاي . ب ــی دورنم ــته جمع ــراج دس اخ

ــارگران ــک ــه نظــر ه ب ــ فاجع ــدم هم ــا دی ــد ام ــی اوم حــق و یییجــوراشــون ه م

. شونو گرفتند و فقط سرمن بی کاله موندحقوق

داخلـی ذیحسـا و نـاظر مـالی     عنـوان مـدیر  جمال قبـل از قضـایا عـالوه بـر    

ــت و      ــور داش ــا حض ــه ه ــا بچ ــویه حس ــاجراي تس ــابراین از اول م ــود بن ــم ب ه

. یادش می موند؛خواستممیندرغازي که من بابت پایان کارش

ـ     هزینـه هـاي جـاري یـه مجـرد مگـه       .خـاطر مادیـات  ه کالفه بـودم امـا نـه ب

تونسـتم بـراي   راسـتش دیگـه نمـی    . بیـام کـه نتـونم از پسـش بـر    شدمیچقدر

کــویر و کــویر، خـود یـاد وقـایع تلــخ قبـل از   . شـروع کــنم چنـدمین بـار از صــفر  

نـا  سـرم گـرم ناخوشـی پیـرزن صـاحبخونه از     . کـرد ن بدجوري کالفه مـی اوبعد

ــود  ــده ب ــاده ش ــیچکس و نداشــت افت ــه ه ــش   ؛ک ــایه به ــاي همس ــه زنه ــا اینک ب

عهـده  ه رو بـ دوا و درمـونش  . رسـیدن مـنم دوسـت داشـتم یـه کـاراي بکـنم       می
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تـو ایـن مـدت حتـی     ؛گرفتم و تنهاش نذاشتیم بعد یه مـدت حـالش روبـراه شـد    

گشـت و اوضـاعش جـور نبـود     شـاید دنبـال کـار مـی    ؛سراغم نیومده جمال هم ب

؟انصافی تا این حدکه همسایه باشیم و یه تک پا دیدنم نیاداما نا

ي از اون بــی خبــره بعــد دو مــا! و غضــب مــن خبــري نداشــت کســی از قهــر

کلــی ؛رو تــو خیــابون دیــدمچاپخانــه و و دغــل یکــی از کارگرهــاي جماعــت دور

ــرد بــ     ــروع ک ــیقش ش ــوي رف ــد و جل ــد از ه ذوق زده ش ــف و تمجی ــن، تعری م

تـک تـک بچـه هـا، بـه جمـال کـه رسـید         دادن آماره بی مقدمه شروع کرد ببعد 

اواخـر هرجـا مـی رفـتن بـا      رو دزدیـد تـا ایـن    خو قـاپ آقـا  : مکثی کرد و گفت

تو تمـوم معاملـه هـاي ریـز و درشـت ملـک و امـالك حضـور داشـت و          ؛هم بودن

ـ  ؛آقـا کـه رفـت   . کـرد ریـس مـی  کاراشو راسـت و  عمـل اومـد کـه تـو     ه کاشـف ب

. شم پرکردهو چپیکی از تیمچه ها یه مغازه واسش گذاشته 

عــد از اون ســینا خــان ب: بــا دلخــوري ادامــه داد. وضــع اون کجــا و ماهــا کجــا

؟  چــرا موقــع تقســیم غنیمــت غیبتــون زد؛همــه زحمتــی کــه براشــون کشــیدین

: خطــا بــه جمــال گفتــه بــودافشــار...مغــازه حــق شــما بــود نــه امثــال جمــال

بایــد ایــنرو مصــلحت و دوراندیشــی بــود ضــررده کــردن چاپخونــه عمــدي و از

گیـر بـود و   گرنه کارم نـزد چنـد تـا مثـل تـو و بـدتر از تـو       وعمل می کردمطور

. حاالها خالصی نداشتمحاال
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ایـن و اون  خونسرد بودم و هـیچ موقـع تحـت تـاثیر احساسـات حـب و بغـض        

یچـ خـوردم حـالمو از هـر   ضـربه شـدیدي کـه از جمـال    امـا  ؛قرار نمـی گـرفتم  

اشـکال نـداره   : وقـت خـداحافظی بـه نیمـا گفـتم     ؛رفیق بازي بود بهـم زد رفیق و

ــ ــد حقم ــاید گوشــه اي از درد   هالب ــم ش ــاه آخــرم ه ــوق دو ســه م و افشــار، حق

تونـو هـم   یعنـی حتـی حـق و حقـوق    : پرید تـو حرفمـو گفـت   . جمال رو دوا کنه

نگرفتین؟ 

معطــل نکــردم و راه افتــادم حــین دور شــدن صداشــو مــی شــنیدم کــه بــد و 

.کردبیراه نثارشون می

ــا      ــه ج ــا، هم ــتم کج ــی دونس ــا نم ــرم ام ــنم و ب ــتم بک ــت داش ــی ازدوس حت

روبـرو  فکـر . بیـزار بـودم  ،زاویه ي کـویري کـه زبردسـت بـه آنجـا پنـاه بـرد هـم        

ــذابم مــی  ــا جمــال ع ــا دلتنگــی خــرت و   ؛دادشــدن ب ــه دنی ــا ی ــراي همــین ب ب

بـراي همیشـه از اون   بـی سـر و صـدا    امو جمـع کـردم و دو سـه روز بعـد     هـ پرت

.محل رفتم تا مبادا چشمم به چشمش بیفته

زمســتون مثــل همــه ســالهاي دربــدري بــازم بهــم ســخت گذشــت و         

واســه درد دل کــردن یــاد آقــاي البــرز     ؛خونــه نشــینی بیشــتر عــذابم داد   

امـا چـون تـو یکـی دو سـال اخیـر نتونسـته        ضـعف مـی رفـت؛    و دلـم  می افتادم 

تـو همـون   . کـردم بودم دیدنـدش بـرم خجالـت مـی کشـیدم و مـدام دلـدل مـی        

هــم هــاي قــدیمی دوری حــوش خیــابون ظهیراالســالم هــم صــنفســالها حــول و 
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خریــد و فــروش مــواد اولیــه مشــغول و بقیــه هــم کــار ه جمــع شــده عــده اي بــ

ــی  ــاراتی م ــاپی و انتش ــردنچ ــار؛ک ــون ک ــه و بارش ــق گرفت ــود رون ــکه ب . و س

. مو امتحان کنمدیگه شانسداشت تا یه باروسوسه ورم

همـون جلسـه اول بــا ایـن فـرق کــه     انتشـارات بزرگـی رو نشـون کــردم و تـو     

بـا چنـد تـا    بـوده؛ و تخصـص چنـد سـاله ام همـین    اینبار از معدن نیومده و کـار 

سـابقه و سـنوات خـدمتیم بـی بـرو برگـرد       ه اشـاره اي بـ  سئوال و جـوا و تـک  

کــاري کــه از مــدتها قبــل بایــد . عنــوان ویراســتار امــا آزمایشــی جــذ شــدمه بــ

نـو بـا روزي یکـی    و یـه دسـتگاه ماشـین تحریـر    از یه دفتر نقلـی  . دادمانجام می

چــاپ بعــد از اظهــار : دو تــا مطلــب ارســالی از دفتــر مدیرکــه روش مــی نوشــت 

زدن ســـرعت و دقـــت، راههـــاي میـــانبر و دور.شـــروع کـــردم... نظـــر ادیتـــور

بـه مطالـب ارائـه شـده پرهیـز      از آسـیب  . لوحـه کـارم بـود   متدهاي قـدیمی سـر  

. بهتــري اســتفاده کــنميهــاجــایگزینکــردم و همیشــه ســعی داشــتم از مــی

رئـیس و روسـا از رو زرنگـی صداشـو در     امـا  . مشتري ها که خیلـی راضـی بـودن   

ــدیر  .نمــی آوردن ــا م ــم ب ــرد و دائ ــت ب ــدتی وق ــب اعتمادشــون م مســئول و جل

طــولی نکشــید تــا پــروژه هــاي بزرگتــري رو  . رفــتممــیاون کلنجــاربزرگتــر از

از ایــن رو.کورشــونو رفــع کــردم  از نقــاط هــم دســت گــرفتم و چنــد تــا    

گفـتن کـه   مـی صـراحتا  ومـی چرخیـد  کـام مبـارك شـون    تـو هردم زبون شون 

پیشــنهاد هــدایت یــه گــروه رو بهــم چنــد مــاه بعــد .رنکــارم رضــایت دااز رونــد

www.takbook.com



32

ــوقتــا راســتش اون؛دادن ــتســلط التــینزبــان ه ب ه زیــادي نداشــتم از ایــن رو ب

.دادمتن درهمکاري با مترجمی توانا و مطیع

ـ     گرفـت و بــا  مـی سـرعت مـورد اسـتقبال قـرار    ه اکثـر الگوهـاي پیشـنهادیم ب

ـ    اوقـاتی هـم جلـوي    ؛گشـت گـروهم افـزون مـی   ه بودجه خاص و نفراتـی مبـرز ب

بهرحـال مطالـب، مقـاالت و کتـب ویــرایش       . روي هـام مقاومـت مـی کردنــد   تنـد 

در. کـردم رد مـی شده ام اسم درکـرده و پیشـنهاد دیگـر انتشـارات را بـا تواضـع       

ســایه تــالش بــی وقفــه گــروه، ســرعت تغییــر و اصــالح محتــوا آنهــم بــا رضــایت 

سـرعتی بـاالتر   ؛روز هـم فراتـر مـی رفـت    باالي مشتري گاه از پانصـد صـفحه در  

جــا و معــروف اونویراســتار بــدین ترتیــب ســال بســر نیومــده ســر. از حــد نصــا

. پی درگذر بودندروزها و ماهها پی در. بین انتشارات مهم تهران شدم

ــ  ک اعضــاي واحــد پژوهشــی تحــت نظــرم بــه ده نفــر رســیده و هماهنــگ و ی

ــهپ ــا ارچ ــده ه ــی موای ــاده م ــدپی ــا   از.کردن ــه ت ــگاهی گرفت ــی دانش ــب فن کت

...رمان هاي چند صد صفحه اي بزرگانی چون

ــارم در ــر روزگ ــارغ از ه ــا گذشــته ف ــاس ب ــه اي درقی ــپريدغدغ ــش س آرام

ــود و گــوش شــیطان کــرشــدمــی ــا مــن ب ــدگی ب ــا اینکــه از . روي خــوش زن ب

؛فتــادمام مــیاهمســایگان جهنمــیتــا یــاد گــاه گــاه بــیامــا بیــزارم گفتــنش 

.رفتمن میوشسراسیمه سراغ

. تکاپو بودندکولیانی که مدام در
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ه بــخــود را تکنیکــالو حســا شــدهخســتگی ناپــذیر و کوشــشبــا تــالش

؛کــردنمــیمشــغله زیـاد ناخرســندش یی از ســطح مـدیریت رســانده و  تـوان بــاال 

ــا  ــار ام ــه ک ــتو يمحافظ ــدوحش ــکهآنن از دی ــابق از روي س ــماجت س ش س

اوامــري ؛کــردمــی عــتااطاز ناچــاري را بعضــی از اوامــر باالنشــین هــا و کاســته 

ه کــه بــیوضــعیت.ندشــدمــیو اصــالح نوشــته کســانیکه تحقیــرسانســورچــون 

.دادش میآزارشدت 

* * *

هســتم نــوه امیــد : عصـر تــو دفتــرم بــودم کـه پســر جــوانی وارد شــد و گفـت   

ــرز   ــاي الب ــري آق ــا بــ  . دخت ــیدم ت ــدمت رس ــدر  ه خ ــم پ ــم چهل ــزرگم مراس ب

.ماندگذاشت و منتظربالفاصله کارتی روي میز؛تون بکنمدعوت

از چنــد و چــون فــوت اســتاد جویــا شــدم و از ؛شــدنمــیمــاتم بــرده و بــاور

داننــده اي ؛رنجــی کــه ســالها بــدان دچارگردیــده بــود مطلــع شــدم گرفتــاري و

یافتـه و از قسـمت و بهـره خـود     ومـ که به توصیه هاي او مسـیر صـحیح زنـدگی   

. بـودم بـی خبـر  کـه از وي غفلـت کـرده و    شـد مـی هشت سـالی  ؛رضایت داشتم

اشـتم؛ یـاد د ه بـ رو هنوز اولـین برخـورد و صـحبت از تاریخچـه چـاپ و انـدرزش       

ــه    ــه خطــا ب ــتن توصــیه ایک ــی م ــه از؛نوشــتافشــارحت ــل نام دوســتان حام

...یدیمساعدت فرمااگر میسور است ،ارجمند بنده است

www.takbook.com



34

ــ دم در؛مراســم چهلــم وي شــرکت کــردیماتفــاق جمعــی از همکــاران دره ب

بـه مـن  موبـد بچـه اي بـا ایمـا و اشـاره مـدیرم      پسـر مسـجد ایسـتاده بـودم کـه     

ــت   ــد و گف ــک ش ــد    : نزدی ــانده و گفتن ــالم رس ــرز س ــانم الب ــا؛خ ــد ازلطف بع

.مراسم بمانید

رفـتم و جریـان رو پرسـیدم اظهـار بـی اطالعـی کـرد و بـا         موبـد با تـأنی نـزد   

محمــودي کیــه؟آقــاي پســره پرســید ؛کجــا بــدونممــن از: حــالی آشــفته گفــت

ــرزخــانم  ــد مــی .کارشــون دارنالب ــنم نشــونت دادم الب ــاردخــوام پیشــنهاد ک

.  هبهت بد

ــتم  ــان دادم وگف ــري تک ــتم   اوال : س ــا خ ــه اینجاه ــوم ب ــا مرح ــن ب ــتی م دوس

گیـریم یـک در هـزار تـو    سـوما  ؛دوما زن و بچه هاش منـو نمـی شناسـن   ؛نمیشه

تشــویش و نگرانــی ،ســوگواري چــرامیــون نمــی گــی اون وقــت راســت میگــی؛ 

. شما بی مورده

. آشو گشتواقع ه بدلم اما دو سکوت کردیم هر

ن وشـ اسـتقبال ه بـ ؛سـالی سررسـیدند  خلوت که شد پسـرك بـا خـانم میـان    

ــس از ــه و پ ــتم رفت ــالمتی گف ــلیت و سرس ــده  : تس ــردن بن ــاي البرزگ ــا آق جن

هـم هـیچم ولـی موفقیـت هـاي معنـویم رو همیشـه        هنـوز ؛خیلی حـق داشـتند  

خـورم کـه چـرا مـدتی     افسـوس مـی  ؛دونـم ن مـی ومرهون پند و اندرزهاي ایشـ 

.از محضرشون غافل شدم
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ــکر  ــد از تش ــز بع ــت وي نی ــارف گف ــر  : و تع ــال زج ــت س ــدرم هش ــیدپ ؛کش

دائـم بسـتري، سـکته مغـزي قـدرت حرکـت       و همش تـو راه خونـه و بیمارسـتان    

افسـرده تـر   ریخـت و مـی مـدام اشـک  ؛که هـیچ تکلمـش هـم ازش گرفتـه بـود     

بـا هـزار زحمـت برامـون یـه      شـد مـی اون وقتـا تـا حالشـون مسـاعد     . گشتمی

تــا بـریم ســراغش، متوجـه چهــره متعجـب و درهــم مـن شــد و     گفـت اسـم مــی  

اونــم فقــط بــا مــدتها . بودیــدشــما نظــرش مــددرســت حــدس زدیــد : ادامــه داد

ه متاســفانه بــکــردیم امــا وررو زیــرو تمــوم کتابفروشــی هــاتــون اســم کوچــک 

کــه تــا هفتــه پــیش کــه پســرم بطــور اتفــاقی بــه مغــازه پــدر ؛ی نرســیدیمیجــا

توسط آقاي بصیري اداره میشـه میـره و اونجـا البـالي نوشـته هـا یـه اسـم گیـر         

.ره و بقیه ماجرا، خالصه قسمت نبود تا خواسته شونو برآورده کنیمامی

هسـت  مقـدور اگـه براتـون   : ن دعـوتم کـرد و گفـت   وشـ با دادن آدرس منـزل 

.فردا شب جهت صرف شام تشریف بیارید

؛بیارمتا خواستم تعارف کنم و عذر

. رو هم تحویل بگیریدبسته امانتی پدرضمنا:پیشی کرد و ادامه داد

از همکــارام جــدا شــدم و تصــمیم گــرفتم .نــاگزیر بــه چشــمی بســنده کــردم

بیـارم  درضـیه سـر  نمـی تونسـتم از ق  . طـوالنی تـا خونـه رو پیـاده بـرم     نسبتاراه 

بســته امــانتی آنهــم از طــرف البــرز؟ شــاید بــا تجدیــد دیــدار تــو روزهــاي آخــر  

و برسـم یادگـاري و ایـن دسـت     شـد مـی زندگیش نقش مـن بـراي وي پررنگتـر    
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ــ  ــا ب ــا ی ــم، کت ــرض انگشــتري مــیه روال قل ــا آنقــدر؛دادف ــالم ام مصــرانه دنب

گشــتن بــراي تحویــل یــه یادگــاري بــرام عجیــب و نگــران کننــده بــود و         

.نمی اومددردلشوره اي که داشتم با شادي و شعف جور

عجلــه، خصــلت بــدي کــه همیشــه ي روزگــار دچــارش بــودم و اغلــب         

کنجکــاوي تــا ســپیده اون شــب از. کــردبــه شکســت مــیتصــمیم هــامو منجــر

امـا تـه قضـیه همچنـان بـرام      ؛بـه یقـین رسـیدم   و صبح به همه چیز شک کردم 

جــام غلــت زدم و کــی تــواز فــرط ســردرد و درمانــدگی کــی تــا. آلــود مانــدراز

غـرو کـه   ؛رو هـم تـو بازارچـه خـوردم    عاقبت پناه بردم حمـام عمـومی و ناهـار   

.راهی شدمکشیده مرتب و اتو،شد با چند شاخه میخک سفید

دیگـه هـم مهمـون اعیـان و     از مـن چنـد نفـر   خوشبختانه تنها نبـودم و غیـر  

تـازه وارد بـود و بـرام سـر    بـه مـن  تـا یـه مـدت چشـم همـه      ؛دم کلفت داشـتند 

ــد  ــی جنبوندنـ ــر، . مـ ــه همسـ ــراهیم   بـ ــه همـ ــون کـ ــران و دامادهاشـ دختـ

.آوردم و نشستمکردند تسلیت گفتم و باالخره یه جایه دنج گیرمی

.نداشتبنده خدا پسر؛اومدآ دریکی از حدسام درست ازدم در

ــالم از       ــاطرآوردم و ح ــز بخ ــو تبری ــیش ت ــالها پ ــرد رو س ــم پیرم ــر مراس نظی

ـ   مراسـم شـبیه   .ن بهـم خـورد  واصـطالح رئالیسـتی شـ   ه حاالت و رفتار تصـنعی ب

ــود اال ــز ب ــ همــه چی ــت شــام دو ب ــا وق ــاهیم ه ســوگواري، ت ــچ وگ ــچ پ دو آروم پ

خـارج از نزاکـت یـه    خـوابی دیشـب و رفتـار   سـردرد و بـی  . کردنـد وکـر مـی  هر
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شــامنفیــرو دنبــال راه فــرار بــودم کــه الفــه ام کــرده کمشــت یــاجوج و مــاجوج 

خونــه هــاي اگــه میــز، حــاالیــه ربعــی طــول کشــید تــا بــرن ســر.نواختــه شــد

صـدا درمیومـد امـا دریـغ از    همـه جونشـون   کوفتی شون بودن موقـع خـوردن از  

دوسـت داشـتم بابـت اطـواري کـه از هرکـدوم سـر       . یک جرینـگ کاسـه بشـقا   

ــی ــنم   م ــون ک ــی مهمونش ــس گردن ــه پ ــه ی ــر ؛زن ــدامت از س ــان      و روي ن میزب

. دم پختک بی تکلف خودمه صد رحمت ب... می بارید

ــ   ــا ب ــه مهمانه ــس از بدرق ــه    ه پ ــه کتابخان ــزرگش ب ــر ب ــر و دخت ــاق همس اتف

و درگرفــت بینشــانناپســند مهمانهــا رفتــارتعاتــب ســرقــدري ؛پیرمــرد رفتــیم

.ختم به خیرگشتمنوساطتتعاقبت با 

کلیــد بطــور ماهرانــه اي کنــار . بــاالخره جعبــه قفــل شــده را تحویــل گــرفتم

. کمتــر از مــن نبــوداونــا نیــز بنــابراین کنجکــاوي ؛شــده بــودجعبــه الك و مهــر

.لـذا اجـازه گرفتـه و بـازش کـردم     ؛راحـت کـنم  نو وکرد تـا خیالشـ  اد حکم می

.طرف صانعینم ازاوچند جلد کتا خطی 

.دفترچه جیبی مندرسی هم الي آندوحکمت و حفظ االسرار، 

ــا مشــاهده محتویــات  ــا آســودگی  هــرجعبــهب ــد و دختــر ب دو تبســمی کردن

!! همین فقط : خیال گفت

بـاطن،  وظـاهر : گفـتم با چهـره اي متـأثر از فـوت اسـتاد سـري تکـان دادم و      

ــه؛رســهبدســتم مــیمهــم اینکــه توســط آن بزرگــوار در،بنــابراین مایــه مباهات
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اینکـه کلـی وقـت گذاشـته بـودین      از؛تـون سپاسـگزارم  تمـام زحمـات  هرحال از

... شرمنده ام؛بودینمن سرگردان دنبالمدتها و

خســته و وقــت دیــر. ادامــه داشــت و بــاالخره بیــرون زدمتعارفــات تــا دم در

خـوابی هـاي شـب قبـل مجـال ورانـداز       واسـطه بـی  ه خونه رسیدم و بـ ه هالك ب

فــرداي اون روز تمــوم مــدت بــا فکــري . هــوش رفــتمو ازپیــدا نکــردم کتابهــا رو 

حـس غریبـی   . کنجکـاوي غـش رفـت   دلـم از صـد بـار  آشفته و مغشوش تا عصـر 

ــود    ــه ب ــزه ام بیگان ــا غری ــده و ب ــارش نش ــت دچ ــه هیچوق ــت ک ــودم خجال ؛ از خ

غلیـان  بـراي کـاوش و تفحـص    وجـودم  تـو  میـل و اشـتیاقی کـه    ازمی کشـیدم؛ 

ـ ؛کرده و مـی جوشـید   ـ از بلنـدي سـقوط کـرده و   سـاعت انگـار  ه دم ب ـ دل ريم ه

ـ  این رفتار از؛می ریخت گرفتـه و  دردسـر خـو  زنـدگی سـخت و پـر   ه کسی کـه ب

راسـت  ه یـ همیشـه رسـیدم و  از زودتـر بـا ایـن حـال    .بعید بـود ؛شکایتی نداشت

ــا. رفــتم سراغشــون و تمــوم شــب رو ســروکله زدم  صــفحه اول دفترچــه چنــد ت

: خط صانعی و تو صفحه دوم هم نوشته شده بوده هامش نویسی کمرنگ ب

حفاظت و مرمت کتب خطی

ــن1 ــذي فـ ــی آثارکاغـ ــرم،شناسـ ــتوچـ ــاملپوسـ ــوادشـ روش و ،مـ

.آسیب هاي شیمیایی و فیزیکی

.اجراي روشهاي علمی ضدعفونی، اسید و لکه زدایی2

.چاپ سنگی و اسناد تاریخی،مرمت کتب خطی3
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ــ ــام وي درصــفحه اوله ب اســمی از نویســنده و شــارحش ،جــز توضــیحات و ن

ـ  ؛خوردچشم نمیه ب تمـوم مطالـب منـدرج دفتـر    .خـط وي نبـود  ه چون بقیـه ب

ــ  ــا محمــود صــحاف و  خالصــه اي از تخصــص صــانعی و ه چهــل صــفحه اي ب آق

مطلـب  ونـم سرسـري و سـطحی خونـدم یـا واقعـا      نمـی د . اشاره داشتنوعی من 

نـده  وچـون هیچـی دسـتگیرم نشـده و والـه و دمـغ دو سـاعت م       ؛خاصی نداشـت 

.  غنیمت شمرده و خوابیدموصبح ره ب

راه چیــزي و ســرکــرده تــا کــارمو زودتــر از همیشــه تعطیــل راغــب و بــی

خوردم و تصـمیم گـرفتم اینبـار بـا تأمـل و وسـواس بیشـتري بخـونم تـا بلکـه از           

ــن دو. بیــارمشــون ســردرماهیــت ــد  از دل ای ــا و اون دفترچــه چــی رو بای کت

ــدم  ــی فهمی ــت   ؛م ــی داش ــه لزوم ــانعیچ ــاص ــت  این ــایه و دوس ــزد همس رو ن

ـ  ومـاه م یکـی دو . امانـت بـذاره  ه ش البرز باقدیمی شمـدام کنـار  ،فـوتش ه نـده ب

پـس پـیچش ایـن قضـیه بـی قاعـده نبـود و اونـو اتفـاق          ؛خودم نداده بودم چرا ب

.کردمی م ازمان بیشتر جريمرور؛ساده اي نمی دونستم

ــب و شــاخص   ــا اونجــا کــه تونســتم از نکــات جال ــیت ــا اول ــت برداشــتم و ب ن

نـاگزیر  ؛نشـد امـا چیـزي عایـدم    . کـردم رووهـم زیـر  شـو احتیاط جلـد چرمـی  

ــتم  ــی رف ــه.ســراغ دوم ــرااي مجموع ــانیف ــی و آرم ــه واقع ــهک مشــکالت جامع

ــا زیرکــی ــمــدرن آینــده را ب ــب افســانه ب ــه در قال . کــردفــرد القــاء مــیه ماهران
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بـا جـدال  کـه در بزهکـاري  وبیکـاري، فسـاد  فقـر، بـا  گریبـان ه دست بجامعه اي 

.گردیدپیروز میدان میثروت و غرور زیبایی ظاهري،

ــی و مقایســه شاخصــها واز  هــیچ وجــه تشــابهی ،هــامدیگــر یادداشــتردزن

ـ این حـال بـازم تردیـد داشـتم و حـس دو     بینشون پیدا نکردم با شـک درونـم   ه ب

دسـت از تـالش برنـدار   : گفـت مـی ؛گرفـت بـرام تصـمیم مـی   بدون هیچ اجباري

مطمــئن بــاش کــه بهــم ربــط دارن ؛کــنمحصــور و مقیــدو خودتــو تــا آخــرش

ي کــه همیشــه ناخوشــایندحــس ؛رو بهــت بــدنلزومــی نداشــت تــا اونــاوگرنــه 

بالهـــت تمــوم ماجراهــا وجـــه دیگــرم بــا     تــو  حــق بــا اون بــود و غالـــب،    

؛چـه عـرض کـنم   خواسـته کـه   ن و دلوبـا جـ  تـا  شـد مـی اش مجبورمعصومانه

. هپذیراوامر وجه غالب رو ب

همچنــان درگیــر گذشــت و بــدون کــوچکترین ســرنخی ده روز از مــاجرا مــی

و سـبک نگـارش دفترچـه مجـابم کـرد تـا یـه بـارم کـه شـده مطالـب            طرز. بودم

شــانس و اقبــال ربــط داشــت کــه مــن از ه البــد بــازم بــ. شــو دوره کــنمتکــراري

ـ   .ابتدا بویی از اون نبرده و بی بهـره بـودم   شـده  موبـد دامـن  ه از ناچـاري دسـت ب

راستی کارشناس کتب خطی سراغ نداري؟ : پوشیده ازش پرسیدمو سر

،...منــوچهري پاســاژتـو : بـی تفــاوت عمـوي نــاتنی شــو معرفـی کــرد وگفــت   

ــا نچســبه، ولــی ؛ آوردگیــررو نمیشــه کســیاز اون بهتــر. آنتیــک جــم مــنش ب
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ــا ؛کنــهمــینمیشــه و ردشهرکســی دمخــور ــانی باهــاش رابطــه آنکــهم چن

چطور مگه؟ملول می کنه؛ یکی رواون منمعاشرت با ؛نداریم

ــتم   ــی خواس ــمدروغ نم ــور ؛بگ ــی مجب ــردمول ــوا دادمک ــه  : و ج ــیقم ی رف

ی خـوام ببیـنم   مـ ؛مبفروشـ بهـم رو زده تـا بـراش    ،پول الزمـه ؛دارهخطی نفیس 

.یا نهبکنم میشه براش کاري 

.پی شو نگرفتهم دیگه وبرو پیش اونفقط گفت 

ــرو ــه  غ ــررفتم خون ــه س ــا ی ــتن کتابه ــه برداش ــی  و واس ــی معطل ــم ب بعدش

بــا ایــن وجــود بــراي ؛دیــدممغــازه شــو مــیاز دور،خودمــو رســوندم منــوچهري

. پاساژ هم جویا شدمصراف سرپیرمرد رفع وسواس، ازاطمینان و

،هکتـب و اسـناد خطیـ   خـداي جـم مـنش   اسـتاد  : مغازه اش گفـت ه با اشاره ب

یـا  بـرنش  یـا میـان مـی   واسـه کارشناسـی   ، قـدمت و قیمـت  تعیـین  تـو  ویـژه ه ب

دارهـا رو مـیگم حـاال چـه     مجموعـه اونـا میـان سـراغش،    و میشن قطارچند نفر

و اننوشـته هـا و کتـب سلسـه سـلجوقی     از ... چـه شخصـی هـاش   جماعت دولتی 

نباشـه  اغـراق  بـه اینـور رو   هدررفتـ ملعـون  کـه از دسـت هالکوخـان    حسن صباح 

گذرونـده  یـا تـو کتابخونـه مرکـزي     عمرشـو  بیشـتر  یا دیده یا ببینه مـی شناسـه؛   

...لندنوآتن،پاریسیا تو 

ــا اســم ؛اش شــدم و خودمــو معرفــی کــردممغــازه وارد  ــدت ــا موب رو شــنید پ

ــ   ــت و ب ــویلم گرف ــی تح ــد و کل ــ ه ش ــرادرزاده اش ب ــرام ب ــ ه احت ــت دیگ ه ايوق
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دقــت ورانــدازکرد و بــا ه بــ؛زیــرذره بــیننوبــت بــرد ه رو بــکتابهــا.موکـول نکــرد 

ـ   االسرارحفظ : صراحت گفت ـ   ه پنجاه سـاله اسـت ب سـال هـزار  ه عبـارتی دقیـق ب

ــده   و ــته ش ــی نوش ــود و دو شمس ــت و ن ــومن،  ؛دویس ــد ت ــتارزش سیص حکم

بیـارم امـا میشـه تخمـین زد چیـزي      شـو بـرات در  ابجدي نداره تـا تـاریخ دقیـق   

اونم دویسـت و پنجـاه تـومن، دفترچـه حکایـت نیسـت بلکـه ذکـر        ،همون حدود

شــاید قیمــت ،اشــاره مــی کنــه بــه یــه عمــر تــالش و تجربــه کســی تخصصــه و

. ارزشهمنتها با؛نداشته باشه

کـه  مبلغـی نـاچیز  ؛شـد مـی و پنجاه تومن، معادل دو مـاه حقـوق مـن    پانصد

. و نداشترارزش اون همه دست بدست شدن

ــا هــامش نویســی  : وگفــتمتشــکرکردم  تــو صــفحه اول ایــن دفترچــه چنــد ت

نـور بـدون اینکـه جـوابی بـده زیـر     نظرتون قابل تعمـق هسـتند یـا نـه؟    ه ب؛شده

ایـن  : گرفت و با ذره بین چشـمی مـدتی بـه نوشـته هـا خیـره شـد و جـوا داد        

راســتش ؛انــدجــور پیغــام ه یــ؛نیســتننثــرمطمئنــا جمــالت کوتــاه و پراکنــده 

.برمبرام نمونده تا کلنجارمنکه حوصله اي

؛وکـه اریـب و درهـم نوشـته شـده بـود      رسپس ساکت مونـد و جمـالت دفتـر   

سـر آخـر ؛مکثـی طـوالنی کـرد و سـراغ بعـدي رفـت      بـار چرخوند و هـر چند بار

یه؟چتون اسم: نگاهی بهم کرد و پرسیدبا دیده ظنزیر چشمی 

. دستپاچه جوا دادمه گرفتصورت گربا گلو و قلبم اومد تو

www.takbook.com



43

ــار ــرکشــتهپیرک ــد و دفترچــه از : و آهســته بســت و گفــتدفت ــن دو مجل ای

کـنم  مـی توصـیه بنـابراین اکیـدا  ؛فکـرت بـوده بهـت رسـیده    ه کسی که خیلی ب

حفـظ شـون کـن و بـا دقـت بخـون چـون کلـی         .ییبیـا شـون در فـروش از فکـر 

متوجـه  . منتهـا همـه بـا کنایـه و شـبهه معنـی اصـلی       ؛دارهبرات حرف و حـدیث  

؟ میگمچی کنیمیشی؟ درك می

.بله شک داري گفتم

آره؟. آگاههگویا از هوش و ذکاوت تورمزهااین ه نویسند: ادامه داد

ــتم   ــردم وگف ــذرخواهی ک ــر  : ع ــا دو نف ــون اون ــون کالمت ــردو  می ــودن و ه ب

ذکاوتم پرسیدین چی بگم؛ بگم آره؟ازضمنا شما، ه دادن بوعمرشون

بگــم یــا بهتــرییرمزگــذاري و رمزگشــابهرحــال بایــد بــا فراینــد : جــوا داد

.زیاد هم نباید پیچیده باشن؛ی آشنا بشینشانه شناس

.هاج و واج با حالی افسرده و ملتمسانه نگاهش می کردم

ه ی هــا از طــرف یــیگــوگزیــده یــا بهتــره بگــم هــا ایــن واژه : ندیــد وگفــتخ

ــره، ــی از  نف ــط یک ــی فق ــر اونیعن ــادو نف ــته رو این ــرات نوش ــونی از  ؛ب ــه بت اگ

شـاه  کـار تمومـه چـون بـه     کنـی  ش بـاز بیـاري و  درسر،اولییکی شون ترجیحا

. جنبه مفهومی دارنبیشتر در ضمن ؛رسیمیه هاي بعدي واژکلید

ــن ــجــز خــودت کســی از اینهــا ســردر چــون ؛وري نگــام نکــنطــای ؛رهانمی

ـ     جوره فکرکن ی خالصـه سـعی   ؛هجـاي بنـد  ه بازیه با این تفـاوت کـه تـه مـاجرا ب
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پـس سـفت   ؛دونـه شـاید موفـق شـدي    کسـی چـه مـی   ؛کن بفهمی و عمل کنی

. سیامکحتی ؛و به هیچکس هم چیزي نگوشون دارنگه

چنـد بـار بـا سـماجت خـواهش      ؛کـرد احتـرام داشـت بیـرونم مـی    عـزت و  با 

ـ   بـا .امـا چشـم و دلـش سـیر بـود     ؛کردم تـا وجهـی ازم بگیـره    ه اینکـه بـدخلق ب

دگرگـون کـه   : وقـت خـداحافظی بـا چهـره اي متبسـم گفـت      امـا  رسـید  مینظر

.بزنسربه منشدي 

* * *

ـ   رعایـت عهـد و قـرار   مـی کـردم؛  شروعباید کجاي ماجرازا ه از بـا کمـک ن

ــحالی ــدن خوش ــمحل و درطلبی ــو مض ــرش   م ــه آخ ــادآوري جمل ــال ی ــین ح ع

ــمم و  ــی مص ــدوارم م ــردامی ــی. ک ــط  نم ــت خ ــم دس ــا  گ ــت؛ ام ــاجوري داش ن

ــدنش ســخت  ــودو ثقیــل خون ــا ؛ب ــد ت ــا همــونجــزم در اوم ــامش جمــالت ی ه

الي جلـــد رومهرســـه بعـــد ؛رونویســـی بکـــنمنویســـی هـــاي صـــفحه اول رو 

شـدم؛ بـا ایـن    هرچـی مـی خونـدم بیشـتر منـگ مـی      .اثاثیه ام جاسـازي کـردم  

م و بـر اونـا رفـت و بـه نـوعی از اوضـاع دور     تمـوم حواسـم پـی   از همون روز حال 

. غافل شدم
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...به هفت رکن باشد نه زیاده و نه کم ... 

چهارصدوشصتوچهاریکصدوبیستویکودویستوشصتوچهار

زمملوکیت بفرازستبربستگی

رطیب فنانازغبنغدوغدار

وچهل بجمله اموردویست6وقوفدویستونودودو

نشیدواخواهبجفاجف مانستندي نه 

شِِّکرصبردارصبارسازتاحصرمت

ــ ت مـــزد 2015.1512.142012. 15121285. 14129ارکـــان اســـت چنـــین   ه بـ

. آنهم درثبت

ــی  ــات عرب ــب لغ ــودغال ــد روز؛ب ــس از چن ــ پ ــارو ب ــازه تونســتم نوشــته ه ه ت

ـ .کـنم بترتیب اولویت ذکر شـده فهرسـت    خـودي خـود معنـی دار امـا کنـار و      ه ب

جملـه  حقیقـت خـط الـرأس فرضـی هـر     در،هم بـی مسـمی و بـی معنـی    قرین 

. شـد مـی رکـن بعـدي منتهـی   بـه  قـول نویسـنده   ه صورت اریب به جمله یا بـ ه ب

ــر   ــی پ ــدي کوچــک ول ــه و بن ــزقطع ــ  .مغ ــرا ب ــه چ ــردم ک ــی ک ــوله درك نم ق

هـردوي اونـا بـا اینکـه باهـام مهربـون بـودن        ؛جم مـنش بـه بـازي گرفتـه شـدم     

ببخشـه  چیـزي بهـم   مـی خواسـت   اگـه  . سرم نمـی ذاشـتن  ه بولی هیچوقت سر

.اون حوصله اینکارا رو نداشتپیچیده و درهم، اصالچرا اینقدر
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سـربازها رو  جایی خونده بودم کـه یونـانی هـا بـه هنگـام جنـگ مـوي سـر        ه ی

ــا خــالکوبی مــیســرروي مــی تراشــیدن و نقشــه و رمــوز جنگــی رو  ؛کــردناون

از ؛شـد مـی خـودي خـود اسـتتار    ه کـرده و بـ  پس از مدتی موي سرشـون رشـد  

، نقشـه هـا بـا تراشـیدن مجـدد مـوي سـر       ؛کـردن ن دشـمن کـه عبـور مـی    ومی

ـ     . شـد میقابل رویت  روش یونانیهـا بـراي کسـی    ه رسـیدن بـه مـاترك مجهـول ب

.نظر میومده مضحک ب؛توقعی نداشتمکه مثل من 

مراســـم یـــاد عـــدم حضـــور بچـــه هـــاي صـــانعی افتـــادم کـــه حتـــی در 

ــاك ــد  خ ــرکت نکردن ــم ش ــپاریش ه ــه اي   .س ــداقل هفت ــیتهاي ح ــویض وص تع

. هیچی به هیچیسراما آخر؛یکبار وي بی دلیل نبود

ـ  م درومیـراث بــراي فرزنـدانی گســتاخ کـه هرکــد    و ده اومــبــاره دامـن زنــی ب

هـــم هـــاي منفـــی گـــوي ســـبقت ازخصیصـــه رذالـــت و دیگـــردرجملگـــی 

ــد ــود ارســال و   رفتــار. مــی ربودن ــا کــارش شــده ب مرمــوز جمــال هــم کــه آخری

ــ ــن دســت ه دریافــت دم ب همــه و همــه ســبب ،ســاعت تلگــراف و مســائلی از ای

هیچوجــه امانــت دســت بدســت شــده ایــن دو پیرمــرد محتــرم ه تــا بــ؛شــدمــی

. دست از دنیا شسته رو سرسري نگیرم

ــد ــیش اصــرار داشــت ازموب ــت پ ــد وق ــا در؛چن طــرح و توســعه انتشــارات ت

فعالیــت بیشــتري کــرده و از طرفــی تــو انتخابــات قریــب الوقــوع هئیــت مــدیره  

هـم داشـت یکـی از اونـا،     هچنـد دلیـل دیگـ   شاصـرار و پافشـاری  . شـم هم نـامزد 
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ــن از   ــا م ــوه اش ب ــواهر بی ــی ازدواج خ ــث داغ و علن ــا  بح ــه ج ــی خبرهم ــه ب ک

.زبونا افتاده و قوت گرفته بودتو شرکت سر،يتوسط اطرافیان و

ی محســـو یرســـواازدواج اون وقتـــا ناپســـند و یجـــوررفـــتن ســـنبـــاال

بــا همــه اینــا هــیچ ؛چــه جنســی باشــیازکــهکــردفرقــی هــم نمــی؛شــدمــی

ــتیم  ــم نداشـ ــا هـ ــبتی بـ ــه  ؛مناسـ ــه یـ ــر بـ ــتر از همسـ ــناس اون بیشـ کارشـ

ــه  . داشــتنیــازخــانواده آســیب شــناس شــریک افســردگی هــاي ناشــی از تجرب

ـ     ـ   کنـار، شـکایت   ه تلـخ زنـدگی نافرجـام وي ب از ســاعتش ه و درگیـري هـاي دم ب

رفتـار  ؛شـد مـی منتفـی  هبرگردانـدن دختـرش هـم اگـ    همسر مقـیم خـارج سـر   

ــالف وي  ــایند و اجـ ــویژهناخوشـ ــاد از  بـ ــا انتقـ ــرکت یـ ــدیران شـ ــان مـ درمیـ

گــاه ســیگار، نــزدن کــراوات و گــاه بــیی تــرین عــادات مــن مثــل کشــیدن یــجز

. اونـم بـراي مـن نـوعی غیرقابـل تحمـل بـود       ،نبستن دسـتمال گـردن و امثـالهم   

.مصداق می یافتداشت هیچی نشده گربه دم حجله بود که مثل 

کــم کــم عــوارض انتشــارات اونــم قبــل از طــرح و توســعه ســامانی بــی ســرو

ــا هئیــت مــدیرهاز اعضــاي نفــرســه . دادمــین ونشــشــوخود بــدون مشــورت ب

ــاهر  ــران و ظ ــادیگ ــري   ه ب ــام گی ــد انتق ــداز قص ــد و موب ــتعفا دادن ــوم اس تم

بیگــاري پشــت بیگــاري، ،مســئولیت شــون افتــاد گــردن مــن و یکــی از همکــارام

ادامـه همکـاري بـا اونـا     ه بـ ؛شـد مـی واسه همین اگه قضـیه ازدواج هـم منتفـی    

. زیاد خوش بین نبودم
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ــن در  ــت و ت ــدادن دوري از مزاوج ــهن ــته  ب ــت ناخجس ــد و بس ــرو بن سراس

ــرام در  ــت و اب ــدگی و مقاوم ــی آن زن ــاري تحمیل ــال پافش ــدقب ــ،موب ــوان ه ب عن

ــر     ــه دیگ ــالی مســتعفیان و ب ــول پســتهاي خ ــراي قب ــده شــرکت ب ســهامدار عم

خدعــه هـــا و جرگــه آنهــا علیـــه دســته اي دیگــر، تمــام      ه ســخن ورود بــ  

ــريسیاســی ــگ ــایی ههای ــی خواســتند  مافی ــه م ــا ک ــآنه ــدرتیه ب ــق ق درمطل

را نقـش  ل شـوند یبـد شرکت و حتـی فراتـر از آن در اتحادیـه هـم صـنفان نیـز ت      

توصــیه هــاي کــه بــهشــدمــیآن ســینا مــانع ازواقعیــت پــذیري. آ کــردبــر

؛بـا دیگـران ادامـه داده و عمـل کنـد     مـدارا و تسـامح  کالن سال کـویر مبنـی بـر   

آن ســـالهاکجــاي دنیـــاي پیرامــونش برســـم دوران عیــاران و اقلـــش ماننــد     

.کردتصمیمش همچنان استوار بود و ایستادگی میدرلذا؛شباهت داشت

ـ    عاقبـت اوضـاع دشــوار و   .تلخـی هــایش دامـن مـی زد   کـام ه تصـمیمی کـه ب

بـا  طبـع نیکـوي وي   بـویژه و چشـمگیر ، برجسـته خـدمات  آن همـه  ضیق بـرغم  

ــد  ــی نداشــتگرچــه حــاکم اوضــاع نابســامانی . انفصــالش خــتم گردی ــا ؛دوام ام

ــود روي دهــد   ــایع تلخــی کــه از پــس آن ممکــن ب ؛اســتعفاي مصــلحتی او از وق

آرامـش از دسـت رفتـه مجموعـه اي کـه تعـدادي از آنجـا        وکـرد جلوگیري مـی 

ــاز مــیمــیروزي طلــب ــد را ب ــدکردن ــار. گردان ســلیم دســتخوش دگــر عیــارب

بـا ایـن توفیرکـه هیچگـاه پشـت سـرش حـرف        . شده وکنج نشین گردیـد حوادث

. ششدر ماندگی کار هرکس نبوددر. گذاشتنمیباقی
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همــه ؛آوردنو همکــارام از جــاش در پاشــنه دراز مــاجرا چنــد روز بعــد  

شـما شـیطونو لعنـت    ؛زدنمـی مأموریـت داشـتن و مشـابه هـم حـرف     یییجورا

مگـه زن قحطیـه خـو    ؛بابـا حـاال یـه چیـزي گفتـین و شـنیدین      ؛کن و برگـرد 

ــر ــا از؛نگی ــین افســانه خــانم هــم  آق ــموقعیکــه رفت ــادشــرکت نه ب بهرحــال ؛می

... و هســتنارتقــاي شــما فکــره بــهــم فقــط موبــدقــاي آهــا گذشــته و گذشــته

نیومــدي هــم نیــا جــاي تحفــه اي : حتــی آقــا رحمــان آبــدار هــم اومــد و گفــت 

ــا؛نیســت ــتخوش ــردك راحــت شــدي  بحال ــاي م ــه از شــنیدن دري وري ه ؛ک

 سرنوشـت سرنبشـت  ؛بـرن رو دسـت مـی  هیبـت  همـت و  رو با ایـن همـه   شما

.غمت نباشه،قبل مقدرههمه از

هیجــدههــایش از گــاه برگشــتنرفتنهــا و بــیجمــع ســالهاي اجبــاري و زود

ــا ســایه خــود مغلــو و اینبــار  ؛گذشــتمــی ــاز هــم در هنگامــه و معرکــه ب از ب

.تأسی به دیگران بیش از پیش بیزار

شـون  چالـه ها دامهـاي دمـدمی مـزاج و    موبـد و افشـار خواستم از امثـال  می

ــ ــمدوره ب ــ ؛باش ــو رو ب ــرمن ک ــول خ ــدازم ه غ ــون بن ــردن خودش ــاحل و گ س

ــه . دنجــی گیــر بیــارم و آواز مرغــی بشــنوم  ــامرد مثــل ســابق ن محتــاج مــرد و ن

بــه چیــزي تعلــق خــاطر نداشــتم تــو یــه آن چــون ، خوارســار و ذلیــلبــودم نــه 

ـ   تصمیم گرفتم و  همـراه یـه سـاك کوچـک برداشـتم و کرایـه       ه تکـه کاغـذم رو ب

. سه ماه رو پیشکی دادم و راهی جنو شدم

www.takbook.com



50

ــود   ــار ب ــدر و شــهرهاي اون دی ــه بن ــیلم ب ــنم صــبحها  ؛م دوســت داشــتم ببی

ــی ــ م ــتم و س ــییرگش ــردمم ــم ؛ک ــبها ه ــتگیش ــو خس ــو ت ــها درم اتوبوس

گفــتن .بندرلنگــه، بنــدرخمیر، بنــدرعباس، مینــا، جاســک، چابهــار.کــردممــی

ــه   ــر ایران ــواتر آخ ــیج گ ــونم  ،خل ــه بم ــرم ک ــتم می ــخت . گف ــار س ــرو روزگ جب

ــ ــو    ی اشتحمیل ــی ت ــا حت ــه ج ــنهم ــه ای ــم گوش ــوله ــتن ــا ؛ه داش از تنه

مســافرخانه اش اتــاقی نصــیبم شــد و بعــد از مــدتها کــم خــوابی و تــن خســتگی 

. مدهوش شدم

ـ    مختار صـافی و صـداقت   . نـوعی غریـب بـود   ه بیگ صـاحب مسـافرخانه هـم ب

ـ     ووي ر . حـس کـرد  شـد مـی وضـوح  ه از رفتار و سـکنات و طـرز حـرف زدنـش ب

ــم   ــزي بپرس ــنم و ازش چی ــارتی بک ــه جس ــدون اینک ــراوده و  ؛ب ــا م ــاید از ب ش

ومعاشرت بیشـتر، تـو چشـام زل زد و سرگذشـت تلـخ وکوتـاه مـوطن اصـلیش ر        

. خالصه و مجمل بیان کرد

ســال هیجــده تویــه کــش ؛بچــه لــب خــط شــوش تهــران هســتم: گفــتمــی

ــزاع دســته     ــه ن ــه ی ــا بچــه هــاي شــترخون کــارمون کشــید ب مکــش ناموســی ب

بگیـر و  تـو  . شـدن از اونـا ناکـار  آبجـیم از مـا و دو نفـر   جمعی، دسـت آخـر پسـر   

کـژروي هـاي ایـن و اونـم     پا شد همـه ناسـازي هـا و خالفهـا حتـی     ه ببندي که ب

ــاي مــا  خــو اون وقتــا از رو جــوونی و . تلپــی آوار کــردن رو ســرمو و نوشــتن پ

بلغـور ؛گفـتم گـرفتم و یـه ریـز اونیکـه نبایسـت مـی      نمـی دهن ه جاهلی زبون ب
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ن رو سـرما و  واسـه همـین هرچـی کاسـه کـوزه بـود عاقبـت شـیکوند        .کـردم می

تـا  . ونمـ فروختنهـم یییجـورا البـت  ؛ی کـه عـر نـی انـداخت    یمـون جـا  بردن

ــتیم باقیشــو          ــه مــرام داش ــون یــه نم ــبس کشــیدم و چ ــال ســی و دو ح س

. فرستادنمون تبعید

گرفتـار بـار اومـده و ایـن  خـودش میـاد مـی بینـه دوران تبعیـد سـر      ه وقتی ب

یت داشــتایـه دنیـا رضـ   سـنی اش ازگـواتر و مـردم  . زن و بچـه شـده و مونـدگار   

ــد و از: گفــتمــیو ــبــراي مهمــان ارزش قائــل ان شــدت بیــزار،ه دروغ گفــتن ب

. زاهدان هم همین جاستترین شهرامن

دونی چیه؟ بیماري تیروئید می: پرسیدم

ایـن ناخوشـی تـو دوران ناصـري گریبـان مـردم       ؛دونـم بله که مـی : جوا داد

.شد گواترگرفت و اسمش از اون زماناین منطقه رو

بکرتــرین جنگــل حــراي ایــرانتنهـا تفــریح و دلخوشــی اش هــم رفــتن کنـار   

ــ  ــود و ب ــهه ب ــاجر و  گون ــدگان مه ــماري از پرن ــاي پرش ــتگاه  ه ــن زیس ــومی ای ب

ــگفت ــت آورش ــاره داش ــلی اش    . اش ــان گس ــاهلی و ج ــان ج ــی       از زم ــع قرن رب

گــویش اونــا ه وقتــی بــ؛داشــتقــول خــودش مــرام و معرفـت ه و بــگذشــتمـی 

ــا صــحبت مــی ــی ب ــغ از ذره اي لهجــه، ول ــ،چــون مــنغیــرکــرد دری ــان ه ب زب

ن فرهنگـی  وهمـ ؛بـرد خودش، از تک واژه هـاي مبـدل کوچـه و بـازار بهـره مـی      

. استیال یافتانداحمد شاملو بکه
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، کـاربراتور کایبیـات ، ییـ جزجزمـی : گفـت چـون  درکل شیرین سـخن مـی  

ــمه ــفهنصـ ــمکاننصـ ــتکان، اسـ ــی،اسـ ــینربکـ ــالنعلبکـ ــوار، تیفـ ، دیـ

و دختــرش نگــین را بفرســتیم، برفســتیمبشــقا، پوقشــامجتبــیموشــتبا

...کردهم نیگین صدا می

تـو دلـم انـداخت و    و صـفاي عـاري از تملـق خیلـی هاشـونو     مهـر ،زمـان گذر

کـه  وکسـانش گرفتـه تـا دیگـران، چنـان بـدلم نشسـتند       از مختار. برام ثابت کرد

.نجا بودماوباز ردیانگار از

شدي یا نه؟ با ما دمخورخان سینا : شبی از شبها پرسید

.خیلی وقته: جوا دادم

ــا مــا : گفــت دارمتدوســو یــه چــی مــی پرســمشــدي دمخــورحــاال کــه ب

ــی چــک و ــه ب ــدارم کســی  راستشــو بگــی؛ چون ــیچ خــوش ن ــرام ه ــادب ؛الف بی

فقـط بـه   . بگـو خالصـم کـن   دنیـا ده  واسـه چـی اومـدي اینـور    بگو حاال ملتفتی، 

.اوستات یاوه نباف

نبودم جـوا بـدم امـا صـداقت و مردانگـی وي وا داشـت تـا آنچـه کـه          ناگزیر

بـدبختی هـا و بـدبیاري هـام تعریـف کـنم و بگـم        ؛داشـتم بـراش بشـکافم   سره ب

بـا صـفا و یکرنـگ    مختـار .تو این سی و هشت سال تـا حـاال از تـه دل نخندیـدم    

زد و پــاي درد دلــم  مــی ســاعتها از زار و زنــدگیش کــه  کســی بــود  تنهــا

پیــدا کــرده بــودم چــون اون روزهــا اعتقــاد مقــدرت کلمــه هــاه بــ.مــی نشســت
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ــادم ؛بــراش حکــم یــه ســریال رو داشــتم  ــد ی از هرکجــاي قصــه ام کــه مــی مون

مورمـورم  ؛ن خالصـه نکـن  وعموجـ : گفـت و مـی نـداخت مـی یـادم .نـداخت می

. تو جال بدهبیرون و جیگرریز ه شه همه رو بمی

فقـط از حـق خـود    کـه راز دلم رو به مـرد پرمشـغله و پـرزاد و رود بـا شـرفی     

ــود    ــرده ب ــاع ک ــانواده اش دف ــی؛و خ ــتمم ــد  .گف ــا هیچک ــار و مختاره م امخت

ــث   ــادرزاد خبی ــد م ــو پلی ــودن ه ب ــده ب ــا نیوم ــدگی ؛دنی ــه ي بالن ــه پروس ،بلک

ــی  ــعیت پرورش ــوي  ،وض ــیاري از م ــانوادگی و بس ــدگی  خ ــدي زن ــاي کلی رگه

ــروز   ــب ب ــین موج ــق چن ــاکاراکترو خل ــارفتاروه ــیی یه ــدم ــه  . ش ــاقی ک اتف

ـ تـا عمـر داشـت بایـد     اونـو صدمات ناشـی از   ایـن حـال   بـا .دوش مـی کشـید  ه ب

گرفتـه و  بـه ایـن گفتنهـا خـو    .کـرد و با حـداقل زنـدگی مـدارا مـی    داشت همت 

حــال و هــواي ه ادامــه بــدم تــا بــاونقــدر؛بیــامدوســت داشــتم تــا آخــرش مقــر

ـ     زائـل شـدن اون همـه سرگشـتگی و     . رسـم ه سالهاي اعتـزال خـود خواسـته ام ب

ــرم     ــاه از نظ ــدتی کوت ــراي م ــد ب ــدوه هرچن ــط،ان ــدوث از   فق ــت ح ــی تونس م

ـ       یتموم سـالها تو.اعترافاتم باشه ه ی کـه پشـت سرگذاشـته بـودم خـاطره خـوبی ب

وبریـدن ،نگسسـت ازواسـه همـین هرگـز    .سـراغ نداشـتم  اصـال ؛نمی اومـد یادم

امـا کـاري کـه گـواتر     . مشـد نمـی دیگـران ملـول   وفـایی  و بـی خودم جاکن شدن 

بـود  معلـوم ن آخـه  ؛رهاتنگـی بـرام میـ   دلمـی دونسـتم پشـت بنـدش     ؛با من کـرد 

بـا حسـرت البـالي صـخره هـاي بـدیع خلـیج بـه         ؟یـا نـه  بیـنمش مـی  که بـازم 
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؛هگیــرنمــیونوشــســاحل دســتننســتومــی دهایکــه اگــه اونــا مــوجتماشــاي 

شـبانه کنــار .مـی نشســتم ؛زدننفــس نفـس نمــی  اونهرگـز بـراي رســیدن بـه    

ببیـنم یـا نوشـتن در   ؛زدنرفـتم تـا درختهاشـو کـه از آ بیـرون مـی      دریا مـی 

ــ  ــوت شــب روح رنجــورم رو ب حــدي تســکین مــی داد کــه هــیچ  ه ســکوت و خل

. جا نداشتماونترك ه حس و رغبتی ب

ي کـه  بفـرد منحصـر لحظـات ؛گـردد بـه یـک فـرم تکـرار نمـی      زندگی هرگز 

ــم  ــداردائ ــر. دوآشــکار مــی شــوپدی ــن روي دی ــا زود از ای احســاس تنهــایی و ی

رخـوت  لحظـات سسـتی و   گشـت و مسـتولی مـی  نیـز  سـینا وجـود ردامیدينا

ــا  ــادگیب ــک افت ــات ــم ده ــت رآنه ــده و نفســش را غرب ــیعجــین ش ــتم . گرف

تـازه  وقـت  نآ. ی کـه همـه یکسـان بـدان گرفتـار نبودنـد      تـام یـا ناتمـام   تواقعی

. مـی بینـد  را چقـدر غریبـه  دیگـران از خـود دور افتـاده و  چقـدر کـه  د یمی فهم

جـدا  خـود وطنـی کـه سـالیان سـال سرنوشـت او را از      ؛کـرد مـی وطناز یاد اگر 

دیگرسـان  ؛بـه جنگـل حـرا و سـاحل و آ نیلگـونش دل نمـی بسـت       ؛بـود کرده 

احســاس وضــوح ه را بــبیگانــه بــودن ،دو اهــرم فرســایندهآنــبــین گردیــد و مــی

.می کرد

آنـی  ؛کـنم قضـاوت  مـورد خـودم   چشـامو مـی بسـتم تـا در    کـه  گاهی اوقـات  

؛گرفتـه بـود  بـا بـی شـرمی   یقـه مـو   مزمنی که همه عمـر پوچیکشید و به نمی

.بودگم ،سطحی و نازلافکار آنچه در همه ي اینگونه . می رسیدم
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ــدگی  ،اشــباح،ارواح ــوتوهمــات و تخیالتــی کــه در برهــه هــاي مختلــف زن ت

م داشـتند بـه مالـک وجـود    کـم کـم و جـا خـوش کـرده بودنـد     موجود و ذهنیـت 

گـرفتم و پشـت   تضـییع تـو یـه لحظـه گـر مـی      از ایـن همـه  . ندشـد مـی تبدیل 

مـی خواسـت   امـا عاقبـت بـا آه بلنـدي کـه از نهـادم بـر       ؛کردمبندش هم لرز می

امـا آزاري کــه اینبــار از  .آن از ذهـنم مــی زدود یــهتــووهمـه ر ،همچـو تلنگــري 

ــدم   ــی دی ــالی و ســکوت گرداگــردش م ــرام  ؛پریشــان ح ــز رو ب ــه همــه چی وارون

ون سـالها کلـی   انسـبت بـه   پنـدهاي زبردسـت  م ازاسـتنباط حتـی  . دادجلوه می

ــود ــدرزهاي چــون  . فــرق کــرده ب ــا ان را ســخنانعــاجلی ماننــد مــن دیگــه ت

گواریــد و گذاشــت تــا جــذ وجــود آدمــی نیوشــید و عناصــر آن رادرآغــاز بایــد 

ــوند ــد  ؛ش ــه چن ــاه ب ــخنانی در  آنگ ــان س ــون چن ــانو چ ــد زب ــویش برآم خ

. رو نداشتم

ذهـن نارسـم رو شـکل    اسـرار آمیـز  اون مـدت  کـه در واقعیت تلخ وگزنـده ي 

از ین عیــاري اونــم تــو ایــن برهــه یــرعایــت آ.مخــتص ایــن زمانــه نبــود؛دادمــی

ـ    ـ   ؛درهـم مـی اومـد   نظـرم کنـد و  ه زمان منتهی به ناکجـا آبـاد، ب ه هـذیانی کـه ب

ــیویتــرین  ــزون گشــته تحــوالت فکــري و روان ــرز وگــروام اف قصــد اینبــار شل

بـه نرمـی از دنیـاداري و    بـا خـودم   لـب  زیـر . بشـه تلنگـري زائـل   آه و نداشت بـا  

از شـکل و  ؛زمزمـه مـی کـردم   دیـدم  کـه دیـده و مـی   ییمه کسـا هگردي دندان

ــع و     ــی، ول ــزون طلب ــاده خــواهی و اف ــک تکشــون حــرص و طمــع، زی ترکیــب ت
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.شـد مـی سـرریز  بهتـره بگـم   نـه  ؛چانه زنی مـی ریخـت  آزمندي، سخت گیري و

ــو فکرکســی نبــود  ــ؛دیگــه کســی ت ــدازه بســاط و زرنگــیه هرکــی ب ــوناان ش ن

؛ندشــدنمــیخیلــی هــا از رنــج و عــذا دیگــري آزرده خــاطر کــه  . خــوردمــی 

. می بردندلذت هم

هـا،  وداع بـا خـوبی  ؛وقت گسستن از خلیج دنـج و مختـار بـی ریـا فـرا رسـید      

تــا خروجــی .اومــدهــم در نظــر هــم در عمــل ســخت و دشــوار مــی وداعــی کــه 

وقـت مفارقـت هـق هـق مردانـه اي      ؛دشهر پاي پیاده بـا پسـراش همـراهم شـدن    

. یاد خواهم داشته درگرفت که تا ابد ب

ــه روز بعــد عصــر هنگــام دو زبردســتم ،و مهمــان زبردســترســیده ماهــان ب

ــی ــودم شــووصــف. شــدمشــاه نعمــت اهللا ول اینکــه .از اســتاد بســیار شــنیده ب

ــران ــر  حکم ــاال ه ــا ح ــت بــ    ی ــان داش ــان ماه ــه آن زم ــوانی ک او از روي ه عن

وي ابتـدا امتنـاع   ؛از مـا چیـزي طلـب کـن    میگـه خرسندي و تفـریح اطرافیـانش   

ــی از ؛کنــهمــی ــراي اد وال ــا بوقــت اصــرار ب حــال کــه :میگــهروي زیرکــی ام

.زمین بدهبمنمی نشینم بخشنده اي به اندازه درازاي گلیمی که روي آن

ـ     حکمــرانانتظــار پاسـخ  ه همـه متعجـب و خنــدان از درخواسـت نــاچیز وي ب

. ننمی شیشون داننده 

ــ ــریحقصــد ه ب ــان حــاکم ،و مضــحکه ويتف : میگــهو کــرده پافشــاري همچن

اطمینــان داشــته ؛خواســته اي طلــب کــنکــه از آنچــه مالحظــه مکــن و بیشــتر
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یافـت  درویـش  خیلـی بیشـتر از آرزوهـاي تـو     ادر بساط عـریض و طویـل مـ   باش

.بخشمتببخواه تا بی برو برگرد بتو . هشیم

؛بــودشـاه نعمـت اهللا کــه از همـون ابتــدا بـه ماهیــت پلیـد و مزورانــه او آگـاه       

ــیمش مســتطیلی رو پیمــوده و  دســت بکــار شــده و  ــخ باریــک گل ــا شــکافتن ن ب

مقابــل دیــدگان از حدقــه مربــع رو درمســاحت ســی و دو هــزار متــره زمینــی بــ

هفـت حیـاط و   ،طـی چنـد صـد سـال    !ه کنـ بیرون زده اي حضـار تصـاحب مـی   

.گرددمین زمین بنااهممعظم درهفت صحن و رواق

ــر ــی نظی ــه  ب ــه ب ــا ن ــدارن آدر طراحــی و ســازه ام ــاوت زیرکــی و مق وي ذک

. حکمراندرمقابل 

سـید  : براي تکمیـل شـنیده هـاي سـینا از زبـان زبردسـتش عـرض مـی کـنم         

نعمت اهللا بن محمد بـن کمـال الـدین یحیـی کـوه بنـانی کرمـانی مشـهور         افشار

ــاه  ــه ش ــینعمــت اهللاب ــران بســال ول ــروف ای ــه شــعراي مع هجــري 731از جمل

در ماهـان کرمـان   832قمري از پـدري عـر و مـادري ایرانـی متولـد و درسـال       

ــه مجــالس صــوفیه  چــون پــدرش میرعبــداهللا شــاه. وفــات یافــت نعمــت اهللا را ب

.ف و عرفان آشنا شدوسالگی با تصپنجازبرد می

وي. حلـب در آن زمـان مرکـز مکتـب وحـدت وجـودي ابـن عربـی بـود         شـهر 

ــی خــدمت محــیحلــب دراز ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و در  ــن عرب ــدین اب ال

ــرد     ــره ب ــان او به ــب و عرف ــت و از مکت ــرار گرف ــرفت در .ق ــراي پیش ــوم و ب عل
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بـراي یـافتن مرشـد و مـراد خـود بـه ایـن        وي .بـه شـیراز سـفر کـرد    آنافزایش 

علـوم مقـدماتی   . خـدمت شـیوخ و مشـایخ زیـادي قـدم برداشـت      سو و آنسـو و در 

را خـدمت شـیخ   بالغـت الـدین شـیرازي تحصـیل کـرده و علـم      را نزد شیخ رکـن 

و اصــولرا نــزد ســید جــالل الــدین خــوارزمی و حکمــتشــمس الــدین مکــی و 

را را نـزد قاضــی عضـدالدین ایجــی آموخـت و چـون علــوم ظـاهري طبــع او     فقـه 

پـی مـراد   ریاضـت و تزکیـه بـاطن مشـغول گردیـد و در     لهـا بـه  سا؛کردقانع نمی

ــه مکــه مشــرف شــد و از دســت شــیخ     ــا عاقبــت ب ــه ســیر و ســفر پرداخــت ت ب

ــ  ــه مــراد خــویش  عبــداهللا یــافعی یکــی از عرفــاي عص رخویش خرقــه پوشــید و ب

. داده اول آمد و دست ارادت بئنا

ــت  ــاه نعم ــوم     ش ــرد و از او عل ــپري ک ــارف س ــیخ ع ــا ش ــال را ب ــت س اهللا هف

ــادي آموخــت  ــوي زی ــت و در . معن ــه مصــر رف ــد از آن ب ــان  بع آنجــا بســوي جه

ــی روي آورد و   ــگ ایران ــدتی ازفرهن ــرد  م ــر ب ــا بس ــود را در آنج وي در . عمرخ

بازگشــت بــه ایــران پــس از ازدواج بــا نــوه دختــري میرحســینی هــروي، بســوي  

کوه بنان کرمان عزیمـت کـرد و بـه ریاضـت طویـل المـدتی پرداخـت کـه مکـان          

. مورد نظر بنام تخت امیر معروف است

در طــول ایــن مــدت، افــراد بســیاري در نــزد او بــه تحصــیل علــوم و معــارف  

ــ ــد وص ــد  وفیه پرداختن ــیض نمودن ــب ف ــان کس ــر ایش ــت  . از محض ــله نعم سلس

.اللهی، منسو به شاه نعمت اهللا ولی از عرفاي بزرگ ایران و اسالم است
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ــی و      ــا فروتن ــاهی ب ــود وگ ــر ب ــرودن نظــم و نث ــتن و س ــت نوش ــاهی درحال گ

او بـا انجـام کـار کشـاورزي الگـویی بـراي       . کار کشاورزي مشـغول بـود  ه سادگی ب

ــرا ــوددیگ ــدانش ب ــی ؛ن و مری ــان را تشــویق م ــ مردم ــه ب ــرد ک ــار و ه ک ــال ک دنب

.کوشش باشند و از تنبلی دوري بجویند

ـ   . ق.ه840گنبـدي منفـرد بـوده کـه در سـال     ،هستۀ اولیـه  ه سـاخته شـده و ب

ورودي امـروزي از شـرق اسـت و اولـین صـحن آن اتــابکی      . تـدریج توسـعه یافـت   

ـ   از ایـن صـحن بـه رواقهـاي دور     . داردصـحن وکیـل الملکـی راه    ه نام دارد کـه ب

ــی دارد      ــینیه دسترس ــحن حس ــی و ص ــاه عباس ــه و رواق ش ــه و گنبدخان قاجاری

مـی شـود کـه بـه خانـۀ متـولی باشـی        که آخرین صـحن آن بیگلربیگـی نامیـده   

.ختم میگردد

ــران را در   اي کــه مجموعــه ــداوم معمــاري ای ــا شــده و ت ــرن بن طــی شــش ق

. ه تماشا گذارده استصورت زیبایی به شش قرن گذشته ب

ـ   از دوبعد . دو قصـد سـاز کـردم و راهـی تهـران شـدم      ه روز سـیر و سـیاحت ب

تسـلی یافتـه و اقامـت هـر     ؛اول آنکه تا اندازه اي به افسـردگی هـام غالـب گشـته    

ــاهتم      ــه دوره نق ــت ب ــیج درحقیق ــفاي خل ــر و ص ــده از مه ــا آکن ــاه ام ــد کوت چن

. درنگ بیش از آن جایز نبودمبدل گشته و

دیگــر آنکــه عــاري از هرگونــه حــس انتقــام و ســتیز مــی خواســتم بــه امثــال 

رو کــه مصــداق  کــارگروهی ســره شــد؛کــاروانی زده شــدجمــال مثــل معــروف 
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ــود گــوش زد کــنم  ــز         ؛یافتــه ب ــادآوري زحمــاتی کــه حتــی از نظــر معنــوي نی ی

ــی اجــرم گذاشــتند ــ شــدمــیســبب ؛ب ــرم و ب ــا عزمــی جــزم ســراغش ب ــا ب ه ت

ــوا رســیدن صــراحت از  ــه ن ــار پایمــال شــدن حقــم و ب ــب و دغلک ــده اي متقل ع

.سخنها بگم،مانند خودش

ــر   ــر آوردم و س ــره اش روگی ــه و حج ــان تیمچ ــان پرس ــر روپرس ــرش ظه س

ــده و   ؛آوار شــدم ــیش نمون ــوکی ب ــا طــراوت و خــوش ســیما مفل از اون جمــال ب

ــ  ندرغاز بــی برکــت شــاســم تجـارت چینــی بــا تــه مانـده   ه شـناختنش مشــکل، ب

امثال مـن بـه شـغل ربـا خـواري مشـغول و اعتیـادش هـم غـوز بـاالغوز، تـا            حق 

بــا حــس .اومــد و ســعی کــرد تــا بغلــم کنــهمطــرفه منــو دیــد از پشــت میــز بــ

.مانع شدم؛غریبی که بهم دست داد

.خواستم از احوالت خبري بگیرمواومدمتازه از سفر : گفتمبهش 

و شــروع کــرد بــه گلــه و حــرفم تمــوم نشــده از روي حقــه بــازي زد زیرگریــه 

.شدم و اونو بحال خودش وا گذاشتمشکوه از من که چرا گم و گور

ــاي    ــی ه ــد طینت ــد از ب ــاربع ــه در   افش ــافی ک ــت و از اجح ــت گف ــا تونس ت

وضـع  ریخـت و سـر  . شـکایتها کـرد  ؛پرداخت حق العمل کاري هـایش شـده بـود   

هشـت  بـیش از  فالکت بـارش سـبب شـد تـا دم نـزنم و سـاعتی تحملـش بکـنم        

ــدارم  ــرین دی ــال از آخ ــیوس ــتن م ــو ؛گذش ــاد   ت ــرمایه ب ــا س ــله تنه ــن فاص ای

از کـف  چـه و چـه   قمـار و  سـر هـم  رو  تلکـه کـرده بـود   مغازه اي که شه اآورد
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آن داده و بــا ســماجت و تــالش مذبوحانــه خودشــو ســرپا نگــه داشــته و مترصــد 

. دارهبرريی رو با سالوسی و گردنه بیتا کاله بینوابود 

.رفیق نامردش پرسیدماز

پشت بند یـه تصـادف شـدید مـدتها تـو بیمارسـتان بسـتري شـد         افشار: گفت

و بــه پشــتوانه پولهــاي یــا مفــت پــدر، پشــت بنــد مــرفین هــاي بیمارســتانی بــه  

.کــار افتــادتزریـق و مصــرف مــواد رو آورد و تـا اونجــا پــیش رفــت کـه قلــبش از   

ــ  ــه جراحــی پشــت جراحــی، آخرســر آذر ب ــا دادش رســید و پ س از ســه ســال ب

اوضـاعش یـه کـم کـه     ؛اوضاعی داغـون تـر بـه پـراگ رفـت و مـدتی اونجـا مونـد        

حاالهــا ثروتـی کــه بــراش مونـده حــاال  . مجــددا بـه مــونیخ برگشــت ؛روبـراه شــد 

ــده   ــه فای ــا چ ــداره ام ــومی ن ــفید .تم ــم س ــا چش ــز اون دوت ــاج ــیچ  خواهره ه

.سال بیشتر عمرکنهورثه اي نداره و فکر نکنم با اون وضعی که داره چند 

باهاش ارتباط داري؟بازم مگه : پرسیدم

کـاراي سـابق   بـا یکـی از خـدمت   ؛مـارو یـادش بیـاد   عمـرا ،نه بابـا : دادجوا

و رکنــه رفــیقم، قهرمــان کــار مــیافشــارعمــارت اقدســیه کــه زنــش نــزد مــادر 

.شنومخبرا رو از اون می؛باشهیادتبایستی ؛میگم

بـه نصـف تیمچـه    وتـ ه کـردم مغـاز  فکـر مـی  بعد اون همـه سـال  : بهش گفتم

دیــدنت و از؛رفتــهآورده ات از دســتت دربــادتبــدیل کــردي و حســا پولهــاي

.خیلی پشیمونمخبرات راستشو بخواي زیاد بهم نریختم اما از اومدنم چرا؟ 
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جـا گـرفتم و بـرات متاسـفم،     ه ی کـه ازت داشـتم یـ   یهـا تموم جـوا سـئوال  

شــو کســیکه رفیــق؛گفــتن نیســته ي بــدونــی و نیــازخــو مــیهــم خــودت 

اززرنگـی کـردي عـاقبتش بهتـر    زدي و مـثال طوري که تـو بـه نـامردي دور   اون

فرصــت بهــش ؛کنــهتــا خواســت حــرف بزنــه و خودشــو توجیــه. شــهایــن نمــی

.کشیدم تا برمندادم و راهمو 

سـینا جـان   . وایسـتا کـارت دارم  :گفـت لنگ لنگـان دنبـالم مـی دویـد و مـی     

.خودته وایستاه راجع ب

.طرفش برگردم ایستادم تا بهم برسهه بدون اینکه ب

بـرو، بعـد بـدون مقدمـه     و سـینا جـان یـه لحظـه وایسـتا تـا اینـو بگـم         : گفت

ـ     بارقهرمان یکی دو: ادامه داد امـا انگـار  ؛خـودت بگـه  ه پی تـو گرفـت تـا اینـارو ب

.هوابودي رفتی وه دود شد

میـرن تـو زمـین نـه اونیکـه      و شـن  آ مـی معمـوال : خنده ام گرفـت وگفـتم  

خــو داشـــتی . دوديهمــه مثــال هــاتم   و عشــق دود شــدي   ؛گــی تــو می 

.گفتیمی

: خاکســتریش لبخنـــد مضــحکی تحــویلم داد و گفـــت   بــا دنــدوناي زرد و  

هفت هشـت سـال پـیش دم دمـاي مـردن آقـا، اون وقتـا کـه هنـوز سـرمون تـو            

فرسـتن دنبـال آقـاي    قهرمـان رو مـی  ؛چاپخونه گرم بود و بـه بـاغ نرفتـه بـودیم    

.البرز، راستی شنیدي یا نه که اون بنده خدا هم چند وقت پیش فوت کرد
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.جوابشو ندادم و مجبور شد ادامه بده

کنــه و وقــت رفــتن آقــا عیــادت مــیازومیــادالبــرز :گفــتمآره داشــتم مــی

آقـا سـینا   میگـه رشـید هنگـام تـرك عمـارت بـه     ؛برهجعبه اي رو با خودش می

نـزد مـن یـه امـانتی داره کـه بایـد       . بیـاد سـراغم  حتمادیدي بهش بگو یه سررو

؛مـن یـادش میـره تـا بهـت بگـه      تـر از هـم خنـگ  رشـید  .بـدم خودم تحـویلش  

... ماه بعد از فوت آقا سکته کرد و فلج شدیهگفت البرز قهرمان می

ــاش   ــارگی وراجــی ه ــل از دوب ــدم هراقب ــدا ش ــو کشــیدم و ازش ج ــس؛م ح

از سـیناي بـدبخت اینجـور مواقـع     ؛دوختـه بـه مـن  می کـردم ایسـتاده و چشـم    

.نمونـده بــود اونرمقـی بـراي ابـراز احساسـات و بــه بغـل کشـیدن ایـن و        دیگـه  

ـ            ه تازه می فهمیـدم کـه جریـان از چـه قـراره؟ چـرا جعبـه بعـد از هشـت سـال ب

گــزارش و مـی دونسـت   جمـال  اگــه . و بگـو ربنــده خـدا البـرز   ؛رسـه دسـتم مـی  

ــراي رفــع کــدورت  ياخبارکهنــه ا ــتح ؛میــدهکــه از روي خــود شــیرینی ب ــه ف ب

تمــوم .ذاشــتاجدادشــو روش مــیوگشــایش معماهــام خــتم میشــه قیمــت ســر

. می سوخت؛ه بوده شدبازکردن گرهها زدواسهکه شرري تنم از

ـ    از ی یکورسو حـروف نوشـته شـده بـود     ه روزنه شکّم به رکنـی کـه اعـدادش ب

معمـاي کـه هشـت سـال پـیش بایسـتی بـرام        .وندگمـانی و یقـین رسـ   به بیرو 

چـه سـعی کـردم از    قبـل و بعـد مسـافرت هـر    رازي کـه  . نه حـاال شتگحل می

. عاجز و فراريشون باز موندم و از دستحلش 
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ــه  ــتم ســراغ رکــن اول ؛رســیدمکــه خون ــا خــط .حــروف ابجــدو صــاف رف ب

.تفریقجمع وه و سوا از هم نوشتم و شروع کردم ببزرگ

شصــت وشصــت و چهــار یکصــد و بیســت ویــک دویســت وچهارصــد و1

: چهار

: اول اسم خودمو بشرح ذیل به ابجد درآوردم

1=الف50=ن10=ي60=س

. یکصــــد و بیســــت ویــــکعبــــارتی ه و بــــ1+50+10+60= 121یعنــــی

ــه اي شصــت وچهــاردویســت وو چهارصــد وشصــت و چهــارخوشــبختانه  تجزی

ــب   ــدین ترتی ــد و ب ــب نکردن ــتري رو طل ــیش از:بیش ــس و پ ــروف تپ 400=ح

هــم بــی پــس و   4= د60=س200=و از ردســتبــه کلمــه  4=د60=س

.پی بردمبرسد،پیش

.دست سینا رسد: رکن اول این بودمنظورپس مفهوم و

از ؛کلی ذوق کردم وکشـف مفهـوم رکنهـاي بعـدي بـرام مهـیج و جالـب شـد        

.سراغ دومی رفتماین رو

ــو   از ــانعی ت ــاراگراف ص ــه دار پ ــی و کنای ــات غلیف ــدن کلم ــاه  خون ــن دو م ای

واجــور ده ســال نامــه هــاي جــورچهــل ســال پــیش لغــت؛ه بــودمقــولنج شــد

ــود  ــه نب ــ ؛بعــدش ک ــردن مع ــدا ک ــراي پی ــق و اب ــه و ســخنان مغل ــات قلنب نی لغ

. شدمیامانم بریده زدم ودري میهره ش بامستعملنا
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بـراي  جائیکـه مـی تونسـتم دانسـته هـامو     خالصه تالش زیـادي طلبیـد و تـا   

ه بــی واژه هــای. یــه همچــو روزي بــودمخــودم تفســیر و تفکیــک کــرده و منتظــر

ــا  . جهانگشــاي جــوینیدشــواري کلمــات البتــه کتابخانــه خــود مرحــومش یــه پ

امــا مفهــوم ؛نداشــتاونجــاهــم دســت کمــی از موبــدمرجــع بــود و تشــکیالت 

.   نمی اومدکلمات مرخم بند مذکور تو هیچ کتابی گیر

فرازست ه بر بستگی زمملوکیت ب2

قطع؛بریدن=بر 

رابطه، ارتباط، بند شدگی= بستگی 

مملوكبندگی = مملوکیت 

. به باالسترو = فراز است ه ب فرازست ه ب

یـاد  .ناوامـا لبریـز از شـبهه معنـی اصـلی      ؛نبـود کلمـات  جابجـایی  نیازي بـه  

دارهبـا دقـت بخـون چـون کلـی بـرات حـرف و حـدیث         : گفته جم مـنش افتـادم  

...جور بازیهه فکرکن ی. منتها همه با کنایه و شبهه معنی اصلی

کنـار  ؛دوم نیز با اینکـه حـال و روز خوشـی واسـه بـازي کـردن نداشـتم       کن ر

ــد   ــده ش ــم چی ــتی ازش  ه ــی درك درس ــتمول ــدگی   : نداش ــه از بن ــع عالق قط

ــوك ــ ممل ــت  ه ب ــرباالي اس ــران ره س ــه    .دیگ ــدگی از چ ــارت و بن ــع اس قط

ن کـارم  اوکسانی، سردر نمـی آوردم امـا وي اصـرار داشـت کـه در صـورت قطـع        

! شاید منظورش این بود که براي کسی بیگاري نکنم ؛گیرهباال می
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:سراغ رکن سوم رفتم

:غدوغداررطیب فنانا زغبن  3

تر و تازه، نو = رطیب 

.هدم که فنانا درج گردیده بود؛نیستی= فنا 

؟از چه کسیضرر، زیان، خسارت = غبن 

خود بین= غد 

بی وفا= غدار 

: بــراي ایــن یکــی کلــی  وقــت صــرف کــردم و بــه همچــو مفهــومی رســیدم   

ــان ازضــرر ــدارد و ناآشــنا   و زی ــازگی ن ــان برایــت ت ــی وفای ــان و ب طــرف خودبین

.  نیستی

منظورش از طرح جمـالت نثرگونـه کـه در انتهـا بعـد از کلـی کلنجـار بـه یـه          

نیمـی از رکـن چهـارم    . تونسـت باشـه  مـی چـی ؛شـد مـی مفهوم گنـگ منتهـی   

ــد  ــروف ابج ــکل از ح ــم متش ــا ه ــح  ب ــاده و واض ــه س ــه کلم ــل  س ــرح ذی دربش

: آمیخته بود

:جمله اموره دویست وچهل واقف ب6دویست و بیست و یک4

ــف20=، ك200=ر ــا1=، ال ــردن  یاز جابج ــیش ک ــس و پ ــاجز 221ی و پ ع

رو بایـد  221بلکـه  ؛شـه موندم و متوجـه شـدم کـه نـه تنهـا معمـا سـختتر مـی        

خـوا و خـوراك پـاش    بـی  بـدون وقفـه   بیش از یـه شـبانه روز  .کلی تجزیه کنم
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ــت ــاجرا   .منشس ــه م ــا ت ــافتنی     221ام ــت نی ــان دس ــن همچن ــر از م ــرتق ت س

.باقی موند

9دو تـا حـرف ي یـا یـه     ه بـ 20= ذاشـتم خـود ك   رو که کنـار مـی  1= الف 

ــه  ــدیل  3و 8و ی ــه تب ــم دیگ ــدد و رق ــی ع ــیو کل ــوعشــدم ــه مجم ــک ن وش

: که به یه عالمه حرف مثل200عدده چه برسه ب. شدمیبیست 

ــف ــود  ق/ص/ف/ع/س/ن/م/ل/ك/ي/ط/ح/ز/و/ه/د/ج//ال ــیم ب ــل تقس ــو . قاب ت

ـ یـاد شـده  بعـد از نوشـتن نـوزده حـرف     یـه فرصـت دیگـه     حـرف ص و ع کــه  ه ب

چــون ؛مضــمحل شــدخســتگی هــام یــه جرقــه گنــده تــو ذهــنم زد و ؛رســیدم

.اشاره داشتصانعیاسم ه ب221

10=، ي70=، ع50=، ن1=، الف90=ص

 دویسـت وچهـل  6دویسـت و بیسـت و یـک   اعـداد  مـا بـین   6منظور از عدد 

... صــانعی وچیــده کــه شــدند بــه جملــه . اشــاره داشــت 6= ووحــرف ه بــهــم 

منظـور از نقطـه   .دومعمـا چـو حـل گشـت آسـان شـ      . رسیدمجمله اموره واقف ب

:چهلدویست واسم خود البرز، همان ه چین باال اشاره داشت ب

7=ز200=ر2=30=ل1=الف

.ندآگاهصانعی و البرز به همه امور

وکـرده  کشـف رمـز  روصـانعی  رکـن از هفـت رکـن    شـبانه روز چهـار  تو سـه 

ـ  بـا از دسـت دادن نیــرو و افـت فشـار     خــوا ژرفـی مهمــان  ه خواســتم خودمـو ب
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اونقــدر تکــرار مثــل سبکســرا ي رو شــعرکــنم امــا قبــل از اون بابــت خوشــحالیم 

؛کــه دمــار از روزگــارم درمــی آوردی تــا اینکــه هــذیان از نــوع همــون هــایکــردم 

از اون حالـت قـد یـه دنیـا     . ضـیق النفسـم کـرد   ؛یقه موگرفـت و تـا خـوابم ببـره    

ــیه رو      ــی دو روز قض ــدم یک ــور ش ــرس مجب ــاري و ت ــتم و از رو ناچ ــه داش واهم

. دنبال نکنم

بــه از رو فشــار گــاهی هــم کــه و بــود ام خــارجاز عهــده حــاالت صـیف اون  تو

ــی داد   ــیح م ــی توض ــورامیک ــهیییج ــورد آدم دیگ ــاوت درم ــیقض ــردنم . ک

ـ       شدمیاینطور شروع معموال یکبـاره  ه کـه ریـتم تنـد و سـریع صـحبت کـردن ب

یعنــی ؛گردیــدنــوعی ســکوت آزار دهنــده مــیه کنــد و کنــدتر شــده و مبــدل بــ

.اومدکند میمنظره کلمات و سخنان برغم ادا شدن صحیح ب

ـ       ؛گذشـت کنـدي مـی  ه در هرحال این رونـد ادامـه داشـت و زمـان همچنـان ب

، فشــار روي ســینه، حــس خفگــی، نفســهاي کوتــاه اغتشــاش ذهنــی و ســرگیجه

حتـی . ذاشـت راهـی بـراي نجـات نمـی    خفیـف هـاي عکس العملو تپش قلب و 

.بگذریمه،و مبضع بدترچی نشترآوریش هم از هریاد

ايگوشـه  ؛کـردن بقیـه مسـاعد شـد    روزي که گذشت حـالم بـراي ریـز   چند

. کردمپیله میمی شستم و کرده و پاتوقرو پارك شهر از دنج 

:رکن پنجم

:جف مانستندي نه نشید واخواهبجفا5
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ستم، جور= جفا 

خشک و خالی، بی چیز= جف 

کنایه داشت به توانستی یا ماندي = مانستندي 

صداتو در نیاوردي نه نشیدبردن صدا باال = نشید 

بازخواست، اعتراض= واخواه 

.تو روا شد فقیر و بی چیز ماندي اما اعتراض نکرديه ستمی ب

ـ    شکستن رمزهـا   اش سـرعت گرفتـه   هـ ذات حرفه از روي تبحـر و پـی بـردن ب

.پیاپی بهشون می رسیدمو

:حصرمت شِِّکرتاسازصبارصبردار 6

صبرکن= صبردار 

بسیارشکیبا= صبار 

مدارا کن= ساز 

غوره انگور= حصرم 

شیرین، اشاره به حلوا= شِِّکر 

گرصـبرکنی زغـوره   : بـاز هـم صـبرکن چـون    ؛يي کـرد همـه صـبور  توکه این

.  حلوا سازي

ــ ــ  ه قبــل از اینکــه ب ــرم معنــی شــش رکــن رو ی جــا ه ســراغ آخــرین رکــن ب

:نوشتم و اغراق نباشه ساعتها خوندم
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.رسددست سینا  1

.دیگران ره سرباالي استه قطع عالقه از بندگی ب 2

ــان ازضــرر 3 ــدارد و   و زی ــازگی ن ــت ت ــان برای ــی وفای ــان و ب ــرف خودبین ط

.  آشنا نیستینا

.ندصانعی و البرز به همه امور آگاه 4

.اما اعتراض نکردي؛فقیر و بی چیز ماندي؛روا شدتوه ستمی ب 5

ــن 6 ــاز هــم صــبرکن چــون ؛کــرديي همــه صــبورتوکــه ای گرصــبرکنی : ب

.  زغوره حلوا سازي

ــتر از   ــیري بیش ــی و تفس ــه   معن ــته باش ــت داش ــی تونس ــا نم ــون ز ا؛این هم

توسـط  اجحـاف  کـردن عرصـه و   تنـگ  از و م بـود  کشـی اول شـاهد سـتم  روزهاي 

اشـو بـه البـرز کـه حکـم سـنگ صـبورو بـراش         هداشـت؟ حرف خبـر و بقیـه افشار

چـرا  البـرز  ؛شـدند ه بـه گفتـه خـودش بـه امـور واقـف       وقتـی کـ  .مـی زد ؛داشت

در مقابـل  افشـار اون وقتهـا  ؟اظهـار همـدردي نکـرد   باهـام  و هیچ وقت نـدا نـداد  

. پدرش مگه می تونست عرض اندام بکنه

ــکوت  ــه س ــدجوري     خالص ــرکاریش ب ــاراگراف س ــرد و پ ــاي پیرم ــت ه اونوق

اینقـدر پیچیــده نگـاري، اگــه همــدردي مـی خواســت بکنـه تــو یــه     ؛والهـم کــرد 

ــی   ــی نوشــت و م ــارو م ــین ه ــذ هم ــه کاغ ــثال تیک ــا م ــال اون ت ــرز و امث داد الب

ــ  ــت ب ــید    ه حاللی ــی ترس ــا م ــن حرفه ــی ای ــه، از چ ــا  .طلب ــه اون ــرم هم رو گی
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ـ .لزومی نداشـت تـا اینقـدر جـز منـو در بیـاره      ؛خوندنمی  فـرض اون کتابهـا،   ه ب

ــ ــه چ ــ  ب ــد ب ــوردن؟ الب ــی خ ــن م ــد   ه ه درد م ــرش بای ــل پس ــبم از گ ــاي طل ج

ــان     ــات شــه؟ اعصــابم از معماهــاي ســرکاریش چن ــران ماف ــا جب ــروختم ت مــی ف

.بزنمبراي همیشه خرد و داغون شده بود که تصمیم گرفتم قیدشو 

ــهــا مــیفکــرکنم وقــت مقــارن مــاه و آفتــا کــه خیلــی  سرشــون، ه زنــه ب

پسـرکه  ؛خزعبالتـو بـرام سـرهم کـرده و قصـد جونمـو داشـت       سراصبر نشسـته و  

ایـنم از خـود   . تو دادن حق ایـن و اون لنگـه نداشـت و دریـغ از یـه جـو معرفـت       

ه بــهمگــی البــد ؛داشــتالبــرز رو بگــو کــه از ایــن چرنــدیات خبــر،بــا مــرامش

. ریشم می خندیدن

نیمــی از ایــن مــدت در ســفر و مــابقی رو. گذشــتســه مــاه از اســتعفام مــی

ظهــر یکــی از بعــداز؛بــودمغیــراز چنــد بــار پــارك رفــتن تــو خونــه حــبسهــم 

روزگـاري  . عـوض کـنم  م سـري بـه ظهیراالسـالم بـزنم و هـوایی     روزها هوس کرد

سـرکرده و  گرفتـه تـا واسـطه هـا    رو با ایـن جماعـت از فروشـنده و چاپخونـه دار    

اومـد و  بازرگـانی عمـاد از همـه دلچسـبتر    ،پـس از دیـدارهاي گـذرا   ؛همکار بودم

سـرم گذاشـتن   ه مـدتی سـرب  ؛کنجکاوي هاشـون کـه تمـوم شـد    . رفتم سراغشون

رو تـا خـانوار  فروشـگاه عـریض و طـویلی کـه نـون چهـار      .شـه بتا قـدري دلـم وا  

ــی   در ــامین م ــک تکشــون ت ــفا و صــمیمیت و ســخت کوشــی ت ــین ص ــردع ؛ک

؛دم دمــاي غـرو و وقـت رفتــنم  . خــونگرم و دوسـت داشـتنی  آدمـاي فهمیـده و  
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ـ راجـع  موبـد خـوام بـا   میخسرو کلی اصرار و قسم کهعموي تـو حـرف بـزنم    ه ب

.تا برگردي سرکارت

... یاد بگیر و ببند ها و مهمتر از همه قضیه بیخ دار افسانه افتادم

کـه مـی خواسـتن پـا    ریـش سـفید و عمـوي بزرگتـر    خیرخواهانـه پـدر  اصرار

ــدر در ــنن اونق ــونی بک ــا از رو می ــت ت ــه یاف ــرط   ادام ــا ش ــی دو ت ــا یک ــتم و ب رف

. قبول کردم

.بودحقیقت اعالم نتیجه روز بعد دردعوت به ناهاردو

امــا ،دونــه از غیبــت و گالیــه متنفــرمخــودش خــو مــی: موبــدگفتــه هــاي 

ــو اوج بعــد اســتعفاي اون چنــد. دلمــو بــدجوري ســوزوند ــامرد، ت ــا ژیگولــوي ن ت

ـ      بـا  کـارمون  . خـاك مالیـد و غیـبش زد   ه احتیاجم بـه کسـی مثـل اون پشـتمو ب

ســرجریان ؛یمو یکــی دو مــاه هــم دنبــالش گشــت شــروع شــد پیغــام فرســتادن 

گرچــه بــدم نمــی اومــد تــا ؛ازدواج شــونم بخــدا مــن سرســوزن نقشــی نداشــتم 

شـه کـه رفتـه لنـدن دنبـال      االن بیسـت روزي مـی  ...بگیـره همچین وصلتی سر

بمونــه یــا برگــردن و بــرن گوشــه اي نیســت بــا مینــاممعلــوم،دختــرشکــاراي 

خالصـه کـنم هنـوزم جـاش     . منتفیـه اي خودشـون، بهرحـال اون قضـیه حتمـا    بر

ــاج دارم  ــش احتی ــه و به ــه اون    ؛خالی ــرده و هم ــی نک ــدان فرق ــا چن ــع اینج وض

معنــی رقابــت و تــالش رو بهــش بگیــد ا و جبهــه گیــري هــا بــاد هواســت، هــحرف

. ذارنبازي نمیباند
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کـه انگـار از مرخصـی یـا مأموریـت      وري مهیـا شـد  جو و امبیـنس شـرکت جـ   

بــا اضــافه شــدن ؛همــه ســعی داشــتن اوضــاع رو طبیعــی جلــوه بــدن ؛برگشــتم

نفـرات اکثـر قسـمتها حتـی بخـش مـن       ،تـازه نفـس بـه جمـع پرسـنل     چهار نفر

امـا بـا برگشـتنم تـیم سـابقم مجـددا       ؛نیز دسـتخوش تغییـر و تحـول شـده بـود     

از. کــارکردیمه روحیــه اي مضــاعف شــروع بــشــکل گرفــت و همــه بــا رضــایت و 

.این رو زیاد اذیت نشدم

ـ       رفـع کاسـتی هـا و پـیچ و خـم هـاي       ه کوتاه زمـانی بعـد بـا شـرایط جدیـد ب

شایســته ســاالري را ،هیــاهواز جنجــال ودوره طــرح قبلــی پرداختــه و اینبــار بــ

ــدهاي ــردجــایگزین زد و بن ــد  در. گذشــته ک ــاي آنچــه م توســعه اصــولی و ارتق

تغییــرات عمــده روي و يبرگشــت و. بــود بــا اقتــدار شــرکت جســتموبــدنظــر

بـه شـتا،   ،تـا سسـتی و فتـوري کارکنـان مجموعـه     موجـب شـد  اوداده توسط 

لــذا واحــدهاي تــازه تاســیس زودتــر از موعــد ؛ی و مفاعلــه مبــدل گــرددیهمســو

ــرداري رســیدند ــه بهــره ب ــه  . ب گرچــه براثــر صــدمات و ضــربات پیــاپی روحــی ب

گرفـت  خته هـایش پشـت کـرده و انـدرزهاي پیرکـویر را سـهل مـی       برخی از آمو

ــان  ــی .کــردتجــافی مــیدوري و و از آن ــاکی سررشــته از آنجائیکــه ول نهــاد اوپ

ــود ــ باعــث مــی؛ب دیگــران ه گردیــد همچنــان نیــک کــردار باشــد و از محبــت ب

خیـال جمعـی را آسـوده نمـود و بــه     نیــز رجـوع و آشـتی افسـانه    .مضـایقه نکنـد  

. فان پایان دادرنفسان و پرحموهوم همیشه گسترده درازغائله 
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بــرآورده کــردن امیــال ثقیــل دربــویژهابــداعات و خالقیــت وي درکلیــه امــور 

ــه زمــان، همچنــین انغمــار بــیش از حــدش درکــار،    و دراز مــدت شــرکت درکوت

را بـدان سـو معطـوف داشـت کـه      اسـدي ،شاو شـریک جدیـد مـالی   موبدتوجه 

ــد   ــا دهن ــه ارتق ــت مجموع ــه معاون ــت پژوهشــی ب حکمــی . ســمت وي را از معاون

. وي تفویض و بدان منصو گردیده که به مناسبت سالگرد بازگشتش ب

ـ ؛از حصول صفات نیکش بـه آنچـه لیاقـت داشـت و مـی خواسـت       ی انقطـاع  ب

اثـر بهبـود   دربهـم پیوسـتگی هـا    . شـت گرجحان مـی یافـت و بـدان چیـره مـی     

ــه ســالها قبــل  ادامــه داشــت و چنــدي کــه  همچنــان ،اوضــاع شــرکت نســبت ب

ــرکت    ــرف ش ــهیالت از ط ــاي تس ــا اعط ــت ب ــز   ،گذش ــه نی ــد خان ــدمات خری مق

.فراهم گشت

بــار قــرض و زیــرمــرارت پــس از بیســت و دو ســالموبــداصــرار و تــدبیره بــ

بزرگـی رو  بتانوسـاز و نسـ  ،م خانـه اي دو طبقـه  قوله رفـتم و نزدیـک محـل کـار    

ــان ســعدي خریــدمدر ــومن نقــد کــه نیمــی از آن از طــرف  . خیاب هشــت هــزار ت

تــومن بقیــه دو هــزاراســم وام در اختیــارم گذاشــته شــد و بیســت وه شــرکت بــ

و هفتـه بعـد، قبـل از اینکـه خـودم مجـال اسـبا        هم پانزده سـاله تقسـیط شـد   

بـا  و تـو یـه چشـم بهـم زدن     معلمـی طبقـه دوم رو اجـاره کـرد    ؛کشی پیدا کـنم 

ی کــه فقــط بــه مشــیت خــدا بســتگی یکارهــااز. ســاکن شــدندزن و بچـه هــاش  

. و امروز موجربودم هفته پیش مستأجر؛همین بودهم داره یکیش 
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ــو همــین نــیم طبقــه آقــاي جاللــی ســرکرده    رمــز و نــه ســال از عمــرم رو ت

بلکــه رعایــت حقــوق ؛موقــع اجــاره نبــوده مانــدگاریم فقــط مرهــون پرداخــت بــ

آخـرین شـب حضـورم رو در آنجـا بـه مـاتمی       ...بـه یکـدیگر  همسایگی و احتـرام 

کتابهـام و چنـد تیکـه لبـاس،     بجـز .بـدل کـرد  همسـایه هـا  بزرگ براي خـودم و 

اسبا و اثاثیه ي ناچیز و محقـري کـه طـی ایـن سـالها بـا اونـا سـاخته و دسـت          

ــراي تعــویض و اضــافه کردنشــان نمــی  ــم ب ــا  قــرار؛رفــتو دل ــذارم ت شــد جــا ب

ــاووس ــان ردشک ــهخ ــو   ؛کن ــی ت ــالها تغییرات ــد از س ــتم بع ــون دوســت داش چ

. ایجاد بشهزندگیم

ظهـر و بقیـه خـرده ریزهـا هـم توسـط مـامور        تهیه لوازم اساسی تو یـه بعـداز  

تـدریج طـی دو سـه روز خریـداري و بـه کمـک دوسـتان چیـده         ه خرید شرکت ب

ی کــه حســابی حــال و هــواي یــگردوتلویزیــون گرونــدیک مبلــه ي چــو . شــد

. شدمیمحسو مهم ترین خریدم ؛ه بودخونه رو عوض کرد

ــه هــاي پرجمعیــت و  رفــت و آمــدهاي وقــت و بــی وقــت  عــادتی کــه از خون

خــانواده اش عــدم حضــور مســتاجر یــا بهتــره بگــم آقــاي لطفــی و ؛اونــا داشــتم

، شهرســتانرفتنشــون بــه از فرصــت باقیمانــده تابســتان و بــراي اســتفاده کــردن 

مــن ایجــاد کــرد کــه بــرغم خســتگی چنــد روز اخیــر تــا خــود حــس غریبــی در

عاقبـت  ،رفـتن هـا  جسـتن هـا وکلنجـار   .صبح تـو عـالم خـوا و بیـداري باشـم     

ــرم گ ــان گی ــیریب ــدم ــوي   . ش ــده گ ــنش گزی ــم م ــاي ج ــاد حرف ــم ،ی ــی ول آن
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: شـد مـی آخـرین جملـه اي کـه بهـم گفـت مرتـب تـو ذهـنم تکـرار          ؛نمی کـرد 

کـرد تـا بـرم سـراغش و بگـم      وسوسـه ام مـی  . بـزن سربه منون که شدي دگرگ

. بیـا حوصـله کـن و بگـو کـه راز ایـن کتابهـا چیـه        ؛که از این رو به اون رو شـدم 

ــرین نشــانه اي از    ــا کمت ــا ب ــاالخره مجــا شــدم و عصــر یکــی از همــون روزه ب

ــوره اي  ــهامت و دلش ــرأت و ش ــج ــی   ب ــهاي قبل ــدا از حس ــی ج ــابقه و حس ی س

نـده رو بـراي   وکردم تا تنها بنـدي کـه بـه آن دچـار گشـته و بـی حاصـل م       قصد

بــراي احتیــاط جعبــه حــاوي . جــا از ســرم وا بکــنمه آخــر محــک بــزنم و یــبــار

.  وقتشراست رفتم سره رو هم ورداشتم و یکتابها

. سالم استاد

کارتون چیه؟: سالم سردي داد و گفت؛بدون اینکه سرشو بلندکنه

کارمنـد شـرکت   ؛مـن سـینا محمـودي هسـتم    ؛جـا نیـاوردین  ه بانگار بنده رو 

.موبدآقاي 

ــا نــیم نگــاهی آکنــده از حــس خــوانی گفــت در ــادم : اوج خونســردي ب بلــه ی

ـ    ؛بـا کتابهـا چکـارکردي   ؛اومد مـیگن قـول معـروف کـه    ه کجـا رسـیدي؟ نکنـه ب

فهمیدي جریان از چه قراره؟؛عاقبت سرانجامی یافت

وکلــه زدم و از پارســال، ســه چهــار مــاه ســربــا کتابهــا تــا .چــه عــرض کــنم

امــا آخــري دمــار از روزگــارم ؛هفــت پیغــام بــه مفهــوم شــش تاشــون پــی بــردم 

ــ آورد و راستشــو بخــواین حــسدر ــا ب ــالی ه کــردم کــه ســرکاریه، ی قــول جنابع
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ــز    ــی ج ــه هیچ ــه ب ــه خالص ــور بازی ــیدم  یج ــیحت نرس ــا نص ــد ت ــون . چن خودت

حــاال اومــدم تــا اگــه رخصــت ؛بــزنســربــه مــنفرمــودین دگرگــون کــه شــدي 

.  بدین براتون بگم

.می شنوم؛بشین و بگو: ابروي باال انداخت وگفت

حوصــله و ه بــ؛کــنمبن مــاجرا نقــل وراســتش عــادت نــدارم چیــزي رو از میــ

.امو بزنمهتا راحتتر حرف؛شما نیاز دارمصبر

،تکــون دادن سـرش بــه شــنیدن بــا تـا دلــم قــرص بشـه و   زد لبخنـد محــوي 

.رغبت نشون داد

پی چند تـا مـاجرا از جملـه شـایعه ازدواج بـرادرزاده تـون افسـانه خـانم بـا          ... 

موقـع  من و بـروز اخـتالف سـلیقه بـا خـود سـیامک خـان و اوضـاع نامسـاعد آن         

ــاران   ــی همک ــتعفاي گروه ــرکت و اس ــم دادن و ... وش ــت ه ــت بدس ــه دس از هم

بهـم ریختـه و   از لحـاظ روحـی بـدجوري    .حس و حـال کـارکردن بـا اونـا افتـادم     

ــتمآزرده خاطر ــن رو ؛گش ــا   از ای ــدد اعص ــراي تم ــد ب ــه بع ــتعفا دادم و هفت اس

... راهی جنو شدم

مصــاحبت، شــنیدن . اســتلذاذ از ســخنان ســینا هیچگــاه خــالی از لطــف نبــود

مــی آمیخــت و حرکــاتی مــوزون دراظهــارت و توضــیحات وي کــه ناخودآگــاه بــا

حـس کـرد   شـد مـی وضـوح  ه شـنونده اي بـ  خطوط چهـره هـر  از؛کردبیان می

ــندیده و  ــه پس ــنود   ک ــم بش ــتر ه ــا بیش ــت ت ــب اس ــز  .راغ ــاعتی نی ــابراین س بن
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جم مـنش حوصـله کـرد و سرگذشـت شـانزده مـاه واپسـین او را شـنید و گـاهی          

.سئواالتی نمودیش نیز با زیرکی براي خوشنودي او و آرام کردن ذهن خو

سـخنان سـینا تقلـد و تعهـدي از    . کـرد تحسـینش مـی  بـاطن واقـع در ه اما ب

ــ  ــراي وي ب ــار آورده روي میــل و رغبــت ب ــذا. ب ــه ل ــه تفســیر و اســتخراج جانان ب

خــان تــا بــا ذهنیــت بیشــتري بــه ؛نــدختشــش رکــن باریــک بــین کنجکــاو پردا

ــد   ــري فکنن ــتم نظ ــار بــ . هف ــدن و     ه رخس ــا خوان ــال ب ــن س ــده که ــوق آم ش

ســطور راز آلــود صــانعی و معــانی    مرورکلمــات و اعــداد بــه عمــد مقلــو     

. گشتگونه گون می،مستخرج جوان تیزبین، پیوسته از خوشی

تــا اونجــا کــه یادمــه دو : از خوانــدن فــارغ کــه شــد تنحنحــی ســرداد و گفــت

شـانس باهـات   کـن هسـتی یـا    نمـی دونـم حـرف گـوش    .چیز بهت گوشزد کردم

. ردياونا عمل ککه بهیاري کرده

رنـج بـردي تـا گنجـی     هـم  شـون دراومـدي و دوم   از فکـر فـروش  یکی اینکه 

مـی تـونی درك   . شـه یه بار دیگـه تکـرار مـی کـنم گنجـی نصـبیت      .نصیبت شه

هان؟ي؟کنی؟ یا هنوزم تو فکر اینی که سرکار

ــا ببینــیم از رکــن آخــر چــی دســتگیرمون   هــحرف ــا دقــت گــوش کــن ت امو ب

ـ    . شهمی چـون معـانی هرشـش    ؛هـوش و ذکاوتـت بگـم   ه الزمه یـه آفـرین هـم ب

واقـع همــونی هـاي بــودن کـه بهشــون    ه بــ؛درسـتی متوجــه شـدي  ه بــوسـطر ر 

ــیش    ؛رســیدي ــه پ ــه کمکــت کن ــیچکس نمــی تون ــتم ه ــی گف ــل وقت ــه قب دفع
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ه ســطر یــا بــیکــی از اون دالئــل تــو؛خــودت فکرکــردي دارم مضــایقه مــی کــنم

ــ  ــرده شــده هقــول خودشــون رکــن چهارم ــام ب ــا؛کــه از شــخص البــرز ن مطمئن

درسته؟.و نه کس دیگه به اون پی نمی بردیمت نه من وقهیچ

رم چـرا خیـاالتی   اسـردر نمیـ  ؛رفتـی پـیش مـاجرا  آخـر  با اینکـه تـا ماقبـل از    

.سرت گذاشتنه بنده خداها سربمی کنیشدي و فکر

. 14129ارکـان اسـت چنـین    ه بـ ت مـزد خو بـریم ببینـیم منظورشـون از    

چیه؟آنهم درثبت2015.1512.142012. 15121285

سـطر اول کـه در  .آنهـم در ثبـت  ... مزدت را البـالي هفـت رکـن بـاال بجـوي      

. آوردي واضـــح و مبرهنـــه و بـــه مـــزدت البـــالي ارکـــان بـــاال اشـــاره کـــرده 

همینطوره؟

و بقیــه ارقــام اگــه ابجــد بــودن تــو اون ســه 14129: یــد کــردم و گفــتمیتا

.نیستنکه ابجد دارمحتم واسه همین؛نشدمیماه باالخره تبدیل 

ــت  ــدزنان گف ــل  : ســري تکــان داد و لبخن ــن مث ــه م ــه و خون االن کــه دیروقت

ـ    راهــم دوره و نجنــبم عیــال طبــل    ؛نیســتتخونــه جنابعــالی بغــل گوشـ

. اگـه مـایلی یـه رونوشـت بـده تـا مـنم از فـردا روش کـارکنم         . زنـه رسوائیمو می

هـم اون  ؛شـی فـاش بشـه تـا هـم خـودت راحـت      قضـیه  امیدوارم هرچـه زودتـر   

بنده خدا، فقط موندم که چرا اینقدر پیچوندن؟
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ــه ایــن موضــوع فکــر   : جــوا دادم ــا دلتــون بخــواد ب ــه؟ ت حــرف مــنم همین

ور؛اینقـدر دلـدل کـردن نمـی خواسـت     ؛بـود چیـزي بهـم بـده    راگـه قـرا  ؛کردم

...داشته فال فالش کرده

سـر اون  بسـه بلنـد شـو و اینقـدر پشـت     : و بعد بـا مالیمـت گفـت   ذوقم زدتو

وقتـی کـه  ؛البـد دلیـل قـانع کننـده اي داشـته     ؛خـدا بیـامرز بیکـار صـفحه نـذار     

ــور ــی ازش اون ــرفت ــرسه ب ــهبهرحــال . پ ــ يعقب ــاجرا ب ــن م ــدهه ای ــزي بن ،چی

.    نگهدارخدا

ــه رو رومیــزش گذاشــتم و ــو مــی خــوردم و  . راه افتــادمورق از خســتگی تلوتل

ســیدم اولــی غالــب گشــت و بیهــوش وقتــی ر؛مــی رفــتماز گشــنگی دل ضــعفه

ـ . شدم حسـی کـه   ؛خونـه خـوردم  خـواهش نفـس صـبحانه رو تـو    ه بعد از مدتها ب

امـا مـن اونـی نبـودم     .گرفـت شاید از طراوات و تازگی محیط جدیـد نشـأت مـی   

کمـی تعمـق دلیـل محکمتـري رو     ؛کـنم ی از ایـن دسـت خـو    یکه بـه بهانـه هـا   

نیمـی از سـنگینی رازمـو    شـب قبـل  چـون  ؛بـود حدسـم درسـت   . برام عیان کرد

قسـمت نمـوده و تـا حصـول نتیجـه       موبـد مغایرگفتـه  با جـم مـنش گشـاده رو   

ــی   ــایتم م ــده و حم ــاجرا ش ــر م ــرددرگی ــحال و  ؛ک ــودنش خوش ــم پشــت ب از ه

.بودمخاطرآسوده 

* * *
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ــا بغــض و دلتنگــی   آخــرین جمعــه شــهریور ــه دنی ــا خــودش ی سررســید و ب

باشـی یـا نـه،    خانـه ی از اهـالی مکتـب  یـ کـرد کـه جز  نظرم فرقـی نمـی  ه ب؛آورد

تـازه از  . گرفـت حس ناخوشایندي که بعـد از سـه مـاه یقـه ي خیلـی هـا را مـی       

پیـاده روي و خریــد برگشــته و تــو حیــاط بـزرگ بــی دار و درخــت کنــار حــوض   

ســـنگی نشســـته و بـــه نقطـــه اي زل زده بـــودم کـــه یـــه مرتبـــه لطفـــی و   

. تلپ وارد شدندواهنآمارشون باخانواده اش با دو سه نفر افزون بر

راجـع بـه عائلـه وي اطالعـاتی داشـتم و مـی دونسـتم کـه خـانم لطفـی           قبال

ــ ــد اداره دارائی ــرهکارمن ــم  ه ، دخت ــون ه ــمی و پسرش ــالس شش ــالس ک ــد ک چن

لطفــی از هــول صــاحبخونه بــه ؛ســالم و تعــارفی کــه ســرگرفتبعــد،تــرپــائین

مادرخــانم بنــده، خواهرخــانمم آرزو و ایشــون : معرفــی مهمانهــا پرداخــت و گفــت

دو عزیـز دانشـجوي فـوق لیسـانس     هـر . شـون زیبـا خـانم   هم دوست خـانوادگی 

...اونم تو رشته معماري؛هستند

ـ  مـادر  تـا تکـون بخــوري   و زرنگهـا باشــه  ونظــر میومـد از اون زبـر  ه زن کـه ب

قــدیما : معارفــه دامــادش تمــوم نشــده رنــدي کــرد و گفــت؛بــارت کنــهچنــد تــا 

بالفاصــله تــو ذهــن آدم یــه پیرمــرد ؛ومــدمیــون میه وقتــی از صــابخونه حــرف بــ

خالصــه ؛تــوننالبتــه ســایه پــدر باشــه همــه مــی؛بازنشســته نقــش مــی بســت

اصـل اینکـه زرنگـی کـردي و خیـالتو راحـت، الهـی کـه         ؛کاري به اینـاش نـدارم  

... ماشااهللا. چشم زخم نبینی
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تــا بــه دامــاد خــودش تیکــه انــداخت و بــا  و دوبــه مــنراه نرســیده یکــی از

نـــد و بهـــم پیچیـــدن و ومداخلـــه زن لطفـــی از ادامـــه ســـخنرانی محـــذور م

چربیـدن  بـا ایـن توفیرکـه تـنم از ریشـخند و      . طرفه العینـی حیـاط خلـوت شـد    

.گرفتحرفهاي بی جوابش گر

با شـروع سـال تحصـیلی کـار شـرکت و واحـدهاي مطبوعـاتی تابعـه مضـاعف          

مــی بایســت پرکــارتر از ؛گشــته و مســئولیت جدیــدم نمــود بیشــتري پیــدا کــرد

نــه و مراجعــات ورو بــه جهــت خریــد خقبــل حضــورکمرنگ ده بیســت روز اخیــر

بـال بـه   خاز ایـن رو بـا فرا  . مکـرد جبـران مـی   ور... مکررم بـه دفترخانـه، ثبـت و   

ــب، در   ــه مکتس ــاران جمل ــک همک ــل   کم ــاوت از قب ــد و متف ــاي جدی ــروژه ه پ

رقبـاي  مستغرق شده و سـعی بـرآن داشـتیم کـه بـدون تنـگ کـردن عرصـه بـر         

از شـروع  . عملیـاتی کـرده و منـتج بـه نتیجـه کنـیم      وهمیشه معتـرض اهـداف ر  

و متوجـه  هتر گفـتم غـرق کـار شـد    چنانچـه پیشـ  انتهـاش  طـرح و نقشـه تـا    هـر 

،ي از رفیــق کارشناســمبــی خبــربعــد از یــه هفتــه .مشــدنمــیگذشــت زمــان 

ـ   قصـد دیـدار، اطـالع از بررسـی و اسـتنتاج یـا حـداقل اعـالم         ه عصر پنجشـنبه ب

بــا صــداي بلنــدي کــه از نشــاط درونــیم نشــأت  . وي وارد مغــازه اش شــدمنظــر

.شهم وتمشاهتا کارش با مشتریندم ودرودي گفتم و منتظر م؛گرفتمی

ــه دمــاغش جــاخوش از ــاالي عینکــی کــه منتهاعلی ــانی ؛کــردمــیب ــا مهرب ب

.دستشو نشونم دادر صندلی کنانیم نگاهی کرد و 
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ــا غرولنــد راهیشــون   ــات؟ کــو: و گفــتنمــودمشــتري هــارو ب گــال و خرم

،ییکمی تأمل کرد و بـا شـوخ طبعـی همیشـگی اش شـروع کـرد بـه متلـک گـو         

معمولــه کــه ؟ياســرخاك میــ؛شــیمــیپنجشــنبه هــا اینجــا ســبزچــرا فقــط

بــذارالاقــل .ی یــا مثــل تــو واســه فاتحــه خــونییگــدان ریــمیــا شــبهاي جمعــه 

ــبســقط  ــاین افســانهســیامک و اون چشــم ســفیدها اتفــاق ه شــم اونوقــت ب بی

؟اونااز چه خبرخاکم،سر

شـک  اون و پرونـدن بـه ایـن    طـرح معمـا و   از : خندیـدیم و جـوا دادم  هردو

و نمناسـبتی بـه موضـوع نـدار    از کسـایی کـه   ؛افـی مـی بـرین   ولـذت  کـه  ندارم 

ذهـن آدم خطـور   ه بـ صـد سـال سـیاه    شـاید  این میون حرفـی ازشـون نیسـت و    

ــ ــین  ؛ هنکن ــی کن ــب م ــر مطل ــه     .ذک ــی ب ــه کس ــراي اینک ــا ب ــه این ــارهم افک

کـه  دشـواره  خیلـی  شهمـ کسـی مثـل مـن ف   واسـه  ؛پیـدا نکنـه  هپیچیده تون را

.مرجع ضمیرتون کیه

شــیره وتونــمشــتریارســنتونســتینچــون فــرض تــا چنــد لحظــه پــیش ه بــ

دیـن بــه  و بعـدش هــم ربـط مـی   نکنـی مـی دق دلیشـو سـرمن خــالی   ؛بمـالین 

شـیفته  حرفـی ازشـون نبـود؛ همـه اینـارو گفـتم تـا بدونیـد         کـه  برادرزاده هاتون 

رویـه منحصـر   .شـنیدن شـون  بـراي  رفیـت  ظمغلطه هـاتون هسـتم و یـه عالمـه     

دوسـت داشـتنیه ؛ ضــمایر   واقـع  ه چــون بـ کماکـان ادامـه بـدین،    فردتـون رو  ه بـ 

.دست بوس جنابعالیغائبتون هم خوبن و 
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مادرشــون بــه مــاهرخ مــا : نشســت و پرســیدمبـا ســینی چــائی اومــد و روبــرو 

افســانه آشــتی کــرده و کــهحقیقــت دارهواقعــا؛زاي پشــت تلفــن گفتــهیــچه یــ

برگشته لندن؟ 

.حقیقت داره اما زیاد دلتونو خوش نکنید: ید کردم و گفتمیابا سرت

چه خبر؟آقاي مجموعه دار خو

اونهــا کاغــذت اتفاقــا؛کنــی کلنجــار نــرفتمنــه کــه فکــر؛خبرخاصــی نیســت

ــ ؛اونجاســت ــدم و ی ــاز مون ســره کــارم شــده ه از مطالعــه و کارهــاي روزمــره ام ب

یـه بـار بهـت گفـتم منــو وارد     همـون اوال  . و ترکیـب اعـداد و ابجـد بـازي    تجزیـه 

ــات ماجرا ــا؛نکــنه ــردي، در راحوصــله اینک ــوش نک ــا گ ــدارم ام ــه ن ــررو دیگ ه

.که ربطی به ابجد ندارهممنم مطمئن،صورت

ــه     ــد ک ــز چی ــوري رو می ــاي درهمــش و آورد و ط ــذ و دســت نوشــته ه کاغ

جلـــو روم يسرکشـــید و ورق ســفید نشســت و چـــائی شــو    هــردو ببینـــیم 

.91214اینجا بنویس : گذاشت وگفت

.کنجکاوي بهش نگاه کردماز رو

، خـوش خـط و خوانـا و    91214اینجـا بنـویس   مـیگم .منـو نگـاه نکـن   : گفت

.درشت هم بنویس

.و از دستم کشیدرنوشتم و کاغذ 
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ــا پشــت دســت ضــربه اي    ــا نوشــته خــودش مقایســه کــرد و ب نوشــته منــو ب

ذره بــین رو !مــی دونســتم : گفــتاز پیــروزي بــه ورق کاغــذ زد وکشــدارحــاکی 

مثـل مـا   ایـن اعـداد رو   ،بلکـه همـه  مـن و تـو   نـه تنهـا   : دقـت کـن  خو بگیر و 

؟ میگمدرست . نچسبیده می نویس

.بله لزومی نداره جدا از هم باشنخو 

خـو نگـاه   ؛عجلـه نکـن   14129االن به طرز نوشـتن صـانعی نگـاه کـن    

یا نه؟نوشته کن و بهم بگو آیا از هم جدا 

چهارده یـا دوازده نوشـتن صـانعی هـم مثـل ماسـت امـا جـدا         .بله جدا هستن

مـات و مبهـوت بـه مبـل     . همه این اعـداد از هـم جـدا هسـتن    اصال. هم نوشتهاز 

.تکیه دادم

.بزن قدش: طرفم دراز کرد و گفته خونسرد و فاتحانه دستشو ب

ــ  دســت دادم ــا یعنــی چــی؟ اگــه ب ــا تعجــب پرســیدم خــو این ی یجــاه و ب

خاصی نیست؟خبرگفتین رسیدین پس چرا می

ــت ــداد،      : گف ــه اع ــارده و بقی ــردیم از چه ــل ک ــا رو ح ــی از معم ــرکن کل فک

البالي هفت خط باال بایـد بـه کلمـه هـاي برسـیم کـه منتهـی میشـه بـه جملـه           

. ثبتآنهم درکوتاه آخر این بند، یعنی 

از؛کـنم نه وقتـی بـه کلمـه ثبـت فکـر مـی      یشـ تـنم مـی  ه سرد بـ سینا عرق 

گفتــنش واهمــه دارم نــه کــه چیــز بــدي باشــه نــه، منظــورم اینکــه اگــه خــداي  
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 لبخنـد بـه لـب   ؛شـم کـه نگـو   اونقـدر دلسـرد مـی   ؛نکرده اشـتباه کـرده باشـم   

.بعید هم نیست که از مغازه بیرونت کنم

نگــران اکرانــه و شــدیدجــم مــنش متف؛ده دوازده دقیقــه اي ســکوت کــردیم

داد و مـنم از فشـار   با پک هاي غلیظی که بـه پیـپش میـزد خودشـو تسـلی مـی      

خـم شـدم تـا از روي میـز     .کـردم و استرس لپامو بـا نباتهـاي روي میـز پـر مـی     

دسـتم و  ورق کاغذ هفـت رکـن رو بـردارم کـه یهـو دستشـو محکـم گذاشـت رو        

اگــه مــی خــواي ؛شــرطمون یــادت باشــه: ســرعت برداشــت وگفــته کاغــذ رو بــ

.گفته هاي من باشه هیچی نگو تا بعدغیراز؛سکته نکنم و پس نیفتم

اســتاد مطمئــنم : تبســمی ســاختگی جــوا دادمبــا دلهــره داشــتم بــا اینکــه 

. پس اینقدر نگران نباشین. هاستراز این رکن تو همین جدا نوشتن

15121285/2015/15/ 14129ارکـــان اســـت چنـــین ه بـــت مـــزد

. ثبتآنهم در14/122012

چنـان زد کـه   زد بـه جـونم   صـاعقه  یـه  گذشـته و انگـار  شـرر کـار از  بـار این

طوریکـه جـم مـنش هـم     ؛تـو یـه آن متـورم شـدن    رگ شـقیقه هـام   حس کردم 

.متوجه شد

چته؟ چرا خیس عرق شدي؟

.شو فهمیدم استادبقیه منم : آهسته گفتم

.چی رو فهمیدي ده بگو خفم کردي
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شــوندو تاکـه  کلمـه مجــزا تشـکیل شــده   یــااعـداد ایــن خـط از پــنج کلیـد    

. خورن تا به کلمهبیشتر به حروف اضافه می1514و 2015

تیتــرش کــاري یعنــی بــه ســرارکــان اســت چنــینه مــزدت بــاینجــا نوشــته 

درسته؟؛نداشته باشین

ــطر   ــت س ــین هف ــان هم ــورش از ارک ــو منظ ــوانش  ورآره خ ــه عن ــه ب میگ

!خو بعد. ندارهکاري 

رم و شـم مـی مـن بـا دقـت تعـداد حـروف تکـرار شـده بـین سـطور رو          : گفتم

تعـداد رو چنـد بـار    و حـروف پـر  هشـروع کـرد  14از عـدد .شما هم نظارت کنید

:دقت شمردمه خط کشیده و بحرف دال زیرشمرده و عاقبت 

وچهاروشصتویستدوویکبیستودوچهاریکصوشصتدچهارص

فرازسته زمملوکیت ببربستگی

اردوغدرطیب فنانازغبنغ

 وچهل بجمله امورویستد6ودودویستونودوقوف

 واخواهدي نه نشیدبجفاجف مانستن

شِِّکرارصبارسازتاحصرمتدصبر

15121285/2015/15/ 14129بارکــــان اســــت چنــــین ت دمــــز

ــتردآنهــم 14/122012 ــاورمون نمــی. ثب ــین  ب ــه یق ــی حدســمون ب شــد ول

بــین ســطور تکــرار شــده چهــارده مرتبــه دقیقــا مبــدل گشــت چــون حــرف دال 
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آغـوش کشـیدن جـم مـنش هـم تسـکینم       بـا  خوشـحالی زائـد الوصـفی کـه     . بود

. دچارش گشته و دست کمی از من نداشتنمحال خوشی که او؛نداد

حـاال تـا پـس نـزدم ادامـه بـده تـا رمـز رکـن          ،بارك اهللا به اون فراستت پسـر 

. ده بجنب که شب شد. دست خودت بشکنهه آخر هم ب

. دادیم و شمردنها ادامه یافتخنده اي سر

ــند  14129از  ــه س ــد کلم ــت اوم ــرف ؛بدس ــار،  سح ــه ب ــار و نن دوازده ب

.قابل شمارش بودنهم چهارده مرتبه البالي حروف هفت رکندحرف 

.هم به کلمه زمینت تبدیل شد15121285بدین ترتیب 

ی حــروف هــم تعــداد ایــن یبــا شــمارش و جابجــامــدتی وقــت بــرد و عاقبــت 

ــاال بجــوي : دســت آوردیــمه جملــه رو بــ ســند : مــزدت را البــالي هفــت رکــن ب

. آنهم در ثبتزمینت را دریا

بـی هـیچ   مجموعه کالم پنهان مطروحـه صـانعی بـی تـک ایمـا و اشـاره اي و      

ربطی به آن دو مجلد و حتـی خـود دفترچـه گمـراه کننـده پـس از شـانزده مـاه         

و سـاعات جانکـاه بـاقی تـا صـبح شـنبه       . گشـت سـال عیـان مـی   نـه و درسترش 

ســال برابــري کــرده و شــاید هــم  نــهدرازاي همــون ه بــمراجعــه بــه اداره ثبــت 

تضـاي سـن و   از مـن نبـود امـا بـه اق    بـا اینکـه ذوق زدگـی وي کمتـر    . می چربید

از . کـرد بــه انتهـاي قضــیه  عـدم انتفـاعش از مــاجرا بـروز نمــی داد و منـوط مــی    

.شدمیکلمه ثبت فکرش فقط به اداره ثبت و اسناد معطوف 
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والــه و حــاجز مونــده و ؛تمــوم عمــرم بــه همچــو حســی دچــارش نگشــتهتــو

.ماز خوا بیدارشو زنم بفریاد دوست داشتم 

از میـون چنـدین و چنـد دلیـل     : و گفـت جم منش پس از مـدتی لـب گشـود    

ـ      و برهان مبنی بر تـو فقـط   ه مکتوم مانـدن رمـوز وي و گشـایش تـدریجی آنهـا ب

ــ ــی دوه ب ــورد بســنده م ــنمم ــ؛ک ــر و   ه اول ب ــون پس ــی برســی و چ ــرز پختگ م

گزنــد پلیــدانی چــون دوم از؛مضـمحلش نکنــی کنــیمــیامثـالهم آنچــه تملــک  

. امان بمونیدرورثه و جمال و کارگران آن زمان چاپخونه

دیگـران حتـی خـود تـو     ؛گفتی وقتـی جمـال صـاحب مغـازه شـد     خودت می

و تـوفیري هـم نمـی کـرد     هـم هسـت   خـو طبیعـی   . به چه حالی مبـتال شـدید  

بـازم  ؛وضعت مثل امـروزت روبـراه باشـه یـا مثـل اونوقتهـا مزدبـري سـاده باشـی         

و مهــم دو چیــزه یکــی اینکــه جمـــال هــا از راه سالوســی و دو بهــم زنـــی       

امثـال تـو نـون مردانگـی و مـروت و تسـامح بـا        و آدم فروشی به اونجاها میرسـن 

ــه و از   نظــردر.دیگــران رو ــن مســئله مســکوت بمون ــا ای داشــتم مطــرح کــنم ت

همـین جـا   و تـو  ایکـاش بصـورت یـه راز بـزرگ بـین مـن       ؛همه کتمـانش کنـی  

مـاجرا بسـته   شـدن  رو. امـا ممکـن نیسـت و بـاالخره بـرمال میشـه      . شدمیچال 

ایکــه هدیــر یــا زود اون.بــه بزرگــی و کــوچکی مــاترکی کــه بهــت رســیده نــداره

ــع میشــن  ــدونن مطل ــد ب ــه منکــرش بشــه  ؛نبای ــم نمــی تون ــیچکس ه ــه ه ؛البت

.راحت نیستیه ذره هم خالصه کالم خیالم 
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هیکـل نحیـف شـو بغـل     ؛داددل مشغولی هاشـو سـرپا ایسـتاده و تـذکر مـی     

...دلداریش دادمکردم و 

صــبح شــنبه ســري بــه شــرکت زدم و پــس از تقســیم کارهــا و توصــیه هــاي 

بــه .مرخصــی گرفتــه و عــازم اداره کــل ثبــت و اســناد شــدم،ماهــالزم بــه همکار

ــتم  ــه اداره مراجعــه کــرده و جــوونی روگیــر آوردم و گف ــی اومــدم از: دبیرخان ارث

.اقدام کنمجویا بشم و ؛که بهم رسیده و تازه مطلع شدم

.بهتون رسیدهاز چه کسی

شـما فکـرکن   ؛مـی کنـه  ی هـم  مگـه فرقـ  : نگاه خیره اي بهش کـردم و گفـتم  

.از یکی از آشناهام

منظــوري نداشــتم : چنــد لحظــه بهــم خیــره مانــد و گفــتاونــم از کنجکــاوي 

. همین جا بشینید تا برگردملطفا

ببخشید اسمتون؟: مدتی بعد با شش هفت تا فرم برگشت و گفت

.سینا محمودي هستم

ــد     ــه کنی ــا رو مطالع ــن فرمه ــودي ای ــا محم ــرایط؛جن ــاد   ش ــا مف ــون ب ت

.بگید تا بریم سراغ مرحله بعدي؛هرکدوم که مطابقت داشت

.تشکري کرده و شروع نمودم به مرور فرمها

چنانچـه دو یـا چنـد نفـر نسـبت بـه ملکـی بطـور مشـاع          : اولین فـرم مضمون 

ت بـه افـراز سـهم خـود از     مالکیت داشته باشـند هریـک از آنهـا مـی تواننـد نسـب      

www.takbook.com



91

ــد  ــدام نماین ایــن عمــل را دراصــطالح حقــوقی و ثبتــی  ؛ســایر مــالکین دیگــر اق

حکمــی کــه بعــد از فــوت :ربــط داشــتحصــر وراثــت دومــی بــه ...افــراز گوینــد

مورث حسب تقاضـاي احـد یـا تمـامی ورثـه بعـد از طـی تشـریفات قـانونی الزم          

ــا  ــع قض ــرف مرج ــالحه یاز ط ــوقی ی ص ــاه حق ــادر دادگ ــود و در ص ــی ش آن م

ازدو تـاي قبلـی و راجـع بـه قـانون ثبتـی       مفاد فـرم سـوم بـی ربطتـر از    ...ضمن

ــدنی ــانون م ــل ق ــره ، قبی ــري و غی اساســی ثبــت امــالك اهــداف عمــده وو کیف

رو یکــی بعــد از دیگــري   فرمهــا ...حفــظ مالکیــت مــالکین و ذوي الحقــوق   

ــار  ــدم و کن ــی خون ــیم ــد.ذاشــتمم ــوع د وهیچک ــه ن ــن م ربطــی ب رخواســت م

ــتم .نداشــت ــزد متصــدي جــوان وگف ــن  : برگشــتم ن ــا درخواســت م ببخشــید آق

و رسـیده  بـه مـن  ملکـی  ،ببینیـد جریـان از ایـن قـراره    ؛ندارهفرمهاربطی به این

.سندش نزد این اداره استمیگن

!گفتینزودتر می: با چهره اي متبسم جوا داد

عـرض کـردم حـاال    تـون  اولـش هـم خـدمت   : تبسـمی کـردم و گفـتم   متقابال

. کنمنظرتون چکاره ب

شـدیم و  یدري زد و وارد اتـاق مـرد میـان سـال    .با مـن تشـریف بیـارین   لطفا

گـزارش مجمـل همکـار جـوانش پـی بـه       از...ایشـون آقـاي   آقاي شـامخی : گفت

زبـونم بیـرون کشـید    تـا تـه قضـیه رو از زیـر    .ماجرا برد و تعارف به نشستن کـرد 

حـق مرحـوم چـه کـرده ایـد کـه الیـق        تون، ببینیـد در سعادته خوشا ب: گفتو
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و مــاتش زل زده هــم پســره هــم هــاج و واج ب. و درخــور چنــین پاداشــی هســتید

ســه نفــر تلفــن کــرد و عاقبــت بــا یــه لبخنــد نمکــین و کلــی  بــه دو. بــرده بــود

.معاون مدیرکل رفتیمتعارف به دفتر

ـ    بـی خبـر  نگاههاي معـاون از همـه جـا     نظـر  ه در بـدو ورود مشـمئز کننـده ب

در؛انگــار از راه گــاو بنــدي و منــافع نامشــروع بــه چنــین ارثــی رســیدم ؛میومــد

خـود شـامخی جریـان رو مفصـل تـر تعریـف کـرد و        دفعـه جوان ایـن غیا پسر

.بیش از پیش ستوده شدم

ــ؛کــنمحضــورتون تبریــک عــرض مــی: عــاون گفــتم کــل از مــاجرا ه مــن ب

ــ ــی اطالع ــتن  ومب ــم نگف ــزي به ــیس چی ــا رئ ــما  ؛جن ــانس ش ــفانه از ش متاس

سـند جنابعـالی مختـوم و    حتمـا . دوشـنبه ماموریـت تشـریف دارن   ایشون تـا روز  

.تـون هسـتیم  خـدمت در؛، پـس فـردا قـدم رنجـه کنیـد     ونهشده محضر ایشـ مهر

جـدا کـه شـدم سراسـیمه نـزد جـم مـنش        .م کـرد اداره همراهیتا دم درشامخی 

.برهدلم غنج قول مختاره بتا تا پیاز ماجرا رو تعریف کردم سیر. رفتم

بـــا وي بـــه توافـــق رســـیدم کـــه اگـــه بـــه رونـــد کاغـــذبازي، دونـــدگی و 

ــدبــه ؛شــدماســتعالم هــاي بلنــد مــدت آن اداره دچــار  خالصــه و سربســته موب

.بگم تا براي مدتی که درگیر هستم مشکل کاري نداشته باشم

لشــگر : رفــت و گفــتهمــرام بیــاد امــا از زیــرش درخیلــی اصــرار کــردم تــا 

گلیمتــو از آ کــنن چــه خبــره، خــودت ماشــااهللا زرنگــی بــرومــیبکشــیم فکــر
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همــون روز بــی معطلــی ظهــر نشــده رســیدم شــرکت و یکشــنبه  .بکــش بیــرون

.سرمو گرم کنمیجورایی،حاضر شدم تا با رتق و فتق امورهم سرکار

ــا  شــامخی هماهنــگ کــرده و ســاعتی روز موعــود چیــزي بــه ظهــر نمانــده ب

از همـه چیـز بگـذریم رعایـت سلسـله مراتــب اداره      . میرسـید مـدیر  بعـد خـدمت   

ــویژهمربوطــه  ــود درب ــه مــافوق منوکشــته ب ــرت ب ــبال؛امــر راپ ــت ومعاچــون ق ن

از تــب انتظــار مــن هــردو بطوریکــه ؛بــه امــور واقــف نمـوده ومــدیرکل ر، محتـرم 

و سـرکه مـی جوشـید بـه تعـارف      نیم سـاعتی کـه دلـم عـین سـیر     . می سوختند

سـه  مـد نظـر   مـدیر کـه  عمـل اومـد   ه خوش و بش گذشت و سرانجام کاشف بـ و

ــیش  ــ!شــدهبازنشســتهســال پ ــت و  ه ب دســتورخندقی اســتعالمی صــورت گرف

خنــدقی . ربعـی بعـد کارمنــد بایگـانی بــا چنـد تـا دفتــر و پرونـده وارد اتــاق شـد       

توضـیح ثبـت شـده هشـت     طـرف مـن چرخونـد و ردیـف و    ه رو بیکی از دفتر ها

رو بـرام بـا چهـره اي متعجـب و چشـمانی گـرد شـده         1336سـال  سال پـیش  

: چنین قرائت کرد

ــزمینــی در ــعمتــر9520متــراژه چیــذر ب ــال، دو شــاملمرب ، یکدســتگاه وی

ــرق، آ و تلفــن   ــه دفتردوختــه آهســته گفــت ... حلقــه چــاه عمیــق، ب : چشــم ب

ــانی   ــه و اعی ــب عرص ــه  . واي عج ــاهی ب ــد نگ ــه داد  بع ــرد و ادام ــن ک ــاي : م آق

. بگـو بـاالي سـه میلیـون تـومن     و نتـرس  ؛محمودي رقـم خیلـی خیلـی باالسـت    

ــد  دفتــر ــاز کــرد و خون ــه موجــب آن حــق احــداث  دیگــري ب اصــل ســند کــه ب
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واگـذار  ... آقـاي سـینا محمـودي فرزنـد     بـه  دریافـت سـند اعیـان رسـما    اعیانی و

کامــل و آدرس مجــاورین و مشخصــات : رو هــم خونــدپــائینی کــادر.اســتشــده

بنــدي رو بــرام : دفتــر بعــدي کــه انگــار بهــم عطــف داشــتندتــو.واگــذار کننــده

ســندآئــین نامــه قــانون ثبــت هرگــاه فــردي کــه105اســتناد مــاده ه بــ: خونــد

وراث او مـی تواننـد بـا ارائـه مـدارك زیـر       ؛بنـام او ثبـت گردیـده   ،مالکیت ملکـی 

ــک درخواســت صــد  ادارهاز ــوع مل ــت محــل وق ــه  ثب ــت نســبت ب ور ســند مالکی

...نماینده را بسهم االرث خود

ــد از     ــد و بع ــم مشــغول نوشــتن ش ــت و اون ــاي گف ــاونش چیزه ــه مع ــد ب چن

ـ  ،خطاطیدقیقه  ایـن مـدارك رو بایسـتی تهیـه     : وگفـتن ندسـتم داد ه کاغـذي ب

ــی صــادر بشــه   ــت المثن ــون ســند مالکی ــا برات ــد ت ، تقاضــاي صــدور ســند . کنی

درصـورتیکه تـاریخ فـوت مـورث     ، مالیـاتی 19فـرم ،وراثـت گـواهی حصـر  مالکیت

اصـل سـند   ؛نیسـت مالیـاتی 19نیـازي بـه مطالبـه فـرم     هباشـ 1340قبل ازسال

ــادآوري  ــورث ی ــت م ــواهی     : مالکی ــا گ ــغ ب ــث مبل ــت از حی ــر وراث ــواهی حص گ

ــاتی ــازي هاشــون داشــتم  از فشــار ...مالی ــاغ کاغــذ ب مــن ؛مشــدمــیخــون دم

ــت  ــل و رونوشـ ــراز اصـ ــودغیـ ــنامه خـ ــیهیم شناسـ ــتمچـ ــري . نداشـ سرسـ

یــه : رفــتم ســراغ شــامخی و گفــتم.خــداحافظی کــرده و از دفتــرش بیــرون زدم

شـما کـه در   . شـم طومار برام نوشتن که اگه بخـوام بـه اونـا عمـل کـنم پیـر مـی       

.به هیچی دسترسی ندارمریان هستید من اصالج
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: پــائین کــرد و جــوا دادورو بــاالبــا ولــع جریــان روگــوش کــرد و کاغــذها 

. ه، شما که احتیاجی به اینا ندارینسند مالکیتصدورهاي دستورالعمل 

ــان معــاون کــه در ــود؛جری ســند شــش دونــگ شــما چــرا چیــزي نگفــت؟ب

ــادر ــده   وص ــته ش ــه بازنشس ــابقه ک ــدیرکل س ــت م ــرا  ؛دس ــاال چ ــی ح رو کس

خالصــه ... مثــل نداشــتن آدرســتون و؛دلیلــی داشــتهســراغتون نفرســتاده حتمــا

.خودتون مسلط باشینه خیالتون راحت باشه و ب

؛حســا مــن بخــورینه بــهــم یــه ناهــار  بــا خنــدهکــاراتونو بکنــین و شـما 

تـا اون موقـع مـنم آدرس    ؛اداره مـن منتظرتـونم  ساعت سه بعـداز ظهـر جلـو در   

، رم و بــا هــم میــریم ســراغش   امیــگیــرخونــه نعمتــی مــدیرکل قبلــی رو   

از این لحظه تا آخر با من، خوبه؟ ،پیگیري هاي مختصر

. باشه تا تالفی کنم؛خوشحالم کرديآقاي شامخی 

ــده و  ــا شــامخی مون ــرارم ب ــه ق ــومم بســتهدو ســاعت ب ــی خــوردم؛راه گل ،آب

. تلفنی گیر آوردم و جریان رو به جم منش گفتم

اون ؛پـا ننشـین  چسـب بـه شـامخی و تـا نعمتـی روگیـر نیـاوردي از       ه ب: گفت

نگـران نبـاش اگـه همـه چیـز ظـرف امـروز و فـردا حـل          ؛مردك حرف مفـت زده 

.نذاربیخبرمنو . میشمکار ه نشه خودم دست ب

ــده   اون روز  ــار نش ــاعت چه ــیدیمس ــه نعمتیدررس ــون  ،خون ــی تحویلم کل

گرفت و پـس از خـوش و بـش از مراجعـات متعـدد تحصـیلدار، پسـتچی، راننـده         
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خـود بنـده هـم بـراي پیـدا کـردن تـون دسـت         این اواخـر : گفتاد و داداره خبر

آقــاي محمــودي نمــی دونــم : ادامــه داد. امــا دریــغ از یــک رد پــاکــار شــدم ه بــ

فکرکنیـد سـند حـاال بـه هـر نحـوي اون موقعهـا بدسـتتون         ؛چطـور بهتـون بگـم   

رو بـه شـامخی گفـت اقلـش     ؛ینفـروخت مـی  رسیده و شما هم معطـل نکـرده و   

بــار اونجــا اقبــالتون بلنــده، طــی ایــن ســالها ســه چهــارواقعــا برابــر شــدهپــنج

ـ    باغ و ویال نگـو بهشـت بگـو، دو   ؛سرزدم قطـر شـش ایـنچ آ    ه تـا چـاه عمیـق ب

ــین   ــی رو از دل زم ــخ و زالل ــرون ی ــده بی ــت رو   می ــله درخ ــزار اص ــاالي ه ــا ب ت

ــه  ــیرا کن ــ ... س ــردن نمی ــف ک ــه تعری ــاغ اب ــت ب ــتی و موقعی ــون دراندش ،د چ

کیـومرث نـامی بـا خـانواده اش     مطلـع باشـید کـه    راسـتی  سا و کتا نداره؟ح

پــا نگــه داشــتن؟ یــه بــار کــنن و اونجــا رو براتــون ســرمــیگوشــه بــاغ زنــدگی

کی میده؟پرسیدم حق و حقوقتو

آقــا یــه حســا بــرام بــازکردن و فرمــودن وجهــی رو تــو بانــک بــرات  : گفــت

.اینجا بیاد سراغتن تا صاحب اصلیونم نم خرج کن و بم؛گذاشتم

ــ ــت ب ــدردانی در  ه نوب ــاهی حــاکی از ق ــا نگ ــید ب ــه رس ــن ک حضــورخانواده م

ــامخی ــی و ش ــتمنعمت ــادو  : گف ــه ج ــون جعب ــا هم ــانتی ی ــانعی ی یام ــوم ص مرح

ــد  ــت ش ــدارهدســت بدس ــه درو امانت ــت ک ــی از وي نداش ــانیت دســت کم ؛انس

شـدند  قبل از رسـوندن جعبـه بـه بنـده در اثرسـکته مغـزي متاسـفانه زمـین گیر        

هـام  کـم اقبـالی   بـازم میشـه گفـت کـه در اثـر     ؛و سالها بـا اون وضـعیت مونـدن   
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ــم   ــا ه ــونی ازاون ــت     آدرس و نش ــه زحم ــرتعالی ب ــد حض ــتند و مانن ــن نداش م

تـازه اول راه بـودم و   ؛بعـد از اون همـه سـال وقتـی جعبـه دسـتم رسـید       ؛افتادند

چـی کشـیدم؛   حـاال بمونـه کـه    ؛سـختی و مـذلت مـی کشـیدم    کلـی  می بایست 

.کردم که مضحکه شده اممی فکرآخه ؛چندین بارم منصرف شدم

ســینا خــان نمــی پرســید چــرا از شــما مــدرکی بــراي        : نعمتــی گفــت 

خوام؟ی تون نمییشناسا

.باید ارائه کنمالبد دیر نشده و بوقتش حتما: ادمجوا د

دوسـتی  چـون مـن عـالوه بـر    . ا نیسـت هـ کارهیچوجه نیازي به ایـن ه ب: گفت

ــا شــادروان صــانعی، حــداقل   ــنج شــشچنــدین ســاله ب ــه وي پ ــه چاپخون ــار ب ب

امــا مرحــوم اشــاره اي نکــرد کــه ؛رو هــم دیــدماومــدم و حتــی از نزدیــک شــما

.بگذریم! شما همون فرد مذکور هستین 

.ید تا برگردمبدمن اجازه ه چند لحظه ب: بلند شد و گفت

.بیشتر از من خوشحال بودشامخی

شـش دانـگ ملـک مزبـور،     ند مالکیـت  یـد ایـنم سـ   یبفرما: ادامه دادبرگشت و 

بایـد بزنیـد تـا همـه چـی تکمیـل       ... رسـمی اسـناد  فقط چنـد تـا امضـاء تـو دفتر    

بـه اتفـاق   ؛ شناسـنامه همـراه تـون باشـه    احـراز هویـت  براي احتیاط جهـت  ؛شهب

.ادامه یافتدیگر ی ساعتی یتبریک گفتند و پذیراخانواده اش 
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ــه قــرار ــا نعمتــی رو دفترخون ــا: آهســته بهــش گفــتمفــیکس کــردم و ب ي آق

...  جسارتا؛نمی دونم از زحماتتون چطور باید تشکرکنمنعمتی

آقــاي محمــودي تــا دلتــون بخــواد : نذاشــت حــرفم تمــوم بشــه و جــوا داد

کـنم راجـع بـه    خـواهش مـی  . ممن به اون بنده خـدا مـدیونم و تـا ابـد بیادشـون     

ــحبتی نفرما  ــوع ص ــن موض ــا  یای ــد ت ــم  ی ــرمنده نش ــن ش ــتر از ای ــال ؛بیش درقب

ــ  ــه داشــتم ب ــه اي ک ــده اي . حــدکافی اهمــال کــردمه وظیف ــگ کــرده و خن درن

چــون ؛حقــم کردیــددرراســتش بــا اومــدنتون لطــف بزرگــی رو: ســرداد و گفــت

امانـت داري و ضـمان از مسـئولیت هـاي دشـواري      . خـوابم از امشـب راحـت مـی   

.کنهمیکه زندگی رو براي من نوعی حروم

خــداحافظی بــا خــانواده نعمتــی، منــگ و حیــران از پــس از بدرقــه ي گــرم و

عـازم  ،رسیدن به انتهـاي مـاجرا بـه اصـرار شـامخی بدپیلـه بـه قصـد دیـدن بـاغ          

تمـوم اتفاقـات دو سـه روز اخیـر، رویـت اسـناد و صـحبتهاي ایـن         .شـدیم چیذر

ز و ریـ ه صـداي یکنواخـت شـامخی کـه یـ     . نظرم عین یه رویا مـی اومـد  ه و اون ب

م کـه  شـد نمـی امـا حـالیم نبـود و متوجـه     ؛بی وقفه حرف میـزد رو مـی شـنفتم   

ــه، م  ــدام از منقول ــام زدنحضــچــی میگــه م ــگ و ؛ر، بن ... دو و ســه و شــش دون

ــاغ  ــا رســیدیم دم ب ــت ت ــدت هرکــی  .گف ــد م ــن چن ــو ای ــنت ــه م ــیب رســید م

ــورایی ــداریج ــداز آ درامانت ــی اوم ــ ؛م ــز ب ــانواده اش نی ــوان ه کیومرث و خ عن

.مستثنی نشدندسرایدار و حافظ باغ و ویال از آن زمره 
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ـ  عهـده گرفـت و پـا درملکـی گذاشـتم کـه تـو جنجـال         ه معرفی منو همراهم ب

. رسـیدم ی نمـی یو غرغشه هاي اغراق آمیـز ذهـنم نیـز هیچگـاه بـه چنـین رویـا       

شـکوه و مجلـل اقدسـیه چیـزي کـم نداشـت و       مقایسه بـا عمـارت بـا   حقا که در

جـا سـال پـیش مالـک این   نـه بـا اینکـه از   .کـرد شاید همخوانی هم مـی از بیرون 

آگاه بازم یاد جمله اي کـه چنـد وقـت پیشـا تـو ذهـنم نقـش بسـت         ناخود؛بودم

ــت ــادم؛و مصــداق یاف ــی . افت ــیش بین ــل پ ــات غیرقاب ــه  اتفاق شــده ایکــه فقــط ب

.گشتداد و پدیدار میخواست خدا رخ می

ــیحات    ــت و توض ــد ثب ــاي کارمن ــاوي ه ــرایدار کنجک ــده س ــه ش ــن ارائ از م

رویـاروي بـا چنـین مسـائلی متفحصـی سـاخت       محترز و اقلـش خویشـتن دار در  

ــوراخ و    ــوم س ــه تم ــیدن ب ــرك کش ــالوه برس ــه ع ــال و  ک ــاغ و وی ــاي ب ــنبه ه س

کیـا از انتقـال   .تـاي دیگـه مطـرح کـنم    دهسئواالتی رو از البـالي چنـد   ،لوازمش

؟ چنــد ت داشــتننوکیــا اینجــا ســکداشــتن و دارن؟ قــبالا بنــام مــن خبــراینجــ

آقـا بـوده؟ چطـور    مـالکش بـرادر  قـبال نفرخدمه داشت؟ با شما شـش نفـر؟ پـس    

ــرادر وو خــواهراش از دادافشــار ــع دو ب ــا  ســتد اون موق ــر نداشــتن؟ برادرآق خب

ـ   ؛رفـت خـارج رو فروخـت و چند وقت بعد از اینکـه اینجـا   جـاي  ه مـرد؟ یعنـی ب

...خونه پدري صانعیاین ویال قبال

پرســیدم یــه جــوا قــانع کننــده تــو آســتینش داشــت و بــدون هرچــی مــی

ــی  ــنم م ــه اي روش ــیچ مغلط ــه ــدیدا . ردک ــه ش ــاتی ک ــاع از اطالع ــنه و انتف تش
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تـا بـا خیـالی آسـوده تصـمیم گیـري       شـد مـی سـبب  ؛محتاج شنیدن اونـا بـودم  

همـه بـذل و بخشـش، پـی بـردن بـه       مهمترین سـئوال و دغدغـه ام از ایـن   ؛کنم

ی بـراي  یدر لفافـه؟ حـس کـردم جـا    چـرا آنقـدر  کشـته بـود؟ و  کارهدف صحاف 

ــت     ــئوالم نیس ــرین س ــرح بزرگت ــین ط ــه هم ــتمواس ــدار.از اون درگذش دو دی

یدار بـا لحنـی دوسـتانه    اساعته رو با تاریک شـدن هـوا بـه پایـان بـردیم و از سـر      

فکــر بــرات بــاز کــرده شــادروان صــانعی حســابی کــه ازآقــا کیــومرث : پرســیدم

؛ درسته؟باشهچیزي مونده نکنم 

از : گفــتچشــم بــه زمــین دوخــت و مــن اصــرارامــا بــا ؛طفــره بــرهخواســت 

از آخــرین .خیلــی وقتــه تمــوم شــدهچیــزي نمونــده؛ آقــا نخیرخجلــم، گفتــنش 

یادمـه کـه   . گـذره باري کـه اون خـدا بیـامرز رو همـین جـا دیـدم نـه سـال مـی         

نـم نـم خـرج کـن و بمـون تـا       ؛وجهی رو تـو بانـک بـرات گذاشـتم    : ایشون گفتن

رو تـو عمـارت آقـا    آقـاي محمـودي مـن شـما    . صاحب اصلی اینجا بیـاد سـراغت  

چـرا نیومـدین یـه سـر بـه      همـه مـدت   یـد ایـن   یبفرماجسارتا میشه ؛مدیداز دور

خارج تشریف داشتین نه؟حتما؟باغ بزنین

شــما تــو عمــارت چکــار : جوابشــو بــا ســئوال بــی پاســخ گذاشــتم و پرســیدم

ردین؟کمی

ي آخر مریضـی آقـا یـه بـار تصـمیم گـرفتم بیـام تـا         راستش روزها: جوا داد

رو چـه بـه   نـوکر : ن مـانعم شـد و گفـت   ونامسـلم رشـید  امـا  ؛ازشون عیادت کـنم 
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از بعـد کـه دلـش بـرام سـوخت یـه بعـد       ...کشی مـردك خجالت نمی،اهاین حرف

مونـدم و تـو اون   ؛ظهر تـا غـرو رو تـو اتاقـک سـرایداري نـزدش نگهـم داشـت        

. زیارت کردمهم رو رفت و اومدها شما

کرد و منم تو اونا آره؟دوسیه همه رو تو همون چند ساعت روالبد

خـداش  امـا از انصـاف بـدوره کـه نگـم خـودش اینجـا نیسـت        : خندید وگفـت 

اینـی کـه مـی بینـی     : شاهده، خو یادمه کـه از شـما کلـی تعریـف کـرد وگفـت      

ــش.سیناســت ــیگنبه ــینام ــانس ــانعی و ،خ ــین ص ــارام ــه افش ــی رو ک ه، هرک

کـه بلنـد   امروز نشـونت دادم و دیـدي مجیزگـو و مـتملقن درسـت مثـل خـودت       

.   شون توفیردارهه کاره اومدي اینجا، اما خُلق این پسر با همه شدي ی

بابـت همـه ایـن سـالها کـه      : خواستم تـو عمـل انجـام شـده بـذارمش وگفـتم      

درسـت و درمـون همـین حـاال خودتـو و      زحمت کشـیدي یـه دسـتت درد نکنـه     

دفعــه بعــد کــه .بیــامتــا حســابی از خجالــت تــون در؛خانمــت ازم قبــول کنیــد

ــه مــی؛از انتظــاري کــه کشــیدي میــاماومــدم البتــه زودتــر خــوام بشــینیم و ب

هـان چطـوره؟ ازحقـوق    . حسا و کتابی کـه تـا حـاال نوشـتی یـه نگـاهی بکنـیم       

چـه مـی دونـم هزینـه هـاي      و مالیـات و خودت گرفته تا قبوض آ، بـرق، تلفـن   

. که تا امروز پرداختی... تعمیرات و سم پاشی درختا و 

* * *
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حـاال دیـدي نگرانـی هـات بیهـوده      : اومـدیم شـامخی گفـت   بیـرون  از باغ کـه  

بهرحــال محمــودي جــان ضــمن تبریــک ؛مقصــودت رســیديه روزه بــه بــود و یــ

. رو من حسا کن. مجدد و آرزوي سالمتی اینو بدون که گوش بر نیستم

ــتم ــار : گف ــاطی ک ــابی ق ــرد حس ــن م ــیم ــدنم ــت ش ــا بایس ــاال حااله ی       ي ح

. بهت مدیونم و نیازمند کمکت؛می دویدم

. پیـدا نکـردم  مجـال رفـتن نـزد مجموعـه دار خطـی رو      وقتو از دسـت دادم و  

چشـامو  . ب بـه اون بزرگـی رو تـو خلـوت خـودم و تـوي خـودم جشـن گـرفتم         ش

ــ   ــو ذهــنم بتــونن ب ــا لحضــات تلــخ و شــیرین قــا شــده ي ت راحتــی ه بســتم ت

. کننگذر

شاید کار یکنواخـت و فرسایشـی تـو معـدن و یکسـال اول چاپخونـه بـه عمـد         

ــاو از ــده ي ریاضــت کــش یجورخــود  قصــد ی ــروي از اون ع ــه پی ــه ب ــاک ی یآزم

هـول دادن چـرخ دسـتی هـاي پوکـه و کاغـذ       مـی خـوام بگـم    ؛شدمیمحسو 

دســت یــافتن بــه چنــین مــوقعیتی رو مرهــون اون      بــود و خــود خواســته  

بــود داده خپشــت تلفــن آنچــه راز شــبفــرداي اون .بیگــاري هــا نمــی دونســتم

غــرو دم و توضــیح دادم گرفتــه و هــم داســتانم خــوبــه یــارپــس و پــیش بــی

ش بــه تقشــیر و تفســیرکل انــزدش رفــتم تــا بــا همــزاد پنــداري و همــدلیهــم

. ماجرا بپردازم

سندکو، آوردي؟
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. کیفمه االن میدمتو

؟نمیریکیدفترخونه 

. میگمعجب مرد نازنینیه، نعمتی رو . ده صبح فردا

بله دستش درد نکنه ولـی کـه چـی؟ تـو ایـن روزهـا یـه کـم بـه احساسـاتت           

متاسـفانه  اگـه اشـتباه نکـنم؛    افـراط خصیصـه بدیـه کـه     . مسلط باشی بد نیسـت 

قــول ه بــاالخره اونــم درقبــال دوســتش یــه وظیفــه اي داشــت تــازه بــ. دچارشــی

فـردا بـی معطلـی بـرو اون چنـد تـا امضـا رو بـزن و قـال          . خودش اهمـالم کـرده  

.قضیه رو بکن

ــا ســرایدار پــول کــم دارم  ــراي تســویه حســا ب ــداز ؛ب هــم نمــی خــوام موب

رو راه بندازین؟میشه کار ما؛بگیرم

کنی؟خواي ردشیعنی می

ــا کجــا ردش کــنم چنــد ســال ؛بیــادمقــربیچــاره رو مجبــورکردم تــا . نــه باب

. انتظار کشیدهاز همه بدتر ؛ آزگار از جیبش خورده و اونجا رو چرخونده

شون کردي؟دیگه به کی مدیون و بدهکاري؟ فهرست.اون به چشم

.وقت پروندن متلکهاي استاد جم منشهیگممحاال وقت چیه؟ خودم 

اسـم واقعیـت   ؛یـادت رفـت  ؛آخه پسـر نـادان االن بهـت کلـی سـفارش کـردم      

بـراي  بـا ارزش تحفـه ي شـامخی و امثـال اونـو میگـی؟ یـه      .ذاريمـی متلک رو 
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اگـه موفــق شـدي مطمـئن بـاش جلــو     ؛خونـه اش بگیـر تـا زنــش خوشـش بیـاد     

. و قس علی هذارفتیدهن باز شوهرشو گ

ایـن و آن کـرد   گیـد قیـاس بـر   بله همه رو میشه اونطور کـه شـما مـی   : گفتم

؟ باید جبران کنميطورچرو محبتهاي شمااما 

و بــزن بــه نــیم هکتــاراز اون ســه دونــگ زودي پســرخجالت بکــش و : گفــت

خشــک و عبــوس تغییــر چهــره داد و بالفاصــله. و یکســره کــنکــاراســم مــن و

کجــاي کــارم کــه از تــو مــن . کنــهکفایــت مــیمــزاح همــین انــدازه : ادامــه داد

ـ   نمـی هیچـی ازت  ؛چیزي طلب کنم لطـف خـدا از مـال دنیـا     ه خـوام هیچـی، ب

؛بی نیـازم اینـی هـم کـه مـی بینـی خودمـو بـا چنـد تـا کتـا دلخـوش کـردم             

ــذرعمر،   ــراي گ ــن بســاطیه ب ــوم ــک  آردم ــتم و ال ــا بیخ ــت پیش ــی وق ــو خیل ش

تونـه باشـه جـز اینکـه تـو      چـی مـی  هبومـ آفتـا لـب   کسی کـه  آرزویه . آویختم

الاقـل بـذار دلمـو بـه پـاکی و      ؛کـه نیسـتن  بچـه هـام  ؛سـامان بگیـري  هم سـر و 

. صفایه باطن تو خوش کنم

اغلـب اوقــات پـس از تحــادث و هـم ســخنی بـا آن بزرگــوار بـه ســکوت معنــا      

ــیدم ــی رس ــه از؛داري م ــکوتی ک ــري  س ــه تعبی ــرام دشــوار و ب راه وي گشــتن ب

.شدمیمداد قلحرمت شکنی

***
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البـرز  درفش زنـدگی وي بـه همـت خـود و آن دو نکـو مـرد شایسـته سـاالر         

چنــان افراختنــی  جــم مــنشو توصــیه هــاي زآن بعــد آن دیگــري  و صــانعی

کسـانی  و جـز . بگرفت کـه جـاه و جاللـش پـا از حـدود و انـدازه هـا بیـرون نهـاد         

ــه در  ــت ک ــد   گش ــی گردیدن ــت م ــت و منزل ــاحب مکن ــالی ص ــادار و ؛میانس دنی

. ند و حزنی نداشتندشدمیتوانگر 

همـان تحـولی کـه عـالوه برعـادات،      ؛طینتی کـه پیشـتر بـدان پرداختـه شـد     

؛کــردخصـال و شــیوه هــا، ماهیـت و جــوهر وجــودي آدمــی را نیـز متحــول مــی   

اینــک رخ داده و چــو زهــرداري بــه ســمت وي خیــز برداشــته و دغدغــه منــد آن 

.نبودکس و خبرچین نقال میان غیر

هـاي عیـار، بـه تـک اشـارتی سـرنگونی       : از ایـن بـا فـزون کـه    مانتشویش 

رویــه بــراي تغییــرمتنــدي و عجلــتپایبنــدي و پایــدار؟،آموختــه هــایــا کــه بــه

ــدور  ــاف ب ــان و زانص ــدگی وي عی ــودزن ــان و  ؛ب ــاي خواه ــاوي ه ــکین کنجک تس

بهرحــال واجــد تــازه فــارغ ؛گشــتمــیبــدخواهان فقــط بــا عــدل و داد میســور

ــاپو و    ــاهو، تک ــه هی ــده از آن هم ــرق در    ش ــه غ ــر ن ــه اخی ــاي هفت ــدن ه دوی

. تفکر بود و نه فراخبال

همچنــان ســاده و ،بــی تکلفــی زنــدگیش بــه کیفیــت و روال قبــلبســاطت و

بـی حسـتر از همـه حـال سـپري      تـر و بیرنگ درگذر و جمعه اي باز را بـی رمـق  

.کردمی
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اصـطالح میلیـونر شــدن   ه اطرافیـان از بـ  یبعـد از مـاجرا و بـی اطالعـ    دو مـاه  

. شرف تکوین بودسینا، اتفاقات جدیدي در

پشــت بنــد اســتعفاي شــدن و انشــعا شــرکاي قبلــی شــرکت پــس از جــدا

از موبـد شـریک سـرمایه گـذار جدیـد     اسـدي ، حدود یک و نیم سال پـیش مـن  

ــب و       ــألیف کت ــطه ت ــه واس ــل ب ــه چه ــهیر ده ــاذق و ش ــت، ح ــکان زبردس پزش

ــت از        ــهام و حمای ــی از س ــد نیم ــا خری ــی اش ب ــی درپ ــی و پ ــاالت تخصص مق

ــاي درحــال تاســیس شــرکت  ــروژه ه ــه مراحــلراغــب شــد ،توســعه و پ ،درکلی

ویــرایش و چــاپ رنگــی کتــب گــران قیمــت خــود نظــارت موشــکافانه اي  بــویژه

مرهــون ،دي شــرکت از آخــرین متــد و تکنولــوژي چــاپبهــره منــ. هداشــته باشــ

.کـرد نیـز بـه داشـتن چنـین کسـی فخـر و مباهـات مـی        موبـد وبـود  سرمایه او

ـ  ؛اما هرآمـدنی  دنبـال داشـت و دکتـر نیـز از چنـدي قبـل کتـا        ه روزي رفـتن ب

ــ   ــه و ب ــت نگرفت ــدي دس ــریه جدی ــدگاري در ه و نش ــت و مان ــد عزیم ــا قص اروپ

.کنهواگذارور سهم خود رتا هر چه زودتداشتتصمیم

رو چنـان زمـین گیرکـرد کـه درکمـال      موبـد شـدن وي  شوك ناشـی از جـدا  

ــ  از هــم گســیختگی و عــدم . دنبــال واگــذاري یکجــاي مجموعــه افتــاده نابـاوري ب

ــاري آن ــا      همک ــه ب ــرکت در مقایس ــعه ش ــی و توس ــاظ بزرگ ــه لح ــار ب دو اینب

ــر   ــالوه ب ــیار محســوس و ع ــی بس ــان ضــرر وانشــعا قبل ــی از زی ــت ناش هنگف

متخصــص، مزایــده و بزخــري عــده اي شــیاد، بــه برکنــاري بــیش از سیصــد نفــر
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ــز   ــارگر نی ــین وک ــتم تکنس ــیخ ــدم ــري و   . ش ــامان، درگی ــع نابس ــل وض تحم

اختالفهــاي ریــز و درشــت کارکنــان کــه بــا عمــل نکــردن بــه تعهــدات و پشــت  

از ؛ن همــه خــدمات برجســته شــرکتی کــه آینــده درخشــانی داشــتآکــردن بــه 

مـن امکـان   مثـل دار بـراي کسـی   اون گیـرو تـو  لحاظ دشوار و رهـا کـردنش   ره

مـورد مـن اشـتباه    از طرفـی مـی خواسـتم بهـش ثابـت کـنم کـه در       . پذیر نبـود 

.نبودم،اهل زمین زدن کسیهیچ وقت کرده و 

خیلـی هــا از طریــق آگهــی پیــاپی روزنامــه هــا از موضــوع واگــذاري و فــروش  

ــه   ــدهاي تابع ــرکت و واح ــدش ــک    موب ــورد ت ــی دو م ــراز یک ــده و غی ــع ش مطل

ــاقی مراجعــه کننــدگان درحقیقــت مــأموران کارکشــته   جلســه اي بــی نتیجــه، ب

رقبـا بـودن کـه بـراي جمـع آوري اطالعـات مجموعـه و        عده اي سودجو و دیگـر 

.دناوممی ... میزان سرمایه درگردش و 

ده، پشــت گــوش انــداختن و بــی تفــاوتی ناشــی از روزمرگــی و نگرانــی از آینــ

گشــته و ایــن رونــد همچنــان منجــر بــه از کــف دادن مشــتریان معتبــر و نــامی 

یــاد ه بــ. کــاري از پــیش نمــی بــردنیــک از شــرکا عمــالادامــه داشــت و هــیچ

.کلی فرق و توفیرمنتها اینبار با ؛نه صانعی می افتادمواوضاع چاپخ

مراجعــات حضــوري امــا روزانــه کــم کــم بــه مــذاکرات تلفنــی یکــی دوبــار در 

روند نزولـی قیمـت خریـد همچنـان ادامـه داشـت و بـه پـاي         . هفته تبدیل گشت

ـ     نحـوي پـا پـس مـی کشـیدند و جنبـه صـوري        ه میز معامله کـه مـی رسـیدند ب
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کاز آفـت زدگـی و نامالیمـات، یـ    بـدین ترتیـب   . گشـت عیـان مـی  معامله بودن

ایــن مــدت ســودجویان و واســطه هــا بــه اصــطالح  تــو،گذشــتهــم رمــاه دیگــ

ــدر ســراو ــازلترین    نق ــی از ن ــه یک ــا شــرکا ســرانجام حاضــر شــدند ب ــد ت مال زدن

.نددر بپیشنهادها تن 

،و داللـــی غیرمـــرتبط و ناآشـــنا بـــه امـــور فرهنگـــیســـرمایه دار،معامـــل

ــه کــی چقرارشــد ،درکمــال بــی کفــایتی مبلــغ ســه میلیــون و دویســت هــزار ب

ــومن  ــ    ت ــمی چه ــرمایه اس ــه از س ــه اي ک ــراي مجموع ــد ب ــورت نق ــیم و اربص ن

ـ   بشـرطی کـه   .بکشـه ؛برخـوردار بـود  تـومنی میلیون  سـرعت  ه مقـدمات انتقـال ب

ـ        .هجریان بیفته ب ه دست بدسـت شـدن شـرکت از او بـه کسـان پشـت پـرده رو ب

حـق العمـل حـداقل یـک میلیـون تـومنی طـی یـک         ؛حـس کـرد  شدمیوضوح 

ــت      ــرف رو ثاب ــرمی و وقاحــت ط ــی ش ــاه اوج ب ــدت کوت ــه م ــو ی ــم ت ــه اون معامل

دو هـزار تـومن، معـادل  میلیـون  نـیم  و ارمبلـغ پیشـنهادي از چهـ   سرک. کردمی

. شدمیحقوق من هماو دویست 

اونجـا ترکیـد و تـو دسـت     : یکی از اون روزهـا جـم مـنش تلفـن کـرد و گفـت      

نداشتی؟ از سرش بر

ه پـیش نیمـه افراشـته و پرسـنل     با اینکـه پـرچم شـرکت از چنـد هفتـ     : گفتم

رو بـی تفـاوت ول کـنم و شـاهد از     متفرق شـدن امـا مـن نمـی تـونم اینجـا      علنا

. دست دادن بهترین مشتري هامون باشم
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ضـرورت داره کـه همـین    ؛می خوام راجـع بـه همـون جـا صـحبت کـنم      اتفاقا

. امروز بیاي اینجا

.تا ظهرمیام خدمتتونباشه؛ 

ــا رســیدم طبــق عــادت مــألوفش کمــی گالیــه، ســپس ســرب   ســر، قــدري ه ت

ــد آن جــدي و خشــک گفــت  ــک و بع ــی  : متل ــی پ ــی چشــم و رو شــدي و رفت ب

ــ ،کــارت ــو  محــاال مــن بایــد از روزنامــه و ایــن و اون بفهم کــه خــرا شــده تون

چو حراج زدین؟

ــتاد؟    ــرا اس ــه چ ــما دیگ ــته  اوال ش ــی گذش ــان کل ــا ؛از جری ــن دوم ــرم فک

ه عـالمو  چهارمـا همـ  مگـه براتـون مهـم هـم بـود؟     اسـوم ؛می کردم بهتون گفـتم 

همــین اطــالع رســانی کــار دســتمون داد و باعــث شــد تــا اتفاقــا ؛آدم مــی دونــن

پنجما؛بزخري کننورثه اي ُعین یه ملک

خــو مــی خواســتی نــذاري تــا . پــرت و پــال نگــواینقــدرخفــم کــردي بســه 

مفت بخرن؟ 

یعنی پنجمی رو نگم؟ : گفتمبا خنده 

.الزم نکرده، خیر

البـد از فرصــتی کــه فــراهم  ن؛بگــینخــوایمــی دونــم چـی مــی : ادامـه دادم  

ــامطلو و ریســک اون چیــزي  شــده بایســتی اســتفاده مــی  کــردم؟ از عواقــب ن

؟نگینمی
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ــی    ــه پیشــنهاد م ــودي؟ اگ ــگ نب ــه خن ــو ک ــیاه پســرجان ت ــتت س دادي دس

ـ     مـی یا کـه نمـک نشناسـی تـو ثابـت     شدمی دهـن  ه کـردي؟ یـه دیقـه زبـون ب

وقتــی از برگــه هــاي مزایــده میشــه .مــیگمببــین چــی دارم گــوش کــنبگیــر و

ــد    ــتگاهاش چن ــا و ادوات و دس ــک اونج ــت مل ــه قیم ــد ک ــی ارزفهمی ــرا ؛هم چ

سـرمایه  فقـط  و نـیم میلیـون تـومن    گفتـی چهـار  پشت تلفن جز میـزدي و مـی  

ـ  تا سـر ،اسمیشه جنبـونی همـون دسـتگاهها کهنـه و از رده خـارج شـدن       ه تـو ب

اونجـا گرونـه ملـک جنابعـالی هـم      اگـه . رو دیگـران آوردن و صد تـا بهتـر از اونـا   

ــا   ــا کج ــذرکجا و اونج ــازه ارزش چی ــده ت ــرون ش ــازاره . گ ــک ب ــه نزدی ــریم ک ،گی

ــن حرف  ــه ای ــه هم ــخالص ــز دوراه ــد  ،رو بری ــراي اون سیص ــت داري ب ــه دوس اگ

. باقیش با منبیفت جلو االن وقتشه تو ،نفرکاري کنی کارستون

تـونم  مـی ی چطـور یضـمن مـن بـه تنهـا    گذشـته در کارمتاسفم چون کار از

مـن کـی  ،یـه چیـزي  داشـت بـاز   حضـور دوره دار موبـد اگـر . بیاماز پس اونجا بر

. نپرسنگو و قدر تو ذوقش خورده که و دارم؟ این

.تو به اوناش کار نداشته باش همه چی رو بسپار بمن

آخــه فــروش ملــک مگــه کــار یکــی دو روزه؟ اونــم ملــک نــیم هکتــاري، کــی 

رو بخره؟میاد اونجا

تــا ابــد همــون طــور نگهــش داري و کیــومرث تــوش چــی؟ مــی خــوايپــس 

جوالن بده و تو هم خرجیشو بدي؟
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ــه دار کــه دکتر ــو؛بــودنچاپخون ــا هــوساونقــدر ت ــدن ت کــرد و گوشــش خون

اونقــدري هســت کــه حــدکافی تــألیف کــرده و ه ؟ بــشــدبــراش بــد؛محکــی زد

ــا یــه زنــدگی بــی دغدغــه داشــته  از قبتونــه  گرچــه ؛باشــهبــل چــاپ مجــدد اون

بـاالخره یـه ملکـی رو    ؛خواد بفروشـه و بـره اروپـا خـو بـره     می. نیازي هم نداره

تــا برگــرده کلنگــی شــده و شبایــد بــذاره بــراي روز مبــادا یــا نــه، خونــه و ویــال

ــا  ؛هشــدیگــه ســرمایه محســو نمــی  ــه فقــط ب ــک داري کن پــس بخــواد مل

ــاغ جنابعالیســت  ــدونش ب ــوایم ،دن ــذریم و بخ ــا بگ ــه این ــیم از هم ــاغ رو بفروش ب

از چهـار . نمـی دونـی  کـه  نـه  . مـیگم بـه کـی دارم   دونـی چقـدرگیرت میـاد؟    می

یـه ریـز   شـده  ونکارشـ چنـد تـاي دیگـه    حشـمتی بنگـاه دار و   پنج روز به اینـور 

تـو بگـو گنـاه مـن ایـن وسـط چیـه تـا         . جوا می خـوان خالصه ؛نزدبهم زنگ 

؛نکـن ایـن پـا اون پـا   اینقـدر  ؛چـرا دوسـت داري آدمـو سـکته بـدي     ؛چاره کـنم 

.بازي گوشی بسه

چند می خوان؟ حاال : با خنده گفتم

اگـه قـراره باشـه    ؛امـا کیـه کـه بـده    ؛خـوان کـه کمتـر مـی   اونـا ببند نیشـتو،  

.نه کمتر نه بیشترتومن چهار میلیون یک کالم، فروشیم ب

.نه بابا

زنـی و نصـف هشتصـد هـزار    ملـک و بـا شـرکت تاخـت مـی     . مـرگ نه بابـا و  

ــده رو هــم تــومن  ــباقیمان ــان و نمــک و ه ب مــدیونی هــات بیشــتر مــثالخــاطر ن
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اونوقــت قــدرت ،دي؟ یعنــی چهارصــد هــزار تــومن بیشــتر از داللبهشــون مــی

کـه چـه معاملـه هـاي رو     آره مـی بینـی  ؛تـومن رو مـی بینـی   این چند صد هزار

وکیلم؟ ؛همین حاال بگو. بهم میزنه

ــد  ــزرگ و وکیلی ــه ب ــما همیش ــر  ؛ش ــه دکت ــت ک ــا مشــکل اینجاس ــورام چط

؛سـهم شـرکت شـو درگیـر سـرمایه گـذاري مضـاعفی بکنـه        بیـاد  راضی میشه تا 

داره؟ قدرایناصال

.ندارهبااین حال امتحانش ضرر؛یقین بدون که داره

مــی خـوام صــحبت کــنم  موبـد بــا : معطـل نکــرد و شـماره شــرکت رو گرفـت   

. من عموش هستم

.عمو جم منش،منم،الو سیامک جان

سالم عمو جان احوال شما؟ چه عجب یادي از ما کردین؟  

ــه ســر ...  ــات ک ــت  اوتعارف ــد و گف ــه موضــوع پرداختن ــاعتی ب ــیم س ــد ن : ... م

. کـه نگـو  سـت روکـم قـدر مقیـد و  خودت بهتر مـی شناسـیش بنـده خـدا ایـن     

کنـه از رو زرنگـی نیسـت بلکـه     بکسی کـه ارث بـه ایـن بزرگـی رو از همـه قـایم       

هـر صـورت خیلـی دوسـت     در؛طینـت پـاك و چشـم دل سـیریش ربـط داره     به 

بیامرزتــه، امــا روحیــه ات لنگــه پدرخــدا؛دادیــنهــم ادامــه مــیداشــتم تــا بــا

درضــمن ؛بهرحــال بایــد حســابی هواشــو داشــته باشــی ،میگــی نــه کــار تمومــه

.رد کن برههم رو دالل. اقدام کنیمببین نظر دکتر چیه تا رسما
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میشه با سینا صحبت کنم؟؛بگینهرچی شما

.نگه داررو آره گوشی 

کـی  حـاال  ؛اپـاتوق کردیـ  خـو  رو بـرا خـودت   اونجـا چطـوري سـینا؟   ،سالم

...کنه یا جدیه؟ شوخی می! میگهچی میاي؟ عمو 

.جوا هام آره یا نه بود و اونم تند تند می پرسید

خــودت زودتــر ؛بــه ایــن گنــدگی رو چطــور بــروز نــداديخبــربیمــرد حســا

کســی کــه ؛ مــیگمبهرحــال تبریــک . شــوکه شــدمي؟شــدمــیگفتــی الل مــی

ــت  ــت    لیاق ــتر از ایناس ــش بیش ــه حق ــته باش ــکر داش ــدا رو ش ــرکت . خ ــو ش ت

.نگهدارخدامی بینمت

گهـی  ،همینـه دیگـه  شـد نمـی بـاورش  ؛کـرد نالـه مـی  ههان چیـ : جم منش

بمـن پشت به زیـن و گهـی زیـن بـه پشـت، ده بلنـد شـو بـرو و نتیجـه رو شـب           

.ام تخطی نکنهاز حرف؛خبر بده

هـردو متعجـب و والـه تـا     .راسـت رفـتم شـرکت   ه رو با هم خـوردیم و یـ  ناهار

.خود شب پرسیدند

شـوکه شـدم امـا خونسـردي ایـن      ا مـن از وقـوع چنـین خبـري حقیقتـ     : موبد

.نفله می کنهآدمو ؛ول کنهشوك نیست که زودي بشر

ــده  ــا خن ــر ب ــتدکت ــ   : گف ــه ب ــه همیش ــوده ک ــی ب ــینا کس ــو س ــول ه خ ق

ش، حیـف کـه دیـر آشـنا     تـا بـا چشـا   ردهمشـورت کـ  شگـوش هـا  قدیمی ها بـا  

www.takbook.com



114

نمیشــه هــم رســم دنیــا همینــه کــاریش ؛میشــمــیاز هــم جــدامشــدیم و زود

تـونیم بـه همـون قیمـت یـا      راجـع بـه ملکـت مـی    ؛ا بگـذریم هـ از ایـن حرف . کرد

فروشـیم تـا هـم سـیامک بـه      ببلکه بیشتر به یکی از رفقام کـه خـوره زمـین داره    

ــن ب  ــم م ــولش برســه ه ــپ ــرمک ــارتا . نم و ب ــن جس ــورد م ــوي ســیامکم در م عم

...کارم نیستمن اگه برم دیگه برگشتی تو؛کنهشتباه میا

خــالص کردنــد و بــه نــوعی بــا بهتــرین قیمــت داشــتن مجموعــه رو آ مــی

ظـرف پـنج شـش روز نقـل و انتقـال درهـم و پیچیـده بـاغ و شـرکت          .ندشدمی

ــدا ــا دن ــه ب ــا همکــاري وکــالي شــرکت،   نالبت ــین خــوار ب ــی زم ــه زن گردي و چان

.صــاحبان اصــلی آنجــا، جــم مــنش، شــامخی و خــودم توأمــان بــه پایــان رســید 

و جـم موبـد دوست نداشتم تغییر و تحـوالت اخیـر رو تـو بـوق و کرنـا کـنم امـا        

ــتنمــی ــاد   : گف ــاره اعتم ــده دوب ــا مشــتریهاي رمی ــیم ت ــاري کن ــد ک ــردهبای و ک

ــه از ایــن رو بــه ابتکــار خــانم همــایونی مــدیر .برگــردن ــه بهان روابــط عمــومی ب

تودیـــع آن دو و معارفـــه مـــن روزي رو در نظرگرفتـــه و تـــا تونســـتند دعـــوت 

ــد ــط      . کردن ــتان رواب ــد و سرپرس ــدیران ارش ــا م ــه ت ــنف گرفت ــم ص ــالی ه از اه

ــو ــ ادمیعم ــاي دیگ ــی ه ــات و خیل ــط   . هارج ــز توس ــی نی ــی مســتاجرم لطف حت

. مطلع گردید؛دار دهن لقی که براي کاري روانه منزل شده بودتحصیل

مجموعـه اي بـراي خـود سـالن آمفـی تئـاتر       اون سالها مرسـوم نبـود کـه هـر    

ــا کنــار ؛اختصاصــی داشــته باشــه ــاز بــه پیــروي از سیاســتهاي همــایونی ب لــذا ب
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ــده شــد  گذاشــتن چ ــالن اصــلی، بســاطی چی ــد دســتگاه از س ــدین .ن ضــیافت ب

کـه جـم مـنش بـرغم غلـو و اغـراقش سـخنانی ایـراد         گشـت ی نماندیاده بخاطر

حتـی  ؛دادنمود که دیدگاه متفـاوت حاضـران متـأثر را بـه جمیـع جهـات تغییـر       

.بمننسبت 

ــار  ...  ــی شــناختید ب ــه م ــه اي را ک ــد مرتب ــد بلن ــد کارمن ــک بنگری ــر نی ؛دیگ

کــه یچــون چندیســت متمــول و توانگرگشــته و ناخواســته بــه جرگــه متکــاثران 

. گرویده؛پیوسته به کسب ثروت و فزونی می اندیشند

ــداي از آنهاســت  ــا او ج ــا حس ــی فرما؛ام ــی یم ــه م ــد مغلط ــد ی ــنم؟ قص ک

ــاور   ــم پشــت و ی ــی دارم؟ ه ــم زن ــه ه ــی  مضــربی و دوب ــت ول ــم؟ گستاخیس اوی

زیــرا اســتواري و تکیــه گــاه .خــبط اســت؛گــویم کــه هرچــه مــی اندیشــیدمــی

ـ   رده کـار و چابـک مـدام بـه سـه اصـل اسـت کـه بـه پیـروي از           چنین مردانـی کَ

ــده     ــه گردی ــدان ره پرهیخت ــدان او ب ــاقی مری ــی و ب ــوالیش عل ــود  ؛م ــول خ زق

از صــفات ؛و نیازمنــد گردیــدزد لنــگتهــرآنکس کــه بــه دنیــاي فــانی : عیــارش

ــد   ــی نصــیب مان ــخا ب ــا و س ــفا و وف ــالها   او. ص ــه س ــادش را ب ــه نه همانیســت ک

. اعتزال سرشت تا وسیله اي گـردد کـه جـدار زمخـت بـین هـم نوعـانش را بـدرد        

...پس شکیبا باشید تا از انتفاع معنویش سود و فایده برید

ره سـاده زیسـتی   . نیکـا گویـان جـدا شـدند و رفتنـد     ،خوشـا شـریکش  وموبد

ســالها مشــق ،تــاکنون بــی ســر جنبانــدن از غــرورگفــتمــیآنچــه جــم یــا هــر
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ــا   ــودم و حقیقت ــد ب ــرده و بل ــز ک ــتم اوج ــی خواس ــزي نم ــال  . ن چی ــت ح رعای

مـی خواسـتن   یکایک جماعتی که از این بـه بعـد حـاال منـو بـه هـر عنـوانی کـه        

بــی ادعـا بهــره  از شـور و مشــورت مجموعـه دار  ؟بــودبـه چــه صـورت  ؛بشناسـن 

. ار و مبتال نشمجستم تا تو تصمیم هام گرفتمی 

باشـید تـا هـوا    زودکـار و سـتوده کـار   : کالم گهربار بزرگـانی چـون زبردسـت   

بـه  . ی کننـد مـ کـاري کنیـد بـه از آنکـه همپیشـه گـان       . خواهانتان افـزون شـود  

ــزد     ــل بپرهی ــرده از بخ ــت ک ــزد قناع ــدك م ــترو دادم ... ان ــا  ننوش ــد ج و چن

.نآویخت

* * *
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ــا چنــد   دســتگی و هردمبیلــی عــده اي از کارکنــان کســی بهــم نگفــت کــه ب

ســت بایســت چــه ه شــون شــانتاژ بقیــقــدیمی مســئله ســاز کــه کــار و تخصــص

ه بــنیــز ويفرمایشــی ناکارآمــد و ، هئیــت مــدیره موبــدکــنم؟ پشــت بنــد رفــتن 

مـی دونسـتن حـرف اول و   اخراجـی تـو کـار نبـود چـون     . خودي خود منحل شد

؛نیسـت خـور  تکلیـف عـده اي مفـت   زنـم و نیـازي بـه تعیـین و     و خودم میآخر

. بل از هر اقدامی خودشون فهمیدند و فلنگو بستنق

بـا حضـور پـاره    امـا  ؛شـادي کـرد  کارکنـان رو غـرق در  انحالل هئیت مـذکور 

؛یـه لشـگر رو اداره کـرد   شـد مـی مگـه  ی یـ تـا معـاون اجرا  دووقت جم مـنش و  

ــا دکتــر  دردمــو بــهایــن بــود کــه  عمــاد گفــتم و چنــد وقــت بعــد توســط اون ب

مـردي میـان سـال کـه     . آشـنا شـدم  از سـوربن فرانسـه  مدیریت دکتراي دانشور

تلفنـی باهـاش صـحبت کـردم     . کمـک حـالم باشـه   ، عنـوان مشـاور  ه می تونست ب

خلـوت  امونو تـو  هـ اگـه ممکنـه حرف  گفـت  .گذاشـتیم هـم  بـا رو جلسـه اي  و قرار

؛خیلـی حـق گـردنم داشـت    جـم کـه   تـا اصـرارکردم  با دلـش راه اومـدم و   ؛بزنیم

: روز بعـد اومـد و قبـل از شـروع جلسـه بهـش گفـتم       عصـر . داشـته باشـه  حضور

آقاي دکتر اگـه موافـق باشـین بطورگـذرا از قسـمتها دیـدن کنـیم تـا ملفوضـات          

. بنده طی جلسه براتون بیشتر مفهوم پیدا کنه

ــوا داد ــه، درخ: ج ــتش همین ــن  درس ــه م ــتی ک ــتم واس ــی خواس ــون ازم ت

.پس بدون فوت وقت شروع کنیم؛ه باشمداشت
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ــوار  ــدهاي همج ــرکت و واح ــاي دور ش ــاقی کارگاهه ــد و ب ــو دی ــت رو ش دس

آنچـه از تـاریخ سـی سـاله اونجـا مـی دونسـتم و        .هم اکتفا کرد بـه دیـدن پالنهـا   

ـ           ه حقایقی که ناخواسـته از زبـان جـم مـنش جـاري شـد و بـرام تـازگی داشـت ب

نـه کـوچکی کـه بـرغم کاسـتی هـا و کارشـکنی هـا بعـدها بـه           وچاپخ؛گفتیموي

. رسیده بودبمنمبدل گشته و شرکتی معظم

مـن  ،هـم رفتـه خوبـه   اوضاع کنـونی شـاید عـالی نباشـه امـا روي     : گفتدکتر

بـه بحـث   ؛رمااي کـه براتـون مـی نویسـم و میـ     اساس برنامـه روز بردو هفته اي 

بخـود حضـورم کمرنـگ    بعـدها خـود  ؛می شـینیم تـا نتیجـه دلخـواه رو بگیـریم     

ـ ؛اشـین و اگه مایل بمیشه عنـوان مشـاور بـه همکـاري بـا شـما ادامـه        ه دورادور ب

گیـرن بـازم روحیـه درسـت     کارگرها با اینکـه پـول خـوبی مـی    فرمودین ...میدم

؟و حسابی ندارن

.همینطورهمتاسفانه 

خودتونـو درگیرکنیـد   نتـونی تـا مـی  نبه امیـد کسـی نباشـی   ،آقاي محمودي

کـنن و راضـی هـم    ی کـه اضـافه کـاري مـی    یبـا کسـا  ؛دو بـه کارگرهـا سـر بزنیـ    

ـ . کـنم کوتـاه باشـه   امـا تاکیـد مـی   ؛نیستن صـحبت کنیـد   نیمـه شـب   فـرض  ه ب

ــربزنید و  ــدبگبهشــون س ــاعت : ی ــدی و هصــبحدو س ــته ش ــی خس ــما خیل و نش

ن ونرمتــجـــز اینـــکه بـــه رختـــخوا گـــرم وننـــداریرو هـــیچ چـــیز آرزوي

بـــراي هچنــد ســاعت دیگــهــمهاو مشــتریهنیمــه تمامــاتونهــامـــا کار؛نبــری
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زیـادي بـراي   کارهـاي هنـوز کـه  نمـی بینـی  ؛مراجعـه مـی کـنن   تحـویل کـارها 

ـــجام دادن مـ ــوانـ ـــده اگـ ــه نـ ـــوتمـ ــول روز سـرتـ ــاي و ن روم طـ ـــا کارهـ بـ

ــرم  ــروري گ ــردین غیرض ــی ک ــتی ؛نم ــی تونس ــناالن م ــیرین  هاز ی ــوا ش خ

ــذت ــریل ــد.نبب ــون بگی ــما:بهش ــهاش ــا کس ــئولیت و  یاتنه ــه مس ــتید ک ی نیس

و تـا آخـرین لحظـه کارهـایی کـه بایـد انجـام        هکنـ موکـول مـی  ه بعدو بوظایفش

... کنه میاز بیخ فراموشوربده 

هیچوقـت  . شجاع باشـین و اگـه الزم شـد چنـد ده نفـري رو هـم برکنارکنیـد       

هرچــه ... جــذ کنیــد رو مجــدداایــن نباشــین کــه اخراجــی هــافکــر ه هــم بــ

مقــررات وزودتــر اشــخاص برجســته و مبــرزي رو بــراي نظــارت و اجــراي       

ــنلی ــهاي پرس ــون روش ــه برات ــه وک ــدوینتهی ــیت ــد م ــدا کنی ــنم پی ــو ؛ک از ت

ــا  ــره، کاره ــه باشــن بهت ــل یمجموع ــار  ی مث ــط ک ــه رواب ــوط ب ــور مرب وانجــام ام

کـه بایـد بگـم خیلـی     پیگیـري بهداشـت و درمـان کارکنـان    ، مددکاري اجتمـاعی 

آمــاده نمــودن کارکنــان بــراي وآمــار،برنامــه ریــزي نیــروي انســانییــا، مهمــه

، نیــاز شــرکتسرویســهاي اداري مــوردتــامین خــدمات و، احــراز مشــاغل جدیــد

ــراي مأموریــت اعــزام  اقامــت و اشــتغال کارکنــان خــارجی و امــور نفراتــی کــه ب

... امور بهره وري و هماهنگی و تحول اداري؛شنمی

وقــت رفــتن بــه   ،پــس از ســاعتها بحــث و فراگیــري مطالــب اون شــب     

اینـــا همـــه : تابلوهـــاي حـــاوي ســـخنان زبردســـت چشـــم دوخـــت و گفـــت 
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متاسـفانه بهـا  شهـ واقعیت هاي انکار ناپذیریـه کـه تـو ایـن دوره زمونـه کسـی ب      

ــی ــاکی از    ؛دهنم ــی ح ــز جمالت ــاي پرمغ ــته ه ــن نوش ــار ای ــی درکن ــاي ویژگ ه

کسـی حرفـه ایسـت کـه     بفـرض  .بشـه بایـد اضـافه   کـه  هست هم حرفه اي بودن

.هکنو کسوت ایجادهباشپایدار و مستمر

ــه   نمــی دونــم از کجــاي اون روزهــاي پرمشــغله و لبالــب از اتفاقــات اغلــب ب

کیـومرث خونـه اي اجـاره بکـنن و خـودش      به دوسـتان گفـتم تـا بـراي    . کام بگم

ــو یکــی از کارگاههــا مشــغول شــه  ــاغ. هــم ت ــروش ب ــده خــدابعــد از ف فکــر، بن

ــه کــرد االخــون والخــون میشــه و مــی ــدارهی یجــاراهــی ب ــا ؛ن خوشــبختانه ام

. گرفتاز انتظار به وضعیت و محیط جدید خوزودتر

ارتباطم با عمادهـا همـون فروشـگاه بزرگـی کـه باعـث و بـانی آشـتی مـن بـا           

و بــروز پرنگتــر گشــتهروز؛ی و همکــاریم بــا دکتــر دانشــور شــدندیو آشــناموبــد

.دوست داشتم براشون کاري بکنم؛حسابی مدیونشون بودم

* * *
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ــه عیــد چنــد روز ــدهب ــه  مــادرمان ــراي سرکشــی ب زن لطفــی از شهرســتان ب

ــا شــام دعــوتم بکــنن  ــه اي شــد ت دخترکــوچکتر . اوضــاع دختــراش اومــد و بهون

.داشتمقیم خوابگاه هم اون شب حضور

شام درسکوت صـرف شـد و بچـه هـا بـه هـواي دیـدن تلویزیـون بزرگترهـارو          

ی رفــتن تــو  یزن لطفــی و آرزو هــم بــه هــواي آوردن چــا    .تنهــا گذاشــتن 

زدم از مــدتها پــیش مــتن ســخنرانیش رو مــادرزن کــه حــدس مــی.آشــپزخونه

؛آماده کرده گفت

مبـارك بـاد گفتـیم    ؛آخراي شـهریورکه اومـدم و چشـمم بـه جمـالتون افتـاد      

واسه ي این خونه تون، بعدها شـنیدیم بـاغ و ویـالدار هـم شـدین اونـم چـه بـاغ        

ــه و ــکیالتی، چ ــیم و ک  دورادور تش ــک گفت ــم تبری ــه اون ــرد ب ــاتون ک ــی دع ؛میل

بچـه هـا   روزگار ماشااهللا همینطـور براتـون اومـد داشـته و امـروزم کـه رسـیدم از       

شـما  . حسـابی اسـم و رسـم داره   مـیگن شنیدم که صـاحب شـرکتی شـدین کـه     

دوســت دارم باهــاتون راحتتــر حــرف ؛هــم مثــل لطفــی جــاي پســرم مــی مونیــد

اشکال که نداره؟ ؛بزنم

رو بــی یــار و یــاور بــه هــاآخــه ایــن بچــه: و ادامــه دادنشــد مجــوابمنتظــر

ــوندم و   ــه رس ــن عرص ــی از حس ــتن  هیک ــون داش ــ اش ــت طبع ــله ، همناع حوص

ــه چینــی ســررفت وگفــت  ــون   خــودش از مقدم مخلــص کــالم اینکــه اگــه برات

ــی ــی نم ــر  زحمت ــن دخت ــت ای ــان داره دس ــه و امک ــاش ــک م ــوکوچ ــم ت رو ه
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ــون بنــد کنیــدشــرکت ــوق لیســانس هســت ؛ت ؛شمــی دونیــد کــه دانشــجوي ف

؛رهجـاي دوري نمـی  . شـما نیـاد امـا کـار بلـد و زرنگـه      رشته شون به کـار شاید

...عاگوتون هستمدیه عمرعوضش 

. چشم کشداري گفتم تا بیشتر از اون ادامه نده

که ســرونحوصــله تــ؛خــدا بیشــتر از اینــا بهــت ببخشــه؛زنــده باشــی پســرم

آره؟ ؛آوردمدرد وونسرت؟رفتن

پســرم چــرا ازدواج : ادامــه دادخودمــونی تــر گرفــت و جــوا تعــارف هــاشاز 

؟ مگـه درویشـی؟ ماشـااهللا نسـبت بـه سـنت جـوون مونـدي و خـوش         کنـی مین

و و دوري خـودت بـذار  يیـه وقتـی هـم بـرا    بـد نیسـت   ی، هـم کـه هسـت   روبرو

مامــان مــا آقــاي محمــودي رو آخــر تابســتون بــامیگــهشــادي . یبرتــو نگــاه کنــ

مـن  ه وارد شـد و اول بـ  سـینی چـائی  بـا یـه   تـو همـین حـین آرزو    . میشما دیـد 

ــرد ــارف ک ــ .تع ده از مراســم مضــحک خواســتگاري،  اتمســفري شــبیه ســازي ش

.اونم دختر از پسر

ــایم ایشــون  : گفــتم ــارت ت ــه کــار،چشــمروي اســتخدام پ دفتــري فراخــوری

تـونن تـو اولـین فرصـت بـه دفتـر مرکـزي        مـی ،حالشون تو یـه محـیط ایـده آل   

.همه خوشحال شدند و تشکرکردند.کارشونو شروع بکننمراجعه کرده و 

جنــا محمــودي نســرین خــانم دو تــا ســئوال : لــب گفــته لطفــی خنــده بــ

پرسیدن؟
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بــه ایــن موضــوع تونســتم دنبــال کــار دویــدم و راستشــو بخــواین تــا: گفــتم

اگه اسـائه اد نشـه تنهـا مـوردي بـوده کـه بـرام بـی اهمیـت          ؛فکر نکردممطلقا

امــا اغلــب ؛کــه درویــش هــم نیســتمشــممــیضــمن متــذکر در؛جلــوه کــرده

ــورده و    ــه خ ــات غبط ــت  اوق ــه اون جماع ــی ب ــودي م ــور  حس ــه چط ــنم ک ک

زودگــذري کــه همــه بــا چنــگ و دنــدون بــه اون  مــی تــونن بــه دنیــاي فــانی و

.قدر بی توجه باشناین؛یمچسبید

بهرحـال  ؛کردنـد یـا کـه حـرف حسـا جـوا نداشـت       نمی دونم مالحظه مو

.زدبیروناتاق ترش کرد و از مدتی بهم خیره موندند و دختره 

فهـم و هـم شـما    رو هـم مـن مـی   مـآبی  منظـورم از درویـش   : زن گفـت مادر

کارخونــه و .چــون جــوا منــو بــا اعمــالتون مــی دیــد؛مــی شــینخــو متوجــه 

ــه هــاي رنــگ وا  ــا کجــا ماشــین خــارجی و خون خالصــه . رنــگ کجــا و عــالم اون

ن ادختـر عاقـل، جـو   مـیگن شـنیدي کـه   ؛کـه خیلـی دیرکـردي   جنـب ه پسرم ب

.هدبه پیرمرد ثروتمند ترجیح میورفقیر

ــتم   ــون دادم و گف ــري تک ــر    : س ــا دخت ــی ی ــا لطف ــراز جن ــکوت و احت س

تر شـ یـه دلیـل بی  شـدن شـون بـه بحـث و مـراوده مـا ظـاهرا       انم هاتون و وارد نخ

.گیرهنداره؟ اونم فکرکنم از مادرساالري شما نشأت می

د مــن کــه کــاره اي نبــودم کنیــمــینــه اینطــور نیســت اشــتباه : جــوا داد

؟ مادرســاالريمــن و .شــون بــزرگ شــدنمرحــومشــادي و آرزو بــا حقــوق پــدر
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ــ شــو آزادي خودهکــه زن ثروتمنــد بگیــرکســیبهرحــال پســرم .هــیچ وجــهه ب

.فروخته

ــتم ــدم و گف ــه ســرکار: خندی ــا  علی ــادت داریــن صــحبت هــاتونو ب همیشــه ع

؟نتموم کنیمثل

؟دارهیاشکالشما از نظر: ابروي باال انداخت و گفت

درگزیـده گـوي چـون   چـون بـه مثـل کـم گـوي و     ،خیلی هم خوبهنه، اتفاقا

ــ ــاره داری ــون، در. ناش ــوا مثلت ــنم؛ ج ــی ک ــرض م ــه ع ــاد ک ــا دام ــل ب زن عاق

خـو  اونـو  موقـع خریـد پارچـه حاشـیه     دیگـه اینکـه   ؛هسـاز مـی بی پول خـو 

،بـا ملحـق شـدن آرزو   .عـروس تحقیـق کـن   کن و موقع ازدواج دربـاره مـادر  نگاه 

.اال مادرخانم؛همه شون خندیدند

؟میگنتو دیار شما دیگه چی : گفت

ــا اگــه ناراحــت نشــین ؛بخــوادکــه دلتــون چــی ره: جــوا دادم ــونم ت مــی ت

.دوست داشت از وسط دو شقه ام بکنه. صبح براتون بگم

بهتـره بدونیـد مـن تـا بـه      ؛اینقدرحاضـر جـوا باشـین   نمی کـردم  فکر: گفت

از ؛شــما کــه جــاي خــود داریــن. ایــن ســن رســیدم جلــوي کســی کــم نیــاوردم

.قدیم گفتن هرکه را بهرکاري ساختن

ــر    ــا بهت ــوز و ی ــودم بلکــه ســکوت مرم ــدگی اون متعجــب نب از وقاحــت و دری

تـاك  : و گفـتم بسـتمش بـه رگبـار   واسـه همـین   ؛بگم هراس بقیـه آزارم مـی داد  
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انتخــا پــدر. از مــادرخو و اصــیل انتخــا کــنواز خــاك خــو و دختــر رور

انتخـا  مـون خودو رولـی مـی تـونیم مـادرزن    ؛و مادر دست خود انسـان نیسـت  

کـه امیـدوارم منـو ببخشـه چـون االن تـو دلـش        درست مثل آقـاي لطفـی  ؛کنیم

انداختـه و  لطفـی سرشـو پـائین    .سـرم کـرد  مـادرزن خـرم کـرد تـوبره بـر     ؛میگه

.شممیدارم خرکیف ؛چیزي نمی گفت معنیش این بود که بگو

چـون  ؛اآقـاي محمـودي امیـدوارم ناراحـت نشـین     : نطقش تازه باز شـد وگفـت  

ــیگن ــر  مـ ــتباه بزرگتـ ــرش اشـ ــزرگ و دیـ ــتباهی بـ ــن ،ازدواج زودش اشـ ازمـ

بــه مــنقــت میگــی ترشــی وشــه و اوندیــر مــی. جنــب پســرمه شــنوي بــمــی

.سازگار نیست

ــتم ــه    : گف ــل رو ب ــا اون مث ــد ام ــااهللا قبراقی ــرحال و ماش ــه س ــما ک ــه ش پیرزن

بــه مــنترشــی : گفــتمــی؛رســیددســتش بــه درخــت گوجــه نمــیکــه مــیگن

.نداز خنده ریسه رفتباراین.سازهنمی

یــا بــه تعبیــري مــن نیــاد زن بــراش عهــده کــه شــیطان ازوکــاري ر: گفــت

. مدمیشانجام

ــوا دادم ــی از   : ج ــه هرچ ــت خالص ــا شماس ــق ب ــه دل   ح ــنیدین ب ــا ش م

ــون یشــام و پــذیرااز لطفــی خــانم . نگیــرین و همــین جــا فراموشــش کنیــد  ی ت

ــگ ــت ؛ارمزسپاس ــوش گذش ــی خ ــر ؛خیل ــه ب ــتش از منک ــراس ــه  انمی ــو خون د ت

.بدینرو بمن افتخار پنجشنبه شبهمین پس ؛خدمت برسم
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ــر    ــدیع دکت ــدهاي ب ــا و مت ــراي طرحه ــا اج ــه   ب ــا س ــد انتخ ــور، مانن دانش

مــدیرداخلی بــراي ســه شــیفت کــاري، گــزینش نفراتــی از خــود مجموعــه بــراي 

ــنهادي و  ــتهاي پیش ــاتصــدي پس ــه   یکاره ــدم ک ــی دی ــال م ــل عم ــن قبی ی از ای

خریـد چنـد دسـتگاه مـدرن عـازم      بـراي چنـدي بعـد   . دنبال دارهه تغییراتی رو ب

ـ     ؛آلمان شدم ه چنـد شـرکت مـرتبط بـا     روزهاي پایـانی حضـورم رو بـا مراجعـه ب

بـه متـد مـدیریت کارخانـه اي کـه      در ایـن بـین  ؛سپري مـی کـردم  ماشین افزار

توضـیحات کـاملی   تونسـتم  قطعات ابزار دقیق تولیـد مـی کـرد عالقمنـد شـده و      

اسلوبی موسـوم بـه سیسـتم ژاپـن کـه تمـام بخشـها رو موظـف         . بکنمرو دریافت 

شـروع کـار بـا    ؛کـنن بر عمـل  می کـرد تـا بـا یکـدیگر ماننـد فروشـنده و خریـدا       

: حضور دائمی ناظران درگیت هاي تعبیه شده بدین صورت بود

ه بــتحویــل مــواد .از فروشــنده،درصــد ســالم انبــاریــه صــدتحویــل مــواد اول

واحــد ،بــه اولــین واحــد تولیــدي، پــس از انجــام فرآینــد شــرط ســالمت کیفــی 

ــی ــودنیــز اول ــو محصــول بعــد از کــار روي موظــف ب از نظرکمیــت وکیفیــت اون

؛هـم نداشـته باشـه   مـورد نقـص   هطوري به بخش دوم تحویـل بـده کـه حتـی یـ     

بـه همـین ترتیـب ادامـه داشـت تـا       هاین روند بین سـالن هـاي مجـزا از همدیگـ    

ی یدر نهایـت از دل اون همـه وسـواس کـاال    . سر به انبـار فـروش مـی رسـید    آخر

کـه چنـدین و چنـد بـار بررسـی گشـته و هیچگونـه        شـد مـی براي فروش عرضه 
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عهــده  ه بــ،روش اســتانداردي کــه خســارت ناشــی از اون   . ایــرادي نداشــت 

.شدمیکارگران سالن خاطی منظور 

بـار هـم جریمـه، سیسـتم مزبـور رو بـا صـرف        با دو سه بار اغماض و یکـی دو 

ــالن      ــد س ــه چن ــالن اصــلی ب ــدي س ــن بن ــه پارتیش ــزاف از جمل ــاي گ ــه ه هزین

نمـودار سـه ماهـه    .کتر و افـزایش نـاظران و کنتـرل کننـدگان، جـا انـداختم      کوچ

شــه نشــون مــی داد ضــایعات بــه حــداقل رســیده و بــا درایــت و هوشــیاري مــی

شـد کـه   مواد اولیـه تلـف شـده بیشـتر متوجـه فروشـنده اي مـی       . بازم تقلیل داد

تــا قبــل از اون سیاســتی کــه ؛همــان ابتــدا واحــد تولیــدي رو مغبــون مــی کــرد

همــین روش در مــورد مــدیران داخلــی نیــز . بــی حســا و کتــا ادامــه داشــت

امــا ؛هــم، سرســري عمــل مــی کــردنهنگــام تحویــل مجموعــه از؛اعمــال شــد

بـه  شـیفت تحویـل  ؛حاضـر نوشـته شـد   وقتی چند بار جریمه اونـم بـه پـاي نفـر    

. رفتمی ساعت نیز فراتر دیگري گاه از یک

قــول خــودش کمرنــگ و بیرنــگ ه عمــل بــه توصــیه هــاي دکترکــه بعــدها بــ

ــراز    ؛شــد ــردن ه ــایگزین ک ــد و ج ــور، خری ــال سیســتم مزب ــداختن و اعم ــا ان ج

ــوزش    ــرفته، آم ــین آالت پیش ــدگاه ماش ــوالیچن ــص  مت ــنل متخص ــمن پرس ض

ــان و  خــدمت  ــه داشــتن کارکن ــویژهو راضــی نگ ــب  ب ــت اغل مشــتریهاي دم کلف

رقـم  چنـد سـال   مطـابق ظـرف یکسـال   اشـرکت ر سود و درآمـد  وضعیت ،دولتی

.نموددگرگون زده و 
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ــد    ط ــه نق ــت ب ــتریان دس ــه مش ــت    وریک ــر و دس ــه س ــد مجموع ــراي خری ب

. می شکستند

؛بیکاري بهم نمـی اومـد چـون ناخودآگـاه دوسـت داشـتم ذهـن گـردي کـنم         

خودمـو  ؛بگردم تا شاید از البـالي خوشـی هـاي سـالهاي اخیـر بـه حزنـی برسـم        

کــه چنــد وقتــه از شــدنمــیآره مــی دونــم شــلتاق مــی کــردم بــاورم ؛آزار بــدم

بــدبختیها ازم دل کنــدن و حــاال، همــین حــاال؛دوران دغدغــه منــدي دور شــدم

.آسوده خاطرمنظراز هر؛که تو این دفتر عریض و طویل یله دادم

یکــی دو ســاعت از وقتمــو بــه بررســی آمــار و عملکــرد  شــدمــیغــرو کــه 

ــی دادم  ــاص م ــار ؛قســمتها اختص ــه ب ــاراي از ی ــدیمیهمک ــدیرق ــه و م مجموع

اینکـه  قبـل از : امورمالی با یه بغـل پرونـده و پوشـه وارد اتـاقم شـد و گفـت      وقت 

بپرسم؟؛که خواستی بهت بدم چند تا سئوال دارمآمار و ارقامی رو

.تا بعدو؛بگتخودضاع و احوالاوبشین و از: گفتم

؛حــاال مــی تــونم بپرســم. بــه لطــف شــما اوضــاع و احــوالم خوبــه: جــوا داد

ساله شدي؟سینا خان چند مکثی کرد و پرسید

بـا یـه نگـاه بـه خطـوط      شـد مـی امـا  ؛اینکه خـوش طبـع و بذلـه گـو بـود     با

واسـه همـین جانـب احتیـاط    . چهره اش، وضعیت مـزاجیش رو پـی جـویی کـرد    

.خوش خوشک چهل و یک رو به پایانه: گرفتم وگفتمرو

از عالم دروایش دیگه چی کم داري؟: پرسید
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.من که درویش نیستم: جوا دادم

همـین حـین جـم مـنش وارد اتـاق شـد و وقتـی دیـد سـرگرم صـحبتیم،           تو

ــا کاغــذ    ــا چنــد ت ــه ســالمی اکتفــا کــرد و پشــت میــزش نشســت و خودشــو ب ب

. مشغول کرد

منظورم اینکه به هرچی می خواستی رسیدي؟؛بگذریم:ادامه داد

منظور؟؛آره خو رسیدم

همه کسائیکه مـی شناسـنت گـواهی میـدن کـه سـلیم القلبـی و دلـت         : گفت

ـ . صاف و پاکـه  صـاف کـردن قرضـهاي    ؛فـرض وام هـاي بالعوضـی کـه میـدي     ه ب

پــی پرســنل، هرکــی ندونــه مــن و جنــا      ایــن و اون، تشــویقهاي پــی در  

کــه خــو مــی دونــیم از فعــالین خیریــه اي، کمــک بــه دخترهــاي  مــنشجــم 

و اشـتغال واسـه جـوون هـاي بـی سـرو سـامان، پرداخـت هزینـه          دم بخـت، کـار  

؛کنـی مـی درسـتش هـم همینـه کـه     . و امثـالهم ... خونه هـاي کلنگـی   تعمیرات

اما باید ته حسابمون چیـزي بمونـه یـا نـه؟ پریـروز انتشـارات ورشکسـته هـومنی         

ــا  ؛رو واســطه هــا از چــنگش درآوردنمستأصــل ــدیم ت مــی تونســتیم نجــاتش ب

... بره تو لیست بلند باالت یییجوراچه می دونم ؛برگرده؛احیا شه

ــه  ــرن  حــس کــردم ک ــو بگی ــه م ــا یق ــودن ت ــده ب ــی اوم ــا قصــد قبل چــون ؛ب

طـرف اومـده   ؛ کـار پریـروز تـو یـادت بیـار     : جم منش به پشتیبانی از او ادامـه داد 

مــی خواسـت تــا بـراش کــاري   . مدتیـه بیکــارم و دسـتم تنگـه   :میگــهنـزد مـن و   
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از راه نرســیده و نشــناخته و بــی اطــالع از کــی و چــی طــرف  ؛دســت و پــا کــنم

ــو       ــان این ــیمه گریب ــون سراس ــر و دل خ ــاي پ ــا چش ــدي و ب ــه لررزون ــو چون یه

جنــب موجــودي صــندوق رو خــالی کــن تــو پاکــت و بــده  ه بــ: گرفتــی و گفتــی

امــا از خجالــت ؛بنــده خــدا بـا اینکــه از خوشــحالی کــپ کـرده بــود  . خـدمت آقــا 

. شدمیداشت آ 

این کارات گفتن نـداره چـون دهـن بـدهن مـی چرخـه و خیلـی هـا بـا خبـر           

ـ . اونوقت بیـا و ایـن مـردم متوقـع رو راضـی کـن      ؛می شن خـودت ربـط داره؟   ه ب

ــا احساســاتی نشــو ؛دوســت داري اینطــورخرج کنــی خــو بکــن  ــاال غیرت . امــا ب

؛االن ده روزه که سـه تـا پروفرمـاي گـردن کلفـت رو دسـت ایـن بابـا بـاد کـرده          

کنه؟  بگو با اونا چکار

واسـه چـی   ؛استاد چنـد تـومن کمـک، ایـن همـه شـماتت نـداره       : جوا دادم

یعنی ایـن قـدر اوضـاع مـالی خرابـه کـه بـراي وارد کـردن چنـد تـا           ؛باید باد کنه

.زپرتی موجودي نداریم؟ خو گشایش اعتبار بکنهماشین 

موجـودي نقـد   ؛کاري بـه گشـایش اعتبـار و ضـمانت بانـک نـداریم      : صیدافکن

منظـور  ؛نمـونیم ي هست که بـراي خریـد چنـد تـا دسـتگاه یـا بیشـتر در       راونقد

از طرح این بحث اینکه خرج هـامون حسـا و کتـا نـداره؟ تـا مـی خـواد رقـم         

چنـد تـا مـورد جدیـد از تـو آسـتین مبارکـت        ؛مالحظـه شـه  درآمد قابل کسب و 

استاد؟ میگماینه بد صحبت سر. میاريدر
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عزیــز دلــم کســی حـق نــداره تــو رو شــماتت و ســرزنش بکنــه از  : جـم مــنش 

طرفی اوضاع شرکت نه تنها خـرا نیسـت بلکـه خیلـیم عالیـه، اینـو همـه مـون         

دلسـوزیه، راجـع بــه   تـذکر مـن و ایـن بنـده خـدا فقـط از رو       . خـو مـی دونـیم   

ــه کــم فکــرکن  ــا ی روزي روزگــاري برســه کــه بخــواي از کمــک  ؛گفتــه هــاي م

ــم  کــردن ــغ کنــیپرهیــز کنــی و چــه مــی دون ؛حالیــت مــی کــنمخــودم ؛دری

ــاش  ــئن ب ــد    . مطم ــومش کنی ــا تم ــین ج ــث و هم ــه بح ــو دیگ ــا اردالن . خ ب

.بهت سالم رسوند؛صحبت می کردم

دو حقیقتــا دلســوزي مــی کردنــد و ربطــی بــه مســئولیت مــالی و        هــر

از ثــروت ؛امــا مــن اونــی نبــودم کــه جمــع کــنم ؛حرفــه اي صــیدافکن نداشــت

ــراي همــون    ــی اغــراق حــس مــی کــردم وســیله اي هســتم ب ــدوزي بیــزار و ب ان

ــر  ــه ه ــدتاي ک ــچن ــاه ب ــان ه از گ ــا ســراز آســتینم درمی ــول اون ــه از . ق ــذتی ک ل

.قابل توصیف نبود؛ابل بهم دست می دادندرغاز ناقشبخشیدن 

ــز      ــه چی ــدتی از هم ــتم م ــاج داش ــده و احتی ــره بری ــت و روزم ــار یکنواخ از ک

ــ. فاصــله بگیــرم در. قــول محمــد از میــزون دراومــده و تــک کــار مــی کــردم ه ب

ــا  ــن کس ــا م ــس کار  یغی ــان و صــیدافکن از پ ــنش، بره ــم م ــل ج ــی مث ــر ه ا ب

بگـم و چنـد وقتـی رو بـریم واسـه      میومدن دلم می خواسـت بـه پیشـنهادش آره    

ــون ــناختمش . خودم ــی ش ــانعی م ــه ص ــتري و  ؛از چاپخون ــد دادگس ــما کارمن اس

بهــادري و همــت و مــرام مثــال زدنــی اش بــر ؛رســما عمــده فــروش کاغــذ بــود
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از حیـث کـس و   . گشـت بـه هفـت پشـت مولـوي نشـینی و تهرانـی بـودنش        می

.و بی نصیبمثل هم بودیم...مادر ووکار مثل از دست دادن پدر

مـی رفـت بـراي خـواهر     با وجود زن و چند تا بچـه قـد و نـیم قـد جـونش در     

ـ         . ناتنی یکی یـه دونـش   ـ  ه بـا هفـت هشـت مـاه تـوفیر هـم سـن و تـو ب ه ریـز و ب

رفاقـت مـون تـو    ؛پاش و دستگیري از این و اون دسـت منـو از پشـت مـی بسـت     

و خــاطر داشــتن وجــوه مشــترك حســابی گــل انداختــهه دو ســه ســال اخیــر بــ

ـ      . روش همه جوره حسابم می کردم شـد مـی پـا  ه هـر وقـت مـی اومـد هنگامـه ب

ــا همــه     ــاال، ب ــی رســوند اون ب ــده خودشــو م ــاد و خن ــا داد و فری از دم شــرکت ب

ــارش  شــدمــیشــوخی داشــت و هرکــی ســرراهش ســبز   ــه چیــزي ب بایســت ی

همیشـه خـدا انرژیـک و پرهیـاهو بـود و نشـاط دائمـیش حـال و هـواي          ؛می کرد

بــا جــم مــنش ســی ســال بزرگتــر از خــودش . بوســی رو عــوض مــی کــردعهــر

گرفـــت و مصـــاحبت مـــی کـــرد کـــه انگـــاري همســـن و چنـــان گـــرم مـــی

ي دم غـرو شـیرینی بدسـت وارد شـد     بـی خبـر  بعـد چنـد وقـت    .ریش اندهم

.سالم بر همه، بازم دختردار شدم: ی گفتیو با صداي رسا

ــر ــدنش ذوق زده شــدم  گ ــات تلخــی ســاختگی بهــش   چــه از اوم ــا اوق ــا ب ام

؟شدمیقدم نو رسیده مبارك، چند: گفتم

ــا ؛ی بــودیدهمــی، پســر نمــی دونــی چــه بلبشــو : فــرز و چابــک جــوا داد ب

. المروت بوره؛دارههمشون توفیر
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ایـن چنـد وقـت سـرم بـه راه انـداختن       ؛نیومده کـارم سـکه تـر از قبـل شـده     

همـه رو ول کـن و   . هگرمـ تعمیرگاه و اخـذ نماینـدگی موتورهـاي سـی سـی بـاال       

ــ ــه در ه ب ــه االن ک ــب ب ــدمتمیچس ــوره  .خ ــون چط ــبی ت ــار وکاس ــذ و ؟ک کاغ

تون ته نکشیده؟ مقوا

...!با یه دست چند تا می تونی : جم منش گفت

منظــور مبــارك : کــرد و گفــتزیــرك و تیــز خــاطر حــرف پیرمــرد رو قطــع  

؛مثـل بعضـی هـا عـز کـه نیسـتم      ؛چنـد تـا کـه بشـه    هندونه اس دیگه نه؟ هر

بایسـت چهـار تـا کـار داشـته باشـم یـا نـه،         ، اونم ده تا،می خوام اوالد بزرگ کنم

ــون        ــرکنم مجن ــار رو س ــدي روزگ ــیاه کارمن ــول س ــا پ ــینم و ب ــه بش ــر اینک فک

: بحــث بهــم کوبیــد و ادامــه داددستاشــو بــه نشــانه ي عــوض کــردن. شــممــی

ی بـرو یـا وایسـتا کـارامو راسـت و ریـس       یسینا اومدم بگم یا یـه سـرخودت تنهـا   

و برم قاراشمیشه، هان چی میگی؟االن دور؛کنم و باهم راهی شیم

رو دفعـه  باشـه حرفـی نیسـت ایـن    ؛شـه کسی که حریـف زبونـت نمـی   : گفتم

.اگه استاد اجازه بدنالبته :بعد رو به جم گفتم. ی گز می کنمیتنها

امـا  ؛رفتـی یـادت نـره   ن ورا او؛گفتی یـاده گـز اصـفهان افتـادم    گز: جم منش

نــري مثـل بنــدري نــوردي ســالها پیشــت  ؛ده دوازده روز بیشــتر نشــهبـاال غیرتــا 

جلــو . مــا چیکــاره ایــم؛رو مـی شناســن ا تــوهبــاالخره مشــتری؛شــیبگـم و گــور 

. لم راحت شهروي آقا کروبیان قول بده تا خیا
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رو بــه چنــد روز بعــد بــدون اینکــه قــول و قــراري بــذارم شــرکت و کارگاههــا

برنامـه سـفرم رو بخـاطر نیومـدن محمـد      . سـپردم جم و خونه رو هـم بـه لطفـی   

ــا پــس از شــانزده ســال ســرمزار زبردســت و کــویري    تغییــر دادم و قصــدکردم ت

ــوونی  ــه ج ــودم  ک ــده ب ــا گذرون ــو اونج ــرم؛م ــیدم   . ب ــی پرس ــودم م ــو راه از خ ت

؛و بزنـی و تـو برهــوتی کـه البــد ذره اي فـرق نکــرده    مـی تـونی قیــد همـه چیــز   

بازم سرکنی؟ 

نشــده رســیدم ســمنان، یــه شــورولت اینپــاالي  صــبح زود راه افتــادم و ظهــر

ــراه داشــتم ــو و روب ــا اینکــه احمــدي. ن ــارپرداز،ب و از صــندوق عقــبشــرکتک

ــار پرکــرده و  ــودخوارب ــده ب ــه نیــت  ؛خوابون ــازم هرچــی دم دســتم مــی اومــد ب ب

.عازم جندق شدمبعد از ناهارو خریدم؛ی که اونجا جا گذاشته بودمیکسا

ــود  ــدان ب ــادي دره بی ــدم آب ــور ؛مقص ــدق و خ ــابین جن ــاه زرد و ،م ــون چ می

نیـرو و اسـتقامت چنـد سـال پـیش      ،یعنی درست وسـط دشـت کـویر   ،چاه ملک

ــانم  ؛رو دیگــه نداشــتم ــدي و خســتگی ام ــه  رشــب کن ــا نیمــه شــب ب ــد ت و بری

بعـد از فـوت هاشـم، مهمانپـذیرش بـا کمـی تغییـر توسـط بـرزو          . جندق رسـیدم 

بچــه اي نــزار و ضــعیفی کــه بخــاطر پســر. شــدمــیپســر بــزرگ خــانواده اداره 

صـبح کـه شـد    . داشتم هم اینک یلی شده و گویـا فقـط هیکـل گنـده کـرده بـود      

.سراغ هتل دار متکبر رفتم،براي کسب اخبار اونجا

محمودي هستم دوست مرحوم ابوي؟ ؛آقا برزو منو یادت میاد
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.میادنه یادم ن

کـی کمکـت مـی کـرد؛ حسـا، علـوم      هاتتـو درسـ  ؛چطور از خاطرت رفـتم 

یادت اومد؟؛نه سالت بود

.میادنه یادم ن

کفــریم کــردي؛ یــه بــار ؛وقــت پــی درس خونـدن نبــود حواســت هــیچیادمـه  

و خـون دمـاغ   سـرت فـرو رفـت تـو دفتـر دسـتکت       ،خوابوندم پس گردنتمحکم 

ــودي؛ اد بــی جنبــه چــون ؛شــدي ــات، ومــشــکایتب ــزد باب ــردي ن یــادت االن ب

فهمیدي کیم؟  اومد؟ 

نگاه خیـره اي بهـم کـرد و دستشـو ناخودآگـاه جـاي ضـربه هولنـاکم کشـید          

.میادنه یادم ن: و گفت

چی؟ اونو یادت میاد؟و پدرت هاشم 

. اخمی کرد و جوابمو نداد

نــه یــادم : گفــتنشـونی هــاي بیشــتري بهـش دادم امــا درازگــوش فقــط مـی   

رغبــت ؛کمتــر از دو ســاعت مـی تونســتم بــه دره بیــدان برســم چــون تــو. میـاد ن

فکــرکنم ،بــرزو نگــو ســوهان روح بگــو. بخــورمهــم صــبحانه حتــی اونجــا نکــردم 

.هاشم بینوا رو هم همین گنده بگ دق داده بود

دورتـر  نبـود؛  قابـل توجـه   اي منظـره  هـیچ  رفـتم  ه مـی و برهوتی کـ مسیرتو

ـ ؛یـه لقمـه نـون گیرشـون نمـی اومـد      ؛از اینجا اونایکه گندم مـی کاشـتن   ه واي ب
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وقـت  و کویریهـا هـیچ  فکـر اینکـه چـرا کـویر    از . حال این تبعیدي هـاي مـادرزاد  

. مبغضـم ترکیـده و هـاي مـی زد    . مدیـ د؟ آزار مـی نشـد نمـی دستخوش تغییـر  

ــرکم نیــز شــوره زاري کــه  ــان ت ــزم مــدتی از دور . نظــر میومــده همــین طــور ب

ــ فرســوده و؛معــدن رو نظــاره کــردم ــر شــده امــا کماکــان ب ــوده کهنــه ت . کــار ب

ــت   ــو گرف ــه اي جلوم ــان غریب ــیدم و نگهب ــم  . رس ــردم و از ه ــی ک ــو معرف خودم

. از دوره مــن کســی رو نمــی شــناخت حتــی دریــغ از یــه آشــنا. قطــارام پرســیدم

ــی داد و      ــوا م ــام ج ــئوال ه ــه س ــی ب ــرین ترحم ــدون کمت ــردك خونســرد ب م

گوشـه اي  منـگ و حیـران مـدتی بهـش خیـره مونـدم و      ؛شـد مـی منتظر بعدي 

دیـدن و فهمیـدن اینکـه چطـور نسـل سـابق از نسـل الحـق و مترتـب          .دمولو ش

ــم     ــر ه ــه نف ــل ی ــده، الاق ــخ و گزن ــن تسلســل مقطــوع تل ــی ای جــدا شــده و از پ

ــا صــداي بلنــد گریســتم  ؛نمونــده ــد و ب ــار قبــل بغضــمو ترکون ــدتر از ب دوره ام . ب

هــواي ه یکــی شــون گــره گشــا از کــار دراومــد و بــ؛کـرده و آبــی بهــم خوراندنــد 

از کهفیـان کـه   کنـی مـی نمـن مگـه تـو ایـن دنیـا زنـدگی      برادر: دي گفتهمدر

...نیستی؟ همینه دیگه آدما میان و میرن

ـ     کنـی مـی وقتی میون عـده اي زنـدگی   : گفتم نحـوي  ه م آدمـا یـک بـه یـک ب

کنـیم شـاید شـاهد مـرگ و میـر      خیلـی عمـر  ؛ملمـوس ترکمـون مـی کـنن    غیر

ـ .چند تاشون باشیم خـودتتم رفتـی امـا دور از جـون شـماها      ؛خـودتم بیـاي  ه تا ب

ــه، قحطــی و طــاعون اومــده  کــدوم مرگــامرگ اینطــور کشــته  ؛ اینجــا انگــار زلزل
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ــده ؛میــده فــوق آخــرش ؛از اون همــه نفــی بلــد شــده دوره مــن هــیچکس نمون

... ؟شدناسیرخاكبقیهیعنی ؛ رها بشنهفت هشت تاشون 

ــدم     ــه ش ــد و آروم ک ــدردي کردن ــاعتی هم ــا گور  ؛س ــون ت ــی ش ــتان یک س

ـ . همراهم اومـد  محـل دفـن زبردسـت رو    ؛کمـک گـورکنی کـه خجـالتش دادم    اب

اومـد یقـین داشـتم کـه بنـده خـدا نبایـد        حدسـم درسـت از آ در  . پیدا کـردیم 

پشــت کســیکه یــه عمــر .تــوقعی بیجــا و غیرمنطقــی؛داشــته باشــهســنگ قبــر

انـزوا  تـو کـه مثـل خـوره    زخمهـایی بقـول صـادق،   نشـد نشسـت و   دري که بـاز 

تــا فاتحــه خونــدم و خواســتم علفهــاي بلنــد  . یدتراشــد و آهســته خــورشــو روح

گذاشـتن  گورکن بـا سـه نفـر وردسـت برگشـت و مشـغول کـار       ؛دور قبرشو بکنم

. شدند؛سنگی که از تهران آورده بودم

میـون دسـت از دنیـا شسـته هـا تـک و نـو نـوار         باردیگه شاخص و اینبـار تـو  

ـ    . گشت یـدن سـنگ متفـاوت از تکـه     هـواي د ه جماعـت کنجکـاو دور و اطـراف ب

. سنگ دیگر اموات میومدن و فاتحه قرائت می کردن

ــودم  ــه ب ــارگفت ــه   کن ــم زمزم ــه دائ ــت شــعري ک ــه بی اســم و مشخصــاتش ی

:  می کرد حک کنند

کنو نیکیهمین نصیحت من پیشگیر

یادکه دانم از پس مرگم کنی به نیکی

www.takbook.com



138

ــه مواحساســحــس مــی کــردم  چهــارنفري کــه منتظــر ؛گذاشــتمنمــایش ب

کـردن  مـی یکسـان تـالش  دارشـون بطـور   بـا سـکوت معنـا   دستمزدشون بودنـد  

خـدا رحمتشـون   : شـون پـا پـیش گذاشـت و گفـت     یکـی ؛او پـی ببرنـد  هویت به 

؟ نباهاش چه نسبتی داشتی؛کنه

چطور؟

اینجا کجا؟،شما کجا!دیآخه غریب

خـدا  ایـن آقـا و   فکـرکنم  : جوابشـو داد شـون درسـت حـدس زد و    مسن ترین

.بفرستینهرجهت فاتحهه ب! نبودتبیعدي هردو بیامرز

ی کــه بزرگیشــون از کــف دســت فراتــر یتــا غــرو اســامی ناخوانــاي ســنگها

ه هـاي بخـت   از مجـزوم شـد  سـی و چنـد نفـر   خونـدم و البالشـون   نمی رفت رو

محــض رســیدن ســنگ ه تــا بــ؛بســتمبــا گــورکن عهــد . برگشــته رو پیــدا کــردم

چپشــو پرکــردم و محتویــات صــندوق رو ؛وشــته هــا زحمــت اونــا رو هــم بکشــهن

. هم دم قبرستون خیرات کردم

سرخورده و دمـغ چـون بـی خانمانـان بـا کمتـرین حـس کامیـابی بـغ کـرده           

حمـیم و خویشـاوندي نداشـتم تـا بتونـه غـم و انـدوه دلمـو         . کویر رو ترك کـردم 

ـ    ؛کنهمحو دلیـل بعـد مسـافت و رنـج حاصـل از آن      ه از دیدار مختـار بیـگ هـم ب

.مصرف نظرکرد

. تحمل کنمشدم برزو رو ناگزیرتو اوج افسردگی یه شب دیگه
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پــرســفر. و نیمــه شــب بــه تهــران رســیدمشــده راهــی تلــخ روز فــرداي آن

طمطراقــی کــه دوســتان از طــوالنی بــودن اون واهمــه داشــتن بــه کمتــر از ســه  

.تقلیل یافتروز 

* * *

با فـرا رسـیدن بیسـت و پـنج مهـر چهـل و شـش عـده اي از هـم صـنفان رو           

ي بـه  مجلـس یـادبود  .دعـوت کـردم  سـالگرد فـوت صـانعی   به مناسـبت دهمـین   

ــایش،  ــواري ه ــام بزرگ ــاس تم ــل و   پ ــت وي، از ای ــان درگذش ــکوهتر از زم ــا ش ب

ي هــردو ســرخاك البــرز نیــز حاضــر شــدیم و بــرا. تبــارش کســی بــاخبر نگشــت

.رگیرپو زیرگوهرانی مکتنفگرامی. عزیز طلب آمرزش و مغفرت کردیم

ــر ــه شــرکت رســیدم و بعــد دیــدن کارهــا، منشــی گفــت  یــه روز دی : وقــت ب

ی بنــام حکمتــی بــا ســرو شــکلی نامناســب از صــبح دو ســه مرتبــه مراجعــه یآقــا

. رو ببینندکرده و االنم منتظرند تا شما

شون؟جمال؟چیه حکمتی؟ اسم کوچک

؛بلـه خودشـون هسـتن   : برگشـت و گفـت  .اجـازه بدیـد تـا بپرسـم    ؛نمی دونم

.اگه مایلید بگم تا ردشون کنن
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ــه  ــدارهن ــه اشــکالی ن ــراي چــی ردش  یــه چــرا ؛ن همچــین فکــري کــردین؛ ب

.خبرتون کردم بفرستین بیاد تو؟بکنید

ایـن منعـدم کیـه؟ از صـبح کنـه شـده و بوگنـدش همـه رو خفـه          : پرسیدجم 

.کرده

ــوا دادم ــناختینش    : ج ــی ش ــم م ــه اس ــداقل ب ــد ح ــه بای ــما ک ــال ؛ش جم

.صانعیافشارحکمتی، مشاورعالی 

! اي دل غافــل پــس چــرا ایــن ریختــی شــده؟ کــج و خمیــده و از بــین رفتــه 

پس این بی جمال همون جماله؟

احمــدي مــانع ؛فرســتادنش تــو و طبــق عــادت مــألوفش اومــد تــا بغلــم کنــه 

.و برو آقا کلی کار دارهحرفتو بزن: گفتشد و نشوند رو صندلی و

جـز جـم کسـی تـو     . اشاره کردم تا احمـدي اوراقشـو بـه امضـا برسـونه و بـره      

.دفتر نموند

ــی    ــدمت اوضــاعت خیل ــت چطــوره؟ دو ســال پــیش کــه دی آقــا جمــال احوال

خودت چیکارکردي؟ بهتر بود با

یـه کـم سـرما خـوردگی و آبریـزش بینـی       . خـوبم ؛نیگـا بـه االنـم نکـن    : گفت

ــده       . دارم ــم و یوخ ــابریکم بپرس ــدیمی و ف ــق ق ــالی از رفی ــا ح ــدم ت ــط اوم فق

ــ: لبخنــد تلخــی زد و سرشــو چنــدبار تکــون داد و گفــت . اخــتالط کــنم ه هــی ب

وقــت هنــوزم کــه هنــوزه بصـیرت داري و ظنــت هــیچ ،آقــا جمـال مــیگمخـودم  
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مـی خـوام   .؛ هـی شـک کـن   کـن شـک  بـه خـودت هـی    الکی حاال ؛ بیراهه نمیره

ــاورکنم هــا  ــودي و اینــا صداشــو در.شــهامــا نمــیب یعنــی ؛نمــی آوردنپــس ب

بـاش تـا   خیـالی نیسـت  ؛مـا نمـی رسـه   ه شلوغه که دودقیقـه اش بـ  رسرت اینقد

.  هم برسهنوبت ما 

ــرف زدن    ــاغی ح ــرلحن، تودم ــدید، تغیی ــاد ش ــا   ؛اعتی ــنظم ب ــاي م ــک ه تی

ــه   ــم آمیخت ــاید تصــنعی به ــه و ش ــات کری ــراش نذاشــته وکمــک    ؛حرک ــی ب رمق

. و عیبش بیشترعیان شهزمی کرد تا عج

؟کنیمیچته؟ به چی تهدیدم : لبخند زدم و گفتم

از صــبح منترمــون کــردي و اجــازه حضــور نــدادي ایــنم از       : جــوا داد

مـنم  ؛بـاد بـه غبغبـت ننـداز    . رفتارت، خرنبار ندیدي؟ خو ببـین و عبـرت بگیـر   

قبـل  از ِآدم شـدم و تـو  افشـار قبـل  ِمـن از . داشـتم یییه روز مثل تـو کیـا و بیـا   

باباش، یادت رفته به یه آبشخور می رفتیم؟

صــدا تــو ببــر مــردك رذل، اگــه حقــی پامــال  : گفــتبانــگ زد وجــم مــنش 

ــه    ــدتر از خودت ــون ب ــو و ملع ــرف ت ــده از ط ــال  ،ش ــوق ده س ــق و حق ــوز ح هن

؛نــدهپیشــش تــو جیــب شماهاســت بیخــودي خودتــو نچســبون و شــریک جلــوه

.گرنه میدم لهت کننارك بگو و شرتو بکن و،اومدي تکدي گري

؛، مـا یـه زمـانی سـري از هـم سـوا بـودیم       نشـو بابـابزرگ  عصـبانی  : جوا داد

...اینکه باهاش راحت حرف می زنم
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.بیاین اینو پرت کنین بیرون؛کنیمیبیخود : جم

: وســاطت کــردم و گفــتم؛نذاشــتم؛شــدندمنشــی و یکــی دو نفــر وارد دفتــر

. میرناخودشون بعد؛یدیشماها بفرما

اگه عقلـت زائـل نشـده باشـه بایـد یـادت بیـاد کـه بـا کسـی بـد           : گفتمبهش 

هنـوزم همـونم نیـازي هـم نمـی بیـنم تـا بهـت توضـیح بـدم           ؛رفتاري نمی کردم

بـا مـن صـدیق نبـودي و حقمـو بـاال کشـیدي نـوش         . که چطور به اینجا رسـیدم 

ی یو حیله پشـت سـرم نشسـتی و اراجیـف بـافتی تـا بـه نـون و نـوا         جونت، با مکر

امو پــاي خــودت نوشــتی و بــی اجــرم گذاشــتی و هــبرســی اونــم روش، تمــوم کار

امـا بـا   . کردي البد حقمه از اونـاهم چشـم پوشـی مـی کـنم و مـی بخشـمت       فکر

یـه  . سراندازي و بی شـرمی بخـواي آبروریـزي کنـی مـنم حـرف آقـارو مـی زنـم         

چـون هنـوزم مـزه    . دسـت نرفتـی بشـه بـرات کـاري کـرد      ا تـا از خودت بیه کم ب

زبونمـه، خونـه اي کـه بـا     بزباش و اشکنه اي کـه بـاهم تقسـیم مـی کـردیم زیـر      

وساطتت پدرت اجاره کردم و نـیم تختـی کـه مـادرت بهـم بخشـید تـا رو زمـین         

.یادم نرفته؛نمور نخوابم

دراننـده اي و  حـاال نیـز هـم    . وقـت سرزنشـت نمـی کـنم    اینو بفهم کـه هـیچ  

ــدي     ــتباه ش ــب اش ــته مرتک ــوده گذش ــی ب ــده، هرچ ــم دوزن ــت  ؛ه ــو کمک خ

از تـه  ؛شـه پـس اگـه دلـت بـراي اون سـالها تنـگ مـی       ؛می کنم تا اصـالح شـی  

.دل بگو یا علی، بگو تا بیشتراز این سرنگون نشی
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ــو   ــاده گ ــایق، زی ــون دادن حق ــون نش ــتن و یاز سفســطه و دگرگ ــره رف ی، طف

چـون اعتقـاد داشـتم بـا اداي جمـالت کوتـاه       . شدت بیـزار بـودم  ه مغلطه کردن ب

شــه روي اندیشــه مخاطــب تاثیرگذاشــت و اونیکــه الزمــه و از نهــاد برآمــده مــی

اینـو از هـم بـاز شـدن سـگرمه هـا و فـروکش کـردن عصـبانیت          ؛کـرد بهش القـا 

انـدکی  ؛فهمیـدم ایسـتاده  جم و جـاري شـدن اشـکهاي منشـی دلـواپس الي در     

رده نیـز هـق هقـی سـرداد کـه نـادي چلـه نشـینی اش بـود و          کـ که گذشت کـز 

.جز آن انتظاري نمی رفت

مقــدمات تــرك اعتیــاد وي تــو یکــی از مراکــز ویــژه ،ســلیمانیبــا همــاهنگی 

رو چـون پـدر  . فراهم گشت تا بلکـه سـرمدت معـین عـاقبتش خـتم بـه خیرشـه       

ــا جــون و زجرکشــیده و دردرســیدگی بــه مــادر؛دق داده بــود دل آشــناش رو ب

ـ       ؛اتفـاق وي بهـش سـرزدیم   ه گردن گرفتم و طی سـه مـاه طـول درمـان، بارهـا ب

ــ   ــا روزي کــه گفــتن اوضــاعش روبراهــه و ب ــه داشــت ت ــا ادام اصــطالح ه مراقبته

.می تونین ترخیصش کنید؛پاك شده

، راضـی نمـودن و   مـادر و دیـوار و تعـویض اکثـر لـوازم خانـه      رنگ آمیـزي در 

ــ  ــه محقـ ــور، از خانـ ــدن زن مقهـ ــغیرش،  برگردانـ ــراه دو صـ ــه همـ ــدري بـ ر پـ

گرفـت تـا   ی بودن کـه قبـل از تـرك وي از اونجـا بایسـتی صـورت مـی       یجزکارها

چنـدي بعـد نیـز بـه توصـیه      . با روحیه اي مضاعف بـه زنـدگی جدیـدش برگـرده    

ـ     درجم موقتـا  سـمت نـاظرکیفی گمـارده    ه یکـی از کارگاههـاي شـیرازه بنـدي ب

www.takbook.com



144

ازگـاه هـر . رفـت مضـمحلش کنـه   مـی  شد تا آنچه بـه ظـن و گمـان اطرافیـانش    

شـکایتی  ،گریزي زده و خودشو بهم مـی رسـوند تـا ضـمن اثبـات حسـن نیـتش       

. هم از مراقبینش بکنه

ســنگ آســیا دهــر، یــه باردیگــه دو مــاه بعــد از بهبــود نســبی جمــال، زیــر

ــار ــا تفتگــی و. شــدمگرفت ــانی نداشــت گوی ــداختنم پای ــار. گ چهــل و چــون؛ به

ی یاز عصـا ؛نش چنـدان زیبـا و دلچسـب نیومـد    مرشـدم جـم مـ   هفت براي دیگر

از همـه غافـل شـده    ؛گرفـت دل کنـده  هنگام خوشی و تفـرج بدسـت مـی   ه که ب

ــود    ــته ب ــاهیان پیوس ــه س ــا ب ــرده و    . گوی ــت ک ــددي از وي ویزی ــکان متع پزش

عزیــز بــی ادعــا بــه الزایمــر مبــتال گشــته و ؛هیچکــدام گویــا و شــایدي نیــاوردن

ان الیـــق از فرنــگ برگشـــته اش نیـــز  اهتمــام و غمخـــواري همســر و فرزنـــد  

بیتــی هــاي بابــا بــا ایــن حــال دختــرش آتوســا بــه ســردادن دو. ســودي نداشــت

طــاهر، مــورد عالقــه ســالخورده ادامــه مــی داد تــا بلکــه مرهمــی بــه زخــم خــود 

از اردالن سـتبر و ورزیـده و خـواهر نحـیفش آنچـه سـالها پدرگفتـه و مـن         . بذاره

ی وکامــل بــراي یدو موجــود اســتثنا. نیــافتمحقیقــت چیــزي جــز؛شــنیده بــودم

ــودد ــتی و ت ــردو    . دوس ــده و ه ــاریس گذرون ــو پ ــونو ت ــی از عمرش ــه نیم ــا اینک ب

همسر فرنگی داشـتن امـا دریـغ از ذره اي عـادات نـاروا، بفـرض بیـان و دیرآشـنا         

ــ  رو مــدح اونجــا؛رخ بکشــنه و نجــوش باشــن یــا بخــوان مــدارج علمــی شــونو ب

.هیچکدام... بکنن و از وطن بیزار باشن 
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ـ   اتفـاق همسـر و پسـرش اومـده و قصـد داشـتن       ه اردالن تو بحبوحه کـارش ب

اما از ژاك و دختـر آتوسـا خبـري نبـود و مـنم جـرأت نمـی کـردم         . یه ماه بمونن

از رو دلبســتگی کــه بــه جــم داشــتم متوجــه رفــت و آمــدهاي  . کنجکــاوي کــنم

از وي عیــادت دم غـرو  م و هفتـه اي دو سـه مرتبــه، بیشـتر   شــدنمـی متـوالیم  

.می کردم و با عذرخواهی دعوت خانواده رو براي صرف شام رد می کردم

انگیـز تنهـا ملجـاء و    ضربه سـهمگینی کـه از پـی ناخوشـی تاسـف بـار و تـاثر       

ــل   ؛پشــتوانه ام خــوردم ــدگیم رو مخت ــوس زن ــم کــش و ق ــت شــده ک روال تثبی

دلیـل محکمـی نداشـتم امـا ادامـه سـردرگمی و هجـوم حـاالت نامتعــارفی         . کـرد 

مجبـورم کـرد تـا مـدتی شـرکت رو بـه هئیـت امنـا بسـپارم          ؛که دچارش گشـتم 

.تا با مدیریت سیال اداره بشه

ــتن  ــق رف ــاریخ دقی ــذرا چیزا  از ت ــتم وگ ــی نداش ــون اطالع ــش ــرای ي ی از آخ

شـب آخـر  ؛م تعریفـی نداشـت  حـال و روز روزهـاي آخـر  . اردیبهشت می شـنیدم 

ــد   ــه مهمــونی کوچــک ترتیــب داده و از مــنم دعــوت کردن ــا از ؛حضورشــون ی ام

بــااین وجــود ؛نــاي رفــتن نداشــتم و حقیقتــا مــریض شــدم،اضــطرا و دلشــوره

وی اونـا پکـر  یچشم به ساعت دوختـه و از نـرفتن خـودم عصـبانی و از بـی اعتنـا      

. که زنگ تلفن بند دلمو پاره کرد؛دمغ یه گوشه افتاده بودم

!!آتوسا، شما که هنوز خونه اید جم منش هستم؛ سینا خان سالم، 
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خـو راسـتش حـالم   : گفـتم بهـش  تقـال کـردم و   هرجـور بـود   تپق مـی زدم؛  

. اگه ناراحت نمی شید عذرمو بپذیرین؛نیست

اینجــان، کــی بشــه کــه اردالن و بچــه هــاش فقــط پــنج شــش ســاعت : گفــت

. گوشی؛اردالن؟ بیا خودت صبحت کن. بازم بخواین همدیگر و ببینید

یعنـی چـی؟ چـرا از رفـتن     ؛راه رفـت پـاي تلفـن بیـاد دلـم هـزار     بـرادرش  تا 

خودش حرفی نزد؟

؟ حـاال مـا هیچـی فربـد یـه سـره سـراغتو        کنـی مـی سالم سینا جان، تعـارف  

مـی خـوام پاپـا رو بهـت بسـپارم و      ؛بهرحال شام نمی خـوریم تـا بیـاي   ؛گیرهمی

ــحبت     ــات ص ــم باه ــئله مه ــه مس ــورد ی ــنمبدرم ــاري        . ک ــه ک ــا ک ــت این از دس

اومدي؟. میادبرن

ــب از ســاعت      ــا حــالی منقل ــاز شــد و ب ــم ب ــا نطق ــه شــک داشــتم ام ــا اینک ب

مگه آتوسا خانوم با شما نمیره؟ : پروازشون مطلع شده و گفتم

ــه     ــا ک ــره؟ اونج ــا ب ــا کج ــا آتوس ــه باب ــاالن ــداره ح ــاري ن ــا ک ــا اون ؛حااله ب

وضـعیت پاپـا تـو اولویتـه، ده     فعـال ؛پدرسوخته متارکـه کـرده و قیـد کارشـم زده    

.بلند شو بیا کارت دارم

ــی شــدم و    ــه ســایر مهمونهــا معرف ــر از همــه رســیدم و توســط اردالن ب دیرت

ــاریکی گفــت    ــو دل ت ــیم و ت ــه باغچــه رفت ــا اشــاره ب ــه بعــد ب ــد دقیق ــا دو: چن ت

. مال متفاوت می خوام بهت بگمموضوع کا
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رو اولی تاکید می کـنم و دومـی رو فقـط تقریـر، تـا مـی تـونی بـه پـدرم سـر          

ـ     ؛بزن و تنهاش نذار امـا دومـی عالقـه    . یـاد میـاره  ه چـون تـو رو بیشـتر از همـه ب

ــه توســت ــاهم بشــینید و مفصــل حــرف  ؛آتوســا نســبت ب تویــه وقــت مناســب ب

. بریم شام سرد شد. بزنید

ی یــشــاید چیزا. شــدت تکــونم داد ه ح و خالصــی کــه بــ  گفتگــوي صــری 

طوریکـه جـرات نگـاه کـردن     ؛شـد مـی نمی دونستم امـا حرمـت و احتـرام سـرم     

ــراي   . بهشــو نداشــتم نیمــه هــاي شــب میــون یــه دنیــا بغــض و غصــه جــم رو ب

موقــع برگشــتن بــه خونــه هــوا کــم کــم داشــت . بدرقــه پســرش بــردیم فرودگــاه

از فرودگـاه احساســی متفـاوت از خــانواده جــم   راه برگشــت تــو. شـد مــیروشـن  

احسـاس طـراوت و جـوانی بهـم     . که از بدرقـه عزیزانشـون برمـی گشـتن داشـتم     

گـاهی تنـد مـی    . دست داده و چند بار تـو آینـه متوجـه نگاههـاي نافـذش شـدم      

ژاك ؛آخــه فکــرام یکــی دوتــا نبــودن. یــه وقتــا بــه نقطــه اي زل مــی زدم؛رفــتم

مشـابه دخترعمـوي نـاتنیش افسـانه، هرکـی      مالی کـا بی پـدر، دختـرش، وضـعیت   

امـا  مـی خواسـت قسـمت مـن شـه بیـوه از آ درمیومـد و دختـردار بـود؟         هم 

. هیچی نشده جرأت حرف زدنو ازم سلب کرده بود؛اون با همه فرق داشت

تو درك بعضی چیـزا تـو عـالم و آدم خنگتـر از مـن گیـر نمـی اومـد؛ بفـرض          

ه قضـایا شـدم کـه همـه تعجـب هاشـونو کـرده        سرجریان باغ چیذر، زمانی متوجـ 

.و ته ماجرا رو درآورده بودن
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روال سابق اما اصولی تـر از قبـل بـه عیـادت جـم مـی رفـتم و بـا اینکـه از          ه ب

خیلــی چیزهــا احتیــاط و احتــراز مــی کــردم و آتوســا نیــز کــم و بــیش پایبنــد   

باز از آمد و شـدهاي فـامیلی واهمـه داشـتم تـا روابـط مـون مبـادا         ؛همون ها بود

دیدارها همچنان ادامه اشت تا،.مسئله برانگیز شه

یتــابی اواســط مــرداد پســر پــاك نهــاد طاقــت نیــاورده و بــراي دیــدن پــدر ب  

خـانواده اش از نظـر مـالی تـامین     . مراجعـت کـرد  کرده و بـراي دو هفتـه مجـددا   

حـال همـراه خـودش مقـدار زیـادي لـوازم برقـی اونـم         ایـن اما با ،بودن و بی نیاز

ــی و        ــوق گمرک ــزایش حق ــا اف ــالیش ب ــد اقب ــی آورده و از ب ــق قبل ــدون تحقی ب

ــالش     ــدگی و ت ــد روز دون ــس از چن ــه اي مواجــه شــده و پ ــد تعرف ضــرایب جدی

ـ   ،بسیار ـ  ؛مـن متوسـل گردیـد   ه چون کاري از پـیش نبـرد ب طریقـی لـوازم   ه تـا ب

یــاد ه اون لحظــه بــ! حتــی شــده از راه مزایــده ؛مزبــور رو بــراش تــرخیص کــنم

؛داشــتمدلهــرهدوســتان متنفــذم نبــودم و از اینکــه نتــونم کــاري از پــیش ببــرم 

. چون خواسته اش خارج از تخصص و تجربه ام بود

مـدیر بازرگـانی خـارجی شـرکت بـه کمـک همکـاراي بخـش         ،روز بعد فتاحی

گمـرك فرودگـاه دسـت    امون بـا  هـ نداشـتن اون وقـت  وکـار ترخیصش برغم سـر 

کــار شــد و تونســت قضــیه رو ظــرف یکــی دو روز حــل کنــه و اجنــاس رو بــا ه بــ

ــه ــره،حــداقل تعرف ــل بگی ــه اي از   . تحوی ــران گوش ــراي جب ــبی ب ــت مناس موقعی

. منش بزرگجمخوبی هاي بی دریغ چند سال اخیر
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کـردم  یـه بـار بهـت گوشـزد    : رو شـنید رو بـه آتوسـا کـرد وگفـت     وقتی خبـر 

. ایده آل تـرین مـردي کـه مـی تـونی روش حسـا کنـی ایـن آدمـه         ؛میگمبازم 

ــوره امتحان ــوهمجـ ــا شـ ــو تـ ــس داده و نظیرشـ ــپـ ــدم ه بـ ــال ندیـ ــر. حـ فکـ

تقریــري توکــار دیگــه؛اتونو زدیــدهــحرف؛مــی کــردم تــو ایــن ســه مــاه گذشــته 

چـون هـردو برازنـده    . می کـنم جـدي باشـین و بـه تعویـق ننـدازین      نیست تاکید

.هستینهم 

بــا عــرض معــذرت مجبــورم جوابتــو صــریح : آتوســا لبخنــد تلخــی زد و گفــت

ایشون بـا اینکـه بـه مـا لطـف دارن امـا بـه گمـانم مشـکوك انـد بـه چـی؟             ؛بدم

مجمـوع پـنج دقیقـه    شـاید در ؛تـو ایـن مـدت بخـواي حسـا کنـی      . نمی دونـم 

کسـی کـه   از. بـه تعـارف گذشـته   ه اونـم غالبـا  کـ ؛بیشتر بـاهم صـحبت نکـردیم   

ــو         ــرف دلش ــه ح ــی تون ــا نم ــه ام ــی کن ــی م ــار فرهنگ ــه و ک ــی نویس ــدام م م

.عجبمدر؛بزنه

اجـازه صـحبت بـا شـما رو هـم      : گفـتم ؛معطـوف شـد  به منوقتی نگاه هرسه 

داشــتم هــم از اردالن عزیــز، امــا جذبــه ســرکار بــه   اشــاره بــه مــادراز ایشــون 

ـ       بـزنم چیـره        قـول شـما حـرف دلمـو    ه تموم شهامتی کـه جمـع مـی کـردم تـا ب

.جاي خوده ترس از آبرو و حرمت شکنی هم ب؛گشتمی

ــب  ــه و تعات ــان گالی ــی دار  می ــا ســکوت معن ــدو ب ــادرش آن ــه اردالن و م ادام

ــردد    ــل گ ــنی حاص ــاح و روش ــرانجام ایض ــا س ــت ت ــه   . داش ــی ب ــه ربط ــی اینک ب
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دقــت مــی شــنیدند و پــس از ه ظرفیــت شــان داشــته باشــد دالئــل یکــدیگر را بــ

بـدین ترتیـب الك   .کردنـد حکـم مـی   سخاوت و کـرم در مـورد یکـدیگر   بحث با 

تفاهمـات، تنهــا ماندنـد تــا بـه ســئواالت و    رفـع ســو از دهـان برداشـته و پــس از  

.ی تر بپردازندیابهامات جز

ــلحت        ــه و از رو مص ــاطرت کن ــده خ ــاید رنجی ــئواالم ش ــی از س ــرح برخ ط

؛نه جــوا بــديگســتاخیه، امــا دوســت دارم صــادقا؛بخــواي بــی جــوابم بــذاري

.مطمئن باش گفتن حقیقت، تو تصمیمی که گرفتم تاثیري نمی ذاره

پـس شـروع کـن و هرچـی تـو سـرته       ؛رو از تـو دارم خو منم همین انتظـار 

. زبون بیاره ب

ــال ــو  از س ــودي بگ ــا ب ــه اونج ــت،   ؛هایک ــا اون، از ازدواج ــنایت ب ــوه آش از نح

آینده دخترت؟

.راحت باش؛وقت تعارف نکنی چیزي جا بندازيه ی

مگه؟چطور

هیچــی، همــین چنــد تــا ســئوالی کــه کــردي یعنــی همــه اون نــوزده ســال،  

. اما اگه کالفه شدي بهم بگو؛میگمباشه بهت 

همون طورکـه مـی دونـی اون سـالها از رو چشـم هـم چشـمی همـه متجـدد          

شـده و بچــه هاشـونو بــراي ادامـه تحصــیل مــی فرسـتادن اروپــا، مـا هــم از ایــن      

.نشدیمقاعده مستثنی
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شـد یــه سـال دیگـه دل پیشــه    اردالن بینـوا بعـد از خـدمت ســربازي مجبـور    

خالصـه  ؛کنه و وقتشو با رفتن بـه کالسـهاي زبـان پرکنـه تـا مـنم دیـپلم بگیـرم        

ــدیم   ــازم فرانســه ش ــی ع ــت همگ ــال بیســت و هف ــاریس  . س ــاه پ ــه م ــدود س ح

وع بــا شــر.مونــدیم و بعــد از کلــی تحقیــق عاقبــت ســر از مــون پلیــه درآوردیــم 

درس وکالج پاپا برگشت اما مامـان یـه سـال نـزد مـا مونـد تـا بـه محـیط عـادت           

. بیفتیمجا کنیم و 

تا سال سی و سه همـش تکـرار مکـررات بـود و اتفـاق خاصـی رخ نـداد البتـه         

ــن  ــراي م ــت    . ب ــی تونس ــیالت م ــط تعط ــانواده رو فق ــغولی و دوري از خ دل مش

؛ق لیســانس ادامــه داشــتدانشــگاه تــا اخــذ فــو. اونــم ســالی یــه بــار؛کنــهمحــو

. من ادبیات تموم کردم و اردالن هم آرشیتکت شد؛همونطورکه می دونی

نظـر  وصـلتی کـه از هـر   ؛ازدواج اردالن با مونیک هـم همـون سـال سـرگرفت    

ــود و هســت شــنیدي کــه مونیــک اهــل بلژیکــه، خــانواده اش  حتمــا؛ایــده آل ب

پـدرش  . بعد از جنگ جهـانی اول بـراي همیشـه آنـت وریـن رو تـرك مـی کـنن        

از معمارهاي معروفیـه کـه تـو اکثـر شـهرهاي فرانسـه حـداقل یـه کـار بـزرگ و           

.بگذریم؛جا گذاشتهه شاخص از خودش ب

مـا اون سـال   ا؛از تهـران درمـی آوردیـم   یم بالفاصـله سـر  شـد میتا تعطیل ... 

اومـده بـودن تـا هـم تـو      . خاله کوچیکه هـم بـا اینـا اومـده بـود     ؛ما میزبان شدیم

بیســت روز . هــم تــو جشــن فــارغ التحصــیلی مــا؛جشــن عروســی شــرکت کــنن
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بـار بـدون   امـا ایـن  . اتفـاق مهمونهـا بـه ایـران برگشـتم     ه بعد، پس از شش سال ب

ــوردم و خوابیـــدم  ــاه اول رو خـ ــد  ؛اردالن، چنـــد مـ ــه تکـــراري شـ ــاع کـ اوضـ

ـ  دو سـه مـورد مناسـب هـم گیـر     ؛کـردن افتـادم  فکرکـار ه حوصله ام سررفت و ب

اصـرار داشـت   ؛ذاشـت نمـی  اما وسوسـه هـاي اردالن حـس و حـالی بـرام      ؛آوردم

ــروژه     ــا پ ــده دو ت ــازه تاسیســش کــه برن ــو شــرکت ســاختمانی ت ــردم و ت ــا برگ ت

هــاي آخــر بارداریشــو از طرفــی مونیــک هــم ماه؛بــزرگ شــده بــود مشــغول شــم

ــد ــو اونجــا ؛مــی گذرون ــدگی ت ــدل  بااینکــه زن ــازم دل ــا ب ــرجیح مــی دادم ام رو ت

ــ  ؛مـی کــردم  جـونم کــه دســت تنهــا  ه تــا اینکـه پاپــا رو راضــی کـرد و انــداخت ب

.بفرستین بیاد کمکم؛موندم

. محـض ورود مشـغول شـدم   ه برگشـتم و بـ  خالصه سـال سـی و پـنج مجـددا    

ــت   ــا حمای ــرکت ب ــر  ش ــه بزرگت ــه رفت ــدرزنش رفت ــیپ ــدم ــال  ؛ش ــب دنب اغل

ی مـی رفـتن کـه تـوش مونـده و نمـی تونسـتن بـه         یپروژه هـاي ناتمـام شـرکتها   

شــرکت اصــولی و منطقــی بــه کــارش ادامــه مــی داد و ؛تعهداتشــون عمــل کــنن

بطوریکــه کارکنــان ظــرف دو ســال از ؛نشــدمــیکارگاههــا از پــس هــم اضــافه 

.و دویست نفر افزایش پیدا کردربه هزا،چهل و دو سه نفر

مجمــوع درآمــد . و بودجــه رو راه انــداختمســال ســی و هفــت دپارتمــان آمــار

کلــی عملیــات کارگاههــا رو مــاه بمــاه و هزینــه هــا، صــورت وضــعیت هــا و رونــد

ــا یــه نگــاه از همــه چیــز ســردر  گرافــی ؛کــردهآنــالیز ترســیم مــی کــردم کــه ب
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ــا ارائــه کــار.. .بیــارن قبــول ؛کشــیدهــم دقیــق کــارمون بــه بیــرون از شــرکت ب

بـه  ؛اسـتارت زدم که یـه سـال پـیش بـا سـه نفـر      پی بخشی روسفارشات پی در

. یه اداره بزرگ تبدیل کرد

ــ   ــاتی، ب ــا خــائن خراف ــل ســی و هشــت ب ــون  ه اوائ ــدیر یکــی از هم ــوان م عن

دامــن مــا شــده و مــی خواســت ه پــروژه هــاي نــا تمــام ورشکســته کــه دســت بــ

ــدیم ــاتش ب ــدم ؛نج ــنا ش ــفانه آش ــنا؛متاس ــرد  یآش ــاه ک ــو تب ــده م ــه آین از . ی ک

فقـط مـی تـونم بگـم از     ؛چون بـی نهایـت دپرسـم مـی کنـه     ؛آوریش منزجرمیاد

ــ   ــترك ب ــدگی مش ــال زن ــت س ــز   ه هش ــس روي چی ــدگی و پ ــر و درمون ــز زج ج

ــدم ــه اي ندی ــتفانی؛دیگ ــخ و منحــوس اس ــره وصــلت تل ــم بواســطه  ثم ــون ه م

از پسـرش طـوري   نظـر مـادربزرگ بـی عاطفـه و خرافـاتی تـر      مـن، زیـر  پرکاري

تـو روم وایسـتاد و اونـا   تحـت تـاثیر اون عفریتـه، آخـرین بـار     بزرگ شد که علنـا 

ــنرو  ــه م ــرجیح دادب ــی کشــم  . ت ــه دارم نفــس م ــه ک ــاهی ؛االن ســیزده ماه گ

...شه ذره میه اوقات هم حس مادریم گل می کنه و دلم براش ی

بـا . وقـت زوایـاي مختلـف زنـدگیش رو بـرام ریـز و ریزترکـرد       دیراون شب تا 

داشـت گذشـته مـو دم بـه     امـا اصـرار  ؛و بم زنـدگی منـو مـی دونسـت    اینکه زیر

ــا، واگرا    ــه ه ــنیدن ناگفت ــدها از ش ــا بع ــودم بشــنوه ت ــون خ ــدم از زب دوري ی وی

پــس از قــول و قــرار بــا اردالن و بدرقــه وي، بــا دل قــرص و خیــالی . پــیش نیــاد

.پی بگیرمات تصمیم گرفتم تا از روز بعد کارمو مجددراح
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ــا   در ــه چنــدان طــوالنیم، مجموعــه توســط مردانــی ب غیــا و قــدم بریــدن ن

کفایــت بــدون مضــایقه اداره شــده و همــه چیــز بــه طبــع بــود جــز دو ســنگینی 

. وضاح، یکـی مـالل آور وگـران جـان، دیگـري زبـا پرانـدن دلچسـب و دلسـتان         

جــم و قلــک پرشــده فرضــی شــرکت بــه ســبب عــدم منظــورم عــدم حضــوربلــه

. دسترسیم

ی بـه گمـانم   یبـا چنـد تـا جابجـا    ؛شـد و قلـق کـار دسـتم اومـد     هفته اي بسر

بــه پــاس تحمــل جمــال، کســی کــه از بــاال لغزیــده و . دل چنــد نفرگرمتــر شــد

بـه جـاي   ؛کارکردن، زیردست زیردسـتش رو هرچنـد کوتـاه ننـگ نمـی دونسـت      

ــه پ  ــی ک ــدیران داخل ــی از م ــردم   یک ــو ک ــرد منص ــی ک ــب م ــی طل ــتی فن ؛س

.گشتکه فراخور اون از مزایاي بیشتري برخوردار میانتصابی

اونـم تـو دلمـون    ،اقرارم خـو چیزیـه، اعترافـی کـه ماهـا     : دیدنم اومد وگفت

حجـا  شـه توبـه و ترسـاها هـم از پشـت      م و اسـمش مـی  کنـی میفقط به خدا 

ــه کشــیش هاشــونو  ــ. پــرده ب ــرم دادمه قبــل از اینکــه ب ــدگی ب برســی و بــه زن

ــا  ــی ه ــی از بداندیش ــدان     یگردون ــذا وج ــار ع ــردم دچ ــت ک ــع به ــه راج ی ک

بـه  ؛چـون طـی ایـن مـدت فهمیـدم     . خودمـو لعـن و نفـرین مـی کـنم     ؛شـم می

هنــوز . هــم شــدياینکــه پختــه تــرمضــاعف بــر؛اونیکــه مــی خواســتی رســیدي

محــرومین و مظلــومین یادمــه نرفتــه کــه بــه نقطــه اي زل میــزدي و آه و فغــان  

بعـد بـا دل پـر مـی رفتـی تـو رویـا واسـه خـودت          ؛کنار هم قطار مـی کـردي  رو
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وصف مـی کـردي و لـذت مـی بـردي؟ حـاال اون لـذت کـاذ، اون سـتودن هـا،           

ــل    ــه دل بهشــون عم ــون از ت ــده چ ــی ش ــی و واقع ــیعین ــیم ــال از ... کن بهرح

ــدیونتم     ــد م ــا اب ــحالم و ت ــارتم خوش ــه کن ــاي جــ  . اینک ــتی از آق ــنش راس م م

چه خبر؟ 

؛رهاخــاطر نمیــه و بریــاش کســی رو بــجــز دوره متاســفانه فرقــی نکــرده و بــ

ــم اینطــور   ــرام ه ــک م ــن نی ــدیر ای ــم خــورده وکاریشــم نمــی تق ــردرق ؛شــه ک

تـو همـین یکـی دو سـال اخیـر، بیشـتر       ؛از محسناتش بگـی کـم گفتـی   هرچقدر

درسـت مثـل زبردسـت مشـاوري امـین و بـی ادعـا تنهـا         ؛اوقاتشو صرف من کـرد 

کسیکه تونست با نصـیحت هـا و شـوخی هـاش دلمـو گـرم کنـه و روحمـو جـال          

.اما بدجوري پا پس کشید؛بده

ـ    ؛رو دیگه تکـرار نکـن  اهاین حرفضمنا امـروز ؛مـن نـداري  ه تـو هـیچ دینـی ب

ــو بخــاطر آوردي و چنــد وقــت پــیش هــم مــن مرورکــردم   ــاد ا؛گذشــته رو ت ز ی

ـ       جـز سـگدو زدن و   ه قدیما براي خیلیها از جملـه خـود مـن خوشـاینده، گرچـه ب

ــ  امــا دوســت دارم و ؛رماخــاطر نمیــه اشــکنه خــوري و حســرت بــردن چیــزي ب

؛تــرجیح مــی دم بــا جمــال، جمــالی کــه اون ســالها بهــم روي خــوش نشــون داد

ــزنم   ــپ ب ــینم و گ ــاعتها بش ــردم  . س ــی نک ــی فرق ــت میگ ــه  ؛راس ــاال ک ــس ح پ

.دارم از ته دل بازم همسفره ام بشیبرگشتی انتظار

و خواهراش چه خبر؟افشاراز ؛تو بگو
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ــاري کــه  ؛خبــرا رو از قهرمــان مــی شــنیدم پــنج شــش مــاه پــیش آخــرین ب

ــازم از مریضــی دیــدمش  ــداره مــی افشــارب ؛گفــتو اینکــه حــال و روز خــوبی ن

از ؛یــادم نبــود تــا بهــت بگــمراســتی .خودشــو پانســیون کــردهیگویــا تــو هتلــ

.شهمطلع می؛ز ارثی که بهت رسیدهحریصش امادرطریق

؛مــن از اون پســر جــز صــداقت و دونــدگی چیــزي ندیــدم: میگــهبــه مــادرش

عوضـش آقـاجون جورمـو    ؛اما ازش غافل شـدم و حقشـو ناخواسـته نـاحق کـردم     

بــه یکــی مثــل اون برســه و از . هرحــال منکــه راضــیم نــوش جــونشه بــ؛کشــید

ــ ــه روحــش بفرســتن   ،بلشق ــدگی چنــدتاي دیگــه متحــول بشــه و رحمــت ب زن

وراثـی کـه یـه    . و بچـه هـاي نـا اهـل و بـی عرضـه اش      آزمنـد  خوبه یا به زنهـاي  

پنجــاه ســال بــا مــالی کــه داشــتی و داري ؛ســره پشــت ســرش لغــز مــی خــونن

.دست از طمع وردار.می تونی جولون بديدیگه هم 

هـم منـو از   ؛خودتـو سـبک کـردي   بـا گفـتن حـرف دلـت هـم     ! عجـب : گفتم

الحــق کــه هــیچ کــاري ســختتر از شــناختن  ،راحــتدیرینــه شــر یــه کینــه ي 

پا نیست؟موجود دو

اومـده بـود تـا    ؛سـراغم اومـد  کشـیده و  پاهـا بـو  همون روز یکی از همـون دو 

.و براش پدري کنهرو ببینه جاي باش بچه اش به قول خودش 

ــا زن لطفــی ستایشــی خــواهر ــهب ــل هــاتون اومــدن:گفــتکنای ــه ؛از فامی ی

بگم بیان تو؟. نام مختاره آقاي سیاه چرده ب
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مختار بیگ؟

. میادلقبشونو نگفتن؟ واقعا بیگن؟ بهشون ن: با پوزخند جوا داد

ی شــون کنیــد بیــان تــو، ایشــون از صــد تــا یراهنمــا: زدم تــو ذوقشــو وگفــتم

. بیگ ترند؛دیدیدآبادي تونبیگی که شما و مادرتون تا حاال تو 

خودشــه، ســینا خــودتی؟ آره بابــا: گفــتچشماشــو گــرد کــرد و ؛تــا وارد شــد

.تشکیالتی داره خداچه 

از مفارقـت جانکــاه  .آره خـودمم ،کجــا اینجـا کجـا  بیـگ گـواتر  مختـار : گفـتم 

پیـر و شکسـته شـدم    خیلـی گـذره؛ یعنـی   و مالل انگیزمون فقط چهارسـال مـی  

؛نشـد ، امـا نـزدت کـوبم و بیـام   ه کـردم بـ  قصـد  چند وقـت پیشـا   ؟ نشناختیمکه 

ــویر   ــر از کـ ــا در آوردم و سـ ــوري هـ ــشدلخـ ــد رنم اامـ ــق  وو بریـ ــی رمـ بـ

... برگشتم تهران

یکـی  ؛خـاطرات اونجـا رو واسـه هـم زنـده کـردیم      ؛قدري بـه تعـارف گذشـت   

ــادو ــو  ج ــه م ــرااز دفترچ ــشب ــرد    ...؛مدخون ــن ک ــا م ــواتر ب ــه گ ــاري ک ک

بــود کــه بــازم معلــوم نآخــه ؛رهاتنگــی بــرام میــدلمــی دونســتم پشــت بنــدش 

وقت گسسـتن از خلـیج دنـج و مختـار بـی ریـا فـرا رسـید وداع         ،  ؟بینمشمی 

تــا خروجــی . اومــدبــا خوبیهــا، هــم در نظــر هــم در عمــل ســخت و دشــوار مــی 

وقـت مفارقـت هـق هـق مردانـه اي      ؛پاي پیـاده بـا پسـراش همـراهم شـدن     شهر

بعـد از خونـدن یادداشـت هـام حرکـت      .درگرفت که تا ابـد بیـاد خـواهم داشـت    
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داشـتم کـافی بـود و بـرام یـه دنیـا       نفسش بـراي کسـب دلیلـی کـه ازش انتظـار     

ی بکـنن دقـایقی بـراي فهـم بیشـتر سـکوت کـرد و        یتـا ازش پـذیرا  . ارزش داشت

از بـرق مـواج چشـمان نمـدارش بـه نهایـت و اوج پـی بـریش         ؛منم حرفـی نـزدم  

. بی گمان پی بردشدمی

با مراجعه یکـی دو دقیقـه اي احمـدي و یکـی دو نفـر از پرسـنل، کـم کـم از         

اون حال و هوا در اومدیم و بـا اومـدن جمـال محفـل کوچـک مـون سـاعتی هـم         

.به گزگز و شوخی گذشت

داري؟بیگ نگفتی تو تهران چکارمختار: پرسیدم

ــوا داد ــدم : ج ــران رو ندی ــاله ته ــانزده س ــتم؛پ ــیمونم نیس ــی ؛پش ــی دون م

ه ي بـ هـا حرفامـا تـو بـا مـروت و     ؛هـا نیسـت  ی احساسم از جنس این طرفـ دیگه 

آقـا  صـحبتهاي  میگـه هـم پسـرامو، رضـا    ههـم منـو دگرگـون کـرد    یاد مانـدنیت  

میگـه اومـد گـواتر و یـه     ؛یـد فهمشـه  نمـی هرگـز  کـردن  گوشبـار هبا یرو سینا

نـه  : فـت گحوصـله ات سـر نمـی ره؟   عمـو  : وقتـی ازش پرسـیدم  ؛نیم مونـد ماه و

رنـگ غربـت   ؛نـداره رنگـی بـرام  غربـت  رضـا جـان  ؛از ته دل دارم نفس می کشم

.من که تنها نیستم؛هبه تنها بودنشفقط 

ــود   ــات ب ــز از احساس ــو لبری ــه عم ــدر؛درحالیک ــم چق ــکنندهاون ــف و ش . لطی

؛گـپ بزنـه و مـنم شـش دونـگ گـوش کـنم       سـاعتها  دوست دارم با یکی بشـینه  

. بیشــتر بــه همــین خــاطره کــه مــی خــوام بــرم دانشســرا و ادامــه تحصــیل بــدم 
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ده روزي یـه بـار   ، الاقـل هفتـه اي  ؛آقاجون کاشکی مـی تونسـتیم پیـداش کنـیم    

.می دیدمش تا دلم قرص شه

ــه    ــی زن ــرف م ــو ح ــی ره و از ت ــه راه م ــو  ؛خالص ــرش عم ــر و ذک ــوم فک تم

عـالم و آدم نمـی تـونن    ی کـه اگـه بخـواد دسـت نیـافتنی بشـه       یسـینا .سیناست

ــارن ــدار؛گیــرش بی ــن دی ــال  ای ــاي اقب ــذارم پ ، چــون آدرس اونخجســته رو می

ی کــه تــو ذهــن ایــن بچــه مونــده یبــا چیزهــاو ه خونــه مســتاجریت رو گــم کــرد

؛بهرحــال اگــه اجــازه مــی دي. روگیــر بیــاریمکــاووستونســتیم خونــه آقــا ؛بــود

.بیاد دیدنت

آوردي؟ با خودت مگه 

ســرکوچه اس، بهشــون گفــتم وایســتن دوره اشبــا هــم آره بــا هــم اومــدیم؛ 

.تا خبري بگیرم

کاشتی شون سرکوچه که خبر بگیري؟ هچکارکردي مرد، چند ساعت

* * *

.منشی وارد شد و اطالع داد که آقایون تو سالن منتظرن

شـما  آقـا رضـا  هـم دوره  . جوانمرد بیا تو، بیا تـا عمـو ببینـه تـو رو    : بلند گفتم

. یدیهم بفرما

.می کردگریهداشت رضابغضم گرفته بود؛ ؛بغلش کردم

www.takbook.com



160

ســختی کــارت مــی دونــی تصــمیمی کـه گرفتــی؛ وهمــتایــن بــه آفـرین  .. .

بقیـه  مطمـئن بـاش   ؛ دل بکنـی تونسـتی  پـدر و مـادر و گـواتر    بوده کـه از  همین 

ــ ــه اتراه ــب ــت ی ــختی نیس ــه روزي.ن س ــرادوره ک ــوم رو دانشس ــرديتم وک

ــ زیــاد دوراون روز رو دارم مــی بیــنم؛  بــاالترري بــراي خودنــدن مــدارج   می

و روي مـن حسـا بـاز کنـی     در غیـا پـدرت   االن خوشـحالم ولـی اگـه    . نیست

درس رو بخـاطر  پـس  . شـم خوشـحال مـی  بیشـتر از ایـن   خیلـی  ؛بهم تکیه کنی

کـوه نیسـتم امـا سـعی مـی کـنم بـراي تـو         ؛شاگرد اولـی و اخـذ بورسـیه نخـون    

همــین ؛پرورانــدهجمــال ایــن خــانواده لعــل و جــواهرن، ببــین چــه یلــی  .باشــم

ــا اینکــه  ــار؛ســنی نداشــتموقــع اونجــوانمرد ب ــود و نمــی ذاشــت ی ــاورم ب و ی

.ی بهم غلبه کنهیتنها

بشــه؛بــارت ســرقــرار نیســت؛مــون نــدهســینا خــان خجالــت: بیــگمختــار

؛نـادانی نکنـه  سـفیهی و  فقـط پنـدش بـده کـه     ؛ خوابگـاه دارن؛ دادنبهشون جـا  

ــت از  ــندس ــرداره ای ــحکش ب ــاي مض ــی ه ــدن  ؛نقاش ــرش درس خون ــر و ذک فک

.تا مثل من نشهباشه

هنوز هم ادامه می دي؟ : رو به رضا گفتم

. با شرمساري سري تکان داد،از بیم پدر

ــار: گفــتم ــه  رومضــحکبیــگ کشــیدن تصــاویر مخت مــن بهــش گفــتم ادام

ــده ــایی شــو داره ؛ب ــیاونا؛چــون توان ــه م ــه کشــهیک ــاتورن ن ــف کاریک ــت تل وق
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نگــران ایــن موضــوع .آوردر شــه دمــیخــوبیهنــر پــولراه ایــن از االن کــردن؛

.و بسپار بمننباش 

االن چیزي همراهت هست؟

.ي رو بیرون کشیددفترچه ابرد واشدست به ساكبله اي گفت و 

شـناختم و اولـین کاریکـاتور ناشـیانه خودمـو تـو صـفحه        ؛رو میـز گذاشـت  تا 

ــا هــم مــرورکنیمتــا جمــال خواســتم از.اول دیــدم تصــاویر متعــددي از پــدر، . ب

ذکـر تـاریخ زیـر هرکـدوم نشـون مـی داد کـه رفتـه         . برادر، معلم و کسـان دیگـر  

ـ    مـی دونسـتم غیـر   ؛رفته تـو کـارش متبحرشـده    طـور  ه از روزنامـه کیهـان کـه ب

هرچـی هسـت   و مـی گیـره  ی الهـام ن یاز کسـی یـا جـا   ؛مـی اومـد  اتفاقی گیـرش 

ــو  ــدرخود رآي و نیمــه مســتبد رو   .شــهذاتت شــگفتی و تعجــب مــن و جمــال، پ

ــز  ــاي می ــه پ ــم ب ــونده ــیدم  . کش ــی پرس ــه ازش م ــئواالتی ک ــا س ــداي ؛ب ــا ص ب

پـس  .م توضـیح مختصـري مـی داد و سـکوت مـی کـرد      وکـد براي هراش گرفته 

رو بـه نشسـتن دعـوت کـردم و بـه ستایشـی گفـتم تـا         از تعریف و تشویق، همـه  

ــاي      ــه کاره ــی ک ــاي معروف ــه ه ــی از مجل ــوم یک ــاپی آلب ــام  چ ــون رو انج ش

ـ  نگـاه وقتی . برام بیاره؛می دادیم قـول خـودش بـه مضـحکه هـا افتـاد       ه مختـار، ب

رو بــا گفــتن پدرســوخته غلیظــی تشــویق کــرد و داري کــرد و پســرخنــده معنــا

ــنم؛ : گفــت ــواترچــه عــرض ک ــه گ ــه نب ــه روزنام ــادک ــده؛ از کجــا حــاالمی قاپی

. نمی دونم
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حســابی جــالء دادم و بــرغم اون روز تــا غــرو دلمــو بــا صــفاي پــدر و پســر 

اصــرارهایم مبنــی بــرهم خــونگی رضــا و دوســتش بــا مــن قبــول نکردنــد و از رو 

. ناچاري احمدي رو مامورکردم تا پی کارشون باشه

.ی قرص تهران رو ترك کرد و رفتدو روز بعد مختار با دل

از بـالکن کشـید و   طفـی سـر  لیده بـودم کـه   شب تازه از مهمـونی رسـ  آخراي 

ــز عصــر تلفنــت کردي؟ ازدیرامشــب چقــدری؟ یســینا خــان کجــا: گفــت ــه ری ی

گویـا راه  ؛زنگ خورده تا حاال، چنـد بـارم از شـرکت بـا منـزل مـا تمـاس گـرفتن        

کــاري ؟و کــارتون دارهزنــگ زدهبـه شــرکت  موبــدآقــاي ؛گفــتآرزو مـی ! دوره 

.داشتی بگو

. سراسیمه خودمو رسوندم؛صداي تلفن بلند شد؛کلید در رو نچرخونده

.مدزنگ زچند بار ی؟ عصر تا حاال ی؟ معلوم هست کجاسیناالو 

.خوردیم و االن رسیدمشام رو با برادارن عمادچی شده؟ مگه 

هــیچکس هــم خبردرســت ؛بــراي اردالن اتفــاق بــدي افتــاده؛واهللا چــی بگــم

! و حسابی نداره 

چه اتفاقی؟یعنی چی؟ 

گفـتن  چند روز بـود کـه از پسـتخونه مرکـزي پـاریس زنـگ مـی زدن و مـی        

گویـا وقـت نداشـت تـا بـره؛      ؛تـو تحویـل بگیـري   ی و بسته امانتییباید شخصا بیا

امــا بــه اون ؛مراجعــه مــی کنـه ی اردالن ییـه بــار هــم خـانمش بــا کــارت شناسـا   
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ــداختن عاقبــت   ؛تحــویلش نمــی دن ــار پشــت گــوش ان ــد ب خالصــه  بعــد از چن

.صبح میره پستخونهامروز

.خو، بعدش: فریاد زنان گفتم

ــی ــل م ــرهتحوی ــه؛گی ــی بین ــی شنا م ــرف رو نم ــتنده و آدرس ط ــه؛فرس س

ـ ! جلوي پسـتخونه قصـد مـی کنـه تـا بـازش کنـه         بسـته  ؛کـردن محـض بـاز  ه ب

بالفاصـله مـی رسـوننش بیمارسـتان، تـو      . شـه می ترکه و بنده خـدا زخمـی مـی   

چهـار و نـیم   . اون وضع و حـالش فقـط مـی تونـه همـین چنـد تـا کلمـه رو بگـه         

.بعداز ظهر هم

چهار و نیم بعداز ظهر چی؟ 

.متاسفانه تموم می کنه

لطفــی و زنــش . خشــکم زده و بــاقی حرفــاي ســیامک رو دیگــه نمــی شــنفتم

ــه  ــی زدمب ــواي دادي کــه م ــاقی حرف؛ه ــا اهــسررســیدن و ســیامک ب ــه اون رو ب

اردالن یــه سـاعت بعـد از حادثــه از تـو بیمارســتان    زنگویـا .گفـت و قطـع کــرد  

. به آتوسا خبر میده که هرجور هست خودتونو برسونید

ـ  زنـگ زدم خونـه جـم مـنش، شـوهرخاله آتوسـا گوشـی        ؛خـودم اومـدم  ه تا ب

تکـرار ؛کـه سـیامک گفتـه بـود    ی رویفتـه همـون هـا   رو برداشت و بـا صـداي گر  

و ظهــر نآتوســا، آقــاي جــم مــنش رو بــه مــا ســپرد و مــاهرخ: ادامــه داد. کــرد
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کــارکــه کــار ازرســن زمــانی مــیامــا متاســفانه ؛نشــده راهــی فرودگــاه شــدن

.گذشته

ــان       ــق نگهب ــتم از طری ــت تونس ــود و عاقب ــتم ب ــی دس ــبح گوش ــود ص ــا خ ت

ــا دلهــره زنــگ زدم.گیــر بیــارمشــوشــرکت اردالن، شــماره خونــه  گوشــی رو ؛ب

چنــد لحظــه بعــد . تونســت حــرف بزنــهمــی نگریــه مــی کــرد و ؛فربــد برداشــت

بـه دلـداري هـام چنـد تـا      کـرده بـود؛   هاشـو گریـه  ظاهرا ؛گرفتآتوسا گوشی رو

.ممنون و مرسی گفت و تو یه دنیا بهت، ازم خداحافظی کرد

گرچــه ؛خالــه آتوســا صــحبت کــردمبــا بــارایــن؛بــه خونــه شــون زنــگ زدم

.اما تونست هفت هشت دقیقه اي حرف بزنه؛حالش بهتر از اونا نبود

کجا فهمیده؟پرسیدم سیامک از

بـا ایـن مـدت رو تقریبـا    ؛ماهـه کـه اونجاسـت   سـیامک االن چهـار  :جوا داد

. هم بودن

نباید بریم؟،نظر شما تکلیف ما چیهه ب: گفتم

تـا بخـوایم ویـزا    ؛کـه نیسـت  و مـاهرخ  رفتن ما به سادگی رفـتن آتوسـا   : گفت

.کلی طول می کشهکه خودتون بهتر می دونید ؛بگیریم و بریم

.شماره سیامک رو ازش گرفتم و آخراي شب گیرش آوردم

چـه خبـر؟ چکـار کـردین؟ حـال زن عمـوت و       ؛سالم تسلیت عرض مـی کـنم  

بقیه چطورن؟ 
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حـاال حاالهـا طـول    مـیگن طفلـک تـو پزشـکی قانونیـه و     ؛شـه باورمون نمـی 

ــدن  ــا تحــویلش ب ــال ماجراســت . مــی کشــه ت ــیس هــم ســفت و ســخت دنب ؛پل

متعجب اند که انفجـار بمـب دسـتی اونـم نـه صـبح جلـوي اداره، چـرا بـه کسـی           

ــزده   ــدمه ن ــز اردالن ص ــه ؛ج ــونهم ــر م ــگ و حی ــدیمن ومن ــن  . مون ــه ذه ب

از : بـا گریـه ادامـه داد   ؛خطور نمـی کنـه کـه کـار کـی مـی تونـه باشـه        سهیچک

...این بشر بی آزارتر هم بود؟ 

؟کنیمیپاریس چکار تو سیامک ُ

.سرم می خواستم تو شرکت اردالن سهام دار بشمخیر

تکلیف من چیه؟ چکار کنم؟ پاشم بیام؟ 

. بشـه فکـرکنم دیـر  ؛میـل خودتـه، امـا تـا بخـواي بجنبـی و بیـاي       ؛نمی دونم

احـوال کسـی   راسـتش مـی دونـی تـو ایـن اوضـاع و       . بـاش تـا خبـرت کـنم    حاال

درسته؟. نامه ندارهحال رفتن به سفارتخونه و فرستادن دعوت

آخـه ایـن چـه    . والـه مونـدم  ؛آره خو، ولی وظیفه حکم مـی کنـه کـه باشـم    

، ایـنم از  اون از وضـعیت پـدر  ؛بدبختی بود که گریبـان ایـن بنـده خـدا رو گرفـت     

. تا بعد؛نذاربی خبرسیامک منو ،دسته گلش

ــنش اونقــدرها ــه فکــر مــیمجــم م ــردن؛ ک ــودک ــی حــواس نب هرکــی رو . ب

شـادي و شـوهرش اینجـا چکـار     : گفـت می دید سئوال پـیچش مـی کـرد و مـی    

... کجاست؟ ماهرخدارن؟ چرا نمیرن خونه شون، 
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طـاقتم  واسـه همـین   ؛بگـن دروغ بهـش شـدن  مجبـور مـی  دور و بري هـاش  

. عیادت دیگه اونورا آفتابی نشدمجز دو باره بطاق شده و 

ــار ــا  اخب ــیامک جوی ــق س ــا رو از طری ــیاونج ــدم ــا . مش ــی آتوس ــان ب همچن

ــرد و   ــی ک ــراري م ــتق ــاس   ؛آروم نمــی گرف ــرروز تم ــی دونســت ه ــه م ــا اینک ب

از پـس مـن صـحبت کنـه؟ ده روز    امـا همچنـان بـی میـل بـود تـا بـا       ؛گیرممی

ماجرا، مراسـم خاکسـپاري بـه اصـرار همسـر اردالن و رضـایت مـادر، تـو پـاریس          

ــران      ــه ته ــد اردالن ب ــاق همســر و فرزن ــه اتف ــد از اون ب ــه بع ــد و هفت ــزار ش برگ

بزرگتــرین دغدغــه شــون . برگشــتند تــا مراســمی هــم تــو تهــران برگــزار بکننــد 

ـ     ؛امـا تـا برسـن   ؛عکس العمـل جـم مـنش بـود     ه باجنـاقش زحمـت گفـتن شـو ب

. عهده گرفته و خیال همه رو راحت کرده بود

اردالن تــو پاریسـه، همــین  : گفـت و مـی شــدمـی اشـکهاي جـم آروم جــاري   

راسـتی فربـد بابـات چـرا بـا شـما       . دلتنگـی نکنیـد  اینقـدر ؛شها پیداش میهروز

ــوت نبــود ؛فامیــل پرجمعیتــی نداشــتند... نیومــد؟ ؛امــا دور و برخــانواده هــم خل

ــاطی کــس و    ــر از قبــل برخــورد مــی کــرد و مــنم ق آتوســا ســنگین و رنگــین ت

خـانواده زن اردالن هـم   ؛سـه روز بـه چهلـم مانـده    ؛مـی زدم کارش بهشـون سـر  

ــد اســتفانیژاك و ؛سررســیدند ــا اوم ــا اون ــم ب ــاهرا ؛نه ــن ظ ــراز م کســی از غی

جــز زن جــم، ســیامک، افســانه و شــوهرش ه بــ. اومــدن اون مــردك یکــه نخــورد

بعـد از مسـجد، تـو رسـتوران سـرخیابان شـون       . شـد نمـی ا مـن دمخـور   کسی بـ 
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ــم      ــده ه ــه ع ــد و ی ــه و رفتن ــلیت گفت ــا تس ــی ه ــد اون بعض ــد و بع ــامی دادن ش

ـ . همراه شون برگشـتن خونـه   بغضـم  ؛هـیچکس بهـم تعـارف نکـرد    موبـد جـز  ه ب

ــردم و  ؛داشـــت مـــی ترکیـــد ــداحافظی کـ ــا خـ ــون جـ ــه همـــین از همـ واسـ

. برگشتم خونه

؛از رو کنجکـــاوي بـــه ســـرایدار خونـــه جـــم زنـــگ زدم     ،بعـــددو روز

. مونده بوداستفانیشون شب قبل رفته و فقط هاي خارجیمهمون

ــگ زدم     ــم زن ــود ج ــه خ ــه خون ــد و ب ــی نش ــم راض ــی رو  ؛دل ــودش گوش خ

.من حرف می زدم و اونم با تک کلمه ها جوابمو می داد؛برداشت

ــود: گفــتم بهتــون وارد کــه رو ضــربه هولنــاکی متاســفانه ؛مصــیبت بزرگــی ب

وقتـی از دسـت دادنـش بـراي مـا اینقـدر      ؛شـه جبـران کـرد   هیچ جور نمـی شد 

امـا اگـه اینطـور بخـواي تـو خـودت       . سخته و دشواره، تو و خانم جم چـی بگـین  

شــنیدم ... یــه کــم صــبور بــاش؛یقــین بــدون از بــین میــري؛بریــزي و دم نزنــی

آره؟؛ی درت بیارهیدخترت مونده تا از تنها

؛اونجـا کلـی کـار دارم   ؛هـم برمـی گـردیم   و بـا یمآره یه هفته مـی مـون  : گفت

.وضعیت شرکت رو باید سرو سامان بدم

ژاك چی، باهاش آشتی کردي؟ 

ی یبعــد از جــداولــی اونجــا مثـل ایــران نیســت کـه   ؛نـه : مکثـی کــرد و گفــت 

. این بچه ستهرچی باشه پدر؛همه چیز فراموش شه
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ی کــه زدیــم چــی یپــس مــن چــی؟ حــرف هــا: و گفــتمحرفشــو قطــع کــردم 

؟ کنیمیعوض شدي؟ چرا مثل یه مقصر باهام رفتار شه؟ چقدرمی

ـ    ؛به عمد بود یا که صـداش کردنـد   خـودش پیچیـد   ه چـون میـون بحثمـون ب

.کاري نداري؛باید برم: و گفت

فقــط دلیــل . از اولــش هــم باهــات کــاري نداشــتم: از رو لجبــازي جــوا دادم

ــراز  ــه اب ــه اون هم ــه نشــدم عالق ــازي رو متوج ــاهر س ــال . و ظ ــال از دو ح بهرح

ـ         گوشـی رو  . نـوعی همیشـه قربـانی   ه خارج نیسـت یـا تـو کوتـه نظـري یـا مـن ب

ــردم   ــع ک ــداحافظی قط ــدون خ ــاقی    .ب ــزي ب ــاط چی ــق و ارتب ــه تعل از اون هم

. درونم خزیدمکورسست و کرخت به اعماق سوت و؛ودنمونده ب

بیـارم  سـردر رغبـت کـنم و   اینکـه  یبـ  دي مـاه چهـل و هفـت   سه ماه بعـد  

بـار مجموعـه و شـرکت رو    ایـن ؛ازم بریـد بهـم بـی توجـه شـد و     چـرا آتوسـا   که 

خونـه  . من چـو حـراج زدم و بـرادران مـرادي خیلـی زود صـاحب اونجـا شـدن        

فراخــور... بــه جمـال، پسـرمختار و   . زیــر قیمـت رد کـردم  رو نیـز بـا مسـتاجرش    

موقتــاحالشـون رسـیدم و ثــروت متـورم شــده متنـاقض بــا حـس درونــم رو هـم       

تــا بــوقتش از طریــق حــق و صــالح بــه یــک چشــم گردانــدن بــه ؛ســپرده کــردم

. بخشایم

.  درنگ نکردم؛دلم بعد از بیست و پنج سال با کویر و دره بیدان بود

پایان
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ــور  و م وآر ــا چشــماي م ــوز ب ــخــوشمرم ــود رنگ ــو چشــام زل زده ب . ش ت

ي داشتنافذنگاه.

دوسـه تـا بـرات دارم؛ نگـم دق مـی کـنم؛ حاضـري، پـس گـوش          : بهش گفتم

ــا بگــم ــج  بکنــی؛ دوم اینکــه تنبــل و   مــدام یکــی اینکــه دوســت داري : کــن ت ل

تـن پــروري، اینـا بــه کنـار، اصــال مـی دونســتی خیـره شــدنت یجـورایی خاصــه،       

سعی کن الاقل ایـن عـادت رو تـرکش بکنـی؛ تـو بـه ایـن خـوبی،         . خیلی اعصابی

. این چند تا کارِزشت رو هم نکن

مــی خواســت از گوشــه پســله هــاش چیــزي روکنــه و جوابمــو بــده؛ خیلــی   

.نتونستزور زد؛ اما 
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یــک ؛التماســم نمــی کــنم؛قســم نمــی خــورمببــین : پــی حرفهــامو گــرفتم

ناسـالمتی چشـم و گـوش مـنم البـالي      ؛شـه بو دوسـت دارم بـاورت   مـیگم کالم 

ام کـه فکـر  رهاونقـد .کشـیدم این مردم باز شده و با همـین غـم و شـادي هـا قـد     

گـم  شـاید از تـه دلشـون آگـاه نباشـم امـا مـی خـوام ب        ؛نیسـتم بـی خبـر  میکنی

؛شـونه هـم خـالی نکـن    ؛بیخـودي تـن نـزن   پـس  .به قـول و قـرارام پابنـدم   منم

. خفت عقل که نداري حال و روزمو ببین و بفهم که فکر ناجور ندارم

ـ    حــاال چــی !نتــک نگـاه تــه مـاجرا رو مــی خـونی   ه تـو و هــم قماشـات کــه ب

ه شــاید بــ؛نبــاشبــی قــدراینقــده ؛شــده بــه مقــر اومــدن مــن گــوش تیزکــردي

کــارایی کــه؛امــا یقــین کــن کــه داره؛بینمــون فــرق و تــوفیر نباشــهمــان تــوگ

ـی ســاخته اس    امــی تــونی و ازت برمیــ   از اینکــه ؛د از مــن و امثــال مــن کـ

خودشـون و  شـی عینـا  شـون می سربزنگاه میـري سراغشـون و بـا نشسـتن ور دل    

سـرّي کـه هـیچ وقـت تـا      ؛میکشه تـا از جیـک و بوکشـون سـردر بیـاري     نطولی 

. آخرشه؛خودشون نخوان کسی بهش واقف نمیشه

یــا شــل و از هــم رهیــده اي یــا ســتبر و ســفت، : لــب ادامــه دادمه لبخنــد بــ

انگاررخســارگرمت میگــه کــه کــم کــم ولــی. نیــاوردممــن کــه از کــارات ســردر

گــی تــو نــه؟ هنــوزم شــک داري؟ شـــک چــی؟ نمــی.داري رام و منقــاد میشــی

مقــر بیــا، ده ؛کــه شــک دارم،؟ اگــه دل داريمیگــذرهونــده ات چــی دل وا ماون 

بگو خالصمون کن؟
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ــنم   ــی ج ــد ب ــی الب ــم ؛ مامیگ ــوزنم کم ـــکنم؟  . از سرس ــت شــ ــان، حرم ه

بـی افتـه سـرزبونا، قـول مردونـه بـدم کـه فرومایـه         می دونم نمی خواي سرشـون 

ن باشـه  حواسـت بـام  نکـن؛ ري؟ خـو دیگـه ایـن فکـرا رو     اجلو من کم می؛نشم

بابـا مـن   ؛دوسـت دارم نقالیـام عـین قصـه هـا نشـه      ببـین  مـیگم؛ گوش کن چی 

.نرم و آسون و سلیس، بنویسم اون چی که هست؛آوردي نشهدر

ــره  ــا بگی ــه ج ــون اگ ــیم و  ؛قرارم ــی ش ــه زشــت و شــنیعه رد م از هرچــی ک

ــن    ــلتاقی نک ــا ش ــه دروازه، بی ــیش میش ــامون یک ــن  ؛گوش ــم نک ــه ه ــه و نال . گل

. پیچوندن شو من می تونم؛اگه باتو بشهکاویدن و گشتن

؛نباشــمخـدا بخیـر بگذرونـه چـون اگـه چابـک       : آه کشـداري سـرداد و گفـت   

مـی بیـنم یـه نمـوره مونـده کـه       . تو میشی شاعر و من میشـم وزن مصـراع هـات   

.شرطمو گوش کناول اما ؛باشه حرفی نیست؛راضیم بکنی

ـ     حاال حـرف  ،بـی غـل و غشـه   بـار، همـه چـی میـزون و     ه کـه نـه بـداره نـه ب

ــیري و  زدن  ــکم س ــونه از رو ش ــول دادن آس ــیمونی و   ،ق ــت پش ــان از وق ــا ام ام

ـ     امون از هـ حرفتـا  مـیگم فقـط  ؛جونـت بنـدازم  ه چه کنم ها، قصـد نـدارم رعـب ب

قــول خــودت ه بیــا و بــ،ی کــه گفتــییچیزهــاه بــ؛حــرف باشــه،همــون اول کــار

؛نباشـه کـه  بهتـره س، رك بگـم  غیراین باشـه و خیالـت اگـه آسـوده ا    ؛پابند باش

مطمـئن بــاش  ؛کنـی بنمـی تـونی زیــرش بزنـی و شـونه خـالی      چـون هـیچ رقـم   

. شو پس بديیا زود باید تاواندیر
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؛يخـور بانتقـام غذائیـه کـه بایـد اونـو سـرد       مـیگن  "و کَلَه هـوض قشم شم"

.بیار اون دست با صداقتو؛اگه هستی

ـ   ؛مـی خواسـتم جـا بـزنم    ؛با تهدیداش حـالمو گرفتـه بـود    ه امـا خیلـی زود ب

ــو واســه  . شــو فشــردمخــودم اومــدم و دســت ایــن شــدکه شــتابان مغــار تیزمون

ــا  ــا پنجــره ه ــ؛ســرك کشــی ورداشــتیم واســه،ســاختن ق ــادیم ب جــون ه افت

مگـه  . اشـون هنقـل خوشـدلی هـا و شـاخ و بـرگ     ؛هرچی قصـه از غصـه هـا بـود    

از حکایتـاش مـال سـابق بـود     خیلـی ؛فرقیم مـی کـرد کـه از چـه دوره اي باشـه     

حیـف کـه از بنیـاد قـول محـذوري و چـه و چـه        . دورا، پیشتر از پیشـا دور و اون 

.صد حیف. داده بودم

ـ ؛وقـت مگریـز  خـان بیـگ، از شـنیده هـات هـیچ     میرحسـن : تو دلم گفتم ه ب

.تک سوزن آدم باش؛سرگشته مباش؛قول و قراراتم پابند باش

یـه کـم کـه چـه     ؛بـود تـا حکایتـام شـروع شـه     یه کم بردبـاري الزم  الاون او

ـ   راســتش طـاقتم از ؛عـرض کـنم   جــاش حسـابی طــاق  ه طمطـراق و کــر و فـر ناب

فانـه از پشـت   غُروبـا چـار و ناچـار   .یـه هـوا تنبـل بـود    ؛ غیبـتش نشـه  . شده بـود 

چنـد روزي کـه گذشـت عینهـو     ؛دلم چیـده و لـب حـوض مـی نشسـتم تـا بیـاد       

کــم رمــق امــا خــرم اومــد و اون عاقبــت نیمــه هــاي جمعــه اي.عمــري گذشــت

ــود  ــه ب ــا عاری ــوده ی ــرد ؛چــه رب ــو گوشــام جــاري ک ــف دادن ت یکــی از . واســه ت

.قدیمیا
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... کیفوري مگه نه؟! تر و تازه اس،اوم به به: کشید و گفتدار بوکش

کـو بابـا؟ اینکـه چهــل    آره دارم کیـف مــی کـنم؛   : سـري تکـون دادم و گفـتم   

بیــا . ســرحرف خــودش بــود... چــه شــودکهنــه اش،ســاله اس؟ اگــه تــازه اینــه

ــن  ــراش ســال حــالی ک ــی؛ب ــن م ــی م ــتم ســالی و قرن ــی،گف ــا اون م ــت باب گف

. همین پریروز

میـون ،ی بـا سـرو همسـرش توکلبـه قشـنگ شـون      یماجراي یه شـبه روسـتا  

نـوم و نـومچش همـون ابتـدا     ،تو شمال اولـین گشـت و قضـایا شـد آغـاز     یجنگل

آره مــی دونــم کــه الزمــه ،تی خزیــد تــو عــالمشبایســ؛اگــه راســت کــارت باشــه

.پس بزن که بریم

ــودن   ــا ب ــال اونجاه ــرزاد م ــت و اجــدادش زاد ب ــاش نســبت  ؛کرام هرکــی باه

تـو نژادشـون حتـی یـه     . باهـاش تـوفیر داشـت   ؛و بـرش مـی پلکیـد   داشت و دور

عجــب اخالقــی ؛صــداش مــی زدن بــورخیلــی هــا ســاري.نفــر هــم بــور نبــود

لــب، خــوش خلــق، کســی کــه تمــوم هــم و غمــش  همیشــه خنــده بــه؛داشــت

؛حــالش نمــی کــرده راســتش زیــادم فرقــی بــ؛درمــون درد کــس و کــارش بــود

. براش آدم بودچون غریبه هم

کـار  ؛ش اقبـال و مـوهبتی داشـت کـه نگـو     اي دل صـاف و بـی غـرض   به هوا

ــا زاغ و زوغ اش جا  ــدگی ب ــ   ئو زن ــا ب ــه آدم ــگ واس ــرت و درن ــه حس ــال ه یک دنب

تمـوم عمـرش حتـی یـه     تـو نمـی شـد  از اون جاهاکـه قسـمت هرکسـی    ؛داشت
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تــا چشــم کــار مــی کــرد پــر از دار و درختــاي ؛ببینــه و لــذت ببــره؛بــارم ببینــه

ــه وجــب خــاك خــالی ،ســایه دار ــغ از ی ــف، ســمن،  ،زمیــنش دری همــه جــا عل

ــزار  ــه زار و گل ــون،    . بنفش ــرو پیم ــم پ ــاهی ه ــم زور و گ ــاي ک ــا و نهره جویباره

ــه   و آواز خــهچهچــ ــی هرچــی ک ــوه هــاي جنگل ــر، می ــان دگ ــبالن و مرغ وش بل

نــارنج و چــه و چــه، راحتــت ،تــا گالبــیبگیــر از تمشــک و تــوت و بلــوط ؛بگــی

. داهرگز نمی؛خوابتمه کنم بهشتی که ب

گـاه تـو   ؛گـی چسـت و چـاالك مـی کـرد     باز سحر تا خود شب هرکـاري کـه   

رنـده هـا خصوصـا   بـا پ مزرعه، گاه دامداري، حتـی وردسـت ننـه اش تـو عطـاري،     

ــ     ــت ب ــی رف ــود و م ــو ب ــه اش خ ــکاریا میون ــه و دام          ه ش ــه تل ــا اینک ــکار، ب ش

نجـاري، خراطـی، عصـاري    . امـا بینمـون باشـه دل ایـن کـارو نداشـت      ؛می ذاشت

.گرفتروغن کنجد و کرچک می؛هم می کرد

حفـظ  ،گفتم که همه کاري مـی کـرد امـا کـار اصـلی اش اونـم دسـت خـالی        

ـ  . همـین بـوده  هـم بـزرگش  پـدر و پـدر  کـار . جنگل بود و بس حـالش  ه خـوش ب

کــش و قــوس و شــکن هرچــی ، دور از هیــاهوه بــ.جــاش بــودمه کاشــکی مــن بــ

. شهر و شهريِ

. بـیخ و بـن داشـت   یجـورایی امان از دست زمونـه، چـون تـه کارکرامـت هـم      

ایـن  ؛مـی نالیـد  ، تهدیـد و درگیـري هـاش   شقاچـاقچی هـا  چو بـرا و  از دست 

ایـن  بعـد . زدنمیـ غـر لـی هرگـز از بـی کسـی     وبـود؛  ذلـه گشـته   با اینکـه  آخریا 

www.takbook.com



176

ــت      ــی نداش ــوزم هیچ ــالگی اش هن ــت س ــی و هف ــو س ــم ت ــیچش و خ ــه پ ؛هم

.    عوضش نفس گرم مادر و زن و بچـــه هاي سالم و قبراق و داشت

قـراره گفتـه هاشـو تندتنـد بنویسـم      ؛رویه مـا خـو بگیریـد   به راستی اول کار 

... ؟!، نظرش اینکه دمکش نمی خواد اون یکیاو بپریم لب پنجره

داشـتن تـه تغـاري آنهـم دختـر      بـا صـالح، صـادق و صـابر    سروین و پسـراش  

؛اینـا وقتـی کـه جورشـون جـور بـود      سـابق بـر  . زیرسایۀ پدرخوش و خـرم بـودن  

کنـار  ؛اون وقتـا هنـوز خیلـی هاشـون جـاکن نشـده      . بیشتر از اینـا خـوش بـودن   

شـون کارسـتون، زنـدگی وقـف مـراد، تـا اینکـه        کار؛هم دیگـه پشـت هـم بـودن    

راسـته چـو فروشـا، جاشـونو خـوش      ووسوسه واسطه هـا عاقبـت غالـب گشـت    

ــردن ــا . کـ ــو کسـ ــه همچـ ــینی واسـ ــهرو شهرنشـ ــه یشـ ــته، اوالش چـ ی نورسـ

طریقــی رفتــه و از ه کــس و کــار الــک شــده اش هرکــدوم بــ. قــدرمحنت داشــت

عمـر  کـل  . ننـه اش بـودن  وزن و بچـه هـا   اون همه جماعت دور و بر، مونـده هـا   

زیسـته  پـدر و چنـد پشـت اونـم یکـی بعـد دیگـري اونجـا         ؛سـهل باشـه  کـه  ننه 

ي شـهري اش حـرف پسـرا  ب.حـرفش نمـی رفـت   ؛ننه اگه سرش مـی رفـت  . بودن

. تره هم خرد نمی کرد؛تو بگو ذره اي پا پس بکشه؛ذاشتنمیوقعی

از مـاجرا  جاهـایی ؛شـد اینم بگم خبرچین گـاهی اوقـات کَمکـی خنـگ مـی     

تـو بگـو   .حـرف هـاش خیلـی وقتـا فاقـد حـس و بـو بـود        .رو خو نمـی گرفـت  

کـه برادرهـا و فامیلهـا کـی جـذ      به فـرض حـالیش نمـی شـد    . فارغ از انسانیت
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مـی اومـدن   شـدن و گـاه بـی گـاه سراغشـون     محبت هاي کرامت و مـادرش مـی  

گـاه  وقـت و موقـع گرفتـاري و اضـطرار، بهرحـال قـزن قفلـی رو هـر از        ه و کی بـ 

جمـع   تـا حواسـش   ؛زبـونش مـی زدم  کاز گوشه یقه اش باز مـی کـردم و بـه تـ    

. کار باشه

خالـۀ بـزرگ، شـیرزنی صـیقل خـورده و اهـل، کـه        همسرش سـروین یادگـار  

بــا تمــوم ســختی هــاش دوســت داشــت و ســایه وار  زنــدگی تــو قعــر جنگــل رو

پســراش . آنســوتر داشــتاز دار دنیــا یــه بــرادر. شــوهرش رو مماشــات مــی کــرد

امــا تحـت نظــرش تمــوم درختـاي جنگــل وگــل   ؛گرچـه کوچــک و صـغیر بــودن  

؛کـاراي روزمـره شـون ترتیـب خاصـی نداشـت      ؛مـی شـناختن  اسـم ه وگیاها رو ب

ــودن      ــل ب ــو اون دخی ــی ت ــد همگ ــی اوم ــیش م ــه پ ــی ک ــع آوري از.هرچ جم

ــادر  ــراي م ــاي جورواجــور ب ــه گیاهه ــزرگ کابیل ــ زن ب ــا رســیدگی ب ــه راموه ت گل

ــون، از ــه    کوچــک ش ــم ک ــاهی ه ــکنی، گ ــزم ش ــا هی ــه ت کاشــت و داشــت مزرع

.یکی شون کیفور از همه، همراه پدر به ده می رفت؛شدنوبشون می

ــک  ــت ی ــد وق ــه ســاري و   چن ــی نن ــاي علف ــزم، داروه ــروش هی ــار واســه ف ب

مــوم و قنـدي معاوضــه  ،شـدن تــا شـمع  قیمـاق هـاي ســروین عـازم آبــادي مـی    

. کنن وکمک خرجشون بشه

ــن  ــطای ــارکمکیوس ــدر ی ــراه پ ــاز و هم ــیم و   خ ــاس حک ــاي الی وراکی ه

یــک مشــت آ نبــات . مهربــون بیشــتر از ســهم بقیــه مــی تونســت منتفــع بشــه
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ــدري ــی و ق ــ قیچ ــورت، ب ــره ق ــذي   ه ق ــی کاغ ــف قیف ــم نص ــاپرهیزي ه ــت ن وق

. ورق ماما جیم جیمکنخودچی و ی

شــون قربــی هــم جــاري، از ســالهاي دورکرامــت مشــتري الیــاس بــود و بــین

سـر هـم   ه قـدري سـرب  . قریحه طنزشـون گـل مـی کـرد    ؛می دیدنرودیگه تا هم

پیرمــرد عــادت داشـت تــا بــا خــوي  . هـم مــی زدودن زاغــم مـی ذاشــتن و غبــار 

ــرده     ــه اي دم ک ــن و کاس ــتگی ت ــوش اش خس ــکین  ؛خ ــان رو تس روان جنگلب

ــده ــ . ب ــه اي ب ــار نداشــته بعــد اون گرچــه عالق ــی ؛کســب اخب ــاي ول ســاعتی پ

.داشتصحبت حکیم نشستن هم لطفی 

شـد و چـو خـط بقـال و خـراز رو      تنـگ مـی  بیشتر اوقـات  اینکه دستش با

خـودش و اهـل خونـه بـا ایـن قضـیه       یجـورایی امـا  ؛مـی کـرد  از موعد پـر زودتر

ــی تــوي دکانهــا واســۀ داد و  . ه و شــکایتی نداشــتناومــدکنــار پرســه و چانــه زن

؛نداشـت چـون دیگـه وقتـی    .گرفـت تا غـرو پـا مـی   ؛بین بین هرجور بود،ستد

.گشت تا مبادا شبی از بچه هاش غافل بمونهمیالجرم جلدي بر

جیـره و مواجـب شـو دو    شـد تـا  مـی ُبعد مسافت تا ُپسـت جنگلبـانی باعـث   

ــار بمــاه یــک ــرج یکــه و تنهــا عــازم  واســه همــین یــه در؛یــرهگب میــون ســر ب

ـ         ؛شـد می شـهر مـی رفـت   ه تـا خودشـو بـه تنهـا اتوکـار آبـادي کـه صـبح زود ب

.ومدایمچشاش نه خوا بهایی شبهمچون .برسونه

***
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ــن ر ــی شــد  از ای ــرد و راه ــا همســرش وداع ک ــزده ب ــا ن ــوا روشــن . و آفت ه

تـا بتونـه موقـع برگشـتن یکـی دو سـاعت وقـت        خودشو به آبـادي رسـوند  ؛نشده

کیلــومتري بنـده خـدا مـی بایسـت چنـد     . خریـد و حسـا وکتـا داشـته باشـه     

.هم پیاده گز می کرد

بـا دیـدن کارمنـد جدیـدي کـه      . نشده خوش خوشـک بـه ُپسـت رسـید    ظهر

خســتگی درکــرد و نگاههــاي قــدري. یکــه خــورد؛جــاي ناصــري رو گرفتــه بــود

ــان   ــت ب ــاو پس ــا میــ    ،کنجک ــه و از کج ــه کی ــه بگ ــرد ک ــارش ک ــین        ؛داناچ ح

صحبت هـاش مـدام دل دل مـی کـرد و چشـم مـی چرخونـد و رف و گنجـه هـا          

شـه و بـرن سـر    عجلـه داشـت تـا سـئوال و جـوا هـا تمـوم       ؛رو وارسی می کرد

کـه سـروین بـه تـه مونـده و بــاقی اون      مـی شــد بیشـتر از یـه مـاه    . اصـل مـاجرا  

. غاز نقشه ها کشیده بودرشند

ـ         قـا  ه صداي نفس هاي بلند پسـت بـان پشـت بـه جنگلبـان کـرده چشـم ب

نــده ســالب و ربای؛کــه دیگــه ســئوالی نداشــت؛پنجــره دوختــه زبــان بنــد آمــده

کــار از دل دل کــردن و . حســی بــود کــه تــا چنــد لحظــه قبــل حکــم مــی رانــد 

دسـت آخـر، زخـم    . بـار دل تـو دلـش نبـود    حدس و گمان بـردن گذشـته و ایـن   

.جون خریده و سکوت رو شکسته زبون ب

ـ      وي داد و سـگرمه درهـم کشـید و هـم     ه پست بـان چهـر پریـده پـاکتی رو ب

.چنان ساکت ماند
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ــ ــانخور بســیار، ب حقــوق و مواجــب، نامــه اي رســمی از طــرف اداره  جــاي ه ن

: به این مضمون دریافت نمود

آقاي کرامت شریفی... جنگلبان منطقه

از منطقــه  موجــود در پرونــدهبــا ســالم، مطــابق گزارشــات مکــرر بازرســی 

تحت حفاظـت شـما مبنـی بردرگیـري و عـدم همکـاري بـا عوامـل پیمانکـاران و          

ضـمن تـوبیخ   ؛قـانونی درختـان بریـده شـده    تسامح درامـور محولـه و فـروش غیر   

ــدت   ــه م ــده، ب ــاه و درج در پرون ــش م ــز           ش ــه نی ــه جریم ــن ابالغی ــاریخ ای از ت

ــرار از میگردیـــد؛ ــار و بـــه مراجـــع  بـــدیهی اســـت درصـــورت تکـ کـــار برکنـ

.             ذي صالح معرفی خواهید شد

...صولتی رئیس

ــترخواند و       ــیم بیش ــت تفه ــت جه ــت کرام ــس از روی ــه رو پ ــایگزین، نام ج

ــت  ــیح داد و گف ــا: توض ــالی اتفاق ــل از انتق ــري قب ــه همکار اناص ــع ب ــا ش راج ه

ن و بعـد  اینکـه بـومی منطقـه هسـتی    ؛ کـرد و تعریـف  شما کلـی صـحبت   خصوصا

چهــره تــونگفــت چــون بــهراســتم مــی؛مرحــوم ابــوي تــون اســتخدام شــدین

... رم قضیه چیه انمیدرسراصال ؛د که اهل این کارها باشینانمی
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کرامــت تــازه مفــاد نامــه رو فهمیــده و . مــی گفــتمســئول پســت یــک ریــز 

ــین دو دســت گرفتــه  ــن افتــرا سرشــو ب ــ؛منــگ و حیــران از ای زمــین ه چشــم ب

ــه و ا ــان  دوخت ــر ز گذشــت زم ــس بعــد از  . بــودبــی خب ســکوت اوندراز نف

کرامـت  فریـاد معنی دار جانی دوبـاره گرفتـه و یـک نفـس حـرف مـی زد کـه بـا         

.داومخود ه ب

گفتـی روح مـن سرسـوزن از اینـایی کـه     منکه نمی فهـم چـی داري میگـی؛   

مهــم نامـه اعمــال  ایــن نامـه چیــه؟ صـولتی دیگــه کیـه؟   ؛و خونـدي خبــر نـداره  

و چـون  کـل عمرمـو کـارکردم   . مـی شناسـن  یکپـا ه بـ ومنممنه که سفیده، مرد

ــدارم؛  ــا ن ــودم؛ هیچــی از دار دنی ــر  دزد نب ــزاز ســرچند مت ــه ب ــدهکاري ب از درد ب

یـه سـره   . دو ماهـه کـه بـه آبـادي نمـی رم     ... و خواربار به بقـالی و آذوقهپارچه و 

ـ   جـون مـی کنـیم   خودمو و اهل و عیـالم   ی بنـد بشـه امـا    یجـا ه تـا روزگـارمون ب

ــه     ــی رس ــم نم ــون ه ــده م ــکم وا مون ــیرکردن ش ــه س ــون ب ــت . زورم ــرا تهم چ

بشـه؟  رین کـه جیـب کـی پـر    احقمـو از گلـوي زن و بچـه هـام درمیـ     ن؛می زنـی 

... آخه نا انصافا مزد منم شد مزد که چشم طمع بهش دوختین؟

.بار نوبت کارمند بود که حرف کرامت رو قطع بکنهاین

مـن کـه کـاره اي    ؛آقاجـان آرومتـر، سـرمن چـرا داد مـی زنـی      :با تآنی گفـت 

ــر  ؛نیســتم ــم زده رو بگی ــرات حک ــه ب ــه اونیک ــز یق ــرو مرک ــه      ؛ب ــایی ک ــین ه هم

ــی  ــرس میگ ــرو از اون بپ ــت زدن . ب ــد واس ــنن  ؛الب ــوات ک ــتن رس ــه؛خواس چ
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؛از محتـوي نامـه ات مـنم همـین االن بـاخبر شـدم      . بـی آبـروت کـنن   می دونـم 

امـا قبولـت   سـمت؛ بـا اینکـه نمـی شنا   ؛حرفاتو از تـه دل مـی زنـی   حتم دارم که

؟کنـیم ي بجـاي عصـبانیت قـدري آروم باشـی تـا فکـر      ه بهتر نیست بـ حاال . دارم

کنیم؟ اي چاره

.لیوان آبی رو دست جنگلبان داد و هر دو ساکت شدند

قــول ه بــی اعتبــار و بــ؛الي دنــدوناش گرفتــه و سرشــو تکــون مــی دادلبشـو 

.وا و بی آبرو شده بودپستبان رس

؛آخـه ایـن چـه مصـیبتیه کـه یقـه مـو گرفـت        : ادامـه داد با حرارت بیشـتري 

؛کــدوم ســهل انگــاري، کــدوم فــروش غیرقــانونی، منــو چــه بــه درخــت انــداختن

ایــن ؛نــونی کــه مــی خــورم از اوناســت ؛جــونم بســتگی دارهه ا بــهــجــون درخت

دســتم نمــک کــهمــیگم همیشــه ورد زبونمــه و ؛نمــی چســبهبمــنتهمــت هــا 

ـ  ه لعنت بتف و آي ؛نداره کـه  ی آخـه منـ  .خـدا روز حسـابم هسـت   ه این اقبـال، ب

دست از دنیا شستم و چند تـا صـغیر رو از همـه چـی محـروم کـردم و بـردم تـه         

؟ واسـه چـی حـق مـن     نحقـم اینـه؟ چـرا بـا مـا عنـاد مـی کـن        ؛جنگل نشـوندم 

؟نبینوا رو که یکه و تنها جونمو کف دستم گرفتم می خور

یــه ســال هــم ؛رئــیس کــه تــازه عــوض شــده بــود: ی کشــید و ادامــه دادآهــ

!  عجب حکایتیه ها ! نمیشه

.خودش اومد و سري تکون داده حرفهاي کرامت ببا ،پستبان مسخ
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چنــد وقتــه کــه انصــافا: جنگلبــان عاصــی شــکوه هاشــو پــی گرفــت و گفــت

؛درگیـري آخـرم بـه شـش مـاه پـیش برمـی گـرده        م؛کشیمی نفس راحت داریم

ــت   ــون داد و گف ــو نش ــر شکســته ش ــار    س ــتن ب ــده و داش ــونیش، بری ــنم نش ای

ــارم کــردن   ــت و پ ــا تونســتن زدن و ل اگــه ؛مــی زدن کــه آوار شــدم سرشــون، ت

...و چالم کرده بودنو آورده دخلم؛ها نمی رسیدنژاندارم

ـ     صـداي  . طـرف آبـادي راه افتـاد   ه تسکین نیافته بود اما عاقبـت بلنـد شـد و ب

ـ تازه کار  وسـرگرفته و سـرکرامت ر  از وتعارفـات قبلـی ر  ؛گوشـش مـی رسـید   ه ب

ــرد  ــی ک ــه     ..  غصــه نخــور انشــاا .شــبیه سرشــیر م درســت میشــه؛ اینطــوري ک

...نمی مونه

.لب جاده رسید و منتظرماند

ــود؛   ــاش ایســتاده ب ــو پ ــار از راه رســیده و جل ــار اتوک ــد ب ــده چن شــاگرد رانن

م، ســاري حواســت کجاســت؟ چــرا ابیــا بــاال، آهــاي بــا تــو: صــداش کــرد وگفــت

ي مــا بــریم؟ اوســتا ایــن یــه چیــزیش اجــوا نمــی دي؟ معطــل نکــن اگــه نمیــ

... میشه ها

ــران ســوار شــد  ــرد ؛منــگ و حی ــه نک ــدوم از  ؛ســالم ک جــوا ســالم هیچک

ــدادهمســافر ــم ن ــده و انتظــارم   . ا رو ه ــدخلقی ســاري رو ندی کســی درشــتی و ب

مـاجرا رو  وسـراغ الیـاس رفـت   یـه راسـت   . غرق تفکـر بـه آبـادي رسـید    .نداشت

هــاي حکــیم پیــر، بــا بغــض و کینــه بــراش تعریــف کــرد و تــو هــاج و واج نگــاه 
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ــزاز و بقــال رو صــاف بکنــه   . مقــداري پــول قــرض کــرد تــا بتونــه طلــب کهنــه ب

دسـتاش  بـار امـا ایـن  ؛کشـید کـه بـره   طبـق عـادت مـآلوفش راهشـو    هم غرو 

ـ   دلـش مـی  پسراش بـا اینکـه بچـه سـال بـودن امـا تـو       ؛خالی بود ه گفـت اونـا ب

؛مـــی دادداشـــت کنـــار، کاشـــکی الاقـــل چنـــدتا آ نبـــاتی رو کـــه الیـــاس 

.دردانه امواسه رسم پدرا ببرمه گرفتم تا که بمی

ــود  ــه ب ــدجوري گرفت ــش ب ــ ؛دل ــل ب ــیاهی جنگ ــو ه س ــید و خودش دادش رس

نه نزدیکـی هـاي خونـه، راهشـو کـج کـرد تـا بـه تلـه هـاش سـربز           . اونه سپرد بـ 

. همه دست نخورده و سالم، انگاري عالم و آدم باهاش سرناسازي داشتن

ــه رســید  ــام خون ــ ؛شــب هنگ ــادر و همســرش ب ــ ه م ــا ب ه چشــاش و بچــه ه

ـ   نمـی خواسـت   . دستاش زل زده و انتظـار داشـتن   ؛بـرن بمـاجرا پـی   ه بچـه هـا ب

ی یـ همـه بهـت زده انگـار یـه چیزا    . نگاه بچـه هـا شـبنم گشـت    ؛کمی که گذشت

حقـه اي زد و همـه رو پخـش و پـال     ؛هرجـوري بـود  عاقبـت مـادر  ؛می دونسـتن 

.رف نیومدحکرامت ب؛تا بچه هاي بغض کرده نخوابیدن. کرد

دادم و جـز حسـابم   هـام  قـرض و قولـه   پـاي  همـه رو  : سست و نـاتوان گفـت  

.صافمصاف االن ، با الیاس

. شیره مالیدنمی شدسرسروین رو 

ــر: اومــد و لــب گشــوداز ایــن رو مقــر ــاپوش دوخــتنب ــاور ؛ام پ مــی کنــیب

اگـه تـو ایـن شـرایط بخـوامم      الیـاس قـول  ه بـ ؛کشـیدن جا بااله تموم حقوقمو ی
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ــزنم ــدارم مــی فرســتن ســراغم ؛حرفــی ب ــازه کارمنــديالبتــه ســراین؛ژان کــه ت

آخـه منـو الـوار فروشـی،     . ولـی چـه سـود   . اومده تا تونستم داد زدم و هـوار شـدم  

ـ   کاشـکی پیغـام بـدیم تـا داداشـت      .ه اره روی شـنیدي صـداي یـ   تا کیلومترهـا ک

.روشن بکنمبا اینا بیاد و مدتی اینجا باشه تا من برم شهر و تکلیفمو 

ــد و  ســروین  ــه خــود اوم ــاجرا ب ــات و مبهــوت از م ــه روزم : گفــتم ــی ی حت

ـ     ؛نبایست معطل بکنـی  دلـم بـرات شـده کـه فـردا پـس       ه تـو همـین فـردا بـرو، ب

. مطمئن باش؛فردا یه سري میان

دلتـو صـاف کـن و    ؛دارهونـه و کاشـونه تـو کـار    کـی بـه خ  : در آهسته گفتما

ــا ــه دری ــزن ب ــرو، ب ــاکرده گیرکــردي و ؛بکــن و ب ــائی؛ اگــه خــداي ن نتونســتی بی

خالصـه  ؛گرچـه تـا اون موقـع محمـد پیـداش میشـه      ؛رو بفرسـت داداشت احمد

... فکرت از ما آسوده باشه

بـرغم  ؛انگـار قصـد نداشـت کـه صـبح بشـه      ؛اون شب چـه شـب بلنـدي بـود    

ــود    ــته ب ــت سرگذاش ــه پش ــاپوي روزي ک ــتگی و تک ــی  ؛خس ــوش آن ــار مغش افک

ــرد  ــش نمــی ک ــال    . ول ــم و خی ــه و وه ــنم دســت گرفت ــنم چــه ک کاســه چــه ک

خودمـونیم، خیـال هـاش مگـه بیخـودي      . نمی ذاشـت تـا چشـم رو چشـم بـذاره     

. بهم ریخته اي داشتبودن؟ خالصه اوضاع

ن همــه افکــار غلــط تمــوم تــنش نصــفه شــب دم بــدم گُــر         از پــس او

هـوا روشـن   ؛نمـی دونسـت دردشـو بـه کـی بگـه کـه درمـونش کنـه         ؛گرفتمی
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هرچـه مـی خواسـت دلشـو     . شده و واله مونده ناي بلنـد شـدن از جاشـو نداشـت    

فکــراي نــاجور یقــه شــو ول .نمــی شــدکــه نمــی شــد؛ِبکنــه بــره؛راضــی بکنــه

ــرد ــی ک ــزد  او. نم ــرم ن ــی پ ــه حت ــی دور و برکلب ــو، ؛ن روز کس ــتن خودش خواس

.بلکه پیدا بکنه

بلنـد شـو مـرد، بلنـد شـو کـه مـا       : نی گفـت وظهر سروین اومد و بـا مهربـ  سر

آقــا مــیگنهــی ؛ندیــدنرو بچــه هـا تــا حــاال کســلی تـو   ؛رو هـم زا بــراه کــردي 

هرچـی بهـم مـی بـافم تـا دسـت       ... ؟ناخوشـه ه؟ چـرا همـش خوابیـده؟    دششچ

انگـار نـه انگـار، مگـه باورشـون میشـه؟ بلنـد شـوکه دیشـب نـه           ؛ردارنبـ سرم از

؛هـی از ایـن پهلـو بـه اون پهلـو شـدي      ؛خودت خوابیدي نه گذاشتی مـا بخـوابیم  

خــودتم خــو مــی دونــی کــه مشــکل .شــدهمــی شــد؛حــاال اونیکــه نبایســتی 

ــت  ــا خودخــوري درســت هیچوق ــدتر شــدنش دســت خــود  میشــه؟ نب ــر و ب بهت

تیار از دست نده؛ بلنـد شـو عقـل هـامو نـو رو هـم بـذاریم تـا بلکـه          پس اخ. آدمه

ــیم  ــدا بکن ــاره پی ــی؛ دو روزه    . راه چ ــز کن ــه ک ــه گوش ــوري ی ــین ط ــواي هم بخ

ــري ــاد میگی ــت . غمب ــتن اگــه دل ــد داري؛رضــا نمــی ده واســه رف خــو و تردی

نـون  ؛ امـا محمـد رو خبـر کـن؛ ده بلندشـو      دابمون تا ببینیم کـه چـی پـیش میـ    

.توکل کن بخدا؛برو پیغام بدهتو بخور و 

ي ســروین مثــل خیلــی وقــت هــاي دیگــه، مثــل دلــداري هــابــه صــحبتها و

از تــو دل . اوقــاتی کــه از کســی یــا چیــزي لطمــه مــی خــورد؛ بــازم نیــاز داشــت
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ــنفت؛      ــی ش ــرد و م ــی ک ــدا م ــی پی ــد و دلگرم ــه پن ــه عالم ــروین ی ــاي س حرفه

. بودنحرفهایی که همیشه با قبلی ها توفیر داشتن و متمایز 

زنشو بی تردید نه به چشـم یـه غمخـوار بلکـه بـه عنـوان یـه پشـتیبان سـرد          

و گـرم چشــیده کـه ایــن گونـه مواقــع بـا اقتــدارکنارش ظـاهر مــی گشـت؛ نگــاه          

.می کرد و می دید

ــش منجرگشــت؛    ــه جــالي روح و روان ــازه از ســوي او کــه ب دمیــدن نفــس ت

ــان    ــی محتــوي صــولتی رو کــه پســت ب ــدهاي ب ــا باعــث شــد تهدی ــا آ و ت ب

کلبـه بیـرون   طـولی نکشـید و از  . براش هجی مـی کـرد؛ زیـاد هـم جـدي نگیـره      

دور و برش رو سـرك کشـید و بعـد چنـد تـا سـفارش راهـی شـد تـا چوپـان           ؛زد

.بایستی تا اون دور دورا می رفت تا پیغامشو بده؛ی رو گیر بیارهیده باال

اهــل ه بــغــرو سســت و دمــغ، مستأصــل تــر از قبــل برگشــت و بــی اینکــه

زیــر لــب غرغــر.خونــه کالمــی بگــه تــو قــرق همیشــگی اش خزیــد و ولــو شــد 

ــ. مــی کــرد و زمــین و زمــان رو بهــم مــی دوخــت  حرفهــاي متضــاد کارمنــد ه ب

از درك نامـه پـر  ؛مـی کـرد  فکـر ، بـه نعـل  یکـی  د ومـی ز جدید که یکی به میخ 

ــرا ــوهین و افت ــود و آصــولتی يت ــتال گشــته ب ــا؛نچــه ســرش اومــده و مب ج محت

.قرینه و توضیح اضافه بود

ــار        ــن ب ــل ای ــرش الزم رو الاق ــا ب ــروین گوی ــدرزهاي س ــا و ان ــایی ه راهنم

.نداشت و زوال سریع گفتار وي به درنگ و باز بینی نیاز داشت
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گمان مـی رفـت کـه کرامـت بـه پـیش انگـارگی مبـتال شـده چـون موافقـت            

اعـالم کـرده   سرسري خودشو بـا آنچـه هنـوز از همـدم اش کامـل نشـنیده بـود؛        

ــراي درك    ــار بــه شــنیدن همــه صــحبتهاي او ب و همــین ســبب شــد کــه ایــن ب

.بیشتر نیاز نداشته باشه

* * *

ـ     همچنـان  والـه مونـده   .سـردي مـی رفـت   ه پائیز رسیده و هـوا کـم کـم رو ب

ــی   ــز م ــه ک ــه کلب ــر  گوش ــیش ب ــم از آت ــرد و چش ــت ک ــی داش ــداي  ؛نم ــا ص ب

.می دادسرآهلعن می کرد و ؛پریدجاش میگاه بی گاه جرقه ها از

ــاثیر عکــس    ــه دیگــه ت تغییــر شــیوه و تحلیــل هــاي جورواجــور زنهــاي خون

ـ   . داشت و بـه نظـرش بیشـتر نادرسـت و زائـد مـی اومـد        ه انتظـار ورود بـرادرزن ب

ــ   ــد از ســه روز چشــم ب ــد  ه درازا کشــید و ســرانجام بع ــزرگ محم راهــی پســر ب

. خودشو رسوند

مـی تونسـت   نرسـیده تـا  وزاده را نبـود و بـرادر  نگرانی هـاي سـروین بـی جـ    

.سئوال پیچ کرد
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از دو روز بعــدو ده روز پــیش از مرکــز برگشــتنعزیــزو مآقــا: عبــدل گفــت

مـی بینـه کارمنـد قبلـی     میـره  . شـو بگیـره  حقـوق تـا  بـانی پستیه سررفتاون

کلـی  تـا میـره تـو   انگار طـرف منتظـر آقـام بـوده؛     ؛رفته و یکی دیگه جاشوگرفته

ــب ــاهــش تشــر می ــ ه د و بعــدش هــم ب ــره و مواجــب ی ســري دروغ و ه جــاي جی

. ؛ دروغهــایی کــه از یــه فرســخی هــم معلــوم مــی کــرد دمبــل ســرهم مــی کنــه

مـی پیچیـد و   خـودش بـه  ! باشـه  خـورده  زخـم شمشـیر  انگار ؛قتی خونه رسیدو

.گفتبیراه میزمین و زمان بد وه ب

کـه درخـت   ؛گفـتن بهـش چـی   : پرسـید اش شـده  کرامت بـا چشـماي گـرد   

؟از ایناببین ؛انداخته و فروخته؟ به آقاتم نامه دادن؟ وایستا ببینم

از همینـا،  آره : عبدل با تعجـب نامـه رو گرفـت و بـا یـه نگـاه، نخونـده گفـت        

تـاریخ نامـه هـاتون هـم     مثل نامـه آقاسـت، اونـو از بـس خونـدم از حفظـم،       اعین

. یک مرداد چهل و چهارسی ویکیه، 

چــه میکنــیفکــر عمــو . رو نوشــتنهمــین هــاآره: ادامــه دادمکثــی کــرد و

کسی گزارش داده؟ 

کــدوم گــزارش، کــدوم بــازرس، مــن تــا . مــن چــه مــی دونــم: کرامــت گفــت

؛ندیـدم هـیچکس و ایـن دور و بـر    چوپانهـا منطقه بابـات جـز مـراد و پسـراش     

رمري تـا پیمانکـار جدیـد حکـم رسـمی      اژانـد البـد مـی دونـی کـه     کارگاه رو هم 

ــاالن هفــت هشــت مــاهی میشــه؛ ؛یــاره بســتهب ــا ب کــو جــاي بریــده ،کنــاره اون
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ــه  ــیگن؛درخــت هایک ــدا    م ــین، خ ــرخ ماش ــه چ ــغ از رد ی ــاال دری ــا ح ــار ت از به

.سرشاهده که همه اش یاوه اس، حرف مفته

کــه کاســه اي خــاطرم جمــع شــداالن ؛پــس بگــو:و بــه ســروین ادامــه دادر

ایـن همـه   یـه جـا   تمـوم عمـرم   ،تـا نـوبره  کار، کـار ایـن چنـد    . زیر نیم کاسه اس

هرکــی تــا حــاال تــو اون اداره قــدم از قــدم برداشــته و کــاري ؛بــی عزتــی ندیــدم

راسـتی یـادم رفـت تـا     . اینـا دیگـه کـی هسـتن    ؛کرده انسان بوده و شرف داشـته 

. شتمحمد می شناسمیگم؛ناصري رو ؛بگم مسئول منم ورداشتن

.براي گفتن نداشتندترتیب کالم بهم خورده و حرفی 

ـ    را سرانجام سکوت گزنـده  و شکسـت کرامـت  ه حرفهـاي  عبـدل بـی توجـه ب

تـو ایــن چنــد وقتــی کــه  ؛برگشــته گفتــهمبــه آقــااومـده  تــازه اینــی کــه : گفـت 

ــدیم ــت  ؛اوم ــزارش پش ــزارشگ ــیگن   گ ــیم؛ م ــی کن ــت م ــی دریاف ــت کل درخ

وســکا گرفتــه توگــز، افــرا، خیــزراننفلــه شــده از ســرو، قطــور و قــد برافراشــته 

ـ  تـاغ تا شمشـاد،   حیـرت از ایـن همـه دد منشـی    ؛هیچـی رحـم نشـده   ه و ملـج ب

ــی ــنمم ــار   ؛ک ــه چک ــو و بقی ــی ت ــمیشــه بگ ــی کنی ــت  . دم ــرمی و وقاح ــی ش ب

.  هم حدي داره

کـدوم  چـرا نـامربوط میگـی و بـی ربـط مـی بـافی؛        كمـرد : آقام بهش گفتـه 

، چشــاتو بســتی و دهنتــو وا کــردي همــین جــوري  یبــی شــرمکــدوم بازرســی، 

ــی  ــودت داري میگ ــه خ ــراغی ازم    . واس ــرا س ــدم؟ چ ــن ندی ــه م ــدین ک ــی اوم ک
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نکنـه تـو   مـی بینـیم؛  نگرفتین؟ من و کس و کـارم جـز قاچـاقچی هـا کسـی رو ن     

پارسـال  . ه و نیسـت تـازه از اونـا هـم خبـري نبـود     هیبت قاچـاقچی هـا اومـدین؟    

ی، چنـان کنــده  یناچـاري باشـه چـه سـودجو    چـه از رو شـونو  ژانـدارمري پوسـت   

هرچـی گفتـی و بـرام نوشـتین از     . که حاال حاالها هـوس نمـی کـنن بیـان اینـورا     

... رو نشون بدینقطع شده ها دم بهتونه، اگه راست میگین بیاین جاي 

اون چی گفته؟ ؛دادهبهش چه جوابی ؛زنده باشه: گفتسروین 

مــی خــواي : ه و گفتــهجــان چــی مــی خواســتی بگــه تهدیــدش کــرد عمــه

مـی خـواي کـاري کنـی کـه بقیـه خـدمت تـو بفرسـتن          ؛االخون والخـون بشـی  

؛یـا هـوس کـردي بـازم دورتـر بـري      ؟بـاغ چهـار جنگل هـاي اونور دنیا کارکنی؟ 

بــا زنــدانت مــی کــردن؟... مســجد خراســان خوبــه؟ خــو بــود اول بســم اهــزار

ایـن نامـه   ن؛بنـدی حنـا ب نبـری تـا  نمـی کـنن   وناخراجتـ این کارایی که کـردین  

کـه  مـی کـنن  دادن تا حواست جمع کـارت باشـه تـا بعـد، دارن بررسـی     بهت رو 

ن و مفـت مـی فروشـن؛ شـما کجـا      کـن مـی  و قطـع  ريمتـر سی ايهدرختوقتی 

...، نامرد!چپق که می دونی چیه. هباباته سندرخت هایکه هم . کارید

ــه ــام گفت ــن  : آق ــاه م ــوق شــش م ــی حق ــاف یعن ــنکف ــه خســارت ای و رهم

پـول  سـال مـن نـوعی،    ه کـل مواجـب یـ   خسارتی که از بـیخ وارد نشـده؟   ؛می ده

ــی ن  ــه گفت ــی ک ــف درخت ــه  مینص ــه ب ــه برس ــه؛ چ ــدتاش ــدین و چن ــهیچن ی ک

!پاپوش که می دونی چیه. اینا همش بهونه اسمیگمبازم . نمیگی

www.takbook.com



192

ش بیـرون، مـی دونـی عمـو جریـان      نو انـداخت نیقـه شـوگرفت  ؛که گفتهاینو

ــ ــاالاز چــه ق ــا    یراره؟ ب ــت فشــار آوردن ت ــد وق ــون چن ــی ت ــیس قبل ــه رئ ــا ب ی ه

.آوردنشونخودتو از یاخراجش کردن و یکه آدم شون بشه چون نشد

فرقــی بــاهم نــدارین؛ همــه تــون ســاده ایــن، آقــام و بقیــه جنگلبانهــا شــما و

ــ  ــا ب ــه از ماجراه ــته ک ــن و ه درس ــر،دوری ــی خب ــارو ب ــو دزدي ه ــون جل ــا چ ام

مفــت خورهــا، واســه همــین تــا نیومــده ایــن شــین خارچشــممــی ؛گیــرینیمــ

. تعویض و تهدید و انتقالی امثال شماهابه شروع کردن

چنــد وقــت از کــه زرنــگ باشــین و بــا پیمانکــار جماعــت اگــه بــه نظــر مــن 

همکـاري کنیـد؛ بــی اینکـه کســی از    ؛پیـدا میشــه فــوج فـوج  دیگـه سروکلشـون   

ــو روغنــه، اونوقــت مطمــئن باشــین       ــون تــون اساســی ت کــارتون ســر در بیــاره ن

آش نخـورده و  کـه  مثـل حـاال   براتـون میـذارن کنـار، نـه     یه چیزي بی برو برگرد 

. این و سرتونم بی کالهدهن سوخته 

ــتادن    ــده وایس ــیش اوم ــه پ ــاعی ک ــن اوض ــا ای ــوب ــه     جل ــایی ب ــین کس همچ

از ایـن واضـح تــر کـه بــه جـاي اجـر و مــزد بیشـتر هیچــی       . ح تـون نیســت صـال 

تمــوم ایــن ســالها شــما و آقــام بیشــتر لــج . نشــده جریمــه و تــوبیخ هــم شــدین

.بازي کردین تا انجام وظیفه، لج بازي هایی که به ضرر ماها بوده

یــه نگــاه بــه بچــه هــات بنــداز؛ چــه گنــاهی کــردن کــه شــدن بچــه ي ایــن  

ــه درس خ ــه، از ی ــه   خون ــدن معمــولی هــم غافــل و محــرومن چــرا نبایســت ی ون
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مــدرك شــش ابتــدایی داشــته باشــن؛ یعنــی از تخــم جــن هایــه الیــاس و عــادل 

هــم کمتــرن؟ اینــا همــش درد و مرضــه کــه گریبــان گیرمــون شــده و قــرارم ... و

. نیست حاال حاالها ولمون کنه

ــت   ــد و گف ــدل پری ــه عب ــت ب ــه؛  : کرام ــه ام درد نکن ــت نن ــاهدس ــاال از نگ ح

ــه پســر، نمــی زنــی درســت حــرف چــرا ســگ هــم شــدیم؟ جنابعــالی  رو هــم ب

تـو تـا   یـادت داده؟  کـی ون یعنـی چـی؟ اینـارو   مـ یه چیزي بنـدازن جلو ریزیم تا 

ــب         ــه ات جن ــار نن ــی داد و از کن ــیر م ــو ش ــت ب ــیش دهن ــت پ ــد وق ــین چن هم

نمـی خــوردي؛ حــاال چطــور شــد واســه مــن یهــو آدم شــدي و نطــق مــی کنــی؛  

.احتاونم با این وق

. کافیـه صداشـون دورگـه بشـه؛ تـا بـل بـل بکـنن        : رو به سروین کرد و گفـت 

دنبـال محمـد مـی فرسـتم ببـین کـی       ؛ایـن چـی بگـم   ه آخه من ب... فکرمی کنن

آخه بگو تو سر پیازي یا ته پیاز، واسه خودش نظر میده؟ . دامی

همون قـد کـه تـو رفتـی و دانشـمند شـدي؛ واسـه بابـات و یـه ایـل کفایـت             

اومـد کـه   هـام اگـه محمـد با  . بـذار بزغالـه هـاي مـن بـی سـواد بمـونن       . می کنه

میـرم تـا آخـرش، چـی فکرکـردن یعنـی ایـن       و هیچ، نیومد خودم راهـی میشـم   

قدر بلبشو و اوضاع خرابه؟ 

حاال که اومدي بمـون مـن بـرم یـا بـرو آقـاتو بفرسـت واسـه صـالح          عقل کل 

. و مشورت
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عذر بیاره و بگه آره اوضاع بلبشو خواست از طرف پدرسري تکون داد و عبدل 

سپیده ؛سروین بهش توپید و نذاشت حرف بزنهکه رو ول بکنه و نمی تونه اونجا

. نزده راهیش کردند تا هرچه زودتر تکلیفشون معلوم شه

ــدل  ــتن عب ــع رف ــتموق ــم   : گف ــردن ه ــام پســغام آوردن ب ــا دوره و پیغ راهه

یعنـی همـونی  ؛دا شـب نیومـد  این باشه کـه اگـه آقـام تـا فـر     ه مشکل، قرارمون ب

عمـو دیشـب اعصـابتون یهـو ضـعیف شـد       .منتظـر نباشـین  فعـال که من گفتم و 

مــن گفــتم همکــاري . و فشــارتون افتــاد و بــی بــی هــم نذاشــت تــا حرفمــو بــزنم

براتـون مـی ذارن کنـار    چیـزي  کنید نه رو هم بـه ریـزین بعـدش هـم گفـتم یـه       

ــردین    ــه تعبیرک ــور دیگ ــد یج ــه قص ــما ب ــا ش ــال. ام ــه           بهرح ــه ی ــت ک ــد نیس ب

. کم فکر کنید

ـ   ؛با اینکـه سـاده دل و بـی غـل و غـش بـودن       : فراسـت گفـت  ه امـا سـروین ب

ــو ــی چقــدر دوپســرجان ت ــی زن ــو حــرف م ــرار     ؛پهل ــاتو داري تک ــازم کــه حرف ب

مــی کنــی؛ خــو نیســت تــو کــار بزرگترهــا ســرك بکشــی و بــدتر از اون نظــر   

. یمبگو منتظر؛رو بدهبرو پیغام مابدي؛

ــرو  ــغ ــ   نوهم ــه ب ــاروغ و بغچ ــوار، س ــرریزترش استرس ــد و پس ه روز محم

ــرادرش ر .دســت سررســیدند وســروین از ســوغاتی هــا تشــکرکرده و ســراغ زن ب

ـ   ؛رو هـم مـی آوردي  کـاش ریحانـه و بچـه هـا    اي: گرفت و گفت ه صـد رحمـت ب

. دلمون پوسیدگید تو این هیرو بیرنمی؛این بچه که همراهت شده
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ــن: بــه ننــه ســاري جــوا دادمحمــد رو  مچــه دل خوشــی داره خواهرمــا، ای

راسـتش اوضـاعمون قاراشمیشـه،    ؛ي پسـرا اومـده منتـی نـداره    که اومده بـه هـوا  

...خو مادرجان شما چطورین؟

ــا بــی صــبري و کــم حوصــلگی  کرامــت تعارفــات کــه تمــوم شــد؛  : پرســیدب

ــانی شــنیدي؛  ــی کــه از پســت ب ــزديخزعبالت ــنم کــر حدســم ن ــار م دن؟ کــه ب

راســتی ایــن پســرت چقــدر پــررو شــده؛ چــه ؛خــوردن و تهدیــدم کــردنمــو حق

؟از کی یاد میگیره! زد می ییحرفها

ایــن نــابخرد : اونــا جــوا دادرو بــه احتــرام خــواهر و ننــه ســاريه محمــد بــ

ه پــاك شــده آتــیش بیــار معرکــه، یــ؛خیلــی روش زیــاد شــده درمونــده ام کــرده

ــم  ــهروز به ــته  میگ ــو بازنشس ــا خودت ــهر، روز   بی ــریم ش ــه همیشــه ب ــن و واس ک

د کــه شــب و روز آســایش و از خــودت و امگــه چقــدر گیــرت میــمیگــه؛بعــدش 

رن و دو ابابـا همـین دور و بـرام لـک و لـک کنـی مواجبتـو میـ        ؛ماها سلب کردي

روزي ده فرســـخ راه وخودتـــو بیخـــودي آزار میـــدي؛دســتی بهـــت مـــی دن 

کتــک بشــنفی و تــا کــی مــی خــواي فحــش و فضــیحت؛میــري کــه چــی بشــه

...نمی خورهی بریجاه نترس ب؛بذار ببرن و بِبرن.بخوري

االن ده . خالصــه تــا دلتــون بخــواد از ایــن چرنــدیات بــرام ســرهم مــی کنــه 

ــدارم ؛گوشــام از بــس تیــز شــدن سرســام گــرفتم ؛روزه کــه خــوا و خــوراك ن

. همه چی رو صداي اره می شنوم
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ـ      یـه بـار سرمریضـی    ؛مـی زنـه  جـونم غـر  ه مادرشم لنگـه خودشـه، یـه ریـز ب

خطـا کـردیم و بـردیمش اونـورتر ماسـال، بـی جنبـه حـاال        شاهدخت هـا یکی از 

ــائینتر راضــی ــهاز رشــت پ ــدگی کن ــرّه  ؛نمیشــه زن ــه کرورک ــا ی ــو ب بگــو آخــه ت

گــیس هــاش ســفید شــده تــازه چارقــد رنگــی ؛میشــییمرکــز نشــین بشــی چــ

ــه  ــی کن ــوس م ــذریم. ه ــو  ؛ بگ ــه ط ــم ی ــی زن ــرف م ــه ح ــا ک ــمیرااز این ؛ی میش

اونقـدر بـره بـاال تـا سـقط شـم و       امیـدوارم  فشارت میره بـاال،  میگنچه می دونم 

. از دست شون بریدم؛ خسته شدم.جونم درآد

قــول ه حــاال هــی بگــو تــا بــ: گفــت و ادامــه داد...خــواهرش چنــدبار اســتغفرا

.از پا بیفتییه طوریت شه و خودت خداي ناکرده 

ــد ــدا از ز: محم ــت بشــنوهخ ــ؛بون ــه ام، چشــم  ه ب ــرده کالف ــون هرچــی م ج

ــی ــت ســفید م ــت گف ــوهر آبجی ــات صــالح و مشــورت  ش ــی خــواد باه ــه؛م کن

ریــش ه نگــاه بــببــین؟ جلــدي بــرو تــا ســقط نشــدن؛ تــو رو خــدا حــرف زدنشــو

.صالح و مشورت نیاز دارمه اون منم که بین؛سفیدم نکن

شـده خزیـده بـودن    همه یـه گوشـه کنـار بخـاري تـازه علـم       ارمغانا و هپسر

ــا حــرف محمــد زدن زیرخنــده و پســرش حــرف باباشــو تکرارکــرد و    کــه یهــو ب

ــت ــ  : گف ــه ریش ــداره میگ ــش ن ــام ری ــفیدمآق ــودش   هس ــه خ ــزي واس ــه چی ، ی

.داره میگه ها

.رو ساکت کردسروین لبخند تلخی زد و بچه ها
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مـون مـرهم بـذاري یـا یـه سـره       بس کن مرد اومـدي رو زخـم  : کرامت گفت

ــی ــو داغ بکن ــدل   ؛دلمون ــون رد و ب ــایی کــه بینت ــا ســئوال و جوابه ــنم ب بگــو ببی

تـوفیري بــه حــالمون  شـده جــاي امیـدواري مــی بینـی؟ یعنــی سراغشـون بــریم     

ــه ــولتی رو   میکن ــده، ص ــیس جدی ــا رئ ــن باب ــود ای ــیگم؛؟ از خ ــف م ــب تکلی کس

فکرکـردي اگـه دسـتمون خـالی تـر از اینـی       ؛طـوري کـه نمیشـه   همـین ؟نکنیم

فکرمیکنـی  ؛جلـو چشـاتم اوضـاعمو ببـین    ؛داسـرمون میـ  ه بشه چی بـ که هست 

تـا مشـت گنـدم و جـو میشـه بـدون       تـا بـز، یـه مـاده گـاو، چـار      هفـت  با شـش  

میگـه بـرم و   شـیطونه مونی داد؛و سـیر جماعـت ر ا ایـن بـی خبـر  خـدا  مواجب از

.بزنم و ناکارش کنم؛دارم میشههرکی جلو

ــت   ــرد و گف ــه ســاري حــرف پسرشــو قطــع ک ــه      طونشــی: نن ــی کن ــط م ه غل

ـ ؛درسـت نمیشـه  کـار کـه  بـا زور ؛کـن ش لعنتمیگه؛  زور باشـه کـه تـا بـوده و     ه ب

.یه لقمه چربت میکنن؛هست

بـرو حقتـو بگیـر امـا از راهـش، محمـد جـان        مـیگم؛ پریشب بهت گفـتم بـاز   

حرفتــون خریــدار داره کــه راهــی بشــین میکنـی هســتم ننــه، اگــه فکــر ام بـا تــو 

ــه  ــرهدیــگ صــبرتون ســربیخــودي . چنــد صــباح دیگــه هــم صــبرکنید وگرن ؛ن

ــد  ــل کنی ــال تحم ــون؛ اص ــسراغش ــرینه ــوره در ؛م ن ــه از ک ــریناگ ــه ؛ب فاتح

بـاالخره یـه بخـور نمیـري هسـت سـرکنید و مثـل سـابق         ؛سه اهمه مون خونـد 

؛محمـد جـان توکـه مرکبـت براهـه     . داپشت هم باشین تا ببینـیم چـی پـیش میـ    
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نتونســتی هــم راهتــو کوتــاه کــن و ؛چــه هــاش تندتنــد ســربزنخــواهرت و به بــ

.نمونیدبی خبرتا از هم دیگه ؛پیغام بده

تـون سرسـوزن   اگـه رفـتن  : گفـت صـحه گذاشـت و   حرفهـاي ننـه   به سروین 

؛امـا چشـم مـن یکـی هـم آ نمـی خـوره       ؛همین فردا راهـی بشـین  ؛نتیجه بده

؛ پـیش نمـی بـرین   واضـحه کـه کـاري از   ؛میگـین کـه حرف و حـدیث هـا   با این 

وقـت  داشـتی و مـی رفتـین سـراغش، اون    کاش از جـاي بـاش ناصـري خبـر    اي

درسته؟. ین که جریان از چه قرارهمی شدبیشتر ملتفت 

چـرا حـرف نسـیه مـی زنـی؟ حـاال تـو        ؛نه درسـت نیسـت  : کرامت جوا داد

این هـاگیر واگیـر ناصـري چنـد منـه؟ خودمـون چشـم و گـوش داریـم و ذره اي          

جونمــون، اون از بــرادراي ه عــین خــوره هــا افتــادن بــعقــل، نمــی بینــی چطــور

تـا مـارو نکشـن    اینـا  . ایـنم از عبـدل شـازده ایـن آقـا     ؛من که آواره شـون کـردن  

.نیستنمون کنول

ژانـدارم هـام یـا    ؛کـس و نـداریم  قبول کـن بـی پنـاهیم و هـیچ    : گفتمحمد

ـ   یجاه مثل ما راه ب ی بـا اینـا   یگنـده هاشـون یجـورا   خـواهر، قـول  ه ی نـدارن یـا ب

ــر   ــوان از اوام ــم بخ ــا ه ــراهن، اون ــور           هم ــم جورواج ــدتا اس ــا ص ــنن ب ــدول ک ع

یـــه عمرکـــوري مـــون دادن و. مـــی فرســـتن شـــون اونـــور مملکـــت تبعیـــد

خودشــون فکــر مــی کــنن ؛اســم پیمانکــار غــالبمون کــردنه رو بــچی هــاقاچــاق

.هدارزرنگن و بقیه پشت گوششون خز
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از قــدیم و نــدیم تــاراج . کــه مــا داریــمنــه حضــرت عباســی ایــنم شــد کــار 

.فقط گردنه براش عوض می شن؛جنگل بوده و هست

ــن حرف: کرامــت گفــت ــای ــد؛رو ول کــناه ــوام  اگفتــی ژان ــاد یکــی از اق رم ی

بنــده خــدا رو چنــد ؛بــا خــود مــنم یــه نســبت دوري دارهالبتــه ؛لیــاس افتــادما

ساشــو وزیــادي حالیشــه و خــط رمــیگن؛وقــت پیشــا از کــار بــی کــارش کــردن

بهــش اگــه صــبح هســتی بیــا یــه ســر.واســه همــین اخــراج شــده؛نمــی خونــده

ي؟اهان چطوره؟ می. کنیمبیمشورتیه مبزنیم و با اون

بعــد یــه مــدت تونســتن اون شــب بــا خیــال  بکــري بــود چــونفکــراظــاهر

.راحت بخوابن

ــرد   ــون ک ــروین راهیش ــزده س ــا ن ــودن . آفت ــادي ب ــده آب ــر نش ــاس ؛ظه الی

شـون زدود و از بـیخ پیـدا    خسـتگی راه رو از زعفرونـی  زبـون و نبـات   با گل گـاو 

ــ   ــد و ب ــف ش ــاجرا متاس ــردن م ــاتوق   ه ک ــی پ ــوانکی رو راه ــت ج ــته کرام خواس

؛مــوي خــوش بــرورو، شــق و رق وارد شــدنکشــید و ســپیدطــولی . کــرداســتوار

.فشردیند؛خود بیاه آنگونه که بوداد و دست خسران دیده ها ریسالم

تـه دلشـون هـردو بـه یـک      ؛ رنج کشیده ها گویـا از درمانـدگی رهیـده بـودن    

.شدنمیزان و مشابهت خوشحال 

ــتوار  ــبالاس ــا ق ــه چیزه ــاس ی ــود ویاز الی ــنیده ب ــیی ش ــی ل ــام خواســت ت

رم سـرد و گـرم چشـیده    اژرف نگـري ژانـد  . کـنن بمـاجرا رو بـراش ریـز    خودشون 
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صــحبت هــاتون : دلشــاد کــرد و گفــتوبــیش از پــیش جنگلبانهــا ر؛بــاالن دیــده

د؟ امتین، از دست من چه کاري برمی

د ا، از دسـت مـن چـه کـاري برمیـ     کالمـت بـا شـکر   عمـو پسـر : الیاس گفـت 

تـو  ؛کـنن بنـه روبـاه کـه مکـر    ؛بـدرن اینا نه مثل تـو گـرگن کـه    ! که نشد حرف 

ــردن   ــه رو ک ــوت واس ــو درت ــه  اون دل ت ــو ک ــودت بگ ــو ؛چــی داريخ هرچــی ت

بخــواد بــا اره یــه ؛از کرامــت قلچمــاق ترکــه نــداریم. ریــز بیــرونه چنتــه داري بــ

چـه  ؛خفـا ده روز کـار مـی بـره    نتـرس بگـو تـو   ؛درخت بیست متري قطـع کنـه  

.ده بگو تا قاتی نکردم. برسه صدها اصله که پاشون نوشتن

ــر ــتوار زدن زی ــده و اس ــتخن ــر: گف ــاده   پ ــاقی نیفت ــه اتف ــحه ک و دو      واض

حقیقــت داشـت کــار مـیگن اگــه همچـون قصــه اي هـم کــه   بهـم زنــی میکـنن؛   

در اگـه سـر  . مخلـص کـالم اینکـه بایـد بیشـتر بدونیـد      ؛باشـه هنمی تونمون رفقا

.کنیدبی تونید کندزشون رو ویران م؛ بیارید

ــو حــرف اســتوار و گفــت   ــد ت ــازم پری ــده خــداها  : الیــاس ب ــن بن ــانگیر ای جه

چــرا . ورتــرشــونو بکشــن و برگــردن چهــار فرســخ اون بایســتی غــرو نشــده راه

.کندز دیگه چیه؟ کندز کندز می کنهواضح حرف نمی زنی؛ 

ــوا داد ــذار : ج ــی ب ــار باش ــزنم عط ــو ب ــی دژ ؛حرفم ــدز یعن ــه، از کن و قلع

کسـی رو جـاي خودتـون    ؛ی میشـه یـ د کـه داره یـه خبرا  اظواهر کار اینجور برمیـ 

ــون و حرف   ــرین اداره ت ــاهم ب ــذارین و ب ــب ــدرو درتونواه ــی  .رو بزنی ــذارین کس ن
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دلیـل بیـارین و ثابـت کنیـد کـه کـار شـما حفاظتـه نـه انـداختن و           ؛واسطه شـه 

ــروختن ــاال ؛ف ــادي و ده ب ــن آب ــالی ای ــی یاز اه ــه م ــهادی ک ــنتون استش یهشناس

. براتـون پـاپوش دوخـتن تـا خرابتـون کـنن      معلومـه  ؛تهیه کنید و دستتون باشـه 

نخالـه همـه جـا    ؛هیچوقـت قطـع امیـد نکـن    هـاش آقا از پاسگاه و ژاندارممحمد

اســه اش، کمثــل رئــیس مــن کــه نونمــو بریــد و خــدا هــم گذاشــت تــو ؛هســت

. ن کمک تونامیسفارش الزم نیست تا حاال اومدن و بازم

راســت میگــه : الیــاس پشــت بنــد صــحبت هــاي دلگــرم کننــده اســتوارگفت 

مــن خــودم حــاال وقــت شوشــکه از رو بســتن نیســت؛ فعــال دســت نگــه داریــن؛ 

ـ      .تهیـه مـی کـنم   دوتون استشهاد براي هر خاکـه،  ه طـال کـه پاکـه چـه منـتش ب

ــب  ــره و مواج ــد   جی ــی گیری ــاالخره م ــم ب ــون رو ه ــد ؛ت ــن فکرکنی ــه داری ک

مـن خـاطرم جمعـه و مطمئـنم کـه یـه جـاي کـار اشـتباه          ؛نمی کنـی پس انداز 

مـا کرامـت  . شـب نخـورین  تـا بـه   و راهـی شـین   یا علی  بگـین  خو دیگه . شده

.نذارینبی خبررو

. با دلی آکنده از امید راهی شدند

* * *
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تــو رنــج و ســختی کــه متوجــه شــون بــود ســهیم شــدم و  پــاي اونــا ه بــپــا

کـه یکـی از روزهـا    تـا ؛ا از پی هـم بـا تـأنی مـی گذشـتن     هانتظار، روزه نشستم ب

بعـد چنـد وقـت    احمـد  اومد و بقیه مـاجرا رو اینطـور تعریـف کـرد کـه      خبرچین

ــده و    ــارش اوم ــس و ک ــدن ک ــه دی ــرد واس ــحال ک ــه رو خوش ــگ    .ههم ــی درن ب

.           گفته هاشو با قلمم بهم آمیختم تا دوباره به سرش نزنه؛ بذاره بره

پسـرم چـرا دیـر بـه دیـر سـر مـی زنیـد؛         : از تـه تغـاریش پرسـید   ننه سـاري  

بهمـن و بچـه هـاش قصـد نداشـتن تـا بیـان؟        ؛چـرا تنهـا اومـدي   حاال که اومدي 

همـش کـه مـن    ؟ چطـوره کـار و بـارتون  حالشون خوبـه؟ اوضـاع تـون رو براهـه؟     

.ننه دلم پوسیدتعریف کن حرف زدم؛ 

وسـت دارم تنـد تنـد پـیش تـون بیـام؛ ولـی        من یکی کـه د : احمد جوا داد

اونجــا کــه هســتی آدم اختیــار خودشــو دیگــه نــداره؛ واقعــا دســت  ! مگــه میشــه

از صـبح کلـه سـحر    . رو بـا اینجـا یکـی نبیـنن    شـهر  زنـدگی تـو  . خودمون نیست

تمــومی کــار؛ مگــه دنبـال یــه لقمــه نـون بایســتی همــش بـدویی   تـا خــود شــب  

میکنـی و       یـه وقـت چشـم وا    ، ه اسکالهـت پـس معرکـ   هـم  بخواي نجنبـی  . داره

ــتن   ــدن و ازت گذش ــا اوم ــی رقب ــی بین ــه       . م ــماها غبط ــه ش ــاهی ب زن داداش گ

می خورم؛ زنـدگی تـو جنگـل لطـف دیگـه اي داره؛ کـار تـو مزرعـه درسـته کـه           

سخته ولی کسی که دنبالـت نکـرده؛ بـا آرامـش و خیـالی آسـوده خـاك و زیـر و         

. دروش کنرو کن؛ بکار، وجین کن و سر فرصتم
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پسـرخاله الالیـی بلـدي چـرا خوابـت نمـی بـره؟ چـه اصـراري          : سروین گفت

بود که یهو قید همچـی رو بزنیـد تـا دلتـون اینجـا و جسـمتون سـرگردان اونجـا         

ــودن ســرباز زدیــن؛ دور از جونتــون انگــار مــادیون    باشــه؛ بیخــودي از دور هــم ب

یـه وقتهـا غبطـه    حاالم طوري نشـده؛ برگـردین بـه اصـل تـون تـا      . گازتون گرفت

و حسرت نخورین؛ داشـتن چهـار تـا گوسـفند، یـه آلونـک بـا شـنیدن بانـگ زاغ          

. و کالغ این همه حسرت و شش و بش نداره

ــت  ــر داد و گف ــده اي س ــد خن ــه آ      : احم ــده؛ کســی ک ــه ش ــه ک ــاال کاری ح

یــه  . لولــه کشــی بخــوره؛ زنــدگی کــردن تــو غیــر شــهر دیگــه بــراش معنــا نــداره

ــی   ــوس م ــط ه ــا فق ــسوقت ــی و ب ــاري  . کن ــه ج ــه حکیم زن داداش زار و زندگی

خودتــو بیــا ببــین؛ غیبــتش نشــه؛ بــه گوشــش هــم نرســه؛ انگــار صــد ســاله کــه 

شهریه، اسمشو عـوض کـرده گذاشـته گلنـاز، تـا بـه اون اسـم صـداش نکـنن نـه           

رو بر می گردونه؛ نه جوا میده؛ بچـه آخـري شـو بـا چـه دبدبـه کبکبـه اي تـو         

بــه بهمــن گفتــه بــود دیگــه کســی تــو خونــه بچــه پــس  . زایشــگاه بــه دنیــا آورد

واسـه یـه الـف بچـه کاسـه کـوزه اي خریـدن کـه نگـو،          ... نمی ندازه؛ قباحت داره

ــمونی  ــیگن سیس ــش م ــم،       . به ــه بگ ــتش زمان ــه و کلف ــی خواب ــر م ــگ ظه ــا لن ت

. قهوه شو تو رختخوا به خوردش میده

ذق       گلنــاز خــانم گــال بــه روتــون توالــت فرنگــی نباشــه پاهــاش ذق        

ــیگم؛          ــا رو م ــن گرده ــین؛ ای ــش میگ ــی به ــو چ ــه نگ ــم ک ــه؛ دك و پوزش میکن
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عــین ســفیدا و زاموســکه مــی مونــه؛ تــا از اونــا بــه ســک و صــورتش نمالــه از  

.            بگذریم. اتاقش بیرون نمیاد

ــه داد   ــرد و ادام ــت ک ــه کرام ــا  : رو ب ــتی داداش ب ــار راس ــن ک ــدي بهم جدی

ــردیم  ــامون  شــروع ک ــه پ ــه بعــد ی ــن ب ــامون هشــهراز ای ــه پ ــا، ینهمــی نزدیکی

. کار کنیما بايو بیایول بکنتو کارکاشکی بشه 

نــون و آبــدار چیــه کــه مــی خــواین شــروع حــاال ایــن کــار: ســروین پرســید

بقی تو شهرتون؟نیمی اینجا وسط جنگل و ما. کنید

همــین روزهــا ؛ی رو اجــاره کــردیمیارگــاه ده بــاالک،چــو بــري: جــوا داد

قـراره چنـد تـا دسـتگاه و ماشـین آالت هـم اضـافه کنـیم؛ بـا          .ش می نـدازیم راه

.تشکیالت پیمانکارهاي قبلی کلی توفیر داره

و تـو فضـاي تاریـک کلبـه سـعی مـی کــرد       مـی شـد  کرامـت سـرخ و سـفید    

؛مـی خواسـت از صـحبت هـاي اسـتوار چیـزي بـروز نـده        ؛کسی چهره شو نبینـه 

. ون بگیره و دم نزنهنبود خفه خاما قرار

آهـاي غریبـه دیـدار و اسـتراحت     : گفـت کاسـه صـبرش لبریـز شـد و    عاقبـت  

از کلبـه مـن آس و پـاس کـه مـی خـواد تـا        ؛ کافیه، قبل از اینکه پرده دري بشـه 

ــرش  ــر عم ــاتو          آخ ــول حرف ــا گ ــرون، م ــزن بی ــه؛ ب ــدگی کن ــی زن ــین ریخت هم

اهـاش بـه ذق ذق   سروین هـم قـرار نیسـت اسمشـو عـوض کنـه و پ      ؛نمی خوریم

. بیفته؛ نیازي هم به کلفت و گرد و زاموسقه نداره
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سـنگ و  شـده بـا   جماعـت چـه غریبـه چـه آشـنا،     قاچـاقچی تا زنده ام جلـو 

عبـدل یـه چیزایـی بلغـور     . اینو خو تـو گـوش هـاتون فـرو کنیـد     درمیام؛کلوخ 

می کرد و می خواست قلمبـه بـارم بکنـه پـس بگـو حرفهـاي کـی بـود؛ خالصـه          

مــال کســیه کــه کــه بــه نظــرت اخــی میــاد ایــن کلبــه . همــه از دم کورخونــدین

ــال ما    ــد و امث ــن و محم ــه، م ــاش از راه کشمکش ــه ه ــون زن و بچ ــان ــر ه حاض

ـ .خودمونـو بفروشـیم  ال تـو  تو و امثـ نیستیم مثل  وضـعیت و معـاش خـو   ایـن ه ب

. و حسرت زندگیه سگی شما ها رو نداریمگرفتیم 

.درمیونی بکنهکسی جرأت نداشت پا

عشـق و  اینجـا واسـه کـارکردن نمونـدم ایـن ایسـتادن       : کنان ادامـه داد فریاد

واسـه خیـرات   بردبـار و مسـالمت جـو چیـزي     مـن  از ه، نـ معالقه و وجدان بیـدار 

. از من دیگه گذشته که واسۀ عافیت فردام بیامو سازش بکنم؛باقی نمونده

فاظــت از جنگــل، آگــاه از تعصــب و حساســیت بــرادرش نســبت بــه حاحمــد 

متعجــب از ؛کنــهببــود امــا نــه بــدین حــد کــه شــبانه اونــو از خونــه اش بیــرون  

ــبــرادر رفتــار  چــی ســاري بگــه مطمئــنم ننــه هــر: مــادرش کــرد و گفــته رو ب

مگـه  .درسـت نیسـت  هـیچ رقـم   ؛اما نیمه شـب وسـط جنگـل رهـا بشـم     ؛درسته

خــو . مــن چــی گفــتم؟ داشــتم بــه زن داداش کــار جدیــدمو توضــیح مــی دادم

ایـن وقـت شـب شـکارچی رو بـا یـال و       ؛بگه کجاي حرفم بد بـود تـا مـنم بـدونم    

.منچه برسه ؛کوپالش بیرون نمی کنن و پناه میدن
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ــت    ــه بــا احتیــاط گف ــده آش نخــورده و دهــن   بــرادرت عصــبا : نن نیه، ش

ــا درخــت  ؛ســوخته چنــد وقتــه ؛بنــدازيهمــون هــاي کــه بهــت مجــوز دادن ت

. شو واسه گناه نکرده اش بریدنجیره و مواجب

.با اشاره سروین، احمد سکوت کرد تا غائله بخوابه

هنـوز از مشـاجره   ؛صبح کلـه سـحر بـه بهونـه سرکشـی کلبـه رو تـرك کـرد        

ــود    ــل ب ــر و مستأص ــب پک ــن    ح؛دیش ــرادراش بش ــه روزي ب ــی زد ک ــم نم دس

.تاراج جنگل بزننه پیمانکار و مانند قبلی ها مقابل چشمان او دست ب

ـ          نظـرش  ه حس مقابلـه و شـاید هـم انتقـام از تخریـب گـران جنگـل اینبـار ب

مواجهـه بـا کـس و کـار خـودش رو حتـی یـه        ؛چقدر سخت و دشـوار مـی اومـد   

ـ بالفاصـله ذهـ  ؛تصـور بکنـه  لحظه هم نمی تونست  کـه بـا محمـد    ه افکـاري نش ب

. شدمعطوف ؛داشتنراه برگشت راجع به نقشه هاي جهانگیرتو

بــه ی و مشــورت رفتــه و تــه یــه نشســت و برخاســت آشــکارایبــراي راهنمــا

ــ  ــه و ب ــودن    ه مقابل ــده ب ــب ش ــا ترغی ــاقچی ه ــدن دژ قاچ ــودش کوبی ــول خ . ق

ـ  بـود کـه محمـد    درختـی تکیـه داده و غـرق افکـار درهـم و ناسـازش       ه بی رمق ب

ــید ــه چــی    ؛ سررس ــاه هم ــاتی کوت ــراي لحظ ــم ب ــدن ه ــا دی ــت  ب ــون رف از یادش

.کردندخلوتي نوشیدن چايبه هوا،گوشه اي دنجو

گفــتن رفتــی سرکشــی، مــی بینــی ؛تــون میــامکلبــهدارم از : محمــد گفــت

.راستی چشمت روشن؛کردمت کشیدم و پیداکه بو
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.ینمون چه گذشتبهت نگفتن دیشب ب؛روشنه نمی بینی: کرامت

. ابرو انداخت و سري تکان داده محمد گره ب

دیشــب بــا احمــد کــردم قیامــت، بــی وجــدانها کارگــاه ده : کرامــت ادامــه داد

.گفت مجوز گرفتیممی؛باالرو اجاره کردن

ایــن روزهــا پــاك قــاطی ؛خــو حــاال، فکــرم هــزار راه رفــت: محمــد گفــت

ــ  ــدم این ــاالخره نفهمی ــردي اخــوي، ب ــه میگــی ی ک ــا  ک جــاي خوشــحالی داره ی

.دیگه چته؛مجوز دارنهم برادراتن هم بنده خداها دلتنگی، 

ســاده اي بخــدا، مجــوز چــی رو دارن مثــل آدم : ی گفــتیکرامــت بــا ترشــرو

کـه  يهـا گردنـه بر ،کارکردن یا قطع بـی رویـه درختـاي نشـون دار، کـدوم یکـی      

جنگلبان اند؟حرف من ه میان و ب؛وقعی نمی ذارنهاکارشناسبه اعتراض

دارشـون باشـیم اولــش بـراق مـی شــن و     دم نـزنیم بـی غیرتـی کــردیم جلـو    

دســت آخــرهم انــگ دزدي مــی زنــن و مــی گیرنمــون بــه بــاد کتــک وبعــدش

قبـل از اینکـه بیـاي یـاد حرفهـاي اسـتوار افتـاده        . بی جیره مواجبمون می کـنن 

ــودم ــهــحرف؛ب ؛نیســتوندلمــون نشســت امــا راســت کــارم ه اش درســته کــه ب

. ن پائیناوسط این آشو یکی طوریش بشه مگه از کولمون می

.پاسخی نداشتتازه متوجه شده و محمد 

نمــدارش بــه يامبــا چشــصــنوبر؛از احمــد خبــري نبــود؛بــه کلبــه برگشــت

.کردود و ناله کنان شکایت ننه و مادرش راوماستقبالش 
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.شدهیکرامت پرسید چ

ـ وننه بچه ر پشـت سـرتو تـا خواسـت بـره      احمـد : آغـوش کشـید و گفـت   ه ب

ــده ســاكبــه ســروین گفــتم  . ســوغاتی هــا و پــولی کــه داده بــود بهــش پــس ب

.همین و بس

و داشـتم  رخو کـردي ننـه دسـت مریـزاد، مـنم همـین قصـد       : گفتکرامت 

بیـاي  راسـتش ترسـیدم یـه وقـت پشـتش در     ؛احترام شـما چیـزي نگفـتم   ه اما ب

. و بشم سنگ روي یخ

ننـه جـان، آقـا کرامـت، قبـول کنیـد کـه بـد         : سروین خشک و جـدي گفـت  

هرچـی ایـن چنـد    . بلکـه یـه مهمـون بـود    ؛اون دیگه بچه این خونه نبـود . کردید

ــبونه        ــه ش ــدتر از هم ــردي و ب ــارش ک ــرد نث ــی ک ــنگینی م ــت س ــو دل ــت ت وق

ننـه هـم سـنگ تمـوم گذاشـت و جلـو بچـه هـا آبـرو          ؛ کنیمی خواستی بیرونش

ـ از کجـا کوبیـده و   ؛واسش نذاشـت  آرزو واسـه ایـن طفلهـا و ماهـا چنـد      هـزار ه ب

ــ  همــه فــرق ســرش، منکــه طاقــت ایــن نتــا ســوغاتی آورده بــود کــه اونــم زدی

.ا رو بکنه دق می کنمهکاربی مهري رو ندارم و یکی باهام نصف این

یعنی حق با اون بود؟ کسی که رفته تو کار قاچاق؟ : کرامت گفت

ــرد و گفـــت  ــع کـ ــو قطـ ــروین حرفشـ ــ: سـ ــون بـ ــاق و     ه عمرمـ ــاي قاچـ پـ

مگـه  . دق مرگمـون کـردي  بـا ایـن وجـدانت   ؛قاچاقچی هاش تباه شـد و سـراومد  

.؟یک کالم، بد کردیدمی کنیبراشون حکم صادر که خالفی مرتکب شدن 
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محــق    عروســش روتــو دلــش ؛چیــزي نداشــت تــا بگــه؛ننــه هیچــی نگفــت

خــود ازریشــوي شهمــی دونســت و بــا جبهــه گیــري عجوالنــه اش عمــال پســرا 

.نده بودورنج

ــه    ــابی ب ــه و نای ــان رفت ــر جنگلب ــه محق ــان رزق و روزي رو از کلب گذشــت زم

بار آورده و چون چو خط کاسـبان لبـا لـب گشـته بـود؛ روي رفـتن بـه آبـادي         

. رو نداشت

کــه بــا تــوبره اي الیــه الیــه بســان پوســت ســخت تنــان بــا  پــس انــداز ننــه

ــه گــر  ــود؛ غیــراز مجموعــه عملکــردي خنثــی و دیرگشــا مــدام ب دنش آویختــه ب

ــه ســال گشــوده     ــا ســرتنگش دم ب ــه، ســببی نداشــت ت مناســبت هــاي ســه گان

شود؛ مگر تولد نوزادي از کس وکـار نزدیـک یـا شـروع زنـدگی جـوانی کـه خـود         

ــوتی  ــا مــرگ فرت عاقبــت هــم کســی نفهمیــد کــه خاصــه  . تجــویز کــرده و نهایت

نجبـري چربیـد یـا    خرجی و خاکسترنشـینی ننـه از چـه منظـر حاصـل گشـت؛ ر      

. چه شد که سرذوق آمد

ی یـ دل مـو طال نیـز از سـویی بـه آن افـزون گشـت تـا       قرض زورکـی محمـد  

تـا بـراي   و بقیـه رفـت   بـا فـراغ بـال سـراغ الیـاس      ترگردد؛ لـذا  قرصبیش از پیش 

.دش، آذوقه و هله هوله ابتیاع کنیو غوره هامنزلبانوي کد

* * *
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بیسـت  ؛زهـر کـرد  ان راخـورد و مـذاق شـ   از آنچه براي نیـک سرشـتان رقـم    

. روزي میگذشت

ی راه انداختـه و تنـد و چـاالك    یکله متعارضـین پیـدا شـده و بـرو و بیـا     وسر

امـا  ؛مـدام در تکـاپو و قیـل و قـال، مـی رفتنـد و مـی آمدنـد        . بساط می چیدنـد 

او هـم  . نه جدلی بـود نـه خالفـی، هـیچ ناسـازگاري از آن جماعـت سـر نمـی زد        

بـه پاسـوزي از دار و درخـت جـان کنـده وگـاه و بـی گـاه حـر و          که عمـري را 

ــو  ــه و کــس جل ــودرزم راه انداخت ــاج و واج ؛دارش نب ــه ه ــش ب زیرخاکســتر و آت

آنهـا حظـه اي بـا   لبـه هـیچ بهانـه اي حاضـر نبـود      معرکه بعد آن می اندیشـید و  

ــا گــرم بگیــرو شــدهدمخــور ــازي هــا د ت یش مبــادا از راه دوســتی هــا و دغــل ب

.یندلطمه ب

بهتـره تـا ننـداختن و    مـی کنـه؛   جنگلـی بـه چشـمها اعتمـاد     : گفتبخود می

آدمیـزاده دیگـه یـه وقـت دیـدي سـحرت       ؛اشـون زل نزنـی  مچشخطا نکردن تـو 

... کردن

کـنج درختــی بلنـد شــاید کــه سـرو، دراز کشــیده و بــه بـاالترین بــرگ رنــگ     

ــااي باختــه  یــري چشــم هــاي ترشــده اش تــک بیتــی از غزلیــات مع زل زده و ب

:لب زمزمه می کردیاد داشت زیره رو که ب

اي سرو پاي بسته به آزادگی مناز   

ده امیآزاده منم که از همه عالم بر
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و یغماگران نسناس چنـدین روز و شـب یـک نفـس سـه اسـبه تاختـه و جـار        

ــ  ــال ش ــک ن وجنج ــرم نرم ــت  ن ــی رف ــودي م ــه خم ــتگان  ؛رو ب ــی از خس جمع

ــ    ــالنه ب ــالنه س ــیار، س ــار بس ــد ک ــآ بع ــت م ــدان ر ه خس ــتن می ــد رف ــه اقص ب

ــا جــا    ــی گذاشــتند ت ــد و احمــدها وا م ــه احم ــراق از جمل ــدگاران قب خــوش مان

. کرده ها براي هدم و ویرانی مهیا شوند

ننــد ادمــد تــا بتوه ی از تــک روزنــه اي بــیهمــه مترصــد آن بودنــد تــا کورســو

هفتــه اي نیــز . خمیرخشــک مبــدل ســازنده بــوجهانبــان رگوشــه اي از بهشــت 

ــت ــش زیــر ؛بگذش ــتر آت ــار خاکس ــا رو   انگ ــت ت آزرده دل شــود؛قصــد نداش

،محــض رســیدن محمــده درنــگ نکــرد و بــرسرگشــته، بــی قرارتــر از قبــل دیگــ

. راهی پاسگاه شدند

کارتون چیه؟چی می خواین؟ : پست پرسیدسرباز سر

.یم، اومدیم تا رئیس رو ببینیمهردو جنگلبان: محمد جوا داد

.عقب تر؛عقب تر وایستین؛حاال نمیشه: سرباز

.باید ایشون رو ببینیم؛کار واجب داریم: محمد

بریــد اون طــرف منتظــر داریــن رفــتن گشــت زنــی اگــه کــار؛نیســتن: ســرباز

...عقب تر؛براي ما مسئولیت داره؛ایستیننه اینجا . شیناب

.انتظــار نشســتنده جــاده بــه پاســگاه مشــرف بــغرولنــدي کردنــد و روبــروي 

ـ    سر آنـدو  اتفـاق همراهـانش سررسـید و بـا روي خـوش      ه ظهـر سـروان فربهـی ب
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ــرا ــذیرفته ب ــا  . حضــور پ ــیس پاســگاه هــم ب ــرئ ــد ت مثــل ش ااز پرســنلنچن

.اداره کل جنگلبانی تازه وارد بودندرئیس 

رئـیس  جنـا  : اصـل مطلـب  مـد و کرامـت رفـت سـر    اوتعارفات معمـول سـر  

لطفـا بفرماییـد   شـاید هـم گالیـه و پرسـش،     ،همـین ابتـدا قبـل از طـرح مشـکل     

مطالعه کردین یا نه؟رو پرونده ما دو نفرکه

. سردر نمیارم؛ میشه واضح تر بگین: رئیس

البتـه جسـارت مـی کـنم؛ امـا شـنیدم روسـا تـا پسـت شـونو تحویـل            : کرامت

ــرن ســراغ   ــا صــاف می ــوال از رو حســا و کت ــرن معم ــاي میگی ــده ه ــرپرون ب

اگــه راجــع بــه مــا مطلبــی نخونــدین؛ رخصــت بــدین یــه وقــت  . میو حجــهآمــد

چــون ممکنــه حــین صــحبتمون پرونــده هــاي مــا رو  . دیگــه مزاحمتــون بشــیم

خــوره و مــی تــو ذوقتــون اون وقــت مطمئــنم درجــا ! بخــواین کــه براتــون بیــارن

وا، ن قطعـا مـی مونـه بـی جـ     پاسـخ عرایضـمو  میـره و  خطـا  ه ذهنتون قطعـا بـ  

حاال متوجه قضیه شدین؟

ــت  ــدي زد و گفـ ــگاه لبخنـ ــیس پاسـ ــاران    : رئـ ــه همکـ ــه کـ ــاي مباهاتـ جـ

جنگلبانی ام اینقـدر فهـیم انـد و ذي شـعور، دریـغ و افسـوس کـه زودتـر از ایـن          

چـه کـنم   ، خجـل و شرمسـارم  بنـابراین  ؛نشده که شـما عزیـزان رو زیـارت بکـنم    

و سـامان دادن بـه اوضــاع   کـه تغییـر و تحـوالت بـین مـن و رئــیس قبلـی و سـر        

.اینجا وقت و انرژي بسیاري از من و همکارام گرفت
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گرچـه فراغـت الزم هنـوز هـم کـه هنـوزه       اما راجع به پرونده ها، عـرض کـنم   

از گشــت زنــی و حفاظــت از حــوزه اقــرار مــی کــنم کــه غیــرامــابرقــرار نشــده

رو اوقــات شــبانه یکــی دو مــاه اخیــرمتــون؛م نشــدنیو تمــواســتحفاظی مفــرح 

قــول شــما ه ویــژه بــه بــ، مــرور و بررســی پرونــده هــاي بــاز و بســته پاســگاهه بــ

. اختصاص دادمبرآمده ها و حجیم شده ها 

چـون از ابتـدا   ؛پس می بینیـد کـه نـه تـو ذوقـم خـورده و نـه شـگفت زده ام        

ـ      چیـزي نیسـت   .دقـت خونـدم  ه تا انتهاي پرونـده شـما دو عزیـز و آنسـوترها رو ب

متعارضــان و در نهایــت بــا ي، نــزاع و ضــر و شــتم جــز درگیــري پشــت درگیــر

واقعـا هرچـه تقـدیر    . تضرر و حق کشی اون هـم بـراي حفـظ ایـن موهبـت الهـی      

...و قدردانی بشید کمه

پس خیالمون راحت؟: کرامت لبخند تلخی زد و گفت

.راحت راحت: رئیس

تقریبــا همزمــان بــا اومــدن شــما رئــیس اداره مــا هــم عــوض شــد و  : کرامــت

ـ     . بنـدش شـروع کـرد بـه نامـه پراکنـی      پشت  ه گرچـه از روسـاي قبلـی خیـري ب

ــا پــیش از ایــن انصــافا روزگــار بــی دغدغــه اي  هگــزاف ندیــدیم امــا اگــ بگــیم ت

؛چشــمتون روز بــد نبینــه ایــن نــوبر از راه نرســیده؛داشــتیم مبالغــه نکــرده ایــم

ــو خــون خــودم غل   ــده و ت ــده و نشــناخته ســرماها رو بری ــردهنطــوندی ــون ک ؛م

.به گزارش کذبی که بهش دادنبنااونم ماه قطع جیره و مواجب شش 
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ــه اهــل  ؛مــی پرســید چــرا؟ عــرض مــی کــنم  ــه آتــش خــوریم ن چــون مــا ن

.جاش چنان سخت گیریم که اون سرش ناپیداه اخاذي، ب

راســتش مــن تــو ایــن چنــد وقــت جــز یکــی دو مــورد هیــزم کشــی  : رئــیس

؛ اسـتنباط  دریافـت نکـردم  اهالی ناچار منطقـه، هـیچ گزارشـی مبنـی بـر قاچـاق      

بســیار مــن از شــما بــا توجــه بــه خونــدن پرونــده هــاتون همــون طورکــه گفــتم 

.جاي هیچ شک و شبهه اي هم نیست. خوش بینانه و مثبته

واضــح و مبرهنـــه کـــه چـــرا بازدیـــد نکــرده و بـــی ادلـــه براتـــون حکـــم   

بــین . قصــد و نیتشــون زمــین خواریــه نــه حفاظــت از دار و درخــتن؛صــادرکرد

ــ خود ه مــون بمونــه اینــا خــوره زمــین دارن و تصــاحب ایــن اطــراف هــم صــرفا ب

.نمی تونه مستثنی باشه؛خاطر جنگل بودنش

ـ         . شماسـت حق بـا : محمد ه امـا اینـا هـم از آخـور مـی خـورن هـم از تـوبره، ب

چشــم خــودم بارهــا دیــدم پــاي درختهــاي ســالم و تنومنــد ســم مــی ریــزن تــا  

ایـن گونـه کـه عـرض کـردم از بـین       روخدا می دونه چنـد هـزار تـا   ؛خشک بشه

ــردن ــا چــه ســود سالهاســت کــه جلوشــون در. ب ــدیم و مقاومــت کــردیم ام ،اوم

خــودش آفتــا راه مــی داد ه نــدرت بــه زمینــی کــه بــ؛تــا کــه نیســتنیکــی دو

.االن شده صاف و صیقلی، عینهو کف دست

گلــه و شــکایت بســیار و دالمــون پرخــون، اگــه اجــازه  آقــاي رئــیس : کرامــت

از ، ظهـره و وقـت اسـتراحت شـما    سـر د مرخص می شـیم تـا بعـد، حـاال     بفرمایی
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کــالم آخــر اینکــه آیــا ؛طرفــی جــایز نیســت بیشــتر از ایــن تــرك پســت کنــیم 

؟ رسمی و قانونیه؟ فرمودینمجوز پیمانکار جدید رو مالحظه 

بـا شـماها لـذت بخشـه؛ صـحبت هایکـه       صـحبتی  هـم  ،مزاحمتیچه : سروان

امـا گرفتـاري هـا باعـث بـه تـاخیر افتـادنش        شـد؛ مـی بایستی بینمون رد و بدل 

ــازم بشــینیم و مفصــل ؛صــورت خــو شــد کــه اومــدین در هــر؛شــده الزمــه ب

بــی ثمــر بدونیــد اونقــدرام امــا رینرغبتــی نــدامــی دونــم میــل و ؛حــرف بــزنیم

ــه. نیســت ــا نشــه ایســتاد  جممکن ــاي این ــو سیاســت ه ــرد ل ــت رو گی ک و حقیق

کـه  کـرده بـار ثابـت   یکـی چنـدین و چنـد   ؛ عرصه اي که بـه مـن  منتج به نتیجه

ـ نـه تنهـا   قول شما مقاومت ه مبارزه و ب بلکـه بـه بیراهـه    ؛ی خـتم نمیشـه  یجـا ه ب

...با این وجود نباید تا آخر عرصه رو خالی کرد. هم کشیده میشه

راجــع بــه صــحت مجــوز پیمانکــار جدیــدي کــه اومــده پرســیدید؟ البتــه کــه 

؛لــه متاســفانه رســمی و قانونیــه   یــد مجــوز فرمایشــی، ب  یبفرما؛صــحت داره

جــز ایــن باشــه ؛مــی تــونن قلــع و قمــع بکــنن و ماهــا هــم فقــط نظــاره کنــیم 

چنانچــه گفــتم رئــیس جدیــدتون هــم مثــل صــدها  . کــارمون بــیخ پیــدا میکنــه

، درحـال بلعیـدن زمینهـاي بکـر بـراي      پشت بنـد زمـین خـوار بـزرگ    دیگهچاکر

. ارث برش هستن

ـ     تـون چنـد  ناز جـو اونا می خـوان دور  کـارن تـا   ه تـا مترسـک جـاي شـما ب

بدون مزاحمـت و بـدون تشـکیل ایـن پرونـده هـاي قطـور و فرسایشـی، ببـرن و          
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اینجاهــا بشـه لـم یــزرع، صـاف صــاف واسـه ســاخت و     ،بِبـرن تـا نــه چنـدان دور   

.سازهاي آن چنانی یه مشت غارتگر

ــد ــار : محم ــا پیمانک ــد  اتفاق ــه میگی ــد  ي ک ــت ان ــین کرام ــرادران شهرنش . ب

حــاال . پسـرهاي مــردي کـه تمــوم هفتـاد ســال عمرشــو تـو جنگــل سـپري کــرد     

اومدن و مـی خـوان حـق نگرفتـه پـدر و ظلـم و تعـدي کـه بهشـون روا شـده رو           

ـ  ؛از این دار و درخت بـی زبـان یکجـا بگیـرن     شـما  . هرقیمتـی کـه شـده   ه حـاال ب

بگید تکلیف ما چیـه؟ چطـوري بـا دسـت خـالی جلـو اینـا بـریم؟ هیچـی نشـده           

ـ       موندزد قـول شـما فقـط    ه کـردن و شـدیم شـریک غافلـه، بخـوایم بشـینیم و ب

. ادنظاره کنیم هم که نشد کار، یعنی از ما بر نمی

کــه میگــهمتحویــات پرونــده هــا و بخشــنامه هــاي موجــود اینطــور  : ســروان

. زنـدان داره جـرم و  چقـدر و چقـدر   ؛کسـی درخـت سـالمی رو خشـک کنـه     ه اگ

قـرص و خمیرهــایی کـه گــاز  و نمــک شـیمیایی  ا هـ مـنم شـنیدم کــه پـاي درخت   

ــ  ــد مــی کن ــزی؛هســمی تولی ــا ریشــه نمــی ری ــی از ت ــونن غلفت اش بســوزه و بت

اونـا بخـوان کـاري بکـنن از     ؛حواسـتون و جمـع کنیـد   بایـد شما . جاش در بیارن

ــه اي کــه    ــه مقول خشــک شــده هــا شــروع مــی کــنن و البــالي کارشــون هــم ب

پیغـام بـدین تـا دیـر نشـده مچشـون و       بـا اولـین اقدامشـون    ؛می پـردازن گفتیم

بگـو  ؛شـون بکنـی  ضمن آقـا کرامـت سـعی خودتـو بکـن تـا منصـرف       در.بگیریم

بـه هیچوجـه درگیـر نشـین     بـازم مـیگم  . ط بکشـن یدور این کارو خـ میگهفالنی 
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ـ        ؛نزاع نکشینه و کارو ب ه کاري نکنیـد تـا خـداي نـاکرده دسـت قـانون بسـته و ب

.ضررتون تموم بشه

ـ او: کرامـت گفـت   ــ حـرف مــن نیسـتن و هرچـی از   ه نــا ب ه شــون دوري کـنم ب

.مگه اینکه شما اول کاري یه تشري بزنین؛نفع همه مونه

تهدید خشـک و خـالی مـن نـه تنهـا کـاري از پـیش نمـی بـره بلکـه           : سروان

ممکنـه از طریـق آدم هاشـون تـو مرکـز زیـر پـاي        . کارا رو خرابتر هـم مـی کنـه   

ــنن  ــالی بک ــم خ ــو ه ــون ر . من ــره هم ــس بهت ــریمپ ــی بگی ــی ؛وش اول رو پ یعن

.  مراقبت نامحسوس و دست آخر مچ گیري

***
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راهــی، از مــردي و مردانگــی رئــیس پاســگاه و خــوش خلقــی هــا و تــا ســر دو

ـ   ؛دلگرمی هـاش گفتنـد و جـز اونیکـه قرارشـو گذاشـته بودنـد        ه فکـر دیگـه اي ب

.ذهنشون خطور نکرد

ــر ــس ــارش  ه راه ب ــه عط ــه نیمچ ــفارش نن ــدن خ ،س ــراغ کن ــاي  تس ــی ه م

پســر وســطی . خشــکیده رفــت و شــب هنگــام خســته و هــالك بــه کلبــه رســید

ریـز  ودهن لق تا اون موقـع از شـب بیـدار مونـده بـود تـا مـاجراي دیـدار عموشـ         

. بدهریز گزارش ه ب

میگــهآقــا، ننــه : پســرك بــه تشــرهاي ننــه و مــادرش وقعــی نذاشــت و گفــت

چـو زده و خیـالش کـه راحـت شـده      دسـتا احمد زاغ سـیاه کرامـت رو تـا دور   

.بهونه کرده و اومده سر و گوشی آ بدهوي کنجکاوي، منبه هوا

تـو هـم الزم   . خـدا ذلیـت نکنـه   ؛درد بگیـري بچـه دق مـرگم کـردي    : سروین

دشـمنت کـه نیسـت برادرتـه     ؛کنـی بگـرد  واسـه مـن   نکرده اون طـوري چشـاتو   

ش از گلـوي ایـن پیـرزن    بـذار آ خـو  الاقـل  مـن بـه جهـنم    ؛اومده ننه شو ببینه

ـ       ؛برهبچه هات پائینو ؛زمـین نیومـده  ه اصـال خـو کـرده اومـده آسـمون کـه ب

.بنده خدا از رفتاریی که باهاش داشتین ذره اي شکایت نکرد

کارم شده مالحظه کـاري، بشـنوم و جیـک نـزنم؛ حـرف نـزدنم معنـیش ایـن         

سـراینه کـه یـه جـو     صـحبتم  ... نیست که حـالیم نمیشـه؛ اتفاقـا خـوبم حالیمـه      

.برام ارزش قائل نمیشی
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ــه       : کرامــت ــر از اینک ــازش بشــینی؛ بهت ــه غ ــا ی ــاي صــد ت ــاي حرفه ــی پ وقت

البـد تـو هـم مثـل ریحانـه و      ... نمیشی؛ قد یه بند انگشـت مـخ داشـتی کـه اونـم     

حکیمه هوس کردي بري شهري بشی؛ هان؟  

و جــن زده خــودتی، حواســت جمــع کــارت باشــه : قــاطی کــرد و جــوا داد

ــن   ــدري نک ــن قل ــه م ــانوم،         . واس ــه خ ــه حکیم ــع ب ــد راج ــه احم ــل از اینک قب

کوفت خـانم ،گلنـاز خـانم بخـواد حـرف بزنـه کـه تـو چـه نـاز و نعمتیـه، خـودم             

همه رو می دونستم؛ این تو ایـن ننـه حـی و حاضـر اینجاسـت؛ بپـرس تـا اکمـل         

.   ترشو برات بگه

دي؛ چقـدر هـم بهـت     بـاز کـه سـرخ و عنـابی شـ     : کرامت لبخندي زد و گفـت 

.تهمت قلدري بهم نزن؛ اگه بزنی با تبر نصفت می کنم. میاد

اخمهاي سروین بـاز شـد و بـا چنـد تـا کاسـه چـائی اومـد و کنـار همسـرش           

.نشست

زن داداش مـن بـه هـیچکس کـاري نـدارم پشـت سـرم هـر        : گفـت احمد می 

امــا یــه چیکــه ؛ی کــنن حــالل شــونیچــی مــی خــوان صــفحه بــذارن و بــدگو 

زمونـه عـوض شـده زنـدگی مثـل      . نـدارم تـا از کرامـت بـی مهـري ببیـنم      طاقت 

غاز بیـا ببـین آدمـا اگـه     ربخـاطر شـند  ؛سابق دیگـه راحـت و بـی دغدغـه نیسـت     

ــم ــی دارن    اس ــون ور م ــدیگر رو از می ــور هم ــت آدم چط ــه گذاش ــون رو بش ؛ش

دیگـه مثـل قـدیما نیسـت کـه یکـی تـا سـرش درد         ؛رحم و شفقت از بـین رفتـه  
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امـان از بـی کسـی، امـان     پیـدا مـی کـرد؛   غمخوار و کمـک حـال   تا می کرد صد

ــی      ــه م ــام ک ــول آق ــگ، بق ــگ وارن ــه رن ــتاز زمون ــروز  : گف ــه روز ب دوره زمون

...   همدیگر رو گم نکنید؛قاراشمیش و حسینقلی خانی تر میشه

چقـدر زود بـه زود دلـش واسـه ننـه تنـگ میشـه؛ نذاشـت هفتـه بـه           : کرامت

مــی خواســتی ؟اهــجــون درخته مــی افــتن بــبهتــون نگفــت از کــی. آخــر برســه

. پیـدا نمیشـه  بهش بگی تا چشـم کـار مـی کنـه پـنج تـا درخـت خشـکیده هـم          

ــن   ــی دون ــی نم ــرداره    یعن ــی مه ــت ب ــون کرام ــه رو هم ــا هم ــا و کت ؛حس

البـد از وقتـی   ؛می خواستی بهش بگـی االن کـه فصـل درخـت انـداختن نیسـت      

د درخــت زنــده اس یــا کــه شــهري شــدن یادشــون رفتــه کــه کــی میشــه فهمیــ

سرسیاه زمستون اومدن بساط کردن که چی بشه؟؛خشکیده

بحــث و چانــه زنــی برســر حــق و نــاحق، قهــر و آشــتی، بهمــن و احمــد چــی 

ـ ؛بـار طـرف کـه بـود    ننـه ایـن  ؛کرامت چی داشت که بگـه ؛می خواستن امیـد  ه ب

ــان ادامــه داشــت وســاطت و ــه همچن میگذشــت مشــکل چــهامــا هر. خــتم غائل

.گشتبغرنج تر می

ــه تالفــی کنجکــاوي و پیشــی گــرفتن  تصــمیم گرفــت  احمــد بــره ســر و از ب

اون شــب همــه رو خــوا کــرد و واســه ؛گوشــی آ بــده تــا بــی نصــیب نمونــه 

ــ  ــاد ه ســرك کشــی ب ــاه راه افت ــ.طــرف کارگ ــالي یســوز و ســرماه ب ــه از الب ی ک

ـ    الوارهاي کهنه و پوسیده تو خـان غـردي کـه مناسـب تا     ه بسـتون بـود و سـالها ب
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ــر       ــود فک ــا داده ب ــو اون ج ــل ت ــار فص ــوم چه ــو تم ــر و همسرش ــه س ــم کلب اس

ـ ؛می کرد ش نتونسـته بـود مثـل بهمـن     ااینکـه بـا اون همـه زرنگـی و درایـت     ه ب

خونـه اي کـه ننـه از پـنج سـال      ؛ساخت و پاخت بکنـه و دم و دسـتگاه هـم بزنـه    

ناخواسـته مـی کوبیـد فـرق     ته و خواسـ اینور مدام تعریفشـو مـی کـرد و    ه پیش ب

ـ       ازاینکه بهسرش،  سـرعت داشـت   ه همه کـس و همـه چیـز بـی اینکـه بخـواد ب

. کردمیفکر؛گرفتفاصله می

مــی کــردن هــم ازش جلــو زده و ی کــه تــو آبــادي زنــدگییحتــی همــون هــا

لـب  الیاسی کـه چونـه اش آشـکارا مـی لرزیـد و هـردو پـاش        ه بودن؛فاصله گرفت

خـاطر زن مطلقـه چشـم عسـلی     ه گی و آدا و معاشـرتش بـ  طـرز زنـد  ؛گور بـود 

.خان فرق کرده و واسه خودش آرزوها داشت

قطــع انی کــرده و دغدغــه اي جــز بــقــرقامــا خــودش چــی؟ تمــوم عمرشــو 

ــی ــا ب ــه درخت ــات و روی ــیبو لطم ــران آس ــاي جب ــذیره ــی از اون و ناپ ناش

ــه دســتبرد قاچــاقچی ــام و چــوهای ــرفتن از سرس ــاگ ــی ه ــیاره برق ــه ب ه ی ک

اون شـب هـوا خیلـی سـرد و گزنـده بـود       . نداشـت ؛تازگی وارد گـود شـده بـودن   

دوسـت داشـت   . اما تنش بـا ایـن فکـرا گُـر گرفتـه و از خـودش بـدش مـی اومـد         

حـال و هـواي جنگـل و طبـع غنـی      ولـی ؛هکنـ نعره بکشه تا عقده هاشـو خـالی ب  

بچـه هـا   خوشـی هـاي روزگـار خیلـی زود تسـکینش داده و یـاد      ه بی رغبتی بـ و

.آرومش کرد
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ــر   ــلط ب ــا تس ــاه ب ــک کارگ ــم و        نزدی ــام خش ــر، تم ــار ش ــو افک ــاع و مح اوض

اتاقهـا  . فشـرد مـی  غضب اش رو تو مشت گـرد چـو دسـتی اش جمـع کـرده و      

ــس از       ــی پ ــه اش یک ــک و دود گرفت ــه تاری ــاي نیم ــره ه ــاط از پنج ــا احتی رو ب

ــد   ــید و رد ش ــرك کش ــري س ــه   . دیگ ــز س ــته اش ج ــد و دار و دس ــراز احم نف

کارگـاه واز و ولنـگ رو بهشـون سـپرده و رفتـه      ظـاهرا دیرجنب غرق خـوا کـه   

بــا خیــالی آســوده آروم و پــاورچین اســبا و اثاثیــه      . بــودن خبــري نبــود  

وعده گاه و مکمـن کـج راهـه هـا رو بـا وسـواس ورانـداز کـرد و صـبح نشـده راه           

. رو پیش گرفتکلبه محمد

. و ژرفاي جنگل رو پیش گرفتندندنانی خوردند؛دیداري تازه کرد

مونــدم کــی راســت ؛مــن کــه قــاطی کــردم: حــرف اومــد و گفــته کرامــت بــ

ــه ــمیگ ــا     ،دروغیک ــر ت ــدل بگی ــان و عب ــت ب ــوي پس ــاي دو پهل ــحبت ه از ص

نــذارین ؛در رو بــزنینبــرین اداره و حرفهــارو رو: گفــتجهــانگیر، یادتــه کــه مــی

ــه   ؛کســی واســطه شــه ــه ن ــار شــما حفاظت ــه ک ــد ک ــت کنی ــارین و ثاب ــل بی دلی

چـون براتـون پـاپوش    ... استشـهاد تهیـه کنیـد و چـه و چـه      ؛انداختن و فروختن

یـا حرفهـاي رئـیس پاسـگاه کـه مـدام از       ؛تـون کـنن  می خوان خـرا و دوختن 

ــاي درخت     ــم پ ــتن س ــواري و ریخ ــین خ ــزاع و زم ــن ــا       ه ــا ب ــپرد ت ــت و س ا گف

روزي هــم کــه ؛نبنــدیماز پشــت یم و دســت قــانون رو قاچــاقچی هــا درگیــر نشــ

ــدر     ــون درآوردن چق ــه ن ــز زده ک ــی ج ــده و کل ــد اوم ــودیم احم ــه ب پاســگاه رفت
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زنــدگی مثــل ســابق دیگــه راحــت و بــی دغدغــه  ؛زمونــه عــوض شــدهســخت و 

رحــم و شــفقت از بــین رفتــه و از بــی مهــري مــن و اینکــه طاقــت ایــن  ؛نیســت

. رفتهداره و اونو نداره گفته و

یاد و خاطراتت اگـه تمـوم شـد بگـو ببیـنم کـه ایـن وسـط کـی دروغ          : محمد

کی راست، اصال چطـور شـد کـه ایـن فکـرا رو کـردي؟ همـه رو ول کـن و         میگه

.تو رو بیشتر از همه قبول دارممن حرف دلمیگه؛ببین دلت چی 

ــت ــتم سراغشــون،  : کرام ــوا دیشــب رف ــه ه ــی  درســته ب ي ســرك کشــی راه

جلوشـون در تـو هـم   اومـدن  درجلـوت  اگـه  :گفـتم خـودم ه شدم امـا بعـدش بـ   

ـ        بـا  حتـی  بیا؛ خـوا رفتـه کـس    ه خـود احمـد، امـا جـز نگهبـان هـاي خـوا ب

گفــت اثاثــه شــونو گشــتم نــه از نمکــی کــه رئــیس پاســگاه مــی؛دیگــه اي نبــود

ا رو هـ ، مـی خـوام بگـم اگـه مـی خواسـتن درخت      قـرص و خمیـر  خبري بود نه از 

. هیچی به هیچیبودن اما کو؟حاال کرده کنن تابناکار 

ــه    : محمــد ــو ک ــري نیســت درســت؛ ت ــدارن و از نمکــم خب ــر ن ــرص و خمی ق

کارگــاه علــم واســه چـی  سـرما  و میــون زم مجـا شــدي پـیش خــودت نمیگـی    

!کردن؟ کی دیدي بساط چو بري رو جز تابستون

یــه مــدت دیگــه صــبر پیشــه مــیگم. خــو مــنم شــکم بــه همینــه: کرامــت

ـ   اگـه رو کـردن  ؛کنیم ـ    ه کـه چکـاره ان ب دسـت سـراغ   ه کنـار وگرنـه استشـهاد ب

.صولتی می ریم تا ببینیم اوضاع از چه قراره
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قرارمـون سـه   ؛پـس بـی مـن کـاري نکـن     ؛کـه میگـی خوبـه   یهمینـ : محمد

ــاشــب دیگــه جــاي همیشــگی  ــاال غیرت ــن، ب ــای ــار کــه داري می ــه و اب ــه نن ي ب

...مونن خواهرم خبر بده تا نگران ن

ین و ننـه از دلواپسـی تـا و تـوان از کـف داده و چشـم       نیمه هـاي روز سـرو  

سـیار  ؛پسـرها قامـت پـدر را از دور مـی دیدنـد     . انتظارگوشه اي کـز کـرده بودنـد   

ــات حــال نکــرده   ــه پشــت مراع ــا       ؛خــار و خــس بســته ب ــود ت ــه ب ــه اي یافت بهان

ــه اي ســر داده نشــود  ــا. گل ــی شکســت ب ــوم خســتگی هــاش هیزم ــامی ؛تم طع

.خورد و آرام گرفت

* * *

جـز مـرارت   مـی شـد؛  از پائیز چهل و چهار در حال گذر کـه بـا تـانی سـپري     

ـ      انتظـار آینـده اي گنـگ و    ه و سماجت چیـزي عایدشـون نگردیـده و ناخواسـته ب

ه بــیم دادن و ســخت گیــري بینوایــانی چــون آنــان کــه بــ. مــبهم نشســته بودنــد

بـه چـه مقصـود پـر و بـال گرفتـه و گـرد        ؛پاکی نم هاي صـبحگاهی مـی ماندنـد   

.گشتچه می
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تیـز فعـل قـرق بانـان آنگونـه کـه عهـد کـرده بودنـد          قرار؛شب سوم سررسید

. ناچــار شــهودي طلــب کردنــده بــ؛ســرگرفت امــا همچــو قبلــی حاصــلی نداشــت

عبدل مرد خانه محمـد شـد و کرامـت نیـز بـرغم خواسـته اش جهـت یارگشـتن         

. ی عزم سفرکندیتنهاه د تا محمد بو پیوستگی، نزد بچه هایش مان

گریبـان جنگلـی رو چنـگ    خیره گشـتن و بـاز مانـدن از کـار و بـار، دگـر بـار       

اهــل خونــه حــال . امیــد ســتاندن داد از بــی داد گوشــه اي جــا گرفــته زده و بــ

؛مـی فهمیـدن و تـا مـی تونسـتن رعایـت حالشـو مـی کـردن         وششدر مانده ردر 

ـ      سروین چون قبا سوخته هـا کـه غـم و     ه انـدوه خودشـونو قـایم کـرده و تظـاهر ب

ـ    ؛خوشی مـی کـردن   از وفکـر چـاره بـود تـا شـوهرش ر     ه مـدام مـی چرخیـد و ب

خالصـی بـده امـا انگـار نـه انگـار، کرامـت کـز کـرده و محمـد           که داشـت  یوضع

. تالش می کرد؛جا تر از آنها پی ستاندن دادهمچنان دور

ــحال از     ــر، خوش ــت پ ــا دس ــفرکرده ب ــنجم س ــرو روز پ ــق  غ ــاف و ح انتص

. غم و اندوه از دل همه زدود؛نقل آنچه از سرگذرانده بود. ستانی سررسید

ــظــاهرا ــاجرا ب ــی ه م ــزارش مغرضــانه بازرســی برم ــان  گگ ــه در جری شــت ک

روي خــود مــی دیــد ر تغییــر و تحــوالت اداري لطمــه دیــده و از ســایه اي کــه بــ

.بیش از همهدست نشین را دیگران را نیز سهیم کرده و جنگلبانان دور

ــواهی     ــه گ ــت و خــودش، ارائ ــه کرام ــد از وضــع منطق شــرح و توصــیف محم

ــیس      ــی رئ ــامش نویس ــاثیر ه ــویژه ت ــان و ب ــت بان ــد پس ــادي و تائی ــالی دو آب اه
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پاسگاه، صـولتی عجـول را در نهایـت مجـا کـرده بـود تـا بـا آن همـه هیبـت و           

.  ی از خسران دیده ها بپردازدیدلجوه کر و فر ب

ــ ــار نیــز ب ــدون وارســی و   ه اینب ــی، ب ــه قبل ــی رحمان ســادگی صــدور احکــام ب

!اما ؛کاوش حکم برائت آن دو و جنگلبانان آنسوتر نیز صادرگردید

شرط بخشـش و جـاري شـدن مواجـب آنـان درگـرو دم نـزدن و همکـاري بـا          

قــوت خــود بــاقی و ه همچنــان بــ؛پیمانکــاران و آنچــه مــی خواســت اتفــاق افتــد

از بـیم شرمسـاري بـه تعهـدي     . رعایـت آن ه م بـ محمد درمانده نیز متعهـد و ملـز  

.که سپرده بود اشاره اي نکرد و درگذشت

ننــه جــان یــاد حرفهــات : ســروین خــوش خیــال نفــس بلنــی کشــید و گفــت

زور ه بــ؛گفتــی تـو ایــن دوره زمونـه کــار بـا زور درســت نمیشـه    افتـادم کــه مـی  

بایـد  گفتـی کـه   راسـت مـی  ؛باشه که تا بوده و هست یه لقمه چربـت مـی کـنن   

چـی مـی شـد؛   مـی رفـت   اگـه دیـگ صبرشـون سـر    . حقو گرفـت امـا از راهـش   

...خدا جاي حق نشسته

آن شــب بــرغم خســتگی، دوري راه و ظلمــت شــب بــی مهتــا، مقــر نیامــده 

بــه بهانــه رهانــدن ســر و همســر از تشــویش و اضــطرا و ســهیم کــردن         

ــد   ــی ش ــد و راه ــی نمان ــوه  . درخوش ــی ق ــیده و پژمردگ ــی نوش ــته زهراب ناخواس

.باطنش بی مثال بود

* * *
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ـ   ؛چیزي از زمستان نمانده روال سـابق بـاز آمـده و حـائلی زکـار      ه همـه چیـز ب

گـرفتن مواجـب متـأخر جـانی دوبـاره بـه کرامـت بخشـیده و زنـدگی وفـق           ؛نبود

ي زائـل  بـه هـوا  اهـل محبـوس منـزل را پـس از مـدتها      . گشـت مراد سپري مـی 

طریقـی خشـنود گردانـده    ه م را بـ شدن غم و اندوه بـه آبـادي بـرده و دل هرکـدا    

.  که؛بود

ــ عنــوان طالیــه غــارتگران و بعــد چنــدي پشــت بندشــان  ه احمــد و بهمــن ب

ــالبان   ــر س ــز دیگ ــیدندنی ــث   . سررس ــرادارن باع ــان ب ــتالف می ــایفگی و اخ دو ط

. گشت تا چندي به دیدار مادر هم نیایند

ن کارگاه با حضـور پردبدبـه هیـزم شـکن مفلـس دیـروز و بهمـن خـان مـتمک         

حضـورش نطـق همـه را از    .مـی شـد  ی یتجهیـز نهـا  ،منزلـه شـروع کـار   ه امروز ب

پســت بــان و قــرق بــان گرفتــه تــا ژانــدارم کــورکرده و جملــه مخالفــان بــه تــک 

آن سـر بـرو بیـاي راه انداختـه شـده حقـا       . نظاره و دم نـزدن بسـنده مـی کردنـد    

صـف  ه بـ ماشـین آالت جدیـد و غـول پیکـر     . قابـل توصـیف بـود   که ناپیدا و غیـر 

ـ       خـود ندیـده و از غـرش مهیـب آنهـا      ه کشیده شـده اي کـه تـا آن زمـان کـس ب

. دنباله پا گشته و الجرم رعب و خوفی به غوغایی ب

همهمـــه و خـــوف منجـــر از آن زودتـــر از انتظـــار، بـــر آرامـــش جنگـــل و  

این می مانـد کـه پـر زور آمـده انـد تـا مـالی کـه قـرار          ه جنگلیان چیره گشته و ب

.از جنگلی هاي هاج و واج بستانند؛است مصادره شود

www.takbook.com



228

ــراي رد زدن     ــت ب ــد کرام ــه از جه ــه اینک ــر ن ــت اخی ــد وق ــث چن ــر و بح ؛ج

نـه اتفاقـا   ؛ی و پرس و جـو از عمـال بکـار گرفتـه شـده صـولتی بکاهـد       یرورو در

وقــت بــاال ه منتهــی خمــودي پیشــه مــی کــرد تــا بــ؛بــی قرارتــر از همیشــه بــود

ــم شــنگه  ــرفتن عل ــت. گ ــاي دس ــه  پ ــز ب ه اي از دوســت داران محــیط زیســت نی

ماجرا بـاز شـده و نیامـده ارتبـاط نصـفه نیمـه اي بـا کرامـت هـم زده و بـه نوبـه            

.خود در تالش و تکاپو بودند

غرو یکی از روزها سر وکلـه بهمـن پیـدا شـد و نرسـیده بـه کلبـه بانـگ زد         

مهمون نمی خواین؟ ننه؟ ساري؟ خونه اید؟: و گفت

همهمــه بــه آغــوش کشــیدن فرزنــدان بــرادر و ؛ال رفتنــداســتقبه بچــه هــا بــ

دیدار از ننه ربعـی کشـید و از پـس آن سـکوتی مشـمئز کننـده بـر فضـاي نیمـه          

. تاریک و لبالب از دود کلبه سایه افکند

ــ هــر پیچــه و از راهــی کــه اومــده برگــرده امــا  ه خــودش بــه مــی خواســت ب

زن بـرادرش  سـکوت رو شکسـته و رو بـه   ؛چیـره گشـت  خشـمش  بـه  طوري بود

دود و دم ایــن کلبــه واســه همــه تــون ســمه کوچــک و بــزرگ هــم نــداره : گفــت

دودکشـی، هواکشـی یـه چیـزي     ؛چیزي نیست که آدم بخـواد بهـش عـادت کنـه    

شـماها یعنـی هـیچ   ؛مـن کـه حـالم بـد شـده     ؛وري کـه نمیشـه  طـ باید باشه این

طوري تون نیست؟

.ی شروع شهقرار بود نزاع از یه جای
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لباسـی  : امـت در جـوا بهمـن از سـروین پیشـی گرفـت و گفـت       کراز این رو

یـه کـم هـم لفظـت عـوض      ؛داانصـافا بهـت میـ   میکنـی که تنت کردي و قمپز در 

کـه اونـم پیشـکش، امـا ریخـت      میکنـی  بـه بـارمون  مقلمثل جوونها شده و داري 

ادا میکنـی؟ حاشـا  ؟ یـا  چکـاره بـودي  قـبال  میگـی  اونجـا  و قیافه ات چی؟ راستی 

تــو . بیــارنري گمــان نکــنم بــاال شــهري هاشــم بتــونن درادر میــو اصــولی کــه 

چقــدرم ؛قــد کشــیديخــودتم همــین دود و دمــی کــه حــال تــو نــاخوش کــرده 

...قد کشیدي

تـو ایـن خونـه    ؛بـس کـن مـرد چقـدر تلـخ شـدي      : سروین بـانگی زد و گفـت  

ـ    شـاید شـماها بـا هـم غریبـه      ؛ کسـی بـی حرمتـی بکنـه    ه هیچکس حـق نـداره ب

اون از احمـد کـه   . بهـم بـر مـی خـوره    ؛تـو پسـرخاله مـنم هسـت    اما برادرشدین

ـ  ؛تا همدیگر رو دیدیـد  ـ  و آپـرهم گرفـت   ه پرتـون ب ایـنم از  ؛پـا کـردین  ه شـو ب

ــن ــاتو      . بهم ــا چش ــازگی ه ــه؟ ت ــی میش ــه چ ــرام نن ــت و احت ــط حرم ــن وس ای

.تمومش کن؛میکنیوامی بندي و دهنتو 

ــت   ــان داد و گف ــري تک ــن س ــالی   ول : بهم ــو خ ــذار خودش ــن زن داداش ب ک

ــه؛ چقــدر  ــده و حــراق شــديبکن ــن حرفهــایخــدا؛گزن ــه؟ ،ی ای حرفهــاي خودت

ایـن دري وري هـا چیـه سـرهم     ؛کـی بهـت گفتـه گردنـه ُبـر شـدم      ؛باورم نمیشه

ی کــه بــارش یــگفــت کــه باهــاش چکــارکردي و چــه چیزا؟ احمــد مــیمیکنــی

. دنمی شجز میزد اما من الم تا کام باورم ؛نکردي
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اون بــدبخت چــی مــی گفــت؛ مــی فهــمحــاال: ادامــه دادتکــون داد و ي ســر

ــبیدم بــ     ــی چس ــو م ــل ت ــد مث ــتم و    ه الب ــی ذاش ــو م ــه الي چ ــا و فان اینج

هیــزم شــکنی مــی کــردم و هشــتم گــره نهــم بــود و بــه زن و بچــه هــام کــوري  

هـان؟ دارم کـار مـی کـنم و بـه ده بیسـت تـا        ؛از دسـتم راضـی بـودي   ؛می دادم

نــه . موقــع خراجشــم میــدمه زمــین داري مــی کــنم و بــ. هــم نــون مــی رســونم

تــا االنــم بیراهــه نــرفتم ؛حیلــه اي تــو کارمــه نــه کالهــه کســی رو بــر مــی دارم

ـ   . حاال می خواد ادا و اصـول باشـه یـا واقعیـت     خـودت گفـتم و کلـی    ه چنـد بـار ب

هرچـی باشـه   ؛بیـا بـا خـودم کـارکن    ؛دم کـه بهـت بگـن   این و اون پیغام داه هم ب

می دونی قضیه تو شـده خواجـه غالمـی، تـا چنـد وقـت پیشـا آقـا         ؛ازت بزرگترم

ــ ــودي و ب ــزرگ مــنش ب درد ایــن و اون مــی خــوردي حــاال ورق برگشــته و  ه و ب

. د، همون آقا باشاشدي یقه گیر و مفتش، بد جنسی بهت نمی

ــت  ــت گف ــت : کرام ــی نیس ــه حرف ــ؛باش ــ درش ــخ زب ــما  وتی و تل ــردم ش نی ک

؛کنـی ببزرگواري کن و ببخش امـا فکـر نکـن کـه چشـمامو مـی بنـدم تـا تـاراج          

ــن               ــو په ــال ت ــو و امث ــه ت ــرندي ک ــه س ــرده ب ــه برمیگ ــن همیش ــفتگی م آش

ــینن   ــی ش ــین م ــه کم ــنن و ب ــی ک ــا         ؛م ــه ت ــی ک ــی دون ــو م ــم خ ــودت ه خ

.دابرمیتنها کاریه که ازمنمیشم؛راحت ؛شونو نچینمبساط

ــو دارت ن : بهمــن جــوا داد ــاش کســی جل ــا میشــه؛ســرحرف و مرامــت ب ام

اگـه نمـی دونسـتی بهتـره بـدونی      . دور و بر زاد و راحلـه و مرکـب مـن نـه پلـک     

www.takbook.com



231

مثـل چـو بـرا نیومـدم خشـک کـنم و تـو خفـا         ؛که مجـوز سـاخت و سـاز دارم   

؛اومـدم خشـک و ترشـو یـه جـا قطـع کـنم       مـن  .؛ اون کارهـا کهنـه شـده   بندازم

ـ       . آخه می خوایم جـاده بکشـیم   خـودت سـخت   ه پـس نـه پیـل پیلـی بخـور نـه ب

.خالص. رو نشونت بدمخواستی یه سر بیا کارگاه تا مجوز و نقشه ها؛بگیر

ــنیده و آورده     ــد ش ــه محم ــی ک ــاي خوش ــت خبره ــی دونس ــذره و زود؛م گ

ــد    ــا زود بای ــر ی ــه، از چنــد روز قبــل حــدس مــی زد کــه دی آرامــش قبــل طوفان

بـار بـه پشـت گرمـی کـی و چـی بایسـت مقاومـت         بایسته ولی ایـن مقابل بهمن 

؛کی قـرار بـود مـاجرا رو ماننـد قبـل پـی بگیـره و بـه سـرانجام برسـونه          ؛ می کرد

ساقط شده از همه کـس و همـه جـا بـه کـی مـی تونسـت اتکـاء بکنـه از رئـیس           

جدید اداره بگیر تـا پسـت بـان و ریـز و ریزتـر همـه بنحـوي پشـت شـو خـالی و           

ژانـدارم تـازه نفـس هـم بـا اینکـه حـرف و دلـش         ؛پـرتش کـرده بـودن   گوشه اي 

ـ     ؛نظـر مـی رسـید   ه یکی ب وضـوح خواسـته   ه امـا از رو زرنگـی و حـواس جمعـی ب

وا پـس رو اونـم نمـی تونسـت حسـا      . نـزاع و درگیـري نکشـه   ه بود تا کارشون ب

ـ  ب نـوعی از سـرش بـاز کـرده و موضـع اش رو از قبـل نمایـان کـرده         ه کنه چـون ب

ــود چطــوري وبعــد اون همــه ســال مــزد دلبســتگی، صــداقت و حمیــت اش ر . ب

. گرفتداشت می

ســر از کــارت در : روز بعــد از مشــاجره بــا بهمــن رو بــه ســروین کــرد و گفــت

هرکـی از راه مـی رسـه وکـیلش مـی شـی و       ،شـدي آتـیش بیـار معرکـه    ؛رمانمی
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ـ  ؛تا می خوام یه کالم بگـم مـی زنـی تـو دهـنم      ه حـال هرچـی سـرم اومـد    ه تـا ب

هــرکس و ناکســی باهــام درافتــاده پشــتمو خــالی نکــردي و حــرف، حــرف مــن   

حــاال چطـور شــده تــو ایـن اوضــاع کــه ســگ   ؛حتــی شــده بـی ربــط بگــم ؛بـوده 

شـدي واسـه مـن    ؛صاحب شو نمی شناسه و منـگ و حیـران تـو امـوراتم مونـدم     

ده بگـو صـالح مـن چیـه؟ بـا ایـن قلـدرها چـه کـنم؟ جنگـل و           . پسرخاله شناس

شون بدم خیالت آسوده میشه؟یلدو دستی تحو

ــا حــاال دســت : ســروین گفــت ــی  کــی ت ــه میگــی گرفت و کــس و ناکســی ک

ــا وارد         ــتر از این ــو بیش ــود من ــم ؟ بیخ ــیلش بش ــن وک ــا م ــه ت ــو خون آوردي ت

یـه عمـر هرچـی کشـیدم واسـه خودمـو و هفـت پشـتم کفایـت          ؛ماجراهات نکـن 

ـ  یـا قصـر هرچـی کـه مـی خـواد باشـه؛      اما اصل مطلب، اینجا . می کنه ه خرابـه ب

گــرفتیم و داریــم روزگــار مهــم اینکــه بــه دود و دمــش خــوخودمــون ربــط داره؛ 

. و قرارم نیست کسی به نون خورامون اضافه شهمی گذرونیم

از آسـایش و رفـاه نداشـته لونـه مـون      . جوا همچـین کسـایی فقـط سـکوته    

ــایت        ــه رض ــواي واس ــدن؛ بخ ــی خن ــت م ــه ریش ــی ب ــنودي کن ــراز خش ــه اب اگ

ــون و همــراه بشــی؛ چــون توضــیح واضــحات  خاطرشــون کــ ه نــه رنجــن هــم زب

همـین کـه هسـت از کسـی کـه خـرده       . میدي بیشـتر از اینـا بـارمون مـی کـنن     

برده نداریم؛ پس سکوت کردن و دم نـزدن هـم یـه جـور حرمـت داریـه؛ هـم یـه         

.وقت دیدي حالی شون شد و خجالت کشیدن
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مهمـون حرمـت   مـیگم؛ اینکـارو مـی کـنم و   شده هزار بـارم تـو روت وایسـتم    

ــراد     ــواد ب ــی خ ــاال م ــب، ح ــرامش واج ــور   رداره و احت ــاي از گ ــا باب ــه ی ت باش

. اومده مندر

: تـا بگـم  کـن  گـوش  ؟خـواي مـی  صـالح و مشـورت   اوضاع و احوالتراجع به 

شــک داري؟ ؛ مگــه نگفتــی رئــیس پاســگاه مجــوز شــونو دیــده و تائیــد مــی کنــه

ببـین و  بـا چشـماي خـودت    بـرو کارگـاه،   فردا معقـول و متـین یـه سـر     ؛راه داره

ـ   هر ، غیـر شـدي و دلـت رضـا داد کـه هـیچ     قـانع  اگـه  ؛پـرس ه چی تـو ذهنتـه ب

ــاد     ــتت در بی ــا پش ــت ت ــی نیس ــه کس ــون دیگ ــود چ ــن ب ــن و ؛ای ــو دور نک راهت

کالهتــو قاضــی خلــوت گیــر بیــار و همــون نزدیکــی هــا یــه جــاي؛بیخــودي نیــا

نکـن و هرچـه بـاد آبـاد بـرو تـو       ي فکـر مـارو   ااگه دیدي از پسشـون بـر میـ   ؛کن

ــد ،دهــن شــیر ــو الب ــونیت ــی ت ــدي و برگشــتی دیگــه شــک نکــن  . م ــه مون ؛اگ

نونمـون تـو روغـن و کـار و بـارمون      ؛مطمئن باش وضع مون کـوك کـوك میشـه   

ـ       یاینـا . سـکه میشـه  این دفعـه   اون راه ه ی کـه گفـتم کنایـه نیسـت کـه خودتـو ب

؛پشـت کلبـه گیـر بیـاري    مـی تـونی راهتـو نزدیـک بکنـی و اون خلـوت و       ؛بزنی

.بري یا که نري. بشینی تصمیم بگیري

شاخه اي دست گرفتـه و حـین گـوش کـردن بـه صـحبت هـاي زنـش مـدام          

ــ؛ی رو زمــین رســم مــی کــردیخطــا ــان ه نگــاه ســنگین ســروین رو ب ــه پای منزل

جـل و پـاالنم کـردي دسـت نگـه      ؛خسـته نباشـی  : موعظه اش حس کـرد وگفـت  
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ـ یـه نگـ  . دار و پوزه نـزن تـا بگـم    اگـه  ،اینجـا کلبـه مونـه   ؛ایـن نقشـه بنـداز   ه اه ب

ــه   ــی ب ــن راهصــبح زود بزن ــنای ــه   و از ای ــی رســی ب ــاعته م ــري دو س ــه ب باریک

ــرازیر  ــد اون س ــه شــارك بع ــر پات ــانق زی ــه بشــی دره ي خ ــزي نخــوري؛ک ؛چی

ــاال، حــاال اگــه اینجــا     ــیم ســاعته رســیدي ده ب ــري ن ــز کــه ب ــی و تی ــی نزن چرت

؛اون دور دورا مــی تـونی کارگـاه رو ببینــی  ؛تــو سـایبون کنـی  توایسـتی و دسـت  

. کندز شونوخان قول جهانگیره ب

: سروین آ تـو هـاون کوفتـه، رنجـور و پکـر از جـاش بلنـد شـد و جـوا داد         

از مـن کـه گذشـت بـرو     ؛خـود دانـی  ؛مهمل نمی بافتی که روزگارمون ایـن نبـود  

. نهاگه نباشی شکم یه کرور بچه تو کی می خواد سیر بککه کن فکر

لب غرولند می کرد و بـراش کراهـت داشـت تـا تـار و مـار سـایه دارهـاي         زیر

نمــی خواســت بــه قضــیه فکــر بکنــه تــا جنبــه هــاي ؛ســتبر رو ببینــه و دم نزنــه

ـ       رو بشه؛ش و تاریکمنفی خـاطر بچـه هـا    ه چـون ممکـن بـود تـه مـاجرا الاقـل ب

ــه      ــالی بکن ــدون و خ ــاد و می ــاه بی ــده کوت ــه ش ــم ک ــو و                  ؛ه ــیش خودش از تفت

ــ       ــه ب ــل همیش ــت مث ــت داش ــود و دوس ــراري ب ــزار و ف ــاش بی ــویی ه ــی ج ه     پ

ــه  ــه اش عمــل بکن ــ  ؛وظیف ــی و ب ــا هرک ــی ب ــا هــم کالم ــن آخری ــا ای خــاطر ه ام

یــه مشــت کلمــات ؛شــبیه هــم حــرف مــی زنــنیجــورایی؛مــی آورد مــی دیــد

حیـران مونـده رو از معرکـه    مکرري که از قصـد ردیـف شـده و جهـد داشـتن تـا       

. ننبیرون بک
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ــر دســت شــدن زن و     ــه شــدنش زی ــد نفل ــاداري و تنگدســتی و بع ــب از ن رع

ی بـودن کـه خواسـته و ناخواسـته چـه مـی خواسـت بـه         یبچـه هـاش شـراره هـا    

سرگشـته  . قضیه فکر بکنه یا از زیرش دربـره بـه تمـوم ذهـن و تـنش مـی باریـد       

. حق داشت که در ششدر بمونه

نــه ناسپاســم نــه نمــک نشــناس آخــه : گفــتخــدا مــیه شــت بــتــو دلــش دا

امــوراتم شــده عینهــو امــورات صــوفیا، از دیــدن وصــله ؛خــودت نظــرکن و ببــین

ه دو بـرج یـ  ؛پینه ي پارچه دریـده هـاي تـن بچـه هـام خسـته و شـرمنده شـدم        

قــد کــف دســت قنــد و یــه کاســه بــرنج آش و دو تــومن پــول ســیاه کــه ه بــار بــ

بــا اونــا ده روز اولــش ؟اهللا، مگــه میشــه زنــدگی چرخونــدمــی مونــه مثــل چــراغ

؛بــار باشــهبچــه هــام کلهــم تــو عمرشــون اگــه میــوه بخــورن یکــی دو؛ خوشــیم

اونا فکر می کـنن میـوه فقـط فنـدق و تمشـک و توتـه، گوشـت کَـل         ؛شک ندارم

ـ  و بز قرار اگـه ننـه قربـونش بـرم بـا جوشـنده هـاش        ؛مزاجشـون نسـازه  ه شـده ب

یکــی از زردي، اون یکــی بــا روده کــوره، مــابقی هــم البــد تــا ؛ودمیــون مــون نبــ

اهـل ایـن پـا اون    .حاال حصبه و غمباد و چخـش گرفتـه و شـماتتم بـیش از ایـن     

ـ    ؛پا کردن نیستم اگـه سـختی   مـیگم کنـار، فقـط   ه اخم و تخم یـار و یـاورم نیـز ب

ــو کــه جــاي حــق  ؛کــنمبو ســیاهی ایــن شــب هــا رو بخــوام ســهل و همــوار   ت

ــا  ــتی ب ــاده نشس ــبرت زی ــه ص ــرده، اینک ــنم؟ ؛داوري ک ــار ک ــی چک ــس میگ نف

. داد و زمزمه هاشو پی گرفتجگرسوزي سر
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بـــازم از        ،بیـــار گوشـــت تلـــخ سوســـه دوانخواســـتم خـــالف میـــل خبـــر

. اما چشم غره اومد؛زمزمه هاش براتون بنویسم

ــان ســر   ــروز همچن ــنج روز ز آن ــون،  عصــر اون روز و ســه پ ــائین و واژگ ــه پ ب

جویـاي حـال   . گشـت تـا کـه محمـد از راه رسـید     مضطر و زبـون پـی چـاره مـی    

ایــن چنــد : گفــتبــرادرزنهمــدیگر شــدند و انبســاط خــاطري جــاري گشــت و 

ــت  ــودم وق ــه نب ــردمحســابی نشســتم و ک ــه دل فکرک ــ؛از ت ــیدم ه ب ــه رس اونیک

.دوست دارم دل پیشه کنیاما میگم؛بی پس و پیش واست 

قبل تـا پـیش پـاي تـو فکـر و ذکـرم همینـه کـه دور         از چند روزمنم : کرامت

مونـده بـود تـو    ؛سـعی مـی کـنن منـو از راهـی کـه دارم برگـردونن       چـرا  و بریام 

.که میگی شدي ژرف اندیش،یکی

الاقـل واسـه مـن   اگـر هـم مـی شـد     . مـی شـد  دیر خلقت تنگ ه بدیر: محمد

لـوك و  قـد بقیـه نمـی فهمـیم؟     مـون از بقیـه کمتـره،    چیفکر میکنی . نمی شد

ــ  اون وقتــا کــی بجــز ؛نکــنتزمــون پــدره لنگــیم؟ ماهــا خــرج نــداریم؟ نگــاه ب

تـا حـاال هـر    ؛داشـت به چـو و چـو بـري کـار    شسوخت تنور و ساخت آلونک

از س و ناکسـی  هـرک تـا وسـط ایـن معرکـه مونـدیم    شـدیم و  حقیـر و ذلیـل   چی 

...لی بگیره؛ بسهکوو یجوررسه براه 

آخــه قـبلش یــه سـر احمــد اومـد و دور هــم    زدم داداشـات  سـري بـه کارگــاه   

نشــونم واســه تـک تـک کــاراش مجـوز و نامـه     ؛کلـی گـپ زدم  بـا بهمــن  بـودیم؛ 
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از یـه  ؛کـه بـراش کـار بکنـیم    دکنار قـرق بـانی مـی خـوا    از ما جنگلبانها همد؛دا

حقــوق نــاچیز تــا کــی بشــینم و یــنبــا ا.عمــر نشســتن و پائیــدن خســته شــدم

مــا نصــف مـن و تــو هـم نمیشــه امــا   عبـدل  ن چــرا راه دوري بـریم همــی ؛بسـازم 

ــه  ــا میگــه؛ هیچــی نشــده  ده روزه چکــار داري کــارش ب ــا ببــین چی نکشــیده بی

...دارهچند نفر زیردست 

دهـن وا نکـرده فهمیـدم کـه اومـدي همـین هـارو        ؛گفتی تمـوم شـد  : کرامت

چـرا از اون داري مایـه مـی ذاري؟ اونـا هـم بــه      چکـار بـه پـدر مـن داري؟     ؛بگـی 

ــکال ــتش مش ــختی    وق ــاالخره س ــی ب ــه بگ ــاري ک ــتن؛ هرک ــون رو داش ت خودش

داره؛ تو که رزق و روزیـت چنـد برابـر از مـن بیشـتره بخـواي بـه ایـن زودي کـم          

چهـل پنجـاه تـا گـاو گوسـفند داري تـو داري و هفـت تـا         . بیاري، من چـی بگـم  

من، از قبِل زمینهات سالی چقدر عایدت میشه؟ من چی بگم؛ زمین دارم؟ 

ن منطقـه تـو دیـدم مـی گفـت فامیلـت دسـت خـط داده کـه          راستی پست با

مانع تراشی نکنـه؛ چـرا از مرکـز برگشـتی اصـل کـاري رو نگفتـی؟ مـرد حسـابی          

پشتم به تو بود؛ یهو چت شـد؟ چـرا از ایـن رو بـه اون رو شـدي؟ بلنـد شـو بـرو         

که هیچی نشـده مـی خـواي رو سـفید مـون بکنـی؛ راهتـو بکـش و بـرو فکـراي           

. ه خودت و عبدل اتبکرتم نگه دار واس

ــت  ــدي تحــویلش داد و گف ــد زهرخن ــا      : محم ــواهر م ــه خ ــت واس ــه دل ــو ک ت

نمی سوزه؛ خودمونیم تا کی می خواي بهشون کوري بدي؟ 
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ــه    : کرامــت ــودي هــان و هــین کنــی و ب ــه؛ اومــده ب خــو دیگــه وقــت رفتن

ــواهرت     ــودتی، وصــف خ ــا خ ــار پ ــدي چه ــی کورخون ــت، ول ــا رو ملتف ــت م خیال

ــد؛ از  ــروین ش ــه دوام و    س ــنس ب ــی و از ج ــرو و آزادگ ــه س ــی ب ــه بگ اســمش ک

محکمی، اما کو مگه بـاور مـی کنـین؛ یـه عمـره کـه زیـر پـاش مـی شـینین تـا            

زیــر پاموخــالی بکنــه؛ خــاطرتون جمــع، روزي روزگــاري اگــه خواســت کــه بــره  

. وقتیه که من مردم

تــو حالــت خــو نیســت و ایــن روزهــا  : محمــد از جــاش بلنــد شــد و گفــت 

ـ  . ه یـه چشـم نگـاه میکنـی؛ تلـخ و گزنـده شـدي و هـیچم بهـت نمیـاد          همه رو ب

منکـه منظـوري   . کورشم اگه تـا حـاال بـه کـار تـو و سـروین کـاري داشـته باشـم         

فقـط بـدون االن هیچـی    . نداشتم و می سپارم بـه گـذر زمـان تـا خـودت بفهمـی      

مهمتــر از قضــیه بهمــن نیســت؛ هرجــا میــري راجــع بــه اون دارن حــرف                

ند ساله از بـرادرت بـی خبـري و بـه خیالـت اونـم نشسـته؛ بیـا ببـین          چ. می زنن

ــال        ــت؛ اص ــابق نیس ــاي س ــل پیمانکاره ــرادرت مث ــه؛ ب ــیر میکن ــا داره س کجاه

احتیــاجی نــداره کــه ماهــا آدمــش بشــیم؛ اونقــدر پشــتش گرمــه کــه نگــو، ســر  

ــداره  ــرس ن ــا طمطراقــی کــه داره جــاده کشــیدن از وســط  . ســوزنم از کســی ت ب

ــه  ــکش، اگ ــل پیش ــه           جنگ ــن ک ــک نک ــدازه؛ ش ــم بن ــا رو ه ــه درخت ــواد هم بخ

می تونه؛ خـتم کـالم اینکـه حـرف و عمـل پاسـگاه و اهلـش بـا اینـا یکـی شـده؛            

.جیک و بوکشون با هم و ظاهرا همه چی هم به قاعده اس
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یه پیغام هم بـرات فرسـتاده؛ نقـل قولـه چـه کـنم؛ گفتـه احمـد رو چنـد روز          

ــ   ــو بگی ــه م ــا دســت نن ــی فرســتم ت ــد م ــم بخــواد        بع ــره شــهر، کســی ه ره و بب

. از من می پرسی؛ مانعش نشو. جلو دارش بشه میدم دو شقه اش بکنن

اخبــار جــان فرســا گویــا تمــومی نداشــت؛ چشــمه باریــک زنــدگی اش چــون          

داد باخته دم چوبه دار بی تک خللـی رو بـه خشـکیدن مـی رفـت؛ تلخـی هـا بـا         

ر     مـی گرفتنـد؛ یـاد سـفارش سـروین افتـاد       بی شرمی صف بسـته و دم بـه دم خـ

ــزد ــی داد    . و دم ن ــد نم ــایی ق ــه ج ــش ب ــرده و عقل ــان شــک ک ــین و زم ــه زم .  ب

غــرو رو پشــت سرگذاشــته و نزدیــک خونــه بــه ظــاهر غــم و انــدوه از دل زدود 

ــادرش گفــت ــه م ــو     : و رو ب ــداري؟ ت ــاس ن ــراي الی ــزي ب ــرم ده؛ چی مــی خــوام ب

چی سروین؟

گشــته و حیــرانش، کــه مــدام فغــان در دل عمــده پاســوزي ننــه و عــروس سر

سر می دادند؛ چیزي نبود جـز قـدمی درجهـت بهبـود حـال مـو طالیـی ناچـار و         

ــار بردارنــد  ــان نیــز دســتی بــه بنــد و زبــانی                    . گرفت امــا چــه ســود کــه آن

. قاصر داشتند

بـس کـه سـگرمه هـات تـو همـه آدم جـرات نمـی کنـه          : از این رو ننـه گفـت  

چنـد تـا تـوبره ختمـی     ! اینجـا رو قـرق کـردي کـه چـی بشـه      باهات حرف بزنـه؛ 

پاك کرده دارم؛ مـش الیـاس ببینـه رو هـوا قاپیـده؛ سـروین هـم امشـب ماسـت          

و قیماق می زنـه؛ راسـتی ننـه ایـن دو تـومن پیشـت باشـه؛ موقـع برگشـتن یـه           
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پارچـه واسـه تنبـان    . سیرگوشته تازه بخري خیلی وقتـه مـی خـوام بزبـاش بپـزم     

.هبچه ها یادت نر

.آقا آ نبات قیچی هم بخر: صابر ذوق کرد و گفت

اوقــاتش همچنــان تلــخ بــود و از کیســه و تــوبره هــاي متعــدد همیشــگی کــه 

سنگینی شون کمرش را تا آبادي خـم مـی کـرد جـز همـون یکـی خبـري نبـود؛         

ننه و زنش هر دو مـی دونسـتن رفـتن بـه ده و نبـردن یکـی از پسـرا بهونـه اس،         

ــا    ــردن ت ــی ک ــرات نم ــی ج ــون از    ول ــودن و جزش ــار ب ــن رو خم ــن؛ از ای بپرس

بعـد چنـد وقـت مـی خواسـت الیـاس رو ببینـه و        . کنجکاوي داشت در می اومـد 

بـراي آخـرین بـار شـانس و اقبـال شـو انــدازه کنـه؛ اگـه حکـیم هـم مثـل بقیــه            

جلــوش در مــی اومــد؛ حســا کارشــو مــی کــرد و دیگــه شــاید حــس و حــالی   

. طعان طریق تو خودش نمی دیدواسه ي مقابله با عصیان و سرکشی قا

اون وقــت نــه تنهــا مثــل ســابق حــس از جــان گذشــتگی نداشــت بلکــه ســر  

. افکنده هم می شد

* * *
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ــت   ــد و گف ــون اوم ــه زب ــیده ب ــیده و نرس ــه  : رس ــه ک ــرده ات برس ــو دم ک عم

.خیلی شکارم

چتـه؟  . کردگـارتو شـکر  . وعلـیکم السـالم  : حکیم برانـدازش کـرد و جـوا داد   

مصــافحه اي، از دار دنیـــا یــه ذره اخـــالق داشــتی و همـــه            نــه ســالمی نـــه  

چرا به خودت رحم نمی کنی؟. می گفتن از کرامت سازگارتر کسی نیست

انــدرزم نــده پیرمــرد، بــه بهونــه دیــدن و شــنیدن حرفهــات یــه کــف : کرامــت

اومــدم تــا . دسـت گــل ختمــی رو بهونـه کــرده و ایــن همــه راه کوبیـدم و اومــدم   

ــه ــنمازت بپرســم ک ــه ک ــه؟   . چ ــی زن ــر م ــت س ــر؟ به ــان چــه خب از جهانگیرخ

سراغی از ما می گیره؟

اونـم خوبـه،   : لحن الیاس فراخـور حـال قـرق بـان قـدري جـدي شـد و گفـت        

تا لنگ ظهر می خوابه، ناهارشو تـو قهـوه خونـه مـی خـوره و میـره واسـه چـرت         

بعـــد از ظهـــر، عصـــرها هـــم اینجـــارو پـــاتوق کـــرده میـــاد و کاســـه کاســـه         

یکـی دو بـار سـراغتو ازم گرفتـه؛ چنـد روز پـیش              . گل گاو زبون می زنـه تـو رگ  

می گفت اگه کرامت تـو تهـران چشـم وا مـی کـرد بـا اون یـال و کوپـالش االنـه          

.صد باري آکتور سینما شده بود

ــبش بعــد چنــد وقــت دررفــت و اخــم هــاش وا شــد و گفــت   : کــش گوشــه ل

ــ  ــه مــن لط نمیشــه ! ف داره؛ مــی خــوام ببیــنمشســایه اش کــم نشــه اســتوار ب

...امروز زودتر بیاد تا به شب نخورم
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چکـارش داري؟ مـی خـواي کنـدز بهمـن      : الیاس تـو حـرفش پریـد و پرسـید    

ــت             ــن به ــمه، م ــو گوش ــوزم ت ــتون هن ــه پیش ــاي دفع ــوبی؟ دري وري ه رو بک

میگم که چکارکنی؛ برو صـبور و شـکیب سـر پسـتت وایسـتا و یـه کـم کـه چـه          

داداشـت بـدجوري گنـده شـده؛ صـد تـا مثـل        . ز بیخ بـی خیـال شـو   عرض کنم ا

ــره و      ــردن؛ جی ــارتون ک ــه چک ــدي ک ــده دی ــت؛ نیوم ــودارش نیس ــه جل ــو دیگ ت

مواجب بریـدن؛ تهمـت و افتـرا زدن؛ یـه کـم رو داري مـی کـردین االنـه اون تـو          

ایــن گنــده بگــی کــه مــن دیــدم سرســوزن  . داشــتین آ خنــک مــی خــوردین

. یش نمیشهرحم و شفقت و برادري حال

کی دیدیش؟: کرامت

ــاس ــاطی راه   : الیـ ــردن؛ بسـ ــا رد کـ ــو اون روز از اینجـ ــتگاه هاشـ دم و دسـ

ــحر          ــین س ــزرگ ع ــک و ب ــه از کوچ ــدا، هم ــرش ناپی ــه اون س ــود ک ــه ب انداخت

هیچـی نشـده بـه جوونهـا قـول      . شده هـا مجـذو کبـر و عظمـتش شـده بـودن      

ایســتا، تــا بخــواي کــار داده؛ حــاال تــو کــه برادرشــی بــرو دســت خــالی جلــوش و

بجنبـی، صــد تــا امنیــه و ژانــدارم مـی ریــزه رو ســرت، پشــتش بــدجوري گرمــه،   

. زرنگ تر از این حرفهاست که بیاد دستشو به خون کسی آلوده بکنه

ــاقی     ــزي نمــی خــوام خــداي نکــرده واســت اتف ــرام خیلــی عزی ــو ب کرامــت ت

عاقـل  بیفته؛ صـالحت اینکـه قهـر و تهـر رو از خـودت دور بکنـی؛ مثـل همیشـه        

باشــی و از رو احساســات تصــمیم نگیــري؛ پــس تــا اســتوار رو ندیــدي و جریــت  
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ــه چــی رو بســپار بخــدا    ــت، هم ــیش اهــل و عیال ــرو پ ــو بکــش و ب .  نکــرده راهت

.راهی که جهانگیر می خواد نشونت بده می خوام صد ساله سیاه نشون نده

همـه  از اینکه در مـورد الیـاس حکـیم و پیلـه ور اشـتباه نکـرده و وي خـالف       

با دلـش راه اومـده و متوجـه نـدانم کـاري هـاش کـرده و از دیـدن جهـانگیر نیـز           

بـا حـالی کـه داشـت          . منع اش می نمود؛ راضی و خوشـحال بـه نظـر مـی رسـید     

صحبت هاي تحریـک آمیـز و آتشـین ژانـدارم از کـار برکنـار شـده چـه بسـا بـه           

.گستاخی اش افزوده و اشتباهات بزرگتري رو براش رقم میزد

سـفارش ننــه رو بــه جــا آورده؛ واســه بچــه هــا عــالوه برخــوراکی، پارچــه نیــز  

ــاد    ــه راه افت ــر از همیش ــرد و زودت ــه ک ــم و   . تهی ــن دره ــلتاق ذه ــه و ش غرغش

مغشوش اش شاید به ایـن معطـوف بـود کـه تـو ایـن مـدت کوتـاه چقـدر فاصـله           

ــاده  ــون افت ــراي     . بینش ــی ب ــت؟ وقت ــن میگذش ــتن بهم ــال از رف ــد س ــه چن مگ

ــی ــاري از    همیشــه م ــالی و ع ــا دســت خ ــل، ب ــه ســکه ي ناقاب ــغ از ی ــت دری رف

سرمایه چکارکرد تا به اون باال باالهـا رسـید؟ بـه قـول خـودش اگـه مـی مونـد و             

ــاخت و                 ــی س ــوبی م ــرچپق چ ــا س ــه ی ــرخ اراب ــرد و چ ــی ک ــکنی م ــزم ش هی

بچــه هــاش از همــه چــی محــروم و منــزوي مــی شــدن بهتــر بــود؛ یــا حاالکــه   

تکاپوي فزون صد تا مثل اونو خریده و آزاد می کنه؟ جهیده و به 

. هنوزم نمی دونست چی پیش میاد و تردید داشت
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خبرچین رو مجا کـردم تـا پـاورچین تـو دلـش بخـزه؛ غلتـی بزنـه و ببینـه          

که آیا دلش یه هوا نرم شده؟ 

.نه بابا، خالیق هرچه الیق: رفت و نرفته برگشت و گفت

همـه مثـل بهمـن خـان تـو صـاحب       : ش و گفـتم بهش توپیدم و زدم تـو ذوقـ  

شأن و شوکت که نمیشن؛ یکـی هـم مثـل ایـن بنـده خـدا واسـه یـه لقمـه نـون           

.بایستی زودا زود با هرکس و ناکس گالویز بشه

ــاس و شــنیدن ســخنان وي و تفکــرحین برگشــت از حــرارت و    ــا الی ــدار ب دی

ه شـده  بچـه هـا بعـد چنـدي نـزد پـدر خوانـد       . لهیب وجودش اندکی کاسته بـود 

ــد  ــی دیدن ــت م ــب             . و محب ــزه داده و آن ش ــه م ــه هم ــابر ب ــه و ص ــفارش نن س

. بی دغدغه می رفت که صبح بشه

یکــی دو روز بعــد از برگشــتن از آبــادي پــاي آدم هــاي جورواجــور بــه قلمــرو 

کرامــت بــاز شــده و هرکــدام بــه یــه اســمی جــدي و خشــک مــدام آمــد و شــد    

ــد ــی کردن ــاش  . م ــردواندن ه ــه س ــت ب ــا          عاقب ــا ب ــرد ت ــت ک ــد و رغب ــائق اوم ف

.یکی شون حرف بزنه

شما کی هستین و اینجا چکار می کنید؟

ببخشید شما؟

.شریفی هستم؛ کرامت شریفی، جنگلبان این منطقه

. از آشنایی تون خوشحالم، منم سمعیان هستم؛ نقشه بردار
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آقاي سمعیان نقشه چی رو می خواین بردارین؟ این دوربین ها چیه؟

نقشه که داریم آقا کرامـت امـا از نـوع هـوایی شـو، حـاال مـی خـوایم بـا ایـن           

ــدیم  ــا همونهــا مطابقــت ب میشــه گفــت مطالعــات قبــل از  . دوربینهــا ببینــیم و ب

عملیات رو انجام مـی دیـم؛ بـه فـرض شناسـایی پسـتی و بلنـدي هـاي منطقـه،          

...شناختن خاك براي خاك برداري و گود برداري و

.دم شما و همکاراتون کاري به درختها ندارینپس این طورکه فهمی

ــه خیــر، مــا فقــط کــارمون نگــاه کــردن و ثبــت عالئمــه   قطــع درختهــا رو . ن

. همکارهاي کارخونه چو بري قراره انجام بدن؛ اونم بصورت مکانیزه

گفتین کارخانه؟ 

.بله عرض کردم کارخانه، کنار پاسگاه، نزدیک ده باال

!اون که کارگاهه کارخانه گفتید تعجب کردم؛ 

ــت   ــاه نیسـ ــه کارگـ ــا          ! دیگـ ــا رو بـ ــدین؟ اونجـ ــارو ندیـ ــتگاه هـ ــه دسـ مگـ

ــزرگ          ــه ب ــه کارخون ــه ی ــردن؛ ب ــز ک ــه آوردن و تجهی ــدرنی ک ــین آالت م ماش

. چو بري تبدیل کردن

آقاي مهندس یه نگاه بـه قـد ایـن درخـت هـاي سـر بـه فلـک کشـیده بکـن؛           

م نیسـت واسـه چیـه و کجـا رو بـه      کالهت می افتـه؛ ارزش ایـن جـاده کـه معلـو     

کجا می خواد وصـل کنـه مگـه چقـدره؟ چنـدتا شـونو مـی خـواین نفلـه کنیـد؟           

تا راه وا بشه؟ 
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راســتش خــودمم اهــل طبیعــتم و مثــل شــما دلســوز، امــا چــاره اي نیســت   

تصمیمیه که باالیی هـا گـرفتن؛ تاسـف مـن و شـما هـم بـی فایـده اس و راه بـه          

بـه نـوعی منطقـه رو از بـن بسـت در میـاره و       مـیگن سـاخت جـاده    . جایی نـداره 

رونـق مـی بخشــه امـا بــه بهونـه همــین جـاده حــاال ببـین چقــدر حیـف و میــل        

. چقدر از توش می خورن و چه جنایت هاي که نمیشه. میشه

ــت    ــام شماس ــم ن ــا ه ــن پیمانکاره ــی از ای ــا یک ــت و . اتفاق ــه هس مدیرکارخون

خمــین زدن حــول و حــوش تــو مطالعــات اولیــه ت. پــروژه قطــع درختهــا بــا اونــه

سیصد هزار اصله درخت بـه قـول شـما بایـد بنـدازن تـا کـار بـراي پیمانکارهـاي          

بعدي مهیا شه؛ تـا حـاال اسـمش قطـع بـی رویـه و قاچـاق بـوده؛ بـذار ببینـیم از           

ایــن بــه بعــد اسمشــو مــی خــوان چــی بــذارن؛ ســود سرســام آوري کــه نصــیب  

. ابري می کنهآقایون میشه باورکنید با درآمد چند ماه نفت بر

ــت  ــت گف ــه     : کرام ــه، ک ــار برادرم ــد روزگ ــد از ب ــه میگی ــه اي ک مدیرکارخان

آروم . االن نزدیک چهـار پـنج ماهـه کـه خـون مـو کـرده تـو شیشـه         . ایکاش نبود

ــم    ــال مــی زن ــال ب ــه و سرگشــته دور خــودم مــی چــرخم و ب ــدارم؛ وال ــرار ن .    و ق

بـا ایـن تفاسـیر    . نمی دونم حرف دلمو چطور بگـم تـا بـه عمـق دردم پـی ببریـد      

فکــر مــی کنیــد راه چــاره اي هــم هســت؟ کســی پیــدا میشــه کــه جلــوي ایــن         

بی صفتها در بیاد؟
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جسـارت کـردم منـو ببخشـین، ولـی انگـار دل شـما        : با شرمندگی جـوا داد 

پرسـیدید راه چـاره و امیــد، خـو نمیشـه بـا صـراحت گفــت؛       . از دل مـن پرتـره  

. مقابلـه نمونـده؛ البتـه ایـن نظـر منـه      ولی گمـان مـی کـنم؛ دیگـه راهـی بـراي      

وقتــی همــه چــی مصــو و در نهایــت اجرایــی شــده یعنــی اینکــه کــار تمومــه   

بـا ایـن روحیـه اي کـه نـزد شـما       . خالصه باید بتونید با ایـن قضـیه کنـار بیـاین؛    

. سراغ دارم اینجا موندن تون اصال به صالح نیست

ــاري      ــوچ اجب ــه ک ــه ب ــه ک ــه غریب ــان ی ــالحش از زب ــنیدن ص ــویقش        ش تش

بـا ایـن حـال آنچـه دریافتـه بـود       . می کرد چقدر براش ثقیـل و گـرون مـی اومـد    

حقیقت داشت و چـراغ کلبـه محقـر امـا خـوش یمـن و مصـفایش بـه تـدریج رو          

. به خاموشی می گرایید

* * *
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بهــار سررســید؛ شــکوفه هــاي رنــگ و بــو باختــه؛ شــکوه و زیبــایی ســابق رو  

بچـه هـا بـه هـواي او تشـک و      . نکـه دلتنـگ بشـه؛ رفتـه بـود     ننه بـی ای . نداشتند

ــک       ــاري، الدن و مش ــود، قم ــر ع ــد و از عط ــی کردن ــر و رو م ــده اش رو زی مخ

. برخاسته از آن کیفور می شدند

خبــر مــی رســید کــه کــار بــا شــدت و حــدت وصــف ناپــذیر از چنــد منطقــه  

نـد رو  آنسوتر شروع شده و قلـع و قمـع افراشـته هـا بـی اینکـه کسـی مداخلـه ک        

غــرو . قریــب سـه مــاه از آخــرین دیـدار بــا محمــد مـی گذشــت   . بـه فزونیســت 

ــد و                       ــدا ش ــه پی ــش ریحان ــراه زن ــه هم ــروکله اش ب ــا س ــون روزه ــی از هم یک

بهــت بــی اینکــه از ســردي رابطــه چیــزي بخــاطر بیــاره؛ حــالی از ننــه پرســید و 

.یه کردزده و مضطر با آ و تا از آتش افروزي بهمن واگو

میزبان به حرمـت ریحانـه و سـروین نـاگزیر بـود تـا بـا متقـر پشـیمان هـم           

خودتـو بـه اون راه نـزن؛ قبـول کـن محبـت و مـودت        : کالم بشه؛ از این رو گفـت 

سابق رو از بین برده اي؛ نمی دونم چطـور دلـم بـا تـو مـی خـواد صـاف بشـه؛ بـا          

ور شـد کـه از اونـا    حـاال بگـو ببیـنم چطـ    . این اوصاف بمونه تـا بـه وقـت مقتضـی    

رو برگردوندي؟ 

بـه اونـا از اولـش هـم     : چهره برادر زن به آرامـی گراییـد؛ لبخنـدي زد و گفـت    

همــش تقصــیر زنتــه عــین . چطــور دلــت اومــد کــه بــاور بکنــی. کــاري نداشــتم

. شیطون رفت تو جلدم
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سروین برآشفت امـا محمـد بـا اشـاره دسـت ازش خواسـت تـا چیـزي نگـه و          

بـذار  . نـداره خـواهر، فکـر نکـن کـه اهللا بختکـی لـوت میـدم        هول ورت: ادامه داد

.حرف بزنم تا دل صاحب مرده ام بلکه سبک بشه

زنت از رو درایـت گفـت کـه پشـت تـو خـالی بکـنم؛ اگـه نمـی کـردم قبـول            

از اون روز تــا حــاال صــد . کــن کــه خیلــی وقــت پیشــا کــار دســتمون داده بــودي

گ یـه بـار شـیون هـم یـه بـار،       بار مرده و زنده شدم؛ پیش خـودم مـی گفـتم مـر    

کاشــکی ایــن کــارو باهــات نمــی کــردم؛ پشــیمونی بــه کنــار دلــم بــرات یــه ذره  

.خالصه قبول کن که خواهرم بیشتر از من و تو سرش میشه. شده بود

ــت   ــون داد و گف ــري تک ــروین س ــفید   : س ــادق رو س ــی روي ص ــن لق ــو ده ت

. کردي

. کرامت خیره نگاه می کرد

بـی مـروت هـا واسـه کشـیدن یـه        : و گفـت محمـد حـرف هاشـو پـی گرفـت     

مـیگن بـا ایـن    . جاده ي فکستنی کل جنگـل و زیـر و رو نکـنن؛ ول کـن نیسـتن     

ماشین هاي جدیـد هـر پـنج دقیقـه یـه درخـت صـد سـاله رو میشـه انـداخت و           

منطقـه شـاهرخ رو بـا اون همـه افـرا شـخم زدن و عـن قریـب         . تیکه تیکـه کـرد  

ود دیـر یـا زود نوبـت منطقـه مـن و تـو       به چنارستان صمد می رسن؛ با ایـن وجـ  

.هم میشه؛ اما تا اون موقع شاید یه خبرهاي بشه

کرامت و زنش هر دو متعجب پرسیدند چه خبرهایی؟
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مشــتلق باشــه طلــبم؛ درکارخونــه پلمــب : محمــد ســینه صــاف کــرد و گفــت

.شده؛ غارغارك هاشون خفه خون مرگ گرفتن

. نهبشنو باور مکن؛ اینم بازي جدید شو: کرامت

ــاورکن   : محمــد ــه، ب ــار تعطی ــه ک ــروز ســه روزه ک ــا ام ــرد، ب ــه م ــازي کدوم . ب

آســیا بــه نوبــت اخــوي، تــو ایــن دوره زمونــه همــه چــی بــا شــایعه و پچپچــه  

ــوان              ــی خ ــاده م ــه ج ــه ی ــه واس ــه ک ــا بچرخ ــو دهنه ــافی ت ــه؛ ک ــروع میش ش

تـازه  . سیصد هزار تا درخـت نفلـه کـنن؛ حـاال دروغ و راسـتش بمونـه واسـه بعـد        

سته شـدن کارخونـه بحـرف مـردم کـه نبـود گویـا زور مجلسـی هـا بـه منصـور            ب

ــه دارن؛       ــت نگ ــا دس ــده ت ــتور اوم ــه دس ــال ک ــرا؛ فع ــدا چ ــه هوی ــی ب ــید ول نرس

.امیدوارم کارشون یه سره شه

.کرامت نفس راحتی سرداد و محمد را به آغوش کشید

ــت ــروین گف ــردیم و     : س ــدت نم ــه م ــن هم ــد ای ــدیم؛ بع ــر ش ــه جگ ــون ب خ

.این مرد رو دیدیمخوشحالی 

ــا  : زن محمــد مــزاح کــرده و گفــت پاقــدم منــه؛ ســاري حــاال چطــور، دلــت ب

محمد صاف شد؟ بینواهـا هرچـی تـا حـاال غصـه خـوردین از کیسـه تـون رفتـه؛          

بخــاطر بچــه هــا هــم کــه شــده بلندشــین و ایــن قــدر منتظــر صــفیر مصــیبت   

هـم  نشینین؛ سروین همت کن و یـه شـام درسـت و حسـابی بهمـون بـده؛ فـردا       

.ما رو یه سر ببرین نزد این الیاس تون، بلکه نسخه اش افاقه کرد
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جنب و جوشی براه بود؛ بچه هـا از سـر و کـول هـم بـاال مـی رفتنـد؛ سـروین         

ــت از        ــماي کرام ــرد؛ چش ــی ک ــس م ــت و ری ــه رو راس ــی ریحان ــرغ پیشکش م

محمــد . خوشــحالی بــرق مــی زد و آتــیش اجــاق بیــرون کلبــه رو قــوام مــی داد 

.م بند و تکراري شو سرداده بودترانه ي نی

اون شـب تــا دیــر وقــت خــوا بــه چشـم هــیچکس نیومــد؛ بعــد چنــد وقــت   

جاي مردها، پشت کلبه پهـن شـده بـود تـا بتـونن کوکـب و اختـر بـه شـمارن و          

ــنن  ــا ببی عاقبــت خــوا همــه رو . شــها هــاي شــعله ور و از الي شــاخ و برگه

ــد  ــت بلیع ــز کرام ــرا  . بج ــر دیگ ــو از نظ ــه دل مح ــو ت ــود؛      آش ــان ب ن او در غلی

نمی خواست نقیض گفتـه ریحانـه پـیش بیـاد؛ دوسـت نداشـت بشـینه تـا سـفیر          

ــنش رو           ــیش ذه ــیش از پ ــا ب ــغولی ه ــراغش، دل مش ــاد س ــازم بی ــیبت ب مص

ــوا از        ــان خ ــاش همچن ــاري دور و بری ــل ک ــد و دغ ــوده و زد و بن ــر نم درگی

. چشمش ربوده بود

ــ  اریکی داشــت؛ گــاهی نزدیــک انگــار ســایه هــایی مــی دیــد؛ آخــه خــو بــه ت

گاهی دور کوتـاه و کوتـاهتر یـه بـاره قـد کشـیده نتـرس بگـو قامـت سـرو و افـرا            

ــی شــدن ــک    . م ــه ش ــه؛ دیگ ــو ببین ــتا رو خ ــا دور دس ــرد ت ــز ک ــو ری چشماش

نداشت سایه ها راستکی بودن؛ کی بودن؛ چی می خواستن؟ 

سـینه  . عزم شـو جـزم کـرد؛ چـو کـاریش لنگـه نداشـت؛ قمـه هـم داشـت          

سـه نفـر   . ز نـیم خیـز تویـه چشـم بهـم زدن دوري زد و پشـت شـون دراومـد        خی
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خواســت . بــودن دو تاشــون چمباتمــه زده ســومی وایســتاده وکلبــه رو مــی پائیــد

... نعره بزنه و بهشون مجال نده اما

سـروین حـین پـاك    . تن غرقه به خـونش رو زودتـر از همـه صـالح پیـدا کـرد      

قتـی مـی خواسـت ننـه رو ببـره؛      و: کردن زخمهاي شوهرش رو بـه محمـد گفـت   

. صابر شنیده نشنیده یـه چیزایـی بـه گوشـش خـورده و اون روز بلغـور مـی کـرد        

.جدي نگرفتم و زدم تو پوزش تا کرامت نشنوه

.چی شنیده بود: محمد پرسید

گویـا احمـد رو بـه ننـه گفتـه بـود؛ بـه چـی ایـن آلونـک دل بسـتین            : سروین

کـردي تـا بـا تـو بیـان شـهر، اونوقـت        کاشکی زن داداش و بچه ها رو راضـی مـی   

. کرامت هم با پاي خودش می اومد

ایـن مهمـالت چـه ربطـی بـه ایـن قضـیه داره؟        ! خو کـه چـی   : محمد گفت

ــدي   ــش می ــی داري ربط ــه چ ــی رو ب ــورکافیه   . چ ــردم رو نش ــاه م ــودي گن بیخ

بلنــد شــو یــه . همــین و جــدي بگیــره و بــره سراغشــون، ول کــن ایــن حرفهــارو 

.کن تا جون بگیره کلی ازش خون رفتهچیزي براش درست 

سـه نفــر بـودن دورشـون زدم؛ تــا    : بـه هـوش نیومــده داشـت یـاوه مــی بافـت     

... خواستم رو سرشون آوار بشم؛ یه سري دیگه از پشت سر رسیدن

.گرفتنت زیر چماق حاال نزن کی بزن: محمد تو حرفش پرید و گفت

.حتم دارم کار آدم هاي بهمنه: کرامت
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ــد ــل : محم ــردي     عاق ــدي؟ فکرک ــاقچی ندی ــاال قاچ ــا ح ــه ت ــرد، مگ ــاش م ب

شــه کــن شــده؟ بهمــن اینجــا نیســت خــداش کــه هســت؛ چــرا نــه  ات ریتعرضــ

دونسـته گنـاه مـی شـوري و تهمـت مـی زنـی؟ اوال اون و آدمـاش چنـدروزه کــه          

ــان،     ــا نگهب ــد ت ــده چن ــا مون ــدبیاري شــون؛ از اون ــدبختی و ب ــی ب ــتن رشــت پ رف

. و غارغارك هانگهبان کجا؟ خو معلومه کارخونه

ــنن      ــار بک ــو رو ناک ــته ت ــه بفرس ــت داده ک ــو از دس ــه عقلش ــا مگ ــه . دوم مگ

بخـوام بـه   . تعطیلی و پلمـب تشـکیالتش بـه تـو و امثـال تـو ربـط داره؛ ده نـداره        

ــمارم      ــی ش ــرات م ــا ب ــن دلیله ــدتا از ای ــمارم ص ــه          . ش ــا ی ــه این ــتم دارم ک ح

ــ    ــون بی ــزي گیرش ــا چی ــی زدن ت ــه م ــودن و پرس ــالف ب ــی مشــت ع ــه بگ اد؛ اگ

. الشخور بودن بی راه نگفتی

. سروین با داروهاي گیـاهی جورواجـور ننـه بـه تیمـار شـوهرش مشـغول بـود        

رفتن ریحانـه بـه آبـادي بـه بعـد موکـول شـد و عصـر هنگـام بـرغم دلواپسـی از            

. حال و روز کرامت و اتفافات افتاده؛ برگشتند

نشـونه هـاي بـه جـا     هفته اي از مـاجرا گذشـت و قـرق بـان نتونسـت بـا رد و      

زورش مــی اومــد بــا گفتــه هــاي محمــد . مونــده ســر از کــار مهــاجمین در بیــاره

.قضیه رو ماست مالی کنه

ــراش مهــم نبــود امــا جــاي دنــدون خــرد         سرشکســته و زخــم گــردن زیــاد ب

. شده اش حالشو بد مـی کـرد و نمـی خواسـت بـه راحتـی آبهـا از آسـیا بیفتـه         
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م رئـیس عـوض کـرده و تـازه کـار تـو یکـی از        تو ایـن حـیص بـیص، پاسـگاه بـاز     

.گشت و گذاراش سر از منطقه کرامت در آورد

زاغــول گــیس : قــرق بــان رو نزدیــک ده بــاال دیــد و از بغــل دســتیش پرســید

طال کی باشه؟ اجنبیه؟

ــار قهقهــه اي زد و گفــت ــا رئــیس، کرامتــه،  : ســتوان ی اجنبــی کدومــه جن

. م وا کردهفرزند بهادر، بنده خدا تو همین جنگل چش

جاللت و شـکر، نمـی گفتـی جـون تـو فکـر مـی کـردم         : ریشخند کرد و گفت

پـس زبـون مـا رو بلـده، حیـف شـد دلـم قیلـی ویلـی رفـت گفـتم            . طرف آلمانیه

ــده     ــون ش ــیب م ــکاري نص ــب ش ــا االن رو   ... عج ــن باب ــده ای ــناختمش پرون ش

.شریفی،کرامت شریفی برادر بهمن خان. میزمه؛ پریروز داشتم می خوندم

ــی      ــور و طالی ــه ب ــده ک ــد نش ــایی قی ــده ات ج ــاهري پرون ــات ظ ــو مشخص ت

هستی؟ راستی یـادم اومـد؛ ببیـنم عـادت داري دمـاغ تـو بـی شـیش و بـش تـو           

هر سـوراخی کـه اومـد بکنـی؟ تـو و بقیـه هـم قماشـات درسـته واسـه مـن کـار             

نمی کنین و امر بر یکی دیگـه ایـن، امـا بدونیـد زیـادم تـوفیر نـداره؛ حـواس تـو          

ن و به پا از حدت بیـرون نزنـی؛ خالصـه واي بـه حـالتون اگـه بشـنوم پـا         جمع ک

تـو دیگـه چـه جـور بـرادري هسـتی؛ خبرشـو دارم        . از گلیم تون فراتر گذاشـتین 

که از تعطیلی کارخونه کیفوري، ولـی هـم تـو هـم بقیـه یـه جـا کـور خونـدین و          

مخلـص  . زهی خیال باطـل چـون همـین روزهـا قـراره کـارا راسـت و ریـس بشـه         
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تــا ببینــین کــه چطــوري چپــق آدم ناســازو در؛الم نــا میــزون تکــون بخــورینکــ

. اون چشـاي آبـی گنـده تـو خـودم غلفتـی از جـاش در میـارم        ؛جا چاق می کنم

.برو رد کارت

هیکـل مهیـب سـایه وار روز و شـب تـو خـوا و بیـداري،        مصیبت، دیـوي بـا  

همـه جـا پـی اش روان شـده و قصـد      ،خیال و وهـم و پنـداري حتـی واقعیـت    ه ب

ی کـه کسـی نتونـه دردشـو التیـام      یجـا ؛داشت تا اونو به کـنج و بـن بسـتی ببـره    

ره؛ وقتـی کـه بریـد شـاید اونوقـت دمشـو رو          ربـدر و دصـل أمست؛بده بشـه تـا ببـ

. کولش بذاره

زیاده خواهـان چپـوگر بعـد از وقفـه اي سـی و چنـد روزه بـا دنـگ و فنـگ و          

کسـی را یـاراي   . از قبـل دگـر بـار بسـاط ویرانـی مـی چیدنـد       سنبه اي پر زورتـر  

زیسـت بانـان معتـرض نیـز همچنـان خودشـان را بـه آ        . مقاومت بـا آنـان نبـود   

تــا از نــابودي و تخریــب ن چنــگ مــی زدن تونســتهرجــا کــه مــیو آتــش زده و 

وي احـداث جـاده  بـه بهانـه  جنگل و مـأمن جـانوران جلـوگیري بکـنن؛ امـا آنهـا       

درکمـال گسـتاخی   ،شـدت عمـل  ، بـا  فضـاهاي صـنعتی  ایجـاد  ا وي شهرهتوسعه

. کار خود بودندو وقاحت تمام پی 

ــوس  ــاي افس ــان     ژرف ــدن درخت ــف ش ــاظر تل ــاهد و ن ــه ش ــانی ک ــت بان زیس

نظیـر طبیعـت  ي بـی تـاریخ گویـاي ایـن آ و خـاك و اندوختـه     ی کـه دیرزیست

. حد و حصري نداشت؛بودند
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له و چنـاران قـد برافراشـته و سـروهاي     سزاوار نبود تا بلـوط هـاي سیصـد سـا    

. آزاده یکی بعد از دیگري سرنگون شوند

آغــاز کــار از منطقــه چنــد ده هــزار متــري کرامــت فــازي از پــروژه محســو  

ــوم نشــد   ــت معل ــل دیگــري داشــت؛ عاقب ــا دلی ــه واضــح و  . مــی شــد ی آنچــه ک

مبــرهن بــود ایــن بــود کــه در امتــداد و محــدوده اي ســاخت جــاده نــه چنــدان  

ــات ــر      حی ــی ب ــان مبن ــه کارشناس ــده و نظری ــام ش ــات انج ــه ي مطالع ــه بهان ی ب

. هر چه سر راه قرار داشت؛ مضمحل نمایندگیاهی پوشش کم

ــان محــیط    ــه همــراه کارشــناس جــوانی از گــروه منجی کرامــت و پســرانش ب

زیست شاهد آمد و شـد عـامالن کارخانـه و غـرش سـهمناك ماشـین آالتـی کـه         

. بودند؛الوقوع عملیات مهیا می گشتندبه قصد استقرار و شروع قریب

چــون خبــري نشــد از مســئولی ؛ســه روز از ولولــه بــه پــا شــده مــی گذشــت

پرسیدند که علت توقف چیست؟  

.تائید نهایی: جوا داد

.منجی پاسخ مسئول را به منزله توضیح بیشتر تکرار کرد

ــه عــرض کــردم تائیــد نهــایی : مســئول گفــت ــز از . بل ــوعی پرهی ــه ن تکــرار ب

.منحرف شده بودن؛تو یکی از عملیات از خط سیر تصویب شده. اشتباه

بــه عبــارتی قطــع چنـد صــد درخــت اضــافه و خــارج از برنامــه  : منجـی گفــت 

کذایی تون و یا اشتباهی به عمد براي کسب درآمد بیشتر، همین طوره؟
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. درحــد خــودم بــا توجــه بــه احتــرام متقابــل جــوا دادم؛پرســیدید: مســئول

ــل ــتم  کفی ــران نیس ــاري دیگ ــا خرابک ــتکاري ی ــامن درس ــون    . و ض ــابراین ممن بن

. میشم اگر عمدي احیانا متوجه اوناست به من و همکارام نسبت ندین

ــنم  : منجــی ــی ک ــذرخواهی م ــه جســارتی شــد ع ــی تونســتین از  ؛اگ شــما م

امــا خــواهش مــی کــنم متوجــه ایــن موضــوع ؛همــون ابتــدا جــوا مــا رو نــدین

ــن   ــر از جــرم نســل کشــی   باشــین کــه قطــع ای ــده هــاي تنومنــد کمت ســال دی

ــت ــراي     . نیس ــه رو ب ــنن و عرص ــوچ بک ــتن ک ــی تونس ــم م ــا ه ــاش درخته اي ک

تاخت و تاز مـا آدمهـا کـه از بـیم قهقـرا روي دسـت بـه هـر جنـایتی مـی زنـیم            

شــما مجــري هســتین درســت، تــابع دســتور بــاالیی هایــد قبــول،  ؛خــالی بکــنن

.اینکه دست خودتونه؛ه ارتزاق نکنینولی اگه بخواین می تونین از این را

اگــه منصــرف نشــدین بــه اولــین تنــاوري کــه انــداختین . یــه کــم فکــر کنیــد

نزدیک و نزدیکتر بشین جـوري کـه گوشـتون بـه تنـه بریـده شـده اش بچسـبه،         

آخـه  ؛اگه یه کم دقت کنیـد متوجـه مـی شـین کـه هنـوز داره نفـس مـی کشـه         

اگـه بـه بهانـه اینکـه     . فـه مـی شـن   اونا خیلـی دیرتـر از ماهـا جـون مـی دن و خ     

کـاري کـه   ؛من نباشم یکی دیگه این کـار رو مـی کنـه مجـا شـدین و نـرفتین      

.   ازتون خواستم حتما انجام بدین

ــه زیــر انداختــه و از نگــاه کــردن تــو چشــمهاي  ؛مســئول متــاثر شــده ســر ب

.شرمسار بود و پاسخی نداشت؛منجی و کرامت اجتنا می کرد
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بحــث هــا و چانــه زنــی طرفــداران، منجیــان و  . گذشــتهفــت روز دیگــر هــم 

محیط بـان پـیش گیـر بـا عوامـل تخریـب گـر گـوش بـه زنـگ همچنـان ادامـه             

پایـان هـر مجادلـه کماکـان بـا یکـدیگر منافـات داشـتند و         . داشت؛ اما بی نتیجـه 

بعـدها بـراي اجتنـا از درگیـري بـه گـروه معـارض        . بدان پافشـاري مـی کردنـد   

ــان پ    ــا هم ــت ی ــیط زیس ــه ذره اي از        مح ــی اینک ــید ب ــتور رس ــاران دس یمانک

چـرا کـه چیـزي بـه     ؛بیشـتر شـنونده باشـند   ؛مواضع شـان عقـب نشـینی بکننـد    

.شروع عملیات باقی نمانده است

ــان      ــرق ب ــه ق ــک کلب ــدتا نزدی ــا آن عم ــه ب ــاي مقابل ــا و راهه ــه بحــث ه دامن

در . شکل می گرفـت و بـه تـدریج بـه کمـپ معارضـان کشـیده و خـتم مـی شـد          

یــن میــان کســی متوجــه حضــور فرزنــدان کرامــت در حاشــیه چنــین جلســاتی  ا

عالقمنـدانی کـه بـا مشـکل پدیـد آمـده سـر وکـار داشـتند و بـه نوبـه            . نمی شد

ــنج و ده گــر ــا   . خــود پ ــوعی ب ــه ن ــه دشــواري کــه، سرنوشــت و آینــده شــان ب ب

.لذا اجتنابی در کار نبود. مقاومت و مبارزه پدر و همراهان او رقم می خورد

. کــاپوي چنــد وقــت اخیرگــرفتن جیــره و مواجــب رو گویــا از یــاد بــرده بــودت

بعدها نزد خود می گفـت اي کـاش آ و دونـی بـود تـا بـه وقـت مناسـب روانـه                

.می شدم؛ لیک از رفع احتیاجات سروین گریزي نبود؛ از این رو برفت

نگـون بخـت از همـه جـا بـی خبـر بـا انبـانی از آذوقـه، ذوق ایـن داشـت کــه            

ــه ــر برس ــردش    . زودت ــان غ ــه و خ ــار کلب ــنش کن ــز بی از دور دســت چشــمان تی
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؛نزدیکترکــه گشــت ضــجه و شــیون هــم مــی شــنفت؛غلغلــه و آشــو مــی دیــد

صــالح تــا پــدر رو دیــد ســوز ؛پاهــایش سســت شــده و یــاراي رفــتن را  نداشــت

رئـیس پاسـگاه میـان انبـوهی از مـردان از همـه بیشـتر        ؛ضجه ها افزونتـر گشـت  

تـوبره و انبـانش را انـداخت و    ؛چیـزي نمانـده بـود تـا برسـه     ؛ی کردخود نمایی م

صـابر در آغـوش مـادر خفتـه     . صـابر و سـروین رو مـی دیـد    ؛تلوتلو خورد و رسید

.و مادر بهتش برده بود

. بچه ها هرکدام از یک طرف، گل پدر آویخته شدند

آمبوالنس ساعتی می شـد کـه از مرکـز رسـیده و راننـده منتظـر بـود تـا پـدر          

ــره    ــل بگی ــه رو از او تحوی ــان بچ ــی ج ــر ب ــه و پیک ــه  . از راه برس ــون اون هم می

کرامــت . جماعــت، زنــی بــه چشــم نمــی خــورد و ســروین کمــک حــالی نداشــت

.نزدیک شد و صابر رو از سروین گرفت

بــاالخره راه افتــاد؛ عجلــه اي هــوا داشــت تاریــک مــی شــد؛ آمبــوالنس صــابر 

دو تــن از مامورهــا مونــده و بقیــه کــه غالبــا از   . نداشــت؛ آژیــر هــم نمــی کشــید

ــد     ــرك کردن ــحنه رو ت ــد ص ــن بودن ــاي بهم ــیط  . آدم ه ــان مح اون روز از ناجی

.زیست کسی اون طرفها نیومده بود

الیـاس و  . محمد بـه همـراه اهـل و عیـالش هـاي و هـوي کنـان سـر رسـیدند         

. انگیر هم به فاصله کمی به آنها ملحق شدنداستوارجه

. رئیس پاسگاه مجددا برگشته؛ با محمد و جهانگیر گرم صحبت بودند
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یـا یکـی از   فـراري یـا ضـاربین،   تحقیقـات بـراي دسـتگیري ضـار     : می گفت

حـل  امرو پرونـده  تکمیـل  بـراي  ه؛ ولـی  انجامـ در حـال  پاسـگاه از سويحاضرین

امشــب رو نمــی تــونیم ؛خاصــی صــورت نگرفتــهبعــدي اش متاســفانه هنــوز کــار 

پـس مسـاعدت کنیـد تـا از ایـن بنـده خـدا یـه چنـد تـا سـئوال            ؛از دست بـدیم 

. بکنم تا ببینیم بعدش چی پیش میاد

تا داغ دیده مبهوت رو بیـارن فرمانـده متکبـر یـاد حرفهـا و متلـک هـایی کـه         

از قــدم ور داره بــی اینکــه بتونــه قــدم . افتــاد؛اون روز بــار بنــده خــدا کــرده بــود

بیـرون کلبـه بـا نـور فـانوس هـاي       . کشون کشون آوردن و پشـت کلبـه نشـوندن   

. متعدد و چند تا مشعل دست کمی از روز نداشت

.منگ و حیرت زده بود و رنگ سرخ و گلگونش هم بی سابقه

ــو ایــن موقعیــت مثــل  . تســلیت عــرض مــی کــنم ــو گفــتن هرحرفــی ت آ ت

و رفــت و آمــدها هــم نباشــه درد و غمــه هــاون کوبیدنــه؛ ولــی همــین صــحبتها 

امیــدوارم الاقــل بخــاطر . آدم داغ دار مگــه حــاال حاالهــا تســکین پیــدا مــی کنــه

... بازمونده هاتون هم که شده بتونین این ضایعه رو تحمل بکنید

آقـاي شــریفی بــا اینکـه خجلــم امــا مجبـورم چنــد تــا سـئوال بپرســم تــا بــه     

.رونده وا بشهکمک هم یه گوشه اي از گره کور این پ

ــن طــور طــرح کــرد   ــی معطلــی ســئوال اول شــو ای ــو چنــد روز گذشــته : ب ت

یادتون میاد با کسی درگیر شده باشین؟ 
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. چیزي بیادم نمیاد؛ االن اصال حال بازجویی ندارم: مکثی کرد و گفت

ــید ــوا    : پرس ــنم ج ــی ک ــواهش م ــون خ ــت، ازت ــا کرام ــه آق ــازجویی کدوم ب

.جوابش فقط یه کلمه اس. بدین

.گاهی به جهانگیر و محمد انداخت و با سرجوا منفی دادن

می تونی بگی که چه کسی بیشتر از همه باهات خصومت داره؟ 

بــا بــی حــالی تــو چشــماي ژانــدارم خیــره شــد و بــا نفــس هــاي بــه شــماره         

ــاده اش جــوا داد ــه   : افت ــه ســر ب ــاده دشــمن، کافی ــت بخــواد زی ــا دل اونیکــه ت

منظـورت از خصـوت   تـا  ؛ا یکـی دوتـان کـه بشـماري    چرخونی، مگه بی مروت هـ 

ــده و       ــون می ــق نش ــوش خل ــار و خ ــون نیکوک ــه ظاهرش ــایی ک ــه؟ کس چــی باش

باطنشون سرشار از فتنه و بوي لجنه؟ 

همـــین چنـــد روز پـــیش بـــاالي تپـــه یـــه عـــده ســـوار بهـــم رســـیدن و       

تهدیـدم کـرد و   ؛سرکرده شون تا اونجا کـه تونسـت هرچـی خواسـت نثـارم کـرد      

یــه تکـون اضـافه بخــور تـا ببینــی    : ت آخـر بعــد کلـی اولـدرم بولــدرم گفـت    دسـ 

مــی گفــت ایــنم کــار منــه، ایــنم گفــت کــه  ؛چطــور چپــق تــو چــاق مــی کــنم

.امروز در آورد. چشمامو غلفتی از جاش در میاره

جــوا گزنــده اي شــنیده و بــه نــوعی کشــته شــدن بچــه اش رو هــم بهــش  

ادعایی کـه مـی تونسـت کـار دسـتش بـده و حسـابی پـا پـیچش          ؛نسبت می داد

خواست خرشو از دست پـر زورکرامـت خـالص کنـه تـا هیبـت و اعتبـار تـه         . بشه
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ــره  ــاد هــوا ن ــن ب ــده اش بیشــتر از ای ــن رو گفــت.مون مــنم اونجــا کاشــکی : از ای

بودم؟

. کاشکی نبودي: کرامت با بی رمقی گفت

د رو بهونـه کـرد و بـه خـودش پیچیـد      نور چراغ ماشـینی کـه از دور پیـدا بـو    

درسـت نیسـت تـو همچـین وقتـی        ؛حـاال کـه داره براتـون مهمـون میـاد     : و گفت

.خدا بهتون صبر بده. مزاحمت تون بشم پس رخصت می خوام

ــیدن  ــده رس ــاي ناخون ــون ه ــوش         ؛مهم ــه گ ــه ب ــوز نن ــیون جگرس ــداي ش ص

بهمـن و زن و            . دمیـون مردهـا احمـد از همـه بیشـتر بیتـابی مـی کـر        ؛می رسید

تـازه واردهـا کرامـت رو    ؛صـدا بـه صـدا نمـی رسـید     . بچه هاش هم اومـده بـودن  

کرامـت خواسـت   ؛نوبـت بـه بهمـن کـه رسـید     ؛یکی یکی به آغوش می کشـیدند 

امـا تـو یـه آن بهمـن بـرادرش رو بـه آغـوش کشـید و هـق هقـی           ؛پا پس بکشـه 

.پا بوده عی غریبی باوضا؛هم تا نیاوردنسرداده شد که ناشناس ها 

* * *
عــدم تعــادل و فشــار روحــی، کــم طــاقتی، افســردگی مفــرط و ضــجه هــاي   

ــی زاري پنهــان و    ــا چاشــنی نفــرت و ب تمــوم نشــدنی ســروین و همــراه هــاش ب

مســتتر از معــدود کســان، درهــم آمیختــه و حمایــت هــاي بــی بهــره و عمــدتا از 

ــرد   ــی ک ــه دردي رو دوا نم ــا غریب ــک پ ــرحم حاضــرین ی ــد . روي ت ــوم بع روز س

حادثه که گویی عمـري گذشـت بـا تـانی از راه رسـید؛ قـرار بـود کرامـت خسـته          
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ــل پیکــر    ــاي دیگــه جهــت تحوی ــد ت و نیمــه مــدهوش رو بهمــن و محمــد و چن

نحیــف پســرك و اخــذ جــوا کالبــد شــکافی همراهــی بکــنن؛ از ایــن رو عــازم   

. پزشکی قانونی شهرستان رشت شدند

ــه   ــاس خودشــو ب ــل از حرکــت، الی ــادي و : جمــع رســوند و گفــتقب اهــل آب

حـاال  . اطراف ضمن ابـراز نـاراحتی و تاسـف از نیومـدن شـون عـذرخواهی کـردن       

یــه وقــت فکــر نکنــین بخــاطر دوري راه و جــا و جوتــون مضــایقه کــردن، اونــا از 

.  دیروز تو تدارك مراسمی هستن که فراخور طفل معصوم این راد مرد باشه

ایـن چنـد روز همـش بـه ایـن فکرکـردم       : گفـت جهانگیر هم به زبـون اومـد و   

ــون از      ــت اخیرت ــد وق ــاي چن ــاجره و دعواه ــر و دار مش ــو گی ــه ت ــتم دارم ک و ح

جوانــب و عــوارض منــتج از اون غافــل مونــدین؛ بــه نــوعی ایــن بنــده خــداها رو  

ــرك      ــتن س ــت داش ــا دوس ــا هرج ــدین ت ــل ش ــدر غاف ــن ق ــردین؛ ای ــوش ک فرام

هـا وارد نمـودین نـه تنهـا بـی تـاثیر       لطمه اي که از این منظـر بـه بچـه    . کشیدن

فرارتــر از ایـن گفتنــی هـا رو تــو   . نبـوده بلکـه پاشــونو بـه معرکــه هـم کشـوندید     

ــافع کثیــف و   . محکمــه مــی خــوام بگــم  ــادن من ــه خطــر نیفت ــیگم واســه ي ب م

ــتن    ــوده و نیس ــردان نب ــاري روي گ ــیچ ک ــون از ه ــنحط ش ــه در  . م ــه اي ک بچ

از رو غیـرت و حمیـت عملـی    غیا پدر خواسـته، شـنیده هـاي چنـد ماهـه شـو      

کنــه و نــذاره یــه درخــت دویســت سیصــد ســاله ســرنگون بشــه؛ اونقــدر کتــک   

...خورده تا بی جون شده
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أتجـر کسـی  حاضرین نه کـم تعـداد و شـاید دخیـل، فاقـد شـهامت بودنـد و        

.اظهار نظر نداشت

.لندرور بهمن به حرکت در اومد

* * *

اس آبــادي و جهــد و کوشــش اهــالی متحــد و قدرشــنتوأمــانبراثــر توجهــات 

بهمــن پرتــوان، نامالیمــات، پریشــان حــالی هــا، تــاثرات و تألمــات ســوگ             

مـی رفـت تـا دل ریـش شـده هـا هفتـه        دارنده ها به تدریج تسکین مـی یافـت و  

خموشــی و نگــاه دادخواهانــه ي ســرا پــا تمنــاي بــه ســتوه  . اول را بــه ســرآورند

ــ   ــدوه لحظــه اي از چه ــد؛ درآمــده ســروین کــه غــم و ان ره اش محــو نمــی گردی

ــر مــی کــرد   ــده ت ــودار را خمی ــده کرامــت خودخــور و ت ــزد خــود    . قامــت خمی ن

ــه          ــتر متوج ــه را بیش ــت رفت ــرگ از دس ــرش م ــاید همس ــه ش ــید ک ــی اندیش م

از ایـن رو مـدام سـر بـه پـائین      . ندانم کـاري هـا و ناسـازگاري هـاي او مـی دانـد      

ــ  ــه تمجی ــا دهــن ب ــرایش ســهل و میســور نبــود ت ــرادر داشــت و ب د از زحمــات ب

لــذا همچنــان بــه بــی بهرگــی از یــار و یــاران بــراي طــرح دعــوا و نقــب . بگشــاید

.مشکالت مددي نمی جویید و صبر پیشه می کرد

ــم و       ــزاري رس ــدم برگ ــکنی و ع ــنت ش ــه س ــراري ب ــیچکس اص ــوي ه از س

بدین منـوال هفتـه هـا از پـی هـم سـپري گشـتند و چهلـم         . رسومات مطرح نشد

.نجشنبه شب ها برگزار گردیدنیز پر شورتر از پ
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ــرغم        ــدارمري ب ــگاه ژان ــوي پاس ــرس و ج ــات و پ ــه، تحقیق ــع آوري ادل جم

شنیدن حرفهاي گزنـده آن شـب داغ دیـده بـی هـیچ اغماضـی بـه حکـم قـانون          

پـس از تحقیقـات   . و قضا بـی درنـگ تـا حصـول نتیجـه درحـال پـی گیـري بـود         

ــه     ــود ک ــن ب ــگاه مســلم و مســجل گشــت؛ ای ــراي پاس ــه ب ــیار آنچ ــان بس کارکن

ــد  ــه ندارن ــن حادث ــه نقشــی در ای ــا وجــود اینکــه ســیر . کارخان ــده ب ارســال پرون

تکمیلـی خـود را طـی کـرده و گمـان مــی رفـت بـه مراجـع بـاالتر ارجـاع شــود؛           

ــود   ــرو ب ــل ســروان مــرادي روب ــا تعل ــه  . همچنــان ب ــا تصــورات جــاري ن ــز ب او نی

همــزاد چنــدان خــارج از اذهــان مــردم کــه نقــل دیگــري داشــت موافــق بــود و   

افـزون مـاجرا بپـردازد و    تقشـیر بـا کرامـت وادارش مـی کـرد تـا بـه       اشپنداري

. پرونده را تا جائیکه ممکن است؛ ارسال نکند

بعد از چهلـم، بهمـن کـه طاقـت و وقـت از کـف داده و متضـرر شـده بـود؛ بـا           

ــه همــراه ننــه و تنــی چنــد از بزرگــان همچــو الیــاس و محمــد و    ــی قــرص ب دل

. ردند تا لباس عزا از تن ماتم دیده ها بدر آورندسعی ک... عادل و 

مقاومت سـروین و چشـم غـره هـایش بهمـن رو وا داشـت مقدمـه اي بچینـد         

. تا بلکه فعالیت کار و کارخانه از سرگرفته شود

ــابراین گفــت ــره باشــه   : بن ــون تی ــاطن م مطمــئن باشــین از اینکــه ظــاهر و ب

ه لبریـز از نشـاط بـود و رو    روح طفل معصـوم بیشـتر تـو عذابـه، اونـم صـابري کـ       

ــه حرمــت رفتــه هــات و ایــن دســته      . زمــین و هــوا بنــد نمــی شــد  زن داداش ب
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از اون هیبــت و هیکــل  . گــل هــات از افســردگی و غــم و غصــه دوري کــن     

ایــن چهــل روز انگــار چهــل ســال بهــش گذشــته؛ ! شــوهرت ببــین چــی مونــده 

آخـه یـه ذره بچـه    یـه نگـاه بـه صـنوبر بنـداز     . شده عینهو بابـاي خـدا بیـامرزش   

چرا باید ایـن قـدر پژمـرده و نحیـف باشـه؟ حـاال گرمـی و حالیـت نیسـت چنـد           

ــا مــرض         وقــت دیگــه همــین دق خــوري هــا و دق دادن هــات مــی شــه صــد ت

نا عالج، اونوفت بیا درستش کـن؛ تـو کـه صـبوري کـردي یـه چنـد وقـت دیگـه          

ونم خیـالتو  مـی تـ  چطـور . پـیش میـاد  یم کـه چـی  هم روش، بردبار باش تا ببینـ 

تـو بگـو تـا    ؛آسوده کنم و بهت بگم که نمـی ذاریـم حـق بچـه مـون پامـال بشـه       

.همون عمل کنمه من ب

امـا تــو کرامـت، خــودت خـو مــی دونــی تـو ایــن دنیـا فقــط پشـتم بــه تــو       

امــا چــون کــم . گرمــه، احمــد هــم جــاي خودشــو داره؛ بــا عاطفــه و احساســاتیه

نرســیده؛ بنــابراین نمــی تونــه ســن و ســال و بــی تجربــه اس و بــه مــرز پختگــی 

. روحش در میاد واسه تو. پشتیبان من بشه؛ من و تو دلگرمی اونیم

نمی دونم چرا و تا کی می خواي بـا مـن لـج بکنـی؟ فکـر مـی کنـی شـکل و         

خلقت زمین خدا بایستی تا ابد الـدهر یـه نواخـت بمونـه؟ البـد بـه نظـر تـو، مـن          

و چنـد تـا دیگـه خلـق شـدین از      و امثال من زاده شدیم واسه محـو کـردن و تـو   

مـی خـواي از خیـر ایـن کـار بگـذرم؟ بـرم انصـراف بـدم و          . براي حفظ و حراست

قرارداد مو ملغی بکنم؟ 
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کافیه از این کـار چشـم پوشـی کـنم؛ نـه تنهـا خوشـحال مـی شـن بلکـه یـه            

واسـه مـن و هـم قطارهـام رقیـب و گـرگ یکـی        . چیزي هم بهم دسـتی مـی دن  

ــا کــه نیســت؛  ــو و ایــن جــوون هایــه دوســتار و منجــی محــیط  دو تــا ده ت ــا ت ت

.از این گذشته کار قانونی و رسمیه. زیست بخواین جلوشون صف بکشین

چون تا حاال کسـی عـارض نشـده و پـاي امنیـه و ژانـدارم بـه میـون نیومـده؛          

در هـر صـورت کـار ناپـاکی     . دلیل نمی شـه کـه هرکـی هرکـاري خواسـت بکنـه      

هــزار و یــک دلیــل تصــمیم گرفتــه جــاده قــرار نیســت رخ بــده؛ دولــت هــم بــه

بکشه؛ از تـو دل ایـن جـاده کشـی صـد تـا کـار جـور واجـور واسـه اهـالی ایجـاد             

میشه یکی از اون هزار و یکی قسـمت مـا شـده؛ تنهـا ضـرر و زیـان احـداث ایـن         

شصت و چنـد کیلـومتر جـاده صددرصـد حیـاتی فقـط قطـع درخـت هایکـه تـو           

. به پست مامسیرشه، که اونم از اقبالمون خورده 

ــدارن     ــرها رو ن ــن دردس ــدوم از ای ــیچ ک ــازي ه ــدد راهس ــاران متع از . پیمانک

اینها بگـذریم هـیچ مـی دونسـتی بابـت قطـع هـر درخـت، واحـد تولیـد اصـله و            

حـاال یـه کـم    . نهال اداره تون بالفاصله طرح جـایگزینی رو مـی خـواد اجـرا بکنـه     

.اینور و اونور، چه فرقی می کنه

از تـو و خانمـت واسـه تمـوم زحمـت هـایی کـه تـو         پسـرخاله : سـروین گفـت  

. باشــه تــا تــو خوشــی هــاتون جبــران کنــیم. ایــن چنــد وقــت کشــیدین ممنــونم

عروســی بهــزاد؛ بهمــن خــان نمــی خــوام تحفــه تــو رد کــرده و دلگیــرت  .. انشــاا
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ــنم ــه           . ک ــتر ی ــنم بیش ــیاه ت ــاس س ــن؛ لب ــرار نک ــن اص ــتر از ای ــا بیش ــس لطف پ

ــ  ــود و نبــودش فرق ــه اس، ب ــداره؛ اصــل دل مردمــو و غمشــه کــه  بهون ی واســم ن

. زائل نمی شه مگر به اینکه جان گسل بچه ام پیدا شه

هرجورکــه راحتــی، : بهمـن پریــد تـو حــرف ســروین و خشـک و جــدي گفـت    

حـرف  . دیگه تعارف نکن، مـا مطـابق رسـم مـون عمـل کـردیم؛ حـاال خـود دانـی         

.ازش غفلت نکن. من اینی که میگم؛ کرامت رو دریا

مـی گـردم ببیـنم دیگـه     . مراعات حال برادر تـو بکـنم؟ اي بـه چشـم    : ینسرو

مـرد  . چه کاري از دسـتم برمیـاد؛ راسـت میگـی شـاید درحقـش کوتـاهی کـردم        

ــار        ــور روزگ ــزت چط ــرادر عزی ــن و ب ــالها م ــن س ــوم ای ــردي تم ــابی فکرک حس

گذروندیم؟ اگه مونـدم و سـاختم دلیـل داشـت چـون اون قـدیم نـدیما یـه وقـت          

وقتی محبـت هـام منجـر بـه خمـودیش میشـه؛ مگـه عقلـم زائـل          .پاسوزش بودم

شــده کــه بشــینم وحــرف و منــت بشــنوم؛ مــی ذارم میــرم تــا خیــالم حــداقل از  

آره . این یکی ها راحت باشه؛ هـیچ بعیـد نیسـت سـر اینـا رو هـم زیـر آ بکـنن        

. راهی برام نمونده بایست بزنم بـرم؛ تـا حـاال هرچـی بـوده همـین جـا تمـوم شـد         

. ز بیخ و بن کاري بهش ندارم؛ اصال کار به هیچ کدومتون ندارممن دیگه ا

داغ بچــه اش رو . همــه ایــن حرفهــایی کــه زدیــن بــاد هواســت ایــزگم کردنــه

دیده کمرش شکسته؛ اما قامـت خمـودش چنـدان ربطـی بـه فـراق صـابر نـداره؛         

درد بـی درمـونش نـابودي جنگلـی کـه از بابـاي خـدا        . درد این یه چیزدیگـه اس 
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ــامرزش ــتش      بی ــین رو دس ــاکی رو ریخت ــه آ پ ــاال ک ــرده؛ ح ــه ارث ب ــد ب الب

. اوضاعش از این به بعد دیدنیه

دخترجــان بــس کــن؛ قباحــت داره؛ مــی خــواي  : الیــاس کفــري شــد وگفــت

تحفــه نگیــري واســه چــی بهونــه تراشــی مــی کنــی؟ چــرا یــه بنــد پــرت و پــال        

ا رواسـت؟ تـو یکـی    میگی؟ تهمت و افترا بـه ایـن درمونـده اونـم از جانـب تـو آیـ       

ــودي کــه روان ــده ب ــاك شــدي و از دســت رفتــی مون آدمیــزاد قبــل از اینکــه . پ

.واویال از دست تو. حرف بزنه بد نیست اونو مزمزه کنه

هرکـی بـه ایـن وامونـده مـی رسـه زه دهـن شـو           : رو به ننـه کـرد و ادامـه داد   

کـنج  می کشـه و تـا مـی تونـه بـارش مـی کنـه؛ از کـار افتـاده و علیـل و ذلیـل           

. خرا شده اش نندازنش ول کنش نیستن

ــش            ــت به ــژ و نکب ــاد ک ــره ب ــه س ــروز ی ــه ام ــا ب ــال ت ــه تابســتون پارس از چل

بچـه شـو کشـتن؛ دار و    . حـرفم بـا همـه تونـه؛ ایـن بابـارو ولـش کنیـد        . می بـاره 

ننـه از روزي کـه   . درختاشو هم بزنین تـا یـه بـاره جـونش در بیـاد و سـقط بشـه       

بــی واهمــه بگــو یــه روز خــوش بــراش ســراغ داري؟ اي داد از اینــو دنیــا آوردي؛ 

. شما، که یه جو معرفت براتون نمونده

ننه خواسـت بـه بحـث خاتمـه و بـه کـالم نافـذ الیـاس قـوتی بـده از ایـن رو            

ــوا داد ــندوقچه    : ج ــا ص ــون آورد؛ ام ــه زب ــتی رو در رو ب ــره رو نبایس ــره ناس س

ــ. دلمــو وا کــردي پیرمــرد ــزرگ ت ــرادر ب رش مــیگم اگــه مــی خــواد جلــو روي ب
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ناراحت هـم بشـه بـذار بشـه؛ تـا بـه ایـن سـن رسـیدم از هـرکس و ناکسـی کـه             

بگی حاال چه مـی خـواد صـغیر باشـه یـا کبیـر، بـدپیلگی و لجاجـت و آزار دیـدم          

اینـو سـروین هـم خـو مـی دونـه امـا        . تو ایل و طایفه ام لنگه نـداره . اال کرامت

ـ    شـاید بـه   . ه در میگـه تـا دیـوار بشـنوه    داره لج بازي و شلتاق می کنـه؛ شـایدم ب

خـتم کـالم اینکـه کرامـت     . کرامت که عزیزتر از جونشـه میگـه تـا بهمـن بشـنوه     

.والسالم نامه تمام. باید از مقدرات و قسمتش نگریزه

بعـــد نطـــق دلنشـــین الیـــاس و ننـــه کســـی دلـــش نیومـــد نغـــز گفتـــار            

.  بزرگ تر ها رو مضعف بکنه

***

ــرداي روز  ــه    ف ــدون اینک ــت؛ ب ــاظره داش ــه من ــتر جنب ــه بیش ــرون ک ــه ب تحف

طرفین از گفتار یکـدیگر شـیر فهـم شـوند و رضـایتی حاصـل گـردد؛ کارخانـه بـا          

تــازه . شــدت و حــدت تمــام پــس از وقفــه اي نســبتا طــوالنی شــروع بــه کــارکرد

ــان و امثــال آن هــم نبــود؛ مهــم تلطیــف و مالیمــت    ــرق ب ــه رضــایت ق نیــازي ب

ع بـه نفـع بهمـن بـود کـه بـه قیمـت جـان بـاختن و تلـف           نسبی یک طرفه اوضا

ــه اي از     ــدماتی اش در هال ــده مق ــوز پرون ــه هن ــاله ک شــدن پســر بچــه اي ده س

مـرگ مشـکوکی کـه ایـادي بهمـن در آن      . ابهام بـه سـر مـی بـرد؛ میسـر گشـت      

.دست داشتند و در تحقیقات اولیه پاسگاه جائی نداشت
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ــروز  ــد و تاخــت آن ــد و تن ــد و  کرامــت از ناچــاري خن ــه جــان خری ــرادر را ب ب

قـراري کـه چهلـم صـابر     . منتظر ماند تـا یـاران محـیط زیسـتی اش از راه برسـند     

. از روي حدس و گمان مبنی بر شروع کار مجدد بهمن، گذاشته شده بود

روز دوم بلواي به پـا گشـت کـه آن سـرش ناپیـدا چـرا کـه قطـع دیرزیسـتان          

ــام پوشــالی   ــدور نگشــت و احک ــیش از آن دیگــر مق ــرش الزم را  ب ــی صــفتان ب ب

ــه واســطه برگــزاري مراســم  . نداشــته و دوام نیــاورد دوســتاران محــیط زیســت ب

طــوالنی صــابر مجــالی یافتــه بودنــد تــا فرجــام خــواهی کــرده و نتــایجی درخــور 

جمـع کثیـري از فعـاالن و منجیـان حکـم بـه دسـت همـراه         . توجه کسـب کننـد  

مســتقر شــده و توقــف مــامور در منــاطق مــورد هجــوم از جملــه منطقــه کرامــت

دالئـل مختلفـی منجـر بـه تعطیلـی مجـدد جمیـع        . فوري کار را خواسـتار شـدند  

پروژه هـا گشـت؛ از جملـه منکسـر روي در امـر قطـع بـی رویـه، بـه ایـن معنـی            

که درختـان چنـد متـر آن طرفتـر از مسـیر جـاده و شـانه خـاکی هـاي مربوطـه           

لعـات، نقشـه بـرداري هـا     دیگـر اینکـه مطا  . نیز مورد تعرض واقـع     مـی گردیـد   

و گزارشات مبنی بر پوشـش کـم گیاهـان در مسـیر جـاده کـامال مغرضـانه تهیـه         

ــو از     ــوه و ممل ــاطق انب ــه من ــی، بیشــتر ب ــع و ویران ــع و قم ــدوین گشــته و قل و ت

درختان تنومند اطالق می شـد و اینکـه احـداث گـران چـه اصـراري داشـتند تـا         

مـانعی در یـک خـط امتـداد     جاده اي کـه مـی توانسـت بـی هـیچ پـیچ و خـم و        

. داشته باشد؛ با خمیدگی و کجی ساخته شود
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بهمن حرقت گرفتـه چـار و ناچـار پـس از دریافـت حکـم توقـف کـار کـه بـه           

ــن     ــه ای ــد ک ــن درداد و فهمی ــت ت ــد؛ عاقب ــه انجامی پلمــب شــدن مجــدد کارخان

گردبــاد تنــدروي تــازه جــان گرفتــه؛ بســان قبلــی نبــوده و قصــد نــدارد بــه هــیچ 

. پا بایستدطریقی از

مــاجرا از جلــب و دســتگیري صــولتی و همکــارانش تــا پیمانکــاران فرمایشــی  

مفتشـین و ممیـزان از یـک سـو و نسـق چیـان و ژانـدارم        . کماکان ادامـه داشـت  

کــل . جماعــت از ســوي دیگــر مــی خواســتند بــد اقبــاالن را از رخــاوت برهاننــد 

ال و      عایـــدي برگرفتـــه شـــده از آن کســـب و مکســـب نیـــز بـــه انضـــمام امـــو

.ماشین آالت به نفع اداره کل جنگلبانی ضبط گردید

پردگی و نقـا قاتـل و جـان گسـل طفـل کرامـت هـم کـه حاصـل تقشـیر و           

او کسـی نبـود جـز    . عاقبـت پـس زده شـد   ؛تجسس بی وقفه سـروان مـرادي بـود   

. ارشد بهمنپسربهزاد، 

***
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بچــه هــاش دلــم راضــی نمــی شــد راجــع بــه اصــل و نســب کرامــت و زن و 

کمتـر بنویسـم؛ یـا خودمـو بــه اون راه بـزنم و از کنـار شـغل و مکـان ســکونتش،         

. زودي بگذرم و به اون چند صفحه اکتفا کنم

ــار مــی گفــت  ــر بی ــه پوشــونی؛ درســته؟   : خب ــا بخــواي ب ــراري نداشــتن ت اس

خواننده هامون با قـرق بـان و ایـل و تبـارش آشـنا و مـأنوس شـدن و تـم اصـلی          

ولی کاشـکی مـی نوشـتی کـه بعـد اون چـی بـه سرشـون اومـد؛          قصه رو گرفتن؛ 

چطور از ذق ذق پاهاي گلنـاز و توالـت فرنگـی شـون یـا اینکـه چطـور بـه سـک          

و صــورتش مــی رســید و بــزك مــی کــرد؛ تونســتی بنویســی امــا از جــا و جویــه  

کاشـکی مـی نوشـتی کـه اون سـالها چنـدان       . سروین بیچاره هیچـی نـه نوشـتی   

زي از قلــم ننــداختی؟ چــرا وقتــی از زرق و بــرق خونــه واقعــا چیــ. هــم دور نبــود

بهمـن بهــت گفــتم؛ مخاطــب هـاتو یــه ســر اونجــا نـه بــردي؟ زرق و بــرق خونــه    

بهمن رو چرا تو همون یه بند و قطعه ي گلناز خانم خالصه کردي؟

اینقـدر اسـم زن مـردم رو تـو دهنـت نیـار؛ دسـت خـودم نیسـت          : بهش گفتم

نمـی گـم خوبـه، ولـی وقتـی میشـه       . بـدم رغبت نمی کنم حرفهـا رو زیـاد کـش   

چنـد وجهـی نوشـتن شـاید     . همون نتیجـه رو گرفـت واسـه چـی بـه پیچـونمش      

ثقیل باشه؛ اما بـاورکن کـاري نـداره؛ رفـتن و سـرك کشـیدن تـو خونـه بهمـن و          

ــاتوق       ــف پ ــت و وص ــاس هس ــه الی ــوار در رفت ــاي زه ــه ه ــو قفس ــی ت ــه چ اینک

ــوار و   پــرده هــاي دود گرفتــه کلبــه  جهــانگیر و تعریــف و توضــیح رنــگ در و دی
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ــی      ــا میگ ــه این ــاجرا داشــته باشــه؛ ب ــه م ــنم ربطــی ب ــر نک ــه فک محمــد و ریحان

ــود کــه فکــرکنم ادا شــد   ــب ب ــه .جــذابیت؟ مهــم جــان مطل ــرده برکنــدن از ی پ

اینکــه . مــاجراي نهفتــه و نگفتــه اي کــه حاصــل اون حفــظ جنگــل بــود و بــس 

.من ببخشبعدا چی به سرشون میاد کاستی نیست اگه هست اونو به

پایان
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راستی خاطرتون هست کـه اول قصـه، دوسـت مـون خلـق تنگـی داشـت؛ بـه         

فــرض اجــازه نداشــتم همــه ي آنچــه کــه اون روزهــا بــین مــون درگرفتــه بــود؛  

براتــون نقــل بکــنم؛ بــه صــحبت هــام بهــا نمــی داد و از ایــن واهمــه داشــت کــه 

. معیارهاشو ممکنه زیر پا بذارم

عصــا قــورت داده اي؛ یــه کــم کوچــه بــازاري بــاش؛ آخــه : یــه روز بهــم گفــت

اومـدیم و نوشـته هـات از    . من چطـور مـی تـونم سـاز ناسـازمو بـاتو کـوك بکـنم        

چــه مــی دونــم اغــراق کــردي یــا از  . اونیکــه بهــت گفــتم فــرق و تــوفیر داشــت 

ــرکوبت            ــا س ــه درج ــی ک ــی کن ــر نم ــن فک ــه ای ــی، ب ــم فروش ــري ک ــره س روخی

ــنم؛  ــی ک ــرش و     م ــن رو س ــدن م ــرد و از چرخون ــی فش ــم م ــو به ــدون هاش دن

.    تذکراتش همیشه وحشتناك بود. کوبیدن و کوفتنم می گفت

اگــه قرارمــون جــا یادمــه بعــد از کلــی حــرف و نقــل و حــدیث بهــش گفــتم  

بـه شـرطی   ؛بیا کـاري بکنـیم کـه ایـن رونـد کماکـان ادامـه داشـته باشـه         بگیره

ــایی، تنــوع و تیــزروي رو مــد نظــر داشــته باشــی؛ اون وقــت مــنم قــول       کــه پوی

خالصــه چــون پابنــد . مــی دم تــا آخــرش متانــت و طمأنینــه مــو از دســت نــدم 

حــاال حســابی بهــم خــوگرفتیم و خــدا بعــد اینــو بخیــر . ماللــی رخ نــداد؛شــدیم

؛بیفتـه گـاهی چیـزي مـیگم و کـاري مـی کـنم کـه یـاد پنـد و انـدرزهاش          . کنه

ــه و     ــت آ میش ــافا از خجال ــه و انص ــی افت ــالم       ... م ــته و س ــم نشس االن ور دل

می رسونه؛ ژغژغ کنان گوجـه سـبز مـی خـوره و طبـق عـادت مـألوفش بـه نـیم          

www.takbook.com



276

تـو ایـن چنـد وقـت     . درسته که عصبیم می کنـه؛ ولـی چـاره چیـه    ؛رخم زل زده

ک دو جمیــل چشــم مــوربی مــون نزدیــ؛کــه مــن درگیــر مــاجراي کرامــت بــودم

حــاال قبــراق و ســرحال مــی خــواد یــه مــاجراي اصــل و نســب   . مــاه غیــبش زد

ــا     ــه ت ــه رو بگ ــی پرون ــرآدم م ــوش از س ــه ه ــمداري رو ک ــی ؛بنویس ــدا رو چ خ

.مثل شماپریم لب پنجره یکیدیدي شاید بعد از این ب
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صفحاتی از کتا

"پیوستگی با روح مهربان"

بزودي منتشر خواهد شد
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ــا ــی1272لس ــانواده شمس ــان خ ــان    می ــه جه ــده ب ــاکو دی ــه در م اي مرف

ــدین شــاه و   ؛گشــودم ــه ســلطنت رســیدن مظفرال ــاوگیم ب مهمتــرین رخــداد نوب

ــراي     ــدام ب ــم اع ــدور حک ــد آن ص ــرزابع ــامی ــانیيرض ــکرم ــرور  ه ب ــت ت جه

.ناصرالدین شاه بود

ـ    سـر رسـیده بـود کـه در معیـت مرحـوم ابـوي جـإل         ه شش بهـار از زنـدگیم ب

تحصــیالت متــداول و  از همــان ســال  . وطــن کــرده و مقــیم تبریــز شــدیم    

ــا ايمدرســه ــه ســبب اســتعداد را آغــاز و طــولی نکشــید ت ــه ذاتــیب همزمــان ب

ــیم ــرداختم    تعل ــز پ ــنفس نی ــه ال ــوالت و معرف ــوم معق ــیالت  . عل ــس از تحص پ

ــدماتی  ــاطنی  مق ــل ب ــرغم می ــا درجــه . ش1289و هشــدمنظــاوارد مدرســه ب ب

ــد.مالتحصــیل گردیــدفــارغســتوان ســومی روزگــار یــک ســال بعــد روســها  از ب

عــالوه برکشــتار آزادیخواهــان و تخریــب شــهرها، عمــارت جبــه خانــه، دیوارهــاي 

ــد    ــران نمودن ــارزان را وی ــه ي مب ــدها خان ــیش از ص ــز در  . ارك و ب ــن نی ــام م ن

ــد   ــزون گردی ــه ســیاهه کشــته شــدگان اف ــوان جــوانی ب ــرم  . عنف ــراث ب ــا می تنه

.، شش ماهه بوددمحم

ــال از   ــش س ــود و ش ــون ن ــاریخ اکن ــی ت ــاتم م ــذردوف ــ؛گ ــیچ  ه ب ــع ه واق

، لیـک محنـت سـالهاي دور تنـازع     نـه دانم که این مدت فزون اسـت یـا کـه    نمی

ـ    یـاد  . گـویی قرنهـا مـا را آزردنـد    ؛یـاد دارم ه با خبیثان و اهل فـرق تناسـخیه را ب

.بگذریم؛کندآن دوران دگرگونم می
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بـه مـواد دیگـر   یل تبـد تجزیـه و  پـس از مـرگش   آدمـی جسـم چنانچه آگهید 

ســه بعــد وجــودي از . مانــدجــاي مــیردل زمــین باثــري از آن درو کمتــرشــده

خیمـه فـراخ   . مانـد و بـس  پایـدار مـی  بعـد سـوم   همانـا  آدمـی روح جسم و عقل، 

آزاد و بـی قیـد و بنـدیم ولـی نـه      . عـالم شـکیبایان و منتظـران   ؛ما در برزخ اسـت 

زنـد تـا   شـده ام سـرمی  به معناي آوارگـی، روحـم گـاه بـی گـاه بـه کالبـد پـوده        

. دگر برخیزمصورش باردرآخرت فرا رسد و اسرافیل با دمیدن 

* * *

کـه اینـک گویـا بـر     امـا حسـن نـامی   ،زادانم بسیارند و جملگـی شـیرین  زاد بر

ــا وي  . دارمبســت را بیشــتر دوســت مــی چهــل غال جــوهر وجــودیم از هرســوي ب

گویشـم بعـد قرنـی دگرسـان     ،مدرهم و گویی طرحیست زمـن، بـه طبـع همـدلی    

. لذا با استیذان از دانایان، خواهان آنم تا امروزي تر نقالی کنم؛شده

ــاي شــکوه هــا و دلتنگــی...  ــا  ،ام حســننتیجــهه ــا حضــورم ب ســبب شــد ت

.دانستنیهاي پیرامونش پررنگتر گرددو آگاهی ازوقوف

هــاي رهــا شــده از فهامــت اوضــاع کنــونی و شــتا زده قــرن بیســت و یکــی 

هـاي نـوین چـون پسـت     مکاتب اکزیستانسیالیستی و تـازه مبـتال شـده بـه ایسـم     

زنـدگی امـروز   هـدایت  ... مدرنیست بـا هـر نـوع سـالئق ادبـی، هنـري، صـنعتی و       

ــالش    شهرنشــینی ــرین ت ــم برجســته ت ــه عل ــوده ک ــار مخــاطره نم ــان دچ را چن

. پا خواسته استه بشري هم پا به پایش به پیکار و آورد معنویات ب
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پـــاي ه عمـــده رنـــج وي پاســـوزي تهیدســـتان، قلنـــدران و شایســـتگان بـــ

ایحــا و اشــاره اش بــه دگردیســی بــاطن بشــر . بخــیالن، آزمنــدان و ناالیقــان بــود

ا را بـرآن داشـت تـا بسـاط بـی آزرمـان را درهـم کـوبیم         درسالیان اخیر، جمع مـ 

هـــر از گـــاهی بـــه  حســـنشـــاهد ذي روح مـــان. و برآنـــان اســـتیال یـــابیم

. ما از موقعیت اوخورد وگه گاه تحسرهاي ما غبطه میییتوانا

فئـودالی کـه بـا اشـتیاق     ؛پس از مدتها وارسـی نخسـتین سـوژه انتخـا شـد     

خالصـی وي از زنـدگی کسـالت    . کـرد مـی و ولع سـیري ناپـذیري زمـین خـواري     

. سراغش رفتیمه بارش را پذیرفتیم و ب

ــاغ رســیدم نیمــه.. . ــه ب ــاي شــب ب ــل خ؛ه ــود واز اه ــه کســی نب ــاهوي ؛ن هی

ـ  تـو خ خـان همچنـان   فـر نی پـرزرق و بـرق  ومهمـ  نـاي بـاال رفــتن از   . ودگوشـم ب

ـ ؛نداشـتم و پله هـا ر  ،خـوابزدگی و سـکوت بـاغ   ؛روي کاناپـه ولـو شـدم   ناچـار ه ب

... ن بگم وباعث شد تا خود صبح هذی

ــود  ــرده ب ــازه خــوابم ب ــدم؛ت ــا صــداي بلنــدي ؛کــابوس مــی دی ــدمب اون . پری

موقــع روز یعنــی ســاعت خــوا مــن کســی جــرات نفــس کشــیدن نداشــت چــه 

ــدن ــه دوی ــگ   ؛برســه ب ــا درن ــودم ام ــه دوم عمــارت، منــگ و کســل ب ــم طبق اون

بــا تردیــد اســم بچــه هــا رو در؛برداشــتموشــکاري دولــول دم دســتم ر؛نکــردم

ـ       یکـی دو  ؛دورنـد صـدا زدم  ه حالیکه مـی دونسـتم کیلومترهـا از بـاغ و عمـارت ب

امـا هیـاهو و دویـدن هـا همچنـان ادامـه       ؛نده بود تا بـه بـاال برسـم   ونمپله بیشتر
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، زیـر تـوي کمـدها  ؛گشـتم اتاقهـا رو بـا وسـواس    کـردم و  جمـع  ومحواس؛داشت

شـو کلیـد قفـل مـی کـردم و   ؛گشـتم هراتـاقی رو کـه مـی   ،تختها، پشت پرده ها

هــیچ ؛دقــت بازدیــد کــردمه ســرویس هــاي تــه راهــرو رو هــم بــ؛برمــی داشــتم

امـا تـو یـه    ،از ته راهرو نعـره اي فاتحانـه زدم تـا کـارو یکسـره کـنم      . خبري نبود

لحظه مردي با شـلوار تیـره و پیـراهن کـرم رنـگ از کنـار دیـوار اتـاق اول ظـاهر          

؛بـدجوري یکـه خـوردم   ؛پشت به من قصد دویـدن بـه طـرف پـائینو داشـت     ؛شد

ــداري       ــاد کش ــلح، فری ــکاریم مس ــود و ش ــاد ب ــن زی ــا م ــله اش ب ــون فاص ــا چ ام

و بـا سـرعت   وایسـتا، برگـرد ببیـنم کـی هسـتی؟ مجـال نـداد       : سردادم و گفـتم  

ــ ــده ب ــ  ؛طــرفم دوی ــدون صــورت، ب ــا ب ــد و چارشــونه ام ــد ق وضــوح ه مــردي بلن

حـس کـردم بنـد دلـم پـاره شـد و       بـه مـن  نرسـیده  ؛ی دیدم که صورت نداشتم

.نقش زمین شدم

www.takbook.com


