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میـون ،شـون قشـنگ کلبـه  توش سـرو همسـر  بـا  ی یروسـتا شـبه  یه ماجراي 

نـوم و نـومچش همـون ابتـدا     ،قضـایا شـد آغـاز   گشـت و  اولـین  الشمتویجنگل

الزمــه کــه آره مــی دونــم ،عــالمشتــو خزیــدســتیبای؛ت باشــهاگــه راســت کــار

.بریمکه پس بزن 

ــت و اجــدادش  ــرزاد کرام ــودن زاد ب ــا ب ــال اونجاه ــاش نســبت  ؛م هرکــی باه

تـو نژادشـون حتـی یـه     . باهـاش تـوفیر داشـت   ؛و بـرش مـی پلکیـد   داشت و دور

عجــب اخالقــی ؛صــداش مــی زدن) بــور(خیلــی هــا ســاري.نبــودنفــر هــم بــور

میشــه خنــده بــه لــب، خــوش خلــق، کســی کــه تمــوم هــم و غمــش  ه؛داشــت
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؛حــالش نمــی کــرده بــزیــادم فرقــی راســتش ؛درمــون درد کــس و کــارش بــود

. براش آدم بودچون غریبه هم

کـار و  ؛کـه نگـو  داشـت مـوهبتی  اقبـال و  بـی غرضـش  و صـاف  ي دل به هـوا 

؛دنبـال داشـت  ه بـ واسـه آدمـا   حسـرت و درنـگ   یکـه  ئزندگی با زاغ و زوغـش جا 

یــه بــارم حتــی تمــوم عمــرش تــوشــدنمــیقســمت هرکســی کــه از اون جاهــا

ــه ــه ؛ببین ــره ببین ــذت بب ــرد   ؛و ل ــی ک ــار م ــم ک ــا چش ــر ت ــاي از پ دار و درخت

ــه وجــب خــاك خــالی ،ســایه دار ــغ از ی ــف،زمیــنش دری ،ســمن،همــه جــا عل

ــه زار ــزارگوبنفش ــاي  .ل ــا و نهره ــم زور و جویباره ــون  ک ــرو پیم ــم پ ــاهی ه ، گ

ــبالخــوشآوازو هچهچــ ــانبل ــر،نو مرغ ــی دگ ــوه هــاي جنگل ــه می هرچــی ک

راحتـت کـنم   چـه و چـه،   و نـارنج  ،گالبـی تـا  بگیـر بلـوط وتوت،تمشکاز ؛بگی

. دانمیهرگز ؛متخوابه بهشتی که ب

گـاه تـو   ؛کـرد مـی چسـت و چـاالك   گـی  بکـه  کـاري  رهتا خود شب سحراز

بـا پرنـده هـا خصوصـا    ،عطـاري تـو وردسـت ننـه اش   حتـی  ري،دادامگاه ،مزرعه

ــود و    ــوب ب ــه اش خ ــکاریا میون ــیش ــ م ــت ب ــکاره رف ــه  ،ش ــا اینک ــه و دام ب تل

عصـاري  ،نجـاري، خراطـی  .کـارو نداشـت  بینمـون باشـه دل ایـن   امـا ؛ذاشتمی

.گرفتروغن کنجد و کرچک می؛هم می کرد

حفـظ  ،م دسـت خـالی  اونـ ش ااصـلی کـار کـرد امـا  کاري مـی همهکه گفتم 

ـ  .همـین بـوده  هـم بـزرگش  پـدر و پـدر  کـار .و بسجنگل بود حـالش ه خـوش ب
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ـ  ـ .بـودم جـاش  ه کاشکی من ب چـی  هـر کـش و قـوس و شـکن    ، دور از هیـاهو ه ب

. شهريِشهر و

.داشـت و بـن  بـیخ  یییجـورا کرامـت هـم  تـه کـار  چون ،امان از دست زمونه

یـن  ا؛مـی نالیـد  شدرگیـري هـا  وتهدیـد ،شقاچـاقچی هـا  چوب بـرا و  دست از

.زدمینغربی کسی لی هرگز ازوبود؛ گشته ذله با اینکه ا آخری

هیچــی هنــوزم شاســالگیســی و هفــت پــیچش و خــم تــو ایــن همــه بعــد

ســـالم و يهـــاهــــــبچزن ونفـــس گـــرم مـــادر و   شعوضـــ؛نداشـــت

.داشتوقبراق 

تندتنـد بنویسـم   شـو گفتـه ها قـراره ؛خـو بگیریـد  مـا رویه به راستی اول کار

...؟!دمکش نمی خواد حرفامون نظرش اینکه ، ام لب پنجره اون یکییبپرو

دختـر  م هـ نآداشـتن تـه تغـاري    بـا برو صـا دق، صـا لحصـا سروین و پسـراش  

؛بـود ن جـور وکـه جورشـ  وقتـی اینـا سـابق بـر  .بـودن خوش و خرمپدرۀزیرسای

کنـار ؛جـاکن نشـده  هنـوز خیلـی هاشـون   وقتـا  اون.اینـا خـوش بـودن   بیشتر از

اینکـه  تـا وقـف مـراد،   زنـدگی  شـون کارسـتون،   کار؛بـودن پشـت هـم   هدیگـ هم 

خـوش  نوشـو جا،چـوب فروشـا  راسـته  وغالـب گشـت  عاقبـت  واسطه هـا  وسوسه 

ــرد ــهر. نک ــینو شهرش ــو وینش ــه همچ ــااس ــتهی یکس ــدر ، اوالشنورس ــه ق چ

از اون و رفتــه طریقــی ه م بــوهرکــدالــک شــده اش کــس و کــار. محنــت داشــت

ننـه  عمـر  کـل .نبـود ننـه اش  زن و بچـه هـا و  مونـده هـا   ،برودوراعتهمه جم
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. بـودن زیسـته  اونجـا  یکـی بعـد دیگـري    پـدر و چنـد پشـت اونـم     ؛باشهسهلکه 

شــهري اشيپســراحــرف ه بــ.نمــی رفــتحــرفش ؛اگــه ســرش مــی رفــتننــه 

.تره هم خرد نمی کرد؛هکشبذره اي پا پس تو بگو؛ذاشتمینوقعی

مــاجرا جاهــایی از ؛خنــگ میشــدکــی مکَقــات گــاهی اوخبــرچینبگــم مایــن

تـو بگـو   .بـود خیلـی وقتـا فاقـد حـس و بـو      حـرف هـاش   .رو خوب نمـی گرفـت  

جـذب  کـی  ا و فامیلهـا  هـ برادرکـه  شـد نمـی حـالیش  فـرض  ه ب.انسانیتفارغ از

و اومـدن  مـی سراغشـون گـاه  گـاه بـی  و ندشـ میمـادرش  محبت هاي کرامت و 

ـ  از هـر از گـاه   قـزن قفلـی رو   بهرحـال ،و اضـطرار موقـع گرفتـاري   وقـت و  ه کی ب

جمــع تــا حواســش ؛ی زدممــزبــونشکبــه تــگوشـه یقــه اش بــاز مــی کــردم و  

.کار باشه

کـه  ،صـیقل خـورده و اهـل   شـیرزنی  ، بـزرگ ۀخالـ همسرش سـروین یادگـار  

ســایه وار م ســختی هــاش دوســت داشــت و وبــا تمــروتــو قعــر جنگــل زنــدگی 

ش اپســر. داشــتآنســوتربــرادریــه ا دنیــاز دار. مماشــات مــی کــردوشــوهرش ر

گـل و وتمـوم درختـاي جنگـل    شنظـر تحـت  امـا  ؛گرچه کوچک و صغیر بـودن 

؛کــاراي روزمــره شــون ترتیــب خاصــی نداشــت؛مــی شــناختناســمه رو بــگیاهــا

ــی   ــیش م ــه پ ــی ک ــودن   اهرچ ــل ب ــو اون دخی ــی ت ــد همگ ــع آوري از.وم جم

ــادر  ــراي م ــاي جورواجــور ب ــزرگ گیاهه ــه ب ــا رســیدگزن کابیل ــت ــه راموه ی ب گل
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ــه  از، شــونچــکوک ــکنی کاشــت و داشــت مزرع ــزم ش ــا هی ــه  ،ت ــم ک ــاهی ه گ

.رفتمیبه ده همراه پدراز همه،کیفورشونیکی؛نوبشون میشد

ــک  ــت ی ــد وق ــار چن ــب ــروش هواس ــزمف ــاي ، هی ــی داروه ــه علف وســاري نن

کـنن اوضـه  عممـوم و قنـدي   ،شـمع عازم آبـادي میشـدن تـا   قیماق هاي سروین

. هبشنووکمک خرجش

ــن  ــطای ــارکمکی وس ــدر ی ــراه پ ــاز و هم ــاي خ ــیم وراکی ه ــاس حک و الی

آب نبــات یــک مشــت . بشــهمنتفــع مــی تونســت بیشــتر از ســهم بقیــه مهربــون 

ــی ــدريقیچ ــورتو ق ــره ق ــ،ق ــته ب ــاپرهیزي وق ــم ن ــذي  ه ــی کاغ ــف قیف نص

. ماما جیم جیمورقکینخودچی و 

ربـی هـم جـاري،    قشـون  بـود و بـین  الیـاس  مشـتري  کرامـت  از سالهاي دور

سـر هـم   ه قـدري سـرب  .گـل مـی کـرد   نوقریحه طنزشـ ؛نی دیدمروه دیگهمات

بــا خــوي تــا عــادت داشـت  پیرمــرد . مــی زدودنهـم زاغــم غبــارمـی ذاشــتن و  

ــوش اش  ــتگی خ ــن خس ــه اي ت ــردهو کاس ــان روان؛دم ک ــکینورجنگلب تس

ــده ــگرچــه عالقــهن اوبعــد .ب ــاکســب ه اي ب ــی ؛ر نداشــتاخب ــاي ول ســاعتی پ

.حبت حکیم نشستن هم لطفی داشتص

تنـگ میشـد و چـوب خـط بقـال و خـراز رو       بیشـتر اوقـات   اینکـه دسـتش   با

خـودش و اهـل خونـه بـا ایـن قضـیه       یییجـورا امـا  ؛مـی کـرد  از موعد پـر زودتر

ــو چانــه پرســه . شــکایتی نداشــتنه و اومــدکنــار واســۀ داد و دکانهــايتــویزن
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چــون دیگــه وقتــی .گرفــتمــیپــاتــا غــروب ؛جــور بــودهــربــین بــین ،ســتد

.گشت تا مبادا شبی از بچه هاش غافل بمونهالجرم جلدي برمی؛نداشت

دو شـو جیـره و مواجـب  تـا میشـد  باعـث پسـت جنگلبـانی   بعد مسـافت تـا ُ  ُ

ــار بمــاه یــک ــواســه همــین ؛هیــرگب ــرج ســرمیــون درهی عــازم یکــه و تنهــا ب

شــهر مــی رفــت ه بح زود بــکــه صــآبــادي رکــاتنهــا اتوخودشــو بــه تــا؛میشــد

.راهی نداشتچشاش ه خواب بی یهاشبهمچون .برسونه

***
ــن ر ــزده و از ای ــاب ن ــی شــد آفت ــرد و راه ــا همســرش وداع ک ــوا روشــن .ب ه

بتونـه موقـع برگشـتن یکـی دو سـاعت وقـت       تـا  رسـوند به آبـادي خودشو ؛نشده

ي ترکیلـوم چنـد بایسـت  مـی  بنـده خـدا   . کتـاب داشـته باشـه   خرید و حسـاب و 

.کردهم پیاده گز می

جدیـدي کـه   کارمنـد  بـا دیـدن   .دیرسـ پسـت  بـه ُ خوشـک  خوش نشده ظهر

نگاههــاي و خســتگی درکــرد قــدري. یکــه خــورد؛بــودرو گرفتــه ناصــري جــاي

ــاو  ــان کنجک ــت ب ــارن،پس ــرد شاچ ــا میــ   ک ــه و از کج ــه کی ــه بگ ــین ؛داک ح

نجـه هـا   گرف و چشـم مـی چرخونـد و   دل دل مـی کـرد و   صحبت هـاش مـدام   

شـه و بـرن سـر   سـوال و جـواب هـا تمـوم    تـا  عجلـه داشـت   ؛می کـرد رو وارسی 
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ــه ســروین کــه میشــدیــه مــاه بیشــتر از .اجرااصــل مــ ــده و ب ــاقی تــه مون اون ب

. بودنقشه ها کشیده غازرشند

ـ  کـرده  جنگلبـان پشـت بـه   پسـت بـان   صداي نفس هاي بلند  قـاب  ه چشـم ب

ــان بنــد آمــدهپنجــره دوختــه  ســالب و رباینــده ؛لی نداشــتســوادیگــه کــه ؛زب

و کــار از دل دل کــردن .حکــم مــی رانــدکــه تــا چنــد لحظــه قبــل بــودحســی

زخـم  ،سـت آخـر  د. دل تـو دلـش نبـود   بـار ایـن گذشـته و  حدس و گمان بـردن  

.شکستوسکوت رن خریده و وجه بن وزب

هـم کشـید و هـم   سـگرمه در وي داد و ه بـ ورپـاکتی  چهـر پریـده   پست بان 

.ن ساکت ماندناچ

ــانخور بســیار،  ــن نامــه اي رســمی از طــرف اداره ،مواجــبحقــوق و جــايه ب

: نموددریافت مضمونبه این 

شریفیآقاي کرامت ...قهمنطجنگلبان

از منطقــه )موجــود در پرونــده(بازرســیمکــرر مطــابق گزارشــات ،بــا ســالم

و ان پیمانکـار عوامـل  درگیـري و عـدم همکـاري بـا    ظت شما مبنـی بـر  حفاتحت 

ضـمن تـوبیخ   ؛بریـده شـده  درختـان  غیرقـانونی فـروش  وامـور محولـه  درتسامح

ــدهج دردرو ــدت  ،پرون ــه م ــاه ب ــش م ــاریخ ش ــن از ت ــه ای ــه ابالغی ــز        جریم نی

ــی ــدم ــت در ؛گردی ــدیهی اس ــرار ب ــورت تک ــع    ازص ــه مراج ــار و ب ــار برکن ک

.ید شدذي صالح معرفی خواه
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ولتی ص

...............رئیس

ــایگزین ــه ر،ج ــس از ونام ــتپ ــت روی ــت کرام ــتر جه ــیم بیش خواند و تفه

ــیح داد و  ــتتوض ــا: گف ــل از  اتفاق ــري قب ــالیناص ــه  اانتق ــع ب ــا همکارش راج ه

بعـد  بـومی منطقـه هسـتین و    اینکـه  ؛کـرد تعریـف و بت شما کلـی صـح  خصوصا

چهــره تــونگفــت چــون بــهمــیراســتم؛شــدینن اســتخدامومرحــوم ابــوي تــ

...قضیه چیه رم انمیدرسراصال ؛اشینباهل این کارهاد که انمی

و تــازه مفــاد نامــه رو فهمیــده کرامــت .گفــتمــیریــز پســت یــکمســئول 

ــن افتــرا منــگ و حیــران  ــیاز ای ن یزمــه بــچشــم ؛ن دو دســت گرفتــهسرشــو ب

ــه  ــان  ودوخت ــر از گذشــت زم ــسدراز.بــودبــی خب ســکوت اونبعــد از نف

کرامـت  فریـاد بـا  مـی زد کـه   یـک نفـس حـرف    گرفتـه و  ی دوبـاره معنی دار جان

.داومخود ه ب

گفتـی ی کـه  یااینـ از سرسـوزن  مـن  روح ؛میگـی چـی داري  هـم  فمنکه نمی 

نامـه اعمــال  مهــم صـولتی دیگــه کیـه؟  چیــه؟ ایــن نامـه ؛نـداره خبــرو خونـدي  

چـون  و کـارکردم کـل عمرمـو  .مـی شناسـن  یکپـا ه بـ ومنممنه که سفیده، مرد

ــودم ــا هیچــی ؛دزد نب ــدارماز دار دنی ــر  ؛ن ــزاز ســرچند مت ــه ب ــدهکاري ب از درد ب
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یـه سـره   .دو ماهـه کـه بـه آبـادي نمـی رم     ...و خواربار به بقـالی و آذوقهپارچه و 

ـ   مکنـی مـی جـون  عیـالم  خودمو و اهل و  امـا  ی بنـد بشـه   یجـا ه تـا روزگـارمون ب

ــکم   ــیرکردن ش ــه س ــون ب ــم  زورم ــون ه ــده م ــه وا مون ــی رس ــت .نم ــرا تهم چ

بشـه؟  رین کـه جیـب کـی پـر    امیـ حقمـو از گلـوي زن و بچـه هـام در    ؛نزنیمی

...آخه نا انصافا مزد منم شد مزد که چشم طمع بهش دوختین؟

.که حرف کرامت رو قطع بکنهنوبت کارمند بود باراین

کـه کـاره اي   مـن ؛چـرا داد مـی زنـی   سـرمن  آرومتـر،  جـان  آقا:فـت با تآنی گ

ــه  ؛نیســتم ــز یق ــرو مرک ــم زده  ب ــرات حک ــه ب ــراونیک ــه  ؛رو بگی ــایی ک ــین ه هم

ــی  ــرمیگ ــرسوب ــت زدن . از اون بپ ــد واس ــنن  ؛الب ــوات ک ــتن رس ــه؛خواس چ

؛بـاخبر شـدم  االن ینهمـ مـنم  تامحتـوي نامـه   از. بـی آبـروت کـنن   می دونـم 

ـ امـا  ؛سـمت اینکـه نمـی شنا  بـا ؛از تـه دل مـی زنـی   اتوحرفحتم دارم که  تقبول

ـ بهتر نیست حاال .دارم ؟مکنـی ي بفکـر تـا آروم باشـی عصـبانیت قـدري   جـاي  ه ب

؟کنیماي هچار

.دو ساکت شدندداد و هرجنگلبانلیوان آبی رو دست 

قــول ه بــی اعتبــار و بــ؛ن مــی دادالي دنــدوناش گرفتــه و سرشــو تکــولبشـو 

.بی آبرو شده بودرسوا و پستبان 

؛گرفـت ومـ یقـه  کـه  هآخـه ایـن چـه مصـیبتی    :ادامـه داد با حرارت بیشـتري 

؛درخــت انــداختنچــه بــه ســهل انگــاري، کــدوم فــروش غیرقــانونی، منــوکــدوم 
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ــون؛جــونم بســتگی دارهه ا بــهــجــون درخت ایــن ؛کــه مــی خــورم از اوناســتین

دســتم نمــک کــهمــیگمهمیشــه ورد زبونمــه و ؛نمــی چســبهنبمــتهمــت هــا 

ـ ،این اقبـال ه بلعنتتف و آي ؛نداره کـه  ی آخـه منـ  .روز حسـابم هسـت  خـدا ه ب

از همـه چـی محـروم کـردم و بـردم تـه       و ردست از دنیا شستم و چند تـا صـغیر  

مـن  حـق واسـه چـی  ؟نعنـاد مـی کـن   بـا مـا   چـرا  ؟ نـه حقـم ای ؛جنگل نشـوندم 

؟نمی خورو کف دستم گرفتم مجونو تنها یکه که رو بینوا 

یــه ســال هــم؛کــه تــازه عــوض شــده بــودرئــیس : آهــی کشــید و ادامــه داد

! ه هاحکایتیعجب !شهنمی

.خودش اومد و سري تکون داده حرفهاي کرامت ببا ،پستبان مسخ

چنــد وقتــه کــه انصــافا: شــکوه هاشــو پــی گرفــت و گفــتجنگلبــان عاصــی

؛درگیـري آخـرم بـه شـش مـاه پـیش برمـی گـرده        ؛مکشیمی نفس راحت داریم

ــون داد و  ( ــو نش ــر شکســته ش ــتس ــونیش) گف ــنم نش ــار ،ای ــتن ب ــده و داش بری

ــا تونســتن زدن و مــی زدن کــه  ــارم کــردنآوار شــدم سرشــون، ت ــت و پ اگــه ؛ل

...چالم کرده بودنو و آورده دخلم؛رسیدننمی ها ژاندارم

ـ وبلنـد شـد  عاقبـت  اما تسکین نیافته بود صـداي  . راه افتـاد طـرف آبـادي   ه ب

ـ تازه کار  وسـرگرفته و سـرکرامت ر  از ورقبلـی اتتعارفـ ؛گوشـش مـی رسـید   ه ب

ــی شــبیه  ــرسرشــیر م ــه ؛درســت میشــه.. انشــااغصــه نخــور .دک اینطــوري ک

...مونهنمی
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.نداملب جاده رسید و منتظر

ــود؛   ــاش ایســتاده ب ــو پ ــار از راه رســیده و جل ــداتوک ــده چن ــارشــاگرد رانن ب

چــرا ســاري حواســت کجاســت؟ م،اآهــاي بــا تــوبیــا بــاال، : صــداش کــرد وگفــت

اوســتا ایــن یــه چیــزیش ي مــا بــریم؟ااگــه نمیــمعطــل نکــن جــواب نمــی دي؟ 

...میشه ها

ــران  ــرد ؛شــدســوارمنــگ و حی ــه نک ــدوم از  ؛ســالم ک جــواب ســالم هیچک

ــم ا رو همســافر ــداده ــدخلقی ســاري رو  . ن ــده و کســی درشــتی و ب مانتظــارندی

مـاجرا رو  ویـه راسـت سـراغ الیـاس رفـت     . آبـادي رسـید  بـه  غرق تفکـر  .نداشت

هــاي حکــیم پیــر، تــو هــاج و واج نگــاهوتعریــف کــردبــراش بــا بغــض و کینــه 

ــزاز و بقــال رو کهنــه طلــب مقــداري پــول قــرض کــرد تــا بتونــه   . صــاف بکنــهب

اش دسـت بـار امـا ایـن  ؛کشـید کـه بـره   راهشـو طبـق عـادت مـآلوفش    هم غروب 

ـ اونـا  گفـت  تـو دلـش مـی   امـا پسراش بـا اینکـه بچـه سـال بـودن      ؛بودی خال ه ب

؛دادمـــی داشـــت رو کـــه الیـــاس آب نبـــاتیچنـــدتا الاقـــل کاشـــکی ،کنـــار

.دردانه امواسه ببرمپدرا رسم ه بکهگرفتم تامی

ــود  ــه ب ــدجوري گرفت ــش ب ــیاهی ؛دل ــلس ــجنگ ــید ه ب ــو دادش رس و خودش

نهزببـه تلـه هـاش سـر    ، راهشـو کـج کـرد تـا     هـاي خونـه  نزدیکـی  .اونه بـ سپرد 

.ي داشتنناسازسرهاش آدم باعالم وانگاري ،همه دست نخورده و سالم
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ــه رســید  ــام خون ــادر؛شــب هنگ ــشو همســرم ــ شچشــاه ب ــا ب ه و بچــه ه

؛بـرن بپـی مـاجرا  ه بـ هـا  بچـه  نمـی خواسـت   . انتظـار داشـتن  زل زده و شدستا

ی یـ بهـت زده انگـار یـه چیزا   همـه  .گشـت شـبنم  بچـه هـا  نگاه؛کمی که گذشت

پخـش و پـال  رو همـه  حقـه اي زد و  ؛هرجـوري بـود  مـادر عاقبـت  ؛می دونسـتن 

.ومدنیرف حه بکرامت ؛خوابیدننبغض کرده يبچه هاتا .کرد

جـز حسـابم   دادم و هـام  قـرض و قولـه  پـاي  همـه رو  : گفـت نـاتوان سست و

.صافمصاف االن ، با الیاس

. شیره مالیدشدنمیرو سروین سر

ــاپوش دوخــتن: لــب گشــوداومــد و مقــراز ایــن رو  ــرام پ ــاور ؛ب کنــیمــیب

متـو ایـن شـرایط بخـوام    اگـه  الیـاس قـول  ه بـ ؛کشـیدن جا بااله تموم حقوقمو ی

کــه تــازه کارمنــديایــنســرالبتــه ؛فرســتن ســراغمژانــدارم مــی؛مبــزنیحرفــ

،منـو الـوار فروشـی   آخـه  . ولـی چـه سـود   . شـدم داد زدم و هـوار اومده تا تونستم 

ـ تا کیلومترهـا   کاشـکی پیغـام بـدیم تـا داداشـت      .ی شـنیدي صـداي یـه اره رو   ک

.کنمبروشن با اینا بیاد و مدتی اینجا باشه تا من برم شهر و تکلیفمو 

ــات و مبهــوت ســروین  ــاجرا م ــاز م ــد و ه ب ــه روزم : گفــتخــود اوم ــی ی حت

ـ تـو همـین فـردا بـرو،     ؛نـی کبمعطل نبایست  ده کـه فـردا پـس    دلـم بـرات شـ   ه ب

. مطمئن باش؛فردا یه سري میان
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ـ  : آهسته گفتمادر صـاف کـن و   دلتـو  ؛دارهکـار تـو ونـه و کاشـونه   خه کـی ب

نتونســتی بیــائی؛ و کــردي گیــراگــه خــداي نــاکرده ؛بــروبکــن و ،دریــابــه بــزن 

خالصـه  ؛میشـه شپیـدا محمـد  گرچـه تـا اون موقـع    ؛رو بفرسـت داداشت احمد

...باشهما آسودهازفکرت 

بـه رغـم  ؛صـبح بشـه  کـه  انگـار قصـد نداشـت    ؛چه شب بلندي بـود اون شب

ــودروزي کــه پشــت ســري تکــاپوو خســتگی  ــی افکــار مغشــوش ؛گذاشــته ب آن

ــرد  ــش نمــی ک ــنم  .ول ــنم چــه ک ــکاســه چــه ک ــموو هدســت گرفت ــالوه خی

بیخـودي  مگـه  خیـال هـاش   ،خودمـونیم .چشـم رو چشـم بـذاره   تـا  ذاشـت  می ن

.اي داشتریخته بهم اعاوضخالصه ؟بودن

رگُــدم بــدم نصــفه شــب  افکــار غلــط تمــوم تــنش    اون همــه از پــس 

روشـن  هـوا ؛کنـه شدرمـون بگـه کـه   بـه کـی   دردشـو  نمـی دونسـت  ؛گرفتمی

ودلشـ خواسـت مـی  چـه  هر. جاشـو نداشـت  ناي بلنـد شـدن از  و واله مونده هشد

شــو ول ه یقــجور فکــراي نــا.شــدنمــیکــه شــدنمــی؛بــرهِبکنــه ؛کنــهراضــی ب

ــی ــردنم ــی دوراون روز .ک ــه وکس ــی برکلب ــزدحت ــرم ن ــتن ؛پ ــوخواس ،خودش

.پیدا بکنهبلکه 

ـ بـا  سروین اومد وظهرسر بلنـد شـو کـه مـا    ،بلنـد شـو مـرد   :فـت گنی ومهرب

آقــا مــیگنهــی ؛ندیــدنرو تـو  کســلیتــا حــاال بچــه هـا  ؛زا بــراه کــرديرو هـم  

تـا دسـت   چـی بهـم مـی بـافم     هـر ...؟ناخوشـه ؟ همش خوابیـده چرا ؟هدششچ
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ـ از سرم  نـه  دیشـب  بلنـد شـوکه   ؟ شـه میشـون مگـه باور ،انگـار نـه انگـار   ؛ردارنب

؛ایـن پهلـو بـه اون پهلـو شـدي     هـی از ؛خودت خوابیدي نه گذاشتی مـا بخـوابیم  

ــه نبایســتی   ــاال اونیک ــده؛میشــدح ــی  .ش ــی دون ــودتم خــوب م ــه خ ــکل ک مش

ســت خــوددو بــدتر شــدنش بهتــرشــه؟ مــیندرســتخــوري خودبــا هیچوقــت 

تـا بلکـه   بـذاریم  هـم  رو نـو  عقـل هـامو  شـو  بلنـد  ؛اختیار از دست ندهپس .مهآد

ــیم  ــدا بکن ــاره پی ــی   . راه چ ــز کن ــه ک ــه گوش ــوري ی ــین ط ــواي هم دو روزه ؛بخ

خــوب داري؛تردیــد و ده رضــا نمــیواســه رفــتن اگــه دلــت .گیــريمــیغمبــاد

نـون  بلندشـو  ده خبـر کـن؛  ؛ امـا محمـد رو   دامیـ پـیش  یتا ببینیم کـه چـ  بمون 

.خداه بتوکل کن ؛و برو پیغام بدهبخورتو 

مثــل ،مثــل خیلــی وقــت هــاي دیگــهي ســروین دلــداري هــاوبــه صــحبتها 

تــو دل از.نیــاز داشــتبــازم ؛مــی خــوردلطمــه چیــزي یــااز کســی کــه یتاوقــا

ــاي  ــی  حرفه ــد و دلگرم ــه پن ــه عالم ــروین ی ــرد و  س ــی ک ــدا م ــنفتپی ــی ش ؛م

.بودنمتمایز ه با قبلی ها توفیر داشتن و همیشکه ییحرفها

ـ بلکـه  غمخـوار  یـه  چشـم  ه بزنشو بی تردید نه  عنـوان یـه پشـتیبان سـرد     ه ب

نگـاه ؛گشـت مـی ظـاهر کنـارش  گونـه مواقـع بـا اقتـدار    کـه ایـن  و گرم چشیده 

.دیدمیمی کرد و

؛گشــتمنجــرشو روانــجــالي روحه کــه بــاواز ســوي دمیــدن نفــس تــازه 

ــدهاي تهباعــث شــد  ــی محتــوي دی ــان کــه رو صــولتیب ــاب پســت ب ــا آب و ت ب
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کلبـه بیـرون   ازو طـولی نکشـید   . جـدي نگیـره  زیـاد هـم   ؛مـی کـرد  هجی براش 

تـا چوپـان   اهـی شـد  رسـفارش تـا چنـد و بعـد  سـرك کشـید  رو دور و برش ؛زد

.هدپیغامشو برفت تا دورا میتا اون دوربایستی ؛بیارهگیری رویده باال

اهــل ه بــی اینکــه بــو برگشــتتــر از قبــل تأصــل مس،غدمــسســت و غــروب 

زیــر لــب غرغــر.ولــو شــدخزیــد و قــرق همیشــگی اش تــو کالمــی بگــه خونــه 

ــ.زمــین و زمــان رو بهــم مــی دوخــت مــی کــرد و  کارمنــد متضــاد حرفهــاي ه ب

از پـر نامـه  درك ؛مـی کـرد  فکـر ،بـه نعـل  یکـی  ودزمـی  که یکی به میخ جدید

ــرا ــوهین و افت ــتال نچــه ســرش اومــده و آو صــولتی يت ــودگشــته مب ــاج ؛ب محت

.و توضیح اضافه بودقرینه

ــا ــا و یراهنم ــرش الزم رو   ی ه ــا ب ــروین گوی ــدرزهاي س ــن ان ــل ای ــار الاق ب

.داشتنیازبینی بازدرنگ و ه بوي زوال سریع گفتار نداشت و 

ـ     گمان موافقـت  نوچـ پـیش انگـارگی مبـتال شـده     ه مـی رفـت کـه کرامـت ب

اعـالم کـرده   ؛بـود کامـل نشـنیده  ش اهمـدم ه هنـوز از  بـا آنچـ  شوخودسرسري 

ــار بــســبب شــد کــه ایــنهمــین و ــراي اوشــنیدن همــه صــحبتهاي ه ب رك دب

.هبیشتر نیاز نداشته باش

* * *



19

ـ    پائیز رسیده همچنـان والـه مونـده   .رفـت سـردي مـی  ه و هـوا کـم کـم رو ب

ــه   ــه کلب ــزگوش ــیک ــ م ــم از آت ــرد و چش ــریک ــت ش ب ــی داش ــداي  ؛نم ــا ص ب

.می دادسرآهلعن می کرد و ؛جاش می پریدجرقه ها ازگاه بی گاه 

ــه و تحلیــل هــاي جورواجــور شــیوه تغییــر ــاثیردیگــه زنهــاي خون عکــس ت

ـ بیشـتر نادرسـت و زا  نظـرش  ه بـ داشت و  ـ   .مـی اومـد  دئ ه انتظـار ورود بـرادرزن ب

ــد از ســرانجام درازا کشــید و  ــروز ســه بع ــد  راهــیه چشــم ب ــزرگ محم پســر ب

.رسوندخودشو

مـی تونسـت   تـا نرسـیده  وزاده ربـرادر و جـا نبـود  بـی سـروین  نگرانی هـاي  

.کردوال پیچس

از دو روز بعــدونبرگشــترکــزمازپــیش روز دهعزیــزو مآقــا:گفــتعبــدل

کارمنـد قبلـی   مـی بینـه   ره مـی .هشـو بگیـر  قحقـو تا بانیپسترفتیه سراون

ره تـو تـا مـی  ؛رف منتظـر آقـام بـوده   انگـار طـ  ؛گرفتـه رفته و یکی دیگـه جاشـو  

ـ بعـدش هـم   د و امیـ تشر بهش کلی  دروغ و سـري  ه یـ جـاي جیـره و مواجـب    ه ب

.ردمــی کــاز یــه فرســخی هــم معلــوم کــه ییدروغهــا؛مــی کنــهدمبــل ســرهم 

ـ ! باشـه  خـورده  زخـم شمشـیر  انگار ؛قتی خونه رسیدو مـی پیچیـد و   خـودش ه ب

.گفتبیراه میزمین و زمان بد وه ب
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کـه درخـت   ؛نچـی گفـت  بهـش  :پرسـید اش شـده  بـا چشـماي گـرد   کرامت 

؟ایناازببین ؛وایستا ببینمنامه دادن؟ و فروخته؟ به آقاتمانداخته 

،از همینـا آره : ه گفـت خونـد ن،بـا یـه نگـاه   با تعجـب نامـه رو گرفـت و    عبدل

تـاریخ نامـه هـاتون هـم     ،از بـس خونـدم از حفظـم   اونـو  نامـه آقاسـت،   مثلاعین

.یک مرداد چهل و چهاروسی یکیه، 

چـه  کنـی مـی فکـر  عمـو  .نوشـتن رو هـا همـین آره: مکثی کرد و ادامـه داد 

؟گزارش دادهکسی 

مــن تــا کــدوم بــازرس، ،کــدوم گــزارش. مــن چــه مــی دونــم: گفــتکرامــت 

؛ندیـدم ایـن دور و بـر  هـیچکس و )اهـ چوپان(منطقه بابـات جـز مـراد و پسـراش     

رسـمی  حکـم  پیمانکـار جدیـد   رمري تـا  انـد ژاالبـد مـی دونـی کـه     هم کارگاه رو 

ــ.االن هفــت هشــت مــاهی میشــه؛بســتههبیــار ــا ب جــاي بریــده کــو،کنــاره اون

ــه اهدرخــت ــیگنیک ــاال  ؛م ــا ح ــار ت ــدا   از به ــین، خ ــرخ ماش ــه چ ــغ از رد ی دری

.حرف مفته،یاوه اسشه اهمکه هسرشاهد

کاســه ايکــه خــاطرم جمــع شــداالن ؛پــس بگــو:و بــه ســروین ادامــه دادر

ایـن همـه   یـه جـا   تمـوم عمـرم   ،چنـد تـا نـوبره   ، کـار ایـن   کار.زیر نیم کاسه اس

هرکــی تــا حــاال تــو اون اداره قــدم از قــدم برداشــته و کــاري ؛بــی عزتــی ندیــدم

یـادم رفـت تـا    راسـتی  .اینـا دیگـه کـی هسـتن    ؛کرده انسان بوده و شرف داشـته 

. شتمی شناسمحمد؛میگمناصري رو ؛ورداشتنممسئول منبگم 
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.دننداشتبراي گفتن حرفی ترتیب کالم بهم خورده و 

ـ   عبـدل را سکوت گزنـده سرانجام  و شکسـت کرامـت  حرفهـاي  ه بـی توجـه ب

تـو ایــن چنــد وقتــی کــه ؛برگشــته گفتــهمبــه آقــااومـده  تــازه اینــی کــه : گفـت 

ــد ــت  ؛میاوم ــزارش پش ــزارشگ ــت گ ــیدریاف ــیم ــیگنم؛کن ــی م ــت کل درخ

توســکا گرفتــه وگــز، افــرا، خیــزران،ســرواز شــده نفلــهقطــور و قــد برافراشــته 

ــا  ــادت ــجو شمش ــمل ــم نه ب ــی رح ــدههیچ ــه ؛ش ــن هم ــرتدد منشــی از ای حی

ــی ــنمم ــی ؛ک ــومیشــه بگ ــارت ــه چک ــیو بقی ــم ــت  . دکنی ــرمی و وقاح ــی ش ب

.هم حدي داره

م کـدو ؛بـی ربـط مـی بـافی    نـامربوط میگـی و   چـرا  كمـرد :هفتـ گبهش مآقا

همــین جــوري ، چشــاتو بســتی و دهنتــو وا کــردي یبــی شــرمکــدوم ،یبازرســ

ــودت ــه خ ــیواس ــد.داري میگ ــی اوم ــن یک ــه م ــراغی  نک ــرا س ــدم؟ چ ازم ندی

نکنـه تـو   ؛مـی بینـیم  نکسـی رو  هـا  جـز قاچـاقچی   نگرفتین؟ من و کس و کـارم  

پارسـال  . ه و نیسـت تـازه از اونـا هـم خبـري نبـود     هیبت قاچـاقچی هـا اومـدین؟    

هچنـان کنــد ،ییسـودجو چـه باشـه يناچـار چـه از رو  شـونو  ي پوسـت  رمژانـدار 

هرچـی گفتـی و بـرام نوشـتین از    . حاال حاالها هـوس نمـی کـنن بیـان اینـورا     که 

...یننشون بدرو قطع شده ها يجاینن بیایگراست میاگه ،بهتونهدم 

؟هگفتچی اون ؛هدادبهش جوابی چه؛هزنده باش: گفتن سروی
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مــی خــواي : هگفتــوهکــردشبگــه تهدیــدی خواســتی چــی مــجــان عمــه

سـتن رفبو تـ بقیـه خـدمت  کـه  یکـاري کنـ  مـی خـواي   ؛والخـون بشـی  االخون

؛بـري بـازم دورتـر  یـا هـوس کـردي   ؟بـاغ چهـار جنگل هـاي کارکنی؟دنیااونور

بــا زنــدانت مــی کــردن؟... خــوب بــود اول بســم ا؟ن خوبــهوخراســمســجدهــزار

ایـن نامـه   ؛نحنـا ببنـدی  نبـری تـا  نمـی کـنن   نواخراجتـ کـردین  یی کهاین کارا

کـه  مـی کـنن  ، دارن بررسـی تـا بعـد  باشـه جمع کـارت  دادن تا حواست بهت رو 

شـما کجـا   ؛مفـت مـی فروشـن   و نکـن مـی  و قطـع  ريمتـر سی ايهدرختوقتی 

...نامرد،!چپق که می دونی چیه.هباباته سنهایکه هم درخت. کارید

ــه ــام گفت ــا : آق ــوق شــش م ــی حق ــن یعن ــاف ه م ــنکف ــه خســارت ای و رهم

پـول  ،سـال مـن نـوعی   ه کـل مواجـب یـ   ؟خسارتی کـه از بـیخ وارد نشـده   ؛دهمی

ــ؛شــهمــینصــف درختــی کــه گفتــی ن ی کــهیچنــدین و چنــدتاه چــه برســه ب

!پاپوش که می دونی چیه. سه ابهونهمشاینامیگمبازم . نگیمی

ــو ــهاین ــه گفت ــ؛ک ــوه یق ــرفتش ــداختنگ ــرون، نو ان ــش بی ــو م ــی عم ی دون

تـا  نفشـار آورد چنـد وقـت   بـه رئـیس قبلـی تـون     ی هایباالجریان از چه قراره؟ 

.دنآورشونخودتو از ییکاخراجش کردن و هبشه چون نشدونشآدم

،همـه تـون سـاده ایـن    ؛هـم نـدارین  فرقـی بـا  هـا  آقام و بقیـه جنگلبان شما و

ــه  ــدرســته ک ــا ب ــن و ه از ماجراه ــردوری ــی خب ــا ،ب ــو دزدجچــون ام ــايل روه
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تـا نیومـده   مفـت خورهـا، واسـه همـین    ایـن  چشـم خـار شـین  مـی ؛گیرینیم

. هاشماامثال و انتقالی تعویض و تهدید به نشروع کرد

چنــد وقــت از کــه جماعــت بــا پیمانکــارو باشــینزرنــگ اگــه مــن نظــره بــ

بــی اینکـه کســی از  ؛همکـاري کنیـد  ؛پیـدا میشــه فــوج فـوج  دیگـه سروکلشـون   

ــون تــون بیــاره درکــارتون ســر ــواساســی ن نمطمــئن باشــیاونوقــت ،روغنــهت

آش نخـورده  کـه  مثـل حـاال   نـه  ،ذارن کنـار مـی براتـون  یه چیزي بی برو برگرد 

.بی کالهم سرتونواینو دهن سوخته 

ــده    ــیش اوم ــه پ ــاعی ک ــن اوض ــا ای ــتادن واب ــویس ــاجل ــین کس ــییهمچ ه    ب

هیچــی تر بیشـ اجـر و مــزد جـاي  ه ه بــاز ایـن واضـح تــر کـ   .نیســتصـالح تـون   

بیشــتر لــج تمــوم ایــن ســالها شــما و آقــام .یندشــجریمــه و تــوبیخ هــم نشــده 

.بودهاماهضرر ه بکه هایی ، لج بازيانجام وظیفهبازي کردین تا 

کــردن کــه شــدن بچــه ي ایــن یچــه گنــاه؛بنــدازتبچــه هــاه یــه نگــاه بــ

ــه ــدن معمــولی ،خون ــه درس خون ــه چــرا نبایســت هــم غافــل و محــرومناز ی ی

عــادل الیــاس و تخــم جــن هایــه یعنــی از ؛داشــته باشــنی یشــش ابتــدامــدرك 

گیرمــون شــده و قــرارم هــم کمتــرن؟ اینــا همــش درد و مرضــه کــه گریبــان ...و

.کنهمون نیست حاال حاالها ول

ــ ــت ب ــت هکرام ــد و گف ــدل پری ــه : عب ــه ام درد نکن ــت نن ــاه ؛دس ــاال از نگ ح

ــرو،پســرنمــی زنــی ســت حــرف درچــرا ؟ســگ هــم شــدیمجنابعــالی  ه هــم ب
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تـا  تـو ؟ دهدایـادت  کـی اینـارو ون یعنـی چـی؟  مـ چیزي بنـدازن جلو یه ریزیم تا 

ــین  ــیش  هم ــت پ ــد وق ــوچن ــت ب ــیردهن ــی داد ش ــارم ــب و از کن ــه ات جن نن

؛کنــیمــینطــق و آدم شــديیهــو واســه مــن چطــور شــد حــاال ؛نمـی خــوردي 

.وقاحتایناونم با 

.تـا بـل بـل بکـنن    ؛بشـه صداشـون دورگـه   کافیـه  : رو به سروین کرد و گفـت 

مـی فرسـتم ببـین کـی     محمـد  دنبـال  ؛این چـی بگـم  ه آخه من ب... می کننفکر

؟ واسه خودش نظر میدهته پیاز، یا يتو سر پیازبگو آخه . دامی

یـه ایـل کفایـت   و بابـات واسـه ؛شـدي دانشـمند تـو رفتـی و   کـه  همون قـد 

اومـد کـه   هـام بامحمـد  اگـه  . د بمـونن بـی سـوا  مـن  يهـا بزغالـه  بـذار  . می کنه

یعنـی ایـن  کـردن چـی فکـر  آخـرش، امیـرم تـ  و راهی میشم نیومد خودم ،هیچ

؟ اوضاع خرابهبلبشو و قدر

بمـون مـن بـرم یـا بـرو آقـاتو بفرسـت واسـه صـالح          حاال که اومدي عقل کل 

. و مشورت

بلبشو بگه آره اوضاع بیاره و عذر از طرف پدرخواست وتکون داد سري عبدل 

سپیده ؛سروین بهش توپید و نذاشت حرف بزنهکه ول بکنه رو نمی تونه اونجاو 

.معلوم شهچه زودتر تکلیفشون هرتا ندنزده راهیش کرد

ــتن  ــع رف ــدلموق ــتعب ــا دورر: گف ــاموهاهه ــردن آوردنپســغام پیغ ــم ب ه

یعنـی همـونی  ؛تـا فـردا شـب نیومـد    آقـام  اگـه  کـه این باشهه بمون، قرارمشکل
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یهـو ضـعیف شـد    تونعصـاب ادیشـب  عمـو  .نباشـین منتظـر فعـال و گفتمه من ک

همکــاري مــن گفــتم.بــی بــی هــم نذاشــت تــا حرفمــو بــزنمفشــارتون افتــاد و و 

براتـون مـی ذارن کنـار   چیـزي  گفـتم یـه   ریـزین بعـدش هـم    ه هم بـ کنید نه رو

ــ  ــما ب ــا ش ــده ام ــردین ،قص ــه تعبیرک ــور دیگ ــال . یج ــه  بهرح ــه ی ــت ک ــد نیس ب

. دکنیم فکرک

: گفـت فراسـت  ه بـ سـروین  امـا  ؛بـی غـل و غـش بـودن    با اینکـه سـاده دل و   

ــو ــو دوچقــدرپســرجان ت ــیپهل ــیحــرف م ــ؛زن ــازم کــه حرف ــرار وتاب داري تک

نظــر بــدتر از اون ســرك بکشــی و اهــبزرگترکــارتــوخــوب نیســت ؛کنــیمــی

. بگو منتظریم؛رو بدهپیغام مابرو ؛بدي

ه بغچــه بــســاروغ و ســوار،ش اســترریزتــرو پســرمحمــد روز نوهمــغــروب 

وسـراغ زن بـرادرش ر  و هاز سـوغاتی هـا تشـکرکرد   سـروین  .رسـیدند سـر دست 

ـ   ؛هـم مـی آوردي  رو و بچـه هـا  کـاش ریحانـه   اي: گرفت و گفت ه صـد رحمـت ب

. دلمون پوسیدتو این هیرو بیرگید نمی؛که همراهت شدهاین بچه

ــنمــا، چــه دل خوشــی داره خواهر: جــواب دادرو بــه ننــه ســاري محمــد  مای

راسـتش اوضـاعمون قاراشمیشـه،    ؛دارهده منتـی نـ  ي پسـرا اومـ  بـه هـوا  که اومده 

...خوب مادرجان شما چطورین؟

ــا بــی صــبري و کرامــت ؛تعارفــات کــه تمــوم شــد : پرســیدگی حوصــلکــمب

ــی کــه  ــانی از خزعبالت ــزدي؛شــنیديپســت ب ــنم کــردنکــه حدســم ن ــار م ؟ب
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چــه ؛قــدر پــررو شــدهراســتی ایــن پســرت چ؛م کــردنخــوردن و تهدیــدمــو حق

؟گیرهمیکی یاداز !زدمیییحرفها

ایــن نــابخرد : جــواب داداونــارو بــه ننــه ســارياحتــرام خــواهر و ه محمــد بــ

ه یــمعرکـه،  پـاك شـده آتــیش بیـار   ؛ام کـرده درمونــده؛خیلـی روش زیـاد شـده   

ــم روز ــهبه ــن  میگ ــته ک ــو بازنشس ــا خودت ــه همیشــه وو بی ــریماس ــهر، روز ب ش

کــه شــب و روز آســایش و از خــودت و داگیــرت میــمگــه چقــدر؛میگــهبعــدش

دو ورن او میـ لـک و لـک کنـی مواجبتـ    مادور و بـر همـین  بابـا  ؛سلب کرديماها 

روزي ده فرســـخ راه وبیخـــودي آزار میـــديوخودتـــ؛میـــدندســـتی بهـــت 

کتــکویفشــنبفضــیحت فحــش و تــا کــی مــی خــواي ؛میــري کــه چــی بشــه

...نمی خورهی بریجاه نترس ب؛برنبرن و بِبذار ب.خوريب

ده االن . کنــهتــا دلتــون بخــواد از ایــن چرنــدیات بــرام ســرهم مــی خالصــه 

ــدارمکــه روزه  ؛گوشــام از بــس تیــز شــدن سرســام گــرفتم ؛خــواب و خــوراك ن

. همه چی رو صداي اره می شنوم

ـ  ه یـ مادرشم لنگـه خودشـه،   مریضـی  یـه بـار سر  ؛زنـه مـی جـونم غـر  ه ریـز ب

، بـی جنبـه حـاال   خطـا کـردیم و بـردیمش اونـورتر ماسـال     اهـ شاهدختیکی از 

بگــو آخــه تــو بــا یــه کرورکــرّه ؛زنــدگی کنــهشــهنمــیاز رشــت پــائینتر راضــی

گــیس هــاش ســفید شــده تــازه چارقــد رنگــی ؛میشــییمرکــز نشــین بشــی چــ

ــی ــوس م ــهه ــذریم.کن ــی ؛بگ ــرف م ــه ح ــا ک ــورا از این ــه ط ــم ی ــمیزن ؛ی میش
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اونقـدر بـره بـاال تـا سـقط شـم      امیـدوارم  ره بـاال،  فشارت میمیگندونم چه می

. خسته شدمبریدم؛ از دست شون .دآجونم درو 

قــول ه حــاال هــی بگــو تــا بــ: گفــت و ادامــه داد...خــواهرش چنــدبار اســتغفرا

.از پا بیفتییه طوریت شه و خداي ناکرده خودت 

ــد ــت بشــنوه : محم ــدا از زبون ــ؛خ ــه ب ــه ام،  ج ــرده کالف چشــم ون هرچــی م

ــیســفید  ــت م ــوهرگف ــت ش ــات صــالح و مشــورت  آبجی ــی خــواد باه ــه؛م کن

ریــش ه نگــاه بــ؟ بــینبوشــخــدا حــرف زدنجلــدي بــرو تــا ســقط نشــدن؛ تــو رو

.صالح و مشورت نیاز دارمه اون منم که ب؛ینسفیدم نکن

کنـار بخـاري تـازه علـم شـده خزیـده بـودن        ه گوشـه  یـ همـه  صنوبرا و هپسر

ــا حــرف محمــد زدن زیرخنــده و پســرش حــرف باباشــو تکرارکــرد و   یهــو کــه ب

ــت ــام : گف ــ  آق ــه ریش ــداره میگ ــش ن ــفیدمری ــزي  ، هس ــه چی ــودش  ی ــه خ واس

.داره میگه ها

.رو ساکت کردبچه هاسروین لبخند تلخی زد و 

مـرهم بـذاري یـا یـه سـره      مـون  رو زخـم بس کن مرد اومـدي  : کرامت گفت

بـدل شـده   بینتـون رد و بـا سـوال و جوابهـایی کـه     بیـنم  بگـو ب ؛دلمونو داغ بکنی

ــاي  ــدواري ج ــامی ــیم ــون  ؟ی بین ــی سراغش ــریم یعن ــ ب ــوفیري ب ــالمون ه ت ح

کســب تکلیــف ؛مــیگمصــولتی رو ،رئــیس جدیــدهایــن بابــا از خــود؟کنــهمــی

کــردي اگــه دســتمون خــالی تــر از فکــر؛شــهي کــه نمــیطــورهمــین؟مینکنــ
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ـ   ی این فکـر ؛جلـو چشـاتم اوضـاعمو ببـین    ؛دان میـ سـرمو ه که هست بشـه چـی ب

تـا مشـت گنـدم و جـو میشـه      تـا بـز، یـه مـاده گـاو، چـار      هفت شش کنی با می

ــب   ــدون مواج ــدا ازب ــیخ ــرب ــنا خب ــت رای ــیرجماع ــیطونه؛مونی دادو س ش

.کنمبزنم و ناکارش؛دارم میشهبرم و هرکی جلومیگه 

ــت   ــرد و گف ــه ســاري حــرف پسرشــو قطــع ک ــطهشــیطون:نن ــیغل ــه م کن

زور باشـه کـه تـا بـوده و     ه بـ ؛شـه نمـی درسـت  کـار که با زور؛کنش لعنتمیگه؛ 

.کننیه لقمه چربت می؛هست

بـرو حقتـو بگیـر امـا از راهـش، محمـد جـان        ؛مـیگم پریشب بهت گفـتم بـاز   

نکـه راهـی بشـی   هرحرفتـون خریـدار دا  کنـی مـی هستم ننـه، اگـه فکـر    م ابا تو

؛نــرهدیــگ صــبرتون ســربیخــودي .کنیــدرچنــد صــباح دیگــه هــم صــبوگرنــه 

ــد  ــل کنی ــال؛تحم ــوناص ــسراغش ــرینمه ــوره در ؛ن ــه از ک ــریناگ ــه ؛ب فاتح

نمیـري هسـت سـرکنید و مثـل سـابق      یـه بخـور  بـاالخره  ؛ساهخونـد همه مون

ــ  کــه مرکبــت محمــد جــان تــو. داپشــت هــم باشــین تــا ببینــیم چــی پــیش می

هــم راهتــو کوتــاه ســتیننتو؛زنتندتنــد ســربخــواهرت و بچــه هــاش ه بــ؛براهــه

.دمونینبی خبرتا از هم دیگه ؛کن و پیغام بده

سرسـوزن  تـون  اگـه رفـتن  : گفـت صـحه گذاشـت و   حرفهـاي ننـه   به سروین 

؛آب نمـی خـوره  هـم  چشـم مـن یکـی    امـا  ؛بشـین همین فردا راهـی ؛هدبنتیجه 

؛کـاري از پـیش نمـی بـرین    کـه  واضـحه  ؛گـین مـی کـه حرف و حدیث ها با این 
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وقـت  داشـتی و مـی رفتـین سـراغش، اون    خبـر کاش از جـاي بـاش ناصـري    اي

درسته؟.ین که جریان از چه قرارهشدمیبیشتر ملتفت 

چـرا حـرف نسـیه مـی زنـی؟ حـاال تـو        ؛نه درسـت نیسـت  :کرامت جواب داد

خودمـون چشـم و گـوش داریـم و ذره اي     این هـاگیر واگیـر ناصـري چنـد منـه؟      

، اون از بــرادراي جونمــونه افتــادن بــهــا ره عــین خــوعقــل، نمــی بینــی چطــور

تـا مـارو نکشـن    اینـا  .آقـا ایـن  شـازده  عبـدل  ایـنم از  ؛من که آواره شـون کـردن  

.نیستنمون کنول

یـا  مهـا ژانـدارم ؛نـداریم و کـس  قبول کـن بـی پنـاهیم و هـیچ    : محمد گفت

اینـا ی بـا  یجـورا ه یـ گنـده هاشـون   ،خـواهر قـول  ه بی ندارن یا یجاه مثل ما راه ب

ــه ــم  ن، راهم ــا ه ــوان اون ــربخ ــنن  از اوام ــدول ک ــور   ع ــم جورواج ــدتا اس ــا ص ب

دادن ون ومـــیـــه عمرکـــوري . تبعیـــداونـــور مملکـــتشـــونفرســـتنمـــی

خودشــونفکــر مــی کــنن ؛اســم پیمانکــار غــالبمون کــردنه رو بــقاچــاقچی هــا

.هدارون خزشپشت گوشبقیه ن و زرنگ

و نــدیم تــاراج از قــدیم . داریــمکــه مــاکــارد شــحضــرت عباســی ایــنم نــه 

.نشمیعوضشگردنه برافقط ؛و هستبوده جنگل

ــن حرف: کرامــت گفــت ــای ــد؛رو ول کــناه ــاد اگفتــی ژان ــوام رم ی یکــی از اق

چنــد بنــده خــدا رو ؛بــا خــود مــنم یــه نســبت دوري دارهالبتــه ؛الیــاس افتــادم

ساشــوورو خــطهزیــادي حالیشــمــیگن؛کــارش کــردناز کــار بــیپیشــا وقــت
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بهــش هســتی بیــا یــه ســراگــه صــبح .دهشــاخــراجواســه همــین ؛نمــی خونــده

ي؟اهان چطوره؟ می. کنیمبیمشورتیه مبا اونبزنیم و 

بــا خیــال اون شــب ي بــود چــون بعــد یــه مــدت تونســتن بکــرفکــراظــاهر

.نبراحت بخوا

ــزده آ ــاب ن ــفت ــروین راهیش ــردوس ــر ن.ن ک ــظه ــادي ده ش ــودنآب ــاس ؛ب الی

بـیخ پیـدا   و اززدودشـون  راه رو ازخسـتگی  زعفرونـی  و نبـات  زبـون گـاو گل با 

ــ   ــد و ب ــف ش ــاجرا متاس ــردن م ــت ه ک ــته کرام ــی خواس ــوانکی رو راه ــاتوقج پ

؛رق وارد شــدشــق و،خــوش بــرورومــوي ســپیدو طــولی نکشــید .کــرداســتوار

.فشرد؛دنیخود بیاه آنگونه که بودست خسران دیده ها رداد و یسالم

دو بـه یـک   هـر ن وشـ ه دلتـ ؛ بـودن رهیـده  گویا از درمانـدگی  ده ها رنج کشی

.شدنخوشحال مشابهت و میزان 

ــتوار ــبالاس ــاس ق ــااز الی ــه چیزه ــود ی یی ــنیده ب ــیوش ــی ل ــا م خواســت ت

ـ  .ننکـ ببـراش ریـز   ومـاجرا ر خودشون  رم سـرد و گـرم چشـیده    ادژرف نگـري ژان

صــحبت هــاتون : د کــرد و گفــتدلشــاوجنگلبانهــا ربــیش از پــیش؛بــاالن دیــده

د؟ امیمتین، از دست من چه کاري بر

د امیـ ، از دسـت مـن چـه کـاري بـر     کالمـت بـا شـکر   عمـو پسر:الیاس گفت

تـو  ؛کـنن بنـه روبـاه کـه مکـر    ؛اینا نه مثل تـو گـرگن کـه بـدرن    ! که نشد حرف 

چــی تــو هــر؛چــی داريخــودت بگــو کــه واســه رو کــردن تــوت اون دل تــو در
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یـه  بـا اره  بخـواد  ؛نـداریم کـه  تـر قلچمـاق  کرامـت  از .ریـز بیـرون  ه بچنته داري

چـه  ؛بـره مـی کـار روزدهخفـا  نتـرس بگـو تـو   ؛قطـع کنـه  درخت بیست متري 

.ده بگو تا قاتی نکردم.که پاشون نوشتناصلههابرسه صد

ــر ــتوار زدن زی ــده و اس ــتخن ــر: گف ــه  پ ــحه ک ــاده  واض ــاقی نیفت و دو اتف

ارکـ حقیقـت داشـت   مـیگن کـه  هـم  اي همچـون قصـه   اگـه  ؛کـنن بهم زنی می

دراگـه سـر  . ونیـد بدبیشـتر  بایـد  مخلـص کـالم اینکـه    ؛باشـه همی توننمونرفقا

.کنیدبمی تونید کندزشون رو ویران ؛بیارید

ــو حــرف اســتوار و گفــت   ــد ت ــازم پری ــده خــداها  : الیــاس ب ــن بن ــانگیر ای جه

چــرا . ورتــرچهــار فرســخ اون گــردنبرو شــونو بکشــن بایســتی غــروب نشــده راه

.هکنکندز کندز میکندز دیگه چیه؟؛واضح حرف نمی زنی

ــواب داد ــذار : ج ــی ب ــار باش ــزنم عط ــو ب ــدز ؛حرفم ــیکن ــهدژ یعن از ،و قلع

ــر   ــور ب ــار اینج ــواهر ک ــظ ــه امی ــه خبراد ک ــداره ی ــهی ــاي  ؛ی میش ــی رو ج کس

نـذارین  .بزنیـد رو درروتونواهـ هـم بـرین اداره تـون و حرف   خودتون بـذارین و بـا  

ــه    .ســطه شــهکســی وا ــه ن ــار شــما حفاظت ــه ک ــد ک ــت کنی ــارین و ثاب ــل بی دلی

ــروختن  ــداختن و ف ــاال  از ؛ان ــادي و ده ب ــن آب ــالی ای ــنتون یاه ــی شناس ــه م ی ک

براتــون پــاپوش دوخــتن تــا معلومــه ؛تهیــه کنیــد و دســتتون باشــهیهاستشــهاد

ــنن ــون ک ــد. خرابت ــامحم ــدارماز پاســگاه آق ــاشو ژان ــت ه ــد هیچوق قطــع امی

ــن ــ ؛نک ــه هم ــت نخال ــا هس ــدا     ؛ه ج ــد و خ ــو بری ــه نونم ــن ک ــیس م ــل رئ مث
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ن امیــاومــدن و بـازم تـا حـاال   سـفارش الزم نیســت  اسـه اش،  کگذاشـت تــو هـم  

. کمک تون

راســت میگــه : الیــاس پشــت بنــد صــحبت هــاي دلگــرم کننــده اســتوارگفت 

مــن خــودم ؛فعــال دســت نگــه داریــنبســتن نیســت؛شوشــکه از رو حــاال وقــت 

ـ      .تهیـه مـی کـنم   ستشهاد دوتون ابراي هر خاکـه،  ه طـال کـه پاکـه چـه منـتش ب

ــب  ــره و مواج ــم  جی ــون رو ه ــاالخره ت ــد ب ــی گیری ــر؛م ــد فک ــن کنی ــه داری ک

ي کـار اشـتباه  یـه جـا  ه و مطمئـنم کـه   معـ مـن خـاطرم ج  ؛نکنـی میپس انداز 

ـ تـا و راهـی شـین   علی  بگـین  یادیگه خوب . هشد مـا کرامـت  . شـب نخـورین  ه ب

.ننذاریبی خبررو

.راهی شدندامید کنده از آبا دلی 

* * *

تــو رنــج و ســختی کــه متوجــه شــون بــود ســهیم شــدم و  اونــا پــاي ه بــپــا

کـه یکـی از روزهـا    تـا ؛گذشـتن مـی  هـم بـا تـأنی    ا از پی هانتظار، روزه نشستم ب

بعـد چنـد وقـت    احمـد  ه مـاجرا رو اینطـور تعریـف کـرد کـه      یاومد و بقخبرچین

ــارش    ــس و ک ــدن ک ــه دی ــده و واس ــرد اوم ــحال ک ــه رو خوش ــی .ههم ــگب درن

.بذاره بره؛سرش نزنهه بدوباره میختم تا م بهم آقلمبا وگفته هاش
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ـ   پسـرم  : از تـه تغـاریش پرسـید   ننه سـاري   ؛دیـر سـر مـی زنیـد    ه چـرا دیـر ب

بهمـن و بچـه هـاش قصـد نداشـتن تـا بیـان؟        ؛چـرا تنهـا اومـدي   حاال که اومدي 

همـش کـه مـن    ؟ چطـوره کـار و بـارتون  براهـه؟  ؟ اوضـاع تـون رو  خوبـه ونحالش

.دلم پوسیدننهتعریف کن حرف زدم؛ 

ولـی  ؛پـیش تـون بیـام   تنـد  من یکی کـه دوسـت دارم تنـد   : احمد جواب داد

دسـت خودمـون   واقعـا ؛ کـه هسـتی آدم اختیـار خودشـو نـداره     اونجـا  !مگه میشه

تـا خـود   صـبح کلـه سـحر   از . نرو بـا اینجـا یکـی نبیـن    شـهر  زنـدگی تـو  .نیست

ــدویی  شــب  ــون بایســتی همــش ب ــه ن ــه لقم ــال ی ــه ؛دنب ــارمگ ــومی دارهک .تم

وکنــیمــییــه وقــت چشــم وا ،کالهــت پــس معرکــه اسهــم بخــواي نجنبــی 

ــی   ــی بین ــا م ــدن رقب ــتنو ازت اوم ــاهی . گذش ــزن داداش گ ــه  ه ب ــماها غبط ش

سـته کـه   تـو مزرعـه در  کـار ؛زنـدگی تـو جنگـل لطـف دیگـه اي داره     ؛می خورم

و و خیـالی آسـوده خـاك و زیـر    بـا آرامـش   ؛دنبالـت نکـرده  که ولی کسی سخته 

.سر فرصتم دروش کن، وجین کن وبکار؛رو کن

چـه اصـراري   خوابـت نمـی بـره؟    چـرا الالیـی بلـدي   پسـرخاله  : گفتسروین 

نجـا اودلتـون اینجـا و جسـمتون سـرگردان     تـا بزنیـد همچـی رو  قید بود که یهو 

ــودن ازبیخــوديباشــه؛ مــادیون انگــاردور از جونتــون ؛ســرباز زدیــندور هــم ب

ـ برگـردین حاالم طوري نشـده؛  .گازتون گرفت غبطـه  وقتهـا  ه تـون تـا یـ   صـل اه ب
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شـنیدن بانـگ زاغ   یـه آلونـک بـا    ،سـفند تـا گو داشـتن چهـار  ؛ خوریننو حسرت 

. شش و بش ندارهحسرت و این همه و کالغ 

ــر  ــده اي س ــد خن ــتاحم ــاال : داد و گف ــح ــدهکاری ــه ش ــه آب ؛ه ک کســی ک

یــه . بــراش معنــا نــدارهغیــر شــهر دیگــه تــوکــردن زنــدگی ؛ولــه کشــی بخــورهل

ــوس   ــط ه ــا فق ــیوقت ــیم ــسکن ــزار و زن داداش . و ب ــههزندگی ــاري حکیم ج

صــد ســاله کــه انگــار؛نرســهگوشــش هــم ه بــ؛غیبــتش نشــه؛بیــا ببــینخودتــو

ـ  ،گلنـاز گذاشـته  ، اسمشو عـوض کـرده   شهریه صـداش نکـنن نـه    اون اسـم ه تـا ب

بچـه آخـري شـو بـا چـه دبدبـه کبکبـه اي تـو         ؛نه جواب میده؛می گردونهرو بر

پــس بچــه دیگــه کســی تــو خونــه بــه بهمــن گفتــه بــود .دنیــا آورده زایشــگاه بــ

، خریـدن کـه نگـو   کاسـه کـوزه اي   یـه الـف بچـه    واسـه  . ..قباحت داره؛نمی ندازه

ــش  ــیگنبه ــمونیم ــه و   .سیس ــی خواب ــر م ــگ ظه ــا لن ــت ــهکلف ــم،تش زمان بگ

. به خوردش میدهقهوه شو تو رختخواب 

نباشــه پاهــاش ذق ذق  روتــون توالــت فرنگــی   ه گــالب بــ خــانم گلنــاز

؛مـیگم ایـن گردهـا رو   ؛نیگـ چـی بهـش مـی   دك و پوزشـم کـه نگـو    ؛کنـه می

بــه ســک و صــورتش نمالــه از از اونــا تــا ؛زاموســکه مــی مونــهعــین ســفیداب و 

. بگذریم.دابیرون نمیشاتاق
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ــه داد   ــرد و ادام ــت ک ــه کرام ــتی داداش : رو ب ــا راس ــن ب ــاربهم ــدي ک جدی

ــردیم  ــامون  شــروع ک ــه پ ــه بعــد ی ــن ب ــهشــهراز ای ــامون هی ــا، ینهمــپ نزدیکی

.کنیکارما بايو بیایول بکنتو کارکاشکی بشه 

مــی خــواین شــروع نــون و آبــدار چیــه کــه حــاال ایــن کــار:پرســیدســروین 

؟تونشهربقی تو ماو وسط جنگل نیمی اینجا .کنید

همــین روزهــا ؛اجــاره کــردیمی رویده بــاالارگــاه ک،چــوب بــري:جــواب داد

یم؛ بـا  نـ اضـافه ک هـم  و ماشـین آالت  قـراره چنـد تـا دسـتگاه     .ش می نـدازیم راه

.توفیر دارهکلی یقبلهاي تشکیالت پیمانکار

ــوو میشــدســرخ و ســفید کرامــت  عی مــی کــرد ســکلبــه فضــاي تاریــک ت

؛بـروز نـده  هـاي اسـتوار چیـزي    از صـحبت مـی خواسـت  ؛نبینـه کسی چهره شو

. نبود خفه خون بگیره و دم نزنهقراراما 

دیـدار و اسـتراحت   آهـاي غریبـه   : گفـت کاسـه صـبرش لبریـز شـد و    اقبـت  ع

از کلبـه مـن آس و پـاس کـه مـی خـواد تـا        ؛پرده دري بشـه کافیه، قبل از اینکه 

ــرش  ــر عم ــین ریخآخ ــه هم ــدگی کن ــی زن ــرون ؛ت ــزن بی ــاتو ، ب ــول حرف ــا گ م

عـوض کنـه و پاهـاش بـه ذق ذق     نیسـت اسمشـو  سروین هـم قـرار   ؛نمی خوریم

. گرد و زاموسقه ندارهنیازي هم به کلفت و؛بیفته

سـنگ و  شـده بـا   ،جماعـت چـه غریبـه چـه آشـنا     قاچـاقچی تا زنده ام جلـو 

ی بلغـور  یـ عبـدل یـه چیزا  .دیـ فـرو کن وناینو خوب تو گـوش هـات  ؛مامیدرکلوخ 
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خالصـه  ؛بـود کـی  گـو حرفـاي   بپـس  قلمبـه بـارم بکنـه    مـی خواسـت   ومی کرد 

ـ  ایـن کلبـه   . خونـدین کورهمه از دم  ه کـه  مـال کسـی  د انظـرت اخـی میـ   ه کـه ب

ــه   ــاش از راه کشمکش ــه ه ــون زن و بچ ــال ما ن ــد و امث ــن و محم ــا، م ــر ه حاض

ـ .خودمونـو بفروشـیم  تو و امثـال تـو   نیستیم مثل  وضـعیت و معـاش خـو   ایـن ه ب

.ها رو نداریمشما سگی هزندگیحسرت و گرفتیم 

.میونی بکنهدرکسی جرأت نداشت پا

عشـق و  کردن نمونـدم ایـن ایسـتادن    اینجـا واسـه کـار   : کنان ادامـه داد فریاد

واسـه خیـرات   بردبـار و مسـالمت جـو چیـزي     مـن  از ، هنـ معالقه و وجدان بیـدار 

.کنمبسازش وفردام بیامعافیتسۀ واکه از من گذشته ؛باقی نمونده

آگــاه فاظــت از جنگــل،حه ش نســبت بــراز تعصــب و حساســیت بــراداحمــد 

متعجــب از ؛کنــهببیــرون از خونــه اش شــبانه اونــو کــه بــود امــا نــه بــدین حــد

کـه  سـاري بگـه مطمئـنم    یچـ هـر ننـه  : گفـت مـادرش کـرد و   ه رو ببرادررفتار 

مگـه  .درسـت نیسـت  ههـیچ رقمـ  ؛نیمه شب وسط جنگـل رهـا بشـم   اما ؛درسته

خــوب . کــار جدیــدمو توضــیح مــی دادمداش ازن دهمــن چــی گفــتم؟ داشــتم بــ

شـکارچی رو بـا یـال و    وقـت شـب   ایـن ؛بگه کجاي حرفم بد بـود تـا مـنم بـدونم    

.منچه برسه ؛پناه میدنبیرون نمی کنن و کوپالش 
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ــه  ــتاحتیــاط بــانن ــده آش نخــورده و دهــن   بــرادرت عصــبانیه،  : گف ش

ــا دن دامجــوزبهــت همــون هــاي کــه؛ســوخته چنــد وقتــه ؛بنــدازيدرخــت ت

. بریدناش نکرده گناهشو واسه جیره و مواجب

.بخوابهاحمد سکوت کرد تا غائله ،با اشاره سروین

هنـوز از مشـاجره   ؛صبح کلـه سـحر بـه بهونـه سرکشـی کلبـه رو تـرك کـرد        

ــر و مست  ــب پک ــود أدیش ــل ب ــی زد  ؛ص ــم نم ــن   حدس ــرادراش بش ــه روزي ب ک

.تاراج جنگل بزننه ها مقابل چشمان او دست بپیمانکار و مانند قبلی 

ـ اینبـار  از تخریـب گـران جنگـل    انتقـام  شـاید هـم   حس مقابلـه و   نظـرش  ه ب

رو حتـی یـه   کـس و کـار خـودش   مواجهـه بـا   ؛چقدر سخت و دشـوار مـی اومـد   

ـ  بالفاصـله  ؛تصـور بکنـه  نمی تونست هم لحظه  بـا محمـد   کـه  افکـاري ه ذهـنش ب

. شدمعطوف ؛داشتنجهانگیرنقشه هايراجع به برگشت راه تو

بــه تــه یــه نشســت و برخاســت آشــکاراوی و مشــورت رفتــه یبــراي راهنمــا

ــ  ــه و ب ــودش ه مقابل ــول خ ــد   ق ــب ش ــا ترغی ــاقچی ه ــدن دژ قاچ ــودکوبی .نه ب

ـ  کـه محمـد   غـرق افکـار درهـم و ناسـازش بـود      درختـی تکیـه داده و   ه بی رمق ب

ــید ــم  ؛سررس ــدن ه ــا دی ــاه  ب ــاتی کوت ــراي لحظ ــی ب ــه چ ــتاز یادهم ــون رف ش

.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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.دیشب بینمون چه گذشتننگفتبهت ؛نمی بینیروشنه : کرامت

.انداخت و سري تکان دادابروه محمد گره ب

کارگــاه ده وجــدانهادیشــب بــا احمــد کــردم قیامــت، بــی : کرامــت ادامــه داد

.مجوز گرفتیمفت گمی؛باالرو اجاره کردن

ایــن روزهــا پــاك قــاطی ؛هــزار راه رفــتمفکــر،خــوب حــاال: محمــد گفــت

ــردي اخــوي ــاالخره ، ک ــدم ب ــنفهمی ــه میگــی جــاي خوشــحالی داره ی این ــا ک ی

.دیگه چته؛مجوز دارنهم بنده خداها نبرادراتهم ، دلتنگی

مثــل آدم دارن چــی رو ســاده اي بخــدا، مجــوز : ی گفــتیکرامــت بــا ترشــرو

کـه  يهـا گردنـه بر ،کارکردن یا قطع بـی رویـه درختـاي نشـون دار، کـدوم یکـی      

اند؟حرف من جنگلبان ه میان و ب؛وقعی نمی ذارنهاکارشناسبه اعتراض

ــی کــردی  ــی غیرت ــزنیم ب ــودم ن ــراق میشــن دارشــون باشــیم م جل ــش ب و اول

زنــن و دســت آخــرهم انــگ دزدي مــیمــی 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 پائینامیمونولوسط این آشوب یکی طوریش بشه مگه از ک

.پاسخی نداشتشده و تازه متوجه 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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.شدهیچکرامت پرسید 

ـ وننه بچه ر احمـد پشـت سـرتو تـا خواسـت بـره       : و گفـت آغـوش کشـید   ه ب

ــده ســوغاتی هــا و ســاكبــه ســروین گفــتم . پــولی کــه داده بــود بهــش پــس ب

.همین و بس

و داشـتم  رخوب کـردي ننـه دسـت مریـزاد، مـنم همـین قصـد       : گفتکرامت

بیـاي  راسـتش ترسـیدم یـه وقـت پشـتش در     ؛چیـزي نگفـتم  احترام شـما  ه اما ب

.روي یخسنگبشم و 

ننـه جـان، آقـا کرامـت، قبـول کنیـد کـه بـد         : سروین خشک و جـدي گفـت  

ایـن چنـد   هرچـی  . یـه مهمـون بـود   بلکـه  ؛اون دیگه بچه این خونه نبـود . دیدکر

ــت ــت وق ــو دل ــرد  ت ــی ک ــنگینی م ــردي و  س ــارش ک ــه  نث ــدتر از هم ــبونه ب ش

جلـو بچـه هـا آبـرو     ننـه هـم سـنگ تمـوم گذاشـت و      ؛ کنیمی خواستی بیرونش

ـ   ؛واسش نذاشـت  چنـد و ماهـا  آرزو واسـه ایـن طفلهـا    هـزار ه از کجـا کوبیـده و ب

ــبــودآوردهســوغاتیتــا  همــه ، منکــه طاقــت ایــنفــرق ســرشنکــه اونــم زدی

.رو بکنه دق می کنماهکارمهري رو ندارم و یکی باهام نصف اینبی

؟کسی که رفته تو کار قاچاقیعنی حق با اون بود؟ : کرامت گفت

ــرد و گفـــت  ــع کـ ــو قطـ ــروین حرفشـ ــون: سـ ــعمرمـ ــاي ه بـ ــاق و پـ قاچـ

مگـه  . دق مرگمـون کـردي  بـا ایـن وجـدانت   ؛ه شـد و سـراومد  چی هاش تباقاچاق

.کردیدبد،یک کالم؟می کنیصادر حکم ونبراشکه خالفی مرتکب شدن 
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محــق عروســش رودلــش تــو؛چیــزي نداشــت تــا بگــه؛ننــه هیچــی نگفــت

خــود ازي شهریشــواپســرعمــالعجوالنــه اش جبهــه گیــري بــا ومــی دونســت

.ه بودندونجر

ــان  ــه و  وروزي ررزق و گذشــت زم ــان رفت ــر جنگلب ــه محق ــاز کلب ــابی ب ه نای

رفـتن بـه آبـادي    روي ؛بـود و چون چـوب خـط کاسـبان لبالـب گشـته     آورده بار

.نداشتور

بــا انســخت تنــبســان پوســت الیــه الیــه کــه بــا تــوبره اي پــس انــداز ننــه

ــمــدام عملکــردي خنثــی و دیرگشــا  ــودآویختــشگــردنه ب غیــراز مجموعــه ؛ه ب

؛ هسـال گشـوده شـ   ه دم بـ سـرتنگش  تـا  سـببی نداشـت   ،گانـه سههاي مناسبت

شــروع زنــدگی جــوانی کــه خــود  یــاکــس وکــار نزدیــکاز يتولــد نــوزادمگــر 

ــوتی  ــا مــرگ فرت خاصــه نفهمیــد کــه کســی هــم بــت قعا. تجــویز کــرده و نهایت

یـا  چربیـد  رنجبـري  ؛حاصـل گشـت  منظـر چـه  ننـه از  کسترنشـینی  خاخرجی و 

. آمدذوقسرکه چه شد 

ی یـ دل مـو طال بـه آن افـزون گشـت تـا     ی ینیـز از سـو  محمـد رکـی  زوقرض 

بـراي  تـا  رفـت  و بقیـه  بـا فـراغ بـال سـراغ الیـاس      لذا ؛گرددترقرصبیش از پیش 

.دنآذوقه و هله هوله ابتیاع ک،شیغوره هاومنزلبانوي کد

* * *
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بیسـت  ؛زهـر کـرد  ان راشـ مـذاق و خـورد آنچه براي نیـک سرشـتان رقـم    از 

.تگذشمیيروز

ك التنـد و چـا  ی راه انداختـه و  یبـرو و بیـا  پیـدا شـده و   متعارضـین  کله وسر

امـا  ؛مـی رفتنـد و مـی آمدنـد    ،مـدام در تکـاپو و قیـل و قـال    . نـد چیدمی بساط 

هـم  او .سـر نمـی زد  از آن جماعـت  ، هـیچ ناسـازگاري   خالفـی نـه  بـود  نه جدلی 

حـرب و  گـاه  گـاه و بـی  جـان کنـده و  از دار و درخـت  بـه پاسـوزي   اکه عمـري ر 

ــه رزم  ــوراه انداخت ــودو کــس جل ــاج و واج ؛دارش نب ــه ه ــش ب زیرخاکســتر و آت

اآنهـ حظـه اي بـا   لبـه هـیچ بهانـه اي حاضـر نبـود      و می اندیشـید معرکه بعد آن

ــا دگــرم بگیــرو شــدهدمخــور ــازي دغــلوهــامبــادا از راه دوســتیت شیهــاب

.دلطمه بین

و نـداختن  نبهتـره تـا   کنـه؛  مـی  جنگلـی بـه چشـمها اعتمـاد    : گفتبخود می

یـه وقـت دیـدي سـحرت     آدمیـزاده دیگـه   ؛اشـون زل نزنـی  مچشتـو خطا نکردن 

... کردن

رنــگ بــرگ ترینبـاال و بــه دراز کشــیده ، شــاید کــه سـرو بلنـد درختــیکـنج  

ــازل زده واي هباختــ معیــري یــاتاز غزلیبیتــتــک اش رشــده تهــاي چشــم ب

:کردی ملب زمزمه یرزداشت یاده باز پدر که رو 

اي سرو پاي بسته به آزادگی مناز

ده امیآزاده منم که از همه عالم بر
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وجـار واختـه تسـه اسـبه  یـک نفـس   چنـدین روز و شـب   نسناس یغماگران 

ــ  ــال ش ــک ن وجنج ــرم نرم ــودي ن ــه خم ــت رو ب ــی رف ــی؛م ــتگان جمع از خس

ــآب  ــت م ــیا خس ــار بس ــد ک ــالنه ،ربع ــالنه س ــس ــد ه ب ــتنقص ــدان ررف ــه امی ب

ــدگاران  ــراق مان ــد قب ــه احم ــا  و احمــدها از جمل ــی گذاشــتند ت خــوش جــاوا م

. مهیا شوندبراي هدم و ویرانی هاکرده

ننــد ابتوتــا دمــده بــاز تــک روزنــه اي ی یکورســوهمــه مترصــد آن بودنــد تــا 

نیـز  تـه اي  هف.خشـک مبـدل سـازند   خمیـر ه بـ وگوشه اي از بهشـت جهانبـان ر  

ــت ــش زیــر ؛بگذش ــترآت ــار خاکس ــا   انگ ــت ت دل آزرده ؛شــودرو قصــد نداش

،محــض رســیدن محمــده درنــگ نکــرد و بــردیگــتــر از قبــلقراربــی ،سرگشــته

.ندراهی پاسگاه شد

کارتون چیه؟چی می خواین؟: پست پرسیدسرباز سر

.ببینیمورمدیم تا رئیساو، هردو جنگلبانیم: محمد جواب داد

.عقب تر؛تینتر وایسعقب؛شهحاال نمی:سرباز

.باید ایشون رو ببینیم؛کار واجب داریم: محمد

منتظــر بریــد اون طــرف داریــن اگــه کــاررفــتن گشــت زنــی ؛نیســتن: ســرباز

...عقب تر؛لیت دارهوبراي ما مسئ؛ایستیننه اینجا .نشیاب

.دانتظــار نشســتنه جــاده بــه روبــروي پاســگاه مشــرف بــغرولنــدي کردنــد و 

ـ فربهـی  سـروان ظهـر سر آنـدو رسـید و بـا روي خـوش    سراتفـاق همراهـانش   ه ب
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ــار ــذیرفتحضــور ه ب ــا  . پ ــیس پاســگاه هــم ب ــدرئ ــچن مثــل شااز پرســنلنت

.ه کل جنگلبانی تازه وارد بودنداداررئیس 

جنـاب رئـیس   : اصـل مطلـب  مـد و کرامـت رفـت سـر    اوتعارفات معمـول سـر  

یـد یبفرمالطفـا  پرسـش، وهـم گالیـه  شـاید  ،طـرح مشـکل  همـین ابتـدا قبـل از    

؟کردین یا نهمطالعه رو دو نفرپرونده ماکه

. رم؛ میشه واضح تر بگینادر نمیسر: رئیس

تـا پسـت شـونو تحویـل     وسـا  امـا شـنیدم ر  ؛البتـه جسـارت مـی کـنم    : کرامت

بــرپرونــده هــاي ســراغ ناز رو حســاب و کتــاب صــاف میــرمعمــوالگیــرن مــی

وقــت ه رخصــت بــدین یــ؛خونــدینمطلبــی نمــا ه ع بــاگــه راجــ.میو حجــهآمــد

رو مـا هـاي  پرونـده  مـون  حـین صـحبت  چـون ممکنـه   .دیگه مزاحمتـون بشـیم  

خــوره و مــی تــو ذوقتــون درجــا مطمئــنم اون وقــت !کــه براتــون بیــارنبخــواین

،بـی جـواب  مـی مونـه   قطعـا  نپاسـخ عرایضـمو  و میـره خطـا  ه ذهنتون قطعـا بـ  

شدین؟قضیه متوجه حاال 

ــ ــیس پاسـ ــديگاهرئـ ــتزد لبخنـ ــ: و گفـ ــاي مباهاتـ ــاران هجـ ــه همکـ کـ

زودتـر از ایـن   دریـغ و افسـوس کـه    ، ذي شـعور فهـیم انـد و   م اینقـدر اجنگلبانی

چـه کـنم   ،مخجـل و شرمسـار  بنـابراین  ؛بکـنم عزیـزان رو زیـارت   اشـم نشده که 

سـامان دادن بـه اوضــاع   وتغییـر و تحـوالت بـین مـن و رئــیس قبلـی و سـر      کـه  

.بسیاري از من و همکارام گرفتنرژي و اوقت اینجا 
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فراغـت الزم هنـوز هـم کـه هنـوزه      گرچـه  عـرض کـنم   اما راجع به پرونده ها، 

حــوزه از گشــت زنــی و حفاظــت ازغیــرکــه اقــرار مــی کــنم امــابرقــرار نشــده

اخیــرم رو مــاهدو ییکــشــبانه اوقــات ؛تــونم نشــدنیو تمــومفــرح اســتحفاظی 

شــما قــوله ویــژه بــه بــ، و بســته پاســگاهپرونــده هــاي بــاز مــرور و بررســی ه بــ

.اختصاص دادمشده ها و حجیم ها برآمده 

چـون از ابتـدا   ؛نـه شـگفت زده ام  می بینیـد کـه نـه تـو ذوقـم خـورده و       پس 

چیـزي نیسـت   .دقـت خونـدم  ه بـ ورو آنسـوترها  عزیـز  شـما دو پرونـده  تا انتهاي 

نهایــت رو دمتعارضــان بــا و ضــرب و شــتم درگیــري پشــت درگیــري، نــزاع جــز 

تقـدیر  هرچـه  واقعـا  .الهـی بـراي حفـظ ایـن موهبـت     اون هـم  و حق کشیضررت

...هبشید کمو قدردانی 

پس خیالمون راحت؟: کرامت لبخند تلخی زد و گفت

.راحت راحت: رئیس

عــوض شــد و هــم ئــیس اداره مــا مــدن شــما راوهمزمــان بــا تقریبــا : کرامــت

ه بـ روسـاي قبلـی خیـري    گرچـه از  . نامـه پراکنـی  بـه  کـرد  شـروع  پشت بنـدش  

ــا پــیش از ایــن بگــیم هاگــندیــدیم امــا گــزاف  بــی دغدغــه اي روزگــارانصــافا ت

؛از راه نرســیدهنــوبر ایــن چشــمتون روز بــد نبینــه ؛میــامبالغــه نکــرده داشــتیم

ــده و نشــناخته ســرما ــو خــون خــودم غل ندی ــده و ت ــردنطــوها رو بری ــون ک ؛هم

.کذبی که بهش دادنبه گزارشبنااونم شش ماه قطع جیره و مواجب 
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ــه آتــش خــورمــا چــون ؛عــرض مــی کــنممــی پرســید چــرا؟  ــه م ین اهــل ن

.سرش ناپیدااونم که یسخت گیرچنان جاشه ب، ياخاذ

شــی هیــزم کجــز یکــی دو مــورد تــو ایــن چنــد وقــت راســتش مــن : رئــیس

اسـتنباط ؛دریافـت نکـردم  قاچـاق هـیچ گزارشـی مبنـی بـر    ،اهالی ناچار منطقـه 

بســیار همــون طورکــه گفــتمخونــدن پرونــده هــاتون ه جــه بــبــا تواز شــما مــن 

.جاي هیچ شک و شبهه اي هم نیست.و مثبتهبینانه خوش

ــ ــه  کــه چــرا ه واضــح و مبرهن ــی ادل ــد نکــرده و ب ــون حکــم صــادربازدی برات

ــرد ــه    ؛نک ــه ن ــین خواری ــون زم ــد و نیتش ــت از قص ــتحفاظ ــین . دار و درخ ب

ه صــرفا بــایــن اطــراف هــم و تصــاحبخودمــون بمونــه اینــا خــوره زمــین دارن 

.باشهمستثنی نمی تونه ؛خاطر جنگل بودنش

ـ امـا اینـا هـم از آخـور مـی خـورن هـم از تـوبره،         .شماسـت حق بـا :محمد ه ب

ریــزن تــا مــی ســم پــاي درختهــاي ســالم و تنومنــد چشــم خــودم بارهــا دیــدم 

گونـه کـه عـرض کـردم از بـین      یـن رو اخدا می دونه چنـد هـزار تـا   ؛خشک بشه

ــردن ــا چــه ســود جلوشــون درلهاســت کــه سا.ب ــدیم و مقاومــت کــردیم ام ،اوم

خــودش آفتــاب راه مــی داد ه نــدرت بــه زمینــی کــه بــ؛نیســتنکــه تــا یکــی دو

.عینهو کف دستو صیقلی،صافاالن شده 

اگــه اجــازه ،پرخــونمــونالبســیار و دگلــه و شــکایت آقــاي رئــیس : کرامــت

از ، وقـت اسـتراحت شـما   ظهـره و  سـر حـاال  ، تـا بعـد  شـیم  می مرخص ید یبفرما
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آیــا اینکــه کــالم آخــر ؛طرفــی جــایز نیســت بیشــتر از ایــن تــرك پســت کنــیم 

؟ هرسمی و قانونی؟ فرمودینرو مالحظه پیمانکار جدید مجوز 

صـحبت هایکـه   ؛ذت بخشـه لـ هابـا شـما  صـحبتی  هـم  ،مزاحمتیچه : سروان

دنش افتــابـه تـاخیر   باعــث گرفتـاري هـا   امـا  ؛میشــدبینمـون رد و بـدل   بایسـتی  

ــازم الزمــه ؛خــوب شــد کــه اومــدینصــورت هــردر؛شــده م و مفصــل یبشــینب

بــی ثمــر اونقــدرام بدونیــد امــا رینرغبتــی نــدایــل و مــی دونــم م؛میحــرف بــزن

ــه. نیســت ــا  جممکن ــاي این ــو سیاســت ه ــرد گی ادایســتنشــه ل ــت رو و ک حقیق

کـه  کـرده ثابـت  بـار  چنـدین و چنـد  یکـی  بـه مـن  عرصه اي که ؛منتج به نتیجه

بــه بلکــه ؛شــهخــتم نمــیییجــاه بــنــه تنهــا قــول شــما مقاومــت ه زه و بــمبــار

...کردبا این وجود نباید تا آخر عرصه رو خالی . هکشیده میشبیراهه هم 

کــه البتــه ؟پرســیدیدپیمانکــار جدیــدي کــه اومــده مجــوز صــحت راجــع بــه 

؛قانونیــهرســمی وبلــه متاســفانه  فرمایشــی، مجــوز یــد یبفرما؛دارهصــحت 

جــز ایــن باشــه ؛کنــیمنظــاره فقــط ماهــا هــم بکــنن و عتــونن قلــع و قمــمــی 

هـم مثـل صـدها    رئـیس جدیـدتون   نانچـه گفـتم   چ. کنـه کارمون بیخ پیـدا مـی  

زمینهـاي بکـر بـراي    ، درحـال بلعیـدن  پشت بنـد زمـین خـوار بـزرگ    هدیگچاکر

. هستنارث برش 

ـ     تـون چنـد  از جـون دوراونا می خـوان   ا کـارن تـ  ه تـا مترسـک جـاي شـما ب

بـرن و  ب،فرسایشـی قطـور و  هـاي  پرونـده  بدون مزاحمـت و بـدون تشـکیل ایـن    
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ســاخت و واسـه  صـاف صــاف  ، بشـه لـم یــزرع  اینجاهــا ،نــه چنـدان دور بـرن تـا   بِ

.غارتگرمشت یه چنانی سازهاي آن

ــد ــار:محم ــا پیمانک ــیاتفاق ــه م ــدي ک ــرادرانگی ــد ب ــت ان . شهرنشــین کرام

حــاال . سـپري کــرد تـو جنگــل هفتـاد ســال عمرشــو تمــوم پسـرهاي مــردي کـه   

کـه بهشـون روا شـده رو    حـق نگرفتـه پـدر و ظلـم و تعـدي      مـی خـوان   اومدن و 

ـ  ؛بگیـرن یکجـا  از این دار و درخت بی زبان  شـما  . قیمتـی کـه شـده   هـر ه حـاال ب

هیچـی نشـده   چطـوري بـا دسـت خـالی جلـو اینـا بـریم؟        تکلیف ما چیـه؟  بگید 

قـول شـما فقـط    ه ینیم و بـ کـردن و شـدیم شـریک غافلـه، بخـوایم بشـ      موندزد

. اد، یعنی از ما بر نمینظاره کنیم هم که نشد کار

کــه میگــهاینطــورهــاي موجــود متحویــات پرونــده هــا و بخشــنامه : ســروان

. هزنـدان دار جـرم و  چقـدر و چقـدر   ؛هخشـک کنـ  وکسـی درخـت سـالمی ر   ه اگ

قـرص و خمیرهــایی کـه گــاز  ونمــک شـیمیایی  ا هـ مـنم شـنیدم کــه پـاي درخت   

ــســمی ت ــد مــی کن ــزی؛هولی ــا ریشــه نمــی ری ــونن اش بســوزه و ت ــی بت از غلفت

اونـا بخـوان کـاري بکـنن از     ؛حواسـتون و جمـع کنیـد   بایـد ما ش.جاش در بیارن

ــه اي  شــروع مــی کــنن خشــک شــده هــا  ــه مقول کــه و البــالي کارشــون هــم ب

مچشـون و  دیـر نشـده  پیغـام بـدین تـا    شـون  بـا اولـین اقدام  ؛می پـردازن گفتیم

بگـو  ؛شـون بکنـی  منصـرف ضمن آقـا کرامـت سـعی خودتـو بکـن تـا       در.بگیریم

درگیـر نشـین   بـه هیچوجـه   بـازم مـیگم  . ط بکشـن یدور این کارو خـ میگهفالنی 



48

ـ        ؛نزاع نکشینه و کارو ب ه کاري نکنیـد تـا خـداي نـاکرده دسـت قـانون بسـته و ب

.تموم بشهضررتون 

ـ اونــا : کرامـت گفـت   ه بــشــون دوري کـنم هرچـی از حـرف مــن نیسـتن و   ه ب

.بزنینمگه اینکه شما اول کاري یه تشري ؛نفع همه مونه

کـاري از پـیش نمـی بـره بلکـه      نـه تنهـا  خشـک و خـالی مـن    تهدید : سروان

زیـر پـاي   اشـون تـو مرکـز    هاز طریـق آدم ممکنـه  .رو خرابتر هـم مـی کنـه   کارا

ــو ــممن ــننه ــالی بک ــس . خ ــریم پ ــی بگی ــون روش اول رو پ ــره هم ــی ؛بهت یعن

. مچ گیريو دست آخرمراقبت نامحسوس 

خــوش خلقــی هــا و و رئــیس پاســگاهاز مــردي و مردانگــی ،راهــیدوتــا ســر

ه بـ ه ايدیگـ فکـر ؛گذاشـته بودنـد  شـو قراراونیکـه جـز و دلگرمی هـاش گفتنـد  

.ذهنشون خطور نکرد

ــر ــراه س ــه  ه ب ــفارش نن ــارش س ــه عط ــدن خ ،نیمچ ــراغ کن ــی تس ــاي م ه

پســر وســطی .بــه رســیدبــه کلخســته و هــالك شــب هنگــام رفــت و خشــکیده 

ریـز  ونـده بـود تـا مـاجراي دیـدار عموشـ      وموقـع از شـب بیـدار م   اونتا دهن لق 

.بدهریز گزارش ه ب

میگــهننــه ،آقــا: وقعــی نذاشــت و گفــتپســرك بــه تشــرهاي ننــه و مــادرش 

خیـالش کـه راحـت شـده     چـوب زده و  دسـتا  تـا دور رو کرامـت زاغ سـیاه  احمد

.و گوشی آب بدهسره و اومده بهونه کردومن،ي کنجکاويبه هوا
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الزم تـو هـم   .خـدا ذلیـت نکنـه   ؛دق مـرگم کـردي  درد بگیـري بچـه   : سروین

دشـمنت کـه نیسـت برادرتـه     ؛یکنـ بگـرد  واسـه مـن   چشـاتو  اون طـوري  نکرده 

پیـرزن  ایـن  بـذار آب خـوش از گلـوي    الاقـل  مـن بـه جهـنم    ؛اومده ننه شو ببینه

؛زمـین نیومـده  ه بـ کـه  آسـمون  ه اصـال خـوب کـرده اومـد    ؛برهپائینتبچه هاو

.بنده خدا از رفتاریی که باهاش داشتین ذره اي شکایت نکرد

معنـیش ایـن   حـرف نـزدنم   ؛جیـک نـزنم  بشـنوم و  کارم شده مالحظه کـاري،  

یـه جـو   سـراینه کـه   مصـحبت ...خـوبم حالیمـه  اتفاقـا  ؛شهحالیم نمینیست که 

.شیبرام ارزش قائل نمی

ــت ــاي  : کرام ــاي حرفه ــی پ ــینی  وقت ــازش بش ــه غ ــا ی ــد ت ــن  ؛ص ــر از ای بهت

ریحانـه و  البـد تـو هـم مثـل     ... قد یه بند انگشت مخ داشـتی کـه اونـم   ؛شینمی

هان؟؛هوس کردي بري شهري بشیحکیمه

باشــه و کــارت حواســت جمــع خــودتی، جــن زده : قــاطی کــرد و جــواب داد

ــن   ــه م ــن واس ــدري نک ــه    .قل ــع ب ــد راج ــه احم ــل از اینک ــهقب ــانومحکیم ،خ

خـودم  نـاز و نعمتیـه،   تـو چـه   حـرف بزنـه کـه    خـانم بخـواد   گلنـاز ،کوفت خـانم  

اکمـل  بپـرس تـا   ؛اینجاسـت حـی و حاضـر  ایـن ننـه   این تو ؛می دونستمهمه رو 

. ترشو برات بگه

م بهـت   هـ چقـدر ؛بـاز کـه سـرخ و عنـابی شـدي     : کرامت لبخندي زد و گفـت 

.صفت می کنماگه بزنی با تبر ن؛نزنبهم قلدري تهمت . دامی
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همسـرش  کنـار اومـد و چـائی  کاسـه  تـا  و بـا چنـد  سروین بـاز شـد   اخمهاي 

.نشست

مـن بـه هـیچکس کـاري نـدارم پشـت سـرم هـر        زن داداش : گفـت احمد می

یــه چیکــه امــا ؛حــالل شــونی کــننیو بــدگوچــی مــی خــوان صــفحه بــذارن  

زمونـه عـوض شـده زنـدگی مثـل      . طاقت نـدارم تـا از کرامـت بـی مهـري ببیـنم      

آدمـا اگـه   بیـا ببـین   غازرشـند بخـاطر  ؛راحـت و بـی دغدغـه نیسـت    دیگـه  ق ساب

ــم ــت آدم  اس ــه گذاش ــون رو بش ــورش ــدیگر رو چط ــی دارن هم ــون ور م ؛از می

سـرش درد  تـا  یکـی  نیسـت کـه   قـدیما  دیگـه مثـل   ؛بـین رفتـه  رحم و شفقت از 

امـان  امـان از بـی کسـی،    پیـدا مـی کـرد؛   تا غمخوار و کمـک حـال   می کرد صد

ــه  ــگ از زمون ــگ وارن ــام  ،رن ــول آق ــی بق ــه م ــتک ــروز  : گف ــه روز ب دوره زمون

. ..همدیگر رو گم نکنید؛تر میشهحسینقلی خانیقاراشمیش و 

هفتـه بـه   ذاشـت  ن؛زود دلـش واسـه ننـه تنـگ میشـه     ه زود بـ چقـدر :کرامت

مــی خواســتی ؟اهــجــون درخته نگفــت از کــی مــی افــتن بــبهتــون .آخــر برســه

. شـه پیـدا نمـی  پـنج تـا درخـت خشـکیده هـم      بهش بگی تا چشم کار مـی کنـه   

ــن   ــی دون ــی نم ــه رو  یعن ــاب هم ــاب و کت ــون حس ــر هم ــی مه ــت ب ؛هدارکرام

از وقتـی  البـد  ؛می خواستی بهش بگـی االن کـه فصـل درخـت انـداختن نیسـت      

رخــت زنــده اس یــا دفهمیــد میشــه کــیکــه کــه شــهري شــدن یادشــون رفتــه 

چی بشه؟سیاه زمستون اومدن بساط کردن کهسر؛خشکیده
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احمـد چـی   و ، بهمـن  سـر حـق و نـاحق، قهـر و آشـتی     بحث و چانه زنـی بـر  

ـ ؛بـار طـرف کـه بـود    ایـن ننـه  ؛رامت چی داشت که بگـه ک؛نمی خواست امیـد  ه ب

مشـکل  گذشـت  مـی چـه امـا هـر  . ادامـه داشـت  همچنـان  ختم غائلـه  وساطت و

.گشتبغرنج تر می

ــه تالفــی کنجکــاوي تصــمیم گرفــت  ســر و بــره مــد احاز گــرفتن یو پیشــب

اون شــب همــه رو خــواب کــرد و واســه ؛گوشــی آب بــده تــا بــی نصــیب نمونــه 

ــســرك کشــی  ــاد ه ب ــاه راه افت ــ.طــرف کارگ ــالي یســوز و ســرماه ب ــه از الب ی ک

ه بـ اسـاله ي کـه مناسـب تابسـتون بـود و     الوارهاي کهنه و پوسیده تو خـان غـرد  

ــه   ــم کلب ــو  اس ــر و همسرش ــوم س ــل  تم ــار فص ــا داده  چه ــو اون ج ــود فت ــرب ک

ـ ؛می کرد مثـل بهمـن   ه بـود ش نتونسـت ااینکـه بـا اون همـه زرنگـی و درایـت     ه ب

خونـه اي کـه ننـه از پـنج سـال      ؛دم و دسـتگاه هـم بزنـه   ساخت و پاخت بکنـه و  

ناخواسـته مـی کوبیـد فـرق     خواسـته و  اینور مدام تعریفشـو مـی کـرد و    ه پیش ب

داشـت  سـرعت  ه بـ همه کـس و همـه چیـز بـی اینکـه بخـواد       ازاینکه به، شسر

. کردمیفکر؛گرفتفاصله می

زش جلــو زده و هــم اننمــی کــی کــه تــو آبــادي زنــدگییحتــی همــون هــا

لـب  پـاش  هـردو ویـد لرزآشـکارا مـی   ه اشچونـ ی کـه الیاسـ ؛می گرفتنفاصله

ـ زنـدگی و آداب و معاشـرتش   طـرز  ؛گور بـود  چشـم عسـلی   قـه  طلخـاطر زن م ه ب

.اشتواسه خودش آرزوها دخان فرق کرده و 
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قطــع کــرده و دغدغــه اي جــز یانبــقــرقشــوعمرتمــوم امــا خــودش چــی؟ 

ــی ــا ب ــه درخت ــات و روی ــیبو لطم ــران آس ــاي جب ــذیره ــی از اون و ناپ ناش

ــه دســتبرد قاچــاقچی ــرفتن از سرســام و چــوبهای ــاگ ــی ه ــیاره برق ــه ب ه ی ک

اون شـب هـوا خیلـی سـرد و گزنـده بـود       . نداشـت ؛تازگی وارد گـود شـده بـودن   

ـ ایـن فکـرا   ش بـا  اما تن دوسـت داشـت   .اومـد مـی  از خـودش بـدش   ه و ر گرفتـ گُ

طبـع غنـی   و حـال و هـواي جنگـل    ولـی ؛هکنـ عقده هاشـو خـالی ب  تانعره بکشه 

یـاد بچـه هـا    ه و تسـکینش داد خیلـی زود  خوشـی هـاي روزگـار    ه بی رغبتی بـ و

خشـم  تمـام  شـر،  افکـار  محـو اوضـاع و  تسـلط بـر  بـا  نزدیک کارگاه .دکرش آروم

اتاقهـا  .فشـرد مـی  جمـع کـرده و   مشـت گـرد چـوب دسـتی اش     تو ش رو غضبو

ــاط  و ر ــا احتی ــا ب ــره ه ــه  از پنج ــک و دود گرفت ــه تاری ــس از  اش ي نیم ــی پ یک

ــري  ــید  دیگ ــرك کش ــدس ــد . و رد ش ــر  از احم ــه نف ــز س ــته اش ج و دار و دس

رو بهشـون سـپرده و رفتـه    واز و ولنـگ  کارگـاه  ظـاهرا کـه  غرق خـواب  دیرجنب

بــا خیــالی آســوده آروم و پــاورچین اســباب و اثاثیــه      .دخبــري نبــو بــودن 

نشـده راه  صـبح ورانـداز کـرد و  بـا وسـواس   رو کـج راهـه هـا    و مکمـن  وعده گاه 

.رو پیش گرفتکلبه محمد

. پیش گرفتندورژرفاي جنگل و ندنانی خورد؛نددیداري تازه کرد

ســت مونــدم کــی را؛مــن کــه قــاطی کــردم: مــد و گفــتاوحــرف ه کرامــت بــ

ــه ــمیگ ــوي  از ،دروغیک ــاي دو پهل ــحبت ه ــر  ص ــدل بگی ــان و عب ــت ب ــا پس ت
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نــذارین ؛نرو بــزنیدرحرفهــارو روبــرین اداره و: گفــتمــیکــه یادتــه ،جهــانگیر

ــه   ؛کســی واســطه شــه ــه ن ــار شــما حفاظت ــه ک ــد ک ــت کنی ــارین و ثاب ــل بی دلی

وش براتـون پـاپ  چـون  ...چـه و چـه   استشـهاد تهیـه کنیـد و   ؛انداختن و فروختن

کـه مـدام از   حرفهـاي رئـیس پاسـگاه    یـا ؛تـون کـنن  خـراب می خوان و دوختن 

ــواري    ــین خ ــزاع و زم ــاي درخت  ن ــم پ ــتن س ــو ریخ ــا   ا ه ــپرد ت ــت و س ــا گف ب

.نبندیماز پشت و دست قانون رو درگیر نشیمقاچاقچی ها 

درنـون  جـز زده کـه   احمـد اومـده و کلـی    روزي هم که پاسـگاه رفتـه بـودیم    

زنــدگی مثــل ســابق دیگــه راحــت و ؛زمونــه عــوض شــدهو ســختآوردن چقــدر

از بــی مهــري مــن و اینکــه و از بــین رفتــه رحــم و شــفقت ؛بــی دغدغــه نیســت

. رفتهواین داره و اونو نداره گفتهطاقت 

اتت اگـه تمـوم شـد بگـو ببیـنم کـه ایـن وسـط کـی دروغ          د و خاطریا: محمد

همـه رو ول کـن و   ایـن فکـرا رو کـردي؟   اصال چطـور شـد کـه    ،کی راستمیگه

.تو رو بیشتر از همه قبول دارممن حرف دل؛میگهببین دلت چی 

ــت ــتم : کرام ــوادرســته سراغشــون، دیشــب رف ــه ه ــی  ب ي ســرك کشــی راه

جلوشـون در هـم  تـو اومـدن  درجلـوت  اگـه  :خـودم گفـتم  ه شدم امـا بعـدش بـ   

ـ     امـا  خـود احمـد،   بـا  حتـی  ؛بیا خـواب رفتـه کـس    ه جـز نگهبـان هـاي خـواب ب

گفــت پاســگاه مــینمکــی کــه رئــیس از اثاثــه شــونو گشــتم نــه ؛اي نبــوددیگــه

.قرص و خمیرخبري بود نه از 
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حــاال کــرده کــنن تــابا رو ناکــار هــمــی خــوام بگــم اگــه مــی خواســتن درخت

. هیچی به هیچیاما کو؟بودن 

ــري نیســت   : محمــد ــدارن و از نمکــم خب ــر ن ــرص و خمی ــه درســت؛ ق ــو ک ت

کارگـاه علـم   واسـه چـی   سـرما  و زم ون میـ گـی  نمـی پیش خـودت  مجاب شدي 

!کی دیدي بساط چوب بري رو جز تابستونکردن؟ 

یــه مــدت دیگــه صــبر پیشــه مــیگم. خــوب مــنم شــکم بــه همینــه: کرامــت

ـ  اگه رو کـردن کـه   ؛کنیم ـ  گرنـه  وکنـار ه چکـاره ان ب دسـت سـراغ   ه استشـهاد ب

.ببینیم اوضاع از چه قرارهتامی ریم صولتی 

سـه  قرارمـون  ؛کـن نکـاري  پـس بـی مـن    ؛خوبـه کـه میگـی  یهمینـ : محمد

ــا،شــب دیگــه جــاي همیشــگی  ــاال غیرت ــنب ــای ــار کــه داري می ــه اب ــه و ي ب نن

...دلواپس نشنتا چکاره اي م خبر بده خواهر

تــاب و تــوان از کــف داده و چشــم نگرانــیز ننــه اســروین و نیمــه هــاي روز 

سـیار  ؛مـی دیدنـد  ر پسـرها قامـت پـدر را از دو   .گوشه اي کز کـرده بودنـد  انتظار

ــه پشــت   ــات حــال خــار و خــس بســته ب ــه ؛نکــردهمراع ــوداي بهان ــه ب ــا      یافت ت

ــه اي ســر ــا.دوداده نشــگل ــوم خســتگی هــاش  تب ــی شکســتم ــامی ؛هیزم طع

.آرام گرفتخورد و 

* * *
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مـرارت و  جـز  ؛میشـد کـه بـا تـانی سـپري     در حال گـذر  چهل و چهارپائیز از 

و انتظــار آینــده اي گنــگ ه بــناخواســته و گردیــده چیــزي عایدشــون نســماجت 

ه کــه بــبینوایــانی چــون آنــان بــیم دادن و ســخت گیــري .نشســته بودنــدمــبهم 

گـرد  پـر و بـال گرفتـه و    بـه چـه مقصـود    ؛پاکی نم هاي صـبحگاهی مـی ماندنـد   

.گشتچه می

عهـد کـرده بودنـد    آنگونـه کـه   تیـز فعـل   قرق بانـان  قرار؛رسیدشب سوم سر

.ناچــار شــهودي طلــب کردنــده بــ؛ی نداشــتحاصــللــی قبهمچــو ســرگرفت امــا 

ــد    ــه محم ــرد خان ــدل م ــد عب ــز  ش ــت نی ــم و کرام ــه رغ ــته اش ب ــت خواس جه

ــتگی  ــتن و پیوس ــزد،یارگش ــ   ن ــد ب ــا محم ــد ت ــایش مان ــه ه ــاه بچ ــزم ی یتنه ع

گریبـان جنگلـی رو  دگـر بـار  ،کـار و بـار  مانـدن از  بـاز خیـره گشـتن و   . سفرکند

نــه واهـل خ .گوشـه اي جـا گرفــت  بــی دادسـتاندن داد از  امیــد ه بـ و چنـگ زده  

ــدر مانــده ر   ــال شش ــی وح ــافهمیــدن و م ــی تونســتن  ت ــت م حالشــو رعای

کـرده خودشـونو قـایم   سروین چون قبـا سـوخته هـا کـه غـم و انـدوه       ؛می کردن

بــود تــا فکــر چــاره ه مــی چرخیــد و بــمــدام ؛خوشــی مــی کــردنه و تظــاهر بــ

کـز  کرامـت  انگـار نـه انگـار،    مـا  خالصـی بـده ا  کـه داشـت   یضـع واز ورشوهرش 

.تالش می کرد؛جا تر از آنها پی ستاندن داددورکرده و محمد همچنان 

ــنجم  ــروب روز پ ــرده ســفرغ ــر ک ــا دســت پ ــق از انتصــاف و خوشــحال ، ب ح

. اندوه از دل همه زدودغم و ؛نقل آنچه از سرگذرانده بود.رسیدستانی سر
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ــظــاهرا ــاجرا ب ــزارش مغرضــانه ه م ــیبازرســی گ ــان  گبرم ــه در جری شــت ک

روي خــود مــی دیــد ر از ســایه اي کــه بــلطمــه دیــده و تغییــر و تحــوالت اداري 

.دست نشین را بیش از همهدوردیگران را نیز سهیم کرده و جنگلبانان 

ــد از شــرح و توصــیف  ــه وضــع محم ــت و منطق ــه ، شخــودکرام ــواهی ارائ گ

رئــیس امش نویســی هــتــاثیرویــژه ه بــتائیــد پســت بانــان و ودو آبــادياهــالی 

آن همـه هیبـت و   بـا  تـا ه بـود مجـاب کـرد  در نهایـت  را عجـول  صـولتی  پاسگاه، 

.پردازده بخسران دیده هااز ی یدلجوه بکر و فر 

ــار نیــز  ــاینب ــه قبلــی صــدور ســادگی ه ب ــی رحمان ــدون ،احکــام ب و وارســیب

!اما ؛جنگلبانان آنسوتر نیز صادرگردیددو و آنحکم برائت کاوش 

همکـاري بـا   دم نـزدن و  ش و جـاري شـدن مواجـب آنـان درگـرو      شرط بخشـ 

و قــوت خــود بــاقی ه بــهمچنــان ؛اتفــاق افتــدمــی خواســت آنچــه و پیمانکــاران 

ـ   نیز درمانده محمد  بـه تعهـدي   از بـیم شرمسـاري   . رعایـت آن ه متعهـد و ملـزم ب

.و درگذشتکه سپرده بود اشاره اي نکرد

ه جــان یــاد حرفهــاتننــ: گفــتنفــس بلنــی کشــید و خــوش خیــال ســروین 

زور ه بـ ؛شـه درسـت نمـی  زوربـا تـو ایـن دوره زمونـه کـار     یگفتـ میافتادم که

گفتـی کـه بایـد   راسـت مـی  ؛باشه که تا بوده و هست یه لقمه چربـت مـی کـنن   

خـدا  ؛میشـد چـی  مـی رفـت   سـر شـون دیـگ صبر اگـه . اما از راهشگرفت حقو 

...جاي حق نشسته
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ــب آ ــم ن ش ــه رغ ــتگی، دوري راه و ظب ــب خس ــت ش ــر  لم ــاب، مق ــی مهت ب

بــه بهانــه رهانــدن ســر و همســر از تشــویش و اضــطراب و ســهیم کــردن نیامــده 

ــی در ــد و خوش ــی نمان ــدراه ــیده و  . ش ــی نوش ــته زهراب ــی ناخواس ــوه پژمردگ ق

.بی مثال بودباطنش 

* * *
ـ   ؛نماندهزمستان چیزي از  حـائلی زکـار   و بـاز آمـده   روال سـابق  ه همـه چیـز ب

قزنـدگی وفـ  جـانی دوبـاره بـه کرامـت بخشـیده و      متـأخر گـرفتن مواجـب   ؛نبود

لئـ زاي بـه هـوا  پـس از مـدتها   را منـزل  محبـوس  اهـل  . گشـت مـی سپريمراد 

ـ را کـدام  دل هرو بـرده شدن غم و اندوه بـه آبـادي    ردانـده گخشـنود  طریقـی  ه ب

.که؛دوب

ــاحمــد  بعــد چنــدي پشــت بندشــان  و غــارتگران طالیــه عنــوان ه و بهمــن ب

ــرادارن  . رســیدندســریــز ندیگــر ســالبان  باعــث دو طــایفگی و اخــتالف میــان ب

. به دیدار مادر هم نیایندچندي گشت تا 

مـتمکن  خـان  بهمـن  دیـروز و  مفلـس  هیـزم شـکن   دبدبـه  حضور پرکارگاه با 

از را نطــق همــه حضــورش .میشــدی یتجهیــز نهــا،منزلــه شــروع کــاره بــامــروز

تــک بــه و جملــه مخالفــان کــورکردهپســت بــان و قــرق بــان گرفتــه تــا ژانــدارم

ـ  بسـنده  دم نـزدن نظاره و  حقـا  بـرو بیـاي راه انداختـه شـده     آن سـر  . دمـی کردن

صـف  ه بـ ماشـین آالت جدیـد و غـول پیکـر    .بـود قابـل توصـیف  غیـر و ناپیداکه 
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ـ    کشیده شـده اي کـه    هـا مهیـب آن خـود ندیـده و از غـرش    ه تـا آن زمـان کـس ب

.نبالده بو خوفیالجرم رعبه و گشتپا ه ی بیغوغا

جنگـــل و آرامـــشبـــر ،انتظـــارزودتـــر از خـــوف منجـــر از آن همهمـــه و 

قـرار  کـه  مـالی  پـر زور آمـده انـد تـا     این می مانـد کـه   ه به و چیره گشتجنگلیان 

.واج بستانندو هاج هاي جنگلی از ؛دوشمصادره است 

ــث  ــر و بح ــت    ج ــد کرام ــه از جه ــه اینک ــر ن ــت اخی ــد وق ــراي چن ؛رد زدنب

اتفاقـا  نـه ؛بکاهـد عمـال بکـار گرفتـه شـده صـولتی      از پرس و جـو  و ی یرورو در

وقــت بــاال ه بــخمــودي پیشــه مــی کــرد تــا منتهــی ؛بــودبــی قرارتــر از همیشــه 

ــرفتن  ــم شــنگهگ ــاي دســته اي از .عل ــ پ ــز ب ه دوســت داران محــیط زیســت نی

وبـه  نه بـ مـده ارتبـاط نصـفه نیمـه اي بـا کرامـت هـم زده و        انیماجرا بـاز شـده و  

.در تالش و تکاپو بودندخود 

نـگ زد  بانرسـیده بـه کلبـه    و شـد  پیـدا  غروب یکی از روزها سر وکلـه بهمـن   

خونه اید؟ساري؟ ننه؟ مهمون نمی خواین؟ : گفتو

ن فرزنــدان بــرادر و بــه آغــوش کشــیدهمهمــه ؛نــداســتقبال رفته بچــه هــا بــ

ه نیمـ دیدار از ننه ربعـی کشـید و از پـس آن سـکوتی مشـمئز کننـده بـر فضـاي         

. سایه افکندکلبه از دود الب لبتاریک و 

هــر امــا ه مــده برگــرداوپیچــه و از راهــی کــه خــودش بــه ه بــخواســت مــی 

بـه زن بـرادرش   رو شکسـته و  وسـکوت ر ؛چیـره گشـت  خشـمش  بـه  طوري بود
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واسـه تـون سـمه کوچـک و بـزرگ هـم نـداره چیـزي         دود و دم این کلبـه  : گفت

کشـی، هواکشـی یـه چیـزي بایـد      دود؛کنـه ببهـش عـادت   بخـواد  نیست کـه آدم  

هــیچیعنـی  شــماها ؛مــن کـه حـالم بــد شـده   ؛شـه وري کـه نمــی طــباشـه ایـن  

؟طوري تون نیست

.ی شروع شهقرار بود نزاع از یه جای

لباسـی  : و گفـت گرفـت  از سـروین پیشـی   بهمـن  در جـواب  کرامـت از این رو

هــم لفظــت یــه کــم ؛دابهــت میــانصــافا کنــیمــیو قمپــز در کــه تنــت کــردي 

پیشـکش،  اونـم  کـه  کنـی مـی بـه بـارمون  مقلمثـل جوونهـا   داري و ض شـده  عو

حاشـا  یـا  ؟ چکـاره بـودي  قـبال  میگـی اونجـا راسـتی  چـی؟ ات و قیافـه  ریخت اما 

دربتـونن  شـم  بـاال شـهري ها  گمـان نکـنم   ري ادر میـ ی کـه  اصولو ادا ؟کنیمی

؛قـد کشـیدي  خـودتم  دود و دمـی کـه حـال تـو نـاخوش کـرده       تو همـین  . بیارن

...رم قد کشیديچقد

تـو ایـن خونـه    ؛مـرد چقـدر تلـخ شـدي    بـس کـن   : بـانگی زد و گفـت  سروین 

ـ    شـاید شـماها بـا هـم غریبـه      ؛ کنـه بکسـی بـی حرمتـی    ه هیچکس حـق نـداره ب

اون از احمـد کـه   . بهـم بـر مـی خـوره    ؛مـنم هسـت  پسـرخاله  تـو  شدین اما برادر

ـ  ؛تا همدیگر رو دیدیـد  ـ  و آگرفـت پـرهم  ه پرتـون ب ایـنم از  ؛پـا کـردین  ه شـوب ب

ــن ــط  . بهم ــن وس ــه  ای ــرام نن ــت و احت ــی حرم ــمیچ ــا  ؟ هش ــازگی ه ــاتو ت چش

.تمومش کن؛کنیمیوامی بندي و دهنتو 
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ــت   ــان داد و گف ــري تک ــن س ــالی   : بهم ــو خ ــذار خودش ــن زن داداش ب ول ک

ــه؛  ــده و حــراق شــديچقــدربکن ــن حرفیخــدا؛گزن ــهحرفهــاي ،هــای ای ؟ خودت

ایـن دري وري هـا چیـه سـرهم     ؛ه ُبـر شـدم  گردنـ کی بهت گفتـه  ؛شهباورم نمی

بـارش  کـه  ی یـ زاچیچـه  وکـردي گفـت کـه باهـاش چکـار    مـی ؟ احمد کنیمی

. شدنمیمالم تا کام باورمن زد اما جز می؛کردين

گفــت؛ اون بــدبخت چــی مــیمــی فهــمحــاال:ادامــه دادتکــون داد و ي ســر

ــد  ــو  الب ــل ت ــبیدم بــ  مث ــی چس ــا ه م ــوب اینج ــه الي چ ــی ذاو فان ــتم و م ش

چــه هــام کــوري بزن وبــه بــود و مو هشــتم گــره نهــهیــزم شــکنی مــی کــردم 

دارم کـار مـی کـنم و بـه ده بیسـت تـا       هـان؟  ؛از دسـتم راضـی بـودي   ؛می دادم

نــه . میــدمخراجشــمموقــع ه بــزمــین داري مــی کــنم و . هــم نــون مــی رســونم

م بیراهــه نــرفتم نــاالتــا ؛کســی رو بــر مــی دارمهنــه کالهــحیلــه اي تــو کارمــه 

ـ   . واقعیـت اصـول باشـه یـا    و ادا حاال می خواد  کلـی  خـودت گفـتم و   ه چنـد بـار ب

هرچــی ؛کــنبیــا بــا خــودم کــار؛بهــت بگــنکــه پیغــام دادم ایــن و اون ه هــم بــ

، تــا چنــد وقــت قضـیه تــو شــده خواجــه غالمـی  مــی دونــی ؛باشـه ازت بزرگتــرم 

ــا پیشــا  ــوديآق ــزرگ مــنش ب ــوو ب ــن و اون مــی ه ب ورق حــاال خــوردي درد ای

.همون آقا باش،دای بهت نمیبد جنسو مفتش، یقه گیريشدبرگشته و 

ــت  ــت گف ــت : کرام ــی نیس ــه حرف ــ ؛باش ــخ زب ــتی و تل ــردم ودرش ــما نی ک ش

؛کنـی بکـه چشـمامو مـی بنـدم تـا تـاراج       بزرگواري کن و ببخش امـا فکـر نکـن    
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ــن  ــفتگی م ــرآش ــه ب ــیهمیش ــه م ــرده ب ــیگ ــه دام ــو و ک ــن  ت ــو په ــال ت امث

ــنن و  ــی ک ــینن م ــی ش ــین م ــه کم ــه   ؛ب ــی ک ــی دون ــوب م ــم خ ــودت ه ــا خ ت

.دامیتنها کاریه که ازم بر؛شممینراحت ؛نچینمشونو بساط

امـا  ؛شـه مـی سـرحرف و مرامـت بـاش کسـی جلـو دارت ن     : جـواب داد بهمـن 

ـ     اگـه نمـی دونسـتی بهتـره بـدونی      . پلـک ه دور و بر زاد و راحلـه و مرکـب مـن ن

تـو خفـا   مثـل چـوب بـرا نیومـدم خشـک کـنم و       ؛و سـاز دارم سـاخت مجـوز  که 

؛کـنم بقطـع  خشـک و ترشـو یـه جـا     اومـدم  مـن  .؛ اون کارها کهنـه شـده  بندازم

ـ  . آخه می خوایم جـاده بکشـیم   خـودت سـخت   ه بـ ه پیـل پیلـی بخـور نـه     پـس ن

.خالص. رو نشونت بدمهانقشهمجوز و یه سر بیا کارگاه تا خواستی ؛گیرب

ــاي  ــت خبره ــی دونس ــم ــه خوش ــد ی ک ــنیده و آوردهمحم ــذره و زود؛ش گ

ــد    ــا زود بای ــر ی ــه، از چنــد روز قبــل حــدس مــی زد کــه دی آرامــش قبــل طوفان

مقاومـت  بایسـت  بـه پشـت گرمـی کـی و چـی     بـار  ولی ایـن مقابل بهمن بایسته 

؛پـی بگیـره و بـه سـرانجام برسـونه     ماننـد قبـل   مـاجرا رو  کی قـرار بـود   ؛ می کرد

رئـیس  از کنـه  بکـاء اتبـه کـی مـی تونسـت     جـا مـه کـس و ه مههساقط شده از 

پشـت شـو خـالی و    همـه بنحـوي   ریـز و ریزتـر   و بگیر تـا پسـت بـان    اداره جدید 

ـ پـرتش کـرده   گوشه اي  ژانـدارم تـازه نفـس هـم بـا اینکـه حـرف و دلـش         ؛دنوب

وضـوح خواسـته   ه بـ و حـواس جمعـی   از رو زرنگـی  امـا  ؛نظـر مـی رسـید   ه بیکی 

وا پـس رو اونـم نمـی تونسـت حسـاب      .رگیـري نکشـه  نـزاع و د ه تا کارشون ببود 
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موضـع اش رو از قبـل نمایـان کـرده     و کـرده  بـاز سـرش  نـوعی از  ه بـ کنه چـون  ب

ــود چطــوري واش رو حمیــت صــداقت،دلبســتگیبعــد اون همــه ســال مــزد . ب

.گرفتداشت می

ســر از کــارت در : روز بعــد از مشــاجره بــا بهمــن رو بــه ســروین کــرد و گفــت

تــا و میشــی هرکــی از راه میرســه وکــیلش ،تــیش بیــار معرکــهشــدي آ؛رمانمیــ

ـ تـا ؛مـی زنـی تـو دهـنم    می خوام یه کـالم بگـم    چـی سـرم اومـده    هـر حـال  ه ب

حــرف، حــرف مــن افتــاده پشــتمو خــالی نکــردي و هــرکس و ناکســی باهــام در

ســگ کــه تــو ایـن اوضــاع  حــاال چطـور شــده  ؛حتــی شــده بـی ربــط بگــم ؛بـوده 

واسـه مـن   شـدي  ؛تـو امـوراتم مونـدم   حیـران  منـگ و و صاحب شو نمی شناسه 

جنگـل و  بـا ایـن قلـدرها چـه کـنم؟      صـالح مـن چیـه؟   ده بگـو  . پسرخاله شناس

شون بدم خیالت آسوده میشه؟تحویلدو دستی 

ــا حــاال  : ســروین گفــت ــه م دســتکــی ت ــی کــس و ناکســی ک و یگــی گرفت

ــم ؟      ــیلش بش ــن وک ــا م ــه ت ــو خون ــو  آوردي ت ــود من ــا  بیخ ــتر از این وارد بیش

ــن ما ــات نک ــر  ؛جراه ــه عم ــری ــتم    ه ــت پش ــو و هف ــه خودم ــیدم واس ــی کش چ

.کفایت می کنه

ـ  کـه  یـا قصـر ؛مـی خـواد باشـه   کـه  چـی هـر اما اصل مطلب، اینجا ه خرابـه ب

گــرفتیم و داریــم روزگــار خــودمــش و دود مهــم اینکــه بــه ؛ربــط دارهونخودمــ

. و قرارم نیست کسی به نون خورامون اضافه شهمی گذرونیم
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لونـه مـون   آسـایش و رفـاه نداشـته   از . سـکوته فقـط  ی ین کسـا یهمچـ جواب 

ــه  ــنودي اگ ــراز خش ــی اب ــکن ــه ب ــدن تریش ــی خن ــواي ؛م ــه بخ ــایت واس رض

ــون کــه نــه رنجــن خاطرشــون  چــون توضــیح واضــحات؛شــیبو همــراههــم زب

از کسـی کـه خـرده    همـین کـه هسـت   .بیشـتر از اینـا بـارمون مـی کـنن     میدي

یـه  هـم  ؛یـه جـور حرمـت داریـه    هـم  و دم نـزدن سکوت کردن پس ؛برده نداریم

ــت کشــیدونشــوقــت دیــدي حــالی ــار.نشــد و خجال ــو روت مشــده هــزار ب ت

ــتم  ــازم وایس ــنم و ب ــی ک ــارو م ــیگماینک ــون ؛م ــرامش  مهم ــت داره و احت حرم

. اومده منت باشه یا باباي از گور دررحاال می خواد برادواجب، 

: تـا بگـم  کـن  گـوش  ؟خـواي مـی  صـالح و مشـورت   احوالتاوضاع وراجع به 

شــک داري؟ ؛ مگــه نگفتــی رئــیس پاســگاه مجــوز شــونو دیــده و تائیــد مــی کنــه

ببـین و  بـا چشـماي خـودت    معقـول و متـین یـه سـر بـرو کارگـاه،       فردا ؛راه داره

ـ   هر غیـر ، کـه هـیچ  و دلـت رضـا داد   شـدي  قـانع  اگـه  ؛پـرس ه چی تـو ذهنتـه ب

ــود  ــن ب ــون ای ــت  چ ــی نیس ــه کس ــادیگ ــادت ــتت در بی ــنر؛پش ــو دور نک و اهت

تــو قاضــی کالهوبیــارخلــوت گیــر يهمــون نزدیکــی هــا یــه جــا؛بیخــودي نیــا

تـو  بـرو  هرچـه بـاد آبـاد    رو نکـن و  ي فکـر مـا  ااز پسشـون بـر میـ   دیدي اگه ؛کن

ــد ،دهــن شــیر ــو الب ــونیت ــی ت ــه .م ــدي و اگ ؛شــک نکــندیگــه برگشــتی مون

مونبـار کـار و  روغـن و  نونمـون تـو  ؛وضع مون کـوك کـوك میشـه   مطمئن باش 

اون راه ه بـ کـه خودتـو   یسـت نکـه گفـتم کنایـه    ی یاینـا . سـکه میشـه  این دفعـه  
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؛خلـوت و پشـت کلبـه گیـر بیـاري     اونراهتـو نزدیـک بکنـی و    مـی تـونی   ؛بزنی

.بري یا که نري. تصمیم بگیريبشینی 

مـدام  حـین گـوش کـردن بـه صـحبت هـاي زنـش        گرفتـه و  دستشاخه اي 

ــنگــاه ســ؛ی رو زمــین رســم مــی کــردیخطــا ــه ه نگین ســروین رو ب ــان منزل پای

دسـت نگـه   کـردي جـل و پـاالنم   ؛خسـته نباشـی  : گفـت حس کرد واش موعظه

ـ   . تـا بگـم  دار و پوزه نـزن   اگـه  ،اینجـا کلبـه مونـه   ؛ایـن نقشـه بنـداز   ه یـه نگـاه ب

ــه   ــی ب ــن راهصــبح زود بزن ــنو ای ــه از ای ــري باریک ــاعته ب ــه  دو س ــی رســی ب م

ــشــارك  ــرازیراون دبع ــه بشــی س ــه ي دره ک ــر پات ــانق زی ــزي نخــوري؛خ ؛چی

ــی و  ــی نزن ــاال  چرت ــیم ســاعته رســیدي ده ب ــري ن ــز کــه ب حــاال اگــه اینجــا ، تی

؛اون دور دورا مــی تـونی کارگـاه رو ببینــی  ؛تــو سـایبون کنـی  تدسـت و وایسـتی 

.شونوکندزخان قول جهانگیره ب

: پکـر از جـاش بلنـد شـد و جـواب داد     رنجـور و  آب تـو هـاون کوفتـه،    سروین 

بـرو  کـه گذشـت  ناز مـ ؛خـود دانـی  ؛نمی بافتی که روزگارمون ایـن نبـود  مهمل 

.اگه نباشی شکم یه کرور بچه تو کی می خواد سیر بکنهکه کن فکر

سـایه دارهـاي   تـار و مـار   و بـراش کراهـت داشـت تـا     لب غرولند می کردزیر

جنبــه هــاي تــافکــر بکنــه بــه قضــیه نمــی خواســت ؛ببینــه و دم نزنــهســتبر رو 

خـاطر بچـه هـا    ه بـ الاقـل  تـه مـاجرا   چـون ممکـن بـود    رو بشه؛ش تاریکومنفی

ــده    ــه ش ــم ک ــاد و  ه ــاه بی ــه  کوت ــالی بکن ــدون و خ ــیشاز ؛می ــتفت و و خودش
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ــاش   ــویی ه ــی ج ــزار پ ــراري بی ــودو ف ــ  و ب ــه ب ــل همیش ــت مث ــت داش ه     دوس

ــه ظو ــه اش عمــل بکن ــ  ؛یف ــی و ب ــا هرک ــی ب ــا هــم کالم ــن آخری ــا ای خــاطره ام

یــه مشــت کلمــات ؛شــبیه هــم حــرف مــی زنــنیییجــورا؛مــی دیــدمــی آورد 

ن تـا حیـران مونـده رو از معرکـه     شـت مکرري که از قصـد ردیـف شـده و جهـد دا    

. ننبیرون بک

ــاداري و تنگدســتی و رعــب  ــه شــدنش  از ن ــد نفل ــر دســت شــدن زن و  بع زی

خواسـته و ناخواسـته چـه مـی خواسـت بـه       کـه  ن ی بـود یشـراره هـا  هـاش  بچـه  

سرگشـته  . ذهـن و تـنش مـی باریـد    بـه تمـوم   یه فکر بکنه یا از زیرش دربـره  قض

.حق داشت که در ششدر بمونه

آخــه نمــک نشــناسنــه نــه ناسپاســم: گفــتمــیخــدا ه بــداشــت دلــش تــو

وصــله دیــدن از امــوراتم شــده عینهــو امــورات صــوفیا، ؛بــینخــودت نظــرکن و ب

ه دو بـرج یـ  ؛مشـد ه خسـته و شـرمند  دریـده هـاي تـن بچـه هـام      ي پارچهپینه 

کــه پــول ســیاه دو تــومن و یــه کاســه بــرنج آشقنــد و ف دســت قــد کــه بــبــار

ده روز اولــش بــا اونــا؟مگــه میشــه زنــدگی چرخونــدمــی مونــه مثــل چــراغ اهللا، 

؛باشــهبــاریکــی دوخــورنعمرشــون اگــه میــوه بتــوم هــکلبچــه هــام ؛خوشــیم

ـ گوشـت  ،مشـک و توتـه  تاونا فکر می کـنن میـوه فقـط فنـدق و    ؛شک ندارم ل کَ

بـا جوشـنده هـاش    اگـه ننـه قربـونش بـرم     ؛نسـازه ونشـ مزاجه بـ شـده  قراربز و 

تــا البــد مــابقی هــم ،روده کــورهبــا اون یکــی ،زردياز یکــی ؛نبــودمیــون مــون 
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ایـن پـا اون   اهـل  .م بـیش از ایـن  شـماتت گرفتـه و  حصبه و غمباد و چخـش  حاال 

ـ نیـز  رم یـار و یـاو  اخم و تخم؛نیستمپا کردن سـختی  اگـه  مـیگم فقـط  ، کنـار ه ب

ــو کــه ؛کــنمبســهل و همــواررو بخــوام ســیاهی ایــن شــب هــا و  جــاي حــق ت

ــتی  ــاده  نشس ــبرت زی ــه ص ــا اینک ــردهداوري ، ب ــی ؛ک ــارچمیگ ــنم؟ک ــس ک نف

. پی گرفتزمزمه هاشو داد وجگرسوزي سر

بـــازم از ،سوســـه دوانگوشـــت تلـــخ بیـــارخـــالف میـــل خبـــرخواســـتم 

.اومداما چشم غره؛بنویسمش براتون زمزمه ها

ــنج روز عصــر اون روز  ــروزو ســه پ ــان ز آن ــائینســرهمچن ــه پ ــونوب ،واژگ

جویـاي حـال   .از راه رسـید گشـت تـا کـه محمـد     پـی چـاره مـی   زبـون  مضطر و 

.گشتانبساط خاطري جاريهمدیگر شدند و 

رفکـ از تـه دل  حسـابی  نشسـتم و  کـه نبـودم   این چنـد وقـت   : گفتزنبرادر

ـ ؛کردم دوسـت دارم دل  امـا  ؛مـیگم واسـت  بـی پـس و پـیش    رسـیدم اونیکـه  ه ب

.پیشه کنی

فکـر و ذکـرم همینـه کـه دور     پـیش پـاي تـو   از چند روز قبل تـا  منم : کرامت

مونـده بـود تـو    ؛سـعی مـی کـنن منـو از راهـی کـه دارم برگـردونن       چـرا  و بریام 

.ژرف اندیشمیگی شدي که ،یکی

الاقـل واسـه مـن   میشـد م هـ اگـر . میشـد نـگ  دیـر خلقـت ت  ه بـ دیـر : محمد

لـوك  قـد بقیـه نمـی فهمـیم؟     ،مـون از بقیـه کمتـره   چیکنیمیفکر.شدنمی
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اون وقتـا کـی   ؛نکـن مرحومـت پـدر زمـون  ه نگـاه بـ  خرج نـداریم؟ ماها ؟و لنگیم

تــا ؛داشــتبــه چــوب و چــوب بــري کــارشو ســاخت آلــونکتنــور ســوخت بجــز

س و هـرک تـا مونـدیم ط ایـن معرکـه   وسـ شـدیم و  حقیـر و ذلیـل   چـی  هـر حاال 

...بسهواهللا ؛لی بگیرهکویجورو رسه باز راه ناکسی 

ـ   و دور هــم اومـد  زدم آخــه قـبلش یــه سـر احمــد   داداشـات  کارگــاه ه سـري ب

نشــونم و نامـه  کــاراش مجـوز  تـک تـک   واســه ؛کلـی گـپ زدم  بـا بهمــن  ؛بـودیم 

یـه  از ؛ار بکنـیم کـه بـراش کـ   دمـی خـوا  کنار قـرق بـانی   همجنگلبانهااز ما ؛ددا

تــا کــی بشــینم و حقــوق نــاچیز یــنبــا ا.خســته شــدمنشســتن و پائیــدن عمــر 

امـا  شـه  ن و تـو هـم نمـی   نصـف مـ  مـا  عبـدل  چرا راه دوري بریم همـین  ؛بسازم

ــه  ــا کشــیده نده روزه چکــار داري کــارش ب ــا ببــین چی هیچــی نشــده ؛میگــهبی

...پیدا کردهدست زیرچند نفر

همـین هـارو   وا نکـرده فهمیـدم کـه اومـدي     دهـن ؛گفتی تمـوم شـد  : کرامت

؟یـه مـی ذاري  اچـرا از اون داري م مـن داري؟  چکـار بـه پـدر   مرد حسـابی  ؛بگی

ــا  ــم اون ــه ــته ب ــو شوق ــتنن رومشــکالت خودش ــاري هر؛داش ــه ک بگــی ک

هیچــی برابــر از مــن بیشــترهرزق و روزیــت چنــد کــه تــو؛ســختی دارهبــاالخره 

چهـل  . بگـم دارم کـه  مـن چـی   لی کنـی  و جـا خـا  بخواي زودي کم بیـاري نشده 

ــ  ــاه ت ــاو پنج ــفندوا گ ــوداري گوس ــات از قبِ ــم ل زمینه ــالی ه ــالن س ــدر ف ق

عایدت میشه؟ 
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فامیلـت دسـت خـط داده کـه     گفـت  دیـدم مـی  منطقـه تـو   راستی پست بان 

شـتم  پمحمـد ؟نگفتـی اصـل کـاري رو  از مرکـز برگشـتی   چـرا  ؛مانع تراشی نکنه

بـرو کـه   بلنـد شـو   ؟ایـن رو بـه اون رو شـدي   چـرا از چـت شـد؟   یهـو  ؛تو بوده ب

ــرو ؛بکنــیســفید مــون رومــی خــواي هیچــی نشــده  ــو بکــش و ب فکــراي راهت

. اتبکرتم نگه دار واسه خودت و عبدل

ــد  ــت محم ــدي تحــویلش داد و گف ــ: زهرخن ــا   وت ــواهر م ــه خ ــت واس ــه دل ک

؟يبهشون کوري بدمی خواي کی تا خودمونیم ؛نمی سوزه

ــهخــوب دیگــه : کرامــت ــودي هــان و هــین کنــی  ؛وقــت رفتن ــو اومــده ب ه  ب

خــواهرتصــف وپــا خــودتی،ارهــخونــدي چکــورولــی ،رو ملتفــتمــاخیالــت 

ــروین ــدس ــم؛ش ــی شاز اس ــه بگ ــک ــره ب ــیو س ــو و آزادگ ــنس ب دوام و ه از ج

مـی شـینین تـا    پـاش  زیـر ه کـه عمـر ه یـ ؛نکنـی مـی اما کو مگه بـاور  محکمی، 

خواسـت کـه بــره  روزي روزگـاري اگـه   ،جمـع ونخـاطرت ؛ هخـالی بکنـ  پـامو زیـر 

.وقتیه که من مردم

ایــن روزهــا حالــت خــوب نیســت و تــو: محمــد از جــاش بلنــد شــد و گفــت 

.هـیچم بهـت نمیـاد   وتلـخ و گزنـده شـدي   ؛کنـی مـی همه رو به یه چشم نگـاه  

ـ   کورشم  منکـه منظـوري   . ه باشـم کـاري داشـت  تـو و سـروین   کـار  ه اگه تـا حـاال ب

هیچـی  االن فقـط بـدون   .تـا خـودت بفهمـی   گـذر زمـان  نداشتم و می سپارم بـه 

دارن حــرف اون ه هرجــا میــري راجــع بــ   ؛نیســتمهمتــر از قضــیه بهمــن   
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بیـا ببـین   ؛خیالـت اونـم نشسـته   ه و بـ يبـی خبـر  بـرادرت ازچند ساله . می زنن

ــا  ــیســیرداره کجاه ــهم ــرادرت ؛کن ــاي ســابق نیســت ب ــل پیمانکاره اصــال؛مث

ســر،گرمــه کــه نگــوپشــتش اونقــدر؛آدمــش بشــیماهــکــه ماهاحتیــاجی نــدار

ــدارمســوزن ــرس ن ــا طمطراقــی کــه دار.هاز کســی ت جــاده کشــیدن از وســط هب

ــکش  ــل پیش ــه ،جنگ ــوااگ ــا دبخ ــه درخت ــدازه هم ــم بن ــن  ؛رو ه ــک نک ــه ش ک

؛هشـد حـرف و عمـل پاسـگاه و اهلـش بـا اینـا یکـی       خـتم کـالم اینکـه    تونه؛می 

یـه پیغـام هـم    .اسقاعـده ه بـ هـم  همـه چـی   ظـاهرا  هـم و  بـا جیک و بوکشون 

رو چنـد روز بعـد مـی فرسـتم     گفتـه احمـد  ؛نقـل قولـه چـه کـنم    ؛فرستادهبرات 

میـدم  دارش بشـه  جلـو تا دست ننـه مـو بگیـره و ببـره شـهر، کسـی هـم بخـواد        

. نشوشمانع؛از من می پرسی.دو شقه اش بکنن

چــون ش اچشــمه باریــک زنــدگی؛تمــومی نداشــتگویــا جــان فرســا اخبــار

بـا  تلخـی هـا   ؛مـی رفـت  و بـه خشـکیدن  ربی تک خللـی  دم چوبه دار داد باخته 

ـ ه و دم بـ بسـته  صف بی شرمی  یـاد سـفارش سـروین افتـاد     ر مـی گرفتنـد؛   دم خ

ــه همــه .دم نــزدو  ــداشــتشــک ب غــروب رو . قــد نمــی دادییجــاه و عقلــش ب

ــه    ــک خون ــته و نزدی ــت سرگذاش ــاهرپش ــدوه از دل زدو بظ ــم و ان ــه روو دغ ب

چی سروین؟داري؟ تونچیزي براي الیاس ؛دهخوام برم می: گفتمادرش

فغــان در دل مــدام کــه ،شو حیــرانعــروس سرگشــته وننــه عمــده پاســوزي 

مــو جهــت بهبــود حــال درقــدمی برداشــتن جــز نبــود چیــزي ؛نــدمــی دادســر
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قاصـر ی و زبـان بـه بنـد   چه سـود کـه آنـان نیـز دسـتی      اما ،و گرفتاراچارنی یطال

. داشتند

همـه آدم جـرات نمـی کنـه     بـس کـه سـگرمه هـات تـو     : گفـت ننـه  رواز این

چنـد تـا تـوبره ختمـی     !شـه برو قـرق کـردي کـه چـی    اینجـا ؛باهات حرف بزنـه 

امشـب ماسـت   سـروین هـم   ؛قاپیـده رو هـوا  ببینـه  مـش الیـاس   ؛ه دارمپاك کرد

یـه  گشـتن قـع بر وم؛باشـه پیشـت دو تـومن  ایـن  راسـتی ننـه   ؛و قیماق می زنـه 

پارچـه واسـه   . پـزم ه بـ مـی خـوام بزبـاش    خیلـی وقتـه  ي تـازه بخـر  هگوشـت سیر

.بچه ها یادت نرهتنبان 

.هم بخرآب نبات قیچی آقا: ذوق کرد و گفتبرصا

کــه همیشــگیمتعــدداي و تــوبره هــاز کیســه اوقــاتش همچنــان تلــخ بــود و 

نـش هـر  ننـه و ز .خبـري نبـود  ؛تا آبادي خـم مـی کـرد   اکمرش رن وشسنگینی 

ــه اسیکــی از پســرا بــردن و نبــه ده دو مــی دونســتن رفــتن ولــی جــرات ، بهون

ــ  ــا ب ــردن ت ــی ک ــنه نم ــن رو ؛پرس ــون از از ای ــودن و جزش ــار ب ــاوي خم کنجک

ــت .مــی اومــدداشــت در ــببینــهوالیــاس رمــی خواســت بعــد چنــد وق راي و ب

هـم مثـل بقیـه جلـوش     حکـیم اگـه ؛هانـدازه کنـ  آخرین بار شانس و اقبـال شـو  

واســه يحــس و حــالی شــاید دیگــه حســاب کارشــو مــی کــرد و؛مــی اومــددر 

اون وقـت نـه   .نمـی دیـد  شخـود تـو قاطعـان طریـق   سرکشیعصیان و مقابله با 

.میشدهم افکنده سرنداشت بلکه حس از جان گذشتگی مثل سابق تنها 
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ــ  ــیده ب ــیده و نرس ــت ه رس ــد و گف ــون اوم ــه  : زب ــه ک ــرده ات برس ــو دم ک عم

.خیلی شکارم

چتـه؟  . شـکر وکردگـارت . وعلـیکم السـالم  : برانـدازش کـرد و جـواب داد   حکیم

ذره اخـــالق داشــتی و همـــه  ه دنیـــا یــ از دارنــه ســالمی نـــه مصــافحه اي،    

؟کنیمیرحم نخودت ه بچرا .سازگارتر کسی نیستکرامت از گفتن می

کــف یــه و شــنیدن حرفهــات بــه بهونــه دیــدن ،پیرمــردانــدرزم نــده : کرامــت

تــا اومــدم. و اومــدمایــن همــه راه کوبیـدم  و هرو بهونـه کــرد ختمــی دسـت گــل 

زنــه؟ مــیبهــت ســرخــان چــه خبــر؟از جهــانگیر.کــه چــه کــنمازت بپرســم 

گیره؟میی از ماسراغ

اونـم خوبـه،   : جـدي شـد و گفـت   قـدري  بـان فراخـور حـال قـرق    لحن الیاس 

واســه ره ناهارشــو تــو قهــوه خونـه مــی خــوره و مــی تـا لنــگ ظهــر مــی خوابـه،   

ــد ــرازچــرت بع ــاتوق  ظه ــارو پ ــم اینج ــرده ، عصــرها ه ــک ــه د و امی کاســه کاس

چنـد روز پـیش  ؛بـار سـراغتو ازم گرفتـه   یکـی دو . رگتـو  گل گاو زبون می زنـه  

االنـه  شکوپـال بـا اون یـال و  اگه کرامت تـو تهـران چشـم وا مـی کـرد      فتگمی

.ودبشده آکتور سینما صد باري 

: و گفــتاخــم هــاش وا شــدرفــت و ش بعــد چنــد وقــت درکــش گوشــه لــب

شــه نمـی ! مــی خـوام ببیــنمش ؛لطـف داره بــه مـن اسـتوار  سـایه اش کـم نشــه   

...شب نخورمه امروز زودتر بیاد تا ب
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کنـدز بهمـن   مـی خـواي   چکـارش داري؟  : حـرفش پریـد و پرسـید   الیاس تـو 

ــوبی؟ برو  ــ  ک ــه پیش ــاي دفع ــو تون دري وري ه ــوزم ت ــمه،هن ــت  گوش ــن به م

چـه  کـه  وایسـتا و یـه کـم    تپسـت سـر صـبور و شـکیب   برو ؛که چکارکنیمیگم

مثـل  تـا  صـد  ؛ داداشـت بـدجوري گنـده شـده    . شـو بـی خیـال   از بیخ عرض کنم 

ــو  ــه ت ــتدیگ ــودارش نیس ــردن  ؛جل ــارتون ک ــه چک ــدي ک ــده دی ــره و ؛نیوم جی

االنـه اون تـو   نداري مـی کـردی  یـه کـم رو  ؛تهمـت و افتـرا زدن  ؛بریـدن مواجب 

سرســوزن کــه مــن دیــدم یایــن گنــده بگــ. نآب خنــک مــی خــوردینیداشــت

. شهرحم و شفقت و برادري حالیش نمی

کی دیدیش؟: کرامت

ــاس ــتگاه: الیـ ــردن دم و دسـ ــا رد کـ ــو اون روز از اینجـ ــاطی راه ؛هاشـ بسـ

ــه   ــود ک ــه ب ــدا انداخت ــرش ناپی ــحر   اون س ــین س ــزرگ ع ــک و ب ــه از کوچ ، هم

جوونهـا قـول   هیچـی نشـده بـه    . دنبـو شـده  مجـذوب کبـر و عظمـتش    شده هـا  

تــا بخــواي حــاال تــو کــه برادرشــی بــرو دســت خــالی جلــوش وایســتا، ؛دادهکــار

پشــتش بــدجوري گرمــه، و ژانــدارم مـی ریــزه رو ســرت،  امنیــه صــد تــا ،بجنبـی 

. کنهبآلوده خون کسی ه دستشو باست که بیاد هزرنگ تر از این حرف

ــو کرامــت  ــزي ت ــرام خیلــی عزی ــاقی کــردهنمــی خــوام خــداي نب واســت اتف

اقـل  عمثـل همیشـه   ؛رو از خـودت دور بکنـی  تهـر  وقهـر صـالحت اینکـه  ؛بیفته

و ندیـــدي اســـتوار رو پـــس تـــا ؛تصـــمیم نگیـــرياز رو احساســـاتو باشـــی
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ــرراهتــو بکــش و نکــردهجریــت  بســپارهمــه چــی رو ، اهــل و عیالــتپــیش وب

ــدا ــه  .بخ ــی ک ــانگیر راه ــون جه ــواد نش ــی خ ــا  تم ــد س ــوام ص ــی خ ــده م هلب

.نشون ندهسیاه 

خـالف همـه   اشـتباه نکـرده و وي   حکـیم و پیلـه ور  در مـورد الیـاس   از اینکه 

و از دیـدن جهـانگیر نیـز    کـرده  هـاش  ي نـدانم کـار  متوجـه  و با دلـش راه اومـده  

ـ   ؛منعش می نمـود  بـا حـالی کـه داشـت     . مـی رسـید  نظـر ه راضـی و خوشـحال ب

ه بـ چـه بسـا   کـار برکنـار شـده    ازم ژانـدار آتشـین  تحریـک آمیـز و   صحبت هاي 

.زدبراش رقم میرو ياشتباهات بزرگترو هافزودی اش گستاخ

ـ  نیـز  خـوراکی، پارچـه   عـالوه بـر  واسـه بچـه هـا    ؛هجـا آورد ه سفارش ننه رو ب

ــرد  ــه ک ــه  تهی ــر از همیش ــادو زودت ــه .راه افت ــلتاق غرغش ــن و ش ــم و ذه دره

فاصـله  چقـدر ت کوتـاه  تـو ایـن مـد   بـود کـه   معطـوف  ایـن  ه بشاید مغشوش اش 

ــتن چنــد ســال از مگــه . ن افتــادهوبینشــ واســهوقتــی ؟شــتگذمــیهمــنبرف

ــت همیشــه  ــی رف ــه ســکه  م ــغ از ی ــلي دری ــا ،ناقاب ــالی ب ــاري از دســت خ و ع

قـول خـودش اگـه مـی مونـد      ه بـ ؟ یدرسـ اون بـاال باالهـا   ه کرد تا بسرمایه چکار

ــکنی و ــزم ش ــی هی ــردم ــا  و ک ــه ی ــرخ اراب ــرچپق چ ــوبی س ــا چ ــی س و ختم

حاالکـه جهیـده  یـا  ؛ن بهتـر بـود  میشـد بچه هاش از همه چی محـروم و منـزوي  

ــو ــزون  ه ب ــاپوي ف ــدتک ــا ص ــو  ت ــل اون ــدخرمث ــی کی ــهه و آزاد م ــوزم ؟ن هن

.تردید داشتد و انمی دونست چی پیش می
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ه و ببینـه  نـ زبغلتـی  ؛هخـز بتـو دلـش   پـاورچین  خبرچین رو مجاب کـردم تـا   

؟نرم شدههوا یهدلش که آیا

.چه الیقخالیق هر،نه بابا:و گفترفت و نرفته برگشت

صـاحب  همـه مثـل بهمـن خـان تـو      : زدم تـو ذوقـش و گفـتم   بهش توپیدم و 

یـه لقمـه نـون    واسـه بنـده خـدا   یکی هم مثـل ایـن   ؛شننمیکه شأن و شوکت 

.کس و ناکس گالویز بشههربا زود زودابایستی 

و از حــرارتبرگشــت حــیننان وي و تفکــردیــدار بــا الیــاس و شــنیدن ســخ

شـده  هخوانـد پـدر نـزد  بعـد چنـدي   بچـه هـا  .بـود لهیب وجودش اندکی کاسته 

ــت  ــی و محب ــدم ــه و  . دیدن ــفارش نن ــاس ــزه داد برص ــه م ــه هم ــبآو هب ن ش

.بشهصبح می رفت که بی دغدغه 

بــه قلمــروپــاي آدم هــاي جورواجــور یکــی دو روز بعــد از برگشــتن از آبــادي 

و شــد مـدام آمـد   بـه یــه اسـمی جـدي و خشــک    م اکـد هــروبـاز شـده   کرامـت  

ــد ــه ســرعاقبــت . مــی کردن ــد و ب ــائق اوم ــدن هــاش ف ــت دوان ــا رغب ــا ب کــرد ت

.حرف بزنهیکی شون 

د؟کنیمیچکار کی هستین و اینجا شما 

ببخشید شما؟

.جنگلبان این منطقه،کرامت شریفی؛هستمشریفی 

. نقشه بردار؛منم سمعیان هستملم، ی تون خوشحایاز آشنا
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این دوربین ها چیه؟آقاي سمعیان نقشه چی رو می خواین بردارین؟

بـا ایـن   مـی خـوایم  ، حـاال  شـو ییهـوا از نـوع  امـا  آقا کرامـت نقشه که داریم

ــا همونهــا دوربینهــا ببینــیم و  ــدیممطابقــت ب قبــل از ات مطالعــمیشــه گفــت . ب

ـ ؛عملیات رو انجام مـی دیـم   ، هـاي منطقـه  پسـتی و بلنـدي  ی یشناسـا فـرض  ه ب

...خاك برداري و گود برداري وبراي خاكشناختن 

.درختها ندارینه کاراتون کاري بشما و همپس این طورکه فهمیدم 

ــه رو قطــع درختهــا .مــا فقــط کــارمون نگــاه کــردن و ثبــت عالئمــه ،خیــرن

.مکانیزهبصورت اونم ؛چوب بري قراره انجام بدنهمکارهاي کارخونه 

کارخانه؟گفتین 

.ده باالنزدیک ،پاسگاهکنار بله عرض کردم کارخانه، 

!که کارگاههاون؛تعجب کردمگفتید کارخانه 

ــه  ــاه دیگـ ــتکارگـ ــه ! نیسـ ــتگاهمگـ ــددسـ ــارو ندیـ ــایهـ ــرون؟ اونجـ ابـ

ــین آالت  ــه  ماش ــدرنی ک ــز نآوردم ــردنو تجهی ــ؛ک ــه ه ب ــه ی ــزرگ کارخون ب

. کردنتبدیل چوب بري 

ـ آ ـ ایـن درخـت هـاي سـر    قـد  ه قاي مهندس یه نگاه ب ؛بکـن کشـیده  فلـک  ه ب

ـ        ارزش ایـن  ؛کالهت می افتـه  ه جـاده کـه معلـوم نیسـت واسـه چیـه و کجـا رو ب

تـا شـونو مـی خـواین نفلـه کنیـد؟      چنـد ره؟ مگـه چقـد  می خواد وصل کنهکجا

تا راه وا بشه؟ 
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ت امــا چــاره اي نیســ،مثــل شــما دلســوزو اهــل طبیعــتممراســتش خــودم

ه راه بـ و اس بـی فایـده   تاسـف مـن و شـما هـم     ؛ی هـا گـرفتن  یتصمیمیه که باال

ره و ابـه نـوعی منطقـه رو از بـن بسـت در میـ      سـاخت جـاده   مـیگن . ی نـداره یجا

چقــدر حیـف و میــل  حــاال ببـین  همــین جـاده  بــه بهونـه  رونـق مـی بخشــه امـا    

. شهنمیاز توش می خورن و چه جنایت هاي که چقدر. میشه

ــام شماهــای از ایــن پیمانکاریکــاتفاقــا ــه مــدیر. ســتهــم ن و هســت کارخون

تخمــین زدن حــول و حــوش تــو مطالعــات اولیــه . بــا اونــهپــروژه قطــع درختهــا

ـ اصله سیصد هزار تـا کـار بـراي پیمانکارهـاي     قـول شـما بایـد بنـدازن    ه درخت ب

بـذار ببینـیم از   ؛و قاچـاق بـوده  قطـع بـی رویـه    اسـمش  تـا حـاال   ؛بعدي مهیا شه

نصــیب کــه سرســام آوريســود ؛ذارنبــچــی مــی خــوان اسمشــو ه بعــدایــن بــ

.می کنهچند ماه نفت برابريدرآمد با یدکنباورآقایون میشه 

االن .یکــاش نبــوداکــه ه،برادرمــاز بــد روزگــار دگیــکــه مــیآقــائی: کرامــت

والـه  ؛آروم و قـرار نـدارم  . کـرده تـو شیشـه   مـو  نزدیک چهار پنج ماهه کـه خـون  

حـرف دلمـو   دونـم  نمـی  .خودم می چـرخم و بـال بـال مـی زنـم     ردوو سرگشته 

د راه چـاره اي  کنیـ مـی فکـر  بـا ایـن تفاسـیر   . پـی ببریـد  دمدربـه  بگم تا چطور 

بی صفتها در بیاد؟جلوي اینکه کسی پیدا میشه هست؟هم 

جسـارت کـردم منـو ببخشـین، ولـی انگـار دل شـما        : جـواب داد با شرمندگی 

؛شـه بـا صـراحت گفـت    نمـی خـوب  ، و امیـد راه چـاره  یدپرسید. من پرترهدل از 
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. منـه ؛ البتـه ایـن نظـر   نمونـده راهـی بـراي مقابلـه    دیگـه  ؛مـی کـنم  گمـان ولی

تمومــهیعنــی اینکــه کــاری شــدهیــهمــه چــی مصــوب و در نهایــت اجراوقتــی 

شـما  نـزد  روحیـه اي کـه   ایـن  بـا  .؛نکنـار بیـای  با ایـن قضـیه   دباید بتونیخالصه 

.صالح نیستبه اصال تونندوناینجا مسراغ دارم 

ــنیدن  ــالحش ــش ص ــه  ااز زب ــه غریب ــه ن ی ــویق  ک ــاري تش ــوچ اجب ــه ک ش ب

آنچـه دریافتـه بـود    ایـن حـال   بـا . مـی اومـد  ن وو گـر قیـل  ثبراش چقدر می کرد

رو تـدریج ه بـ و مصـفایش یمـن کلبـه محقـر امـا خـوش     چـراغ  حقیقت داشت و

.یدیخاموشی می گراه ب

ــو باختــهه هــاشــکوف؛رســیدســربهــار  وســابق ری یو زیبــاشــکوه ؛رنــگ و ب

و او تشـک ي بـه هـوا  بچـه هـا   .بـود رفتـه  ؛بشـه کـه دلتنـگ   نایننه بـی  . نداشتند

ــده اش  ــر  ورمخ ــد و از عط ــی کردن ــر و رو م ــک   زی ــاري، الدن و مش ــود، قم ع

.ندشدمیکیفور ن آبرخاسته از 

منطقــهچنــد زابــا شــدت و حــدت وصــف ناپــذیر کــارمــی رســید کــه خبــر

روبـی اینکـه کسـی مداخلـه کنـد      افراشـته هـا   و قمـع  قلـع وشروع شدهآنسوتر

غــروب .گذشــتمحمــد مـی بــا قریــب سـه مــاه از آخــرین دیـدار  .ســتیفزونه بـ 

ــی از  ــون یک ــا هم ــروکله اش روزه ــس ــش  ه ب ــراه زن ــه هم ــد و  ریحان ــدا ش پی

بهــت و ید حــالی از ننــه پرســ؛بیــارهرابطــه چیــزي بخــاطراز ســردي بــی اینکــه 

.اگویه کردبهمن واز آتش افروزي با آب و تاب و مضطرب زده 
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هـم  ن امتقـرب پشـیم  تـا بـا   بـود  سـروین نـاگزیر  ریحانـه و  حرمـت  ه بمیزبان 

ـ  : گفـت از این رو ؛بشهکالم  محبـت و مـودت   قبـول کـن   ؛اون راه نـزن ه خودتـو ب

بـا  ؛اف بشـه مـی خـواد صـ   بـا تـو   دلـم  نمی دونم چطـور ؛يه ااز بین بردوسابق ر

چطـور شـد کـه از اونـا     بگـو ببیـنم   حـاال  .وقـت مقتضـی  بـه  ف بمونه تـا  اوصااین 

رو برگردوندي؟ 

ـ : زد و گفـت يلبخنـد ؛یـد یآرامـی گرا زن به چهره برادر اونـا از اولـش هـم    ه ب

عــین ههمــش تقصــیر زنتــ. دلــت اومــد کــه بــاور بکنــیچطــور. کــاري نداشــتم

.متو جلدرفتشیطون 

و ازش خواسـت تـا چیـزي نگـه    بـا اشـاره دسـت    ا محمـد  امآشفتسروین بر

بـذار  . فکـر نکـن کـه اهللا بختکـی لـوت میـدم      خـواهر، هول ورت نـداره : ادامه داد

.سبک بشهبلکه صاحب مرده ام دلتا حرف بزنم 

قبـول  اگـه نمـی کـردم    ؛پشـت تـو خـالی بکـنم    کـه  گفـت  از رو درایـت  زنت 

تــا حــاال صــد روزاون از. دســتمون داده بــوديخیلــی وقــت پیشــا کــارکــن کــه 

، یـه بـار  هـم  گفـتم مـرگ یـه بـار شـیون      پیش خـودم مـی  ؛بار مرده و زنده شدم

بــرات یــه ذره مدلــکنــاره ی بــپشــیمون؛نمــی کــردمهــات ایــن کــارو باکاشــکی 

.میشهتو سرشقبول کن که خواهرم بیشتر از من وخالصه.بودشده

ــت   ــون داد و گف ــري تک ــروین س ــو: س ــی  ت ــن لق ــاروي ده ــفید وربرص س

.کردي
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.خیره نگاه می کردکرامت 

یـه  کشـیدن  واسـه  بـی مـروت هـا    : و گفـت گرفـت هاشـو پـی  محمـد حـرف  

ایـن  بـا  مـیگن .ول کـن نیسـتن  ؛ننکـن رو کل جنگـل و زیـر و  فکستنی جاده ي

انـداخت و  میشـه  پـنج دقیقـه یـه درخـت صـد سـاله رو       هـر ماشین هاي جدیـد  

شـخم زدن و عـن قریـب    ن همـه افـرا   بـا او منطقـه شـاهرخ رو   .تیکه تیکـه کـرد  

منطقـه مـن و تـو    نوبـت  یـا زود  دیـر بـا ایـن وجـود    ؛میرسـن صمدنارستان چبه 

.شاید یه خبرهاي بشهاون موقع اما تا ؛شههم می

؟ییچه خبرهاپرسیدند متعجب هر دو و زنش کرامت 

بکارخونــه پلمــدر؛مشــتلق باشــه طلــبم: گفــتمحمــد ســینه صــاف کــرد و

.گرفتنمرگ شون خفه خون غارغارك هاه؛شد

.م بازي جدید شونهینا؛کنمبشنو باور: کرامت

ــه : محمــد ــازي کدوم ــرد، ب ــروز م ــا ام ــه ســه روزه ب ــارک ــه، ک ــاورکنتعطی . ب

پچپچــهوشــایعههمــه چــی بــا تــو ایــن دوره زمونــه ،اخــوينوبــته آســیاب بــ

ــه  ــروع میش ــو ؛ش ــافی ت ــه  ک ــا بچرخ ــه دهنه ــاده  ک ــه ج ــه ی ــوان  واس ــی خ م

تـازه  .بمونـه واسـه بعـد   دروغ و راسـتش  حـاال  ؛تا درخـت نفلـه کـنن   زارسیصد ه

بـه منصـور  ی هـا مجلسـ زورگویـا  رف مـردم کـه نبـود    حـ ه ببسته شدن کارخونه 

ــید ــرا نرس ــدا چ ــه هوی ــی ب ــال؛ ول ــه دارن  فع ــت نگ ــا دس ــده ت ــتور اوم ــه دس ؛ک

.سره شهه امیدوارم کارشون ی
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.یدمحمد را به آغوش کشو دادکرامت نفس راحتی سر

ــروین ــتس ــ:گف ــون ب ــره خ ــدیمجگ ــدت  ؛ ش ــه م ــن هم ــد ای ــردیم و بع نم

.دیدیمورخوشحالی این مرد 

ــا تدلــحــاال چطــور، ســاري ؛هپاقــدم منــ: گفــتکــرده ومــزاح زن محمــد  ب

؛تـون رفتـه  هخـوردین از کیسـ  غصـه  تـا حـاال   هرچـی  بینواهـا  ؟شدصافمحمد 

مصــیبت صــفیرمنتظــرقــدرایــنبلندشــین و بخــاطر بچــه هــا هــم کــه شــده  

فـردا هـم   ؛بـده یـه شـام درسـت و حسـابی بهمـون      همت کن و سروین ؛نشینین

.قه کرداافنسخه اش بلکه ،توناین الیاسنزد ببرین سر یه رو ما

سـروین  ؛بچه هـا از سـر و کـول هـم بـاال مـی رفتنـد       ؛براه بودجنب و جوشی 

ــرد      ــی ک ــس م ــت و ری ــه رو راس ــی ریحان ــرغ پیشکش ــت  ؛م ــماي کرام از چش

ــرق مــی زد و آتــش خوشــحالی ــواماجــاق ب محمــد . مــی دادبیــرون کلبــه رو ق

.داده بودتکراري شو سرو ي نیم بند ترانه 

بعــد چنــد وقــت ؛یومــدنکس چشـم هــیچ ه خــواب بــوقــت تــا دیــراون شـب  

ـ   پهـن شـده بـود تـا بتـونن      پشت کلبه ،جاي مردها شـمارن و  ه کوکـب و اختـر ب

ــناز الي شــاخ و برگو شــهاب هــاي شــعله ور  ــا ببی عاقبــت خــواب همــه رو .نه

ــز ــدبج ــت بلیع ــوب .کرام ــه دل آش ــران  ت ــر دیگ ــو از نظ ــوددراو مح ــان ب ؛غلی

بشـینه تـا سـفیر    دوسـت نداشـت   ؛پـیش بیـاد  ریحانـه  گفتـه نمی خواست نقیض 

ــیبت  ــازم مص ــراغش ب ــاد س ــنش رو     ، بی ــیش ذه ــیش از پ ــا ب ــغولی ه دل مش



81

ــر ــوده درگی ــاري   نم ــل ک ــد و دغ ــاش و زد و بن ــان همدور و بری ــواب از چن خ

.چشمش ربوده بود

گــاهی نزدیــک ؛آخــه خــو بــه تــاریکی داشــت؛ســایه هــایی مــی دیــدانگــار 

قامـت سـرو و افـرا    نتـرس بگـو   کشـیده  یـه بـاره قـد   کوتـاه و کوتـاهتر  گاهی دور

شـک نداشـت   دیگـه  ؛ببینـه خـوب  رو دسـتا کـرد تـا دور  ریـز چشماشو. نمیشد

ستن؟ چی می خوا؛کی بودن؛ی بودنراستکسایه ها 

سـینه  . قمـه هـم داشـت   ؛کـاریش لنگـه نداشـت   چـوب ؛عزم شـو جـزم کـرد   

سـه نفـر   . اومـد خیز نیم خیـز تویـه چشـم بهـم زدن دوري زد و پشـت شـون در      

خواســت . تاشــون چمباتمــه زده ســومی وایســتاده وکلبــه رو مــی پائیــدبــودن دو

... و بهشون مجال نده امابزنهنعره 

سـروین حـین پـاك    .پیـدا کـرد  لحصـا از همـه رخـونش رو زودتـ  ه تن غرقه ب

؛هرو ببـر ننـه  مـی خواسـت   وقتـی : رو بـه محمـد گفـت   وهرش شي زخمهاکردن 

. بلغـور مـی کـرد   اون روز و بـه گوشـش خـورده    ی یـ یـه چیزا شنیده نشنیده صابر

.شنوهنتا کرامت زدم تو پوزش جدي نگرفتم و 

.چی شنیده بود: محمد پرسید

دل بسـتین آلونـک  نبـه چـی ایـ   بـود؛  رو بـه ننـه گفتـه    گویـا احمـد   : سروین

، اونوقـت  بیـان شـهر  تـو  بـا رو راضـی مـی کـردي تـا     ن داداش و بچه هازکاشکی 

. با پاي خودش می اومدهم کرامت 
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ایـن قضـیه داره؟  ه بـ چـه ربطـی   مهمـالت ایـن  ! خوب کـه چـی   :محمد گفت

ــدي   ــش می ــی داري ربط ــه چ ــی رو ب ــور  . چ ــردم رو نش ــاه م ــودي گن کافیه بیخ

بلنــد شــو یــه . گیــره و بــره سراغشــون، ول کــن ایــن حرفهــاروهمــین و جــدي ب

.چیزي براش درست کن تا جون بگیره کلی ازش خون رفته

ـ  تــا ؛سـه نفــر بـودن دورشـون زدم   :داشـت یـاوه مــی بافـت   هـوش نیومــده  ه ب

... رسیدنسر ؛ یه سري دیگه از پشت آوار بشمخواستم رو سرشون 

.ق حاال نزن کی بزنگرفتنت زیر چما: محمد تو حرفش پرید و گفت

.آدم هاي بهمنهکارحتم دارم : کرامت

ــد ــاشاع:محم ــل ب ــردق ــا، م ــه ت ــدي؟ مگ ــاال قاچــاقچی ندی ــرح ــردي فک ک

نــه چــرا ؛کــه هســتشخــدابهمــن اینجــا نیســت ؟ هشــه کــن شــدریات تعرضــ

و آدمـاش چنـدروزه کــه   اوناوال؟ تهمـت مـی زنـی   گنـاه مـی شـوري و    دونسـته  

ــدبیار  ــدبختی و ب ــی ب ــتن رشــت پ ــان ؛شــونيرف ــا نگهب ــد ت ــده چن ــا مون ،از اون

. خوب معلومه کارخونه و غارغارك هانگهبان کجا؟ 

ــا ــه   دوم ــت داده ک ــو از دس ــه عقلش ــتهمگ ــوبفرس ــار ت ــنبرو ناک ــه .نک مگ

ـ    ـ  . رهه نـدا دره؛تـو و امثـال تـو ربـط دا    ه تعطیلی و پلمـب تشـکیالتش ب ه بخـوام ب

ــد  ــمارم ص ــا ش ــا  ت ــن دلیله ــرات از ای ــیب ــمم ــتم . ارمش ــه ح ــا دارم ک ــه این ی

ــودن و   ــالف ب ــاد  مشــت ع ــون بی ــزي گیرش ــا چی ــی زدن ت ــه م ــی ؛پرس ــه بگ اگ

. راه نگفتیبیبودن الشخور 
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.مشـغول بـود  شـوهرش  بـه تیمـار   ننـه  جورواجـور داروهاي گیـاهی  سروین با 

ی از دلواپسـ بـه رغـم  هنگـام  بـه بعـد موکـول شـد و عصـر     به آبادي ریحانه رفتن 

.برگشتند؛افات افتادهو اتفکرامت و روز حال 

ـ     قـرق بـان   وهفته اي از مـاجرا گذشـت   جـا  ه نتونسـت بـا رد و نشـونه هـاي ب

زورش مــی اومــد بــا گفتــه هــاي محمــد .بیــارهمهــاجمین درمونــده ســر از کــار

.قضیه رو ماست مالی کنه

جــاي دنــدون خــرد بــراش مهــم نبــود امــا زیــادشکســته و زخــم گــردن ســر

. آبهـا از آسـیاب بیفتـه   راحتـی  ه بـ د و نمـی خواسـت   شده اش حالشو بد مـی کـر  

یکـی از  تـو  تـازه کـار   و کـرده  عـوض  رئـیس  پاسـگاه بـازم   ،حـیص بـیص  ایـن  تو

.آورددرکرامت منطقه سر از گشت و گذاراش 

گــیس زاغــول: پرســیدش از بغــل دســتیو دیــدنزدیــک ده بــاال رو بــانقــرق 

اجنبیه؟کی باشه؟طال

ــار  ،اجنبــی کدومــه جنــاب رئــیس، کرامتــه : اي زد و گفــتقهقهــهســتوان ی

.چشم وا کردهتو همین جنگل بنده خدا بهادر، فرزند 

جـون تـو فکـر مـی کـردم      جاللت و شـکر، نمـی گفتـی    : گفتکرد و ریشخند 

گفـتم  ، حیـف شـد دلـم قیلـی ویلـی رفـت      هرو بلـد پـس زبـون مـا   . آلمانیهطرف 

ــده    ــون ش ــیب م ــکاري نص ــب ش ــناختمش ...عج ــدهش ــا ا پرون ــن باب رو الن ای

.کرامت شریفی برادر بهمن خان،شریفی. پریروز داشتم می خوندم؛میزمه
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ــده ات   ــاهري پرون ــات ظ ــو مشخص ــات ــور و طال  یج ــه ب ــده ک ــد نش ــیی قی ی

تـو  بـی شـیش و بـش    دمـاغ تـو   داري عـادت  ببیـنم  ؛راستی یـادم اومـد  ستی؟ه

مـن کـار  واسـه  درسـته  هـم قماشـات   تـو و بقیـه   ؟کنـی بکـه اومـد   سـوراخی  هر

حـواس تـو   ؛زیـادم تـوفیر نـداره   بدونیـد  امـا  ،نبر یکی دیگـه ایـ  امرو ننیکمین

اگـه بشـنوم پـا    ونحـالت ه واي بـ خالصـه  پا از حدت بیـرون نزنـی؛   ه جمع کن و ب

خبرشـو دارم  ؛هسـتی چـه جـور بـرادري    دیگـه  تـو .ینشـت ذاگگلیم تون فراتراز

و ونـدین خکـور هـم تـو هـم بقیـه یـه جـا      ولـی  ،يکیفوراز تعطیلی کارخونه که 

مخلـص  .قـراره کـارا راسـت و ریـس بشـه     ا هـ همـین روز خیال باطـل چـون   زهی 

درو چپـق آدم ناسـاز  ببینـین کـه چطـوري    تـا  ؛میـزون تکـون بخـورین   نـا کالم 

.رماآبـی گنـده تـو خـودم غلفتـی از جـاش در میـ       اون چشـاي  ؛می کنمچاق جا 

.برو رد کارت

، خـواب و بیـداري  تـو روز و شـب وارهیکـل مهیـب سـایه    بـا دیـوي  ،مصیبت

قصـد  وشـده پـی اش روان  همـه جـا   ،واقعیـت حتـی  وهـم و پنـداري   خیال و ه ب

التیـام  دردشـو  نتونـه  کسـی  کـه ییجـا ؛ببـره ی بـن بسـت  وکـنج  تا اونو به داشت 

ره تـا  بشـه ربـدر دو صـل أمست؛بده رو دمشـو شـاید اونوقـت   کـه بریـد   وقتـی ؛ببـ

. ذارهبش کول

دنـگ و فنـگ و   بـا  روزهاي سـی و چنـد  بعـد از وقفـه  چپـوگر  زیاده خواهـان  

کسـی را یـاراي   .چیدنـد مـی  ویرانـی  بسـاط  دگـر بـار   سنبه اي پر زورتـر از قبـل   
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بـه آب  ارناشـ خودهمچنـان  نیـز  معتـرض  زیسـت بانـان   .نبـود نمقاومت بـا آنـا  

و تخریــب نــابودي تــا از ن چنــگ مــی زدن تونســتهرجــا کــه مــیه و و آتــش زد

وي احـداث جـاده  بـه بهانـه  آنهـا امـا  ؛کـنن بجلـوگیري  مـأمن جـانوران   جنگل و 

گسـتاخی  درکمـال  ،شـدت عمـل  بـا  ،فضـاهاي صـنعتی  ایجـاد  ي شهرها وتوسعه

.کار خود بودندپی و وقاحت تمام 

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 آب و خـاك و اندوختـه     ی کـه دیرزیست

. حد و حصري نداشت؛بودند

سزاوار نبود تا بلـوط هـاي سیصـد سـاله و چنـاران قـد برافراشـته و سـروهاي         

. آزاده یکی بعد از دیگري سرنگون شوند

محســوب فــازي از پــروژه کرامــت چنــد ده هــزار متــري کــار از منطقــه آغــاز

واضـح و مبـرهن  کـه  آنچـه .دمعلـوم نشـ  عاقبـت  ؛یا دلیل دیگـري داشـت  میشد

بـه  نـه چنـدان حیـاتی    محـدوده اي سـاخت جـاده    در امتـداد و  کـه  این بـود بود 

ــات  ــه ي مطالع ــده بهان ــام ش ــر  انج ــی ب ــان مبن ــه کارشناس ــمو نظری ــش ک پوش

. مضمحل نمایند؛داشتراه قرارچه سرهرگیاهی 

ــکرامــت و پســرانش  ــان محــیط گــروه از کارشــناس جــوانی همــراه ه ب منجی

ماشـین آالتـی کـه    سـهمناك غـرش نـه و  اعـامالن کارخ آمد و شـد  شاهد زیست 

.بودند؛گشتندمهیا میعملیاتقریب الوقوع قصد استقرار و شروع ه ب
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چــون خبــري نشــد از مســئولی ؛گذشــتپــا شــده مــیه از ولولــه بــســه روز 

چیست؟ توقف علت پرسیدند که 

.ییتائید نها: جواب داد

.تکرار کردمنزله توضیح بیشتره باپاسخ مسئول رمنجی 

ــا : مســئول گفــت ــه عــرض کــردم تائیــد نه ــ.ییبل ــز از تکــرار ه ب ــوعی پرهی ن

.شده بودنمنحرف ؛تصویب شدهخط سیراز تو یکی از عملیات . اشتباه

اضــافه و خــارج از برنامــه قطــع چنـد صــد درخــت  عبــارتی ه بــ: منجـی گفــت 

همین طوره؟،درآمد بیشترعمد براي کسب ه یا اشتباهی بو تون ی یکذا

ـ    حـد در؛پرسـیدید : مسئول . احتـرام متقابـل جـواب دادم   ه خـودم بـا توجـه ب

ــامن  ــل و ض ــا کفی ــتکاري ی ــتم درس ــران نیس ــاري دیگ ــابراین .خرابک ــون    بن ممن

. دینننسبت و همکارام به منستاونامتوجه احیانا ي عمداگرمیشم

ــه جســارتی : منجــی ــنم شــداگ ــی ک ــذرخواهی م ــی تونســتین شــما ؛ع از م

خــواهش مــی کــنم متوجــه ایــن موضــوع امــا ؛نــدینرو مــاجــواب همــون ابتــدا 

ــده هــاي تنومنــد  باشــین کــه  ــر از قطــع ایــن ســال دی جــرم نســل کشــی کمت

ــت ــاش . نیس ــااي ک ــنن  درخته ــوچ بک ــتن ک ــی تونس ــم م ــراه ــه رو ب ي و عرص

ـ     آدمهـا  مـا  تاخت و تاز  هـر جنـایتی مـی زنـیم     ه کـه از بـیم قهقـرا روي دسـت ب

،قبــولیــدی هایبــاالتــابع دســتور درســت، شــما مجــري هســتین ؛خــالی بکــنن

.دست خودتونهاینکه ؛ارتزاق نکنیناز این راه می تونین ولی اگه بخواین 
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ختین نــداکــه ايتنــاوراگــه منصــرف نشــدین بــه اولــین . یــه کــم فکــر کنیــد

نزدیک و نزدیکتر بشین جـوري کـه گوشـتون بـه تنـه بریـده شـده اش بچسـبه،         

آخـه  ؛کشـه نفـس مـی  داره هنـوز  شـین کـه   اگه یه کم دقت کنیـد متوجـه مـی   

بـه بهانـه اینکـه مـن     اگـه  .اونا خیلی دیرتـر از ماهـا جـون میـدن و خفـه میشـن      

کــاري کــه ؛نــرفتیننباشــم یکــی دیگــه ایــن کــار رو مــی کنــه مجــاب شــدین و 

. ازتون خواستم حتما انجام بدین

ــســر؛شــدهمتــاثرمســئول  از نگــاه کــردن تــو چشــمهاي انداختــه و زیــره ب

.شرمسار بود و پاسخی نداشت؛اجتناب می کردمنجی و کرامت 

و منجیــان،هــا و چانــه زنــی طرفــدارانث بحــ.هفــت روز دیگــر هــم گذشــت

ـ  گـر تخریـب بـا عوامـل   پـیش گیـر   بـان  محیط همچنـان ادامـه   زنـگ  ه گـوش ب

مجادلـه کماکـان بـا یکـدیگر منافـات داشـتند و       پایـان هـر  . اما بی نتیجـه ؛داشت

ـ از درگیـري  بـراي اجتنـاب  بعـدها  .بدان پافشـاري مـی کردنـد    گـروه معـارض   ه ب

ــت   ــیط زیس ــاران   مح ــان پیمانک ــا هم ــید  ی ــتور رس ــه ذره اي از  دس ــی اینک ب

ـ   چـرا ؛باشـند ونده شـن بیشـتر  ؛دنـ عقـب نشـینی بکن  شـان مواضع  ه کـه چیـزي ب

ــده   ــاقی نمان ــه دامنــه بحــث.اســتشــروع عملیــات ب ــا آن هــا و راههــاي مقابل ب

ــدتا  ــرق  عم ــه ق ــک کلب ــاننزدی ــب ــکل م ــت و یش ــگرف ــدریج ه ب ــپ ت ــه کم ب

فرزنــدان حضــورمتوجــه کســیدر ایــن میـان  .میشــدمعارضـان کشــیده و خــتم  

پدیـد  مشـکل  کـه بـا   انی القمنـد ع. شـد نمـی حاشیه چنـین جلسـاتی   کرامت در
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ــده  ــرآم ــتند و س ــار داش ــوک ــود ه ب ــه خ ــنج و ده نوب ــرپ ــ.گ ــواريه ب ــهدش ،ک

او رقـم  و همراهـان مبـارزه پـدر   ومقاومـت  بـا نـوعی  ه بـ شـان  و آینـده  سرنوشت 

.بودکار ندری اجتنابلذا . می خورد

.گویــا از یــاد بــرده بــودوتکــاپوي چنــد وقــت اخیرگــرفتن جیــره و مواجــب ر

ـ بـود تـا   نـی  وگفـت اي کـاش آب و د  نزد خود میبعدها  روانـه  وقـت مناسـب   ه ب

.برفتاز این رو ؛نبودگریزي از رفع احتیاجات سروین لیک ؛ممیشد

ذوق ایـن داشـت کــه   ،بـا انبـانی از آذوقـه   بـی خبـر  نگـون بخـت از همـه جـا     

ــ ــر برس ــز از دور. هزودت ــاردســت چشــمان تی ــنش کن ــه وبی ــانکلب ــردش خ غ

؛کـه گشـت ضـجه و شـیون هـم مـی شـنفت       نزدیکتـر ؛غلغله و آشوب مـی دیـد  

ــاراي رفــتن یپاهــا ــا لحصــا؛نداشــتارش سســت شــده و ی دیــد ســوز ارپــدرت

بیشـتر  از همـه  انبـوهی از مـردان   ن ایـ رئـیس پاسـگاه م  ؛گشـت ضجه ها افزونتـر 

انـداخت و  اتـوبره و انبـانش ر  ؛هنـده بـود تـا برسـ    اچیـزي نم ؛می کردیینماخود

خفتـه  آغـوش مـادر  درصـابر . مـی دیـد  او سـروین ر صـابر ؛رسـید و تلوتلو خورد 

ــود ــرده ب ــابچــه هــا هرکــد.و مــادر بهــتش ب آویختــه گــل پــدر،طــرفکم از ی

بــود تــا منتظــرراننــده رســیده و مرکــز کــه از میشــدآمبــوالنس ســاعتی . دشــدن

ن همــه اون ومیــ. هبگیــرتحویــل از او اپیکــر بــی جــان بچــه رو هپــدر از راه برســ

کرامــت .نداشــتیکمــک حــالو ســروین چشــم نمــی خــورده زنــی بــ،جماعــت

.گرفتاز سروین ورصابر نزدیک شد و 
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ــک   ــوا داشــت تاری ــوالنس ؛میشــده ــابر آمب ــادص ــاالخره راه افت ــه عج؛ب ايل

از مامورهــا مونــده و بقیــه کــه غالبــا ازنتــدو.کشــیدمــی ؛ آژیــر هــم نشــتندا

ــن بودنــ   ــاي بهم ــرك کردنــ  دآدم ه ــحنه رو ت ــ.دص ــیط اون روز از ناجی ان مح

ـ  .زیست کسـی اون طرفهـا نیومـده بـود     هـاي و  و عیـالش  همـراه اهـل   ه محمـد ب

بـه آنهـا   یبـه فاصـله کمـ   جهـانگیر هـم   الیـاس و اسـتوار  . رسیدندهوي کنان سر

ــدند  ــق ش ــت  . ملح ــددا برگش ــگاه مج ــیس پاس ــانگیر  ؛هرئ ــد و جه ــا محم ــرمب گ

. ندبودصحبت 

از یکـی  یـا  فـراري یـا ضـاربین،   تحقیقـات بـراي دسـتگیري ضـارب     : گفتمی

حـل  امرو پرونـده  تکمیـل  بـراي  ولـی  ؛هانجامـ حـال  درپاسـگاه از سويحاضرین

ب رو نمــی تــونیم امشــ؛خاصــی صــورت نگرفتــهش متاســفانه هنــوز کــارابعــدي

تــا ســوال پــس مســاعدت کنیــد تــا از ایــن بنــده خــدا یــه چنــد؛از دسـت بــدیم 

.داچی پیش میشبعدببینم بکنم تا 

یـاد حرفهـا و متلـک هـایی کـه      متکبـر  فرمانـده تا داغ دیده مبهوت رو بیـارن  

.افتاد؛اون روز بار بنده خدا کرده بود

ــه قــدم از قــدم ور  ــی اینکــه بتون کلبــه پشــتن آوردن و ون کشــوداره کشــب

ــا نــوربیــرون کلبــه .نشــوندن دســت فــانوس هــاي متعــدد و چنــد تــا مشــعل  ب

بــود و رنـــگ ســرخ و گلگـــونش   حیــرت زده  منـــگ و .روز نداشــت کمــی از 

.هم بی سابقه
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آب تــو حرفــی تــو ایــن موقعیــت مثــل گفــتن هــر.عــرض مــی کــنمتســلیت 

هدرد و غمــنباشــه هــمهارفــت و آمــدولــی همــین صــحبتها و؛کوبیدنــههــاون

امیــدوارم الاقــل بخــاطر . پیــدا مــی کنــهتســکین حــاال حاالهــا مگــه آدم داغ دار 

...رو تحمل بکنیدبازمونده هاتون هم که شده بتونین این ضایعه 

بــه تــا بپرســمخجلــم امــا مجبــورم چنــد تــا ســوال بــا اینکــه آقــاي شــریفی

.بشهوا پرونده گوشه اي از گره کور این هم یه کمک 

ــی ــی ب ــوســوال اولمعطل ــنش ــردطــور طــرح ای ــو : ک ــدت ــته وز رچن گذش

؟ شده باشینبا کسی درگیر د ایادتون می

. ندارمی یبازجواالن اصال حال ؛دانمیمچیزي بیاد: گفتمکثی کرد و 

ــید ــازجو: پرس ــت،  ی یب ــا کرام ــه آق ــی کدوم ــواهش م ــون خ ــنمازت ــواب ک ج

.یه کلمه اسفقط جوابش . بدین

.جواب منفی دادبا سرمحمد انداخت و نگاهی به جهانگیر و

؟می تونی بگی که چه کسی بیشتر از همه باهات خصومت داره

شــماره        ه بــا نفــس هــاي بــو تــو چشــماي ژانــدارم خیــره شــدبــا بــی حــالی 

ــاده اش  ــت بخــواد اونیکــه : جــواب دادافت ــا دل ــاده ت ــ، دشــمنزی ــســرهکافی ه ب

منظـورت از خصـوت   تـا  ؛شـماري کـه ب نیکـی دوتـا  مروت هـا  بی مگه ،چرخونی

ــهچــی ــا؟ باش ــه ظاهریکس ــونی ک ــارش ــده نیکوک ــون می ــق نش ــوش خل و و خ

ه؟ وي لجنو بباطنشون سرشار از فتنه 
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بهـــم رســـیدن و ســـوار عـــده یـــه تپـــه يچنـــد روز پـــیش بـــاالهمـــین 

تهدیـدم کـرد   ؛نثـارم کـرد  خواسـت چـی  هـر تا اونجا کـه تونسـت   سرکرده شون 

بینـی  تـا ب بخـور یـه تکـون اضـافه    : گفـت ولـدرم بولـدرم   بعـد کلـی ا  دست آخر و 

ایــنم گفــت کــه ،گفــت ایــنم کــار منــهمــی؛مکــنمــی و چــاق تــچپــق چطــور

.آورددرامروز .هراغلفتی از جاش در میومچشما

شهــم بهــرو کشــته شــدن بچــه اش نــوعی ه بــو هشــنیداي گزنــده جــواب 

پـیچش  پـا حسـابی دسـتش بـده و   مـی تونسـت کـار   کـه  ی یادعا؛نسبت می داد

ه تـ هیبـت و اعتبـار  تـا  خـالص کنـه   کرامـت  زورپـر دست از وخرشخواست .شهب

مــنم کاشــکی : رو گفــتایــن از .رهنــبــاد هــوا  بیشــتر از ایــن  ده اش نــمو

اونجا بودم؟

.کاشکی نبودي: کرامت با بی رمقی گفت

ـ بـود رو بهونـه کـرد و    از دور پیـدا  کـه  چراغ ماشـینی  نور خـودش پیچیـد   ه ب

درسـت نیسـت تـو همچـین وقتـی      ؛دامیـ مهمـون حـاال کـه داره براتـون    : گفتو 

.بهتون صبر بدهخدا .می خواممزاحمت تون بشم پس رخصت

ــاي  ــون ه ــدهمهم ــیدنناخون ــیون ؛رس ــداي ش ــوز ص ــجگرس ــه ب ــوشه نن گ

زن و           بهمـن و . احمـد از همـه بیشـتر بیتـابی مـی کـرد      هـا میـون مرد ؛یدرسمی 

ـ  . هم اومـده بـودن  بچه هاش تـازه واردهـا کرامـت رو    ؛صـدا نمـی رسـید   ه صـدا ب

خواسـت  کرامـت  ؛نوبـت بـه بهمـن کـه رسـید     ؛کشـیدند می یکی یکی به آغوش 
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و بـه آغـوش کشـید و هـق هقـی      ریـه آن بهمـن بـرادرش   امـا تـو  ؛کشـه پا پس ب

.پا بوده اوضاعی غریبی ب؛هم تاب نیاوردنداده شد که ناشناس ها سر

* * *
ــ و ضــجه هــاي مفــرطافســردگی،کــم طــاقتی، روحــیو فشــارادل عــدم تع

ــا چاشــنی نفــرت ســروین و همــراه هــاش م نشــدنی وتمــ ــی زاري پنهــان و ب و ب

بــی بهــره و عمــدتا از حمایــت هــايوهــم آمیختــه در،معــدود کســاناز مســتتر 

ــرحم  ــه  حاضــرین روي ت ــا غریب ــک پ ــردودردي ری ــی ک ــوم .دوا نم ــد روز س بع

خسـته  بـود کرامـت   قـرار ؛بـا تـانی از راه رسـید   ذشـت  گی عمـري  یکه گوحادثه 

ــد رو و نیمــه مــدهوش  ــاي بهمــن و محمــد و چن ــت ــل پیکــر دیگــه جه ت تحوی

عــازم از ایــن رو ؛همراهــی بکــننو اخــذ جــواب کالبــد شــکافی نحیــف پســرك 

.نددشپزشکی قانونی شهرستان رشت 

ــل از حرکــت ــه جمــع ر ،قب ــاس خودشــو ب ــادي و : ند و گفــتوســالی اهــل آب

حـاال  .کـردن ذرخواهی عـ از نیومـدن شـون   و تاسـف  ابـراز نـاراحتی   نضماف اطر

از اونــا، کــردنمضــایقه و جــا و جوتــون ي راهدوربخــاطر نیــه وقــت فکــر نکنــی

.باشهمعصوم این راد مرد طفل فراخور هستن که مراسمی تو تداركدیروز 

ایــن فکــره همــش بــروزایــن چنــد : گفــتزبــون اومــد و ه بــهــم جهــانگیر

تـون اخیروقـت واهـاي چنـد  عو دمشـاجره دار گیـر و تـو کـه  و حـتم دارم  م کرد

رو ایـن بنـده خـداها   نـوعی  بـه  ؛غافـل مونـدین  جوانب و عـوارض منـتج از اون   از
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ــوش  ــردیفرام ــدر؛نک ــن ق ــل ای ــغاف ــدین ت ــرك  اش ــتن س ــت داش ــا دوس هرج

بـی تـاثیر   نـه تنهـا  نمـودین وارد بچـه هـا  این منظـر بـه   ز الطمه اي که . کشیدن

فرارتــر از ایـن گفتنــی هـا رو تــو   .ندیدوپاشــونو بـه معرکــه هـم کشـ   بلکـه  وده نبـ 

ــیگم.بگــمخــوام مــی همــمحک ــي واســه م ــافع کثیــف ه ب ــادن من وخطــر نیفت

ــنحط  ــون م ــردان  ش ــاري روي گ ــیچ ک ــوده و از ه ــتننب ــب. نیس ــه در چ ه اي ک

میـت عملـی   حشـنیده هـاي چنـد ماهـه شـو از رو غیـرت و       ،خواسـته غیاب پدر

اونقــدر کتــک ؛درخــت دویســت سیصــد ســاله ســرنگون بشــه یــه ه و نــذارکنــه 

...خورده تا بی جون شده

أتجـر کسـی  فاقـد شـهامت بودنـد و    شـاید دخیـل،   حاضرین نه کـم تعـداد و   

.اظهار نظر نداشت

.حرکت در اومده بر بهمن لندرو

* * *
کوشــش جهــد و و اهــالی متحــد و قدرشــناس آبــادي توأمــانبراثــر توجهــات 

پریشــان حــالی هــا، تــاثرات و تألمــات ســوگ      ، نامالیمــات،پرتــوانبهمــن 

هفتـه  دل ریـش شـده هـا    مـی رفـت تـا    ومـی یافـت   تسکین تدریج به دارنده ها 

ــرا ول ا ــپــا تمنــاي ســرايانــهدادخواهنگــاه خموشــی و .ورندســرآه ب ســتوه ه ب

ــدوه لحظــه اي ازغــم و کــه ســروین درآمــده  ــد ان ؛چهــره اش محــو نمــی گردی

ــده کر ــودارقامــت خمی ــر مــی کــرد امــت خودخــور و ت ــده ت ــزد خــود .را خمی ن
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ــه   ــید ک ــی اندیش ــرش م ــاید همس ــرگ ش ــه را  م ــت رفت ــتر از دس ــه بیش متوج

بـه پـائین   مـدام سـر  از ایـن رو  . مـی دانـد  ناسـازگاري هـاي او   ندانم کـاري هـا و  

ــا دهــن و داشــت  ــرایش ســهل و میســور نبــود ت ــرادر ب ــه تمجیــد از زحمــات ب ب

نقــب و بــراي طــرح دعــوا بــی بهرگــی از یــار و یــاران ن بــههمچنــالــذا.بگشــاید

.صبر پیشه می کردید و ینمی جومدديمشکالت 

ــکنی     ــنت ش ــه س ــراري ب ــیچکس اص ــوي ه ــزاري  از س ــدم برگ ــم و و ع رس

چهلـم  گشـتند و  هفتـه هـا از پـی هـم سـپري      بدین منـوال  . شدرسومات مطرح ن

.دیپنجشنبه شب ها برگزار گرداز ترشورپرنیز 

ــه، جمــع آور ــرس وي ادل ــات و پ ــدارمري جــوتحقیق ــمي پاســگاه ژان ــه رغ ب

ـ بـی هـیچ اغماضـی   شنیدن حرفهاي گزنـده آن شـب داغ دیـده     حکـم قـانون   ه ب

ات پـس از تحقیقـ  .بـود پـی گیـري  درحـال  تـا حصـول نتیجـه    بـی درنـگ   و قضا

ــه بســیار  ــگاه آنچ ــراي پاس ــه  ؛گشــتمســجلو مســلم ب ــود ک ــن ب ــان ای کارکن

ــه  ــن حادنقشــی درکارخان ــه نداای ــدث ــده . رن ــا وجــود ارســال پرون اینکــه ســیرب

ـ   ه و تکمیلـی خـود را طـی کـرد     ؛ارجـاع شــود مراجـع بـاالتر   ه گمـان مــی رفـت ب

ــل  ــا تعل ــودمــرادي ســروانهمچنــان ب ــرو ب ــز و ا.روب ــا نی ــه جــاري تصــورات ب ن

همــزاد موافــق بــود وداشــت دیگــري نقــل کــه مــردم اذهــان چنــدان خــارج از 

ـ افـزون مـاجرا   تقشـیر بـه  ی کـرد تـا   وادارش مبا کرامت شاپنداري پـردازد و  ه ب

.کندرسال نا؛که ممکن استیئتا جارا پرونده 
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بـا  ؛کـه طاقـت و وقـت از کـف داده و متضـرر شـده بـود       بهمـن  ،بعد از چهلـم 

ــ ــی قــرص ب همچــو الیــاس و محمــد و تنــی چنــد از بزرگــان و ننــه همــراه ه دل

ت مـ مقاو. آورنـد ه هـا بـدر  سعی کردند تـا لبـاس عـزا از تـن مـاتم دیـد      ... عادل و 

ــا  ــره ه ــه اي داشــت رو وابهمــن ش یســروین و چشــم غ ــا مقدم ــد ت بلکــه بچین

. سرگرفته شودکار و کارخانه از فعالیت 

ــابراین  ــره باشــه  مطمــئن باشــین از اینکــه ظــاهر و : گفــتبن ــون تی ــاطن م ب

ـ ،عذابـه تـو بیشـتر  روح طفل معصـوم   رو و کـه لبریـز از نشـاط بـود    يصـابر ماون

ــ. شــدنمــیبنــد هــوا زمــین و  ایــن دســته و ت ه هــاحرمــت رفتــه زن داداش ب

از اون هیبــت و هیکــل  . نو غــم و غصــه دوري کــ  افســردگی گــل هــات از  

؛گذشــتهبهــش چهــل روز انگــار چهــل ســال ایــن ! شــوهرت ببــین چــی مونــده 

آخـه یـه ذره بچـه    یـه نگـاه بـه صـنوبر بنـداز     . بیـامرزش شده عینهو بابـاي خـدا  

حـاال گرمـی و حالیـت نیسـت چنـد      شـه؟ ابپژمـرده و نحیـف  چرا باید ایـن قـدر  

ــه   ــت دیگ ــرض     وق ــا م ــد ت ــه ص ــات میش ــا و دق دادن ه ــوري ه ــین دق خ هم

یـه چنـد وقـت دیگـه     کـه صـبوري کـردي    تـو ؛اونوفت بیا درستش کـن ،عالجنا

مـی تـونم خیـالتو    چطـور . داپـیش میـ  یم کـه چـی  تا ببینـ هم روش، بردبار باش 

تـو بگـو تـا    ؛نمـی ذاریـم حـق بچـه مـون پامـال بشـه       که بهت بگم و آسوده کنم 

مـی دونـی تـو ایـن دنیـا      خـوب  خـودت  ، مـا تـو کرامـت   ا.همون عمل کنمه من ب

ــط  ــتم فق ــپش ــه،  ه ب ــو گرم ــم  ت ــد ه ــو داره احم ــاي خودش ــا؛ج ــه و ب عاطف
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ــا .اتیهاحساســ ــی چــون کــم ســن و ســال ام ــه اس و ب ــتجرب مــرز پختگــی ه و ب

ــه ؛نرســیده ــابراین نمــی تون ــن نپشــتیبابن ــیم ؛بشــهم ــی اون ــو دلگرم ــن و ت . م

. د واسه توامیروحش در

شـکل و  کنـی  فکـر مـی  بـا مـن لـج بکنـی؟     تا کی می خواي چرا و نمی دونم 

مـن  ،نظـر تـو  ه بـ البـد  یـه نواخـت بمونـه؟    بایستی تا ابد الـدهر  زمین خداخلقت 

از و چنـد تـا دیگـه خلـق شـدین      م واسه محـو کـردن و تـو    یزاده شدو امثال من 

بـرم انصـراف بـدم و    ؟از خیـر ایـن کـار بگـذرم    مـی خـواي   . حفظ و حراستبراي 

ــرارداد ــنم ق ــی بک ــو ملغ ــنم  ؟م ــی ک ــم پوش ــار چش ــن ک ــه از ای ــا ؛کافی ــه تنه ن

و هــم واســه مــن . ه یــه چیــزي هــم بهــم دســتی میــدن بلکــخوشــحال میشــن 

یـه  تـا تـو و ایـن جـوون ها    ؛نیسـت کـه  تـا ده تـا   رقیب و گرگ یکـی دو قطارهام 

ــتار ــیو مدوس ــت نج ــیط زیس ــوایمح ــون نبخ ــین جلوش ــف بکش ــن .ص از ای

.و رسمیهیقانونگذشته کار 

ـ امنیـه و ژانـدارم   پـاي  و کسـی عـارض نشـده    چون تا حاال  ؛میـون نیومـده  ه ب

کـار ناپـاکی   هـر صـورت   در. هرکـی هرکـاري خواسـت بکنـه    شـه کـه   نمیدلیل

هــزار و یــک دلیــل تصــمیم گرفتــه جــاده ه بــهــمدولــت ؛قــرار نیســت رخ بــده

ایجـاد  واسـه اهـالی   واجـور  تـا کـار جـور   از تـو دل ایـن جـاده کشـی صـد     ؛کشهب

ایـن  احـداث  زیـان  و ضـرر  تنهـا  ؛یکی از اون هزار و یکی قسـمت مـا شـده   میشه 

ایکـه تـو   هقطـع درخـت  فقـط  درصـد حیـاتی   صـد شصت و چند کیلومتر جـاده  



97

ــه،  ــا    مسیرش ــت م ــه پس ــورده ب ــالمون خ ــم از اقب ــه اون ــدد  . ک ــاران متع پیمانک

ــا ــیچزي راهس ــده ــرها وک ــن دردس ــدارنم از ای ــیچ   از .رو ن ــذریم ه ــا بگ اینه

ــر  ــت قطــع ه ــد ،درخــتمــی دونســتی باب ــالواحــد تولی ــون اداره اصــله و نه ت

ـ اینـور و  حـاال یـه کـم    .اجـرا بکنـه  مـی خـواد   طرح جـایگزینی رو  بالفاصله  ،وراون

.چه فرقی می کنه

تـو  هـایی کـه   واسـه تمـوم زحمـت   خانمـت از تـو و  پسـرخاله  : سـروین گفـت  

. خوشــی هــاتون جبــران کنــیمتــوباشــه تــا . مممنــونکشــیدینایــن چنــد وقــت 

دلگیــرت کــرده و رد نمــی خــوام تحفــه تــوخــان بهمــن؛عروســی بهــزاد..انشــاا

ــنم ــس .ک ــا پ ــترلطف ــن بیش ــناز ای ــرار نک ــیاه ؛اص ــاس س ــنملب ــترت ــه بیش ی

ــه اس ــود و نبــودش فرقــی،بهون ــدارهب کــه غمشــه ومــوردماصــل دل؛واســم ن

. شهبجان گسل بچه ام پیدا کهاینه بمگر شهزائل نمی

جورکـه راحتـی،   هـر : جـدي گفـت  خشـک و  حـرف سـروین و   پرید تـو بهمن 

حـرف  .خـود دانـی  حـاال ؛مـون عمـل کـردیم   مـا مطـابق رسـم   ،نکنتعارفدیگه 

.ازش غفلت نکن،کرامت رو دریاب؛میگمکه ی من این

دیگـه  گـردم ببیـنم   مـی . چشـم ه اي بـ ؟مکـن بوتـ حال برادرمراعات: سروین

مـرد  . حقـش کوتـاهی کـردم   درراسـت میگـی شـاید   ؛میـاد چه کاري از دستم بر

ــر ــابی فک ــردي حس ــوم ک ــالها تم ــن س ــرادرای ــن و ب ــزت م ــورعزی ــار چط روزگ

یـه وقـت   چـون اون قـدیم نـدیما    سـاختم دلیـل داشـت    اگه مونـدم و  ؟روندیمگذ
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زائـل  مگـه عقلـم   ؛یش میشـه ودخمـ ه منجـر بـ  محبـت هـام   وقتی . بودمپاسوزش 

خیــالم حــداقل از تــا ذارم میــرم مــی؛بشــنوممنــتو حــرف وکــه بشــینم شـده 

آره .نکـن بآب زیـر هـم  رواینـا سـر هـیچ بعیـد نیسـت   ؛راحت باشهاین یکی ها

تمـوم  همـین جـا  چـی بـوده   هـر تـا حـاال  ؛بایسـت بـزنم بـرم   راهی برام نمونـده  

ـ  از بـیخ و بـن کـاري    من دیگـه  .شد ـ   ؛رمدابهـش ن هـیچ کـدومتون   ه اصـال کـار ب

داغ بچـه اش  .گـم کردنـه  ایـز بـاد هواسـت   ی کـه زدیـن  یاین حرفهـا ههم.ندارم

فــراق صــابر ه ان ربطــی بــدچنــشقامــت خمــودامــا ؛رو دیــده کمــرش شکســته

ــابودي درمــونش بــی درد .دیگــه اسدرد ایــن یــه چیــز؛نــداره از جنگلــی کــه ن

ــامرز ــاي خــدا بی ــش باب ــد ب ــردهه الب ــین رو  حــاال؛ارث ب ــاکی رو ریخت ــه آب پ ک

.دیدنیهاز این به بعد اوضاعش دستش 

مــی خــواي ؛ قباحــت داره؛دخترجــان بــس کــن: وگفــتکفــري شــدالیــاس 

پــرت و پــالیــه بنــد چــرا؟ کنــیمــیبهونــه تراشــی واســه چــی تحفــه نگیــري 

تـو یکـی   ؟جانـب تـو آیـا رواسـت    اونـم از  ایـن درمونـده   ه بـ تهمت و افترا میگی؟ 

ــده  ــودي کــه مون ــاكروانب آدمیــزاد قبــل از اینکــه .رفتــیاز دســت شــدي و پ

.از دست تویالووا. همزمزه کنبد نیست اونو حرف بزنه 

زه دهــن شــو ایــن وامونــده میرســه ه هرکــی بــ: رو بــه ننــه کــرد و ادامــه داد

و ذلیـل کـنج   از کـار افتـاده و علیـل    ؛مـی تونـه بـارش مـی کنـه     می کشـه و تـا   

. نیستنشش ول کننندازنخراب شده اش 
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ــ  ــا ب ــال ت ــه تابســتون پارس ــره  ه از چل ــه س ــروز ی ــژ ام ــاد ک ــت ب ــش و نکب به

دار و؛کشـتن بچـه شـو  . ایـن بابـارو ولـش کنیـد    ؛حـرفم بـا همـه تونـه    . می بـاره 

ننـه از روزي کـه   .شـه بتـا یـه بـاره جـونش در بیـاد و سـقط       نیهم بزندرختاشو

اي داد از ؟ بــراش ســراغ داريروز خــوشیــه بگــو بــی واهمــه ؛دنیــا آوردياینــو 

.براتون نموندهیه جو معرفتکه شما، 

و از ایـن ر کـالم نافـذ الیـاس قـوتی بـده      ه بـ و خاتمـه  ننه خواسـت بـه بحـث    

ــواب داد ــره : ج ــره ناس ــتی س ــدررورو نبایس ــون آورده رو ب ــند ؛زب ــا ص قچه وام

ــزرگ. دلمــو وا کــردي پیرمــرد ــرادر ب مــی خــواد اگــه مــیگمش تــرجلــو روي ب

ـ  ؛بـذار بشـه  شـه  هـم ب احت نار کـه  و ناکسـی  ایـن سـن رسـیدم از هـرکس    ه تـا ب

زار پیلگــی و لجاجــت و آبــد،بیــریــا کباشــه صــغیر چــه مــی خــواد حــاال بگــی 

ــت ــدم اال کرام ــو ا.دی ــه ام ت ــل و طایف ــدارهی ــه ن ــوب  . لنگ ــم خ ــو ســروین ه این

ـ  ؛امـا داره لـج بـازي و شـلتاق مـی کنـه      می دونـه   تـا دیـوار  میگـه دره شـایدم ب

خــتم . تــا بهمــن بشــنوهمیگــهعزیزتــر از جونشــه شــاید بــه کرامــت کــه .بشــنوه

.والسالم نامه تمام. و قسمتش نگریزهکالم اینکه کرامت باید از مقدرات 

نغـــز گفتـــار بعـــد نطـــق دلنشـــین الیـــاس و ننـــه کســـی دلـــش نیومـــد  

. بکنهعفرو مضهاتربزرگ

ــرداي  ــتر  ف ــه بیش ــرون ک ــه ب ــه روز تحف ــجنب ــتاظرهمن ــه ؛داش ــدون اینک ب

کارخانـه بـا   ؛گـردد و رضـایتی حاصـل  فهـم شـوند  طرفین از گفتار یکـدیگر شـیر  
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تــازه .کــارکرده شــروع بــطــوالنی اي نســبتا وقفــهپــس ازشــدت و حــدت تمــام 

ــ ــان و امثــال آن ه نیــازي ب ــرق ب و مالیمــت تلطیــفمهــم ؛نبــودهــم رضــایت ق

ـ اوضاع یک طرفه نسبی  ـ بهمـن بـود کـه    نفـع  ه ب تلـف  جـان بـاختن و   مـت  قیه ب

ــاله دهياپســر بچــه شــدن  ــوز س ــه هن ــده ک ــدماتی پرون ــه اي از مق اش در هال

آن در بهمـن  یـادي  اکـه  یمـرگ مشـکوک  . گشـت میسـر  ؛بـرد سـر مـی  ه ابهام بـ 

.جائی نداشتدست داشتند و در تحقیقات اولیه پاسگاه 

ــدناچــاري کرامــت از  ــد و وخن ــآتاخــتتن ــرادرروز ن ــرا ب ــد و ه ب جــان خری

کـه چهلـم صـابر    قـراري  . تظر ماند تـا یـاران محـیط زیسـتی اش از راه برسـند     من

. گذاشته شده بود،بهمنمجدد از روي حدس و گمان مبنی بر شروع کار 

زیسـتان  قطـع دیـر  کـه  پا گشت کـه آن سـرش ناپیـدا چـرا    ه روز دوم بلواي ب

ــیش از آن  ــرب ــدور نگشــت دیگ ــام پوشــالی مق ــرش الزم را  و احک ــی صــفتان ب ب

ــ.دوام نیــاوردشــته و ندا مراســم واســطه برگــزاري ه دوســتاران محــیط زیســت ب

درخــورنتــایجی تــا فرجــام خــواهی کــرده و ه بودنــدیافتــمجــالی صــابر طــوالنی 

دسـت همـراه   ه بـ حکـم جمـع کثیـري از فعـاالن و منجیـان     . توجه کسـب کننـد  

توقــف مســتقر شــده و مــورد هجــوم از جملــه منطقــه کرامــتطقامنــردمــامور

جمیـع  مجـدد  منجـر بـه تعطیلـی    دالئـل مختلفـی   . شـدند را خواسـتار رکافوري 

ـ بـی رویـه،  امـر قطـع   منکسـر روي در از جملـه ؛گشـت پروژه هـا   ایـن معنـی   ه ب

خـاکی هـاي مربوطـه    سـیر جـاده و شـانه   طرفتـر از م درختـان چنـد متـر آن   که 



101

وهـا  ، نقشـه بـرداري   اتمطالعـ دیگـر اینکـه   .تعـرض واقـع مـی گردیـد    مورد نیز 

کـامال مغرضـانه تهیـه و    گیاهـان در مسـیر جـاده   پوشـش کـم  ت مبنی بر اگزارش

ــدوین  ــته ت ــع  وگش ــع و قم ــیقل ــتر،و ویران ــبیش ــاطق مه ب ــو از  ن ــوه و ممل انب

احـداث گـران چـه اصـراري داشـتند تـا       و اینکـه میشـد اطـالق  ن تنومنـد ادرخت

امتـداد  در یـک خـط   و مـانعی  هـیچ پـیچ و خـم   یبـ مـی توانسـت   کـه اي جاده 

. ساخته شودخمیدگی و کجی اب؛شدداشته با

کـار کـه بـه    چـار و ناچـار پـس از دریافـت حکـم توقـف       حرقت گرفتـه  بهمن 

ــدرکامجــددپلمــب شــدن  ــه انجامی ــن درعاقبــت ؛خان ــن کــه فهمیــدداد و ت ای

قصــد نــدارد بــه هــیچ بــوده وبســان قبلــی ن؛تــازه جــان گرفتــهيگردبــاد تنــدرو

ــتد  ــا بایس ــی از پ ــاجرا .طریق ــم ــب و دس ــاراصــتگیري از جل ــا ش نولتی و همک ت

مفتشــین و ممیــزان از یــک ســو و .کماکــان ادامــه داشــتپیمانکــاران فرمایشــی

بــد اقبــاالن را از مــی خواســتند نســق چیــان و ژانــدارم جماعــت از ســوي دیگــر 

ــرهانبرخــاوت  ــل .دن ــدي ک ــه برعای ــز مکســب کســب و شــده از آن گرفت ــنی ه ب

.گردیدضبط جنگلبانیل نفع اداره که بانضمام اموال و ماشین آالت 

پردگی و نقـاب 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، 

پایان
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بچــه هــاش زن و اصــل و نســب کرامــت و ه راجــع بــشــدنمــیلــم راضــی د

ــ یـا  ؛ویسـم نکمتـر ب  ـ اون راه ه خودمـو ب ،ششـغل و مکـان ســکونت  از کنـار  ومنزب

. اون چند صفحه اکتفا کنمه و ببگذرم زودي 

ــر ــار خب ــ:گفــتمــیبی ــا اس ــبخــواي راري نداشــتن ت ؟درســته؛پوشــونیه ب

تـم اصـلی   و ایـل و تبـارش آشـنا و مـأنوس شـدن و      بـان خواننده هامون با قـرق  

؛سرشـون اومـد  ه بـ یتی کـه بعـد اون چـ   مـی نوشـ  ولی کاشـکی ؛قصه رو گرفتن

چطـور بـه سـک    اینکـه یـا فرنگـی شـون   توالـت و زاز ذق ذق پاهاي گلنـا چطور

از جــا و جویــه امــا تونســتی بنویســی ؛د و بــزك مــی کــردیو صــورتش مــی رســ

اون سـالها چنـدان   مـی نوشـتی کـه    اشـکی  ک.سروین بیچاره هیچـی نـه نوشـتی   

وقتــی از زرق و بــرق خونــه چــرا ی؟ قلــم ننــداختچیــزي از واقعــا .هــم دور نبــود

زرق و بــرق خونــه مخاطــب هـاتو یــه ســر اونجــا نـه بــردي؟   ؛بهمـن بهــت گفــتم 

؟خالصه کرديخانم گلنازيتو همون یه بند و قطعهچرا رو بهمن 

دسـت خـودم نیسـت    ؛ نیـار تـو دهنـت   اسـم زن مـردم رو   اینقـدر : بهش گفتم

میشـه  ولـی وقتـی  ،هخوبـ گـم مـی ن.مکـش بـد  حرفهـا رو زیـاد   رغبت نمی کنم 

چنـد وجهـی نوشـتن شـاید     . واسـه چـی بـه پیچـونمش    همون نتیجـه رو گرفـت   

شـیدن تـو خونـه بهمـن و     کرفـتن و سـرك  ؛رهاما بـاورکن کـاري نـدا   ؛قیل باشهث

ــوار    ــاي زه ــه ه ــو قفس ــی ت ــه چ ــه دراینک ــاس رفت ــت الی ــاتوق  هس ــف پ و وص

ــوار و پــرده هــاي درتعریــف و توضــیح رنــگجهــانگیر و کلبــه تــهدود گرفو دی
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ــه محمــد و ــنم ریحان ــر نک ــفک ــاجرا داشــته ربطــی ب ــ؛باشــههم ــی ه ب ــا میگ این

ــود کــه  مهــم ؟جــذابیت ــب ب ــرده .ادا شــدفکــرکنم جــان مطل ــه برکنــدن پ از ی

اینکــه .حاصــل اون حفــظ جنگــل بــود و بــس کــه اي نهفتــه و نگفتــهمــاجراي 

.ببخشبه منسرشون میاد کاستی نیست اگه هست اونو ه بعدا چی ب

ه بـ ؛خلـق تنگـی داشـت   مـون  دوسـت ،اول قصـه کـه هستخاطرتون راستی 

؛بــودهگرفتــاون روزهــا بــین مــون درکــه اجــازه نداشــتم همــه ي آنچــه فــرض 

از ایــن واهمــه داشــت کــه بهــا نمــی داد و هــام صــحبتبــه ؛براتــون نقــل بکــنم

.ذارمبپا زیرممکنه معیارهاشو 

آخــه ؛زاري بــاشیــه کــم کوچــه بــا؛قــورت داده ايعصــا:فــتگروز بهــم یــه

نوشـته هـات از   اومـدیم و .کـنم بکـوك  بـاتو  ناسـازمو مـی تـونم سـاز   من چطـور 

از یــا رديکــاغــراقچــه مــی دونــم . فــرق و تــوفیر داشــتم فــتاونیکــه بهــت گ

ــري  ــره س ــم فروشــیروخی ــ،ک ــن فه ب ــر نای ــیک ــیم ــه کن ــا ک ــرکوبت درج س

ــنم  ــی ک ــرد و از  ؛م ــی فش ــم م ــو به ــدون هاش ــدن ــن دن چرخون ــرش م و رو س

.بودتذکراتش همیشه وحشتناك.گفتمیمکوفتنو نیدبوک

بیــا کــاري قرارمــون جــا بگیــرهاگــه بهــش گفــتم حــرف یادمــه بعــد از کلــی 

ـ ؛بکنیم که این روند کماکان ادامـه داشـته باشـه    و تنـوع ،پویـایی شـرطی کـه   ه ب

متانـت میـدم تـا آخـرش    مـنم قـول  اون وقـت  ؛رو مد نظر داشـته باشـی  تیزروي 

حـاال .ماللـی رخ نـداد  ؛شـدیم ابنـد  پخالصـه چـون   . مو از دسـت نـدم  ینه طمأنو 
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گم و یچیــزي مــگــاهی . کنــهبعــد اینــو بخیــرو خــدا گــرفتیمخــوبهــم حســابی 

از خجالـت  انصـافا  و فتـه  امـی ؛بیفتـه شانـدرزها پنـد و  یـاد  کاري می کـنم کـه   

...آب میشه

ژغــژغ کنــان گوجــه ســبز     ؛مــی رســونه  و ســالم االن ور دلــم نشســته  

درســته کــه عصــبیم ؛و طبــق عــادت مــألوفش بــه نــیم رخــم زل زدهمــی خــوره 

مـاجراي کرامـت   چنـد وقـت کـه مـن درگیـر     ایـن  تـو . ولی چـاره چیـه  ؛می کنه

ــودم ــوربی  ؛ب ــل چشــم م ــون جمی ــاه م ــک دو م ــبش زدنزدی ــراق و .غی حــاال قب

ــاجراي ســرحال مــی خــواد  ــه م کــه هــوش از ســرآدمي رو اصــل و نســب داری

پـریم لـب   ببعـد از ایـن   خـدا رو چـی دیـدي شـاید     ؛بنویسـم تـا  رو بگه ه ونمی پر

.مثل شماپنجره یکی

پایان
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صفحاتی از کتاب

"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

ــه ســلطن ؛گشــودم ــاوگیم ب ــدین شــاه و مهمتــرین رخــداد نوب ت رســیدن مظفرال

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 ســببرا آغــاز و طــولی نکشــید ت ــه ذاتــیاســتعداد ب همزمــان ب

ــیم ــرداختم    تعل ــز پ ــنفس نی ــه ال ــوالت و معرف ــوم معق ــیالت  . عل ــس از تحص پ

بـا درجــه  . ش1289و هشـد نظـام وارد مدرسـه  میـل بــاطنی  بـه رغـم  مقـدماتی  

ــد.مالتحصــیل گردیــدفــارغســتوان ســومی روزگــار یــک ســال بعــد روســها  از ب

جبــه خانــه، دیوارهــاي عــالوه برکشــتار آزادیخواهــان و تخریــب شــهرها، عمــارت

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

ــاریخ    ــال از ت ــش س ــود و ش ــون ن ــی اکن ــاتم م ــذردوف ــ؛گ ــیچ  ه ب ــع ه واق

، لیـک محنـت سـالهاي دور تنـازع     نـه ا کـه  دانم که این مدت فزون اسـت یـ  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   تبـدیل  تجزیـه و  پـس از مـرگش   آدمـی جسـم چنانچه آگهید 

بعــد وجــودي ســه 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  . دارمچهــل غالبســت را بیشــتر دوســت مــی  جــوهر وجــودیم از هرســوي ب

گویشـم بعـد قرنـی دگرسـان     ،مدرهم و گویی طرحیست زمـن، بـه طبـع همـدلی    

. وزي تر نقالی کنملذا با استیذان از دانایان، خواهان آنم تا امر؛شده

سـبب شـد   ،خـان بیـگ  حسـن پاشـا میر ام نتیجـه هـاي  شکوه ها و دلتنگی... 

.و آگاهی از دانستنیهاي پیرامونش پررنگتر گرددتا حضورم با وقوف

هــاي رهــا شــده از فهامــت اوضــاع کنــونی و شــتاب زده قــرن بیســت و یکــی 

ـ  مکاتب اکزیستانسیالیستی و تـازه مبـتال شـده بـه ایسـم      وین چـون پسـت   هـاي ن

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 . الن، آزمنــدان و ناالیقــان بــودبخــی

درسالیان اخیر، جمع مـا را بـرآن داشـت تـا بسـاط بـی آزرمـان را درهـم کـوبیم          

ــر ــتیال یــابیم  و ب ــاهد ذي روح مــان . آنــان اس ــن(ش ــاهی بــه   ) حس هــر از گ

. ما از موقعیت اوخورد وگه گاه تحسرهاي ما غبطه میییتوانا

فئـودالی کـه بـا اشـتیاق     ؛مدتها وارسـی نخسـتین سـوژه انتخـاب شـد     پس از 

خالصــی وي از زنــدگی  . کــردو ولــع ســیري ناپــذیري زمــین خــواري مــی     

. سراغش رفتیمه کسالت 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  وتـ 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 خــواب مــن کســی جــرات نفــس کشــیدن نداشــت چــه 

ــه د ــدنبرســه ب ــگ   ؛وی 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
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امـا هیـاهو و دویـدن هـا همچنـان ادامـه       ؛نده بود تا بـه بـاال برسـم   ونمپله بیشتر

تـوي کمـدها، زیـر   ؛گشـتم اتاقهـا رو بـا وسـواس    کـردم و  جمـع  ومحواس؛اشتد

ــا  ــرده ه ــت پ ــا، پش ــر،تخته ــی ه ــه م ــاقی رو ک ــتمات ــردم و ؛گش ــی ک ــل م قف

ــ ؛مــی داشــتمروشــوکلیــد ــه راهــرو رو هــم ب دقــت بازدیــد ه ســرویس هــاي ت

از تــه راهــرو نعــره اي فاتحانــه زدم تــا کــارو یکســره . هــیچ خبــري نبــود؛کــردم

اما تو یه لحظه مـردي بـا شـلوار تیـره و پیـراهن کـرم رنـگ از کنـار دیـوار          ،کنم

ــاق اول ظــاهر شــد ــائینو داشــت  ؛ات ــه طــرف پ ــدن ب ــن قصــد دوی ــه م ؛پشــت ب

امـا چـون فاصـله اش بـا مـن زیـاد بـود و شـکاریم مسـلح،          ؛بدجوري یکه خوردم

وایســتا، برگــرد ببیــنم کــی هســتی؟ مجــال  : فریــاد کشــداري ســردادم و گفــتم 

مـردي بلنـد قـد و چارشـونه امـا بـدون صـورت،        ؛طرفم دویـد ه د و با سرعت بندا

حـس کـردم بنـد دلـم     بـه مـن  نرسـیده  ؛ی دیدم کـه صـورت نداشـت   موضوحه ب

.پاره شد و نقش زمین شدم

یاحق


