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یافــت تــا در اتاقــک مــیمجــالی ؛فــارغ شــده از جنــب و جــوش ســرآمده

ـ   اندشـت و پـر  اي درنمور پس قـد زیـر پلـه خانـه     خـود  ه جمعیـت قـدري ب

تـرك آن سـکنی کجــا و   . کنـد آیـد و ذهـن و جسـم را سـکون داده و پـروار     

ــالي   . فهــم منزلگــه جــاري کجــا  ــه راه را الب ــود ادام ــاگزیر ب ــب نشــده ن طل

ــون از آنجا  ــه گ ــی گون ــانیمردم ــد،ی ــان روح آزرده. جســتجو کن اش آه و فغ

هـاي محـزون همســایگان دل   گـاه ترانـه   گـاه بــی آن پسـتو بـا شـنیدن    در

شـد مـی قـدري کـه سـبک    ؛گشـت آمـده و دل او نیـز ریـش مـی    بدر،ریش



. دادمـــیه تقســـیم عائـــدات حاصـــل از رویاهـــا بـــا دیگـــران تـــن در بـــ

.نصف العیشعیش الوصف

آنجــا زنـــدگی  دیگــر نیـــز  صــاحبخانه و ســـینا هشــت خـــانوار   جــز 

ــی ــدم ــر . کردن ــرد ه ــز و درشــت، زن و م ــ عصــرها ری ــه بهان ــدام ب اي درهک

وعـده اي رفـت و روب  . زدنـد حـوض مـوج مـی   حیـاط و دور گوشه و کنـار 

تــدارك و جمعــی دگــر درگشــتهژنــده هــاي پــاره پــوره اي چنــگ در عــده

؛ندشـد مـی کفترپرانهـا مـدام بـاال و پـائین     ، شام مألوفشان چون کلـه جـوش  

هــا را دردان و غــورهعــار و بــیشــام بــیاي مرغــان را در قفــس، بــازاردســته

بــود و بــس، تــازه وارد ناچــار دیگــر مگــو، تــک هــاج و واج آن میــان مــوجر

. نموددیدن قناعت میه نیز مات و مبهوت ب

ــی   ــد خیل ــم مانن ــزل ه ــالی آن من ــتان و   اه ــه از شهرس ــر هم ــاي دیگ ه

تهرانـی کـه از دهـه    ؛دسـت پـی روزي راهـی تهـران شـده بودنـد      دهات دور

بـا ایـن وجـود مهـاجرت     گشـت، آن بسـیار مشـکل   چهل به بعد زنـدگی در 

. صعودي داشتيو پایتخت نشینی روند

ســودجویان ؛هــا شــهرهاي بــزرگ زرق و بــرق بعــدها را نداشــتآن وقــت

ــان  ــد و متقلب ــز مانن ــا همیشــه آن دوره نی ــاریخ مهی ــد ت ــا بودن ــا ت ــب ب فری

ــی      ــی و دولت ــش خصوص ــاي بخ ــین ه ــت زم ــهري مالکی ــات ش از ارمقام

بـا طـی مراحـل    مـین زس از تصـرف  پـ ؛سـازند قانونی از آن خود طریق غیر
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دولـت  انتظـار روزي کـه   درو هختـ پرداو سـاز  سـاخت ه بـ شبانه غیر قانونی

اغلـب  . ردنـد کلحظـه شـماري مـی   ؛دکنـ بزمینهـا را قـانونی اعـالم    آن تملک 

اوقات هم حـال بمانـد کـه چطـور بـه مقصودشـان رسـیده و صـاحب زمـین          

.ندشدمی

پپـه سـینا آنهـم از روي    وبـدور تنها رنـدي همسـایگان غربتـی از قافلـه    

ــاري ــود  ،ناچ ــرکار ب ــان س ــال ش ــدان خردس ــتادن فرزن ــرافرس ــاگرد؛ اکث ش

ند شـد مـی مـزد نـه بیشـتر، بزرگتـر هـم کـه       انتومـ دو روزي باآنهم کفاش 

ــام در ــ...ثبــت ن ــود ه ب از ؛عنــوان بهتــرین شــغل و گزینــه پــیش رویشــان ب

ــان دران فقــط شغلشــ ــراي ن ــاب ــد و مــید آوردن و پرداخــت مخــارج ی کردن

.تبختري درکار نبود

.اي از نــوع بشــرمجموعــه؛همســایه هــاي معــدن کــاف جــور بــود جــور

طرفتــر مقنــی و پینــه دوز هــم همــان تعــداد ده ســرعائله، آنبــا مــرد نــانوا 

و رفتگرگویــا یکــی کمتـر، الري فــروش بــا خــودش هشــت  شــیرفروشسـر،  

سـر، یتیمـان نـداف ایـم بـا پدرشـش بودنـد و پـاالن دوز و خـوش خــرامش          

و لحــن و لهجــهکــدام بــا قماشــی و هــرحســرت کشــان آن محــال، از هــر

.مدام در قیل و قالیلون

کنـه؛ بـه قـول خـود اشــرف     خـوب پـاالن دوز نگـین طـرف تُـرش مـی      ... 

... مون جامه دوزه خانم بگین؛ آقا



بــام رو درســت کنــی بــا یــه تکــون دم تــا دارکرایــه ایــن برجــو نمــی...

دهــن پــه ، کپــک هــامســرآوار شــده رو) اناشــاره بــه کفتربــاز(هــا شــازده 

ـ   گشادتو درز نـه کـه   مـیگم؟  ؟ گـم مـی کـه ن ی راهبگیر و بگو چـش اوسـتا، ب

...گم مین

اوالد ارشــد رفتگــرســودا زده، تنهــا فــرد رمانتیــک دارالمجــانین، بهــرام  

با موهاي دارکوبیش بود کـه ترانـه هـاي کوچـه بـازاري وقـت و بـی وقـتش         

نشـانه هـا و   تعـداد بهـرام هـا کـه سـعی داشـتند تـا نیامـده         . امان می بریـد 

ـ  ذاتیآثار سـرکوب و ویـران   کـه هـیچ   تقلیـب  تحریـف و سـرعت  ه شـان را ب

کشـید تـا بـا خمیـر     نمـی کـه آنـی   بهـرام هـاي  . چه بسیارگشته بودندکنند

.شدندمیگشته و هضم متالشی؛شدهمخلوط هاي جامعه ناهنجاري

ه کــه مــدام متصــل بــســاخته بــودیمعــدن از او هفــت جوشــپیشــه در

اي درنـگ کـردن را کفایـت شـمرد     بنـابراین هفتـه  ،کار باشـد و دم نیاسـاید  

. و پی جویی و تالش را آغاز نمود

ســر و پنــدار وي ي مکتومــات درآمــد کــه راوي از همــهگــاه پــیش مــی

ــ شــدنمــیآگــه  ــم زدن را ب ــج حاصــل از قل ــاخواه رن گــردن وي ه و خــواه ن

ــی ــت م ــم نداش ــوقعی ه ــداخت و ت ــ. ان ــن رو ب ــاب زوده از ای ــیري و حس س

.گشتوقت لزوم، مدام مهیا میه گذاشته و به دلگیري خود ن

* * *
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ـ اي نداشـت یـا مـن   نتیجـه چند روز سرگردانی تو بازار انگـار  کـار اونـا   ه ب

ـ   رغبت نشون نمی ؛کـردن کـارگر نداشـتن و ردم مـی   ه دادم یا اونـا احتیـاج ب

روز چهــارم گــذرم بــه خیــابون ناصرخســرو افتــاد و بــراي اولــین بــار        

ــدم  ــون رو دی ــط یــه      ؛دارالفن ــت امیرکبیــر فق ــت و هم از اون همــه هیب

هــايوقــتکیــا و بیــاي اونجــا مونــده و ازه عتیقــه بــکــهســاختمان مترو

شــاید مــنم کاشــی آبــی رنــگ ســردرش رو .خبــري نبــوددیگــه هــا ییاروپــا

.کلـی تماشـا کـردم   وایسـتادم . گذشـتم یمـ تفـاوت از کنـارش  دیدم بینمی

ــی   ــه ازش م ــزاي ک ــالها و چی ــرد تجســم اون س ــبم ک ــتم منقل ــی .دونس کم

هاشــون مــدتی پشــت ویتــرین.بــودمغــازه کتابفروشــی یکــی دو تــا پــائینتر

پیرمـرد  .رو کـردم و بـا تـأنی وارد یکـی از اونـا شـدم      یـرو عنوان کتابهـا رو ز 

.مانــدماي کــرده و منتظــرتــک ســرفه.اي غــرق مطالعــه بــودخــوش چهــره

. یدیعینکش رو برداشت و گفت بفرما

ــودم : گفــتمی دادم واي مکــث کــردم و ســالملحظــه ــدرم شــنیده ب از پ

ــه   ــانی ک ــونزم ــد دارالفن ــد آم ــر   و ش ــابون پ ــن خی ــت ای ــاب وداش کت

هـــاي جـــزوه فـــروش و شـــما و کتابفروشـــی بـــود امـــا جـــز اون پـــائینی

. نیستکارکسی دیگه تو اینتون انگارهمسایه

دسـتش منـو بـه نشسـتن     اي متبسـم و اشـاره بـه صـندلی کنـار     با چهره

ــام   ــا لحنــی مالیــم ن ــدارالفنــوندعــوت کــرد و ب زبــان آورد و ه را آهســته ب



ــت  ــان داد وگف ــدر: ســري تک ــپ ــودن ومحترمت ــزن درســت فرم ــا مرک اینج

بینــی چــون از مــا رو هــم کــه مــی؛هــاي فرهنگــی بــودآدمهــا وکتــابفروش

مجهــز رو اولــین چاپخانــه هــاي اینجــا بــودیم مونــدگار شــدیم آخــه  اولــین

ــدر ــا    پ ــدرم اونج ــم پ ــال ه ــدین س ــداخت و چن ــومم راه ان ــزرگ مرح رو ب

.همین پشت سرمون انتهاي کوچه.چرخوند

درسته؟ن،هایطرفاهل تبریز و اون

چطور؟.اهل تبریزم،طورههمین

؛مـاکو بــود از اشریشــهرگ وبــزرگ بنـده هــم تـرك زبـان و   پـدر آخـه  

.تهرانناومدهم بعدها وتو تبریز بزرگ شد

ــتم    ــی گف ــیش وقت ــه پ ــد لحظ ــینچن ــه اول ــزچاپخان ــررومجه ــا دای م

تــوفیري هســتین،ایــن قضــایا مشــتاق و پیگیــردیــدمکــه ایــنبــا؛کــردیم

ز قـدمت صـنعت چـاپ جسـارتا کـم      و شـاید هـم ا  حـالتون نکـرد  ه بزیادي 

نایـب السـلطنه  میـرزا عبـاس کـنم تـا بدونیـد کـه     بنابراین عرض می.اطالع

چـاپ  ، سـربی چـاپ ورودده سـال بعـد از  . قـدم بـود  پـیش این خصوصدر

مایلید ادامه بدم؟؛)خنده اي محوي کرد(. رو هم به ایران آوردسنگی

. کنم؛ مایه مباهاتهتمنا می: گفتمترکرده ومو بشاشچهره

ــیش  : ادامــه داد ــود ســال پ ــزي میــرزا جعفــروي صــد و ن ــرو تبری راي ب

یـاد گرفـت و   از تبریـز تهـران هـم   ؛کـرد مسـکو  راهـی  صنعت چاپ زشآمو
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ش اهمشــهري؛بــودتهــراناعیــاناز کــه میــرزا صــالح شــیرازي دســتور ه بــ

ــ ــداهللامی ــرزا اس ــون ه را ب ــورهم ــهمنظ ــورگ روان ــن پترزب ــردس ــت . ک وق

راه و تـو تبریـز   آوردنـد شـون  دسـتگاه ماشـین چـاپ بـا خود    چنـد بازگشت

اولـین کتـابی کـه میـرزا اسـداهللا      سـال پـیش   پنجـاه و حدود صـد .نداختندا

زادالمعـاد  هـم  چنـد سـال بعـد    . بـود قـرآن کـریم   ندوچـاپ رسـ  ه تبریز بتو 

ــا چــاپ مشهورســتمجنــونلیلــی و کــه همــون ورمصــوراولــین کتــاب ب

.کردمنتشرسنگی

ش بــا وســائل و ابــزارآالتچاپخانــه همــون فرمــان محمــد شــاه ه بــهابعــد

ـ  تـو کـه  هـم کتـابی انتقال یافـت و اولـین  به تهران چـاپ رسـید  ه تهـران ب

.شاعر بوددیوان عبدالوهاب نشاط

ـ    عبـارتی شصـت و هفـت سـال پـیش اولـین سـري        ه یه عمر بعـد اونـا، ب

ــاي دســتگاه ــه ــک و ب ــران ه نیمــه اتوماتی ــا وارد ته ــان رو البرزه روز اون زم

ـ بـه کنـار  تعمیرات متعـدد و اساسـی یـا جـون سـختی ماشـینها       . کردند ه ، ب

مــنم؛کــار شــدبــود کــه صـرف ایــن هــادو نسـل از ما مــن مهــم عمــرنظـر 

هـا مجـال نـداد و    خواسـتم وارد ایـن گـود بشـم امـا فرسـودگی ماشـین       می

دسـت و پـا   کنـه و اینجـا رو  خودشـو خـالص  داشـت تـا  مرحوم ابـوي رو وا 

کـنن مثـل سـابق هـم نیسـت      االن حسـابی دارن کـار مـی   هـا چیچـاپ . کنه

. دنیا با بدبختی بیارنها رو از اون سرکه ماشین



دارالفنـون  مـی کـنم؛  تـون عـرض   هـا پرسـیدین خـدمت   اما از کتابفروش

بـود  ه نـ فکـر ایـن یادگـار ارزشـمند    ه کسی هـم بـ  کل از یادها رفت وه که ب

ــاد ــوازم و دوات فروشــی   . و نیفت ــاد و ل کــم کــم صــنف مــا هــم از ســکه افت

یکـی یکـی جمـع کردنـد و چنـد تـا       در هـر صـورت  .ها علـم شـدند  عکاسی

.رفتندباالتر نوباخی

چــه ؟کجــا مشــغولی؟ازکجــا میــايو؛از خــودت بگــمــرد جــوان خــوب 

؟کنیمی

ــوداز اطالعــات جــالبتون ممنــونم ــه جــاي .؛ مفیــد و مجمــل ب مــن از ی

راستشو بخـواین یـه مـدت نـزد یکـی از دوسـتام تـو معـدن کـار         ؛مادیگه می

و مـنم بعـد از مـدتی    عمرشـونو دادن بـه شـما    متاسـفانه ایشـون   . کـردم می

داسـتانش مفصـله سـرتونو    . بدون هیچ تعلـق خـاطري اونجـا رو تـرك کـردم     

.رمادرد نمی

طوره؟ردي؛ همینگمیاگه درست فهمیده باشم دنبال کارپس 

ســکوت کــرد و هــم پیرمــرد . منــداو خــاموش مهاي بســنده کــردبــه بلــه

نی آهسـته بـه پسـتو خزیـد و بـا چـاي و ظــرف       آبـا تـ  ورفـت فکـر فـرو  ه بـ 

. یمگرم صحبت شدباز نباتی برگشت و 

ـ   عنــوان محــل درآمــد ه قــدري نــاچیزه کــه بـ ه متاسـفانه درآمــد اینجــا ب

اي بــري کــاش دنبــال حرفــهاي.امشــرمندهشــه روش حســاب کــرد ونمــی
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ون همـه زحمـت و مشـقت تـو     مـی بینـی کـه ا   ؛فن داشـته باشـه  که فوت و

ــدن عمــال ــمع ــی از  .. .خــورهنمــیدردت ه ب ــارف آدرس یک ــی تع ــد از کل بع

کارگـاه تـه همـون کوچـه بـود امـا نـه        .کـرد مداد و راهیمنه ها را بهوچاپخ

.  اي که ازش صحبت شد معطل نکردم و رفتم تونهوچاپخاون 

* * *

تــا نتــون فرســتاد و ایــن نامــه رو دادمنــو آقــاي البــرز خــدمت...ســالم

.تون کنمتقدیم

ن ویـد ایشـ  یمصـاحبه بـا اسـتاد البـرز و تا    : دست نوشته را خونـد وگفـت  

ــدارم ،کافیــه ــراي کســی ن ــرام نشــونی منــزل.امــا االن جــاي خــالی ب ــو ب ت

تخصصــت نگفتــی . ات بشــه بهــره بــردبوقــت مقتضــی از تجربــهبنــویس تــا

کردي؟ کار مینهوچاپخچیه؟ کدوم 

کــویر زیــر خروارهــا ســنگ و اونــم تــوپوکــهســالها معــدن : مجــواب داد

تـرین کارهـا   واسـه همـین شـاق   .دیـده شـدم  کـردم و آب کارخاك حسابی

بـه همـه اینـا یـه     .رمنمـی و بمیـرمم از زیـرش در  میـاد برام سهل و آسـون  

ــد عمــر ــت کشــیدنم اضــافه کنی ــی اون؛غرب ــج و مشــقت ب ــت رن ــی وق معن

پـس اجـازه بدیـد یـه مـدت      .کـه تـن پـروري نکـردم    خالصـه ایـن  .شـه می

؛اگه از بابـت سـخت کوشـی و صـداقتم خیـالتون آسـوده شـد       .مشغول بشم

.و جبران کنمرمروت و جوانمردي امروزتون،حاضرم با کمترین مزد



ـ  ازرغم نیه ب بـا خـوي و رفتـاري تنـد و    افشـار ،کـارگر جدیـد  ه کارگـاه ب

ــار ــد  درشــت از گفت ــا لبخن ــنفس وي خوشــش آمــده و ب متــین و اعتمــاد ب

کـن کـه امـروز ســرحالم و   خـوب قبـول تـو بـردي بـرو شـکر      بسـیار : گفـت 

خــوب گــوشکــارت شــرط هــاموه امــا قبــل از شــروع بــرم؛دغدغــه اي نــدا

. نیاددبه درابعدتا وا بکنیم همین حاال ن تا سنگامونوک

انگشــتان دســت دیگــرش الزامــاتی چــون ه بــا فشــردن انگشــت اشــاره بــ

ــدم گســتاخی و  ــه  ... ضــمانت، انضــباط و ع ــرد ک ــه تقریرک را طــوري قاطعان

امـا سـینا مفـاد پیمـان را بعـد      . در ذهن مخاطب از همـان ابتـدا حـک شـود    

ــو ــمانت گ ــ  یض ــدگان ب ــخ ش ــو مس ــنیده و همچ ــره ه ی نش ــتان وي خی دس

.خود آمده بافشار لحظاتی گذشت و با صداي بلند . مانده بود

دونیـد افتخـار نیسـت    مـی .صحبت از ضـامن فکرمـو مشـغول کـرد    : گفت

اگــه درویشــی بگــه از مــال .رخ بکشــهه شــو بــی و نــداريیــکــه کســی دارا

قبــال کــار و دربــاالخره هرکــی؛راه گفتــهدنیــا بــی نیــازم، خودمــونیم بــی 

ه متحمـل میشـه تجمـالت هـم نخـواد حـداقل مایحتـاج زنـدگی        زحمتی ک

.راه کنهه شو که باید ب

ه؛ خواست جوابی داده و بحث را یکسره کنافشار

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

ازش وفـا یـاد گـرفتم    ؛که یادم داد حرص مـال دنیـا رو نـزنم و جمـع نکـنم     
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سـخا رو بـرام معنـی کـرد     ؛عهد مـی بنـدم جفـا نکـنم    که باهاش کسیه تا ب

کــه صــفا و تــا هــر آنچــه دارم راحــت و آســون ببخشــم و دســت آخــر ایــن

ــدم و آمــوختم هــر  ــا و ســخایش هــم ؛صــفا دارهیکــیکرنگــی از وي دی وف

ضــعف و سســتی از مردانگــی . مثــال ایــن رســم، رســم عیاریســتمیشــه بــی

کـنم کـه کسـی رو    عـرض مـی  دوره و با تموم احترامی کـه براتـون قـائلم   ه ب

.تونو گرفتم خجل و شرمسارموقتکه براي ضمانت ندارم و از این

صانعی صـاحب اصـلی و پـدر مطبعـه دار جـوان از همـان ابتـدا صـحبت         

ــاق آن ــیدو را از ات ــیبغل ــنیدم ــد؛ش ــران ســخنان  ب ــه رســید حی آنجــا ک

هــاي مقدمــه وارد بحــث شــان شــد و تمــام شــرطبــیوجویــاي کــار گشــته 

.سرش را ملغی و او را بخوش باش زدنی میهمان کردپ

* * *
. کنـد بـاره عـادات و خصـال آدمـی را دگرگـون مـی      یکه هم بتحول آن

ــیوه و ــد  ش ــهل باش ــه س ــک    ؛روش ک ــب ی ــز در قال ــودي را نی ــوهر وج ج

کـه سـینا پسـان فـردا پـس      دهـد امـا فکـر آن   مـی دگردیسی تغییر ماهیـت 

تکلــف، بــدان زنــدگی در آن کــویر بــیپــیچ و خــم و از رفــع تشــنگی ره پــر

. بایستی شکیبا باشیم،ا که نهخواهد شد یدچار

ــرداي آن      ــیده از ف ــرم چش ــرد و گ ــاله س ــنج س ــت و پ ــی بیس روز داه

وردست محمود صـحاف و بـاقی اوقـاتش هـم مخـتص بـه خـرده فرمایشـات         



کاغـــذ و مقـــواي چرخهـــاي ســـنگین تلنبـــار شـــده از. ســـایرین گشـــت

چینـی  او نیمچـه مهـارت یافتـه و پـاي میـز حـروف      کارگرانی که بـا آمـدن  

نرســیده . کــردحمــل مــیچاپخانــه ایســتاده بودنــد را از آن ســوي بــازار تــا 

تـر از آنهـا بـا چـاالکی کـار      تراشـیدند و او نیـز سـمج   مـی دیگري برایشکار

دم از تکـاپو  و یـک وش حـال جنـب و جـ   مـدام در ؛بـرد محوله را پـیش مـی  

کـار طاقـت   گشـت و تـأنی از پـی هـم سـپري مـی     روزهـا بـا   . شـد نمـی فارغ 

ــیش ازفرســایش مطــابق و ــاه ب ــم مــی گ ــرایش رق ســفارش . خــوردکــویر ب

گـاه بیگـاري کشـیدن از    گویـا تـا بـی   ؛بود یا که رسم آنجا حـال بمانـد  افشار

وي بــراي آزمــون چــابکی و اســتقامتش توصــیه شــده و او نیــز بفراســت در 

تا کی؟اما استکاریافت که شاید محکی درمی

گونــه آمــد و جــز شــرط اول دیگــر شــروط را آنیــک مــاه و انــدي بســر

ش سـبب سـاز مباشــرت   افتـوت و جـوانمردي  . بجـا آورد ؛کـه شایسـته بـود   

؛داشـت گشـت کـه دیگـران را بـه حیـرت وا مـی      مـی و ارتکاب اعمال نیکـی 

. کردندرا کمرنگ و مضمحل میاما حاسدان آن

دفتـر فـرا خوانـده شـد تـا      ه بـ ،نغروب جمعه شبی بعد از رفـتن کـارگرا  

رذلــی و تنــگ چشــمی دردار نیــزدخــل؛اولــین دســتمزدش را دشــت کنــد

ــه ُ  ــی از گردن ــران نداشــتدســت کم ــمرد ؛ب ــه ش ــاچیزي ک ــه ن ــذا از وج ؛  ل

. تا که حرفی نزند.باجی را از وي ستاند و بیمش داد
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ـ      دستمزد باج زده حـدي بـود کـه    ه ام پـس از پرداخـت کرایـه زیـر پلـه ب

کـارکرده دسـت و   تونستم باهاش مقـداري خواربـار و یـه چـراغ محقـر     فقط 

ــا ــنمپ ــزان . ک ــی فصــل خ ــود و م ــان ب ــه پای ــد امســال زمســتون  رو ب گفتن

ـ  . تو راههسختی  م و شـد مـی رسـیدم بیهـوش  ام مـی سـیاه خانـه  ه شبها تـا ب

دیگـه نـاي   شـد مـی کـردم امـا صـبح کـه     کـار رو حـس نمـی   درد حاصل از

. بدنم خرد و خمیر بودبلند شدن رو نداشتم تموم

رو بــه مــن دیگــران و جــور  ه بــافشــاردلیــل ایــن همــه اغمــاض    

ــی ــدمنم ــا. فهمی ــود ذره ب ــن وج ــی ای ــس نم ــا پ ــ اي پ ــیدم و ب ــم ه کش رغ

ــم  ــیم ه ــاهر ناخوش ــظ ظ ــان حف ــیچن ــردمم ــ. ک ــاگردي و  ه ب ــطه ش واس

گرفتـه تـا   تـه بنـدي، شـیرازه و صـحافی    ن ازوشـ وردستی بـراي تـک تـک   

فــرا گرفتــه و غفلــت روم واي از هرکــدچینــی شــمهگیــري و حــروفغلــط

ــی ــردمنم ــن و   ؛ ک ــار ای ــی ک ــدن پ ــدنها و روان ش ــه  اون دوی ــان ادام همچن

ــت ــتاز. داش ــزي نمازمس ــتن در ون چی ــده و زیس ــور ن ــرداب نم ــا ورس ب

خــوردن پیــاپی ســیب   . کــردمتجربــه مــی کماکــان حــداقل معیشــت  

ه بــهدیگــ؛پختنـد هــاي ســیخ شـده کــه روي چــراغ کـم ســویم مــی  زمینـی 

زمـان دل جمـال رو بیشـتر از بقیـه نسـبت      گـذر .مـد اوام خـوش نمـی  ذائقه

ـ     به من ؛اصـرارش همسـفره شـدیم   ه نرمترکرد و بعـد یکـی دو بـار مؤاکلـه ب

خــوردیم امــا موقــع یکســان مــیوش راآب بزبــاش رو زیــاد کــرده و تریــت



ــه   ــده ک ــت کوبی ــیگوش ــدم ــ ش ــا ب ــارف و   ه ب ــردن و تع ــحبت ک ــد ص عم

اوضـاع زنـدگی او   .کـردم هـامو داشـتم و رعایـت مـی    لقمـه خوري حساب کم

کـار و تجربـه قابـل مقایسـه بـا مـن نبـود        و چه از منظـر هخانوادچه از نظر

رنگـی بیشـتري  بـه صـمیمیت و یـک   ن منجـر ومـ کـنش ورفتاراما تشابه در

.گردیدمی

جـایگزینش شـدم و  ، عمـال سال بعـد بـا رفـتن آقـا محمـود صـحاف      یک

ـ     کاسـت هـر  بی کم و وکـار بسـتم و فـوت آخرشـ    ه چـه فـرا گرفتـه بـودم ب

ـ      افشـار دسـت پـدر فرتـوت    ه چنان زدم که کتب خطـی نفیسـی کـه فقـط ب

یا بهتر بگـم نظـارت وي و نـیم دوجـین کـارگر دور و بـرش راسـت و ریـس         

صـحافی کـاري بـود گروهـی کـه بیشـتر      کـار . ه شـد سپردبه مننیز شدمی

و وردسـتی  کـارگر ،محمـود فـت امـا مـن مثـل آقـا      گربا دسـت صـورت مـی   

هــا رو و تــا شـده ردمکـ مــیتـا راچــاپ شـده فرمهـاي ی یبـه تنهــا . نداشـتم 

ه بــبــارجـا داده و ایــن بعــد تغییــر.مچیــدروي میـز بزرگــی کنــار هــم مـی  

فـرم برداشـته   همجموعـه یـ  هـر ازوکردمـ مـی جمـع وترتیب شماره فرمها ر

گفـتن  رفتـه و مـی  درکـار خودشـون از زیـر ایـن   . ادمدو کنار هم قـرار مـی  

چـرا کـه   ،چاپـه تـرین مرحلـه کـار   بـدنی ایـن مرحلـه مشـکل    از لحاظ کار

و تـو  مچیـد مـی ترتیـب  بـه  روکارهـا وقتـی  .شـت تحـرك زیـادي دا  ه نیاز ب

ه و نوبـت بـ  شـد مرحلـه دوخـت شـروع مـی    دادم مـی هاي منظم قـرار دسته
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ایـن قـبال ) دو خـط وسـط و دو خـط بغـل    ،چهـار خـط  (رسـید  میزنیخط

زنی یــا جلــدســپس وقــت . یــمدادمــینفــره انجــامبــا آقــا محمــود دو و کـار 

قـرار ؛زدنچسـب  ، جلـد کـردن  تـا رسـید  مـی پوشش بیرونـی کتـاب   همون

اســکول کشــیدن پشــت کتــاب بــراي خــارج شــدن  و جلــددادن کتــاب در

ـ  . هواي پشت جلد کـه  بـه مـن  امـا  ؛داشـت چهـار نفـر  ه مرحله اي که نیـاز ب

اجــازه داشــت تــا کمکــم فقــط پــادوي شیپســی کــار؛رســید آســمون تپیــد

.رفتهدرکارگري شل و ول و زوار. بکنه

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

آخـرین مرحلـه   نهـایی بـرش .شـد مـی سفارشـی  هـا کارمن اون روزها تموم 

بایســتی را برشــهاي الزم ؛دنشــدمــیجلــد شــده خشــک يکتابهــاتــا ؛بــود

ـ     ییقصد داشتم تـا توانـا  .زدممی روزقاعـده یـک  ه هـامو نشـون بـدم ولـی ب

ـ   وبـا تک افشـار . مشـد مـی روزي پیرترکار، انگار منزلـه  ه نـدن سرپشـمالوش ب

زبــونش و احســنت پشــت احســنت از ســرکــردمــییــد کــارام تشــویقم یتا

بـدین ترتیـب   .گفـت ام نـزد بقیـه سـخن مـی    سـلیقه افتـاد و از دقـت و  نمی

صـحه  اوننیـز بـر  مو هـم کـردار  هـم نظـر  . شـد کمتـر مـی  هام ید مرارتشا

کــاله چــون اغلــب ســرم بــی. هرحــال حســی خــوبی داشــتمدر؛ذاشــتمــی

ــی ــم  م ــم ک ــد ک ــ  مون ــد ی ــاب شــده و بع ــدري اهــل حســاب و کت ســال ه ق

. مدماورو مقرماجراي دخل دار



ــراســر ــرج ف ــل توجــه شــده و دســتمزدم انصــافاحقــوق و؛رســیدب قاب

ـ   ویـژه ه بـ ضایت صاحبکارم ر اسـتخدام پـادوي تـازه نفـس     ه پـدرش منجـر ب

ـ . گردید و کارم رسـمیت یافـت   هـاي همسـوم نیـز عمـل کـردم و      توصـیه ه ب

وبـار جـدي نگرفتـه و مـزدم ر    ایـن ورهـاي دخـل دار  شاخ و شونه کشـیدن 

ــدر  ــنگش ب ــال از چ ــام و کم ــت . آوردمتم ــور آن وق ــردابه نم ــا از س ــود ت ب

محلتــی بهتــر اتــاق جمــال دربعــد کلــی گشــتن بــا وســاطت پــدر؛بگریــزم

کــه یاجــاره نمــودم و بــا چنــد تونی پیرزنــی روکوچــک و نقلــی زیــر شــیرو

ــتم    ــرده و آراس ــا رو پرک ــروف اونج ــرف و ظ ــتی و ظ ــیم و پش ــون . گل از هم

. پیچیدتوششب اول مطبخم تو زاویه اتاق براه شد و بوي غذا 

منتهــا یکــی از بطــن مــادر؛اهاننــدشــکوهیدن و جــاه یــافتن را همــه خو

صـــاحب . میانســـالی و آن دیگـــري شـــاید کـــه هرگـــزدارد و دیگـــري در

اقبالسـت و هـر  ه داري گویـا بـ  مکنت و منزلت یا بـه تعبیـري روشـنتر دنیـا    

تــک ه وقــتش خــواهی نخــواهی بــه قدرکــه خواهــد تــوانگرت کــرده و بــآن

.بگذریم،اشارتی سرنگون

***
ســینا پــس از ســالها عزلــت و گوشــه نشــینی ا آنجــا پــیش رفتــیم کــه تــ

توصــیه البــرز ه بــ. آنهــم میــان بــالزده هــا، خیــري ندیــده و بــه تهــران آمــد

ــامی ــ ن ــماجت خــود ک ــادوي و س ــه ارگر و پ ــ چاپخان ــه ب ــع ه اي شــد ک طب
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ــا ؛نداشــتن ضــامن خــرده فرمایشــات هــرکس و ناکســی را مــی شــنید   گوی

و ریــز رحمتــی از بزنگــاه مــچ او را گرفتــه همــه مترصــد آن بودنــد کــه ســر

. طلب کنندسفره خان ستمگر

ـ   آنچـه کـه   ؛کـار سـختی نبـود   ذات و اندیشـه نیـک کـردار   ه پی بـردن ب

هـا  بعضـی کـرد و بـا بیـان طـرز زنـدگی وي اشـک       قلب دوسـتش خطـور  ه ب

،آقـا محمـود، پیرمـرد صـحاف    زمـانی دگـر بگذشـت و   . جاري کـرد را بعدها 

ــ ــراهم گشــت غنیمــت فرصــتی کــه . جــوانتري داد و برفــته جــایش را ب ف

ــد و دور . بشــمرد و خــودي نشــان داد  ــز بســر آم دوران ســردابه نشــینی نی

. نصیبش شداتاقی جمع و جورجاجاتر از آن

ــی  ــی م ــی درپ ــالها پ ــی.گذشــتنس ــه دخــل خیل ــا از جمل ــر ه دار و دیگ

ــر    ــان دیگ ــه و جایش ــازان رفت ــرب ب ــدان و س ــیرازه بن ــبان، ش ــان حاس کس

آن دو نیـز اسـتاد گشـته و    . گونـه بـود  سرشـت روزگـار ایـن   ؛بنشسته بودند

ناخوشـش زمـام   کـوچ کـرده و پـدر   افشـار غیـاب  اولی و برتـر از دیگـران در  ُ

پـی مماشـات بـا یکـدیگر بـی هـیچ رنجـی آنجـا         دررا بدست داشتند وامور

چگــونگی وقتــی صــحبت از.چرخاندنــدرونــق قبــل و بهتــر از آن مــیه را بــ

شـد پیرمـرد   هزینـه و اسـتفاده از امکانـات جدیـد مـی     کنترل سود، سرمایه، 

ویـژه ه بـ هـاي مباشـرانش   جـواب تلگـراف  گذاشـت و او نیـز در  میبه پسر وا

ـ  . کـرد باز می، سینا از سر سـنتی  چاپخانـه  وقـتش صـاحبان غائـب، از    ه امـا ب



منفعـت بـراي تحصـیل   شـان انتظـار داشـتند تـا     تکامل نیافتـه و فرسوده ي 

. پردازنده آوران برقابت با نوه بجذب سفارشات بیشترو 

ــ هــدف اکثــر ــد ماشــین آالت مــدرن و ب ــا خری ــا ب ــه رقب ســرعت ه روز ب

ـ   و بـا  شـد مـی یینها مشـتریان و ایجـاد رابطـه بـا عوامـل      ه اعطـاي اعتبـار ب

ـ   ؛کـرد میاهمیت پیدا دهندهسفارش بیشـتر سـب سـود   که بـدین ترتیـب ب

. گشتمیحادترسرعت ه ها برقابتو نزدیکترها هزینهتقلیل و

ــدمت      ــاکران و خ ــا ربــع چ ــیه ب ــاغ اقدس ــارت و ب ــزاران بــاقی،  عم گ

بسـاط  داشـت  اعتنـا  بـی امـا پـائیز  . کـرد شکوه و مجلل جلوه مـی همچنان با

ـ  . چیـد پژمردگی می کـار ناشـی   راهـی فرزنـدان، کسـادي کسـب و    ه چشـم ب

ــ افشــاراز اهمــال و خساســت  ه و مفارقــت ناخواســته خویشــان و بســتگان ب

ــر   ج ــاي دیگ ــه ه ــه و چ ــایند و چ ــار ناخوش ــت گفت ــوري  ه ــالت و رنج کس

گویـا وقـت خـزان صـانعی هـم سـر      .کـرد تـر مـی  محتضر بـدخلق را وخـیم  

ــررســش زرســیده و داد ــاروآن گی ــان عی ــیکس  دار هم ســردابه نشــین ب

.آن سالها بود

؛گفــتکـرد و ناســزا مـی  کــه بـدعنقی مــی پیرمـرد بــا ایـن  آخـراي عمــر 

اســتثناي دو همســر مطلقــه زنــده ه بــطمــاع اشفــک و فامیــل و بســتگان

ـ ؛زدنو بـرش پرسـه مـی   از رو نرفتـه و دور ) همسر اول فوت کـرده بـود  ( ه ب

.دزد و بند بودنریز تو فکراومدن و یکاي گرد هم میهر بهانه
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بلکــه از پــس فشــار و رفتــار وقیحانــه فرزنــدانش پــس از  ؛دمــدمی نبــود

ـ       تعـویض  چند بار جهـت وخامـت   ه وصـیت نـزد وکیـل خـود، آخـرین بـار ب

حال و تعلـل فرزنـدان و عـدم حضورشـان بـا نهایـت درمانـدگی چنـد خـط          

. الك و مهرکنگالیه کرد و گفت بی زحمت مرقوم ومن نزد 

ــن  ــا ای ــه  ب ــیظ و کین ــه غ ــتک ــود  ؛اي نداش ــم نب ــی ه ــه از . راض آنچ

:هایش بیاد دارمشکوه

حکم کند همه محکومندبنام آنکه اگر

.همـه را دیـدم اال شـما   . از آمـدن دریـغ کردیـد   ؛راهتـان مانـدم  ه چشم ب

کمبــود و رنــج پرســم کــه آیــا از مــیام،نفــس کشــیدن خســتهکــه از حــال

سـخت کوشـی برخـود    یم که پـس از سـالیان سـال بـا     هامهريامکانات و بی

ـ      ه آن بعد بم و زکردهموار ؛یـک آمدیـد  ه وقـت نـاز و نعمـت شـماها یـک ب

ــن   ــد؟ م ــع بودی ــه   مطل ــاه طلبان ــتبدانه و ج ــار مس ــوم رفت ــدرمرح از را مپ

ـ   رعـب انگیـز   یمحیطبا کودکی  اي از وحشـت  سـایه ؛یـاد دارم ه هنـوز هـم ب

؟ یاد داریده از من چه بر؟شما چطو. نگشتدور من زاهرگز که 

* * *

بـاز مقـیم پـراگ، مهـین از زن دوم     دیـر دختر بـزرگ بیـوه بـود و از   آذر

چشـمش هـم از سـوم زنـی هـم     نـور افشـار با شوي دومش پاریس نشـین و  



ــچنــان عــزب مســکون در واقــع چــون آوارگــان خــوار و مقهــور  ه مــونیخ ب

.نداشتندهیچ حسی براي دیدار با پدر

دره و بـ شـبی سـرد امـا بـا چشـمان بـاز      او نیـز چـون زبردسـت در   عمر

چیـزي  . سـوگ و مـاتمش نیـز لطفـی نداشـت     . ن یافـت غریبانه پایـا ؛دوخته

.و مهین خود را رساندندافشاربود کهبه چهلم مرحوم نمانده

ــال   ... ــو و جم ــات ت ــه از زحم ــیگن؛ســینا جــان هم ــران م ــدوارم جب امی

ــع اینکــه نتونســتم از؛کــنم ــه موق ــام ب و کارهــا رو ریخــتم رو ســر شــما  بی

ــرمنده ام ــه  آره . ش ــیمونم آخ ــی پش ــامخیل ــور آق ــو یج ــت  من ــه دوس دیگ

...دونی که؛ میداشت

ی آذر یمهـرداد پسـردا  . وصیت نامـه هفتـه اي بعـد از چلهـم قرائـت شـد      

هـاي اقدسـیه و آبعلـی نیمـی از     انضـمام زمـین  ه ري بـ حضـ با وکالـت نامـه م  

مهــین نیــز متناســب و . مســکوکات و جــواهرات موجــود را صــاحب گشــت 

هــاي عمــارت.تملــک کــردرا نــاتنی همــان مقــدارفراخــور بــا ســهم خــواهر

هــاي بــازار دماونــد، تیمچــههــاي آبعلــی و، البــاقی زمــیندارآبــاداقدســیه و 

چینی فروشـان، موجـودي حسـابهاي متعـدد، کلیـه اشـیا و لـوازم منقـول و         

.دشهم سهم دردانه چاپخانه شش دونگ 

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

ـ    آقـایون خـوب مـی   : گفـت کرده وهمه کارگران را جمع ه دونـن کـه اینجـا ب
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سـیناخان و  ویـژه ه بـ هـا بـرغم زحمـات شـماها     واسطه اسـتهالك دسـتگاه  

راستشـو بخـواین از ایـن    ؛میـده آقا جمـال متاسـفانه چنـد سـاله کـه ضـرر      

از طرفــی مثــل ؛کنــهام مــیدل بریــدم و یــاد اون قــدیما افســردهدیگــه کــار

خیلــی دوســت داشــتم بــه همــین  خالصــه .ســابق هــم کــه اینجــا نیســتم 

ین امــا تنهــا مشــتري شــدنمــیکــردم و شــماها بیکــار مــیصــورت واگــذار

ـ  نقـد اینجـا مـی   ه دست ب اینکـه  خالصـه بـا  ؛کوبـه و پاسـاژ بسـازه   ه خـواد ب

...واقع شرمسارمه جا میدم اما به تونو یه حق و حقوق هم

گی هـاي چـاپ، بگـو مگـوي همیشـ     خرابی چندین و چنـد سـاله ماشـین   

خریــد و تعــویض، عنــوان مباشــر بــا صــاحبان آنجــا ســره ســینا و جمــال بــ

پـا  نـو ویـژه هبـ هـاي قـدیمی متحـول شـده     چاپخانهرقابت با ی دریعدم توانا

و پراکنــدگی مشــتریان و جــذب آنهــا توســط همــان رقبــا، هشــدار نــاگوار و

در اصـل خبـرش سـوخته    ؛را بـی اهمیـت جلـوه داد   افشـار  اي تکان دهنـده 

اعتنـا و  لـذا بـی  ؛زدنـد مـی آنها از مـدتها قبـل تعطیلـی آنجـا را حـدس     . بود

ــد   ــتقبال کردن ــا اس ــرك آنج ــویه حســاب و ت ــادي از تس ــافی . ع دوري و تج

ـ   تمـام شـد   ضـررش  ه سینا از قضایاي اخیر شاید بـ  جـاي  ه چـون کـارگران ب

برداشـته و  د ادوات و لـوازم را بـه پـائین تـرین قیمـت     شـدن وجه نقـد مایـل   

عایـدي  . بـاقی بماننـد  ،هـاي کـوچکتر چـاپچی   کارگـاه سه نفره بـا ایجـاد  دو

ــتگاه   ــا دس ــر ب ــد کمت ــاي زوارو درآم ــاري و از دره ــه بیک ــه را ب ــفر رفت ص



حـراج و واگـذاري آنجـا گذشـت و     مـدتی از .دادنـد شروع کردن ترجیح مـی 

ـ      ه ب وجـه نقـد سـرخان   ه سبب فروش دیگـر ملکهـا و تبـدیل کلیـه مـاترك ب

. دادن حق و حقوق سینا غافل ماندزاده حسابی شلوغ شد و از

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

ناسپاســی نبــود ثمــري هــم جــز تــامین معــاش و ذشــت و اگــرگمــیســال

هـا گویـا   دو زدنهمـه سـگ  مهابـا آن بـی . حداقل معیشـت بـرایش نداشـت   

ينحـوه ی از یگـو هـاي اجمـالی و نارسـا   اشـاره بـا  خبـرچین . هـیچ بـود  که

نکشــد امــا ال وزیــر عالمــت ســوي را شخصــیتخواســت تــا او مــیزنــدگی

چطور؟منسخناعتبار و ارزش

اي زاویــه ازهبــراي خواننــدهــدف اصــلیتــا مبــودویزي اپــی دســتپــس 

ــر ــردد برت ــدا گ ــوس و هوی ــکه. محس ــن روي س ــب ازای ــدام لبال ــدوه و م ان

میــان ســیناها تفــاوت ، درديهــمردنش شــاید از روي پنهــان کــو افســوس

آن یکــییکــی پــایش زمــین و . بــودزمــین تــا آســمان ها تــا ابــد ازافشــارو 

،هـایش کـردن تمـام ناهنجـاري   ریـز انتظـار کـه سخن کوتـاه ایـن  . نشینباال

ــاي آن دیگــري و ســایر ان وهــاي ایــن خــهجریمــو هــااربابازبیگــاري بالی

وقــتش فــرق و توفیرهــا همــه از ه بــلیــک ؛داشــتنبایســتی وي را روزگــار

هــایش را بــه عصــیان وا داشــته و دردهــا و شــعف    نیــز را مــنجملــه 

.خواهم گفتفریادزنان
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ــ اونــو همیشــه شــک نداشــتم بــا ایــن حــال هــوش و ذکــاوت خــودمه ب

رو نداشـتم  حـال و حوصـله درگیـري بـا امثـال اونـا      ؛کـردم مـی عادي فرض

اخـراج دسـته   نمـاي  دور. و خـورده بـودم  بار چوب قهرمـان بـازي ر  ه چون ی

یجـورایی شـون  ه مـی اومـد امـا دیـدم همـ     فاجعـه  نظـر  ه بـ کارگرانجمعی

. کاله موندشونو گرفتند و فقط سرمن بیحق و حقوق

نـاظر مـالی هـم بـود     ،داخلـی عنـوان مـدیر  جمال قبل از قضایا عالوه بـر 

ــا حضـــور داشـــت و بنـــابراین از اول مـــاجراي تســـویه حســـاب بچـــه  هـ

. موندیادش می؛خواستممیندرغازي که من بابت پایان کارش

هــاي جــاري یــه مجــرد هزینــه. کالفــه بــودم امــا نــه بــه خــاطر مادیــات

ــدر  ــه چق ــیمگ ــدم ــر   ش ــش ب ــونم از پس ــه نت ــامک ــه  . بی ــتش دیگ راس

یـاد وقـایع تلـخ قبـل از    . شـروع کـنم  تونستم براي چندمین بار از صـفر نمی

سـرم گـرم ناخوشـی    . کـرد بـدجوري کالفـه مـی   ن اوکویر و بعـد کویر، خود

بـا ایـن  .کـه هـیچکس و نداشـت   نـا افتـاده شـده بـود    پیرزن صـاحبخونه از 

رســیدن مــنم دوســت داشــتم یــه کــاراي  کــه زنهــاي همســایه بهــش مــی 

ــنم ــونش . بک ــه دوا و درم ــه   رو ب ــد ی ــتیم بع ــاش نذاش ــرفتم و تنه ــده گ عه

ـ      ؛مدت حالش روبراه شد ؛راغم نیومـد سـ ه تو ایـن مـدت حتـی جمـال هـم ب

انصـافی تـا ایـن    گشـت و اوضـاعش جـور نبـود امـا نـا      شاید دنبـال کـار مـی   

؟حدکه همسایه باشیم و یه تک پا دیدنم نیاد



ي از خبــربــیبعــد دو مــاه ! و غضــب مــن خبــري نداشــتکســی از قهــر

ــت دور ــاي  اون جماع ــی از کارگره ــل یک ــه و و دغ ــابون  چاپخان ــو خی رو ت

ــدم ــوي ر ؛دی ــد و جل ــی ذوق زده ش ــ  کل ــرد ب ــروع ک ــیقش ش ــف و ه ف تعری

ـ   بیبعد . منتمجید از تـک تـک بچـه هـا،     دادن آمـار ه مقدمه شـروع کـرد ب

رو دزدیـد تـا ایـن    خـوب قـاپ آقـا   : به جمال که رسید مکثـی کـرد و گفـت   

هـاي ریـز و درشـت    تـو تمـوم معاملـه   .رفـتن بـا هـم بـودن    جا مـی اواخر هر

آقـا کـه   . کـرد ریـس مـی  ملک و امـالك حضـور داشـت و کاراشـو راسـت و     

ـ  ؛رفت هـا یـه مغـازه واسـش     عمـل اومـد کـه تـو یکـی از تیمچـه      ه کاشـف ب

. شم پرکردهو چپگذاشته 

ســینا خــان بعــد از : بــا دلخــوري ادامـه داد . وضـع اون کجــا و ماهــا کجـا  

ــیدین   ــون کش ــه براش ــی ک ــه زحمت ــت   ؛اون هم ــیم غنیم ــع تقس ــرا موق چ

خطــاب بــه شــاراف...مغــازه حــق شــما بــود نــه امثــال جمــال ؟ غیبتــون زد

ــود  ــه ب ــال گفت ــرر: جم ــلحت و   ض ــدي و از رو مص ــه عم ــردن چاپخون ده ک

نـه کـارم نـزد چنـد تـا      و گـر کـردم عمـل مـی  طورباید ایندوراندیشی بود 

. مثل تو و بدتر از تو گیر بود و حاال حاالها خالصی نداشتم

ایـن  خونسرد بـودم و هـیچ موقـع تحـت تـاثیر احساسـات حـب و بغـض         

خـوردم حـالمو از   ضـربه شـدیدي کـه از جمـال    امـا  گـرفتم  قرار نمـی و اون 

: وقـت خـداحافظی بـه نیمـا گفـتم     .رفیق بـازي بـود بهـم زد   رفیق ویچهر
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اي از ، حقـوق دو سـه مـاه آخـرم هـم شـاید گوشـه       هاشکال نداره البد حقمـ 

یعنـی حتـی حـق و    : پریـد تـو حرفمـو گفـت    . و جمال رو دوا کنهافشاردرد 

تونو هم نگرفتین؟ حقوق

شـنیدم کـه بـد    معطل نکردم و راه افتـادم حـین دور شـدن صداشـو مـی     

.کردراه نثارشون میو بی

دوست داشـتم بکـنم و بـرم امـا نمـی دونسـتم کجـا، همـه جـا حتـی از          

روبـرو  فکـر . بیـزار بـودم  ،ي کویري که زبردست به آنجـا پنـاه بـرد هـم    زاویه

دلتنگـی خـرت و  بـراي همـین بـا یـه دنیـا     ؛دادشدن بـا جمـال عـذابم مـی    

بـراي همیشـه از   سـر و صـدا   بـی امو جمـع کـردم و دو سـه روز بعـد     هپرت

.اون محل رفتم تا مبادا چشمم به چشمش بیفته

ــت و     ــم ســخت گذش ــازم به ــدري ب ــالهاي درب ــه س ــل هم زمســتون مث

ــذابم داد  ــتر ع ــینی بیش ــه نش ــرز   .خون ــاي الب ــاد آق ــردن ی ــه درد دل ک واس

امـا چـون تـو یکـی دو سـال اخیـر نتونسـته        رفـت  ضعف میو دلم افتادم می

ــت مــی  ــرم خجال ــدش ب ــودم دیدن ــو . کــردمدل مــیکشــیدم و مــدام دلب ت

ــنف      ــم ص ــالم ه ــابون ظهیراالس ــوش خی ــول و ح ــالها ح ــون س ــاي یهم ه

خریـد و فـروش مـواد اولیـه مشـغول      ه اي بـ هم جمع شـده عـده  قدیمی دور

رونـق گرفتـه  و بارشـون  رکـا ؛کـردن و بقیه هم کـار چـاپی و انتشـاراتی مـی    

. دیگه شانسمو امتحان کنمداشت تا یه باروسوسه ورم. و سکه بود



انتشارات بزرگـی رو نشـون کـردم و تـو همـون جلسـه اول بـا ایـن فـرق          

بـوده؛ و تخصـص چنـد سـاله ام همـین    بـار از معـدن نیومـده و کـار    که این

خــدمتیم ســابقه و ســنوات ه اي بــاشــارهبـا چنــد تــا ســوال و جــواب و تــک 

کـاري کـه از   . عنـوان ویراسـتار امـا آزمایشـی جـذب شـدم      ه برو برگرد بـ بی

از یــه دفتــر نقلــی و یــه دســتگاه ماشــین . دادممــدتها قبــل بایــد انجــام مــی

ــر ــه روش     تحری ــر مدیرک ــالی از دفت ــب ارس ــا مطل ــی دو ت ــا روزي یک ــو ب ن

سـرعت و دقـت،   .شـروع کـردم  ... چاپ بعـد از اظهـار نظـر ادیتـور    : نوشتمی

ــانبر و دور اهر ــاي می ــر  ه ــدیمی س ــدهاي ق ــود  زدن مت ــارم ب ــه ک از . لوح

کـردم و همیشـه سـعی داشـتم از     مـی به مطالـب ارائـه شـده پرهیـز     آسیب 

. هـا کـه خیلـی راضـی بـودن     مشـتري . بهتـري اسـتفاده کـنم   يهاجایگزین

جلــب اعتمادشــون . آوردنامــا رئــیس و روســا از رو زرنگــی صداشــو در نمــی

اون کلنجــارمســئول و بزرگتــر از دائــم بــا مــدیر  مــدتی وقــت بــرد و   

هـاي بزرگتـري رو دسـت گـرفتم و چنـد      طـولی نکشـید تـا پـروژه    . رفتممی

شـون هـردم تـو کـام     از ایـن رو زبـون  .از نقـاط کورشـونو رفـع کـردم    هم تا 

ــدگفــتن کــه چرخیــد و صــراحتا مــیمبارکشــون مــی کــارم رضــایت از رون

راسـتش اون ؛گـروه رو بهـم دادن  پیشـنهاد هـدایت یـه   چند ماه بعـد  . رندا

ــا  ــوقت ــان ه ب ــینزب ــ تســلط الت ــن رو ب ــادي نداشــتم از ای ــا ه زی ــاري ب همک

.دادممترجمی توانا و مطیع تن در
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ـ   گرفـت و  مـی سـرعت مـورد اسـتقبال قـرار    ه اکثر الگوهاي پیشـنهادیم ب

ـ     اوقـاتی هـم   .گشـت گـروهم افـزون مـی   ه با بودجه خـاص و نفراتـی مبـرز ب

حـال مطالـب، مقـاالت و    رهـ بـه . کردنـد مقاومـت مـی  روي هـام جلوي تند

ــده  ــرایش ش ــب وی ــا    کت ــارات را ب ــر انتش ــنهاد دیگ ــرده و پیش ــم درک ام اس

ــی ــردمتواضــع رد م ــی در. ک ــالش ب ــایه ت ــر و  س ــروه، ســرعت تغیی ــه گ وقف

روز اصالح محتوا آنهـم بـا رضـایت بـاالي مشـتري گـاه از پانصـد صـفحه در        

.حد نصابسرعتی باالتر از.رفتهم فراتر می

ـ    جـا و معـروف بـین    اونویراسـتار  سـر نیومـده سـر   ه بدین ترتیـب سـال ب

. گذر بودندروزها و ماهها پی درپی در. انتشارات مهم تهران شدم

اعضــاي واحــد پژوهشــی تحــت نظــرم بــه ده نفــر رســیده و هماهنــگ و  

کتـب فنـی دانشـگاهی گرفتـه     از.کردنـد پیـاده مـی  موایـده هـا  ارچـه پک ی

...اي بزرگانی چوني چند صد صفحههاتا رمان

آرامـش سـپري  اي دردغدغـه قیـاس بـا گذشـته فـارغ از هـر     روزگارم در

کـه از  بـا ایـن  . روي خـوش زنـدگی بـا مـن بـود     و گوش شیطان کـر شدمی

؛فتـادم ام مـی اهمسـایگان جهنمـی  تـا یـاد   گـاه  گـاه بـی  امـا  بیـزارم  گفتنش 

. تکاپو بودندمدام درکولیانی که . رفتمن میوسراسیمه سراغش

خــود را تکنیکــالو حســاب شــدهخســتگی ناپــذیر و کوشــشبــا تــالش

ــ ــااله ب ــوان ب ــانده و  ت ــدیریت رس ــندش یی از ســطح م ــاد ناخرس مشــغله زی



از روي ســـکهآنن از دیـــدوحشـــتامـــا محافظـــه کـــاري و کـــردنمـــی

ــین     ــر باالنش ــی از اوام ــته و بعض ــابقش کاس ــماجت س ــاري  س ــا را از ناچ ه

کـه تحقیـر  و اصـالح نوشـته کسـانی   سانسـور کرد؛ اوامري چـون  اطاعت می

. دادوضعیتی که به شدت آزارش می. ندشدمی

* * *
هسـتم  امیـد  : عصر تـو دفتـرم بـودم کـه پسـر جـوانی وارد شـد و گفـت        

ـ    . نوه دختري آقـاي البـرز   بـزرگم  مراسـم چهلـم پـدر   ه خـدمت رسـیدم تـا ب

.ماندگذاشت و منتظرمیزبالفاصله کارتی روي .تون بکنمدعوت

از چنـد و چـون فـوت اسـتاد جویـا شـدم و از       .شـد نمـی ماتم برده و باور

ــاري و ــدان دچارگردیــده بــود مطلــع شــدم      گرفت ؛رنجــی کــه ســالها ب

یافتـه و از قسـمت   وهـاي او مسـیر صـحیح زنـدگیم    اي که بـه توصـیه  داننده

کـه از وي غفلـت کـرده    شـد مـی هشـت سـالی   .و بهره خود رضـایت داشـتم  

هنــوز اولــین برخــورد و صــحبت از تاریخچــه چــاپ و      . بــودمبیخبــرو 

افشــارکــه خطــاب بــه ايحتــی مــتن توصــیهاشــتم؛یــاد ده بــرو انــدرزش 

اگــر میســور اســت ،دوســتان ارجمنــد بنــده اســت حامــل نامــه از؛نوشــت

...یدیمساعدت فرما

ـ  دم .کـردیم مراسـم چهلـم وي شـرکت   اتفـاق جمعـی از همکـاران در   ه ب

بـه  موبـد اي بـا ایمـا و اشـاره مـدیرم     بچـه مسجد ایستاده بودم کـه پسـر  در
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بعـد از ؛ لطفـا خـانم البـرز سـالم رسـانده و گفتنـد     : نزدیک شـد و گفـت  من

.مراسم بمانید

اطالعـی کـرد و   رفـتم و جریـان رو پرسـیدم اظهـار بـی     موبـد نی نـزد  ابا ت

محمـودي  آقـاي  پسـره پرسـید   .کجـا بـدونم  مـن از : با حـالی آشـفته گفـت   

ــه؟ ــرز کی ــانم الب ــون دارنخ ــی   .کارش ــد م ــونت دادم الب ــنم نش ــوام دخ

.  هبهت بدپیشنهاد کار

دوسـتی مـن بـا مرحـوم بـه اینجاهـا خـتم        اوال : گفـتم سري تکان دادم و

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

تشــویش و ،ســوگواري چــراگــی میــون تــو راســت میگــی؛ اون وقــت نمــی 

. موردهنگرانی شما بی

. آشوب گشتبه واقع دلم اما دو سکوت کردیم هر

ــان     ــانم می ــا خ ــرك ب ــد پس ــه ش ــوت ک ــر خل ــالی س ــیدندس ــ.رس ه ب

جنـاب آقـاي   ؛سـالمتی گفـتم  تسـلیت و سـر  ن رفتـه و پـس از  وشـ استقبال

هـاي  هـم هـیچم ولـی موفقیـت    هنـوز .گردن بنده خیلی حـق داشـتند  البرز

ــ  ــدرزهاي ایش افســوس ؛دونــمن مــیومعنــویم رو همیشــه مرهــون پنــد و ان

.خورم که چرا مدتی از محضرشون غافل شدممی

.کشــیدپـدرم هشـت سـال زجـر    : و تعـارف گفــت وي نیـز بعـد از تشـکر   

ــه و بیمارســتان   ــو راه خون ــم بســتري، ســکتهو همــش ت ــدرت دائ مغــزي ق



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

شـد بـا هـزار زحمـت     مـی اون وقتا تـا حالشـون مسـاعد    . گشتتر میافسرده

ــریم ســراغش، متوجــه چهــره متعجــب و  گفــتاســم مــیبرامــون یــه  ــا ب ت

. شـما بودیـد  مـد نظـرش   درسـت حـدس زدیـد    : درهم من شـد و ادامـه داد  

کـردیم امـا   وررو زیـرو  هـا اسـم تمـوم کتابفروشـی   یـه  اونـم فقـط بـا    مدتها 

ـ      ؛ی نرسیدیمیجاه متاسفانه ب طـور اتفـاقی بـه    ه تـا هفتـه پـیش کـه پسـرم ب

ــدر ــالي   مغــازه پ ــره و اونجــا الب ــاي بصــیري اداره میشــه می کــه توســط آق

ــه اســم گیــر نوشــته ــا  امیــهــا ی ره و بقیــه مــاجرا، خالصــه قســمت نبــود ت

.ورده کنیمآشونو برخواسته

ــا دادن آدرس منــزل اگــه براتــون مقــدور: ن دعــوتم کــرد و گفــتوشــب

.هست فردا شب جهت صرف شام تشریف بیارید

؛بیارمتا خواستم تعارف کنم و عذر

ــه داد  ــرد و ادام ــی ک ــمنا: پیش ــدر ض ــانتی پ ــته ام ــل  بس ــم تحوی رو ه

. بگیرید

ــردم   ــمی بســنده ک ــه چش ــاگزیر ب ــمیم  .ن ــدم و تص ــدا ش ــارام ج از همک

تونسـتم از قضـیه سـر   نمـی . طوالنی تا خونـه رو پیـاده بـرم   نسبتاگرفتم راه 

بیــارم بســته امــانتی آنهــم از طــرف البــرز؟ شــاید بــا تجدیــد دیــدار تــو  در

رسـم  ه و بـ شـد مـی رنگتـر  روزهاي آخر زنـدگیش نقـش مـن بـراي وي پـر     
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ـ      داد امـا  انگشـتري مـی  فـرض ه یادگاري و این دسـت روال قلـم، کتـاب یـا ب

مصــرانه دنبــالم گشــتن بــراي تحویــل یــه یادگــاري بــرام عجیــب و قــدرآن

ــود و دلشــوره  ــده ب ــا شــادي و شــعف جــور نگــران کنن دراي کــه داشــتم ب

عجلــه، خصــلت بــدي کــه همیشــه ي روزگــار دچــارش بــودم و  .اومــدنمــی

کنجکـاوي تـا   اون شـب از . کـرد بـه شکسـت مـی   اغلب تصمیم هـامو منجـر  

بـه یقـین رسـیدم امـا تـه قضـیه       و ه صبح به همـه چیـز شـک کـردم     سپید

کـی تـو  از فـرط سـردرد و درمانـدگی کـی تـا     . آلـود مانـد  همچنان بـرام راز 

ــار    ــومی و ناه ــام عم ــردم حم ــاه ب ــت پن ــت زدم و عاقب ــام غل ــو ج ــم ت رو ه

.بازارچه خوردم

ــاخه     ــروب بــا چنــد ش ــو ،گــلغ .کشــیده راهــی شــدم  مرتــب و ات

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

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

ــر ــیس ــدم ــر، . جنبوندن ــه همس ــراهیم  ب ــه هم ــون ک ــران و دامادهاش دخت

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

بنـــده خـــدا پســـر؛اومـــدآب درم درســـت ازیکـــی از حدســـادر دم 

ـ        .نداشت آوردم و خـاطر ه نظیـر مراسـم پیرمـرد رو سـالها پـیش تـو تبریـز ب

.ن بهــم خــوردوشــاصــطالح رئالیســتیه حــالم از حــاالت و رفتــار تصــنعی بــ

دو آروم ه ســوگواري، تــا وقــت شــام دو بــمراســم شــبیه همــه چیــز بــود اال



خـوابی دیشـب و رفتـار   و بـی دردسـر . کردنـد وکـر مـی  پچ پچ وگـاهیم هـر  

ــاجوج   ــاجوج و م ــه مشــت ی ــهکخــارج از نزاکــت ی ــال راه ام کــرده الف و دنب

یـه ربعـی طـول کشـید تـا بـرن سـر       . نواختـه شـد  شـام نفیـر فرار بودم که 

ــز، حــاال ــه می ــهاگ ــوفتیخون ــاي ک ــع خــوردن از ه ــودن موق ــه شــون ب هم

وسـت  د. یـک جرینـگ کاسـه بشـقاب    میومـد امـا دریـغ از   جونشون صدا در

ــر  ــه از ه ــواري ک ــت اط ــدوم ســرداشــتم باب ــیک ــی  م ــس گردن ــه پ ــه ی زن

صــد رحمــت ... مــی باریــدمیزبــان و روي نــدامت از ســر؛مهمونشــون کــنم

. تکلف خودمدم پختک بیه ب

ـ    اتفـاق همسـر و دختـر بـزرگش بـه کتابخانـه       ه پس از بدرقـه مهمانهـا ب

درگرفـت  نبینشـا ناپسـند مهمانهـا   رفتـار تعاتـب سـر  قـدري  ؛پیرمرد رفتیم

.ختم به خیرگشتمنعاقبت با وساطت و 

ــرفتم   ــل گ ــل شــده را تحوی ــه قف ــاالخره جعب ــه . ب ــد بطــور ماهران اي کلی

کمتــر از اونــا نیــز بنــابراین کنجکــاوي ؛شــده بــودکنــار جعبــه الك و مهــر

لـذا اجـازه گرفتـه و    ؛نو راحـت کـنم  وکـرد تـا خیالشـ   ادب حکم می. من نبود

.طرف صانعینم ازاوچند جلد کتاب خطی .بازش کردم

.)دفترچه جیبی مندرسی هم الي آندوحکمت و حفظ االسرار، (

ــات    ــاهده محتوی ــا مش ــهب ــرجعب ــا    ه ــر ب ــد و دخت ــمی کردن دو تبس

!! همین فقط : آسودگی خیال گفت
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وظــاهر: ثر از فــوت اســتاد ســري تکــان دادم و گفــتمابــا چهــره اي متــ

ـ بزرگـوار کـه توسـط آن  باطن، مهم این بنـابراین مایـه   .رسـه دسـتم مـی  ه ب

ــه ــردر،مباهات ــاتتون سپاســگزارم حــال ازه ــام زحم ــناز.تم ــی ای ــه کل ک

... شرمنده اممدتها دنبال من سرگردان بودین؛ووقت گذاشته بودین 

ــا دم در  ــات ت ــرون زدم   تعارف ــاالخره بی ــت و ب ــه داش ــر. ادام ــت دی وق

ـ   ه خسته و هالك بـ  هـاي شـب قبـل    خـوابی بـی واسـطه ه خونـه رسـیدم و ب

ــا رو مجــال ور ــداز کتابه ــردم ان ــدا نک ــتمو ازپی ــوش رف ــرداي اون روز . ه ف

ــر      ــا عص ــوش ت ــفته و مغش ــري آش ــا فک ــدت ب ــوم م ــار تم ــد ب ــم ازص دل

ــا  . کنجکــاوي غــش رفــت حــس غریبــی کــه هیچوقــت دچــارش نشــده و ب

ــود ــه ب ــزه ام بیگان ــت مــیغری میــل و اشــتیاقی از.کشــیدم؛ از خــودم خجال

ـ ؛غلیـان کـرده و مـی جوشـید    بـراي کـاوش و تفحـص    وجـودم  تو که  ه دم ب

ـ از بلنـدي سـقوط کـرده و   ساعت انگار ـ دل ایـن رفتـار از   .ریخـت مـی ريم ه

ـ   ؛ گرفتـه و شـکایتی نداشـت   دردسـر خـو  زنـدگی سـخت و پـر   ه کسی کـه ب

ــود ــد ب ــال  .بعی ــن ح ــا ای ــرب ــیدم وزودت ــه رس ــاز همیش ــتم ه ی ــت رف راس

.ه زدمکلوسراغشون و تموم شب رو سر

ـ    صفحه اول دفترچه چنـد تـا   خـط صـانعی و   ه هـامش نویسـی کمرنـگ ب

: تو صفحه دوم هم نوشته شده بود

حفاظت و مرمت کتب خطی



روش و ،مــوادشــاملپوســتوچــرم،شناســی آثارکاغــذي فــن)1

.هاي شیمیایی و فیزیکیآسیب

.عفونی، اسید و لکه زداییهاي علمی ضداجراي روش)2

.چاپ سنگی و اسناد تاریخی،کتب خطیمرمت)3

اســمی از نویســنده و  ،جــز توضــیحات و نــام وي درصــفحه اول   ه بــ

ـ   .خـورد چشم نمیه شارحش ب تمـوم مطالـب   .خـط وي نبـود  ه چـون بقیـه ب

ــر ــدرج دفت ــفحهمن ــل ص ــچه ــهه اي ب ــانعی وخالص ــص ص ــا اي از تخص آق

ونـم سرسـري و سـطحی   دنمـی . اشـاره داشـت  نـوعی  محمود صـحاف و مـن   

چـون هیچــی دســتگیرم نشــده و  ؛مطلـب خاصــی نداشــت خونـدم یــا واقعــا 

.  غنیمت شمرده و خوابیدموصبح ره نده بوواله و دمغ دو ساعت م

ــی  ــب و ب ــل   راغ ــه تعطی ــر از همیش ــارمو زودت ــاب ک ــرده ت ــرک راه و س

ــن  ــا تاچیــزي خــوردم و تصــمیم گــرفتم ای ــار ب مــل و وســواس بیشــتري ب

کتــاب و اون از دل ایــن دو. بیــارمدرســرشــون بخــونم تــا بلکــه از ماهیــت

رو نـزد  اینـا چـه لزومـی داشـت صـانعی    .فهمیـدم مـی دفترچه چی رو بایـد 

ـ اقدیمیهمسایه و دوست ـ  ومـاه م یکـی دو . امانـت بـذاره  ه ش البرز ب ه نـده ب

پـس پـیچش ایـن قضـیه     ؛خـودم نـداد  ه بـودم چـرا بـ   ش مدام کنـار ،فوتش

ــو اتفــاق ســاده بــی زمــان بیشــتر مــرور؛دونســتمنمــیاي قاعــده نبــود و اون

.کردمیم اجري
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نـت برداشـتم و بـا    اولـی تا اونجا که تونسـتم از نکـات جالـب و شـاخص     

ــد چرمــی ــدم نشــد . کــردمرووهــم زیــرشــواحتیــاط جل ؛امــا چیــزي عای

مشـکالت  کـه  واقعـی و آرمـانی  فـرا اي مجموعـه .ناگزیر سـراغ دومـی رفـتم   

ــا زیرکــیجامعــه رد القــافــه ماهرانــه در قالــب افســانه بــمــدرن آینــده را ب

ـ  اي جامعـه . کـرد می بزهکـاري  وبیکـاري، فسـاد  فقـر، بـا  گریبـان ه دسـت ب

.گردیدپیروز میدان میثروت و غرور زیبایی ظاهري،باجدال که در

ــاخص رداز  ــه ش ــی و مقایس ــا وزن ــته ــر یادداش ــامدیگ ــه ،ه ــیچ وج ه

تردیـد داشـتم و حـس دو   ایـن حـال بـازم    تشابهی بینشون پیـدا نکـردم بـا   

ـ  : گفــتمــی؛گرفـت بــرام تصـمیم مــی بــدون هـیچ اجبــاري شــک درونـم  ه ب

مطمـئن  ؛کـن محصـور و مقیـد  و خودتـو تـا آخـرش   دست از تـالش برنـدار  

حـس  ؛رو بهـت بـدن  باش که بهم ربط دارن وگرنـه لزومـی نداشـت تـا اونـا     

تمـوم ماجراهـا وجـه    تـو  ي که همیشه حـق بـا اون بـود و غالـب،     ناخوشایند

خواسـته  ن و دلوبـا جـ  تـا  شـد مـی اش مجبـور بالهـت معصـومانه  دیگرم با 

. هپذیراوامر وجه غالب رو بچه عرض کنم؛ که 

چنــان نخــی هــمگذشــت و بــدون کــوچکترین ســرده روز از مــاجرا مــی

و سـبک نگـارش دفترچـه مجـابم کـرد تـا یـه بـارم کـه          طـرز . درگیر بـودم 

ــب تکراریشــو   ــنمشــده مطال ــ . دوره ک ــازم ب ــد ب ــط  ه الب ــال رب شــانس و اقب

از ناچــاري .داشــت کــه مــن از ابتــدا بــویی از اون نبــرده و بــی بهــره بــودم 



راســتی : پوشــیده ازش پرســیدم شــده و ســر موبــددامــن ه دســت بــ 

کارشناس کتب خطی سراغ نداري؟ 

ــاتنی   ــوي ن ــاوت عم ــی تف ــرد و ب ــی ک ــو معرف ــتش ــو: گف ــوچهري ت من

ــ ،...پاســاژ ــک جــم م ــر. نشآنتی ــرشــه کســی رو نمــیاز اون بهت آورد؛ گی

باهـاش  کـه مـا  ؛کنـه مـی شـه و ردش نمـی کسی دمخـور با هرولی نچسبه، 

ــا اون مــن یکــی رو ملــول مــی ؛چنــانی نــداریمرابطــه آن کنــه؛ معاشــرت ب

چطور مگه؟

رفــیقم یــه : خواســتم دروغ بگــم؛ ولــی مجبــورم کــرد و جــواب دادمنمــی

خــوام بهــم رو زده تــا بــراش بفروشــم؛ مــیپــول الزمــه، ؛دارهخطــی نفــیس 

.ببینم میشه براش کاري بکنم یا نه

.شو نگرفتفقط گفت برو پیش اون و دیگه هم پی

معطلـی  بعدشـم بـی  و رفـتم خونـه  واسه برداشـتن کتابهـا یـه سـر    غروب

بـا ایـن وجـود بـراي     ؛دیـدم شـو مـی  مغازهاز دور،خودمو رسوندم منوچهري

. پاساژ هم جویا شدمصراف سرپیرمرد زرفع وسواس، ااطمینان و

کتــب و اســناد خــدايجــم مــنش اســتاد : اش گفــتمغــازهه بــا اشــاره بــ

، واســه کارشناســی یــا میــان تعیــین قــدمت و قیمــتتــو بــه ویــژهه،خطیــ

شـن و اونـا میـان سـراغش، مجموعـه دارهـا       برنش یا چند نفر قطـار مـی  می

از نوشــته هــا و ... هــاشرو مــیگم حــاال چــه دولتــی جماعــت چــه شخصــی 
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کتــب سلســه ســلجوقیان و حســن صــباح کــه از دســت هالکوخــان ملعــون  

بیشـتر  .شناسـه ور رو اغـراق نباشـه یـا دیـده یـا ببینـه مـی       فته به ایـن ردر

...عمرشو یا تو کتابخونه مرکزي گذرونده یا تو پاریس، آتن و لندن

رو شــنید موبــدتــا اســم ؛اش شــدم و خودمــو معرفــی کــردممغــازهوارد 

ـ   پا ايهوقـت دیگـ  اش بـه  زادهه احتـرام بـرادر  شد و کلی تحـویلم گرفـت و ب

ـ ؛ نوبـت بـرد زیـرذره بـین    ه رو بـ هاکتاب.موکول نکرد انـدازکرد  دقـت ور ه ب

ـ    االسـرار حفـظ  : و با صراحت گفت ـ   ه پنجـاه سـاله اسـت ب ه عبـارتی دقیـق ب

ــزار  ــال ه ــده  وس ــته ش ــی نوش ــود و دو شمس ــت و ن ــد ؛دویس ارزش سیص

بیـارم امـا میشـه    شـو بـرات در  ابجدي نداره تـا تـاریخ دقیـق   حکمتتومن، 

اونــم دویســت و پنجــاه تــومن، دفترچــه ،تخمــین زد چیــزي همــون حــدود

کنـه بـه یـه عمـر تـالش و      اشـاره مـی  تخصصـه و حکایت نیست بلکـه ذکـر  

. ارزشهمنتها با؛شاید قیمت نداشته باشه،تجربه کسی

ــن   پانصــد ــوق م ــاه حق ــادل دو م ــومن، مع ــاه ت ــیو پنج ــد؛م ــی ش مبلغ

. و نداشترکه ارزش اون همه دست بدست شدنناچیز

ــتمکــردم وتشــکر ــا هــامش   : گف ــد ت ــن دفترچــه چن ــو صــفحه اول ای ت

نظرتون قابل تعمق هستند یا نه؟ه ب؛نویسی شده

گرفـت و بـا ذره بـین چشـمی مـدتی      نـور که جـوابی بـده زیـر   بدون این

ــواب داد   ــد و ج ــره ش ــا خی ــته ه ــه نوش ــده  : ب ــاه و پراکن ــالت کوت ــن جم ای



ــ.نیســتننثــرمطمئنــا  ــرام راســتش منکــه حوصــله.نــدجــور پیغامه ی اي ب

.برمنمونده تا کلنجار

وکـه اریـب و درهـم نوشـته شـده      رسپس سـاکت مونـد و جمـالت دفتـر    

. والنی کـرد و سـراغ بعـدي رفـت    مکثـی طـ  بـار چرخونـد و هـر  چند بار.بود

تون اسـم : نگـاهی بهـم کـرد و پرسـید    بـا دیـده ظـن   زیـر چشـمی   سـر آخر

یه؟چ

. دستپاچه جواب دادمه گرفتصورت گربا گلو و قلبم اومد تو

ایـن دو مجلـد و دفترچـه    : و آهسـته بسـت و گفـت   دفتـر کشـته کارپیر

ـ   از توصــیهبنــابراین اکیـدا .فکــرت بـوده بهــت رسـیده  ه کسـی کـه خیلــی ب

ــا دقــت بخــون  . ییبیــافروششــون درکــنم از فکــرمــی حفظشــون کــن و ب

منتهـا همـه بـا کنایـه و شـبهه معنـی       .دارهچون کلی برات حرف و حـدیث  

؟ میگمچی کنیمیشی؟ درك متوجه می. اصلی

.بله شک داري گفتم

آره؟. آگاههگویا از هوش و ذکاوت تورمزهااین ه نویسند

بـودن و هـردو   میـون کالمتـون اونـا دو نفـر    : گفـتم خواهی کـردم و عذر

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

یـا بهتـر  ییرمزگـذاري و رمزگشـا  رحـال بایـد بـا فراینـد     هبه: جواب داد

.زیاد هم نباید پیچیده باشن؛ی آشنا بشینشانه شناسبگم 
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.کردمنگاهش میهاج و واج با حالی افسرده و ملتمسانه 

هـا از طـرف یـه    گـویی گزیـده یـا بهتـره بگـم    هـا  ایـن واژه : گفتندید وخ

اگــه بتــونی از     ؛بــرات نوشــتهاینــا رو دو نفــر اونیعنــی فقــط یکــی از نفــره،

کـار تمومـه چـون بـه     کنـی  ش بـاز شون ترجیحا اولی، سـر در بیـاري و   یکی

. مفهومی دارنجنبه بیشتر ارسی؛ ضمنمیهاي بعدي هواژشاه کلید

؛رهانمیـ درجـز خـودت کسـی از اینهـا سـر     چـون  ؛وري نگام نکـن طاین

ـ      جوره کن یفکر خالصـه  ه؛جـاي بنـد  ه بازیه با ایـن تفـاوت کـه تـه مـاجرا ب

.دونـه شـاید موفـق شـدي    کسـی چـه مـی   ؛سعی کن بفهمـی و عمـل کنـی   

. سیامکحتی ؛و به هیچکس هم چیزي نگوپس سفت نگهشون دار

ــا  ــزت و ب ــی ع ــرونم م ــت بی ــرام داش ــرداحت ــماجت  .ک ــا س ــار ب ــد ب چن

کـه  ایـن بـا .خواهش کردم تا وجهی ازم بگیره امـا چشـم و دلـش سـیر بـود     

: اي متبسـم گفـت  وقـت خـداحافظی بـا چهـره    امـا  رسـید  مینظره بدخلق ب

.بزنسربه مندگرگون که شدي 

* * *
ــاجرازا ــد کجــاي م ــیشــروعبای ــردم؛م ــرار ک ــد و ق ــت عه ــابرعای از ب

ــ  ــک ن ــحالی ه کم ــدن خوش ــمحل و در طلبی ــو مض ــادآوري  م ــال ی ــین ح ع

گـم دسـت خـط نـاجوري     نمـی . کـرد جمله آخـرش مصـمم و امیـدوارم مـی    

جمــالت یــا داشــت؛ امــا خونــدنش ســخت و ثقیــل بــود؛ جــزم در اومــد تــا  



ســه هــربعــد .نویســی بکــنمروهــاي صــفحه اول رو هــامش نویســیهمـون 

خونـدم بیشـتر منـگ    چـی مـی  هـر .کـردم سـازي  ام جـا الي اثاثیهجلد روم

تمــوم حواســم پــی اونــا رفــت و بــه شــدم؛ بــا ایــن حــال از همــون روز مــی

. غافل شدمم و برنوعی از اوضاع دور

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

)چهارصدوشصتوچهاریکصدوبیستویکودویستوشصتوچهار(

)زمملوکیت بفرازستبربستگی(

)فنانازغبنغدوغداررطیب (

)وچهل بجمله اموردویست6وقوفدویستونودودو(

)بجفاجف مانستندي نه نشیدواخواه(

)شِِّکرصبردارصبارسازتاحصرمت(

2015.1512.14. 15121285. 14129ارکــــان اســــت چنــــین ه بــــت مــــزد(

). آنهم درثبت2012

ه رو بـ هـا تـازه تونسـتم نوشـته   پـس از چنـد روز  .بـود غالب لغات عربی 

دار امــا خــودي خــود معنــیه بــ.کــنمبترتیــب اولویــت ذکــر شــده فهرســت 

س فرضـی  احقیقـت خـط الـر   در،معنـی کنار و قرین هـم بـی مسـمی و بـی    

ـ     ه جمله بهر رکـن بعـدي   بـه  قـول نویسـنده   ه صورت اریـب بـه جملـه یـا ب

کـردم کـه   درك نمـی .مغـز قطعـه و بنـدي کوچـک ولـی پـر     . شدمیمنتهی
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کـه  دوي اونـا بـا ایـن   هـر .مـنش بـه بـازي گرفتـه شـدم     جـم قـول ه چرا ب

ــر   ــت س ــی هیچوق ــودن ول ــون ب ــام مهرب ــباه ــتن ه ب ــی ذاش ــرم نم ــه . س اگ

اون پیچیـده و درهـم، اصـال   قـدر چـرا ایـن  ببخشـه  چیزي بهـم  خواست می

.رو نداشتهاحوصله اینکار

ــ ــه هنگــام جنــگ مــوي ســر  ه ی ــانی هــا ب ــودم کــه یون ــده ب جــایی خون

اونـــا ســـرروي تراشـــیدن و نقشـــه و رمـــوز جنگـــی رو ســـربازها رو مـــی

ـ  پـس از مـدتی مـوي سرشـون رشـد     .کردنخالکوبی می خـودي  ه کـرده و ب

هـا بــا  نقشـه ؛کـردن ن دشـمن کـه عبـور مــی   واز میــ.شـد مـی خـود اسـتتار   

ــوي ســر  ــت ، تراشــیدن مجــدد م ــل روی ــیقاب ــاترك  . شــدم ــه م رســیدن ب

ــوقع    ــه ت ــن ک ــل م ــی مث ــراي کس ــا ب ــه روش یونانیه ــول ب ــتم؛ مجه ی نداش

.مضحک به نظر میومد

ــه   ــور بچ ــدم حض ــاد ع ــی در   ی ــه حت ــادم ک ــانعی افت ــاي ص ــم ه مراس

اي تعــویض وصــیتهاي حــداقل هفتــه.ســپاریش هــم شــرکت نکردنــدخــاك

. هیچی به هیچیسراما آخر؛دلیل نبودبار وي بییک

ــاره دامــن زنــی بــم دروکــدمیــراث بــراي فرزنــدانی گســتاخ کــه هــر  ب

هــاي منفــی گــوي ســبقت ازخصیصــهرذالــت و دیگــردرو جملگــی ده اومــ

مرموز جمـال هـم کـه آخریـا کـارش شـده بـود ارسـال         رفتار. ربودندهم می

ــ ــت دم ب ــن دســت ه و دریاف همــه و همــه ،ســاعت تلگــراف و مســائلی از ای



دســت شــده ایــن دو ه وجــه امانــت دســت بــهــیچه تــا بــشــدمــیســبب 

. سرسري نگیرمپیرمرد محترم دست از دنیا شسته رو

طـرح و توسـعه انتشـارات    تـا در ؛چند وقت پـیش اصـرار داشـت   ازموبد

ــت      ــوع هئی ــب الوق ــات قری ــو انتخاب ــی ت ــرده و از طرف ــتري ک ــت بیش فعالی

هــم داشــت هچنــد دلیـل دیگــ شاصــرار و پافشــاری. شـم مـدیره هــم نــامزد 

همـه جـا   اش بـا مـن از  یکی از اونـا، بحـث داغ و علنـی ازدواج خـواهر بیـوه     

زبونـا افتـاده و قـوت گرفتـه     تـو شـرکت سـر   ،که توسط اطرافیان ويخبربی

ــاال.بــود ی محســوب یرســواازدواج اون وقتــا ناپســند و یجــوررفــتن ســنب

بـا همـه اینـا هـیچ     .چـه جنسـی باشـی   ازکـه کـرد فرقی هـم نمـی  شد؛می

ــبتی بــا هــم نداشــتیم    ــتر از همســر بــه یــه    .مناس کارشــناس اون بیش

هـاي ناشـی از تجربـه    شـریک افسـردگی  . داشـت نیـاز خانواده سیب شناسآ

هـاي دم بـه سـاعتش    و درگیـري کنـار، شـکایت   ه تلخ زندگی نافرجـام وي بـ  

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

ـ رفتار ناخوشایند و اجـالف وي   میـان مـدیران شـرکت یـا انتقـاد      درویـژه ه ب

گـاه سـیگار، نـزدن کـراوات     عادات من مثل کشـیدن گـاه بـی   ی ترین یجزاز

ــالهم  ــردن و امث ــتمال گ ــر ،و نبســتن دس ــوعی غی ــن ن ــراي م ــم ب ــل اون قاب

مصــداق گربــه دم حجلــه بــود کــه هیچــی نشــده داشــت مثــل . تحمــل بــود

.یافتمی
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ــرو  ــی س ــامانی ب ــعه   س ــرح و توس ــل از ط ــم قب ــارات اون ــم  انتش ــم ک ک

بــدون هئیــت مــدیرهاز اعضــاي نفــرســه . دادمــین ونشــشــوعــوارض خود

ـ امشورت با دیگران و ظاهر اسـتعفا دادنـد و  موبـد از قصـد انتقـام گیـري    ه ب

بیگـاري پشـت   ،شـون افتـاد گـردن مـن و یکـی از همکـارام      تموم مسئولیت

ادامــه ه بــشــد؛مــیبیگــاري، واســه همــین اگــه قضــیه ازدواج هــم منتفــی  

. همکاري با اونا زیاد خوش بین نبودم

سراســرو بنـد و بسـت ناخجسـته    بـه نـدادن  زاوجـت و تـن در  دوري از م

عنـوان  ه بـ موبـد، قبـال پافشـاري   تحمیلی آن زنـدگی و مقاومـت و ابـرام در   

ــراي قبــول پســت  ــه  ســهامدار عمــده شــرکت ب هــاي خــالی مســتعفیان و ب

ـ    هــا وخدعـه اي دیگــر، تمـام  جرگــه آنهـا علیـه دسـته   ه دیگـر سـخن ورود ب

درمطلــق قــدرتیه بــخواســتند آنهــا کــه مــیمافیــایی ههایــگــريسیاســی

را ل شــوندیبــدشــرکت و حتــی فراتــر از آن در اتحادیــه هــم صــنفان نیــز ت

ــر ــش ب ــردنق ــذیري. آب ک ــت پ ــانع ازواقعی ــینا م ــیآن س ــدم ــهش ــه ب ک

بـا دیگـران ادامـه    مـدارا و تسـامح  هـاي کـالن سـال کـویر مبنـی بـر      توصیه

کجــاي دنیــاي پیرامــونش برســم دوران عیــاران و اقلــش ؛داده و عمــل کنــد

چنـان اسـتوار بـود    تصـمیمش هـم  درلـذا ؛شـباهت داشـت  آن سالهامانند 

.زدهــایش دامــن مــیتلخــیکــامه تصــمیمی کــه بــ.کــردو ایســتادگی مــی

چشـمگیر ، برجسـته خـدمات  آن همـه  عاقبت اوضـاع دشـوار و ضـیق بـرغم     



اوضــاع نابســامانی . بــا انفصــالش خــتم گردیــدطبــع نیکــوي وي ویــژهه بــو 

دوامــی نداشــت امــا اســتعفاي مصــلحتی او از وقــایع تلخــی چــه گــرحــاکم 

ــد  ــود روي ده ــن ب ــس آن ممک ــه از پ ــی؛ک ــوگیري م ــردجل ــش از وک آرام

کردنـد را بـاز   مـی اي کـه تعـدادي از آنجـا روزي طلـب    دست رفته مجموعـه 

شــده وکــنج نشــین ســلیم دســتخوش حــوادثدگــر عیــاربــار. گردانــدمــی

. گذاشـت نمـی گـاه پشـت سـرش حـرف بـاقی     کـه هـیچ  با این توفیر. گردید

. ششدر ماندگی کار هرکس نبوددر 

همــه ؛آوردنو همکــارام از جــاش درپاشــنه دراز مــاجرا چنــد روز بعــد 

شـما شـیطونو   ؛زدنمـی موریـت داشـتن و مشـابه هـم حـرف     ماجـورایی ه ی

ــین و شــنیدین ؛لعنــت کــن و برگــرد ــه چیــزي گفت ــا حــاال ی مگــه زن ؛باب

شـرکت  بـه  کـه رفتـین افسـانه خـانم هـم      مـوقعی آقا از؛قحطیه خوب نگیر

ــدقــاي آهــا گذشــته و گذشــتهرحــال هبــهمیــاد؛ن فکــره بــهــم فقــط موب

ــما   ــاي ش ــتنارتق ــت   ... و هس ــد و گف ــم اوم ــدار ه ــان آب ــا رحم ــی آق : حت

ــه اي نیســت  ــا جــاي تحف ــت کــه از شــنیدن خوشــا؛نیومــدي هــم نی بحال

همـت و هیبـت   رو بـا ایـن همـه    شـما ؛دري وري هاي مردك راحت شـدي 

.غمت نباشه،قبل مقدرهرنوشت همه ازس؛برنرو دست می

* * *
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هــایش از گــاه برگشــتنهــا و بــیرفــتنهــاي اجبــاري و زودجمــع ســال

بـاز هـم در هنگامـه و معرکـه بـا سـایه خـود مغلـوب و         .گذشـت میهیجده

.سی به دیگران بیش از پیش بیزاراز تاباراین

ــی ــال  مـ ــتم از امثـ ــارخواسـ ــدو افشـ ــزاج و  موبـ ــدمی مـ دامهاي دمـ

ــه ــشــون هاچال ــ .باشــمدوره ب گــردن خودشــون ه غــول خــرمن کــوب رو ب

مثــل ســابق نــه . ســاحل دنجــی گیــر بیــارم و آواز مرغــی بشــنوم و بنــدازم

، چــون بــه چیــزي تعلــق خوارســار و ذلیــلبــودم نــه محتــاج مــرد و نــامرد 

همــراه یــه ه تکــه کاغــذم رو بــخــاطر نداشــتم تــو یــه آن تصــمیم گــرفتم و 

ساك کوچـک برداشـتم و کرایـه سـه مـاه رو پیشـکی دادم و راهـی جنـوب         

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

راتوبوسـها د مـو تـو  خسـتگی شـبها هـم  .کـردم مـی یرگشتم و سمیهاصبح

ــی ــردمم ــار  .ک ــک، چابه ــاب، جاس ــدرعباس، مین ــدرخمیر، بن ــه، بن .بندرلنگ

و روزگـار سـخت  . گفـتم میـرم کـه بمـونم    ،گفتن خلـیج گـواتر آخـر ایرانـه    

از تنهـا  .ه داشـت لونـ هـم  گوشـه  ایـن همـه جـا حتـی تـو     اشیتحمیلجبر

ــافرخانه ــن      مس ــوابی و ت ــم خ ــدتها ک ــد از م ــد و بع ــیبم ش ــاقی نص اش ات

. خستگی مدهوش شدم

ــ مختــار ــوده بیــگ صــاحب مســافرخانه هــم ب ــوعی غریــب ب صــافی و . ن

ـ     وصداقت وي ر شـد مـی وضـوح  ه از رفتار و سـکنات و طـرز حـرف زدنـش ب



شـاید از  ؛کـه جسـارتی بکـنم و ازش چیـزي بپرسـم     بـدون ایـن  . حس کـرد 

شـتر، تـو چشـام زل زد و سرگذشـت تلـخ وکوتـاه       باب مـراوده و معاشـرت بی  

. خالصه و مجمل بیان کردوموطن اصلیش ر

یــه ســال هیجــده تــو.بچــه لــب خــط شــوش تهــران هســتم: گفــتمــی

هــاي شـترخون کــارمون کشـید بــه یـه نــزاع    کـش مکــش ناموسـی بــا بچـه   

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

ــر و   ــو بگی ــ ت ــه ب ــدي ک ــازي  ه ببن ــه ناس ــد هم ــا ش ــی پ ــا حت ــا و خالفه ه

ــا  کــژروي ــاي م ــم تلپــی آوار کــردن رو ســرمو و نوشــتن پ ــن و اون . هــاي ای

گــرفتم و یــه نمــیدهــن ه خــوب اون وقتــا از رو جــوونی و جــاهلی زبــون بــ

چـی  واسـه همـین هـر   .کـردم مـی بلغـور ؛گفـتم کـه نبایسـت مـی   ریز اونی

ی کــه عــرب یســرما و بردنمــون جــاکاســه کــوزه بــود عاقبــت شــیکوندن رو 

تــا ســال ســی و دو حــبس . ونمــفروختنهــمیجــوراییالبــت ؛نــی انــداخت

. کشیدم و چون یه نمه مرام داشتیم باقیشو فرستادنمون تبعید

ــاراومــده و ایــنبینــه دوران تبعیــد ســرخــودش میــاد مــیه وقتــی بــ ب

ــار ــدگار گرفت ــردماز. زن و بچــه شــده و مون ــواتر و م ــه ســنیگ ــا اش ی دنی

ــد و از: گفــتمــیویت داشــتارضــ ــراي مهمــان ارزش قائلن دروغ گفــتن ب

. زاهدان هم همین جاستترین شهرامنشدت بیزار،ه ب

دونی چیه؟ بیماري تیروئید می: پرسیدم
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ایـن ناخوشـی تـو دوران ناصـري گریبـان      .دونـم بلـه کـه مـی   : جواب داد

.گواترگرفت و اسمش از اون زمان شد مردم این منطقه رو

ــریح و دلخوشــی ــار تنهــا تف ــتن کن ــرین جنگــل حــراي اش هــم رف بکرت

ــایــران ــهه بــود و ب ــدگان مهــاجر وهــاي پــرگون بــومی ایــن شــماري از پرن

ربـع  اش از زمـان جـاهلی و جـان گسـلی    . اشـاره داشـت  آورزیستگاه شـگفت 

ــگذشــتقرنــی مــی ــ.داشــتقــول خــودش مــرام و معرفــته و ب ه وقتــی ب

،چـون مـن  غیـر اي لهجـه، ولـی بـا   دریـغ از ذره ؛ردکگویش اونا صحبت می

؛بــردزبــان خــودش، از تــک واژه هــاي مبــدل کوچــه و بــازار بهــره مــی ه بــ

. استیال یافتداناحمد شاملو بن فرهنگی کهوهم

ــخن مـــی   در ــل شـــیرین سـ ــت چـــون کـ ــی: گفـ ، )جزیـــی(جزمـ

، )نعلبکــی(نربکــی،)اســتکان(، اســمکان)نصــفه(، نصــمه)کــاربراتور(کایبیــات

)بفرســتیم(، برفســتیم)بشــقاب(، پوقشــاب)مجتبــی(، موشــتبا)دیــوار(تیفــال

...کردو دخترش نگین را هم نیگین صدا می

ــذر ــانگ ــر،زم ــی  مه ــق خیل ــاري از تمل ــفاي ع ــونوو ص ــم  هاش ــو دل ت

کسـانش گرفتـه تـا دیگـران، چنـان      واز مختـار . انـداخت و بـرام ثابـت کـرد    

.بودمنجا اوباز دیرکه انگار ازدلم نشستنده ب

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

.خیلی وقته: جواب دادم



چـک  بـی پرسـم و دوسـت دارم   شـدي یـه چـی مـی    دمخورحاال که با ما 

.ملتفتــی.الف بیــادبــرام هـیچ خــوش نــدارم کسـی   .چونـه راستشــو بگــی و

فقــط بــه . دنیــا ده بگــو خالصــم کــنورواســه چــی اومــدي ایــنحــاال بگــو 

.اوستات یاوه نباف

ــاگزیر ــا    ن ــت ت ــی وي وا داش ــداقت و مردانگ ــا ص ــدم ام ــواب ب ــودم ج نب

هـام تعریـف   هـا و بـدبیاري  بـدبختی .داشـتم بـراش بشـکافم   سـر ه آنچه که ب

مختـار .کنم و بگم تو این سـی و هشـت سـال تـا حـاال از تـه دل نخندیـدم       

زد و مــیکــه ســاعتها از زار و زنــدگیشکســی بــودبــا صــفا و یکرنــگ تنهــا

پیــدا کــرده بــودم اعتقــاد مهــاقــدرت کلمــهه بــ. نشســتمــیپــاي درد دلــم

ام از هرکجــاي قصــه؛چــون اون روزهــا بــراش حکــم یــه ســریال رو داشــتم 

خالصـه  ،عمـو : گفـت نـداخت و مـی  مـی یـادم . نـداخت مـی موند یادمکه می

. تو جال بدهریز بیرون و جیگره شه همه رو بمورمورم می. نکن

فقـط از حـق   کـه زاد و رود بـا شـرفی  به مـرد پرمشـغله و پـر   راز دلم رو 

ــود؛ خــود و خــانواده مختــار و مختارهــا هــیچ. گفــتممــیاش دفــاع کــرده ب

ــدام  ــادرک ــث م ــد زاد خبی ــودن؛  و پلی ــده ب ــا نیوم ــه دنی ــهب ــه پروس ي بلک

هــاي رگخــانوادگی و بســیاري از مــوي  ،وضــعیت پرورشــی ،بالنــدگی

ــدگی  ــدي زن ــروز  کلی ــب ب ــق موج ــینو خل ــاکاراکترچن ــایی رفتاروه ه

ـ تـا عمـر داشـت بایـد     اونـو صـدمات ناشـی از   اتفـاقی کـه   . شـد می دوش ه ب
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بـه  . کـرد و بـا حـداقل زنـدگی مـدارا مـی     داشت همت با این حال . کشیدمی

قـدر اون.بیـام گرفتـه و دوسـت داشـتم تـا آخـرش مقـر      هـا خـو  این گفتن

ـ    . ام برسـم خواسـته هـاي اعتـزال خـود    حـال و هـواي سـال   ه ادامه بـدم تـا ب

چنــد بــراي مــدتی کوتــاه از زائــل شــدن اون همــه سرگشــتگی و انــدوه هــر

ی کـه  یهـا تمـوم سـال  تـو .تونست حـدوث از اعترافـاتم باشـه   میفقط،نظرم

ــ پشــت ســر ــودم خــاطره خــوبی ب ــادمه گذاشــته ب ســراغ اصــال .اومنمــیی

و خــودم جــاکن شــدن وبریــدن،گسســتنازواســه همــین هرگــز .نداشــتم

ــا مــن کــرد . مشــدنمــیدیگــران ملــول فــایی وبــی ؛امــا کــاري کــه گــواتر ب

بـود کـه بـازم   معلـوم ن آخـه  ؛رهاتنگـی بـرام میـ   دلدونستم پشـت بنـدش   می

هـاي بـدیع خلـیج بـه تماشـاي      بـا حسـرت البـالي صـخره    ؟یا نهبینمشمی

هرگـز  ؛هگیـر نمـی ونوشـ سـاحل دسـت  ننسـت ودمـی که اگه اونـا  یهایموج

دریـا  شـبانه کنـار  .نشسـتم مـی .زدننفـس نفـس نمـی   اونبراي رسیدن بـه  

ببیـنم یـا نوشـتن در   ؛زدنهاشـو کـه از آب بیـرون مـی    رفـتم تـا درخـت   می

ـ    داد کـه هـیچ   حـدي تسـکین مـی   ه سکوت و خلوت شـب روح رنجـورم رو ب

. جا نداشتماونترك ه حس و رغبتی ب

ي فـرد ه بـ منحصـر لحظـات .گـردد به یک فـرم تکـرار نمـی   زندگی هرگز 

ــم  ــه دائ ــدارک ــیوپدی ــکار م ــآش ــر. دوش ــن روي دی ــا زود از ای ــاس ی احس

ــا لحظــات گشــت ومســتولی مــینیــز ســیناوجــودردامیــديتنهــایی و ن



ــا سســتی و  ــادگیرخــوت ب ــک افت ــات ــت رهــم دآنه عجــین شــده و غرب

ــتمــینفســش را ــ. گرف ــا ناتمــامتواقعی ــام ی ــدان  ت ی کــه همــه یکســان ب

از خــود دور افتــاده وچقــدرکــه د یـ فهممــیتــازهوقــت نآ. گرفتـار نبودنــد 

وطنــی کــه ؛کـرد مــیوطـن از یــاد اگــر . بینـد مــیرا چقــدر غریبـه دیگـران 

ــودجــدا کــرده خــودســالیان ســال سرنوشــت او را از  ــه جنگــل حــرا و ؛ب ب

دو آنبــین گردیـد و  مــیدیگرسـان  ؛بســتسـاحل و آب نیلگــونش دل نمـی  

.کردمیاحساسوضوح ه را ببیگانه بودن ،اهرم فرساینده

؛کــنمقضــاوت مــورد خـودم  بسـتم تــا در چشــامو مــیکـه  گـاهی اوقــات  

شـرمی بـا بـی  مـو  یقـه مزمنـی کـه همـه عمـر    پـوچی کشـید و بـه   آنی نمی

،سـطحی و نـازل  افکـار  گونـه  ي ایـن آنچـه در همـه  . رسـیدم می؛گرفته بود

ــم  ــودگ ــه ،اشــباح،ارواح.ب ــه در بره ــی ک ــف توهمــات و تخیالت ــاي مختل ه

داشـتند بـه   کـم کـم و جـا خـوش کـرده بودنـد     موجود و ذهنیـت توزندگی 

تضــییع تــو یــه لحظــه گــر از ایــن همــه. ندشــدمــیتبــدیل م مالــک وجــود

کـردم امـا عاقبـت بـا آه بلنـدي کـه از       گرفتم و پشت بندش هم لـرز مـی  می

ــر  ــادم ب ــینه ــري م ــو تلنگ ــت همچ ــه ر،خواس ــه وهم ــو ی ــنم ت آن از ذه

پریشــان حــالی و ســکوت گرداگــردش بــار از امــا آزاري کــه ایــن.زدودمــی

ــدممــی ــرام ؛دی ــز رو ب ــوه مــیهمــه چی ــه جل م ازاســتنباطحتــی . دادوارون

عــاجلی . هــا کلــی فــرق کــرده بــودون ســالانســبت بــه پنــدهاي زبردســت
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آغـاز بایـد نیوشـید و    را درسـخنان (مانند من دیگـه تـاب انـدرزهاي چـون     

آنگــاه بــه ؛دمــی شــوندگواریــد و گذاشــت تــا جــذب وجــود آ عناصــر آن را

. رو نداشتم)خویش برآمدزبانو چون چنان سخنانی درچند

ذهــن نارســم رو اســرار آمیــزاون مــدت کــه دريواقعیــت تلــخ وگزنــده

ین عیـاري اونـم تـو ایـن     یـ رعایـت آ .مختص ایـن زمانـه نبـود   ؛دادشکل می

؛اومــددرهــم مــینظــرم کنــد وه برهــه از زمــان منتهــی بــه ناکجــا آبــاد، بــ

لــرز ووام افــزون گشــته تحــوالت فکــري و روانــیویتــرین ه هــذیانی کــه بــ

بـا خـودم   لـب  زیـر . بشـه تلنگـري زائـل   آه و قصـد نداشـت بـا    بار اینشگر

دیـدم  کـه دیـده و مـی   ییمـه کسـا  هگـردي  به نرمی از دنیـاداري و دنـدان  

از شــکل و ترکیــب تــک تکشــون حــرص و طمــع، زیــاده کــردم؛زمزمــه مــی

ــري و     ــخت گی ــدي، س ــع و آزمن ــی، ول ــزون طلب ــواهی و اف ــی  خ ــه زن چان

؛دیگـه کسـی تـو فکرکسـی نبـود     .شـد مـی ریـز  سربهتره بگم نه ؛ریختمی

هـا از رنـج و   خیلـی . خـورد مـی ش نـون اانـدازه بسـاط و زرنگـی   ه کـی بـ  هر

. بردندمیت هملذ؛ندشدنمیعذاب دیگري آزرده خاطر که 

ــتن از  ــت گسس ــی   وق ــرا رس ــا ف ــی ری ــار ب ــج و مخت ــیج دن ــا .خل وداع ب

.اومـد هـم در نظـر هـم در عمـل سـخت و دشـوار مـی       وداعـی کـه   ها، خوبی

وقــت مفارقــت .دتــا خروجــی شــهر پــاي پیــاده بــا پســراش همــراهم شــدن 

. یاد خواهم داشته گرفت که تا ابد باي درهق مردانههق



،و مهمــان زبردســت رســیده ماهــان بــه روز بعــد عصــر هنگــام   دو

ــی  ــت اهللا ول ــاه نعم ــتم ش ــدمزبردس ــووصف. ش ــنیده  ش ــیار ش ــتاد بس از اس

ـ      یا حـاال هـر  حکمرانکه این.بودم ه عنـوانی کـه آن زمـان ماهـان داشـت ب

.از مــا چیــزي طلــب کــن میگــهاو از روي خرســندي و تفــریح اطرافیــانش 

ــی  ــاع م ــدا امتن ــا وي ابت ــه ام ــکن ــی از ه ب ــراي ادب وال ــرار ب ــت اص روي وق

اي بـه انـدازه درازاي گلیمـی کـه روي آن    حـال کـه بخشـنده   :میگـه زیرکی 

.زمین بدهمنه بنشینم می

ــ    ــاچیز وي ب ــت ن ــدان از درخواس ــب و خن ــه متعج ــخ  ه هم ــار پاس انتظ

. ننشیمیشون دانندهحکمران

ــه قصــد  ــریحب ــان حــاکم هــمو مضــحکه وي،تف ــرده و پافشــاري چن ک

ــه ــتر  : میگ ــن و بیش ــه مک ــه مالحظ ــه از آنچ ــتهک ــن خواس ــب ک . اي طل

ــاش  ــته ب ــان داش ــ  اطمین ــل م ــریض و طوی ــاط ع ــتر از  ادر بس ــی بیش خیل

.بتو ببخشمت؛بخواه تا بی برو برگرد. شهیافت میدرویش آرزوهاي تو 

دسـت  بـود؛  ن ابتـدا بـه ماهیـت پلیـد و مزورانـه او آگـاه       اکه از همایشان

ــا ه بــ شــکافتن نــخ باریــک گلــیمش مســتطیلی رو پیمــوده و  کــار شــده و ب

ــ ــر ه زمینــی ب ــزار مت ــع رو درمســاحت ســی و دو ه ــدگان از مرب ــل دی مقاب

هفـت  ،طـی چنـد صـد سـال    !هکنـ اي حضـار تصـاحب مـی   حدقه بیرون زده

.گرددمین زمین بنااهممعظم درحیاط و هفت صحن و رواق
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وي ذکـاوت  زیرکـی و  ن مقـدار آدر طراحـی و سـازه امـا نـه بـه      بی نظیر

. حکمرانمقابل در

: کــنمهــاي ســینا از زبــان زبردســتش عــرض مــی بــراي تکمیــل شــنیده

ــانی   افشــارســید  ــدین یحیــی کــوه بن ــن کمــال ال ــن محمــد ب نعمــت اهللا ب

ـ     ولـی نعمـت اهللا ر به شـاه  کرمانی مشهو ه از جملـه شـعراي معـروف ایـران ب

هجـري قمـري از پـدري عـرب و مـادري ایرانـی متولـد و درسـال         731سال

ــات یافــت832 ــه چــون پــدرش شــاه. در ماهــان کرمــان وف نعمــت اهللا را ب

.ف و عرفان آشنا شدوسالگی با تصپنجازبرد مجالس صوفیه می

. حلب در آن زمـان مرکـز مکتـب وحـدت وجـودي ابـن عربـی بـود        شهر

الــدین ابــن خــدمت محــیحلــب دراز ایـن فرصــت اســتفاده کــرده و در وي

ــرد   ــره ب ــان او به ــت و از مکتــب و عرف ــرار گرف ــی ق ــراي پیشــرفت در.عرب ب

بــراي یــافتن مرشــد و مــراد وي .بــه شــیراز ســفر کــردآنعلــوم و افــزایش 

ــو و در   ــو و آنس ــن س ــه ای ــود ب ــدم   خ ــادي ق ــایخ زی ــیوخ و مش ــدمت ش خ

الـدین شـیرازي تحصـیل کـرده     علـوم مقـدماتی را نـزد شـیخ رکـن     . برداشت

را نـزد سـید   حکمـت را خـدمت شـیخ شـمس الـدین مکـی و      بالغـت و علم 

ــدین خــوارزمی و  ــهو اصــولجــالل ال ــزد قاضــی عضــدالدین ایجــی  فق را ن

ــع او  ــاهري طب ــوم ظ ــانع نمــیآموخــت و چــون عل ــردرا ق ــهلســا.ک ــا ب ه

ــد و در ریاضــت ــاطن مشــغول گردی ــه ب ــه ســیر و ســفر  و تزکی ــراد ب ــی م پ



پرداخت تـا عاقبـت بـه مکـه مشـرف شـد و از دسـت شـیخ عبـداهللا یـافعی           

ل آمـد و  ئـ پوشـید و بـه مـراد خـویش نا    یکی از عرفـاي عصـرخویش خرقـه    

. داده اودست ارادت ب

هفـت سـال را بـا شـیخ عـارف سـپري کـرد و از او علـوم         ،اهللاشاه نعمـت 

ــادي آموخــت ــوي زی ــت و در . معن ــه مصــر رف ــبعــد از آن ب ســوي ه آنجــا ب

ســر ه خــود را در آنجــا بــعمــرمــدتی ازجهــان فرهنــگ ایرانــی روي آورد و 

ران پـس از ازدواج بـا نـوه دختـري میرحسـینی      وي در بازگشـت بـه ایـ   . برد

ســـوي کـــوه بنـــان کرمـــان عزیمـــت کـــرد و بـــه ریاضـــت ه هـــروي، بـــ

. پرداخت که مکان مورد نظر بنام تخت امیر معروف استالمدتیطویل

ــوم و      ــیل عل ــه تحص ــزد او ب ــیاري در ن ــراد بس ــدت، اف ــن م ــول ای در ط

سلسـله  . نمودنـد از محضـر ایشـان کسـب فـیض     معارف صوفیه پرداختنـد و 

نعمــت اللهــی، منســوب بــه شــاه نعمــت اهللا ولــی از عرفــاي بــزرگ ایــران و  

گـاهی بـا   گاهی درحالـت نوشـتن و سـرودن نظـم و نثـر بـود و      .اسالم است

ــ   ــادگی ب ــی و س ــود  ه فروتن ــغول ب ــاورزي مش ــار کش ــار   . ک ــام ک ــا انج او ب

ــود    ــدانش ب ــران و مری ــراي دیگ ــویی ب ــاورزي الگ ــویق  .کش ــان را تش مردم

.دنبال کار و کوشش باشند و از تنبلی دوري بجوینده د که بکرمی

سـاخته شـده   . ق.ه840گنبـدي منفـرد بـوده کـه در سـال     ،هستۀ اولیـه 

ورودي امــروزي از شــرق اســت و اولــین صــحن . تــدریج توســعه یافــته و بــ
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ــ از ایــن صــحن . صــحن وکیــل الملکــی راه دارده آن اتــابکی نــام دارد کــه ب

ــه رواق ــاي دورب ــدهه ــه و گنب ــحن  قاجاری ــی و ص ــاه عباس ــه و رواق ش خان

حســـینیه دسترســـی دارد کـــه آخـــرین صـــحن آن بیگلربیگـــی نامیـــده 

.رددگمتولی باشی ختم میيهشود که به خانمی

طـی شـش قـرن بنـا شـده و تـداوم معمـاري ایـران را در         اي که مجموعه

. صورت زیبایی به تماشا گذارده استه شش قرن گذشته ب

دو قصــد ســاز کــردم و راهــی تهــران ه روز ســیر و ســیاحت بــدواز بعــد

تسـلی یافتـه   ؛هـام غالـب گشـته   اي بـه افسـردگی  که تا انـدازه اول آن. شدم

حقیقـت بـه   و اقامت هر چنـد کوتـاه امـا آکنـده از مهـر و صـفاي خلـیج در       

. درنگ بیش از آن جایز نبوددوره نقاهتم مبدل گشته و

خواسـتم بـه   حـس انتقـام و سـتیز مـی    گونـه  کـه عـاري از هـر   دیگر آن

رو ) کــارگروهی ســره شــد؛کــاروانی زده شــد(امثــال جمــال مثــل معــروف 

یـادآوري زحمـاتی کـه حتـی از نظـر      ؛که مصداق یافته بـود گـوش زد کـنم   

تـا بـا عزمـی جـزم سـراغش      شـد مـی سـبب  ؛اجـرم گذاشـتند  معنوي نیز بی

ده اي متقلـب  عـ صراحت از پایمـال شـدن حقـم و بـه نـوا رسـیدن      ه برم و ب

.سخنها بگم،و دغلکار مانند خودش

ظهــر روگیــر آوردم و ســر اش روپرســان پرســان تیمچــه و حجــره   

از اون جمــال بــا طــراوت و خــوش ســیما مفلــوکی بــیش .ســرش آوار شــدم



ــکل، بــ   ــناختنش مش ــده و ش ــده     ه نمون ــه مان ــا ت ــی ب ــارت چین ــم تج اس

ــ ــیش ــواري   ندرغاز ب ــا خ ــغل رب ــه ش ــن ب ــال م ــق امث ــت ح ــغوبرک ل و مش

اومــد و مطــرفه تــا منــو دیــد از پشــت میــز بــ.اعتیــادش هــم غــوز بــاالغوز

.مانع شدم؛با حس غریبی که بهم دست داد.سعی کرد تا بغلم کنه

. خواستم از احوالت خبري بگیرمواومدمتازه از سفر : گفتمبهش 

ــه    ــه و شــروع کــرد ب ــازي زد زیرگری حــرفم تمــوم نشــده از روي حقــه ب

ــو بحــال خــودش وا  کــه چــرا گــم و گــورگلــه و شــکوه از مــن شــدم و اون

. گذاشتم

تــا تونســت گفــت و از اجحــافی کــه در افشــارهــاي بعــد از بــد طینتــی

ریخـت و سـر  . هـا کـرد  شـکایت ؛هـایش شـده بـود   پرداخت حق العمل کاري

بـیش  وضع فالکت بارش سـبب شـد تـا دم نـزنم و سـاعتی تحملـش بکـنم       

ــدارم  ــرین دی ــال از آخ ــیواز هشــت س ــتن م ــو .گذش ــا  ت ــله تنه ــن فاص ای

قمــار و ســرهــم رو ) تلکــه کــرده بــوداي کــه مغــازه(شاهســرمایه بــاد آورد

از کف داده و بـا سـماجت و تـالش مذبوحانـه خودشـو سـرپا نگـه        چه و چه 

ــیتــا کــاله بینــواآن بــود داشــته و مترصــد  ريی رو بــا سالوســی و گردنــه ب

.از رفیق نامردش پرسیدم. برداره

ــو بیمارســتان پشــت بنــد یــه تصــادف شــدید مــدت افشــار: گفــت هــا ت

هـاي  هـاي یـا مفـت پـدر، پشـت بنـد مـرفین       بستري شد و به پشـتوانه پـول  
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بیمارسـتانی بــه تزریـق و مصــرف مـواد رو آورد و تــا اونجـا پــیش رفـت کــه      

ـ  آخـر .جراحـی پشـت جراحـی   .کار افتـاد قلبش از دادش رسـید  ه سـر آذر ب

تــر بــه پــراگ رفــت و مــدتی اونجــا و پــس از ســه ســال بــا اوضــاعی داغــون

ثروتـی  . مجـددا بـه مـونیخ برگشـت    ؛اوضاعش یه کـم کـه روبـراه شـد    .موند

جـز اون دوتـا   . حاالهـا تمـومی نـداره امـا چـه فایـده      که بـراش مونـده حـاال   

اي نــداره و فکــر نکــنم بــا اون وضــعی هــیچ ورثــه) خواهرهــا(چشــم ســفید

.که داره چند سال بیشتر عمرکنه

باهاش ارتباط داري؟ازم بمگه : پرسیدم

کــاراي بــا یکــی از خــدمت.مــارو یــادش بیــاد، عمــرانــه بابــا: دادبجــوا

رفــیقم، .کنــهکــار مــیافشــارســابق عمــارت اقدســیه کــه زنــش نــزد مــادر 

.شنومخبرا رو از اون میباشه؛یادتبایستی میگم؛و رقهرمان 

بــه نصــف وتــهکــردم مغــازبعــد اون همــه ســال فکــر مــی: بهــش گفــتم

ــول    ــاب پ ــردي و حس ــدیل ک ــه تب ــايتیمچ ــاده ــتت درآوردهب ات از دس

ــه ــا از      از.رفت ــریختم ام ــم ن ــاد به ــواي زی ــو بخ ــرات راستش ــدنت و خب دی

.اومدنم چرا؟ خیلی پشیمونم

ــواب  ــوم ج ــاتم ــه ازت یه ــیی ک ــتم؛ م ــخواس ــرات  ه ی ــرفتم و ب ــا گ ج

ـ   خوب مـی هم متاسفم، خودت  ه کـ کسـی ؛گفـتن نیسـت  ه دونـی و نیـازي ب

ــامردي دور رفیقشــو اون ــه ن ــو ب زرنگــی کــردي زدي و مــثالطــوري کــه ت



تـا خواسـت حـرف بزنـه و خودشـو توجیـه      . شـه ایـن نمـی  ازعاقبتش بهتـر 

.فرصت بهش ندادم و راهمو کشیدم تا برمکنه؛

سـیناجان  . وایسـتا کـارت دارم  :گفـت دویـد و مـی  لنگ لنگان دنبـالم مـی  

.خودته وایستاه راجع ب

.طرفش برگردم ایستادم تا بهم برسهه ببدون اینکه 

بعـد بـدون مقدمـه ادامـه     .بـرو و سینا جان یه لحظه وایستا تـا اینـو بگـم    

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

.هوابودي رفتی وه دود شد

میـرن تـو زمـین نـه اونـی     و شـن  آب مـی معموال: گفتمام گرفت وخنده

خــوب داشــتی. دوديهــاتمعشــق دود شــدي و همــه مثــال.گــیو میکــه تــ

.گفتیمی

ــدوناي زرد و ــا دن ــد مضــحکی ب هفــت : و گفــتکــرد خاکســتریش لبخن

هشــت ســال پــیش دم دمــاي مــردن آقــا، اون وقتــا کــه هنــوز ســرمون تــو  

فرسـتن دنبـال   قهرمـان رو مـی  ؛چاپخونـه گـرم بـود و بـه بـاغ نرفتـه بـودیم       

اون بنده خدام چند وقت پیش فوت کرد؟راستی شنیدي .آقاي البرز

.جوابشو ندادم و مجبور شد ادامه بده

کنـه و وقـت رفـتن    آقـا عیـادت مـی   ازومیـاد البـرز  : گفتمآره داشتم می

آقـا  میگـه رشـید هنگـام تـرك عمـارت بـه     .بـره اي رو با خـودش مـی  جعبه
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نـزد مـن یـه امـانتی     . بیـاد سـراغم  دیدي بهش بگـو یـه سـر حتمـا    سینا رو

مـن یـادش میـره    تـر از هـم خنـگ  رشـید  .بـدم خودم تحویلش داره که باید 

مـاه بعـد از فـوت آقـا سـکته کـرد و       یـه گفـت البـرز   قهرمان می.تا بهت بگه

... فلج شد

حـس .مـو کشـیدم و ازش جـدا شـد    هراهـاش  بـارگی وراجـی  قبـل از دو 

جــور از ســیناي بــدبخت ایــن.دوختــهبــه مـن کــردم ایســتاده و چشــم مـی 

اونرمقــی بــراي ابــراز احساســات و بــه بغــل کشــیدن ایــن و  دیگــه مواقــع 

.نمونده بود

فهمیــدم کــه جریــان از چــه قــراره؟ چــرا جعبــه بعــد از هشــت تــازه مــی

دونسـت  مـی جمـال  اگـه  . و بگـو ربنـده خـدا البـرز    .رسـه دستم مـی ه سال ب

ــراي رفــع کــدورت کــه از روي خــياکهنــهگــزارش و اخبــار ود شــیرینی ب

اجدادشـو روش  به فـتح وگشـایش معماهـام خـتم میشـه قیمـت سـر       میده؛ 

.ذاشتمی

ــنم از  ــوم ت ــرري تم ــه ش ــهک ــازواس ــا زد ب ــردن گرهه ــود؛ ک ــده ب ه ش

ـ      ،روزنـه از ی یکورسـو . سـوخت می حـروف  ه شـکّم بـه رکنـی کـه اعـدادش ب

هشـت سـال   معمـاي کـه   .وندگمـانی و یقـین رسـ   به بـی رو نوشته شده بود 

قبـل و بعـد مسـافرت    رازي کـه  . نـه حـاال  گشـت پیش بایستی برام حل مـی 

. عــاجز و فــراريبــاز مونــدم و از دستشــون چــه ســعی کــردم از حلــش هــر



بــا خــط .حــروف ابجــدو صــاف رفــتم ســراغ رکــن اول؛رســیدمکــه خونــه 

.جمع و تفریقه و سوا از هم نوشتم و شروع کردم ببزرگ

ــد و)1 ــار  چهارص ــت و چه ــت و   شص ــک دویس ــت وی ــد و بیس یکص

: چهارشصت و

: اول اسم خودمو بشرح ذیل به ابجد درآوردم

1=الف50=ن10=ي60=س

ــارتی ه و بـــ1+50+10+60= 121یعنـــی ــد و بیســـت ویـــکعبـ . یکصـ

چهـــارشصـــت ودویســـت وو چهارصـــد وشصـــت و چهـــارخوشـــبختانه 

ــه ــب   تجزی ــدین ترتی ــد و ب ــب نکردن ــتري رو طل ــس و پــ از:اي بیش یشپ

ــروف ت ــه  4=د60=س400=حـ ــه کلمـ ــتبـ 60=س200=و از ردسـ

.پی بردمبرسدهم بی پس و پیش، 4= د

.دست سینا رسد: رکن اول این بودمنظورپس مفهوم و

هـاي بعـدي بـرام مهـیج و جالـب      کشـف مفهـوم رکـن   کلی ذوق کردم و

.سراغ دومی رفتماز این رو؛شد

ایـن دو مـاه   دار پـاراگراف صـانعی تـو   خوندن کلمـات غلیفـی و کنایـه    از

اجـور ده سـال   وهـاي جـور  نامـه چهـل سـال پـیش لغـت    ه بودم؛قولنج شد

نی لغـات قلنبـه و سـخنان مغلـق و    ابـراي پیـدا کـردن معـ    ؛بعدش که نبـود 

. شدمیامانم بریده زدم ودري میهره ش بانامستعمل
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هـامو تهشـ تونسـتم دا مـی کـه  ییخالصه تـالش زیـادي طلبیـد و تـا جـا     

ــر   ــرده و منتظ ــک ک ــیر و تفکی ــودم تفس ــراي خ ــودم ب ــو روزي ب ــه همچ . ی

البتــه کتابخانــه خــود . جهانگشــاي جــوینیبــه دشــواري کلمــاتی هــایواژه

اونجـا هـم دسـت کمـی از    موبـد مرحومش یـه پـا مرجـع بـود و تشـکیالت      

ــت ــر    ؛نداش ــابی گی ــیچ کت ــو ه ــذکور ت ــد م ــرخم بن ــات م ــوم کلم ــا مفه ام

.   مداونمی

فرازست ه بر بستگی زمملوکیت ب)2

قطع؛بریدن=بر 

رابطه، ارتباط، بند شدگی= بستگی 

)مملوك(بندگی = مملوکیت 

. به باالسترو) = فراز است ه ب( فرازست ه ب

.ناوامـا لبریـز از شـبهه معنـی اصـلی      نبـود کلمـات  نیازي بـه جابجـایی   

بــا دقــت بخــون چــون کلــی بــرات حــرف و : یــاد گفتــه جــم مــنش افتــادم

جـور  ه فکـرکن یـ  . منتهـا همـه بـا کنایـه و شـبهه معنـی اصـلی       دارهحدیث 

کــه حــال و روز خوشــی واســه بــازي کــردن دوم نیــز بــا ایــنکــن ر...بازیــه

ــد   ــده ش ــم چی ــار ه ــتم؛ کن ــتم نداش ــتی ازش نداش ــی درك درس ــع : ول قط

ـ ) مملـوك (عالقه از بنـدگی   قطـع اسـارت و   .دیگـران ره سـرباالي اسـت   ه ب

ــی   ــردر نم ــانی، س ــه کس ــدگی از چ ــه در  بن ــت ک ــرار داش ــا وي اص آوردم ام



شـاید منظـورش ایـن بـود کـه بـراي       .گیـره ن کـارم بـاال مـی   اوصورت قطع 

:سراغ رکن سوم رفتم! کسی بیگاري نکنم

:رطیب فنانا زغبن غدوغدار) 3

تر و تازه، نو = رطیب 

.هدم که فنانا درج گردیده بود؛نیستی= فنا 

)؟از چه کسی(ضرر، زیان، خسارت = غبن 

خود بین= غد 

بی وفا= غدار 

: براي این یکی کلـی  وقـت صـرف کـردم و بـه همچـو مفهـومی رسـیدم        

ــرر ــان ازض ــدارد و     و زی ــازگی ن ــت ت ــان برای ــی وفای ــان و ب ــرف خودبین ط

.  ناآشنا نیستی

منظــورش از طــرح جمــالت نثرگونــه کــه در انتهــا بعــد از کلــی کلنجــار 

نیمـی از رکـن   . تونسـت باشـه  مـی چـی شـد؛ مـی به یه مفهوم گنگ منتهـی  

شـرح  ه بـ سـه کلمـه سـاده و واضـح     بـا  چهارم هم متشـکل از حـروف ابجـد   

: آمیخته بوددرذیل 

:جمله اموره دویست وچهل واقف ب6دویست و بیست و یک)4

221ی و پــس و پـــیش کـــردن  یاز جابجـــا1=، الــف 20=ك، 200=ر

بلکـه  ؛شـه تـر مـی  عاجز مونـدم و متوجـه شـدم کـه نـه تنهـا معمـا سـخت        
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ــنم  221 ــه ک ــی تجزی ــد کل ــبانه روز  .رو بای ــه ش ــیش از ی ــه  ب ــدون وقف ب

سـرتق تـر از مـن هـم    221امـا تـه مـاجرا    .مخواب و خوراك پاش نشستبی

.چنان دست نیافتنی باقی موند

دو تـا حــرف ي یــا  ه بــ20= ذاشــتم خـود ك  رو کــه کنـار مــی 1= الـف  

کــه شــد مــیو کلــی عــدد و رقــم دیگــه تبــدیل     3و 8و یــه 9یــه 

ـ  . شـد مـی ن بیسـت  وشـ مجمـوع  کـه بـه یـه عالمــه    200ه عـدد چـه برســه ب

: حرف مثل

ــف ــیم  ق/ص/ف/ع/س/ن/م/ل/ك/ي/ط/ح/ز/و/ه/د/ج/ب/الــ ــل تقســ قابــ

ـ یـاد شـده  بعـد از نوشـتن نـوزده حـرف     تو یـه فرصـت دیگـه    . بود حـرف  ه ب

هــام خســتگییــه جرقــه گنــده تــو ذهــنم زد و    ؛ص و ع کــه رســیدم 

.اشاره داشتصانعیبه اسم 221مضمحل شد؛ چون 

10=، ي70=، ع50=، ن1=، الف90=ص

ــین 6منظــور از عــدد  ــا ب دویســت 6دویســت و بیســت و یــک(اعــداد م

چیـده کـه شـدند بـه جملـه      . اشـاره داشـت  ) 6= و(وبـه حـرف   هـم  ) وچهل

.دومعمـا چـو حـل گشـت آسـان شـ      . رسـیدم جمله اموره واقف ب... صانعی و

ـ   دویسـت  اسـم خـود البـرز، همـان     ه منظور از نقطه چین باال اشاره داشـت ب

:چهلو

7=ز200=ر2=ب30=ل1=الف



.ندآگاهصانعی و البرز به همه امور

ــو ســه کشــف رمــزروصــانعی رکــن از هفــت رکــن شــبانه روز چهــارت

بــا از دســت دادن نیــرو و افــت فشــار خواســتم خودمــو بــه خــواب  وکــرده 

ــحالیم     ــت خوش ــل از اون باب ــا قب ــنم ام ــان ک ــی مهم ــعرژرف ــل ي رو ش مث

کـه  ی هـای ن از نـوع همـون  وکـه هـذی  تا ایـن قدر تکرار کردم اونسرا سبک

النفسـم  ضـیق ؛خـوابم ببـره  موگرفـت و تـا   قـه ی؛مـی آورد دمار از روزگارم در

ــرد ــرس    . ک ــاري و ت ــتم و از رو ناچ ــه داش ــا واهم ــه دنی ــد ی ــت ق از اون حال

. مجبور شدم یکی دو روز قضیه رو دنبال نکنم

گـاهی هـم کـه از رو فشـار     و بـود  ام خـارج از عهـده حـاالت  صیف اون تو

ــی    ــیح م ــی توض ــه یک ــب ــه ه دادم ی ــورایی دیگ ــورد آدم درج قضــاوت م

کـه ریـتم تنـد و سـریع صـحبت      شـد  مـی طور شـروع  اینمعموال. کردنمی

ــ یــکه کــردن بــ ــاره کنــد و کنــدتر شــده و مبــدل ب نــوعی ســکوت آزار ه ب

ــ ؛گردیــددهنــده مــی ه یعنــی کلمــات و ســخنان بــرغم ادا شــدن صــحیح ب

چنـان  حـال ایـن رونـد ادامـه داشـت و زمـان هـم       در هر.اومدکند میمنظر

ــ ــیه ب ــی و ســرگیج؛گذشــتکنــدي م ، فشــار روي ســینه، هاغتشــاش ذهن

خفیـف هـاي عکـس العمـل  هـاي کوتـاه و تـپش قلـب و     حس خفگی، نفـس 

و چـی نشـتر  آوریـش هـم از هـر   یـاد حتـی . ذاشـت راهی براي نجـات نمـی  

.بگذریمه،مبضع بدتر
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ــد ــز چن ــراي ری ــالم ب ــه گذشــت ح ــد روزي ک ــه مســاعد ش ــردن بقی ؛ ک

پیلــهشســتم و کــرده و مــی پــاتوقرو پــارك شــهر  از دنــج ايگوشــه

:رکن پنجم.کردممی

:جف مانستندي نه نشید واخواهبجفا)5

ستم، جور= جفا 

خشک و خالی، بی چیز= جف 

کنایه داشت به توانستی یا ماندي = مانستندي 

صداتو در نیاوردي) نه نشید(باال بردن صدا = نشید 

بازخواست، اعتراض= واخواه 

.اعتراض نکرديتو روا شد فقیر و بی چیز ماندي اما ه ستمی ب

هـاش سـرعت   از روي تبحـر و پـی بـردن بـه ذات حـرف     شکستن رمزهـا  

.رسیدمپیاپی بهشون میگرفته و

:حصرمت شِِّکرتاسازصبارصبردار) 6

صبرکن= صبردار 

بسیارشکیبا= صبار 

مدارا کن= ساز 

غوره انگور= حصرم 

شیرین، اشاره به حلوا= شِِّکر 



صـبر گـر ،کـن چـون  بـاز هـم صـبر   ؛يي کـرد همـه صـبور  کـه ایـن  تو

.  کنی زغوره حلوا سازي

جـا  ه سراغ آخـرین رکـن بـرم معنـی شـش رکـن رو یـ       ه که بقبل از این

:نوشتم و اغراق نباشه ساعتها خوندم

.دست سینا رسد) 1

.دیگران ره سرباالي استه قطع عالقه از بندگی ب) 2

تــازگی نــدارد طــرف خودبینــان و بــی وفایــان برایــت و زیــان ازضــرر) 3

.  آشنا نیستیو نا

.ندصانعی و البرز به همه امور آگاه) 4

.اما اعتراض نکردي؛چیز مانديفقیر و بی؛روا شدتوه ستمی ب) 5

صــبرگـر بــاز هـم صـبرکن چـون،   ي کـردي؛ همـه صـبور  توکـه ایـن  ) 6

.  کنی زغوره حلوا سازي

همــون ز ا.تونســت داشــته باشــهاینــا نمــیمعنــی و تفســیري بیشــتر از

ــود کشــیاول شــاهد ســتمروزهــاي  اجحــاف کــردن عرصــه و تنــگ از و م ب

هاشـو بـه البـرز کـه حکـم سـنگ       خبـر داشـت؟ حـرف   و بقیـه توسط افشار

ه بـه گفتـه خـودش بـه امـور واقـف       وقتـی کـ  .زدرو براش داشـت؛ مـی  صبو

اون ؟اظهـار همـدردي نکـرد   باهـام  و چـرا هـیچ وقـت نـدا نـداد     البرز شدند؛

. تونست عرض اندام بکنهدر مقابل پدرش مگه میافشارها وقت
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اونوقــت هــاي پیرمــرد و پــاراگراف ســرکاریش بــدجوري خالصـه ســکوت 

خواسـت بکنـه تـو    قـدر پیچیـده نگـاري، اگـه همـدردي مـی      این.والهم کرد

داد البـرز و امثـال اون تـا مـثال    نوشـت و مـی  رو مـی هـا یه تیکه کاغذ همین

ــ  رو گیــرم همـه اونــا ؟ترسـید هـا مــی حــرفطلبـه، از چــی ایـن   ه حاللیـت ب

ـ .قـدر جـز منـو در بیـاره    لزومـی نداشـت تـا ایـن    ؛خوندنمی  فـرض اون  ه ب

ـ   کتابها، به چـه درد مـن مـی    جـاي طلـبم از گـل پسـرش     ه خـوردن؟ البـد ب

اعصــابم از معماهــاي ســرکاریش !فــروختم تــا جبــران مافــات شــهمــیبایــد

بـراي همیشـه   چنان خـرد و داغـون شـده بـود کـه تصـمیم گـرفتم قیدشـو         

، زنـه مـی سرشـون ه هـا بـ  کنم وقت مقارن ماه و آفتـاب کـه خیلـی   فکر.بزنم

.هـم کـرده و قصـد جونمـو داشـت     صبر نشسـته و خزعبالتـو بـرام سـر    سرا

. یـه جـو معرفـت   که تو دادن حـق ایـن و اون لنگـه نداشـت و دریـغ از      پسر

؛داشـت البـرز رو بگـو کـه از ایـن چرنـدیات خبـر      ،اینم از خـود بـا مـرامش   

. خندیدنریشم میه بالبد همگی 

نیمـی از ایـن مـدت در سـفر و مـابقی      . گذشـت سه مـاه از اسـتعفام مـی   

ظهــر بعــداز.بــودماز چنــد بــار پــارك رفــتن تــو خونــه حــبسغیــرهــم رو

عــوض االســالم بــزنم و هــواییم ســري بــه ظهیریکــی از روزهــا هــوس کــرد

گرفتــه تــا روزگــاري رو بــا ایــن جماعــت از فروشــنده و چاپخونــه دار. کــنم

ــطه ــاواس ــودم ه ــار ب ــرکرده و همک ــذرا .س ــدارهاي گ ــس از دی ــانی ،پ بازرگ



هاشـون کــه  کنجکـاوي . چسـبتر اومـد و رفـتم سراغشـون    عمـاد از همـه دل  

فروشـگاه  .شـه بسـرم گذاشـتن تـا قـدري دلـم وا     ه بـ مـدتی سـر  ؛تموم شد

عـین صـفا و صـمیمیت و    رو درتـا خـانوار  عریض و طـویلی کـه نـون چهـار    

خـونگرم و  آدمـاي فهمیـده و  .کـرد سخت کوشی تـک تکشـون تـامین مـی    

ــتنی ــنم . دوســت داش ــت رفت ــروب و وق ــاي غ ــی  ؛دم دم عمــوي خســرو کل

رف بــزنم تــا برگــردي در مــوردت حـ موبــدخـوام بــا  مــیاصـرار و قســم کــه 

...سرکارت

... گیر و ببند ها و مهمتر از همه قضیه بیخ دار افسانه افتادمیاد ب

خواسـتن  کـه مـی  ریـش سـفید و عمـوي بزرگتـر    خیرخواهانه پـدر اصرار

رفــتم و بــا یکــی دو تــا ادامــه یافــت تــا از روقــدرمیــونی بکــنن اوندرپــا

. قبول کردم،شرط

.بودحقیقت اعالم نتیجه روز بعد دردودعوت به ناهار

دونـه از غیبـت و گالیـه متنفـرم امـا      خـودش خـوب مـی   : هاي موبدگفته

تـا ژیگولـوي نـامرد، تـو     بعـد اسـتعفاي اون چنـد   . جـوري سـوزوند  دلمو بـد 

ــ  ــل اون پشــتمو ب ــه کســی مث ــاجم ب ــبش زده اوج احتی ــد و غی . خــاك مالی

ــارمون  ــا ک ــتادن  ب ــام فرس ــد  پیغ ــروع ش ــالش   ش ــم دنب ــاه ه ــی دو م و یک

.خـدا مـن سرسـوزن نقشـی نداشـتم     ه بـ جریـان ازدواج شـونم   سـر .یمگشت

االن بیسـت روزي  ...بگیـره اومـد تـا همچـین وصـلتی سـر     چه بـدم نمـی  گر
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کـاراي دختــرش، معلــومم نیسـت بــا مینــا  شــه کــه رفتـه لنــدن دنبــال  مـی 

ـ .اي خودشـون اي بـر بمونه یا برگردن و بـرن گوشـه   حـال اون قضـیه   هـر ه ب

.خالصــه کــنم هنــوزم جــاش خالیــه و بهــش احتیــاج دارم . منتفیــهحتمــا

هـا بـاد   ا و جبهـه گیـري  هـ وضع اینجا چندان فرقـی نکـرده و همـه اون حرف   

. ذارنبازي نمیمعنی رقابت و تالش رو باندبهش بگید هواست، 

ــد   ــا ش ــوري مهی ــرکت ج ــنس ش ــو و امبی ــا  ج ــی ی ــار از مرخص ــه انگ ک

بــا .وضــاع رو طبیعــی جلــوه بــدنهمــه ســعی داشــتن ا.موریــت برگشــتمام

نفـرات اکثـر قسـمتها    ،تـازه نفـس بـه جمـع پرسـنل     اضافه شدن چهار نفـر 

امـا بـا برگشـتنم    حتی بخش من نیـز دسـتخوش تغییـر و تحـول شـده بـود       

اي مضــاعف شــکل گرفــت و همــه بــا رضــایت و روحیــهتــیم ســابقم مجــددا 

.این رو زیاد اذیت نشدماز. کردیمکاره شروع ب

ـ  کوتاه  هـاي  هـا و پـیچ و خـم   رفـع کاسـتی  ه زمانی بعد با شرایط جدیـد ب

ــن   ــه و ای ــی پرداخت ــرح قبل ــ ط ــار ب ــال ودوره ب ــاهواز جنج ــته ،هی شایس

ــدهاي   ــایگزین زد و بن ــاالري را ج ــرد س ــته ک ــولی و  در . گذش ــعه اص توس

و يبرگشـت و . بـود بـا اقتـدار شـرکت جسـت     موبـد ارتقاي آنچـه مـد نظـر   

ــ  ــده روي داده توس ــرات عم ــد اوط تغیی ــب ش ــوري   موج ــتی و فت ــا سس ت

ــه  ــان مجموع ــو ،کارکن ــتاب، همس ــه ش ــردد یب ــدل گ ــه مب ــذا ؛ی و مفاعل ل

چـه  گـر . واحدهاي تازه تاسـیس زودتـر از موعـد بـه بهـره بـرداري رسـیدند       



هـایش پشـت   اثر صـدمات و ضـربات پیـاپی روحـی بـه برخـی از آموختـه       بر

تجــافی دوري و گرفــت و از آنــان کــرده و انــدرزهاي پیرکــویر را ســهل مــی 

گردیـد  باعـث مـی  ؛بـود نهـاد او رشـته  پـاکی سـر  کـه  ییاز آنجاکرد ولی می

ـ    هم رجـوع  .دیگـران مضـایقه نکنـد   ه چنان نیک کـردار باشـد و از محبـت ب

ــز و آشــتی افســانه  ــوم   نی ــه موه ــه غائل ــود و ب ــی را آســوده نم ــال جمع خی

. فان پایان دادرنفسان و پرحهمیشه گسترده دراز

ــداعات و خال ــویژهقیــت وي درکلیــه امــور اب ــرآورده کــردن امیــال درب ب

ــم   ــان، ه ــه زم ــرکت درکوت ــدت ش ــل و دراز م ــیش از  ثقی ــار ب ــین انغم چن

را بـدان سـو   اسـدي ،شاو شـریک جدیـد مـالی   موبـد کار، توجـه  حدش در

معطــوف داشــت کــه ســمت وي را از معاونــت پژوهشــی بــه معاونـــت        

ـ       . مجموعه ارتقـا دهنـد   وي ه حکمـی کـه بـه مناسـبت سـالگرد بازگشـتش ب

. تفویض و بدان منصوب گردید

ــی      ــت و م ــت داش ــه لیاق ــه آنچ ــیکش ب ــفات ن ــول ص ــتاز حص ؛خواس

درهـا  بهـم پیوسـتگی  . شـت گیافـت و بـدان چیـره مـی    انقطاع رجحان مییب

ادامـه داشـت و   چنـان  هـم ،هـا قبـل  اثر بهبود اوضاع شرکت نسبت به سـال 

مقـدمات خریـد   ،چندي که گذشـت بـا اعطـاي تسـهیالت از طـرف شـرکت      

.خانه نیز فراهم گشت

* * *
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بـار قـرض   زیـر مـرارت  پـس از بیسـت و دو سـال   موبـد اصرار و تدبیره ب

ــار   ــک محــل ک ــتم و نزدی ــه رف ــه،مو قول ــه، خان ــبتااي دو طبق ــاز و نس نوس

هشـت هـزار تـومن نقـد کـه نیمـی از       . خیابان سـعدي خریـدم  دربزرگی رو 

دو وام در اختیـارم گذاشـته شـد و بیسـت و    عنـوان ه آن از طرف شـرکت بـ  

و هفتـه بعـد، قبـل از ایـن    تومن بقیـه هـم پـانزده سـاله تقسـیط شـد      هزار

معلمــی طبقــه دوم رو اجــاره ؛کــه خــودم مجــال اســباب کشــی پیــدا کــنم 

ی یکارهـا از. سـاکن شـدند  هـاش  بـا زن و بچـه  و تو یه چشـم بهـم زدن   دکر

هفتـه پـیش   ؛همـین بـود  هـم  که فقط به مشیت خـدا بسـتگی داره یکـیش    

. و امروز موجربودم جرامست

رمـز  و نه سال از عمرم رو تـو همـین نـیم طبقـه آقـاي جاللـی سـرکرده        

ــ   ــون پرداخــت ب ــط مره ــدگاریم فق ــود ه مان ــاره نب ــع اج ــه ر؛موق ــت بلک عای

ــرام  ــایگی و احت ــوق همس ــدیگر حق ــه یک ــورم رو در  ... ب ــب حض ــرین ش آخ

ــراي خــودم و   ــزرگ ب ــاتمی ب ــه م ــاهمســایهآنجــا ب ــرده ــدل ک ــ.ب جــزه ب

ــاچیز و محقــري کــه هــام و چنــد تیکــه لبــاس، اســباب و اثاثیــه کتــاب ي ن

ــراي تعــویض و اضــافه     ــم ب ــا ســاخته و دســت و دل ــا اون ــن ســالها ب طــی ای

کنـه؛ چـون   خـان ردش شـد جـا بـذارم تـا کـاووس     قرار؛رفتکردنشان نمی

تهیـه لـوازم   . دوست داشتم بعـد از سـالها تغییراتـی تـو زنـدگیم ایجـاد بشـه       

ظهـر و بقیـه خـرده ریزهــا هـم توسـط مـامور خریــد       اساسـی تـو یـه بعــداز   



ـ  تـدریج طـی دو سـه روز خریـداري و بـه کمـک دوسـتان چیـده         ه شرکت ب

ــد ــه . ش ــدیک مبل ــون گرون ــوب گردوتلویزی ــي چ ــال و  ی ــابی ح ــه حس ی ک

. شدمحسوب میمهم ترین خریدم ه بود؛هواي خونه رو عوض کرد

وقـت  رفـت و آمـدهاي وقـت و بـی    جمعیـت و هاي پـر عادتی که از خونه

اش خـانواده عدم حضـور مسـتاجر یـا بهتـره بگـم آقـاي لطفـی و       ؛اونا داشتم

ــردن   ــتفاده ک ــراي اس ــتان و  ب ــده تابس ــت باقیمان ــتناز فرص ــه  رف ــون ب ش

، حـس غریبـی در مـن ایجـاد کـرد کـه بـرغم خسـتگی چنـد روز          ستانشهر

هـا وکلنجـار  جسـتن .اخیر تـا خـود صـبح تـو عـالم خـواب و بیـداري باشـم        

یـاد حرفـاي جـم مـنش گزیـده      . شـد مـی ریبـان گیـرم  گعاقبـت  ،رفـتن هـا  

اي کـه بهـم گفـت مرتـب تـو ذهـنم       آخـرین جملـه  ؛کردنمیآنی ولم،گوي

کـرد تـا   ام مـی وسوسـه . بـزن سـر بـه مـن  دگرگون کـه شـدي   ؛شدمیتکرار 

بیـا حوصـله کـن و بگـو     ؛برم سراغش و بگم کـه از ایـن رو بـه اون رو شـدم    

بــاالخره مجــاب شــدم و عصــر یکــی از همــون . هــا چیــهکــه راز ایــن کتــاب

ســابقه و یبـ ايت و شـهامت و دلشـوره  اروزهـا بـا کمتـرین نشـانه اي از جـر     

کـردم تـا تنهـا بنـدي کـه بـه آن دچـار        قصـد هاي قبلـی حسی جدا از حس

جـا از سـرم وا   ه آخـر محـک بـزنم و یـ    نده رو براي بـار وحاصل مگشته و بی

راسـت  ه داشـتم و یـ  رو هـم ور هـا براي احتیـاط جعبـه حـاوي کتـاب    . بکنم

.  وقتشرفتم سر
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. سالم استاد

کارتون چیه؟: کنه؛ سالم سردي داد و گفتکه سرشو بلندبدون این

کارمنــد ؛مــن ســینا محمــودي هســتم؛جــا نیــاوردینه بنــده رو بــانگــار

.موبدشرکت آقاي 

ــده از حــس خــوانی گفــت  در ــیم نگــاهی آکن ــا ن ــه : اوج خونســردي ب بل

ـ    ؛هـا چکـارکردي  با کتـاب .یادم اومد قـول معـروف   ه کجـا رسـیدي؟ نکنـه ب

فهمیدي جریان از چه قراره؟؛عاقبت سرانجامی یافتمیگنکه 

وکلـه زدم و  هـا تـا پارسـال، سـه چهـار مـاه سـر       کتـاب با . چه عرض کنم

ــار از      ــا آخــري دم ــردم ام ــی ب ــون پ ــوم شــش تاش ــه مفه ــام ب ــت پیغ از هف

ـ  کـردم کـه سـرکاریه    آورد و راستشـو بخـواین حـس   روزگارم در قـول  ه یـا ب

. چنـد تـا نصـیحت نرسـیدم    جور بازیه خالصـه بـه هیچـی جـز    ه جنابعالی ی

حـاال اومـدم تـا اگـه     وبزنـ سـر بـه مـن  خودتون فرمودین دگرگون که شدي 

.  رخصت بدین براتون بگم

.شنوممی؛بشین و بگو: ابروي باال انداخت وگفت

ـ ؛کـنم بن مـاجرا نقـل   وراستش عادت نـدارم چیـزي رو از میـ    حوصـله  ه ب

.امو بزنمهتر حرفتا راحت؛شما نیاز دارمو صبر

ــوي ــد مح ــه و  زد لبخن ــرص بش ــم ق ــا دل ــا ت ــه  ب ــرش ب ــون دادن س تک

.رغبت نشون داد،نشنید



ــرادر  ... ــایعه ازدواج ب ــه ش ــاجرا از جمل ــا م ــد ت ــی چن ــانه زادهپ ــون افس ت

ــاع      ــان و اوض ــیامک خ ــود س ــا خ ــلیقه ب ــتالف س ــروز اخ ــن و ب ــا م ــانم ب خ

همــه دســت ... وموقــع شــرکت و اســتعفاي گروهــی همکــاران نامســاعد آن

از لحــاظ . از حــس و حــال کــارکردن بــا اونــا افتــادمدســت هــم دادن وه بــ

اســتعفا دادم از ایــن رو .گشــتمآزرده خاطربهــم ریختــه و روحــی بــدجوري 

... و هفته بعد براي تمدد اعصاب راهی جنوب شدم

ــود اســتلذاذ از ســخنان ســینا هــیچ  ــاه خــالی از لطــف نب مصــاحبت، . گ

ــا  حرکــاتی مــوزون درشــنیدن اظهــارت و توضــیحات وي کــه ناخودآگــاه ب

وضــوح ه اي بــشــنوندهخطــوط چهــره هــراز.کــردآمیخــت و بیــان مــیمــی

.راغــب اســت تــا بیشــتر هــم بشــنودحــس کــرد کــه پســندیده وشــدمــی

بنــابراین ســاعتی نیــز جــم مــنش حوصــله کــرد و سرگذشــت شــانزده مــاه  

ــنودي او و آرام      ــراي خوش ــی ب ــا زیرک ــز ب ــاهی نی ــنید و گ ــین او را ش واپس

.سواالتی نمودیش کردن ذهن خو

ــ  ــا ب ــع دره ام ــینش واق ــاطن تحس ــیب ــردم ــد و  . ک ــینا تقل ــخنان س س

بـه تفسـیر   جانانـه  لـذا . تعهدي از روي میل و رغبـت بـراي وي بـه بـار آورد    

ــاو پردا   ــین کنجک ــک ب ــن باری ــد ختو اســتخراج شــش رک ــت  ن ــا ذهنی ــا ب ت

ـ  . خان هفـتم نظـري فکننـد   بیشتري به  شـوق آمـده کهـن سـال     ه رخسـار ب

آلـود صـانعی   با خواندن و مرورکلمـات و اعـداد بـه عمـد مقلـوب سـطور راز       
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گونـــه گـــون ،و معـــانی مســـتخرج جـــوان تیـــزبین، پیوســـته از خوشـــی

. گشتمی

تــا اونجــا کــه : و گفــت؛ نفــس بلنــدي کشــیداز خوانــدن فــارغ کــه شــد

دونـم حـرف گـوش کـن هسـتی یـا       نمـی .یادمه دو چیز بهت گوشـزد کـردم  

از فکـر  کـه  یکـی ایـن  . ردياونـا عمـل کـ   کـه بـه  یـاري کـرده  شانس باهات 

یـه  .رنـج بـردي تـا گنجـی نصـیبت شـه      هـم  اومـدي و دوم  رشون دفروش

تــونی درك کنــی؟ یــا مــی. شــهکــنم گنجــی نصــبیتبــار دیگــه تکــرار مــی

هنوزم تو فکر اینی که سرکاري؟ هان؟

ــرف ــح ــی        ه ــر چ ــن آخ ــیم از رک ــا ببین ــن ت ــوش ک ــت گ ــا دق امو ب

ـ    . شهدستگیرمون می چـون  ؛هـوش و ذکاوتـت بگـم   ه الزمه یـه آفـرین هـم ب

دفعــه قبــل وقتــی .درســتی متوجــه شــديه بــوســطر رشــشمعــانی هــر

کــردي دارم تونــه کمکــت کنــه پــیش خــودت فکــر گفــتم هــیچکس نمــی

ـ   یکـی از اون دالئـل تـو   .کـنم مضایقه می قـول خودشـون رکـن    ه سـطر یـا ب

و وقـت نـه مـن    هـیچ مطمئنـا .که از شـخص البـرز نـام بـرده شـده     هچهارم

درسته؟.بردیمنه کس دیگه به اون پی نمی

رم چـرا  ادر نمیـ سـر ؛رفتـی پـیش مـاجرا  آخـر  قبـل از  کـه تـا مـا   اینبا 

ـ بنـده خـداها سـر   کنـی میخیاالتی شدي و فکر خـوب  .سـرت گذاشـتن  ه ب

چیه؟بریم ببینیم منظورشون



ــون ــزداز آره منظورش ــت م ــین  ه ب ــت چن ــان اس 1512. 14129ارک

چیه؟ هم درثبتآن2015.1512.142012. 1285

ــاال بجــوي  مــزدت را  ســطر اول .آنهــم در ثبــت... البــالي هفــت رکــن ب

ــه در ــاره     ک ــاال اش ــان ب ــالي ارک ــزدت الب ــه م ــه و ب ــح و مبرهن آوردي واض

همینطوره؟. کرده

و بقیــه ارقــام اگــه ابجــد بــودن تــو اون 14129: یــد کــردم و گفــتمیتا

ــدیل   ــاالخره تب ــاه ب ــیســه م ــه ابجــد حــتم دارم واســه همــین؛نشــدم ک

.نیستن

ــري  ــت س ــدزنان گف ــان داد و لبخن ــن  : تک ــه م ــه و خون ــه دیروقت االن ک

ــ   ــل گوش ــالی بغ ــه جنابع ــل خون ــتتمث ــال  .نیس ــبم عی ــم دوره و نجن راه

اگـه مـایلی یـه رونوشـت بـده تـا مـنم از فـردا روش         . زنهمو میییطبل رسوا

فـاش بشـه تـا هـم خـودت راحـت       قضـیه  چـه زودتـر   امیدوارم هر. کنمکار

قدر پیچوندن؟ط موندم که چرا اینهم اون بنده خدا، فق؛شی

اگـه  ؛حرف منم همینـه؟ تـا دلتـون بخـواد بـه ایـن موضـوع فکـر کـردم         

داشـته  ور؛خواسـت دل کـردن نمـی  قـدر دل ایـن ؛بود چیزي بهم بـده رقرا

...فال فالش کرده

قـدر پشـت   بسـه بلنـد شـو و ایـن    : و بعـد بـا مالیمـت گفـت    ذوقم زدتو

.اي داشـته البـد دلیـل قـانع کننـده    .نـذار سر اون خدا بیـامرز بیکـار صـفحه    
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ـ . پـرس بـه  رفتـی ازش  اونـور وقتی که ه ایـن مـاجرا بـ   يعقبـه حـال  هـر ه ب

.    نگهدارخدا،چیزي بنده

ــه رو ــتم و رو،ورقـ ــزش گذاشـ ــادممیـ ــو  . راه افتـ ــتگی تلوتلـ از خسـ

وقتــی رســیدم اولــی غالــب .رفــتممــیخــوردم و از گشــنگی دل ضــعفهمــی

خــواهش نفــس صــبحانه رو تــوه بعــد از مــدتها بــ. گشــت و بیهــوش شــدم

حسـی کـه شـاید از طـراوات و تـازگی محـیط جدیـد نشـأت         ؛خونه خـوردم 

.کـنم ی از ایـن دسـت خـو    یهـا اما من اونـی نبـودم کـه بـه بهانـه     .گرفتمی

بــود؛حدســم درســت . کمــی تعمــق دلیــل محکمتــري رو بــرام عیــان کــرد 

ــون ــاده رو      چ ــنش گش ــم م ــا ج ــو ب ــنگینی رازم ــی از س ــل نیم ــب قب ش

قسـمت نمـوده و تـا حصـول نتیجـه درگیـر مـاجرا شـده         ) موبـد مغایرگفته (

.بودمخاطرآسوده از هم پشت بودنش خوشحال و .کردو حمایتم می

* * *

ــهریور  ــه ش ــرین جمع ــرآخ ــض و    س ــا بغ ــه دنی ــودش ی ــا خ ــید و ب رس

ـ .دلتنگی آورد خانـه ی از اهـالی مکتـب  یـ کـرد کـه جز  نظـرم فرقـی نمـی   ه ب

هــا را ي خیلــیباشــی یــا نــه، حــس ناخوشــایندي کــه بعــد از ســه مــاه یقــه

دار و تازه از پیـاده روي و خریـد برگشـته و تـو حیـاط بـزرگ بـی       . گرفتمی

اي زل زده بــودم کــه یــه درخــت کنــار حــوض ســنگی نشســته و بــه نقطــه



واهــنآمارشــون بــاراش بــا دو ســه نفــر افــزون بــمرتبــه لطفــی و خــانواده

. تلپ وارد شدند

ــبال  ــاتی داشــتم و مــی ق ــه وي اطالع ــه عائل دونســتم کــه خــانم راجــع ب

چنـد  کـالس ششـمی و پسرشـون هـم     ه ، دختـر هلطفی کارمنـد اداره دارائیـ  

ــر، ــائین ت لطفــی از هــول .گرفــتســالم و تعــارفی کــه ســر بعــدکــالس پ

مادرخـــانم بنـــده، : صــاحبخونه بـــه معرفــی مهمانهـــا پرداخـــت و گفــت   

هــر. شــون زیبــا خــانمخواهرخــانمم آرزو و ایشــون هــم دوســت خــانوادگی

...اونم تو رشته معماري؛دو عزیز دانشجوي فوق لیسانس هستند

ــادر ــم ــه ب ــر ه زن ک ــد از اون زب ــا باشــه ونظــر میوم ــون و زرنگه ــا تک ت

معارفــه دامــادش تمــوم نشــده رنــدي کــرد و ؛بــارت کنــهبخــوري چنــد تــا 

ـ   : گفت بالفاصـله تـو ذهـن    ومـد؛ میـون می ه قدیما وقتی از صـابخونه حـرف ب

البتــه ســایه پــدر باشــه همــه ؛بســتآدم یــه پیرمــرد بازنشســته نقــش مــی

کـه زرنگـی کـردي و    اصـل ایـن  ؛خالصـه کـاري بـه اینـاش نـدارم     .توننمی

... نبینی، الهی که چشم زخم خیالتو راحت

تـا بـه دامـاد خـودش تیکـه انـداخت و       و دوبـه مـن  راه نرسیده یکـی  از

نــد و بهــم پیچیــدن و وبــا مداخلــه زن لطفــی از ادامــه ســخنرانی محــذور م

ــد   ــوت ش ــاط خل ــی حی ــه العین ــخند و   . طرف ــنم از ریش ــه ت ــن توفیرک ــا ای ب

.گرفتجوابش گرهاي بیچربیدن حرف
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ــار شــرکت و    ــا شــروع ســال تحصــیلی ک ــه  ب ــاتی تابع واحــدهاي مطبوع

بایسـت  مـی . مضاعف گشته و مسـئولیت جدیـدم نمـود بیشـتري پیـدا کـرد      

رو بــه جهــت خریــد کــارتر از قبــل حضــورکمرنگ ده بیســت روز اخیــرپــر

از . مکــردجبــران مــیور... نــه و مراجعــات مکــررم بــه دفترخانــه، ثبــت ووخ

ــا فرا ــه کمــک همکــاران جملــه مکتســب، در خایــن رو ب هــاي پــروژهبــال ب

آن داشـتیم کـه بـدون    جدید و متفاوت از قبـل مسـتغرق شـده و سـعی بـر     

عملیـاتی کـرده   ورقبـاي همیشـه معتـرض اهـداف ر    تنگ کـردن عرصـه بـر   

چنانچـه  انتهـاش  طـرح و نقشـه تـا    از شـروع هـر  . و منتج بـه نتیجـه کنـیم   

بعـد از یـه   .مشـد نمـی و متوجـه گذشـت زمـان    هپیشتر گفتم غرق کار شـد 

ــ،از رفیــق کارشناســمي بــی خبــرهفتــه  قصــد دیــدار، ه عصــر پنجشــنبه ب

ــر     ــالم نظ ــداقل اع ــا ح ــتنتاج ی ــی و اس ــالع از بررس ــازهاط اش وي وارد مغ

درودي ؛گرفــتت مــیاط درونــیم نشــابــا صــداي بلنــدي کــه از نشــ. شــدم

.شهم وتمشاهندم تا کارش با مشتريوگفتم و منتظر م

ــا از ــه منته ــاالي عینکــی ک ــا ب ــاغش ج ــه دم ــیخــوشعلی ــردم ــا ؛ک ب

.صندلی کنار دستشو نشونم دادنیم نگاهی کرد و مهربانی

ــتري ــامش ــی ه ــد راه ــا غرولن ــون رو ب ــودش ــتنم ــو : و گف ــالب و ک گ

اش شـروع کـرد بـه    مـل کـرد و بـا شـوخ طبعـی همیشـگی      اخرمات؟ کمی ت

؟ياسـرخاك میـ  ؛شـی مـی هـا اینجـا سـبز   پنجشـنبه چرا فقط،ییمتلک گو



ی یــا مثــل تــو واســه فاتحــه یگــدایــا میــرن هــاي جمعــه شــبمعمولــه کــه 

ــونی ــل .خ ــذارالاق ــقط ب ــ بس ــت ب ــم اونوق ــاق ه ش ــفیدها اتف ــم س اون چش

اونا؟چه خبر از خاکم،بیاین سر)افسانهسیامک و (

اون و پرونــدن بــه ایــن طــرح معمــا و از : خندیــدیم و جــواب دادمهــردو

بـرین؛ از کسـایی کـه مناسـبتی بـه موضـوع      شک ندارم که لـذت وافـی مـی   

ندارن و این میون حرفی ازشـون نیسـت و شـاید صـد سـال سـیاه بـه ذهـن         

کـه کسـی بـه    همـه اینـا بـراي ایـن    . کنـین آدم خطور نکنه؛ ذکر مطلب می

تــون راه پیــدا نکنــه؛ واســه کســی مثــل مــن فهمــش خیلــی افکــار پیچیــده

.دشواره که مرجع ضمیرتون کیه

ـ تومشـتریا رسـ نتونسـتین به فرض تا چند لحظـه پـیش چـون     شـیره  ون

دق دلیشو سـرمن خـالی مـی کنـین و بعـدش هـم ربـط مـی دیـن          ؛بمالین

به برادرزاده هاتون کـه حرفـی ازشـون نبـود؛ همـه اینـارو گفـتم تـا بدونیـد          

ــراي شــنیدنرفیــت شــیفته مغلطــه هــاتون هســتم و یــه عالمــه ظ  .شــونب

رویه منحصـر بـه فردتـون رو کماکـان ادامـه بـدین، چـون بـه واقـع دوسـت           

.دست بوس جنابعالیمایر غائبتون هم خوبن و داشتنیه ؛ ض

مادرشـون بـه مـاهرخ    : نشسـت و پرسـید  مبا سینی چـائی اومـد و روبـرو   

افســانه آشــتی کــهحقیقــت داره؛ واقعــازاي پشــت تلفــن گفتــهیــچه مــا یــ

کرده و برگشته لندن؟ 
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دار آقــاي مجموعــهخــوب.حقیقــت داره امــا زیــاد دلتونــو خــوش نکنیــد

چه خبر؟

ــه کــه فکــر؛نیســتخاصــی خبــر ــرفتمن ــاکنــی کلنجــار ن ــا ؛ اتفاق اونه

ــاز مونــدم و یــاز مطالعــه و کارهــاي روزمــره؛کاغــذت اونجاســت ســره ه ام ب

همـون اوال یـه بـار بهـت     . کارم شـده تجزیـه و ترکیـب اعـداد و ابجـد بـازي      

ــن  ــو وارد ماجراهــات نکــن؛ حوصــله ای ــا  گفــتم من ــدارم ام ــارا رو دیگــه ن ک

. که ربطی به ابجد ندارهممنم مطمئنگوش نکردي، در هر صورت،

ــذ و دســت نوشــته ( ــاي درکاغ ــد  ه ــز چی همــش و آورد و طــوري رو می

جلــو يی شــو سرکشــید و ورق ســفیدینشســت و چــا) دو ببینــیمکــه هــر

.91214اینجا بنویس : روم گذاشت وگفت

.کنجکاوي بهش نگاه کردماز رو

ــا و ، خــوش خــط و 91214اینجــا بنــویس مــیگم.منــو نگــاه نکــن خوان

.درشت هم بنویس

.و از دستم کشیدرنوشتم و کاغذ 

اي نوشته منو بـا نوشـته خـودش مقایسـه کـرد و بـا پشـت دسـت ضـربه         

بـین  ذره!دونسـتم مـی : گفـت دارکـش حاکی از پیـروزي بـه ورق کاغـذ زد و   

ایـن اعــداد رو  نـه تنهــا مـن و تــو بلکـه همــه،    .دقـت کــن خــوب رو بگیـر و  

؟ میگمدرست . ننویسچسبیده میمثل ما 



.خوب بله لزومی نداره جدا از هم باشن

خـوب  .عجلـه نکـن  ) 14129(االن به طـرز نوشـتن صـانعی نگـاه کـن     

یا نه؟نوشته نگاه کن و بهم بگو آیا از هم جدا 

چهارده یـا دوازده نوشـتن صـانعی هـم مثـل ماسـت امـا        .بله جدا هستن

ــن اعــداد از هــم جــدا هســتن اصــال. هــم نوشــتهجــدا از  ــات و . همــه ای م

.مبهوت به مبل تکیه دادم

.بزن قدش: طرفم دراز کرد و گفته خونسرد و فاتحانه دستشو ب

ـ         ی یجـا ه دست دادم و با تعجـب پرسـیدم خـوب اینـا یعنـی چـی؟ اگـه ب

خاصی نیست؟خبرگفتین رسیدین پس چرا می

و بقیــه اعــداد، فکــرکن کلــی از معمــا رو حــل کــردیم از چهــارده: گفــت

هـاي برسـیم کـه منتهـی میشـه بـه       البالي هفـت خـط بـاال بایـد بـه کلمـه      

. ثبتهم درآنجمله کوتاه آخر این بند، یعنی 

از؛کـنم نه وقتـی بـه کلمـه ثبـت فکـر مـی      یشـ تنم میه سینا عرق سرد ب

کــه اگــه گفتــنش واهمــه دارم نــه کــه چیــز بــدي باشــه نــه، منظــورم ایــن

ــرده باشــمخــداي نکــرده اشــتباه   ــی اون؛ک ــدر دلســرد م ــو ق ــه نگ ؛شــم ک

.بعید هم نیست که از مغازه بیرونت کنم) لبخند به لب(

ــه ــردیم ده دوازده دقیق ــکوت ک ــدید  .اي س ــه و ش ــنش متفکران ــم م اج

داد و هـاي غلیظـی کـه بـه پیـپش میـزد خودشـو تسـلی مـی         نگران بـا پـک  
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خـم  .ردمکـ هـاي روي میـز پـر مـی    منم از فشـار و اسـترس لپـامو بـا نبـات     

شــدم تــا از روي میــز ورق کاغــذ هفــت رکــن رو بــردارم کــه یهــو دستشــو  

؛گفــت ســرعت برداشــت و ه دســتم و کاغــذ رو بــ  محکــم گذاشــت رو 

ازغیـر ؛خـواي سـکته نکـنم و پـس نیفـتم     اگـه مـی  ؛مون یـادت باشـه  شرط

.هاي من باشه هیچی نگو تا بعدگفته

ــن ــا ای ــا  ب ــه دلهــره داشــتم ب اســتاد ؛دمتبســمی ســاختگی جــواب داک

قـدر نگـران   پـس ایـن  . هاسـت مطمئنم راز این رکن تو همـین جـدا نوشـتن   

. نباشین

/15121285/2015/ 14129ارکــان اســت چنــین   ه بــت مــزد(

). ثبتهم درآن1514/122012

چنـان زد  زد بـه جـونم   صـاعقه  گذشـته و انگـار یـه    شـرر این بار کـار از  

ــردم کــه  ــام رگ شــقیقهحــس ک ــورم شــدن؛  ه ــه آن مت ــو ی ــه طــوريت ک

.منش هم متوجه شدجم

چته؟ چرا خیس عرق شدي؟

.بقیه شو فهمیدم استادمنم : آهسته گفتم

.چی رو فهمیدي ده بگو خفم کردي

ــد   ــنج کلی ــن خــط از پ ــااعــداد ای دو کــه کلمــه مجــزا تشــکیل شــده  ی

حروف اضافه. خورن تا به کلمهبیشتر به می) 1514و 2015(شونتا



تیتـرش کـاري   یعنـی بـه سـر   ارکان اسـت چنـین  ه مزدت باینجا نوشته 

درسته؟؛نداشته باشین

میگـه بـه عنـوانش    ورآره خوب منظـورش از ارکـان همـین هفـت سـطر     

!خوب بعد. کاري نداره

رم شـم مـی من با دقت تعـداد حـروف تکـرار شـده بـین سـطور رو       : گفتم

.و شما هم نظارت کنید

ــدد ــرد14از ع ــروع ک ــمرده و   هش ــار ش ــد ب ــداد رو چن ــر تع ــروف پ و ح

ــت  ــرعاقب ــرف دال زی ــیده و بــ  ح ــط کش ــمردم ه خ ــت ش ــ(:دق دچهارص

ــت ــوشصـ ــتودوچهاریکصـ ــکبیسـ ــتدوویـ ــتویسـ ــاروشصـ )وچهـ

)اردوغـــدرطیـــب فنانازغبنغ()فرازســـته زمملوکیـــت بـــ بربســـتگی(

ي دبجفــاجف مانســتن()وچهــل بجملــه امــورویســتد6ودودویســتونودوقوف(

ــی  ــه نش ــرمتدصبر) (واخواهدن ــکرارصبارسازتاحص ِِّــز()ش ــت دم ــان ه ب ارک

15121285/2015/1514/122012/ 14129اســـــت چنـــــین  

).ثبتردهم آن

مـون بـه یقـین مبـدل گشـت چـون حـرف        شد ولـی حـدس  باورمون نمی

ــا دال  ــه  دقیق ــارده مرتب ــود   چه ــده ب ــرار ش ــطور تک ــین س ــحالی . ب خوش

حـال  .کشـیدن جـم مـنش هـم تسـکینم نـداد      آغـوش  بـا  الوصـفی کـه   زائد

. دچارش گشته و دست کمی از من نداشتنمخوشی که او
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حـاال تـا پـس نـزدم ادامـه بـده تـا رمـز         ،بارك اهللا به اون فراسـتت پسـر  

. ده بجنب که شب شد. دست خودت بشکنهه رکن آخر هم ب

. ها ادامه یافتدادیم و شمردناي سرخنده

ــکلمــه ســند 14129از  ــار، سحــرف .دســت اومــده ب ــه ب دوازده نن

ــرف   ــار و ح ــن    دب ــت رک ــروف هف ــالي ح ــه الب ــارده مرتب ــم چه ــل ه قاب

ــودن  ــمارش ب ــب  .ش ــدین ترتی ــت   15121285ب ــه زمین ــه کلم ــم ب ه

.تبدیل شد

ی حــروف هــم تعــداد یبــا شــمارش و جابجــامــدتی وقــت بــرد و عاقبــت 

: مـزدت را البـالي هفـت رکـن بـاال بجـوي      : دسـت آوردیـم  ه این جمله رو بـ 

. هم در ثبتآنیابسند زمینت را در

ــی    ــانعی ب ــه ص ــان مطروح ــالم پنه ــه ک ــاره مجموع ــا و اش ــک ایم اي وت

هیچ ربطـی بـه آن دو مجلـد و حتـی خـود دفترچـه گمـراه کننـده پـس          بی

سـاعات جانکـاه بـاقی    . گشـت سـال عیـان مـی   نـه از شانزده ماه و درسـترش  

سـال برابـري   نـه درازاي همـون  ه بـ و مراجعـه بـه اداره ثبـت    تا صبح شـنبه  

از مــن کــه ذوق زدگــی وي کمتــربــا ایــن. چربیــدکــرده و شــاید هــم مــی

داد و منـوط  نبود اما به اقتضـاي سـن و عـدم انتفـاعش از مـاجرا بـروز نمـی       

اداره ثبــت و از کلمــه ثبــت فکــرش فقــط بــه . کــرد بــه انتهــاي قضــیهمــی

.شدمیاسناد معطوف 



والـه و حـاجز مونـده    ؛تموم عمرم بـه همچـو حسـی دچـارش نگشـته     تو

.ماز خواب بیدارشو زنم بفریاد و دوست داشتم 

از میـون چنـدین و چنـد    : جم مـنش پـس از مـدتی لـب گشـود و گفـت      

مکتـوم مانـدن رمـوز وي و گشـایش تـدریجی آنهـا       دلیل و برهان مبنـی بـر  

مــرز پختگــی برســی و ه اول بــ.کــنممــورد بســنده مــیدوه بــتــو فقــط ه بــ

ــک    ــه تمل ــالهم آنچ ــر و امث ــون پس ــیچ ــیم ــیکن ــمحلش نکن دوم از.مض

امـان  گزند پلیـدانی چـون ورثـه و جمـال و کـارگران آن زمـان چاپخونـه در       

دیگـران حتـی   ؛گفتـی وقتـی جمـال صـاحب مغـازه شـد      خودت مـی . بمونی

و تـوفیري  هـم هسـت   طبیعـی  خـوب . خود تو بـه چـه حـالی مبـتال شـدید     

ــی ــم نم ــل اون   ه ــا مث ــه ی ــراه باش ــروزت روب ــل ام ــعت مث ــرد وض ــا ک وقته

هــا از راه کــه جمــالبــازم مهــم دو چیــزه یکــی ایــن؛مزدبــري ســاده باشــی

ــا میرســن   ــه اونجاه ــی و آدم فروشــی ب ــم زن ــو و سالوســی و دو به ــال ت امث

. نون مردانگی و مروت و تسامح با دیگران رو

ــت  ــرد و گف ــی ک ــردر: مکث ــئله    نظ ــن مس ــا ای ــنم ت ــرح ک ــتم مط داش

ــی   ــانش کن ــه کتم ــه و از هم ــکوت بمون ــاي.مس ــاش ب ــه راز ه ک ــورت ی ص

امـا ممکـن نیسـت و بـاالخره     شـد مـی همـین جـا چـال    و تو بزرگ بین من 

شــدن مــاجرا بســته بــه بزرگــی و کــوچکی مــاترکی کــه رو. مــال میشــهبــر

. کــه نبایــد بــدونن مطلــع میشــنی دیــر یــا زود اونــای.بهــت رســیده نــداره
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یـه ذره هـم   خیـالم  نـی .دمـی .لبته هیچکس هم نمـی تونـه منکـرش بشـه    ا

.راحت نیست

هیکــل نحیــف شــو .دادپــا ایســتاده و تــذکر مــیهاشــو ســردل مشـغولی 

...دلداریش دادمبغل کردم و 

صبح شـنبه سـري بـه شـرکت زدم و مرخصـی گرفتـه و عـازم اداره کـل         

ــت و اســناد  ــر   .شــدمثب ــرده و جــوونی روگی ــه ک ــه اداره مراجع ــه دبیرخان ب

جویــا ؛ارثــی کــه بهــم رسـیده و تــازه مطلــع شــدم اومــدم از: آوردم و گفـتم 

.اقدام کنمبشم و 

.از چه کسی بهتون رسیده

کنـه؛ شـما فکـر   مگـه فرقـی هـم مـی    : اي بهش کـردم و گفـتم  نگاه خیره

.از یکی از آشناهامکن 

ــاوي  ــم از کنجک ــت  اون ــد و گف ــره مان ــم خی ــه به ــد لحظ ــوري : چن منظ

. همین جا بشینید تا برگردمنداشتم لطفا 

ببخشید اسمتون؟: مدتی بعد با شش هفت تا فرم برگشت و گفت

.سینا محمودي هستم

تـون بـا مفـاد هـر    شـرایط ؛جناب محمودي ایـن فرمهـا رو مطالعـه کنیـد    

.بگید تا بریم سراغ مرحله بعدي؛کدوم که مطابقت داشت

.تشکري کرده و شروع نمودم به مرور فرمها



چنانچــه دو یــا چنــد نفــر نســبت بــه ملکــی بطــور : اولــین فــرممضــمون 

تواننـد نسـبت بـه افـراز     یـک از آنهـا مـی   مشاع مالکیـت داشـته باشـند هـر    

اصـطالح  ایـن عمـل را در  ؛سهم خـود از سـایر مـالکین دیگـر اقـدام نماینـد      

حکمـی  :ربـط داشـت  حصـر وراثـت   بـه  دومـی  ...حقوقی و ثبتی افراز گویند

که بعـد از فـوت مـورث حسـب تقاضـاي احـد یـا تمـامی ورثـه بعـد از طـی            

ــانونی الزم از طــرف مرجــع قضــا  ــاه حقــوقی(ی صــالحه یتشــریفات ق ) دادگ

دو تـاي قبلـی   ربطتـر از مفـاد فـرم سـوم بـی    ...آن ضـمن شود و درمیصادر

اهــداف و کیفــري و غیــره ، قبیــل قــانون مــدنیازو راجــع بــه قــانون ثبتــی 

ــده و ــوق   عم ــالکین و ذوي الحق ــت م ــظ مالکی ــالك حف ــت ام ــی ثب ...اساس

.ذاشتممیخوندم و کنارمیرو یکی بعد از دیگريفرمها

ــیچ ــده ــت  وک ــن نداش ــت م ــوع درخواس ــه ن ــی ب ــزد  . م ربط ــتم ن برگش

فرمهـا ببخشـید آقـا درخواسـت مـن ربطـی بـه ایـن       : گفتممتصدي جوان و

سـندش  و مـیگن رسـیده  بـه مـن  ملکـی  ،ان از ایـن قـراره  ببینید جری؛نداره

.نزد این اداره است

!گفتینزودتر می: اي متبسم جواب دادبا چهره

. حاال به نظرتون چکار کنم.عرض کردم: متقابال تبسمی کردم و گفتم

ــا ــارین لطف ــن تشــریف بی ــا م ــال .ب ــان س ــرد می ــاق م یدري زد و وارد ات

گــزارش مجمــل همکــار از...ایشــون آقــايآقــاي شــامخی: شــدیم و گفــت
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تـا تـه قضـیه رو از زیـر    .جوانش پی به ماجرا برد و تعارف بـه نشسـتن کـرد   

ــرون کشــید و  ــونم بی ــ: گفــتزب ــا ب ــونســعادته خوش ــد در.ت حــق ببینی

پســره . ایــد کــه الیــق و درخــور چنــین پاداشــی هســتیدمرحــوم چــه کــرده

سـه نفـر تلفـن کـرد     بـه دو . و مـاتش بـرده بـود   زل زده هـم  هم هاج و واج ب

معــاون مــدیرکل و عاقبــت بــا یــه لبخنــد نمکــین و کلــی تعــارف بــه دفتــر 

.رفتیم

ه در بــدو ورود مشــمئز کننــده بــخبــربــینگاههــاي معــاون از همــه جــا 

ــد ــی   ؛نظــر میوم ــین ارث ــه چن ــافع نامشــروع ب ــدي و من ــاو بن انگــار از راه گ

ن رو مفصـل  خـود شـامخی جریـا   دفعـه جـوان ایـن  غیـاب پسـر  در؛رسیدم

.تر تعریف کرد و بیش از پیش ستوده شدم

ـ  ؛کـنم حضـورتون تبریـک عـرض مـی    : عاون گفتم کـل از مـاجرا   ه مـن ب

متاسـفانه از شـانس شــما   .و جنـاب رئــیس چیـزي بهـم نگفــتن   ماطالعـ بـی 

ــا روز   ــون ت ــریف دارن ایش ــت تش ــنبه ماموری ــا. دوش ــالی  حتم ــند جنابع س

ــر ــوم و مه ــ مخت ــر ایش ــده محض ــسونهش ــد ، پ ــه کنی ــدم رنج ــردا ق در؛ف

.تون هستیمخدمت

جــدا کــه شــدم سراســیمه نــزد . م کــرداداره همــراهیتــا دم درشــامخی 

ـ تـا  تـا پیـاز مـاجرا رو تعریـف کـردم      سـیر . جم منش رفـتم  قـول مختـار  ه ب

.برهدلم غنج 



ــدگی و       ــذبازي، دون ــد کاغ ــه رون ــه ب ــه اگ ــیدم ک ــق رس ــه تواف ــا وي ب ب

ــه ؛شــدماداره دچــارهــاي بلنــد مــدت آن اســتعالم ــدب خالصــه و ســرموب

.بسته بگم تا براي مدتی که درگیر هستم مشکل کاري نداشته باشم

لشـگر  : رفـت و گفـت  خیلی اصرار کردم تا همـرام بیـاد امـا از زیـرش در    

گلیمتـو از آب  زرنگـی بـرو  الکـنن چـه خبـره، خـودت ماشـا     میبکشیم فکر

ــرون  ــش بی ــی .بک ــون روز ب ــده   هم ــر نش ــی ظه ــرکت و  معطل ــیدم ش رس

سـرمو  جـورایی ه یـ ،حاضر شدم تـا بـا رتـق و فتـق امـور     یکشنبه هم سرکار

.گرم کنم

ــرده و       ــگ ک ــامخی هماهن ــا ش ــده ب ــر نمان ــه ظه ــزي ب ــود چی روز موع

از همـه چیـز بگـذریم رعایـت سلسـله      . میرسـید مـدیر  ساعتی بعـد خـدمت   

ــمراتــب اداره مربوطــه  ــژهه ب ــود دروی ــه مــافوق منوکشــته ب ــرت ب ؛امــر راپ

ـ ؛بـه امـور واقـف نمـوده    ومـدیرکل ر ، نت محتـرم ومعاچون قبال طوریکـه  ه ب

نـیم سـاعتی کـه دلـم عـین سـیر و       . سـوختند از تب انتظـار مـن مـی   دو هر

خـوش و بـش گذشــت و سـرانجام کاشــف    جوشــید بـه تعــارف و سـرکه مـی  

ه بــ!شــدهبازنشســتهســه ســال پــیش مــد نظــر مــدیرکــه عمــل اومــد ه بــ

رت گرفـت و ربعـی بعـد کارمنـد بایگـانی بـا       خنـدقی اسـتعالمی صـو   دستور

ــاق شــد   ــده وارد ات ــر و پرون ــا دفت ــد ت ــا . چن ــی از دفتره ــدقی یک ــخن ه رو ب

ــیش     ــت شــده هشــت ســال پ ــف و توضــیح ثب ــد و ردی ــن چرخون طــرف م
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اي متعجــب و چشــمانی گــرد شــده چنــین رو بــرام بــا چهــره) 1336ســال (

: قرائت کرد

ــی در ــزمین ــذر ب ــراژه چی ــت مت ــزار و دویس ــنج ه ــهپ ــرو ن ــعمت مرب

چشـم  ... دسـتگاه ویـال، دو حلقـه چـاه عمیـق، بـرق، آب و تلفـن       ، یکشامل

بعـد نگـاهی بـه    . واي عجـب عرصـه و اعیـانی   : دوخته آهسـته گفـت  به دفتر

و نتـرس  .آقـاي محمـودي رقـم خیلـی خیلـی باالسـت      : من کرد و ادامه داد

سـند  اصـل  دیگـري بـاز کـرد و خونـد     دفتـر . بگو باالي سـه میلیـون تـومن   

بــه دریافــت ســند اعیــان رســماکــه بــه موجــب آن حــق احــداث اعیــانی و

.استواگذار شده... آقاي سینا محمودي فرزند

ــادر ــائینی ک ــد پ ــم خون ــاورین و   : رو ه ــل و آدرس مج ــات کام مشخص

بنـدي رو بـرام   : دفتر بعـدي کـه انگـار بهـم عطـف داشـتند      تو.واگذار کننده

گــاه فــردي کــهقــانون ثبــت هــرآئــین نامــه 105اســتناد مــاده ه بــ: خونــد

ــه وراث او مــی؛بنــام او ثبــت گردیــده،مالکیــت ملکــیســند ــا ارائ تواننــد ب

ــر از  ــدارك زی ــند     ادارهم ــدور س ــت ص ــک درخواس ــوع مل ــل وق ــت مح ثب

...نماینده را بمالکیت نسبت به سهم االرث خود

چنـد  به معاونش چیزهـاي گفـت و اونـم مشـغول نوشـتن شـد و بعـد از        

ـ  ،خطـاطی دقیقه  ایـن مـدارك رو بایسـتی    ؛وگفـتن ندسـتم داد ه کاغـذي ب

تقاضـاي صـدور   . (تهیه کنیـد تـا براتـون سـند مالکیـت المثنـی صـادر بشـه        



کـه تـاریخ   صـورتی در، مالیـاتی 19فـرم ،وراثـت گـواهی حصـر  مالکیت، سند

مالیــاتی19نیــازي بــه مطالبــه فــرم هباشــ1340فــوت مــورث قبــل ازســال

گـواهی حصـر وراثـت از حیـث     ،اصل سند مالکیـت مـورث یـادآوري   ؛نیست

خـون دمـاغ   کاغـذ بـازي هاشـون داشـتم     از فشـار  ...)مبلغ با گواهی مالیـاتی 

. نداشـتم چـی هیم شناسـنامه خـود  از اصـل و رونوشـت  مـن غیـر  .مشـد می

رفـتم سـراغ شـامخی    .سرسري خـداحافظی کـرده و از دفتـرش بیـرون زدم    

نوشــتن کــه اگــه بخــوام بــه اونــا عمــل کــنم پیــر یــه طومــار بــرام : و گفــتم

.به هیچی دسترسی ندارمریان هستید من اصالشما که در ج. شممی

پــائین کــرد و جــواب ورو بــاالبــا ولــع جریــان روگــوش کــرد و کاغــذها

ه، شــما کــه احتیــاجی بــه اینــا ســند مالکیتــصــدورهــاي دســتورالعمل : داد

. ندارین

سـند شـش دونـگ شـما     زي نگفـت؟ چـرا چیـ  بـود؛ جریان معاون که در

کســی رو حــاال چــرا ؛دســت مــدیرکل ســابقه کــه بازنشســته شــدهوصــادر

ــا ســراغ ــون نفرســتاده حتم ــی داشــتهت ــل نداشــتن آدرســتون و ؛دلیل ... مث

.خودتون مسلط باشینه خالصه خیالتون راحت باشه و ب

ــما ــین و ش ــاراتونو بکن ــده(ک ــا خن ــار ) ب ــه ناه ــم ی ــه ــن ه ب ــاب م حس

ــو در ؛بخــورین ــر جل ــداز ظه ــونمســاعت ســه بع ــن منتظرت ــا اون .اداره م ت

ــا هــم امیــگیــرموقــع مــنم آدرس خونــه نعمتــی مــدیرکل قبلــی رو  رم و ب
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ــا مــن،  ،هــاي مختصــرپیگیــريمیــریم ســراغش، ــا آخــر ب ــن لحظــه ت از ای

خوبه؟ 

. باشه تا تالفی کنم؛خوشحالم کرديآقاي شامخی 

،آبـی خـوردم  ؛ه گلـومم بسـته  رادو ساعت به قـرارم بـا شـامخی مونـده و    

. تلفنی گیر آوردم و جریان رو به جم منش گفتم

؛پـا ننشـین  چسب بـه شـامخی و تـا نعمتـی روگیـر نیـاوردي از      ه ب: گفت

نگــران نبـاش اگــه همـه چیــز ظـرف امــروز و    ؛اون مـردك حــرف مفـت زده  

.نذارخبربیمنو . میشمکار ه فردا حل نشه خودم دست ب

ــده  اون روز  ــار نشـ ــاعت چهـ ــیدیمسـ ــی دررسـ ــه نعمتـ ــی ،خونـ کلـ

ــدد   تحویـــل ــات متعـ ــوش و بـــش از مراجعـ ــون گرفـــت و پـــس از خـ مـ

خـود بنـده   ایـن اواخـر  : اد و گفـت ددار، پسـتچی، راننـده اداره خبـر   تحصیل

ـ        . امـا دریـغ از یـک رد پــا   کـار شـدم   ه هـم بـراي پیـدا کـردن تـون دسـت ب

فکرکنیـد سـند   ؛بگـم دونـم چطـور بهتـون   آقـاي محمـودي نمـی   : ادامـه داد 

تــون رســیده و شــما هــم معطــل هــا بدســتحــاال بــه هــر نحــوي اون موقــع

واقعـا ) پـنج برابـر شـده   رو بـه شـامخی گفـت اقلـش     (ین؛فروختمینکرده و 

بـاغ و ویـال   .زدمبـار اونجـا سـر   اقبالتون بلنده، طـی ایـن سـالها سـه چهـار     

ـ    نگو بهشت بگو، دو قطـر شـش ایـنچ آب یـخ و زاللـی رو      ه تـا چـاه عمیـق ب

... تــا بــاالي هــزار اصــله درخــت رو ســیراب کنــهمیــده بیــرون از دل زمــین 



حسـاب و کتـاب   ،د چـون دراندشـتی و موقعیـت بـاغ    ابه تعریف کـردن نمیـ  

اش گوشـه بـاغ   کیـومرث نـامی بـا خـانواده    مطلـع باشـید کـه    راسـتی  .نداره

یـه بـار پرسـیدم    .شـتن پـا نگـه دا  کـنن و اونجـا رو براتـون سـر    مـی زنـدگی 

کی میده؟حق و حقوقتو

کــردن و فرمــودن وجهــی رو تــو بانــک آقــا یــه حســاب بــرام بــاز: گفــت

ن تــا صــاحب اصــلی اینجــا بیــاد ونــم نــم خــرج کــن و بمــ؛بــرات گذاشــتم

.سراغت

ــ  ــت ب ــدردانی در   ه نوب ــاکی از ق ــاهی ح ــا نگ ــید ب ــه رس ــن ک ــورم حض

مرحـوم  ی یعبـه جـادو  امـانتی یـا همـون ج   ؛گفـتم خانواده نعمتی و شـامخی 

انسـانیت دسـت کمـی از    کـه در دارو امانـت هدسـت شـد  ه صانعی دسـت بـ  

ــت ــر    .وي نداش ــده در اث ــه بن ــه ب ــوندن جعب ــل از رس ــزي  قب ــکته مغ س

.ها با اون وضعیت موندنشدند و سالمتاسفانه زمین گیر

آدرس و نشـونی از اونـا هـم   هـام  کـم اقبـالی  بازم میشه گفت کـه در اثـر  

ــن نداشــتند و  ــد م ــه زحمــت افتادن ــد حضــرتعالی ب ــه .مانن ــد از اون هم بع

ــودم و مــی؛ســال وقتــی جعبــه دســتم رســید  ــازه اول راه ب ــی بایســت ت کل

چنـدین بـارم   .حـاال بمونـه کـه چـی کشـیدم     ؛کشـیدم سختی و مـذلت مـی  

.کردم که مضحکه شدممیفکرراستش .منصرف شدم

خوام؟نمیتون چرا از شما مدرکی براي شناسایینپرسینمی: نعمتی
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.باید ارائه کنموقتش حتماه البد دیر نشده و ب: ادمجواب د

ــ ــن ه ب ــه ای ــازي ب ــکارهیچوجــه نی ــر. ا نیســته دوســتی اســاسمــن ب

پـنج شـش  حـداقل  بـراي همـین موضـوع    چندین ساله با شـادروان صـانعی،   

اي امــا مرحــوم اشــاره؛رو هــم دیــدمشــمابارهــا بــار بــه چاپخونــه اومــدم و 

.بگذریم! همون فرد مذکور هستیننکرد که شما 

.ید تا برگردمبدمن اجازه ه چند لحظه ب: بلند شد و گفت

. شامخی بیشتر از من خوشحال بود

ــه داد ــنم ســیبفرما: برگشــت و ادام ــد ای ــور،  ند ی ــک مزب ــگ مل شــش دان

بایـد بزنیـد تـا همـه چـی تکمیـل       ... رسـمی اسـناد  فقط چند تا امضا تو دفتر

بــه .شناســنامه همراهتــون باشــهاحــراز هویــتبــراي احتیــاط جهــت .شــهب

.ادامه یافتدیگر ی ساعتی یتبریک گفتند و پذیرااش اتفاق خانواده

ــرار ــه ق ــی رو دفترخون ــا نعمت ــردم و ب ــیکس ک ــتم ف ــش گف ــته به : آهس

...  ؛ جسارتاتون چطور باید تشکرکنمدونم از زحماتنمیي نعمتیآقا

ــواب داد   ــه و ج ــوم بش ــرفم تم ــت ح ــاي : نذاش ــون  آق ــا دلت ــودي ت محم

کـنم  خـواهش مـی  . مبخواد من به اون بنده خـدا مـدیونم و تـا ابـد بیادشـون     

.یـد تـا بیشـتر از ایـن شـرمنده نشـم      یراجع بـه ایـن موضـوع صـحبتی نفرما    

ـ   درقبال وظیفـه  درنـگ کـرده و   . کـافی اهمـال کـردم   حـد ه اي کـه داشـتم ب

ــده ــدنتون لطــف بزرگــی در : داد و گفــتاي ســرخن ــا اوم ــراســتش ب م حق



امانــت داري و ضــمان از  . خــوابمچــون از امشــب راحــت مــی   .کردیــد

.کنهمیکه زندگی رو براي من نوعی حرومههاي دشواریمسئولیت

خـداحافظی بـا خـانواده نعمتـی، منـگ و حیـران       ي گـرم و پس از بدرقه

،پیلـه بـه قصـد دیـدن بـاغ     از رسیدن به انتهاي ماجرا به اصـرار شـامخی بـد   

ــذر  ــازم چی ــدیمع ــناد و    ت.ش ــت اس ــر، روی ــه روز اخی ــات دو س ــوم اتفاق م

نواخـت  صـداي یـک  . اومـد نظرم عـین یـه رویـا مـی    ه صحبتهاي این و اون ب

امـا حـالیم نبـود    ؛شـنفتم زد رو مـی وقفـه حـرف مـی   ریز و بیه شامخی که ی

دو ؛ر، بنـام زدن حضـ مـدام از منقولـه، م  .م کـه چـی میگـه   شـد نمیو متوجه 

تـو ایـن چنـد مـدت هـر     .گفت تـا رسـیدیم دم بـاغ   ... و سه و شش دونگ و 

کیـومرث و  . اومـد مـی از آب دردارامانـت جـورایی ه یـ رسـید  مـی به منکی 

ــانواده ــز بــ خ ــره     ه اش نی ــال از آن زم ــاغ و وی ــافظ ب ــرایدار و ح ــوان س عن

.مستثنی نشدند

ـ     تــو ملکـی گذاشـتم کـه   عهـده گرفــت و پـا در  ه معرفـی منـو همـراهم ب

ی یهـاي اغـراق آمیـز ذهـنم نیـز هیچگـاه بـه چنـین رویـا         جنجال و غرغشـه 

شـکوه و مجلـل اقدسـیه    مقایسـه بـا عمـارت بـا    حقـا کـه در  . پـرداختم نمی

کـه از  بـا ایـن  .کـرد چیزي کم نداشت و از بیرون شـاید همخـوانی هـم مـی    

اي کـه چنـد   آگـاه بـازم یـاد جملـه    نـاخود ؛بـودم جـا سال پیش مالک ایننه

ــت پی ــت    وق ــداق یاف ــت و مص ــش بس ــنم نق ــو ذه ــا ت ــادم؛ش ــات . افت اتفاق
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ــی  ــیش بین ــل پ ــی  ايشــدهغیرقاب ــه خواســت خــدا رخ م ــط ب ــه فق داد و ک

.گشتپدیدار می

از مــن هــاي کارمنــد ثبــت و توضــیحات ارائــه شــده ســرایدارکنجکــاوي

ــش خویشــتن  ــرز و اقل ــارویدار درمحت ــین مســائلی متفحصــی  یروی ــا چن ب

هـاي بـاغ و   سـنبه سـرك کشـیدن بـه تمـوم سـوراخ و     ساخت که عـالوه بـر  

.تــاي دیگــه مطــرح کــنمدهســواالتی رو از البــالي چنــد ،ویــال و لــوازمش

ــ  ــال اینج ــا از انتق ــبال  کی ــتن و دارن؟ ق ــر داش ــن خب ــام م ــا  ا بن ــا اینج کی

قـبال  خدمـه داشـت؟ بـا شـما شـش نفـر؟ پـس        ؟ چنـد نفـر  ت داشتننوسک

ــرادر  ــالکش ب ــور  م ــوده؟ چط ــا ب ــارآق ــوافش ــتد اون واهراش از دادو خ س

کـه اینجـا  آقـا چنـد وقـت بعـد از ایـن     خبـر نداشـتن؟ بـرادر   موقع دو برادر

...خونه پدري صانعیاین ویال قبالمرد؟ رفت؛خارجرو فروخت و

پرســیدم یــه جــواب قــانع کننــده تــو آســتینش داشــت و  چــی مــیهــر

ــدون هــیچ مغلطــه ــاتی کــه . ردکــاي روشــنم مــیب ــاع از اطالع شــدیداانتف

تــا بــا خیــالی آســوده شــدمــیســبب ؛تشــنه و محتــاج شــنیدن اونــا بــودم

ــنم  ــري ک ــمیم گی ــه .تص ــوال و دغدغ ــرین س ــنمهمت ــذل و ام از ای ــه ب هم

در قـدر چـرا آن کشـته بـود؟ و  بخشش، پـی بـردن بـه هـدف صـحاف کـار      

ــراي طــرح بزرگتــرین یلفافــه؟ حــس کــردم جــا واســه نیســت پرسشــمی ب

ــدار.گذشــتماز اون درهمــین ــه   دی ــوا ب ــک شــدن ه ــا تاری دو ســاعته رو ب



ــر  ــردیم و از س ــان ب ــیدم اپای ــتانه پرس ــی دوس ــا لحن ــومرث : یدار ب ــا کی ازآق

چیــزي مونــده فکــر نکــنم بــرات بــاز کــرده شــادروان صــانعی حســابی کــه 

باشه؛ درسته؟

از : گفـت چشـم بـه زمـین دوخـت و     مـن  اصـرار  اما بـا  طفره برهخواست 

ــنش  ــم، گفت ــا نخیرخجل ــزي نمآق ــده؛ چی ــده  ون ــوم ش ــه تم ــی وقت از .خیل

. گـذره آخرین باري کـه اون خـدا بیـامرز رو همـین جـا دیـدم نـه سـال مـی         

نـم نـم خـرج    ؛وجهـی رو تـو بانـک بـرات گذاشـتم     : یادمه که ایشون گفـتن 

آقــاي محمــودي مــن . کــن و بمــون تــا صــاحب اصــلی اینجــا بیــاد ســراغت

همــه ییــد ایــن م؛ میشــه جســارتا بفرمادیــدرو تــو عمــارت آقــا از دورشــما

خارج تشریف داشتین؟؟چرا نیومدین یه سر به باغ بزنینمدت 

شــما تــو عمــارت چکــار    : پاســخ گذاشــتم و پرســیدم  جوابشــو بــی 

کردین؟می

یـه  بـودن؛  مـریض  ي آخـر، روزهـایی کـه آقـا     راسـتش روزهـا  : جواب داد

ن مـانعم  ونامسـلم رشـید  بار تصمیم گرفتم بیام تا ازشـون عیـادت کـنم امـا     

...کشی مردكخجالت نمی.اهرو چه به این حرفنوکر؛گفتشد و 

از ظهــر تــا غــروب رو تــو اتاقــک بعــد کــه دلــش بــرام ســوخت یــه بعــد

رو مونــدم و تــو اون رفــت و اومــدها شــما؛ســرایداري نــزدش نگهــم داشــت

. زیارت کردمهم 
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کرد؟دوسیه همه رو تو همون چند ساعت روالبد

امــاخــودش اینجــا نیســت .ه نگــماز انصــاف بــدوره کــ: گفــتخندیــد و

اینـی  : خداش شـاهده، خـوب یادمـه کـه از شـما کلـی تعریـف کـرد وگفـت         

ه، افشـار امـین صـانعی و   .سـینا خـان  مـیگن بهـش .بینـی سیناسـت  که مـی 

کــی رو کــه امــروز نشــونت دادم و دیــدي مجیزگــو و مــتملقن درســت  هــر

پسـر بـا   کـاره اومـدي اینجـا، امـا خُلـق ایـن       ه که بلند شـدي یـ  مثل خودت

.   شون توفیردارهه هم

بابـت همـه ایـن سـالها     : گفـتم خواستم تو عمـل انجـام شـده بـذارمش و    

که زحمـت کشـیدي یـه دسـتت درد نکنـه درسـت و درمـون همـین حـاال          

ــت    ــابی از خجال ــا حس ــد ت ــول کنی ــت ازم قب ــو و خانم ــون درخودت ــامت . بی

خـوام  مـی .از انتظـاري کـه کشـیدي میـام    دفعه بعد که اومدم البتـه زودتـر  

هـان  . بشینیم و به حساب و کتـابی کـه تـا حـاال نوشـتی یـه نگـاهی بکنـیم        

حقــوق خــودت گرفتــه تــا قبــوض آب، بــرق، تلفــن و مالیــات و چطــوره؟ از

... هاي تعمیرات و سم پاشی درختا ودونم هزینهچه می

* * *

ــاغ کــه بیــرون اومــدیم  ــی: شــامخی گفــت؛از ب ــدي نگران هــات حــاال دی

ـ .مقصـودت رسـیدي  ه روزه بـ ه بیهوده بود و ی حـال محمـودي جـان    هـر ه ب

. رو من حساب کن. بدون که گوش بر نیستمضمن تبریک مجدد،



ــار    ــاطی ک ــابی ق ــرد حس ــن م ــیم ــدنم ــت  ش ــا بایس ــاال حااله ی ي ح

. بهت مدیونم و نیازمند کمکت؛دویدممی

ــو از دســت دادم و  ــه دار خطــی رو  وقت ــزد مجموع ــتن ن ــدا مجــال رف پی

ــه . نکــردم ــوي خــودم جشــن  شــب ب ــوت خــودم و ت ــو خل اون بزرگــی رو ت

ي تــو ذهــنم چشــامو بســتم تــا لحضــات تلــخ و شــیرین قــاب شــده. گــرفتم

. کننراحتی گذره بتونن ب

ــک   ــار ی ــاید ک ــک    ش ــدن و ی ــو مع ــی ت ــت و فرسایش ــال اول نواخ س

کـش  ي ریاضـت کـه بـه پیـروي از اون عـده    قصـد یـا  چاپخونه بـه عمـد و از  

هـول دادن چـرخ   خـوام بگـم   مـی شـد؛ مـی محسـوب ی یآزمـا خـود جوره ی

دســت یــافتن بــه چنــین بــود و هــاي پوکــه و کاغــذ خــود خواســته دســتی

ــون اون  ــوقعیتی رو مره ــاريم ــی بیگ ــا نم ــتمه ــرداي اون .دونس ــبف از ش

گرفتـه و هـم   خـو بـه یـار  پـس و پـیش   بود بیداده خآنچه رهر پشت تلفن 

بـا همـزاد پنـداري و    نـزدش رفـتم تـا    هـم غروب دم و توضیح دادم داستانم 

. کل ماجرا بپردازمش به تقشیر و تفسیراهمدلی

آوردي؟.کوسند

. کیفمه االن میدمتو

؟نمیریدفترخونه کی

. میگمعجب مرد نازنینیه، نعمتی رو . ده صبح فردا
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ــه       ــم ب ــه ک ــا ی ــن روزه ــو ای ــی؟ ت ــه چ ــی ک ــه ول ــتش درد نکن ــه دس بل

اگـه اشـتباه   افـراط خصیصـه بدیـه کـه     . بـد نیسـت  ؛احساساتت مسلط باشی

اي قبــال دوســتش یــه وظیفــهبــاالخره اونــم در. متاســفانه دچارشــینکــنم؛ 

معطلـی بـرو اون چنـد    فـردا بـی  . قـول خـودش اهمـالم کـرده    ه داشت تازه ب

.تا امضا رو بزن و قال قضیه رو بکن

م خـوا هـم نمـی  موبـد از .براي تسویه حسـاب بـا سـرایدار پـول کـم دارم     

رو راه بندازین؟میشه کار ما؛بگیرم

کنی؟خواي ردشیعنی می

چنـد سـال   ؛بیـاد مقـر بیچـاره رو مجبـورکردم تـا    . نه بابا کجا ردش کـنم 

ــده     ــار از جیــبش خــورده و اونجــا رو چرخون انتظــار ؛ از همــه بــدتر  آزگ

. کشیده

شــون کــردي؟دیگــه بــه کــی مــدیون و بــدهکاري؟ فهرســت.بــه چشــم

شــامخی و .یــادت رفــت؛ن بهــت کلــی ســفارش کــردمآخــه پســر نــادان اال

ــهبــا ارزشيتحفــهامثــال اونــو میگــی؟ یــه  اش بگیــر تــا زنــش بــراي خون

اگــه موفــق شــدي مطمــئن بــاش جلــو دهــن بــاز شوهرشــو ؛خوشــش بیــاد

. و قس علی هذارفتیگ

ایـن و آن کـرد   گیـد قیـاس بـر   طور کـه شـما مـی   بله همه رو میشه اون

؟ باید جبران کنميطورچهاي شما رو محبتاما 



و بــزن بــه نــیم هکتــاراز اون ســه دونــگ زودي خجالــت بکــش و پســر

. و یکسره کنکاراسم من و

ــرد و ــره داد و مکثــی ک ــر چه ــه دادخشــک و عبــوس تغیی همــین : ادام

.کجـاي کـارم کـه از تـو چیـزي طلـب کـنم       مـن  . کنهمزاح کفایت میاندازه 

ـ .هیچـی .خـوام هیچی ازت نمی اینـی  .نیـازم از مـال دنیـا بـی   لطـف خـدا   ه ب

بسـاطیه بـراي   ؛بینـی خودمـو بـا چنـد تـا کتـاب دلخـوش کـردم        هم که می

آرزویـه  . شـو آویخـتم  خیلـی وقـت پیشـا بیخـتم و الـک     آردمومن .گذرعمر

تونـه باشـه جـز اینکـه تـو هـم سـر و       چـی مـی  هآفتـاب لـب بومـ   کسی کـه  

کی و صـفایه  الاقـل بـذار دلمـو بـه پـا     ؛کـه نیسـتن  هـام بچـه .سامان بگیري

. باطن تو خوش کنم

اغلــب اوقــات پــس از تحــادث و هــم ســخنی بــا آن بزرگــوار بــه ســکوت 

ــا داري مــی ــه  ســکوتی کــه از.رســیدممعن ــرام دشــوار و ب راه وي گشــتن ب

.شدقلمداد میتعبیري حرمت شکنی

درفــش زنــدگی وي بــه همــت خــود و آن دو نکــو مــرد شایســته ســاالر  

چنــان ) جــم مــنش(آن بعــد آن دیگــري زهــايو توصــیه) البــرز و صــانعی(

. هـا بیـرون نهـاد   افراختنی بگرفت کـه جـاه و جاللـش پـا از حـدود و انـدازه      

ســالی صــاحب مکنــت و منزلــت    میــانکســانی گشــت کــه در  و جــز

. ند و حزنی نداشتندشدمیدار و توانگر دنیا؛گردیدندمی
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همــان تحــولی کــه عــالوه بــر؛طینتــی کــه پیشــتر بــدان پرداختــه شــد

هـا، ماهیـت و جـوهر وجـودي آدمـی را نیـز متحـول        عادات، خصال و شـیوه 

ــه ســمت وي خیــز برداشــته و  ؛کــردمــی اینــک رخ داده و چــو زهــرداري ب

.کس نبودو خبرچین نقال مند آن میان غیردغدغه

ــویش ــانتش ــه م ــزون ک ــاب ف ــن ب ــارتی   ؛از ای ــک اش ــه ت ــار، ب ــاي عی ه

بـراي  متنـدي و عجلـت  یـدار؟ پایبنـدي و پا ،هـا آموختـه سرنگونی یا کـه بـه  

ــر ــدور   تغییـ ــاف بـ ــان و زانصـ ــدگی وي عیـ ــه زنـ ــود؛رویـ ــکین بـ تسـ

هـــاي خواهـــان و بـــدخواهان فقـــط بـــا عـــدل و داد میســـور کنجکـــاوي

حـال واجـد تـازه فـارغ شـده از آن همـه هیـاهو، تکـاپو و        هـر ه بـ ؛گشتمی

. تفکر بود و نه فراخبالهاي هفته اخیر نه غرق دردویدن

ــیبســاطت و ــل ب ــت و روال قب ــه کیفی ــدگیش ب ــی زن ــم،تکلف ــان ه چن

حسـتر از همـه   بـی تـر و رمـق اي بـاز را بـی  رنـگ درگـذر و جمعـه   ساده و بی

.کردحال سپري می

ــی  ــاجرا و ب ــاه بعــد از م ــیاطالعــدو م ــان از ب ــونر ه اطرافی اصــطالح میلی

!شرف تکوین بودشدن سینا، اتفاقات جدیدي در

ــدا  ــس از ج ــرکت    پ ــی ش ــرکاي قبل ــعاب ش ــدن و انش ــد  (ش ــت بن پش

گـذار  شـریک سـرمایه  اسـدي ، )استعفاي حدود یک و نـیم سـال پـیش مـن    

از پزشـکان زبردســت، حــاذق و شـهیر دهــه چهـل بــه واســطه    موبــدجدیـد  



اش بـا خریـد نیمـی از سـهام     لیف کتـب و مقـاالت تخصصـی و پـی درپـی     ات

راغــب شــد در،هــاي درحـال تاســیس شــرکت و حمایـت از توســعه و پــروژه 

ویــرایش و چــاپ رنگــی کتــب گــران قیمــت خــود ویــژهه بــ،کلیــه مراحــل

منــدي شــرکت از آخــرین متــد و بهــره. داي داشــته باشــنظــارت موشــکافانه

نیــز بــه داشــتن چنــین موبــدوبــود مرهــون ســرمایه او،تکنولــوژي چــاپ

ــ؛آمــدنیامــا هــرکــردکســی فخــر و مباهــات مــی  ــتن ب ــال ه روزي رف دنب

ر نیـز از چنـدي قبـل کتـاب و نشـریه جدیـدي دسـت نگرفتـه         داشت و دکت

تـا هـر چـه زودتـر     داشـت تصـمیم اروپـا  قصد عزیمـت و مانـدگاري در  ه و ب

.دکنواگذاراسهم خود ر

ــدا  ــی از ج ــوك ناش ــدن وي ش ــدش ــین موب ــان زم ــه  رو چن ــرد ک گیرک

ــ ــاوري ب ــاددنبــال واگــذاري یــکه درکمــال ناب از هــم . جــاي مجموعــه افت

ــنهمکــاري آنگســیختگی و عــدم ــه لحــاظ بزرگــی و توســعه  دو ای ــار ب ب

ضــرر وشـرکت در مقایســه بـا انشــعاب قبلـی بســیار محسـوس و عــالوه بـر     

اي شـیاد، بـه برکنـاري بـیش     زیان هنگفت ناشـی از مزایـده و بزخـري عـده    

تحمـل وضـع   . شـد خـتم مـی  متخصص، تکنسـین وکـارگر نیـز    از سیصد نفر

ــا عمــل هــاي ریــزنابســامان، درگیــري و اخــتالف و درشــت کارکنــان کــه ب

ن همـه خـدمات برجسـته شـرکتی     آنکردن به تعهـدات و پشـت کـردن بـه     

اون تــو لحــاظ دشــوار و رهــا کــردنش از هــر؛کــه آینــده درخشــانی داشــت
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خواسـتم  از طرفـی مـی  . مـن امکـان پـذیر نبـود    مثـل دار براي کسـی  وگیر

مـین  بهش ثابت کـنم کـه در مـورد مـن اشـتباه کـرده و هـیچ وقـت اهـل ز         

.زدن کسی، نبودم

ــی ــه  خیل ــاپی روزنام ــی پی ــق آگه ــا از طری ــذاري و  ه ــوع واگ ــا از موض ه

ــه   ــدهاي تابع ــرکت و واح ــروش ش ــدف ــر موب ــده و غی ــع ش ــی دو مطل از یک

ــه  ــک جلس ــورد ت ــیم ــدگان در  اي ب ــه کنن ــاقی مراجع ــه، ب ــت نتیج حقیق

ــ ــارام ــده موران ک ــته ع ــر کش ــودجو و دیگ ــراي   اي س ــه ب ــودن ک ــا ب رقب

.دناوممی... گردش واطالعات مجموعه و میزان سرمایه درآوري جمع

ــی   ــداختن و ب ــوش ان ــت گ ــی از   پش ــی و نگران ــی از روزمرگ ــاوتی ناش تف

گشـته و ایـن رونـد    آینده، منجـر بـه از کـف دادن مشـتریان معتبـر و نـامی      

کــاري از پــیش  یــک از شــرکا عمــال  همچنــان ادامــه داشــت و هــیچ   

ـ . بـردن نمی بـار بـا   منتهـا ایـن  ؛افتـادم انعی مـی نـه صـ  ویـاد اوضـاع چاپخ  ه ب

.کلی فرق و توفیر

بـار  مراجعات حضوري اما روزانـه کـم کـم بـه مـذاکرات تلفنـی یکـی دو       

چنـان ادامـه داشـت    رونـد نزولـی قیمـت خریـد هـم     . در هفته تبدیل گشت

ـ  و به پـاي میـز معاملـه کـه مـی      کشـیدند و  نحـوي پـا پـس مـی    ه رسـیدند ب

از آفـت زدگـی   بـدین ترتیـب   . گشـت عیـان مـی  معاملـه  جنبه صوري بـودن 

ــ ــاه دیگــک و نامالیمــات، ی ــو.گذشــتهــم رم ــن مــدت ســودجویان و ت ای



انجـام حاضـر   مـال زدنـد تـا شـرکا سـر     قـدر سـر  ناوها به اصـطالح  واسطه

.نددر بشدند به یکی از نازلترین پیشنهادها تن 

ــی غیــردارســرمایه،معامــل ــه امــور فرهنگــی و دالل ،مــرتبط و ناآشــنا ب

مبلـغ سـه میلیـون و دویسـت هـزار     بـه  کـی  چشـد  قرار،کفایتیدرکمال بی

نـیم  و اراي کـه از سـرمایه اسـمی چهـ    صورت نقـد بـراي مجموعـه   ه بتومن 

ـ .بکشـه ؛برخـوردار بـود  تـومنی میلیون  ـ   شـرطی کـه   ه ب ه مقـدمات انتقـال ب

ـ   ـ  .هجریـان بیفتــ ه سـرعت ب دسـت شــدن شـرکت از او بـه کســان    ه دسـت ب

حــق العمــل حــداقل یــک .حــس کــردشــدمــیوح وضــه پشــت پــرده رو بــ

شـرمی و  میلیون تومنی طی یـک معاملـه اونـم تـو یـه مـدت کوتـاه اوج بـی        

نــیم و ارمبلــغ پیشــنهادي از چهــکســر. کــردوقاحــت طــرف رو ثابــت مــی

. شدمیحقوق من همادو هزار و دویست تومن، معادلمیلیون 

ترکیــد و تــو اونجــا : یکــی از اون روزهــا جــم مــنش تلفــن کــرد و گفــت

نداشتی؟ دست از سرش بر

ــ : گفــتم ــا اینکــه پــرچم شــرکت از چنــد هفت ه پــیش نیمــه افراشــته و ب

تفـاوت ول کـنم و   رو بـی تـونم اینجـا  متفرق شدن اما مـن نمـی  پرسنل علنا

. هامون باشمشاهد از دست دادن بهترین مشتري

ضــرورت داره کــه ؛خــوام راجــع بــه همــون جــا صــحبت کــنممــیاتفاقــا

. امروز بیاي اینجاهمین
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.میام خدمتتونتا ظهرباشه؛ 

ــ  ــا رســیدم طبــق عــادت م ــه، ســپس ســر ات ــلوفش کمــی گالی ســر، ه ب

ــد آن جــدي و خشــک گفــت  ــک و بع ــدري متل ــی: ق چشــم و رو شــدي و ب

کـه خـراب   محـاال مـن بایـد از روزنامـه و ایـن و اون بفهمـ      ،رفتی پی کارت

تونو چوب حراج زدین؟شده

ــان کلــی گذشــتهاوال شــما دیگــه چــرا اســتاد؟  فکــر        مــن دومــا .از جری

سـوما مگـه براتـون مهـم هـم بـود؟ چهارمـا همـه         .کـردم بهتـون گفـتم   می

ــنعــالمو آدم مــی ــا .دون مــون داد و همــین اطــالع رســانی کــار دســت اتفاق

.پنجما.بزخري کنناي ُورثهباعث شد تا عین یه ملک

خواسـتی نـذاري   خـوب مـی  . ت و پـال نگـو  پـر قـدر ایـن خفم کردي بسه 

تا مفت بخرن؟ 

یعنی پنجمی رو نگم؟ : گفتمبا خنده 

.خیر، الزم نکرده

البـد از فرصـتی کـه فـراهم     .نبگـی نخـوای دونم چی مـی می: ادامه دادم 

ــی   ــتفاده م ــتی اس ــده بایس ــک اون    ش ــامطلوب و ریس ــب ن ــردم؟ از عواق ک

؟نگیچیزي نمی

دادي دسـتت سـیاه   اگـه پیشـنهاد مـی   .جان تـو کـه خنـگ نبـودي    پسر

ـ   مـی یا که نمـک نشناسـی تـو ثابـت    شد می دهـن بگیـر و  ه کـردي؟ زبـون ب



ــن ــوش ک ــیگم گ ــی دارم م ــین چ ــه.بب ــی از برگ ــه  وقت ــده میش ــاي مزای ه

چــرا ه؛ارزمــیفهمیــد کــه قیمــت ملــک اونجــا و ادوات و دســتگاهاش چنــد

فقــط ومن و نــیم میلیــون تــگفتــی چهــارزدي و مــیپشــت تلفــن جــز مــی

ـ  تـا سـر  .سرمایه اسمیشه هـا کهنـه و از رده   جنبـونی همـون دسـتگاه   ه تـو ب

ــا  ــا بهتــر از اون ــه . رو دیگــران آوردنخــارج شــدن و صــد ت اگــه اونجــا گرون

ــذر   ــازه ارزش چی ــرون شــده ت ــالی هــم گ ــک جنابع . کجــا و اونجــا کجــا مل

ـ اهـ خالصـه همـه ایـن حـرف    .گیریم که نزدیـک بـازاره   اگـه  .ریـز دور ه رو ب

االن وقتشــه تــو ،دوســت داري بــراي اون سیصــد نفرکــاري کنــی کارســتون

. باقیش با منبیفت جلو 

ــه تنهــاگذشــته درکــارمتاســفم چــون کــار از ی چطــوریضــمن مــن ب

یــه حضــور داشــت بــاز دار دورهموبــداگــر. بیــامتــونم از پــس اونجــا بــرمـی 

. پرسننگو و قدر تو ذوقش خورده که و دارم؟ اینمن کی،چیزي

.منه تو به اوناش کار نداشته باش همه چی رو بسپار ب

آخــه فــروش ملــک مگــه کــار یکــی دو روزه؟ اونــم ملــک نــیم هکتــاري، 

رو بخره؟کی میاد اونجا

ــیپــس  ــومرث  خــوايچــی؟ م ــد همــون طــور نگهــش داري و کی ــا اب ت

نبـود؛ دار چاپخونـه کـه  دکتـر توش جوالن بـده و تـو هـم خرجیشـو بـدي؟     

؟ شـد بـراش بـد  .کـرد و محکـی زد  وشـش خونـدن تـا هـوس    گقدر تـو اون
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بــل چــاپ قــدري هســت کــه بتونــه از قاونلیف کــرده و اکــافی تــحــده بــ

. چـه نیـازي هـم نـداره    گـر .دغدغـه داشـته باشـه   مجدد اونا یـه زنـدگی بـی   

بـاالخره یـه ملکـی رو بایـد بـذاره      ؛خواد بفروشـه و بـره اروپـا خـوب بـره     می

تــا برگــرده کلنگــی شــده و دیگــه شخونــه و ویــال.بــراي روز مبــادا یــا نــه

داري کنـه فقـط بـاب دنـدونش     پـس بخـواد ملـک   .هشسرمایه محسوب نمی

دونــی مـی ؛از همـه اینـا بگــذریم و بخـوایم بـاغ رو بفروشـیم     .هبـاغ جنابعالیـ  

پـنج  از چهـار . دونـی نمـی کـه  نـه  . بـه کـی دارم مـیگم   گیـرت میـاد؟   چقدر

یـه ریـز   شـده  ونکارشـ چنـد تـاي دیگـه    و دار حشـمتی بنگـاه  روز به اینـور 

تـو بگـو گنـاه مـن ایـن وسـط چیـه        . خوانجواب میخالصه .نزدبهم زنگ 

قـدر ایـن پـا اون پـا     ایـن .چرا دوست داري آدمـو سـکته بـدي   .تا چاره کنم

.بازي گوشی بسه.نکن

خوان؟ چند میحاال : با خنده گفتم

اگـه قـراره باشـه    .امـا کیـه کـه بـده    .خـوان که کمتر مـی اونا.ببند نیشتو

.نه کمتر نه بیشترتومن چهار میلیون ،یک کالمفروشیم ب

.نه بابا

زنــی و نصــف هشتصــد ملــک و بــا شــرکت تاخــت مــی. نــه بابــا و مــرگ

ـ باقیمانـده رو هـم   تـومن  هـزار  هــات مـثال مـدیونی  خــاطر نـان و نمـک و   ه ب

اون،ز داللدي؟ یعنــی چهارصــد هــزار تــومن بیشــتر ا بهشــون مــیبیشــتر 



کـه چـه   بینـی آره مـی .بینـی تـومن رو مـی  وقت قدرت این چند صـد هـزار  

وکیلم؟ .همین حاال بگو. هاي رو بهم میزنهمعامله

چطـور شما همیشـه بـزرگ و وکیلیـد امـا مشـکل اینجاسـت کـه دکتـر        

.گـذاري مضـاعفی بکنـه   راضی میشه تا بیاد سـهم شرکتشـو درگیـر سـرمایه    

داره؟ قدرایناصال

.ندارهاین حال امتحانش ضرربا.یقین بدون که داره

خــوام صــحبت مــیموبــد بــا : معطــل نکــرد و شــماره شــرکت رو گرفــت

. ..کنم من عموش هستم

.عمو جم منش،منم،الو سیامک جان

سالم عمو جان احوال شما؟ چه عجب یادي از ما کردین؟  

؛و گفــتمــد نــیم ســاعتی بــه موضــوع پرداختنــد  اوتعارفــات کــه ســر...

کــه ســتروکـم قـدر مقیــد و شناســیش بنـده خــدا ایــن خـودت بهتــر مـی  

از رو زرنگــی ؛کنــهبکســی کــه ارث بــه ایــن بزرگــی رو از همــه قــایم  . نگــو

ــط داره     ــیریش رب ــم دل س ــاك و چش ــت پ ــه طین ــه ب ــت بلک ــر در.نیس ه

ات لنگـه  دادیـن امـا روحیـه   هـم ادامـه مـی   صورت خیلی دوست داشتم تا با

بایـد حسـابی هواشـو    آره جـانم .میگـی نـه کـار تمومـه    بیامرزتـه، خـدا پدر

دالل. اقـدام کنـیم  ضمن ببـین نظـر دکتـر چیـه تـا رسـما      در؛داشته باشی

.رد کن برههم رو 
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میشه با سینا صحبت کنم؟؛هرچی شما بگین

.نگه داررو آره گوشی 

اونجـا رو بـرا خـودت خـوب پـاتوق کردیـا؛ حـاال        چطـوري سـینا؟   ،سالم

...کنه یا جدیه؟شوخی می! چی میگهاي؟ عمو کی می

.پرسیدهام آره یا نه بود و اونم تند تند میجواب

ــرد حســا ــرم ــدادي بی خب ــروز ن ــدگی رو چطــور ب ــن گن ــه ای خــودت ؛ب

ــی ــر م ــی الل زودت ــیگفت ــر صــورت. شــوکه شــدمي؟شــدم ــک در ه تبری

خــدا رو داشــته باشــه حقــش بیشــتر از ایناســت لیاقــت کســی کــه .مــیگم

.نگهدارخدا.بینمتمیتو شرکت. شکر

، همینـه دیگــه .شـد نمــیبـاورش  ؛کـرد نالـه مــی ههــان چیـ : جـم مـنش  

ده بلنـد شـو بـرو و نتیجـه رو     .گهی پشت بـه زیـن و گهـی زیـن بـه پشـت      

.ام تخطی نکنهاز حرف؛خبر بدهبمنشب 

ــ   ناهـار  دو متعجــب و هـر .راسـت رفـتم شـرکت   ه رو بـا هـم خـوردیم و ی

.پرسیدندواله تا خود شب 

شـوکه شـدم امـا خونسـردي     ا مـن از وقـوع چنـین خبـري حقیقتـ     : موبد

.کنهنفله میآدمو ؛شوك نیست که زودي ول کنهاین بشر

ــده   ــا خن ــر ب ــتدکت ــه بــ    : گف ــه همیش ــوده ک ــی ب ــینا کس ــول ه س ق

ش، حیـف کـه دیـر آشـنا     تـا بـا چشـا   ردهمشورت کـ شهاگوشها با قدیمی



ــم جــدامشــدیم و زود ــیاز ه ــن حرف؛میشــم ــاز ای ــذریمه ــه ؛ا بگ راجــع ب

تـونیم بـه همـون قیمـت یـا بلکـه بیشـتر بـه یکـی از رفقـام کـه            ملکت مـی 

نم کـ فروشیم تـا هـم سـیامک بـه پـولش برسـه هـم مـن ب        بخوره زمین داره 

مـن اگـه بـرم    .کنـه شـتباه مـی  اعموي سیامکم در مورد مـن جسـارتا  . و برم

...کار نیستدیگه برگشتی تو

ــت د  ــرین قیم ــا بهت ــی ب ــه رو آب م ــتن مجموع ــوعی  اش ــه ن ــد و ب کردن

ظــرف پــنج شــش روز نقــل و انتقــال درهــم و پیچیــده .ندشــدمــیخــالص 

زنــی زمــین خــوار بــا همکــاري گردي و چانــهنبــاغ و شــرکت البتــه بــا دنــدا

ــودم       ــامخی و خ ــنش، ش ــم م ــا، ج ــلی آنج ــاحبان اص ــرکت، ص ــالي ش وک

خیـر رو تـو بـوق    دوسـت نداشـتم تغییـر و تحـوالت ا    .مان به پایان رسـید اتو

هـاي  بایـد کـاري کنـیم تـا مشـتري     ؛گفـتن مـی و جـم  موبـد و کرنا کنم اما 

ــاره اعتمــاد  ــده دوب ــه ابتکــار خــانم .و برگــردنکــردهرمی ــن رو ب ــه ...از ای ب

ــه تودیــع آن دو و معارفــه مــن روزي رو در نظــر  ــا تونســتند بهان گرفتــه و ت

سرپرسـتان  از اهـالی هـم صـنف گرفتـه تـا مـدیران ارشـد و       . دعـوت کردنـد  

حتــی مســتاجرم لطفــی نیــز . ههــاي دیگــارجــات و خیلــیمی ادروابــط عمــو

ــود  توســط تحصــیل ــه منــزل شــده ب ــراي کــاري روان ؛دار دهــن لقــی کــه ب

ــد ــع گردی ــراي خــود مجموعــهاون ســالها مرســوم نبــود کــه هــر . مطل اي ب

گذاشــتن چنــد لــذا بــا کنــار.ســالن آمفــی تئــاتر اختصاصــی داشــته باشــه
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یـاد ه بـ ضـیافت بـدین خـاطر   .اصـلی، بسـاطی چیـده شـد    دستگاه از سـالن  

رغـم غلـو و اغـراقش سـخنانی ایـراد نمـود       ه که جـم مـنش بـ   گشتی نماند

حتـی  .دادثر را بـه جمیـع جهـات تغییـر    اکه دیـدگاه متفـاوت حاضـران متـ    

.بمننسبت 

؛دیگــر نیــک بنگریــدشــناختید بــاراي را کــه مــیکارمنــد بلنــد مرتبــه...

یگشـته و ناخواسـته بـه جرگـه متکـاثران     چون چندیسـت متمـول و تـوانگر   

امـا حسـاب او   . گرویـده ؛اندیشـند پیوسته به کسـب ثـروت و فزونـی مـی    که 

کــنم؟ قصــد مضــربی و دوبــه یــد مغلطــه مــییفرمامــی.هاســتجــداي از آن

گـویم کـه هـر   اویـم؟ گستاخیسـت ولـی مـی    هم زنی دارم؟ هم پشت و یـاور 

گــاه چنــین مردانــی زیــرا اســتواري و تکیــه.خــبط اســت؛اندیشــیدچــه مــی

رده کار و چابک مدام به سه اصـل اسـت کـه بـه پیـروي از مـوالیش علـی        کَ

آنهـر ؛زقـول خـود عیـارش   .و باقی مریـدان او بـدان ره پرهیختـه گردیـده    

از صـفات صـفا و وفـا    ؛و نیازمنـد گردیـد  زد لنـگ تکس که به دنیـاي فـانی   

هـا اعتـزال   سـت کـه نهـادش را بـه سـال     همـانی او. نصـیب مانـد  و سخا بـی 

. اي گــردد کـه جـدار زمخـت بــین هـم نوعـانش را بــدرد     سرشـت تـا وسـیله   

...پس شکیبا باشید تا از انتفاع معنویش سود و فایده برید

ــد ــد ،خوشــاشــریکش وموب ــان جــدا شــدند و رفتن ــا گوی ره ســاده . نیک

،تــاکنون بــی ســر جنبانــدن از غــرورگفــتمــیآنچــه جــم زیســتی یــا هــر



. خواسـتم ن چیـزي نمـی  اوجـز  هـا مشـق کـرده و بلـد بـودم و حقیقتـا      سال

رعایت حال یکایک جماعتی کـه از ایـن بـه بعـد حـاال منـو بـه هـر عنـوانی          

ــه ــیک ــورت  م ــه ص ــه چ ــن؛ ب ــتن بشناس ــودخواس ــورت  ؟ب ــور و مش از ش

تــار و مبــتال هــام گرفجســتم تــا تــو تصــمیممــیادعــا بهــره بــیدارمجموعــه

ــر. نشــم ــالم گه ــت ک ــون زبردس ــانی چ ــار بزرگ ــار (؛ب ــتوده ک ــار و س زودک

کــه کــاري کنیــد بــه از آن  . باشــید تــا هــوا خواهانتــان افــزون شــود     

رو ...) بـه انـدك مـزد قناعـت کـرده از بخـل بپرهیـزد       . کنندیمگان همپیشه

.نآویختو چند جا ننوشتدادم 

ــر     ــتگی و ه ــد دس ــا چن ــه ب ــت ک ــم نگف ــی به ــده کس ــی ع اي از دمبیل

بــود؛هشــون شـانتاژ بقیــ کارکنـان قــدیمی مسـئله ســاز کـه کــار و تخصـص    

ويفرمایشـی  ناکارآمـد و  ، هئیـت مـدیره   موبـد چه کنم؟ پشـت بنـد رفـتن    

دونسـتن  مـی اخراجـی تـو کـار نبـود چـون     . خودي خود منحـل شـد  ه بنیز 

اي زنــم و نیــازي بــه تعیــین و تکلیــف عــدهو خــودم مــیآخــرحــرف اول و

. بل از هر اقدامی خودشون فهمیدند و فلنگو بستنقنیست؛خور فتم

بـا حضـور   امـا  شـادي کـرد   کارکنـان رو غـرق در  انحالل هئیـت مـذکور  

یــه لشــگر رو شــدمگــه مــیی یــتــا معــاون اجرادوپــاره وقــت جــم مــنش و 

عمـاد گفـتم و چنـد وقـت بعـد توسـط       ایـن بـود کـه دردمـو بـه     .اداره کرد

ــا دکتــر  . آشــنا شــدم)از ســوربن فرانســهمــدیریت دکتــراي (دانشــوراون ب
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ـ  مـی مردي میـان سـال کـه     . کمـک حـالم باشـه   ، عنـوان مشـاور  ه تونسـت ب

گفـت  .گذاشـتیم هـم  بـا رو اي جلسـه تلفنی باهـاش صـحبت کـردم و قـرار    

ــه ممکنــه حــرف   بــا دلــش راه اومــدم و   .بــزنیمخلــوت هــامونو تــو  اگ

. داشــته باشــهحضــورخیلــی حــق گــردنم داشــت؛ جــم کــه تــااصــرارکردم 

آقـاي دکتـر اگـه    : روز بعـد اومـد و قبـل از شـروع جلسـه بهـش گفـتم       عصر

ـ   ات بنــده ظــهــا دیـدن کنــیم تـا ملفو  طورگــذرا از قسـمت ه موافـق باشــین ب

. طی جلسه براتون بیشتر مفهوم پیدا کنه

ازتــون خواســتم مــیدرســتش همینــه، درخواســتی کــه مــن : جــواب داد

.پس بدون فوت وقت شروع کنیمه باشم؛داشت

دسـت رو  هـاي دور شرکت و واحـدهاي همجوارشـو دیـد و بـاقی کارگـاه     

ــا     ــدن پالنه ــه دی ــرد ب ــا ک ــم اکتف ــا    .ه ــاله اونج ــی س ــاریخ س ــه از ت آنچ

دونستم و حقایقی کـه ناخواسـته از زبـان جـم مـنش جـاري شـد و بـرام         می

ا و هــنــه کــوچکی کــه بــرغم کاســتیوچاپخ.گفتــیمويه تــازگی داشــت بــ

. من رسیده بوده مبدل گشته و بها بعدها به شرکتی معظمکارشکنی

،هـم رفتـه خوبـه   اوضاع کنـونی شـاید عـالی نباشـه امـا روي     : گفتدکتر

نویسـم و میـارم؛ بـه    اي کـه براتـون مـی   اساس برنامـه روز بردو اي هفتهمن 

بعـدها خـود بخـود حضـورم     .شـینیم تـا نتیجـه دلخـواه رو بگیـریم     بحث می

کمرنگ میشه و اگـه مایـل باشـین؛ دورادور بـه عنـوان مشـاور بـه همکـاري         



گیـرن  کـه پـول خـوبی مـی    فرمـودین کارگرهـا بـا ایـن    ... با شما ادامه میدم

بازم روحیه درست و حسابی ندارن؟ 

.طورهمتاسفانه همین

خودتونـو درگیـر  نتـونی تـا مـی  نبـه امیـد کسـی نباشـی    ،آقاي محمودي

کــنن و ی کــه اضــافه کــاري مــییبــا کســا.دکنیــد و بــه کارگرهــا ســر بزنیــ

ـ . کـنم کوتـاه باشـه   راضی هم نیستن صحبت کنید امـا تاکیـد مـی    فـرض  ه ب

شــما خیلــی و هصــبحدو ســاعت ؛یــدبگبزنیــد و نیمــه شــب بهشــون ســر

جــــز اینــــکه بــــه ننــــداریرو هــــیچ چــــیز و آرزوينخســـته شـــدی

هاو مشــتریهنیمـه تمامـ  اتونهـ امـــا کارنن بـری ونرمتـ م ورختــخواب گــر  

نبینـی مـی .کـنن مراجعـه مـی  بــراي تحــویل کــارها    هچند ساعت دیگهم

م طـول روز  وتمـ ه نــده اگـ  وزیـادي بـراي انــجام دادن مـ   کارهـاي هنوزکه 

نتونسـتی االن مـی ؛کـردین نمـی بـا کارهـاي غیرضـروري گـرم   و ن روسـرتـ

ــ ــذتهاز ی ــریخــواب شــیرین ل ــد.نبب ی ایتنهــا کســهاشــما؛ بهشــون بگی

و تـا آخـرین   هکنـ موکـول مـی  ه بعـد و بـ شـ نیستید که مسـئولیت و وظـایف  

... کنهمیاز بیخ فراموشوربده لحظه کارهایی که باید انجام 

ــد      ــم برکنارکنی ــري رو ه ــد ده نف ــد چن ــه الزم ش ــین و اگ ــجاع باش . ش

ــه   ــن نباشــین ک ــر ای ــه فک ــم ب ــت ه ــا رو مجــددا جــذب  اخراجــیهیچوق ه

ــد ــر... کنی ــارت و   ه ــراي نظ ــرزي رو ب ــته و مب ــخاص برجس ــر اش ــه زودت چ
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کـنم  مـی تـدوین تهیـه و کـه براتـون   هـاي پرسـنلی  روشمقـررات و اجراي 

انجـام امـور مربـوط    ی مثـل  یکارهـا .از تو مجموعـه باشـن بهتـره   .پیدا کنید

درمـــان پیگیـــري بهداشـــت و ، مـــددکاري اجتمـــاعیوبـــه روابـــط کـــار

وآمـار ،برنامـه ریـزي نیـروي انسـانی    یـا  که باید بگم خیلـی مهمـه  کارکنان

ــد    ــاغل جدی ــراز مش ــراي اح ــان ب ــودن کارکن ــاده نم ــدمات و ، آم ــامین خ ت

اقامــت و اشــتغال کارکنــان امــور، نیــاز شــرکتهــاي اداري مــوردســرویس

ــراي مخــارجی و  ــی کــه ب ــزام مــیانفرات ــت اع ــور بهــره.شــنموری وري و ام

... و تحول اداريهماهنگی

وقــت رفــتن بــه ،هــا بحــث و فراگیــري مطالــب اون شــبپــس از ســاعت

ــت     ــت و گف ــم دوخ ــت چش ــخنان زبردس ــاوي س ــاي ح ــه  : تابلوه ــا هم این

متاسـفانه  شهـ هاي انکار ناپذیریـه کـه تـو ایـن دوره زمونـه کسـی ب      واقعیت

هـــاي پرمغـــز جمالتـــی حـــاکی از کنـــار ایـــن نوشـــتهدر.دهبهـــا نمـــی

فــرض ه بــ.بشــهبایــد اضــافه کــه هســت هــم اي بــودنحرفــههــاي ویژگــی

.هکنو کسوت ایجادهباشایست که پایدار و مستمرکسی حرفه

دونــم از کجــاي اون روزهــاي پرمشــغله و لبالــب از اتفاقــات اغلــب  نمــی

اي اجـاره بکـنن و   بـه دوسـتان گفـتم تـا بـراي کیـومرث خونـه       . به کام بگـم 

، بنـده  بعـد از فـروش بـاغ   . مشـغول شـه  هـا خودش هـم تـو یکـی از کارگـاه    

نــداره امــا جــایی راهــی بــه کــرد االخــون والخــون میشــه ومــیفکــرخــدا



ــبختانه  ــرخوش ــو  زودت ــد خ ــیط جدی ــعیت و مح ــه وض ــار ب ــتاز انتظ . گرف

ارتباطم با عمادها همون فروشـگاه بزرگـی کـه باعـث و بـانی آشـتی مـن بـا         

ــد ــدند؛   موب ــور ش ــر دانش ــا دکت ــاریم ب ــنایی و همک ــر  و آش ــروز پرنگت روز ب

.دوست داشتم براشون کاري بکنم.و حسابی مدیونشون بودمگشته

* * *

زن لطفــی از شهرســتان بــراي سرکشــی مــادرمانــدهبــه عیــد چنــد روز

دختــر. اي شــد تــا شــام دعــوتم بکــننبــه اوضــاع دختــراش اومــد و بهونــه

.داشتمقیم خوابگاه هم اون شب حضورکوچکتر 

ــام در ــد و ش ــرف ش ــکوت ص ــهس ــون   بچ ــدن تلویزی ــواي دی ــه ه ــا ب ه

ی یزن لطفــی و آرزو هــم بــه هــواي آوردن چــا.رو تنهــا گذاشــتنبزرگترهــا

زدم از مــدتها پــیش مــتن زن کــه حــدس مــیمــادر. رفــتن تــو آشــپزخونه

:سخنرانیش رو آماده کرده گفت

مبــارك بــاد ؛کــه اومــدم و چشــمم بــه جمــالتون افتــادآخــراي شــهریور

بعـدها شـنیدیم بـاغ و ویـالدار هـم شـدین       .تـون ي ایـن خونـه   گفتیم واسه

ــاغ لــی بــه اونــم تبریــک گفتــیم و کدورادور .تشــکیالتیچــه واونــم چــه ب

طـور براتـون اومـد داشـته و امـروزم      همـین ..روزگـار ماشـاا  . میدعاتون کـرد 

ــیگنهــا شــنیدم کــه صــاحب شــرکتی شــدین کــه   بچــهکــه رســیدم از م
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؛مونیــدجــاي پســرم مــیشــما هــم مثـل لطفــی  . حسـابی اســم و رســم داره 

اشکال که نداره؟ ؛دوست دارم باهاتون راحتتر حرف بزنم

یـار و یـاور بـه    رو بـی هـا آخـه ایـن بچـه   : و ادامـه داد نشـد  مجوابمنتظر

حوصــله (.همناعــت طبعــهاشــون داشــتن یکــی از حســنعرصــه رســوندم و 

کــه اگــه مخلــص کــالم ایــن) گفــترفــت وخــودش از مقدمــه چینــی ســر

رو هـم  کوچـک مـا  شه و امکـان داره دسـت ایـن دختـر    زحمتی نمیبراتون 

.شدونیـد کـه دانشـجوي فـوق لیسـانس هسـت      مـی .تون بند کنیدشرکتتو

جــاي دوري . شــما نیــاد امــا کــار بلــد و زرنگــه شــون بــه کــاررشــتهشــاید

...عاگوتون هستمدیه عمرعوضش .رهنمی

. چشم کشداري گفتم تا بیشتر از اون ادامه نده

تـون سـر  حوصـله .خـدا بیشـتر از اینـا بهـت ببخشـه     .زنده باشـی پسـرم  

که نرفت؟ سرتونو درد آوردم؛ آره؟ 

ــارف ــونی از تع ــت و خودم ــواب گرف ــاش ج ــه داده ــر ادام ــرا : ت ــرم چ پس

نسـبت بـه سـنت جـوون مونـدي      ..؟ مگـه درویشـی؟ ماشـاا   کنـی میازدواج ن

خــودت يیــه وقتــی هــم بــرابــد نیســت .یهــم کــه هســتروبــروو خــوش

مامـان مـا آقـاي محمـودي رو     میگـه شـادي  . یو برتو نگـاه کنـ  و دوري بذار

ییسـینی چــا بـا یـه   تـو همـین حــین آرزو   . میشــما دیـد آخـر تابسـتون بـا   

...من تعارف کرده وارد شد و اول ب



ــتم ــون   : گف ــایم ایش ــارت ت ــتخدام پ ــمروي اس ــار ،چش ــه ک ــري ی دفت

تـو اولـین فرصـت بـه     تـونن  مـی .آلشـون تـو یـه محـیط ایـده     حـال فراخور

ــنن   ــروع بک ــونو ش ــرده و کارش ــه ک ــزي مراجع ــر مرک ــحال .دفت ــه خوش هم

.کردندشدند و تشکر

جنـاب محمـودي نسـرین خـانم دو تـا سـوال       : لـب گفـت  ه لطفی خنده ب

پرسیدن؟

مطلقـا بـه ایـن موضـوع    تونسـتم دنبـال کـار دویـدم و     راستشو بخواین تا

اهمیـت  نشـه تنهـا مـوردي بـوده کـه بـرام بـی       اگـه اسـائه ادب  .فکر نکـردم 

ضـمن درویـش هـم نیسـتم امـا اغلـب اوقـات غبطـه خـورده          در.جلوه کرده

تـونن بـه دنیـاي فـانی و    مـی کـنم کـه چطـور   حسودي میبه اون جماعت و 

ــبید    ــه اون چس ــدون ب ــگ و دن ــا چن ــه ب ــه هم ــذري ک ــنیم؛زودگ ــدر ای ق

.توجه باشنبی

ه بـ .رف حسـاب جـواب نداشـت   کـردن یـا کـه حـ    مـو دونم مالحظـه نمی

.بیرون زداتاق ترش کرد و از و دختره شدنحال مدتی بهم خیره هر

فهــم و هــم رو هــم مــن مــیمــآبی منظــورم از درویــش : زن گفــتمــادر

ــا .شــینمــیشــما خــوب متوجــه  ــه و ماشــین کچــون جــواب منــو ب ارخون

. دینتون میرنگهاي رنگ واخارجی و خونه

.غضبناکم، باعث شد تا کوتاه بیادنگاه خشم آلود و 
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ــ ــی دیرکــردي ه خالصــه پســرم ب ــیگنشــنیدي کــه ؛جنــب کــه خیل م

.هدبه پیرمرد ثروتمند ترجیح میورن فقیرادختر عاقل، جو

ــا دختــر : ســري تکــون دادم و گفــتم ســکوت و احتــراز جنــاب لطفــی ی

یــه دلیــل شــون بــه بحــث و مــراوده مــا ظــاهرا شــدنهــاتون و وارد نانمخــ

.گیرهت میساالري شما نشاکنم از مادرتر نداره؟ اونم فکرشبی

اي نبـودم  د مـن کـه کـاره   کنیـ مـی طور نیست اشـتباه  نه این: جواب داد

مـــن و .شـــون بـــزرگ شـــدنمرحـــومشـــادي و آرزو بـــا حقـــوق پـــدر

هکـه زن ثروتمنـد بگیـر   کسـی پسـرم  دونـی  مـی .؟ به هیچ وجهساالريمادر

.فروختهشو آزادي خود

هـاتونو بـا   همیشـه عـادت داریـن صـحبت    سـرکار علیـه   : خندیدم و گفتم

ن؟مثل تموم کنی

؟دارهیاشکالاز نظر شما : ابروي باال انداخت و گفت

گزیــده گــوي چــون بــه مثــل کـم گــوي و ،خیلــی هــم خوبـه نـه، اتفاقــا 

زن عاقــل کـنم؛ کــه  در جــواب مثلتــون، عـرض مــی . ناشــاره داریـ ر دچـون 

موقـع خریـد پارچـه حاشـیه     کـه  دیگـه ایـن  .هسـاز میپول خوببیبا داماد

بــا .عـروس تحقیـق کـن   خـوب نگـاه کـن و موقـع ازدواج دربــاره مـادر     اونـو  

.خانمشون خندیدند اال مادرهمه،ملحق شدن آرزو

؟میگنتو دیار شما دیگه چی : گفت



تـونم تـا   مـی اگـه ناراحـت نشـین    .بخـواد چی که دلتـون  هر: جواب دادم

.ام بکنهدوست داشت از وسط دو شقه. صبح براتون بگم

بهتــره بدونیــد مــن تــا بــه ایــن ســن رســیدم جلــوي کســی کــم  : گفــت

رکـاري  هکـه را ب شـما کـه جـاي خـود داریـن؛ از قـدیم گفـتن هـر        . نیاوردم

.ساختن

از وقاحت و دریـدگی اون متعجـب نبـودم بلکـه سـکوت مرمـوز یـا بهتـر         

؛و گفـتم بسـتمش بـه رگبـار   واسـه همـین   .دادمـی بگـم هـراس بقیـه آزارم    

. خــوب و اصــیل انتخــاب کــناز مــادرواز خــاك خــوب و دختــر روتــاك ر

و رزنتـونیم مـادر  ولـی مـی  ؛و مادر دسـت خـود انسـان نیسـت    انتخاب پدر

ــونخود ــیمم ــی .انتخــاب کن ــاي لطف ــل آق ــو  درســت مث ــدوارم من ــه امی ک

.سرم کردکرد توبره برزن خرم مادرببخشه چون االن تو دلش میگه؛ 

معنـیش ایـن بـود کـه     .گفـت ین انداختـه و چیـزي نمـی   یلطفی سرشو پا

.شمبگو؛ دارم خرکیف می

ــد و   ــاز ش ــازه ب ــش ت ــتنطق ــین : گف ــت نش ــون ا؛ناراح ــیگنچ ازدواج م

ــر  ــرش اشــتباه بزرگت ــزرگ و دی ــیاز،زودش اشــتباهی ب ــن م ــم ه شــنوي ب

.سازگار نیستمنبهقت میگی ترشی وشه و اوندیر می. جنب پسرم

که یگنی مپیرزنقبراقید اما اون مثل رو به شما که سرحال و: جواب دادم

.سازهنمیبه منترشی : گفتمیو هرسدستش به درخت گوجه نمی
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.نداز خنده ریسه رفتباراین

ــم آورد و  ــتک ــاري ر: گف ــیطان از وک ــه ش ــدهک ــراش عه ــاد ب ــن نی م

. مدمیشانجام

چــی از مـا شـنیدین بــه دل   شماســت خالصـه هـر  حـق بـا   : جـواب دادم 

تـون  شـام و پـذیرایی  خـانم لطفـی از   . نگیرین و همین جـا فراموشـش کنیـد   

کـه بـر نمیـاد تـو خونـه      راسـتش از مـن  .خیلی خوش گذشـت .سپاسگزارم

ــین شــب پنجشــنبه رو  .خــدمت برســم ــس هم ــتورانپ ــو رس ــ... ت ــن ه ب م

.افتخار بدین

ر دانشـور، ماننـد انتخـاب سـه     هـا و متـدهاي بـدیع دکتـ    با اجـراي طـرح  

داخلــی بــراي سـه شــیفت کــاري، گـزینش نفراتــی از خــود مجموعــه   مـدیر 

ــت   ــدي پس ــراي تص ــال     ب ــل عم ــن قبی ــایی از ای ــنهادي و کاره ــاي پیش ه

چنـدي بعـد بـراي خریـد چنـد      . دیـدم کـه تغییراتـی رو بـه دنبـال داره     مـی 

عـه  روزهـاي پایـانی حضـورم رو بـا مراج    .دسـتگاه مـدرن عـازم آلمـان شـدم     

در ایـن بـین بـه    .کـردم به چند شرکت مرتبط بـا ماشـین افـزار سـپري مـی     

کـرد عالقمنـد   اي کـه قطعـات ابـزار دقیـق تولیـد مـی      متد مدیریت کارخانـه 

اســلوبی موســوم بــه . شــده و تونســتم توضــیحات کــاملی رو دریافــت بکــنم 

کــرد تــا بــا یکــدیگر ماننــد سیســتم ژاپــن کــه تمــام بخشــها رو موظــف مــی

.خریدار عمل بکننفروشنده و 



هــاي تعبیــه شــده بــدین شــروع کــار بــا حضــور دائمــی نــاظران درگیــت

ــود ــواد اول: صــورت ب ــل م ــدتحوی ــه ص ــار ی ــالم انب ــد س ــنده،درص .از فروش

بــه اولــین واحــد تولیــدي، پــس از بــه شــرط ســالمت کیفــی تحویــل مــواد 

از بعـد از کـار روي محصـول اونـو     نیـز موظـف بـود   واحد اولی،انجام فرآیند

طــوري بــه بخــش دوم تحویــل بــده کــه حتــی یــه  کیفیــت کمیــت ورنظــ

ردیگـ هـاي مجـزا از هـم   ایـن رونـد بـین سـالن    .مورد نقص هم نداشته باشه

در . رسـید به همین ترتیب ادامـه داشـت تـا آخـر سـر بـه انبـار فـروش مـی         

شــد کــه نهایــت از دل اون همــه وســواس کــاالیی بــراي فــروش عرضــه مــی

ــ  ــار بررســی گش ــد ب ــدین و چن ــیچچن ــرادي نداشــت ته و ه ــه ای روش . گون

اســتانداردي کــه خســارت ناشــی از اون، بــه عهــده کــارگران ســالن خــاطی  

.شدمنظور می

با دو سه بـار اغمـاض و یکـی دو بـار هـم جریمـه، سیسـتم مزبـور رو بـا          

هـاي گـزاف از جملـه پارتیشـن بنـدي سـالن اصـلی بـه چنـد          صرف هزینـه 

.کنترل کنندگان، جا انداختمسالن کوچکتر و افزایش ناظران و 

داد ضـایعات بـه حـداقل رسـیده و بـا درایـت       نمودار سه ماهه نشـون مـی  

مـواد اولیـه تلـف شـده بیشـتر متوجـه       . ه بـازم تقلیـل داد  شـ و هوشیاري می

کــرد؛ شــد کــه همــان ابتــدا واحــد تولیــدي رو مغبــون مــیاي مــیفروشــنده

. شتحساب و کتاب ادامه داسیاستی که تا قبل از اون بی
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هنگــام تحویــل .همــین روش در مــورد مــدیران داخلــی نیــز اعمــال شــد

کـردن امـا وقتـی چنـد بـار جریمـه اونـم        مجموعه از هم، سرسري عمل مـی 

بــه پــاي نفــر حاضــر نوشــته شــد؛ تحویــل شــیفت بــه دیگــري گــاه از یــک  

. رفتساعت نیز فراتر می

ــه توصــیه ــگ و  هــاي دکتــرعمــل ب ــه قــول خــودش کمرن کــه بعــدها ب

ــور، خریــد و جــایگزین   ربــی ــداختن و اعمــال سیســتم مزب نــگ شــد؛ جــا ان

گــاه ماشــین آالت پیشــرفته، آمــوزش متــوالی پرســنل  از چنــدکــردن هــر

ــان و بــ      ــتن کارکن ــه داش ــی نگ ــدمت و راض ــمن خ ــص ض ــژه ه متخص وی

هــاي دم کلفــت اغلــب دولتــی، وضــعیت ســود و درآمــد شــرکت را  مشــتري

کـه  طـوري . رگـون نمـود  سـال مطـابق چنـد سـال رقـم زده و دگ     ظرف یک

. شکستندمشتریان دست به نقد براي خرید مجموعه سر و دست می

ــم نمــی  ــاري به ــاه دوســت داشــتم ذهن بیک ــد چــون ناخودآگ ــاوم ردي گ

هــاي اخیــر بــه حزنــی هــاي ســالکــنم؛ بگــردم تــا شــاید از البــالي خوشــی

شــد کــردم بـاورم نمــی دونــم شـلتاق مــی آره مــی.خودمــو آزار بـدم وبرسـم 

ــد  ــه چن ــه ک ــه از دوران دغدغ ــدم وقت ــدي دور ش ــدبختی.من ــا ازم دل ب ه

کندن و حاال، همـین حـاال کـه تـو ایـن دفتـر عـریض و طویـل یلـه دادم؛ از          

مـو بـه   شـد یکـی دو سـاعت از وقـت    غـروب کـه مـی   .هر نظر آسوده خاطرم

همکـاراي  از یـه بـار   .دادمهـا اختصـاص مـی   بررسی آمـار و عملکـرد قسـمت   



مـالی بـا یـه بغـل پرونـده و پوشـه وارد       امـور وقـت  مجموعه و مـدیر قدیمی

کــه خواســتی بهــت کــه آمــار و ارقــامی روایــنقبــل از: اتــاقم شــد و گفــت

بپرسم؟؛بدم چند تا سوال دارم

.تا بعدخودت بگو؛ اوضاع و احوالبشین و از: گفتم

ــواب داد ــه   : ج ــوالم خوب ــاع و اح ــما اوض ــف ش ــه لط ــی . ب ــاال م ــونم ح ت

سینا خان چند ساله شدي؟) مکثی کرد و پرسید(؟بپرسم

شـد بــا یــه نگــاه بــه  کــه خــوش طبــع و بذلـه گــو بــود؛ امــا مــی بـا ایــن 

واســه همــین . اش، وضــعیت مــزاجیش رو پــی جــویی کــرد خطــوط چهــره

.خوش خوشک چهل رو به پایانه: گفتمجانب احتیاط رو گرفتم و

از عالم دروایش دیگه چی کم داري؟: پرسید

. من که درویش نیستم: جواب دادم

ــرگرم       ــد س ــی دی ــد و وقت ــاق ش ــنش وارد ات ــم م ــین ج ــین ح ــو هم ت

ــا    ــه ســالمی اکتفــا کــرد و پشــت میــزش نشســت و خودشــو ب صــحبتیم، ب

. چند تا کاغذ مشغول کرد

خواستی رسیدي؟چی میه به هرکمنظورم این.بگذریم: ادامه داد

آره خوب رسیدم؛ منظور؟

ناسـنت گـواهی میـدن کـه سـلیم القلبـی و دلـت        شکه مـی ییهمه کسا

ــه  ــاف و پاک ــرض وام . ص ــه ف ــردن    ب ــاف ک ــدي؛ ص ــه می ــی ک ــاي بالعوض ه
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هـاي پـی در پـی پرسـنل، هرکـی ندونـه مـن        هاي ایـن و اون، تشـویق  قرض

دم بخـت،  دونـیم، کمـک بـه دخترهـاي    و جناب جم مـنش کـه خـوب مـی    

ه تعمیـرات  سـرو سـامان، پرداخـت هزینـ    هـاي بـی  کار و اشتغال واسه جوون

امـا بایـد   .کنـی درسـتش هـم همینـه کـه مـی     . و امثالهم... هاي کلنگیخونه

مـون چیـزي بمونـه یـا نـه؟ پریـروز انتشـارات ورشکسـته هـومنی          ته حساب

تونســتیم نجــاتش بــدیم مــی.آوردنهــا از چــنگش درصــل رو واســطهامست

... جورایی بره تو لیست بلند باالته دونم یتا احیا شه؛ برگرده؛ چه می

مـو بگیـرن؛ چـون          حس کـردم کـه بـا قصـد قبلـی اومـده بـودن تـا یقـه         

کـار پریـروز تـو یـادت بیـار؛ طـرف       : جم منش بـه پشـتیبانی از او ادامـه داد   

ــزد مــن و میگــه ــا خومــی. مدتیــه بیکــارم و دســتم تنگــه ؛اومــده ن اســت ت

ــا کــنم  ــراش کــاري دســت و پ ــیاز راه نرســیده.ب اطــالع از و نشــناخته و ب

ــون       ــر و دل خ ــاي پ ــا چش ــدي و ب ــه لررزون ــو چون ــرف یه ــی ط ــی و چ ک

بــه جنــب موجــودي صــندوق رو راســیمه گریبــان اینــو گرفتــی و گفتــی؛س

بنـده خـدا بـا اینکـه از خوشـحالی      . خالی کن تـو پاکـت و بـده خـدمت آقـا     

. شدکپ کرده بود اما از خجالت داشت آب می

ـ   این کارات گفتن نداره هـا بـا   چرخـه و خیلـی  دهـن مـی  ه چـون دهـن ب

بـه خـودت   . وقـت بیـا و ایـن مـردم متوقـع رو راضـی کـن       اون.شنخبر می

خـرج کنـی خـوب بکـن امـا بـاال غیرتـا        طـور ربط داره؟ دوسـت داري ایـن  



ــو  ــاتی نش ــت رو    . احساس ــردن کلف ــاي گ ــا پروفرم ــه ت ــه س االن ده روزه ک

دست این بابا باد کرده؛ بگو با اونا چکار کنه؟  

واسـه چـی بایـد بـاد     .استاد چند تومن کمـک، ایـن همـه شـماتت نـداره     

یعنــی ایــن قــدر اوضــاع مــالی خرابــه کــه بــراي وارد کــردن چنــد تــا ؟کنــه

.ایش اعتبار بکنهماشین زپرتی موجودي نداریم؟ خوب گش

موجـودي نقـد   .کاري به گشایش اعتبار و ضمانت بانک نـداریم : صیدافکن

منظور از .قدري هست که براي خرید چند تا دستگاه یا بیشتر در نمونیماون

خـواد رقـم   تـا مـی  .هامون حساب و کتـاب نـداره  که خرجطرح این بحث این

از تو آستین مبارکت در کسب و درآمد قابل مالحظه شه؛ چند تا مورد جدید 

صحبت سر اینه بد میگم استاد؟ . میاري

عزیز دلـم کسـی حـق نـداره تـو رو شـماتت و سـرزنش بکنـه         : جم منش

اینــو .از طرفـی اوضــاع شــرکت نــه تنهــا خــراب نیســت بلکــه خیلــیم عالیــه 

ــه ــی هم ــوب م ــون خ ــیمم ــط از رو    . دون ــدا فق ــده خ ــن بن ــن و ای ــذکر م ت

روزي روزگـاري برسـه   .یـه کـم فکـرکن   هـاي مـا  راجـع بـه گفتـه   .دلسوزیه

خـودم  .دونـم دریـغ کنـی   که بخواي از کمک کردن پرهیـز کنـی و چـه مـی    

خـوب دیگـه بحـث و همـین جـا تمـومش       . مطمـئن بـاش  .کـنم حالیت مـی 

.کردم؛ بهت سالم رسوندبا اردالن صحبت می. کنید

* * *
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ــی  ــوزي م ــا دلس ــر دو حقیقت ــالی و       ه ــئولیت م ــه مس ــی ب ــد و ربط کردن

ــه ــنم     حرف ــع ک ــه جم ــودم ک ــی نب ــن اون ــا م ــت ام ــیدافکن نداش از .اي ص

اي هســتم بــراي کــردم وســیلهاغــراق حــس مــیانــدوزي بیــزار و بــیثــروت

لـذتی  . میـان از آسـتینم در تاي که هر از گاه بـه قـول اونـا سـر    همون چند

.داد؛ قابل توصیف نبودکه از بخشیدن شندرغاز ناقابل بهم دست می

و روزمــره بریــده و احتیــاج داشــتم مــدتی از همــه  نواخــتاز کــار یــک

ــرم   ــله بگی ــز فاص ــار      . چی ــک ک ــده و ت ــزون دراوم ــد از می ــول محم ــه ق ب

در غیــاب مــن کســایی مثــل جــم مــنش، برهــان و صــیدافکن از . کــردممــی

خواسـت بـه پیشـنهادش آره بگـم و چنـد      پس کارهـا بـر میومـدن دلـم مـی     

اســما .شــناختمشمــیاز چاپخونـه صــانعی  . وقتـی رو بــریم واســه خودمــون 

بهــادري و همــت و .کارمنــد دادگســتري و رســما عمــده فــروش کاغــذ بــود

گشـت بـه هفـت پشـت مولـوي نشـینی و تهرانـی        برمـی شمرام مثال زدنـی 

ــودنش ــدر و مــادر و . ب ــل ...از حیــث کــس و کــار مثــل از دســت دادن پ مث

.هم بودیم و بی نصیب

رفـت بـراي   یبا وجـود زن و چنـد تـا بچـه قـد و نـیم قـد جـونش در مـ         

بـا هفـت هشـت مـاه تـوفیر هـم سـن و تـو بـه          . خواهر ناتنی یکی یه دونش

.بســتریــز و بــه پــاش و دســتگیري از ایــن و اون دســت منــو از پشــت مــی

ــت ــوه مشــترك     رفاق ــتن وج ــاطر داش ــه خ ــر ب ــال اخی ــه س ــو دو س ــون ت م



ــی   ــه جــوره حســابم م ــه و روش هم ــل انداخت ــردمحســابی گ ــت . ک ــر وق ه

ــه مــی ــه ب ــد هنگام ــا مــیاوم ــده  پ ــاد و خن ــا داد و فری شــد از دم شــرکت ب

راهـش  کـی سـر  رسوند اون بـاال، بـا همـه شـوخی داشـت و هـر      خودشو می

همیشـه خـدا انرژیـک و    .کـرد شـد بایسـت یـه چیـزي بـارش مـی      سبز مـی 

ــوض       ــی رو ع ــر عبوس ــواي ه ــال و ه ــیش ح ــاط دائم ــود و نش ــاهو ب پرهی

گرفـت  م مـی با جم مـنش سـی سـال بزرگتـر از خـودش چنـان گـر       . کردمی

بعــد چنــد وقــت . کــرد کــه انگــاري همســن و هــم ریشــندو مصــاحبت مــی

ــی ــ ب ــروب شــیرینی ب ــري دم غ ــایی  ه خب ــا صــداي رس دســت وارد شــد و ب

.سالم بر همه، بازم دختردار شدم: گفت

چه از اومـدنش ذوق زده شـدم امـا بـا اوقـات تلخـی سـاختگی بهـش         گر

قدم نو رسیده مبارك، چندمی شد؟: گفتم

بـا  .ی بـود دونـی چـه بلبشـوی   دهمـی، پسـر نمـی   : بک جواب دادفرز و چا

. همشون توفیر داره؛ المروت بوره

ــکه  ــارم س ــده ک ــده نیوم ــل ش ــر از قب ــه راه   .ت ــرم ب ــت س ــد وق ــن چن ای

همـه  . هگرمـ سـی بـاال   انداختن تعمیرگاه و اخـذ نماینـدگی موتورهـاي سـی    

ــ  ــن و ب ــه در ه رو ول ک ــه االن ک ــب ب ــدمتمیچس ــار و.خ ــبیک ــون کاس ت

تون ته نکشیده؟ کاغذ و مقوا؟چطوره

...!تونیبا یه دست چند تا می: جم منش گفت
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هـر چنـد تـا    : زیرك و تیـز خـاطر حـرف پیرمـرد رو قطـع کـرد و گفـت       

خـوام اوالد بـزرگ کـنم، اونـم     مـی .ها عـزب کـه نیسـتم   مثل بعضی.که بشه

ـ   ده تا، بایست چهار تـا کـار داشـته باشـم یـا نـه، فکـر ایـن         ا کـه بشـینم و ب

دستاشــو بــه . شــمکــنم مجنــون مــیپــول ســیاه کارمنــدي روزگــار رو ســر

سـینا اومـدم بگـم یـا     : ي عـوض کـردن بحـث بهـم کوبیـد و ادامـه داد      نشانه

خـودت تنهـایی بـرو یـا وایسـتا کـارامو راسـت و ریـس کـنم و بـاهم           یه سر

االن دور و برم قاراشمیشه، هان چی میگی؟.راهی شیم

باشــه حرفــی نیســت ایــن دفعــه رو .شــهکسـی کــه حریــف زبونــت نمــی 

.اگه استاد اجازه بدنالبته :بعد رو به جم گفتم. کنمتنهایی گز می

.اون ورا رفتــی یــادت نــره.گــز گفتــی یــاده اصــفهان افتــادم: جــم مــنش

هـا  نـري مثـل بنـدري نـوردي سـال     .اما باال غیرتا ده دوازده روز بیشتر نشـه 

ــی   ــور بش ــم و گ ــت گ ــتري .پیش ــاالخره مش ــو ب ــا ت ــیه ــنرو م ــا .شناس م

. کروبیان قول بده تا خیالم راحت شهيجلو روي آقا. ایمچیکاره

هـا رو بـه   شرکت و کارگـاه ؛که قول و قراري بذارمچند روز بعد بدون این

خاطر نیومـدن محمـد   ه برنامه سفرم رو ب. جم و خونه رو هم به لطفی سپردم

ار زبردست و کویري کـه  مزکردم تا پس از شانزده سال سرتغییر دادم و قصد

تـونی قیـد   مـی ؛پرسیدمتو راه از خودم می. مو اونجا گذرونده بودم؛ برمجوونی

کنی؟ اي فرق نکرده؛ بازم سرهمه چیز و بزنی و تو برهوتی که البد ذره



ــورولت        ــه ش ــمنان، ی ــیدم س ــده رس ــر نش ــادم و ظه ــبح زود راه افت ص

کـارپرداز شـرکت صـندوق عقـب و     کـه  بـا ایـن  . اینپاالي نو و روبـراه داشـتم  

اومـد بـه نیـت کسـایی     چـی دم دسـتم مـی   کرده بود؛ بازم هـر از خواربار پر

.که اونجا جا گذاشته بودم؛ خریدم و بعد از ناهار عازم جندق شدم

مابین جندق و خور، میون چـاه زرد و  چـاه   .مقصدم آبادي دره بیدان بود

قامت چنـد سـال پـیش رو    نیـرو و اسـت  .ملک، یعنی درست وسط دشت کویر

شب کندي و خستگی امانم رو برید تـا نیمـه شـب بـه جنـدق      .دیگه نداشتم

پذیرش با کمـی تغییـر توسـط بـرزو پسـر      بعد از فوت هاشم، مهمان. رسیدم

خاطر داشتم هـم  ه اي نزار و ضعیفی که بپسر بچه. شدبزرگ خانواده اداره می

. داینک یلی شده و گویا فقط هیکل گنده کرده بو

آقـا بـرزو   .دار متکبر رفتمصبح که شد براي کسب اخبار اونجا، سراغ هتل

!دوست مرحوم ابوي.محمودي هستم؟منو یادت میاد

.نه یادم نمیاد

کـرد؛ حسـاب،   هـات کـی کمکـت مـی    تـو درس .چطور از خـاطرت رفـتم  

نه سالت بود؛ یادت اومد؟.علوم

ــه    ــود؛ ی ــدن نب ــی درس خون ــت پ ــیچ وق ــه حواســت ه ــریم یادم ــار کف ب

کردي؛ محکم خوابوندم پـس گردنـت، سـرت فـرو رفـت تـو دفتـر دسـتکت         

.جنبه بودي؛ اد شکایتمو بردي نزد باباتچون بی.و خون دماغ شدي
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االن یادت اومد؟ فهمیدي کیم؟  

اي بهــم کــرد و دستشــو ناخودآگــاه جــاي ضــربه هولنــاکم  نگــاه خیــره

.نه یادم نمیاد: کشید و گفت

چی؟ اونو یادت میاد؟پدرت هاشم و 

. اخمی کرد و جوابمو نداد

ــه گفــت؛هــاي بیشــتري بهــش دادم امــا درازگــوش فقــط مــی نشــونی ن

؛تونسـتم بـه دره بیـدان برسـم    کمتـر از دو سـاعت مـی   چون تـو . یادم نمیاد

.بــرزو نگـو سـوهان روح بگــو  . بخـورم م اصـبحانه اونجـا حتــی  رغبـت نکـردم   

.ده بگ دق داده بودکنم هاشم بینوا رو هم همین گنفکر

از .نبـود قابـل توجـه   اي منظـره هـیچ  رفـتم  ه مـی و برهـوتی کـ  تو مسـیر 

؛شـدن نمـی دسـتخوش تغییـر   و کویریهـا هـیچ وقـت    که چرا کـویر فکر این

ــی ــی . مدکشــیآزار م ــاي م ــده و ه ــه . زدمبغضــم ترکی ــان شــوره زاري ک زم

ــز  ــرکم نی ــ ت ــور ب ــین ط ــده هم ــر میوم ــاره  . نظ ــدن رو نظ ــدتی از دور مع م

رسـیدم و نگهبـان   . تر شـده امـا کماکـان بـه کـار بـود      فرسوده و کهنه.کردم

. خودمــو معرفــی کــردم و از هــم قطــارام پرســیدم. اي جلومــو گرفــتغریبــه

ــی   ــی رو نم ــن کس ــنا   از دوره م ــه آش ــغ از ی ــی دری ــناخت حت ــردك . ش م

داد و منتظــر هــام جــواب مــیخونســرد بــدون کمتــرین ترحمــی بــه ســوال

اي ولـو  یـران مـدتی بهـش خیـره مونـدم و گوشـه      منـگ و ح .شـد بعدي می



دیدن و فهمیدن اینکـه چطـور نسـل سـابق از نسـل الحـق و مترتـب        . شدم

جدا شده و از پـی ایـن تسلسـل مقطـوع تلـخ و گزنـده، الاقـل یـه نفـر هـم           

ام دوره. بدتر از بـار قبـل بغضـمو ترکونـد و بـا صـداي بلنـد گریسـتم        .نمونده

اومـد و بـه هـواي    گشـا از کـار در  شـون گـره  یکـی .کرده و آبی بهم خوراندند

کنـی از کهفیـان   برادر من مگـه تـو ایـن دنیـا زنـدگی نمـی      ؛دردي گفتهم

...همینه دیگه آدما میان و میرن!که نیستی

کنــیم آدمــا یــک بــه یــک بــه اي زنــدگی مــیوقتــی میــون عــده: گفــتم

ــی  ــیم شــاید شــاهد  .کــنننحــوي غیرملمــوس ترکمــون م ــی عمــر کن خیل

خـودتتم رفتـی امـا    .تـا بـه خـودتم بیـاي    . مرگ و میر چنـد تاشـون باشـیم   

ــده   ــه، قحطــی و طــاعون اوم ــار زلزل ــدوم .دور از جــون شــماها اینجــا انگ ک

از اون همـه نفـی بلـد شـده دوره مـن      .گیـره مـی طور کشـته  مرگامرگ این

نـی بقیـه   یع.فوق آخـرش هفـت هشـت تاشـون رهـا بشـن      .هیچکس نمونده

... اسیرخاك شدن؟

شون تـا گورسـتان همـراهم    دردي کردن و آروم که شدم؛ یکیساعتی هم

. محل دفن زبردست رو پیدا کردیم؛کمک گورکنی که خجالتش دادماب. اومد

سـنگ قبـر  اومد یقین داشتم کـه بنـده خـدا نبایـد     حدسم درست از آب در

پشـت دري کـه بـاز   که یه عمر کسی.جا و غیرمنطقیتوقعی بی.داشته باشه

آهسـته  شو انزوا روحتوکه مثل خوره هاییزخمقول صادق، ه بنشد نشست و 



عیاري از کویر

١٣٧

هاي بلنـد دور قبرشـو بکـنم؛    تا فاتحه خوندم و خواستم علف. یدتراشد و خور

گذاشتن سنگی که از تهـران  گورکن با سه نفر وردست برگشت و مشغول کار

هـا  میون دست از دنیا شستهبار توایندیگه شاخص وبار. آورده بودم؛ شدند

ـ   . تک و نو نوار گشت یـدن سـنگ   هـواي د ه جماعت کنجکـاو دور و اطـراف ب

. کردنمتفاوت از تکه سنگ دیگر اموات میومدن و فاتحه قرائت می

اسـم و مشخصـاتش یـه بیـت شـعري کـه دائـم زمزمـه              کنـار گفته بودم 

:  کرد حک کنندمی

کنو نیکیپیشگیرهمین نصیحت من 

که دانم از پس مرگم کنی به نیکی یاد

ــواحســاسکــردم حــس مــی ــه م نفــري کــه چهــار.گذاشــتمنمــایش ب

یکسـان تـالش  دارشـون بطـور   بـا سـکوت معنـا   منتظر دستمزدشون بودنـد  

: شــون پـا پــیش گذاشـت و گفــت  یکـی .او پــی ببرنـد هویـت  کـردن بــه  مـی 

؟ باهاش چه نسبتی داشتین؛رحمتشون کنهخدا 

چطور؟

اینجا کجا؟،شما کجا!دیآخه غریب

خــدا ایــن آقــا و فکــرکنم : جوابشــو دادشــون درســت حــدس زد و یکــی

.بفرستینجهت فاتحههره ب! نبودتبیعدي دو هربیامرز



شـون از کـف دسـت    هـایی کـه بزرگـی   تا غروب اسـامی ناخوانـاي سـنگ   

ــی  ــر نم ــت رو فرات ــزوم     رف ــر از مج ــد نف ــی و چن ــون س ــدم و البالش خون

ــه  . هــاي بخــت برگشــته رو پیــدا کــردم شــده ــا ب ــا گــورکن عهــد بســتم ت ب

پـر بـازم  چپشـو  .ها زحمـت اونـا رو هـم بکشـه    محض رسیدن سنگ  نوشته

. کردم و محتویات صندوق رو هم دم قبرستون خیرات کردم

ــا کمتــرین حــس ســرخورده و دمــغ چــون بــی ــان ب ــغ خانمان کامیــابی ب

حمـیم و خویشـاوندي نداشـتم تـا بتونـه غـم و       . کرده کـویر رو تـرك کـردم   

از دیـدار مختـار بیـگ هـم بـه دلیـل بعـد مسـافت و         .اندوه دلمو محـو کنـه  

ــردم   ــرف نظرک ــل از آن ص ــج حاص ــردگی   .رن ــو اوج افس ــه ت ــب دیگ ــه ش ی

و نیمـه  شـده  راهـی  تلـخ  روز فـرداي آن . تحمـل کـنم  ناگزیر شـدم بـرزو رو   

طمطراقـی کـه دوسـتان از طـوالنی بـودن      پـر سـفر . تهـران رسـیدم  شب به 

.اون واهمه داشتن به کمتر از سه روز تقلیل یافت

* * *

اي از هـم صـنفان رو بـه    با فرا رسیدن بیست و پنج مهر چهل و شش عده

ي بـه پـاس   مجلس یادبود.دعوت کردمسالگرد فوت صانعیمناسبت دهمین 

گذشـت وي، از ایـل و تبـارش    تر از زمـان در با شـکوه هایش،تمام بزرگواري

دو عزیز طلـب  خاك البرز نیز حاضر شدیم و براي هرسر. کسی باخبر نگشت

.رگیرپو زیرگوهرانی مکتنفگرامی. آمرزش و مغفرت کردیم
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: یه روز دیر وقت بـه شـرکت رسـیدم و بعـد دیـدن کارهـا، منشـی گفـت        

ــا ســر  ــی ب ــام حکمت ــایی بن ــه  آق و شــکلی نامناســب از صــبح دو ســه مرتب

. مراجعه کرده و االنم منتظرند تا شما رو ببینند

چیه حکمتی؟ اسم کوچکشون؟جمال؟

ــم ــا بپرســم .نمــی دون ــد ت ــه خودشــون : برگشــت و گفــت. اجــازه بدی بل

.اگه مایلید بگم تا ردشون کنن.هستن

بـراي چـی ردش  .چـرا یـه همچـین فکـري کـردین     .نه نه اشکالی نـداره 

.بفرستین بیاد تو؛بکنید؟ خبرتون کردم

ایـن منعـدم کیـه؟ از صـبح کنـه شـده و بوگنـدش همـه رو         : جم پرسید

.خفه کرده

جمــال .شــناختینششــما کــه بایــد حــداقل بــه اســم مــی : جــواب دادم

.صانعیعالی افشارحکمتی، مشاور

ــین     ــده و از ب ــج و خمی ــی شــده؟ ک ــن ریخت ــرا ای ــس چ ــل پ اي دل غاف

جمال همون جماله؟بیپس این ! رفته

بغلم کنه؛ احمدي مانع شـد و  اومد لوفش تا افرستادنش تو و طبق عادت م

. حرفتو بزن و برو آقا کلی کار داره: نشوند رو صندلی و گفت

کسـی  ،جـز جـم  . اشاره کردم تا احمدي اوراقشو بـه امضـا برسـونه و بـره    

.تو دفتر نموند



ــه     ــیش ک ــال پ ــوره؟ دو س ــت چط ــال احوال ــا جم ــاعت  آق ــدمت اوض دی

کردي؟ خیلی بهتر بود با خودت چیکار

ریــزش یــه کــم ســرماخوردگی و آب. خــوبم.نیگــا بــه االنــم نکــن: گفـت 

ــی دارم ــم و    . بین ــابریکم بپرس ــدیمی و ف ــق ق ــالی از رفی ــا ح ــدم ت ــط اوم فق

ــنم  ــد . یوخــده اخــتالط ک ــد تلخــی زد و سرشــو چن ــون داد و لبخن ــار تک ب

نـوزم کـه هنـوزه بصـیرت داري و     هی بـه خـودم مـیگم آقـا جمـال، ه     : گفت

هـی  .حـاال الکـی بـه خـودت هـی شـک کـن       .رهظنت هیچ وقت بیراهه نمی

پـس بـودي و اینـا صداشـو در     . شـه کنم ها امـا نمـی  خوام باورمی. شک کن

ــی آوردن ــن .نم ــرت ای ــی س ــه دو یعن ــلوغه ک ــدر ش ــهق ــا  دقیق ــه م اش ب

.  خیالی نیست باش تا نوبت ما هم برسه.رسهنمی

هـاي مـنظم بـا    دمـاغی حـرف زدن؛ تیـک   لحـن، تـو  شدید، تغییـر اعتیاد 

کمـک    حرکات کریه و شاید تصـنعی بهـم آمیختـه؛ رمقـی بـراش نذاشـته و      

. عیان شهکرد تا عجز و عیبش بیشترمی

کنی؟تهدیدم می: لبخند زدم و گفتم

ــنم از   : جــواب داد ــدادي ای ــردي و اجــازه حضــور ن ــون ک از صــبح منترم

.بـاد بـه غبغبـت ننـداز    . یدي؟ خوب ببـین و عبـرت بگیـر   رفتارت، خرنبار ند

بـل افشـار آدم شـدم و    قمـن از  . مثـل تـو کیـا و بیـایی داشـتم     منم یـه روز 

رفتیم؟یادت رفته به یه آبشخور می.باباشقبل تو از 
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صدا تو ببر مردك رذل، اگه حقی پامال شده از : جم منش بانگ زد و گفت

هنوز حق و حقوق ده سال پیشش تو جیـب  طرف تو و ملعون بدتر از خودته،

.شماهاست بیخودي خودتو نچسبون و شریک جلوه نده؛ اومدي تکـدي گـري  

.رك بگو و شرتو بکن و گرنه میدم لهت کننا

ــا یــه زمــانی ســري از هــم ســوا   : جــواب داد ــابزرگ، م عصــبانی نشــو باب

...زنمبودیم؛ اینکه باهاش راحت حرف می

.پرت کنین بیرونبیاین اینو.کنیخود میبی

ــدند   ــر ش ــر وارد دفت ــی دو نف ــی و یک ــردم و  .منش ــاطت ک ــتموس . نذاش

اگه عقلت زائل نشـده باشـه بایـد یـادت بیـاد کـه بـا کسـی بـد          : بهش گفتم

بیـنم تـا بهـت توضـیح     هنـوزم همـونم نیـازي هـم نمـی     .کـردم رفتاري نمـی 

ــاال  . بــدم کــه چطــور بــه اینجــا رســیدم  ــا مــن صــدیق نبــودي و حقمــو ب ب

ــا مکــرکشــیدي و حیلــه پشــت ســرم نشســتی و اراجیــف  نــوش جونــت، ب

تمــوم کارهـامو پــاي خــودت  .بـافتی تــا بـه نــون و نـوایی برســی اونـم روش    

ــی ــام چشــم   نوشــتی و ب ــه از اون ــد حقم ــردي الب ــر ک اجــرم گذاشــتی و فک

ــی ــیپوشــی م ــی . بخشــمتکــنم و م ــا ســراندازي و ب ــا ب شــرمی بخــواي ام

یـه کـم بـه خـودت بیـا تـا از       . زنـم رو مـی ریـزي کنـی مـنم حـرف آقـا     آبرو

اي چـون هنـوزم مـزه بزبـاش و اشـکنه     . دست نرفتی بشه بـرات کـاري کـرد   

اي کـه بـا وسـاطتت پـدرت     خونـه .کـردیم زیـر زبونمـه   هم تقسیم مـی که با



ــین نمــور     ــا رو زم ــادرت بهــم بخشــید ت ــیم تختــی کــه م اجــاره کــردم و ن

. کنمنمیاینو بفهم که هیچ وقت سرزنشت .نخوابم؛ یادم نرفته

ــدهحــاال هــم دراننــده ــوده گذشــتههــر.اي و هــم دوزن مرتکــب .چــی ب

پـس اگـه دلـت بـراي     .کـنم تـا اصـالح شـی    اشتباه شدي؛ خوب کمکت مـی 

از ایــن بگــو تــا بیشــتر.شــه از تــه دل بگــو یــا علــیهــا تنــگ مــیاون ســال

.سرنگون نشی

از سفسطه و دگرگون نشـون دادن حقـایق، زیـاده گـویی، طفـره رفـتن و       

چون اعتقاد داشتم با اداي جمالت کوتـاه و  . مغلطه کردن به شدت بیزار بودم

کـه الزمـه   گذاشـت و اونـی  شه روي اندیشه مخاطب تـاثیر از نهاد برآمده می

ها و فروکش کردن عصبانیت جـم و  اینو از هم باز شدن سگرمه.بهش القا کرد

انـدکی کـه   .هاي منشی دلواپس الي در ایسـتاده فهمیـدم  جاري شدن اشک

اش بـود و جـز آن   داد که نادي چله نشینیگذشت کز کرده نیز هق هقی سر

.رفتانتظاري نمی

* * *

با هماهنگی سلیمانی، مقدمات تـرك اعتیـاد وي تـو یکـی از مراکـز ویـژه       

چـون پـدر رو   . مدت معین عاقبتش ختم به خیرشـه فراهم گشت تا بلکه سر

کشیده و درد آشـناش رو بـا جـون و دل    دق داده بود؛ رسیدگی به مادر زجر

.گردن گرفتم و طی سه ماه طول درمان، بارها بـه اتفـاق وي بهـش سـرزدیم    
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تـونین  براهـه و مـی  ها ادامه داشت تـا روزي کـه گفـتن اوضـاعش رو    مراقبت

.ترخیصش کنید

ــی      ــادر، راض ــه م ــوازم خان ــر ل ــویض اکث ــوار و تع ــزي در و دی ــگ آمی رن

ــودن و برگردانــدن زن مقهــور   از خانــه محقــر پــدري بــه همــراه دو     نم

ــز ــتی   ء صــغیرش، ج ــا بایس ــرك وي از اونج ــل از ت ــه قب ــودن ک ــایی ب کاره

. بـه زنـدگی جدیـدش برگـرده    دو چنـدان اي گرفت تـا بـا روحیـه   صورت می

بنـدي  هـاي شـیرازه  یکـی از کارگـاه  تـو چندي بعد نیز به توصیه جـم موقتـا   

ان اطرافیــانش بــه ســمت نــاظرکیفی گمــارده شــد تــا آنچــه بــه ظــن و گمــ

گــاه گریــزي زده و خودشــو بهــم    هــر از. مضــمحلش کنــه ؛رفــتمــی

. رسوند تا ضمن اثبات حسن نیتش، شکایتی هم از مراقبینش بکنهمی

دو مــاه بعــد از بهبــود نســبی جمــال، زیــر ســنگ آســیاب دهــر، یــه بــار 

بهــار چــون. گویــا تفتگــی و گــداختنم پایــانی نداشــت. دیگــه گرفتــار شــدم

ــر ــا و دلچســب  چهــل و هفــت ب ــدان زیب اي دیگــر مرشــدم جــم مــنش چن

ـ       .نیومد گرفـت دل  دسـت مـی  ه از عصـایی کـه بـه هنگـام خوشـی و تفـرج ب

پزشـکان متعـددي   . کنده از همه غافل شده گویـا بـه سـاهیان پیوسـته بـود     

ادعـا بـه   عزیـز بـی  .از وي ویزیت کرده و هیچکـدام گویـا و شـایدي نیـاوردن    

ــ  ــتال گشــته و اهتمــام و غ ــق از  مالزایمــر مب ــدان الی خــواري همســر و فرزن

بـا ایـن حـال دختـرش آتوسـا بـه سـر       . اش نیز سودي نداشتفرنگ برگشته



ــا طــاهر، مــورد عالقــه ســالخورده ادامــه مــی دادن دو بیتــی ــا هــاي باب داد ت

ــذاره   ــه زخــم خــود ب ــده و خــواهر  . بلکــه مرهمــی ب از اردالن ســتبر و ورزی

دم؛ جـز حقیقـت چیـزي    گفتـه و مـن شـنیده بـو    ها پـدر نحیفش آنچه سال

ــافتم ــتثنایی و. نی ــود اس ــودد دو موج ــتی و ت ــراي دوس ــل ب ــه  . کام ــا اینک ب

دو همسـر فرنگـی داشـتن امـا     نیمی از عمرشونو تـو پـاریس گذرونـده و هـر    

ـ .اي عادات ناروادریغ از ذره آشـنا و نجـوش باشـن یـا     فـرض بیـان و دیـر   ه ب

مـدح اونجـا رو بکـنن و از وطـن     .شـونو بـه رخ بکشـن   بخوان مـدارج علمـی  

.هیچکدام... بیزار باشن

اردالن تو بحبوحه کارش به اتفاق همسر و پسرش اومده و قصد داشتن یه 

کـردم  ت نمـی ااما از ژاك و دختر آتوسـا خبـري نبـود و مـنم جـر     . ماه بمونن

از رو دلبستگی که بـه جـم داشـتم متوجـه رفـت و آمـدهاي       . کنجکاوي کنم

اي دو سـه مرتبـه، بیشـتر دم غـروب از وي عیـادت      و هفتهشدممتوالیم نمی

.کردمکردم و با عذرخواهی دعوت خانواده رو براي صرف شام رد میمی

ضربه سهمگینی که از پی ناخوشـی تاسـف بـار و تـاثرانگیز تنهـا ملجـا و       

. ام خوردم؛ روال تثبیت شده کم کش و قوس زندگیم رو مختـل کـرد  پشتوانه

درگمـی و هجـوم حـاالت نامتعـارفی کـه      م اما ادامه سردلیل محکمی نداشت

دچارش گشتم؛ مجبورم کرد تا مدتی شرکت رو به هئیت امنـا بسـپارم تـا بـا     

. مدیریت سیال اداره بشه
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گـذرا چیزایـی از آخـراي    شـون اطالعـی نداشـتم و   از تاریخ دقیـق رفـتن  

شــب .روزهـاي آخـر حــال و روزم تعریفـی نداشـت    . شــنیدماردیبهشـت مـی  

ر حضورشون یـه مهمـونی کوچـک ترتیـب داده و از مـنم دعـوت کردنـد        آخ

بــا.امـا از اضـطراب و دلشـوره، نـاي رفـتن نداشـتم و حقیقتـا مـریض شـدم         

ــبانی و از       ــودم عص ــرفتن خ ــه و از ن ــاعت دوخت ــه س ــم ب ــود چش ــن وج ای

اعتنــایی اونـا پکــر و دمـغ یــه گوشـه افتــاده بـودم کــه زنـگ تلفــن بنــد      بـی 

. دلمو پاره کرد

!خان سالم، جم منش هستم؛ آتوسا، شما که هنوز خونه ایدسینا 

راسـتش حـالم   ؛جـور بـود تقـال کـردم و بهـش گفـتم      هـر .زدمتپق مـی 

. شید عذرمو بپذیریناگه ناراحت نمی.خوب نیست

کـی بشـه کـه بـازم     .هاش فقط پـنج شـش سـاعت اینجـان    اردالن و بچه

. اردالن؟ بیا خودت صبحت کن؛ گوشی. بخواین همدیگرو ببینید

یعنــی چــی؟ چــرا از .تــا بــرادرش پــاي تلفــن بیــاد دلــم هــزار راه رفــت 

رفتن خودش حرفی نزد؟

کنــی؟ حــاال مــا هیچــی فربــد یــه ســره  ســالم ســینا جــان، تعــارف مــی

خـوام پاپـا رو   مـی .خـوریم تـا بیـاي   حـال شـام نمـی   هره ب.گیرهسراغتو می

از دســت . مــورد یــه مســئله مهــم باهــات صــحبت بکــنمبهــت بســپارم و در

اومدي؟. نمیادبراینا که کاري



با اینکـه شـک داشـتم امـا نطقـم بـاز شـد و بـا حـالی منقلـب از سـاعت            

مگه آتوسا خانوم با شما نمیره؟ : پروازشون مطلع شده و گفتم

بــا اون . هــا کــاري نــدارهنــه بابــا آتوســا کجــا بــره؟ اونجــا کــه حــاال حاال

ــم زده    ــد کارش ــرده و قی ــه ک ــوخته متارک ــو   .پدرس ــا ت ــعیت پاپ ــال وض فع

.ده بلند شو بیا کارت دارم.اولویته

ــون   ــایر مهم ــه س ــیدم و توســط اردالن ب ــه رس ــر از هم ــی دیرت ــا معرف ه

؛شدم و چند دقیقه بعد بـا اشـاره بـه باغچـه رفتـیم و تـو دل تـاریکی گفـت        

. خوام بهت بگماوت میدو تا موضوع کامال متف

تـونی بـه پـدرم    تـا مـی  .کـنم و دومـی رو فقـط تقریـر    رو اولی تاکید مـی 

امــا . چــون تــو رو بیشــتر از همــه بــه یــاد میــاره .ســر بــزن و تنهــاش نــذار

هـم بشـینید   یـه وقـت مناسـب بـا    تـو .دومی عالقه آتوسا نسبت بـه توسـت  

. بریم شام سرد شد. و مفصل حرف بزنید

ــه شــدت تکــونم داد گفتگــوي صــریح و  ــی      . خالصــی کــه ب شــاید چیزای

کـه جـرات نگـاه    طـوري .شـد دونسـتم امـا حرمـت و احتـرام سـرم مـی      نمی

هـاي شـب میـون یـه دنیـا بغـض و غصـه جـم رو         نیمه. کردن بهشو نداشتم

موقـع برگشـتن بـه خونـه هـوا کـم کـم        . براي بدرقه پسرش بردیم فرودگـاه 

ــو راه برگشــت از . شــدداشــت روشــن مــی فرودگــاه احساســی متفــاوت از ت

احســاس . گشــتن داشــتممــیشــون بــرخــانواده جــم کــه از بدرقــه عزیــزان
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هــاي طــراوت و جــوانی بهــم دســت داده و چنــد بــار تــو آینــه متوجــه نگــاه

آخـه  . زدماي زل مـی یـه وقتـا بـه نقطـه    .رفـتم گاهی تنـد مـی  . نافذش شدم

امال مشــابه وضــعیتی کــ.دختــرش.پــدرژاك بــی.تــا نبــودنفکــرام یکــی دو

خواسـت قسـمت مـن    کـی هـم مـی   هـر .داشـت عموي ناتنیش افسانهدختر

هیچـی  .امـا اون بـا همـه فـرق داشـت     !میومد و دختـردار شه بیوه از آب در

. ت حرف زدنو ازم سلب کرده بودانشده جر

ـ .اومـد تو درك بعضی چیـزا تـو عـالم و آدم خنگتـر از مـن گیـر نمـی        ه ب

ــر  ــرض س ــذر ف ــاغ چی ــان ب ــان.جری ــه   زم ــه هم ــدم ک ــایا ش ــه قض ی متوج

.آورده بودنهاشونو کرده و ته ماجرا رو درتعجب

رفـتم و بـا ایـن   به روال سابق اما اصولی تـر از قبـل بـه عیـادت جـم مـی      

کـردم و آتوسـا نیـز کـم و بـیش      که از خیلی چیزهـا احتیـاط و احتـراز مـی    

ــد همــون ــا   پایبن ــامیلی واهمــه داشــتم ت ــد و شــدهاي ف ــاز از آم ــود؛ ب ــا ب ه

دیدارها همچنان ادامه اشت تا،. مون مبادا مسئله برانگیز شهروابط

اواسط مرداد پسر پاك نهاد طاقت نیاورده و براي دیدن پدر بیتابی کرده و 

اش از نظـر مـالی تـامین بـودن و     خانواده. براي دو هفته مجددا مراجعت کرد

اونـم بـدون   نیاز اما با این حال همراه خـودش مقـدار زیـادي لـوازم برقـی      بی

تحقیق قبلی آورده و از بد اقبالیش با افزایش حقوق گمرکی و ضرایب جدیـد  

اي مواجه شده و پس از چند روز دوندگی و تالش بسیار، چون کـاري از  تعرفه



پیش نبرد به من متوسل گردید تا به طریقی لوازم مزبـور رو بـراش تـرخیص    

اون لحظه به یاد دوستان متنفذم نبودم و از این! حتی شده از راه مزایده.کنم

اش خارج از تخصص چون خواسته.که نتونم کاري از پیش ببرم دلهره داشتم

روز بعد مدیر بازرگانی خـارجی شـرکت بـه کمـک همکـاراي      . و تجربه ام بود

ودگـاه  هامون با گمـرك فر رغم سر وکار نداشتن اون وقته بخش ترخیصش ب

دست به کار شد و تونست قضیه رو ظرف یکی دو روز حل کنه و اجناس رو با 

اي از موقعیـت مناسـبی بـراي جبـران گوشـه     . حداقل تعرفـه، تحویـل بگیـره   

. دریغ چند سال اخیر جم منش بزرگهاي بیخوبی

یــه بــار بهــت گوشــزد : گفــتوقتـی خبــر رو شــنید رو بــه آتوســا کــرد و 

تـونی روش حسـاب کنـی    آل تـرین مـردي کـه مـی    کردم بازم مـیگم؛ ایـده   

. همجــوره امتحانشــو پــس داده و نظیرشــو تــا بــه حــال ندیــدم . ایــن آدمــه

دیگـه تقریـري   .هـاتونو زدیـد  کردم تو ایـن سـه مـاه گذشـته؛ حـرف     میفکر

چـون  . کـنم جـدي باشـین و بـه تعویـق ننـدازین      کـار نیسـت تاکیـد مـی    تو

.دو برازنده هم هستینهر

ــد تل ــو  : خــی زد و گفــتآتوســا لبخن ــورم جوابت ــذرت مجب ــا عــرض مع ب

.نکـه بـه مـا لطـف دارن امـا بـه گمـانم مشـکوک        ایشون بـا ایـن  .صریح بدم

تـو ایـن مـدت بخـواي حسـاب کنـی؛ شـاید در مجمـوع         . دونـم به چی؟ نمی

ــا  ــه بیشــتر ب ــنج دقیق ــارف   پ ــه تع ــا ب ــم غالب ــه اون هــم صــحبت نکــردیم ک
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تونـه  کنـه امـا نمـی   هنگـی مـی  نویسـه و کـار فر  از کسی که مدام می. گذشته

.حرف دلشو بزنه؛ در عجبم

اجـازه صـحبت بـا شـما     : سه بـه مـن معطـوف شـد؛ گفـتم     وقتی نگاه هر

امــا جذبــه .داشــتم هــم از اردالن عزیــز) اشــاره بــه مــادر(رو هــم از ایشــون 

کـردم تـا بـه قـول شـما حـرف دلمـو        سرکار به تموم شهامتی که جمـع مـی  

.ترس از آبرو و حرمت شکنی هم به جاي خود.گشتبزنم چیره می

ــب   ــه و تعات ــان گالی ــی  آنمی ــکوت معن ــا س ــادرش دار دو ب اردالن و م

اینکـه ربطـی   بـی . ادامه داشت تـا سـرانجام ایضـاح و روشـنی حاصـل گـردد      

شـنیدند و  دیگـر را بـه دقـت مـی    ل یـک یـ شـان داشـته باشـد دال   به ظرفیت

بـدین  . کردنـد ر حکـم مـی  پس از بحث بـا سـخاوت و کـرم در مـورد یکـدیگ     

ترتیــب الك از دهــان برداشــته و پــس از رفــع ســو تفاهمــات، تنهــا ماندنــد  

.تر بپردازندتا به سواالت و ابهامات جزیی

طــرح برخــی از ســواالم شــاید رنجیــده خــاطرت کنــه و از رو مصــلحت   

ــی ــواي ب ــواب    بخ ــادقانه ج ــت دارم ص ــا دوس ــتاخیه، ام ــذاري؛ گس ــوابم ب ج

ــاش گفــتن  ــدي؛ مطمــئن ب ــاثیري  ب ــه گــرفتم ت ــو تصــمیمی ک ــت، ت حقیق

.ذارهنمی

خـوب مـنم همــین انتظـار رو از تـو دارم؛ پــس شـروع کـن و هــر      : گفـت 

. چی تو سرته به زبون بیار



ــال از نحــوه آشــنایت بــا اون، از   .کــه اونجــا بــودي بگــو   ی هــایاز س

ازدواجت، آینده دخترت؟

.یه وقت تعارف نکنی چیزي جا بندازي؛ راحت باش

ه؟چطور مگ

.هیچی، همین چند تـا سـوالی کـه کـردي یعنـی همـه اون نـوزده سـال        

. باشه بهت میگم؛ اما اگه کالفه شدي بهم بگو

هــا از رو چشــم هــم چشــمی همــه دونــی اون ســالهمــون طورکــه مــی

مــا .فرســتادن اروپــاهاشــونو بــراي ادامــه تحصــیل مــیمتجــدد شــده و بچــه

. هم از این قاعده مستثنی نشدیم

وا بعــد از خــدمت ســربازي مجبــور شــد یــه ســال دیگــه دل  اردالن بینــ

کنـه تـا مـنم دیـپلم     هـاي زبـان پـر   شو با رفتن بـه کـالس  پیشه کنه و وقت

حــدود . خالصــه ســال بیســت و هفــت همگــی عــازم فرانســه شــدیم.بگیــرم

سه ماه پاریس مونـدیم و بعـد از کلـی تحقیـق عاقبـت سـر از مـون پلیـه در        

اپـا برگشـت امـا مامـان یـه سـال نـزد مـا         کـالج پ بـا شـروع درس و  . آوردیم

. موند تا به محیط عادت کنیم و جا بیفتیم

تا سال سی و سـه همـش تکـرار مکـررات بـود و اتفـاق خاصـی رخ نـداد         

دل مشــغولی و دوري از خــانواده رو فقــط تعطــیالت    . البتــه بــراي مــن  

دانشـگاه تـا اخـذ فـوق لیسـانس      . اونـم سـالی یـه بـار    .تونست محو کنـه می
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دونـی؛ مـن ادبیـات تمـوم کـردم و اردالن      طورکـه مـی  همـون .داشـت ادامه

. هم آرشیتکت شد

وصــلتی کــه از .گرفــتازدواج اردالن بــا مونیــک هــم همــون ســال ســر 

.حتمــا شــنیدي کــه مونیــک اهــل بلژیکــه.آل بــود و هســتهــر نظــر ایــده

اش بعــد از جنــگ جهــانی اول بــراي همیشــه آنــت وریــن رو تــرك خــانواده

ــو اکثــر شــهرهاي فرانســه  . کــننمــی پــدرش از معمارهــاي معروفیــه کــه ت

.حداقل یه کار بزرگ و شاخص از خودش به جا گذاشته؛ بگذریم

آوردیم اما اون سـال مـا   میشدیم بالفاصله سر از تهران درتا تعطیل می...

اومده بودن تا هم تو جشـن  . خاله کوچیکه هم با اینا اومده بود.میزبان شدیم

بیست روز بعد، پـس از  . کنن؛ هم تو جشن فارغ التحصیلی ماعروسی شرکت 

اما این بـار بـدون اردالن، چنـد    . شش سال به اتفاق مهمونها به ایران برگشتم

ام سـررفت و بـه   اوضاع که تکراري شد حوصـله .ماه اول رو خوردم و خوابیدم

هـاي  دو سه مورد مناسـب هـم گیـر آوردم امـا وسوسـه     .فکرکار کردن افتادم

اصـرار داشـت تـا برگـردم و تـو شـرکت       .ذاشتدالن حس و حالی برام نمیار

از .ساختمانی تازه تاسیسش که برنده دو تا پروژه بزرگ شده بود مشغول شـم 

اینکه زندگی تو اونجا با.گذروندشو میهاي آخر بارداريطرفی مونیک هم ماه

رو راضـی کـرد و   کـه پاپـا   کردم تا ایـن دل میدادم اما بازم دلرو ترجیح می

.انداخت به جونم که دست تنها موندم بفرستین بیاد کمکم



خالصــه ســال ســی و پــنج مجــددا برگشــتم و بــه محــض ورود مشــغول  

ــا حمایــت پــدرزنش رفتــه رفتــه بزرگتــر مــی شــد . شــدم اغلــب .شــرکت ب

ــال ــروژهدنب ــرکت پ ــام ش ــاي ناتم ــیه ــایی م ــده و  ه ــوش مون ــه ت ــتن ک رف

شـرکت اصـولی و منطقـی بــه    .عمـل کـنن  شـون  تونسـتن بـه تعهـدات   نمـی 

طـوري ه بـ .شـدن هـا از پـس هـم اضـافه مـی     داد و کارگـاه کارش ادامـه مـی  

که کارکنان ظرف دو سـال از چهـل و دو سـه نفـر، بـه هـزار و دویسـت نفـر         

.افزایش پیدا کرد

ــداختم   ــار و بودجــه رو راه ان ــان آم ــت دپارتم ــوع . ســال ســی و هف مجم

هـا رو  هـا و رونـد کلـی عملیـات کارگـاه     درآمد و هزینه هـا، صـورت وضـعیت   

کـردم کـه بـا یـه نگـاه از همـه       ماه آنـالیز کـرده؛ گرافـی ترسـیم مـی     ه ماه ب

بـا ارائـه کـار دقیـق کـارمون بـه بیـرون از شـرکت هـم          ... در بیـارن چیز سر

قبول سفارشـات پـی در پـی بخشـی رو کـه یـه سـال پـیش بـا سـه           .کشید

. یل کردنفر استارت زدم؛ به یه اداره بزرگ تبد

اوائل سی و هشـت بـا خـائن خرافـاتی، بـه عنـوان مـدیر یکـی از همـون              

خواسـت  هـاي ناتمـام ورشکسـته کـه دسـت بـه دامـن مـا شـده و مـی          پروژه

از       . مــو تبــاه کــردآشــنایی کــه آینــده.نجــاتش بــدیم؛ متاســفانه آشــنا شــدم

گـم  تـونم ب فقـط مـی  .کنـه نهایـت دپرسـم مـی   چون بـی .یاد آوریش منزجرم

ــس روي    ــدگی و پ ــه جــز زجــر و درمون ــدگی مشــترك ب از هشــت ســال زن



عیاري از کویر

١٥٣

ـ   اسـتفانی ثمـره وصـلت تلـخ و منحـوس     .اي ندیـدم دیگـه چیز ه مـون هـم ب

ــی    ــادربزرگ ب ــر م ــر نظ ــن، زی ــاري م ــطه پرک ــاتیواس ــه و خراف ــر از عاطف ت

پسرش طـوري بـزرگ شـد کـه علنـا تحـت تـاثیر اون عفریتـه، آخـرین بـار           

االن ســیزده ماهــه کــه دارم . بــه مــن تــرجیح دادتــو روم وایســتاد و اونــا رو

کنـه و دلـم بـراش    گاهی اوقـات هـم حـس مـادریم گـل مـی      .کشمنفس می

...یه ذره میشه

بـا  . کـرد اون شب تا دیر وقت زوایاي مختلف زندگیش رو برام ریز و ریزتر

مـو دم بـه دم از   دونست اما اصرار داشت گذشتهاینکه زیر و بم زندگی منو می

. ها، واگرایـی و دوري پـیش نیـاد   خودم بشنوه تا بعدها از شنیدن ناگفتهزبون 

پس از قول و قرار با اردالن و بدرقه وي، با دل قرص و خیالی راحـت تصـمیم   

.گرفتم تا از روز بعد کارمو مجددا پی بگیرم

در غیـاب و قــدم بریـدن نــه چنـدان طــوالنیم، مجموعـه توســط مردانــی     

ــدون مضــایقه ادا  ــا کفایــت ب ــود جــز دو  ب ــه طبــع ب ره شــده و همــه چیــز ب

ــالل آور و  ــی م ــاح، یک ــنگینی وض ــدن   س ــاب پران ــري زب ــان، دیگ ــران ج گ

شـده فرضـی   بله منظـورم عـدم حضـور جـم و قلـک پـر      . دلچسب و دلستان

. شرکت به سبب عدم دسترسیم

بــا چنــد تــا جابجــایی بــه .اي بســر شــد و قلــق کــار دســتم اومــدهفتــه

بـه پـاس تحمـل جمـال، کسـی کـه از بـاال        .گرمتـر شـد  گمانم دل چند نفر



ــار ــده و ک ــر لغزی ــردن، زیردســت زی ــرک ــگ  دســتش رو ه ــاه نن ــد کوت چن

ــه جــاي یکــی از مــدیران داخلــی کــه پســتی فنــی طلــب   نمــی دونســت؛ ب

ــی ــردم م ــوب ک ــرد منص ــتري   .ک ــاي بیش ــور اون از مزای ــه فراخ ــابی ک انتص

.گشتبرخوردار می

ترافـی کـه ماهـا، اونـم تـو      اع.اقـرارم خـوب چیزیـه   : گفـت دیدنم اومـد و 

شــه توبــه و ترســاها هــم از کنــیم و اســمش مــیدلمـون فقــط بــه خــدا مــی 

قبـل از اینکـه بـه دادم برسـی و     . هاشـون پشت حجـاب و پـرده بـه کشـیش    

هـایی کـه راجـع بهـت کـردم دچـار       اندیشـی به زنـدگی بـرم گردونـی از بـد    

چــون طــی ایــن . کــنمخودمــو لعــن و نفــرین مــی.شــممــیعــذاب وجــدان

کــه مضــاعف بــر ایــن.خواســتی رســیديکــه مــیمــدت فهمیــدم بــه اونــی

اي زل میـزدي و آه و  هنـوز یـادم نرفتـه کـه بـه نقطـه      . تـر هـم شـدي   پخته

بعـد بـا دل پـر    .کـردي فغان محرومین و مظلـومین رو کنـار هـم قطـار مـی     

حـاال  .بـردي کـردي و لـذت مـی   رفتی تو رویـا واسـه خـودت وصـف مـی     می

ــاذب، اون ســت ــذت ک ــه دل   ودناون ل ــی و واقعــی شــده چــون از ت ــا، عین ه

کـه کنـارتم خوشـحالم و تـا ابـد      حـال از ایـن  هـر ه ب... کنیبهشون عمل می

راستی از آقاي جم منش چه خبر؟ . مدیونتم

ــاطر      ــه خ ــی رو ب ــاش کس ــز دور و بری ــه ج ــرده و ب ــی نک ــفانه فرق متاس

ــاره ــن  .نمی ــم ای ــرام ه ــک م ــن نی ــدیر ای ــورده و تق ــم خ ــور رق ــم ط کاریش
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تـو همـین یکـی دو    .مکـم گفـت  مچقـدر از محسـناتش بگـ   هر.شه کردنمی

ــرد    ــن ک ــرف م ــو ص ــتر اوقاتش ــر، بیش ــال اخی ــت  .س ــل زبردس ــت مث درس

ــی  ــین و ب ــاوري ام ــی مش ــا کس ــا تنه ــیحت  ادع ــا نص ــت ب ــه تونس ــا و ک ه

هــاش دلمــو گــرم کنــه و روحمــو جــال بــده امــا بــدجوري پــا پــس  شــوخی

تـو هـیچ دینـی بـه مـن      .هـا رو دیگـه تکـرار نکـن    ضـمنا ایـن حـرف   .کشید

ـ   .نداري خـاطر آوردي و چنـد وقـت پـیش هـم مـن       ه امروز گذشـته رو تـو ب

هـا از جملـه خـود مـن خوشــاینده،     یـاد از قـدیما بـراي خیلــی   .کـردم مـرور 

دو زدن و اشـکنه خـوري و حسـرت بـردن چیـزي بـه       چه بـه جـز سـگ   گر

خــاطر نمیــارم؛ امــا دوســت دارم و تــرجیح مــی دم بــا جمــال، جمــالی کــه  

ــزنم      ا ــپ ب ــینم و گ ــاعتها بش ــون داد؛ س ــوش نش ــم روي خ ــالها به . ون س

راست میگی فرقـی نکـردم؛ پـس حـاال کـه برگشـتی انتظـار دارم از تـه دل         

.ام بشیبازم همسفره

تو بگو؛ از افشار و خواهراش چه خبر؟

پـنج شـش مـاه پـیش آخـرین بـاري کـه        .شـنیدم خبرا رو از قهرمان می

ــدمش  ــار و   دی ــی افش ــازم از مریض ــنب ــداره    ای ــوبی ن ــال و روز خ ــه ح ک

راســتی یـادم نبــود تــا  . گویــا تـو هتلــی خودشــو پانسـیون کــرده  .گفــتمـی 

ــادر  ــق م ــم از طری ــت بگ ــع   به ــیده؛ مطل ــت رس ــه به ــی ک ــش از ارث حریص

مـن از اون پسـر جـز صـداقت و دونـدگی چیـزي       بـه مـادرش میگـه؛   .میشه



ــ  ــا ازش غاف ــدم ام ــردم  ندی ــاحق ک ــته ن ــدم و حقشــو ناخواس عوضــش . ل ش

بـه یکـی   . حـال منکـه راضـیم نـوش جـونش     بـه هـر  .قاجون جورمو کشیدآ

ــد   ــدگی چن ــبلش، زن ــه و از ق ــل اون برس ــه و   مث ــول بش ــه متح ــاي دیگ ت

هـاي نـا اهـل    هـاي آزمنـد و بچـه   رحمت به روحش بفرستن خوبه یـا بـه زن  

بـا مـالی کـه    .خـونن وراثی که یه سره پشت سـرش لغـز مـی   . اشعرضهو بی

دســت از . تــونی جولــون بــديداشــتی و داري پنجــاه ســال دیگــه هــم مــی

.طمع وردار

با گفتن حـرف دلـت هـم خودتـو سـبک کـردي؛ هـم منـو         ! عجب: گفتم

ختتر از شـناختن  کـه هـیچ کـاري سـ    احقـ .ي دیرینـه راحـت  از شر یه کینه

!موجود دو پا نیست

ــو کشــیده و ســراغ  اومــده .م اومــدهمــون روز یکــی از همــون دو پاهــا ب

.اش رو ببینه و براش پدري کنهبود تا به قول خودش جاي باش بچه

یـه  .هـاتون اومـدن  از فامیـل : ستایشی خواهر زن لطفـی بـا کنایـه گفـت    

بگم بیان تو؟. آقاي سیاه چرده به نام مختار

مختار بیگ؟

. لقبشونو نگفتن؟ واقعا بیگن؟ بهشون نمیاد: با پوزخند جواب داد

شـون کنیـد بیـان تـو، ایشـون از صـد       راهنمـایی : گفـتم ذوقشـو و زدم تو 

. ترندتون دیدید؛ بیگتا بیگی که شما و مادرتون تا حاال تو آبادي
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ــت    ــرد و گف ــرد ک ــو گ ــد؛ چشماش ــا وارد ش ــا  : ت ــودتی؟ آره باب ــینا خ س

. خودشه، چه تشکیالتی داره خدا

کــاه و جانجــداییاز . مختــار بیــگ گــواتر کجــا اینجــا کجــا، آره خــودمم

یعنـی خیلـی پیـر و شکسـته     .گـذره سـال مـی  مالل انگیزمـون فقـط چهـار   

شدم که نشناختیم؟ چند وقـت پیشـا قصـد کـردم بـه کـوبم و بیـام نـزدت،         

رمـق        هـاش امـانم رو بریـد و بـی    سـر از کـویر در آوردم و دلخـوري   .اما نشـد 

.برگشتم تهران

.خــاطرات اونجــا رو واســه هــم زنــده کــردیم.قــدري بــه تعــارف گذشــت

کــاري کــه گــواتر بــا مــن کــرد(.مــو بــراش خونــدمیکــی دو جــا از دفترچــه

بـود کـه بـازم    معلـوم ن آخـه  .رهاتنگـی بـرام میـ   دلدونستم پشت بندش می

ریــا فــرا رســید وقــت گسســتن از خلــیج دنــج و مختــار بــی(، )بیــنمشمــی

تـا  . اومـد در عمـل سـخت و دشـوار مـی    هـا، هـم در نظـر هـم    وداع با خـوبی 

ــهر  ــی ش ــدن   خروج ــراهم ش ــراش هم ــا پس ــاده ب ــاي پی ــت  .پ ــت مفارق وق

بعـد از خونـدن   )گرفت کـه تـا ابـد بیـاد خـواهم داشـت      اي درهق مردانههق

هـام حرکـت نفسـش بـراي کسـب دلیلـی کـه ازش انتظـار داشـتم          یادداشت

کــنن دقــایقی تــا ازش پــذیرایی ب. کــافی بــود و بــرام یــه دنیــا ارزش داشــت

ــزدم       ــی ن ــنم حرف ــرد و م ــکوت ک ــتر س ــم بیش ــراي فه ــواج  .ب ــرق م از ب

. پی برداحساساتشبه نهایت و اوج شد گمان میبیشچشمان



ــه    ــی دو دقیق ــه یک ــا مراجع ــنل،    ب ــر از پرس ــی دو نف ــدي و یک اي احم

کـــم از اون حـــال و هـــوا در اومـــدیم و بـــا اومـــدن جمـــال محفـــل کـــم

.شوخی گذشتمون ساعتی هم به گزگز و کوچک

داري؟بیگ نگفتی تو تهران چکارمختار

ــدم   ــران رو ندی ــاله ته ــانزده س ــتم .پ ــیمونم نیس ــی.پش ــه  م ــی دیگ دون

ي بـه  هـا حـرف امـا تـو بـا مـروت و     هـا نیسـت   یاحساسم از جنس این طرفـ 

هـاي  صـحبت میگـه رضـا  .ي هـم پسـرام  هم منو دگرگـون کـرد  یاد ماندنیت 

میگـه اومـد   .یـد فهمشـه  نمـی هرگـز کـردن  گـوش بـار هبـا یـ  رو آقا سـینا 

ــدگــواتر و یــه مــاه و ــیم مون ات ســر عمــو حوصــله: وقتــی ازش پرســیدم.ن

بــرام غربـت  رضــا جـان .کشـم نـه از تــه دل دارم نفـس مـی   : فـت ره؟ گنمـی 

. من که تنها نیستم.هبه تنها بودنشفقط رنگ غربت .ندارهرنگی

ــالیدر ــود   ح ــات ب ــز از احساس ــو لبری ــه عم ــدر ؛ک ــم چق ــفاون و لطی

هــا گــپ بزنــه و مــنم شــش دوســت دارم بــا یکــی بشــینه ســاعت. شــکننده

خـوام بـرم دانشسـرا و    بیشـتر بـه همـین خـاطره کـه مـی      .دونگ گوش کنم

الاقــل .تونســتیم پیــداش کنــیمآقــاجون کاشــکی مــی. ادامــه تحصــیل بــدم

.دیدمش تا دلم قرص شهاي، ده روزي یه بار میهفته

ــی  ــو حــرف م ــره و از ت ــهزخالصــه راه می ــو  .ن تمــوم فکــر و ذکــرش عم

ــت ــالم و آدم      . سیناس ــه ع ــافتنی بش ــت نی ــواد دس ــه بخ ــه اگ ــینایی ک س
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.ذارم پـاي اقبـال اون  ایـن دیـدار خجسـته رو مـی    .تـونن گیـرش بیـارن   نمی

چون آدرس خونـه مسـتاجریت رو گـم کـرده و بـا چیزهـایی کـه تـو ذهـن          

اگـه  حـاال . گیـر بیـاریم  روکـاووس این بچه مونده بود؛ تونسـتیم خونـه آقـا    

.اجازه میدي؛ بیاد دیدنت

مگه با خودت آوردي؟ 

بهشــون گفــتم  .اساش ســرکوچهبــا هــم دوره .آره بــا هــم اومــدیم  

.وایستن تا خبري بگیرم

ــاعته کاشــتی  ــد س ــرد، چن ــارکردي م ــرچک ــر  شــون س ــه خب کوچــه ک

بگیري؟ 

* * *

.منشی وارد شد و اطالع داد که آقایون تو سالن منتظرن

هـم دوره آقـا رضـا    . انمرد بیا تو، بیـا تـا عمـو ببینـه تـو رو     جو: بلند گفتم

. شما هم بفرمایید

.کردرضا داشت گریه می.بغضم گرفته بود.بغلش کردم

دونـی سـختی کـارت    مـی .آفرین به این همت و تصـمیمی کـه گرفتـی   ...

ــادر و گــواتر دل بکنــی   ــدر و م ــوده کــه از پ ــه .همــین ب ــاش بقی مطمــئن ب

روزي کـه دوره دانشسـرا رو تمـوم کـردي و     . راهت بـه ایـن سـختی نیسـت    

ــی   ــاالتر رو دارم م ــدارج ب ــدن م ــراي خودن ــري ب ــنممی ــاد دور .بی اون روز زی



ــاز   . نیســت ــدرت روي مــن حســاب ب ــی اگــه در غیــاب پ االن خوشــحالم ول

پــس . شــمکنــی و بهــم تکیــه کنــی؛ خیلــی بیشــتر از ایــن خوشــحال مــی 

کــوه نیســتم امــا .خــاطر شــاگرد اولــی و اخــذ بورســیه نخــون ه بــدرس رو

ببـین  .جمـال ایـن خـانواده لعـل و جـواهرن     . کـنم بـراي تـو باشـم    سعی می

؛سـنی نداشــت اون موقـع  کــه همــین جـوانمرد بـا ایـن   .پرورانـده چـه یلـی   

.ی بهم غلبه کنهیذاشت تنهاو یاورم بود و نمییار

.قـرار نیسـت سـر بـارت بشـه     .مـون نـده  سینا خان خجالـت : مختار بیگ

فقــط پنــدش بــده کــه ســفیهی و نــادانی .خوابگــاه دارن.بهشــون جــا دادن

فکــر و ذکــرش درس .دارههــاي مضــحکش بــردســت از ایــن نقاشــی.نکنــه

.خوندن باشه تا مثل من نشه

دي؟ هنوز هم ادامه می: رو به رضا گفتم

. از بیم پدر، با شرمساري سري تکان داد

.کشـیدن تصـاویر مضـحک رو مـن بهـش گفـتم ادامـه بـده        مختار بیـگ  

ــایی ــای.شــو دارهچــون توان ــه وقــت تلــف  کــه مــیی اون کشــه کاریکــاتورن ن

ــردن ــی  .ک ــوبی م ــول خ ــر پ ــن هن ــه در آورداالن از راه ای ــن  . ش ــران ای نگ

.منه موضوع نباش و بسپار ب

االن چیزي همراهت هست؟

. بیرون کشیداي رو اي گفت و دست به ساکش برد و دفترچهبله
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تا رو میز گذاشت؛ شناختم و اولین کاریکاتور ناشیانه خودمو تو صفحه اول 

تصـاویر متعـددي از پـدر، بـرادر،     . از جمال خواستم تا با هم مرورکنیم. دیدم

داد که رفتـه رفتـه تـو    کدوم نشون میذکر تاریخ زیر هر. معلم و کسان دیگر

روزنامه کیهان که به طور اتفاقی گیرش دونستم غیر از می.شدهکارش متبحر

. چی هست تو ذاتشهگیره و هراومد؛ از کسی یا جایی الهام نمیمی

ي و نیمه مستبد رو هم به پـاي  اخود رشگفتی و تعجب من و جمال، پدر

اش بـراي هـر   پرسـیدم؛ بـا صـداي گرفتـه    با سواالتی که ازش می. میز کشوند

پـس از تعریـف و تشـویق،    . کـرد میداد و سکوتکدوم توضیح مختصري می

هاي همه رو به نشستن دعوت کردم و به ستایشی گفتم تا آلبوم یکی از مجله

.دادیم؛ برام بیارهشون رو انجام میمعروفی که کارهاي چاپی

داري کـرد  ها افتاد خنده معناوقتی نگاه مختار، به قول خودش به مضحکه

چه عرض کنم؛ بـه  : ویق کرد و گفتسوخته غلیظی تشو پسر رو با گفتن پدر

. دونمگواتر که روزنامه نمیاد حاال از کجا قاپیده؛ نمی

ـ     رغـم  ه اون روز تا غروب دلمو با صفاي پدر و پسـر حسـابی جـال دادم و ب

هم خونگی رضا و دوسـتش بـا مـن قبـول نکردنـد و از رو      اصرارهایم مبنی بر

دو روز بعد مختار بـا دلـی   .ناچاري احمدي رو مامورکردم تا پی کارشون باشه

.قرص تهران رو ترك کرد و رفت

* * *



ــ  ــودم کــه آخــراي شــب تــازه از مهمــونی رس ــالکن طفــی ســرلیده ب از ب

کــردي؟ از عصــر دیــرامشــب چقــدری؟ یســینا خــان کجــا: کشــید و گفــت

تلفنـت یــه ریــز زنــگ خــورده تــا حـاال، چنــد بــارم از شــرکت بــا منــزل مــا   

گفـت؛ آقـاي موبـد بـه شـرکت زنـگ       آرزو مـی ! تماس گرفتن؛ گویـا راه دوره 

.کاري داشتی بگو!زده و کارتون داره

ــو      ــیمه خودم ــد؛ سراس ــد ش ــن بلن ــداي تلف ــده؛ ص ــد در رو نچرخون کلی

. رسوندم

.الو سینا؟ معلوم هست کجایی؟ عصر تا حاال چند بار زنگ زدم

.مگه چی شده؟ شام رو با برادارن عماد خوردیم و االن رسیدم

درسـت  هـیچکس هـم خبـر   .ي اردالن اتفـاق بـدي افتـاده   بـرا .چی بگـم 

! و حسابی نداره

یعنی چی؟ چه اتفاقی؟

زدن و چنــد روز بــود کــه از پســتخونه مرکــزي پــاریس زنــگ مــی       

گویـا وقـت   .تـو تحویـل بگیـري   گفتن باید شخصـا بیـایی و بسـته امـانتی    می

یــه بــار هــم خــانمش بــا کــارت شناســایی اردالن مراجعــه .نداشــت تــا بــره

خالصــه  بعــد از چنــد بــار پشــت .دنکنــه امــا بــه اون تحــویلش نمــیمــی

. گوش انداختن عاقبت امروز صبح میره پستخونه

.خوب، بعدش: فریاد زنان گفتم
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.شناســهبینــه فرســتنده و آدرس طــرف رو نمــیمــی.گیــرهتحویــل مــی

بـه محـض بـاز کـردن؛ بسـته           ! تـا بـازش کنـه   کنـه جلوي پستخونه قصد می

.ش بیمارسـتان ارسـونن بالفاصـله مـی  . شـه و بنـده خـدا زخمـی مـی    منفجر 

چهـار و  . تونـه همـین چنـد تـا کلمـه رو بگـه      تو اون وضع و حالش فقط مـی 

.نیم بعداز ظهر هم

چهار و نیم بعداز ظهر چی؟ 

.کنهمتاسفانه تموم می

ــاي   ــاقی حرف ــی خشــکم زده و ب ــه نم ــیامک رو دیگ ــی و . شــنفتمس لطف

هـا  رسـیدن و سـیامک بـاقی حـرف    زدم؛ سـر زنش بـه هـواي دادي کـه مـی    

گویـا زن اردالن یـه سـاعت بعـد از حادثـه از      . رو به اونـا گفـت و قطـع کـرد    

. جور هست خودتونو برسونیدتو بیمارستان به آتوسا خبر میده که هر

ــه جــم مــنش،    ــگ زدم خون ــه خــودم اومــدم؛ زن ــا ب شــوهرخاله آتوســا ت

گوشی رو برداشت و بـا صـداي گرفتـه همـون هـایی رو کـه سـیامک گفتـه         

و آتوســا، آقــاي جــم مــنش رو بــه مــا مــاهرخ: ادامــه داد. بــود؛ تکــرار کــرد

رسـن  سپردن و ظهر نشده راهـی فرودگـاه شـدن؛ امـا متاسـفانه زمـانی مـی       

.که کار از کار گذشته

م از طریــق نگهبــان تــا خــود صــبح گوشــی دســتم بــود و عاقبــت تونســت

بــا دلهــره زنــگ زدم؛ گوشــی . شــو گیــر بیــارمشــرکت اردالن، شــماره خونــه



چنـد لحظــه  . تونسـت حـرف بزنـه   کـرد و نمــی گریـه مـی  .رو فربـد برداشـت  

هـام چنـد تـا ممنـون     بـه دلـداري  و بـود شـوکه .رو گرفـت بعد آتوسا گوشی 

.و مرسی گفت و تو یه دنیا بهت، ازم خداحافظی کرد

چـه  گـر .این بـار بـا خالـه آتوسـا صـحبت کـردم      .ون زنگ زدمشبه خونه

. اي حرف بزنهحالش بهتر از اونا نبود اما تونست هفت هشت دقیقه

پرسیدم سیامک از کجا فهمیده؟

ــواب داد ــت   : ج ــه اونجاس ــه ک ــار ماه ــیامک االن چه ــدت رو  .س ــن م ای

. تقریبا با هم بودن

به نظر شما تکلیف ما چیه، نباید بریم؟: گفتم

رفتن ما به سـادگی رفـتن آتوسـا و مـاهرخ کـه نیسـت؛ تـا بخـوایم ویـزا          

.کشهدونید که کلی طول میبگیریم و بریم؛ خودتون بهتر می

. شماره سیامک رو ازش گرفتم و آخراي شب گیرش آوردم

ــی  ــر؟ چکــار کــردین؟ حــال زن  .کــنمســالم تســلیت عــرض م چــه خب

عموت و بقیه چطورن؟ 

ــاورمون نمــی تــو پزشــکی قانونیــه و مــیگن حــاال حاالهــا  طفلــک .شــهب

ــی ــول م ــدن ط ــا تحــویلش ب ــال   . کشــه ت ــم ســفت و ســخت دنب ــیس ه پل

اند که انفجـار بمـب دسـتی اونـم نـه صـبح جلـوي اداره،        متعجب.ماجراست

. مـون منـگ و حیـرون مونـدیم    همـه .چرا به کسی جـز اردالن صـدمه نـزده   
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بـا گریـه   .تونـه باشـه  کنـه کـه کـار کـی مـی     هیچکس خطـور نمـی  به ذهن

...آزارتر هم بود؟از این بشر بی: ادامه داد

کنی؟سیامک ُتو پاریس چکار می

.دار بشمخواستم تو شرکت اردالن سهامخیر سرم می

تکلیف من چیه؟ چکار کنم؟ پاشم بیام؟ 

امــا تــا بخــواي بجنبــی و بیــاي؛ فکــرکنم دیــر .میــل خودتــه.دونــمنمــی

احـوال  دونـی تـو ایـن اوضـاع و     مـی راسـتش . حاال باش تا خبرت کـنم . بشه

درسته؟. نامه ندارهکسی حال رفتن به سفارتخونه و فرستادن دعوت

آخـه ایـن   . والـه مونـدم  .کنـه کـه باشـم   آره خوب، ولی وظیفه حکـم مـی  

اون از وضــعیت .چــه بــدبختی بــود کــه گریبــان ایــن بنــده خــدا رو گرفــت 

. تا بعد.خبر نذارسیامک منو بی.اینم از دسته گلش.پدر

هرکـی رو  . حـواس نبـود  کـردن؛ بـی  قـدرهام کـه فکـر مـی    جم منش اون

شــادي و شــوهرش اینجــا : پرســیدکــرد و مــیدیــد ســوال پــیچش مــیمــی

کجاست؟ماهرخچکار دارن؟ چرا نمیرن خونه شون، 

ــري ــی دور و ب ــور م ــاش مجب ــن ه ــش دروغ بگ ــدن به ــین .ش ــه هم واس

. طاقتم طاق شده و به جز دو بار عیادت دیگه اونورا آفتابی نشدم

ــا مــی  چنــان آتوســا هــم. شــدماخبــار اونجــا رو از طریــق ســیامک جوی

روز تمـاس      دونسـت هـر  کـه مـی  گرفت بـا ایـن  کرد و آروم نمیقراري میبی



ده روز پـس از  .میـل بـود تـا بـا مـن صـحبت کنـه       گیرم اما همچنان بـی می

ــو    ــادر، ت ــه اصــرار همســر اردالن و رضــایت م مــاجرا، مراســم خاکســپاري ب

پاریس برگزار شـد و هفتـه بعـد از اون بـه اتفـاق همسـر و فرزنـد اردالن بـه         

ــد    ــزار بکنن ــران برگ ــو ته ــم ت ــا مراســمی ه ــران برگشــتند ت ــرین . ته بزرگت

شون عکس العمـل جـم مـنش بـود امـا تـا برسـن باجنـاقش زحمـت          دغدغه

. شو به عهده گرفته و خیال همه رو راحت کرده بودفتنگ

اردالن تــو پاریســه، : گفــتشــد و مــیهــاي جــم آروم جــاري مــیاشــک

راسـتی فربـد بابـات    . قـدر دلتنگـی نکنیـد   ایـن .شـه همین روزها پیداش می

فامیـل پرجمعیتـی نداشـتند امـا دور و برخـانواده هـم       چرا بـا شـما نیومـد؟   

کـرد و مـنم قـاطی کـس     برخـورد مـی  و رنگـین آتوسا سـنگین  . خلوت نبود

ــی   ــر م ــون س ــارش بهش ــانواده زن   .زدمو ک ــده؛ خ ــم مان ــه چهل ــه روز ب س

از مــن غیــر.ژاك و اســتفانی هــم بــا اونــا اومــدن.رســیدنداردالن هــم ســر

بـه جـز زن جـم، سـیامک،     . ظاهرا کسـی از اومـدن اون مـردك یکـه نخـورد     

ــا مــن دمخــور نمــی   ــ. شــدافســانه و شــوهرش کســی ب ــو بع د از مســجد، ت

ــانرســتوران ســر ــد اون بعضــی خیاب ــد و بع ــا تســلیت شــون شــامی دادن ه

.گفته و رفتند و یه عده هم همراهشون برگشتن خونه

.ترکیــدبــه جــز موبــد هــیچکس بهــم تعــارف نکــرد؛ بغضــم داشــت مــی 

. واسه همین از همون جا خداحافظی کردم و برگشتم خونه
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ار خونـــه جـــم زنـــگ زدم؛       دو روز بعـــد، از رو کنجکـــاوي بـــه ســـراید

. شون شب قبل رفته و فقط استفانی مونده بودهاي خارجیمهمون

خــودش گوشــی رو .ضــی نشــد و بــه خونــه خــود جــم زنــگ زدمدلــم را

.دادها جوابمو میزدم و اونم با تک کلمهبرداشت؛ من حرف می

متاسـفانه ضـربه هولنـاکی رو کـه بهتـون وارد شـد       .مصیبت بزرگـی بـود  

قـدر  وقتـی از دسـت دادنـش بـراي مـا ایـن      .شه جبـران کـرد  هیچ جور نمی

طـور بخـواي تـو    امـا اگـه ایـن   . سخته و دشواره، تو و خانم جـم چـی بگـین   

.یـه کـم صـبور بـاش    .خودت بریزي و دم نزنی؛ یقـین بـدون از بـین میـري    

آره؟درت بیاره؛شنیدم دخترت مونده تا از تنهایی

.اونجــا کلــی کــار دارم.گــردیممــونیم و بــا هــم برمــیآره یــه هفتــه مــی

.و سامان بدموضعیت شرکت رو باید سر

ژاك چی، باهاش آشتی کردي؟ 

ــرد و گفــت  ــی ک ــه: مکث ــد از   .ن ــه بع ــران نیســت ک ــل ای ــی اونجــا مث ول

. ستچی باشه پدر این بچههر.جدایی همه چیز فراموش شه

هـایی کـه زدیـم چـی      پـس مـن چـی؟ حـرف    : ع کردم و گفتمحرفشو قط

کنی؟ میشه؟ چقدر عوض شدي؟ چرا مثل یه مقصر باهام رفتار می

مـون بـه خـودش    چـون میـون بحـث   .به عمد بود یا کـه صـداش کردنـد   

؟باید برم؛ کاري نداري: پیچید و گفت



فقــط . از اولــش هــم باهــات کــاري نداشــتم : از رو لجبــازي جــواب دادم

همیشـه  دونـی مـن   آخـه مـی  . دلیل اون همه ابـراز عالقـه رو متوجـه نشـدم    

ــانی ــردم  . مقرب ــداحافظی قطــع ک ــدون خ ــی رو ب ــق و . گوش ــه تعل از اون هم

سسـت و کرخـت بـه اعمـاق سـوت و کـور       .ارتباط چیزي باقی نمونـده بـود  

. درونم خزیدم

در اینکـه رغبـت کـنم و سـر    بـی ) دي مـاه چهـل و هفـت   (ه بعـد  سه مـا 

توجـه شـد و ازم بریـد؛ ایـن بـار مجموعـه و       بیارم کـه چـرا آتوسـا بهـم بـی     

ــاحب     ــی زود ص ــرادي خیل ــرادران م ــراج زدم و ب ــوب ح ــن چ ــرکت رو م ش

بـه جمـال،   . خونـه رو نیـز بـا مسـتاجرش زیـر قیمـت رد کـردم       . اونجا شدن

ن رسـیدم و ثـروت متـورم شـده متنـاقض بـا       فراخـور حالشـو  ... مختار وپسر

ــ  وقــتش از طریــق حــق و ه حــس درونــم رو هــم موقتــا ســپرده کــردم تــا ب

.از سرم وا بکنمصالح به یک چشم گرداندن 

.  دلم بعد از بیست و پنج سال با کویر و دره بیدان بود؛ درنگ نکردم

پایان


