
  حكايت اسرار گنج دره جني به روايت منجوق

  مقدمه
اين داستان در . ان است كه پيش از انقالب نوشته شده استلستاثر ابراهيم گ "ه جنيدراسرار گنج "

-داستان حاضر را با الهام از اين داستان و مسايل اجتماعي  من . زمان خود جنجال برانگيز بود
در وبالگ گروهي ) زماني كه قيمت نفت دوباره باال رفته بود( 86اقتصادي پيرامون خود در سال 

  .نوشتم "منجوق"با نام مستعار   "هم وردا"

  

  برادران )1

در حاشيه يكي از كويرهاي بي آب و علف فالت ايران روستايي فقير بود كه . يكي بود يكي نبود
مردم روستا با كم آبي و . پسر داده بودهفت خدا به كد خدا . كدخدايي داشت خوش قلب و مهربان

دبيات البته خوانندگان ا. فقر دست و پنجه نرم مي كردند تا روزي از روزها در روستا گنجي پيدا شد
معاصر ايران به نيكي مي دانند كه گنج سمبل نفت است ودر هر كدام از روستاهاي فالكت زده ايران 

  .يك گنج پيدا مي شود و نظام قديمي روستا را به هم مي ريزد
تا دستي به سر و روي روستا كشيد و با بخشي ديگر تصميم گرفت  ، كدخدا با بخشي از در آمد گنج

پس . ستارا به شهر بفرستد تا تحصيل كنند و بر گردند و روستا را آبادتر كنندجوانان درس خوان رو
در هر نامه كدخدا به پسرانش يادآوري مي كرد كه آنان تعهد دارند بر گردند و روستا . چنين كرد

  .را آباد كنند
  

 "پا از فرق سر تا نوك"زرق وبرق شهر چشم يكي از آنها را چنان گرفت كه . درس پسرها تمام شد
. اصال شناسنامه اش را هم به ترفندي عوض كرد و به كل منكر اصل و نسب اش شد. شهري شد

دومي كه سادگي روستايي خود را حفظ كرده بود تصميم گرفت در شهر بماند چون گمان مي كرد 
ماند و با اين كه لهجه و فرهنگ خود را حفظ كرد يكي . در شهراستعدادهايش بهتر شكوفا مي شوند



سومي كه استعداد دومي رانداشت اما از همان بچگي با او . موفق ترين جراحان پايتخت شداز
احساس رقابت مي كرد با خود فكر كرد اگر بر گردد از برادر خود عقب مي ماند و ممكن است 

چهارمي كه او هم جزو با استعداد . مضحكه اهالي روستا شود پس با هر بدبختي بود در شهر ماند
بود اما به علت احساس تعهد مهندسي كشاورزي خوانده بود تصميم گرفت برگردد تا ترين ها 

در سال هاي اول پير تر هاي روستا با اصالحات او مخالفت مي . كشاورزي روستا را مدرنيزه كند
  .اما او دلسرد نشد و كم كم اصالحات خود را به پيش برد. كردند 

اما زياد اهل . و در شهر براي خودش بروبيايي داشت جذاب هم بود. پسر پنجمي خيلي باهوش بود
  .درس خواندن نبود

خوب فروش مي رفت تصميم گرفت به  با توجه به اين كه گنج بادآورده در روستا به قيمت باال خيلي
كلي هم سر پدر ساده دل خود و بقيه روستايي ها منت گذاشت كه براي خدمت و از . روستا برگردد

  .روي تعهد بر گشته
علي االصول مي . يك بچه مثبت به تمام معني. پسر ته تغاري هم باهوش و هم در سخوان بود

ناشناخته ها اورا به وحشت مي . توانست در شهر بماند و در كارش موفق شود اما از شهر مي ترسيد
معلومات او به آنچه . او نه فرهنگ شهري و نه فرهنگ روستايي را به درستي نمي شناخت. انداخت

معناي . تازه آن معلومات را هم نمي توانست تحليل كند. كه از كتاب ها خوانده بود ختم مي شد
تعهد و خدمت و اين جور چيز ها را هم درك نمي كرد اما مي دانست روي حرف پدر نبايد حرف 

. داصال او آن قدر جربزه نداشت كه زير آنچه كه در ذهن او كاشته اند بزند و فكري نو بيافرين. زد
  .پس به آغوش روستا برگشت

تراكتور هايي كه پسر چهارمي خريده بود . پس از مدتي قيمت بين المللي اجناس عتيقه پايين آمد
  .نيازمند لوازم يدكي بودند اما بودجه براي اين كار نبود

  .هم واقعا به فالكت افتاده بود ته تغاريپسر. پسر پنجمي نمي توانست مثل قبل ولخرجي كند
  .ا اين حال هيچكدام به شهر بر نگشتنداما ب

پنجمي كه در اين سال ها تبديل به يك زورگو ي . چهارمي ايستاد و خود قطعات يدكي را ساخت
تمام عيار شده بود مي دانست اگر به شهر برگردد ديگر نخواهد توانست به ديگران زور بگويد و 

در نتيجه با . مي كند در شهر هم كامراني كندآنها را استثمار كند يا آن گونه كه در روستا كامراني 



ته تغاري دوباره ترسيد به شهر . در روستا ماند "ژست من هنوز آماده به خدمت هستم"گرفتن 
  .برود با وجود فالكت در روستا ماند و زير بال و پر پسر پنجمي خود را گم كرد 

  .اين موقع كدخدا هم از دنيا رفتدر ! تازه اين اول دعوا بود! زد و دوباره قيمت گنج باال رفت
پسر پنجمي بودجه را فقط براي خود . پسر چهارمي بودجه مي خواست تا اصالحات خود را ادامه دهد

خوشمزه تر آن كه ته تغاري موش مرده در اين مرحله حتي از .... و اعوان و انصارش مي خواست و
و كه در ذهن بچگانه خود به واقع باور ا. برادر بزن و بهادر خود هم بيشتر هارت و پورت مي كرد

داشت از راه انجام فرمان هاي برادر بزرگتر دارد خدمتي عظيم مي كند و از طرفي داغ فالكت سال 
هاي پيش را داشت و از طرف ديگر فكر مي كرد با آمدن به روستا فداكاري عظيمي كرده و از 

شت در باقي مانده عمر خود نهايت استفاده برادران خود كه در شهر مانده اند عقب مانده تصميم دا
چون خود را متعهد ترين و با هوشترين فرد در روستا مي دانست گنج را ملك طلق خود مي . را ببرد

البته با وجود تحريكات پنهاني از (پنداشت و در زورگويي و حرص و ولع روي برادر پنجمي را هم 
  .سفيد كرده بود) سوي او

و واج نگاه مي كردند و برعكس تصور برادرها همه چيز را مي ديدند و مي  نسل سوم و چهارم هاج
  ؟باالخره ماندن در روستا حق است يا تكليف: پرسيدند

  و اما برادر هفتم )2

اين برادر به فرهنگ . عالوه بر شش پسري كه از آنها ياد شد كدخدا فرزند ديگري هم داشت
. در موسيقي و ادبياتش تبحر داشت و هنرهاي گوناگون آن را مي شناخت. روستا عشق مي ورزيد

وقتي . در رفتار و گفتارش طمانينه خاصي بود كه او را براي همه نسل ها دوست داشتني مي ساخت
ن راه تهران را در پيش گرفتند اين برادر براي تحصيل به يكي از شهرهاي بزرگ ايران رفت برادرا

ايرانيان هستندو از نظر آنها شهرشان همواره پايتخت  "ترين"كه مردمانش ادعا مي كنند اصيل 
مي  براي اين كه دعوا نشود اسم اين شهر را نمي برم اما ياد آور. ايران بوده و خواهد بود "فرهنگي"

 "اشك ها و لبخند ها"شوم وقتي اسم اين شهر مي آيد آدم بي اختيار ياد كنسرت و شايد هم فيلم 
به هر حال اين انتخاب هم در كنار خصوصيات ديگر باعث شد شخصيت اين برادر به گونه . مي افتد

باغ . برگشتاين برادر هم بعد از دل و از جان به روستا . اي متفاوت از ديگر برادر ها شكل بگيرد



چنان كه خود مي گويد يك وجب از خاك اين باغ را با . زيبا اما كوچكي در آن براي خود ساخت
  .تمام تهران عوض نمي كند

اما نحوه خدمت او با . اين برادر هم با برداشت خود به روستا متعهد است و دارد خدمت مي كند
. كار مي كند "عشقي"ر منجوق او دارد از نظ. برادر مهندس كشاورزي زمين تا آسمان تفاوت دارد

تامرحله اي از كار كه از آن لذت مي . ايده هاي جالب دارد اما هيچوقت دست خود را گلي نمي كند
برد به پيش مي رود اما وقتي كه كار به سختي برخورد دست مي كشد و زحمتي خاص براي پيشبرد 

همين كه گفتم علت خوش اخالقيش خوش اخالق و خوش برخورد است و شايد . پروژه نمي كشد
 "مرد اول"در سال هايي كه درآمد گنج پايين بود هزارو يك پروژه كوچك تعريف كرد كه . باشد

در هر كدام هم انصافا قدم هاي . همه آنها خودش بود هرچند در خيلي از آنها تخصصي نداشت
نه پروژه هايي كه تصدي آنها را بعد كه قيمت گنج باال رفت هزي. مثبتي برداشت اما آنها را ول كرد

بازهم مي خواست با همان . اما او رويكرد خود را تغيير نداد. برعهده مي گرفت بسي باالتر رفت
. اين پروژه ها را مديريت كند "يك دست چندين هندوانه برداشتن"و با  "نيم خورد كردن"شيوه 

الگوي ! ي ارزشمند زياد كرده ايزماني كارها! دمت گرم"عده اي از نسل سوم به او مي گفتند 
اما دوره اين گونه مديريت . كتاب هايت را خوانده ايم و تاثير گرفته ايم! رفتاري ما ها بوده اي

اوال در نسل ما هم هستند كه برخي نقش هايي را كه قبال تنهااز دست تو بر مي آمد مي ! گذشته
شروع كرده اي پروژه كوچك و بي اهميتي در ثاني ديگر اين پروژه اي كه تو . توانند ايفا كنند

  "....حداقل يك مدير تمام وقت مي خواهد. نيست كه بازيچه شود
خوبه اين ":برادر با حوصله و سعه صدر انتقادات را مي شنيد لبخند مي زد و در دل مي گفت 

را نمي  اما هنوز دهنشون بوي شير مي د ه و خيلي چيزها. ووروجك ها به اين چيز ها فكر مي كنند
 ....فهمند


