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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم

برخی را به خود  آنواسطه  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
هی برخی گردد و بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگا

  .افکارش را نشر دهد چنین ینا

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را  بر خود، ننگ دانست تا به
  .به ثروت مادي آلوده سازد

نیاز به تحقیق  آنهدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن 
اشتم و اگر کسی د یانب سخن را ساده و روشنهماره گسترده نباشد، زیرا که 

  .مطلع نیست حال دگربار بازگو شود آناز 

انسان و یا هر  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم
ت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، فریاد ینام دیگري که غا



رهایی جاودانی که داراي . سازم برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم
احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان،  آنیک قانون است و 

  .ها است حیوانات و انسان

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا بر خود ننگ می
  .آزادي است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و فناوري امروزي، مید از علم و دبا م
دگر چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ 
از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب 

  .طبیعت را حادث گردد

ندادم و تنها هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر نگاشته گاه یچمن خود ه
حال چه از . ها بر کاغذ استام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهخواسته

  .یرسان روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این توان با بهرهامروز می
خود را مبلغ افکار آزادگی  شماجانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر 

به قتل طبیعت دست  گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیدانید که بی می
اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید . نخواهید زد



توانید از فناوري بهره گیرید تا عام درختان می بهره از کشتار و قتلبی
  .گردد یمتکر حق و قابل آزاد اندیشان بهکردارتان از دید من و دیگر 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ١فصل 
  

  

 آمدهستونی بر ها  رو کمی دورتر از آسفالت خیابان از میان سنگفرش پیاده
است، ستونی آهنی و پوسیده، تمام سرماي محیط را به درون خود حبس 

این خیابان تاریک و سرد خودنمایی کرده است و این جسم یخ زده در میان 
  کند، می

 آغوشبیشتر از رنگ و رخ پوسیده و سرماي حبس شده به وجودش 
د، کن ها را به خود معطوف می اي که براي دو تن گسترده است نگاه مادرانه
ها حاضر نیست تا این جان در وجود ستون  که نگاهی در خیابان هرچند
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اگر کسی در این هواي تاریک  شک بیو رخ را به نظاره بنشیند، اما  رنگ بی
 آغوشنگاهش را به ستون و  ،ذشتگ و میان این سرما از دل این خیابان می

هاي ستون  که سر بر شانه اند کیستدو تن  آندوخت تا دریابد  باز می
  اند گذاشته و در کنار هم به خواب رفته

هاي بلندي به تن دارند و  تر از دیگري است، هر دو کاپشن یکی مسن
اند، به سر کالهی  ها از سرما محفوظ داشته وجودشان را در میان لباس همه

هاي در دست و پا هیچ  و پوتینها  اند و دستکش بزرگ و پشمین کرده
شان  ها و بینی اي براي برون ماندن به میان نگذاشته است، تنها چشم محفظه

و تنها محفظه بیرون هایشان را پوشانده  گردنی تا روي لب شود، شال دیده می
  است، آنانبرون مانده از  سرخگونهمان بینی براي نفس کشیدن  آمده

ستون اند، از هر طرف  هایشان بسته و گویی هر دو به خواب فرو رفته چشم
خواب خوشی فرو گیرد و  خود بر دو را آنرو شانه گسترده تا  دهدر میان پیا

  کند، آنان میهمان را

را به خویش فراخواند و هر دو به چشم  ها آنصداي بوق ممتد اتوبوسی 
زمان رفتن بود، باید که خرابان ، برخاستندهاي ستون  هم زدنی از شانهبر
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ها  رساندند و به سرعت به روي صندلی میس هاي اتوبو خرابان خود را به پله
  نشستند، می

چندي نگذشت که در کنار هم روي صندلی خرابیدند و با حرکت اتوبوس 
  ها را بستند و به خواب رفتند، به سرعت چشم

زنی نشسته بود و به  ،ها روي یکی دیگر از صندلی آنانچندي دورتر از 
سطح نورانی در دستانش چشم دوخته بود، تصویر دختر کوچکی تمام توجه 

  بویید، او را به خود جلب کرده بود و زن او را از پشت تصویر می

، دل بست رنگی به لبانش نقش می افتاد و تبسم کم هایش می به یاد خنده
به سطح نورانی  شده داد و در تصویر نقش تنگش را به آسمان پرواز می

نشاند و گاه  د میتر به جست و خیز او را به پیش خوکرد، گاه دخ پرواز می
  کرد زن به تعقیب او آسمان را معراج می

و  رنگ همهایی یکسان  پر بود، نگاه آنانهاي اتوبوس از  بیشتر صندلی
ن شکل، چشمان دوخته بر سطح نورانی از زنان و مردان، نگاه بر جا یک

  مردان و زنانکودکان و 
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و  نگشودندها فرو رفته به خواب ماندند، چشمان را  که در صندلی دیگرانی
، همه و همه و به خواب تنها بستند تا بگذرد و زمان و گذر خواب بی

  .گذشت گذشت که باید می

اتوبوس دوباره ایستاد و دیگري به صحن حاضر شد، او هم به مانند دیگران 
خفی کرده بود ا به میان پوستینی بلند مخود رشکل بود،  یکسان و یک

خواست به مثال دیگران از سرماي در امان بماند و حال که همه چیز را از  می
دور نگاه داشته بود به مانند این قوم و دیگران به اندرون  گداز جانسرماي 
  اش فرو رفت، صندلی

از دیگران بود، یک صندلی دو نفره از کمی پیشتر برایش  تر جثهبزرگ 
 آمددرشتی هیکل را در وجودش جاي دهد،  آنمحفوظ مانده بود تا بتواند 

اش نشست، شاید به خود بالید و شاید  بر جایگاه از پیشتر تعیین شده آرامو 
هی من است، اما نه او توان فکر دل خواند که این جایگاه و تخت شابه 

به چیزي نداشت و با نشستن چشمان را بست تا بیشتر به سایرین شبیه کردن 
  سیل دیگران به خواب فرو رود، آنشود و به مانند 

  چشمان بست تا باز بگذرد و گذر طی شود خواب بیبه خواب و 
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شت و باز به منزلگاهی که از ایستاد، از مسیر پیش رو گذ اتوبوس باید که می
دیگري را به خویش منزل داد  بار اینند ایستاد، رها برایش خوانده بوددورت
با همان شمایل دیگران و با پوششی از محفوظ ماندن به سرما وارد شد، که 

به سطح  واما او چو دیگران خاموش به جایش ننشست، چشمان نبست 
  نورانی چشم ندوخت،

اش هم در همان نزدیکی درب ورودي بود، اما بر خالف نشستن  صندلی
از زیر نظر همه در برابرش بودند به جمع نگاه کرد و یکایک را دیگران، 

  :گفت گذراند بعد از کمی تأمل

  ؟اي باز هم خودت را به خواب زده ،هیبت

 هیچ بی منظورش همان مرد درشت هیکل در میان صندلی دو نفره بود و او
  ها را هم نگشود تکان چشم

  :دوباره گفت

  ایم و چیزي بگو و تا به کارخانه نرسیده دانم بیداري، برخیز هیبت، من که می

ر ي د شیشههیبتش را تکانی داد و رو به  این بارباز هم چیزي نگفت و 
  کنارش به خیابان چشم دوخت،



 سالح صالح صلح ١٢

 

  :گفت این بارصرف نظر نکرد و  وگو با او از گفتمرد تازه وارد 

دانم، باشد شمایان راست  من هم که هیچ نمی ،اند پدر و پسر هم خوابیده
  من هم همه را باور کردمگویید  می

غرق در  این بارداشتند و  رو پیادههاي ستون بر  پدر و پسر تکیه بر شانه
تظاهر به خوابیدن  خواب بیصندلی نزدیک به هم یا به خواب بودند و یا 

مرد تازه وارد تکرار کرد، همه را هم هیچ نگفتند و باز  آنانلیک کردند  می
  :کرد تا به آخرش زنی پاسخش گفتخواند، یک به یک را صدا 

  زمان استفاده ببرر آغاز خواهد شد، از ، کمی دیگر کاتو هم استراحت کن

دوخت  بر چشمان دخترك در میان سطح نورانیاین را گفت و دوباره نگاه 
  و باز آسمان و زمین را عروج کرد و به هر جا که خواست سرك کشید

  کشید، آغوشمقصد را به  ،و به سرآخراتوبوس راه خود را گذر کرد 

اي را  هاي پوالدین بزرگ و دیوارهاي بلند که دور تا دور کارخانه درب
  ردار، بر روي دیوارها،هاي خا پوشانده بودند، سیم

انسان نبود جان هم نبود تنها  این بارهاي بیشمار اما نه  نگاه دورتا دور
بودند تا همه را زیر  ها را کاشته هاي در کمین بود، از کمی دورتر نگاه نگاه
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ورود  ،ها را ازه، ورود به دروورود به کوچه را ،نظر بگیرد، ورود به خیابان را
  به قلب کارگاه و هر چه در پیش بود ،به کارخانه را

بست،  زد نه چشم می دار حاضر بود، نه پلک می هایی همیشگی و دنباله نگاه
ها همه جا زنده بودند و  دوربینبرد،  شد نه چیزي را از یاد می نه خسته می

  همه را زیر نظر گرفته بودند

ي جادوي در برابر چشم  ها رسیده بود و نگهبان به جعبه ازهاتوبوس به درو
ها را فشرد و  کلید درب ،آنعالمت بر دوخته بود، با روئیت اتوبوس و 

  ستها را ب باز شدند، اتوبوس سالنه سالنه وارد شد و نگهبان درب ها دروازه

  بزرگ بر روي تابلویی نوشته بود ،دروازهباالي 

  )ص(سازي  ي اسلحه کارخانه

  تر از نام نوشته بودند یک خط پایین

  سالح صالح صلح

هاي  اتوبوس آنانبرون شدند، کمی دورتر از  آناتوبوس وارد شد و همه از  
 ،کردند و به سرعت بعد از ورود این اتوبوس دیگري هم نفراتی را پیاده می

  اتوبوس دیگري وارد شد،
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هایی بلند و پشمین همه جا را از وجود سرما  کارگران متحدالشکل در لباس
برون شد و صداي  هایشان ها از جیب یش رفتند، کارتمحفوظ داشتند و به پ

  تأیید ورودشان همه جاي کارخانه را پر کرد،

یده و هایی متفاوت از دیگران، کت و شلوارهایی اتو کش دو مرد با لباس
به نزدیکی هم در ایوانی  همتا بیو  بدیل بیهایی  خوش رنگ، کروات

اداي  آنانبه و یک به یک  اند گذشتن آنانایستاده بودند، کارگران از برابر 
ي  سوتر از همه با نگاه به کمی آن ،احترام نظامی کردند و مردان بر ایوان

ه سالم نظامی را با سر ، پاسخ بآناندوري از تقابل نگاه بر چشم ها با  چهره
  تکان دادن گفتند

هاي از پیش تعیین شده راه بردند، رفتند تا بیشتر شبیه شوند،  کارگران به اتاق
ها را  هایی برابر به پیش آیند، به سرعت لباس رفتند تا یکسان به لباس

همه را به  داري زنگکردند که صداي بلند  پوشیدند و خود را آماده می می
  ندکار فرا خوا

باید که  درنگ بیروز  کار کارخانه در رأس ساعت هرصبح بود و  6ساعت 
  شد آغاز می

  چشمانش سنگین بود،نگهبان در اتاق کوچکش بر روي صندلی 
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 درنگ بیها دوخته بود، باید  ساعت بود که نگاهش را به تمام صفحه 12
ي جادو در برابر که شامل  به جعبه ،همیشه و همیشه در تمام ساعات کار

ي حرکات را زیر نظر  دوخت، باید همه تصاویر بیشمار بود چشم می
تواند چند ساعت دیگري را هم به پشت میز  گرفت، با خود خواند که می می

شد، تصاویر بسیار بود، حال کار او  کار بنشیند، اما مدام چشمانش بسته می
روز که کارخانه تعطیل شده بود تا هم عصر دی 6از شب بود، از  تر سخت

هاي داخل کارخانه را نداشت و  اکنون نیاز به نگاه کردن مداوم به دوربین
ي  کرد اما حال باید همه ي بیرون جمع میفضا را بیشتر به باید حواسش

  گرفت، ها را زیر نظر می دوربین

از سرش تا خواب  آوردچند بار دستانش را فشرد، با ناخن به پوستش فشار 
دانست از  همکار دیگرش به دلیلی که او نمیدور شود، چند ماهی بود که 

تواند خود به  کار اخراج شده بود، او هم با کمال میل به رئیس گفته بود می
  را با همراهی و کمک همسرش به عهده بگیرد، نوبتتنهایی هر دو 

قوق خود حه به همراتنها نیم حقوق او را  ،فرد دیگر آنبه جاي مزد کامل 
رضایت داد و این کار  %40بود و رئیس هم با چانه زنی به  در خواست کرده
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را امتحانی به او و همسرش سپرد، زیرا به او بسیار اطمینان داشت و او را در 
  ستود انجام وظیفه می

توانست  شت و از سوي دیگر نمیبان طاقت بیدار کردن همسر را ندامرد نگه
پوك سنگینی از زد،  آتشو  آوردبیشتر تحمل کند، سیگاري از جیب در 

سیگار گرفت و به تصاویر چشم دوخت، همه به سر کارهاي خود رفته 
نشستند، اجسام را جا به جا  می ها کردند، پشت دستگاه بودند، تالش می

دید  ابرش بود، همه را میي تصاویر در بر کردند و مشغول بودند، همه می
  پوك دیگري به سیگار زد و با خود گفت

  تفنگ یا جسمی از اینجا را دارد دزدیدنچه کسی توان 

  به خواب رفت بسته شد و آرامحال بود که چشمانش  در همین

در همین چند ثانیه صورت همسرش را دید که در  ،چندي خواب هم دید
بخاري  آتشگهبانی زیر پتو و کنار ي ن از این دکه سوتر آناتاق کوچکشان 

خواست تا  خوابیده است، دلش هواي او را کرده بود، دلش دستانش را می
تا او را لمس کند در همین افکار بود که از خواب پرید  اش بکشد به پیشانی

  و پر از ترس به دور و بر نگاهی انداخت،
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  ترسید، می ،ضربان قلبش به شدت تند شده بود

  کسی او را در این حال دیده باشد؟ نکند

  با خود گفت نه کسی این اطراف نیست،

ریخته و  هم بهبعد از گفتن این حرف در اعماق دلش بود که با اعصابی 
سیگار را به دستش نزدیک کرد تا بسوزاند اما دلش  آتشخشمی از خود 
  :ند گفتنه به دل که بل این بارصرف نظر کرد، اما  کار ایننیامد و سریع از 

احمق نگاهی همیشه به تو چشم دوخته است، در انتظار اولین خطا از تو 
  ات تا این کار را از دست بدهی مثال دیگر کارهاي زندگی است

بعد با خود و به دل خواند که دوربین اتاق او در اتاق رئیس کارخانه است و 
  خود را مالمت کرد،

  باشد چه؟ اگر او را در این حال و میان چرت زدن دیده

  زند، چه؟ اگر فهمیده باشد که او گاهی سر کار چرت می

کرد  ي حقوق را از او دریغ می و این اضافه آورد مینه تنها برایش همکاري 
کردند، به خود لعن فرستاد و از جاي  که شاید او را از کار نیز اخراج می
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از همین میان بیسیم را به دست گرفت و خواست پیچش را ب، در برخاست
  کند، مردد بود،

هایش چشم  در میان آینه به چین و چروك ،چند باري به خود نگریست
  دوخت و با خود خواند

به سرانجام شب را تا صبح به سختی  مطمئناًاو هم نیاز به خواب دارد، 
  اش افتاد، با خود گفت، رسانده است، به یاد طفل و مریضی

ون تازه به خواب رفته باشد، نتوانسته راحت بخوابد، شاید هم اکن حتماً
  ...شاید

در همین میان به قلب همین افکار بود که سیگار را به دستش چسباند و از 
اش از درد  رنج سوختنش فریاد کشید، اما نه بلند به درون و به قلب سوخته

ها فریاد کشید، اشک ریخت و مویه کرد همه را به دل خورد و بر  سوختن
ز سوخت که خواب ا قدر دستش می آنصندلی در برابر تصاویر نشست، 

سرش بپرد و دیگري تمایلی به بستن چشمانش نداشته باشد، نه فراتر از درد 
اش نظر افکنده بود، همه چیز را  به رنج سوختن به درد تمام سوختن زندگی

خواب  خواست که بخوابد هم توانی بر ر میکرد، حال اگ به دل دوره می
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هاي ي دنیایش در برابر دیدگانش بود، رنج همسرش، درد نداشت، همه
  بال، عذاب و رنجفرزندش، بیماري و 

  :خواند آرامبا خود 

توانی بر این  همه چیز درست خواهد شد، تنها تالش کن و دوام بیاور، تو می
، اگر بتوانم به این شرایط عادت کنم، اگر بتوانم به این مشکل فائق آیی

غلبه کنم، اگر بتوانم این شغل را تثبیت کنم، حقوق دیگر  ها خوابی بی
به دردهایم  آمدتوانم با این در  خود خواهم کرد و می آننگهبان را هم از 

  پزشک حقیقت داشته باشد چه؟ آنهاي  خاتمه دهم، اما اگر حرف

  اگر طفلم نیازمند عمل جراحی بود چه؟

  هم فراهم نخواهد شدها  جراحی که با این بیدار خوابی آني  هزینه

براي نابودي تو به پیش  ها ایناین افکار دردمندانه را از خود دور کن، 
 عمل بیچند پزشک دیگر به دارو پاسخ گفتند، راه درمان را  اند، آمده

کنم،  ي این داروها را فراهم توانم هزینه اند من می راست گفته آنانجستند، 
اي به  ها را تحمل کنم، تنها باید ذره ابیین بیدارخوتوانم، تنها باید کمی ا می

  خودم فشار بیاورم،
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  ها جان سپرد چه خواهد شد؟ اگر طفلم در این رنج

  اگر این پایان زندگی او بود چه خواهد شد؟

بکشم،  آغوشتوانم او را به  توانم براي ساعتی او را ببینم، نمی من حتی نمی
ت پر پر شده کشیدن آغوشتوانم با او زمان بگذرانم، دلم براي در  نمی

  ...خواهم خواهم در آغوشم باشی، می است، می

وجود بی وجودت، مردك  آنات، لعنت بر  شکم بر آمده آنلعنت بر 
شد اگر طفلم را در میان  ي پست چگونه پاسخم گفتی، مگر چه می دیوانه

گذاشتی تا همه  شد می کشیدم، مگر چه می می آغوشهمین اتاق دیدبانی به 
  کردیم گی میدر همین دکه زند

ي در کارخانه هم خالف  چگونه دهانت را پر کردي و تاختی که همین خانه
ات  ي تازه ي مراقبت را به خانه خواهی دکه اگر میقانون و مقررات است، 

گهبان خواهم بدل کنی از فکر این کار تازه بیرون بیا که جایگزینی براي ن
  جست

 آنمیزش و پاسداشت وده و فاسد است چه تمنایی براي آوقتی قوانینتان آل
  دارید
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ي  وار به این داشته قانونتان کور و کر است، نه عاطفه دارد نه مهر چه آلوده
از  تان انداخته که تا این حد چه به کاشانهنازید مگر مهر  بیمارتان می
هراسید،  رده که از بودنش به قانونتان میهراسید، مگر مهر چه ک وجودش می

  بودن قانونتان گفتید و به او بالیدید مهر بیچه مغرورانه از 

ي همسر و فرزندم هستم، به  به قانونتان بخوانید و به او بگویید که من دلباخته
  او بگویید که بودنمان در کنار هم به سود شمایان خواهد بود،

ام که این رئیس چه  ام، باز فراموش کرده باز دیوانه شده گویم میچه 
 خانمان بیکه  آنگاهام کرد، چگونه  هاي بیکران در حق من و زن و بچه لطف

ي نمور به ما جاي داد،  سرپناه ماندیم، در دل همین کارخانه هیچ بیشدیم، 
پیشم  او کار به که بسیاري کار ندادند، آنگاهند، که بسیاري مرا راند آنگاه

  ام شد خواند و مرا به کار فرا خواند، اینجاي خانه

ام، هر چه شما گفتید من  من ناسپاسم، من دیوانه آريکردم،  ناسپاسیباز 
هاي قوانین خفته است، به الالي این دردمند پیر گفته  اما درد به النه ،همانم

بسوزانند تا اند تا  اي به قلب قانون رفته است و هزاري گفته نامه است، به رنج
  بخشکانند تا به حصر بکشند،
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زخم را برانداز کرد، قرمز بود، تصاویر همان اش نگاه کرد و  به دست سوخته
 ،ها تکرار گذشتگان بود و با نگاه به این تصاویر یکسان، همان تکرار گذشته

ها، چشمانش سنگین  همان دیرتر و باز همان مشقت ،همان خدمت کارگران
جستن در پیش نبود و همه برایش الال از مرگ شد، هیچ براي  و گرم می

چشمانش  آرامبود که باز  گونه اینخواندند و  گفتند او را به خویش می می
  را بست و کم کم به خواب رفت به خواب دید

چیند، او به  کشیده است، از لبانش دمادم بوسه می آغوشهمسرش را به 
ي جان را و دورتري طفلش به  رقصاند همه میبه زبان هایش  پاسخ بوسه

، آسمان برایشان درمان بیو  زخم بی ،بی ناله ،بی درد ،جهد زمین و هوا می
 آرامدوران  رنج بیو  آغوشسه به کنار هم در  آنخواند و  آواز می

خواست،  بود و آرامش می آرامروند، دلش  گیرند و به خواب می می
و دور شود که ناگاه صداي باز شدن درب او گیرد  آرامخواست بخوابد،  می

  را از جاي تکان داد

هایش را  شنید، تکان خورد صداي تپش قلب را می قلبش را به درون می
  :کرد، با خود گفت لمس می
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رش خواند، ریاد خواهد کشید به سرعت به افکابرون خواهد زد و ف شک بی
به  این بارو  آمدخواهد  حتماًباره،  رئیس است، همان مردك شکم حتماً

  تحقیر از اتاق برونم خواهد انداخت،

 ،شقلب تکان خورده و در تال ،اي از باز شدن درب نگذشته بود ثانیه هنوز
همه و همه هذیان  آمدهبه تنگ  پایانش بیهاي  صداي درون و حرف

به دورش پیچید او  آرامهایش لمس کرد،  گفتند که دستانی را پشت شانه می
رد، ریشه دوانده و در خاك شد، لمس گرماي دستانش را به را به آسمان ب

  جانش چشید و بوسه بر دستانش زد،

  چه زیبا آمدي اي یار،

دردت را دیدم و آمدم، رنج کشیدنت به گوشم خواند که در طلب 
  اي من مانده هاي دست

نوازشش کرد چشمانش را بست و  آرامهمسرش دستان را به پیشانی فشرد و 
به لبانش  آرامها را با دستان گرفت و   دست ،جان او را خواند ،با خود سرود

اي را دید  باره چسباند بوسه بارانش کرد و در معراج جان و روحشان شکم
  زد که فریاد می
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اي، تو را براي پاسداشت امانت  مگر اینجا هرزه خانه است، مگر دیوانه شده
  ...ام، حال حریص شده  گماشته

بود را به  رؤیاتصویر بدشمایل مرد شکم باره در برابر دیدگانش هر چه در 
  کابوس بدل کرد و مرد پاك کرد هر چه تصویر در برش بود

گیرد و براي  آرامو بی گفتن هیچ از دکه دور شد تا کمی  برخاستاز جاي 
  چند صباحی در اتاق به نزد کودکش به خواب رود

بود که ماشین بزرگی را در برابر  زن هنوز چندي از آمدنش نگذشته
هاي تازه را به کارخانه بیاورند، زن  کارخانه دید درب را باز کرد تا جنس

بالفاصله در بیسیم اعالم کرد که جنس رسیده است کارگران حمل بار به 
اي کارخانه را فرا گرفت تا  با نداي تازه پایان بی زنگبارپیش آیند و صداي 
  .د کار کنند و پیش روندباز بیایند و دوش برن

  

  

  



  

  

  

  

  ٢فصل 
  

  

تمام صحن کارخانه را فرا گرفت، در کارخانه  يبلند ي باره زنگصداي 
آمد، هر کدام عنوان خاصی داشت و  هاي مختلفی به صدا در می زنگ

  معناي این صداي بردن بارهاي تازه به درون انبار کارخانه بود،

از انبار برون شد و به سوي  جثه، با شنیدن صداي زنگبارِرگر بزرگ کا
کامیونی در حیاط پارك کرده بود و از گوشه و کنار باربران به ، آمدحیاط 

ي اول که  آمدند، مرد خود را به نزدیک کامیون رساند و جعبه سویش می
بود را بلند کرد و روي دوش گذاشت، دردي تمام  آهنحاوي سرب و 
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اي خم شد، اما با تمام توانی که در  ا در نوردید، کمرش ذرهستون فقراتش ر
ها  جان داشت استقامت کرد و خود را صاف نگاه داشت، چند گامی با جعبه

که درد به پاهایش رسید، عضالت پا صفت شده بودند و توان به پیش رفت 
در برابرش چشم دوخت، با   لند کرد و به دوربینسر ب آرامراه رفتن نداشت، 

ها در انتظار افتادن او است، پس  سوي دوربین آنکسی  حتماًد خواند که خو
نفس عمیقی کشید و پاي را استوار بر زمین کوبید با کوفتن هر گام درد را 

اي که از  به اندرون خورد و به پیش رفت تا خود را به انبار رساند در گوشه
  کشید پیشتر تعیین شده بود بار را به زمین گذاشت و نفس عمیقی

ها از دست داده  توانش را در این فرسایش مداوم، در این بار آوردن و بردن
بود، چند سالی بود که در این کارخانه مشغول به کار بود، او از همان ابتدا 

اش این بود تا در ساعات معین  براي بردن بارها انتخاب شده بود و وظیفه
نه را سوار کامیون حمل و نقل اجناس تازه را به انبار ببرد و تولیدات کارخا

کند، در ساعات دیگر کار هم وظیفه داشت تا اجناس مورد نیاز کارگران را 
در جاي جاي کارخانه برساند، اما این کار مداوم و روزمره  ها آنبه میز کار 
  ها او را کم توان و دردمند ساخته بود، در این سال
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تر کرده بود، درد به  بردن این بارها کمر او را خمیده ، مدامدر این سالیان
گرفت و  برد، دستانش درد می کرد و به جانش النه می پاهایش رسوخ می

رفت  ها که به خانه می کرد، گهگاه شب همواره درد را به تمام بدن لمس می
به سر کار با  آمدنتوانست به درستی بخوابد، در ابتداي  از درد بدن نمی

ساخت  ها می تواند با این درد کنار بیاید، با خود داستان کرد می ر میخود فک
شد که بردن این بارها بعد از چندي برایش عادت  و به خود متذکر می

و پس از گذر زمانی دیگر سنگینی وزن بارها را از یاد خواهد خواهد شد 
 افزودهرقم خورد، هر روز به دردش او  بینی پیشبرد، اما همه چیز دورتر از 

ها و  کرد اما در اثر گذر زمان درد به دست شد، ابتدا تنها کمرش درد می
اي  ي وجودش را در بر گرفت، اما چاره ش سرایت کرد و کم کم همهیپاها

توانست بجوید و با این کار به هر مشقتی که بود  نداشت، کار دیگري نمی
  بود آمدهکنار 

ها چشم  ند کرد و به دوربینبعد از کشیدن چند نفس عمیق دوباره سر بل
  دوخت، با خود گفت

ها نشسته است، او مرا در این حال ببیند چیزي به رئیس  پشت دوربین ،نگهبان
، بعد آوردنخواهد گفت و این چند ثانیه استراحت را به رویم نخواهد 
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تمام کمرش را در  فجیعیتصمیم گرفت به روي همان جعبه بنشیند، درد 
 آناي بگیرد و بعد از  خواست تا براي چند صباحی جان تازه نوردیده بود می

ها به پیش  دوباره مشغول بردن بارها شود، یک به یک باربران با جعبه
دادند، در همین حال و هوا بود  ها را در کنار او منزل می آمدند و جعبه می

باره به پیش  مرد شکم ،کارخانهکه معاون کارخانه یعنی پسر همان رئیس 
  :و فریاد زنان گفت آمد

ها  زودتر کار کنید، بچه ها لش تنهداریم، زمان زیادي براي از دست دادن ن
  در داخل نیازمند این بارهاي جدید هستند،

مرا ندیده است، این  به خود گفت او که برخاستمرد بزرگ جثه از جاي 
ي ناراحتی نیست اما پس از چندي پس جابه عموم گفته است  امریه را رو

صاویر گهبان در اتاق معاون و رئیس هم تبه خود نهیب زد که به جز اتاق ن
، پس حقا روي آمدهاو این نشستن من را دیده و به اینجا  حتماًموجود است، 

که به  گونه همانهاي او را دوره کرد،  حرفام، بعد با خود  صحبتش من بوده
  :رفت گفت سمت کامیون بارها می

  برخیز و کار کن لش تنه
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، این آوردهاو تنه لش را به من گفته است، یعنی او مرا تنه لش به حساب 
اندام مرا به جنازه تشبیه کرده است، خشم تمام وجودش را گرفته بود، 

کشید، اعصابش به هم ریخته بود، زیر چشمی در  هاي مداومی می نفس
به معاون که کمی دورتر بود چشم گذاشت  اي را به دوش می جعبه حالی که
  دوخت،

به تن داشت به رنگ خاکستري تیره، از زیر  یکت و شلواري شق و رق
کراوات خاکستري و از رو پالتویی مشکی خزدار و پیراهن سپیدي به همراه 

هایی چرمین به دستش بود، شلوار مشکی با  بلند بر تن داشت، دستکش
در هاي بلندي که تا ساق پایش امتداد داشت به پا کرده بود، مرد باربر  پوتین

  د چشم دوخت،هاي خو حال بردن بارها به کفش

هاي عمیقی نقش بسته  بود، بر روي کفش چین و چروك حال بیمشکی و 
پاره شده بود، امان از روزي  تقریباًبر روي پاي راستش  ها آنبود که یکی از 

  آمد، که باران می

ها جورابی پشمین به پا داشت، شلواري رنگ و رو رفته که در  کفش به زیر
شباهت داشت، باالتنه میهمان  ابتدا مشکی بود اما حال به خاکستري بیشتر

) ص(کارخانه بود، بارانی بلند که در پشت عالمت  متحدالشکللباس 
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ینش دیده ي بارانی را تا انتها بسته بود و لباس زیر کرد، دگمه می نوازي چشم
  دوره کرد،را هم  آنخودش با شد، اما  نمی

هایش  خاکستري روشن بود، با خود سري به کمد لباسپلیور یقه اسکی که 
  هایش افتاده است، دانست چرا تا این حد به یاد لباس زد، نمی

چند جوراب پشمی و چند جوراب ساده، دو شلوار مشکی دیگر با همین 
ز بازاري در نزدیکی خانه یک جا از یک تمثیل و اوصاف که هر سه را ا

ي دست فروش خریده بود، فروشنده به او تخفیف خوبی داده بود  فروشنده
سه شلوار یک  آناگر هر سه را یک زمان بخرد و او با این آتیه اندیشی 

  پوشید، را می ها آنشکل را خریداري کرده و حال بیشتر از دو سال بود که 

هاي خانگی که شامل دو شلوار راحتی چند  لباسهایش به جز  در کمد لباس
پلیور هم داشت، اما گل رنگ و رو رفته لباس زیر چند پیراهن و  شرت تی

  ،کرد میاي از کمد نگهداري  هایش را در گوشه سر سبد تمام لباس

یک شلوار مشکی نو نوار با پیراهنی سپید و کتی مشکی و کرواتی قرمز 
فرمان همسر براي عروسی خواهرش خریده ها را به  رنگ، این ست لباس

صرف کرده بودند تا  بود، براي پیدا کردن این کت و شلوار زمان بسیاري
ي  را کمتر کنند، کت را از یک مغازه و شلوار را از مغازه ي خرید هزینه
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دیگري خریده بود و توانسته بود کراوات را از مغازه پیراهن فروشی 
  اشانتیون دریافت کند،

چشم ابر معاون ایستاد، ابتدا به خود ها را به تن کرد و در بر ل لباسدر خیا
  :دوخت و بعد او را برانداز کرد، گفت

اش را  رسم، بعد جمله تر از او به نظر می هایم بسیار شکیل حقا من در لباس
  :اصالح کرد و گفت

او، اما من که نظیر این پالتوي  ي مزه بیحداقل در برابر این کت و شلوار 
خزدار را در کمدم ندارم، تنها همان پالتوي سوخته از سیگار در رختکن 

ن کت و شلوار در برابر معاون را صاحبم، اما شاید بتوان با هما آناست که 
آرایی کرد، اما هواي بسیار سردي است، اگر از روي کت چیزي  صف

 سرما خواهم خورد و یا شاید از سوي بینندگان مورد تمسخر حتماًنپوشم 
  واقع شوم،

در همین افکار بود که جعبه را به زمین نهاد و چند نفس عمیق کشید، درد 
ها  کمرش بیشتر شده بود و توان ایستادن نداشت، به زمین و بر روي جعبه

خواست، دست به جیب  نشست و چند نفس عمیق کشید، دلش سیگار می
را  آناگر ، بعد در ذهن با خود حساب کرد که آوردبرد و سیگاري بیرون 
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را خاموش کند، شاید تنها  آنمعاون به سرعت  آمدنروشن کند باید بعد از 
ي سیگار را به  بتواند چند کام از سیگار بکشد، بعد به سرعت قیمت بسته

در بسته کرد، قیمت را تقسیم بر تعداد سیگارهاي موجود  آنو  آوردخاطر 
در برابر دستمزد ساعت کاري خود گذاشت و فهمید هر سیگار  هر سیگار را

دقیقه کار او است، به سرعت از جهان افکارش بیرون  15مصافی با دستمزد 
و  برخاسترا به جیب و داخل پاکت گذاشت، دوباره از جاي و سیگار  آمد

  ها رفت به سمت جعبه

را  د، باز اورا کمی دورتر از خود دیدر بین رفتن بود که دوباره معاون 
اي  هر روز لباس تازه تقریباًهایش را با خود دوره کرد،  باسمجسم کرد و ل

هایش در ماه  لباسبه معاون توجه کرده بود،  ها اینپوشید، اما او بیشتر از  می
شد اما در هفته هرگز ممکن نبود که یک لباس را دو بار بپوشد، با  تکرار می

  هاي او را دوره کرد زد و با خود لباسخود و در خیاالتش به کمد او سر 

هاي گوناگون، از  اش در رنگ کمدي شامل کت و شلوارهاي ست شده
ها در کمدش وجود داشت،  بیشتر رنگ اغراق بیسفید روشن تا مشکی تیره، 

اي به تن  او خود کت و شلوارهاي بیشماري از او دیده بود، روزي قهوه
از  حتماًاه خاکستري، با خود گفت اي و گ کرد، روزي آبی، گاه سورمه می
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ها  سو کرد و دریایی از پیراهن آنبه ها کت و شلوار دارد، بعد رو  تمام رنگ
هاي مختلف، سفید زرد، مشکی همه  را دید، تعداد بیشماري پیراهن در رنگ

هایی که بتواند با رنگ پیراهن و کت و  و همه اتو کشیده و مرتب، کراوات
ها همه از چرم اصل بودند، واکس  کفش آنشلوارش ست کند، بیشتر از 

  ه و بلند،هایی براق کوتا زده و مرتب، پوتین

با کرد که کالفه شد،  هاي خانگی و لباس زیرهایش نگاه می داشت به لباس
  :ها را به پیش برد و با خود گفت سرعت بیشتري جعبه

کنم، شاید  آنانشاید بتوانم با بیشتر کار کردن تقاضاي درآمد بیشتري از 
اي  ازهبتوانم چند درصدي به حقوقم بیفزایم، شاید بتوانم پیراهن و کراوات ت

بخرم، اما به سرعت به یاد همسرش افتاد که از چندي پیش لژ کفشش 
  شکسته است، لژ تنها کفش پیاده روي او

تازه او نیازمند کفش اي بخرم  توانم براي او کفش تازه با خود گفت می
که حقوقش براي  آوردبعد به یاد  ،ي براي منا است، بیشتر از پالتوي تازه

هم بعد از دو سال کار کردن و  آنزوده شده است درصد اف 10آخرین بار 
اکراه رئیس و معاون با کلی منت که این پول حق شما نیست و شما همیشه با 

  روید، از زیر کار در می
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کشد و گاه از فرط  که چگونه بارها را به دوش می آوردخودش را به یاد 
یشه رئیس و ها را همیشه و هم نشیند و این زمین نشستن خستگی به زمین می

کنند و  ها را به از زیر کار در رفتن تعبیر می اند، تمام این نشستن معاون دیده
  را باز یابد و به زمین ننشیند، اش ا جذب کرد تا قواي تحلیل رفتهباز توانش ر

اي را بدون ایستادن و نشستن برد اما پاهایش هر بار بیشتر لمس و  چند جعبه
توانست با همان سرعت سابق به کارش ادامه  شد، دیگر نمی می حرکت بی

انداخت، همین باعث بود تا  آننگاهی به کامیون و بار مانده بر دهد، 
اي توان از کف دهد، نزدیک بود به  چشمانش سیاهی رود و براي چند ثانیه

توانست به صورت دقیق  هاي مانده را شمرد، نمی زمین بیفتند، با خود جعبه
ز به سهم اما به صورت تقریبی دانست که هنورا حساب کند  ها آنداد تع

  جعبه را به درون انبار ببرد 30خود باید بیشتر از 

ي تازه سعی کرد هر  با بلند کردن جعبه این بارچند نفس عمیق کشید و 
  ها تمام شوند، جعبه را بالعکس بشمرد تا شاید زودتر جعبه

30  

چند سال پیش بود درست چند روز  ،ها افتاد وردستاي در د به یاد خاطره
ار، شلواري سه شلوار تازه و یکجا از دست فروش در باز آنقبل از خریدن 
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ي   ل پوشیدن مداوم پوسیده شده بود، شاید به واسطهبه پا داشت که به دلی
ي بیش از حد شلوار را در پایین  هاي بزرگش بود و یا شاید به واسطه ران

دلیل  به ها اینشد اما بیشتر از  ره میر بار شلوارهایش پانگاه داشتن که ه
ها عمر  دانست که این پارچه بود، خودش هم خوب می ها آنپوشیدن مداوم 

رود،  دنشان هر لحظه امکان پاره شدنشان میمحدودي دارند و با زیاد پوشی
هایش، پارگی جزئی داشت، اما تمام  شلوار هم پاره شده بود، بین ران آن

طبق معمول کرد، در یکی از روزهاي کار  فکرش را معطوف خود می
رفت تنها زمان براي رفتن به بانک زمان  همیشه باید که به بانک می

ص به دنبال روز خا آنشد تا در  آنت بعد از غذا بود، از این رو بر استراح
کرد  اي به نزدیکی خودش کار می ش رود و او را که در کارخانههمسر

  نزدیکی بروند آنبردارد و با هم به سمت بانکی در 

 خانه صاحبرفتند و اجاره خانه را به حساب  باید به بانک می هرماه ها آن
اي  پول را در گوشه آن همبا  ها آننصف حقوق هر دوي  تقریباًریختند،  می
پول را  آنرا نداشتند و حال در این روز خاص  آنخرج و حق  گذاشتند می

دست در دست همسرش به سمت بانک  ،به جیب گذاشته با کارت شناسایی
  رفتند
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هوا بارانی و سرد بود، این شهر نفرین شده همیشه در سرما جامانده است، 
از دل  آمدههایی برون  بارد و همه را به شکل قندیل همواره از آسمان یخ می

روي  پیاده آنوزید،  می آنانبر خالف حرکت  گذارد، باد غار به جاي می
بودند به جنگی در برابر باران و باد بدل شده بود، در  آمدهکه برایش بیرون 

و کنار هم راه را بپیمایند، هر چند که ابتدا خواستند تا دست در دست هم 
ها از وزش  وجود کارخانه ابتداي راه موفق هم بشوند، زیرا آنتوانستند در 

راه و رسیدن به مسیري در ي  داشت، اما ادامه را در امان می ها آنشدید باد 
دو را به عقب پس  آناد را شدت داد، باران به رویشان ریخت و ب ،برهوت

فرستاد، مجبور شدند تا مرد جلوتر راه رود و همسرش در پشتش سنگر 
ها  فتند، تمام رفتنر به روي به پیش می شکافتند و در باران بگیرد، باد را می

 روي پیادهاز  لذت بیبه سرانجامش رسیدند، اما  آنانام داشت و راه به سرانج
 که با ایستادگی در برابر و در کنار هم بودن که با جنگ در برابر باد و باران

  ،به برابر بانک رسیدند آنان و ، راه به پایان رساندنددور نشدن هر چه بود و

ر انتظار بودند با رسیدن مردم در راهرویی دساعت تعطیلی ظهر بانک بود 
گرفتند و پیش  ها باز شد و مردم تو رفتند، باید نوبت می ازهدرو آنان
  رفتند، برگه کاغذي به دستشان دادند و بر روي صندلی در انتظار نشستند می
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یی شماره به سرعت دست به جیبش برد کاغذ نوبت را به همراه کارت شناسا
و مبلغ اجاره در دست گرفت و به محیط بانک چشم  خانه صاحبحساب 

در میان نبود بانک را  آناناثري از  خود گشت، پیالگان همخت، به دنبال دو
  معاونان پر کرده بودند،

ش انستزنی با پالتویی سپید رنگ و چرمی، شلواري سپید بر تن داشت، بر د
دلی تکیه زده بود، هنوز به او نگاه مشت بیشماري اسکناس بود و بر صن

کرد که یکی از  وزن میکرد و سنگینی آرایش بر لبان و صورتش را  می
ید، زن با حترام از زن خواست تا به پیش آو با ا آمدکارکنان بانک به پیش 

ي بانک به او  ، همهبرخاستفخر فروختن به دیگران از جاي  تمام وقار و
چشم دوختند، شاید هم تنها او بود که به زن چشم دوخته بود، زن سالنه 

ها را در برابرش به روي میز  سالنه به سوي میز بانکدار رفت و اسکناس
اش گفت  هاي تازه هشمرده شمرده براي کارمند از اید و آرامبعد گذاشت، 

ر تکان داد و مات او بر س مجذوبانِحرکت  هیچ بی ،و کارمند مبهوت او
  جاي نشست،

در همین حال بود که نگاهش به همسرش افتاد، خود را جمع کرده بود، 
دوست نداشت با کسی روبرو شود، دوست داشت خود را از دیگران در 
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بانک بپوشاند، درست در برابر زن سپیدپوش همسرش ایستاده بود که 
هاي خیس  دازد، لباسخواست حتی کسی یک بار هم به او نظري بین نمی
به زیر صندلی که نشسته بودند،  ،چکید می آبي وجودش  اش، از همه هشد

  چکیده بود و زمین را خیس کرده بود، آبهایش  ها و لباس از کفش

اي  ي ما نباریده است، چرا اینان ذره مرد با خود گفت، مگر باران براي همه
 آنانبراي ما است، کاش  ي باران و رحمت اند، چرا همه نصیب نبرده آناز 

اي باران به  کرد، اما زن سپیدپوش که حتی قطره شست و طاهر می را هم می
  جان نداشت

اي بر  اي باران به موهایش ریخته بود، ذره چرا او هم خیس شده بود، ذره
تر از پیش کرده بود، صورتی که با چربی  آرایشش ریخته و او را جذاب

مند از لذتی افزون  به رخ داشت و او را عرق آباي  هاي گوناگون ذره کرم
کرده بود، صورتش انگار عرق کرده بود، لبانش خیس شده بود و کارمند 

 آباما مرد و زن کارگر خیس از کرد،  در برابر را بیشتر مجذوب خود می
  غرق شده بودند

رسید، همه  فرا نمی آنانشد، اما نوبت  ها یک به یک خوانده می شماره
هایشان به نزدیک  رفتند، اتومبیل ا میه سوي باجه آمدند و با شکوه به می
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روانه کرده بود تا پول  را با مشتی پول به بانک آناند و بانک پارك شده بو
هایشان را بگیرند، برخی  تا سود پول آمدهاي برایشان ساخته شود، برخی  تازه

  را بدهند و برخیهاي کالنشان  تا قرض وام آمده

بود تا براي ماه دیگري  آمدهاش را بدهد،  ي خانه بود تا اجاره آمدهاما مرد 
ي روز به کار  ، چرا که همهاي براي خوابیدن دارند تضمین کند که خانه

ها  ي یک روز تعطیلی در هفته را به همراه شب خوابی اجاره ها آن بودند،
ي  را به پیش بخواند و آماده نانآدادند، اما هیچ بانکداري نبود تا  می

  باشد آنانرویارویی با 

بر هم ایستاد و به به محض بلند شدنش کارمند در برا برخاست سپیدپوشزن 
می کرد، بعد دستش را به گرمی فشرد و او را تا در خروج او اداي احترا

بدرقه گفت، در میان همین رفتن بود که با مرد بزرگ جثه بر روي صندلی 
با دیدنش،  خودآگاهچشم شد، مرد با نگاه او خود را جمع کرد، نا چشم در 

با نگاه به چرم بر تنش، به پوست رنگینش، به عرق بر پیشوانش، به اندام 
اش افتاده  خود را جمع کرد و پاها را در هم برد، به یاد شلوار پاره مثالش بی

 آنگر کسی از پارگی را ببیند، ا آنبود، پاها را در هم برد تا مبادا کسی 
  ها او را دیده باشد چه؟ دوردست
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  اگر کسی فهمیده باشد که شلوارش پاره است چه؟

  از پشت مشخص باشد که شلوارش پاره است چه؟ برخاستناگر در حال 

هایم هم پاره  جوراب آیاهایش را مرور کرد،  با خود و در ذهن تمام لباس
  است؟

  هایش انداخت، سریع چشمی به کفش

هاي همسرش چشم  نمایان نیست، در همان حال به کفش آناننه پارگی از 
هاي کفشش نزدیک به پارگی است، دوست  دوخت و دید یکی از چروك

 آنرا بپوشاند، بر رویش مرهمی باشد تا کسی از  آنداشت با پا روي 
  کفش همسرش را نبیند، آیندهها پارگی احتمالی  دوردست

هی به مرد انداخت و دو گذشت، نگاه کوتا نآه از کنار توج هیچ بیزن 
ب خروجی در حالی که رسریع نگاهش را از او گرفت و در انتهاي راه به د

  کارمند بانک تا کمر خم شده بود بیرون رفت

  مشغول شد،ش سهاي لبا مرد در ذهن به جستن پارگی

  امکان دارد پالتواش پاره شده باشد؟ آیا
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  سیگار سوخته باشد؟ او بهامکان دارد از بی احتیاطی  آیا

و نش از زیر بغل پاره شده باشد، بلند کردن بارها یامکان داشت پلیور زیر آیا
هایش خواهد شد، در همین  سبه دوشش گاه باعث پارگی لبا ها آنکشیدن 

  افکار بود که صداي زنگ نوبت او را فراخواند

به ي در دستش چشم دوخت و باجه مورد نظر را شناخت،  به شماره
د داشته باشد، به او خواست او را هم همراه خو همسرش نگاه کرد، می

  اش را مطرح کرد با چشمانش خواسته نگاهی کرد و

خواست با کسی روبرو  زن خود را مچاله کرد و به درون صندلی رفت، نمی
خواست او را قضاوت کنند،  خواست کسی او را ببیند، نمی شود، نمی

  ...خواست نمی

  اصرار به سوي صندلی باجه رفت و در برابر کارمند نشست، هیچ بیمرد 

 هیچ بیها را در برابر او به روي پیشخوان گذاشت، کارمند  مدارك و پول
ي جادویی در برابر چشم دوخته بود،  توجه به او در حالی که به جعبه

  :گفت میلی بیي نوبت را پاره کرد و با  مدارك را برداشت، شماره

  اي؟ پر نکردهرا  چرا برگه واریز



 سالح صالح صلح ٤٢

 

ها فکر کرد، با خود گفت کاش براي چندي به جاي  ولمرد در افکار به پ
ام تا  تا در بانک به کار گیرم، آمده آوردهعیانان نشسته بودم، مبلغی را 

ام تا  تا در کار بزرگی مشارکت کنم، آمده آمدهسهامی را خریداري کنم، 
 مؤثرترینمن یکی از  آريبخوابانم، مبلغی را براي گرفتن وام در بانک 

  هاي بانک شما هستم مشتري

فرستم، بله او را  ها را براي یکی از فرزندانم در خارج از کشور می این پول
  ام، براي آموزش پیانو به خارج از کشور فرستاده

مجبور  این باردهم، اما  یام را انجام م دور کارهاي بانکی بیشتر اوقات از راه
  دم به بانک بیایمام خو شده

کنید، از این رفتارتان  به سرعت عمل نمیها  شما در رسیدگی به مشتري
ام را از بانکتان بیرون بکشم چه  ي سرمایه دانید اگر همه آید، می خوشم نمی

به او  شخصاًخواهم رئیستان را ببینم و خودم  اتفاقی برایتان خواهد افتاد، می
  شما بگویم لیاقتی بیاز 

  نوشتن دارید؟ آقا سواد
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مرد باربر در افکار خود غرق بود و جمله کارمند بانک را نشنید مرد بانکدار 
  :با عصبانیت در حالی که به او چشم دوخته بود گفت

  سواد نوشتن دارید؟

  چرا فرم پر نکردید؟

  :مرد تازه صدایش را شنید و بعد از کشیدن چند نفس عمیق گفت

  ام ببخشید فراموش کرده

  :بانکدار غرغرکنان گفتمرد 

را پر کنید، امان از شر این  ها برگهاید خب حداقل  این همه زمان نشسته
  مردمان

ام روزها را دوره دست بانکدار چشم دوخت، با خود تمهاي در  مرد به پول
ها به دست زنش  ر بردن خودش و بسته بندي قرصروز با 26کرد، یک ماه 

 13روزها است،  آنت، این نصف تمام کارها اس آناین نصف تمام دستمزد 
  ،د، از هم دور ماندندروز مداوم، هر دو کار کردن
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، عذاب و مشقت، عرق ریختن و درد، کمر پوسیده و تنگی دلدوري و 
ها  مزد تمام رنج ها اینها است،  م بدبختیي تما عصاره ها ایناهاي ناتوان، پ

 ها اخالقی بید تمام ها در خانه است، مز شدن هوش بیتمام  ها ایناست، 
  ...ها این هاست، تمام بیچارگی مزد ها اینها،  است، تمام پرخاشگري

ها  با فشردن چند دکمه پول را به دوردست بانکداردر چشم به هم زدنی مرد 
ي زحمت سیزده روزه دو انسان را به دوردستی فرستاد تا  فرستاد، عصاره

اي، به ارث، به  تنها به پاس داشتن خانه ها آنکسی در اعماقی دورتر از 
همه را یکجا ببلعد و به  و یا به دریغ کردن از دیگران برداري کالهسرقت، به 

وز در ماه ر 4کنند، بخوابند و  اُتراقآنجا  جازه دهد یک ماه دیگراینان ا
  استراحت کنند

رسید را روي پیشخوان گذاشت و رو به مرد  حوصلگی بیمرد بانکدار با 
  :گفت

  کارتان تمام شده است،

از صداي او نشنید که باز بلندتر تکرار مرد که در افکارش غرق بود هیچ 
  :کرد
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  اند گفت، ملت دیوانه شده غرغرکنانو بعد زیر لب  شده است مکارتان تما

را صدا  همسرش برخاستمرد باربر رسید را به جیب گذاشت و از صندلی 
خمیده و در خود در  گونه همانزد، او هم در حالی که هنوز مچاله بود 

  چکید به دنبال او از بانک بیرون رفت، هایش می از لباس آبحالی که 

دار، شاید یکی از زنان چرم پوش با  شاید یکی از مردان اتو کشیده و کروات
  :افتخار و شاید یکی از فرزندان با اقتدار گفت

و شاید یکی از دردمندان همچو خار که طی بر دست هستند  عجب گندي
  :آالیید زمین بانک را گفت داشت و باید که می

دگر  ها اینریزد،  می آباید، از همه جایشان  کثافت کشیدهبه زمین را 
نشنیدند، زن در خود خمیده  آنان، هر چه بود بسیاري گفتند لیک اند کیست

به باد خواند تا او را  و طوفان به باد و سیالب به پیش رفت و آببود و باز به 
ز در رومرد دوباره بارها را به دوش گرفت، امتا سر کار همراهی کند، 

روز بعد از رفتن به بانک در  آنسوزاند و  سرمایی که استخوانش را می
  آالیید میشست و  بارانی که او را به دوش خویش می
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برد به خاطر  پیش رفت و حال که بارها را به انبار میبار بر دوش به  ،هر بار
  نداشت چندمین جعبه را به داخل برده است

دوباره به کامیون و بار در پشتش چشم دوخت و با خود حسابی سر انگشتی 
ها سهم  کرد، با توجه به تعداد باربران و بارهاي مانده چند عدد دیگر از جعبه

دانست که  کمتر اما می شاید هم بیشتر یاعدد و  12این بار او است، شاید 
باید بارها را به پیش برد و کارها را به اتمام رساند پس باز با آنکه هزاري به 

ها در کمین زمین خوردنش بودند بارها را به دوش گرفت و به  دوردست
  پیش رفت، در جاي نماند و همه چیز را با خود برد،

در سراسر  شید تا صداي زنگباريک را به دوش میهر چه در برابرش بود 
  کارخانه بلند شد،

  صبح است زمان خوردن صبحانه رسیده است 10ساعت 

دقیقه براي صرف صبحانه زمان دارید بعد از شنیدن  20عجله کنید تنها 
صداي زنگ شروع کار همه باید به سر کار بازگردند ساعت شروع کار 

  10:20دوباره 
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ي  کارگران به سرعت به سوي بوفهدر سراسر کارخانه پیچید و  صدا
اي بیسکوییت در انتظارشان بود، برخی با خود  کارخانه رفتند، چاي و ذره

ي نان و پنیري افتاد  درشت هیکل به یاد لقمه آوردند و مرد اي هم می صبحانه
لقمه و دود سیگار  آنکه همسرش از دیشب برایش تدارك دیده بود به یاد 

 20به سرعت خود را به بوفه رساند تا هوایی تازه را استشمام کند و براي 
  .دقیقه از این افکار دور شود

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ٣فصل 
  

  

داد کارگران  را نشان می 1ها که ساعت  ارهزنگببعد از بلند شدن صداي 
که کارخانه تدارك دیده بود را  دقیقه ناهاري 45زمان داشتند تا براي 

به  1:45باید رأس ساعت  ها آنراحت کنند، بخورند و زمان کوتاهی را است
 آنانماندند تا زمان فراغت  به کار مشغول می 6گشتند و تا ساعت  کار برمی

  از کار فرا رسد

رفتند، به صف در  به پیش می متحدالشکلهایی  همه در بوفه کارخانه با لباس
هایی تعبیه  محفظه آنبودند، ظروفی استیل در دست داشتند که در  آمده
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 حفظه کوچک، هر چند که تفاوت اندازهبود، دو محفظه بزرگ و دو م شده
بندي کلی  شد اما در تقسیم ي کوچک هم دیده می دو محفظه آنمیان 

  ي بزرگ و کوچک تصویر کرد، ها را به دو محفظه محفظه آنشد  می

رفتند و خود را به پیشخوان  یک کارگران به پیش میدر صفی طویل یکا
میز چیده شده بود  آناي به زیر  ها با فاصله رساندند، پیشخوانی که قابلمه می

هایی سپید و کاله بر سر با مالقه و کفگیري به دست  و دو نفر آشپز با لباس
  کردند، هاي ظروف استیل کارگران پر می غذا را در محفظه

کل دیگري بود، در همین پیشخوان یکی از این آشپزها صبح اوضاع به ش
ي کوچک  داد به هر نفر یک بسته ایستاده بود و به کارگران بیسکوییت می

بیسکوییت و آشپز دیگر کتري بزرگ چاي به همراه قوري را  6شامل 
رفتند و با پشت سر  ي کارگران به سمتش می دید که همه تدارك می

کردند و آشپز وظیفه  خود را از چاي پر می گذاشتن صف در برابر لیوان
را  ها آنداشت در صورت تمام شدن محتویات قوري یا کتري به سرعت 

  عوض کند،

رفتند و ظروف  ها به پیش می کارگران در صفاما حال در این ظهر کاري 
ي  گرفتند، یکی از آشپزها برنجی را در محفظه استیل را در برابر آشپزها می
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ه به همراه کرد، برنج ساده، گا یک کفگیر بود خالی می بزرگ استیل که
ها بزرگ سوپ  حبوبات و گاه با رشته، آشپز دیگر در یکی از محفظه

هاي زرد سفید و قرمز بود،  ریخت که همیشه شامل آبی رنگی به رنگ می
جویده شده باشد، با  قبالًبدون هیچ محتویات و بیشتر به مانند سوپی بود که 

تر بود  اش بزرگ هاي کوچک که از قرینه اي دیگر در یکی از محفظه مالقه
همراه مرغ و یا  زمینی پخته به که شامل سیب ریخت مقداري خورشت می

پخته به  زمینی سیبمرغ و یا  جگربه همراه دل و  شده سرخنیمه  زمینی سیب
 مختلفهاي  با رنگ ندجات پخته و کمی گوشت گوسف همراه دیگر صیفی

ي آخر هم  در مرحلهشد،  پر میرسید  و سپیدي تا قرمزي می رنگی بیکه از 
هایی  ي آخر را در روزهاي مختلف از جایزه از کارگران محفظه هرکدام

کردند، گاه ماست بود و  نام جایزه گذاشته بودند پر می آنکه کارگران بر 
اي  فظه هم از جایزههر بار این محگاه ترشی، گاه شیرینی بود و گاه میوه و 

  شد، پر می

شد و  کارگر به سمت میزي که از پیشترها براي خود داشت رهسپار می
  .کردند هاي طویل همین راه را تکرار می دیگرانی که به صف
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ي  کارگر زن این راه را طی کرد و ظرف استیلش را از غذاي تدارك دیده
 سطحیش از لب زدن به غذا کارخانه پر کرد، به سوي میزش رفت و پ

نورانی را روي میز گذاشت، به نمکدانی که روي میز بود تکیه داد و به 
  تصویر دخترش چشم دوخت

نظاره کرد و از خود پرسید حال او چطور  عکس بهمبهوت  اي چندثانیهبراي 
  است،

  غذایش را خورده است؟ آیا

  ... آیا

مراقب فرزندش را ي  به سرعت سطح نورانی را به دست گرفت و شماره
کرد تا از فرزندش مراقبت کند، بعد از رفتن  گرفت، او باید کسی را پیدا می

ها رفت، بعد از  به دوردستهمسرش، بعد از آنکه همه چیز را رها کرد و 
ستد، دیگر هیچ راهی شد و نخواست پاي کرده و عهدش بایخسته  آنکه

کرد و زندگی را براي بزرگ شدن  داشت جز کار کردن، باید کار مین
ساخت، اما کسی را نداشت تا از فرزندش مراقبت کند،  دخترش هموار می

  شد تا کسی را براي مراقبت بجوید، آنپس بر 
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ي سنگینی داشتند، توان گرفتن مراقب خصوصی  ها برایش هزینه مهدکودك
ش و جستجوي فراوان توانست زنی را پیدا را هم نداشت و باالخر بعد از تال
کرد، او حاضر بود تا در خانه از کودکان  کند که از کودکان مراقبت می

داد یعنی در همین  نگهداري کند و این کار را به صورت عمومی انجام می
کرد  دختر دیگر را هم سرپرستی می 4روز که دختر زن کارگر به نزد او بود 

  کمتري از والدین داشت،و از این رو طلب پول 

را طلب کرده بود و زن  اش ماهانهاو از زن کارگر معادل یک چهارم حقوق 
پرداخت تا با خیال راحت به سر کار برود، یک  ین هزینه را میبا کمال میل ا

شد و این در  چهارم حقوقش براي مراقبت فرزند هر ماه کنار گذاشته می
ي او به  و مراقب خصوصی که گاه از حقوق ماهیانه ها مهدکودكبرابر 

یک چهارم حقوق  آننمود، با این حال فراي  مراتب بیشتر بود بسیار بهتر می
دانستند که او  ي خانه در نظر گرفته بود، همه می دو چهارم را هم براي اجاره

، چرا که با چنین ارقامی در این شهر کسی قادر به آوردهشانس بسیاري 
اي نیست، مثالش در همین کارخانه و بین دیگر کارگران بسیار  خانه یافتن

اي بود که بیش از  بود، اما در عین حال این دو چهارم حقوق در ازاي خانه
گرفت و  می آبها گاه  ها و باران پله به زیر زمین راه داشت، در زمستان 10
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آورد  غان میها زندگی در کنار حشرات را براي ساکنینش به ارم در تابستان
  تر مستقل اما هر چه بود خانه بود و از هر چیز مهم

را در طول ماه به اختیار داشت  اش ماهانهزن کارگر تنها یک چهارم درآمد 
دخترش هزینه کند، عاشق  خورد و خوراك، توانست براي را تنها می آنو 

هاي  اسهاي زیبا به تن فرزندش بود، مستانه او را همیشه در لب پوشاندن لباس
ستایید، با خود او را زیباترین  زد و او را می به او لبخند می کرد میزیبا تجسم 

ها  و او را الیق به تن کردن بهترین لباس کرد میدختر جهان تصویر 
  دانست، می

ت از تماس در حالی که از سالمت دخترش آسوده شده بود، در بعد از فراغ
ست و حال به آرامی در کنار دانست او غذایش را خورده ا حالی که می

  دیگر هم سن و ساالنش به خواب رفته قاشق را به درون ظرف استیل برد

مقداري سوپ قاشق را پر کرد، همیشه سوپ کمی سرد بود و به واسطه 
هاي بزرگی داشت و هوا را به راحتی  در ظرف استیلی که محفظه آنریختن 

شد، در ثانی او با تلفن هم  رساند بیشتر و زودتر سرد می به سطح سوپ می
را سردتر از سابق هم کرده  آنصحبت کرده بود و این زمان دادن به سوپ 

سوپ  آنبود، این سردي و آرد فراوان در سوپ براي لعاب داشتن و غلظت 
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صفت و سخت کرده بود و قاشق محتوي سوپ از  آببه مانند سیمان در را 
  آمدظرف استیل با پاره کردن سطح سوپ به باال 

اي نمک  اش را بلعید، ذره طعم بی طعمیرا به دهان گذاشت و  آن آرامزن 
د، باز به نمک بو آلودهچشید، همان طعم گذشته  آنبه سوپ زد و دوباره از 

  خوردهم فرو داد و بیشتر 

تکیه  آندوباره نمکدان را جوري بر میز گذاشت تا بتواند سطح نورانی را به 
دهد و بعد به تصویر دخترش چشم بدوزد، به چشمان او چشم دوخت و 

ها را یک به یک بر دهان گذاشت، با خود گفت باید از این غذا  قاشق
گاه دارد و بخورد، باید خود را قوي و مستحکم نگاه دارد، باید خود را سیر ن

  برد و بلعید دهان ها را به درون به سرعت قاشق

امشب باید براي دخترم پیتزا تدارك ببینم، او عاشق این غذا است، اما 
 آني بسیار است، چگونه از پس خریدن  مستلزم هزینه آنخریدن پنیر براي 

ي  را در سبد خرید خود قرار دهم، هزینه آنتوانم  بر بیایم، چگونه می
  بسیار است آن خریدن

  ؟آید میپنیر پیتزا جز غذاهاي لوکس به حساب  آیا
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  هستند؟ آنتنها برخی از مردم جامعه قادر به خریدن  آیا

  ما تنها باید به خوردن همین غذاها راضی باشیم؟ آیا

 آنانروند و به  با خود دوره کرد که برخی از کارگران به سوي آشپزها می
 آنبتوانند  آنانبدهند و  ها آندهند تا اگر از غذاها چیزي ماند به  ظروفی می

را براي غذاي شام خود و خانواده مصرف کنند، تعداد این کارگران بسیار 
دهند، اما زن به خود  می ها آناست و آشپزان هر از گاهی این غذاها را به 

 رش بگذارد، بعد بانهیب زد که حاضر نیست چنین غذایی را در برابر دخت
طعم و مزه را  بیاین سوپ  رگر دیگر را کهیکی از زنان کا آوردخود به یاد 
ها  برد و بعد از اضافه کردن مقادیري نمک و فلفل و دیگر چاشنی به خانه می

توانست چنین کاري  آورد، اما مگر او می اي به بار می غذاي خوشمزه آناز 
  بکند،

تزا را که غذاهاي محبوب دخترش بود با ا و پیچگونه جاي اسپاگتی، الزانی
  کرد؟ این غذاها پر می

  هاي دخترش بی تفاوت باشد؟ توانست در برابر خواسته چگونه می
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ید به خاطر نداشت که اش را از یاد برده بود، شا نوادهشاید جایگاه خود و خا
هاي او نیست، این غذاهاي اشرافی و اعیانی به  این غذاها براي او و هم طبقه

  اند بندي جز غذاهاي لوکس گذاشته را در طبقه ها اینآید و همه  حساب می

  قیمت یک بسته الزانیا چه قدر است، مثالً

هم الزانیایی که قرار است در فر پخته شود با ظرفی متناسب و در عین  آن
  موزارال استفاده کند، پنیراز  آنحال باید درون 

  اي لعنت بر این پنیر که تا این حد مرا اسیر خود کرده است،

شب که در خانه به همراه  آنها افتاد  اي در دوردست با خود به یاد خاطره
بود، به عدسی قانع شده بود، عدسی که شامل  فرزندش در حال صرف شام

را پخت و  آني عشقی که داشت  بود، با همه زمینی سیبعدس رب پیاز و 
دید پخش  و تاب تدارك می آبکه داشت با  آنگاهو  سر سفره گذاشت

اي را براي کودك باز  ها کافی بود تا دنیاي تازه اعالن آنشدن یکی از 
موزارال و مردي خپل که در حال  یرپن آنوحشتناك  آمدنکنند، کش 

هاي قرمز و  است، کودکانی که با ولع بر روي پیتزاهایشان سس آنبلعیدن 
  کشد، را سر می آنریزند و با اشتیاق و ولع  سفید می
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، پنیر ها شیرینیها و  رنگ، کیک هاي خوش هایی که از میوه اعالن یخچال
ها دیگر مواد غذایی مطلوب پر شده است و فرزندش  شیر و ده ،آبمیوه ،ژله

زمینی را به  اي از عدسی با مخلفات عدس و رب و پیاز و سیب که کاسه
هاي مطبوع را به  طعم آنهر بار یکی از  هایش چشمبرد و با بستن  دهان می

ذرات عدس درون کاسه را مبدل به آناناسی در  بار یک، آورد مییاد 
را به کیکی  آنکند، باري  شکر خوابانده شده می آبشکیل در کنسروهاي 

ها را به طعم موز و  ینیزم کند و گاه سیب که از خامه پر شده است بدل می
  است آوردهانبه در 

خواهد  بار یکها نخواهد رسید و به فرجامش  اش به این بدل کردن اما همه
  :گفت

ام، مادر آخرین بار کی  خواهد، مادر هوس پیتزا کرده مادر دلم کیک می
  ...ایم و مادر الزانیا خورده

زند، بر سر  ها فریاد می مادر رنگ از رخسارش پریده است به عدس
ها را به میدان مجادله  کشد و تمام میوه هاي درون قابلمه جیغ می زمینی سیب

  و بحث کشانده است،

  سهم ما از زندگی چیست؟
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  ایم؟ براي چه به دنیا آمده

  اید در دنیا زندگی کنیم؟تا به کی ب

  ها به دنبال ما خواهند بود؟ ید حسرت بکشیم و تا کجا این حسرتتا کجا با

به فروشگاه بروم و پنیر را به کیفم  وقتی که کار را تمام کردم،امشب باید 
دیگري هم از مغازه بخرم، باید جوري نقش بازي کنم که  چیز بایدبگذارم، 

توانم کیفم را باز بگذارم و داخل سبد  می مثالًبه من شک نکنند،  ها آن
را به درون کیف پرتاب کنم  آنخرید پهن کنم و بعد وقتی پنیر را برداشتم 

  پش را ببندم،یو در انتهاي خرید کیف را بردارم و ز

  شک خواهد کرد؟ حال کسی به من آندر  آیا

  ام؟  متوجه خواهند شد که من پنیر برداشته ها آن آیا

  به کیف درون سبد من مشکوك شد چه؟ ها نآاگر یکی از 

  اگر از من خواستند تا کیف را روي میز برایشان باز بگذارم چه؟

ا در ه توانم کیف را پشت یکی از مشتري درستی نیست، می حل راهنه این 
را پوشانده است نگاه دارم و پنیر را به درون کیف  حالی که نگاه دوربین او
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همان مشتري از صداي پالستیک پنیر متوجه شد و  و یا جیبم بگذارم، اما اگر
  بازگشت به من چشم دوخت چه؟

قدر مشکالت دارند که متوجه من نباشند، شاید خودش هم  آن ها آننه 
دم با چشمان خود ندیدم که دفعه خو آنجیب گذاشته باشد، مگر چیزي به 

ژیلت هم جزو کاالهاي  حتماًي ژیلتی را به جیب گذاشت،  یک مرد بسته
  ،آید میمرغوب به حساب 

  چرا باید کارگران خود را بیارایند؟ واقعاً

  یشان را کوتاه کنند؟ها چرا باید ریش

یشان را ها که همیشه و همه جا قابل شناسایی هستند، خب اگر ریش ها آن
  سایی خواهند شد؟هم نزنند بیشتر قابل شنا

ي مردمان از هم قابل  تا بیشتر چهره این هم سیاست خاصی باشد اصالًشاید 
هم زودتر قابل کشف  آنانهاي  داران و نگهبان تفکیک باشد، براي مغازه

  است،

هایش در  هاي صورتش را نزده، به آرایشگاه نرفته، لباس مردي که ریش مثالً
بعضی از نقاط پاره است، رنگ و روي شلوارش از بین رفته و زانوان 
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تواند دست به دزدي  ایل برون شده است بیشتر میشلوارش افتاده و از شم
  اش بزند یا رئیس با کراوات و کت و شلوارش اتو کشیده

  زند؟ ها می او هم دست به برداشتن چیزي از فروشگاه آیا

  تا به حال به پنیر پیتزا فکر کرده است؟ آیا

  براي برداشتن پنیر پیتزا نقشه کشیده است؟ آیا

و صفت کرده بود و به دهان هاي نیمه پخته  در حالی که قاشق را درون برنج
  با خود گفت برد می

  هر طور که شده امشب برایت پیتزا خواهم پخت، پر از پنیر،

ها و چشمان در انتظارت بشوم که همیشه از پیتزاهاي درون  نگاه آنفداي 
  گویی، ي جادو برایم می جعبه

  آید؟ خیلی کش می ها آنچرا مادر مال 

برایت با دو بسته تدارك خواهم دید تا شبیه به اعالنات درون  این بار
کنم که هیچ تفاوتی با   جوري برایت طبخش می این بار ي جادو شود، جعبه

  نداشته باشد، ها آن
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دو چهارم از حقوق حال اگر موفق به برداشتن پنیر شدم، براي میوه چه کنم، 
ي نیمه توان من  به اندازه اش اي پلهدي است که از زیر ماهیانه براي همان مر

شد انبه و  شد آناناس خرید، می قم میبهره کشیده است، اما با همان نیمه حقو
، اما با این یک چهارم مانده از حقوق آوردشد میوه به خانه  یموز خرید م

  توان خرید؟ چه می

جاي  ها ایناما مگر زمینی، شکر، چاي، نمک،  پیاز، سیبروغن، رب، برنج، 
  خالی براي میوه هم خواهند گذاشت؟

اسبابی  مثالًتوان به چیز دیگري فکر کرد،  می ها اینمگر در بین خریدن 
اي  اي براي پوشاندن تن نحیفش، یا هزینه براي بازي کودکم، یا لباس تازه

  براي بردنش به اوقات فراغت

ي  به درد است، به رنج سینهاما بیرون رفتمان هم فراغت از درد، از سرما، 
  ام، ندن اسیر ماندهاسوخته است به فکر است و در وام

برد تا بشوید و به روي پیشخوان بگذارد با  در حالی که ظرف استیل را می
برایت پیتزا درست خواهم کرد، به هر قیمت حتی  حتماًخود گفت، امشب 

  شوم آبرو بیاگر در فروشگاه 
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نه رفت و بر روي چند جعبه نشست انبار کارخااز شستن ظروف به سوي بعد 
هاي پشتی که صفت و چوبی بود تکیه کرد بعد با دو  و به یکی از جعبه

  دست سطح نورانی را در برابر دید و به تصویر دخترش چشم دوخت

 آمدنهایت را کرده است، امشب در میان خوردن و کش  دلم هواي خنده
ي جادو چشم بدوزیم،  هم به جعبه توانیم با ، میآیی میپنیر به لبخند 

بکشم،  آغوشتوانم تا صبح تو را به  توانم موهایت را شانه کنم، می می
امشب دوباره با تو خواهم بود، دوباره در کنار هم خواهیم بود، اي کاش باز 

رفتیم که هیچ  کردیم، اي کاش به جایی می شدیم، دوباره پرواز می فارغ می
  ن نبوداز این دیوانگان به میا

ها هم درد داشت، فراغت در کنار هم بودنمان هم رنج داشت،  اما این رفتن
روز که براي فراغت به آغوشت کشیدم، دست در  آنخاطرت هست، 

ها رفتیم، باید در خیابان راه  خواندیم به خیابان دست در حالی که شعري می
به دل یکی از  شودند، اگراي را برایمان نگ تن به هیچ النهرفت، آخر توان رف

هاي شکیل چه خواهی دید،  ویترین آنها رفتیم چه خواهد شد، به پشت  مال
، همه را باید با همان بدیل بیهاي  هاي شکیل، مزه هاي فراخ، عروسک لباس

  ام برایت بخرم، یک چهارم حقوق ماهیانه
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نازنینم چه برایت بگویم، از کجاي این داستان زندگی برایت قصه ببافم، 
از رنج دوران سخن برانم، برایت از این اختالف وحشتناك  برایت

  قطار کنم و به گوشت نهیب بزنم، اي نامه رنج

ها را طلب  ها را نداري، اما تو دلت سراي ویترین اما تو که توان این شنیده
اند، ساخته تا با  نواز را براي همگان ساخته ساختمان چشم آنکرده است، 

تا به همگان ثابت کند، این جهان او است، تو  هیبتش به همگان فخر بفروشد
ساختمان عظیم بود و چشم و دلم در نگاه به  آنات دیدن درون  خواسته

  لبخندهاي تو

اما تو درد کشیدن دهم، اي، آخر چه اذنی نازنینم، اذن به  اذن خواسته
اي و من باید که به خواستنت در آیم، باید کنارت باشم، باید هر دو  خواسته

ها  اي چشم بدوزیم، با دهانی باز مانده به زیبایی هاي شیشه به پشت ویترین
است،  آنان آن، همه چیز از اند آنبنگریم و بدانیم که هیچ نیستیم، همه چیز 

تا اسباب  آمدهآنانیم، ما رگران ساخته شده و ما کا آناني دنیا براي  همه
 آنان، نشینان کوخند و ما ا نشینان کاخ آنانرا فراهم آوریم،  آنانلذت 

شویم،  خورند و ما به سیخ کشیده می می آنانسازیم،  خواهند و ما می می
  ...شوند و ما مالک می آنان
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کشم، چه بگویم که  چشم دوخته به موهاي عروسکی دست بر موهایت می
طالب هیچ هاي جهانی، اما اي عروسک زیبا  ي عروسک اتر از همهتو زیب

تا ببینی و حسرت ببري اما  آمدهر جهان نیست، تو نباش که چیزي براي تو د
ام مرهم شدي، تو  نهها گذشتی و به درد سی از کنار ویترین باوقارچه متین و 

لباس صورتی غنج رفته  آنکه شنیدم، شنیدم دلت براي داشتن  نگفتی اما من
دانم چه  اي، می تصویر کرده دار پفلباس  آناست، دانستم که خود را در 

  قدر زیبا خواهی شد، تو زیباترین دنیاي منی،

رده چشمانت به من جوید به زبان نیاو ها را می لباس آنزیبا رخم دلت 
د و من باید ان ها را بافته اند، تمام رنج هایت را خوانده حسرت اند، تمام گفته

 آنهمه را به جان بکشم که بردگان باید رنج کشان دوران باشند، باید هر 
باید کودك  آريخواسته شده است، باید کودك بیاورند،  آنانکنند که از 
اند، اما من نخواهم گذاشت تو را  در انتظار بردگان تازه آیندگانبیاورند که 

نخواهم گذاشت وادارند،  برده کنند، من نخواهم گذاشت تو را به حسرت
  در رنج پر پر شوي تو در عقده بمانی و
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ها سوختم، همه را به چشم دیدم و با تو  هایت بر تمام ویترین به حسرت نگاه
گرفتم، آمدند تمام صاحبان به  آتشنگاه دیگران  آتشو در کنار تو به 

  :پیش آمدند زیر لب چیزي هم گفتند، شاید گفتند

  ه کن،هاي ما را نگا مشتري

چیزي بگویی و یا حتی بشنوي به راه افتادي، آمدم تا  آنکه بیو تو باز 
هایمان به رنج ماند، همه در خویش  فراغت کنم، اما سوختم، تمام چرخش
هایم  خشگردش کردم، بیایید و چر ماند و به پیش نرفت به درون سوختم و

را به نظاره بنشینید، آمدم تا درون میعادگاه ساخته به دستانتان دوران کنم، 
و بدانیم که هیچ در دنیاي شما  ببینیمتا  آمدیمزمان را به فراغت سپري کنم، 

و  آناید که ما از  نیستیم، آمدیم تا بدانیم که جهان را براي دیگرانی ساخته
ان راه دادید تا شاید درس عبرت سایرین نیستیم، ما را هم به جمعت آنبراي 
  شود

آمدم و بی فراغت پر دردتر از دیرباز گذشتم، گذشتم از هر چه درد بر 
درد بود و  پرفروغتانجهانم النه کرد از درب ورودش تا به خروج میعادگاه 

  آخرش لب گشودي نازنینم،
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ی، هیچ ها نخواست لباس آنچه با شکوه از من تقاضاي بستنی کردي، هیچ از 
ها چشمانت را پر رنگ کرد و برق را  ویترین آنها ندیدي،  عروسک آناز 

دیدم، اما تو نگفته همه چیز را دانستی و هیچ نگفتی همه را به دل  آندر 
 کردن دل من بود آرامات براي  ریختی و چو من سوختی و آخرش خواسته

  تا بنشینم و خوردنت را نظاره کنم،

با قدري پ شیر اسکپ شکالت و یک اسکیک اسکپ میوه بود، یک 
  آناسمارتیز و شکالت رقیق شده و مایع بر 

ساختمان مجلل برابر با یک ساعت کار من بود نخواستم  آنپ در هر اسک
پ اسک 6خوردي،  مان خوردم که تو میتنها باشی و من هم به کنارت ه

  برابر با نصف روز کارکردن من، ،بستنی و ساختمان با شکوه

، برخاستنبیدار ماندن، از خواب ساعت  6ساعت به پشت دستگاه نشستن،  6
همه و همه فداي لبخند کوچکت که  تنگی دلدر سرما بودن، دور شدن، 

نگاهت که به چشمانم دوختی،  برابرم به صورت نشاندي، همه و همه فداي
  هایت، مزه مزه کردن آنداي لبانت که به بستنی رنگین شد، ف آن فداي

هاي پر طمطراق، از  ویترین آنساختمان با شکوه از  آنم سهم من و تو از تما
بود چند  آنها، لوازم خانه و هر چه در  بازي ها، اسباب ها، کفش تمام لباس
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پ بستنی برابر نصف روز کار کردن من بود و با همان خوردنت رفتیم اسک
ي و برزن کو آنتا فراغت را زین پس به خانه طی کنیم که رنج بردن در 

  ی بودتر از هر تنهای سخت

دار بلند شد و زن به ساعت بر سطح نورانی در باالي  ي دنباله صداي زنگباره
دقیقه بود و او باید خود را به سمت  1:44تصویر دخترش چشم دوخت، 

ختر رساند و سطح نورانی را در برابر دستگاه روي عکس د دستگاهش می
 ،ها خاطره بار به او نگاه کند و هر بار به یاد گذاشت تا بین کار کردن هر یم

ي دنیا را به گذشته  ي زندگی را به گذشته طی کند، او همه دوباره همه
ختر اي دور از آنچه برایش ساخته بودند براي د اخت و گهگاه آیندهس

ه کرد تا او بیشتر و وسیله را براي رسیدن به هدف توجیساخت که هر  می
ها را از پیشترها  ست، حکمشده ا آنباشد که او محکوم به  آنفراتر از 

خواست در برابر هیچ حکمی  بودند و او همه را شنیده بود و نمی خوانده
ست ریشه از خوا حکم خواندن را تقبیح کند، نمی خواست نمیبایستد 

خواست  خواست حاکم را از میان بردارد، تنها می احکام را برکند و نمی
  دخترش تغییر دهد و محکوم دیگري را به جاي او بنشاندحکم را براي 
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سطح نورانی را به دست گرفت و با خود خواند به هر قیمتی جایگاهی 
ت که از محکومین نباشی و حکم کنی، بعد از برابر برایت خواهم ساخ

ترین  رئیس کارخانه گذشت که بعد از صرف ناهار از یکی از معروف
  :هان گذاشته بود با خود گفتهاي شهر پیپی به د رستوران

 آنانتو است محکوم پیشترها، تو به جایگاه  آناین جایگاه حاکمان از 
  خواهی نشست

ها و جایگاه کارهاي خود روان شدند تا  ي کارگران به سمت دستگاه همه
از  آنکردند و بعد از  کار می 6باید تا ساعت  ها آنکار را شروع کنند، 

ترین زمان کار  یافتند، سخت شش رهایی میاسارت تا فردا صبح ساعت 
عصر بود که  6تا  2همین ساعت  آنانهمیشه به نقل از جمع  ها آن

  رساند، می آنانگذشت و زمان را به لب  نمی

  

  

  



  

  

  

  

  ٤فصل 
  

  

پیچید، صداهاي عظیم، صداي انفجار،  ها در آسمان می صداي دستگاه
 صیقلآوردند،  هاي پوالدین را به اشکال مختلف در می کوفته شدن، میله

شد، باربران به سمت  گاه برون میداده از دست صیقل آهندادند،  می
ده شده را به سمت دیگرانی دا صیقلرفتند و پوالدهاي  ها می دستگاه

 آالت آهنبر  ها اي گیرد، دستگاه گري شکل تازهدی  تا در دستگاه ندبرد می
شد، صداي کوبیده شدن، کوفتن و  کوفتند و فضاي کارخانه پر صدا می می

و برخورد اجسام سخت برهم، دستگاه باال  آهندر خود ماندن، صداي 
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دستگاه به حرکات  سوي آنکوفت، کسی  می آهنرفت و با شدت بر  می
  د تا در زمان مشخص دستگاه را بایستاند،چشم دوخته بو

 صیقلهاي کوچک شده و  صافی بزرگی در کارخانه وجود داشت که آهن
شتند تا از این وظیفه دا آناننشاند،  در کمین میداده را به روي کارگران 

کوچک ضایعات را جدا کنند، اضافات را دور بیندازند تا دوباره  آالت آهن
در صافی بزرگ در برابر دیدگان کارگران،  آهنداده شود، رقص  صیقل

  همدر  ها آهنصداي کشیده شدن 

 آهنبر  پایان بیبر دستگاهی در دورترها کسی نشسته بود که مداوم و 
دما داد،  را تغییر می آنکرد، شکل  اله و خرد میچرا م آهنکوفت،  می
شد و دوباره به ضربت در  می آبداخته گ آتشسوخت، در  گرفت و می می

دید، صداي میدان رزم  اي می خورد و شکل تازه ها ضربه می میان سرد شدن
  بود،

هاي رنگین  ده بودند، پرچمهاي منظم ایستا ر برابر هم در صفبیشمارانی د
رفت،  به میانه می آتشبود و فرمان  آمدهدر  احترازبه  رزمگاهدر دوسوي 

کوفتند و آسمان  گداخته می آهنبر  آهنرفتند،  ر به پیش میبا سپر و شمشی
سوزاند و  می آتشکردند،  می دار لکهو سرب  آتشرا از صداي برخورد 
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 آهنآمدند و در برابر فرود  رفت، سپرها پیش می خرد کننده به پیش می
بر سپر زیرین در آسمان به گوش  آهنکردند، صداي کوفته شدن  دفاع می

  نوردید را در می) ص( کارخانهرسید و  می

رفتند،  شدند و باربران به پیش می ها ساخته می جنگ در کار بود، تفنگ
هاي حمل کنند، باید  ار کامیونهاي ساخته را سو آمدند تا اسلحه می
انبارها را از وجود این  ساختند، باید ید بیشتر از پیش میساختند، با می

ساختند، ساختند  ان آلوده میي دنیا را از بودنش کردند و همه ها پر می اسلحه
و باربران به دوش کشیدند همه را بردند، هر چه ساخته و نساخته شده بود، 

  انی ره بردها کردند تا به دوردست ار کامیونهمه را به دوش گرفتند و ب

هاي سربین  دند، توپها را ساخته بو شد، توپ شنیده میها  افکن صداي بمب
ار شدند و پیش رفتند، رفتند و با چشمان بسته و آهنین به پوالد محکم و استو

هاي  اي ساخته، فشنگه دند، اسلحههمه را عزادار کردند، به خاك نشان
و با نظارت بسیار به پیش رفت تا هر موقع اسلحه به  عیب بییکسان شده 

درستی کار اي به  شلیک کند، نهراسد که گلوله مهابا بیدست کسی رسید 
وله شلیک داشت که گل آرزولیک کرد چندي کس که ش آننکند، شاید 

ها یکی از کارگران از یاد برده باشد این  جدا کردن گلولهنشود که از صافی 
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ي اشتباه را جدا کند، اما به درستی کار کردند که ناظري به پیششان  گلوله
ایستاد تا اگر  آنبود همه چیز را کنترل کرد، هر اشکال را جست و در برابر 

و ترس پیش رود و  مهابا بیتعلل نکند،  بشکافداي را  ه سینهخواست گلول
  سینه را بشکافد، کودك بود؟

کاري را که به او  آنایستاد و  شاید هم دشمنی در برابر بود، ناظر باید می
اي داشت، آخر به او مربوط نبود که چه  کرد، او وظیفه محول شده بود را می

ي  هم نبود که گلوله به سینهکس به جنگ چه کس رفته است، براي او م
  یا کودکی در پیش رو آمدهدشمن فرود 

که بود و چه کرد، هیچ  ها، دشمن چه بود اي ننگ بر این دشمن خواندن
  نداشت؟

  هاي بی نهاي اینان شکل نگرفت، در قسم

پدر نداشت، پدر نبود؟ فرزندش داغدار نشد، همسرش دردمند فریاد 
  نکشید؟
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 آنانمندان باید که به هر چه بر دوش  ي او چیز دیگري است، وظیفه وظیفه
گذاشته شده است عمل کنند، اي ننگ بر هر وظیفه کورکورانه به دوش ما، 

  اختیار را از ما ستاندها، اي ننگ بر هر چه  اي ننگ بر کور ماندن و نشنیدن

ه کردند، مبادا ي اعمال نظارت کردند، به پیش رفتند و نگا ناظران بر همه
اش را به پیش نبرده  اي درست نباشد، مبادا کسی به درستی وظیفه گلوله

  اش سرپیچی نکرده باشد باشد، مبادا کسی از وظیفه

  چکاندن تیر خالص؟ مثالًاي،  چه وظیفه

دشمنان ها، به دار آویختن  ها، ساختن تفنگ افکن و فشنگ ساختن بمب مثالً
  تنگناگان از این دور ماندو به 

 هیچ بیپژوهیدن و  هیچ بیواستن، خ هیچ بیدانستن  هیچ بی، وظیفه بر دوش
انگاشتن به پیش رفت و هر روز مطیعان بیشتر ساخت، نه فکر کردند و نه 

ها را گشودند و به چشم بند پیش رویان گره  خواستند که فکر کنند، نه چشم
تا دست بر  نندبست تا نبی آنانبستند، کسی از پشت سر گره بر دیدگان 

و ندیدن و لمس  هیچ نشنوند و حال در این نشنیدن گوش دیگران کنند و
ي بر دوش را به خواندن مأمور و معذور بودن به پیش بردند  ها وظیفه نکردن
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از به درست پیش بردن  کنان و شاید از این ندانی و بی دانی سرمست و هلهله
  ها مفتخرند وظیفه

ح صالح صلح به پیش بود، همان سال) ص(سازي  ناظر کارخانه اسلحه
که در برابر دیگران بر صندلی نشست و شاداب در اتوبوس کارگر سر

سخن بگوید، حال وظیفه داشت تا بر عملکرد دیگر  ها آنخواست با 
چشم  آنانرفت به حرکات  کارگران نظارت کند، بر سر میز همگان می

گرفت تا  زیر نظر می را از ریز تا درشت آناندوخت و تمام حرکات  می
یا در ساختن جسمی دقت الزم را به خرج  مبادا کاري را از قلم بیندازند و

ندهند، او سرکارگر و ناظر بر اعمال دیگران بود و از پس این وظیفه در 
  بود آمدهن خدمت به خوبی بر اطول این سالی

یز کار کارگران ر رفت، بر صافی گلوله و به پیش می در راهروي کارخانه
ها را زیر و رو  برد و گلوله شد، گهگاه خودش دست به میان صافی می می
ها از کیفیت الزم برخوردار نباشد، به  کرد تا مبادا یکی از فشنگ می

که چه عواملی را در جداسازي اجناس نامرغوب  کرد می گوشزدکارگران 
  باید که لحاظ کنند
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، گرفت میي کار خود بود و از دیگران حقوق به مراتب بیشتري  او خبره
ي کاري بیشتري داشت و در پی ترفیع درجه بود، به معاون کارخانه  سابقه

کارخانه نشسته بود چشم دوخت، او را که در اتاق خود مشرف به راهروي 
 ورانداز کرد و از زیر نظر گذراند، او در حال عقد قرارداد و نوشتن

هاي قراردادها براي فروش اجناس بود، مدام با تلفن صحبت  نویس پیش
گذراند، بسیاري باید  ي روز را در اتاق خود و به پشت میز می کرد همه می

رگران ا بتوانند شرف حضور یابند، از کات گذراندند میزمان بسیاري را 
ه کارگران کارخانه تا هر کدام از مشتریان، همیشه مورد احترام عموم بود، چ

شدند و چه مشتریانی که براي گرفتن  که گهگاه تا کمر در برابر او دوال می
  تخفیف حاضر بودند در برابر او کرنش کنند،

ستود و  جایگاه واال را می آني عمر  ، همهبه جایگاه رفیع او چشم دوخت
به تخت  آنیا فراتر از اشت روزي تخت او را تصاحب کند و دوست د

، آورد میدست نیافتنی به حساب  رؤیایید، اما تخت رئیس را رئیس النه کن
  :ست با خود گفتندا یکی مشت خود میمعاون را به نزداما داشتن جایگاه 
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چرا من نباید معاون این کارخانه باشم، من از همه بیشتر در این کارخانه 
فرزند رئیس کارخانه نبود به این  ،اگر این پسرك آیاام،  زمان گذاشته

  رسید؟ گاه میجای

  گري نسبت به من دارد؟جز فرزند رئیس بودن هیچ برتري دیبه  آیا

تري  دادند تا در اعتالي کارخانه نقش پر رنگ باید این پست را به من می
هاي واالتري براي  الش بیشتري کنم و جایگاهتوانستم ت بازي کنم، من می

کشورهاي بیشماري سفر توانستم به  زنم، من هم به مانند او میکارخانه رقم ب
توانستم همیشه در مسافرت زمان بگذرانم، جاهاي بسیاري از دنیا را  کنم، می

  فوذ بیشتري برخوردار باشم،ینم و در میان همگان از ارزش و نبب

ي او چشم به جهان گشوده بودم، تنها  اي کاش به جاي او و در خانواده
اگر  بود، ها آني  م در خانوادهبپرداز توانستم با او به رقابت جایگاهی که می
را  آنانبود اگر ژن  آناندر رگ داشتم، اگر از نژاد  آنانمن هم از خون 

ر نشان دهم و این توانستم مهارت و استعداد خود را به پد کردم می حمل می
ستم از مواهب توان و برابر کسب کنم، میجایگاه را در رقابتی همسان 

  توانستم به ریاست کارخانه چشم بدوزم، ند شوم، میم زندگی بیشتر بهره

  و به دست آوردن جایگاه معاون دل خوش کنم؟ آیندهتوانم به  می آیا
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اگر رئیس کارخانه فوت کند و پسرش رئیس شود مرا به عنوان معاون  آیا
  خواهد گمارد؟

 آنانهاي بسیاري دارد، یکی از  حقا فامیل اي است، او نه این هم خیال بیهوده
  دار نخواهد شد؟ او بچه آیادر ثانی  است،  جایگاه دندان تیز کرده ي اینبرا

  این جایگاه را از هم اکنون براي فرزندش در نظر نگرفته است؟ آیا

  نیست؟ آنانثی واین تجارت مور آیا

ن خانواده حاکم به جهان در ای آمدني به دنیا  به واسطه آنانتمام خاندان  آیا
  اند، نیامده

  ورده است؟را مالکان و حاکمان به جهان نیا آنانوراثت  این

  من محکوم این جهان نیستم؟ آیا

 آنکه کسی در  ام آمدهاي  ام، من از خانواده من هم از محکومین بوده آري
اي را به ارث نگذاشت اما این محکوم به  به ریاست نرسید و سرمایه

ت، حال نه هاي ترقی را در نوردیده اس سرکارگري رسیده است، او تمام پله
ي قراردادي که هر وقت کارفرما اراده کند از  پایه به مانند یک کارگر دون
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کار بیکار خواهد شد، نه به مانند دیگر محکومین که نه بیمه دارند و نه هیچ 
  نیستم، آنانمن از امنیت اقتصادي و شغلی 

گر ک و نیم برابر دیام و حقوقم ی اند، بیمه شده با من قرارداد رسمی نوشته
  اما درآمد معاون تا کجا است؟ کارگران است،

  100او ماهانه چه قدر درآمد دارد، پنج برابر من؟ ده برابر من؟ 

  برابر دیگر کارگران؟ 

  هاي او براي عقد قرارداد چه قدر است؟ ي یکی از مسافرت هزینه

میان  ي من و شاید هم بیشتر و رقابت من در ها برابر حقوق ماهیانه شاید ده
مغلوبان تی براي خود دارند، این رقابت ومان است و حاکمان رقابمحک

 آنانید توقع اهند تا من مغلوبان را بیشتر آزار کنم، شابخو آناناست، شاید 
قسطشان در افتادن محکومان  آنانست، شاید ي خودم ا در افتادن من با طبقه

  با یکدیگر است،

  است را از کار بیکار کنم؟اند تا کارگري که خطا کرده  چند بار خواسته

  اند تا در نظارت بی رحم باشم؟ چند بار خواسته
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  را در کارشان دقیق کنم؟ آنانتا به ترس 

براي سایرین بخوانم و  را از بر، آناند تا  برایم نگاشته اي را از پیش چه نوشته
  ي گوششان کنم؟ قوانین را آویزه

  تا کجا به تعقیب من است، آنانهاي فاخر  آرزوي به تن کردن لباس

در برابر دیگر کارگران  آنانروزي را خواهم دید که با لباسی از جنس  آیا
  ظاهر شوم؟

  ؟اهد رسید که کارگران دیگر در برابرم به کرنش بیایندروي خو آیا

  ام نه حال که مشخص نیست در کدام سو ایستاده

محکومان همراه و همدل با ي  قهام، نه طب من از هر دو طبقه رانده و جا مانده
پندارد، این چوب دو سر طال  ي حاکمان مرا از خود می  است و نه طبقه من

اما از حق هم نباید  ،از همه سوي جامانده است و محکوم به مدارا شده
را به  آنانتوانم  گذشت، من توان چزاندن محکومان را به اختیار دارم، می

ي همین  ب کرنش باشم و شاید به واسطهطال آنانتوانم از  سجود وادارم، می
  رفتارها از جماعتشان رانده شدم

  ؟آمدکارگر پیمانی چه  آنبر سر 



 سالح صالح صلح ٨٠

 

  تفکیک اجناس صره از ناصره تعلل ورزید؟او که در 

  بیکار شد؟

  قراردادش را پایان دادند؟

حمایت و عوض گرفتن  هیچ بیحقوق بیکاري،  هیچ بیبی جیره و مواجب، 
  بیکار شد؟

  ؟آمدچه  آناناش چه شدند؟ به سر  خانواده

شد، یکی دیگر از  را نکرده بودم چه می کار اینباشد، اگر  آمدههر چه 
  رفت، بود و در کمین جایگاه من به پیش می آمدهها بر  اي همان هم طبقه

دیگران، لباسی  یک و نیم برابر حقوق دیگران، جایگاه ویژه نظارت بر
واالنشینان اما با تفاوتی از دیگر کارگران  آندر تفاخر  متفاوت هر چند نه

  اند گیري است، هزاري در کمین این جایگاه نشسته ي دندان طعمه

ام یا آنانی که با گوشانی تیز، چشمانی از حدقه  وختهمن شرفم را بیشتر فر
پوشی کنم، به سرعت به اتاق  بیرون زده در انتظارند تا از گناه کسی چشم

تا به جایگاه من بنشینند و  ت تا مرا از کار بیکار کنندهمین معاون خواهند رف
  تکیه زنند، آنبر 
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  از ذات خراب ما آدمیان است؟ ها ایني  همه آیا

  ایم؟ حسدورز و منفعت طلب به جهان آمده گونه اینما  آیا

گونه تربیت کرده و ما را به اند، اینان ما را چ ر ما چه کردهاینان به روزگا
م، نقش ای براي دریدن یکدیگر دندان تیز کرده گونه این اند که کجا رسانده

چه دنیایی  آمدههایی به میان  است، چه ارزش اینان در آموختن ما چگونه
  اند، در این منجالب گیر کرده آدمیانساخته شده و چگونه 

  تفکر اینان نیستیم؟ما برداشت  آیاي اینان است،  فراي کاشته ها این آیا

بود  برخاستهدر حالی که سرکارگر کارخانه به سختی با خود به مجادله 
یکی از کارگران پشت دستگاه خوابش برد و او این صحنه را دید، به پیش 

  :گفت فریادکنانرفت و 

  اي؟ ات است که خوابیده ي عمه مگر اینجا خانه

  :کارگر در حالی که سرخگون بود دست و پایش را جمع کرد و گفت

  ...دیشب نتوانستم بخوابم چرا که  ببخشید

  :اش را تکمیل نکرده بود که سرکارگر با خشم فریاد زد هنوز جمله
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ها  توانی شب اي، اینجا محل کار است، اگر نمی به درك که نخوابیده
خراج هشدار من به تو است، بار دیگر ا بخوابی به سر کار نیا، این آخرین

  خواهی شد

  :خواند شد با خود مدام می این را گفت و از محوطه دور

ین بهترین کار ممکن بوده است، از این راه بهتري ام، ا  کار درست را کرده
ردم، باید دست مرا هم ک قاطعانه عمل می گونه این، باید در پیش نداشتم

هر چه  اصالًام، اینان همه قدر نشناسند،  ببوسد که او را از کار اخراج نکرده
  مین هستم،دوست دارند بگویند من ه

دانم تمام  اید، می تیز کرده باشد شما خوب هستید که براي جایگاه من دندان
توانید از روي خوش من استفاده  هاي شما را پنبه کردم، حال دیگر نمی رشته

  گذارم از سادگی من سود ببرید کنید، نمی

دست از سرم بردار، مرا به حال خودم رهایم کن، این کار من هیچ خبط و 
  خطایی نداشت، این نهایت انصاف و عدل بود،

تو است، تو بهتر از من  آناز گویی تمام حقیقت  تو راست می آري ،آري
ي و بر این افتخار کن، اگر او را از کار اخراج نکرده بودم دیگري بود
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اي که با یکی از کارگران از  بار را از خاطر برده کرد، مگر آن اخراجش می
بار که او را به آرامی مورد خطاب دادم را از  مگر آن در دوستی وارد شدم،

  اي یاد برده

ه به گوش معاون رساندند، همان جماعت کمین کرده خاطرت نیست چگون
در ازاي رابطه با  یست که به معاون گفتند اوبه جایگاه من، مگر خاطرت ن

کند، یادت هست  به آرامی و با برخی به تندي برخورد میبرخی سرسري 
  معاون وحشی خوي را آنوز و ر آن

  :خاطرت هست چگونه فریاد زد

بازي تو و رفقایت  اینجا جاي رفاقت و دوستی نیست، اینجا محل خاله
  نیست،

  :تا خواستم چیزي بگویم لب به سخن باز کنم فریاد زد

  اگر تکرار کنی از اینجا اخراج خواهی شد این بار

به سخن بگشایم که خاطرت هست رنگ و رخسارم سرخ شد، خواستم لب 
  :باز فریاد زد
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که  گونه همانایم و همه چیز تمام شده است،  به خیالت که با تو قرارداد بسته
  اي دور بیندازیم، توانیم تو را مثل نخاله هم می گونه همانبه سر کار آمدي 

ها  فتادم، همه را در کیسههاي در کارخانه ا آالت و نخاله به یاد تمام آهن
ریختنی  م ارزش تک تک ما برایشان در حد همان اجناس دوردانست دیدم و

  به کارخانه است، سرخ شدم سوختم و از اتاقش بیرون رفتم،

خاطرت هست که براي بیرون رفتنم از اتاق هم فریاد کشید، خاطرت هست 
که گفت زودتر سر کارت برو من زمان براي هدر مکردن با تو و امثال تو را 

  ندارم،

هایی را نزدم، من که او را تحقیر نکردم، من که او  نین حرفمن که به او چ
  ...را

دوست داشتم و خواستم، این توانایی من است، باید بدانند که مرتبت من از 
ا است ه باالتر است، این جهان طبقات است، این دنیاي تفاوت و تبعیض آنان

از این  یام، من هم تنها بخش ین جهان نبودها آمدنمن که بانی به وجود 
حاکم  گاه کنم، فرمانرواییاهم در قلمروي خود خو ام و می دنیاي ساخته

ي عمر  ام، من همه رتبت لذت برم من که محکوم بالفطرهشوم و از این م



 ٤فصل  ٨٥

 

 آنکه مرتبت حکومت به من دادند باید که از  آنگاهام، اما  محکوم بوده
  بتازم، آنانر استفاده کنم، باید که در برابر دیگران گردن بیارایم و ب

ی در برابرم نباشد، تازم که هیچ حاکم قدر می آنازم، ت م و مییتاز بتازید می
قدر به پیش  آنتازم و تمام جایگاه حاکمان را قبضه خواهم کرد،  می
  لذت ببرم آناني موهبات  روم که از همه می

تازم تا مالکانه حاکم  را غصب کنم، می آنانبنشینم و جایگاه  آنانبر تخت 
روم، به  می آرياست،  ها آن، آنهایی دست یابم که از  شوم به جایگاه

روم،  می اند، برایم تدارك دیده آنانوم که ر ام به مسافرتی می همراه خانواده
فشرم و به هتلی  م را به دست میکشم، دستان همسر می آغوشرا به فرزندم 

اند، هتلی که اقامت یک شب در یکی از   رایم تدارك دیدهب آنانروم که  می
روم و سفارش از غذایی  هایش برابر حقوق یک ماهه من است، می اتاق
روم و در  روز کارکردن من است، می 10اش برابر حقوق  دهم که هزینه می

روم و از  کنم، می و اعیاد شرکت می تئاترهاها،   ها، کنسرت بهترین پارك
وم تا ر تا به طبقات دیگر سرك بکشم، می روم میروم،  ام فراتر می تمام طبقه

از حاکمان ببیند، فرزندم در رداي یکی  از زمان اي همسرم خود را براي پاره
  اش به عمل بینجامد ستهکودکان حاکمان بر آید تا هر خوا از
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  خواهی فرزندم؟ چه می

توانم به  جرا کند، میاي ا تا در شهر ما برنامه آمدهام  گروه محبوب موسیقی
  بروم؟ ها آندیدن 

را براي لذت بردنت هزینه کن، اما این  ارزش بیهاي  برو و این پول آري
کفاف اجاره خانه را خواهد داد، کفاف لباس فرزندم، به مدرسه حقوق من 

راکمان، لباس همسرم، لباس وهایش، خورد و خ رفتنش، دروس و معلم
  شدن، اتومبیل خریدن همه و همه را خواهد داد؟دار  مان، خانه خودم، آینده

خوانندگان گذاشتند، شاعران را به محضر خود ي  حاکمان دست بر شانه
 شان خصوصیخواندند تا در وصف دنیایشان شعر بسرایند در محفل 

که حاکمان  کنند آنا هنرمندان حکم کردند ت آنانهنرمندي کنند و 
ان باشد، خواست تا به روز اند و کودك خواست که از حاکم خواسته

ي به گل  ها بخواند و هنر بتراود بر خاك خانه دهنخوان آنتولدش یکی از 
مان، اما او که راه را در این بیغوله نجست، او که نتوانست خود را  نشسته

 آنانهاي بر عرش برایشان ساخته بود و  گاهی کند، خانه میهمان چنین ذلت
  تر از زمین حقیر ما بودرفتند که فرا باید به جایی می

  خواهی؟ همسرم چه می
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اند،  ها را چسبانده اند، سنگ که بر رویش دوخته ام لباس حریري دیده
 آنکه بر تن من بر  باشد همتا بیببافند که  آنیشدند تا  آنهنرمندان بر 

مجلس حاکمان رونمایی شود، همه بدانند که براي حاکمان محکومان 
بر روي دیگران بگشایند و به  آنانبه تن کنند تا  نانآسازند تا  بافند، می می

  پیش روند

اما همسرم ما که در اعیاد حاکمان جاي نداریم و تنها از دور به خوش 
ایم، اگر ببینند هم چشمانمان را از حدقه برون  چشم دوخته آنانرقصی 

  شما را چه به اعیاد فخیمگان حیایان بیخواهند کرد که اي 

ما که محکومیم چگونه دیباي حاکمان به تن کنیم، اگر تمام حقوق 
 آیاام کفاف پوشاندن تن تو را داد که با حریر و سنگ در امان بماند  سالیانه

  توانی ما را به یکی از مجالس حاکمان دعوت کنی؟ می

همین معاون و رئیس حاضرند ما را در برابر دیدگان بزرگان خویش  آیا
از من خواستند تا در اید گفتند تا به پیش رویم، شاید شرونمایی کنند، 

کرنش کنم، به جمع در  برابرشان زانو بزنم، بر دستشان بوسه و بر وجودشان
ي این بزرگان است،  یم و فریاد بزنم هر چه در من است همه صدقه و تحفهآ
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شاید من نگفتم و ساکت ماندم اما تو با حریر به پیش آمدي و یکی فریاد 
  :زد

سازي است و  کارخانه اسلحه آناین تحفه از بزرگان است، او رئیس بزرگ 
این دیباي پر فروغ را به یکی از همسران مستخدمانش حبه کرده  گونه این

  است

فریاد نخواهی زد که زمین دهان باز  آنگاه، این را گفتند چه کنیم ها آناگر 
  یست،ین حاکمان نا به خود ببلع که تاب بودنم با اکن و مر

کرنش خواستند و به طلب سجودمان نشستند، اگر یاغی شدیم و افسار  آنان
لقمه نان زنده ماندن را  آیابه فردایش  پاره کردیم چه در انتظار ما است، را

  در برابرمان خواهند گذاشت؟

  تاب زیستن را به کاممان فرو خواهند نشاند؟ آیا

بود از این خیال خام دور شوید و بر  رؤیاهمسر و فرزند برون آیید از هر چه 
همین منزلی سیمانی از دیگري النه کنید که جهان راستین ما در میان همین 
خاك و گل بر دیوارها است، اما دریغ و افسوس که همین خانه در گل را از 

  وجودتان دریغ کردند
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ح و تفرج براي دور شدن یخواهید طالب گشت و گذارید، طالب تفر چه می
  ،اید برآمده ین زندگی سراسر تکراراز ا

  به چه زنده است، همین تغییر او را زنده نگاه داشته؟ آدمی

  این هم حق بزرگی به جهان هستی است؟ آیا

اي از دنیا میزبان  ما را گوشه بار یکي بزرگی است که هر دو سال  خواسته
 آیاود کش همان حاکمان، همین دیار خهاي دنیا پیش شود، نه گوشه

تا زنده شویم و دوباره احساس  اي دورتر دارد تا ما هوایی عوض کنیم هگوش
  که دنیایمان با دورترها تفاوت کرده است؟ ایم کنیم که زنده

را داریم تا براي چند صباحی در طول سالی که گذشت زمانی را  آنحق  آیا
کشورهاي  رؤیايبراي تفریح بگذرانیم، نه به دوردست نه در خیال نه در 

  اه فاصله میانماندر دل همین خاك و با فرسخی کوتر دو

، دو سال هر روز یک تکرار آورد روزمان به اما چه شد، اما این رفتن چه 
ساعت اسارت داشت تا به فرجامش با هر  12بود، دو سال هر روز  پایان بی

چه از لباس زدیم، با هر چه از خوردن قناعت کردیم، با هر چه کوشیدیم تا 
انداز کنیم، دو ماه از حقوقمان بود، دو ماه از دسترنجمان بود، اما  اي پس ذره
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توان براي  میتوان رفت، کجا را  با این ذخیره چه باید کرد، به کجا می
  ر از تکرار همیشگی جست،گذراندن روزي به دو

هاي در آسمان و رسیدن به مقصدي دور براي حاکمان است، اما  طیاره
ند این پرواز بی لذت است، لذت در میان محکومان به گوش هم خواند

کنند و  گذرند، از دل دریا عبور می ها می هایی است که از دل کوه ماشین
شدند تا به فریب  آنگشایند، پس محکومان بر  طبیعت را به رویت می

و بد نیش به طول اتومبیلی در آیند که درازاي  پول بیخویش به جیب 
  گذشتنش چندي در سرما و خستگی تکرار بود

ها  لذت برند، شکم آناي را جستند تا از  گذشتند به پیش رفتند و سراي تازه
گرسنه بود، طلب غذاي کرد، باید که خورد باید که رفت و در 

ا سپري کنیم، اما اي ر تا روزگار تازه آمدههاي شکیل نشست ما  رستوران
یکی از محکومین که زنی با دیباي ساده و بی حریر بود گفت، چند گوجه 

اي نان غذاي مفصلی  فراهم کنی با لقمه مرغی تخمدر بساطمان مانده، اگر 
  در پیش خواهد بود،

اي نداشتند، اما  محکومین شادمان شدند، خندیدند شادي کردند آخر چاره
  همه به دل گفتند
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حاکمان ر روزهاي پیشترمان بود، رستوران براي اوت با تمام تکرااین چه تف
هفتم تمام اي ما مساوي با هزینه کردن یک بر آناست، یک وعده غذا در 

سفر را به پیش برد، باید  گونه اینتوان  ها خواهد بود پس نمی ذخیره کردن
 آتشان شاد بود و به تکرار ننگریست، باید گفت، حال ما در کنار خیاب

دیم و این شروع تازگی گاه نکرده بو ه هیچیم ککرد آنزدیم، غذا پختیم و 
  دنیاي ما است

تا روزگار  آمدهتا لذت برند،  آمدهخواهد داشت، هم اما این روز تازه شبی 
 آنجا است، آنانها به انتظار  در دوردستاي  اي را به پیش برند و خانه تازه

صابون به شامپو  اند، نهاده آنهاي تازه بر  ملحفه اند، ها را شسته که تمام تخت
خواند و  ي جادو روشن است، آهنگ تازه می اند، جعبه مش گذاشتهحما

 صبحگاهتا  تا شب را به آرامش سحر کنند تا لذت برند آمدهمحکومان 
و بعد از صرف صبحانه در حالی که اتاق  بپذیرندرا به اتاق  آمادهي  صبحانه

ي حاکمان  شت و گذار بروند و بعد از تفریح به خانهنامرتب است به گ
  برگردند و همه چیز را مرتب و سالم و از نو دریابند،

را  انداز پسباید که نیمی از  رؤیاي  براي داشتن چنین خانه که آمداما خبر 
اید را بپردازید تا یک  هزینه کنید، هر آنچه به طول یک سال جمع کرده
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ا تفاوت از دیگر روزها داشته باشید، یکی از و ب آرامشب چنین اسکان 
  :هم همان زن بی دیباي حریر بود گفت این بار اتفاقاًمحکومین که 

تا بیشتر و  آمدهنیم، تا شهر را ببی آمدهي تازه لذت بریم تا از هوا آمدهما 
بیشتر از زندگی همیشگی فاصله بگیریم، چه زیبا است اگر در دل همین 

هاي زندگی به سحر  خیابان چادر زنیم و یک شب فراتر از دیگر شب
  برسانیم

بر  پایان بیاو گفت و همه پسندیدند همه شادمان از سفر پر هیجان از تفریح 
  گفتند میها را بستند، به دل چه  چادر چشم

و چادر را  آمد به زیر باران با خود چه خواندند، اگر باد ها آنباران شد، اگر 
و چادرشان را بر کند و همه  آمدخواهند گفت، اگر دزد  از رویشان کند چه

ربود چه خواهند گفت، اگر تمام شب را در چادر تا صبح یخ  آنانچیز را از 
  هند گفتن بر هم را شنیدند چه خواتا صبح صداي خوردن دندا زدند

اگر و هزار اگر دیگر که هر بار هر کس یکی را تجربه کرد و نامش تفریح 
شد، تفریحی به درد که هیچ لذت نداشت و بیشتر در درد بود و به آخرش 

  :تر از دیرباز همه بازگشتند و فریاد زدند خسته
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  ي خودمان را نخواهد داشت خانه آسایشکجا  هیچ

که بگوید همه با سر تصدیق کردند  توانست دیگر کسی چیزي نگفت، نمی
ین و در ها بر زم ها به تخت ي هم رأیی لبخند زدند و باز به اتاق و به نشانه

ها  و تنها به دل سرانجام بیشده را  رؤیاو  آرزو هاي ها تمام تفریح خیابان
  ،خواندند

خواندند و خود را در کنسرت تصویر کردند، خود را با هنرمندي در عرش 
هاي مجلل تصویر کردند که  شهربازيدر ود را ، خنگاشتندیک جاي 

  بود آناناسباب مساوي با روزها کار  آني سوار شدن بر هر کدام از  هزینه

اره دید که زنگب رؤیادیدند و سرکارگر هم باز  رؤیارا بستند و باز  ها چشم
بلند شد به همه فهماند که زمان رهایی فرا رسیده است، سرکارگر به همه 

کرد، هیچ کدام به اشتباه  ی میها را باید دوباره بررس ي دستگاه گاه کرد همهن
ها را قطع کرده باشند، نظارت کرد و  موش نشده باشد، عیبی نداشته و برقخا

 رؤیاهایشخود بداند در حالی که در  آنکه بیبه انتها لباسی به تن کرد،  آرام
 آینهنظیم کرد و وقتی به د کروات نداشته را بر پیراهن نپوشیده تغرق بو

پلیورش افتاد، هایش سر خورد و بر روي  بر گونه آرامنگریست قطره اشکی 
بارانی بلند را به تن کرد و کاله را بر صورتش کشید، دوست داشت تا 
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کرد  خواست سوار اتوبوس شود و مدام احساس می چشمانش را بپوشاند، می
تا باران بیاید و با مدد از ت، پس خواست چشمانش در حال بارانی شدن اس

بود و هوا  آمدهاي اشک بریزد، اما باران بند  ها چند قطره باریدن بر گونه
را  گردن شالسردتر از صبح بود، باز هم شاد شد و کاله را تا روي چشمان و 

بر  این باري دیگر اشک ریخت و  چند قطره آنگاهتا زیر چشمان باال برد 
ها که پشت به همه بود نشست و چشمانش را بست تا  یکی دیگر از صندلی

  .چندي دیگر در خانه و کنار زن بی دیباي حریر باشد

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ٥فصل 
  

  

مل و نقل د و کارگران یک به یک بر اتوبوس حتاریک شده بو کامالًهوا 
و بی توجه به دیگران روي یک  شدند، پدر و پسر هم سوار شدند سوار می

  صندلی دو نفره در کنار هم نشستند،

ود، از کرد، به دنبال نقش و رخسار خورشید ب پیرمرد مدام به آسمان نگاه می
او اثري بر آسمان نمانده بود، هر چه از شوکتش بود را براي دیگرانی در 

و بی  آرام ها ماهی طول روز نمایان کرده بود و سهم اینان از درازاي بودن
  جان بود که توانی براي روشن کردن زمین نداشت،
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هر چه گشت و آسمان را زیر و رو کرد چیزي در آسمان نجست و به جبر 
تر بود و از همان بدو رسیدن به  چشم بر هم گذاشت، پسرش از او بی توان

داخل اتوبوس و نشستن بر صندلی چشمانش را بسته بود، روز و شب را گم 
دید، مابقی  در طول هفته تنها یک روز خورشید را بر آسمان می کرده بود،

آمد و در حالی که ماه در  روزها با نور کم سوي ماه در آسمان به خیابان می
مشغول کار بود و ) ص(رسید، تمام روز را در کارخانه  اسمان بود به خانه می

خورشید ، جایی که هیچ اثري از نور ر زیرزمینی در خاك مدفون شده بودد
پیکر فرا گرفته  هاي غول نبود، از درختان و هوا و طبیعت نبود، دنیا را ماشین

هاي در بند به پشت ماشین و به  تنها جانهاي الجان  و سرب آهنبود و 
کردند و جان را به هر چه در برابر بود  ها سکوت می گالویزي سرب

زندگی کنند، او  ها هم که شده فروختند تا بی جان به مثال همان ماشین می
کرد، باید  دیگر تاب فکر کردن هم نداشت، باید خود را در صندلی غرق می

کرد که  بست و خیال را از جهان پیرامون دور می جوري چشمانش را می
برد، دست خود را  نیاورد، باید خو د را به خواب میهیچ از دنیا را به خاطر 

  گفت، گرفت و نجوا کنان به خود می می

 آنگاهیادي براي استراحتت نیست، باید بخوابی، باید استراحت کنی، زمان ز
گفتند، بخواب، تو را به هر آنچه دوست  کنان می اندام و اجزاي بدنش ناله
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ست، او هم ر بیدار نشو که تاب و توانی برایمان نمانده اداري بخواب و دیگ
 آنانالالهاي  داد و در حالی که به گوش فرا می آنانهاي  به تمام گفته آرام

  رفت به خواب میگوش سپرده بود بر صندلی 

ریخت،  گردنش می به روي شال آبي دهانش  دهانش باز بود، از گوشه
ي شادمانی و خوردند، جا ه بودند مدام تکان میچشمانش در حالی که بست

هاي سرکارگر خالی بود تا به او چیزي بگوید، دستش بیندازد و  سر مستی
  ،ي براي خاص و عام کارگران کندا ش را مضحکها دهان ریخته آب

گردن و کاله خود فرو رفته  اما امروز او هم دل و دماغی نداشت و در شال
  چشمانش را بسته بود،

پدر هم چشمانش را بسته بود، مشخص بود که خواب نیست، تنها چشمانش 
در نشان دادن به عموم که خواب است تالش بسیار را بسته است، اما 

ي صحبت کردن با دیگران را نداشت، شاید  کرد، شاید حوصله می
  اش را در طول روز از دست داده بود و شاید، انرژي

بود و در ذهن به هر چه بود خود را به خواب زده و چشمان را بسته 
  کرد، روزگاران پیش رو فکر می
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  کامل شدنش، به قیمت سیمان و آجر و دیگر مصالح به خانه و به

انداخت،  اي به ابروانش می شد هر وقت که خشمگین بود گره میخشمگین 
حتی وقتی که خود را به خواب زده بود، حال هم اخم در هم کرده بود و 
چشمانش را به سختی به هم فشرده بود، باز هم جاي سرکارگر و صندلی در 

ان آید و به پیرمرد از اخمان و چشم برابر دیگر کارگران خالی تا به صدا در
شرده در خواب بگوید و در برابر همگان نشان دهد که او خود را به خواب ف

  زده است،

نشد تا به  آناما حال که سرکارگر خود را به خواب زده بود چرا کسی بر 
دیگران نشان دهد که او خواب نیست و خود را به خواب زده، کسی توان 

از سرکارگر  بی صدا کارگرانچنین بازي را نداشت، شاید در این برهوت 
رد، اما حال را به شوخی و خنده وادا آناند و خواستند تا توانش را بازیاب می

  نشد تا جاي او را پر کند آنجاي مانده بود کسی بر که او بی حال به 

ي دیدن شهر را نداشت، همه  گذشت، کسی حوصله اتوبوس از دل شهر می
برابرشان چشم دوخته سطح نورانی در  ها را بسته بودند و دیگران به چشم

  ...ها و  ها، به حماقت ها، به عشق ها، به گذشته بودند، به خاطره
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گاه تکاپو بود، مردمان  آني دیدن شهر را نداشت که در  اما کسی حوصله
گذشتند و به  رفتند، عجله داشتند، از کنار هم می می سو آنن سو و ه ایب

  شدند، سرعت از نزدیک هم دور می

و بدنش براي پسر در حالی که بعد از کلی جنجال با خود و الالي اندام 
اتوبوس  ي نتوانست که بخوابد و چشمانش را باز کرد، به شیشه خوابیدن

شد،  چشم دوخت، شیشه را بخار گرفته بود و چیزي از بیرون دیده نمی
شد، دستانش سرد بود  می حال بیحالت تهوع داشت، بدنش گاه کرخت و 

کرد،  هایش هم ذوق ذوق می توان ایستادن نداشت، شقیقه حالی بیه از و گا
با دست قدري بخار شیشه را پاك کرد و بعد کالهش را باال برد تا 

ي اتوبوس که بسیار  شقیقه را بر روي شیشه آنگاهاش بیرون بماند،  شقیقه
  سرد بود گذاشت و به بیرون چشم دوخت

اندامش رسید، دست و پایش یخ  ماماش رسوخ کرد و به ت سرما از شقیقه
اش را به سرما سپرد تا عالجش کند، سرما درد را کاهش  کرد، درد شقیقه

فشرد، چشمانش باز بود و بیرون را نگاه  داد او بیشتر سرش را به شیشه می می
به گرفتند،  کرد، عابران پیاده در جست و خیز بودند، از هم سبقت می می

کردند و در فضاي  بیدند، اعالنات را مطالعه میچس ها می هاي مغازه شیشه
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به هاي حائل میانش  از میان شیشه خوردند، او هم ساخته برایشان غوطه می
  ها چشم دوخت، لباس دید، ها و ویترین مغازه

هاي گوناگون،  هاي زنانه مجلسی، به رنگ ، لباسهاي فراخ و زیبا لباس
به  وخت، بعدد آنانهاي عروسی را دید، چشمانش را به یک یک  لباس

هاي مملو از  هاي بسیار دید، ویترین ها جواهر دید، طال پشت ویترین
  جواهرات

هاي در حرکت،  اتومبیل همدر کنار  آنانروها، ازدحام  سیل آدمیان در پیاده
آموزان، همه را در  ویان و دانشحمل کارگران، معلمان، دانشجهاي  ساتوبو

و آدمیان را به خود  آمدویترین به پیش دید و  جواهرفروشیي  ویترین مغازه
هیچ باقی نگذاشت،  آنانبلعید، همه را به اندرون دهان خود فرو برد و از 

یترین همه به داخل ویترین فرو رفتند و به شکل جواهراتی برون آمدند، بر و
  ها را پر کردند نقش بستند و در چشم بر هم زدنی ویترین

ر روي شیشه تکان اش بیشتر شد، چشمانش را بست و سرش را ب درد شقیقه
مدام جایش را عوض کرد، به دنبال سرماي بیشتر بود بر  داد، فشار داد و

تر سرش را گذاشته بود دیگر سرمایی وجود  روي شیشه جایی که کمی قبل
اش آنجا را نیز گرم کرده بود، پس سر را مدام  و گرماي پیشانینداشت 
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اش  شقیقه ،اي را بجوید و بعد از پیدا کردن داد تا جاي سرماي تازه تکان می
  داد را بر سرماي تازه جسته فشار می

اي ایستاد و جمعی را  بار به گوشه از شهر عبور کرد، در میان راه هراتوبوس 
ي شهر رسید و  حاشیه به بیابانی درقدر به پیش رفت تا  آناز خود برون داد، 

توقف کرد، پسر با اشارت دست به پدرش فهماند که زمان پیاده شدن  آنگاه
  شان رسیده بودند به محل زندگی ها آندقیقه بود و  7:15است، ساعت 

کردند از  گردن و کاله را بر سر و صورتشان مرتب می در حالی که شال
هایی به  شدند، دور و اطراف را بیابان فرا گرفته بود، خانهاتوبوس پیاده 

هاي  هاي یک شکل و آپارتمان خورد، یک سري خانه ندرت به چشم می
فاصله داشت، اما از این فاصله دیده  آناني  یک دست انبوه که کمی با محله

هاي کم و زیاد از هم در حال  هاي کوچکی که با فاصله شد و خانه می
ساز براي  هاي نیمه ساز و یا ساخته شده بودند، یکی از این خانه هساخت و نیم

  او و پدرش بود

پدرش مردي که از سالیان پیش از همان کودکی مدام کار کرده بود حال 
و  آوردي شهر به دست  در این سن و سال موفق شده بود تا زمینی در حاشیه

  اي را در این زمین مالک شده بنا کند در طول این چند سال خانه
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ي باال  پدر و مادر و طبقه آني اول از  اي که بنا بود دو طبقه باشد، طبقه خانه
اش از خودشان بود و تنها  پسرك، مخارج ساختن این خانه که نقشه آناز 

رند تا را بسپا آني ساخت به مهندسی  مجبور شده بودند براي اجازه
  د بسیار ساده و بی آالیش بودامضایش را پاي اوراق بگذار

مشترك و یک  ک اتاق خواب، یک دستشویی و حمامیک حال کوچک ی
ي باال  طبقه همین نقشه قرار بود در دقیقاًود، آشپزخانه که به حال مشرف ب

توانسته  آنانیار باال بود و مخارج ساختن هر دو طبقه بس نیز اعمال شود، اما
ي  هم نه به صورت کامل، طبقه آني اول را بسازند،  ند حال تنها طبقهبود

ي زیرین، فاقد لوازم ضروري  فوقانی تنها اسکلت اولیه داشت و طبقه
پوش و بسیاري از ملزومات  حمام، سفیدکاري ساختمان، کف دستشویی و

نیاز نداشتند  بود، دیگر آنانخود  آندیگر بود، تنها چهاردیواري بود که از 
به دیگرانی بدهی  ها ساختماني  به واسطه این باراي بدهند، اما  اجاره خانه

ي  اي بپردازند و در دل شادمانه به داشتن خانه اجاره آنانداشتند تا هر ماه به 
  خود ببالند،

ها را عوض کردند و بر زمینی نشستند که کفش  وقتی وارد خانه شدند، لباس
تدارك ندیده بودند و بنا بود  آنبراي  پوشی کفبود هیچ را سیمان پوشانده 
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پوش هم فکري  بعد از سر و سامان دادن به حمام براي کف آیندههاي  در ماه
ترین بخش  بنشینند، مهم آنبکنند، در عوض فرشی به زمین انداخته تا بر 

 آوردهاین شانس را  ها آنبود و  آنانخود  آنماجرا این بود که این خانه از 
  تا صاحب خانه شوند، بودند

را  آنان که سرویسش سیاري تا شهر داشتند، کاري جستندبا اینکه مسافت ب
 ها اینو  اي الزحمه حقهم بی پرداختن  آند کر تا خانه و کار مشایعت می

 آنتوانست در این شهر به  بود که هر کسی نمی آنانهمه از شانس خوش 
  دست یابد

غذاي تدارك دیده را به رویشان ن کرد و اي در برابرشان په زن سفره
قرمز رنگی  آبریخت،  کرد و در کاسه می ها را تلیت می گشود، پیرمرد نان

متشکل شده بود و سبک  مرغ تخمزمینی و  چون پیاز سیب جاتی صیفیکه از 
و لقمه کردن غذا در میان نان بود،  آبخوردنش همان ادغام نان در میان 

ي اول را فرو نداده بود که  اي گرفت و به دهان برد هنوز لقمه پیرمرد، لقمه
  :رو به همسرش گفت

کنی که تا این حد  خیلی خوشمزه شده است، تو با این مواد غذایی چه می
  شوند می همتا بیلذیذ و 
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رساند  مسرش میهمسرش در حالی که مخلفات غذا را به کنار دستان ه
  :گفت

  :نوش جانت باشد و بعد رو به پسرش گفت

  خوري عزیزم تو چرا چیزي نمی

قرمز رنگ  آبپسرك در حالی که داشت با قاشق در دستش بر کاسه و 
بعد شروع به خوردن کرد  آمدکشید یکه خورد و به خود  نقش و نگاري می

  :و بالفاصله با بردن اولین لقمه به دهان گفت

  نظیر شده است مثل همیشهمادر بی 

کرد، میزان  ها فکر می ها به هزینه پیرمرد مدام در ذهن در حال خوردن لقمه
کن  گرم آبي تجهیزات حمام از جمله  اقساط قابل پرداخت، هزینهو بدهی 

ي حساب و  آمیزي، همه خانه، سفیدکاري دیوارها، رنگ پوش کف، ...و 
خود و پسرش را در خرج و  کرد و حقوق ها را در ذهن مرور می کتاب

تا به زمان مشخصی براي کامل کردن خانه  کرد میاقساط ضرب و تقسیم 
ي فوقانی دست یابد، کالفه شده بود  ها براي طبقه به هزینه آنبرسد و بعد از 

  و توان حساب و کتاب نداشت
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  :صورتش سرخ شده بود که همسرش لیوان آبی به دستش داد و گفت

  چیزي شده؟

  :زد گفت در حالی که لبخند میپیرمرد 

را  آنکردم که اگر بشود این ماه  نه داشتم به خرید آبگرمکن فکر می
  بخریم،

  :زن با شادمانی گفت

  اگر چنین کنیم عالی خواهد شد آري

جوید با فشار بیشتر به  را می آناي در دهانش بود و  پسر در حالی که لقمه
  :کرد ادامه داد و مدام با خود تکرار آنجویدن 

ي باال را  ما این ماه نه تنها آبگرمکن که طبقه آريخواهیم توانست،  حتماً
  هم خواهیم ساخت

و رو  آمدکرد که ناگاه به سخن  عصبانی و قرمزگون مدام زیر لب تکرار می
  :به پدر و مادر گفت
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اید، چگونه هم اقساط را پرداخت کنیم، هم خرج خانه  به اقساط فکر کرده
لباس و مایحتاج دیگر زندگی را بگیریم و هم خانه را تکمیل را بدهیم، هم 

  کنیم

  :فرو داده بود صدایش را صاف کرد و گفت کامالًلقمه را پدر در حالی که 

ایم،  توانیم، خاطرت نیست چگونه این خانه را تا به اینجا رسانده البته که می
  آمداز پس این کار هم بر خواهیم 

کرد  خورد زیر لب مدام زمزمه می را میپسرك در حالی که خون خونش 
خواست از  خواست به پدرش حمله کند و می خواست فریاد بزند، می می

  ها بگوید تمام این سال

ي رفاهی نداشت، ساختن  اي که هیچ وسیله ساز، زندگی در خانه ي نیمه خانه
شود بعد از گذشت دو سال در چنین حال  ه تکمیل میاي که در چند ما خانه

  ، بدون حمام،بود هواییو 

خواست  ، میها آنها به دور از دنیاي واقع  دورتر از واقع در دوردست رؤیاي
هاي پیشتر افتاد، آنجایی که برادر مادرش  بر سر او فریاد بزند که یاد خاطره

  :رو در روي پدر گفته بود
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  سازي، کنی خانه می تو که توان ساختن خانه نداري بیجا می

رو ، یاد زمینشیاد پدرش افتاده بود، یاد شکستنش، یاد نگاه دوخته بر 
زد، یاد مقصر خوانده شدنش و  هایش، یاد چند ماهی که حرف نمی گرفتن

از خود شرم کرد تا چیزي به زبان براند، اما دیگر توان ماندن نداشت، 
ا دهد، گوش فر آنان رؤیاهايبنشیند و به  ها آنتوانست باز هم به کنار  نمی

  برخاستتشکر کرد و از سر سفره 

فرزند همه چیز را خوانده بود، همه چیز را شنیده  آرامهاي  پیرمرد از زمزمه
گفت و او  ، هیچ کس به او چیزي نمیگوید میدانست که او چه  بود، می

د، شنی هاي همسرش را می شنید، تمام صحبت می آنانهمه چیز را از 
 آنانهاي  آورند، تمام رنج ویند و به زبان نمیگ میدانست در دل به او چه  می

نداشت که  آنانرا خودش هم کشیده بود و هم دردشان بود، نیاز به گفتن 
  کرد خود روزانه هزار بار همه را دوره می

هر روز و هر بار در دل کارخانه در بین کار کردن، در اتوبوس رفت و 
طیالت، همیشه و همیشه ي شام در تع برگشت در میان خواب به سر سفره

  کرد، این چه کاري بود که کردي؟ خواند و تکرار می همه را به دل می

  اي بسازي؟ چرا خواستی تا خانه
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 سازي خانهاي براي ساختن خانه ندارد چرا باید دست به  کسی که اندوخته
  بزند؟

وند، حمام درست نداشته زن و فرزندت در این مخمصه دچار شخواستی  می
ی را هر روز نظاره کنند و سیمانی بخوابند، دیوارهاي سیمان ر زمینباشند، ب

اي براي زندگی کردن هم بی دریغ  چند سال حتی از داشتن سرپناه ساده
  بمانند،

را صاحب خانه کنم،  آنانکه ام این بود  زد، اما من خواسته به خود نهیب می
نداشتن کرایه را نلرزاند، براي  آنانتا دیگر کسی تن و بدن  خواستم می

اسبابشان را به خیابان نریزد، هر سال از تمدید اجاره منزل به خود نلرزند که 
را بیرون کند، شاید اقوام خود را به جاي  آنانبخواهد  خانه صاحبشاید 

  ...بیاورد، شاید اجاره را بیشتر کند، شاید  آنان

دسترنجشان را براي خود و دنیاي خود ذخیره کنند، هر  آنانخواستم تا  می
را صاحب سرپناه  آنانخواستم  خوارگان نریزند، می را به دهان مفت آنماه 

  کنم که مدیون دیگري نمانند،

 پناه بیام،  بر زیر هیبت این غول چند سر در مانده ،توانم اما نتوانستم، نمی
تمام روزهایتان مرا سرزنش  دانم هر روز و هر شب در میان ام، می شده
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ش ن زندگی بی رفاه که مگر سر و جمعکنید از این خبط و خطا، از ای می
  را در این روزگار سپري کنیم آنچند سال است که درازایی از 

مانست و  اش به خون می غذا را تمام کرده بود و نفسش گرفته بود قرمزي
دراز شد به سقف  آنتوان بیشتري نداشت، متکایی از همسر خواست و بر 
اي  نده شده بود، خانهچشم دوخت، کریح و بدشمایل بود، با سیمان پوشا

  وح به رنگ سیمانسرد و بی ر

  گفتبه یاد همسرش افتاد به او نگاه کرد و با خود 

، به زیبایی دستانت، رؤیاهایمانساختم به زیبایی تمام  یاي م باید برایت خانه
زیبایی زمانی که برایم گذاشتی، به طول عمرم و هایت، به  به زیبایی نگاه

عمرت که در کنار هم گذشت، به زیبایی بودنمان، به رنگ عشق میانمان، 
  اش شد، هر چه در توانم بود، ها همه اما این رنگ بی روح سیمان

چشمانش را بست و باز نکرد باز به یاد اتوبوس افتاد باز خودش را در همان 
ارخانه تصویر کرد، در ساعات کار در میان اتوبوس و میان همان ک

استراحت کوتاهشان در بین غذا خوردنش در میان دیگر کارگران و باز 
ان زندانبان ماه باید خود را به دستخودش را به زندانی تصویر کرد که چند 

  اش بخرد کنی براي خانه بسپرد تا آبگرم
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روي گازي که از  اي که هیچ کمد و کابینتی نداشت بر پسرك در آشپزخانه
یستاده بود، بر روي قابلمه آورد ا کشید و تا خانه می کپسولی که بر شانه می

کرد و ذرات کوچک  نگاه می آبگذاشته بود تا گرم شود، به  آبظرفی 
شدند و  جدا می آب، از کردند میدید که به آسمان پرواز  حباب را می

  آمدند آزادانه به پرواز در می

 آبحمام برد و در ظرفی پالستیکی خالی کرد مقداري  داغ را به آبظرف 
شست، خود را به حمام نهاي کف  ریخت و به روي سیمان آنسرد هم بر 

را بر خود ریخت، هنوز  آباي از  مچاله شد و کاسه کشید در هم آغوش
فهمید که هنوز زنده است،  کرد، از ذوق ذوقشان می هایش درد می شقیقه

فهمید که  درد به او فهمانده بود که زندگی چیست و هر بار با درد بیشتر می
به خود لرزید  اندش بر تنو م آبریخت و از ریختن  آبزنده است، باز 

کشید، شامپو  سرش صابون میلرزید و در سرماي مانده بر جانش به  می
  کرد زد و در کف خود را غرق می می

هایش که  دارش، به یاد نگاه هاي دنباله به یاد دستان دختر افتاد، به یاد نگاه
روزهاي بیشمار که با یکدیگر  آنانداخت، به یاد  به جانش می آتش

هاي بسیار از فریاد  در کنار هم بودن، از بازيو گذراندند، از کودکی 
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ها، از  ها، از قد کشیدن ها، از هدیه دادن کشیدن، از دعوا و از دنبال هم کردن
ي دنیایی که با هم ساختند و با هم بزرگ شدند و از دلی که به هم  همه

پایش را  لرزید، دست و پیوند خورد و با هم یکی شد، به یاد او بود، می
  کشید، آغوشتر کرد و خود را به  جمع

  او را تصویر کرد جاي خالی آغوششدر 

  :به گوشش گفت آرام

توانم با تو  توانم بوسه بارانت کنم، نمی توانم تو را در بر بگیرم، نمی نمی
  توانم به تو نگاه کنم، باشم، حتی نمی

  :دختر در آغوشش کالفه گفت

ي دنیاي من هستی تو همه چیز جهان من هستی، من بی  گویی تو همه چه می
  خواهم تو جهان را نمی

  :لرزید گفت رك در حالی که به خود میپس

ادرم گرفتار کنم، دوست ندارم تن زیبایت را خواهم تو را به سرنوشت م نمی
  خواهم از زنده بودنت پشیمان شوي میان چنین حمامی بشویی، نمی
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  :تر کرد و گفت دخترك در میان آغوشش خود را کوچک و کوچک

هر جا که تو باشی جهان نیز اهم بود، خو آرامتو گرم و  آغوشاما من در 
  همان جا است عیناً

  :ریخت گفت پسر فریاد زنان در حالی که اشک می

توانم گرم کنم، منی که از  ، منی که خود را نمیتراود میچه گرمایی از من 
  ...لرزم، منی که در این  سرما به خود می

  :بوسه بر چشمانش زد و گفت آرامدخترك 

  هم بمانیم و با هم باشیم آغوشتوانیم در  می ،توانیم نگران نباش ما می

خورد، آبی به روي خود ریخت  هایش به هم می پسرك در حالی که دندان
  :و گفت

  هم به خیال من زندگی کنیم، آغوشتوانیم در  توانیم، می می آري

چشمانم را ببندم و در  توانم تصور کنم، می رؤیادر  توانم هر روز تو را یم
ي ظهر و حتی در خواب شبانه با تو روزگار  اتوبوس سر کار به میان وعده

بگذرانم، اما به دنیاي واقع هیچ جاي براي زیستن ما نیست، سوگند به 
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که باز هم بر پیمانم ي سرکشت که دیگر در برابرت نخواهم بود ها نگاه
و تو را به اعماق قلبم نگاه  مدآات نخواهم  به زندگی گاه هیچخواهم ماند، 
  خواهم داشت

بپوشی، چگونه  مان عروسیدیبایی بجویم که به به دنیاي واقع چگونه برایت 
  شکم میهمانان را از غذا پر کنم، چگونه جواهر به دستانت بنشانم و چگونه

ا آسوده باشی، چگونه برایت غذ آناي برایت فراهم کنم که در  چگونه خانه
  ...گونه لباسی تنت را بپوشاند و چگونهفراهم کنم، چ

ایم، ما محکوم به زندگی در  مانده رؤیاي من در خیال و در  ي تو همه همه
اند دور شدن از دنیاي  ساختهایم، هر چه برایمان در این دنیا  شده رؤیا

و خیال را به ما  رؤیاي  اند و تحفه ان است، جهان واقع را خود برداشتهواقعم
  اند ارزانی داده

ا بفروشند در دیاري دوردست را به مدر دنیایی  رؤیايشدند تا  آنبر  بار یک
جهان، جماعتی را مسخ کردند و به دنبال خود بردند تا دل از  دورتر از این

  این جهان بشوییم،
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 رؤیاهابرایمان ساختند که دنیاي حقیقی در میان این  رؤیاهاباري آمدند و 
ما در بیاورند خود به  چنگال ازبه ما فروخته شد تا جهان را  رؤیااست، این 

اند تا به دنیاي  مجاز انگاشته آمدهیم، حال بمان رؤیاقع زنده باشند و ما به وا
از ما مسخ شدگان خواهند خواست و من مسخ  آنانمجازشان زندگی کنیم، 

  جویم و مجاز تو را می رؤیا ،در همینم

ریخته بر وجودش  آباشته بود با ي او گذ انهدخترك در حالی که سر بر ش
  خاکستر و محو شد،

قدر ریخت تا دیگر هیچ از  ریخت آن آبریخت و دوباره  آبپسرك باز 
را همین  ساز نیمهبرایش باقی نباشد، دنیاي واقع را ببیند، همین حمام  رؤیا
ها را، همین سیمان مانده در  گرم شده در آشپزخانه به کپسول بر دوش آب

را، همین دوازده ساعت کار مداوم را، همین ماندن در  آنخاك و نشسته بر 
شب، فروختن روز به بهاي زنده ماندن را، همین بردگی که نهایتش تحفه 

  زنده ماندن است

یی گذاشته بودند به اي که در روشویی دستشو و به آینه برخاستاز جایش 
ش، به کف مانده بر صورتش، حوله را ا خود نگریست، به چشمان سرخ شده

دختر را  آینهدر  آنگاهو کف را از بدنش پاك کرد به دور خود پیچید 
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هایش فشرد و محکم تکان  هر صحن حمام دید، حوله را به شقیقدوباره د
  داد، فریاد کشید

  خواهم هر چه حقیقت است را دریابم خواهم دنیاي واقع را ببینم، می می

و یک راست به همان اتاق رفت، رفت تا در پتو خود را  آمداز حمام بیرون 
بپیچد و تمام شب در میان خواب هم به این فکر کند که تا چند سال دیگر 

سال بعد خواهد ي باال را کامل کند، چند  ي طبقه خواهد توانست خانه
وازم خانه تدارك ببیند، جواهرات بجوید و سی بخرد، لتوانست، دیباي عرو

را در بیاورد و به  ها ایني  ا بر آید، رفت تا حساب همهه تمام هزینه از پس
آخرش بداند چند سال دیگر موفق به ازدواج با دختر در خیالش خواهد شد، 

تواند دختري  می آیاروز  آندختر چند ساله است و تا  حدوداً، سال آن
  زنده بماند آنتواند باردار شود، یا فراتر از  می آنازدواج نکند، یا فراتر از 

ي دنیاي واقعش را حساب کند و زین پس به دنیا واقع زنده  رفت تا همه
  .بماند

  



  

  

  

  

  ٦فصل 
  

  

 آنز اه پس ااي گذشته بود، شاید یک م روز بود یا هفته آنفردا صبح 
  احتمال داشت که سالی گذشته باشد، شب، آناتفاقات و 

گذشتند و با هم تفاوت چندانی نداشتند، همان  روزها از پس همدیگر می
ها،  اتوبوس و همان رفت و آمدها، همان ساعت شروع کار و همان دوربین

زیر نظر داشتن کارخانه و کارگران، همان ي کوچک براي  همان دکه
ي همیشگی و همان باربرها، همان ناهار و همان صداي کوفته شدن  صبحانه
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ها و باز همان اتوبوس و همان راه بازگشت از دل  در کارخانه و همان نظارت
  ها و زندگی در همان بیغوله نشینان حاشیهشهر تا 

کرد، اما  خاطرات دور میگذشت و شمار روز و شب را از  یهمه چیز م
ها را  شناختند، گذشت روز و شب جماعتی هم بودند که تاریخ را می

ها توجه  دالیل بسیار داشتند تا به گذشت روز و شب ها آنشمردند،  می
رسید، زمان عقد قرارداد و تحویل کاالها  هایشان فرا می کنند، موعد چک

تولد  ود، روز تولد دخترم، روزاي جدا در میان ب ز برنامهشد و براي هر رو می
ها، اولین روز  یی، اولین خاطره از قرار گذاشتنهمسر و فرزندانم، روز آشنا

دن فرزند اولم و بیرون رفتن و با هم بودن، تاریخ اولین روز دندان در آور
  روزهاي بیشمار دیگر که در انتظارشان بود

شمردند، آفتاب  را میپدر و پسر هر روز را زیر نظر داشتند و تقویم روزها 
نمایاند، بعضی  کرد، هر روز بر رخسارشان چهره می طلوع می آنانبراي 

آمدند و برخی روزها تا ظهر در خانه بودند،  روزها صبح زود به کارخانه می
به کار و  توجه بیشد که  رفتند و بارها می باید به سر قراري می اوقات بعضی

  کردند، بار روزها سفر می
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نماهاي با شکوهی صحنش را پر کرده بود،  و آبکه استخرها  امارتیاز دل 
هایی از جنس حریر پوشانده  هاي سرتاسري بزرگ و عظیم با پرده پنجره

از اند،  تالش کرده آنشده و فضاي سبزي که باغبانان روزها براي تدارك 
، از و میزهاي فراخ پر شده بود  هاي با شکوه که با سایبان و صندلی دل ایوان

ابریشم صحنش را پوشانده بود،  تهاي دست باف که فرش امارتیدل 
ساز و باستانی، تابلوهاي  ها مملو از ظروف دست ها، بوفه ها، عتیقه مجسمه

چند ده اتاق مملو از کمدهاي پر هاي سلطنتی و فراخ،  ، مبلهمتا بیاصیل و 
ی هاي دستشوی ها، سرویس از لباس و کفش و زیورآالت، آشپزخانه

ها،  ها، شمعدان ها، گلدان عطرآگین و راهروهایی مزین شده به کنسول
هایی  اي سلطنتی از جنس چوب گردو با دسته هاي مختلف و پله سرویس

کاري شده و مردان و زنانی که به دنیاي پیرامون خود  طراحی و کنده
شوند، سرخوشانه  کنند، زمان براي زیستن دارند، شاد می نگرند، فکر می می

از همه چیز اند و براي زندگی و لذاتش  روند، از زندگی لذت برده بیرون می
  اند دنیا گذشته

که چند اتومبیل آخرین مدل صحنش را پوشانده است  امارتیاز دل حیاط 
هایش را با  خواهد رنگ لباس رود و حال می ها می اتومبیل پسري به نزد
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کند، به دل لعنت اتومبیل منتخب براي بیرون شدن از خانه هماهنگ 
  کند، می شکوائیههاي مختلف  ها با رنگ فرستد و از کمبود ماشین می

مگر چند اتومبیل در این حیاط وجود دارد، مگر چه حق انتخابی در برابر من 
 آنوجود دارد، باید بین این چهار اتومبیل یکی را به قرعه بکشم، کاش پدر 

اتومبیل به کت و شلوار کرم من  آناي رنگ را نبرده بود،  تومبیل قهوها
ساخت، اما حال باید به یکی از همینان  تري می آمد و طرح قشنگ بیشتر می

اید به خریدن اتومبیل کرم رنگی فکر کنم، در این کلکسیون قانع باشم، ب
کوچک جاي این رنگ خالی است، بعد از غر و لندي که با خود کرد به 

را  آن میلی بیرنگ بود رفت و با بلند باالیش که مشکی سوي اتومبیل 
رفت، امروز حوصله رفتن به کارخانه را نداشت،  روشن کرد، باید بیرون می

 تا خود را به آنجا برساند به کارخانه برود حتماًاما پدرش به او سپرده بود تا 
  فکري کند، تا براي قراردادهاي تازه با او هم

ستان دخترش قرار مالقات فرستاد، امروز با یکی از دو به خود لعن می
هاي مهم شهر ناهار بخورند  داشت، به او قول داده بود تا در یکی از رستوران

  و بیشتر با هم زمان بگذرانند،
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خواهد من نزدیکش باشم و با  دارد، هر روز می چرا دست از سر من بر نمی
 تا از من توقع دارد تا ازدواج کنم آناو به مسائل رسیدگی کنم و بعد از 

  اي بیاورم و این نام خانوادگی را ادامه دهم، بچه

کاش پسر دیگري داشت تا این حد به من وابسته نباشد، کاش مرا تا این حد 
  کرد به کارهاي کارخانه نزدیک نمی

دیگر هیچ از این اموال براي من نبود، اما نه اگر فرزند ذکور دیگري داشت 
از  گونه این، نباید کارخانه بدانم ي این توانستم خود را رهبر آینده دیگر نمی

  کارخانه سهم من از دنیا است، آنارخانه عبور کنم، کنار مسائل ک

توانم با زنان وقت بگذرانم، کی  توانم جوانی کنم، کی می اما کی می
خودم را  آل ایدهتوانم همسر  توانم به تفریحات و سفرهایم برسم، کی می می

  انتخاب کنم؟

خود را به قرار رستوران  آیادانست چه کند،  گذشته بود، نمی 12ساعت از 
به کارخانه برود یا اول کارخانه برود و بعد خود را به  آنبرساند و بعد از 
  رستوران برساند،
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و این از آنجا خارج شوم  4توانم زودتر از ساعت  اگر به کارخانه بروم نمی
قرار مالقات خواهد شد، اما این قرار به خودي خود باعث از بین رفتن این 

مالکان این  ترین بزرگکه همتاي دیگر قرارهایم نیست، او دختر یکی از 
ي کارها استفاده برد، نباید  توان در همه شهر است، مردي که از نفوذش می

  ها از دست بدهم، او را به این سادگی

خودش تالش  دانست او دختر کیست کاش به پدر از او گفته بودم، اگر می
ها، امان از  کرد تا قرارهاي بیشتري با هم داشته باشیم، امان از این شب می

دیشبی که باعث شد من تا این وقت صبح بخوابم، اگر زودتر بیدار شده 
  گذراندم، اوقات نمی آنانموقع شب با  آنبودم، اگر تا 

  حال و روز دیده باشد چه؟ آناگر کسی مرا در 

  گرفته باشند چه؟اگر عکسی از من 

نه آنجا براي اشخاص خاص است و هر بی سر و پایی به آنجا راه داده 
، کند میشود تا هر کاري که خواست بکند، همین گزینش به ما کمک  نمی

  شدیم اگر قرار بود همه با هم در یکجا باشیم که بیچاره می
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ان از من باري که یکی از این آنهاي بی سر و پا براي چیست،  بودن این آدم
ام کرد، چند بار  عکسی گرفته بود تا سر حد مرگ مرا ترساند، چند بار تلکه

افتند و  مثل زالو هستند، می ها اینالسکوت دهم،  مجبور شدم تا به او حق
خون مفت به دست مکند و حاضر نیستند به هیچ قیمتی از  ما را می  خون
  بگذرند آمده

 گونه همین، جنسیت ندارند، از دختر تا پسرشان هم اند گونه همینشان  همه
هاي ناپاکی  باشند، بیشترشان از خون گونه ایناست، شاید از طریق خونی 

ي ها خاندان آني  تند، حقا از ریشههاي پست جامعه هس برآمده و از خاندان
  آمدپست چنین موجوداتی هم برخواهد 

تا چه حد زیبا و با  قار استتا چه حد شکیل و با و وقار این دختر را بسنج
خواهند در برابرش به سجود در آیند و  رود، همه می غرور راه می

  را بپرستند، اما این دختران بی خانواده و نانجیب چه؟ اش همتایی بی

کشند، براي  تا چه حد هرزه و پست هستند، خود را به خاك و خون می
 آناند، از بودن با وجودنو نا چیز بیآمیختن با ما حاضرند هر کار بکنند، 

  در دنیا چیست، آناندانم دلیل بودن  نمی شوم، بیزار می

  مرتفع کنند؟تا دنیاي ما را  آمدهشاید 
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  تا ما هر سازي زدیم برقصند؟ آمدهشاید 

دنیا  اند، کردن مشکالت ما به جهان آمدهبراي مرتفع  آنانهر چه باشد 
تا بر  آمدهتا به سرور خود خدمت کنند، حیوان  آمدهاست، همه  گونه همین

انسان واالتر است، این  اش در برابر تر وظیفه ت کند و انسان پستانسان خدم
ما  آني دنیا از  اند، همه نظم غالب جهان است و اصیالن دنیا را فتح کرده

  کنند، هاي پست که به ما خدمت می است، باید به خود ببالند این انسان

شعورند،  بیو  عقل بیو  خرد بینبودند، اینان  کاش ايیر مام این تفاساما با ت
هایشان باز براي بقاي نسل و ازدیاد خون و  دانی حال با تمام ندانی و بی

زنند تا بیشتر  جهند، به هر ریسمان چنگ می خاندانشان به زمین و آسمان می
طشان نیست و د، هیچ در بسانجهان را پر کن ارزششان بیي  از تخم و ترکه

 درخواهند  میاي پس دهند و  خواهند بچه آورند، هر روز می باز بچه می
  جهان تکثیر شوند

دنیا به  ،هاي جهان شاید به خیال خامشان با ازدیاد و به دست آوردن اکثریت
هاي در اقلیت و  همین خاندان آنفهمند که دنیا از  بگردد، اما نمی آنانکام 

  اند خدمت کنند و همه خدمتکاران آنان آنانتا براي  آمدهاصیل است، همه 
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و پیپی بر دهان در حالی که پیرمرد به صندلی بزرگش تکیه کرده بود 
کرد، دوست نداشت کسی او را معطل کند،  داشت، مدام به ساعتش نگاه می

داد تا با خاطی تماس  ازه نمیرش به او اجشد و غرو از بدقولی کالفه می
  بگیرد،

صداي درب اتاقش بلند شد، زنی داخل شد و استکان قهوه را بر روي میز 
در برابر پیرمرد گذاشت، پیرمرد نفسش را حبس کرده بود و از دماغ و دهان 

بود، تنفس هوایی که در  منزجرکنندهداد، برایش  هوا را به داخل فرو نمی
  داشتند، ها گام بر می رعیت آن

یق کشید و در حالی که زن بیرون بعد از دور شدن زن چند نفس عم
ي اتاقش را باز کرد، چند نفس عمیق  رفت از جاي برخاست و پنجره می

  :کشید و با خود گفت

دانم چرا  دانم این موجودات چرا تا این حد پست و کثیف هستند، نمی نمی
  ، مگر حمام ندارند،کنند میدهند، مگر چه  بو می قدر این

تراشید و به ذهن  هاي بسیار می کرد و براي خود دلیل با خود مدام تکرار می
کرد تا دلیل قابل قبولی براي اینسان بد بو بودن فقرا پیدا کند، این  تکرار می

ي او بود که در رویارویی با کارگران نفسش را حبس  یکی از عادات دیرینه
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شد و باید  جبور میاه مو دهان کامی فرو نبرد، گکند و سعی کند از دماغ 
تا از این اتفاق  کرد میگفت اما در بیشتر مواقع سعی  سخن می آنانبا 

لب به سخن  آنانیچ وقت در برابر بود تا ه آنجلوگیري کند، تمام تالشش 
 آنانگشاید، مگر اعصابش خراب شده بود و یا خواسته و خواهشی از ن

آورد که اندام  ه یاد نمیرفت و ب حال همه چیز از خاطرش می آنداشت در 
هم کالم  آنانها هم که شده با  توانست ساعت دهد و می بوي بدي می آنان
  شود

را  آنرا مزه مزه کرد، از طعمش لذت نبرد و  آنو  آوردفنجان قهوه را باال 
  :گفت روي میز برگرداند، بالفاصله با فریاد کارگر را صدا زد تا وارد شد

، این جوشیده است، مگر براي همین حقوق این فنجان قهوه را عوض کن
  کنی؟ دریافت نمی

و فنجان قهوه را بیرون برد در همین حال و  آمدزن به سرعت به سمت میز 
  :هوا مرد دوباره فریاد زد

  شوي، حواست را به کارت بده، اگر جوشیده باشد اخراج می این بار
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کرد، کاري که بسیار در طول روز  آنانبعد با خود و به دل شروع به مرور 
  :شد، با خود گفت سرگرم می آنبه 

ها از  ترین وظیفه الحق که اینان مردمان ناالیق و ناکارآمدي هستند، سهل
 آنتوانند به عهده بگیرند و همواره در گل  جمله درست کردن قهوه را نمی

کرد، سپرده شود چه خواهند  آناناند، اگر وظایف بزرگی به دوش  مانده
  :اش را ستود، گفت بعد به سرعت به خود بالید و خود و طایفه

ایم، شعور بیشتري داریم و  بردهسهم  ي هوشی بیشتري که ما از بهرهحقا 
با صراحت و اطمینان اذعان کرد  آندهیم و بعد از  کارها را بهتر انجام می

رد شد و و نادان هستند، در همین حال دوباره زن کارگر وا هوش بی آنانکه 
  از او اجازه خواست

بس کرد و به او نگاه نکرد نگاهش را به میز معطوف کرده باز نفسش را ح
 آمدنبود و به جاي گذاشته شدن فنجان قهوه چشم دوخته بود، بعد از 

را قابل تحمل  آنوخت و چشم د آنر میز به کف جمع شده بر فنجان قهوه ب
ه قهوه را به دهان برد و از فرض کرد، هنوز کارگر زن خارج نشده بود ک

را بر میز گذاشت و فریاد  آنگرماي زیادش لبانش سوخت، با خشم بسیار 
  :زنان گفت
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نم دلیل زنده بودنتان را درك توا ي هیچ کاري را ندارید، نمی شما عرضه
ه در اتاق تنها ق خارج شد و پیرمرد با فنجان قهورعت از اتاکنم، زن به س

  ي اصلی کرد ا معطوف همان ایدهماند، بالفاصله فکرش ر

  کجا مانده است؟ اآلنتا 

  چرا هنوز به کارخانه نیامده؟

  ي موضوع مهمی صحبت کنیم؟ مگر به او نگفته بودم که باید درباره

  ده است؟ا تا این حد الوات و سر به هوا شچر

دنیا را در کسب پول  ي مههاش افتاد او  خود و دوران جوانیبعد به یاد 
ت و تمام جس دید، تمام شوکت و محنت را در داشتن و نداشتن پول می می

از خاندان  ها آنبا آنکه  شدن گذاشته بود، هدفش را براي ثروتمندتر
توانست از این ثروت و مکنت لذت ببرد  او می تالش بیندي بودند و مثروت

ر گذاشت و توانست در ثروت بیشت ا باز هم تمام هدف را براي داشتنام
ي خانوادگی بسیار بیفزاید، اما دریغ که فرزندي  طول این سالیان به اندوخته

را کشیدنش به  آنهمتاي خود نداشت، او پسري سر به هوا بود و دلیل 
  ستندا همسرش می



 سالح صالح صلح ١٢٨

 

حقا همه چیز در همان خون ناپاك نهفته است، درست است که او پدر  آري
ي اصیلی نبودند و همین ادغام خون  ز خانوادها آنانثروتمندي داشت اما 

پاك و ناپاك از این پسر چنین فرد ناالیقی ساخته است، اگر با زنی اصیل 
ي نام خاندان خود وصلت کرده بودم امروز صاحب  در شأن و اندازه

  ام امور را به دست بگیردتا زمام تم دم در شأن و مقام خودفرزندي بو

تواند از پس  تواند بکند، چگونه می ، چه میودن من چه خواهد کرددر نب
اداره کردن این کارخانه بر آید، اما حیف که توف سر باال است، هر کارش 

گردد، کاش در انتخاب همسر دقت کند تا این  که بکنم باز به من باز می
  خون پاك را حفظ کند و این نام خاندان را به پیش برد،

  وصلت کند چه خواهد شد؟اگر او با دختري از این انجاس 

اگر او در انتخاب همسر وارد چنین گردابی شود چه خواهد شد، این ادغام 
خواهد داد،  هاي خانوادگی ما را بر باد هاي ناپاك در هم تمام رشته خون

ما را به دوري از اصالتمان خواهد کشاند و این  ،آنیاد این خون ناپاك و ازد
  تاصالت خانوادگی به باد خواهد رف

و هم سنگ با خود داریم،  تراز همتی امروز بیشتر از هر چیز نیاز به وصل
گر براي او دختر هم ترازي را نجویم دیگر هیچ از این نام خانوادگی امروز ا
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رود هیچ   به جاي نخواهد ماند، این کارخانه و تمام ثروت که به درك می
  حتی نام و اصالتمان نیز به درك خواهد رفت

کرد و هر بار بیشتر از بار پیش عصبانی و  ار به ساعتش نگاه میپیرمرد هر ب
شد که نگاهش در دوربین به کارگري افتاد که سرش را بر  ناراحت می

به  زند، با دیدن همین کافی بود تا جرقه دستگاه گذاشته و گویی چرت می
  انبار باروتش بیفتد و منفجر شود

  :فریاد زد آنگاهخانه رساند، و خود را به ایوان مشرف بر کار آمدبیرون 

  کنی؟ بی وجود چه می

  خوابی؟ ي اقوامت است که می مگر اینجا خانه

  اي؟ مگر براي استراحت به اینجا آمده

امثال تو دهم، براي به دست آوردن پول باید و من پول صدقه ندارم تا به تو 
  زاده دهم حرام جان دهی، من در برابر جان دادن تو پول می

دانستند طرف  ي کارگران بر جاي خود خشک مانده بودند و نمی همه
به کسی پرخاش کند،  مستقیماًبود تا  آنتر از  صحبتش کیست، او زرنگ
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داد تا حساب کار دستشان بیاید و در عین  همه را مورد عنایت خود قرار می
  توانست پیامدهایی داشته باشد، حال با کسی رو در رو نشود که می

اش بود که با  ها جاي زخمی بر پیشانی کشی پیامد یکی از این عربده مثالً
روز  آنهاي دور پاره شده بود و او از  مشت یکی از کارگران در سال

رو در رو شود و باید همه را مورد خطاب قرار دهد  آناندانست که نباید با 
  آوردي خود در  تا به تحقیر همه، همه را به زیر سیطره

 آمدهاي پیرمرد به خود  د نظر که چرت زده بود هم با عربدهکارگر مور آن
و خود را جمع و جور کرد و در میان فریادهاي او به دستشویی رفت و 
چندان از افاضات فضل پیرمرد نشنید، اما او دست بردار نبود و مدام 

کرد تا به انتهاي سالن  جمالتش را با تحقیر بیشتر کارگران تکرار می
  را دید،) ص(ي پسرش معاون کارخانه  کارخانه چهره

به داخل اتاقش رفت و بر روي صندلی خود را غرق کرد،  آرامبا دیدن او 
با ابروانی در هم تنیده و پیپی بر دهان منتظر  چشمانش را در هم برده بود و

  بود تا او را مورد مواخذه قرار دهد،
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تادن در برابرش پسر وارد شد و با دیدن پدر با اداي احترام و درود فرس
خواهد برو ها و چه بسا فریادهاي او رو نایهبا ک آندانست که هر  نشست، می

  :دستی کرد و گفت ، پس پیششد

را در موقع مناسب خواهم داد، تنها همین  آنپدر برایت خبر خوشی دارم و 
  پیش رو است ها از برکت همان خبر خوش در آمدنرا بگویم که این دیر 

شد و خود را طوري تصویر کرد که چندان برایش اهمیت  آرامپیرمرد کمی 
  ندارد و یک راست سر اصل موضوع رفت

  کنیم؟ دانی ما با چه شرایطی دست و پنجه نرم می می

  ي ما چیست؟ دانی امروز شرایط کارخانه می

  دانی تمام قراردادهایمان کنسل شده است؟ می

  اي بیندیشیم، باید براي این شرایط بغرنج چاره

را  ها آنبرد و  پشتش می هاي کم سبیلرك در حالی که دست بر پس
  :ند گفتتابا می
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ام باید کاربري این کارخانه را تغییر دهی، باید  پدر چندین بار به تو گفته
  اشدم که همیشه مشتري خود را داشته بچیزي تولید کنی

  :پیرمرد فریاد زنان گفت

  اي؟  گویی؟ دیوانه شده چه می

اي این سود هنگفت را در بر خواهد داشت،  ید چه وسیلهکدام کار و تول
هایمان را از  هاي خود را دارد، اما من بیشتر ناتوانی اینکار هم سختی

  دانم تو می هاي عرضگی بی

  :پسرك با پرخاش به او گفت

  من است؟ عرضگی بیاین که جنگ در جهان کم شده است، 

تو است، شاید جنگ کمتر شده باشد، اما  عرضگی بی آري: پیرمرد گفت
ها  میدان آنهیچ بار به  جنگند، چرا باز هم در جاهاي بسیاري در جهان می

  اي طرف نشده آنانبراي اخذ قرارداد با  نرفته و

  :داد گفت در حالی که سرش را تکان می میلی بیپسرك با 
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هاي جنگی  خود و سپر در دست به میدان د شما که هر بار با کالهمثل خو
  اید رفته و قراردادهاي پر سود نوشته

  :پیرمرد فریاد زد

 وقت هیچزنی، منظورم ارتباط با وزرا است، تو  چرا خودت را به نفهمی می
بجویی باید از  آنانکنی، باید اطالعات را از  با این اقشار ارتباط برقرار نمی

یدان جنگ بروي اما خواهم تا به م استفاده کنی، من از تو نمی آنانهاي  البی
  خواهم که به روابطت سر و سامان دهی می

پسرك در حالی که عصبانی بود خودش را کنترل کرد و از گفتن رازش 
  :منصرف شد اما رو به پدر گفت

 آنگویم، راه حل ما تغییر کاربري این کارخانه است، تنها در  باز هم می
اي از  ید سالح چه گرهتوانیم به موفقیت برسیم، این تول صورت است که می

  کند مشکالت ما باز می

  :خورد گفت داد و براي پسر افسوس می پیرمرد در حالی که سر تکان می

گویم ما نیاز به ارتباط داریم، باید ارتباطاتت را تقویت کنی، همین  میبه تو 
چند روز پیش بود که یکی از وزرا به من اطمینان داد تا چند ماه دیگر 
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هاي در انبار  خواهد گرفت، جنگی که نه تنها تمام اسلحهجنگ بزرگی در 
روز که شاید نیاز به چند برابر کردن خط تولید داشته  آنلیدات تا و تو

دي چند صد توانیم با سو این چند ماه را می هاي باشیم، یعنی تمام بدبختی
این  ما این ارتباطات است و سپري کردنبرابر جبران کنیم، دواي درد 

  هاي بی سود و با ضرر ماه

فریاد بزند اما صبوري کرد و  رازش را خواست عصبانی بود و میپسرك باز 
  :گفت

هاي پر ضرر را براي من تعریف  منظورت از این چند ماه چیست، این ماه
  کن

  :پیرمرد گفت

تسویه کنم  آنانتوانیم حقوق کارگران را بدهیم، پولی ندارم تا با  یعنی نمی
  ترسم، می آنانو از شورش 

  :پسر به سرعت گفت

مرخصی بده تا در روز  آناني  را مرخص کن، براي مدتی به همه آنانخب 
  نیاز به سر کار بیایند،
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  :سفیهی به پسرش داشت گفت اندر  پیرمرد در حالی که نگاه عاقل

خط  هاي بزرگ پیش رو جنگ آناي گویم شاید نیاز باشد بر من به تو می
  را مرخص کنم ها آنگویی  تولید را چند برابر کنیم تو می

  :پسر گفت

 آنانها و اموال را براي پرداخت حقوق  توانیم یکی از ویالها، باغ خب می
  بفروشیم و این چند ماه را سپري کنیم

کمر خمیده به این پیرمرد در حالی که دیوانه شده بود از جاي بلند شد و با 
  :اد زدسو راه رفت و سپس فری آنو سو 

تنها  ها آنگاه هزینه نخواهم کرد،  هیچرا ام  احمق من از اصل سرمایه
دانم بعد از مرگ  ي من، نمی اي ببرند نه از سرمایه توانند از سود ما بهره می

  آوردهایم خواهی  من چه به سر سرمایه

  :بود گفت مستأصلپسر در حالی که 

نیرویی براي محافظت خبر  مثالًفکري بکن،  هایشان خب براي مهار شورش
  ...کن، یا براي سرکوب، یا
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نگ و ام، اما به فش اي اندیشیده چاره دانم و برایش را می ها اینپیرمرد گفت، 
  اي؟ تفنگ در کنار هم فکر کرده

پسرك در حالی که چشمانش را درشت کرده بود و ابروانش را باال 
  :انداخته بود گفت

ید این دو را از هم جدا کنیم، حتی جاي انبارها را، بودن خب باید خط تول
  این دو در کنار هم دیوانگی است

ها و  ساخت فشنگ و انبار را به یکی از باغ آالت ماشینتوانیم  پدر می
  را از هم جدا کنیم، کارکنانها منتقل کنیم و  سوله

  :گفت میلی بیپدر با 

ها هم که نیست، این کار نیاز به  فکر خوبی است، اما به همین سادگی آري
  ي رسمی دارد، باید مجوزات الزم را کسب کنیم اجازه

ه بود بهترین فرصت براي گفتن انداخت غبغبشپسر در حالی که بادي به 
  :ش را جست و با غروري مضاعف رو به پدر گفتراز

تا چندي دیگر دختر وزیر  خواهد خیلی نگران مجوزات باشی دیگر نمی
  کشور عروست خواهد شد
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ي احترام از اتاق پدر بیرون رفت تا ، با وقار و با ادابعد از گفتن این جمله
ي ناهار با دختر وزیر کشور برساند در همین حال پدر  خود را به برنامه

  کرد کرد، با خودش مرور می سو نگاه می آنزده به این سو و  بهت

  دختر وزیر کشور

  وزیر فعلی؟

  منظورش همو است؟

  گوید؟ او را می آیااو تنها یک دختر دارد، 

  شاید منظورش دختر وزیر کشور سابق است؟

اما وزیر سابق کشور که توان مجوز دادن ندارد، یعنی همان دختر وزیر 
  گوید کشور فعلی را می

بعد گوید که چند باري  با باسن بزرگ را می سفیدپوستیعنی همان دختر 
مالقات با پدرش خود را به من چسباند، همان دختري که صداي  از

  اند، شنیدهي بزرگان  اش را همه ي شهوانیفریادها
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کنند، همان دختر  نزدیکی میري که همه براي تلکه پدرش با او همان دخت
پسر مرا است، یعنی او  آوردهبه بار  آبرویی بیمست و حشري که براي پدر 

  ستي خود کرده ا هم دیوانه

  چه کرده که او را عروس ما خوانده و چه خواهد کرد اگر عروس ما شود

لت، خون پاك، شهوت، بی تنها دختر وزیر کشور، جایگاه اصاوزیر کشور، 
  بندباري، ثروت، قدرت، سیاست، همه و همه

اي که سرد شده بود را به دست گرفت و یک نفس هر  پیرمرد فنجان قهوه
  :و فریاد زد آمداش به خود  سر کشید، از تلخی باقیمانده بود را آنچه در 

  عروس ما دختر وزیر کشور

  دار معروف با دختر وزیر کشور ازدواج پسر کارخانه

  

  

  



  

  

  

  

  ٧فصل 
  

  

روبرو شد، این کارخانه  اي سابقه بیبا مشکل مالی بزرگ و ) ص(کارخانه 
خود  کارکنانسازي سه ماه است که نتوانسته حقوق  عریض و طویل اسلحه

پرداخت کند، کارخانه ورشکسته، بدون مشتري، بدون قرارداد، با را 
  انبارهایی پر از اسلحه

خش از خط تولید فشنگ و تفنگ از هم جدا شده است و کارگران این دو ب
اند  در این سه ماه موفق به دریافت حقوق نشده کدام هیچاند، اما  هم دور شده

در  حقوقواریز برند، هر بار صحبت از  و همه در شرایط اسفباري به سر می
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کدام از  شود و هیچ اي شنیده می ي تازه ها است، هر بار وعده همین نزدیکی
  اند ها رنگ و بوي حقیقت به خود نگرفته این وعده

و دردمندي  حالی بیاند، در غم و اندوه با  تر شده کارگران از پیشترها افسرده
  نیست، آیندهمشغول کار هستند، هیچ نگاه روشنی به 

  گردد؟ شرایط به حالت سابق خود باز می آیا

  توانیم اجاره منزل را پرداخت کنیم؟ می آیا

  ها رهایی یابیم؟ از زیر بار قرض توانیم می آیا

شدند تا براي گذران زندگی در این حال و احوال از دیگران  آنهمه بر 
هاي کج در برابر اقوام و خویشان، دوستان و آشنایان  قرض بگیرند، با گردن

  تقاضاي پول کنند، باید به نوعی زندگی را گذراند، آنانبایستند و از 

خورد ي  ها، وسایل منزل، هزینه وامو ها  هاي ماهیانه، اقساط بانک اجاره خانه
  ...، پوشاك وآمدو خوراك، رفت و 

باز هم قرض کرد، باید باز هم در برابر ، باید آمدها بر  باید از پس تمام هزینه
تقاضاي مغفرت داشت، اگر  آناندیگران با گردن کج کرده ایستاد و از 
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یابند، اما مگر در  اندازي داشته باشند، از این گردن کج شده رهایی می پس
  انداز کرد؟ توان پولی پس میاین زندگی 

ي خانه ندارد، این لطف بزرگی در زندگی او است، اما  نگهبان اجاره
تر از پیش کرده است، ناخوشی فرزندش، داروها،  هاي دیگر او را علیل خرج

در برابر اقوام و  کج گردنتا به کی باید با  ها ها، ویزیت ها، قرص آمپول
تر  کند، در پی این چند ماه گذشته شکستهرا التماس  آنانخویشان بایستد و 
ي جادویی در  تر، پژمرده کل روز را به جعبه تر و افسرده شده است، ناتوان

  ي خوابیدن را هم ندارد، دوزد، دیگر حتی حوصله رابر چشم میب

ي جادویی چشم دوخته است به  با چشمان باز و هشیار در حالی که به جعبه
  تواند از دیگران قرض بگیرد؟ ی میتا ک کند هایش فکر می مصیبت

  تواند زندگی را در این شرایط بگذراند؟ تا کی می

تواند در این پستی خود را از لیست بلند باالي طلبکاران مخفی  تا کی می
  کند؟

  او که جایی براي پنهان شدن ندارد، چرا باید خود را پنهان کند؟

  مگر او خبط و خطایی کرده است؟
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ترین خطایی  ر بوده و در طول این مدت کوچکه را سر کااو تمام این سه ما
ي کسالت از وظایفش شانه  نکرده است، نه به مرخصی رفته نه به واسطه

  ...خالی کرده است و نه 

اما حال در این مرداب اسیر مانده است و با هر تکان بیشتر به اعماق مرگ 
  خورد، غوطه می

  ام؟ خطایی از من سر زده است که مستحق چنین ناکامی شده آیا

  خبطی در گذشته مرا به این مرداب کشانده است؟ آیا

کی  تا به ام دچار شده آنبود که به اي واي این چه سرنوشت شومی 
هاي زندگی  توانم براي هزینه تا به کی می توانم این بار را به دوش بکشم می

  بگیرم آنانخون بنشینم و نتوانم حق خود را از در برابر دیگران به خاك و 

کرد و دردهاي بیشتري براي فکر  زن کارگر دیگر به سطح نورانی نگاه نمی
کرد که از دخترش مواظبت  اي فکر می باید به همسایهکردن داشت، 

فرزندش رنگ عوض کند، باید در برابر  داشتن نگهکرد، باید هر بار براي  می
اي بگردد، دیگر  ي تازه پس از مدتی به دنبال همسایه او به خاك بنشیند و
توانست به  نداشت، دیگر نمیي نگهداري از فرزند را  توان پرداخت هزینه
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مبلغی پرداخت کند تا منتی بر دوشش نباشد، حال باید هزینه را با  مراقب
شد، ماجرا باز هم  ختم نمی جا همینپرداخت، اما قائله به  روي سرخگون می

  کرد دیگري هم دراز میها دست  داشت، باید در برابر همان همسایه ادامه

گري مشغول است،  ها به تکدي خیاباندید که در  به چشم گدایی میخود را 
  داد هایی هم با این مضامین سر می گاه سر کار حتی ناله

 آغوشام، بی پول و فقیر با فرزندي در  کمک کنید من بی سر و سامان مانده
  هیچ براي گذراندن زندگی ندارم، به من عاجز بینوا کمک کنید،

دارد تا  آنتواند حضار را بر  عناوین نمی  زد که این بعد به خود نهیب می
را به همدردي وادارد  آنان اش را بیشتر کند، باید کمک کنند، باید آه و ناله

گري  ديکرد تا چگونه تک میکرد، تمرین  در حالی که به سختی کار می و
  از دیگران سبقت بگیرددر این حرفه کند و 

از دوران کنم، من که در تمام این  اما من که گدا نیستم، من که کار می
  ...ام، من که وظایفم شانه خالی نکرده

ي درون  سنگینی بارها از پیشترها بیشتر شده بود، حال باید بیشتر به دفترچه
کرد، او از  هماهنگ می آندر ها را  کرد و حساب و کتاب ذهنش رجوع می
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انداز کرده بود، حاال  ها هر چه کار کرده بود را پس دیربازي در دوردست
به  آني خانه را از  برد و هر ماه اجاره باید به این صندوقچه دست می

  پرداخت می خانه صاحب

طلب کمک کنم،  آنانتوانم در برابر دیگران سر خم کنم و از  من نمی
هاي دیگر کم کنم، سیگار که چیز بدرد نخوري  ه از هزینهتوانم این ما می

توان از خیرش گذشت، چرا  ي نا به جایی است که می هزینههم  آناست، 
  باید اقالم فراوانی به خانه براي خوردن ببریم؟

  تر شکم را سیر کرد؟ توان با چیزهاي ساده نمی آیا

  توان براي سیر کردن به نان بسنده کرد؟ نمی آیا

  شود؟ بخوریم چه می این ماه تنها ناناگر 

توان داد و باید از صندوقچه هر چه که  ي خانه را از حقوق همسر می کرایه
  شود کمتر خرج کرد تا بیشتر زنده ماند، بقا کرد و به زندگی ادامه داد می

  دست من در برابر همسرم دراز نیست؟ آیااما 

  جش نداده است؟ي این سه ماه را او از دست رن تمام اجاره آیا
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  هاي زندگی به دوش او نمانده است؟ هزینه آیا

توانم از این کار بیرون بیایم،  اي کاش بارهاي بیشتري بر دوشم بود، می
توانم بارهاي دیگران را به دوش بکشم و  اي پیدا کنم، می  توانم کار تازه می
  طلب پول و روزي کنم آنانتوانم از  می

  ی جیره و مواجبم چه خواهد شد؟اما این سه ماه کار کردن ب

  به مانند این کار دائمی خواهند بود؟ کارهاي دیگر آیا

براي همیشه به جایی سر کار توانم  اگر از سر این کار بیرون بیایم می آیا
  بمانم؟

کرد، هر روز  اي که از پیشترها ساخته بود نگاه می سرکارگر هم به صندوقچه
اي نداشت،  مهدید و براي فردایش برنا  را به چشم می آنکم شدن 

دانست تا چند روز  ي تمام شدنش چه باید کرد، نمیدانست در انتها نمی
انداز  ي پس د، عصارهرا خواهد دا آناندیگر این صندوقچه کفاف زندگی 

  شد؟ یش تا چند روز دیگر تمام میها تمام سال

  ید بکنم؟اندازم چه با بعد از پایان ذخیره و پس

  توانم دراز کنم؟ دستم را در برابر چه کسی می
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ي کاري دارم و با من قراردادي  من سرکارگر این کارخانه هستم، من رزومه
توانم از این کار به این سادگی بیرون بیایم، نباید  اند، من نمی پیمانی نبسته

 براي جایگاه من دندان تیز آنانمیدان را در اختیار دیگران بگذارم، 
  اند، باید حقم را از اینان باز ستانم، باید در برابر اینان ایستادگی کنم کرده

این سر خم کردن در برابر اینان مرا به مردابی خواهند کشاند که آخرتش 
باز  آنانرا از  آن ي حقا مرگ است، باید ایستادگی کنم و جایگاهی برازنده

  ...پس گیرم، باید

ها،  بیغوله، کمینشان به پشت درب آني ساختن فشار تمام طلبکاران پیشتر برا
گاه کامل نشده است، حال  اي که هیچ و خانه آناني با  رویارویی همه روزه

اي بود که سر و سامانی ندارد و هم باید در برابر طلبکاران  باید هم در خانه
ي بی در و پیکر سر خم کرد، باید به جمع این طلبکاران افزود و  همین خانه

ها رفت و چیزي  به زیر پل مثالًاي جست،  ها بعد از کار، کار تازه شبباید 
  بازار کنیم، آنبا فروخت، چیزي در میان نیست، ما جنسی نداریم تا 

  توانم آجرهاي این خانه را بفروشم؟ می آیا

هاي مانده در میان آجرها را برون بکشم و دوباره مثال  انم سیمانتو می آیا
  ها بفروشم، را بیارایم و به مردم در زیر پل آنانسابق 



 ٧صل ف ١٤٧

 

شد از همان  ها به طلبکاران داد، یا حداقل می شد از همان سیمان اي کاش می
ها  ها شوربایی پخت تا با هم و در میان همان بناي نیمه ساز شب آجر و سیمان

  برایمان پول نخواهد شد، ها آناز  کدام هیچبخوریم و گرسنه نمانیم، اما 

باید کیسه به دست گرفت و به خیابان رفت، باید در برابر همگان به زمین باز 
نشست و خاك بر سر ریخت تا شاید کسی رد و شد و درد ما را شنید، شاید 

  و از رنج ما کم کرد، آمدکسی 

م، چه کسی پاسخ این کار ا کنم، من که تالش کرده اما من که کار می
  هاي من را خواهد داد؟ خ به زحمتهاي مرا خواهد داد، چه کسی پاس نکرد

ایستادگی  آنانباید کاري کرد، باید حق را از ظالمان باز ستاند، باید در برابر 
  کرد و باید ننشست

اش سرکارگر  شب در میان اتوبوس غوغایی به پا شد که شروع کننده آن
  بود

خواهید سر به پایین بیندازید و دم نزنید، سه ماه شده  جماعت تا به کی می
اند، سه ماه است که ما را در این برهوت رها  را نداده حقوقماناست که 

  اند، کرده
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  ایم؟ ما براي اینان کم کار کرده آیا

کسی پاسخی نداد و سرکارگر که ایستاده روبروي کارگران بود در اتوبوس 
  :مانست ادامه داد به فریاد می با صدایی که

از حلقوم اینان باید حقمان را از این ظالمان باز پس گیریم، باید حقوقمان را 
  باري نیستیم مستحق چنین زندگی نکبت باز پس گیریم، ما

دستش را مشت کرده و در پیرمرد صاحب خانه بلند شد و در حالی که 
  :برابرش گرفته بود فریاد زد

  ز حلقومشان بیرون بکشیمباید حقمان را ا

  :از او پسرش ایستاد و فریاد زد بانی پشتبه 

  باید حقمان را از این مفت خواران پس بگیریم

اي در اتوبوس به راه افتاد و همه فریاد زدند و  ها همهمه بعد از این گفتن
گیري حق را فریاد زدند که سرکارگر با صداي بلندي همه را متوجه  بازپس

  :خود کرد و گفت
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ري رویم اما کا د، ما به کارخانه میما از فردا به کار ادامه نخواهیم دا
 این راه را عملی بسازیم توانیم نخواهیم کرد، اگر همه در کنار هم باشیم می

  فتن حقوق به سر کار باز نخواهیم گشتتا نگر

  :همه در تأیید حرف او فریاد زدند

  اعتصاب، اعتصاب، اعتصاب

ها  ي بخش ي کارگران در همه شدند تا به همه آنشدن همه بر  آرامو بعد از 
کنند که فردا باید اعتصابی در کارخانه به راه بیندازند،  رسانی اطالع
ها  و شماره آمدهایشان برون  هایی از جیب هاي نورانی به مانند سالح سطح

کارخانه از این تصمیم  ي براي شلیک گرفته شد و در ظرف چند دقیقه همه
طلع شدند و براي فردا خود را آماده کردند تا در حرکتی هماهنگ همه به م

  کارخانه بروند و تظاهرات و اعتصاب را آغاز کنند

دتی شده ها به مانند سابق نبود، چند م وسفردا صبح از راه رسید، دیگر اتوب
ها رنگ بوي پیشترها را نداشت، دیگر کسی خود را به  بود که اتوبوس

گرفت و یا  زد و یا خواب نبود، کسی سطح نورانی به دست نمی خواب نمی
گرفت به دنبال اخبار و اطالعات پیرامون کارخانه و کار خودشان  اگر می
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رسیدن به  بود و حال در این صبح تازه همه بیدارتر از روزهاي پیش براي
  کردند کارخانه لحظه شماري می

و نگهبان کارخانه همه را دید، او  آمدها به نمایش در  ها از دوربین اتوبوس
همهمه بالفاصله به او  آنهم از این اطالعیه با خبر بود، باربر دیشب بعد از 

از همیشه بعد از مطالعه پیام باز هم به  تر تفاوت بیخبر داده بود و نگهبان 
ي جادو  هاي جادوي در برابر چشم دوخت و حال هم در جعبه هجعب

 آناتوبوسی همانند دیگر روزها را دید، نه شوري میانش بود و نه فریادي از 
  شد، شنیده می

 آنانهیاهوي  اتوبوس بعد از وارد شدن و پیاده کردن کارگران در انتظار
رفتند و برخی ها  در همان ابتدا به سوي رختکن نشست و بخشی از کارگران

  :بر سر جایشان ایستادند، سرکارگر با عجله فریاد زد

بخش از کارگران  آنروید براي اعتصاب باید در حیاط بمانیم، اما  کجا می
هایش به سمت  که کارگر زن هم در میانشان بود بدون توجه به او و حرف

  رختکن رفتند

  :پسر پیرمرد کارگر فریاد زد
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  را طلب کنید،بزدالن، بایستید و حقتان 

ي جادوي در برابر  بعد از فریاد او هم اتفاق خاصی نیفتاد، نگهبان از جعبه
اي را نگاه  و با شکستن تخمه فیلم تازهرا زیر نظر گرفته بود  آنانحرکات 

  کرد می

 شک بیخواند که اینان  فرستاد و با خود می سرکارگر مدام به خود لعنت می
کرد و کار مرا خواهند گرفت، اینان با  از این فرصت سو استفاده خواهند

ها کار مرا تصاحب خواهند کرد و سر  ها و خود شیرینی این خوش رقصی
خواهد ماند، در حال فکر و لعن فرستادن بود که پیرمرد کارگر  کاله بیمن 

  :فریاد زد

  اعتصاب، اعتصاب، اعتصاب

ک سوم کل نبود شاید ی جمع دیگري هم که تعدادشان زیاداو  بانی به پشت
ها در  کارگران کارخانه شعار او را تکرار کردند و دو سوم دیگر در رختکن

  ها بودند، حال پوشیدن لباس

  :سرکارگر با فریاد رو به کارگران در حیاط مانده گفت
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را دریافت کنیم، ما دیگر بی جیره و  حقوقمانایستیم تا  اینجا می قدر این
  :پیرمرد گفت مواجب کار نخواهیم کرد و بعد در گوش

م تا کارگران داخلی را به اعتصاب فرا بخوانم تو مواظب جمعیت رو من می
درست کنید و اعتراض را به رخ دیگران  شعارنوشتهباش، شعار دهید، 

  بکشانید

دند و طبق معمول بیشتر روزها ئیس و معاون به کارخانه نیامده بوهنوز ر
و سرکارگر از این فرصت استفاده کرد  آمدند نمیصبح  11زودتر از ساعت 

تا همه را به حیاط بکشاند، قبل از رفتن به داخل کارخانه پیش نگهبان رفت 
  :درب اتاق را کوفت و داخل شد بی مقدمه و سالم و احوال پرسی فریاد زد

از شرایط خیلی راضی  آیاترسی،  اي، بزدل از چه می تو چرا به صحن نیامده
  هستی؟

  :ي جادو بود گفت در حالی که چشمش به جعبه میلی بینگهبان با 

خواهید اعتراضتان به گوش رئیس برسد،  من باید سر کارم بنشینم، مگر نمی
  چه کسی باید درب را بر او بگشاید

  :سرکارگر گفت
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اي، اما  دانم به پست من چشم دوخته اي، من که می  دانم ترسیده من که می
لم ستاند، او حق را به کسی تحفه نخواهد بدان که حق را باید از حلقوم ظا

خواهم با کارگران داخل  بردار می ضبطها را از حالت  دوربینداد، حداقل 
  ي اعتراضات به نام من نوشته شود خواهم همه کارخانه صحبت کنم، نمی

سازد و  اش را عملی می ي تأیید به او فهماند که خواسته به نشانهنگهبان با سر 
  :گفت امآربعد با صداي 

ها در اتاق رئیس به  فیلم ضبطدانی  شجاع دل، این قدر نادانی که نمی
  شود صورت مجزا انجام می

ي اول را شنیده بود از اتاقک نگهبانی بیرون  سرکارگر در حالی که کنایه
رفت و خود را به کارخانه رساند، در میان این رد شدن جمع کارگران را در 

زد اما به خود نهیب زد و گفت،  حیاط دید، تعدادشان چنگی به دل نمی
راض را و اعت کاهش داد توان تولید کارخانه را با همین تعداد هم می مطمئناً

ها باال رفت به  ها رساند بعد داخل کارخانه شد، از پله به گوش این واالنشین
  روي ایوان ایستاد

رئیس و معاون بود،  آنحال تکیه بر جاي بزرگان داشت، همان جایی که از 
  :ي بلند رو به تمام کارگران فریاد زدبا صدا
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  از شرایط حاضر راضی هستید؟ آیا

  جب بودن هیچ مشکلی ندارید؟اجیره و مو با سه ماه بی آیا

  دانید چه وقتی حقوقتان را خواهند داد؟ می آیا

  :یکی از کارگران با صداي بلند گفت

ي ما تسویه خواهد  ي دیگر با همه رئیس خودش قول داد که تا هفته آري
  کرد

  :رنگ فریاد زد سرکارگر با صورتی سرخ

به شما داده است، اگر  آیندهي  کم قول هفته ماه مگر در طول این سه ها ابله
  کنید، اگر این هفته به سال رسید چه خواهید کرد یک ماه دیگر شد چه می

  آنانمحتاج به ما هستند نه ما به  آنان

  ،آوردرا به زانو در خواهیم  آنانبا این در کنار هم بودن با این اتحاد 

  :بعد با مشتی گره کرده بر آسمان فریاد زد

  حقمان را از حلقوم ظالمان باز پس خواهیم گرفت
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اي از جماعت به بیرون و صحن رفتند و باز هم تعدادي در کارخانه و  عده
  :محیط تولید مانده بودند که سرکارگر فریاد زد

را از کار توانم شما  دانید می و می مي شما سمت باالتري دار من از همه
سازي  صاب سراسري کارگران اسلحهروم تا اعت بیکار کنم، من به حیاط می

تا گرفتن حقوق کامل را آغاز کنم، اگر آمدید و به ما ملحق شدید ) ص(
با هم خواهیم بود، اما در صورت  آنکه تا گرفتن حقوق و پس از 

نپیوستنتان هیچ تضمینی نه براي گرفتن حقوق و نه براي ادامه فعالیتتان در 
  این مجموعه نخواهم داد،

کرد از  این سخنان، پیروزمندانه در حالی که به کسی نگاه نمی نطقبعد از 
ي کارگران به  ي کوتاهی همه سالن خارج شد و به حیاط رفت و به فاصله

همه  تقریباًدنبال او بیرون آمدند و به جمع اعتصابیون کارخانه اضافه شدند، 
که و نگهبانی  ندبودند جز معدودي که در کارخانه و خط تولید مانده بود

  ها نشسته بود، ي جادویی و دوربین پشت جعبه

کشیدند،  ، فریاد میدادند در حیاط کارخانه کارگران شعار می
هاي خود  هیجانبه هوا برده بودند، سرماي هوا را با شعار و  هایی شعارنوشته
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فریاد  آنانه هنوز خبري از رئیس و معاون نبود اما شکستند، با آنک می
  زدند و با این فریادها جمعشان را گرم کرده بودند، می

  شعارها بر مبناي اعتصاب تا گرفتن حقوق بود،

  بی جیره مواجب نه کسی کار نکرده است

  این جمع خودش را به کسی خار نکرده است

  حق من و تو دست خود ما است و از ما است

  تا پول نباشد نه کسی کار نکرده است

از  هایی نوشتهبزرگ نوشته بود اعتصاب، همه جا را با  ها وشتهبر روي شعارن
پر کرده بودند، برخی از کارگران با ) ص( سازي اعتصاب کارخانه اسلحه

که کارگران  یوارهاي بیرونی کارخانه نگاشتندهایی رفتند و بر در و د نوشته
این کارخانه تا دریافت حقوقشان اعتصاب خواهند کرد، هر از چندي 

این فریادها تا  پیچید و تصاب در کارخانه میشد، فریاد اع فریادها بلند می
ي کارگران، صدایی یکی  ي رئیس و معاون هم رسید، اما نه صداي همه خانه

که خواست با  نانآکه در اعتصابات نقشی نداشت، صداي یکی از  آناناز 
بر را در پیش گرفت،  خود رئیس طرف شود، صداي یکی که راه میان
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صداي کسی که حقش را به فریاد خودش نخواست که پس بگیرد، صداي 
کسی که در انتظار تحفه از واالنشینان بر خاك نشسته بود، صداي کسی که 

 آندر  آموختگري را به خوبی  تکدي آنتر از  در طول این سه ماه و پیش
بارور شد و به آخرش در حالی که کارگران به حیاط کارخانه فریاد 

زدند با سطح نورانی رئیس را از خواب بیدار کرد و اخبار کارخانه را به  می
او رساند او هم فرزندش را بیدار کرد که باید به کارخانه رفت، اعتصاب و 

ید براي مهار فته باطغیان کارخانه را در بر گراغتشاش، شورش فتنه و هزاري 
  و سرکوب به کارخانه رفت

خود را به صحن فریاد  آنانیکی صداي فریاد کارگران را به روسا رساند تا 
اند،  براي احقاق حقوق خود به میدان آمده آنانبرسانند و بدانند که  آنان
بهره  آنانباز پس گیرند و یکی از فریاد  آمدند تا با فریاد حق خود را آنان

 آنانهمان روز و با همان خوش رقصی نه حق خود که حق پایمال  جست تا
  .یشه کندنه آزادگی که گدایی را پ را نیز به تحفه به خانه برد و از این پس

  

  



  

  

  

  

  ٨فصل 
  

  

نخواهد ماند، من  گونه ایني من  همراهان و همکاران عزیز، شرایط کارخانه
دهم این شرایط همیشگی و دائمی نیست، خبرهاي خوشی در  به شما قول می

به وقوع خواهد هاي بیشماري در سراسر جهان  راه است، به زودي جنگ
دهم نه تنها حقوق معوق این چند ماه که پاداش  پیوست و من به شما قول می

  بسیار نیز از من دریافت خواهید کرد

در حالی که به مرتبی همیشه نبود خود را نیم ساعت بعد از  رئیس کارخانه
و بالفاصله بعد از ورود براي کارگران کارخانه رساند تماس کارگر نمونه به 
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کرد، پسرش هم به همراه او و با کمی فاصله وارد کارخانه  نطقیدر حیاط 
رتبی شد و به نزدیک پدر در میان سخنرانی ایستاد، او سعی کرده بود تا به م

همیشگی با  ي آهارزدههمیشه باشد، همان کت و شلوارهاي اتو کشیده و 
  ي اتفاقات بود، ، تنها بینندهآرامرنگ پیراهن و کراواتی همسو، کم حرف و 

  :رو به حضار ادامه داد گونه اینپدرش 

این عزیزانم، شما باید در این شرایط خطیر کارخانه مرا همراهی کنید، 
ي حقوق  که به همه دهم ي شما قول می من به همه شرایط پایدار نیست،

، تنها دعا کنید تا جنگی معوقتان خواهید رسید، پاداش دریافت خواهید کرد
  مین زودي در بگیرد،به ه

ما همه باید دعا کنیم تا از این شرایط اسفبار بیرون بیاییم، این شرایط زندگی 
دارند و زندگی من نیز مرا هم مختل کرده است، تعداد بیشماري از من طلب 

خواهم تا با من و در کنار من بمانید تا  در شرف نابودي است، من از شما می
  این شرایط سخت را مرتفع کنیم

ي کارگران پیمانی در صورت همکاري  دهم که همه ي شما قول می به همه
با من در این شرایط سخت و نشان دادن وفاداري به کارگران رسمی مبدل 

شان خواهم کرد و حقوق همه را اضافه خواهم کرد، تنها  بیمه خواهند شد،
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همیاري شما در این روزهاي سخت است، روزهاي سختی ي من  خواسته
  .ها را به من ثابت خواهد کرد گذرد و وفاداري که می

رئیس، همان کارگر نمونه در برابر صف کارگران  نطقبعد از پایان دادن 
  ایستاد و فریاد زد،

گردم، هر کس  ر کنار رئیس خود بمانیم، من که به سر کارم بازمیما باید د
  با من همراه خواهد شد معرفت داشته باشد

رفت تعدادي از کارگران از میان  که به سوي سالن کارخانه می گونه همان
جدا شدند و به دنبال او رفتند، کارگران دیگر زیر لب  کنندگان اعتصاب

  :گفتند می

ها بدل به  گفتن آرامو چندي نگذشت که این  نکارا خیانتخائنین، 
فریادهاي بلندي شد که برخی را بر جاي خود نگاه داشت و برخی بدون 

  ه به فریادها به داخل سالن کارخانه رفتندتوج

شاید یک پنجم جمعیت کارگران به داخل کارخانه و به سر کارهاي خود 
) خائنین(در حیاط ایستاده بودند و بعد از فریادهاي  آنانبازگشتند اما باقی 

 صاب و گرفتن حقوق از سر گرفتند وشعارهاي پیشتر خود را در راستاي اعت



 ٨فصل  ١٦١

 

مجبور شدند تا به اتاق  آنانفریادهایشان گوش رئیس و معاون را پر کرد، 
  ي اضطراري تشکیل دهند ریاست بروند و در آنجا بالفاصله جلسه

ها را  توانیم اتومبیل فکري بکنی، می ها آناي حقوق پدر گفتم باید بر
  را به کار بازگردانیم آنانتا قادر خواهیم بود  ها آنبفروشیم، با 

  :زد گفت ك عمیقی به پیپ در دستش میرئیس در حالی که پو

 ها آنآفرین به ذکاوتت از فردا نباید با اتومبیل به سر کار بیاییم، این کار ما 
ها را در خانه بگذاریم و بی وسیله بیاییم  اگر اتومبیل کند، را تحریک می

ها مجبور به فروش  دادن بدهیمطرح کنیم که براي  گونه اینتوانیم  می
را بیشتر معطوف ما خواهد  ها آنایم و این حس همدردي  شده ها اتومبیل

کرد، اما تنها همین کافی نیست و ما نیاز به بیشتر از این داریم که این 
  ات را سرکوب کنیم، راه حل بهتري نداري، فکر کن، ایده بدهاعتراض

پسر در حالی که حیرت زده بود و چشمان و دهانش باز مانده بود سري 
  :تکان داد و گفت

  گرداند، شان را به سر کار بازمی چرا تهدیدشان نکردي، تهدید به اخراج همه
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 هم بهبود و اش را به هم نزدیک کرده  پیرمرد در حالی که دهان و بینی
  :فشرد با بی رمقی گفت می

ها به وقت معقول  ي سالح اخراج و تهدید آخرین سالح ما است باید از همه
  ام تا تو بتوانی اصول مدیریت را دریابی من از دنیا حقا رفته خود استفاده کرد

کارخانه جاي  بعد از رفتن رئیس و معاون و شعارهاي کارگران سکوتی همه
کردند، یکی  ه فکر فرو رفتند، همه و همه فکر میکارگران برا فرا گرفت و 

  رده بودبرا به فکر طوالنی فرو  ها آناز جمالت رئیس 

  براي وقوع جنگ دعا کنید

هم به این فکر نکرده بودند که چه  بار یکها حتی  گویی در تمام این سال
 هاي ها، بمب فشنگ ،ها هم به اسلحه بار یککنند، حتی  چیز تولید می

ها چه کاربردي  دانستند این سالح تولیدي در کارخانه فکر نکرده بودند، نمی
شود و حال از زبان رئیس کاربردش را  هایی می چه استفاده آندارد و از 

ها فکر  شان در این سالهاي نان در سکوت به لقمه آنانشنیده بودند، حال 
بر آسمان کردند، گره خوردن این نان با شروع و وقوع جنگ، دست  می

، به مانند دریدن ها آن ستن شروع جنگی براي زندگی و بقايبردن و خوا
جان یکدیگر براي زنده ماندن و خوردن از خون یکدیگر، اما این فکرها 
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ها  وت جاري میانشان به دوردستو به سرعت همان سک آمدگذرا بود، 
راك ي خو ها گرفت، هزینه ي خانه ها گرفت، اجاره ت و جایش را قرضرف

ها که ندانستند چه  ها گرفت و باز به مانند تمام این سال گرفت دردها و رنج
آید همان فکرهاي همیشگی در  کنند و به چه کاري بر می تولید می

  هایشان را پر کرد، هن، ذدنیایشان

اسیر مانده بودند، به چیزي فکر کردند که  آنبه چیزي فکر کردند که در 
باید باز هم  آناندیگر نبود و جایی براي فکرهاي جهان برایشان ساخته بود، 

اخته ه تمام دریایشان از همان افکار سخوردند ک همان فکري غوطه می به
  .شده بود

  چگونه این دیوانگان را به سر کار برگردانیم؟

اي خواهد شد، چگونه این آشوب را مدیریت  این اعتصاب بالفاصله رسانه
  کنیم؟

  :اش چنبره زده بود گفت بر صندلیپیرمرد رئیس در حالی که 
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استفاده هم ببریم، شاید  آنتوانیم از  اي شدنش علیه ما نیست، می رسانه
ان را به سوي خود جذب ها بگیریم، نظر همگ هاي کالنی از بانک بتوانیم وام

  به دست بیاوریم، آیندههاي بیشتري در  يکنیم و مشتر

  اي کنیم، توانیم خودمان موضوع را رسانه می

  :پسرش در حالی که باز هم مبهوت بود گفت

  پدر اما اگر علیه خودمان استفاده شد چه؟

  ها از ما رو گردان شدند چه، اگر بدنام شدیم چه؟ اگر مشتري

  :کرد گفت پدرش در حالی که نگاه عاقل اندر سفیهی می

ده بیشتر استفا آنتوانیم از  نگران این چیزها نباش ما نیاز به حاشیه داریم و می
مردمش نامش را  شناسی که در جهان می سازي اسلحهببریم، چند کارخانه 

ها بیفتد، باید  تواند به سر زبان این اسم با همین حاشیه میشنیده باشند، 
ها را براي فردا به اینجا دعوت کنیم، باید از هر شخص سرشناسی که  رسانه

را به اخبار اول در مراسم دعوت کنی، باید این خبر  آمدنشناسی براي  می
م، توانم از این شرایط استفاده کن کشور و حتی جهان بدل کنیم، من می

، آمدکنم، دولت هم به کمک ما خواهد  درخواستهاي کالن  توانم وام می
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ست، همه باید به دادش هاي کشور ا ین کارخانه از داراییاین صنعت و ا
  .کمک کنند آنبرسند، باید به 

معدود کارگرانی که در  آناعتصاب هم به پایان رسید، به جز  آنروز و  آن
هاي رئیس به داخل کارخانه رفتند کسی تا ساعات پایانی  ابتدا و با سخنرانی

همه به شعار دادن مشغول شدند و از گروه معتصبان جدا نشد و تا آخر شب 
باز هم ها  ریزي کردند، اما شب و در میان خانه هم قسم براي فردا هم برنامه

  همان افکار به سویشان رسید،

  براي جنگ دعا کنید

برخی دست بر آسمان بلند کردند و دعا گفتند، برخی خانواده را دور خود 
جمع کردند و با هم و در کنار هم براي شروع جنگی در جهان دعا خواندند 

رهایی از مصیبت خود را هاي خود فکر کردند و راه حل  و به تمام مصیبت
  مصیبت بر دیگران شناختندانتقال 

ي اولین فکر در برابر فکرهاي همیشگی  در همان ابتدا و با همان جرقه ها آن
هاي همیشگی جهانشان  هاي دنیایشان، مصیبت و روزمره از زندگی و مصیبت

 گونه اینسر تعظیم فرود آوردند و خواستند که دیگر مصیبتی نباشد، دنیا 
دریغ کرد، فکرها در لباس  آناني  ا از همهفکر ر را تربیت کرده بود، ها آن
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خرد و  قدر فکرها ه و سقفی بر سرشان، آندیگري بود، گاه غذا شد، گاه خان
فکر ساخت و چندي  رؤیاشد،  رؤیاشان بدل به  حقیر شد که مایحتاج اولیه

ها که حق زیستن هر  ترین داشته سادههیچ فکر نکردند جز  آناننگذشت که 
ساده دست بردند و دعا کردند تا به رویایشان نزدیک جاندار است و چه 

  شوند

برخی در همان ابتدا دعا نکردند و بعد از کمی تأمل و فکر به دعا نشستند، 
ي خود چشم دوختند، به  هاي در خانه استدالل کردند، به طفل ها آن

همسران، به خویشتن به مصیبت هوار بر سرشان و جان با ارزش را جان 
یش جستند، پس تأمل کردند، استدالل نشاندند و به آخر تمام نزدیک به خو

فکرها و باورها، دعا کردند تا دیگري بدبخت باشد و جان نزدیک 
به بهاي درد  درد بیخوشبخت، خوشبخت به بهاي بدبختی دیگران، 

  دیگران،

پروراند، دنیایی که هر بار به رنگی شد، هر بار  گونه اینرا  آنانجهان 
را کوچک و   اي کشید و هر بار دایره ، هر بار دایرهتصویري ساخت

قدر این حریم را کوچک کرد که به خانواده و اطرافیان  تر کرد، آن کوچک
است،  ارزش بیفهماند که جان  آغازیني  بدل شد و به همه از همان نقطه
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ها است، حال چه به نام کشور و وطن و چه با  قرابت و نزدیکی تمام ارزش
کردند باید سالمت  ید که دعا میها با ه، پس به نهاي تمام استداللنام خانواد

  خواستند، به چه قیمتی؟ ود را میخ

  شادي براي خویشتن، آزادي براي ما، آبادانی براي مقربان ما،

  ، نابودي همگانها آنبیماري دیگران، غم دوران، اسارت به قیمت 

و آزاد سازد، سالحی دعا کردند و البه گفتند تا جنگ جهانشان را آباد 
واژه  این بارواژگان  معنایی بیبسازند که راهبر به سوي صلح باشد، به همان 

  ها نهادند ها را مبادله کردند و به همین راحتی برابر توپ نفروختند که جان

و شاید پر تعداد،  ندتعدادي از کارگران بودند که به فکر رفتند، معدود بود
  اند؟ را به اسارت برده آنانتا کجا  بسته به بیداري آزادگی در جانشان بود

  اند؟  را آزرده آنان ،تا کجا به تربیت بیمار

  اند؟ آغشتهرا  آنانهاي دنیا  ا کجا در حماقتت

اگر از شر هر چه برایشان ساختند در امان ماندند، اگر به نجواهاي دل گوش 
در وجودشان زنده ماند که در این جنون و  آنانگر صدایی از فرا دادند، ا

اي که  جهل فریاد زند، فکر کردند، فکر کردند و لعن فرستادند، به هر کرده
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کرد، به  را لکه دار می آنکه قانون  کشید را به بند می آزادکه  آزار بود
، به آرزوي بیچارگی براي دیگران فریاد فرستادند دعاهاي آلوده لعن

هاي ننگین را پاره  کشیدند و هر چه بافته بود جهان برایشان را دریدند، جامه
  ي آزادگی رخت بپوشند و پرواز کنند کردند تا به جامه

تا دیگر نه به عینک و جهان  آوردعاقلی پدید  آنانشان کرد و از  فکر دیوانه
  .آزادگی در وجود جهان را ببیند ي مایه بندیگران که به خویشتن به 

زدند و  روزهاي اعتصاب ادامه داشت، کارگران در صحن کارخانه فریاد می
ها هم  بودند، این روزها گذشت تا رسانه آمدهبراي گرفتن حقوق به پیش 

ي جادو  گزارش کردند، جعبه آنانبه میدان آمدند، آمدند و از اعتراضات 
است،  آمده آنانخبر داد، مردمان فهمیدند، همه دانستند که چه به روز 

  اند، چگونه چند ماه بی جیره و مواجب زنده مانده

فتند، شعارها گ آمدند، از فریاد کارگران می میها یک به یک به میدان  رسانه
ها، حقوق پایمال شده، رسیدگی به شکایاتشان، همه و همه را  و خواسته

  منعکس کردند و طولی نکشید که صحن کارخانه از خیرین پر شد،

کردند، کارگران  کرده را به گزارشی بدل می ان بودند و هرها در می رسانه
  ها، در صحن و هجوم خیرین به میدان
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 آنها، مالك بزرگی در  اي در دوردست خیرین ثروتمند، رئیس کارخانه
کاران کهربا و ورزشسوي و در قصرها، بازیگران سینما، هنرمندان دلربا، 

ها هم رنگی و  ، همه و همه آمدند تا در برابر رسانهبیشمارگانی با وفا
ها، دست   یکرنگی خود را با کارگران اعالم کنند، آمدند تا در برابر دوربین

هاي نقد قلمبه شده در  ن کنند، پولرا برو ها چک دستهبه جیب ببرند، 
  ها را بیرون بکشند و به تکدي گران کمک کنند، جیب

 آنچهات، در ازاي  تا در ازاي خوش رقصی آمدهکارگر نمونه به پیش بیا، 
ري گ ات تکدي اي به تو ببخشند، مگر نه اینکه پیشه در این دوران آموخته

ي  اي برون بیا و در برابر همه ی آموختهشد، حال که این درس را به خوب
تا به  آمدهثروتمندان تعظیم کن و دست دراز کن که بزرگان و بخشندگان 

  تو تحفه بدارند

تر کنید، خویشتن را  حفه و حبه در برابر و رویتان است، بزرگان را بزرگت
مدد شما د دراز کرده تا به دست مد آناناك و کوچکی بنشانید، بیشتر به خ

قدر بزرگ و با کمال که جاي هر چه شاه و خدا است  باز بزرگ شوند، آن
 آنان، اند بزرگان، نه مگر جاي بر پاي اند رحمانبنشینند، نه مگر رحیم و 

  تر خواهند شد، خود بزرگ و واالیند و به کوچکی شما بزرگ و بزرگ
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ازند و سر ن نمایش بزرگ کالهی براي خویش بساند تا در ای همه آمده
  به خانه نبرند، کاله بی

ورزشکاران، هنرمندان و ثروتمندان به پیش بیایید، پهلوانی کنید، مدد 
دیگران بفروشید تا همه در برابرتان برسانید، بیایید و بزرگی خویش را به 

خواهید برسید، به هر چه  تر از پیش به هر چه می تعظیم کنند، بیایید و بزرگ
  که با پول نتوانستید دست یابید هم با پول دست یابید

تا به  آمدهتا بر دست شما بوسه زنند،  آمدهرقصان و نمونه کارگران  خوش
 آنانچه در کرمتان است به کوچکی خود شمایان را بزرگ کنند، هر 

  ...را مکیده یا  آنانببخشید و هیچ از خود نپرسید که خون 

تا فریاد زند، اینان خون تن ما را  آمدههزاري کارگر یکی  آناز میان 
  اند تا بر این تخت واال بنشینند، مکیده

  ؟آوردکسی فریادي بر  آیا

  کسی باز فریاد حق خواهی خویشتن را سر داد؟ آیا

  پی فریادهاي ما است؟ دانستند که آزادي و حقوق ما در آیا
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شاید یکی فریاد زد و دستان این خویش بزرگ پندارگان و این بزرگ 
  بخشید، آنانشدگان به جهل را کوتاه کرد، به 

تا عمري از خون دیگران  آمدهتا از خون مکیده باز پس دهند،  آمده آنان
 آنانتا اگر  آمدبیاموزد،  آنانتا آزادگی به  آمدخوردن را پس دهند اما او 

با صداي بلند فریاد زند اند  ي اینان دل خوش کرده به زرهاي در خون مانده
ن ستاند، تحفه را بیاموزد که حق را باید از ظالما آنانحق گرفتنی است، به 

باید باز پس فرستاد، جهانی ساخت که کسی خون دیگران را نخورد و پس 
، اند همراهپس ندهد که برابر جانان جهان همسو و باز  انا به هماناش ر مانده

ن پر مهر ریاد است، به تعلیم است، به دستاکسی اگر مدد رسانده است به ف
  است نه به خون در دهان مانده از مکیدن تن دیگران

هم به آواز خوش واالنشینان رقصید، ) ص(اما جهان اینگونه نبود و کارخانه 
ها در برابر آواز دلکش ثروتمندان باز  ها، در برابر دوربین برابر رسانه

به باز پس  آنانتر، باز  کارگران حقیر شدند و واالنشینان بزرگ و بزرگ
هاي داشته و  دادن بخشی از خون همانان بزرگ و با وقارتر شدند و به ریش

واالتر با آنچه خریده بودند، از و نداشته خندیدند و سر آخرش بزرگ 
گی و بخشندگی، از محبوبیت و معروفیت، از خیر بودن و واال ماندن، از بزر
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بردند،  آناناباهت بیرون شدند، آمدند و هر چه خواستند از سراي کرامت و 
باقی مانده  آناناي از شجاعت و غرور را، آمدند هر چه از  حتی همان ذره

ند را به یغما ببرند فریاد زده بود آنانتا هر چه  آمدندبود را به غنیمت بردند، 
  هایشان خندیدند، و بردند و به ریش

  روز چه شد؟ آنفرداي 

ها نشسته بودند، واالتر از دیرترها  واالنشینان، کریمان و رحیمان همه بر تخت
فروختند و باز بر  می شده مسخبا هر چه به تاراج برده در برابر جماعتی 

بردند به هر آنجاي که دلشان خواسته  انباشتند و باز می هاي مکیده می خون
  بود،

  ؟آمداما به سر کارگران چه 

ترها کرده بودند، باز  باز در بند به سرما باز هم همان کردند که از پیش آنان
کر به به درد براي احقاق حقشان به میدان ماندند، باز فریاد زدند، باز ف

در حیاط  ن را در نوردید و باز فریاد کشانجهانشا ،ها ها و نکبت بدبختی
  شد زندگی کرد؟ ا چند روز دیگر میت کارخانه به اعتصاب ماندند

  شد در خانه ماند، تا چند روز دیگر می
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خاك بر دهان طال به روي واالنشینان شد غذا خورد و  تا چند روز دیگر می
  .ریخت

ا کرد، باز هم کارگران ماندند تا حقشان را باز پس گیرند اعتصاب ادامه پید
ها تکرار شد و همه چیز از نو آغاز شد، برخی شکستند،  باز همان داستان

ي یکی از هنرمندان،  به فرمان یکی از واالنشینان، باري به کرشمه بار یک
دردناك  هاي باطومبه  بار یکباري به تهدید یکی از جان خواران، 

خونخوارگان و هر بار از جماعت معتصبان کم و کمتر شد، برخی اما تا پاي 
جان ایستادند، ایستادند تا فریادشان را به گوش همگان برسانند، ایستادند تا 

ایستادند تا پاي جان مقاومت  آناندر جنگ بمانند و به کم قانع نباشند، 
  کردند

این اعتصاب هم پایان داشت، چه رش تمام شد، ها هم به آخ این ایستادگی
انو در آوردن ظالمان و چه به اطوار و ناز و زر و زور و به ز آناندگی به ایستا

ها  پایانش دوباره کارکردن ت خوارگان، هر چه بود پایان داشت،و تزویر مف
  ها بود بود، دوباره به کار بودن

سر کارگر  اما همه چیز مثل سابق نشد، کارگران نمونه به پیش آمدند و
که دلیرانه  آنانو مزایاي بیشتر گرفتند و به چشم بر هم زدنی  آمدندشدند، 
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به زندان  را خواستند محو شدند، نابود شدند،ایستادند فریاد زدند و حق خود 
ماندند، شکنجه شدند و درد کشیدند، بیکار شدند و دردمند ماندند تا جهان 

به آزادگی چیست و در برابر خیانت ها به همه تعلیم دهد، پاسخ  زشتی انسان
  چه برداشت خواهی کرد

دنیا به همه گفت و به همه فهماند به مثال تمام باورهاي پوسیده هزاران ساله 
کشد، تحفه بخواه، خود را پست کن و به زمین بنشان،  به دوش می آدمیکه 

 انآندست یابی، بدان که  آنانتر کن تا به پستی در بزرگی  بزرگان را بزرگ
  اند، به پستی جایگاه واالنشینی را دریافته

  هم همان کرد که دنیا به او آموخته بود،) ص(پس کارخانه 

کارگران تصفیه شدند، نیروهاي تازه به روي کار آمدند و نیروهاي مبارز 
  خانه نشین شدند،

 آتشتا به  آمدانداخت، و کار را دوباره به جریان  آمدسالح صالح صلح 
تا جنگ همه جاي جهان را در بر گیرد،  آمدهایش جنگ به پا شود،  ساخته

تا شهوت  آمدت به دست شود، تا قدرت دس آمدتا ثروت افزوده شود،  آمد
  ا را فرا گیرد،همه ج
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کارخانه کار کرد و جنگ جهان را فرا گرفت، دنیا مدام به گوش همگان 
ه را در همان دنیاي همان باورهاي زشت پیشین را خواند و دوباره هم

  دیوانگی کشاند،

ي جهان را به  همه گونه اینبود تا  آمدهدنیاي باورمند به افکار دیوانگان 
وت آدمیان را بود تا در شهوت قدرت و ثر آمدخاك و خون بکشاند، 

  رسید، هاي شهوت به گوش می صداي ناله تر بپروارند، همه جا دیوانه

اش همه را مدهوش خود  شهوانیبه رقص کرد  جهان خوش رقصی می
ین ساخت تا بیشتر از پیش به عظمت قدرت و ثروت اسیر شوند، همه در ا می

وت به جنگ هم بروند، از جهان کوچک رقابت بیمار به شهوت قدرت و ثر
  آدمیاني  در میانشان تا به بزرگی جنگی براي همه

جان گرفت و بال و پر  آدمیانقدر در میان  قدرت و ثروت آن ،این شهوت
ي دنیا را بسوزاند تا در جاي  که همه بکشد آتشي جهان را به  کرد که همه

  رسیدن به قدرت و ثروت شود، ،جاي جهان تنها نیت

 ي همه آنانرا به دست گیرند و به پیش آیند که این شهوت را به  آمالهمه 
ه براي همان دیوانگی بود، پس هم جهان آموخته بود، تنها ارزش کسب

ش اگر و آخر تکاپو کردند آنکسب همان ارزش به جهان آمدند و در 
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نبود تا  آني جهان به جنگ سوخت و خاکستر شد کسی را یاراي  همه
  برابرش بایستد که آنچه کاشته بودند و را به آخرش برداشت کردند

زد، یکی باید که این رخت  اما همگان این نبودند و یکی باید که فریاد می
زد،  توانست فریاد می کند، باید به هر طریقتی که می ین را از تن بر میننگ

کشید و همه را از این مسخ شدن در شهوت ثروت و قدرت  باید فریاد می
  کرد بیدار می

اید و با جهان  د، چه به روز خود آوردهکنی برخیزید دیوانگان، با خود چه می
این ببینید، برخیزید و جهان را  بر خیزید و جهان را بیشتر از چه خواهید کرد،

ها  بار دیگر معنا کنید، برخیزید و هر چه از باورهاي پیشینیان است را به دره
ي  یزید و جامهبکشید که همه دیوانگی و جنون است، برخ آتشبسپارید، به 

  برخیزید و دیگر سالح دیوانگان نباشید، اي برتن کنید، تازه

 آتشنماند، دیگر ) ص(ي  در کارخانه و دیگر آمدو فریاد زد،  آمدیکی 
ت بفروشد، ها نشد، دیگر نخواست تا خود را به قدرت و ثرو جنگ

در  گونه این، نخواست تا آورددیوانگی در  آنیار تخنخواست تا خود را در ا
  این مرداب غرق بماند
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جنگ نشد و تابلو  براي ساخت سالحی به و فریاد زد، دیگر به کار آمداو 
  خط زد و بزرگ نوشت آنکارخانه را به پایین کشید بر 

  سالح صالح جنگ

  ،باز هم نوشت به روي همان تابلو نوشت

  هایش پر کرد ي جهان را به نوشته نوشت و همه

رد، نوشت باید براي برابري جنگید، وشت باید ثروت و قدرت را تقسیط کن
ا را از نو ساخت، باید در ه باید ارزشها باید که فکر کرد،  نوشت به کرده

ید براي یمان ساخت، بان و اگذشتگان ایستاد، باید از نو آرمابرابر تحجر 
  بدل کرد رؤیاآرمان ایستاد و جنگید، باید جهان را به 

  بود، و در کنار هم نو ساخت، باید ازباید بهشت را به زمین 

  نوشت اتحاد باید کرد و جهان را از نو ساخت

نوشت، به روي دیوار ) ص(ي  مه جا نوشت بر روي تابلوي کارخانهاو ه
ي  شهرها نوشت، به دفتر کودکان نوشت، به سطح نورانی نگاشت، به جعبه

تا انسان را دوباره  اي بسازد شد نگاشت تا جهان دوباره ر جا که میجادو و ه
و تا جان داشت به  ها را تغییر دهد تا ارزش تا تعالیم را دگرگون کند بیافریند
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را پدید  و به راهش جان داد تا جهان جانانپایبند ماند  آزاديارزش جان و 
  آورد

  هر کس به درونش یکی از این جانان است،

  .نجانان جهان برخیز و جهان را الیق زیستن ک
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