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***

غروب بود ،هوا کمکم داشت تاریک میشد .مجیدد در حدایی کدی یدک دان
بربری زیر بغل داشت وارد کوچی شد .یک سر کوچی بی خیابان اصلی کی دا وایی و
اکثر مغازهها در آن بود میخورد و آخر آن بی خیابدان یدکطرفد باریدک و فریدی
دیگر .منزلِ مادر مجید سی تا خا ی ما ده بی آخر کوچی بود .خا یها اکثراً یک طبقی و
بسیار کوچک بود د .مجید تکیهای کوچک ان بربدری دا را مدیکَندد ،در دهدان
میگذاشت و با یذت آهستی میجوید .اگهان یک دوچرخی سوار بی سدریت از آخدر
خیابان بی داخل کوچی پیچید .توا ست تعادل خود را حفظ کند و محکدم بدی دیدوار
خورد و روی زمین افتاد.
مجید یک یحظی ایستاد و بعد بی سریت بی سمت دوچرخدی سدوار کدی دمدر
روی زمین افتاده بود ،دوید .صدا زد «آقا آقا ».مرد هیچ حرکتی میکرد و کمکدم
از زیر کمرش باریکی خون راه افتاد .مجید یک یحظی ترسید ،یقب رفت و بعد بدی
سریت بی طرف خا ی دوید و محکم شروع بی در زدن کرد .فریادِ «چی مرگتدی» از
داخل خا ی بلند شد و در باز شد .زری با یصبا یت در را باز کرد و دسدت را بلندد
کرد کی مجید را بز د ،کی مجید با چشمهای گشاد و صدای ترسیده گفت «آبجدی!
آبجی! اونجارو گاه کن!» و ا گشتاش را بدی سدمت مدرد مجدروف گرفدت .زری
دست رو پایین آورد و کمی سرش رو بیرون آورد و بی طرف مرد گاه کرد .مجید
گفت «آبجی داره ازش خون میره».
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زری گاهی بی دو سر کوچی کرد .هیچ کس توی کوچی بود .بی سریت ان
را از دست مجید گرفت و گذاشت روی پل حیاط و بی مجید گفت «بیا کمک کدن
بیاریم تو ».زری و مجید بی سریت باالی سر مرد رفتند و زری هم صدا زد «آقا
آقا!» مرد از حال رفتی بود .بی کمک مجید زیر بغل مرد را گرفتند و کشان کشدان
بی داخل خا ی برد د و روی تخت داخل حیاط گذاشتند .زری بی مجید گفدت «بدرو
زود دوچرخ رو بیار تو» .خودش یک آفتابی برداشت و رفت توی کوچی و مسدیر
خون را بی کمک آب و کشیدن پا بر روی آن محو کرد و بی سریت بی داخل خا ی
برگشت .مجید دوچرخی را بی دیوار تکیی داد و باالی سر مرد کی ازحال رفتدی بدود
آمد .زری بی مجید گفت «زود برو یک تشک بنداز کنار دیوار ،اون مالفدی پداره رو

بنداز روش و بیا».
مرد بیهوش یک کیسی بر ج هندی زیپدار خو ی رو محکم با دسدت بدی
پهلوی چپ گی داشتی بود .زری بی سختی دست مرد را باز کرد و کیسد سدبتاً
سنگین را کنار تخت گذاشت .زیر کیسی ،در پهلوی چپ ،خون زیادی یختدی شدده
یباس مرد را قرمز کرده بود .مقداری خون هم روی شلوارش ریختی بدود .زری بدی
مجید کی آمده بود گفت «آروم ببریم تو تا همساییها دیدن».
دوباره زیر بغل مرد را گرفتند و کشان کشان بی داخل اتاق برد د روی تشک
خوابا د د .زری پیراهن مرد را باز کرد و زیر پیراهنی را کی بی زخدم چسدبیده بدود
آهستی کند ،زخم پیدا شد .چیزی پهلوی چپ را دو سی سا ت پاره کرده بود و خون
زیادی ازش رفتی بود.

مهری خا م بی داخل اتاق آمد و یکدفعی جا خورد و فریاد زد «یا ابوایفضل!»
زری گفت «هیس چی خبرتی مامان ».مجید تند گفت «مامان تو کوچی خدورد بدی
دیوار و ما آوردیم تو ».مهری خا م جلو آمد و وقتی خونها را دید گفت «مدادر
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کنی بمیره و شرش گردن ما رو بگیره .ما بدبخت هستیم بدبختتر شدیم ».زری
گفت « ترس ،جوو ی و یک هفتی ای زخم خوب میشدی ویدی بایدد زخمد رو

بخیی زد».
«پس چرا آوردی

تو ،صدای همساییها میزدی میبرد

درما گاه».

زری گفت «تو توی آشپزخو ی بدودی صددای تیدر ا ددازیهدا رو شدنیدی.
میترسم د بال ایدن باشدن .اگدر ببدریم درما گداه میگیدر مثدل دایدی جدواد
مینداز ز دان».
بعد برگشت و بی مجید گفت «زود برو د بال منیژه خا م و بهد بگدو زری
گفتی شلو کن یکی از فامیلهامون زخمی شده ،وسایل پا سمان و بخیی و سرم و
هر چی کی الزمی بَردار و سریع بیا .به تأکید کن کی بی کسی چیزی گی .مدادر
تو هم حواست باشی بی کسی چیزی گی .یک دست یباس هدم بدرای ایدن آمداده
کن».
زری بلند شد و یک پارچی تمیز آورد و تا کرد و گذاشت روی زخم و با دست
گی داشت تا خون بند بیای د .بی صورت مرد گاه کرد ،با اینکی در اثر درد کمدی در
هم رفتی بود اما چهره دینشینی داشت .دسدت را از روی سدینی برداشدت و کندار
بد گذاشت .پوست دست کمی زبر و کار کرده بود ی مثل دستهای مرحدوم
پدرش ،مثل دستهای معمویی کارگرها .خون بند آمد .یاد کیس خو یِ مرد افتداد.
بلند شد و رفت آن را از روی تخت توی حیاط برداشت .کمی سنگین بود ویی بر ج
بود .کنجکاو شد .زیپ کیسی رو باز کرد .توی کیسی تعداد زیادی کاغدذ بدود کدی
کنارههایشان خو ی شده بود .کیسی رو بیشدتر بداز کدرد .پدایین وشدتی رو خوا دد.
"کارگران متحد شوید" .بد یرزش خفیفی پیدا کرد .فوراً کیسی را بی داخل آورد
و محتویات کیسی را زیر رختخواب جمع شده کنار دیوار مخفی کدرد ،کیسدی را در
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حیاط شست و گذاشت خشک شود .بعد رفت سرا دوچرخی و یکیهای خون روی
آن را پاک کرد .دوباره بی اتاق برگشت.
مرد هم چنان بیهوش بود .بض او را گرفت .ضعیف میزد .مهری خدا م بدا
یک دست یباس و یک ییوان شربت آمد .بی زری گفت «این شربت رو به بدده،
خون زیادی ازش رفتی ».زری گفت «بیهوشی ».مهری خدا م گفدت «خدوب بدزار

بده ،من میرم براش سوپ درست کنم کی

باالی سرش هر وقت بهوش اومد به
قوت بگیره و از اتاق رفت ».زری یکی از ایالمییها رو برداشدت و خوا دد .دربداره
ایتصاب و حقدوق یقدب افتداده بدود و اتحداد و افشدای سدرماییداران و صداحب
کارخا یها .صدای درِ حیاط آمد .سریع ایالمیی را سر جای گذاشت و رفت پشدت
پنجره.
منیژه و مجید با یک ساک وارد حیاط شد د .زری از پشت پنجدره یالمدت
داد کی زودتر بیایند .منیژه و مجید آمد دد داخدل اتداق .زری سدالم کدرد و گفدت
«ممنون کی اومدی ».بعد مرد را شان داد .منیژه کنار مدرد شسدت و پارچدی را از
روی زخم برداشت با دقت گاه کرد .گفت «زخم یمیقیی .باید محل زخم رو تمیدز

کنم و بخیی بز م .حاال این کیی».
«حاال کارت رو بکن بعد بهت میگم».
هم بد یست ».بعد دست مرد را تکدان داد و صددای

منیژه گفت« قیاف
کرد و گفت «خوشبختا ی بیهوشی .مدن آمپدول بدیحسدی ددارم ویدی شدما بایدد
شا یهای را بگیرید تا موقع شستشوی زخم و یدا بخیدی زدن اگدر بهدوش اومدد
گه دارید .قیچی بیار کی زیر پیراهنی را پاره کنیم».
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زری و مجید زا وهایشان را روی دستهدای مدرد گذاشدتند و بدا دو دسدت
شا یهای را گرفتند .داروی ضد یفو ی سوزش داشت .مرد کمی ایدی کدرد ویدی
بهوش یامد .هنگام جمعکردن دها زخم با یک فریاد بهوش آمد ویدی توا سدت
تکان بخورد .یک یحظی چشمهای بی چشمهای زری خیره شد و دوباره بیهدوش
شد .منیژه محل زخم را بخیی زد و پا سمان کرد .بعد بی زری کمک کرد یباسهای
خو ی را در آورد د و یباس تمیز تن کرد د .منیژه به سرم وصل کرد .مهدری
خا م زیر پیراهنی خو ی را بیرون برد.
منیژه گفت «حاال بگو جریان چیی ».زری یک چشمک بی مجید زد و گفت

«پسر خاییام هست از شهرستان اومده ،دیوا کرده با چاقو زد  .اینم چند فدر رو
زده برای همین تو ستیم ببریم درما گاه ».منیژه یبخندی زد و گفت «باشی ،خر
خودتی ،این زخم جای چاقو یست .حاال ما کاری داریم .وضع خوبی .دو سی روز
دیگی سر پا میشی .سرم کی تموم شد سر گ رو از دست بک و پنبی و چسب
گذاشتم بی چسبون رو زخم  ،اگر کاری داشتی خبرم کن».
زری منیژه رو بغل کرد ،بوسید و تشکر کرد .منیژه زیر گوش زری گفت «بی
ظر آدم بدی میاد ،تیک خوبیی از دست دی» و ریز خندیدد .زری گفدت «بدرو
د بال کارت »،بی مجید گفت «برو منیژه رو برسون و زود برگدرد ».مهدری خدا م
پرسید «زهرا جون حاال چی میشی؟» زری گفت «چیزی میشی ،فردا  ،پس فردا پا
میشی میره خو شون .فقط تا این بره کسی رو تو خو ی راه ده .مجید هر وقت اومد
به بگو دوچرخی رو بیاره تو راهرو کی فضولها پرسوجو کنند ».بعد رفت و بی
رختخواب گوشی اتاق تکیی داد و بی فکر فرو رفت.
صبح زدیک سایت  9بود کی بهادر کم کم بی هوش آمد .درد شدیدی توی
کمرش حس کرد .چشم رو بی اطراف چرخا د و گیج شد ویی از وضع چیدزی
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فهمید .سرش کمی گیج رفت .با دست محل زخم پا سمان شده رو یمس کرد و
از درد ایی کوتاهی کشید .مهری خا م کی داشت تو اتاق سبزی پاک مدیکدرد تدا
صدا رو شنید گفت «ایهی شکر کی بی هوش اومدین خددا بدی خیدر کدرد .حدایتون
چطوره؟» بهادر سرش رو چرخو د و با تعجب بی چهره مهربان مهری خدا م گداه
کرد و گفت «من کجا هستم؟ چی شده؟ شما کی هستین؟»

«شما دیروز یصر زخمی شدید .تو کوچی با دوچرخی خوردید زمین و از هوش
رفتید .دختر و پسرم شما رو آوردن اینجا .ایحمدهلل کی بی هوش اومدین .مدن االن
براتون صبحو ی آماده می کنم و میارم».
بهادر بی فکر فرو رفت .یادش آمد کی دیروز یصر رفتدی بدود ایالمیدیهدا را
تکثیر کند .بیرون ایستاد تا مشتری برود و بعد کی خلوت شد رفت تو و گفت «یطفا
 50تا کپی بدین .چند میشی؟» پوی را اول داد کی معطدل شدود .در حدال کپدی
گرفتن بود کی یک فر آمدد داخدل و ماژیدک ر گدی خواسدت .بدی بها دی بررسدی
ماژیکها رفت داخل و بی کپیها گاه کرد .تا چشم بی "کارگران متحد شوید"
افتاد یک دفعی داد زد« این ایالمییهای ضد اسالمی مال کیی» بهادر دیگر معطل
کرد رفت تو با کلی کوبید تو سر مرد و هل داد و ا داخت تی مغازه و کپیهدا را
کی تمام شده بود بی همراه سخی اصل برداشدت و ریخدت داخدل کیسدی بدر ج و
زیپ راکشید و پرید روی دوچرخی .مردک داد زد «اگر مردی وایسا و پرید بیرون
و داد زد ،آی دزد ،آی دزد» و پرید پشت رل ماشدین و تعقیدب دوچرخدی سدوار.
بهادر شا س آورده بود کی کوچیهای محلی باریک و تو در تو بود د .بهادر بی داخل
اویین کوچیای کی ماشین از آن میتوا ست رد شود ،پیچید  .مردک بی سریت بدی
سرِکوچی رسید ،پیاده شد و فریاد زد «ایسدت ،ایسدت!» و دو سدی تیدر بدی سدمت
دوچرخی سوار شلیک کرد .بهادر یک یحظی تو کمرش احساس درد شدیدی کرد و
با سریت بیشتری شروع بی پا زدن کرد و بی کوچی بعدی پیچید .درد کمدرش کدم
8

کم بیشتر میشد .بهادر دست روی کمرش گذاشت و گرمی خدون رو تدو دسدتاش
حس کرد .کیسی ایالمیی رو با فشار روی کمرش گذاشت .کم کم احساس بیحایی
کرد .بی سریت رکاب میزد و از این کوچی بی خیابان و از خیابان بدی کوچدی بعددی
میرفت و در آخرین خیابانِ باریکِ یک طرفی کمی خیای راحدت شدد کدی کسدی
تعقیب میکند و بی سریت بی اویین کوچی پیچید .دیگر یادش میآمد کی بعدش
چی شده است.
مهری خا م با یک ییوان چای و بات دا و یک کاسی فر ی بی داخل آمدد و
سینی را جلوی بهادر گذاشت و گفت «باید بخورید تا قوت بگیرید و سرپا بشید».
بهادر گفت «خیلی ممنون ،ممکنی یکبار دیگی بگیدد مدن چطدور سدر از اینجدا در

آوردم؟»
مهری خا م یکبار دیگر ماجرا را تعریف کرد .بهادر پرسید «دختر شما من را
پا سمان کرد ».مهری خا م گفت « ی دخترم کارگره .تو کارخو ی یدوازم بهداشدتی
کار میکنی .فرستاد د بال دوست کی پرستار هست .اون شما رو پا سدمان کدرد».
بهادر کمی مِن و مِن کرد و آخر گفت «خیلی ببخشید ،یذر میخوام کی میپرسم؟
دوست مورد اطمینان هست؟» مهری خا م با یبخند گفت «پسرم خیایدت راحدت
باشی ،اینجا امنی .حاال چاییت رو بخور کی گلوت باز بشی».
بهادر چای رو با یذت خورد و گفدت «دسدتتون درد کندی خیلدی چسدبید».
مهری خا م گفت «حاال فر ی رو بخورید تا یک ییوان چای دیگی بیارم .منیژه گفتی
چون خیلی خون ازتون رفتی باید مایعات زیاد بخورید» و از اتاق با سدینی و ییدوان
چای بیرون رفت.
مجید بی اطراف
بلند شود ویی درد اما

چشم چرخا د .د بال کیسی ایالمییها میگشت .سعی کرد
را برید .مهری خا م با یک ییوان چای دیگر آمدد .گفدت
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«فر ی رو بخور و اال جون میگیری ».بهادر کاسی فر ی را برداشدت و بدا قاشد
شروع بی خوردن کرد .مهری خا م گفت «ببخشید ویی یواشتر بخورید کی دل درد

گیرید».
مجید مکث کرد و پرسید «ببخشید همراه من یک بستی بود .یدک کیسدی
بر ج کی توش یوازم تحریر و کاغذهای کارخو ی مون رو گذاشدتی بدودم ».مهدری
خا م گفت «بی ظرم اومد کی زری توی حیاط داشت یک کیسی بر ج رو کی خو ی
بود میشست ویی فهمیدم کی بعدش چکارش کرد ».بهادر خیلدی گدران شدد .از
مهری خا م تشکر کرد و گفت «من دیگی باید برم» و سعی کرد بلند بشی ویی دی
توا رو داشت و ی شدت درد به اجازه حرکت داد .چهرهاش در هدم رفدت و
دوباره بی بای تکیی داد .تصویر محوی بی یادش آمد کی دیشب یک یحظی بهوش
آمده بود و یک جفت چشم به خیره شده بود .چای دوم را هم خورد و باز تشکر
کرد و گفت «خیلی بهتون زحمت دادم ببخشید .اویین فرصت دوستام میان د بدایم
و رفع زحمت می کنم» و دراز کشید .مهری خا م سینی صبحا ی را برداشدت و بدی
آشپزخا ی رفت.
ظهر کی مجید از مدرسی آمد ،یک سر رفت بی آشپزخو ی و از مادرش پرسدید
«از آقاهی چی خبر؟» مهری خا م گفت «حای خوبی .صبح بی هوش اومد ».مجید
بی اتاق رفت و زدیک رختخواب شد .بهادر چشمهای را باز کدرد .مجیدد سدالم
کرد و با هیجان گفت «من اول شما رو دیدم کدی زمدین خوردیدد ویدی هدر چدی
صداتون کردم جواب دادید و بی کمک زری شما رو آوردیم تو ».بهدادر بدا یبخندد
گفت «تو پسر شجایی هستی .حاضری یک زحمتدی بدرای مدن بکشدی  ،خیلدی
مهمی ».مجید گفت «بلی چکار بکنم؟» بهادر گفت «اول برو هارت رو بخدور بعدد
بیا تا بهت بگم ».مجید بی آشپزخو ی رفت یک یقمی بزرگ ون و پنیر درست کدرد
و هما طور کی گاز میزد بی اتاق آمد و پرسید «چی کار کنم؟» بهادر گفت «کارخو ی
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یخچال سازی رو بلدی؟» مجید گفت «میدو م کجاست ».بهدادر ادامدی داد «بدرو
او جا بگو اکبر آقا تراشکار را میخوام .هیکلدار و سبیل کلفتدی .مطمد ن شدو کدی
خودش هست .به بگو بهادر زخمی شده ،سی روز مرخصی بدراش بگیدر و بدرو
حموم و حسابی تمیز شو ،بعد یک ماشین بگیر و بیا د بال مدن ».مجیدد خندیدد و
گفت «خیلی کثیفی؟» بهادر هم خندید و گفت « ی خیلی .کاپشن مدن رو بیدار تدا
پول برای تاکسی بهت بدم ».مجید کاپشن شستی شده رو از روی بند آورد .بهدادر
توی هر جیب گشت از پول خبری بود .مجید گفت «با دوچرخ شما برم ».بهادر
پرسید «میتو ی؟» مجید گفت «بلی کاری کی داره» بهادر گفت «پدس از مدادرت
اجازه بگیر و برو و زود خبرش را برای من بیار».
اکبر آقا بی رفقا خبر را رسا د و یصر دو سایت زودتر مرخصدی گرفدت و بدی
خا ی رفت و خو ی را حسابی پداکسدازی کدرد .بدی هدادی هدم ز دگ زد و گفدت
«مهمو ی دو سی روز یقب افتاده .خبرت می کنم .حتماً حمام هم برو ».بعد پیداده
رفت در خو ی همسایی و وا ت را برای دو سایت قرض گرفدت و بدی آدرسدی کدی
مجید داده بود آمد .وا ت را دورتر از سر کوچی پارک کرد .توی خیابان دو سدی بدار
باال و پایین رفت و وقتی مطم ن شد چیز مشکوکی یست کوچی را تا آخر طی کرد
و خیابان ا تهایی را هم چک کرد و بعد بی داخل کوچی آمد و ز دگ در را زد .چندد
یحظی بعد مجید در رو باز کرد و اکبر آقا "یا اهلل" گویان بی داخل رفت .مجید اکبر
آقا رو برد داخل اتاق و بی بهادر گفت «من گفتم کی حموم برو د ویی مثدل اینکدی
رفتند ».بهادر و اکبر آقا آرام خندید د .مجید بی آشپزخا ی رفت .اکبدر آقدا آهسدتی
پرسید «چی شده؟» بهادر خیلی سریع خالصی جریان را گفت .صدای ز دگ خا دی
بلند شد .مجید از الی در گفت «آبجی زریی ».چند یحظدی بعدد زری و مجیدد بدی
داخل اتاق آمد د.
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اکبر آقا بلند شد سالم کرد ،بهادر هم سالم کرد و سعی کرد بلندد شدود کدی
توا ست .بهادر یک یحظی چشمهای شب قبل را تشخیص داد و گفدت «ببخشدید
خیلی زحمتتون دادم ،شرمنده ».اکبر آقا هم گفت «واقعا خدواهری کردیدد ».زری
گفت «وظیفیام بود بفرمایید بشینید .خوشحایم کی حایتون بهتر شده ».مهری خا م
با یک سینی چای بی داخل اومد و اکبرآقا دوباره بلند شد .بهادر گفت «امروز خیلی
بی ایشون زحمت دادم ».اکبر آقا هم گفت «واقعا مادری کردیدد ».همدی شسدتند.
بهادر گفت «اجازه بدید براتون تعریف کنم کی دیشب چی اتفاقی افتاد ».زری گفت

«احتیاجی یست کی توضیح بدید ،همین کی حایتان بهتدر شدده بدرای مدا کافیدی،
بفرمایید چای میل کنید ».بعد از خوردن چای بهادر گفدت «بدا اجدازتون مدا رفدع
زحمت کنیم .امیدوارم کی بتوا م محبتتان راجبران کنم ».زری گفت «اجدازه بدیدد
پا سما تون را یوض کنم .باید زخم را شستشو بدم کی چدرک کندد .کمدی درد و
سوزش داره».
موقعی کی ماده ضد یفو ی را روی زخم ریخت ،بهادر بیاختیدار یدک دفعدی
بازوی مهری را گرفت .بعد یذر خواهی کرد.
بعد از پا سمان زری کاپشن کهنی و شلوار و پیراهن پددرش را آورد و گفدت

«بهتره برای احتیاط یباستون رو یوض کنید چون پاره شده و شلوارتان هم خدو ی
هست .در ضمن کاپشن شما هم با اون یکس بزرگ کلی شدیر رو پشدت خیلدی
تابلو هست ،بهتره کی کاپشن معمویی بپوشدید کدی جلدب توجدی کندی ».بهدادر از
خجایت سرخ شد و در ضمن از رُک حرف زدن زری هم خیلی خوش

آمد و گفت

«ح با شماست».
را یوض کند .اکبر

همی بی آشپزخو ی رفتند تا بهادر بی کمک اکبرآقا یباس
آقا پرسید «ایالمییها چی شده ».بهادر «گفدت میددو م ،گدرا یم هدم همیندی».
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یباسها را پوشید د و اکبرآقا گفت «با اجازه ».همی دوبداره بدرای خدداحافظی بدی
داخل اتاق آمد د .زری رفت از زیر رختخواب کیسی ایالمییها و چند اسکناس را در
آورد و گفت «کیسی خو ی شده بود من شستم .یک مقداری از کاغذها هم خدو ی
شده بود ،من ا داختم شون توی سطل زبای سر کوچدی ».بهدادر و اکبدر آقدا کلدی
تشکر و یذر خواهی کرد د واکبر آقا دست بهادر را دور گرد گذاشدت و بدی راه
افتاد د .دم در بهادر گفت «اشکایی داره دوچرخی اینجا باشی بعدًا بیام ببرم ».زری
گفت « ی چی اشکایی داره ».بهادر مجدداً برگشت و از زری تشدکر و خدداحافظی
کرد.
توی کوچی اکبر آقا بهادر را بی دیوار تکیی داد و گفت« من برم سطل آشغال
را چک کنم ».وقتی برگشت گفت «خوشبختا ی همی آشغالها رو بدرده بود دد .تدو

هم باید دو سی روز بیای خا ی ما چون احتیاج بی مواظبت داری ،تعارف کی دداریم.
تو توی اتاق خودت تنهایی چطور سر پا میشی».
دو روز بعد از اطمینان از امن بودن ،جلسی در خا اکبر آقا تشکیل شد .بدی
جز اکبر آقا و بهادر ،حسن ا باردار ،رضا پِرِسکار و هدادی معلدم آمد دد .اول بهدادر
شرف ماجرا را تعریف کرد .همی از یکسایعمل سریع بهادر در مغازة فتوکپی تعریف
کرد د .ویی گفتند شا س آوردی کی گیدر آدمهدای خدوب افتدادی .بعدد در مدورد
اطمینان سبت بی زری سوال شد .بهادر گفت «کی من صد در صد مطم ن هسدتم
کی چیزی بی کسی میگی ،بی برادر و مادرش هم اطمینان کامل دارم ».اکبر آقا هم
تأیید کرد .رضا گفت «کسی از جریان ایالمییهای خو ی چیزی شنیده؟» همی بدا
تعجب گاه کرد د .رضا دست را توی جوراب کرد و یک ایالمیی تا شده در
آورد و شان داد .کنارههای ایالمیی خو ی بود .ایالمی خودشان بود .حسین پرسید
«جریان چیی ،اینو از کجا آوردی؟» رضا گفت «ایندو آبجدیم از تدو کارخا دی یدوازم

بهداشتی آورده .او جا پخ

شده و خیلی تأثیر گذاشتی و همی هیجدان زده شددن.
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بعد همی کارگرها توی هار خوری قرار گذاشتن اگر تا شنبی حداقل دو ماه از حقوق
یقب افتاده اشان را دهند ایتصاب کنند و بی مدیر کارخا ی هم اطالع داد د».
هادی گفت «آفرین بی خا ومای کارگر ،باید یاد بگیریم ».بعد همی بی بهدادر
گاه کرد د .بهادر قرار شد وقتی برای آوردن دوچرخیاش میرود سعی کندد تدی و
توی قضیی را در بیاورد .اکبر آقا گفت «پیشنهاد میکدنم فدردا مدا هدم ایالمیدی رو
پخ کنیم و ما هم از روز شنبی ایتصاب کنیم ».رضا گفت «کاشکی ایالمییهای

ما هم خو ی بود تا تأثیرش بیشتر بشی! .ما هم چهدار ماهدی کدی حقوقمدون یقدب
افتاده».
قرارها گذاشتی شد و قرار شد بعد از پخ ایالمیی تا قبل از هار هدر کدس
بخ خودش را برای ایتصاب آماده کنی .هادی پرسدید «کسدی سدوایی دداره؟»
حسن گفت «من تو فکرم کی اگر بهادر گیر می افتاد و همدی مدا رو زیدر کتدک و

شکنجی یو میداد ،خوب همی چی تموم میشد .فایده این کارهایی کی میکندیم چدی
هست؟ اگر ما سر یک اتفاق دستگیر بشیم .ارزش کارهایی کی میکنیم چی میشی؟
همی چی تموم میشی؟ ی اینکی ترسدیده باشدم .میخدوام تدو راهدی کدی میدرم بدی
موفقیت اطمینان داشتی باشم».
چند یحظی سکوت بر قرار شد .هدادی پرسدید «تدو یدک مداه گذشدتی هدر
کدومتان چند ویده گوشت خوردید؟» همی گفتند حدداکثر یدک یدا دوبدار .هدادی
دوباره پرسید «شیر چی ،میوه چی؟» همی سر تکان داد د .هادی ادامی داد «پارسال
وضعتون بهتر بود یا امسال؟ میدو یم کی سایهای قبل از پارسال هم بهتر بود .هدر
سال یلیرغم افزای حقوق وضع ز دگی و معیشتمان بدتر میشدی .سدال دیگدی از
امسال هم بدتر میشی .سال بی سال فقیر تدر میشدیم .وضدع توییددتون چطدوره؟»
حسن گفت «توییدمان تو این چند سال بیشتر شده .قیمت توییدات مان هم دو سی
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برابر شده ».هادی پرسید «وضع صداحب کارخا دیتدان چطدور؟» اکبدر آقدا گفدت
«امسال ماشین رو یوض کرده و یک ماشین خفن گرفتی ».حسن گفدت «زن و

هر سی تا بچیاش را هم خارج فرستاده و خودش اینجا ییاشی میکنی».
هادی ادامی داد «خوب بی ظرتون ما باید دست رو دست بگدذاریم .سدکوت
کنیم تا سال بی سال از ح خا وادهمون کم کنن و کیسی خودشون رو پرتدر کدنن.
یادتون هست کی بررسی کردیم کی تمام ثروت د یا در طول تاریخ فقط بدی دسدت
کارگرا تویید میشی ویدی کمتدرین بهدره رو کدارگر مدی بدره و بیشدترین بهدره رو
سرمایی دارایی کی کار میکنند .تازه یده زیادی از کارخا یدارها یدک مددیر جدای
خودشان گذاشتن و با دو سی تا بی پای مایی و جاسوس ،و خودشون رفتن خدارج و
کیف د یا رو میبرن .سایی چندین میلیارد پول بی جیب میز ن ویی اگر یک کدارگر
بگوید حقوق منو ماها ی سیصد تومن اضافی کدن ،رگِ گرد شدون میز دی بیدرون و
میگن میخوای برو یک جای دیگی کار کن کی حقوق بیشتری بهت بِددَن .ایبتدی
سرماییدارها خودشون را خوب می شناسن و میدو ن کی برای خوردن ح کارگر با
هم رقابت و مسابقی دار د .باز هم معتقدین باید سکوت کرد ،باید دسترویدست
گذاشت؟»
بهادر گفت «تسلیم شدن یعنی خفت و خواری و مرگ تدریجی».
همی حرف بهادر را تصدی کرد د .حسن گفت «ویی ما چند فر چدی کداری
میتو یم بکنیم .مگی امکان داره از پس زور و قدرت و پول و یروی سدرماییدار بدر
بیایم .تازه حکومت هم پشتیبانشون هست ».هادی گفت «فکر میکندی تدو و مدا
رفقا چرا اینجا شستیم .فقط این فشار اقتصادی روی ما هست؟ روی همی کارگرها
هست .روز بی روز هم بیشتر میشدی .کارگرهدای مثدل مدا هدم روز بدی روز بیشدتر
میشن ».حسن گفت «پس چرا گروهمون رو همین چند فر گی داشدتیایدم .اگدر
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فردا قبول کردن کی ایتصاب کنیم ،میتو یم ده تا گروه درسدت کندیم و قددرتمون
زیاد بشی و توی بقیی کارخا یها هم همینطور »...اکبر آقا گفت «فکر میکنی همی
کارگرها مثل بهادر تا پای جو شون میایستن .بعضدیهاشدون بدی راحتدی خریدده
میشن .بعضی از پاچی خوارها همین حاال هم ضدِ کدارگرا هسدتند و یدا جاسدوس.
هرکس هم تا یک جایی کشد مبدارزه و مقاومدت داره .اگدر همدی همددیگر رو
بشناسن کی دو روزه همی چی میپاشی ».رضا گفت «باید گروه از افدراد محکدم و
مقاوم و آگاه تشکیل بشی .اگر خوب آگاه بشیم و بی منافع طبقاتیمون پدی ببدریم
میتو یم با ایالمیی و تبلیغ بچیهای کارخا ی را کمکم آگاه کندیم و رهبدریشدون
کنیم».
هادی گفت « آفرین دقیقًا همینطوره و این از روی تجربی صد سایی مبدارزه
کارگرا بی دست اومده .رهبری حدوزه کارخو دی را بایدد آگداهتدرین و مبدارزترین و
مقاومترین و از همی مهمتدر بدا ایتقدادترین افدراد بدی یهدده بگیدرن .پدس بایدد
شدددیدترین راهکارهددای مخفددی کدداری را یدداد بگیددریم و ریایددت کنددیم .ایبتددی از
فرصتهای بی دست آمده برای تبلیغ یلنی هم استفاده کنیم ویی بداز هدم تکدرار
میکنم با ریایت کامل کات امنیتی .مطم ن باشید شرایط و روابدط سدرماییداری
خودش کمک میکنی تا گروهها زیادتر بشدن و دسدتهامون را دراز میکندیم و بهدم
میپیو دیم و از دست های بهم پیوسته یک حزب مخفی قدوی و بدزرگ بدی
وجود میآوریم تا برای زما ی کی شدرایط ا قالبدی فدراهم شدد شدرایط رهبدری و
پیروزی مبارزات یلیی سرماییداری را داشتی باشیم .در این راه خیلدی از رفقدا رو از
دست میدیم ویی اامید میشیم و بی مبارزه ادامی میدیم»...
چند دقیقی سکوت برقرار شد .حسن گفت «مدن حداال خیدایم راحدت شدد و
محکمتر شدم ».هادی گفت «خوب رفقا امروز بحثِ خدوبی داشدتیم .جلسدی بعدد
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درباره ماتریاییسم تاریخی صحبت میکنیم ».رفقا تک بی تک و متفکرا ی خا دی را
ترک کرد د.
حسن یک دستگاه پرینتر ساب منشی مدیر را کی یک سال بود در ا بار خاک
میخورد و کسی سراغ را میگرفت بی خا ی آورد و مس لی ایالمییها حل شد.
دو روز بعد بهادر کامالً سر پا شد .سرش را اصالف کرد و سدر و صدورت را
صفا داد و یک جعبی شیرینی و یک توپ الستیکی خرید و یباسهای شستی شددة
قرضی را هم داخل یک کیس پالستیکی گذاشت و بی منزل مهری خا م رفت.

طب معمول مجیدد در را بداز کدرد« .چطدوری مدرد قدوی؟» «خدوبم شدما
چطورید؟» «با زحمتایی کی شما کشیدید خیلی خوبم ».مجید گفت بفرمایید تدو.
بهادر توپ را بی مجید داد و گفت «اینم برای جوونمردیت ».مجید بدا خوشدحایی
توپ را گرفت و تشکر کرد .مهری خا م داد زد «مجید کیی؟» مجید گفت «بهدادر
آقا هستند ».بهادر "یا اهلل" گویان بی داخل رفت.
مهری خا م بی پیشواز آمد .زری سریع شروع بی مرتب کردن اتاق کرد و هر
چی گیرش آمد ،زیر رختخواب چپا د .مهری خا م گفت «ماشاء اهلل چقددر سدر پدا
شدید ».و بی داخل اتاق دیوت کرد .مجید جعبی شدیرینی را داد و گفدت «قدابلی
داره ».زری سالم کرد و گفت «چرا زحمت کشیدید .بفرمایید تو ».مجید تدوپ را
شان داد و گفت «من میرم تو کوچی با بچیها بازی کنم» و منتظر اجدازه شدد و
رفت .بهادر شست و ساک یباسها رو بی مهری خدا م داد و گفدت «واقعدا خیلدی
یطف کردید ».مهری خا م گفت «اختیار دارید وظیفی بدود ».مهدری خدا م گفدت
«زری برو کتری رو بگذار .امشب باید شام بمو ید ».بهدادر گفدت «ممندون اصدال
مزاحم میشم ».زری گفت «چی مزاحمتی ،خوشحال میشویم بمو ید ».مهری خا م
گفت «من برم مقدمات شام رو حاضر کنم .شما کوکو سیب زمینی دوست دارید؟»
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و قبل از شنیدن جواب راه افتاد ،چون چیز بهتری داشدتند .بهدادر و زری سداکت
شستی بود د و گاهی زیر چشمی همدیگر را گاه میکرد د.

باالخره بهادر سر صحبت رو باز کرد و گفت «من میخواستم توضیح بدم کی
اون روز چی اتفاقی افتاد ».زری گفت «احتیاجی یست ،من هم صدای تیرا ددازی
رو شنیدم و هم زخمتون را دیدم .ما با این مسائل کمی آشنا هستیم .دایی جدوادم
یک سایی کی بی جرم تحریک کارگران برای ایتصاب ،ز دان هست و من و مدادرم
مرتب بی دید میریم ».بهادر گفت « شما خیلی باهوش هستین ،ویی یی سوایی
داشتم کی برای ما خیلی مهمی ،شنیدم کی ایالمییهای خو ی ما تو کارخا دی شدما
پخ شده .شما پخ کردید؟» زری با یبخند گفت «ایبتی تو کارخا ی ایالمیی رو
دیدم اما میدو ستم کی مال شماست ،ویی قراره از شنبی ایتصاب کنیم .من گران
اخراج یا جریمی و یج کردن صاحب کارخا ی هستم .اگر من از این کارا بکدنم کدی
خرج مادر و برادرم رو میده؟ من کاغذهای شما رو گاه کردم چون یجلی داشدتم
سریع ا داختم توی سطل زبایی .احتماالً یکی از بچیهای کارخا ما او ها رو دیده و
برداشتی و پخ کرده .آخی تو محلِ مدا تعدداد زیدادی از کدارگرای کارخا دیمدون
ز دگی میکنن» مدتی سکوت شد .بهادر در حایی کدی سدرش پدایین بدود گفدت
«ببخشید خجایت میکشم ،اجازه میدید گاهی بی دید تان بیایم ».زری هدم سدرخ
شد و گفت «تشریف بیارید ،ما تنها هستیم و تدو تهدران هدیچ فدامیلی دداریم .از
تنهایی در میاییم .مجید از شجایت و تحمدل درد شدما خیلدی خوشد اومدده و
خوشحال میشی ».مهری خا م با سینی چای و جعبی شدیرینی بدی اتداق آمدد .زری
پرسید «خا واده شما چطور هستند؟ حتما خیلی ترسید د ».بهادر گفت «مدن بچدی
روستا هستم .پدرم کشاورز هست .مادر و برادر و خواهر کوچک تدرم هدم پهلدوی
او ها هستند .من اینجا تنها ز دگی میکنم .یک اتاق کرایی کردم و توکارخا دی کدار
میکنم .برای کمک خرج خا واده ».مهری خا م گفدت «خددا خیدرت بدده جدوون،
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تنهایی خیلی سختی .گاهی بی ما سر بز ید خوشحال میشدیم ».بعدد از شدام بهدادر
دوچرخیاش را برداشت و خداحافظی کرد و رفت.
از آن شب بی بعد در ز ددگی بهدادر تغییدری بوجدود آمدد .احسداس کشد
شدیدی سبت بی زری پیدا کرده بود و شبها با فکر او بی خواب میرفت.
ایتصاب توی کارخا ی بهادر خوب پی رفت ،همی شرکت کرد د و توییدد را
خوابا د د .پس از چهار روز کارفرما تسلیم شد و قرار شد حقوق دو ماه را بدهد.
یصر بهادر با یک جعبی کوچک شیرینی بی خا ی مهری خا م رفت .مجید در
را باز کرد و با خوشحایی سالم کرد و گفت «باز شیرینی آوردیدد .خیلدی ممندون،
خیلی خوشمزه بود ،بفرمایید و داد زد مامان آقا بهادر هستند ».مهری خا م بلند شد
و آمد توی راهرو و گفت «بفرمایید!» زری هم رفت جلو آینی و موهاش رو شا ی زد
و بدون روسری آمد بی پیشواز بهادر.
بهادر سالم کرد و بی داخل دیوت شد .مهری خا م زیر چشمی یک گداهی
بی زری کرد و یبخندی تمام چهرهاش را پوشا د و رو بی بهادر گفت «خیلی خدوب

کاری کردید بی دیدن ما آمدید ،خوشحالمان کردید ،بداز کدی زحمدت کشدیدید».
بهادر گفت «قابل شما را داشت ».مهری خا م با یبخند گفدت «امشدب هدم بداز
کوکوی سیب زمینی داریم ،غدذای اییدا ی مدا همیندی ».بهدادر گفدت «شدرمنده،
زحمتتون میدم ».مجید گفت «آقا بهادر یجب توپی برام خریدیدد .بچدیهدا کیدف
کردن .راستی توپم دست بچیها است برم بگیرم و بیام ».مهری خدا م هدم بدرای
تدارک شام بی آشپزخا ی رفت .بهادر فرصت را غنیمدت شدمرد و از تدوی سداک
کتاب «ایفبای مبارزات سندیکایی» را در آورد و بی زری گفت «این رو برای شدما
آوردم ».زری با خوشحایی تشکر کرد و سریع زیر رختخواب قدایم کدرد .بهدادر
گفت «ایتصاب ما موف شد و باالخره با همدیی و استقامت بچیها کارفرما تسلیم
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شد و قرار شد فعال حقوق دو ماه ما رو بده .کار شما بی کجا کشدید؟» زری گفدت

«متأسفا ی سهامدار اصلی ما خارج ز دگی میکنی و سی چهار تا کارخا ی دیگدی هدم
داره .با مدیرمون تماس گرفتی و گفتی تسلیم کارگرها شو .او م بچیها رو تهدیدد
بی اخراج کرده .بچیها هم دیسرد شدن و غرغر میکنن کدی برگدردن بدی کدار»...
بهادر گفت «مقاومت کنید ،سعی کنید حتی یک فر ایتصاب رو شکنی ،چون اگدر
این رو د شروع بشی جلوگیری ازش سختی و ایتصاب شکست میخوره و تازه هدم
حقوق این چند روز رو بهتون میدهن و هم جریمیتون میکنن و پُررُو تر میشن.
یک صندوق ایتصاب درست کنید و هر کس در هر حدی کی میتو ی کمک کنی تا
بی افرادی کی خیلی در مضیقی هستن بشی کمک کرد و بی ادامدی ایتصداب کمدک
بشی ».زری گفت «ح با شماست فکر خوبیی ،ویی کار برای ما خیلی سختی چون
جاسوس و مزدور زیاد داریم .هم بچیها رو بی شکستن ایتصاب تحریک میکدنن
هم مواظب همی هستند ».بهادر گفت «امیدوارم کی موف بشوید».
سی روز بعد بهادر دوباره برای دیدن زری بی خا ی آ ها رفت .مجید تنهدا سدر
کوچی با توپ بازی میکرد .بی محض دیدن بهادر بی جلو دوید و گفت «آقا بهادر
خا ی ما یایید ».در حایی کی اشک تو چشمهای جمع شده بود گفت «آبجی زری
رو گرفتن .خا یمون رو هم زیر رو کرد د و فقط یی کتداب بُدردن ».پاهدای بهدادر
سست شد و دی هُری ریخت .پرسید «کی ،کجا ،چرا؟» «دیشب ریختن تو خا ی.

میگفتن ایتصاب راه میندازی؟! ایالمیی پخ میکنی؟! ده سدال کدی تدو ز ددان
مو دی حایت جا میاد!» مجید با چشمهای اشکبار پرسید «آبجیم ده سدال ز ددان
میافتی؟» بهادر گفت «غلط میکنن .حد اکثر دو ماه .بعد دستی بی سر بهادر کشید
و گفت « تو باید قوی باشی ،تو مرد خو وادهای ،من حاال باید بدرم .گدران بداش
مرتب بهتون سر میز م».
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فردا موضوع را با رفقا در میان گذاشت .قرار شد بهادر ارتباط را با خا واده
زری قطع کند و از پولهای موجود در صندوق ایتصاب بدی خدا واده زری کمدک
بشود.
یصر بهادر بی خا ی مهری خا م رفدت .مجیدد در را بداز کدرد .بهدادر سدریع
دوچرخی را بی داخل برد و در را بست .دست مجید را گرفدت "یدا اهلل" گویدان بدی
داخل رفت .مهری خا م با چهرة در هدم شکسدتی ،گوشد اتداق شسدتی بدود .بدی
آهستگی جواب سالم را داد .بهادر شست و سدعی کدرد مهدری خدا م را دیدداری
بدهد .مهری خا م ایی کرد «بیشرفها امیدم رو ،چرا ز دگیم رو از من گدرفتن».
بهادر گفت «منم خیلی اراحت شدم ،صبور باشید ،چند مداه دیگدی بدر مدیگدرده.

بدوده شدرکت

گران باشید ،کاری کی کرده ،مثل بقیی تدو ایتصدابی کدی حقد
کرده ».مهری خا م گفت « ی میگفتن کی رهبر ایتصاب بوده ».بهادر چشمهای
کمی گشاد شد ،ویی خودش را کنترل کرد و گفت «من شما رو تنها مدیذارم .تدا
زری خا م آزاد بشی من یک روز در میان بی شما سر میز م .مجید جان شدما هدم
گران باش ،اگر خواهرت را دوستداری سعی کن دَرست رو خوب بخوو ی ».بعد
با شرمندگی گفت «کمی خرت و پدرت گدرفتم .مجیدد جدان ایدنهدا رو ببدر تدو
آشپزخا ی ».مجید کی رفت بهادر دست در جیب کرد و یک پاکت پول بی مهدری
خا م داد و گفت «اینم از طرف کارگرهای کارخا ماست ،قدابلی دداره ».مهدری
خا م اول از گرفتن پول خودداری کرد ویی بعد کی بهادر زیاد اصرار کدرد پاکدت را
گرفت و گفت «پس ما تنها یستیم! از طرف من از همدی پسدرهام تشدکر کدن».
بهادر گفت «بی روی چشم» و دیگر منتظر شام شد .مهری خا م تدا دم در بدرای
بدرقی آمد .بهادر دم در کمی مِن و مِن کرد و آخر گفدت «ببخشدید هدر وقدت بدی
دیدن زری خا م رفتید از قول من سالم برسو ید »...مهری خا م پیشا ی بهدادر را
بوسید و گفت «چشم .به میگم ،خوشحال میشی ،بی سالمت پسرم».
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بهادر دوچرخی را بی دست گرفت و آهستی شروع بی رفدتن کدرد .دای سدوار
شدن داشت .بی زری فکر میکرد و اینکی االن در چی وضعیتی است .یکدفعی یک
فر صدا کرد «آقا بهادر ».بهادر با تعجب بی دخترچادری گاه کرد و گفت «بلدی».
دختر چادری گفت «زری گفتی اگر گرفتن من با شما تماس بگیرم .دیدروز زری

کاری کرد کارستان ،چنان ط پرشوری کرد کی همدی مصدمم شدد د تدا گدرفتن
تیجی بی ایتصاب ادامی بدن ،حتی او ایی کی تصمیم گرفتی بودن برن سر کار .مدا
یک صندوق کارگری درست کردیم برای کمک .شما گران خا واده زری باشدید.
ما هستیم .در ضمن ما میخواییم کی یی ایالمیدی بدرای مدا بنویسدید و یدالوه بدر
خواستای قبلی بگوییم کی تا آزادی همکارمون بی ایتصاب ادامی میددیم ».بهدادر
هاج و واج گاه میکرد .قلب بی تپ افتاده بود .گفت «حتماً حتماً».
دختر گفت«یک درخواست دیگی هم داریم ،اگر میتو ید یک فر خا م پیددا
کنید کی بی ما آموزش بده ».بهادر گفت « فردا همین سایت ،همینجا ایالمییها رو
براتون میارم .معلم هم حتماً پیدا میکنیم .ببخشید اسم شما؟» دختر گفدت« مدنم
زری هستم» بهادر بیاختیار دستِ زری را فشرد و گفت "دستهای بهم پیوستی!"
و بی سریت بی روی دوچرخی پرید .زری خندید.

فراز پاکدل
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