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  کتاب نينا را بخوانيد

  

اين کتاب آيينه ای از تجربه کمونيستھا در سازماندھی . کتاب نينا اثر بسيار ارزنده ای از ادبيات کمونيستی و کارگری  است
سازماندھی انق0ب و ش ا طبقه کارگر و قدرتمند شدن سازمان و تشکل ھای توده ای و کمونيستی آن در جريان مبارزات

  .  است کارگری

ھايی مصمم و با سبک کار و روشھای فعاليتی متناسب با کار و زندگی طبقه  کمونيست یفعاليت سازمانداستان بخشی نا ني
بلشويک ھا تجربه فعاليت کميته باکو نينا و . سرمايه داری حاکم است  کارگر در جريان مبارزه سخت با پليس و مزدوران

فعاليت ھمه بسيار ارزنده ای برای  راھنمايی ستی با طبقه کارگر ھنوز در پايه ای ترين سطح يعنی رابطه فعاليت کموني
  .ستا کمونيستھا

سرمايه داری از قبل کار طبقه کارگر ميليونھا بار ثروتمند تر . دنيا نسبت به سالھائی که نينا منعکس ميکند تغيير کرده است
. در باکو داشتند سال قبل ١۶٠ئی را دارند که جھان در اساس ھمان خواست ھا کارگرانشده است اما امروز بخش اعظم 

 ٨بيش از  ناچاراند  باور نکردنی است که ھم اکنون تقريبا در ھمه کشورھای دنيا کارگران. در روزساعت کار  ٨خواست 
ی و با با ھر شرايط ،در ايران داشتن کار .تامين کنندبرای خود و خانواده شان را ساعت کار کنند تا معيشت بخور و نميری  

شان  ط سرمايه داران و دولتوشرھمه کارگران ناچار از پذيرش . آرزوی ميليونھا کارگر است ،"قرار داد ھای سفيد"
   .ھستند

برای طبقه کارگر  سياسی ھر نوع آزادیممنوعيت و   محروميت از حق تشکل و اعتصاب ،اين موقعيتی است که با سرکوب
اخراج و بيکاری، زندان و شکنجه و محروميت از ھر نوع زندگی با ثبات پاسخ . کارگران در ايران تحميل شده استبه 

  . کارگران مبارز، آگاه و کمونيست و خانواده ھايشان  است بهشان  سرمايه داران و دولت

 جمھوری اس0می با ھر دو جناح سياه و سبزش، سردمدار و بر پا کننده وضعيت ف0کت بار کنونی بر کارگران و مردم ستم

  .  ديده ايران بوده اند

مارکسيسم و تجربه لنين و حزب بلشويک  در باکو، مسکو و سن پترزبورگ  برای سازماندھی انق0ب کارگری تنھا پاسخ 
نه تنھا قيام و انق0ب  کارگری، بلکه سازماندھی يک تحصن و اعتصاب کارگران بدون . ھای کارگری است کمونيست

اين را، فعاليت کميته کمونيستی باکو قدم به قدم نشان ميدھد و نشان ميدھد که انق0ب  سازمان  و تشکي0ت ممکن نيست،
کتاب نينا انعکاس اين مبارزه است  و شيوه و . کارگری بدون تئوری مارکسسيم و بدون تشکي0ت و حزب لنينی ممکن نيست

  .سبک کار کمونيستھا در رسيدن به اين اھداف را تعقيب ميکند

نويسنده . است ١٩٠۴تا  ١٩٠١ستان مبارزه و زندگی کارگران و فعاليت کمونيستی در باکو در فاصله سالھای کتاب نينا دا
تايپ مجدد بوسيله رفيق جميل خوانچه زر . کتاب نينا ثابت رحمان است و مترجم متن فارسی آن سيروس مددی است

  .صورت گرفته است که  ھر فصل جداگانه منتشر ميشود

  حزب حکمتيست  -   کميته سازمانده

  1388آذر  10

  2009دسامبر  1
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  1فصل 

  

در نزديکی باکو ازقطار " ھيبت"، مردی در ايستگاه  1901حوالی غروب يکی ازروزھای تابستان سال 
 پياده شد، ودر حالی که ميکوشيد نظر مامورمراقب و مسافران قطار را جلب نکند، در پشت خانه ھای

  .کوچک ايستگاه، ناپديدگشت

وقتی خورشيد به افق نزديک می شد، مرد مسافت زيادی از ايستگاه ھيبت دورشده بود و از صحرای 
" وی که تقريبا. به سوی کوھھايی که درروبرو قد کشيده بود، می شتافت" لوکباتان"خشک وخالی  

ه اش را cيه ای از گرد و غبار بيست ساله می نمود لباس، چکمه وحتی موھای آشفت –جوانی نوزده 
معلوم ميشد که چند روزی است در راه است؛ حتی امکان داشت برای سوار شدن به قطار . پوشانده بود

  .نيز چند روزی پياده راه آمده باشد

صحرای لوکباتان را که ازشدت گرما ترک ترک بود . با اين ھمه نشانه ای از خستگی دراو ديده نمی شد
  .قدم ھای نرم پشت سر گذاشته  برای رسيدن به کوھھا شتاب ميکرد به سرعت و با

صحرای خشک، تل ھای شنی و قله ی صخره . چيزی نمانده بود خورشيد در پشت کوه ھا ناپديد شود 
  .زاران روبرو را ھاله ی سرخ رنگی می پوشاند

. راطی ميکرد" وروتاوولچی يه و" مسافر در اين ھنگام ، در ارابه روعريضی، سرباcيی منتھی به 

روزنامه ی تا . ی ھموار رسيد، به زمين نشستتخته سنگ عظيم گذشت و به منطقه اوقتی از ميان دو 
خورده ای ازجيبش در آوردو نان لواش خشکی ازميان آن در آورد و با اشتھا و عجله شروع به خوردن 

  .کرد

تاريکی فرو ميرفت و در سمت راست ، که داشت در " ساليان"صحرای لوکباتان و فراتر از آن، جاده 
مسافر ھمه . که مانند ماری در پھنه دشت دراز کشيده بود به وضوح ديده ميشد " ياسامال آلتی"جاده ی  

" وولچی يه ووروتا"در سالھای اخير،در ياسامال آلتی و ھمين . اين منطقه را مثل کف دستش می شناخت 

  .شدبطور مرتب ، اجتماعات کارگری تشکيل می 

کارگران گاھی اوقات برای  فرار از فشار پليس ،صحبت کنان ،اين راه دراز را پيش ميگرفتند و در 
حتی خود مسافر نيز يک بار، در يکی از ھمين . طول آن ،از وضع ف0کت بار زندگی خود سخن ميگفتند

ات آنھا در راه اجتماعات شرکت کرده ودر سخنرانی خود از وضع رقت بار کارگران تفليس و از مبارز
  ...زندگی بھتر سخن گفته بود

مه خنکی ازطرف . سايه ھا درازتر وھوا تاريکتر می گشت. خورشيد داشت در پشت کوھھا ناپديد ميشد
باcی يکی ازتپه ھای نزديک رفت و اطراف را به دقت . دريا می وزيد مسافر پس ازخوردن نان بلند شد

پس ازطی . دکی باcزد و باقدمھای تند به سوی شھر راه افتاد سپس ساقھای چکمه اش را ان. وارسی کرد
سنگ  قبرھای غمناک که گويی در فکر عميقی . ھمه جا تاريک بود. مسافت زيادی به گورستان رسيد

وقتی از اينجا نگاه می کردی ، شھر باکو با . فرو رفته اند در پرده ی آبی رنگ شامگاھی پيچيده می شدند
  . ديده جان ميگرفت تمامی عظمتش ، پيش

ھرپوط (ميليون پوط 640ھزار جمعيت داشت وھر سال قريب  115باکو، شھر نفت وثروت که افزون از 
نفت از آن )  کيلوگرم و ظرفھای مخصوص با ھمين ظرفيت پوط ناميده ميشوند 16.5معادل است با

  .استخراج می شد، اکنون در تاريکی فرورفته بود و گوی از خستگی چرت ميزد

. به روشنی ديده ميشد وآنسوتر ، يکی دو دکل نفت، سر به آسمان کشيده بود" بايس"در سمت راست،

دراين سو نيز کشتی ھای کھنه ای که در طول ساحل صف کشيده بودند،   مانند گھواره ، تکان تکان 
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سياھی  ھمانند لکه ی" نارگين"نيز در ميان مه غليظی چرت ميزد وجزيره " زيغ بورنی. "ميخوردند
به شھر نگاه  –ازگورستان  –وقتی از اينجا .باکو شھر تضادھا بود. دردل دريای آبی رنگ بنظر ميرسيد

ميکردی ازطرفی عماراتی که ھر روز بيش از روز پيش بنا ميشد باکو را به شھرھای بزرگ 
تھيدستان امپراطوری روسيه شبيه ميساخت ، و ازطرفی ديگه دخمه ھای تودرتوی نمور وآفتاب نگير 

  .،خاطره يک ده فقير را در ذھن بيننده بيدار ميساخت

کارگران فابريک و کارخانه ھا، روستاييانی که .  ميناميدند" چمبرکندی"مردم شھر اين قسمت فقر زده را 
از فشار ظلم زمين داران  وزور گرسنگی به اميد پيدا کردن کار به شھر آمده بودند، تھيدستان، بيماران 

به " اصط0ح " ميميرم"در ميان مردم باکو بجای کلمه ی . ھمه در اينجا جمع شده بودند - بی چيز
  . استعمال می شد" چمبرکندی می روم 

مسافر . و باcخره چمبر کندی دھی بود که درميان شھر بزرگی چون باکو، به تھيدستان اختصاص داشت
ی گورستان پيمود و در انتظار تاريکتر شدن ھوا سراشيبی را تا  انتھا. با ياد آوری اينھا اندوھگين تر شد

  . روی يکی از گورھا نشست

نواحی صنعتی و نفت خيزشھر را، که . از اينجا ميشد خيلی دورترھا را، تا جايی که چشم کار ميکرد، ديد
جيب ميليونھا چون نوبل، مانتاشف، و تقی يف، از آنھا پر ميشد، عمارات آغ شھر، قارا شھر، صابونچی 

را به زحمت ميشد درميان )  از مناطق صنعتی و نفت خيز باکو (راخانی باc خانی  و بی بی ھيبت سو
  .تاريکی تشخيص داد

. باcخره تاريکی ھمه جا را پوشاند و تک و توک چراغ ھای گازی در نقاط مختلف شھر روشن شد

پس از عبور از چند . دمسافر ازکوچه ھای تنگ و تاريک و کثيف چمبرکندی به طرف پايين راه افتا
  .کوچه در مقابل خانه دو طبقه ای ايستاد

مسافر . کسی در کوچه نبود. چراغی که در پيچ کوچه ميسوخت نور ضعيفی به اطراف می پراکند
زنی در جلو در، روی . روشنايی ضعيفی را که از cی در بيرون ميزد ديد و آھسته به در نزديک شد

مسافر اندکی . در تاريکی چھره زن به درستی معلوم نبود. ق ميکشيدچھار پايه ای نشسته بود و چپ
  :نزديک شد و چون از مليت زن خبر نداشت پس از اندکی ب0تکليفی ب0خره با زبان روسی پرسيد

  در اين خانه يک کارگر زندگی نميکند؟! مادر جان 

می داند سوالش را به زبان مسافر با اين تصور که او روسی ن. زن پس از چند بار سرفه جوابی نداد
به محض اينکه مسافر زبان ارمنی حرف زد، . گرجی تکرار کرد و چون جوابی نشنيد، به ارمنی پرسيد

  :پيرزن زود بلندشد و با دقت به او نگاه کرد و گفت

   چرا پسرم ؛ ولی حاc خانه نيست؛ رفته سرکار        

   :يدپرس" مسافر صدايش را اندکی پايين آورد و مجددا

  مادر جان او مھمانی به نام ملکوف دارد؟

پک عميقی به چپقش زد و پس ازفرو دادن دود آن ، به سرفه کردن . پيرزن با دقت به اين سوال گوش داد
وقتی بزور سينه اش را صاف کرد، چپق را با حالتی عصبی به چھار پايه زد و تنباکويش . پرداخت

  :راخالی کرد و بعد با غرولند گفت

  - ...به سينه ام نمی خورد... تازه خريدم ... اکوی لعنتی تنب
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... سيدی؟پسرم تو کی را پر: و پس از دو سه بار سرفه کردن به مسافر که در برابرش ايستاده بود گفت

  .خوب متوجه نشدم... تنباکو حواسم را پرت کرد

  :مسافر حرفش را تکرار کرد

  گر مھمانی به نام ملکوف دارد؟ آيا اين کار... من ملکوف را پرسيدم ! مادر

سپس چپق راتوی کيسه تنباکو گذاشت، سر کيسه را بست، باز روی چھار پايه نشست و پس از آنکه ...نه 
 . مدتی  به روی مرد خيره شد،گفت کسی در خانه ی او نيست و در اتاقش ھم قفل است

  : رزن با حالتی خسته گفتپي. پس صاحب اين خانه کيست؟ از او ميپرسم، شايد شما خبر نداريد

  . ميتوانی خودت نگاه کنی . در اتاقش ھم قفل است. من کسی را نديدم که پيش او بيايد. صاحبخانه منم 

  کليد پيس شما نيست؟

  .نه ان را باخودش برده 

مسافر ديگر سوالی نکرد، و پس از لحظه ای سکوت به محض شنيدن صدای قدم ھايی که از دور ميامد 
  :تباعجله گف

  .و دور شد! ميبخشی ... مادر عذر ميخواھم 

با وجود تاريکی غليظ داcن ، بی آنکه  . پيرزن  فرز، بلند شد و به داخل خانه رفت و در حياط رابست  
پايش  به چيزی بخورد، پنچ پله باc رفت، دری را که در سمت چپ قرار داشت باز کرده وارد اتاق شد 

در يک گوشه روی کمد کھنه ای چراغی ميسوخت  که در نور . وداتاق کوچک ب. ودر را قفل کرد
  .ضعيف آن ، ھمه چيز قابل تشخيص نبود

پيرزن دری راکه به اتاق ديگر باز می شد باز کرد ووارد اتاق شد و در را محکم بست ، نور اينجا در 
  . مقايسه با اتاق قبلی ، بمراتب زيادتر بود

ياھی که تک و توک موھای سفيد در ميان موھای سرس به چشم بمحض ورود پيرزن مرد چشم و ابرو س
  : ميخورد، ھيجان زده ، به زبان آذربايجانی پرسيد

ھم محکم سرفه کردی و ھم چھارپايه را به صدا در : دوبار ع0مت دادی ... مادر چه خبر بود؟
  ...چه خبر است ؟!... آوردی

  :پيرزن آھسته گفت

  ...بعدھم از ملکوف حرف زد. ت يک نفر سراغ ماشينيست را ميگرف

  : مرد باشنيدن اين حرفھا دو قدم جلوتر آمد وخيلی آھسته پرسيد

  چه جور آدمی بود مادر؟

  :پيرزن با صدای آھسته تر از قبل گفت 

از سر ورويش معلوم . به زبان روسی ،گرچی وارمنی حرف زد. در تاريکی قيافه اش را درست نديدم  
  ...گويی از دورترھا می آمد. رھا نيستبود که اھل اين دور و ب

  پس چی شد؟ 
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  .رفت

  :پيرزن  که سکوت مخاطبش را ديد چھار پايه را برداشت و گفت

  ...شما کمی عجله کنيد کسی که اين وقت شب آمده بازھم می آيد... من به کوچه بر ميگردم 

  : مرد بازوی پيرزن را گرفت و با ھيجان گفت  

  ...و برميگردم. من الساعه با رفقا مصلحت ميکنم! نمادر حاc يه، کمی صبر ک

. من منتظرم  برو  مشورت کن. پيرزن گفت و چھارپايه را به زمين گذاشت ورويش نشست! برو فرزند 

  .عقل دو نفر بھتر از عقل يکی است

تاق را با تيغه ی چاقو يک تکه از تخته ی کف ا. مرد قاليچه ی کھنه و پاره ی گوشه ی اتاق را بلند کرد
  .تکان داد و چوبی به درازای يک متر در آورد

دری به طرف . مرد دستگيره را گرفت و به زحمت به طرف خود کشيد. دستگيره ی بزرگی نمايان شد
به محض پايين رفتن مرد، .بست " مرد به زير زمين رفت و در را مجددا. به زير زمين باز شد –پايين 

  .پيرزن تخته را سر جايش گذاشت

ليچه را انداخت و درست درھمان نقطه زانو زد و نشست و نرم نرمک و با سليقه شروع به پر کردن قا
  .چپقش کرد

پيرزن به چاcکی بلند شد، قليچه رابه کناری زد و تخته را . پس از اندکی ، صدايی از زيرزمين آمد
  :ھمان مرد سرش را بيرون آورد و آھسته گفت . برداشت ودر را باز کرد

اگر ھمان شخص دوباره آمد ع0مت بده ، کاری بکن که ما بتوانيم در . ، تو بيرون در منتظر باشمادر
  ...اگر خطری بود مثل دفعه ی قبل ، خبرمان کن . زير زمين بشنويم

  .چشم پسرم

  ...توکف اتاق را مرتب کن ... من برميگردم

توی بشقاب شکسته ی  . نشسته بود  مرد 5دور ميز . در وسط زيرزمين ميزی از چوب بلوط گذشته بودند
نور فقط قيافه ی حاضرين را روشن ميکرد؛ . روی ميزشمعی ميسوخت وروشنای ضعيفی می پراکند

  : مرد ريشويی که نگاه ھای نافذی داشت خيلی آھسته پرسيد. تاريک بود" اطراف کام0

  غ0م ، چه خبر شده ؟ پيرزن را حالی کردی؟

  :چھار پايه ی شکسته نشست ودر حالی که به در اشاره ميکرد گفت  سپس آھسته روی. حالی کردم 

  . برای اينکه ع0مت او را خوب بشنويم در وسطی را کمی باز گذاشتم

  .به نظر شما چه کسی با ما کار دارد؟ شايد ھم از ان سگان دولتی بوده که سر وقتمان فرستاده اند

اc باشانه ھايی پھن ، که موھای نرم شانه خورده و کسی که اين سوال را مطرح کرد مردی بود ميانه ب
از انق0بيون نامدار " ( وcديميرزاخاروويچ کتسخوولی. " چشمانی خرمايی و سبيل ھای پر پشتی داشت

گرجی ، ھمرزم لنين واستالين وازسازمان دھندگان کميته قفقاز و باکوی حزب سوسيال دموکرات روسيه 
  ) م.

  :ه کرد و سپس گفتبه سيمای مھربان او نگا
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دشمنان ما برای خفه کردن جنبش روبه اعت0ی کارگری ، ھر لحظه ، به حيله ھای ! بعيد نيست، پيوتر
  .ما بايد خيلی ھوشيار باشيم . زياد دست ميزنند

  :پيوتر سرش را به نشانه تاييد سخنان کتسخوولی تکان داد و سپس پرسيد

  سخنم را ادامه بدھم؟

  .ادمه بده 

  .حرف بزن 

  :پيوتر باصدای آرام و آھسته شروع کرد

خواسته ھای . بدون  نتيجه شکسته ميشود. اعتصابی که چندين روز است در معادن شيبايف  شروع شده
اعتصابگران، يعنی کم کردن ساعت کارو جريمه ھا، پرداخت پول حمام و صابون از سوی صاحبکاران 

  .به سر کارشان برگشتندامروز عده ای از کارگران ناچار . پذيرفته نشده

پيوتر در حالی که موھايش را به حالت عصبی چنگ ميزد اندکی سکوت کرد و چون ھمه را منتظر ديد، 
  :گفت

  ...کميته ی اعتصاب وجود ندارد ... اين نوع اعتصابھا ، در نظر سرمايه داران بازيچه ای بيش نيست

  :د شده بود باصدای خشنی گفتبه محض سکوت پيوتر، يک کارگر پير روس که موھايش سفي 

  ...من سخنان رفيق چونياتوف را تاييد ميکنم و

  :cدو بتندی سخنان او را قطع کرد

  :يواشتر، ايوان نيک0يويچ مانند بچه ھای خردسال سرش را  پايين انداخت و خيلی  آھسته گفت

ته حرف بزنم ، صدايم باز ھر قدر ميخواھم اھس. صدايم از صدای شاليايين ھم گذشته! چه کنم رفيق cدو
  ...در و ديوار را ميلرزاند

  : پيوتر چونياتوف لبخند زنان گفت. تبسمی کردند! ھمه باشنيدن اين اقرار صادقانه نيک0يويچ

روزھای مبارزات واقعی تازه پس از اين . بگذار صدای تو ميدان مبارزه را بلرزاند! ايوان نيک0يويچ
شيبايف موفق نميشود چون ديگر زمان پيش کشيدن مطالبات اقتصادی اعتصاب معادن . شروع خواھد شد

  .سپری شده 

بايد مطالبات سياسی . رفيق لنين به ما مياموزد که نبايد در محدوده ی خواسته ھای اقتصادی درجا بزنيم
ھدف بايستی نابودی نظام سرمايداری وتکيه گاه آن ، يعنی ديکتاتوری تزار، و بر . را پيش بکشيم

  .اشتن پرچم سوسياليستی باشدافر

  :پيوتر از ھمه حاضرين پرسيد

  پيشنھادی داريد بکنيد؟

  :cدو انديشمندانه جواب داد
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من پيشنھاد ميکنم که برای اعتصاب معادن شيبايف به ! ايوان نيک0يويچ پترف، پيوتر چونياتوف، غ0م
کميته باکو با پيشنھاد من موافقند؟  آيا اعضای.مسير درست، بايد نمايندگانی از کميته باکو اعزام شوند

  بوگدان نظر تو چيست؟

  :بوگدان که در برابر cدو نشسته بود و آرام به سخنان رفقايش گوش ميداد، گفت

به نظر من ، رفيق پتروف، رفيق چونياتوف ورفيق غ0م از جمله رفقای ھستند که اساس حزب سوسيال 
منظور . عالترين و شناخته ترين اعضای کميته باکو ھستنددموکرات باکو را پی ريزی کرده اند ، واز ف

بدانند و به "من از اين حرفھا اين است که رفقا موقعيت خود و نقشی که در مبارزات انق0بی دارند دقيقا
حال که در جمع ما فردی بيگانه و خود . مسئوليت خود در اجرای صحيح وظايف محوله واقف شوند

بوگدان سکوت رفقا . اد ميکنم اگر موافق باشيد من فردا به معادن شيبايف برومفروخته وجود ندارد، پيشنھ
رابه معنی رضايت آنھا تعبير کرد و خطاب به مرد چشم و ابرو سياه وريش توپی که در کنارش نشسته 

  :بود گفت

  )  ددوشکا د ر روسی به معنی پدر بزرگ است(؟ "ددوشکا" نظر شماچيست 

  .کميته باکو بوداو مليک مليکيانتر عضو 

  :مليک با لبخند جواب داد

cزم است . بايد به جای حرف و مذاکره به عمل وحرکت دست زد. افکار نوه ھايش را ميپسندد" ددوشکا"
  ...جوانان را به کار بکشيم 

  :cدو با ھيجان گفت 

  . آينده از آن جوانان است. راست ميگويد" رفيق مليکيانتس کام0

  :cدو را قطع کرد و تبسم کنان گفت ايون نيک0يويچ حرف

بيست و پنج سال بيشتر نداريد؛ منتھا انقدر پر  –ھيجکدامتان بيست ! انگار خود شماھا خيلی پيريد 
  .حرارت و آتشين ھستيد که به ما پيرھاھم حرارت ميبخشيد

داشتيم درباره ...  باوجود اين ، ماخودمان را از زمره ی انق0بيون تجربه ديده بحساب مياوريم: cدو گفت
جلب نيروھای تازه نفس  به صفوف مبارزات انق0بی طبقه کارگر و باتوجه بيشتر به جوانان حرف 

  :بوگدان کنونيانتس اضافه کرد. ميزديم 

من از او خيلی خوشم ... اژدر" مخصوصا. در معادن شيبايف، امکانات زيادی در اين زمينه وجود دارد
به نظر من زمان جلب اژدر به کانون مارکسيستی و سپردن وظايف . ب ميشناسدپيوتر ھم او را خو. ميايد

  . يچ درد نکند شاگرد خوبی تربيت کردهدست ايوان نيک0يو. مھم به او فرا رسيده است

  :ايوان نيک0يويچ با سربلندی گفت. حاضرين ھمگی به چھره ی پتروف نگريستند

  .يف ميکنيد من مانند پدری شاد ميشوموقتی شما از او تعر. اژدر جای پسر من است

c دو . زير زمين را سکوت عميقی فرا گرفت. درست در اين موقع، صدای سرفه ای از کوچه شنيده شد
  :کتسخوولی از جايش بلند شد و باصدای جدی و آھسته گفت 

با اجازتان  .کسی از تشکي0ت تفليس به ديدن ما آمده ، تو قف او در بيرون خانه خطر ناک است " حتما
من بامھمانمان صحبت ميکنم و فردا نتيجه را به . جلسه امروز را اينجا خاتمه می دھيم و متفرق ميشويم

شما اولين باراست که به اين زير زمين می آييد ولی بوگدان و ايوان نيک0يويچ اينجا . شما اط0ع ميدھم 
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اين در به  -ن، در آھنی محکمی رانشان دادگوشه زير زمي –در اينجاست ... ببينيد... را خوب ميشناسد
چون شب تاسحر بساط عيش . کاروانسرای مجاور باز ميشود از آنجا ھم به خيابان ديگری راه ھست

وعشرت در اين کاروانسرا چيده شده است ، رفت و آمد شبانه به زير زمين ضن کسی را بر نمی انگيزد 
بوگدان اخر از ھمه خارج شود . يکی يکی متفرق شويد . ايوان نيک0يويچ شما را راھنمای خواھد کرد. 

حضار پس از شنيدن سخنان cدو چراغ گرد سوزرا برداشت و . ودر را به طريقی که خودش ميداند ببندد
در تاريکی ، بی انکه پايش به چيزی گير کند، آھسته به اتاق مجاور .به کنج زير زمين برد و خاموش کرد

cدو يک قسمت . ای در سقف زير زمين قرار داشت که به کوچه باز ميشودپنجره . رفت ودررا بست 
پس از وارسی کامل کوچه ، آھسته آھن رابه جای اولش برگرداندو برگشت، و . ازآھن پنجره را باز کرد

پس ازخاموش . سرجای اولش پھن کرد" وقتی به اتاق رسيد قاليچه را مجددا. آھسته از پله ھا باc رفت
وز به اتاق مجاور رفت و چراغ ان را نيز خاموش کرد وسط اتاق ايستاد وچند بارسرفه کرده کردن گردس
  .منتظر ماند

  :يکی دو دقيقه بعد، در اتاق آھسته باز شد و پيرزن به آرامی گفت

خودت . به اتاق ماشينيست بردمش. اين بار سراغ ديميتری ياشيولی را ميگيرد. مسافر برای دفعه دوم آمده
  !زنده باشی مادر، خيلی ھوای مارو داری . آشناست؟ ديدم مادر جان ، خودی است! فه اش را ديدیکه قيا

دو پسر من در چاھھای نفت خفه شدند و حتی جسدشان راھم پيدا نکردم که به رسم ! پس چی پسرم 
ت برو واگر خودی اس... فرزندم، دشمنان سرمايه دارھا دوستان من ھستند. مسيحی ھا دفنشان کنم

  .منتظرش نگذار، من برايتان چای حاضر ميکنم

  :cدو گفت 

  . زنده باشی مادر

  .مسافر را که در روشنای گرد سوز نشسته بود، ديد وبه خوشحالی فرياد بر آورد. و به اتاق مجاور رفت

  !خوش آمدی، وانو

  . وانو به محض ديدن cدو، فرز ازجايش بلند شد، آنھا ھمديگر را در آغوش کشيدند

  :انو و

در اين مدت خيلی  - و پس از ادای اين جمله سرتا پای او را ورانداز کرد -بيش از سه ماه است که نديدمت
  . cغر شدی

  :cدو شعله ھای چراغ را زياد کرد و وانو را بر زمين نشاند و گفت

  :ان پرسيدوتبسم کن... شب و روزمان در چاپخانه ميگذرد، cغرشدنمان عيبی ندارد، بايد کار پيش برد

  تازگی چه خبر؟

مبارزه،  اولين روزنامه ی " (بردزوc"پس شما چاپ . وضع مشکل تر شده، خيلی ھامان بايد مخفی شويم
  )مخفی سوسيال دموکراتھای گرجستان که به ھمت استالين و کتسخوولی منتشرمی شد

رش را پاره کرد واز وانو پس از گفتن اين جمله ،عرق چين را از سرش برداشت، آست. راشروع کرديد
  :توی آن يک تکه کاغذ در آورد وبه cدو داد
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اين ) سرمقاله شماره اول بروزوc را استالين نوشته بود(است، " بروزوc"اين سرمقاله ی شماری اول 
cدو کاغذ را گرفت و به دقت، به خواندن آن . مقاله برنامه مسير کارھای آينده ی ما را مشخص ميکند

   ... پرداخت 

 

  

 دوم فصل

    

 کاروانسرا اطيح از تلوتلوخوران، مست،ی آدمھا مثل. شد خارج نيرزميازز که بودی کس نينخست چيويک�ين وانيا

 که رای راھ" یتلفونن" دوباره ديرس آھن راه ستگاهيای حوال به کرديم زمزمه رای آھنگ لب ريز کهی درحال و گذشت

  .بازگشت بود رفته

 ھاه خان صاحبان و شديم شتريب مسکن به مردم ازين باکوی  توسعه با. بود ساز تازهی ھاه خان از پر "یتلفونن" آنروزھا

  .زدنديم بيج بهی ک�نی سودھا و کرده استفاده تيموقع نيا از

" یاتسکيآز" ابانيخ ازی وقتی ول. شد رد س�مت بهی تلفونن ابانيخ از کند جلب رای کس نظر آنکهی ب چيويک�ين وانيا

  .برخوردی پاسبان به شد،يم کينزد" بازار" ابانيخ در اش خانه به داشت و گذشت

  .نميبب ستيبا ؟یھستی ک... ی آھا

ی ئش چون انداخت، اطراف بهی نگاھ و داد هيتک واريد به ستاد،يا نکند نگاه پاسبان چشمان به کرديمی سع که  وانيا  
  .کرد گره خود بيج در را مشتش افتين رديبگی جا درمشت که

  :ديپرس ابانيخی سو آن ازی خشنی صدا با سيپل

  .بزن حرف ؟یستيک

  . دييپا را اطرافی چشم ريز. ندادی جواب و کرد سرفه بار سه دو" عمدا پتروف

 قبل ساعتھا از که ديرس فکرش به دفعه کي .دکريم فکر کند، فرار طرف کدام بهی ضرور موقع در که نيای  درباره

  .ديآی م کجا از داننديم" نايتخم و ،اند کردهيم بشيتعق

 تصورات نيا. کند فرار توانستيم کرديم جابيا وضع اگر. شناختيم دستش کف مثل را ابانھايخ نيای تمام پتروف

  :زد اديفر بود شدهی عصبان او سکوت از که پاسبان. شود حاکم اطراف بر گذرای سکوت که شد سبب

  ؟یستيک بده، جواب

  :داد جواب ن،وخش بمی باصدا پتروف

  .آلکس! منم

  : ديپرس تعجب با پاسبان

  ؟یآلکس

  :ستاديا چيويک�ين وانيا برابر ودر موديپ را ابانيخ عرض کرد،يم صدا تاق تاق شيھا چکمه کهی درحال و
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   ؟یآلکس کدام

  :داد جوابی عيطبی ليخ و آورد در بيج از را شيدستھا.شد تر نئمطمی اندک پتروف

  .ام کرده ريدی کم ديببخش م،يآی م خانهيم از ،یمعمول آلکس کي

  .است دهيترسی اندک ديرسيم نظر به که کرديم ادا چنان را جم�ت وانيا

  : زد اديفر و کوفت نيزم به محکم را شيپا تيعصبان با پاسبان

  .است بسته راه. رفت ازآنطرف شودينم. برگرد. برگرد. شناسمينم ف�ن آلکس من

  .بروم ام خانه به ديبا. کنميمی زندگ طرف آن در من آخه است؟ بسته راه چهی  عني

 سر موشھا با را شب کهی شويم مجبور آنوقت وی ھلفدونی تو اندازمی م برميم وا? برگرد برگرد. ندارد امکان نه

  .یکن

ی توو درآوردی منات کي اسکناس کي بشيج از و زد ايدر به دل ناچار د،يد را پاسبان ديشد لحن که چيويک�ين وانيا
  .گفت آھسته و گذاشت پاسبان دست

  .است پادشاه خود نشان شيرو کن نگاه خوب نيبب. دارم عبور جواز من

 منات گارشيس فيضعيی روشنا در نرود سرش ک�ه آنکهی برا و انداخت اطراف بهی نگاھ د،يد را پولی وقت پاسبان

  :گفت بعد و کرد ورانداز را

ی ا خانه م ھاژاندار طرف، آن. یافتی م تله به باز کن عجلهی ول. کردميم تولی دار عبور کارتی گفتيم زودتر اگر
ی انق�ب جنبش با مبارزه در را نقش نيتری اساس ھا ژاندارم  یتزار مطلق تيمکحای  دوره در( .اند کرده محاصره را

    .)کردنديم فايا زحمتکشان

  .افتاد راه به کوفت نيزم به محکم را شيھا چکمه نعل کهی حال در پاسبان

 را او خانه که معلوم کجا از نه؟ اي برود اش خانه طرف به دانستی نم بود مردد. رفت فرو فکر در چيويک�ين وانيا

  .شديم نيظن درصد صد پاسبان گشتی م بر اگر. بدھد آبی گوش و سر بود مجبوری ول اند؟ نکرده محاصره

 و خوش تيوضع از را او پاسبان با برخورد. بود زده جانيھی اندک. افتاد راه به منزلش طرف به ع،يسری قدمھا با
 سر چراغ نور ريز در که ديد را ژاندارم نفر، دو شد، کينزد اش خانه بهی وقت. بود کرده خارج قبل قهيدق چند خرم

 دهيشن اورای قدمھای صدا ژاندارمھا چون. نداشتی ا چارهی ول بود داشته برش" کام� شک. بودند ستادهيا کوچه

 شيپ چه دانستينم برود، توانستی نم زين ابانيخی سو آنی رو ادهيپ به. کردينم را شتنگبر فکر چوجهيھ به بودند
  .بدھد تله به دم ،یآسان نيا به دينبا باشند کرده بيتعق را او اگر. آمد خواھد

 به را چشمانشان ھا ژاندارم. ردک نگاه عقب به کوچه چيپ در. گذشت ھا ژاندارم کنار از خوران تلوتلو چيويک�ين وانيا

  .نداشتند او بهيی اعتنا و بودند دوخته رو روبهی  خانه

ی ول گذشتی م شب مهين ازی پاس نکهيا با. کرد نگاه طرف آن به. دارند کار هيھمسا منزل با نيمامور که ديفھم وانيا
 را خانهی دولت نيمامور" نايقي. دانستيم را نيای معن چيويک�ين وانيا. بود روشن ساختمان دوم طبقهی چراغھا ھنوز

 واردو   کرد باز را خانه در نشود بلندی يصدا کرديمی سع کهی حال در. گذشت کوچه چيپ از آھسته. کننديمی بازرس

ی يصدا. رفت شدند خارج اتاق از که هيسا دو طرف به بعد. نداد صيتشخ رای زيچ ابتدا ،یکيتار شدت از. شد اطيح
  :شد هديشنی کيتار در

  ! پدر
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  !يیتو! ايوان

  .منم بله،: داد جواب آھسته چيويک�ين وانيا

  .ميشد دلواپس ؟یبود کجا شب وقت نيا تا ا،يوان

  :کرد پچ پچ آھسته و گرفت را دستش. شد کترينزد چيويک�ين وانيا

  شده؟ خبر چه .زننديم قدم ھا ژاندارم مای  کوچه در. ميبود رفته مارمانيبی رفقا ازی کي م�قات به ايمار

  :داد پاسخ جانزدهيھيی باصدا ورا، دخترش ا،يماری جا به

   از. گفت شود،يم باز اطيح به که شان خانهی  پنجره از نهيمآ را نيا. پدر گردنديم را رمانيپی  هيھمسا خانه

  .خواندهی م ممنوعه کتاب ايگو نديگويم داستيپ" کام� رمرديپ منزل آنھای   پنجره

  :گفتی رلبيز چيويک�ين وانيا

  .کنند ليتبد ظلمتکده به زنديم رونيب آن ازيی روشنای اندک که رايی جا ھر خواھنديم. کشنديم بو سگ مثل

  :گفت آھسته ورا

  .دارمی حرف تو ميبرو پدر،

  ايمار. کرد نگاھشان رتيح با و برگشت آنھا طرف به نداشت، اط�ع اناتيجر چون و چند از که چيويک�ين وانيا

  .ديکش اتاق داخل به و گرفت را شوھرش دست وفنايلياس و

  .کرد مطرح رونيب بشود که ستينی ا مساله. اتويب! ايوان

 وسط دری ا کھنه زيمی رو کهی سوز نفت چراغ. بود رونيب از تر خنک مراتب، به نجايا شدند واردی کوچک اتاق به

 واريد از کهی ا حوله کمدشکسته، - یقھوا و رفته رو و رنگ گنجه. پراکندی می فيضعيی روشنا سوخت،يم اتاق

 ريفق اريبسی  خانواده کي به متعلق اتاق نيا که داديم نشان داشتی ا پوره پاره لحاف کهی تختخواب و بود زانيآو
  .است

  :ديپرس دخترش و زن از جانيباھ در، بستن از پس وانيا

  .ديبزن حرف شده؟ خبر چه

  :کرد زانيآو در کنار خيم از و گرفت بود آورده در تنش از وانيا که رای تر و کھنه راھنيپ وفنايليواس ايمار

  .اندازميم را پدرت رختخواب من بگو، تو  ورا

  :گفت زنش به خطاب وانيا

  ندازيب درخت ريز اطيح  در مرا رختخواب ا،يمار

  :پرداخت زدن حرف به تند تند و خفهی باصدا ورا 

 اطيح در ھا ژاندارم دميد رفتم، کوچه به. زدنديم چکمه و سنگ با دميشن ندديکوبيم محکم که را هيھمسا دری صدا من

 من به کتاب دو کرد، اشاره من به هيھمسا دختر در،ی با?ی  پنجره از. اند ختهير مان هيھمسای  خانه به و شکسته را

  .کردم پنھان و آمدم انهخ به و برداشتم را کتابھا ھم من کنم،ی رامخف آنھا که کرد خواھش رمرديپ قول از و داد
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  .داد پدرش به و آورد در جلد نازک کتاب دو گنجه از و شد بلند زود ورا

 .استی کتاب چه نبود معلوم. بود افتادهی کي اول صفحه. پرداختی وارس به بدقت و برداشت را کتابھا چيويک�ين وانيا

  :گفت جانيباھ و خواند را عنوانش زود برداشت که را دوم کتاب

  !خواندهيم را" ستيکمون فستيمان" رمرديپ نيا

  :ديپرس ورا

  بخوانم؟ توانميم ھم من است؟ی خوب کتاب پدر

  :گفت کردو بلند احترام با را کتاب چيويک�ين وانيا

 خود رھبر را کتاب نيا ديبای کارگر ھر ،یآزاد بخاطر مبارزه در! شده نوشته رگراناک مای برا کتاب نيا دخترم

  دھد قرار

  :گفت و برداشت را کتابھا عجله با ناگھان چيويک�ين ونيا

  وگرنه م،يکن پنھان خوب را آنھا ديبا

 پا  یصدا کوچه از. بود شده تر کيتار ھوا رونيب در. رفت رونيب اتاق از و شد بلند کند تمام را حرفش آنکه از قبل

 خاک و برداشت واريد کنار ازی ا هلچيب. شد کينزد درخت به کورمال، کورمالی کيتار در او. امديم زدن حرف و

 اتاق به. ختير شيرو را خاکھا گذاشته گودال ته در و ديچيپی دستمال به را کتابھا. کندی آرام به را درخت ريز

  :گفت گذاشت،يم زيمی رو را ريپن و اهيس نان داشت که زنش به و برگشت

 به دقت با وفنايليواس ايمار. کن دارميب زودتر ھم صبح نداز،يب درخت ريز را رختخوابم. خورمينمی زيچ من ايمار

  : ديپرس و کرد نگاه شوھرش

  ؟یکرد چکار را کتابھا پس

  .کردم پنھان

  :گفت دخترش به خطاب دادی م تکان را سرش کهی حال در  ايمار

 کتاب کننديم شيتفت ھا ژاندارم کهی ا خانه از. یآوری م سرمايی ب� خره با? تيھای اطياحتی ب نيا با تو دخترم

  یا آورده خانه به راست کيو کرده خارج

  :کرد آرام را زنش چيويک�ين وانيا

 واجبتر اند زده خونيشب اش خانه به ھا ژاندارم کهی شخص به کردن کمکی ول است خوب اطياحت ندارد،ی بيع ايمار

 گريد شھر کيدر ديشا دانديمی ک ...اند کرده بشيتعق" فورا ھا شرفی ب آمده، باکو به که ستين ھفته کي چارهيب. است

  .آوردندی م ھم سرما را ب� ھمان وا? اند دهيند را ورا" حتما. است کرده فرار آنجا از و داشتهی انق�ب تيفعال

 کهيی صداھا به مدتھا و ديکش دراز رختخوابی تو چيويک�ين وانيا. کرد پھن درختر يز را شوھرش رختخواب ايمار

ی باز باھم ستارگانی يگو. بردی نم خوابشی ول گذشتی م شب ازی پاس نکهيا با. ادد گوش آمدی م کوچه از
  .بود کينزد سحر. شدنديم نورتر کم ھا ستاره. کرديم رييتغ اندک اندک آسمان رنگ کردند،يم

 به و "د؟ان برده راھم رمرديپ خودی عني. اند کرده تمام را کارشان" حتما"ديشياند خود با وانيا. شد قطع صداھای وقت

  .داد گوش شديم دهيشن کهی منقطعی صداھا
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  .داديم نجات ھا ژاندارم چنگال از را"  ستيکمون فستيمان"  او که بود بار نيدوم نيا

 مرد نيا دانستينمی کس. کرديم کار مانتاشف معادن در بت،يھی بی ب در پتروف، چيويک�ين وانيا. بود 1896 سال

 از و کجاست اھل دارد رنگی آب و بايزی وچشمان روشن بلوط شاه رنگ بهيی موھا پھن،يی ھا شانه بلند،ی قامت که

 گذاشت، قدم بتيھی بی ب وی سوراخان ،یصابونچ معادن به – هيناح نيا بهی وقت او قبل، سال پانزده. است آمده کجا

 اکثر. بود آشنا آن ھلکمی ھای سخت تمام با و کرده کار نفت صنعتی ھا رشته تمام در او. بود ساله سه ورا دخترش

 در او دار نيطن و خشنی صدا. زدنديم صدا" وانچکا" اورا دانستنديم را شيليفام نام نه و پدر اسم نه که کارگران

 وانچکا با ديبا"،"ست؟يچ وانچکا نظر نميبب" ،."است وانچکای صدا نيا" جم�ت. شدی م دهيشن دست دور معادن

  .شديم دهيشن انکارگر زبان از زمان ھر" کرد مشورت

 گھگاه وانيا مانندی انق�بی افراد. نداشت وجود باشد باکوی کارگری ھا جنبشی رھبر به قادر کهی �تيتشک روزھا آن

 اعتصابات نيا انجام و آغازی گذر زودی ھا جرقه ھمانندی ول کشاندنديم اعتصاب به روز سه دو مدت به را کارگران

 رفتهيپذ داران هيسرمای ازسو اوقات اکثری صنف وی اقتصاد کوچک اريبس مطالبات. ديکشينم طول چندان کوچک

  .افتيم خاتمه جهينتی ب اعتصاب جهينت در و شدينم

  . بود 1896 سال

 نگيتيم کارگران. شد خفه گازی ناگھان فورانی  جهينت در نيزمی متر 60 عمق در یکارگر بت،يھی بی ب درمعان

 وانيا. شدند اخرج داشتند شرکت نگيتيم نيا در کهی  کارگران هيکل سپس د،دادن ليتشک اوی  جنازه سر بری ميعظ

 و زن ھمراه زود، صبح شيھا عقده کردنی خالی برا وانيا. خوبی ليخ ھوا و بود مه هما. بود آنھا ازی کي زين
 زده، دودی ھا دخمه از شدن دور کرد،يمی زندگ )باکو مح�ت از(" لئيبا" در او روزھا آن. رفت صحرا به دخترش

 .کرديم موقت،خوشحال بطور ولو را، خانواده افراد ز،يتمی ھوا و آفتاب و دشت به آمدن وی کارگر زده نمو وی نفت

 تک مانده، مصون آفتاب نور از که جاھای بعض دری ول کرده احاطه را باکو سو ھر ازی علف و آبی وب خشک شنزار

 زينی گريدی ھا خانواده. بودند نشستهيی جا ھمچو در دخترش و نز با وانيا. افتي توانيمی سبزی ھا علف توک و
ی مو ھنوز روزھا، آن پتروف ايوانی ول است، شيپ سال 5 به مربوط نکهيا با ميکنيم نقل کهی حوادث. بودند آنجا در

ی مئدا بيتعق حبس، بار دو سال 5 نيا مدت در. بود کرده حفظ را شيجوانی روين ھنوز و شدينم دايپ سرش در ديسف

  .بود کرده ريپ معمول از زودتر را وفنايليواس ايمار و اوی گرسنگ وی کاريب س،يپل

 دايپ تپهی سو آن از کارگر نفر سه دو داشتند، را خانه به مراجعت قصد دخترش و زن با وانيا کهی ا لحظه درست

  :زدند اديفر وانيا دنيد محض به آنھا شدند،

  .نجايا ايب تخود خانه، بفرست را ھا بچه ايوان

  . اميم ا?ن

  .کرد نگاه او به ملتمسانه ايمار

 و ديچسب را پدرشی پا زين ورا. یشويم مست زودی ا نخوردهی زيچ صبح از نرو بخورند عرق خواھنديم آنھا ا،يوان
  :گفت آھسته

  چرا؟ آخر. یخوريم بازھم و است خلتيی گويم خودت ميبرو خانه به ايب پدر

  :گفت و کرد نوازش را ورا یموھای آرام به وانيا 

  .ميايم زود منھم ديبرو خانه به شما نخورم دھميم قول دخترم،

  :گفت زنش به خطاب و
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 حا? اند؛و شده اخراج کار از من خود مثل ھم آنھا. ندارم دوست را شدن مست منی دانی م خوب که تو... ايمار

  کنندی خال را شانيھا عقده  خواھنديم

 اه،يس نان قرص کي جلوشان و بودند نشسته ھم دور که ديد را نفر چھار رفت، با? ازتپه و شد داج آنھا ازی وقت وانيا

ی چھارم و بودی ارمن شانيکي و روس شانيدوتا. شناختيم خوب را نفرشان سه. بود عرقی بطر کي و ازيپی کم
 و انداخت سفره بهی ونگاھ نشست کنارشان و داد دست آنھا با ديدی م بار نياولی برا بود ساله 20-19ی جوان راکه

  :ديپرس باتعجب

  د؟يبخور امديم فتانيح اي ديبود من منتظر د؟يا نکرده باز رای بطر در ھنوز

  :داد جواب آھسته با کارگران ازی کي

  :گفت جوان پسر به خطاب بعد. افتدی نم عرق ادي آدم که زنديم حرف خوبی بقدر جوان نيا

  .است انخودم از ايوان! وتريپ بزن حرف

  :گفت زنان لبخند و کرد نگاه وانيا به زده خجلتی نگاھ با وتريپ

  .ام دهيشن حرفای ليخ وانچکا،ی  درباره پتروف، وانيای  درباره من

  شناسمشيم دور از

  :ديخند و کرد نگاه او به چيويک�ين وانيا

  !"است خوش دور از دنيشن دھل آواز:"یقول به

  :گفتی جدی بالحن د،يخند المثل ضرب نيا از زين خودش آنکه از پس وانيا

  است؟ قرار چه از موضوع نميبب ديبدھ ادامه را صحبتتان خوب

  :داد جواب ريپ کارگران ازی کي

. شده نوشته آن دری بيعجی حرفھا که داردی اديزی کتابھا! است باسوادی ليخ! نکن نگاه وتريپ بودن جوان تو وان،يا

  .ميبکن نگاه دهب وتريپ. است ششيپی کي ھم امروز

  :گفت آھسته و انداخت اطراف بهی نگاھ وتريپ

  .ستين خوب مردم چشم شيپ

  .ميبروی گريدی جا به پس

 دفعه مثل. نشستند نرمی ھا ماسهی روی ا هيسای جا در مردم، از دورتر و آمدند نيپا تپه از اشتهدبر را عراقی بطر

 رهيخ وتريپ به انتظار حالت با و دقت به ھمه. نزد دست آنھا بهی کسی ول. گذاشتند جلوشان ازرايپ و نان و عرق قبل

  . بودند شده

. آورد در آنی تو از کھنه روزنامه دست کي و کرد باز بود زده اشی روغن و کھنه کت بيج به راکهی سنجاق وتريپ 

 انيم که رای ا کھنه تابک. درآورد آنی تو ازی کتاب. داد نشان آنھا به بود ھا روزنامه انيم در که رای ا کھنه کتاب

 انتشارات" ی ا جمله کتابی با?. کمرنگی آبی جلد و کوچک باقطع بودی کتاب. داد نشان آنھا به بود ھا روزنامه

 دربارهيی ھا هياع�م" قب� نکهيا با او خت،يبرانگ را وانيا تعجب جمله نيا. بود شده نوشته" روس دموکرات اليسوس

 کتاب" فورا سبب، نيھم به. نداشت اط�عی انتشارات نيچن وجود ازی ول بود دهيد کارگران بار مشقت تيوضع

 متن از ،ترجمه1872سال انگلس، کيفردر و مارکس کارل -ستيکمون فستيمان:"خواند را آن عنوان و راگرفت
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 او. ديرس ترويپ دست به ?خرهاب و گشت دست به دست کتاب" آزادی  هيروس چاپخانه ژنو، ن،يمولف مقدمه با ،یآلمان

  :گفت آھسته ديراد شيرفقا توجه که

ی ورئت ديبا کارگر طبقهی آزادی برا گفتيم او. داد من به دانمينم را اسمش که روس ريپ کارگر کي را کتاب نيا
 نيمع را آن برنامه و کرده روشن رای کارگر جنبش ريمس کتاب نيا. فراگرفت" قايراعمی کارگر جنبشی عني انق�ب

  .کنديم

 فکر که ديشنيم بار  نياولی برا او. کرد خوشحال اندازهی ب را چيويک�ين وانيا وتر،يپی انق�ب افکار و روان لحن

  :ديپرس جانيباھ و ديخز جلو بهی اندک سبب نيا به. استی معل فکر کي کارگر طبقهی آزاد

  ؟ نوشتهی زيچ چه کتاب در نميبب بخوان پسرم

  :داد جواب آھسته و کرد انداز ور را شيرفقا ،یجدی بانگاھ وتريپ

. کرد حيتشر را اش کلمه و لهجم ھر ديبا. است خطرناک ھم و ستين ممکن ھم. بخوانم نجايا در را کتاب ھمه شودينم 

  .ميبخوان باھم تا دييايب" یبا?خان" به نده،يآ کشنبهي ديداشت وقت اگه

  :گفت پترف به خطاب سپس

 اگر. است اتوفيچون منی ليفام نام. ديشناسينم شما اما اند، کرده کاری خان با? در" قب� چون شناسنديم مرا نھايا

  دھنديم رانشان مای  دخمه ديبپرس

  :گفتی صبريب با وانيا

  . بخوان مانيبرا را اش جهينت را، اش جمله کي ?اقل،

  .خوانميم

  .خواند کتاب آخر صفحه از را ريز وسطور زد ورق را کتاب وتريپ

 کردن واژگون راه از فقط که دارنديم اع�م آشکارا و. داننديم خوديب را خود تين و هينظری اختفا رگيد ستھايکمون "

 وحشت از حاکمه طبقات بگذار. برسند شيخو مقاصد به تواننديم جبر، راه از تاکنون، موجودی اجتماعی سازمانھا

 و دستی رھايزنج مگر داد نخواھد دست از را زيچ چيھ انق�ب نيا در ايپرولتار. بلرزد خود بهی ستيکمون انق�ب
    ".برد خواھند خود سود به را جھان تمام اما. شانيپا

  

     ديشو متحد جھان رنجبران  

    

 آمده نيئپا سرعت بهی اھيس. گشت انينما تپهی با? دری ای اھيس. نشد ممکن ھم کتاب زدن ورقی حت و خواندن گريد

  :گفت آھسته و شناخت اورا انکارگر ازی کي. شديم کينزد آنھا به و

  .ديايم دارد ) است سنجاقکی معن به که شده استعمال"  رامائرجئج"ی اصل متن در( جغجغه

  .کردند پر ھارا �سيگ و کرده باز رای بطر سر باعجله و خوردند کهي حرف نيا دنيشن با ھمه

  :گفت جانيباھ وتريپ

  ...کندی وارس ديشا است خطرناک باشد بميجی وت اگر کنم چکار را کتاب نيا. گردديم من دنبال او
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  : گفت  آھسته و شد خم وتريپ طرف به وانيا. کردند نگاه گريھمدی رو به

  .آورمی می با?خان به کشنبهي روز. من بده

  .کرد جمع را شيپاھا سپس و دادی جا چکمشی تو را کتاب وانيا. داد او به را کتاب وتريپ

  .رنديبگ راھم کتاب نيا ،تواننديم گرفتن را جانمی وقت

 کارگران انيم که بود نيا فقط کارش. بود" یمشھور"آدم بتيھی بی ب وی با?خان کارگران تمام انيم در" جغجغه"

 اداره اي دار کارخانه به وقت آن. ديبگو" یبل" شيھا گفته ازی کي بهی کس بودی کاف. زديمی انق�بی حرفھا و گشت،يم

 و داديم تکان را دستانش که نيچ خبری وقت. کوتاهی قد و دهيچروکی ا چھره با ?غر بودی آدم. کرديم شيمعرف سيپل
  :گفت بلندی صدا با و کرد بلند را عرق استکان وانيا شد، کترينزد داشت لب بهی تصنعی لبخند

  مانيھا بچه و زنی س�مت به ميخوريم را نيا

  :زد اديفر اورديم آدم ادي به را جغجغهی صدا" واقعا کهی ا زنانه لحن با جغجغه

  .  دينخور ديدار نگه دست ديدار نگه دست 

 کينزديی آشنا قبل مدتھا از آنھا کيکاي بايی گو کهی بالحن و نشست، رساند، سفره کنار به را خودش دوان، دوان
  :گفت دارد،

  رود؟يم نييپا تانيازگلو من وجودی ب چطور کو من استکان پسی آی آی آ

  .بخور تو ھم را نيا ام خورده من ريبگ. کرد دراز او طرف به را استکانش وانيا

  :گفت و کرد نگاه او به �نهيمح جغجغه

 مستی آدمھا بهی شباھت چکدامتانيھ. ديزديم حرف. ديا امدهين نجايا به خوردن حقی برا شما! وانچکا وانچکا،ی آ

ی خوبی ھا روزنامه و کتابھا... شناسميمی با?خان از را او من. است وتريپ -کرد اشاره وتريپ به - جوان نيا. ديندار
 روشن فکرمان تا ميبخوان کتاب خوردن عرقی جا به دييايب. شده نوشته )ارباب( نييخوز و شاه هيعل شان ھمه که دارد

  .ديسرکش را عرق وانيا. شود

ی توانی نم اما ،یا کرده شکار قصد امروز تو.) زدنديم صدا نام نيا بهی ستيدرباو ری ب اورا ھمه(  جغجغه نيبب
 بھتر را آدم فکر زيچ چيھ. یخور عرق ميآمد. ميبزن گنده گندهی ھا حرف که ميامدين جا نيا مای آور در ما ازی زيچ

  کن گم را گورت شو بلند اي بخور را عرقت اي. کندينم روشن عرق از

ی خداحافظ وانيای ھا گفته به اعتنای ب .شد بلند و خورد عرق جرعه سه دو. راترساند جغجغه وانيا ديآم ديتھد لحن
  .رفت و کرد

 از ريغی ول گشته را شيبھايج تمام نيماموری خان با?ی  جاده در گشتيبرم خانه به اتوفيچون وتريپی وقت روز، آن

 در بار کي. کرده مواظبت چشمانش مثل کتاب از زين وانيا. بودند نکرده دايپی زيچ کھنه مجازی  روزنامه تکه چند

 خاطرات نيای ادآوري. خواندند جمله به جمله را فستيمان و شده جمع شيرفقا با بتيھی بی ب در بار دو وی ا?خانب

  . کرد آماده کارخانه به رفتنی برا را خود و شد بلند عجله با. بود ربوده او چشمان از خواب

. بودند گشته باز سرکارشان به رانکارگ ازی مين و بود گذاشته ضعف به رو کارگران اعتصابات قبل، روز دو از

 دھد انجام را باکو تهيکمی سو از محوله تيمامور بود موظف وانيا. شود گرفتهی نينش عقب نيا جلو ستيبايم امروز

  .رديبگ را اعتصاب شکستن جلو و

  .دنديدی می چا تدارک بود، نخورده غذا ھم شب که اوی برا دخترش و زن
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 جهينت بداند خواستيم. کند کسبی خبر شان هيھمسا از خواستيم. زديم شور دلش. بود شده بلند نزده آفتاب ھنوز ورا

  اند؟ برده باخودشان را رمرديپ ايآ شد؟ی چ قبل شبی بازرس

  قد و بلندی موھا. داشت سال 60از شتريب او. شناختی نم بود آمده محل نيا به قبل ھفته کي که را رمرديپی کس

 اسباب ھنگامی و که بود نيا کرد جلب را محلی اھال نظری ا مسالهی ول داد،يم او به را ھا شيکش افهيق اش دهيخم

 کتاب از آنھا که چرا. ماندی نم دور سيپل نظر از" حتما امر  نيا و بود آورده باخودش کتاب از پر درشکه کي ،یکش

 صبحی ھای کينزد. ديپرس شونيجانيرباذآی  هيھمسا از را انيجر تمام ?خرهاب ورا. دنديترسيم بمب و تپانجه از شتريب

"  ستيکمون فستيمان" بر ع�وه رمرديپ پس. بودند برده و کرده درشکه سوار کتاب صندوق دو ھمراه را رمرديپ

 اوی آگاھ از دل در و داد، گوش ورای حرفھا به خورديمی چا کهی حال در وانيا. است داشته ھم گهيدی انق�بی کتابھا

 وانيا چون نداشت،ی شگفتی جا چندان شانيانق�بی  هيھمسا به خانوادش و ورای  اکارانهفد کمک. بود خوشحال

  .بود آورده بار مبارز خودش مانند را دخترش

ی  کارخانه رفط به و انداخت دوششی رو را اشی روغن کت وانيا. شد بلند" ريتازاپ" مسجد از اذانی صدای وقت
  .افتاد راه شھر، آغ در واقع ف،يبايش

  

  3 فصل

   

اين واقعه چنان . اژدر از گسترش ناگھانی اعتصاب تعجب ميکرد. آن روز در کارخانه اعتصاب عمومی اع�م شد
تا آن روز اعتصابات زيادی در کارخانه روی داده بود ولی . غيره منتظره بود که او حتی موفق به کشف علتش نشد

  .رو عليه کارخانه داران نشوريده بودنداعتصابگران ھرگز مثل اينروز، آشکارا و رو در 

اگر . ھمانطوری که ھرچيزی آغاز و انجامی دارد، صبر انسان نيز با?خره روزی تمام ميشود. ديگر بس است
ساعت کار  12شورش عليه اخراج ھای بی سبب، جريمه ھا و  -اعتصاب کاری از پيش نبرد بايد شورش کرد

  .عليه بردگی و معيشت حيوانی انسانھا شورش. توانفرسا در اين جھنم وحشتناک

کارگاه ھا به    دروازه ی اين. ازچند کارگاه عبارت بود -در آغ شھر - کارخانه ی مشھور مکانيکی شيبايف، در باکو
ھيچ قسمتی کار نميکرد و . اين محوطه پراز کارگر بود. حياطی پر ازآھن پاره، قطعات فلز و سنگ و آجر باز می شد

  .ق باز بودنددرھا طاق به طا

  :خود را پيش ميفرستادند و ميگفتند   اينطور شروع ميشد که کارگران در حياط جمع شده نمايندگان  اعتصاب اغلب

شيبايف نيز گاھی اوقات خواستھای جزئی آنھا را ". خورزيين تك پا بياد دم در، دو سه کلمه با او حرف داريم"
ھر . يا برگردند سر کارشان يا کارخانه را تعطيل ميکنم"  :يام ميفرستادميپذيرفت، ولی اکثر اوقات جواب رد ميداد و پ

  ."ھم به دستمزدشان اضافه نمی کنم )کوچکترين واحد پولی در روسيه (  حتی يک کوپک. کجا ميخواھند بروند

دست به کار در چنين مواقعی، عده ای ناچار به سرکارشان باز می گشتند و عده ی ديگری زمانی دراز مقاومت کرده 
اژدر ھم امروز انتظار چنين وضعی را . نميزدند و حتی گاھی دسته جمعی به کارخانه ی ديگری مراجعه ميکردند

کنار ايوان نيک�يويچ که مانند پدری دوستش ميداشت ايستاده بود يکباره   او در ميان دسته بزرگی از کارگران. داشت
  .ايوان نيک�يويچ ناپديد شد. دھياھويی در ميان دسته ھای مقدم به گوش رسي
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در اين موقع، . سپس، گفتگوھا داد و فريادھای خشم آلود در گرفت و جمعيت به طرف در کارخانه به راه افتادند
با يک ضربه، . نگھبان مسلح به تپانچه که در مقابل سيل کارگران سينه سپر کرده بود و ميخواست جلوی آن را بگيرد

  .ش زمين شد و توده،بسان دريای خروشان به ميدان جلو کارخانه سرازير گشتمثل درخت صاعقه زده، نق

  .اژدر با اينکه از مقصد اين سيل خروشان انسانی خبری نداشت، ھمراه با آنان راه افتاده بود و پيش ميرفت

ام کارگران به چونياتوف، پيشاپيش جمعيت بود و اژدر فکر ميکرد که اگر چونياتوف تمام روز ھمينطور راه برود، تم
آن که دوشادوش پيوتر راه ميرود کيست؟ پس از  -پس آن مرد. دنبالش خواھند رفت؛ زيرا ھمه به او اطمينان داشتند

تمام کارگران آغ شھر و قارا شھر   او غ�م را که درميان. اندکی دقت، غ�م، کارگر کارخانه ی خاتيسوف راشناخت
ولی نمی دانست او امروز   ن بار، در خانه ی ايوان نيک�يويچ ديده بودمحبوبيت زيادی داشت، يک سال پيش، اولي

اعتصاب کرده " زاواغزالنايا"اما يکباره يادش آمد، چند روز است کارگران کارخانه ھای ناحيه ی . اينجا چکار ميکند
  .اينجا آمده استغ�م به نمايندگی ازطرف زحمتکشان خاتيسوف به " حتما. وضع آنجاھم مثل اينجاست" حتما. اند

يک سر جمعيت تا مقابل . دفتر شيبايف در اينجا واقع بود. سيل جمعيت در ميدان بزرگ جلوی کارخانه متوقف شد
در اطراف آن، ھرزمان . تا امروز کسی جرات نکرده بود در مقابل اين ساختمان اجتماع کند. دفتر کارخانه می رسيد

فترھا حکم تله ای را داشتند که بوسيله ی آنھا کارگران انق�بی وبه اين نوع د. آدم ھای مرموزی کشيک ميدادند
کارگران شنيده شود تا به جرم اسائه ی   کافی بود يک نامه اعتراضی از زبان.را شکار ميکردند" اخ�لگر"اصط�ح 

کوت عميقی ليکن اين ساختمان وحشتناک امروز در س. ادب به اعليحضرت نيک� به زندان يا سيبری فرستاده شوند
خشم و کينه در دل اژدر گويی به مشتی . کسی جرات ظاھر شدن در برابر اعتصاب گران را نداشت. فرو رفته بود

  .با آرنج ھايش راھی برای خود باز کرد و به صف اول نزديک تر شد. آرام و قرار نداشت. گره کرده تبديل شده بود

وقتی اژدر به آنھا نزديک شد، . ره ی مساله ای مشورت ميکردندايوان، و غ�م، چونياتوف و چند کارگر ديگر دربا
  .چونياتوف با نگاھش جای بلندی را جستجو ميکرد تا بر با?ی آن سخنرانی کند

سروصدای . روی سنگھا رفت و منتظر فرونشستن ھياھو شد. با?خره يک تپه سنگ نظر چونياتوف را جلب کرد
از نظر گذراند، شروع به " پس از آنکه اطراف را کام�  چونياتوف. ين رفتجمعيت بتدريج کمتر شد و با?خره از ب

به نظر چنين ميامد که پيوتر کتاب قلب پر از کين . اژدر بادقت فوق العاده به حرفھای او گوش ميداد. سخن گفتن کرد
اژدر بود و اين، اژدر چونياتوف حرفھايی ميزد که سالھا ورد زبان . ورق به ورق ميخواند  و خشم او را صفحه زده

چونياتوف وقتی حرف ميزد سيمای مردانه اش تغيير ميکرد و از چشمان . ميکرد  شگفت زده و ھم خوشحال  را، ھم
و کارگرانی را که حقوق حقه خود را   او بادقت،به کارگران می نگريست.پر از خشم و کينه اش، آتش می ريخت

سگانی چون شيبايف،   رزه در راه بنای اين جھان سعاد تبار، جھانی بدونطلب ميکردند به سوی آينده ای روشن به مبا
  .چونياتوف سخنانش را چنين پايان داد. فرا ميخواند

ممکن است بتوانند يکی دو نفر را با زور خفه کنند ولی ديگر نمی توانند ميليونھا . تمام شده  ديگر صبر کارگران
رسيد ما قوی ھستيم بياييد يک پارچه در زير پرچم آزادی گردآييم و حقوق خود نت! رفقا. انسان را در زنجير نگاه دارند

  .را مطالبه کنيم

پيوتر در ميان فريادھای خشم آلود و تحسين آميز اعتصابگران که غرش امواج کف آلود دريا در ھنگام برخورد با 
  .ساحل را در خاطر آدمی زنده ميکرد، سخنان خود را به پايان رسانيد

دو سه سنگ از زير پايش در . ابتدا ابتدا نتوانست خودش را نگه دارد. ز چونياتوف غ�م از سنگھا با? رفتپس ا 
  :با?خره تعادل خود را بازيافت سرش رابلند کرد و باصدايی بلند فرياد زد. رفت

گرگھايی مانند . نداين کارخانه ھا و معادن با عرق و خون ما پا گرفته ا. برادران، ما حق خودمان را ميخواھيم
خاتيسوف، شيبايف، نوبل،مانتاشف، موسی تقی يف و حاجی زين العابدين تقی يف، زن و بچه ھای ما را به يک لقمه 
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چون . ازشاه ھم نبايد انتظار لطف داشت. از اين گرگھا امری عبث و بيھوده است  انتظار ترحم. نان محتاج کرده اند
با آشتی و التماس، آنھا چنگالھای خونين خود را از گلوی ما باز . داران است او خود نماينده و تکيه گاه سرمايه

ببينيد کارخانه دار برای اط�ع از خواستھای ما حتی از اتاقش ھم خارج نمی شود ! اتحاد ?زم است رفقا. نخواھند کرد
  .ولی ما او را مجبور خواھيم کرد

توده گذاشت که گويی آتش به انبار باروت انداختند؛ گويی باد صدای آھسته ولی پر ھيجان غ�م، چنان تاثيری در 
  .وحشتناکی وزيد و طغيان دريای نا آرام خلق را چند برابر کرد

و در اين ھنگام، ايوان نيک�يويچ در حالی که از سنگھا با? ميرفت . اژدر نتوانست خودش را نگاه دارد، جلوتر آمد
  :فرياد زد

  .پيروز باد سوسياليسم نابود باد ديکتاتوری تزار،

پتروف به محض مشاھده ی اژدر . اژدر زودتر جلو پريد و بازوی او را گرفت. او نيز موفق به حفظ تعادل خود نشد
  :گفت

  .اژدر زود باش يک تکه چوب پيدا کن

و   به طرف حياط کارخانه" فورا. فرصتی ھم برای پرسيدن علتش نداشت. چوب برای چه؟ اژدر متوجه موضوع نبود
ايوان نيک�يويچ دستمال سرخ رنگی از جيبش در آورد و بر سر چوب . دويد و چوب بلندی را پيدا کرد و برگشت

  .بست

  :به محض آماده شدن پرچم، چونياتوف فرياد زد

  .رفقا، برويم با صاحبکار حرف بزنيم

ناگھان صدای شليک . و راه افتادندھمه کارگران به دنبال ا. ايوان نيک�يويچ پرچم رابلند کرده و جلو جمعيت افتاد
اژدر در ابتدا فکر کرد که پای او به . گلوله به گوش رسيد و کارگری که دوشادوش اژدر راه می رفت به زمين غلتيد

می غلطد دانست که تير خورده است بر   چيزی گير کرده و سکندری خورده است ولی وقتی که ديد او درميان خون
  .ای شليک رفته رفته بيشتر ميشدصد. سرعت قدمھايش افزود

يکدفعه، . در اھتزاز بود و گويی انسانھای اطرافش را به مبارزه قطعی فرا ميخواند  با وجود اين، ھنوز پرچم سرخ
  :و باھيجان پچ پچ کرد. خودش را با سرعت به او رساند. اژدر متوجه شد که از دست ايوان نيک� يويچ خون ميچکد

ايوان نيک�يويچ با چشمان خون گرفته اش . تو زخمی شده ای، برايت دشوار است. را بده به من ايوان نيک�يويچ پرچم
  .به اژدر نگاه کرد، و پرچم را به طرف او دراز کرد

  .بيا بگير به تو اطمينان دارم

ند، با و بی اعتنای به گلوله ھايی که صفير کشان از کنارش رد می شد. اژدر پرچم را گرفت و آن را بر افراشت
اژدر با اينکه برای اولين بار پيشاپيش صفوف يک توده . کرگران نيز دور او را گرفتند. گامھای بلند، به راه افتاد

از اينکه پرچم سرخ را به دوش . عظيم سينه خودرا سپر گلوله دژخيمان کرده بود کوچکترين احساس ترس نميکرد
  .او سپرده بودند احساس غرور ميکرداز اين که پرچم را به . ميکشيد به خود می باليد
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پليس ھا که شمشيرھای آخته . اژدر يک دسته قزاق سواره را که به سوی آنھا ميامدند ديد. صدای سم اسبان شنيده شد
ايوان نيک�يويچ که با دستش زخم دست ديگرش را گرفته بود در حالی که سعی . قزاقان را ديدند جدی تر شدند  ی

  .ب نماند، در اثر اصابت گلوله ديگر، به زمين افتادميکرد از رفقايش عق

  .اژدر به طرف او خم شد

  .بازوی مرا بگير برويم. ايوان نيک�يويچ بلند شو

. ايوان نيک�يويچ که با دستش زخم بزرگ سينه اش را گرفته بود مثل مرغ سر بريده ای توی خون دست و پا ميزد

  .يزی به اژدر بگويد ولی نميتوانستسعی ميکرد چ. پيراھنش رنگ خون گرفته بود

غرش گلوله امکان نداد که او آخرين . اژدر زانو زد و سر اورا بلند کرد و گوشش را به لبان لرزان او نزديک ساخت
  .سخنان ايوان نيک�يويچ را بشنود

قزاقھا کارگران را زير پاھای اسبان انداخته بودند و به ھرکس که می رسيدند با ش�ق و شمشير . ديگر نبايد دير کرد 
اژدر دستمال . ھر کس با ھرچه که ميتوانست، با سنگ و چوب و مشت، ازخود دفاع ميکرد. به سرش می کوفتند

آنھا شتابان پيکر . ان ازصحنه برخورد کمک خواستاز چند کارگر برای دور کردن ايو. سرخ سر چوب را باز کرد
. خونين ايوان را به طرف دخمه ھای کارگری کشيدند، ولی در اطراف اين دخمه ھا وضع خيلی وخيم تر بود

آنھا . کارگرانی که از شمشير و گلوله پليس و قزاقان جان بدربرده بودند، در اينجا بار ديگر با آنھا درگير بودند
برای رساندن ايوان به . از محل خطر ناکی گذشتند و در کوچه تنگی ايستادند. می را به دخمه ھا برسانندنتوانستند زخ

آنھا مجبور بودند پيکر ايوان را روی دوش خود . خانه اش دنبال درشکه ميگشتند؛ ھيچ وسيله نقليه ای در اطراف نبود
پس از چانه . که از جريانات خبر نداشت برخوردند درشکه  حمل کنند در فاصله ی زيادی از کارخانه به يک سورچی

  .زدن زياد، او را قانح کردند و مجروح را بر کف درشکه خواباندند

ھمان شب، ايوان . با?خره، مجروح که داشت جان ميداد با احتياط، از درشکه پايين آوردند و آھسته داخل حياط شدند
  .نيک�يويچ بی آنکه به ھوش بيايد، جان سپرد

  

  

 4فصل  

  

اژدراز ديروز تا حال لحظه ای از تابوت دور .ورنگ نشده ای گذاشتند نجسد ايوان نيک�يويچ رادرتابوت چوبی خش
  .از کنارش کنده بودند نشده بود؛ انگار که کوه عظيمی را

ی شوھرش دوخته بود ابتدا آنھا در حياط تنھا بودند؛ ماريا واسييوفنا که چشمان بی فروغش را به چھره ی رنگ پريده 
ورا که با صدای حزن آوری می گريست واشک چشمش لحظه ای . وآه  کشان پرده روی تابوت را درست می کرد

  .وبا?خره اژدر که درسکوت عميقی فرورفته بود. خشک نمی شد 

طراوت خود را چشمان سبز، گونه ھايی که . چھره ی ماريا واسيليوفنا عليرغم موھای سپيدش، چندان ھم پيرنشده بود
ولی چين ھای . حفظ کرده بود و خ�صه خطوط چھره اش از زيبايی فوق العاده ی سالھای جوانيش خبر می داد

  .پيشانی و خطوط گردنش حکايت از زندگی ف�کتبارش می کرد
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            اوحتی دراين ماتم بزرگ نيز زيبا   . ورا در مقايسه بامادرش، اندکی ?غر ولی با تناسب بنظر می رسيد 

موھای آشفته و خرمايی که بروی شانه ھايش ريخته بود، چشمان زيبا و مرطوب و گردن سفيدش که بروی . می نمود
جسد ايوان نيک�يويچ خم شده بود اورا به بنفشه ھای نوردسته ای  که در نخستين روزھای بھاری ار زير برف سر   

  .می کشند شبيه می کرد

  .ورا و اژدر حتی لحظه ای نيز از کنار تابوت دور نمی شدند ماريا واسيليوفنا،    

  

چونياتوف بمحض اينکه پيکر بيجان رفيقش را ديد ک�ھش را بر داشت و با . اندکی بعد،  غ�م وچونياتوف نيز آمدند
توانست غ�م رفيق و وفادار ايوان نيک�يويچ، به محض ورود به تابوت نزديک شد ولی ن. حالتی اندوھگين، ايستاد

  وھای ھای گريست. ود را کنترل کندخ

او نيز به مجرد ديدن جسد، ک�ھش را برداشت و با چشمان غم . اندکی بعد، مرد بلند با?وسالمندی وارد حياط شد
  .گرفته حياط را از نظر گذراند

ھرچه . ل خود شماستبرادران، چيزی کم نداريد؟ من ھمسايه ی ديوار به ديوار و دوست ايوان ھستم، خانه ی من ما
  .?زم داشتيد می توانيد بخواھيد

  :ابتد کسی جواب نداد ولی لحظه ای بعد، ماريا واسيليوفنا، باصدايی که گويی ازته چاه می آمد پاسخ داد

  .بازگرداند س�مت باشی ميرزا حسين، غير از ايوان نيک�يويچ چيزی کم نداريم، وآن را ھم ھيچ کس نمی تواند به ما

دستمال حاشيه سياھی را از جيش درآورد واشک چشمانش . بغض گلويش را فشرد. رزا حسين نتواست جوابی بدھدمي
  .راپاک کرد

بدين ترتيب سکوت مدتی ادامه يافت کمی بعد، دونفرکارگرکه ازھمکاران ايوان درکارخانه ی شيبايف بودند ازدر وارد 
  :شدند کارگران مضطربانه به چونياتوف گفتند

   .ان پر از پليس است، ونمی گذارند کسی اينطرفھا بياييد؛ ما بزحمت خودمان رابه اينجا رسانديمخياب

  .غ�م باغضب لبانش را گزيد  

  !از پيکربی جان کارگران ھم می ترسند

  :چونياتف پس ازلحظه ای تامل، گفت

  .بايد جنازه را ببريم. ديگر کسی نمی گذارند اين طرف ھا بيايد

چونياتوف دسته ھای جلويی تابوت وغ�م و ميرزاحسين دسته ھای عقبی آن راگرفتند يکی از کارگران اژدر و 
  .آن وقت، به خيابان آمدند.از زير تابوت گذراند دوتخته م�فه ازماريا گرفت وآنھا را

ان بحرکت به محض خارج کردن تابوت، پليس ھا در اطراف کارگر. در يک طرف خيابان، چند پليس ايستاده بود
  .درآمدند

که با احتياط از درھا و پنجرھای منازل به آنھا نگاه می کردند و ھمچنين توقف افرادی را در پيچ ھای  اژدر کسانی را
  .کرده است))  پاک((دانست که پليس قبل از آنکه آنھا تابوت راخارج کنند، خيابان را . خيابان ديد

پنجره ھا را      آدمھايی از سوراخ سنبه ھای خيابان، سرک کشيده درھا وگھگاه تک وتوک . در اطراف، کسی نبود
  .می پاييدند که دراولين نگاه، می شد به ماھيت آنان پی برد
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آنھا از کارگران . وقتی به يکی از خيابانھای اصلی رسيدند، اژدر عده ای آشنا را که در گوشه ای ايستاده بودند ديد
و اژدر می دانست که چه انسانھای مبارزی ھستند و چقدربه رفيق شھيدشان عشق می  کارخانه ھا ومعادن بودند،

  .ورزند که عليرغم وحشت وترس حاکم بر شھر،به تشيع جنازه ی رفيق شھيدشان آمدند

 50 - 40. وقتی تابوت به جمع کارگران نزديک شد، حرکت ميان آنھا پديد آمد که پليس موفق به جلوگيری ازآن نشد

  .رگرتابوت را احاطه کردندنفر کا

وقتی برگشت چونياتف را ديد که جايش را به . در اين موقع، اژدر حس کرد که يک طرف تابوت خالی شده است
پيوتر اندکی کنار رفت، با چشمانی خشمگينی به چھره شھيد نگريست و . کارگری که ا?ن به آنھا پيوسته بود می داد

  .اگورستان، ديگر نديداژدر او را ت. بعد قاتی جمعيت شد

که مرکز تجارت شھر باکو بود ))  بازار((جمعيت پس از عبور ازخيابانھا و کوچه ھای متعدد، با?خره به خيابان 
زنان چادری از . رفته رفته جمعيت زيادتر می شد. به طرف با? حرکت کردند)) چادرووی((رسيد، و آنگاه از طريق 

ردند وعده ای آز آنھا بمحض ديدن جنازه ی ايوان نيک�يويچ و گريه آرام ماريا و ورا درو پنچره ھا به آنھا نگاه می ک
  .اژدر از اين وضع، خيلی تعجب می کرد. اختيار از دست داده آرام می گريستند

اشک چشم آنھا خيلی وقت است که خشک . اژدر فکر می کرد مرگ برای ساکنان باکو حادثه ای شگفت آوری نيست
مگر آنھا ھر روزشاھد مرگ اطرافيان خويشاوندان، دوستان، آشنايان و . رن باگلوله و خون اغاز شده استاين ق. شده

يا بيماری مثل برگھای پاييزی به زمين می ريزند؟ مگر  بطور کلی انسانھايی نيستند که در نتيجه تيرباران، گرسنگی
انسانھايی که با چشمانی . تن متوسل نمی شوداشک چشمانشان درياست که خشک نمی شود؟ اما نه ھمه که به گريس

  .خشک ودلی لبريز از خشم و کين ناظرحوادث اند کم نيستند

اژدر در اول تصميم داشت در طول راه تابوت را به ھيچ کس نسپارد ولی تعداد . مشايعين تابوت زيادتر شده بود
ترام به رفقايی کارگرش، با?خره دسته ی تابوت کسانی که می خواستند کمک کنند به قدری زياد  بود  که او برای اح

  .را به دستان پينه بسته و لرزان يکی از کارگران سپرد

پليس . نه تنھا آنھا، بلکه ھمه سرشان را پايين انداخته بودند. ماريا واسيليوفنا  و  ورا سرشان را پايين انداخته بودند
  .محاصره شان کرده بود

و ايوان نيک�يويچ . به نظرش می رسيد  که ا?ن تابوت تکان خواھد خورد. ی کرداژدر مرگ ايوان را باور نم
اما نه، او ديگر حرف نخواھد )) . !زنده باد انق�ب ((و نيرومند خود را بلند کرده و فرياد خواھد زد   دستھای درشت

ا که اين چنين تابوت  کارگر پس اين پليس ھا وجاسوس ھ. قلبش که عمری بخاطر انق�ب تپيد، ديگر نخواھد زد. زد
  تھيدستی را مثل نگين  انگشتری محاصره کرده اند از چه می ترسند؟

حرکت بازداشته اند ولی اکنون صدھا و ھزاران قلب به اميد انق�ب      زآنھا می دانند که اگر چه قلب کارگری را ا
باکو شھر قلبھايی لبريز . باکوشھر پرولتارياست. می تپد، و نيم توانند آنھارا با زور اسحله وخونريزی از تپش بازدارند

  .از خشم و کينه و انق�ب است

  .را بياد آورد ويچ را شناخت و با او کارکردک�ياژدر سالھای قبل را، زمانی که اولين بار ايوان ني

به بيماری کشنده ای ))  زوغولبا((در نتيجه ی خوردن آب تصفيه نشده ی . آن روزا اژدر در قاراشھر  کار می کرد
امروز دستکم تصفيه خانه ی آب . شکمش باد کرده و زخمھای کوچکی تمام بدنش را پر کرده بودند. مبت� شده بود

آب  زوغولبا  آنقدر .  بسختی،  می توان برای بيماران آب سالم پيدا کرد ولی آن روزھا چنين نبود ھست و اگر ھم
با اين وصف، کارگران ناگزير از . کثيف بود که سرمايه داران حتی برای ريحتن آن به ديگ بخار تصفيه اش ميکردند

  . اين آب بيماری زا ميخوردند
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  کردند و او  پس از يک ماه تمام گرسنگی و دربدری، کاری در فابريک  اژدر را به جھت بيماری از کار اخراج

  .تقی يف دست وپا کرد

حاجی حسين مردی بود . در اينجا در اين فابريک اژدرزير دست استادکاری به نام حاجی حسين تقی يف کار می کرد
سخنش را با نام خدا . وش نميکردھيچوقت نمازش را فرام. که يک لحظه تسبيح از دستش و دعا از لبانش دور نمی شد

اژدر پس از چند روز، حيوان وحشی ودرنده ای را که  زير اين پوشش بظاھر .شروع و با ھمين نام تمام می کرد
کارگردر نظر او پست تر از مورچه و . ذره ای رحم در دل اوستا حسين وجود نداشت. دينی پنھان شده بود شناخت

ه روزی حاجی حسين با تسبيح به چشم کارگر مفلوکی زد که پيچاره دو ساعت تمام اژدر خوب بياد داشت ک. مگس بود
پس از چند روز، کارگر بيچاره که يک چشمش را از دست داده بود برای گرفتن حقوق خود به کارخانه . نعره کشيد

  .مراجعه کرد و حاجی حسين حقوق  روزھای را که از درد چشم در خانه مانده بود به او نداد

کارگران پس ازسبک  سنگين کردن . وزی حاجی حسين به چند کارگر دستور داد که لوله ديگ بخار را بلند کنندر
  . حاجی حسين ديوانه شد. لوله گفتند که حرکت دادن لوله موقع کار ديگ بسيار خطرناک است

اگر حاجی زين العابدين چطور؟  روی حرف او حرف بزنند؟  اگر دستورھای او اجرا نشود پس اينجا چکاره است؟  
  بشنود به او چه خواھد گفت؟

با?خره آنقدر داد وھوار راه  انداخت که کارگران با?جبار قبول کردند و دستمالی به دستشان پيچيدند و شروع به بلند  
  .نمودن لوله کردند

نگه داشتن .  ر مشکل تر گشتپس از آنکه لوله دومتر از زمين بلند شد کا.  اژدر با دقت به اين منظره نگاه می کرد
در يک چشم بھم زدن چھار نفر بی .  لوله از ھم باز شد و دفعتا آب داغ روی گارکران ريخت. لوله غير ممکن بود

حاجی حسين که ناظر تمام اين جريانات بود حتی غم به ابرو . و مردند آنکه حتی مجال  فرياد  زدن پيدا کنند سوختند
فقط پس از آنکه دستوربستن شير بخار را داد به جنازه ھا نزديک شد و . به جيبش نگذاشت نياورد، حتی تسبيح را ھم

  :با صدای بلند گفت

  .خدا رحمتشان کند

  :و به کارگران که بھت زده ايستاده بودند دستور داد

وشته شده، ھمان ھرچه برپيشانی آدم ن. چرا ھاج و واج ايستاده ايد؟  برويد سر کارتان، مرگ کار خوداوند متعال است
  .می شود و? غير

خبر در ھمه جا . ولی حاجی حسين ھر قدر ھم که دست به دامن خدايش زد نتوانست فاجعه را از کارگران مخفی کند
فردای آن روز،  کارگران متينگ عظيمی جلو در کارخانه را انداختند، و اژدر ايوان نيک�يويچ را اولين . پخش شد

  .بار، در آنجا ديد

اژدرآنچنان . برای معالجه او از کارگران اعانه جمع کرد. ن نيک�يويچ در پيدا کردن کار تازه ای به او کمک نمودايوا
  .شيفته ايوان شد که اورا مانند پدری دوست می داشت

   اکنون درباره ی  ورا          او. خاطرات گذشته اش را يکايک بياد می آورد ھمچنانکه تابوت حرکت می کرد اژدر

  .می انديشيد

ماريا واسيليوفنا  از اژدر  ھمچون فرزند خود استقبال . آنھا از ھمان نخستين برخورد حرمتی به ھمديگر قائل بودند 
خانه ی  را کرد و اژدر  که آشيانه ی پاکی به نام خانواده و رفتار خوشی از ھيچ کس نديده بود خانه ايوان نيک�يويچ

چون اژدر از کودکی با کارگران روس  . تقدات و رفتار او با ورا سازگار بودخود می پنداشت  بخصوص که مع
و ورا نيز از آنجا که در ھمسايگی مردم آذربايجانی زندگی . رابطه ی نزديک داشت به زبان روسی کام� مسلط بود
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نداشت و تفاوت فقط در تفاوت سنی چندانی نيز ميان آنھا وجود . می کرد به زبان و آداب وسنن آنھا کام� واقف بود
ورا عليرغم فقر خانواده اش به مدرسه رفته و ع�وه براين در منزل با مطالعه ی کتابھای . سواد و آگاھی شان بود

اين تفاوت سبب .ولی اژدر ھرگزامکان تحصيل نيافته بود. پدرش توانسته بود آگاھی خودش را تا اندازه ای با? برد
ورا در ھر فرصت زندگی و مطالعه ی توام ذوق و اشتياق زيادی در . ار م�قات کنندمی شد که آنھا ھمديگر را بسي

  .آنھا پديد می آورد

را مخفيانه  گويی ھمين ديروز بودکه ايوان نيک�يويچ يک بسته ی کاغذی به ورا داد و به او سپرد که  روز  بازار آنھا
ان اين روزنامه ھای  کھنه، اع�ميه ھا وبيانيه ھای انق�بی به دشتی واقع در کنار جاده ی شماخی بياورد و در اين مي

آن روزھا پليس ھا و ژاندارم از انتشار اين اع�ميه ھا در ميان کارگران . که به تازگی از روسيه آمده بود وجود داشت
. می زدند شبيخون ))  مشکوک((مزدوران دولتی ھر روز به خانه ی اشخاص  . باکو سخت به وحشت افتاده بودند

وبه ھمين .می کردند  در خيابانھا نيز بررسی گاھی اوقات حتی عابرين را. معادن و کارخانه ھا شديدا  تحت نظر بود
اين کار را به ))  .نمی کند بيش نيست و نظر کسی را جلب دختر بچه ای ((علت، ايوان نيک�يويچ با اين فکر که ورا 

  .او سپرد

ھای باکو در محل فعلی ميدان قوبا  ))جاھل((. در اطراف جاده ی شماخی وجود نداشت آن روزھا ھنوز منازل زيادی
اسب می تاختند و به زور تپانچه،  درشکه ھا را لخت می کردند، با اينکه آن طرف ميدان تک وتوک خانه ھای 

، هدانفرو يک خانو ھا  نه يک))جاھل((. ولی کسی از ترس، جرات قدم گذاشتن به آنجا را نداشت درست کرده بودند
اگرھم داشتند مامورين دولت خبری از اين کارھا نداشتند و يا . می توانستند يک محدوده را سر تا پاغارت کنند حتی

وع کفش     که اين ن شنه بلند بپا داشت  به اين عنوانجاھل ھای گردن کلفت ھر زنی را که کفش پا. اقدامی نميکردند
حال آنکه آنھا روزی تپانچه بدست با چند پشيز سياه، زندگی . بان لخت می کردندخيانشانه ی بی دينی است وسط 

شبھا تا صبح در سالنھای ميليونر . عليرغم اينکه روزھا از اخ�ق حرف می زند.زحمتکشان راخريد و فروش می کرد
  .ھا قمارکرده با زنان فاحشه به عيش وعشرت می پرداختند

  .چنين دورانی بود

ولی اژدر که ازوضع شھر .  نيک�يويچ با اطمينان از زرنگی و چا?کی  ورا فکر اين مساله را نکرده  بودايوان 
دوش ورا  راه  البته او نمی توانست دوشا. خوب اط�ع داشت تصميم گرفت ورا را تا جاده ی شماخی ھمراھی کند

رتجاع سياه پان ترکيست نمايندگان ا. امکان نداشت اين، برای يک آذربايجانی و آن ھم کارگر ژنده پوشی مثل او. بيفتد
  .پان اس�ميست ھا می توانستند اژدر را در يک چشم بھم زدن نابود کنندھا و 

اژدر با اينکه موجود ترسويی نبود ولی زندگی به او ياد داده بود که ھر زمان با احتياط عمل کند و بی جھت خودش 
از اين که . و او را به جاده ی شماخی رساند.دور پشت سر او حرکت کرد دوراو به اين علت . را به دردسر نيندازد

  .دو خوشحال بودند در طول راه حادثه ی ناگواری رخ نداد ھر

اژدر خوب بياد دارد که برای اولين .چون زودتر از موعود مقرر به محل تعيين شده رسيده بودند کسی در حوالی نبود
  بار در اينجا از ته دل  با ھم حرف زدند  تا جمع  شدن کارگران به چيدن شکوفه،  بريدن از روی صخرای به 

ھر . ھمه چيز آنھا را ھيجان زده می کرد. ھا نشستندبا?خره خسته و کوفته ميان علف صخره ی ديگر مشغول شدند و
قلبھايشان آن اندازه به ھم نزديک بود که برای نشان دادن محبت . دو برای اولين بار از عشق ومحبت حرف زدند

  .پاکشان فقط يکی دو کلمه کفايت می کرد

گشت و ميرزا حسين را ديد که  در اژدر بر. ناگھان  کسی بازوی اژدر را گرفت و او را از عالم خيال  خارج کرد 
  .کنار او وھمراه تابوت گام برمی دارد

  .نبايد اينقدر فکر کرد. خيلی تو فکر رفتی

  .از دست دادن آموزگاری مثل او برای من خيلی سخت است. ايوان نيک�يويچ حق پدری بر گردن من دارد
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  :ميراز حسين  با قاطعيت و خونسردی، گفت

  

مگر خاله ماريا و دخترش مادر و خواھر . ميدانی شما خيلی به اين خانواده نزديک ھستيد. د مرديابنه،  با مرده که ن
  .شما نسيتند؟  بايد به آنھا تسلی بدھيد

ورا با چشمانی سرخ به اژدر نگاه کرد ، آھی کشيد و . به زنھا نزديک شد. اژدر حرفھای ميرزا حسين را تصديق کرد
  .سرش را پايين انداخت

مگر ورا جای خواھرت ((ھمانطور که در کنار حرکت می کرد درباره ی حرفھای ميرزا حسين می انديشيد اژدر 
  .ورا در قلب اژدر زندگی می کند، جز ?يتجزای قلب اوست. نه   ورا  از  خواھرم ھم نزديکتر است))  نيست؟

ی نمود واين شايد از آن جھت است که وقتی صحبت از ورا بميان می امد، کلمه ی خواھر به نظر اژدر خيلی حقير م 
  .اژدر از محبت خواھری خبر نداشت

اژدر قب� فکر می کرد ماريا واسيليوفنا و ورا . واقعا ھم ھمينطور است: می گويند خاک به انسان آرامش می بخشد
  .ر شدھرگز آرام نخواھند  گرفت ولی پس از دفن ايوان نيک�يويچ  شھيد، صدای گريه وزاری نيز آھسته ت

  .خاک آنھا را ھم آرام کرد

ايوان نيک�يويچ،  مردی که سرتاسر زندگيش را با شور و شوق آزادی و انق�بيگری سر کرده بود در ميان سکوتی 
 .عميق، به خاک سپردند

  

  

  

  5فصل  

  

اژدر با گامھای سنگين پيش می رود، و بی اعتنا به تشنگی مفرطی که زير آفتاب داغ، لبانش را ترک ترک کرده 
، و ده، از کار اخراج شر اعتصاب کارگران کارخانه شيبايفاو بخاطر شرکت د. است، به راه خود ادامه می دھد

  .کارگری می شتابدش به سوی دخمه ھای لاينک برای بستن بارو بندي

ھوا آنچنان بی حرکت است که . اکو در ميان شعله ھای آتيش می سوزد وجزغاله می شودگويی ب. گرما بيداد می کند
ھمه جا  .جای سبزی به چشم نمی خورد در زمين سياه و نفت آلود آغ شھر،. حتی برگ درختی ھم تکان نمی خورد

  .ود ھمه جا را سوزانده و خاکستر کرده استخ نبا تف آتشي ورشيدگويا خ. سياه سياه است

گوناگون با  کارگاه ھای است، که کارخانه ، انگار نه انگاريبايف مثل کلبه ی کوچکی می نمايد، کارخانه ی  شاز دور
  .، انسان را بياد زندان می اندازدآن حصارھای بلند شان

ژدر ھر چه ا. مرغ شباھت داشت بچشم می خورد ، دخمه ھای کارگری که بيشتر به ?نه یآنسوتر از کارگاه ھا 
خرده  ھای روی بام دخمه ھا  را که  از  چوبگرما برفھای . را بھتر  می ديدجلوتر می رفت اين ?نه ی مرغھا 
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گويی نه تنھا انسانھا بلکه اين دخمه ھای  شکسته و خراب  د آب می کرد و به داخل می ريخت؛ شده بوريزپوشانده 
  .عرق سياه و نفت آلود  غرق می شودنيز در دريای 

ه تر و تحمل  ناپذير از اين اندوھی  سوزند.  می رفت ، پيشای کشنده و حرارت طاقت فرسااژدر بی توجه به گرم 
  .، سنگينی می کردگرما،  بر دلش

مام عوارض را با تاژدر عليرغم جوانی ، بيکاری  .سرتاسر روز به دنبال کار گشتن ،باز نااميدی باز شکم گرسنه 
  .وحشت آورش، بخوبی ميشناخت

پرت شده و جان خود را از دست  داربست که او ازدھنوز بچه بوزيرا . ھمی به خاطر داشتاز قيافه پدرش تصوير م
برادر  اژدر در تقاطع خيابانھای . داده بود و بار سنگين گذران خانواده را به  گردن  برادر بزرگ اژدر انداخته بود

روز را در اين  دکان جان  سالگی  تمام 8 _ 7اژدر از .  دکان نجاری  داشت" سوراخانسکی"و  "روسکايابولشايا ما"
را درست می کرد و در حالی  که اغلب چکش  را بيشتر  ميخھای کج.  ته ھا را اينور  و  آنور  می بردتخ ، می کند

  .خارج خانواده ی به آن بزرگی نبودجوابگوی مولی  اين دکان کوچک  .  از ميخ به دستش  می کوفت  تق�  می کرد

کار  انھا در خاطرناک ترين  و بلندترين ساختماو بنای ماھری بود و . در زمان حيات  پدر، وضع  چندان بدی نداشتند
در مقايسه  با ھمکاران  ديگرش اندکی خوب  بود و در نتيجه می توانست دستکم  شمدآمی کرد و به ھمين  جھت،  در

  .ين کندمشک و خالی خانواده را تاخنان 

  .بيماری شديدی پيکر برادر خردسالشان را بتدريج آب می کرد.  پس از مرگ پدر، اين نان نيز قطع شد

آن روزھا سل مانند گرگ گرسنه ای به جان کارگران و .  شد به مسئول بودن  برادرش پی برداژدر  وقتی  بزرگ 
تنھا کمک زن برادرش  که اژدر . ندکی بعد  از مرگ برادر، مادرشان نيز مُردا.  ی تھيدست افتاده بودخانواده ھا
ھم  در . سالگی  ھم در خانه 12او به اين  ترتيب، تا . گشت  ،نيم قد  به تنگش آروده بودبچه ی قد و 6سرپرستی 

  .کارگاه جان می کند

وب و خاکی حصير  کھنه ای  کف مرط ،ساله 9شان در قنداق و بزرگتر، کوچکترشان سه دختر و سه پسر شش بچه 
ه  در روز  فقط يک بار باز می حتی آنکه  در قنداق بود  بمحض ديدن سفره ای کبچه ھا .  اتاقشان را می پو شاند

  .از شادی سر از پا نمی شناختند، شد

با ھزار . نمی رفت  رد ونان از گلويش پاييناژدر از اينکه سر بار چنين خانواده ی بزرگی بود احساس دلتنگی  می ک
ت کرده بود  که دااو از ھمان کودکی ع .و متفکر خيابانھا را می گشت  وميک بھانه از خانه خارج می شد و مغمو 

  .ا با فکر و اميدواری فراموش کندگرسنگی ر

ن از آخري. نی ھای  بزرگ را در نظر مجسم کرد، بايد مرغدااز دخمه ھای کارگری بميان می آيدوقتی صحبت  
نه ھا پشت سر  ھم صف کشيده تاايستگاه مرکزی را آھن اين قبيل ? " بيفه جری"، از باکو ليس فايستگاه  را آھن ت

ز ديوار آن  با?  حتی بچه ھای خردسال نيز  می توانستند ا  .دقد يک  آدم معمولی بو بلنديشان تقريبا به اندازه ی. بودند
فرسوده تحمل  م می دانستند  که سقف اين  خانه ھای چون حتی  بچه ھا  ھ ،ار نمی کردولی ھيچکس اين  کار . روند

يوارھا د.  درست شده اند ه ديوارھای آن از چه چيزیبزند  کھيچکس نمی توانست حدس . ن يک بچه را ھم ندارندوز
ما ريری  از نفوذ سجلوگ و سقف دخمه ھا از داخل  با روزنامه ھا و کاغذ ھای  مختلفی پوشانده شده و از بيرون برای

ولی ھمه ی اينھا  . ه بودندخ�صه ھمه چيز چسباند تا چوب و مقوا . از آھن  پاره گرفته  .ستشان بوددم د ھر چيزی که
  .ديوانه عملی بی فايده بود  )نوعی باد"(خزری"ل يورش در مقاب

دخمه بقدری شدت سرمای داخل  ، س�مت کارگران را تھديد می کردند؛ در فصل زمستان ،ر فصلاين دخمه ھا در ھ
در بھار  نيز بادھای .  ، تنھا راه چاره اين بود که از رختخواب  بيرون نياينددر زمستان. خ می بستيبود  که آب 

و در .  روزه، شرشر، از سقف پايين می ريخت جنوبی و شمالی در درون دخمه ھا زوزه می کشيد و بارانھا ھمه 
  . باد ھم نمی توانسته آنرا خشک کندآنچنان خيس می شد که حتی  کف دخمه  ، خاکچنين  مواقعی
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ای گرمی مثل ، قدم گذاشت ھوقسمت ھای  کوچکی  تقسيم شده بوداژدر وقتی به خوابگاھی  که مانند  واگن قطار به 
  .خوردھرم  تنور به صورتش 

اژدر  پس از عبور . می ناميدند  "شيبايفجھنم "کارگران در تابستان اينجا را  . درون خوابگاه گرمتر از بيرون بود 
رنگ و تشک . اسبابھايش کرداز راھرو تنگ و تاريکی به اتاق  خودش رسيد و با عجله شورع به جمع کردن 

رد و ه به ديوار  کوبيده شده بود فرو بپشت تخته ای ک حتياط دستش را با ا ه اش  راه با لحاف  نازکی  پيچيدورورفت
سپس ھمه ی آنھا را در م�فه . ش مخفی کردشه ی باليو يک جلد کتاب در آورد و زير رو نامها مقداری روزاز آنج

  .ای  پيچيدو  رو کولش انداخت و از راھی که آمده بود بطرف در خروجی راه افتاد

يکی از . نزديک شد و در برابر شان ايستاد اژدر به آنھا. را  صدا زدند که  در گوشه ای نشسته بودند او دونفر کارگر
  :، آھسته پرسيدک موھای سفيدی در سرش ديده می شدجوان بود  ولی تک و تو  "آنھا که ظاھرا

  حق و حسابت را دادند  اژدر ؟

  .ويلم دادندح، يک حساب سر انگشتی  تنه محمد علی، حق و حساب که نه

  .رويش نشستين حرف بارش را به زمين گذاشت و اژدر پس از ا

ھوای سنگين  .کسی آنطرف ھا نبود. چيزی بگويد، با احتياط  بلند شد و به اطراف نگاه کرد محمد علی می خواست
  . آدم را خفه می کرد

محمد علی پس   .زدو ديوار می  زنبوری که نمی توانست از دخمه خارج بشه از فرط گرما مذبوحانه خودش را به در
  :کرد آھسته زمزمه ،به سر جاش برگشت ،از وارسی اطراف

  .را گير نياروم و شکمش را سفره نکنم مرد نيستم اگر قاتل ايوان نيک�يويچژدر ا

  . اين حرف تعجب کرد اژدر خيلی از 

  مگر  نمی دانی قاتل  ايوان نيک�يويچ کيست؟

  .محمد علی  به چھره اژدر خيره شد

کدام بی شرف او را با گلوله  ا کشت؟ اگر تو می دانی بگو ببينم کی او ر .ھيچ کس که نمی داند. می دانمالبته  که ن
  زد؟

  :محمد علی گذاشت و خونسردانه گفت اژدر دست روی  شانه ھای 

  ! دوست من ،او را شيبايف کشت

  .ی با لبخندی کنايه دار، به اژدر نگاه کردمحمد عل

که آن روز  اين يس ھايی  پتروف را پل. حرف مفت نزن  اژدر، شيبايف حتی جرات سربريدن مرغی را ھم ندارد
  .طرف ھا می گشتند،  کشته اند

وچه می گذرد  مثل سگ که شب از پيچ کرا،  وقتی  اگر قاتل  او.  ن  مردی  مثل او  بی قصاص  بماندنبايد خو
  . نکشم، بی شرفم

  . اخمھای اژدر تو ھم رفت.  محمد علی با غرور  به صورت اژدر  خيره شد

  :خشم آگينی گفتش از شدت  گشادتر گشت و با لحنی چشمان. اش دويد سرخی اندکی به گونه ھای جو گندمی
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ک پليس چه نتيجه ای  حاصل از کشتن ي. انق�ب کردردن در گوشه ی خيابان  و ترور پليس که نمی شود با کمين ک
گاه سرمايه داران بايد تکيه . ليس را تامين می کنند نابود کنيم؟ ما بايد کارخانه دارانی را که اسلحه و پول  پمی شود

  ؟می فھمی محمد علی. پليس و ژاندارم را از بين ببريم يعنی تزار و

  :محمد علی پس از اندکی سکوت جواب داد 

يگران حساب خودشان را ، دمناسب بعضی ھا را يکی يکی  بکشيم، ولی اگر در فرصت ھای زورما به آنھا نمی رسد
  .می کنند

  :اژدر  حرف او را قطع کرد  

يک نفر را بکشيم  ھيچ چيزی عايدمان نمی  ل ترسو ھا در تاريکیاز اينکه مث  !د علی، باز ھم که اشتابه می کنیمحم
  .د شويمبايد متح. ودش

 "مجددا ناچارمحمد علی از خشم مشتش را گره کرد و بلند شد ولی چون امکان تکان خوردن در اين دخمه تنگ نبود

  :گفت  ،تا حال حرفی نزده بود بر جايش نشست و خطاب به  رفيقش که

، وقتی ما نه برادر. اتحاد باشيم ،  و  ما ھم در عوض منتظرگويند بگذار ھمه را قتل عام کننداينھا  می  .به جان تو
ما فرصت منتظر  شدن . نه. چه کسی می تواند ھمه را متحد کند، مان  سه نفری حرفمان را يکی کنيمنمی توانيم خود

  .و بايد انتقامش را ھم بگيرمايوان نيک�يويچ نان و نمک خورده ام  ابمن  .را نداريم

  . ا ديد به طرف اژدر بر گشتمحمد علی که سکوت رفيقش ر

و سياستی به درد ما نمی ، ھمچنه. نه را جارو کردند و بيرون ريختنداينکار شما سبب شد که نصف کارگران کارخا
در ظاھر  ھندوانه زير بغلمان می دھند ولی در پشت پدرمان را در  .حساب ما را تک تک تا آخر می رسند .خورد

  .می آورند

در نتيجه ی حرکت عصبی . شد  و بزحمت از دخمه  بيرون رفت محمد علی  سپس بی آنکه منتظر جواب  باشد بلند
  . تکان خورد و از سقف کمی خاک ريختاو ديوارھای دخمه 

  :، سکوت را شکسته سوال کارگر جواناژدر  مدت درازی سکوت کرد، و با? خر

  ؟پس اين مساله ی کار چطور می شود ،اژدر

  :شد و بارش را بکول انداخت و گفت اژدر بلند

ما در راه  .مبازره ما ترور فردی نيست. بازم به سرمايدار بله نخواھم گفتاز گرسنگی بميرم  من اگه در کوچه ھا
  . آزادی و انق�ب مبارزه می کنيم

ايه  دخمه ای در س. درون خنک تر از داخل  دخمه ھا بوبي. دا?ن تنگ گذشت و به خيابان رسيدنفس زنان از  اژدر
حض ديدن او جلو اژدر بم. مه ھا خارج شد و به او نزديک گشت، چونياتوف از دخاندکی بعد. ايستاد و منتظر  شد

  :دويد و آھسته گفت

  .بودم ، من منتظر شماپيوتر 

  .رد و لبخند زدنگاه ک  چونياتوف  به کوله بار اژدر. رم خوش و بش کردندآنھا خيلی گ

  مثل اينکه خرت و پرتت را بيرون ريخته اند؟
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  :اژدر خنده کنان جواب داد

  .روز ھمه اش  امروز نيست. می رسه که پدرشان را در می آرويمبا?خره  روزی . بلی پيوتر، عيبی ندارد

  :گفتو سپس در حالی که عرق پيشانی اش را پاک می کرد چونياتوف  از اين حرف خنديد 

، ھر اعتصاب تازه. ده نبودندزاگر نمی دانستند اينھمه وحشت . دشان ھم اين  موضوع  را می دانندخو. آره که نيست
  .آنھا اين را خوب می دانند. پيروزی تازه ای برای ماست

  . يوان نيک�يويچ  را از دست داديمافسوس که ا

  :يه ی دخمه رساند و سپس آھسته گفت، اندوھگين شد خود را به ساجرد شنيدن نام  ايوان نيک�يويچوف بمچونيات

  .اری پيش نمی رودک. چه می شود کرد، بايد قربانی داد 

  :چونياتوف با تعجب پرسيد .کرد ، اژدر صحبتھايش را با محمد علی برای او تعريف پس از لحظه ای سکوت

  قاراباغ ؟ کدام  محمد علی اھل

  بله ھمان محمد علی

  .چونيا توف تق� می کرد که چيزی را بخاطر بياورد

. محمد علی ھم آنجا بود. با يک  عده کارگر حرف می زد ديدمکوف را در جای که آھا يادم آمد اين روزھا من شنتو

زداشت پيشگامان مبارز می ه باآنھا دنبال بھانه ای برای تبليغ ترور فردی و از ھم پاشيدن جنبش انق�بی و با? خر
  .مان  تبليغ گسترده فرا رسيده استحا?  ديگر ز .فشا و کارگران را روشن کنيمما بايد دسيسه ھای آنھا را ا .گردند

  :اژدر خيلی  آھسته پرسيد

  درباره ی عضويت من در کانونھای زير زمينی تصميم گرفتند؟

  :پيوتر لبخند زنان پاسخ داد

غ�م ديگر در . به خانه اش .به کارخانه. فردا صبح برو پيش غ�م. له تو را به اينجا دعوت کردممسا من برای ھمين
اژدر خواست سوالی مطرح کند ولی  .کردند  "پاک"س از اعتصاب اخير  آنجا را  ھم پ. خاتيسوف کار نمی کند
کردن  رشتيبه جستجو گر تو برای يش  غ�م من با او حرف زده ام روحبله فردا صبح برو پي  .چونباتوف فرصت نداد

اين کار به . با بعضی  از رفقا آشنا خواھد کردغ�م  تو را . رقفا از تو راضی ھستند. دانش نظرات قابل تحسين است
  :ول شده استاو متح

  :اژدر با خوشحالی و ھيجان پرسيد

  با کدام رفقا پيوتر؟

  :چونياتوف لبخند زنان جواب داد 

  .می بينی عجله نکن، فردا خودت

  :گر دست اژدر را فشرد و اضافه کردسپس يک بار دي

. دازه خودش  به تو اطمينان داردايوان می گفت به ان. �يويچ نيز ضمانت تو را کرده است، ايوان نيکع�وه بر من

  ؟متوجه شدی
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  :اژدر با تعجب پرسيد

  ؟ ضمانت برای چه ؟به من ظنين ھستند  رفيق چونياتوف، مگر نه متوجه نشدم

  . چونياتوف به چشمان شگفت زده او خيره شد

شايد بپرسی که پيش چه کسی . بايد با احتياط  کار کرد  .اين قانون کار مخفی  است . کسی به تو ظنين نيست اژدر 
نيا و اين را نيز بدان که حا? ديگر برو زياد اين طرفھا .  ولی نپرس  بعدا خودت می فھمی  ضمانت کرده ايم؟

اگر بی احتياطی کنی،  دستگيرت می . اين را ھيچوقت فراموش نکن.  در ھر قدمی تو را زير نظر دارند ھا "فرشته"
  .، خدا می برندکنند و پيش

  :اژدر ظرافت حرفھای چونياتف را حس کرد و جواب داد

  ؟پس به اين ترتيب، آسمان ھم پشتيبان شيبايف ھاست

ا سر به ، با?خره روزی بھر قدر  ھم به با? تر ھا بروند آنھا.  ئن باشمطم. ن حامی آنھا و زمين پشتيبان ماستآسما
  .زمين شان خواھيم زد

  . با ھم می خنديدند از ھم جدا شدنده ھر دو کالی ح رد

ه قصد خانه اژدر نيز بارش را روی دوش انداخته به  ب. از پيچ خيابان گذشت و ناپديد شد چونياتوف با قدمھای سبک
  . اه افتادبه طرف شھر ر

  .شود آشيانه ای گرم و پر مھر مجسم می  ،در نظر اتاقی با سليقه. حرف می زنيم  "خانه"وقتی از 

  .عمرش ھمچين آشيانه ای نديده بود اژدر در تمام. نه 

شم بر ھم زدن از ، در يک چزرد پاييزی که گرفتار طوفان شوندبرگھای  ، ھمچونسه بچه برادرش از بيماری سل
بت تازه برادر بزرگتر پس از مرگ جگر گوشه ھايش به مصي. بدبختی قدم بقدم در تعقيبشان بود  .بودند دست رفتنه

مثل سابق کار بکند دکان  چون ديگر نمی توانست.  رخھای دستگاه از بين رفتچای دچار شد، انگشتان دستش ?ی 
، دار و ندارش را فروخته و به نواحی آورد ی توانست خرج خانواده را دربا  کار روز مزد ھم که نم. تنجاری را بس

  .دور دست  آذربايجان کوچ کرده بود

ل در اين اتاق که به سلو  ،اژدر ھر گاه بيکار می شد. کوچک برای اژدر نگه داشته بودند از خانه فقط يک اتاق
عمومی  کارخانه ھا می اھھای وقتی ھم که کار می کرد در خوابگ  .دبازداشتگاھھا بيشتر شباھت داشت،  باز می کر

  . ی رفتم "دا غلی"نيز به طرف  اين اتاق  به محله و اکنون . ماند

خانه ھای اين محله  به پرندگان عجيب و غريبی که روی . جزوی از شھر عظيم  باکو نبود  انگارمحله داغلی  
  . صخره ھا  نشسته باشند شباھت داشت

  .فرو نريخته اند متحير می شد لخانه ھا تا حاچگونه اين  بيننده در اولين نگاه از اينکه

ھای دره ای  در ميان دوتپه بوجود آورده بود ی دو تپه ی مجارو ھم پراکنده بود، جريان آب کوھرومنازل محله داغلی 
نند را ھم مازاي. می ناميدند "لنداردا" اھالی محله داغلی اين دره را  .راھی از کنار آن درست کرده بودندو مردم نيز 
کيه برای غارت کشتی ھای کوچک ل  محل مناسبی برای سربازان ترنبود و ھم، آنچنانکه داردا ل  تنگنبغاز داردا

و سالی  . ل ترکيه کشتی ای غرق نکرده باشندنه در دارداکسالی نبود . ھای باکو بود "جاھل"است، اينجا نيز ميعادگاه 
شده بودند و يا جنازه کسی  "عاق"جسد کارگرانی که به کارخانه دران   ل محله ی داغلیندر داردا ھم نبود که در اينجا

ھم چنانکه  س�طين ايران و ترکيه  در ھر .  ميليونر ھای باکو بد گفته بودند، پيدا نشوندکه پشت سر سرمايه داران و 
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ای  قلچماق  مزدور  ، خداوندان نفت و ميليونرھای باکو نيز عدهدژخيم در دربارشان نگه می داشتندعصر دسته ای 
  . و ترور آنھا استخدام کرده بودند برای خفه کردن روحيه انق�بی توده

و داخل حياط کوچکی شد  چه باريکی  پيچيدوبه ک.  ی کردطدو سربا?ئی سنگ�خ خيابان را شرد  "لنداردا" اژدر از 
اژدر در يکی از . ط دو در داشتو طبقه ی سمت چپ حياساختمان د. متر مکعب 10يا  8حياطی بود، به بزرگی 

تاريکی  درھا را باز کرد و درون اتاق تنگ و مرطوب و بی پنچره ای رفت کوله بارش را روی  تختی که در 
. وزنامه ھای  توی طاقچه پنھان کردرا در آورد  و زير رکاغذ پاره ھای  توی بالش . بزحمت ديده می شد  گذاشت

ده بودن تکيه  دا منردبانی را که به با. از کف اتاق برداشت و به حياط آمد سپس زيلو  رنگ ورو رفته کوچکی را
  .برداشت و از آن با? رفت

ديگر  آن حرارت  ،تشت سرخی به افق نزديک شده بود خورشيد که مانند. م اين اتاق  تمام شھر ديده می شداز پشت با
کف بام  زيلو را پھن کرد و رويش نشست قيراژدر  .فرورفته بود  شھر در  پرتو سرخ خورشيد. شتارا ند نيمروزی

  . خيره شد اژدر به آسمان آبی و صاف. از شدت گرما ذوب شده بود

انگار باکو با . ، تاريکی غليظی آسمان شھر رافرا گرفت  و بدنبال آن چراغھای گازی اندک اندک روشن شدندبتدريج
ديگر شھر  ز سویاو  شھر نفت و ثروت و سعادت و سيکاز ، شھری که باکو  .ا در آغوش گرفته بوددو دست خزر ر

لرزان  و اژدر  به روشنايی. ر ھم  برده در تاريکی غرق  می شدگرسنگی و تلخکامی ھا بود ديگر اخمھايش را د
. ست سری به ماريا واسيليوفنا بزنداز ديروز می خوا. پس از  مدتی، از پشت بام پايين آمد . دور دستھا نگاه می کرد

بودند تا او را  روباه صفت دنبال بھانه ای مزدوران . ه خانه ی آنھا خالی از خطر  نبودروز روشن نيز رفتن ب
  .دستگير کنند

ته کوچه  به در کوتاه ،توقف کرد و پس از لحظه ای " اسپاسکی"و  " بازارنی" ، ميان خيابانھای در مقابل کوچه
ماريا  ،لحظه ای بعد. ی ضعيف زنگ از درون خانه بلند شدداص. ميخی را که در کنار بود کشيد. نزديک شد

  :واسيليوفنا در را باز کرد

  :بيا تو  اژدر تويی؟

  . ايش به حياط  باز می شد  وارد شداژدر ابتدا به حياط  و سپس به دنبال ماريا به اتاقی که پنچره ھ 

انگار . بيشتر و چشمانش نيز سرخ شده بود شچروکھای صورت. ا بی اندازه خسته به نظر می رسيدماريا واسيليوفن 
  .شد اين روزھا خيلی گريه کرده استکمرش نيز اندکی خم شده است معلو م می 

  : ست ماريا  را بگرمی فشرد و پرسيد، داژدر خجو?نه ک�ھش را برداشت

  ؟وضعتان چطور است. ی بشما بزنم، آمدم سرخاله ماريا

  :دادواسيليو فنا با نوميدی پاسخ  ماريا

از گريه غير. او ھيچ نمی دانم شب  است يا روز پس از مرگ  .نيک�يويچ ھيچ کم و کاستی نداريمسرم غير از ايوان پ
  .دن که کاری از دستمان بر نمی آيدکر

  . بايد صبر کرد

  ؟پسرم صبر تا کی 

  :گفت  مجاور  کرد و با صدای بلند سپس رو به اتاق. را به نشستن  دعوت کرد اژدر  ماريا 

  .اژدر آمده ! ورا بيا تو
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او لباس سياه و . بانش را از ھم باز کردللبخندی . ورا دويد ، سرخی ضعيفی به گو نه ھای پژمرده بمحض ديدن اژدر
  .درازی که اندکی ?غرتر  نشانش می داد به تن داشت

 يک دختر آذربايجانی  بود که لباس، او وارد اتاق  شد ورا  بدنبال  ، دختر ديگریدر اين ھنگام. با ھم دست دادند

ين خيره شده بود از اتاق خارج ، چار قدش  را محکم  کرد و در حالی  که به زمخوبی به تن داشت بمحض ديدن اژدر
  . شد

روز دوباره  سری به آنھا  بخصوص امروز که پس از چندين ھر وقت به اينجا می آمد. اژدر جوانی  خجالتی بود
دختر آذربايجانی از اتاق حتی وقتی ھم که  آن . جراٌت حرف زدن نداشت. با  اينکه دلش پر بودشدت خجالت  از ميزد 

دلی ای که ماريا داده ، روی صناين که متوجه دست پاچگی اش نشوندبرای . خارج شد، نتوانست لب از لب باز  کند
  :پرسيد  ،بود نشست، و پس از مدتی سکوت

  :ورا جان، آن دختر کی بود

  : لحنی غم آلود جواب دادورا با 

که  ماريا . دوست وفاداری است  :رم  دقيقه ای مرا تنھا نمی گذاردپس از مرگ پد. آمينه است دختر ميرزا حسين
  :ژدر پرسيدقصد رفتن به اتاق مجاور داشت؛ از ا

  ؟را فراموش کرده بودی نکنه ما. نگرانت بوديم لیيخ  ؟جا بودیاژدر پس اينھمه مدت ک

  : نيک�يويچ خود داری کند جواب داداز آوردن نام ايوان  ، آنھاکه سعی می کرد برای تجديد اندوهالی اژدر در ح

، برای آمدن به شھر  ھم وقت نداشتم؛ چطور ممکن است شما را فراموش کنم حتی اين چه حرفی است  خاله ماريا 
ھای  با خانواده. اعتصاب اخراج شده ام در کميته ی کارخانه چندين روز است تعطيل است و من ھم به علت عضويت

من نيز مانند عده ای زيادی . وقسمت اصلی کارخانه را تعطيل کردشيبايف با?خره د. گرسنه ی کارگران يکجا بوديم
  . و به اتاقم در محله ی داغلی آمدمبيکار شدم ناچار خرت و پرتم را جمع کردم 

  . ليوفنا آھی از ته دل کشيديسماريا وا

  .ر خيلی سخت استااينروز ھا پبدا کردن ک  ؟پس حا? چکار خواھی کرد. م يک بدبختی تازهاين ھ

. اگر ايوان نيک�يويچ زنده بود کمکم می کرد . دجی بسته انارتمام درھا را به روی کارگران اخ .بلی ھمينطور است

  .بدون او کاری از دستم بر نمی آيد

ام پدر بمحض شنيدن  ن. ان نيک�يويچ احساس ندامت می کردوردن نام ايواز آ. اژدر پس از اين صحبتھا سکوت کرد
  :پرسيد  از اژدرتر جوان پس از پاک  کردن چشمانش دخ. اشک در چشمان ورا حلقه زد

  .پس حا? چکار خواھی کرد

  . و موقتی پيدا کنملو . بايد کاری .دربدر دنبال کار خواھم گشت از ھمين فردا 

  :ندوھگين به او خيره شده بود  گفتاب به ماريا که با چشمانی او خط. اژدر بلند شد

ا نيست ولی  من باز پسر ا? با اينکه او در ميان مح  .يويچ مرا ھميشه پسرم خطاب می کرد، ايوان نيک�خاله ماريا 
  .رگز نمی گذارم شما سختی بکشيدمن ھ  .ر کاری از دستم بياييد آماده امھ. شما ھستم

  . ماريا نزديکتر شد و با مھربانی دستھای او را فشرد. حرفش را ادامه دھد اژدر نتوانست

  



ناين    

33 

اگر ناراختی ھم بکشيم مھم   حا? که ايوان نيک�يويچ  نيست. م حساب می کنمخود زنده باشی اژدر؛ من ھم تو را پسر
  . بشين ا?ن چايی می آورم . ورا ھم  کاری پيدا می کند. نيست

  .يروقت  رفتن به دغلی  خطرناک استد. ارمنه خاله ماريا عجله د

  . نگرانت ھستيم ،ولی  زود زود سر بزن . ? که  عجله داری حرفی ندارمحا

  .حافظی کرد و به اتاق پھلويی رفت خاله ماريا با اژدر خدا

شان می داد و ن لباس سياه او را بلند تر. ورا پژمرده و ?غر شده بود. در در ميان سکوت به ھم خيره شدندورا و اژ
  .زيبايی خاصی به چھری اندھگينش می بخشيد

يض می شوی و درد تازه ای روی اگر به خودت نرسی آنوقت مر  .ر می شویتو روز به روز ضعيفت ،ورا جان
  . دردھای مادرت می گذاری

  :ورا آھی از ته دل کشيد و گفت

  . م مادرم بقدر کوھھا ناراحتی داردبی آن ھ

روزھای   .گرفتروزی خواھد رسيد که از اينھا انتقام خواھيم    .روزی منفجر خواھد شد وراا?خره اين کوه درد ب
  . پيروزی با ماست  ؛ناراحت نباش  .سعادت در پيش است

سکوت به چشمان اژدر خيره شده ، و در سر دستمال را به ھم گره می زد وبا حالتی  عصبی د ؛ ورا ھيجانزده بود
کرده باشد  طقی که خود را برای سخنرانی بزرگی آماده ، مانند نااو را ميان دستھای خود گرفتدست   اژدر. بود

  :گفت

  ...ورا

ان شرا که برای اظھار احساسات اما جمله ای . دل ھر دو لبريز از حرف بود.  نست حرفش را ادامه دھداولی نتو
  .مناسب باشد پيدا نمی کرد

  :بيرون کشيد و گفت  ژدرورا  دستش را از دستان ا سرانجام 

  .ست؟ انگار حرفی تو دلت ھاژدر چی می خواھی بگويی

  . ولی نمی توانم بگويم  ،ورا درست است 

دوی آنھا اژدر با ھر. ا واسيليوفنا دوباره به اتاق آمدوقتی  ماري.  ورا نيز بھتر از او نبود حال . اژدر سرخ شد
   .افتاد هخداحافظی کرد و با عجله را

 

 

  6فصل  

  

ايچری شھر را حصارھای عريض مخصوص قلعه ھای قرون وسطايی . زندگی می کرد )) ايچر شھر((غ�م در 
را با موقيت خانه غ�م  که خواننده کوچه ھای پيچ درپيچ اين قسمت از باکو به ما امکان نمی دھد . احاطه کرده بود
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، ولی در اواخر سده ی نوزدھم شھر آنقدر وسعت يافت که اين دط ھمين ايچری شھر بوروزگاری باکو فق. آشنا کنيم
  .به خود گرفت و فقط بمثابه ی نمونه ای  از باکو قديمی بجاماند" قسمت مرگزی شھر"م ايچری شھر قسمت نا

  

گتر شده و در روزبروز بزرگتر و بزر باکو  بارشدصنايع،. رخ داده است 1901ی که بازگو می کنيم در سال حوادث
  . ر ديوارھای قلعه، شھری عظيم پا می گرفتکنا

، اشکوبه کارگری در اطراف مناطق نفت خيز  با افزونی شمار دخمه ھای دود گرفته و نفتی. باکو شھر تضادھا بود
ارابه ای که بوسيله اسب يا موتور روی " ( ھاقونقا"  در خيابانھا. با?تر می رفتی ساختمانھای خداوندان نفت نيز ھا

جمعيت جای سوزن انداختن ھم  ازدحام چراغھای گازی روش می شد و از   .کار می کردند ) ت ميکرده ريل حرک
.  نی بار شھر روی دوش زحمتکشان بودسنگي. ی کردندمر شده ھيچ کدام از اينھا را حس نولی کارگران استثما. نبود

با رشد . وق خويش بر نمی گرفتره ای از مخلبوجود می آورد ولی بھ راشھر  ،دستھای تاول زده ی کارگر
سنگينی  . اين بار را بيشتر احساس می کردند، کارگران سنگين تر شدن مايداری و پر شدن جيب صاحبان نفتسر

کمر .  ھر روزه بر تعدادشان اضافه می شد، سالنھای رقص و قمار و رستورانھای مجلل که ساختمانھا، خيابانھا
  .تکشان را می شکستزحم

ی که مثل قارچ از زمين کارخانه ھاي. نھا و مح�ت تازه ای ساخته می شددی در کنار دريا احداث و خياباناھای جديب
  .تندشگپيدايش مح�ت عظيم کارسنگين می  ، موجبمی رويدند

پيچ و سنگفرش به مرکز  شھر  وچه ھای پيچ درز خانه خارج شد و پس از عبور از ک، صبح زود ا اژدر فردای آنرو
ظور ساختمانھايی که ميليونرھای باکو بمن. با پياده روھای عريضی شروع می شدز اينجا خيابانھای بزرگ ا. رسيد

و ھمچنين مغازه ھای پر فريبنده ای داشتند    اغوای مشتری ظاھر، بناھايی که برای اجاره دادن احداث کرده بودند
  .می کردترک کرده بود جدا  اعه آنجا رادر السمحله فقير نشين شھر که اژ، اين قسمت از باکو را از رزق و برق

کمپانی ھا و شرکتھا و "آگھی ھای . پر بود ھای تبليغاتیو ديوار ھا از اع�نات و آگھی   ويترين مغازھای بزرگ
خيابانھا از . ای عاشقانه ی رستورانھا و کاباره ھا و دسته ھای باله در می آميختمختلف با آفيش ھ " تجارتخانه ھای

اقھای دراز اھل ھا با آن گردنھای کشيده و پاپج. نجا شرق وغرب به ھم آميخته بودنددر اي. آدم بود تا شب پر ازصبح 
، حالت عجيبی به ساس بوی  نفت به باکو آمده بودند، و سرمايداران اروپايی که با احمانند کمرشان "کلت"و تپانچه ی 

  . شھر می دادند

.  حساب می کردند "خدايان"تان و جاھل ھا ھم خود را ج�دان و مامور از طرف را خدای تھيدسميليونر ھا خودشان 

  . اب راحت به چشم زحمتکشان نمی رفتاز ترس اين دو  خو

رن بيستم به ی شھر نھاد انگار يکراست  از قپا به ايچر "قوشاقا?"، از دروازه وقتی اژدر پس از طی اين خيابانھا
ر زدند و گزمه ھا ھمي   روزگاری قفل ھای بزرگی بر اين دروازه . د شده بوداردوره ی تاريکی قرون وسطای و

راست می کرد ، و خان و خون آشام باکو  به اين ترتيب از دربار باشکوه خود حزمان در کنار آن کشيک می دادند
زخانه ی  پر ھمانند روشھر  بتدريج  یخيابانھا ی ايچر. ولی حا? خيلی وقت بود که ديگر قفلی به دروازه زده نمی شد

مدافعه پيچ پيچ کوچه ھا صرفا بخاطر سھولت . بن بست ھای  متعددی تقسيم می شد ، کوچه ھا وشاخه ای به خيابانھا
  . در مقابل ھجوم دشمنان بود

ياط خيابانھا و کوچه ھا ی پيچ واپيچ را پشت سر گذاشت و با احتياط  وارد ح. اژدر اينجا را خيلی خوب می شناخت
دواتاق کوچک، تنگ غ�م در              .ه ھا به خانه ی غ�م منتھی می شداين پل. چندپله پايين تر رفت. چکی شدکو

در را به . پدرش را پوشيده بود ھارده ساله ی غ�م که کت پاره پورهاکبر، پسر سيزده، چ. و مرطوب زندگی می کرد
از گوشه نيمه تاريک . امی داد وارد شدوی نو به اتاقی که ب گذشت اژدر از دا?ن تميز و فقيرانه ای . روی او باز کرد

  .اتاق صدای  غ�م شنيده شد
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  ؟کيست

  ؟منم اژدر غ�م کجايی 

  .م خوابيده امکمی مريض. اق برو، ا?ن می آيمبه آن ات !اژدر

 .به اتاق می تابيداز پنجره ی کوچکش که از سقف به کوچه باز می شد روشنايی ضعيفی . ر رفتواژدر به اتاق مجا

زن غ�م که بدنبال اژدر  وارد اتاق شد س�م کرد و به . به محض ورود اژدر، دو زن مسلمان چادری از جا برخاستند
  . زنھا نزديک شد و با آنھا به پچ پچ پرداخت

و ابروھای ، چشمان سياه ای نقره ای سبيل ھای سياه و درشتموھ. م�قات خود با غ�م را بياد آورداولين   اژدر
  .ير قرار داده بودتحت تاثضخيم غ�م او را از ھمان اول 

  .يويچ ھنگام معرفی آن دو به يکديگر گفته بود ھرگز فراموش نمی کرداژدر جم�تی را که ايوان نيک�

  .غ�م از جمله رفقای مبارزی است که جان خود را در راه طبقه کارگر نھاده است! اژدر با غ�م آشنا شو

بيماری اين رفيق را از ھمان ديدار  اژدر. افسوس که بيمار بود. داشتندرا اره ی غ�م اين عقيده ی که ھمه درببراست
، درخشش چشمان و سرخی گونه ھی ?غرش نشان می داد که بيماری سل ت مداوم دستھاحرار. اول حس کرده بود

  .د ريه ھايش را از بين می بردبيماری مخصوص کارگران دار

ز به دنبال آنھا اتاق را خاله نسا ني. ه مجرد ديدنش به اتاق ديگر رفتندزنان چادری ب. حظه ای بعد، وارد اتاق شدغ�م ل
  . از پشت در به آنھا نگاه می کرد نه يغ�م با ک. ترک کرد

  .گرگھای چادر بسر. گرگ ھستند

  :اژدر با تعجب پرسيد

  ؟اين زنھا را می گويی

  .گردندمي   ، بی شرفھا در زير زمين ھای مرطوب ھم دنبال ثروت م نفوذ کردهوداگری به زير چادر ھس! آره

 چونو .اژدر عصبانيت او را حس کرد. از صورت پر پشم و پيلی و چشمان بيمار غ�م خشم و کينه می باريد

  :نفھميده بود به شوخی پرسيد" کام�منظورش را

جمع نمی اگر ثروتی ھست پس چرا خودت . ينجا آمده اندخانه ی تو  به ا س اين زنھا برای جمع کردن ثروت ازپ
  کنی؟

  :عصبانيت و خشم قبلی گفتبا ھمان  ،غ�م بی اعتنا به شوخی اژدر

  .گش در آورندرا ديگر نمی توانند  با پول از چنو اين اميد . بقه ی کارگر اميد او به فردا استثروت ط

ايستاده و در راه آزادی طبقه ی م عمر در برابر حق کشی و ستم ه در تمامی فھميد که خشم اين کارگر بيمارکاژدر  
ا ی کرد  و با ريرفی را پنھان نمحغ�م ھميشه خشمگين بود ھيچوقت . بب نيستبی س. زحمتکش مبارزه کرده است

از اينرو ديگر حرفی نزد   ؛غ�م  علت عصبانيتش را خواھد گفتاژدر  می دانست که . کاری بيگانه بود
ت چند دقيقه ای بر اتاق حکم ی ريخت و سکوپساکه ای از روزنامه ی کھنه ی  ?ی تک)  نوعی توتون بد(ماخورکا

  :پس از يکی دو پک ادامه داد. م مقداری سيگار پيچيد و روشن کرد�غ. راند
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د?ل را رفتيم اين زنھا . ا بفروشيم و يکی دو روز خرج کنيمزنم رعروسی  ھای يم لباسخواست. از ديروز گرسنه ايم
گولمان بزنند که  خواستند. ديدند بچه ی زرنگی است. رد شدند  اکبر نظرشان را جلب کردوقتی از در وا.  يمپيدا کرد

يد نوکر بچه ی کارگر ھم با اين حرف خيلی به من گران آمد؛ پس با اين حساب،. ی آنھا کار بکند در خانهاجازه بدھيم 
  .کردم که پدر بچه ھنوز نمرده است ، وا? حالی شان میی نگفتمرف بد؟ چون زن بودند حدر خانه ھايشان باشد

  :طرف در برگشت و خطاب به زنش گفت به غ�م سپس 

  !خوار سفره  اين ميليونر ھا بشود من زنده ام نمی گذارم پسرم ريزه تا

  .، با پا خاموش کرد و سکوت نموده به زمين افتاده بودآتش سيگار را ک

  :خاله نسا گفت

  بلب رساندندرا م جان

  .حالت جدی به صورت شوھرش خيره شد و با

  ؟ با? خره چه شد

  : پيرزن آھی کشيد و گفت

  .فقط يک روز پوشيده بودم. منات تمام شده بود 10خودمان برای  !به درک. چھار منات دادند

  اکبر کو ؟ 

  .ا?ن بر می گرددفرستادمش بقالی سر کوچه 

  .ربانی به او نگاه کرد و لبخند زدغ�م اندوه زنش را ديد با مھ

  . بھترش را برايت می خرم. برای دومين بار که عروس نخواھی شد و اگر  وضعمان خوب شد! غصه نخور نسا

  . ه ای را که زير زنھا انداخته بود، جمع کرد و به گوشه اتاق گذاشتخاله نسا پارچ

  ! و اکبرلباسھايم ناراحتم؟ فدای سر تو تو فکر  می کنی من بخاطر 

  .ز ھم گشودا، را که چين ھای پيری زودرس بر آن نشسته بود تبسمی زن به اژدر نگاه کرد؛ چھره اش

  !خاله نسا به فکر بزک و دوزک است حا? اژدر توی دلش می گويد که 

  . او سر حال بنظر می رسيد. غ�م از اين حرف خنديد

استکان چايی تلخ ھم يک . ه خانه شان رفتمودش می گويد کم نزند  ?اقل پيش خاگر اژدر ھمچو حرفی ھ اما نسا،
  . تعارف نکردند

  .ھمين ا?ن چايی درست می کنيم 

  .فکر نان کن که خربزه آب است: اما مگر نشنيدی که می گويند: خوب چای به جايی خود

  . م درست می شودھ عجله نکن، وقتی اکبر برگشت نان 

  :ود ولی مثل  آدمھای سير جواب داديروز چيزی نخورده ببا اينکه از د. اژدر کمی خجالت کشيد
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  . سير سيرم س�مت باشيد. ی يک لقمه ھم نمی توانم بخورم، حتنه 

  . غ�م خنديد

  . م کارگر بيکار مثل جيبش خالی استشک! بس کن اژدر

  .چند سر عائله، بيکاریتو خودت ھم با 

  ؟ه ديدهفردا را ک .که داريم می خوريم  امروز

و عصبانيت درچھراه  ع�ئم خشم  "مجددا. غ�م باز جدی تر شد. يی از اتاق پھلوی شنيد و خارج شدا صدانسخاله 
  !اش نمودار شد

ھم ناراحتی شان را بيماری من ! حالشان می سوزد ، دلم بهبيچاره ھا. ش  آنھا خودم را سرحال نشان بدھممجبورم پي
  . ، بيچاره ھا زار زار گريه می کردند ه ام آمروز که مقداری خون از سيندي.  زيادتر می کند

ه به چه بيماری ?ع�جی دچار شده، و ھر روز شاھد نابودی خودش خودش خوب می داند ک :اژدر پيش خود فکر کرد
  . است

  . درد نيست که درمان نداشته باشد! ان نمی کنی غ�م؟ بايد پيش دکتر برویچرا دوا درم

  :نه پاسخ دادتلخ و نوميداغ�م با لبخندی 

، اژدر به نظرش رسيدکه آھن زانش را روی شانه ھای اژدر گذاشت، بيماری من سه جور دوا دارد دستھای لراژدر
  .را روی شانه ھايش قرار داده اند گذاخته ای

  :اندکی سکوت کرد و سپس ادامه داد غ�م

  .آفتاب، ھوا، پول: اين بيماری سه جور دوا دارد

  : اژدر با تعجب پرسيد

  ؟پول

  . لبخند بر لبانش نشست" مجددا 

چند روز پيش نسا بزور مرا پيش . ی تمام دردھاستزمان پول دارو و راگر راستش را بخواھی در اين دو. بلی پول
خانه ات را عوض : خيلی تاکيد می کرد که. دکتر خوبی است و ھم انسان خوب ، ھماين مرد. يپوف فرستاددکتر اوس

اين . روغن بخور) گرم  410واحد وزن معادل (ھر روز ھم  حداقل نيم گيروانکه  ،اجاره کن يک اتاق آفتاب گير. کن
ن حق الع�ج دکتر را نداشته کسی که توانايی پرداخت .ت و گفت تو فقيری وسعت نمی رسدپول ھم نگرف. داروی توست

  .فتاب ھم پول می خواھدوا و آآخر نه تنھا روغن بلکه ھ  ؟ا و پول را از کجا بياوردآفتاب و ھو. باشد

  .اژدر ھم روی تشکچه ای چمباته زد .ز روی شانه ی اژدر برداشت و نشستغ�م  دستش را ا

  :پس از اندکی سکوت غ�م گفت

اغلب  . زندگی حيوانات بھتر از معاش ما کارگران است. با اينھمه به لقمه نانی محتاجيم شب و روز جان می کنيم 
. ا خواب از چشم کارگران ربوده است، شبھجريمه ھا و ترس از بيکاری. ل می ميرندگران  کارخانه ھا از سکار

  . رده که پاک خودشان را باخته اندرا طوری مضطرب ک بيکار شدن من از ديروز اين بيچاره ھا نسا و اکبر

  ؟درد کشيدن که کاری درست نمی شود با! زياد فکرش را نکن 
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  :به با ياس  بلکه با خشم جواب داد، ولی غ�م دلداری دھدت با اين حرفھا او را اژدر می خواس

. ی زحمتکشان درست می شودو مبارزه ی يکپارچه  گويی کار نه با درد کشيدن  بلکه، فقط با اتحاد راست می

البه و خ�ق و حقوق قابل مط، اگر آنھا پول و حاکميت داردند مانيز دستھای نيرومند خانه دارھا کم اند ولی مازياديمکار
  . داريم

وقتی با اين حرفھا اندکی دلش را خالی . می رفت و چشمان بيمارش برق می زدغ�م حرف که ميزد ابروانش در ھم 
  :دايی نجوا مانند گفتکرد با ص

  . يويچ زنده بود خودش با تو حرف ميزداگر ايوان نيک� .را رفقا به من محول کرده اندصحبت کردن با تو  

؟ چه کسی اين او چه خواھد گفت. ، قلب اژدر بتندی می تپيداز شدت ھيجان. رد تا نفسی تازه کنداندکی سکوت کغ�م 
والھا در يک آن از اين س  ؟ايوان نيک�يويچ وقتی زنده بود حرفی نمی زد ؟ چراکرده استوظيفه را به غ�م محول 

  . چند سرفه  بيمار گونه ادامه دادغ�م  پس از . فکر اژدر گذشت

ما تصميم گرفيتم تو را به عضويت کانون زير زمينی . وز با آدمھای جديدی، با رفقای بزرگی آشنا خواھی شدتو امر
مانت ما در برابر اعضای اين کانون به صداقت تو در مورد مبارزات کارگری و پرولتاريا ض. يستی در آوريممارکس

  . داده ايم  پيوتر و چونياتوف، من و ايوان نيک�يويچ شھيد

اری ، آگاه و دارحق پرست. د يک فرد انق�بی باشد در تو ھستخصوصياتی که بايد در وجو .انق�بی ھستی" ذاتا تو
  . شعور کافی برای جريانات ھستی

  .غ�م فرصت نداد ، حرف غ�م را قطع کرد ولیيکی دوبار برای نشان دادن فروتنیاژدر 

آن نيست که  ا? ديگر وقتح. بيجا از تو تمجيد نمی کنم ، منبگذار حرفم را بزنم. يواش، يواش  عجله نکن دوست من
تو ضعف . خواھم نکات ضعف و قوت تو را بگويم ولی چون در راه بزرگی قدم گذاشتی می. تعارف تکه پاره کنيم

  .ھايی داری که بايد آنھارا مطرح کرد تا سعی کنی از بين ببری

  :اعتنا به وضع روحی و ھيجانزدگی او حرف می زد غ�م بی .بی آنکه تکانی بخورد کز کرده بوداژدر 

کارگرانی که چيزی  و بخصوص دشمنان طبقه ی کارگر . رده استمحاصره ک ار دشمن از چھار طرف ما ،رفيق
درس خوانده بازھای شيم آگاھی توده ھا را با? ببريم، ولی           حقه ما می کو. سرشان می شود  خيلی  زيادند

موسی تقی و ، مانتاشف ھا الی ا?بد بردگان مطيع  نوبل ھا آنھا می خواھند ماھا. بول مانع کار ما ھستندتھران و استان
، اندکی ضعف و بی اعتنايی به نواقص. ای تھران بر گرد ی ما سوار باشندھی بمانيم تا پاشای ترکيه و آخوندھا باق يف

رک آنھا قدرت  د. ا از برادران کارگر روس بياموزيممبارزه ر ما بايد. را به نفع آنھا پايين خواھد برد کفه ی ترازو 
حرفھای . ما بايد ھمچو فو?د محکم باشيم. ما مسئوليت بزرگی بر عھده داريم .ق شرايط و ادامه مبارزه را دارندعمي

  !مرا ھرگز فراموش نکن

اژدر اشاره نمود تا در اتاق  رد و بهو  عرق صورت و پيشانی اش رابا دستمال پاک ک ،س زنان سکوت کردغ�م نف
  :داژدر در را بست و غ�م  آھسته به حرفھايش ادامه دا. را ببندد

ت در اين صور. ات کارگران دارد به تو محول کنندممکن است رفقا کارگری را که اھميت فوق العاده ای در مبارز
و پيری  ارھای بزرگی انجام دھم ولی بيماریمنھم می خواستم در راه انق�ب چنين ک. م دھیبايد آنرا با شايستگی انجا

جگرم مثل جوراب نخ در رفته، لحظه به لحظه، . ا آب می کنددم روسل روز بروز وج. ای امکان را بمن نمی دھد
بھمان ھر اندازه که شوق زندگی و مبارزه در من زياد می شود . ديگر نيرويی در بدنم نمانده. بيشتر شکافته می شود

، بايد خود را ھم فدای نبايد پا پس بگذاری در صورت لزوم، اما تو جوان و سالم ھستی. يل می روداندازه ھم تحل
  ؟ای اين کار ھای بزرگ و سخت حاضری، ببينم برحال. انق�ب بکنی
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  :اژدر با حرارت پاسخ داد

  ؟پرسيدن ?زم نيست؟ بگو ببينم می توان انجام بدھم.  البته که  حاضرم غ�م

  :ت جواب دادغ�م با قاطعي

  .البته که می توانی

  . ی شانه ھای اژدر گذاشتسپس دستھای تبدار خودش را رو

  .، انق�بيون است خفی کاری يکی از س�حھای برنده ی، مش نکن که نبايد زياد سوال کنی و يا زياد حرف بزنیفرامو

  .ردرا از روی دوشش برداشت و محکم فشاژدر دست تبدار غ�م 

  .ول می دھم شما را سر افکنده نکنممن ق ،مطمئن باش غ�م

  :پرسيد  ، از اژدراز آنکه سيگاری پيچيد و آتش زد غ�م پس. دست  ھم سکوت کردندآنھا دست در 

  ؟ا سری به خانواده ی ايوان زده ای؟ حال ماريا و اسيليوفنا و ورا چطور استتازگيھ

  .ب ھستوضعشان خيلی خرا. ه اينجا آمدم سری ھم به آنھا زدموقتی ب

  .شتان وادوی آنھا را به انديشيدھر د  اوضاع آشفته خانواده ی  ايوان

  

  :گفت. با?خره اژدر برای عوض کردن صحبت

  ؟غ�م پس با اين بيکاری چه کنيم

  :غ�م آھسته جواب داد

يجه پيدا کسی خريدار مواد خام نيست و در نت. نون معادن يکی يکی تعطيل می شوندبا اينکه اک. کار پيدا می شود
 يک کارخانه ی برق می سازند شايد  بائيل،در  .ی رفقا به ما کمک خواھند کرد، ولی بعضدهکردن کار خيلی مشکل ش

  .در آنجا کاری دست و پا کرديم

  

اکبر سفره را به . چند بشقاب در دست وارد اتاق شدنداله نسا با دو استکان چايی و بدنبال او اکبر سفر و در باز شد خ
سط سفره گذاشت و ا را وآنھ. ه ای بعد با کمی پنير و پباز برگشتذاشت و با عجله از اتاق خارج شد  و لحظزمين گ

  :تکان را جلوی اژدر گذاشت و گفتغ�م اس. کنار مادرش نشست

  .کمش را ھم زياد حساب کن. اژدر بخور، ديگر تعارف بر نمی دارد

  . نان و پنير برداشتيخت و لقمه ای ، چايی را در نعلبکی راژدر که ھمه را منتظر ديد

کامل اين  مثل بودند زيرا ھر  صداقواقعا غ�م و خاله نسا  م .وتر با کبوتر و باز با باز افتادکباو ياد  ضرب المثل ،
  . دو متعلق به طبقه ی واحدو دارای خصوصيات اخ�قی يکسانی بودند
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. گدايی، مرد پدرش در جوانی در اثر گاز نفت کور شد و پس از مدتی. بود ری شھر غ�م از مردم باکو از اھالی  ايچ

ن در ردانست که کارکمی د     اژدر خوب . ده و ناگزير به کار کردن شده بوداز کودکی درد يتيمی را حس کر غ�م 
بطرف  ه  ھنوز آفتاب نزده بلند می شد و پای پيادهخودش خوب بخاطر داشت ک. سالگی چه معنايی دارد 10سن 

ان و استاد کارھا گردن کج می کرد، و با?خره ماھھا در مقابل در کارخانه دار. عادن و کارخانه ھا براه می افتادم
جمع می ، ، با دستمالی نفت ھايی را که در گودالھای کنار چاھھا جمع  می شدناچارا برای در آوردن خرج خانواده

  .کرد و می فروخت

باليدن   ، قبل ازبرگی که گرفتار  طوفان شده باشه مثل. ه، غوره نخورده مويز گشته بودرگ شدغ�م با اين ف�کت بز
از . ه ولی ھرگز در آنھا غرق نشده بوداو بارھا در بات�قھای متعفن و گنديده ی زندگی افتاد. و شکفتن پژمرده شده بود

غ�م مبارز، : و می پرسيدی، می گفتنددرباره ی  ا اگر از ھمکارانش. ساله گرفته بود 155سال عمر، تجربه  55
تی با غ�م از نزديک آشنا وق .ل کسی حرف ناشايستی از او نشنيدهو شايسته است  تا حا جوانمرد، باشرافت، آبرومند

، اگر از مديران و صاحبان با اين حال. زيادتر در باره ی او صدق می کرد ف نه تنھا کمتر بلکهي، اين تعارمی شدی
  :باره ی او می پرسيد می گفتندکار کرده بود در ه غ�م روزگاری در آنجاھاکانه ھايی معادن و کارخ

  .عی می کند ھمه جا را به ھم بريزدس. اخ�لگر است. آدمی گوشت تلخ، بدجنس و پررويی است

. ان بودی کارگر و دشمن استثمار گرزيرا غ�م دوست طبقه . در باره ی غ�م چنين قضاوت کنند ھر دو طرف داشتند

سبب نيز وقتی با کسانی که خود را به  و به ھمين . خلق زندگی می کرد زيرا غ�م نه تنھا بخاطر خودش بلکه بخاطر
 استثمارگران فروخته بودند حرف می زند نمی توانست کينه و خشم خود را نگه دارد و ھر چه در دل داشت رک و

  .راست می گفت

ھيچ چيز . که غ�م در آن حضور نداشته باشد جنبش کارگری مربوط باشد نبود ه به نحوی بايچ محفل و اجتماعی کھ
ھرگاه در جلسه ای حاضر نمی شد  . ف و کو?ک  مانع از حضور او در اين  اجتماعات نبودو باران و بر حتی باد

چندين بار �م غ. حدس درست از آب در می آمد ھمه فکر می کردند حکومت او را زندانی کرده و اغلب نيز اين
و مقاومت غ�م در برابر ھر نوع م وسند محکنبود دليل . ر بازداشتگاھھای سياسی مانده بودبازداشت شده و ماھھا د

  .می کردرا راھی سيبری  او  شکنجه و تھديد ناچار

شد شباھت با  او به خاری که در صحرای خشک و خالی ای باليده. اين نوع زندگی در ظاھر او نيز تاثير گذاشته بود 
از فرط . خته و خاکستری را به ياد می آوردپشتش بوته ھای  آفتاب سوھا و سبيلھای پرابرو. موھای  مجعد. داشت

بخش ولی رنگ سرخ که نويد. نه ھايش نشسته بود، استخوانھای صورتش بيرون زده و سرخی کمرنگی در گو?غری
اين  سرخی کمرنگ نه ع�مت . زمن و کشنده سل بودبيماری مانسانھای مبارز است در گونه ھای وی نشانی از 

  . سرحالی و شادابی بلکه نشانه ای  از مرگ  تدريجی اين کارگر مبارز بحساب می آمد

آن روزھا شوھر .  سال داشت 15نسا فقط  ،آنھا وقتی با ھم ازدواج کردند. غ�م جوانتر  بودا ده سال از خاله نس
ندوق خالی به خانه ی پدرش او را با يک درست لباس عروسی و يک ص. ودامری عادی ب ساله 15کردن دختران 

از اين چه می توانست داشته  ش دختر که تمام عمر را در کارخانه ھا و معادن جان کنده بود بھترپدرش. غ�م فرستاد
رانه ی  او اين  دخمه ی فقي ، ولی پس از آشنا شدن با غ�م  وباشد؟ تا روز عروسی، کمی جھيزيه، نسا را می آزرد

آنھا با اينکه تا شب زفاف حتی يک بار ھم يکديگر را نديده بودند  ھمان ديدار اول چنان محبت . درد را فراموش کرد
ن عشق پاک را از آنھا نتوانست اي ... بعدھا تمام سختی ھا، گرسنگی، ف�کت وصادقانه ای ميانشان پديد آمد که 

  .بگيرد

ثروتمندان را  یکاسه ليس. ھانش را به ھمسايه محتاجشان بدھداضر می شد لقمه ی توی دزنی بود که حتی ح اخاله نس
  .ر و صبوری بوداخ�صه زنی باوق ت و درد دلش را به ھرکسی نمی گفت؛دوست نداش

يش ، پنير ?پدر تکه ای نان  می بريد و اندکیرامی و تقليد از او به آ. پسر غ�م کنار پدرش زانو زده بوداکبر تنھا 
ابروی . ز نظر قيافه ھم به پدرش رفته بودا.  چايی را ھم بدون قند می خورد. می گذاشت و آھسته آھسته می جويد

  .داد که بچه ی فعال و زرنگی  است ، چشمان بزرگ و حرکات چابکش نشان میضخيم
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  :فتسا گخاله ن. ين گذاشت و کنار رفت، اکبر نيز نان را بزمدست از سفره کشيد بمحض اينکه غ�م

  . پسرم چرا نمی خوری؟ از ديروز چيزی نخورده ای

  . نه مادر سير شدم

  :ابه پھلو توی نعلبکی گذاشت و گفتاژدر استکان ر. است استکان خالی اژدر  را پر کندخاله نسا خو

  .ديگر نمی خورم ، منزنده باشی خاله

  . سفره را جمع کردند 

 "اشتھايش کام�. ی که خيس عرق بود دراز کشيددر حال. می شد ھر بار غذا خوردن دچار ضعفغ�م که بعد از 

 بعضی وقتھا حتی روزی يک لقمه نان ھم نمی خورد و تنھا ماخورکا دود می کرد و ھر وقت ھم. شده بودکور 

غ�م  بتندی و . جمع کردند و از اتاق بيرون رفتندا سفره را اکبر و  نس. ل می رفتبزحمت کمی می خورد از حا
پس از لحظه . سکوت اتاق با سرفه ھای غ�م می شکست. شيد  و صرفه ھای صداداری  می کردنفس می ک عميق

  . ت و لحظه ای بيھوش چشمانش را بستنفس ھايش به حالت عادی برگش. ای، سرفه ھا قطع شد

گوش می رسيد  از دور دستھا صدای اذان به . ی و عرق کرده ی او خيره  شده بوددر بی حرکت به صورت استخواناژ
که قطع شد يک نفر  که در آنسوی کوچه نشسته بود آھی کشيد و V اکبر ای گفت و سپس با صدای   صدای اذان

  :لرزانی شروع کرد به خواندن

  م نگاری داشتمکه دربزم یای خوش ايام

  )در توضيحات(*داشتم بھاری   باغ  گل و و   سرو بلبل و 

. اندکی بعد صدای ديگری از دورتر ھا بلند شد. ار ديگر خواند و خاموش شدوم را بسپس آھی کشيد و مصرع د

  :خواننده جوانتر بود و آھنگ آوازش، با قبلی، فرق داشت "ظاھرا

  ، اختيارم بردیتا ديدمت ای گل

  آرامش  جان  برد بارم  بردی

  ديدی به سر دلم چه ھا آوردی

  )در توضيحات( **،ھر چه دارم بردی در بازی عشق

  :ژدر بمحض آنکه غ�م بھوش آمد گفتا. قطع شد و سکوت کوچه را فرا گرفت صدا

  ؟ببينی چه ايامی يادش افتاده 

  :غ�م نشست و تبسم کنان گفت

خواننده شعر . شان  اين اشعار را می خواندند من می دانم آنھا  به ياد کدام لحظات. ھر دو اشعار سيد عظيم را خواندند
  اول ، گدای پير و کور
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شت که بجای او زمانی نقاش زبردستی بود که پول مثل باران بر سرش می باريد ولی چيزی نگذ. آنطرف خيابان است
  . شايد از خيره شدن زياد به رنگھا ی  جورواجور بود که سوی چشمانش را از دست داد . آن، بدبختی  به سرش باريد

ر دختر بدبخت از شدت نااميدی نفت ب.ثروتمند  ازدواج نمودخانواده ای و با دختری از  دامادش دخترش را رھا کرد
خ�صه خانواده در عرض چند سال، بکلی ازبين  . پسرش از وبا  مردنددو . روی خود ريخت و خودش را آتش زد

است که در  او کارگر جوانی ولی خواننده دوم؛.  نشين است و خودش ھم گدايی می کندحا? زنش افليج و خانه . رفت
وقتی . ش کردندب سر با? به صاحبکار داد به تھمت دزدی دو سال زندانياچون جو. دن مختاراوف  کار می کردمعا

مادر وخواھرش در کوچه ھا ، ديد که ارثی که از پدر برايش مانده بود طلبکار ھا با? کشيده اند و  از زندان درآمد
" و واقعا. آخر سر ناچار به گدايی روی آورد ،ای نگرفتر خودش را به اين  در و آن در زد، نتيجه ھر قد. وي�نند

  .دند، برده بوھرچه داشت،از او

جا بلند شد و به  او با چابکی از. و خواب قوايش را تجديد کرده بود لحظه ای استراحت. غ�م اندکی بھتر شده بودحال 
  :اژدر اشاره کرد

  . برويم اژدر ببينم چه پيش می آيد

  :از اتاق خارج نشد که به غ�م گفتھنوز . اژدر بلند شد

  ؟به من خواھی گفتپيوتر به من گفت تو چيزی  پس !غ�م

  .چشمانش و دھانش پيدا شد �م لبخندی زد و چين ھايی در اطرافغ

  :رفتبرويم و بازوی اژدر را گ برويم، 

طوری بيا که کسی متوجه فقط . و از پياده روی آنسوی خيابان دنبالم می آيی ، از حياط خارج می شویبعد از من
  .بو می فھمند تعقيبمان می کنندو گرنه سگھای توی خيابان که خوب .نشود

از طرف دريا صدای سوت کشتی . گرمی  می وزيد باد. ر اوج آسمان ھمه جا را می سوزاندخورشيدد. به حياط آمدند
  .در حياط ھمسايه گريه می کرد بچه ای. بخار شنيده می شد

  .وی خيابان دنبال غ�م را افتادو از آن س اژدر نيز لحظه ای بعد به خيابان آمد. رج شدغ�م از حياط خا

باد گرم و بخار اکنون خفه بود که نفسی کشيدن غير ممکن بنظر می رسيد ولی  ھوا آنچنان گرم و آنچنانساعتی قبل 
د و آن را از امواجی که مانند آلودی سطح دريا را که در زير آفتاب مثل آينه ای برق می زد و چين چين می کر

  . ی انباشتکبوتران زخم خورده می پيچيدند م

آتشين آفتاب ھمه جا را دم . وای گرم و خفه ای  ھمراه می آورد، ھبادی که از آنسوی خزر می وزيد بجای ھوا خنک
  . می سوزاند

ت ماشينی چاپ کوچکی ر نداشدر اتاق بی پنچره ی کوچکی که غيراز يک در مشرف به زير زمينی تاريک منفذ ديگ
  .گذاشته بودند

ع�وه بر ماشين . قف چوبی آن نيز تعداد زيادی ميخ کوفته بودندديوارھای اين اتاق را با رزونامه پوشانيده و به س
کت در اين اتاق به امکان نداشت کسی ھنگام حر. کت و يک عدد ميز در آن قرار داشت، دو نيمچاپ دو جعبه حروف

. بيش از پيش کوجيکتر نشان می داد نمدھايی که به کف اتاق و روی در انداخته شده بود اينجا را. دچيزی گير نکن

  .خت سايه ھای مختلفی پديد می آوردگرد سوزی که در اتاق می سو
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زمين  تنگ می ام مدت ماه  و سال را در اين زيرکه تم پيوتر چونياتوف، ?دو کتسخوولی . نفر در اين اتاق بودند سه
پيوتر که وسط  .وانوستروا   رسيده  ذراند و جز در مواقع اضطراری  بيرون نمی رفت و با?خره مھمان تا از راهگ

  :اتاق قدم ميزد گفت

از ما خواسته اط�عاتی را که  رفيق لنين . ماشين چاپ ما دارد" چ توجه زيادی به چاپخانه و مخصوصاليو?ديمير ا
بايد کارھا را چنان دقبق سازماندھی کنيم تا بتوانيم وظايفی را که حزب  به ما اھی در مدت کوت. بود برايش فرستاديم

  .کرده  بنحو گسترده ای انجام دھيممحول 

  :?دو با اشاره به اتاق گفت

  .انجام خواھيم داد ار اگر به محل جديد اسباب کشی کنيم  سفارشات. اينجا خيلی  تنگ است

  ؟تمام حروف چاپ رسيده است

  : آھسته جواب داد?دو 

  . اول  بردزو?  را چاپ خواھيم کرد  ی ھمين روزھا شماره. ھم گرجی ، ھم حروف روسی ورسيده 

  :پبوتر  خطاب به وانو گفت

  . کمک مھمی به انق�ب خواھد کرد بردزو? . چ مضمون م�قات آن را به من گفتهو?ديمير زاخاروي

  . خره پيوتر به ساعتش نگاه کرد و گفتبا?. ھا حدود نيم ساعت با ھم حرف زدندآن

  .رفقا منتظر ما خواھند بود. و?ديمير زاخارويچ من می روم، شما ھم زياد دير نکنيد. يد عجله کنيماب

را برای خروج از اتاق آماده آھن داشت از جيبش در آورد و به سرش گذاشت و خود ه ک�ه کھنه ای را که نشان را
  کرد، 

  :و?دو گفت

تحت تعقيب نيستيم ولی نبايد          بی احتياطی " با اينکه فع�. رج شويم، خوب نيست  باھم از خانه خاصبر کن 
  :وانو ستروا پشت ماشين رفته و بدقت آن را وارسی کرد. کرد

  ؟ماشی خوبی است، چطور خريديد که کسی متوجه نشد

  :?دو در حالی که می خنديد گفت

  .ديمشخيلی ساده، درست روز روشن خري

  ؟ماشين را برای چه می خواھيدپس فروشنده نپرسيد 

  . می داشتيمنامه رس اجازه

  ؟از کی

  از فرماندار

  ؟ن را برای چه کاری ?زم داريدفرماندار نپرسيد ماشي از فرماندار؟ ؟چی

نامه ی  خودمان بجای او اجازه . راضی بزحمتش نشديم. خودش ھم نمی توانست ببيند. حتی روحش ھم خبردار شد نه؟
  .ر کرديمرسمی صاد
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  :شدن وانو را ديد قضيه را شرح داد?دو که خسته 

خيلی ھا از اين نوع . وقتی می گويم،  پيدا کرديم، يعنی با پول خريديم. دار فرماندار گنجه را پيدا کرديمکاغذ مارک 
. رماندار امضا کردمايی فسپس خودمان اجازه نامه را درآن نوشتيم زيرش را ھم خود من بج .کاغذ ھا می فروشند

به .  را سوزانديم و قبض را ھم گرفتيم و نسخه ی صحيحبرای محکم کاری آن را در اداره ی ثبت اسناد ثبت کرديم 
ن را بی ندار را که به تصديق دفتر ثبت اسناد ھم رسيده بود داشتيم و ماشيامما اجازه نامه ای رسمی فر ،اين ترتيب

  .ھيچ زحمت و اذيتی خريديم

  . کار بسيار جسورانه ای است

  :دو دستی بر روی ماشين کشيد و گفت?

  . با توده ھای وسيع خلق خواھد بود ، اين ماشين زبان گويای ما در اربطهوقتی به محل جديد اسباب کشی کرديم

  :را برای رفتن آماده کرده بود گفت، وانو که خود اندکی بعد

  .من می روم. ?دو دراز کرده بسته اش را بسوی و پينو دستان بزرگ  :در راه بايد  رھرو

  . ی در شھر دارم که بايد انجام دھدارھای زيادک

  .شين در آمد و او را در آغوش گرفت?دو از پشت ما

  .پس از يکی دو روز بايد به تفليس بر گردی را روبراه کن،  کارھايتبرو ،محتاط باش، 

صدای پاھای وانو نيز بسته شد  ،نمد کوفته شده وقتی در. تاق خارج شدپيچاند و از ا انو دستگيره ی در را آھستهو
  .شتبتدريج قطع گ

گرد سوز به ساعت مچی اش ، در روشنايی چراغ پس از لحظه ای تامل. قفل کرد و با گامھای بلند برگشت ?دو در را
  .چسپاند و گوشش را به در. و به در نزديک شد يله چراغ را اندکی پايين کشيدتف. نگاه کرد

  :سته پيچاند و خطاب به تاريکی گفتدستگيره را آھ. ، تبسمی بر لبانش نشستلحظه ای بعد

  کی ھستی، بيا تو

مرد ريشو و عينکی ای که ک�ه کھنه ای بر سر و کت دراز و رنگ ورو رفته ای بر تن داشت بآرامی  وارد اتاق شد 
  .ستش را به طرف ?دو دراز کردو د کتابھايی را که زير بغلش زده بود روی ميز گذاشت

  .است 2س�م  و?ديمير زاخارويچ، درست ساعت 

  .به در نزديک  شدم 2درست سر ساعت من چون از سليقه شما خبر داشتم  

  .شانی اش را پاک می کرد جواب دادمرد تازه وارد که عرق پي

  .سر موقع انجام دادن وظيفه ی ماستبط بودن و ھر کاری را درست منض

  .ی رد گم کردن از تفليس خريده امبرا. تابھای دينی ھستندک: ادامه داد ، ديدور را که به کتابھا خيره شده بودی  ?دووقت

  . ورق زد و بی اعتنا سر جايش گذاشت?دو يکی دو تا از کتابھا را 
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ان داد، خواھش می ای سفيد روی ماشين را نش، کاغذھاز شما خواھش می کنم،  با دست. روممن بايد ھمين الساعه ب 
ا را جداگانه در جعبه دستگاھ. می گردم        بعد ماشين را باز کنيد و تا آنوقت خودمن ھم بر. کنم اينھا را چاپ کنيد

  .امشب به محل جديد اسباب کشی کينمبايد ھمين . ھا بگذاريد

  :يلی آھسته گفتبسته بود خ" بعد با اينکه در کام�. کتش را در آورد و به ميخ آويخت چينحروف

که آنھا را به اينجا چند جعبه جنس خريديم  ما امروز به صاحبخانه گفتيم  که . در محل جديد ھمه چيز آماده است
  .حروفچين به پشت ماشين رفت و شروع به آمده کردن کاغذھا  کرد. خواھيم آورد

  .من شروع می کنم 

  .?دو با دست به او اشاره کرد

  .و بعد شروع کنيد. تا من بروم، در اتاق و حياط را محکم ببنديد نه، يک دقيقه صبر کنيد

  .دوتا از کتابھايتان را ھم بردارماگر امکان دارد اجازه بدھيد کت و ک�ه شما را بپوشم و يکی 

  و?ديمير زاخارويچ ،بفرمائيد بفرمائيد، 

  .ين شبيه شده بودم� به مرد حروفچکا. را پوشيد کتابھا را بزير بغلش زد هکت و ک� ?دو 

  ؟اينجا می آمديد کسی شما را نديد وقتی 

  .پھلويی ايستاده بود کسی را نديدمغير از پيرمردی که در بالکن حياط 

  .?دو تبسم کرد

  .و رفتيد بگذار او ھم فکر کند شما بر گشيتد 

  .با قدمھای سريع از اتاق خارج شد

  

 

_______________________  

  :ت اصل اين شعر چنين اس*

  ای خوش اول گونلر که بزميم ده نگاريم وارايدی

  بولبولوم ،سرويم،گولوم، باغيم،باھاريم،وارايدی

  

  :اصل اين شعر چنين است **

  گوردوم سنی ای گل اختيارم گشتدی

  تاراج  او?ن صبر و قراريم کشتدی

  نه صبر ، نه آرام ، طاقت قالدی
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  عشقيتده سنين ، ھرنه کی واريم گشتدی

سيد عظيم که در غزل استاد بود در . شيروانی از ک�سيک ھای شعر آذری که اشعارش طنز آميز است  سيد عظيم_
ھنگام _ . شماخی ديده به جھان گشود و در سوريه و عراق در س خواند و در علوم مذھبی به مقاماتی  رسيد 

ی امان عليه روخانيت زيا کار و بازگشت به زادگاھش لباس مذھبی را به کنار گذاشت و با اشعار خود مبارزه ی ب
و ھمين امر سبب حصومت ورزی روحانيون به او گشت ، و از سوی آنان مورد لعن قرار گرفت . مرتجع را آغازيد 

سيد عظيم مدرسه ھايی را که در آنھااز آموزش علوم دينی خبری نبود بنا گذاشت و مورد تعيب و تضعيف مرتجعين . 
ار آذری از دست پروردگان سيد عظيم بود و اين غزلسرای ک�سيک تاثيريبسياری در صابر شاعر نامد. قرار گرفت 

سيد عظيم در نخستين روزنامه ای که به زبان آذری توسط حسن بيک زردابی فيلسوف . شکل گيری شعر صابر نھاد 
مترجم .   (ھمکاری داشت بنيان نھاده  شد) کشاورز(» اکينجی«نامدار آذربايجان از سرمداران سوسياليسم تخيلی به نام

  )پايان توضيحات 

 

 

  7فصل 

  

. و را از ھمان پياده رو دنبال کندرسيد مجبور شد به غ�م نزديکتر شده و ا "بولشايا مور سکايا"اژدر وقتی به خيابان  

ھا چون آدم خود فاقد "گشت وگذار"در اين قبيل . يابانھای ديگر بمراتب شلوغتر بودزيرا اين خيابان در مقايسه با خ
اژدر . ران کنجکاو را جلب کندذتوجه رھگ ی ديگر حرکت می کند حرکاتش می تواندمقصد معينی است و دنبال کس

ف  نموده و به مانند کسی که در ميان برف راه می رود گاه سرعتش را بيشتر و گاه  کمتر می کرد و بعضا نيز توق
اژدر با تمام . فتر ولی غ�م که مقصد را به درستی  می شناخت يکنواخت و مطمئن راه می. اطراف نگاه می کرد

باز رفتار يک نواختی  ، ولی با اينھمهگری می کرد یل?ابا عیکاتش جلب نظر نکند و تظاھر به نوقوا می کوشيد حر
  . نداشت

  .به اين ترتيب، آنھا مسافت زيادی را طی کردند 

. گاه راه آھن تفليس رسيدتيسگذشت و به ا  "تلفوننی"از خيابان . غ�م به راست پيچيد" با?خانسکی"نرسيده به خيابان 

ھر طرف منشعب می شدند راه  هشد و در ميان ريل ھای مختلفی که باز ميدان ناھموار گل و ?ی مقابل ايستگاه رد 
شفته و در ھم برھم بودند که غ�م مجبور شد از روی ريل ھا مانند افکار آدمی چنان آ. در آن حوالی کسی نبود. افتاد

کرد  منظره ی عجيبی اين برای اژدر ناراحت کننده بود چون اگر او  نيز از غ�م تقليد می . بپرد آنسو و نسواي آنھا به
  .بوجود می آمد

ند صدايی مدتی که رفت. خود ادامه دھدی سنگ وشن به راه مجبور شد کمی فاصلی گرفته و در ميان تل ھا اژدر
  .گاه به گوش  رسيدتعمير

در اين خرابه ھا انسانھايی که گويی در تنور داغی  .نمور مخروبه  تشکيل می شد ھای دود زده و تعميرگاه از کلبه 

 و قطارھای   ھااز ھر طرف صدای لوکوموتيو. نه با ھايھوی زيادی کار می کردندسوخته و جزغاله شده اند نيمه برھ

پس . لی کم شده بودا غ�م خيفاصله ی اژدر ب.  رف حرکت می کردند به گوش می رسيدباری که اين طرف و آن ط
  .از عبور از کنار تعميرگاھھا غ�م به عقب  برگشت و ايستاد

فھميد که نبايد  ولی از حرکات دستھای اوگفته ی غ�م را نشنيد  ،اژدر با اينکه از شدت صدا. چيزی به اژدر گفت 
  . اينقدر نزديک شد

  



ناين    

47 

  . از ميان آنھا گذشت صدای گوشخراشیلوکوموتيو عظيمی با : اژدر از سرعت قدمھايش کاست

اندکی  او نيز. ی از تعمير گاھھا شدپريد و غ�م را ديد  که وارد  يک از ترس گم کردن غ�م به آنطرف ريلاژدر 
  .يعتر خودش را به تعمير گاه رساندسر

  .در وسط اطراف يک لوکوموتيو درب و داغان  سه چھار نفر کار می کردند. تعمير گاه خيلی وسيع بود

اژدر غ�م را ديد که به او اشاره . آھن ھايی را روی سندان می کوفتندر ديوارھای تعمير گاه نيز پنچ شش نفر در کنا
کارگرانی که در اطراف کار می کردند سرشان آنقدر . پنھان شد با عجله به طرف در رفت کرد و پشت دری از چشم

  . ه او نينداختندگرم کارشان بود که حتی نيم نگاھی ھم ب

مدتی بعد در باز . آھسته در را بصدا در آورد. غ�م وارد آن شده بود  حيرت کرد در از  بسته بودن دری که الساعهاژ
چون تعميرگاه تاريک بود نوری که از اتاق به بيرون تابيد چشمان او را خيره کرد و در نتيجه نتوانست قيافه ی . شد

  :شد مرد بلند  قد و قوی ھيکلی گفتباز  وقتی در. کرده بود  ببيندمردی را که در را باز 

  ؟با کی کار داشتی پسرم 

  :اژدر آھسته گفت

  .من با غ�م  آمده ام 

  .غ�م کيست؟ اينجا غ�م نداريم

  .نی چه؟ الساعه پيش پای من اينجا آمديع 

  کرد ولی با اينھمه  نوری که از پنجره ی پشت سر او می تابيد چھره ی اژدر را تماما روشن می. نگفت. مرد سخنی

  .طوری ايستاده بود که قيافه اش مشخص نشود "يقينا مرد بلند قد عمدا. ی مرد کام� در تاريکی قرار داشتقيافه 

  .دری باز شد و غ�م سرش را از آن در آورد. اين وضع زياد دوام  نياورد

  .با من آمده. تخودی اس ،محمد ياروف

  

  

اتاق کوچک و نيمه . د اتاق کوچکی شدندرھر دو وا. رفت  و راه را به او نشان داد ارمحمد ياروف از جلوی اژدر کن
 يک ، آن طرف در. ره دری بود که به حياط باز می شددر کنار پنچ. بود که پنچره ای  روبه حياط داشتتاريکی 

 ميز. شدن حياط می شددر مانع از ديده  پرده ی کھنه و دود گرفته ی. بزرگ پر ازآھن پاره گذاشته بودندصندوق 

  .از قرار معلوم، اين اتاق دفتر  تعمير گاه بود. بزرگی در برابر پنجره قرار داشت

  .پر پشت سبيلی يشی سياه و، با رمحمد ياروف مردی بود قوی. ود به اتاق به محمدياروف خيره شداژدر به محض ور

  .نه بسته اش را به سوی او دراز کرداو در را با احتياط بست و به اژدر نزديک شد و دست قوی و پي

من با " اين حرفھا که . وارد شدن به اينجا غير ممکن است که بدون اسم شب اين را ھم فراموش نکن. دست بده برادر
  .د اينجا شد فراموش کنراسم و شھرت کسی را که وا. ارزد پشيزی نمی " �م آمده ام، از غ�م بپرسيدغ
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، پيراھنش را تا آرنج با? زده بوددستان وی که . محمدياروف با او دست داد. ی پيدا نکردت زده شد و جوابلر خجاژد
  :پرسيد او دست غ�م را رھا کرد وروی يکی از صندلی ھا نشست و از غ�م. مانند منگنه ی  فلزکاران قوی بود

  ؟ھم آمده که برايش عريضه بنويسيم اين

  :کرد بعد خطاب به محمد ياروف گفت به نشستنغ�م لبخندی زد و با سر اژدر را دعوت 

  .از رفقای کارگر است که تا حال چند بار تقاضای عريضه اش رد شده و اين بار آمده تا شفاھا بگويد

و سپس از . اژدر را ورانداز کردد محمدياروف  با چشمانی سياه و درشت خو . اژدر  فی الحال متوجه موضوع شد
  :غ�م پرسيد

  ؟که به حرفھای اين برادر گوش بدھديدی امروز کسی ھست از کجا فھم

  :د با ھمان صدا لبخند صادقانه گفتبع. صدای خفه ای دو سه بار سرفه کرد غ�م با 

  .وان را خيلی می خواھداو خاطر اين پسر ج. برادرمان خبر داد

  :الی که با خود می گفتاو در ح. لی در چھره ی محمد ياروف پيدا شد، ع�يم خوشحابا شنيدن اين حرف

  .خره در مقابل اژدر توقف کردسو و آنسو رفت و  با? شد دو سه بار در اتاق اين دنبل .پس خوب شد که آمد

سی قدم گذاشته ای مرا شاد نين راه مقداينکه تو با  آگاھی به چ. ی کنند، خيلی ھا ضمانتت را مجوان. خيلی خوب شد
  .مپس بيا يکبار ھم دست بدھي. می کند

 :در حالی که می خنديد گفت و غ�م. د منگنه ی  فلزکاران شد و در آمددست اژدر دوباره وار

دور ميزی که رويش را با روزنامه ھای کھنه پوشانده . م گذاشتدو ه ی اول مبارزه قدم به پله یپل اژدر امروز از 
نه بندی شده ای تعدادی نبود و در قفسه ی آيدر اتاق غير از اين ميز و تعدادی صندلی چيز ديگری . بودند نشستند

  .، چند عدد گرد سوز خاک گرفته و مقداری نان وجود داشتکتاب کھنه

  :غ�م از محمد ياروف پرسيد

  ؟کجا ھستند پس رفقای ديگرمان 

 .ا?ن می آيند 

. �م دادصفش را به غی ميز را پاره کرد و نمحمد ياروف دستھای بزرگش را دراز کرد تکه ای از روزنامه ی رو

  .ھر دو بآرامی ماخورکايی پيچيدند و بی اعتنا به اژدر روشن کرده و آھسته با ھم به پچ و پچ پرداختند

يافه  به دنبال او مرد قوی ھيکل و خوش  ق. مدياروف از جاجست و به دا?ن رفتمح. در سه بار کوفته شد اندکی بعد
به پچ و پچ  يکی از آنھا محمدياروف را به گوشه ای کشيد و با او. اتاق شدندريش توپی و چاقی وارد  ،مرد بلند قامت

پس از دست  اژدر. و دراز کرددومی پس از خوش و بش با غ�م به اژدر نزديک و دستش را به طرف او پرداخت؛ 
، او اين مرد خيره شد سياه درشت و پر معنی او دادن با او به لباس ساده ولی فوق العاده تميز و با سليقه و به چشمان

  .قدر سعی می کرد به خاطر نمی آوردرا در جايی ديده بود ولی ھر 

  :وجه قضيه شده بود لبخند زنان گفتا متيرد که گوم

  . ديده ام ولی اسمتان را نمی دانم ن شيبايفدمعا رمن شما را د
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داشت ولی اسمش را ايی شخصی با اين مرد ننشاَ  او با اينکه. دن به ميان آمد اژدر او را شناختبمحض آنکه کلمه مع
  .انق�بی پيشرو و مبارز شھرت داشتاو بوگدان کنو نيانتس بود که ميان کارگران به عنوان . زياد شنيده بود

  :غ�م گفت. شته ی افکار اژدر را از ھم گسيختخنده غ�م ر

  .است ؟ رفيق با توپس چرا سکوت کرده ای  اژدر،

. داختغ�م نگاه پر معنايی به او ان. نمی دانست چه بگويد. ، را گم کرده بود خجلت زده شدشاينکه خود  اژدر از

  .وس لبخند زنان دستش را روی شانه ی او گذاشتبوگدان کنونيانت

  ؟اخير معادن شيبايف بيکار شده اندپس شما ھم از آنھايی ھستيد که پس از اعتصاب 

  بلی 

  :، گفتيلی وقت پيش ھمديگر را می شناسندداری به او کرد و بالحنی که انگار از خانتس تبسم کنان نگاه معنی يکنون

  . ماجوانھايی مثل تو را خيلی ?زم داريم. مھم نيست، ناراحت نباش، بيکار نمی مانی 

  .، کنونيانتس رويش را بر گرداند و اژدر را به او نشان دادحبت محمد ياروف به آنھا نزديک شدوقتی  که طرف ص

  !ددوشکا  يک نفر ديگر به صفوف ما پيوست

  .فشرددست اژدر را ددوشکا 

ايجانی تقوقت می انق�بی در ميان کارگران آذرب بتدريج روحيه ی. فرزند پيوستن تو به صفوف ما خيلی خوب است
ی ما موفقيت ، مبارزه وانانی مثل تو ھر قدر  زيادتر باشندج. ارنددعی در تضعيف اين روحيه شود دشمنان خلق س

   .ميزتر خواھد بودآ

. در يک چشم بھم زدن سکوت بر اتاق چيره شد. از پشت در صدای پا به گوش رسيد. ماندحرف ددوشکا نيمه تمام 

  .محمد ياروف برای باز کردن در رفت. در، مثل دفعه ی قبل سه بار زده شد. ھمه سرا پا گوش شدند

مردی که عينک سياھی بچشم و . سکوت شد" مجددا. با کسی حرف می زدمحمد ياروف . ھمه به در خيره شده بودند
ھمه حاضرين از وحشت، بھت زده سرجايشان خشک . اه آھن بر سر داشت وارد اتاق  شدک�ه کھنه ی کارگران ر

پس از  .رکت عصبی يکباره به شادی مبدل شدولی اين ح. غ�م دوسه قدم جلو رفت. کنونيانتس تند از جاجست. شدند
  .دانه ی پيوتر چونياتوف نمايان شدو مر افه ی شادقيوارد ک�ه و عينک را برداشت  آنکه تازه

  :ای  ايستاد و خطاب به رفقايش گفت، لحظه وقتی به اژدر رسيد. پيوتر با ھمه دست داد

  . می شود به او تکيه کرد. خوب سرپايش می ايستد. اژدر جوان خوبی است

تبسم کنان دست او به حاضرين نگاه کرد و به ع�مت تشکر . شادی فوق العاده ای انباشت را ازاين حرفھا دل اژدر 
  .پيوتر را فشرد

اژدر پس از لحظه ای دقت، او را . نش پايين آورده بود وارد اتاق شداندکی بعد مرد ديگری که پاپاق را تا روی چشما
ھمه او را بعنوان . تصابات ديده بودھا در تظاھرات و اعر را بارياژدر ميربش. بودير قاسموف اين مرد ميربش. شناخت

سپس با اشاره . فشرد ميربشير دست حاضرين منجمله اژدر را با احترام و محبت. رفيقی شجاع و فداکار  می شناختند
  :به غ�م گفت

  .چون پاسپورتت کنارت ايستاده است ، نمی پرسم کی ھستیجوان 
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کرد که ورود يک نفر می و خود را برای بحث در باره ی امر مھمی آماده  مير بشير به طرف چونيافت  برگشت
. چھار کتاب جلد چرمی زير بغل داشت، ک�ه کثيفی بر سر و سه تازه وارد کت کھنه و درازی برتن .ديگر مانع شد

را بلند کرد ھمه  ابتدا ھمه از ديدن او تعجب کردند ولی ھمينکه مرد ريشو ک�ه و کتابھا را به کناری گذاشت و سرش
  .او را شناختند

  .او، دوکتسخوولی بود

يا آدم دانشمندی شبيه اش  گاران وعينک نيز به آموز. او را اندکی مسن تر نشان می داد عليرغم جوانی ريش سياھش
  .حرکاتش جلد و چابک بود. می کرد

مخفی کاری و . زمينی حزب پذيرفتند رفقا پس از بررسی کامل درباره ی تو تقاضايت را برای  ورود به کانون زير
ما نمی توانيم ھر کسی را وارد تشکي�ت کرده و جان پر ارزش رفقای خود . احتياط بمثابه زرھی برای انق�بيون است

  .را بخطر بيندازيم

وقتی ھم که خودش صحبت می . ی تنگ تر کرده و بدقت گوش می داددند چشمانش را اندکزوقتی ديگران حرف مي
می توانست به طرف ديگری شمانش در زير عينک آنچنان درشت و پر معنی می شد که اژدر تحت تاثير آنھا نکرد چ

  .نگاه کند

مانه از او احوالپرسی وقتی به غ�م رسيد دست او را اندکی توی دست خود نگاه داشت و صمي. ?دو با ھمه دست داد
  :و قاطع او را ورانداز می کرد و آھسته گفت يزگاھھای تدر حاليکه بان. رسيد خره به اژدرکرد و با?

انق�بی مبارز بودن، بايدنخست يک ی ارچون ب. انون مبارزه مارکسيستی ما پيوستیاژدر کار خوبی کردی که به ک
  . فرا گرفت" تئوری مارکسيستی را عميقا

را گم کرد و  که لحظه ای دست و پايش مش را ھم ميدانست آنقدر تعجب کرد?دو کتسخوولی حتی نا اژدر از اينکه
  .پاچگی او بازويش را گرفت و آرام تکان دادت?دو با مشاھده ای دس. نتوانست جوابی بدھد

  ؟معادن شيبايف شدی متاسف که نيستیاز اينکه قربانی اعتصاب 

  :اژدر به جای جواب، با تعجب پرسيد

  ؟کجا می دانيدشما اينھا را از  

  :پيوتر بجای ?دو جواب داد. چونياتوف نگاه، کرد و خنديد?دو با دقت، به 

  :اژدر با لحنی قاطع گفت

  .ی اثبات پايداری خود خواھم کوشيدمن ھر زمان برا. به من اطمينان داريد تشکر می کنماندازه  ناز اينکه اي 

  :جواب داد ،نيانتس که در يک طرف ايستاده بودکنو

  .زده اند با ما حرف ويچ در باره ی تو ي، پيوتر و ايوان نيک�غ�م !تو رفيق ھمرزم ما ھستی اژدر

  :ز يک لحظه ای سکوت، ادامه دادکنونيانتس پس ا

  .کی از آنھا ديگر در ميان ما نيستافسوس که ي

  : بار گفت اژدر با لخنی اندوه
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  .ايوان نيک�يويچ حق پدری برگردن من داشت

  :?دو 

از ما خبر داريم که روز اعتصاب تو نگذاشتی پرچم سرخ  "ضمنا .از صندلی ھا نشستروی يک . آن را می دانيم 
  .دست زخمی پتروف به زمين بيفتد

  .ميربشير به اژدر نزديک شد

  .انستم اينقدر رفيق زرنگی ھستیمن نمی د! ه جوانیچ

  :?دو حرفھای او را قطع کرد

گرانی که در راه حقوق خود مبارزه می کنند رپيشاپيش کاتو که پرچم سرخ بدست . پرچم سرخ سمبل انق�ب ماست
  .ی، در حقيقت رفيق ھمرزم ما ھستی، اميدوارم تا آخر در اين مبارزه پا برجا و محکم باشیپيش رفته ا

  .دستھای من ھرگز نخواھند لرزيد 

  :پيوتر چونياتف

  .گی، بيکاری و مکتب مبارزهمکتب گرسن. مادرس خوانده ايم تحصيل کرده استکه  اژدر نيز در مکتبی

  .دوش ما قھرمانانه خواھد رزميدو به اين جھت نيز دوشا

  :، پرسيداين لحظه حرفی نزده بود بو گدان کنونيانتس که تا

  .پتروف بارھا از دخترش و از اينکه او زبان آذربايجانی را خيلی خوب می داند حرف می زد اژدر،

  انه ی آنھا رفت و آمد داری؟آيا تو به خ اين دختر حا? کجاست؟ 

  .ابتدا از شدت شرم جوابی پيدا نکرد، ولی زود بر خود مسلط شد. نونيانتس را فھميداژدر در حال، منظور ک

  .ورا زبان آذری را خوب می داندحالشان خوب است . ، ھم ورا و ھم مادرش راامروز ديدمشان

اخت وارد اتاق پنچ شش نفر که اژدر ھيچکدام را نمی شن. دماند و در مثل دفعات قبل باز ش حرف اژدر نيمه تمام
  . ه آنھا کارگران بی بی ھيبت ھستندغ�م آھسته به اژدر گفت ک.  شدند

اين کاغذ  نازک ولی محکم که با . دريب جليقه اش کاغذ سيگاری در آو?دو از ج. چونياتوف آغاز جلسه را اع�م کرد
 ) ايسکرا در زبان روس به معنی جرقه و اخگر است "( 141ايسکرا "مه ای بود روزناخوانا چاپ شده  حروف ريز

و  ". شعله بر خيزد اخگر ز"در زير عنوان ايسکرا  جمله ی . ھديه ی گرانقيمتی دست بدست گشت روزنامه مثل. بود
  در با?ی 

  .چاپ شده بود" مانيفست کمونيست"صفحه جمله زير از 

  "کارگران جھان متحد شويد"

  :گفت ن?دو خطاب به ھمه حاضري. گشت و با?خره به خود ?دو رسيد زنامه دست به دسترو

ا  بخوانيم و اگر مايليد آنر. چاپ شده است" اعتراف ارزشمند"م ارفقا در شماره ی ششم  ايسکرا  مقاله رفيق لنين به ن
  . تجزيه و تحليل کنيم

  



ناين    

52 

  ! صدا ھا از ھر سو بلند شد

  . بخوانيم

  .بخوانيم

  .پتيا تو خودت بخوان

  .دن مقاله ی لنين کردچونياتوف با صدای آرام ولی واضح شروع به خوان 

از شدت . کوفت گھگاه اين سکوت را می شکست مگسی که خود را به پنچره می. سکوت اتاق را فرا گرفته بود
  . عرق از سر و روی حاضرين می ريخت گرما

  . ھمه مبھوت ک�م لنين، سرتا پا گوش بودند. احت نمی کردھا را حتی ذره ای نارولی اين امر آن

  "ووويه ورميا ن"تنبيه روزنامه ی ارتجاعی  ،ه از اغتشاشات کارگری، وحشت طبقات حاکم از اين اغتشاشاتمقال

مردان را تحت تبعيت داری نو پای روسيه که دولته مايبجھت چاپ مطالبی درباره ی جنبش ھای کارگری، از سر
داران سخن می ه ان از سوی سرمايحقير کارگراز پذيرفته نشدن خواستھای بسيار ، وبا?خرهدرآوردهخويش 

  .گفت

بارزه را در قلب آنھا  مجذوب خودساخته و آتش م "لنين شنوندگان را شديدا م آتشين و منطق قوی و?ديمير ايليچقل
  . مشتعل تر می ساخت

  .، ?دو او را نگه داشتتشريح می کرد و در اواسط مقاله وچونياتوف بعضی جم�ت را چندين بار تکرار 

  .می کنم اين قسمت را دوباره بخوانپتيا خواھش  

  .چونياتوف تکرار کرد

، مطرح می صرفا به اين خاطر جالب توجه است که خواستھای دولت را تمام و کمال "نووويه ورميا" اما مقاله"
 امتيازات مادی کاذب  و صدقه وار، عبارت از اين است که با اندکی کند و اين خواستھای بالکل از نظر ماھيت

نارضايتی مردم را زير . از اين قبيل پنھان استصميميت و لمات قلمبه سلمبه ای چون حمايت، که زير پوشش ک
  ."گيری کردوکراسی در آورد و از گسترش آن جلوکنترل بور

  :دو خطاب به ھمه گفت?

امتيازات مادی کاذب  "کلمات قلمبه سلمبه ای  چون حمايت و صداقت"  ست متوجه شديد؟ررفقا آيا اين قسمت را د
  .صدقه وار

  . انتس ھيجانزده حرف او را قطع کردکنوني

  . ع و آگاھانه مطرح کرده استرفيق لنين مساله را خيلی بموق. دھان کارگران مبارز را ببندند با صدقه می خواھند

  .س بلکه ھمه را ھيجانزده کرده بودانتنيسخنان لنين نه تنھا کنو

سايل با شرايط عينی  باکو  به نحو عجيبی صدق می کرد و آنھا ھر يک بر اساس تجربيات و اين م ھاآنروز
ی که در اين باره ستين کسنخ. مشاھدات خود با د?يلی سعی در تاييد و تصديق تحفه ی  رفيق بزرگ خود داشتند

  :اروف بوديسخن گفت، محمد 
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ه شيرينی می يک تک به عبارت ديگر،  ،"می شکنی نخود چی در جيبم می کنیسرم را : "مثلی است که می گويد
زين  جیمصداق اين ضرب المثل حا.  جست می زنی و سوارم می شوی" ، و فورادھی تا طعمش را بچشم

رخانه ھا در معادن و کا" دنور از ريشش می بار"اين حاجی که . ببينيد چه کلک ھای بلد است. االعابدين است
اما ھر روزبه ايوان خانه اش می آيد و به نوکرھايش دستور می دھد که جمعيت را . پوست کارگران را می کند

باسی و صناری به ده پانزده منات پول خرد و سکه ھای يک ع. ا پول بر سرشان بريزدپای ايوان جمع کنند ت
ه با تسبيح ور حاجی ھم در حالی ک .سر و کول ھم با? می روند پول ازمردم ھم برای گرفتن . کوچه می ريزد

بسته و ھر يک  زيرا اين ده پانزده منات دھان پنجاه شصت نفر آدم عامی و جاھل را. می رود کيف می کند
محض  به .کسانی را که مردم را تحميق می کنند افشا کنيم ديما با. عباسی برايش يک نفر مبلغ دست و پا می کند

سال گذشته در معادن خاتيسوف عده ای کارگر بی ھيچ علتی  .م شدن حرفھای محمد ياروف، غ�م شروع کردتما
ی را فقط با اين عمل می شد  کارگران اخراج. اعتصاب بود اميدمان تنھا. ؛ من ھم جز آنھا بودماخراج شدند

ز عيد نوروز تعدادی شيرينی به خانه ی رو: چه کلکی زد کارخانهنيد مدير ببي حا?. دوباره سر کارشان بر گرداند
، وبا اين حيله دل آنھا را و ھنوز اخراج نشده بودند فرستاد پنچ شش کارگر پير که نفوذی ميان کارگران داشتند

مساله را  نلنين اي ولی اکنون رفيق. عمال را از آن روز شروع کرده ايممبارزه با اين ا واقعبدست آورد و ما در 
پس از  .مبارزه بايد بيش از بيش قطعی و بی امان باشد. رده استو از ديدگاه سياسی مطرح ک با نگرشی علمی

ان در وھله ی اول عليه مبارزه ی کارگر: "شيوا به خواندن ادامه داد، پيوتر با صدايی خاتمه ی اظھار نظرھا
در روی  رو دوش سرمايداران، پليس دوشادارانه ه در ميدان مبارزه با سرمايآنھا نيک می دانند ک. حکومت است

گران کار. کشان برای رھايی از يوغ ستم دولت،  مبارزه می کنندبه اين جھت زحمت. آنھا صف آرايی کرده است
د تمام خلقھا با قھر انق�بی از چنگال استبداد ، و اين ھمان آزادی خواھد بوبه وجد می آيند" در آستانه ی آزادی "

آزادی سياسی  ؟ متوجھيد رفقا :رای تشريح گفته ھای لنين، خطاب به حاضرين گفتپيوتر ب." بيرون خواھند کشيد
در ھر کارخانه و معدنی به کارگران در . ه فعاليت خود را گسترش دھيدبايد با قھر انق�بی کسب کرد داير طرا فق

  .ز زيادتر می گرددني ارزه فشار و ستم ژاندارم و پليسولی با رشد مب. ره ی زندگی و حقوقشان توضيح دھيدبا

لنين می . اط کار کنيمير ايليچ به ما تاکيد می کند که ھر زمان بايد با احتيو?ديم. ما را قدم به قدم تعقيب می کنند
  .يا تبعيد رفقا مبارز ما بينجامد گويد که ھر گونه سھل انگاری ممکن است به حبس

  

  :زد و در ادامه ای سخنان پيوتر گفته چشمش ، با دستمال پاک کرد و دوباره ب?دو عينکش را در آورد

  . راسر امپراتوری روسيه بازی می کندشھر ی که در آن زندگی و مبارزه می کنيم نقش عمده ای  در اقتصاد س

ه سوی سرماي نه ازمليت کار می کنند و ھمه شان وحشيادر معادن باکو حدود بيست و يکھزار کارگر از سی  
  .داران استثمار می شوند

  :او پس از لحظه ای سکوت ادامه داد. ی آرام ?دو خشم و نفرت می باريداز صدا

زير زمينھای . تان ھم از آنھا ھستيدزيرا خود  ؛شما از وضع زندگی کارگران معادن نفت اط�ع کافی داريد 
  ؟تحمل استدر ھمچو جھنمی قابل  آيا زندگی . مرطوب کثيف و تنگ، دخمه ھای  گلين و چوبی، سربازخانه ھا

ھا در راه کشتی  نبعضی وقتھا که اي. شاميدنی را با کشتی از روخانه کر ميآورندآب آ .در باکو آب پيدا نمی شود
ما بايد . بيماريھا مبت� می سازد اقسامگيرد و خانواده ھای زحمتکشان را به انواع و معطل می شود آب بو مي

  ،اين ھمه جنايت ش شان را باز کنيم آنھابايد بدانند چه کسانی عاملتمامی اينھا را به کارگران بگوييم وچشم و گو
  .جھنمی ھستند ورنده ی اين زندگیو پديد آ

ترکيست ھا و پان  نپا. ه افکنی در صفوف ما ت�ش می کنندداران و عناصر ضد انق�بی برای تفرقه سرماي
امپراتوری بزرگ "دين، برای تدارک تشکيل ، در زير پوشش مليت و ستھا و ديگر کثافاتی از اين قبيلاس�مي

ل شود تشکي "امپراتوريی"انگار اگر ھمچون . يل کنندکيه تبدی ترد آذربايجان را به مستعمره نمی کوش " اس�می
ع�وه بر افشای سياستھای ! رفقا.  ف به افشای اين سياست پليد ھستيمما موظ. مسلمانھا خوشبخت خواھند شد
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و انتر ناسيوناليستی در ميان کارگران توجه زيادی کرد و يک  انق�بی اد و تقويت روحيه، بايد به ايجارتجاعی
  .بارز انق�بی تشکيل دادارتش م

ام رفقا خود تم. ه کرد و به محمدياروف اشاره نمود، پيوتر به ساعت جيبی اش نگابمحض خاتمه ی حرفھای ?دو
با دستان نيرومندش آھن پاره ھای داخل . ياط نزديک شدر مشرف به حمحمدياروف به د. را آماده رفتن کردند

وقتی در باز شد، چنان سکوتی براتاق حاکم بود که . ز کرد و خارج شدصندوق را خالی کرده و?ی در را با
  .گاھای تعميير گاه به گوش می رسيد، غرش دستضخيماز پشت ديوار. گويی ذيروحی در اينجا نيست

  :نه و کتابھا را به کنونيانتس داد?دو ک�ه کھ. لند شدصدای سوتی ب ،لحظه ای بعد 

  !حا? ھم به تو خدمت کنند بوگدان بگذار اينھا

کتش را نيز روی دست انداخت چوبدستی بزرگی را از . شاپويی از جيبش در آورد و به سرش گذاشت. ولبخند زد
  .با گامھای سنگين از اتاق خارج شدکنار ديوار برداشت و 

بازوی اژدر را تکان داد و  چونياتوف. تش چيدندبستند و صندوق و آھن پاره ھا را پش "فتن ?دو در را مجدداپس از ر
  . کريدور و از آنجا به حياط رفتند آنھا به. ه به  او فھماند که وقت رفتن استبا اشار

ا بزحمت راھی برای خود باز آنھ. ب و زباله ھمه جا را پر کرده بود، ريل ھای خراآھن پاره ھا. حياط جای کثيفی بود
  :و آھسته در گوش اژدر گفت چونياتوف ايستاد. کردند

طوری وانمود . ش ھمانجا بنشين و سيگاری روشن کنمنتظرم با کنار چراغ راھنما . بپيچ به سمت چپ، و مستقيم برو
  ؟سيگار داری. ه گويا برای رفع خستگی نشسته ایککن 

   . نه سيگاری نيستم 

  . ?زم می شود. باشدسيگاری ھم نباشی برای احتياط ھميشه پيشت اگر 

  .بگير

  .روزنامه و کبريت به او داد و برگشت چونياتوف اندکی ماخورکا، يک تکه

نان شروع جای مناسبی نشست و سرفه ک ردما رفت و يکه چونياتوف گفته بود آھسته تا کنار چراغ راھناژدر ھمانطور
  .به اين دوری منتظر چونياتوف باشد ، جايیجااو نمی دانست چرا بايد در اين. دبه پک زدن به سيگار کر

حياتی در  ، مسايل بسيارکه در فاصله کمی با چراغ راھنما، در دکه ی سوزنبانی به فکرش ھم نمی رسيد "اص� 
  .رابطه با او مطرح باشد

  

  8فصل 

  

وتر چونياتوف و بوگدان ، پي?دو کتسخوولی. سه نفر کنار ھم نشسته اند. در دکه ی محقر سوزنبانی خط آھن
  .کنونيانتس

  :?دو آھسته می گفت 
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و  "نينا"برای ايجاد رابطه ی منظم ميان . چاپخانه ميان توده ھای کارگر استکار اساسی پخش وسيع محصو?ت  
شما می از  "من مجددا. ر انق�بی و با ايمان نياز داريمغيره به دونفبرای تھيه ی مرکب، کاغذ وھمچنين کارگران و 

  :قابل اطمينان است؟ چونياتوف آھسته پاسخ داد" کام�پرسم آيا به نظرتان اژدر 

  .هاو امتحانات زيادی را با موفقيت پشت سر گذاشت. بلی، می شود به اژدر اطمينان کرد 

  :لحظه ای تامل، خطاب به ھردوی آنھا گفت?دو پس از 

ده خيلی بھتر است ولی مناسب بته رفيق مجربی که مثل خود ما بارھا از خطرات زيادی در راه انق�ب استقبال کرلا
مانند   ینفوذ زيادی در ميان زحمتکشان دارند نمی توان از کار مھم ، رفقايی را که در کارخانه ھا و معادن نيست

ی پليس ده کرد ولی او يکبار زندانی شده و برااز غ�م نيز می شد  استفا. ش ادبيات زير زمينی جدا کردو پخ يغلتب
رفيق ارزشمندی .  بايد مواظبش بود. دھد ی او امکان چنين کاری را نمیھمچنين بيمار. چھره ی شناخته شده ای است

  . است

  .ر می کندس�متی او امکان فعاليتش را بيشت

  :نجوا کنان گفتکنونيانتس 

  .نمی آورد"  مھمان"اژدر پشت سرش به چاپخانه 

  .ولی دومی اژدر يکی از دونفری است که دنبالش می گشتيم: پس تصميم گرفته شد

  :پس از لحظه ای سکوت، پيوتر گفت

  . ختر جوان  ورا پترووا باشدمن می خواھم  اين د. دختر جوانی باشد بمراتب بھتر استدومی اگر 

نيز مانند پدرش فعال و  ورا. دخترش را خوب تربيت کرده ايوان نيک�يويچ شھيد. ورا نيز بارھا امتحان کرده ايماا م
و چون خيلی جوان است کمتر سوءظن . می شود به او نيز اطمينان کرد. حراف و دھن چاک ھم  نيست. صادق است

  ؛بر می انگيزداداره ی ژاندارم را 

  موافقيد؟. پس از بررسی ھای زياد ورا را پيشنھاد می کنمديگری نيست  من  چون کانديدای ه و با?خر

  :?دو با قاطعانه گفت

فردا حوالی . ول می کنيم او روبه چونياتوف کردپترووا مح ين کار خطرناک را به اژدر و ورا ا. تصميم گرفته شد 
?دو تبسمی کرد و . ولی نه در يک جا، جدا از ھم. انتاش البته ھر دو. ابل ايستگاه راه آھن منتظر باشند، مقظھر

  :چونياتوف از پنجره به اژدر نگاه کرد و گفت. خاموش شد

  .ان ھستندجو. البته اين ھيچ عيبی ندارد. ار کنندھا خيلی دوست دارند کنار ھم کگويا آن 

  :?دو خيلی آھسته گفت

شده و خواھد  در مقابل ايستگاه راه آھن  مردی به او نزديک ، به او بگو کهحالی کن" تو اژدر را کام�! ولی پتيا 
برای پير مرد می  "نيد که وقتی جواب ش"  را می خواھی چکار؟ساعت "پرسيد ساعت چند است؟ اژدر ھم بايد بگويد 

خوب . ھند آمدترتيب آنھا پيش من خوا به اين . ستی دورادور دنبال اژدر بيايدورا ھم باي. يب کندقد او را تعباي " خواھم
  ؟متوجه شدی پتيا

  .بله رفيق 
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  :?دو برای آخرين بار گفت. ھرسه بلند  شدند

. ضرورت فوق العاده ای دارد"  ااکونوميست ھ"تشديد مبارزه با  . در اجتماعات کارگری شرکت کنيد" شما ھم مرتبا 

  . بوگدان توبه بائيل برو

  :ونياتوف گفتچ. انتس سرش را به ع�مت رضايت تکان دادنونيک

  .خودمان بروم" با?خانی"من می خواھم فردا به  

  . ?دو رضايت خودش را اع�م کرد

اژدر  جنبش کارگری در آن جا وسيعا تبليغ می کنند  بايد  زوباتوفی ھا و ديگر دشمنان! واجب است! برو. برو. بله 
?دو  . از دور صدای لوکوموتيو شنيده شد. ای ما دارداج زيادی به اع�ميه ھبا? خانی احتي .را نيز به آنجا بفرستيم

   .ک�ھش را بر سر گذاشت

  .شستيمخيلی اينجا ن. ديگر برويم 

  .و به اين ترتيب جلسه ختم شد 

ان صميمانه با ھم خوش و آن دو چن. اژدر بمحض ديدن او از جا برخاست. ل از ھمه از اتاق خارج شداتوف قبچوني
از مجالس عيش و نوش بر  سپس  مثل آدمھای که. ای اولين بار ھمديگر را می ديدندامروز برکه انگاری . بش کردند
  .شدن آنھا کسی از اتاقک خارج نشد تا دور. زوی ھم ميان ريل ھا براه افتادندبازو در با ،می گردند

  

  

  

  9صل ف

   

  

  

مارياواسيليوفنا برای دوختن لباس بچه گانه به خانه ی از . ش آنروز صبح خيلی زود از خانه خارج شدنددرورا و ما
  .ورا نيز قرار بود در آموختن زبان روسی به آمينه کمک کند. متمولين دعوت شده بود

يگری به خانه برگردد، کليد را ميان سنگھا جايی که چون امکان داشت يکی زودتر از د. در اتاق و حياط را قفل کردند
ورا به کوفتن در سرخ مقابل . مارياواسيليوفنا از پيچ خيابان گذشت و رفت. ھردو خوب ميشناختند پنھان کردند

  .پرداخت

چون قدش اندکی . او به محض ديدن ورا، دستش را گرفت و به حياط کشيد و محکم بغلش کرد. در را آمينه باز کرد
  .کوتاھتر از آن بود، روی انگشتانش بلند شد و صورت او را بوسيد

  .ورای خوب خيلی  به موقع آمدی بيا با?  ،ورا

  :ورا موھايش را از پيشانيش کنار زد و خنده کنان گفت. و او را از از پله ھای روبه روی در با? برد
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  .در را ببند دختر خوب نيست جلو چشم مردم اينطوری ماچم کنی

  .ينه مثل باد از پله ھا پايين رفت و در را محکم بستآم

  :آمينه به محض مشاھدی مادرش شادی کنان گفت. در راھروی طبقه دوم به گل آرا خانم برخوردند

  .ما الساعه درس را شروع می کنيم. مادر جان، ورا آمده

ی رنگ و انبوه، ابروی نازک و گل آرا خانم زنی بود چھل الی چھل و دو ساله، با صورتی سفيد، موھايی خرماي
  .گل آرا خانم و آمينه آنقدر به ھم شبيه بودند که انگار سيبی را به دو نيم کرده باشند. کشيده و چشمانی نافذ مشکی

سال داشت؛ چشمانش برخ�ف چشمان غمگين مادرش  20آمينه . البته تفاوت سنی آنھا را از ھم مشخص ميکرد
  .ھايش روی پيشانی اش ريخته بود، و دور رشته گيس بافته ی بلند تا پاھايش ميرسيدمو. نمود شاداب و عشوه گر می

ھم قد بودند؛ ھر وقتی ميخنديدند " ھر دو تقريبا. بھمان اندازه که گل آرا خانم ساکت بود، آمينه شاداب به نظر ميرسيد
  .گونه ھايشان چال می افتاد

  .بوسيد و سپس با چارقد اشک چشمانش را پاک کرد گل آرا خانم ورا را در آغوش کشيد گونه ھايش را

پس از مرگ پدرت، حتی : ورا جان ما را ببخش اندکی سکوت کرد و به سيمای غم گرفته ای او نگاه کرد و ادامه داد
خودت می دانی در ميان ما رسم نيست که زن . در مراسم تدفين نتوانستم شرکت کنم. يک دفعه ھم به خانه تان نيامدم

  .من خاطر ايوان را خيلی ميخواستم. ن  ميان مردھا ظاھر شودمسلما

  :ورا با اندوه پاسخ داد

 

ما . ميرزاحسين در تدفين پدرم مارا تا گورستان ھمراھی کرد. شما به خانواده ی ما از ھمه نزديک تر ھستيد. ميدانم
  .اين را ھرگز فراموش نمی کنيم

سکوت  در طبيعت او نبود، ولی برای يکی دو دقيقه خودش را . کردچون صحبت جدی بود، آمينه لب از لب باز نمی 
  .به وضع سابق خود برگشت" و حا? که تمام شدن صحبت را حس ميکرد مجددا. نگه داشت

  !مادر، تو ھم ھميشه آدم را ياد غم ھا می اندازی. و بازوی دوستش را گرفت! بيا ورا

ھرچه سعی کنی باز ھم ميبينی که غم و غصه ول کن ! کردچه کنم دخترم؟ مگر ميشود غم و غصه را فراموش 
  .برويد به کارتان برسيد. نيست

گل آرا خانم پس از آنکه مدتی آنھا را از پشت . آمينه و ورا به اتاقی که در انتھای راھروی درازی قرار داشت، رفتند
روی ميز بزرگ از کتابچه . شسته بوددر اين اتاق ميرزاحسين پشت ميز تحرير ن. سر نگاه کرد به اتاق پھلويی رفت

افکار و کمال اين معلم انساندوست را از روی کتابھايی که می . ھای تکليف شاگردان و کتابھای مختلف ديگر پر بود
ميرزا فتحعلی آخوندف، ديوان ھای واقف و ذاکر، آثار " تمثي�ت"در ميان کتابھا، . خواند می شد تشخيص داد

  . وف، تولستوی، بلينسکی و چرنيشفسکی ديده ميشدپوشکين، گوگول، لرمانت

ميرزاحسين که ابتدا در مسکو و سپس در پطروگراد تحصيل کرده بود به فرھنگ و ادبيات پيشروی روس و افکار 
  .او يک آموزگار خلقی بود. انق�بی عصر آشنايی کامل داشت

درس ميداد و حتی لوازم " بچه ھای فقير مجاناميرزاحسين نخستين معلمی بود که در سومين مدرسه ی روس تاتار به 
ميرزاحسين اولين کسی بود که . تحصيل آنھا را از جيب خود می خريد، و درصورت امکان پول توجيبی به آنھا ميداد
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کسی بود که به نمايشنامه نويس بزرگ، عبدالرحيم بيگ او . کانون معلمان تشکيل داد و به اجرای تئاتر ھمت گماشت
  .در اوايل شروع فعاليتش کمک ھای زيادی کرده بودحقورديف، 

ميرزاحسين در شھر شوشای و?يت قاراباغ در خانواده ی يک مستخدم دولت بدنيا آمده و بامشقت زيادی بزرگ شده و 
  .درس خوانده بود

ه بود، به ميرزاحسين باوجود اين که تازه به پنجاه سالگی قدم نھاده، ولی موھای کم پشتش که نه پشت شانه خورد
چشمان پرمعنی اش که پشت عينک ساده ی معلمی قرار گرفته بود، . چھره ای نجيب و آرام داشت. سفيدی برف بود

پيشانی پھن، گونه ھای اندکی برجسته، و سبيل و ابروانش نيز که مانند موی سرش سفيد شده بود، و خ�صه قيافه ی 
  .او به بيننده آرامش می بخشيد

و خ�صه ھمه، وقتی او حرف ميزد م�يم  زنش، گل آرا و تنھا دخترش آمينه، ھمکاران و شاگردانشخانواده اش يعنی 
  .تر ميشدند

  .ميرزاحسين ھر زمان با اظھار نظرھای عاق�نه و سخنان منطقی اش آنھا را ياری می کرد

رزاحسين کوچکتر بود، وقتی او که چندين سال از مي. غل آرا خانم از يک خانواده زميندار و ورشکسته و مفلسی بود
پس . ميرزاحسين با سعی و کوشش زيادی به اوسواد اموخت. با  او ازدواج کرد حتی خواندن و نوشتن نيز نمی دانست

و او ا?ن ميتونست کتابھای روسی . از آموختن خواندن و نوشتن به زبان آذربايجانی، زبان روسی را نيز به او ياد داد
  .ين امر موجب خوشحالی ميرزاحسين بودو ا. را براحتی بخواند

وقتی گل آرا وارد اتاقی که با عکسھای خانوادگی و تصاوير پوشکين و تولستوی تزيين شده بود گشت، ميرزاحسين با 
او سرش را بلند کرد و با دقت به گل آرا خيره شد عينک را در آورد و بالحنی . کتابچه ھای شاگردانش سر گرم بود

  :م�يم پرسيد

  ا گريه کرده ای گل ارا؟چر

بآرامی روی يکی . و به دقت به نوع دوستی ميرزاحسين عادت کرده بود. گل آرا از اينھمه دقت شوھرش تعجبی نکرد
  :از صندلی ھای کنار ميز نشست و آھسته جواب داد

  .ھرگز فراموش نمی کنم را جنازه ی خونين او. پدرش ايوان نيک�يويچ بيادم افتاد. ورا را ديدم

ميرزاحسين، ھنگام ادای اين جمله کارش را نيمه تمام گذاشت و از . گل آرا، ما به قرن بسيار خونينی گام گذاشتيم
جايش بلند شد، در حاليکه چکمه ی سياه و درازش تق و تق صدا ميکرد، دو شه بار طول اتاق را پيمود و متفکرانه 

  ."اين قرن، عصر حوادث بزرگ خواھد بود: "ادامه داد

  .زديکتر شد و موھای زنش را نوازش کردن

  پس ورا کجاست؟

  .مشغول درس ھستند. پيش آمينه است

با اينکه ورا درسش را تمام نکرده در سايه ی پشتکار، سواد زيادی کسب کرده . خيلی خوب بگذار سرشان گرم باشد
اند امتحان بدھد و به آخرين ک�س ياد بگيرد سال آينده می تو" اگر آمينه بتواند امسال زبان روسی را کام�. است

  . او را به روسيه خواھم فرستادپس از آنکه دبيرستان را تمام کرد، من . دبيرستان برود

  :گل آرا با تعجب پرسيد

چه ميگويی حسين؟ مگر می شود يک دختر آذربايجانی را برای تحصيل به روسيه فرستاد؟ دوست و آشنا به آدم چه 
  .بی آنھم زنھا ھمه جا ميگويند که شوھرمن بی دين است. ميکنندميگويند؟ ما را سنگسار 
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  .ميرزاحسين کنار گل آرا نشست و سعی کرد  او را حالی کند

خلق ما رادر جھالت نگه داشته اند و با . گل ارا انسان نمی تواند زندگی خود را بر اساس گفته ھای اين و آن بنا کند 
ما . ھمين سبب، مردم ما عوام  و بی سواد ھستند، افکارشان سياه و تار است به. دين و خرافات ديگر خوابش می کنند

آدمھايی مثل من، بايد تمام زندگی خود را وقف بيداری خلق . نمی توانيم اين افکار را راھنمای زندگی خود قرار دھيم
پترزبورگ با تو حرف من خيلی درباره ی دوران تحصيل، در دانشسرای غوری و زندگی در تفليس، مسکو و . بکنند

 تعظيم . ميدانی يعنی چه؟ مبارزه يعنی حرکت، يعنی پيشروی. مبارزات گسترده ای در آن شھرھا جريان دارد! زده ام

  .کردن، اطاعت کردن، و عدم مقاومت نيز به معنی عقب ماندگی و تاريکتر کردن بيش از پيش زندگی است

ميرزا حسين . او اين نوع حرف زدن شوھرش را دوست داشت .گل آرا با دقت به حرفھای شوھرش گوش می داد
تمام حرکات، گفتار و رفتارش تغير ميکرد؛ گويی ده . وقتی از مبارزه و آزادی و اينده حرف ميزد، ھيجانزده ميشد

  .بيست سال جوانتر شده است

فته بودم، به صحنه عجيبی من امسال وقتی برای گرفتن اجازه ی نمايس به تفليس، به دفترخانه ی جانشين تزار، ر
. کارگران خط آھن تظاھرات وسيعی تشکيل داده بودند. در اين باره با تو حرفی نزده ام؛ چون فرصتی نبود. برخوردم

آنقدر با ايمان و " مرگ بر سرمايه داران"،  "مرگ بر شاه: " آنھا پرچمھای سرخ در دست داشتند و فرياد ميزدند
  .را نداشتند نزديک شدن يس و ژاندارم از وحشت جرائتشوروشوق فرياد ميزدند که پل

  سرمايه دار يعنی چه حسين؟

حاجی " مث�. صاحبان سرمايه را که کارگران را به مزدوری گرفته و آنھا را استثمار ميکنند سرمايه دار می گويند
روزانه ده . ران تغديه ميکنندآنھا از خون کارگ. اينھا ھمه سرمايه دارند. زين العابدين تقی يوف، مانتاشف و نوبل

دوازده ساعت از کارگران کار ميکشند و ميليونھا پول به جيب می زنند ولی حتی نيم درصد اين درامد را به خود 
  :گل آرا خيلی آھسته پرسيد. کارگران نمی دھند

  ؟"مرگ بر شاه"پس چرا کارگران فرياد ميزنند 

  .رزيد که گويی ھمين الساعه پليس او را دستگير خواھد کردگل آرا ھنگام ادای اين جمله آنچنان به خود ل

. کارگر چه چيزی دارد که از دست بدھد: ميرزاحسين به زنش نزديک شد و باصدای مشابه به صدای زنش، گفت

؛ کارگر غير از زنجير دست و پايش چيزی ندارد، اگر چيزی را از دست انق�بيون شعار مشھوری دارند، آنھا ميگويند
شاه  منبع و سر چشمه تمام ف�کتھا، بدبختی ھا و . شاه تکيه گاه سرمايه داران است. ھمان زنجيرھا خواھد بود بدھد

  .جنايات است

  .گل آرا آھی از ته دل کشيد

اين حرفھا را نزن، به ! حسين، طوری حرف ميزنی که از وحشت تن ادم ميلرزد تو کاری به اين کارھا نداشته باش
  .راضی نشو آمينه بدبخت شود. شانندروز سياھمان می ن

  .تبسمی سرد و ضعيف لبان ميرزاحسين را از ھم گشود

  .اگر پسری داشتم. اين نوع مبارزه جوانی و نيرو ميخواھد. آھی کشيد. افسوس که من ديگر خيلی پير شده ام

  :گويی اين حرف دلش را آزرد؛ با لحنی گ�يه آميز گفنت. گل آرا سرخ شد

  .يکی بدنيا آمدن آن را ھم خدا از مان گرفت. نيستحسين گناه من 

  ...می خواھم بگويم که . گل ارا من تو را مقصر نمی دانم
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گل آرا برای تغير مسير صحبت و برای منحرف کردن . در اين موقع، صدای خنده ی آمينه از اتاق پھلويی بلند شد
  :فکر حسين از اين موضوع، گفت

ميرزاحسين . ه زھرمار می ريزد اما وقتی ورا را می بيند قھقھه اش خانه را پر ميکندساير مواقع از اخم و تخم آمين
  :در حالی که به صدای خنده گوش ميداد تبسمی کرد و به چھره گل آرا خيره شد و گفت

سرش  ھم. تو سعی کن ورا زود زود به خانه ما بيايد. اينده مال آنھا است. بگذار بخندند گل ارا، بھار زندگيشان است
با آمينه گرم ميشود و ھم برای کمک به عائله ی ايوان بھانه ای به دستمان می افتد؛ وا? مارياواسيليوفنا آنچنان زن 

  .بزرگی منشی است ک اگر ھمچو واسطه ای نباشد از ما ھيچ کمکی قبول نخواھد کرد

  :يگفتدر حالی که دور ورا چرخ ميزد م. امينه نمی توانست جلوی خنده اش را بگيرد

ورا چرا سرخ شدی؟ راستش را بگو، تو ھميشه وقتی او را ميبينی سرخ ميشوی؟ چرا دست و پايت را گم کردی؟ 
  . اسمش چيست؟ آھا يادم افتاد؛ اژدر؛ مگر نه؟ ببين، وقتی اسمش را گفتم سرخ شدی

خودش را از اين مخمصه آمينه چنان سخت مچش را گرفته بود که ورا نمی دانست چگونه . ورا جوابی پيدا نمی کرد
اژدر، به ارامی در . در حالی که سعی ميکرد آمينه متوجه نشود، زير چشمی از پنجره خيابان را می پاييد. نجات دھد

خيابان قدم ميزد، و مثل ادمھای نا آشنا به اطراف نگاه ميکرد، ولی به احتمال قوی بسته بودن درشان را ديده بود و 
پس حتما . اژدر يا صبح خيلی زود يا شب دير وقت به خانه ی ما می آيد: "ا خود انديشيدورا ب. وارد کوچه نمی شد

  ."  کار مھمی دارد که اين وقت روز به اينجا امده است

و دنبال جايی برای مخفی شدن . شايد خطری ھست شايد تعقيبش کرده اند: " بحد فکر وحشت آوری از ذھنش گذشت
  "می گردد؟

  .بغل کرد و قاه قاه خنديد" آمينه او را مجددا. ميان بازوان امينه رھانيد و به خيابان نگاه کرد خودش را به زحمت از

  مگر ادم حرف دلش را از دوستش مخفی ميکند؟! اژدر چرا زود زود به خانه شما می ايد؟ ورا راستش را بگو

  :با لحن خشک و اھسته ای گفت. ورا سحی کرد خود را عصبانی وانمود کند

آمينه خوب نيست آمدن او به خانه . پدرم او را مثل پسر خودش دوست می داشت. دوست نزديک خانواده ماست اژدر
  .ما را جور ديگری تعبير کنی

  .گاه از پنجره به بيرون نگاه ميکرد ھو گاه با صدای بلند می خنديد. آمينه اعتنايی به عصبانيت ورا نميکرد

  ."رنگ رخسارت از ضميرت خبر ميدھد"صط�ح ولی به ا. من ھيچ جور تعبير نمی کنم

  :ورا دوباره خود را از ميان بازوان آمينه رھا کرد و با لحن رنجيده ای گفت

  .اژدر ھم يکی از انھاست. پدرم رفقای زيادی دارد. مادرت ميشنود. ديگر نخند

  .دمثل بچه ھای ننر، جشت و خيز ميکرد و يکريز حرف ميز. اعتنا نمی کرد" آمينه اص�

  پس چرا از آنھمه رفيق، فقط اين يکی زود زود به خانه تان می آيد؟

ورا ديد ...! چه می شد اگر. از اينکه اينھا را از من مخفی ميکنی آنقدر ناراحت ميشوم که نگو. ديشب ھم آمده بود
يرون پريد، و جوابی به د طاقت  نياورد؛ حرف آمينه را نيمه تمام گذاشت و از اتاق باژدر خود را آماده بر گشتن ميکن

وقتی در را باز کرد، اژدر درست از مقابل . تند از پله ھا پايين آمد. نداد" درسمان نيمه تمام ماند: " آمينه که می گفت
  :ورا نگاھی به اتراف انداخت و چون آدم مشکوکی نديد او را صدا زد. در رد ميشد
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  ...!اژدر 

  :ايستاد و خيلی آھسته گفتبه محض ديدن او تبسمی کرد، . اکدر برگشت

  .چون در خانه اتان بسته بود ميخواستم برگردم 

  :ورا باعجله پرسيد

  چه خبر است اژدر؟ ختری که نيست؟ چرا اينوقت روز آمدی؟

  :اژدر باخونسردی گفت

اينکه از از . ورا از ذوق زدگی ھاج و واج مانده بود. کار فوری داشتم می خواستم تو را ببينم. ھيچ خطری نيست ورا
چون با پای برھنه نمی توانست به اژدر نزديک شود آھسته . شدت عجله کفشھايش را جا گذاشته بود تاسف می خورد

  :گفت

  .نزديکتر بيا، بگو چه شده

  :اژدر جواب داد

  .تو به خانه تان برو، من ھم کمی بعد می آيم. نه ورا، حرفی نيست که بشود توی کوچه زد

  :پرسيد" بعد دفعتا

  اينجا خانه کيست؟ ورا

اژدر . برای ک�س اخر دبيرستان آماده ميشود. درياد گرفتن زبان روسی به آمينه کمک ميکنم. خانه ميرزاحسين است
  :و باصدای بلند گفت. کمی عقب تر رفت

  .مرا مدير فرستاده. به اقا معلم بگو عصر به مدرسه بيايد! خواھر

  :برگشت و به آمينه گفت" خوب خوب: "که می گفتورا در حالی . و سپس به راست پيچيد و رفت

  .بايد بروم و مادرم را پيدا کنم. اژدر ميگفت شيبايف حق و حساب پدرم را نمی دھد. آمينه جان من بايد بروم

حالتی به خود گرفت و با . ورا را ديد منصرف شد" جدی"آمينه باز قصد شوخی کردن را داشت ولی چون قيافه ی 
  :تاسف گفت

ما را . شب در خانه ی يکی از ثروتمندان عروسی ھست. حيف، من فکر کردم تو تا شب اينجا می مانی! انورا ج
  .بيايی. دعوت کرده اند، تو ھم می توانی

  .برای من جای آشنايی نيست. خيلی ممنون، من تا حا? ھرگز به خانه ثروتمندان نرفته ام

  .م بر خوردورا وقتی از پله ھا پايين می آمد به گل آرا خان

  .ورا کجا می روی؟ داشتم ناھار حاضر ميکردم

  .کار واجبی دارم. متشکرم گل آرا خانم

  :گرفت و با نگاھھای ملتمسانه گفتآمينه که از حرفھای جدی ورا اندکی دلسرد شده بود جان تازه ای 

  .بگو شب بيايد باھم به عروسی برويم. به حرف من گوش نمی دھد. مادر تو حاليش کن
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  :دخترش کشيد و خنده کنان گفت ارا خانم دستی به موھايی گل

  .ھميشه که نبايد عزادار ماند. شب بيا تا دلت باز شود. ورا آمينه راست ميگويد؛ دلش را نشکن

  می آيی، خوب؟

  .اگه ممکن شد می آيم ولی قول نمی دھم. ببينم

  .با آنھا خداحافظی کرد و راه افتاد

    

 10 فصل

  

مواقع ديگر مجال  باربرانی که در. چون  موقع رفت و آمد قطارھا نبود کسی در اطراف ايستگاه تفليس ديده نمی شد
در ميدان کوچک  .نمی دادند، اکنون در مقابل قھوخانه، زير درخت خشکيده ای دراز کشيده بودند مردم به رفت و آمد

سورچی سايه بان درشکه اش را پايين کشيده بود و در صندلی . ی ايستاده بودکثيف و خاکی مقابل ايستگاه درشکه ا
. آرام ولی بی امانی ميان آنھا جريان داشت" جنگ"مگسھا امان اسبھا را بريده بودند؛ . نرم و راحت آن چرت می زد

نکی و عصا بدست نيز زن روس با قدمھای سنگينی به باجه نزديک شدند؛ ع�وه بر آنھا يک پيرمرد عي مدتی بعد، دو
  .قرار بود باجه اندکی بعد باز شود. برای تھيه بليط به مقصد تفليس به اينجا آمده بودند" حتما. بطرف باجه رفت

. جوانی که پيراھن نخی آبی رنگ به تن و ک�ه پوستی سياھی به سر داشت بطرف باجه آمد، اما به باجه نزديک نشد

و به آرامی  در آورد و روشن کرد" سوليدنيه"د و سيگاری از قوطی سرخ رنگ در فاصله ی نزديکی از زنھا ايستا
از اعيان و اشراف شھر بود؛ زيرا ھرکسی  نمی توانست سيگار " اين جوان حتما. شروع به دود کردن آن نمود

  .بکشد" سوليدنيه"

غيره از " سوليدنيه"انقيمت به فکر ھيچکس نمی رسيد که اين جوان ھيچ ھم اشرافزاده نيست و توی قوطی سيگار گر
چه کسی فکر می کرد اين جوان، يعنی اژدر، حتی سيگار کشيدن ھم بلد نيست و . يک ته سيگار چيزی وجود ندارد

اژدر ته سيگار را با سليقه دود می کرد و ھم زير چشمی مواظب . بزحمت جلوی سرفه ی خودش را نگه داشته است
  .رفته رفته، مراجعين باجه زيادتر می شدند. پليس مخفی در اطراف پيدا نشوداطراف بود تا مطمئن شود که سرو کله 

ميان زنھا ايستاد و با دقت به جدول . ی به سر گذاشته بود به باجه نزديک شديپس از اندکی، ورا که ک�ه حصيری زيبا
بود له ی نزديکی ايستاده ه به فاصورا باتمام وجودش اژدر را ک. حرکت قطارھا که از ديوار آويزان  بود خيره شد

  .آرام ھيجان تمام ذرات وجودش را پر کرده بود عليرغم ظاھرا. حس می کرد

ک�ھی به ھمان رنگ به سر داشت، در حالی که زنبيل سنگينی دردست گرفته بود از   رتن ومری که لباس سفيد نخی ب
برای . ، سيگاری در آورد و زير لب گذاشتزنبيل را به زمين گذاشت، عرق پيشانيش را پاک کرد. ايستگاه خارج شد

پيدا کردن کبريت جيبھايش را گشت و چون پيدا نکرد خطاب به اژدر که بی اعتنا ايستاده بود و آخرين قسمت سيگار 
  :را دود می کرد گفت

  .کبريت ?مصب يادم رفته. روشن کنم بی زحمت اجازه بدھيد سيگارم را با آتش سيگار شما! آقا

مرد پس از روشن کردن سيگار با دقت به اژدر نگاه کرد . نزديک شد و سيگار را بطرف او دراز کرد اژدر به مرد
  :و پرسيد

  به نظر شما ساعت چند است؟
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  :اژدر زيرلبی پرسيد

  ساعت را می خواھی چه کار؟

  :و مرد با صدای نجوا مانند که به زحمت شنيده می شد جواب داد

  .برای پيرمرد می خواھم

نمی دانست صحبت  .    سيگار را به زمين انداخت و حرفی نزد." خودش است؛ ادم خودی است: "ود انديشيداژدر با خ
  .را ادامه دھد يا راھش را بکشد و برود

  :در اين حال، ناشناس با حرکتی حساب شده زنبيل را روی دوشش انداخت و باصدای بلند گفت

  .رھرو در راه بايد. زحمت دادم! خيلی ممنون آقا 

اژدر بی اعتنا و بی آنکه عکسل العملی نشان دھد درجای خود باقی . و بطرف وسط ميدانچه جلوی ايستگاه روانه شد
سپس با قدمھای آھسته مانند آدمھای بيکار و تنبل، در حالی که . تا دور شدن کامل مرد زنبيل بدست منتظرماند. ماند

  .تاد?قيدانه به اطراف نگاه می کرد، بدنبال او راه اف

در حالی که سعی  می کرد زنبيل را گم نکند، آھسته راه می رفت و گاھی برای نگاه کردن به عابرين بعقب بر می 
زنبيل و ک�ه حصيری . دور ک�ه سفيد ورا را از ميان جمعيت تشخيص می داد مطمئن تر می شد گشت ووقتی دورا

ھر سه بدنبال . شد از  طرف ک�ه حصيری تعقيب می د واو زنبيل را تعقيب می کر. برای اژدر ع�مت خوبی بود
 .اين سکوت ديری نپاييد. اژدر حا? آرامتر راه می رفت. ھم، از خيابان اصلی به کوچه ی سوت و کوری پيچيدند

او در حالی که دست به ريشش می کشيد، از کنار . پيرمرد آذربايجانی بود. اژدر ابتدا سينه به سينه ی مردی  خورد
اژدر وقتی از . لحظه ای بعد، دو پسر جوان صحبت کنان و خندان از روبرو آمدند و وارد خانه ای شدند. د شداژدر ر

  .کنار در اين خانه رد می شد، جوانھا لحظه ای توقف کرده و بدقت به او خيره شدند

تازه . را برگرداند دستھايش را جلوی صورت گرفت وسرش اژدر برای پنھان کردن قيافه اش، به بھانه سرفه کردن 
شايد اين پاسبان آنھارا از ايستگاه تا اينجا تعقيب کرده؟ . از کنارشان ردشده بود که پاسبانی از يکی از کوچه ھا پيدا شد

  .اگر اندکی بی احتياطی کند، پاسبان می تواند محل قرارشان را شناسايی کند

شدن صدای پاھای او را که شنيد   اژدر قطع. چه ای شدپاسبان مدتی دنبال او آمد و سپس به راست پيچيد و وارد کو
  .دور، ک�ه ورا ديده می شد دورا. کسی در کوچه نبود. آھسته به عقب برگشت

رد بھت زده بر عميقی کشيد و وقتی به جلو نگاه ک نفس." خطر رفع شد، می شود تندتر رفت: "اژدر باخود انديشيد
مرد سفيد پوشی خيلی جلوتر راه می رفت ولی در دست يا . شده بود مرد زنبيل بدست ناپديد. جای خود خشک شد

  .روی دوشش زنبيلی ديده نمی شد

بی مدتی بعد . اژدر از اينکه مرد را گم کرده بود وحشت زده بر سرعتش افزود و لحظه ای بعد به دويدن پرداخت
پس محتوای . و ديد، به اشتباه خود پی برداعتنا به عابرين به مرد سفيد پوش نزديک شد، و زنبيل خالی را زير بغل ا

اکنون در يکی از خانه ھای  زنبيل چيزی غيره ?زمی بوده و رابط برای رد گم کردن، آن را ھمراه خود برداشته و و
  .غيره مسکونی خالی کرده است

  ی کنندآيا فکر نم. شايد کسی متوجه شده؟. اژدر از اينکه راه را با آن سرعت پيموده بود، پشيمان شد

او که لحظه ای قبل به آن آرامی راه می رفت چرا يکدفعه ديوانه وار شروع به دويدن کرد؟ اگر بخير بگذرد خوب 
اژدر برای زياد کردن فاصله، روی سنگی . مرد سفيد پوش بی آنکه نگاھی به پشت سرش بيندازد راه می رفت! است

بمحض . با احتياط، به عقب نگاه کرد. و دوباره پا کردنشست، چکمه ھايش را گويی ناراحتش می کردند در آورد 
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برای آنکه دوباره مرتکب اشتباه قبلی نشود، حواسش را .خستگی و عرق تنش، دوباره راه افتادديدن ورا بی اعتنا به 
  .ھم مرد سفيد پوش و ھم عابرين را بدقت زير نظر داشت. جمع کرد

اژدر . گذشتند" وورونسوفسکی"پوش، از خيابان عريض و سنگفرش  قبل از ورود به حياطی با ديوارھای محکم سفال
اين خيابان از آبادترين مناطق شھر به حساب . بسختی از ميان درشکه ھا و ارابه رانان راھی برای خود باز ميکرد

ی و سرمايه داران خرده پا در اين خيابان ساختمانھای دو و سه اشکوبه ايجاد کرده و به متخصصين روس. می آمد
به ھمين سبب در ورودی ھر ساختمان نوسازی از لوحه ھا و پ�کھا، اع�نھای اطباء و ساير . اروپايی اجاره ميدادند
  .متخصصان پر می شد

ی مسافت کوتاھی بی آنکه نگاھی پس از ط. پيچيد" وورونسوفسکی"مرد سفيد پوش ابتدا به يکی از کوچه ھای خيابان 
اژدر پس از لحظه ای درنگ،در حالی که سعی ميکرد نظر رھگذران . ن ساختمان شدبه پشت سرش بيندازد وارد ھمي
در را نيمه باز . با آنکه از طرف ورا بی اندازه نگران بود ولی به عقب برنگشت. را جلب نکند، وارد حياط شد
ت حياط، ساختمان در قسمت راس. عليرغم ديوار بلند و محکم، حيات بسيار کوچک بود. گذاشت و به اطراف نگاه کرد

  .چتر زنانه ی بازی مقابل يکی از پنجره ھا قرار داشت. يک تبقه زرد رنگی به چشم ميخورد

در ضلع راست آن درخت . حياط غير از اين در در ديگری نداشت. اژدر نمی دانست مرد سفيد پوش بکجا رفته است
  .پوشاند بود" انجير بزرگی ديوار ھمسايه را کام�

مرد سفيد پوش را ديد که دم يکی از درھای انتھای . ت و ديد در باز است، وارد دھليز نيمه تاريکی شداژدر جلوتر رف
اين اتاق که به رسم آذربايجانی تزئين شده بود . ه دنبال او راه افتاد تا به اتاقی رسيداژدر ب. دھليز به او اشاره می کند

کمد گنجه و انباری پر از رختخواب اينجا را خيلی پر نشان می قاليچه ھا، . بی شک متعلق به يکی از ثروتمندان بود
در اينجا چند جعبه حروف و . اژدر بدون لحظه ای توقف، به دنبال مرد از در آن سوی اتاق به اتاق پھلويی رفت. داد

بود  يک چکش چوبی روی بسته ھای مرتب کاغذ که کنار ديوار چيده شده. خم ھای لبريز از جوھر چاپ ديده می شد
ع�وه بر اينھا چند چارپايه که رويشان مقداری پارچه ی کھنه برای پاک کردن دست گذاشته بودند بچشم . قرار داشت
اتاق را چراغ نفت . اتاق را چراغ نفت سوزی که از ديوار آويزان کردن دست گذاشته بودند بچشم ميخورد. می خورد

  . سوزی که از ديوار آويزان بود روشن می کرد

اژدر وقتی وارد اين اتاق شد . پشت در اتاق سومی ناپديد شدسفيد پوش مثل سابق، بی آنکه لب از لب باز کند،  مرد
  .خستگی و درد شديد پاھايش را حس کرد وروی چارپايه ای نشست

ا به محض ديدن اژدر تبسمی کرد، در را ب. ورا عرق کرده و سرخ شده بود. در اين ھنگام  ورا نيز وارد اتاق شد
  :احتياط بست و آھسته گفت

  مقصد ھمينجاست يا بايد بازم راه برويم؟

  .چطور خسته شدی ورا؟ بيا بنشين خستگی بگير

  .اژدر بلند شد و ورا را روی نيمکت خود نشاند

  ترسيده ای؟

  .به ھيچوجه

  :ورا ک�ھش را در آورد و در حالی که خودش را با آن باد می زد، گفت

اگر ترسو بودم، وقتی پسرھا سربسرم می گذاشتند، دست و پايم . ترھای بزدل و ترسو نيستممی دانی که من از آن دخ
  .را گم می کردم و راه را عوضی می رفتم

  کدام پسرھا؟ آن دو نفری را که از روبروی من می آمدند می گويی؟
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وقتی من نزديک شدم، شروع به متلک . پست سر تو خيلی نگاه کردند. آری، پسرھايی که دم آن در ايستاده بودند
من از شدت عصبانيت . لحظه ای بعد، يکی کنارم آمد و چيزی گفت. من بی اعتنا به راھم ادامه دادم . پرانی کردند

وقتی . م بيخ گوشش بزنم که پاسبانی از سر کوچه پيدا شدحرفش را نشنيدم ولی نتوانستم خودم را نگه دارم؛ می خواست
پسرھا ?بد، از ترس پاسبان دست از سرم برداشتند؛ ولی آنچه . ديدم پشت سر تو می آيد ھمه چيز را فراموش کردم

 من خودم. به دويدن کردی ناگھان شروعوقتی پاسبان رفت، تو  ، وجود تو بودمرا به تشويش انداخت وجود آنھا نبود

خواستم دنبالت بدوم ولی فکر کردم که اين عمل . با خود فکر کردم در ھمچو شرايطی چکار بايد کرد؟. را گم کردم
خوب شد که تو زود از دويدن منصرف شدی؛ . پس به سرعت قدم ھايم افزودم. بيشتر تجه مردم را برخواھد انگيخت

  اژدر راستی چرا می دويدی؟

اژدر خودش را جمع و جور . می کرد که ?دو کتسخوولی از در پھلويی وارد شداژدر خودش را برای جواب آماده 
رفقای قديمی با آنھا دست داد و بعد خطاب ?دو تبسم کنان به آنھا نزديک شد و مثل . ورا زود از جاش برخاست. کرد

  :به ورا گفت

  .ورا ايوانووا  خيلی جوانتر از آن است که من فکر می کردم

  :بعد با تصور اينکه شايد جوانيش مانع از فعاليت مخفی شود با ھيجان گفت. سرخ شدورا بيش از پيش 

ببخشيد . لحظه ای مکث کرد و سپس ابتدا به اژدر و بعد به ?دو نگاه کرد .من. اين روزھا بيست سالم تمام می شود
  .من نام شما را نمی دانم

  :و با لحن بسيار جدی پاسخ دادد?

طوری است که نام اصلی ما ھرچه ناشناخته بماند بھتر است، و " وضع عموما. ميتی ندارددانستن نام من ھيچ اھ
. ھرچه دلتان خواست بگوييد". پسرخاله"يا " عمو"بگوييد . پيش خودتان نامی برای من تعيين کنيد. احتمال خطر کمتر

رفقا مرا ?دو  ھم خطاب می . ھستممن و?ديميرزاخاروويچ . ولی سعی کنيد نام حقيقی من را ھرگز به زبان نياوريد
  .کنند

تحت تاثير قرار داده " نگاھھای قاطع ولی مھربان ?دو که تا اعماق قلب بيننده رسوخ می کرد، ورا را شديدا
ثير عجيبی در ?دو وجود داشت؛ از ھمان نخستين لحظات، احترام و محبت مخاطبش را نسبت به خود انيروی ت.بود

  .برمی انگيخت

  :اعتنا به خجلت زدگی و اضطراب ورا با حالتی جدی او را ورانداز کرد و گفت?و بی 

  که بدانم شما فکر می کنيد برای چه به اين جا آمده ايد؟ تمساله ای که نظر مرا جلب کرده اين اس

ا در ورا ھرگز انتظار چنين پرسشی را نداشت، لحظه ای مکث کرد، پس با تمام اراده به خود مسلط شد، ابروانش ر
  :ھم کشيد و گفت

  .من ھم مانند او حاضرم جانم را فدای انق�ب کنم. ی پدرم را پر کنمجامن اينجا آمده ام تا 

  :?دو بسرعت گفت

پدر شما کارگر . مردن برای چه؟ ما نه برای مردن بلکه بخاطر زندگی، بخاطر زندگی بھتر مبارزه می کنيم
برای ادامه مبارزه بايد زنده . انش را به ادامه مبارزه دعوت می کرداو در لحظه مرگ نيز ھمرزم. شرافتمندی بود

  .بود

چشمانش اکنون کوچکتر بنظر می . ?دو دستمالی از جيبش در آورد و عرق پيشانی و شيشه ھای عينکش را پاک کرد
  .به چشم زد؛ و از آنھا دعوت کرد به اتاق مجاور بروند" عينک را مجددا. رسيدند
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در اين اتاق، کنار يک دستگاه ماشين چاپ دستی دو نفر کار می کردند که . بال ?دو وارد اتاق شدنداژدر و ورا بدن
. اژدر و ورا يکی از آن دو را می شناختند او ھمان کسی بود که آنھا  از ايستگاه تفليس تا اينجا دنبالش کرده بودند

ت و چرخ بزرگ ماشين را ميچرخاند برای اولين بار دومی را که مرد تنومندی بود، پيراھن آستين کوتاھی به تن داش
بمحض ورود اژدر و ورا، آن دو بدقت به آنھا خيره شدند و سپس به آنکه حرفی بزنند به کار خود ادامه . می ديدند

  .دادند

  : ?دو به مرد تنومند نزديک شد و پرسيد

       :بی آنکه دست از کار بکشد گفت ددر را خوب بستی؟ مر

رفقا وقتی می . کسی فکر نمی کند که اين در باز و بسته شده است. صندوق را ھم آن طرفش. پشت در گذاشتمکمد را 
  .روند بايد از آن يکی در خارج شوند

  .سپس اژدر و ورا را دعوت به نشستن روی نيمکت گوشه ی اتاق کرد. ?دو مطمئن شد

. شما امروز در اينجا شاھد حادثه بزرگی ھستيد. خواھيد شد از نزديک آشنا" با اين رفقا بعدا. بنشينيد، سرپا نيستيد

  .چاپ می شود" مبارزه"يعنی " بردزو?"الساعه نخستين نسخه ھای شماره اول روزنامه انق�بی گرجی زبان 

آنھا به اين روزنامه که با . روزنامه ای را که ھنوز مرکبش خشک نشده بود برداشت و به ورا و اژدر نشان داد
روزنامه را باز کرد و بدقت به وارسی . ?دو روی چارپايه ای نشست. رجی چاپ شده بود با دقت نگاه کردندحروف گ

  .آن پرداخت

روی . پايه ی زير ?دو، ميز کوچکی نيز وجود داشتردر اتاق، ع�وه بر نيمکتی که آنھا رويش نشسته بودند و چا
اژدر . ينه گذاشته بودندآ اری پنير، يک عدد قوری و يکمقد ،ميز ظرف مرکب، دستنوشته ھای گرجی و روسی، نان

او ھر نسخه را که از ماشين خارج می شد بر می داشت و با دقت . با دقت به حرکات فرز حروفچين نگاه می کرد
ھر بار برس بزرگ و پھنی را به مرکب غليظ می . نگاه می کرد و سپس برای خشک شدن به طرفی      می گذاشت

  :حتياط روی حروف ميکشيد و آھسته به رفيقش ميفگتآغشت و با ا

  !بچرخان ببينم

وقتی اع�ميه چاپ می شد با دو دست آن . کارگر دومی با بازوان قوی و عض�نی اش چرخ بزرگ را حرکت می داد
  .آنھا با دقت و جديت بسياری کار ميکردند. را برمی داشت

  :با احتياط به زمين گذاشت و خطاب به حروفچين گفت?دو به ھر قسمت روزنامه بادقت نگاه کرد و سپس 

  اع�ميه ای را که ساعاتی پيش به شما دادم تمام کرديد؟

  :حروفچين يک نسخه روزنامه را برای خشک شدن پھن کرد و جواب داد

  .بمحض تمام شدن روزنامه، چاپش می کنيم. برای آخر وقت ماند

  .آويزان کرد، و آستينھای پيراھنش را با? زد?دو کت دراز و سياھش را در آورد و به ميخ 

  .تو برو آن را حاضر کن من بجای تو کار می کنم

  :سپس خطاب به اژدر و ورا، گفت

به آن اتاق برويد تاھم با حروفچينی آشنا بشوييد و ھم با حوصله منتظر . رز چيدن حروف را نديده ايدط تا حا?" حتما
ھر دو بسيار ضرورت دارد؛ . ا حرکت داد و با اين جمله، حرفش را تمام کردچرخ ر رچند با. شدن را ياد بگيريد

  .آموختن از شرط اساسی مبارزه ی انق�بی است
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?دو سعی می کرد ھر جمله اش آموزنده وھر حرکتش حساب شده . اژدر ھر لحظه بيش از پيش مفتون ?دو می گشت
  .منقلب ساخت" م ورا را شديداو ھم اژدر و جمله اخير را چنان عميق و بجا ادا کرد که ھ. باشد

جعبه ای کم ( حروفچين به يکی از گارسه ھا . وارد اتاقی که ساعتی قبل در آن نشسته بودند شدندبدنبال حروفچين  
شد، و باسرعت شروع  نزديک.) که حروف سربی را در خانه ھای آن قرار می دھند" در چاپخانه"عمق و خانه خانه 

سه يکی يکی در آن قرار می دھند رابزاری است که حروف را پس از برداشتن از گا( ورساد ی به چيدن حروف رو
  .)و به آن ترتيب، می چينند

او بسرعت حروف ريزی را از خانه . اژدر و ورا با دقت به حرکات چابک دستھای او خيره شده بودند. تمامی کرد
: دستنوشته با اين عبارت تمام می شد. دستنويس را می خواندو سپس دوباره ھای گارسه برداشته و کنار ھم می چيد، 

 ".زنده و پيروز باد انق�ب"، " مرگ بر تزاريسم"، " مرگ بر سرمايه داری"

آخرين " حتما. حروفچين  خيره شداژدر پس از خواندن اين جمله ھا که با حالتی عصبی نوشتی شده بود به دستھای 
نوشته شده بود در از کرد و حرفی را " ا"دستش را روی خانه ای که رويش جمله ی اع�ميه را می چيد؛ زيرا 

  .را از سمت چپ يعنی  بر عکس معمول کنار ھم چيد" ق"و بعد حرف " ن"سپس حرف . برداشت در ورساد گذاشت

با   چينحروفناگھان به يادش آمد که وقتی . او علت اين کار را نمی دانست" چرا بر عکس؟: " اژدر پيش خود گفت
کاغذ خشک کن می خواست مرکب روی روزنامه ی تازه چاپ شده ای را خشک کند نوشته ھای روزنامه به شکل 

حروفچين آخرين . پس برای اينکه حروف روی کاغذ درست بيفتد بايد آنھا را معکوس چيد. عادی روی کاغذ افتاد
خطوط فلزی بادست مرتب کرد و ميانشان  بعد حروف چيده شده را. را برداشت و در ورساد گذاشت" انق�ب"حرف 

.) است که در چاپ برای مشخص شدن فاصله سطور ميان دو سطر قرار می دھند" اشبون"منظور از خطوط فلزی (

  .قرار داد و با نخ کھنه و سياھی بست، سپس آن را به اتاق ديگر، پھلوی ماشين چاپ برد

لحظه ای بعد . بودند پس از خروج او اندکی سکوت کردند ورا و اژدر که بادقت و حيرت ناظر کارھای حروفچين
  :اژدر آھسته گفت

  ".زنده و پيروز باد انق�ب" "مرگ بر سرمايه داری. "می بينی ورا؟ چقدر اگاه و جدی ھستند

  .ورا حرفھای او را تصديق کرد

ببين اژدر، حا? من ميتوانم . رفيق ?دو ساعتی قبل، از من مقصد و ھدف زندگيم را پرسيد. شعار فوق العاده ای است
اين شعارھا مانند خورشيدی راه آينده مرا " پيروز باد انق�ب" "مرگ بر سرمايه داری: "جواب اين سوال را بگوييم

  روشن می کند، مگر نه اژدر؟

  .او خودش نيز ھيجان زده بود. اژدر با مشاھده ای ھيجان و ذوق زدگی ورا تبسمی کرد

  :پرسيدورا پس از مدتی سکوت 

  حا? منتظر چی ھستيم؟

  .اژدر با اشاره به اتاق پھلوی او را دعوت به سکوت کرد

او درباره ی . رفيق ?دو مھارت خاصی در کار مخفی انق�بی دارد! در ھمچو جاھايی نبايد زياد سوال کرد، ورا جان
  .حرف خواھد زد" وظايف ما مفص�

  :ه در دست داشت وارد اتاق شد و خطاب به اژدر و ورا گفتبعد ?دو که مقداری اع�مي. مدتی منتظر شدند

  .کار بسيار مھمی به شما محول خواھم کرد. حا? خوب حواستان را جمع کنيد رفقا
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اول ماه مه فصل ھای مربوط به اول ماه مه در فرارسيدن مناسبت به 

  در اينجا ميايد موقتا کتاب نينا

  

  20فصل 

تعقيب ھا، بازداشت ھا، . روزھای سختی بود. به اين منوال سپری شد 1902ماھھای ژانويه و فوريه ی سال 

وضع . کوتاه سخن اين که شھر در خفقان شديدی دست و پا می زد. ترورپليسی، سرما، گرسنگی و ھزار درد ديگر
ا ھزار بھانه در خانه ی ميرزا حسين می بعضا روزھا از خانه خارج نمی شد و بعضی شبھا ب. ورا خيلی مشلکتر بود

موھای زرد و نرمش را ھر روز چندين بار به . برای رد گم کردن، زود زود، لباسھايش را عوض می کرد. ماند
  . شکلھای مختلفی شانه می کرد و خودش را به قيافه ھای گوناگون در می آورد

  .د که مردم پالتوھا را کنار گذاشتندناگھان ھوا آنچنان گرم ش. با?خره ماه مارس از راه رسيد

او در باکو جريانات کارگری را از حرکات و رفتار ?دو و پيوتر می . اژدر ھر روز به چاپخانه رفت و آمد می کرد
?دو بمحض ديدن اژدر با شادی . آن روز خيلی شاد و سرحال بودند و شوخی و بگو بخند می کردند" مث�. فھميد
  :گفت

. بازداشت ھا شروع شده. رفقا در آنجا تظاھرات بزرگ سياسی راه انداخته اند. بی از باتوم رسيدهاژدر خبرھای خو

. مادر اين مورد اع�ميه ی فوق العاده ای چاپ کرده ايم. حضرات سرمايه داران دست و پاھايشان را گم کرده اند

ميم گرفته است که کارگران باکو را فی الفور کميته باکو تص. اينھا بايستی امروز به دست کارگران با کو برسد! ببين
  .از جريانات باتوم مطلع  کند

?دو دومين اع�ميه را بطرف او . اژدر اع�ميه ی تازه چاپ شده ای را از ?دو گرفت ولی فرصت خواندن نيافت
  .دراز کرد

مه امسال بايد به تظاھرات  اول. به چند زبان چاپ شده. است) روز جھانی کارگر(اين ھم، اع�ميه ی اول ماه مه 
   .عظيم سياسی مبدل شود

سپس يک ک�ه . ?دو پس از اين جمله، خورجين زيبايی را از گوشه ی اتاق برداشت و روی دوش اژدر انداخت
  .پوستی دھاتی از گوشه ای پيدا کرد و به سرش گذاشت و در را نشان داد

  !حرکت به سوی معادن نزد رفقای کارگر، با احتياط برو

در . اين ماموريت را با موفقيت به انجام رساندند. داشتند" قرار"باھم " کوکوشکا"اژدر و ورا، که آنروز در ايستگاه 
  .نيمه ی اول ماه مارس آنقدر سرشان شلوغ بود که حتی يک دقيقه ھم وقت اضافی نداشتند

  ...تظاھرات ھا، اعتصابات، سخنرانی ھا، خواست ھای جديد و

با ?دو تنھا بود اژدر خوب بياد داشت که باز روزی در چاپخانه . مارس به بعد، اوضاع يکباره تغيير کرد 15از 

  . و?ديميرزاخارويچ با احتياط به در نزديک شد. رفقای ديگر دنبال ماموريتی رفته بودند که يکدفعه در زده شد

  کيست؟

  .صدای ورا از آنطرف شنيده شد
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  .خواھرتم. باز کندر را ! برادر، منم

  .?دو در را باز کرد و پس از داخل شدن ورا، آن را بست

?دو بمحض مشاھده ی وضع  ورا، ھر دوی آنھا را به اتاق پھلويی برد . دست ھا و لبانش ميلرزيد. ورا مضطرب بود
  :و از ورا پرسيد

  !چه شده زودتر بگو. دستپاچه نشو. آرام باش دخترم

  :گيش را گرفت و آھسته گفتورا بزحمت جلوی ھيجانزد

پليس مناطق کارگری را . بازداشت ھا ھنوز ھم ادامه دارد. از ديشب، کارگران انق�بی را يکی يکی بازداشت می کنند
منازل دستگير شدگان را بازرسی کرده، سقف اتاقھا و زير گليم . نفر را دستگير کرده اند 25محاصره  کرده و تا حا? 

  .آنھا دنبال شما می گردند! و?ديميرزاخارويچ. زندھايشان را بھم می ري

  :دندانھايش را بھم فشرد و با خشم گفت. چشمان ?دو از شدت خشم و کينه برق زد

  .ما ھم خودمان را برای حمله آماده می کنيم. عيبی ندارد. پس دست به شبيخون زده اند؟

  :پس از لحظه ای تامل پرسيد

  نياتوف خبری داری؟از بوگدان کنونيانتس و پيوترچو

  :ورا بتندی جواب داد

  .اول در ھمان خانه ی خودشان باز جويی می کنندبازداشت شدگان را، . نه، آنھا را نتوانستند بگيرند

  .بوگدان و چونياتوف را می پرسند" ددوشکا"از ھمه ی آنھا، شما، 

  ."بگو، با خودت کاری نداريماگر آنھا را می شناسی و جايشان را بلدی : "پيش از ھر چيز می گويند

  :?دو باعجله پرسيد

  نتيجه؟ کسی گولشان را خورد يا نه؟

  :ورا با ھيجان گفت

  چطور ممکن است؟ چه کسی می گويد؟ چه کسی به اين خيانت تن می دھد؟

  .ابروھای زخارويچ در ھم رفت

که خود را مارکسيست علنی حساب کرده چنين خيانتی از سوی اکونوميست ھا، از آنھايی . ساده لوح و خوشبين نباشيد
  .و به ديکتاتوری خدمت می کنند، داشناکھا، پانترکيست ھا و پان اس�ميست ھا بعيد نيست

. چرخ ماشين را دو سه بار چرخاند. انگار ھيچ اتفاقی نيافتاده. به اتاق مجاور، کنار ماشين چاپ برگشت" ?دو مجددا

  :ت و خطاب به اژدر و ورا که دنبالش آمده بودند، گفتآن را روی ميز گذاش. اع�ميه چاپ شد

. شما باز مدتی به چاپخانه نياييد. احتياط و مخفی کاری بايد دو سه برابر زيادتر شود. خوشبينی با مرگ برابر است

  .چند روز قدم به اين طرفھا نگذاريد" اص�

س ھا ھرکس را که به چنگشان می افتاد، زندانی می پلي. نيمه ی دوم ماه مارس و اوايل آوريل به اين منوال سپری شد 
با ھمه ی اينھا، در خانه ھای امن، زود زود، . نه تنھا مناطق کارگری بلکه تمام شھر، تحت کنترل پليس بود. کردند
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اعضای کميته، اوضاع و شرايط را تجزيه و تحليل کرده و تصميم ھای تازه ای می . ار ميشدزجلسات کميته باکو برگ
  .تندگرف

مخصوصا ?دو بی نھايت . رفقا ھمه غرق فکر بودند. در يکی از اين روزھا، اژدر فورا به چاپخانه احضار شد
چونياتوف بمحض ورود اژدر، . مثل شيری که در قفس گرفتار شده باشد، در اتاق نمی گنجيد. عصبی و ناراحت بود

  :بعد آھسته گفت. در را قفل کرد

رفيق لنين تعطيل چاپخانه و مھاجرت . دريافت کرديم )ھمرزم و زوجه ی لنين(نستانتينوونا امروز نامه ای از نادژنا ک
  .به يکی از شھرھا مرکزی روسيه را پيشنھاد می کند

تصميم گرفته ايم برای اين کار . با کمک رفقا ھمه چيز را آماده کرده ايم. ما ھمه حاضريم. می بينی
  .و?ديميرزاخارويچ را بفرستيم

  .ودن قوطی ھای خالی حروف و چند صندوق کنج ديوار، نظر اژدر را جلب کردخالی ب

  :?دو سر يکی از جعبه ھا را باز کرد و گفت

  . کمک کنيد ماشين چاپ را باز کنيم

 ?دو می گفت تمام حروف را در چھار بسته جا داديم و. ماشين را باز کرده و شروع به چيدن آن در صندوق کردند

  .او در حاجی قبول کار می کند. آنھا را به خانه ی با کرادزه معاون ماشينچی فرستاديم. وط شدر بسته چھار پھ

وقتی خبرتان کردم آنھا را راھی . پنج جعبه را ھم به آدرس ديگری می فرستيم. بسته ھا را در آنجا مخفی خواھد کرد
  .ھشترخان می کنيد

  :بعد در حالی که با خودش زمزمه می کرد گفت

  .از دست مامورھای مخفی در شھر جای سوزن انداختن نيست. ديگر بی اندازه خطرناک شده استبا کو 

در اتاق برد و بعنوان جنس ارسالی به آسيای ميانه، " کوریمر -قفقاز"درست ھمانروز اژدر جعبه ھا را به بند 
  .نگھبانی آنجا گذاشت

مھارت تغيير داده بود از يکی از ايستگاھھای نزديک باکو به فردای آنروز، اژدر و ورا، ?دو را که قيافه اش را با 
  .طرف روسيه بدرقه کردند

  

  21فصل 

از آنجا که . گرد می آمدند" پاراپت"، از صبح خيلی زود، کارگران بتدريج در باغ 1902روز جشن اول ماه مه سال 

باغ پاراپت در محل تقاطع ھشت خيابان بزرگ شھر واقع شده بود، گرد آمدن در اينجا، برای ھمه کارگران ممکن 
  .بود

واص� . با?خانی، سوراخانی، بائيل و حتی پشت کوھھای رازين اردو زده بودندآن روز نيروھای پليس و ژاندارم در 
آنھا انتظار چنين جسارتی را از . تصورش را ھم نمی کردند که اجتماع روز اول مه درست در مرکز شھر برپا شود

  .کارگران نداشتند

پليس و ژاندارم با لباسھای مبدل در . افزايش تعداد کارگران در پاراپت، با?خره نظر پليس را به خود جلب کرد
  .اطراف باغ ديده می شدند
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در پاراپت از زيادی جمعيت جای سوزن . اژدر ھنوز به باغ نرسيده، اين افراد را شناخت و بی واھمه پيشرفت
ه در ھر طرف، عده ای دور ھم جمع شد. و اغلب سر پا ايستاده بودند .تمام نيمکت ھا پر شده بودند. انداختن نبود

  .بودند

را  اژدر وقتی وارد پاراپت شد، نتوانست اکثر رفقايش. کارگران مشاھده می شدحالت مبارزه جويانه ای در قيافه ی 
امروز ھمه سعی کرده  بودند لباس تميز و تازه ای . که در ساير مواقع لباسھای ژنده و کثيفی می پوشيدند بشناسد

. کرباس رنگرزی شده و پيراھن ساتن. دارد که کھنه و نو داشته باشدکارگر چه چيزی . وقتی می گوييم نو. بپوشند

اژدر فی الحال متوجه شد که ھمه ی . باز ع�مت خوشی است. ولی به ھرحال لباس نو، ھر چه می خواھد باشد
  . کارگران، روز اول ماه مه را بمثابه عيد بزرگی استقبال کرده اند

مد ياروف را ديد که با سبيل ھای با? و تابيده و ک�ه کجکی، با يکی صحبت مح. اژدر با دقت به اطراف نگاه می کرد
وقتی اندکی . حب او را درست ببيندھيکل رشيد و مردانه ای محمد ياروف مانع از اين می شد که اژدر مصا.می کرد

وبار در محافل اژدر، فيولتوف را دورا دور می شناخت، يکی د. او وانيافيولتوف بود. جلوتر آمد او را شناخت
  .در يک طرف نيز شلگونوف، ميربشير قاسموف و رفقای ديگر ايستاده بودند. کارگری ديده بود

ھمه او را می شناختند و احوالپرسی . او نتوانست به س�م و عليک عادی اکتفا کند. ورود اژدر نظر ھمه را جلب کرد
وبيت و شھرت خود تبسمی کرد؛ و اين نتيجه ی فداکاری از محب. و اين ھا  دل او را از شادی می انباشت. می کردند

  .او در راه خلق بود؛ و خلق ھم دوست و دشمن را خوب می شناسد

به ". حتما باز بيمار است: "با خود انديشيد. چشمان اژدر قبل از ھر کسی دنبال غ�م می گشت، اما از او خبری نبود
  .اره می کرد نزديک شدمحمدياروف که از مدتی قبل لبخند زنان به او اش

اژدر پس از س�م وعليک با آنھا برای آنکه حرفھايشان را نشنود، اندکی . محمدياروف چيزی به وانيافيولتوف می گفت
  :محمدياروف با بازوان نيرومندش او را در آغوش کشيد و خطاب به فيولتوف گفتولی . دورتر ايستاد

  .انق�بی آتشين است. فعال و فداکار ماستاز رفقای بسيار . وانيا با اژدر آشنا شو

  :فيولتوف دوباره با اژدر دست داد و پس ازتبسم آرام و مھرآميزی گفت

  . ما جوانانی، مثل اژدر را خيلی ?زم داريم

  .محمدياروف دست روی شانه ی اژدر گذاشت و خنديد

ماھا برادرانی ھستيم که از آتش نمی . تشتو داستان آن دو برادر را شنيده ای؟ يکی از آب می ترسيد و ديگری از آ
  .ترسيم

  .خنديد

  :فيولتوف خطاب به محمدياروف گفت

  .د، از اول ماه مه دوسال پيش حرف می زدیب?. ھا

  :محمدياروف پس از اندکی سکوت، جواب داد

ولين بار در سال امروز وقتی برای تظاھرات اول ماه مه در اينجا جمع می شديم، اجتماعی به يادم آمد که ما برای ا
  . تشکيل داديم 1900

غذا و  برای جلب نکردن نظر پليس، مقداری. ما در دامنه ی کوه رازين جمع شده بوديم. تو آنوقت در باکو نبودی
ما در باره وضع طبقه کارگر، ستمگريھای سرمايه داران، . مشروب نيز داشتيم، ولی کسی در فکر خوردن نبود
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من با . جمعا سی نفر بوديم. افسوس که عده مان کم بود. و کارھای آينده مان حرف زديم ماموران و پليس ھای تزاری
تنھا .عده ی شرکت کنندگان در جشن اول ماه مه پارسال، زيادتر بود. ?دوکتسخوولی برای اولين با در آنجا آشنا شدم

پليس و ژاندارم به . کت کردندبيش از سيصد کارگر در تظاھرات شر. در با?خانی صدوسی کارگر جمع شده بودند
  .وحشت افتاده بود

. در پاراپت، جای سوزن انداختن نمود. برگشت و به جمعيت نگاه کرد اژدر . به اطراف اشاره کرد. امسال نيز، ببينيد

  :اژدر با مشاھده ی اين وضع، آھسته به محمدياروف گفت

  .نبايد دير کرد. وقتش است

  .ا ساعت چند است؟ ديرت می شودواني: محمدياروف به فيولتوف گفت

  .فيولتوف به ساعتش نگاه کرد

  .پنج دقيقه به دوازده

  :باعجله گفت  محمدياروف

بمحض آنکه فشفشه را آتش کردی ما از طريق نيک�يوسکی . فشفشه را آتش کن 12پس تو برو، درست سر ساعت 

  .بطرف دومای دولتی حرکت خواھيم کرد

  .راه افتادند" اولگينسکی"محمدياروف و اژدر جمعيت را شکافته بسوی خيابان . شدفيولتوف ميان جمعيت ناپديد 

وقتی محمد ياروف و . قاسموف، کونيانتس و ديگران ايستاده بودنداينجا پيشاپيش ھمه، چونياتوف، شلگونوف، ميربشير
  :ن ساتنش برق می زد، گفتاژدر به آنھا نزديک شدند، قاسموف که ک�ه بزرگش را کجکی به سر گذاشته بود و پيراھ

  .وقتش است. پرچم کو محمد؟ زودتر بياور. زود بياييد اينجا

  :چونياتوف آھسته در گوش اژدر نجوا کرد. محمدياروف به طرفی رفت

وقتی فشفشه، . ، فيولتوف ع�مت خواھد داد12سر ساعت . بنا به تصميم کميته ی باکو پرچم را تو حمل خواھی کرد

  .ماھم دنبال تو خواھيم آمد. را برداشته پيشاپيش ھمه حرکت خواھی کردبه ھوا رفت پرچم 

پارچه ی کھنه ای به سر . محمدياروف چوب بلندی آورد. لبخندی زد. اژدر تپش ھيجانزده ی قلبش را احساس کرد
  .نخی را که به چوب بسته بودند نشان داد. چوب بسته بودند

  .مواظب باش نخ گره نيفتد. اده استوقتی اين نخ را کشيدی پرچم آم! ببين اژدر

  .درست در اين لحظه ھياھويی از اطراف بلند شد

  .فشفشه سرخ به ھوا رفت. فشفشه را آتش زد

پارچه ی کھنه باز شد و به زمين . نخ را کشيد. فشفشه ی سرخی را ديدکه بسرعت با? رفت. اژدر به آسمان نگاه کرد
  .ز در آمدافتاد و زير آن پرچم سرخ رنگی به اھتزا

محمد ياروف به عقب برگشت  و خطاب به توده ی عظيم کارگران، که با احترام و محبت به پرچم سرخ نگاه می 
  :کردند، فرياد زد

  !.نابود باد ديکتاتوری. مرگ برسرمايه داری. زنده باد اول مه!. برادران

  .از ھر طرف، شعارھای انق�بی شنيده می شد .کارگران باغ را به لرزه در آورد" نابود باد"، ."زنده باد"فريادھای 
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يک نفر شروع به خواندن يک آھنگ انق�بی . توده که به ھيجان آمده بود دنبال پرچم سرخ راه افتاد. اژدر جلو رفت
سرودی که آنھا را به مبارزه ی رھايی بخش فرا می خواند با ھيجان می خواندند؛ . بقيه آھنگ را تکرار کردند. کرد

  .ا تکرار می کردندھمه آنر

و  "اولگينسکی"تمام خيابانھا ی . اژدر پرچم را تا آنجا که می توانست به ھوا بلند کرد و پيشاپيش ھمه راه می رفت
بعضی جسارت کرده به کارگران می پيوستند و عده ای نيز دست و پايشان را گم . پر از جمعيت بود" نيک�يوسکی"

  .بچه ھای ثروتمندان از ترس دنبال سوراخ موشی برای قايم شدن می گشتندکارخانه داران، زن و . کرده بودند

پليس ھا و قزاقان سوار از نزديک شدن به تظاھرکنندگان می ترسيدند و ناچار با قنداق تفنگ و ش�ق مردمی را که به 
  .تماشا ايستاده بودند متفرق می کردند

پيروز باد " "مرگ بر تزار"شعارھای . ولتی پيس رفتندکارگران تحت محاصره ی پليس و قزاق تا مقابل بنای د
. قزاقھا بمحض ديدن آن به کارگران حمله بردند. سرودھای انق�بی شروع شد. از ھر طرف شنيده می شد" سوسياليزم

  .دويده در آنجا جمع می شدند" باغ فرمانداری"کارگران بطرف . دسته ھا از ھم پاشيد

پليس که کاری از دستش ساخته نبود ناگزير در يک . ابان پر از تظاھرکنندگان شددر مدتی کمتر از يک دقيقه، خي
  .طرف ايستاد

بوگدان . ورا نيز پيشاپيش يک دسته ھمانجا بود. اژدر اين بار نيز پيشاپيش ھمه و کنار چونياتوف ايستاده بود
  :کنونيانتس باعجله به چونياتوف نزديک شد و در گوشی به او گفت

  پس غ�م کو؟. پس از تو، من، غ�م، اژدر. بايد طبق نقشه عمل کنيم. ش ميتينگ را شروع کنپتيا زود با

  :پيوتر جواب داد

  .خيلی تب داشت نتوانست بيايد. غ�م بدجوری مريض است

  :سپس به اژدر گفت. کنونيانتس با تاسف سرش را تکان داد

  .خودت را آماده کن، پس از من نوبت توست

  ...ولی. آماده امآماده بودنش که 

  :کنونيانتس با تعجب پرسيد

  ميخواھی چی بگويی اژدر؟

  .اين اولين دفعه است. آخر من تا حا? نطق نکرده ام

  .از برادران ھم طبقاتی ات که خجالت نخواھی کشيد. ياد ميگيری

آگاه بود " گذاشت کام�او از شرايط زندگی کارگران و از راھی که حزبش پيش پايشان می . دل اژدر بتندی می تپيد
  .ولی نطق کردن در برابر ھزارن نفر

  .کنونيانتس سقلمه ای به او زد. اژدر فرصت فکر کردن نيافت

  !برويم. پيوتر رفت با?ی ديوار

پيوتر چونياتوف روی ديوار باغ فرمانداری با نگاھھای جدی جمعيت را . صفوف کارگران را شکافته و پيش رفتند
  .بلند شد" چونياتوف"، " چونياتوف"صداھای ر طرف، از ھ. نگاه می کرد
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  :چونياتوف باصدای خشن و بلندی فرياد زد

ما امروز بايد . بايد حقوق خود را طلب کنيم. امروز روز اتحاد ماست! پرولتاريای قھرمان شھر باکو! رفقای کارگر
  . دردھايی را که سالھا در دلمان انباشته شده به ھمديگر بگوييم

. نور خورشيد چشمان چونياتوف را می آزرد. سر وصدا قطع شد. پيوتر مثل آھنربايی ھمه را جذب کردحرفھای 

اژدر برای ياد : لبخندی زد و سپس به حرفھايش ادامه داد  دستش را مقابل چشمانش گرفت، نگاھی به کارگران کرد ه
دانه، جم�ت صحيح و بی نھايت ساده با حرارت و صدای مر. گرفتن سخنرانی به نحوه ی شروع کردن او دقت کرد

  .فراموش کرده بود که خودش ھم بايد سخنرانی کند. ولی پر معنی او گوش می داد

زی بومی و اچونياتوف پس از آنکه درباره ی حقوق طبقه ی کارگر، استثمار، کشتارھای ملی و ديگر مظالم بورژو
  :مه دادديکتاتوری تزار سخن گفت و حرفھايش را با اين جم�ت خات

يوغ استثمار را از گردنتان باز کنيد، دست در دست ھم . ما بايد حقوق خود را باقيام و مبارزه مسلحانه از اينھا بگيريم
مرگ بر ديکتاتوری تزار، پيروز . دھيد تا به نيروی عظيم و متشکلی بدل شويد و اختيار خودتان را خود بدست گيريد

  .باد آزادی و سوسيال دموکراتيسم

سواره نظام پليس و قزاق . بعضی ھا در رفتند. حرکتی در ميان مردم پديد آمد. يادھای تحسين خيابان را پر کردفر
  . حرفھای چونياتوف کارگران را بيش از پيش به ھيجان آورده بود. ولی کسی به آنھا اعتنايی نمی کرد. زيادتر شدند

  .با?خره صدای خشن چونياتوف شنيده شد. بوگلدان کنونيانتس نيز با ھمان حرارت و ھيجان حرف زد

  .اکنون اژدر که  به جرم شرکت در اعتصاب از کارخانه ی شيبايف اخراج شده حرف خواھد زد

برای يک لحظه خودش را گم کرد ولی . وقتی اژدر از ديوار باغ با? رفت، نخست سرخی خفيفی به گونه ھايش دويد
  :اژدر ابتدا آرام ولی بعد با صدای خشم آلودی گفت. بعد حرفھا و کلمات خودبخود سرريز کرد

خواه روس، خواه آذربايجانی، گرجی، ارمنی، يھودی و . آزادی طبقه ی کارگر در دست خود اوست! برادران کارگر
بايد بی توجه به مليت متحد شويم و پرچم مبارزه را . يا ھر ملت ديگر، کارگر کارگر است و سرمايه دار، سرمايه دار

  .رازيمبراف

حمله ی قزاقان سوار، . ھرقدر سعی کرد نتوانست حرفش را ادامه دھد. اژدر حس کرد شیء سنگينی بر سرش خورد
به زمين افتادن مصدومين، برخورد قنداق تفنگ و ش�ق به سر و روی کارگران با سرعتی آنی از مقابل چشمانش 

اژدر ھرقدر . کسی او را از زمين بلند کرد. ين افتادتلوتلو خورد و از ديوار پاي. بعد چشمانش سياھی رفت. گذشت
او را به کجا می بردند؟ خواست سرپا بايستد ولی . حس کرد دو دستش را چسبيده اند. کوشيد، پلک ھايش تکان نخورد

  .از ھوش رفت" کام�. نتوانست

اژدر  با صدايی آھسته و  .دو چشم مھربان او را نگاه کرد. مدتی بعد که چشم باز کرد خود را زير درختی يافت
  :ضعيف پرسيد

  ورا من کجا ھستم؟

  زخمت که زياد درد نمی کند؟. حالت چطور است.  به سختی تو را تا اينجا توی باغ آورديم! اژدر

  زخمم؟

. دستش را به آن زد. چيزی به سرش بسته بودند. اژدر دستش را بطرف سرش، به جايی که خيلی درد ميکرد، برد

  .خون. خيسی خورددستش به چيز 

  مرا با چه زدند؟
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  :ورا در حالی که اشک چشمانش را پنھانی پاک  می کرد گفت

  .قزاقان سوار قبل از ھمه به تو حمله کردند، گلوله به سر و سينه ات خورده

چيز . کمک کن بلند شوم ورا. اژدر ناراحتی ورا که ديد، تظاھر کرد که سالم است و دستش را بسوی او دراز کرد
  .خراش کوچکی برداشتهحتما پيشانيم . مھمی نيست

  :به درختی تکيه داد و گفت. بی اعتنا به درد کشنده ی سر و سينه اش بلند شد

  چطور مرا تا اينجا آوردی؟

  .او باعجله دنبال درشکه رفت. يانتس ھم بودکنون. تنھا نبودم

جلسه ی فوق العاده ی کميته باکو در خانه غ�م . خيلی ھا بازداشت شدند. يورش وحشيانه ای به کارگران کردند
دراز بکش . مادرم معالجه ات می کند. اگر تورا به خانه مان برسانم. من بايد رفقا را خبر کنم. تشکيل خواھد شد

  .عزيزم

  .اعتراض کرداژدر 

  .بايد به رفقای دستگير شده کمک کرد. نه، من ھم بايد در جلسه ی کميته ی باکو شرکت کنم

به زمين افتاد و از . با دست سرش را چسبيد و مانند درختی که از ريشه قطع شده باشد. نتوانست حرفش را تمام کند
  . ھوش رفت

پس رفيق بوگدان کو؟ زود : "ان اطراف را پاييد و با خود انديشيدبا ھيج. ورا با دستھای لرزانش سر اژدر را بلند کرد
  "آيا تا آمدن او قزاقان متوجه آنھا خواھند شد يا نه؟! خواھد آمد

کنونيانتس از  بوگدان. با?خره پس از مدتی که ھر دقيقه اش به نظر سالی می آمد، درشکه ای به در باغ نزديک شد
  :ده وضع اژدر، گفتدرشکه ای پايين پريد و بمحض مشاھ

  . بايد زودتر به دکتر برسانيم. حالش خوب نيست! عجله کن دختر

کنونيانتس به اطراف . ورا در کنارش نشست و با دست اورا چسبيد. اژدر را بسختی بلند کرده و در درشکه گذاشتند
  .ن درختان باغ ناپديد شدنگاه کرد و چون کسی را در اطراف نديد به آن ھا اشاره کرد که حرکت کنند و خودش ميا

اينجور مواقع کی از خانه اش خارج می شود؟  حا? پليس . کسی در کوچه و خيابانھا نبود. درشکه از خيابانھا گذشت 
  .مشغول شکار انسان است، خارج شدن از خانه کار عاق�نه ای نيست
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