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او به خاطرات دور و درازدوران کودکی و . رف دخمه ھای کارگری می رفتطاژدر بار ديگر به 
افکار جوانی را که تا ھمين چند روز قبل ذھنش را به خود مشغول می کرد، از ياد برده بود؛ گويی در 

در اين لحظه، خودش  اژدر. عرض اين دو سه روز آگاھی و   تجربه اش  چندين برابر زياد شده است
. را سرباز سر تا پا مسلحی می دانست که برای رفقای کارگر و ھمرزمانش اسلحه و پيغام می برد

.اسلحه و پيامھا ھمان اعBميه ھای بودند که در جيب داشت  

احتياط و ابتکار شرط . تھای مناسب، اعBميه ھا را پخش ميکردصدر طول راه، با استفاده از فر 
او بايد  ياد ميگرفت که چگونه مانند شبحی نامرئی ھمه جا را زير پا بگذارد و . کارھاستاساسی اين 

.اميد و حرارت بدمددلھای خلق   کاری کند که اين اعBميه ھا دست به دست بگردد و در  

نوبل . در حوالی باغ نوبل، يک سه راھی ھست که تير بزرگی  را در اينجا به خاک فرو کرده اند
اطراف اين تير محل تجمع . راغھای گاز سوز در چھار چوبه گوشه باغش کار بگذاردميخواھد چ

.آنھا در اينجا برای رفتن به نقاط مختلف منتظر وسايل نقليه می شوند. کارگران است  

با احتياط . اژدر در حالی که تظاھر ميکرد که منتظر وسيله نقليه ای است به يکی از تيرھا تکيه داد
درشکه ای باصدای گوشخراشی  از جاده . کسی اطراف نبود. ز جيبش در آوردقوطی چسب را ا

وارد کوچه ای  اژدر پس از دور شدن درشکه با آن چسباند و بی درنگ به آنطرف جاده رفته. گذشت
. دومين اعBميه  را در يک کارگاه فلز کاری که بيش از بيست کارگر در آن کار ميکردند، چسباند. شد

از فرط شادی . دو نفر را ديد که آن را ميخوانند. ور شدن Vقيدانه به پشت سرش نگاه کردپس ازاندکی د
.دلش بتندی تپيد  

پس از آنکه به اين ترتيب در عرض دوساعت تمام آغ شھر و قاراشھر را زير پا گذاشت و پنج شش 
ه دخمه ھای برای رد گم کردن، از کوچه ھای مختلفی گذشت و باVخره ب. اعBميه ديگر چسباند

. کارگری شيبايف رسيد  

او حدس ميزد که در اين منطقه بھتر و بيشتر . اژدر اينجا را بھتر از ھرناحيه ی ديگری ميشناخت
. خواھد توانست کار کند  

يکايک دخمه ھا را زير پا گذاشت و باVخره به . اژدر کسی را که منتظرش بود نيافت. ولی نشد
چون کسی را نديد فقط يک اعBميه . دش آنجا زندگی می کرد وارد شدخوابگاھی که تا سه روز قبل خو

.به درش چسباند و بطرف معدن راه افتاد  

. در حياط معدن ازدحام عجيبی بود. وقتی به معدن رسيد، علت اصلی خالی بودن دخمه ھار فھميد

.می کردندکارگران دسته دسته ايستاده و در باره مطلبی حرف می زدند، و از کسی نارضايتی   

اژدر بی آنکه کسی متھوجه شود قاتی جمعيت شد؛ و پس از جستجوی زيادی به جايی که قريب سی نفر 
چون در شيفت . بود اورا نمی شناختند ديده" ھيچيک از کارگرانی که قبB. کارگر ايستاده بودند رسيد

آنھا ھيچ اشتياقی به . ودنددوم کار ميکردند؛ ولی کارگرانی که اينجا بودند ھمه، ھمکاران سابق وی ب
فرقی نمی کند کارگر چه بيکار و چه مشغول بايد در . ندانستن علت آمدن او به اينجا نشان نمی دادند

.وقت Vزم به داد کارگر برسد  



کارخانه تعطيل . کسی تمايلی به کار کردن نداشت. وقت کار کارگران سيفت دوم بود. منتظر کسی بودند
استادکارھا، مدير و صاحبکار ھمه سعی می کردند کارگران را رام کرده، به  کارگزاران،. شده بود

.سرکارشان بازگردانند  

اژدر بی آنکه جريان را از کسی بپرسد با دقت به سخنان کارگران گوش داد و باVخره ھمه چيز را 
ھا حقوقی بعضی از کارگران شيفت اول از کثرت جريمه نه تن. امروز روز پرداخت حقوق بود. فھميد

.نگرفته بودند بلکه صندوق کارخانه مقداری نيز از آنھا طلبکاری می کرد  

.صندوقدار و خدمتکار اداری کارخانه کتک مفصلی از دست محمد علی خورده بودند  

محمد علی را به اداره پليس برده و سه چھار کارگر را به جرم حمايت از او از کار اخراج کرده بودند 
کارگران شيفت . رگران شيفت اول کار را نيمه تمام گذاشته و به حياط ريخته بودندکاو بھمين جھت، 

Bدست به کار نمی زدند" دوم نيز اص  .  

کارگر پيری سخنان کارمدن اداری کارخانه را که کارگران را به ادامه ی کار دعوت ميکرد، بريد و 
:باصدای بلند فرياد زد  

رفيقايمان را بکار . به خرج دھد ھمان قدر به ضررش است به ارباب بگو که او ھر قدر شدت عمل
.محمد علی را آزاد کند تا به سر کار  برگرديم؛ وگرنه بيھوده گلويتان را پاره نکنيد. برگرداند  

شيبايف واقع شده و به " مرحمت"چغچغه مشھور که در سايه ی خوش خدمتی ھای زيادش، مشمول 
کنار خدمتکار ايستاده وزود زود، ساعتش را از جيبش در می سر کارگری رسيده بود، باژست عجيبی 

کسی نمی دانست او اين ساعت را . آورد و نگاه ميکرد، بطوری که گويی از تBف وقت ناراحت است
.؛ شايد اداره پليس يا ژاندارم و يا خود کارخانه داران  آن را به او بخشيده بودنداز کجا بدست آورده  

Bمت سکوت باV برد ولی چون بی اعتنايی کارگران را ديد در حالی که سعی دستش را به ح" جغجغه"
:ميکرد صدايش را زمخت تر کند؛ جيغ کشيد  

.سه ربع از وقت گذشته؛ اگر به سر کارتان نرويد ھر چه ديديد از چشم خودتان ديديد  

:کارگر پيری که درصف اول ايستاده بود از اين حرف به خشم آمد و فرياد زد  

حقوقمان را ھم تا دينار آخرش . يت بگو، محمد علی را آزاد کند" آقا " بروبه  ! گم شو خودفروشبرو 
.پرداخت بکند  

انه قطع کند؛ ولی عليرغم سعيش باز صدايش جغجغه با اين که سعی کرد ۆرف او را باصدای مرد
:نازک شد و بالحن زنانه ای گفت  

.يدحرفش را ھم نزن. او به سيبری تبعيد خواھد شد  

:کسی از ميان جمعيت بطرف جغجغه رفت و درست رو در روی او ايستاد و باخشم گفت  

برويد که شکر کنيد که محمد علی، آن صندوقدار دزد را که شش عباسی از ھر منات کش ميرود، 
.نکشته است  

.صداھايی از اطراف شنيده شد  

.کارگران اخراجی بايد به سر کار باز گردانده شوند  



.ا آزاد کنيد وگرنه کار نخواھيم کردمحمد علی ر  

او که وضع را خطرناک می ديد، بسرعت از ميان آنھا در . جغجغه را از ھر طرف محاصره کردند
.رفت  

.کارگران بطرف اتاق مدير حرکت کردند  

. و يک دسته اعBميه از جيبش در آورد و باVی سر جمعيت پخش کرد اژدر از موقعيت استفاده کرد

حتی . که مانند قايقھای کوچک طوفانزده در ھوا پراکنده بودند بر سر جمعيت فرو ريختنداعBميه ھا 
  . يکی نيز به زمين نيفتاد

کارگران بی آنکه توجھی به پخش کننده اعBميه ھا داشته باشند آنھا را در ھوا قاپيدند و شروع به 
.خواندن کردند  

:کارگران پير اعBميه ای را سر دست گرفت و باصدای بلند فرياد زد  

!.مرگ بر سرمايه داری!. دردھای ما زحمتکشان. ببينيد توی اين کاغذھا چه نوشته شده! برادران  

ميخواست ازجلو کارخانه گذشته خود را به . اژدر ازمحوطه خارج شد. کارگران دور پيرمرد حلقه زدند
پس از . بسته بود و بطرف کارخانه می دويد ديدکه يکدفعه مھندسی را که در را جاده شوسه برساند 

باقدمھای استوار به در نزديک . پرنده پر نمی زد. ناپديد شدن مھندس، اژدر نگاھی به اطراف انداخت
.شد و اعBميه ای بر روی آن چسباند و سپس از آنجا دور شد  

مرد داشت      . ر نبش خانه ای سينه به سينه مردی خورداژدر ھنوز به جاده شوسه نرسيده بود که د
ھر دو برای باز کردن راه خود را به کناری کشيدند و درست در ھمين موقع، اژدر مردی . می دويد ديد

:را که در برابرش ايستاده بود شناخت و با حيرت گفت  

!.محمد علی  

:محمد علی اول اژدر را نشناخت و باصدای خفه ای گفت  

.ھمه دارند دنبالم می گردند! نزن، برادرداد   

.اطراف را پاييد و وقتی به قيافه مخاطبش خيره شد، تبسم رنگ پريده ای بر لبانش نشست  

 اژدر تويی؟

کی آزادت کردند؟!منم، محمد علی  

محمد علی دست اژدر را توی دستانش نگاه . اژدر به او نزديک شد دست ھمديگر را صميمانه فشردند
.داشت  

. اينجا خوب نيست! اينطرف بيا  

.پس از طی مسافتی در مقابل خانه ی مخروبه ای ايستادند. به نبش کوچه پيچيدند  

:اژدر سوالش را تکرار کرد  

.با دست کارخانه را نشان داد. محمد علی، کی آزادت کردند؟ آنجا  



.آنھا آزادی تورا می خواھند. کارگران در حمايت از تو اعتصاب کرده اند   

.علی با ترديد به طرف کارخانه نگاه کرد محمد  

مامور پليس . پدر بيامرز، اعتصاب چيست؛ اگر کارخانه را منفجر ھم می کردند پليس آزادم نمی کرد
.از مردن يا زنده بودنش خبری ندارم. سرتا پا غرق خون بود. را زدم و فرار کردم  

اژدر دستمالش را در آورد و به . دخون در گوشش لخته شده بو. دست و صورت محمد علی زخمی بود
.او داد  

.خونی شده. بگير گوشت را پاک کن  

کاغذی از جيبش در آورد و به . محمد علی دستمال را گرفت ولی پاک کردن گوشش را فراموش کرد
.اژدر داد  

يه اعBم. ھنوز خشک نشده بود. تازه چسبانده بودند. اژدر اين ورقه را بخوان، از دفتر کارخانه کندمش
نگاھی به اعBميه . ھر کس بوده دستش مريزاد، درست به نوک دماغ شيبايف چسبانده بود.انقBبی است

.و اژدر کرد و قاه قاه خنديد  

اعBميه چاپ ميکنند  . آدمھای ھستند که مخفيانه کار می کنند. بازوی اژدر را چسبيد!. بينی برادر، می
ريز روی آب ھستيم ديگر نمی دانيم زير آب چه نھنگ ھای ما ماھی ھای . و ما، يعنی تو و من بيخبريم

.عظيمی ھستند  

:اژدر بدقت به حرفھای محمد علی گوش داد و در دل، به خودش می باليد با خود انديشيد  

يکی از آن نھنگ ھا خود تو . ببين اژدر از اولين روز فعاليتت، ببين مردم چقدر به تو احترام قائلند"
."ھستی  

.مد علی حرفش را تمام کرد، اژدر با لحنی جدی شروع به نصيحت کردن او نمودبمحض آنکه مح  

از کتک زدن صندوقدار و پليس چه نتيجه . محمد علی، خودت خوب می دانی که يک دست صدا ندارد
 ای عايد می شود؟

:محمد علی حرف او را قطع کرد  

که بايد چھار : گفت .بدھکار بود يک منات و يک عباسی. اگر می گذاشتند، آن صندوقدار را می کشتم
.خون به سرم دويد. عباسی ھم بدھم  

.اژدر بازوی او را گرفت  

الساعه خودت گفتی که ما فقط ماھيھای زير آب ھستيم و از ته . محمد علی گوش کن ببين، چه ميگويم
اگر ھمه از  معنی اين کارھای تو چيست؟ آيا بيجا خودت را به خطر نينداخته ای؟. اقيانوس خبر نداريم

و در اين ميان ھمه اين کارھا به ضرر طبقه . اين کارھا بکنند، زندانھا از ھمفکران ما پر می شود
تو نيز بجای کمک، به طبقه ی کارگر . کارگرتمام می شود؛ چون آنوقت ديگر نمی توانيم کمکش کنيم

  .لطمه می زنی

ل پليس فرار کرده و سگھای شاه دربدر محمد علی بکلی فراموش کرده بود که ھمين الساعه از چنگا
:ش ھستند؛ يک دفعه فرياد زددنبال  



. چه می گويی اژدر؟ من به طبقه ی کارگر لطمه می زنم؟  

:ابروھايش را در ھم کشيد و باخشم گفت  

من صندوقدار يا مأمور پليس . محمدعلی، تو فکر نکن که می شود با ھمه به زور دگنگ حرف زد
با تو وقتی با من يعنی .چند روزی است که بيکار و گرسنه ام. يک  کارگرم نيستم، من ھم مثل تو

. بيا فکر کنيم. ه عقل و منطقت بايد تکيه کنی  برادرت حرف می زنی نه به زور بازويت، بلکه به قو

نيم تو و من با مبارزان ديگر، برای رھايی از اينھمه ظلم وستم، چه بايد بکنيم؟ببي  

:ز بلند حرف زدنش پشيمان شده بود با صدای مBيمی گفتمحمد علی که انگار ا  

نمی دانی چه ھا بسرم آمده؟ ! می بينی که سرورويم خونی است. اژدر، مرا ببخش،من باز عصبانی شدم
.که من به مبارزه ی کارگران لطمه می زنمآنوقت، می گويی   

:اژدر با ھمان لجاجت حرفش را ادامه داد  

. اين اعBميه را از ديوار نمی کندیتو به کارگران لطمه می زنی، و گرنه  بلی، من باز تکرار می کنم

. با خودم گفتم، بگذار ديگران ھم بخوانند. من ھم اين اعBميه را ديدم و خواندم، از بر کردم و رد شدم

.اما تو کندی و توی جيب گذاشتی که ھيچکس نخواند  

محمدعلی ھيجانزده به اطراف نگاه کرد . شنيده شد در اين ھنگام، از دور، از طرف کارخانه، ھياھويی
.که تند تند حرف می زد، به اژدر جواب دادو در حالی   

. من اين اعBميه  را برای لطمه زدن به کارگران نکندم بلکه بخاطر کار خيری کندم. نه اشتباه می کنی

.اين را به ده، پيش محمد جعفر می برم  

اعBميه را ھم . من ھم الساعه به آنجا ميروم. ويونلو زندگی می کنددر قاراق. محمد جعفر برادرم است
.محمد جعفر مشتری اينجور چيزھاست. ميبرم  

خون  محمدعلی دستمال را که از. ميروم ده. من ديگر نمی توانم اين دوروبرھا برگردم! خداحافظ اژدر
.قابل ناپديد شدگوشش رنگين شده بود به اژدر باز گرداند و در ميان خانه ھای کوچک م  

روی  باد گرمی گرد و خاک . خورشيد مثل کوره ی آتش ھمه جا را کباب می کرد. حوالی ظھر بود
.نفس کشيدن به دشواری ممکن بود. ديوارھای خراب و شکسته را به اطراف می پراکند  

می . فتادسپس بطرف ايستگاه راه آھن راه ا. پس از رفتن محمد علی، اژدر اندکی کنار ديوار ايستاد
  .با قطار به صابونچی رفته از آنجا پياده راھی باV خانی شود بايستی

 


