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 گفتارپیش

غرافیای ایران به زهره وحشیی  درجرش گی ویرانهانطغیا دلیله ب که استای رودخانه،زهره   

 .آوردمیرمغان اهب هاروستاییرای ب ،هم راباو نیستی  هستیای که ودخانهر ،ستاهمعروف شد

کشیتزارهای   ۀمی ه ،بیارش هیای میر   طغییان  و دماننی بیی  بیا وحشییگری    هیا  سیال از رخی درب

فقیر و   بیه  راهاکشیاورز  و دکیر میدفون میی  خیود  والی آبرفتی ارها گلزیرخرو در هاراکشاورز

و  هیا ز سیوی دیگیرهمین طغییان   ا .آوردرمغان میاهنیستی را برای آنها ب و اندکش میگرسنگی 

ای کیه مردمیان ایین دییار     گونهه ب ،کنندامکان زندگی میلگه را سرشار از ج ،گررسوبات ویران

دون بی  ،کننید میمحصول برداشت  هازمیناز این  دوبار ،ههرسال کهاست زاران سال ه ،باستانی

 کزر ب ی  وقال بیا  وگندم و جیو  شتک ،اییزرپد .ندباشاشته ددنیازی به کوها محصوالت آن که  این

 رنج وبدوشیییت کن ییی باکروغنیییی صییینعتی اسیییت و پییی  از بهیییار     ۀ کیییه ییییک دانییی  

رم وخی جلگیه را همیشیه سیبزوجوان    ( خیار سبز)گنلوبا (خربزه )یارگرموخ(هندوانه)خیارسرد

حدفاصیل بسیتر   در .رییزد ریی  برسرشیان میی   دبیی  کیه خورشیید    رغم آتشیی ب ،ارندد مینگه 
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 مکیان بهتیرین   که ردقراردا بید و گز هایرختدزارهای انبوه یشهب ،ی آبرفتیهازمینرودخانه و

 . هااستو شغالهاوباهر ،گرازها گی جمعیِزندحلی برای وماومیش است گبرای پرورش 

مییی  پرشییتابرکش و ،سییسییتر جاویییدان خوددربچنییان زهییره هییم کییهاسییت هییزاران سییال 

-یومسی زنیدگی را درهمیه  ،روندی طبیعیرد ،شده یدهیهای درشت و سابستری از ریگر،دردگذ

چیه سرشیتی   ورشیان  وباپوسیت  که هسیتند، ییا رنیگ     گیرانین که بهرها هب توجهدون ،بپراکند

ه متر ،دی جنوبی زهرههازمین .کندمی تساوی نثار مردمان این دیار رابه نیستیوهستی وا.دارد

بیه   دتاشیو میافزوده  ایمردبطوین اختالف سطح به سوی جنوب ا.اندآن بلندتر ازساحل شمالی 

 دییم کشیت   به صورت،هاسال  رآند ران ی آهامین،زه همین علتب.های جنوبی زهره برسدکوه

 .کردندمی

تیوام بیا   شیاورزی  باک،میایالازدوران تمیدن   ،ورردبسیا یهازماناز بسترآبرفتی، این  انساکن 

 رابییانیید زنییدگی اهوانسییتدوتناهنگییید،جگران مناسییبات اجتماعیوسییتمقهییر طبیعییت  ،بادامییداری

مییی ایالوران تمییدن رددنیت را دومییمییدن دوتپیییش ببرنبییه  اشغیرمنتظییره هییای شیییبرازونف

، به یی سیل آسای جنوباهنپ  از بارا،رآنثاآ هنمایندک ای اد هاحل مرتفع جنوبی روخانوسرد

ل خیاک  ازدنند خوامی اشرفی  هاراآن هاروستایی یی که هاهآالت طال و نقره و سکزینت صورت

 دادِیوبی گیرد بیا یاسیای باورهیای خرافیی      های بیابیان عشیرههاجم اقوام ولی تدونزنمی بیرون 

این ،ودالئی و شیی  هیای ف   هیا نستم خیا ،دردوران معاصرو،آنها های چادرنشینینگرشحاکمیت 

ین مردم بیرای مقابلیه بیا    ا.ستا هیدکشمی  پ  رابهو سیر تحوالت  کردهروندرا دچار وقفه می

فیع  تاحل مرودر س ران شاهای،روستا(میایال)بسیاردور ندورا رآند ی مخرب زهرههاسیالب 

 .نداهکوه شمالی زهره بناکردۀامنردوران جدید دردجنوبی و د

ین خی   تیر بزر  مسیر خواستند ی،مپهلوی دوم در دوره کهزمانی ،بر اساس برخی مشاهدات 

-عبیورمی رییا  ردز زیا هاز این خ  لول بخشی)خارک حفرکنند ۀجزیر تانفت را ازآغاجاری  ۀلول
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ثار باسیتانی  آ بابیل مکانیکی در زمان حفر کانال  مناطق  درهمین (برسدخارک به جزیره  دتاکن

به  ،انهشناسبررسی علمی باستانامکان بدون ،باکمال تاسف کهرددکی برخورهاسال چند هزار 

 .ندشدبرده غارت 

ل تِیی"از روسییتای:دگوینییدیییار مییی ییینۀ اهییایی کییه مییردم بییومی ازتییاری  گذشییتبنابرداسییتان 

ل تِی " ی دراه باذکراین قصه که بزغال.دداشتیک شهر بزر  امتدا ،"سیاست لتِ"روستایتا"چگا

ومالک کنید میی ش فیرار  ا سیت صیاحب  ازد "ل سیاسیت تِی " تیا  هیا هازروی پشت بیام خانی   "گاچِ

ا دسترسیی پیید   بزغالیه  هدرانتهای شهر بو ددوه پشت بام به دنبال بزغاله میپشت بام ب،بزغاله

یکیی از  وان ادعیا کیرد   تی یم واز این ر.( کیلومتر است دهین دو روستا نزدیک به ۀ افاصل)کندمی

بیه قلیم دانشیمند    "هیا هریکی هیزار درتیا "کتیاب در ،آنکیه از میی  ایالزر  وبی گُم شیده   هایشهر

،در سیاحل جنیوبی   ه استیاد شد میایالستناد به لوح های میخی باآآقای ایرج اسکندری ،ایرانی

 .استشته قراردازهره رودخانه 

 دولیکردنی میی شان دوبار محصیول برداشیت   یهازمینگر چه درهرسال از ه امردمان این جلگ

اید ش.از زندگی آنها بود جدانشدنییک بخش  امداری،درا رها نکردند دامداریرگز ،هاینباوجود 

زنیدگی  تی سی ،هدر شیرایطی کیه سیتم طبقاتی   توانستند می شانیدام هاین دلیل ساده که با ه اب

ی هیا لفئیودا و  هیا یو ییا حکیومت   هیا مهیاجم سیت  ازدو ده کوه برون،بگرفتمیچالش  رابهن شا

زنیدگی  راتیع  ومه درکیو لیی گرسینه   ،وآزاد ،ندهند تن به بردگی  گونهدین بو د ات یابن،نغارتگر

 ابی و دبردنبه کوه پناه می شانهاییشومز وب وکودکزن  بادوانداختنسلحه را بردوش میا.ندکن

ی دام هیا و  هیا مهیاجم  شیبیخون وغیارت امیوال     بادوبریدنی جنگ و گریز، امان مت یاوز را میی  

شیب درطیول تیاری  چنید    رازونک زندگی سراسر فی.کردندوادار به عقب نشینی می هاراآن،شان

 کییهاسییت مردمییانیۀ اسییتان تکییراری هییزاران سییال،داسییتان زهرهد.اییین مردمییانۀ هییزار سییال

ه دفعیات شکسیت   ب.رزمیدند دورمقابل بیداد ایستادن،دی را پاس داشتندزیبایی زندگ،اروتالشباک

زنییدگی و رزم  آماده،زبادوایسییتادن خییودای برپییی سرسییخت ،باتسییلیم نشییدند  دولیدنییرخو
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 هیا ن انسیا  فیراز ونشییب  پُر یهاچالش تماشاگراین  که¬استسرکش هزاران سال  ۀهرز.شدند

ه سیوی  ،بقطیرات زنیدگی بخشیش    ،بیا ددر یک روند جاویدان حرکیت خو  چنانهم و  استبوده 

 ،داد مناسبات طبقاتی رایوببا نیروهای طبیعی  هانپایان انسانبرد بی ۀا قص،تجاری است  دریا

 .دکنان بی هایا برای در
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 وحشی ۀدربسترزهر

رجی را ،شی بیاد جنوب  ۀنرمی . باریید توانش بر زمین آتش میۀهم ،باروز اَمرداد ماهخورشید نیم

ز ا هکی حیوانات خیانگی  ۀمی ه.آوردرمغان میا ه،بپُربارکن دها های زرعهومخرما  اهدرختبرای 

 یهیا درخیت  ی کیاهگلی و  هیا ه سایه خانکرختی و سستی افتاده بودند، به سوی به شدت گرما 

در سایه کم رنگیی  یحال بو دنزدمیله له فقان شرجی خدوخورشی م داغد از ،ندبردمیخرما پناه 

زدییک بیه سیطح    ،نککوچهیای  ز کار روزانه،درکناردریچیه ه اخست،زهاشاورک.ندیدکشمی دراز 

-هریچازدود را دختا باد اگر بتوان، ندیدکشمی راز ،دکردبیرون مربوط می رابهکه هر اتاق زمین 

گییر  ترکیبیی نفی    درهیوا رطوبت پنهان رما وگ.ببرندای  از آن بهره ،بکشد خانه هابه درون  ها

 رکهدشوا شرای این در .کردمیحال بی هاراجوان  و دآورمیستوه  رابههاکه پیرندکردمیای اد

بیاغ  ی ده به سیوی  هاهدا از کوچصی وب آرامودکان ،کادندافتمین کردس هم از پار هاسگ حتا 

ی کیه زمیین   درحال،دندشی میی دون نگهبان بودنید روان  ،بگیری خرما که در این وضعیت نف ها

 بیه سیرعت   هیارا پادتاکروادارشیان میی   و ددامیی آزار  بشیدت  ران آناۀرهنوبک کوچهای ا،پداغ

کیردن   آرام  از انیدکی تممیل بیرای    پ.برسانند هادرخت ود را سریع تر به سایه خدونجاب اکن

با  هابر   ۀبه ساق دتارفتنخرما باال می هادرخت یز ازدوتابک و تن،چشانسوزش درحالپاهای 

رمیا و شیرجی   گ.ک و رطیب برسیند  ی بیزر  خیار  هاهوشوخ انخارهای درشت و جان سوزش
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هیای آبیدار و   رطیب  بهرراهشتی بود برای باغ های خرما تا خارک های گ  و گلوگی،باَمرداد ماه

 ۀهیای رسیید  ها به دنبال دانیه وشهوخکودکان در میان خارها ککوچدست های .کندشیرین بدل

ناک ردردبسییا  فعالیت زنبورهای درشت شیر با نیشیی  ۀمان جایی که محدوده.گشتندرطب می

بیشیتر بیه    احتییاط با جهیت دین بی .ده بودنید کیر ت ربیه  دفعیات   رابیه ن آ هاهه برخی از بچ،کودب

کردنید از وحشیت پی     یومبه دهان فر سرهمپشت  هارای که رطب درحال.پرداختندیومجست 

-درشت و زمخت مرتب اطراف را میی  هایدست ن باآ ،ی نگهبان باغ و پیچاندن گوشهاگردنی

یرکشییت کن ییدهای سییبز در میییان هییوای دم کییرده و  ،زی دههییاغ وبییاشییت اطییراف د.پاییدنیید

یییای در.انگیزداشییتی حیییرتاهلو،جدسییتون دریییای سییبزرنگی در سییراب دور  ،چنسییوزا

 . گرفتدمیاشکال خیال انگیزی به خو ،و آسمان آبی وسراب افق دهاکن سبز

-امباگ،مانید ب به شبح میسرا اجموااسب که با واری خمیده برپشت،سسترددر میان سراب دو

بح ،شندپاییدمیرتب اطراف را،مز ترس کتک نگهبان باغه اک هاهچب.آمدبه سوی ده می آرامهایی 

آمد برای شت به سوی باغ ها میازدچون شبح  .ردندرکخب ررادیگهم  دودر سراب دیدن رراسوا

دار صیله ،ون چرکامین پییراه  ردد هیارا ی که مقیداری از رطیب  درحال هاهچب.آنها خطری نداشت

پیایین  خرمیا   هیا رخیت  ازددندان گرفته بودند  رابهن یراهرپشان ریخته و سردیگی  از عرقوخ

 .گرما و سراب را از نزدیک ببینندۀاین غریب دتادنآم

ه ،بی روزی ایین زمیان از نییم   ی پیشین و شدت گرماهاساعت وتاخت ز راه طوالنی ا هاسب خست

توان و سری بیه پیایین   مکهایی کندوامباگ،کردمیمل ح،تشت خودبرپدشواری وزن سوارش را 

وار زخمی و فرسوده س.داشتبرمیآمد گام زرعه میومز روستا ه اه سوی بوهایی ک،بخم شده

بیاغ و روسیتا را در    یهیا درخت گرفت تیا میوقعیتش را بدانید،   ال میراباگاهی سرش ،به زحمت

ی کیه  اهز زخیم گلولی  ا.ددیی میی گییزی  وهم ان به صورت ،شدندکه به تاری کشیده می ییهاچشم

-خرین رمیق باآ،کندش سقوط امکان داشت از اسب هرآن.ش داشت دیگر خونی جاری نبودبرتن

ی هیا ج که در مییان میو   را( صدر) ارنکُی اهدرختک ت.ه قاچ زین چسبیده بود،بندهجاماهای به 
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ایت اسیب را  وار توانیایی هید  سی .ددیی میی میبهم ومتحیرک    خاستمیز زمین بره اهوای گرمی ک

ت بدون آن کیه فرمیانی از سیوارش دریافی     کردمیدرک  هاراواقعیت  اینۀنداشت و اسب که هم

بیاغ  ه سیوی  وبی ده رهیاکر رو را ش هوشیارانه راه کیاروان  با توجه به وخامت حال صاحب کند

 . آمدهای خسته میباگام،دیدمیور ازدسراب  درمیان تاکهی خرما و روسها

بیل از ایین   ق.هی هندی ان شده بودران ز بهبهاا هدکی بواهالت ارمال ۀز قافلا هنها بازماند،تسوار

افراد مسلح یکیی   ۀبه وسیل" پازن نون"ی هاکوهزهره برسد در میان  ۀکه کاروان بتواند به جلگ

ز طیرف حیاکم   ا هدکی واری بویکیی از چنید سی    ،وارس.فتقرارگرگیلویه مورد حمله رکهت لُایالاز 

کاروان هیی   مسییر در.تراداشی ن ت اری به هندی اسالمت رساندن کاالهای به  یتامور،ممنطقه

فیراد  اه محاصیر  ودرادردختنگیه کیوه رسییدن    ۀبه میان کههمین  دولینبوددیده پدیده مشکوکی ن

لولیه در  گلیک ش.دیگری نداشت ۀست دادن جان فایدازدایی که مقاومت دیگر جز ،جدیدندن راهز

 ،بیا ن هادسیت راهیز  دازچیرهرآنی تیقرارکرده بود،تیک بی هارااسبزتاب صدای آن وبامیان تنگه 

آنهیا چنیان   .مه را وادار به تسلیم شیدن کیرد  ،هجلوی پای سواران مسلح ن های دقیقکردشلیک 

-افرادمسیلح کیه میی   .نید دیدمیی ز سنگ وکوه چیزی را ن،جه نظامیان کارواندکرده بودنرکاستتا

ایین   یهیا نزاهی رزیرا میی دانسیتند کیه     .ستامان ا شان درجان،شدندانستند درصورت تسلیم

از ایین   ،هایی هستندگرسنه که تنها مال الت اره را خواهاننید یاتی بلکه ایل، کش نیستنددمآ،همنطق

با تسلیم شدن نیروهای نظامی کاروان بیه سیوی    هاهاجم م.زمین گذاشتند ران شاهایفنگترو 

ا ب.چرخید دمیه بود با وحشت به دور خورمید بشدتکه  پاسدارهااسب یکی از ،کاروان دویدند

بییا تییاختی رمیییده سییب وا دافسییار ازدسییت سییوار رهییا شیی ،هییامهییاجم شییلیک هییوایی یکییی از

لولیه  گ.اردادرهیا نکیرده بیود اورا هیدف قیر      ران تیرانداز لُرکه کمیکت.خود برد راباروا،سسریع

حشییت زده شییت اسییب نگییه دارد،اسییب وبرپوانسییت خییود را هاتوارتنس.کییردکییتفش را سییورا 

حیل  مدومت چپ بدن سوار به کلی از کارافتاده بوس.شدتاخت و از تنگه دور میتوانش میۀباهم

با این زخم امکان کنترل اسب رمییده را   .ریزی شودمانع خون تا، دتوانست ببندگلوله را هم نمی

ی بیه سیو   راکیه  اوش کودکان کن کی اه پایان بود،چشم هایوبآخرین توانش ر،یگردهم نداشت، 
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سیاهی رفیت و درمییان خیار     اشهایچشمدوشل ش اشدست.دیدتار می به صورت آمدندیوما

یگر ،دنگریسیت ی باز آسمان داغ را میهاچشماب.ور از اسب فروافتادرکهی پُرخااههتوب هایشتر

جسید   درکنیار سب ا.تف را و نه فرو رفتن خارها به تنش راکدِنه در ،کردمیهی  دردی را ح  ن

 ازاوخواسیت بیوی میر  را    ویی میی ،گخارج کیردن چنید بیازدم    بادوبویی اوراستاد صاحبش ای

را هیا هبچی اش  زده دلمیه  و تییره  خیون  بیا  سیوار  ای سیفید بیا خی  هیای راه راه     وخچ.ندرکدو

زمیین داغ و   کیه درحیالی  تری اسب و سواربه تماشا ایستاده بودنید  ومآنها در فاصله د.ترساند

مرتیب ایین پیا و آن     کیرد میی وادار  هاراآندوسیوزان میی  دتبشی  هیارا ک آنکوچی های کرده پاتف

و یک سوارزخمی پشت بیاغ  وبگکدخدا  ۀه خانب وروبدب!خداداد» :دزدفریا اههبچ رگروهس.نداکنپ

 رابیه ن شیا سیرگروه فرمیان   به سرعتوا.ها کوچکتر بودبچهۀداداد از هم،خ«ستا هآقا افتادولی

 .  اجرادرآورد

اشیته  کارگذکوچک که نزدییک بیه کیف اتیاق     ۀگلی با چنددریچق کاهمگی از یک اتا،هی دههاهخان

شیان  گوسفندهایحیاط ها بر اساس تعداد .چک و کوتاه چوبی تشکیل شده بوددرکویک دوبودن

میارون   ۀید اطراف رودخانوبی گز هاهز بیشا هک های گز¬درختی اههیک دیوار از ساق ۀوسیلب

اهگلی رکی ش ییک دیوا احییاط ه دکی بوکدخیدا   ۀنها خانی ت.هم چیده شده بودنددرکنارشد تامین می

کدخیدا   ۀبه سوی خان باسرعتو دزمی دویدن مرتب کدخدا را صدا  درحالداداد خ.کوتاه داشت

 زدمیی نفی   نفی   بشیدت ی که درحال جلوی درب اتاق کدخدا ایستاددوید از حیاط گذشت و می

 .  دادبار باشد شرحصیبتومده شوم ممکن بود برای  راکهآقا افتادن سوار زخمی پشت باغ ولی

دخیدا  ک.ند به محل واقعه برونید شدمی آمادهرد ومن ز.ه بودبرکردده را خۀم،هکودکیسروصدا

به سیوی محیل حادثیه     کهدرحالی برداشت و  ش رااش را پوشید چوبدستیایهاوهبا نگرانی گی

دخدا انگشیتر  رکمسی ه.کیرد میدعوت به همکاری  هاراندوازمیبه نام صدا هارایرفت روستایمی

اشتند آبیی  ردها باو،آنب را بخوردآ ردکهرکرا وادا وکودکب انداخت آ هش را در یک کاساطالی

میی  ز روی طال بگیذرد شیفا بخیش اسیت و انسیان وحشیت زده را از ایسیت قلبیی ن یات          ا هک
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بیه   ازهمیه دخیدا قبیل   ک.دندانمحیل حادثیه رسی    رابیه با شیتاب خیود   و کدخیدا  هیا ییوستار.دهد

پُیر از   ران ی آاه یسدکاند به ماننباال زدههارارا دیدکه دامن پیراهن هاه  ارسید، ابتدا صف بچآن

.  .دی دزهیا ¬گتولیه سی  »ش را تکیان دادوگفیت   ابا خشیم چیوب دسیتی   ،اندارک کردهوخرطب 

سیوار زخمیی را    دوردم یکی یکی به محل حادثه رسییدن م.از ترس پا به فرار گذاشتند هاه چب.«.

شیک  ،مکشاورزهاکیی از ی.خرمیا بردنید   هیا درخیت  ۀ ه زیر سایبدوارها بیرون کشیدناز میان خ

ییر شیده   رددیگ دولیز پوست بزغاله درست شده بود به لبان سوار نزدیک کرا راکهکوچک آب 

رای وبی ا.دادمیی دردییدگان خیود بازتیاب     ران نهایت آسماات بیومی باز هاچشم خمی با ز.بود

 اوراسییب دوانداش برخانییه رابییهدسییتورکدخدا جسیید ه بیی.ش رسیییده بییودآرامیی ههمیشییه بیی

شان بزر  ییک خانیدان روسیتا بودنید،     هرکدامکه  ده سفیدهایشر.درآخورحیاط کدخدا بستند

اهمییت حادثیه    بیدلیل بزرگان روسیتا بیدون اعیالم قبلیی      ۀلسج.کدخدا شدندۀخانۀیکی روانیکی

بیه  زن کدخیدا  .ا تشیکیل شید  دکدخی ۀددر خانکنی ای اد کشیاورزها برای  توانستمی که طراتیوخ

 آمادۀدونیهیای کمربارییک چیای را بشیو    سیتکان دواش چیای دم کنن ادستورداد دختران سرعت

 :ده سفیدهایریشبه  روکردکدخدا متفکر و نگران .پذیرایی شوند

 کنیم؟اتفاق چه با اینبرادران  -

 .های حکومتی استچیز تفنگا کهاست پیدا  یشهالباس ز ا هاین مرد -

رسیم شروشیورش،   تی،می هکردمیی ه قافله ت اری را همراهی دکیی باشهایچتفنگید از آن شا –

 .یقه ده ما را بگیرد

ای گفتگیویی  ،جرسیدآن هم دست کدخدا استروستا خارج کردیم واز حدود  را نما آن کاروا -

 .ندارد
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بته گلوله جای ز تفنگ برنو است دراین ا کسی برنو ندارد، الا هه گلولدکدهجای زخم نشان می –

 . استشته ک اوراریزی وگرما کاری نخورده ولی خون

 :تاگفکدخد

به بهبهان  بامنبشن  آمادههمین حاال باید دو نفر از برادران .هگیریومرده زود بومهوا گرمه  - 

 .  را تحویل دولت بدهیمو تفنگ ش برویم و این مرده 

دو همیراه کدخیدا را   ،نوبت کشت وکارشان توجه به  وبامشورت  ،بادخدادکجمع با تایید پیشنها

 شیان هیای گووگفتمشیاوره   ۀپ  از نوشیدن چایی که دختران کدخدا در میانی  دومشخص کردن

اورزی کیه بیرای همراهیی    وکشی د.دندشی  شیان یاهی هن به خانرفتآمادۀدند،شان گذاشته بو جلو

کدخیدا  .کنند آماده سفررا ایلوس دتاشدن شانیاههراهی خان ازهمهکدخدا تعین شده بودند قبل 

بیرای   دتاکن آماده ارک ورطب،خواست هر چه زودتر یک باراالغوخازادوپسر بزرگش را صدا ز

. ای تهییه کنید  چمله قندوشیکرو ازج ،نیازخانهقداری اجناس مورد مدوفروش با خود به شهر ببر

  :هبهان بودنددربحکومت  العملعک  که همگی نگران  سفیدهاریشبه  روکردعد وب

م لُر افراد با سیواد را  اقوا)و نفر همراه من باید مال قیطاس باشدازدیکی م کردفراموش تی راس -

ا میا  ،تدهنید بان یام  ن اکشیاورز بقییه   اوراواظبیت ازکشیت   ومار آبیاری ک.(ندکردمیمال خطاب 

 .  برگردیم

بیزر    ۀت میا ییک طایفی   اگفی داری آنهرای دلبدوکرهاسیفید نگیران رییش   ۀنگاهی به چهرکدخدا 

است و  ایل هک یک بخش هم ،سیرگرم خشی دربدوکننمی یم که بخشی در سردسیر زندگی هست

-کی  د،ما کیه بیی  زور بگویبه ما د وانتمیهی  حکومتی ن؛ گذراندمی ناه کوه ودشت روزگار رپد

زافیه گیویی   باگو تشویش درونیی خیود را، ایین گونیه     ا.کنیمغارت میران هرشا،شوکار نیستیم

  .کردمیپنهان 
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ز آن ا های کی ت کوچنیده ایالمله بازار ازجزار روستاهای دور و نزدیک آن منطقه بود ،باهانبهب  

ولیت  ازد ران آ هدکبوبختیاری  هایخان دردستآن شهرو ادارۀ کومت ح.ندکردمیمنطقه عبور 

 دکیر عبیورمی اه ت اری شیراز به هندی ان از این شهر ر.کرده بودندیا اجاره قاجاریه خریداری 

ای بیرای حفیر راه   نبیودهی  هزینیه   اییل حاکم منطقه م ولی وبی برای حاکم آن داشتدرآمدخ و

آن منطقه به خیاک   هایشاورز،کشدمیای که غارت اروان در هرمنطقهک.کندت ش پرداخات اری

اگیرآن روسیتا    ،بخصیو   کیرد مطالبیه میی   هیا نخسیارت را از آ ،ون حاکم،چادنید افتمی سیاه 

نیده  کوچهیای  طایفیه  ،ز سیوی دیگیر  ا.داشیت میی می و پشیتیبانی ن حیا  ت و اقوام لُیر ایالدرمیان 

ز ایین  ا.دشی میو االغ ردداکثر با،حزندگی و داروندارشانۀهم دوزدنچادر میها پایهرکوهردبیشت

تواری ومجاب یا توانسیتند  میی  به سیرعت حکومتی  مامورهایدر شرای  بحرانی ویا تهاجم رو 

حتیا  ( کردنید همیشه با هم کوچ می دوزدیک هم بودنگروه کوچنده که فامیل ن) "مال" ره دوشون

تیرپران و یا یک برنو و ییا حیداقل    پنجباید در چادرشان یک تفنگ ی،ممردندمی اگر از گرسنگی

ه همیین جهیت،   ،بی بسییار میاهری بودند   هاییراندازهاتآنند،باشی اشته تفنگ سوزنی بلژیکی د یک

یمیاری  وبهیا  یرومو ییا میر     هیا یک سالخش در.طیع هی  حکومتی نبودندومامل رکبردافرمان

ه جزو اقیوام آنهیا بیه حسیاب     دکبویی اهیراهزنی و غارت روستای،شانه بقایهاراتن،هاگوسفند

  .آمدندنمی

بیر   سدراروی اسب خودش بیا طنیابی از   ،جبرای رفتن به شهر هاشدن روستایی آمادهپ  از 

راهیی   دوبستن اوراتفنگ ،جاجیمروی  دوجاجیمی روی آن کشیدندوردنرکخرما مهادرخت ی ها

ته شدن ییک تفنگچیی   وکشت اری  ۀبا رسیدن گروه کدخدا به شهر،خبر غارت قافل.بهبهان شدند

 اییل خیا  آن   ی اچوخ کهدرحالی بختیاری بود  ۀزاداکم که یک خانح.یچیدرپحکومتی در شه

ج بیر سیر نهیاده    ک،طایفیه و  ایلهای آن سبک برخی از خان رابهش انمدیهتن داشت و کال به را

در حییاط خانیۀ    ه قیدم زدن وبی ده رهیاکر خشیم  راباودمیش   سیاط دود ببا شنیدن این خبر  ،بود

خصیو   ،ببه خطیر بیندازد  بشدت اوراۀاالندرآمد س وانستتمی هاهی راناامن.حکومتی پرداخت

ه دکی بودن( آقیاجری )بیزر  لُرآقیایی   ۀیک طایف،همگی ازکه روستاهای کشاورزی اطراف بهبهان
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عوارض ال رفیتن مقیدار  وبیا اثرفشیارمالیات   در .رعیتیی نبودنید  نظیام اربیاب و   بنید  ن پیای چندا

نظیام   رایبدونی زدمیی بیه کیوه   شیان  یشومی با چند بز  ، برخی از آن هاالطوایفیرنگارنگ ملوک

 رآنغیروابسیته بیه طایفیه د   روستاهای .ندکردمیی درست تر  بزردردسرهای  ناسبات آنوم

 هیا یفشیار بییش ازحیدی بیه روسیتای      توانسیت میی نحیاکم  ایین رو   نزدیک ها وجود نداشت از

-مانند طایفیه  ،ودندوبامطیع که  یهای دیگرباکوچ دادن،طایفه توانستمیز سوی دیگرنا.نددکوار

زیرا نمی توانست به ادامه حکومیت خیود    ،ساکن کند ر این مناطقدآن ها را  ،بختیاریدیگرهای 

این میردم بیا غیارت امیوال و      از سوی دیگر،. داشته باشدبا این شاهان دم دمی ق ری اطمینان 

 هناهگیا پ.نید کردمیی از آن منطقیه  فرار  بهوادار  راها آن و جنگ و گریز هبیگانطایفه های احشام 

 ۀردکردن مغز دانباآهم  دوکرمیتامین ران های بلوطی بودکه هم غذای دام شانها کوه و جنگلآ

 ی بیرای بیشیتر عواقب مصیبت بار توانستمیصمانه دخخورروبز این را.ران خودشا نان ،بلوط

 . دباشاشته د شامنافع دراز مدت

شیم و عصیبانیت او   ،ختریاک از سیرش پرییده بود   ئگیِنش. او در چاره جویی درمانده شده بود

 ۀپاسیدار قافلی   ۀسلحدوادخدا پ  از تحویل جس،کا  همدخدر این مور.شدمی دم به دم بیشتر

 مامورهیا ه وبی داشیت  دخو رابیا ن شیا ز محدوده روستایا هرج کردن قافلادخرسی دون،ست اری

متفکییر اکم ،حدعییرض حییاکم رسییانده بودنیی رابییهاین اطالعییات ۀمییه.حکییومتی نشییان داده بییود

ت ربیه هیای    سیت وی راه حلیی کیم هزینیه و پُردرآمید     درج ،ه بودکردت لودخشمگین با خووخ

گرسینه   جلیوی خییل عشیایر    توانید میی گونه چاز خود میی پرسیید  .گذشته را به خاطر می آورد

از  دتارفته بود بشیون کاروان  ی کهراهی مسیر چیدتفنگچن ادردعاقبت دستوسلح را بگیرد؟ وم

 دتابه بازار فرسیتا  همش راایهاش کی از فرای.کاروان ت اری خبری برایش بیاورندسر نوشت 

 بییور وماحییال هربییه . یاورنییدوببییرای یییک مشییورت بییه نییزد ا ررامعتبیی هییای ت ییار و کاسییب

 .بپردازدحاکم شیراز  رابه اره تال سارت مالدخبو
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در ییک   ران ی کیه نیی قلییا   درحیال ،تکییه زده بود  ی بیزرگش هاش حاکم در صدر م ل  به بال  

اهی ییک  گی .دادمیی ش را تیاب  اه های از بنا گوش در رفتسبیل شدست گرفته بود با دست دیگر

ش اهیای خما.دادمیش بیرون اههای زرد شدسبیل دودش را ازمیان دوزپُک سنگین به قلیان می

 ۀه سیاحلی نداشیت و تنهیا وسییل    دکی ی غیرق شیده بو  یرییا ردش داشتی،کدرهم گره خورده بود

ردش باگدوال آوررابارعاقبت حاکم س.جا خوش کرده بود بازاری هایب درجن اتش پول بودکه 

ت ار و کاسیب  ۀایین کیه همی      از اطمینان حاصل کیردن از پ.رگذراندازنظهمه را  اشهایچشم

 :،گفتارندردحضو درآن ارهای معتبر بازا

از سرنوشت آنهیا خبیری بدسیت     دتااروان برونرکچی به دنبال مسیی تفنگاهردیم عدرکما ام -

سیارت را  دخت سیاکن درآن محیل بای  اییال و  هیا هطایفی  ،  از روشین شیدن موضیو    پ.بیاورند

شیان خیواهیم   م و سرب داغ درحلقیگیرمی شان  گ ،یم، الی دیوارکشمی بند رابههاآن الدوابدهن

 . ریخت

وگزافیی اسیت   این تهدییدی اسیت غیرواقعیی و الف    نددانستمیمله خود حاکم ازجحاضرین ۀهم

-شیی میی  آراماش عصاب در هم ریختهاه وبنداشت گفتن آن گریزی  که ازالی ولی مثل این وخت

تظیار حیرف   نراد دودادنبختیاری گوش می ۀی خان زاددهادر سکوت به تهدی هامع بازاریج.داد

عمل راه حلی به نظر هیی    در.دهدمی ه چگونگی جبران خسارت را پیشنهاد دکهای آخرش بودن

-گرسنه دست به چنین عملییاتی میی   های ه چادر نشیندکر اولی نبورابازی رسیدمیکدام شان ن

شلیک به پیش پیای   دوی تهدیهمیشه تیراندازی برا دوتنکشمی معموال آنها هر گزکسی را ن.زدند

ایین بیار    دولیندادمیهدف قراراوراای ،پمعمول کرد بطورفردی فرار می کهزمانی .بودهاقربانی

-شیاره دسیت بیه خیدمت    باااکم حی .رای چنید لحظیه سیکوت جمیع را فراگرفیت     ب.یک استثنا بود

ش را تمیام  ااو سیخنرانی .وردن قلییان و چیای بیود   آ ه،کی داد هیارا ی ازمهمانیذیرارپدستوهاکار

چییز دیگیری را   الی وختش بیش از یک مشت تهدید اعقلوان ت.به پک زدن به قلیان پرداختدوکر
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بیزر    ۀو کسیب به ت یار   روکردعد بدوند پک محکم به قلیان زچ.که عرضه کند در چنته نداشت

 :وگفتشهر 

-سییاه میی   خیاک  رابیه ما ۀچنین وضعی هم ۀدانید ادامهتر میوبمردم بیش تر  ۀشماها از بقی - 

-میی پییش  بیرایش  ه وضیعی  ،چسیتد  دوا،دی امنهاهران دانید بدووب میخدوما تاجری،ششاندن

قشیون نمیی    (پیا برهنیه  )ه دولیت قاجارییه بیرای چنید گردنیه زن پیاپتی      دکدانیهم می ران یا.آید

جنیگ   ۀقشون و چند برابر هزینی هزینۀ  بایدمیگر هم م بور به فرستادن قشون بشود، دوافرست

-میی  چار خسیارات بیشیتری   وضعیت شهر ومنطقه را د ه دراین صورتدکم منطقه بدهنرا مرد

، داریید  لُیر ز این طوایف اشماها  هبا شناختی ک ،این مشکل را خودمان حل کنیم بایدمیپ   .کند

 .کنیدفکری اساسی بباید یک می 

-هود قلیان چهیر ازدی اهلهاهی کدرحالناب حاکم ج.رای پیدا کردن یک راه حل شرو  شدوبگفتگ 

ر ازنظی همیه را  زییر چشیمی    و ددامیحث ها گوش وبتفکر به جر ومفراگرفته بود عبوس ش را ا

ت یار  یی  ،رکیرد میی ظهیار نظیری ن  وا ددامیی  نها کسی که متفکر به بحث هیا گیوش  ت.گذراندمی

 زر وبی  ین تیاجر معتبیر  ا.ثروتمندتر بود ازهمهت ار و کسبه و  ۀه مورد احترام همدکبهبهان بو

ناسیبات  ومی دوستانه اهرابط  ،و رسیده بودا هارثی ب به صورت،شا ین شغل اجدادیا هک منطقه

ی لُر اطراف شهر بهبهان داشت و همیشیه  هاایلی نیمه پنهان با برخی از بزرگان یهانستاوببده 

ز ایین رو امیوال   ا.پاسیداری بودنید   درحالش اهایه و انبارنچی از این طوایف در خاند تفنگ،چ

-میییبییه پایییان موفییق را ایشییان ی ت ییاری رهاف،سییو همیشییه بییدون چنییین حوادثیات ییاری ا

 ۀو کسیب  هیا بازرگیان دیگر ۀهمۀاردربو را در این زمینه  اطالعاتۀاسوسان حاکم همج.ندندرسا

ریی  ت ار و با لحنی که ریش خندی پنهان در خیود   هکرد باکم روح.به حاکم داده بودندمعتبر 

 :پرسید داشت،

 چه پیشنهادی دارند؟  ی  ت ارب ریجنا -
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ش اایرپی ی قیالی زی هیا لبیه گی   چنیان ¬هماو  لیدوچشم به دهان او دوختن دونکرد¬تهمه سکو

و حیاکم تحمیلیی ق یری بیه     زاده ین سرگروه ت ار شهراز عملکردهای این خانا.ره شده بودیخ

-نیا،زا به حالهاتردم روستا ومناآشنایی این حاکم با وضعیت عشایر  .ناراضی بود شهرشان

، با توجه به این که او به صورت مستقل کار می کیرد  ی زیادی به مردم و ت ار شهر زده بودها

ی ،منداشیت  رراقصید دخالیت در ایین امیو     جهیت بیدین   و شریک این چنین کاروان ها نمی شید 

، بیا ریشیخند روکیرد بیه     حاکم.ه تهدیدهای حاکم شرو  شددکبه سکوت خود ادامه ده خواست

 :همه

معقوالنیه حیل نشیود ضیررهای شیما از مین        بیه صیورت  اگیر ایین مشیکل     !حضرات آقاییان   

ی کیه  درحال،دشما بایدبپردازیی  ران ین کارواا هالت اری مالهانسهم بیشترزیا.بیشترخواهد شد

پرداخیت  خودتیان  ییب  ازجم ولی شما بایید  کشمی بیرون  کشاورزهاۀمن سهم خودم را از گرد

 ه حل من چیست؟ را حاال متوجه شدید.کنید

او  شکسیت میی  یان حاکم سیکوت را  ل قلقُلقُنها صدای ،تردوبسکوت سنگینی اُتاق را درخود فر

را  شاهیای چشیم  کهدرحالی  و دزپک می اشبه قلیان آرامحرف های آخرش را زده بود،ۀکه هم

ی وبی  مآرای  ت ار یر.کردیره نگاه میوخا هب ،بودم حرف تنگ کرده دکاز تشویش پاس  این مر

 :ی حاکم گفتدهااعتنا به تهدی

نزدییک  )های نزدیک جییزون درکوه ردکهگیها بیشتر توس  قوم بهمیی صورت میهزنیران ای -

ه حیل ایین   ران ه نظیر می  بی .ت کهگیلویهایالوس  ،تهمرخی موارددرب دوکننمی زندگی ( رامهرمز

مییی یش نا زور ولشکرکشییی هییی  کییاری پییبیی.اسییت یییاتایلخییود افییراد  هییایسییت ردقضیییه د

( زهیره )و اطیراف رودخانیه زییدون    ( مارون)ساکن اطراف رودخانه جیزون های شاورزک.رود

میی  ه کیوه  بی دوکننرها میی هارازمین با فشار وزورگویی همه ه دکت هستنایاله افراد اسکان یافت

نیدارد   هارازمین دراین ن کردزندگی سی هم جرأت دوکماننبایرمی هازمین صورت  ایندر ،ندزن
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 هیا زمیین درچند قدمی همین  رکهعشایمرتب توس  همین افراد  به صورتر و ندارشان چون دا

گیر قشیون   ا.شانجانهمین طور ،وگیرندکنند مورد ت اوز همیشگی قرار میزندگی می هاهدرکو

 در این یا نگیه   هارا آنوانید تمیتا کی آنهارا بپردازد؟ و  ۀروزانه کسی باید هزینه ،چهم بیاورید

 .رفتن آنها،آش همان است و کاسه همان ازپ   ؟دارید

 :حوصلگیبیخان با 

رف آخیرت را  ،حدر هرچه رعیت و عشیایر اسیت  رپمان بخوانید،گوناز را برایفلکۀگفتم قصن –

 یشنهاد تو چیست؟پ.بزن

زمیین  که هانهقاد.نداهاطراف این دو رودخانه فقیر و گرسن یهانشینو هم کوچ هاهم کشاورز -

 ۀبیا عیوارض مالکانی   ( وندشی میی  بییاری  آ هب رودخانی باآیی که هازمین )ب استپاریا شانیها

هیم کیه تنهیا     هیا نشینوچک.اندی نشینکوچبازگشت به  آمادۀو دناهفقیر شد ،و سنگینغیرمعمول 

م ترین زمان رکوانند دتیمدوشومیآوری جمع به سرعت رکهچادسیاهیک  دویش دارنومچند بز

ی بلیوط  هیا لنگازجالعبور و پُر ی صعبهاکوهراین ،دآن ا همدر.زنندب نها به کوهباآقابل تصور 

گرفشار بیشتری ا.ریاکی شهر نشینهاتمامورچه رسد به  دتارسمینها نآ هبهی  کسی که دست 

هیا مسیلح و   رآنکثا.مین ا هنیه ت یارت و نیه را    دوسیاالنه داریی   ۀنها بیاورید،نیه دیگیر مالکانی   آ هب

یعنیی انیداختن    ،سیت ا هه روش دولیت قاجاریی  ،بی اه حل،ره حیل را نهتریب.اندچابکی  یراندازهایت

 .به جان هم تایال

لی ،وی اسیت هودشان ببریم؟ پیشنهاد بسیار معقوالنبدست خ ران شاپ  گلوی !ع ب! ع ب –

 . فرماییدببیان نها سروسری دارید موضو  را روشن تر باآشما که 

 .ی خود نیاوردبه رو دولیناب تاجر بزر  را آزرده کر،جحاکم ۀکنای
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-هیت راسیئول وم هردرکت را سیایالباید یکی از شرورترین و جنگ وترین این ،حضرت اشرف –

بدون نییاز بیه کمیک میا      شانآنها خود،مورد نظر،یک امتیاز بدهید ایلن آ هب.رداسپبنها آ رابهها

-ی وارد نمیییاهتار بییه مییا صییدموکشییصییورت درگیییری  در.کننییدمییی تییامین  هییاراهامنیییت را

 ررات یا ظر رییی   ،نبیا تکیان دادن سیر    هاهنوندش.کنندپاره پاره می ران ودشان خودشا،خشود

-رپشت دود غلیر قلییان ،دزدگی و شادی خود را از این پیشنهادذوق ،ناب حاکمج.ندکرددمییتمی

ت یار  ه رییی   دکشیو میی  این پدر سوخته هم چیزی سیرش  »گفتدمیخوباو کردمیش پنهان ا

میی  چیه  چیه ثل بلبیل  مدوش بیاز شی  ازبان ،وچک مالیدکبا یک تهدی احتیبه چه ر ولی ستا هشد

ولیی درهیر صیورت آدم    » :گفتدمیبا خوو دش را نوازش داایالبی،سا یک شادی پنهانب.«ندز

ش را اهیای بیزر   بسمی که داشت سیبیل ت.«شدوباا هب ید شش دانگ حواسموباخطرناکی است 

 :وگفت بدیل کردبه یک اخم تبا نیروی اراده کرد جاب ا می

 کدام است؟باشد های ت اری ماهرراپاسدا دوگیرمتیاز بدوای که باید سیر شوایلآن  -

-هاز شیاخ  اههقیه طایف،بهدداشتبزر  وجو ایل ه،سی  دورهازمان ز ا هگیلویرکه،دجناب حاکم -،

قیایی هیم معیروف    آ هبی  یآخیر  اییل ایین   "آقاجری"و  "باوی"، "جاکی" ایل.اند ایل هی آن سها

بهبهیان   ارون و زهیره نزدییک  ،می خیرآباد یاهی هر اطراف رودخانی ،دآخری ایلاین سیرگرم.است

یین میردم   ا.انید  نشیین کوچرخی بو دناهدر این نواحی ساکن شد ایلی این هاهاست برخی از قبیل

 آقاجری کیه سیتیزه   ایلخشی از ب.نداهکرددامداری کشاورزی و  هازمین نسل اندر نسل در این 

 . نداهمعروف شد" زردچغایی" به  هاهرند در میان بقیه طایفجو وپرخاش گ

اشیاره دسیت بیه سیوی     رابااودوراقطیع کر  اشحیرف بیود  قیرار شیده   یوب حوصلهبیحاکم که 

 :در گوشش گفت آرام.وانددخخو
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و کلییوم بگییو چییه  ،دسییت و نییه حسییینیه ا هخانییمکتییبنییه این ییا کییه  چییرا رفتییی سییرمنبر؟ –

، از ایین رو  اسیت شته گذ حاکم ۀدم خان زاد دودو قتدومتوجه شاجر بزر  ت.السالم،ورددکبای

 :اکم ادامه دادح.گذاشت اشم هایست روی چش،دپوزش خواست وبه عالمت تسلیم

  برو وبیه خیان شیان از طیرف مین هیر       ،پداریای دوستانه رابطۀطایفه  با اینوکه ت دانممی -

 .دنقبول کن ررایت این کامسئولده تا ،بکندمیراضی  هارانآ هی کاهعدو

ظر ،ندانیید میی  هیارا ایلرواب  درون  دوبختیاری هستی ایلحضرت اشرف خودتان که فرزند  – 

دون تمییید  ،بی طوایف یهیا  نخاین چنین ا هکدانیدمیهم ران شرط است و ای ایل سفیدهاریشۀهم

شیما   یفرمیای تشیریف یش از پی .ندن ام این کارنیسیت ا هدربوابسته، قا و طوایفِ ایل سفیدهاریش

 اییل نها برای ان ام این کار یک شیرط دارنید، اسیکان    ا.ندکردمی محافظت هاراههارا ههمین طایف

بیا  .هااسیت میراث اجدادی آن،های کشاورزیاین زمینچون ، یرآبادوخزهره  درحاشیه رودخانه

 . گروگان همیشگی شماست،ایلاز  یسکان آنها درحقیقت بخش بزرگا

نطقه زهره بیه  ،مپیش از این یهن قاجارا نبود چون به دستور حاکماابل اجرپیشنهاد برای حاکم ق

 :اکم با صدای بلندی که همه بشنوند گفتح.اگذاری شده بود،ویکی از شی  های عرب کعبی

 .کنممیابودشان ،نو اگرهم نپذیرندمی خرم ش را اهمن با پول، این خان و طایف -

میع ایین   ،جدارد سیفید رییش ییک    هرطایفیه ت و سا هازچندین طایفه تشکیل شد ایلقربان این  – 

ییک   کیه میین  ه.کنید دمیی ر یادوتمییی یا  ران خانظر و دهدمینظر اصلی را  کهاست  هاسفیدریش

 ها سیفید یش،رن مخیالف باشیند  باآکه همه کندحرکتی  هاسفیدریشجمع  خانی بدون مشورت با

 .ندهند هم را ایلن در کرد زندگی ۀواجازا هحتا ممکن است ب دوگذارنمیاز خانی کنار  اورا
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 هیای اسیتعمار پییر   لییره دنبیال  ه لی چشم حیاکم بی  ،وراه ت اری برای تُ ار اهمیت حیاتی داشت

نهاییت   در.محیروم بیود   هیا و ازآن وا دچرخیی های عرب به فراوانی میی شی  های ه دردستدکبو

حیاکم   اوبی رای ییک گفتگ وبی ازاطایفیه و دعیوت   با خیان  برقراری یک تماس  مسئولی  ت ار ری

  .گردید

نطقیه  ،مه بیا ییک تنگه  دکاروان به رشیته کیوهی رسییدن   دکاعزامی برای یافتن ر چیتفنگ  پنج    

و  احتییاط بانها ا.کردمیزهره متصل  خانهی جلگه رودهاهدامن رابهن بزر  بستر رودخانه مارو

 هبیی( بیی ل  وُن )تنیگ  میانییۀ عاقبیت در  . نید کردمیییوسیواس پشیت هرتختییه سینگی را وارسیی     

بیه  زن هیا  اهی ر.ه دست و پا بسته درسایه دیواره کوه دراز کشییده بودنید  دکاروان رسیدندکفراا

 دونی زدمیی را کتک انرعب با چوب آ ای ادلی برای ،وتندکشمی ن هاراشدهمعمول غارت  صورت

ش اسیب اهدکی نها فردکشته شده همان فردی بوت.شدندمیتواری مدوبستنمی ران شاپایدست و 

زن اهی ر.حکومت برساند رابههزنی رراتا خبند فرارکرده کردمی تصور هان راهز و درم کرده بو

خود بیرده  رابیا ن کاروا های و اسب های پاسدار هاتفنگالت اره و حیوانات بارکش و مالۀهمها

 .  بودند

نها ماجرارا ا.نها نان وآب دادندآ هوب ز کردندراباهاقربانیوپای ستدمی های اعزا ی هایچتفنگ

به  کهمین ،هآمدمینه صدایی دوشمی نه چیزی دیده  ، کوهمیانۀ تنگ تا  :ین گونه تعریف کردندا

ه دکی چنان کمین کیرده بودن .گلوله بستند رابهجلو و پشت ما  یهاریزه سنگ تنگه رسیدیم میانۀ 

شیدیم   بور ،متییر زدنید   رابا چیتفنگیک  کاله نمدیوقتی .  کننددیدیم از ک ا شلیک مینمیما 

 .ندکشرا با مۀهممی توانستند اال   ،و بشویمتسلیم 

 ی بودند؟اهاز چه طایف – 
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سیگ  کاکیا  "بیا فرییاد   آن هیم  نید  زدمیی نها حرفیی کیه   دوتبسیته بودنی  ران هیای شیا  صورت  -

عد دست و پیا هیای   وب،بادکتک گرفتند رابها،مقنداق تفنگ وگرزوبا" س رِ زمین( بخوابین)بخُوسین

 .ها شبیه بودبیشتر به بهمیینها له ۀ آ. رفتند دوبستنمارا

ی هیا همکیان طایفی  .کنندمی د فاصل اقوام بختیاری و کهگیلویه زندگی ،حطایفه لُربهمیی یا بهمنی

 کیه اسیت  " رود زر"ۀانی دخنار رو،کاییذه  هیای هدرکیو مهرمز رراشیه  نزدییک  اسکان یافتۀ آنهیا  

ی هان ی خاهایبیگار و سنگین دولتی  های مالیاتکارشان کشت برنج و گندم و جو است ولی 

-داری وادار میی نشیینی و دام کوچ و زندگی شانیهازمیندن رهاکر رابههارخی از آن،ببختیاری

،راه زنیی  ازروی ناچیاری  ،سیت، از ایین رو  ا هندگی که همیشیه بیا فقیر و گرسینگی همیرا     ز.کرد

اجتمیاعی   -دیاقتصیا شرای  دشیوار  بودکه ی اهتنها امکان باقی ماند نو،چکردندزنی میوگردنه

-در مییان کیوه   ،پُر بارانی هاسال  در.ه بودکردتحمیل هاش کزحمتین ا هب ن کردزندگی برای 

ی خشیک  هاهدور لیدوکاشتنجو دیم می دوکردنمی داری،دامدور از مناطق اسکان یافتهبه های 

شیت  مکیان دا ا ههی کی هیارا ز ایین رو تن ا.یدکشی  میچالش  رابهزندگی آنهاو گرسنگی،فقر سالی، 

 .اقوام دیگر بودروستاهای  زنی و حمله بهاز مر  برهاند،راه هاراآن

حیاکم بیه   هیای  شکسیته درکنیار تفنیگ چیی    در هماالن و ،نخوردهباخته و کتکمالهای کاروانی

 .بازگشتندبهبهان 

 اییل ان وخی  (موسیوی )   ت یار بهبهیانی  بختیاری و رییالدولۀ بین احتشام  گفتگوی سه جانبه 

از بییاالی .کییردمیییتییامین را آقییاجری  اهطایفییو  ایلۀخواسییت شییدکه وافقی من رآقییاجری بییه تیی

ون زنی پیا اهی کوهروستای بزر  جیزون، از مارون تا انتهایۀاطراف رودخان دتاخیرآباۀرودخان

وشیهر  وبسیاندن میال الت یاره بیه بنیدر هنیدی ان و آبیادان        ،را بوشهر وبندردیلم و هندی انت

اجدادی خیود سیاکن   -باآر سرزمین د ریگد ریک با،گونهدین ب.شدمیاین طایفه حفاظت  بوسیلۀ 

 .  عبی بودککه در اختیار شی   زهره ۀرودخان،البته بدون جلگه ،ندشدمی
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ی هیا هاندخی روهاهی کشاورزی جلگهازمینوی ،روکارکشتۀساالنهای مالیاتشرای  حاکم یا 

هیرخیش   :چنین شیرایطی داشیت  د،نی یافت¬میی سکان ا هیرآباد برای بخشی از طایفه کوخمارون 

اورزکشیت  وکشد بوسییلۀ معمول  بطور کهاست کیلویی بذر  80 "منِ"  12ادل کشت زراعت مع

زمیان برداشیت    در.شید میی نییم خییش زراعیت در نظیر گرفتیه      هرکیدام  در عمل سهم  دوشمی

بیین   پُربارندگیسال در سال بدون آفت ومتوس  برای هر خیش کشت و کار بطوره ،کمحصول

ایین چنیین    هرسیال لی ،ورسیید میی  کشیاورزها محصیول بیه دسیت     کیلویی 80  من100ِتا  80

رای ،بکشیاورزی  ییا بیدی سیال    بخیوبی   توجه¬بدونه م بور بودند هرسالکشاورزها لیدونبو

هیا  روستاییرای دیم یا بزعم وب،دون خاک وجووبکامال پاک کیلویی گندم  80 منِ 15زمین آبی 

ایین کیه    ها توجه بب.پرداخت کنند هازمین به مالک  کیلویی 80 منِ و یک دوممن  10( زمین ب ج) 

عیالوه برآن،ییک نییروی    یسیتی  ،بابود کشیاورزها همۀابزارکار وبذر وحییوان بیارکش بیه عهدۀ   

  .دهندبهم  تشکیل  ایلهای ت اری زیرنظر خان برای مشایعت کاروان هایچنظامی از تفنگ

ی هیا زمیین  در.. . و شیرالی و لُرزبان ی،جما بزرگی،خانل،بازردچغایی با نام های ایلی هاهطایف

الیی   100 درحیدود ت اری با بارهیایی   های کاروان.اسکان یافتند هاهاین رودخان و دیم  پاریاب

-هطایفی  خیودِ پشتیبانی نیروی نظیامی   با ایلو  شدمیتحویل  ایلهوبصورت برداری ،قاطر 200

-چیی فنگت.گرفتمیقبض رسید تحویل  دونرسادمیمقص بهکاروان ت اری را ی اسکان یافته ها

دت زمیان  ومی کردندمیی هیا گیردش   نوبتی در میان طایفیه  به صورتت اری  اروانرکپاسداهای 

ه بیر  دکی بو ایلۀهم به عهدۀخسارت  سئولیتم.شدمی اییدهاتسفیدریش جمع وسیله به  هرطایفه

نید سیالی ایین توافیق     چ.کم بیود حاۀارمزد نیروی نظامی به عهدک.شدمیسرشکن  هاهروی طایف

ه ران ه  ایییدکییبو گونییهدین بیی.حرانییی فعییال بییود  وبدون حادثییه ،بییراه ت اری دودوام آور

 .های ت اری زیادی را درخوددیداروان،کت اری

 هیارا ه نیر  مالییات   هرسیال وران حکومت قاجاریه ثبات اقتصیادی وجیود نداشیت و دولیت     ردد

 ، شیاورزها وک دشی رسیید چنیدین برابرمیی   میی  کیه  معهجا ۀا به قاعدهاتین فشارا.دادافزایش می
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ست عمال حاکمییت  ازد رسنگی، آوارگی و فرار،گفقر به، ت ار خرد و کاسبکاران را نگراصنعت

و  هیا هورباکدوکردنی وچ میی ،کندهکوچهای هگران هم مانند طایفتی برخی از صنعتح.اندکشمی 

عد بیه  بدوبسازن هاراابزار مورد نیاز آن دتاکردننار یک روستا اقامت میرکهر با،های خودسندان

 اکم وقیت منطقیه،  ح.ها معروف بودند" غربتی"که در میان بومی ها به  کوچیدندمی یمحل دیگر

ی ت یاری  هیا هش راآرامی پ  از چند سالی آرامش در راه های ت اری به این تیوهم رسیید کیه    

-الییات مدوحذف کر هارایچتفنگارمزد ،کاز این رو او است،ناشی از شایستگی و کاردانی خود 

خراج سیاالنه  ی  هنر  افزودبه ش با توجه اهدرآمد ساالن تا دافزایش دا هاراکشاورزۀهای سران

اقوام ۀتوفیان همی   مانندیکشیم، وخ نارضیایتی . م نشیود ،که بیود کیرد تحمییل  و اهکه دولت بی ای 

 دوکردنی را رهیا نمیی   داریامدرگز ،هایلردمان این ،مین کها ها توجه بب.در هم پیچید هاراهوطایف

باعیث  ،ی بیه حاکمیت اعتمیاد حتی بی،ودادندبا هم ان ام می داریامرددرکناهمیشه کشاورزی را 

ای دایمیی  انیه خدوکردنزندگی میی  شانهایچادرسیاههای اسکان یافته هم در ه طایفهدکشده بو

زگشیت  وبا ی کشیاورزی بیا خطیر رهاشیدن    هیا زمیین .سیاختند شیان نمیی  خیانواده دوبرای خو

ش ایهایدشوار ۀهمبا  نشینیزندگی کوچ م دد آغازو شان به کوهبا چند بزومیش هایروستای

-و روبیر  ی روسیتایی هیا هبه جای خانی ( غارهای بزر  کوه)های کوه فتشکَاهپناه بردن ب مانند

-یدام هییاجسییت وی ابییدی مراتییع تییازه بییرای  العبییوربرای ی صییعبهییاهران ازپیمودبیی.شیید

زگشت وباار ،کشت،کیا در واقع کنده شدن از زمین.گرفتمین قرارشازندگی کارتورسرد،دشان

گرسینگی دایمیی و فیراز ونشییب ناشیی از ایین       وچ و،کدوشیزندگی خانه بهکارها به روال ۀهم

مانییدن در زمییین هییای  .گرفییتمییی قییرار کشییاورزهاانییه روز کییار سییتور ردد شییرای  دشییوار

 .کشاورزی هم بدتر از کوچ نشینی شد

ه دکی شاورزی و تولییدی بو ،کآندشوارتراز دولیی بسیاردشوار بونشینکوچبرگشت به زندگی  

 کشیاورزها فرزنیدان   دوشدنمیش را یک مشت مالک تریاکی بیکاره باید صاحب امحصول ۀهم

،در اثرارتباطیات همیشیگی بیا حیاکم و     آقیاجری  اییل زر  وبی ان خی .مردنید میازگرسنگی و فقر 

-احتشیام هیای  یکیی از هیواداران و گیوش بیه فرمیان     بیه  یگیر  ،داونشستن پیای بسیاط ترییاک    
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-هطایفی  یسفیدهادون مشورت با شورای ریشوب، اجهتدین ب.بدل شده بودبهبهان اکم ،حالدوله

کم داشت به ییک  م،کهم ایلان خبا این همنشینی ها، .رای  جدید پیشنهادی حاکم را پذیرفت،شها

رسیانده   اییل  هب "لوآقا،محمدج"ی مالیاتی توس  خانهاش بر افزایخ.شدمی خُرده مستبد تبدیل

-کیوچ انند دوران موند دی دایمی نکرده بواهاقدام به ساختن خان ایلافراد  ،ی این چند سالط.شد

بیه تیداوم ایین وضیعیت فعلیی خیود را       زییرا بیاوری   . ندردکمیچادرها زندگی ی در سیاهنشین

ی هییاییجاب ییاسییرعت عمییل در  ای بییا مییوی بییز کییه بییرای   انییهخسیییاه چییادر  . نداشییتند

ام بیی  ازنظی  اییل ،این واقعیت ناشیی ازشیناخت   کردمیدشواری مواجه ن رابان ارشا،کاضطراری

   .قاجاریه و حکام غارتگرش بود سروسامان

 بشدتلی همه ،وک  تع بی نکردپیچید هی هاهدرمیان طایفرات مالیاتی تازه یتغیخبر  کهزمانی 

ی خودش را برای راهیداری  هاهطایف و دالدوله بختیاری بروشاماحت :وگفتند ندکردت ن مخالفباآ

-میی ما نبود راه شاهی شیراز به بوشهر ،هندی ان و آبادان هرگز امن ن ایلین ا بیاورد، اگر ا هب

بیدون مشیورت بیا     اییل زر  ،بلوآقامحمدجان دخکه فهمیدن اوج گرفت هاهمانی خشم طایفز.شد

بیه منقیل خیان بختییاری      چنیان هم و ستا هر حاکم را پذیرفتنظ هاهطایف سفیدهاریشبزرگان و 

بدون دعیوت از خیان    سفیدهاریشلسه فوری ج.کندمیرا ترک نچسبیده و وابسته شده و شهر 

برسیر    حیاکم  وبیا رده و توافیق ا دکانتقیا  بشیدت  ایلان بزر  دخمگی از عملکره.برگزارشد ،ایل

بیر سیر اخیراج     سیفیدها رییش میع  ج.ردنید کیشیتر و قیرارداد جدیدراهیداری رارد   هیای ب مالیات

. فرسیتاده شید   هیا هطایفۀهای سوار به همپیک ۀوسیلبر بخ.به توافق رسیدند ایلاز  لوآقامحمدج

اکم بهبهیان بیا شینیدن خبیر عیدم      ح.شدمتوقف  ایل ۀالت اره به وسیلحویل مال،تواز همان روز

ان کیه  خ.دنبال خان فرستادش را باامورهامدوخشمگین ش بشدت ایلالت اره توس  تحویل مال

ودم آنهیا بهیره    جمع ت ارشهروحاکم گذرانده و از بساط دودخودرادربیشتر وقت ،در این مدت

 رابییهآوارگییی  زنییدگی سییختۀسییت داده و روحیازدوانییایی زنییدگی کوچنییدگی را ،تگرفتییه بود

 قیول  وکیرد ت کو،سی  شم و توهین های حاکموخرابردرشتی دربزاین رو ا.فراموشی سپرده بود

 :گفتخان .خواهد کردل ،حدوکه حاکم راضی بشی اگونه رابهداد این مشکل 
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راضی کنم  هارا،آنکنممین تالش م.جمع شوند سفیدهاریشقراراست  !جناب حضرت اشرف  - 

 .قرارداد جدید را بپذیرند

الدولیه را  حتشاما،بود سفیدهاریشرابر جمع دربکه بیانگر ضعف خان (تالش می کنم)این جمله  

اش را تهدیییدآمیز بییه سییمت خییان گرفتییه نگشییت اشییارها کییهدرحالی دوردرببکلییی از کییوره بیی

 :  دزد،فریادادمیخشم تکان  رابان رتب آمدوبو

  ...و  کنمدمیت را نابوایلگیرم، الی دیوار گچت می -

ین تیر سیخت که  ییردهاوم هازن دانست یوما.شناختمیخوبی را ب ایلی رهاآقا باولومحمدج  

هیای روزافیزون اربیاب ورعیتیی     یگاریوبی را برزندگی زیربارستم نشینکوچی زندگی هاشیوه

-میی نپاییان مالکیان تین    ولی بیه تقاضیاهای بیی   میی خرنید  جیان   رابیه ،آوارگی دهندمیترجیح 

ر ،هشیان برسید  سیتخوان ا هبیی عیدالتی بی    آزادمنشیی آنهیا در شیرایطی کیه کیارد     ۀوحیر.دهند

 اییل افیراد   ییل ه همیین دال ،بی دنندار یرسیازگار ،سسازش ابدونکشی  میی چیالش   رابیه قیدوبندی 

زندگی  هاچادرسیاهرجیح داده بودند در دوتبرای خود بسازن یی دایمهاهخانه بودندنشدحاضر

ویی گی .ی بپیوندنید نشیین کیوچ بیه زنیدگی    بیه سیرعت  چنین شرای  ناهن اری بتواننید  ندتا در کن

که خورشیید  درطبیعیت   انشی بزر آن نماد  ست،همچونشان اوجود جدانشدنیجنگیدن بخش 

هرپسین در افق های شیرق و غیرب بیا دنییایی از زیبیایی رنگیین کمیان نبیرد نیور           و دهربامدا

. اردگیییذمیییی بیییه نمیییایش   و نیییارن ی و زردطیفیییی از رنیییگ سیییر     رابیییاوتیییاریکی 

داد،آن باوری وبی وبدی،دادخوبیوزوشب،،روسیاهیوشناییر ،همیشگی و ابدیجدانشدنی نبرد

هییزاران سییال نبییرد دهقانییان ایرانییی در طییول تییاری  خییونین مزدکی،خییرم    ه ریییگِکییه مییرد

آن  ی دورتییاهییازمییان ز ا هنگرشییی کیی. سییتا هو اییین اواخییر بابییی ...ربداریه  و،سییدینی،قرمطی

تعلیق   سیانی زمیین بیه ک  ) های گوناگون ولی بیا ییک سرشیت   روجودآنها به صورت،دروزگاران

ند کردمینها به نادرستی تصور آ.می جوشیددر وجودشان   چنانهم ( کندمیآباد ران آ هداردک
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 دلیلبی .و مخالف بزر  میالکی اسیت   استهم دارای همین ویژگی ( اسالم)  شان امروزیمذهب 

میی   "جری،آفیا "آرامیین قیوم نیا   ا هرکهگیلوییه بی  ،دپرخاشگری این مردمان در قبال ستم مالکان

  .(استیی درگویش لُری به معنای جنگ و ستیزه جو" ج ر")گویند

میی  دسیت   رابیه هاگ فندوتگذارنی میزمین  هارالیش وبی،خشامردم  کهدانست می بخوبی  خان

-هیایی در هیم  ی تکیده واخیم اه ان با چهرخ.هرگز به پیشنهاد او و حاکم تن نخواهند داد دونگیر

 اییل راهیی  ،آشفتگی فکریبا اینوا.فته بودگرچالش  رابهود ،خنگ سخت درونیدرجکشیده شده 

بخشییده  بیه او ه خیان بیزر  بختییاری    دکی بو یهمیشه یک برده سیاه قیوی هیکلی   ه اومراه.شد

 درکنیار  اییل بیه سیوی خیان نشیین    شیان  یهای قیوی و زیبیا  سلح و سوار برمادیانومرده.بود

نها صدای سیم  ،تحرکت بودنددر ( کیلومتر است 20فاصله تا بهبهان حدود ) رودخانه خیر آباد 

ه حلی میانه بیه جیایی   ران الش خان برای یافتت.شکستدر هم می ران اسبان شان سکوت سنگی

سیت  ا هیقت محافر اوبود درچنین مواقعی که خان در خود فرو رفتی درحقو که ا همراه.رسیدمین

 کیرد میی وشش دوکپاییمیررانها زیر چشمی خان پیت.شدمیهرگز پیش قدم درشکستن سکوت ن

ه شیب  دکحافر سیاه دردل شاد بوم.کندت را هدایاسبش  ،ازاونزدیک به خان و یک گام عقب تر 

 اییل  هاو پی  ازواگیذار شیدن بی     د،کشی می  اوراایی که همسرش انتظار ،جرسدچادرش می رابه

بیرای او همسیری    سیفیدها رییش ان با مشورت خ.کردمیزاد به خان خدمت نوکر خانه مانندیک

دمت به وخارش پاسداری ک.کردمیزندگی  ایلفردآزاددرمیان  مانندیکودین صورت ابدوردکعق

دمت وخی ه به جای نشستن پای منقل تریاک آقایان دکاو شاد بو شرای این در.خان بود ۀخانواد

یکی عبوس و در هیم ریختیه و دیگیری     و همراهد.همسرش خواهد گذراند درکنارب را ،شنهاآ هب

-اه میی ،رودون گفتگی ،برون سرشیار از نشیاط  ردی از شادی ولی داهی بدون هی  نشاناهبا چهر

 .پیمودند

ای کیه در  درجلسیه (...لُر زبیان و ،زردچغایی،بالخانی،جما بزرگی) هاه طایفۀهم یسفیدهاریش   

از  هیا هپذیرفتن نظرحاکم،بدون مشورت با بزرگان طایفی  بدلیل ران ادخرپا کرده بودندربچاسیاه
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چالش  رابه ایلمردم  ۀزندگی هم راکههای فردی توانستند چنین روشنمییرا ز.اخراج کردند ایل

عالوه بر چنین عملکیرد   ،ایلبرای اخراج بزر  فامیل  سفیدهاریشمهمترلیل د.بپذیرندید، کش می

هیم   اییل و . از خشم حاکم در امیان بمانید   ین صورت،ا هبخان  دتارفندی بو،تشاغیر قابل قبول 

را  اییل ن در کیرد  زندگیان حق ،خحکم با این.قدرت در مقابل حاکم ایستادگی کند ،باتوانستمی

 دونیاه ببیر  رپی دیگهاهیا به طایف اشگوسفندهابا خانواده و یستی وباز این پ  اا.دادمیست ازد

طایفیه  ) ر برخی افیراد طایفیه بالخیانی    ازنظ هکمی کح.دکنزندگی یا به تنهایی در حاشیه بهبهان 

 منطقدوجرا بون یده والزم اال،سضروری سفیدهاریشر شورای ازنظ لیدوبی رحمانه بو( خان

 توانستمیسبت به خطری که ،نایلخراج خان بزر  باآها ه ان،کاین واقعیت بود ایلبزرگان  آخر

 سیفیدها رییش همیه   ارشییوه  یین  ا.دادمیی بی گنیاه نشیان    اوراند، دکتهدی ران ا،خاز طرف حاکم

-میی  اکمحی .وردبیابوجود  ایلخطر جدی برای یک  توانستمیز سوی دیگر این حکم ا.پذیرفتند

 یان هیم انیداختن    دین صیورت بیا ب  بی .دقاجری را بدهی آ ایلت دیگر اجازه غارت ایال هب توانست

 اییل ه گیرانه بی لذا احتمال حمله غافل. دادمیحت فرمان خود قرار دوتکرمیضعیف هارانآ،عشایر

وچ شیبانه و هرچیه   ،کسیفیدها رییش از این رو حکیم بعیدی جلسیه    .بیشتر نزدیک بود واقعیتبه 

ا فرمان جمع بزرگان ب.دور شدن از حوزه قدرت حاکم بهبهان و پناه گرفتن درکوه بود،سریع تر

شیرو  کردنید بیه     باسرعتردوکودک ومزن .فتندقرارگرباش رزمی  آمادهمه در وضعیت ،هایل

ر االغ و وبیا جمیع  ،هیا در ییک چشیم بهیم زدن    چادریاه،سآوری اسباب و اساس ناچیزشانجمع

هیا بیه   چادرسییاه جور شدن مع وازجرا قبل گاوها و زبدوای گوسفنهگله هانوپا،چشدند رهاقاط

یین  ا.در امان بمانید  ایل ۀاین تنها ثروت زایند دتاسوی مسیر اعالم شده به حرکت درآورده بودن

کیلومتری یستدربه رودخانه خیرآباد درکنار ،اشتردکه چادرخان بزر  درآن قرا ایل بخش از

ین بخیش  ا ههمرا کردمیکه راه ت اری را پاسداری  ایلزمی یشترین نیروی رب.بهبهان واقع بود

این اطالعات بیاخبر  ۀز هما هعشایر منطقطایفه ها و  ۀقیب.رودخانه خیرآباد قرارداشتدرکنار ایل

 جهیت دین بی .نبودند ایلمش ایهاهطایفو ایل با اینآن هم ،لی به یک درگیری خونین،وبودندشده 

چنیدان   اییل ازعشایردیگر برای گوشیمالی ایین    چیتفنگ دستوراحتمالی حاکم برای جمع آوری
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ا تیمنی  دربقی  درعمیل آن  دولیکردنآنها در مقابل فرمان حکومتی در ظاهر اطاعت می.ساده نبود

 .دباشاشته رادن مورد غضب، فرصت دور شد ایل دتانشدمی آماده

 ه پُیر دکی انیه خیرآبا اش رابر امیواج ابیدی رودخ  نور رنگ پریده ،ماه کامل در آسمان پُر ستاره  

ش بیه سیوی رودخانیه زهیره     ا "بیید "و "گز" یرهازایشهوبهای درشت از میان ریگ سروصدا

ی روصیدا ،سسیاهی پسین آغازکه دراین موقع از ه افشاند، عالوه بر غوغای هرشبدمیروان بو

ش و آرامی  ،هیا هروبیا  ۀوحیلیه گرانی   آرامکفتارها و حرکیت  ۀ، قهقی هیا  لوزه شغا،زهاگ پارس س

 هیا هش بیا جن یال غورباغی   آغیاز ه یین سیمفونی طبیعیت کی    ا هبی  زدمیی وت شیب را بیر هیم    سک

ریکی شیامگاه  درتیا  ران شیا هیی ثاثوا هیا هیی که با دستپاچگی بچهازن با فریاد  ایلبود،هیاهوی 

م کیرده  ،خمر،کعرعر االغ هایی که بی موقع زیر فشار بارها.، افزوده شده بودکردندی م وجست 

 رابیه هاآن ایلضطراب اه هایی کقراری مادیانیوبشان برزمین و سم کوبیدن نفیرقاطرها دوبودن

 .  مفونی طبیعی راکامل کرده بود،سه کشیدن وا داشته بودهشی

و بهتیرین   مر بسیتند رکدو رابههاگ بردوش انداخته و قطار فشن راهاگ فن،تایل ردهاوم هاجوان 

که  ییهاجوان تفنگ و قطار فشنگ و  دنبادیخترکان د.لباس شان را برای جنگ به تن می کردند

 رابیه هاآن "کِیل " زدن  بادوآمدنی میی ند بیه هی یان   کردمی آمادهبرای یک نبرد نا برابر هاراهسین

 مسلح سوار و پیاده در اطیراف  هاجوان  کهدرحالی ز و گاوها ،بی گوسفندهاهلگ.ندآورددمیوج

 ۀهمیین گلی   ایلدارایی ۀمه.رده بودندک آغاز ران شاهشان در حرکت بودند مدتی از حرکت شبان

 مسیئول را اییل افراد مسیلح  ترین ت ربه وباترین اردان ،کین جهته اود بوبز و گابدوگوسفنهای 

کیاروان میی    ۀشیان بیه دنبالی   بیار شیده بیه همیراه صیاحبان      هایارپهاچ.کردند هاهپاسداری گل

هیای سینگین   ی سمسروصدا میاندر ی برهنه باپاهاوپُرشتاب و پیاده  هازن و  ردهام.پیوستند

هیا  بیرروی االغ  را هیا هزغالی ب وروس هیا  وخرغ م وکوچک کودکان .ندکردمیپایان حرکت رچها

رفتیه  گ را هیا تربیزر   و دسیت   میی بسیتند  برپشیت خیود ن   را هیا سال خرد هان ز .بسته بودند

ییق منیاطق   گرفتن از مناطق مسکونی و ازطرباید با فاصلهمی ایلهای نبوه مردمان و گلها.بودند
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ه سیوی  بی دودور بزنن را¬نهر بهبهیا ،شی کم سیرو صدا و منظم،پرشتابکوهستانی،دریک حرکت 

 سروصیدا حداقل  وباباهوشیاری  ایل هایلیش قراوپ.مسیر بدهند تغییرنشین هندی ان حکومت

 . ندکردمی  آماده ایلرای عبوروببه دقت بررسی رراراه عبو

سیی  دکمواظیب بودن  آرام یاهی هرتمی وی بیقیرار بیا ی  هیا نوار برمادییا ،سایل ۀی دنبالهایچتفنگ

هر صدای شیب  .دیا از پشت مورد حمله قرارنگیر دوبرجای نمان ایلیاحیوانی و یا باری درعقب 

شیلیک   آمادۀدوپاییدنهای شب را مینگاهی تیزبین سایه روشنبادونکردمیهوشیاری دنبال رابا

 اییل )یش از رسییدن میال   ،پهیای حیاکم  گزمیه کمین خطیر گیری از برای پیش هالقراویشپ.بودند

گ تفنی  بادوکاویدنی ی،مآشینا بودنید   هیا باآن بخوبی  راکهی مسیرهایلندوبپستی ۀهم(کوچ درحال

یک جنیگ شیبانه و    ۀلهرد.نددادمیی دشمن قرار هاهمعرض گلولخودرادران ،جشلیکآمادۀی ها

ی اگونیه بیه  م گره زده بیود  های پیشانی را در هعبوس و چین هاراهمین دشمن چهررکافتادن د

بییش   هیارا ههر،چدشمیای اد هی کبا سایه روشن های هاستاره نورکم رنگ مهتاب و زیر که در 

ی مسیلح حکیومتی کیه    هیا ههیایی از حملیه گزمی   ر .نشان می داشمگین وخدژم  ،اقعیواز اندازه 

 رابیا ه خیود  کیار مزدهیای عقیب افتیاد     دتایی بودنی هانفرمافرصت ها و تظار چنین رآنهمیشه د

ر ایین  ،دلبیید طمیی  سرعت عمل باالیی را  رکهاری بود دشواک،غارت این و آن طایفه جبران کنند

و در عیین حیال، ییک هوشییاری و      ی بیود ی و همیاری جمعی یک ضرورت حیاتهماهنگ شرای 

آن .انداخته بود ایل سفیدهاریشه دوش ،بدیریتی که شرای م.کردمیرا طلب  بموقعسرعت عمل 

و ییا   اییل ی میورد نظیر   هیا کیوه رسییدن بیه    بیا  را اییل و  سیفیدها ریش،آزمیون یین ا ۀی ت،نشب

 .دادمیشان نخود را  ایلمردمان  تاروکشدردام و کمین دشمن و غارت  فتادنباآ

 کیرد میی ی ابر ناشی از شرجی مخفیی  هاهپشت لکخودرادررنگ مهتاب که گاهی مرکدر زیر نو 

ی هیا سینگ  ی جیان گیداز و   رهیا خااز سیوی دیگیر    .ردکی دمیمحیدو  ران دید شتاب زدگیا ۀدامن

لییی فرصییت مییداوا ،وکردخییونین وزخمییی مییی ران اوکودکیی هییازن ۀاهییای برهنیی،پهاهکوهپاییی

-بیا پیاره   به سرعتدوستنبایکه  داشتمیوا  را نادرا،مکودکانۀی خفه شدهاهنال ،وجودنداشت
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تا رسیدن به کوه به  ایلرکت ح.دامه دهندا هه رابدوببندن هارایی از لباس شان زخم هاهکردن تک

ی هیا هلی ،گی حاکمهیا یچی تفنیگ و  سیوارها چیون در روز بیرای    شید میهی  قیمت نباید متوقف 

 رابیه  اییل پییش از بامیداد،    بایید یومز این را.ان شکار آسانی بودندوکودک هازن  خیل دوگوسفن

 دداشیت امتدا( دون زیی )زهره ۀو جلگه رودخانی ( بهبهان)یی که بین جلگه رودخانه مارون هاکوه

ون ،چگونیه ه،می درزیرنورماههیا  ارپوآدم هیا و چها  هیا هپُرشتاب گل بار نرم حرکتغ.ندندرسامی

گرفتیه   هیا یخود را جلیوی بینی  ( مقنعه)میناهای مشکی توری هان ز.در حرکت بود ایلبای اههال

ی شیبانه و  رگییر ازدو ترس  پرشتابحرکت  بدلیلکی از زن های جوان که پا به ماه بود ی.بودند

فریادش را تاکسیی، دنیدان گرفیت   رابیه ش اینیای م.رد زایمیان شید  رددچا،گام برداشتن با شیتاب 

د باز هم شدت گرفت و امانش را بریده بیود سیرعتش   در.کم بر شدتش افزودمدکلی در،ونشنود

کیی  ی.ن فارغ شیود آ هنارپد دتاست وی تخته سنگی بودرج،فاصله گرفت ایلۀ ز حاشیوا دند شکُ

 :و او را مخاطب قرار داد ندران سوی ز رابهقراوالن اسبش از پ  

-میی ناله  دورد چمباته زده بوازد هی کدرحال؟ زن دورشدی ایل ۀ؟ چرا از قافلیکنمی زن چه  –

 :گفت،کرد

ه درسایه روشن هیای مهتیاب دییده    دکنگاهش به شکم برجسته زن افتا ایل چیفنگت.درد دارم -

 :بخش گفتآرامصدایی  ،باشدمی

فاصیله   ازاومنتظیرت میی میانم تیا فیارغ شیوی راحیت بیاش و نتیرس و           هایمن همین نزدیک -

 او از ،یش از اینب.دباشاشته داوراهوای   و دبیشتر شناسایی کن را ردور و و خواستی م.گرفت

این تاریکی شب و ضرورت ییک شیتاب حییاتی بیرای      در.اری ساخته نبود،ککه خیلی جوان بود

 میی بایید بیه تنهیایی    ن ز.کیرد میی مکیی را در عمیل نیاچیز    رکامن، امکیان ه  یاهکوهرسیدن به 

زایمیانی   ازخود ایلن ز.ندرساب ایل رابهخود  به سرعتو ددامیش را ان ام اکارهای زایمانۀهم

ی هیا یدرپییاده رو  دوکشیی میی  دوش  رابیه  اییل ین کارهای ترسختوحشتی نداشت او همیشه 
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راه میی   کشیید میی  دوش  رابیه تختیه خیواب کیوچکش     رابای که کودکی درحالصدها فرسنگی 

بیه علیت ایین سیخت      ،کرددمیصعوهاراکوهوضعیت  با اینو( به سردسیر سیرگرم کوچ )پیمود

یگیران  ازدزایمانی را بدون کمک گرفتن  و توانایی خودا هکه ب ی داشت عضالت نیرومند ،کوشی

ر  میادر  ،مخیورد میی کیودک تیاب   یا بند ناف دور گلیوی   و دخورمی لی اگر بچه پی  و ،دادمی

 . شدمیناپذیراجتناب  ،وکودک

 دوننی کردمیاعالم  ایلو عقب  هاهدر حاشی ران ی خود حظورشاسروصدابا  رهاو کفتا هالشغا

یین تیرس زن   وا دنی دادمیی ادامه  ایلبه تعقیب  ایلی از اهای عقب افتادرپیدا کردن چهارپتظارآند

هیای   روصیدا س.دادمیی و دلگرمیی  اهسیایه سوارمسیلح بی    لیی ،وکردمیبیشتر  ران درحال زایما

و  رهاچندش آورکفتا ۀندوخ هالوزوزه شغا هازن و  مردهاهمراه باگفتگوهای مبهم  ایلحرکت 

های جوان رفت تا پنهان از چشم یسنگن به پشت تختهز.ندور بودآهدلهر،سایه روشن های شب

آخرین ،ردشردرییاد سراسی  ف.لیبش آورد  رابیه رد با شدت بیشیتری جیانش   د رین باا.فارغ شود

 ۀرهمی وبد بعیدی فضیا راشیکافت    اریی ف.انید لرز هیارا رابه تردید انداخت و زانوان آن ایلروندگان 

 دوسوار به دور خیود چرخیی   ۀوسیلشیدن مهار بباکو در بی قرارشسوا سبِا.صداها مسل  شد

آمیدم و  ،نترس :فیت ادگوشش به خواب رفته بود با فریردن جوانی که کودکی بز.ی کشیداهشیه

ز ا هکیردن اسیب رمیید    آرامن  ن  کیردن قصید   با آرام رکهواس.برگشتسوی صدا دوان بدوان

زایمیان   درحیال ک یا بیه ییاری زن    دردتاراهنمایی کر ران ،زتراداش ئووجی  زا رهاصدای کفتا

برییدن   درحیال سینگ رسییدکه زن جیوان    زمانی به پشت تخته،ولی دیر بیاری رسیده بود.برود

 رابیه ورش ضی ،حامانی بیی اهریی باگودک کی .ف کودک بیدنیا آمیده بیا ییک تکیه سینگ بیود       بندنا

هیان  ردپستانش را د دوی که همراه داشت پیچیاهدک را درپارچدرکوام.کردمیاعالم هستی ۀهم

 .  ردن خودکردرکشرو  به جمع و جو و دکوچک کودک فروکر

خیود  در اطیراف   ران وجودشیا  کیه  هیا خوارهای مردار سروصداو  ایلفاصله گرفتن از بااسب 

وان باکمیک  درجامی .دادمیی زدن سم بر زمین به سوار هشدار  وبابه وحشت افتاده  کردمیح  
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از پیای زن بیه    آرامی خیون  هیا هطیر ق.فتیاد ا هو درد ناک به را آرام ،زنی که به کمکش آمده بود

ش اه شیلیک ب آمادهتفنگ ،ی که در یک دستدرحالدونزدیک ش هازن وار به س.زمین می نشست

بیر اسیب سیوار     دتیا وان کمیک کر درجه ما،بیدکشمی با دست دیگر افساراسب را دوبورا گرفته 

 ها برخود  باسرعتشتش به خواب رفته بود برپش اهمچنان که کودک شیرخوار،هن دومز.شود

سیالی کیه کیار    ن مییان ز.رسیاند  اییل  هیا زن طال  ا ها باورون ریزی وخزایمان زن  دورسان ایل

در صیورت لیزوم    دتابیاز گشیتن   اییل دو چوبدار مرد بیه عقیب    با کردمیرا همیاری  ایلزایمان 

وی بی .چکیید ی زین به زمین میی هاهکنارز ا هی زن قطره قطرهالباس ون از میان خ.همیاری کنند

بیوی بیاروتِ    ولیی  دنی کردمیسوار و زن نزدیک  رابهود خدوکرمیتحریک  هاراخون تازه کفتار

سیت داشیت ولیی    ردهای بلند افسیار اسیب را د  امباگوار س.ان می انداختش لرزه به جان،تفنگ

وار س.فتارها به وحشت افتاده بودرکآونیازی به کشیدن آن نداشت چون اسب از صدای چندش

ی اسیب دردی درانیدام   هیا نکیا ت.ق تیراندازی نداشت،حایلاز وحشت شناخته شدن مسیر عبور 

ش هیای نگشیت  باآرتیب  م.کیرد میی فیه  وخله را در گلاو صدای نا دولیآوردمیوان به وجودرجما

-میی پی  از شییر خیوردن بیه خیواب رفتیه بیود نیوازش          راکیه اطراف چهره کوچک کیودکش  

از  رراافسیا  ،زن درمیانگر .ردنید دککفتارها فاصله خیود را از سیوار زیا   رهارسیدن چوبدا،باکرد

 آرام،اسیب هیم   ردکمیی راهنمیایی   ران وادرجاومی  داشیت برمیسوار گرفت و درکنار اسب گام 

-یومبییا هییم گفتگیی  آرامچنیید گییام عقییب تییر  ایییلو چوبییدار د.اسییتدکز شییتاب خوا و دترشیی

کودک در زییر   ۀخواب رفتب ۀبه چهر دادمیی که به پُرحرفی ماما گوش درحالوان درجام.ندکرد

 کیه همین ،گشیت مینورسیده ۀچهر رآنی از خود داهه دنبال نشانبدوکرمیرنگ ماه نگاه مرکنو

از  کیرد   ش را حی اهچاهیک کوچیک چانی   ،کودک ۀنوازش کردن چانی  درحالش ا هابسب انگشت

دکش دییده ولیی   درکیو ز خیودش  ا هبافریاد به همه بگوید یک نشان خواستمی،وجد آمدشادی ب

ش ا دا را درگلیوی ،صی حاکم بهبهانهایچتفنگو ترس از حمله  ایل طرناک وخدشوار  شرای  

وسیت داشیت هرچیه زود تیر بیه      د.کردفراموش کلی  رابهن ارنج زایم و ددر.فه کردخدوچرخان

 .داکنودکش را تماشدوکه بتواند دراز بکشدکجایی برسن
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را درمییان خیود حفیر کنید      اییل  توانسیت میی حدفاصل کوه و دشت که ۀاز تنگ ایلگامان پیش  

گیر  دیای تنگه را و عیده ۀدهان،بیه سیرعت  هیا  داری از تفنیگ اهعد سفیدها ریشه فرمان ،بگذشتند

-میی ش آرامی  هداشیت بی   کیم کم ایلرا سنگربندی کردند، ایل هرسی بی امکان دستهاهراۀم،ههم

 .رسید

جیایی  ،ل کوهردد دونی کردعبورمیعرض کم ۀهمچنان از تنگ هاو چهارپا هابچهو هازن و هامرد 

ژرفیای   ،دون پلیک زدن ،بی ایل یاسیدارها پ.ندگذاشیت میی  ر بر زمین بادونیافتمی برای استراحت 

رده رکدری  در اختیارشان گذاشته بود اسیتتا ی،بیی که کوههاهدرپناهگا دوکاویدنمی هارایکتاری

ایی درجی دانسیتند  میی چون  ،دندیاطراف را می پوی رسیدن به پناهگاهی مطمین، شِآرامدر.بودند

مهیاجم  ه بی دوخود دفیا  کنن ایل و از دون این که دیده شوند بدنوانتمیراحتی باند، هکمین کردکه 

تیاز  که جزو گروه پیشراز این رو سرشوخی با پدرکودک نورسیده ا.ننددکوار یلفات سنگین،تاه

ین دلیل باع له بدنیا آمیده کیه فهمییده پیدرش     ا هرایش دست گرفتندکه کودک ببدوبود باز کردن

وان درجمیا  واهرِوخی ادر می .سیت اهدلگرمیی پیدر ع لیه کیرد    ییاری و  رای وبی نگ ترسیده و اازج

کوفیت   دمیف دسیت بیرران خیو   باکلواپ  ردادم.ندکشیدمی  اورانتظار رسیدن ا،هدرابتدای تنگ

 زایمیانش  هنوز وقت»ه دکدامیدلداری  اوراو دخترش  «مگذاشتتنها میاورا بایدمین»گفت یوم

فهمیدم کی از مین  ،نفت من بود،جودش یک دنده و لج باز استوخا ،قصیرکسی نیست،تنشده بود

 .«م که گرفتار این بچه ها بودم، من هصدا نزد ران مدوجدا ش

هترین جایگیاه بیرای   ،بی کیوه هیا سینگ  و تختیه   اییل مک بزرگی بود بیرای دییدن   ،کشب مهتاب 

 دولیتنگیه برسیانن   رابیه ی حیاکم تیالش داشیتند هیر چیه زودتیر خیود        هاهز این رو گزما.کمین

گیر هیم بیه    ی دیهیا هالش برای جمع آوری نیرو از طایفی ت.م بود،کتعدادشان برای حمله و غارت

عیین   در.دیگری نداشیتند ۀلی چیار ،ونددادمیست ازد رانِ غافل گیر کردن زما و دیکشمی درازا 

همیه گلیه گیاو و     بیا ایین  ه بتوانید آن هیم   دکنداشیتن  اییل حال تصور یک سرعت عمل بیاال را از  

ییک غیارت   بیه  میید  بااوا تاخیت  بی .ننید رکز تنگیه عبو ا هییک شیب  ،وکودکا و زن رپچها دوگوسفن



 در بستر زهره وحشی

 33 وحشی دربسترزهرۀ

 

 رکیه دیگی هیا هطایف ان مسلحوارس.تنگه راببندند دتاآمدنمی با شتابایه دار ومحسابی و  درست

ی کیه  ایلبیا نه جنیگ   دوبه جنگ برای منافع حاکم بودن ایلنه م اجبارا همراه گزمه ها شده بودند،

-میالش تاز این رو ،شده بودند ی حاکمهاهزمباگی همراهنها دشمنی نداشتند،ولی م بور به باآ

دعیوت   هیارا با توهین و فحاشی آن هاهگزم و دنندکناکُهارههر بار با یک بهانه سرعت گزمند کرد

خوبی ب ران کمی ایل مردهاه دکگه رسیروه مهاجم زمانی به نزدیکی تنگ.ندکردمیعمل  عتبه سر

-میی بیه هیی  وجیه دییده ن     کیه رحالی د ،کامال مسل  بودندنیروی مهاجم ر بدونبوددیده تدارک 

ی هیا یچی تفنیگ ترین هدف برای ساده آمدندمیکه به تاخت به سوی تنگه  سوارهاسیاهی .ندشد

 هکه تلفاتی بی  ینها در صورتت.دادمیرا ن کشیدمآۀ نها اجازآ هب ایللی مناسبات درون ،وبود ایل

 گرهیا ارت غ.دهندب هدف قرار ران چی دشمیک تفنگ ،حق داشتند برای هرکشته شددمینها وارآ

ایین   دداشیت شیی کیه درفضیا وجو   آرامکوت شیب و  س.ز تاخت اسبان کاستندا هدر نزدیکی تنگ

ال رابیا هابیا شیادی تفنیگ    هیا هزمی گ.ندا هبه تنگه رسید ایلقبل از  ردکهوجود آوها برآنتوهم را د

ی هیا گ پیش از به پایان رسیدن فریادشان صدای رعد آسای تفنی .فریاد شادی کشیدند دوگرفتن

وحشیت بیدل    رابیه هاشیادی آن  زدمیی شیخم   ران اسب ها زمیی  یی که جلوی سمهاهبرنو و گلول

پیای  لیوی  درجلیک ناگهیانی  ،شیپناهجانفته بودند آن هم بدون هی  قرارگر تیررسنها درا.کرد

نهیا  ت.شییدند دکبلنهیای  ههشیی  دوسیتن ارخیی بیرروی دوپیا برخ   ب.اسبان باعث رمیدگی آنها شید 

لی یکیی دو  ،وبگیرنید  هیارا حشیت آن وانسیتند جلیوی و  هاتوار،سهااسیب افسیار   بموقعشیدن باک

 انشییهییایاسییب،ده بودندرهییاکر هییارااسییبمهییار  ایییلغییارت دام هییای ز شییادی ا رکهسییوا

گرفتییار شییده  رآنکییه دو کمینییی  از وحشییت دامییی  هییاهزمییگ.دنییدزبییرزمین  هاراندوارمیدنیی

 یمینی رکددانسیتند  میی  یرا،زندکردمیح  شان  در گلوی تپشی تند رابان شادای قلب ،صبودند

خواهنید   اییل هیای  ی میدافع هیا هشکار گلول سادگیب یپناهجاندون امکان وبراحتی ه بدکناهافتاد

و  هیا سینگ   ز سییاهی تختیه   ب.دنفته باشقرارگری آنها هاهدر سین ندتوانستمی هاهین گلولا.شد

یی  زده   هیا ی گزمیه هاست ردد هاگ فنت.شدمیدیده ندیگری یزی ،چکوه ۀهای دیوارروشنسایه
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کمیین  در افتیادن  بیا  دانسیتند میوب خ.نداشتندرا دازی رآنبرای تی شانشهامت باال آوردن دوبو

 .نندرکشکاهاراآنۀد همستنوانتمی، دبودنهکه در تیراندازی خبر ییهایچتفنگ آن هم با وجود،ایل

رییادی از  ف.کردنید میی  آرامرا آنهیا  شیان شیدن افسارباک سوارهاندو کردمیها بی قراری اسب 

 : اردادنها اخطآ هب هاهان صخرمی

به  هااسبرای لحظاتی تنها صدای سم های بی قرار ب.د شدشته خواهی،کدر صورت جلو آمدن -

 :اردادفت و اخطگرچالش رابههاهمهای گزهریکی صخردرتاریاد دوم ف.رسیدمیگوش 

هیم خیوا میی  نا می .برددربواند جان بی تمیتا یکی از شما ن،حهستید ما تیررسما در،شبرگردید – 

خان  ،آنبکندواند ما را برده خودش تمیهی  قدرتی ن: ه خان حاکم بگوییدبدورگردی،بآدم بکشیم

 .  یماهرا هم برای حاکم به یادگار گذاشت ایلتریاکی 

  :شنیده شد باخشمدوباره فریادی 

 . یماهنکشید هاراهماش دتابرگردی -

یم و از این ا به بعد اهما درکمین افتاد »:گفت یشهای به نیروآرام ه،بی حاکمهایچتفنگفرمانده 

جواب ،کیرده بشینوند  ی بلندکه نیروهای کمیین یعد با صداب.«نها نیستیمباآه درگیری ب دردیگر قا

 :داد

ز ا هنیروهیای کمکیی کی   .نید کردت کوه پشی ۀه تنگی بی و دکشییدن  هیارا فسیار اسیب   ا.یمگردمی بر -

شیاد از عیدم درگییری و نیدادن      دوجیدا شیدن   بودند از گیروه حیاکم   هاهیگر همراه گزمردعشای

مید یک غارت و چپیاول آب  ا هک هاهزمگ.رفتند دوخود را پیش گرفتن ایلهرارکدام ،هانسانیۀهزین

عده داده بودند، آشفته وسر خورده تصمیم گرفتند به جای بیاز گشیت بیه    دوخو به را رو نان دا

 .به چنگ شان بیفتد ایلاز ی اهشاید بازماند دتارا بررسی کنن ایلۀمدآ هرراشه
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را هیا هگلولی   ورصدای شلیکازدالب و دو چوبدار همراهش ،گواندرجمحافر مامسلحِ تک سوار 

ه دکی نهیا آنهیا بودن  ت.نید اهفتی قرارگر اییل ی حیاکم بیین آنهیا و    هایفنگ چتوجه شدند تمدوشنیدن

شیما    »:ش گفیت وان تفنگیدار بیه همراهیان   ج.من برساننداۀ منطق رابهن شاود،خبودند  هنتوانست

ییا روی آن بلنیدی    "نیار کُ"ن پشیت آن درخیت   ،مبه شما برسیند  هایچتفنگ دتایستیابهمین جا 

اگر خواسیتند بیه شیما حملیه     »دست نشان دادرابارسیاهی وهم انگیزدرخت کنا و"کنممیکمین 

 شیاید  و دنید بیه کمیک میا بیاینی     اهرسیید  هشاید آنهایی که بیه تنگی   ،زنممیتیر  با راهاکنند من آن

ییا ممکین اسیت از ایین      و دنباشی اشیته  با ما کاری ند،از ترس پشت سرشان ی حاکم،هایتفنگچ

 .  «بکنیم احتیاطما باید  دولیمسیر نیاین

 :با ناامیدی گفت رهایکی ازچوبدا

بیا   اییل فنگچی ت.دافتمی به خطر  ایلۀون هم،چکنندخاطر ما ول نمی رابه هتنگ ایلی هایچتفنگ -

نهیا  باآودمان دخبایی چیاره دیگیری نیداریم    ما  »:گفتوکردت دعوسکوت  رابهاهی آنآرامصدای 

 . در تاریکی ناپدید شد به سرعتو « نگیمب

وحشیت   بیه اوراسیت دادن کیودکش   ازدرس تی .تلی  کیرد   ران وادرجاین گفتگو لحظات شیاد میا  

با الب گ.کودک بلند شد ۀصدای گری دتاغوش خود فشرآر ردقد دون اراده کودک را آنب.انداخت

میید دسیت   باآمسیلح حیاکم کیه     وارهاس.روکردهان کوچک کودک فردش را داهدستپاچگی سین

ه سیوی صیدا   بی  ،دقت می کاویدند صیدای کیودک را شینیدند    با را ایلۀ دنبال ایلموال ا هیافتن ب

نزدیکییی  رآنه ددکناپشییت بلنییدی یییک تپییه کوچییک رسیی   رابییهخییود  ایییل چیییفنییگت.آمدنیید

دا گلنگدن تفینگش را کشیید،   صی وب آرام.و اطراف مسل  شده بود ایل،اینک برافراد دداشتوجو

همیه   بیا ایین  جنگیدن دانست میخوبی ب.نتظار نشستاهبو دقنداق برنو را درگودی شانه جای دا

 توانسیت میی ن اییل رد ردیگی  کیه بیود  بیا خفتیی    ر ِ،متسیلیم  ولیی  دسوار عاقبتی جز مر  نیدار 

لولیه  باگر  می  ،سر سیختی وخشین  این زندگی سرا در ایل یمردهاکی از افتخارات ی.نددکسربلن
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ش اوسیوی رداشت کیه ه ردپرتگاهی قراۀر لب،بدیدمی سازسرنوشت شرایطیرود را گرفتاخ.،بود

الشخور با ر ازکفتارهای ی بدتهاهدر مقابل گزم دتاکرمصمماورانیروی جوانی  .ددیمیمر  ،را 

رمانیده  ف.نشانه رفته بود کردمیحرکت  ازهمهش را روی نفری که قبل  لوله تفنگ. رزمدقدرت ب

 :ادگفتکی از چوبدارها با فریی.باش داد آمادهدستور ایست و  هاهگزم

رد ومی دیید د  دونها نزدیک شی آ هب سوارهاکی از ی.است ئویک زن زاما ما اسلحه نداریم همراه  -

 :عالم کردش برگشت و ا همراهان یی همراه ندارند به سواهسلحدوایک گرز دارنهرکدام تنها 

بخیوری همیراه    ددر هبی  یجیز ییک اسیب چییز     دوزن بیشتر نیستن دو دورومبگذارید بروند،د -

 :ناراحت بود با نفرت گفت ایله ازاتش برای دیر رسیدن بومز خشم حاکم اهک فرمانده ،ندارند

یم سیت توانمیی ه ما دکون اگه حاکم بفهم،چخود به بهبهان ببریموبا دستگیرکنیم هارایدآنبا!خفه - 

 هیا یچی تفنیگ کیی از  ی.دهدمی یم به ما امان ناهرددکآزا هاراریم ولی آنوخودبیارابا ایلافرادی از 

 :بختیاری بود ایلز اهک

ی هنیدی ان  هیا زمیندر  ،وازمرز منطقه ما گذشته ایلفرستاده؟  هازن جنگ  رابهمگه حاکم ما  -

 ی دردسردرسیت هخیوا می  ،سته چیتفنگتازه پشت سر ما  است، شتهکارگذار از رکاست دیگ

ز خییرش  اهبهتر.هگراست می»گفتیگرردک سوای.کنی؟ شاید در تاریکی ما راتعقیب کرده باشند

   «.بگذری

بایید دسیت خیالی نیزد حیاکم      ،نکنندمیی هرگیز تنگیه را رهیا ن    اهی ییاتایل »:گفت فرمانده با خشم

از مشیتی  »: وگفیت نیداخت  نید بیادی بیه گلیو ا    اهرگیری رستردز خطاهتصور اینک وبا« برگردیم

ی اهش ضیرب امهمیزهیای  بیا و"رسیید؟ شیما بیه درد ایین کیار نمیی خوریید       تمیپا برهنه ۀگرسن

ش ا ی دردنیاک کیه باعیث شید اسیب بیر روی دو پیای       اهضیرب  ،غیرمنتظره به پهلوی اسبش زد

 رهانرسیده به چوبدا .ه سوی چوبدارها حمله کردبدوبلند شو ،یدکشمی بلندی ۀهی که شیدرحال
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سیب فیرو   اۀ ای فرمانیده در سیین  رپی ز کناا هگلول.صدای رعد آسای برنو تاریکی شب را شکافت

ایین کیه     بیل از  ق.فرمانیده بیا سیرجلوی پیای چوبیداران سیقوط کیرد        دوسب درخاک غلتیا.رفت

 خارج کرد اشست ازدفنگش را هاترفرمانده بتواند از شوک این حادثه خارج شود یکی از چوبدا

برخاستن  درحالۀروی سینه فرماند ران ۀ آلول دومسلح کر را نآ دوکشی ران گلنگد به سرعتو

ید ایین یکیی   اکنست از پا خطرداگ »:با صدای بلند گفتفراد حاکم واۀ به بقی روکردعد بو دارداقر

  «.فرستمجهنم می رابه

دردنیاک نفی  هیای اسیب     نفیرنهیا صیدای   ت.برای چند لحظه سکوت بر فضای جمع چییره شید  

 پییا روی دتاشییدمیز زمییین بلنییا کییه  یدرحییالرمانییده ف.شکسییتمییی سییکوت را  مییر  درحییال

ام چنید  ردنند درکند تصیو توانستمین هاهزمگ.وبدار لوله تفنگ را روی گلوی او گذاشت،چبایستد

نزدییک بیود تشیخیص     نهیا آ هیین همیه بی   اراکیه ند محل تیرانیداز  توانستمیندوناهنفر گرفتار شد

د ش را روی هم می فشراهایدندان،ز نفرتاکهدرحالی وبدارچ.دنکردمیرگم حرکتی نرد،سدهند

ش اهیای ی پاهیا ه بیور شید روی پن ی   وما هدکداراقیدر فشی   نآ هلوله تفنگ را زیر گلوی فرماند

-یابیان میی  دربشب و دل غیرت لُر نیستی که در این ی ب، وت» :با خشم ولی شمرده گفت،بایستد

لوله تفنگ را بیشتر بر گلوی او  و«  سارت ببری؟ا هب ار ئوسالح و یک زن زاهای بیدمآخواهی 

 . اردادفش

ش نشسیت و  ا بیرتن وجود فرمانده گسترد، عرق سیردی  ۀیام مر  را درهمرپاین حرکت چوبدا

ییف  ح.ه ییک آدم ،نسگ حاکم هستیتوله تو  »: گفتوبدارچ.نا توان کرد ش راا لرز مر  زانوان

 دولیجنگنی  میی ، درومی میا زن   ایلردم م.ورگوییزبه یک حاکم فادار ،وتو فق  مثل سگ.از سگ

 ۀلول به سرعتو.« م شو،گرو گورت را گم کنب.کنندسیر نمیدوانکشمی سالحی را نهی  آدم بی

و از پشیت  ا هی کی اگونهبه  کوبیدفرمانده  ۀ سین به یضربه سنگین ،قندان آنبادوتفنگ را برگردان

گرفیت   سیوارها سوی  رابهتفنگ  به سرعتده چوبدار مسلح ش .ش بند آمدانف  و دبه خاک افتا

 «.تان برویده راهبدوخواهید زنده بمانید برگردیگر میا.ه ما تنها نیستیمدکیبینمی  » :وگفت
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سیت از  اهاردادهیدف قیر   هاراند بفهمند در این شب چند لوله تفنگ آنتوانستمیحاکم ن یسوارها 

نتظر مدوداختن،آنهروی شیان  رابیه هاگ صیلح تفنی  ۀه نشانبدواین رو از حالت تهاجمی خارج شدن

 .یدکشمی حمت نف  زه بو دکرمیردناکی ردرخ،خسب زخمیا.رسیدن فرمانده شدند

واننید  تی،می زنیده اهکه در یک همزیستی متقابل باحیوانیات، ایین سیرمای    هاو دامدار هاکشاورز

بیرای   اییل  ز ایین رو چوبیدار  ا.سبت به رنیج و درد آنهیا حساسیند   ،ننداشاشته بزندگی بهتری د

مین ایین    »:نکند گفیت  ای اددازی او سؤتفاهمی رآنیدوته همه بشنوندکن اسب با فریاکردت راح

 .  و سرش را هدف قرارداد« م کشمی اسب زخمی را 

 دوبا هی ان سم برزمین می کوبیی  ، اسبوحشت انداخت رابهصدای رعدآسای برنو اسب گالب 

 .کردمی آرام اوراصدای ن  ن   بادونرکمهاتوانست اسب را بسختیوم ردوبداچ.یدکشمی ه هشی

این بی  دانیممین»: تلخی گفت باو دش نزدیک شایسوارهاریخته به فرمانده سرخورده و درهم

ن ه ایی ،بدام سیو اسیت  رکشان دجای و درکمین چند نفر هستیم  دانیممیپدرومادرها چند نفرند،ن

ه وبی اش را گرفیت  یکیی از سیوارهای   پ  اسبس.«اید به شهر برگردیمب.دازی نکنیدرآنتی،جهت

در  و دریی رپسوار بدون اسب هم به پشیت اسیب یکیی از سیوارهای دیگ    .کردت سوی شهر حرک

 .پیش گرفتندران سایه روشن های مهتاب راه بهبها

پنهیان   اهیید ازدبمیرور   سیوارها یاهی ،سی رنیگ ابرهیای شرجی  کیم  ۀزیر نور مهتاب و سیای در 

فرمانده ۀزم،گعمل باسرعتو دستثنایی استفاده کناۀ ز یک لحظوبداری که توانسته بود اچ.شدند

از  خواسیت ی،موسیت خیود نمیی گن یید    رپاز شیوق د ،خلع سالح کنددر حین سقوط از اسب را 

فرییادش را   لیدووشی ب ارزشبیا وصاحب یک تفنگ قیمتیی  توانسته بود  یرا،زشادی فریاد بکشد

ز کمیین خیارج نشیده    ا هی کی درحال ایلدار فنگت.زدمینها بر قنداق آن بوسه دوتکرمیفه وخدرگل

چوبیدار   .شلیک بود آمادهدوکرمیوبدار مسلح پیشاپیش حرکت چ.بود به بقیه فرمان حرکت داد

 هاراجهتۀهمای ی وسواس گونه احتیاطبا ایلفنگچی ت .دوم هم مالک زین ودهنه اسب مرده شد
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ز صدای تفنگ وحشیت زده  اراکهوان سرکودکش درجام.کردمیحرکت  هشت گرورپد دوپاییمی

تالش کیرد صیدای    گونهدین بو دارداهان کودک قرردش را داهسین دوبوسی کردمیشده و گریه 

وان نفی  عمییق   درجامی .کیرد میی زدن یک ناله هم کودک با هر مک دولیکنرا خاموش  شاهگری

 شوقهای  شکا.ش بکشداهدرون سین رابههوای شامگاهی ۀهم خواستمیویی ،گوراحتی کشید

 آراموبدارافسار اسیب را  چ.ش جاری شدایهاهی حاکم،بدون صدا بر گونهاهست گزمازدن ات 

سیت  ازدرهایی ویید ،نهم راه شیان حتا تنها اسب هم، مه،هگوییه بود،شد آرامسب هم ا.یدکشمی 

 .شد ش بدلآرام هب  شانش و اضطراب،تبود هدر یافت هاراهگزم

هیا  تعیداد شیلیک   ولیی ، ددازی را شینیده بودنی  رآنی تیکمین کرده درتنگه کوه صدای  دارهاتفنگ

دلشیوره و  .ر نگیران کیرد  بیشیت  هیارا دارتفنیگ ین وضیعیت  ا.نشان از یک درگیری جدی نداشت

به تنهیایی   رددکی که چند بار قصاگونهبه بود رده رکقرابی، گالب را،واندرجمااضطراب همسر 

دعیوت بیه شیکیبایی     اوراو دمانع شیدن رش طایفه و پدافراد  دولیبرو ایلی هاهبه کمک باز ماند

ش میی انیداخت وییا    اروی کیول ه ش را مرتیب ییا بی   اقراری تفنیگ رد جوان از شدت بیم.کردند

وجودش چشیم  ۀمی ه.ش بدون زدن پلک تاریکی را می کاویید اتوانۀهم وبا گرفتمیش استردد

یید بیه   ،بابروممن بایید   »:وگفتصمیم خود را گرفت و قاطع به سوی پدرش برگشت ت.شده بود

 «. ندارم ران ند امایگر طاقت این،دشان برومکمک

 :وگفت کرد جاب انداخته بود ا هبرروی شان راکهش اامل مسلح بود قطار فشنگرکطوب رکهپد 

فراد بیاقی  ا ههمرا چیفنگ،تشان یک شکار آسان هستی رایوبگرفته باشند تهاراآن هاهاگر گزم -

، یییک قلییان کشییدن صیبرکن     کینم میی ن فکر ،م.است ایلرانداز هترین تیوب ستاوشیار ،همانده

 هی میانبر قبل از رسیدن به شهر بی هاهواز را رویممیه تعقیب آنها وبشان نشد من و تیدایرپاگ

سیت آنهیا اسییر    ردد گیالب اریم گیذ میی  قی  ن ف.مهیم نیسیت   آیید پییش  رچه ،هکنیممینها حمله آ
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از کمیین  را میا   دتاباشی  هیا هگزمۀین تیراندازی حیلاید اش.حتی اگر هردوی ما کشته شویم.ندماب

 .نرکمی صبک.کنندخارج 

گیام و گیالب سیوار بیر     یشرپچوبدا ۀهنوز مرد جوان فرصت پاس  گویی را نیافته بودکه سیاه

 اییل از تفنگیدار   ولیی ند، دنمودار ش از میان سایه روشن های مهتاب و لکه ابرهای شرجی اسب

ضطراب آمدن باآمه ه.اوج گرفت ایل ردهاوم هازن میان در شورهودل از هم نگرانیب.خبری نبود

را تنهیا صیدای سیم اسیب      اییل از عدم رسیدن تفنگچی  سکوت و دلواپسی.ندنگریستمی  هاراآن

ه خیواب رفتیه   بی ، درجان میا ۀنوزاد هم با مکیدن شیر .شکستمی کوه درهم  ۀریزرسنگ،بگالب

 درهمیین .کوه بودند ۀامل آنها از تنگرکر عبوتظارآنارج نشد همه ددخهی  ک  از سنگر خو.بود

 اییل ریاد شیادی سراسیر   ف.پیدا شد پاییدمیپشت سرش را  احتیاطبا رکهرین نفۀ آخهنگام سیاه

ادی را ،شی یاهیدوکشی با صیدایی زییر    ،چادر نشین یهازن  خا ِ ۀبه شیو هازن را فرا گرفت 

میه بیه   ه.خنده و شادی فیرا گرفیت   هارادارتفنگۀی خسته و درهم فشردهاههرچ.(کِل)نددزدفریا

-میی اد بیاش  ،شی درآغوش گرفتیه بود را ودکش دوکستوار و راست براسب نشسته بواهگالب ک

ی سرشار از شادی از مییان  اهالب باچهرگ.ندکردمیرای او و نوزادش آرزوی سالمتی بدونگفت

فنگ دوتشی اختییار  رای ییک لحظیه بیی   وبی ا بادییدن گیالب   ،همسرکردعبورمیوه دکدیوارهای بلن

بیه   بیه سیرعت  .جیدا شیدنی نبیود    ازاودنش هرگیز  وبعضی  مانندیکفنگی که ت ،افتاد اشست ازد

دییر  دیگر ولیی  دنبیننی  اورااختییاری  بیی  دیگر این هاجوان فنگ را از زمین برداشت تا وتخودآمد

ش ییک سرشکسیتگی   ایین بیرای  وا دنی بوددییده  ش افتادن تفنیگ را  اوستانازدرخی بو دشده بو

 ولیی  دمیی اندازنی   اشدسیت  مسیخرگی   بیا و دکننی میی ش قصه سیازی  اکه برایست دانی،مبود

ییدن  د.ش را تحمیل کنید  ا النساهم سخرگی وما مدتی باید شوخی وت دشته بوکارگذار از رکدیگ

چوبیدار   رابیه خیود   بیه سیرعت  .و نییرو داد ا هن چنان با غرور براسب نشسته بود بی آ هگالب ک

در ژرفیای کیوه    هیا هسوی محلی کیه خیانواد   بهاوراو ش گرفت ا ستازدفسار اسب را دوارسان

 .کردت نشسته بودند هدای
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 درحیال ست فرمانده ازدو سریع تفنگ را  بموقعکه توانسته بود با یک سرعت عمل " ناز¬علی"  

 هنهیا کیه بیا حماسیه شیاهنام     آ.شد ایل مردهاشوخی در میان  ای ادعث ،باسقوط بیرون بیاورد

ندند فی البداهیه بیر   رسادمیی آن به بامداهاهورطسباآران د زمستاهای بلنشبدوشنایی داشتنآ

 :برایش ساختند رراین شعوا دگذاشتن نازعلی ر به سر ،سوزن اشعار فردوسی بزر 

زرد چغیایی هیم، ییک تفنیگ،      نیاز علی که                 چنان بخت از احتشام الدوله بر گشته بود»

 «غنیمت برده بود

وقعیت مدوشیو  ایلیک تفنگچی  توانستمیغنیمت  با این دولیبو ایلین افراد از فقیر تر نازعلی  

ش اهپاره نانی بیشتر بیرای خیانواد   توانستمیحداقل با شکار  و دبهتر گرد ایلش در ااجتماعی

 .تدارک ببیند

دون تلفات از وبموفق  ۀ شبان نها در یک فرارآ.پشت سر گذاشته بود هارازن و کوه پا هتنگ ایل  

خطیر جیدی فقیر و     رابیا  اییل افراد ۀزنیدگی همی   توانسیت میه ،کعمال حاکم ۀک غارت وحشیانی

-میی سختی این کوچ را تحمیل  ،پُرنشاط دوز این رو شاا.گرسنگی مواجه کند،رهایی یافته بودند

خستگی این شتاب ضروری را ازتن های خسته  دتایک چشمه بار برزمین گذاشتن کناردر.ندکرد

 . بیرون کنند

-ی االغهیا نز تکیا ا هها ک روسخ.کردمیرخشان و زیبا درافق شرق پرتو افشانی ،دسحر ۀستار

 رایب.ادندردس ران شاچند بال بال زدن قوقولی قوقوی ،باحرکت رهایی یافته بودند درحالهای 

گاه را هرگز به فراموشیی  رپآنها رسالت ابدی بانگ د،واب دارددخازه قص،تایل هدکشان مهم نبو

-میی نهیا همراهیی   باآند جوجه خروس بال  نشده با صدای دورگیه ونیا زیبیایی    چ.نمی سپردند

ریع و طیوالنی شیبانه خسیته شیده     ،سی پرشتابپیمیایی  ز راها هالغ هیا کی  دوااو و گوسفنگ.ندکرد

ی نگهبیان گلیه در   هیا گ سی .نید زدمیی اگر چه گرسنه بودند در این خنکای بامدادی چیرت  ،بودند

ز رابیا ن شا هایگاهی یکی از چشم،شانهایدر میان چرت دواطراف حیوانات دراز کشیده بودن
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سیرو صیدا از    وبیا ها بی قرار  روسوخرغ م.ندرفتمیخواب ز ب،باپ  از یک بررسی دونکردمی

-میی دنبیال   هیارا ار مولیک  ومی و حشرات راشکار  هاهشتاب مورچ بادوحرکت باز نمی ایستادن

 .  ندکرد

بیاش   آمیاده آنها بتوانند تنش شدید ییک   تا دض کردنعو هایچتفنگ با ران شاجای ایل یمردها

 و دنی دیدمیت را نغش و دمی فراآرامنها کسانی که روی ت.شان خارج کنندبرای مبارزه را از تن

 اییییلادران ومییی هیییان ،زبودنیییدای  وقفیییهبیییی در تیییالش و جنیییب و جیییوش   روزشیییبانه 

 رابیا انواده خی نیدگی  ،زواررده،بانوکودکی حکومان ابدی به کار و پاسداری از اموال ،منهاآ.ندبود

هیا باییدکار   ،آنایین دم پگاهان  در.ندداشیت میپاس  ،خود تن و جانهنگام زودو فرسودگی تحلیل 

ن اوکودک مردهاهای خمیر برای نان گرم بامدادی و ناشتایی لگن.کردندمی  آغاز ران شاهروزان

رای شرو  کار معموال با ب.ردندکآغازرا کارخستگی نا پذیرو دآوردنمی از میان بارها بیرون  را

 24کیار ییک  که ناشیی از  ران شافشاردستمال،سردرد دایمی دتانبستمی یک دستمال پیشانی را 

مشتی آنها زندگی، ۀباروبن یش بامدادی در هر گوشه درکنارومگر  در.دنخفیف ده،تساعته بود

ه فتی گرچالش  رابهگی یر،تی آتش با همیاری روشنایی بامدادانهاهشرار.کردندشعله وررا هیزم 

ب و آرد در آ.شید میی روشنایی گسیترده تیر   ،لحظه به لحظه. کردمیپراکنده  را رگرما ونو دوبو

ز سییوی ا.دادمیییورز  رراخمیی  هییازن هییای نیرومنید  شییتومندشدمیی لگین هییای مسیی خمیییر   

نیان  " تیا  دشیدن گذاشیته میی  روی اجیاق هیای شیعله ور     ران ی سیاه رنگ پخت نیا هاوهتا،دیگر

 هیا زن زمیان کارهمیشیه    در.گیردد  آمیاده ان وکودک مردهاان بسیار نازک و گرم برای ،ن"تیری

آن شیب پیر   دربامداد  لی،وخواندندمی آوازدوبرای از میان بردن یک نواختی و سختی کار سرو

 . نداشترا واندن  دخنای سرو یس،کتنش

شان تکییه داده بودنید بیه     غاال نن و یا به پاالشازندگی نه وبی که به بار درحال هامرداز برخی 

جود ،وهنوز برخی کارها ان یام نشیده   کهزمانی برای زن ها فرصت استراحت  لیدوخواب رفتن

اصیلی تیرین    ،هیا زن کیار  .اسیت  اییل روزی شیبانه زندگی خانگی ۀردوبا.است غیرممکن و دندار
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کارهیای   همیه ن ام باآ،کنید میمروزه هم وا دکرمی کاربردی ران نشینا ایلی اقتصادی هاش بخ

یسییندگی ،رتروخشییک کییردن کودکان ،(جییز چوپییانی ) اسییت بنییدی  ومیردوشییی ،شداریدام

وراک وخی تیدارک آب   هیا،و چادرسییاه ی بیار و  هیا هوتسیم  قالی و گلیم و جاجیم بافی،بافندگیو

بیرای   مردهیا صیلی  اۀ که وظیف ز تفنگ بردوش انداختن ،بودکانرکبه کان سامان دادوخانواده 

 .  زو وظایف زن تعریف شده بودجبی رحمانه  ،کارهای ضروری زندگیۀیبقبود، ایلحفاظت از 

درکنیار   هیا  هفرسی .کردمی تحریک  هارا هحتا به خواب رفت دورده بورکبوی نان تازه فضا را پُ  

روی آن  رکهقیداری شیک  ومگوسیفندی  ۀنان گرم و ییک نعلبکیی کر   .چیده شده بودخفته  مردها

 بایید میی یین توقیف   ا.ییک پییاز و اسیتکانی چیای گیرم      ماسیت بیا   ه ای ییا کاسی   پاشیده بودند،

هر چه زودتیر  باید لذا . کافی برای حیوانات بود ۀاز آب و علوف ،خالیهوتاه باشد زیرا کورکبسیا

ۀ ودخانیه و جلگی  ر.رودخانیه زهیره شیوند    ۀوارد جلگی  دواین رشته کیوه را پشیت سیر بگذارنی    

ی هیا هغیذای گلی   ندتوانسیت ی،مازسیال ید آن در این زمیان  وبی گز ها هیشب.ندگی بخش بود،زنآ

این جلگه سرزمین موعود بود زیرا هزاران سیال   ،بزر  ۀ رای این طایفب.دنحیوانات را تامین کن

میی  اشیت  ردمحصیول ب  دوبیار  هرسیال  دونی کنمی و کیار ن کشیت  ۀ آلگدرججداد آنها اکهاست 

ی نشیین کوچبه و دنترک کن ران دیارشا شدمی باعث الکان زمین ومستم حکومت ها  چهگرا.ندکن

 .اقوام نیز در این جلگه ساکن شوند سایرند دادمیاجازه ن ،با جنگ و گریز ایلاین  امابروند،

میی  ب کبیاآ زهره ۀب شییرین و رودخانی  باآرودخانه هندی ان از پیوستن دو رودخانه خیرآباد  

شیی  وحۀگیرش بیه زهر  ی وییران هیا سییالب  دلیل زهره ب ۀودخانر.ستا هور مزه بوجود آمدش

قیدر حاصیل    لگه را آن،جهای فصیلی مین طغیانه.(غرافیای ایران زمیندرج) ستا همعروف شد

از آن محصیول   دوبیار در سیال  ،بیه زمیین   دهیبدون نییاز بیه کیود    هاییروستا ردکهکمیخیز 

 هیارا آن" بزر  میالکی زمیین  "های دولت هایداد مالکان و فراشیوبولی ستم .کنندمیبرداشت 

ه بی دواقتصیادی را میی پذیرفتن  –بدترین شرای  اجتمیاعی   هاهقاند.کردمیاری واداربه کوچ اجب

میانع زنیدگی   ،تار وغارتوکشی جنیگ   بیا و دنی دادمیی ستثمار مظیاعف ن اهتن ب دولینرفت¬میکوچ 
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-میی  ی شیان هازمین ه دفعات م بور به ترک وبز این را.ندشدمی های شاندیگراقوام در زمین

که  رهاهای همیشگی لُاین چالش دلیلب.ندگرفتمیپ   هاراز آنباز با قدرت جنگ و ستی دولیشدن

 ررای ایین قیوم رن بیر و پُی    بی .نید نامیدمی  "ری،جآقا" را  آرامنا  ایلند این فتگمی"جر"به جنگ 

و  رهیا غا) شاهیای و اشیکفت  رهیا در غا را ها نآ هغوشی مهربان و همیشگی بودک،آهو،کرژینا

نهیا  آهیش بهاهچشم وبا( دادمیوسفند را در خود جای شکاف های خیلی بزر  که چندین گله گ

ی هیا لاز حیداق  هیای شیان  ند با تفنیگ توانستمیین مردم ا هدکخرین سنگری بوآ هوک.دادمیپناه 

حتیا در  ،ین میردم سیخت کوش  ا.چنین زندگانی خوگرفته بودند ا سختیِب.ن دفا  کنندشازندگی 

برخیی از آن هیا از کیوچ بیر میی       ،ی مناسبهاهند در ماکردمیکوچ  ی شاندام ها با کهزمانی 

ز بیه حرکیت ابیدی خیود بیه سیوی       بیا  و دنی کردمیی کشت  هاراکوهی دیم بین هازمینگشتند و 

برای برداشیت  برخیی از آن هیا   ،ولیی در فصیل برداشیت   .نید دادمیی ادامیه   ،رای سبز هاهچراگا

 رآنرنیدگی د بادوسیالی نبو گیر خشیک  ا هالبت،ندگشیت میبیاز بیه محیل کشیت    محصول دیم خود 

 . مناسب می بود،سال

ستایش نور با فرستادن  رابهمردمان ایل همه  (یا دیدن هر نوری دیگری) ،دبا باال آمدن خورشی

 ،در میان ایین مردمیان   ذهب متفاوتومازدیک دوگانگی و تضاد غیرعادی  .داشتمیوا یصلوات

بیه   اییل  .می داشیتند اس ،پا نیزر( میترایی)مذهب باستانی مادران و پدرانشان  گونهدین بآن ها 

-هشداری برای حرکیت سیریع بیه سیوی بیشیه     ،بسم بامدادی خورشیدت.افتادمیجنب و جوش 

مبیود آب بیرای   ک.یید برسیند  وب ی گزهاهروز به بیشپیش از نیم دتابایمیآنها .زارهای زهره بود

م اعیال ا فرمیان حرکیت سیریع ر   ،بیه جیای خان    طایفیه  یسفیدهایشر.شدمیدام ها کامال ح  

زارهای زهیره بیه حرکیت    به سوی بیشه ازهمهی دام، قبل اههگلو ها چوپانبق معمول ط.نمودند

 .درآمدند

 تیا ، دگردانبرمیسوی آسمان  رابهن ،آهشدو زمین داغ   روز بر زمین آتش می باریدآفتاب نیم  

میواج هیوای   زارهیا در مییان ا  یشیه وبمنظم به سوی آب  به صورت ایل.امواج سراب تولید گردد
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آدم ها و حیوانات در میان سیراب  .روان بود ردکدمیز زمین به آسمان صعوا هک رقیق شده ای

ی هیا للگه گذاشتند بوی کاکی درجپای  دوز کوه خارج شدنا کههمین .اشباح گونه ره می پیمودند

شیورمزه   یی گوشیتی و پُیرآب و  هابر  کاکل گیاهی است با )وجد آوردرا ب ایل،دخترکان جوان

سیبزی وحشیی   ن دخترکان برای چیدن ای. (خوردنداست میومنان  رابا¬نی جوان آهاهه ساقک

برپشیت بسیته    ران شیا کودکیان خردسیال   کیه درحالی  هان ز.شت پراکنده شدندرددشور مزه 

کیف پیا    ،ی سوزان زمیین برای تقویت پوست پا در مقابل گرما) ی برهنه و حنابسته باپاهابودند

روس هیا وبزغالیه   وخی مرغ ،ودکیان ،کران شیا زنیدگی  ۀاالغ ها که هم رکنارد( بستندحنا می هارا

 ران شیا هاهیای برهنی  ،پاغیی زمین د.ندرفتمیند راه ردکمیشت آنها حمل برپک را کوچهای هوبر

ی هیا هگاهی ضیرب ،شیان یاهی یچوبدسیت  باو دتندتر گام بردارن کردمیوادار  هارانوآ دسوزانمی

سیریع تیر بیه     بایید میی ه برای فرار از گرما دکفراموش نکن دتای به کفل حیوان بارکش بزننآرام

بادهیای گرمیی   )" تش باد"ی شورمزه همراه با هالوی کاک،بوی آبب.کندت سوی رودخانه حرک

برخی ،اییل  یاسیدارها پ.آکنده بود ران مشام مردما (دزکوهستان به سوی رودخانه می وزنا هک

بردوش و قطارهای فشنگ برکمیر بیا هوشییاری     تفنگ،     رخی پیادهوبشان هایسوار بر اسب

ی تشنه را برای هانجا دوشمیند رطوبت هوا بیشتر رفتمیر چه جلو تر ه.ندپاییدمیهمه جا را 

 .آوردمیرسیدن به زهره به نشاط 

ید راباهاادرچسیاه،هررای هنوز داهعد دوبودن های شانپیاده کردن بار درحال ایل هایپیشگام  

ا پییش  تی .دباشی اشیته  ددجای کیافی وجو ،ی شیان دام هیا بیرای   دتایی از هم برپاکننی هاهبا فاصل

ب کیرده  ااز آب زهیره سییر   هیارا هگلی  هیا چوپان دوا شده بودنبرپها چادرسیاه( غروب)ازپسین

 ی بیومی هیا هدرختچی  و دیی وب های گیز درخت از میان انبوه  بایدمیرای رسیدن به زهره ب.بودند

غال و روبیاه و  ،شی فتار،کاز گرازبیود   یی که پُرهاهبیشاز میان  ،دنردکمی  رسختی عبوب خاردار

از ،  چیادر سییاه افیراد  خیوردن  آب ی آوردناربی  هیا ن ز.رغیابی ومیی چیون دراج  هاهانوا  پرند

شیان  لباس و تنۀی که همدرحال،بودند وآمدرفت مرتب در ،زاری بیشهرهانای کناشآ هایهچشم

محیل جدیید   به سیوی  شان انداخته بودند آب که برکول های بزر با مشکلی خی  شده بود بک



 در بستر زهره وحشی

 46 وحشی دربسترزهرۀ

 

دین بی .بودنید  هب زدآ هه تنی بدکدامینشان  شانیهالباس یسی تن وخ.روان بودند شانگیزند

 .پایان رسانده بود رابهروزی سخت و پُر تالش  ایل،گونه

زار ی بیشیه هیا هش را بردامنادری  نور مالیم و زیباییبدوبو ایلگر خواب هماه در آسمان نظار

 ارسپ.شدمی آغاز هانانساۀها، این یارچندین هزارسالار نگهبانی سگ،کل شبازاو.کردمینثار 

روشین نیور میاه و    سیایه  در.بیود  دام هیا جیدی   هایگر وجود دشمنهای زوزه مانند آنها بیان

میییی انتظیییار  هیییاراهیییای درخشیییان زییییادی غفلیییت آنچشیییم،زاربیشیییه ۀی تییییرهیییاهسیییای

تظیار  رآن،دبیا فاصیله خیا  از حیریم هم    هرکیدام  هیا  و گر ها روباهها،غال،شارهافتک.ندیدکش

شیمگین از ایین   ،خی انبیوه گرازها هیا هدسیت .ها بودنید  روسوخرغ وم ام هاردفرصتی برای شکا

وی بیاروت و  بی .نید گرفتمیها فاصله چادرسیاهناخوانده باخروپف های اعتراضی از های مهمان

یی کوچیک بیه   هیا ههیا هنیوز بیا شیعل    تش بعضی ازاجیاق آ.کردمیی قرار و عصببی هاراتفنگ آن

زهره در  پایانبی  ۀمزمز.های نیمه خشک هوا را آکنده بوددود هیزم دونیدکشمی زحمت زبانه 

در  رهیا چادیاهسی . ایلالالیی بود برای مردمان خسته و پُرتالش  ،ی درشتشهاسنگ میان قلوه 

دنییای   رابیه وابی سینگین همیه   خی .ر خود پناه داده بودنید د هاراهزیر نورکم رنگ مهتاب خانواد

 هیارا آن ریشیت ،بفرار دوها شدن از استرس سنگین نبرر.شان برده بوداهی سادوهاها و آرزرؤیا

 درحیال  سیفیدها یش،رجان یک پیه سوزمرکر زیر نود رچادسیاهنها در یک ت.هوش کرده بودبی

 . روشن کنند را رین همه خانوااۀ آیند ،بهبهان نشینست حاکمازدپ  از رهایی  تا، دودنوبگفتگ

 درحیال شیان  بهبهان بیر سیرراه  شیهر وجیود   دلیل،برتباط آنها با سردسیر برای کوچ آیندها هرا

رآن احتمیال  ،هدر هنگیام کیوچ   دوغیرقابل عبور شیده بیو   ،ی نه چندان نزدیکاهر و تا آیندضحا

لگه زهیره بیا هیم    درجحتمال اسکان اۀ اردربند دداشتنها قصا.دداشتگیری وجوو غافل یدرگیر

 ایل ردهاومافراد فرهیخته ۀنام هم هب ،های این ایل طایفه هایمیان فرهنگ و سنت در.گفتگو کنند

 .نددادمییشوندمال قرار ،پافراد مکتب دیده ه وب آقا،پسوند
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  :گفت( بو و دارویینام گیاهی بومی،خوش"بنگرو")آقابنگرو  

برای غارت  اننددمی ز گذاشته تا هرکاری که صالح رابان الکیوم هانحکومت دست خا: برادران

 کننید میی نها واگذار آ رابهی اجدادی ما هازمین.ه فکر رعیت هم نیستندبوکشاورزان ان ام دهند 

میا بییرون بکشیند،     ۀهنید از گیرد  خوامی  ران نها هم صد برابراجاره بهای آدوآدهنمییا اجاره 

نید  اهگر تا به حال به ما کمتر توانسیت ا.ارندردز رعیت انتظاا هاری تازیک بیگ هرروزعالوه برآن 

مه یکیی  ،هسیت هیم اسیت   ردان داشی دسیت  میا همیه   ی هیا هزور بگویند به خاطر اینیه کیه طایفی   

ی حل سفیدریشبا  هاتربزر  بین ما هم اختالف است ولی اختالف را  ( تایید جمع)،درسته ؟اند

بیا   هااال وقتشه که برادرح.بدون توقعی ندگیرمی هارایف ترست ضع،دی داراهاهانوادخدوکننمی

 .رددکچه بایبا این وضعیتی که داریم، ویند بگدوهم مشورت کنن

 :اگفترضاآق

چه فقییر  ،الکین به طایفهوم هاناریم خاگذمی ویم ولی نشهم برعیت اگر ا ،مببین کاکای خودم - 

ز دیگری مطالبه کنند ویا بیگیاری بخواهنید   چی ،زمان برداشت محصول غیر از مالکانه،و چه دارا

نهیا  آ هگی ا.یمگییر میی  ران خواهند مال االجاره بیشتری را بگیرنید میا جلوشیا   ور بگن و اگر بزو 

بمییریم ولیی   ( گرسینگی )یاهز گسناهرون داریم و اگرپمامور و فراش دارند ما هم برنو و پنج تی

از بچیه گیی بیه میا ییاد      "  (با تاکید)ویمشی متریاکی ن یهانخاولی تسلیم این  کنیممیباز کوچ 

 "داده اند که بمیریم ولی تسلیم زور نشویم

ادر و کیدبانوی خیانواده   ،مبیه خیواب رفتیه بودنید      هاهچب درچاسیاهۀی که در یک گوشدرحال   

همیشیگی اجیاق    هودازد هوری و کتری کق.زدمیرت ،چنشسته رحالرداجاق کوچک چاد درکنار

و در لحظات هوشییاری بیا دقیت    ا.بودچای دم کشیدن  درحال،یاه شده بودامل سرکبطوهیزمی 

-میی ( قیدح )ی کمرباریک را در آب یک ظرف روییهانا خستگی استکاب.کردمیدنبال  هاراگفتگو
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که گیاهی بیه   سفیدهاریشآخر معلوم نبود این گفتگوی .کردمی آمادهرای ریختن چای وبشست 

 .داردکی ادامه  دتاشمیمشاجره هم تبدیل 

 هیچیی  نسیتن  اهیی  زمیانی نتو  ند، امیا  ابودهدارسل اندرنسل کشاورز و دام،نمردم ما !برادران -

رسیه کیه ییک نیون بیشیتر      مان میدست( ی پُر بارانهاسال )" خیرهِ"وقتی سال  .داشته باشند

ه نیفت هاتوی گوسفند،از بین نبره یا اگه مرض ران وکارما شترکویرانگهم اگه سیل  ،آنبخوریم

ید ،بایرسرکنیمومر ومسال را بدون گرسنگی اید با زحمت بتوانیم یک ،شو زراعت را آفت نزنه

میه را خسیته کیرده و    ،هو آوارگیکیوچ  .اییل مردم ۀهمی راحیت تیر   هی باشیم برای زندگی ررافک

ی هیا هنیار ک.ییا زییدون پیشینهاد رعیتیی بیدهیم     ( هندی ان)ه نظر من باید به مالک هندیونب.فقیر

ی هیا لالیروبیی کانیا  )یاده، فق  بایید جویوبری  ،زبیآی هازمینو هندیون ( زهره)یدونرودخانه ز

 .بشن (کسی به خاطر ندارد هارارآنکه طول عمستانی وبابسیار قدیمی 

 دنی دهمیی  یا به شی  عرب اجاره  را هادولت های ق ری آن کهاست ی اجدادی مهازمیناین جا  -

خیارج   نِکیرد زنیدگی  شان شیهامت  هی  کدام ولی دهب یپول بیشتر رکه،هیا به خان بختیاری و

ز ا.ی هم از ترس غارت به چرانمی برنید اههم نگذاشتیم کشت کنند گل هارامینز.ندارند ،ازقلعه را

سرسیال ییک    کیه اسیت   گونیه بیدین  ون ،چی برایشیان رعیتیی بکنیم  ( ماها) یماا هن کخوامی خدا 

 .ی گیرشون میاداهمالکان

 :گفتدووس  حرف گوینده با عصبانیت پری" تَین جُغَ"طایفه  سفیدریش 

 نظور شما همینه؟،مشویم نوکر خان یا شی ؟ هانوبه برویم دوبار - 

ردم ،می ردهرکرا فقی اییل ۀمی ،هی حیواناتهاییماروب هایسالی وجود نداره،این خشکاهراه دیگ - 

، راه سیرد سییر   رنونن دوام بییا تمینمردم ایل یگه د ،همی رسدیگه دست شون به دهنِ شون ن

 .بسته شده است حاضردر حال دوله الجنگ با احتشام  برای کوچ بدلیلهم 
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ود را دخی کدبانو که تیا بیه حیال سیاکت بو    و )! سارت بدیم مگه نه؟ا هدستی تن بیعنی دستی – 

 :(وارد گفتگو کرد

لیو و کیالی   ت را میی انیدازی ج  اهین،سی ولترکانیدازی س تو یک تفنگ میی  !(پدر فالمرز)بووفَال  - 

شاهنامه می خونی و فخر می فروشی از و شعر دبا غرور  ،اری روی سرتگذمی نمدیت را کج 

میرن؟ خیلی که دارند از گرسنگی می ایلی هاهی بچبینمی ولی ن  گه نه ؟،مهستی ایلکه تفنگچی 

ی ،می ت مرداهوقتیی هیم بچی    بیری میی چیرا   رابههااری و گوسفندد برمیزحمت بکشی یک چوب 

ایین خواسیت خیدا    : وقیت میی گیویی    ،آنونی بدیتمیو نونش را نت .این خواست خدا بودگویی 

نشده ولی  شاسال بیستهنوز !خترخودت را ببین ،دنگاه کنهاران ز.بود؟ نه، این درست نیست

ختیر  د.سیت ی اییل ا هیا زن  ۀه، ایین مشیکل همی   میرض دار  دتاشکسته شده و ص مثل یک پیرزن

 ! دم داده؟آ هگردی؟ پ  خدا این عقل را برای چی ب ی؟ تا کی بیابونبینمی خودتو ن

 هسای چادرسیاهدرقبال منطق زن سکوت بر .در سکوت به حرف های کدبانو گوش دادند مردها

 :سفیدهاریشکی از ی.بود ایل هایردوم ها یقت حرف دل بیشتر زندرحقرف های زن ح.فکندا

 و آدم هیای    میا تفنیگ دارییم    !هیا برادر (هاه مردوبر). حرفت درست،آفرین( دایی)دختر خالو -

یا قصد دارد بیگاری بیه دوش رعییت    و ،خواهدمییدیم مالک از حق خودش بیشتر رداگ ؛مجنگی

ونه کوه را از میا  تمیوه هم پهلوی ماست و هی  ک  ن،کدهیممیرا بانگ برنو جوابش  ،بابیندازه

 .بگیره

 .کوهبه  زنیممیر وقت دچار مشکل شدیم ،هگهراست می –

 .یگر امکان نداره بتونید به کوچ بروید،دندیدجامایک  دوما اگر چند سال رعیت شدی،شنه نه – 

 .وپیش نداریم اه پ ،رپ  بگو -
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اه سردسییر هیم حیاال    ر.یمکنزندگی وانیم تمیگاو ن دتاچند بزومیش و چن با اینا ،مبرادر من – 

 ما بگین چه کنیم؟ ،شش معلوم نیستاحاالها وضع

ی کیه بیه   درحیال  رسیید میراه حلی هم به نظرش ن دوبو ایلجغتین که مخالف اسکان  فیدسریش

 :وگفتبه همه  روکرد،کندمیرا بی اراده  اشدست وهای مدوش خیره شده بواگلیم زیر پای

ببینییم   دتاما آب دار ۀطایف ۀندازا هب" اشکفت کبوتری" ،ه نزدیک شما می نشینهدرکوما  ۀطایف - 

 . شودیموضع شما چه 

رای چند لحظیه سیکوت بیر    ب.ترک کرد رراچادیاه،سازهمهابرخاست وبا پوزش ازجدر همان دم 

ز اهنهاییت گفتگوهیا بیه فرسیتادن دو نماینید      در.چیره شدطوالنی حث های وبر ازج هجمع خست

 ۀاردربی بیرای میذاکره   ( اسم روستا" )سورمِقداد"حاکم نشین  پیشلخانی وباطایفه زرد چغایی 

 . من ر شد  یلارعیتی 

یین  ا هلی گفتگوهیا بی  ،وه تیپ تیپ افتیاده بیود    بی و دیکشمی چراغ پیه سوز آخرین نف  هایش را 

دوران امیری بیود    رآن،ددون هدییه ،بی رفتنییا مالیک   حیاکم   یشپی .رسیید میی سادگی به پاییان ن 

 آماده هعنوان هدیب هازمان رای جناب حاکم به رسم آن وبیک گا هرطایفهلذا قرارشد  ،غیرممکن

 دپ  از یک گفتگوی خسته کننده در همان جایی که نشسته بودند دراز کشیدن فیدهاسیشر.دنکن

ه یک دسیته رخیت خیواب    ی که بدرحالهم پای بساط چای  چادرسیاهدبانوی ک.ه خواب رفتندبو

صدای جریان آب های زندگی بخیش زهیره در مییان قلیوه سینگ هیای        .خواب رفتتکیه داده ب

ا خرناس هیای گیراز هیای خشیم گیین در بیشیه زار و پیارس هیای         صیقل خورده اش همراه ب

هبان ایل و پرسه کفتارهای گرسنه برای شکار و دیگر جیانوران در فیراز   گناعتراضی سگ های 

 .سرمایه های زنده ایل را به چالش گرفته بودندهم چنان دشوار  یونشیب
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هیا   گ،سی کردمیی دعیوت  اری بیید  رابه ایل، شانهایزدنقوقولی قوقوی خروس هاهمراه با بال 

های مداوم شبانه و تنش نزدیک شدن کفتارها بیا روشین شیدن افیق شیرق کیه       ز پارسا هخست

کنیاری  هرکیدام   دوآمده بودن رهاچادسیاهبه کنار  بردمی شانهایکنام رابهشب  هایشکارچی

ها وسقبل ازخر هان ،زبق معمول همیشگی زندگی چادر نشینیط.ندزدمیچرت  دوکزکرده بودن

همیشگی را پُرآب نموده و  ۀروشن کرده و کتری سیاه شد هاراری چادهاجاقدوابرخاسته بودن

-میی از بیی خیوابی    ران شیا هیا چشم ی که درحالخترکان نو جوان د.روی آتش قرارداده بودند

 .ندکردمی آماده هارانقرولندکنان ناشتایی و چاشت چوپا،ندمالید

شیده   آمادهفیصل کعبی ( آقا،سرور)ماس با حاکم هندی ان میرمامور ت سفیدریشناشتایی دو   

ش را شیکرهای  ا یروتیازه کیه    ۀیک نعلبکی کیر  ،هرکدامرای بدونان تیری را آب زده بودن .بود

ریختیه  ( شید مییلم تهیه ردز بندا همکعب و درشت کی بلوری،هاهشکری که با دان)دندان قاطری

بیر   ز الییاف  ا هی کی ا هرشت در سفرازدو یک پی یک کاسه ماست شیرین ،هرکدامرای بدوبودن

زردچغایی  ۀآقا ازطایفحمدقلیم.نداردادقر ،ندگفتمی" تَویضَه" ،نآ هبو دی خرما بافته شده بوها

اییین  هایسییافرم.مییامور مییذاکره بییا شییی  فیصییل شییدند،بالخانی ۀآقییا از طایفییو حسییین علییی

ج بیر سیر نهیاده،    ،ککمی دی میشی رنگ رانمکالهو دتن کردن رابهن شاهشال و قبای ترم،مالقات

تویضیه   درکنیار  ران هیای شیا  آویزان کرده و تفنگ هاهراست از شان و ی فشنگ را چپرهاقطا

خبیراز اتفیاق   بی هاهوسالگ.حرکت نمودند آمادهی اهدایی را وهاهم گا رهاچوبدا.قرارداده بودند

بیرخالف همیشیه    هیای شیان  ند مادریددمیاد از این که ،شبیفتد شانناگواری که قرار بود برای

-میییسییرازپا ن و دنییکردمییییییز وخنیید از شییادی جسییت   اهگاوها بییه جلگییه نرفتیی  ۀلییباگ

حرکیت   آمادۀ ایل هایه مسافردکیکشمی نرمک از افق شرق سرک نرم دداشتورشیخ.شناختند

 .شی  نشین منطقه شدندمحل  " سورمِقداد"سویبه 

 دلیل،بدیگر،قادرنبودیادرحقیقتۀپیشی ستمهای یاشی  یاخان بزر  مالکان ۀمیرفیصل مانند هم  

 و دبودنی  هازمینساکن این  هایه بومیدکتحومدست  یک ایلمبارزه و جنگ وگریز مردمان این 
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ی هیا زمیین زا ههیره بیرداری بهینی   وبانع ازاسیکان  ،می در عمل با غارت اموال هرمهاجر غیرمحلی

 هساالن ۀالکان،ماورزوکشخالی ازدهقان  ۀگازجلند،شدمیسیار زرخیز رودخانه زهره وب  آبرفتی

 خوشیحال شیدت  را ب شیی  در این امیالک   کشاورزهابر امکان اسکان خ ،، از این روکندت دریاف

ج خواهید  کن دوبرنو(ۀ روغنیدان)زر کوبگندم و جو صاحب کلی،سال آیندهدانست مییرا ز.کرد

، ایین شیادی را   هیا  بل روستاییدر مقا که ی تفاوتوبعنوان یک شی  بی نیاز ،بلی درظاهر،وشد

اجازه  ایله بزرگان وبپذیرفت  هاراهدی،هتظاهر به کمی سردی وباغرور و تکبر  ،باکردمیپنهان 

 :چنین گفت دوشان دا،نباید آنها بنشینند راکهحلی ،مدست باو داد رحضو

بییا  هییایعب،کاکعبی هسییتیممیی.الکن مهمییان بییرای مییا عزیییز اسییت دوشییما مهمییان مییا هسییتی  -

یم حتا یکی از اهآقاجری همیشه دوست بود ایلباا ،مرحمیی،ببا دشمنو دکننمیدوستی ،تدوس

-میی کشیاورزی  . . .در روستاهای گرگری و قلنیدریو  ی ما هازمیندر " شیرالی" ، طوایف شما

 .کشاورزی کنید" یکبه  پنج"  ۀوانید مانندآنها با پرداخت سهم مالکانتمیما هم ش.کنند

اش را از سیردی برخیورد   توفیان خشیم   بسختی کهدرحالی مردی تندمزاج بود آقا که محمدقلی

ش ایهیا لبا عصبانیت بیه سیبی   کردمینترل ،کبزر  ایلعنوان نمایندگان یک بخودشان شی  به 

ی هیا نش درآن بیابیا اهاین کعبی یادش رفته که خانی  »گفتدمیخوی که بادرحال،یدکشمی دست 

بی قیرار و عصی  ی،بی «سیت اهجیداد میا تعلیق داشیت    ا ههمیشه بی  اهزمیناین  آب و علف بوده وبی

سیاکت   دوتحمیل کنی  دانسیت  میی نادرست  راکهو هرگز نتوانسته بود حرفی ا.جوشید دمیرخود

ماننید   هیا هاژ،وی اعتنیایی شیی  کعبیی   وبی اس  سردی رپد دوست داازدختیار ا هه یک بارب.بماند

 :جنوب از وجودش جدا شد یآسای سیلهانبارا

 زمیین هیا   یین ا هدکی دانیمیی شیماخوب  (بزعم مردم این دیار ،میر،آقا،بزر  و سرور):ی میرآقا -

ی دوری کیه  هیا زمیان  ز ا هاینه ک دانیممییزی که ما ،چآقاجری بوده  ایلی سیر¬گرمی هازمین

ه وبی اال دولت قشیون داره  ح.یماهرث بردا رابهمین خاک ،ههی  ک  به خاطر ندارد، از اجدادمان
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-وآن می بخشه یا اجیاره میی  ینا به، ران ی ما را صاحب شده و آهازمینو تفنگچی  زور تفنگ

غیرآقاجری ۀا قدرت مقابله با دولت را نداریم ولی تا بحال هم اجازه ندادیم هی  قوم و طایفم.ده

پیاره   رراه صدای تفنگ ما دل شیدکیاهما هم شنیدش.اورزی کنهوکشساکن بشه و زندگی  رآند

 ...ه وکنمی 

ادن آن ازدپی    دونی رکی شیی  را بیدا اهواند تعصب عشییر تیوماین گفتگۀدید ادامکه آقا حسین 

ش را اسیتین همیراه  آ هی کدرحال ،شودبپنبه  هاهرشتۀهم،یک سرمایه بود ایلهمه هدیه که برای 

 :ش گفتآرامبادوان حرف او پریمیتا ساکت شود، دیکشمی 

ه همیین دلییل خیدمت شیما     وبی ه دانسیت دمیوسیت خیو  ماهمیشه جناب شی  راد ایل ،آقای میر -

  .. . دوندخو هستنتمی،کاین برادران زرد چغایی دانیدمیلبته شما هم ا.هستیم

ز سوی دیگر وا دکرمیجسارت یک رعیت پنهان  بدلیلورده خود را وخخشم فر کهرحالی ردمی 

 میبیا تبسی   ،رودبه بر باد سال آیند ۀ یای مالکانؤر دوست بدهازدرا  ایلرسید امکان اسکان تمی

 :ل  اعالم کردت

میی  ن این بیرادران زردچغیایی را   ،میمکنزندگی راعت و ،زهم درکنارما دوست داریم برادرانه  -

 . اخالق شان مثل من است ،ناسمش

ز ا هو گیرو رده.امل خودمانی و دوستانه شدرکطوبدوکلی دگرگون شترفند ب با اینفضای گفتگو

ی بیاک بایید   بی و  عشیایر مسیلح    با ایندانست می بخوبی یر فیصل م .نددآمپایین شان برج عاج

 .دوستانه کنار بیاید
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لی بیرای  ،وکنید میی گندم و جو کفایت  ۀمان مالکانه.همخوامی ی شما هی  چیزی نهاهمن از گل -

( دو سیهم کشیاورز وییک سیهم مالیک     )پرداخیت کنیید   یکه وبدکشت برنج و کن د باید مالکانه 

 . و سهم ما یک پنجسهم شما .باشد یکبه  پنجمان ،هو جو گندم ۀالکانوم

دو .قیرار ومیدار از هیم جیدا شیدند      با ایین دوغلیان کشییدن  دوای نوشیدنچ.توافق صورت گرفت

 وانجی .بودند راه بازگشت را پییش گرفتنید   ایلهای وانازج ههمراه دو چوبدارشان ک سفیدریش

و سوار مسیلح و پیرشیان پییاده    رددرکنا اننخوا آواز،هآوارگی زندگی کوچند ییشاد از رها ها

 دآقا دل خور بوش توس  حسین علیایهاشدن حرف از قطع که محمد قلی آقا .ه می سپردندار

غوغیایی از   دولیسته بیو وببروانی درهم کشیده،دم فرباآاین عمل را ندیده بگیرد  توانستمین و

-میی  خوبی بدوپاییی میی  اورامی حسین زیر چشی .دادمیآزار رون اش را ،دهوردوخفریادهای فر

ایین رو تصیمیم گرفیت ایین      است ازبرپش چه توفانی اعبوس دوست ۀسوی چهر رآنددانست 

 .وادار به تخلیه کند ایل هپیش از رسیدن ب ران فشاآتش

 قهری؟ " ایما "اینگار با ( ندگفتمیرفته فراد مکتبا همال ب)مالمحمد یک حرفی بزن - 

ی هیا وهاسب ها و صدای گی آرامنها صدای سم ت.ساکت شدند ایل هایر حترام بزا هب هاجوان

 .شکستمی چوبدارها سکوت را 

 .ودت را سبک کنوخاز من ناراحتی، عیبی ندارد حرف دلت را بزن  دانممیمن که  - 

 . ش را بزندااری آدم حرف حسابگذی وممگر ت –

با نییروی اراده برخیود مسیل      یول دتبسمی خفیف برای یک لحظه صورت حسین آقا را پوشان

 .حرف بیاورد رابهش اه توانسته یار و همراهدکوشحال بوخ.شد
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پشیت بیه پشیت بیه میا       اهی زمیین ش بنشیانم؟ ایین   اچرا نگذاشتی این شی  کعبی را سر جیای  -

میی  را؟ ،چی ییک روز شیی  کعبی   و دشیو میی وقت یک روز خیان بختییاری مالیک آن     ،آنرسیده

شی  بپرسم این چه مالکیه که رعیت نداره؟ چرا این میر فیصیل طایفیه    و نگذاشتی از این،تونید

ش آمده بیود   و از شادی سؤالی که به ذهن)کشاورزی کنند؟  هازمینخودشو،نمی یاره در این 

هی  ک  شیهامت نیداره در     ...ها ها ها !مالک بی رعیت (کردمیکرار دوتخندی دمیبا صدای بلن

 .دهیمدمیه باوبر و دار و ندارش کنیممیو سیاه ر زگارشی ما ساکن بشه چون روهازمین

مین خواسیتم    شید میی و تیزتیر   ی تندتر ،هتامیرفیصل گفتی ولی چون آتش رابههااینۀتو هم –

 .  تا این هدیه هایی که دادیم هدر نرود وضع را عوض کنم

شیادی خطیوط    رش از هم بیاز شیده و  ازنظگفتگو و ابر با اینمحمد آقا  ۀاخم های در هم پیچید

ه بی .بدل گردید منطقی یشآرام ه،ببزر  مالک زمین شم کشاورز از بیدادِخ.ادردتغییش را اهچهر

شیادی بزرگیی   ،دست آوردن زمین برای کشاورزیب وهایی از حاکم زورگوی بهبهان ر هرحال

 .  خسته بود ایلبرای 

اد شیمال بیو و   ب.دنددر گفتگوی دوستانه بو ایلریش سفید زر  وبازدکمی  ۀچوبدارها با فاصل

رسییدن  راه پیموده بودنید بیا    ،بدون آب هاساعت که  هاسبا.یدکشمی آنها ۀچهر رابهنم زهره 

ند شید میی م بیور   سیوارها ی کیه  اهگونردند برکتتند هاراغیر ارادی گام ،بطورخانهرود بوی نم

عمیق   ،کیه رود   محل گدار رودخانه در.زیاد نشود رهاشان با چوبداهفاصل دتابکشن هارارآنافسا

ودخانه ر.گذر از رودخانه شدند آمادۀ، هااسبکمتری داشت پ  از نوشیدن آب و سیراب کرن 

 شییب  بدلیلرعت آب س.هایی داشتباال دست رودخانه تفاوتهای در این قسمت نسبت به بخش

از  ،ز این روا.ی درشت،خاکی استها¬سنگمتراست و کف رودخانه به جای قلوه ،کخیلی مالیم

چیون بیه    دوننی خوامی رودخانه هندی ان ،هندی انشهر عبور از کنار  بدلیلگدار تا دریا را  این

روستاییان کنیاره  برخی از و  آیندمیانه باال خا این نقطه رودت هایکوسه ماه ،دریا نزدیک است
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از رودخانیه بیر   بیرای عبیور    هارارچوبدا،دو سوار جهتبدین  ،رودخانه را زخمی کرده اندهای 

ییک   رکیه چادسییاه ه زیادی باقی نمانده بود،غذای هاراریگر تا محل چادد.ردندرکخود سواترک 

می انتظار  هاراقداری پونه یا کاکل بود آنومشک همراه با چند پیاز وخی نازک هانقدح دوغ با نا

 .یدکش

 را وادار بیه پیذیرش  هاهطایف خواستی،مسفیدهاریشن من باآکه بدون مشورت  ایلخان بزر  

افیراد اییل    ۀهمی ،کیه عاقبت دانست می چون، ندکببهبهان بار با حاکم اسارت لیو زهدتاقراردا یک

ر بیه حیاکم و   نزدیکی بیشت و راهیِردبر س،خواهند فهمید ،زمان برداشت محصولدررا  واقعیت 

ریش  زرگانب وجز راکهاو ایل ردکهکمیرگز تصور ن،هشدت با خود درگیر بود،بایلبایا صداقت 

از خیود   اورای ناصیر الیدین شیاهی حیاکم،     رهیا بافوۀزم.نید دکرط، بود همه ی طایفه هاسفیدان 

نه حاکم و نه هی  تیاجری بیرایش    ،ایلدون ب.ودوبهمه چیز ا ایل ،ز سوی دیگرا.بیگانه کرده بود

و ییا ییک    راحتی با یک بیمیاری دامیی  هم ب نآ هدکیش بوومارایی او چند بز ،دبودنل ئی قاارزش

خیر آبیاد  ۀرودخانی  درکنیار  ایلراهی محل ،رگمردکالفه و س.شدو نابود می  غارت عشایر محو

 هیای وانید ایین پیرمرد  تمیی پرسیید چگونیه    دمیز خیو دوایاندیش می ده بلند بلند با خورراد.بود

ش اسییاه ۀردب.نید رکوادازه با حاکم بختییاری  دتاپذیرش قراردا به راگرم روزگار چشیده  دوسر

 تابی برای رسیدن به محل ش.کردمیهمراهی را او ،یکی دوگام عقب تر از خان

به ه دکه به نزدیکی محلی رسیدندکاسی از شب گذشته بوپ.خیرآباد نداشتۀ رودخان درکنار ایل

ز آن همیه  ا.خبیری نبیود   ادرچسیاهلی از آن همه ،وبود ایلی رهاادچسیاهمعمول جای  صورت

نها زمینی تهی به ،تردهاومان کودکو هان ،زاهچوپانی و هوی وهای سروصدا دوگاو و گوسفن

چییک درکوچا ،دشی میی ییده  د روازدزر  خیان بیا سوسیوی چراغیی     دربچیا یاه،سی نیده بود جاما

ه در ماتم ایین  کیی غمگین و در هم ریخته و نگران هاههم با خانواد ،آنخاناکا سیاه ی ،کجواهر

ج دردورنر،دهیا یادشن ها و شدرجری که یک عمایلدل کندن از.شدن در خود فرورفته بودندتَرد

-میمحالی به نظر امرِ ،ی آنها بودندهایریک غم ها و شاد،شرده بودندرکنها سباآی مشترک ها
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-میی بدبختی تنهایی درمیان این شرایطی که دامداران دیگر عشیایر بیه راحتیی    با ینک ا و درسی

واقیع،   در.دبه نظر می رسیی  غیرممکن امریزندگی کردن ، از هستی ساق  کنند هارانند آتوانست

 هیا هوابستگی اقتصادی،فرهنگی و عاطفی بیه طایفی  . امکان زندگی فردی برای آنها وجود نداشت

 ایلند رکباو توانستمین دوکرمینگاه  هارارخان با حیرت محل خالی چاد.واقعیتی بود رنج آور

 دوران افتاسرش به دو  .تا طایفه خودش،حنداهکردت و پشاهب هاهطایف ۀست و هماهرددکتر اورا

 ها بی رخود  باسرعتاشت ردزیر نظ ران با دقت حرکات خا رکهش سیاهی رفت جواهاهای چشم

ن ز.ییرد گب شادرآغوش درشت اوراوانست ،تدر نیمه راه سقوط خان از روی اسبش دوناو رسا

بدهنید  خیان   رابیه  ایلوچ کدردناک  رخب دتاشان آمده بودن ستقبالاهسیاهی آنها ب بادیدنکه  ها

توانست بیر   به سرعتدورد نیرومندی بووما لیدوادنردسقوط خان شیون و زاری را س دیدنبا

-هنوز کامال تعادل کهدرحالی گرفت و  ران اچ زیق.ود را جمع وجورکندخدوضعف خود غلبه کن

سییوی  رابییهش ااسییب آرامدواکنییره اوراواهر خواسییت ازجییدسییت نیییاورده بود،  رابییهش ا

ش پییاده شیده بیود    ااز اسیب  بیه سیرعت   رکهمک جواهباکادرکنارچدر.کردت زرگش هدایدربچا

بیه جیای خیان     یی که همیشیه هایه پشتوب فترجای همیشگی خان نشین  ه،بچادردر.دآمپایین 

مسر ه.ش جا بیایدادتا هوش و حواسرهاکرود را وخش را بست اهاشم ،چکیه داد،تمعروف بود

 هاروسیتایی بنوشدزیرا  ران وادارکرد آ ران اوخب انداخت ۀ آخان انگشتر طالیش را دریک کاس

رزنیدان خیان پی  از    ف.شیود میی ندآب روی طال مانع از مر  نیا گهیانی   کردمیو عشایرتصور 

شیدت وحشیت زده کیرده    ب هاراآنصیور میر  پیدر،   ،تو اینک اییل از  خیانواده شوک تیرد شیدن   

. رفته بودنید گ ررادرپاطراف بست شدمی شان جاری های چشمز ا هشک بی ارادا هی کدرحال،بود

شیده بودنید،و   خطوط آن آوییزان   ،ش شلاهصورت خان ده سالی پیرتر شده بود،عضالت چهر

 اوراخیان   بادییدن ند دداشتی خانواده که قصهان ز.از آن غرور همیشگی هی  خبری نبوددیگر 

وضیعیت عیادی پییدا     آرام آراممرده و غمگین درکنار خان که داشت زیرشالق انتقاد بگیرند،دل

نگیاه   گشیت میی حالت عادی برنرمک بداشت نرم راکهن خاۀحرکات چهر دونشسته بودن ردکمی

 :ی گفتاهان با صدای خفخ.ندکردمی
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 ؟دمنوچهرکی رفتند؟ چه گفتن( مادر)دی  -

گیویی   ردکیه ک آغازبه نفسی سخن  اعتمادچنان بادوه خان کروبی قوی راهزن هوشمندباروحی 

 :کندمین محافظت یک لشکر تفنگچی از آنها و چادرشا

انی که تیر دمی .مدمی شیک رکید فکر فردا بود، امشب من هم با جواه،بافتادها هاتفاقیه ک !خان -

-میی ریم و کنیار شیهر بهبهیان چیادر     یالت راحت باشه، فردا هم میوخمن هرگز خطا نمی ره ت

ا هستی،نباید تو پشت و پناه م: گفت آرامدر گوشش  ،وو استراحت کن تا حالت بهتر شودت.زنیم

 . بشکنی و زمین بخوری

وحییه گرفیت و انیرژی    ر ،بنف  مادر فرزنیدانش  اعتماداز خان با شنیدن صدای گرم و سر شار

 ۀکیردن سیفر   آمیاده ستور ردمسرخان به همسرجواهه.کردت ش شرو  به بازگشاهست رفتازد

ش اچیک رکودا برخاسیت تیا بیه چا   ازجی بهبیود اسیت    درحالدید حال خان  رکهواهج.غذا را داد

 :گفتدوروکرو ا هبرود،همسر خان ب

بعد ، هم می خوریمراباهی بروی ؟ شام خوامی ین است ک ا ا هنت ک،زهمین جابنشین !جواهر -

 .بینیمب ران برای فردا باید تدارک رفت

 بشیدت ی ت یاری  هیا هران شید  نیاامن بیدتر   ازهمیه تحقیر ایین شکسیت و    بدلیلحاکم بهبهان    

ز ا هاو کی .یین سیرعت خلیع گیردد    اهبی  اییل یک خیان در   کردمیصور ن،تضطرب بودومخشمگین 

ی خصوصیی  هیا یچی تفنیگ بیزر    یهیا نادخدیی یمدوبختیاریِ صاحب نام بو یهانخاۀخانواد

بیاور و   توانسیت می،نرا دارند ایلفراد اۀ قدرت سرکوب وبی اعتنایی به بقی ،ه همین دلیلبدودارن

 اوراش ایهایچتفنگیا دوباشاشته ند چیتفنگزر  ب ایلان یک دخمکان داراهه چگوندکدرک کن

ی اهمحیل کیارش بیا چهیر     در.باشیند  ایل یسفیدهاریشدر خدمت و گوش به فرمان دوترک کنن

اهی بیا دسیت   گی .زدمین سوی اتاق قدم آ هوبپیشانی از این س،و چین های گره خورده  عبوس
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هی چند فحش رکییک چیارواداری   گا دوش را می چرخاناهی از بنا گوش در رفتهالسبی،راستش

ه نیه  دکی ن بستی گرفتار شده بودرب.کردمی خود راتخلیه  گونهدین بدوکرمی ها نثار چادرنشین

یک ، ز سوی دیگرا و ددامیست ازدز یک سو درآمدراه ت اری را ا.راه پ  داشت و نه راه پیش

رمانی تحرییک کنید،از   ناف رابهها چادر نشین ۀبقی توانستمیه دکر به شورش برداشته بو،سایل

سیت حیاکمی را   ،پواال،آورد دمیوجیو سیت رفتیه ب  ازدگزینی برای درآمید  طرف دیگر باید جای 

 .دادمیست ازد

ست داده بیود  ازدرا هم  و یک تفنگ  دست خالی برگشته که را ایل هران عزامی برای بستا هگرو

-میییرانییی قییدم نگ ،بییاکردی حکییومتی را اخییراج هییایچییتفنییگفرمانییده  دوشییدت تنبیییه کییرب

 دمیز خییوا.ب ل آن پییول زیییادی بدسییت آورد  ه بتوانییدازقِدکییدرجسییت وی راه حلییی بو دوز

-میبه فکرش  راکهیی هاهزیرا همه راکدام است؟ یسه کردن رعایا رکسه ران سود تریر،پپرسید

ه و پُیر سیود   ران هتیری ب.ردرکش را بییدا اهی ذهن ستم پیشی اهرقج.چندین بار آزموده بود رسید

شورشیی   اییل با،ی ت اریهاهبرای امنیت را  باید در ظاهر فرمان جنگ پ.نگ است،جنهاترین آ

ش بیا پرداخیت   اهاین صورت برای قشون پول الزم است و کلی تدارکات که همی  در.ندرکرا صاد

نها منبیع پرداخیت آن   ،تکنید میی رداخیت ن رپحکومیت ق  کیه  ول را هیم  پ.شودمیپول امکان پذیر 

  پی .بیدوش بکشیند   ران ه باید جور مالی آدکشهرهستن هایگرصنعتو  هاکارتاجرها و کاسب

 . رساندهاتهی راناامناز  هارابازرگان خصو  باید ب

 دوست خود نمی گن ید، فرمان داد جارچی به بازار شهر بیرو رپه حل دران ای از کشف که حاکم

بیا نگرانیی    هازاریاوبوغایی در شهر بپا شد ت ار غ.کندعالم ا هازار به همدربفرمان حاکم را  و

از ایین رو  ،آگیاه بودنید   بخیوبی های ریاکارانه حاکم برای سرکیسه کردن خودشیان  از سیاست

هیای  ز اجتمیا  بازرگیان  ا کیه زمیانی  حیاکم  .ر مقرحاکم نشین جمع شدندد رهمگی با بستن بازا

ه همیه بی   .خاموش شد هازاریوبای کاسب ها رها  پ  ها و غرغپ. مع پیوستمعتبر آگاه شد ب

احترام خان از جای برخاستند، خانم با چهره ای عبوس و غروری که موقعیتش به او داده بیود  
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اکم پی   حی .ت یار و کاسیب هیای شیهر داد    در جایگاهش قرار گرفتو با دست اجازه نشستن به 

در  ران وشهر و هندی ا،ببه سخن گفتن کرد، ابتدا اهمیت راه ت اری شیراز آغازهازسکوتی کوتا

 توانسیت میی  اییل سپ  خطر بزرگی که نافرمانی ییک   دوکری مردم این شهرها بیان روند زندگ

مالی وگوش ایل با اینیگر و در نهایت ضرورت جنگ ردسرمشقی گردد برای عشایدونمای ای اد

 ۀعهید مالی بین گوشاۀ هزین جهتبدین  ه،کبرای عبرت دیگر عشایر منطقه یاد آوری نمود ران آ

 و دسیو  کیه اسیت  هاروسیتا   هایاورزوکشی  شیهر   هیای گرو صینعت  اهی زاریوبیا  هیا بازرگان

اکم حی .ریش ریش کرد هارابازاری پایانی حاکم قلب  ۀملج.امنیت استوابسته به این درآمدشان 

ی هیا هبیا بحیث و جیدل را    هاگروه کاسب کار تا دجلسه را ترک کر،شاهآخرین جملادای پ  از 

ه وبی ی  ت یار ر ی،رشیرو  شید   بیازاری هیا  نید    و غیرو ل   پپ.کنند بررسیجمع آوری پول را 

 :گفتدوان کرحاضر

 بییا ،جمییع کنیییم مییا آن راباییید  وحییاالفتییاده ا کییهاسییت آقایییان توجییه کنییید،این اتفییاقی    - 

کییه مییا حییداقل خسییارت را  پیییداکنیمییید راهییی را ،باه حل،نشییودمیییشییوار رداربیشت،کغرولند

ی عشیایر  هیا اییل سوی دیگر بهبهان بازار  زا.منطقه بیاورد رابهش آرامواند تمینگ نج.بپردازیم

از  ران و درآمیدما  کسادی می انیدازیم  رابهیقت بازار خوددرحقنها ما باآجنگ کردن  ،بالُر است

سای اصناف بازار، ییک راه  ؤمحترم و ر هایبازرگانجمع مک باکما  !  برادرانپ.بریممی بین

ه کسیب و  بدوقایان به محل کار خود بروناۀآقیب.ه شما اطال  خواهیم دادبدوحلی پیدا خواهیم کر

 .  کارشان بپردازند

و  رلُی اییالت   و سیران  شیهر  یبیازاری هیا  ورد احتیرام  ومی بیزر    یبازرگان های  ت ار از ری

خواسیت بیه پیشینهادش توجیه      او بیا آرامیش  . بود حاشیه نشین بهبهان روستاهای کدخداهای

 در.اطراف رودخانه میارون نییز بیود   ی هازمینین مالک تر¬بزر ر عین حال ردیی  ت ا،رکنند

 .نددادمیخوبی بودند نگهبانی  تیراندازهایکه  ایل هاوان ازجقلعه مانندش همیشه تعدادی  ۀخان
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بیازاری  فتگوها با رمز و راز های صینفی  گ.برگذار شد سرعته بو ت ار شورای اصناف  ۀجلس

  از پی .شیرو  شید   شیود ا خبر ن بۀ آرون مایازد توانستمیی که هر غیر بازاری ناگونهبه  ها

نگییدن  ازج اوراجنیاب حیاکم    وبادر گفتگ تا دی  ت ار ماموریت داری رابهی فراوان شوگفتگوها

جنگ در اختیار حیاکم قیرار    ۀعنوان هزینمبل  قابل توجهی را ب زاری ها،بارعوض،دمنصرف کند

پیشنهاد بیه   با اینر یی  ت ار.هزینه کندضرورت دارد  دواندمی آن گونه که الزم  دتاخواهند دا

له توجیه  ایین مسی  اهوبا دولیل بواهاین پیشنهاد برای احتشام الدوله یک اید.حاکم شهر رفت نزد

ر وبحیث  جی .قبیول کنید   را رآندر نهایت با تیمخی  دومدتی این پیشنهاد را نپذیر بایدمیداشت که 

 آغیاز اشیی از آن  و دود سینگین ن  هیا نی  ت اردر میان صدا های بریده برییده قلییا  حاکم و ری

ش اکیراه  ا هیم صیحبت   دولیی ا کردن بساط منقل ترییاک را دا برپاکم دستور ح.داوم یافتدوتش

 .داشت ولی در نهایت پذیرفت

نشیین عیرب هیای    حکومیت  هوب هاز منطقه حکومتی شما خارج شد ایل! هجناب احتشام الدول – 

به  ها یپای انگلیس هاییبانی کعبه پشتبدوکنمیجنگ باز  رابههاینها پای کعبباآنگ ،جکعبی رفته

هیا از روی  ،آنداردام دوشیاورزن رکیشت،ب؟ ایین مردم خواهیید میی  ن راکیه ن یی ا.شودمیمنطقه باز 

نید هیی    زنمیی  ش وقتیی هیم بیه کیوه     احقیقیت  لیدوناهبه کوه زد های شانناچاری و فقر با بز 

اکم که تظاهر بیه  ح.اسندنشمی شان  کوه را مثل کف دست ،چوننها ب نگدباآواند تمیتفنگچی ن

شهر از شنیدن ایین خبیر شیاد شیدند      یزاری هاوبا ار ت.پیشنهاد را پذیرفت کردمیقانع شدن 

راه ت اری بیدون   لیو، دبچاپ هارا،آنپیشنهادشانبیش از  توانستمیچون حاکم به بهانه جنگ ن

 .ی نبوداعتمادقابل  یهررایگ،دایلی هایچتفنگ

کیوه را بوسییله    ۀلی هنیوز تنگی  ،ونشین هندی ان اسکان یافتیه بیود   اگرچه در منطقه حاکم ایل  

-ییش ر.ی حیاکم بختییاری بشیود   هیا یچتفنگمانع حمله غافلگیرانه  دتاش بسته بوایهایچتفنگ

صمیم گرفتند برای کسب اطال  از وضعیت نیروهای حیاکم  هاتی ایبچند روز پ  ازجا  سفیدها

  پی .اطال  دهد ایل هسریع ب دووضا  را بررسی کندواوبه شهر بهبهان بر دتامامورکنن فردی را
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 نیاز ¬علیی  .نیاز بیدون اسیلحه راهیی بهبهیان گیردد      شدعلی قرار از چند روز کمین خسته کننده 

و از ا.ظاهری عادی به خود گرفتیه باشید   دتاکر رآنقداری کشک وپشم بامدوکر آمادهاالغش را 

 ،نها داده بودآ رابهش ایهایکه نشان مالرو ی درکوه نزدیک به راهاهخواست در نقط هایچتفنگ

 . ازگشت بتواند از آن در صورت ضرورت استفاده کنددرب دتاش پنهان کننایک اسلحه برای

علیی  و پیشاپیش  داشتبرمیش تندترگام ای صاحبها هاالغ که بار سنگینی نداشت از ترس ترک

ش را م حکمدوی که چیوب دسیتی بلنی   لرحادنازعلی . کردمیوی کوهستانی را طی رراه مال ناز

ز حفیر  ا هباخواندن اشعار حماسی شاهنامه کی  درتنهایی اه طوالنی را،رروی دوش گذاشته بود

-میی خیود را ییک پهلیوان     هیا یچی تفنیگ که با خلع سیالح فرمانیده    خصو ،بردکمیداشت پُر 

وانیدن و  وخا.لبیید طمیی  گرفتن شهامت باالیی را  چیتفنگست ازدفنگ را ،تدست خالی،بادانست

از مییان  .میی سیپرد   بخیاطر  هاراهشنیدۀی قوی داشت هماهولی حافظ یاد نگرفته بود  ران نوشت

االهیایی  وباکا.دیدمیهی  جنب و جوشی دال برتدارک جنگ ن کردعبورمیه که ران بیروستاهای 

-میی  ندهفروشی بعنیوان   ،هبهیان همیشیه مشیتری داشیت    درب ، کاالهایی کهدکه با خود آورده بو

شینبه بیازار   محیل  وارد شد یک راست به  رکهه شهب.وجو کندپرس و کلی ارتباط بگیرد وانستت

شیاید حرفیی از    تیا  دکیر میی ش با هوشیاری هرگفتگویی را دنبال افروش کاال های درحال.رفت

-میی نیگ مطیرح   ازجدون هیی  اثیری   وبی عادی  به صورت گفتگوهاهمه  دولیتدارک جنگ بشنو

 یدکشی می ش را افسار االغاهی کدرحال،های بی نتی هش و پرسه زدنا  از فروش کاالهایپ.شد

را  نیاز علیی   ،ش شیهر آرامبیود،  ایلزاری معتمد وباا.ستان داشتوبن بده باآه دکدکانی ش ۀروان

کیه بیار االغ هیا     شیان هایبدون دغدغه برای فروش کاال  هاروستایی.ه بودکردمیدچار سردرگ

بیا   نیاز علیی   بادییدن دار کیان د.نید کردمیی معرفیی   ران جناس شیا ازار با فریاد ادربکرده بودند 

 :صدایی خفه گفت

آنقیدر  که یکی از افراد اییل فیراری هسیتی    اگه تو را بشناسند  ؟یاهونت سیر شدازج هآخه مگ -

 . یبشبرای همیشه راحت  دتانزنمی وبت چ
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 :با لبخند گفت نازعلی 

ی؟ این پول را بگیر حسابت را بیردار  اهر نکردچرب ت ران آ هبینم حسابت چنداست؟ تو کوببگ - 

 کشی حاکم چه خبر؟راستی از قشون: پرسید آرامعد وب. ش را شکر و چای بدهاهقیوب

 : گفت کردمیی که چای را وزن درحالبا خنده و  داردکان

ه چی ونه منقلش را ترک کنه تا تمی،نیاهین حاکم شیرا.هشمی بلند ن یاز این مردک تریاکی بخار-

و . ش بیه چیرت زدن  ارسد به جنگ با عشایر، یه پولی از مردم گرفت و رفت پای بسیاط منقیل  ب

 ،یی  ت یار ،ری  خبری از قشون و جنگ نیست،هراحت باشید دوریب.کنهمی ش را دوداهداره هم

 .کندمیبدتر هم  رادوآن واند مشکل راه ت اری را حل کنتمیجنگ ن ردکهقانع ک ران این خا

رجین وشکر و چای را در خی  ،ایل اعتمادهم از کاسب مورد  ،آنهی شنیدشاد از خبرهاعلی ناز  

ی شیهر  هاهاز کوچه پ  کوچ باسرعت یدکشمی فسار االغ ش را ا هی کدرحالو گذاشتش ا االغ

 .خارج شد

هنیوز بخشیی    دولیور شده بیو ردپیرامون شهروستاهای سته، ازوخدوابوراه دراز و پُر خطر   

ایی کیه پُیر بیود    ،جبرسید  هیا کیوه پیش رو داشت تا بیه رشیته    ران ماروۀرودخان یهااز آبرفت

جیای  ،وه در عیین حال دوکز پلنگ و گر  بدتر بودنی ا ه،کی گرسنههازن راهو   ازحیوانات درنده

ی هایچتفنگازه قرار بود ت.شناختمی ران ی آهاهسورا  سمبۀچون همبود  نازعلی برای  یامن

شب  دتاهنردقرا شناختمیآن جا را  نازعلی ایی که درججرز بلژیکی راررایک تفنگ ده تی ه ،تنگ

 ماننیدیک  توانسیت میی ه دکی این سالح این بوهایز ویژگا.دباشاشته الح د،سهدرکوو   درتنهایی

-میی ، لول آن نیز بیه همیین گونیه جیدا     شدمیقنداق آن جدا .کندسالح کمری هم از آن استفاده 

به یک تفنیگ ده   به سرعت،مین طوره.شدمی تبدیل فوق العاده  یتبه یک سالح دستی باقدردوش

. ه همین دلیل بهترین سالح برای مخفی کردن بودب.شدمیدل وبیی به قدرت برنها¬گتیر با فشن
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الغ رابیه زییر   ا هی رحمانی ،ببرای این که پیش از تاریکی به محیل اختفیای سیالح برسید     ناز علی

 ران حییوا "سگ دو"صطالح ا هیا ببه حالت نیمه دو  ودشخدوش گرفته بواضربات چوب دستی

اده بیا صیدای هیین    ی ار،ببی رحمانه علی ناز هایز وحشت چوب دستا هالغ خستا.ردکمیدنبال 

 .رفتمیهمچنان به حالت نیمه تاخت به سوی کوهستان  دولیشمیم هین صاحبش کمرش خ

نیگ  ر رابیه ار با پیروزی تیاریکی افیق   نور و تاریکی این ب پایانبی برد ،نمحوشده بودند هاهسای

انسیان و  .کیرد میی روشینایی تحمییل    رابهخود  ۀتیر ۀرمک ساییاهی نرم ن،سه بوددرآوردخون 

ش اه سرخیدکنرفتمیشتابان به سوی افقی  هایز خطر نهفته در تاریکا هحیوان خسته و ترسید

قصید   رابیه ن هیای شیا   نام،کی شکارچی با قدرت گرفتن سییاهی هانحیوا.به سیاهی می گرایید

 .ندکردمیشکار ترک 

دای چنیدش آورقهقهیه کفتارهیا االغ را    ،صهیی ان آورده بود رابههاهستان کفتاردرکوبوی االغ 

و ضربات چوب دسیتی ش   نازی علخشمگین دوولی هین بلن  ش گرفتاررادو ازوحشت ا دلرزان

لحظیه بیه    رهاکفتا ۀستد.ردرکاوادیورتمه  رابه الغا، این ترس دبواز خطر کفتارها وحشتناک تر 

همراهیی میی    هیارا شیان آن  رخی بیه میوازات  بدونی کردمیی یین دو نزدییک تیر    ا رابیه لحظه خود 

د ،بیا مرتبدوخیر افتیاده بو  االغ از وحشت به خیر .نتظر فرصتی برای حمله نهایی بودندمدونمودن

وحشت زده را که فرمان ایست بود حیوان  نازعلی صدای ن  ن   .کردمیش را خالی ایهاهرود

بیرای بییرون آوردن اسیلحه روی    او. آنها به محل اختفای اسیلحه رسییده بودنید   .کوب کردمی 

به خیاطر چیوب هیای دردنیاکش      نازعلی از  ت عادی خود رادرحالالغ که ا.شکاف خم شده بود

و ا هرد باخشم لگدی بی م.ش چسبانده بوداصاحب رابهاز وحشت کفتارها خودش  کردمیدوری 

-میی الغ نزدییک  ا رابیه خیود   احتییاط بافتارهیا  ک.نداشیت  ران وان شیهامت دور شید  حیی  دولیز

 .دف اصلی آنها االغ بود،هندکرد
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یک قطار فشنگ هم درکنیار اسیلحه گذاشیته     دوشلیک بو آمادۀ دوفشنگ گذاری شده بو ،اسلحه

-میی  فق و ا ،ان ام دادیک شلیک بی هدف ه سوی تاریکی برگشت وب به سرعت نازعلی  .بودند

صدای مهیب  دوخارج شاسلحه زلول ا هی کاهخیره کنند ۀعلش.شودرها  ر کفتارهااز ش خواست

ه دکی درت اسلحه به حدی زیاد بوق.ش رساندآرام رابهالغ دواوحشت زده کر هاراکفتار رآنانف ا

یگر م بیور  ردییک بیا   نیاز علی . ردنددربجان سالم ب رهاوکفتا  سمان رفتآ هبا شلیک، لول آن ب

ست ردا دب.اطرافش ازحیوانات شکارچی خالی شود دتابندیاهی شب رابه گلوله ب،سشد بی هدف

راه ییال کیوه در شیب دشیوار     میی پیمودنید،   هاراش کوره راهآرامباش ااالغدوداشتن اسلحه مر

   .سته کننده بودوخ

ه ییک بیاره   ،بی ندرفتمیی ز یال کوه باال ا هستار آسمان پر خسته و گرسنه در روشنایی کهزمانی 

موهای بیدن میرد از   ۀمی ه.سکوت نیمه شب را از هم درید دوی کوه را لرزانهاهیوار،دیپلنگ ۀرنع

رد می .ردرکدراا هارادیبو دکوب شش می اایدرجالغ از ترس دوای  شدن،سوحشت نزدیکی صدا

ه گلولیه  وبی اریکی راهیدف گرفیت   ،تسیوی جهیت صیدا   بدوخودآمی باهو کمتر از لحظ به سرعت

 رابیا سکوت سنگینی  فت وگرچالش  رابهژرفای سیاهی شب " ده تیر" صدای رعد آسای. بست

ییوان خیود   ،حنبودزدن رای راه بردن االغ احتیاجی به هی کردن و چیوب  ب.رمغان آوردا هبخود 

خی    هاستاره زیر نور  در.رفتمیوراه ا هنزدیک ب دوکرده بو هماهنگش اام های صاحبگرابا

هنمیا  ران هتری،بیش از خیود بیه جیا گذاشیته بودنید     ومی ی بیز  هیا  هیی کیه گلی  هیا  هوره رادکسفی

طمینیان از شیناخت   باآواز ایین ر  ،شیود میی وره راه به ک ا منتهیی  رکهدانست میخوبی وبا.بود

 دولیشی میی  تیر  ، اگرچیه راهیش طیوالنی   کردمیوه را انتخاب دکهای بلن سیریالم ،ها هکوره را

عادت داشت بیدون صیدا واز    راکهخصو  پلنگ ،برو حیوانات شب توس امکان غافلگیر شدن 

 راکیه لبتیه بیوی بیاروت تفنیگ میرد حیوانیات       ا.ندرسامیحداقل پشت بر روی شکارش بپرد به 

 توانسیت یومی ا.در این جهیت بودنید   راکهتنها آنهایی  لیدودامیهت وزش باد بودند فراری درج

بیود بیه وسیییله    رآن ممکین  ،هنتهیای کیوه  ا هتا رسیدن ب دولیانتخاب کن هاراهرردمسیر ساده ت

 . آنها بیفتد ر کمینغافل گیر شود یا د زن هاراه
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،شیب  یگر نبرد نور و سیاهیردآسمان شرق داشت یک با.رسیدمیشب داشت به پایان تاریکش 

نویید  ،نگ سر  و نارن ی و زرد ،رز هم پرچم این نبرد بزر  و ابدیبادوکرمیت ربه  راو روز 

اننید رنیگ زیبیای    دمی شاهنامه خوان  ی هاروستاییکه یی هانگ ،ردادمیپیروزی برسیاهی را 

زایین نبیرد ابیدی    ا کیه اسیت  یی هیا رنگ ن طیف از ایرکیبی ،تدرفش کاویان،اولین پرچم ایرانیان

سییم  ،نو روشینایی دامین میی گسترد     رفتمیرد به پ  دخُیاهی خُرس.ستا هطبیعت گرفته شد

ز ران یی ا هش بی ا االغ قبل از صیاحب .دورآدمیخو رابای جلگه هالوی کاک،بنرم و سبک بامدادی

علیی   ،وی جلگه و رودخانیه زهیره  ،بوی کاکلب.شد اولین عرعرآمادۀچند تنف  عمیق  بادوپی بر

بش نیور  دتاشیاه  دتاآخیرین بلنیدی را پشیت سیر گذاشیتن      ،رد با نیرویی بیشیتر دکرا هم شا ناز

 .باشندشمالی و جنوبی یان دورشته کوه ،مزهره آبرفتبر

 آمیاده ایید  ب.بودند ی شهرخبرهاشنیدن  ۀمه تشن،ههی ان آورد رابه،همه  نازعلی  خبر رسیدن  

ییین سیییؤال پُییرتنش مییی جوشییید،جنگ یییا ا هکشییاورزی؟ در ذهیین همیی آمییادهجنییگ باشییند یییا 

همه راغیرق   کردمیب و تاب تعریف باآرااخبار شهر  هک ازعلی نکار وزندگی؟ خبرهای ش ِآرام

شب سیاز   3روز و  3( نوازنده ساز های بادی)ایلشمال ،تدندارددستو سفیدهایشر.شادی کرد

ه یادگاری ازسنت های ایرانیان باستان اسیت و  ،کزی چوبوباخودش را برای رقص  ایلدونبزن

هیای زهیره را   زاربیشه صدای طبل ونقاره . کنند آمادهیقت یک بازی و تمرین رزمی است درحق

ی خیود را مرتیب   وها،مت وروییی شسیتند  دسی  به سرعت  خترکاند.کردت هم به بزم خود دعو

بپوشیند،   هیارا جشین   ۀی وییژ ها لباس دتامادرها دویدن ۀدوان دوان به سوی صندوقچ دوکردن

زنیدگی پُیر   چنین لحظیات  برای  که رازیبای طبیعت  دوا،شی گرمهارنگ یی سرشار از هالباس 

ادی و زندگی از ش.ندرفتمیتابان ،شندکردمیرتن ،بایلی پسرکان هالرای ربودن د،بشان تالش

مییدان   در.ه بودر گرفتدرب ران رنج کشیده مادراۀچهر شیرینیلبخند . سر و روی همه می بارید

ربیا و  دل ی رنگارنگ وهالباس ختران با د.شمال کارش را شرو  کرده بودهاتچادرسیاه  وس 

ه کیردن بیه   ک تر با نگاکوچهای هچ،برا شرو  کردند "دستمال بازی" رقص  رهاسرپدرکناشاد 

غیذای مفصیل و پُیر     دتاکشیتن  ند گوسیفند را چ.ندکردمیتمرین  ران های آنها رقصیدحرکات پا 
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-میی یر وجیوان دسیت افشیانی    ،پگوشتی را برای همه تدارک ببینند،شادی همه را فرا گرفته بود

ی اجیدادی و از  هیا زمیین اورزی در وکشز یک سو توافق با حاکم هندی ان برای اسکان ا.ندکرد

شمال ت.ماتم بنشاند رابهی زیادی هاهخانواد توانستمیدیگر از میان رفتن خطر جنگ که  سوی

شیدن دندان و اصیالح سیر و   رکا،کعالوه برموسیقی ایلکه درمیان یا نوازندگان سازهای بادی 

ی هیا ¬شارزۀ می ،ههنیر نمایی  بیا  و دنگ تمام گذاشتن،سروز رآنند ددادمیهم ان ام  صورت را

-میی  هاردوم هاه زمان هنرنمایی پسردکقص بعدی چوب بازی بور.رضه کردندرا ع دهنری خو

ویژه ی مردها و جوانیان بیود   رزمی که  رقصی ،ین رقص با نوای حماسی کرنا شرو  شدا.شد

ند شید میی دو حریفی که داوطلب مبیارزه  زا.دمی کر آمادهدفا  ، حمله  و برای مبارزهوآن ها را 

از  پا،برای حمله و ضربه زدن به  یسانت 150لندی وب یسانت 4 یا 3با چوبی به قطر تقریبیی یک

 10الیی  8متیر و قطیر   2رای دفا  چوبی بیه بلنیدی   ،بمقابل طرفو  گرفتمیدست ه پایین بوبزان

یا راسیت  کند حمله میز چپ اهپیش بینی کند حمله کنند بایدمیمدافع .  گرفتمیست ردد یسانت

زی در واقیع عیالوه برییک تمیرین رزمیی،      وبیا یین رقیص   ا.چوب بلندش حمله را دفع نمایید  وبا

 هاجمع دختر یلودرجیرا ،زن بودندۀ آشنهاتره پسدکهم بو ایلهای  های جوان آزمودن مهارت

یش از حمله ودفا  یک رقص پیای  ،پدافعوممله کننده ح.هنر نمایی کنند خودنمایی و ندتوانستمی

مت و سیوی  ،سی ه بیا ییاری آن  دکی نآوردمی درنمایش  بهدر میانه میدان رقص  ران وزوومزیبا 

ه موفق ییا نیا کیام چیوب هیا      ،چ  از هر حمله و دفا پ.ندکردمیهم پنهان  ران شا  و دفا هحمل

ییا  " ن جِیرین یتِلِ" نمایش  هایزوبا  از رقص ها پ.یدگردمی حمله کننده مدافع  دوشمیعوض 

 رابیا هاییا حکیومت دوشیا یی هازاروباه بزرگان دککه در واقع یک نمایش کمدی بوچاق و الغر 

در ) ردکی میی   دخوۀهمیه را م یذوب طنیز گزنید     دوشمی ند،عملی کردمینقدشوخی و ریشخند 

عقید  ی پییش از توافیق   هیا یگو و در گییر گفتدوعروس و دامیا  ۀدامن خانواد،این طنز هایعروس

ی هییا¬لبییاسلین فییردی کییه بییا دوترین فییردی الغییر بییو،جگرفییتدمیریشییخن رابییهوعروسییی 

روی   مان سوارکاری ونمیایش عملییات خیارق العیاده    ز ،وز بعدر.(نددادمینشان  شچاق،ددمتع

ییا برداشیتن    ،وسیوی هیدفهای مشیخص   ب درحال تاخت دازی از روی اسبِرآنهمراه با تیاسب 
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هی یان آورده   رابیه ین عملییات همیراه بیا شیور موسییقی تشیمال همیه        ا.کالهی از زمین رسید

می نید، زدمی" کل" که با صدای بلند  ایلر  دخترکان  رابهی خود هایجوان توانای هایسر،پبود

 .  ندیدکش

 آمیاده  دامیداری ی طاقت فرسیای کشیاورزی و   رهامه خود رابرای کا،هبا پایان چند روز شادی

، ییک  اییل  یهیا مهمیان  ه بیرای گفتگیو و پیذیرایی از   دکیدناندیشی میی  نین ،چز سوی دیگرا.کردند

عهیده بگییرد، البتیه زییر     ب به جیای خیان اییل    رائولیتی نین مسچمی باید ،ایلز بزرگان ا هخانواد

بیر   سفیدهاریش مع ،م  ازمشخص کردن آن خانوادهپ.اههطایف یسفیدهاریشنظرتوافق جمع 

ت اعالم می نمود هر خانواده چه مقیدار جین  ییا پیول بایید پرداخی       رهااساس توان مالی خانوا

ان ،خگونیه دین بی دواکنپیدرا کیردن آن وظیفیه    آن خانواده شرای  آبرومندی بیرای عملیی   تاکند

هیای   درون مایه و سرشت بیا خیان   لحاظنین خانی از چ.گرفتمیشکل  هالمعنای بزر  فامیب

 .کیفی داشتفاوت ،تخشکاندند دمیبرای منافع فردی خو هاراروستاییۀه ریش،کمالک

و نیوار جنیوبی آن     همدت ده سال را در ساحل شمالی زهر،پ  از این توافق با حاکم هندی ان 

حملیه و غیارت    ۀخود اجیاز ی از طوایف دیگر بنشینکوچی  ه.پرداختند دامداریو   به کشاورزی

قیابلی   هایدازرآنی ی،تهم دونی ا ش هیم مسیلح  ا و طواییف  ایلاین  دانستند میچون  دادمین هاراآن

ی نشیین چکیو شیان نسیبت بیه زمیان     ند زندگییدکشمی ار و زحمت زیادی که کمردمان با. دارند

 ازاودونبخشیید  اورا ،رد شدهطان دخخدمات اجدا بدلیل ایلز سوی دیگر ا.ژرفی کرده بود تغییر

اقیدام موافیق    بیا ایین   سیفیدها رییش مه طواییف و  ه.ش بر گردداولیتئسوم ایل هند بکردت دعو

 .ن خانواده برگرداندندآ رابهن مقام پیشیز این روا.بودند

 

 راییکُفه با شی  کاظم لیراوی و طای  جنگ
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ی هییاهرخی طایفیی،بانشی  ی پاریییاب زیییدون و تثبییت موقعیییت هیا زمیییندر  اییل پی  از اسییکان  

 اییل  هصیمیم گرفتنید همیان گونیه کی     ،تالیک منطقه ومزر  ب یهانخاحت تاثیرتحریکات ،تم اور

ی هیا زمیین ر ردی دیگی هیا هنید طایفی  دادمیوگریز اجازه ن ی پراکنده و یورشهاگ آقاجری با جن

راییی و شیی  هیای لییراوی     ایفیه کُ ط.از آن منطقه بیرون کننید  هارااکن شوند،آنشان س اجدادی

ی هیا زمیین آنهیا   دتاکننی ل  هیات رآننیدگی را ب ،زایلمصمم شیدند بیا غیارت و دزدییدن دام هیای      

ی کییه ا گونییهه ،بشییدمیییبیشییتر روز بییه روز هییای پراکنییده   زدید.نییداکنکشییاورزی را ره

، طیی  غیر قابل تحمل بیود  ایلبرای دیگر ه کنددیرسانمی به رقرا ربوده شده  هایگوسفند  تعداد

از  اییل  یسیفیدها رییش شیورای   ان وخ.ربوده شدند ایل زوبرأس میش  80عداد ،تمدت کوتاهی

ی هیا هاین خبر به گوش طایف.شوندبشان  اموال غارتگرهاجنگ با  آمادۀمسلح و  ندمردم خواست

و تعدادی چیوب بدسیت بیرای غیارت      چیگتفن 15 بادورایی پیش دستی کرایفه کُط.دیگر رسید

در گیر    هیا نچوپیا  لیدوکهنه را محاصیره کردنی  بانه روستای شهری،شایلروستاهای یکی از

روسیتا تنهیا دو    در.رده بودنید رکخبرابیا هاروسیتایی  دونبوددیده افراد مهاجم را  ،یش پسینوم

ی غربی روستا بیه مییان   هاهازدر رادهاگوسفن دارهاتفنگها با یکی از  وپانچ.دداشتتفنگ وجو

وم د ردافنیگ ت.از یک تاراج ن یات دادنید   هاراروستایی ۀسرمای گونهدین بدونکردت هدای هاهبیش

دوسیت  شیخیص  ،تریکی شبدرتیا  لیدودر گیری ش آمادهبر بلند ترین پشت بام سنگر گرفت و 

در  هیا گ تفنی  ۀصدای شلیک کرکنند. فتقرارگرورد حمله وماز هرسوستا ر.دشوار بود،شمنازد

-یومرا جسیت  هیا که بچیه   هازن صدای شیون  .وحشت انداخته بود رابهن تاریکی شب کودکا

عیث  ،باده هیای داراز سوی دیگر شلیک هیای تفنیگ  .پا کرده بودغوغایی ب هاگ شلیک تفندونکرد

  از بیردن  ،پی ده  ومرددافنیگ ت.پیداکننید سترسیی  ،دهیای ده   کثر خانها هنتوانند ب هامهاجم شد 

دیدند ازسیوی   کهزمانی  هاهاجم م.روستا رساند رابهخود  باسرعته یک جای امن ب هاگوسفند

عقیب نشیینی   باشید  از ترس این که نیروی کمکی برای روسیتا آمیده    آیدمیبیشه صدای شلیک 

ولیی در ایین مییان میرد       بود نرسییدند  گوسفندهاۀشان که تصاحب گل به هدف هایرایک.کردند

ورد اصیابت  ،مش دفیا  کنید  امحقیر زنیدگی   ایلی از غارت وسبا چوبدست خواستمیجوانی که 
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شیلیک   دولیمهاجم حمله ور شسوی یرش با یک تبر به رپد،پم جان سپردردگلوله قرارگرفت ود

و  گرفیت میی ز وسی  ده صیورت   ا هبا شلیک هیایی کی   هاهاجم م.نیز گرفت اوراان ،جگلوله دوم

وردشیان  انهیا دست ت.قیب میی نشسیتند   ز سمت بیشه شرو  شده بود بیا خشیم ع  ا هتیراندازی ک

غییر   یین عملکیرد  ا.نید رکوادانتقیام کشیی از آنهیا    ا رابیه بزر   ایل توانستمیین ا هدکدوقتل بو

از .میی پراکنید   را در میان ایل و طایفیه هیا   وی تعفن برادرکشی،بکرایی ۀطایف ۀمعمول و دشمنان

آن شب خونین بیه همیراه   ی مهاجم بود فردای هاوهین گراۀ ردرکی  لیراوی که س،شسوی دیگر

 ۀایی کییه زهییرجیی.شییدند هییایی آقییاجرهییازمییینوارد  دواز زهییره گذشییتن هییایشیچییتفنییگ

ی هیا زمیین ست را بیر روی  رده الیه جدیدی از رسوبات مناطق دوهرسالاشت و ردست،بوحشی

-میی شیت بیی نییاز    رکی زیهیا زمیین از کیود دهیی بیه     هاراشاورزدوکیکشمی کشاورزی آنها 

که لرهیا آنیرا قلعیه    " کعبی ۀقلع" و" آباد"بین روستای  "یاهدر" ر ردای استتابر هاهاجم م.کرد

کیه همیشیه در سیاحل     هیا یزر  لییراو وبی  ،شی  کاظم مالکش.کردند میندکندنخوامی چعبی 

 اییل هضرب شستی بی  خواستمیراین کمین ،دزمین پاریابی نداشتند دوه ساکن بودنرجنوبی زه

کعبیی از   ۀن روز صفی خان شاهنامه خیوان قلعی  ا.ل  کندهاترآنبزندگی را  دوبدهنشان آقاجری 

ش را روی دوش ای که تفنگ سوزنی بلژیکیی درحال،گشتمیش برا هروستای آباد به سوی خان

 هیا هاجم م.برساندش اهانوخروستا  بهاورا آرام آرام دتاش را آزاد گذاشته بواسبدواانداخته بو

 .دنپاییدی،مر بین روستا ها بودگذ درحال راکهرتک سواین ا، هکمین کرد

 :پرسید شی  کاظم از همراه مسلح

 ست و کیست؟اهاین مرد از کدام طایف - 

 سفیدهاریشاز یکی  دونخوامی ی شاهنامه را هانداستا کهاست این مرد صفی خان معروف  - 

  (است فراد آشنا به خواندن ونوشتنا، هبزعم مردمان آن منطق: مال) .است ایلالهای وم
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باید جان این میالی    ن  خودم،مشکار من است سفیدریش، این و شلیک نکندا هب پ  هی  ک  –

وانید  تمیدر این ا ن دوی خود برگردنشینکوچبه همان  بایدمیه دکباید بفهم ایلاین را بگیرم،  ایل

 . شودمیکشته  االدوه بایستدکو اخطار بدهیا هب.دکنزندگی راحت 

-میی ن دولیی تیرانیدازی کر  آمیادۀ ش را ا گنی تف بیه سیرعت   هایلیراوۀ صفی خان با شنیدن له

ز ا هی  کیاظم کی  شی .شرو  کرد به بررسی اطرافدوافسار اسبش را کشی ،کسی را ببیند توانست

 کتیاب تیو   کنید میی این میردک فکیر    »کرددمیزیر لب غرولنبود  هشمگین شدوخرزمی ا آمادگی

گلیویی کیه شیاهنامه     »:وگفیت به همراهان  کردرو «ستا یاهر رفتردبارزه کار هر زواوماست 

 «.خواند باید دریده شودمی

دای رعد ،صاشه را چکاندمدوصفی خان ثابت شک مگسک از میان شکاف نشانه روی گلوی ون 

سورا   ران لوی صفی خا،گشی  کاظمۀلول،گلی قبل از آن،واسب را وحشت زده کرد آسای برنو

 هسیب رم کیرده کی   ا.ت در مییان خیاک هیا در غلتیید    از پشی دوش افتیا اهرش به روی سینس.کرد

 کیه درحیالی    صفی خان. برگشت" آباد"ه تاخت به سوی روستای ،بفسارش هم رها شده بودا

اعمیاق   ،ی بازها چشمخون از گلویش به روی خاک نرم آبرفتی زهره وحشی روان شده بود با 

محیروم شیده   ی هسیتی  هیا یییدن زیبیای  ازد هی کیه بیرای همیشی   یهاچشم می کاوید، ران آسما

هشیداری باشید    توانستمیراراسب بدون سوار ف.دیارتاریکی فرو رفتندرای همیشه دربدوبودن

ی  کیاظم  شی .کیرد دمیتهدیی  ران شیا  ه جان مردمدکشونکه متوجه خطر جدی  ایلبرای طایفه و 

سیت  ازدبلژیکی است و اسب را سوزنی شان فق  یک تفنگ  ورد تهاجماخمشگین از این که دست

 :ش گفتا ند به یاراناهددا

یید  ،باکندمی آمادهرا برای جنگ  ایلاین  ،اسب بی سوار ،ی ندارداهین ا کمین کردن فایدا هدیگ - 

گهبان مسیلح  ،نمان اطراف روستای ید،با کنندمیمان  همحاصر االاز منطقه خارج شویم وزودتر

 .بگذاریم
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 دوکوبیی  بیر زمیین میی    م،سی د روسیتا شد بعاد فاجعه را درک کرده بود به تاخیت وار ا هاسب ک 

اسب بدون سوار و ایین حرکیات اسیب بیه حییرت       بادیدن" آباد" یهاوستاییر.یدکشمی ه هشی

 .بودی اهو تیرانداز گرم وسرد چشیدکار صفی خان سوار دانستندمیچون  افتاده بودند

 : گفت یک روستایی 

 . من صدای یک تیر شنیدم  -

 .تفنگ سوزنی با خودش داشت فی خان یک،صودوبصدای برن –

 :تاگفکدخد

 ند؟اهنهایی که برنو دارند بیرون نرفتآ هبپرسید از اهل د – 

 .ندا ی کشاورزیاهزمیننها سر ،آهن -

امال دکلیی بایی  ،ودنبیال صیفی خیان برویم    دتابشیون  آمیاده  یچی تفنیگ پ  هر چه زودتر چنید   –

از روی را  شافنیگ ،تش رفتاهانی بیا شیتاب بیه سیوی خ     ازهمهدخدای ده پیش ک.هوشیار باشید

ه بی دورا زین کراسبش کمر بست و  رابهش گذاشت،قطار فشنگ ا کول روبخانه برداشت  ۀطاقچ

راهی دوهمییراه شییدن بییااودیگییر  چیییتفنییگهییار چ.محییل ت مییع در وسیی  روسییتا برگشییت  

 .  ندیدکشمی یدک  ران سب صفی خاا هی کدرحالکعبی شدند  ۀبه قلع" آباد"مالروۀمسیرجاد

متوجه فاجعه کیرده   هاراروستاییند بود¬دیدهکه برزین اسب و پشت اسب  ه، قطرات خونیدرد

ه دکی بو اییل ی هیا هصیفی خیان یکیی از مکتیب دیید     . برزبان بیاورند ران ند آخواستمین دولیبو

و ی زیبیای شیاهنامه بیا صیدایی گیرم      هیا هورطاسخواندن با هاراروستایی زمستانبلندشبهای 

هیای حماسیی شیاهنامه     داسیتان  دتیا کرمیدعوت  ازاو هر شب یک خانه.ردکمیخود پُر  یگیرا
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لی ،وندشید میی این شاهنامه خیوانی   میزبان هاروستاییزخوانی کند،همیشه تعداد زیادی از رابا

 هاموش شید ،خندخوامی  ی پور شورآوازبا  کشاورزهارا برای " دادۀحماس"اینک این صدایی که 

 .بود

-میی شیلیک پییش    آمیادۀ ی هیا گ تفنی  بادونی پاییدمیی اطراف را  تیاطاحباش ا کدخدا و همراهان

مین دکآبیا  ۀرد رکسیانی د ه دکی ندادمیی چون احتمیال   دولیندید ران ور جسد صفی خاازد.ندرفت

رد  دولیسیی را ندیدنی  ک.ه دره نزدییک شیدند  بی  واز یک سهرکدام  دوکرده باشنداز هم جدا شدن

شیتار افیراد   رکبخ.شیاهده کردنید  ،متیه بودند ی اطیراف زهیره رف  هاهسوی بیشب راکهی یسوارها

 . غافلگیر نشوند و دباشنو جنگ درگیری  آمادها ،تروستاها رسانده شدۀه هم،بایل

ه دکاشتنردی باواهعد. تشکیل شد به سرعتها خانوادۀ قربانیهمراه با  هاهشورای بزرگان طایف

اکثیرا نگیران عواقیب     یولی  .رابرخیون دربپاسیخی خیونین داد،خیون    یدبای،درمقابل چنین تهاجم

وانید  تمیی چنین رونیدی  دانستند میخوبی ب سفیدهایشر.غیرقابل پیش بینی چنین بازتابی بودند

 .از زندگی محروم کنداز دوطرف زیادی را  هاجوان  دوتار من ر شووکشها جنگ  به سال

 : اکبرآقا

رزیم و این جماعت هیم  ا کشاوم.ه کوه بزنیموبکوچ نیستیم که بکشیم  درحال ایلما  !برادران -

 . . .ه و هرپایانبی رابر خون دربون خ.ی ما هستندهاههمسای

 :پسر صفی خان 

ودم ،خنیاینید  بیامن برای گرفتن انتقام خون پیدرم  و طایفه  ایلرم اگر گذمی من از خون پدرم ن -

 .مگیرمیبه تنهایی انتقام 

 :تاکید ،بابنگرو 
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بیزن   را واسیتند حرفیت  وخز تا کیه زمیانی  ش بیده و  ند، فقی  گیو  اهوقتی بزرگان نشست !پسر - 

 .شما بفرمایید (کبر آقاا هب روکرد  عدوب)

 : ه پسر صفی خانوباکبر آقا ر

ون افراد بی گنیاه  ،خو قصا  گذاریم کسی بنام انتقامولی نباید ب هشرو  نکرد رراما کشتا ایل -

شیته  ،که مرتکیب قتیل شده  ید همیان کسیی کی   وبارابر یک کشته نه بیشتر دربک کشته ی.را بریزد

ۀ ونیه بیه بهانی   تنهی  ک  از هی  طایفیه ای  دیگه که ه شمی ین باعث ا.ه پسر یا برادرش،نشودب

 .شی بزنهرکست به براد،دنتقام خون عزیزشا

 : ایلزر  وبان ،خ"ایمورا آقا"

ولیت این کیار  ئاید اکبرآقا خودش مسب.حرف اکبرآقا ب است ولی عملی کردن آن ساده نیست -

 . ش را تشکیل بدهد، این نظر من است تا نظر برادران چه باشداگروه  دوعهده بگیرب  را بزر

و ردباییید از هیی هییالبییرای شناسییایی قاتیی» :ییین نتی ییه رسیییدندا هوبییتگاگفه¬سییاعتپیی  از 

خواهید   هیا هعدادی گروگان گرفته شود، این عمل مانع از شدت گرفتن جنیگ طایفی  ،تمهاجمۀطایف

 اییل  یتیرانیدازها هتیرین  وبکبرآقیا جز ا.اکبرآقا زرد چغیایی افتیاد  ۀعهید بهبری این عملیات ر.شد

تیرانیداز میاهر فیراوان     اییل چیون در  چیزی که باعث انتخاب او شد این امتیازش نبیود   دولیبو

 هافیرادی کی  .بیود  یو قبیل از هیر اقیدام مهمی    اۀ نترل خشم وتامل واندیشرکلکه توانایی او د،ببود

ی زردچغیایی  هیا  هز خیانواد ا هه همدکنشدبرده رآقا باشند نیز نام در اختیار اکب دتانتخاب شدنا

 «.بودند

-کیوه سیوی  ست و هرچیه ب ا هه متر بلند تر از رودخانازدزهره بیش  ۀی جنوبی رودخانهازمین

ز ایین  ا.شید میی بیشیتر  شیان  ارتفیا   ، بیا شییبی مالییم    دنشید میی ی جنوبی رودخانه نزدیک ها
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ین بخیش  ا.ندکردمیش در این بخش زندگی اهکاظم وطایفی  ش.بود کاریاورزی آنها دیموکشر

 یاور  ومکیار  ی دییم هیا زمیین که در  راییم چنین روستاهای کُ،همعروف است" لیراوی" به نام

وابسیته  زهیره   بییدوگز ی هیا همردم ایین روسیتاها بیه بیشی    وخت س.ندکردمیزندگی  هایلیراو

ین فرصیت مناسیبی بیود    دوای بشیون آقاجر ایلی هازمینارد دونشدمیم بور بیشترشان دوبو

صمیم گییری بیرای   تاز   پ.برای اسیر گرفتن افراد این دو طایفه کبرآقاا ۀبرای عملی کردن نقش

ی زهیره  هیا  هیشی دربو ز افیراد انتخیاب شیده    ا هگیرو  و،دهرروز،افراد مهیاجم  گرفتنسارت ا هب

 دوی شیی  کیاظم بیو   ول روسیتاها ئه مسدکول به رهبری اکبرآقا بوا هروگ.مین می نشستندرکد

باط ضی نظیم و ان  هیا یرایی ک.اشیتند ردبنگروآقا روستاهای کرایی را زییر نظ  رهبریروه دوم به گ

 .طایفه شی  را نداشتند

-میی یی کیه  هیا  لدر محی گروه  دوم دم های پایان شب ردو ددر تاریکی پیش از طلو  خورشید 

تیرین  زارها داشتند مناسیب بیشه زا هشنایی کباآ ایلفراد مسلح ا.فته بودندقرارگرمین کنند دکبای

بنگیرو آقیا   اکبیر آقیا و   روه گ.برای به دام انداختن بدون سرو صدا انتخاب کرده بودند هارالمح

 نید راطالعی ندا ،ایلسیرگیری اۀ ی مهاجم از برنامهاهین که طایفا هتوجه ب ،باقرار گذاشته بودند

خیال راحیت   راباهانتی ه روزدر.گیرندها مورد حمله قراربممکن است شبتنها  ندنکمیتصور و 

د شیی   او افیر کراییی   هاوستاییرمی باید با رعایت احتیاط  .ندازپرددمیخو ۀبه کارهای روزمر

ن روز اول بیه تعیداد زییادی اسییر     در همیا  د،آینمیهیزم به بیشه که برای جمع آوری را کاظم 

با راحتیی خییال بیه کیار      دتایشه بشونابتدا اجازه دهند افراد با خیال راحت وارد برارشد ق.ندکن

مسیلح  ییا افیراد   فیرد   سروصیدا توانستند بیدون   کهمانی ،ز  از آنپ.بپردازندجمع آوری هیزم 

بیدون   بایید میی عملیات  ۀهم.اقدام کنند ها هیزم شکن ۀبقیسیرگیری ا ه،بندخلع سالح کن  ران شا

ز منطقیه  ا هافیراد طایفی   پییش از رسییدن دیگیر    دتاصورت گیری اهدون شلیک گلولوبسرو صدا 

   .ون ریزی صورت نگیردوخدرگیری  دوخارج شون
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وانسییتند یییک پیییر مییرد را    هاتن،تشییی  کییاظم لیییراوی بودند   افییرادمییین رکگروهییی کییه د  

دون وبی نهیا  ،ته بوداردادنها هشدآ هب راکهفرمان شی  ،شی  کاظم ۀ طایفافراد ون چ.نندرکدستگی

از رفیتن بیه بیشیه خیودداری کیرده      دوده بودنی وش دا،گخصو  به بیشیه نرونید  سالح جایی،ب

ییزم شیکن   ه.اسیت امکان بیه دام افتیادن بسییار بیاال      هاهیشدرب دانستند می بخوبی یرا ،زبودند

 هیا هبیشی بیه  بیرای شناسیایی    اورا رفیت میی ه بیشتر احتمیال  دکپیر مردی کهن سال بو،لیراوی

در  هاراخواسته بود اسییر "بنگرو"کبرآقا از رهبر گروه گروگان گیرهای کرایی ا.فرستاده باشند

کرده بودند  آمادهی که برای این کار اهدر طویل دوکعبی ببرن ۀبه قلعدر عملیات صورت موفقیت 

بیه   روکردحترام  باآکبر آقا ا.ر آقا بردندبنزد اک رابهیرمرد اسیر طایفه شی  کاظم پ.زندانی کنند

 : گفتدوپیر مر

ق میا گیرفتن قاتیل وسیپردن آن بیه      حی .صید جنیگ نیدارد   میا ق  ایل  بگوکاظم ان به شی  درجپ -

مورد طایفیه   در.زندگی قاتل تصمیم بگیرندۀاردرب ایدبمیه دکهستنها ،آنصفی خان استۀخانواد

و اگیر اسییری هیم    . ما با برادرکشی مخالف اسیت  ایل.ستا هکرایی هم همین تصمیم گرفته شد

-مینها آ هلبته بابت غذایی که با.ا هستندهمان م،منداهپدر وپسری که کشتتا تحویل قاتل بگیریم 

 .نندرکادکبای  دهیم

 هاراندوامیا اسییر بگیریی    ۀتوانیید از طایفی  تا اگیر ب ،حدهدشی  کاظم قاتل را تحویل نمی: پیر مرد 

 .بکشید

 .صا  حق ماستق.یماهته دادوکشیم ا هفتقرارگری خودمان مورد حمله هازمینما در  چرا؟ - 

بزرگیی   اشیتباه  ،سیت ولیی در میورد ایین کیارش     ا هردی بزر  وشایستم اگر چه شی  کاظم --

لی ،وفتیاده ا کیه اسیت  لی اتفاقی ،وودندوبمخالف این کار ا سفیدهاریشیشتر ب.ستا همرتکب شد

خیالی   ران پشت شیی  شیا  ،لیراوی یسفیدهاه نه طایفه و نه ری  دکتان فرو کنیدر گوش ران ای

 .نگ با شما هم ترسی ندارندازج.کنندمین
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 خود شی  است ؟ پ  قتل کارِ !پیر مرد – 

یر میردی کیه بتوانید    شی .بدانید  ران   دیگری ایرکشما یا ه ردکهآری کار اوست و ترسی ندا --

 .ستا هیاورد از مادر زاده نشددربشی  کاظم را از پای 

را  ا خون تیو را نرییزم تفینگم   ،ته شی  بگو، اکبر زردچغایی گفتهوببرو باوجود این باشه حاال  –

تیا وقتیی تیو و آن    بگییریم   هیا یهم اگر توانستیم از شما ویا کرایدم هایی را آ.ارمگذمی زمین ن

 . نندرکما کا ایلید برای ،بایداهقاتل کرایی زند

موقع خبیر اسیارت    درهمین.برای پیر مرد فرصتی برای جمع آوری هیزم باقی نمانده بود ردیگ

ش را ابیه همیین جهیت االغ   ه پیرمرد هم با خبر شد دکیکبر آقا رسا هب هایگرفتن گروهی از کرای

تییر  باد گیرم  " )باد تشِ" چون هم  به سرعتبر خ.شی  کاظم شدۀانوخراهی روستا دوسوار ش

برِاسیارت  دخررکرا مامو چیی تفنیگ ی  کیاظم دو سیوار   ،شدر روستا پراکنده شد (ن منطقههاما

-هدر روستای کراییی خیانواد    .برسانندبزر  طایفه کرایی "کا احمد " رابههایگرفته شدن کرای

دیر ییا زود   دانستند میها ،آنشان آشفته شده بودندهایردن مردرکیازدچندین هیزم شکن  یها

بیا   هیا ن ز.خواهنید گرفیت  ورد حملیه قیرار   ،منید اهشان مرتکب شد هایو قتلی که مردردبه خاط

کودک دیگری را گرفته دست  دوکودکی را درآغوش داشتنشان بعضیی که درحالنگرانی شدید 

 ران رخی با نگرانیی پرسیش از ایین و آ   ب.باز وس  روستا اجتما  کرده بودند ۀبودند در محوط

: نید گفتدمینی زدمیی خیود سییلی    به صیورت ی که با خشم درحالدیگری  ۀعد دوکرده بودن آغاز

ا هاتی دایین مر  !را آدم کشیتید؟ ای خیدا  ،چاال کیه رفتیید  ،حچقدر گفتیم برای غارت رعیت نروید»

چنید  ؟ نیمرکاال چطور این بدبختی را جمیع و جیو  ح.وندشمی ه دیوانه میرسشان به تفنگ  دست

 «؟کشته شوند هالیگه باید برای این قتردنف

هیا پییش از رسییدن    گسی .نزدییک شیدند   هایه دو سوار مسلح به روستای کرایدکاول شب بو 

 وارهاسی .ادنید ردبیگانه را خب ورود دوشرو  کردن را¬نکرد¬سحشیانه پار،وبه روستا سوارها
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-هز طرف شیی  کیاظم آمید   دوانها آشنا و دوست هستنآ هدکناردادی دور به همه هشداهاز فاصل

 اسیارت پیاده شیوند جرییان    های شانز اسب ا هک دون آنب،ون دآ.مورد حمله قرار نگیرند دتانا

 آمیاده نید بایید   داردانهیا اخط آ هبی دوکردنرا نقیل آقیاجری   اییل توسی   مرد از طایفیه کراییی    22

بیه  وپ  بیدون درنیگ   سی .مورد شیبیخون قیرار بگیرنید   در تاریکی شب  است ممکن چونباشند

کا احمید بیزر    ۀشیون کنان به سوی خانی  هان ز.به سوی روستای خودشان برگشتند سرعت

عیرض حییاط   درند دوتندوتش را می جویایهالسبی،نگران بود بشدتااحمد ک.طایفه کرایی رفتند

هییزم   مردهیا سب و تفنگ بیرای محافظیت از   باآرا "کا اسداله"سرش ،پون،چزدمیش قدم اهخان

لی نییروی  ،ویرانیداز میاهری بیود   دوتیرومن،نا اسیداله باهوش کی .ش به بیشه فرستاده بوداشکن

برتیرین نییروی    کردمیتصور  گرفتمیه هر گاه تفنگ به دست دکی جوشیومجوانی چنان در ا

کا احمد نگران این غیرور   .نگ وجود ندارددرجهوشیاری او ست وهی  ک  به وا دنیاۀرزمی هم

 .بود پسرارشدش ۀانوکودکخام 

بیر بلنیدی    ،ست دیگر برنو لوله بلنیدش را ردد دودر یک دست افسار اسب را گرفته بوه دککا اس

-میی  ررازابیشیه  بیا دقیت    ز بلنیدی دواایسیتاده بیو   زاربیشه ی جنوبی زهره بر باالی هاهدیوار

 هاکشیاورز .ددیی میی ن رآنکراییی د  هایجز هیزم شکن یانسان وآمدرفت   اثری از لی هی،وپایید

بیه  یشیه  درببا خیال راحت دازی رآنش در تیاو مهارتبودن کااسداله  آمادهمید به شهامت و باآ

 دولیگلولیه ببندنی   رابیه هاآنۀند همتوانسیت میی یشه درب ایل ۀپنهان شد هایهزمندر.ندرفتمیپیش 

ار اکنشیاورزه رکسیومجلاز اییل  یدارهیا فنیگ ت.ی شلیک شوداهه بود نباید گلولردرکبنگرو، اخطا

 .ندگرفتمیها قرار رآنشت سرپد دونرفتمی

هیایی کیه   بیه زییر بلنیدی   یید  وبگیز   هیای درخیت بوه رآنخودراد هاروستاییبنگروآقا و یکی از  

ی انبیوه  هیا هخزییر شیا  مناسیب  تظار یک خطا و فرصت رآند دوساندن،ردادمیکااسداله نگهبانی 

 هیا درخیت ی خشیک  هیا هشرو  به جمع آوری شاخ شاورزهاک.بیدوگز پنهان شدند های-درخت

میی  ی را آوازی خشیک  هیا هبا صدای بلند هنگام زدن تبیر بیر شیاخ    هاروستاییدند، یکی از کر
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کالفیه  د،از گرمایی که خورشیید بیر سیرش میی باری     ،ساعتی نگهبانی دادنازسداله پ  ا.ندخوا

تصمیم گرفت به کنیار رودخانیه   ی قرارتر بود،وبازاش اسبدواکرمیحساس تشنگی ادوشده بو

ییک   بیه دیگر ر،بیا دوباره بیه جیای خیود برگردد    دوب بزنآ هسرو صورتی ب دوبی بنوشدوآبرو

-سبا هه علت ندیدن هی  عالمت مشکوکی برای آب دادن بب.پرداخت بیشه بررسی دقیق اطراف

رودخانیه   بآ رابیه خیود   دتازار سیرازیر شی  بیه طیرف بیشیه   ی کنیار رودخانیه   هایاز بلند شا

یک مرد مسیلح تفینگش    هادرختبوه رآنز زیا هدکپیش نرفته بویشه دربمی چند گانوز ه.ساندبر

 :اردادسوی او نشانه رفت و اخط رابه

 .  ت را بیندازاتفنگ سروصدابدون  - 

سیوی مهیاجم نشیانه     ابیه رش اتفنیگ  خواسیت ی،مدرهاکرافسار اسبش را  به سرعتکا اسداله 

ش اشیت برپلوله تفنگی را  ،وکوب کردمی  اورالی از پشت سرش یک اخطارهمراه با تشر ،وبرود

دون ،بسیادگی  ایین بیه   کیرد نمیی  ور ،بانیسیت  فیراری توجه شد درکمین افتاده و راه ،مکرد  ح

گیر شیده  و دست همین افتادرکه ددکبو کسیاولین  مرد جواناین .سیر شودا هشلیک حتا یک گلول

نید  گرفتمیی گرم قرار  ۀستگیری دیگر افراد تک تک صورت گرفت آنها وقتی روبروی اسلحد.بود

از را ربوده و دوتن  ایلگوسفند این   80ه بیش ازدکنها بوۀ آطایف دانستند میین که ا هبا توجه ب

شان جان به قیمت  شانعصبی دوترین واکنش تنه  کوچکدکرسیدنتی،مبودند هکشت هاراافراد آن

یروی هیر واکنشیی را   ،ننید دیدمیی وقتی کا اسداله را دست بسیته و اسییر    بخصو  تمام شود

 هدککا اسداله بو هایست رده ددکفنگی بوهاتآن هز سوی دیگر تنها سالح همراا.نددادمیست ازد

قابلیه  ومرنوببیا پینج تیرپیران     شدمینکه ا تبر هم ب.شان ایستاده بودو هم دست بسته روبرویا

میی  وطرف بیه ییک بیاره در مقابیل شیان ظیاهر       ازد سروصدابدون  هاهم وقتی مهاجم آن،کرد

  .ندشد
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یکیی از افیراد    نگرو آقیا ب.کعبی کردند ۀراهی قلع دونشاندن شانهایدست بسته براالغ هارااسیر

سیت،  ا هلییراوی نشسیت   یهیا روسیتایی میین  رکداکبیر آقیا    درآن یا  دانستمیی که اهمنطق رابه

   .و اطال  دهدا بهررانف 22ردن رکاسی تادفرستا

گران بیه سیوی خانیه    ،نشیی  ۀطایف یسیفیدها رییش روستای شی  نشین لیراوی " دورونک"در  

افیراد مسیلح بیه     کیرد میی نداشت او فکیر  را  ایلاز ی  تصور چنین واکنشی ش.دشی  روان شدن

گیری بیرای  راسیی نیه   دزدخواهنی تار وکشی دست بیه غیارت    دوردکشان حمله خواهن روستاهای

 دتاشان به پاسداری وا داشته بو هایرا در اطراف روستادارهاتفنگه همین دلیل ،بم ازات قاتل

گفتگیوی اکبرآقیا و   .ردوبی فرفکر بیه اورا بشیدت ین نو  برخیورد  ا.بار بکشانددامی مر  رابههاآن

دگی ش دچیار افتیا  اهطیوط چهیر  خ.بیرد میآن پی ۀواهاندخه ژرفای دابدوکرمیپیرمرد را مرور 

بیشیتر   ی کیه اشیتباه ، شارخورد منطقی دشمنوب خودش اشتباهانستن ازدفسردگی ناشی دواش

اکم بهبهیان  ،ححتشیام الدولیه  اۀ تحت تاثیر نقشه زیرکانی ،منطقهان ناشی از تحریکات بزر  مالک

انع بزرگیی بیود بیرای امکیان گیرفتن مالییات       ،می اههش در منطقیه و در مییان طایفی   آرامی  هدکبو

، امکیان  و در مییان کشیاورزان   صیلح و دوسیتی در منطقیه    .آنهیا از بیشتر ۀنی ساالها¬جراوخ

عهده داشیت در  ب ش رااهبزر  رهبری طایف  لیتئوکه مس ی  ش.کرددمیمحدو هاراگرفتن بیگاری

ی بیزر  وبیا   هیا نانسیا ۀماننید هم  ی شی .رفتیه بیود  خود فیرو  واقع بینانه ی هااندیشه هاین گون

ش را در ایین امیر مهیم    اهصمیم گرفت طایف،تشخودخونین  تباهاش هپ  از پی بردن ب،لیتئومس

اتاق بزرگی کیه   در سفیدهاریشه محل نشست ب.ازدپردخود به تنهایی به حل آن بدوندهدخالت 

ذیرایی بیا  رپش دستواه خدمت کارانب.فت،ربود آماده همیش،هطایفه یهامهمان برای پذیرایی از 

ی  در صیدر م لی    شی .سیتند اا برخازج ههم حترام اوا ها ورود شی  کاظم بب.چای و غلیان داد

فتگوهیا بیه درازا   گ.بزننید  ران شیا ی هیا حرف نشست و از آنها خواست  ای همیشگی خوددرج

بیه شیادگان   یید  راباسیی  دکمیه معتقید بودن  ،هدادمیی گیوش   هیا هنظریۀشی  ساکت به همدوکشی

 اییل شیان  دعیوای ز عرب های کعبی نیروی کمکیی بخواهنید چیون طیرف     دوارمشهر بفرستنوخ
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 داشیت و جمعیت زییادی   دوبودنقر تیر آباد مسوخارون ومزهره ۀطراف رودخانا هدکبوبزرگی 

 .دبودنسردسیر ساکن بخشی از آنها ،تازه

-میی ش پیک  ا بیه غلییان   آرامدودامیی گیوش   سفیدهاریش ۀ نظراتدر سکوت به همشی  کاظم  

ی اهدیگر حییرف تییاز دهاریییش سییفی  دوشییومیییدییید گفتگوهییا دارد تکییرار    کییهزمییانی .زد

 :قطع کردوگفت هاراگفتگوندارند،

یین کیه میی    ا.نمرسیا میطال  شما ا رابهمن تصمیم خودم  اال،حی شما را شنیدم هاحرف ۀهم - 

،پیامی که اکبر آقیا بیرای مین     سی در این مورد نباید حرفی بزندرکگویم حرف آخر است و دیگ

هیای میا ایین حیرف     طبق سینت  ، "یخته شودهیم خون بیشتری رخوامی ما ن:"فرستاد این بود 

 . ه طایفه،نبدهم ران وان آدتابای  کردم خود من هم اشتباهن م.حرف درستی است

-میی میا اجیازه ن   »،«طایفیه  ۀی  یعنی هم،شنه شی  »،صدای مخالفت ها حرف شی  را قطع کرد

ده بزرگیی هیم شی    اشیتباه گیر چیه مرتکیب    ا.ی وارد شیود اهدم،صی زر  طایفهوبی به شی   دهیم

  «.ما می جنگیم»،«باشد

بزند،بایید  رف ،حی کیه رعییت روی حرفش   شییخی »: شی  با خشم برخاست وباعصبانیت گفیت  

ی هیا همین طور بچ،هیمکنزندگی هیم خوامی مردم  با اینما  :»حاکم شدکوتی سنگین س.«بمیرد

مین   لی تنهیا ،واین جنگ صورت خواهد گرفت ؟کردزندگی  شوددمین ما خون باشما، آیا اگر بی

ین جنگ را من شرو  کردم وخودم هم بایید تمیامش   ا.ما ۀنه طایف نها وۀ آه طایف،نخواهم جنگید

هیم   ازاو نیسیتم وبیشیتر   ازاوکنم، اکبرآقا بهترین تیراندازآنهااست ومن هم درتیراندازی کم تیر  

د آنها با هی  ک  جیز مین کیاری    هی  ک  دخالت نکنهم در این درگیری خوامی ز شما ا.هستم

 «.یمبیابر شانوانم از پ  تمین هم ،مارندند

 ؟کننداگر به ما حمله  - 
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 . ها با رعیت نمی جنگند،آنیماهزن گرفت هانناسیم از آشمی ما این قوم را  -

-هبزر  را مرتکیب شید   اشتباهآن ،منطقی آدمچنین یک ه بودند چگونه کردت حیر سفیدهاریش

 «.. . .ت نیستیم که تو را تنها بگذاریم و شی  ما بی غیر»: تاگفسفیدهریشیکی از .ستا

 چیی تفنیگ ن هیم چنید   می .کننید میی شیی ن رکیک نفر لشک بخاطرآنها »: شی  حرفش را قطع کرد 

چیه  وبزن  االدوبرویی  تانی هاهیگه دیر وقته به خان،دیماهرای شبیخون هم نگهبان گذاشتوب،دارم

 «.وندشمی تان  نگران های

خصو  پسرکا احمید  نفر از طایفه ب 22فهمید  که¬زمانیده بود که مرتکب قتل ش «کُرایی »فرد

-میی  هیا هتحویل خانواده کشته شید خون برای تقا   اوراحتمال زیاد ا هرد برکصو،تاسیر شده

ن پیاده راه هندی ا دوه خارج شازدهمان شب دون این که به کسی چیزی بگوید وبز این را.دهند

حرکیت   هیا هروزها از میان بیشی   وا.نتخاب کردا ههرزۀنوب رودخانازجش را ااهر.گرفت پیش را

در هیر جیای    کیرد میی کیر  ف.ور شودد رهرچه بیشتر از این دیا دداشتصق.دیده نشود دتاکرمی

 .بگرداندخود را زندگی واند با چوپانی تمیدیگر

مداد فیردای آن روز شیوم دو قاصید    ،بادل شوره داشیت  شدت،بپسرش بودجان کااحمد نگران 

جیواب کیامال روشین     لیدوفرسیتا  هایی دوست وآشنای آقاجرهاهمیانی پیش طایف برای پا در

 یای  احمد را بدهیید ییا پسیرکا   یا قاتیل را تحوییل میی    »:گفت"ایمورا آقا" ایلان وخزر  ب.بود

  «.کنیممی ازات وما

عیث شیده   بادوفلیج کیرده بو   ،بودندزکرده راباشمنی ردد راکهی اهو طایفرداین گروگان گیری ه

سیت  ازدشته و تعیداد زییادی دام   دکه چندکطایفه قربانی بدهن رابهحق ،مردم منطقه سایره کدبو

 .داده بودند
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ی سرپرسیت و گرسینه   ،باییل هیای  ی کشیته هاهبرای این که خانوادآقاجری  ایل یسفیدهاریش 

 هیارا هچی بدوندادمیی وهر ،شمرده رامردِ مسر ،هایلنمانند برطبق اصول سنتی باستانیِ رایج در 

 هیارا آن هیا یو دایی  وهاه معموال نزدیک ترین افراد فامیل مانند عمدکنکردمیتقسیم  ایلبین افراد 

ز اه ایین ترتییب    بی دومیی پذیرفتن  هیارا آن اییل ی هاهها فقیر بودند دیگر خانوادرآنگدوامی پذیرفتن

از  ،دبواسییرها  ۀاردربی تصمیم بعدی آنها .ندکردمیی چیزی خانواده پیشگیری وبفقر تالشی و 

یک بیرج بیرای پاسیداری     بایدمینها ا.شدمیشرو  ه هازنی گرفتارشدفردای آن روز کار خشت

هیدف   ران دشیم آن ،بتواننید از بلنیدای    اییل ه در صورت حمله دشیمنان، افیراد   دکلگه بسازنازج

 .هندردقرا

چوبدار اود، ه تنها یکی از آنها مسلح نبودکتشکیل دا هارا-یز زرد چغایا هنفر 4اکبرآقا یک گروه 

وبیدار جیوانی   چ.بیود  اییل ش رساندن خدمات به سه تفنگ دار اهه  وظیفدکشمیگروه محسوب 

همیشیه بیا    راکیه رزی گی .آوردمیی گیزاف هرگیز کیم ن   ه در الف ودکی بود درشت انیدام و نیرومن 

 .  «من با همین گرزم خون این شی  جانی را می ریزم »:گفتیمدودامینشان  دداشتخو

شیاورزی  رکیین چهیار نفیر از کا   ا.نگروآقا و پسرجوان صفی خیان بودنید  ،ببرآقااک یدارهاتفنگ

ود شیی  بیود،ولی   وخی شی   ۀی طایفدهاوآمرفت ی روزشبانه  نگهبانیارشان دوکدست کشیدن

چنین فرصتی را از مییان   کردمینظم پوالدینی که شی  اعمال . یافتندهرگز فرصت مناسبی نمی

 رابیه ایفه وشی  کاظم نهاییت هوشییاری   ط.ار گذاشتنداکنم رمین مداو،کگروه،جهتدین ،ببردمی

شیی  کیاظم    یز  کبر آقا مصمم بود با.ندرفتمیجایی به گروهی  همیشه مسلح و دوبستنکار می

ا ،تیایید بوجیود  خواهی دیگری در میان دوطایفه بخون خواستمییرا ن،زآسیب نبیند یک  دیگر

در این  دولیند شی  را از میان ببرنتوانستمیعات ه دفب.نرود بینز ا هامکان صلح بین دو همسای

 ایندونشید میی وطرف کشیته  ازدافراد دیگری دوندادمیرگیری را ادامه ،دگروه همراهش،صورت

 دون روز هر سه درکمیین نشسیته بودنی   آ.کردمیتبدیل  پایانبی روندی  بهرراتاوکششت ،ککار

سیایه   زییر  رابیه وبدار خیود  چ.دادمیم ان ا هارا اسداری از اسب،پگزوبیدنبوه اۀ یشدربرچوبدا
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 در زیر آتیش بیارانِ   چیتفنگه س.در امان باشدورشید آتشین دخاز گزن دتاکشانده بو هادرخت

میی  ش را ا زدیک شیدن شیی  بیا دوهمیراه    ،ندرکمینو سوزان های داغ  ر میان خاک،دخورشید

هرچیه  بایید  بیود   عتقید مدوکرمیی برای حمله به شی  بیی قیراری   که صفی خان پسر  .نگریستند

اکبرآقا مثل این کیه   »: اردادپایان برسانند، از این رو اکبرآقا را مخاطب قر رابهتقام رآنارکزودت

وی خیاک  هیات هو رودخانیه و در  هیا درخیت ا باید شب و روز درمییان  ،می کاری بکنیهخوامی ن

  «.ی؟کنمی م تما ررا  کی کا،پمار و عقرب و گراز و کفتار روزگار بگذرانیم ،بال و گرماوخ

موقع این کیار   »:گفت آرامو و ا هب روکرد.که خودش هم از این وضعیت خسته شده بود آقااکبر

 «.ستاههنوز نرسید

-میی نشیانه   هیارا از میا یکیی از آن  رکیدام  ،هنها فق  سه نفرندآ.همین االن بهترین موقع است» - 

کبرآقیا کیه   ا.شلیکش کند آماده دتاآور باال روی دست رابهش او  تفنگ «شودمیار تمام دوکگیر

ز ا بییه دفعییات بییرای او و دیگییران توضیییح داده بییود چییرا از هییر فرصییتی نباییید اسییتفاده کییرد

ی اختییار برگشیت و ییک    بدوشدت عصیبانی شی  ،بمدآ هبه ستورما و نادانی این جوان ،گخستگی

 ایین حرکیت باعیث   .افتیاد  اشسیت  ازدی کیه تفنیگ   اگونهبه سیلی محکم توی صورت جوان زد 

شیلیک   آماده به سرعتدوشی  اکبرآقا را دیدن دارهافنگت.ش ازکمین خارج شوداردنگشدسرو 

 :شی  با تشر گفت دولیشدن

د درصید  ،صی آنها هسیتیم و هیم درکمیین شان    تیررسید هم در بینمی مگر ن  !دست نگهدارید -

میی  ها ن،آنبزنندلوله گراباند هر سه ما توانستدمینخواستمیتعدادشان همین یک نفر نیست، اگر 

  .ون بیشتر ریخته شوددخهنخوا

بییاش بییرای درگیییری   آمییادهدرحییال  دوکشیییدن ران شییاهییایهییر سییه نفییر افسییار اسییب   

 اوراواننید  تمیی یید آن سیه نفیر بیه راحتیی      د.بار خود شدمر  اشتباههکبرآقا متوجا.قرارگرفتند
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ه نمدی او روی سیرش کیج   ال،کش کامال از کمین خارج شدا تکیه به تفنگ ،باسورا  سورا  کنند

 : وگفتبه شی   روکرد دوش را تکانااک لباسخکردت دست چپ راس راباالهش دکشده بو

  ؟یکنمی فرصت خوبی بدست آوردی پ  چرا شلیک ن-

 مین داری؟  رکردچند نف -

ش اشیاره کیرد از حالیت    ای  بیه همراهیان  شی .فکندا هو گروه سایردسکوت برای چند لحظه بر ه

نشیان دهید او هیم از هیر      دتیا ارداش قراروی کیول  رابهش اود هم تفنگخدونتهاجمی خارج شو

عید  ،ب«یم، فق  من و تیو بینمی  رران و تو همدیگ،مدیگه ۀدفع!اکبرآقا  ».کندمیفرصتی استفاده ن

ش همچنییان ایپاسییدارهالی ،وروان شیید انبه سییوی روسییتای شییدوش را کشیییاافسییار اسییب

فیرا   هیارا تیا ایین کیه شیی  آن      ای اطمینیان از امنییت شیی    ر،برودرروی اکبرآقا ایستاده بودنید 

   «.دیده نشوید دتادرکمین بمانی »: وگفتش اشاره کردااکبر آقا به یاران.خواند

سیت پسیر صیفی خیان     ازد همی ،هکبیر آقیا بود  اهگروۀی برای هماهسته کنندوختل  وز ،رآن روز

خطر جدی  رابه ایلکی از بزرگان ی ،اکبرآقاان،جرن یده بودند چون بی توجهی این جوان بشدت

انبوه بیدوگز کیه چوبدارشیان از اسیب هیا     ۀیشدربرسه درسکوت به سوی محلی ه.انداخته بود

شیامگاهی خیود را شیرو      آواز هیا ج درا و دشده بیو  آغاز هبیشسینپ.رفتنددمیکرمینگهداری 

 کننید میی آن تصیور  بر اساس ریتم  هاروستایی کهاست ی اگونهبه راج دآوازهنگ ا.کرده بودند

دوهگینی بیر ایین   رآنسراسی ۀقص !رهکَی (همخیوا ¬می")ای خوم"رهکَ !(مادر")دا:" پرنده می گوید

رحم یدربپنز.کندمییگری اختیار ردمس،هپدر دوکنمیه کودکی مادرش فوت دکناهاساس ساخت

 ودککی .ان خیالی ،نی ین کیودک یتیم ا هبدودهمی با شکراو هر بامداد به کودک خودش کره  ،است

-میی صیور  هاتاورزوکشز ایین ر ا.و کره بدهداهب دتازنمی مادرش را صدا ،حسرت ،بامادر مرده

 رهاگنیدمزا درکنارپسیین   دوه کیه هیر بامیدا   درآوردییک دراج   بیه صیورت   اوراداوند هم دخکنن

فرییاد اعتیراض    گونهدین بو"!ره،کی خواما هکر !دا »دهدمی را سر  آوازین ا، هی زهرهاهیشوب
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رابیر  دربایسیتادگی   دتاانیداز میی  شیاورزها دکه یا،بی و پایان آن کاروتالششرو   ابارعلیه بیداد 

 . بیداد را از یاد نبرند

ر ردهارسیوا چ.چییزی نپرسید   دوکنی ت ی درهم سه تفنگدار تیرجیح داد سیکو  هاهچوبدار از قیاف

میی  نها صیدایی کیه سیکوت را    ت.به سوی روستایشان روان شدنددوسکوت از بیشه خارج شدن

ییا گنیدم   زار بیشه ۀکه هر بار از یک گوش هاج رالنشین ددآوازدوبو هاای سم اسبدص شکست

روسیتا   ییش غیروب بیه نزدیکی   ومی ی گیر   هیا دمدم وارهاسی .نید دادمیی نوای خود را سر زار 

زهیایی کیه   وبهیا  یش،می بز و گوسفنداز هر طرف به سیوی روسیتا روان بودنید   هاهل،گرسیدند

-میی صیدا   ران ی شیا هاهزغالوبهاسرو صدا بره  بادونرفتمیر داشتند سریع تای ره وببزغاله 

-هلی گ.هم دامیدار  دوهم کشاورز بودن ایلردمان این م.نباله گله ب ا می ماندردغباری نرم ب ،ندزد

ده که نزدیک  یها هولین خانا هب.بزرگی از گاو و االغ ثروت آنها بودۀز و گلبدوی زیاد گوسفنها

 .کردتحریک  هارامشام آنشدند بوی خوش نان گرم تنوری 

جیوان  )«جِغِلِیه »ند ایین گفتمیمه با خشم ه.ردرکده را پۀشی  کاظم هم وباخبر برخورد رودرر  

ۀ اردربی ی دهقانان رهافتگوها و اظهار نظگ.دادمیکشتن  رابهداشت اکبر آقا ( کم ت ربه و ع ول

 رابیا نسیت اکبرآقیا   وتمیی شی   :»های ده شده بودهخانۀن شب،موضو  گفتگوی همۀ آین واقعا

ن بیااو نیه با  »،«هوانمردی کیرد ،جنید اهونست قصد جونش را کیرد دمی که    با اینتیر بزنه ولی 

و » ، «ندشدمیشان کشته هند همزدمی رراه تو کمین اکبرآقا افتاده و اگر اکبدکفهمی ،خیلی عاقله

رابیر  دربون ،خی هیمخوا می ران ماحقفق  کشی نداریم و ه ما قصد انتقامدکهم متوجه ش ران ای

 «.خون 

بیه   روکیرد ایمورآقیا  .شستی داشتند،ننتقاما هرو،گایلان وخایمور آقا بزر   ۀهمان شب در خان

اکبیر   ،«پ  چیه شید؟  »کوت جمع، ،س«شنیدم با شی  رو در رو شدید»:وگفت ایل چیتفنگسه 

  :به سکوت ادامه دادند پسر صفی خان با شرمندگی گفت  نگرووب
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بیرایش   ران جریاۀز قبل هماهان کخ.کردم و نزدیک بود اکبرآقا را بکشتن بدم تباهاشمن  !خان -

 :وگفت به مرد جوان روکردتعریف کرده بودند با خونسردی 

ا ،می ه برای انتقیام گیری دکشومیاین دلیل ن دولیدوست داشتن اورا هم،هپدرت مرد بزرگی بود –

روه بیرای انتقیام بیروی    بیاگ ی از این به بعد وانتمیو در صورتی ت.ب و آتش بزنیمآ هع والنه ب

 . کنیکه تنها دستورات اکبرآقا را گوش کنی و عمل 

ببوسید،اکبر  اوراواسیت دسیت   وخش به طیرف اکبیر آقیا رفیت     اآمادگیجوان برای نشان دادن 

ییین اتفییاق کسییی حرفییی  اۀ اردربییریگد.ش را بوسیییداسییرش را درآغییوش گرفییت و صییورت 

پی  از پاییان دوران سیخت کوشیی درو گنیدم       دوناکنوگریزرا ره رارشد مدتی این تعقیبق.نزد

 .دنبال کنند رراهای روستا این کا

-بیه غلییان اش پیک میی     آرامدوش نشسته بواهخان اتاق بزر  محل پذیراییرردشی  کاظم متفک

اگیر شیی    ،سیت دادیم ازدما فرصت خیوبی را   »،دادمیش گوش اچیتفنگه حرف های دو وبزد

-میی آنها بودیم اگر  تیررسولی ما در  »،«کشته بودیم ران تیرانداز معروف شا اجازه داده بود

ون جایی که ما ایستاده بودیم نه درختی بود نه تختیه  ،چر سه تای ما را کشته بودند،هندخواست

 «چرا نگذاشتی حسابش را برسیم؟ !شی  »،«یاهدیگ پناهجانسنگی نه هی  

ن آ هکیار بینیدازی، اگی   ات را بی عقل ناقصاهاق هنوزنتوانستتفا همثل این که تو پ  از این هم - 

یین  ا.جنگییدن شید   میاده دوآتفنگش بر ه دست بهدکخاطر این بو،بتیرزدیم رابا ( صفی خان)یکی

" رچیال دِ"ازه ت.ما همین طور دوزننمینتیر  راباناغافل کسی و خبربی ها ،آنناسمشمی را  مردم

کیار بینیدازی بعید    برا ت ادرگیری همیشه باید اول عقلوی ت.مین آنها بودیمرکدرست میگه ما د

 . تفنگت را
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راییی کیه تعیدادی    کُیاد آورد این مشکل امروز آنها و طایفیه  وبشی  چند لحظه به فکر فرو رفت 

ه دربی ه خیود قا ،کی خیاطر تحریکیات احتشیام الدولیه بختییاری حیاکم بهبهیان بود       بند، اهادرداسی

را  اییل تیا  سیت  ا هجیان هیم انداختی    رابیه  اییل و  هاهد، این طایفترفن بادونبو ایل با این رویارویی

شیان  بدست خود هاراروستایی دوآنها سوءاستفاده کن تفرقه بین طوایفز دواه باشکردت م ازا

ی  شی .نید بردمیی آن نهایت استفاده را ز ا هی که دولت های قاجاریاهیوش.ز میان ببرددوابرده کن

این موضو  بیا  ۀاردربباید  کردمیفکر  باوجود اینولی  .یافتدست  ها ین واقعیتا هخیلی دیر ب

ون بیم داشیت  ،چکردمیشک بر وجودش غلبه  دوز سوی دیگر تردیا.هم گفتگو کند سفیدهاریش

از پیا در نییاورد    اوراتا  ایل هدکرخورد آن روز نشان داب.کنندحمل بر ترس او  ررابرخی این نظ

ون وخی نیگ  ،جشاوحشت داشیت در صیورت میر     یدولبو یرد ش اعوما ،دست بردار نیست

ش را در ااز اییین رو تصییمیم گرفییت اییین نتی ییه گیییری   ،درآوردریییزی عییده زیییادی را از پییا  

 اشیتباه  دتااکنی ههطایفه را دعوت به صلح و دوستی با همسیای  دو ا بگذاری از خود باهوصیتنام

 .و تکرار نشودا

-زیر خروارها گیل و الی و رسیوبات   رابههاارزندم،گحشیانه،وی ویرانگر زهرههالسالی که سی

رای ،بپی  از پرداخیت حیق مالکانیه     دوشیو میسیار مناسب وبحصول گندم و ج،مش فرو نب رَدا

ه دکی یی بوهیا سیال  مسیال هیم از آن   ا.هم درحد زنده ماندن محصولی باقی می ماند کشاورزها

ی کیه همیه   اگونیه  به ز برداشت محصول راضی بودندا ههم دونسبتا خوب بو کشاورزهاوضع 

 کیرد میی یی که سییل محصیوالت را میدفون    هاسال ند مقداری گندم برای توانستمی کشاورزها

-میی یک قیف بیزر  حفیر    به صورت را¬نش زمیاهشاورز جلوی خانرکه.ندباشاشته ذخیره د

پ  سی .دنی حشرات وآب به درون قییف نفیوذ نکن   دتاکردمیل اندو،گاهکرابادرون آن قیف  دوکر

ییک الییه    ران روی آ دونی ریختمیی  روی گنیدم هاکیاه    دونی ریختمی درون آن قیف  ابهرهاگندم 

رسیی  دسیت ی گنیدم  ین منبع ذخیره شیده  ا هب و نه حشرات بآ هیگر ند.ندزدمیکاه گل خیم ض

ه چرا می ،باهای درو شدهدرجخودرای هاهگل هاچوپانا چند ماه هاتزاررو گندمازد  پ.نداشتند

رو را ان یام  ،دنتقیام ا هی گروهایچفنگت.شدمی رمن کوبی شرو  ،خدرو  از کار شاق پ.نددبر
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آنها بتواننید بیه    دتادهنان ام دیگر یهاروستایی ران شارمن کوبی محصولدخقرار ش دولیدادن

 .تعقیب شی  بپردازند

ود خدونی کردمیی وسیتا را تیرک   رها،روستایی دیگر خبری ،بی شبهاهه گروه نیمدکچند روز بو

ش را ااشت تب و تاب پُر چالش بهیاری رد  از عبور از زهره که دیگپ.ندندرسامیار زبیشه رابه

-هرردردستتاباآ،ندرفتمیطراف روستای محل اقامت شی  ا هسوی زهره ب رآند دادمیست ازد

عمیل   بایدمیراری که گروه براساس آن ق.ندگرفتمیزیر نظر  اورا وآمدرفت  اطراف روستای ها

نها اکبرآقا حق درگیری بیا شیی    ت.ه بودند بسیار ساده و روشن بودکردت فقن مواباآهمه  دوکن

ز پشت سر دواکشی ببندنرا بدون آدمشی  به  رسانی دیگر باید راه کمک چیتفنگدو  و درا دار

 .اکبرآقا پاسداری کنند

 بیه  ی شی ی روستاهاهگروهی از بچ.اندکشمی سوی سایه  رابهگرما همه  دوماه بو اواس  تیر

از  ،ی زهره بزنند هاآب هم تنی به تنددوکننند هم اسب سواری خواستمیآب دادن اسب ها ۀبهان

ادیان زیبیا و سیفید   ،مپسر شیی  ( عبداله)"عبود" .روانه رودخانه شدند هاهخانوادخبری وباین ر

-هه بچررادیده شوند از ساین که   کبرآقا بدون ا هروگ.شدهمراه  هاهیه بچبابقدوسوار ش رراپد

ی هیا سیب ا.بیدوگز به سوی رودخانیه برونید   یهادرختاز میان  هاهگذاشتند بچ دوار رفتناکنه

سییته شییده  ،بای دوری از کمیندرجرچوبییدا وسیی ،ترودخانهدیگییر آن سییوی نتقییام ا هگییرو

سیت وی سیه   درجود وباو کیه جیوان و کن کیا    دولیبمانی  هااسبرکنار ردرار بود چوبداق.ندبود

 هه شیلیک ییک گلولی   ،کی جنوبی زهره شید هاهوارد بیش دوررکدخانه عبواز رو احتیاطباتفنگدار 

 .کوب کردمی          ورا درجای خود ا

یید  ،دش رفتایهیا ینیافت بانگرانی سراغ هم باز اوراست وی پسرش درجهمسر شی  وقتی که 

دخانیه  رفتیه رو  هیا هت عبود با بچی اگفههواهر یکی از بچخ.در روستا نیستند هاههی  کدام از بچ

 .خانه رساند رابهشتابان خود  یا نگرانی بیشتردربام.داکنشن
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 .سرت بدون اجازه با بچه رفته رودخانه،پپسرت  !شی  !شی  – 

 .ب رفته که رفتهوخ –

ی رودخانیه خیلیی   هیا آب  هاز،تندکشی میی   هیارا هند ایین بچی  زنمی ،گراز نره از شی  بیشه پُر  - 

 .دنبینمی آسیب  االدوناکنپید هاراآنت را بفرست تا ا یهایچتفنگخطرناکه 

 .(معموال چای و شکر)وراکخدوخور میدکخرییلم برای ردفرستادم بند هارایچتفنگ – 

گ ش را برداشیت و قطیار فشین   افنگ برنو لولیه کوتیاه  ،تشد شاشی  وارد اتاق نشیمن همیشگی 

تیاهی کشیید   شیی  شییهه کو   بادیدنسب کهر ا.ش رفتا ه سوی آخور اسبوبکمر بست  رابهها

-میی خیودش تیمیار    رراسیب کهی  ا هی کیه همیشی  اگونهبه شی  این اسب را خیلی دوست داشت 

شیی  تیو     :»گرفیت  اورااسب برسد همسرش جلیوی   فسارا هب اشدست قبل از این که  دولیکر

 توانستمیه شی  ن،کی باز کرده بوداگونه رابهش ان دو دست،ز«ارمذگنباید تنها بروی من نمی

 .له شودوارد طوی

 . بیاد بامنبشه  آمادهرا بگو  دادعلی برو  !بوخیلی خ –

پیوسیتن بیه شیی      آمیادۀ خودرا  باع لهواداشت  اوراو  درفتداعلی زن شتابان به سوی خانه 

بییاد گییرم )بییادشتیی.ش بییه شییی  پیوسییتاتیرپ ییرون سواربراسییب پیینجبییا تفنییگ  دادعلییی .کنیید

این گرمیای   در.ش کشیداا اطراف صورتش راهی  چپیش.سوزاندمیپوست صورت را (شکوخ

 هکیرد   در سیینه حیب   هیارا د سه تفنگدار نفی   باشاشته امکان د کردمین فکرهی  ک  ،کشنده

-میی حرکیت   دادعلیی  ی  کمیی جلیوتر از   شی .میین قیرار بگیرنید   رکش دانتظرند شی  و همراهمو

اطیراف را   دتادنتوقف شی ،مرسییدند شدمیی زار ختم یشهوببلندی که به یک دره یک قتی بر دوکر

 .نها دادآ بهررااولین اخطا ،یک فریاد،دکننبررسی
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 !شی  تسلیم شو – 

بیه  .زمین زدبیر  اورادوش رم کیر اسیب ا.کردشلیک به سوی صدا برگشت و  به سرعت دادعلی  

ش را سیورا   اکبر آقا زیربغیل دسیت راسیت   اۀ ه گلولدکشلیک دوم بو آمادۀست وابرخ سرعت

علیی  ه دکی دت درد بیه حیدی بو  ش.زدیادمیفر ردازددودر خاک غلتیودافتا اشست ازدفنگ ،تکرد

سیوی ده   بیه ررااسیب که  ،ی شی .و در خیاک هیا میی غلتیید     گرفیت میدندان  بهررااوخاک خداد

سیب  اۀ دوم سیین  ۀه گلولی دکنرکاز معرکه فرا خواستمیسب که ترسیده بود با تاخت ا.برگرداند

و از ا.سیارت دهید  ا هه تن بی دکشی  کسی نبو ولی تداشاوراردن رکقصد اسی آقاکبرا.را شکافت

بیا ییک    بیه سیرعت  دوی  از روی اسب روی خیاک غلتی ش.اسارت دتاکرمیمر  بیشتر استقبال 

 اورا هی کی پنیاه انج.داخت،آنمیان شیاری که به یک شیب تند دره وصل شده بود رابهخیز خود 

کبرآقیا  اۀ شارباآ.بستمی گلوله  رابهحرکت  نوچکتری،کدره ۀناه دیواررپد.خارج کرد تیررساز 

جلیوی   دوو کمیک کنی  ا ه،بهم دونرکدو ازاوتا هم تفنگش را  درفتداپسرصفی خان به سوی علی

ه دکاز حالت نییم خیزخیارج شیو    خواستمی  برای یک لحظهفنگچی جوان ت.ریزی را بگیردخون

دف ،هسییانت بلنییدتر از سرشییان اسییت ،ده ایییلطبییق سیینتهای اییین  راکییهاوشییی  کییالی نمییدی 

ه نفی   بدوزمین چسیبان  رابهوان از وحشت خودش ج.سمان بردآ رابه گلوله کاله نمدی،راردادق

بیه محیل حادثیه رسیانده      باسیرعت راخود  رکهوبداچ.ر  را در چند قدمی خود دید،منف  افتاد

پسر صفی خوان  رابهخود  خواستمی باسرعتکدام سمت یاران او هستند فق  دانست می،نبود

 درحال،و هشیدار بدهید  ا هآن که کسی بتوانید بی  ازبل ق.ستاهتیر خورد کردمیه تصور دکبرسان

هم زمیان بیا شیلیک شیی  بیه      .ی گذشت که شی  کاظم درآن کمین کرده بوداهلوی درازجعبور 

در  دودره زیرپیای چوبیدارخالی شی    ۀلبی  ،هااسیت ییکی از تفگچ کردمیتصور  رکهسوی چوبدا

بییه سیوی شییی   زنیان  وبییدار غلیت چ.سییمان رفیت آ هوبی شییی  از کنیار ا  ۀسراشییبی غلتید،گلولی  

لوی پیای  ،جشیت دکخواه اوراشیی    کردمیش شده بود تصور ااشتباه هو که متوجا.سرازیرشد

مییی فشییرد از روی زمییین    اشسییت ردی کییه گییرزش را د درحییالشییی  از حرکییت ایسییتاد   

 و دیید  دمیکوب شده بیود میر  را رو در روی خیو   چشمش روی سورا  تفنگ می .برخواست
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رآن از ایین سیورا  بییرون    ،هی بگیرد قیرار اسیت جیانش را   کیه   ینی آتشی هیا هاشت شعلردانتظا

گرز بیه جنیگ مین     با اینمردک  » :ی  کاظم با تحقیر نگاهی به چوب دستی او کردوگفتش.بزند

پ  بیا ییک حرکیت سیریع بیا قنیداق تفنیگ        ،س«مکشمی تفنگ ندارد ن راکهی؟  من کسی ا¬هآمد

ی کییه چوبییدار بییه درون شیییب دره پییرت اگونییهه ،بییوبیدرکوبداضییربه سیینگینی روی سییینه چ

وز قی درد سیینه  شیدت  ز ا هی کی رحالد روبداچ.گز بیشه غلتید یهادرختا اولین تزنان غلتدوش

کبرآقیا کیه صیدای شیلیک شیی  را همیراه بیا غلتییدن         ا.نداختا هدرون بیش رابهود خ دکرده بو

ش ااو جیای نیدک  اۀ دراین فاصیل .نداهست دادازدرا   چوبدارشان کردمیتصور  بودده یردچوبدا

طبق سینت هیای   ولی او  تیررسدر دوووبا هشت شی  بپ.فتقرارگرشی  ی هلورپد دواردتغییرا 

شیدت  هیای باسیتانی ایین قیوم ب    نتسی .هید رداز پشت مورد حملیه قرا  ران دشمحق نداشت  ایل

ز پشت بیا تییر   ا همردهاانویند شی  را نا جوه بگدکننگ بورای او ب.ها بودمخالف این گونه روش

سییار فیرز   وبون ا،چاستناک یلی خطر،خن به شی اردادشدهدانست میز سوی دیگر ا.ستاهزد

شیی   »:شلیک بود شی  را صدا زد آمادهی که کامال درحال،نبود یو چابک است ولی چاره دیگر

شیه را  سوی صدا گرفت ولی اکبیر ما  رابهش ا ی  باسرعت برگشت وتفنگش، «!تفنگت را بینداز

 اک،خون شیی  خی .خاک انیداخت  بهاورا شی  را شکافت و ۀلوله سمت راست سینگ.زودتر چکاند

 ۀدییوار  رابهست داشت خود ردتفنگ را هنوز د کهدرحالی  وا.های داغ و نرم دره را رنگین کرد

 . ن تکیه دادآ هبدودره کشان

ی درحیال تکییه داده و  ن آ هوبی  ش رساندها پناهجان ۀدیوار رابهخود  بسختیه شی  دکاکبرآقا دی

دای یک دوست ،صدای یک دشمن نبود،صین صداا.زندمی صدا  اوراست دارد ردکه تفنگش را د

 خیر بیه سیوی   ۀ آدر لحظ توانستمیدون ترس از تفنگ شی  که ب.لبیدطمی یاری ه ب اورا هدکبو

-نمیی نه امردشی  هرگز نا جواندانست یم.بالین شی  رساند رابهخود  به سرعتش شلیک کند ا

اکبرآقا جنیگ میا تمیام    »: وگفتو ا هی  روکرد بش.صدایش را بشنود دتاش زانو زکناردر.جنگد

ولی اجازه نده به جنازه من » ،سوی اکبرآقا دراز کرد رابهش ا و تفنگ «دهمیومت رابهن شد، ای
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 رفتن تفنیگ بیاگ .تفنیگ را گرفیت  ،ش پُر از اشک شده بودایهاچشماکبرآقا که .«کسی توهین کند

کبرآقا ا.دادمیش ژرفای آسمان داغ و آبی را در خود باز تاب امات ی هاچشمدودست شی  افتا

هیای شیی  را   ش پلک چشیم ابا دست آرامش را بگیرد اهایجلوی اشک توانستمیی که ندرحال

 . پایین کشید

سیوی محیل درگییری     رابیه وکودکیان ده   هان ،زنآ هاموش شدن یکباروخ هایصدای تیرانداز

بیه سیوی    هیا زن  ازهمهی برهنه پیش باپاهاراسیمه ،سشگران همسر و فرزند،نن شی ز.شاندک

سیت  ردفنگ شیی  را گرفتیه و د  ،ته در ییک دسیت  دکی دی قتی اکبرآقیا را ،وویددمی  محل درگیری

نگ بیر  ،چسیرداد  ران یو،شی ه یک باره دچار ضعف شد بر زمین زانیو زد ،بفنگ خودش را،تدیگر

دست جمعی شیون  سیردادند  دوو رسیدنا هی روستا بهان ز.اک بر سر ریختخدوصورت کشی

شییی  در مییان شیییون و زاری بییه   همسیر   .خییاک برسیر ریختنیید  و دداختنی نا ردو را هییاهعی نقم

 هیارا زن ست و خاا برازج هک باری.ضعف نشان داد دوزاری کر،شمنرد،نباید در حضوخودآمد

رجنییگ کشییته شییده نییه در او د ،بیی  کنییید شییی  مییرد بزرگییی بییود »:گفییتدواردامخاطییب قر

ز پای درآمده ا هدکا قدی افراشته به سوی اکبرآقا آمد،گویی چند لحظه پیش او نبوب.«رختخواب

 یهیا چشیم اسیت در  ،را صورتی خونین وخاکی ولی با قدی افراشته به سوی اکبرآقیا آمد ب.بود

 :گفتدواکبرآقا نگاه کر

ی کیه بیه   رحیال ردکبا.شناختمییفه را طاۀهمدوآقاجری بو ایلشی  ازمسر،ه کشتی ؟ اوراتو  -  

 .پاسخی نداد کردمیجسد شی  نگاه 

     آخرین حرفی که زد چی بود ؟ !اکبرآقا -

سی به جنیازه مین   رکخشیدم ولی نگذاوبت رابهاین تفنگم » االی سرش رفتم گفتب.منو صدا زد -

 . «توهین کند
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جسد همسرش برود اکبرآقا ن برگشت تا به سوی ز.شی  را نداشت ۀکسی قصد توهین به جناز

 .سوی او دراز کرد رابهزن برگشت، اکبر تفنگ شی  ( مادر عبداله")دی عبداله: "صدا زد اورا

 .ال خودت،مین غنیمت جنگی توست، اهن –

 بیه رراییا ایین یادگیاری پد   ب.مین بیه  ه ،نش باید به پسیرش برسیه  اشی  مرد بزرگی بود تفنگ – 

 .  پسرش بده

ش جیاری بیود تفنیگ را    ایهاچشمها بدون اختیاراز شکا هی کرحالد،باره درهم شکستیکزن 

قنداق تفنگ را بر  کهدرحالی از پا درآورد  اوراگرفت ولی با بدست گرفتن تفنگ شی ، غم وماتم 

 .ز حال رفتوا دل زدکِوجو ۀهم بادوست داازداختیار  دوزمین گذاشته بود به زانو درآم

از تیین  هییارالبییاس بسییتند،  بیییدوگزی هییا-هشییاخ رابههانرآافسییادوآب دادن هییاراچارپا هییاهبچیی

سروصیدا و جیار و جن یال در     ،بازهره سپردندخنک ی هاآب  رابهن تن های داغشادودرآوردن

زده خیود  وحشیت  هیا ها شلیک اولین گلولب.ندکردمیزی بادوغلتیدندمیسریع رودومیان امواج تن

سییری  مدوشدن چارپاهیا ع کردند سوار جم هارالباس دست پاچگی  ،باساحل رود رساندند رابه

 هیارا آن چارپاهیا زدن ترکه بیه کفیل    بادوه هرچه بیشتر از محل صدا دور باشدکرا انتخاب کردن

دازی تمیام  نی راتیتهای بیشه چیون صیدای   نر اد.ند سریع تر از آن محل دور شوندکردمیوادار 

 .به روستا بر گردند ادتنتظر فرصت مناسبی شدنمدومیان بیشه پنهان کردنودرادردخنشده بو

ویی ،گگرفیت میی دنیدان   بیه ررااوخاک خدوپیچیی  دمیخوداشته بود برد زخمی که برازدداد علی 

داد را قبییای علییی دوآتشییی روشیین کردنیی هییایفنگچییت.اسییتخوان دسییت را گلولییه شکسییته بییود

میانع خیون    دتابسیتن  ران دواگذاشیتن داد روی محل زخیم علیی   را¬رآناکستخدوسوزاندن  رآند

نهیا  ا.کشینده نبیود   دولیداد دست راستش را صدمه جدی زده بوخم علیز.دی بیشتراو شونریز
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اکبرآقیا   دولیبیشیه ناپدیید شیدن    یهادرختپ  از کشیدن قبای شی  به روی جسدش در میان 

 .ویدنددمی ه به سوی آنها دکی روستا شهازن منتظر رسیدن 

از مییان  دوکردنی  هیی  هیارا ارپا،چنگیبیا تیرس و دلت   شانمادرانبا شنیدن صدای شیون  هاهبچ

-ه شیون وزاریدکرسیدن شانمادرانبه جمع  دتاتاخت واداشتن رابههاچارپا دوبیشه بیرون زدن

ی هیا هسیین ( تَیش بیاد  )بر مانند بادهای آتشین منطقه خ.آورددمیدر رابههاهشان قلب کوچک بچ

زر  طایفیه در  بی .آمدنید یمی نها همگی شتابان به سوی محل حادثیه  ا.رد طایفه را سوزاندومزن 

سیتر  دربکیه شیی    این که   ز سوی دیگراز ا.ین برای طایفه غم سنگینی بودا.بود شته شدهدکنبر

 یردهیا م.بیرای طایفیه   به نوعی یک سیر بلنیدی بیود   بود   لوله کشته شدهباگونگ درجنمرده و 

بیه نیاجوانمردی   ند بدانند آیا شی  خواستمیآنها ،ندکردمیروستا با دقت محل گلوله را بررسی 

ایین گونیه   روزگیار،   رآند.سیت ا هته شدوکشفته یا در یک نبرد رو در رقرارگرو از پشت هدف 

 .هترین نو  مر  و افتخار آمیزبود،بمُردن برای یک مرد با نگرش عشیره ای

ی هیا هز مییان کیوره را  دواهیا خیارج شیدن   زاربیشهاز  ،ز یک فشار ذهنی سنگینا هگروه رها شد

کیوبی  روزهیا مشیغول خیرمن    رآنردمیان ده د م.و شده راهی قلعه کعبیی شیدند  مزار  در  بین

سیمان آتیش   از آ.نددادمیهای درو شده را در شمال روستا بین روستا و کوه قرار رمندخبودن

-میی یده تیر از معمیول دییده    وکشی گونیه  رمیان سراب وهیم ردوازدهار مرد سوار، چ.می بارید

بیا  نید  آوردمیی اشیت آب  رده قراازدر فاصیله دوری  د تاکهآب روسی  یوازج هک ییهان ز.دنشد

بیا دییدن چهیره هیای      دنکردمینظاره  هاراسوار،مشک های بزر  آبی که بر دوش بسته بودند

 : ندگفتدمیریشخن باعبوس و خسته آن ها 

مه خسته و ناراضیی از آن  ،ه«اینگار امروز هم دست از پا دراز تر آمدین؟ ! (برادر)هان کاکا  -

وار سی .ندگذشیت میی  رده بود بیدون پاسی    رکین کاا هوادار ب هارانشان آهارج از ارادجبری که خ

ز ا هکی  هیا زن  ولی نداشت ران ش حال پاس  داداهرد سینازدو هم ا هدکووبوبدار گزافه گ،چآخر
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-ر اسیب اافسی  هازن کی از ی.ندداشتمیر نوباین همه سکوت کن کاوتر شده بودند دست از سر ا

 «ید؟زنمی که حرف ن هت بگو چه مرگتوناهجان بچ»:وگفتش را گرفت ا

 زدمیی داشیت   ممیاغ ازدم که جانم اهد توی سینزاین شی  با قنداق تفنگش چنان  !دی سهراب - 

 .بیرون

 گو دیگه چه شد؟،ببوب خوخ -

 .یگه همه چی تمام شدد.تیر زد راباچه شد؟ هیچی، اکبرآقا شی   -

 با ایین ،ل زدنید ،کِی شادیِ گرفتن انتقیام خیون صیفی خان    با شنیدن این خبر همه با هم از هازن 

 همیه  لیدوآگیاه شیدن  ز خبرا هسیوار بیه روسیتا همی     رو نزدیک شیدن چهیا   هازن فریاد شادی 

 هیارا ردوم هیا زن هیای  شماری ذهین بی یهارسش،په چگونگی درگیری را بداننددکبودنکن کاو

راحتی کشته وببزرگی است  شی  کاظم جنگ وی اشتندردون همه باو،چخود مشغول کرده بودب

 .شودمییا تسلیم ن

اسیرا تمیام    ارِ،کی عید از سیه ماه  ،بروی قلعه بودندوباساختن برج  درحالمچنان ،هاسرای کرایی

نطقیه را  ،مکراییه قاتیل  دکی ز سیوی دیگیر همیه خبیردار شیده بودن     ا.رج و قلعه ساخته شدبدوش

شیرای  را  ی دیگیر  هیا هیانی طا یفی پا درم،ز سوی دیگرا.ستا هشددیار بیگانه ده و آواره رهاکر

صیلح بیر    هیا ههمسیای  ۀوهمی  ایلین ب. برای دوستی و آرامش بین طایفه های همسایه آماده کرد

حترام آزادشییان باآدوبییرای اسیرا لبییاس نیو و شییال وقبییا تهییه کردنیی    ایییلز طیرف  ا.قیرار شیید 

 .برگرداندند دیورش ها برده بودن رآند راکهو اموالی  گوسفندهاۀایفه کرایی هم همط.کردند

هیم در منطقیه    درکنار ررادیگهم وجود  هاههمسای ز میان رفت وا هر منطقدمی رگیری قوردخط 

مکانات و دانش آن زمیان  باآ،گر طبیعیعوامل ویرانبرخی  نبرد ابدی انسان بادر  لیو. پذیرفتند
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قی  میزار    ه نیه ف دکبیعت یک سال آنقدر می باریط.سازش کرد دونار آمدکش میحتی نران یا هب

-میی قدر از بارییدن دریی     آن،سال دیگر و دبریومزیر ِگل و الی خود فر رابههاکه حتا روستا 

نهیا  آ رابیه یمیاری تلفیات سینگینی    وبییر  ومر  مدونشید میی از سوء تغذیه بیمیار   دام ها ردکهک

ون سهم مالکانه خیود را بید  ین واقعیت ها ا هب توجهبدون این میان مالکان زمین  در.کرددمیوار

نهیا امتییاز   ت.رسیدمیبدون چالش به پایان ن ی کهاهیوش.ندکردمیاز رعیت ها مطالبه وکاست کم

 .شان بودمبارزۀ مسلحانهو اتحاد آنها وامکان  یدستیک،ایل

رده دکدچیار بحیران شیدی    رراکیا دییم روسیتاهای  ه زندگی دکسال بعد سال خشک بی بارانی بو

ه نیه  دکوچنده بورکروزگار عشای و ضع روز،ودیم کار یاهروستاییشرای  زندگی دتر از ب.بود

ادامیه  هی کیه بیرای   هیارا ن،ت، از این روی شانهاهبرای خانواد نه دوغذایی بو شانیدام هابرای 

 شیان اسیکان یافتیه و غیارت امیوال     یهیا روسیتایی مانید حملیه بیه    زندگی برای شان باقی میی 

خصیو   ،بکارآب ییا دییم  به منیاطق کیم   چون پاریاب وآبی بود نسبت،آقاجریوستاهای ر.بود

عشایری که دچیار خشیک    جهتبدین ،شرای  بهتری داشتند (عشایر)نسبت به زندگی کوچندگی

غیارت   ران ی گیاو وگوسفندشیا  هیا هگل دونداد میموردحمله قرار  هارانآ هند همیششدمیسالی 

سیال هیم بیا شیرو      ن آ.یک مرد مسلح باقی می ماند ،هردز این رو در هر شرایطی دا.ندکردمی

 .  عشایر بود ۀمنتظر حمل ایل ،خشک سالی

بیه  ران شاهایی گوسفندهاهچند ماهی گل های شانبرای چرای دام  هاروستاییدر اواس  پاییز

کبرآقیا تفنگیدار   ا.نید گفتمیی  "میالکی "  نآ هکیه بی  ندبردمیی زهره  ۀمناطق کوهستانی م اور جلگ

عشیایر بهمییی بیا چنید تفنگیدار و      . لکی آمده بودنده به مادکبو هاروستاییز ا همحافر آن دست

بزر  را ۀی بزرگی که یک گلرهاغا)دراشکفت های کوه  راکه ایلی هاهگلور ازدتعدادی چوبدار 

اشیکفت   ،ی گوسفند از بامداد برای چراهاهلگ.ندپاییدی،ممستقر شده بودند( دادمیدر خود جای 

نزدییک   دوکبرآقیا تفنیگ برکیول انداختیه بیو     ا.ر گلیه بیه سیویی رفیت    ،هپشت سر گذاشتند هارا

خیال ،بادیده نمی شید مشکوکی  هی  جا حرکت در.اشتردزیر نظ هاراهکوه پای" کبوتری"اشکفت
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شیرو  کیرد بیه     دوآوردرش اییب ازج ران کوچک توتیو ۀعب،جتراحت بر بلندای ییک تپیه نشسی   

نییک زبییان  ارابیییییک لبییه کاغییذ سیییگارش  ،وچک و پیچیییدن آندکسییفی ۀرگییدربریخییتن تنبییاکو 

به دنبال کبرییت کیه در اشیکفت جیا گذاشیته بیود میی         لب گذاشت سیگارش را به و دکر¬ خی

ند بیدون  دداشیت آنهیا قص .بیشتری داشت درکمین نشسته بودندۀعلوفی که اهعشایردردر. گشت

نقشه بیا زیرکیی پییاده شید     . نندرکرا خب ایلنتوانند  دتاببندن هاراندوابگیرن هاراچوپان سروصدا

گیویی از   رکهچند چوبدا دوندیدمی را رودرروی خود  یلوله تفنگ ،می آمدندا به خود هاتنچوپا

ییا  ت فیرار  أا جیر ت ها افتادند به جان آنمی بعد با چوب دوبستنمی  هاراآنبودند هزمین سبز شد

 هاچوپانکی از ی.آوری کردندرا جمع ایلی هاهاکثر گل ه این ترتیب،بدونباشاشته ندرا فریادزدن 

شیت انبیوه شیا  وبیر      رپد راکهری یکی از عشیای هالباس جمع بود ن کاو و حواسرککه بسیا

بیا تظیاهر بیه    اسیت،  ورا دییده  ا هدکی کیه نشیان ده  آن دون بی .دیید  ،ودوبدرخت کناری درکمین ا

پیا بیه فیرار     بیه سیرعت  به پشیت ییال تپیه برگشیت واز آن یا       ای جست وی گوسفند تک افتاده

میی   هیا هه بتواند سیریع تیر بیدود از مییان شییارها و در     دکده بوررهاکش را ایهاوهی،گگذاشت

ز تیررس که خارج شد با فریاد ا.مورد اصابت گلوله قرار نگیرد دتاکرمیپرهیز  هایزبلنددواوید

 !«غارت !هایآ !غارت !اکبرآقا بیا بدادمان برس !غارت !غارت !آهای »:زداکبرآقا را صدا 

ن وپیا چ.سیت ا ه ا غارت صورت گرفترکببیند د دتاکرمیا دنبال اکبر از بلندای تپه مسیر صدا ر

هنوز روشین نکیرده بیود بیه      راکهیگارش س.یدآمیش ابه سوی زناندیدکه هراسان و نف   را

ا چوپیان بیه سیوی محلیی کیه چوپیان       ب.ستقبال چوپان رفتا هوبنیر تمام  وبای انداخت اهگوش

چیون ایین    دونی کردمیی سرو گردن پایین تر حرکت  ز یال کوه یکا.نددرفتدامیش را ایهاهنشان

-میی عشیایر چیون   . دنی ببین رادهیا ور حرکیت دز ازدتوانستند ی،مشناختندمیبه خوبی مناطق را 

دین ،بی کردند یدرگییر  آمیاده ود را ،خسیت ا هرسیاند  هاروستایی بهرراچوپان فراری خبدانستند

بتوانید   هیا وهگییری یکیی از گیر   حیداقل در صیورت در   دتادو دسته تقسیم کردن رابههاهل،گروی

 ،ور شاهد این تقسییم بیود  ازدکبرآقا ا.شان برساندهی گرسنهاهخانواد رابههاگوسفندتعدادی از 

ام ازدتعیداد بیشیتری     حیداقل  دتاراه کدام دسته را بگیراین که بررسی خود شرو  کرد به  وباا



 در بستر زهره وحشی

 99 وحشی دربسترزهرۀ

 

-میی ه دکیی شیدن هیا هدنی راهی گر،غرب فز شرق ودسته دیگر از طرا هک دستی.ن ات دهد هارا

بیشتری همراه داشتند از این رو اکبرآقا  گوسفندهاشرقی  ۀستد.ندرکازمنطقه دو هاراآن توانست

 هرا دوزودتر از عشیایر بیه گردنیه برسین    دتارفتنی  شناختند میی  میکه برهایی و چوپان از میان

ون وخن بریده بریده اهای چوپا،پویدنددمیی کوه هالایین تر از یایک سرو گردن پ.ببندند هارانآ

-هیای لیب ق.دویدمی هارایپای اکبرآقا سراشیببکاست و پااز سرعت خود نمی دولیآلود شده بو

بییرون بزنید معنیای     ی شیان هاهاز سین خواستمیی کوه هایویدن در سر باالیرداز فشا شان

دارایی هیا  دون این ب.بود ایلدارایی و ثروت ۀهم هاند چون این گوسفندکردمیخستگی را درک ن

بیرای  ختی تالش این دو نفر س.ومیر غیر قابل اجتناب بودر ومباران گرسنگی در سال بی زنده

ا عشیایر  ،تندشید میی  نبایید دییده   ،زودتیر بیه گردنیه برسیند      بایدمیدر عین حال که  هدکآن بو

نید  پشت کیوه بل  رابهدشواری خود  ۀراهز بیا هز یک کیلومتری گردنا.ر ندهندیتغی ران مسیرشا

طی  یدراباعشایربرای عبور از گردنه راه زیادی .ندکردت ز آن ا به سوی گردنه حرکدوارساندن

ناختند شی را به خیوبی میی   کوهستانی  یاهراهورهکاکبر آقا و چوپان همراهش چون  .کردندمی 

نرژی و باآدوکمیی اسیتراحت کننی    دتافرصت کافی داشیتن  ،زودتر از عارتگران به گردنه رسیدند

  .مبارزه شوند آمادهی بیشترهوشیار

چیین در چنید   چوپان به دستور اکبرآقیا چنیدین سینگ   ،به گردنه رسیدنداکبرآقا و چوپان وقتی 

 واهید خمیی چه کار  چند سنگر با اینه یک تفنگدار دکدر حیرت بو دولیکر آماده دور از هم هنقط

ی وا اهکیار بیهیود   بیه وراا کیرد میی بیود تصیور   خبربی کبرآقا اۀ ی مبارزهاشیوهز ا ه، او کبکند

 عشیایر بیرای انتقیام    االدودازی کسیی را بکشی  رآنی نباید در تیدانست میکه کبرآقا ا.استشته دا

هیی   ا دسیتور نیداده   دوتمخفیی شیو   هاهشت صخررپه چوپان گفت د،برددکدفعات حمله خواهنب

و  آن یرانتهاردییک سیوا   دوکیر میی گلیه حرکیت    لودرجی وار مسلحس.درگیری نکنددخالتی در

 هیا هوره رارکازمسیی  دتانی کردمیهدایت  رای بز و میش هاهچوبدارها با سوت و پرتاب سنگ گل

او قیرار بگییرد بایید     تییررس وم هم در ردسوااین که   اکبرآقا  متوجه شد برای .دمنحرف نشون

فیت کیه   قرارگرچینیی  از این رو پشت سنگ ،و نزدیک شودا هاجازه دهد سوار اول بیش از حد ب
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با هوشیاری بیشیتر   شدمی تر وار هرچه به گردنه نزدیکس.تیر بزند رابا د از پهلو اسب لُربتوان

وار ،سنها چند گام به باالی گردنه مانده بود،تدیدمیهی  مورد مشکوکی ن دولیپاییمیاطراف را 

 کیرد میی او تصیور  ،گله گوسفندان را با خیود ببرنید   نداهبهمیی دیگر اطمینان یافت که موفق شد

سب آخرین گیام را  ااین که   بل از ق.کردمی دازینرایدوتحاال برخور دتابومی مین رکسی درکاگ

ر ردسیب بیا سیوا   ا.سب را شکافتاۀ سین دودای انف ار برنو دل کوه را لرزان،صبگذاردبرگردنه 

وار سی .محیل خیود را عیوض کیرد     بیه سیرعت   اکبرآقا کهغلتیدن بودند درحالکوه سراشیب تند

بسوی پایین  رمیده وسفندهاگ.ز آن شلیک شده بود به گلوله بستا هگلول راکهمحلی ،مسلح دوم

 ۀاز زاویی  اییل  تفنگیدار .دی بودنی پنیاه جانزده به جست وی وبدارها وحشت،چکوه سرازیر شدند

فل ،کسیب اۀ  ای سیین ه این خاطر ب،باسب درحال چرخش بود ،ارداداسب دوم را هدف قر ،جدید

تیرانیداز فکیر   ،زمیین زد  رابیه سوارش  دوپشت به زمین خور اسب از،فتقرارگرآن مورد هدف 

محل جدییدش موردحملیه   این که   قبل از ایل فنگدار ،تبیشتر از یکی است تیراندازهاتعداد کردمی

-یهمیی ب.گلولیه بسیت   رابیه هادیگراطراف لُر ایز زاویهدوااردتغییمحلش را  به سرعتقرار گیرد 

ند توانسیت میی  هیا هحمله کننید ه دکندیدیمدوناهارگرفتردند از چند طرف مورد حمله قررکصوهات

گلولیه میی    رابیه هانآتنها اسب ها وبعد جلوی پای دوناهنکرد ررااین کا لیدوقتل برسانن رابههاآن

پیا بیه فیرار     دودنی رهاکر هیارا هاز ایین رو گلی   ،نید اهفتی قرارگرها رآناز سوی دیگر باالی س ،بندند

  گلولیه   بیه اورانیان اطیراف   چاکبیر آقا  ،گشت میبر  گوسفندهاسمت اگر یکی از آنها به  ،گذاشتند

  .، و پا به فرار می گذاشتگشتبرمیز ناچاری اهک بستمی 

ی بیه سیوی محیل درگییر      پراکنیده در مراتیع را   یردهاوم هازن  ۀم،ههدرکوصدای تیراندازی 

میی   ی مخصو  درگیری به سوی محل درگییری هایرخی با چوبدستوبرخی با تفنگ ب.کشاند

 اییل ی هیا هز گلی ا هین دسیت ا.وحشت انداختند رابههاغارتگرفراد مسلح با شلیک هوایی، دواتافتنش

ن ات این تعداد . خارج شود ایلز غرب رفته بود توانست از چنگ ا هی کا هدستن ات یافت ولی 

د افیرا از به چیه کسیانی    گوسفندهاه مالکیت آن دکهم نبوم.بسیارمهم بود ایلبرای  گوسفندهااز 

ین ا.گرفتمی در اختیار افراد بدون دام هم قرار  دام هاتعلق دارد،در چنین مواقعی محصول  ایل
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و دامیداران ایین    کشاورزهاخشی از قوانین سنتی باستانی ،بدر میان زحمت کشان تعاونیگونه 

آقیا  کبرا.(پ ر،گردنیه )معیروف شید   اکبرآقیایی " پ رِ" ه ،بآن روز به بعد این گردنهز ا .مردمان بود

-نگامی که داس،هزارسال بعد در هنگام درو گندمهار،چایلو از بزرگان   داز بسیار ورزیدهرآنتی

ش احسیاس سیوزش   ایک بیاره درپیای  ،دبریی میی گندم را ۀی به بار نشسیت هاهاخ،شش پُرتالشا

-ای او فروکرده بود پییش از ایین کیه در مییان گنیدم     رپش را داار سمی که نیش م.کرد شدیدی

بیا  دومحل نیش را پاره کر،ک تیز داسوبا ن به سرعتوا.داس اکبرآقا دوتکه شدباود نهان شرپزا

یی هیا وستاییر.از آن محل خارج کند ررازه کردمین عضالت اطراف محل نیش تالش اردادفش

 بشیدت داشیت   راکیه الی نییش را بسیتندو اکبرآقیا    ،بامتوجه مشکل او شدند به کمکش آمدند که

پی  از   هیا وگردر.روانه روستا کردند اورا هاروستایییکی از  بادونبراالغی نشاند کردمیعرق 

بوده وچندان امیدی به زنده ماندن این ی افعی خطرناک ،شته شده متوجه شدند ماررکما ۀمشاهد

خودشیان   دولیکیار ادامیه دهنی   ها خواستند بوانازجترها ی از مسناهعد. نیست  ایلبزر  مرد 

 دانسیتند میی همه .به روستا برگشتند این بزر  مرد ایل باشند اردرکناینکه در این لحظات برای 

-یومی رد بیه دییدار ا  ومی ن ز.فکنید ا هاتم بیر روسیتا سیای   ومم غ.اکبرآقا وضعیت خطرناکی دارد

همسیر آکبرآقیا بیه    ۀشیددوکصدای شیون بلن. شدمیاو لحظه به لحظه وخیم تر   حال دولیآمدن

زرگیان روسیتا   ب.سیت ا هشیب اکبرآقا بیه پاییان رسیید   رازونه زندگی پُرفدکرسان رراین خبا ههم

وای ،ناییل سپاری این بزر  میرد  برای خاک دتاردنرکرا خب(روستایی-یهاهنوازنده ساز)تشمال

  .نواخته شود "تشمال چپ" کشاورزهاحماسی مخصو  عزاداری چنین شخصیتی یا بزعم 

. . . . 

ات اطیال  رسیانی،از تحیوالت بیزر      ود امکانی جی عیدم و  بدلیلجنوب غرب ایران  ی هاروستایی

ی  ،هی ز سیوی دیگیر از پییروزی آن هم   ا.بودنید خبر¬بیی ل غرب کشور امشروطه در شم انقالب

 هاو دامیدار  کشیاورزها  ۀنیای عقیب مانید  ردکشاورزی در ایران سهمی نبرد، از این رو گویی د

 .ه استهی  اتفاق مهمی ر  نداد
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جیای   یک کودتیا  ،باصطالح جمهوری خواهاهضا خان بر.یه به سر رسیدی پُر تنش قاجارهاسال

پ  از ،جهیت ¬دینبی .ود به یک مالک بزر  زمین تبدیل شید ،خانند شاهان قاجارومگرفت  هاراآن

پهدارتنکابنی و ،سییفراماسیونر یهییانادخییبییه لطییف اتحا الکیت زمییین ،ممشییروطه انقییالب

 انقییالبآن ،در عمییل دوقی مانییده بییواسییعدبختیاری و یپییرم خییان داشییناک دسییت نخییورده بییا

مناسیبات اقتصیادی   وران رضیا خیانی هیم    ردد.نداشت کشاورزهاوردی برای ای  دست،هبزر 

 یهیا نخیا خوزسیتان در مالکییت    ۀکثیر جلگی  ا.بزر  مالکیان بیاقی مانید    یهاست ردهمچنان د

سیتعمارانگلی  بودنید   اۀ بگییر و دسیت نشیاند   کیه همگیی حقیوق    کعبی ۀعشیرشی  بختیاری و 

 یهیا نخیا  توسی  ی اهختییاری و کهگیلویی  ،بدهقانان زحمتکش عرب.ندشدمیفته و اداره قرارگر

رجنیوب  د¬بیکعۀعشییر حل اصلی استقرار م.ندشدمیاستثمار دمنشانه ،دکعبی و شی ِ بختیاری

اخی بیرای خیود   ،کارونیدرود  رکنارردرمشیه وخشی  بزر  آنها در میرز بصیره    دولیعراق بو

ن آ هبی  توانسیت میی  بیه سیرعت  درجایی که با یک قایق کوچک هم " یلیهف" نام،ببود¬دیدهتدارک 

نگلیی   اۀ عراق مسیتعمر  ،آن دوراندر.امان بماند رتش بریتانیا دراۀ ه پشتوانبدوسوی مرز برو

قلعه ساخته  ،زهره ۀجلگ ۀش تا باال ترین نقطایبه فرمان اربابان انگلیس"خزعل" ،ی  کعبیش.بود

ی  زمیانی توانسیته بیود بیه سیاختن قلعیه       شی .رده بیود رکمسیتق و نیروهای مزدورش را درآن 



 در بستر زهره وحشی

 103 خانی رضا دوران

 

  پی .کیرد میکوچنده زندگی  به صورت،ساالنه ۀزیر فشارمالکاندر ایل هدکستر زهره بپردازدرب

مالکییت  ادعیای  قیید   رضیا خیان هیم از   کودتیای انگلیسی،  ۀدن رضا خیان بوسییل  آراماز روی ک

-یا کشیت ،تردرکش واگذااابان انگلیسی ربا رابهن گذشت و آ الکیت بحرینم و دمشترک اروندرو

هیای سیاسیی    بیازی  لیی و.دمسیتقر شیون  حیرین  وبصیره  دربدون مانعی ،بی جنگی استعمارها

ش اشیکل ،می که دیگر با فرارهماگونهه ،ببست تنهایی قراردادندرب هارایی  بزر  کعب،شجهانی

بابان مت اوزش بیه  ش برای ارایگر تاری  مصرف،داستعمار بودۀو که دست نشاندا.شدمیحل ن

 . کردمی رضاخان قلدر واگذار  رابهش اجای بایدیمدوپایان رسیده بو

زیر فشار مالییات هیای سینگین     در یک باردیگر ،ایل هی کاهنطقومکشور ۀدر این وضعیت پیچید

 درحیال مرتب ،وزستانوخبین کهگیلویه ،و بور به چادرنشینی شده بود،مهای بزر  مالک خان

 بادوگیلویه شیدن ردکهفسران رضا خان از شیراز واا.یک اتفاق نادر مواجه شد با ایل. ندکوچ بود

ه نیروهیای شیی  خزعیل را    دکی ترتیبیی بدهن  دتادنوارد مذاکره گردیهای لُرکهگیلویه  ایلبزرگان 

را  اییل زهیره کمیک    ۀلگی ازج هیا یرای بیرون کردن کعبی ب.کنندزهره خارج ۀلگزجباکمک عشایر ا

شیی  انگلیسیی    زدورهای،مدارشانفنگتی هاجوان مک باکذیرفتند ،پایل زرگانب.خواستار شدند

ییک تیو     اول، .دولیت رضیا خیانی    توس ذیرفتن دو اصل برپشروط ،مرا از منطقه بیرون کنند

خرییب  هاتج بیر  دتاشیلیک کنی   هیا یخزعلی  یهیا هی قلعی هیا ج ش ابتیدا بیه بیر   اهزنبوری بیا خدمی  

خیود   ۀمسیلحان ۀبا حمل ایل عد،ب.گلوله ببندند رابهاهسوار هاج رون برازددافعین نتوانند مدوشون

 هبیشی  ۀکشیی کیه در حاشیی   با عرب های زحمت ایل)خزعلی را از منطقه بیرون کند یدارهاتفنگ

نگ،جنیگ بیا بیزر     ج.نید ند،دوسیت بود گذراندمیی  ی زهره با پرورش گاومیش روزگیار  هازار

ی اهمیردم رابطی   بیا ایین   اییل  هک،کش عرببود نه با مردم زحمتشان مسلح زدورهایوممالکان 

پی  از بییرون کیردن     اییل  دوم،؛ (کننید میی هیم زنیدگی    درکناربرادرانه داشت و هنوز برادرانه 

ولیت  ردکیت آن در اختیالامدوخزعل باید بتواند در سرزمین اجدادی ساکن شوشی  مزدورهای

 . دولت پذیرفته شد مامورها وس هاتشرط ین ا.فئودالهای  باشد نه خان
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مخصو  جشین و شیادی و عروسیی آنهیا      راکهخود  ۀوقبای ترمشال هاوان ج.بسیج شد لای

فرزنیدان   بادییدن ادرهیا  م.شان به جنگ خونین برونید یهالباس با بهترین  دتابود به تن هاکردن

برکمیر بسیته   و قطار فشینگ  دردست وار بر اسب و تفنگ ،سی جشنهالباس رشیدشان در این 

-میی وردش برای مردمیان فقییر   تانگی که دس،جهی یک جنگ بودندران چو دولیآمدندمیبه وج

گریسیت و ییک    یک چشم می .آمیخته بود درهم شانتنها مر  باشد، اشک شوق و غم توانست

ی  ،خکشی ا هیای ه انی ازدمادران  ه هایگون.می بالید تضادی دردناکچشم به فرزندان عزیزش 

ند هنگام راهیی شیدن عزییزان    دداشتعتقاا هی کدرحال،دست بکشندگریه  ازندتوانستمین ها،آنبود

گوشیه   و دبیو نشسیته  غم  گوشه ای از ذهنشان به.گریه کردن شوم است،به سفری پُر مخاطره

ییدن  د ،شدن برای یک سفر رزمی آماده درحال یمردهایدن ردغرو. دیگر سرشار از غرور بود

ولیی  خیار بیوده   وضعیت بیرای ییک مادرکوچنیده همیشیه ییک افت      رآنیی از وجودشان دهاهتک

  .کردمیریش ریش  ران شاافتخاری که قلب

 ۀزهیر ش بیه  اشیرینهای  بباآایی که رودخانه خیرآباد ،ججلگه ۀاز باالترین نقط ایلزمندگان ر

  .کنند آغازخزعل  یدارهاتفنگحمله را برای بیرون کردن  بایدی،ممزه می پیوست شور

ر بی .ه شیورآمده بودنید  ،بی هی یان اجتمیا  بزر   اسب های رزمندگان لُراز  ،یش پگاهومدر گر  

 هارارافسا سوارها.کردندمی یورش را اعالم  آمادگی هی کوتاهاهشیه بادوزمین سم می کوبیدن

روه کوچک تو  زنبوری هیم  گ.ست ندهندازد هاراترل بر اسبکندتامی فشردن هاست ردمحکم د

مییدن  ازدپییش  .را شیرو  کننید  شیی    ی دارهاتفنگز ا هسازی جلگپاک دتایورش شده بو آمادۀ

-ارتگیاه معیروف  یشیلیک از ز  آمیادۀ مسلح کرده و  راهاگ فن،تایلگروه به فرمان خان ،دخورشی

گیوش  " برج یوسیفی " ۀاولین قلع تیررسدر  دوگذشتن" ابوذر"ی ها، یا بزعم امروز "پیر" ،شان

ی زمینیی بیا   اهی یرگییر ازدفق شیرق فیارغ   ا.به زنگ شلیک تو  و ویرانی برج قلعه باقی ماندند

قیدرت از   رابیا روشینایی خیود    دداشیت ی زیبای سر  و نارن ی و زرها¬رنگر سیاهی به یتغی

و رییزش   برج قلعیه  ۀبا دیوار ش اهگلول ه غرش تو  وبرخورددکپشت اولین ارتفاعات می پراکن
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شیلیک   هیا اسیب صدای سیم  . ردرکسراسیمگی بیدا راباقلعه  هایهه خواب رفت،بخشت های برج

ج رد بیر رکی وادا هیارا حشت و ترس نگهبیان ،وه بوددرآوردلرزه  رابهن شاایرپزمین زی اهگ تفن

 .دامه دهندا هجنگ را درجلگ دتاسوار شون هارا سبا باع لهدوکنن ترک هارا

ی لُیر بیا حملیه وگرییز     هیا ایلنند چون رکلگه مستقدرجخودرا ۀطایفۀند همتوانستمینها  یخزعل

-هقلعی  ،جلگه ۀدرهرمنطق ،آنها.کرده بودند غیرممکنشان برایلگه را درجن کردندگی ،زهمیشگی

شیلیک تیو  زنبیوری و     وبای ساخته و تعدادی سوار مسلح درآن ساکن کرده بودند، از این را

ه بدوجا گذاشیتن  رابههاهقلع ،آقاجری ایلمسلح  یسوارهاوه وم  هاهی قلعهاج در هم ریختن بر

این ییورش تنهیا پیای     در.ندکردعقب نشینی  ،بادانبین شهرهای اهواز و آ،محلی سوی شادگان

شی اعت و دلییری خیود بیه      بادومیی جنگیی   سیوارها آقیاجری کیه پیشیاپیش     اییل خان وبزر  

ین تیر ¬زر ب.نده نبودکش¬میلوله خوردکه زخ،گدادمیبه نف   مبارزه را  اعتمادش اجنگ ویان

ی سییر ¬گرم ۀشاخ  اصلیقروم روستا پ  از پیروزی بهنام داشتکه " کعبیۀقلع"،هایخزعلۀقلع

 . شودمیین نام خوانده ا ههنوز هم ب شدکه ل مبد ایلنشین ه خانبدوشبدیل هاتیآقاجر ایل

نیدگی کشیاورزی   ،ززرخیز زهره لۀگدرجگرفتن  آرامدوو اسکان م د پ  از پیروزی بزر  ایل

بیا بزرگیان    ه دولت به قول و قیرارش دکنکردمینهاهرگز تصور نآ.ش را شرو  کردادام داریو

-هایروسیتا ۀهم ندتوجیه شید  ،میک روزامداد ب.نها حمله کندآ هبو دی کهگیلویه پایبند نباشهاایل

 ه کیردن وکودکان و شکن  هازن ن زدتک باک هایرتشا.رتش رضاخان استاۀ در محاصر شان

نییادی بیرای   وباساسیی   ت رضیا خیانی بیا نیو  ق یری آن تفیاوت      حکوم کهنشان دادند مردها

الکیت دولیت  ومقرار بود جز راکهن الکیت زمیمدوخلع سالح ش ایلۀمه.ایران ندارد ی کشاورزها

بختییاری بیه نیام سیهراب      اییل ه فردی از فرزندان ،بدولتی اعمال گردد ۀراج ساالنخدوباقی بمان

سکان و اسارت در نظیام زمینیداران   ا هیگر م بور بردیک با،ایلدین طریق وب. ردندرکخان واگذا

درکیوه مخفیی    هیارا سیالح  ۀهم بموقیع بار بدون سالح کافی،زیرا نتوانسیتند   لی این،وبزر  شد

 .گذشتمی  چنانم ،هفقرو رنج دودر همراه بای رعیتی هاال س.کنند
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تا نوید ه بودندفتگر چالش رابهب تیره ،شدهۀها، از هر گوشبانگ قوقولی قو قوی اولین خروس  

نوای رساوزیبای خیود   رابا نوید سپیده ما،نهستیۀزندی ها ساعتین ا.ه باشنددزدپگاه را فریا

 !برخیزیید :»هدکندادمیروستا هشدار  یهازن به  گونهدین بدونها می فرستادبه ژرفای آسمان

 هد یهیا چوپیان و  کشیاورزها تاناشیتایی  حاضرکنیدآب و چیای  !اجاق های خانه راروشن کنید

 رکیه و دامدای کشیاورز  هیا نهمیشگی زندگی انسا یاپاسدارهین ا، هی دهاگ س.!«شوند آماده

 روبیاه  و فتیار و شیغال   دوک، از تهاجم دزهاراهو گل هاهوتاه خاندوکهای بلن ل شب با پارسازاو

هیا  نگ خروسوباآلوده درحال چرت پگاهی به نوا وابوخسته ،خوتا افتادهاز تک کردندمی حفر

یین صیدای زیبیای بییدارباش     ا.نید دادمیی وش ،گبود شانهآنها هم اعالم پایان کار شبان برایکه 

در  دونی دادمیحرکت  آرام ران شایهاش گو،ی خستهها گس.رسیدمیسوی ده به گوش  ازهمه

-شیان میی  شیان زیرمشیک هیای آب بیرای    ه در ظیرف غیدای  دکاتتظار حداقل غذا یا دوغی بودن

ز ا هر و شغال و روبافتا،کروان وحشیشب.دنزدمینهاده و چرت  شانیهاست ردریختند،سر ب

نگ ،بادر ایین صیورت   دونشید میی ییده  ردوازد هپگاروشنایی  رابازیند شدمیاطراف ده پراکنده 

وهی کی نیاره بیاالیی   رکبامدادی زیبا و درخشان ب ۀتارس.گرفتمیچالش  رابهن شاجان هاگ تفن

نییر  بییز هییای ،هییازن پییا) پییازنونکییوه  ۀدامییوا دنداختییه بییوا روسییتا رسییتواری سییایه بییبااکییه 
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جاق گیرم  ا.شدمییده ،دست ا هجنوب شرقی کشیده شدبه ه در امتداد شمال غربی دکبو(وحشی

 ۀشکیل شده بود از یک چالی هاتگوسفندگاو و پشکل  ۀخشک شد ۀاز تپال شانکه سوخت هاهخان

ی غییذا هییاگ فتن دیییقرارگییرسیینگ دوده خییورده دراطییرافش کییه جییای  سییه سیییاه کوچییک و 

شت دیوار اتاق رپد هانرون تنها اتاقِ محل خواب ودر تابستاردد هانبود،گرمایش را در زمستا

-هی اجاق خانهاهعل،شندکردمیشک وخجمع آوری  هازن وخت را س.گسترد دمیطراف خوا هب

اوهیا بیا پاییان ییافتن بانیگ      گ.یید گردمیی  افروخته دوروشن می مان هازن  توس میشه ،ههم ها

نوشییدن شییر خیود     رابیه هاهدوشیدن و گوسیال  رابههان ،زیاهکشید یماشیدن باکخروس ها 

-هی تاریک النهاهه گوشوبلین سپیدی پگاهی متوقف شده بااو هاش رواز خفاپ.ندکردمیدعوت 

هیای بییداری    روصیدا س.ندشید میی دیگر شینیده ن ،صیدا هیای شیب    ؛شدندمیآویزان  ی شانها

 .رده بودرکده را پُ یفضارور بمقوچ یا پازن گله  ۀو صدای زنگول هاهروب هاهبع بزغالع،بروستا

وشیی را  رداس بیزر  شی ،تی کیه در ییک دسیت   درحیال لین بانگ خروس برخاسته و بااوزبیده 

بیرای   وهیا سیوی گا ،بی را محکیم نگیه داشیته بود   شییطان  ۀافسار گوسیال ،ست دیگررددوگرفته 

بیا جسیت و خییز    تیا   بسیت می کار اش را بتوانۀگوش همبازی ۀ وسال،گرفتمی دوشیدن آنها 

دون وبی رتفیا  ییک متیر    ا هدییواری کوتیاه بی    ،بااز حیاط کوچک خانیه .زبیده رهایی یابد ستازد

می   ،باز هما همحوطه باز بیرون خانه گاوها با فاصلدر.بیرون خانه وارد شدند ۀه محوط،بدرب

گلیی پُیر ازعلوفیه     کیاه یک آخورِ،جلوی هرکدام و دهای چوبی فرورفته در زمین بسته شده بودن

شیادی دییدن    دوش میای بلنیدی کشیی   ا هسیال او سیاه با نزدیک شدن زبییده و گو گ.دداشتوجو

میی  ش بیه هیوا   ااهیای پو  هیا دسیت  وی ،رز شوق دیدار مادرا هوسال،گش را ابراز کردا هسالگو

او شیرو   گی .دست مادرش بسیت ب اورادوررکوجوش را مهانبگوساله پُر ج بسختیبیده ز.پرید

یک خی    به صورتر روی پوست گوساله درب، اثر زبان ماشا هسالکرد به بوییدن و لیسیدن گو

بیده همیشیه بیا صیداهای سرشیار از محبیت بیا حییوان        ز.رطوب باقی می ماندومپهن و طویل 

 نوازشاوراگی  ردن و پشیت ،گی آرامزن بیا دسیت راسیتش    ؛ کیرد میای یاد رتباط عاطفی ا،هشیرد

-میی ش بیه لیرزه در   ایهیا دسیت  ه پوسیت گیاو زیر  دکقدر توأم با مهربانی بو کرد،این عمل آن
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دین بی دوچالش بگیر رابهش اغرایضرزوها ودوآبیده عادت داشت همیشه با خود گفتگو کنز.آمد

تگویی گفوبیا ا.کیرد می آرام ست زمانه راازدسرکش و عصبانی ۀبید،زرادهبا اوعاقل  ۀزبید گونه

 کیرد دمیبسیت برخیور  بیه بین   کهزمانی  دوش بواست وی راهی برای حل مشکالتدرجدرونی 

و  آرامظیاهر  ب ۀشت چهررپد.نها نبودباآه چالش درباو قا ۀرادا هدکشمییی وهاناچار تسلیم نیر

نیای پنهیانی کیه   ،ددر هم می جوشییدند ی خشم دهاهیاهوی خفه شده و فریاازدنیایی ،صبورش

دتا باشی اشیته  ه نتوانسیته فرزنیدی د  دکی آقیا بو و همسر اول حسیین ا.ندشدمیچنان سرکوب  هم

ش بیه جسیت وی   ارای تیداوم نیام و اجیاق   ،بی ردومز ایین ر ا.هم روشن بماند" ن آقااجاق حسی"

نیوازش   اوراهای گ زمان پستان هم دواو شرو  به حرف زدن کرباگبیده ز.وم رفته بوددرهمس

ه ،بی نیدتمیی ؛ گذشیته و حیال را در هیم    اشافکیارپُر تینش   دولیشمیدوشیدن شیر مادهدوآدامی

 هکیه یکیی ازشیاخ   " لُیر زبیان  " ۀومش نسا را، از طایفردآقا همس حسین راکهزمانی  آوردیادمی

ی زیبیای  هیا یال کیوب وخ  توجه به بلند باالیی و سفید رویی ،باوردآ هآقاجری بود به د ایلی ها

خیانگی را   ینگ،جگوشیی رِدبیا گفتگیو هیای    ،ده یهیا زن چگونه  ردکهآویادمیب نساۀابرو و چان

نسیا بیا     میشیی  یهیا چشیم وقتی . شداری که به یمس بدل تظ،آنندکردمیپیش بینی را آنها  بین

بزه و جیذاب، قلیبش بیه تیپش     ،سی ن اندام ریز نقشباآسیاه و غمگین زبیده تالقی کرد  یهاچشم

زییرا پشیت    کیرد   ش حی ااز حرکیات  ران ایی  شید ی،مدردی شعله کشیید اش همرونردد دوافتا

وخییره  اه سییا  یهیا چشیم وت بیه  درسک،ر  نکشید رابهرتری زیبایی خود بدوابرویی نازک نکر

 رابیه بیده نسیا  ز.بوددیده خود ۀدر طایف ران بوداودرد همسر اول  بخاطرآن که  شده بود شاید

و ا.و ترش نکرد،راز این رو ،کردمیله فکر ناین مسا هلحظه ب رآنشاید ددید میچشم یک رقیب ن

ر افکییا در.سییتاهادر شییدن محییروم شییدز شایسییتگی مییا هدکیینییا راضییی بو شییدتش باز خییود

 یومدرمسی ،هشابیرای تیداوم زنیدگی ونسیل     کیه است معتقد بود این حق همسرش ،هایشرووبا

  او دشمن نیسیت و گنیاهی هیم    ،پبیفروزد ران شاهاجاق خان ،نسا باید با یک پسر دونرکاختیا

نرژی نیرومند ا.ود بنالددخید از بخت ب،بارن ی هم باشد و داگر جای در کردمیبیده فکر ز.ندارد

ی باسیرعت فکیار  ا.نید کردمیی مبادلیه   هاراهاژ،وآنها بدون گفتگو،داددمیم پیونرابه¬ندو ز،هاهگان
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هیر چیه خواسیت خیدا باشید      " ۀجملی  راباود ،خاول مسر،هدر نهایتند،شدمیانگیز جاب ا حیرت

 در.خود را فریب دهد توانستمیشیوه ن با این ولیکندت راحخودرا  خواستی،م"شودهمان می

شیمگین  وخناراضیی  بود ناتوان از مادر شدن آفریده  اورا هش از خدایی کادور ذهن یهاهگوش

بیه سیوی نسیارفت وبیا      آرام.دادمیی بیروز رازهیای درونیش را ن    ۀخود اجاز؟ ولی برا او،چبود

ایین برخیورد دوسیتانه    .بوسیید  اورارا دور سرنسیا گرفیت و پیشیانی     اشیهیا دست  یمهربان

 دست زبیده را بوسیی ،دانندکودکی که به مادرش رسیده باشد،میاراختیبدوسارا متمثرکر،نزبیده

بیده برای پنهان زخاطره های دردناک لحظه ای زن را راحت نمی گذاشتند، در آن لحظه آشنایی 

-میی " بیا و دنه بود رسااردادقر ران پخت نا ایلوس رآنتاقی که دا رابهش خود اهایکردن اشک

 زیر شیده بودنید  اراده سرابی راکهش اهاید اشکلند بوبوش که یک توری مشکی اهمقنع "نایش

  آمیدن نسیا را حی   کرد،میی خانه مشغول  ایل ا کردن وسجاب راباخود  کهدرحالی  دوپاک کر

 :کنارش نشست و زبان گشود آرامنسا . کرد

 .  دهممیویی من ان ام وبگر چه ت،همن کنیزتم -

-وهیای ومغیوش گرفیت   آه شود سر نسا را درش دیداهایزبیده بدون این که سربلندکندتا اشک

زن درد ردو رنیج و هی .گفتگیویی صیورت نگرفیت   ،مورد یگر بین آنها درایین د.ش را نوازش کردا

درک ،عمیقا وجودشیان ۀهم ،باار های پدرساالرانهبا نگرشبودن در یک فرهنگ روستایی سنتی 

 .ه بودنددیده و چشیدرراهای همسهای برادر و چوبشت،می پدرهاهرکت.ندکردمی

بی انرژی  ۀقی ماندبادوکرمیو هیاهو کار  سروصدارشار از انرژی با ،سنسای جوان و پُرشور

 اوراسرد سییری  ۀ ده که له  هایودختر هازن جروبحث باصدای بلند با به صورتش را اپایان

کانی بنییادی بیه   دوتیک باره دگرگیون شی  ،زبیده  آرامنیای د.کردمی ند مصرف کردمیمسخره 

، لبخنید را  اشخیا   ۀسخره کیردن ایین و آن زن روسیتایی بیا له ی     وم هایوخ،شو داداهیروح

 اوراید، قراربیود نسیا جیور    اندیشی  دمیمتیر بیه نیازایی خیو    رکیگد.آوردمیی رمغیان  ا هبرایش ب
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ل ردبایی نداشت گاهی ددواشدت مخالف بون بباآه دکنوشتی شده بویقت تسلیم سردرحق،بکشد

ت ربیه نکنید؟ ذهین پُیر از      ران ید مادر شدوباچرا ا ردکهادتوهین بگیب رابهن آسمان و زمی،خود

 اوراه بیود گی  کیرد فرامیوش  کیه  بوددر گذشیته و حیال چرخانیده    اوراچنیان  ،شاپرسش وتینش 

ی کیه پیشیانی را   درحیال .خود آوردب اوراه بسته شده به دست گاو، نب و جوش گوسالج.بدوشد

صدای شیر بر ظیرف  . نرمی به پایین کشید بهوراای گهانبرشکم و ران گاو تکیه داده بود پستا

-ی درونیگفتگوهاچگونه در  ردکهآویادمی،بکردمیش ناراکنده رهایرپمسی برخاست ولی افکا

ه صاحب یک فرزند ،کداددمیبه تی  آفتاب سوگن توانستمی راکهوپیامبرهایی پیرۀدا و هم،خشا

نوایی در میان ایین هسیتی بیی    گوش ش،یگوی لیدوشوشود بخصو  پسر تا حسین آقا شاد ب

 توانسیت میی کیه ن ی بودتظار اتفاقنرااو همچنان با خود گفتگو داشت و د ولی انتها وجود نداشت

ناآگیاهی و   دودا سیت ازدمدن نسا چشم امیدش را از آسمان باآلبته ا.حدس بزند ران چگونگی آ

وقتیی بیه   . هم محروم بیود  فکر جادو و جنبل انداخت ولی از این امکان بهاوراش ایهاینا توانای

 .گرفتمیلبانش را گازدوشمیدچار وحشت  بردمیش پیاژرفای ناامیدی

نیوعی  خیی حرکیات قابیل درک بیرای زبییده ب     او نییز بیا بر  ،گکردمیگرسنه بی قراری  ۀگوسال 

بییده عیادت   ز.نوشید وبا ،رراشیی  ۀبقیی  دتاردکاز و آزادربست ماازدوساله را گ.کردمی اعتراض 

ی که کیف شییری   درحالوساله گ.دباشاشته دگوساله شیرکافی  دتاندوشکامل ررا شیۀداشت هم

ی میادرش  هانستارپش محکم به زیاهرده بود با پوزدککه باولع می مکید اطراف دهانش را سفی

 .دادمیبه گوساله  اخطار  ،ران و گاهی با سرش آرام ها یک ضربدربامدومکیز میبادوزمی

ش آرامی و ا هبی دوکرمیی ش را تخلییه  اهیای درون نش،تهایشیاؤدر ر سفرهای دور و دراز زبیده

واقعییت   لیدوشیان دهی  ،ندون تینش از خود وبی  آرامی ا هچهیر  توانسیت میی  جهیت دین ،بی دادمی

ش ایهیا یناتوانای. ریختمی ش ایا به کامؤایان ررپش را دا لخی زهرآگین،تی رحموب سرسخت

بیا   توانسیت میودواشی میی ی اهاش مع یز دکی کرمییاها آرزوؤاهی در رگ.ندکردمیافسرده  اورا

 دولینی اکنش را مداوازاییشاید نا دتاش بسازنادوایی برای دتاز آنها بخواهدواها ارتباط بگیرجن
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جین بید    دونبودنو درست کار خوب  هاروستایی وروبار ازنظجن ها ۀازه هم،ترسیدتمیاز آنها 

 توانسیت میی ه ،کشید میو جادوگری دوااافت یماش اتفاقی ،کیداندیش میمانی دیگر ز.هم کم نبود

فیت  گر چیالش  رابیه ی اجیاق  هیا هشعلدویگ سرازیر شازد ولین کف های شیرا.نددکخود راناپدی

ز ،باشییر سیررفت   !زبییده  »:دزدنسا فریا. ردرکبوی شیر تازه و صدای جلز و ولز آن اتاق را پُ

 وبیا نارش نشسیت  دوکنارسی  الی سر زبیدهراباودش ،خآرامعد وب «هم که با خودت دعوا داری

 :رندی گفت

تیی    بهین اجاق قسم ا ه،بقسم "پیر"ن به رکو،بایش میاحت ،ربیا و حرفِ دلت را برای من بزن-

 .من به کسی چیزی نمی گویمآفتاب قسم 

 :سر نرود گفت دتازمیم بهررای که شیدرحالزبیده 

 .پیش هر زن و دختری تعریف کنی و آبروی مرا ببری ران تا آ -

 .نه به پیر قسم  – 

 .من هیچی برای گفتن ندارم -

ییک میی  چیوبی بسیت و       رابیه زیاد افسار گوساله  یش با سر وصداانسا طبق روال همیشگی

رای بدوپیوندنی ب ی دهبیه گلیه بیزر  گاوهیا و االغ هیا      دتارانی  هاراچند متری آن دوز کرراباوهاگا

از  ران آب تمییز بیرای آشیامید   ،ومتریکیل دوزدواه برودکووبمروز نوبت اا.صحرا بروند رابهچ

 رابیه شیک سینگین آب   م.مییش بییاورد   با مشک هایی از پوست بز ییا ده آب  جویقسمت باالی 

نگینی مشیک آب و راه  ،سی ندکردمیی یی از موی بزکه خودشان میی بافتنید حمیل    هاهوسیله تسم

ر ،بی بیه زمین  نسبتحالت خمیده  بهررامام طول مسی،تبرای حمل آب هازن  شدمیطوالنی باعث 

دادن گنیدم  سیین آقیا هیم کیه نوبیت آب     ح.نان بپزد دوکن آماده ران میر نادخبایبیده هم ز.گردند
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 و درا.ه بیود شدوانه کوه ،ررای شکاروب هوش انداختردفنگ سرپُر لوله بلندش را ب،تش نبوداهای

و اصول  رهاعیا،ملی برای شکار،ورفتمیهرگزتیرش به خطا ن دومعروف ترین میرشکار بو ایل

و جیار  صدای حسین آقا ۀر خانواد،دنهات.رث برده بودا هز اجدادش با هت کراداشخا  خودش 

نها دو اتاق کوچک کاهگلی داشت ویک حیاط که ۀ آانخ.رسیدمیبه گوش ن ای انهکودکو جن ال 

ی از کییود اهبوه تپییه گونیین،اهوبییروی خانییر.کییردمیییدا ازجییب ۀاز محوطیی ران آ هوتییارکیییک دیوا

آتش داشیت، ی اهورددخکیود فشیرده و لگی    راکیه ن آ هاشت که یک گوشردقرا وهاوگا اگوسفنده

می سوخت و دیگ غیذا را در زییر    آرامچون کود فشرده بود بدون خاموشی مرتب و دونزدمی

وسی    در.می پخت آرامو غذا با یک حرارت مالیم  گونهدین ،بنددادمیی داغ آن قرار رهاخاکست

-هساق راباش ا روی دوساخته شده بویاگزبید یهادرختمحکم ی اههز ساقا هحیاط یک تخت ک

ب هییای ،شیینییداختن یییک نمیید روی آنباآ کییه دداشییتجو،ومییی پوشاندند ی جییوان بیییدوگزهییا

" گَیه   " ایین تخیت چیوبی بیه گیویش محلیی      نیام  . ندکردمی استفاده آن از خواب برای تابستان 

از گزنید میار و عقیرب     تیا  گرفتمیار رای خواب در شب مورد استفاده قر،بین تخت چوبیا.بود

 .مانندبدر امان 

-میی متوسی   بیا قید   بلنیدی آن تیا نیاف ییک انسیان       رکهتیک تخت کوچک،دیگر حیاطۀدر گوش

 داشیت  هیا درختر  وببانی از ساقه سایهه دکساخته بودنن مشک های آب اردادرای قر،برسید

-آبظیرف   ،ی آب آنهیا نره چکادر زیر قطتا مشک های آب همیشه در سایه خنک باقی بمانند،

کیره  بیده همیشه پ  از زدن مشک ماست و گیرفتن  ز.فته بودقرارگرسگ خانه ،" گله پا"خوری

البتیه   ،خیورد ولع می رابان آۀهمهم و سگ  یختمی ردوغ یک کاسه دوغ را برای گله پا درآن و 

ییاط هیای   ح.ندشیت گذامیی  جلو این عضو نگهبیان خانیه   را  دوزمیآب  ران ند نا،چدوغهمراه با 

رای جلیوگیری از نفیوذ   ،بدیواری بیا چیوب هیای بلنیدگز    )شدمیساخته  "پرز" بیشتر با  هاهخان

آن غیرقابیل نفیوذ   مصیالح  ( هدِر )ی بسیارگزنده خاری بنام هاهوت،بخانهو شغال به حیاط  هروبا

بیدون   کردمیفرق ن،( شدمیند بسته کردمیخرما درست  یهادرختز بر  ا هه با طنابی کدکبو

-یک کپر ییا سیایه   هاهخان ۀهمدیگر حیاط  ۀگوشدر.این دو تخت را دارا بودند هاهخانۀهم استثنا
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شب ها محیل خیواب خییل    ،می ساختندکه باالی آن گوسفندهاروز برای استراحت نیم یبان بلند

 کشیتار  هیارا آنو  گذشتمی ها ز سد سگا هراحتی با حیلوباه ب،رگرنه،وشدمیها  روسوخمرغ 

 .کردمی 

درکییوه و  ش رااوقییات فراغییتا هاو همیشیی ،سییتگی ناپییذیر بییودوخآقییا فییردی پُییرتالش حسییین 

ا بی .کیرد میی ش فراهم اهندگی بهتری را برای خانواد،زگونهدین بدوگذرانمی درجست وی شکار 

-برمیی شیکار  ز ا رکیه دوست داشت و هر با ران واهرش سلطا،خبیشتر ازهمهدوهمه مهربان بو

میه  ه.دادمیرنج اوراش، ااری در قلبدخانن،منداشتن فرزند لیدوحفوظ بووما سهم گوشت گشت

اری کیه  ،کی ید ییک زن دیگیر بگیری  ،باشیود میی ت بچیه دارن اند حاال کیه زن کردمیو توصیه ا هب

شرم داشت با وجیود او زن   دوش خیلی عزیز بوابیده برایز.و سازگار نبوداۀ خالق و اندیشباآ

اصطالحی در میان  ،"شان کور بودهاجاق خان"شان هنوز   ازدواجپ هاسال  دولیدیگری بگیر

 رسیید مینظره حاال از ازدواج م دد راضی ب لیدونگفتدمیی بدون فرزنهاهبه خانواد رکهلُاقوام 

ه همیه  دکی کردنمیی چون این دو زن با دوخصوصیات متضاد در چنان سازگاری با هم زنیدگی  

   .بودندحیرت انداخته  رابه

ه ده ررادبرگردد،پُر  هایدست اقبت با عدتاگرفته بو هارای شکار،پهدرکوکه  گذشتی م دو روز

سوت و کورش را گناه نا بخشودنی ۀانخ دِو درا.کردفکر میش ازندگیشیب رازونفیاها و ؤر به

من که میال یتیمیی    »میشه با تع ب از چر  گردون می پرسید،ه، از این رودانستمی هانآسما

ادگاهی رداو د ،«د؟باش¬اشتهشیب درازونم این همه فازندگی بایدمی  به چه جرم پاهرا نخورد

تیرین  کز کوچی دواکیر میی ش را بیان ااعمال ۀم،هشااشت وخدایردحضو رآنکه تنها خودش د

بیی گنیاهی،خودش    بدلیل »کردمی  ودش حکم را صادر ،خایانرپود گذشتمی ش نایهاش لغز

اجنیه   باید عبادت کنیی واال »ه دکرسانیدنتمی اورا هاستاییور.«را از ستایش اومعاف کرده بود

ی وجیود نیدارد ییا اگیر     اهییا اجنی   گفیت دمیریشخن وباو ا «کنندمیه سر به نیستت درکوتنهایی 

 .خندید دمیعد با صدای بلنوب،رسندتمیوجود دارد از تفنگ من 
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مییراه و ه یهییازن ه طبییق معمییول دکییآممیییطییرف تییر  آن هانییدخسییر وصییدای نسییا از چن 

 نا همیا بی .دادمیی نها پاسی   آ هو هم بی مهابا با لیچار با و دنگذاشتسرش می ر به ،سبرشدورو

ای خودش قیرارداد،  درج شک آب رام.ارد حیات خانه شددودامیهایی که ی و هوی و دشنامها

سیگ نگهبیان خانیه    ،" گله پا." پخت نان بود درحالبیده ز.خی  بودند تکاند راکهش ایهالباس 

را از "گلیه پیا  " که دداشتخو راباوهایی ،برمه باد شمال،نهای آب خوابیده بودجایگاه مشک زیر

ش را ادو پارس بلنید هی یان درون   بادوردکبلن اشیهادست رش را از روی ،سردرکخواب بیدا

 :وگفتبه نسا  روکردبیده ز.اعالم کرد

تکیه و  تکیه  هیارا ید گوشیت  با،کن کمکش کنی آمادهود را دخو،زآیدمیآقا دارد با شکار حسین -

 :گفتدوو نگاه کرا هنسا با حیرت ب. . . کنی و  معامله آمادۀ

 مگه تو علم غیب داری ؟ حسین کو؟ - 

 .آقاسین،حه،نحسین -

   .هرت زن گرفت،سوبه که،خبو،خبوخ –

   :گفت با خندهزبیده 

سییری  ( رییک وباتیر  چوب )ۀ، اگه ببینه نیستی ترکآیددمیایی نروی که دارج.سی توکه بدنشد -

 .می خوری

 انی که داره می یاد؟دمی آخه تو از ک ا  –  

 : گفت کردمیداغ پهن  ۀش را روی تاوای نازکهانی که نادرحالزبیده 
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ه بوی شیکار حسیین آقیا بیه     کنمی ارس رپاین طو" گله پا" هر وقت این موقع روز !یادت باشه-

ید پ  نهار به جای تریید  اندیش دمیخو ،بانسا نشست هایلبخند شیرینی برلب. دماغش خورده

ش ایین  انها بیدی ،تارندردهم کبیاب گوشیت شیکا    ،آنباب،کغذای اغلب روزهای شان،دوغ و پیاز

گر چییزی هیم   دوازنی میی  ررای پیی رهاهمیشه فق  شیکا  دواصی داردخحسین آقا اعتقا کهاست 

در ،اردردرد سی د، ری پیی رهاایین شیکا   گوشیت  ویدن،جکندمیشکار ن هارانلی جوا،وگیرش نیاید

کبیاب   ۀندیشا هی کدرحالنسا . آیدمیشان زیاد است و گندم وجو زیادی گیرشان وشت،گعوض

هیم کیه   " گله پا." کردمی آماده رراردکردن شکاخُ ایلوس به سرعتش را آب انداخته بود ادهان

هیا و   دلیش بیرای خیرده گوشیت     دوکیر میی حی    هیارا گوشیت  وی وبنزدیک شدن حسین آقا 

 رابهش ایهاست ،دز زیرمشک هاکه تنها جای خنک حیاط بود بیرون آمدا زدمیلک  هانااستخو

  از رفع خسیتگی  ،پخستگی از تنش خارج شود دتاشیرکبدنش را آنقدۀهم دوارداجلو سرش قر

ز بیار سینگینی کیه    ا هخسیت   میرد .سیتقبال کنید  ا هرداز میر شکا دتاجلو درحیاط رسان رابهخود 

ش و تفنیگ لولیه بلنید    اوچی با شا  های پیچییده بیردوش  ق.ط خانه شدوش داشت وارد حیاردب

به جای خود در زییر مشیک هیا برگشیت ولیی       آرامله پا گ.اشتردست دیگرش قراردسرپُرش د

بیا   زدمیله ی که لهدرحال" گله پا" .ستقبال او رفتا هپُرشتاب برای کمک به همسرش ب دونسا تن

حسیین قبیل   دانست میون چ.پاییددمیه بودناردادقر نرآردشکا راکهرب اتاقی ردی خماهاچشم

نسیا بیا ییک مشیت تیودلی دم در       کههمین .وخواهد دادا بهرراقداری از تودلی شکا،ماریرکاز ه

ه جیای  بی دوتوی هیوا قاپی  ران برای او پرتاب کرد با یک خیز بلند آ هاراگوشت  دواتاق ظاهر ش

 آمادهود را خدوش را تمام کرده بواپخت نان بیدهز.بخورد ران خود برگشت تا با خیال راحت آ

سیتگی ییک راه   خدورد به بالش بزرگیی تکییه داده بو  م.کردمیانه دخسی  زدن گوشت برای مر

استکان چای کمر باریک راداغ داغ هیورت   ،آرامدوکرمیاز تن بیرون  ران طوالنی با باری سنگی

نسیا  . نید کردمیی راسیت و ریی     اراهباشتاب کار سروصداو یکی پُر  آرام،یکی هانز.یدکشمی 

ار اکنی ر اشدسیت  ال رفت رابای بین دو اتاق کاهگلی هاهپل باسرعتردن گوشت ها دکپ  از خر

 :درهاکره دبی نیرو فریادش را در آسمان آ ۀهم بادوارداش قرا یک گوش
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 !گوشت شکارررر !(بیایید) بی یو  !های ی ی ی –

فیروش گوشیت هیا     آمیاده  دتاآمی پیایین  رعت همیان سی   بیا دورهاکرفریادش را در چهار جهیت  

-میظرف بزرگی که کار سفره را ان ام )ی  های کباب را در یک تویزه ،سشآرامبابیده ز.بشود

اسیت و  ومبا مقداری نان تیازه  ( شدمیی درخت خرما ساخته ها¬ر وبی گندم هاهساقز دوادا

نیدم و جیو تیاق    گراباهاشیت  گو سروصدانسا در اتاق دیگربا . اردادلو حسین آقا قر،جچند پیاز

اگیه ییک    » :نید گفتیمدونی زدمیی ن نسا زبییده را صیدا   کردت برای اذی هانز.ی فروختمدوزمی

یگیه  ،درا بیاره( دیوانیه )ین نسا کَلُوا، هی رفت از پشت کو،نیسی حسین آقا آورده بود( پسر)کُر

ابییده بیود؟   راستی دی شو پییش کیی خو   »:زن دیگری با پوزخند «.بیدخوای ومهر شب پیش ت

 پییش جعفیر جنیی خوابییده     دودیشب که کوه بیو  »،ند زیر خندهزدمیعد همه وب «نسا یا زبیده؟

نسا تحمیل متلیک هیای     دولیکرمیتحمل  هارایبیده با تبسم این شوخز.هازن  ۀند،خزوبا «بود

  نهیا پاسی  آ هزخم زبان بی  بادودامیفحش  هازنآتشفشان به  مانندیکونداشت از این ر هارازن

 .دادمی

آن چنیان   هیارا گنیدم و جیو آن  ۀذخیرزمان، مروروبگندم و جی گوشت شیکاربا  این مبادله پایاپای

هیای  بیرای نگهیداری بیه عیرب     هاراآندوصاحب چندگاومیش بشون کممدکه توانستندکافزایش دا

دین ،بی هاگیاومیش  ۀپن یاه بیرای نگهدارنید   -قیراردادی پن یاه   ،باندارسپببیشه  هکناردارگاومیش

ی آنها به نسبت مساوی بین دو طرف قرارداد تقسییم  هاهمحصول لبنی وگوسال ۀت که همصور

 .  شان رونق بیشتری پیدا کردزندگی،شیوه با این،شدمی

پ  از تولید از  دوعمیری کوتیاه داشیتن    دولیآورمیودکانی زیبا به دنیا ،کنسا چند بارحامله شد

نوبیت او  . پرخاشیگر ،شدتبدوار افسردگی ش،دچرژینر اپُ دوی شانسا،دین علتب.ندرفتمیمیان 

ولی دعا و نذر والتماس از خدا   .یش وگاو نذرکندومگا،شاه برای زنده ماندن کودکاندکشده بو

ش هیم عیوض   اش، فحیش دادن ان آرزوهیای درفته بیا وبا چیره شدن نا امیدی ب.ی نداشتاهفاید
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چر  گردون،آسمان و ،نداشتگذمی سرش سرب کهزمانی ،نبودند ی دههازنش امخاطبیگر ،دشد

میی  کمتیر سیر بسیرش    دیگیه  از وحشیت کفرهیای نسیا     هیا نز.گرفیت میباد توهین  رابهن زمی

هم ولی دور از درکنارو رنج دیده ،دو زن،دشریک شده بود بااونسا در غم های زبیده . ندگذاشت

ده بیود  ش را ریش کیر ارزوی یک فرزند قلبآ هسین هم کح.ندکردمیخلوت  های شانهم با غم 

لی نالیه و  ،ومیی نالیید   گارلی او هم از این روزگار ناساز،وکردمیار و شکار خود را سرگرم باک

ار شیاق کشیاورزی   باکشمی که ،خزدیادمیرون خود فرردد.کسی نشنیده بود اوراشکایت های 

ن روز آ.ه بیود درکیو بامیدادی   ۀو همیشه پیش از سیپید ا.شدمیو سخت کوشی در شکار تخلیه 

روشنایی کیه  .پاییدمی هاراهروشن های کوه پای دقت سایه بادورده بورکتاهااستهصخر در میان

گیرش  نگاه کیاوش  راباکوه  ۀذرذره،حوصلهبادوبان چشمش کرش را سایهابیشتر شد یک دست

مشیغول   هیا هه در میان سیبز دککوهی رادی یک دسته میش،پایهشیب یک کوه در.کردمیبررسی 

درجهیت   دوکیر  مشخصش از بذاق دهانا هنگشت خی  شدباآرات باد جه به سرعت.چرا بودند

ه ،بی بیدون دییده شیدن و ییا بیدون رسییدن بیوی باروت        دتیا کر میی حرکت اهگون،ببادمخالف 

-میی بر هیارا خرین قدم آ کهمانی ،زدادمیاری که همیشه با زیرکی ان ام ،کشکارها نزدیک شود

ز ا هباره ییک کبیک وحشیت زد   ن برسد به یککردشلیک گاهی برای نشستن و تا به کمین داشت

بیه زانیو نشسیت و تفنیگ را      به سیرعت رمیدند،میرشکار  رهاکاش ،سرو صدا پ رزد وباای ارپزی

ه معلوم بود امروز یا فیردا  دکزر  بودربکه دو طرف شکمش آنق ییش بزرگم.کردشلیک  آمادۀ

-میییال رابیا روبیرو  تپیه   ۀپهنی  باسیرعت فت،داشیت  قرارگراو  تییررس در  دداشیت زایمیان خواه 

. هید ردهیدف قرا  رراه یک میش میاد دکنبو حسین ک   دولیهترین موقعیت برای شکار بو،برفت

ی اهپ  از لحظی   ه می پیچید،صدایی کهدرکوهای شکار مانند شلیک تپانچه صدای برخورد سم

دام ن،احسیین  یهیا چشیم .زایمیان کنید   دتاشمییش داشت از گله جدا م.سوی تپه محو شد رآند

شیکاری   رابیا اوهیای بعیدی نتوانسیت    گشیت .ش پنهان شید اهیدازد دتاین میش را دنبال کرسنگ

غاری بزر ،آنقدر وسیع که ییک گلیه   ،(اشکفت کبوتری)به سوی خستگی  رابااهش ،رروبرو کند

جیایی کیه   ،ده بیود پییش گرفت  ی گوسیفندها حل خواب زمستانی مدوگیرمیجای  رآنگوسفند د
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ف ییک  رکی د انشی هی رسیدهاوهکُنار بامی یهاختدر.سرکند شب را گرسنه درآن ا خواستمی

انداخت و شرو  به جمع  سین تفنگ را روی کولح.تنداشتردشیار بین دو تپه نزدیک اشکفت قرا

( شیکار  ۀدسیت )ییک تیوال   کهید،درشدرپش از کُنااشتومهرد کهمانی ،زردرکی کُناهاوهآوری می

متییری  50ی کمتییر از اهفاصییل،شدند کُنییار سییرازیر یهییادرخییتبزکییوهی از تپییه بییه سییوی  

فنگ دوتدنی رهاکری کُنار  را هاوهی،مشادون خواست،بواۀ حسین بدون اراد یهاست ،دمیرشکار

بیه   به سیرعت دویش از حسیین متوجیه خطیر شیدن    رپزهای هوشیاب.کردند آمادهرا برای شلیک 

 ۀن نقطی لنیدتری درب"تیوال "پیازن نربیزر   دانسیت  میی لی شیکارچی  ،وتپه برگشیتند  یسوی باال

بلنید  ۀمین زمان برای او کیافی بیود، لول  ،هکندمیشت سرش رپبرای بررسی خط هکوتا یکث،متپه

-ازن زیبیا بیا شیا    ،پو درست حدس زده بودا.تپه را هدف گرفته بود ۀتفنگ سرپُر،بلندترین نقط

دای ،صزبینی کندرابابرگشت پشت سرش  و دلندترین جای تپه مکث کوتاهی کردربهای بلندش 

 اوراغیز  ومفنگ در میان شیارهای کوه بازتاب یافت،گلوله زیر شا  بلند پازن فرو رفیت  شلیک ت

نرگله برای پاسیداری از  . ز بربلندای تپه به زانو نشست وسپ  به پهلو در غلطیدب.متالشی کرد

 رابیه رهبیری گلیه    دوان برسیراین وظیفیه نهیا   ،جی ازن پیرپ.کردمیش باید این مکث را ایهاهماد

سیبک  دتای بز را خالی کرهاهود،رشکارچی گرسنه دوا ده فاصله زیادی بوت.سپرد ی جوانرهان

دل  دوکیر آتشی روشن،اشکفت در.درفتپنهان کرده بو رآنه سوی محلی که هیزم دوب  تر شود

-ست چپردد بودشلیک  آمادۀ همیش،ههدرکو اش راکهفنگت.کشید چوبیسی   بهرراو جگر شکا

کار چیان شیب  ،شوی باروتب.ش انداخت و راهی ده شداراستز کوهی را برکول بدوارداش قرا

ا نزدیک شیدن بیه روسیتا    ب.دادمی بنف  اعتمادی ده، هاگ ه سبدوکرمیی قراروبفراری  ،رو را

شیناخته  اورا راکیه هاگ ،سی میرشکار شیر ت.نداستقبال کرد ازاو هوحشیانی ه ومهای ده با سگ

جلوحییاط خانیه کنیار     وهیا اگ.ندداشیت یمی ن دسیت بیر ن  کیرد س از پیار  دولیبودند به عقب رانی 

بیا دم تکیان دادن هیای    " گلیه پیا  " ،نید کردمیی نشیخوار   آرامدوشان دراز کشیده بودنیرهاآخو

ین دواردنی اسیتقبال نک  ازاو هیا زنبر خیالف همیشیه    دولیاستقبال کر ازاوی خفیف ا هنال دوشدی

سیته کیرده   وخده فرسیو  اوراش ار سینگین وبیا خصو  کیه راه طیوالنی   ،ببرایش تازگی داشت
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ه پریشیان  دکبیده را دی،زه سوی اتاق رفتبدوارداارش را روی تخت چوبی وس  حیاط قرب.بود

نگرانیی   ،بابودنید  هچند زن فامییل دورش را گرفتی   و دزمیبه دیوار تکیه داده ورنگش به زردی 

دلیش   ز پسیین ا هزبیید »:با نگرانی جواب داد نسا «چه شده ؟ »:پرسید دواردانسا را مخاطب قر

گم ایین  من که می »:گفتیکی از زن ها،«دونیم چی خورده کنه نمیبهم می خوره و استفراق می

ا حیاال  ،تی ونست بچه بیارهتمیاگه  ،نه بابا زبیده که نازاست  »،«.ست ا هیک بچۀش نشاناهها هم

اش ونرردش را دایهیا اندیشه هاومثل همیش ،ی نداشتاهحال چنین ت رببیده تا بز.«آورده بود

 . دادمیسکوت به گفتگوهای اطرافیان گوش  وبا گرفتمیچالش ب

 :وگفتبه نسا  روکردحسین 

 .سر رشته دارد هایبیمارۀاو از هم ،بیار و را وردار( مادر مظفر)برو دی مظفر - 

ابتیدا   ،گرن مداواز.ه سوی خانه دی مظفررفتوبخردکردن گوشت را زمین گذاشت  ایلنسا وس

ه دکی دا قوت گفت وبعد به سوی بیمار رفت او یک مامای با ت ربیه بو خدوباشیبه حسین خسته ن

 .ندداشتاعتماد کارش ههمه ب

 زبیده چه خوردی؟ – 

 .  مثل همیشه تریددوغ - 

کی  در  ی ،هی که مامای ده گرفت اعیالم حیاملگی زبییده بیود    اهپ  از پرسش و پاس  ها نتی 

-میی ، از این رو همه با حیرت به هم نگیاه  دادمینمورد نظرات درمانی ماما به خود تردیدی راه 

مید بیا نزدییک    آ هبیه سیوی زبیید    حیرت زده تر ازهمهنسا . نندرکورابان ند ایتوانستمیندونکرد

-میی زبییده نگیاه   بیه  متع یب   بیه صیورت  ز اشیک پُرشیده بیود    ا هکی ش ایهیا  چشموا هشدن ب

 دوفشیر ش را میاگلوی بغضی سنگین کهدرحالی ش راگرفت و ادست آرام،نارش نشست،ککرد
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-هدان،بی اراده .«تو زنده بماندۀمیدوارم بچا!هزبید »ندگفتشدمیدشواری از آن خارج ب هاهواژ

ش را اسینه و پییراهن ،ش اهخال کوبی شدۀازکنار چانو ریخت ش اهی برجستهاهک بر گونهایش

 .  کردمرطوب

 یندتا خون بیشیتر رکفرمان دهد تندترکاه باید به قلب دکیادش آمده بو،تازه بمغز دیرباور زبیده

ز خوشحالی فق  ایین  دواش بندآمده بوارساند،از هی ان زبانوباۀ ندام های تحریک شداۀ به هم

 هیی کی هیا زمیان  در  آوردیادمیه ،بنسا بیشتر از زبیده به هی ان آمده بود. کردمینگاه  ران و آ

-میی شیک  وختیر   اوراو  گشیت میردش گ،مانند پروانه،زبیده به جای حسادت شدمیچه دار وبا

 وبیا پرداخیت  عد بیه قییاس میی   ،بی اوسیت هیا یید شاید این مزد آن مهرباناندیش دمیخو ،باکرد

-میی سیت پشیت سیرهم بچیه دار     ا.. . د دهین و  وبی پ  چرا فالن زن که عصبی » گفتدمیخو

اتفاقات ین اۀ عاقبت نتوانست به ریش«؟دهدمی ست ازدش را پ  از چندی ایهاهچوبا دولیشو

هیای آزاردهنیده پیاک    ش را از ایین پرسیش  اال انداخت و ذهین راباهاهپی ببرد با بی اعتنایی شان

زی بیا بااو و دمیی گویی  " دا"و ا هزیگوش را درنظر م سم کردکه بوبایک بچه سبزه  ۀقیاف دوکر

بیه   کُرسییاه  ییک  ،(پسیر " )کُرِه"ت یکاهزبیده بچ  »:وگفتبه زبیده  روکردخوشحالی  ،باکندمی

 ی شیان هیا هه بیه خانی  دکبرخاسیتن  هیا ن،زهمه با هیم زدنید زییر خنیده     هان ،ز« (شب)ورنگ ش

ز چشیم همیه   ا راکیه ش اادی درونیی ،ششاندامرکحسین با دادن مقداری گوشت به ه دولیبرون

 هیارا گوشیت  ۀندم و جیو نبیود هم  باگسین دیگر به فکر مبادله گوشت ح.،بیان کردکردمیپنهان 

بییرای راخصییو  یییک سییهم زیییاد تییراز بهتییرین قسییمت گوشییت ،بم کردقسیییهاتهبییین همسییای

خیلیی دوسیتش داشیت     راکیه ن سیلطا  حسین سهم خواهرش.ده کنار گذاشت( گاو چران)گاپون

 . آنها فرستادۀنسا به خان ۀوسیلب

ش را سیرکوب کیرده بیود بیه ییک بیاره کنتیرل خیود را         ازبیده که تا به حال در سکوت هی ان

مانند بیاران  ،ی که معلوم نبود بیشتر از غم است یا شادی، اشکاهیه،گریزد زیر گر دوداست ازد

بچیه دار  خبر هیا زنخواهر حسین آقیا کیه   ،"سلطان"،موقع درهمین.ریختش میاامنردبهاری ب
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 ۀاجیاق خانی   توانسیت میی اتفیاق کیه     ش رسانده بودند برای بررسی ایناگوش رابه شدن زبیده

چییزی بنیام تیرس     شدر وجودکه زیبا بود دونی بلند ق،زلطان،سارد شد،وبرادرش راروشن کند

رادرش بییش  وبی او  ،دادمیان ام  اورابزر  و چندگ ۀا قدرت و سرعت کاریک گلب.وجود نداشت

ش پرسیید،زبیده  امهربانی کنار زبیده نشست واز حال ،بادوست داشتند ررااز حد معمول همدیگ

ش را اهیای اشیک (گرفیت میی ی آنهارا هاهنتوری نازک ومشکی که تا روی شا)شامینای ۀوشباگ

و اسیتفراق   هخیور دلیم بهیم میی    کینم مینمیدانم از امروز تا بوی غذایی راح   »وگفتپاک کرد

 «.یهگن حاملمی هان،زاسیرم کرده

ش چای ااز استکان کمر باریکدوزمیپک  آرامش چاق کرده بود،انسا برای راکهلیانی غحسین  

هیای  رؤیالیی بیشیتر مواقیع در    ،ودادمیی هیا گیوش   ی زنهیا حرف ه گاهی ب،یدکشمی را هورت 

 واقعییت تبیدیل کنید    رابیه هاآن توانسیت میی یی که هرگز ندهااگرها و شای در.رفتیومخودش فر

ه نیی  وب گشتمیدمی بعد به دنیا واقعیت بر ،نیدشمی ،در چنین مواقعی،هی  چیز نغوطه ور بود

سیت  ازد ران لییا غ دونسا بلنید شی   .ه کردن افتادفسره بدوپیچیشا ود درگلوید.زدمیقلیان پک 

 ران لییا غو  «هبشی ت خیراب  اهی تا سینکشمی لیان غآنقدر »:با غرولندگفتدوبیرون آور یشها

ش اهه حسیین شیادی بییش انیداز    دکن باعث شده بودداشتامید فرزن،ن شبا.جلو سلطان گذاشت

ش را غییرق بوسییه اانیوپیشیی هییاهنییگو،موها.ش نشییان دهییدافشییردن زبیییده درآغییوش  رابییا

 . کردمیا نوازش بیان ب تنهاو  هاهدای واژاش را بدون احبتوممهربانی ،کرد

سا اگر چه به زمین ،نش دشوارترانراه رفت دوشمیتر نگین،سزبیدهرفتندو میروز ها از پی هم 

گذاشیت دسیت بیه کیار     نمیی  دوکیر میی مثل یک خواهر از زبیده نگهداری  دولیزمیو زمان غر 

-هکیردن بچی  ی زبیده در چند زایمان ناموفق نسا و تروخشیک هایهربانومحمات ز.سنگینی بزند

ه تنهیا بیود چیون پیدر     ردمروزکیه زبییده د  ا.اندند امروز به کمکش آمده بودمییی که زنده نمها

در دوکردنی شیان مهیاجرت  ی از روسیتای اهاختالفات بین طایف  ادر وخواهران وبرادران او دروم

همان ،یی کیه دراصیل  هیا هزادامیام ")پییر "وابسته به هندی ان در م اورت گور یکیک روستای 
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اکن ،سی "سییدی ی  بُیر  "نامب( نندخوا¬می"پیر"راهاآن هاروستاییه هنوز دکی میترایی هستنرهاپی

نسیا  . گرفیت  هعهید ه را نسیا ب این وظیف،عوض در.ندیاور زبیده باشندتوانستمیز این رو نا شدند

تیا   گذاشتمی دست روی شکم زبیده ،وقت وبی وقت دوکودک بو مدن اینمنتظر آ ازهمهبیشتر 

زبییده   بیود ه قیرار  دکی بو ثل ایین ،م«دزدتیله سگ لگ»:زدیادمیعد فربدوکنحرکات کودک را ح 

 .پسراست،ودکدکهمه باورداشتن،ز روی نو  ویارزبیدها.بچه نسا را بزاید

ش را اخرین زورهیای دوارفتن بیو  درحالش ابادسوزانتابستان باگرمای فوق تصورش با تش 

رای خرما شدن هنیوز نییاز بیه زمیان     ،بشانهای آبدار و شیرینخرما با رطب یهاختدر.زدمی

-هزکو چون دمِهم یگردهوا  ،وزیدن گرفته بودند کممدکنداد میادهایی که نوید پاییز را ب.داشتند

ی ابر هاهاهی اوقات لکگ.دکر  حشدمیوی رطوبت را از میان آن بدوگرم و سوزان نبودن،گری

وی بیرنج ِگیرد ه   بدوچییدن شیده بودنی    آمیاده کن یدها هیم   .دیید  شدمیدرآسمان آبی  ،رقیقی را

بسیییار زیبییا ،هییای اییین فصلغییروب.آمییدتییا ده مییی( حلییی ولییی بسیییار معطییرمدوبرن ییی گر)

 یهیا هگلی ،آوردمیی رنیگ خیون در    رابیه نبرد نوروتاریکی سراسیرافق  ،که در افق یدرحال.ندبود

-میی در فضیا پراکنیده    گوسفندهاغباری نرم با بوی ی روزانه، ه بازگشت از چراررادبزومیش 

-میی به سوی آسمان باال  هاهز تنورهای خانا هضای باالی ده را بوی نان تازه و گرم کف.ندکرد

کارهیای   آمیادۀ  دتانی آوردمیه را از تنور بیرون دزدی کن هانا،نبا شتاب هازن.آکنده بود رفت

-است،مگلهۀوشیدن شبان،دادامه داشتی شب هاها نیمهاتزنارشاق ،کارسیدن گلهب.شوند بعدی

 شاورزهاک.. . . ساط چای پ  از شام و وب هاو چوپان کشاورزهابندی بعدی آن و دادن غذای 

رنج بدوی زیرکشیت کن ی  هیا زمیین  رویوکیار کشت ز کار سنگینا هخست،شانحیوانات بارکشبا

از وحشیت   چارپاهیا هیای  گام،ومیش غروبگر در.ندگشتمیسوی ده بر هایی پرشتاب بهامباگ

 . شدمیاشته ردندتر بهاتکشاورز ۀکفتارها بدون نیاز به ترک

رسه رپست وی شکادرج هاهپایروز هایی که نوبت آبیاری نداشت درکوه،حسین هم مثل همیشه

مکییدن   بی تیابِ  هاهوسالو گ هاهوبر هاهزغال،ببود سروصداراسر ،سها وستا در غروبر.زدمی
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همیراه   هیا هبار نرم عبورگلی غ.ادندافتمی  سروصدای به آرامنا  با شان مادرانی پُرشیرهانپستا

 هها با پریدن روی داربست هیای بلنیدی کی   و خروس هارغومپوشاندمی ده را ۀم،هبوی نان تازه

-میخوابیدن  مادهآپوشانده شده بود هادرختر  وبوسقفی ازشاخه (کپر)های بیدوگزز چوبا

 . ندشد

متنیاوب   بیه صیورت  د در.کردمیاشت که برای اولین بار ت ربه دبی حساس ع یب وغریا هزبید

ش اهنسا درحال بستن گاوها بودکه صدای جیی  زبییده دسیت پاچی     .دادمیمورد حمله قرار اورا

-میی الیه  ن دوپیچیی  دمیخیو رد بازد هزبیید ،نبسته بسوی حییاط خانیه دوید   راوهایکی از گا ،کرد

بیه سیوی خانیه مامیای ده      به سرعتده بود کرت ربه چندین بار  هاراسا که خود این درد،نکرد

 رابیه ه داخل حیاط خیود  وببرای پیش گیری از ورود گا پاییدمیحرکات را ۀکه هم"گله پا."دوید

ش بیرود بیه عقیب    اسالهگوطرف به  خواستمی راکهاویک پارس خشم آلود گ بادوشانرکجلو د

بیا شیتاب مقیدمات     هیا نز.زبیده رسیاندند  رابهاما ونسا خود ومندی نگذشت که سلطان چ.راند

عهیده  ی سینگینی کیه ب  رهیا کا بیدلیل روسیتا   یهازننیرومندی عضالت . کردند آماده ران زایما

جای فریادهای ،کودکۀریگ.دون مشکلی جدی خاتمه یابد،بزایمان اول زبیده شدمیداشتند باعث 

شیاید   گرفیت میگردن ،تولداول ز همان روز ا هسری سبزه ک،پیک پسر بودکودک .پُرکرد رراماد

های کیودک  اولین مکیدن،ی شاداهلطان باچهرس.گوشت های شکاری که زبیده خورده بود بدلیل

بدون ،های خیود بیرای نوشییدن شییر    ودک در اولین تالش،ککردمیمادرش تماشا ۀرا روی سین

اییین  ولییدت.دادمیییادامییه  ران کییید،مزبادوکرمیییحت می را اسییترا،دی مییادرهییاهدن سییینرهییاکر

ش جیاری  ایاهی چشیم اشیک از   ،ی اختییار ،بش انداختاهست رفتازدودکان دکیا رابهسا ،نکودک

د،سلطان کیه  رای دوشیدن شیرگاوها از حیاط خارج شوبوشی را برداشت رداس مسی شی،تشد

ی نسیا  هاهانش.وی نسا رفته سوبش تنهاگذاشت اودککرابابودزبیده متوجه بحران روحی نسا

کنیارش   آرام ش گرفیت و ادرمشیت هیای   آرامرم و ،نخیورد میی  دا تکیان  صبی ی اهزگریا هکرا

کیه   فکر نکنی من از ایین  »:ریه گفتباگنسا  .مالیدمی آرامرا  هایشهدون گفتگویی شانب.نشست

 همین بی   کهمانی زاز  ن ازبخت سیاه خودم ناراحتم واال،مه،نه،نزبیده بچه دارشده حسودیم شده
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بییده خیواهر   ز.ین ا آمیده بیودم  ا هزغربت با هنی ک،مم زبیده برایم خواهری کردهاهمدآ هین خانا

به دوشیدن گاو ادامه داد، قطرات اشک با شیار باریک شیردر و"منه ۀزبیده بچ ۀچ،بمنهتربزر  

 .یستپایانی ن ررادر یک نظام مرد ساال هازنی هاج رن و ددر.شدمیتاس سیاه قاطی 

ن کیرد میی ش را بیرای زخ اتفنیگ  ۀو هرگیز ماشی  ،انزدیک کندشکار رابهوددخحسین نتوانسته بو

رنیج کشیته    دومانی ماشه را می فشردکه باورداشت شکارش بیاکمترین در ،زحیوان نمی چکاند

ه سیوی غیاری رفیت کیه دو     ،بکردمیبیدن پیدا اید جایی برای خوبادودمای پسین بومد.شودمی

 ،بیا او همیشیه شیب را در ایین تنهیایی کوه     ند،سبز شده بود ۀآندهانۀکنار" امشیر باد"ۀدرختچ

ی هیا زمینکه با پسرش روی دیدمیود را وخبست ش را میایهاشم،چکردمیش سر ایاهایؤر

دازی و رآنی تی آمیوزش  درحیال پسیرش را   دوخو،گنیدم هسیتندوگاهی  کشیت  درحالکشاورزی 

رزوداشت خیواهرش سیلطان   ا و دکرمیش زنده اهنش را در ذا،بزر  شدندیدمیتعقیب شکار 

بیرای پسیرش خواسیتگاری     اورا دتاییک دختیر بزایی    آوردمیی هایی که پشت سیرهم  ب ای پسر

میی  تصیویر   رابیه ش اآرزوهیای ،کردمیش را پُراندیزنهایی و درد بی فر،تشایاهایؤر وباا.کند

ۀ تناک جین و دییو و حملی   ی وحشی هاهز قصا.شدمیواب وخچار تمرکز ،دتصورات با ایندویکش

مین کیه همیشیه درکیوه      »:ایین بیود  دادمیی کیه   و تنهاجوابی گرفتمیش اهخند هاننساا هنها بآ

-میی ییک بیار بیه سیراغ مین ن      ،وبیینم این جن و دیو شیما را نمیی   خوابم چراتنها می،وکمروغار

دسیت   انرژی کیافی بیه  ،بیرای تیالش بعیدی    دتیا می ربو اوراخواب ،پردازیخیال درحال،«؟آیند

 .  بیاورد

ون ،چاردردشرای  خیوبی بیرای شیکا   ،این زمان،کردشلیک  آمادۀفنگش را ،تیش پگاهومدرگر  

ک یی .دیدهاراآنشیود میی بهتر  ،حرکتزمان  در و دینآمیحیوانات برای خوردن آب به حرکت در 

 سیمتی در حرکیت بیه    ی شیان هاهروبی از میش هادست ش با اهقوچ با شا  های در هم پیچید

ماشیه را  ،فتقرارگرش درییک راسیتا   ا تف قوچ بیا لولیه تفنیگ   ،ککه حسین کمین کرده بودبودند

صیدای  ،ش پنهیان کرد ا یدگانازدی همه چیز را اهرای لحظ،بومیشچکاند دودوآتش در این گر 
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زحمیت چنید گیامی    کرد، قوچ بفضا را پُر ها سنگوی تخته ،رمانند رگبار تیربار هاش می ۀسم گل

رای یک لحظیه  ،ببریدن سرش شد آمادۀدوقوچ رسان رابهسین خود ح.غلطیده پهلو وبرابرداشت 

درآن  کیه آسیمان آبیی    یی ماتهاچشم،یشی قوچ گره خوردوممات  یهاچشمش در ایهاچشم

سیینه بیه   ،درنسلیی افتادکه نسلهاهش داد به یاد افسان یندتکانابازتاب شده بود،موجی ناخوش

عاقبت افیرادی  ،ین صاحبدواارندبی هم صاح رهاشکا کردمینهارسیده بودکه حکایت آ هسینه ب

ه بی .تاخوراک کفتارها بشیوند کندمییا ازکوه پرتشان  دوکنمییا دیوانه  کنندمیزیاد شکار  راکه

وشییکمبه را دور ریخییت تییا سییبک تربییه خانییه  هییاهحمییل کییرد رود آمییادۀ رراخودآمییدو شییکا

را  هییایشیاؤر.شییکار تسییکین دادبییاب دل و جگییر کراباش اآتشییی روشیین کردوگرسیینگی،برود

کیه     بیا ایین   کیرد میی ش میرور  ادر ذهین  هیارا یی شکار و شکارچهاهفساندواه بوکردفراموش 

-تردیدهای توانستمیته و توی ذهنش ن دولیشیم.. . مع همیشه منکر وجود اجنه ودیو و درج

لی او ،وندکردمیش را خالی اوی دل،تی شکار و شکارچیهاهخصو  افساناش را منکر شود ب

سیت باشید   هاراحیرف  ین ا هاگ »گفتدمیخو ،باورکندکه بتواند ببیندراباعادت داشت آن چیزی 

 هاراهم؟ شاید این قصبینمی ن هاراچرا حتا یکی از آن کنممییابان سروباین همه توی کوه من که 

ی پیرداز دچیار خییال    هیارا شیب آن  یاید سیایه روشین هیا   ،شی نداهخود ساختآدم های ترسو از

-چشمهستی را در ۀم،هشازندگی ۀدرآخرین لحظ خواستمیه دکیاد نگاه مات قوچ افتا «کرده؟

ر این ،دره آ»هدکیاندیش دمیا خوب.ه بوداردادهم تحت تاثیر قر اورا هیک لحظ دوش جمع کنایها

ه بی  و رهیاکرد  ران دیشیید ن،ا«سیازند  دمیی اجنیه را از خیو  هیا هقصی  وهاترسی  کهاست لحظات 

 آمادۀدوش را پُرکنی افنیگ  ،تگرییدهرکارازاو عادت داشت پ  از هرشلیک و پییش   ،رداخترپکا

 . بماندشلیک 

سیت  رده ددکی نکردمینظاره  اورافتن ،رهای سنگین حسین ر زیرگامازدب هاهوکوه پایهاکوهیال 

ی دهیا اب.کیرد میی نگینی ،سیک قوچ پیر ،شارکول راستوببلند قرارداشت یک تفنگ لوله ،شاچپ

برهیا  ند، از میانکردمیش را خنک ان خی  ازعرقدوتنآوردمیو ه وم ا هر از گاهی به،پاییزی

دوست داشت از این باال  میشه،هه مشرف به جلگه و روستا بوددکیال بلندکوهی رسان رابهخود 
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ز ایین جیا   ا.بستخت برنمی،ررگز،هگویی بهار از این دیار،زار  همیشه سبزرانگاه کندومروستا 

یی کیه  هیا زن دوویدنی دمیی   هیا هزغالی وب هیا گ ی فضولی که به دنبال توله سهاهچبو هاهخانۀهم

ی اهدر زیر این بار سینگین زاویی   و دنکردمیی دوری حمل هاههای سنگین آب را از فاصلمشک

پیا  ه گلیه دکی ی ده رسییده بو هیا یاعتی بعد به نزدیکس.کردمیدرجه را می ساختند مشاهده  نود

قطع همیه را از رسییدن   مدوچنید پیارس بلنی    باو دکرپشت دیوارها ح بوی او و شکارش را از 

سیتقبال حسیین آقیا    ا هبی  دادمیی تکیان   بشیدت ش را از شادی اکه دم یدرحال،برکردحسین با خ

سیتخوان و  اههای چسبیده بشن خوردن گوشتج.امروز روز جشن بود ،رای او و حسین،برفت

بیه   کهدرحالی ز فشارهای زایمان ا هه خستبیدز.سرشرپدیدا،رای حسینوبی شکار هاناستخوا

ب عمیقیی رفتیه   ابیود بیه خیو   ه اردادقیر هیان کیودک   رددرا ش اهپهلوخود راجمیع کیرده و سیین   

ی اهسیین بیاچهر  ح.زدیمی میادر  ۀ ی بسته هر ازگیاهی چنید میک بیه سیین     هاچشمودک با ک.بود

فرزند در ،باشید میش زنده اه برایدرکویاهای شب پیش ؤو ر نگریست می به کودک یره دخشا

 ران اشیت  و آ ردش باتفنیگ سیرپُرش را از روی جایگیاه   اشنی انف یاری  چ.. . ه و ،درکومزرعه

 ۀتاز ۀر،کش چیده بود نشستای که نسا برایاهپای سفر دوکرازمی  چوبی روی دیوار آویزان 

هیم  سیا  ن ،و نان نازک تییری آب زده " دندان قاطری"یا بزعم روستاییان گاو و شکردانه درشت

ی اههیر بیار تکی    دونی کرددمیرخُرراگوشیت شیکا   سروصدادر اتاق دیگر با دو دختر همسایه با 

روس های خانه و گله پیا  وخبین مرغ  ردکهکمیر اتاق به بیرون پرت ازدی گوشت را هاهازبرید

 .شدمین آ هله پا برند،گی درگیر بودکه در اکثر مواقعاهبرسرقاپیدن آن مسابق

سین  ،حقصید زنیده مانیدن داشت    ی نسیاء هیا هبیرخالف بچی   راکیه نید زبییده   آقا نیام فرز حسین

مییی  اوراو ردهیی.زر  شیید،بمهربییان دولیا دواخییالق متضییادربییاومامیین دردسیین دح.گذاشییت

ییک انیدازه    رابیه و ردهی  و دزمیی صدا ( مادر به گویش لُری) " دا"و را ردهسن هم ح.پرستیدند

وسیتای آنهیا بیر خیالف دیگیر      ر. دسال های خُرد سالی به میرور سیپری شیدن    .دوست داشت

-لیک ومسین  ح.نید بوددییده  تیدارک   ران آ هیا روسیتایی خیود  ی داشت که اهروستاها مکتب خان

میی  درس خانیه  شان با هیم در ایین مکتیب    ایل سر بزر  خانِ،پش و یوسف خاناهعمسر،پجان
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دیگییر بییاقی  شیییب شییان یییارو دوسییت یییکرازونوسییتانی کییه تاپایییان زنییدگی پُییر ف،دندندخوا

 آمییوزشه عییالوه بییر دکییندیدمییی آمییوزش هی دیگییر هییم در اییین مکتییب خانییهییاهچییب.اندنییدم

پی  از   هیا هدیید میوزش آ.نید گرفتیادمیناز را در این مکتب فلک کتابفردوسی و  ۀاهنام،شقرآن

ولی ،گرفیت میی شان قیرار  وند نامیشرپه ددکشدنخوانده می "مال"به لقب خانهمکتب ۀپایان دور

نها ییک  ،تزییرا در روسیتا مسی دی وجیود نداشیت     .بیگانه بودنید  ،س دومه این مال ها با روض

 بطیور ه کی را روز عاشیو  دهرای بی آن هیم تنهیا    ،و بدون سقف وجود داشت چهاردیواری کوتاه

هیم خبیری    ازاو هیا سیال  رخی بدوآمی میآخوندی از بهبهان به روستا ،معمول برای این ده روز

میزار    ۀدرکنیار  هیا هوبیر  هیا  هراندن بزغال،چیاهانرس مکتب خردار این کودکان عالوه بک.نبود

( گیاو چیران  )بیه ییاری گیاپون   یک روز از بامداد تا شب را  بایدمییا به نوبت  و دبوشده کشت 

و دیگیر   وهیا یا برای غذای شب گا و درون،ببردمیچرا  رابه ی دههاانبوه گاو و االغۀگل تاکهروس

 .دنپرداختمی علوفه و حمل به بریدن چارپایان 
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 روستا به گرها غارت حمله

ی  مردهاۀسیاله همی   هگر زهره به پاییان رسییده بیود، طبیق برنامیه همی      ی ویرانهانفصل طغیا

-هکیلومتری تا نقط 20بیش از ی اهخود فاصل یچارپاهابا و دنداشتمیرا براهلبی بایدمیروستا 

ای پیشین که کسیی آن زمیان   به وسیله نسل هاز رودخانه زهره روستا  ی که جوی بزر  آبا

ی هیا  یرسوبات ناشی از سرکشی  زیرا.دنکردمیالی روبی  ،ندجدا کرده بودرا به خاطر نداشت 

از و دکیر میگل والی   زا هآب را انباشت بزر  مه جوی،هاین رودخانه وحشی ولی زندگی بخش

 ،روزیو شبانهاری شاق باکروستا  یمردها ۀهمبا یاری چندین روز کشاورزان  بایدیماین رو 

ی هیا زمیین آب با ظرفیتی که میورد نییاز    تا دن ام برساننا رابهشوار و طوالنی دبی این الی رو

نها یک مرد مسیلح بیرای   ت.ندگفتمی" جُوبُری"ین کارا هدهقانان ب  .جاری گردد رآندبود روستا 

افیراد بیاقی    قییه ب.در روستا باقی مانده بود عشایر فقیر و گرسنه لُر  ستبرد احتمالیازدحفاظت 

 ،رروزهی .بیرد میکوه  رابهبرای چ هاراگله گاو رکهیک نفدوبودن هاوکودک هان،زمانده در روستا

-میی گاپون بیه کیوه    اهروستاییروستا به نوبت با چوپان گاوها یا به له ه  ها جوانیکی از نو

ن روز نوبیت  آ.اشتردونفد رگاوها نیاز به کا ۀسنگینی گل بدلیلتاکمکی باشد به گاپون که  ،رفت

بیرای   را نهای شیا زبدوی گوسیفن هاهگل هاقیه نوجوان،به همراه وکمک این فرد باشددکحسن بو

ایین کیه   اپون بیرای  گی .بیرده بودنید   بیدوگزی هاهی روستا و یا به حاشیه بیشهاهکوه پای رابهچ



 در بستر زهره وحشی

 129 روستا به گرها غارت حمله

 

ی عمییق و  کانیال )علف های مییان کیوه ببیرد میی بایید از تنگیه و دره ی        رابهسنگین بتواند گله 

تر از ومچنیدکیل  عبیور کنید، بیدین جهیت میی بایید      " آباد"و " قلعه کعبی"روستای  میان  (وسیع

 هتهای گلنارحسن د دوکرمیند، او پیشاپیش گله حرکت رکتنگه کوه عبو از دتاش میروستا دور 

د ه یک فریادکورود به تنگه بودن درحال.کردمیه پیش هدایت بدوجمع می نمو هاراچارپاخرین آ

 :ارداداخط اهنآ هب" بهمیی "ی رهابا له ه لُ

 . (تکان نخور)  "ک نَخَر،شَکاکا سگ" -

 رابیه خیود   به سیرعت ،نداهه لُرها برای غارت آنها آمددکوفهمی شناخت میین له ه را ا هکگاپون

 را نحسی  دوعقیب رانی   رابیه با فریاد گلیه  و دمیان گاوها انداخت تا مورد اصابت گلوله قرار نگیر

میان دشت فیراری   رابههاآن دتاچوب به جان آنها افتا بادومآ هسن به میان گل،حردرکجه خطمتو

از کمیین   رهیا لُ. سوی دشت میی رانید   رابهزده وحشت ۀل،گکردن و ضربات چوبهیدهد با هی

ضربه چوبی که به کتیف هیای او زدنید     بادوگاپون رساندن رابهخود  باسرعتدوارج شدندخخو

یش از نیمیی از گلیه بیه دشیت     ،بی اینوجود  ،بارای مهار گله تالش نمودندبدوسرنگون کردن اورا

 ولی دننرکدستگی را نحس دتاول تنگه رساندنا رابهخود  رهاپراکنده شد، لُ هاهدر میان دردورسی

 .دویدن به سوی روستا بود درحالبا تمام نیرو  هاگررای رساندن خبر حمله غارتوبا

  !تیر بزنش ،بابر ای کُنهوخر  الَوم( رود می)ای ر ی ( پسر)کُر – 

-رییش و هنگیام دسیت بیزر      درهمین،نشیانه رفیت   دوه زمیین ز وبی یکی از تیراندازهای لُر زان

 :وگفتا هتاکید ب بادوشان مانع تیرانداز شسفید

 .(مفصل زانو)نِه چ فتِ پاش بزنومیر،تشنباید بِکُشی - 
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 میی معمیول کسیی را ن  طیور  ب دولینی زدمیی لُرها از نا چاری فقر و گرسینگی دسیت بیه غیارت      

 هیا گر غیارت یید  ازد کیرد عبورمیگر از آن ا هدکی بواهرسیدن به بلندای تپ درحالسن ح.تندکش

ال رابیا یب ،شی گذاشیت تیا کودک   دوش جیای دا اهنداق تفنگ را در شانک تیرانداز ق،تشدمیخارج 

باالی تپه  رابهود دخکار گرفته بو رابهش ای که همه تواندرحالسن ،حش کم شوداسرعت دتارو

ه تا دکخوشحال بو دولیپیتمی بشدتش اقلب ،ش سرازیر شده بودا رؤیعرق از سر و  ،رساند

موقع صدای انف ار گلوله تفنیگ   درهمینفاصله ندارد،  نها چندگام بیشترهاترید لُازدپنهان شدن 

کیه باعیث    ی غیر قابل اجتنیاب اشتباه.برخاست و سکوت کوه ودشت را در هم شکست" برنو" 

دوییدن بیا صیدای     درحیال سین  ح.نهاآگیاه شیوند  آ هاز حملی بیا شینیدن آن   شد مردمان روستا 

 دولیی سیت برخیز خوا یمی .همان سرعت بیه زمیین خیورد    بادوای چپش از حرکت ایستارپانف ا

 .سته شده بود از هوش بردوختالش کرده  بشدت راکهاوشنده زانو دکدر

 ان؟،هشتیه کردی نَکُ،چکُر – 

 .م مِنِه چفت پاشیدُ،زنه - 

 . ردین ریزی نَموا از خ،ترین بیارینشب- 

-میی رد نالیه  ازدو   ه بیه هیوش آمیده   دکحسین رسیاندن   رابهدویدن خود  ،باگردوچوبدار غارت

ین وبک زانکشرکز پشت زانو و از کناا راکهجای گلوله  دوندرآورداز تنش  را نیراهن حس،پکرد

کول  اوراپ  ،سجلوی خون ریزی را بگیرند دتاستنمفاصل از پایش خارج شده بود با لباسش ب

 .زمین گذاشتندبرشان زر وبجل و دوردنآ هه نزد بقیبدوکردن

 .ریزی می میرهاز خون ه ده ببر واالوبکن اینو کول !ی گاپون،هستا هاین یه بچ – 

 .یم برای غارتاهن که ما آمدش میار رداگه به ده بِرَن همه خب –
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 باید این کُر بمیره، فهمیدی؟  ،نهکن میرقی نف.نداهدای برنو همه خبردار شدهمین حاال هم با ص -

شما  »گفتیومدار هست و ابگوید در روستا چند تفنگ دتانزدمیدوباره با چوب کتک  را نگاپو

ه ردردچنید نفی   دونی اهحاال چند نفیر بیه بیشیه رفتی     ولی دناسید همه تفنگ دارنش میما را ایل که 

تنها ییک  دانست میی که درحال «ماهز روستا بیرون زدا ازهمهن پگاه پیش ،منمدامیهستند من ن

واسیتند زودتیر   وخازادوروی کیول گیاپون قراردادن   را نلُرها حس. وجود دارد روستا ردرتفنگدا

 . ده برساند رابهخودش 

کسی از روستا بیرای شیکار بیه کیوه نرفتیه      دانستندمیهمه  دوشت و کوه پیچیردصدای برنو د

پی  از خلیع سیالح    )ندین سال پیش،چشان بودهستیبه ین به معنای اعالم خطر حمله دزدان وا

 یغارتگرهیا  دودر روستا تفنگی نبو،فتندقرارگرمورد حمله خبر بیکه  وقتی( رتشاتوس  شدن 

چنیان   دولییا مورد آزار قرار ندادن دواگرچه کسی را نکشتن،ردندرکاسی هارامردو هازنگرسنه 

های مسی خوردوخوراک را هم با خود بیرده  های و ظرفه حتا دیگدکنکرد تغارهستی آنهارا 

مانیده  بیی نتی یه     هیای غیذا   برای به جا گذاشتن تعدادی از ظرف هازنزاری و التماس  دوبودن

و ابیزار    عیدادی دام ت.تی اطراف کمیک گرفی  هاهزندگی از طایف ۀپ  از غارت برای ادام ایل.بود

 اییل یکی از ضروریات زنیدگی  ،ریدوداشتن تفنگ،خز آن به بعدا.ندده بوتعاریت گرف رابهزندگی 

 . شد

بیه   بیه سیرعت  پاییه روسیتا میی چریدنید     هدرکو راکهیی هاهگل هاچوپانبا شنیدن صدای تفنگ 

بیشیه بودنید    ۀآنهایی که در حاشیی دوردندکوارد قلعه که محل اسکان خان بو دوروستا رساندن

که " بالخانی" مضان آقا ر.دنپنهان بمان هاگرید غارتازد دتانکرد تیهدا هاهدرون بیش رابههاهگل

ش را او قطیار فشینگ   ش رفیت و تفنیگ ده تییر   ابه داخل اتاق به سرعت،بود روستا ردافنگهاتتن

ی  چییز مشیکوکی بیه نظیر     ،هزرسی کندرابااطراف  دتاپشت بام قلعه رسان رابهود وخبرداشت 

 دوش رساناتاقا رابهود ،خدرگیری شود آمادۀاو  دتاکافی بو صدای گلوله به تنهای دولیآممین
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رج قلعه که مشیرف بیه کیوه و    درببه باالی پشت بام رفت و دوباره دوکامل کر هارافشنگقطار 

 خطییابصییدای بلنیید همسییرش را  بادوسییتقر شیی،مین قلعییه کعبییی و روسییتای آبییاد بود،بتنگییه

 :گفتدوارداقر

 . برای من" سی مُو"یار وبره، قطار فشنگِ شو کامل کن قیتاس که تفنگ ده تیرداۀانوخبر - 

ول داشیت  رکی ب را نور آمدن گاپون که حسی ازدمضان ر.زن با شتاب به سوی خانه قیتاس رفت

-ارزشبیا قالی و هر امیوال   هانز.قلعه فرا خواند رابهی روستا هاهچوب هازنصدای بلند  بادودی

-میی بیه درون قلعیه    ی شیان هاهبچ بادوانداختنمی  ی شانهاههای آب خانهدرون چا رابه نشا

 .جای سوزن انداختن نداشت هاهه با رسیدن گلدکآمدن

مسییر تنگیه را   دوست را سایبان چشم کر،دشان رساندهپشت بام خان رابهنساء با نگرانی خود 

 بییه صییورتول داشییت بییا دسییت سیییلی رکییسیییاهی گییاپون وکییودکی کییه ب بادیییدن.پاییییدمییی

خانه در چاه فارغ شیده بیود    ایلریختن وس زا هزبیده که تاز با و دآم ایینپکنان شیوندودزخو

دویدن خسته  درحالهم  از حمل کودک آن بشدتوپان گاوها که ،چبه سوی مسیر جاده دویدند

ودک را از روی دکشییون بودنی  دوفریا دودا درحالکه  هازنه روی دوزانو نشست تا ،بشده بود

 هیا زناس  رپخوبی حرف بزند دب  توانستمین دوزمیف  نف  ی که ندرحال و ش بردارنداکول

 «.پ ه چِه تُونِه؟ پاش تیرخَردِه » گفت« چه ووه بیده؟ !دا!دا »ندگفتمیریه باگکه 

نید آب  خوا میی " دا" اورا هز میادرش کی  ا هبا نال اشلوی خشکباگروی حسن پریده بود  رنگ و 

 نحسی  دو،دو زنی که هم چون دوخواهر بودنادروممه در قلعه مستقر شدند جز این ده.خواست

-و جمییع  گرفتییار جسییت وی کودکییان هییا زن ۀاییین گیییرودار همیی در.ددانسییتندمیودخفرزنیی را

ه بیه ییاری   دککسی فرصت سر خاراندن هم نداشت تا چیه رسی  دوردن زندگی خود بودنرکجوو

ر تییر  ان زمیانی خبی  لطسی .از تیرخوردن حسن اطالعی نداشت یس،کخصو این دو زن بیایند ب

اولین گلوله برای دفیا  از  دوه درب بزر  قلعه بسته شده بودکشنی برادرش رار خوردن تنها پس
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ودیگرهر تالشی برای بیرون رفتن از قلعیه غییرممکن    شده بود روستا از باالی برج قلعه شلیک 

دوییدن و   دولیبسیته شیده بیو    هیا مهاجمزخم توس   ۀریزی محل گلوله با بستن اولیونخ.بود

ز رابیا خم ،زروسیتا برسیاند   بیه اورابیا شیتاب    خواستمیحسن روی کول چوپان که  یهانتکا

دسییت زدن بییه محییل بابیییده ز.نۀ آشییدت اولیییلی نییه ب،وشییده بییود آغییازون ریییزی وخییکییرده 

خانه  رابه نسح.قلعه برساند رابهاز چوپان خسته خواست خودش  ،ریزی شدتوجه خون،مزخم

 را نآدونی اردادهیا قر خاکستر سیرد شیده را در محیل زخیم    مقداری دوزکردنراباش اخم،زبردند

 خیروج امکیان   ،این موقع شلیک گلوله شرو  شید  در.جازه تکان خوردن به حسن ندادنددوابستن

 .از خانه وجود نداشت

در لحظیه حملیه بیه     دز چوپان به دست آورده بودنا هنچآدوز روستا داشتنا هطالعاتی کباآلُرها 

پییش   دتای،باکسی در روستا نیست" ریهوبجُ"زمان زمان   »ندگفتمیرخی ،بنددداشتروستا تردی

برخیی دیگیر   ،و«ه ده حمله کنیم و هر چه هسیت گیرد آوری کنییم   ،بنندرکخبرا ناز این که دیگرا

سیی کشیته   دکبای،نیمد میی کشیته  میا   هر قلعیه باشی  ردست بگه وحتا دو تفنگ دارا ناگه چوپا »

ا ببینییم از  ،تلی در ابتدا زیاد به قلعه نزدیک نشیوید ،وکردی نیست باید حمله اهراه دیگ  »، «بشه

 «.کنندمیدازی رآنچند جا تی

نباشید روسیتا    بار مر ی که شلیک گلوله اهان از فاصلشهمراه هایمسلح و چوبدار یسوارها

ز تنگه فرارکیرده  ا هی کاهی پراکندهاداموری آوبدارها شرو  کردند به جمع،چرا در میان گرفتند

هیا  رآندازی کارآنی لی بیا شیرو  تی  ،وسیت داده بودنید  ازدد، یا فرصت وارد شدن به قلعه را بودن

فت که قرارگریکی از چوبدارها مورد اصابت گلوله  ،نندرکمها هارادامند توانستمین دودشوار ش

لولیه بیه کتیف او آسییب زده     ،گاطراف جوان تیر خورده راگرفتند،پریشان وعصبی کرد هارادزد

-ونوخی جل دتاش را بسیتن اکتفدوشنده نبود گلوله را خارج کردندکفاصله زیاد بوچون  دولیبو

زخمیی را روی  شیخص   ناه دیوار یک خانه مستقر شده بودنید رپچوبدارها که د.ریزی را بگیرند
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 احتییاط بالی م بور شیدند  ،وردندرکدو تیررساز  اورادونداختنا هیکی از االغ های مصادره کرد

 .ست بدهندازد هاراامازدین باعث شد بخشی ا هدککننآوری جمع هاراام د           به  یبیشتر

 رابیه هاغارتگرو  رفتمیبرج قلعه از پشت این کنگره به پشت کنگره بعدی  باسرعترمضان آقا 

-ولیی تکیان   گرفتمینشانه  را نشایهاهاهای حساس و سین،جشتندکه قصوب،ابست میه گلول

در مییان   لیدوشدمیفراا همانع از اصابت گلوله ب سوارهاع سری یهایهای اسب ها وجا به جای

لی ،وچنیدان دقییق باشید    توانستمیهم ن هاهای مهاجم لیکش.رده بودکای ادحشت ،وها مهاجم

روی اسیب معیروف    ازتیرانیدازی  دردقیت   بیه ها که ،آناز شکل خارج کرده بود هاراهدیوارکنگر

از  شیان ند چیون حرکیت اسیب و رمییدن    باشی  اشیته ند نشیانه گییری دقیقیی د   توانستمی،نبودند

وادار به حرکات غییر   هارااسب  و دکرمیبیقرار  هارابیداد لُرها آندوو دا هاهصداهای انف ارگلول

بیا   جهیت  دینبی .نیسیت  تره مدافع قلعه یک نفر بیشدکمتوجه شدن ها مهاجملی ،وکرد میمنتظره 

آنهیا فرصیت کننید درب قلعیه      دتاام شیو تمش ایهاهند گلولخواستیوما هوبس ازهمهدازی رآنتی

 شیلیک ی اهگلولی  دولیماشه را چکان ردکهی ندااهمضان زمانی متوجه شد دیگر گلولر.ز کنندرابا

 :ا فریاد همسرش را صدا زدب.نشد

 .  ی تر،ز(زود) ی،زبیار راها گفشنقطار !دی لهراسب !دی لهراسب - 

سیت داشیت بیه    ردد راکیه قطیار فشینگی   تیا   ال میی رفیت  رابیا هاهپلی  باسرعتی برهنه باپاهازن 

 ،لُیر  یوارها،سی ویدد دمییی راباا بیرج  تی  هاهپل ۀفاصل ،ه باالی پشت بام رسید،بهمسرش برساند

ه بیود بیر   شید  میی یکی از آنها که برادر چوبدارش زخ،ست داشت دیدندردقطار فشنگ د راکهاو

یش ازرسییدن زن بیه   ،پادهدف قرارد اورا کنندمیخالف رسم و آیین لُرها که به زن تیراندازی ن

به روی پشیت بیام   دودر میان دوکتف زن نشست به پشت خم شی دوگلوله مهاجم شلیک ش،برج 

ممکین  این کیه     هب توجه دونبدوآم پایینبا خشم به  زنانمضان فریاد ،رکنار ورودی برج افتاد

 دیگیر  دولیدرآغیوش گرفیت وبیه مییان بیرج رسیان       را ناست مورد اصابت گلوله قراربگییرد ز 

 .ددیمیبی فروغ زن جایی را ن یهاچشم
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بیه   وارهاسی .رددکرگیری بیین خیو  رددچیا  بشیدت  هارا مهاجمگروه ،ته شدن زنوکشاین شلیک 

کا کا  کدام »گفتیادمیبا فر ها مهاجمزر  ب.ن رمضان به مشاجره پرداختنداردادجای هدف قر

خشییم بییه با و دی گلییی جمییع کییراهشییت دیییوار خانییرپد هاراسییوار «؟ تیییر زده رابییا¬نسییگ ز

 سیفید ریشو زر  ،بزدیک شد ،نکردمیود را معرفی ،خداختنرآنوانی که با سر به زیازجدرآنتی

تیف کیردن    با و دتوی صورت او ز یسیلی محکم دوو رسانا رابهسب خود باآ هاگر غارتۀدست

 :وگفتا هتحقیر ب بادونفرت خود را نشان دا،و ا هب

ردی کیه دسیت   ،می ردی؟ آبیروی طایفیه را بردی  دکرا سفی( مادرت" )د یت "تو هم م ردی؟ روی - 

دازی تیا آن  رآنی ه صیدای تی دکز کنیرابار این قلعه د ررین زود تب.ز سگ کمترها هندکروی زن بلن

 .رسدمیسوی زهره رفته و کمکی به دادشان 

بیا فریادهیای رمضیان     هیا زن «. . .طیال  !نمییر  !طال !طال»زدیادمیوجودش فر ۀرمضان با هم 

دوان بیه پشیت   ممکن است آنها هم مورد اصابت گلوله قیرار بگیرنید دوان   به این که وجهت بدون

گریان قطار فشنگ را برداشت وبه ،رمضان.خود پایین بردند رابا نز،کنانشیون دورفتن هبام قلع

روسیتا تیرانیدازی    قلعیه ز طیرف  ا هکوتاه کی  ۀاین فاصل در.ی برج برای دفا  رفتهاهمیان کنگر

 دورروی زین اسب ایسیتا بدودیوار قلعه رسان رابهسب خود ابامهاجم  هایوانازج یکی شدمین

 هی کی درحیال مضیان  ،رردرکخب را نفریاد رمضیا  بادودی اورا هازنروی دیوار قلعه پرید،یکی از 

در مییان گلیه    اورا کیرد میی خشک  هارا آنش استین لباسباآدوش جاری بوایهاچشمشک از ا

-میی ه سوی درب قلعه بدوکرمیحرکت  گوسفندها درکناراردست وپا لی او چه،ودید گوسفندها

رد جوان یک لحظیه  م.بگیرد هدف اورا توانستمیرمضان ن،ر این وضعیت،دز کندرابا نتا آ رفت

رمضان که منتظر ایین لحظیه بیود    ،درب قلعه بازشدکشید  ررارب به پا خاست وکلون درددرکنا

را پُرکرده بیود باعیث شید تییر او کیه       ش هایچشمشکی که اهقطر دولیماشه را فشر انگشتبا

مییان   رابیه خود  باسرعتوان ،جاز کنار گوش جوان مهاجم به خطا برود رفتمیهرگز به خطا ن

وشییون   دزدهیا ای وهیوی  ،ههایازدرآنز تیا هوحشت زد گوسفندها ۀگل ولی انداخت گوسفندها
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را  هبیه قلعی   هیا  مهاجمسایرن رسیدن ی رمضان امکاهاییراندازت.ندشدمیاز قلعه خارج ن، هازن

 بیه  رایز به سیوی قیوچ گلیه رفیت و قیوچ      خسینهو اردست و پا هردجوان چم.ه بودز میان بردا

وچ مقاومیت  قی .درفتواهی وخاگر قوچ از قلعه خارج شود گله به دنبال ادانست ی،مسوی درکشاند

-دمیندن قیوچِ نیرومنی  را نرای بیرو،بتا پای درب قلعه کشاند اورانیروی مرد جوان  دولیکرمی

 هیرانیداز قلعی  هاتتن کیرد میاوتصور .بیرون بکشد رابهبتواند قوچ  دتایستابا رپمرد جوان س باید

نها سرمایه ،تکردمی اشتباهست ولی اهمتوجه منظور او نشد که استدازی رآنقدر مشغول تی نآ

 را نکیات میرد جیوا   حر ۀتیراندازی هم درحالرمضان  دوبودن دام هازندگی مردم روستا همین 

برغم گلوله باران محل اختفای ش به وسیله مهاجمان، با دقت حرکات این جوان  و دکرمیدنبال 

هیاجم  م.بود ایین بیار خطیا نکنید     آماده،ش برخیزد اایازجاو عاقبت باید دانست پایید، می یمرا 

همیه قیوا قیوچِ    زجا برخاسیت تیا بیا    ا هه یک باروبرب قلعه دوشا  قوچ را گرفته رددرکناجوان 

 هلولی گ.کیرد  شیلیک برخاسیتن او رمضیان نشیانه رفیت و     ،باخود به بیرون قلعه ببرد رابامقاوم 

-ش شیا  ایهیا  دست دورد به زانو درآم،مشدارج وخاز زیر ناف ادوزپشت کمر مرد جوان وارا

ور شییاهد تیییر خییوردن ازدش امراهییان ،هصییورت روی زمییین افتاد بییادورهاکرهییای قییوچ را 

ی امکان زنده ماندنتیر خوردن افتادن و جم نخوردن او دانستند از آن فاصله نزدیک از .ودندوبا

 :با خشم گفتدوجمع کر هارا مهاجمبا فریاد همه  ها مهاجم زر ِب.وجود ندارد برای آن جوان

ر چیه جمیع کردیید    هی .تان کشیته شید  وانِ،جزدیدتیر رابا ناین هم مزد بی غیرتی شماکه یک ز -

 .شته بیشتری بدیمدکاین ا برویم نبایبردارید باید از 

ر مانده و غمگین ،دسته،خکنند به سوی تنگه برگشتندآورینچه توانسته بودند جمعباآ غارتگرها

بیرده بودنید بایید پی       راکیه آنچیه  ۀشیان هم برای پی  گیرفتن جسید جیوان     دانستند میچون 

از وحشت  را ندرب آ دوشاندنجانی داشت به داخل قلعه کنیمه که را رها جسد جوان لُنز.بدهند

ون وخی جل دتابییرون آوردنی   را نمرد جیوا  پیراهن خون آلودها  نز.بستند ها مهاجمدیگر  ۀحمل

 هاروستاییمدردی با مرد جوان برای ه.ندادها  آن رابهمر  چنین فرصتی  دولیریزی را بگیرن
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-میی زنیدگی   چادرنشیینی  بیه صیورت  نهیا هیم   آ راکیه روزگاری   ننددداشتطبیعی بود چون بیا

هرگز به روی کودک ییا زنیی    دولینکردمیگرسنگی به روستا ها حمله وز نا چاری فقردوانکرد

 .ی شلیک نکرده بودنداهگلول

از  یلیه دیگیر  گرابا اشدرون بیشیه بیرده بیود گلیه     رابه هایشگوسفند ۀکه گل هاچوپانیکی از  

نید  کرد میی ی روبیی  روسیتا ال  یمردهیا بیه سیوی جیایی کیه      باسرعتود خدوروستا قاطی کر

ا نزدییک شیدن بیه محیل     بی .غارت روسیتا بیود  ۀدوید،زیرا شلیک های مرتب گلوله نشیان دهنید  

با  شاورزهاک.!«غارت ! هی ی ی !غارت !هی ی ی  »:زدیادمیدویدن فر درحال شاورزهارککا

دون درنیگ اسیب هیا،    بدوشییدن رکدسیت از کا  دوشان سست شی وپایغارت دست ۀشنیدن واژ

زنیدگی   توانسیت میی ه دکی خبر شیومی بو ،غارت،نید کرد تحرکی  آمادۀ را نشاهایغ قاطرها و اال

 . نیستی بکشاند رابههاآن

شدن به باز گشیت   آماده درحالی اودهاه با فریادکجمع رسان رابهخود  زنانچوپان نف  نف  

ش را اوزن دوش تکیه داده بیو هایروی زانو رابهش او دست،داز شدت خستگی ،به روستا بودند

ه دکی آنها نزدیک بیشه بوۀگل»گفتمیریده بریده بدوزمیند نف  دوتانداخته و تن هایشزانو روی

زیاد شد آمیدم بیه    هایبیشه رساندم ولی چون تعداد تیرانداز رابههاگوسفندۀبا صدای گلوله،گل

طوط صورتی در هم فیرو رفتیه   وخیی نگران هاهچهر با وبدون گفتگ شاورزها،ک«شما خبر بدهم

اکسترغم برسرروستا خ.نگرانی به سوی روستا روان شدند بادوز کنار چوپان گذشتنبا شتاب ا

درون  رابیه  نشیا  زندگیمه ،هآمدمیخته شده بود از هرگوشه صدای ناله و شیون عزا داری یر

ش بی چه هایوبک شیرزن ده برای دفا  از هستی روستا کشته شده ی.ی آب ریخته بودندهاهچا

رمضان افسرده زانوی غم .ناله و شیون واداشته بود رابههازنشوم  ۀعواقین ا.مادر شده بودند

-دمیایشی .ریخیت درتنهایی دردآورش اشک میداشت  دوغل گرفته و از برج پایین نیامده بودرب

 . نداشت ررامادبی هایبچهیا توان دیدن  دوهایش را کسی نبیناشک خواست
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طنیاب بیه    بادونفر یک دسته را تشکیل دادنی این شرای  هر چند  بادیدنبه روستا رسیده  مردها

و تین از  د.نید آوردمیبیرون  هاهرا از چا ایلوبعد بقیه وس راها گند، اول تفنرفتمی هاهدرون چا

که به تنهایی توانسته بود از هسیتی   رمضان آقاانی از زحمات ردروستا برای قد یسفیدهاریش

 هیا  مهیاجم از وقتی کیه  ندتاگفصو  که زن هخ،برفتند اواسداری کند به نزد ،پده ۀو زندگی هم

هایش مضان اشک،را شنیدن صدای پا روی پشت بامب.ستاهرمضان از برج پایین نیامد،نداهرفت

در فرهنیگ میرد سیاالرانه،      ه ظیاهرا ،کی قوی از خود نشان دهداهالش کرد روحیدوترا پاک کر

درساالرانه رپمشتی باو رابای،زهداحساسات خود را بروز د نباید شک ریختن و گریهباآیک مرد 

ریش سفیدان روستا به نماینیدگی از  . «ناتوانایی اوستگریه مرد نشانه ضعف و »اشتندپند می

دل یویی و   باستایش کردند و ی شرای  دشوار چنینر،داوراۀ ش اعانکرد عمل طرف همه ی ایل

خیارج شیدن    درحال،مدآ همضان همراه بزرگان به پایین قلع،رایل یسفیدهاریشانی رداظهار قد

جییاجیمی پوشییانده  رابییارویییش  هییازنه دکه کنییار جسیید مییرد جییوان مهییا جییم رسییی،بییاز قلعه

 «یف شدکه کشته شید ،حجوان ش اعی بود» گفتدوی برایش خواناهنارش نشست فاتح،کبودند

ومیادر   رمراسم تدفین همسی  آمادهش رفت تا اهو سراسر اشک و گریر بی همس ۀه سمت خانوب

 .  شودبش اندانفرزش ا  

کیار   ۀادامی  ،کیی.فتقرارگر شاورزهارکارکستوردار مهم ددکچندرگیری با عشایر مهاجم  با این

فتن چند تفنیگ دار بیه   ،ریگرید. بدان وابسته بود ،نشا زندگیروبی که کشت و کار و ادامه الی

اسم تدفین مر درحال.مراسم تدفین طال ومداوای پای حسنهم چنین و   دنبال اموال ربوده شده

-هاه گلی که مرد،کاتاقکی "داگمه. "بو نگیرد دتاناردادقر"داگمه " دررا نسدمردجوا،جشیرزن ده

ابتیدا  .نید دادمیی قیرار   گونیه  بیدین قصد تدفین فوری آنهیارا نداشیتند در ایین اتاقیک      راکهیی ها

 میی سپ  مقیدار زییادی نمیک روی آن     دونکردمیایگاه مرده پهن درجحصیری از بر  خرما 

پوشاندندودرحصیردیگری میی  نمک می راباروی اودوندادمی ند مرده را روی نمک ها قراریختر

کفتارهیا بیه سیراغ میرده     ایین کیه     رای وبی پیچیدند،البته پ  از شستن وکفین پوشیاندن میرده    

گیرفتن بیاقی   شیدید   یدین صورت مرده تا یکسال هم بدون بوب.ندکردمیقفل  را نرب آ،دنروند
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 هیا روسیتایی یک امام زاده یا بزعم ،معمولبطورمنتقل کنندکه  ابدیشمحل دفن  هباورا دتامی مان

 .  بود( واژه ای باقی مانده از دوران مذهب میترایی در میان روستاییان) " پیر" یک 

از  را هیا  رد آن ،سوار بر اسب به دنبیال دزدان روان شیدند  ،به تفنگسلح ،مده یمردهادوتن از 

ی کیه شیاهد   هیا روسیتایی بیا پرسیش از   ،کنار میارون تعقییب کردنید    ا روستاهای هاتکوهمیان 

حل ،منید اه ا برای قشالق آمدرکبه کدام طایفه و دغارت گران ه کمتوجه شدند دها بودن رآنعبو

. وخیان آنهیا رفتنید    اییل ه سیراغ  ب و دمهرمز یافتنرا نی نزدیک شهرستاهاهدرکو هارانشست آن

از میییان چادرهییای پراکنییده  هییازنه و شیییون صییدای گرییی ایییلنرسیییده بییه محییل چادرهییای 

ر ،ده بودنید ریه وزاری برای جوانی که جسدش را هم نتوانسیت ،گرسیدمیبه گوش  هاچادرنشین

مضیمون اشیعار فیی    یین  ا.بیود  هدر غربت بیر روی زمیین افتیاد    و دمیان گورهای خود دفن کنن

 و دزدن بیه میو وصیورت خیو    نگچ با و دندنخوا میگداز  و لُر با سوز یهازنه دکی بواهالبداه

 هیا  میدت رنج جوان ازدواج نکرده تا  و دغم و در.نددادمیسر  را نغم انگیزشا آوازدریدن یقه، 

-میی فراموش این مر  را  سختیبدوبریومرا در ماتم و عزاداری فر ی نزدیک به همهاهخانواد

 .  دکردن

یین  ا هدکی نزدمیی مه حیدس  ،هدخان رسیاندن  رابه ایلۀ خبر وارد شدن دو سوار مسلح به محدود

 هبی  سیفید -رییش دو .بیود  هصورت گرفت رآنه درگیری ددکروستایی باشن یمردهاافراد باید از 

ه ک ا میی رویید؟ شیبی    بدواهل ک ا هستی  »رسیدند،پ  از خیر مقدم گفتن،پستقبال آنها آمدندا

 . «را مهمان ما باشید

 دووخدوآمی  پیایین افسیرده بیود از اسیب     بشدت هازنغم انگیز  آوازبنگرو که تحت تاثیر ناله و

ی غیم گرفتیه بییان    اهچهیر  رابیا  نشاشان و روستایهو طایف ایلنام  و دش را معرفی کراهمراه

 :دامه داددواکر
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 ۀشدوان کشته ،جیماهتا محل طایفه شما دنبال کرد را نماز روستایا هما رد اموال غارت شد - 

 .یماهامانت گذاشت" گمهدا"ستیم و کفن کردیم و در هم ش شما را

ان پی  از شینیدن   خ.ندکرد تچادر خان دعو رابههاکه پاسخی بدهند آندون آن،بسفیدریشدو  

 :وگفت به بنگرو روکرد و دچای و غلیان بیاورن ها مهماناد برای ردی بنگرو دستوهاهگفت

نیزد بزرگیان    برای میذاکره بیه  سانی را،کمان هست رفتازدیم برای گرفتن جوان خواستمیما  - 

 . . . دویاهطایفه شما بفرستیم که شما خودتان این زحمت را کشید

-میی  ررادیگی  هیم  بخیوبی  عشیایر  . نها پیوسیتند آ ههم ب ایلاز  سفیدریشند ،چگفتگو ادامه یافت

با وجود دونخورد میبر ن مشکلرای توافق به وبی هم مطلع بودند از این رهایزویژگدواشناختن

ۀ اد همرد  از رسیدن به توافق خان دستوپ.نددادمیشمنی را ادامه ن،دن خودسنت هایی در میا

 هجیوان تییر خیورده بی     نازۀ،جدرعوض دوهای دزدیده شده کردنر االغراباموال مصادره شده ا

 .را تحویل بگیرند جنازه دتاها فرستادنآن هیک قاطر همرا راباردوسوادوز گرداننراباهانآ

مک عصیایی از چیوب   باکحسن توانست  دتانکردمیز حسن مواظبت ا روز شبانهزبیده و نساء  

اسیاژ آن بیا روغین    ومه بیا چیرب کیردن    دکشمیم نوخ داشت دش دراانویز.بید ازجا برخیزد

ز نمک و تخیم میرغ و روغین    اهک" نیمه نمک"ی مانند اهن داروهای خود ساختاردادحیوانی و قر

-همرور حرکت زانوی او پ  از ماشده بود بل تشکیو آرد گندم  و زردچوبه حیوانی و زن فیل 

مکانیات داروییی   ا هچندین خال اطراف محیل آسییب دیید    وبیدناکب.راه شدوبداوا رومماساژ  ها

ش  تا پاییان زنیدگی   اوراهمزادی  به صورتی وقت وبوقت لی درد زانو و ،خر رسیدآ هروستا ب

سین تیرانیدازی و   ح.رگر بیفتنید اطراف زانیو هیم نتوانسیتند چنیدان کیا      سبزِی هالاخ.رها نکرد

ه دفعیات از اسیب   بی دوتیالش خو  رابیا آموخیت و سیوارکاری    خوبی دربگری پی مربی رابارشکا

ی آیش یکی از کارهای دوست داشیتنی  هازمیناختن بدون زین اسب در میان ،تیادگرفت افتادن 

وشییب هیای    هیا ههپایدرکوه با دویدن بدون صدا درکوروزها  توانستمیمانند پدر ن لیدوووبا
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شیکار قیرار   بیرای  ه در موقعییت مطلیوب   دکی دور بزن هیارا  آن تیا  دتند به تعقیب شکارها بپرداز

از سیوی دیگیر   .ودوبی میانع بزرگیی بیرای ا   در چنین میواقعی  آسیب دیدگی زانویش دودر.بگیرد

ار کی .دباشی خیوش  چنیدان دل  توانسیت مین درد زانوخاطر،بوالیرگلردکا بدلیلکار هم وشتباک

سین آقا توانست ،حه بودروکردزیرو هارازندگی آن هاروستایی و فروش گوشت آن به دررپشکا

هیا بیه   زاربیشیه دراختیارعرب هایی که در حاشیه  هارا نآ و دخریداری کندیگرچندین گاومیش 

قراردادی که نیمیی  همان ا ب.دهد قرارو دوستان نزدیک ایل بودندند پرداخت میپرورش گاومیش 

در اختییار   ررانییم دیگی   و ددا میی رورش دهنیده قیرار   رپامیی را در اختییا  از محصول لبنیی و د 

 .ه یافتهارا رفاه به زندگی آناز  درصدیاین ترتیب ،ه ،بمالک

لیل زنیدگی در روسیتا بید   کیار و  بیرای   دولیداز قیابلی بیو  رآنار و تیرکحسن در سن بلوغ سوا 

،همیشیه مشیکل   کرددمیمحیدو ش را اواناییدوتشی دمیرردچاردمرورآب برداباکمشکل زانو که 

گِل ودون درآب و شُل،بآنها هم (زمین های آبی" )پاریاب" کارکشاورزی  در آن زمان ها.داشت

 ،بیود شده ش غیرقابل تحمل او با زانوی صدمه دیده ا برایاین شرای  بود،  غیرممکن ،فرورفتن

هیم  لبتیه  ا.پرداخیت  میی کار ب ا دشواریبلی چون هی  گزینه دیگری برای ادامه زندگی نداشت و

" منصور" خصو  پسر عموی حسن ب هاروستاییبرخی از  زمان با این شرای  زندگی حسن

ز دوادل کندن از روسیتا و فامییل بیرایش کیاری دشیوار بیو       دولیبادان رفته بودنآ هبرای کار ب

 ،یلی که با ساییدن آنبزن  مالیدن راباهر شب درد پایش . ا هم خبری نداشترآنچون کا دوچن

ا ،تمالیید میی ش ای دردنیاک بیر روی زانیو   آمید میی روی تکه سنگی به همراه کمی آب به دسیت  

او و گیاومیش و  گی .دهید بسیکین  تدردش را میی ک در زانویش ای اد می کیرد  یلگرمایی که زن ب

ا تیالش  ه بی دکشی مییک خانواده محسوب  ارزشباروزگار جزو ثروت های  رآناسب و تفنگ د

 .  ها از آن برخوردار بود نآ هانواد،خقاحسین آهای خستگی ناپذیر 

قیوی کیه هیم     ،ونگی ندم،گوانی شد با قامتی متوسی  ،جپشت سرگذاشت راکهحسن دوران بلوغ 

-کمر خانواده ،دباشد ایلۀ یک رزمند توانستمیار و تیرانداز خوبی که رکهم سوا دوباسواد بو
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ه دکی جیان بو رش صیاحب رای حسین دختیر خیواه   ،باندیید پیدر  ،کگرفت بیاال زدواج اواۀ زمزم کم

-هش در زیررنگ سیبز اه زیبایی،کبود جذابو اروتالشرکدختری سبزه با قدی متوس  وسراس

رک گیو و  بیود  ختیری  د.شید میی م ،گداننید نهایی که رنگ سفید را معیار زیبایی میآ هش از نگاا

 نجیوا حسن مانند اکثیر   ولی کوشقاوم و سخت،مو نامالیمات کار و زندگی هایدرقبال دشوار

 ۀلوسیان چاپدون رفتیار  وبی  گویی بدون لطافیت و رکدانست مینگ سفید را معیارزیبایی ،رلُر ها

رای تیک  ،بی هیم کشیاورز وهیم دامیدار    اهندگی سخت در خیانواد ز.صاحب جان، اورا می آزرد

جان ودل را ،گداز نقیدهایش نیش جاندوسته کننده بود از این رو زبان تنوخاق ،شدختر خانواده

وتیاه حییاط   رکبیه روی دیوا  گرفتمیدر زیر ریشخند دختر عمه قرار  که زمانی سنح.می آزرد

آخر و عاقبت دختری کیه   »دادمیریشخند پاس   وباخانه می پرید پایش را روی پا می انداخت 

  «؟ دختر عمه خه کی میاد تو را بگیرها.وکری ابدی برای پدر ومادرش است،نندخوا مینماز ن

مانی شدت گرفیت کیه حسین بیه بگیم      ،ز" ب گُم"سفیدرویی بنام یباوۀ عشق حسن و دخترزشایع

رای او حلییوا بدویلم برسییانردبنیید رابییهش خییود  سییباباپنهییانی قییول داده بییود یییک روزه   

ۀ یک منطقی زدواوپُرشیتاب زهیره بگیذر    از رودخانه پُرآب بایدمیاهی طوالنی که ر.یاوردبدوبخر

" عُمری"به دشتی که به روستای  دتانرکبود عبو هازنراهگاه مین،ککوهستانی که در اکثر مواقع

تیا  ( شیود میی به نام عامری خوانده این روستاامروزه ) های عُمریبیاباندوانبرس شدمیمنتهی 

همان سرعتی که قول داده بود پشت سیر   راباهایاین دشوارۀسن همح.پشت سر بگذارد ررابند

درحال تاخت بود در نزدیکیی  اش ز توانش که بیش اااسبقلب  ،بازگشتهنگام گذاشت ولی در 

سین  ،حجیان سپرد  و دزمیین ز  رابهحسن و حلوایش دچار ایست قلبی شد، دوروستا  از کارافتا

 دوکیر میی ی که برروی دوشش زین ورکاب اسب را حمیل  درحالراه را پیاده تا روستا آمد  ۀبقی

 هارا د، عشق پنهان آنر  مادیان زیبا دراثر تاخت بیش از حم.تراداشبگم  یحلوا اش ستردد

 . ندزدمیز آن حرف ا هر روستا هم،دبرمالکرد
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 رآنبرای یک روسیتایی د دوپدر حسن برای مر  اسبی که بیش از حد از آن کارکشیده شده بو

 اوراشدت م بوبگولی موضو  عشق حسن  کرد،ی  اعتراضی ن،هزمان به تنهایی یک سرمایه بود

ه وبی  داشتبرمیش را  فنگ،تب ای گفتگو و نقد این وآنسین آقا در چنین مواقعی ح.کردآزرده 

 دتاوغارهای کوه در میان بگیذار  ها سنگ راباحرف هایش  دادمیرجیح ،ترفتمیتنهایی به کوه 

 نند آتوانسیت میند یا نخواستمیداشتندکه نای رنج ناگفته  و ددر هاه،دهایی که خودها،آدمدمباآ

او فریاد میی زد و ماییل بیود،    ندکه دادیوما رابهمان پاسخی ه هاوهک.سی در میان بگذارندکرابا

ولی دیگر مردمان پایبند سنت هایی بودند که همیه حیق را بیه او میی داد ولیی دوسیت داشیتن        

بزر  ۀیک خیانواد ۀیقت بیه گونی  درحقوسیتا ر دوجوان و عشق آن ها کدامین چایگاه را داشیت؟ 

رازمدت نداشیت، از ایین   د میشان دوادر میانهی  چیز پنهانی  دوه همه به هم وابسته بودندکبو

یرا خواسیت  ،زدداشتاین عشق دوامی نخواه،فهمیدندرو همه معنای این حرکت حسین آقا را می

سیت  ا هطایفی ۀظیر هم ،نشنظر کیه اسیت در رپی ظ،نندارد،مهم را نمطیرح شید   ارزش ،دختر و پسر

رده رییگ  ،مرسیاالرانه یرا ایین قیانون و سینت ییک جانبیه و پد     ،زغیرممکنن امری باآخالفت وم

انتخاب  آزادی ساختاری این چنینی،جایی برای  در.ستا هو جامع ایلهزاران سال تمدن بشری 

 .  وجود ندارد ها جوان

سیت دادن مادییان زیبیایش    ازدرای حسین  ،بورد ایین عشیق پنهیانی کیه عییان شیده بیود       ادست

رای وب،بیود  شیده ن ل  شدن حلوایی بودکه باعث برمالشدن دوست داشیتن شیا  ،ترای بگمبدوبو

 واهان یکییدیگرخدودوسییت داشییتن  ررادیگییهییمه دکییسییت دادن جییوانی بو ازد ،صییاحب جییان 

در مراسیمی  سیت  خوا ی،مذرا،گی ین میاجرای بیزعم آنها  ا هبگم برای پایان دادن ب ۀانوادخ.ندبود

 رای گرفتن جیواب بلیه  ،بی نازک بیدهاهپ  از یک کتک دردآور با ترک  رراکوتاه و ع والنه دخت

یکی ازپسران فامیل کیه   ه عقد،بکند تمقاوم خواستیمدونبوین ازدواج ا هبتری که راضی خازد

بگیم   ۀانوادخی .سیادگی تمیام شیود    اینبه  توانستمیلی ماجرا ن،ودنآوردر داشترا دوست  بگم

ش اهسی که قبال خیانواد ،کشودبو همسر قانونی جوان دیگری از روستا ا گونه بدین خواستمی

پنهیان   ۀبطرا نمکاا، یک ازدواج زود هنگامبا  خواستمی شدرپ.ری کرده بودنداز بگم خواستگا
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ی کیه بیرای   اهیرا بر اساس قوانین سنتی سیینه بیه سیین   ،زبردب بینکلی از  رابه ندیگری  با حس

گیم  بدر آن صیورت   ،نید دادمی آموزششان فرزندان رابه ندوابو تغییریمقدس و ال هاروستایی

دترین ،بی عاشیقانه اهنزدیک شدن آنها بیه هیم بیرای رابطی     و دشمیار محسوب ردشوه یک زن

یرا بیرای  ،زکه هیچکدام حاضر به پذیرش آن نبودندشد میمحسوب لغزش و گناه نا بخشودنی 

 . ویا مهاجرت اجباری را درپی داشت برادرکشی، ۀفاجع هاهخانواد

 رونردنیروهیایی د . اسیت   وقو درحالتفاقی ا هه برای بگم چدکندو اطال  داا هدوستان حسن ب

خشمی توفنده بر علیه سنت هایی که به جوانان حقی برای  ،ندردرکچاردخشمی کو بهاورا حسن

به خصو  خواست پیدرش و اصیول میرد     هر اساس خواست خانوادوبا انتخابی آزاد نمی داد،

شیت  ختری که دوستش داازدتصمیم گرفته بود ،ن اسیر بوددش هم در بندهای آساالری که خو

خیش  ب.بینید ببگیم کیه میی پرسیتیدش،     نکبت یک زندگی اجباری را برای  توانستمین دولیبگذر

و ا رابیه ش اهرادا هدکی کنمیی ش انسان دیگیری زنیدگی   ارونردویی دگ.ارادی ذهنش از کار افتاد

-کمر بست و تفنگ رابهش افنگ ده تیرش را از روی طاقچه برداشت قطار فشنگ،تکندمیتحمیل 

مصیمم   ۀو رساند،ولی وقتی با چهرا رابهود دخپاییمی اورابیده که با نگرانی ز.کرد ش را مسلحا

ش  ش برای پیشگیری از کاری که قصد ان اماهر تالش شدتوجه ،مواجه شدوماۀو دگرگون شد

، از ش سیرازیر شید  یهیا چشمشک از اههش کنار رفت وبدون ارادررااز س ،ستاهفاید را دارد بی

نی که می توانست ر  دهد به خود می لرزید از سوی دیگر وحشت داشیت  وحشت اتفاقات خونی

با کمک گرفتن از کسی با توجه به مسلح شدن حسن کار بدتر شود از این رو جلوی نسا را کیه  

جیوان خشیمگین    .قصد داشت به خانه بنگرو برای کمک گیرفتن و اطیال  رسیانی بیرود گرفیت     

گم دربپی  ۀهای تند به سوی خانی امباگفشرد می ست راستشردی که تفنگ مسلح شده را ددرحال

درب پ رزی خانه را بیا  ، آمدمییش تا بیرون خانه دهابگم و فریا برتنی بید هاهصدای ترک. رفت

گ خانیه بیا   ،سی محصیور شیده بودگذشت  بیدوگزی هاهاز حیاط خانه که با شاخیک لگدباز کرد، 

ش اهنالصدای  و ده سگ را خونین کرقنداق تفنگ پوز دولیو حمله کرا هس های خشمگینی برپا

چیوبی   در.نید کرد تسکوبود  دنر  دا درحالاتاق یرون دربز حیرت اتفاقی که ا همه.درآوردرا 
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زر  دربی راب.ش وارد اتیاق شید  اشلیک آمادهحسن با تفنگ دوی باز شاهخانه باشدت غیر منتظر

قف خانیه را سیورا    ،سرشلیک ده تی ردکهدست بگی بهرراابرخاست تا تفنگ پدازج باسرعتبگم 

گم بیا  دربپی .ای خود بنشییند درجرد جوان م بور شد م.کوب کردمی شان ایدرجرا همه  و دکر

جیاری  حسن کاری نکین کیه در مییان میا خیون      » :با تشر گفتدوکرمیبرانداز  را نحسحیرت 

 را رآنی پید هیا هه جیای ترکی  دکی شم حسن روی پیراهن خونین بگیم متمرکیز شیده بو   ،چ« شود

در  اورا هوفنیده کی  تمیا خشی ب.این شرای  بیدادگرانه را تحمل کند توانستمین. کرده بودخونین 

هیای  من کسی نیسیتم کیه سینت   » گفتدویوار بنشینردگم خواست کنادربرده بود از پوبخود فر

 بیه  را او دهیم میی گه قصد ازدواج با بگم را ندارم ولیی اجیازه ن  ین د،مزیرپابگذارم را نما پدران

هم ان یام  خیوا  میی کیاری کیه   مخیالف   رکیه گه الزم بشه هدوانباش ایلوماهدکبدهیزور به کسی 

 حاضیر که به قیمت ریش ریش شیدن کمیرش   از بگم ،« شه همین جا خونش را می ریزم،بابدهم

زدواج مین و  باآحاال که همه »پرسید  ازاو ،بنشیندبدون ناله خواست به ازدواج اجباری نمی شد

هیق کیردن   ی کیه بیدون هیق   درحیال گم ،ب«ی ازدواج بکنی؟باک ،من ی پ  ازایلومخالفند بگو تومت

ه ،بوبیدون حرکیت بنشییند    آرام توانستمیرد چوب هایی که خورده بود نازدریخت و اشک می

 رابیه ود دخی بوتنش شب پر ریزی در این گم که نگران خوندربام.سکوت دردناک خود ادامه داد

ی ازدواج باکدوست داری گو ،بریزی بشهخون کهرنگذا !بگم»: با مهربانی گفتدوکنار بگم کشان

گم کیه دیید   دربپی .«هش می  ین ده به خون کشیدها هفامیل برسین وضع به گوش بقیه ا هکنی؟ اگ

می ،کاسیت  اییل م ردکیه یاودربسیی  دکعق بیه اورا خواهدمینها دوتحسن قصد ربودن بگم را ندار

نرسییده تیا ایین وضیع پییش      چیرا ایین فکیر بیه عقیل خیودش       »خود اندیشید  ،باشده بود آرام

چک بگم را بفرسیتم  درکوبگذار من برا !پسر حسین آقا» وگفتبه حسن  روکردگم دربام.«نیاید

در ه دکی نبایید بگوی  »رددکتاکیی چک تر درکوبه برا ولی دحسن اجازه داه ،بپدرش و". . .به دنبال 

آن وقیت مین    دآینی میی ین یا  ا هبی صورت برخی مسلح  رآنچون د.ستاهر  دادتفاقی ا هاین ا چ

ییک  مرنیگ  رکی که بیا نو اهخاناتاق  یکوتی سنگینس.«ت را بکشماهوم همه خانوادش میم بور 

سایه روشن های نور کمر رنگ فیانوس در اتیاق بیدون    ، فرا گرفته بود،ده بودش فانوس روشن
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اجیازه   بیه خیود   هیی  کی   م نشیان میی داد   خطوط چهره حسن را بسیار مصمپن ره و تاریک 

ولیی  گز وی بیید هاهرد ترکازددوده بورهاکرهق بگم که خود رانها صدای هقت.ددای مبرخاستن ن

 . شکست میاهی این سکوت را ،گپیچید دمیدر خو انشاهرنج عشق شکست خوردبیشتر از 

ی اهییدن حسین بیا چهیر    ازدپی    ،آنهادرش وارد اتیاق شید  رپشیت سی  ،پبگمۀجوان انتخیاب شد 

جیا  پدر مرد جوان گم که برای دربرپه بود با تردیدکناخشمگین و تفنگی که جمعیت را هدف گرفت

تفاقات اۀ هم آرامدوواندخش بود به سوی خوادوست راکه نسن پسر جواح.شست،نکردمیباز 

ی هیا یزیبیای  دورنگ سیفی  ۀسران ده فریفترپرد جوان که مانند اکث،مافتاده را برایش تعریف کرد

در میرد جیوان از   ،پ«ین ازدواج استا هب یلاماو هم  »خوشحالی در گوش حسن گفت ،بابگم بود

صیطالح میال   ا هبی دوموختیه بو آ هد ۀخانی در مکتیب   را نه خواندن ونوشتدکاز روستا بو یافراد

فامییل   گیی، شب پر ماجرا نوشیت و چیون هم   رآند را نسند عقد این دوجوا ۀز این رو ناما.بود

-می نارضایتیهمه تظاهر به  یقت اگر چهدرحق.ازدواج نداشت با اینمخالفتی سی دکنزدیک بودن

نهییان در لی ،وشییده بودنییداییین ازدواج ون در مقابییل لولییه تفنییگ م بییور بییه پییذیرش ،چنییدکرد

  از نوشیتن  پی .سیت ا هپایان خوبی بدل کیرد  رابههاین وصلت همه ماجراا هدکراضی بودن،خود

 : وگفتسن روکرد به پدر وبرادران بگم ،حسند

عقیید نامییه را پییاره اگییر بخواهییید پیی  از میین اییین م ولییی اهچیییز کشییید ازهمییهمیین دسییت  » -

بیرادر بیزر  بگیم کیه از      ."از اتاق خارج شد آرامو  «ونریزی دامن همه را خواهد گرفت،خکنید

تحقیر این برخورد حسن در خود می پیچید، با یک خیز به سوی برداشیتن تفنیگ پیدر از جیای     

ه اش گذاشیت و دسیتور   برخاست ولیی پیدر را رو در روی خیود دیدکیه دسیت بیر روی شیان       

 .نشستن را به او داد

شکسیت   هیارا خاموش شده بود، قلب جوانظاهر،شان در جامعه کوچک باورکه در عشقی آتش

ی آن هاهشعل دوشان زدوده نشاز ذهن تا پایان عمرشان ودردی در وجودشان ریخت که هرگز
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 برای همیشهواپسگرا  پدران ومادران و سنت هاینسبت به  نهاۀ آرخوردهای پرخاش جویاندرب

ش به جای شیرینی اگرمای دوماندگار گردی هاهکه درون سین یاهسوزندی هاهعل،شبه جای ماند

 . رمغان گذاشتا هرن ی جانکاه را در وجودشان ب دور،دیک عشق

 گیویی تگف و نبید در عمل  دوش شاهر میان خانواد،دزدواج حسناۀ سکوت دربار،این اتفاق باعث

 پرخاشگری دور از نگاه حسین آقیایِ ،ا شکیباییدرباومرده.وکول گردیدم وازی ابه بعد از سرب

رگییری بیین   ازدبیرای پیشیگیری    هیا هطایف یسفیدهایشر.ندکردمیصبوری تحمل  با، را نحس

از  بگیم،  ۀحیثیت از خانواد ۀرای اعادبدونشستن گفتگوها هکشی حسن ببرای این تفنگ هاهخانواد

دادن ییک   رابیا این ت اوز مسلحانۀ حسن به حریم خانۀ پدری بگیم   سارتدخخواستنحسین آقا 

این عشق به پاییان   یماجرا گونه دینوب .ه صلح تبدیل کند،بگمدربش به پا هساله و گوردگاو شی

 .ش رسیدادردناک
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 جانصاحب

نیامزدی کیه خیارج    . ودوبی نیامزد ا  حسین و  ۀدختر عمی  ،وجان تنها دختر خانواده بنگروصاحب

چییون تنهییا دختیر خییانواده بییود در  جیان  صییاحب. حمیییل شیده بییود هاتنآ هدو جیوان بیی  ۀدارااز

-هها ماننید اکثیر خیانواد   ۀ آنانوادخ.کردمیرا یاری " سلطان"مادرش،  بایدمیکارهای خانه ۀهم

ویی بیدون ترکییب ایین دو    گی .نید دادمیی را هیم ان یام    داریامردا،کعالوه برکشاورزی ،ایلی ها

 را نهای شاغذای دام ،شاورزیرکی کاهاه  ماندپ.امکان نداشتن کرد یزندگشوار با هم ردکا

م ،ها وجود این دوگانگی کارب.کردند میفراهم  را نی شاهاهدام ها غذای خانواد دوکرمیتامین 

نتوانسیته   اییل  ،آن زمیان  تیا .بسیار سنگین و کمر شکن بود هازنار ،کو هم کشاورزی داریدام

سییاب  باآردن گنیدم  دکی آر هیا زنیکی از کارهای شیاق   ،جهت بدیند باش اشتهبود یک آسیاب د

جان به دفعات از شدت خستگی در حین صاحب. بود" آسک"ویش لُری آن منطقه بنامباگدستی 

چوبی آسیاب از خیواب میی    ۀپ  از اصابت پیشانیش به دست دوبرمیش  آسیاب کردن خواب

ه پی  از بیه   دکی اری بو،کسیاب کردنا.یاببه گرداندن سنگ سنگین آس کردمیز شرو  بادوپری

بنیدی و غیذا   استوم و گاوها گوسفندهاگله دوشیدن شیرانند ،مداریپایان رساندن کارهای دام

ا آرد ،تدوشی ب ان امبیه وسییله زن هیا میی بایید     خانه و چوپان به جای خیواب  ی مردهادادن به 

خیانواده  شیب  را بیرای پخیت   برنج می خواست  کههم  زمانی.باشد آمادهبامداد برای پخت نان 
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یین  اۀ ویژ آوازباراهالتوک،شون های بزر  چوبیرهادمدتی طوالنی برنج را آماده کند می باید 

داوند عالوه بر چهار دخکریوم،آرزآوردمیاز پا در  اورا هیی کها یمیشه در خستگه.کار بکوبد

این آرزو هر  لیدویاری کنن ااور هدر این همه کار خان دتادامینها آ هواهر هم بدخاش چن،کبرادر

و ح یم بزرگیی از   شید  میی لطان ،سی به تنهایی کمک و ییاور مادرش  بایدیوما.گز برآورده نشد

اورزی برای این دو نفر فراهم نموده بود همیراه بیا خیدمت    وکشداری امرداباکخانواده  راکهرکا

  .دنان ام ده روزانه  شاورزیرک  از بازگشت از کا،پخانواده یمردهابه 

ه توقف و استراحتی درکارشان وجود نداشت ولی در دکی کاری بودنها ماشینروستا  یهازن

ییرا هیم نظیام پیدر     ز.ن بودند محروم بودندۀ آایگاه واقعی که شایستازجگذاری اجتماعی ارزش

-میی را در مرد بودن  ارزش ند،گرفتمیدیده ان هاراآنند،دداشتبه آن اعتقاساالر و هم مذهبی که 

 تنهیا ه ،کی بیرای تیداوم زندگی   برای ان ام چندین کار توام با همانسان نه در شایستگی  نددانست

 .شد میعملی  هازن توس 

مراتیع کیوه   شیان در هیای دام دتانی رفتمیی " میالکی "بیه   گوسیفندها ها بیرای چیرای    در زمستان

 هیا در کثرشیب ا.کردنید میی ا برپی (غارهیای بیزر    )اشکفت هیا موقت را در  ۀان،خهدرکو.کنندچرا

آن ،وحشیت دوران نوجیوانی  . نید کردمیی اشکفت با چند سگ و دو یا سه دختر و زن تنهیا سیر   

شکفت را مورد حملیه  دواآوردمیی کوه را هم به درها سنگل ،دهولناک ۀبا نعر یهنگام که پلنگ

هیا نیاالن و زوزه کشیان    چگونیه سیگ   ردکهآویادمیه ب.رگز از ذهنش زدوده نشد،هدادمیقرار 

رس و ،تنها میی چسیبیدند  آ هب و دندنرسامیته غار  رابهود،خزده وحشت یفندهاگوس  همراه با

این لحظات وحشت  دهاعوبا.که همه وجودشان را در خود فرو می برد وحشتی فراموش نشدنی

 یگوسفند دوشپلنگ وارد اشکفت ک شب،ی.کردمیش تعریف ا رای کودکانبقصه  به صورترا 

فیردای   هیا خترکد.درفتبعد باخیال راحت به راه خودوورخدوریردیرون غاوب گرفتدندان  رابه

 ۀبیه خیانواد   گوسیفندها ون اکثیر  چی .روستا رسیاندند  رابهشکفت اهاستان حمله پلنگ ب،دآن شب

مادر صاحب جان با یک تفنگ ،لطان،سشت بودندرکارکهم گرفتا مردهابنگرو تعلق داشت و همه 
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روزغروب  ،آنلطانس.رسید گوسفندهاه محل روب بغ.محل مالکی شد ۀوان،رسرپُرسوار بر االغ

اجاق آتشی که یک کتری سییاه   درکنارشب را دوکمک کر هابه دخترک گوسفندهامع آوری درج

ویی در وجیود ایین   گی .پذیرایی از پلنگ شد آمادۀ ، نشست وکردمیوده برایش چای دم ازد هشد

اشیت و تفنیگ   ردقرا شا سیت ردردن کنادکدوآمیادۀ ش الیانغ.ترس وجود نداشتازی اهزن قطر

 درکنیار خترکیان شیاد از وجیود او   ،ده بوداردادش قیر هیای ش روی زانواشیلیک  آمیادۀ پُرشده و 

رای هر چاله تعدادی پشیکل  وبز تعدادی چاله کوچک ا هیک بازی روستایی ک" ) پشکل گال"خود

ۀ ردن تفنیگ سیرپُر و شییو   رکی لطان پسی .نید کردمیی بیازی  ( شید میگوسفند استفاده ۀخشک شد

و در تیر اندازی توانا  د برادرش حسین آقا یاد گرفته بودنزاز زمان نوجوانی   را نده از آستفاا

   .بود

 گجمعی سی  هو پارس دسترهاچندش آورکفتا ۀندوخ هالشغا ۀوز،زپاسی از غروب گذشته بود

ر روی ،بروبروی درب بیزر  اشیکفت  ،لطانسی .کیرده بیود   آغیاز نفونی اول شیب را  ،سی گلهها

 هیا روی زانورا تفنگ  ،بود نگآمدن پل رتظارآندنشست و با حوصله ش اجاق وبروی آت،رسنگی

پلنیگ  دانسیت  میوا.یدکش میدرون سینه  رابهدود تل   آرامآرام،داشت ست چپردو نی غلیان د

 .  رددکشکفت حمله خواها هز بوباه کرد تین شکار ساده عادا هب

د، رهیاکر ترسیناک خیود را   ۀ عیر ،نشاهرراآنها از سی ردن رکو دو ها¬گپلنگ برای هشدار به س

وحشت زده بیه   گوسفندهاانداخت، هادام دخترکرآنه رعشه بدکصدا آن اندازه نزدیک بو ۀفاصل

 پیای مییان دو  رابیه  نشیا هیای دم ،عاجزانیه  ۀبیا زوز  هیا  گسی  دوبردنی سوی انتهای غار ه وم 

د،غباری نیرم  ی از وحشیت بیه پاشی   اهلغلغ.ندرفتمی گوسفندهاشیده و غوز کرده به دنبال دکخو

د برپاخاسیت و  رهیاکر  را نلطان غلییا سی .کیرد فضای اشکفت را آکنیده  هاهمراه با بوی گوشفند

ی کوه و شب فرو رفته بود،از ایین رو  هاهریکی دیواردرتارغا ۀهاند.سیاهی شب را نشانه گرفت

 . وجود نداشت  این شکارچی بزر ه شدنامکان دید
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دای رعدآسیای  ،صی گلوله بست رابهت وسیاهی شب سوی دهانه غار گرف رابهش اسلطان تنفنگ

لطان بر سنگ خیود نشسیت و   س.رمغان آوردا هسکوت را برای دمی ب دول کوه را لرزانردانف ا

ه عارییه گرفتیه بیود    دربی برازن ز ا هش کی ادر روشنایی اجیاق شیعله ورش بیه پُرکیردن تفنیگ      

لنگ ،پنیداخت ا هسیای   از شلیک تفنگ، یک سکوت سنگین بیرای لحظیاتی بیر اشیکفت     پ.پرداخت

دام  رابییهری گییدیۀ ا در تییاریکی شییب طعمیی،تسییرو صییدایی از آن منطقییه دور شییدهییی  بییدون 

ن هیای پُیر   کیرد  سبا پیار دودرب اشکفت رساندن رابهود خدوپیدا کردنش اعت  ها گس.بیندازد

شکفت باز گشت چیون وجیود   ا هش بآرام.سرو صدای خود این شکارچی درنده را بدرقه کردند

 . ه وحشت می انداخت،بباروت شکارچیان شب را ویوبتفنگ 

دن نیرومنیدش از  بی .ه بستر بیمیاری افتیاد  ،بسالگیِ تنها پسر و فرزندش حسن 20در  حسین آقا

ش  روب آخیرین روز زنیدگی  غی .ی طیوالنی دونیدگی کیار وشیکار فرسیوده شیده بیود       ها سال

-میی مرد پُر تالش احسیاس   ینا.کند  نها وداباآبرای آخرین بار  دتابالین طلبی رابهش اهمسران

را خیلیی   زاده اش خیواهر جان ،صاحبو که ا.کندمیدارد آخرین روزهای زندگی را سپری  کرد

،آرزو داشییت اییین دختییر دیییدیومییدر ا ،را نهرش سییلطااجییوانی تنهییا خییو دوسییت داشییت و

ش اهای پایانی زندگی پُر فراز ونشییب در این دم. ش بشوداعروس ،رژی و سبزه گونهنارسراس

 و دجیان ازدواج کنی  پسرش حسن با دختر خواهرش صاحب کرد تش وصیابه دو همسر گریان

کییه ه حسین  دکییفرامییوش نکیرده بو  کیه  رحالی،ددفیین کننید  درآن ادوکییربال ببرنی  بیه اوراجسید  

از عشیقش دسیت کشییده    ، بیه خیاطر مخالفیت او     سیت ا هختران طایفازددیگر یکی  "بگم"ۀشیفت

انیه  ،خسنگین غم ۀوستا به سو  نشست و سایر.تر مرده یافتندسدرب اورا ،ردای آن شبف.است

در فرصیتی   اورا دتاقراردادنی "اگمه د"رسد شکارچی بزر  را دج.ردوبدر خود فر را نمحقرشا

 .دفن کنند درآن ا دوبه کربال ببرن ،یدبیاکه پیش 

-ش را میی اون خیاری قلیب  ،چی صییت او ،واز سوی دیگر.افسرده کرد بشدت را نس،حمر  یدر 

هرگیز بیرای    و ،کیرد  تپدر،سیکو ۀرابراراددربلی ،وک بحران روحی را پشت سر گذاشتی.شردف
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 هیا  جیوان  ۀاراد از فراتیر ،اید چیون نقیش سینت هیا     ش.شکایت نکرد ازاواین ستم پدرساالرانه، 

تخیاب  رآنیی را دهیا  شادران آن زمیان رو وماید پدران ش .دبوزندگی جمعی ایل را درهم تنیده 

اید شی و  داشی بن قابیل انطبیاق   شیا جمعیی   زندگیکه با شرای  کار و نستندادمی ارزشبا،همسر

جز سنت هایی که از ی دیگری رهاعیا،مپیش رو داشتنددرشیبی  که رازونبرای زندگی سراسر ف

 جوانیان عشق از سوی دیگر اکثرا باور داشتند که . گذشته ی دور به جا مانده بود نمی شناختند

عشیق    اشیتند ردتا برخی از این مردمان باوح.آن ها استانی وران جود رتنها یک هوس زود گذ

ی قبیل از ازدواج را  هیا یدلبستگ دوآیدمیه در یک زندگی مشترک بمرور به وجو،کواقعیتی است

-ر سیاختار سینتی  ردز سوی دیگی ا.اشتندپند میتنها یک هوس دوران نوجوانی و جوانی و گذرا 

بییاور ه طییالق ،بزنییدگی مشییترک درهییایهمییاهنگنابییروز در صییورت   ایییلردمان ،معقیییدتی

و  اندیشیه ،آخر عمر دتاه شایدکباشردآور ردیک اجبا توانستمینین ازدواج و زندگی ،چنداشتند

بیدون آن کیه خیود بتواننید نقشیی      ،دو جوان هرصیورت در.فرد را در چنیگ خیود بفشیارد   قلب 

ی دو هییاهدون خییانوا،چنییدکردمیییبییاهم ازدواج  بایییدی،مندباشیی اشییتهتخییاب همسرشییان درآند

 .  موافق این وصلت بودند،طرف

گلولیه   دوفتیه بیو  قرارگردکی مورد اصابت گلوله تفنیگ عشیایر   درکوون حسن ،چپ  از ازدواج

خیوبی  کار سینگین کشیاورزی را ب   توانستمیندواز پشت زانویش را صدمه زده بو هاگرغارت

یش ،پونچی .شد خیزنفتطق ر مناد رپیدا کردن کا ۀدون رنج و درد ان ام دهد، از این رو روانوب

االیشگاه مشغول به کار شده بود حسین هیم   رپد دوبادان رفته بوآ هنصور ب،مپسر عمویش ازاو

   .شودباری دکجدی ۀوارد این ت رب خواستمی

آقا باقی ز ثروت های حسینا هروس ویک االغ کوخجان با زبیده مادر حسن با چند مرغ صاحب

سن پیش از ازدواج ش با سفر هایی که به آبادان کرده بیود  چون ح. ندکردمیمانده بود زندگی 

 یمردهانسا چندسال پ  از مر  همسرش با یکی دیگر از .بیشتر میراث پدر را به باد داده بود
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چهیار گیاو   بیا  و رسییده بیود   ا هز حسین آقا بی ا هی کاهرثیباآدوفامیل به نام محمدآقا ازدواج کر

 .کرد آغازندگی جدیدی را ،زشیرده
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 گراننفت کارگری سندیکاهای و مخفی تشکیالت

 نفییتمناطق کییارگری ۀی پنهییان وبسیییار منضییب  کییارگران درهمیی هییازمانا،سییبیستۀهردد 

و اعتنایی به  توجه دون،بس دسلیمانومعالوه برآبادان  ،یراناتودۀ حزب  توس خوزستان خیز

انیش طبقیاتی   د.ودگسترش بی  درحال(mp)حاکمیت سرکوبگر شاهی و پلی  شرکت نفت انگلی 

ز سیوی  ا.ه گسیترش بیود  وبی رمردمیی   –کیارگری  مییان کیارگران بیا مبیارزات ایین حیزب        در

یدنید  گرد میی در صنایع نفت مشغول به کار دونشدمیز کشاورزی کنده ا هی کهاوستایی،ردیگر

ییر بیاز   ازد و دی باسیتانی دار اهیش،رایران زمین کشاورزهامساوات طلبی که در میان  ۀبا زمین

قصه و اسطوره  به صورتسل به نسل از مادران و پدران خود ،نجدانشدنیباوری  صورت بهو

ون قییام  ،چی خودونین وخی در طی تاری  به دفعات با قیام هیای مسیاوات طلبانیه     و دشنیده بودن

گران ستممواره ،هبیهوباسر بداران . . .طنیه و ،باروفیه،حمزدکیان،خرم دینان، قرامطه،اسماعیلیه

ی پنهیان  ا هبرای مبارز مساوات طلبانه یااندیشه،ههمیش،فته بودندگر چالش رابهنه یگاوبخودی 

) چون مکتیب دینیی   دوز چنا هی که بدون آن کا گونه ه،بواهانه در وجودشان می جوشیددخو دا

هنیوز برخیی تصیور     دونی کردمیند تصور باش اشتهد درستی اطال اشتند ردکه بدان باو (اسالم

زمین به کسی تعلق دارد که آن را کشت و ) استارای همین درون مایه ،دیزن باورن آ هدککننمی

 »: ندکهرسیید مینگرش ضد مالکیت ین ا هبزحمت کشان عقلی  قیاساوری که با یک ب.(آباد کند
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فرییده نیه بیرای چنید مالیک      آ  هرای همی ،برا نخدا که عقل کل است،زمین و همه ثروت های زمی

 «.سیت ا هود بیه خیود دارای ایین درون مایی    دخخداوند باشی  ز طرفا ه  هر مذهبی ک،پگرستم

ار کی .کیرد میی ن سینگینی  شیا  زنیدگی گیری بر که نظام ارباب و رعیتی در نهایت ستم بخصو 

دون ،ببیگانگانۀی سیر سیپرد  هیا یسیتعمارگران انگلیسیی و دولتی   اۀ سخت و اسیتثمار وحشییان  

 را نارگرادوکی کردمیتشیدی ذهنیی را   ۀایین زمینی   ان،ی کیارگر هیا هخدمات مناسب برای خیانواد 

ی خیونین  هیا یگری که درگییر ارگران نفتک. کردمیی زیرزمینی ها زمانمستعد پیوستن به سا

به فعاالنی بدل شده بودند کیه   اشتندردوران رضا خانی را درخاطردبادان دآ هکارگران پاالیشگا

رو دولیت دسیت    ز ایین ا.نسل جدید را آموزش می دادند و آماده یک کار زیر زمینی می کردنید 

ه با حیرت دیدند نسیل اول و دوم  دکنخودآمدزمانی به ،بیگانگان و استعمارگران انگلیسیۀنشاند

 دوناهردرکزمین گی هاراآنۀ خود،عتصاب های فلج کنندابا،شت آهنینِومگر با قدرت کارگران نفت

را بی نشستگی   از بازپۀشرافتمندانامین اجتماعی،حقوق بازنشستگی وامکانات زندگی تخواهان 

 .ندکن میمطالبه ، واعتصاب ی کارگران هستند و آن را با قدرت اتحاد

بیه آبیادان   برای کار پول آن  وبا فروخترا  جز یکیه برا  ها شحسن پ  از مر  پدرش گاومی

رک ،تکیار  بودکه روستا را برای ها¬مدتو هم ا هسازمانی پسر عمویش منصورک ۀخان در.رفت

ی کیارگری  هیا یگییر در.بادان مشیغول بیه کیار شیده بود،سیاکن شید      آ هاالیشگارپد دوکرده بو

پسیر عمیو هیم بیه دور      دوو نتوانسیت کیاری بیه دسیت بییاور     ا هدکی پاالیشگاه در شیرایطی بو 

لیذا   ،کیرد میی ی دوری رپرداخیت و از مبیارزات کیارگ   دمییشتر به خو،بی کارگریهایرگیرازد

و جیوانی  هیا  یشومفیروش گیا  ول پی .داکنی پاالیشگاه دسیت و  رپبرای حسن کاری د توانستمین

سیت از پیا   د.ولی نداشیت رپی ه دیگکخودآمدمانی به ز.ی غیرمعمول کشاندهایگذرانخوش بهاورا

را  ارثیه به جا مانیده پیدر  آخرین پ  از ازدواج با دختر عمه اش این  .درازتر به روستا برگشت

سین  " خییز  ق نفیت در منیاط  هیا  یدر شرکت نفت انگلیس، این بار فروخت وراهی جست وی کار

شیاه بیی اراده اختییارات     ن زمیان آ .دشی آغاجیاری  نام انتخابی استعمار گیران بیرای   " تریلری

فراوانی به شرکت نفت انگلی  داده بود حتا برای نام گذاری مناطقی که در آن به استخراج نفت 
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سین  " منطقه را که م اور زمیین هیای اییل آقیاجری بیود      نآ هایگلیسناز این رو ا.می پرداخت

 .ندنامید¬می" تریلی

فامییل ش   دیکی از افرایاری  وباا.از توابع هندی ان بود «ده مال»از اهالی روستای  . . . انفی  

زمان کیه   رآند) .از بخش مخابرات شرکت استخدام شده بود واندن و نوشتن داشتدخه سواک

-هو طایفی  هیا ییل ااز برخیی   ،بیه وجیود نمیی آمید    پهلوی در روستا هااز طرف دولت ی اهمدرس

وانیدن و  دخکه بتوانکردندالبته، اگر آدم با سوادی پیدا می،ندکردمیای اد هخانکتب،مشانود،خها

 .(یاد بدهد هاهبچ رابه ننوشت

 رآند.اسیتخدام شید  در آغاجیاری   در شیرکت نفیت انگلیی     فامیل انفی  چون مکتب دیده بود،

فیرد   یدومتوجه شدن قتی،والن شرکتوئس،معادی و عمومی بود ۀسوادی یک پدید زمان که بی

مخابرات را البتیه پی     ۀپست معاونت ادار دواستخدام کردنکارمند بعنوان  اورااست  ی باسواد

ند در شیرکت  خواسیت میی  راکیه ش ارخی از افرادفامیلبی،و. به او سپردند ردنرکاز چندسال کا

و ییک  ا هوبنیرومند از این ر وبدنی دداشتنفی  قدی بلنا.نفی  راا هازجملکرد نند استخدام رککا

در ی مخیابرات  هیا لیدن سیم های مسی مخابرات بر روی دکی وکشار اک.دادند یکار یدی سنگین

  دشییوارر خطییر و ،پسییخت اری بییود،کییمنییاطق گییرم ۀ درگرمییای کشییندکردن ارکیی.بییودارتفییا  

یکیار  وبنشیده  نفیت انگلیی    ستخدام در شیرکت  ا هکه موفق ب یزمینبی یشاورزها،کبخصو 

خنیک کننیده    ایلبیدون وسی   (حلبی آباد)رکپرهای خود،دمنازل کارگری ۀعموال درحاشیمدودنبو

رییدن سییم هیای مسیی مخیابرات وذوب و      ،بارشان ک.،روزگار سختی داشتندکردند میزندگی 

 .  فی  همیشه پُررونق بودرآنا،که همین دلیلب.بود فروش آن

مسی بود متوجه  ۀم سیم های بریده شدبلند مخابرات درحال ترمیۀ نفی  باالی پایا هیک روز ک

 :دزدبلند فریاه از باالی پای ،چرخدارش میرکاطراف ابزا در ن کاویباکشد جوانی 

  !نزنیو ابزار  ایلی؟ دست به وسخوا میاین ا چه  !هی ی ی - 
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سییاهی کیه بیه پشیت      دوموهای بلنی  وباسبزه تیره پوستی با داشت ورنگ یجوان قدی متوسط

پییدا   شارفیتن یسیتادن وراه اۀ شییو نیرومنیدش از  رده و رککیا بود، عضیالت  سرش شانه کرده 

روی عمیود مخیابرات معلیق    ،ه تماشای انفی  که درمییان زمیین و آسیمان   بدووان ایستاج.بود

رمیا  گ.رداخت،پو در این حالت مشغول کشیدن سیم ها بود  نگه داشته اورانها یک کمربند دوتبو

وان که متوجیه  ج.تاده بود به کلی انفی  را کالفه کرده بودی که میان سیم ها افهستگی و گروخ

 :مشکل کار او شده بود پرسید

 ی کمکت کنم؟خوا¬می - 

 ونی؟تی،مآره - 

 بگو چه کارکنم؟ - 

ز کن و هر راباعد آن گره ،بیک جفت دستکش بیرون بیار و دستت کن ،اررکبزااۀ توی آن جعب - 

نفیی   ا.پاییان رسیید  تعمیرات ب تا دردنرکی با هم کاتنزدیک به یک ساع. وقت گفتم سیم را بکش

 :پرسید ازاو و دررکد از غربیه تشکآم پایین

 کنی؟این ا چه کار می - 

عیدها  بدوخییز داده بودن منطقیه نفیت  ایین   بیه   هیا ینگلیسا هاسمی ک)سن تریلیم رفتمیداشتم  - 

بهبهیانی  د برخیی نماینیدگان   پیشنهامالء وتلفر غلطی به باآآقاجری بود  ایلقشالق  ۀنطق،مچون

مییان زمیین و   این بیاال  تیو ه دییدم  ،کی کار رای پیداکردن،ب(شد نامیدهآغاجاری مشروطه،م ل  

 .کنیکار می و داری یاهآسمان قرارگرفت

 چه کاری بلدی؟ – 
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 .داریدامکشاورزی و  -

 .این کارها به درد این ا نمی خوره –

 و سیم کشی کنی؟ باال بری هاهونی از روی این پایتمی – 

 .یارهدربستخدام شرکت ا رابهم که بتونه ماکنگر بتونم کسی را پیدا.کار سختی نیست - 

 د،داری؟هخوا میناسم ولی او پول ش میمن چنین کسی را  – 

 د؟هخوا میول رپونم چقدد مین. من یک گاومیش داشتم فروختم حاال هم پول دارم - 

فامیل ماسیت ولیی   ،مخابراتۀبیابریم پیش معاون ادار ب حاال،خرست میشه،ددهخوا میزیاد ن -

م زدمیی مدتی بودکه مین غُر ،کنهدرست می را پولکی است، اسم پول که بیاد فوری کار استخدام

 . لنگ می مونه رهاکا ونم کارکنم و یک کمکی باید همراه من باشه واالتمیکه تنهایی ن

کیش مشیغول بیه کیار     سیمعنوان کمک  بدر تلفنخانه شرکت نفت انگلی حسن از فردای آن روز

آنهیا خیلیی   .دادییادمی حسین   بیه رراا،که جیوانی مهربیان وپُرکاربود  دکی ستاد او انفیی  بو ا.شد

-یومگفتگی  های شانکار، از روستا اوقات کوتاه فراغت های بیندر.ندشدمیصمی یوستان،دزود

 بخصیو   دانکشی  میی انفی  موضو  گفتگو رازیرکانه بیه سیمت و سیوی دیگیری      دولینکرد

ی هیا  شاز نگیر  ،ابتیدا .واندن و نوشیتن دارد دخمکتیب رفتیه و سیوا   بیه  متوجه شد حسن   وقتی

-نیرم  دومیان کشی رابهو انقالب مشروطه ورهای کسروی ،باعدب و دزمیرادیکالیسم باب حرف 

 همشروط قالبرآنارگران سوسیال دموکرات ایران پیش از مشروطه و نقش آنها دکرابااونرمک 

مبارزات سندیکایی کارگران شرکت نفت انگلیی  درآبیادان و تشیکیالت    ،بادرنهایت ودشنا نموآ

رهبیران   ، و بیه میرور، شیناخت   دکه وابسته بیه حیزب کمونیسیت آن زمیان بیو      زیرزمینی آنها

 .  بودشده وضو  اصلی گفتگوهای آنها ،می آن هاهایضرورت دانستن جهان بین وکارگری 
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 بیدین ز نزدیکان انفی  بود بیه جمیع آنهیا پیوسیت و    او مالیی ه ازدی جوان دیگرکه  . ..  .دمحم

نتوانسیت آن پیونیدرا    ه هی  فرازونشیب کاروزندگیدکوجود آوردنگانه بیک دوستی سه  گونه

سیاسیی آن   اجتماعی ایلوضو  همیشگی گفتگوهای آنها شده بود مسم.،مگر مر درهم بشکند

 اشیته دعمیق بین ایین سیه نفیر اطیال       ۀرابطز ا این کهن ایرانی و انگلیسی بدون مسئوال.دوران

 .  گذاشتندزمین نمی رراکا هم ین شرای ترسختیرا آنها در ،زها رضایت داشتندرآناز کا ندباش

که کیارگران   دلق بوه فردی مغرور و دهندکریی  ایرانی آنها بواین سه رفیق و یار،تنها مشکل 

 اشییته آمیییز دوردی تییوهین ارگران برخییباکیی باییید  کییرد میییتصییور  ورا تحقیییر مییی کرد 

اکثر اوقات بیرای  ،نفی ا هسن به همراح.اشت کارگران در مقابل او چاپلوسی کنندردنتظادواباش

 کارمنیدهای ی هیا هبیه خانی   کارمنیدها ی برخیی  هیا هخانتلفنی تعمیرخطوط تلفن یا رفع اشکاالت 

لونیک هیای   ا باآهی آنهیا و قییاس آن  زنیدگی  ادیدن امکانیات وسییع   ب.ندرفتمی هاییا انگلیس،ارشد

کارگران که هنوز بیا خیانواده در چیادر    از زندگی برخی  دوز حلبی ساخته شده بوا هکارگران ک

 ۀ فاصیل ه دکی بوایین گونیه   ه بی دوآمدنمیبه خشم  هی  امکانات رفاهی نداشتند دونکردمیزندگی 

 آنهیا رکت نفت انگلی  و نیوکران دولتیی   ش.شدمیی بعدی آنها بدل گفتگوهابه موضو  طبقاتی 

تا ،حهم غیر بهداشیتی  ،آنساختندعمومی می شویی دستیک ارگران رکآلونک و چاد هاهبرای د

 لولیه    یواری با سقف ورق های میوج دار و ییک  ردز یک چهاا هک،ها هم عمومی بودۀ آنآشپزخان

. دتشیکیل شیده بیو   شبانه روز در آن می سوخت، ضایعاتیو  ۀتصفیه نشد یگازحاوی گاز،که 

ی هیا هدر محیی  زنیدگی خیانواد    آلودگیاین گاز های تصفیه نشده  چهارساعتهوبیست سوخت

ن ه آکیه بیرای پخیت و پیز بی      هیا زنخصو  بیرای  ،بزا بودحساسیتکه  کردمیای اد کارگران

انیۀ سیازمانی را   خ.ندنکتنف می باید طرناک را وخ بیماری زا این گازهای  دایما دووابسته بودن

 هدکی بواهستواناۀ انه مانند بشکخ.اشتندردکا ۀه چند سال سابقدکنگذاشتمیکارگرانی در اختیار

یک سیمت  ،میی سیاختند  دار ورق های میوج  راباستوانه اۀ نصف کرده باشند نیم را نز وس  آا

یک اتیاق بیرای    شدمیاین  ،گذاشتندمی بیک در ،سمت دیگرآن دردوبستنآجرکاری میرابا¬نآ

گیل  اهکی رابارداروی ورق های میوج ،ی داشتاهی کشندکارگری و چون منطقه گرماۀ یک خانواد
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یک شییر   ،لوله کشی آب نیز عمومی بود. رده باشندکای ادیک عایق ضدحرارت  دتامی پوشاندن

برای  هازنن هم با ساعات محدود دریافت آب، از این رو همیشه بین آ هآب برای چندین خانواد

 . صورت می گرفتنگ و دعوا ،جگرفتن آب

 رابیه ن ایرانیی  سیئوال ومشرکت نفت دوشمیاجتماعی عصبی  یهایهن اراین نا ب نبادیدحسن 

فهماندکه به جای فحاشی ومیا هبدوکرمی آرام اوراانفی  ی،چنین مواقع در.گرفتمیباد توهین 

 کردمیو پرسش همیشگی را تکرار دوابو هایاین ناهن ار تغییرست وی راهی برای درجباید 

زنیم وبی ین که یاغی بشیم ا هونه با دولت و ژاندارم هایش سر شا  بشه؟ مگتمیکدام راه؟ کی  -

 ...نمیادستمان بر ازد ا هم که بایدگرسنگی بکشیم و کاری اساسی ،آنبه کوه

راه بیه جیایی نمیی    مبیارزه کیردن   ار یک نفر یا چند نفر نیست و این جوری ،کار،کخُب معلومه -

شیماری کیه همگیی بیرای     ی بیی هیا هدسیتگا  دوی دارنی ژانیدارمر  ،ی ارتش دارندبین میگه ن،مبره

-میی نسیازیم ن  را نی خودماهاهزمان ودستگاسا هما ما ت.هایی مثل من و تو است آدم سرکوب

ا هیم بایید   ،منیگ میا ییک درگییری فیردی نیسیت      ج.ها وارد جنگ و درگیری بشیویم با اینوانیم ت

 .بیاییمبر  ،یم تا از پ  آنهاکنای ادسازمان خود را 

  ی خودته؟ها رف،حن ببینم، این چیزهایی که می گوییکرصب – 

 .مه ایاد گرفت هاراین ا،هن -

 ازکی و چطوری؟ –

 را نمین کیار خودمیا  ،هکنیی دقت بررسی راباباید همه چیز  !یم ع له نکنرسان میم ه ونا هب - 

ثیل  ده، یکی روی چاه حفاری نفتیه، یکیی م  ر گروه کارگری یک کار خا  را ان ام می،هنگاه کن

این ۀنتی یه همی  در ده، یکی دیگه مکانیکیه تیا   ه، یکی کار برق را ان ام میکن میما کار مخابراتی 
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ی که کارهای میا  درحالرسته؟ ،ددمه در خدمت یک خ  تولیدنه.شهب کارها چند بشکه نفت تولید

 میی ن را نشیا کنیه وحیق  تحقیرمی را ننظامی که کارگرا با اینرای مبارزه ب.با هم بسیار متفاوته

 .ید به همین شکل سازمانی عمل کنیم ،باهد

هم کیه نمیشیه    یینها،تندزن می نهساز خودشوهرکدام م بین میایی که من هکارگر با اینای با – 

 .کاری کرد

 میمختلف، یک آهنگ را بزنند آن وقت دیگه محشری سازهاۀهم اگر ه کاری کردش می !ببین – 

 !ی پسیر هی .رانیه زنیدگی  ،تزدن یک آهنگ ، یک ترانهسازها برای ۀهم یهماهنگه،مگه نه؟ یعنی ش

 گه نه؟،مع ب چیزی گفتم

 آخه چطور ممکنه؟ -

در زمییان دیکتییاتوری رضییا قلییدر   رکییهمییان طوه.شییدمشییروطه  قییالبرآند رکییههمییان طو - 

 .فلج کردند هارااه و انگلی  ،شعتصاب خوداباخیز ناطق نفتومآبادان  هایارگر،کنجرپمی

 ی؟اه ا گیر آورداین اطالعات را از ک – 

 .کتاباز  - 

 .هدراختیار من هم قرار بد راها کتاباین  – 

وی میا مشیکل   ردبرای هی  نباید متوجه بشه واال  سی،کبخوانی هاراآن احتیاطبالی باید ،وباشه – 

 . هش میجدی درست 
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ژیر بیاآ روز کاری آنهیا  .وابستگی شان بهم شدیدتر و دشمی تر ژرف هرروزدوستی این دو نفر

و بلندی صدای آن به حدی بود که همیه منطقیه مسیکونی     خاستمیزم تمع کاری برا هندی کبل

ه بایید منتظیر   دکنشید میی متوجه  هاهانواد،خآژیر با این.رسیدمیبه پایان را هم در بر می گرفت،

 . شان باشند رسیدن همسران

ه دکی به خانیه بودن  رفتن درحال دودادنمی شان قرار ایدرج رراو ابزارکا ایلحسن و انفی  وس

 :صدا زد هارا نآ هخانتلفن        ریی 

 .شما دونفر بیایید این ا !هی ی ی -  

ونیه  تمیی حسیابی نیداره و ن  ورسیت  ردایین مرتیکیه شعو   :»گفیت  حسن بیا خشیم و غیر و لنید    

 کیرد  تش دعیو آرام بهاوراانفی   «ثل اینه که یک بچه خان وحشیه،مصدا بزنهدب اباراهاکارگر

 .  سوی او رفتندبا هم به  و

قطیع  ( خییز  یک منطقیه نفیت  ) "اللی"طقهبامنادند ارتباط های تلفنی ردهمین حاال خب »ریی  گفت

سپ  با بی توجهی به پایان زمیان کیاری وبیا     «نداهبرید را نهای تلف سیم   هاحتماال دزدا،هشد

رابی وخرا بررسیی کنیید  ریید مسییر  بدوبرداری را نماشیی شیما دو نفیر    »تاکیدی دستوری گفت

 رابیااو شیهامت مخالفیت    هاارگر،کنید رکاگیر ایین گونیه رفتا    کردمیاو تصور  ، «نیدرکتعمیهارا

ییین دو دوسییت نگییاهی بهییم    ا.ش بییرودارگشییت کییه بییه سییوی ماشییین    وب،دداشتخواهنن

ند باشی  اشیته مطالعاتی دۀز قبل قرار گذاشته بودند پ  از شام برنامی دواسته بودنوخرد،هکردند

 :صدا زد اوراگر ارشد بود به سوی ریی  رفت و انفی  که کار جهت بدین

اعت کیارهم تمیام شیده، اجیازه     ،سیماهردوی ما خست،هسنگین بوده آقای ریی  کار امروز ما - 

 . بدهید ما فردا صبح اول وقت بریم سراغ این کار
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 :دزدز آنها واهمه داشت با خشم فریادوازیر فشار بو هایز طرف انگلیسا هریی  ک

 . . االدوهمین حاال باید راه بیفتی( کرد یتوهین رکیک. . . )کی تو و آن کم–

رعایت و که بدون  ویرکیک  بدون دلیل و توهین های،ست دادازدحرفش را ۀفرصت ادامریی  

رد،پیش از دربرا از کیوره بی   یو ،ه بوداردادمخاطب قر را نحسی کارگران،هاهاحترام به خانواد

 گشیته رببه سوی دفترکیارش   هبه سوی ریی  ک سن،حدهدباکنشی نشان دونفی  بتوانا هاین ک

 ،ریی  رددکه بیا سیر بیه دییوار برخیور     دکی و زا هقدرت یک ضربه پ  گردنی بۀبود دوید با هم

اشیت  ردش تیره تر شده بیود، قصید فرا  اهز خشم رنگ تیرا هدکدی را نس،حوحشت زده برگشت

راه ه دککشیی ت اورا گرفیت و ند زییرین کیروا  ،بش نشسیت اهزمین زد روی سیین  بهاوراکه حسن 

بیه   کیه داده را کی به تو ایین حیق  !بی شرف -»:گفتمیبا خشم دوکرمیگلوی اورا تنگ و تنگتر 

ز ا هنفیی  کی  ا.پازدن مر  افتیاد و ست که به دست دربو راه گلویش را آنق« ؟کارگر توهین کنی

سین  ه سیوی ح ،بی قتی دسیت وپیازدن رییی  را دید   دوش بهت زده شیده بیو  ااین حرکت دوست

ش سییاه شیده   انیگ ،رافتیاده  یی  بیه خِرخِر ر.شل کردندکروات را بدوار زاکناورقدرت وبادوید

نفی  دلش برای او سوخت از زمین بلندش کیرد  ا.زدمیش داشت از کاسه بیرون یهاچشم دوبو

از حسیییین  اورا ،از گردوخییییاک بتکانیییید اورای هییییا¬لبییییاس دداشییییتکییییه قص یدرحییییال

یش گلویش را گرفتیه بیود بیه سیوی دفتیرش      ها دستبا  هک درحالیزده وحشت ریی رد،رکدو

یاد بگیر مثیل ییک انسیان     »:گفت و اردادش قر نفی  با صدای بلند مخاطبا.شرو  بدویدن کرد

-عد با نگاهی انتقادی به سوی دوسیت ،ب« مه نمی ُتونند دهن لقی تو را تحمل کنند،هنیدکبرخور

 «ی؟باالی دار بر،فحشی برای چند خوا میتی،کش می اوراداشتی »ش برگشتا

 کیه  درحیالی دررا پشت سرش بست ودرنهایت درماندگی  دوزده وارد دفترش شریی  وحشت 

لرزییدن   درحیال اهایش ،پتکیه داد به در،بزدمیگرفته بود تندتند نف  یش گلویش راها دستبا 

 :ز پشت پن ره شاهد حادثه بودگفتا هانگلیسی کیی  ر.ه کنترل آن نبوددربقا دوبو
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اش وحیواس ولی ریی  هیوش ،«حویل بدههاته ژاندارم وبهمین حاال اخراج کن  ررااین کارگ  »-

ارگرهای آن قسیمت ایین درگییری    رککثا.اتفاق ها برایش غیرمنتظره بودۀهم، انیامده بودهنوزب

هین لقیی   ازد ههیا کی   نآ.دیدنید  ه همان سرعت پایان یافته بیود، بدوپیش آمده بو به سرعت راکه

می دونی آوردمیی در  ررافیرا  درحیال ادای فرار ریی   ،شوخی دودند با ریشخندلگیر بو شدتوبا

شیرط میی    »نید گفتمیی ند با شوخی به هم رفتمی ی شانهاهی که به سوی خاندرحال و خندیدند

  «.ها ها ا،هستاهرددکش را زراشتک،خهایین سگ انگلیسا هبندم ک

درمییانی پییش   نفیی  بیرای پا  ا.ردندزینی معرفی کحساب به کارگبرای تسویه را نروز بعد حس

کیاری  با ون معتقد بود ،چپذیرفتولی او پا در میانی را نمی درفتشان بوکه فامیل معاون ریی 

 یکیی دو روز خیواهش و   ،ده کیار برگیرد  وبی د اریی  قبول کنه کاست  که حسن کرده غیرممکن

فتیر رییی  را   ورود بیه د  ۀاجیاز  فقی  ه ،کی راضیی کرد  اورا اه حقیوق حسین  ومرداخت دپ ۀوعد

 :  گفتدوبگیر

عیاون و  ،م«راضیی کنیید   اورا.. بوسی و  ا باید با دست،آنخودتان استۀکارها به عهد ۀبقی » -

عیاون  م.نزد ریی  بیرود ،خواهیبرای پوزش ندراضی کرد اوراحسن  وبالی گفتگانفی  پ  از ک

اون بیه    از ورود معی پی .ریی  رفتندشت سرش به سوی دفتر،پوحسن و انفی  ی رفتومجلاز

دل ویی  وبا  روی صندلی کنار ریی  نشستو  معاون رفت ،آن دو پشت در منتظر ماندند،دفتر

که ییک انگلیسیی    پرست مخابرات رس.ن دو را برای عذر خواهی بپذیردآ ردکهکمیواهش وخازا

 :گفت و کرد تعاون دخال،محویل دهدهاتژاندارم  رابه نحس تا از ریی  خواست  بود

 !له را کش ندهیدامس،اندردمانی خطرناکمدونامه مسلحه.این مردم است ایلشالق ق،این منطقه - 

 .آیدمیست ژاندارم ها کاری برنازد

 توانسیت میی دلی شد نه دو دوناب ریی  دچار تردیج.ردکای اددین طریق دردل ریی  رعب وب 

 رااونزدیییک بییود  راکییهگییری نییه شییهامت اخییراج چنییین آدم پرخییاش و دبگییذر سیینحاز گنییاه 
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معیاون   .شیوند بوارد دفتیر   تا دن دو را صدا زآ و دعاون از سکوت او استفاده کرم.بکُشدداشت

سی ،کیز ریی  ایستادندومجلدوآنها وارد شدن.شودمیخواهی کار تمام با پوزش کردمیصور ت

هرچیه   خواسیت میی فی  کیه  ،آنمیی سیکوت  ازدپی     .ها نخواست روی صندلی بنشینند از آن

شرو  کند، قرارشیان   دتارنج به پهلوی حسن زباآ،به پایان برسدتحقیرآمیز  زودتر این وضعیت

شیان داده  پاسی  سیالم  این کیه    سن از ح.واهش بودوخخواهی رسمی بدون التماس یک پوزش

 دیش را روی هییم مییی فشییرهییانهییا خواسییته نشیید بنشییینند از شییدت خشییم دنییدا ز آندوانشی 

ه کیرد  فرامیوش گذاشته بودند بیه کلیی   نفی  باآ عذر خواهی برای راکهقرارهای دو نفری ۀهمو

ایین قیدر ییک    »توی گوش حسن گفت  آرامرد گذ میدر سرحسن چه دانست مینفی  که نا.بود

سین بیه سیوی    ح.رنج به پهلیوی او زد باآزمان دوباره یک ضربه وهم!« شرو  کن !دنده نباش

ز شیدت  ا هی کی الدرحی سین  ح.ش برخاستاز روی صندلیا همیز ریی  رفت و ریی  بدون اراد

 :گفت زدمیبیرون جویده ش جویدهاهانازدخشم کلمات 

 !ین ا نگاه کنا هآقای ریی  ب - 

  :گفتتاکید ،بانمایان بودند هاکوهشته ،رشان سویآ هدکپن ره را نشان دا اش دستوبا 

از ژانیدارمری  .ندارنید زییادی  ۀ م با دفتر شیما فاصیل  اهبزر  شد هاکوهمن توی این  !یبین می -

-میی من از هیی  چییزی ن  ،یش استهاهو صخر هاکوهاین  بسختیندگی ما ،زهاین ا خیلی دورتر

ز کیار اخیراج   ا هن اگی می .نیستندشدن طرح مصال قابل ا ههای مرغ دزد شما هم ک ندارماژ ،رسمت

ن وقیت  آ.گیردم برمیی  (تفنگ میورد عالقیه لُرهیای آن منطقیه    )برنو شدم از این ا می رم ولی با 

برسیه هیی     هیا کیوه  آن هقتی پای مین بی  ،وباشدش ناپیداان سویآ هک اندازمنت میآتشی به جا

ن تیوی همیین اطیراف اداره    ،مهی ندهخوا میخواهی رضایت بده حاال می،نیرویی را بنده نیستم

 .این تلفن ،وست داری دنبال ژاندارم هایت بفرست،دهستم
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 وبیا  !«زنیگ بیزن   »کوبیید ییزش  بیه روی م حکم جلوی رییی   مدوردکاز روی میز بلن را نو تلف

فتیر خیارج   ازدش ابیه معیاون و دوسیت    توجه بدونپ  س.دست تلفن روی میزش را نشان داد

معاون و انفیی  تصیور   ،ریی  به خارش افتاد ۀسیب دیدآه گلوی دکتهدید به حدی جدی بو.شد

کرد  نفی  اشارها هعاون با دست بم.کندبه مر  تهدید ریی  را به جای پوزش  حسنندکردمین

 :وگفتبه ریی   روکردمعاون ،  از بیرون رفتن انفی پ.بیرون برود

، اینها عشیایرند  آیندمیم آنها برای دست بوسی شما کردمیمی بخشیدمن فکر ! " بهی"آقای  - 

گیم  ن به همیه میی  ،مشان در طبیعت وکوه وکمرانند زندگی،مشنوخهم وحشی  دونا هم مهربان

نظرت ،بوخی .دو نفر هم می گیم در ایین میورد سیکوت کننید     ین ا ه،بپوزش خواست دوحسن آم

 . ونه برات خیلی سنگین تمام بشهتمی ی موضو  را کش بدی؟خوا میچیه؟ 

مزه مر  با همه  نیرومند حسن یها ستردروز قبل در زی و دترسیده بو بشدتآقای ریی  که 

 :ه گفترنگ و رویی پرید ،بامیرد می ددار کردمیتصور ی تلخی ش چشیده بود و 

هم ،ی  سازی کارکنیه  ۀش کارخان هتره بفرستی،بنهرکونی برام سخته قبول کنم این ا کاد می - 

 .ش را ببینم م ریختخوا می،نمیشه اخراج نشده هم از این ا دور

 .که نباید او را اخراج کرد ،قانع کن رامخابرات انگلیسی ریی  پ  خودت این  – 

 . اج نشدهین دیوانه بگو اخرا هوبروبباشه ت -

 و دکرمیزیرزمینی فعالیت  به صورتتشکیالت حزب که  مسئولاین اتفاقات را برای ۀانفی  هم

-میی ایرانی آنها اگر متوجه  مدیرهاین شرکت نفت یا مسئوالزیرا )یکی از کارگران مکانیک بود

ا در ارتباط دارد بدون اسیتثن  ی کارگریو یا سندیکایران اۀ تودبا تشکیالت حزب  ارگریدکنشد

 : نفی  گفته بودا هبپیش از این تشکیالت  سئولم.تعریف کرد( ندکردمیش  اولین فرصت اخراج
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ی اهبارفقای تیود ی  وجه ه نباید بهکزمخابرات وامکانات خبرگیری رکارتان درم بدلیلها شما  -

رفیقانیه وییا دوسیتانه خیلیی نزدیکیی      روابی    "مصیدقی "طرفیداران  و یاکارگران سندیکایی ویا

چون موقعییت شیما در   ،تشکیالت سندیکایی هم نزدیک نشیوید نشست های حتی به  و دیکن ادای

اسیت و  " کرییر "،های شرکت نفت برخالف بخش دولتیی لفن،تمخابرات خیلی حساس است ۀادار

ه ایین  بی و دنیدکی انگلیسیی ونظیامی را شینو   هیا  زمانسیا ۀتوانید همدر مواقع ضروری شما می

ومانع از ضربه زدن به کیارگران   باخبر شویم از قبل  هاسرکوبگر حرکاتازتوانیم ما می ترتیب

  .شویم

 اشیته ارتبیاط د  بیااو نهیا  ،تول حوزهئه مسی دکی یک حوزه تشکیل دهن یو از آنها خواست سه نفر

و ضید حزبیی   خیود را  عک  ربی  و دی معرفی نکننی اهین کارگران خود را تودوبدر ظاهر  دوباش

 .معرفی کنندضد سندیکایی 

 .یمش میمان بد نام  بین همکاراناین طوری ما رفیق  – 

این از عیوارض زنیدگی تیوأم بیا مبیارزه       .ه کردش مین ،یاهیگد رِلی کا،وآره درست می گی – 

ۀ ایین نظیام سیر سیپرد     بیر رای پیروزی ،بید تحمل کنیدراباها ین دشواریا.استنهان رپپنهان د

،به سیت ا هبه یک ضرورت تبدیل شید ردن رککا ۀشیواین  ود استعمارگران انگلیسیوخستعمار ا

یلیی  ،خبرود هیا ییید بیه کیالس زبیان انگلیسی     وباتیز هوش است بگدوحسن که می گویی با سوا

 .نهدکشنو هارایونه تلفن انگلیستمیون در این صورت چ ،هضروری و حیاتی

کارخانیه یی  سیازی     رابه نلی مشکل ما اینه که حس،ون رفقا را قانع خواهم کرد،مباشه رفیق –

 .ندا همنتقل کرد

ز رفقیای  ا هآن وقیت ییک عید   ،گذار یکی دومیاه بگیذرد  ،بکنیممیاین مشکل راه حلی پیدا برای  – 

یین  ا هها که ب یراین صورت انگلیسد ،قطع کنند را نکه مرتب خطوط تلف کنیممیمامور  رراکارگ
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 ،کیاری مبیاک م ما هی ،شرات فشار می آورندبارند برای تعمیر سریع به مخادفوری  ازنی ها ارتباط

بیه ایین    ،اریید ازدنیبه یک کمکی وارد به کار مخابرات   عد اعالم کنیدب و دشرای  را دشوارترکنی

 .کنیممیمخابرات فراهم  به را نرای  باز گشت حس،شترتیب

 .حسن ومحمد اعالم کنم به رافوق العاده  ۀ  من میرم تا تشکیل یک جلس،پموافقم  - 

 .زبان انگلیسی آموزش باید برود برای فراموش نکن از همین حاال – 

ایین   دولیش را از روسیتا بیه منطقیه بییاور    ا هسیال و ردمادر،همسیر و پسی   خواسیت میحسن  

رکارخانیییه یییی  سیییازی هیییوای    ،دم زد، از سیییوی دیگررابهیییش ابرنامیییهۀجاب یییایی هم

 ست لُرهای گرسنه و کوچندهازددکی هنگام فرار درکوش که  زانوی شدمیعث ،بارطوبمدوسر

هیرروز   و دشیو  آغیاز ه بود دردش شدمیگلوله خورده و زخ،که برای غارت روستا آمده بودند

 .بودنبرایش قابل تحمل  شرای  دراینردن رکاکگردد، برشدت آن افزوده 

-هحیوز یکی از وبادر گفتگول حزب ئسم ،مخابرات با ریی  ،ز این برخورد حسناپ  از اه ومد 

د تنشی گذاقیرار   ،بودنید وآمید  در رفیت  بین مناطق نفت خییز که مرتب در ،حمل ونقل حزبی ی ها

در صیورت امکیان حسین بیه بخیش مخیابرات        تیا ، دشیو عملیی   ،بریدن سیم های تلفین  ۀبرنام

دانسیتند  میی ی کیه ن درحیال ان یام ایین عملییات شیده بودنید       مسئولارگران حزبی که ک.برگردد

ی دو هفتیه چنیان   ط.ندکردمی ملعدستورات حزبی به ید این کارغیرمعمول را ان ام دهند راباچ

شیرکت نفییت  انگلیسیی و ایرانیی    میدیرهای ۀعتییراض هما هدکی ر ارتبیاط منیاطق ر  دا  د بیآشیو 

ییی  مخیابرات   ر.نید فتگر چالشبه  بشدت را نوالن آئسومباال گرفت بخش مخابرات ه ،بانگلی 

و هیم  ا.دهید  میی را سیریع ان یام ن   اتفت که چرا عملیاتی تعمیرقرارگرتحت باز خواست  بشدت

-میی عاون هم گروه تعمیرات را زیر فشار قیرار  م.کردمییدادش را روی سر معاون خالی بدودا

ارشید   کارمنیدها راباموضیو  نییاز بیه ییک کیارگرکمکی      انفی  بیه دفعیات   ی که قبال درحال،داد
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روه تعمییرات  پذیرفتیه بیود بیه ییک      بیاگ ودر گفتکییی   ر.ی و ایرانی درمیان گذاشته بودانگلیس

  :ستفاده کردوگفتا هشد ای ادفی  از شرای  ،آنارندازدنیکرده در این رشته اررککارگ

معیاون بیه رییی     وضیو  را  وم« جز حسنکه باید به کمک شان بیایدکسی نیست آن کسی » -

  :خارج شودگفت هاینتقادات انگلیساۀ از زیر ضرب خواستمیاو که  ،اعالم نمود

غیر مسلمانان ختنیه  )خفه کن هارا"هبرید"نه ای این ی بیاری بیار، فق  صدهمیخوا راکهی رکه -

 . وی ما را از این ا بیرون می اندازندرده اال،و(نشده

درییادگیری بسییار تییز     دومخابرات برگشت و چون با سیواد بیو   ۀدارا هحسن ب به این ترتیب، 

 رتبیاط مسیتقیمی بیا ییک    ا هر مرکز اصیلی مخیابرات کی   ردادکش شده بوااصلی  ار ،کهوش بود

برزبیان انگلیسیی    به سیرعت  اورازبان  آموزشین ارتباط روزانه و ا.کارشناس انگلیسی داشت

گونیه  دینوبرا هم نزدآن کارشناس انگلیسی آموخت ( تلفن های کریر)فنی  آموزشدومسل  کر

یرنظر مسیتقیم کارشیناس انگلیسییی   ،زدر عمییل دوهیا بوجیود آمی    دوسیتی بییین آن  ۀییک رابطی  ،

انگلیسی که در واقع یک کارگر فنی مخابرات بود از برخیورد حسین و   ین کارشناس ا.فتقرارگر

رده رکی دوسیتانه و صیمیمی بیر قرا    ۀبا حسن یک رابطاین ش اطال  داشت ولی با وجود اریی 

نفی  گفتیه  ا هی که حسن چند بار باگونه ه،بکردمیحسن منتقل  رابهش اطالعات فنیۀ اهم دوبو

موقعییت میا در    »کیرد میی و ییاد آوری  ا هنفی  بی ا.ی باشدبود شاید او هم یک کمونیست تبعید

 یمکناعتمیاد ه هی  ک  هم نبایید  وبامال دیده نشویم دکبایمی که استی اگونه بهتشکیالت حزب 

 «.یم او هم یک کمونیست استباش اشتهحتی اگراطمینان د

خیارج   که زمانیند حتی توانستدمیاشتنردکه دراختیا ییهاهتعمیرکاران با دستگا ۀگروه سه نفر

ار ،کدوشی کسیی مشیکوک   ایین کیه     دون ،باز اداره بودند با وصل کردن دستگاه به خطوط تلفن

ز این طرییق افیراد   ا.ت عادی بودااین عملی ،خطوط تلفنبرای تعمیرات  یرا،زشنود را ان ام بدهند

-میی خنثیی   هیارا رآنمرووب کرده تند شناسایی داشهاراقصد متالشی کردن سندیکا راکهنفوذی 
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 هیارا آنسیی  ،کتشکیالت حزب بودند از سوی دیگر مسئولحبوب ،مین سه نفر از یک سوا.کردند

نها ییک  هات،آنن فعالیت سراسری در ایرانباآیران اۀ بزر  حزب تودرای تشکیالت ب.شناختمین

ختگی ایین تشیکیالت کیارگری    رپییانگ ،بدهیی کارگران ین نیو  سیازمان  ا.رمز بودند،تنها یک عدد

ز مبارزات سوسیال دموکرات هیای مشیروطه و حیزب کمونیسیت     ا هوردی کادست،درایران بود

 .به دست آورده بود 1320ی ها سالبارزات پ  از ومزمان رضا خان 

را در  ینگلیساۀ مکالم تا توانست ردن حسن برای شرکت نفت انگلی  گذشترکسه سالی از کا 

کامیل  و تسیل   رای یادگیری ب.بگیردانگلیسی مطرح کند یاد  مدیرهای راباحدی که مشکالت فنی 

 هیا یانگلیسی  هیارا  کالساین  ،رفتمیزبان کالس شب ها به انگلیسی،زبان خواندن و نوشتن بر 

بخصو  کارگران مبارز حزبی و سندیکایی هم بدون استثنا بیه  ،کارگرانۀقیب.رده بودندکای اد

و پسرش را از روسیتا   ادر و همسر،ماین فاصله حسن در.پرداختندمی  و سوادآموزی یادگیری

ا سیه  ارگران بی رکی شیرکت در اختیا  کیه  زمانیسا ۀانخ.ی سازمانی شرکت آورده بودهاهبه خان

منیازل   ۀیلومتری حاشیی رکدر چهیا "نمره ییک " ی بود بناماهدر ناحی دادمیسال سابقه کار قرار 

هیای  انید  پی  م  وی ه اب باریکی آ هوکنار ییک دره کی  " کوهمیان"ر،درتمیسازمانی کارگران قدی

اختمان خانیه تشیکیل   سی .اشیت ردقرا،گذشت از میان آن میکوه فاضل آب منازل سازمانی میان

ییک نییم داییره روی زمیین نصیب شیده        بیه صیورت   رکهشده بود از تعدادی ورق های موجدا

ش اییک سیوی   کیه ، ری متی سیانت  یسیت وبتیر  ومدرتفا  ا هلی ب،ویک پل کوچک ۀانند دهان،مبودند

یین نییم   ا.یک در و یک پن یره نصیب کیرده بودنید     ،درسوی دیگرش دوودنجرچینی بسته بباآرا

ک شییر  ی.ار نبودرکحیاطی هم د دواد میدرخود جای  را نارگرارکزندگی محقۀاستوانه باید هم

سیین هیم   رپسیاعت آب داشیت و د   سیه  که در روز  دداشتوجو هاهآب در میان تعدادی از خان

 بچهکه  ییهازنمیشه ،هه همین خاطر،بگرفتمیقرار  هاهآب در اختیار خانواد ،همین مدت زمان

شیپزخانه  آ.نید پرداخت میبه جنگ و دعوا  ،آب نوبتِ ر،سشان ممکن بود بسوزد داشتند یا غذای

-ضر برای سالمتی استفادهوم هگازهای تصفیه نشد،روزه شبانهدکهم یک ساختمان مشترک بو

باعث حساسیت در اکثر ،ه بمروردکشیمرنتشومرآن می سوخت ،دکه مادران بودندش اکنندگان
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غیربهداشتی سیاخته   به صورته دکهم یک ساختمان عمومی بو شویی  ستد.خانم ها شده بود

 .بودند

کاهگلی ولی بزر   ۀر روستا در یک خانرددیگ یهازن ۀمسر حسن که مانند هم،هصاحب جان 

وجیود  دیگری ۀهیی  چیار   ولی،دکرده بود تحمل چنین شرایطی برایش غیر قابل تصور بوزندگی

 هاری کی ،کهمه ناهن اری تطبییق دهید   با اینودش را بمرور،خدر واقع به ناچار دوباییم.نداشت

 .رسیدمیسان به نظر نآ

 هحیزب در منطقی   توسی  کیارگری کیه    ندیکاهای،سی  32امیرداد   28پیش از کودتیای   ها سالاز 

اعتصیاب  و قیوس  شرکی رتب بیا شیرکت نفیت انگلیی  د    ،مدهیی شیده بودنید   غاجاری سازمانآ

-میشرکت  مدیرهایز ا و دنکردمیمطرح  را نکارگرای سازمانی هاهشرای  ناسالم خاندوبودن

را شیپزخانه و حمیام   آمسیتقل و  شویی  دستی سازمانی با حیاط و هاهساخت خان تاندخواست

مداوم اعتصاب ها شرکت نفت ۀضرب. ی خود قراردهدهاهرنامدربرتبرای کارگران هر چه سریع

ۀ ه مقابلی دربی قا ،ی زیرزمینیی کیارگران  هیا  زمانباسیا  دریافیت کیه   انگلی  را تسلیم کرد زییرا  

ه ک،داشیتن د بیی تر حزتشکل پنهانیک و هر واحدکاری،یک سندیکا در کارگران .ننده نیستدکنابو

از هرسیندیکا  .کیرد میهنمایی هاراینگلیسا هفکناناهی تفرقهاهسندیکا را در قبال حیلاین حوزه ها

گییری نهیایی بیرای    تصیمیم ایین شیورا   و  رفیت میدر منطقه به شورای سندیکا ها   نماینده یک

دیگر مورد توجیه   ایلسومی سازمانی هاهشکالت خانوماعتصاب یا اعتراض به وضعیت کاری 

نهیا خیود را   آ.این میان وضعیت این گروه سه نفره متفاوت بود در.کردمیبررسی  هاراسندیکا 

ی یهیا روسیتایی  ثل،محمد ومنفی  ا هتفاوت ک با این.نددادمیسیاسی نشان  ایلبی عالقه به مس

 درحیال ش احسن که زبیان انگلیسیی   ولی، دانشان هخانواددوخوفق  به فکر ه دککردن میرفتار 

ه زبیان انگلیسیی بیه سیاختمان اصیلی      وبی وقعیت کاریش به خاطر توانیایی گفتگ مدوپیشرفت بو

پوشیید موهیایش را بلنید    ی شییک میی  هیا  لبیاس  ،کیرد  میرق یه فبابق مخابرات منتقل شده بود
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 هرروزرا  اشورت،صمی زدهایش را دوگالسی بیل،سکردمیه پشت سرش شانه بدوگذاشته بو

 .نشان دهد ازخود هکامال غرب زدۀیک چهر دتاکرمیاصالح 

قبیل از   ولیدنی دادمیی فیلم های انگلیسی یا آمریکایی را نمایش ،هر هفته هایآن دوران انگلیسدر

کیه کیاری تبلیغیاتی    دادندنمایش میی  فیلم صورته ب را نو جهاایران اخبار صنعت نفت ،هر فیلم

و پی    رفیت میرتب که پسین ها به باشگاه ومه هرحال حسن شده بود یک انگلیسی شیک ب.بود

سندیکالیسیت و  کیارگران  از ایین رو   ،گشتمیه خانه برب ووردن آب وخبرداری از تمرین وزنه

شیکلی   بیه اورابودنید بیه هرصیورت     ایلمدودانسیتن میی نفیور  ومن ئخیا  یکیارگر  اورا هایزبح

 بااودونی کنای ادی اهند بهانی توانسیت میی ه به تنهایی ندکلی او یک ورزشکار نیرومند بو،وبیازارند

 .درگیر شوند

و سیالن  خیلیی ارزان  ی باشگاه کارگری با داشتن بار فیروش مشیروب و کبیاب و لوبییا     وجود

بیا ییک    هیا  یکیی از اعتصیاب  در.بیرای ت میع کارگرهیا بیود    یز بیلیارد، امتیازی ومبرداری وزنه

که در اعتصاب شده بودندمتقاعدارگران منطقه ،کسندیکاهای کارگرینظیروسن یده کم یهماهنگ

ی و هیا هبیشیتر خواسیت  بتواننید   دتاادامیه دادنی   را نشیا هدون عقب نشیینی مبیارز  بدوشرکت کنن

مام ،تشییدن رکو دسیت ازکا  یهماهنگاین .کنندشرکت نفت انگلی  تحمیل  ابهر ننیازهای کارگرا

کیارگران مبیارز    بیه نفی    اعتماد،ین پیروزیا.داخترآننفتی آغاجاری را از کا ۀتاسیسات منطق

 هدکی نکردمیی معمول پ  از هر اعتصاب چند فعال سیندیکایی را اخیراج   بطور گر چه ا.ال بردرابا

لیی دراکثیر   ،واخراجی هیای تصیاب بعیدی بیرای بازگردانیدن کارگر    ی برای اعاهزمین شدمیین ا

زییر   ۀحیوز چنیین مواردی،  در.کیار برگرداننید   رابیه هااخراجیی  ،ندشدمیموفق ن هاکارگرمواقع 

راهییی بییرای بییاز گردانییدن فعییاالن کییارگری بییه         افییت ی مییی ماموریییت  حزبییی  زمینییی 

طیور  ب هاآن زمیان در روسیتا  رون د،چبا حسن بود" تریلیسن" رد ریت این کاسئولم.داکنیدرپکا

ی میرده  هاهشناسنام رفت وشان میی به روستای،وندکردمیطل نراباهاهمرد ۀمعمول شناسنام

گذاشیت و او  شان میی تشکیالت مسئولدراختیار  هاراهشناسنامو خرید میمبل  ناچیزی  راباها
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-میی اخراجی قرار  هایارگررکدر اختیا هاراهاین شناسنام،ی حزبهاهحوز مسئولهم از طریق 

-میل و نفت سفیدگس دسلیمان، یا هفت،مانند اللی،مخیزهم به نواحی دیگر نفت خراجی هاا.ندداد

 . ندشدمیستخدام ا همرد شخصبا نام وباره ،دمک تشکیالت آن اوباکندرفت

و ( لوبییا و کبیاب کوبییده   )غیذا دمات بیار و صیرف   خی دویز بیلیار،مورزشی ایلوس هی باباشگا

اشگاه کارگری تبدیل شده بود بیه  ب.وردهای این اعتصابات بوداستازدیکی  ،ارزانیی بها وباآب 

موضیع هیای   ۀاردرببا هم دونشدمیجمع  درآن اها پسینهنگام ارگران ک.سندیکاحزب و کلوب 

روغین زده بیا    دوتمیز با موهای صاف بلنی دووقتی حسن با پیراهن سفی. ندکردیوممختلف گفتگ

میع  ازجو کیه خیود را   ا ههمیه بیا خشیمی نهفتیه بی      شید میی د باشیگاه  ی دوگالسیی وار هالسبی

وبیا حیزب   اۀ ز روابی  پشیت پیرد   ا هآنهیا کی  .نید کردمیگاه ،نداشتمیست ها دور نگاه یسندیکال

دین علیت جمیع   بی .اشیتند پند میی خیود گیم کیرده    ۀیک غرب زد اوراش خبر نداشتند،  ورهایوبا

 جهیت  دینبی .ندغیردوسیتانه داشیت   دورخوردی سیر ببیااو کارگران حزبیی و سندیکالیسیت هیم    

حرکیات   بادیدندون مربی وبسته وبتنهایی باز  رابههاهوزن.  بور بود به تنهایی ورزش کندوما

میورد پرسیش     هاکارگرازبرخی  توس  که زمانی دودرست وزنه برداران دیگر ورزش می نمو

 : که گرفتمیقرار 

لیی  ،وزدمیی بی جیا  رابیا گاهی خیود   دوشمیسروی رکگاهی هوادا « ه چی اعتقاد داری؟وبت » -

رخیی  ب.ز کار سیاسی متنفیر اسیت  ا هککردمیاعالم و آوردمیهرگز از حزب و سندیکاها نامی ن

ضیرورت   دونی دادمیی  را توضییح طبقاتی در منطقیه   ۀفاصل دوآمدنمیبرای ارشاد او هاکارگراز

کبیرا بیرایش توضییح    لی صیغرا و  کرابا ناکیدبرضروت اتحادکارگرادوتندادمیمبارزه را شرح 

ننیده  دکنیا امی  بشیدت پاسی  حسین   ،پ  از پایان توضیحات دولیدامیدقت گوش  اوبا، دندادمی

 وبیا ی تفیاوت اسیت از کیوره دررفیت     دربچقی کیه دیید حسین     هیا از ایین کارگر باریکی  کی.بود

  :فریادگفت
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ی بزر  هاهخان)هارا "هفت بنگله" !بین،بکننگاه را ی؟ دورتاهمگه مغز خر خورد !آخه مرد » -

 کارمنیدها کوچیک انگلیسیی ییا     ۀطالعه جهت ییک خیانواد  ومبا هفت اتاق برای خواب و پذیرایی 

ارای چهار اتاق است ولی امثال تو که ،دبرای یک کارمند با همسرش راکهها "جی تیپ" یا( ارشد

. . و ییک   ۀببرند توی حلبیی آبیاد نمیر    را نشاهچوبباید زن  کنندمیشب وروز توی گرما جون 

خیدا را شیکر    »:گفتدمیمثل یک مذهبی معتق آرامیلی دخعبدودامیگوش  یخونسردباسن ح.«

یین برخوردهیای   ا.«کر،شی شودمیی ر چیه خیدا بخواهید همیان     ه. به رضای او هستم ضیرا نم

فاصیله   ازاو هاتعداد بیشتری از کارگرزمان، مروربدوکرمیعصبی  بشدتارگران حزبی را ،کاو

ون ،نز روسیتا آمیده  ا هایین بیچیاره تیاز   »که ین نتی یه رسییدند  ا هب شان معجدرنها آ.ندگرفتمی

-میی گذارید هرچیه  ،بآدم بشیو نیسیت  ،لش کنید،واال این ا برایش بهشت است،حنداشتند بخورند

برداری وی تیم وزنهدوترایش کلی شرط و شروط بگذاری،بزور بزند هاهبه وزنبه تنهایی  خواهد

 .«راهش ندهید

ییک   ،باشیید  آمیاده بایید   »و اعیالم کیرد  ا هنفی  بباآحزبی  سئول،میک نفری لساتازجدر یکی 

 آمیادگی یید ایین   ،بانهیا بپیوندیم آ هاید ما هم م بور شدیم بی ،شاعتصاب درآبادان صورت گرفته

در "برتاکیید  وبیا ، البتیه  « همیاری کنییم  یآبادان هایکارگربادر صورت لزوم تا یم باش اشتهراد

بیادان  آ هبدون این که کسیی بدانید بی   ی اهت حسن باید به یک بهانصور ایندر  »،"صورت لزوم

ان مخیابرات بیه دلییل    رکیارگ . «او حماییت کنیی  ازراان یام دهید،توهم بایید     یهماهنگین دوابرو

بریده شده فاصله  تعمیرات خطوط مرتب بین این مناطق در رفت آمد بودند وبرای تعمیر خطوط

مین دلیل مسیول حزبی از حوزه آنها تقاضیا کیرد بیه    با وانت طی می کردند به هرا های دوری 

 .آبادان بروند

خییز  نفیت  ۀنطقی ومبین کارگران آبیادان   یهماهنگرای ب.ددو روزی از اعتصاب آبادان گذشته بو

مخفیی اعتصیاب در آبیادان     ۀمیتی رکدغاجیاری  ۀ آمنطقی  ۀبعنوان نماینید  بایدمیسن ،حآغاجاری

ولی ،دو روز مرخصیی گرفیت  مادرش را ببرد روسیتا   به این بهانه این کهسن ح.کردمیشرکت 
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ل رپنا،کی مسیافربری هیا یعضای مخفیی درکنیار ایسیتگاه سیوار    باآ.بادان رساندآ رابهخودش 

ی هیا نبدل کیردن نشیا  دو  از رپ.قرارگذاشته بودندحزبی آبادان  هایبا یکی ازکارگرشیر نبهم

آغاجیاری و آبیادان    بیین لفن تهای سیم،ردای آن روزف.رفت یهماهنگ ۀحسن به جلس،شناسایی

ن شیرکت نفیت   سیئوال م.وس  سندیکالیست ها برییده شیدند  ،تخیزاهشهر و دیگر مناطق نفتوم

یین منطقیه هیم    ا هعتصیاب بی  امبیادا  گران بودنید  ،نزشنیدن اعتصاب کارگران آبادانا هانگلی  ک

خطیوط   مخیابرات تعمیرکیاران   :رای برقراری ارتباط ها و کسب خبر اعالم کردند،بکند¬تسرای

انفیی  بایید    هدکی ز این رو ریی  مخابرات اعالم نموا .تعمیر کنند اباید سریعبریده شده را تلفن 

چیون  .شیوند ب ها هاعازم آن محل همراه محمد برای تعمیرات و پیدا کردن محل بریده شده سیم

عمییرات آنهیا   تاز ایین رو   های مسی خطوط راکسی با خود نبرده بیود یم،سهازدد ربرخالف کا

-میصور دوتازچگونگی این قطع ارتباط اطالعی ندا شتن مدیرهای دولیگیری نبوارچندان وقتک

ار زیادی بیرای تعمییرات آن خطیوط    دوکنادزدیده شدههای بریده شده  ند طبق معمول سیمکرد

ند توانسیت میی  هااین کار ،نفی  گفته بودا هتشکیالت ب هارابرشخصو  چون محل ،بالزم است

-یبزار و سیم ها ولوازم یدکاۀ نفی  وانت تعمیرات با جعبا.دنشون ام ا  ممکنمترین زمان رکد

دون آن کیه  بی  و"ت بیرس اهه خانوادوبرو وب،تمن تنهایی می رم  »ه محمد گفتوب  برداشت هارا

ه جیای تعمییرات   بی وکرد تر وانت شورولراباتعمیرات  ایلوس باسرعت،اس  محمد بماندرپمنتظ

بنا به   و دتشکیل جلسه سندیکاها در آبادان به گوش پلی  رسیده بویرا خبر ،زراهی آبادان شد

هیر چیه سیریع     را نباداآ هعزامی باۀ نمایندید بامی ،پلی ۀ یش از حمل،پدستور تشکیالت حزبی

به هر ایستی ب.ندکرد میخارج پلی  و پلی  خصوصی شرکت نفت انگلی   ۀتراز حلقه محاصر

 میی یعنی پیل بهمنشییر خیارج    ،بیادان ۀ آوجیی جزییر  ه خرهیارا از تن را نحسی بیود  شکلی شیده  

گذشت که زارهایی میهاز میان شور که آبادان(نام قدیم بندر ماهشهر)" رمعشو"بندر ۀادج.کرد

از داشت که برخی  جاده خاکی انشعاب فرعی هاه،دندشدمیالی خو  با جزرومدآب های دریا پُر

آن در.نید کردمیی اه را دورتر ،ردست اندازی کماههجاد،بودندتر دست انداز ولی نزدیکازپُر آنها 

دازها از روی دسیت انی   باسیرعت وانت شورولت . وجود نداشت رهاسفالتی بین شهاۀ اد،جزمان
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دم های پسیین  بیه ورودی   دم،رفتمیبه سوی آبادان  دون وقفهوب رفتمیسمان آ هبدومی پری

رای ژاندارم هیا ییک   ،بماشین تبزر  پش ۀوانت تعمیرات شرکت نفت با جعب. پل بهمنشیر رسید

سیواد  معمیول بیی   بطیور ه دکی ی بودناهیروهای مسلح که سیربازان وظیفی  ،نآشنای همیشگی بود

حتیی نگیاهی    شودمی دارو دایی غیر ازآبادان دارازج دادمیبودند به روی درب وانت که نشان 

های شرکت نفت لی آرم،ورای  پلیسی بر شهر حاکم بود،شاعتصاب پاالیشگاه خاطرب.هم نکردند

ه بی .بیدون مشیکلی وارد آبیادان شید     لذا ،مک بزرگی بود برای انفی ،کروی درب های شورولت

-دمیی مرتیب از شیهر خیارج و ییا وار     بیه صیورت  وروزانیه  که نین وانت هایی ،چرسیدمینظر 

 دتیا کرمیی نفیی  کمیک   ا هومیش غروب هم بی خصو  گر ،بندکردمیلی  را جلب نرپظ،نندشد

ز ا هدرسیی کی  آ هنفی  با.دیده نشوند دکه سرباز ها ازآن چیزی نمی فهمیدن ییسانگل یهاهنوشت

 دتوضیح دا را نحسسریع  خروجضرورت دوجاری گرفته بود مراجعه کراول تشکیالت آغئمس

سیندیکا هیای    مسیئول خداحافظی، وقیع م.در اختییارش بگذارنید  سریعا  راحسن واست وخا از و

تنهیا دو   هیارا تشکیالتی این دو نفر اطال  نداشیت وآن  چون وضعیت دوز چنا ه،کارگری آبادانک

  :وگفتها  نآ هب روکرد،کردمیسندیکالیست تصور یا  حزبیرفیق 

-هلسییه شییورای سییندیکاها بییا خبییر شیید ازجه پلییی  دکییناهرفقییای حزبییی بییه مییا اطییال  داد  -

ب اعتصیا  یهمیاهنگ خییز بیرای   یگیر منیاطق نفیت   ازدفرد یا افرادی   اندکه د میخصو  ،بستا

وی پیل بهمنشییر   ،رحتمیال زییاد  ا هه همین دلیل ب،بنداهین ا آمدا هبخیز نفتآبادن و دیگر مناطق 

یم کییه گرفتییار اکنییید راهییی پییید،باندگیرمیییجلییوی شییما را بییادان ۀ آزیییرازجه خروجییی هییاراتن

 ،کنید میی غیبت شما در منطقه وضع را بیدتر   ،ایی نگهداریمدرجشما را شب  ماگر بخواهی،نشوید

 ۀقیه به عهد،ببهمنشیر برسانیمرودخانه ن سوی آ هب 5وانیم با قایق شما را از ایستگاه تمیفق  

 .یداکن،باید یک راهی برای رفتن پیدباشدخودتان 
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 بیا  و"گیذاریم از شیما سیپاس   و ییم اهمشکالت را پیش بینی کرد ۀما هم »:ش گفتآرامباانفی   

نید  ا هگرفتار شد رآند راکهضعیت دشواری و تابه حسن  روکردنفی  ا.حسن از آنها جدا شدند

 :گفتدودهتوضیح 

یید در  رابان تو ،مبرویم یباید یک گوشه خلوت !اه بیفت،رما نباید به هی  وجه شناسایی شویم - 

 .صندوق ابزار جای دهم راه دیگری وجود نداره

 شه؟ مگه می !توی صندوق - 

 مین،هجمیع کنیی   رآنه خیودت را د ممباتید چباهم  و،تمی بینی که صندوق بزرگه  شهآره می - 

 . دکش میز بازرسی گذشتیم تو را بیرون می آورم زیاد طول نا که

 نیم؟رکبزار و کالف های سیم را چکاا هپ  این هم –

ی گیویم کیه دسیتِ تنهیا بیودم و      می  وکف وانت می ریزیم  هاراآن،وقت نداریم !جر وبحث نکن - 

 .دی وجود نداراهی  راه دیگ،هع له داشتم

تهای ییک لیین کیارگری کیه نیور      رآن،دروشن شیده بودنید   هانچراغ های خیابادوشب بو ایلاو 

 دومحتویات صندوق تعمیرات پشت وانیت را خیالی کردنی    به سرعت،پارک کردندزیادی نداشت 

نید زییرا پلیی  شیرکت     دادمیان ام  به سرعتیستی راباهاارک.ه وارد صندوق شدمحسن چمبات

نفیی   ا.نید زدمیی موتورسیکلت های بزر  گشت  وباب در مناطق کارگری مرت( پی.ام)نفت بنام 

 تمنیازل کیارگری حرکی    هفیت ر ایسیتگاه  رده سوی پیل بهمنشیی  وبدرب صندوق راقفل انداخت 

خصیو  کیه تنهیا ییک     ه معمیول بیه ماشیین تعمییرات بی      بطیور یست بازرسی پ  از پل ا.کرد

شمی از وانت تعمییرات کیه همیه    رباز مسلح پ  بازرسی چ،سنشسته بود شک نکردند رآنردنف
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رشید  ا رکیه یگردمامو درفیت ه درون اتاقک نگهبیانی خو ،بش را بیرون صندوق ریخته بودایلوس

 :بود به سوی انفی  رفت و پرسید

 این وقت شب ک ا می ری؟ -

انگلیسیی   میدیرهای بنا به دسیتور  اند قطع شده ها  رتباطاۀ م،هنداهبرید را نخطوط تلفدزدها  - 

 .دهمبرا تا پیش از بامداد ان ام  این خطوطعمیرات باید برم ت

 !ب برووخ –

بیه   اشایلوسی  ۀم،هه برخالف همیشیه دکبه پشت وانت افتاای لحظه  بازرس، شم،چ دربرگشت  

 :وگفتوری به سوی انفی  برگشت ف.بود هکف وانت ریخته شد

  !ز کنرابادر این صندوق  !یستاب -

او  ،و پُر گیاز بیه راهیش ادامیه داد     ه ایست بازرس توجه نکرد فتاده بود پا هرابه ولی انفی  که 

 چیراغ بگیرد،راپیش ( ندر معشوروبزار بین آبادان، اهواز های شوره بیابان)راه هُورخواست یم

و پُرگاز به تعویض دنده پرداخت و سریع سیرعت گرفیت    به سرعتدوخاموش کر رای وانت ها

لی ،ووادارکرد عقب عقب از محل وانت دورشیود  زرس را،باصدای الستیک های وانت طوری که

خود را از اتاقک بیرون انیداخت و شیرو  کیرد     به سرعتش دمید،سربازمسلح افوری در سوت

  از رپطبیق دسیتو   یسیتی، با و، اکرد شلیک آمادهش را  فنگوت دانو ززبه زمین  ،یست دادنا هب

را ش الستیک های ماشین، قفدر صورت عدم تو و دکر مییک شلیک هوایی دادن ،یست بارا هس

لی قبل از ایست سوم وانت که چراغ هایش را خاموش کرده بود در تیاریکی  ،وادد میهدف قرار 

 ی سیرباز  هیا هو شلیک گلولبازرس دای سوت ،صگلوله بست رابهسرباز تاریکی  دوفرو رفته بو

اد ردانیده دسیتو  گروهبان فرماز پاسگاهی که کنار پل سیاخته بودنید بییرون کشیید،     هاراژاندرم

 .کنند آماده هایجیپ ارتشی را برای تعقیب فرار
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ی هیا هاد،جی کردمیفاده است هاهستار نور کور سوینها از دوترانمی هانیابادرب باسرعتانفی   

سیفیدی جیاده    هیا هرنگ سیتار مرکنو .شناختمیبخوبی  هاراهانفی  جاد دولیشمار بوهُور بی

جیپ های  دوودربیک شورولت امریکایی  شش سیلن شان،ناشیمدوکرمیخاکی راه را مشخص 

-میی از این رو پلیی  ن های تلفن هم که قطع شده بود،  نبودند،سیم آن هه رسیدن بدربارتشی قا

رای شیان میانع   ه بخواهنید درمسییر بی   دکی اطیال  بده  ررای دیگیر ایین فیرا   هاهبه پاسگا توانست

حسن درآن حالت چمباته ضربات سختی دوپریاندازها به هوا میوانت در میان دست .ندکنای اد

 کیه  زمانینفی  تا ا.از حال رفتن بود درحالاز شدت ضربات وراه طوالنی  کردمیید تحمل رابا

 بشیدت  توجیه  بدونباسرعت می راند  چنان هم دیدمیاز آیینه وانت  هارانور چراغ جیپ ژاندام 

ژاندارم ها هی  نوری از وانیت فیراری را   ولی ،هوا می پراند رابهبرخورد با دست انداز ها وانت 

ی هُیور و  هیا هد زییاد را اتوجه به تعد ،باتشخیص دهندند مسیر فرارش را توانستمیندوندیدمین

چون هی  کور  هایپ  از رسیدن به دو راه،  اهواز از راه بندرمعشورشادگان و ه را نجدا شد

نها فکری که بیه  ت.شده بود غیرممکنان شرای،بند انتخاب مسیر تعقیبدیدمیسویی از وانت را ن

ذهن گروهبان فرمانده رسید دستور بازگشت بود زیرا از گیرکیردن دربیاتالق هیای نمکیی کیه      

ش آمیده  اچه بیر سیر رفییق   دانست مینفی  که ا.حشت داشتو دکردن میجزرومددریا درست 

ها یا چراغ هیی   رمی جیپ های ژانداها چراغنور ز ا که استدید نزدیک به نیم ساعت  که زمانی

ی آب درییا کیه در اثیر مید ُپیرآب شیده بیود        هایوازجزدیک یکی ،نماشین دیگری خبری نیست

بی حال شده بود پایین  راکه نحس دوز کرراباپشت وانت رساند در صندوق  رابهود خو دایستا

میی   !حسن جیان  »:وکرد به حسن وگفت،رستا هونی شدوخش زخمی ادنوبسر ۀید هم،دآورد

این که قبل از  ،و«فتن توی آب شوردریاست،رون ریزیوخه مداوای این همه زخم هاراتنبخشی 

حسین قبیل از هیر    ،د انداختومی میان جوی آب شیور جیزر    بهاوراپاسخی بدهد  دوحسن فکرکن

ودش را دخفرییا  وبیا  بیه سیرعت  واکنشی در آب فرو رفت تمام وجیودش بیه سیوزش در آمید     

وانیت   رابیه ودش ،خی یش را رنگیین کیرده بود  ها¬لباس ۀخون و آب هم،وی آب بیرون آوردازج

 اورای اندامش همراه با سیوزش آب شیور   هایوفتگ،ک«زود حرکت کن »:گفتدورساند سوار ش
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یش از پی .درافکیار خیود فیرو رفتیه بودنید     هرکدام  دومدتی در سکوت پیش رفتن.کردمیبی قرار 

 :رسیدن به بندر معشور حسن به حرف آمد

 .غاجاری برویمآ هما نباید ب !انفی  - 

 چرا؟ – 

  در ورودی آغاجیاری منتظیر ورود میا    ،پنید اهبیادان رفتی  آ هه کسانی بی دکناهاطال  یافت حاال - 

ید از راه ،باکیار هیردوی میا تمیام اسیت     دیگه اگر بریم ،ی که من دارم،وضع با اینهستند،آن هم 

طیوط  وخه برگیردی  را ناز همیی  بیه سیرعت  وقلعه کعبی برسیانی   ،مانروستای رابههندی ان م

 .  شودمیبرگردی کسی متوجه چیزی ن ،وقتیدر این صورت،نیرکتعمی را هبرید

درمحلیی از   عبور از رودخانه زهره بیود زییرا  ،مشکلانفی  این پیشنهاد را درست دانست ولی 

 اال،واین سوی رودخانه می بود،درلکندوکَآوردمیکه بایدشان   دداشتلَک وجورودخانه یک ک

یش هیا  آبشیدن طنکراباندوکلک رسامین سوی رودخانه آ رابهاز آنها با شنا خودیکی بایستی 

زیادی  هاروستاییو  دداشتون در این قسمت رودخانه کوسه وجوچ.آوردین سوی آب میا هب

 .طرناک باشدوخپرمخاطره  توانستمیاین عملیات بود هرا مصدوم کرد

 ب یز  از قبل پیش بینی شده بیود  ایلمسۀد،هممشکلی پیش بیای دهممینگران نباش من اجازه ن –

این نیز قابل حل اسیت،فق  اگیه بید     حال، با اینرفتن به روستای شما و عبور از رودخانه زهره،

چرا اسم ده شما قلعه کعبییه؟   ولی ی نداریماهشه مشکلی دیگنشناسی نیاریم و این وانت خراب 

 .شما که لُر هستید

 گذاری؟سربسرمن میتو هم دراین وضعیت !ای بابا – 

 ن یک مشت لُرع یبه، ع یب نیست؟کرد زندگیاین اسم عربی برای  !نه به جان تو - 
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 .وضعیت حال حرف زدن ندارم با ایندرست میگی ولی من  - 

وقیت تیو    ،آنی خیراب هاهن هم رانندگی در شب و این جاد،آهمرد حسابی تا ده شما کلی راه – 

 حال حرف زدن نداری؟  

انفیی  تیا اطالعیاتی کیه نظیرش را جلیب کیرده بیه دسیت نییاورد دسیت            دانسیت  میحسن که 

 :،گفتنخواهدبودبردار

رستی ونادرسیتی آن بیه   ،دسینه بما رسیدهبهخواهم بگم سینهباشه میگم، این چیزهایی که می -

 .ست من کاری ساخته نیستازدر این مورد هم ،دهش مین من مربوط

 .دونی بگوباشه بابا هرچه می – 

ی پارییاب سیه   هیا زمیین میا در   اییل ، هما بیود  ۀقشالق طایف ،زهره ۀی شمالی رودخانهازمین - 

لی ،وانید که هم اینک هم در ایین نقیاط سیاکن    ه اندکرد زندگیرودخانه خیرآباد ،مارون و زهره 

اجیاره  های کعبی های بختیاری و یا به شی خان  رابههازمین ،آندولت های ق ری و رضاخانی

 دردسیت هیم  نیانی  پیاره  ونید گرفتمیی اههم مالکان،ستحمیلی هایین مالکا که زمانیا ت،نددادمی

لی ،ونید کردمیی تحمل  هارااکمیت این خانحدهقانان  ،ماندباقی میشان برای خانواده کشاورزها

کیه بیرای   کننید، طیوری   ز ییک حیدی ت یاوز    دواند سهمیه سرانه را زیادکننخواستمی که زمانی

شاورزی بیا هیم   کرابا داریدامم ما که همیشه در،مماندچیزی باقی نمی اورزهاکشی هاهخانواد

میشیه هیم اگیر    ،هندزدمیی ه کیوه  بی دونکردمیی ،ههاراچارپاگاو ودیگر  دو،گوسفندهندمیان ام 

-میی یاتی را پیشیه  ایلزندگی  دواشتنردندحداقل تفنگ سرپُآوردمیاسلحه خیلی پیشرفته بدست ن

داشیتند بیا حملیه و    شان هایدر زمینسانی که قصد اسکان رکگی را بند،زاین صورت در.ندکرد

بیا   هیا یقبل از این که رضا قلدر سیردار سیپه شود،انگلیسی   .ندکردمیتنگ  شانیچارپاهاغارت 

-هگیرشان همیشه باز بود، از شی  خزعل خواسیتند طایفی  دولت ق ری که دست رشوه یهماهنگ
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نفیت  وجود مکان ا هکمناطقی در دداشتچون قصکند،ن جا ساک رآند دومنطقه ما بیاور رابهش ا

 هیا یگلیسی رآنحقیوق بگی خیان هیا ییا شیی  هیای شیان،       ه دکسیاکن شیون  طایفیه هیایی    ند،داشت

توانستند زندگی عادی نمی دولیمده بودنآ هزهر ۀرودخان ۀجلگ به هایه کعبدکبو ها دتم.باشند

که سیتم  ما بودندکه  ایلهای لُر و لایون همیشه در معرض حملۀ غافل گیرکنندۀ ،چندباش اشتهد

های مشیخص،    با فاصله،پندگذرانب صورت کوچندگی روزگاره ببزر  مالکی باعث شده بود 

با تعدادمعدودی افیراد مسیلح در قلعیه هیا زنیدگی میی       و  عه ساختندقلرودخانه زهره در جلگه 

 هییک گیرو   ،خارج کنید ست خزعل ازداین مناطق را  خواستمیتا این که سردار سپه که . کردند

-بیرای بییرون   ررانیروی رزمی عشیای  دتای کهگیلویه فرستاهاایلمیان  رابهخود  های امیازنظ

سیت  ازد را نبودندسیرزمین شیا   آمیاده  هی کهگیلویی هاایل.کند تبه همکاری دعو هایکردن کعب

 اییل ق هیا  برای این همکاری تنها یک شرط بیرای نظیامی  ،ندادکنآن سوی اروند رودآز انمت اوز

 :ندگفته دکن این بوآدوشدن

شیما  ،پ  دداشتلفات جانی زیادی خواه،تگرفتن قلعههستند،ها در قلعه در امان ون خزعلیچ - 

ی قلعیه را  ها جفق  بر  این گروهتاش را در اختیار ما بگذارید یهاهخدمبا و  زنبوری تباید یک 

-هیای برنیو ییاپنج   هگیلویه بیا تفنیگ  ت کایالۀ هم یوارهاس.ماۀکارها بعهد ۀقی،بهدف قرار بدهند

 ،رتیش ا هنفیر  چهارگروه .کردندرا آغاز خیرآبادوزهره حمله  ۀتیر از تقاطع رودخانتیرپران و ده

 هیارا یعب،کت درجنگیی سیخت  اییال ی هیا هو پییاد  سیوارها ،عدبدونزدتیو    رابیا هایی کعبهاهقلع

مییا کییه  ایییلخییان ،یاناییین مدر.رمشییهر عقییب نشییینی کننیید وخادگان ،شییردنییدتا آبادانرکوادا

 درحیالی لُر یوارهاسی .فیت قرارگردرپیشاپیش حمله می رزمید از ناحیه ران مورد اصابت گلوله 

بیه   هیا اسیب ه مورد اصابت گلوله قرار نگیرند با تاخت دکشان چنان خوابیده بودنروی اسب که

ومیت را  مقا هیا یزعلی خ.نید کردمیی ز بغل گردن اسب به سوی آنها شلیک دوانکردحمله  هایکعب

نیمیه  وخیراب    ی شیان هیا ههمه قلع دومنطقه را خالی کردن به سرعتواز این ر ،غیرممکن دیدند

-یین خیان امیروزی میا یوسیف     ا.ینیک نشییمن خیان ماسیت    ا ه ز ایین قلعیه کی   بمخروبه شدند 
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ز طیرف رضیا   ا هایش تییر خوردکی  ،پی نگدرجآقیا محمیدخان اسیت،همان کیه      ،مرحومرس،پخان

 .یک شال قبای ترمه هدیه گرفتک تفنگ و ی ،نگدرجرشادت  دلیل،بخان

 افوری نبود؟ور و اخوهای مفتپ  خان شما از این آدم – 

داشیت وخیان میا    خانیه  ما مکتب ایله در خدمت طایفه بود، دکبارزی بوومرد شایسته وما، هن - 

 شامیردم  درکنیار همیشیه   دولتیی  هیای یا با مامور هابا مالک هایرگیرردد،انسانی با سواد بود

 .  بود

ی هیا هر تیاریکی شیب خانی   ،دنید اهی ده رسیدهایه به نزدیکدکنها فهمانآ هها بصدای پارس سگ

فانوس های کوچیک   هاروستاییۀوشنایی خان،رزمان آندر ،ندشدمیدیده ن ها محقروگلی دهقان

ییا روغین   نفیت   رآنه ددکی چراغ موشی از یک قوطی کوچک تشکیل شده بو)چراغ موشی بودیا 

کیه نیوری ضیعیف داشیت و     ( میی سیاختند   شیان ی کیه خود اهچی ربیا ییک فتیلیه پا    ،ندریخت می

 ۀماشیین کنیار خانیه پسیر عمی     ،ا راهنمیایی حسن ب.کردمیدیوارکنارش را همیشه با دوده سیاه 

جیان از  لک،مو صیدای ماشیین   ها گصدای پارس س ،باحسن که برادر همسرش هم بود ایستاد

 و دبرگشت تا بتوانید از راه رفتیه برگیرد    به سرعت فی نا پیاده شدن حسن ،باخانه بیرون آمد

ش را توجییه  اردنرکی ه بهانیه خیراب شیدن ماشیین دی    وبی های برییده را تعمییر   ول بامداد سیما

لبیاس خیونی    ،رزیر نورکم رنگ فانوس،دبشناسد را نال گرفت تا مهمارابالک جان فانوس م.کند

 :تگف لک جان با نگرانیم.شدمیحسن دیده  ۀوصورت خراشید

 چی شده حسن؟ تصادف کردید؟ – 

امنیتی  امورهاوموبگا هوبخان برو یوسفۀولی تو همین حاال به خان کنممیبعد برایت تعریف  - 

نها بگوید سیه  آ هان ب،خسراغت واز بودن من در این دو سه روزه می پرسند آیندمیحتم  بطور
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پسیر   ۀانی وخ هشید میفتاده و زخا هز کوا رکهمده و رفته بود به شکاآ هحسن به د که استروز 

 .ستاش بستری اهعم

ند فرار توانستمیژاندارمری ن امورها،مقیه مناطق قطع شده بودوبچون ارتباط تلفنی بین آبادان 

هیا  درهُور بیا ده  دانستندمیکه ن بخصو دیگر مناطق خبر بدهند  مامورهاوانت رااز آبادان به 

سیلیمان ،اهیواز ،ماهشیهر و ییا آغاجیاری ییا نفیت        س د،مه استخاکی به کدام منطقه رفت ۀجاد

خبرفرار ،دراولیین فرصیت  .ارتباطات برقرارشدۀار تعمیراتی انفی  همباکامداد ب.لگیا هفتدوسفی

 .مناطق اطال  داده شدۀیک وانت با دونفر به هم

میدییه رسیید، ژانیدارم هیا در ورودی شیهرک کیارگری جلیویش را        اهانفی  خسته و کوفتیه بی   

 :انفی  با خستگی گفتدوکر آغاز راها شوهبان ژاندارم پرسگرفتند،گر

وانیید از  تی،می مکارش را تمام کن ممداد توانستوبابودم یشب به تنهایی برای تعمیرات رفته ازد - 

 . والن مخابرات بپرسیدئمس

بیا معیاون    تیا ، دارداسپ  از یک دکل تلفن باال رفت و تلفن سیارش را در اختییار گروهبیان قیر   

گیزارش   دتاداره رسانا رابهود خ.ز سد ژاندارم ها گذشتا هیدین گونبدومخابرات گفتگو کناداره 

 :زدیادمییی  با خشم فرر.بدهد مدیرهای رابهکامل تعمیرات 

ییک طیرف   هیا بیودی؟   یروز تا حاال مشغول تعمییر سییم تلفین   ازد ؟آخه تو کدام گوری بودی - 

 را دیرکردی؟  ،چگذاشتند یک چرت بزنیمدیشب ن،امنیتی مامورهایک طرف هم ها،یانگلیس

 :ش گفتآرامباانفی  با خستگی ولی 
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آمدم راست و ریسیش   دتاای من از کار افتارپوقتی زی. آقای ریی  من مکانیک ماشین نیستم - 

ذاشیتم اول بامیداد درسیتش کیردم     ،گم از عمود تلفین بیاال برم  توانستمیب هم نش.کنم شب شد

 .مرخصی بدهیدمن  رابهامروز  ،ن یک چرت نتوانستم بزنمیاباوبیشب تا به حال هم تازد

حسین در شیرای  حسیاس     ۀغیبیت سیه روز  .کیرد  توافقی ومریی  با نصیف روز اسیتراحت ا   

ر اختییار  د، رخبی  به سرعت.جلب کرد هاراظر خبر چین،نخیزگر مناطق نفتیاعتصاب آبادان و د

نها اعالم شید  آ هب ،ات تماس گرفتندمخابر ۀدارباآ به سرعت امورهام.فتقرارگرامنیتی  مامورها

کن کیاو و تحرییک    بشیدت  هیارا مامورسیت وایین   ا هبه مرخصی رفتی  که استحسن روز سوم 

جان مشغول آوردن یک سطل آب از شیر صاحب. حسن رساندند ۀدرب خان رابهکرد،آنها خود 

 .جلویش سبز شدند رهامامو هدکعمومی بو

 شوهرت ک است؟ – 

 .ونمد مین - 

  ا رفته؟،کسرکار نرفته هزسه رو – 

 .یشهاهدیدن عمه و پسر عم،رفته والیت -

 این چه موقع دیدنه؟ – 

 . ه شکاردرفتشای،ودش هم شکارچیه،خکارچی بوده،شدرش،پدونممن چه می - 

 .حلبی رفت  ۀمان زاغ،هشاهبی اعتنایی به سوی خان وبا

 تون ک است؟هات،دبینمبن رکصب – 
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با بیی حوصیلگی    کردمیلباسش را خی   دوزمیپر ب سطلش لبآ هی کدرحالرفتن  درحالزن 

 :دزدفریا

بایید  در جیاده آغاجیاری بیه بهبهیان      "سوکیاس" ۀو قهوه خان "پازنون"کوه کعبی، ازراه ۀقلع -

 .برین آن ا

زییدون و   ۀدر منطقی  اییل  خیان  ۀاشیین نیروهیای امنیتیی جلیوی قلعی     ،مآن روز روزِپیش از نیم

خییاکی وسیینگالخی بییا چنییدین ۀجاد،کیلومتر بیسییتیش از ،بقییف کییردتوکعبییی  ۀروسییتای قلعیی

از ماشیین پییاده شید     مامورهیا بشدت خسته و فرسوده کیرده بیود، یکیی از     هاراگزوبید آنۀدر

و ا هرد بی دکلیین کسیی کیه برخیور    اوه بی  اطو کرده اش را می تکاند یها لباسی که  خاک درحال

 :ادرددستو

 بادونی اهاز آغاجیاری آمید   حکومت نظامی یمامورهاخبر بده  خانِ تانه وبداخل قلعه برو  به  - 

-میی ینه و ترس در وجودش سیرریز  ،کنفرت،هر ماموردولتی بادیدنکه  وستاییر.شماکاردارند

عید  وبشیان نگیاهی انیداخت    هاشین سراسر خاک گرفتی ومی غیرنظامی ها لباساباورانه به ،نشد

 مامورهاستقبال ا هن فرد بآ هان به همراخ.خان رساند بهررابوخه درون قلعه رفت وببدون گفتگ

 .آمد

 .هار است در خدمت باشیمازمان ن !بفرمایید –

 شما خان این ده هستید؟ – 

 . .  .دفرمایی،با دم درب قلعه درست نیسترپس!بله بفرمایید - 

 :قطع کرد را نمامور امنیتی حرف خا
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ن یا کسیی بنیام حسین آقیاجری      ما در ای،شی ال داریمؤما وقت نشستن نداریم، از شما چند س –

   ؟دارین

 بیایید، سرشان ممکن است گوید چه بالیی بفهمند دروغ می مامورهاگر ا هخان دلشوره داشت ک

در مییان تیرس و    ه بودنید و دادا هدیر وقت با بدنی زخمی بی  را ناز شب قبل که خبر آمدن حس

ودلی و رد،بکنید  تحمایی  اییل کیه از افیراد   دانسیت  دمیخیو  ۀدودلی سرگردان بود؛ ولی او وظیف

 :تردیدش غلبه کردوگفت

 ه؟کن میحسین آقا را می گید؟ که در تلفن خانه شرکت کار  حسنِ - 

 .ودشه،خرهآ هکن میهمون که توی تلفن خونه کار  -

بخیاطر وجیود    هیا زنکیوه پیا  )برای شکار بزکوهی هازنرفت پا و دمآ هاو سه روز پیش به د - 

پسیر   ۀدرخانی  دوکیر  ولیی از کیوه سیقوط   ( ستاهام شناخته شدین نا هبزهای کوهی فراوانش ب

 .ش بستری استاهعم

 .  ارآنما را بب –

ی حسین همیه روی زمیین کشیاورزی     هاهسر عمپ.فرستاد مامورهاخان آن روستایی را همراه 

نیان  ی خانیه و  رهیا در خانه مشغول کا شانکار بودند تنها سلطان،مادرشان و همسران درحال

سیتقبال آنهیا کیه بیوی     ا هبی  انهشمگین،خبا پارس ها گ،سمامورهارسیدن ماشین  ،باپختن بودند

دورنکیرد   راهیا  گسی  دوا سلطان از خانه بیرون نیامی ت.رفتند،ندآوردمیخود ن راباخوش آیندی 

 میی روستایی که پیاده بیه دنبیال ماشیین     رد،منداشتند را نشهامت ازماشین پیاده شد مامورها

دامییادت  بادونییاهآقایییان از طییرف دولییت آمیید »وگفییتا هبدوسییلطان رسییان رابییهودش دخوییید

بامدادان همه روستا از حادثه خبردار شده  دتامان دیشب که حسن به ده رسیده بو،ه«ارندردکا
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ز ایین رو سیلطان بیا    ا.گر مورد پرسش قرار بگیرند یک پاس  بدهندا هقرار شده بود هم دوبودن

بستری بیود راهنمیایی    رآنتاقی که حسن دا رابهاه،آنیا پرسشی دونفرت بدون آنکه گفتگویی کن

ین بیاور  ا هب امورها،مسر و صورت خراشیده و زخمی حسن بادیدن.ود از آن ا دور شدخدوکر

عالم کرده بودند او اهیل سیاسیت   ا هاره حسن کدرب شانهایطالعات قبلی خبر چینا هدکرسیدن

ش را اهش نالی اانیدام دردنیاک   دولیی ایش برخیزازجی سن تالش کیرد  ح.اقعیت دارد،وبازی نیست

روی او انداختیه   راکیه جیاجیمی   مامورهیا یکیی از روی رخیت خیوابش افتیاد،    ه پشت بدودرآور

یین بیاور   ا هبی  بودنید  هنگی شید ،رز خیون خشیک شیده   ا هیی کی هیا ¬لباس بادیدندونار زدکبودن

 . به منطقه برگشتند به سرعتوز این را.ستا هگام شکاراز کوه پرت شده حسن هندکرسیدن

-یانگلیس.گرفت فرا  را نخیز خوزستامناطق نفتۀم،هفردای آن روز پُرتنش اعتصاب سراسری

که بیا چیراغ    هاین برخورد استعمارگرا.روی خانواده کارگران بستند رابهو گاز  برق،آب،هم  ها

 راتشیدیدکردو هاشیم و نفیرت کارگر  دخسبز مقامات امنیتی و استانداری شاه صورت گرفتیه بو 

 هییاشییت آهنییین کارگرم.ی انگلیسییی بسییتهییایروی کشییت رابییهی نفییت هییانشییریا،اعتصاب

 .فلج کرد ،رراگصنعتی نفت وزستانِ،خعتصابباآ

اه بیه روسیتا آمیده بیود بیه منطقیه       دکدو روز بعد حسن با ماشین باری بزرگی که برای خریی  

ی رو یهیا یون مردگی وخی  هیا یکوفتگ بادیدنبرگشت و یک راست به درمانگاه رفت دکتر هندی 

خبیری حسین   روز استراحت نوشت و ایین میدرک دیگیری شید در تاییید بیی       سهبدنش برایش 

 .هاکارگرسراسری های  ریان اعتصابازج

-هحمید تعیداد بچی   م.شید میی حسن یا انفی  تشکیل  ۀمیشه در خان،ههین گرواۀ نشست سه نفر 

 سیه رفییق آن   فتگوهیای ایین  گ.بگذارند هو جلساۀ مکان نداشت در خانا هدکیش آنقدر زیاد بوها

-میسییی از آن سییردرن،کخییود سییاخته بودکییه جزخودشان  ۀی ویییژهییاهاز اشییار پییرچنییان 

 بیدلیل حسین  ه دکی دتی بومی .شدمیمنگ و نها گیج،تشدمیسی هم موفق به شنود آن رکگدواآور
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-مییییشییتر مطالعییه ب.شییده بییود منطقییه حزبییی مسییئولبامسییتقیم  رابیی اش،محییل کارحسییاس

مخفیی  سیازمان   رابیا ودش خی وه بیود  دهیم مسیل  شی   انگلیسیی  زبان رخواندن ونوشتن ،دکرد

 ۀرتیب همی  ومدوابو شکَریِر تلفین در اختییار   رکز،مر شغلیازنظ و ددامیمخفی بخوبی تطبیق در

 راکیه  رفقیایی شخصات ومکرددمیشنوامنیتی را  ۀوالن شناخته شدئومس مدیرهایتلفن خطوط 

 گونه بدینند رسامیحزب تشکیالت ل وئمسطال  ا ه،بخطر بودندیا در معرض شنود اطالعات و 

تشکیالت مخفی حیزب   طال  ا هباپیش برخی ازرفقای مهم را پیشدستگیری های قرارِ توانستمی

امنیتیی بیرای    یمامورهیا گیاهی  ،. کیرد دمیهم در هر فرصتی  شینو  هارای،تلفن اطالعاتبرساند

کیارگران حزبیی از آنهیا    ه دکی آمدنمیی به  باشیگاه کیارگری   برچینی وخارگران باکگیری ارتباط

رفتیار  ۀ یین شییو  ا.خیورد یومنهیا آب ی  باآونشسیت  ها میرآنلی حسن درکناو ،ندگرفتمیفاصله 

سییه ،نظرکیارگران سیندیکایی وحزبی   رردایین سیه نفیی  .کیرد میای ییادارگران نفیرت  رکی حسین د 

-میی ز کیارگران دوری  ا هلی حسن ک،وندان کاری نداشتند،چحمدومنفی  باآ،بودندمنفور عنصر

اشگاه کارگری و از سیوی  دربآن هم  کردمیرخاست وببا پلی  امنیتی راحت نشست  ولی دکر

شم دخمور،وگالسید بیهای غر سبیل نباآگشت یک می،شکردمیبرداری دیگر به تنهایی وزنه 

 بشیدت اشیگاه  دربحسین   بادییدن ارگران مبیارز  کی .سیندیکایی بیود  حزبیی و  و نفرت کیارگران  

ی به صورتی را انقالبخواهنداین فرد ضده میدککردنه حزب اعالمند بار بچ.ندشدمیبرافروخته 

 حیزب  ۀکارگران حزبی از این شیو.کردمیعملیات مخالفت  با اینلی هر بار حزب ،وکنندسرکوب

 نشیا اراضی ،ندر هم بکوبند را نکارگرازخم آنها این استخوان الیدادمیجازه نا هک یراناۀ تود

 : ندکردمین صورت مطرح بدیشان  یهاهحوزۀلسدرج را

حیداقل یکیی از آنهیا کیه      ید،باگذاردثرات بدی ب ا میا هوی بقی،رشکنی این سه نفراعتصاب  » -

و ا» هکندشید  میی دعی مدوگذاشتنو انگشت روی حسن می «تنبیه کنیمرارفتار ناپسندتری دارد 

ایین  ز ا هی کنییم کی  اردکبایی ،کندمیی امنیتی همکاری  یمامورهامرکز کریر رفته پ  با  به چون 

-میی عیالم  ا همنطقی  مسیئول  رابهایین پیشینهاد   هیا هن حوزسئوال،م«برودی بیرون رکارگ ۀمنطق

کار این گیروه سیه   ۀ مایرونازد هدکووب، فق  اکردمیپیشنهادها مخالفت  با این شدتوبدوانکرد
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بیه  یا وددر مییان بگیذار  حیزب  بدنیه تشیکیالت    رابااین واقعیت  توانستمیطال  داشت و نا هنفر

 کیرد میی تر ی تشکیالتی موضو  را پیچیدهضرورامرِد، این کن یانوبغیر مستقیم مطرح  صورت

 .و کار مسیول تشکیالت را دشوار تر می نمود

تخاباتی شیرو   نا،مصیدق محمید  دکتیر  ،به پیشنهاد نخست وزیرضد اسیتعماری ایران  که زمانی

،در ایین  کنید  ز میردم نظرخیواهی  اهای ضد اسیتعماریش  برد تالشدکترمصدق برای پیش دتاش

ی  ،هه شید اردادیکیی بیرای شیاه و یکیی بیرای دکتیر مصیدق قیر        دو تا صندوق خیز منطقه نفت

صندوق دکتر  رابههای خود مه رایه ،شاه بایستدرای برای روی صندوق  کارگری حاضر نشد

ه،روی کیرد ورت اصالح،صزدهوهای روغنومنها کارگری که با لباسی تروتمیز ت.مصدق ریختند

ر او ارگرهیا از کنیا  ،ککرد،حسین بود ود را نماینده شاه معرفی میی وخ،صندوق شاه ایستاده بود

هرکدام نیش زهرآگینی هم نثیار حسین    دوانداختنصندوق مصدق میخودرادررای  دوگذشتنمی

ییک تیف هیم بیه سیوی حسین       !« سیگ انگلیسیی   »کیی از کیارگران پی  از تیوهین    ی.کردندمی

ه آن کیارگر حملیه   بی دووره دررفیت کیه نزدییک بیود صیندوق رارهاکن     سن چنان از ک،حانداخت

ی انقالبی طور حیتم ییک کیارگرحزبی و    وببا خود اندیشید ادولی بیادش آمد باید صبور باش،وکند

وز قبیل  ر.تحمل کیرد  هاراوهین دوتدین صورت خود راتسکین دا،باست،خشم او قابل درک است

 :ابالغ کرده بود او، این گونه ابهرستور جدید د بیحز مسئولدر یک جلسه دونفره 

   .دشما باید روی صندوق انتخاباتی شاه بایستی - 

 .آبرویی برای آدم در میان کارگران نمی مونه!هغیرممکناین یکی دیگه !هغیرممکن – 

 رابیه چیالش   حسین  ،هیا هیا و ضیرورت  باران اسیتدالل و با  ...ببین رفیق موضو  خیلی مهمه –

 :ادامه داد مسیول.ی دلگیری این ماموریتِ نا خوشایند را پذیرفتگرفت،درنهایت حسن باکل
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ونسیردیت را حفیر کنیی و    دخمورد توهین قراربگییری بای ممکنه در محل رای گیری مع درج  - 

 .عصبانی نشوی

 .دکننمیدونی چی بار آدم مکان نداره تو که نمیا هببین این یکی دیگ –

 .کنترل کنیرا  ا هستم ولی توباید بتونی خودتون من هم آنچ.دگنخوب میدونم چی می – 

 ،آن روز سخت و دشوار برای حسن هیم .انتخابات با پیروزی قاطع دکتر مصدق به پایان رسید 

وشیحال  دخبوسی به شاه رای نداده ،کز این که دید به جزخودش و چند ژاندارما.به پایان رسید

 درحال،ی افسرده به خانه رسیید ا هروحی اب.آزرده بودش  های رفقایتلکومها ولی از نیش بود،

دون بی  و دحسن رسیان  رابهخودش دوآمه همسرش از آشپزخانه بیروندکلباس عوض کردن بو

بیزن  رود،دسیت درباگیر حسین از کیوره    دانسیت  میی جان صاحب.عتراض کرداشرو  به  همقدم

کیم تیر از    در ایین گونیه میوارد اخالقی،چییزی    لی او هیم  ،وترل کنید اکنودش ردخوانتمین دودار

وقتیی چییزی را    .دباشی  اشیته دی ،اختیاربرنیروهای درونش توانستمیش نداشت و نااییردپس

وحاال هم قصید انتقیاد از   . زدمیش را  یند بعدی آن،حرفآبه بر توجه بدوندانست مینادرست 

 را نکمیر زده بیود حسی    رابیه ی که دست هایش درحال.تراداشحسنِ درهم ریخته و تحقیرشده 

 :لحنی تحقیرآمیز گفت بادواردارمخاطب ق

و ایسیتاده  هیات ی دادی و روی صیندوق شیاه تن  هیارا یه شیاه و انگلیسی  وبت دگنمی هاههمسای – 

 استه؟  ،ربودی

رد همه سرش را فرا گرفت،با ازدرا نداشت موجی  شاهانتقاد آن هم در خاننتظار این ا هکحسن 

 .چیزی نگفت دوروی هم فشر هارانخشم دندا
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وی ،رتیوی ایین گرمیای جهنمیی     را نین بی شرف ها آب خوردا هحسن یادت رفت!ستهپ  را – 

 ؟ی ما بسته بودند هاهبچ

بیه گیوش همیه همسیایه هیا      هر چه کرد نتوانست جلوی انف ار خشمش را بگیرد با فریادی کیه  

 :رسید فریاد زد

 .آره من یک شاه پرستم !تو دیگه ب  کن - 

ه مادرش را دیید بیا   ،کرگشت که به همسرش یورش ببردبودیش را محکم به زمین زها لباسو  

 رابیا یش هیا  لباس. بود و جلویش را گرفته هاردادودش را بین او و همسرش قر،خی بازها دست

تحمیل ایین همیه    دیگرسین  ح.ز خانه بییرون زد دواپوشی هاراجمع کرد،آنخشم از روی کف اتاق 

کیه   وارتیان ارمنیی   فروشیگاه بیه  ود را  وخی ه سیوی بیازار رفیت    بی .نداشت را نزخم زبانیش و

تلیک بیارش   وماو هیم نییش    خواسیت دمیدی را نوارتان تا حس. فروخت رساندمشروب هم می

ولی بدون اراده اخم هایش در هم فیرو   ،کرد تساک اوراخشمگین و عبوس حسن ۀلی چهر،وکند

بید   بیا رو  از ایین ( بیشتر ارمنی های ساکن در منطقه به حزب توده ایران گرایش داشتند) رفت، 

 :گفتحسن بدون پاس  دادن به سالم اخالقی 

 ؟یخوا میچی  - 

 .یک نیمی عرق سگی بده –

 . نداریم -

 :گفتدوو نگاه کرا هی بر افروخته باهحسن با خشم و چهر
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این دکانت را روی سیرت خیراب    اال،وال نیاروبان روی سگ منآ هنداری؟ ببین وارتان تو دیگ -  

 ی؟اهی شداهو هم تودتاین که   ثل ،مکنممی

 . انگلیسی مربوط نیست یبتو !ماهآره شد - 

 :  بعد یک نیمی ودکا را روی میز محکم کوبیدوگفت

 !رووبار ردب -

 دوز فروشیگاه وارتیان خیارج شی    ا  وردوخی بیا خشیمی فر   ودکا را بردارداین که   حسن بدون  

رای رهایی از فشیارهای  ،بچنین شرای  روحی در.قدم زدنبه ی خلوت هانشرو  کرد در خیابا

 بادوکرمیچاشنی واقعیت  هارایاؤر دوزمیخود حرف  ،باتشکیالتی ۀیچیدرپتحمیلی جامعه و کا

اگر هایی که  ،کردمیمشکالت را حل ۀهمه کمک چند اگر و شاید وبی غیرواقعی هایخیال پرداز

پیروزی در همیه عرصیه   در قبال آن، همه مخالفین ش را قلع وقمع می کرد و امید توام با توهم 

خیود را وارد زنیدگی    آرام آرام پی  از ایین افییون روییا هیا،     . ها را برایش به ارمغان می آورد

فشیارهای سینگینی   و دیش برسی هایشی در تنهایآرام هبتوانست میاین طریق ه ،بکردمیواقعی 

 .اهش دهدک،درآومیارمغان به رد را ردبرایش سنو  مبارزه اش به او تحمیل کرده بود و  راکه

العیاده  فیوق ای جلسیه  ،ی مکانیکهیا هیکی از حیوز ،ارگر حزبیدکبه پیشنهاد چنپ  از انتخابات  

خصو  این کار آخرش کیه روی  ،بفتقرارگرارهای حسن مورد بررسی ،کلسهدرج.تشکیل داد

 هدکتنها کارگری بو،به جنبش کارگری در منطقه ییدر نهایت بی اعتنا دوبویستادها هصندوق شا

خشم  رابهحوزه  مسئولهمه و حتا ه بود،کردحمایت علنی  یاستعمار - شاهیۀام سرسپردازنظ

خودشییان اییین ،ن بییاالتر تشکیالتمسییئوالپذیرفتنیید بییدون اطییال  دادن بییه لییذا همییه ،آورده بود

ناشیی از   رراول بیاالت ئچون مخالفیت مسی  ،هندردرامورد ضرب و شتم قرا" خود فروخته"کارگر

کیارگری  ،نه یک ضرورت تشکیالتی ییک حیزب  ندکردمیتصور قابل قبول  غیرکاری یک محافظه



 در بستر زهره وحشی

 194 نفتگران کارگری کاهایسندی و مخفی تشکیالت

 

یک برخیورد تشیکیالتی نیسیت بلکیه      ول باالتر،ئکاری یک مساین محافظه،زعم خودشانب.مخفی

بییا وجییود اییین همییه   »اشییتندردآنهییا باو.یسییتقابییل قبییول ن یییک نظییر فییردی اسییت، لییذا    

وی آشیکار  عمیل کیرد   همراهی و  ،ورسپردگی این فرد به حاکمیت ضدکارگری،سشواهدآشکار

مبیارزات   رابیا یسیتادن روی صیندوق شیاه مخالفیت خیود      باآکیه   خصو بدر حمایت از شاه،

ز این رو نبایید  ا.نیستپوشی یگر قابل چشم،دبود هدکتر مصدق روشن بیان کرد یضداستعمار

  از پی .«شیند وباا ارگریدکو رفتیار ضی   هیا یشاهد اعتصاب شیکن  و ددست روی دست بگذارن

اشتند پذیرفتند عملیات ضرب و شیتم  د بیه کارگر مکانیک که قدرت بدنی خو،سگویی مفصلگفت

 : عالم نمودا هگوناین  "م ازات"گروهین ا بهرراخرین تذکآ هحوز سئولم.ان ام دهند اورا

فراموش نکنید ما فق  قصید ییک ضیرب و شیتم را دارییم نیه        ،وسه نفر تعداد زیادی است  » -

 :  عالم کردنددواپذیرفتننگروه م ازات نظر مسیول حوزه را ولی کارگران  «بیشتر

مکن است جریان ومی نیست اهکار چندان ساد بااورگیری ،داو یک وزنه بردارپُر قدرت است » -

 «.سریع و طبق برنامه عملی کنیم رراکا کنیممیاتالش ،معکوس شود،متنبیه

 

ی چیرب از  هیا  لبیاس گران خسته با کار.اعالم کرد رراپایان کا،شرکت ۀصدای سوت بلندوکشید

ی هیا "لیین " ی،ی چند نفره به سوهاهکاررا جمع کردندو دردست ایلسو ،روغن و گری  یا رنگ

سییه همکییار ورفیییق واحییدحزبی .روان شییدند(کییارگریسییازمانی ی هییاهخانیی ردیییف)کییارگری 

گیروه   یکیی از کیارگران  .داختنید نآ رتیاخی  رابیه  نفتن شیا ،رارشیان رکبزاا هور رفتن ب ،بامکانیک

و ا هبی  و درفقیای دیگیه متوجیه شیدن     ردکهیک چکش را در آستین لباس کارش مخفی کمکانیک 

 :ندگفت و داعتراض کردن
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و ییک  ا هاز،تنید اهآنها چیه گنیاهی کیرد    چه داردّوبزن ،این خبرچین هر چه باشد !مرد حسابی –

نیدر غیاز   بیا چِ  ستا هارگری روی آوردرکز گرسنگی و فقر به کاا ه، یک روستایی ککارگر است

هیم خیوا  میی دسیتگاه فروختیه ولیی میا کیه ن      رابیه  رسته که خودش،دکندمیحقوق دارد زندگی 

 .  هوشیار شودشاید به خود بیاید و تا بگیریم یک زهر چشم هیم خوا میاورابکشیم، فق  

ن ،می ن وزنیه بیرداری شیو دییدم، ییه لُرخیر زوره      ،مخیلی سخت جونه،ناسیدش مین اوراشما  –

 . وبمیارم  حتیاطارای وباین

 دوه بودنکرد تدر لین ها با تکه سیمی که راس هاهچب.فتادندا هرا نسه رفیق به سوی خانه حس 

ند زن چ.ندکردمیزی وباند با هیاهآوردمیسر وصدا به حرکت در  رابای نفت هاهی لولها گرین

پیز و  وپخیت  پی  از  را نشیا اوقیات فراغیت  ،پُرحرفی بادوشان نشسیته بودنی  هر حیاط خانردکنا

یکی سیمت  ،ه مکانیک جلوی خانه حسین ایسیتادند  س.ندکردمی پُر هابچهن کار کرد  ریوراست

مشیترک حسین و ییک     ۀخانتر بود روبروی درب یکی سمت راست درب وسومی که قوی ،چپ

نفیر   دتاقرار بود این دونفر اورا بگیرن ،ندرزدکرد به ،  یکی ازآنها شرو قرار گرفتند یگرردکارگ

 ازات ،مبزننید اش به صیورت که قرار بود  یعد با مشتبدونکن بیان را نشادلیل تهاجم،سوم ابتدا

  :گفت با تبسم تنومند م ری حکم رد،مز کردبا رارمسر حسن ده.کنندراعملی 

 .هستیم، لطفا بگویید بیاید دم در اش وستان،دچی کارداریمخواهر ما با حسن تلفن -

 .هنبفرمایید توی خا – 

 .نه باید برویم – 

 :صاحب جان همسرش را صدا زد 

 .  م درخانه با توکاردارندردچند نف !حسن -
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چنید نفیر؟   »پوشیدن لباس برای رفتن بیه باشیگاه بیود بیا خیود زمزمیه کیرد         درحالحسن که 

ارگران رکیگ،دوندشی  میی ودشان واردخانه ،خه بدون گفتگودکحمد باشنوموستان او انفی  رداگ

به سوی درب خانیه   کردمیش را مرتب ای که لباسدرحالتع ب  ،با«میادخوششان نازاو ههم ک

ش در یکیی از اتیاق هیا    ا هانوادوخی ه حسین  دکی و اتاق و یک حیاط تشکیل شده بوازد هانخ.رفت

 شیویی  دسیت  و آشپزخانه،ارگری تعلق داشترکدیگ ۀتاق دیگر به یک خانواددوانکردمیزندگی 

گرفته هایش  ست،دوطرفازددوکارگر  توس ز کرد با رارد که همینسن ح.مشترک بود  آن ها 

 :نفر سوم شرو  کرد به خواندن اتهامتع ب مقاومتی نکرد، وباا.شد

 !م ازات شوی بایدکه  برچین هستیوخ فروش آدمن،ئتو یک خا -

سین بیا   ح.کیرد  تسیوی صیورت حسین پیر     رابهش اقدرت مشت درشت و سنگینۀعد با هموب 

لین ضیربه بیه شیقیقه یکیی از     بیااو دواز چنگ آن دو نفرآزادکرقدرت خود را وباچابکی نشست 

وران به کنیاری رفیت   وختظار چنین واکنشی نبود تلوتلرآناو که د ،دچار سرگی ه کرد اوراآنها، 

بیه    به سرعتسن ،حش گرفته بود روی زمین نشستیها دستی که سرش را در میان درحالو 

بیرای م یازات   باقی مانیده  ه را هافر سوم تنن. زیر مشت گرفت بهاورایگر برگشت و ردسوی نف

سر حسین   ز پشت سربها هچکشی کۀ ا ضربب.ز چکش دیدا هاستفاد تعین شده حوزه مکانیک را،

ی همسیایه کیه شیاهد درگییری بودنید بیا جیی  همیه را         هیا نز.بیهوش کف لین انداخت اورازد، 

ش خورده بیود  اهشقیقنفر اولی که مشت روی .رنگین کرد را نف لی،کون سر حسنخ.ندبرکردخ

ش را رنگین کرده بود باکمیک نفرسیوم   اوم با صورتی خونین که همه پیراهنردف،نتعادل نداشت

 ز آن یا دور شیدند  ا و دگرفتنی  را نشاتعادلنامیر بغل رفیق اول ،زورده بودآ هکه چکش را همرا

 : نفر سوم بقیه را مخاطب قرار داد و گفت

رده رکو پیا فروش هر سه میا را لیت  اگر این چکش نبود این آدم ،ید چکش نیارگفتمی !دیدید  » -

 «.بود
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درب خانییه  رابییهخییودش  باسییرعتلشییوره کییرد رددچا را نجییاصییاحب هییازنصییدای جییی  

اطرافش را از خیون رنگیین کیرده بیود بیدون      ۀحسن روی زمین و سرش که همی  بادیدن.رساند

 داشت راکه نحس هاههمسای.مک طلبیدک رابههاهمسای،هلتماسا باواراده شرو  کرد به جی  زدن 

  از رپکتی د.بردنید  کیرد میی اداره  را نبه درمانگاه شرکت که یک دکتر هندی آ آمدمیبه هوش 

فقی  بایید روی    ،طری نیدارد ،خسیت اهچون استفراغ نکیرد  »:پانسمان و دادن قر  مسکن گفت

بیرای بسیتری    یدر ایین درمانگیاه تختی    میا لی ،وکند ترای ساعاتی بدون حرکت استراحتخت ب

   «.ببریداش خانه  به را اونداریم  کردن

ولی حسن که متوجه شده بود موضیو   ،کند تاز حسن خواستند به ژاندارمری شکای هاههمسای

د از شیکایت خیودداری کیر    ،عصیبی بیود   ،سیر گی یه   و درردز سی ا هی کی درحیال سیت  حمله چی

 ،«کینم میی هم خودم یک فکری رای سوم،بمکرد تکافی م ازا ۀندازا هب راکههادوتای آن»وگفت

تین بییه   بودنیید شییان حاضیر ه کییارگران بیرای دفییا  از حقیوق  دکی از سیوی دیگیر خوشییحال بو  

 . هردشواری بدهند

حسیین  ۀخانیی رابییهود دخحمییومنفییی  ا.کارگران رسیییدۀرمانگییاه بییه همیی  ازدرگیییری ردخب

بیراز  ا هوردی که شنیده بودند بیه سیر حسین خی    اهفی  با نگرانی از ضرب،آنهرا نیدرب.رساندند

چگیونگی   دوکیر یمی جیو  وپیرس  آن هایی که در راه خانه حسن می دیدنید از  ،وکردمیناراحتی 

 :گفتمیبه رفیق نگرانش حمد با شوخی ،مپرسیدماجرا را می 

یش بینی ¬میحاال  اورا، شد مینند باز خبری زدمیاگه پتک هم توی سرش  !چکش که هیچی» - 

 بیه  را نخودشیا  بیه سیرعت  این دو همکار و رفییق   ،«ساب همه شونو رسیده،حوروگندهومرسُ

متوجیه   و دبیو ا رپکیه سی  با سر باند پیچیی شیده   یدن حسن ازد نفی  پ ا.حسن رساندندخانه 

جیدی بیه   خطیر  این حمله بدون یک از این که  یخوشحال ،بااو را تهدید نمی کندجدی طری خشد

 : گفتپایان رسیده 
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 .از خانه حسن خارج شد ه سرعتبو «مگرد میمن تا چند دقیقه دیگه بر» -

ه همه برای آنها شیناخته  دکحزبی منطقه بعد از شنیدن خبراز طریق انفی  ومعرفی افرا مسئول

 نمسیئوال  ۀفوق العیاد  ۀدستور تشکیل جلس،باطیضانبودند،در نهایت حیرت از این همه بی هشد

-هوالن حیوز ئمسۀم،هدمانند بادهای داغ جنوب به همه رسیده بواین درگیری بر خ.صادرکرد را

ل ئوبه مس روکردل تشکیالت ئومس.شد آغازلسه در سکوتی سنگین ،جندحاضر شدی حزبی ها

 :وگفت حوزه مکانیک

قیدامی بزنندکیه بیا رفقیای بیاالتر      ا هدسیت بی  حوزه شما یدرفقای راباچ :توضیح بدهید !رفیق - 

ز چنید لحظیه کیه      اپی .کیرد میچنان برجلسه سنگینی م،هسنگین ی؟ سکوتاست هنشد هماهنگ

 : ادامه داد وی ،شنیده نشدپاسخی 

ی کیارگری   هیا هنگیرش آنارشیسیتی در حیوز   ی این بی انضباطی حزبی چه معنایی دارد؟ از ک-

دار مبیارزات  حزبی که مییراث ،ی هستیمانقالب ما یک حزب کارگری مبارز و! ست؟ا هرسو  کرد

 ت حییدرعمو اوغلیی و حیزب   مشروطه و حزب کمونیسی  انقالب یدموکرات ها-خونین سوسیال

لطفا شما بیه مین   . بکشیم هارانآ هآگاه کنیم ن را نوظیفه داریم کارگرا ما،کمونیست ارانی هستیم

چنیین کارهیایی را    ۀبه شیما اجیاز   یراناۀ تود یا اساسنامه حزبها نامه رسازدیک  دامدکبگویی

 ست؟اهداد

حیوزه مکانییک    سیئول م.آمددمیمکانیک فرو ۀحوز مسئولپتک بر سر  مانندیک ها شاین پرس 

 :گرفت صحبت ۀاجاز

م ولی دادمیرا ان ام  یهماهنگاین  بایستین م.پذیرماین بی انضباطی را میۀهم مسئولیتمن  –

را ان یام   یهماهنگ،شیود میی م با پیشینهاد میا مخالفیت    دانستیوم،عمل موافق بودم با اینچون 

اعیالم نمیوده    مسیئول گونیه کیه رفییق    اینه را این قضیی هاهجنبۀنتوانسته بودیم هم زیرا،ندادم
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ن فکر نکرده آ هبدر حوزه زوایایی که ما ۀهم رابا نم مسئولؤاالت رفیق س.بررسی کنیمدرک و

 ی میا  رفقیا  ولیی  ،م ولی خودم ناآگاه بودمکردمین باید رفقای حوزه را آگاه م.آشنا کرد بودیم

ند تحمیل کننید   توانسیت مین ،ماۀچشم هممانندخاری است در  راکهزندگیش  ۀشیو دونقش این فر

ضیمن قیرار نبودکسیی از     در.فتن او روی صیندوق شیاه  قرارگیر پ  از انتخابیات و   بخصو 

  .چکش استفاده کند

مگر وجود نظام سرمایه داری وابسته ی شاهی، قابل تحمیل اسیت؟ ولیی شییوه مبیارزه میا        –

 .ه یک تحاجم کورسازمان دهی و برنامه ریزی بر اساس یک اندیشه علمی است، ن

 .که با شیوه مبارزات حزبیی در تضیاد اسیت    .یک حرکت آنارشیستی استقدامات ا هاین گون – 

ات دسیت نیروهیای   اشیتباه  بیا ایین  .ا در شرای  دشوارمبارزه نیمه مخفی و سندیکایی هستیمم

گیر  فقا ما نباید پا جای پیای اوبیاش بگیذاریم، ا   ر.گذاریمراست را برای سرکوب خودمان باز می

 .نیدرکارکرا دارید باید روی این کارگ مسالهقصد حل 

 .آگاه کنند را اومنطقی  ۀباشیو دنتوانستن دولیرفقا روی او کارکردن ها مدت –

؟ ییا  یید آگاه کنید از شیوه فیزیکی استفاده کرد اورامنطقی ۀ  چون نتوانستید با شیو،پع ب  –

ن آ هنارشیسیت هیا بی   آ هرست همان روشی کی گه نه؟ د،مباید هم عقیده شما بشود یا باید بمیرد

من تصور می کنم حوزه شیما میی بایید     .ندکردمیکاربردی  را ندر قرن نوزدهم آ و دارنردباو

ه بی ، بیارزات کیارگران جهیان در اروپیا    یی از مهیا هگوشی اگر دیگر رفقا موافق هستند به مطالعه 

از تیر  شیناختی ژرف گونیه   بدین. بپردازندبارزات کارگران شوروی،آلمان و فرانسه ،مخصو 

 . خواهند آوردبه دست مبارزات کارگری 
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میه متعهید   ه.نید کردن ار ایین اتفیاق را روشین   هدر م مو  ابعاد نا به  و دبه درازا کشی گفتگوها

کیارگری   –گفتگو در باره همه ی جنبه های ایین اتفیاق غییر حزبیی      با را ها هشدند رفقای حوز

 .دکننرعایت  یی،نضباط حزبی را بدون استثنااواهنداز همه بخ دوکامل آگاه کننطورب

ۀ فروشیگاه وییژ   رابیه خیود   بیه سیرعت  نفیی   ا.دیگری بیود ۀحسن وضع به گونی  ۀولی در خان 

-میی فروشگاه بیه کیارگران هیی  کیاالیی فروختیه ن     این  در.ارشد رساند کارمندهاو  هاینگلیسا

-میی آنها هم ن لیدواشتنازدآنها نی ون همیشه به کار تعمیراتی،چثنا بودندهااستیتلفن چ دولیش

-میییمییاس هاتهبییا فروشییندکنییاری فروشیگاه   ۀز پن ییردوااصییلی وارد شییون  ربازدند توانسیت 

می ماسییت وخیییار جشیین بییاک ،حسیین برگشییت ۀنفییی  بییا یییک بطییر ویسییکی بییه خانییا.نییدگرفت

-میی م رابههایک پ.بود هرددربچکش جان سالم ب ۀشنی بمناسبت این که حسن از ضربج.گرفتند

یی که هاهند،خند زیر خندهزدمیسه تایی  و"!ها شفرو آدمبسالمتی  »:ندگفتدمیریشخنبادوندز

را  شحسین هیم دردسیر    دوداغ شیدن با نوشیدن مشیروب   کمکم دولیآوردمیبدر را نسر حس

 .کرد فراموش

 .ویسکی شان با اینبیامرزد  هارایخدا پدر این انگلیس –

رق و وبی آب  هاین اسیتعمارگر ا،اعتصاب سراسیری  رآند هتیادت رف !درشانبرپلعنت  !نه نه  - 

 ؟  کردیهمه چی را فراموشی ما بستند، فوری هاهچوبگاز را روی زن 

 .گور بابای استعمار !نیای سیاست بیرون بریمازدار یک ساعتی گذب !نه بابا -

-میی ر یی که بیه کیا  هاهاز واژ  پسر بزر  حسن مرتب توی دست وپای این سه رفیق می پلکید 

 نشیا موضو  گفتگیوی  دتانها می چسبیآ هن کاوی بیشتر بباک دولیآورمیر نردند چیزی سبرد

 گرفیت میی  رااو های همیشگی انفی  با فرزی یکی از گوش به صورتدرچنین مواقعی بفهمد، را

 یهیا هورا از آن پن ی دوابرسی نیوه اش  مادر حسن بیه داد   دتافشردمیننیروم یها¬دستن باآو
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دو ،وکیودک اال صیاحب د ،حی ش بوداهستیۀم،هزر  که تنها پسرش حسندربام.دکنارهنیرومند 

ی هیا هاز نشیان ،ش حامله بیود اعروس ،داشت را خیلی دوستکوچک تر این پسرو دختربود، هنو

 .دآوردمیوج رابهاین مادربزر  دوآممیوم ردوی پس،بشا حاملگی

 اشیگاه کیارگران آغاجیاری   درب و آبیادان خوزستان خیز مناطق نفتۀمسابقات وزنه برداری هم

هم  هالی حریف،ویم وزنه برداری کارگران آغاجاری در این مسابقات خوب درخشیدت.شد آغاز

 راکیه یی هاهوزن حسن بود مقدار وزنقهرمانی که همارگر،کفینال ۀمرحل در.خیلی نیرومند بودند

-های حسن پیایین از رکورد شد  اهنوفق به زدن آمدوضرب و دوضرب وپرس اعالم نمودر یک

ش اه میدال دکصدا بزنن را نقهرماخواستند می که زمانی هایهای تماشاچ زدن  از کف،پتربود

 : وگفت به جمعیت روکردا برخاست و ازجحسن ،بدهندرا 

 . رکوردهای من درهر سه موردبیشتر از این قهرمان است  -

ن تییپ  بیاآ وا.اکت شید ،سی کیه کیاری غیرمنتظیره بود   سالن با حیرت از ایین حرکیت و ایین ادعا   

لباس های تمیز وشیک با موهیای روغین زده وصیافی کیه بیه پشیت       ) ش اهوغرب زد همیشگی

او هیم قیبال وزنیه     دانسیتند میی اگر چه کارگران .رودرروی جمع ایستاد( بود سرش شانه کرده

فکیر   دونی بود دییده وزنه زدن ن درحالاشگاه درب اورا هدکبو ها مدتست ولی ا هردرکبرداری کا

در حالی کیه حسین حییاط     .ستاکرده یان ،برا یواقع ۀند او تنها یک ادعای بدون پشتوانکردمی

سیی ایین   ،کالنس در..خانه اش را برای تمرین وزن بیرداری بیه ییک باشیگاه تبیدیل کیرده بیود       

 تبنفسی اعالم کردکه همه را وادار به سیکو  اعتمادچنان قاطعیت و  وباور نداشت ولی اراباادعا

 :گفتدوآبادان بود جلو آمکارگران ز ا هبرنامه کدیر م.کرد

حسین بیدون آن کیه بیه      بزنی پ  چرا در مسابقه شرکت نکردی؟ هاراهنی این وزناتواگر می  -

ۀ نگیاه کیردن بیه مربیی وزنیه بیرداری منطقی        وبیا ه جمعییت  وبی ،ربرگردد هیا هسوی مدیر برنام

 :غاجاری گفتآ
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 . ستا هچون مربی این ا مرا حذف کرد - 

  :کی از کارگران با صدای بلند گفتی

-هوزنی  »نید ادگفتبا هلهلیه و فری  ها یماشاچت.کند تگذارید حرفش را ثاب،باین گوی و این میدان -

 :گفتدوال بررابا اش دستحسن «کنید آماده هارا

ربی ،ممهشیما نشیان بید    رابهم یک حقیقت هخوا میلی من ،وقهرمان همین کارگر عزیز است  - 

 . ستاهدون دلیل مرا حذف کرد،بجاریاآغ انکارگروسرپرست ورزشی 

ارگران از کی تمرین می کرد ولی ش اهه ورزش وزنه برداری را در حیاط خاندکبو ها مدتحسن 

-یادمیجمعی فر دست ،بزند را نی قهرماهاهزندوتوانوبچون باور نداشتند ا و دآن اطال  نداشتن

بیه دلییل خواسیت دسیت معی کیارگران      سابقات دیر اجرای مم.کند تند باید او ادعایش را ثابزد

 :گفت

 !کنید آماده هاراهوزن -

هیم  بیاور   دولیده باشی و الف زا هندکی کردمیی فکرن شیناختند می را نحسز نزدیک ا هکارگرانی ک

ه همیین  بی .کنید  تبتواندحرفش را اثبااست اشگاه وزنه نزده دربکه  بود ها مدتاو که ند کردمین

ند دداشیت میا.اجیازه دهنید حسین وزنیه بزنید      دتانخواسیت میی  نمسیئوال دلیل بیا سیرو صیدا از    

 ش نشسته اساکت روی صندلی وحسن برگشته .که یک پول شود،سبزعم آنها"محافظه کار"این

ه رکیورد قهرمیان بیرای هرطیرف نییم کیلیو اضیافه        بی  .نتظر واکنش مدیر اجرای برنامه بودم و

 :وگفت به حسنوکرد ،رالن ساکت شد،سال بردرابا اش سترددیم.کردند

 . ی برو لباس عوض کناآمادهاگر هرطرف نیم کیلو اضافه کردم  -
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فیرا   را نسیکوت سیال  .روی سین حاضرشید  بیرداری  وزنیه  ۀدوبنید  وبیا کن رفت حسن به رخت

 :گفتکردمی آماده هاراهبرداری که وزنه وزنهوبرفت  هاهه سوی وزن،بگرفت

 .کن کیلو اضافه دوبه هر طرف  !ز کنراباهاهوزن -

عملیی   را نخواسیته حسی   بیه سیرعت  ،برای دیدن این رقابت به هی ان آمیده بود  رکهبرداوزنه  

 :گفتجلوی او را گرفت و  و ددیر برنامه به سویش آمم.کرد

 . ناقص نکنی را خودت !هی مرد -

ه بی و دجلویش را گرفته بود با دسیت کنیار ز   که را او آرامدهد وباهحسن بدون این که پاسخی ب

خیاموش   را نین گفتگو و حرکت حسن پی  پی  کیارگرا   ا.شده بودندرفت آماده هک هاهوزنسوی 

به مقداری گ  آغشته کیرد پی  از   ش یها دستسن ح.، باشگاه در سکوت سنگینی فرو رفتکرد

 کیرد  تراسی  ررامی دوکجاب ا کرآن ها را برای حرکت یک ضرب روی میله  تکاندن دست هایش،

زنیه  دوه زانیوی مخیالفش را تیا نزدییک زمیین آورده بو     اکی ببا یک حرکت سریع ویک قیچیی زی 

  از تاییید میدیر   پی .ال نگیه داشیت  رابیا هاهیه وزننبرای چند ثادوعد راست شبو دالی سر بررابا

-میی چشم یک اعتصاب شیکن نگیاه    بهاورا هدکنکرد فراموشارگران ک.درهاکر هاراهزن،وبرنامه

بیه  دوکرمیی سین در مقابیل جمعییت تعظی   ح.تشیویق کردنید   اوراند همه با هورا و کیف زدن  کرد

رب دیگر رختکن کیه بیه   ازدبه سالن برنگشت  دولییش را پوشیها لباس.به رختکن رفت سرعت

حین رفتن به کیاری کیه کیرده     در.ه سوی خانه رفتب و داز باشگاه خارج ش ،شد میبیرون باز 

یین حرکیت را   ا هچرا یک مرتبدانست میودش هم نخ.گرفتمی چالش رابهود خدویاندیش دمیبو

از مسیابقات حیذف کیرده     اورا هاز وزنه بیرداران و رفقیایی کی    خواستدمیایش.ستاهان ام داد

بیشتر به ژرفای ذهنش ؟را ان ام داده است  چرا این حرکت پ.شاید هم نه دوبودند انتقام بگیر

زه هیم ییک مبیار    هیارا ایین رقابیت    ،جیو مان نیروی مبارزه،هشااید نیروهای درونی،شپرداخت

 خودنمایی بودخودستایی یا شاید یک  دوکننمی اشتباهتا نشان دهد در مورد او بود ردهرکتصو
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-ی،مکنندمی اشتباهم نشان دهم در مورد من خواستی،مخود نمایی نبود!نه نه  »گفتدمیبا خو،

ی آهیا  :آره فرییاد بیزنم  ،ماکنه،رماهدرسینه و گلویم خفه کرد راکهفریادی از این طریق م خواست

م بیور بیود بیه خیاطر      ،ولیی «شکن نیستممن یک اعتصاب !یدکن¬می اشتباهدر مورد من  !رفقا

جیو  ه کیارگران مبیارز   یی بیه دنییا  اهرون مناسیبات عشییر  ازد اورا هزبی کی ،حزب،حهمین رفقا

بهیه شیما   درجمن هم »ه ،کداکنفه شده را رهدخاین فریا ه بود،آوردمیعل واهان سوسیالیسموخ

ه بی ی،ی سیازمانی کارگر هیا هاز میان خانی بود  هااندیشهین از ا هسرش آکند ی کهدرحال،«هستم

ی هیا نشان داستا در مکتب خانه روستای راکهروزگاری  آوردیادمیه ب،رفتمیش اهسوی خان

 بیا ایین  راهاوآنکردبرمیی ش را از ابارزه عیاران با مت اوزین بیه سیرزمین اجیدادی   ومشاهنامه 

 را نشیا هبیگانگان در عمل یک حکومت ضد مردمی و دست نشیاند باز  »کرد میدوران مقایسه 

تفییاوت اییین گییر بیییظییاره،نز خرافاتا هردم مسیی  شییدمدوه انییکییرد تحمیییلایییران بییر مییردم 

همراه و ییاور   مانند همه دوران تاریخی جتماعی استثمارگراۀ طبق از سوی دیگر. دیرانگرندورون

حزبی کیه  حزب و رفقایامان بی ۀبارزومتالش ز سوی دیگر ا ،ندستهمت اوز  ستعمارگرانااین 

کارگری و نشییریات متعییدد حزبییی و ،وتاریخی، ایییدئولوژیکیشییمارِی بیییهییا کتابرنتشییاا بییا

 در ور ،مبیارزات مردمیی   ۀو ت ربی  دانش و شناخت علمیی سالح  ،بانظیرتشکیالتی منس م و کم

ایین اندیشیه   « سیت ا هتی فقرارگرهمیه تیوان   بیا   ع مملکیت بستثمار و غیارت منیا  اۀ روی این جبه

 ،گیران بیا شیکن ه  میدان نبردی نابرابر».و دشواری ها را ساده تر می کرد کردمیش امیدوارها،

تیالش  از سیوی دیگیر    ،سر سیپردگان اسیتعمار   ی مخوف وکشتارهای پنهان و آشکارهانزندا

 ابیه رمردمی مکانات اۀ همالشی که ،تپنهان و نیمه پنهان به صورت،برای روشنگریحزب بزر  

سین  ،ح«ش حاکمیت شاهی را منهیدم نمایید  کُآزادیاین ت اوزاستعماری و ساختارتا  هکار گرفت

-میی را بکیار  یش هیا هرتب دانسیت مدونبوش اطرافا هه متوجدکچنان در تصورات خود غرق بو

 ماشیین خودرا در ایسیتگاه  که خودآمدوقتی به او .امروزش را درک کندحرکت تا واقعیت  گرفت

 نکیارگرا  دتاه بودنی اردادچند ردیف صیندلی چیوبی قیر    را آن رِه محل بادکدیگی ی باری بزرها

 .شان برساندیگمحل زند رابه
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-مادرانبا عروسک هایی که دودور هم جمع شده بودن ی شانهاهنزدیک به در خان هاهدختر بچ

 یهیا  چیراغ در زییر   هیا هبچی ر س،پندکردمیه بودند بازی کرد تبا چوب وتکه پارچه درس شان

 بیا  را هاکارمنید  ه چگونیه بایید بچیه   دکنیدکشی  میی داشتند نقشه  دوخیابان دور هم نشسته بودن

تک کی کیه داشیتند،  رجرم زندگی بهت به ،در یک نبرد تن به تن سنگ و یا یا خودساخته، مانِرکتی

ی هیا هزمینی ۀطبقیاتی کیه در هم   ۀی کارگری را نفرت از فاصیل هاهخانواداکثرضای ذهنی ف.بزنند

 انکارمنید  هیای  ی تروتمییز بچیه  هیا  لبیاس  بادییدن  هیا هچی ب.رده بودرکهدآن بودند پُشا زندگی

بیه   ،رسیت شیده بیود   ردکهنیه پد  ز لباس کارِا هلباس خودشان کی برهنه و باپاها هاآن قایسهوم

 دراز اییین رو  .نییددیدمیییچشییم یییک دشییمن  رابییهی بییی گنییاه هییاهن بچییآ و دآمدنییمیییخشییم 

-میی نها وارد جنگ و دعوا باآدون دلیل ،بدر نهایت و دنکردمی حکوموممحاکمه  هارا،آنوددخنز

در  هایین درگیرا.ندکردمیتصور  ولگردبچه خیابانی  هاراکارگرهای تقابال آنها هم بچهم.ندشد

ای فییلم هی  ون بیشیتر  چی .میی گرفیت   بیه صیورت  دیدتر ،شی مشترک بودبدون استثنا که  مدارس

،فیلم های وسترن،جنایی و نفت خیز نمایش می دادند که در مناطق سینمایی امریکایی و انگلیسی

 . کردمیرا تیزتر نفرت دوطرفه آتش  ،اینو تهاجمی بود 

-اندیشیه رو دا.و سیالم کردنید  ا هب هاهه متوجه نشد بچدکی خود بوهااندیشهرحسن چنان گرفتا

 ازکیه تشیکیالت    یشیوار ردبسیا ۀبیارز ومزنیدگی    ۀشییو  رابیا ود دخکرمییشتر تالش ،بیشها

دترین دربی بارز کیه  وملی منس م ،کدید میود را یک جزء از یک کل خ.تطبیق دهد،واسته بودوخا

ش تنهیا ییک   ااز این رو دشمن ،دانستدمیوظیفه خو را نشرای  اجتماعی دفا  از حقوق کارگرا

سیسیتم  ایین   ،قیدرت  تمیام یر جهانی نییز بیا   رپاستعما ،ستبد نبودومگر نظام پادشاهی سرکوب

یتی همیه  ادیکتاتوری را حم و دفته بوگر چالشه ،بو یک جزء از آن بودا راکهکارگری  یزیرزمین

ی اهناسیبات عشییر  ومسیوادی و از خودبیگیانگی جامعیه    یوبهل ،جز سوی دیگرا.کردمیجانیه 

ش وخیودش را  او حیزب  ا.نا برابر بیود  ۀاین مبارز تر بزر شمن ،دزر  مالکی در روستا هاوب

بیزر    ۀمبارزمیان یک در به خصو  در میانه جنگ جهانی دوم، ،ددمنش          در این دنیای 

در ایین   انشی اییران و حیزب  کیارگران   ین پهلیوانی ا هقات بازاو از این رو گاهی.دیدمی برنابراو 
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ان دسیت یک رسیتم   ،ی شاهنامهاههم چون قهرمان اسطوررا  شخود،میدان نبردجهانی می بالید

ه بو دگیرب دستکف  رابهش اجان و هستی،رای ن ات ایران،ببود آماده ههمیش ردکهکمیتصور 

و  یافیت  میی نفی  بیشیتری    بیه  اعتمیاد ،یا ؤدررفرورفتن ی هاشیوه ا اینب.ندازدبیخطر نیستی  

 رای مناسییبات اجتمییاعی هییاینییا هن ییار اییین تنهییایی حییوزه کوچییک شییان را و قییدرت تحمییل

یش بیا رفقیا و   رهیا اره باودربی  توانستمیه نرخی مواقع از این کب .کردمیبیشتردرخود تقویت 

ود دخی ه همیشه م بور بودکشمیسخت دلگیر ،شدمیحتا همسرش حرفی بزند دچار افسردگی 

  از حادثیه درگییری بیا سیه     پ.ندرکامعه ظاهدرجتفاوت بی       ماسک یک انسان حقیر و  رابا

برداری در مسیابقات  زنهشکست دادن قهرمان و،وکارگر حزبی وگذشت او و عدم شکایت ازآنها

نهیا ییک   ت.ذیرفتیه بودنید  ،پدادمیی همین گونه که نمیایش   اوراارگران حزبی هم وجود ،کیاهمنطق

بیرای تعمییرات بیه    نفی  باآحسن م بور شده بود  و دمحمد مریض شده بو که زمانییگر ردبا

و  گرفیت میی صیورت   درآن یا سوله بزرگی که کار تراشیکاری و تعمییرات مکانییک    )شا رکوُ

  یا کسیانی در  ،کبروند (ی ساختندمودنکرددمیتولیکارگران مورد نیاز صنعت نفت را  ایلوس

ه پ  از حرکت آنهیا  دکینامیت را پشت وانت تعمیرات آنها قراردادنردیک نصفه خمی،یک فرصت

ولیی چیون   ،وانت تعمییرات را واژگیون کرد  ،نف ار مهیبیباآشا  رکوُ ۀو پ  از خروج از منطق

ش در هیم  اسیقف ی،واژگون بادووانیت بیه کلیی منهیدم شی     پشیت  پیایین بیود فقی      سرعت وانت

چه ک   توس این کار  ،ی  ک  نتوانست بفهمده.جدی ندیدند ۀ انفی  صدم حسن و لی،وپیچید

ارگر دکچنی  بیا ایین  دشمنی کارگران  رابه نارگران آرکاکث،درهرصورتلی ،وان ام شدیا کسانی 

 .نددادمی  بزعم خودشان وابسته به نظام نسبت

ی سیازمانی  هیا هخانی  رابیه ش اهتوانست خانواد شان دوساله شدولین کودکا که زمانیحسن   

ی هیا هنییای خیانواد  د.جدییدی وارد شید   یمسیرش بیه دنییا   ،هجانصیاحب . منتقل کندیک  ۀنمر

 ،چبلوآذری،ارمنی آسیوری،عرب، قشیقایی،  ،ی جیور وا جیور  هاگقوام مختلف و فرهنا باکارگران 

ب وآشیپزخانه  بیاآ ی سیازمانی محقیر   هیا هدرخانی آن هیم  ،ی متفیاوت ها شویباگ.. . اصفهانی و

 از آنها ۀهمی ن کیه  یی اا بی .شید میی  هازنودعوا بین مشترک که همیشه باعث جنگ شویی  دستو
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-میی زنیدگی را ت ربیه   ه ییک چنیین   دکی بورای اولیین بیار   ب و دبودن شده کنده روستایی زندگی

 را نداری بایید نیا  بچیه  درکنیار آنهیا  .ورزی کمتر نشده بیود ها نسبت به زندگی کشارآنا،کندکرد

سترس نبودن امکانات غیذایی  ردی سازمانی و دهاههای خانمحدودیتۀ ربت.پختندمی شانخود

ز ا.شوار بودردبسیا هازنرای ،باشتردقراشان  سترسردکثر مواد مورد نیازشان دا ه،کروستا

-میی گهیداری چنیدبز بیرای شیرشیان اقیدام      روس وحتیا ن وخها به پرورش مرغ رآناکث ،این رو

-یسیخت ۀهم درکنیار لی ،وی سازمانی در تضادی پُرچالش بودهاهن خانباآین وضعیت دوانکرد

یین  ا.کیرد میی تیممین   را نشیا غیذای میورد نییاز کودکیان     آورددمیهیا بوجیو  یی که برای زنها

اگیر چیه بیه     ،میل کننید  ند فقر غذایی خیانواده را تح توانستمیه ندکبو هازنتخاب خود ،آنانتخاب

ی هیا یرای مقابلیه بیا نارسیای   ،بنیروی درونی میادر . شدمیتمام  شانقیمت چند برابر شدن کار

ه ،بخاستزمانه برمیطبقاتی به مقابله با بیداد خود ابتکاربیشتر و  اروتالشباکاقتصادی جامعه 

ایی ،ججامعهۀعددر ژرفای قا نا مشهودی اهبارزم.شاقیمت رنج و فرسودگی بیشتر جان وجسم

ز ا هخسیت داری و کیارگران  موکراسیی سیرمایه  ردروشنفکران ذوب شده د یهاچشمز نگاه ا هک

 ۀ الش نیمی دوتبیو  مردهاگویی مبارزه تنها مختص .  شدمیدیده ن و دمانمینهان ،پاستثمارکار و 

ای  آن هیم درآن شیر  ،دارکار بزر  زن خانیه .دیده نشود و دبررسی نگرد بایستی دیگر جامعه 

 انردمی .شید میی ش بایید دییده   ان عدم امکانات اجتمیاعی آ با وش اآن مشکالت بزر  ناهن ار با

خانیه   یهیا زنامین ایین   ردد ضید دیکتیاتوری   -دوران مبارزات ضید اسیتعماری  بارز ومبزر  

سیکان اداره   بایدسلی که ن ،بعدی ۀآموختمین طور نسل دانش،هشدندمی ازشو پرد دهرور،پدار

واقع تولید  در .شد میرورش داده رپداخانه یهازن همینوس  ،تمی گرفت نیز دست بهرراکشو

رای آن ،بردسیاالر ومگیرا  واپی   ۀه جامعدکشمیسرمایه ملی کشور به دست کسانی کاربردی 

ی  ارج و ،همیالکی زر وبی داری سیرمایه میال انیدوزان    ۀی سیودجویان رهااوب.نبود ایلی قارزش

 شیبانه  بایدتنها  کهندردکمییک برده تصور  اورا و دل نبوئعه قادیگر جام ۀی برای این نیمارزش

برخی از سوسییال   ندپرداختمی ین مهم اهی اجتماعی که بوهانها نیرت.کند تخدم مردهابه  روز

 پیش از دوران رضا خانی وحزب کمونیسیت بیه   ایران کمونیست زب،حدموکرات های مشروطه



 در بستر زهره وحشی

 208 نفتگران کارگری سندیکاهای و مخفی تشکیالت

 

تالش هایی که با تالش زن هیای مبیارزه ذره ذره   . ندیران بوداۀ ارانی و حزب تود دکتررهبری 

 .این دیوار استبدادی مرد ساالرانه را به چالش گرفته بود

ر ایین دنییای تیازه    د می  از میدتی سیردرگ  پی .پُرکیار بیود   ی هیا زنجان یکیی از ایین   صاحب 

خیودش   اروتالشکی راباچگونه بخش مهمی ازنیاز هیای غیذایی خیانواده    که یاد گرفت  ،حدودوم

 هیارا تخم مرغ مۀ ،هکرد آغازه برایش آورده بود د ازیی که مادرش هاروسوخا مرغ ب.دندکتولی

  از ،پآوری کیرد کشیی بیه سیبک روسیتا جمیع     بیرای جوجیه   هیارا آنخشیی از بدونکرمصرف 

روس با فروش مازاد تولیدش بمیرور توانسیت پیول    وخعالوه برداشتن تعداد زیادی مرغ ی،مدت

تیا  اش یهیا ،پستانز زیادی شیرا هکزی ،برا هم جمع کند ( پُر شیریبزهای ) خرید یک بز نژدی

پُیر   ۀسیین  دوشی  میی ی دوخته اهیس،کبزپستانک وکه برای زخمی نشدن نرسیدمینزدیک زمین 

 بیا ایین  .ندبسیت  میی االی کمیرش  دربی  را نیی آهیا هتسم بادوندادمیرون آن قرار ردشیرِ بز را د

اکثر نیاز های لبنیاتی  و دشمی انواده بهتر دخفرااۀ  دان وبقیفرزنغذیه ت ،کدبانوی خانوادهابتکار

وارد سیبد محقیر    دواشیتن ردر اختیاردکه تخم مرغ هم به وفو خصو ه ب .گردیدمی ممین هاتآن

کیه   جیان صاحبرای ب.چند برابر شده بود هاارگررکدروهمسامعوض کار  در .می شدخانواده 

نیدین سیال ایین    چ.این وضعیت امری تازه نبود ،دده بوکر ت ربهدر روستا  هاراین کارترسخت

 لیدوشی  عیادی یین نیو  زنیدگی بیرایش     ا هایین کی   دتارنج و سختی تحمل کر رابارشرای  دشوا

 رفحی .ندکردمیحسن ۀاردرب هازنه دکیی بوهایدگوی،بنددادمی آزاربشدت  اورا هی کیهاچالش

ارج از تیوان تحمیل   دخشی میی ش گفتیه  اهمسیر و پسیردایی   ۀاردربی  هیا ز طریق کارگرا هیی کها

ر محیل  یی تغی چنید بیاره و  گردی یابانوبه به قیمت آوارگی و رنج کوچ دکی بواهو از طایفا.ودوبا

 ورک ربطووشی  ها  هاناوخ انی مالکهای،حاضر نبوددر مقابل زیاده خواه اروکزندگی وکشت

 شید میی یداد مواجه ه هرگاه با بدکجوشیمی ش نیروییدر وجود،فرود بیاوردکورانه سراطاعت 

 شکسیت گرفت کیه احتمیال   ی قرار میترربرابرنیروی قویردتا اگ،حاشتد میبرسر به شورش 

-میی تالش مردمان ش که همیشه  ماند زندگی ایل ش.خاستمیبه مبارزه برباز حتمی بود ، ش

رد به ییاد میی آو  ،دنباش اشتهی داهمکتب خان دتاصورتی بهره بگیره از عدم امکانات هم ب ندکرد
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آن بارزات عیاران مافسانه های وشاهنامه ی حماسی هاناستادکه ،را ایل در هاههای خانوادبش

-میی خاست وباکمک مردم برعلییه بییداد زمانیه قییام     یرویی انسانی برمی،نکه همیشه فردیرا ،

هیا سیاخته و   رآنیی کیه شیاید اکث  هاهصق.اندگرد میبر نهاآ رابهمردم  ۀموال مصادره شددواکر

 .باشداین سرزمین باستانی کش مردم زحمت انهدادخواه یهاآرزو ،ختهپردا

-میی در گیر هیا زن ،باکنید  تو اتهامات سیکو  هایدر مقابل این دهن لق توانستمیصاحب جان ن

ی  هیا کشییده  و صیورت هیا     گی .شید میی ورد من یر  وخی زدبیه   هایحتی گاهی این درگیردوش

 !نفهمۀزنکی  !هیی  »آوردمیاز پای در  اورا هانزمنطق های در نهایت شبه دولیشمی یده خراش

 « ان؟،هید همیشه شیک کنه و از خانه بزنه بیرونرابادار چپرسی یک مرد زناز خودت نمی

شیوهر   !میی ره باشیگاه   !آره جون تو»ک یبا دهن - .«ره باشگاهیومربوط نیست، اومبه ت » -

که صورتی از ییک حقیقیت    هایین بد گویا، «ه؟بین میلی چرا اورا آن ا ن،ومن هم می ره باشگاه

و توسی  همسیرش تیوهین    ا هب کردمی  ح.کردمیبرانگیخته  شدته ب را ن،زخودداشتند با، را

-مییی چییالشخود بییه بادوجوشیییدمیرخوردست،تارسیییدن همسییاظلییم شییده ش درحقییشییده و 

ۀ ادرحسن که همی م.شد میمحکوم شوهرش ش می ساخت اادگاهی که در تصوراترد،دنشست

بیه  »ه دکی دادمیاو پنی ه بی  ،ش بیود ای فکری عروسهایشاهد درگیر دونیش می هارابدگویی ن یا

م و تیو  اهمین بیزر  کیرد    را نسی ،حکنندمیی کالغ چهل،کالغنها یکآ! هگوش ند هازنی ها حرف

 رن کیه د ز. «نیسیت  دهنید میی و نسیبت  ا هی، او اهل کارهایی کیه بی  اهه بودردش داشاهد زندگی

 . را تحمل کندهمسرش خیانت فکر توانستمیرفتن بود نرونش درحال گرگد

بایسیتی  ش ارسانی حزبیی سن برای اطال ،حمکانات ارتباطات بسیار محدود بودا هزمان ک رآند

تا دیر وقت به باشیگاه  بایستی کردن زسویی دیگر برای ردگما و کرد میصرف زمان زیادی را 

بدل  عمل کرد انسانی او ه ضدوب گرفتدمیبخورنگ دیگری ،این واقعیت ها نزد دیگران رفت،می

گرنه ،وواقعییت وجیود نداشیت    ۀر چهیر یی ی،راهی جیز تغی قالبرآنکیاری کیا  رای پنهیان بی  .شدمی
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غییر قابیل    ،کسیت ،شامنیتیی شاه  یامورهامو ( ام،پی) کارفرما،شرکت نفت انگلی  لی ِبرپرادرب

 .اجتناب بود

 :قبالش رفتستا هباش خشم  اپامسرسر،هبا ورود حسن به خانه 

   «تا حاال ک ا بودی؟ » -

 .  «عد بپرسوببگو  دحداقل یک خسته نباشی »با خستگی . «بگذار برسم » -

ونم تیو  د میرفتن خسته نباشید داره؟ فکرکردی من ن دیگهی هازندنبال  »گیافروختزن با بر -

ای  روحیی  ولی ایین بیار شیر   ،این دعوای همیشگی آنها بیود   «...ری؟می هرزهمشت زن پیِ یک

نتوانسیت حیرفش را   ،زن دعوا به یک فاجعه بدل شید  جهت دین،بو در وضعیتی بحرانی بودرده

ی همکاران،خسیتگی کیار، اسیترس هیای     رهاتحقیۀبمب منف یر شید،هم   مانندیکسن ،حتمام کند

اننید  ،مهیم زد  بیه  را اووتهمت های تحقیرآمیزهمسر به کلی تعادل عصبی کارمخفی و اینک نیش

 رابیه سیرش   دوپیچانی  اش دسیت اطیراف   اوراهیای بلنید   ی ،گکیرد همسرش حملیه  به هاهدیوان

 اوراانیداخت تیا   روی زن رابیه پاچگی خود یر با دسترپاد،مزدمی لگد به شکمش بادودیوارکوبی

 که زمانیتا  و کرد تتاق پراۀ گوش بهررادچار یک جنون آنی شده بود ماد ردکهم دولیدهن ات

 نز،لحظات بحرانی رآنهای سنگین مرد دشتم.سرش برنداشتزن بیهوش نشده بود دست از 

سیر بیزر    پ.نید کردمیی ر بالین بیهوش میادر گرییه   وب هاز خواب بیدار شد هاهچب.غما بردا رابه

-همسایه.کردمیجوید با نفرت به پدر نگاه خشم ناخنش را میوباش پریده بودارنگ که درحالی

ه ،کبا بی اعتنایی دعیوا رابیه فراموشیی میی سیپردند      داشتندین جنگ و دعوا ها عادت ا هکه ب ها

حسین   ۀسیوی خانی   رابیه هاتقاضیای کمک،آن  ،بیا بیهوشصیاحب جیان   ی پیرزن بر بیالین  هاهنال

متوجه وضیع وخییم همسیرش     درآوردیش را ها لباسسن که فرصت نکرده بود حتی ح.کشاند

 راکیه دهیای نیو  زنیدگی    و در ها جن،ردر تنهایی با نوشیدن عرق دتاز خانه خارج شده بوا.نشد

پُیر   یهیا چشیم از خانه برای یک لحظه چشمش بیا   خروجنگام ه.نتخاب کرده بود، فراموش کندا



 در بستر زهره وحشی

 211 نفتگران کارگری سندیکاهای و مخفی تشکیالت

 

یک دنیا نفرت ویک عیالم پشییمانی    ،ر این برخوردکوتاه،دواشک پسر بزرگش تالقی کردخشماز

-میی ن دوکیر   ش راخیی اهیای چشیم افسرده شد، اشک  بشدتز کاری که کرده بود ا.مبادله شد

چرا اینقیدر از  »پرسید دمیز خوا.بود هین چنین از تعادل خارج شدا هبفهمد چرا یک بار توانست

زن حیق داشیت    فتیه بیود،  گر چیالش  رابیه ود وخی  رفتمیدون هدف راه ،ب«خود بی خود شدم؟

دیکتیاتوری رضیاخان و   .واقعییت را بیرای او توضییح دهید     توانسیت میو هم ندوامشکوک باش

وحشتی خارج از ،مبارزان در هایی پهلوهانهای مشکوک درزندار مو  و پلی  امنیتی پسرش

افشیا   دولینی بردمیخود به گور  رابا نشاز مبارزاتهارا،آنبه همین خاطررده بود کای ادتصور 

 .ندکردمین

ه یکیی از کیارگران   دکبحرانیی رسیی   ۀنقطی  هآن شب زمیانی بی  ،وج این دعواهای خانوادگیاۀ نقط

اتفیاق   34و  33ی هیا ¬سیال ادثیه در  ح.کیاری کشیته شید    ۀر یک حادثی ی شناخته نشده داهتود

 بیی شیمارکارگران حز بیی  هیای  زنیدانی وجیود   وبیا   ازکودتا و سرکوب خونین حیزب  پ.افتاد

ز ا.زیرزمینی حسن دسیت نخیورده بیاقی مانید     ۀوز،حآبادفلک االفالک خرم ۀر قلعدخوزستانی 

ه ویا در زندان کرد تده بودند یا مهاجرشان هی  خبری نبود یا سر به نیستش کرحزبی مسئول

ین سه نفر به چشم ا هامنیتی ب هایامورمدونها دست نخورده باقی مانۀ آحوز هرصورتدر.بود

 .  ندکردمیهواداران شاه نگاه 

در صیورت لیزوم اطالعیات را     دتاحزب به حسن معرفی کرده بو مسئولودتا کیداله را پیش از 

زیر ،ارگی سییم بکسیل جرثقییل   رپجرثقیل در اثبابار  ۀزمان تخلی داله دری.هدرددر اختیار او قرا

ش بنیام فاطمیه   اواهر نوجیوان ،خی بنیام مدینیه    اشز همسر جوانا هیدال ۀانوادخ.بار از پا درآمد

ه بیه دانیش و   دکارشی  یارمنیدها ک.تشیکیل شیده بیود    ادر مدینه و فرزندی که درراه داشیتند وم

، باشییدی اهنیید اوهییم احتمییاال تییود کردمیییور صییدوتسییانی یدالییه مشییکوک شییده بودن ناررفتا

 زیرا تکنیوکرات ،ش نرسید اهش به خانواداکنندتاحقوقدمقصرقلمدا،قصدداشتند اورا دراین حادثه

سر سپردگی خود  ۀند درجخواستمیدرآن شرای  پ  از کودتا ستعمار و شاه ا ههای وفادار ب
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وارد میذاکره بیا    دول بیه درییا ز  د.داین وضعیت را بپذیر توانستمیسن نح.ثبات برسانندا رابه

طییال  ا هز ایسییتادگی او روی صییندوق انتخابییاتی شییا ا هکیی دیرهایمیی.ارشیید شیید  مییدیرهای

سیی را محکیوم   دکشومیی پذیرفتند با حیدس و گمیان ن   و دردنکمی  درخورببااوداشتندبااحترام 

ام او هیم ماننید   یرا نز ،باورکردند دادمیبی طرف بودن یداله  ۀحسن دربار راکهطمینانی وا دکر

-هها دوندگی توانست مستمری یداله را برای خیانواد پ  از ماه سنح.حسن لو نرفته بود ۀحوز

دارک ضروری را مدوش سر بزنا بور بود مرتب به خانواده رفیقومدر این میان ا،ش زنده کندا

یدالیه   ۀبیه خانی   وآمید  رفتتصوری انسانی از این  توانستمیی  ک  نه.کند آمادهاز طریق آنها

 جهیت  دین،بی یدالیه را آدمیی مترقی   دوناختنشی  میی هیوادار شیاه    را نهمیه حسی   دوباشی  اشتهد

فرصیت   ۀیک رابطند، باش اشتهردوبادوند بدان استناتوانستمیمردم ی که اهصور باقی ماندهاتتن

به خورد صیاحب جیان   گویی چاشنی کلی گزافه  راباهاهاین شنید هانز.ی شرمانه بودوبطلبانه 

 هیرروز های آمریکیایی درمییاره و   آرتیست ثلومه خودشکن میکه شیک و کیپ دمر  »ندددامی

 «.بد بخت ۀین بیواۀ خدا می ره خون

آن روزهیای  .اشیت ردبوختشکیالت از وجود ا مسئولیداله پ  از کودتا شناخته نشد چون تنها 

نید  کردمیی ک افالک فل ۀقلع ۀروان دونکردمیدسته دستگیر دسته را نارگرا،کسیاه که کودتاگران

 دکنیاری کشیی   رابیه یرش رپمیاد ،به همین دلیل،بود ی خودستگیرردهرلحظه منتظ،یداله با نگرانی

 :گفت وا هبو

کودتیای  بااید ،شی براش خیوب نیست ،پا به ماهه !به مدینه چیزی نگو( مادر: ترکی قشقایی) !آنا-

 .نندرکنظامی مرا دستگی

 :بانگرانی گفتدوسیلی زش اه صورتبدوش پریاهادر رنگ از رخسار،م

 تو هم؟ ،آنا جان-
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-هرا بدون گناه گرفتی هایخیل !ا هرکی به هرکیههاین روز ،می گویم احتیاطبرای  را نای !ناآ هن -

 هکمیک بخیوا  او ازسیت و  ا اه ینزلومد شان درهان،خچیسراغ حسن تلفنبرو اگر مرا گرفتند ند،ا

 شدی آنا جان؟ توجه،مهه من نزدیکترب درز براا، همن دوست خوب،

  :سمان داشت گفتآ هوبی که ردرحالا غم ب درما 

 . من آن روز را نبینم !خدایا-

شرای  خا  زنیدگی آنهیا    همسرش،خواسته نه  و دحسن بوۀنه خواست خانوادگیاین بحران   

کردکیه  شیرای  راچنیان بحرانیی   ه بود،کیرد  تحمیلهانآ هدر هم ریخته و کودتا زده ب ی و جامعه

جانِ بشدت صدمه دیده را برای معال ه بیه بیمارسیتان شیرکت نفیت انگلیی  در      بصاح،عاقبت

 نآ توانسیت میغمی که ن ،بودغمگین ش  مر  رفیق از حسن بشدت.مس دسلیمان منتقل کردند

وار سیو  ۀمسیتمری خانواد  برقیراری تالش برای ،فشارهای روحی ز سوی دیگرا.بروز دهد را

جنسیی   ۀبیه رابطی  شیدن توسی  همسیرش    تهم ،مآخرسر ،وخبرش و تهمت های مردم بیارفیق

مصیدوم   بیه  کیه  صیورت گرفیت  آن برخوردناخواسیته   و دکربه یک دیوانه تبدیل او را بامدینه 

 . ختم شد شهمسرشدن 

ازجملیه بیین امیدییه وآغاجیاری ییک      ، خییز شرکت نفت انگلی  دراکثر منیاطق نفیت  ،زمان رآند

-صیاحب وخییم  حیال   بادیدنمیدیه ا ههندی درمانگادکتر.موتوره داشتفرودگاه هواپیماهای یک

بیمارشتان م هز  بهاورادستور اعزام ( زمان در آغاجاری بیمارستانی وجود نداشت رآند)جان

هواپیمیای شیرکت بیه مس دسیلیمان اعیزام       رابیا اوردای آن روز ف.ردرکدر مس دسلیمان صاد

ن آ درکییه بردمییمارسییتان شییرکت نفییت بسییردربجییان ه صییاحبدکییی بواهک هفتییییی.کردنیید

  هبی و دییک کیامیون کنی    رِبیا را  شیان زنیدگی  ایلش رابا وسارفیق ۀحسن توانست خانوادفاصله،

بسیوی   اورا ههمیه جانبی  غییر متعیارف و   ی رهایین فشیا  ا.شان بفرسیتد پدریۀانواددخز،نبادانآ

را تحمیل   خیود  انف یاری عصیبی  ایین نیاتوانی    توانسیت میی ن او ،اندکشی  میی  خیواری  مشروب
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مرتب ،خیاطر مادرشیان  بو دکننی میی و نگیاه  ا هکه با وحشت ب دید مییش را هاهبچ که زمانی.کند

ونی تی میچرا ن !آخه زن »:گفتمیهایش را بگیرد با خشم جلوی اشک توانستمین کنندمیگریه 

آخیه چیه   »کیرد میی کیرار  وت ددامیو حق ا هتوی دلش ب «ت را بگیری؟انزبان آتیشی اونجلوی 

-میی سیوی بطیری عیرق    ه ی اختییار بی  ب و«کنی،دختر عمه؟ می اشتباه هکفهمونم وبجوری به ت

در  اورا هجویی بیرای عیدالت اجتمیاعی کی    باالی ستیزه ۀسم و جان ورزشکاری و روحیج.رفت

در مکتب آن حزب کارگری  که یی،وباورهاکردمیمبارزه  ۀداما هها همیشه وادار بمقابل شکست

رروزه ،هخیاری  چیون م،هاجتماعیشرای   رآنکه د قاتیطب ۀفاصل ،ز سوی دیگرا و دآموخته بو

 بییهاورا بییه سییرعتورهییا وباییین شییرای  ا.دیییده کییرده بییودآب اورا ،رفییتیومییدر چشییمش فر

 ردکیه فیی  پنیاه ب  ،آنشاهه تنها دوست باقی ماند،بعتاد شود،مآبین تل اهاجازه نداد بدوخودآور

  از ،پحزبیی آنهیا محمید    ۀوم حیوز نفیر سی  . ش باقی مانده بیود  اعتقادی و هم بر سر مواضعا

ولی رابطه دوسیتانه آن هیا   . کردمی شمارش رسیدگی ه فرزندان بیوب درهاکرکودتا مبارزه را 

بیارزه  م.نید دیگری بودۀی انفی  و حسن به گونهااندیشه هم چنان تداوم داشت با این تفاوت که

   .دبوجدایی ناپذیر،شان دنوبعض مانندیک

نید سیالی   ،چکردبا قیدرت سیرکوب میی   دوهر صدایی را خفه کرده بو پ  ازکودتاکه دیکتاتوری

 ۀدرمنطقر میان آن همه کارگر صنعت نفت ردوزجهانی کارگ،راول ماه مه هایروزه در دکشمی

شرای   وجود،باروز اول ماه مه در.نشان داده نشده بودکارگری  نشکی  وا،هآغاجاری صنعتی

درمحل کارشان بیاقی مانیده    که درحالی دودنسن و انفی  دست ازکارکشی،حو سرکوبخفقان 

ن مخابرات تهدید شدند مسئوال توس که وقتی  .هم تبریک گفتند رابهاه مه ،مبا دوحبه قند بودند

 ،امریکیا درتی ،حدنییا اسیت   ۀدرهمی  انکیارگر جهانی وز ،رماکارگرهستیم وامروز »:اعالم کردند

  «ه روز کار،نکارگران استامروز روز جشن 

 ،آنبیزر  کیارگری   ۀیک منطقشرای  پ  از کودتا و سرکوب درکسانی بودندکه در نها،تآن دو

به  بدلیلیشتر وب،در قبال این کنش فردیو نیروهای امنیتی لی  پ.روز را دو نفری جشن گرفتند
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 بخیاطر اید ،شی ندکرد تسیکو  حکومیت هسیتند   ۀبهی درجایین دونفر ند کردمیکه تصور این خاطر

کیارگران در شیور مبیارزه     ۀهم که زمانی،ود به جاگذاشته بودندپیش از کودتا از خکه ی سوابق

چالشیی سرنوشیت سیاز گرفتیه      رابهحاکمیت ،کمونیستی عضویت در تشکیالت پنهانِ بادوبودن

 .شیده بودرککنا ظاهر از مبارزه  در را خوده ک،دبوآنها  ۀگروه سه نفراین  بودند

دار شیود بیه خانیه بیر     وانید بچیه  همسر حسن پ  از یک عمل جراحی کیه باعیث شید دیگیر نت     

شیرمندگی از همسیری کیه     ،باستقبال او رفتا هسن در فرودگاه شرکت نفت آغاجاری بح.گشت

ز ا هجیان کی  صیاحب . پیوزش خواسیت   گذراند مینداشت و دوران نقاهت را ی خود رنگی به رو

آنهیا دو پسیر وییک    .ش را داد نای پاس  دادن نداشت بیا نگیاهی سیرزنش آمییز پاسی      ،ضعف

 اورا،یش بیشتردوسیت داشیت  هیا هبچی  ازهمهسن این دختر تپل با دوگی  بلند را ح.خترداشتندد

مثیل   اشپسر بزر  بای،ادر منومواهر منی توخت کردمیرتب تکرار مدوش می نشان روی پاهای

شیدت از  ب و د،او همیشه نگران حیال و روز میادرش بیو   رسیدتمیسر از پدر ،پو پنیربودند کارد

کییرده  مییریض بشییدته مییادرش را دکیییی بوهییایکتک کییارۀپسییر شییاهد همییمتنفییر بییود  پییدر

زمیان بیا پیدر هیی       رآنکنید د درک هیارا ییین دشیوار  ا هککوچکتر از آن بوده ،کرزندآخرف.بود

خود به باشیگاه   رابااوه بود گاهی اوقات کرد  سن که نفرت پسر بزر  را حح.مشکلی نداشت

 .شدمیی رواب  آنها عادی نل،وبردمیشرکت نفت  یبه سینما ها و یا شب

-فعالییت  دونفعالیت های سندیکایی تعطییل شید  ۀم،هشاهی -وران سرکوب کودتای امریکاییردد

دون ارتبیاط  وبی شیان  نهیایی تمیرگردحسین و انفیی  در سی    ،بناچارهای حزبی محسوس نبود 

 اوقات فراغیت زییادی بیرای   ،یین شیرای   ا.نید کردمیهم بررسی  راباروز  ایلدونفری مس،حزبی

ارهای پنهیان و  ،کهنید ردقرا ی شیان هاهند در اختیار خانوادتوانستمیکه ه بودشان بوجود آورد

 اشیته ش داهدر خیانواد  را نباعث شیده بیود انفیی  هیم مشیکالت مشیابه حسی        شانزیرزمینی

یشیتر مواقیع مشیترک    درباو ،دداشتروزگار وجو رآننشریات معتب حسن همیشهۀخان در.دباش

تفیاوت کیه    با ایین ،ه بوداردادالگوی خود قر ررااین نو  زندگی پد اشر سر بز،پچند نشریه بود
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، دانتخاب کیرده بیو   را رمخالف پدۀبه،جزعم خودشوباست و ااه دوست،ششپدر کردمیتصور 

 رابیه های زیرعک هاهنوشت فق  می توانستبتدا ا.کند آرامی اگونه بهدر خود نفرت از پدررا  تا

ن نشریات پرداخت ولیی هیی  داسیتانی    آ هی کوتاهاناندن داستابمروربه خو دولیخوانبزحمت 

زات وپیروزی عییاران  مبارهای داستانازگویی ب.ندرکپُ ررای شبانه پدهاهجای قص توانستمین

کیه پی  از کودتیا بیرای خیانواده فیراهم شیده        بود ، فرصتی طالییداخلیگران بیگانه و بر ستم

ارگران ،کی بود سیرکوب کودتاچییان متوقیف شیده     بیارزات پُرشیورکارگران در زیرفشیار   م.بود

ش بیدل  آرام هب ها شندوتپیدا کرده بودن را نی شاهاهمان رسیدگی و همراهی با خانواد،زمبارز

آنها مبارزات مردم بر ۀهم ۀساخت که درون مایهای طوالنی می سن از خود داستانح.شده بود

 رابیه خانواده ۀهمی  دویکشی  میب به طول یی که برخی از آنها چندین شهانعلیه بیداد بود،داستا

کیار  عییاران برعلییه خلفیای جناییت    ۀبارزومنامیه  ی شیاه هاهورطز اسایی هاهصق.آوردمیشور 

ایین  در.نقشی داشت هالی درترکیبی پیچیده با نو  مبارزات آن زمان که خودش درآن،وت اوزوم

ردم بیه  مدونشید میی روز شه مبیارزان دادخیواه بیر نظیام بییداد پیی      یهم،،برخالف واقعیتهاهقص

ه دکی دین دلییل بو وبی ی اهاهاید این پایان خوش بینانه قصش.ندرسیدمیفاه و آسایش ،رمساوات

رک او از روند سیر تحیوالت اجتمیاعی   دناشی از  ،شاید و دکن تدر خودتثبی امید را خواستمی

 ،دنی هد میی ی بسییاری  هیا یقربیان  دوناشت مبارزات مردم اگر چه شکست می خوررده باودکبو

. بیا ایین مبیارزات بیه دسیت میی آورنید        دخُردخُیر  هارای آنهاهلی در عمل بسیاری از خواستو

میروز در قیرن   ا هبا ثبات که مارا از ساختارهای طبقاتی برده داری تا ب ولی، دناگر چه کُروندی 

 .نیافت هاهاز آن قص اثری یکتابشد درهی  تر زر بو  که پسر بزر دهاعب.ستا هبیستم رساند

-هبچ،روز بعدهمیشه در ،او کردمیصورتمیهمیشه خود را یکی ازآن قهرمانان مردپسر بزر  

-هیم لیی بخشیی کیه    و ،کیرد  میوبرای آنها باز گ ررای پدهاداستان و کردمیه راجمع کوچ های

ه وبی سیاخت  دمیاز خیو  اوه دکی استان بوازدآن بخش  کردمیزده سنش را هی انهم های بازی

ا  دکی واربدین گونه  دوپنهان شو هاهیدازد توانستمیمی ساخت او هرمانی که ق.افزودقصه می

غیذاهای  ،ب و تابآ بیا  ،شیاه قصید غیذاخوردن داشیت     که زمانیآن هم ،گر گرددپادشاهان ستم
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که بود" تیری"نانتنها شان که ناشتایی هاییکارگرچه،بدادمیروی میز غذا خوری شاه را شرح 

کردنید و   میی پُرشیکر  از  را نستکااۀ که تا نیم کمرباریکچای ستکان مادرشان پخته بود بایک ا

ونیان  دوغ،ی بعیدی هیا هدر وعدشان هترین غذایبدوننداشتبرای خوردن دیگری  چیزبه جز نان 

فیرط  از  صیور غیذاهای مییز شیاهانه    تبا  هارآن،بناگزیماشکیا آب( اشکنه)پیازییاآب،بود وپیاز

 ندشید می غیبکه او ی هاهقصی هانهرماق.شدمیشان جاری ب دهانآدوآمدندمیهی ان به وج

-میی دراز را  اشسیت ،دشاه سیتمگر   که همین دوایستادنبرمیخبی شاهِدرکنار ندشدمییده ندو 

بیدون بیال زدن بیه     درهیوا ش امیرغ برییان   هدکی دیمیمرغ بریان شده را بردارد با حیرت  دتاکر

 شیاه ببیند،یا کسیی را  بتواند چیزی این که   بدون  ،شودمیخورده  شدرکنار دوآیمیر د ازپرو

 میی وحشیت پیا بیه فیرار      وبیا درحال محوشدن است، از این ر درهواکه  دید میش را افق  مرغ

 دونی زدمیی از خوشیحالی دسیت    هاهچب.گذاشتمی یز غذا را برای قهرمان قصه باقیوم گذاشت

 راکیه  نشیا آب دهیان ،ز آن غیذا اای همدر آرزوی لق و دنکردمیهورا تشویق  راباقهرمان خیالی 

روی بلندی دوسیمت  ،های خیابانر غروب در زیر چراغ برقه.نددادمیه بود،غورت شدسرازیر 

همیان جیوّ   ،کثر ایین کودکان اۀ در خان.نددادمیگوش او ی هاهاین جمع به قص،پل روی جوی آب

بیه   را رگی ام سیرکوب ازنظی جریان داشت که نفرت کارگران  30و 20دهه های یها سالی انقالب

 . نمودتحول میراما ه وآن کردمیمنتقل ین کودکان ا هبپنهان و غیرمستقیم  صورت

تصمیم گرفتند " مبارزات عیاران"ی شان هاهیک روز به سبک قهرمانان قص ،آن های لین هاهبچ

وبیرخالف   ی پُرگل و زیبیا ها¬باغی بود با اهشان در منطقه جداگانیهاهبه بچه کارمندها که خان

بیا  قیرار شید   ، ، اعیالم جنیگ کننید   شد میرد ننداب از میان آنها باگیی هایو،جلین های کارگری

و السیتیک   درختۀبرای شیکار گن شیک هیا از ییک دو شیاخ      هاهه بچدکجنگ کننهایی تیرکمان

طبقیاتی  مبیارزه   ۀکارمندی کودکان،ادام خشوبنبردبخش کارگری . می ساختنددوچرخه  بتیو

با درک کودکانه خود  را آن ندخواستمی هاهبچ لیو، دبودکه باسرکوب خفه شده بو هاتر بزر 

 .طرناکی ادامه دهندوخپرخاش گرانه شکل  بهولی 
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 هشیان بی  که برای خرید پیای  هاییکارمندچهبدوخش کارگری بودربسبزی فروش  دوخریبازار  

ور واز ازدبیزر  و قیوی بودنید    اگیر   ،نید گرفتمی،بدون استثاء مورد حمله قرار شدمین ا باز آ

کارگرهیا کیه   یر بچیه ،تنید گرفتمیی مورد حمله قرار ،مک تیرکمان ویک تکه سنگباک رهاپشت دیوا

 هیارا آندرشیت  هیای یکل،هنید کردمیوگن شک شکار  انداختندمی  دور گردن را نهمیشه تیرکما

-میی شیان  هانی خ ۀگردنیی روانی  پی   بیا ، را هیا روچیک ت ک و ددامیحتم مورد اصابت قرار بطور

به ایین طرییق   ند خواستمینها هم آ.کردنداعالم جنگ استقبال شتیاق از باآچه کارمندها ب.ندکرد

و یکیی   قصه گوی لین های کیارگری کودکیان  تگوی گف اب .بگیرند ،را نشاهای خوردهنتقام کتکا

 ،هیای کیارگری وکارمنیدی قرارداشیت    در زمیین خیاکی فوتبیال کیه بیین لیین       هااز بچه کارمند

ییک  در وز جنیگ  ر.ی بریده شده و زنگ زده شرو  شید هایسنگرسازی با سنگ وکارتن و حلب

 نی شیا هانمرتب تیر و کما هاهچب.تعین گردید ندشد مین شنبه که مدارس تعطیل رپبعد از ظه

 . ندکردمیدازی رآنمرین تیدوتنگذاشت مینشانه  دونکردمیزرسی رابا

دوز کیه  ا ییک زیرپییراهن رکیابی وییک شیورت مامیان      همگی ب رهاچه کارگب.روز موعود رسید

چیه  بوقیرار گرفتنید    دپیای برهنیه درسیمت سینگرهای خیو     بادوختنید  میی  بادست یشانمادرها

زده و کاله شییک  فش واک دوکباجوراب بلن هایکوتاه به سبک انگلیس یهابا شلوارک هاکارمند

داشت که باغبیان خانیه اشیان     در حالی که در دست شان تیر کمانی قرارتمیز ی نو وها لباسو

قصیه   دوار سنگرشان ایستاده بواکنهبرآنهر.جاگرفتند رهاپشت سنگ درسمت خودساخته بود، 

با هم اعالم حمله کننید، یکیی    تا، در سمت بچه کارگران سرپا ایستاده بودگوی بچه های کارگر 

اعالم جنگ با تیرکمان یش از ،پتک خورده بود،کبچه کارگرهاکه بتازگی از گروه هاکارمندبچهاز 

رییگ   وبیا غیرمنتظره ۀضیرب هدف گرفت و سنگش درست به شقیقه ییاور خیورد،   رراشقیقه یاو

خیوران پشیت   تلوخیودش را تلو ،گییج خورد  یاور بیا دردشیدیدی  ر،سدرشتی صورت گرفته بود

جنیگ بیا    دوبیه خشیم آمدنی    غییر قیانونی   ،عمل بزعم خودشاناز این  رهاکارگچه،بداختنارسنگ

رانیدازی السیتیک   هنگیام تی  در.ه شید شکستو طرف ازدچندین سر .شرو  شد هانماکرشلیک تی

تکه سنگ درشتی به دسیت  ،زخشم سردردش عصبی شده بودا هاو ک اره شدپقصه گو تیرکمان 
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 هدفکند آوری سنگ ریزه برای تیر و کمانش جمع دداشتقص راکههاگرفت ویکی ازبچه کارمند

لی از بخیت  ،وکمراو پرتاب کرد سمت رابهتوان سنگ ۀهمباوابرخاست ازج هیک بار ،یاور،گرفت

اشیتن ییک سینگ    ردبیرای ب که سربچه رپنگ مستقیم به سسدر حال نشستن بود به این دلیل  بد

میه  ه.دون نالیه بیهیوش شید   وبا درج و دخورنشست میروی زمین داشت مناسب تیروکمانش 

 میر  بیه تصیور    پسیربچه  بدن بیی حرکیت   بادیدندوبیرون آمدن رهاز پشت سنگا هوحشت زد

رخی بیاالی  بدوردنی رکهیم برخیی فرا   هاچیه کارمنید  ب.پا به فرارگذاشیتند  دووحشت زده شدن،او

 بیه سیرعت  ود بی  تیر  بزر ز بقیه ا هشان کهبرگروهر.ندیستادا هغمگین و ترسیدشان وستردس

اه آمبیوالن  درمانگی  .که همگی تلفن داشتند رساندوکمک خواست کارمندهاۀولین خانا رابهخود 

شیرکت  بیاالی   مدیرهایی یکی از هاهمیدان فوتبال رساند،این کودک از بچ رابهخود  به سرعت

ۀ بیه وسییل  را حمیل کیودک مصیدوم    جریان  هاکارگرها از پشت دیوار لین چهب.بودنفت انگلی  

-دمیبیود بیه خیو    شیان  پیدران  ۀکتک جاناناز عاقبت کارشان که  و دنکردمینظاره  مبوالن  آ

 بانیدپیچی روزه وییک   کودک صدمه زیادی جز شکستن سرش وییک اسیتراحت دو  ن آ.لرزیدند

وحشت زده از ایین اتفیاق بیه    ی کودکان کارگر، ، قصه گوداطراف سرش مشکل دیگری پیدا نکر

سوی کوه های امیدیه فرار کرد او تصیور میی کیرد پیدرش او را آن قیدر خواهید زد تیا ماننید         

ق رنگارنگش آرام آرام به سوی تاریکی شب گام بیر  غروب با اف. مادرش بیهوش شود یا بمیرد

به یاد کفتارهای کوه افتاد و وحشت دیگری بیه  می داشت و او که در کناره تنگه کوه رسیده بود

اولیین زوزه ی کشییده شیغالی    .جانش افتاد  نور پاورچین پاورچین به سوی غیرب میی رفیت    

ود،  سردرگم ،عاقبت ترجیح داد به رعشه مر  را بر تنش انداخت بین دو وحشت گرفتار شده ب

از دور تعدادی از بچه ها را دید که با پدرش به سیوی او میی   . سوی لین های کارگری بر گردد

آیند، از وحشت مشت و لگد های او که نثار مادرش شده بود بیه تردیید افتیاد و عقیب عقیب بیه       

کیودک نمیرده اسیت و     بچه ها به سویش دویدند وبه او مژده دادنید کیه آن  . سوی کوه برگشت

 بقیه بچه های گروه جنیگ بیا بچیه کارمنیدان بیه وسییله       ولی .پدرت نمی خواهد تورا کتک بزند

در دورهمیی هیای شیبانه     هاروه بچه کارگرگ.تک مفصلی خوردنددوکشناسایی شدنشان پدران
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پنهیان ازدیید    هیارا دار پیول بچه ،اننید گذشیته  ،مصیمیم گرفیت بیه جیای ییک جنیگ علنی      تخود، 

ی زییر زمینیی   اهبارزه کودکان هم به مبیارز م.خفی شوندمدوبزننبا تیر و کمان ن،مخفیانه دیگرا

عوارض منطق سرکوب بدون یک گفتگیوی منطقیی بیا کودکیان نمیی توانید صیورت         .تبدیل شد

همیان گونیه کیه دیکتیاتور هیم نتوانسیت بیا        . مسیله را پاک کند، تنها آن را به سایه می کشیاند 

 .مبارزه مردم ایران بشودسرکوب خونین مانع از 
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 جانصاحب فرزند اولین تولد

ورود سیایه هیای غیروب و    شیدن  نزدیک با ،مانند هر غروب ده.بود 1326پسین اول شهریور  

بیا   هیا هو گوسیال  هیا هر،بهیا هغوغایی از سر وصیدای بزغالی   ،به روستا گوسفندهای گاو وهاهگل

 هییایخسییته و پییارس سییگ یهییاچوپییان وهییوییهمراه بییا هییا،شییانمییادرانصییدای مشییتاق 

بیا خیود بیه     هیا هغبار نرمی که گلی .ه بوداردادگرروستارا تحت تاثیرخود قریصدا های دۀم،هگله

 میی بیه آسیمان کشییده     هاهز تنور خانا هبوی نان گرم تاز.بال داشتند،فضای ده را فرا گرفتند

بری وخگییا دوروس از گوسییفنوخییجز یییک االغ و چنیید مییرغ   ،ر حیییاط خانییه حسیین  د ،شیید

 پییش از ازدواج ی آبیادان  رهار سفردپس توس دارایی که پدر حسن به جا گذشته بود ۀنبود،هم

رشیوه بیرای   بعنیوان  پولش  دتاه بوخرج شده بود وتنها گاومیش باقی مانده هم فروخته شدش 

 ۀاست ودوغ مورد نیاز روزانی ومشیر ۀهم جهت دینب.هزینه شودانگلی  اشتغال درشرکت نفت 

 ردکیه تنها دخترش غروری دادانست میکه شدمیتامین  جانمادر صاحب" سلطان" وس،تخانه

ش  رادرانبی  وپیدر    دست کمک به سوی حتیا میادر،  هم دترین شرای  درب دهد میو اجازه نا هب

 ۀرا از تولیدات روزانی دخترش  نیازخانهواد لبنی مورد ،مخودش هرروزه همین خاطر،،بدراز کند

. دادمیی ه زبییده  بی  و دآورمیی ود برای آنهیا  برا مالک  وز و گاوبمیش ه تعدادزیادی دکخو ۀخان

ش اودکدکتظییار تولیی رآنمییاه تحمییل کییرده بود،د  نییهز بارسیینگینی کییه ا هسییت،خجانصییاحب
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راضیی  وی از ه اش انوادوخی رزو داشتند فرزندشان پسرباشیدتا همسیر   آ هرخالف همه کب.بود

جای خیالی خیواهر   دتادخترباشی ،شیت فرزندش آرزو دا،شان بیود باشند، او که تنهادخترخانواده

-میی رهیایش   زود دولیهیایی ناگهیانی در وجیودش میی پیچیی     اهی دردگی .نید رکپُ ش رااهنداشت

در هیم میی پیچیید متوجیه شیدکه       اورا هیی کی دهیا و در عیروس اش زبیده از افتادگی شکم .کرد

 : گفتعروس ش ه ،بسیارنزدیک استوبزایمان ا

 وا ازبیه سیراغ مامیای ده رفیت و      بیه سیرعت  و «مگیرد  رمیی بمن بیرون می رم ولیی زود   » -

زبیده با تبسیم   بادیدنلطان س.آن به خانه بنگرو رفت   ازپ.جان برودواست به کمک صاحبخ

 : گفت

و اولین نیوه اش  تنها دخترش  فرزندو هم منتظر تولد اولین ا رآخ« یر باشه؟ ،خخوش آمدی » -

 :گفت پرسی از خانوادهبیده پ  از احوالز.بود

ردم رکی ن مامیا را خب ،ماید به فردا نرسید ،شبیا پیش دخترت که دردهایش شرو  شده !طانلس -

 .الی سردختر،یک قوت قلبه،باولی بودن مادر

 . ماهه خانه برسی من هم آمدوبتا ت – 

مامیا  .زنید میی لییان پیک   غه وبی جان نشسته ار صاحباکنید مام،دزبیده باشتاب به خانه برگشت

 :شوخی گفت بادوخندیبادیدن زبیده 

ش  ایین دختیر هنیوز وقیت     ،هشی  میی توهم که یک شکم بیشتر نزاییدی چیزی سیرت ن  !زبیده - 

 .اول تی  آفتاب شایدهم فردا و ده نیمه شب بیاباش اشتهین بچه ع له دا هاید اگ،شنشده

بیرت کنییم؟   وخشب توی تاریکی چطوری پییش توبییاییم    تو امشب باید پیش ما بخوابی واال – 

 .ار شرکته وما تنها هستیمرکسن هم که سح
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 .م گفتم که شاید امشب کارم گیربیفتهیهااری ندارم به عروس،کباشه – 

میی نشسیت و پی  از    ،کیدن وضع مناسیب دخترش ازداو پ   همین موقع سلطان هم وارد شد،

بیه   روکیرد و « داریید نیازشما برای شب به یک چیراغ پُیر نیور     »:بررسی تدارکات زایمان گفت

ی رم شیام  ،منید گرد برمیی از سیر زراعیت     همین حاال برادرانت و پدرت !عزیزم !گلم»دخترش

 .کردخداحافظی ازهمهدودخترش رابوسیپیشانی  و«یام پیشت تا فارغ شیومم د می هاراآن

غورباغه ها از غوغای سر و صیدای غیروب شیان    ،روستا کشیده بود شب چادر سیاهش را بر 

 هکی  هیا  گسی ۀدایی جز صدای پارس خستص. هم آرام گرفته بودنددیگر خبری نبود، جیرجیرک 

رواز پ.شدمینیده ن،شند به وحشت افتاده بودندزدمیطراف روستا پرسه ا هز بوی کفتارهایی کا

که مانند سیایه ای سیریع از مقابیل     وتار های تیرهدردل این شب ها شخفاو پر شتاب دا ص بی

وجیود جین و دییو را زنیده     ازوحشیت   هاآن  لردد چشمان ترسیده خرافه پرستان می گذشتند

 وبیا فتیه  گر چالش رابهاریکی ،تدر نبودماه هاهتارس.داشتمی پ  دعا واپ  رابه ها نآ و، دکرمی

نیمه شیب بیود از   که    با این.آسمان ده را نورانی کرده بودند،نظیریکم وجود با درخشش ۀهم

برای خواب بیه پشیت بیام     هاراوستایی،ریرماوشرج،گنکای نیمه شب خبری نبودوخباد شمال 

 ۀوسیاق که بیا بیر    هادرخت ۀی از تنا هجان با مادرش روی چارپایولی صاحب ،هاکشانده بود

 .جوان بید پوشانده بودنددرحیاط خانه خوابیده بودند

ه دکی فشیاردرد بیه حیدی بو   ، لیی ایین بیار   و ،زمان درد طوالنی تیر  و دشمیفاصه دردها کمتر  

-میخترش چرت ردلطان که کناس.ش را بگیرد نتوانست جلوی جی ا همه تالشش بجان صاحب

مییده بیود   دخرازد راکه نز  و دپشت بام خوابیده بودند صدا زروی اما که ومبا فریاد زبیده  زد

 آمیاده ازقبیل   را نزایمیا  ایلمه وسی ه.با یک چراغ نفتی کوچک روشن بود ردکهببه درون اتاقی 

 ۀنیداز ا ها نیور بی  تی  ،بنگرو آورده بودند روشن کیرد  ۀز خانا راکهتوری بیده چراغ ز.کرده بودند

گیر چیه   ا همک مامای بیا ت ربی  باکزایمان  دولیی  های زن شدیدتر شج.دباش اشتهددکافی وجو
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 را رجییای فریادهییای مییاد،نوزاد ۀصییدای گرییی  .دون مشییکلی بییه پایییان رسییید،بییول بوداۀ بچیی

-ن،ز« (هپسیر " )کیوره "تاهبچی  !گلم»گفتدوسیلطان پیشانی عرق کرده دخترش را بو،سگرفت

یییاری و هییم داریدامارهییای دشییوار و سییخت   دکوجو ،بییاها زمییانروسییتایی درآن  یهییا

ا داشیتن  بی .ز سیاختار جسیمی نیرومنیدی برخیوردار بودنید     ا هدرکارکشاورزی و کارهای خانی 

دام  داشیتن  بیدلیل  خصو ،بندگذاشت میکمترین صدمه پشت سر رابا نایماز ،عضالت نیرومند

وابییده  وخی کیه بیه پهل  درحیال جان صاحب. جسمی پُرتوان داشتند،ز محصوالت لبنیا هو استفاد

مامیا   ولیی  دش برییز  کیام  رابیه جانش ۀشییر  دتیا روکرهان کوچک کودک فردش را داهبود سین

زقبیل  ا هسیوزنی کی  باعید  وب « (پسیر منیه  )این کُرِمُونِه،  »گفت و ددا کردرجکودک را از سینه ما

کیودک   هازنرد سود ،فتاده بود یک خال سبز زدا هکه به گری  ده بود روی بینی کودککر آماده

طعیم   خواسیت میی ودک کیه بیرای اولیین بیار     کی .کیرد جی  تبدیل  رابه آرامۀ گری دوررکقرارا بی

ودرد شییر  یرینی ،شنامیددمیپسرخو اورا هی ماما کها درد سوزن و سوز ،باشیرمادررا بچشد

ودک پی   ،کز آن شب بیه بعید  ا.ازگردانددربغوش ماآ رابهبیده بچه ز.دکر ت ربههم  رابا نسوز

را انیه  وخادرش کارهیای کیودک   ومی  گرفتمیاز شیر خوردن درآغوش مادربزر  زبیده جای 

ش را اهسیت داده بوداینیک نیو   ازدن ییک فرزنید را   دداشیت بیده که روزگاری امیز .دادسامان می

نساء که پی   به  شیرخوردن کودک ویا سرزدن ز زمان،جکردمیوروز ازآغوش خود جدانشب

دست گی ازیکی دو سال را دریش هاهبچۀآقا با محمدآقا ازدواج کرده بود،او که همازمر  حسین

رتیب  ومدانسیت  دمیخیو  ۀهم نیو  اوراپسردانست دمیفرزندخو را نحساین که عالوه بر  دادمی

 .آمدمینها ۀ آبرای دیدن این کودک به خان

،عالوه بیر بیوی دلنشیین    کیودک . ند تا یاور راه و زندگی پیدر باشید  گذاشتناصر   را کودکنام  

لی از ،ویافیت  میی ش آرامی در آغوش آنهیا   و دزر  راهم بخاطر سپرده بودربوی سه ماب ،مادر

کیار و زنیدگی    هیا  آندور از  و دبوی پدر خبری نبود،او که کارگر شرکت نفت انگلی  شده بیو 

و کودک هم هرگز این آغوش را ت ربیه   فتن پسرش را نیافتهرگز فرصت درآغوش گر کردمی

 زمیانی ،کودک.گرفتیه بیود   آن ها از،این فرصت را شاشیبرازونندگی سراسرتنش و پُرفز.نکرد
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-زبیده هیم دوان  و دیکش میه هر سوراخی سرک ،براه برود دوتوانست روی پاهایش بایست که

-میسن ن،حندداشتیآرامنها در روستا زندگی آ.ی ر  ندهداهبرایش حادث دتاووبدوان به دنبال ا

صیی  داده بود مرخسازمانی  ۀخان که ینانها سر بزند چون شرکت به کارگرآ همرتب ب توانست

ر ایین  ،درده باشیند رکه یک سیال کیا  دکشمیزمانی شامل حال آنها رخصی ،مدادمیچند روزه ن

 .شدمیمرخصی با حقوق داده روز  دوازده نهاآ هصورت ب

نقیل مکیان   خییز آغاجیاری   نفیت کارگری ۀشیان بیه منطقی   هه خیانواد دکی وساله شده بوکودک د 

-از آن حلبیی  اییل  چیادر سییاه  راکیه ی،زی تل اه ربی ت.دندکر ت ربهی سازمانی را هاهانخدوکردن

-ز ورقا هی کاهانخ.بود تر ارزشباوضعی بمراتب بهترداشت ،وکارگری ی سازمانیهاهاندخآبا

اه گیل روییش را پوشیانده    باکمنتها  بزر  ساخته شده بودۀاستوان نیم به صورتدار های موج

 خانهبزر  پشت ۀقابل استفاده باشد، یک اتاق بدون حیاط بادرجنوب درگرمای جهنمی  دتابودن

 .جدی شده بیود  شان مشکل برایهارکودک م ،بودبوی فاضآلب  ه و تعفنغورباقپُر از مارو که 

-وجیوش ودک شیلوغ و پُرجنیب  رکتعریف شده بود مهازبیده مادر بزر  ی که برای اهنها وظیفت

 .  شان بود

رای  کمیی  ،شی بیه منیازل کیارگران درامیدییه منتقیل شدند     از نمره یک مییانکوه  پ  از یک سال 

آن هیا تنهیا بیا ییک      حییاط لی  و، اشتندردون اگرچه هنوز تنها یک اتاق در اختیا،چبهترشده بود

ین ،بآبتوالت و آشپزخانه و شییرِ  هقبلی ک ۀالف منطقرخب وبود دیگر مشترک خانواده کارگری 

نهیا بیین دوخیانواده    ،تحیاط و آشیپزخانه و توالت این ا   مشترک بود هاهتعداد زیادی از خانواد

 هیا هنیگ و دعیوای بچی   ،جشترک بودن آنوموچکی خانه رکشکل عالوه بم.کارگری مشترک بود

و ایین زنیدگی    هیا هنگ و دعوا های بچزجاجان وقتی صاحب. کردمیهم درگیر  هاراه مادردکبو

دییدار   تا بهرفت مییشان قلعه کعبی به روستا  شدمیمحدود نسبت به زندگی در روستا خسته 

ایین بیار سیفرش دلییل      ولیی .برود، پدرشان را مدتی بود که از دست داده بودند رادرانوبمادر 

و نیزد میادرش   پیدری   ۀر خانبرای زایمان دوم د تا دنزد مادرش برو خواستمیدیگری داشت 
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 همدرکنیار  را نی شیا هیا هچهار برادر خان دولیه بوکرد تفو دودر زنده نبورپگر چه دیگا.باشد

روس و چنید بیزومیش داشیت و    وخی اتاق مستقلی داشت و چند میرغ   ،ادر همم و دخته بودنسا

ادری می .ش باشید اسیران رپسربا خواسیت میی ن و ددامیی ادامیه   نهستقال،مش را این گونه زندگی

ه کیرد  زنیدگی غیرور   ،باز یک زندگی سخت و سراسرکار وتالشا همهربان بود با یک دنیا خاطر

همیشه به خانواده های بدون دام، ییاری   لیو ،دست یاری به سوی کسی دراز نکرده بود و دبو

ه ،بی وهاوگا گوسیفندها ۀارهای خانه و گلرکد او عالوه بر کار های زندگی مستقل ش،. کرده بود

 .ولی درخانه میادر سیاکن شید   بود جان هم مهمان همه صاحب. کردمیکمک هم هایش عروس 

آزاد بیود بیه هیر جیایی سیرک       درآن ا،شدمیاز آمدن به روستا همیشه خیلی خوشحال  ناصر

ک وکیه نی  چیون   کیرد میی ازگرفتن جوجه مرغ ها خودداری  دولیبیفت هاهروبنبال بزغاله ،دبکشد

 .  ه بودکردمیت و پایش را زخندین باردس،چدردناک مرغ مادر

 هدربی ه نامش را پدکودک دختر بو،کاین بار ولی، ددیگر تکرار شی زایمان بار مقدمات و کارهای

ها عالوه برنقشی که در ذهین کودکیان بیه     نام. صرت یا پیروزی گذاشت،نمید پیروزی بر بیدادا

-میی نییز بییان    را نی آنیا اهی نو آرزوهیا و آرمیا   هاهنگرش خانوادو روند تفکر   گذارندمیجا 

دو زایمیان قبلیی    آن زن نیرومنیدِ یگر،دمیادر  دولیتولید بیو   آمیادۀ ودک سیوم  دکوسال بعد.دنکن

در خانیه هیای سیازمانی    افسرده کرده و تغذییه نامناسیب    اوراهمسر،  با گوهاوموبگنش ت.نبود

-کیم  که همیشه در دسیترس بودنید و کیارِ    کارگری بدون شیر وماست و تخم مرغ های روستا

امکیان  ون ،چی مشترک بودن خانیه و کیوچکی آن   دلیلب.بود تحلیل بردهوانش را ،تارگریدکدرآم

ماه قبل از زایمیان بیه روسیتا نیزد      ،سهوجود نداشتبرای خانواده روسی هم وخنگهداری مرغ 

ایمیان  ز.ش رفت تا با تغذیه شیروماست و تخم مرغ فراوان روستا جیانی بگییرد  ارادرانوبمادر 

یین  ا.ضیعیف و نحییف بیود    ،به دنیا آمده هیم ماننید میادر    وکودکصورت گرفت  بسختیسوم 

را نصیراله   اش میید پییروزی داد بیر بییداد نیام     ا هوبی ر ادامه باورهایش رده پددکپسر بو،کدکو

ی مذهبی رهایرا حسن اگرچه باوز.دباش اشتهدمیدا هم سه،خگذاشت تا در این آرزوی پیروزی

ه ،بی یراناۀزب تود،حی تنها حزب چپ آن روزگارها کتابات و خواندن نشری ،بانیرومندی داشت
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ش از گذشیتگان ا هرث رسیدا هباورهای ب با را ناشت وآردمناسبات اقتصادی سوسیالیستی باو

 .یدک کشید دو عمل را تا پایان عمر با خو اندیشهاین دوگانگی  ،دیدمیدر تضاد ن

زر  دربامیان ایین میا   ردد هیا هاقیع بچی  اکثیر مو  در.جیان بیود  مهربان، یار ویاور صیاحب  ۀزبید

 هدکی اافت میی  خیود  دردنیاک  ۀگذشیت یاد ه بدوفشیر سیینه میی   رابیه عشق آنها با او و داشتنردقرا

مسرش ،هیشها یاؤو در رند ایدکش میآهی ،درآرزوی یک فرزند می سوختندآقا ساوحسین،نوا

ی اختییار  وبی  «ببینیی ییت را  هاوها نی ،تیستی،نحیف !حسین آقا»گفتمی و ددامیرا مخاطب قرار 

 .شدمیش جاری یهاچشماشک از 

ارگری پیوسیته  کی  رِکیا  ه صنعت وب و بطن روستا بریده بودز اکه  هزندگی پُر چالش این خانواد

فاوت هاتنت .و محرومیت ها سپری می شدها نشیب و چنان با فرازیرون و داخل خانه همدرب،بود

میورد   را نسه کارگر مکانییک حسی  که ه ای بود واقعاز آن  پ  ،ن زمان ر  دادآ هی کگیرچشم

از آن بیا خبیر    هیای شیان  خبرچین  ۀسای انگلیسی بوسیلؤر و دناردادحمله و ضرب و شتم قر

-مسیتقل موافقیت   ولیی  فیوتی  ده ۀبه یک خان ،مشترک حسنۀخان انتقالبااز این رو  ،ه بودندشد

و  شییویی  دسییتا بیی فییوت و یییک حیییاط کوچییک ده فییوت در دهی بییا دو اتییاق اهخانیی.کردنیید

مشیترک   ۀز خانی ا هبودکی  هیا  دتومی لطان از این خبر خیلی خوشیحال شید ا  س.مستقلۀآشپزخان

-هقفسی مشبک از ساق)یک کُرکُری  ،ا شنیدن این خبرب.ر رنج بودردی دیگهاهدخترش با خانواد

پُیر   راآن دوکر آماده(روس را در خود جای دهدوخمرغ  هازدبیش  توانستمیه دکی جوان بیها

دییدار خانیه جدیید پسیرِ بیرادر و       ۀروانی  دواد میی خیود پیرورش    ردکههایی کروسوخز مرغ ا

یلیی خوشیحال شید بیا     ،خروسوخهمیه میرغ    بادیدن آن و داستقبال کرازاو هبیدز.دخترش شد

 : گفتو دررکشادی از سلطان تشک

ز ا ازهمهتر احب جان بیش،ص«بدهیم هاهتخم مرغ داریم که به بچ دتااز این به بعد حداقل چن » -

چنید میرغ    بخواهید از میادرش   خواسیت میی ه دکی بو هیا  دتم.این لطف مادر خوشحال شده بود
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از میادری کیه    دادمیی و اجازه نا هلی غرورش بو ،به پرورش آنها بپردازد تا ددهوبا هروس بوخ

چنین تقاضیایی   بودیش ومروس و چند بزوخش همین چند مرغ ادارایی و دکرمی مستقل زندگی

حییاط خانیه ییک سیایبان      در.خانه را از این طریق تیامین کنید    بخشی از غذای خواستیم،نکند

رتفا  ا هظرف سفالی بزرگی که بر روی یک سه پایه ب" )حُبانه" کوچک از لوله و پلیت داشتندکه

زبیده در زییر قطیره چکیان    . ریختندمی رآند را نب خوردآ هک( گرفتمی قرار یک متر از زمین

میرغ و خیروس هیا همیشیه آب در دسیترس       تا برای آشیامیدن  رویی قرار داد حبانه یک ظرف

بیه بعید ییک    روز ز آن ا .بیدیل شید  هاتوخیروس  به جایگاه مرغشب ها  ین سایبان اباشد، روی 

محیی  کوچیک    رآنهیا د قوقیوی خیروس  لیوهیا و قوقی  ز قدقد مرغا هموسیقی متن برای خانواد

در طیی روز بیه خیارج از خانیه      را نایین پرنیدگا   جیان بیرای آن کیه بتوانید    صاحب. فراهم شد

 هاراآنۀل همی باو کرد تد یک ظرف حنا درسنقاطی نشو هاههمسایهای روسوخمرغ  بادوبفرست

 .کرد رنگحنایی 

رکت نفیت انگلیی  منیازل سیازمانی     شی .ندبندی خا  خود بودهای کارگری هم دارای رتبهلین

وچکترین لیین  کی .رعایت شودهم  درآن ار طبقاتی خته بودتا ساختاسا همهم جدا از  را نکارگرا

ه دکی بودن هیا ینزلی ومد هان  از آ،پبودند هایفوت ده ی کارگری همین ها هها یا ردیف های خان

-میی تر از آن اسیتفاده  میاهر ارگران کی  و دبو تر بزر  هایفوت هازدهم اتاق ها و هم حیاط آنها 

فیوتی و ییک   و ده،دتیاق داشیتند  ا هه سی دکی نبود هیا یه منزلی ،سخرین لین های کارگریآ و دنکرد

 همفاصیله درکنیار   بیا   م تمیع  به صورتهمه  دهااین واح ،تر بزر فوتی با حیاطی کمی بیست

" جیی تییپ  "و ،دهیا یفیوت  بیسیت فیوتی و دومنزلیی ییا    دهوبروی هیر لیین   ر.خته شده بودندسا

اتیاق و ییک حییاط     رهیا دارای چ کیه  دنی کردمیز آن استفاده ا هدون پای  کارمندهاقرارداشت که 

محصور شده بود، خدماتی کیه شیرکت   اطراف باغ آن  (توری سیمی)فن با  کهبزر  و یک باغ 

از طیرف شیرکت   ارگران آشنا بیه باغبیانی   ک .نفت انگلی  در اختیار کارمندان خود قرار می داد

در وسایل بازی ب ه ها مخیتص کارمنیدان   . دکاشتنسبزی خوردن و گل وچمن میباغ ها درآن 

این باغ ها مانند تاب نصب می شد ولی کارگران و خانواده آن ها تنها می بایید نظیاره گیر ایین     
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-دمیمورت ییک دییوار سیبز بیه وجیو      ۀاطراف فن  هم باکاشت درختچ .فاصله طبقاتی باشند

چند پ  گردنی و پیچاندن گوش ،ندشدمیین باغ و تاب نزدیک ا هی کارگری بهاهاگر بچ.ندآورد

ی کارگری وکارمندی ییک فضیای بیازی خیاکی     اههین خانب.ندکردمیت ربه  هاراان باغب توس 

اصیلی خانیه هیای کارمنیدی و     ند لین هیای کیارگری بیود،درب    گوجودداشت که محل عبور آب

کارمندی یک ۀانخ.شدمیهای آسفالت شده باز یابانوخفضای سبز پن ره پذیرایی آن ها به این 

که ( درب حیاط)شدمیی کارگری باز هاهه خانوبکه ر ی داشتهای کارگردرب هم به سوی لین

نسیبت بیه کیارگران     شانیِ قام ارشدمچون .ندکردمیاز آن استفاده ن معموال کارمندها ۀخانواد

کیه   اسیتعماری زنیدگی  از یین شیکل   ا هاذبی کرکو غرواستعمارساخته طبقاتی در سلسه مراتب 

-میی کیارگران دور   ۀخیانواد ارتباط عادی بیا   از هارا،آنندبود دیدهتدارک شان رایب ها انگلیسی

ارگری ارتبییاط کییی هییاهنیید بییا خییانواددادمیییی آنهییا هییم بییه خییود اجییازه نهییاهانوادخیی.کییرد

نید بیا   دادمیی رجیح ت و دنکردمیشرکت ن رهای بچه کارگهایازدربی آنها هم هاهچب.برقرارکنند

ی لین هیای کیارگری   هاهچب.واری کنندی زیبا و رنگارنگ خود به تنهایی دوچرخه سهاهدوچرخ

تو  های تنیی  کیه معمیوال از مییدان      رابا "گوی،چو"و  "هفت سنگ"یِ سروصدای پُر هایباز

 خصییو وب،در روزهییای تعطیییل مییدارس  کییش مییی رفتنیید  کارمنییدهاو  هییایبییازی خییارج

اب بیه خیو   راکهشیفت کاری شب ۀسایش کارگران خستآ هیی کهایز،باکردندبازی می  تابستان

ارگران رکی عیالوه ب .بیرد میی  بیین از  کیار برگردنید،   شب بهبتوانند  دتااشتنازدنی روز¬نیمپ  از 

ی هیا هخیانواد ی روز نییم کارگرها،آسیایش  بچیه جمعیی   ی دستهایی این بازروصدا،سشبکار

ز سیر  ا هارگران کک.گرفت می چالشه ،بکه درکنار لین های کارگری قرارداشتندرا هم کارمندی 

-می هاراگر یکی از آندوادویدنمی هاهبال بچنند با خشم به دشدمیعصبی  هاهبچوصدای بازی 

کارمنیدی هیی    هیای  خیانواده  لیدونی آوردمیی ش را در ااشک،ی دردناکهایند با پ  گردنگرفت

وسی   هاتهیکی از بچی  که زمانی.وحشت داشتند هاهند چون از انتقام گیری بچکردمیاعتراضی ن

-نهیا میی  آ.گرفیت میی  نتقیام ابیه   تصیمیم   اشیم،تگرفیت میی تم قیرار  مورد ضرب و شکارگری 

درآن گرمیییای  ،ش بیییر گیییردد،آن کیییارگر خسیییته   اهگذاشیییتندکارگر ضیییارب بیییه خانییی   
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ی کیار بخوابید چیون شیب پییش را شیب      بایید میی ی اهدون وسیله خنیک کننید  ،بآغاجاریۀکشند

خیود سیاخته    کیه رای پُرسروصیدایی  هیا هرقی هاتهبچی  رفیت میش  به رختخواب که مین،هکربود

دین بی دونکردمیی  یر  فش مناهشیت دییوار خانی   رپدبه خانه یم ساعت پ  از رفتن کارگر ،نبودند

متوجیه  این کیه    دون ،ببودز خشم دیوانه شده ا رکهارگرکین باا.ندشدیومصورت مانع خواب ا

 دولیآمی میی با خشم بیه مییان لیین    است   هشورت و یک زیرپیراهنی رکابی و پای برهن ،باباشد

ه بی .پرداخیت  میی همین وضع بیه جسیت وی آنهیا     دواوبانکردمیبه سویی فرار  هرکدام  هاهبچ

ها بیازی  ۀ آنو پشت خان استکار ه کدام یک از کارگران شبدکدانستنمی هاهمعمول بچ صورت

 یشکلمچنین  و دشمینها کشیده ۀ آزی آنها به پشت خان،باا خواسته،ناکثر مواقع دولینکردمین

 رابیه هاآنیکی از شان است تا  مین شرو  بازیرکد، رین کارگا هکدانستندمی هاهچب.ردکمیای اد

رکدام ،هسینگین  یهیا  دسیت ی هیا یز وحشت پیچاندن دردناک گوش وپی  گردنی  ا.چنگ بیاورد

رد می .ندشید  میی فیرار و دور شیدن بیشیتر      آمادۀدونیدکش میسرک ، پشت دیواری کمین کرده

میی  در وسی  لیین    کیرد میی حی    هیارا هحضور بچ دولیکن لدنبا دتادیمیکسی را نکه عصبی 

همسر مرد بیه  ،تعقیب کند هارااز کدام سو آندانست مین دولیکردمیتهدی هارافریاد آن باو دایستا

 :گفتیمو دآمدمیدنبال مر

ی و اهخ الت بکش با پای برهنه و شورت کوتاه وس  لین ایستاد !ین چه وضعیه مردا هآخ» - 

رو وببکننید تی   رراین کیا ا هارم دیگگذ میمن ن»گفتمی آرامدویکش می ست مرد راد «یزن دمیدا

ن بیا صیدایی بلنید    ز.شید میی به خواب احتیاج داشت روانیه خانیه    بشدتارگرکه ،ک«داخل خانه

-میی  آرام هیا هبچ ۀفشردۀهر،چ !«بیرونبیا فالمرز کدام گوری هستی؟  »زدمیپسرش را صدا 

ی احتمیالی پیدرِ فالمیرز،    ها کتکترس از رگروهس.ندشدمیارج برای فرار خ  ز حالت خیزوا دش

بخیش   آراما صیدایی  دربی ام.،«کندمیفالمرز با ما بازی ن »دادمیاز پشت دیوار به دروغ پاس  

 . «ز بی خوابی عصبانیه ا هدر فالمرز شب کار،پبرید جای دیگه بازی کنید !هاهبچ»گفتمی

 .  «زد کتکی بابای فالمرز جمشید را یم این ا بازی کنیم ولخواستمیما ن» -
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 آرامصیدای   ، «به ییک جیای دیگیه    تان ولی شما هم از این ا برید ارم بیاد دنبالگذ میمن ن » -

 ۀانیب همی  ازج رگروه،سی ریخت میی  هاهه بر خشم و حالت انتقام گیری بچدکمادر آب سردی بو

ن ،زی فالمرز تعقیب شان نکندبابااین که   به جای دیگری بروند مشروط بر  دادمیقول  ها هبچ

 :گفتیمدوخندیمی 

 .گشتمیزن به خانه بر و!«هاهبرید بچ»(با مهربانی) «صدای خرو پُفش درآمده وحاالا » - 

چیزی ،بیود  هیا هخیود بچی   ند دست سیازِ آوردمیاز آن صدای انف ار بیرون  هاهی که بچاهوسیل

مقامات انگلیسی در هرهفتیه نمیایش داده   ه به دستور دکبو های وسترندر فیلم یتیرشبیه هفت

 ۀضیرب  رابیا ¬نآه،تی ندکردمیی باریک ترمز های دوچرخه درست هاهاز لول هارارفت تیه.شدمی

لولیه  ۀسیمی ضخیم که قطری نزدییک بیه دهن  دوندادمیگونه جای در یک قنداقدوبستنچکش می

-مییک سرش را خم  ،(وددر مناطق صنعتی به وفور در دسترس ب) ندکردمید تهیه باش اشتهد

با یک کیش  و دنریخت میقداری سرچوب کبریت را داخل لوله ،مداکنشکل اِل انگلیسی پید دتانکرد

 دمیبیه وسییله کیش مهیار شیده بیو       راکیه یم ،سی نددادمیی پشت قنداق قرار  رابهکوتاه سرسیم 

ایین   ه،بی ش درحالیت کشییده قیرار گیرد   دوکک انتهیایی سییم در اول لولیه قرارگییر    ون دتانیدکش

کیش   دتاهنی ردزییر فشیار قرا   های نگشتباآراش دکافی بو،کشدمینف ار ا آمادۀ هاسلح،صورت

ه بی  ،شیود  ای یاد نف یار  اۀ نندرکصدای ک دوسرکبریت های انتهای لوله بکوب به باسرعتراسیم 

 هسیوزاند  هیارا نف ر شده ودست آن،من سرکبریت زیاداردادبدلیل قر اههست بچرددفعات لوله د

 .ندکردمیاین اسباب بازی خود ساخته را رها نباوجود این،  دولیده بو روح کروم

ی هیا هدرسه را بر بیازی بیا بچی   ومزیادی داشت که پسرش درس  ۀعالق قصه گوی کودکانپدر 

-هقصی  ینییا ردو دا.طق پدر مخالف بیود بامناشت ورددیگری قرا ینیادرداو  دولیلین ترجیح ده

گیر  ثروتمنیدان سیتم   ،شاو همیشه یک عیار با ییاران  فتگمیرای خانواده دربها پ یی که شبها

، دنی بردمیی ز مییان  وا دنی دادمیی  تصرف کرده بودند مورد حملیه قیرار   را نیراا راکهیگانگانی وب

فییلم هیای    .کیرد میی یر ،سی ندخوا میی ی تاریخی که گاهی اوقات در م الت پدرش هانداستایاو
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 اییل وا.می داد مزید بر علیت میی شید    سینمایی به خصو  وسترنی که هر هفته شرکت نمایش

بیرای   دادمیی راتیی کیه درمیتن آنهیا     یتغی رابیا هاناین داستا ،یاور دونشدمیجمع  هاهها بچشب

میشیه بیه دو دسیته    ه.نداختیه بودنید  ا هدسته و گیروه را ،گونه بدین،کردمیتعریف  اش دوستان

بیا  چگونیه  دانست میدر پ. عیار ،دیگر ۀدستدونشدمیگر هر بار یک گروه ستمدونشدمیتقسیم 

ه چنیین  دکی دیمیی را ن آمیوزش آن سوی دیگر این  دولیذهن کودک را شکل ده،شایهاهقص این

-ین تضیاد باعیث بیی   ا.دباش اشتهدنیای سراسرمبارزه چندان اعتنایی به درس ند با اینکودکی 

پیدر هیم بیرای عملیی شیدن       و دشیق شیده بیو   ومرای درس دربی پرهابه دستوکودک اعتنایی 

یج تربیتی در این ضرب المثیل  ررازمان تصو رآند.گرفتمیش ضرب وشتم را پیش ادستورات

 داشیت میعمیو  ۀاین نگرش که جنب در.«روخفرمان نبرد گاو  ،تا نباشد چوب تر»ت لی یافته بود

رآینید  ب.ندشید میی ر تلقیی  وخودکان همان گاو دکنکردمیهم بدان عمل  پرورش و آموزشو در 

گیر چیه   ا.مرات ضعیف سال اول دبستان بود،نکودکخواندن یک سال درس و  آموزشاین نو  

 ۀلی ایین شییوه در نهاییت نتی ی    ،وگرفیت ییادمی روس را رداکث ،کالساش دریهاهشنید با کودک

 .مرات پایین بود،نشاهزدوبا ر نداشتدرببرای به دست آوردن نمره باال،  بیخو

ی هییاههیییکلش نسییبت بییه بچیی دوقییر سییال اول دبسییتان وارد مدرسییه شیید دقصییه گییو وقتییی 

 وبان سال اا.ستاهشق عقب افتادومرس ازد ها سالند اوکردمیهمه تصور  دوتر بورشترددیگ

دانیش  کیم  ز ییک معلیم  ا هه روز اول مدرسی دکی تکیی بو ،کآن یلیکی ازدال ،نمرات حداقل قبول شد

زدن  قیدم  درحیال علیم  مو دوز اول درس بیو ر.دارس مخیتل  بیود  می .کلفیت خیورده بیود   گردنو

-را گیوش ش االسرکی خیود سیاخته د  قیررات  مدودامیندرز دواپن دووی منبر رفته بو،ردرکالس

ه دکی یک دخترارمنی بیا موهیای طالییی نشسیته بو    ،کودکی یجلو و صندلیوی میز ر.کرد دمیز

ک وبا نی بدون آن که دختر متوجه شود  آرام، اوری.بخشی از موهایش روی میز یاور افتاده بود

 اشییتهداوران کییرد تقصیید آزاروناراحییکییه  بییدون اییین کییردمیییر بییازی موهییای طالیییی دختیی

یین  ا هتوجی ،مقیدم زدن  درحالعلم که م.جذب رنگ روشن موهای آن دختر شده بود،یشتر،بدباش

-ه جای تذکر، از پشتوبا.پشت سر یاور قرارگرفت تا دکرتوجهیظاهر به بی،تشده بود اورفتار 



 در بستر زهره وحشی

 233 صاحب ان فرزند اولین تولد

 

گردنیی  صدای ایین پی    .خوردنیمکت  میزسرش به گردنی محکمی به یاور زدکه چنان پ ،سر

 احتییاط وبا بسیختی شاگردهاردکیه  کای اد ی کیالس اول دبسیتان  هاهچنان وحشتی در میان بچ

-صیدایی خشین   بادوردکبلن از روی نیمکت اوراگرفت و رراگردن یاوعلم پشتم.یدندکش مینف 

 ،جلیو هیل داد   بیه اورا و"ییر ال بگرابیا و یکیی از پاهاییت    هیا  دستبرو پای تخته سیاه و  »:گفت

ش را گرفتیه  اهجلوی انف ار گریی  سختی،بپیچید دمیخودر سوزش گردن دوز شدت درا رکهیاو

ه ش را گرفتاههمه قدرت جلوی گری ،باکنددخترها گریه بخصو  هاهجلوی بچ خواستمی،نبود

سیت  ندااشک هایش را ببیند زیرا میی کسی  خواستمی،نجوشیدش مییهاچشماشک از  دولیبو

آن ا نماندوازکالس  در سرعت به سوی تخته سیاه رفت ولی،باخواهندگرفتبرایش دست هاهبچ

نیای رؤیاهایش معلم رد،دیگر روی او تاثیری نداشت،دزدمیصدا  اورا هفریاد معلم ک ،خارج شد

 ؤیاهیا بیه  ر.گشتمیدر تصورات خود بدنبال راهی برای انتقام  و دنده بورا نگراستمۀجبه رابه

ودرروی ایین  ،ربیزر  شیده و در ییک اگیر و شیاید      ردکهرکزمانی تصو ودرادر،خکمکش آمدند

درست مانند قهرمان فییلم هیای   ،زندمیکتک  بشدت اورادارد  ردرکتصوبود ،فته قرارگرگر ستم

چهره ی معلم را در دنیا رویا زییر مشیت و لگیدپُر خیون میی       ،دیدمی هاهوسترن که درآخرهفت

هیای   درگییری  با ایین ،هدردهدف قرا اوراۀ لرکن از پشت سباآه دکش افتااکمانوه یاد تیرب. کرد

ع یز و   بادیدنو دزمیمعلم  صورته ب هایی که در خیال پردازاهننددکن ضربات خرباآخیالی 

  از کمیی پرسیه زدن درلیین هیا     پی .شید  آرام می،کخیودش خیالی ناتوانی او در مقابل توانایی 

به کالس برگشت آموزهادانش ۀو پ  از زنگ تفریح مانند بقی. گشتبه حیاط مدرسه بر  دوباره

ای درجی .اسیت  شتهشی که گویی از یک پیروزی بزر  برگآرامی خشمگین ولی دارای اهبا چهر

بیا چنیین کیودکی کیه گرییه نکیرده       دانسیت  میی اوبیشتر تع ب کرد ن بادیدنعلم م.خود نشست

الس نشسته چگونه باید رکخشمگین د ف  ولینبه اعتمادبا حاالدوبوی اعتنایی وبه فریاد ابدوبو

همچنیان در   کودک. کرد هاآموز دانشن کرد تباز شرو  کرد به نصیح جهت دینب.نددکبرخور

عاقبیت نتوانسیت برنفیرت خیود     . دادمیگوش ن معلمی ها حرفه بو دکرمیخود سیر  یرؤیاها

همیشه برای شکار گن شک  ش کها صمیم گرفت در ساعت تعطیلی کالس با تیرکماندوتغلبه کن
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هید،  ردعلم راهیدف قرا ،مهی  وقت نتوانسته یک گن شک را شکارکند ولی دآمیزان بوبه گردنش 

-ز سوی دیگر ترس از یک پی  وا دکنفراموش توانستمیسوزش گردنش را ن و داز یک سو در

قیدر شیاد   رآنز ایین فکی  ا.ا بشیکند اش رهی خانهاهداخت شیشرآنفک بهاورا ،گردنی دردناک دیگر

-متر ولیی بیا جنیگ   دکعیاران بیا تعیدا  ،ی پیدرش هیا هقصی  در.ه لبخند روی لبیانش نشسیت  دکش

رایطی را ،شی باز با فرار دولیکست بخورن،شمکن بود،منددادمیشکست  ررادشمن قوی ت،وگریز

لی هرگز مبارزه را ،ونندرکگیایی غافلدرجدر تاریکی شب یا  را ندوباره دشم دتانکردمیفراهم 

 ،شمشییرزن هیم   هیای و دختر هیا زنمیشیه  ،هی پدرهیا هاین مبیارزات و قصی   در.ندکردمیرها ن

-میی از این رو او تصیور  ،شدمیهای رزمی غرق رؤیامیشه در میان این ه.حضورِ فعال داشتند

در  و دکیردن خیود نبیو    آرام هدربی قا گرنه ،و دجوری تالفی کنیک یدراباخورده  این کتکِ ردکهک

-یرگییر ردد  راکیه یی هاهبچاور ی.ستاهرا گرفتاین ظلم انتقام  هدکبدانن هم باید هاهعین حال بچ

-میی تالفیی  دوآورمی شاننهایی گیردوتکرمیمین ،کندزدمیکتک  اورا هچند نفر وی کودکانه ها

بچیه هیای    بیه دلییل ایین شییوه او    .کردمیفرار  دوزمیتیرکمان و از پشت  رابارهاتیزر  دوکر

ه سیر بیه سیرش    دکی بودنهی پیدا کیرد اهلی حاال بهان،وندکردمیپرهیز  وا باز برخورد ا بزرک تر

 » ندکردبرای اولین کتک خورده مسخره  اورادوه سراغش رفتن،بساعت تفریح بعدی در.بگذارند

 : پُر روهی 

 . «ا ها ها،هرفتی خانه شلوارت را عوض کردی  -

نگشت سبابه ا هی کدرحال ، « ش اومدم مدرسههابا که استاین همان شلواری  !مگه کورین » -

با شینیدن ایین ادعیای     هاهچ،ب «مرس میرا  شولی حساب »: ادگفتدمیعالمت تهدید تکان  رابه

 .گرفتند اورادور  دون کاو شدن،کاو

 نی؟رکی چکاخوا می هی –

 .ا نشونتون بدم،تغروب بیایید لین ما -
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 نی؟رکی چکاخوا یوموبگگ،بنه نه –

و   اد از ایین خودنمیایی  ،شی استخیود جلیب کیرده     رابیه هاهدعا نظر بچا با ایندید که قصه گو  

 هیا هبچی  گرنیه ،ودیدمیی ن ام این کار ا هیگر خود را موظف بد ،شاهشخصیت تحقیر شد یارضا

هم در ییک کیالس مخیتل      ،آناین برای اودوگذاشتنمی سرشحسابی سربه دونکردمیرهایش ن

 .  جلوی دخترها غیر قابل تصور بود

رآن یا سیاکن   داو  ۀکه خیانواد ییهایه فوتدمنازل  رهای کارگری وکناآنها در میان لیندبستان 

ی هیا هانخ.یک لین واقع بود به صورتارهم درکنار مدرسه اکنهنازل آموزگارومبود قرارداشت 

ی سیانت  150شت خانه، یک باغچیه کیه بافنسیی بیه بلنیدی     رپاز یک حیاط کوچک ود هاآموزگار

معمیوال   هیا ی مورت پوشییده شیده بودنید تشیکیل شیده بود،آموزگار     هاهدرختچ ۀبوسیل رکهمت

 بیزر  ی هیا همک بچباکالبته  ،کاشتندهای همیشه بهار میسبزی خوردن وگل شانیهاهاغچدرب

از ایین رو  ،ی نداشیت اهفیوتی کیارگری باغچی   ی دههاهتفاوت که خان با این،ی هاشم دبستان،شتر

 .  ی در خانه ساده بودهاهپن ره یا شیش ۀن شیشارداددسترسی یاور برای هدف قر

راه وپیای برهنیه   یراهنی رکابی و یک شورت مامان دوز راهرپپ  از مدرسه یک زی هاهلباس بچ

بری وخنی  از خرییدکفش  گرنیه و دآوردنی  میی دوام تحصیلی یک سال برای  باید ها شبود،زیراکف

پوره پاره اههفش پسر بچرکشتی،برمعمول آخر سال تحصیلی پ  از چندین بار تعمی طور،بنبود

ان یام میی    ررای دیگی هایتو  بازی یا باز برهنهی هابا همین پا هاهچب.شدمیوغیرقابل استفاده

همیشیه زخمیی و    هیا یارشیتر وخی پراکنیده  هیا هاز زخم شیشی  شانپایف،که این خاطر،بدادند

 .شیارشیار بود

ییک بیازی سینتی    ) چوگومی خواستند و دجمع شده بودنقصه گو در لین  هاهچ،بپسین،آن روز 

مرتیب بیا    هیا هبیازی بچی   ۀمیانی  در.نید نکبازی ( بال استی بازی بی هایایرانی که دارای ویژگ

وقتیی  . یانتقام بگیر یخواهمینشان دهد چگونه  بایدمروز ا هدکنکردمییادآوری  اوپوزخند به 
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نیور را   وش بر سر روز بکشد توانست سایه تیره اروشنایی  باخود در نبرد ابدی  ،تاریکی شب

بیا چنید   کیودک انتقیام جیو    . چراغ های کم نور خیابان ها روشین شید   دنادار به عقب نشینی کو

خواسیت دورتیر    شیان زدواوضییح دا هاتآن رابیه  اشنقشیه  او .نتهای لین رفتندا ههمبازی خود ب

 گرنیه، ،ودندکرمیی فیرار   به سرعتشیشه همه باید  تشکس،باباشنداشتهردفرصت فرا دتایستناب

سیت پیدر   ازدهیم   دوخوردنی میها کتک مفصلی  ست آنازدهم  آوردندگیرشان میها  معلماگر 

بازی مه.کردریگ جمع چند کودک  .ندنکفرار بتوانند  شانقدرتتمام ید با ،با پ.شانهایادروم

 دمخفیی کردنی   هیا هشت دیوار حیاط خانرپخودراد،فاصله را حفر کردند، هایش  کالسیو هم ها

-گونیه  بهدوال   از پاییدن اطراف دوالپکودک .ندکردمیدنبال  رااو  سرک کشیدن حرکات  باو

 دش خیارج کیر  ااز گردن را نیرکما،تکردود را پشت مورت های باغچه پنهاندخی که دیده نشوا

-میی پیید حرکیات اورا   تمی بشدت شانهایی که قلبدرحال هاهچ،بگذاشتدرآن  یریگ درشت و

پ  گردنی های سوزناک را روی گیردنش  رس ت و دش می لرزییها دستی که رحالد وا.ندپایید

شیشیه در خانیه را نشیانه گرفیت و تییرش را      دوخرکشیآ هش را تیا بی  ا تیرکمیان ح  می کرد، 

فلیزی  بیه چهیارچوب   یگ درشت به جیای شیشیه   ،رشلیک مناسب نبود ۀچون زاوی لی،ودرهاکر

ا بلند شیدن ایین صیدا    ب.ردکای اددای شدیدی ،صرخورد ریگ درشت با درآهنی،بخورد هخاندر

فرامیوش نکردکیه بیا     دولیشی دلخیور   بشیدت ش اگذاشتند،یاور از این شکسیت به فرارپا  هاهبچ

ه روشن های لین ها ناپدید شید در میان سایه هاهچب.ز آن لین دور شودوا دنرکوجودش، فراۀهم

-میی نفی  نفی     بشیدت میه  ه.دندایی که قرار گذاشته بودند جمیع شی  درجبعد ۀ لحظند ،چبودند

کلمیات را   ند براحتیی توانسیت میی و ن رفیت میی باال و پایین  به سرعتشان ککوچ هایهین،سندزد

 ،هیم بیا  یگرردییک با  شیان انداختیه بیود،   غیرمنتظیره بیه جیان    یشاط،نهی ان این حرکت.نداکناد

بیشیتر بیه    هاراجود راز مشترک آن،وسی در میان نگذارندکراباز را نیا هدکخوردن" انهمرد"قسم

 رراکااین ،ثل این که گویی همه با هم،مکرد میای ادشان  در هرکدام یغروردوکرمیهم نزدیک 

 . باشند هان ام داد
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-ا به حیال کسیی ایین   ت.رفتهایش در هم فرو معلم با شنیدن صدای شدید درخانه با تع ب اخم

طیراف نگیاه   ا ه،بی ندید پشت درکسی را  دولیز کرراباصدا در نیاورده بود،در رابهخانه رگونه د

درشیت  ببندد متوجه یک ریگ  رراد خواستمیر آخرین لحظه که ،داز کسی خبری نبود دولیکر

رای خنیک  وبی شسیته  آن یا را  ش ا خیانم ،ایی که چند دقیقیه پیش ،جشدتونی باغچه وبروی راهر

 همید بی  ین ریگ بیه ع ا ردکهکمیولی به هی  وجه تصور ن،پاشی کرده بود بآ هشدن اطراف خان

ی بیاالتر  ها کالسی هاهباید به معاون مدرسه پیشنهاد بدهد از بچ ردکهکفکر،باشد خوردهن ا آ

 راکیه یی هاهبچدوها گشت بزننبعد از تعطیلی این تنها مدرسه در میان لین تان کندیافرادی را تعی

در  اندیشیه ن ا پیردازش ایی  ب.معرفی کنند کردندمیای ادتیله بازی ویا با تیرکمان این گونه خطر 

 .را بستخانه 

عصبانیت شرو  کرد  بادوصدا ز اورا بود عصبی شدتوباز نمرات آخر سال ا کهقصه گو پدر  

 :به سرزنش

ه بیا  ،کی تاهقیوار  دوقی  با ایین ،یکشی  میی ت و دوستانت خ الت نا یهایتو از هم کالس !مببین » 

قیدرت زد تیوی صیورت     ابیا ر نو آ« ؟ییه  اهی؟ ایین چیه کارنامی   اهنمرات ده و یازرده قبول شد

یا ییک پی    دوپیچانی را میی   اشوش،گکودک نا آرام شمعمول برای تنبیه  به صورت،درپ.کودک

ش را روی پسرش خالی ا این بارمعلوم نبود به چه دلیل خشم ولی دزدمیگردنی نه چندان شدی

 بهرااوه یک سیلی شدید دکخال  نشده بو اشصورتهنوز از ضربه کارنامه توی  کودک .کرد

نه توانایی روی پیا   و دکرمیو نه دردی ح  ا هدکقدر شدید بو نآ هضرب ،کرد تتاق پراۀ گوش

حسن میدت زمیانی اسیت پی  از کودتیا پی  از بگییر        دانست میزر  که دربا،مایستادن داشت

خیودش   به سرعت رددااوقات نا خوشی واست  شده بندهای حکومت نظامی خیلی عصبی تروب

از و دبیو  بهیتش زده  بشدت دولیکرمیودک گریه ن،کیر رسیده بودرددیگ دولیکودک رسان رابه

داشت خود را  راکه نحس و داین وضع جیغی کشی بادیدنبیده ز.ش خون جاری شده بوداگوش

ورزش وزنیه   وبیا ا.متوجیه وضیع بحرانیی کیودک کیرد      کردمی آماده هبرای خارج شدن از خان
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 دش کشینده بیو  اتی سینگین داشیت کیه ضیربات    دس کردمیبرداری که یک روز در میان تمرین 

جیاری   پسیرش ز گیوش  ا هخیونی کی   ۀباریک بادیدن،پسرش صدمه زده بودبه ینک نا خواسته وا

زده بیود  بهیت همچنیان   راکیه  وکیودک لباس پوشیده  به سرعت.خود شد اشتباهبود متوجه کار 

یین  ا.بود رساند های کارگریبه درمانگاه شرکت که در میان لین باسرعترااودرآغوش گرفت و

با وضع بحرانی که داشت از آن لیذتی   دولیکرمیت ربه  رراه کودک آغوش پددکاولین باری بو

سین بیا سراسییمگی از مییان     ح .ه تل  آن روز را فرامیوش کنید  خاطر نتوانستهرگز  و دبرمین

روی تخیت   راکیودک میات زده    .دکتر هنیدی شید   دون اجازه وارد مطبوبگذشت هاصف بیمار

وده شرو  کیرد بیا له یه    دربگوش کودک سیلی پۀفهمید علت پارگی پرد که زمانی،دکتر دارداقر

 هیا  شرزنس.یی نیمی فارسی ونیمی انگلیسی به حسن پرخاش کردنهاهواژ وباانگلیسی  -هندی

 راهیا  شیین سیرزن  اۀ می ه.ردوبی شیرمنده و در خیود فر   را نحس بشدتیگر بیماران رددر حضو

نها ،تمید آمیبر ن اش ستازددیگرکاری  ولیه بود د،شه کرده بودی کاشتباه هتوجمدوپذیرفته بو

 هاسیت بی   پاییان  بیی شیم دکتیر   دخسین کیه دی  ح.کیرد دمیتایی ررابا سکوت خود حرف های دکت

رگشت وقتیی صیورت در هیم ریختیه و غمگیین      وبپوزش خواست دکتر به سوی ا ازاونگلیسی ا

اگیه بیه گیوش مییانی او     »: گفیت  نگلیسیی بیه حسین   ا هوبشدوپ  از نوشتن دار آرامدید  رراپد

شاید درصدی از شنوایی  دولیشومیست پرده گوشش ترمیم ا هون بچ،چصدمه نخورده باشد

 .«بدهد  ستازدگوش چپ را 

سیتی بیه سیر    ردکتد.هیق افتیاد  به هیق  کردمیش ح  اتازه داشت درد را درسر وگوشکودک  

برای کاری بیه خانیه همسیایه     جان کهصاحب. مرخص کرد هارابا تزریق یک آمپول آندواوکشی

پسرش کیه هنیوز    بادیدندرمانگاه رساند  رابهخبر شد با شتاب خود  با راقتی از ماجدورفته بو

 »: وگفیت به همسرش  روکردخشم  بادوش بی اراده سرازیر شاهایاشک کردمیهق داشت هق

ی توجیه بیه   ،ب«ی که بچه را بکشی؟زن میمی ریزی؟ هالتر  این بچهتو زورت را روی سر من و 

ی کیه  درحال،ه سیینه فشیرد  بی دوودک را ازآغوش اوجدا کردکنکردمینظاره  هارانآ هک هاییبیمار

. ی و کن می تالفیسر این بچه در ماندگیت را ی و اهتوی کار خودت وا ماند تو»زدمیمرتب غُر 
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تر از پی  ازکودتیا حسین اخالقیی بید       ند پ  از بگیروببنیدهای دیدمیمسر ومادر حسن ،ه «. .

ات را ناشیی از خیوی   تغیییر ین وا ددرک کنن را نند علت آتوانستمیست ولی ناههمیشه پیدا کرد

افسیرده و در خیود فیرو رفتیه،راهی فروشیگاه       ،سن به خانه باز نگشیت ح.ددانستنیومناپسند ا

ودکیا کیه در   بطروارتان شدکه همیشه مشروبات الکلی را هم می فروخت تا بیا خریید ییک نییم     

ین همیه  دوااین اخالق انف اری خیو دانست مین. کندآرامودرا،خه عرق سگی معروف بودمنطقه ب

ندانی شدن ،زیفرار برخ ،هاستگیری وسیع کارگرد.جنایت های نظام شاهی را چگونه تحمل کند

درک ای دانسیتند میی ن دوش را شنیده بودنی انام فق  هااالفالک که کارگرفلک ۀر قلعرددیگ ایعده

و  هیا هی وسییع،دادگا ها ج،اخراکردمیای ادل آنها رعب و وحشت ردد ی کهام،نتایران واقع اس

ادر ،مبچیه کیه سیه    یدرحیال هیم  آن،و از سوی دیگر خطر لو رفیتن خیودش   هانیربارا،تهااعدام

ش به کلی ای رفقایهاه وم این افکار و تصور وضعیت بحرانی خانواد،هوهمسردر خانه داشت

در در مییان ایین همیه     . ش غلبیه کنید  ارونیردف یا رآنب توانسیت مین دوکرمیخودش از خودبی

 زاوییه دیگیر   رابیه وا هی توجی اهمانند شهاب برای لحظی هایی ذهنی به یک باره پرسش یهایگیر

پی  ازسیرکوب    ی غییر قابیل اجتنیابِ   هیا یو ناهن یار  هایرفتارباگ آیا»ند کردجلب اهواقعیت 

 کیه  اسیت تیرس   ؟ و ایین نار بیایید دوککنی  ماهنیگ هواقعیت موجود  راباخود توانسته ،نوشکست

نیاتوانی و ضیعف    داردلکیل  ا هبی  پناه بردن با ست؟ آیا ا هشاندرکهن ابنا ورطه رفتارِین ا هباورا

خیودش را توجییه    رس و وحشیت ،تخیواری با پناه بردن به مشروب اند؟کش میسایه  رابهخود 

شیاید او هیم    »ایسیتاد بازفیتن  ش میی فشیرد از ر  اسیت ردعیرق را د  یی که نیمدرحال «؟ندکمی

 هنیدش؛ مبیارز  دربمثل بقیه رفقیای   شودمیازه ،تبوخ ؟ش آواره و نابود شوداهخانواددورووبل

و دخالت های مسیتقیم سیرمایه داری    ها دستبا  که استعوارض شکستی ،ست و این شرای ا

ای رنیج مین بیا رنیج رفقی     » گفیت دمیبیا خیو  ؛  «سیت ا هصورت گرفت انقالبجهانی در سرکوب 

ایین   ،.رفیت  هیارا آن هپ  باید با قدرت بیه هرشیکلی کیه شیده را    ،دستگیر شده قابل قیاس نیست

اش هیای رفییق حزبیی   آموزشیاد ه ب ؛«نا آگاهی استو  ، ع زاخالق انف اری نهایت درماندگی

را شک ا هبطه رفیقانرا نباآوی خبری از سرنوشت ا،به به تنهایی برای او وقت گذاشته بوددکافتا
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 رابیا ود دخاز همیین لحظیه بایی   »: گفیت دمیهم زمان با خو ؛ش به جوشیدن وا داشتیهامچشدر

ییک مبیارز بایید بتوانید     "گفیت میی همیشیه   اشرفییق  هدکی به یادش آم،« کنمشرای  جدید منطبق

ش احیزب  همان تنهایی ماننید  در دوبیابحتی به تنهایی دترین شرای  اجتماعی راه مبارزه را درب

ۀ مایی ،این درونکنید میی ریش بیا توجیه بیه شیرای  تغی    اهفاوت کیه شیکل مبیارز   ت با این بیندیشد

 . "ستا هکارگران آگای  آیندههای نسلما برای حزبهای آموزش

توجیه  ومزگرداندوباا رابیه ش اهسیت رفتی  ازدوانایی ،تجوشیید رونش میی ردانتقاد از خودی که د

نیرژی بیاور بیه    ا.«ستوگاهی اناآ و گمیرز سردا هبرخاست،ش شدنگرفتن و عصبیاتمم »شد،

در . راسر وجودش را از حالت خمیودگی بییرون آورد  ،سچون جریان برقی قوی،و آزادی" داد"

ی اگونیه  رابیه ید درتنهایی فردی هم بتواندکار رفقای حزبیی  ،باآری»:چالش با خود می اندیشید

ور توانسیته بیود   می پیچیدند و به مردر خود  اورایش  هااندیشه هکاین وضعیت  در.«پی بگیرد

ن آ هز روی افسردگی بی ا هدکش ش یها ستردعرق د یتوجه نیم،مواقعیت ها را روشن تر ببیند

ار جیاده کیه   میان جوی کن رابهمشروب طری ،بی خودهایکژاندیشۀهمنفرت از  ،بابودبرده  هپنا

هیم  در بیا  کوبیید،  ،یافیت آبیی جرییان میی    ،آسای جنیوب درآن سیل های تنها در روزهای باران

 خیود درون هیای  ضیعف بای بزر  با کاستی هیا و مبارزه  آمادۀود را ،خآبشکستن بطری تل 

 .  بریزدرا دور  ی پ  از کودتاهایسردرگمۀ همگرفت صمیمت.کردح  می 

-میی نیه حرفیی    و دکیر میی ه بیازی  ،نزدگی داشیت بهتتا چندین روز حالت  قصه گوی کودکان

 یک گوشه بهت زده شر و شور بودحاال ساکترپُهمه  نآ هی کاهبچ دیدمیزبیده زر  دربا،مزد

، عاقبیت بیه   شید میی هایش جاری  در لحظات تنهایی اشک و دنگران شده بو بشدتنشیند می ای

 یی که در اعمیاق هاکوهو  هاندراین بیابا ولی. دفتاا،. . . و  جادو و جمبل و چشم زخمعا و ردفک

و لولیه هیای    انکیارگر سیازمانی  ی هیا هخانی ز،ججیا داده بودند  را نشان سبک ترین نفیت جهیا  

 اشسیت ،دگرفتمیی ها کیودک رادرآغیوش    شب.عانوی  و رمال خبری نبودازدصادرات نفتی 

یک دنیا محبیت ماسیاژ    وبا آراممهربانی از شانه تا کمرش را آنقدر  بادوبریومزیر لباس ا رابه
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همیشیگی ییک زنیدگی     ی ، تنها آغوشی کیه بیه دور از مشیکالت روزمیره    خوابش ببرد دتادامی

 هیت زدگیی  وبوحشیت   آرامآرامحبت ژرف او ومزر  دربعشق ما.کارگری، به روی او باز بود

ا  رکی ها دیوا افتادکه در تاریکی شبمیی پدر هاهبه یاد عیاران قص کمموک دزمیکناری  بهاورا

 را نسیتمگرا  دونی گرداندبرمینها آ رابهموال دزدیده شده مردم دوادر می نوردیدن هاراهها و قلع

 ،هیا ییین ییاد آور  ا.نید وددربی پهیا ییی که بیشتر ساخته خیال پردازهاه، قصندکردمیم ازات 

دعواهیای   در رراه میاد دکی جنگ جدید با پدری بو دولینکردمیجویی را در او زنده جنگ ۀروحی

انی نگ بیا پیدر تنهیا ییک راه داشیت و آن نیا فرمی       ج.اورا ،همین طورو دزمیتک ،کشانهمیشگی

دل بی بااو ۀجوشیید بیه مبیارز   میوجودش ۀهمر ردز پدا راکهی رس و نفرتت.ودوبی ارهاستوازد

ییین انییرژی ا.کنیید تم ییازا اوراه بتوانیید ماننید عیییاران  دکییبو ییهییاهسییت وی رادرج دوکییرمیی 

ن آ و دپیداکنی  توانسیت مینها یک راه ،تخود ۀست وی راه خروجی برای تخلیدرجنفی وم  مخرب

مه ،هانعی وجیود نداشیت  ومی رؤیاهیا هیی  محیدودیت     در.پاییان بیود  ی بیی هیا ییال بافوخرؤیا 

دنییای غییر   ر این ازدو پ  از سیر و پرو ازبین می رفتندو سدها با یک اگر و شاید  هاینارسای

ها  منفی این خیال پردازی ۀنب،جشدمیرژی ویرانگرش تخلیه نا،ی شیرین آنهایواقعی و پیروز

انع از گسترش این افیون ،ملسا هم باکودکان جمعی  هی دستهایباز ولی. دبو هاآوریِ آناعتیاد

 . شدمی

حیاط کوچک خانیه مشیغول    و در  هه باشگاه نرفتدرب،پیددکودک آن روزِ تل   چند روزی پ  از

. ساختن یک وسیله چوبی است، برادر کوچک و خواهرش با کن کاوی در اطراف او می پلکیدند

وانیا  وخرشیت  ،دشروی آن بیا خی  زیبای   کهبود  کش بلند از چوبیک خ دستآورد این تالش 

چیوب قیانون پیدر     .دویزان کرآ هبه دیوارخانآن را یک می  و یک ن   وبا «چوب قانون»نوشت 

تیرس   اور بیا یی .کردمیک ی و دهنا هروز بچوب قانونی که شبانه. کارگری آنها شد ۀزیین خانت

-چیک درکوبرا ن کیسیت؟ زد کتیک پرسید این بیرای   میدز خووا دکرمیدنبال  ررااین حرکات پد

هیم  واهرش خدوکه بتواند ضربات این چوب راتحمیل کنی   یهم کوچکتر ازآن دوبو آرامش هم تر

خشیونت رفتیار    بیا بااوداشت وهی  وقت  شش دوستیهاچشممانند پدر که  ین طور،خواهریهم
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فقی  مخیتص   " قیانون  چیوب "یین  ا هنتی ی  در.کردمیصدا  شخواهرخود اورا ههمیش دوکرمین

یی هیا یواکنش او یک بی تفاوتی بود، از آن بیی تفیاوت  . رک کردد بیبخو را نای او و دبو خودش

خیود  نهیان  در. خودش را بیه انسیان تحمییل میی کنید      نا خواسته ،ناچاری وجبر شرای که در 

ه یزان کردن چوب قانون بازاو  ،پدرپ.این قانون جدیدشدست وی راهی برای خنثی کردن درج

 : صدا زد راپسر بزر  ش زر  و دربا،مدیوار اتاق خانه

یین تیدارکات   اۀ هم که متوجه شیده بیود همی   زر  دربما ؛!«بیایید این ااصر با ن( مادر) !دا  » -

 سیت ردد راکیودک  ی که دست درحاللی اخم و تخم نزد پسرش آمد باکش است ا هبرای تنبیه نو

و ر ،و آسییبی برسیاند  ا هنتوانید بی   تنها فرزندشه کو به صورتی در کنار خود گرفته بود گرفته 

شیتیاق داشیت   ا هی کی رحالرددپی .ی او شید هاهنتظر گفتومنگاهی کن کا بادودرروی حسن ایستا

پیوزش   ازاو، بیود  هو زدا هی کیه بی  اهبیت صیدم  باو دکنی  تحبوما هبدورا در آغوش بگیر پسرش

سیی تکیالیف   رکاگاین بیه بعید   از  »دیریت آمرانه را پیش گرفتم، واز ترس لوس شدن ابخواهد 

-میی سی دیگری مدرسه نرکب ز یاو «شودمیچوب قانون م ازات  با ایندرسی را ان ام ندهد 

-سیرریز   کودکدر وجود با هم این خشم و ترس را و دساخته شوکه برایش چوب قانون  رفت

-هفتخبری نیست ولی گدیگررس ازده تعطیالت تابستانی شرو  شده و دکنها خوشحال بوت.کرد

فارسیی   کتاب،ارم ولیی از فیردا شیب   ردمن امروز کا  »گرفت او ازی بعدی پدر این شادی را ها

-به جای بازی درلیین این یا میی    ل بامدادازاو، و تو فردای آن شب دهمیادمیتو  به راسال اول 

نبایید غلطیی    هیا هرس نوشیت رد،دمی نویسیی  دهممیهایی که نشینی و تا موقع نهار روی درس

ز کیار برگشیتم از   ا هکی  روز نییم فهمیدی؟ مین پی  از   ( می خشندوکبا تاکی)د،باش تهاشددوجو

ت اتیو تکیالیف   دتانشینوبنار تدکزر  هم بایدربا،ممبین میت را امی پرسم و تکالیف هاراتودرس

 «.دهیبرا ان ام 

 گرفتیه به چنگ ی که لباس مادربزر  را درحالهای سال اول متنفر بود  رسردز تکراا کهکودک 

  :گفتدوبود نتوانست بی تفاوت بمان
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عتراض دواپیدر از پیشینها  ،«اکنسیال دوم را بیرام پیید    کتیاب و ییک  ،تاول را بلیدم  کتابمن  » -

   :دامه داددواتظاهر به بی تفاوتی کر دولیل خیلی خوشحال شردردپس

و اال بیرو  حی .بفهمیی  بخیوبی  ید سال پیش را آنقدر یاد گرفته باشی کیه سیال بعیدی را    وبات » -

 «.را برایم بیاور تکتاب

دامیه  دواش چرخانیها ستردرا د کتابرد،پندتا شده بودپاره و یش ها ر وبکثیف  بشدت کتاب

آورم ولیی بایید از آن   یومی  کینم میی برم بیا چسیب درسیتش    ار میرکرا فردا س کتاباین :»داد

 «.دافت میسر و کارت با چوب قانون  وگرنهمواظبت کنی 

مهربیانی   رآنه ددکی گیاهی را دی ،نمیادرش تالقیی کرد   یهاچشمبا  مرد یهاچشمی اهبرای لحظ

بیه  مدرنی کیه  ۀسییل ،ودیو گذاشترراااکنی ر کتابدوش را ادامیه نیدا  ارف،حهمیشگی گم شده بود

-میی پیی   را نجهیا اییران و  خبیار ا هپدر همیشی ز طریق آن دواخریداری شده بوقسطی  صورت

ن آن ایین دو  روشن کیرد  بار خانه بود ردپد رشبی که،هدهلیِ هند سی ورادیوبییوبرادی.گرفت

 ی آناز فیردا  جهت بدیندر آدمی پیگیر و جدی بود پ.ندشدمیآنها ۀمهمان خان ایستگاه رادیویی

رای دربشکلی نداشت از ایین رو پی  ،مدرخواندن و نوشتناوری.رس خواندن یاورشرو  شد،دروز

ان یام   تیا فیردای آن شیب    را نآکردکه یاور بایسیتی فارسی فق  میزانی رونویسی را اعالم می

ریاضییات را   بیااو دیید پسیرش در خوانیدن مشیکلی نیدارد شیرو  کیرد         کیه  زمانیدر پ.دادمی

تیر  پییش  آندر هیایش کالسیی هیم  ۀز همی ا هرفت کی یشرپقد آن رآندکودک رسی که ،دردنرککا

انیه  م بیور باشیددر خ   او تیا  دشی میی اخل خانه قفیل  ازدرب حیاط ،دهربامداد،دررپه دستوب.بود

تکیالیف داده  او  دتانیار ییاور بنشیین   کزر  خواسته بوددربز ماوا دش را ان ام دهاکالیفدوتبمان

پ  از خوردن ناشتایی که یک اسیتکان چیای شییرین     هرروز .شده به وسیله پدر را ان ام دهد

روی  ناصیر میی پخیت،    کودکنان تیری که مادر  دونریخت میشکر  رآنستکان داۀ ه تا نیمدکبو

نهیا ییک   ت در اختیار او گذاشیته بیود  روی ورق های نیمه باطله ای که پدر دویکش میاز شکم در
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وقتی خیال .ت و پ  از آن به نقاشی یک کوه و درخت و رودخانه می پرداختنوش میمشق را 

تیا   رفیت یمی کودک را به حال خود رها میی کیرد و   ، دشمیحت اورارس نوشتن ازدزر  دربما

کیه  کاغیذی  ی هیا  بیر  ه نقاشی روی بکودک هم  "دکن چاق"دش بزعم خوبرای خودش قلیانی 

قابیل اسیتفاده   هنوز گرآن ییک سمت آن کار شده بودو سمت د دوآورمیمخابرات  ۀپدر از ادار

کیه بیرایش سیاخته    زنیدان خیانگی    در خودرا گونه بدینتا زمان آمدن پدر وشدمیبود مشغول 

 هدکشی میی شیده دکیک سوت بلن ،رکارگرانز طرف محل کاا که زمانی لیدوکرمیشغول ،مبودند

که درآن وقیت   رفتمیویی به حیاط خانه دستشساعت کاربود،یاور به بهانه  هشتعالم پایان ا

، از باالی پن ره تا زیر رفتمیاتاق باال ۀش آتش می بارید، از پشت پن راروز از زمین وآسمان

اری ،کزیر شیروانی برساند رابهخود دتاکرمیفاده هااستی کوتاه بین آجرهاهشیروانی باید ازلب

 خانه های سازمانی قفس.ندکردمینهم  را نتصورآ یانواده حتدخخطرناک که هی  کدام از افرا

 بشیدت موجدار ساخته شده بودکه با باال آمدن خورشید، این ورق های شیب دار  هایصفحهاز 

در ایین سیاعت از    بخصیو   هیا یی که فضای بین سقف خانه و شییروان اگونه ه،بندشدمیداغ 

زنیدگی   هیا هرب،گهمگانرس فضای غیر قابل دست رآند.شدمیهنگری شبیه ۀ آروز به یک کور

و بیا گیاز گیرفتن هیم بیازی       می کردند دنبال ررادیگم،هوزیباککوچ هایهچه گرب،بندداشتیآرام

سقف  ۀاشتند، او درلبگذا به فرار نمیپاین مهمان نا خوانده  بادیدندیگر  پ  از مدتی. دنکردمی

یکل درشت و ورزشکاری او همراه با موهای ه.کردمیآمدن پدررا تماشا  ،ز باالدوایکش میدراز

 کودکهای زیبای دوگالسی برای سبیل دوشدنمیچرب  هندی بلندی که همیشه با روغنی معطر

نون طر چیوب قیا  وختماشا از این محل که کسی از آن اطالعی نداشت ،بخصو جذابیت داشت 

زر  دربی پدر از میا ها شد از پرسباش اشتهدون آنکه ترسی دب.و پیچاندن گوش در میان نبود

از خیوردن    ،پی آره»بیا تاکیید،   وپاسی   « ش را نوشت؟اتکالیف:» بردمیو پاس  های او لذت 

ن کنیار او نشسیته بیودم و    مدوهمین جادرازکشیده بو،وییدستشتا همین حاالکه رفت  ناشتایی

پدر نگاهی خشمگین به نقاشی هاو تنها یک  رونویسی کرد و آن ها را ،نوشت می این بچه درس

جان احب،ص«ر حیاط را هم تا همین لحظه که تو آمدی قفل کرده بودیمدبه گوشه ای پرت کرد، 
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وقتی من بیرای خریید بیه بیازار سیبزی رفیتم زبییده        »گفتمیوکرددمیهم حرف های اورا تایی

 . ندکردمی  عیاطالهمه با حیرت اظهار بی،« پ  حاال ک است؟ »،«داختاندرراپشت سرم قفل 

در حیاط کوچک خانه جایی برای مخفی شدن نیست با لبیاس کیاری   دانست میکه  با اینحسن 

ویی و آشیپزخانه کوچیک را نگیاه    دستشی ز تن بیرون نیاورده بود به حیاط برگشیت داخیل   ا هک

روس ها یک سیایبان سیاخته   وخودش برای مرغ داخت آن ا را خرآنعد به دیوار حیاط نظبدوکر

  این پ.بیرون خانه برساند رابهود خدونرکیوار حیاط عبوازدبتواند مکان نداشت کسی ا هدکبو

بیه فکیر فیرو    دوکمیر ز  رابه اشدستز خانه خارج شود؟ با حیرت وخشم ا هز ک ا توانستا هبچ

ز ک یا و  ا هین بچی ا هآخ»گفتمی خودصدای بلند به ا ب.کشف کند اوراراه فرار  خواستی،مرفت

زییر   چیرا  !حسین  »:دزجان با دلسیوزی پسیردایی را صیدا    احب،ص«؟چگونه توانسته فرارکند

وی بیا داخل زییر ایین پنکیه سیقفی کمیی خنیک       ش میگرما زده  ؟یاهآفتاب وس  حیاط ایستاد

در  بیه سیرعت  رفیت و از خسیتگی کیار     ش به داخل اتاقاهی پاس  نیافتها شرد با پرسم.«شو

دن از آن آم پایین آمادۀ راکودک کوت خانه س.می چرخید به خواب رفت آرام هنکه سقفی کرپزی

-دمیمیال خیو   هارارآنگوش که دیگی بازیهاهدتی دیگر با بچه گربوما.جهنم زیر شیروانی کرد

 دواز آن محیل خیارج شی    ،هیا هگربی  یداص یوبپ  از آن به نرمی دوکربدون صدا بازیدانست 

پاهیایش را   کیرد میی وادار  اورادوداغ بیو  بشیدت راهروی بتنی گذاشت که اش راروی پای برهنه

شیرو  بیه    هیاهم تک انگشی وه ندکهردرا روی این بتن قرا هایشک انگشتوپاشنه ون دوجمع کن

 اشصیورت ز سوزش پاهیا  ا هی کدرحالانواده دخاو از ترس بیدارشدن افرا و دنکردمیسوزش 

فلیزی   ۀدسیتگیر  آرامدوشزدیک ،نشدمییگر قفل نردمدن پدباآه منغبض شده بود به در حیاط ک

 آمیاده ه داشیتند  دکنرساهابچه  ۀبقی رابهود خیدن ود بادوشز حیاط خانه خارج دواآورالرابا نآ

ی فیراری  هیا یبیاز مرتاب تیو  و کوبییدن آن بیه کمیر هی     رپو دا.ند هفت سنگ بازی کنندشدمی

و پ  از نوشیدن چای برای رفیتن بیه    شود بیدار واب پدر از خ که زمانیتا  اوری.مهارت داشت

وقتیی از پشیت   . گشیت میی بیاز ن به خانه برای نوشیدن آب هم  یت،حشودز خانه خارج ا هباشگا

چند لیوان آب "حبانه"تا از گشتمیبه حیاط خانه بر به سرعت دیدمی ررارفتن پد،دیوارهای لین
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از شیدت خسیتگی    دوش را خورده بواشام،پدر ب هم قبل از بازگشتش.ه بازی برگرددبدوبنوش

ن های زییاد  ادد ا تکاندربپ.شدمیی هوش ،بجمعی به جای خوابهی دستهایی بازهایو دوندگ

کنید  پافشیاری  درس بیر که هر چیه  دانست ی،مکردمیزخواست نرابادیگر او دولیکرمیبیدارش 

تمیرین   هیارا  درس هیم  ابدوزمی اشصورتآبی به ،ندرکمها رراشروشوپرواند این کودک تمین

یین پرسیش   اههمیش لیدوخوابب دادمیپ  از مشخص کردن تکالیف فردا شب اجازه  دونکردمی

 .گیردمی هادر امتحانی ها نمرات ضعیفدرس ۀهم دانستنوجود  راباه چدکبرایش مطرح بو

موزگیار سیال دوم اگرچیه دوسیت و     آ.بیه مدرسیه بازگشیتند    هیا هچوبتعطیالت به پایان رسید 

-میی انسانی منطقی به نظیر  ،ر اخالقیازنظ دولیبو آن ها دیوار به دیوار معلم سال اولهمسایه 

 رراباورداشت ولیی بنیدرت ایین کیا     هاهزدن بچآن دوران به کتک هایفرهنگیۀانند هموما.رسید

معلم، قصیه   .دادمیو هم با عالقه درس ا و دداشتناورا دوست هاهه همین دلیل بچب.دادمیان ام 

ی دیگیر و نمیرات ضیعیف سیال اول در مییزو      هیا هش نسبت بیه بچی  ادرشتی اندام دلیله ب راگو

و  هاکارمنید هیای  چیه ب.دادند،جایی که مختص شاگردان تنبل کیالس بیود  الس جایرکیمکت آخن

بیشترین نمرات را ر امتحانات ثلث اول درس ها رداوی.در ردیف های اول نشسته بودند رهادخت

-های اول میز و نیمکیت ردیف بهاوراتنبل است  ییاور شاگرد کردمیتصور  قبالعلم که م.گرفت

همکالسیی هیا   کی از ی.استفاده کند ازاوبرای خواندن فارسی و درس حساب  دتاآور ی کالسها

ودکی کیه بیرخالف   ،کی ودوبقیب درسیی ا ر نام نادره ب است بچهِ کارمندکه همه تصور می کردند

ازکسیی  او  دولینی کردمیی اذییت   اورا رهیا بتیدا بچیه کارگ  ا.دبیو  آرامسیار ب وسفید رو  قصه گو

، از سوی دیگر هیم  در این مورد چیزی نمی گفتمعلم یا ناظم  بهنمی کرد به خصو   شکایت 

 دوبیرادرش کیه کارمنی    ۀبیرای درس خوانیدن بیه خانی    از روسیتا  در متوجه شیدند نیا   هایکالس

 آرامین دوستی بین ییاور نیا  دواشدندوست  بااوهمه  جهت دینب.است هآمد،بودشرکت حسابدار

 علمم.ندداشتبا هم  فشره ولی دوستانه یها رقابترسردد اگر چه .دشتر ژرف، آرامو نادربسیار

ها برای گیرفتن نمیرات   بین دخترها و پسرها و همۀبچه ایرقابت سازنده ا هوشیاریب سال دوم

 .رده بوددکعالقمن درس خواندن رابههامۀ بچههو  ها بوجود آورده بودردرسردبهت
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کیه   اهی هاز بچی هرکیدام  مژده داد مدیر مدرسه برای ثلث دوم وعده داده  هاهیک روز معلم به بچ

دوران هنوز از خودکار خبیری   رآند.دهد میول شود یک خودنوی  پارکر جایزه اۀ بتواند نمر

پین م و   یهیا  سیال  هایکارمنید بچیه برخیی از  دولینوشتندمیمداراباتکلیف هاهاهبچۀهم دونبو

همه بیرای بیه   دوشناختنمیی کالس از خوشحالی سرازپا نهاهچب.اشتندردخودنوی  پارک،ششم

 .  دست آوردن این خودنوی  به تالش مضاعف افتاده بودند

علم بیا تبسیمی بیر روی    م.کرد میرا اعالم  ثلث دومبرنده می بایدمعلم  و درسیفرا د وروز موع

جلییوی معلییم   هییاآموز دانییش ۀهمیی، ددا"ابرپیی" الس فرمییانرکبصیی،مالس شددکییوار لییب

پشیت   ودشخدوبنشیینن  هیا آموز دانیش سیت  واخبیه کیالس و   روکردهمان تبسم وباا.برخاستند

پارکر   ودنویدخببینن دتاول کالس بودناۀ نمردانشآموز تظار اعالم نام نارمه د،همیزش نشست

-میی  تصیور  شید دمیی گرکسیی از پشیت کیالس ر   ا هدکی کوت چنان سنگین بوس.رسدمیبه کی 

نگیاه کرد،بیا تبسیمی      یکیی یکی هاراهبچ ۀعلم با خونسردی همم.سی درکالس وجود ندارددککر

شما بیا   هاهبچ»:عد یک پرسش را مطرح کردبو دروی میز قراردا رراخودنوی  نو وزیبای پارک

 هجمل «؟آقا ما بگیم؟آقا ما بگیم»،«؟ رسدمیردن دست بگویید این خودنوی  به چه کسی دکبلن

ز ایین پیشینهادش پشییمان    ا هعلم کی ،میک باره روی سر گذاشیت  رابه آرامین کالس ا هدکی بوا

 :گفتدوردکرا بلن اشدستشده بود 

ن خیودم  ،میداهن روی سرتان گذاشتدتادایبدوبا دا راشما که مدرسه  ؟چی شده !همه ساکت - 

ۀ ن انتخیاب نمیر  یک اندازه شده به همیین جهیت می   ه رست ب،دمرات دو نفر،ناین ثلثدر .می گویم

 . کنممیکند به خود شما واگذار خودنوی  را دریافت باید راکهول کالس ا

 ،«ر بیاینید پیای تختیه سییاه    ناصنادر و  »:صدا زد رراعلم آن دو نفم.دوباره سکوت بر قرارشد

ش روی زمیین  اهپاشین  دوعمرش به سرآمده بوه دکبو ها مدتبا لباسی کهنه و کفشی که  ناصر
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و یکی آرام .نار یاور ایستاد،کو سر ورویی مرتب ا لباسی تمیز و اطو شدهدربنا ودشمیکشیده 

 :وگفت ها هبه بچ روکردعلم م،می باریدشر و شور  محبوب بچه ها دیگری از سر و روی ش

ول اۀ ر شما نمیر ازنظو کند تودنوی  را دریافدخبگید چه کسی بای  ردن دستدکبا بلنها شما  -

 ست؟ ا کالس 

ۀ نمیر  بعنیوان  اورا  ریاضییات ار بود معلم باتوجه توانیایی بیشیتر او در   دوامی ودکانقصه گو ک

سسیییت  هیییایشپیشییینهادِ آقیییای آموزگیییار زانو  بیییا ایییین لی ،وول کیییالس معرفیییی کنییید ا

ودنوی  پیارکر بیا حقیوق درییافتی     دخریی ،خرخآ.سیت ا هسیت داد ازدودنوی  را دخفهمیدونشد

زیرانییداخت و شکسییت را  رابییهرش ،سییدش خییالی شاوی دلتیی.کییارگران هییی  قرابتییی نداشییت

 فیزیکیی  و درگییری  چیالش در خیونی داشیتندچون همیشیه بیا هیم      لدناصیر از  هیا هچب.پذیرفت

ی هیا یکالسی هیم  ۀقیی ،بقصیه گو ه جز چنید همبیازی   ب.نداشتک  با نادر مشکلیند،ولی هی بود

-ه نیمکیت بی  به سرعت خواستمیقصه گو  .ردنددکلندربنفع نا رابه نشایها ست،ددخترو پسر

 شیان کیف  خواسیت بیرای هردو   هاهعد از بچ،بیستدادربواست کنار ناوخازاه معلم دکش برگردا

پی  از پاییان زمیان مدرسیه      .شید  ایین کیودک  دترین روزهای زنیدگی  وبن روز هم جزآ.بزنند

متوجیه حیال خیراب     دولیبیو سرگرم پخت نیان  که  با اینادرم.هی خانه شدرا نفسرده و غمگیا

لیی  ،وصیدا زد  اورا .، شید وارد خانیه شیده بیود    ف همیشه بدون سر و صدافرزندش که بر خال

مهربیانی   وبیا ه سوی او رفت ب و درهاکر را نادر نان پختم.ی خزیداهکودک بدون اعتنا به گوش

 دولیی یش را ورانداز کرها لباسش و اضع ورو،س«ی؟اهکرد سی دعواباکچه شده؟ "دا " »:گفت

 :گفتکودک  .ردرکرسش را تکرارپشتا نگرانی بیب.رگیری ندیدازداثری 

ش را آزرده بیود  ا کیه قلیب  ایین شکسیتی   رؤیابا خواب و  تا ددراز کشی،عدوب،آیدمینه خوابم  –

-ی او رفیت تیا دلییل ایین در هیم     هایه سراغ همبازبدورهاکرارهای خانه را رکادم.فراموش کند

ب وتیاب بیرای   آ بیا  راس ولی کیال اۀ وستان یاور جریان انتخابات نمرد.ریختگی پسرش را بداند
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ش و تبسمی بر لب به خانه برگشت و شرو  کرد آرامبادرام.تعریف کردند کودک قصه گومادر 

بیزر    پسیر برخالف همیشه دیید  ار رک  از برگشتن از سرپدپ.خانه پایان بیدامه کارهای ا هب

 :وگفت ش ه پسر بزر ب روکرددر پ.و هم سالم کردندا هدربپ بادیدن هاهبچ ،ستا هر خاندش 

 . بیاور را ندادند برو و آ را نتای ثلث دوم هاهامروز کارنام - 

د میادر  اکنی ه بود پیدکرد تی پراهاعتنایی به گوشبابی راکهارنامه ککودک بتواند که  پیش از این

سین از ایین جرییان    ح.برای حسن تعریف کرد رراودنوی  پارکوخولی کالس اه جریان نمرۀهم

 بیا ایین  خاک بیر سیرتان    -»:هایش در هم فرو رفت با خود اندیشید اخمی شد بانناراحت و عص

 «.یددادمیه هردو آنها بدویگرفتمییک چیز ارزانتر ،جایزه دادنِ تان 

را  هیایش هبچی  ۀم،هکوچک دردسیت ۀبا یک بسیت شب برخالف همیشه پدر زود به خانه برگشت  

بسته کوچک را بیرای ییاور    پ س دوچک و دخترش یکی یک آب نبات دارکابتدا به پس ،صدا زد

 : وگفت گذاشتدر اختیار او  ،ش راامرکب بازکرد، یک خودنوی  پارکر با دواتِ

حاال این خودنیوی   ،نددادیمدونگرفتمیهردوی شما  رایید یک چیزی ب،باکار مدرسه غل  بود-

 . ولی خرابش نکنی،مال توست

ش را ازک یا آوردی و او آهسیته کیه    شاهد این هدیه دادن ها بود از حسن پرسیید پیول   رکهماد

 . «کنیممیر برج پرداخت ،سماهقای ایرانی قرض کردآ هاز فروشگا »یاور متوجه نشود گفت

شرو  کرد برای اولین بار به نوشتن بیا خودنیوی  پیارکر،     دوررکوهازجیاور خودنوی  را پُر 

بیر روی   را نت آدقی  بیا دوکرپیی   خیود نیوی    روی را رآن،دگن یداز شادی درپوست خودنمی

 رراخودنیوی  پیارک   قصه گوردای آن روز ف.ن ژست بگیردباآفردا  دتاش جای دااهلباس مدرس

مگیه   »ی پرسییدند ومازابا تع ب  هاهچب.ه همه ببیننددکارداش به صورتی قراهوی سین،ریبدرج
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 ونیه گ دین،بی دادمیی پاسخی ن دوکرمیشان  نگاه،غرور وباا و"؟مدرسه به تو هم خودنوی  داده

این مالکییت خودنیوی  پیارکر چنید     .ی نداده بودند انتقام بگیردرا او هازآنهایی که ب خواستمی

 را رآنه نیاد دکفقی  ییاور و نیادر خودنیوی  داشیتن      شیان، کیالس در.وام نییاورد ردروزی بیشت

ولی بچه کارگرهیا کیفیی نداشیتند و     ،دادمیسی قرار نرکدر اختیا راندواکرمیش پنهان ادرکیف

نوشیتن مطلبیی خواسیت از     یک بارکیه معلیم بیرای   . سایل درسی را در دست می کرفتندهمه و

ست چیون تکیالیف را درمدرسیه    اهدر خانه جاگذاشت را نگفت آ، اواستفاده کند  نادرخودنوی  

 نآ،ییاور  لیی دوکرمیای از وجودش مواظبت  ئید، او از خودنوی  مانند جزنباید با مداد بنویس

 – 33سیال تحصییلی   )زمیان   رآند.کرد میورتی که همه ببینند نصب کتش به ص روی جیب را

لباس پسرها کت و شیلوار   .م بور بودند لباس مخصو  مدرسه بپوشند رهاپسر و دخت(  34

شیکل و  .ندشید میی وتاه وک دنرفتمیلین شستشوآب بااوه دکی وطنی بوهاهوسی رنگ با پارچط

 اور خودنیوی  یی .یدنی بود،دیش کوتاه شده بودهاهستین و پاچآ هک ها لباس رآنقیافه پسرها د

   میالء در ا هیک امتحان قیو  هاهبچ ازهمهه روز بعد معلم س.چنان به نمایش گذاشته بودش را هما

 بیر  میع آوری  ازج  پی .صالح کنددواخانه ببر رابهها بر  بایدمیه ،کی امتحانی گرفتها بر 

 بیر  داشیت   رکیه علم همیین طو ،مرسیاند  میز معلم رابهخودش او  ،صدا زد راقصه گو معلم  ها

 :گفت کردمیمرتب  رای نی امتحاها

اصیالح   هیارا  بیر  را امانت بده تیا   اتودنوی ،خید ببرم خانه برای اصالح کردنراباها بر  - 

 . کنم

و  ه سیوی نیمکیت خیودش رفیت    وبی   خودنوی  را روی میز معلم گذاشت قصه گو بدون درنگ

سیه روزی بیشیتر    دو یچنین میواقع در  کردمیفکر دوضی بوراه دلش از این تقاضا نات.نشست

خواهید  ه خودنیوی  محبیوبش   وبی ا و دی امتحیانی بیه کیالس برگردنی    ها بر  دتاکش میطول ن

  پی  رییاو  رابیه لی آقیای معلیم خودنیوی     ،وبه کالس آورده شیدند  ها بر و روز بعد د.رسید

 را نآ و دگرفته بوازاونوی  را فتر مدرسه خودردود دوبعلم سال اول که دوست نزدیک ام.نداد
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 »ه بیود  اس  دوستش که گفته بود این مال شیاگرد اول کالسیه گفتی   رپدرجیب خود گذاشت و د

علم وموبگی ا ه،بشیود میی   آنهیا زیبیاتر   دخمیدا  ،باکه نباید با خودنیوی  درس بنویسیند   ها هبچ

یا از معلم تقاضای آ ه،کتا چندین روز یاور با خود درگیر شده بود،«الزم داشت را نپارسالت آ

ییک روز   جهیت  بیدین این حرکت معلیم را بپیذیرد    توانستمین ولی ش را بکند یا نها خودنوی 

 : ال گرفته بود گفترابانگشت سبابه دست راستش ا که رحالی،دحملش به پایان رسید،تسرکالس

 ؟ستا هآقا اجاز -

 .زنوبر چیه؟ حرفت -

 .  بدهید را نودنوی  م،خآقا –

ال رابیا کیه سیرش    بیود بیدون آن   هیا هکه مشغول بررسی دفتر حساب یکی از بچی  یدرحالمعلم 

 .«پیش من نیست »بگیرد با لحن خشنی گفت

  ؟ستا هآقا اجاز -

 .  گفتم پیش من نیست حاال بِتَمر  –

ی کالس آهسته هاهچب.نداشتش ا وگران خودنوی  محبوباین جمله معنایی جز پایان مالکیت  

احسیاس خیوبی   دانیش آمیوز    توسی  ز تقاضای خودنیوی   ا هعلم ک،مکردند شرو  به خندیدن

ولی زییر  ،نید کرد تز تیرس سیکو  ا ههمی « . . . ی هاهخفه شین گوسال »دزدنداشت با خشم فریا

معلیم کیالس اول کیه تیا بیه حیال از        ه بودنید گفت اوبه  هاهچب.ندکردمینگاه  قصه گوچشمی به 

 هش یییک خودنییوی  پییارکر زدای جیییبرو کییه اسییتدو روزی  کییردمیییخودنییوی  اسییتفاده ن

         او  حیاال و دکیر میی ین معلیم نگیاه   ا همیشه با نفرت به.انداخت کودکین خبر آتش به جان ا.ستا

 آمید میبر ن اشستازدهی  کاری  دولیجوشی دمیخورون رددبود، هش را مالک شداخودنوی 
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 جهیت  دینبی .ش زیبیا شیود  اخ  تادمداد بنویس راباش او یاد آوری کرده بود تکالیفا هپدر هم ب

چنید  ر،دهم کالسیی ی هیم هیا هچی ب.شید میی نمفقیود شیدن خودنیوی     کسی در خانواده متوجیه  

دای معلیم را  دوانی کردمیدوره  رااو  ،شوخی کرده باشند بااوبرای این که ی تفریح ها گزنۀدقیق

 خودنوی  ،آننمو اصالح کببرم خانه  هارا بر باید این  ناصرهی  »:ندگفتیم و دنآوردمیدر 

-میی نها حمله آ هب قصه گوده که معموال در چنین مواقعی ند زیر خنزدمیهمگی عد بو"ت را بده

فراموشیی بیه موضیو      گذاشیت  میی ن هیا یاین شیوخ .ندکردمیباهو و جن ال فرار  هاهچبدوکر

 .  خاتمه دهد

اشیتند او هیم   نزدیکی دخیلی ها رفاقت  نآ.نزدیک ترین دوست یاور به علی فارسی معروف بود

سیی  دکاجازه دهبایید میی ن کیرد میی صیور  ،تهایشرؤیار عالم دقصه گو  .شر و شور بودسرا پا 

کودکانه خیود   یهایخیال بافر،دباشدنتقام ناۀ دیشرآنهم بی تفاوت دو ا و دش را لگدمال کناحق

   .بن بست رسیده بود لی درچگونگی آن به،وتنها به گرفتن انتقام می اندشید

ش اه گرمیی  وبی هار زودرس خوزستان با دشت های سبز و هیوای ر بدواسفند بو روزهای آخر

 هتیوان بی   ۀبیا همی   شیان  جشن بزرگی که کارگران بیا همیه مشیکالت   ،دادمیرا عید نوروز  نوید

-میاین سنت زیبای باستانی را زنده  ،دست جمعی از هم دهابازدیدودی بادونرفتمیستقبال آن ا

رییالی هدییه    5یا  2ی هاهسک راباهم خیلی گرامی بود زی هاهای بچبروروز ،نر این میان،دندکرد

-میی این روز را بسیار گرامیی   ها سالآن درارگران ک.ندخورد میشیرینی فراوانی  دونگرفتمی

 ۀنید بیه خانی   کردمیه تن وبی نها لباسی که درحالخانواده  وباجمعی  دست به صورتدونداشت

در ایین   ازهمهبیشیتر  هیا هچی ب.نید گفتمیی وروز را تبرییک  نی  دونی رفتمیی وستان و رفقا ،دهمکاران

ب نبیات  آ و دنی گرفتمیی که زیادی  هایعیدیعالوه برها ون در این روز،چندشددمیشاتعطیالت 

یزده روز اوقات فراغت داشیتندکه  ،سر فصل زیبای بهاررداز سوی دیگ، ندخورد می همفراوانی 

 .کنندزی ،باشقومرس ازدبدون نگرانی 



 در بستر زهره وحشی

 253 صاحب ان فرزند اولین تولد

 

خانم معلم آمیده و از مین   »ه مادرم گفت :هی ان گفت بادوآم ناصرغ با شادی سرا یک روز علی

 ۀرسیت روبیروی خانی   دی،فارسعلیی   ۀان،خ«مین معلم خودمان،هچند ظرف برای مهمانی گرفته

شیرکت نفیت    هایکارمنید  هایهمسیر بیر خیالف    هیا ی فرهنگیی هیا خیانم  . بودشان کالسمعلم 

 ایلخواروبیار و وسی  هیم بیده بسیتان     بادواشیتن د بیط خوی کارگری ارتباهاهخانواد ،باانگلی 

 :اور با بی تفاوتی گفتی.داشتندوپز پخت

 شدی؟ خوشحالحاال تو چرا اینقدر  - 

-هی خانی هیا هاغچی دربها این روزها برای مهمانی  شب عیدهِ و هوا بهاریه معلمخدا آخه خنگ  - 

 .کنندمیپذیرایی  شانهای از مهمان درآن ا دودهنمیشان میز و صندلی قرار

 خب که چی؟ - 

ی انتقام بگیری؟ پاکت های پُرخاک روی میزغیذا خیوری و   خواستمیگه ن،مپسر توچقدرخنگی - 

 . . . فرار و 

 .علی را درآغوش گرفت دوه هوا پریبو دیاور از شادی فریادی ز

 گه نه؟،مهش میعلی پول یک شام مهمانی از پول یک خودنوی  بیشتر  – 

ی امثل سر  پوست هاسرت را ت پوست دهم نیست، اگه ببینن هایین سادگا هم ولی بوند مین - 

 .کنندمی فیلم های وسترن

 کینم میشم وقتی غذا را روی میز چیدند، یک پاکت خاک پرت ها قایم میپشت مورت»یاورگفت 

یش هیا  دسیت واز شادی  «بگیرند را نوانند متمیب هم توی لین ها ن،شکنممیروی آنها و فرار 

گیی و تنهیایی   از من چیزی نمی ،برادری دادیم ما با هم دستِ »علی با دلخوری گفت.م مالیدرابه
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ر  ،سی نددیدمیی  براسیاس فییلم هیای وسیترنی کیه       اههبچ «ان ام بدهی؟ ررای این کاهخوا می

ان ییک شییار   شدستم  روی ارد باک،یک غریبه و دبرادری خونی بین خو ای ادبرای  هاپوست

بیرادر خیونی محسیوب     گونیه  دینبدونگذاشیت  میعد شیارهای خونی را روی هم بدوندیکش می

های زخم خونین دست  و دبریدن را ناشدستمک یک تکه شیشه شکسته باکها هم  نآ.ندشدمی

دور گیردن علیی    رابه ش ستدقصه گو .بدیل شدند،ته برادرخونی همبدورو هم گذاشتن را نشا

« کتیک زییادی داره  علیی جیان   لی ،وبییایی  بیامن هم تو هیم  خوا میمن از خدا » -: انداخت گفت

 . داختنا ررا روی شانه یاو اشدستعلی هم وخندید،

شرو  کردند به نقشیه کشییدن بیرای فیردا      دوهی ان آورده بو رابهو رد ام این کار هنا رتصو

یم زخی از کاغیذ هیای    زاری هیا ،بابود ساخته نشدهپالستیکی  هکه هنوز کیس ها زمان رآند.شب

کاالهایی مانند سییب و پییاز و    ،وساختندمی یپاکت های "سریشم"با چسب  ییمانپاکت های س

ن روز پسین این دو دوست دو پاکت پُیر  ا.نددادمیدست مشتری ه بدوگذاشتنمی رآنگوجه را د

تیاریکی در  ز ا هسیتفاد ا بیا .تظار تاریکی شیب شیدند  رآند دودنکرده بو آمادهاسه نرم ومازخاک 

در وسی  باغچیه   ،نددادمیگوش آنها ه گفتگوی بو دقا معلم کمین کردنآ هرت های باغچسایه مو

چیییده هییای همیشییه بهییار  قییداری گییلومدر میییان دیوارهییایی از مییورت سییبز  میییز شییام را 

هیای خیورش و   یگ،د ا بگیذارد دکیی رابادام ظرف دکدامیقا معلم مرتب دستور آ هوبدبانک.بودند

سیت  ا آمیاده همیه چییز   »قا معلم گفیت  آ هانم بخدوناردادوچک قرپلو را جداگانه روی یک میز ک

کیه دییوار بیه دییوار      شیان خود ۀدر خانهاهمان،م« یایند روی میز شامب وبگ ها نه مهماوبروبت

رادر وبی این د،انیه شیدند  دخدیدهردو واردوسرک کشی قصه گو .نشسته بودند،بودهای هم ۀ خان

-میی شیان بیا شیدت حی      و تیرس در گلیوی   از هی ان را نکه ضربان قلب شا یدرحالخونی 

 هیا  گیی ردمان برداشیتن د ،زوارد باغچه شیدند  دودا باز کردنص بیاغچه را درب باسرعت،دنکرد

 ایین کیه  بیه تصیور    ی خانهدبانو،کندبه روی زمین افتاد سروصداان سوخت و درها با شدست

ه درحیال  دکی یرا د وکیودک ه سیوی باغچیه برگشیت و د   ،بستا هحمله کردبه ظرف غذا ای گربه 

 هیا هه بچدکجی  بلندی کشی،چنان از شدت ناراحتی ،بودندی غذا ها¬گیردها د خاککردن تخلیه 
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 علم کیه بیا هیم   ومد.پا به فرار گذاشتند باسرعتدواندختن ها¬گرون دیردد هارا از وحشت پاکت

قتی از دوباغچه رسیاندن  رابهخود  به سرعتشنیدن جی  همسرمیزبان ند با کردمیش وبخوش 

گرییه کیردن بیود بیا دسیت       درحیال کدبانو که  ؟رسیدند از کدام طرف رفتند،پضیه مطلع شدندق

وجیود شیرو  کردنید بیه      ۀعلم با خشمی غیرقابل تصیور بیا همی   ومین دا.نشان داد هارارآنمسی

ن دو آ و دی به پشت سر نگاه کراهدویدن دیدند یاور برای لحظ درحالر لین آن دو را ،سدویدن

 !علیی از خیابیان دور شیو    »گفت یدن به علیدو درحال کنندمیتعقیب  هاراآن باسرعته دکرا دی

بزر  آب و نفت خود  ۀچندین ردیف لول ۀودش در حاشیوخ،«ندرس دمیدارن !برو توی تاریکی

بیزر  آب   ۀزیر لولی  رابهود وخه روی زمین شیرجه رفت وبد درحال دومیان تاریکی کشان رابه

ونین شیده  وخی ش از این حرکیت زخمیی   اسینه وشکم دوه بوبه زمین چسبید اشورت،صکشاند

هیای   متوجیه حیرف   راکیه علیی   دولینگم کرداورادوین حرکت او نشدنا همعلم ها متوج دولیبو

ییک   بادوو رسییدن ا هعاقبیت بی   و دندیدوید د میدرروشنایی چراغ های خیابان  دویاور نشده بو

دیگری با سیلی دوکی گوشش را می پیچانی.گرفتنداو را و دروی زمین انداختن بهاوراپ  گردنی 

کیی  ی.دادمیجوابی ن دوکرمیعلی فق  گریه  ،وم را معرفی کندردند نفخواستیومازا ، زدمی اورا

 ی شیان هیا هبه سیوی خانی  دورا می پیچان اشدستدیگری  و دبوفته ررا گ ش گوشکه ها  ازآن

  .شندبردمی

-میتعقیب  هاراآن،ی تاریکهاهور و درگوشازددوآم بیرون هاهبا دور شدن آنها از زیر لول یاور

روی  دورهاکره بود شد میزخ راکهگوش او،عاقبت معلم میزبان .شاهد مقاومت علی بود و دکر

 دمیخو بادوه بوم  دست علی را گرفتعلم مهمان ،مگشتمیبال یک تکه چوب کوتاه نزمین به د

ست ویش بیود  درج راکهآن چه  میزبان علمم.زدمیگردنی درد ناک به علی رتب یک پ مدویکش

 تعلی بیاز سیکو   «وم کی بود؟ردنف»پرسید  و دعلی قراردا های انگشتکه چوب را الی ت ،یافت

ش اعلی تحمل ردکهقدر فش آن و کردعلی کوچک انگشت های ن اردادآقا معلم شرو  به فش.کرد

شیده   یون،خهایشانگشت هراکعلم علی م.آورد راناصر گریه نام  دوفریا درحال دوست داازدرا 

ایین کیه     علیی از  ،« برو گم شیو  »یک پ  گردنی محکم که علی تلوتلو رفت گفت بادورهاکربود 
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-ی خیورده و دوانگشیت لیه   هیا  تیک دکدراز دتایشتر ناراحت بو،بدهدوبم بور شده بود یاوررا ل

 . شاهشد

 هکی و ا.سیت اه ارشان حسابی بیه مشیکل برخیورد   دکشد، فهمیدستگیری علی یاور وقتی متوجه 

یین دو فرهنگیی مرتکیب    ا هدکی بو ییهاههمه شکن شاهد دوکرمیتعقیب  هارار تاریکی آنردوازد

او وادار به معرفی  اوراعلی  های چوب الی انگشتذاشتن باگآنها دید چگونه  که مانی،زندشدمی

نفرتیی  . د چندان شد،صنامید می «خودنوی  دزد» هارارآنفرت از این معلم ها که دیگ،ننده اردک

گییری  تقامرآندر فک و دکرمیتعقیب  هارا ،از پشت دیوارِ لین ها آندادمیو نیروی ع یبی ا هکه ب

 . داکنتر اجردقیق بایدمیه دکبو یدیگر

گیر معلیم هیا    ا هدکپاییمی را نشاهان،خی دوراهویاور با فاصل  علی زخمی و گریان به خانه رفت

رنامیه دیگیری چییده    وبرای اوبی لیی آن د ،وبه خانیه نرود  ده خانه مراجعه کردنب وبرای گرفتن ا

ا عصیبانیت  دربی ام.ه خانه رفیت ،بپدر از باشگاه بر گردداین که   دیر ولی پیش از یلی وخا.بودند

خسیته تیر ازآن    او همیشیه  ،کردمیلند نوبا هرا برای تنبی اشدستهرگز  مادرلی ،ودعواکرد بااو

ا دربقی رآنادم.یدن، عشق و عالقیه خیود را نشیان بدهید    یا بوس ،ه گاهی با در آغوش گرفتندکبو

ه بود گاهی به فرزندش محبتیی کنید، از   کرد فراموشه دیگر دکهمسرش در چالشی همیشگی بو

گیی    خواسیت میی  کیه  زمیانی نها ت.گور سپرده بود رابهحبت ومو عشق ا هدکبو ها دتوماین ر

 اوراآن هیارا میی بافیت و     موهایش را باروغن حییوانی چیرب میی کیرد و    های نصرت را ببافد 

قصه گو به خواهرش که مورد محبت پدر و مادر بیود حسیادت میی کیرد و بیا       .کردمینوازش 

خود می اندیشید کاش پسر ها هم گی  می گذاشتند که مادر آن ها را با روغین حییوانی چیرب    

و داشیت هیر   و آرز یافت میشی آراماو  بادیدنه دکزر  بودربا،میاورناه پ. کند وآن هارا ببافد

زییر لبیاس    رابیه هربیانش  ومچروکییده   یهیا  دسیت زر  دربمیا  دتاچه زودتر موقع خواب شو

 .بردمی آرامخوابی  بهاورانوازشی که هر شب  .کمرش را نوازش کند آرامدوبروبا
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 درحالعاون مدرسه مدوار ایستاده بودنردبدخدر حیاط مدرسه در صف های کالس خو هاهبچ 

پاییان  در.نگیران برخیورد مدرسیه بیا خیود بیود       و ددامیی ن گیوش ن آ هه یاور بی دکسخنرانی بو

 همه.دفتر ومدرسه فرا خواند رابهها نا و ده معاون نام او وعلی را خواندکنی،شمعاون رانیسخن

زمیان رفیتنِ   فتر معاون ایستاده بودنید معلیم هیا    ردشت درپعلی و یاو دولیالس رفته بودنرکس

 کیه  علیی . نید فترسپ  به کالس خود میی   و دانداختن مین دو آ هزیر چشمی نگاهی ب السرکس

 »، یاورگفیت «؟یمما هنوز برادر »رسیدرپاز یاو آرامی پیچیده بود اهتکه پارچ راباش هایانگشت

ه دییوار  بی  و دز یعلی لبخند، «ا همیشه برادر خونی هستیم،مندزد کتکمن دیدم که چقدر تو را 

 .  دیگری کردو خود را آماده ی خوردن کتک های  تکیه داد

ی اهمردی بلند قید بیا چهیر   که عاون م.دهردو وارد دفتر شدن ودو را صدا زدند آن ررون دفتازد

من با نظر شما » وگفتعلم شاکی ومبه د روکرد،شمنی داشت،دگویی با لبخنددوهمیشه جدی بو

 خواهیید  میی اری رکی ،هکنممیی خودتیان واگیذار    بیه  را آمیوز  دانیش دو یین  ا هنبی،تدونفر مخالفم

نیاک  ی غضیب اهعلیم کیالس بیا چهیر    ،م«فتر مدرسیه ردتوی کالس خودتان باشد نه د ید،بابکنید

فتیر  ازدهیا درحیال خیارج شیدن      نآ.«ا مین بییایم  ،تالسرکبرید س  »وگفت وکودکد هب روکرد

-عاون ،مبشینود چیه میی گوینید     تیا کرد تا سسی رپی ن دو شدند، یاوباآمتوجه جروبحث معاون 

 ، «. . . و دیردکمی چیزی دریافت  هازآموانشازد بایدمی نشما »گفت

مگه شما چه کاری »پرسیدند می ن کاویباک هاهچ،بیوار ایستادندردناک و دالس شدندکآنها وار 

میی  روی تختیه سییاه   سیمش را  ا ههرکی حیرف بزنی  » -: دزدفریار مبصرکالس با تش «کردید؟

 هیا ههمیه بچی   و دپیا دا بصیر بر ،معلیم وارد شد ،م!«اکت باشیید ،سی قیا معلم آ هبی  دمیم ونویسم 

ی معلیم  ها شنها صدای کف،تنداختاهالس سایرککوت ب،سدست معلم نشستند تکانِبادوبرخاستن

عاقبیت  .شکسیت  میکوت کالس را ،سشدمیخورده  وکودککه مانند صدای پتک توی سر این د

 ال گرفتند هی  کیدام بیه  رابا نی شاها شخ  ک هاهچ،بیک خ  کش خواست هاهآقای معلم از بچ

ضخیم میورد   دوبلند بو رکهنها خ  کش ناد،تندخورد میان ام دهد ن خواستیوما هاری کدکدر
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بیه علیی    روکردبعد  زدمی اشدستبه کف  آرامگرفت ودست رابه نآ،قا معلم قرارگرفتآ هتوج

درب  خواسیت مبصیر   ازعید  ،ب«رو  بنشیین ،بی یاهکافی کتک خیورد  ۀندازا هتو دیشب ب -»وگفت

-را بیرای چیوب   اشدست  از کمی قدم زدن به سوی یاور رفت او فوری کف پ.کالس را ببندد

-هی  کیدام از بچی  ،هی «ییاور وبپشیت دسیتت را جل  »معلم با پرخاش گفیت   دولیخوردن دراز کر

زییر ضیربه    رراند این آقیا معلیم بیا لبیه خی  کیش آن هیم پشیت دسیت ییاو          کردمیصور نهات

هیم   را نحتیی شیهامت بلنید نفی  کشیید      هیا هچی ،برده بودوبوحشت کالس را در خود فر،بگیرد

مقاومیت قصیه   . ندبست میهر ضربه  بابه صورت غیر ارادی  را نشایهاچشمها رآنکثدوانداشتن

 .گو به پایان رسید و مانند باران اشک می رخت و با هر ضربه خ  کش فریاد می زد

ش بگییرد بیه   یها ستردورم کرده که دیگر قادر نبود مداد را د یها دستآن روز یاور با پشت 

شک ریختن و گیاهی هیق هیق کیردن     ا با و ددر همه وجودش می پیچی بشدتد در.خانه برگشت

نفرت از معلیم  . ست داده بودازدرا  از گریه جلوگیرییگر توان مقاومت و د.کردمی آرامخود را 

 اورا، خودنیوی    گیرفتن  رپفک دولیچندین برابرشده بو،را صاحب شده بود شاکه خودنوی 

امکیان پیذیر    دولیبا خبر نشوبود یی که خورده ها کتکسی از دکخانه تالش کر در.کردمیرها ن

بیه   خواسیت میی در ابتیدا  پ.ندلو داد اوراه هی  کاری نبود دربی که قااهورم کرد یها ست،دنبود

یگ غیذای  ردلی با شنیدن ریختن خاک د،وین برخورد آنها اعتراض کندا هنسبت ب دوبرومدرسه 

 .  یمان شدپش هاآموزگار

روی  و دییبش بییرون آور  ازجمعلیم خودنیوی  را    ی مدرسهها السرکساعت آخ،چند روز بعد

 قصیه گیو  دسیت بیه    وبیا !« ین بچه ولگیرد ا هبده ب را نبیا ای»ه مبصرکالس گفتوبمیز گذاشت 

ه یاور خواست از آن استفاده کنید دیید مخیزن السیتیکی آن پیاره شیده و       دکوز بعر.اشاره کرد

نتوانسیت جلیوی اشیک هیایش را     وکرد تی پیر اهخشم بیه گوشی   رابا ،آنستا هک آن شکستون

 بادوفرامیوش کنی   توانسیت می،نخیورده بیود   راکیه ی اهی بیی رحمانی  هیا  کتیک او جرییان   ،بگیرد

 علیی را " شابرادرخیونی "حتیا   خواسیت میی ایین بیار ن   دولیتقام خود رامشغول کرده بیو رآنفک
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و دیگر با هم ا.ش بیشتر بودا ن ازهمه دوستانویدردرعت او دس.شریک کند شاتقام گیری رآند

ش فیرا گرفتیه   اتقام از معلم کالس رآنفک اوراذهن  ۀچون هم شدمییش وارد درگیری نهایکالس

ز هیی  فرصیتی بیرای    ا و دکردمیرفتاری تحقیر آمیز برخور بااو باالس رکدهم معلم آقای .بود

 هاراجریان خاک ریختن در شام معلم  که زمانیاز هاآموز دانشولی .کردمیتحقیر او کوتاهی ن

 .ندکرددمیبرخورو علی  ناصربا محبت بیشتری با  دشنیدن

باعث مدرسه گرییزی   ،هاهمدرس یها معلمی همراه با ضرب و شتم آموزشۀ شیودوران، رآند 

از ذهن هیا   هارانآن جریاۀداشت هم رور زمانم.ی از آن اتفاق گذشتاهک هفتی.شدمی کودکان 

ی آقا معلیم ایین   اهالس به هر بهانرکد.لی نفرت متقابل معلم و یاور  پایانی نداشت،وکردیمپاک 

شیرمنده   یشهیا یکالس جلوی هم اورابیشتر با توهین و تحقیر دودامیی بروز اگونه رابه  نفرت

معلم را افشا کرده  توس یش تصاحب خودنوی  هایین دلیل که یاور با پیگیرا هاید بش.کردمی

 دوبرخوردی مانند گذشته نداشتنعلم ومن دآ با و دین اتفاق شده بودنا همتوج هاموزگارآ و دبو

-فرا گرفته بود برمال میی  هارا زندگی فرهنگی راکهفقر سیاهی  ،ین حوادثا هین دلیل کا هشاید ب

 ،کش پهلیوی آزادیدرحاکمیت ه دکبو ناکدرده بیانگر این واقعیت دکنمومی نمود، فقری راعیان 

کیه در   هیایی موزگارآ هصورتی ک در.شتقدرت خرید یک خودنوی  را هم نداحتی فرهنگی یک 

یگیر نقیاط اییران    ردنسیبت بیه همکیاران خیود د    ضیع بهتیری   دونکردمیزندگی خیز نفتمناطق 

  .دادمیرق م انی وبب باآسازمانی  ۀنها خانآ هون شرکت نفت بچ.داشتند

کالفیه کیرده    رااو  الس درس و در محی  مدرسیه رکدقصه گو علم با ومتحقیر آمیز این درفتار 

قصیه  ند، رفت_میناهار به خواب صرف پ  از  هاهروز که خانوادروز جمعه پ  از نیمک ی.بود

را و تحقییر روزانیه   ی خورده شده ها کتککرد انتقام خودنوی  نابود شده و  آمادهخود را گو 

ی هیا رگردان درمییان لیین  سی .گیرد،بدمتنفیر شیده بیو    آنهیا از  بشدتدیگر که  هااز این آموزگار

 خیود را  خواسیت می گونه دینب و دلولیمی شدور و درازی هایبه تنهایی باخیال پردازکارگری

صییمیم گرفییت اییین نیییم  دوتوری ذهیینش فعییال شفیی.رددکی برخییوراهجر نیمییبییاآ هدکییکن آرام
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ا خوابییده  ا خیود اندیشیید شیاید آن ی    بی .شیان بکوبید  هی درب خانی هاهتوان به شیشۀهمرابارآج

بیه سیوی    باسیرعت و ترکیرد مصصیم  اوراورم کرده،  های انگشتلی یاد یک هفته درد ،وباشند

و درسیت   ، از پی  فین  باغچیه   ی  تالشی برای پنهیان کیردن خیود نکیرد    ،هقا معلم رفتۀ آخان

ی درب هییاهبییه سییوی شیشیی  تییوان ۀهمیی رابییارجآفییت و نیییم  قرارگرروبییروی درب خانییه  

ی  بلنید زن باعیث   ،جسینگ پ  از برخورد   .فرو ریختندی زیادی سروصدابا  هاهیش،شدرهاکر

رسیید  تیمی .در میان لین ها از آن منطقه دور شیود  و دنیرو پا به فرار بگذار ۀبا هم قصه گوشد 

ا رسیدن پسین در میان لین ت.نددکرخور،بشدوباحتمال داشت منتظر اا همعلم ک باو دبه خانه برو

علی را نزدییک خانیه درانتظیار     .یش غروب راهی خانه شدومدر گر  ها سرگردان بود، عاقبت 

 :گفتدودویعلی با هی ان به سوی او . خود دید

 را نه بیود ایی  وگفتی م نشیان داده  میادر  رابه نما و آ ۀبود در خان مدهآ همعلم با یک آجر نصف - 

ه خورده اگر به بچ و هشان به زمین خوردا هشیرخوارکنار بچه ،ند توی شیشه خانه و آجراهزد

ادرم هیم  می .بیود  هکرد¬میدست و صورت همسرش را زخ هاهیشه شکست،شتکش می اورابود 

خانییه بییوده درش اهعلییی همیی ردکییهلییی قسییم و آیییه خو دوکو نشییان داا هبییدوصییدا ز را نمیی

معلیم قلیدر    ،آنولیی معلیم  ،برودخانیه  بییرون  کیردن بیه   زرگش اجازه نداده برای بازی دربراوب

لی فردا دوباره شاید ،ورست و حسابی تالفی کردی،ددغمگین بو شاصورت  و دنگش زر،رنبود

 تو را کتک بزنند،مگه نه؟

به مادرت که من  یه کسی نگو حتوبت ولی کنممیوقت من هم دوباره یک جوری تالفی  ،آنآره- 

 .  ماهکرد ررااین کا

  کیش  خی وی آقیامعلم  هیا  کتکز ترس ا هی کرحالردکتک دیگ یک ولرزیاور باترس،بامداد شنبه

قیای  ا.به مدرسیه رفیت   اراندخمی را نرتب آمدوبه مورمور افتاده بو اشدستشت ،پزخیم نادر

ییک سیخنرانی مفصیل     و رعایت حقوق دیگران شایستهرفتار  ۀاردرب ها کالسصف سرمعاون 
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 سیت آخیر اعیالم کیرد،    د.کردمیرا بیان  آموز دانشرانی که هم حق معلم وهم حقوق سخن.کرد

ییاور تنهیا در    دورفتنی  ی شیان ها کالسبا صف به سوی  هاهچب.مدرسه برودیرمدیاور به دفتر 

به نفی    اعتمادبا لحنی دوستانه که به یاور بود دیدهعاون که تردید اورا ،ممانده بودباقی حیاط 

 :گفتدویوکشا هدستی به سر تراشید آرامصدا زد،  اوراداد، 

بیه زمیین    قیا معلیم  ۀ آشییر خیوار  ۀبچ کنار ،نداختیا هجری کآ هکار خطر ناکی ان ام دادی تک - 

ی شکسته هم همسرش هاهو شیش یمی آن ورتر خورده بود آن بچه را کشته بودرکاگ ،خورده

 .است هکرد میرا زخ

فعیال شیده   دانش آموزان حزب تیوده ی اییران   ه در تشکیالت زیر زمینی دکبع ها سال قصه گو

هیانی فعالییت سیاسیی و تشیکیالتی داشیته و      ه پندکین معاون هم جزو افرادی بوا هدکفهمی ،بود

یین دلییل   ا هش نسبت به ییاور بی  اهو رفتاردوستانه و جانبداران است بودهانسانی روشن اندیش 

نفرت و درد ،در نظیر نگرفتیه بیود   را  تحتمیاال ایین ا بیرای گیرفتن انتقیام    لی رکبطویاور لیدوبو

-دسیت خ  کش پشیت   ۀلم با لبی که معاهی بی رحمانها تک،کیی که خورده بودها کتکسنگین 

بدون ایین کیه    فراموش کند،آن هم را نآ توانستمیهر گز ن دودیوانه کرده بو اورازده بود  اش

فترمیدیر  ردپشت د تاکرد تهدای اوراآقای معاون .سرش را پایین انداخته بود،داده باشد پاسخی

جیویی ییاور   تقیام یین ان ا.شودروشن  خودش به درون دفتر رفت تا وضع یاور،ویستدامدرسه ب

و وحشیی   جسیور یک کودک این همه  کردمیهرگز تصور ن دوکلی شوکه کرده بو رابهش امعلم

 هرا وحشییت زده کییرد ودک،کییبود زده اون کتکییی کییه بییه  بییاآ کییردمیییفکییر  ش علم،مباشیید

نتظیار ییک   ا و دمعلیم هیا بییان کیرده بیو      ۀعاون در حضور بقیی وموضو  را برای مدیر م.ستا

 لی بیا حییرت دیید   ،وداشیت راکودک و اخراج او از مدرسه  هطرف مدرسه علی واکنش عمومی از

 دییده اوراپا فشیاری   که زمانی.ندکرد تخالفومپیشنهاد ا با این بشدتعاون ومبرخی از معلم ها 

 بیه کیودک   بیا ایین  شما حق نداشیتید   »گفته بود و هی ان جوان با شور یها معلمند یکی از بود

ۀ رییان همی  درجمین   »هم گفتیه بیود   عاون،م«دنرکوادا واکنشین ا بهاورا هدکنیدکی برخوراگونه
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تیا شیاگرد اولیی کیالس      راکهی آموز دانشات مکرر این اشتباهباما ،شتفاقات کالس شما هستم

 هازتی .ما مقصیرید ،شی دهد میان ام  رراین کارهای ناهن اا هدکباال آمده بود تبدیل به کسی کردی

 یدرحال،یماهیک اوباش ساخت ازاواخراج کنیم  اورا، اگر این منطقه کارگری استۀین تنها مدرسا

از ما بیه   آموز دانشدر این رپو اگ  ین مدرسه را شرکت نفت در اختیار اداره فرهنگ گذاشتها هک

 اوراسیی  رکز سیوی دیگ ا.وفیق شیویم  ومامکان ندارد ما بتوانیم در اخیراج ا  ،کند تشرکت شکای

رست می گیم؟  ،دیداهساس قراین به چنین تصوری رسید؟ شما براباشد کرده رراین کاا هدیده ک

 دوفتر به دراز کشیی ردگو د،گفت«ستا هان ام داد رراو این کاا هارم کردالبته من هم مثل شما باو

  .را شنیدگفتگوهاین اۀ دفتر هم بشت دررپیاو

صیدق  ومریانات رفراندم بیرای شیاه   درج دوعاقبت مدیر مدرسه که یک شاهنشاهی متعصب بو

روکرد بیه همیه    دانستمی« خودی»یک  را او هروی صندوق آرای شا قصه گویستادن پدر از ا

 . «کنممیین موضو  رسیدگی ا هتان من بیها السرکبروید س !آقایان »وگفت

خیم آقیای   آ بیا نگاه جیدی تیوأم    ولی دنرکقاضای اخراج را تکرادوتبایست خواستمیمعلم یاور 

میه بیا تع یب    ،هتحریک کرده بود هاران کاوی همه معلم کرین کار یاوا.منصرف کرد اورامدیر 

 رکیه علیم سیال اول یاو  م.نید درفته کیالس خو بی دونکردمیرخی با تحقیر این کودک را برانداز وب

ه بیه جیای غیذا بیه نیان و      دکهمان آن شب بومدوو زده بوا رابه نولین پ  گردنی مدرسه رفتا

معیاون   ردکهبگی رراگوش یاو ردکهدراز که سوی یاور رفت و دست ،بپنیری پسنده کرده بودند

قلیب   دوسیت معلیم بیه پیایین افتیا     ،د« ! . . .آقیای  »با لحنی سرزنش آمیز و جدی اورا صدا زد

 تی میدیر مدرسیه سیکو   هیا  شرمقابیل همیه پرسی   رداوی.گرفت آرامبه طپش افتاده بود  رکهیاو

 هبلی  »اسی  داد ،پ«تکیرار نکنیی؟   رراهی دیگه ایین کیا  د میقول » راکهآخرین پرسش او ولیکرد

 :دیر گفتم.خودش را لو داد گونه دینوب ، «قاآ
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تیو   وگرنیه ،ین یا بیاید ا ههی خیلی زود بی خوا یومازادرت می روی و رپهمین حاال به محل کا - 

 .وانی مدرسه بیایی تمین

ر بی به مدرسیه  پدرش  بادوواست خیلی فوری برووخازادید، اوراسکوت توأم با ترس  که زمانی 

پییاره شیدن پییرده   ۀرسییید چیون پیی  از واقعی  تمیی ی پییدر نهیا  کتییکیگیر از  دگییو قصیه  .گیردد 

ه چنیدان  دکی زیومچند ضربه به کف دست ا( شاچوب قانون) ا سمت پهن خ  کشدرب،پگوشش

ه ،بییکردمیییکالفییه  بشییدت اورا و ددشییوار بییویش هییا شولی تحمییل سییرزن،هییم شییدید نبییود

رفتیاری   توانسیت میی شت؛ چیون در خانیه ن  باورندا زدمیصدا  «آقا» اورا رکهندرزهای پددواپن

با یک خشیونت عملیی بیه    ش الی منطق باکندرز دواآن همه پن،دباش تهاشبا مادرش دی اهشایست

 .رفتمیباد فنا 

 بیا  دررپی در محیی  کا ولیین کسیی کیه    ا.راهی اداره مخابرات شید  دودرسه بیرون آمومفتر ازد 

-میی لیی دوسیت داشیت ولیی تیا اورا      خی اورا هودکی دربرد انفی  دوست همیشگی پدکرخورباو

 با و در خورد آن روز انفی  متفاوت بوب.ادندافت میبه مور مور  شهایش از ترس پیچگوشدید

دسیت   او با و دسوی او دراز کر رابه اشدسترای اولین بار،برددکثل یک آدم بزر  برخورماو

گیه ییه میرد    تیو دی  »گفتدووسیی وبغیوش گرفیت   آنشست و اورا درروی زمین ش رؤیاوبر.داد

آن بچیه   توانسیت میی ن صورت آ هوبلی کار ت،وحقش را بگیرد یک مرده واهدبخ سی که،کشدی

توافیق   بیااو دواده بوردپیدر ییاو   بیه ررادیر مدرسه با تلفن این خب،م«را بکشد،می فهمی؟بی گناه 

 مدن پدر یاورباآ خواستمی مدرسه ها معلمکردن لی برای راضی،وهای الزم را ان ام داده بود

 .جویی کند ز آن معلم دلا هبه مدرس

ا شینیدن  دربپ.اورا هم به کتک تهدید نکرد دولیردکبرخور یسردببااو،برخورد پدر متفاوت بود 

ش غوغیایی  ارونردش بگیذرد د اودکش حاضر نیست از حیق دکاین اتفاق ها از این که متوجه ش

دش در مقابیل اسیتبداد   یسیتادگی فرزنی  ا هرا نایی  ردکی  میی تصیور  ون ،چاز شادی برخاسته بود
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نبایید شیادی ش    کردمیلی فکر ،وبودنزدیک ی او رهاباوه صورتی به وب هااستیی پهلوفئودال

بیا  از ترس لوس شدن او همیشه بیشتر لی،وار خطرناکی کرده بود،کاین پسرون ،چرا بروز دهد

 هیم بیه سیوی    بادوش نشیان اهجلیوی دوچرخی   ررااویی .کیرد دمیآمرانه برخور و سردفرزندش 

 دوعاقبت بیه توافیق رسییدن    ،علم کالس و پدر یاورومعاون ومی مدیر گفتگوها در.مدرسه رفتند

ز آن روز به بعد معلم با یاور برخوردی تیوهین  ا.شوده هر گزچنین اتفاقی تکرار ندکپدر قول دا

 .فراموشی سپرد بهرراموضو  خودنوی  پارک بمروریاور هم  ،وآمیز نداشت

*** 

یی که به شهرهایی چون نیشاپور رهادرسف دوک دوربین عکاسی خریده بوبود ی ها مدتحسن  

ش که به تنهایی درظاهر برای معال یه ناخنیک چشیم و درد    اهدر مرخصی ساالن، دداشتشهوم

 وسیتان ازدیکیی   ۀبیه خانی   گفتیوم گرفتمین ا اۀ آهای میو ی از باغیعکسها ،رفتمیزانویش 

 نسیتا   این دو،پای ن ا نرفتهآ هتو که هی  وقت ب»گفتمیادر یاور با نا باوری م.بود هرفت اش

بیارزه زیرزمینیی   ومتصیوری از تشیکیالت    توانستمین احب جان،ص«!ی؟اهاز ک ا پیدا کرد را

چیه   تیا  دوسیتانی بیه وجیود بییاور    ،ددنیا برای یک کارگرۀواند در همتمیه چگونه دکباش اشتهد

کیار و  ۀ شییو ،باشیگاه نرفیت و درخانه   هدربی ن روز پسیین پ آ.خودش رسد در سرزمین مادری

،ناپسندی کند تز کارهای او اظهار رضایا هک دون اینبو دیاور یاد دا رابه نعک  گرفتن با دوبی

پاییان  از   پی .کنید  تشیور مبااوواسیت در چنیین میواقعی    وخا از و دعلیم را شیرح دا  ومکار او 

 آمیوزش یافه جدی پدرهنگام ق.ادقرا د یاور فیلم دراختیارحلقه همراه یک  را نوبی،دندرزشدواپن

ش غوغیایی از  ارونردی کیه د درحال،دادمینو اجازه بروز شادیش را ا هعکاسی بی  دادن شیوه

-میی ه ز تصیور ایین کی   ا.تفاوت نشیان دهید   بور شده بود اوهم خود را بی،مشادی می جوشید

یی هیا  شیومااگبید وب های گزدرختی انبوه هاهاز بیش رود میشان هرگاه به روستای توانست

یش کیه بییش از   هیا یایی ازدند عک  بگیرد یا شدمیغوطه ور زهره که تا گردن در آب رودخانه 

ییک میرد    ادد میی لی باید نشان ،وفریاد بزنداز شادی  خواستی،من داشتت شاوسردحد تصو
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ادی هیم ماننید بغیض تیوی     شی .ست، آخه عمو انفی  امروز اورا این گونیه صیدا زده بیود   اهشد

 . ودداری از بروز شادیخمرد شدن و دوب ناکه درد،چرده بودرکگلویش گی

خیواهر  گذاشتن ورجه وورجه کردن و سر به سر  راباش اذوقو پ  از بیرون رفتن پدر شوق 

خانیه   پایان بیز کارهای ا هی آنها مادر خستدهاو فریا روصداس.ش بروز داد لویوچدرکوراوب

ولیی گیوش شینوایی وجیود     ،کرد سروصدابازی بی  دعوت به هارافریاد آن وبا  را عصبانی کرد

ب هنگیام میادر ییاور    شی .کردنید نمیی رعلیه خود را،هر گیز بیاور   دربخشم ما هاهنداشت زیرا بچ

 راباگردی ولی ما روی و در شهرها میه تنهایی میوبت»عتراض به همسرش که ا هشرو  کرد ب

ی هیا هورد اصیابت گلولی  ،می یکددرکوحسن هم با بهانه قراردادن پای چپش کیه  ،«بریمیخود ن

برای معال ه و دیدن  را ندرد همیشگی آن و قصد سفر به تهرا دوقرارگرفته بوگر لُرهای غارت

کسی این توجیهیات   ،ولیکردمیرا مطرح چیزهای دیگرور و به نیشاوباتفاقی دوستش و دعوت ا

 سیفت و سینگین تیر   ،وزنه برداریی هاهسنگین کردن وزنبا  راکهور نداشت جز درد زانو رابااو

لی آن شب به همیه قیول داد همیه را ییک     و ،ی  ۀارخانرکردن درکپ  از کا خصو ،بشده بود

وانید بیا شیرای     تمیی واداشیت کیه چگونیه     اندیشیه  بیه اورااین قول .سال با قطار به مشهد ببرد

تشیکیالتی را از مییان بیرده و دیگیر امکیان فعالییت        رکار صینفی ،هه خفقان و سرکوبدکموجو

بییود رابهضییع مییالی خییانواده دوتوان،باوقییات فراغییت بیشییتری دارد و ی از میییان رفتییهسیاسیی

یک این که ا ،تجایی نرساند بهاوراهم فکری انفی  هم ،بود اندیشهندین روز در گیر این چ.بخشد

و ا.اردادقیر حسین   پیش پیای اهی را ،رحسرت بر زبان آورده بود رابا نآ ه،کزر دربآرزوی ما

مییه خسیته شیده    وباورش گوجیه  وخی آب ماش و اشیکنه بیدون گوشیت     ز خوردن تکراریا هک

-میی یک شیر وماسیتی نصییبِ میان     دتامان مانده بوکاش یکی دو تا از گاوهای »ه بود،گفتبود

هایش را بخرد، ایین  "نژدی" نتوانسته بود بز ش اداریار مرغباکنوز مادر یاور ،هآن موقع،«شد

کردن عاقبیت امکیان    اندیشهچندین روز پ  ازو ا.زد سرحسن رابهگاوداری  ای ادۀ ندیشا هگفت

نین ،چمنازل کارگری ۀیک گاوداری درکنارکار شرکتی را در سرش پردازش کرد،در منطق ای اد

-میی " چیای سیالم   "نزدیک ترین روستای عربی به منطقه به نام  دولیندادمیو نا رابهی اهاجاز
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درآمدشیان   رکهروستایی با مردمی فقی. ربگیردورد استفاده قرا،مبرای ان ام این کار او توانست

 رابیا هانآ هان شیرکت نفیت کی   کیار  پیمیان ار نگهبیانی بیرای   باکی ود همراه وبکشت دیم گندم و ج

حقیوق ناچیزکیارگران    لیدونی کردمیی اسیتخدام  دون بیمه و سنوات ،بناچیزی و حداقلدستمزد 

چیه رسید بیه پیول خریید      ا ،تدباشی  شیته اازدند ¬پی  ه یک کیارگر بتوانید   دکر حدی نبوردگنفت

هیای  هاز فروشیگا  بطیور قسیطی  ها برای تامین هزینه زندگی ماهانه م بیور بودنید    نآ.چندگاو

از دنیدکشی  میی شان فروش را روی جن  ۀکارها هم سود این شیوه کاسبدکنمنطقه جن  بخر

هِ ها بیا فقیر سییا   ییوضع روستا لیدوبودناسب ها رکهمیشه بدهکادون استثنا،بارگرانک واین ر

های قیمتبا را نشاهایها دام  آنبدین جهت . تر از کارگران بودوحشتناک،نظام ارباب و رعیتی

و میه فامییل   ه ،هیای زییدون هیم   روستا. دشان می فروختناقتصادی  حل مشکالتبخاطرپایینی 

قیمیت  پرداخیت   ۀوعید  وبانر  بیشتر پیشنهاد با  توانستیم وا و، دآقاجری بودنوابسته به ایل 

 تیا  دکردنی  میی محکم تر را نی شادهاکمر بن ها مدتباید .بخرداز آنها دام  ،چند ماه بعد ن درشا

بیا توجیه بیه     پیش پرداختیی چنین تهیه لی ،وتهیه کنند اوراپ  انداز پیش پرداخت خرید چهار گ

ه دسیت ییابی بیه پیول پییش      هارانت.مکان نداشتا هنفر  شش حقوق های دریافتی و یک خانواده

ی نزد ارزشباکاالی رو گذاشتن باگآن هم بود  هاینزول از یکی از بازار به صورت ام،وپرداخت

نگلی  بیود در  اۀ پوندی با تصویر ملک پنجبند طالی یک گردن راکهش اادر یاور تنها داراییم.او 

 .یک گاو داری برای حسن فراهم شد ای ادمقدمات  گونه دینب.اختیار حسن گذاشت

شان به مدرسه نوسازی کیه شیرکت   هدرسمدوررکییغهاتعلم آنمدوسال سوم دبستان شرو  ش

-میی ه سرش بوی قورمه سیبزی  دکآموزگار سال سوم از آنهایی بو.نفت ساخته بود منتقل شد

کیودک  ی یکها ارزشنها از آ ه،بزدمیصدا ن «کره خر»رسم برخی از معلم ها  رابههاهچوبا.داد

حیرف میی   هیای فیردای ایین مملکیت را بچرخاننید       چر باید و و این که کودکان امروز اۀ وآیند

هیا  رآنکا ۀه نتی دکه پدران شما کارگرانی هستندکنیرکافتخا»گفتمی هاهز سوی دیگر به بچا.زد

-ام طبقاتی چشمازنظحقیر ناشی تگفتگوهایش،  با اینوا.«کندمیامعه را امکان پذیر درجزندگی 

-میی ی او گیوش  هیا یرانین سخنا هعالقه ب با هاهچ،بشکستگیر موجود در منطقه را در هم می
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-یومی فر رؤیادر  و دندادمیایگاه یک شخصیت و تیپ اجتماعی قرار درجخودرا،هرکدام و دنداد

 راکیه هر چه  دوجلوی تخته سیاه بیاین خواستمی هاهدرس از بچعلم جدید پ  از پایان م.ندرفت

 و دآورمیوس  کالس  رابهر میز خودرای این منظوبو دعریف کننهاتهند برای بقیه بچاندیش می

-میی ال رابیا گذارد سیرش  دست هایش راروی میز می رانی کندسخن واهدبخک  که هر گفتمی

علیم  م.بود قصه گوی بچه هاال آورد رابا اشدستکسی که  ولینا.زندمییش را ها حرف و دگیر

 ،وعرییف کنید  ت یداسیتان  هیا هاو اجیازه خواسیت بیرای بچی     ،«؟هی بگیویی خوا¬میچه  »پرسید

ی هیا هچی دربنف  به اعتماد ای اد کردمینبال ردین معلم روشنگا هدفی که.آموزگار استقبال کرد

یین  ا.گرفیت میی ندییده   ررای ییاو هیا یخیال بیاف ۀهم جهت دین،بکارگران و گرایش به مطالعه بود

آرتیسیت هیای   نییای  ازد کیم م،کودکان،کوییایی داشیت  رپاث هایشیوه برخورد روی کالس سوم

ر سیاخت کارهیای   ردیی نمود این تغی. ندیافت میسمت و سوی دیگری  دونشدمیریکایی خارج ام

ه وبی ش روی تخته سه الییی  رکبه جای چسباندن عک  یک هفت تی هایاردست،کبوددستی شان 

ورق هیای نیازک   )با قلم آهنی و چکش به جیان پلییت   ، بیشتر بچه هاره موییباآجان آن افتادن 

عد با سورا  کیردن هیر   بدودنبریمیکل یک ماشین باری یا یک سواری را ش دوادنافت می  (آهنی

سییم   بادونی کردمیهم مونتاژ  رابه نی ماشیوهاسمت آن با سیم های باریک کف و سقف و پهل

ضیخیم فرمیانی    دویک سیم بلن با. دنکردمینصب  دومی ساختن را نر  های آ،چهای ضخیم تر

ورد ومی ی ضیروی  هایاسباب باز هاهچب.برانند را نا آپره بتوانند سدکنکردمیبرای آن درست 

-دمیشی میی با ضایعات آهنی کیه در منطقیه کیارگری بیه وفیور یافیت       خودشان عالقه خود را 

برای بردن  بودمانعی  هایبزرگی این اسباب باز لیدونگرفتمیکاردستی نمره  عنوان بدوساختن

-ده بیود مخیتص سیخنرانی دانیش    اخیالق شی  درس ی ها عتسا همسال  رآند.به مدرسه نها آ

عییاران و   یهیا نداسیتا  دوبیایی  قصه گیو ند کردمیبا خواهش از معلم تقاضا  هاهکه بچ هاآموز

سیخنران همیشیگی   قصه گوی کالس شده بیود   کند، تعریف را مبارزه اشان با شاهان ستم گر 

جزو چهیار   و قصه گسال  رآند.نوبت او می رسید البته پ  از روشنگری های آقا معلم بچه ها

ی هیا هی کوتاه و سریالی م لهانواندن داستاوخزی ،بایشتروبا راکهنفر اول کالس شده بود زی
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-میالس مطرح رکسمعلم  راکهن چیزی آ.ها  ا پرداختن جدی به درس،تدادمیپدرش را ترجیح 

-میی پرداخیت و دیگیر الزم ن  ی گذشته به پردازش آنها میی هایوبا یادگیر گرفتمیمغزش  کرد

را ها همالء بچا هدکشاگرد اول کالس بو رجزو چها هرصورتدر.ندرکبیشتر روی آن کادانست 

آن  تیا  دنی دادمیدرس ید رابارضعیف ت آموز دانشدو ،هرکدام از این چهار نفر و دکرمیاصالح 

-درسرسییدگی بیه    صیرف  ،بیشتر وقت شان در مدرسه بدین دلیل، دکشنوببا خود به جلها را 

خالقیی  ال س ،دانش وبا مسئولوجود این آموزگار ،باال سوم س.سی ها می شداین هم کالهای 

ی که درحال،معلم را ندیدند رآنسال بعد،دیگ لیو، دبوشده کالس سوم  آموزهایدانشۀبرای هم

 داشیت دوست  و دیآمیکارگری خیلی خوشش وگرم  ۀالس گفته بود از این ناحیرکبه دفعات س

 و.ددون خبر ناپدید شده بیو وبریکی برای همیشه درتای اهنند سایلی ما،وندرکادوکهمین جا بمان

 .ی خود گرفتارکرده بودها شآموزشیوه را در حسرت دیدار و آموزهادانشبدین گونه 

درس خوانیدن  ازز هیم  با را ره یاودکاتفاقی افتا ه شاناس  زمستان در خانوادازاوسال چهارم  

عاقبیت هزینیه خریید    ,بیود   رآنالی بیود در گیی  رییزی کیه دوسی   ر اساس برنامهدربپ.ردرکتدور

برای گیاو دارییش   " چای سالم " انه یک عرب را در روستایوخانواده خدوکر آماده اوراچهارگ

آن  وردن گاوهیا از روسیتاهای دورِ  آ هنها مشکل باقی ماند،تنها قراردادی بستآ با و دکر آماده

ی خیالی  هیا یبطیر ه دکی نردکمیی دا کسی را پیی  بایستیبود، از سوی دیگر سوی رودخانه زهره 

یش از ،پانمیداد بادوبیه منطقیه کیارگری بیر گردان    و دببیر چای سیالم   یبه روستا هاشب رراشی

 11پدر یاور  خص نامزد،شپُر برگرداند دوز به روستا ببررابای خالی هایروشن شدن هوا بطر

اهانیه پیول شییر را    یی که مها هم مشترک،سهر بامداد ،بایستیو عالوه بر رفتن شبا.ساله بود

تا پییش از روشین   می باید را شیر ها قیه بپرداخت می کردند توزیع کند، پ  از توز  مشترکین 

ه پیدر از شیرکت مرخصیی گرفیت     دکی اییز بورپی اواخ.فروختمیشدن هوا در لین های کارگری 

سیوی رودخانیه زهیره     رآند" دارِبهیاره  " روسیتای بیه   اری شدهی خریدرای آوردن گاوهاوب

 یه باران سییل آسیا  دکبوبرگشت  آمادهو ا و ده پایان رسیده بو،بفروش دوبستان خریدهب.رفت

بارنیدگی قطیع    دتیا نصف روز از روستا بییرون نز . غیرممکن کرد هاراامکان حرکت دام ،جنوب
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حل کیارش  وممیدیه ا رابهخود  یستیوبارخصی زیادی نداشت ومدواشمیباران قطع ن دولیشو

 هیا وسیتایی ،رحرکت شد مادها و دمقداری طناب محکم از موی بز خری هاروستایی،از ندرسا می

ممکن  هرآننصرف کنند چون مدوارنازدبجوی  شرای  راینرداز سف اوراند دداشتبا نگرانی قص

 دوبیا خیود ببیر   سییل  در این صیورت ممکین بیود او و گاوهیایش را      و دی گردسیالببود زهره 

هیوا    دتابمانی  درآن اروزها  توانستمین دولیکرمیرا درک سیل جدی  خطرِکه سن ح.نددکنابو

ز آشینایان حسین   ا هده کی  یدخیدا ککه  ی کشیده بوداهرای عبور از رودخانه نقش،بشودمساعد 

 :گفتو دو رسانا رابهخود  به سرعتتدارک رفتن است  درحالقتی شنید حسن دوبو

یید  وبات.نیرکودخانیه عبیو  از ر فعلیی  تو در این اوضا  واحیوال خطرنیاک   دهممیمن اجازه ن - 

نید  دکیت برخوروهاگر اتفاقی با تو و یا گادواآوردمیخورابابریده  یهادرخت ۀن،تبدانی که سیل

یش از حد تصور غیر منطقی وباین کار ت شناگر ماهری باشیقدرهم ره.بردمیهمگی را از میان 

 .است ناکطروخ

-ی،مماهزر  شد،بتازه من کنار زهره و،اندازمخطر می رابهدر شرکت  مار،کولی با دیر رفتن - 

 . نباشمن و نگران ،تمنونم.ش چگونه کنار بیایماهای خطرناک سیالببا  دانم

سیی  ،کآب و هوایی شرای  دراینبپذیرد  توانستمین دولیکرمیکدخدا با نگرانی این پا و آن پا 

دنبیال هیم میی     رابههاندید حسن با طناب آ دوردکزیراباهااوگ.ندرکعبو از رودخانهسالم واند تب

یرا ،زهدردگاو سیاه را اول قرا رددکتبحری داشت به حسن پیشنهاها بندد او که در شناخت دام 

 میی فسیار گیاو سییاه را    اکیه  سین  ح.دشی بکددنبال خو رابهقیه باست و می تواند قوی تر  ازهمه

 :فتگو دمخاطب قراردااورا دخدا با فریاد ،کآسا روانه شددر زیر باران سیل یدکش

 .  باید برگردی ه،ی شدسیالبرودخانه دیدی اگه  - 
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ده رسیاند جیایی کیه     "گدار" رابهسن خود ح.است همتوجه دکشان دا،ندستردن دکحسن با بلن

کف ی ها آببا سیالبشیب مالیم ولی آن روز همه چیز متفاوت بود، و دارد میرودخانه عمق ک

زهیره   و ددیی  شید می هارادرختک ود تنها نیوبز بیشه گز ا هدکآلودش آن چنان باال آمده بوگل

مت جنیوب  سی .ی جز عبور نداشیت اهسن چارح.شیده بوددکخوزیر  رابهنطقه وسیعی ،میسیالب

دانسیت  یومی ا.کیرد میی ن مرتب در زیر فشار آب ها رییزش  ۀ آدیوار دوساحل رودخانه بلند بو

جریان تند آب ها  رابهد وخدوکننمی هماهنگجریان رودخانه  راباحیوانات در چنین مواقع خود 

بتواننید   دتانکشی  میی  یبیه کنیار   سیالبریان شدید ازجکردن خود رابا شنا  بمروردومی سپارن

هیم  م.نداکنچندین کیلومتر بیا جرییان آب شین    بایداهی ،گرای این عبورب.نندرکبخش تندآب عبواز

-دمیبیا خیو   سییالب ی کیه  یهیا درخیت ماننید تنیه   ه در این فاصله شنا کردن با مانعی دکاین بو

ی نگرانیی  اهرای لحظی ،بنار آب ایسیتاد ،کشیود  وهیا ه باعیث غیرق شیدن گا   دکرخورد نکنن،بآورد

قیرارش داده   سیرگروه ه سوی گاو سیاه رفت که ،بگرفت ولی بر خود مسل  شدفراوجودش را 

سوی  بهاورادوپیشانیش را بوسی و دیش را نوازش داها شبود سرش را در آغوش گرفت و گو

حسین  ، دعدی وصل کرده بووبگا بهاورا هطنابی ک بادوزآب هب از کمی مقاوت پ او گ.آب کشید

 سییالب فشیار  این که   رای بو کرد تهدای سیالبدرون  یکی بهیکی راوهاگا ۀبقی ها نهی کردبا 

از  ،آلیود شیناور شید   گلدوی سرها آبگرفت و در  اورایش دور نکند دم آخرین گوهااز گا اورا

 رابیا هاآن سییالب ی هیا  آبنید ،تاز آب بییرون بود  های شانچشم و شا   ک بینی وونها نتوهاگا

 بیا دوب سیپرده بو آ رابیه ود دخکرمیاو سیاه در مقابل فشار سنگین آب مقاومتی ن،گبرددمیخو

 ها آبریان اصلی و شدید تندازجخود را  آرام  آرامدوشنا کردن خود را روی آب نگه داشته بو

او سیاه توانست ،گپ  از چندین کیلومتر با جریان آب رفتنپ  از ساعتی تالش و  کردمیدور 

خیود را از  ی کنیاری بیا شینا کیردن     هیا  آبدر  دوارج کنی دخرییان شیدی  ازجهش را گیرو  دوخو

ش و دم اقیوی   یهیا  دسیت ه دکشیرکزی رابه نحس سیالباین میانه چندین بار  در.ندرکوردخط

ه حرکیت  دربی چندین دقیقه حسین قا تا سیالب  از بیرون آمدن از پ.شدندداشدنش ازجانع ومگا

ی  انرژی برای حرکت در وجودش باقی نمانیده بیود روی زمیین گیل آلیود دراز کشییده       ه.نبود

در زیر بیاران سییل    یاستراحت ،کردمیروی بدنش ح   را نی درشت باراهاهضربات دان دوبو
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شیحال  وخ.شید میی حرکیت   آمادهو گشتمیش باز اهانرژی به تن خسترم نرمک ،نآسای جنوب

 .اند هی ندیداهش صدماهسرمای دوه خودکبو

نهیا قیرارداد   باآکیه  زبیان  عیرب   ۀو تحویل آنها به یک خانوادپ  از رسیدن به محل گاو داری  

ه روز در تیب  س.بیمار شد شدتبدورفته بو بینقاومت بدنش از ،مبه خانه رفت سن ،حبسته بود

داره ا رابیه سیتری شیدنش   وبی نفیی  خبیر بیمیار   ا.بیود بسیتری  میی سیوخت و درخانیه    ولرز 

و رای حل مشیکل دوم  ب.ریمه نشد،جستراحتی که پزشک برایش نوشته بودا هتوجه ب بادواردخب

  هیارا کار بردن و آوردن شییر و فیروش آن   ردکهرکوادا رراگاوداری در نهایت پدر، یاوکار  آغاز

ز ا ههمییه بییا حقییوق کییارگری دکییبییرایش توضیییح داو دروبییروی خییود نشییان اورا.ان ییام دهیید

 کیه  زمیانی تیو تیا   » ،وندباشی  اشیته وانند زندگی مرفهی دتمین دونگیرمیزار بیماری ،هگرسنگی

ی  چیاره و  هی .دهیبی ان یام   ررایم که کار شیر فروشی را ان ام دهد بایید ایین کیا   اکنپیدراکسی 

 -قیانع کیردن ییاور ترکیبیی از ییک برخیورد منطقیی       رای دربپۀیو،ش«ردامکان دیگری وجود ندا

وران کیودکی  رددیگ»این بود  ،دیگر این خواست ۀون مایدر.بود دادنو دستور فرمان  بااقناعی 

ر شب پی  از  ه .ردن او شدرککا آغاز،یازده سالگی یاور،« نیرکادکیوبای به پایان رسیده زوبا

به روسیتای   دتادامیبطری بزر  خالی را دراختیار یاور قرار  دوازدهورجین با وخد، رادم شام

ک یی .ی پُر از شیر بیه منطقیه برگیردد   هاهشیش بادوبر،ببوددور از منطقه کارگری  هچای سالم ک

ایگاه هیر بطیری   ،جروی لول جلیوی دوچرخیه  هم  خورجین روی ترک دوچرخه و یک خورجین

وپی  از برگشیتن و آوردن   ا.جداگانیه دوختیه شیده بیود    از برزنت وگیری ازشکستن برای پیش

 و دکارمنیدی بودنی   ۀمنطقی سیاکن  کیه  هیایی  ین مشیترک بی  هاراآنبایستی ی پُرشده شیرهایبطر

پاهیایش تیا   ،سیال اول  در ی کیه درحیال هیم   ،آنکنید وزییع  ،تپرداخت ریالی آنها آخر هر ماه بود

ز ابایسیتی   هدکشی میی  آغازمشکل از آن ا  لیو، درسیمینبزر  پدر ی دوچرخه هاندا ۀایرپآخ

ز ا هاده خاکیِ باریکی کی درجشب  سیاهی لردد دوشمیی سازمانی خارج هاهروشن خان ۀمنطق

شیغال و   هیرروز ول غروب ا.دنرکوعب، ادامه داشتتا روستا کشاورزان زارهای دیم میان کشت

خیود   یسروصیدا  ،بیا هاهی غذا در میان زبالاهطراف منطقه برای لقما هو کفتارهای گرسن هروبا
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ی هیا هقصی  هیا هبه خانی ادران هم برای زود آمدن کودکان مدونکردمیای ادرعبی ل کودکان ردد

وحشت یاور  با اینر شب ه.ندکردمیعریف هاتربه وسیله کفتا هاهوردن بچوخزیادی از ربودن 

روشین  با و دزمیی دینام دوچرخیه را   شدمیزمنطقه روشن خارج ا که همین گذراند میروزگار 

را ه وچرخی د یآرامبیا  توانسیت میی نچون  دولیکرمیبه نفسی پیدا  اعتماد هشدن چراق دوچرخ

  ،پادافت میرس مثل خوره به جانش دوتش میدوچرخه کم نور  غرا،چسرعت کم دربراند زیرا 

 درآن یا کیه   دداشیت ی وجواهدرمیدییه  ا هچیای سیالم بی   نیمه راه  در.می زدپا  یشتریبا شدت ب

 هیا نۀ آانیدازها و آب باریکی  از مییان دسیت   را نرسینگین آ بادووچرخه پیاده شوازدم بور بود 

 ۀقیدرت دوچرخی  ۀهم بادووچرخه سیوار شیو  ردوباره ب،دسوی سر باالیی دره رآند،وهدردعبو

-میی حی    شاهرون سینردداین لحظات فشار ضربات قلبش را  در.حرکت درآورد رابه نسنگی

قیدرت سیرازیری وسیر     ۀهمی  باو دکرمیوحشت اطرافش را نگاه  باو دشمیلویش خشک ،گکرد

بیا  هیای روسیتا   گ،سی شدمیی ه به روستا نزدییک  دکبوز این بدتر وقتی ا.ویدد میباالیی دره را 

هیای ترسیناک و حملیه    ا پیارس بی .آمدندمیستقبالش ا هست جمعی ب،دشان های خشمگینپارس

ود را از خییو دپییا بزنیی رددادن دربیینیید بییا هییر چییه نیییرو کردمیییبییرای گییرفتن پییای او وادارش 

 آراماشت کمی ردقرا رآنی دروستایی که گاودار ۀا رسیدن به خانب.داکنآنها ره یهاندانردخط

آن ۀهمی  یسیتی واوبا دشی میی دوچرخه سینگین تیر   ،ریی شی هیا ی  از پُرشیدن بطیر  پی .گرفتمی

  از رساندن و ،پندرسامیش الب  رابهکراری ترسناک که جانش ،تگذراند میاز سر  هاراماجرا

ه و از خسیتگی چنیان بی    گشیت میی سته و کوفته به خانه بر،خی کارمندیهاهپخش شیر بین خان

ایین   .کیرد میی زر  را روی کتف و کمرش حی  ن دربگر ماشست نوازردکه دیگ رفتمیخواب 

داد از تیرس و وحشیت   شدولی غرورش اجازه نمیسناریوی ترسناک برای او هرروز تکرار می

 دکیر میی بیدار  ررااعت شماطه دار با صدای چندش آورش مادس.اش باکسی حرفی بزندروزانه

-میی بییدار   اورا اشصورتزدن آب به  بادویکش میاز رختخواب بیرون زور  بهرا رو هم یاووا

استان ترس و وحشیتی کیه خیواب    ردباز خورجین های شیر و رفتن به چای سالم و تکراو دکر

در  هارارشیی  بایسیتی بیود چیون    ترسختار بامداد یاور بسیار ک.آلودگی را از سرش می پراند
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-ا امتیازی که کار بامدادی او داشت سرعت فروشنهت.ندرسا میهای کارگری بفروش میان لین

از ایین   ریخت میر شیر ند بییاورآ ،دیگری ها ششمار شیر فروون بر خالف انگشت،چش بودا

-میی کیه صیدای اورا    هیا زن شید میی او در میان لین ها شنیده  «آی شیر »صدای  که همینرو 

اکثیر روز   دولینخرید مینقدی  شیر اورا دونکردمیز راباهارردهای خرید شیبا ظرف شناختند

برنامیه   رسیدمین دشمیخانم عاطفی از رادیو پخش  توس کودک که  ۀبرنامهای ها به داستان 

از ایین کیار شییر     بشیدت  اوراایین   ،ومیی داد گیوش  و هر روز  ای که عاشق داستان هایش بود

 ۀماندقی بادوستیاپشت دیوارهای منازل ب شدمیاهی م بور گ.کردمیتمثر ومخشمگین فروشی 

 هرروز،داشیت  یک امتیاز هیم بیرای او  ردن رکین کاا.را دنبال کنددیویی برنامه کودک را نداستا

 رآنیین د دوادایوما هدربریالی بدون اطال  پ دهیک  رها  از تحویل گرفتن پول شیرپبامداد ماد

روزانیه  نگیی  حقوق یک کارگر بیل و کل هاسال رآند.دبو یبرای یک کودک درآمد بزرگ هازمان

واد ومی مانند بچه کارمنیدها هیر شییرینی     توانستمیپول یاور  با این.دشمیریال  30تنها مبل  

ستقالل از مطالعات ا هرا دولی او عالقه داشت با پولش م له بخر،وبخرد خواستمی راکهغذایی 

بیه   کیه  اسیت ومیر ش.نها خوب شدآ هوراک خانوادخدوضع خوردوبعه ز آن با.پیشه کرد رراپد

ی که یاور بیا درآمید شیرفروشیی    کتاباولین .شد شانوارد سبد غذاییهم گوشت  دواشتنردوفو

ه دکی نبودبه کیلیویی معیروف   ین دلیل ا هشاید ب ها کتاباین کیلویی معروف بود،  کتابخرید به 

ی تیاریخی و رمیان   هیا  کتابرقید  آن هیا زمیان یین دلییل کیه درآن    ا ه،بشاید دونبسیارقطوربود

زندگی حضیرت  ) ی مذهبی نداشتها کتابدکه کسی رغبت به خری دداشتی وجوالبانقرایش باگ

 میی زییر زمینیی تهییه     صیورت ه بی  و دسترس همه نبوردی رادیکال هم دها کتابلی ،و(موسی 

با خرید آن مخیالفتی   دولییردرا پد کتاب.زمان از این واقعیت اطالعی نداشت رآنردکه یاوندشد

وجیه شید پیدر    تییاور م  لیو دهنمایی کناورا همطالع ۀدر زمین یو حتا نخواست با توضیح  نکرد

ه ش گرفتاها و وحشت همیشگیمنفی این کار عالوه بر ترس ۀنبج.و اطال  دارداۀ رآمد روزانازد

بیا  زی وبیا ز تعطیلیی  ا هوز جمعیه بیه جیای اسیتفاد    ،ریسیتی وباا ،ودوبی اوقات فراغت اۀهم شدن

ان ،نی «آی سیبوس میی خیریم   »فرییاد   وبا تگذاش میش اهیک گونی پشت دوچرخش ادوستان
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در خانیه   را ننیا دون استثنا ،بمادرانهمۀ  هازمان رآند) خرید می هاهخانرا ازخشکه و سبوس 

ار کی .بریزنید گاوها  رودر آخ وکنند  اه مخلوطباکسبوس راگاوها  ۀبرای تغذی تا( می پختندخود 

-هها قصی رآنکثا هدکم الت بو یهاداستان واندنوخالس رکدیشتر گوش دادن وبی اهاییاد گیر

ریید  وخ شید  بیشیتر  ودر اترجمه شده های  کتابگرایش به  مروره ب ،بتذل بودومی عاشقانه ها

الس ،کانآمیوز  دانیش سیال دوم ییا بیزعم     ،درهار سال بدین منوال گذشیت چ.کرد آغازهارا  آن

یسیم هیا اطیال  پییدا     ز اوا دبو هی کامو و سارتر و کافکا را خواندها کتابراکث ،هشتم دبیرستان

و همیشیه بیشیترین نمیره را از آن    ا هرسی کی ،دگرفتمیشاء هایش از آن بهره نارد و دکرده بو

از این  ،ادد میاندیش تشکیل روشن هایبیرردبیشت رادر آن زمان  ندبیرستا هایبیرد.گرفتمی

بییر  د.شید میی الس شیرو   رکی ی داهبه هیر بهانی   های فکری غربیاره مکتبدربگو وگفتحث وبر

ی هییا سییاعته دکییپُییر شییوری بو دبیرهییایآقییای سییالکی از آن ریاضییی آن سییال کییالس یاور

 ۀاردربی میشیه  ،هبود ایلق ارزشش که برای آن خیلی ا  از پایان درس ریاضی ،پشاآخرکالس

یی خیارج از  هیا  شرکالس بیا پرسی  ،سو همیشه یاوربحثی داشت  های سیاسییکی از این مکتب

موضیو   کرد مینترل خشم درونیش تالش وباکلی ا،وآوردمیخشم  بهرای قالبنا ربحث ،این دبی

 دمینقی  بیه  رانسیالیسیم  افردگرایی اگزیست هاآموز دانشرای روشن کردن وبا.را بیشتر باز کند

ییک   ،کیالس هشیتم  دری فرد گرایی و جمع گرایی ها چالشین ا.کردمییاور از آن دفا   و دیکش

م هی .بیرسیتان اعیالم کردنید   ردروزی که نتیایج را د  و دیمتحانات به پایان رسا.سالی دوام آورد

برگشیتن   درحیال  دنتایج را گرفتیه بودنی   دواول وقت به دبیرستان رفته بودن رکهی یاوهایکالس

داشیت بیرای گیرفتن نتیایج بیه       دوکار شیر فروشیی را تمیام کیرده بیو     که ربیرستان با یاوازد

ی جدی کیه هیی    اهای شوخی ولی با قیافها بدون درنگ بر ردند،آندکبرخور رفتمیدبیرستان 

ک یا داری میی ری    !هیی ییاور   »و اعیالم کردنید  ا هجای تردیدی بیرای ییاور بیاقی نگذاشیت بی     

وبیا   «آی شییرِ  ،آی شییرِ »نید درآورداورا « آی شیر»ی دهاعد اَدای فریاوب ، «یاهردود شدومت

جدی  ۀقیاف. ددیدی نکررهاتهبودن حرف بچ نادرسترست یا د در راوی.ز آن ا دور شدندا هخند

 دور نظر م سم کر،دبود دیگر روی دیوار خانه وجود نداشت ها مدت راکهاوپدر و چوب قانون 
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های کیف دسیت را خیلیی راحیت تحمیل      ه بتواند چوبدکقدر قوی شده بو نآیش را،ها شسرزن

ر ز سیوی دیگی  ا.چیزی که برایش تحمل نا پذیر بود تحقیر مردودی و شرمندگی آن بیود  دولیکن

از بیازی کیردن بیا     را او و دهیا خیوابی بیرای او نگذاشیته بیو      و شیب  هااری کیه بامیداد  رکفشا

 بیه را او ۀندیشی ا،ههندردزاۀ آییک م موعی   بیه صیورت   این افکیار .بود کردهش محروم ادوستان

ش کیرده  اهبیرای رهیایی از ایین شیرای  کیه دیگیر فرسیود         او هی کی اگونه ه،بفته بودگر چالش

رای خریید بیه   دربا،مبیه خانیه برگشیت    به سیرعت .انواده  گرفتوخخانه ز ا به فرار صمیم،تبود

 میی بیازی  زر  دربسیاز میا  واهرش کنار مادربزر  با عروسک دسیت خدوبازارسبزی رفته بو

 یها دستخی به ،ندرزیر لباس عروسک و دی پارچه برای او دوخته بوهاهکه با چوب و تککرد

ییک  هرکیدام  عروسیک کیه در    یهیا  سیت د،آنشییدن  باکه دکی متحرک عروسک وصل کیرده بو 

 لش توی کوچه با همسن و سیا ررادبنصراهلل . ندرفتمیباال و پایین ، داشتدستمال کوچک قرار

ییک   ارد،گیذ  می ا رکی شیر فروشی را مادهالمحل پودانست یوما .کردمیی خودش بازی ها

ار تیا تهیران بیا خبیر     هیای بلیی  قطی   وبراست به سراغ آنها رفت، از نر  کرایه سواری تا اهواز 

ن گیی  هیای   بیاآ واهرش  وخی زر  دربمیا رای آخرین بار بیه  ،بنها همان مبل  را برداشت ت.بود

بیازی   درحیال  راکیه ررادوبعد بیه کوچیه رفیت    بو دنگاه کر داشت دوستآن ها را خیلی  کهبلند

شیاید   کیرد میفکر  ،ود به خاطر سپرددربپ ۀکپی چهر راکهاوۀ ، قیافردکبود نگاه  هاهبا بچکردن 

که مادرش را  بخصو صور آخرین دیدار گلویش را سنگین کرده بود ت.نبیند هرگز هارارآندیگ

            .دانستمیز آن هی  نا هدکراهی سفری ش دوانواده دل کنوخ، از خانه بود دیدههم ن

از اعیازم اهیو  ت.سیاند ،رندبردمیی هیواز  ا هبی  یی که مسافرهاییستگاه سوارا رابهخود  به سرعت

حرکیت   درحیال سیواری   در.سفالت وجود نداشتاۀ ادازجزمان بین آغاجاری و اهو رآند.شود

ی امیدیه که همیشه بیه  هاکوه به برای آخرین بار خواستیوم گشتمیمرتب به پشت سرش بر

بیا خبیر بودنگیاه      یا ی آنهیا هسورا  سمب ازهمهو  گشتمیآنها درتنهایی در روز های تعطیلی 

از آخیرین خیدا    اورا کیرد میای یاد حرکیت   درحیال گردوخاکی که سیواری    بزرۀلی تود،وکند

 شاهجدایی از خیانواد آن روز تاسف بارِ روزِ نیم  از پ.کردی محبوبش محرومهاوهباکحافظی 
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نیاظر  مدویسیتاده بو ا هن ررپاو در قطار اهواز تهران کنا ،قیه را خیلی دوست داشت،بکه جز پدر

یین فیرار از خانیه بیرایش     ا همبهمیی کی   ۀینید آ هبدوکرمینگاه دیدمیربرای اولین با راکهه را نبی

 دکیر میی خود با چند اگر و شاید از مرز واقعیت ها گذر ها یاؤر در.یداندیش می ،دیدمیتدارک 

ا خرییید بلییی  بیی.کییردمیییبیرسییتان و دانشییگاه را ت ربییه ردموفقیییت هییا د، رؤیییا ینیییاردد و

ی هیا هصی ق.کیرد  میی و تا تهران باید گرسینگی را ت ربیه   یب نداشت از این ردرجولی رپیگردقطا

وانید  تدمیی کرمیی اشت وتصیور  پند میهارا واقعی  نآ و دآوریادمیخوانده بود ب راکهنشریاتی 

 دینبی دوندادمیو روحیه ا هب رؤیا دومیا.ش را اداره کنداهم زندگی دوم درس بخوان،هردنرکاباک

در قطیار نتوانسییت جیایی بییرای نشسییتن   ن شییب آ.کییردمیی گرسینگی را تحمییل   سییختیِ جهیت 

ه راحتیی تیا تهیران    وبی رفتن جیای ا بیاگ به حیق نشسیتن ییاور     توجه دونوبا یناررکساف،مبیابد

و روز دیگیر  د.نشیان داد چندش آور خود را ۀو واقعیت خیلی زود چهر رؤیابعید  ۀاصلف.خوابید

وز ر.اطالعیی نداشیت   ، یا او از آنرسنگی در تهران پرسه زد هی  امکان کاری وجود نداشتباگ

ۀ ه حرکت بدون وقفی بدوه بونشستآباد تهران ر نازید بینار جوی آ،کچهام در نهایت درماندگی

شهامت اظهار  شرای  دراینهم  ها یاؤ،رضعف و گرسنگی امانش را بریده بود. کردمینگاه  بآ

 هکی ا چییزی  نهت.باقی نگذاشته بودولی  دوشای،جایی برای اگر واقعیت سر سخت. دوجود نداشتن

ش گرفت و سرش یها دستش را در میان های گرسنگی و درد شکم بود زانو کردمیرها ن اورا

برایش قابیل   وآمد رفتن همه باآ یدر خیابان دولیوست داشت کمی بخواب،درا روی آن گذاشت

مخاطب  اورانه مرداه یک صدای دکحالت به سر برده بو رآنچه مدت ددانست مین. تصور نبود

ن پیکا  آ هرگشت فردی را پشت فرمان یک ماشین باری کوچک که در مناطق جنوب بب.دارداقر

 :  دیپرسمی  و دبوند نشسته گفتمی

 ،ه سیوی او رفیت و پاسی  مثبیت داد    وبی سیت  اا برخازجی  بیه سیرعت  یاور  « ی؟کن میکار   » -

 . گرسنگی و ضغف و ناامیدی را فراموش کرد و انرژی در ر  هایش جاری شد
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ننیده جیا گرفیت    ررادرکنا بیه سیرعت   «.کنییم میی یا باال ما داریم یک خانه را جابه جیا  پ  ب»  -

زآن تنهیا انیرژی   ا هدکی بو آرامی اهاننده مردی خوش پیوش بیا قیافی   ر.اشین به حرکت درآمدوم

قصد جا به جیای و   ن روزآ و دکرمیزندگی  یاهجاراای  هخان در.کردمیمنتقل انسان مثبت به 

ند خواسیت میی میک راننیده   باککه یاور ی اهولین وسیلا.تراداشپیکاب ن  باآش اهخاناثاثیه  انتقال

تیا خیود را قیوی نشیان      گرفیت میهمه تالش خود را بکار ناصر ،کنند یک کمد سنگین بودجاب ا

 اشدسیت عث شید ییک   وبااۀ رتر از اراد،به گرسنگی چند روز لیدوست ندهازد رراین کااا ،تدهد

سیرش   جهیت  بیدین اژگون نشیود  دوکم دتااردادیوار قر دود را بین کمخو به سرعتود اورها ش

د وسر او آزاد ش دتایکش میکمد را ک به سرعتدورد جوان متوجه ش،مدیوارپرس شد دوبین کم

زن پ  ،سی رددکبا سر تاییاو و «؟حالت خوبه »پرسیددوآمآن هاهمسر مرد با نگرانی به سوی 

 :وگفت  به همسرش روکرد

 را آوردی برای کار؟آخه تویک بچه  - 

 . هر چه گشتم کسی را ندیدم - 

 نوجیوان فیراری   ،«گیه نیه؟  ،میاهتیو گرسین   !وچیک دکهیی مر  »پرسید دوآم ناصربه سوی زن 

اول بایید   »:گفتاو و حالت چهره  هزن با نگاه کردن به رنگ پرید، «ونم ادامه بدمتمیمن »:گفت

 «.وچه چند دست کباب بخررکسبرو  »    به همسرش روکرد . "اردکناهار بخوریم بع

یین نوجیوان   ا هی بی اهز،مباب کوبیده و نان سنگک همیراه بیا ریحیان   ،کبعد از چند روز گرسنگی 

بیدون  توانسیت کیار را   بیه بیدن ش   با نیروی بازگشته  .فراموش نکرد را نه هرگز آدکفراری دا

 و فیراری  رد جوان که متوجه شیده بیود نوجیوان خوزسیتانی اسیت     مدوانرسبمشکلی به پایان 

او نیاز به جایی بیرای  دانست  میون ،چارک شهر تهران پیاده کردرپنادکماشین خو رابااو ،است

اطراف پارک  اورا.ای مناسی برای افراد بی خانمان بود،جپارک شهر بزر  تهران و دخواب دار

ایی ،جی پییاده کرد  شدمیرست روبروی درب بزرگی که به خیابان خیام و دادگستری باز ردشه
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  از چنید  رپر بیا هی .آمید میار به ندرت برایش پیش ک.ه به محل خانه و زندگی یاور تبدیل شدک

 دوشی میی ییدا  ،پی آبِ پارکهیا یی سواری کنار جوها ماشینروز گرسنگی یک کار شستشوی 

 بشیدت اهی اوقیات کیه گرسینگی    گی .گرسنگی را از میان ببیرد  توانستمییاور با خرید یک نان 

واز بیوی   رفیت میی ه گلوبنیدک  ررادون اراده به سوی کبیابی سیر چهیا   ب گرفتمی چالش بهاورا

تیر بیه   عد گرسینه وب رفتیومبه رؤیای سیری فر ریخت میها ز کباب ها روی ذغالا هروغنی ک

 میی پیارک از خیود بیه جیای      هیای گری کیه گیردش  یهاهه دنبال نان خشکیدوب گشتمیپارک بر

-برمیی  را نببیند پی  مانیده نیا    اوراکسی که  ایندون بدواییپمی ، اطرافش راگشت دمینگذاشت

ی هیا یروی صیندل  توانسیت میی ب ها هم نش.خورد می را نو آ رفتمیخلوتی  ۀبه گوش داشت

ه دکی امیونت هیایی بو ،کنها امکان باقی ماندهت.ندشدمیپارک مانع  هایپارک بخوابد چون نگهبان

که گرسنگی امیانش را برییده    ک شبی.ندکردمیحمل و نقل وزارت صنایع پارک  ۀروبروی ادار

لیب جیوی آب کنیار خیابیان نشسیته       وش برای خیواب پنیاه ببیرد   ابه کارتن  توانستمین دوبو

ر نهاییت درمانیدگی   ،دفتیه بیود  گر چالشبه  بشدت اورایکاری وباقعیت های سرسخت فقر ،وبود

رنیگ  ،تعیواق ۀش در سیای اهی کودکانی هیا ییال پردازخدوگریزان شده بودن ازاوحتا رؤیاها هم 

گرسینگی   ی مردم کیم شیده بیود،   دهاوآم رفت دوب دیر وقت بوش.باخته و پالسیده شده بودند

ی کیه ییک کیسیه    درحالت و شلوار و کروات مشکی باک هدکفردی را دی مانع از خوابش می شد،

ورانیداز   رااو عبیور   درحیال رد ،مگذشیت  میاز کنارش  کردمیخود حمل  رابابزر  پالستیکی 

-هار جوی آب نشستاکناین وقت شب چر »تع ب گفت وبابرگشت  شه سوی بدوتاکرد بعد ایس

-هردرکی از خانیه فرا  »میرد پرسیید  «.ی نیدارم  اهجای دیگ»گفت با بی حوصلگی  نوجوان، «ی؟ا

 دمیی خیابیان تنی  هیا  چیراغ در زییر نیور زرد    راکیه وی درججریان آب  و داسخی نداپاو «ی؟ا

 .کردمینگاه  وردمیرمغان ا هب هایبرای پایین شهر اهاریی باالشهرهاهخود ذبال وبا گذشت

 سواد داری؟ – 

 .هآر - 
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 ونی روزنامه را بخونی؟تمی – 

 .هآر - 

 ؟   ستپاتوق تو این ا – 

 ولیاردادارش قراکنش راهکیسرد با خوشحالی کنار یاور نشست وم.ددامثبت با سرپاس  یاور 

ییبش  ازجرا ی اهوزنام،رداشتوحشت آن  ربودن ویی ازگ.گرفته بود را ندست راستش محکم آ

بیه   »ش اشاره کردانگشتا باو دصفحه مربوط به ترحیم و تسلیت را بیرون آور دوبیرون کشی

رد روی یکیی دو اسیم   ،مبیرای او یکیی یکیی خوانید     هارایاور همه تسلیت ها و ترحیم  ،!«خوان

ایین دو   »وبعید گفیت  . بخواندانگشت گذاشت و از یاور خواست آدرس محل عزاداری را برایش 

 »مردگفیت  رای چیی؟ ،ببیری آن یا   »رسیدرپیاو ،«ین آدرس هاا هاید فردا بروم بب.دنردا ولرپنف

 رکیه هایسیتم و  ی،مشیه ی رم جلوی درب خانه یا مس دی که مراسم برگذار می،مکار من همینه

بیرای روح   کنممی  صدای بلند اعالم وبایرمقدم می گم وخا هبرای ابراز تسلیت به مراسم میاد ب

ی مندرس ولیی  ها لباسعد به وب «البته با لباس رسمی ،آن مرحوم یک صلوات و فاتحه بخوانید

ییوه  ومصاحب عزا هم آخر شب هرچه غیذا   »:تبسم گفت وبا شکی خودش اشاره کردوممرتب 

و  »شیاره کیرد  ا هکیسی  نآ هعد بیا دسیت بی   بو"ی ریزه توی این کیسه پالستیکی،مباقی می مونه

غل ،شی وقتی کار عملگی گیرم نمی یاداز بد روزگار ،دهندمیغازی هم به من  رند،چاوقاتازهی گا

  «ی؟کن میکیسه چکار  با این  »رسیدرپیاو«.شه، اینمیماهم 

بح ،صی م تا یک غذای سیری بخورندهاهمی برم برای بچ  خب معلومه !نگیوخچقدر ت !هی بچه -

ولی رفیتن بیه ایین م یال  گیاهی بهتیره        ،گه گیر بیارمیه کار بیل وکلنگی ا ها هم می رم دنبال

اال تیو  ،حارهگیذ  میی سی  نباشه ییه پیولی هیم کیف دسیت میا       وخگه صاحب م ل  گدا اچون 

 ال  ترحیم را بیرای مین   ومشریک بشی؟ هر شب من این موقع میام پیشت و ت بامنحاضری 

 شه؟ ،بان هم شام برایت می آورموممی خونی 
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بییا سییر  سییته و درمانییده  ،خش پیییش از فییرار از خانه اهی کودکانییهییارؤیاز ا هافسییردیییاور 

خیابیان  ییک بیر  روزنامیه را روی آسیفالت      ،متوجه گرسنگی یاور شده بیود  ردکهم.رددکتایی

رنج و قیمه با هیم  ،برا روی روزنامه خالی کرد «شارزش»با  ۀقداری از محتوای کیسوم،قرارداد

 بشیدت  رکیه اوی.نید زدمیی رسه ،پسیب سر گرداندر میان آن چند آلوچه و یک  دوقاطی شده بو

مشغول بلعیدن غذا  به سرعت  وی آب شستدرجدستی که  بادوررکدچار ضعف شده بود تشک

کسی را پیدا کرده که صفحه م ل  ترحیم های روزنامه را برایش این که   رد هم شاد از م.شد

 .درفتبه سمت نازی آبا اندبخو

بدنش بوی گنید  دوه بوکثیف شد بشدتیش ها لباس .بود ماه دوم سر گردانی یاور شرو  شده 

-میی پارک ش رااماشین ی که اهنندرراهزدوامعمول کنار خیابان می ایستا صورته ،بگرفته بود

و اگیر جیواب مثبیت    « ؟ بشیویم  (  کنار خیابان جویب باآ)آقا ماشین شما را »: پرسید دمیکر

وتاه پارک تکییه  رکه دیوا،بداکناری پیددکبو ن روز نتوانستهآ.گرفتدمیریالی مز پنجیک  شدمی

مردم  ردکهیک لحظه به سمت پیاده رونگاه ک ،کردمیدنبال  هارا اشین،مشیهاچشم بادوداده بو

ی هیا لن سیبی بیاآ ه مثل همیشه شیک دکر نهایت حیرت پدرش را دی،دندگذشت میبا شتاب از آن 

بیاز   هیا  ییا رد باز رؤرکول تصوا.آیدیومبه سوی اکه مد روز بود شاپو یزیبا و کالهدوگالسی 

از کنیار او از فاصیله    لیی و دودرب،پبود دیدهز نگاه کرد درست باو دهایش را مالی شم،چنداهگشت

زبیانش بنید    دوپیی تمیی  بشدتلبش ق.ه راهش رفتب و دورا ببینا هدون آن ک،بیک متری او گذشت

یی که با نگاه کیردن بیه سیر    ها شرس،پ« ؟و چرا او صدایش نزد ؟ندید اوراچرا پدر  »آمده بود

بیه درون پیارک رفیت و در ییک      به سیرعت .ن پی بردآ هو ژولیدگی خودش ب  ش ووضع لباس

عید  وبوی آب درجی و شیرو  کیرد بیه شسیتن آن       گوشه خلوت پارک پیراهنش را بیرون آورد

 فردا در همان جیا  رراه پددکین امیاه،بتن کرد رابهو پیراهن خی  را شست  اشصورتدست و 

به یمس تبدیل شید، یمسیی کیه هیر      ،روپیاده رآنشیدن درکمیدی که پ  از چند روز انتظاا.ببیند

انواده وخی در رپدیگر امید دیدا دواز روزها از پی هم گذشتنب.امید دیگری را برایش به گور سپرد

 .  رابه فراموشی سپرده بود
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موقیع نهیار بیود اگیر چیه      نه غذایی خورده بود، و ده نه کاری بدست آورده بودکروز سومی بو

از شدت ضعف زانیوانش   لی این بار،وتفاوتی نداشت بردمیز گرسنگی رنج ا هبرای او که همیش

رده نانی ب ا نمانیده  ،خگری گردشهاهارک هم از بقایای خانوادرپتا دح.دچار لرزش شده بودند

تیی بیوی کبیاب    نهیا وق ،ترود میی بیه ک یا   دانسیت  میی فتاد بدون هیدف و ن ا همانده به را در.بود

 هرسینگی بیدون اراد  ،گرد متوجیه شد رکی همیه وجیودش را پُ  باب کوبییده  دکیحان و دو،رکوبیده

-شمچ.است هش به دلش مانده بوده کشانداهرزوی یک لقمآ هچهارراه گلوبندک وکبابی ک بهاورا

مییان نیان    هیارا هکبیابی کیه کوبیید   کارگر  یها دسته بو دوخته شده بود بیش به منقل کبایها

گونیه یکیی از   ،چدیدمیی دیدن نداشیت از ایین رو ن   ارزشی  چیز دیگر برایش ،هیدکش میگک سن

ییبش  ازج هگاهی به عکسی ک دوکنمیحرکات اورا دنبال  ین خوردن غذاحر د بیی کباهایمشتر

ه صیدایی  دکور شود بی، افسرده برگشت تا هر چه بیشتر از این کباکندمیبیرون آورده نگاهی 

نیار مییز او   کنوجوان  .وانددخسوی خو بهرااو دست  وبا « هی پسر بیا این ا »متوقف کرد اورا

 »،« .رهآ »باخوشیحالی گفیت   ، «نی؟رکحاضیری کیا   »،رددکبیا سیر تاییی     « بیکیاری؟  »ایستاد

 »مکیث گفیت   بیا دونگیاه کر  نوجوان یهاچشمبه  « یاهتو هم که نهار نخورد،وقع نهاره ،مبوخ

رایش یک دست بدوخواست کنارش روی صندلی بنشین او ازمرد .رددکبا سر تاییاو و  «مگه نه؟

از شیدت گرسینگی    نوجیوان  ،«کینم میی پول کباب را از کارمزدت کم  »گفتو دکباب سفارش دا

لویش خشک و سینگین  گ.کرددمیچیزی نمی فهمید تنها با تکان دادن سر حرف های مرد را تایی

ینی کباب با مشیتی ریحیان روبیرویش    س.دوست داشت با صدای بلند بزند زیر گریه دوشده بو

واسیت  وخازاپ  ،سی ه پاییان برسد وبی غیذای ا  دتاررکصب و درد سیگاری روشن کرم.فتقرارگر

ر ایین  ،د  از طی مسافتی به یک کالنتیری نزدییک شیدند   پ.دهدبو نشان ا رابهکارش  دتابیایبااو

هنگیام   در.ری بیرد خود به داخل کالنتی  رابااوگرفت و  ررالحظه دست نیرومند مرد م  دست یاو

ارد دوخیو  رابیا او و"ایین پسیر حیق خیروج نیدارد      »به نگهبان درب گفیت رد می،ورود به کالنتر

ی او ندی بعید از گفتگوهیا  ،چلباس فرم تنش نبود مامورهادیگررخالف وبا.افسر نگهبان کرددفتر

 میانظی فسر نگهبیان سیالمی   ا هب.گاهی استۀ آدارا هابسته بدواین فرمتوجه شد  و افسر نگهبان
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جنیاب  » وگفتروی میز افسر نگهبان گذاشت که در روزنامه چا  شده بود،  رراعک  یاو و داد

ماس گرفتیه  هات نآ باش در تهران داده شده که باید اهآدرسی در تهران بوسیله خانواد !سروان

 «.ه شودادردنها خبآ هب و دشو

ی کیه بیا پیدر آشینا     اهوادانخی .ردوبی در خود فر ررایاوترکیبی از شادی و ترس وجود،با حیرت 

و وابسیتگی بیه    ورهای پیدر ،بایین سیرزمین  اۀ ه در هیر گوشی  دکی بودنمان آشینا هیایی   ،هبودند

 : وگفتبه یاور  روکردمی خشونت و تحقیر باکافسر نگهبان رایش ساخته بود، ،بحزب

 ن،آکنید  تی تهران پخش کرده تا پیدایهایت را بین همه کالنتراپدری داری که عک  چنین  تو -

 ی؟کن میوقت تواز خانه فرار 

  از پی .ادردآن آشنای پدر خبی ۀخانواد بهررایدا کردن یاوبرپوخبرداشت  را نسپ  گوشی تلف 

رژی مثبیت  رآنی سراسی اهمردی با چهیر .به کالنتری آمدساعتی کسی نا آشنا برای بردن یاور  

  :گفتدویره شوخا یهاچشمنشست به  اوصندلی  جلوی

 رابیه درت یک ماه مرخصی بدون حقوق گرفته و همیه جیا   ،پران تو هستندنگ بشدتت اهخانواد-

   هی به خانه بر گردی؟خوا ی،مدنبال تو گشته

 هه خانوبنیرومندش گرفت  یها ستردمحکم د اورارد دست م.رددکشرمنده با سر تایی نوجوان

گی تیره لودآز چرک و ا راکهیش ها اسلبهمه  دویک راست به درون حمام فرستا اورا.شان برد

خانیه دوسیت    در.ی تمیز در اختیارش گذاشتندها لباسو نداختا هرنگ شده بودند به سطل ذبال

ردای آن ف.بود هردرکنمی پرسید چرا از خانه فرا ازاوسی ک.ندکرددمیرخورببااوا مهربانی دربپ

ییک   صیورت ه بی  نوجوانت برای تفاقااۀ مه.هی اهواز کردندرا نشا همراه پسر بزر  اوراروز 

 اشیته ه در تهیران آشینا و فیامیلی د   دکی و هرگیز نشینیده بو  ار آخی  ،عمای پیچیده درآمیده بیود  م

ی کیه  درحیال در نیشاپور خراسان دوسیتانی دارد   :گفتمیه دکی پدرش افتاهاهادگفتیه ب.ندباش
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یین  ا.کیرد میی نهیا کیار ن  ۀ آر منطقی ردسیی از آن شیه  وک دن شهر نرفته بوآ هپیش از این هرگز ب

ی اهالی ،هه قادر نبود به حل آن بپردازد دکمعماهایی در آمده بو ۀپاس  به گونی بدون ها شپرس

 .  یچیده وغیر قابل درک کرده بودپنوجوان برای  اورا هدکیچیده بورپاز رمز و راز اطراف پد

امیداد روز بعید   ب.هیا هیم بیرای او ناآشینا بودنید      نآ هدکی ی تحویل دادناهخانواد بهراازاودر اهو

رختخواب  رابهرم نرمک خودش ،نه گرمای خورشیددکدر خواب بو شنای پدرآۀشت بام خانرپد

  خیود حی   درکنیار بیداری سایه کسیی را نشسیته    درحال،ردرکاز خواب بیدا اورادویاور رسان

شیتاب در   ،بیا کردمیی نگیاه   اورای غمگیین  اهه بیا چهیر  دکی دی رراز کیرد پید  راباش یهاشمچ.کرد

و  آرامه صیدای  دکی بو  هدنی هیوش کن  بیی    یهیا ییلتظار یکی از آن سرآنرختخواب نشست و د

 :برد بینش را از اسنگین پدر ترس و وحشت

چنید   دری فق  اهردود نشدومر ضمن ت،دشودمیریم خانه که مادرت دارد دیوانه وبش آماده – 

 .با تو شوخی کرده بودند هاهچ،بیاهت دید شد"  اتدبیاَ" درس کم اهمیت 

دون دربییه پدکییعمییا در آمیید اییین بوومیییک پرسییش  ه صییورتبییچیییزی کییه بییرای یییاور بییاز  

  از خیوردن ناشیتایی معیروف    پی .کیرد یومگگفتبیااو نبیه و یا نصیحتی دوتدون تهدی،بسرزنش

هی گاراژ مسیافربری آغاجیاری   رراان تافتون گرم و سرشیر گاومیش با پد،نهاسال رآنازداهو

آن چنان به وجید آورده   اوراش ا زر  و دوستاندربرادر وماوبشدند شوق دیدن مادر خواهر 

 .ی به خود گرفته بودآرامبا خودداری دردآوری ظاهر  دولیجوشیه در خودمیدکبو

الترین وبیا هترین ،بیاشیتباه رس ریاضییات بیدون خطیا و    ردردسال سوم دبیرستان با یاری پد

سیر   همیشه به درد اوراعاون ومگیر دیر سخت،مولی شیطنت های یاور گرفتنمرات ریاضی را 

ایین منطقیه کیارگری تنهیا دو رشیته       در.ن رشیته رسییدند  یبه نتایج تعیی این که   می انداخت تا 

تفاوت که در  با اینو رشته قبول شده بود ردر هرداوی.دداشتوجوریاضی و طبیعی دبیرستان 

 ررایین موضیو  ییاو   ا.اعیالم شید    17عیدل ریاضییات او   م.ادبیات در سال سوم هم ت دید شید 
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ازه دبیر ریاضی آنها آقای رحیمیی  ،ت17قبول شود نه  20ه باید با معدل دکد بوعتق،معصبی کرد

 لیی و دبیو   آمیاده  ههمیشی  آموزها دانشن زد کتکه دست به چوبش برای ،کبیرستان بودردمدی

ی در هیم فشیرده بیه    اهبا چهر .را نداشتدر ریاضیات بطه به توانایی ش رراتحمل بی عدالتی د

قای آ هشوند با ذکر این امکان کوبند مانع اخواستمی اش وستان،دادفتا هرا نبیرستاردسوی دفت

عیاون  ،مزد در.او از کتیک خیوردن ترسیی نداشیت     ولی، دمدیر با خ  کش به جانش خواهد افتا

ورود  ۀ اشیت اجیاز  ردهیای ییاور خب  شییطنت  ۀز همی دوابستان معاون بیو رددبیرستان که قبال د

ین اعتراض بود بیا نگیاهی سینگین و پرسیش گیر اورا      تظار ارآنداین که   دیر مدرسه مثل م.داد

بیه نمیرات معیدل ریاضیی     آقیا اجیازه اسیت مین     "  :گفت  از اجازه گرفتن رپیاو ،کردورانداز 

نداخت چون ا هفتر سایردکوت بس."را ببیند ی امتحانی خودشها بر  مخواهیموم داراعتراض 

یین میدیر جیدی و سیخت     ا هاض بی شیهامت اعتیر   هاآموز دانشمعمول  بطور دانستندمی هادبیر

هیای  پرسش دور چالش بوردالس با یاورکبیر ادبیات که همیشه سد.نده انداشتتا به حال  رراگی

ش در این موارد را افشا اآگاهیمدوککرمیش  ادبی خشمگین -ر مورد مکتب های سیاسیردیاو

 :با تحقیر گفت کردمی

خوانیدن و   هر سیاله ت دیید میی آوری   وانی و خنمی را ندبیات و دستور زباا هخدا را شکرک - 

وقیت   ی آناهدزدگنی   یاضیات هیم کیه  ،ری پرسیم.. . ولی از آنارشیسم و  نوشتن را بلد نیستی

 اعتراض هم داری؟  

 :راکی گفتاۀله  بادومدیر حرفش را قطع کر

 میی هیم درس  ( عضیو تییم کشیتی دبیرسیتان    )ه  گییر میی این پسره  هم کشیتی  گه، راست می - 

 .شه بآدم  دخوا میهی  وقت نلی ،وه نخوا

 : وگفت به دبیر ادبیات روکرد 
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 دلییل ه بی ولیی  روی کیالس هیم درس ریاضیی ش خوبیه     گرفته  20های ریاضی را  درس ۀهم-

ون از سال دیگه باید همیین جیا   ،چن از هر سه برگه ریاضی او سه نمره کم کردم،ماخالق بدش

 . ش کنم آدمبتونم اید ،شبا ما درس بخونه

تیرجیح دادنید در حضیور ییک      دولیرگشتنوبه سوی ا،ببیرستانردین کار مدیا همه با تع ب به

میدیه به مدیریت آقای رحیمیی  اۀ شته ریاضی در تنها دبیرستان منطقر.سکوت کنند آموز دانش

 : گفت خورد یومش را فرای که به زحمت خشمدرحال به مدیر و روکردیاور  ،اشت ردقرا

ن آ.فتر بیرون رفیت ازد و"نمخوا میریاضی که شما مدیرش باشید درس نبیرستان ردمن د » -

ه وبی اسیم ننوشیت     بهترین معدل ریاضی را او گرفتیه بیود در رشیته ریاضیی    که    با اینسال 

 14کیه معیدلش   و در رشیته طبیعیی    درفیت میانکوه بوکارگری دبیرستان فاریابی که در منطقه 

.ادامیییییییییییییییییییییییییه داد را نتاسیییییییییییییییییییییییییبیر،دشیییییییییییییییییییییییییده بود
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 حزب آموزاندانش زیرزمینی تتشکیال

یی چیون  هیا  کتیاب ملیه  ازجشد،  کتابری جیبی با بررسی مکتب های سیاسی وارد بازاها کتاب

 کتابعالوه براین  ،هارمچسال  آموزهای انشازدبرخی سوسیالیسم و آنارشیسم ولی در میان 

 تیر  ژرفوجیود آورده بیود، ییک جرییان پنهیان و       رابیه کی کیوچ  هیای فیل  که مح ارزشبا یها

درصید آنهیا بهبهیانی    نوده دکشی میی دبیرسیتان وصیل    دبیرهیای به  رآنکه یک س دداشتوجو

آموزان دبیرسیتان  ی زیر زمینی حزبی بین دانشهاهجریان به حوز رآنیگردسو  یاهوددوتبودن

کیی از اعضیای ایین تشیکیالت     ی.شید خییز آغاجیاری مربیوط    نفیت ۀ در منطقن فاریابی و ساسا

 دانیش ز همان ابتدای سال تحصییلی چهیارم دبیرسیتان بیا     ا.یاور بود ،انآموز دانشزیرزمینی 

دنییای   رآن،او دنید خوا میی هیم درس   دوکیر میی ه هم کار دکی به نام قباد رحیمی آشنا شآموز

شییامل کییه بییود ی بییزر  اهنییان آور خییانواد دوسییت داده بییوازد رراپُییر چییالش پییدطبقییاتی و 

سییار بیا   ب.متاهیل کیرده بیود    اوراش از میر   یرپه پددکبوانواده خودش وخادر ،مرادر،بخواهر

دبیرستان بیدون درنیگ در ییک فروشیگاه     ساعت کار پ  از تعطیلی  وا.هل مطالعه بودوا دسوا

الس و سیاعات تفیریح بیا    رکگفتگوهایی که س در.رداختپمی  رافزاری به کامطبوعاتی و نوشت

ی هییاهیییدگاازدنقییدهایی کییه قبییاد   . کییرددگرگییون  ررای یییاوااندیشییهرمسی نداشییتدهییم 

سوی او  بهرراه یاودکدارای چنان استحکام استدالل ومنطقی بو کردمیاگزیستانسیالیسی یاور 

آمیوزی  زیر زمینیی دانیش  ۀوسیله قباد بیه حیوز  ،بیااندیشهی اهی  از مدتی درگیرپ.جذب کرد

ه دکی ومدیر این واحد حزبیی قبیاد رحیمیی بو    ولسم.ددعوت ش1343در سال یران اۀ حزب تود

هم  ،آنکردمینضباتی پوالدین و رفتاری بسیار جدی این حوزه را اداره باآدنیای کودکی  آنرد

تقسییم کیار    وباا.تراداشساواک ی ها¬شبخترین قویاز  ییکخیز که معموال نفت ۀدر یک منطق

گیران  دون جلیب توجیه دی  وبی  احتییاط با آموزها دانشالی وم ذهنیی هایبر اساس میزان توانای

نشیاء هیای   ا، هی حیوز هیا هالس درس ادبییات بچی  رکسی .درا کیاربردی میی نمیو   وظایف حزبیی  

 میییر ضیید اسییتبدادِ بییه ظییاهر مشییروطه ،بهییای شییانوروبا هییااندیشییههییت خییا  درجخودرا
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تا در دنیا بدون  دده بورهاکروکالت را  دوبیر ادبیات که دکترای حقوق بو،دقای مصباحا.ندنوشت

خییز  فیت ی این منطقیه ن هانبیرستارددن درس بدهد، ریا و فساد درس و مدرسه به دانش آموزا

هیدف و   هیارا ند علیت  توانسیت میکه ن هاهیز بچدوتی تنهاهر قبال نوشت،دکردمیادبیات  تدری  

هرگیز   هیا ههت بهبود درون مایه کار بچدرج و دکرمیهند با بی اعتنایی سکوت ردآماج خود قرا

یسیم  ا ۀاردربی شده بود جلسه پرسش و پاسی   ش اکه کالس ر خالف دبیر زبانب.کردمینتالش 

  از میدت  پی .کیرد میی گوی سیاسی دعوت وگفتمطالعه  رابههاهها با موضوعات ابتکاری که بچ

 اورادیگییر  هییاهچبدودیگییر ناپدییید شیی ارزشبییا دبیرهییای ۀکوتییاهی اییین دبیییر هییم ماننیید همیی 

-میبیر ادبیات که ازد.سرنوشت اوسکوت کنند ۀاردربند دادمیدیگر هم ترجیح  بیرهاید.دندیدن

 رابیه دانیش آمیوزان   گونیه  سعدی آمد جز آن که یگری بر نمیردادکندکبرخور انهخالق توانست

بایییید روی منبیییر  کیییردمییییصیییور ،تهمیشه،وبکشانداصیییالحات بیییدون چالشیییی  سیییوی 

رادیکیال  غییر مسیتقیم باورهیای     صیورت ه بدر واقع  .دبرواش گونه سعدیندرز دوان،پنصیحت

ان ام  رااز تکرار کم خاصیت پند واندرز  راید قصد نداشت کاری خالق ت،شکردیمنفی  هاراهبچ

 سروصیدا  رابیا کالس اودونی کردمیی او سیوء اسیتفاده    آراماز اخالق  آموزها دانش بیشتر. دهد

شیوی  رکچیاق و چلیه د  ای ن غورباغیه  ارداداننید قیر  ،مندگرفتمیی  چالشبه وکارهای ناهن اری 

از دوشی میی حشت زده و ،  و پریدن غورباغه روی اویدرت هنگامدر میزش که با باز کردن آن 

-میی ویی دستشی ناراحتی به سیوی   دواوباخورمیهم الس  به ،ککردمیش سقوط اروی صندلی

و دواشمی مخلوطب اله با فاضدکند جوی آبی بوشدمیپیدا  هاهین غورباغا هتنها جایی ک؛  رفت

انشاء بخوانند همیشیه   آموزها دانشکه  برای این ساعت انشاء در بیر ادبیاتد.دانستمی را نای

سیت  ،دنید انشیاء خیود را بخوانند   اآمیاده  هآنهیایی کی   »: کیرد میی  آغیاز پرسش کالس را  با این

هیم   هیا هقیه بچب.ندبردمیال رابا نشایها دستاعضای حوزه حزبی  ازهمهمیشه قبل ه.«ننددکبلن

از ایین رو کی    . زه ای بیرای گفیتن داشیتند   که همیشه نکته تاعالقمند شنیدن مطالب آنها بودند 

چون داوطلب دیگری وجود نداشت اجیازه  ،آقای دبیر هم با بی عالقگی.بردمیدیگری دست باال ن

خطوط صورت چیاق و   انشاءخوندن شرو   باولی ، دادمیرا یا یکی از رفقایش  دقباخواندن به 
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رس او را از سیاواک کیه دفیاتر    تی  و، خیارج میی شید    دبو یتفاوتش از فرم همیشگی که بیاتپل 

مطیالبی  سازمان ش در همان نزدیکی ها ی دبیرستان قرار داشت افشا می کرد، او بیا خوانیدن   

این تغییر خطیوط چهیره از چشیمان    . در بر داشت وحشت زده بود که بوی مخالفت با نظام را 

 ۀنشاء هیای قصیه گونی   ا.ند زیر خندهزدمی هاهمه بچهاز این رو  تیز بین بچه ها پنهان نمی ماند

ازگی داشت کیه ییک   هاتهرای بچدربق ولی آن گرفتمیاکثر مواقع همه زمان کالس را  ردناصر 

معلم هرگز نمره خوبی بیه   لیدوندادمین گوش آ هالس برکخآ ساعت انشاء همه بدون گفتگو تا

ننید تیغیی تیار و    ماقباد،نطقی ومانشاء های فشرده  لیو، دکرمیتشویق ناورایا  و ددامیکار او ن

 کیرد میتالش دبیر ادبیات  هاز این رو همیش،دریدهم می زدوایکش دمینق رابهپود ساختار نظام 

هیای ییاور مطیرح    رؤیاو هیا  قصه ،به جای منطق علمی قباد دتااجازه خواندن بده ناصرفق  به 

 .  گردد

مسیتقیم   ایبیره،دکردنید  میی الش تی  آموزهیا  دانیش بیرستان برای روشنگری ردی که ددبیرهای

ۀ رتباطات حوزا هی باهاشارهی  بدون  دبیرهای با اینارتباط مطالعاتی آنها ، افراد حوزه نبودند

آقیای   دبیرهیای کیی از پُیر شیور تیرین ایین      ی. گرفیت میزیرزمینی در خارج از مدرسه صورت 

 دانیش یاضیی آنهیا بیود، ایین دبیرمیورد عالقیه       رسالکی بودکه در سال هشتم دبیرستان دبییر  

گرایی عی جمها ارزشو رادیکالیسم و  آزادی  رابهی استاداته درس ریاضیات اگونه به موزهاآ

 .  ه برای همه حیرت آور بوددکدامیردمی و تشکل ارتباط وم

او وقبیاد  الس بیین  رکددوی سارتر و کیامو و کافکیا بیو   هااندیشهریاور هوادا ،هشتمسال  رآند

ی بعد در ییک جبهیه   هاساللی در ،وآمددمیوجوه ی بگرایفردگرایی و جمعبین  یمیشه چالش،ه

بیه همیراه    ناصیر  و ددوست مشترک قبیا آقای حیدری،دبیرو دبیر و های این دایته.فتندقرارگر

بیه  وی را ه در نهاییت  دکی نادردتغیی راناصیر سیمت و سیوی مطالعیاتی    گفتگوهای منطقیی قبیاد   

ی پوییای پی  از   هیا نر این جرییا در گیر و دا.بود کشاندهحزب ی آموز دانشبه واحد پیوستن 

 دلیل،بی در خوزستان بیاز سیازی کند   بخصو ود را دخزب که توانسته بو،حمرداد 28کودتای 
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دیگیری   ۀردکنندضربه خُ ددا ،مدر تشکیالت حزب( شهریاریعباس علی )نفوذ مرد هزار چهره 

 صیورت  بیه  هیا ی و دسیتگیر تشیکیالت  نهیدام  ا.دشی وارد بارز وماین تشکیالت کارگری یکر برپ

تفیاقی  ا.رفیت مییان  در استان کارگری خوزستان از  بخصو تشکیالت  ۀهم.وسیعی عملی شد

لیی  ،وموزی برای همیشه با حزب قطع گرددآدانش ۀناک که باعث شد ارتباط تشکبالتی حوزدرد

دامیه  ا هقباد رحیمی بیدون هیی  تزلزلیی بیه کیار حیوز       ،حوزه ۀحوزه لو نرفت، اداره کنندچون 

هیا  روبغی .دکنی ای ادنتوانسیت هیی  تیاثیرمنفی     قبیاد قوی  ۀندها در اراده ببوریوبگکست ش.داد

صیدایی بیه    تیر  کوچیک  سیتوی آن بیدون  رپد دونشید میی در فروشگاه نشریات او جمع  ءاعضا

مدن افیراد  آ هر محل فروشگاردمیشه یک نفه.نددادمیحزب،گوش ادیوی ،ر"رادیو پیک" صدای 

حیوزه   گونیه  دینبی .دادبرمیی به همیه خ تو و فروشگاه به دیوار بین پسدست  ۀعالمت ضرب رابا

  .دادمیبه کار خود ادامه حزبی  ی باالترهانرگاباآی بدون ارتباط تشکیالتی آموز دانش

فرهنگی -کارگری ۀمع منطقازج هعلم ها برای همیشومی از کارگران اهز عد،بادر این سرکوب هم

-میی از شیرکت نفیت اخیراج    " سیالی دومیاه  "بیا عنیوان   هم  هاکارگر ۀ قیبدوشدندمیآنها مفقو

سابقۀ کیار   هرسالاه حقوق به ازای ومپرداخت د راباکارگران اندیشمند  ۀم،هشرکت نفت .شدند

ز ایین  ا.کیرد  میی ر شیرکت نفیت محیروم    ردز کیا ا هرای همیشی ،بیتوجه به مدت سوابق کیار وبا

  .جامعه فرو رفت ۀه ژرفای قاعدوبشده تر نهان،پبارزهومر

 هاندیشان مبارز از گیرایش بی  روشناز برخی باعث شد  توری و سرکوب خونین آنقدرت دیکتا

 .کننداکتفاک و فشرده چریکی کوچ هایه تیم بدوتشکیالت بزر  دوری کنن ای اد

انشگاه تهران رده ددکبا یک دانش وی پزشکی بودانش آموزان ارتباط غیر مستقیم دیگرِ حوزه  

ترین پزشکان فیوق  یکی از مهم،با تالش کم نظیرشبعد ی هالکه سا انش ویید.ندخوا میدرس 

قباد و ناصرکه بیشتر در ارتباط بیا  ه وبفارش همیشگی اس.تخصص خون کودکان در اهواز شد

درس خواندن برای رفتن به دانشیگاه  ،وبرکی خفقان و سهالسا رآند قیه رفقایش وب او بودند
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دیو پکین و نشیریاتی ماننید    رراحیت تیاثی  ت کهناصیر  ۀلند پروازانی های ببا هدففارشی که ،سبود

 «کنید میی موتور بزر  را روشین  ،وچکرکموتو»فردوسی به سردبیری عباس پهلوان ومقاالت 

در تضیاد  ،شید دمیمعتقی مسیلحانه   ۀمبارز بهداشت کم کم  ،راگواکوبا و چه انقالبو رژی دبره 

غیرمسیتقیم معتقید    بیه صیورت  ،کردمیی به خود جذب  بمرورت داش رااو باور جدیدکه ین ا.بود

نابیه   شرای  دراین دووجوددارنکافی  ۀندازا هبهندس ومکتر ،ددر این ساختار ضدمردمی هدکبو

چالشیی مسیلحانه    رابیه ین نظیام  ا که استاحتیاج  یه نیروی مبارز،بفقانوخیکتاتوری د رِهن ا

نفوذ ساواک در تشیکیالت حیزب و جیوّی     بدلیلشکست م دد حزب بخاطر ی که ضادت.بکشاند

هر او ولی . خلق کرده بوددر میان نیروهای چپ زمان  رآنوییسم دئکوبا و نگرش ما انقالب هک

ون در قبیال منطیق او   ،چدرمییان نگذاشیت   ش قبیاد اهحیوز  مسیئول  با راگز این اختالف نظرش 

در میان  کهاو  .یداندیش میو پیروزی سریع آن  مبارزۀ مسلحانهی رؤیابه نها ت و دپاسخگو نبو

سفر و تهران آشنایی داشیت بیا    ،بافرار چند سال پیش به تهران بدلیله دکنها کسی بوآن جمع ت

در خانیه دانشی ویی ایین     و دکیر میی بیه تهیران سیفر     آوردمیی ز شیرفروشی در ا هیی کهالپو

-میی ی جلید سیفید بیه خیابیان اللیه زار      ها کتابدرای خریب و دکرمیاقامت ی پزشکی دانش و 

ش بیشیتر  ارزشی بای هیا  کتاب راکهی اهدک ،آنیدکش میخیابان سرک  ی کنارهاهه همه دک،برفت

مین   »شدمیوارد مذاکره  بااو شدمیفروش خلوت  کتابسر که زمانیدر  و دکرمیتخاب نا،بود

 : گفتیمدوکریومفروش نگاهی به سر تا پای ا کتاب،«همخوا میخوب  کتابدچن

اشاره  ارزشبادست به چند رمان وبا «ندای خوبی ها کتاباینها همه  ن هستیاخو کتاباگه  » -

 .کردمی

عد به فروشینده نزدییک   ،ب« را دارمها کتابمن این  دولیی هستنارزشبای ها کتابینها ا،هآر» - 

مثیل  »،!« اکنپیید جلید سیفید    کتیاب  وانی برای مین تمیول دارم وهراندازه رپمن این قد»شدمی

 کتیاب ردر اختیا هیارا لورپاو،یی «. . .ژرژ  ۀ هنین و اصول مقدماتی فلسیف آ همثل پاشن »، «چی؟

قرارگذاشیته بودنید    هیا  کتابا فردا که برای دریافت وت دشمیو از آن ا دور  گذاشت میفروش 
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یین  ا.رفتمیغروب که به سراغ دانش وی پزشکی  دتاگذران میدر میان سینماها و فیلم ها وقت 

 رااو  کنندمیو شوروی فیلم پخش   من فرهنگی ایرانرآنددانست میدانش و در روز هایی که 

ی هیا  کتیاب ییا در مییان    و دبیر میی  «دگی لنیننز»مثل برای دیدن فیلمی مستند  آن ا هخود ب با

 در سالن  تا دکربرمیقدر ص آناو  .ندزدمیپرسه که همه به زبان روسی بودند، آن ا خانۀ کتاب

در مییان   راکیه ات پروگیروس  ز انتشیار ا هترجمه شید  کتابپ  ،سشد میکامال خلوت کتابخانه 

ش ااشیت بیدون اجیازه زییر لبیاس     ردزیر نظ دوبو دیدهبقیه کتاب ها قرار داده بودند و او آن را 

ی هیا  کتیاب همیشه جیای   ولی دبدهن کتابدارها اجازه نداشتند به کسی کتابون ،چکردمیپنهان 

دارهای کتابی ه کننیدگان و  بیین مراجعی   هواقع قراری پنهان و ناگفت در.ندکردمیربوده شده را پُر 

یاور بیرای   ،روز ردای آنف.شدمیعملی  شوروی به دور از چشم ساواکایران وان من فرهنگی 

-میی فیروش را پییدا ن   کتابداهی تا روز بعگ.رفتبه الله زار میش ای سفارشی ها کتابگرفتن 

ور ازد کهرناص ،شدمیسرش خلوت  که زمانی.شدمیش پیدا اهفردای آن روز سر و کل دولیکر

ی اهروزنامه پیچییده شید  ۀبسیت او  بادییدن فروش  کتاب.رفتمیسراغش  به اشتردزیر نظ را او

 داشیت میی اور بسیته را بر ی.!«رووببردار  »گفتیمو ددامیونشان ا هکناری گذاشته بود ب راکه

بییش از   ها کتابدعدات.کردمیدر امیدیه باز  را ،آنو فردای آن روز رفتمیهن آهرایستگاه ا هوب

-میی دفی بازاری را دنبال ن،هاردرددرک کرد جریانی که پشت این فروش قرا شدیم .انتظار بود

هنیین ،ژنیده   آهمعمیوال عبیارت بودنید از اصیول مقیدماتی فلسفه،پاشین       ها کتاب هرحال   هب.کند

حیوزه   رابهها کتاب  .آثار گورکی و ژان الفیت دوشومیگونه پوالد آبدیده ،چپوشان بشردوست

صول مقدماتی فلسفه را بیرای مطالعیه   ا هنا به پیشنهاد مدیر واحد حزبی کسی کب.دادمیحویل ت

تا بتیوان    کرد میوش خ  از روی آن رو نویسی دخعالوه بر خواندن، یک جل ستیبای رفتگمی

 .بیشتری قرارداد سانرکدر اختیا را نآ

ی از واقعیت هیای اجتمیاعی کیه    درک علم دتانکردمیکمک  هاهمبارزی که به بچ بیرهایرددرکنا

ه نگیرش کاسیب   دکی ی هیم بودن اهند افیراد تحصییل کیرد   باشی  اشیته ددزنمیی رقیم   هارازندگی آن

آقیای  ،نهیا دبییر ریاضیی آن منطقیه کارگری    ت.کرده بودند وپرورش آموزشوارد  ررابازاۀکاران
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 ون،چهیای منطقیه   بیرسیتان ردات ددری  ریاضیت.ه به درس ریاضی تسل  داشتدکجباری بو

تیدری    ۀشیو در.شدمیو ان ام اتوس  دبیرستان ریاضی ساسان وطبیعی فاریابی و دخترانه 

در  جهیت  دینبی .لویت داشت نه یادگیری ریاضییات واه دکبو آموزها انشازداو تنها دریافت پول 

ر ازنظی و ا هدرطول سیال بی   که را هاکارمندرخی از بچه وبی کارگر هاهبچ ۀهرسال تحصیلی هم

و   گذاشیت ها کالس تقویتی میی  برای آن هاتابستان در.کرددمی دی،تسانده بودندی نرمالی پول

کسیانی کیه    به را نمتحااۀ های جلس پرسشۀش هماهخصوصی تابستان در آخرین جلسه درس

با .دادی،مه بودندکرد تاه تدری  ریاضی را پرداخومدیا پول و دبودن هکرد تش شرکاالسرکد

ه در منطقییه صییاحب یییک فییولک  واگیین آلمییانی  دکیییری باشییوانسییت اولییین دبهات پییول اییین

ه دکی افیرادی بو  جزو ناصروزی که در سال چهارم دبیرستان نتایج را اعالم نمودند نام ر.دوشب

خیود بیه دبیرسیتان    ایین کیه    دتیا ور نکرراباش  ت دید شده بود، او حرف دوستانریاضیات در

درس  گرفیت میی ن قبیولی  ۀه نمیر رسیال ههای ادبییات کیه   همه درس درکناردید او و دمراجعه کر

دبییر   بخصیو   بیرهیا رداکث،فترردد.دبیرسیتان مراجعیه کیر   رده دفت،بسیت ا هجبرهم قرارگرفتی 

بیرسیتان تقاضیا کیرد    ردو دادند از مدیا هوبگفتگ ۀجازا ه  از آن ک،پنداشتردوضریاضی هم ح

دبییر  ه وبی دیر رمی .داشیت ن اعتیراض  آ ه ددا بررسی شود چیون بیه نمیر   ومبر  امتحان جبرا

دانش آمیوز   ه وبربیر ریاضی هم با پرخاش ،ددهدبواست پاس  وخازاش انگاه باو دکرریاضی 

 :گفتو درکمعترض 

 میی  رراهم ت دییدآوردی آن وقیت بیر  امتحیان جبی      ی سوادی که حتا ادبیات رادربق تو آن - 

 .کنممیت اایم له رپمثل مگ  زی هی؟ از این ا گورت را گم کن واالخوا

 . به ریاضی هی  ربطی نداردادبیات  – 

دانیش آمیوز   یش بر خواست هیکلی درشت تر از اازجبا شنیدن این پاس  دبیر ریاضی با خشم 

 : گفت و دشاره دست درب خروجی را نشان داآچند گام جلو آمد و با ،اشت با بدنی نیرومندد
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کف اتاق ماننید   هم زمان پای راستش را رویو"کنممیت اایم له رپمثل مگ  زی گم شو واال » -

 »: وگفیت بیرسیتان  ردبیه مدی  روکیرد  دانش آمیوز  .داده چپ و راست حرکت بو دله کردن فشر

 وپیرورش  آمیوزش  هبی  م واالهخیوا  میی متحیانم را  ا هباشه ولی من بعد از امتحان شهریور برگ

 بیه  اورا هپیشی اسبرکوهین یک دبیت و دشم از بیداوخنفرت  .دفتر خارج شازد و"کنممیشکایت 

شیان  گیری در رودخانه زهیره بیه روسیتای   جنون عصبی کرده بود،او گاهی که برای ماهی حد

،تصیمیم گرفیت   شدمیپنهان فروخته  صورته بدر منطقه  ردکهکمیینامیت استفاده ازد رفتمی

جویانه ی انتقامهااندیشه با این.ندرکمنف دینامیت  راباگرم ماشین دبیر ریاضی  روز نیمدر یک 

لحظیه بیه لحظیه     وا.دادمیی به درون وجودش سرریز شیده بودنید تسیکین     راکهی خشم و نفرت

 . شان روان شداهراین افکار سراسر نفرت به سوی خانردتمصمم

تابستان دینامیت کیمیا شیده   رآند لیدوست وی خرید دینامیت بودرجاز آن روز به بعد مرتب 

،خودش هیای درس شییمی  اس فرمولصمیم گرفت براس،تنرسید هه نتی وبهای اهمه تالش دوبو

و   ، اسیید نیترییک  دداشیت زمایشیی وجو ۀ آلولی ( اداره مخیابرات )در پ رمحل کا در.بسازد را نآ

 هرس شییمی از خطیر و حساسییت بیاالی ایین گونی      ردد ولی دتالش زیاد تهیه کر رابا نرییگلس

شیده  ه مترچیزی نوشیت ،کشیود من یر   بیار  ر ومنف اری مهیب ا هب وانستت میکه  ها شزمایآ

ینامییت همیه دل و   ازدمی رکه چگونه مقیدا دکوب دیدهی رودخانه زهره هایدر ماهی گیراو  .بود

زییاد اول اسیید    احتییاط  بیا  واز ایین ر  ،کنید میی سمان پیرت  آ رابهیش هایرودخانه وماه ۀرود

بدان افزود، فعیل و انفعیال خاصیی     آرام را نعد گلسیریبدوزمایش کرۀ آوارد یک لولرا نیتریک 

ینامییت  ردبیه خمی  کیرد میتصور  اوه دکبدست آم زمایشآ هجامد در لولۀی نداد تنها یک مادرو

، ییک سیرمایه   اوبیا معیارهیای    کیه  رپرست و قلید ولرپنتقام از این دبیاۀ لحظ. ستا هدست یافت

 رآنی روز دهیا  سیاعت ترین که خلوت روز نیم دو   از نهار ساعتپ.ثیف بود رسیده بودرکدا

دی که تهییه کیرده بیود بیه سیوی      نزمایش و فیوز بلۀ آیاور با لول ،غاجاری بودۀ آگرمای کشند

ی وجیود  وآمید  درفتدیی  کیه  زمانی و دبتدا در اطراف لین آنها دوری زا.قای جباری رفتآ هخان

 فیوز آن و دفولک  واگن  نصب کر موتورزمایش را زیر آ هلول دوشت ماشین دراز کشی،پندارد
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 پنییاهجییانتییا پشییت دیییوار حیییاط خانییه دبیییر ریاضییی کییه   را نآ و اردادرا در محییل لولییه قییر

دسیت هیایش دو    وبیا فیوز را آتش زد چمباته پشت دیوار نشست دوبریت را کشیک.شید،کودوبا

 گونیه  دین،بی ندرکی فرصیت داشیت تیا پی  از انف یار از آن یا فرا      اهگوشش را گرفت چند دقیقی 

  از یکی دو دقیقه تردید از پشیت  پ.ری نشداز انف ار خب لیدوتظار صدای انف ار باقی مانرآند

دینامییت دسیت    رابیه ی که بایید آتیش   اهرشت،ش رفتاهه سوی مواد منف رب و ددیوار بیرون آم

ی کیه  درحیال فسیرده و  ا.انف یاری ر  نیداد   دولیان ام داده بیو  بخوبی ارش را دکرسانب وا ازس

و روی کیرده  ا هبزرگی که بی ان  ش.خی  شده بود به خانه برگشت  یش از عرق کامالها لباس

ییا اسیید نیترییک از خاصییت      دورین نبیو یلسی ،گسیرینی که تهیه کرده بودیه یا گلدکبود، این بو

 .دودش را منف رکندخدر هنگام آزمایش و ساخت ممکن بو االدوافتاده بو

وهیم بیه خیاطر ت دیید شیدنش      ا هدکش را دیادوست دوران دبستانی،فارسیعلی،سین،پآن روز

سیاسییی  - ی عقیییدتیهییا شانی بییود، علییی هییی  گرایشییی بییه مطالعییه و یییا نگییرعصییب بشییدت

یشتر به رفتن به باشگاه و سینما عالقیه داشیت بیه همیین علیت      ب و دنخوا میرس ردمت،کنداشت

بیرای ییک کیار مشیترک      هیارا ه را نداشت ولی ایین سیتم مشیترک آن   گذشت میارتباطات آنها گر

-ه علیت تقلیب  بی  وا ولی داقعی بودوحتمال زیاا هی علی بی که ت دیددرحال.داده بود کنارهم قرار

  از بحث های زیاد قرار پ.گرفتمیخوبی ۀباید نمرکه  گفتهایی که کرده بود با باوری راس  

تیالش   شیناختند میی ینامیت از افرادی کیه  ردیا حتا دزدیدن یک لول خمیو دبرای خری  وردشد ه

-یومدو را لی  ،آندون درنیگ ،بسیتگیری ردخط ی که علی سراغ داشت در صورتاهروشندف.کنند

قرارشان تا پایان امتحانات ت دیدی به   .وقت داشتند را نابستا،تنۀ آبرای تهی هرصورتدر.داد

کیه بیه کیالس تقیویتی دبییر      ر ایی هایکالسعلی یکی از هم ،یش از امتحان جبرپ.عقب رانده شد

جیایی  ،کرد تدعو اشگاه کارگریبدربه یک دست کباب کوبیده و یک بطر آب و  رفتمیریاضی 

ند از امکانیات آن  توانسیت دمیشیان کیارگر شیرکت نفیت بودنی     آموزانی کیه پیدران  دانش ۀکه هم

ریاضیی را بدسیت     هیای روز امتحیان  هیا و پاسی   پرسیش  ۀمی ،هایین طریق  از و ،استفاده کننید 

ریید در  نخ ازاولی ییاور  ،وبفروشید بیرادر خیونی سیابق ش     بیه  را هیا آن خواسیت میبتدا ا.آورد
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رس ریاضیی اطمینیان داشیت و از    ردبه توانایی خود د کهاو  ولی ددهب وا هذیرفت م انی برپآخ

تقیام  رآنو در فکردهی  دولیوقبول شیدن ردهریور هش.قبول نکرد ،سوی دیگر از تقلب نفرت داشت

ها نتوانسته بودند دینامییت تهییه    نآ و دی درس شرو  شده بوها کالسازه ت.از این دبیر بودند

 :ریز شده بودگفتند از این رو علی که کاسه صبرش لبکن

سیوی   رآنقای جباری دآ هی من فردا کخوا میاگه  ،مینامیت نیستم -من دیگه دنبال دینامیت – 

قرارداشیت و دبیرسیتان دخترانیه کیه      درآن یا بین منطقه کارگری که دبیرسیتان پسیرانه   )دره 

ار ،کی بیرستان دخترانه درس داردردد( اشتددنزدیک به منطقه کارمندی بود یک دره عمیق وجو

 . یدا کردن دینامیت نخواهم شدرپیگه منتظ،دسازمش را میاماشین

در صیورت پییدا    دورارشد یاور تنها ازدور ناظرکار علیی باشی  ق.همکاری کند او باپذیرفت  یاور

 .را بیود ان ام دهد، یک نفره هم قابل اج خواستمیاری که علی ک.ندرکشدن فردی آشنا اورا خب

آخرین رکنیار رداوی.وز بعد ساعت تفریح از پشت دبیرستان به سوی دبیرستان دخترانه رفتنید ر

در صورت عبور  تا دها بوآمد و رفتدامه داشتند مواظب ا هدیوار لین های کارگری که تا لبه در

ه می  درشت و ضخیم را از قبل تهیه کرد هشتعلی تعداد . ندرکخبزدن سوت راباعلی  ،آشنایی

شت دیوارفنسی دبیرستان فیولک  دبییر ریاضیی پیارک شیده بیود، علیی پی  از پایییدن          ،پبود

ی اگونیه  بهی الستیک و زمین ها جدر میان عا هارایک زاویه می   ،بانار ماشین نشست،کاطراف

چه ماشین به جلیو و ییا بیه عقیب      درهرصورتاشت که کارگذهای ماشین  و طرف الستیکردد

 درهمیین  ولیی  ناصر برگشتبه سمت  به سرعتعد بو دش پنچر شونهر چهار چرخ کند تحرک

 رفیت میی به سوی دبیرستان دخترانیه   ناصرز پشت سر ا هبیرستان کردسرایدا سر و کلۀموقع 

دیید،   رراسیرایدار ییاو   ولیی  دکنی وبمیدن ا آ هشاره دسیت علیی را متوجی   باآتوانست  او .پیدا شد

ش با  بادیدن شناختمی ررای پیش یاوهاسالز ا که ررایداس.مخفی شدن دیگر بی فایده بود  لذا

دون دادن پاسیخی بیه   بی  و دکیر میو سیال ا هییاور بی   ، «پسر مگه تو کالس نداری؟ »تع ب گفت

ها دیگرفرصت دییدن پنچرشیدن السیتیک هیای      رآنساعت آخ در .کرد تسمت دبیرستان حرک
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-میست ازد،می بردمیدیه ا رابههانآ هماشینی ک  ون امکان سوار شدن به،چنداشتند رراآقای دبی

 .ندداد

و در قسیمت منیازل غیرسیازمانی کیارگران سیاکن        کیوه یی که در مییان هاهفردای آن روز بچ 

 :ندکردمیبودند تعریف 

 وباا،الستیک او پنچیر شید   ه هرچهاردکبیرستان دور نشده بوازدمتری  50آقای جباری  یمدید-

ا میا را دیید   ،تی کردمیبیرستان توهین ردداعصبانیت به سرایوبا گشتمیش اخشم دور ماشین 

سیت او  ازدلی ،وش بیایید ابیه کمیک   تا دفرستابیرستان دخترانه ردسرایداسراغ  را نآموزادانش

 یدهاشکل را پیدر یکیی از شیاگر   م.ون هر چهار چر  با هم پنچر شده بود،چکاری ساخته نبود

حیل کیرد، او کیه کارگیاه     سیرگردانی آقیای دبییر     هیا  تسیاع پی  از   که مکانیک بودآقای دبیر

رس ردخاط بهرراجناب دبی دتاببرن ا آ  هوانت ب راباش اایلسدوتعمیراتی داشت م بور شده بو

 دتیا جناب دبیر خودخوری کرده بو  ساعتی این 5ر م مو  ،دریاضی پسرش راضی کرده باشد

بیا خشیم     دید چهار می  بزر  از الستیک هایش بیرون آمده که زمانی دووش آمادهش اماشین

 : اس  گفترپرایدارهم دس.سرزنش کرد و دتهدی ررابه سوی دبیرستان دخترانه رفت و سرایدا

شیما  مواظیب ماشیین    متوانسیت میی ن و دبرای خریید بیه بیازار فرسیتاده بیو      مراخانم مدیر  » -

ییک   هدرآن سیوی در  فق  موقیع آمیدن   م و دم مشکوکی را در اطراف مدرسه ندیدآ هاز،تمباش

 «.الس نبودرککه س م  بود ا دیدر آموز دانش

     :گفتریاضی دبیر 

 .بگذارم اشدستا کف ر..   .این حق باید فردا بیایی دبیرستان پسرانه تا  – 
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بیرسیتان ساسیان   ردمین د  کیه  مانی،زشناسیم خیوب میی   اورا ،آقا الزم نیست من آن ا بیایم – 

 . است . . . ناصر مش  ا بود، اسو شلوغ آن آرامی نا هاهسرایدار بودم یکی از بچ

بیرسیتان  رده دفتبی  و دصیدا ز  رراییاو دبیرستان معاون  ها کالسروز بعد پ  از خوردن زنگ 

 :رسیدرپتبسم از یاو وبا آرامیش از رسیدن به دفتر ،پکرد تدعو

 ی؟اهردرکتوالستیک هایش را پنچ  - 

 . جازه بدین به خودش پاس  بدهما هاگ - 

ترقیی  ومخیوان   کتیاب   یک محفیل  بعنوان  هارا نآ و داطال  بوبیآنها مخفی زگروه ا همعاون ک

 :گفت دانش آموزپذیرفته بود به 

 .یایدوببه نزد ت  ش تا اووباهررراپ  تو د - 

اطیال    ین دبیر ریاضی اۀ ی بدون درون مایها کالسکارانه و ی کاسبهاشیوهاز  هابیرردبیشت 

های جناب جباری که همیشه با غرور وبا  ستیکنچری البرپخ.آمدمیشان نوشوخا از و دداشتن

یک ن کرد تلی درهر صورت با جسار،ورده بوددکهمه را شا نگریست می نگاهی از باال به بقیه

با خشیم   بودهرو را رد ربیرریاضی وقتی شنید یاود.وافق نبودند،منسبت به دبیرش آموز دانش

قیدرت بیدنی    ودنی کیوچکتر  وبی ا هاور نسبت بی ی.و قصد ضرب و شتم داشتا.فتر خارج شدازد

همیشیه   دوش را گرفته بود، او که سال قبل در تیم کشیتی بیو  الی تصمیم،وی داشت بسیارکمتر

بودکه درصورت حمله دبیر ریاضی برای ضیرب و شیتم مقابلیه بیه مثیل       آماده کردمیورزش 

دون ،بی ه نبایید در مقابیل تهاجم  دکی ر او شکست و کتک خوردن مهم نبیود مهیم ایین بو   نظ از.کند

 ازترجیح داد ابتدا بیا پرسیش     ،بدون ترس ومصمم دید ررادبیر ریاضی وقتی یاو.واکنش باشد

 .شرو  کند او
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 ند،درسته ؟اهتو را دیروز در نزدیکی دبیرستان دخترانه دید –

 .  آره درسته - 

ی  زییر  ومتی  ».کیرد  ترسیش، اولیین شیوک را دریافی    رپلین پاس  و عیدم انکا ازاودبیر ریاضی 

پاسی  ییاور باعیث     دولیشده بود سییلی اول را بزنی   آمادهو « کهای ماشین من گذاشتی؟ الستی

 .شکش بزنددخش

ینامیت زیر ماشینت گذاشتم که شیان   ردیش از این کار، یک لول خمی،پول کار استا هاین تاز –

 . دفعه بعد ممکنه عمل کنه دولیاید فاسد شده بوش.آوردی و عمل نکرد

یگیه، عمیل   ردر شیما با ازنظی  »پرسیید   آرامیید ردآقیای دبی  یهیا چشموحشت را در که زمانیو 

حالت تهاجمی بیه   ،آنزده بود بهتقای دبیر از شنیدن این خبر آ هبرای چند لحظ،« رد؟ دکخواه

 :  پرسید کردمینگشتش به یاور اشاره باآی که درحالتع ب  باو دکلی فراموش ش

ادامه  ،وندرکود راجمع و جودخبعد تالش کر،« نی؟رکی ماشین مرا منف خواستمیتو واقعا  » -

 : داد

 .کشتن بدهد رابهسی دوکی اطراف را ویران کنهاهخان توانستمیولی این -

 .رای ماشین شما کافیه،ببکارنمی برم، یک چهارم لولِ آن رراخمی ۀهممن  !نگران مردم نباش – 

 . . . ژاندارمری معرفی کنم  رابهاگه من تو  -

 :گفتو دپرییاور وس  حرفش 
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ز ا هی  ک  در این منطقی ه.وتاهی هم نکنید،کن ام بدهیدا هید درستکن میاری که فکررکشما ه - 

 . . . وم ولی ش مین هم منکر مو دشما خوشش نمیا

جیا خیورده بیود آب دهیانش را      بشدتبیر ریاضی که د.کرد تسکوو دحرفش را ادامه ندایاور 

 :گم شده بود گفت آنکبر همیشگی درغرور وت آن ردیگصدایی که  باو دورت داق

 کنیممیاال ساعت کالس رفتن است بعدا با هم صحبت ،حیاهو واقعا دیوان،تکنممیباور ن - 

 و دقای دبیردر این میورد حرفیی ز  آ هز آن روز به بعد نا.بیرستان رفترده دفتوببرگشت  دبیر 

   .ست وی دینامیت بوددرجدانش آموز  نه 

**** 

 دانیش ر مییان  ،دشیاه  استبدادی و وابسیته بیه غیرب    مبارزه با نظام ۀاردربتگو اگفهلسا رآند 

کیارگری مییدان    ۀآموزان از سیه منطقی  دانش  .خاموش نشدهرگز ،مبارز دبیرهایو آن  آموزها

ند رسامیمدرسه  رابههانآ هی کاهوسیل .آمدندمییانکوه و امیدیه به دبیرستان فاریابی ومجعفر 

چند ردییف صیندلی چیوبی    ،رآنکه در محل با "لِبِل الری "ی بود به نام ی باری بزرگها ماشین

 رآنی بلنیدی کیه در اطیراف محیل بیا     هیا هیک برزنت بر روی میلی  و ده بودناردادسرتاسری قر

را هیم بیدون هیی      آموزهیا  انشد.ندکردمیجاب ان آ بارا نارگرادوکشیده بودندکاشته بوکارگذ

ی هیا هگردنی کوهستانی و هاهجادآن هم با وجود ، مل ونقلح ایلوسگونه  با اینایمنی امکانات 

عضیای  ا.ندندرسیا میبه مدرسه و کردند ابه جا می،جکارگری نفت خیز ه مناطقرا نخطرناک بی

 میدیرهای در مقابیل ایین بیی تیوجهی      تیا  دست وی راهیی بودنی  درج بیحزحوزه ی آموز دانش

لی راهیی بیه   ،ود نشیان بدهنید  جیدی از خیو   یواکنش،پرورش و آموزش دیرهایومشرکت نفت 

کیالس دبیرسیان بیرای اعتصیاب امیر      شیش  کیردن    هماهنگکه  خصو ،برسیدمینظرشان ن

 آموزهای انش،ددبیرستانی ها کالسکی از روزهایی که در آخر وقت ی.رسیدمیمحالی به نظر 
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نیم ساعت هیم  به نزدیک  یستیبادواری  شدنی بها کامیونسته سوار این وخرسنه ،گدبیرستان

 رابیه ود ،خی ایستاده  هاهاز بچ برخیه دکنشد میباال وپایین ی درحالباری خشن کامیون در این 

کیی  ی.به خانه برسیند  دتانشدمی پرتابین سو و آن سو ا هبو دی سقف آویزان کرده بودنهاهمیل

 :  یک ستم طبقاتی مطرح کرد بعنوان ب و تاب این بی توجهی را آ بای حوزه حزبی هاهاز بچ

میا را ماننید گوسیفند     دولیتوبوس برونباآرا نشاهیک قدم راه تا خان هاید بچه کارمندراباچ » -

پرسشیی کیه خشیم    ، «؟کنندجاب ای خطرناک هاهدر این گردنباری انداخته و کامیون پشت این 

-انیش ازدعاقبیت یکیی   . ی گفیت اهملی ،ج  در تمییید ایین نظر  رک،هبرانگیخت هاراآموز دانش ۀهم

ییب داشیت برزنیت بیاری را پیاره      درجز اندازه عصبی شده بود بیا تیغیی کیه    که بیش ا هاموزآ

ی کیه  درحیال .برزنت به دو نیم شد سرتاسر دتان آویزان شآ هوبپاره شده را گرفت ۀگوشدوکر

حرکیت بیود    درحیال مییانکوه  های کارگری در میان لین( لِبِل الری)هاآموز¬دانشحامل  میوناک

اننیده کیه   ر.نید کرد تپیر  هیا نخیابا رابه ندوارا ریزریز کردنبرزنت ۀبا جار و جن ال هم هاهبچ

ش اه چگونیه برزنیت ماشیین   کی  دمتوجه شی بغل کامیون  ۀاز آیینارگر شرکت نفت بود ،کخودش

ش را اهتع یب ماشیین لخیت شید     بادویاده ش،پپارک کرداری اکنر ناشیم.ه استریش شدریش

 :پرسید دونگاهی کر

 دید؟  ه کردکاین چه کاری بو !هاهبچ - 

 : گفتهاهیکی از بچ

جای اتوبیوس بیرای رفیتن بیه      رابه،چبا شما کاری نداریم  ما به شرکت نفت اعتراض داریم » -

هیم همیه بیا هیم هیورا       هیا هچی ،ب«نید اهرا بیرای میا در نظیر گرفتی     یبیار ماشیین  یک   دبیرستان

یین  ا هد نسبت بلبخن ،باکه خود موافق اعتراض و ایستادگی در مقابل سیستم بود هانندر.کشیدند

 :گفتهاآموز انشردکا
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 .تان بکنندب پ  از این به بعد سوار نشین تا شاید فکری به حالوخ -

 .  نمیشهی باری ها کامیونز فردا دیگه کسی سوار این ا همعلوم -

راسیتی، ییک بچیه    خیدا داغتیونُ نبیینم کیه راسیت     » :گفیت  و دز کف هاهراننده با تبسم برای بچ

 «.کارگرین

توبیوس  ا هدرآخرین ایسیتگا همگی  ی آن روزفرداقرار شد  هاآموز انشد میصمیم عموطبق ت  

بدون یک  دانستندمیون ،چبشوندشرکت نفت  کارمندهاانع حرکت اتوبوس های م و دشونبجمع 

ی ارزشی شان هیی   رای تقاضای،بدستگاه پلیسی حاکمیت ۀسر سپرد مدیرهایاین  ،حرکت جدی

 دانیش واسیت  وخیین حرکیت   ا.الس بروند ییا نرونید  رکت آنها سرایشان مهم نیسبدونیستن ایلق

ی هییاهو دسییتگا وپییرورش¬آمییوزشیقییت بییه مبییارزه طلبیییدن شییرکت نفییت و  درحق هییاآموز

 . منطقه بود  امنیتی

ی  اتوبیوس کارمنیدی   ،هی دبیرسیتان فارییابی  هیا آموز دانیش بیا راه بنیدان   بعید   روز  بامدادان

 هیا هرا نبسیت ازسیاعتی  گذشیت    از پی .کنید  تحرک  هنتوانست از امیدیه به سمت منطقه میانکو

بیه جیای آنهیا     هیا هبچ ۀمه.خواستند از اتوبوس پیاده شوند هاحترام از کارمندآبا هاآموز دانش

 بیمییانکوه کیه دبیرسیتان فارییا     رابهها نآ و کند تخواستند حرکاتوبوس ز راننده ا و دنشستن

 هیا هاز این مبارزه طلبیی بچی  و دبو لیستاندیکس اننده که خود یک کارگرر.واقع بود ببرد درآن ا

تیا بیه حیال کسیی ایین بیال را        گفیت میی ی کیه  درحیال به وجد آمده بود با خوشحالی پذیرفت و 

 . کرد ته سوی میانکوه حرک،بشرکت نفت نیاورده بود ارمندهارکس

ه آموزی بی  دانش،هر ساعت بعدی،دبرای اعتصاب گفتگو شد هاآموزدانش ۀبا هم ها السرکس

عیاون دبیرسیتان بیا    م.عتصاب پیوستندا هدبیرستان ب هایآموز دانشکالس درس نرفت و همه 



 در بستر زهره وحشی

 302 حزب انشآموزاند زیرزمینی تشکیالت

 

دون وبی در نهاییت خونسیردی    و دروکیر ها  نآ  هبو دآم هاآموزهمان قیافه جدی به میان دانش

 :رعب و وحشت از نیروهای امنیتی گفت ای اد

 دهنید برمیی ولین جیایی کیه خ  ا هگزارش بدهم و آنها هم ب وپرورش¬آموزش همن م بورم ب  - 

  .ین کارتان پایان دهیدا ههتر است بب ،آوردمیین برای شما مشکل پیش ا.ساواک است

بعد بدون پاس  دادن به معاون به پشیت دبیرسیتان   و ددرگوشی با هم به گفتگو پرداختن هاهبچ 

میا   »نددزدند فریابا صدای بل درآن ا دوندرفتی که بین دبیرستان پسرانه و دخترانه بواهرردکنا

   «.تعطیل خواهیم کرد را نخواهیم گرفت و دبیرستاهاراجلوی اتوبوس هرروز

در خییز  نفیت کیارگری  منیاطق   هبی نسبت حساسیت حاکمیت استبدادی شاهی  دلیل،بزمان رآند

ناطق آبیادان تیا   ،ماواک آبادانس.ازمان امنیت دو فرماندهی ساواک جداگانه داشت،سخوزستان

غاجاری،گچسیاران  ۀ آنطقی ،مفرماندهی سیاواک میانکوه  دوکرمیواز را اداره مس دسلیمان و اه

-میی پشت دبیرستان پراکنده آموزهادانشرروزه ،هز آن روز به بعدا.اشتردارک را تحت نظوخ

 .ندگذاشت می سرهمنده سربهوخشوخی  بادونشد

رُور سیاواک  لنید  دو !هیا هبچی  »اعیالم کیرد   سروصیدا با  هاهروز سوم این اعتصاب یکی از بچ 

میه  ه.(ماشین سازمانی ساواک لنیدرور بیود   هالسا رآند)«جلوی درب دبیرستان پارک کردند

 15. این نیروی مخوف امنیتیی شیدند   یکارمندهادر سکوت منتظر واکنش  دودور هم جمع شدن

بیا  آموزهادانیش لیب هیای   ق.آمدند هاهعاون و سه کارمند ساواک به سمت بچوممدیر ،دقیقه بعد

بیدین   ،در وجودشیان میی جوشیید   و ترس هی ان  و دکرمی اژپمپ را نتری خون شاشدت بیش

 ،وخود به خود در هم فیرو رفتیه بیود    هاهطوط چهر،خندشدمیقراری این پا و آن پا بی باجهت 

 ۀاردربی امعیه  درجو شایعاتی کیه   هاهبراساس شنید که درحالی.ددامیی مصمم را نشان اهقیاف

داشتند  هاهرخی از بچ،بها از آن اطال  داشتند رواج داشت و آنواک سا هایگرن هکددمنشی ش

جمیع   دوچسیبیدن غیر ارادی بیشیتر بیه هیم میی    ۀه گونی ،بی آمدندمیی از ترس و ضعف از پای در 
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-انیش د میسیاواک در چنید قید    یکارمندهادبیرستان و  دیرهایم.ندکردمیای ادتری را دهرفش

 :کرد تحببه ص آغاز هدیر مدرسمدوایستادن آموزها

 ناال فق  آقاییا ،حشما یاد آوری کرده بودیم رابههایمن چیزی برای گفتن ندارم قبال همه گفتن - 

  .کنممیشما معرفی  رابه

جناب آقای »اشاره کرد هایدست به ساواک وبارخی در ایستادن به خود گرفت سپ  حالت نیم

ناب معیاون  ج.دیکناری کش رابهود خ، آرام،  از معرفی،پ«ایشان عاونانومعاونت ساواک م.. . 

او کیه رنیگ   .زدن کردشرو  به قدم هاهجلو صف فشرده بچ دوساواک یکی دو قدمی به جلو آم

ا ییک  بی .چیالش بگییرد   رابیه نهاۀ آروحیی  خواسیت میی ین وسییله  ا هب بود دیدهرا هایبعض ۀپرید

   :پرسید هاهبرگشت سریع به سوی بچ

تیان چیسیت و چیه عیواقبی بیرای      هنی این حرکت کودکانمع دانیدمیالس نیستید؟ رکچرا س » -

  ، «؟ ستشماکی ۀسخنگو یا نمایند»: پ  از یک مکث کوتاه ، «تان دارد؟هانوادوخشما 

ر این وضعیت ،ددشواری انداخت رابههاهبچین پرسش ،دواپرسش آخری نیندیشیده بوکسی به 

سیال   آموزهیای دانیش  رکیه ت زر بی ی آموزهیا انیش د.ند در این مورد گفتگو کنندتوانستمیهم ن

فیراد  ا.ندادنید  هیا  شیین پرسی  ا هها بودند با سکوت پاسیخی بی   آخری دبیرستان هم در میان آن

اگیر حرفیی بیرای گفیتن      دتاند فرصتی به دیگران بدهنخواستدمیحوزه زیرزمینی با سکوت خو

حشیت  و رابیه رده بیود همیه   رکعاون سیاواک کیه تصیو   م.سکوت به درازا کشید دولیدارند بزنن

 هلیی پییش از ایین کی    ،وپندو انیدرز بپردازد  دوتهدی  واست به،خشانداخته با رضایت از برخورد

ییک قیدم بیه جلیوی      ،حزبیی  ۀل حوزئوقباد رحیمی مس خارج شود،ای  ههان نیمه بازش واژازد

  :مخاطب قرارداد را نصدایی شمرده و قوی معاو بادوصف آم

 : ها اشاره کرد نآ هدست ب وباگشت بر هاهعد به سمت بچوب،!« . . .جناب  » -
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لی ،وید این افراد بچرخاننید بادر آینده  رانظام های این  ر ،چها آیندگان این مملکت هستند این -

هیا  یین واقعییت  ا هلِبِل الری ب امیون باریباک،به جایی این آینده سازان مقامات شرکت نفت با جا

 بیا ایین  ،ی حمل بیار و ضیایعات کار  هاهوسیل این باید ما راباچ.کنندمیه ما توهین وباعتنایی یب

در مییان   آموزهیا انشردی که بیشیت درحالهم  ،آنایمنی اتکه بدون هی  امکان ی باریها کامیون

ی هیا هگردنی سراشییب هیا و   این رت شدن در رپخط بادوا بایستنرپم بورند سه پُر گردنه را نای

   ...و؟ه به خانه بروندهرروز،ه را نبی

 دویگر از آن ترس اولیه خبیری نبیو  ،دتحت تمثیر قرارداد بشدت هاراآموزدانش،اداین شهامت قب

حیرف   ۀردن دسیت اجیاز  دکقیه که جانی گرفته بودند با بلنی ،بشوندوبارد گفتگدونخواستمیهمه 

ی اهدوسیتان ۀبطرا ننهیا رپعاون دبیرستان که دم.اعتراض خود را اعالم کنند دتانخواستمیزدن 

ش پنهیان کیرده بیود برخیورد     اشیت تبسیم خفییف   رپا خوشحالی که دعضای حوزه داشت بباآ

 دوکیر میی نگیاه   هیا هاهی به بچ،گلی مدیر با بی قراری،وکردمیدنبال  دوستومی هاراآموزدانش

انتظیار چنیین برخیورد    کیه  ش اعاون و دوهمیراه م.گاهی به چهره بدون احساس معاون ساواک

ی اهچهیر  بادوبرخیود مسیل  شیدن    بیه سیرعت   یدولابتیدا جیا خوردنی    ،ی را نداشیتند اهش اعان

را مصیمم دیید   هیا هون همه بچ،چناب معاون ساواکج.دگوش دادن هاهروح به حرف بچیبدوسر

ش در هم فشرده شیده  ای که خطوط اهبا چهر و  کرد تردن دست همه را وادار به سکودکبا بلن

 :ادردذک،تبود

حیتم   بطیور هیم   هیا   نآو دیی کردمیی اعالم  مدیریت دبیرستان رابه نتا شما باید این خواست - 

 . . .  دوما فرزندان ما هستی،شندکردمیپیگیری 

آن هم ندرکباوجدی بگیرند ویا هارا  آن توانستمیهایی که هی  بچه کارگری نگونه دروغ با این

تیر  تر و عینیجاهای دیگر ایران محسوس ازهمهخیز نفتبا وجود ساختار طبقاتی که در مناطق 

ی در هیم  هیا هخود اوهم از چهر لیو.دالدان شاه ترسیم کنازجی انسانی اهچهر خواستیم،بود
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-هغیرمنتظیر  به صورتولذا خیلی سریع  ،ستا هارش بیهوددکمتوجه ش هاهصمم بچومفشرده 

 :  گفتدوبه مدیردبیرستان روکردوکری حرفش را قیچیا

ر ضیمن  ،دشودمیواست آنها عملی قول بدهید اگر سرکالس بروند فردا خ آموزهادانشین ا هب-

 . با شما هم کاری دارم

 مامورهیا و دیگیر  دبیرستان  ۀدیر ترسیدم.بیرستان رفتردهایی سریع به سوی دفتامباگسپ  

نا محسوس او،رهبران اعتصیاب و   ۀا قول معاون دبیرستان و اشارب.ندروان شد اوهم به دنبال 

ردای آن روز اتوبیوس هیای کارمنیدی در    ز فی ا.دبیرسیتان بیه کیالس برگشیتند     آموزهایدانش

لیی  ،وکرد تتقویی  هیارا هین پییروزی روحییه مبیارزه جیویی بچی     ا.قرارگرفت آموزهاانشرداختیا

 .شانی حزبیآموز دانشواحد ناصر از تدری ی کناره گیری عملی و ی شد برای آغاز

**** 

یی را سیمت و سیوی   ی مبیارزه جیو  هاندیشه اباکو انقالبپیروزی تبلیغات رادیو فارسی پکن و 

با  تا، دها بیوندن نآ هب خواستمیی خود از نیروهای مبارز هاهرنامدربادیو پکن ر.نددیگری داد

 و سطحی  یولی با شناختو مساوات طلب جو همبارززعم این شاعرِ ،بو جبههردد یانقالبرزمی 

نیروهیای  " : ته بوددست گرفه ب را ندر چی انقالبرهبری که رزم جو  این شاعر ِ غیر دیالکتیکی

و بیزعم او میرنیده    مپریالیسیم پییر   ابا یدوبابشکنند از این رباید و جبهه ردامپریالیستی را در ه

-هولین کسی کیه بی  ا ."ننددکبه زعم او شوروی بود نابو راکه نمپریالیسم جوااتا  دشباید متحد 

زشیکی بیرای ریخیتن    نیدرزهای دانشی وی پ  ا و دنپ.بود ناصرمسیر به ظاهر سر  تر افتاد،  ینا

آتیش مبیارزه    توانسیت میی ن ،وی درس خوانیدن و دانشیگاه رفیتن   ر ،پیش از مبارزه نرژیاۀ هم

یکیی از ییاران حیوزه را روانیه تحصییل در        ر عوض،دجویی افراد حوزه را جهت درستی بدهد

ایین مییان تبلیغیات برخیی نشیریات      در.سیم کشیاند  ئیئوسیوی ما  بیه راناصیر   دولیی آمریکا کر

فردوسیی بیا چیا      ۀفته نامی ه.ندانداخت دمیسیاب این مبارزه جویی جدیآ هم آب بشاهنشاهی ه
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 میی ایین واقعییت نشیان    .ندرسیا میی ین روند یاری ا هب هایبرخی نظرات این شاعر و رهبر چین

طلبانیه  برای نابودی چپ در ایران بایید باورهیای مسیاوات    کردمیدرک  بخوبی ه ساواک دکده

 .  را گسترش داد و کشاورزان و غیر علمی جوانانابتدایی 

 و داکنی پید شنگیرش جدیید   وباافراد جدیدی هم سی  آموزهادانشتگو در میان اگفیاور توانست ب

رایش به مبارزه چریکیی بیرای نیابودی خفقیان     گ.ردکای ادمرور محفلی برای این دیدگاه جدید ب

قی کیم نظییر بیه    هی یان و شیو   رابیا انباشته بود از این رو این نگیرش   رراوجود یاوۀشاهی هم

قبیاد  دانسیت  میون چ.ش مطرح نکرداحوزه حزبی راباش اهنظری دولیکرمیمنتقل  اش دوستان

مخالف است و در عین حال باور نداشت در مقابل منطق قباد حرفی بیرای گفیتن    هاهنظری با این

ا درک اسلحه بیه دسیت گیرفتن تی     گراییِبیشتر به سوی عمل اورای اهبلیغات رسانت.دباش اشتهد

فکیران جدیید ییاور قبیول     هی  کدام از هیم  دولیبیرستان بوردال آخس .ی علمیهاتئوری ژرفتر

" روسیتا هیا    ۀبیه وسییل   رهامحاصیره شیه  " پیش از گرفتن دیپلم راهی چیین بیرای   تا نداشتند 

 راستعمارگشغالگران ابای جنگ هاهبهدرجگر چه در چین توانست پیروزی ا هی کاهشوند؛ نظریب

مبیارزه درون حزبیی    .تعمیم آن بیه شیرای  جهیانی غییر علمیی بیود       ولی دباش اشتهی ددرپ را

 ۀطبقیاتی و فلسیف   ۀمبیارز ژرفیای  از  خبر بی دانش وهایمساوات طلب و  یهاروستاییمک باک

 گونیه  دینبی .چین در مقابل این نیروها با شناخت حسی شدحزب کمونیست  عث شکست،باعلمی

در توسیعه صینعتی و سیاسیت    یوه و عمل کیرد شیوروی   که به شحزب کمونیست آن بخش از

ی ایین  هیا ئیوری ت.ردرکشاعر مساوات طلب واگیذا  رابهقدرت  و دمنزوی ش باور داشتخارجی 

بیه  ی من یر  ی فاجعیه بیار   اگونیه  بهی اجتماعی دهادر عملکر سطحی نگر به فلسفه علمیشاعر 

در توسیعه   نچیی  نقیالب اوردهای اهمیه دسیت   و دفریی آ هفاجعی  ،قتصادیاۀ بهدرج و دششکست 

مساوات طلبیان چینیی   " یاهنگرش منطق"ین ا.منهدم کرد راصنعتی پیش از انقالب فرهنگی مایو 

 لیدونتوانست در هی  ک ای دیگر جهان با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی قابلیت انطباق بیاب

 به صورت روستایی از نو  سوسیالیسم تخیلیین نگرش ا.کار شدجهانی بهه درجباعث شکاف 

ۀ ر زییر سیای  د میی منطیق عل  گونه دینب.فتقرارگرجهانی رجهت منافع امپریالیسم ،دغیر مستقیم
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در واحد کوچک آن ها باعیث  . دسپرده شدن  و شور جوانی به فراموشی برهای شناختی حسیا

یین  ا.دنی جداکتیوده اییران   حزب  40 ۀز شکست دهاده قی مانبا حوزه حزبی از  راناصر راه  شد

هیا هیم بیه جیا      کیارگری آن  ۀمنطقی  در را خیود اثیر ،تی که جهانی شده بود ی عقیدتیهایدرگیر

دیگیر بیا نگیرش      ییک محفیل   ای یاد و تیالش بیرای    ش ااز رفقیای حزبیی   اوا جیدایی  ب.گذاشت

ایین   ،اهشی  میی بیرای مبیارزه بیا سیاختار ضید مرد       ه باقی ماندهرا هاتن اوستی که بزعم ئیوئما

 کیه توانسیته  نگرش باور و زعم این ب.ن ر گردید،مبود م جهانیمپریالیساۀ عروسک دست نشاند

صیلی و عمیده   ا هار ،کنید  نفیوذ  جهانِ بی خبر از فلسیفه علمیی   روشنفکران بیشتر بود در میان 

-میی یید قیرار ن دتاشرای  مور رآندی مبارزه هاشیوه سایر و دبو" و چریکی مبارزۀ مسلحانه"

هیای  عکی   .زه را خیانت به جنبش اعالم می نمودنددیگر مبارهای ه را نایرخی ب یحتو  گرفت

یی هیا هریدوبرنگی  به صورتو روی جلد نشریه فردوسی آن هم ئاومفیدل کاسترو و چه گوارا 

میی   داین روند را تشدی" تسه تانکوئما"ی رهای بیشتری از شعهاهبزرگان و تکین اهای هازگفت

 18تیا   او باعث شید ناصری جدید ااندیشهی اهیرفتارگ.بردمی خود  راباجوانان شتابگر  و درک

و  هدرسیی نخوانید  ،برای امتحیان نهیایی ششیم دبیرسیتان رشیته طبیعی      1345سال   دینرفرو

خوانیدن در امتحانیات پییروز    درس تصمیم گرفت بیا  ز این تاری  به بعد ا .گی نداشته باشدآماد

ایید  ب.کیرد  آغاز را نرس خواندروز با یک برنامه ریزی که با دقت تنظیم کرده بود دبانهش.گردد

بیدون   بایسیتی  جهیت  دینبی .اربردی کنددکبتوان را نرفتن به چی ۀبرنام دتاشمیدر خرداد قبول 

شبها در .وجود نداشت خانه کتابمانند،جایی ندنامنطقه برای درس خو در.خواندمیوقفه درس 

ی از ورق هیای  ییوار ردمحق ۀروزهیا در سیای   دونی خوا میی زیر چراغ خیابان تا دیر وقیت درس  

ار ییک  ،کی غاجاریآ هگرمای کشند رآن،دی امیدیههاکوهبارهای شرکت نفت نزدیک به نا رِموجدا

او یگر ردد،پدوم دبیرسیتان  ۀورردد.روز تمیام کنید   20الی  15در یک ماه و  خواستمیسال را 

نیدن  خوارس ازد دولینی خوا می کتاب روز شبانه او دیدی،ماگذاشته بوددوامل به خورکطوه ب را

 وبیا  شیناخت میی را ها کتابچون  اید،شکردمیارش دخالتی نرکد باوجود اینخبری نیست ولی 

 ۀشیاید چیون بوسییل    و دموافیق بیو  در اندیشه های تو در توی و پنهان کرده اش ها  نۀ آمطالع
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درس خواندن او .نداشتش تردیدی اهساالنی قبول در دوووبریان وضعیت درس های ادرجتلفن 

ی هیا  کتیاب میام وقیتش روی   ،تها گدر ساعات تفیریح بیین زنی   ، گرفتمیصورت الس رکدتنها 

پییش از   ی کیه  ز چنید روز ،بشید میی رف صی چیپ   یانقالبی هانرما و دغیردرسی و جلد سفی

متحانییات شییرو   ا.هییا پرداخییت بییه درسفقیی  امتحانییات نهییایی کییه بییا پیگیییری وشییدت     

-پرسیش گفتند دبیرهیای  ۀال همآن س.ندداشتمیی سال ششها کالسبیرستان منطقه ردچها،شد

 ر سیه د( 45سیال  ) ،نید تیر بود  سیخت گیرانیه  نسبت بیه سیال هیای قبیل      نهایی  اتامتحان یها

نفر توانسیتند در خردادمیاه    4 فق  ،شبانه آموزهایدانشهمراه با پسرانه و دخترانه دبیرستان 

 ۀرای همی بی .بیود  شیده  قبول اته با حداقل نمردکبو ناصر نفر سوم  و دفر اول قبا،نقبول بشوند

یین  ا کیرد  میوگگفتدونخوا می کتاب،به جای درس روز انهشبند او بود دیدهکه ی آموزهایدانش

سیتان صیورت   ا مرکز دری امتحانی هاهبرگصحیحدوتنهایی بو اتامتحان ولی دقبولی ع یب بو

بیدون ت دییدی   ییاور  ه دکی نهیا سیالی بو  ،ت هرسیال رخالف ،بن تابسیتان آ.نه در منطقه گرفتمی

 . واندی 13با معدل پایینِ  پایان ببرد رابه نانست آتو

بقییه   ،بود تر بزر  ازهمه و دکه فرهنگی بو "شعبان"به جز  مبارزۀ مسلحانهمحفل هوادار  ۀهم

ی پول بهمگی  در نتی ه .نفت گر برخاسته بودند یکارگری هاهز خانوادا هدکانی بودنآموزدانش

بیرای بدسیت آوردن پیول جهیت      او .بودند ریور ماهو سرگرم درس برای امتحان نهایی در شه

 . کرد میکار  را نتدارکات سفر به چین باید آن تابستا

گلیسی و فرانسوی مشیغول کیار و غیارت    ،آنهای آمریکاییشرکت خوزستانخیزنفتاطق در من

نیو    400ادن گیاز آن کیه   ردهید ،بانفت ۀی تصیفی دهامنابع کشور بودند، البتیه بیا سیاخت واحی    

قیری کیه میدعی   حشاهک آن هم با وجود  دنسوزاندمی روز شبانه را نآ ارزشبایایی موادشیم

یین رونید   اهنسیبت بی  لی همه مسیولین دولتی ش  و" دبرمیسوی تمدن بزر   رابه نایرا"  :بود

قییه  ب و دنی برددمیوانستنتمی راکهی امپریالیستی آن چه ها رکتش.بی اعتنا بودندگرغارت ویران
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نها بیه صیدور نفیت خیام بیه      هاتآننید، کردمیآلوده  بشدتحی  زیست را مدونبردمیز میان را ا

   .کردندی غربی اکتفا میرهاکشو

ه دکی چهیل بو  ۀی دهی هیا هنیمی  در.ها مراجعیه کیرد  ین شرکتا هببرای کار کمک پدرش  به ناصر

وج ،می و نفوذی در حزب به دست سیاواک افتیاده بود   "مرد هزار چهره"ز ا هبراساس اسنادی ک

سیالی  "س دسیلیمان و آغاجیاری تحیت نیام     ومدر آبیادان   بخصیو    ر  اخراج کیارگران بز

مشکوک بیه مبیارزه   حتی  راکهکارگرانی  ۀهم نفت رکتش.شد آغازدر شرکت نفت  ها "یاهومد

ه کیارگران اخراجیی سیالی    ،بی ر صنایع نفت اخیراج کرد ردصنفی بودند با همکاری ساواک از کا

 و دنییروی کیار میازا    بعنیوان   را هیا  نآدونی کردمیی داخیت  پر هیارا از سینوات آن حقیوق  اه ومد

االیشیگاه و  ،پهاواحد ۀیین اتفیاق مصیادف بیود بیا طیرح توسیع       ا.دکردنی غیرضروری اخراج می

ز سوی دیگر برای ساخت این صنایع بیزر  بیه نییروی فنیی     ا.در مناطق نفت خیز هایپتروشیم

نیروی فنی ساخت صنایع را تیامین   ها جاخرا ،دند این ساخت را کاربردی کننه بتواندکاشتنازدنی

رای ییک رژییم   بی .زدن را ناین یعنی با یک تییر چنید نشیا    ،وی موقتدهالی با قراردا،وندکردمی

و تولییید تنهییا منبییع   دیکییال را از مراکییز حسییاس شییرکت نفییت    را نم کییارگرا،هسییرکوبگر

ز سیوی  ا.دنید بو کیرده یروی فنی مورد نیاز توسیعه را تیممین   ،نهمدوبودنرده رکدو،درآمددولت

و در صورت اعتصاب  ندتوانستی،مندگرفتمیی موقت به کار دهاداارقر رابا ندیگر چون کارگرا

 . اخراج کنند سرعته ب هارای صنفی آنهالتشک ای ادیا 

ز کیارگران  اگیی  ه کیارگران فنیی آن هم  دکی اسیراییلی درآم  ستخدام یک شیرکت ایرانیی  ا هیاور ب

میان امیوراداری   ،هبیود ییا در واقع  " تیایم کیپیری  "ار او ک.اخراجی و رادیکال شرکت نفت بودند

ییک کیارگر   روزانیۀ   دسیتمزد  هاسال رآند.کارهای کارگران و حضور و غیاب آنهاوثبت اضافه

پیروژه   دسیتمزد یشترین ،ببوددر روز تومان  7یاور بعنوان کارمند  ستمزد،دتومان بود 3ساده 

ندکیه  گرفتمیی ( ی صینعتی هیا ¬شلولیه کی  )رهیا و فورمن فیت رکار و سوپروایزرا کارگران جوش

متنفیر   رهیا معمیول از امیوراداری ییا تیایم کیپ     بطیور ارگران ک.تومان در روز بود 20سقف آن 
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سیبت بیه   ،نبیا دریافیت چنیدر غیاز حقیوق بیشتر     با سیواد امیور اداری   ون این جماعت ،چبودند

بیه گونیه    و دنشید میشرکت در زمان اعتصاب های کارگری  مدیرهایبرچین ،خکارگران ساده

 تیا  دنی کردمیی ز مقدار اضافه کارهای کیارگران کیم   امعمول برای خوش آیند مدیران پیمانکاران 

بمیرور   لیدووبی نداشیتن دخی برخور اوکارگران ابتیدا بیا    جهت دینب.اد شوند،شسرمایهاربابان 

 وا.برقیرار شید   و کیارگران صینعتی   ناصروستی ژرفی بین ،دتگوهایی که بین آنها ر  دادگفوبا

دقیت  بابه خصو  کارگران متخصص را که رقیم بیاالیی میی شید،      نی کارگراهایاضافه کار

ایرانی شرکت از این تایم کیپر متنفیر   مدیرهایدر عوض ،کردمیها ثبت  دون کم کردن از آنوب

ای دور درجی حیل شیرکت   م.دذارنی وبگجای ابه ه دکآدم با سوادی سراغ نداشتن ولی، دشده بودن

واحیدبزر   ) واحید حل کیار ییک   م.محل نبود رآنردن درکسی حاضر به کارکهه دکی بواهافتاد

ی آن منطقییه هییاکییوهیلم در میییان ردنییدوبروسییتایی بییین آغاجییاری ،سفیددرر (تصییفیه نفییت

هیوای گیرم    هاکوهی هاهش همراه با وجود دیوارانزدیکی به دریا وشرجی همیشگی. قرارداشت

-خنک ایلبودن وسنو به دلیل دشوار  شرای  ایندر.و شرجی را درمیان خود زندانی کرده بود

این وجود با  ارک.یک جهنم بدل کرده بود رابه نهای کارگراهوابگا،خپنکه یولر و حتدکانن،مکننده

چون هی  کیدام از   ،رفتمیکارگر به کندی و دشواری پیش  400 از شرای  و برغم وجود بیش

ابیزار   خواستمیرکت اسراییلی چون نش.تنداش ارگران قراررکابزار ضروری ساخت در اختیا

ی در اهیین شیرکت هیم وسییل    ا.ی وطنی فروخته بودکار پیمانیک  بهرراادکیران بیاورا هتولید ب

و بیا  ارگران رکی بتکاا بیا وکار با حداقل ابزار  هاسال رآنداز این رو  دادمیارگران قرار نرکاختیا

اری خشن با شیرایطی نیا بیه    ،کندکردمی ی سنگین پروژه را نصبهاهلول ،ساختن اهرم هاکمک 

ود از روی ،خی را هم یاینچی  30بیزر   های ( البو) یم بور بودند حتی زانو کارگران فنی،هن ار

رکت بیرای  ش.جوشکاری کنندمونتاژ و سپ  ند کردمیای اد ههایی که در لولیک الگو واز برش

هندوانیه ییا    کارمنیدها فنیی و   پ  از نهار به کیارگران  هرروزن منطقه ۀ آرمای کشندباگمقابله 

یین شیرای    ا.ز آن محیروم بودنید  ا هکارگران سیاد  لیدودامیدسر  بعنوان را ی دیگری هاوهمی

ون ،چییرمیان کییارگران فنیدناصییررای تبلیغییات ضییدحاکمیت شییاهی کییه خییوبی بییود بیی ۀزمینیی
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 او ازتر پ  از مدتی تالش متوجه شد این کارگران بیشی  لیو، ددامیجوشکارها و فیترها ان ام 

عیوض ییک رابطیه     در.ارش در این اعملی غیر ضیروری اسیت  دوککننمیدرک هارااین واقعیت 

 را ناکثر غروب ها که شرجی و گرمیا امکیان خوابیید    در.شد ای ادکارگران  بین او و انه دوست

ییک قیوطی خیالی و فلیزی      ،ارگران بیه نوبیت  ،کی گرفتمیی ز آنهیا  ساعت کارِ شیاق ا  12پ  از 

ودکیا کیه    یک بُطیر  راباند همکردمیو ی  ( گوجه فرنگی)وشکاری را پُر از طماطه ی جدهاالکترو

گرمیا بیه سیالمتی هیم      رآنددوور هم می نشستن،دمعروف بود سگی در میان کارگران به عرق

سیتگی بیر   وخعاقبیت مسیتی   . کردنید  یومگفتگ رآندمات محقوخار رکفشا ۀاردربدونوشیدنمی

 .ندرفتمیخواب ه بو دکرمیجان و تن آنها غلبه 

-میی هیواز  ا ههای کارگاه بی دو وانت برای تدارک غذا و دیگر نیازمندی،از طرف شرکت هرروز 

 را نکارگراۀودمیه زمیان نهیار بتواننی   دکی نکردمیی ی تنظییم  ا گونیه  رابهساعت بازگشت  و دنرفت

 ردکی میی را حمیل  هاهوانر یک روز شرجی وانتی که هندردیوواخر شهرا.هندرددراختیارشان قرا

-رجرییان خیراب  رداوی.سر نشدازد  از نهار خبری پ.ز کار افتادوا ده دچار اشکال فنی شرراد

سیتگی کیار و شیرجی و نرسییدن     دخشدن وانیت بیود بیه همیین دلییل تصیمیم گرفیت بیا وجو        

فیت وبیا سیر وصیدا     قرارگرمیع اعتراضیی   درج.سیازد شعله ور را نتش خشم کارگرا،آههندوان

 :شیددکانگاری به نق شرکت را برای این سهل مدیرهای

 ! ما برسانید؟ رابهوانید حداقل خدمات تمیآن وقت شما ن کنیممیما توی این گرما داریم جان  - 

 :گفتو دآمایرانی با بی تفاوتی و نگاهی از باال پیش مدیرهایکی از ی.یشتر شدوبتشنج بیشتر 

 . . .ارتانرکنداره برید س سروصداماشین خراب شده، این که  !آقایان -

وشکاران که در این گرمای کشنده منطقیه و حیرارت   ازجفرصت ادامه حرفش را پیدا نکرد یکی  

صیدایی غیرمنتظیره    که بیا  یبی شده بود با پرتاب سنگصبر و عصباالی عملیات جوشکاری بی
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 و بیا تیرس  همراه رارف.فراری داد دوکرزده وحشت اورا ،به کانک  پشت سر مدیر ایرانی خورد

 بیه صیورت  ارگران فنی ک.چالش بگیرند رابههادیر،موهیندوتارگران با فریادکعث شوباا وحشت

بییل و   رِارگران ساده یا کیارگران غییر میاه   ک.عتصاب فرا خواندندا رابهدر گوشی همه پنهان و 

عتقد مدوها با تع ب در میان خود بیه گفتگیو نشسیتن   ،آناطراف بودندروستاهای مگی از ،هکلنگی

-میی ول خیوبی  ،پشیان لردیری زده زیی ،سی شانحقیوق هیای بیاالی    با ایین  هااین کارگر »بودند

ن آ.نید گیرمیی ر میاه هیم حقیوق    ،سندگیرمیه وعده غذا هم ،سآن هم روزی بیست تومان،ندگیر

 رکیه هیا قصید اعتصیاب نداشیتند، یاو    رآناکث،« کننید میی عتصیاب  ا ههندوان  وقت برای دیر آمدن

 : تاگفه نآ هوبفت قرارگران شان در می ه بودمتوجه قصد اعتصاب شکنی آنها شد

 دوشما هیم چیه بخواهیی    دوشومیار تعطیل ،کو فیترها دست ازکار بکشند هااگر فق  جوشکار -

چون کار آن کارگران است که بیه پیول تبیدیل میی شیود نیه کیار         ،ویدش میچه نخواهید بیکار 

وقتیی  . ی کننید کیارگران شیما را تیرد می     آبروییی با بیغیرفنی شما در صورت همکاری نکردن 

نها همکاری نکردید تیوی ایین گرمیا کاربیشیتری از     باآار برگردند چون رکسفنی  هایارگر،کهم

اال دیگیه مییل خودتیان    ،حبه روستایتانروید بدوکنیول ررایکی کاه خودتان یکیدکنکش میشما 

 . است

 :ساده گفت هاییکی از کارگر

 یم؟اهعتصاب کردا هآخه ما بگوییم برای چ -

 .ساده توی این گرما میوه دریافت کنند هایارگردکهم بگویید چرا نبایشما  -

 .کنندمیاره و همه ما را اخراج گذ میکسی به ما محل ن – 
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ادامیه   رراادکواننی تمیولی اگه همین کارساده هم نباشه بقیه ن  ستا هدرسته که کار شما ساد - 

 سیه بیرای   ،وروسیتای پ یرت   ازشیهر  کوهستان دور یک ازه کی می یاد توی این گرما درت.دهند

 تومان کارکنه؟ 

دین صورت با خیاموش کیردن   وب. کارگران ساده هم همگی وارد اعتصاب شدند گفتگوها با این

 ۀمنافع و ادام توانستمین ۀ آعتصاب و اداما.ژنراتورها به یک باره سکوت کارگاه را فرا گرفت

از کیار   هیارا  آن یحتی  و ددازنی ارخط رابیه  یی خیارج هیا  شیرکت ی هاهو واسطلیسان اسهرککا

از کارگیاه خییارج   سیرعت ه بدووانیت کارگیاه را سوارشی    میدیرها از ایین رو یکیی از    ،نید رکبیکا

ه دکی لی چنید سیاعت بع  ،وو رفتیه بیار ماشیین خیراب شیده را بییاورد      ا هدکردنرکمه تصو،هشد

اصیله ییاور   ایین ف  در.خود شدند اشتباه هتوج،مارگاه پارک کردندرکلندرور ساواک داشین ومد

هیای  یکی از خواسیت بایسیتی،  ردکیه قیانع ک  هارا جوشکار و فیتر گفتگو کرده و آن هایارگرباک

در مییان کیارگران   رس و وحشتی هاتیمدن ساواکآ.ادن میوه به کارگران ساده باشد،داعتصاب

 هی اعتنایی کیارگران فنیی بی   وبی تفاوتی ب.تردید انداخت رابهکارگران ساده  دولینکر ای ادفنی 

بیه نفی     اعتمیاد  ،کارگاه به سوی محل اجتما  کیارگران  مدیرهایمدن دو ساواکی و دوتن از آ

براسیاس   هیا یا نزدیک شدن ساواکب.کرد تکارگران ساده تقویمیان عتصاب را در اۀ ادامبرای 

راطیرف پراکنیده   ،دورازد هی از آنها بیرای شیناخته نشیدن و حملی    اهیک توافق بین کارگران، عد

ایرانیی شیرکت    دیرهایمی .یک مخزن بزر  نشسته بودند ۀکارگران فنی در سای نییشترب.شدند

 درکنیار نید  کردمیی ارهای پروژه شیده بودنید تصیور    دکه تازه واردکی تهران بودنهاهز بچا هک

بیه نفی  و نگیاهی از بیاال و تبسیمی بیر لیب         اعتمیاد با جهت دین،بنیروهای ساواک امنیت دارند

ارگران به مناسبت دکاشتنرده مخزن که رسیدند انتظاب.آمدندمیساواک پیش  یارمندهارکدرکنا

رجی و آفتیاب داغیی کیه بیر     ،شی تفاوتی کارگرانب، ولی یستندبادولویشان بر خیزن،جآمدن آنها

 لبیاس وجودشیان جرییان عیرق سیرازیر شیود،       ازهمیه عث شده بود ،باسرشان آتش می بارید

شُیل کننید، ایین     را نشاهایواتاکرۀشدند گرم بور  هایاواک،سشان چسبیده بودبه تن یشانها
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-میی ش را شیل  اواتاگیره کیر  کیه داشیت    هیا یکی از ساواکی.خشمگین کرده بود هاراشرای  آن

 :گفتو داردامخاطب قر را نارگرا،کژستی تهاجمی به خود گرفته بود ،انند اوباشمدوکر

ملیی   ۀعطیل کیردن ییک پیروژ   اعتصاب و تدر ک ا کار می کنید و   دانیدمیشما ناین که   مثل  - 

 .اردرددرب میبرایتان چه عواقب وخی

 :پرسید  دواردامخاطب قر هارا یکی از کارگران آن

 ید؟ اهشما از طرف اداره کار آمد-

 :گفت مدیرایرانی با ریشخند

 .نداهتشریف آورد( ساواک)منیت کشور اۀ راآقایان از اد - 

  دیگری حرفیی بیرای   باکا ،منداهی آمداشتباهان کار است، آقایۀ طرف گفتگوی ما فق  ادار – 

 .گفتن نداریم

 کنی؟ فهمی چه غلطی میمردک می – 

در صیورت برخیورد نیا    قیرار بیود    بودند هدر اطراف پراکنده شد ی کهطبق توافق قبلی کارگران

 اهار ،آنلیدوننرکوادار به فرا هارابا پرتاب سنگ آن کردهارگران کمین،کمامورهامناسب ازطرف 

نیا   ۀشیار باآ.نید کنای ادآهنی وحشیت  و ورق های هاهلکه باهدف قراردادن لول،بهدف قرار ندهند

ی همراه با توهین و پرتاب سینگ  دهافریارو بند و ارگران با ،کمحسوس یکی از کارگران قدیمی

تهرانیی وسیپ     یکارمنیدها ین حمله غیرمنتظره باعیث شید ابتیدا    ا.به سوی آقایان حمله کردند

ی هیا ههیای لولی  ی بزر ، از میان کانیال هاهاز پشت لول  سو ازهمه.پا به فرار بگذارند هایساواک

و  ورق هیای   هیا هبیا لولی   هیا  سنگبرخورد عمدی .شدمینگ به سوی آنها پرتاب ،سزیر زمینی



 در بستر زهره وحشی

 315 حزب دانشآموزان زیرزمینی تشکیالت

 

رده کای یاد شرکت و نیروهیای امنیتیی    یکارمندهال ردو وحشتی د  سروصدافلزی غوغایی از 

ی بزر  وزیرزمینی کنیده شیده بیود    هاههای زیادی که برای لول کانال را نسیر فرارآقایام.بود

آخیرین قیدم هیای     در.وأم کیرده بیود  هیات دن هیا وبرخاسیتن   فتااباراها رآنفرا ه دکپوشانده بو

تهرانیی   میدیرهای قدرت بیه سیوی کمیر یکیی از      ۀهم راباش اسنگ،یکی از کارگران لُر هایفرار

قییه  ب.به زمین خوردصورت  بادوست داازدتعادلش را دیر،مکرد تبه کتف او اصاب ردکهکپرتاب

ارگران فنیی  کی .دفتیر رسیاند   رابیه خیود   بسیختی فر چهیارم  ،نداخل کیانک  انداختنید   رابهخود 

رای جنید  ب.بودیرشدهرددیگ دولیهردکسی حق ندارد افراد را مورد هدف قرا هدکه بودنارداداخط

 بیه سنگ به کانک  فرو رفتگی  هرخورد قلو،بنداردادانک  را زیر ضربات شدید سنگ قر،کدقیقه

جماعیت   رآندبیشیتر حشیت  وای ادبیرای   ، ایین برخیورد  گذاشیت  میی دازه یک مشت به جای ان

پرانییی سیینگ ۀانع ادامییمدورسییاندن رهییامحییل دفت رابییهارگران کنییار مخییزن خییود  کیی.بییود

 نارگراکوندساواکی هم بشنبا صدای بلند که  و دارگر مسن تر به سوی کانک  رفتندکنچ.شدند

، رکی از کارگران مسن تی.ز کنندراباخواستند درب  کارمندهاز وا دردنرکدو اطراف کانک از  را

 :رنگ پریده بودند مخاطب قرارداد بشدت راکهها آن

ا کیارگر هسیتیم،   ومی ولید صنایع بزر  وکلیدی صینعت نفیت   ،تاین ا یک کارگاه تولیدی است - 

 .امنیتی مدن نیروهایباآنه  شودمیکار حل  هادار  اختالفات ما با پا در میانی

 : وگفتبه دو ساواکی  روکردسپ  

منیتیی  اۀ مسیال نها ت.سی مزاحم شما نخواهد شددکوانید از کانک  خارج شویتمیشما  !آقایان-

  .مین وب ،هپروژه را ندارند ۀی که شایستگی اداردیرهایومست ا هیلو هندواندکن،چاین ا

بق قیراری کیه بیا چنید نماینیده کیارگران       ط.ارگاهرککاوقت خر باآ آخرین گفتگوها مصادف شد

کیارگران   ۀز فیردا بیه همی   ا هدکشی توافق ،بسته شید . . .( فیترها و  ۀو نمایند هانماینده جوشکار)

ه هیی  روزی  دکشوی ان ام اگونه به ی خدماتی کارفرماهایپیش بین دوساده هم میوه داده شو
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عتصاب بیا موفقییت بیه پاییان     ا.گران تمخیری صورت نگیرددررساندن خواروبار ومیوه به کار

ی ا هکارگران سیاد رفتن  درمسیر دولیتظاهر به رفتن نمودنساواک  یامورها،مهنگامبش.رسید

ویی و ازجمورد بی  توهین بادوتوقف کردنراما ه ،آنفتندقرارگرکه راهی روستایشان شده بودند 

توجیه  ،منمودند ای یاد ا وحشتی که در میان آنها ب.دریابند هاراعلت اعتصاب آن دتاناردادتهدید قر

 ۀفتی ه.سیت ا هشرکت بود" تایم کیپر"  عتصاب کردها هسی که کارگران ساده را تشویق بدکشدن

و ابیالغ  ا هبی  ناصیر نید دسیتور اخیراج    کردمیی ه همه داشتند جریان اعتصیاب را فرامیوش   دکبع

سیاواک مصیادره    ۀرا ادار اش واعالم کردنید حقیوق  ا ه،بورت نگرفتص بیتسویه حسا بااو.شد

سیت از پیا درازتیر بیدون     داو  .ساواک در مییانکوه بیرود   ۀدارا هرای دریافت آن باید بوبکرده 

رای پیییدا کییردن کییار بییه جییایی  وبییهییای بعییدی االشتیی.میدیییه برگشییتا هدریافییت حقییوقی بیی

 . ن سوی مرز نیاز به پول داشتآ هی که برای سفر بدرحال،نرسید

انیداز وجیود   پی   بعنیوان  ر گیز درخیانواده پیولی    ،هگذردتی  می ۀشه بر لبکارگران همیزندگی 

دمات وخی حقیوق  ظیاهرا   ،کارگران اییران ۀبرای کارگران شرکت نفت که نسبت به بقی یت،حرداند

رق و گییاز م ییانی وبییماننیید منییازل سییازمانی م ییانی تییا دوران بازنشسییتگی و آب   بیشییتری

 میی خیرج  شیان  قبیل از پاییان میاه حقیوق     میشیه ه.نید کردمیی ریافت ددر خور توجه  روخواربا

 هیارا  نآ هعملکیردی کی   .گرفیت میصورت  هاهاز فروشگا نسیه به صورت،ریدهای بعدیخدوش

 دنی کردمیی تر حساب را بسیارگران نسیهجناس ا ردکهکمیرحم همیشه بدهکار مشتی کاسب بی

 .ندگذاشت میبه حساب بدهی آنها و

 بهتیری داشیتند     ران وضعیت میالی کارگ ۀداری کوچک از بقیداشتن گاوبا ناصر ۀخانوادچون  

 ۀبیرای توسیع  کیه دولیت آلمیان     زمیان  رآند.وددربست وی راهی برای دریافت پول از پدرجاو

 هدکی رسمی به دولت ایران پیشنهاد دا ۀدر یک اعالمیاشت د ازصنعتی کشورش به نیروی کار نی

ز هیر تحیولی در اییران    ا هاه کی شی .ندرکصیاد لمیان  آ رابیه ود دخواند نیروی کار میازا تمییران ا

ارگران دوکیش از مشیروطه تکیرار شیو   رپکارگران مهیاج  ۀت رب خواستمین دووحشت زده بو
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 رابیا نگیرش سوسیالیسیتی   در نهاییت   و دخود آشنا شیون صنفی   ر اروپا با حقوق مدنیرداباک

 بیه اورایه داری و الیگارشیی سیرما   یایطدیکتاتوری قرون وسی  دوبیاورنیران ا هب بازگشت خود

یین نییروی کیار    ا همیا خیود بی    کردکهاس  اعالم رپد و کرد تپیشنهادمخالف با این،چالش بگیرند

کیه شیرای  اقتصیادی مناسیبی      هیا یترکیه داد، عثمان رابهآلمان همین پیشنهاد  ولتد.اریمازدنی

تقاضای آلمیان  از این  ناصر .کارگران بیکار زیادی داشتند این پیشنهاد را پذیرفتند دولینداشتن

ارد مین پییش از   ردچون آلمان نییاز بیه کیارگ    »کردش اعالم ه پدربدوستفاده کرا هه دولت شاب

لمیان بیرای   آ هولت آلمان تقاضای رفتن بازد درآن اروم و سربازی از طریق قاچاق به دبی می

با  انستتومی رکهد،پ«نمرکهم درس بخوانم و هم کا درآن اوانم تمیدین وسیله ،بمکن می رراکا

-میی همه در منطقیه   و دمریکا بفرستا ه،بانشگاهرددرس د ۀبرای ادام ررااندازش براحتی یاوپ 

 ه بودندوانست،ترآمریکاردنیاز به نیروی کا بدلیل بودند هن ا رفتآ هی که بیکارمندهابچه دانستند

لمیان از  آ هبی  رفیتن  لی بیا ،ویاور نداد رابهلی هرگز این پیشنهاد ،وهم درس بخواننددوننرکهم کا

 .کرد تموافق اطریق قاچاق فور

از  اورارشید  ق.مه با هی ان واشیتیاق از آن اسیتقبال کردنید   ،هش دادایاران محفل بهررایاور خب 

هیای  آمیوزش برای دیدن  هاچینیموافقت کسب ازپ  دتااکنطریق دبی راهی به سفارت چین پید

بییه ایییران   مبییارزۀ مسییلحانه ای یییدن دوره بییر ازدپیی   دون ییا ببییر آ رابییهیییارانش ،یانقالب

قاچاق از ایران نیازمند اطالعات زیادی بود،به سراغ دو تن از  به صورترای خروج وبا.دنبرگرد

معیروف  " سیهرابِ مهیراب  "ب رفت کیه بیه   و سهرا( ابراهیم")بریم"هایافراد فامیلِ شان به نام

ه همیشییه پییایش کییومییی،دکردریافتردروج از کشییودخاطالعییات درسییتی در مییور،لیازاو.بییود

ون ،چمکی کنید ،کچیون سیفر   دوارهای خالف می لنگید حاضر نبود بدون اطال  دقیق از چنی رکد

 وسیتان ازدی اهبیا عید   او کیرد میاو تصور  ؛گو کرده بودگفتبااورید اسلحه دخقبال در مورناصر

هم در ایین سیرقت شیریک     اورا خواسته دکبوتصور  این در ،قصد حمله به بانکی را دارند اش

 : گفت وا،کنند
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، نه فق  سهراب بلکیه هیی    امکان دارد به ناصر اسلحه بخواهد فروختتنها در این صورت "   -

تصیییوری از مبیییارزه مسیییلحانه بیییر علییییه نظیییام را   45فیییرد معمیییولی دیگیییری در سیییال 

 . مسیر سفرش روشن شد" بریم"یهایبا راهنمای هرصورتدر.نداشت

 هی ییاور بی  هایمبل  دوهزار تومان برخی از هم کالس ،باپول ایران باال بود ارزش هاسال رآند

ن روزها برای یاور سرشیار از  آ.نددادمیار و درس را ادامه ،کبا موفقیت درآن امریکا رفته و آ

 اورا هسیری غیر عادی داشیت ولیی را  م ردکهکمی آمادهداشت خود را برای سفری ،هی ان بود

رونش رد،دشیور و شیوقی خفیه شیده     رابیا ش  ایارهی ک.کردمیش باز ا رمانآ هبرای رسیدن ب

 کتیاب یی که برای خروج غیر قیانونی از میرز و در حسیاب و    هایررسوبگفتگو  در.دادمیادامه 

 دوم داد به مبل  نهصید تومیان خیرج سیفر رسییدن     ن اادری این سفر با پهاهیی که برای هزینها

را پشیت سیر    45ال ،سی کاتوجوهیا و تدار یین پیرس  اۀ فاصیل  در.وافق کردنید ،تبا پیدر روی آن 

در ایین   دتیا ی ایرانیی کارکر کیار  پیمیان چنید میاهی را درییک     هیا یتداوم این پیگیر در.گذاشتند

سیفر بیه    46 سیال  عاقبیت در اردیبهشیت  . دباشی  اشتهول کافی برای اتفاقات غیرمنتظره درپسف

ا شیهر الر  ت.تو از آن ا به بندرلنگه رف "الر" شهرستانز راه شیراز به ا.کرد آغازسوی دبی را 

کل سیفر  ،شی ه بعد،بالرسیتان ،هایییا بیه زعیم الر    الرشهرسیتان  لی از ،ویک سفر معمیولی بیود  

شت وانت شیورولت  ،پبه جای اتوبوس وانت بود سفر از الر ۀسیل،وی یافتاهات غیر منتظرتغییر

سیقفی  ند،برزنت کردمی ی پُرازکاال بارهایگونرا ازی سقف هاهسانتی متری میل 60الی  50را تا

ی هیا لی سقف تا زیر بغی هاهه میلدکمی نشستنی درحالباید روی این بارها  مسافرهاارنبود رکد

 هجیاد ) هرا نی بیی هاهی شاه عباسی وگردناهاددرج شانین حالت از پرت شدندوارسیمی شان

جالیب   ازهمیه  هاسیفر مه.کردمیی حفر اههای غیرعادی چنین جادو تکان( ار نبودرکسفالتی دآ

 30ییا  25یک جوان ،ند مسافرمعمولی،چشامراه زن و فرزندان،هسالنی میاناک روحی.بودندتر 

واند یک مسافر معمولی ایین  تمیه ندکدامینشان  دوش مانند یاور مرتب بواساله که سر ووضع

رو مال ۀیک جاد دلیل،بیدکش میساعت طول  18ا شهر بندر لنگه که بیش از ت.یاور دومسیر باش

خیاکی و پُردسیت انیداز، اسیتفراغ هیای ایین روحیانی بید          جیاده عالوه برخسیتگی  ،شاه عباسی
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ه ،کی و آشنا شدن آنها بیا هم   ندهوخ  ی شد برای سرگرمیاهرای یاور واین جوان سوژ،بماشین

 . هردو از همسفر بودن با یک آخوند چندان رضایتی نداشتند

ز ا ههری ویرانی شی .ی بییش نبیود  اهآن روز به بندرلنگه رسییدندکه مخروبی   فردای،شرای  با این

-میی برای بازسیازی آن پیولی خیرج ن   "تمدن بزر  شاهنشاهی"ساختار رکهیی دوهاسال ۀزلزل

این بندر قهوه ۀوشیده و نیمه مخروبرپازار سدرب.شدمیی نیمه ویرانه دیده هاهمه جا خانه.کرد

-هنیا بیه گفتی   ب.شیود آشینا   درآن یا ه قرار بود یاور با ییک دالل سیفرهای قاچیاقی    دکی بواهخان

ین شیهر  ا هکه ب ییمسافرهاۀمه.بودین سفرها اۀ اسط،واین چای فروشیچی   قهوه، "بریم"یها

ژانیدارمری  . تندراداش "دبی"ه قصد یک سفر غیر م از به دکند در واقع افرادی بودنشددمیوار

تنهیا   راکیه  با دریافت سهم خود از این سفرها ایین عملییات   دولیآن ا هم از این واقعیت آگاه بو

را پیچییده   مسیاله  هابرای دوشیدن مسیافر  هایقاچاقچ دولینگرفتمیدیده ،نبرای یافتن کار بود

فردی خانه   قهوههی  تالشی برای جست وی واسطه سفر نبود با نشستن در به نیاز . ندکردمی

-میی  پاسی  و در صیورت مثبیت بیودن     « تو هم میری دبی؟ »می پرسید آرامآوردمیکه چای 

-میی  بسیختی  مسافرهافاصل ومیستادن وانت عضالت ااب.«همین جا بشین تا خبرت کنم »تگف

 بیه سیرعت   آمیاده همراه با بدنی جوان ین ا هدکید ناصر.یاده شدن یاری کندرپد هاراآن توانست

بیدون اسیتثنا راهیی     مسیافرها  ۀ مه.ورزشکار استاو  دادین نشان دواوجورکرخودش را جمع

که دانست میچی   هوهق.شدندنیمه مخروبه وسرپوشیده بندر داخل بازار  خانه  قهوههمان تنها 

ی نداشیت و نشیان   اهن جوان هم مانند یاور هی  له ا.اند "بید" ازغیر م  هاینها مسافرۀ آهم

ر تیالش  دناصیر  .جواب مثبت دادنید چی   قهوهو درمقابل پرسش رده.ستا هحداقل دیپلم دادمی

اطالعیاتی بیه    ازاوش می کوشید  هایجوان با پرسش دولیبو برای پنهان نمودن مسیر سفرش

از هیدف   کیرد میشان تالش  ر میان گفتگوهای،دن کاوی از همراهی اوباکدست آورد، یاور هم 

 . سفر او چیزی دست گیرش شود
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ییاور وایین جیوان بیا همیه      ی محلیی  هیا هگوی بدون له ی وگفتلباس وضعیت  هادر میان مسافر

م بیور اسیت   کیه  ت اگفی نهآ هچی بهاز این رو قهو ،افرادرا برمی انگیختن کاوی دوکمتفاوت بو

بیه   یسیوار ه موتوردکی تمام نکیرده بودن  را نشا ایچ.دیده نشوند دتازودتر به جایی ببر هاراآن

اعمیاق نخلسیتان جیایی کیه      در.نگ بیرد رکهای بنید  میان نخلستان رابهدو  نآ و دشان آمسراغ

اتاقیک   ایین وارد نهیا  آ.دداشیت نها یک اتاقک کیاهگلی وجو ،تکردمیی زندگی ناهروستا یا خانواد

 : ردرکنها اخطاآ هب سواروتورم.کاهگلی شدند

در گوشی هیم   یحتدوباید بدون گفتگو در این جا بنشینی کنندعبورمیمرتب از این ا  مامورها  -

حویل دوتبندر عباس می فرسیتن  رابهشما  دوکننمیدستگیرتان  مامورها گرنهدوبا هم حرف نزنی

  .دهندمیساواک 

یا یکیی یکیی    ،ا نیمه شب به همین گونه دوتا دوتات.کرداتاقک را از بیرون قفل  ب چوبیسپ  در

مییی چسییبیده بییه هییم بایسییتی ی کییه اگونییه ه،بییندکردمیییوارد اییین اتاقییک را دبییی  مسییافرها

یی رهاود سییگا اریکی و دتی اتاقک کوچک کاه گلی،  .کننددراز  هاراامکان نداشت حتا پادوتننشس

نیمه شب جوان موتوری  .کردمیای ادحالت خفقان  هایکه راه فراری نداشتند برای غیر سیگار

تومیان   150بیت ایین سیفر مبلی      ،باهرنفرتیا  خواست  آرامصدایی  باو دآم مسافرهاتنها به نزد 

ر دال20زمیان معیادل    رآناین مبلی  د ،کیرد  تدریافی هارالش پیو اهباکمک چیراغ قیو  ،کند تپرداخ

 دشیان بیایی   سیراغ بنفیر بعیدی    تاهمه باید منتظرباشیند  ردکهکپ  او اعالم ،سشدمی رده ایوخ

موتیوری رفیت و سیکوت اجبیاری و سییاهی همیه فضیای اتاقیک         رد فی .سوار لینج کنید   هارانآو

از صییدای  دولیبودنی بعیدی  مه بیا هی یان منتظیر بازگشیت موتیوری      ،هسیکوت  در.رافراگرفیت 

گردش آن درقفل همیه را   دواین سکوت شکسته شد صدای کلی موتورسیکلت خبری نبود،عاقبت

ایه روشین  ،سی درون ریخت رابیه هاهخیود روشینایی سیتار    بیا و داز شدرب،کردبرخاستن  آماده

بیه   آرام رچارچوب درظاهر شد،دهای خرافه پرستاناشباحِ توهم انند،می بلنداهمردی با دشداش

 :عالم کرداههم
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دا پشیت سیرمن   ص یبدودربیاوری را نتایها شف،کزی بپرسدنه چی دوهی  ک  نه حرفی بزن - 

   ! راه بیفتیدبیایید، یا اهلل

 شفرکسیت دیگی  ردد ی که در یک دسیت کییف سیفری  و   درحال سرهمشت رپزن ی مانندیکهمه 

 بییه صییورت  مسییافرهارخی از ،بنییدکرد میییحرکییت  هییا لگرفتییه بودنیید درمیییان نخیی  راهییا

ر ،درسیید  میی وییک نواخیت امیواج درییا بیه گیوش        آرامصدای .ندرفت میوالدوال راه ،دغریض

 دمیقابل دیی  مسافرهابرای  ررانها روشنایی که مسی،تی بودا هخاک نرم پا خورد شانهایارپزی

سیفیدی خیاک    و دابیی ت میی هیا  رآنب هیا  لر  نخی وبی ز الی شیاخه  ا هدکبو ییها ستارهنور  کرد

  .کرد میشان مشخص جلویی را برایسیاهی مسافر پاخورده و

ایی نگه داشیت ودسیتور نشسیتن    درج هارا،مسافر،قاچاقچیوضعیت با ایناز طی مسافتی  پ 

  از پی .ش به سوی تاریکی درییا عالمتیی فرسیتاد   ا هچراغ قو ،باود به سوی ساحل رفتخدودا

رد با صدایی ،مچراغی خاموش و روشن شدکه دریا را پوشانده بود اعماق سیاهی ه ازچند لحظ

 میی  اال یک قیایق بیزر  بیه سیوی سیاحل     ،حلنج همین روبرو است !دباشی آماده» -: گفت آرام

قیایق   رابیه ود خی بیه آب بزنیید و   و درویی وبجل ،دشیوی بارد درییا  ،وقتی مین گفیتم  دوما بایی ،شآید

مه با سیکوتی مطلیق کنیار سیاحلی     ،ه«سوار لنج بشوید کنند میاشوها به شما کمک ج.برسانید

روبیرو را میی کاویدنید، قاچیاقچی هیم کنیار        یاریک،تتظار رسیدن قایقرآنی نشسته و دا هماس

یاهی لن یی  ،سی گیم شیده بود  در آن  که مرز دریا و افق  ها ستارهزیر نور  در.نشست مسافرها

 .کوچک هویدا شد

 . دا یا اهللص بی ، فهمیدید؟داص بیلی ،وبآ هه زنید ب،ب وقتشه به جنبیدیا اهلل - 

بیه درون آب  دوال گرفتیه بودن رابیا ها شکفی  با همان وضعیت قبلی همه وارد دریا شدند،ساکها و

بیاال آمیده    نتا باالی نافشیا آب دریا ی که ا گونه هب.شد میرفتند لحظه به لحظه عمق آب بیشتر 

 دیگر فق  سرشان از آب دریا بییرون بیو  ،دآنها فاصله داشت ه ازدکقایق درجایی ایستا دولیبو
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ر ،سی بیه قیایق رسیدند   گونیه  بیدین ال گرفته بیود  رابا نهای شاان که ساک و کفشاش دستدو و

و جاشیو  ،د  از سیوار شیدن همیه   پی .یکی یکی سوار قایق بشوندهمه نشینان قایق کمک کردند 

سیت داشیتند در اول لینج و    ردبیا چوبهیای بلنیدی کیه د    ( بودنید  ها جدریا نوردانی که خدمه لن)

سیوی درییا    رابهقدرت بدنی قایق بزر   باو دندنرسا میکف دریا  رابهها وسوی لنج چوبردد

مکان داشت از موتور لینج اسیتفاده   ا هتا مسافتی کبایستی اندند آنها از ترس ژاندارمری کش می

 میی ن دوکه در تاریکی نشسیته بودنی   مسافرهاولی از بخت بد این   .نگردد ای ادا صدایی ،تنکنند

هرچیه   وهااشی ج.قایق با تکانی غیر منتظره متوقف شید   ببینند ررادیگ همند حتا صورت توانست

بیا  قایق که سنگین تر از ظرفیتش بیود   دولیتوان داشتند برای به حرکت درآوردن قایق کوشیدن

یین تپیه را امیواج    ا.کیرد  میی دیگیر حرکیت ن   دوی متوقیف شیده بیو   ا هبرخورد به یک تپیه ماسی  

ه کیرد  تسیوی ایین تپیه هیدای     رابیه ندانسیته در تیاریکی شیب قیایق      وهاجاشدورده بودنکای اد

ز سیاحل هیم دور شیده    ا.شید  میی بیرای همیه دردسرسیاز     شید  میی شکل حل نگر این ما.بودند

 شید  میی هیوا روشین    که زمانیوجود نداشت و از سوی دیگر  مسافرهامکان بازگشت دوابودن

جاشیوها پی  از توضییح مشیکل آخیرین       جهیت  دینبی .ندکرد میهمه و لنج را توقیف  مامورها

فیرو   هیا  هدر ماسسنگین لنج پروانه  لیدوشان که روشن کردن موتور لنج بود ان ام دادنتالش

عیالم آن بوسییله   ا هدکی رییا بو ردد مسافرهاه باقی مانده تخلیه هاران،تکردمیحرکتی ن دورفته بو

میا   »فتیه بیود  گر چیالش  رابهپرسشی که درون همه  ،ورس نموددوتهمه را دچار تردی وهاجاش

ی هسیتیم  ا هماسی  ۀی تپی میارو »تنداگفاشوه،ج...«دریا هستیم؟ عمق آب چقدر است و یدرک ا

بیه  ی کیه در چنیین میواقعی    ا اندیشیه ،بیرای همیه دشیوار بود    رآنبیاو  ،ولی«وعمق زیاد نیست

اولیین    .هااسیت  یریا و فرار قاچیاقچ رددن درهاکرامکان  رسد دمیمعمول به ذهن افرا صورت

ب تیا روی  آ.بیود  اشوارد درییا شیدند ییاور و آن جیوان همیراه      دوب زدنی آ هکسانی که تین بی  

 هشیان ،میه در اطیراف قایق  ه.درییا ریختنید   رابیه قییه  ،باشوها با تهدید چوب بلند،جآنها بودۀنسی

لی باز هم جز چند تکیان  ،وه هل دادن آن پرداختندبدوهای دریایی لنج دادنلبکازجلیز  ۀتن رابهها

دسیتگیری بیه وسییله گشیت      ریسیک اپذیرش جاشوها م بور شیدندب ،کوچک قایق حرکتی نکرد



 در بستر زهره وحشی

 323 حزب دانشآموزان زیرزمینی تشکیالت

 

اشوها به سوی موتور لینج رفیت و دیگیری بیا     ازج، یکی م ددا روشن کنندرراوتو،مژاندارمری

یییک لحظییه موتییور روشیین  در.فت و فرمییان هییل دادن  دادگرچالشیی رابییهش کییف دریییا ا چییوب

ی در آب درییا  ا هغیر منتظر به صورت سافرهاومی تحلیل رفت ا هردش پروانه تپه ماسباگدوش

شینا   هند زنیده بمانندکی  توانسیت  میتنها آنهایی  سیدر میای کسی به کف دریا نرپیگد.فرو رفتند

ر ایین سیفر   ردنید نفی  چند بدانند وانستن میدر تاریکی مطلق آن اتاقک ن سافرهام.بلد بودندکردن 

 میی سیی ن دکسی هم غرق شده باشرکریا سرگردان شده بودند اگردان است واینک که دشهمراه

ریا را ردردافراد شیناو ،ر تارییک شیب  به عقیب برگشیت ود    لنج آزاد شده .متوجه شود توانست

وتیور  م.کیرد  تی درییا حرکی  ها یبه سوی اعماق سیاهو شتاب تمام قدرت  باو دجمع آوری کر

 میی الالییی  ،ترسییده و نگران  یمسیافرها لنج با صدایی یک نواخت برای تن های خسته وخی  

 دور و تارییک  فیق در ا دوکر میستاره حداقل روشنایی را نثارشان  اند، آسمان با میلیاردهخوا

ز ا هادی کی بی .ریا خ  افیق را نیا مشیخص کیرده بیود     ردد ها ستاره، عک  ندرفت یومریا فرردد

از شیوک فیرو    مسافرهانوز ،هکرد میخشک  را نی شاها لباس شد دمیحرکت لنج کوچک تولی

فرصیت  و دغیر منتظره در آب فرو رفتن بطوری که ا هآن لحظ،رفتن در آب دریا رها نشده بودند

 اندیشیه رخیی ایین   ب.پییش نیامید   کردن را ییاد نگرفتیه بودنید،   شیدن برای آنهایی که شنا دکفریا

کیردن را  ن سوی آب می روند شینا  آ هفرادی که برای کار باۀ احتمال که هم با اینرازاردهنده آ

 میی تق صیدای موتیور لینج    قهاتکوت را تنس.ندکرد می آرامخود را  ۀجدان آزرد،ویاد گرفته اند

مه بیا نگرانیی   ه.لنگرانداختند و دکردنخاموشرا موتورلنج  وهاجاش ،طی مسافتی   از،پشکست

 : اعالم کرد مسافرهااشوها به همه ازجبه هم نگاه کردند یکی 

در ایین نقطیه میی ایسیتیم تیا لینج اصیلی         ییم ا هی ایران دور شید ها آبکافی از  آندازا هما ب» -

 «ببیرد به دبیی  خود  راباهاشما  و دما برسه ب زرگی که راهی دبی است پ  از روشنایی روزوب

 رابههامسیافر رخی از ،بو یک نواخیت لینج بیر روی امیواج     آرامکوت و تاریکی شب وحرکت س.

زتیاب خاصیی   ،باریایی که در ژرفای تاریکی فرو رفتیه بود ردب ها ستارهازتاب نور ب.خواب برد

ا ،نش دریاآراماین لحظات در  ی تیره شدهها آبو  ی درخشانها هآسمانِ پُرازستاررز ،مداشت



 در بستر زهره وحشی

 324 حزب دانشآموزان زیرزمینی تشکیالت

 

گویی برخی از آنها از اعمیاق  ،ندبود کشانده ها آب عماقا رابهخود  ها ستارهنور  .مشخص بود

ور وروشینایی  ،نگرفت می چالش رابهگاه دم به دم تیرگی پ.ندکرد میی تیره نور افشانی ها آب

ون رنگیین کمیان هیر    چی م،هی بآ هنگ تیرر.پ  می راند رابهسیاهی  آرامآرام،در نبرد ابدی خود

ی هیا  رنیگ ی گیرم و درخشینده تیرگیی و    هیا  نیگ ،رآورد میی رنگیی تیازه در    رابهها آب هلحظ

با طییف قرمیز و نیارن ی و زرد طالییی و      ها نگر.بودند نبردی بزر  کشانده رابهرده مدوسر

ورشید پیش از این که خود را نشیان دهید   خ.ندکرد میم سطح دریا را دگرگون رد،هزرد روشن

یی را ها یم زیبایرده گونه دینب.کشید میر   رابهش انوید پیروزیی دریا ها آبآمیزی نگبا ر

شیده   هیا  رنیگ  ذوب این بیازی  م.تصوری از آن نداشت،ن روزآ هتا ب ناصره دکنکرد میخلق 

مه خیود را  ،ها باال آمدن خورشیید ب.فراموشی سپرد رابهه ناشناخته را نی ایها یدشوار و دبو

ا بی .رفیت  میمواج باال و پایین باآچنان لنج کوچک هم.ی دریا دیدندها آبۀ از هرسو در محاصر

ه تیدریج  بی .دادگرمای کشنده بیا رطوبیت بیاال     رابهی شفق جایش ها یباال آمدن خورشید زیبای

 دونشید  میی هم آشینا  ی ها هبا قیاف مسافرهاروشنایی روز  در.گرما ورطوبت امان همه را برید

رد جوان بیا نفسیی   م.یکی خود دید با خوشحالی به سوی هم رفتنددر نزد را نمرد جوا رآنیاو

 :عمیقی گفت

 ی؟کن میح   - 

 چه چیزی را؟ - 

 . را آزادی وی ،بتوی باغ نیستیکه هم تو ای بابا  - 

 ،بانید ا هز زیر چتر خفقان ساواک رهیا شید  وا ده در مرز های ایران نیستندکیاور تازه متوجه ش

ه درون سیینه  ،بی یش راهیا  یوای مرطیوب درییا بیا بیوی میاه     همه هو دشادی نف  عمیقی کشی

بسیم خفیفیی بیر    ت.کیرد  آغیاز به نظام استبدادی شاه را کردن دن آن توهین رهاکر بادوشیدکخو

در تاییید نقیدهای تیوأم بیا تیوهین ییاور        و دلبان مرد جوان نشست ولی زود بر خود مسل  ش
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ر ازنظی  راناصر ور شدن از خطر ساواک د روتصو ها، این تاییدداد میتایید تکان  بعنوان سری 

حیاال کیه در اییران     »و پرسیید  اوبیه   روکیرد رد جوان م.عاطفی بیشتر به مردجوان نزدیک کرد

در  خصیو  ه بی ر اییران  د رکیا » پی  از مکیث کوتیاهی   «دبیی میی روی؟   رابه،چووبگنیستیم ت

انیک  دربویا  معلم یستونتمیه وجود داره دیگه حداقل دکرای آدمهایی که دیپلم دارنب ،خوزستان

، ییاور  «گیه نیه؟  ،می خارجی با حقیوق خیوبی کارکنی  ها شرکتیا در ،وصادرات استخدام بشی

واقعییت   و دش را خیالی کنی   بیدون تیرس درون   خواسیت ابتیدا  یاور،« آره درست میگیی  »گفت 

 ۀی حیوز هیا  شآمیوز لی ،وکنید  تدعومبارزه و سفر به چین  بهرا او و دویوبگسفرش را برای ا

فیت و زبیانش را بنید    گر چیالش  رابیه ش  شیوک درون  ماننیدیک ی قبیاد  هیا  یتگیرو سخحزبی 

 تیا  دغیورت دا  درده بودنی رکی در گلیویش گی  راکهیی ها هواژ.   از یک مکث به حرف آمدپ.آورد

لمیان بیرای   آ هقصید سیفر بی    ،وه دروغ هایش پناه بیرد بدومانند سنگی قلبش را زیر فشار بگیرن

نکیور  رکسیت و د ا ها خوشحالی اعیالم کیرد او هیم دیپلمی    رد جوان هم بم.تحصیل را مطرح کرد

می نگییران رکاوییی.دارد را نلمییاآ هموفییق نشییده و او هییم بییرای کییار و تحصیییل قصیید سییفر بیی 

ترک کندکه باز  اوراناگهانی ای  گونه بهیا  و دویوبگا به رادر مقطعی یا حقیقت یستی رابازی  شد

و زمیان فرارسییدن جیدایی زمیان زییادی      ا رسیدن به دبیی  ت.مشکوک به نظر بیاید توانست می

هیا ادامیه    نیا مشیخص رونید سیفر تیرجیح داد دوسیتی آن       شیرای   دراینمانده بود از این رو 

 : گفتو ددا مینشان عالقه ان شدوستی ۀداما هرد جوان بم.یابد

بیی  ردنسیولگری آلمیان د  رکوانیم بیه دفت ت میهم  وباحاال خیالم راحت شد دیگه تنها نیستم  » -

 دولیشی لشیوره ییاور بیشیتر    ،دظهار نظیر میرد جوان  ابا.« نیمرکم و تقاضای سفر برای کابروی

ز رابیا یش ها اندیشهۀ ه دریچدکامکان نقد بدون ترس نظام شاهی بو کرد میش ا آرام هچیزی ک

گرچیه هیدف   ا.ز آن دفیا  کنید  وا دبی مهابا باورهایش را بیرون برییز  توانست یوموا دکرده بو

یین  وا دز کیرده بیو  رابیا ش  اعتقیادی  شناسینامه سیاسیی   دولیکرده بو اصلی سفرش را پنهان

-عیدم امکیان دسیت   ،ه رهایی از مرزهای اختناق کشیور و در ظاهر دکی جبران ناپذیر بواشتباه
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ام اییران پرداخیت و ایین    ازنظی نتقیاد  ا هرد جوان نیز بی م.خته بودسا همرسی ساواک برایش فرا

 .کرد تراح رراخیال یاو

خفقیان شیرجی و    غُرزدن واداشته بود،  رابههمه و رطوبت باال گرما ،ده بودنرسید روز نیمبه  

آفتابی که بی رحمانه بر سرشان آتش می بارید امان همه را بریده بود، با سطل آب دریا را بیر  

ه درکنیار قیایق   دکپییدا شی   یعاقبت سروکله لنج بزرگ. سرشان می ریختند تا اندکی آرام بگیرند

ش را دید با تع یب  ا هانوادخدور لنج بزر  آخوندناصررد، رکسوا هاراافرسومآنها پهلو گرفت 

 و زییر  درحال چنان همبهم می خورد و بیچاره با باال و پایین شدن لنج حالش ،به سوی او رفت

 شپرسی  و دز میی عقبیه درون درییا   و دلنج را گرفته بیو  ۀدودستی بدن،هلوی لنج،پرو شدن بود

 :وگفت کشید یکنار بهاورارد جوان م.بدهد ها نآ هبسد پاسخی چه ر تا دنیش مین راناصری ها

آن  یهیا  هعاشورا نزدیک است واین فرد برای روضه خوانی برای شییع  ،این که پرسش ندارد -

 . زند میپول خوبی هم به جیب  و درو میسوی آب به دبی 

 ؟ ه استخود آورد با راش ا هخانوادبرای این چند روز پ  چرا  –

ولی فکر می کینم ایین جماعیت     فعال که حال و روز مناسبی ندارهعدا از خودش بپرس ب را نای -

 .که اهل کار وزحمت نیستند از این رو شب را بدون هم خوابگی نمی توانند سر کنند

درکنار لنج با خیزهای زیبایی ازآب گروهی  به صورتو دلفین ها  شد میامواج دریا سنگین تر 

و ازدو آب  رفیت  یومی یشیانی لینج در امیواج فر   پ.ندرفت یومرآب فردوباره د دوآمدن میبیرون 

 وهاجاشی ایین کیه     شده بیود قبیل از    ها هین صحنۀ اشیفت که ناصر .طرف آن بیرون می جهید

رفتن طنیاب  باگ،سیاند ک لینج قرارداشیت ر  وچوب بلندی که در نی  رابهود دخبتوانند مانع او شون

 رفیت  یومی آب هیای تییره فر   به درون که ی لنجپیشانوباجلوی لنج نشست  وی چوب بلندِ،ردکل

طیراف  ا هی لینج بی  ها هز کنارا هی کف آلودی کها آبیدن ازد .باال و پایین می شد ولذت می برد
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ناهار لینج  . وجهی نکردهاتی جاشورهاخطاا هوب نگریست  میبا لذت و شادی  ندشد میپراکنده 

بیه روی عرشیه    کیه  همیین  دووی سر  شده تزیین شیده بی  ها یه با ماهدکدی  های برن ی بو

بعد و دفشردن دمیی ماهی در مشت خوا هتک راباها جرنبدواطراف آن حلقه زدن مسافرها ،رسید

ن آ هیاور و دوست جدیدش بتوانند جایی برای دسترسیی بی  این که   یش از پ.ندبرد میبه دهان 

بیه دوسیت    اوریی .بیاقی نمانید  ی  ردچیزی برای خوردن ددوهی شدنهاتند دی  اکنها پید دی 

 :گفتدودیدش اشاره کرج

غیارت   اال،دربی وچیک از عملکیرد نظیام    دک، ییک نمو ردگذ مینمایشی واقعی از آنچه در ایران  - 

  .منابع به توزیع عادالنه توجه دون،بنظامی قلیتی متکی به قدرتاۀ منابع ملی کشور به وسیل

و اشیاره بیه    «نید ا هوردحق اقلییت را را خی  ،ولیی در این یا اکثرییت    »ده گفتندوست جدید با خ

ی حتی غیذا  بین میای بابا تو که داری همه چیز را ازنگاهی بدبینانه » گفتو درکناصرخودش و 

  «.خوردن مردم را

 .هگرد برمیبه نظام و نو  عملکرد مردم  ها یآره سر ن  همه بدبخت –

 ایلدیگری حقی قرای بو دنا هکنی، این مردم از مدنیت بویی نبردداری همه چیز را سیاسی می -

 .رتباطی داردا هه حاکمیت چ،بنیستند

هی   لیدونمای آماده را نشرای  یادگیری آ که استولت ردید آموخت و آن نیز کارابامدنیت  – 

 . زند مین شدیکتاتوری تیشه به ریشه خود

شیرای  فعلیی چیه     در.ییم و دیگیر از غیذا خبیری نیسیت     ا همن و تو گرسن حاال درهرصورت – 

   رد؟دکبای
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ی لنج را رها ها ههایی که کناره تماشای دریا و دلفینوبال انداخت راباها هیاور با بی تفاوتی شان

کیه   دیکتیاتوری اکنش اکثریت خاموش جامعه بیه مناسیبات   دوواکنشی مانن .رداخت،پندکرد مین

 .زند میرقم  را نشا زندگی

 ی؟ کن میرا اعتراض ن،چت در تضاد استای چند ساعت پیشرهاباو وبات این تسلیم طلبی – 

 . جنگ من با مردم نیست -

کیه پی     ییمسیافرها ه بی  ور و دبدنیه لینج تکییه دا    رابیه دوست جدید به کنار یاور آمد پشیتش  

سیوی   رابهدودش و دیگاری روشن کر،سندگشت میازصرف غذا به دنبال جایی برای استراحت 

 .درهاکرآسمان 

، افق در کشید مییک زورآزمایی دیگر به ر   اریکی قدرت خود را برایدوتش میغروب نزدیک 

اسییر   ،ه نیرم نیرم  دکی آم میی در  وزرد ونیارن ی  سیر  ی ها رنگطیفی از ز به ،بااین نبرد ابدی

اریکی هرچنید سینگین و   ،تی این پاییان نبیرد نبود   لیدونرفت یومدر تاریکی فر دونشد میسیاهی 

 .شتگاه را پیش رودا،پژرف

جمیع و   را نشیا  ایلسی دوشیاد از رسییدن بیه مقص    سافرهامدوور نمودارشازدی دبی ها چراغ 

نییازی بیه ورود    دویرانی کافی بیو اۀ ناسنام،شورود به دبیبرای  ها سال رآند.ندکرد میجور 

بیا شناسینامه دردسیت راهیی      سیافرها وملنج در اسکله گمرک دبی پهلو گرفیت  . پنهانی نداشت

قامیت  اۀ روز بعد دفترچ دوش مینظیم ی تا همهاجرت شدند با نشان دادن شناسنامه پروندۀادار

 . شد میتحویل داده  شخصبه 

در  دوبی شدنردراهی مرکز شه بانه،شپ  از پشت سر گذاشتن کارهای اداری ورود به دبی

یک ایرانی بود به تعلق ومکه م اور بازار سبزی دبی   "فندق الخلیج الفارس"هتلی ایرانی بنام 
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وچک رکبی قسمت قدیمی این شهد.بی و دیره،دبودوقسمت تشکیل شده ازدبی د.ساکن شدند

 ۀاز رودخان تر بزر یک خورِ  ،نشینیبا نظام حکومتی شی  شدمیه یک کشور محسوب دکبو

 ویک پل ماشین ر باتنها  1346سال  در.بودتقسیم کرده قسمت دو رابهوچک رکاین شهکارون 

ی بی ها جلن،ر عمیق وطرف خوردهدر.کردمیه هم متصل باین دوبخش قدیمی و جدید را 

ی هند ئدیگر وبمبن های ز ایران و پاکستان وشی  نشیا هدکنداخته بودرآنشماری چند ردیفه لنگ

دبی بندر آزاد محسوب .از ایران آمده بودند ها جلی اکثر لنو ،ندبود دهکرپُر و سومالی خور را 

 مینکسی را  هرگزیک برخورد فیزیکی بین افراد رآنونظامی خا  که د با سیستم شد می

ۀ م،هیرانا¬هنسبت ب. ندکرد میبی اخراج ازدو فرد را ردر صورت چنین برخوردی ه،ددید

ی هندی و پاکستانی و سومالیایی ها وهیومایوانی، ژاپنی ،تاالهای چینیک.جناس ارزان تر بودا

ی هم فلسطینی و لبنان دولیناکستانی و هندی بود،پاکثر جمعیت آن ایرانی.انباشته بود را ربازا

یکی از که به  ارتباط هی  مشکل زبانی وجود نداشت مانند این ای ادرای ب.کم نبودند درآن ا

درن ومتنها هتل شیک .تگوی فارسی رواج داشتاگفهمه ج .وارد شده بودند شهرهای ایران

 میاقامت  رآنها ددار پولی اروپایی یا ها یه خارجدکهتل کارتون بو  اآن

شت بی وجود نداردمعلوم شد دفتری به نام کنسولگری آلمان دست وهای اولیه درج.ندکرد

ایی در شی  درجنین دفتری ،چند روزی،چیک بار بلکه بر اساس اطالعات پراکنده هر چند ماه

 راناصر ین اطالعات ا.شد میسپ  برای چند ماه دیگر بسته  و دیگرد مینشین ها دایر 

ن آ هدیگری را پی جویی کند بدون آن ک آدرس هرمحل توانستمی رد چون از آن به بعد دکشا

به کراچی یا  توانست میاو  .شکوک کند،موچسبیده بودا هنه بدکمانن راکهمرد جوان وهمراهش 

برای این  لیدوسولگری چین مراجعه نمایاکنبه سفارت ی درآن ادونرکی هند با لنج سفئبه بمب

ن آ هب خواست می ی که ون اولین لن،چاندممییک ماهی منتظر حرکت لنج  بایستیسفر 

ین انتظار با موجودی پول آنها امکان پذبر ا.اشتردبی کاردردیک ماه دیگ دتارووبس

به زبان  اوعلوم شد مرد جوان و همراه وماین جست  در.کردند میپیدا  ،بایستی کاری نبود



 در بستر زهره وحشی

 330 حزب دانشآموزان زیرزمینی تشکیالت

 

ی نگهبان درب ورود بعنوان در هتل کارتن  توانست میراحتی وبا .ردداانگلیسی تسل  کامل 

 . زدکار سر باز این از  ولیکند تریافد بیحقوق خو دواستخدام شو

ول سفر با لینج بیه   پناصر .شد مینتها نزدیک ا هها ب موجودی پول آندوروزی سپری شبیست 

 تلینج حرکی   تیا  دمانی می دیگر منتظر ۀ یک هفتبایستی  دولیناخدای لنج داده بو رابهکراچی هند 

امکیان رفیع گرسینگی شیان خریید       نها،تیی از رستوران بخرندند غذاتوانست میدیگر نها  نا.کند

ه دکی پول مرد جوان همراه ییاور چنید روزی بو  .بود ترمواد غذایی دیگر ارزان ۀه از همدکموز بو

 دلیل،بی ایین میدت همراهی   در.کیرد  میی شییدن سییگار بیشیتر هزینیه     وباکتمام شده بود چیون ا 

و ا هبی  ناصیر لی نیه در حیدی کیه    ،وه بوداظهارات ضد دولتی مرد جوان دوستی آنها بیشتر شد

یشنهاد داد به لن یی کیه   پناصر  .گذراندندمی رراروزگا ناصرپول  ۀباقی ماند ،بادکناعتمادکامال 

 آغازسیفر  دتاها بخوابن در لنج آن دوجازه بگیرندواکراچی ببرد مراجعه کنن رابهها قراراست آن

معمول ناخداها از ایین   بطوررداخت کنند،ند پتوانست میول مسافر خانه را هم نرپشود چون دیگ

 میی  مسیافرها ند چون خواه ناخواه کارنظافت لنج به دوش این گونیه  کرد میقبال هااستادهپیشن

 :یک پیشنهاد پاس  داد او پیشنهاد داد رابالی مرد جوان پیشنهاد ،وادافت

چیون   یمرد بیرو اردقیرا  هیا  یبی که درآن یا پادگیان انگلیسی   د رشی  نشین م او" سُتوِه "به   -

یون کمونیست عدن که برای استقالل از استعمار بریتانیا می جنگند انقالبباتدارکات نبرد  درآن ا

 هفتیم میی گیوییم بی   قرارگراری پیدا کردیم و اگر مورد پرسش دکادگان شایرپد.کند میرا تامین 

 .مزدور به جنگ کمونیست های عدن برویم بعنوان یم تا ا هین ا آمدا

 .حاضر نیستم به جنگ کمونیست ها برومنه من  -

 .بپیوندیمها یانقالببه وانیم ت میند ذهنی؟ ما از آن ا رکچرا این قد –
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 میها چگونه  نآ هها، آخ یا کمونیست کنند دمیرا نابو ها ماست، یا انگلیسیا هخال ۀمگه خون – 

 ند؟ کناعتمادوانند به ما ت

 دادنی د بیاید پول خو،ششود میآن ا تا ببینیم چه ی ریم ،مبزنیمروزمزدی  یونیم جاروت می - 

 . نستیم چند لقمه نون بخوریماا توم و

ه وبی تگاگفرد جیوان ب می .رسییده بودنید  بی ردانگلی  ها دبه درب بزر  پادگان  روز نیمپیش از 

تیاقی  ا رابه ن دوا.نگهبان مطرح کرد رابا نادگارپردبرای کا ررادو نف اینزبان انگلیسی تقاضای 

 بادر این مورد  تا دنه به ک ا برودککردنشان اهنمایی ،رشان  از برانداز کردن سراپایپ.بردند

 : رد جوان پیشنهاد داد،مادگانرپسوی دفات به راه  ۀمیان در.گفتگو شودها نآ

ی دهیا کی کیه مخصیو  نبر  کیوچ ¬هیای  ه میان پارکینیگ تانیک  وببدهیم  تغییر ررابیا مسی » -

 یفربرهای زرهی م هز بیه تیربیار  ،ننشان داد هارا محل تانک  دست وبا« خیابانی است برویم 

ه میان صف تانک های نبردهیای خیابیانی   وبکن کاو شده بود پذیرفت  رکهیاو ،سنگین روی آن

 بادونهیا نزدییک شیدن   آ هبی  به سرعته دو لندوردکهنوز ردیف اول را تمام نکرده بودن لیدورفتن

 میی  دولیبیداد آنها چیزی نمی فهمیی دواازد، یاور مخاطب قراردادند راناصر خشم مرد جوان و 

بیه    رد جیوان بیا تسیل    می .ها بودخلف این دو و رفتن به جایگاه تانکهاتعلت اعتراض آندانست 

-هجداگانی ه دفاتر بدوردنرکرا سوار یک لندروهرکدام عاقبت  داد مینها پاس  آ هزبان انگلیسی ب

نهیا  آ هبی دانسیت   میی زبیان   کیه از ی ا هنید جملی  اور بیا چ ی.تاق بازجویی بردندا هوبرسانده ی ا

ه متیرجم  دکی   از مدتی یک سرباز بلوچ را آوردنپ.واند به فارسی پاس  دهدت میه فق  دکفهمان

برای کار و  کرد میمرتب اعالم ناصر .رسش و پاس  خسته کننده شرو  شدپ.شد اوی ها هگفت

ی درحیال ید ا هپارکینگ تانکها شدچرا وارد »پرسش  با ولی ه استین پادگان آمدا هبی روز مزد

روی گفیت کیه از  اور یی .شید  میی جه امو «یدا هما خالف کرد،شدرس محل دفاتر روشن بودآ هک
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 اشییتهداهمیتییی نفربرهییا،  یو تماشییا ن ییاآ هه رفییتن بییکییرد میییکن کییاوی و اییین کییه فکییر ن 

 . کرد میا فشاری ،پبود دیدهوچک را ندکر این ابعاردیا نفربتانک  کهخصو  ،بدباش

های سراسر ماسه در میان بیابان دوسوار یک لندرورکردن هارا   از چند ساعت بازداشت آنپ

خسیته کننیده   خاکستری رنگ ی ا هی ماسها هدر میان تپپیاده روی  ها ساعت  از پ.دندرهاکر

افسیرده کیرده    راناصیر  ه دسیت نییاوردن کیار    بی .ز آن ا بیه دبیی رفتنید   وا درسیدن"سُتوِه "به 

یین کیه حتیا پیول ییک      ا همرد جوان با توجه ب ولی ده بودرآوردز پایش ا هی ستگی بی نتخدوبو

خرین شب را در مسافرخانه خلیج فارس به سیر  ا.نداشت با بی خیالی می خندید رراپاکت سیگا

به دوسیت  ناصر  .به مسافرخانه چی پرداخت شدناصر های جیب آخرین ریال ،مدادانبادوبردن

 :گفتدوروکرجدیدش 

 . مکن میدرلنج کار موتازمان شرو  سفر مرواکستانی میبه لنج پمن -

ه نیزد  وبی گرفیت   رااو دست پا فشاری شوخی وخنده و با مردجوان زمان خروج از مسافرخانه 

 : پرسید ازاو  ،مدیر مسافرخانه چی برگشت

وجود ندارد؟ چون میا دونفیر معلیم هسیتیم شیاید       ها ی برای ایرانیا هبی مدرسردد !خشیدبب -

 .کاری پیدا کردیم  درآن ا

مخاطیب   رااو رد جیوان بیا خوشیحالی    می .نها دادآ رابه نیرانیاۀ ادرس مدرسآ همدیرمسافرخان 

   :اردادقر

 . دیدی در ناامیدی بسی امید است  -

فتیر  ردد.،چون پول کرایه تاکسیی را نداشیتند  یرانیان شدنداۀ هی مدرسرا نپرساپرسانپیاده و 

فتیر  ردراوات دبیاک نید نفیر خیلیی شییک     ،چر آمیدن آنهیا بودند  ه همه منتظدکمثل این بو  مدرسه
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فیردی   رابای وزشآراممرد جوان تقاضای ک .ندکرد میها نگاه  نآ هن کاوی بباکدونشسته بودن

شییک از آنهییا خواسییت وخمییدیر خیلییی جییدی .ایگییاه مییدیر نشسییته بییود مطییرح کییرددرجکییه 

میدیر   رابیه ش امیدارک تحصییلی    ۀلیی رکیاو ، «بدهیید  را نتامدارک تحصیلی » -: گفتدوبنشینن

  از گیوش دادن  دیر مدرسیه پی  م.ش تکیه داداتفاوت به پشتی صندلیرد جوان بیمدوتحویل دا

 :گیری پرسیدبرداشت وپ  از شماره را¬نگوشی تلف ناصر به تقاضای کار 

در ؟ بنرود میه کدام بندر ،بیران استا هرفتن ب آمادۀدوشو دمیمروز از گمرک آزاا هلن ی ک  - 

 .  ندر عباس بدهیددربداریم که باید اورا تحویل سازمان امنیت  یا مسافر،معباس خوبه

ای خیود  ازجی هم خواست  ناصر .فتر خارج شدازدای برخاست و ازجلحظه مرد جوان  درهمین

دیر مدرسیه بیا   مدوای خیود برخاسیتن  ازج ه سه نفری که رو در روی او نشسته بودنددکبرخیز

 :کرد عالما هوستانردلحنی غی

 . دهندبتحویل  رود میناخدای لن ی که به بندر  رابهشما  دوبیاین تا دشما همین جا می نشینی - 

 اونها جیای خوشیحالی بیرای    ت.است بودهساواک  تورنا مرعی ه تا به حال دردکیاور متوجه ش

ش انید همیه دوسیتان   کرد میم بورش گرنه ،وبود یزی نگفته،چز هدف رفتن به چینا هدکاین بو

 ام یک سیاواکی افتیاده  ردخودش که به راحتی دبودن ست وپا چلوفتی ازد بشدتولی ،دهدوبا لر

درآن سوی مرز به هیی  کی    باید نه در این سوی مرز و نه  »گفت دمیا خوب.رمنده بود،شبود

ن کیاوی  کبا را رمه حرکات یاو،هروبروی یاور نشسته بودندکه  ییکی از سه نفر.« نکنم اعتماد

ریشیخند   اسیت بیا  ترسییده   اوه تصور ایین کیه   ،بدید اندیشهغرق  اورا که زمانی کرد میدنبال 

 : گفت

 :وگفتگرفت  الرابایاور با بی تفاوتی سرش   «ی بری عدن برای چی؟خواست می » -
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 .بره عدن خواست میه دکاین رفیق شما بو ،م برم آلمان نه عدنخواست میمن  - 

جیوش   دورخیو ،ببندر عبیاس بیه جیانش افتیاده بود     ی که دلهره بازجویی در ساواکدرحالبعد  

بی تفاوتی را نشان بدهد به پشتی صیندلی   دداشتژستی که قص باو دروش درونش غلبه کروخ

که روبرویش  یت وکراواتی و قوی هیکلدکه سه مربو ده بوز کردراباا هایش ،پو دیوار تکیه داد

 : شخند گفتکی دیگر از آن سه نفر با ریی .کرد مینشسته بودند نگاه 

که بداند  و هر سه با هم خندیدند، یاور با همان وضعیت بدون آن« از رنگ و رویت پیداست » -

دیر با نگیاهی  م.کرد میها نگاه  نآ هب خورد میتکان  بشدتیکی از پا هایش روی صندلی دارد 

تلفین    از ساعتی که برای یاور بسی طوالنی بود بیا  پ.کرد توادار به سکو رراجدی آن سه نف

در دوتیا اسیکله بیا خیود بردنی      را رسه نفر یاو ،آناز بندر است خروج آمادهه لنج دکاعالم نمودن

ییید تحویییل نیروهییای   راباره یاودکییردندکتمکیو دگمییرک دبییی تحویییل ناخییدا دادنیی     ۀاسییکل

دبیی  " ورخُی " شیاهد حرکیت لینج بیرای تیرک      دویستاده بودنا هه مرد روی اسکلس.بدهد  امنیتی

اال های خریداری شده بیرای فیروش راهیی بنیدر عبیاس      باکه دکدادی مسافر بوع،تدر لنج.بودند

ه یک مسیافر ضید   دکته بواگفناخدا از قبل به جاشوه. خود بروندروستاهای از آن ا به  تا دبودن

 .دها شکست خور نباآی یاور برای ارتباط ها شال،تشندوباباید مواظب او دامنیتی دارن

پهلو نگرفیت و راهیی بنیدر عبیاس      درآن اه لنج دکقشم نمودار ش ۀزیر،جورازدبامداد روز بعد  

هیا  رآندر اسیکله دونفیر منتظ  .بنیدرعباس نزدییک شیدند    ۀسیکل ا هی بی آرامی  هبی   پ  از آن و دش

 ۀولیین ت ربیی ا.خواسییتند رااو ز ناخیدا  دواپهلیو گییرفتن لینج آن دونفییر وارد لینج شییدن    ،بابودنید 

 . آزمود می، دبای ناصربازجویی در ساواک را 

دون هیی   ،بی سلولی انداختند بهرا او.کرد میندر غوغا دربگرما و شرجی  و داواخر خردادماه بو

لولی دم کیرده بیدون   س. بو دکهنه و کثیف ارتشی بو ییک پتو،این سلول اثاثیهنها ،تیا هوسیل

 هم بی خواسیت ¬میمن » کرد میتکرار فق  یاور  ،ی نرسیدا هه روز بازجویی به نتی ،سخنک آب
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 میی رفتن به عدن سوال اس  رپد.لی هنوز زمان باز شدن دفترشان نرسیده بود،و« وملمان برآ

عاقبت با روبروشدن با میرد جیوان در سیاواک بنیدر      ،«این فکر همکارشما بود نه من » -: گفت

ب ۀ آو اجیاز ا ه  از ایین بیازجویی آخیر بی    ،پودهوبعباس او پذیرفت که رفتن به عدن پیشنهاد ا

ناصیر  ند برو آن ا آب بخیور وقتیی   گفتو درا در حیاط ساواک نشان دادنب ۀآخوردن دادند لول

 ،روی زمیین ریخیت   را نآه دکی اغ بود رقید  ریخیت آن   ¬دستز کردآبی که روی رابالوله  شیر 

از ساواک خیارج  .دهند میو نشان ا رابهبا خنده درب خروجی  ها یا برخاست و دید ساواکازج

ش حتا ییک رییال پیول    ا یبدرج و دمانده بوباقی بی د ۀکه همه مدارکش در مدرس یدرحالشد 

گفتیه  ه دکی لینج افتا ی  مسیافرها گوهای ادگفته یدکز میقدم  ها ننداشت،گرسنه و تشنه در خیابا

سافرخانه کنار گمرک و ساحل تا مدتی م.کشد میلی چهار روز طول ا هار گمرکی آنها سدکبودن

ی دریافت ا هرایدکدهنسامان  را نیراا هروجی و ورودی غیر م از بوخنها کارهای گمرکی آ هک

بیه  .کردنید میی سیویه حسیاب   هاتمسافرپ  از رفع مشیکالت اداری و گمرکیی بیا     و دکردن مین

ز مسیافرها نیام ناخیدا را    ا، هبیی وارد شید  ازدهمان روز یک لینج   فهمیدبه گمرک رفت و سرعت

دیر مسیافرخانه  بیا می   دار پولز موضیع ییک مسیافر   ا.هی مسافر خانه شدرا نپ  از آ دوپرسی

 :گفتو دردکبرخور

پ  از ،الت اره مین در گمیرک اسیت   ال،مهمخوا مییگر برای خودم ردمن یک اتاق بدون مساف - 

  .پایان کارهای اداری در خدمت شما خواهم بود

ۀ ر یاور تفاوت چندانی بین یک سرمایدار و یک کاسیب وجیود نداشیت و همی    ازنظروزگار  رآند

 و دیروی غییر مولی  ،ناسیب وک دگیل بیو  ،آندارسیرمایه .ددیی  میخلق  هایگر غارتچشم  رابههانآ

ش استفاده کردن از امکانات این کاسب وعدم پرداخیت پیول    یرهااودربز این رو ا.تولیدۀواسط

 .اشتپند یمو درست ضد سرمایه داری  یعملی که گرفتارش شده بود، شرایط دراین اورا هب
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تاییید سیرفرود    ،بابی بودنید ازد هافراد بازگشت همینش  یمسافرهاکثریت ا همسافرخانه کمدیر 

میدت چهیار روز   او ار کی .گذاشت او را در اختیار ه دریا وبفوری کلید یک اتاق مرتب و ر دوآور

ی گمرکیی بیه پرسیه زدن    رهاکا بعنوان هر بامداد  دوخوردن مفصل ناشتایی و ناهار وشام بو

لیی  ،ودرآمد آن به خوزستان برگردده بتواند با دکست وی کاری بودرجو  پرداخت میدر شهر 

جایی کیه نبیرد   ،گذاشیت  میه دریا وبروالکن دربر شب میز و صندلی اتاقش را ه.شد میموفق ن

ییک نیمیی ودکیای معیروف بیه       پ س.داکنتماش بخوبی ساحل را  ی کوتاه امواج دریا و دیواره

توران به رس)،دادمیحساب صاحب مسافرخانه چی سفارش  رابهو یک شام مفصل عرق سگی 

ه تماشای امواج دریا که غروب ها با ه ومی ب و ،خورد می را ننم نم آ( مسافرخانه تعلق داشت

 ی،مگرفیت  میی  چیالش بیه   کیرد  میی از سیاحل جیدا    را نسیمانی کیه خیابیا  یواره ردآشتی ناپذی

ی کف آلودش ها آبدوقدرت به دیواره ساحل می کوبیۀهم رابایا امواج کف آلودش در.پرداخت

بیا دییواره سیاحلی     ۀ آنصیمان دخرخوروبورش امواج ،یریخت میین سوی دیوار ساحلی ا رابه

 ها تاریکی شب در سیکوت بی  ت.بود هماهنگعالوه بر زیبای آن صحنه با روحیه مبارزه جوی او 

و ذره ذره دیوار بِتُنیی و   مروروب ها سالاز پیگیری مداوم امواج که طی  کرد میین امواج نگاه ا

میی  بیه کنیدی    هیا  لو طیی سیا   بمروری مکررها ینشینیورش وعقب راباها وهکی ها هیا دیوار

 یومی حزبیی فر  ۀبارزوممسلحانه  ۀمبارز ۀندیشا ه،بندداد می تغییر را ندر نهایت آ دوندیخراش

 پییروزی بیه  رسییدن  ی شدکه زمان طیوالنی بیرای   ا هیگیرِ مبارز،پآیا باید مانند امواج دریا،رفت

ا ،تی مسلحانه را دنبیال کرد  ۀیا مبارز و؟ دلبط میرا شاهی م طبقاتی ست و داستبدا ناراییدخبرس

 ؟فتگر چالش بهررایکتاتوردتکا به جنگی چریکی ساختاا بامانند چین و کوبا 

 بایید ه دکی ات میی پیمودنید،راهی کُن  تغیییر امواج دریا راهی یک نواخت با زمانی طوالنی را برای  

فاوت موانیع طبیعیی و اجتمیاعی بسییار متفیاوت      ت.سرمایه و نیروی زیادی رامدام به کار گرفت

با حداقل نیروها وارد نبردی نابرابر  بایدلذا  .رده بوددکرتباط با مردم را سا هیکتاتوری راد.بود

چهیل و نفیوذ نیروهیای امنیتیی در      ۀهی ردبیارزان چیپ د  ومملیی دوم   ۀجبه ۀکست مبارزش.شد

الش آنهیا من یر شیده    هیات  سیال و زحمات ۀبیه نیابودی همی   ییران  اۀ تیود تشکیالت بزر  حزب 
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راه دوم چشییم  لیدوبییوبیشییتر خواهیید  رآنامکییان نفییوذ د ،تییر بییزر شییکیالت هرچییه ت.بییود

 دمیتاییی  رراتی تیاه تیر و سیریع   راه کو،نییروی سراسرشیورجوانی   .داد مییگری را نشان ازداند

ییا   نیرابیاآ اجتمیاعی در چیین و کوبیا     های شیرای   دون درک تفاوتب.بود هپذیرفت را نآ،وکرد

تیرین دیکتیاتوری قیرون    ی این دو جامعه  بیا دوران دد منشیانه  انقالبوضعیت  تر ژرفبررسی 

 ،نهیا زبیان شیکن ه   وت دنبو ایلحقوق مدنی را قگونه هی  ،ه برای افراد جامعه ،کوسطی درایران

 ییک  ۀتوسیع  درحیال ی که مناسبات اقتصادی حاکمیت هم درحال.برد میکار  رابه ناعدام و زندا

بیزر  تیر   سیدی   توانسیت  میه دکبو"   بختیاروچ" ه قول صمد بهرنگی،ب (متوس  ۀطبق) طبقه

واقعیتیی گرییز ناپیذیر کیه بازتیاب رشید        .شود در مقابل  روند سیر تحوالت اجتماعی در ایران

ی دانش رشد نیافتیه  را،بررات ز واقعیت ها درک ژرفا هین م موعا. در ایران بود نیروهای مولد

 هانی دخی در ابعاا همبیارز  ۀه دامیان گزینی  وب، از این رکرد میدشوارتر  را ناصرمبارزانی چون 

 .ندبرد میسلحانه  پناه ومی تیمی ها

چیی  با مسافر خانهیستی باو درسی میبه پایان  های شانروز پن م کار،آن لنج  یمسافرهاهمه 

و آن روز ز ایین ر ا از گفتگیو هیای مسیافران فهمییده بیود،      را نایی  او .ندکرد میتسویه حساب 

. میی پیمیود   را ری بنید هیا  نخیابا،دون هیدف ،بروزهای دیگر مسافرخانه را ترک کردزودتر از 

بنیدرکنار   ۀحومی  در.ندرکسوا اوراامیونی دکشیراز قرار بگیرد شایۀجاد درمسیررد رکعاقبت فک

یی رهادیوار و سقف و همه وجودشان بیا حصیی   ردکهدکی برخوریها هنبوه بزر  خانا هجاده ب

 میی کیه ن محقیری   یک اتاقک کوچک و حییاطی حصییری    ساخته شده بود،  درخت خرما از بر

صییر  ح.جیاری بیود   یباشید، از کنیار هیر خانیه جیوی متعفنی       متردودرترومازدبیشتر  توانست

ی رهیا هیای میتعفن کناردیوا  با همان جوی یاری شی  نشین سُتوِه هم دارای چنین ساختدهاآبا

ه دکی فامییل نزدییک شیان افتا   " بیریم "به یاد  ناصر .زیبایک قصر بزر  و  درکنار حصیری بود

 زنو  ی حصییری هیا  هتماشیای خانی   حیو م.ی دارداهندر عباس خاندربگفته بود در چنین جایی 

ست راهی خرید از د دری ربد حصیسبود که با  و روبندهای خا  خود ها لباسبا  بندری یها

زیییادی ذابیت ،جییجاهییای دیگییر ایراناییین منییاظر متفییاوت بییا  رای اوبیی.ودنییددرببییازار مییاهی بن
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وچیون زنیدگی میردم     دورای دیدن بیشتر این شهرک حصیری و آشنایی بیشتر بیا چنی  ب.داشت

مرکیز اسیتان    درکنیار فقیر و عیدم امکانیات    »ا خیود اندیشیید  بی .ارد شهرک شید ،وفقیرآن منطقه

عقیب مانیدگی   این همه با دیدن  ،ر افکارتاثرانگیز خود،د«استرآیند تمدن آریا مهری ،بهرمزگان

ی محقیر  هیا  هیگیر خانی  د.ه مبیارزه راسی  تیر   را رد و دشی  میی دم به دم خشمگین تر  ،ش وطن

 بیه صیورت  فاصله طبقیاتی را   شد میش ا هامی که در هر گوشازنظفرت ،ندید  میحصیری را ن

ی ذهنیی خیود   هیا  یدر گییر غیرق  .بیود نفرت کیرده  از مه وجودش را آکنده ،هچندش آوری دید

ه دکی ریم را دی،بتع ب به سیوی صیدا برگشیت    ،با!« ناصر» زد یادمیفر  دکمتوجه ش ه،کبود

 :ریم با خنده گفتب.کرد میاستقبال  ازاوهمیشه با لبخندی بر لب 

 این ا ک است؟ آلمان ک است؟ عمو - 

فیردای   دوبیو ش  و همسر بندرین روز را مهمان بریم آ.در آغوش گرفتند ررادیگ همشتیاق باآ 

ار بریم در ایین حصییرآباد   ک.هی شدرا نه سوی خوزستا،بگرفت قرض وازا هآن روز با پولی ک

ه تیوان  دکی ی حصییری و فیروش آن بیه میردم فقییری بو     هیا  هاخت این خان،سمک همسرشباک

 .انه را نداشتنددخخری

" بیریم "بیه   شدهی وبی ست ا هرخوردکردکه گویی هی  اتفاقی نیفتادببااوی اگونه هدرب،پدر خانه

خبر بیاز گشیت شکسیت    ،تلفین بیه پیدر    وبیا اید بریم پ  از رفتن اش.ادفرست او پست برای رابا

 ایسیتی ب.رفیت  اش غاجاری بیه سیراغ رفقیای محفلیی    آ هردای ورودش بف.داده بود اوراۀ خورد

ز همراهی ییک سیاواکی در طیول سیفر بیا ییاور بیه        ا هم،هادد مینها آ هکامل از سفر ب یگزارش

ناشیی از قیدرت    را نآ ها یعضب.راهی دشواربودصور اتفاقی بودن این هم،تحیرت افتاده بودند

  :کرد یمو یاد آوری دانست  مییک اتفاق  را رآنیاو لیدودانستن میفوق تصور ساواک 

 کیه  اسیت د، ایین اخطیاری بیه م   باشی  اشیته تفاقی با شدوچه دلییل دیگیری د  ا هچ درهرصورت -

 . یلی بیشتر هوشیار باشیمدخبای
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 :گفتیش یکی از رفقا

 .یما هز همین جا لو رفتا هدارم کمن اطمینان  - 

 مییینییام بقیییه را از میین  و دنییکرد میییرهییا ن هییا یازجویدربییمییرا  گرنییهو. درسییت نیسییت – 

 رهیایم کامل اطالعیات  ۀتخلیی  دتانی کرد میشکی در این مورد پیدا  ینتر وچکرکتی اگ،حندخواست

 . ندداد میعد تحویل زندان و دادگاه بو دنکرد مین

ه بایید   دکیین نتی یه رسییدن   ا هگفتگوهیای بعیدی بی    در.ردنددکل را تاییاین استدال ش یرفقا ۀبقی

نتی ه بحث ها در این نقطیه  . به سربازی رفت بایستیرای کار هم بدوتهیه کرار کرابارهزینه سف

بیا   کارگران نفیت گیر،   و از خانواده های  دبودن آموز دانشرفقا ۀون هم،چرسید میبه بن بست 

 هتیازه بی  ( شیعبان )تنها یکیی از افیراد محفیل    و و بدون پ  اندازی دنیایی بدهکاری به بازاریان

بیود همیه    آمیاده ولیی   ،درآمده بودکه درآمد قابیل تیوجهی نداشیت    وپرورش آموزشستخدام ا

تنها برای یک نفر یا حد توانایی مالی مقدارش این  .دهردش را در اختیار محفل قراا توانایی مالی

در نظام دیکتاتوری سیرمایه داری بیرای    .کرد میفایت رکفاکثر با صرفه جویی شاید برای دو ن

ارزش هیای سیرمایه داری را داشیت، والیی مبیارزه      مبارزه هم می باید پول این معیار همیه ی  

این مشیکالت جرییان   ۀ؛ همکردند میتهیه ازه باید پول برای خرید اسلحه هم ت.امکان پذیر نیست

نظیام وظیفیه    ۀمیلیی بیه حیوز   اور بیا بیی  یی .ختتعویق می اندا رابهشکل گیری و انس ام محفل 

اییز رپی اری  رفیتن بیه سیربازی اواخ   ،تی به خیدمت را بدسیت گرفت   آمادهۀ دفترچ دوکر همراجع

در » هدکی دا میی و امییدواری  ا هدیید بی   را رییاو و نا امییدی   شعبان رفیق معلم آنها که یمس .بود

او این چند ماه تیا   ،«تر ادهآمهم ر جسمی ازنظوی و ش میسلحه بیشتری آشنا باآارتش حداقل 

یی پرداخیت کیه بیرادرش    هیا ¬کتیاب ی بیه مطالعیه   روز¬شبانهیک پیگیری  راباشرو  سربازی 

آثیار   و آرامی چیون دن  ارزشی بای هیا  کتیاب .آورد میی دبیرستان برایش  خانه کتابز ا هنصرال

ن کیرده  به منیازل سیه خوابیه نقیل مکیا      ها یه فوتازدنها ۀ آه خانواددکبو ها مدت.رومن روالن
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زبییده  ،زر دربه مادکی نگذشیته بو  تر بزر ین منازل سازمانی ا هب شانک سال از آمدنی.بودند

هیر  و دکیر  مینوازش  رااو ی ها هکه هر شب با مهربانی شان ی مهربانها دستن ا.مریض شد

الی  کیه  رازر  چنید حلیوا   دربمیا  دیید   میی رگشت از آن یا  درب رفت میبه دهات شان او وقت 

ایین میادر مهربیان چنید     . توان شان را از دست داده بودنددهد، ب وا هب دتابو هکردآردها مخفی 

ه تیاریکی گذاشیته   وبی سییاهش ر  یهیا  چشیم گیر شیده بیود، فیروغ    ستر زمیندربه دکروزی بو

در یکیی  پ.یش را برای آخرین بار ببیندها وهش از پدر خواست تا نادر آخرین روز زندگی.بودند

 دمییک فرزند دردکشیده بیو داشتن آرزوی دربا رنج  ها سالد او که دیدنش بر رابهها هیکی بچ

بیه بیالین    ناصروقتی . یش ودا  کندها وهبا ندر آخرین لحظات زندگی سراسر رن ش  خواست

ش ا هست یی  زده و چروکیید  دناصر نداشت  را نش توان باال آمدا هچروکید های دستاو رفت 

 هنیو  رابیه مهربانی ،شیها چشمبا  توانست میا زر  تنهدربام.وسیدوبش گرفت های ستردرا د

 . دسرش به یک سو افتادوشک در گوشه چشمش پیدا شاۀ خرین دانآ.ندرکش نثاا

ارد ،ودنییا را تیرک کیرده بیود     درآن یا زر  درباتیاقی کیه میا    هبی  توانسیت  مین ها مدتیاور تا 

 یای ایین کیه کسی   ر،بنهان وتنهایی تخلییه کنید  رپه بود حتا غم هایش را دکرد تعاد رکهدپ.شود

رش ،سی بود حییاط  ۀآشپزخانه که در گوش "بخار"در ط خانه رفت وااشک هایش را نبیند به حی

سییت دادن ازدد،غم رهییاکربییدون صییدایی ش را  و سیییل اشییکهای ش گرفییتهییای سییتردرا د

ه بی  دراین همیه غیم و اشیک پی     بادیدنی که در خانه داشتند اهربگ.درهم شکسته بود رراد،پمادر

 گونه دینبدویلیس ررای خی  از اشک پدها هزبانش گون بادوبه روی زانویش پریسوی او رفت 

 .کردهمدردی  او با

را میی  اسیت چنید گیاوی کیه داشیت زنیدگی       ومشییر   بیا و دکیر  مینساء که در روستا زندگی  

-یار غم، هست داده بود با شنیدن مر  زبیدازدومش محمدآقا را هم ردمدتی بود همسدوچرخان

 یز  ب.ست دادازدوگاوداری را  رژی کارناریگد.از پای درآمددوافسرده ش بشدت هایشها و رنج



 در بستر زهره وحشی

 341 حزب دانشآموزان زیرزمینی تشکیالت

 

زییارت خیود را    با ایین  دتاهی مشهد شرا نپول آ وبافروخت  هاراگاو ۀهم،روس هایشوخمرغ 

 .داکنپیوستن به زبیده و حسین آقآمادۀ
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 سربازی دوران

کیه  محمد ش ااییردیا خیواهرو یاپسی  سیاسی با برادر-یااندیشه رتباطازمان، ا آنت هر خانردیاو

 درمسییر هیا نخواسیته بود   ز آنا و دنکیرده بیو   ای یاد کرد مینها زندگی باآبرای درس خواندن 

تصیوری   دولیش با نظام آگاه بودنی  آنها از مخالف بودن ولی،دگیرنب مبارزه با دیکتاتوری قرار

-شیبانه  ۀفتن به سربازی مطالعی پیش ازر تا دندید میز رفتاریاور ا هنچآ.نداشتند را نفراتر از آ

  .مانند شعبان بود فرادی خا برخی ا بارواب  محدود دوستی  دوبو کتابروزی 

وسیتان دبیرسیتانی راهیی اهیواز     ازدبرای خدمت سربازی همراه برخی 46سال   اییزرپدر اواخ

باد آ هید به شا،باندبود هسربازی شدخدمت  آمادۀ هیی کها هدیپلم ،همۀمتوجه شدند درآن ا،شد

نیاطق نفیت   ومی آبیادان  هیا  هیپلمی ازدهمگیی آنهیا   .می رفتندین کرمانشاه و قصر شیرین ،بغرب

گر کارگران نفتهای هاز خانواد ها جوانکثریت قاطع این ا.ندبودهبهان وبخیزی چون آغاجاری 

شیده  خیدمت نظیام    آماده و سال خود یک جمع بزر  هم سنِ دره برای اولین باردکجنوب بودن

 نیوبِ درجزنیدگی   هیا  سیال   از ،پبایسیتی ضیمن   در.نید داد میی تشکیل  را نیک گردابودندکه 

 آمادهغیرب کشیور  رجۀ ردود را برای تحمل برف و سیرمای زییر صیف   ،خهمیشه گرم و سوزان

شیوار و در  ردنید بسیا کرد میی ترین نقاط ایران زنیدگی  گرم که برای آنهاکه در کاری.کردندمی
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هیا ییک گیردان دویسیت      ادگیان ارتیش،آن  رپد.رسیید  می روز های اول غیر قابل تصور به نظر

هیایی  وتین،پهای ی  زدهنگهبانی در شب. را تشکیل دادند با سه خوابگاه بزر  خرده ای نفریو

کردن رختخواب وشمع مالیدن اطراف تخت درهیر  درکا،آنراق باشندوباک  زده دوکه همیشه بای

طیوالنی بیرای    هیای هم در صیف درکنیار .تبدیل شیده بیود  نها ۀ آهرروزه کار ،بیلی زوددخبامدا

 درحالیت  درجهتوجیهی در مییان بیرف و سیرمای زیرصیفر    ،صیطالح ا هی بهایرانسخنشنیدن

ی هیا  هرژ .بیدنبال داشیت  ،رااز سیرما  از سیربازها  هوشیی برخیی   ی،بی خبردارکه روز های اول

 ناشیتایی  پی  از  وبا دستان وانگشیتان پیای یی  زده و درد نیاک     در ی  بندان بامدادی طوالنی 

زیربیست سیال بیه ییک     یها جواناین  تبدیلبرای  یآموزشی متعدد اسلحه شناسی وها کالس

ی ا هرنامی ب .ه نام سپاهی دانشتدری  در روستاهای دور و نزدیک کشور بجهت ،معلم - نظامی

ۀ ی م دد جبهه ملی و حیزب تیود  ها لداری غرب از وحشت تشککه فشارسرمایه(سفید انقالب)

اعتصاب بزر  آموزگاران و دانش آموزان وو وقایع کوره پز خانیه هیای اطیراف     پ  ازیران ا

بیه همیراه نظیم دقییق نظیامی و فشیار افسیران         میوزش آ.ه بودکرد تحمیلبه شاه مستبد تهران 

با شرای  دشوار آب و  ها هبرای تطبیق دادن هر چه سریع تر بچ « سپاهیان دانش»ارشدگردان

فریح آنهیا  هیات نت.دانش را عصیبی کیرده بیود   های مه سپاهی،هسال پر برف و سرد رآند هوایی

 هها با سفر بیه شیهرهای بیزر  اطیراف شیا      نآدول روز آزاد بودناو از هدکروز های جمعه بو

ی ا هجمعیه در قهیوه خانی    یها یا غروب و دنکرد میردشی ،گرمانشاه و همدانکمانند،باد غربآ

 مییر گرم و کیک ،شکرد می عبور روستایینظامی  وچکِرکشهز وس  آن ای که در تنها خیابان

 .  ندخورد

از این  شد میآن زمان در خوزستان اجناس قاچاق مانند لباس و سیگار خارجی به وفور یافت 

ل اداری بیا  ئوسیتوار مسی  ا هرو سربازهای دیپلمه برای گرفتن مرخصی و رفتن به خوزستان بی 

نیدتا  گرفت میی خصیی سیه روزه   وردن سوغاتی  جنوب کیه زیرپیوش و پییراهن بیود مر    آ هوعد

ی هیا  یرانی در سیخن  هیا و درجیه دار  هافسرا.رژی بگیرندنا،گرمای جنوب با دریافت یچندروز

سیازمان اطالعیات   )جوّ ارعاب و وحشت از ارتیش و رکین دو   ای ادباشان هکنندستهوخروزانه 
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 ی،می ی سیازمان اطالعیات ارتش  هیا ییندان و سین جیم های بیازجو ،زرباز صفر شدن،س(ارتش

 هیا این جیوان  لیدوعملی گرد ها هدیپلم وظیف ۀوکاست بوسیلدون کم،بشانیها نفرماخواستند 

-میی هیا   ماننیدمر  از آن ،گردیارکارگران مبارزی که نظام سرکوباز ،بودند یهمگی خوزستان

 ینفوذ کند این سخنران هاسزبازدر ژرفای وجود  های شانحرف این که   برای  هافسرا.رسیدت

یی زیرصفرکه تا زییر زانیو   رهوا،دصفدرهمیشه  دونداد میان ام ن ها السرکرا د ی طوالنیها

صیف  در هرروز شد میکه باعث کردند کار بردی میی ا هسرمای کشند دورا برف پوشانده بو

 کردند میصور هات ،آنه روی زمین بیفتندوبد ونشب ییهوشوبزدگی دچار ی  چند نفر از سرما 

بیه   ها جواناین ر ذهن ردوانند اثری ماندگات میوار آب و هوایی گونه ودر چنین شرای  دشاین

هیوش شیده را از صیف    فسرفرمانده گردان ابتدا دستور خارج کردن این افراد بیا.جای بگذارند

داد سیخن  ها های ارتشیو از رشادت پرداخت میی جنوب ها هه تحقیر بچ،بعدبدوکر میصادر 

تقیام از ایین   رآن  آب و هوایی آن اانطبیاق یافتنید بیه فک   پ  از مدتی که با شرای ها هچب.داد می

کیی از روزهیای   ی.دداشیت جودوزیا هایورزشیکار  هیا  جیوان میان این  در.فتادندا هافسر فرماند

پا وصورت شیان   های انگشت زدنی  درحالقیه بدوهوش شدنبی سرما نفراز دو  ردکهخیلی س

ه هیر  وبی  داشیت  میی ییک غیازش برن   دتای صی هیا  یلی این جناب سروان دست از وراج،وبودند

 میی ه بودافتخیار  ش آویزان کیرد ا هروی سین راکه.. . چند آرم گریال و چتر باز و  ی به ا¬هبهان

 هدی در سیین ،بادیکشی  میی هیا  ر  سپاهی دانش رابهرن رهای ارتش بدنی نیرومند قدرت  و دکر

هیای چریکیی خیودش    آمیوزش انداخت وبا غرور از  ها هتحقیر نگاهی به صف دیپلم وبانداخت ا

 میی رنیج تحمیل    رابیا سیرما   ا خبیردار ایسیتاده و اکثیر    هیا  هف دیپلم،صکردسخن  آغازم ددا 

 کیرد  میاشت یک گزافه گویی را تکرارردافس که زمانیی آبادان ها هه نا گهان یکی از بچب.ندکرد

ه یک باره دویسیت نفیر بیا هیم زدنید زییر       ب.درهاکرش اهانازدوس  صف یک شیشکی بلند  از

هیم در ییک   آن ،هر گیز چنیین جسیارتی    .فسر فرمانده برای یک لحظه شوکه شدا.ا ها ها،هخنده

 هپارچی  ماننیدیک .کرد میتصور ن یک گریال را ،شاهنشاهی رتشا هه یک فرماندوبپادگان نظامی 

 ،رگرفیت درب را نگروهیا کوت همیه  س.دادم دد بلند یک خبردار  یفریاد بادوتش برافروخته شآ
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ییافتن چنیین    ،ویسیت نفیر  ازددر میان بییش   دولیکر مینگاه  ها هشم به چهروخافسر با نفرت 

 .تفاقاً خیلی عادی ایستاده بود ساده نبودا هکسی ک

شیما  ید یا همیه  کن می؟ یا این فرد را معرفی ه استکی این جسارت چاروا داری را ان ام داد  – 

 .ها بریدثانیه در میان برف 5ناهار خیز  زمان تا دبای

بیرو  » گفیت دوبه گروهبیانی کیه کنیارش ایسیتاده بو     روکرد رفسا.  واکنشی نشان ندادهی  ک

جای سپاه دانش به سیربازخانه   رابهها یناۀ ن هممو دشو میاطال  بده که هی  کالسی تشکیل ن

ا ب.« پاه دانش در ارتش شاهنشاهی نیست،سها لیاقت این ،شوندبید سرباز صفر وبامی فرستم 

 میی خندییدن ریسیه    درحیال همیه   دوم زبهرراهیای خبیردا  یشیکی صیف  ومین ش،دچنین اعالمی

ی ها هه شاندکچار چنان افسردگی ش،دگرفت میال راباش ا هناب سروان که همیشه سین،جندرفت

 اش صیورت نیگ  ،رکرد تنید لحظیه سیکو   چ.ش دچار افتادگی شدندا آمادهستبرش و سینه باال 

به فرمان من بیرای خییز    !گرد، عقب !بردارخ»اد د میهای نظامی فریاد فرمان بادوتیره شده بو

 رآند ، «یدزن میبا سوت دوم به میان برفها خیز دووید میه گام ،سبا سوت اول !آماده هثانی 5

با تابش نیور و   دتاهنوز خورشید باال نیامده بو و دسرمای کشنده که زمین و زمان ی  بسته بو

در میان برف ها بایستی ثانیه  4الی  3ر ه،نوزاش کند هارانۀ آش تن ی  زداگرمای زندگی بخش

نفیر بیاقی    70الیی   60عیدادی حیدود   ،تو ساعت خیزازدنفره پ   200 گروهانز ا.ندرفت یومفر

سایشیگاه منتقیل   آ رابیه هایکی یکی آن دونده بودنجامامانده بودند همه در میان برفها بیهوش به 

ی را ان یام داده در مییان افیراد    فسر فرمانده که یقین داشت کسی که چنیین جسیارت  ا.ندکرد می

ثانیییه فرمیان جدییید   5اعت خییز وسییازدسییت ودرسیت هییم حیدس زده بییود پی     امانیده  بیاقی  

 همیه یی  زده    پاهیا  هیای  انگشتا و هو صورت ها دست ، !«همه به صف! خبردار »:دررکصاد

فیاقی  کیامال ات  صیورت ه ب بدون برنامه ریزی قبلی  گروهان که ها جوان لیوند دبوقرمز شده  و

 باسیرعت کیردن روی جنیاب سیروان کوتیاه نیایند،    بودند برای کمشده مصمم ود به خودی وخ

تینف    رفیت  میباال و پایین  بشدتاز شدت فشار این تنبیه  ها هسین.صف را منظم تشکیل دادند
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ی  زده دست و پیا گزگیز    های انگشت شد میخارج  ها نز بینی و دهاا هبخاری انبو به صورت

وری بیرای  ،نبوه میه رآنآن بامداد هم خورشید در زی.ها بی ح  شده بودندی ولبین،بندکرد می

  .ها نداشت نۀ آگرم کردن بدن های ی  زد

سوت بعدی بیه   بادووید میبا سوت من همه با تمام قدرت  !برای دویدن آمادهسریع  !درجا – 

 . . . رو  ش.ویدش میصف 

دوییدن و ایسیتادن بودنید آن هیم      درحال را ندگامام اطراف پاهات هبچ،هارازمان ن دتابامدا  آن

-نفی   بشدتوید او هم د میروه باگود جناب سروان هم خ.که ناشتایی خورده باشند بدون آن

 هیا  شبیه گیو   دولیاز مییان بیرده بیو    هاراپا های انگشتدت دویدن ها ی  زدگی ش.زد مینف  

تهای نار،دزمان ناهار شید مان ز.قرمز و دردناک شده بودند ،دست زد شد میینی و صورت نوب

 همه در ییک صیف روبیروی تپی    ،هه را روبیروی آن نگیه داشیت   سیرهم افه دکی پادگان یک تپه بو

 .یستادندا

برگردیید بایید برنیده دوییدن از تپیه      و دهمه با سوت من با همه توان باید به بیاالی تپیه برویی    –

 .مشخص گردد

نید  دادمیی بایید نشیان    دولیاشیتن نای حرکت نددیگر از شدت خستگی و گرسنگی پاها ها دیپلمه

ا سیوت جنیاب سیروان    ،بکیم نیدارن   او ازی خوزستان چییزی  ها هی رن ری بچها¬هبدون دور

از صیف و حالیت   بی .نفراول شد ناصره در این مسابقه دکتپه حمله کردن یگروه با شتاب به بلند

گذشیته   ه وقیت ناهیارهم  دکی دتی بومی .ادامیه یافیت   مینیم دویِ رن ری همراه با فریادهیای نظیا  

  :کرداعالم  فسرا و دنصف ایستاده ،بفرماندهوبروی ناهار خوری به فرمان افسرر.بود

پی  از ناهیار    هیارا  یویش دستلی باید سالن غذا خوری و ،وآزاد هستید برای خوردن ناهار -

  .کنم دمیزدیوباآیم یم.راق کنیدوبتمیز 
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 بیا از قبیل   هیا  آن لیدویدنی بیه سیوی سیالن دو    باسیرعت گرسنه بودند  بشدتی که درحالهمه 

 هیا  هی غیذای بقییه بچی   ها هه در سالن غذا خوری فق  پ  مانددککرده بودن یهماهنگها   فسرا

رای چند لحظه ب.ی باز سالن که همه چیز ی  زده و کثیف بودها ههم با در و پن ر آن،باقی بماند

ی نیان چیرب   ها هکهاتنت،بودهمه مات زده وضع موجود را نگاه کردند تنها چیزی که باقی مانده 

پُیر ادعیا   ناب سروان ازجگروه شکل گرفت انتقام  این ی که در سرا اندیشهاولین  ،و ی  زده بود

هایی که پی   یزهای غذا خوری گرسنه و عصبی به کالس درسوم  از تمیز کردن سالن پ.بود

میه رییزی   ،برناتحدومییک پارچیه    ،سپاه دانش گروهانمع ج.نددرفتش میاز زمان ناهار تشکیل 

رتیش  ا هفرمانید  ه قراربیود تیمسیارِ  ،کو روز آینیده شیدند  د رمه منتظه.طال  دادا ههم رابهانتقام 

ش را اهنتی ه زحمات فرماند دوندکاز گردان سپاهیان دانش بازدیاول بامداد  غرب کشور ۀمنطق

نها نمیره  آۀ ه رژوب دید  میان ،سپادگان هایگروهاناز  ،پ  از سخنرانی یمسار فرماندهت.ببیند

 هسیپا  گروهیان  یین  ا هرمانید ف.کیرد  میی و تشیویق  سیتایش   هیارا  هفسیر بهتیرین رژ  ا و ددا می

تیا بیه    هیارا یشیترین امتیاز ب و ددا میی  آموزش ،هاراگروهانه همیشه بهترین دکبو کسی دانش 

سییپاه  گروهییان ۀتنبیییه همیی ازو پیی  ا .کییرد میییافتخییار  آن هبییو ده بییوکییرد تحییال دریافیی

بیت آن خسیتگی و   ،باتقیام  نارلیی فک و ،داد میی و ی  سخنرانی طوالنی ان ام نرف دربریگ،ددانش

 هدییپلم وظیفی  ر مییان  ،دبه جای غذا خوردنو توالت ها گرسنگی و تمیز کردن سالن غذا خوری 

 . شد میبیشتر  هرروز گروهانی ها

نیاب  ،جبرف و سیرما همیه جیا را پوشیانده بود    دویش بیو ومی وا گیر   ،هرسیدفرابامداد موعود 

 گروهیانی آخرین یین گروهیان،  ا.ردرکصیاد  را نسیا  ۀاجیاز  ،رانی کوتاه  از یک سخنرپمساتی

 هدر فرصتی که باقی مانده بود جناب سروان آخیرین توصیی   رفتمیه جلوی تیمسار رژه دکبو

جلیوی جنیاب   خیود   آمیادگی از دادن رای اطمینیان  وبی گروهان  هکوتا ۀیک رژپ  از  . کرد هارا

ی کیه جنیاب   ا گونیه  به ن پاها آوردیش از حد باال وبکشیده ومحکم  و پاهایقدرت  وباسروان 

 !خیوب خیلی !گروهان »صدای بلند گفت باو دخودداری کن گروهانسروان نتوانست از تحسین 

وانید  ت میی کیه   خوشیحال از ایین  ،جنیاب سروان  ،!«سیرکار  !سیپاس » :پاسی  داد  گروهانو  «
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ا پیش ت.در سه گروه جداگانه به پیش برد را نروها،گبگیرد ناب تیمسارازجبیشترین ستایش را 

صیف بیه جلیوی     کیه  همینلی ،وژه بسیار منظم ویک نواخت بودر ،از رسیدن به جایگاه تیمسار

اهای کشیده رژه به پاهای خمیده بیی نظیم بیدل    ،پرگشتوبصورت ها به سوی ا دوتیمساررسی

عصبانیت جایگاه را  وبا !«خیلی بد» دزده تیمسار با خشم فریادکچنان زننده بو یهماهنگا،نشد

 .  ترک کرد

چنیان بیر    ،آنبه کامش ریختیه شیده بیود    ها جوانجناب سروان که طعم تل  انتقام و سرکشی 

 دتاسیپر رسیمی ارتیش    چنید گروهبیان    رابه نگروها و ده فرمان دادن نبودربه قادکافروخته ش

زمیان   هیا  هاز بچی مرتیب  ه دکی از کسانی بودنوتای آنها ،درسمی یها نروهباگ.تنبیه کنند هاراآن

معمیولی   صیورت ه بی لوی جایگاه که خارج شدند ازج ،دین علت،بندگرفت میمرخصی رفتن هدیه 

 کیه  دگییر بیو  سومی ییک گروبیان شییرازی و سیخت     لیو دار نبورکنبیهی دوت دنکرد میرفتار 

 شیرو  را مقاومیت منفیی    هیا  هیپلمی د.تراداشی و قصید ییک تنبییه جیدی     ا.گرفیت  میهم رشوه ن

ه بی و دفرمیان ایسیت دا  خشیم   بیا  وا.نظم رژه را در هیم ریختنید   و دنزد می اشتباه هارااپ.کردند

عالوه بر بی نظمیی   ون او،چحمله کرد ناصر که از همه با بی نظمی بیشتری رژه می رفتوی س

بیه  کیه گروهبیان    یش از ایین پی  ناصیر  .کیرد  میی تحقییر   را نگروهبیا ی هیا  نفرماخنده  ،باپاها

اگیر   »:اردادگرفیت و اخطی   هارارکسی ودربرابیر او گیارد ب   و دخارج شنفرت از صف  ،بارسدوبا

ایین   رابیر درب ولیی  دتنومنیدتر بیو   او از هگروهبان اگر چ،«کنم میت را له اجلوتر بیایی صورت

صف با هیو و   .عقب نشست ،دید می بود که گیری که درارتش نظیرش را برای اولین بارموضع

او جلیوی دفییاتر اداری  .کیرد  میی ا درسیت اجیرا ن  یش رهیا  نجن یال از حرکیت گروهبیان فرمیا    

بیه صیف    ناصیر حکیم زنیدان    وبیا  درفتارشی  هایه دفتیر افسیر  بو ددا اره صف خبرد،بپادگان

نیم، اولین رکشما را سرباز صف ۀوانیم همت میما »اد ردذکوت دک افسر جلوی صف آمی.برگشت

ای زندان رفیتن از صیف   واست بروخا از و دخوان راناصر عد نام وب .کم این سرباز است،ححکم

 دتایی رابات اشیما تخیت خیواب   »ادردپ  دسیتو س.رکن دو تحویل دهند بهاورابعد  دتاخارج شو
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م رابههااپناصر  ،«حمل کنید هار میان برفردیگازدمک یک سربباک،تهای پادگانناردمحل زندان 

 :کرداعالم و دکوبی

  .دهم مییگاری ان ام نوبمن یک زندانی هستم  !جناب سروان - 

چیه  بایید  دانست  میه برای چند لحظه ندکسروان غیرمنتظره بو برای جناب این پاس  آن اندازه

توانسیته قیدرت مقاومیت را در     ه اسیت یی که کرددهاتهدی با این کرد میاو تصور  ،جوابی بدهد

ه گروهبان شییرازی فرمیان داد دو   ب.را شوکه کرده اواین پاس  غیر منتظر لیو دبشکنگروهان 

آسایشگاه دوتن  برازد.یک هفته بود ،دت زندانم.تا زندان حمل کنند را اوخت ،تگروهان سرباز

در  اوراخیت  ت ،ندداد میبه شوخی فحش ناصر ی که مرتب به رحالدی او ی هم دوره ها هاز بچ

 میی ت ربیه   را ناور بیرای دومیین بیار زنیدا    یی .میان برف و سرما تا انتهای پادگان حمل کردند

 نید زد میسی حرف نباکز وحشت رکن دوی ارتش ا هدکزندانی بودن درآن ا رند درجه داچ.کرد

شامگاه به جیای   دتازندان پادگان از بامدا در.ی نداشتنداعتماد ،خودشان هم هایحتی به همکار

 بموقیع ش را یغیذا  دوبیخوا میزندان سلول گرم  در باد،آ هنگهبانی در سرما آن سال شارژه و 

یید بیه پادگیان    وبا هدت زندانش تخفیف خیورد ،مبه یاور اعالم شد وز سومر.ندداد یمآن ها  هب

ارعاب ترس و باعث  نه تنها شازندان رفتنه ب ور مقابل آن گروهبان دناصر یستادگی ا.برگردد

 .  ردرکتیز ت هارامبارزه طلبی آن ۀلکه روحی،بنشد ها شسپاه داندر میان 

ۀ بیه وسییل   رکیه ییک خبردا  ،بابودنید  سیلحه باآیک روز که همه در یک سالن بزر  مشغول کار 

ه همییراه دو وبیینییاب سییروان فرمانییده ج.ا برخاسیتند ازجیی هم،هفسیر فرمانییده کییالس داده شیید ا

بهتیرین میدارک    کیرد  میکه تصور  گروهانفسر فرمانده ا.ایستادند گروهانلوی درجریگردافس

 :وگفتش باال گرفت های ستردجیبی را د کتابنابودی کسی را بدست آورده دو 
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عید بیه   وب  باید به شما معرفی که ردوجود دا ن به نظام شاهنشاهیئاوخبین شما افراد نا باب   -

. از وجود آنها پیاک گیردد   گروهانارتش تحویل داده شوندتا ( سازمان اطالعاتی ارتش)رکن دو

 .و حرافی های تکراری برای ای اد وحشت در میان سرباز ها از رکن دوی ارتش

از طوالنی ه مدتی دکی جیبی بوها کتابو دیگری سوسیالیسم از گروه  یکی آنارشیسم ها کتاب

انتشیارات محیدود    بیا ایین   سیرکوب  دیکتاتوری و یستم س.گذشت می کتاب رورود آنها به بازا

معرفیی  به جهیان  ود را دموکرات خ خواست می خا  هم در مقاطع تاریخی ،آنها کتاببرخی 

سیاختار  " ی بیه بیاغ سیبز   اهپن یر "ازایین  ،فرهنیگ انیش و  ازد هبیگانی  هیای  این نظیامی  لی،وکند

ر مقابیل گروهبیان و زنیدان    دناصیر  گییری  که پی  از آن موضیع   یفسرا.بودندخبر ی،باختناق

درساعت  اورا ایلسو داده بوردرمی خیزد دستووبها از گور اتشۀ آهم کرد میصور ،تشارفتن

 هیا  کتیاب ند ایین  کرد میتصور ن ولی دبودنرسیدها کتاب ه ایندر نهایت ب و دکالس زیرورو کنن

باالی سرش گرفته شده بیود   چنان همرا بر  برنده ناب سروان که ج.دوجود دارن کتابرازادرب

 هناصیر کی  ، «ودش را معرفیی کنید  خدوباشی  اشیته شی اعت د  ها کتابصاحب این  »:اعالم کرد

 آزاد تابکده نتواننی دکامعه باشنازج خبر یدربق ارتش شاهنشاهی این هایافسر کرد میتصور ن

تلفنیی در ایین میورد    ه دکرسی میبه فکرشان نحتی  دودهنبی جلد سفید تشخیص ها کتاباز را 

 :،گفتپرسشی ان ام بدهند

 .م ا هاردادقر م که زیر رختخوابمدار  ها کتابان من هم دوتا از این جناب سرو - 

 «ید؟کن میشما اعتراف  »تع ب گفت باو ددست جناب سروان پایین افتا 

 چی؟  به - 

 ؟ها کتاباین داشتن به  - 
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  .ستها کتابرمانشاه پُراز این رکبازا!آره - 

 دتاررکصیاد  اورافرمان زندان رفتن  ،ویدگحقیقت را می  رداداو  کردنمیجناب سروان که باور 

لکیه در ییک سیالن    ب.نکردنید  زندان گرم پادگان منتقیل  بهاورا این بار لیدوش روشن شواتکلیف

 . ی زندانی شددون بخاروببزر  

 میی م رابهی یش هیا  دسیت و   کرد میرای گرم شدن مرتب ورزش ،ببخوابد توانست میها ن شب

 و دنیزد فرمانیده بردنی    بیه اورا هو روز بعد دوبیار د .کرد میگرم  هارا هانش آند ربا بخادومالی

ی بیی  هیا  کتیاب چنیین   ۀلی کسی در ارتش حیق مطالعی  ،وممنوعه نیستها کتاباین  » -:  وگفتا

بیه   « کنیدبیی را وارد پادگان ها کتابحق ندارید چنین و دما یک نظامی هستیش.ی را نداردارزش

 .  به خوابگاه برگشت دوباره دلیل بی اطالعی ناصر از این قانون ارتش شاهنشاهی

باد بروند آهجازه داشتند به شهر شاا هدکروزهای جمعه بو ها هفریح بچهاترف تنوبسرما  رآند

بیا   داشیت نها ییک خیابیان   ،تباد آن روزگارآهاش.همدان سفری یک روزه بکنند یا به کرمانشاه و

و ارزان ز شیرگرم و پُرچرب دوانشد میدر یک شیرینی فروشی جمع  ها هچند فروشگاه که بچ

از فرزنیدان  متشیکل   گروهیان برای مهیار ایین    هاگیری نظامیختس.ندردب میمحلی وکیک لذت 

 هیا  هاز سوی دیگر مقابله پنهان بچ، گرفت دمیاب آور به خوعذ و دنمودی جدی هرروز،کارگران

بیرای   ررانفیرت متقابیل کیا   . برد میزیر سؤال  بشدت را نگروهافرمانده  ،نظمیبی ای اد با  هم

 میی شیان  هو سیختگیران  نادرست هایفرماناز شرط را و دقیبدون  طاعت کورِا هک هایی نظامی

 .  تر می کردشوار دهر روز  ،ندخواست

بیاد  آهی ی  زده شاها نر خیاباردی مبارزه جوی و ورزشکاها هوب یک جمعه تعدادی از بچغر

 به سیرعت دیدند  ها هخرید در فروشگا درحالگیر شیرازی را ه گروهبان سختدکنزد میپرسه 

میین  رکد دویید او پنهیان شیدن   ازد همی ه.ییک برنامیه بیرای تحقییر او ریختنید      دوادنردبه بقیه خب

فتگوهیای  گ.گوشمالی بدهنید  اورا،زگشت به پادگان کشیدوبا یریدش به تاریکار خرکگا هدکبودن
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ینی بیوس بازگشیت بیه    ،مشب برشیهر یی  زده خیمیه گسیترد     و دبه درازا کشی هاهفروشند وباا

نها یک صندلی را درردییف  وت دلباس شخصی پوشیده بودند پرشهمه  که ها هپادگان توس  بچ

را روشین  بیوس  ی داخل مینیها چراغز راننده خواستند ا و دپشت سرراننده خالی گذاشته بودن

" بخیش   مسافرهامعمول  گونه بهمینی بوس ) ندرکسوارا یگری ردهی  مساف،جازه ندادندوا دنکن

 یسیافرها ،مآرامحرکیت   درحیال بیوس  مینیی  ۀاز پن یر  ها هکی از بچ،ی(کرد میجاب ارا " ندرِکِ

مینیی   هیا  هچی ب.ندرکسی را سوادکنمی ایستاولی   کرد میدعوت سوار شدن  ه رابمنطقه کرند 

گروهبیان  نزدیک ه ،بدنرکرا سوا یدیگرک   توانست میراننده ن و درا دربست کرده بودن بوس

بیرای   مینیی بیوس   هیا  ه دسیتور جیوان  ب.ندبود رسیدبوس نتظر مینیوم یستاده ا هکه کنار جاد

روبروی پادگیان  ،سوار شیو » :اننده گفت،ر«تا پادگان می روم»روهبان گفت ،گگروهبان ایستاد

ی بافتنی مخصو  سرما ها هکال ها هچ،بگروهبان روی صندلی خالی نشست«.کنم میت اهپیاد

ه دکی پیایین انداختیه بودن   را نسرهایشیا  دوپایین کشیده بودنی  هایشانو چشم  را تاروی گوشها

ون شینیده  چی .روی صیندلی خیالی نشسیت    مسیافرها بیه   توجیه  بدونروهبان گ.شناخته نشوند

 میی صیور ن ت ،دنک سوارمی خواهد آن ها را  و دنز میصدا را  "رندکِ" یمسافرهانی بوس دمیوب

در  و دینیی بیوس از شیهر خیارج شی     م.باشندسوار مینی بوس گروهان، ۀسرباز های وظیف کرد

ز پشیت بیا پی     اهیا   هچی ،بفاصیله گرفت از شهر چند صد متری  که مینه.تاریکی شب فرو رفت

بیه دسیت   تیوان هیی  واکنشیی را    او ه دکی گیرکردنبرگشته را غافلگردنی ومشت چنان آن بخت 

زده کنار اننده وحشتر.ضربات سنگین به جان او افتادند ،بار سکوت،ددون حرف زدنب ،نیاورد

مینی بوس بیه مییان بیرف هیا      از را نگروهباو دز کردنرابادر مینی بوس  ها هبچو دیستاا هجاد

 بیه او که  ها ¬هشمگین بچدخاننده وحشت زده با فریار.ندک تز راننده خواستند حرکا و دختنااند

دون توقف بیه سیوی   بدوادگان نایسترپند جلوی دوگفتا ه،بفتادا هدستور حرکت داده بودند به را

ز مینیی بیوس   ا ههمی و دو دستور توقیف دادنی  ا هادگان گذشتند برپازد هصد متری ک .کرند برود

ی هیا  هخوابگیا سیالن  ه بدووشتاب وارد پادگان بدون دیوار و حصار شدن یدندو بادوپیاده شدن

 خوردنتکرکبخ.ی سپاه دانش بودندها هیپلم وظیفازد هاطراف پادگان هم هاینگهبان .نددرفتخو
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 هیای  ز سیوی فرمانیده  اای هواکینش غییر منتظیر    آمیادۀ  ههم دوپخش ش گروهانگروهبان بین 

 آمیاده واب وخبرای استراحت  همهکه خاموشی  زمان ست در  از ساعتی و درپ.بودندنظامی 

بردارنگه داشیت  ،خاهیگشیام  یدر سیرما  و دخی  کیر   رابه نگروهاافسر نگهبان همه ند شد می

شیرای  خاصیی   .ندکردظهار بی اطالعی ا ههم و دو پاسخی نداا هسی بک.کرد آغازویی را ازجوب

نیا   . اشیت د میی رف نگیه  وبی سیرما  ت خاموشی افراد را در میان ادر ساع نبایستی رماندهف.بود

 هو کییا.نییدرکواداش اجییرای دسییتوراتا رابییه نگروهییاو نتوانسییت ا و دشییرو  شیی هییا یفرمییان

 میی ی احتراوبی ا هبی  گروهاناین اعضای  کرد میروستایی بود تصور ن هایسربازان سرگروهفا

یین  ا.رگشتندنگهبان شب به خوابگاه ب جزچند،همه با هم بی اعتنا به تهدیدهای افسر نگهبان.ندکن

 میی با هیم عمیل    گروهان ۀچون همو دنظیر و غیر منتظره بو کمر ارتش شاهنشاهی د میبی نظ

 .رسیدندمیند فرماندهان گردان به بن بست کرد

روزی که م ددا برای سرکشی امداد ب.فسر نگهبان به تیمسار فرمانده رسیداۀ گزارش به وسیل 

مقابییل جایگییاه  ۀژ،رقبییلبرخالف روهییان،،گسییپاه دانییش آمییده بود گروهییانررسییی اتفاقییات وب

ن ام دادکه تیمسار خشیمگین نتوانسیت از   ا هیدوکشقدرت و دقت و پاهای هم زمان  رابارتیمسا

ن روز ا.ادردرا سی  !«تیمسیار سپاس »ی، گردان با صدای بلند دوخود داری کن گروهانتشویق 

 گروهان ۀهنگامی که هم ولیدنشتا پ  از رژه هی  خبری ،غیرمنتظره بودند یک اتفاقآمادۀ ههم

اعییالم  رراورود تیمسییا ،خبییرداردادن افسییر نگهبییان بییا  ،ی نشسییته بودنییدآموزشییالس رکیید

 شیدت ،بها هدییپلم وظیفی  "پیوالدین "بیا نظیم   ۀبیرای ادار  گروهان یمسار از ناتوانی فرماندهت.کرد

 ،نداشیت  گرفتطبقاتی فرزندان کارگران ن جتماعیا هدرکی از اتحاد عمل و پایگا وا.خشمگین بود

اجرای درست فرامین ه ب، واباور  نها،توری نداشتوبااز تشکل و قدرت اتحاد جمع هی  شناخت 

شرایطی که این گروهان از فرندان کیارگران   .شودبهمه چیز خود به خود درست  ی بود تاارتش

 .نفت گرای اد کرده بودند همه معیار های ارتشی را به هم ریخته بود
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 بایسیتی ه جنیاب تیمسار دکی شیاه بو  "سیفید  انقیالب  "اه دانش جزو چند اصلاز سوی دیگر سپ 

طاعیت  ا هکیه بی   هیایی  ضیادی پُردردسیر بیرای نظیامی    ،تکردمیی شدت فرامین ارتشی را تعدیل 

 میی  گروهیان ناشیی ازضیعف فرمانیده     هیارا  یاین ناهن ارۀیمسار همت.اشتندردکورکورانه باو

لی برای دادن حکیم  ،ودنرکفوکلی را مها ها جوانوه این گر ،از روز اول بود هکه نتوانستدانست 

 .  روبرو شود آرام نا روهانباگود دخنهایی آمده بو

-یات اتفاقات پیشئزازجیمسارت.داد را نافسر نگهبان دستور آزادباش و نشست ،تیمسار ۀشارابا

تظیاهر بیه ییک روش آزاد     رابیا ش ا سیخنان  و دکیر  میی تظاهر به بی خبری  دولیگاه بوآ هآمد

خواست انتقیادات   ها هضرورت انظباط از بچ ۀاردربپ  از کمی یادآوری  و دنشانه شرو  کرم

تیه  اگفه هفسر فرمانده به وسیله بچی ا هجویانی انتقامها هو تنبی ها یکاست ۀمه.ندکن بیانخود را 

ه دکارنردی سیروکا آموزشی  یردانبیاگ  کیه کرد تین واقعیا همتوج هارا رتشیا هنتقادهایی کا.شد

رآینید زنیدگی در ییک    ب ،و اتحادی پیوالدین دارد مبارزه جویانه ی ا هجتماعی باال و روحیدانش ا

ز زمان پدر شاه تا آن روز در مقابل حاکمیت ا هی کارگرانی مبارز کها هاستان صنعتی وخانواد

هیای همیراه   یکیی از سیروان  آن بازدیید   یتهیا نا رد.بیود  هش را مطالبیه کیرد  اایستاده و حقیوق 

 هکیرد انتخیاب  فرمانیدهی   بیرای  اورااز این جلسیه معلیوم شیده تیمسیار از قبیل       بعد رکهتیمسا

 :پرسیدا امیدانه ،ن  از رفتن تیمسار،پبود

 پیشنهاد شما برای بهتر شدن ارتباطات گروه فرماندهی و سربازها چیست؟   -

 :گفتو دمی نواخت بلند ش بخوبی  رراگیتا و دی آبادان که هنرمند بوها هیکی از بچ

ایک گیروه  ،مضیرب  ،ایین یکیی   مپت وور،تو ایین دوسیتم   زنیم  مین گیتار ،مگروهاندر میان  - 

 ههای جمعه درسالن غذاخوری برای بچهیم از شما اجازه بگیریم وشبخوا ی،مموسیقی هستیم

وانند تشریف ت میور افتاده و ی  زده د رفسران هم در این شهاهای هانوادخ.یماکنجرا هبرنام ها
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زیگری کوتیاهی اسیت   وبیا  آوازکیه شیامل موسییقی و     گروهیان ی هنری ها هرنامز بوا دبیاورن

  .استفاده کنند

پیشینهادهای دیگیری داده   و . یشینهاد مسیابقات فوتبیال در روز هیای جمعیه را داد     رپکسی دیگ

سیابقات فوتبیال بیین سیه     م.عادی درآمد به صورت،گروهانضع ،وجاب ایی مدیریت با این.شد

( ویگین )گروه هنرمندان که عالوه بر اجرای موسییقی پیا    ،شب جمعههر  و دخوابگاه شرو  ش

کردند برنامیه   میاجرا  داد میهدف قرار  را نفرماندها دووتاه که بیشتر طنز بوک رچند پرده تمت

های جمعه در سیالن حضیور   فت و شبقرارگری افسران هم ها همورد استقبال خانواد هایی که

 .نظارت بر آشپزخانه شدند مسئول ها هاز خود بچ وضع غذا بهتر شد زیرا .ندیافت می

دردآور بود به همیین  ها برای ارتشی خیز نفتی مناطق ها هاین عقب نشینی ارتش در قبال دیپلم

 آرامنیا  راکیه آنهایی ،ار هیم در ییک منطقیه باشیند    اکنی ه هدلیل اجازه ندادند تعداد زییادی از بچی  

هیم  ناصیر   .(طالقیان ) منتقیل کردنید  البیرز   یها وهدکند به بد ترین مناطق سرداد¬میتشخیص 

درس  ییی روسیتا ها هبچ بایستی به می سپاهی دانش  بعنوان ه در طالقان دکجزوه گروهی بو

فییراد اۀ رای همیی،بسییومیی و دریافییت درجییه گروهبییان  آموزشییۀ   از پایییان دورپیی.بدهیید

لیوی پادگیان   ج.ی ماموریت شان اعیالم گردیید  ها لباش برای رفتن به مح آمادهستور ،دگردان

توبیوس هیای   ا.صف کشیده بودند بردب شان مناطق ماموریت بهمی باید  راها آناتوبوس هایی 

ولیین  ا هبی روز بعید  بامیداد  که بیه منیاطق کوهسیتانی طالقیان افتیاده بودند،      یدانش هایسپاهی

از طیرف میردم روسیتا میورد اسیتقبال       هیا  آن.ندزمان رسیید  رآند( زیدشت)روستای طالقان 

فراهم شده با شیادی   شانروستاهای در  آموزشند امکان دید میاین که   ردم از م.ندفتقرارگر

و  شتن گاو و گوسفند نهایت شیادی خیود را ابیراز کردنید    باکدواز سپاهیان دانش استقبال کردن

نشان می دادند که روستاییان ایران درک درستی از ضرورت کسب دانش دارنید و مشیتاق آن   

مسییر  .نید کرد ترکز طالقان حرکی ،م"شهرک"اتوبوس ها به سوی،قبال  از مراسم استپ.هستند

منطقه به نام رودخانیه طالقیان شیناخته     رآنه ددکورودخانه پُرخروش شاهرۀز میان درا هجاد
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شیهرک   در.داشیت  ییبسیار زیبیا  انیهوایی خنک و سرزمین کوهستنطقه ،م.گذشت می،شد می

ز ا هسیای ان مین هیای د   ؤکدخیداها و ر .دمورداستقبال وسییع میردم قرارگرفتنی    ها نیز سپاهی

 نآ و ددانش مدارس خیود آشینا شیون    های با سپاهی تا، دطالقان گرد آمده بودنروستاهای ۀهم

قرعه کشی بیرای تعیین    ۀهم قاطر بود در محدود وآمد رفت ۀوسیل. خود به روستا ببرند راباها

 هیا های سپاهیو پرسش رهاها وخرناس قاطغوغایی از سرو صدای آدم ،هامحل خدمت سپاهی

بیه نیام    ناصیر  ۀشیده بیود، قرعی    ای یاد  هیا  روسیتایی وری و نزدیکی محل تدری  شان از ازد

فاصله چندانی بیا مرکیز طالقیان     و دبو "طالقاتی آیت اهلل" ه محل زندگی آقایدکروستایی در آم

وم تیرین  بتوانید بیه محیر    تیا  دافتاده ترین روستا را انتخاب کنی  دور ستخوا میاو  ولی نداشت

 واست تیا وخه همین جهت به سوی محل قرعه کشی رفت بوه باشد درک تش خدمامردم مملکت

 وپیرورش  آمیوزش آقای مقیمی سرپرسیت   خصو ه بمه ه.دندهوبادورافتاده ترین روستا را 

 :هربانی گفتومحترام باآ کرد مینگاه  وا هب با حیرت ،طالقان 

 .ستا.. . روستای شما روستایی بزر  و  -

 . کنند میایی خدمت کنم که دیگران از آن دوری درجهم خوا میولی من  –

کیی از  ی..  .دبه نام آقیای محمی   که استوصعب العبور ترین روستای طالقان آسکان  دورترین -

 .عوض کنید بااووانید ت یم.ستا هدر آمد هم دوره ای های شما

ی را سیپری کیرده   آموزشی ۀ دور بیاد غیرب  آهرشیا د ره با ییاو دکی آبادان بوها هاو یکی از بچ 

ر روی زمیین  وبید ا،ددرفتدخدای روستایی که به نامش در آمده بود به سراغ محمباکاور ی.بود

ایش خییره شیده،محمد از   رپی هیای زی ه خیاک وبی را اطراف سرش گرفته  اش دستنسشته و دو 

آن در سییر خطرنیاک   ومور افتیادگی  ازد هاره روستای آسکان پرسیده بود همدرب ها روستایی

 .نداشیت امکیان تیردد    ،بیار  میر  طر بهمن های وخبرف  بدلیله شش ماه دکگفته بودنزمستان 

 و دآن روستا بر زمیین نشسیته بیو    یریی  ان من ده و کدخدا درکنارحتی احمد از شدت نارم
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دخدا و رییی  ان مین روسیتا    ،کریخت میدا اشک ص بیی که سرش را پایین انداخته بود درحال

این سپاهی هم مانند چنید سیپاهی قبلیی در روسیتا      دانستند  میحت بودند چون یشتر ناراوبازا

یین جمیع   ا هییاور بی  .گردنید به روسیتا بر   شان ها باز هم باید بدون معلم کودکان نآو دنمی مان

آبیروی میا را   »نید گفت یومی ا هعتراض بی بیاآ ی محمید  هیا  ییی از همشیهر دتان،چزده رسیید ماتم

بیه محمید   و دیاور با خنده به جمع نگیاه کیر   ،«تو که نمی برندر،سو نمیرموبگر،بگریه نکن،بردی

 :گفتو دکررو

بهترین روسیتای طالقیان    راکهد جایش خوا مییکی پیدا شده که  ،شانست گل کرده !کا محمد - 

  .ریم جلوی محل قرعه کشیوباش،پاست با تو عوض کند

 :خوری گفتمحمد با دل

 .  جان پدرت تویکی دست از سر من بردار - 

 . اشو،پکنم میشوخی ن –

سپاه دانش است هی  سپاهی در ایین   12میگن تا به حال که دوره ست؟ ا هین کدام دیوانا هآخ –

  .ندارم را نرو که حال شوخی کردب.ه استروستای دور افتاده نماند

که هنوز اشک  یدرحالا برخاست وازجشادی  باو دررکحمد باو،م«خودم هستم»وقتی یاورگفت

 بیامن راهی جاییت  خوا میتو واقعا ناصر »گرفت وبا نا باوری گفت  رااو دست  در چشم داشت

 «عوض کنی؟

 .کنیم را تمام انتقالآره بیا بریم تا جلوی محل قرعه کشی و  - 

 شی؟زندانی می درآن ا هانی که شش ماد یومت – 
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 . ریم،بدونم دیگه ساکت باش آره می - 

 دوفتادنی ا ههیارا ه دنبیال آن ،بی ودندوبیین گفتگ ا هدن بگوش دا درحالکدخدا و ریی  ان من ده که 

ز ا هیدند چگونیه همی  اندیش دمیا خوب.مید بدل شده بودا هوشحال بودند چون یمس آنها بوخرده

؟ ایین  کند میانتخاب  را ندورتریاین جوانک داوطلبانه  دولیکن میها فرار  نآ همنطقه دور افتاد

باعیث شید ایین امیید      دولینیدند یک دیوانگی بوش می راآن که افرادی ۀبرای هم ناصر برخورد

ی قبیل، از راه  هیا  هر خیالف سیپاهیان دور  وبی ه ادکل کدخدا و ریی  ان من ده روشین شیو  ردد

ا شادی ایین  ب.رای اولین بار مدرسه را در روستا تمسی  کندبدوکوهستانی طوالنی وحشت نکن

آقای مقیمی  پرورش و وزشآملوی جایگاه قرعه کشی ریی  درج.ندکرد میدوسپاهی را دنبال 

 :رسیدرپبرای بار آخ

وانید از آن یا خیارج شیوید؟ و پیاییز     ت میها نشما اطال  دارید این روستا ک است و زمستان - 

 با خطر ریزش بهمن دارد؟ ییها ههارش گردنوب

  .دانم میند، آره ا هبه من گفت دیگران هم هارااینۀهم -

نها آشینا  باآ دتاحمد پرسید پ  افراد روستا ک ا هستنشان از م روستاهای انتقال  از پناصر 

در  و ده کنارشان ایستاده بودنی دکنشان دا او رابهدخدا و ریی  ان من ده رکحمد دو نفومشوم 

یی  ان مین  ر.چهره هایی امیدوار او را می نگریستندبا  و دنداد میگوش  هاراسکوت این گفتگو

ه طیوالنی  را نگفتنید چیو  و در قاطرکردنی رابااصر نمحقر ی ایلس،ودخدا جوانوک دسن تر بو،مده

بعید بیا هیم راهیی     و دشیون  آمیاده ( ده د ر) کدخدا و سپاهی ده نزدیک ما  نیم تارکاست باید صب

به نیام آقیای    باد غرب بودآهر شاداو ی ها یاهپاهی روستای نزدیک از هم دورس.شویمروستا 

 .اسکندری
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قیاطر   ،وستان به بعید جیاده  ازج ولی دووبریناشومجاده خاکی " جوستان"تا روستای بزر   

کنار رودخانه ای که بیه  خانه  قهوهوستان یک درج.شد میشیب های فراوان شرو  رازونف وبار

چای  درآن ا آمدند میراه دور  که ازی ها روستاییکه  دداشتوجو  رودخانه طالقان می ریخت

هیم   دوبیو  بچیۀ آبیادان    کندری سی ا.بیدنید خوا خانه می قهوه رآنشب را د و دنخورد میو غذا 

 درکنیار  را ناز شیهرک تیا جوسیتا    وانی قوی و ورزشکار بود،جباد غربآ هر شادناصر دوره 

 میگو،گفتدرس بدهنید  درآن یا سیال   اره روستا هایی که باید یکدربهم  بادوجاده پیاده پیمودن

اظهیار نیاراحتی   و دبو بی تفاوت بود ای افتاده هروستا دور افتاداین که قای اسکندری از ا.ندکرد

وستان بیرای رفیع   درج.دیگر روستاها کوچکتر ودورافتاده تربودۀوستای یاور از همر.کرد مین

طبیق  شیب های فراوان رازونطوالنی با فو هی کوهستانی را نشدن برای پیمود آمادهخستگی و 

کنار یک  جوستان کهن زمان ۀ آتنها قهوه خان در.ندکرد میکمی استراحت بایستی دخداها رکنظ

ی فرم ها لباسدخداها سفارش چای دادند دو سپاهی با ،کاشت ایستادندردانه قرادخرواخه ازش

خانیه  وی تخیت هیای قهیوه   ،ربودند با پاگون های طالیی رنگ وکت و شلواری نظامی ها سپاهی

کدخیدا  » وگفتبه کدخدای آسکان  روکرد و دنگاهی به دو جوان سپاهی کرچی   قهوه، نشستند

آقامدیرما ایشیان  »:گفتو دکدخدا با دست به یاور اشاره نمو «پاهی معلم آسکان است؟کدام س

 اوراهمیه حرکیات    کیه ناصیر  پوزخندی رفت چای بییاورد،   بادوچی سری تکان داهقهو،«هستند

واب ازجی چیرا   »چای را روی تخت فرش شده جلوی او گذاشت گفیت  که مانی،زکرد میبررسی 

با چشیمان گرییان   ه را نهمیه ازمنتظرم چند روز دیگ »،گفت«؟ندیدیوخ  کدخدا سر تکان دادی

آقیا میدیر خیودش    »گفت چی  قهوهیی  ان من ده با دلگیری به ،ر«ری اداره فرهنگوببرگردی 

ه تو هم سرت تیوی کیار خیودت    کن مییه فرق بابق،دورترین روستا را برای خدمت انتخاب کرده

یکیی از آنهیا    ، دوره سیپاهی دانیش   دوازدهپ  از  !محمدعلی داییآخه  »،قهوه چی گفت«باشه

مال مناطق گرم اسیت وطاقیت سیرمای     که استرنگ و رویش پیده ازاز،تدرروستای شما نماند

بیی   ناصیر  .زییر خنیده   دزدعی وب «باالباالها پیش خداست آنکه وستای شما هم ،رآن ا را نداره

 ی تنومنید بیا شیا    هیا  هنی ت،که در شیبی مالیم ییگردوزیبای ی ها باغم ذوب  گفتگوهااعتنا به 
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 سینگ خته ،تبا صدای پُیر خروشیش  که  ار رودخانهاکنی زیبایشان در روبروی آنها وتها ر وب

 میای یاد رعیب   هیا  لردش داهفیوق العیاد  نمیایش قیدرت    بیا دوفته بوگر چالش رابهی بزر  ها

 در مییان  دی خنک که غوغایی دلنشینوباگردو  یها درختراق وبی سبز ها ر ،بده بود،شکرد

ای  ۀماسی  خیاک و  هیای گردو بییاد توفیان   اورارده بود همراه با صدای پرندگان کای اد ها بر 

 یومی فر هیا  هدهیان بچی  و نیایی از ماسه رادرچشیم وگیوش   ،دانداخت که هر بادیآغاجاری می

 که ردک میبندی شرط( ریی  ان من ده)محمدعلی داییبا  راکهچی  قهوهیگر بحث و جدل د.کرد

منطقیه کوهسیتانی زیبیا را    شیعف ایین    بیا دوکر میوجه ن،تهگرد برمیسپاهی  نه ایدو روز دیگ

ر خیود  دربی ز صدای غرش آب های رودخانه دوارعه جرعه چایش را می نوشی،جکرد می تماشا

 باغه یک سویش دکوستان از میان کوچه باغی بوازجاه خروجی ر.برد میلذت  ها سنگبا تخته 

ی غیول پیکیری بیود بیا راهیی پیی        ها سنگتخته ،شدر سوی دیگر دوووبی جنگل گونه گردها

 میی سیانی را  رکگا هرا نیی ا.نید کرد عبیورمی به دشواری از میان آنها  رهاریک که قاطوبای  رپد

وه و شییب و  وکی  دبیو  بچیۀ آبیادان  سکندری که ا.آورد میشعف  بهم ذوب و  راناصر رساند ت

 میای یاد را سروصیدا ی پُرهیای کوهسیتانی تنیدآب   ی کیه درایین شییب   یها هرودخان یی باها هدر

ی طبیعیی ایین   هیا  هجاذبی  ۀچنان شییفت  ،آنین دوا.بودانندیاور به هی ان آمدهم بود دیده،نندکرد

پییش رو داشیتند گرفتیه    در راکیه هی هیارا دوتایی تن،شانه بی اعتنا به همراهاندکدیار شده بودن

لبتیه  ا.م نزدیک اسیت به شانروستاهایه دکشاد بودن دونگریستن میطبیعت را ، ندرفت یومبودند

ه بیین دو روسیتا ییک تنگیه بارییک      دکی تیه بودن اگفه آنهکردار بگو و راستراست یها روستایی

 میی  غییرممکن  هیا  سیال رخی درب را نوآمد در زمستاگیرکه رفتهمنبدووجود دارد با شیبی تن

 هدر خانی  و دیدنی د میی پاییز تیدارک   ایلاو را نر تا بهارشاوباخوار  ها روستاییاز این رو  ،کند

گونییه و گ ،ه رنییگ کییوهدکنرسییید یمییاشییتند بییه بخشییی از راه د.کردنییدمیییانبییار  ی شییانهییا

رییزش بودندکیه بیا فرییاد همراهیان متوقیف        آمیادۀ و ی جداشیده هیا  سینگ قلیوه   ،سراسرکوه

 :گفت و درسان ها آن رابهخود  زنانام های تند نف  باگ محمدعلی دایی.شدند
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باییید در سییکوت دورودربایمییان رپباییید سیینگی زی،ننیمرکوعب احتیییاطباراباییید اییین قسییمت  - 

 .سی زنده نخواهد مانددوکد شناین همه سنگ از کوه سرازیر خواهگرنه،عبورکنیم و

سیی دهنیه   رکه.فتادن بودنید ا آمادۀ ،درخت ۀی رسیدها وهدمیمانن،درشت ریزوی ها سنگقلوه  

رخی ،بناک را پشیت سیر بگذارنید   خطر ۀدون صدا این منطقوببه نرمی  دتایک چارپا را گرفته بو

بر سیر   هارا سنگ ۀبیدارشود هماگر   که استه یوی خفت،ددر این کوه» اشتندردافراد محلی باو

حرکت  ها سنگاگر  دتانکرد مینگاه  رراعبور باالی س درحال،«خسته خواهد ریخت یمسافرها

 هرودخانی بیه  درانتهیا   و دش میان شیب تند تر شایین پایرپی که ددرحال ندپا به فرار بگذار دکنن

 میی هیا   لردرس را د،تهیا  سینگ رخیورد بیه تختیه    دربجش امیو ا هو پُر غوغیا کی    ی خروشانا

هیم وخامیت اوضیا  را درک کیرده      رهیا گویی قاط،اسیتثنایی  شیرای   ایندر.شد میتم ،خریخت

بیه سینگی برخیورد     های شیان سم دتانداشت برمیی گام ا گونه بهشیدن رکون بدون نفی،چبودند

اه ر.های زندانی شده را آزادکردندف ،نخطرناک ۀ  ازعبور از این منطقپ.دکنای اده صدا دکنکن

رودخانیه   هیا  هلنیدای گردنی  درب،ها هرردفیت ییا بیه قعی    رمیی  هیا  هج کوهپایی به اورتب یا ومرمال

میاری   مانندبه  کف آلود لیزیبا و ی سبز وا هدرکف در شد میخروشان مانند نخی سفید دیده 

اهیایی  درج.رفیت  یمبه راه خود  و دمی خراشی هارا سنگو ترسناک تخته  موخی  پرتوفنده و پُ

دو  هیای یزبیان م.رخشیید د میی ی ا هبیه رنیگ فییروز    شید  میکه تخته سنگی سد راه رودخانه ن

سیوار قاطرهیا    میدیرها آقاییان  شیما  هتر اسیت  وب،راه طوالنی است»ه دکردنکاصرارز ،باسپاهی

چموش وباقیدرت  ومخصو  کوهستان هستند چارپاها این،دیقدرت بگیرراباهالی افسار،وشوید

 .«واظب باشید شما را پرت نکنند،مکنند میحرکت 

سیواری  اسب رفت میبه روستای شان  که زمانیهمیشه با اسب سواری آشنا بود و  کهناصر 

زمیین زده   بیه اوراه خیورد ی شیخم هیا  زمیین تاخیت در  ه ازهای خسیت اسب ،به دفعاتو دکرمی

 دسکندری که برای اولیین بیار بیو   ا.قاطر سواری شد  آمادۀو دریرپتی به روی قاطه راح،ببودند

 هدر هیی  زمینی   خواسیت  مین دوآبادان بوۀاسب یا قاطری بشود چون بچ سوار خواست میکه 
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ه ،بی بود دییده شیرکت نفیت   در سیینماهای  های امریکایی که هرهفتیه  ی کم بیاورد به سبک فیلما

وارده بیه پشیتش عصیبی شیده بیود ییک دور بیه دور خیود          ضیربه  از رکیه اطق.ریدرپروی قاط

شیواری بیود   رده هوبی ا دولیول بیه زمیین بزنی   اۀ نزدیک بوداسکندری را در همان لحظدوچرخی

. دشل ش اش ستردردافسار قاط و چرخیدن جا به جایی ،باتوانست خود را روی قاطر نگه دارد

اهرانه پاهایش را در مییان قلیوه   وم باسرعتو نار رودخانه را پیش گرفترکقاطر به تاخت مسی

 که نگران افتادن دوستش شیده بیود،  اوری.رفت میه تاخت پیش وب  ندرسا میبه زمین  ها سنگ

شیدند آنهیا    نگیران  بشیدت  ها وستاییر.او هم باتاخت به دنبال دوستش رفت و هی کرد رراقاط

شیهر   ۀنش که بچدا های سپاهی یکی از ها هوهپایرکه در این شیب های ناهموادکوحشت داشتن

ییا بیه درون    دنی بیفتزقیاطر  ا و دنوشی بدچیار حادثیه    سیت اند میی ز مهار قاطر چیزی نا وند دبو

-رخورد بیا تختیه  دربدر رودخانه سریع و  شانزنده ماندن هدکنسقوط کنرودخانه بسیار سرد 

ال رفت رابادون اشکال شیب تندی ،بسکندریا.رسید میبه نظر ی درون رودخانه محال ها سنگ

سینگ  قلیوه  برخورد سیمش بیا ییک     بدلیلر تاخت قاطر دناصر .یدگان پنهان شدازدسو  رآنود

 دولیکنی  جلیوگیری توانست از افتادن خود  بسختی ناصر ،انداختپهلو  بهرااو  دوسکندری خور

گرفته بود با قاطر یک زاوییه   رراجُل قاط که استدست ر ،بانتوانست خود را روی قاطرنگه دارد

 سیریع  یاطر تحریک شده بیا تیاخت  ق.و توانایی باال کشیدن خود را نداشت وددرجه ساخته ب 90

متالشیی   رااو ه در صورت برخورد جم مه دکش میبه تخته سنگی نزدیک  باسرعت و رفت می

سیرعت   بیا ایین   کرد میگرفت اگر خود را رها  راناصر ی وحشت سراپای اظه رای لح،بکرد می

سیقوط در  پی  از آن،   و هیا  سنگدر برخورد با و دتنقاطر وپرت شدن در میان این شیب های 

سینگ  تختیه   واگیر بیه   بسیار ناچیز می شد احتمال زنده ماندن  ناگزیر بود از این رو  رودخانه

میر   ی پیش نمی آمد و شیاید وضیعیتی بیدتر در هیر صیورت      بهتر یت ضعو دکر دمیبرخور

ف گرفته بود فق  چنید ثانییه   ش با تخته سنگی که سرش را هدا ه، فاصلبه نظر می رسیدحتمی 

به ییک بیاره    لیو، دکن تررپخودش را از روی قاط ردکههنوز نتوانسته بود تصمیم بگی ولی دبو

در دست راست ش  اشآگاهای درآن سوی ضمیر خود ناشناخته همه نیروی وجودش به فرمان

درک  انسیت تو میی رای چنید لحظیه ن  ،بردرکیک تکان خود را بر روی قاطر مستق باومتمرکز شد 
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غز خود آگیاه  ومو که بر بخش ارادی ذهن ا .ه استکند چگونه و چه نیرویی این تصمیم را گرفت

نیروییی  !!  است شتهداندر این تمرکز و عملکرد ن ات بخش هی  نقشی دانست  می بخوبی بود 

نیروی وجودش را به کار گرفته است  همه و ده بوکرد  ح رراخطجدی بودن  رون خودشازد

 دوکنی  میی ی ما را پردازش ها هو دانست ها هن بخش بزر  مغز که دیدمیان ببرد آز ارا  تا خطر

 همان پدیید ،همی فرستد غیرمنتظره به بخش خودآگاه ما صورته ب را ،آنپ  از بررسی و یقین

رخیی نیا   بو دپدیده را الهام می نامنی  آن ،قشر خاکستری مغز های از تواناییخبر بیفراد ا هی کا

 آن بخش پنهان از نگاه ناآگاهان توانسیت  .پندارندمی ها نپیامی از آن سوی آسما را،آنآگاه تر

 بگییرد کیار  ه بی در دست راست متمرکز کند و  را نتوان عضالت بد ۀهمدر آن شرای  استثنایی 

همیراه   رابیه بیوی میر     ردکهعرقیی سی  .از زندگی دور کنید  رراخط  موقعه وبفرمانی سریع وبا

است برود  ایلهر گونه که م دتارهاکرحال خود  بهرراقاط ،ا گرفته بودرا فر شوجود ۀداشت هم

سیکندری بیا لبخنید    ا.ایسیتادن بیود رسیاند    درحیال قیاطرجلویی کیه    رابیه قاطر با عروتیز خود 

همیراه ش  بیه   روکیرد  دوشیی ،کبرای اولین بار بود سیوار شیده بود   راکهرهار قاط،ممندانهپیروز

 :و گفت دزیرخنده،زدید اوراۀ رنگ پرید قتیو

 هن اسیب سیواری کیرد   ،می زدی میی هیایی کیه   پ  کیو آن الف گیزاف   !ردیدکتو که زر !هی – 

  .ا ها ها ه.حالِتو گرفتبچۀ آبادان یدی ،دما

کمیی   درآن ادر حاشیه رودخانه که  دتادوتایی لخت شدن دوی بستنا هدرختچ ۀساق رابههارقاط

عمییق   ۀیک منطقی  ،دوتخته سنگ در چرخشی بین دوش میکاسته  ها بآپر خروش تند از شتاب

آن  دولیبزننید، آب سیرد بیو    به آبرده بود تنی کای اد هرودخان ۀه دور از فشار سنگین میانوب

گیودی   بیدلیل رفیت ولیی    بیه آسیمان   پریدن در این حوضچه طبیعیی فریادشیان از سیرما    وباد

آب سیردی  شان بیا  دن،ببا دست و پا زدن دولیاز آب خارج شون به سرعتحوضچه نتوانستند 

 . کنار آمد
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نفسیی   دتامی مکیث کردنی  دکبودنی  ها ه آنرسیدن ب درحالکه با نگرانی وبا دویدن  ها روستایی

 : وگفتبه دو کدخدا  روکردسکان آ هیی  ان من د،رتازه کنند

بیه  میا  ه رددای رای اولین بار مدرسه ب و نی استاین سپاهی ما در روستا ماند کنم میفکر  » -

  از پی .«و هم در ایین رودخانیه سیرد شینا     هکن میر این کوه قاطر سواری م ده.دوروجود بیا

های بلنید  ختدر.سیدند،رکرد میصف ،نرا نی که راه تا روستای آسکاا هپایان شنا به قهوه خان

و دوتخیت   ریخیت  میی بیه رودخانیه   خانیه     قهوهکنار  که از آبی وجوی ردآلو و سن د ،زچنار

-یهیا  بیر  ی که بیادی خنیک    ¬هکبود ها رخترددر زی و دنفرش شده بودروی آنها چوبی که 

چیی    هوهق.داده بود خانه قهوه ه اینی باهیبایی ویژ،زه بوددرآورد سروصدا پُررقص  رابه نشا

چیی   قهیوه سیب زمینیی   ۀمزرع،خانه  قهوهباغ  کناردر.آمد ها قبال مهمانه استبا خوش رویی ب

نگییام چییای ه.بییودفصییل بهییار و تابسییتان  تنهییا درخانییه  قهییوهداری اییین همییانم.قرارداشییت

ه دوسیپاهی ییاد آوری   بی وکرد¬تتر بود شرو  به صحبمسن ازهمهکه ریی  ان من ده خوری،

اکی نیسیت  وخرون جاده مال،چردب میتاخت ن هارادر این مناطق کوهستانی کسی قاطر» ردکهک

خیلیی زییاد    هیا قاطر دوافیرا دسیت و پیای   و پُر از قلوه سنگ است واحتمال سقوط و شکسیتن  

 . از این یادآوریش پوزش خواست ،و«است

روسیتای  دو ه یک راهیش بیه   دکدو راهی رسیدنیک به دیگر وساعت راه پیمایی ازدپ  از بیش 

 ها روستاییعتقاد ا هه بدکگراب دارای آب گرم هایی بو) رفت می"گراب"و " دهگته"دیگر به نام 

دیگر به دهی که محل کار و تدری  اسیکندری   و راه( کرد¬مییا کچلی را مداوا " گری"بیماری 

ه نسیبت بیه سیطح    دکش می آغاز" آسکان"اه روستای ،ر"درده"  از روستای ،پ" درده"به نام

 بیاغ  "در ده"بل از رسیدن بیه  ق.اشتردطالقان در ارتفا  باالتری قرادیگرروستاهای  ازهمهدریا 

قان کیه پی  از عبیور از میرز هیای      دیگری از رودخانه طال ۀشعب درکناری گردو و سیب آن ها

قبال ه اسیت پیوست تا به تیاالب انزلیی بریزنید بی     دمیه سفیدروبدوش میوانده دخاهرو،شطالقان

زمیین مسیطحی    ولیی  دی آب جیاری بیو  هیا  هجای این کوهستان چشم ازهمه.آمد می مسافرها
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رده ک یاد ایپلکانی  به صورت ها¬هه پایدرکو را¬نشازار  کشت سیب زمینیومغ ها وبانداشت 

ه روسیتای  بی .مراتع غنی آن ا بیود ه ازو استفاد  داریدام بودند از این رو کار عمده واصلی آنها

 کدخدا اجیازه رفیتن   دولیشدنمیاز آنها جدا بایستی سکندری و کدخدای آن ده دواندر رسیدده

سیتگی  خد  بای،پلی راه برویید دکبایی هنوز  تان رسیدن به روستایتا  »: گفتو ددان به آن ها را

به رسیم   هاکدخدا با رسیدن مهمان ۀخان در.«عد به سفر ادامه دهیدبدویک چای بنوشی دودرکنی

نیره خیکییی و حلییوای  ،پنان و پنیییر تییازه دونداختنییا همییردم مهمییان نییواز آن منطقییه سییفر   

  پ.خسته ت دید قوا نمایند یها مهمان دتاامه، عسل و چای را بر روی آن چیدن،خرشیر،سپنیر

  از طیی  ،پبه راه خود ادامه دادند شاو همراهانناصر " ده در"در خانه ی کدخدای  یاز پذیرای

 ی وهدر کی  شا هه سرچشیم دکی آم میی ی ا هدراخه از، یک ششد¬میمسافتی رودخانه دوشاخه 

 میی ی روستای آسیکان سیر چشیمه    ها کوهدیگرش از ۀشاخ وقرار داشت " ماست چال"زیبای

مت شیرقی تنگیه   سی .رسییدند  کیرد  میی جدا " ده در"از  را نی که روستای آسکاا هه تنگب.گرفت

در سیمت  و دحتمیی بیو   و بهار امیری  زمستاندر پاییز یا بهمن ریزش که خطر  دداشتشیبی تن

از مییان  سیکان  ۀ آرودخانداشت،  دهای زیاریدگیوب ها سنگی بلند با تخته ا هغربی تنگه دیوار

ود و با صیدای دلنشیین سیخره هیا را میی      این تنگه راهی به سوی دریا برای خود ای اد کرده ب

 .بیود  طالقیان رودخانیه  ی هیا  هچشیم سرخرین آ این رود کوچک یکی از. سایید و پیش می رفت

ن سیوی  آ هوچک بی دکمرتب از این سوی روبایستی ه برای عبور دکبو اندازه کم عرض نآ هنگت

ی ها باغه و طی مسافتی با عبور از تنگ رفت میه باال و ارتفاعات وبر چنان م،هاهر.ندرفت میآن 

همیراه بیا غیرش     آمید  میی  مسیافرها سیب به پیشیباز   یها درختچنار و کبوده و  یها ختدر

قرارگرفتییه  روسییتای هیا  هه درسییت روبیروی خانیی باکی زی دوبلنیی یی آبشیار هییا آبفیروریختن  

ه د.آمیدگویی بیی نظییر بیود    ک خیوش رغم سیختی و دوری راه یی  ی ها هاین پدیدناصررای ب.بود

ه کیرد  ته مهیاجر ازد راکیه ی روسیتایی  ها هز قبل یکی از خانا.خانوار 12با حدود  کوچکی بود

نید  زد میصدا  "آقا مدیر" اورا هذیرایی از سپاهی دانش کپ.دبودندرنظرگرفته رای مدرسه ،ببود

کدخیدا   ۀطبق سنت مهمان دوستی این مردم با رسییدن بیه خانی    ،برای یاور غیر قابل تصوربود
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امه، ،خان محلی،نی رنگارنگ از محصوالت لبنیا هفر،سنداختندا همیان وعد بعنوان غذا را  ۀسفر

 ۀسیفر  هیا  روسیتایی ومعرفی  ها ی  از خوش آمد گویپ.. . حلوای پنیرو  و جورپنیرند ،چعسل

ک روغین محلیی و دیی     کوچ های هاسباکهمه متعلقات سفره میان وعده همراه .شام چیده شد

برییان   و سینی بزرگی که یک گوسیفند   ی داشتا هطر ویژکوهی همان منطقه عۀبرن ی که با تر

پذیرایی ویژه ای بود که تابه حال نظیرش را او ت ربه نکیرده و   ،قرارداشت رآندرسته د شده و

کیه شیغل ایین میردم      ه اینا توجه بب.ک گوسفند بریان شده در یک سینی بزر ی .یانشنیده بود

شیان  وزنیدگی  ی کیار رهیا یکیی از ابزا ،ای بزر هی ییگ ،دزمینی بودشت سیبباکهمراه  داریدام

 پ  ازدونی کرد میپز های بزر  آبیگردد را نآدونکرد میها یک گوسفندرا چهار تکه  نآ.بود

سیپ  آن چهیار تکیه را در ییک      و دکردنی وسفند را در چربی خودش سر  میی ،گتبخیر آب غذا

 .ندکرد میهمیت بود پذیرایی اابمهمانی که برایشان از گونه دینبدونداد مینار هم قرار ،کسینی

 داییی  اورا هیی  ان مین کیه همی   ،ربودنید  هیا  روسیتایی دیگیر  کیه   هیا  مهماندیگر پ  از رفتن 

چگییونگی شییرو  کییار مدرسییه  ۀاردربیی تییا ددخییدا بییاقی ماندنییوک دنییزد میییصییدا  محمییدعلی

انشیبا  سیپاهی د  ولیی  دکن زندگی ها روستاییر خانه دسپاه دانش ها معتقد بودند  نآ.گفتگوکنند

 : پیشنهاد داد وکرد مخالفت  این پیشنهاد

،آردش را هم خودم می نوبتی برای من نان بپزند ها روستایینها ،تکنممن باید مستقل زندگی» -

بیرای زنیدگی در    ها روستایی اصراررابردرب و «وندش میبه خود من مربوط  ایلقیه مسب.خرم

 : گفت محمدعلی داییرآخدر.کرد تمقاوم خانه کدخدا

دو اتیاق دارد  در نظیر گرفتیه اییم    درسیه  مخانیه ای کیه بیرای     ،که زیاد نیست ها هتعداد بچ » -

ده و  ۀتیرین نقطی  ایینرپی درسیه د م.«الس را بیر قرارکنیید  رکدر یکیی دیگی  دویکی  شما بنشینیدر

چنار و کبوده و ییک زمیین خیالی کیه درآن سییب       یها درختبوه رآننزدیک به رودخانه درکنا

وسییقی میتن   ،مبیه مدرسیه نزدییک بود    رکهصیدای بلنید آبشیا    .اشیت ردقرا دزمینی می کاشیتن 
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 دتاشیهرک شیدن   وپیرورش  آموزشهی هارا روستاییوز بعد ر.درسه بودومخانه  همیشگی این

خیود   باو دتحویل بگیرن وپرورش آموزشاز تدری  مدرسه را  ایلسو دیگر و کتاب،یمکت،نمیز

 وچک،کاز سینین مختلیف بودنید    آموزهیا انشد.ش را شرو  کندکار همدرس به روستا بیاورندتا

 13 رهاروه پسی بیاگ مع درجه دکدخدا بورکین خواهتر زر وب محمدعلی داییساله  6دختر  ترین

 رهانها یکی از پست.ندکرد میبرای اولین بار مدرسه را ت ربه  آموزها دانشین ا.ندشد مینفری 

نظیر  ه ازهمی  هیا  هچی ب.موختیه بیود  آ را نقیدمات خوانید  ،مخوان ده بودنزد پدرش که مالی قرآن

ایین  ،شاخیدمت  سیال  یک طی گرفت تصمیم یاور دلیل همین به بودند نظیر بی هوش و استعداد 

 .  ر سال تحصیلی باال ببردازنظ رندداتوان درکه دازه هرآنبچه را 

برنامیه کیارش   ی ا هپیش از آن طی نام لیو دکر آغاز هعالق رابادرس  ها هپ  از آشنایی با بچ

طالقیان   وپیرورش  آمیوزش  رای باال بردن چند پاییه تحصییلی دانیش آمیوزان را بیه اطیال       را ب

و ارسیال  اۀ بیرای مدرسی   را نی درسی تا مقطع سال چهارم دبسیتا ها کتابدتقاضا نمودورسان

در  دوشی  بیرده مرکز طالقان  "شهرک"به  محمدعلی داییبزر   رنامه توس  آقا رضا پس. کنند

سیپاهی  را همان گونیه کیه   ها کتابآقای مقیمی آن  وپرورش موزشآیاست ،رها یمیان نا باور

عالم نمیوده  ا هر نامدسپاهی دانش دلیل که   ه ایناید بش.فرستادبرایش بود، کرده تقاضا  دانش

توسی  بازرسیان آن   بایسیتی  ؛ کنید  میی ی قبولی را مشیخص  ها سالبود امتحان آخر سال که 

کیه فرامیوش    وپیرورش  آموزشقیمی سرپرست قای مآ.خود سپاهی ده ه ،نگیردباداره صورت 

کوهستانی را انتخاب کرده در مییان نیا بیاوری    ۀاوطلبانه دورترین منطقاین سپاهی دنکرده بود 

سیپاهی ییا بیزعم دام    .دهی ی تا چهارم را در اختییار آقارضیا قرارد  ها کتابپذیرفت ش اهمکاران

دوسیت   ه آنهیا دت کوتیاهی بیا همی   که در م ها روستاییی ها همستقل از خانواد داران آقا مدیر 

الس را در روزهای تابسیتان  ک.واتاق مدرسه شرو  کردد ازندگی را دریکی ،زه بودشد میصمی

زر  بی ی در زیر یک درخت سیب وحش قرارداشته ازدالتر،باپلکانی به صورتدر مزرعه ده که 

ارتفیا    رآندخنکی که  یک، قرمز و ترش همراه با بادهاکوچ هاییب س.کرد میبرقرار و قدیمی
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صیدا رعید    دوشی  میهمه جای این منطقه کوهستانی دیده که اززیبای ده دوبشار بلنآدومی وزی

 . کرد میسرشار از انرژی  ررا، یاوشد میمصافت دور هم شنیده که ازش ا هگون

روی باورهیای  بایسیتی   کیرد  میی صور دوتتسه تانک بوئوی ماها هنظری ۀدوران او شیفت رآند

 ه ایین علی انقالبولت و ضرورت ازدز این رو انتقاد ا.گذاشت رادیکالی به جای اثرات ها روستایی

روسیتاهای  ارتبیاط با و که مرتب در ا.کرد میساختار استبدادی را مرتب در گفتگوهایش تکرار 

 ه ایین بی دانسیت   ی،مهیا آشینایی داشیت    ی آنرهابا باوو شیوه زندگی آن ها بود و  خوزستان

پیی  ش را ابا صبر و شیکیبایی ایین هیدف   ، بدین جهت دها اثر بگذارواند روی آنت مین ها یسادگ

 ۀاور بیا همی  یی .کیرد  میی تکیرار  ولیت  ازدش را اتقیادات رآنو هر بار از ییک زاوییه دیگ   گرفت می

 میی ش تصیور  الی براساس تفکرات سیاسی ضد دولتیی ،وی داشتا هبطه دوستانهارا روستایی

 بییه او و در نهایییت نباییید    سییت ه ادخییدا از طییرف دولییت شاهنشییاهی انتخییاب شیید     دککر

علیی و آقیای ابوطالیب    و آقیای غیالم   محمدعلی داییخانواده  وباآمد اویشترین رفتب.ردکاعتماد

لیپ  داشت واز قیمت فِن ه یک رادیو گراد رد کهتنها فردی .  دوست بود ها روستاییۀهم ،بابود

فیراد  اۀ  همی  یفیامیل نیام  ) .علیی بیود  آقیای غیالم   ،گرفت میریان اخبار روز قرار درجطریق آن 

نسیبت بیه دیگیر     علیو غالم محمدعلی دایی (یان بود،کروستاهای اطرافۀروستای آسکان وهم

ی که یاور برای یک سال خیود چییده   ا هرنامب.ندبودی یاور نزدیک تر ها اندیشهبه  ها روستایی

محیروم از   یهیا  هگیری ایین بچی  بتدا با تالش و سختا.گرفت رمیدرببود دو جریان متفاوت را 

ز سوی دیگیر  دواده آموزش آنها رابهی بیشتری ها کالسدوکشوبمدرسه را هرچه بیشتر به جل

اول  یز همان روزهاا.کرد میو جهت پُر تالش کار رددبایستی   پ.ر روستاد یانقالبجوّ  ای اد

اری نهاییت همکی   محمدعلی داییه را نالبته در ای)بدست آورده بود  ها هخانواد که ازبا شناختی 

کمیک   دو هدفگرفتن این  بشدتیک خبر استثنایی  دولیش را پیاده نموا هبرنام( ردک یماو بارا

دار بیه ییک گلیه    ها روستاییگفتگوهای مردم متوجه شد مراتع روستا به علت بدهکاری درکرد، 

اور یی .وبایید از مراتیع خیود اسیتفاده کننید     اۀ جیاز باآردم روستا ومر اختیار اوست ،دسنگسری

عیالم  ا هکی " . . . و  سفید شیاه  انقالب"در اصالحات دولتی به نام زاصول اعالم شده ا هادستفابا
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 را ندرمالکیت کسی نیست که بخواهید آ مراتع »کرد می اعالم او هم نموده بود مراتع ملی است

واننید از ایین مراتیع اسیتفاده     ت یمی و دحق دارنی نها مردم بومی وت دیا مالک آن باشدواجاره بده

 ،«، طبق این اصول حیق ورود بیه مراتیع را ندارنید    داری مالکین بزر  دامها هگل این رواز ،کنند

نها کدخیدا کیه طیرف    ،تنید کرد میی یاور استقبال ها هبا خوشحالی از این گفت ها روستاییاکثر 

ز سیوی دیگیر   ا.باشید  هیا  هموافیق ایین گفتی    وانسیت ت مین دار بودن مالک گلهباآاصلی قرارداد 

ه مخیالف  دکی شیان داده بو ،نش بیر علییه نظام  اتیلیغات ،باهد رش دااجتماعی رخوردهایدربریاو

بیر علییه    «سیفید  انقیالب "صیول  اهمیان   هسیتناد بی  باآ خواست میاینک  ولی نظام شاهی است

ل این تضاد بیرای  ح.ردم را تحریک کند،مبود  الک سنگسریومروستا  ۀدخدا که نماینددکقراردا

 بیه صیورت  ه دکی خیود همیراه کن   رابانزدیکان خود ه ازانوادکدخدا دشوار بود او توانست سه خ

 خصیو  وبی روسیتا  رهیا خانوا ۀبقیی  دولیکننی تراشی انعمدواظهارات مخالفت کنن با اینپنهان 

همگی حاضر شیدند بیرای    و دبودن سپاهی وافق این اظهارات ،ممحمدعلی داییریی  ان من ده 

 .د،ان ام دهندباش اشتهاری که ضرورت دکردن این مالک از مراتع شان با یاور هر همکخارج

ی روسیتا  هیا  هرای بچی بدون سال زمستان سیختی را پییش رو داشیتن   آ.کالس درس شرو  شد

سیخت   رابیا ی بیشتری ها کالسو یا ،دبه جای یک سالی تحصیلیبایستی ون ،چترسالی دشوار

خیدا اوضیا    ه کددکمتوجه شیدن  سپاهی هایفکروهم نهاهمراه  .اندندرسان میکوشی به پایان 

برای وارد شیدن بیه     و او هم تصمیم گرفته ه استدار سنگسری توضیح دادروستا را برای گله

قیرار بگییرد    هیا  ه آن  کیه برسیررا  رکدار از کرج برای ضیرب و شیتم هی   مراتع تعدادی چماق

کیار مقابلیه را   فرصیت داشیت تیا راه   سیپاهی   ،بیه مراتیع   هیا کیوچ دام دار ا زمان ت.استخدام کند

 میی ه حل ممکین بیرای شکسیت دیکتیاتوری شیاه      هارامسلحانه را تن ۀمبارز یو که مشا.داکنپید

ه سیتفاد ا بیا  چنیین پییش از سیربازی   هم دونظام آموخته بو ۀورد رسلحه را هم داباار ،کدانست

" شااییی د.تیراندازی را ت ربیه کیرده بیود    ش در روستای خودشانانگ شکاری داییتفازکردن 

ش را همیشه در اختیار ییاور قیرار   ای روستای شان بود تفنگها هدید مکتب که از "جانمالملک

ش بیه شیکار   اچندین بیار بیا داییی   و دکرمیتمرین تیراندازی ،بوتر رکو هم به نام شکاوا ددا می
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 محمیدعلی  داییی متوجه شید   که زمانیسپاهی .یاد بگیرد ار نرکوهستاردتعقیب شکا دتارفته بو

 ۀیک تفنگ ویا اسلح ۀتهی ۀاردرب بااو،ردمی استومی رادیکال ارهدارای باوریی  ان من ده هم 

دوسیتی دارم   درآن یا مازندران برویم من روستاهای وانیم به ت می »گفتکمری گفتگو کردو او

 مبیارزۀ مسیلحانه  مرتیب در تیب وتیاب     رکیه اوی.«خواهد کیرد ه ما کمک وبا ،که شکارچی است

اشکسیته  " ز قلیه و گردنیه   دواا گذاشیته بیو  پی ری اطیراف را زی هیا  کیوه ه دفعات و تنهیایی  ،ببود

ایی کیه  جی .شید  میی ی انبوه منتهیی  ها له به جنگدکو شیب های تندی شده بو ها هارد درو"چال

او بیه آن نقیاط دور افتیاده    ه چیرا  دکی نکرد میحیرت داد میان روستایی رابهیش ها هوقتی نشان

ییادآور  بیه سیپاهی خیود    ت بیه دفعیا   روستاییان . وخطرناکی که پلنگ و خرس دارد رفته است

 ه ایین بی دون اسیلحه نبایید   وبو تنها   لنگ هم دارد،په منطقه عالوه بر خرس و گر دکبودنکرده 

جسیمی   آمادگیر واقع  برای باالرفتن د ری یاوها شتال ه اینک دانستند  میها ن نآ.برود مناطق

 محمیدعلی  داییا ب.ستطرات و امکانات اختفای درآن اوخهای جنگل مبارزه و آشنایی با ویژگی

از  باشید ه نگرفتی  هارا هگردن،یک روز که مه مازندران ،شده بود قرارگذاشتند اوکه دیگر یار غار 

 محمیدعلی  دایی ررپتفنگ س دتامازندران برون" انگوران"به روستای  "اشکسته چال" ۀراه گردن

سیپاهی  ا در اختیار ،ته روستا بیاورندبو دگیرن،ببوده امانت نزد دوستش گذاشت صورته ب راکه

یت مسیئول ذیرفت همیه  پسپاهی وحشت داشتند  بشدتها از ژاندارم انروستاییون چ.قرار بگیرد

ییک   را ناشیتن آ ،درس در منطفهوخی توجیه بیه وجیود گیر       باو دعهده بگیر رابهداشتن تفنگ 

 .و ژاندارمری طالقان فرسیتاد  وپرورش آموزش هی با هدر این مورد نام و دکنضرورت تعریف

هیا   طال  آنا هب درهرصورتلی ،ودریافت نکردرا نز جواب مثبت یا منفی بابت آگی که هرا هنام

 .الزم دارد رراسرپُ این تفنگ ،خطرات با اینه برای مقابله دکرسانده بو

یاده راهی روسیتاهای  ،پسپاهیش و اسوار بر االغ محمدعلی دایی،یش پگاهومبامدادی در گر   

او  قیاطرش را دراختییار    خواسیت  میابوطالب  سپاهی در روستا،گر وست دید.مازندران شدند

بییا پیییاده پیمییودن اییین  دداشییتزیییرا قص کییرد تمخالفیی سییپاهیلی ،وپیییاده نباشیید دتاقراردهیی

یا به  دم های غروب توانستند به روستای انگوراندم. جنگلی ورزیده تر شود -وهستانی رکمسی
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 هانی خ.که سن باالیی داشت خسته شیده بیود   محمدعلی دایی،برسند" راناَنگِ" ها روستایی ۀله 

 درآن یا  هیا  نی این روستای کوهستانی مانند روستاهای طالقان بود، یک اییوان کیه تابسیتا   ها

ه به وسیله یک دییوار چیوبی کوتیاه کیه تیا پلکیان       دکنخورد می را نشاناشتایی و ناهار و شام

 میی تاقی منتهی ا هوبیک راهر ۀان بوسیلاین ایو ،تشکیل شده بود شدمییوان کشیده ا هورودی ب

  ،پهیا بیود   وپز آنها محل زندگی و پخت یک تنور قرارداشت که زمستان، ه در وس  آندکش

لحاف بزر  پشمی روی آن میی  و دنداد میایه کوچک را روی تنور قرار رپیک چها، وپزاز پخت

 هیا  نمسیتا ز.نید رفت میی در گرمای مطبیو  آن بیه خیواب    و دمی خزیدن آن ربه زی ههمدوانداختن

لیه  انیور روشین از آتیش هییزم بیا تپ     ت.زد میرسی ی  رکه ظرف آب کنادکش دمیسر درهواآنق

گیاز هیای سیمی     کرد¬عبورمیزیر اتاق  که ازبه وسیله یک کانال زیرزمینی   گوسفندهاوپشکل 

 داییی تاق ایین دوسیت   ا هیدنی کردیک تفاوت بسیا لیو دکر میخارج کرسی منتقل  رابهسوخت 

هیای گیوزن هیای    ا شی .بیود  ی آنهیا  یی طالقان داشت وجود چوب لباسی ها هبا خان حمدعلیم

 .ندکرد میه جای چوب لباسی از آن استفاده وب داشته بودنارگذرکیواردشکار شده را د

ه به جای دکی  بزرگی را روی سفره قراردادند.مازندرانی شدند یها روستاییشام را مهمان  

وی ،روشیت گیوزن کیه ماننید تیه چیین       باگلی آجری رنگ بود همراه ی ریز وا هبرنج سفید ماد

ردم ،مرده بوددکبرنج را بسیار محدوه اززمان در روستا هاامکان استفاد رآنقف.نداردادسفره قر

بیا   سیپاهی  یدر گفتگوها، دخانه خوابیدن رآنب را دش.ندکرد میرزن به جای برنج استفاده از اَ

بیه دسیت    اطالعات مفییدی از کیار و زنیدگی درآن منطقیه     ،کش انگورانمهربان و زحمت مردمِ

ه ردوبی گوشه کنیار مملکیت را در خیود فر    ۀهم،فقر و عدم امکانات دید میعینی  ۀه گونوبا.آورد

مقدار گوشتی هیم   بین شمال و جنوب یا شرق و غرب کشور وجود ندارد یو تفاوت چندان است

 .ا شکار به دست آمده استکه به دلیل مهمان داری در غذای شان وجود دارد ب

لی ،وسیکان شیدند  آ هاهی باز گشت ب،رآنجنبی  ایلودیگر وس ررپبا یک تفنگ سروز بعد بامداد 

ی محلیی کیه در مییان    هیا  هوره راباک سپاهیا ت.بر گشتند" ماست چال"این بار از مسیر گردنه 
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-انخدونو  لوله بلنر ازرپفنگ ست.بیشتر آشنا شود گوسفندهای چرای ها هراکوره        هزاران

 دوخصو  شیکارهای بیزر  بیو   مدوررکرگوش شکاوخبک یا پرنده دکش مین نباآه دکدار بو

سیاخت گلولیه    ایلسی و ،مقیداری بیاروت و سیرب خریید     سپاهی .خورد میسربی  ۀگلولیک تک

اوقات فراغت تیراندازی یکیی از تمرینیات    ینتر کوچکز آن به بعد درا.سربی با تفنگ همراه بود

او انییه وخدوری از مدرسییه ۀمدرسییه کییه در فاصییل( توالییت)ویی شییسییتازدر فربیی.دیییاور شیی

 و دبر روی یک تخته میی چسیبان   را" هویدا"عک  یا کاریکاتور جناب نخست وزیر  ،اشتردقرا

ه دکی بیاروت پُیر بو  ه ازفنگ او همیشت.کرد مین شلیک آ هبو دکر میویی نصب شدستاالی درب

 ۀبیا سیمب  و ددا میقرار ی پارچه ها همقداری تک راباهات بارو وی،ربرای مسلح کردنشبایستی 

تفنگ کیامال   ۀلول باروت ها درانتهای دتاکوبیمی هارا هارچ،پشد میبلند تفنگ که روی آن نصب 

هیم بیا    را نز روی آوبارون آن می انداخت د بیسر ۀدر صورت لزوم یک گلول شوندومتمرکز 

پی  از نشیانه روی شیلیک     و ددا میی ماغ قرار چاشنی را روی چخ و دی پارچه می کوبیها هتک

 کنیار در.شید  آشینا  خوبی ه ب سازاسلحه دستاز این نو  کردن استفاده ی ها یویژگ ،باکرد می

 انش،دکیرد  میی گییری  ش را پیی هیای آموز دانیش بیا شیدت و سیخت گییری درس      اواین کارهیا  

ی کیه در  ا هعیاد هیوش فیوق ال   ،بیا ی تازههیا  یبا عالقیه بیه ییاد گییر     بزر  ک وکوچ هایآموز

بیا شیتاب   و دنی داد مینشان  بخوبی ها درسدر فراگیری  را نشاوانایی،توجودشان می جوشید

شش سیاله بیود   ی  ¬هدختر بچکه  آموز دانش ینتر کوچکنها ت.آمدند مییش پسپاهی تحمیلی 

سیال  تیا سیه    حداقل دویستی ،بایاور ۀیک سال ۀکه بر اساس برنام ها هگامی با دیگربچبرای هم

ف ،کی رحمی با خ  کشیاور با بی که ردک دمیبه مشکل برخور،اگرندکرد می را در یک سال طی

خودش " آقا مدیر"گری این  لو از وحشت وحشووچرکبست و آن دختچوب می رابه اش دست

مشکل چندانی  ها هیگر بچد.کشید میالس به پیش باکرسیده دوتآلوشکا هی همیشها چشم رابا

  .نداشتند

اکثیر  .نید پیذیرای دام هیا شیده بود    آمیاده مراتع دودری  بیه فصیل بهیار رسییدن    هات هپ  از ما

 ه گلهدکبه روستارسی برخ.شده بودند آمادهدار بزر  سنگسری لهباگبرای مبارزه  ها روستایی
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دسیت سییاه رنیگ بودنید بیه روسیتای گیراب        ییک  ،آن یگوسفندها ۀبزر  سنگسری که هم ی

ضرب و شیتم   و برای درگیری "یکرج"کلفت دار و گردنچماق همراه با تعدادی لبتها.ندا هرسید

طلب کار  ها روستاییاین دامدار مبلغی از ون ،چسنگسریهای مخالف چرای دام یها روستایی

طقه فعال شده بود بیا  نم رآنطی مدت کوتاهی که د ناصر .دانست می شراتع را مال خود،مبود

 بیه او نید  دیید   میی بیا نظیام را    اومخالفیت   ین میردم کیه  ا.مردم گراب دوست شده بودازبرخی 

میردم گیراب شینیده بیود فیردی در      ه ازملی ازجند شد میدوست  بااوعالقه  باو دنکرد میاعتماد

ی هیا یاهو از تیود  ه اسیت مید آ هن منطقی آ هاز تهیران بی   32ی هیا  لساازه دککن میگراب زندگی 

دوسیتی آنهیا    دوآشنا ش ااوباور ی.کند میهنوز نگه داری  ها لنشریات آن سا وازفراری است 

  شمالیک سنگسیری در اختییار    بیا ایین  او اطالعیات مفیید را بیرای مقابلیه      ،شید تر ژرف هرروز

ش یوسیفندها ،گاین حیق اوسیت کیه بابیت بسیتان کاریش      دداشتاعتقا سنگسری دارامد.قرارداد

را  ه بتواننید ایین بیدهی   دکی هیم فقییر تیر از آن بودن    هیا  وسیتایی ر.نداکنچرمراتع  رآنه دهرسال

دانسیییت  دمیعمالًمراتیییع را میییال خیییو کیییه  الیییک سنگسیییریومز ایییین را.پرداخیییت کننییید

را شییان بییه کیی  دیگییری مراتییعدادن حییق اجییاره  واۀ بییدون اجییاز هییا وسییتایی،راشتردباو،

ز سوی ا.ادندد میان ام  یستی،باواۀ جازباآهم تنها  را نخودشا یگوسفندهاتا چرای ح.نداشتند

گییری دولیت   از طیرف شیاه و پیی    "سیفید  انقیالب " ات دولتیی اصیالح عیالم  ا هدیگر با توجیه بی  

یین  ا.مالک بشود ه اینمانع سوء استفاد دداشتقص سپاهی ،اربردی کردن اصالحات ارضیرکد

سیتفاده از مفیاد   باآ سیپاهی .کیرد میش از مراتع استفاده ا یش از طلب،بدامدار با چرای هرساله

 بیا و دکیر فیراهم   راسنگسیری  بیزر    دارمدا ومبیارزه بیا مالیک     ۀزمین" سفید انقالب" اصول 

بهیره   کناردر.یک حرکت تند برعلیه مالک کرد آمادۀ هارا ،آنها روستاییتوضیح این اصل برای 

 ه ایین دکی دا میی وضییح  هاته آنبی  هیا  روسیتایی ن درآوردگیری از ایین اصیل بیرای بیه حرکیت      

خودش به  راباشاه  ه داشتدکی بوانقالببرای از میان بردن آن شرای   اصالحاتمشتی ،اصول

-، اعتصیاب کیارگران کیوره   هیا آموز دانیش اعتصاب بزر  و سراسری معلم ها و ،برد میگور 

 یهیا  یآرامنا  آغازیران و جبهه ملی دوم و اۀ گیری تشکیالت مخفی حزب تودو شکل هاهپزخان
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رتیش شیاه را   ا هی بزر  دهقانیان کهگیلوییه کی   ها یآرامنا  ،ونشین های شهرهای بزر حاشیه

موقت کیه   بودکاربردی کردن این اصول امری . فلج کرده بوددر کوه های صعب عبور  ها مدت

 میی از آن برای شکست مالیک اسیتفاده    بایستیدر این مقطع  ولی دافت ¬میاز تب وتاب  بمرور

رده کی سیپاهی  جیرای دسیتورات   ا آمیادۀ نیرومند روستا همگی با عالقه خود را  ها وان،جندکرد

 .بودند

الک ،مخبیر رسیید   ی آسیکان ه به وسیله مردم روستای گراب به روستادکای غروب بودم هدم 

قدرت چمیاق   راباها و هرماتعی  رآنشت س،پزر بگله  دواده چوبدارها جلو حرکت کننرددستو

دخدا که تعهد داده بود شیرای  چیرای دام هیای مالیک را فیراهم      ،کها پیشهز ماا.سرکوب نمایند

ه دکی به دامیدار سنگسیری اطیال  داده بو   مالک داشت، ه اینب ه روستاکبدهی  دلیله ب.رددکخواه

جلیوگیری از   آمیادۀ ردم می و دکن میردم را بر علیه چرای دام های او تحریک ،مسپاهی دانش ده

 ه یلگ.نخواهدبوداری ساخته کهمیارانش  ردیگ کدخدا زا و دخواهندشهایش به مراتع دام ورود

شان از کرج هایدارلی چون چماق،وحرکت بود آمادۀ" بگرا"دو روزی در روستای  گوسفندها

ا بی .غیروب از راه گچسیر بیه گیراب رسییده بودنید      ه دکی نرسیده بودند متنظر رسیدن آنهیا بودن 

سیپاهی   در خانیۀ  روسیتا   هیای جوان ۀم،هفرا گرفت رسیدن این خبر شور و هی انی روستا را

دارهیا از میا   اب رسیده تعداد چمیاق روستای گر که ازهایی طبق خبر»عالم کردندا و دجمع شدن

 ،ی کیه بیین دو روسیتای گیراب و آسیکان اسیت      ا هگردنی تنهیا  بیشتر است و قرار است شب از 

تی چنید نفیر بیا    ،حروز سرگردنهر روشنایی د ،شونت دارندوخقصد شدت عمل  ،و ،«.نندرکعبو

از محلیی   ناصیر  .دبگیرن ،را نسکاۀ آمنطقمراتع ند جلو ورود آنها به توانست میپرتاب سنگ هم 

شخص شد تنها امکان ورود بیه مراتیع آسیکان    ،مرسیدرپمکانات دیگدواندداشترودوقص آنهاکه 

رو کیه بیرای شکسیتن شییب تنید آن      ی میال ا¬هه بیا جیاد  دکی بویک گردنه باریک بیا شییب تنید    

، بیه ایین دلییل    دبرسین بیه گردنیه    دتانپیمودمی کوه را زیگزاک  به صورتیستی ،باشوارردمسی

 ا مراتع آسکان زمیان زییادی   ت ها آمدن آنال با و دش دمیبسیارکُن گوسفندهاگله رکت سرعت ح



 در بستر زهره وحشی

 375 سربازی دوران

 

صیمیم گرفیت از   ،ته بودمالیک شید   هیای چماق دارمتوجه برتری نیروی انسانی  رکهاوی.می برد

 : گفتدوکناری کشی بهررابا نگرانی یاو حمدعلی ¬دایی.تفنگ سرپُرش استفاده کند

سیی  دوکون ممکن است مشیکالت بزرگیی برایمیان پییش بیاور    ،چدنباید از تفنگ استفاده کر » -

و اۀ دسیتی بیه شیان    کرد میخود حمل  رابامنظور خاصی تفنگ ه که بسپاهی لی ،و«کشته شود

ر  ی وکشته شیدن کسیی من  ی هم کاری کنم که کار به درگیرخوا مینگران نباش من » گفتو دز

م ،هی ازه من،توجود دارد وستار های جوانصدومیت جدی برای ومدرگیری ون که خطر،چنشود

دران خرییداری  نمازروستاهای م تفنگی از ا هو هم به ژاندارمری اطال  داد وپرورش آموزشه ب

دون آن کیه  ،بی از تفنگ استفاده کند خواهد میلی نه گفت چگونه و"یالت راحت باشدوخ،تما هکرد

ولیی بیا نگرانیی     داشتاعتمادی یاور ها هاگر چه به گفت محمدعلی دایی.کسی را هدف قرار ندهد

های تنید  روستا شیب یردهاومها جوان بادور یک دست تفنگش را گرفته بورداوی.کردترک اورا

هیای  دارند پییش از رسییدن چمیاق   دداشیت هیا قص  نآ.نید رفت میی باال  سرعتتوان و  ی همه رابا

 .مسل  باشند ها مهاجمبر و داه گردنه را ببندن،رمالک

ونفی    رفیت  میباال وپایین  بشدتها  حرکت سریع آن کوه وی هاشیبفشار از شدت  ها هسین

عیرق از   .کیرد  میی ش را حی   اقلیب تپش  صدای سنگین وتندِ سپاهی .شد میها با صدا خارج 

شیییب هییای تنیید را پشییت  دوعاقبییت بییر یییال کییوه سییوار شییدن  ریخییت میییشییان  سییروروی

 موقعه بوانستند هاتآن  و دبووا تاریک شده ه.ی پیمودندم وحال نیم د رابهقیه راه ،بسرگذاشتند

 روسیتایی  هیای وانجی .دونر گردنه مسل  شبو دبه گردنه برسن گوسفندهاو پیش از رسیدن گله 

 و دکاویدنی شده وهرکدام با دقت تیاریکی را میی  ها داردرگیری با چماق آمادههای شان با چوب

مک چراغ قیوه  اکب سپاهی .صدای شب کرده بودند ینتر کوچکشنیدن  آماده را نهای شاگوش

بیرخالف همیشیه دوبرابربیاروت     ولیی  دکیر  میی روت گذاری راباش افنگ،تیشت تخته سنگرپد

 و دشیده بیو   اووسیت خیلیی نزدییک    ردکه دیگ محمدعلی داییقا رضا پسر بزر  آ.ریخت رآند

 : گفتو داعتراض کر،ود وبا درکنارهمیشه 
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 وی بیاروت ر.به کارش ادامه داد ر سکوتدسپاهی ولی  !« رکهت میتفنگ  ۀلول !،ناصرداش  » -

بیه رضیا    روکرد،نیداد  درتفنیگ گلولیه قیرار    دولیکوبیمی هارامرتب آندوها پارچه زیادی قراردا

 : وگفت

آتیش بیشیتری از آن بییرون    و دکنی  میای ادصدای بیشتری در تاریکی شب این گونه تفنگ  » -

قیا رضیا   باآسیپ    "؟رسیته ،ددوحشت زده کن شهری را هایدارچماق شود میعث باو دزن می

 هلکی  دلیلبی .هید ردمورد حمله قرا توانست میرو را میانه راه مال گرفت که درستنگرسدرجایی 

به ها بخار آب ازطرف مازندران میشه غروب،هابیدت میهم به کوهستان ن ها هور ستار،نی ابرها

 میی ر ردبی ا صیورت ه ب هارا وسردی هوا در این ارتفاعات آن گرفت میمه گردنه را فرا  صورت

تیه بیود نبایید هیی      گف روسیتایی جوانیان  به سپاهی .شد مییزی دیده ن،چتاریکی ژرف در.آورد

بگذاریم تیا آنهیا    باید »ضمن گفته بود در.او دستور بدهد تا دیاورندربحرکت و صدایی از خود 

 اررکنی رده تعداد چند نفدکی بواگونه ه،بشاهمراه با شیباه مال رور.«.نزدیک شوند به ما خیلی

از  هاه چماقداردکمتیاز بزرگی بوا هها بر فراز گردن فتن آنرارگرق.ند قرار بگیرندتوانست میهم ن

بیه گیوش    هیا  چوپیان و سوت  گوسفندها آرامل تاریکی صداهای حرکت ازد.آن بی اطال  بودند

دون آن کیه ضیروت بداننید    ،بده بیشتر است یمردهاتعدادشان از  دانستند  میها که  نآ.رسید

شیب های تنید را پشیت    انزنف  ،نندکرد میسرو صدا حرکت کنند ابخود را پنهان کنند  حرکت

چاشینی را روی چخمیاغ    سپاهی .ندشد میتر لحظه به لحظه صدا ها مشخص ،ندگذاشت میسر 

تیاریکی نمیودار شید، ابتیدا     مییان  از دار سییاهی اولیین نفیرات چمیاق     کیه  میانی ،زتفنگ قرارداد

لولیه سیوا    باگ گرنیه  و دبرگردیی  »ادگفیت با فری م و کمتر شود،سپ ک ها آن ۀفاصل دتابرکرص

 کردنید صیور میی   وت دباشی  اررکفنگی د،تندکرد میکه تصور ن هاچماقدار ، «کنم میسوراختان 

 را نهیای شیا  شیب تندکوه نف که  با این.خواهند گذاشت پا به فرار ها ه آنبا حمل ها روستایی

ه پی  از شیلیک   دکقرارگذاشته بو سپاهی .لو حمله کنند،ه باشتاب به جدکحریک شدن،تبریده بود

لولیه تفنیگ را   سپاهی  .ه حمله کنندگان با چوب حمله کنند،بفرار نکردند ها آنکه او در صورتی 

پارچه دوروت زیا،باکرد شلیک و"حاال به جهنم می فرستم تان» دزدها گرفت وفریا روبروی آن
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روی  رد وآتشی بیزر  را ر و دعد آسایی منف رشچپانده بود با صدایی رآن زیادتری که روی 

نتوانسیتند   ردکیه کای اد اهی  آن رصدای مهیب وآتش تفنگ چنان وحشیتی د . گشود هاچماق دار

و باعیث   ترس و وحشت به عقب بر گشتند ،باحفر کنندسراشیب تند  خودرادربرای فرار تعادل 

آن هم در شیب تنیدی   سرعتبافرار در هم ریختن نظم گله گوسفندان شدند، وحشت از مر  و 

 سراشیب گردنیه و وحشت از مر  باعث شد درکه به سختی می شد تعادل را در آن حفر کرد 

نید  کرد میی رکیت  ،حترکیه عقیب   هیا  وپانچ.پایین بروند و دطنلغبروی گوسفند ها هبو روی هم 

-بشیی  رآناری که د،کسوی روستای گراب برگردانند رابههاگوسفند ۀل،گم بور شدند با شتاب

نهیا صیدای غلطییدن    ت.بیود  گوسیفندها شوار و تیوأم بیا جاگذاشیتن تعیداد زییادی از     ردها بسیا

صدای سینگ   دورسی میبه گوش بر روی گون های جان گداز وسریدن در سراشیب کوهستان 

 اجیازه تعقییب آن   سیپاهی روسیتا از   های و جوان ردهام.ندبرد مییی که با خود پایین ها هریز

 : گفتو دنهاد دیگری دایشپاو ه دکخواستن هارا

بیه  خیود   راباهاگوسیفند  ۀواننید همی  ت میی ریکی کوهستان ندتاوجو وبادر این شتاب برگشت » -

بیرای خیانواده    یید خیود بیاور  رابیا چنید گوسیفند    دوند نفر بیه پیایین برویی   ،چپایین هدایت کنند

ودمیان  چاق و چله را هیم بیرای خ  گوسفند یک مین طور ه.متری دارددکدرآم ازهمهکه شیرعلی 

که  ، درگیریبدون یک درگیری خونینی ا همبارز مندپیروزی ها وانج.«که سر گردنه کباب کنیم

معلیم   ین دسیتور  با شور و شادی ا ،باشدخونین بسیار دشوار و ند ممکن است کرد میتصور 

ییک گوسیفند    دووردنی آ هبه باالی گردن شیرعلی  ۀبرای خانوادرا چند گوسفند  و دعملی کردن را

فرو نگرانی را در  ها روستاییکثر ا  هن شب پُر هی ان کآ.و چله را برای خوراک خودشانچاق 

شیادی پییروزی مردمیان    ابتکیار ییاور    با ایین  .برده بود،بدون حادثه خون باری به پایان رسید

شیب را بیر روی   . روستا را که در این سوی گردنیه چیادر شیردوشیی زده بودنیدرافرا گرفیت     

از  ی و سرشییر کی نیان وچیای و پنییر خی    بادوجشن پیروزی گرفتنی  ها پانچوگردنه و در چادر 

 .خود پذیرایی کردند
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نیب و جیوش   ج.کرد میاریکی را از کوهستان دور دوتپراکنخورشید نرم نرمک روشنایی را می

 هشیعل .شیده بیود   آغیاز شان یگوسفندهاشیر سکان برای دوشیدن آه در چادر اهالی دکمدتی بو

ر اجیاق هیای   ،دافروخته شده بیود  ها زنگون ها که با دست مهربان  ۀی گرم و نوازش دهندها

تمیام   در و دنبرد میچرا  رابههاگوسفند ها همنها شبآ.پ  می راند رابهها هچادرها سرمای قل

رد به محل چادرهیا کیه در مییان    ومکثراهالی زن دواهستان باقی می ماندندرکو ها هل،گتابستان

رتب ،مشید  میی شرو   "چال"ا قرارداشت که پیش وند نامش با و روبروی یک آبشار زیب ها هقل

مسیتقر   درآن یا  را نشیا گیریامهوخبندی های بزر  ماستها و دیگاجاق. ندکرد دمیوآمرفت

که همراه بود با سروصدا و جیار  شد میشان شرو   ار وتالش،کیش پگاهومر  باگدونکرد می

 .  وجن ال و تکاپو

 ،باسیرد گذرانیده بودنید    ۀدیروقیت دیشیب را روی گردنی    ه تیا داری کی چیوب  های یاور و همراه

شیب   رآنردیرانداز و روانداز ییاو ز. بور شدند از خواب بیدار شوند،مها زنی و کار سروصدا

ه دکدرست شده بو باآستین های کوتاهبلندنمدی به شکل پیراهنی ه ازدکچوپانی بو "کُردک" یک

میه  ه.نیه سیرما   دوکیر میی نفیوذ   رآنران دوبیا پوشی که نیه بیرف   ن،تندکرد می برتن ها چوپان

ز برخیی  ا.طیراف گردنیه فرسیتاد   ا هبرای گشت زنی بی  رراو نفدسپاهی  –معلم  ،بیدارشده بودند

محیل چادرهیای گلیه دار     خصیو  ه بی  شد میی از روستای گراب دیده ینقاط گردنه قسمت ها

ییرون  دربسنگسری  یها هادندکه گلردبخدون دونفر باز گشتنآ.اشتردقرا درآن ا که سنگسری

 هیا  روسیتایی وصف از  با این.شتدر اطراف گردنه هم کسی وجود ندا دوبودن هگراب جمع شد

این اوبیاش  »ندگفت میبا خنده  هاوانج.گیر نشونده غافل،کخواست مرتب اطراف را بررسی کنند

بیاز   ی گردنهسو ه اینه هی  قیمتی بب و دنا هخراب کرد را نکرجی از صدا و آتش تفنگ خودشا

فردی را برای بررسی وضیع بیه    هاداربرای اطمینان از تدارکات چماق اوجود این،ب«ندگرد مین

کبیک هیا بیرای     آوازدای آبشیار و  ،صی زیبیایی کوهستان  دولیامداد سردی بوب.گراب فرستادند

دعیوت بیه خیوردن     و دصدا ز اوراابوطالب  کرد میه سرما را ح  ندکذاب بودرجق آنسپاهی 

فردی که به گیراب   ،وضا  به نفع روستای آسکان بودا.امه تازه بودکردوخرشیر ناشتایی که س
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هیم در مییان    ،آنتنید شییبی  اسردردر غلطیدن شب گذشته که  هادارچماق ردکهبر آودخرفته بو

 همگیی بامیداد از راه    دوند در گراب نماندنودب دیدهآسیب  شدت،بشانگون ها با خارهای فراوان

دار سنگسری تنها مانیده  لهگ.وجد آورد رابهین خبر همه ا.ندا هرفتکرج و ه سوی گچسر وبرمال

 راکیه ی یگوسیفندها .شن پییروزی شیرو  شید   ج.آمد میبر ن ستشازداری ،کچند چوپان بادوبو

یک گوشفند بزر  و چاق و و دنداد علیشیری  ورده بودند به خانوادهآسنگسری  ۀدیشب از گل

 دوهر شقه را نصف کردنی  دودوشقه نمودن دوگرفتن پوست دوکشتن رهاش را در محل چادا هچل

ب آن جمیع شید   آ کیه  مانی،زپی  از پخیت گوشیت   ،.پز کردنید بآدودر یک دیگ بزر  قراردادن

 را نآکیردن،   از پایان کار سیر   ،پش سر  کردندا هدمب دودر میان چربی گوسفن هاراگوشت 

سیر  شیده را بیه آن     شیکل ییک گوسیفند درسیته ی     و ددر یک سینی بزر  کنار هم قراردادنی 

در ایین سیاعت   ر زیر آفتاب که ردیک چاد کناردر.شد میآن آب دهن ها جاری  بادیدنکه دادند

از شیدت   هیا  همالییم وخنیک از قلی    سیمی،نکرد می ه آنهای خستنثار تن ها  رید بیگرمایش را 

م و غیذایی از نیان گیر    ۀفر،سداد مینوازش  رای هی ان زده ی آن هاها نگرما می کاست و جا

گیرد آن جمیع    ها روستاییکثر ¬هی بزر  کا هفرس.و گوسفند بریان شده را چیدندانوا  لبنیات 

 سیفیدها  رییش بایید   ردکهکاصیرار  اور چه ،هنداردادقرسپاهی  سینی را ابتدا جلوی ،شده بودند

 کرجی را وقتیی  هایدارقیافه چماق هامراه با خوردن غذا جوانه.ابتدا از گوشت ببرند نپذیرفتند

داری بیدان میی    ود مطیالبی خنیده  خدونی کرد میی می غلطیدنید در نظیر م سیم     ها یاز سراشیب

مهمیان    »دزدفرییا  هیا  زنیکیی از   ایین مییان   در.ی خندیدنید ،مبا هییاهو و شیاد    همه دوافزودن

بیا لبیاس مرتیب     یوارسی .برگشیتند  آمد میگراب  که ازرو مه به سوی تنها جاده مال،ه!«داریم

 میییبییه محییل چادرهییا نزدیییک   کشییید میییش را افسییار اسییبا،هیادی کییه یییک فییرد پ درحییال

ند بیرای احتیرام   خواسیت  میی برخیی    ، «ی سنگسیری اسیت  ها هاین مالک گل »هانگیرگفتج.شد

لیه دار  ،گ«بخوریید  را نتیا غیذای  دوبنشیینی  »بیا خشیم گفیت   سیپاهی  ه دکی ای خیود برخیزن ازجی 

نشسیتن   ۀجیاز دواالم کر،سفتنگرتحویل  اوراسی دکدی که زمانی دوسنگسری از اسب پیاده ش

 : ل  گفتت میتبس وبارای خوردن ناهار تعارف کرد، اوببه اسپاهی  ،خواست
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و ادامیه  « یید کن میی ودم دخگوسیفن ۀممنونم که میرا دعیوت بیه خیوردن گوشیت سیر  شد       » -

  پ.رون چادری نشاندندردد اورا ،« زنیم می را نماشما مشغول باشید ما بعد حرف های»داد

قراردادهای قبلیی   :یادآوری کرد به اوبدون مقدمه  ناصر .شدند آمادهه برای گفتگو از ناهار هم

 .لی شدن مراتع دیگر اعتباری نداردمدوسفی انقالبباشما 

کیه شیما   قانون همان ما طبق  ولی ا تسلیم قدرت هستیممدواریردشما گردنه را در اختیا،باشه –

ا حیق دارییم   ،می ه مراتع مازندران برویموبنیم کرهیم از مراتع شما عبوخوا دمییا هارا گرفتومجل

 .از مراتع شما استفاده کنیم روز شبانهرای عبور یک ،بطبق همان اصولی که شما می گویید

 . دهیم میا اجازه ن،متیدراداشارد شدن به مراتع دودار شبانه قصچون با چماق –

   :واهش کردخ ه بودشد میر گرددچار س بشدتمالک که 

 . وندش میلف دوتنا همن چند روز است چرا نکرد یگوسفندهای کنید چون همکار بامن -

اجیازه عبیور    به او تا دس د روستا را بدهومروستا  ی ساخت مدرسه ۀواست هزینوخازایاور 

الک در چادرهای روی گردنیه صیورت   ومآسکان  یسفیدها ریشبق محاسباتی که بین ط.بدهند

ه رییی   بدول شی ومالیک وصی  ه ازه در همیان گردنی  کدشوی مبل  دو هزار تومان توافق ،رگرفت

ش را از مراتع آسیکان بیرای بیردن بیه مراتیع      ا هل،گروز شبانهیک  در دتاان من ده تحویل گردی

  از پی .بیود  یقابیل تیوجه  مبلی   ( 47 -46سیال  ) زمیان  رآنین مقدارپول دا.هدردمازندران عبو

ه شید بابیت   وگفتی به ا ردکهبه کش رامطالا همصادره شد یگوسفندهاالک ،متوافق و دریافت پول

ه دکی در روسیتا داده شی  ا هخیانواد  رابههاگوسیفند شی شما این رکخسارت وارده طی این لشک

زنیده داری ایین افیراد بیرای     شب ۀ، یکی را هم که هزینشتهی  گوسفندی ندادوبوفقیرتر  ازهمه

ی دهارفتن پیشینها ی جز پیذی ا هالک چارم.ردیمکقربانی  سر گردنه درشما هایمقابله با چماقدار

 .کرد دمیلفات سنگینی به دام هایش وار،تن وضعیتۀ آمردم روستا نداشت چون ادام
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 رمالک کیه نفیوذ زییادی د    لیدوول این درگیری به خاطر مراتع در این جا به پایان رسیۀ امرحل

ش ییک  اصیول ا و دسیفی  انقیالب این ۀهمی دانسیت   می خوبی وبداری دولت داشت ا هم و دستگاد

نیروی  ۀنها برای تخلیدوتخواهد بو( جز اصالحات ارضی آن)یعشکلی بدون پیگیری واقرفرم و

چهیل  ۀ هی ردد دوبیو ودتایی امریکایی شکست خیورده  باک 32ی ها¬ساله در دکبوی انقالبعظیم 

داشت چیون آتیش فشیانی    آموزها¬دانشعلم ها ووم ها¬هپز خانهای کارگران کوره عتصابباآ

برای بازگشت به مراتیع  آسکان شکایت از اهالی و سپاه دانش  وباه کرج برگشت ،باستخبرمی

 .  ست وی راهی دیگر بوددرج

بیق معمیول   ط.وم مالک شیرو  شید  د میتهاجه حرکت دکچند روزی از این برخوردها گذشته بو

اسیت بنیدی   ،موشیردبیرای کارهیای شی  و چند چوپیان    ها زن بودندرآنکثا تاکهبخشی از روس

چادرهیای دام داریشیان   در محیل   . . . چیال  به نیام   ک گردنه گرابی نزدیامه گیری در محلوخ

ی هیا  زمیین روی  یشیتر مردهیا  ب.نید کرد میی کار  ه وقرارداشت ارتفاعات آن محلدر  روز شبانه

. بودنید خوانیدن  الس مشیغول درس  رکهم د ها هچب.کشت سیب زمینی مشغول بودندبه پلکانی 

الس پییاده کیرده بیود    رکد ها هخود بچ ۀه وسیلببزعم روستاییان آقا مدیر نظم و انضباطی که 

الس رکییداو ه ،چییخودکار بییه صییورتیییاد گیییری  ۀتشیین آموزهییای انش،دباعییث شییده بییود 

 را ندانی خودرس،تیر  بیزر  ی هیا  هدقت به وسییله بچی   ،بادباش اشتهچه ند دوباش اشتهردحضو

ی بیدون  سیخت گییر   درکنیار دوستی ومهربانی ه ازی ترکیب شدا هیو،شرندببپیش  بدون توقفی

ی کیه  یها زنجی  یکی از دوه بربلندای کوه فریادکاعت دوم کالس تازه شرو  شده بوس.گذشت

گریه چنان سیریع   دوتوأم با فریا هارا هواژ .هم ریخت رابهروستا  کرد میکار  رهادر محل چاد

ی ه فریادهیا بی دومدنآاز کالس بیرون  ها هچوب معلم .از آن چیزی نمی فهمید سپاهیکه  گفت می

 ی،مدارنید  رراجهانگی !مدیر یقاآ» هدکها به یاور گفتن،آنپرید ها هنگ از روی بچ،رنددادگوش  وا

ود خدوشیان ادامیه دهنی   ز آنهیا خواسیت بیه درس   وا دکیالس فرسیتا   رابیه ها هیاور بچ ، «ندکش

شان بود بیا دوییدن   های ستردارشان درکبزاا هی کدرحال مردهامه ،هبه مرکز ده رفت باسرعت

 گفتردی که به فریادهای زن نزدیک تر بود م.مرکز ده رساندند رابهخود   زرعهاز م باسرعتو
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 دپرییده بیو   ها رنگ ، «ندکش ی،مدارند را های همراه با یک سرهنگ دولتی تنها مرد چادرا هعد»

ش بیه  ا هخشم رنگ تییر  از رکهاوی.بودندسپاهی واکنش لرزیدند همه منتظر رخی از خشم میبو

 :وگفتجوان ده  یمردهاه ب روکرد زد میسیاهی 

وباش مالیک بیه روسیتا    ا،ارد رد،بداردشاخه زنی های بلند    هر وسیله برنده مثل داسرکه - 

  .سر جایشان بنشانیم هاراباید آندونا هحمله کرد

 :گفت محمدعلی دایی

 ن سرهنگ را چه کنیم؟ آ هآخ - 

 :نداختا هل همه یک شور مبارزدردسپاهی پاس  

بلنید   یهیا داس رابیا ما هم بقیه ،شمسر می اورحساب به ن ،ممن ۀنگ به عهدبرخورد با سره - 

  .قلع وقمع کنید( بوده و چنار بوددکی بلنها هکه مخصو  زدن شاخ)

در روسیتا   راکیه ی یهیا  زناتم ومی هی ان شیک، ا.ه استشته شدرکند جهانگیکرد میهمه تصور 

لواپسیی  ردز سیوی دیگ ا.نید داد میی ریه و زاری واکینش نشیان   باگدوهم می پیچیمانده بودند در

وحشیت انداختیه    رابیه مه ،هییگرردو امکیان کشیتا   هیا  مهیاجم بیه   مردهیا شدید عواقیب حملیه   

 مهیاجم نگرانی خود را از عواقب حمله به  داد میاجازه ن ها ه آنی آن زن بدهایون و فریا،شبود

شییب هیای   بیه   توجیه  بیدون هیای بلنید   گین با داسخشم یردهاوملو درجناصر .بروز دهند ها

-ی که شییب اهبه منطق که زمانی.می پیمودند رراسرباالیی نف  گی باسرعت،خستگی صعوددوتن

حرکییت خییود  بییه سییرعت رهییابییه سییوی محییل چاد یییدنمالیییم شییده بییود رسیییدند بییا دو اش

ه ،کی ردنددکبر خور کرد میکار که در محل چادرها  ییها زنیکی دیگر از  ه  بهرا نیدرب.افزودند

 وگفیت ا « ؟ه اسیت تفیاقی افتیاد  ا¬هچ»ه دکپرسیدن ازاو ،آمد میه سوی روستا داشت با شتاب ب
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نید ایین مراتیع را گلیه دار     گفتو دنزد کتک رراجهانگی دومدنآچند نفر و یک سرهنگ به چادرها »

هیم در   حاالو ده ده برویبو داز این ا جمع کنی را نتا یرهاچادبایدسنگسری اجاره کرده و شما 

به  روکرداور ی.سی کشته نشده خوشحال شدنددکشنیدناین که  ه ازم،ه«ندا هدخدا نشسترکچاد

 :گفت.هد یمردها

یید  کن میی نه کاری  دویزن میبدون اجازه من نه حرفی  دولیهمین حالت تهاجمی را حفر کنی  - 

آن هیم بیه   کنیید  حاصیره میی  راما هی  افراد رسیدیم فق  آن ه اینوقتی ب دومن باشی درکنارفق  

ایین   سیئولیت ،مدون هی  حرف وحرکت اضافی،بباز هم می گویم،ده شوندصورتی که وحشت ز

 .کنم میجمع و جور  را نن آوماست  بامنکار 

ید رابا تند ک تپه گونه با شیب نه چندانی.ندکرد تحرک رهاه سوی محل چادوبدباز با حالت نیم 

نشسیته در   رراند جهانگیفتقرارگرگونه وقتی بر فراز تپه. مشاهده کنند هاراچادر دتانرفت میباال 

 کیه سیپاهی   بادیدن،بوده رو ده خیره شدغل گرفته وبه راه مالدربه زانوی غم دکی دیدنا هگوش

با خوشحالی  آمدمیها  دویدن به سوی آن درحال،دانش پیشاپیش گروه یبا لباس نظامی سپاه

 میی  هیا رهیای بلنید بیه سیوی چاد    ده کیه بیا داس   یمردهیا  بادییدن ن کدخدا ز.ای برخاستازج

 بادیدندوای برخاسیتن ازجی هیا   آنۀهم و داردوضع بحرانی را خب مامورهاحشت زده به ،ونددمآ

ویید جیا   د میی داس بیه دسیت خشیمگین و سیپاهی دانشیی کیه پیشیاپیش آنهیا          یمردهیا جمع 

های بلنید بیه سیوی    امباگدوبیرون آم یدنلت دواازحسپاهی ، چادرهارسیدن به  از بلق.خوردند

وحشیت   رابیه ها وسیتایی ،رتوانسته بود ایین همه  ضرب و شتم جهانگیر دوکه با تهدی یاستوار

کیه در   ه ایین ، یاور با توجیه بی  ه استیک لباس شخصی ایستاد استوار درکنارید د.رفت دبینداز

 کهیداندیششنا خت با خود ی،ممعموال ساواکی بودند راکهجنوب این تیپ خا  خیز نفتمناطق 

دور افتیاده   ۀنقطی  ایین  رابیه جمیع   اینبیود ه کیه توانسیت   داشیت گر چقیدر نفیوذ   این مالک غارت

هم بر اساس دستور سپاه دانش  ها روستاییشان رفت و صمم تر به سویم.کوهستانی بیاورد

بیه   دتاآمسپاهی هانگیر به سوی ج.ها شدند محاصره کردن آن آمادۀ شمگین و تهاجمی،خشان
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یک سیلی محکم  سپاهیحرفی بزند  وااین که قبل از  ،ه استه چه برسرش آمددکگزارش بده او

بدون اجیازه مین نبایید بگیذاری      ممگه به تو نگفت »با تشر گفتدوتوی گوش آن بخت برگشته ز

داری ومییلی چنییین قییرار  رکبطییوی کییه درحییال« ن بشییوداموریییت میی کسییی وارد منطقییه م 

 درا گرفتیه بیو   ش ¬صورتهانگیر حیرت زده با دست راستش محل سیلی خورده ج.ارنبودرکد

بیا   رکهبا شتاب به سیوی اسیتوا  دورهاکر اورا سپاهی .چه بگویددانست  میهان نیمه باز نا دبو

ه گیرو  هیا  روستاییموقع  درهمین.رساندبود پشت کوه رسانده  این رابهلباسی رسمی خودش 

 ردکهک میاستوار با دلواپسی به محاصره کنندگان نگاه  ،خشمگین خود گرفتند ۀدر حلق هارا آن

هیم درحضیور ایین لبیاس      رآنایین گونیه بیا تحقیی     کیرد  میو هرگز تصور نا.سیدر به او ناصر

وهبیان سیومی   گر کیه از به درجیات اسیتواری او    توجه بدونناصر  .ننددکرخورباو باشخصی 

ی عیرق  هیا  هچهردوهیای بلنی   داس نگاه نگران استوار بهمتوجه ی که درحال،خودش ارشدتر بود

 اورادودسیتی گرفیت وبیا عصیبانیت      رراوااسیت  ۀقی با خشم ی،بود  ها روستاییشمگین وخکرده 

 :گفتو دداتکان 

ب و شیتم  وارد منطقه من بشوی و کسیی را میورد ضیر    یهماهنگبدون کی به تو اجازه داده  - 

 ؟  بدهی قرار

نید  کرد میی ن راسیپاهی شیان   که تصور این حمله  ها وستایی،رداد میهمه قدرت اورا تکان  وبا 

 دولیگرفتیه بیو   راسیپاهی   های سترداستوا ،ردندرکترا تنگمحاصره  ۀباش اعت بیشتری حلق

ه ا آمید حرفیی بزنید ییک تکیان شیدید دیگیر بی        ،تداکناو ره های ستازدش را ا هیق توانست مین

  :ادگفتبا فریدوارداواست

 .تان بودتان گوشهایهاال تکه بزرگ،حمردم نیامده بودم با ایناگه من -

 :بود گفتاو دوخته  یهاچشمچشم در که ی درحال
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  ؟ه می فهمیرا نای -

  :وگفتگرفت  رراو دوستانه یک دست یاو آرامدر این لحظه لباس شخصی خیلی 

 میی  یهمیاهنگ بااوقتی در منطقه سپاهی دانش وجود دارد بایید  ،وخود شدیم اشتباه هآره متوج-

ه بی  روکیرد  و دباختیه را رهیاکر  وار رنیگ اسیت  ۀمنتظر این عقیب نشیینی بیود یقی     رکهاوی.یمکرد

 :وگفت ها روستایی

 .  برید آن کنار بایستید -  

   :ردرکو تکراا و دنکرد مینگاه  سپاهیبا تردید به  روستاییجوانان 

دولتییی  یمامورهییاسییی کشییته نشییده و اییین هییا هییم    دکیبین میییمگییه ن !بییا شییما هسییتم -

بیه سیوی جهیانگیر رفیت و      سیپاهی  .حالت تهاجمی خارج شیدند ه ازد یردهام.ناردکری،بهستند

ه بود ییک سییلی بیدون    کرد فراموش دومبهوت شده بوسپاهی این تهاجم و یقه گیری  بادیدنوا

 :،گفته استدلیل خورد

پیذیرایی مفصیلی ان یام     دتااده ییک گوسیفند بیرای آقاییان بکشین     رددخدا دسیتو کناصر داش  -

ش پیوزش خیواهی   ا هه درون مایی دکی و زاۀ دستی به شاندواور از این خبر او تشکری کری.دهدب

بیه  و دثروتمنیدتر بیو   ازهمیه  ،موافیق ییاور   یهیا  روستاییه در میان دکابوطالب را صدا ز . دبو

 :وگفتا

گوسفندی را بکشیی وییک گوسیفند     به سرعتدیده باید  را نکدخدا تدارک پذیرایی از این آقایا -

 .جماعت بدهیم  بریان شده به خورد این
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را زمیین  زدن ضیربه   آمیادۀ هیای  داس ردهیا م.به سوی چنین تدارکی رفت به سرعتابو طالب 

ی ا هها رفت وبا چهیر  اور به سوی آنی.شدند آرامستوار و فرد لباس شخصی کمی وا دگذاشتن

   :گفتدوچادر ابوطالب بر رابهها جدی آن

 .  ه هستید، لطفاً بفرماییدد بیشما مهمان ان من انتخا-

 :گفتدوردکباز از آمدن آنها انتقا سپاهی

نیامده بودم این میردم   ه آنهاگر من همراا و دنا هکشت رراکرد جهانگیعالمآورد ا ررازنی که خب -

 .ندکرد می ا حمله ه اینرخوردی خونین بوبخشمگین برای یک درگیری 

 هبار باشد بی مر  توانست میه دکهای بلنلندقد روستا وآن داسوبقوی  یمردها بادیدنواین د 

، گفتگیو  را  شیرح دهنید   را نشیا  ها دلیل آمدن نآ اجازه نداد سپاهی.خود اعتراف کردند اشتباه

 :دادتوضیح و  آغاز کرد

راتع ملی ،ماصالحات ارضی صورت گرفته واز سوی دیگر،"شاهنشاه آریامهر"سفید  انقالببا -

 واننید آن ت میی تنها مردم بومی  (مراتع) برای حفر این سرمایه ملی ،است از این رو اعالم شده 

اتقیالب  "ی هیا  ها سپاهیان دانش م ری این برنام،ماستفاده کنند محدود از مراتع به صورتهم 

 .در این نقاط دور افتاده هستیم" سفید

ش ا هنهایت رضایت در چهر" سفید انقالب"ر تایید دسپاهی اظهارات  که ازمرد لباس شخصی  

 :،گفتشدبیان  ها هاین گفت ها روستاییدر حضور  ون،چسیار خشنود بودبو دهویدا شده بو

ا ،منید ا هه کسانی در روستا مسلحانه به گله دار سنگسری حمله کرددکادنارش دولی به ما گز - 

 هستیم بدانیم فرد مسلح کیست؟  ایلم
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 :،گفتحدس زده بود گزارش مسلح بودن روستا را مطرح کرده باشند کهسپاهی دانش 

 آموزشۀ مری و ادارژاندار ۀجازاباهم  آنکه تنها کسی که در روستا اسلحه دارد من هستم   - 

رس مثیل  وخی گر   است،ی مازندران ها ل اور جنگ،مون این نقطه دور افتادهچ.است وپرورش

 بیا ر تهییه کیردم ولیی قیبالً     رپر این منطقه فراوان است من هم یک تفنگ سی د میسیب زمینی بو

 . ان ام داده ام الزم را یهماهنگالقان ط میو ژاندار پرورش و موزشآ

ن برخیورد  بیاآ هنوز نتوانسته بود  رکهبه جناب استوا روکردی متبسم ا هبا جهرلباس شخصی 

 :اعالم نمود، دکنار بیایبه خودش  سپاهیتوهین آمیز 

  .سپاهی شاه دوست است با اینحق  و در من مشکلی وجود ندارازنظ - 

ا بی .یرون رفیت دربی از چیا ا هجلوی ریشخندش را بگیرد به بهان توانست میکه ن محمدعلی دایی

ارشیدتر اسیت بیا ییک روبوسیی       ،واراسیت  ازگری لباس شخصی که کامال روشین بیود   میان ی

دورت اسیتواراز مییان   ،کی قرارداد سیتوار ییب ا درج بوطالیب ا هکی  یبلغی پولوم،و استوار سپاهی

 گونیه  دین،بی بوطالب در روسیتا بردند اۀ خان رابهها همانمدودارک یک نهار مفصل داده شت.رفت

جیا لبیاس شخصیی اعیالم      رآند.ان شده کدخدا بدون مشیتری مانید  گوسفند درسته سر  وبری

یی  ان من ده و جنیاب سیپاهی چنید روز    ،ری پیش نیایدایلدیگر چنین مساین که  برای   ردکهک

این مراتع ملی است و  کند میعالم ا هسند دولتی ک دوبرونراتع کرج ومجنگل بانی  رۀداا هدیگر ب

 ۀمله خیانواد ازج ها روستایی ۀ مه.ریافت کنند،دچرا دارندمراتع فق  دام های بومی حق این در 

لیه دار سنگسیری   باگی پیشیین  دهیا یرا از این به بعد همیه قراردا ز.کدخدا از این خبر شاد شدند

جنگیل   ۀند روز بعد این سند را از ادارچ.دباش اشتههی  ادعایی د وانستت مین وا و دش میباطل 

آن روستاهای ر سراسر روستاهای طالقان و رداب این خباز تب.ندکرد تراتع کرج دریافومبانی 

این  ها روستایییک کالغ چهل کالغ  ،باخنده دار بود( مازندران روستاهای )چال سوی اشکسته

ییک سیپاهی دانیش در    »ه دکنکرد میب وتاب فراوان تعریف باآرا ندرگیری و پیروزی نهایی آ
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ی کیه  ها وانازجرضایی و نبی معظمی  م زمان برادرانه.«ه استآسکان اصالحات ارضی کرد

ایین   ،بودنید ایران اولین هسته سازمان م اهدین خلق  ای اد درحالدولقانی بودناآقای ط درکنار

لیذا از طرییق   . آشینا شیوند   دانیش  سیپاهی  با ایین کن کاو شده بودند دوشایعات را شنیده بودن

اهی بگوییید بیه دییدار آقیای     سیپ  ه ایین ب»ه دکرساندن محمدعلی دایی رابهاین پیام  ها روستایی

ونقش منفی برخی روحیانیون در آن   وطهشرم انقالبۀ اردربمطالعاتی  کهناصر .«طالقانی بیاید

حاضیر نشید    و دنیدا دعوت  ه اینباسخی ،پدانست میی انقالبضد  را نداشت و روحانیو انقالب

 اییین»هدکی دا میییتوضییح   محمییدعلی داییی رچییه ه.ی بیرود انقالبییبیه دیییدار ایین مییرد بیزر  و    

 ۀا نگرش خیام و پیردازش نشید   ب.رفت میبه خرج یاور ن «ردمی استومسانی مبارز نا،روحانی

یکیی از    ،آن گونیه کیه نبیی معظمیی    .بودنید سر وته ییک کربیاس   زمان  آنروحانیون  ۀم،هیاور

ی چریکیی بیه فلسیطین    ها هکه برای دیدن دورخلق سازمان م اهدین  بارزوم برجسته یاعضا

 عیادل در زنیدان   54ر سیال  ،ده بودشد میی با نیروهای امنیتی ساواک زخرگیرردد دورفته بو

برای شناخت از چگونگی آن شایعات بیه  مبارزه تصمیم گرفتند  ها جوان ،آنگفته بود اوبه  آباد

بر قراری این ها زمانی اقدام به  ولی این دیدار صورت نگرفت چون آن،.این سپاهی بروند دیدار

گر این دییدار صیورت   ا.و از روستا رفته بودا و دی یاور تمام شده بوه دوره سپاهدکردنرکدیدا

ی چریکیی  ها هست وی روزنی برای خارج شدن از کشور و دیدن دوردرج کهناصر گرفته بود 

 بییر مالییکییین پیییروزی ا.رفییت میییهییا بییه فلسییطین   نآ بییا ومییی پیوسییت  هییا ه آنبییود بیی

 .کرد تر ژرف اراه روستاییمتقابل بین یاور و  ۀوستی و عالق،دسنگسری

ایین  در ش اه ییاد سیال اول خیدمت   ،بآسیکان  یهیا  روسیتایی ش بیا  ار میرور خیاطرات  دناصر  

 در.یک میر  حتمیی ن یات داده بودنید    از ش را اجان ها روستایی نهوگچه دکافتاروستای دور 

او  در انتظار شیرو  سیال    .از کار تدری  او گذشته بود ها ها،مماهشهریور  ایلاو سال اول در

 دانیش و از فیردای ورود بیه روسیتا کیار بیا      ا.به تیدری  کنید   آغاز همهرما از تحصیلی نشد تا 

شیما قصید   چیون   »یادآوری کیرده بیود  به یاور  محمدعلی دایی.ش را شرو  کرده بوداانآموز

 اشیته دمسیتقل  یک زندگی  خواهید یم و دیکن زندگی ها روستاییدر خانه کدخدا یا دیگر دارید ن
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پاییز  آغازپیش از خود را زندگی ماه  6نیازهای ۀفت و هم،نوارباردخبه بعاین ماه  ید از،بایدباش

ا تی  هیا  ههمیه را  دوشو می آغازبرف بارش در این ارتفاعات به بعد از پاییز  گرنهو دتدارک ببینی

ه وبیک راه بدون خطر  وجود  عدمتوجه به کوهستانی بودن این منطقه وا ب.شود میبهار بسته 

مسیر حرکیت در زمسیتان    غییروت درمای شدیس.امکان پذیر نیست وآمد فت،ربهمن سقوط دلیل

 هیا  روسیتایی میه  ه.کنید  می غیرممکنرا  در منطقه وآمد فت،ربرای دور زدن خطر بهمن درعمل

اور یی .«کننید  میی از پییش تهییه    های شانهمه نیاز  و دطالقان نمی رون رابهازسال ه ازما 6این 

 ۀقیی ب و دش را بییاور اهماهی  6میورد نییاز    یرمیا دخخو بیا و دوتصمیم گرفت به خوزسیتان بیر  

 محییل تییدری  شییعبان رکهه خرمشییهبییابتییدا  واییین سییفر ا در.طالقییان تهیییه کنیید از هییارانیاز

    ها با هم در امیدیه بخشیی از  نآ.ش بودای آموز دانشوران جوانی و د رهمفک عبانش.بود،رفت

خیود بیه    رابیا ند دوستانی دداشتقص و دده بودنهم نزدیک کر رابه نشایها اندیشه (آغاجاری )

 با رادیدار رفت تا پیمان خود  ه اینبناصر .ی پارتیزانی ببرندها هی دیدن دورخارج از ایران برا

توجه شد شیعبان بیا ییک محفیل متشیکل از      ،میدارردد.بررسی کند اورامکانات وا دندکت دی رااو

هیم   آنهیا کیه  اسیت  رده رکارتباط بر قراایی نیروی دریو یک کارگر و یک ناوی  آموز دانشچند 

هی رراشیوق بیشیت   و دمیی ابا.وجید آورد  بیه را رییاو ایین خبیر    بودنید،  مبارزۀ مسلحانهبه  ایلم

ی شییره  پُرازخرمیا  رالیتیری   20 و سیطل ،دازگشیت دربخیانواده  بیا  یدار ازد  پ.آغاجاری شد

سیکان نداشیت   آ هن بی همراهیی بیرای رفیت   ون چی .بیه طالقیان آورد  و با خود  کرد نگرفته بهبهان

 آن هیا  روسیتایی ا بعید  ،تمانیت گذاشیت  ا هجوسیتان بی   ۀدر قهوه خان خواربار خریداری شده را

 را نوسیتان و آسیکا  جراه طیوالنی بیین   ود به تنهایی خوآسکان بیاورند قاطر به روستا  راباها

 28ر ردو تیا برهیای تییره   ا.وضیا  جیوی تییره و تیار شیده بیود      ا هی کی درحیال  .پیش گرفیت در

 هیا  سینگ با پیچیدن در میان تخته سرد پاییزی د با،وپوشانده بودند را نآسما آن سالیورشهر

ه رراوفیانی د ،تداد میی هشیدار   گونیه  دینبی نید، طبیعیت   دوجیود آورده بو بهیاهویی ترسناک را 

 لبیاس خوزستان آمیده بیود    که ازو ا.دنپیش رو دارسالی پُر برف را  داد برمیخم چنین ،هاست

از ییاور   ندتوانسیت  میی ه بیود ن ررارف و توفانی کیه د وبتن داشت که با سرما ی تابستانی به ها
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 قهیوه ب در.شید  آغیاز نیمه راه نرسیده بود بیوران بیرف   یاور هنوز به  که زمانی.دنمحافظت کن

فاصیله زییادی   " ده در"روسیتای  ا تی .ود، قفل شیده دیید  وبفتن ارگه که تنها امید پناهرا نبی ۀخان

در این روزهای انتهیایی تابسیتان    شدت آن  دوکر میش را متوقف نارف سنگین باریدن،بداشت

ندازه کیافی  ا هکه هنوز ب شرای  ایندر.برد میتا چند متری از میان را دید میدان ه دکبه حدی بو

وحشیت  ه ازلحظیه بیه لحظی   . بیود  ناکطروخطر ریزش بهمن بسیار جدی ،خبودهوا سرد نشده 

 .ودوبی بیرف میانع دیید ا   بیارش  شیدت   دولیکر می های کوه نگاهسقوط بهمن به دوسوی شیب

ود ،خی رفوبوران دربی پیمیایی  ستگی ناشی از راهوخکوبی پُرتالش برف ها ساعتعاقبت پ  از 

بیا لبیاس    ن هیم آ هغییر منتظیر   شیرای   درایین رای رفع خستگی وب. روستای ده در رساند رابه

 میی کدخیدا زنیدگی    ۀنهی روستا آقای اسیکندری رفیت کیه در خا    دانشبه نزد سپاهی  یتابستان

کمیی  رفیع  پی  از   دداشتقصاور ی.ندبودشده هم وست ،دی بودنا ههم دورعالوه بر ،او با.کرد

خبیر   وبیا آمیدن ا  کیه از کدخدا  دولیبه حرکت خود به سوی روستای آسکان ادامه دهخستگی  

 :گفتو دانع ش،مشده بود

 شیود  میی سیکان منتهیی   ا هکیه بی   یا هن تنگا.سکان رفتا هوان بت میهوا ن با اینبه هی  وجه  - 

ی زمسیتانی و دور زدن بهمین آشینا    هیا  هرا وبیا خطرناک تر است و ت ی ¬همدآ هی کراه ازهمه

و در  حتمیی اسیت  بهمن طر سقوط ،خباریده شدهون اکنهایی که ت رفوب دامه بارشا باونیستی 

 . ابامداد فرد دتاما باید امشب را مهمان ما باشیش.گریزی نیستمر  از این صورت 

میی دیید    کیه او ، شید  میی رتفا  برف لحظیه بیه لحظیه بیشیتر     ا.می باریدبا شدت چنان برف هم

ه دکی شدت بارش به حیدی بو  دولیر خانه کدخدا بمان،دنبود ایلم ردی مستقل نداا هان،خدوستش

ناچیار شیب   ه بی .طر حیوانات وحشی هم مزید بر علت بودخو ددا میکاهش  بشدتمیدان دید را 

رب اتاقی که در اختییار اسیکندری و   دسپاهی آسکان امداد روز بعد ب.کدخدا شدرا مهمان خانه 

برف است ولیی بیارش بیرف    ه ازرتع وکوه پوشیدومغ وبازمین ۀدید اگر چه همو دود باز کروبا

وجیود  نگینی روز قبیل  ،سی برهاااسیت و در آسیمان آبیی و زیبیا کوهسیتان اثیری       ه متوقف شد
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 آمیادۀ و دپوشیکه کنار بخاری خشک شده بود یش را هااسلبتاق برگشت و ا هب به سرعت.ندارد

 : اردادمخاطب قر اوراخواب بیدار شده بود ه از، اسکندری که تازخودش شد یرفتن به روستا

بیا   هیا  روسیتایی یکیی دو تیا از   تیا ی؟ صیبرکن  ورخواهی بی ک ا می ناشتایی باید خورد،اول   -

 حیتم  طیور بو دوزهیای تابسیتانی فیرق دار   روزهای برفی بیا ر در ته راه اگفون کدخد،چیایندوبت

 .ویش میگرفتار بهمن 

 :یاور با خنده گفت 

 .  مگرد میر،بوییشدستم وم برهخوا میاال ،حهم حاال بروم بعد از ناشتایی می رمخوا مین - 

 هیا  روسیتایی دانسیت   میی چیون   ولی دهر چه سریع تر به روستای خودش برو دداشتاو قص

رف تیا  بی .ه خیارج شید  ازداشیت و  ردش را باا حافظی چوبدستیوند بدون خدش میمانع رفتنش 

راه تابستانی داشت بیا حیدس و    که ازشناختی  اوبا و دش میدیده نی اهر.یدرس می    زانویش 

ارتفیا    شید  میی  تیر ده دوره ازر چ،هور مشخص بود برف می کوبیدازدکه گمان به سوی تنگه 

ه تنگیه نزدییک تیر    دربقره.کرد دمیاکنر نفته ررا نیوا درسیباالی زانویش  بهدوشبرف بیشتر 

اید تنید بادهیای توفیان    ،شی رفت یومرف فردربباسن  ،دیگر تا شد میعمق برف بیشتر  شد می

 میی سیته کننیده   وخدشیوار   را نایین شیرای  راه رفیت   .رده بودرکتلنبادرمسیردیروز برف هارا 

رده رکزیاسییرعییرق را از سییر وروی او  ،کییوبیرف فشییار سیینگین بییرفوبییسییرما  رآند.کییرد

لبیاس   بیدین جهیت   دشیو  آغیاز در این فصل پایانی تابستان برف و سیرما   کرد میصور ن،تبود

دسیت   هیای  انگشتسرما ،نداشت  یودستکشبودندیش نازک ها باور،جهمراه نداشت یزمستان

رف دربی تالش سنگین بیرای پییش روی    بدلیلقیه بدنش ب.ه بودنداردادو پایش را مورد حمله قر

ی  عرق شیده  ،خش رسید بوداکه دیگر تا زیر باسن از فشار برف کوبیدن شا هتنالباو دگرم بو

زمانی کمتیر از ییک   ،در تابسیتان  را نتیا آسیکا  " ده در"از .خوشبختانه بادی نمی وزید دولیبو

ل تنگیه بیا   بیه او تیازه  ولیی   اینک بیش از سه ساعت تالش کیرده بیود    ولی دکر میساعت طی 



 در بستر زهره وحشی

 392 سربازی دوران

 

در  و دبیو نار رکی راهیی د  لیو درسیده بو کرد عبورمیوس  آن  از کهی ا هو رودخان ها هدیوار

 بیا تنگیه  ،کوهی از برف مسدود شده بود ۀراه بوسیل.شد میی دیده نا هها رودخانبوه برفنارزی

پیایین  بیا خیود    بهمین برفی کیه  ۀتیود رتفا  ا.بهمن سنگینی که شب قبل آمده بود بسته شده بود

ه بهمن سیقوط  دکخوشحال بو ناصر .بود ه مترازدبیش  اوه نظر ،بنگه را بسته بوددوتآورده بو

عقیب برگیردد    بهرراه دشیوا را نایی  خواسیت  میی که ن لی او،وطری نداردوخکرده و دیگر برای ا

سته و کوفته بر فراز ،خ عظیم بهمنۀمک عصای بلندی که داشت شرو  کرد به صعود از تودباک

بیه   توجیه  دونوبی ا.درک کرد را نبهم طول بهمن وارتفاعش عظمت خطر بادیدن،فتقرارگربهمن 

بهمین از وسی     ۀه جیای عبیور از کنیار   ،بشتی که در زیر بهمن جریان داا هجریان آب رودخان

ه بیه ییک بیاره    دکی بر بلندای بهمن پیمیوده بو  ند متری را،چبهمن شرو  کرد به عبور از طول آن

ه تنفسیش  هاراهسنگریز رف و،ببه پایین سقوط کردررامت 10رتفا  بیش از دواالی شوخای ارپزی

 دز میرا چنگ  اش صورتیش که دیوانه وار اطراف ها دستر هنگام افتادن با ،دندرا بریده بود

ی سرد رودخانیه سیقوط   ها آب به درونپایانی که  ۀمرحل دتاازخفگی جلوگیری کن خواست می

زحمیت  ود رابیا  ،خی خفگی حتمی بودصورت  رآنده دکی  فرو نروۀبه زیر تود ردکهالش کت.کرد

فشرده بهمین بیه وجیود آورده    ۀاز سوراخی که بدنش در تود شید،رکریان میانی رود به کناازج

در  گرنیه  دوال بکشی رابیا ودش خدوید بایید سیریع تیالش کنی    اندیشی خیود   ،باال را نگاه کرد،بابود

 ی متر بهش سانت مک چوبدستیباک،کرد آغازش را اا سرسختی تالشب.دزدبهمن ی  خواه  میان

ش اعاقبت سر و گیردن تالشی که به شدت او را خسته کرد،  ،داداین صعود را ان ام  رمتیسانت

ش را روی توده بهمن انداخت تا خیود را  ا هخوشحالی نیم تن ،باندشده بیرون آمد ای ادۀ از حفر

بیه درون   باسیرعت ز ،بیا برف زیر سینگینی او فیرو ریخت  ۀه توددکامل از حفره خارج کنرکبطو

 میشب در خانه کدخدا خ الت  و دوران پیموده بودربز قبل مسیر طوالنی را ور.فتادا هرودخان

چنید سیاعت بیرف کوبییده      و داشتایی هم نخیورده بیو  ،ننیازش مصرف کند ۀندازا هغذا ب کشید

حتمیااًل بوسییله جرییان رودخانیه بیه وجیود آمیده بیود دیگیر          ا هسقوط در ایین حفیره کی    دوبو

ه سیرش بیه زییر    دکی قراردها گونه رابهوانست خود هاتنت.پایان رسانده بود رابهش اانرژیۀهم
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ا خیود  بی .یی  زدن بیود   درحیال رف وآب دربی ینک وا ده خارج شده بوازدخبر یوبنها ت.آب نرود

و کمک بخواهد بدین علت به باالی سرش نگاه کرد بخش کوچکی از آسیمان   دید فریاد بزناندیش

اهیایش  پ.بوده بیهودکاری ن دزدفریا دویرس میصدا در این حفره به جایی ن ولیآبی را می دید 

با باال آمدن بی حسی در قسمت پیایین   آمد میدردی شدید از پاهایش به باال  دوکر میرا ح  ن

ود را از ایین وضیعیت   دخنتوانی  ه اگیر  دکمتوجه ش کرد میش که لحظه به لحظه پیش روی ا هتن

انیرژی و تیوان   ش م دد هنیوز  رای تالب.ست خواهد دادازداهایش و شاید جانش را ،پخارج کند

 میی تحمییل   او رابیه ش اسیایه سینگین  یی  و سیرما    ۀدر ایین تیود  مر   ۀدیشنا،الزم را نداشت

صیدایی از بیاالی    ردکیه سیرش را از آب بییرون بگی   توانسیت  میی اکت وبی حرکت فقی   ،سکرد

 :فتگبا تع ب و دواندخخو بهاوراه سورا  حفر

 . حداقل بگو یا خدا - 

 : اردادرا شناخت آنهارا مخاطب قر "ده در" ها¬روستاییاه کرد به باال نگ ناصر

 . پایین یدطناب اگردارید بینداز زنم میدارم ی   -

ت ربیه را   وباونفر آدم قوی ،دبرای ناشتایی نیامد سپاهی آسکان ندبود دیدهوقتی  ها روستایی

رف زییاد  بدونشیون گرفتیاربهمن  ایین کیه   رای وبی یین د ا.ه بودندفرستاد ه دنبالشوبابرای ن ات 

 روی برف اوراور تنها رد پاهای ازد ،به دنبال یاور آمدند ها کوهاز یال  ،کند نکندرا¬نشاحرکت

به باالی سیر او   سرعته بود را خبودند، ه دید اوراخرین تالش و سقوط م دد آدونبود دیدهها 

توانسیت   بسختیاور داختند، یناو با خود آورده بودند به سوی  راکهناب بلندی ط.ه بودندرساند

هم  اش دست های انگشتست ها وکتفش گره بزند چون ردطناب را زیش ا هی  زد های دستبا 

 کشیاندند ی بهمن ها هکنار بهاوراقتی دوالکشیدنرابااو.شد میداشت به سرنوشت پاهایش دچار 

 :ندوگفتبه ا بوده و پاهایش ورم کرد اردند پا بهفشی دکدیدن
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هی خیوا  مییش، طوالنی است، اگر رپراه د، است ناکو ورم پایت خطرهایت را آب برده کفش - 

رد شیرو   رداگدوید تو را بدوانیم بدون ایستادن ولی درد شدیدی دار،باپاهایت را ازدست ندهی

 . هید میوشحال باش که پاهایت را ازدست ن،خشد

 ولیی  دکیر  میی کردنید ابتیدا چییزی حی  ن     آغیاز  راندویید دویک دسیت اورا گرفتیه بودن  هرکدام 

رد شدید پاهایش را فرا گرفت پ  از طی مسافتی دیگر نییاز بیه گیرفتن دسیت هیای او      ردبمرو

 آمیاده  رراسیی ومرای ابی و دمی کوبیدن ها روستاییه حالت نیم دو در میان برف هایی که بدونبو

خیاری  وبتیش  آ هآرزوی رسییدن بی  بیود، رما در همه وجودش رخنه کرده س.ویدد دمینکرد می

جهیینم سییرد در  رآنا پُرکییرده بییود، آرزوی انییدکی از گرمییای آغاجییاری دذهیینش ر ۀگییرم همیی

مشیغول خردکیردن علوفیه بیرای      هیای شیان  بامکه روی پشت ها یسکانا.وجودش می جوشید

ه حییرت بی   بادودیدنی ورازد هیارا  آنآمیدن   ،شان که در طویلیه قرارداشیتند بودنید    یگوسفندها

 میی خیارج ن  شیان روسیتاهای  وایی کسی از  معمول در چنین آب و هطور ب.آمدند شانقبالاست

نید  گفت و دندادنی  او رابیه تیاق گیرم   ا هورود ب ۀدیدند اجاز راسپاهی وضع بحرانی  که زمانی،شد

 دتانگه داشتن محمدعلی داییدر ایوان سرد  را او،بودخواهد  ناکطروخارما برای ،گشرای  رآند

خواستند پاهیایش را بیدین صیورت    ازاوو دنمودن آمادهبرایش یک تشت آب ولرم همراه با نمک 

 .گرم کند

 میی چیون تصیور    دوشیحال بودنی  دخافتیاده بو معلم شان از این اتفاقی که برای  آموزها دانش 

ون چی .درفیت رزوییی کیه بیر با   آ.رس و کالس راحت خواهنید شید  ازدی ا هند حداقل یک هفتکرد

رد راه د میبیاک  توانست میناراحتی داشت ولی  و دشب هنگام اگرچه هنوز احساس در سپاهی

ه فیردا  دکی خبردا هیا  هبه همیه بچی   محمدعلی دایی رتوچکرکپس،وسیله فخرالدینوببرود از این ر

دوسیت آگیاه    محمیدعلی  داییی در خانیه  ب هنگام ش.کالس بیایندسرمدرسه باز است وهمه باید 

رسی گرم برسیاند گرمیای مالیمیی کیه در زییر      رکزی رابهاجازه یافت خود  آرام آرامش اتینوم

ر مییان  د رلذتی کیه پی  از آن سیرمای مرگبیا     .چه لذت بخش بود شد میانی زند میحاف پشل
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ستگی و گرمای کُرسی خیلی سریع خ.کردنمیشاید هرگز فراموشش رودخانه برف و آب سرد 

 .خواب برد بهاورا

شیان  یمردهاه پییر  دکی یی بوهیا  سیال تیرین  یکیی از پُیر بیرف    هیا  روسیتایی آن سال به نقیل از  

 ههم ماننید مزرعی   شانیها هانخ.در شیب کوهپایه ساخته شده بود ی آسکانوستار.دندداشتبیا

ه محل نگیه داری  دکش میبتدا یک اتاق بزر  ساخته ا.ک سیب زمینی شان پلکانی بودکوچ های

ه با سینگ  دککوه بوۀین،سیوار روبروی درب ورودی طویله،داشتردنها سه دیوا،تبود گوسفندها

ه دکحیاط اتاق دوم بو شد می گوسفندهاقف این اتاق که طویله س.دنشد میچین مانع ریزش آن 

از آن  هیا  نه تابسیتا ،کی ه یک ایوان داشت بیا دیوارچیوبی کوچک  دکبو ها روستاییمحل زندگی 

یین اییوان بیا ییک     ا.گرفت میونشستن مورد استفاده قرار و شام ناهار وردن وخبرای پذیرایی 

آن یک تنور قرارداشت که هم آشپزخانه وهم محیل   ه در وس دکرسی مینتهای اتاقی ا هوبراهر

 هیا  زنحلیی بیرای پخیت و پیز     وم هیا  مهمانبرای خواب و پذیرایی از ها  استفاده زمستانی آن

 هیارا  هخیانواد  گرفت میه در زمستان با یک لحاف پشمی بزر  که روی یک چارپایه قرار دکبو

یکیی از کارهیای    هیا  نمستاز.کرد میوهستان محافظت رکدرجه زیر صف 20 دواز سرمای شدی

 ،وهروکیرد دان ه در تابسیت دکی روستا بومراتع  خشکی ها هفوعل ردندکخُر ها روستاییروزانه 

غیذای زمسیتان    نیدو کرد میتلنبار  ی شانوهاو گا هاسفندگوی ها¬هروی پشت بام طویل را نآ

چیه  ییک در، کردندانبار میعلوفه را محلی که  کناردر.ندکرد میتامین بدین گونه  را نشا دام ها

ه دکی دادن یمی قرار یک قیچی بزر  علوغه خوردکنی  شدرکناردونکرد میتعبیه طویله در سقف 

 میی پیایین  بیه  روی سیقف طویلیه    ۀدریچی از را هی خُرد شید ها هعلوف. شد میفعال  ها نزمستا

از طویلیه   هیا ام،دآب بیرای خیوردن   مام زمستان جز ت.شد میه مستقیماً وارد آخورها دکنریخت

 رابیا ی  روی رودخانیه  ،بایسیتی ی سیرد  هیا  نرای آب خوردن هم در زمستاب.ندشد میارج نخ

  .آب بنوشندبتوانند  وهاو گا گوسفندها دتانشکست برمیت
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اشیت در  ازدوراک نیخی دوچه بیرای خور هرآنو ا.شده بود ناصرسرد نصیب بسیاراین زمستان 

گوسیفند از   انیۀ ییک  خریید ماه ه بیا  دکی گوشیت بو ،تهیۀشاتنها مشیکل دوآخر تابستان خریده بو

 ههم بریید آموزهیا  دانیش و  ریخیت  میی ب مدرسه ۀ آشکدرب و دکر دمیخور را نآ ها روستایی

بیه   و ددا میزیر و روی گوشت ها قرار  هارا نآاو  و دنآورد میی ی  های فشرده را برایش ها

نگهیداری   ۀشییو  این مییان   در.ندگرفت یومگوشت ها بآخر،روزهای  لیدوکر میستفاده امرور 

هیا اواخیر    نآ.جالیب وقابیل اسیتفاده بیود     ها روستاییطوالنی  دوی سرها نگوشت در زمستا

در چربیی  دونی کرد دمیگوشتش را خیور ،تندکش میتابستان یک گوسفند بزر  و چاق و چله را 

ر گیاه  هی .نید ریخت دمیگوسفن ۀتمیز شد ۀدر شکمب را نعد آبو دسر  می نمودنآب پز و خودش 

نید مقیداری   نامید میی را قورمیه   آن کیه  ند درست کنند از این گوشیت  خواست میغذای گوشتی 

 . ندکرد میصرف مو دنآورد میبیرون 

رس بیا شیدت ادامیه    ،دی کیار و چیرای دام وجیود نداشیت    هیا  چیالش از زمستان که خبری  در

 میی  هماهنیگ  سیپاهی برنامیه   بیا و دپُیرتالش بودنی   و دکوهستان همگی هوشمن یها هچب.داشت

پاییان   رابیه الس اول ودوم دکتوانسیتن  درس خواندنید دونفیر   هیا  هسالی کیه بچی   ی یکط.ندشد

قیه سیه کیالس را   بو دبه کالس پن م بروو دالس را تمام کنرکیک نفر هم توانست چها ،برسانند

ثنایی هااسیت آموز دانیش  وفقییت ومچیون ایین تیالش     دولیه کیالس چهیارم رفتنی   بو دتمام کردن

باقی مانده بود ایین حرکیت اسیتثنایی    سپاهی سربازی ۀ ان دوریک ماه به پایه دکهار بعدرب،بود

برای امتحان  وپرورش آموزشقاضا کرد از طرف وت دطالقان گزارش دا وپرورش آموزش رابه

وجیود   آموزهیا  دانشاین استثنایی ا هی  تردیدی در توانایی ،تسکان بیایندآ هب ها هگرفتن از بچ

امالً دکییبییه تنهییایی در اییین مور توانسییت میییطالقییان کییه ن پییرورش و مییوزشآ.دباشیی اشییتهند

کیرج   پرورش و آموزشۀ رااددر.کرج گزارش داد وپرورش آموزش هصمیم بگیرید ب،تاستثنایی

ی هیا  هورق ،وامتحان بگیرند آموزها انشازددوی به روستا بروآموزشتصمیم گرفتند دوبازرس 

 .  سند به کرج ببرند بعنوان  هاراآن
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زرس از کیرج وییک بیازرس از طالقیان وارد ده     ،دوباکوهسیتان  غروب بهار زیبیای در یک روز 

 انش،دامتحیان ور وهی یان  شی .بردنید  به خانیه کدخیدا   برای پذیرایی هارا آن ها وستاییر.شدند

العیاده کودکیان و   یک سیال تیالش فیوق    ۀنتی بایستی ی آن روز رداف.ردوبخود فردر هاراآموز

یین  ا.میی آوردنید  یی کیم نداشیت بیه دسیت     در امتحانی که چیزی از یک آزمون نهیا  رراآموزگا

 دتاشیی رکااکنخیود ر امتحیان  گیرفتن  ر زمان دسپاهی  .هم استثنایی بود هامون برای بازرسزآ

تحصییلی   بیرای هرمقطیع   هیا ازرسبی .ان ام شیود  دون دخالت اووب هابازرس ۀامتحان به وسیل

کوهسیتانی   ی وورد ره تحیت تیاثی  دکایش.که بدون سختگیری بودیی را مطرح نمودندها شپرس

ی بیاز  ا هه در ایین روسیتا مدرسی   دکچون اولین بار بو خصو ه ب فته بودندقرارگربودن محل 

 هرصورتدر.داششرمنده کرده بهارا آن ها روستاییپذیرایی احتمال داشت  م چنینه.شده بود

 آموزهیا  انشردر حظیو دناصر  .در نظر گرفتند راها شاده ترین پرس،ستحصیلی برای هر مقطع

 شبه دشواری پرسی  سپاهیه دکنکرد میازرسان تصور ب.ی امتحانی اعتراض کردها شسه پرب

 : می عصبانیت گفتندباک ،اعتراض دارد ها

-به نفسیی کیه بیازرس    اعتماد بایاور ، «رسشی وجود نداردرپیگردساده ت ها شاز این پرس » -

 :گفت حیرت انداخت رابهها

هیوش  تیز آموزهیای  دانیش مین و ایین    نگینبه یک سال تیالش سی   یتانها شپرس با اینشما  - 

ار میا واقعییت   دکبگوییی  خواهیید  میدرعمل  دوهید دمیبا رابهکار ما  ۀنتی  دویکن می     توهین

 . انتخاب کنید هارارای هرمقطع دشوارترین بدوار بگذاریاکنرها شاین پرس،ندارد

ه تنهیا دوکیالس   ی کی آموز دانشکالس سوم را برای دو  ایلرای نمونه یک پرسش ریاضی اووب

 نآ بیه سیرعت  ود ،آنحل کنند را نواست آوخپایان برده بودند روی تخته نوشت واز آن د رابه

 :سپاهی در ادامه گفت.حل کردند را
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  لطفا بدون ارفاق ،پبه کرج ببریدبا خود  خواهید ی،مسند بعنوان ی امتحانی را ها بر شما  - 

 .طرح کنید راها شین پرسردشوارت

 :تاگفهسیکی از بازر 

 .شاید قبول نشوند –

 .مهم نیست - 

 13ودر همیان روز برگیه   . ی دشوار امتحان گرفته شید یها¬شپرس ،بامقاطع اعالم شده ۀاز هم 

گیزارش داده بیود قبیول     ناصرهمه همان گونه که  دواصالح ش هابه وسیله بازرس آموز دانش

 هیارا نها بیازرس ،تزهاآمو دانشرای نه ب دوفوق العاده بو معلم سپاهیین قبولی نه برای ا.شدند

 هکارنامی  هیا کیرج و امضیاء بیازرس    وپرورش آموزشمان روز با مهر ه.ه بودکرد تدچار حیر

 آمیوزش ادارۀ  هخیود بی   رابیا ی امتحیانی  هیا  ر بی و ددادنی  ها آن رابههاآموز دانشی قبولی ها

 .کرج بردند وپرورش

ال بردن وباطرات و امکانات جنگل وخ ی بهار و تابستان برای آشنایی با شرای ها لر فصردیاو

 میی کیوه وجنگیل    بیه شناسیایی   به تنهیایی چنان م،همبارزۀ مسلحانهجهت جسمی خود  آمادگی

و  رییز در یک دیکتاتوری خیون  را نآ و دوجود او تبدیل شده بوۀاوری که دیگر به همب.پرداخت

زی بیه منیابع ملیی    دراسیت ردرای هه دست عوامل امپریالیسم جهیانی را بی  ،کیک خفقان عمومی

 میی تصیور  که  مکانیا.اشتپند میبرای مبارزه  هباز گذاشته بود تنها امکان باقی ماند کشورش

های بیگانیه پرسیت   وابسیته و فراماسیونر   پلیسییِ ساختار ه ایین ،بشید  میتنها از آن طریق  کرد

 دتیا کرارج دخی وحشیتی کیه همگیانی شیده بو     رعب و ۀسلطردم را از زیرمو دردکی وارا هضرب

رتب از هر فرصتی استفاده ومز این را.گردد ای ادی مردمی ها لون تشک،چمکانات بعدی مدنیا

 میی از طالقان جدا  را نکه مازندرا "اشکسته چال"و از یال  رفت میتنهایی به کوه ه بو دکر می



 در بستر زهره وحشی

 399 سربازی دوران

 

دسیتی و ییک   ییک چیوب   بیرد  دمیتنها سالحی که با خیو ،شد میی مازندران ها لارد جنگدوکر

طیی  تیا چیالوس    هیارا  لعیرض جنگی   ۀاولی که تصمیم گرفته بود بیه تنهیایی همی   ر ،باخن ر بود

اده میالرو را  ،جی شکسته چال و گذشتن از کنار روسیتای انگوران اۀ  ازعبوراز گردنه و قل،پکند

ی هیا  لجنگی ه ازاین قسیمت هیا پوشیید    47 - 46ی ها¬لسا در.ه میان جنگل فرو رفتبدورهاکر

 ییروی مالها هکوره راا خارج شدن از مسیرب.ه استجا نماند بهک از آنها اثری ه ایندکانبوه بو

دشیواری مواجیه   بیا  " دِزدِ بِن"ی به نام اهقهوه خانه بند رسا میصلی چالوس اۀ جاد بهاوراه ک

 روبزانی  یشها سراشیب دره دکبویی نف  گیر ها یا سراشیب های تُند یا سر باالیب یسیرم.شد

 یهیا ماننید شیرج    آن از ۀانبوه که بخار حاصیل  یها درختبا  خصو ه ،بشد میو دشوار تر 

رسینگی بیه حیدی رسییده     باگشیار خسیتگی تیوأم    ف.کرد میرا دشوار کردن نف  تی جنوب ها

وچکترین حرکتیی  کنید ددیگر قادر نبودوقباضی دردناک شدنناردچاه همه عضالت پاهایش دکبو

ی هیم  اهییک ژانیدارم شییر    تا،حپیش بیایید وضعی گر چنین ا هید هنگام مبارزندیشاا خود ب.بکند

 میی عمیل   در.شیاه  ۀا چه رسد به رِن ِرهای دوره دیید ،تیاورددرباز پا  هارا قادر خواهد بود آن

 : گفت میباورهای شعبان که دید

 «کتفا کیرد ا هدر مبارزو ت هیزات  ی خوردنیها له حداق،بکشورمانباید مانند مردمان فقیر » -

هیایی  ،رمهمتر ازهمیه  لیدویشیدی انا هه راه چاردرکوذیه اید برای تغب.با واقعیت در تضاد است

آن هیم  ی در صیعود  اتعضالت منغبض شده و ناتو.بود دشوارآن شرای  همان روز خودش از 

 هیا  آن ۀهی تن ۀدر فاصیل  ها رختردکنادر.حیرت انداخته بود بهرا او ده،کر با وجود بدنی ورزش

استراحت به جای مسیر سر باالیی شیمال     از کمیپ.کند  ت دید قوا دتادراز کشیبدون حرکت 

بیه  شاخه ای از رودی کیه  یش رفت تا صدای رپقد ،آنادردر مسییشرق تغیسرا شیبی به سوی 

سراشییب هیای تنید     رآنکیه د  یاه انی دخرو. بیه گوشیش رسیید   رودخانه چالوس میی ریخیت   

 سینگ  تختیه زییاد  ی سروصدا بادوآم میدر  وتاهیدوکآبشارهای بلن صورته ،بیشتر نقاطدرب

بیدترین مسییر حرکیت بیه سیوی      دانسیت   یمی .رفیت  میی ه سیوی درییا   بی و ددا میصیقل  هارا

دیوارهیای   شد میشار تبدیل به آبرودخانه اهایی که درجزیرا  ه استرکت با رودخان،حچالوس
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بیرای او کیه بیدون ت هییزات      خصیو  ه بی  بود ناکعبور از آنها بسیارخطر دوکوه خی  بودن

و ا.، یک خطر جیدی بیود  ها هیوارازدسقوط  و احتمال خطر لذا. بود سفر آمده ه اینبکوهنوردی 

 وانید بیدون ت هییزات و   ت دمیی کر میتصور نداشت و همراه ی مانند طناب با خود ا ههی  وسیل

رده رکی گی رآنایین شیرای  و وضیعیت دشیواری کیه د     واقیع   در.ندرکعبو ها لاین جنگاز س بُک 

ی نداشیت  ا هلی چیار ،ودبیو  هیای شیمال کشیور    جنگلوه و وباکاۀ آشنایی اولیعدم  دلیله ،ببود

 .  نگل بهتر بوددرجچون از گم شدن 

-هدرجی  90ه رودخانیه بیا ییک پیی      دکنگیل رسیی  ازجی ا هچند دییواره بیه منطقی    ازپ  از عبور

ون مسییر بیه سیوی شیمال را کیوهی بیزر  و       چی .داد میی  تغیییر سوی غرب  رابهسیرش ،میا

کوچک رود هم از شرق به رودخانیه میی    ۀیک شاخ و درده بودکانبوه س یها درخته ازپوشید

ی رییز  هیا ¬سنگاین بستر هم با قلوه  لیدورخت بوازدخالی ه دکبونها بستر رودخانه ت.پیوست

تیر  حیت را نکیه عبیور از آ   رفیت  میسوی آب  به آناید ب.کرد میدشوار  را نو درشت راه رفت

ایین هیم   »ا خیود اندیشیید  ب.زد صدا اوراسر سی از پشتدکوارد آب شواین که پیش از  دولیبو

رای پییروزی  بی .مدیدمی اورا ،را ببیندوما هک پیش از اینبایستی ن ،م تل  ۀو ت رب اشتباهدومین 

رگشیت و دیید میرد    ،ب«نباید تکیرار شیود   مرگبار است و هااین ضعفپارتیزاتی در یک عملیات 

ی هیا  لباسو جنگل از  هدرکو، یاور زمان گشت زنی ه استزدصدا  اورا یمیان سالنشینِ جنگل

 ،زییرا اکثیراً   ندکرد میود را پنهان وخا ازصورت مردم  رآنچون د کرد میش استفاده نانظامی

راه میی  غییر قیانونی    بیه صیورت  ذغیال  ی هیا  هور،کیادونی داد میی یا شیکار غیرقیانونی ان یام    

 :گفت با خوشرویینگل نشین جرد م.یستادا هاور خسته و گرسنی.انداختند

 ۀفرما کلبی ،بقابیل قبیول نیسیت    هیا این برای ما جنگل نشیین  ؟یش دمیمن گرسنه ر ر خانهازد - 

 انگوران ۀوچک به رودخاندکه یک رودکسمت راست رودخانه ش بخشی از اور تازه متوجهی.من

نگیل و ندییدن   درج میی ر گردسی  ها اعتس.اشتردچوبی قراای لبه ،کرود رآندرکناو  ریخت می

 مسیلحانه مرگبیار و   دشوارِمبارزه  یکدر  ها ین سهل انگاریا.ه بودکرد تراح اوراکسی خیال 
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ییک تمیرین چریکیی حتیی حیداقل نمیره راهیم         عنیوان  ه ب.بود در واقع پایان کارو نا بخشودنی 

 .می شید  دات خواشتباهاصالح   آمادۀ ههمیش دوناامیدی بیگانه بو وباا ولی دبدست نیاورده بو

 :هم با تبسم گفت سپاهی

 .پاس،ستمنه گرسنه نیس  - 

 :  اردادقر شمخاطب دوباره دورسان او رابهود دخمر ه،کاست برودووخ 

مین   یستم؟گویی من گرسنه ن دمیعوب جونت در میاد هگشنگی دار از که استاز راه رفتنت پید -

 .  من کسی گرسنه ردشود ۀر خانازدم د میاجازه ن

ی آتشیین  هیا  لذغیا  وبیا نقل ام.به درون کلبه برد،خود  باگرفت و  رااو  ستردزوه وب اصرار با

رد بیه تنهیایی در ایین گوشیه     م.ه بامداد شکار شده بوددککردن گوشت گوزنی بوکبابی  آماده

 .ه بیود را ناز ایی بیرای گیذران زنیدگی،    درآمید نیاچیزش    و ده بیو کرد تجنگل کوره ذغال درس

ی اسییتراحتشییناخت از زنییدگی جنگلییی اییین رن بییر و        از سییاعتی گفتگییو و پییسییپاهی 

داحافظی وخی ازا و دروستایی پرسیی شکارچی را از" دزدبن"وره راه رفتن به سوی رکمسی،هکوتا

کنار  "دزدبن" ۀخان قهوهتوانست به  اون روز غروب ا.ادامه دادرژی رآنپُه را رراولی این باکرد،

ه گم ،نومردبرای با دتاررکرا مرواش اتاشتباهۀنشست و هم درآن ا.صلی چالوس برسداۀ جاد

 : گفت میه دکی شعبان افتاها حرفب به یاد ش.ده شودنه دی دوشو

 ناصر در عمل  به لی و"بارزه کنیمومید مثل مردم زندگی ،بایاوریمدربل بازی سوسونه باید » -

یا بیا ژانیدارم و ییا     و دش جاجابه  باسرعتنگل درجوان ت میبا یک تکه نان و پنیر ن»اثبات شد 

یدار بعدی، این رددایستی ب.قابل انطباق نبود های موجود، این نظریه با واقعیت ،«رِن ِرها جنگید

 شید میواسته ،خکه در حکم فرمانده عملیات بود ازاوگذاشت  و میشعبان در میان  راباواقعیت 

 . دیدنظرکند،تشادر این گونه نگاه
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گاهی ،شیهری و روسیتایی   یها شکزحمتو  هاکارگرترین کم تخصص برای ارتباط و شناختِ 

ایین کیارگران فصیلی و     درکنیار  ها هدر قهوه خان،مسافرخانه وهتلاقامت در  ن به جایبا شعبا

-و زنیدگی  رهیا ووباچون نگرش  دویشتر با چن،بها رآندرکنا دتانبرد میسر  رابههاب ،شساده

طحی و ،سی کردکیه تیالش میی   واقع نگاهی  در.کنند ربه را ت انند آنها زندگیمو دا شونشان آشن

فنیی و   هایرگرکاندکرد میصور هات نآ.یندیشد،نآن زمان ت های اجتماعیبه واقعی روشنفکرانه

بیزر  شیده    ییهیا  هامان چنین خیانواد ردیرا دز.ناسندش می بخوبی  صنعت نفت را هایکارگر

یا نسیل  دون تخصص وبکارگران ساده  دتانه بوداین فرصت را هرگز به دست نیاورد لیدوبودن

کثیراً  ا هکی  هیا  شکاین زحمت . اجتماعی را مطالعه کنند ایلنگرش آنها به مس دورا بشناسناولی 

نداختن  و چییدن  ا هسفره پ  از دکنشد میخسته  یقدره ،باررکمنشاء روستایی داشتند از فشا

ی کیه بیا خیود از روسیتا آورده     ا هی وییا تکیه پنیرخشیک شید    ا هییار و گوجی  وخ ی نیان ها هتک

بعید از غیذای   چیای   یمی بلعیدند، اسیتکان  به سرعت را نغذایشا ،دون عالقه به گفتگویی،ببودند

-دای خُیرو پُیف  صنج شش نفری به زیر یک لحاف بزر  می خزیدندو رپه و دمی نوشیدنشان 

هیا   صییب آن ،نکیاری اتفاقی  دتانشید  میی راهی پیاتوقی  م هامداد زود ب.رسید میشان به عرش 

، گرفیت  میی رت گویی صیو گفتدوآم میندک فرصتی پیش ا هگر روی پاتوق یا در قهوخانا.شودب

بیه  نگیاهی   و شیعبان  ناصیر  شینیدن انتقیادات   باو دحقوق مدنی خود به کلی بیگانه بودن رابااکث

دو  بیه آن سیند   عنیوان  ه بی  را ناشدست های نگشتا.ندکرد میدا را شکر خدونکرد میآسمان 

 : می گفتند و دنداد مینشان 

رکسی تقیدیری  هها،دم آ هچه رسد بتا  ه استدازه هم نیافریدنا رابهگشت رآنداوند این چهاخ" -

ه دیین گونیه   بی ."، فقر و ثروت هم حکمتی دارد که من و تو چیزی از آن سرمان نمیی شیود  دارد

این نیو   ناصر  ،ندکرد میتوجیه  هارایگانگی خود از واقعیت وبصبر وشکیبایی دوران سرکوب 

رابیر  دربمیه  ه ،اوالش تی  میبیاک کیه   گذاشیت  میآسکان  یها روستایینگرش را درکنار نگرش 

ی ایین  ا هعلت ریشی .نده بودحتا یک درگیری فیزیکی جدی شد آمادۀدومالک و دامدار بسیج شدن

سرشیت ایین   سیت وی  درجبیا پیگییری    لیی دوکر میی درک ن هیارا  روستاییدر میان اختالف ها 
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اصیول   اید شیناخت انیدکی کیه بیه ییاری ماتریالیسیم دیالکتییِک       ش.ها بود آناختالف باورهای 

ایین  اجتماعی –ه علت اقتصادی،به با تعمیمدکحدی نبوآن ر،ددست آورده بوده لسفه بمقدماتی ف

ر ،درفیت  میی لن یار  دکبیا خو  هیا  دت،می ختالفاۀ ست وی درک این همی درج.پی ببرد ها اختالف

 رابیه خیود   توانسیت  میی هیم ن منافع اقتصادی تکیه به ستدالل و ابا.رسید میبن بست نهایت به 

نسبت بیه   یا بدتری ر اقتصادی وضع بهترازنظهم ها شکآن زحمت ونچ.قانع کند ی کامل گونه

 کیرد  میصیور هاتچون دوو چن ها لعلوومسردرگم در علت ها نهایت  در.سکان نداشتندآ مردم

 ر رونید زنیدگی انسیان   ،داین پدییده بیر  بیه جسیت وی عوامیل تاثیرگیذار     یباید از زوایای دیگر

 .دبپرداز ها

کندن از مردم خوب ومبارز آسیکان بیرایش   دلبود،رسیده  روز های پایانی دوران خدمتش فرا 

بیه  رفیتن   ،آرزویرده بیود رکوجودش را تسیخی ۀهدف بزرگیی کیه همی   آرمان و  دولیدشوار بو

 ،رای مبارزه با ساختار وحشی و ضد انسانی شیاه ،بزگشتوبای چریکی ها هخارج و دیدن دور

و  آزادی ،اییران  ، "شابزر ۀخانی "بیرای  آزادی رزوی آ.کرد میدوراز هر نو  عالیق دیگر اورا

آن  بیه اورانییروی   ۀهم و دز میکناری  به راهر نو  خواست فردی  ،صنعتی و علمی آن ۀتوسع

و  اندیشیه ذهن ،بود  ها مدت راکهتی دلبستگی به دخترجوانی درآن روستاح.داد می سوقجهت 

سین و   رآندلحظیات و   رآن،دمیی سیپرد  بیه فراموشیی   یسیتی  ،بافتیه بود گر چیالش  بهاوراقلب 

وقوسییی شرکییدر نهایییت د لیدوشییوار بییو رددل کنییدن از اییین واقعیییت زنییدگی بسیا  ،سییال

ی رداختن بیه زنیدگ  پی .کیرد  میی یکی را انتخاب یستی ،بابارزهومرسردوراهی عشق ،بشدیدباخود

زخم ۀسینگی در سیین  وبارا در روستا جاگذاشت  یشها یفردی یا زندگی اجتماعی؟ او دل بستگ

خیداحافظی  ها روسیتایی  ۀهمی از ،هفشیرده وآزرد ا قلبیی  ب.کرد را انتخاب راه مبارزه،شا هخورد

 محقر اورا تیا شیهرک   ایلوس و دکرمککناصر  ه،باوآقا رضا این دوست جوان و صمیمی .کرد

از  ناراحت بیود  بشدتاست،بی بازگشت  کرد میی که تصور این سفر که ازی درحالاو ،رساندب

  .رج شداتوبوس کسوار  دوکر آقا رضا خداحافظی
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ا ب.کند تپایان خدمتش را دریاف ۀبرگ تاکرد میکرج مراجعه  وپرورش آموزشۀ دارا هببایستی  

 بخصیو  منید مقیداری پیول اسیت     نیاز،دارک رفیتن بیه خیارج از ایران   تی  »: یداندیشی می خود 

تهیه پول امری نیاگزیر  بدین علت  ،ی پولوبیا کارگر  دوهستن آموز دانشیا  رکهچند نف یجاب ای

حرکت محفل خود را عملیی   یمبتوان ،شعبانبه مک مالی باکتا  نمرککا یکی دوسالیایستی ب.است

از شوروی هیم کیه روابی     ،دانستند یمنچیزی  دواطالعی نداشتنی  ،هز رفتن به فلسطینا.«یمکن

 ندتوانسیت  میی ن هیا  آن.نید کرد دمینقی  را نناسیبات آ مدونی با شاه داشیت متنفیر بود  ا هستاندو

انیده  م.ادنید د میان ام راحتی  رابه نلی نفی کرد،وندنرک کد بیسیاسی را بخوپیچیدگی رواب  

دعیوت  کشورهایی مانند ایران  مبارزاناز و دکر میتبلیغات ش کلی یدیورراچین که دشور دکبو

، لیذا ضیرورت داشیت او    روی رفتن به چین متمرکیز شیده بیود    ها ه آنروگ.کرد میبه مبارزه 

 وپیرورش  آمیوزش ادارۀ  هب.یداکندرپشورکاری ددکبتوان دتااشب اشتهرادش اکارت پایان خدمت

عاقبت بیه دفتیری کیه کیارت پاییان خیدمت       دتااتیاق پیاس دادنی    به آناز این اتاق  اورا.کرج رفت

ا ازجیی ناصیر   از شیینیدن نیام  ،پنیامش را پرسیید   مسیئول رد فیی.سیید ،رکند تدریافی بایسیتی  را

اعیالم   اوه بی و ددسیت دا  او بیا  و دکیر  رازداو سوی  رابه اش دستی شاد ا هچهر وبابرخاست 

 :کرد

ی بیاال  میدیرهای نیا بیه دسیتور    بو دیی ه انمونیه شیناخته شید    دانش ما سپاهیۀ شما در منطق - 

من  دهیدببه تحصیالت خود ادامه و دوانید بدون کنکور به دانشگاه برویت می  وپرورش آموزش

 .این پیام رسانی را دارم افتخار 

 لی،وابراز کند را نی آا گونه هبدوقدر شاد شودکه به وجد بیایآننش سپاهی دااشت رداو انتظا 

 :با تع ب پرسیددوش محو شا هشادی چهر ۀم،همواجه شد اودر نهایت حیرت با بی تفاوتی 

 تان جالب نبود؟این خبر برای -

 : گفت(  کرد یم ور و ش زیرهای ستردی که کارت پایان خدمت را ددرحال) ناصر   
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اسیتفاده  نعتی ص¬بیی غررهابه کشووابسته  دونیستم از امکانات این دولت مستب لاین م،منه -

 .کنم

-تر شیرکت اه دفی بی .فتر خارج شدازد در حیرت به جاگذاشت و اورا هبا تشکر از کارمند مربوط 

 .  برگرددخوزستان  به تواند سریع ترب دتاهای مسافربری مراجعه کر

کیارگری کیه درآن    ۀمنطقسرکشی به ر با خانواده و پدری ودیدا ۀاقامت در خان پ  از سه روز

 ۀاردربی  ا،تو دیگیر افیراد گیروه شید     شعبان برای دیداررمشهر وخاهی آبادان ،ربزر  شده بود

 .بپردازدگو وگفتمشورت به  ها نآ باسفر به چین  ۀبرنام

ند نگینی مان را نهرکارگری آبادا،شهای زیبایشنخلستان و دآلوی گِلها آب اروندرود با عظمت 

)   از سیاحل ارونیدرود  پ.درآغوش خودگرفته بود ش ی جنگی و ت اریها یوکشت ها جلن   با 

 نآ هیا  یکیه عراقی  ( اروند رود است استان فریدونردنام این رود بزر  در شاهنامه فردوسی د

در ی بزر  ایین شیهر صینعتی را   ها نخلستا،نشیرو رودخانه بهمن ندنخوا می "ش  العرب" را

درون  ۀهمی  رابیا ایین شهرصینعتی    هید خوا میزندگی بخش گویی این سبد سبز ،اندته میان گرف

ه بیا پیرچین هیای کوتیاه و پوشیید      منیازل سیازمانی   .ست مت یاوزان پیاس بیدارد   ازدش ا همای

 بیه آن گیل و سیبزی    شیتِ باککی که همسران کارگران کوچ های هغچوبای مورت ها هدرختچاز

 ی کیه خیاطرات  هرشی .شهر های ایران ییک اسیتثنا اسیت   در میان دیگر  ندداد میزیبایی خاصی 

از هرگیز   ش علیه دولت وابسته بیه بیگانیه و شیرکت نفیت انگلیی  را     اات خونین کارگرانمبارز

یاد شهر مبارز دیگر این سرزمین  بهراناصر یران که جنوب غربی اۀشهری در گوش،برد مییادن

سیبک  معماری و ز سوی دیگر ا.داختمی ان "تبریز" جویش در شمال غرب ایرانبا مردمان رزم

ی رهاشه ۀاز هم ررااین دیا ،ی کارگری انگلی ها هشهرسازی شرکت نفت انگلی  به سبک خان

با جدا بودن بخیش   ،آن یکارمندهامنازل  ۀمحوط خصو ه ب داد میدیگر ایران متفاوت نشان 

 نبا باغباه کو  به خص ،داشتند یو زیباتر تر بزر  ییها هکارگری از بخش کارمندی که خان
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ه و زیبیای آن  تیا رسیدگی به گل و پرچین هیای کو  درحالاز طرف شرکت نفت  که همیشه ییها

لیین ییک   " شخصیی "ی هیا  هخان در قیاس با بخشبا سبک معماری متفاوت نطقه ومین دا.بودند

ی بید  هیا  هبا خانی  درآن ا ساکن بودندهای مناطق کارگری و کارمندی نشینکه حاشیهاحمد آباد

تضادی سخت و به شدت طبقاتی با آن بخیش شیبه اروپیایی     ،شانی آب متعفها یاره و جوقو

کشیان شیهری و   دیگر زحمت بخش منازل سازمانی برای مردم غیر شرکت نفتی و. شهر داشت

سیاختار   شیهر صینعتی   ایین  گونیه  دینبی . بیود  هشتی دست نیافتنیب، ی عرب زبانهانشیننخل

همیشه با عالقه در ایین شیهر    با وجود این همه تفاوت ناصر .کشید میهمه ر   رابهش  طبقاتی

تیر  شهر عقب مانده ۀهم که ازی غیرکارگری ها هخان ۀاز بخش کارگری به منطق کرد میگردش 

طبقیاتی   خواست میزیبای کارمندی،گویی  ۀواز آن ا به منطق رفت ی،متر بودتو سری خوردهو 

 .دنکمیزندگی این جهان درک ا  نکنداموش فر دتاکاری کندهروی ذهنش کن ررابودن شه

ین تیر  بیزر  بیادان کیه روزگیاری    آ هاالیشیگا رپپ  از گردش در شیهر آبیادان و عبیور از کنا    

هری شی .رفیت ه خرمشیهر  ،بو آسییا  کارگری اییران  های خونینمهد جنبشدوآسیا بوپاالیشگاه 

 هاسیکل در شازر وبک چکو هایناو و دشده بوت اری و نظامی که پایگاه نیروی دریایی ایران 

رودخانه ای که همیشه تعداد زیادی قیایق پیارویی در سیطح    . بودندشده ستقر ،مآن ی ساحلها

 در.آن در حال رفت و آمد بودند و مردم را از این سوی رود بزر  به آن سوی آن میی بردنید  

ان اسیتوار جیو  ) "نیاوی "وییک کیارگر و ییک     آموزها انشازد یکوچک یم،تاو وشعبان ،این شهر

یمی که ،تاستواری یهم ردیف ۀنیروی دریایی با درج  ۀدید آموزش اوی،نداشتند (نیروی دریایی

  از گفتگوی مفصل با شیعبان  پ.می رفتندبه چین  ناصری شعبان و ها یبا برنامه ریزبایستی 

 ،نداشیتن امکیان میالی    دلییل ه به دکنتی ه رسیدن ه اینبشان ررسی امکاناتوبگروه  قیۀ افرادوب

کیه شیعبان    ه اینتوجه ب بادواستخدام شو وپرورش آموزشر دناصرابتدا  یستی،بااز مرزورعب

ونفره بیرای  ردسیف بیار  پی  از یکیی دو   و دپی  انیداز کننی    را نی شیا ها لو،پهم آموزگار است

 دفغانسیتان برونی  ا هبلوچستان از آن طریق به پاکستان و یا وبشناسایی منطقه مرزی سیستان 

امکان مصادره میالی  .کننداقدام چریکی  ۀبرای دیدن دور رهاکشو رآنداز طریق سفارت چین و
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بایسییتی بودکییه اسییلحه ن دداشییتمنهییم نیاز آنکییه مییی بودندمسییلح یسییتی راباهییم نداشییتند زی

وظیفه ای که ناصر پذیرفته بود ولی تا بیه حیال موفیق بیه تهییه آن نشیده        .ندکرد میخریداری 

پی  از  سیترس نداشیتند   ردد را نمهمیات آ  ون،چی ییک پلی   ۀسیلح اۀ صیورت مصیادر   در.بود

شان پول برای شرو  هدف ی شواری تهیهد ازب.شد میچندتیراندازی به یک چوب دستی تبدیل 

مبیارزه  شیرو   بیرای  در دنیای سیرمایه داری  ه دکنکرد میباور ن ها آن.کشید میر   رابهخود 

 آن رابیه این واقعیت خیود  ،عملر ،ددنشابپول وابسته  بهاین همه  ،زاروبات ارت  یانند دنیا،مهم

 وهه همیین دلییل گیر   وبی  داشتنرا   کاربردی شدنامکان هی  کاری دون پول ب.کرد میحمیل هات

ل ه اوگیرو  بخصیو   اهیدین  ومی فدایی خلق ها چریکی مبارز بزر  ایران مانند سازمان ها

برخیی   هیای درییافتی از  گروه دوم وابسیته بیه کمیک   ،نید کردبانک هیا اقیدام    برخی ۀبه مصادر

ر سفری که پیش از رفتن به سپاه دانیش بیه دبیی کیرده     دناصر  .سنتی ایران بودند یهابازاری

در منیاطق  دانسیت   یمی و دگیری دار نسولک ین،چزر  پاکستاندربنادرب هدکخبر شده بو ،بابود

از طرییق   سیت وانت یومی ا و دنوز ییاغی وجیود دار  ،هاسیتان فیارس  رد رشهرستان ال ۀدورافتاد

ه مانعی جدی ،کشم ناشی از ناتوانی مالیوخا بیتابی ب.داکنسلحه دسترسی پیدا هها بنآ باارتباط 

ود را خدواهی آغاجیاری شی  ،ربیود  مبارزۀ مسلحانه ۀشان به شیویها ناربردی کردن آرمارکد

ردن کاعتمیاد  هدکی رده بوکای یاد چنان خفقانی کومت،ح.کردو پروش  آموزشخدام در است آمادۀ

کیه دولیت وابسیته بیه     خیز نفیت در منیاطق   خصیو  ه ،بی داد میی ان نش غیرممکنبه دیگری را 

نظیامی  نییروی  تی با وجود سازمان امنیتیی بیزر  و توانیایی    ،حهای کشورهای غربیسیاست

ارگران رکبیارزه پنهیان و آشیکا   ومدر زییر فشیار اعتصیاب هیا     بیود  م بورشیده ،شگرسرکوب

 یرای کیارگران ،بخرید بیشیتر  درصدی قدرت،هدردارگران قرارکرا در اختیا نسبی فاه،ردرصدی

اشان  توانسته بود تاثیر بزرگی در منطقه خاور میانه و آسیا به جا چند دهه مبارزات که برآیند 

بیشیتر مبیارزات   با نظام و شرکت استعماری نفیت انگلیی    نفت گر ان های کارگرچالش. بگذارد

ادامه داشیت بیه گونیه ای    تا به آن زمان هم چنان  ودند که از دوران رضا خانضد استعماری ب

از بیا کمیک نیروهیای امنیتیی و ارتیش شیاه       سرکوب این مبارزات بر  عالوه که استعمارانگلی 
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برای به گلوله بسیتن کیارگران   ساکن در مستعمره اش عراق یاری گرفتن از عشایر عرب کعبی 

ه به شیهر  حملبرای در خلیج پارس نیروی دریایی ش را  نفت گر  کوتاهی نمی کرد وحتا یک بار

 ،ولی درنهاییت اسیتعمار و دولیت وابسیته     .آماده باش داده بوددستور  "آبادان"کارگری ایران 

فیروش نفت،تنهیا   تیا  . نید پذیرفتیه بود  را(درصدی رفاه نسبت به دیگر کارگران ایران )  راین جب

دامیه  نید ا ناییران بتوا انیرژی  هم بیه غیارت منیابع     ها و انگلی  به خطر نیفتد دولت امکان درآمد

نید در  کرد میی کیلیو آرد دریافیت    50کارگران هر ماه  خیز نفتمناطق  ۀهم دربدین علت  .دندهب

قیدار  مو دان می پختن،نمسران شان،هبود رایگانیماری زایش وبیی که گاز تصفیه نشده ها هخان

ه ماهانی  سیهمیۀ ( مواد نفتی ضد حشیرات )قابل توجهی برنج و شکر و عدس و حبوبات و اِمشی 

ه تا پایان دوران بازنشسیتگی  دکنکرد میی سازمانی زندگی ها هر خان،درآنب عالوه .بود ها آن

ن بیاآ ند توانسیت  میی همراه با وام مسیکنی کیه    ،ند از آن به رایگان استفاده کنندتوانست میشان 

شیرای  رفیاهی منیاطق     با این.هم م انی بوداین منازل سازمانی رق وبب آ.صاحب خانه شوند

در  خصیو  ه وبی خوزسیتان   ۀر منطقی د یانقالبی ال خود را از امکان خیزشیی  ی،خاه،شنفت خیز

وابسیته بیه نیروهیای     و دخیر یین سیاختار بیی   ا.بیود کیرده احیت ر ،آن خییز  نفتمناطق کارگری 

 میی داری پیشیرفته هزینیه   ی سیرمایه رهاکشیو  نفیع  رابیه نفتی  ارزی استثمارگربیگانه که منابع

کشیتی   ۀم،هو درصد بیاالیی از صینایع اتمیی فرانسیه    درصد باالیی از صنایع کرو  آلمان .کرد

 دچرخیدندمیخو ایبرپگذاری شاه با سرمایه رآنلسازی انگلی  همراه با ماشین سازی کرایس

های آمریکا منتقیل شیده   منابع و درآمدهای نفتی به جای سرمایه گذاری در ایران به بانک ۀقیبو

 یاقتصییاد مناسیبات  و دنی تواناترباشی کیار جهییا  ۀنیگ سییرد بیا جبهی   درجتا امپریالیسیم  بودنید 

غیارت منیابع    بیا و دی عقب رانده شده را بیشتراستثمارکننیا،دبیشتر مالی امپریالیستی با قدرت

همیشه نیازمند تولیدات کیاالیی   راهاکشور ،آنعلمی–ماندگی صنعتیر عقبردهر چه بیشت ها آن

 یز آن  ب.دنی سیوق ده نابودی  ویغرب نگهدارند و هر روز بیشتر آن ها را در فقر و رکود به س

یران در نکبیت فقیر و   اۀ بقی،شد میگر ایران که تنها شامل کارگران نفت خوان دولت رفاهه استتک

تاری  قوانین خود را  لیو دنزد میشان دست و پا ینساناردرشرای  غی ،یگانگی از خودوبجهل 
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خالف آن  شان داد بر،نطبقاتی ۀتاثیر استثمار و فاصل،ی بعدها الس.رود میراه خود را  و ددار

عقیب نشیینی در مقابیل    با سیاست هیای  ش اهای حاکمیتشاه و تکنوکرات ۀنگرش ساده لوحان

بیرای ییک بخیش    هیم   ،آنبیود " دولیت رفیاه   " گر مناسیبات  که در ظاهر بیانخواست کارگران 

حفییر  را ناسیسییتم پلیسییی شییحاکمیییت دیکتییاتوری و  سییتنوات مییی،نایران کییوچکی از مییردم

گیور میی    رابههاردیکتاتو و دنمیشه راه خود را می رو،هس های تاری  و روند پویای آندر.دنک

ی و درکیی از ایین واقعییت هیا     یکتاتوری از تیاری  درس نگرفتیه   مروز هی  دا هتا ب دولینسپار

اشیت کیه بیا    ردی دیگا هرون مای،دهمومحدود  این اندک رفاه حقیر،هرصورتدر.رداند اجتماعی

 میی گیر بخیوبی   ارگران نفیت ک.تفاوت بود،میدنداندیش می و دندید میخی نا آگاه ه بر،کشکل آن

داوم و اعتیراض هیا   زه می بیار مدوتحاباآو کوشیدشواری و سخت رابا آن امتیازاتۀهم دانستند

 گرنهو ،اند هدست آورد،بکردقربانی می رراکارگری که همیشه تعداد زیادی کارگواعتصاب های

از  دموکراسیی حتیی  ولت رفاه سوسییال ازده درکی دکرَد اقتصادی نبواین حاکمیت دارای آن خِ

 . را کاربردی نمایدکه چنین مناسباتی  به آن چه رسد تا دباش اشتهد شسرمایه داری نو 

راهی سریع برای اقیدام   توانست میشور مبارزه همه وجودش را فرا گرفته بود ن که درحالیاو 

پول  ، تنها باانقالب کرد امکان زایش قبل از موعد واقعی تصور می .داکنعلیه حاکمیت مستبد پید

همیراه بیا چنید همشیهری      دوتسلیم قدرت پول در نظام استبدادی شز این روا .امکان پذیر است

 ه آنبی  وپیرورش  آمیوزش  در.ندمراجعه کرد استخداموپرورش برای آموزشبه  مقیم آغاجاری

ناصیر  ه پیشینهاد  بی .کنند میوزگار استخدام آم،حروم کشوروممناطق جنوبی تند تنها برای اگفه

 رتهیران بیرای  د می  از ان ام کارهای استخداپ.داوطلب شدند برای استخدام در شهرستان الر

" بخیش  نها برای ،تدندکراعالم  ها ه آنب وپرورش آموزش مدیرهایالر هم  در.کار به الر رفتند

شهرستان بسییار فقییر و عقیب    ۀماند ورافتاده ترین نقاط عقبازده دکنهخواآموزگار می" المرد

ی هیا  نبسیتا ردد درآن یا سال  سهحداقل بایستی  رفت می ا به آن  رکه . بود مانده الرستان

دیگیر   یانه اسیت بی  انتقالرای ب.ه جای بهتری فراهم شودش ب انتقالامکان  دتاکرمیتدری   آن ا

همراه سه فرهنگی دیگر  هبراناصر المرد هم  در.ندکرد میسال خدمت  پنجدر الر مدت بایستی 
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شیان   یردهاومش ییاغی بودنید  اانمی ه م اور چند روستایی بودکه مرددکروستایی فرستادنبه 

 میی شیکیل  هاتهخوردلان و سیا وکودکی  هیا  زنتنها  هاراروستا  و دنکرد میدرکوهستان زندگی 

بیی بیه   قاچاق از مرزهیای آ  به صورتاالی خارجی را ،کمسلح وپناه برده به کوه یردهام.ندداد

 . ها در چالشی خونین بودند رتب با ژاندارموم،مناطق مرکزی ایران می فرستادتد

البتیه در  ،خانه گرفتند جا درآن اش دوستانو  ناصر و دبو های که م اور این یاغیا هنام مدرس

مخیالف نیروهیای    میان ییاغی و  مردیین  ا.بیود  (چاه حاجی ابول) شای دبستانها کالسیکی از 

هیای قاچیاق کیه راهیی منیاطق مرکیزی اییران        کیاروان  ه از،درکوری و حاکمییت نظامی ژاندارم

المیرد در   .کردنید رآمدکسیب میی  ،دز ایین طریق ا و دنکرد میو همراهی  ی مسلحانهمایت،حبودند

یک صیحرای خشیک    ،دو رشته کوه این ۀفاصلدر.اشتردغربی قرا –میان دو رشته کوه شرقی 

میردم  ش  اطیراف روسیتاهای  اکثیر   و دارگلیه  در.داشیت  دار تیداوم دون آب از اشکنان تا گلهوب

 کیوه ی هیا  هدر.اطرافش شییعه میذهب بودنید   روستاهای  و دولی المر.دارای مذهب تسنن بودند

ایین منیاطق    در.بودتل  دام وبا( پسته وحشی) "کَلِخونگ" ی تُنُکها لجنگه ازی جنوبی پوشیدها

 درکنیار باغ های خرمیا ولیمیو   دند شمی که باعث دداشتب وجوۀ آتک وتوکی چشم کوهستانی

سواحل خلییج پیارس را از ایین     کوه جنوبیرشته . دنزیبایی خاصی بده،منطقه خشک ه اینهم ب

 ای ادکه باعث  دداشتوجوآب ی ها هچشمآن ه ازیکی دو نقطدر نها ت.کرد میدشت خشک جدا 

ی ها هردم از چامدیگر  .دارانند روستای فاریاب،مهر و گله،مشد یومو لیمی زیبای خرما ها باغ

 میی سیطح زمیین    رابیه ب آ و دنگذاشت میدراعماق زمین تلمبه کار  که دنکرد میعمیق استفاده 

ی تل  داشت که تنها برای کشیت بادن یان و گوجیه وبرخیی     ا هزوماین آب سنگین  دولیندنرسا

و تنبیاکو  ( هی خُرفی کتابه نام وب" پرپین"به له ه خوزستانی " یُرگو" به له ه محلی )  ها یسبز

ر سیال یکیی   ردگی ا.بیود  (بیاران " )رحمیت  "بزعم آنها آب  یب خوردنآ.ندکرد میاز آن استفاده 

کرده بودند  آماده همسیرهایی ک ۀرا بوسیلی کوه سیالبی ها آبها  آن شد میگی ددوباری بارن

ا آب خیوردن  تی  ،ندکرد میمعمول سقفی نداشت هدایت  بطورانبارهای بزر  سیمانی که  به آب

نییاز  مییزان جمعییت و   بیر اسیاس   انبارهیا  آبن ایی عیداد  ت.ندباش اشتهذخیره د را نیک سال شا
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ی هیا  باغبه  هشد آمادهی از قبل رهاهمان مسی ۀب باران به وسیلۀ آقیب.شد یادمیروستا کم و ز

ی هیا  آببایسیتی  ی جنوبی که ها کوهب ز سمت خرما این باغ های طراف ا.شد میخرما هدایت 

پن اه سانت می و  حدود یک متررتفا  ا هگلی ب ییوار،دآورددمیخو رابا نهستاوسیالب های ک

 یهیا  درخیت  ۀر زمیین و پیای ریشی   ردبمیرو آب  دتانداشت مینگه  درآن ا را نآب بارادوساختن

 میی ر بیار  رپحصیول خرمیا بسییا   ،مشد میی بارنیدگی   دوبارر سال ردگا.خرما نفوذ و فرو روند

چهیار  ( چیاه حیاجی ابیول   )روسیتا   رآند.کیرد  میی ا تامین غذایی یک سال مردم ر ۀذخیر ،وشد

ی دوگنبدان ها هکی از بچی.خوزستانکارگری و خیز نفتمناطق ی ها هبچه ازمه.آموزگار بودند

 رابیه وگچساران و سه تن دیگر از آغاجاری که برای بهبود غذای خود یکی از اتاق های مدرسه 

بییا حقییوق  گرنییهدونکرد میییوجییه کشییی جدوباندنخوا مییی هییارارغ،مکردنییدداری تبییدیل مییرغ

کیه هیر چهیارنفر     ه اینا توجه بب.ندشد می هتغذی سوءنقاط دور افتاده دچار  رآنآموزرگاری د

ورزشیی   ایلدر مدرسیه وسی  ،ندکرد میرانی مسافت های طوالنی را دوچرخهدوورزشکار بودن

یسیه پیر   اکوبدن سیازی  ،بمدرسیه در ر تیدری  دوم پی  از پاییان کیا    روز نیمه دکساخته بودن

تشیکیل داده  یی هیا  هردنی باگیی هیا  کیوه الر رشته  دتاالمر ۀفاصل.ندکرد میوک  تمرین ،بماسه

شییاه عباسییی   دورانای کییه  روی کییاروانهییا هنداشییت و از راوجییود ی ا هجییاد ، ولیییدبییو

هیای  بیرای کیاروان   هیا  هرا نار ایی اختسی . قیرار میی گرفیت اسیتفاده میی کردنید      استفاده مورد

وانیت هیای   درآن منطقیه  رتبیاطی  اۀ تنهیا وسییل  .نید بودساخته شده ن پیش حدود پنج قررردشت

 میی آن یا بیار  هیا  هتا نزدیک سقف کاالهای مورد نیاز فروشگا را رآنه محل بادکشورولتی بو

 هاز میلی  شیان هایو سرهای که شانه درحالو  مردم بومی بودند  هاموزگارآ هک سافرها،مندکرد

 کمیر وه کوی زییاد انیدازها در میان دست مسافرتساعت  25ی بایست ی باربندها باال زده بودها

ه بی  ا، در حالی که خورشید این مدت آتش بیر سرشیان میی باریید تی     دنکرد میتحمل  راگردنه و

 سیینگین از بییار عبییور وانییتِبودن جییاده و ،نعلییت طییوالنی شییدن زمییان سییفر . المییرد برسییند

خیود را   نظام شاهنشاهی  کهودب ییها سال رآنوکوهستانی د روهای کاروانرمسیر،دسافروم

 پی  از کیه   ه آنهیا تر از محیل مدرسی  روستای بیاال  در.کرد میبزر  معرفی  یتمدن ۀادامه دهند
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ی آنها بیه مدرسیه  چیاه    ها هچوبی وجود نداشت ا هدرس،مروستای چاه حاجی ابول قرارداشت

بیا  ند تخم مرغ چرکدام ،هندخواست میاز آنها کاردستی معلم ها  که زمانی.آمدند می حاجی ابول

 لیدونی داد میی  هیارا پیول تخیم میرغ     ه آنهیا طبیق نیر  روسیتا بی     هاموزگارآ هدکنآورد دمیخو

رایگیان  رفتن تخم مرغ ،گاردستیکساخت  به آموزها دانشپیشین به جای تشویق  هایآموزگار

ی هیا  هبیه بچی  از روی فقیر و نیداری   قبلیی   هیا  معلمه دکناپسندبو یین سنتا.ندداد میرا ترجیح 

 یام  نا دولیناچیز بیو  آموزگارهاحقوق  گر چها.ه بودندکرد تحمیلاز خودشان  ی فقیرترروستا

 "چیاه حیاجی ابیول   "ی روستای باال دست ها هچب.ی در شان یک فرهنگی نبودکار ناپسند چنین

طیوط اخیم   ،خاکثیر مواقع در.نداشیتند ای  ی شادوکودکانهها ههر،چتر بزر ی ها هبچ بخصو 

 ناصیر  .داشتند چون بزر  ساالنهمهمیشه ساکت و رفتاری و درک میشان جلب توجه پیشانی

نشست و از نبودن  می ه گفتگو،بگرفت دمیی عبوس به خوا هو چهر تر بزر که با یکی از آنها 

 هایشی  نشین بهسوی آب  به آنبرای کار  هار منطقه که باعث شده بود اکثر جوانردآب و کا

 میضیدمرد  حکومیت ناشیی از ییک    هیارا  یین نارسیای اۀعلیت همی   و دکیر  دمیخلیج بروند انتقا

 ایین  طرییق زا.ه اسیت شیید دکبن رابیه که با پلی  و ژاندارم هایش میردم  اعالم می کرد  رکشورد

که بیان واقعیت هایی بود کیه برخیی آموزگیاران شیهامت اعیالم آن را نداشیتند،       گونه گفتگوها 

پلیی  مخفیی   ه ازترسیید دک رکیو د گونیه  دینبی و دکر میلب ،جبه خودرا آموز دانشاین  اعتماد

منیاطق دور افتیاده    رآنتیی د ح.کیرد میی اد اش راا هخانواد ۀاردربگفتگو وبه نف   اعتماد،هشا

ردم شیهامت نقید از حاکمییت را    ومی  هیا فرهنگیی  حتی،فعالیت نیروهای امنیتی قابیل توجیه بیود   

 هه کیودک بی  هیر چ.کیرد  میی کودک را جلیب  اعتمیاد  ،آموزگاری بی پروای گفتگوهاین وا دنداشتن

بیه آموزگیار ش   اس  رپد و دیک روز سکوت او شکسته شگشود، می زبان و درسی میش آرام

 : گفت

ستگیر شیود اعیدام   رداگپدرش در نبرد با ژاندارم ها چند ژندارم را زخمی و یکی را کشته و » -

ی تنیک بیادام و   هیا  لجنگی ه ازی جنیوبی پوشیید  ها وهک.«کند میحاال درکوه زندگی ،خواهد شد

ی امرارمعیاش ایین   هیا  هکیی از را ی.ی نخل پوشانده بیود ها غرابایش ها هدر و دبوته وحشی پس
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ش را روی موتیور  اکار بزکیوهی بودکیه گوشیت   ،شی عالوه بر قاچیاق کاالهیای خارجی   ها ییاغ

البتیه بیا    نید ردب میی ،برای فروش دور از پاسگاه ژاندارمریروستاهای ه بو دنگذاشت میسیکلت 

گیر   نگام ،همیداد ،باچنید بار  ای فتیه ،هپدرش،آن کودک اعتمیاد لیب  ازج  پی . نر  بسییار ارزان 

 ی،مکه در همان مدرسه بیرون روستا قرارداشت هاآموزگار تاق خواباۀ پشت پن ر هوا یشوم

میرد   و آنناصیر  بطه یک دوستی میان را نیا.می فروخت ها آن رابههای شکارش گوشت دوآم

 هه فروشگاب.قاچاق در منطقه را شناخت ۀسلحاۀ ننددکارواو این طریق  که از بوجود آورد یاغی

یی کیه در  ها نجریا ازهمهین مرد با هوش ا.طرح دوستی ریخت بااو مروره وبو در المردرفت ا

مرد از چشم  با این ناصرمرتب  وآمد فتر.بودالمردساکن  ومطلع  گذشت میاطراف روستا ها 

میک یکیی از اهیالی    باکفیروش  یین آدم ا.های ساواک در منطقه پوشیده نمانید فروش آدمیکی از 

برای رفتن به مرکز آن بخیش   موزگارهاا.کرد میترل اکنهار وآمد آن روستای حاجی ابول رفت

روز   هیا  ههمان دوچرخ ،بایک دوچرخه دست دوم خریداری کنندهرکدام م بور شدند ( المرد)

 درکنیار شیب را  ییک   دونی زد میی ا فارییاب سیری   هاتروسیتا  ۀ آموزگارهیای های جمعه به خانی 

 میر،سی بازی ی آنهیا  یهیای و هیوی و گزافیه گیوی     ،بابازی ورق ،باآن روستاها آموزگارهای

طیرح   خوزسیتانی  موزگارهیای آ باندکه کرد میمرکز المرد هم چندآموزگاربلوچ کار  در.ندکرد

 ایین  فهمیدکیه بلیوچی داشیت   آموزگیاران  بیا   ناصیر ی کیه  ا هفتگوهای دوستانگ.دوستی ریختند

فقیر و نبیودن صینعت و    ) رنید داخوبی برای مخالفیت بیا نظیام    اندیشه ای  ۀهم زمین آموزگارها

. هیا از ژرفیای بیشیتری برخیوردار شید      نآ بااز این رو دوستی ( لوچستان وبر سیستان ،دکار

ه در ایین  دکی ی اداری بودنهیا  نسیازما نها ،توپرورش آموزشدارمری و یک درمانگاه و دفتر نژ

و آن  هیا  یی بیا ییاغ  ا هچنیان روابی  دوسیتان    آنناصیر  .نددداشیت منطقه پرت و دورافتاده وجو

دور روسیتاهای  بیه   ،اسیلحه  چیی ن قاچاقآموتور سیکلت  باه مرتب دکرده بوکای ادچی قاچاق

 میی نشیان  بیه ییاور   برای خریید   ندوارد شده بود راکهی جدیدی ها هسلحوا دنرفت میافتاده تر 

 بیزر  بود، ییک اسیلحه کمیری     مبارزۀ مسلحانهای کی از این سالح ها بهترین وسیله بری.ندداد

ده  و دشی  میاشت و از باال گلوله گذاری ردن قراآ هه خشاب آن زیر لوله کوتادکبونیمه خودکار
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آمریکیایی   "ام ییک "تفنیگ  فشنگ ۀدازناه وبجنگی  شیها گفشن ،گرفت میقرار رآنتیر فشنگ د

ر زیرقنیداق  ردز سیوی دیگی  ا.کیرد ادهاز آن استفبسیار قوی کمری  ۀاسلح مانندیک شد یم ،بود

روی لیول ده تیرکمیری   ،یک لول هیم  دوش مینصب  تر بزر اشت که یک قنداق ردحلی قرا،مآن

  از بیاز وبسیته   پناصیر  .شید  میی طر ناک خو دو تبدیل به یک تفنگ دور بر گرفت میآن قرار 

کیه   22کیالیبر  نهایت یک کلیت  در.وی قیمت به توافق نرسیدند،ررآنکردن وآشنا شدن با ساختا

منطقیه   رآنهترین وسیله بیرای تمیرین تیرانیدازی د   بو دش میمنطقه زیاد یافت  رآنفشنگ آن د

را گذاشت برای پی    رفتههای پیشریدسالحخ.ریداری کرددخسپانیایی بوا هک "اِستار"نام ،ببود

 اسیلحه و  ریید وخ ایین همکیار  قبییل کارهیای   وستان آموزگارش از این د.مالی ۀلین مصادرازاو

ییک جاسیازی دقییق و قابیل دسترسیی       ناصر .طالعی نداشتندا هدر مدرس وجود یک جا سازی

رهیا  این فاصله با دادن غذا بیه ییک سیگ     در.تدارک دیدبرای این کلت  خودش در مدرسهبرای 

بیه   خواسیت  میی ون چی .به یک دوست و همراه برای رفتن به کوه تبدیل کرد مروره ب اورا ،شده

 میی  بیر ن خکیرد  سپیار  رابیا ها نزدیک شدن انسا،نجود سگ،وبرودندازی تنهایی به تمرین تیرا

 میی را ازجا سازی بیرون  یشها گفشنبسته سلحه و ا هروز های جمعمیش بامداد  گر  در.داد

نامییده بیود   ( دهد می دختر معنایکه شنیده بود به گیالنی  " )لَکُوی"  اورا هش ک سگ باو دآور

پگیاه   یبین روسیتا وکیوه کیه معمیوال در تیاریک     رای خشک   از گذر از صحپ.رفت میبه کوه 

باز بیا   ۀتا به یک منطق رفت مییش پ رقد آن ها هکوه ودردر.رسید میبه کوه  گرفت میصورت 

و ییدن  دو هیای  تدرحالی و ددا میی یک نشانه قرار  درآن ا،رسید میی وحشی رها شده ها لنخ

 میی شیلیک  مشیخص شیده   هیدف   ه،بسر دویدن وبرگشت سریع به پشت درحالو یا  درازکش

ا ،تکشیید  میی روی زمیین دراز  " لکوی"دازی و تمرین بود رآنیاور مشغول تی که زمانی در.کرد

کیار   کیه  همینخاست ولی ای خود بر نمیازجدوزمین می چسبان رابهخود  توانست میآن ا که 

 میی آوری و دفین  را جمیع  ش ی فشینگ هیا  هوپوکی  هاسیلح  ناصیر  دید یمو دش میتمرین تمام 

و لکیوی   اوین کیار همیشیگی   ا.رفت میال وباز سر و کول اوا دوید می اوبه سوی  باسرعت،کند

آموزگار  ،خوردنخود را لکوی غذا  کرداری رکهآموزگار ک روز ی.جمعه شده بود هایامداددرب
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 اوراآموزگیار   .دادعتصیاب غیذای خیود ادامیه     ا هبی  چنیان  هماو  ولی دنوازش کر اوراتع ب  با

" پی  از چنید لحظیه کیه      پاییید  میی  اوراتیاق  اۀ درون اتاق رفت ولی از پشیت پیرد  ه بو درهاکر

دنیدان گرفیت و از مدرسیه     رابهنیست سهم غذایش  به اوسی حواسش رکدیگ ردرکتصو"لکوی

 ییید در مییان نخلسیتان سیگ    ،دتعقییب کرد  اورا آموزگیار  ه سوی نخلستان دویید، بو دخارج ش

ش را جلیوی او گذاشیت وخیود     غذایدورسیی  ه اوبی لکیوی  ،ه لمیید  هیا  درخیت گرسنه در سایه 

 ۀایین همیه رابطی   آموزگیار دییدن   رای بی .کردمی  تماشا  اوراخوردن غذا دوش دراز کشیدرکنار

دتی می .ببیند بیه مدرسیه برگشیت    اورادون آن که لکوی ب.عاطفی در میان حیوانات تازگی داشت

و  درفیت کر میی اسیتراحت   درآن ای که همیشه اهه گوشوببر گشت  بعد لکوی به حیاط مدرسه

 راآموزگیار وقتیی   .ه چیرت زدن پرداخیت  بی و دش قیراردا های دستسرش را روی  دودراز کشی

دادن شیدید  تکیان   وبیا ا برخاست ازجخوشحالی  ،باآید یومیگری غذا به سوی ارده با مقدادکدی

دو  هیا  با عالقه بیشتری به نوازش او پرداخت آن آموزگار .نهایت رضایت خود را نشان داددم،

کیوه برگشیته و    کیه از جمعیه   روز نیمک ی .ندکرد میدرک به خوبی  ررادیگ همه دکدوست شدن

 ده دیوار تکیه داده بووبتاق رفته ا هه بود برای رفع خستگی باردادا سازی قردرجش را ا هاسلح

به دسیت  مطالعه برای اصول مقدماتی فلسفه را  کتاب،شاکارانی همها یبه شوخ توجه دونبو

خیود  لکیوی بیا پیارس    . فیت قرارگرژاندارم ها  ۀمورد حملای غافگیرانه طور بدرسه مبود، هگرفت

کسی منتظر چند افسر بیا لبیاس نظیامی وچنید      دولیاردخبرابه محوطه مدرسه  هاهورود بیگان،

 بییایکییی داشییت و دهییار بودنییان نکییرد تدرسیی درحییال شو همکییارد.ژانییدارم مسییلح نبییود 

آموزگیار  مه با حیرت برخاستند ه.شدپرتاق از نیروی مسلح ا هک رفت میش ورافونارادیوگرام

همان طور نشسته بیه دییوار تکییه     و دخوانده نشو آنروی جلد  تا دروکروا به سرعترا  کتاب

بیی اعتنیایی    بادوز برمی،را مانند بُر زدن ورق های بازی کتابی ها بر با دست راستش و ددا

یکیی از   ند،بود ه آنهاراسرهمو افد.کرد میند نگاه ردک یومر وبه ژاندارم ها که همه چیز را زیر

 : نشسته گفت رکهطوانداخت و همان  به اونگاهی ناصر؟ یست کناصر آنها پرسید 
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فرمانده ژانیدارمری المیرد    ،ومردفسا.زدش را بُر کتابچنان با بی اعتنایی و هم « من هستم »  -

هیی  کیدام تصیور     دولیزی پیدا نکردنچی،رمان کتابدز چنج.کرد میه جست و را پیگیری ،کبود

با بی اعتنیایی ورق   که،است آموزگار نشسته هایستردد کردند یومندآنچه را جست کرد مین

شیان   فیروش  آدمسیتگی بیه گیزارش    ،بسیت وی اسیلحه بودند  درجهیا   شیاید هیم آن   دوزن می

م پاییان    از اعالپ.را کشف کننداو هرچه جست و کردند نتوانستند جا سازی هرحال  ه،بداشت

 ازهمیه و دوم در اتیاق ایسیتادن  ردفسی دواوخدودا هیا  آن رابهفرمانده دستور بازگشت  ،جست و 

اعییالم نکردنیید  ،ولییی«اسییت بییوده اشییتباههییا  دریییافتی آنگییزارش »نییدگفتو دپییوزش خواسییتن

روسیتا  دنبال ژاندارم هیا  بیه   هم به دو  ،آنشانرفتن  از پ.بودند یا اسلحه کتابست وی درج

از محل مدرسه پیارک کیرده بودنید تیا      ردورت راجیپ افسران و ریو ژاندارم ها که  اییج.رفتند

 مدرسیه  یآموزگارهیا کیی از  ی.صدا به مدرسیه حملیه کننید   بی تاصدای آمدنشان شنیده نشود 

دو آموزگیاردیگر هیم    ،آنمسیلحانه  ۀبیرای مبیارز   ۀ آمیادگی دازرآنی نیه د  دولیبوناصر همفکر 

ررویی  ی به رودایلمت ها نآ.ه بیشتر،ننقد از ساختار موجود ۀزنداوا ددر ح دولیروشنفکر بودن

 :ندگفتدوردنکناصره وبمه با تع ب ره.با نظام را نداشتند

  !سیج شده بودند؟وبتاصول مقدماتی فلسفه  کتاببرای این  یعنی این همه نیروی مسلح -

 : دامه داددواها بو رآنتمیید نظ ناصرپاس  

تیر  از این رو از یک لشکر خطر ناک ،ر این ساختار ضد بشرییی تغییعنی تالش برا کتاباین   -

توانسیتند   میی هیا ن  آنستایش کردند، اورا کتاببازی وباهمه خونسردی یاور  موزگارهاا.است 

 آموزگیار شیوب و فشیار روحیی سینگینی را     آ هچی  آرامبه ظاهر ۀشت این چهررپدتصور کنند، 

 15به فاریاب در دوشدن شانیها هوچرخد رسواهار هر چهار نفر ا  از نپ.ه استسرکوب کرد

در استخر بزر  و طبیعیی  دوبا همکاران آن ا به نخلستان برون دتاشان رفتن روستای یترومکیل

( بیازی ورق ) حُکیم  و دبزننی  بیه آب جریان آب جویباری تشکیل شده بود تنی  ۀآن ا که به وسیل
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درمانگاه بیا   هاییارکی از پزشکی.ندشتددارمانگاه المرازدردای آن روز یک مهمان ف.بازی کنند

  :و اعالم داشت دوچرخه به نزد آنها آمد

 .  به دیدارش برود اوواهش کرده خو داررداکناصر رمانگاه با رددکت -

جنیاب   دوشان بیه درمانگیاه مراجعیه نکیرده بودنی     ها هنوز هی  کدام آن،همه به هم نگاه کردند 

 :یدبا تع ب پرس ناصر .شناختندمین ررادکت

 چه کاری دارد ؟ بامندوناسش میدکتر نگفت ما را از ک ا  - 

 یمی و درهنمودهای بهداشتی دار آموزها دانشه دکتر برای دکاین پیام رسی او ذهنبه ای لحظه  

بیه پزشیکیار    جهیت  دینبی .نبیود، ییادآوری کنید   او میدیر مدرسیه کیه     رابهدهااین رهنمو خواهد

 :گفتدوروکر

 . ،نه به منیادآوری کندمدیر مدرسه  رابهش ای بهداشتیهادآقای دکتر باید رهنمو - 

   :رددکپزشکیار باز تمکی

ن مین  وچی  .بیرای چیی   دانیم  میی ن ن،ماردردکا بااوبه درمانگاه بیاید  ناصر دکتر خواهش کرد -

 .دارم باید بروم یرمانگاه کار زیادردد

 هکار مدرسیه دوچرخی     از پایانپآموزگار .ه سوی المرد رکاب زدبدوخداحافظی کرپزشکیار 

و پییش از رفیتن بیه    ا.ها فاصله داشت  نآ باکیلومتری  8که شدراهی المرد  و دش را سوار شا

ش کیه در المیرد فروشیگاهی داشیت رفیت و      ا هدرمانگاه به فروشگاه دوسیت قاچیاقچی اسیلح   

چگونیه ژانیدارم هیا بیه مدرسیه      کیه   وگفته اوب،او پرسش کرده ازی منطقها شفرو آدمۀ اردرب

 ازهمیه کیه  وسیت قاچیاقچی   د.نید اکنچییزی نتوانسیتند پید   دولیهمیه جیا راگشیتن   دوبودن هتریخ
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دیر ومی ییک معلیم    راکهساواک  فروش آدمطال  داشت معروف ترین ا هنیروهای خبر چین منطق

 :گفت و معرفی کرداو یک مدرسه بود به 

 .ه استلو داد حاجی ابول تو راچاه ش در روستای اعوامل  ۀه وسیلوبدرصد ا 99به احتمال - 

انسیانی میردم    عنیوان  ه بی  اوراچی قاچاقرمانگاه پرسید، ردچون شخصیت دکت دواز چن ناصر

آموزگیار   .کیه دوره تبعیید نظیام وظیفیه اش را در آن جیا سیپری میی کنید         دوست معرفی کرد

 فیروش  آدموب ایین  رکی بیرای سی  ا هدر فکیر نقشی   زد میی که به سوی درمانگاه رکاب رحالد

 هه مدرسی ،به برای جست ودکگاه در نهایت حیرت دید دکتر یکی از آن دوافسری بورمانردد.بود

 دش بیر اتیاق ا بیه را او و دقبال او آمی ه اسیت خیلی دوستانه ب او بادیدنکتر د.شان حمله کرده بود

 :وگفتبه ا ناصرن خیال کرد ترای راحبو

فرمانیده   ،ما هد شید جیا تبعیی   ه ایین ی دانش ویی بها یرگیرردبخاطه ،کمن دکتر وظیفه هستم -

یگری هستم که در ایین منطقیه پیرت    ردون تنها افس،چمن اطالعی ندارد ۀگذشت که ازژاندارمری 

به مدرسه شیما   خواست که زمانی.کند میی دوستطرح دوستی ریخته و اظهار بامنوجود دارد 

منطقیه  اطیال  داده بودنید تیو در     ه او،بی بیاید از من خواهش کرد با لباس نظامی همیراهش بروم 

ی ا هبهانی هیم  ن مو دکنای ادل شما رعب ردد گونه بدین خواست دمیای،شرواب  مشکوکی داری

 مبارز آشنا شیوم  یموزگارهاباآاز سوی دیگر عالقه داشتم  لیبرای عدم همراهی پیدا نکردم و

 .کردرا م ذوبومی خونسردانه تدهاکه برخور

اه دیگیری  کتیر م بیور شید از ر   د.دادنشان ن یخوش یدالل روه استبا وجود این همناصرولی  

قصید تیرک    ،مشکوک ومتع ب از این برخورد دید او که زمانیاز این رو .جلب کند رااو   اعتماد

 :  ،گفتردرادادرمانگاه 
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 کتیاب   لطفیا آن  ،پشه، اشکالی نداره،بایکن مین اعتمادبه کسی  ها یسادگ ه اینمثل این که ب - 

ا مین  تی .ی برای من بییاور کرد میش بازی یهاورق  تنایی بابا بی اع راکهاصول مقدماتی فلسفه 

 . مطالعه کنم را نهم آ

 : تردید گفت بادوخشکش زای یاور لحظه 

  چی؟ کتاب -

 : با خنده گفت و دکتر

اگیه   ،از همیان پشیت جلیدش شیناختم     را نن آ،مثر ژرژ پولیستراه،اصول مقدماتی فلسف کتاب -

 مگه نه؟ (با خنده) ،یخورد میال حاالها در زندان آب خنک ا،حنداز تو گرفته بود را نهمان جا آ

 .اظهیار شیادی نمیود    ه اسیت آشینا شید   بااواین که از  و ددست دا او بابا خوشحالی  آموزگار 

 دندیدخدکتر با صدای بلن ، «؟لو داده بود را نکی م»فوری اولین پرسش را مطرح کردآموزگار 

 : گفتو

از ایین   ه؟کنی  میچه فرقی  ولی، دهمین خواهد بو خواهی کردولین پرسشی که ا هم کدانست می -

 .ود حتا در این دیار فراموش شدهش میهای خود فروخته در همه جا پیدا سگ

 میی درب و داغیون   اوراو  کینم  میی وپال یک بهانه پیدا در این منطقه پرت که استش این افرق -

 .کنم

 .شودب وحریف ت ولی او ورزشکار و نیرومند است وشاید بتواند – 
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 یهیا  سیگ هیا و  رتاتویکازدردمی بیشتر و قیوی تیر   ومکی وک ا نیروهای مبارز  !دکترجان – 

بیه جنیگ سیاختار تیا دنیدان مسیلح        هیا  لبا حیداق بایستی  هاارزب؟ همیشه مندا هپاسدارش بود

 بیا ایین  مین هیم ورزشیکارم    ر ضیمن  ،دما هشیناخت  اورامن  ردکهبر نداوخلی در این ا ا،وبروند

ن به ،مگر خیلی قوی باشد از پشت کارش را می سازما هاز،تما هت که بوک  هم تمرین کردتفاو

 فیروش  آدمه ییک  ،بی برای مبارزه بیا پلیی  بیاور ندارم    ها شارزو این قبیل  انگیمردی ها هواژ

 .  رحم کردتنباید 

 :گفتو دستایش کر اورابا خوشحالی  داد میهم که خود را هوادارمبارزه با نظام نشان دکتر 

ا اگیر  ،ترییان بگیذار  درجصدمه بزنیی میرا    به او نحویوبشوی بدرگیر بااواگر تصمیم گرفتی  - 

 اسیی نبش اورانم رکفکی  ،. . . قیای  ا.اسیت . . . روسیتای  دیر مدرسیه  وما.کمکت کنم امکان داشت

 رسته؟،دش

میان شیخص را معرفیی کیرده     ،هش همادوسیت اسیلحه فیروش    متوجیه شید  وا ،رددکیاور تمیی 

ه رراد.شیان برگشیت   بیه روسیتای  آموزگیار   ی رفیقانه و صمیمیاز ساعتی گفت و گو  پ.بود

ت خیلی راضیی  اکل از این مالقدر.فروش بودی برای درهم کوبیدن این آدما همرتب در فکر نقش

بیا   ،ش موافق بیود اهمبارزات مسلحان ۀه با شیودکیرا از یک سو یک رفیق هم فکر یافته بوز.بود

باال بردن توانایی فیزیکیی   درکناراجتماعی –مطالعه و کسب دانش علمی توجه به درک ضرورت

و انسیان کیش    آزادی به درگیری پیارتیزانی بیا سیاختار بسیته، ضید       ورودبزار ا هفردی و تهی

نیروهای امنیتی ولی بید نیام در مییان اهیالی      حقیرِبرچین وخفروش ز سوی دیگر این آدما.شاه

 .در هم بکوبد بشدت اورافته بود صمیم گروت دبو المرد را شناخته

 میییو دوتییا از همکییارانش در مدرسییه چییاه حییاجی ابییول بییه ورزش اهمیییت زیییادی  آموزگییار

ی هیا ¬هشیک وبمحکیم   دولیمک ییک چیوب بلنی   باک،برهوت هی  امکانی وجود نداشت رآند.ندداد

 دوه بودنی مالت گ  محکم نمود وباکرده پر از سنگ  هاراآنکه غیر قابل استفاده لیتری  20فلزی 
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کار رس سینه ،پنباآه دکیک وزنه سنگین ساختن ،ندیک نیمکت فرسوده مدرسه که تعمیرش کرد

بیود   رآند انشی  مرغیداری کیه  اتاقی سقف ی چوبی رهاتیزاور یک کیسه بک  هم ای.ندکرد می

یسیه  باک،ودوباش در تمیرین بیوک    اربیی ومو رفییق   ه همکار،کمک ایرجباک و دآویزان کرده بو

 یقید بلنیدتر   ،م،هفیروش و نیرومندداشیت ولیی آن آدم   دنی ورزیدهوبز این را.دنکرد میتمرین 

در  اورالیذا تصیمیم گرفیت    . ی او اطالعیی نداشیت  ها ییاور از توانای، رزشکار بود،وداشت وهم

در لباس فرهنگیی   هک یلیسپناصر ر ازنظ.ه شناخته نشوددکی مورد حمله قراردها گونه بهشب 

ک هفتیه مرتیب   یی .به یک مبارز ضربه بزند ردکهوبیاید فرصتی به دست با،ند نکمیی فروش دمآ

به محل زنیدگی او در  و دسی اورا نبیندککرسعی می شد میروستا خارج ه ازها با دوچرخ شب

 میی بررسیی   اوراآمید   و رفیت  هیا  هدر تیاریکی کوچی  و دشی  میی نزدییک   " کهوردان"روستای 

 ه آنحکیم ریاسیت همی    دومی آ میی  "الر " کیه از  یوپرورشی ¬آمیوزش رس توجه شید بیاز  ،مکرد

نیام او هیم وارد لیسیت سیرکوب     . ی داردا هوستانردوآمد بسیارفت فروش آدمن باآت داشهارا

 هرییزد بی  وباک موتورسییکلت بیزر  ا  دربرشنیده بود اگر مقیداری شیک  او  .آموزگار قرار گرفت

 رراداری شیک همیشیه مقی  از ایین رو ،کنید  میی دچار آسیب جیدی   اوراموتور سیلندرحتمال زیاد ا

ایین بیازرس تیا     ،دریکی از این شب هیا از آن اسیتفاده کنید    تا دکر میی با خود حمل ا هیسرکد

تظار نارد،و حمله کنید ردبه ه توانست مین او و دفروش بوآدم ه ایندر منطقه بود همرا که زمانی

 فیروش  ۀ آدمپشیت در خانی  را هیا بیازرس موتیورش     شیب کیی از  ی.بود به الر برگشت بازرس

یش بدوکرز رابا نآ موتور سیکلت ش را باکدرتاریکی شب ه ازستفادا باآموزگار و دشته بوگذا

خبر از کیار  ی آن شیب، ردافی .بسیت  را ناک موتیور ریخیت و درب آ  دربی  رراپُرشک از یک مشتِ

حرکیت بییش    رحالردظاهرا موتو ها هر اساس شنیدب.افتادن موتور بازرس به گوش همه رسید

ه دکشونمتوجه می درآن ا.شود میراهی تعمیر گاه  دوافت میاز کار و دکن میاز حدِ معمول داغ 

ییرا تیا بیه حیال     ز.برایشان حیرت آور بود که استه یک کار عمدی برعلیه بازرس صورت گرفت

ین ا. به آن هاسیب آی برای زدن نداشت تا چه رسد اقدام هارا ه آنکسی شهامت نزدیک شدن ب

طمینیان از  اباییاور   ،  از بازگشت بیازرس بیه الر  پ.شدها  عث هوشیاری آن،باآموزگار اشتباه
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 هدوچرخی  فیروش  آدمه در یک سمت تاریک دییوار خانی  .شب تنها خواهد بود فروش آدم هک این

ش بیاال رفیت ودر گوشیه    ا هیوار خانی ازددوآن استفاده کره ازمانند پل و ددیوار تکیه دا رابهش ا

میین  رکی بامیداد د هیا  یا نزدیکی تی .هید ردمله قرااورا مورد ح تا دکرش کمین ا هحیاط خانتاریک 

نید شیب   چ.شان برگشت یش هوا به روستایومگر   آغازیش از پ.بری نشدوخازا ولی دزچرت

شیتاب  متوجه کیار  آموزگار  .گشتنش بر ا هها به خان شب فروش آدمبه همین منوال گذشت و 

ی کیه مرتکیب   اشیتباه  با ایننهان رپادکتوجه ش،مر موتور بازرس شدردر ریختن شک،دخود زده

ش در ا هرناموبمه نقشه ه.کردخواهدخبرچین از خود مواظبت  و بودخواهدشده دیگر غیرممکن 

منیتی منطقه را مورد ا هدستگا جاسوساین  ،آشکارطور ه وبهم ریخت و تصمیم گرفت در روز 

در  علیت  ردکیه رکی جواههانی ب.بپیذیرد  باشدهر چه  را نعواقب آ و دضرب و شتم جدی قرارده

اشت و راهی ردش را با هوچرخ،دکالس رفتن به ک روز بامداد به جای ی.توجیه کند رابااوگیری 

مصادف بیا خیوردن    ردکهتنظیم ک طوری اوراۀ  مان رسیدن به مدرسز.مدرسه محل کار او شد

ه مدرسیه  ب.شدمیدفتر آقای مدیر خالی  و درفتنبه کالس می  آموزگارها هدکباش ها کالسزنگ 

وارد مدرسیه   و دارداقیر  ورودی آنرب ردمدرسیه کنیا  دییوار  ش را پشیت  ا هدوچرخ که رسید

ه یاور وارد حییاط  دکنرفت میدرس علم ها یکی یکی به کالس مدوبه کالس رفته بودن ها هچب.شد

 ه آنبی آموزگیار  ، کرد یومحیاط داشت با مدیر خبرچین گفتگ خرین معلم در وس آ.مدرسه شد

 :گفت فروش آدم هوقتی آن معلم به کالس رفت ب دودست دا وبه البخند  باو دنزدیک ش ها

 ؟چطوری دوست عزیز -

 : تع ب کرده بود گفت آموزگاربرخورد دوستانه  که ازاو  

 ؟اری داشتید،کامنب.بفرمایید دفتر -

 .  واستم احوالی از شما بپرسم،خمشد دمینه داشتم از این جا ر -
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 تدفتیرش دعیو   بیه اوراه ه دیین گونی  بی  و درارداقی  آموزگیار را پشت شانه  اش دستتع ب  وباا

 :ی گفتا هظهار احترام چاپلوسانباآآموزگار  ولیکرد

 .حق تقدم با جناب مدیر است،نه نه  -

از  آموزگیار فتیر شیدند   ردنزدییک د  کیه  مین،هی عقب رفت که پشت سر او قرارگرفیت ا گونه به 

 او ه سیوی  بی و ددر ایستاصدایش زد، او در چارچوب  آراماو گذاشت و ۀپشت دست روی شان

ن یک ضربه سنگین بود با چرخش کتف و دزدت گاردرحالشت سر اورپد کهآموزگار   ،برگشت

 وگفیت بیه ا دکتیر   دهاه بعدکبینی او ز به سنگینای ش، ضربهابه مشترانداختن وزنش روی ض

ه دکی از حیال رفیتن بو   درحالت شوک رحالرددیم.ش خرد شده بودا غضروف و استخوان بینی

دو دنیدانش را   و دی بینییش پیاره کیر   ها¬ههوک سنگین یاور روی لبش، لبش را تا باالی پر یک

 درحیال  راکیه  اودوم  ۀضیرب  .دسر به زیر میز دفترش کیه ییک مییز ارج بیود افتیا      وباا.شکست

کیه روی  ارجیی  مییز   وبیا ا برخاسیت  ازجی ع یبیی   باسیرعت .بیهوش شدن بود به هیوش آورد 

دسیت   رابیه سیوم   ۀفرصیت ضیرب   دتاشیی رکاکن اخیود ر  ، ییاور دوشش بود به سیوی در رفیت  

همیین وضیعیت    وبیا ا ،اشت مانع ضربه سوم شدردیز فلزی که روی دوش وسرش قرا،مبیاورد

ز وبیا ا و یز از هیم وارفیت  م.یرون دفتر به زمین خوردوبشکست  ررا،درددکفترش برخورردبه د

 و ده درش بیاز بیو  دکی شا هوارد حیاط خان و داز مدرسه خارج ش باسرعتای برخاست وازج

کتیر  د.درفترا برداشت وبه سوی درمانگاه المراش وچرخه دآموزگارر  .از حال رفت جا درآن

 :با تع ب پرسیددواو چشم هایش با حیرت از هم باز ش بادیدن

 این چه وضعیه خودت سالمی؟ -

ون یراهنش خی رپسی سرتابیه  ه دکی ید.رددکی خوها لباسنگاهی به آموزگار  ،پرسش دکتر با این 

 :ه دکتر گفتب.استه پاشید
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 .است فروش آدمون آن ،خنگران نباش این  - 

 .خواهم کردکه بتوانم  یمکرک،هنمو دننخوا یومبالین ا رابهم ها نآ،ب وخیلی خ - 

میک  رکدکت دودرمانگاه رسیاندن  رابه فروش آدم.شان برگشتهن وضع به مدرسابا هم آموزگار

ی که به سرت خیورده سینگین اسیت و    ا هچون ضرب »فتوگه ابدوهای اولیه را برایش ان ام دا

 .  «رمانگاه باشی تا خطر رفع گرددرداحتمال ضربه مغزی است تا چند روز باید بی حرکت د

خوان بینی او شکسیته بیود آن چنید    ه استک ه اینشنید با توجه بهمکاران ش بعدها از  آموزگار

دکتیر   و دن صورت ناهن ار جوش خورش به هماا، استخوان بینیهحرکتی و عدم معال روز بی

و شاید با وجود نبودن وسایل جراحی کیاری از دسیتش بیر     دکمکی نکر به اوهم در این زمینه 

 رآنکیه د  خصیو  ه بی  ،قی ماندبا او بایک نشان برای همیشه  به صورتک ی بینی ونمی آمد 

  .بودنمتداول در آن مناطق جراحی زیبایی  ها لسا

بیه گیوش همیه     سیرعت ه بی ه دکی همیت بوا بادرق برای اهالی آن وشفر آدمخبر مضروب شدن 

 ازاو و دنی گرفت میی را ردم محلی جلویش ،مکرد عبورمیاز روستایی  آموزگار که زمانی دورسی

 های ست،دلو رفته بود فروش آدم توس کی از پیر مردهایی که پسر جوانش ی.ندکرد میتشکر 

 خواهید  میی بتوانند متوجه شود چیه کیاری   او ه این کقبل از وگرفت وپ  از تشکر  راآموزگار 

 »وگفیت علت کارش را پرسیید ا دوشرمنده ش بشدت آموزگار .بوسید اورا های ست،دان ام دهد

از آن  هیا  سیال پی  از   راکیه زییادی   هیا  جیوان و ا.زده باید بوسید را نملعو ه اینی کهای دست

 و ددا میی حوییل  هاتنیدارم  بیه ژا  آمدنید  میی به این جا  ی شانها هسوی آب برای دیدن خانواد

 . «ندبرد میسربازی  رابهها ژاندارم ها آن

 »برایش خبیر آوردنید   ها روستاییه دکبو نگذشتهشان همدت کوتاهی از رسیدن یاور به مدرس

مک ژاندارم ها قصید دارنید شیما را میورد ضیرب و      باکو دنا هجمع شد فروش آدم های دوست
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موتور سیکلت آمده بود موتورش را در اختیار ییاور   باروستا  هایوانازجیکی ،«هندردشتم قرا

 :گفتو دقراردا

 .نرکموتور خودت را از این جا دو با اینهرچه زودتر  - 

 ؟ شود میپ  موتور تو چه  – 

 .فدای سرت - 

روی و بی  وا تی تی  ،دهم میآن ا قرار آموزگاران نزد  را نروم و آیوممن تا اشکنان با موتور ت –

 .بگیری پ از آن ها  را نآ

دسیتگیریا  و ژانیدارم هیا    فیروش ¬آدم هیای به هی  قیمتی بیا حملیه دوسیت    خواست مییاور ن 

موتیور سییکلت بیه سیوی اشیکنان کیه        وبیا رای دفا  برداشت وبا خود یک چاقب.شودمضروب 

ژاپنیی و   90ندا ووتور هم.فاصله داشت رهسپار شد روستای آن هاکیلومتری  50الی  40حدود

ی بیود  ا هاسی ومصیلی  اۀ ادازجی روییی کیه دور    ی موتیور هیا هادازج خیوبی  به دکی پُر قدرتی بو

دوستان او و ازعلم ها م.رفتروستا ۀ آنه مدرسبو دشکنان رسیا هب بش.کرد عبورمی باسرعت

 رابیا  نروزگارشیا  دوسیاسیی نداشیتن   ایلهی  کدام گرایشی به مس دولیهمگی خوزستانی بودن

خیلیی خوشیحال    اوییدار  ازد ولیی  دنکرد میر سر ی آن دیاها هزادبازی حکم و دوستی با خان

هیا در   از آن آموزگیار  .ه اسیت ند یک پای بازی حکم شان جور شید کرد میون تصور ،چشدند

بیی میورد   دانسیت   میی رسشی کیه خیود هیم    ،پبرای رفتن به المرد پرسید یا هنقلیۀسیلو دمور

تا صرف  خواست یم.ون ب ز موتور سیکلت هی  وسیله دیگری در منطقه وجود نداشت،چاست

ببینیید باییید چییه واکنشییی در قبییال حییوادث پیییش رو از خییود نشییان      دتانییرکشییام کمییی فک 

حتمیال برخیورد بیا    وا اردادریان برخی از اتفاقاتی که پیش آمده بود قیر درج را هاموزگارآ.دهد

بیرای   آمادگیاعالم  همگی،خوزستانی یها لم سن و سا،هه طبق معمول،کی را مطرح کردا هعد
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 اشیتباه ، یداندیشی با خیود   آموزگار .را اعالم نمودند فروش آدمورد فیزیکی با دوستان برخ یک 

ه صیدای جییپ و   ،کشد یومافراد روبر با ایندر همان محل بایستی دوبوکه فرارکرده بودکرده 

در تاریکی شیب روی سیقف   و داز اتاق خارج ش آموزگار .شان رسیدژاندارمری به گوش یریو

نتوانسیتند   دوها همه جا را گشتنمخفی شد، ژاندارمر گوشه حیاط بود،مدرسه که دویی شدست

تیاق برگشیت   ا هبآموزگار  .جا رفتند در ظاهر از آن دواز معلم ها پوزش خواستن ،نداکنپید رااو 

پشیت در اتیاق   ای بیه  ه عیده دکی بیه المیرد برگرد  جیا   ز آنا و دکنش را جمعاایلوس خواست می

رکه باز ،دکرد آماده را اقویش،چباشند فروش آدمدوستان  کرد میتصور  کهآموزگار  ،رسیدند

 دجلو پریی آموزگاریاید وببتواند جل  هک قبل از این ،درشت رامقابل خود دید ییکلهی،شد در تاریک

 :گفتو دتیغه چاقو را زیرگلویش قرارداو

 .گلویش را می برمیاید،وباگه کسی جل -

ک وییاور نی  دوال گرفتیه بو رابیا ت چیاقو سیرش   وارژاندارمری بیود از وحشی  ه اسیت دکمرد تنومن

 دوقتیی بیه بییرون اتیاق رسیی     ،وردببیه عقیب    آرام اوراو  برنداشت را روی گلویش ازچاقویش 

فردی که مورد حمله  و دنا همسلح گرفت هایدید اطرافش را سرباز،کرد تچشمش به تاریکی عاد

اقویش را از روی گلیوی  ،چز گارد تهیاجمی خیارج شید   ا.است ژاندارمری قرارگرفته یک استوار

 :وگفتاشت رداستوار ب

 .ندا هبرای درگیری آمد . . . ردم دوستان آقای رکسرکار می بخشید فک -

شیاره  آ باش بند آمده بود  زبان رکهستواا.راز کردرده سوی سرکار استواوبچاقویش را بست 

هیا   ره ژانیدارم بیا وقتی در ریو قرارگرفتنید بیه ییک   . شان برودخواست همراهآموزگار دست از 

 .  ه سوی المرد برگشتندبدوندزدش را از پشت دسبنهای دست دوروی سر یاور ریختن
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 دوکییرزجویی بییاازاو ،آمییده بییود آنهییا ۀدر ژانییدمری افسییری کییه بییرای بازرسییی بییه مدرسیی 

 .ست وی علت درگیری و علت فرار یاور بوددرج

ن هیم خواسیتم موقتیاً    مو دارند را نوستان مضروب قصد حمله به مازدبه من گفتند چند تن  – 

ن آمدم ،مضمن ایشان پیش از این مدیر من بودند ما با هم اختالفاتی داشیم در.در منطقه نباشم

 .آمد دین صورت در گیری پیشب.حل کنم ولی ایشان به من توهین کردند بااوراهاآن

 .ی می گویدا هولی او چیزی دیگ –

 .واقعیت همینه که من می گویم – 

 :وگفت اوبه  روکردریشخند افسر با  

 ه دست بگیره؟وبخنده دار نیست یک فرهنگی چاق - 

 اجازه بیدهی آن بایدم بوری از خودت دفا  کنی یا یا وقتی مورد حمله چند لمپن قرار بگیری  - 

 .سرت  بیاورند هندخوا میها هر بالیی که 

پشیت تیا   ه ازبسیت  هیای ¬دستشسته روی یک صندلی با ،نر حیاط ژاندارمریردیاورا آن شب  

ضرب و بامداد پرونده  8  مدن جناب سروان فرمانده به ژاندارمری در ساعتباآ.ردرکبامداد س

در اختییار ییک    و دپیوسیت شی   بیه آن تنظییم شیده و گیزارش پزشیک منطقیه      شتم دو فرهنگی 

ه دزدبنی پشیت دسیت   که ازهمان گونه  راآموزگار ریو ژاندارمری  یک باو ده شاردادگروهبان قر

سیت  ردجیاده خیاکی و پُ  بق دستور فرمانیده ژانیدارمری در ایین    ط.ردندرکاهی دادگاه ال،ردندبو

ایین  در  باسیرعت وعمیداً   ،شت ماشیین رپدآموزگار ی توجه به وضع ببایستی   ریوانندۀ ،رانداز

شییوه راننیدگی در جیاده ی شیاه     یین  ا.ازات شیود  ی م اوتیا  کرد مینندگی شاه عباسی را ۀجاد

دچیار ضیرب    همیه بیدنش را  لذاور و آن ور می انداخت،  ه اینتو  فوتبال ب مانند رااو  ،عباسی



 در بستر زهره وحشی

 428 سربازی دوران

 

تعصیبِ  ومکه یک لُر اهل مس د سیلیمان  اضی دادگاه ق.ردای آن روز به الر رسیدندف.کرد دیگی

فیرادی  ا» هواعالم این ک گزارش ژاندارمری با چند پرسش کوتاه ۀپ  از مطالعشاه دوست بود 

نید  چ.زندانی کنندزندان الر  در رااو اد ردستو،د«اندشاهنشاهی  ننگ نظام مقدسآموزگار مانند 

ییک  ی نفرت انگیزبود، ا هزندان ت رب ه این ربت.ردندرکروز بعد مضروب را روانه بیمارستان ال

 درکنیار  رراخیالف کیا   هیای نوجیوان  هدکی دی و دبیه سیر بیر   الری  هایی در زندان تبهکارا ههفت

 .ندکرد میسوء استفاده جنسی  کودکان ز آنا هاکارن تبهآدوبودن هارداددار قرمحکومین سابقه

 نآ شید  میهمه جا  و درا آلوده کرده بوی دولتی ها نسازماشاهنشاهی همه  های ساختارل ن

در  را نایین کودکیا   ،بیان پرداخت پول به زنیدان  ،بادار پولحکومین سابقه دار و ،مرددکمشاه را

 ور و نظامِ سراسر فاسد درت خود را از این محکومین نفر توانست میاور نی.ندگرفت میاختیار 

اسی   پآموزگیار  هم با ریشخند بیه   های زندانیاین ز این رو ا.پنهان کند های زندانیرویی با  در

. اسیت  یوکشی و چاق تهام ضرب و شیتم ، او یک فرهنگی با جرم  و اون شنیده بودند،چندداد می

بیه   شکسیته ی هیا  هشیشی تکیه  تیزبُر و  ،بان خودوچکترین تنشی بیباکروزانه  آنهاکه عملکردی 

 و دنی داد میی مخاطب قرار  راآموزگار  تمسخر ،بابا افتخار می بالیدنددان بو دادنافت میجان هم 

ه بی  هیم  ایدشی .خندیدند دمیلنوب «جای تو پیش ماست نه کالس درس !هی عمو »ندگفت یومه اب

آموزگیاری   هیا  لدرآمدترین شیغ و کم زمان حقیرترین رآند دانستند میدلیل که همه مردم  این

، در واقیع کیم   دنشید  میی هی این شیغل  رراکنکو ه هایخوردنها شکستتاست و در آن زمان ها 

 .ه استها بود نآ با آموزگاروستانه رده خاطر رفتار غی،بشایدو. سوادترین افراد جامعه

دفتیر   بیه اوراپلیی   ک یی .دمالقیاتی دار  اعیالم کردنید   ه او،بجا ازهمهپ  از یک هفته بی خبری  

 سییتانالر وپییرورش آمییوزشیییی  ،رواۀ القات کننیید،ممییال تع ییب دیییدباک درآن ییا،زنییدان برد

 :اندرز گفت و دیشان پ  از مقداری پنا.است

ت ییک فرهنگیی در   شایسیته نیسی   دوخواهش کردم چون شما فرهنگی هسیتی  انیدستاازدمن  - 

میتهم بایید    »ایشان فرمودنید ،فاقی کنندشما ار درحق،مشتی جنایتکار به سر ببرد درکنارزندان 
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-دادگاه دتاموقت خو آزادی رای  ،شکتبی از مضروبۀنامعالم عذر خواهی و گرفتن رضایتباآ

 وپیرورش  آمیوزش این موضو  را یک کارمنید  »: یداندیشبا خود  آموزگار .«.کندفراهم را ش ا

 ، «؟بیود ه عهیده گرفتی   بهارراین کا پرورش و آموزشرا ریی  ،چکنداعالم  به او توانست میهم 

چون در زمیان درگییری هیی     ،گزارش ژاندارمری نادرسیت اسیت   »او اعالم کرد ،درهرصورت

 و"ما هییک سییلی زد   بیه او ن فق  ،مبه زمین خوردهبا صورت شاهدی وجود نداشته و این فرد 

ر د ایشیان ،کنند میی کسی را برای ییک سییلی دادگیاهی ن   »: تاگف ددومنپذیرفت این پیشنهاد را 

مالقیات   ه ایین ییاور بی   ،«کیرد ¬میباید به من توهین ،نه استین دویدن با صورت زمین خوردح

 آدمبیه زنیدان و تقاضیای عیذر خیواهی از       پیرورش  و آمیوزش مدن ریی  آ.مشکوک شده بود

عدم پیذیرش   دلیله بلی ،ودوباره به زندان بر گرداندند اورا.دباش اشتهباید علت دیگری د فروش

وهیای  ومسیبیل  ادمانند بقییه محکیومین   رددستویی  زندان ،روپرورش زشآموپیشنهاد ریی  

طرییق   ازاایین کیه   بیرای   اموزگیار  .کردند رراهمین کا و دبوین قانون زندان ا.بتراشندرا  شسر

 بیا ایین  وا.وهین کننید دیگیر هرگیز سیبیل نگذاشیت     تی به او ه دوباریش نتوانند ها لتراشیدن سبی

ضیرب و   )در ظاهر یک جیرم عیادی   رم او ج.برگشت شاسلولبه  تراشیدهوضعیتِ سروسبیل 

 ۀها به گون نآ بارفتارش در زندان  لیدونپرداخت میه معموال اوباش وم رمین بدان دکبو (شتم

ه معلمیی کیه بیدون    دکی نکرد میی از این تع ب  هاندانیز.داد مینشان  را نالف آخو ددیگری بو

، دبیو ه ها از آب در آمید  قماش آنه ازونگ،چباشد آرامآدمی یستی راباظاه دوزن میله ه حرف 

 راآموزگیار  نید  آورد میی به زبان  ها تصورات که زندانیین ا.بوده جرم کتک کاری در زندان بو

جماعیت بگویید ایین ضیرب و شیتم از قمیاش        بیه آن  توانسیت  مین دولیکر میناراحت  بشدت

یش را زده بودنید  ها لسبی وبه از این که به خاطر توهین ا.بود،نادندد میان ام  آنهاکارهایی که 

 کیرد  میر چه فکر ه.وردآ یمبیشتر به خشم  اوراهم  ها ی زندانیها یشوخ دوعصبی شده بو

دازه نابه  آموزگارهاکه برای فرهنگ ریی  ،ه به چه دلیلدکاین موضو  را درک کن توانست مین

 بیه اورابعید   و روزد.بیود ه ه زندان آمید وب ه خودش زحمت داده،بنبود ایلق ارزشیک مگ  هم 

 :با ترش رویی گفت مس د سلیمانی قاضی بد اخالق ازرس وب.ددادگاه بردن



 در بستر زهره وحشی

 430 سربازی دوران

 

 ولیی  لی متاسیفانه م بیورم آزادت کینم   ،وچال تا بپوسیید بیندازند تو سیاهراباآدمی مثل تو  - 

 . ایت توی زندان استج ازب گرنه،وضایت نامه بیاوری،رباید بروی واز مضروب

به زنیدان   وپرورش آموزش توجه شد علت آمدن ریی می،آزاد  از پ.دردندکآزا اورا هازدادگا

دار از گلیه ، هیای اطیراف الر  هیای شیهرک  عتصاب معلیم ا هاعتصاب یا تهدید بش افعلی آزادی و 

بیه   که در میان آنها گرایشیات سیاسیی بیاال بیود     ها فرهنگی.ه استبودها دیگر شهرکدووالمر

و سیپ  اتفاقیات   واقع شیده  مورد یورش پلی   ه آنهاسهمکاران یاور فهمیده بودند مدر ۀوسیل

از ایین   نیه ییک درگییری معمیولی،     بیود یک اتهام سیاسیی  ،   ووض،ماسته ر  داد رآندبعدی 

سیال   در.او کرده بودنید آزادی  هوادار ب را نسئوالوم عتصاب زده ا هدست باو  آزادی رای وبر

بلیوچ  ییا  خوزسیتانی و  ییا  ی، آذر ییا ،نج و گراشخدوگله دار و المر یآموزگارهابیشترین   49

پلیی  بیرای    ۀنهیا پی  از شینیدن حملی    آ.گرایش ضد سلطنت داشیتند  اکثریت قاطع آنهاو دبودن

ود او هم خو دی که برای همه شناخته شده بوفروشدمباآبازرسی مدرسه و پ  از آن درگیری 

 رابیه  وپیرورش  شآموزاعتصاب خود ریی    فتخار می نازید،باباآش اشخصیتاز  ۀجنب ه اینب

قاضیی واهمییت    وبیا گوگفتمراجعیه بیه دادگیاه     ه بادکبوخاطر ه اینوبا و دوحشت انداخته بودن

طبق نظر قاضیی   لیو. دده بوکرفراهم  راآموزگار  آزادی   رای،شاعتصاب و عوارض بعدی آن

اب عتصی ا هلبته با توجیه بی  ا.آورد میدادگاه  رابه فروش آدمرضایت  دوبه المر رفت میاو باید 

به المرد برگشیت   آموزگار .ه رضایت بدهددکه بوفتقرارگرهم زیر فشار  فروش آدم ها فرهنگی

کیی  ی.یردازاوبگدرعین حال رضایت مضروب را هم  و ده الر برگردب دوش را جمع کناایلتا وس

هسیتند   وا رکنار،دمضیروب  دوسیتان اوبیاشِ   هدکی اطیال  دا  او بلوچ المیرد بیه    یآموزگارهااز 

مییورد حملییه  اورا ،رای گییرفتن رضییایت،ببییا مضییروب آموزگییارهنگییام مالقییات  ردادحتمییال وا

احتمیال درگییری از مییان     دتاهمیراه شیون   او با ها آن پیشنهاد دادند وستان فرهنگید.هندردقرا

 :وگفتنپذیرفت  آموزگار لیو دبرو
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 کشییده ان بید  آموزگارهیا ۀ درگیری دیگری اتفاق بیفتد دوست نیدارم پیای بقیی    باشداگر قرار  - 

 . پایان برسانم رابه نباید به تنهایی آ که استاری ک.شود

ه محیل دفتیر   وبی ا ازشب برای گرفتن رضیایت   هشتاعت سآموزگاره دکبه مضروب اطال  دادن

حتمال داشت به درگیری من یر  ا رکهبرای این دیدا آموزگار .روددمیدر المر وپرورش آموزش

از سیوی  دوودنی وبسو چهاردوست خبرچین درکنار از یک ا.شود دچار چالشی با خود شده بود

 پینج در یک برخیورد فیزیکیی از پی      توانست مین و رفت میدیدار  ه اینید به تنهایی بوبادیگرا

ه توجیه بی   ،بار هم کوبیده شیود ردبرچین حقیدخچن ۀبه وسیلبایستی در عین حال ن و دبر آی نفر

نبیود ماننید اوبیاش از چیاقو      اییل حیال م  عیندر.کرد میژاندارمری هم از آنها حمایت این که   

نباییید ریسییک  دییید  ی،مییکرد میییبررسییی  ررادیییدا ه اییینی کییا هاز هییر زاوییی دولیاسیتفاده کنیی 

بسییار   توانسیت  می آموزگارهاخبرچین ها روی مردم و  این توس ر هم شکستن او رداثیت.کند

 . استفاده کند واز چاقدوباره  از خود برای دفا که  دید  میود را ناچار خ.منفی باشد

دفتیر  به محل ستین دست راستش جای داده بود آرا در ییی که چاقودرحالشب یاور به تنهایی 

وستش در اطراف ردچها دوبرچین اصلی پشت میز نشسته بوخ.رفتدرالمردوپرورش  آموزش

بتوانیددر مقابیل    ی کیه ا هفاصیل  بیا و دبدون گفتگویی وارد دفتیر شی  آموزگار   .او نشسته بودند

وی آخیرین صیندلی دفتیر    ،روست خبیرچین در صیورت ضیرورت واکینش نشیان دهید      ردچها

بیه نفی  بیرای ییک      اعتمیاد باا چاقویی که درآستین دست راستش پنهیان کیرده بیود    ب.نشست

او ی خشیمگین  ها هبا نگا وستان خبرچیندآموزگار ا نشستن ب.بودشده  آمادهدرگیری احتمالی 

در سیایه  بیرچین مضیروب   خ.ها بیاید رآنتنهایی به دیدا هوبا ندکرد نمیور بادونردکبرانداز  را

رای چنید  بی .یده نشیود ،دشا هشد از فرم خارج ،وه بینی کجدکی نشسته بوا گونه بهروشن دفتر 

 دتاخواهی وبازاش آرامبیا که  رفت میلن ار دکبا خوآموزگار  .نداختا هفتر سایردلحظه سکوت ب

 و دکر میخبرچین پلی  را ضعف تصور  نطقی آن هم با یکومبرخورد نرم لی ،ورضایت بدهد

بیه جیای    ولیی  سکوت را شکست و دجویش بر او غلبه کروحیه رزمر.نتوانست بدان عمل نماید
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ود وخی ی حقییر  هیا  ناجباری با مشیتی انسیا  دیدار این  از یا هوردوخعذر خواهی با خشمی فر

 :گفتو داردامخاطب قر را نبرچی،خمشتی انگل بودند اور ازنظکه  هفروخت

 ،ه اسیت انیی فرمالیتی  د میی خیودت هیم    راکیه ی ا هم به شما بگویم باید رضایت نامی ا همن آمد - 

روزی هرحیال   بیه انی که د میغیر این صورت من به زندان می روم  ولی خوب  در.امضاء کنی

. ور بیروی  آنایین ور و   ،وسیتت ردچها با اینوانی تا ابد ت میو تو هم نآزاد می شوم از زندان 

 . .   .دوبع

 : گفتو دادامه دابا لحنی نیشدار 

 . ما هی که تنهایی این ا آمدبین می-

شیاغل در   هیا  فرهنگیو همه اۀ لی پشتوان،واسته تنها آمدآموزگاراگر چه دانست  میمضروب 

بیه   خواسیت  میی  کیه  اش وسیتان ازددست میانع حرکیت یکیی     وبااز این ر ،ه استبودالرستان 

 وسیتان ازده یکی ،ببودکرده و امضاء  آمادهقبل  از راکه یا هضایت نامر.حمله کند شد آموزگار

 وپیرورش  آمیوزش بیاالی   میدیرهای ه فرمیان  دکی و حقیرتیر ازآن بو ا.بدهدآموزگاربه  دتادا اش

   .کرده بود آمادهز این رو از قبل رضایت نامه را ا.منطقه را ندیده بگیرد

 آمیوزش  میدیرهای ش کیه   نچند تن از همکارایاور و  ،وپرورش آموزشریی  بنا به دستور   

چیون   دوننی رکادکند در المرتوانست مینیگر،دندا هند باعث اعتصاب شدکرد میتصور  وپرورش

گراش یعنی نزدییک تیرین    رابهها آن ،بعیدگاه بدتری وجود نداشت،تالرستاناز منطقه المرد در 

شیان  یهیا سترس خبیرچین ردردها بیشت ند آنخواست دمیایش.شهرک به مرکز الر منتقل کردند

 آمیوزش ادارۀ  هدوبیاره بی   راآموزگار ، دداشت  وجویک شرط خا انتقاللی برای این ،وباشند

 :وگفتبه اریی   دونردرکاحضا وپرورش
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وانیید در نزدییک   ت میی نها در این صیورت  ت.شما باید معاونت دبیرستان گراش را قبول کنید  - 

  .کنیم میر منتقل هاباه چ رابهما این بار ش گرنه و .ترین منطقه به شهر الر تدری  کنید

هرسیال   کیه  دارد یآرامنا  آموزهای دانشدبیرستان تا مقطع دیپلم است و  ه ایندکشنیده بو او

. کردنید  میی دبیرسیتان بیاز    رابیه ای ژانیدارمری  ،پبیرسیتان ردبا ضرب و شتم معاون و یا مدی

 :یی  پرسید،ری از هم باز کردا هخند راآموزگار  صورت

 ؟خندیچرا می -

 رسته؟،دبیندازید آموزها دانشزیر مشت ولگد  رابهم خواهید میشما  -  

 :ریی  بتواند پاسخی بدهد ادامه داداین که و قبل از  

و  آرامرا میی پیذیرم وییک دبیرسیتان      آرامنیا   ولی اشکالی نداره من معاونت ایین دبیرسیتانِ   -

 . لی من هم یک شرط دارم،ودهم میدرس خوان به شما تحویل 

 :ند با شادی گفترکرد سر جفت و جوردی  که توانسته بود معاونی برای این دبیرستان پُری

 شرط شما چیه؟ - 

 .  ر اختیار من بگذارید،دکنم میورزشی که من لیست  ایلوس ۀلیدکبای - 

وتعیدادی   و تور والیبال وفوتبیال ،دیز پینگ پنگومقاضای او دت.پذیرفت راآموزگار ریی  شرط 

انیت  و دسیاعت ورو  آموزگیار ، ردای آن روزفی .ورزشی بود ایلقیه وسوب والیبالفوتبال و  تو 

در ساعت زنگ تفریح آموزها دانش ردکهی تنظیم کا گونه رابه نورزشی به دبیرستا ایلبار وس

رود ییک وانیت بیه حییاط     دوا تع ب شاهب آموزها انشد.ورزشی باشند ایلسدورودوشان شاه
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نها چیزی که تا به ت.ها قرارنگرفته بود رآنبه حال در اختیا ی که تاایلمدرسه شدند همراه با وس

کیه همیین   ، هدید بیود ،تقیدار بیشیتری  ومنیدرز  ا و دحال در اختیارشان قرارگرفته بود مشتی پنی 

ها شینیده بودنید معیاون     آن.سال بدترین توهین بود  17 -18ی در سن ها جوانبرای  دهاتهدی

 .بوده را فرستاد ایلول این وسا ،ودشدخقبل از ورو دولیآی دمیجدید دار

بیرستان ردصف بودند مدی درهنوز  ها کالس ۀقتی هم،واول وقتورزشی،  ایلسدوورو یفردا 

ی ا هچهییر آموزهیا  انییشد.معرفییی کیرد  آموزهیا  دانیش معییاون جدیید بییه   بعنیوان   راآموزگیار  

 دمیخیو  ا تع یب بیا  بی .با سری که موهایش را تراشیده بود دولیودشان سبزه تیره دیدندخمانن

 : ندگفت

عاونت همراه با ،مدبیرستان با ریی  آموزگاررط دیگر ش.!«این دیگر چه گونه معاونی است » -

دیر مدرسیه م بیور شیده بیود درکارهیای او      می .بیود الس ششم دبیرسیتان  رکادبیات دتدری  

 انقیالب خالفت ننمایید از ایین رو کیالس ششیم دبیرسیتان درس      ومی اها شبا رودودخالتی نکن

 .ادنددناصر رابهدری  ادبیات دوتهای دبیرستان بودوران جزو درس رآند راکهسفید 

ا بی .کیرد  آغیاز از همیان روز اول   آموزهیا  دانیش تیرین   آرامیا ناها یکارش راباکالس ششماو  

کسیی   ولیی  تاگفبصر طبق معمول برپم.دوارد شها  آنبه کالس  آموزگار ،خوردن زنگ کالس

 یی کالس از ییاور قید  ها هکثر بچا.درفتد به سر جای خوبصر با ریشخن،مایش بر نخاستازج

بیازکرده  از هیم   را نشاهایپا یآمیزتوهین    بطوری که درحالبی اعتنایی  همه با.داشتند بلندتر

معیاون   ر  رابه نشاقدرت ندخواست دمیشان بازگذاشته بودن تا روی ناف را نویقه پیراهن شا

 .معاون جدید را بیازمایندند دداشتشاید قصدوح له بکشن دمگربه را  صطالحا هبکشند یا بجدید

شیرو  بیه    هیا  دیگر معیاون ۀبیرخالف همی   آموزگیار  .ننید رکتحقی اورا ندخواسیت  می هم شایدو 

که گیویی  ردرکرفتا آموزها دانشبرخورد توهین آمیز  با اینی ا گونه هب.ندرز و تهدید نکرددواپن
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یین اولیین   ا.اسیت  طبیعیی همه رفتار هیا آن هیا    و. غیر معمولی ر  نداده استهمه چیز عادی و 

 :گفتتفاوتیبا بیآموزگار  .دردکوار آموزها دانشه به دکشوکی بو

 .سفید است انقالبدرس امروز ما   - 

 خیواری همراه با پاچیه  رانی سخنهمه منتظر یک و دسی واکنشی نشان ندا،ککرد تمی سکودکبع

رخی با همان رفتیار تحقیرآمییز   ب.ندکرد میهم پ  پ  اعتنایی با ه دین جهت با بی،ببودند امازنظ

نقید ایین    درحیال و ا.از نیو  دیگیری بیود    آموزگارلی سخنان ،وشرو  کردند به خمیازه کشیدن

و عیدم امکانیات شیغلی      آزادی و نبود دست گذاشتن روی ضعف های بنیادی سلطنت  و انقالب

-دامیه سیخن  ا با،حیرت انیداخت  رابههاآموز دانشه دکاین دومین شوکی بو . بود ها جوانبرای 

آموزگار مشاهده ی تیاثیر   و دبو تغییر درحالی ناخودآگاه ا گونه بهکل کالس شآموزگار های 

 هکیه چگونی  دید یومی ا.تر به نقدحاکمیت ادامه دادژرف ،سخنان شتاثیر رزیابی ا با گفته هایش و

از بیی تفیاوت بیه    بی  ولیی  دگرگیونی اسیت   درحیال سیرکالس  حالت های تحقیرآمیز نشستن  آن

وشینگری در میورد   ،رودشیان هیم پنهیان بود   دخیازدتغییرات که  آموزها دانشات رفتاری تغییر

که تا به حال بیا ییک معلیم    ی آموزهای  انشد.را ادامه دادسفید  انقالبۀ ساختار بدون درون مای

ی ا گونیه  بیه  هیا  یوی صندل،رندبست می را نشایها هیق،یکیرادیکال برخورد نکرده بودند، یکی

آن  هیا  ههیر چ.شیتاق ییادگیری میی نشییند    ومکن کاو  آموز دانشه معموالً یک دکنگرفت می قرار

نیگ  ز.دنکرد میشتیاق این معلم جدید را ورانداز باآهمه  دونست داده بودازدرا حالت بی تفاوت 

 هیارا این سیخن  ۀند ادامی خواسیت  میی میه  ه.ای خیود برنخاسیت  ازجکسی  دولیتفریح خورده ش

 حرفکردن   از کوتاهپآموزگارگری راگرفته بود، ای پرخاش،جوستی و عالقهد.ندست ندهازد

 :ندگفتدکنق هاراآن ۀرفتار توهین آمیز اولیاین که دون وبیش خیلی دوستانه ها

ن به کمک ومیک دبیرستان نمونه در شهرستان الر بدل کنیم  رابه نما باید با هم این دبیرستا - 

 . ارمازدتک شما نیتک
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هم دوکنی اعتماد ه آنهیا ه هم بی دکنشده بو ایلق ارزشرایشان دربسی این ق،کتاآن موقعکه  ها بچه

فتخیار  ا هوجود شرو  کردند به دست زدن ب ۀهم ،باشایسته بداند هارا آندواز آنها یاری بخواه

 از روی رنگ لیب هیای آن   معاون جدید .نددید دمیدوست خو مانندیکاین معاون که دیگر اورا 

 :وگفتشان سیگاری است از این ر کدامست دانمیها 

 ،خواهم که سیگار نکشیدکار مخالفم از شما نمی با اینم ولی اگر چه کش میمن خودم سیگارن - 

 دبیرسیتان سال اول و دوم  آموزهای دانشاین موضو  تنها به خودتان مربوط است ولی چون 

اجیازه دهیم در زنیگ     هیا  ه آنبی من  دتامن معرفی کنن رابه نخودشا ها یبا شما هستند سیگار

بیه حییاط   پی  از آن   و دبکشین  را نپشیت دییوار سیگارشیا    دوبیرستان خیارج شیون  ازدتفریح 

 بیایند،قبوله؟  

 .ردنددکهمه با خنده تایی

ی والیبیال  هانیدا،مهی  کدام از شما به خانه نمی روید هاکالس  ازپایان ساعت آخر،پندر ضم-

 میی دامیه  اپی  از پاییان کیالس هیا      ههرروزبعد بازی را و کنیم مینصب  هارارسکتبال و تووب

 . کنم مین هم با شما بازی ،مدهیم

درسه بیا ییک نظیم بسییار سیخت و      م.با هم دست زدنددوبرخاستن یاازجاز خوشحالی  ها هبچ

 میی قدیمی آن دبیرسیتان ن  دبیران وی که مدیر ا گونه به شد میاداره  ها هدقیق بوسیله خود بچ

ات تغییییرهمییه  ه اییینمکییان داشییت یییک روز ا هگونییچ.ود را پنهییان کننییدند حیییرت خییتوانسییت

تییم هیای والیبیال    ،پی  از پاییان درس   هرروز،نید فتادا هیم های والیبال و فوتبال رات.نندرکورابا

دیگیری بسیکتبال    ۀپونیگ و عید  ی پینیگ ا هند عدکرد میشرو  حیاط دبیرستان  خودرادربازی 

ه بی بیازی  ایین کیه     برای  معاون و دمسل  شدن ها یازخیلی سریع برب ها هچب.ندکرد میبازی 

رای وبی زی جیدی  ،باتوافق همیه قرارشید   بادوکر میها بازی  نباآخودش   جدی پیش برودطور

 را نبازنیده حیق خیورد   تیم دوخریده بودندمیل کن راکهیم برنده نوشابه وبیسکویتی دوترد باشبُ
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 یتوانیای و دبسییار جیدی کیر    رایاد گییری   اه یقیه بازب ووالیبال  بازیین شیوه ا.دنباش اشتهند

شیهرک  مسابقه با تیم هیای دیگیر    آمادۀپ  از چند ماه   هی کا گونه بهپیش برد  هارا هی بچها

پی  از تعطیلیی دبیرسیتان     آموزهیا  دانیش ی روزانیه  ها یباز شیوه ین ا.شدندهای اطراف الر 

 و دبیا پنی   هیا  لاری کیه سیا  ،کی ردکای اد ها هاساسی دررفتار بچتغییریک  ،زیرنظر معاون جدید

 بیه بیازی خیو  دکی والیبیال بیا تییم والیبیال ژانیدارمری بو      ۀولین مسیابق ا.ندرز امکان پذیر نبودا

یم اول را تییم  گ.ی دبیرستان هم خیلی پیش رفته بودندها هبچ لیدوهمه درجه دار بودن دواشتند

 دوبیه هیوا میی پریدنی     از شیادی  هیا  هچی ،ببرددبیرستان که یاور هم یکی از بازی کنان آن بیود  

 هیای  انگشیت ،بیه   روی تور در هنگام دفیا   انهمردتظار باخت را نداشتند نا جوانکه انها ژاندارم

 کهمعاون  .کردندبشار محروم آاز زدن را و ا و دخوب دبیرستان صدمه زدن هاییکی از بازیکن

 گفیت و دمیع کیر  دور هیم ج  هیارا  هبود برای چند ثانیه بچشده عصبی  بشدتاین عمل عمدی  از

به  بامنبرای آبشار زدن  را نتاشما جای ندکدفا   دتاآی میوقتی آن ژاندارم کنار تور  ها هبچ»

 هدرگیم سوم بچ دولیگیم دوم را آنها بردن«.یاورمدربمن تالفی کارش را  دتاعوض کنی سرعت

 دهزی ،باودنددرعین حال منتظر فرصت برای انتقام ب و دند جبران کننخواست میتوان  ۀبا هم ها

شت تیو  بیرای   پمعاون  دوشدن جاب ا به سرعت ها هچ،بفرصت پیش آمد آنه دکشده بو دهبه 

با همه قدرت بیه جیای    معاون دوفت، ژاندارم مورد نظر برای دفا  به هوا پریقرارگرزدن آبشار 

 در هم کوبید، ضربه به حدی شیدید  هارا با قدرت آنو دحریف را هدف قراردا های انگشتتو  

ش را در مییان دسیت دیگیرش گرفیت و از     هیای  نگشیت وا ده ژاندارم زیر تور به زانو درآمدکبو

 ولیی  داعتراض کیر  معاونربی ژاندارم ها به م.رای یک لحظه بازی متوقف شدب.زمین خارج شد

ه بیازی ادامیه   ،بی کیرده بودند  آغازها  چون این عمل را آن .دآی میتوی بازی پیش  :گفتمعاون 

همکیاری او   ۀبداننید بیرد احتمیالی شیان درنتی ی     هیا  بچه  دتاهم از بازی کنارکشی معاون دادند،

ی نزدییک بیه   ا هنتی  راباربا هوشیاری در هنگام دفا  یک بازی دشوا آموزها انش،داست بودهن

داده بیود   ها هبچ ه ایندبیرستان بۀبه نفسی که ورزش مرتب و شرکت در ادار اعتماد.هم بُردند

 ندبیرسیتا ۀو چهر  ها نیز اثر ژرفی به جا گذاشت رس خواندن آنرده ددکوی با هندازوا ددر ح
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 میی ی پایین تر ها کالس آموزهای دانشروی ی آخرها لسا آموزهای دانش ه اینتاثیری ک رابا

ر ایین مییان نقیش    ،دوضعیت بوجود آمده راضی بودنده ازهم بیرهاید.ادردیه کلی تغی،بگذاشت

ر ییاری رسیاندن بیه    ،ددبیرستان تبعیت شده بودند به آناور خوزستانی که با ی هایدیگر معلم

از  وپیرورش  آمیوزش  میدیرهای و دیگیر  و رییی    بیرسیتان ردمدی لیدویاور بسیار سازنده بو

پی   ک میاه  ی.لرزیدنددمیه خو،بی یاورآموزشی ها شیوهارشدن عوامل امنیتی ازردوحشت خب

کیه دبیرسیتان   " اِوز"رسیتان شیهرک   بیازد آموزهیا  دانیش به خواهش  از مسابقه با ژاندارمری

رای بیازی  ،بندتری نسبت بیه گیراش داشیت   پیش رفتهتحصیالت شرای  دور سواازنظآن ردم وم

ر فرهنگییی ازنظییو دبودنیی  نسیینتهییل مییذهب ا هردم اِوز همییمیی.نییدکرد تفوتبییال و والیبییال دعییو

انگلیی  بیه    حیرین و دربشیان  ی که برخی از فرزندانا گونه هب.یشرفته تراز گراش بودندرپبسیا

سیالگی بیا    15ی گراشیی از سین   ها هکثر بچا هی کدرحال.عالی اشتغال داشتند آموزشتحصیل 

 میییشییورهای کنییاره جنییوبی خلیییج پییارس   رکسییوی آب د بییه آنشییان بییرای کییار  پییدران

بیه گیراش    هدر ییک روز جمعی   و داسیتقبال کیر   دبیرستان گیراش  عوتازدبیرستان اِوز د.ندرفت

بسییار برتربیود،    گیراش ی هیا  هها از بچ زی فوتبال آن،باوتبال شرو  شدف ۀبتدا مسابقا. آمدند

 میی م ،کشیان با توجه به سیگاری بودن اکثر دولینکرد میتالش  بسختی گراشفوتبالیست های 

بایسیتی  ک ساعت بعد ی.ترک کردند را نیسه شکست خورده و غمگین زمیرکا سه گل دب.ندوردآ

 ۀهیا و همی  ی از ژانیدارم اهو عید گیراش  ز اهیالی  ا.شد می آغازبازی والیبال در حیاط دبیرستان 

اوری بیازی  د.دبیرستان هم برای دیدن بازی در حیاط مدرسه جمع شده بودنید  آموزهای دانش

ازی بسیار زیبایی صورت گرفیت وایین بیار ایین دبیرسیتان      ب.بیرستان اِوز سپردندد بیمر رابه

ی اِوز هم زیبیا بیود بیه    ها هازی بچب.شد ه گیم پشت سرهم برنده،سنتی ه برتر  گراش بودکه با

از شادی این بُرد به هیوا میی    ها هچب.همین دلیل هرسه گیم با نتایج نزدیک به هم به پایان رسید

 .ندگرفت مییک دیگررا درآغوش  دوپریدن

 هیا  ه آنبی و دکیر  میی رفتیار   دانش آموزانحترام با باآ،آموزگارهابارفتاری خالف دیگر  ناصر 

 در اشیکال متنیوعی    نمرتب آ ،دش میدر نظام شاهنشاهی پایمال  شان کهمدنی عالوه بر حقوق
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چر  هیای  بایستی ی که در آینده آموز دانش عنوان ه بهم  را نشاقوق فردی ،حکرد دمیگوشز

هیی    »:کیرد  میی ییاد آوری   ها ه آناور بی.کرد مییاد آوری  ها ه آنب دست بگیرد رابهمملکت 

سیازان  آینیده  بعنیوان  شیما هیم    لیو، دباش اشتهی تحقیر آمیز دک  حق ندارد با شما برخورد

 یناتوان»فهماندکه می ها ه آنب،«تان که یادگیری است با پیگیری ادامه دهیدبه وظایف دبایایران 

اشی ننیست بلکه  ها دشواری درسی چون ریاضیات زعم آن،بدرسی ۀدر زمین ها هبرخی از بچ

برآینید سیاختار     همیه  کیه  استهاآموز دانشوران کودکی غل  و سوءتغذیه د آموزشۀ از شیو

در حیدی از   آموزهیا  دانیش ۀ ی مغیزی همی  هیا  لظرفیت سلو گرنه،بیمار طبقاتی موجود است و

 هیارا او واقعیت  ،«مرتبه یک دانشمند پیش بروید دتامی توانیها از شما هرکدام  که استتوانایی 

 .داد می آموزش ها هبه بچ گونه بدین

 میییباعییث  رکییهدون صیینعت و کا،بییالر بییدون آب خوردن ۀر منطقییردو دشییوا زنییدگی سییخت 

 شآمیوز ۀ ننددکایی،تی عربی برای کسب درآمد شوندرهاکشوۀوان،رودکان به جای تحصیلدکش

نرژی و بیاآ اور یی .نید کرد میی یش اسیتقبال  هیا  هگفتی ه ازها با عالقی  نآدوبومعاون ی سیاسی ها

ه دامی باآاطمینان داشت تا یک سیال دیگیر   دوول بوبیرستان مشغد در رنظیری به کاکم دلبستگی

ه ضیرورت مطالعیه و شیناخت جهیان     دکدرک وآگاهی برسان آن رابهها واندآنت میشرای   این

وپیرورش  آمیوزش ادارۀ  بیه اورا هدکی اردیبهشیت میاه بو  واسی  ا.دنبیال کننید   شانخودهارا یبین

 :وگفتبه ایی  در این مالقات ر.خواستند

شیما بیه خوزسیتان بیه      انتقالبااداره کردید  بخوبی  را ندبیرستا دوزحمت کشیدیشما چون  - 

 .ه استشهر خودتان آغاجاری موافقت شد

 .هم همین جابه کارم ادامه دهمخوا یومم ا هنکرد انتقالولی من تقاضای  – 

دانیی کیه   ودت هیم بهتیر از مین میی    ،خی بیدون دردسیر،از این یا برو    قبیول کین و  !ببین پسرم –

 . ه استت موافقت شداهتقاضا نشدی انتقالبا  چرا
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 دهنید  میی اجازه ن به اوزیرنظربوده و دیگر ،شیوه کارش ۀه همدکروشن ش اوپاس  برای  با این

افکارش چنان  در.کردمیش را رها ا هنتی ه همه زحمات یک سالیستی وباا.ندرکادر این منطقه ک

ن یک پرونده بوسییله رییی    صدای انداخت ،بادر اتاق ریی  است کرد فراموشه دکفرو رفته بو

ه رییی   دکواست از اتیاق خیارج شیو   وخ از ریی  تشکرکرد ،به روی میز متوجه موقعیتش شد

 :سیار خشک و جدی گفتبدومخاطب قراردا اورا هدوبار

 تیا  دضیرورت نیدار   دووانید به محل کار جدییدتان برویی  تمیشما از همین لحظه !آقای معاون - 

 را نتیا  در حکم ماموریت است وشما حقوق انتقالین ا.قه باشیدپایان سال تحصیلی در این منط

شیهریور   اییل وا.رضمن از فردا درآن دبیرستان هیی  سیمتی نداریید   ،درددککامل دریافت خواهی

 .معرفی کنید،خدا نگهدار تانمحل کار جدید رابهخود 

رعین ،دودش بی ا هچه شهر محل زندگی خانواد که اگریقت ناخواسته به جایی منتقل شددرحقاو  

ل و گهفتوآغاجاری خیز نفتمناطق  ۀهم،کارگری خوزستان  دوم مناطق ۀحال مرکز ساواک نیم

 هننید سیفر بی   جاما بیه آن ارکی که برای رفیتن  ،خارک بودوخگچساران و دوگنبدان  دونفت سفی

غیل گیوش   ،بکارگری میانکوه ۀه منطقوبا ،داشترا الزم ورودی خا  از ساواک  یا" ویزا"روپاا

 آناید شی .ه مدرسیه راهنمیایی ودبیرسیتان فارییابی منتقیل شید      ،بی خیزنفت مناطقواک سامرکز

یش از بیر گشیتن   پی .شیددکش را خواهانانداو از وحشت ساواک زیپ دهکرد میجماعت تصور 

ر د بیبخیو  را نآه دکی ش بوا هفشنگ برای اسلح ۀجعب ینولین کاری که کردخرید چندا، هبه خان

روی دو گردنیه معیروف جیاده الرسیتان بیه       هیا  لسا رآندون چ.ده بودکرش جاسازی ایلوس

راهی شهرهای مرکزی  هایمسافر ایلی ژاندارمری وسها هپاسگا" زنوببریز " جهرم و شیراز

دییده شیود از   ها ندارماژ ست ویدرج توانست می ایلوسمیان سلحه در ا.ندکرد میرسی زرابا

-فشینگ  دوه مشخص نباشی دکاردای قرا گونه بهشت خود رپد دودر زیرکمربناسلحه را  ،این رو

 بعنیوان  ایین حلیوا را از الر    مسیافرها ه معمیوال  ،کی ه بودارداددر قیوطی حلیوا مسیقطی قیر     هارا

 .ندبرد میسوغاتی به جاهای دیگر 
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 دولیزیر روکردن هارامسافر ایلها همه وسژاندارم و دتوقف کردنراماه نآسرگردنه ماشین در

توانسیته بیود   ایین کیه    اور شیاد از  یی .ازرسی بیدنی نکردنید  سی را هم بدوکجن  قاچاقی نیافتن

از آن ا به محل زندگی وکیار  و دهد به شیراز رسیردزرسی عبووباسالمت از ایست  رابهاسلحه 

 .یانکوه رفت،مجدیدش

ایی کیه  هی داده بود، از معلمآموزشۀراتی که در شیویبرای تغی وپرورش آموزش ها سال رآند

عوت بیه ییک   ،دتندداشی رراجنیوبی کشو  ۀجدیید در نیمی  یرات یتغ ۀینتحصیالت در زم ۀقصد ادام

 مناطق جنیوبی  ۀاز هم آموزگارهاشرکت شدند، آمادۀش اهمکاران الری ۀقیوب ناصر .کنکورکرد

 انیش ردزمیون در شییراز ود  آ.نید کرد تتا بندرعباس در این آزمیون شیرک   از خوزستان، فارس

 دانیش  در همان محیل  آموزگارها ها نبستاادترارشده بوق.شدی راهنمایی تحصیلی برگزار سرا

و شناخت و جذب نیرو از  موزگارهاباآبیشتر برای آشنایی  ناصر .ببینند آموزش ی شیرازسرا

عیالم  اۀ ند از مییان سیه رشیت   دداشیت قص آموزگارهیا ۀ می ه.کیرد  تشیان در آزمیون شیرک   مییان 

 میی بدین وسییله   ریاضی قبول شوند چون ۀدر رشت( ریاضی،علوم طبیعی و علوم انسانی)شده

بیت سیاعات اضیافی    رابامبلغیی   وپرورش آموزشی تقویتی هم از ها کالسند با تشکیل توانست

رآمید بیشیتری   ،دها ههم خودشان با تدری  خصوصیی ریاضیی بیه بچی     دوتدری  دریافت کنن

ایین امتییاز را داده    بیه او  دوشبوم این آزمون ردنفاو توانست ون ،چنتایج اعالم شد. کسب کنند

تشیویق   اورا اشهمکاران ۀمه.است انتخاب کند ایلم راکههرکدام میان هرسه رشته  ه ازدکبودن

ی  هی .داشتوجود در این رشته  یبیشترو آب نان  هدکریاضی را انتخاب کن ۀندکه رشتکرد می

بیرای   یمیوز ش آدانی هیی   ظیاهرا  ون ،چپذیرفته شودعلوم انسانی  ۀرشت درنبود  ایلم فرهنگی

نیییاز ی آموزشییی خصوصییی هییا کییالسی تقییویتی ویییا هییا کییالسبییه یییادگیری اییین رشییته 

بیه کیالس   ه نییازی  دکی نکرد میتصور ن ادبیاتبرای یادگیری  هم آموزها دانش ۀانوادخ.نداشت

-شیان کمیک  ن ابیه فرزنید  توانستند  میودشان هم در این زمینه ،خدباش اشتهددوجوخصوصی 

 میی ییدا  پگیر فرصیت   ا ه، البتی تنداداشی ر آمیوزش وان این هات هخانوادبیشتر به گونه معمول،کنند

ۀ مورد بیی مهیری بقیی    راکههمان رشته علوم انسانی  اشر میان حیرت همکاراندناصر  .ندکرد
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ریاضیی وضیرورت تیدری  دقییق آن، امکیان       ۀرشیت دانست  یوما.بود انتخاب کرد آموزگارها

شیتر بیه درس   ییک معلیم بیا وجیدان بایید بی      دوکنی  دمیرا بسیار محدو آموزها دانشارتباط با 

 آموزگیار برای یک  را نیش این امکاها هعلوم انسانی همه رشت دولیپیش برون ها هبچ دتابپرداز

از  هیا  هدرک بچی  و دچیالش بگییر   رابیه هامایه و سرشت انسانی واقعییت  درون دتاکن میفراهم 

ی و دبیرستان آقای سالک ۀوران اولیرده یاد دو دبیب.دهد آموزش تری انسانی را ژرفها ارزش

 امیا نید  داد میی ریاضی را درس ا هبا چه شور وعالقدوهبهانی بودنوبردآقای حیدری افتادکه ه

 نآو ددقیقیه برایشیان بیاقی میی مانی      پینج زمیانی بیه کوتیاهی     موزهیا آ دانیش برای روشنگری 

 کیرد  میی تصیور   او .ندکرد میوادار دیشیدن نابه  آموزهارا  انش،دانهالق،خدقیقه پنج درهمینها

بیا شییوه تیدری     تیا   دسترسی داشته باشدزمان بیشتری ه ب درسی می تواندشته ی ردر این 

ایین انتخیاب را    آموزگارهیا کثرا.دنی قابیل درک ک  ی اجتمیاعی را هیا  هی پدیدها یپیچیدگخودش 

 ۀگیرش کاسیبکاران  ،نهم ناصری که درحال دانستند می چیزهای دیگرابلهانه و یا از روی تنبلی و 

ثیری روی ایین  دتاکیه در صیورت امکیان بتوانی     هیا  هبرای حفر رابط دولیکر میتحقیر هارا آن

کیی حیال داره شیبها     !ای بابا »گفت میباخنده  اجتماعی بگذارد یجماعت بی خبراز واقعیت ها

 «.نیارهکم  ها هجلوی بچ،السرکریاضی بخونه تا فرداش س

 بیا دوکر میی سفر حل تدری  شعبان ،میاور مرتب به خرمشهر،یاور به خوزستان انتقالپ  از  

ر چین اعالم نمیوده بودنید   د میی نظاها هخود را برای دیدن دور آمادگی هرفقای خرمشهری ک

شیان  هرواب  رفیقان و دنزپرداباجتماعی  ایلجمعی به بررسی مسطوره بوی داشته باشد دیدار 

 میی در تابسیتان کیه هیردو تعطییل     بایسیتی  ه دکنتی ه رسیدن ه اینو و شعبان با.دوش تر ژرف

 راسیان برونید  وخلوچسیتان  وببرای شناسایی مرز افغانسیتان و پاکسیتان بیه سیسیتان      ندشد

سیار خوش وبکش بلوچستان مردم زحمتمیان ی از یآموزگارها،همکاران بلوچ یاور بخصو 

بلوچ اهل ناهوک سیراوان   آموزگارهاکی از این ی.ها بودند نآ باهمکاری  ه حاضر بهدکفکر بودن

ر فکیری بیا ییاور بسییار     ازنظی و دمیرز بیو   لیب شان که محل زندگی ها یرتنصۀز خانوادوا دبو

 .  حتا به خوزستان به خانه پدری یاورآمده بود دوبو هماهنگ
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 ۀبیرسیتانی کیه بیا حیوز    ردو در محل زنیدگی پیشیین او   ردآموزگاری یاو سال تحصیلیاولین 

او پ  از رساندن   .شرو  شدکاربردی کرده بودند، هاراآموز دانشاولین اعتصاب  ،شانبیزح

دو جعبه فشینگ بیه    بای که تهیه کرده بود ا هسلحباآ،پدری ۀبه خان حداقل زندگی ایلبرخی وس

از پی  ازبازگشیت    دوکننشعبان جاسازی ۀاسلحه را در خان ،رار گذاشته بودندق.خرمشهر رفت

رای هنید بی  ردافیراد را از میرز عبو   بیود قیرار   کیه  مانی،زسفر شناسایی مرزهای شرقی کشیور 

 .و در صورت ضرورت از آن استفاده کنند احتیاط

 دانیش ییک درجیه دارنییروی درییایی و چنید       ،و آموزگار،دخاریوباز یک کارگر ات ها ه آنگرو 

عیرب   هیای هاز نماینید  آموزهیا  دانیش یکی از این درپ.بیرستان تشکیل شده بودردسال آخ آموز

ه نماینیدگی از طیرف عشیایر    وبی ا آمید  میهوادار شاه و نظام بودکه هر وقت شاه به خوزستان 

 داو دیگر یکی از افراد گروه بیو  دولیاور از این ارتباط راضی نبوی.کرد میدیدار  بااوزبان عرب

ر زمینیه  ردو تاکید شعبان و ییاو  گفتگوها  از آخرین پ.طال  داشتا هی گروها هبرنام ازهمه و

دربازگشت شعبان و یاور  تاباشند آمادهباید  همه »کردنداعالم  ،صول مخفی کاریاۀرعایت هم

میرزی شیرق کشیور     ۀفر شناسیایی منطقی  س.«سوی مرز بروند به آنلوچستان وباز سیستان 

میرزی خراسیان و افغانسیتان اطالعیاتی کسیب       ۀاز ناحیی  دتاندرفتآن دو ابتدا به مشه.شد آغاز

 میی قامیت  ی محل خوابگیاه کیارگران فصیلی ا   هاهخانبرخالف گذشته که درقهوه،مشهد در.کنند

 تر ییک هتیل میدرن مشیهد اقامی     رد،این بیا نید برد میلی شپش سوغات دکهر بار با خو دونکرد

ین دو در سالن ا.هتل ناچیز بودند یسافرها،مندکه کنسول افغانستان هم درآن اقامت داشتکرد

 و .حی  کارگری می پرسیدوموزستان وخنسول آشنا ودوست شدند او از ایران باکغذا خوری 

را شیان در هتیل   سیاسی در افغانستان، این آشینایی باعیث شید میدت اقامیت      آزادی این دو از 

متوجیه شیدند تحیت فشیار نیروهیای      ،تیر نمایند کامیل  را نشیا بتوانند اطالعات دتاطوالنی ترکنن

ین کنسول که ظاهراً گرایشات وا دبودن جا احزاب چپ در افغانستان تا حدودی آزاد سیاسی آن

سییار  ،به برای این دو رفیقدکز میحرف سر   ۀسازمانی بنام ستاردی آزا داشت از گرایانهچپ

سیفارت   رابیه ود دخواننی ت میی راحتی ،بند با عبور از مرز افغانستانکرد میصوردوتمند بوارزش
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این شهر نزدیک به مرز را بیشتر  دتابه بیرجندرفتندواز این دوست جدید جدا شدن.چین برسانند

  از چنید  پی .وراهی سیستان وزابل شیدند  ندرا تایید نکردندمرزی بیرج ۀرای  منطقش.بشناسند

" ایییژ"یک موتورسیییکلت،شییهر از محلییی در اییین شییهر    بییا اییین یی روزی گییردش وآشیینا 

وبلوچستان میورد اسیتفاده    جا درآنکه کرایه کردند( های بزر  ساخت شورویموتورسیکلت)

ی هیییا هو رای طیییوالنی رهای در سیییفا هون قیییدرت فیییوق العیییاد،چیییو اسیییتقبال میییردم بود

زهیک و  "مرزیروستاهای  دورترینز زابل راهی ا.اشتردناهموارکوهستانی و کویری وحمل با

 هیا این ،مشخص کرده بودنید  هارا قبل روی نقشه جغرافیایی آن که ازمرز شدند ۀدر حاشی"دهک

بیشیتر زمیین هیایش     هز میان دشت سبزی کی ا.ندهیرمند بودۀمرزی م اور رودخانروستاهای 

وزیید آن   دمیهیرمنی  کیه از نکی دخی یون ه وباها هعطر مزرع،ندکرده بود عبورکشت یون زیر

-نآ.داد میی نشاطی وصف نکردنیی   ها ه آنزابل ب دوهم پ  از عبور از کویر خشک بین بیرجن

 درخیت ضیعیت قرارگیرفتن   ،وورنکردنی،بارای ایین دورفیق بی و دانگیز بوحیرت،چه در این دشت

نسبت به زمیین   ها آنۀهم ه باالرشدنکرده ووبنها مستقیم رکدام از آ این دشت بودکه هی  یها

حتمال زیاد به وزش بادهای ا هه باال رفته بودندکه بوبر،ی تندا هزاوی باو دمیده بودنوخبه یک س

 .می شد مربوط چند ماهه و همیشگی زابل

 میی عیه  نییز مطال  ررازندگی مردم آن دیا ی ایران و افغانستانآن دو عالوه بر شناسایی مرزها 

قیدار غیذای   ومی ژانیدارمری  هیا  هبرای عبور از مرز با توجه به پاسگا راکهی ایلوس ۀلیک.ندکرد

مشکل آنهیا آن   لیدونباش اشتهدرسفر نهایی کمبودی ند دتانکرد ترا لیسالزم بود کنسرو شده 

ی بایسیت ه دکی طمینان یافتیه بودن ا هکبا این.ارای چه ویژگی استد دانستند  میه ن،کسوی مرز بود

چییون بیا زاهییدان و نیواحی مییرزی    دولیقنیدهار و کابییل برسیانن   رابییهاز میرز سیسییتان خیود   

 دنی کرد میی دقت بررسی  رابامکانات اۀ م،هبایستیدر عین حال و دنداشت میبلوچستان فاصله ک

اش و وخی اهی زاهیدان  ،رمذهب بودند اطالعاتی کسیب کننید   سنیکه آن دیارمردمان  ز زندگیوا

هیای بیین   و درگیاراژی کیه محیل اتوبیوس     جیا  درآن.به زاهدان رفتنید  توبوسباآ.سروان شدند
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 دویک تاکسی را صدا زدن ،ند در حومه شهر هستندکرد میشهری بود پیاده شدند چون تصور 

 :ندگفت راننده

 .مرکز شهرزاهدان ببرید رابهلطفا ما  - 

 :نگاهی کردوگفت ها ه آنراننده با تع ب ب 

 .مرکز شهر همین جاست - 

 ه شیعبان وبی اور ری.ماندنیمه ویران یک شهر می ۀسال بیشتر به حوم رآنز شهر زاهدان دمرک 

 :گفتو دکر

شیهری کیه مرکیز    ! تمدن بزر  برسیاند؟  رابهخود  ها هویران با این خواهد میآقای آریا مهر  -

 .استان بود ولی بیشتر به ویرانه ای رها شده مانند بود

ز بیلیارد بیرای  دمیی چنا هسافرخانه و قهوه خانومهتل  یران در هراۀ لوچستان برخالف همدرب

-تیرین رسیتوران  ور افتیاده د رد یبازی عالقه وافری داشتند حت ه اینردم ب،مدداشتبازی وجو

 افیرادی بیا حیرارت مشیغول بیازی      و دداشیت جودوز بیلیاردمییک سالون وچن هم هرا نهای بی

با صیدای  دیوارهیا نصیب شیده بودنید،     رویبلنیدگوهایی کیه    ی کیه درحیال هم  ،آنبودند بیلیارد

معتیدل   شیان وای زاهدان برخالف پیش بینیه.ندکرد میپخش و پاکستانی های هندی  آوازبلند،

زمان در خوزستان از آسمان آتش می باریداز زاهدان به سیوی   رآنی که ددرحالطلوب بود وم

از شکیل شده بیود  که تشهروسراوان قرارداشت ایرانزاهدان، وراهیرداش برسدخسراوان رفتن

 عبیورمی وسی  آن   کیه از انیه وییک خیابیان خیاکی     دخچندویک قهوخانه کیه رسیتوران هیم بو   

نییواحی از صیینایع و کییار صیینعتی و از مییزار   رآند و ددسییت بودنییتنییگ بشییدتردم میی.کییرد

ه دکی یقت بلوچستان دیاری فراموش شیده بو درحق.ی سبز هی  خبری نبودها باغکشاورزی ویا 
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کیه نسیبت بیه     ماننید امیروز بلوچسیتان   )بلوچستان پاکستان مراوده داشیتند  ش بیشتر باامردم

در روستاها و عیدم وجیود صینعت وکیاربرای      بخصو  ه استگیری نکردچشم تغییرگذشته 

از وجیود  " آرییامهر " ناب ،جمسیتبد شاهنشیاهی  و دولیت  فعلی حاکمیت  اید،ش.بلوچ یها جوان

ه برای این دو رفییق  دکچنان عقب افتاده بو رآندیا ینا.( !!نده ابودخبر بیچنین جایی در ایران 

رای ،بن دو پ  از یک بیازی بیلییارد  آ.اتوبوس برای ناهار توقف کرد ،خاش در.حیرت انگیز بود

اهیاری سیفارش   ،نهیای فرسیوده و راه طوالنی  نشسیتن طیوالنی در اتوبیوس    ییک  رفع خستگیِ

بیر   لیدونهاییت بیی کیفییت باشی    بیی ند بایید  کرد میعقب ماندگی منطقه تصور  دلیله به دکدادن

رکیز اییران کیه هرسیال بیرای کسیب اطیال  از        ومشرق ،غرب ۀها نسبت به هم رآنخالف تصو

گیویی ایین   ،یفیت وتمیز بودباکضعیت غذا بسیار ،ووضعیت زندگی و کار مردم بازیدکرده بودند

 افرهامسی ییب  ازجاسبکاری همیراه بیا ریاکیاری ودزدی    باک شانیها ارزشدر فرهنگ و مردم 

االی درب نصیب شیده   دربز بیلییارد ییک بلنیدگو   برمیی عیالوه   ای خانه قهوههر  در.بیگانه بودند

 حمل این صداهای بلنید بیرای آن  ،تار اولب.کرد میهای هندی را پخش آوازه با صدای بلند دکبو

آب یوبهای خشک   از عبور از بیابانپ.ندکرد میح  ن را نآ،فعات بعدردد دولیها دشوار بو

 خیودرادر ه یک باره ب.ه برای آنها یک استثنا بوددکف بین خاش و زاهدان به سراوان رسیدنوعل

زیبای خرمیا دیدنید،آب وهیوایی    دوبلنی  یهیا  درخیت و،زردآلو و الزر  آلبوبی زیبا ها باغمیان 

با ویژگی مردم بلوچستان مهمان نواز، فقییر و کیم درآمید بیا      دارغوباشاورز ،کمعتدل ومردمی

دعیای گیذر بیه    باآشوری رکر واقع دیاری سوخته و فراموش شده دد ،عت وکارعدم وجود صن

ارای شیرای   ،دسیال های قیدیمی و کهین  وان با وجود قناتارس."آریا مهری" سوی تمدن بزر  

نگ و ،رداری وسییع بیاغ  دولیشیاورزی محیدو  ک.بهشت زیبایی در میان کویر بیود استثنایی بود،

میک  باکو دتیر بیو  آن نسبت به سیستان برای آنها امن نواحی مرزی. داد می به آنروی خاصی 

بیا پلیی     یند از مرز بدون هیی  برخیورد  توانست میه راحتی ،بجا درآن رهمکاران فرهنگی یاو

برای  را نوبلوچستای مرزهای سیستانها یویژگ دونگشت برمیبه خرمشهر ایستی ب.نندرکعبو

شیان  سوی دیگر با طیوالنی شیدن اقامیت   ز ا.تصمیم نهایی گرفته شود تا دنکرد میرفقا تعریف 
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بیه  شیان  پیولی  ۀهتل واقع در مشهد برای جمع آوری اطالعات از آن دوست افغانی ذخییر  رآند

 . شیراز به خوزستان بازگشتند دوتها رسیده بود از این رو از طریق کرمان،یزنا

افیق  بیه تو نتخیاب مسییر رفیتن بیه چیین صیورت گرفیت        اۀ اردربدر خرمشهردرگفتگوهایی که 

بودند پی  از   ایلدیپلم بودند مگرفتن رفقایی که درحال ،رو داشتندپیشدردومشکل  دولیرسیدن

بودنید   حاضیر ها آن ۀمی ،هنظر بیا ایین  گرفتن دیپلم راهی شوند، اگرچه در صورت مخالفت همه 

فییق  ر.لی مشکل اصلی نیاز به پول برای سفر بیود ،وفراموش کنند را ندیپلم گرفت دوهمراه شون

و خیود را بیه سیختی در     سیفر نداشیت   ۀانیدازی بیرای هزینی   پ  گرفت میبا حداقلی که کارگر 

 ۀدازرآنی   انیدازش د رپاستوار نییروی درییایی هیم مقیدا    ( حسین)،رفیقخرمشهر اداره می کرد

قیه ،بست داده بودندازدمخارج نبود، یاور و شعبان هم که هرچه داشتند در این سفر  ۀتامین هم

رکیت  ،حا توافق جمعب.ها حسابی باز کرد روی آن شد میر مالی نازنظدوبودن آموز دانشهم که 

 . کنند آمادهود را ،خاندازبا پ بایستی اصلی به سال بعدموکول شدکه همه 

فییرد  ۀاراد »یداندیشییبییه تییمخیر افتییاد، یییاور بییا خییود   ی شییانهییا هرنامیی،بیییک زمسییتان دیگر

بییا  هییا یتورو دیکتییا ه اسییتاجتمییاعی چییه شییکنند-رابرواقعیییت هییای سرسییخت اقتصییادیدرب

خش مهمییی از نیروهییای  ،بدون هزینییه بییاالیی ،باقتصییادی یدشییوارکردن اییین واقعیییت هییا  

ک سیال  یی .«ست وی امکانیات دیگیری بیود   درجاید ب.کنند میروشنفکررادیکال را براحتی خنثی 

سال ییک   آنطی  ،بود رفتهپدری  ۀیاور به خان و ددارس تعطیل شدنم.تحصیلی دیگر سپری شد

ین پاالیشیگاه گیازی   تیر  زر ،برده بیود رکغاجاری شرو  بیه کیا  ۀ آبزر  گازی در منطق ۀژپرو

در پ.احداث بود درحال "کاستن پرس" درایران وخاورمیانه به وسیله یک شرکت انگلیسی به نام

هیای  کترارش موردنیاز ش،کش که بهترین تکنیسین مخابرات درمنطقه بوداتخصص بدلیلیاور 

 بیه ررایاوذهن ۀفکیری همی  . داشتها شرکت رآنرو نفوذی برای استخدام دخارجی بود، از این 

 دداشیت قص او ندکرد میپرداخت ها شرکت ه اینهای باالیی کتوجه به حقوق ،باکردخودمشغول

بیرای سفرشیان   امکانات میالی گیروه را    کرد میارمزدی که دریافت باکدوکارکن درآن ایک ماه 



 در بستر زهره وحشی

 448 سربازی دوران

 

شعبان هیم   دوروه مطرح کرد همه پذیرفتنگراباوضو  مدوودا به خرمشهر رسانخ.بخشدببهبود 

شیدی   هآمیاد  کیه  میانی ،زمیی روم صفهان اۀ پدری در مبارک ۀخان رابهیک ماه  این »اعالم کرد 

 «.اعالم کن

 جیا  درآنش ا هی سازمانی کارگران شیرکت گیاز کیه خیانواد    ها هخان ۀیاور به میانکوه به محل 

پیرس  االیشگاه بیدبلند با شرکت کاستنرپردبرای کاو از پدرخواهش کرد  درفتنکرد میزندگی 

از فیردای آن روز  .ان ام داد ررادون پرسش این کاوبا.برای استخدام او اقدام کندو دتماس بگیر

وخیروج  محیل ورود  راکیه ها یخروجیی بخیش انگلیسی    ۀریاست درواز" کیپرگیت" بعنوان یاور 

ند نگهبیان  ،چیا هروژرپاین کا در.ارکردعهده گرفت و شرو  به که کارگران آشپزخانه هم بود ب

عیالوه بیر   بایسیتی  ه دکنداشیت ییاور قرار در اختیار" بهمییی "ی رهیا لُ هایداردامو  کشاورزهااز 

ا میواد  ،تزرسیی کننید  راباها آن ۀزمان خیروج کیارگران آشیپزخان   کنترل رفت و آمد آن دروازه 

ارش از ییک سیاعت پییش از    ،کی کیاری بود ار او شیب ک.خود از پاالیشگاه خارج نکنند راباغذایی 

 میی ادامیه   ارگراندکی بامیداد فیردا پی  از ورو    دتاشی  میی پایان کارکارگران پاالیشیگاه شیرو    

چیون هیی     ولیی  دخوابیمی جا درآنو  رفت میخوابگاه کارگری کار یاور به    از پایان،پیافت

ن چیرت  کاری بدوو یک شب گرمای جهنمی آغاجاری رآند ی وجود نداشتا هخنک کند ۀوسیل

ز گرمیا  وا دشی  میش خی  عرق اراسر بدن،سریی  انگلیسی ۀی شبانها یبازرس دلیله ،بزدن

ۀ رسیت اجراییی پاالیشیگاه ییک افسیر بازنشسیت      رپس.کیرد  میی  داپیی یداری وبحالتی بین خواب 

هیای   ه در نبیرد عیدن باکمونیسیت   دکی نزد میی صیدا   "جیو " مسیتر  اوراارگران ،کی نگلیسی بودا

ونین دخبر،نهیا  لسیا  رآند.میی لنگیید   جهیت  دین،بی ه بودشید  میی زخ ایش تیر خیورده و ،پیمنی

زدور ،مسییترجوم.رده بییودرکییپُ هییارا هگلی  اخبییار رسییانرآنسییتعماباآهییای عییدنی کمونیسییت

داری از ایین رو سیرمایه   ،سیت داده بیود  ازدش را ااستعمارانگلی  بودکه کیارایی ضید مردمیی   

العیاده در اختییارش   فیوق  یحقیوق  رابا اهالیشگاار سرپرستی یک بخش از پ،کاستعماری بریتانیا

 میی دانید بیا چیه جیانوری داردکیار      وبر اختیارش گذاشت تا اردین اطالعات را پدا.قرارداده بود

 دز میکیار سیر  ها سر زده بیه کیارگران شیب   واب نداشت و نیمه شب،خشب و روز،این فرد،کند
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گزینی رکیا  بیه اوراشیب   آن یبدون استثنا فیردا دید میخواب یا چرت زدن  درحالگرکسی را وا

ییاور  .وحشیت داشیتند   شدتوبازاز این رو کارگران ا.یه حساب کنندسوت او با دتاکر میمعرفی 

 توانسیت  میی نگیاه کیارگران   کاری مشکلی نداشت ولی روز برای استراحت در خواببرای شب

 دوارگران صنعتی مناسب نبوباکگرفتن ارتباط  کارش هم برای مانز.دباش اشتهد یراحت خواب

کار  محل ۀوازدر.ار بودرکگرفتا،ها هم یاور شبو دبودنمشغول کارروژه رپد روزها ها آن ۀهم

اسیتخر   ،هم دواشتنردول،کانگلیسی قرارداشت که هم یکارمندهاهای وابگاهوخنار استخر ،کیاور

اول شیب پی  از   از کیه  ه بودنداردادی تا شوی بزرگی قیر ها یاستخر صندل درکنار  ،برای شنا

ودکا  و ی آب وها ییک ی  دان پُراز بطر ،درکنار هر صندلی،لمیدندمی رآنم و شنا دصرف شا

 درکنیار اکثراً ،هیوش شیوند  بیی  تا دنخورد می،آن قدریب ملت ایرانازجکه اشت ردو ویسکی قرا

ی کیارگری  هیا  هی کیه خوابگیا  درحال،ندرفت میبه خواب  ی شانها یصندلهمان روی  استخر و

 آموزگیار  .ندآورد می ی شانها هپتو و زیرانداز را کارگران خود از خانهی  امکانی نداشت حتا 

مان روز های اول سیر آشیپز   ،هشناحتی،ماهالی منطقه بودند از راکهارگران آشپزخانه رکبیشت

 :وگفته ابو دشیرکااکنر

ه مقیداری میواد غیذایی بیا خیود از      هیرروز از روی فقیر و نیداری    هیا کیه کارگر  دانم میمن  - 

زرسی کینم ولیی مین از    راباها نمن وظیفه دارم آ کنند میخارج  برای خانواده اشان آشپزخانه

ارنید  ازدنی راکیه چه آن وانندت یومبگ هایتبه کارگر لی شما،ونکنند رراخواهم این کامی هاکارگر

 ایین  ۀهم که ازچند نگهبان لُر هم چیزی بدهند ه اینباید ب لیو دببرن شانبه خانه خوددوحمل کنن

 .زمندترندها نیا

 :فتگو سرآشپز خوشحال شد 

سرش نا پیداسیت ولیی بیه     آنکه کنند میپاشی وبها برای خودشان چنان بریز این بی شرف - 

ب یو  آ هروزان "خدا تومان" شان فق  رکدام ،هدهند میحتا یک چای هم در طول روز ن هاکارگر

 .کنند میو ودکا و ویسکی کوفت 
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ی از مواد غیذایی  ا ههمی،سدرب ورودی کارگران آشپزخانه هم چند نگهبانبعد به از آن روز به  

لی بیه روی خیود   ،ومتوجیه شیده بیود    از پیش یاور و دنکرد میکارگران از پاالیشگاه خارج که 

خوشیحال  میواد غیذایی    ۀهم ازگرفتن سهمی کشاورزهااین ،دین صورتب.شد میاده ،دآورد مین

 هاغیارت اسیتعمارگر  مقایسیه با در  کهه نبودر اخالقی شایستازنظکه ی و عملکرد ارک.دنشد می

ذار گی تیاثیر  هیم و  ،میا هکیارگران قیرارداد موقیت پیروژ     ۀولی بیرای خیانواد  بیود  نیاچیز بسیار 

هرگز به ذهن  ،وشد مین تلقیغیر اخالقی  هااین شیوه در میان کارگر ،شرای  اختناق رآند.بود

هیا   ی ضیدکارگری از آن هیا  شییوه  بیا ایین  و دیکتاتوری شیاهی   ها یلیسگه اندکرسی میشان ن

 . کنند میمشتی آفتابه دزد تربیت 

 کهیا سیر  رآنبه محل کا اوغافگیرکردن  ر زده برای،سمستر جو ی مختلفها نچند شب در زما

یاور بابیت ایین    دوین یک ماه هم به پایان رسیا.ددیمی قدم زدن  درحال رااو ولی همیشه ،کشید

بسیت   رراار سیف بی .کیرد  تپیول دریافی   ورشوپیر  آمیوزش شیش میاه حقیوق     ۀدازنی ابه یک ماه 

ه بی .با شعبان به خرمشیهر برگردندوسیفر نهیایی را تیدارک ببیننید      دتان به مبارکه شرفتآمادۀو

بیا دردی  آخیرین نگیاه    ،سیازمانی پیدری  ۀایی و پدرومادر و حتا خانردواهر به پس،خرادر،بهمه

در ذهین خیود    هارا آن هبرای همیش خواست مینگاهی که گویی ،را می انداختسنگین در سینه 

خیود روزگیاری در تشیکیالت     رکیه دپ.ببینید  هارا یگربتواند آنرده بادکون معلوم نبو،چکند تثب

 رااو دون اظهیار نظیری رفتیار    ،بجان خریده بود رابهی مبارزه رهایک حزب سیاسی خطۀپیچید

 کیرد  یمح  ،لی با همه وجودش،وتداشاورانها آرزوی موفقیت برای ،تلردد و دکر میمطالعه 

 . تدارک برای کاری استثنایی است فرزند ارشدشاین رفتارهای 

ی هیا  بیاغ عنیوان گیردش بیه محیل     وبن دآ.پدری شعبان شید  ۀخان،از اهواز راهی مبارکهناصر  

از نقشیه سیفرتا    ،چیزی را جا نگذارند دتانکرد میبررسی  رراسف ایلوس ۀلیدوکنرفت میمبارکه 

حتیی چنید آمپیول آدرنیالین بیرای       دواشتنازدنی به آنه را نیدرب کهقدار مواد غذایی ومنما قطب

ولیی در صیورت لیزوم     اسیت  نیاک ه شنیده بودند استفاده کیردن از آن خطر دکریزی شدیخون
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ییۀ  بابقجا همیراه   ازآن تا دوزی که قراربود به خرمشهر برونر.ندکردمی از آن استفاده بایستی 

 گیی تا همکننید اعیالم   هیا  ه آنتلفنیی بی  خودرا  دگیآماقرارشده بود بقیۀ افراد راهی شوند  افراد

بیا   ناصیر  .لفن داشت تماس گرفتنید وت دخاری بووبز مخابرات با غالم که کارگر اتا.شوند آماده

 :گفتدیکال رراکارگ ه اینبشوخی 

 . قبراقی؟ ما داریم می آییم ؟ سر حال و چطوری - 

 دمِین کیر    می مِین و دکآمی  میی صدا به زحمت از گلویش بییرون   .خشک و سرد بود،پاس  غالم

 :گفت آرامو دعد گلویی صاف کربو

ارتیش دسیتگیر    دویرکین   توسی   گشیت  میقتی از ماموریت با ناونیروی دریایی بر،وحسین -

 . اندد میسی از علت آن چیزی نک.ه استشد بردهه تهران وبشده 

را  امنیتیی  ضیرورت هیای  ها خیلی تالش کرده بودند همیه   نآ.ای تلفن خشکش زده بودپناصر 

 اوراپرسشی که همه ذهن  ، «؟ه استه چه دلیل دستگیر شدوبپ  حسین چگونه » .رعایت کنند

کیرار مکیرر   ت.زنید  میی است و دارد تلفنی حیرف   اش دستگوشی  ردکهکفراموش دورده بورکپُ

 :با صدایی گرفته و سنگین گفت،خود آورد رابهش احواس زد میصدا  اورا هغالم ک

 .یمگیر میعد با تو تماس ،بتاررکغالم برو س -

 :یک تبسم پرسید وبا آرام هعبان مثل همیشش.به نزد شعبان بر گشت 

 بریم بلی  اتوبوس برای خرمشهر بگیریم؟   - 

ازه ،تناصیر نگیاهی نافیذ بیه     بیا و درفتن بود متوقف کر درحال راکهاو رفیق راهش« نه  »پاس 

 دوخییره شی   رفییق ش بیه    ا نگرانیی ب.د شدبه وجود آمده بو ی او ۀیراتی که در چهریمتوجه تغ
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عبان چنید بیار   شی .داد مسییول گیروه   بیه رراخب آرامبیا صیدایی    اوو « مگه چی شده؟  »پرسید

ه درفتی پ  از آن همه کار و زحمت به با ها هبرنام ۀهم که وای  ؟حسین دستگیر شده»ردرکتکرا

 هیارا  یمشیتر  یهیا  یه صیندل دکی بیاغ رسییده بودنید بیه بسیتنی فروشیی رفتن       ره چهاب.«است

بدون ،نشسییتنددوخلییوت را انتخییاب کردنای وشییه ،گسیییب گییالب چیییده بود یهییا رخییتردزی

نا و شی آ هیای  هز همیان واژ بیا و دنی کرد میی جداگانه وضیعیت جدیید را بررسیی    رکدام ،هگفتگو

-شیرای  جدیدچیه   بیا ایین   دانسیتند   میریخته و پریشان نو در همرد،ه« رد؟دکچه بای»دردناک

سیتگیری  د.یش بینی کرده بودند جز دستگیری پییش از هیر گونیه عملییاتی را    مه چیز را په.کنند

یش از هیر عملییاتی نیندیشییده    ،پی هم ،آنبیه آن احتمیالی کیه    ،ردنی نبیود رکحسین برایشان باو

سازمان مخوف ساواک چگونه توانسته ردی  ه اینآخ»ش را بررسی نکرده بودنداامکاندوبودن

 میی هیا ماننید بیاران بیر سرشیان      رسیش ،پ«کیرده؟  اشتباهدست بیاورد ؟ چه کسی  رابههااز آن

در وانید  ت میی حسین چقدر  »خود مشغول کرده بود رابهها آنۀدیشکه ان یآخرین پرسش،ریخت

 :به حرف آمد ناصر، «؟ کند میمقاومت رکن دو ارتش 

 .ه استر  دادتفاقی ا هواقعا چ جا درآنبینیم وبما باید به خرمشهر برویم  -

 ی؟،چتگیر بشویمولی اگه دس -  

نید تنهیا   آموز دانیش کثیرا  ا راکیه ها هبچی این که  ا ،تاگه همه با هم دستگیر بشیم بهتره !هیچی - 

 میی سیت میا برن  ازداری ،کی صیورت هم  ه ایین ون بی ،چن یات بیدهیم   را نو تنها خودمیا  بگذاریم

خرمشهر  آییم بهوییم داریم میوبگه اوبیک تلفن دیگه به غالم بزنیم  ،یما هون شناخته شد،چآید

 .نیمدکیلی عادی برخوردخی،باهش میحتم کنترل  طوروبو چون تلفن ا

 . باشه – 
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پرسی خیلیی  یک احوال،گو کردگفتبااوشوخی  وبایلی معمولی دخبه غالم زنگ ز  این بار شعبان

ه شیعبان  وبی بود فهمید منظور از این تلفن چیسیت از ایین ر   یغالم که کارگر با هوش ،خودمانی

ه دکی ا تلفن دوم نتی یه گرفتن ،ب«اطالعی ندارم ولی حال بقیه دوستان خوب استاز حسین  »گفت

شیرایطی خیا  دیدنید، اگیر      خودرادرین دو رفیق ا.ه استجز حسین ک  دیگری دستگیر نشد

صور دوتبا هم گفتگو کرده بودن( دستگیری به وسیله ساواک)چنین وضعیتی  ۀاردربرتچه پیش

ه لی اینیک کیه تصیورات بیه واقعییت تبیدیل شید       ،وبودنید  هکیرد  هیارا  یپیش بین ۀند همکرد می

 گروه شییراز ۀاردربی او  ،تر بودپیچیده  ناصروضع . بوده گیری برایشان دشوار شدصمیم،تبود

 دییده دارک ،تدر شییراز ( ش در گیراش الر  رفییق بوشیهری و فرهنگیی   )خداخضیری و و راها هک

وی دیگر ییک محفیل سیه نفیری از     ز سا.ی خرمشهر و شعبان چیزی نگفته بودها هه بچ،بندبود

رفقیای خرمشیهری حتیی     دولیشیده بیو   ای اد او وس ،تمسلحانه ۀهم موافق مبارز ها فرهنگی

رحقیقت بیشیتر  دناصیر  .فل اطالعی نداشیتند اگروه ومح شعبان که رهبر گروه بود از وجود این

 اعتمیاد ابیل  حتیا دونفیری از افیراد ق    و دش شلوغ کرده بوای یاطراف خودش را بیش از حدتوانا

پ  از بیردن افیراد    کرد میو تصور ا.با خود به تمرین تیراندازی برده بود همفامیل بودند راکه

اال پییش  حی .فاده کنده استاز وجود دیگر محافل در مبارزتواند  ی،مرگشتدرب،ن به چینرفتآمادۀ

 کیرد  شفرامیو ه دکیش فرو رفته بوها اندیشهرو چنان دا.از رفتن دچار مشکلی جدی شده بودند

 :صدا زد اوراعبان ،شرفتن به خرمشهر گفتگو کنند ۀاردربقرار است با شعبان 

 .هی عمو ک ا رفتی؟ این ا نیستی  - 

 :واب گفتدرج دوخودآمبه  ناصر 

ییک لحظیه    ،ن شیوم ئم از ایمن بودن محل آن مطمخواست یومم کرد میسلحه فکر ا هداشتم ب - 

ممکین بیود یکیی     وگرنهنگفتیم که ما مسلح هستیم  اه هرستی کردیم که به بچردردم چه کارکفک

 .دهدوبل دوها نتواند شرای  بازجویی را تحمل کن از آن
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 .تهیه کنیمبرای حرکت خود  را نوانیم آت میته بودیم که اگفه ه آنولی ب –

ازجویی اعتیراف نکنیه   دربی گه ا، هستگی به غالم داربدوهم خیلی متفاوتن وبادرسته ولی این د – 

به شکلی سیر و تیه موضیو      شود میر این صورت ،دما گزارش داده رابه نگیری حسیکه دست

 .را بست

 .ه استد در صد تلفن غالم شنود شد،صیا های بابا قاطی کرد – 

 و دتفاقی افتیاده و سیاواک چقیدر از چنی    ا هی  معلوم نیست چ،هزنیم میما داریم فق  حدس  – 

حسین برای چی دستگسر شده است و چیه مییزان    تازه معلوم نیست. چون گروه ما اطال  دارد

 .اطالعات به آن ها داده است

 .  درنظرگرفت و دکرحتماالت را بررسیا ۀولی باید هم –

رکین دو ییا   ی هیا  یازجویدربی روی اعتراف یا عیدم اعتیراف رفیقیی     شود می،ندرهرصورت – 

 .رمایه گذاری کرد،سساواک

 .روحی دو طرف بازجویی دارد بستگی به بازجو و نو  بازجویی و شرای  - 

 .این سرمایه گذاری محکوم به ورشکستگی است - 

و . نتظر واکینش ماسیت  وم هااستگفتگو ه اینریان همدرجاواک ،ساگه تلفن تحت کنترل باشه –

   .ارندردها باشیم وحرکات ما را زیر نظ رآنشاید هم اینک ما در تو

 .واقعیت باشد همین بقیۀ افراددرسته شاید علت عدم دستگیری  -

 .ر این اساس فکری بکنیموب  بیاییم ،پدرسته – 
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 .ههشرا نخوبه، این بهتری - 

ی وبی هی گیردش  را نیم معموالً با پ  اندازماباش¬اشتهند ررادر صورتی که ما قصد این سف – 

 هیا  ه آنی این مرحلط.ها با تورشان م بورند با ما بیایند و آن. ویمش میخیالی و عرق خوری 

ی که هی  عملی صورت نگرفته دستگیر شرایط دراین ها هقیه بچبو دهای ما را شاید بپذیرندروغ

 .الزمه یک تلفن دیگه به غالم بکنیم ولی کمی با تاخیر ،این صورت در.نشوند

کیی  »می هی یان گفیت  بیاک  اواس گرفت، غالم با شنیدن صدای با غالم تمناصر فردای آن روز  

 کهناصیر  .حرف دیگری بزنید  توانست¬مین، شکش زدخ شنیداصر ن که ازجوابی  ،با«می آیید؟ 

 :ش شد، ادامه دادا همتوجه تاثیر گفت

جا میی آیییم و توضییح     به آنفریح و سفر ت میا خودمان پ  از کومفعالً به کسی چیزی نگ »-

 .دهیم می

 ؟  گفتی چی ببین من خوب متوجه نشدم تو -

 :با خشمی که صدایش را دو رگه کرده بود گفت

روی )رویید تفیریح    دمیداریی و دیی ا هسوی مرز منصرف شد به آن ها هشما دوتا از بردن بچ - 

 اشته بودید؟  کارگذرا سر  پ  تا بحال ما( ی داشتا همکیدکشید،تواژه تفریح به عمد

و ش اخشم سختیبدوجوشیمیش ا درونشرای  به وجود آمده  از رکهاوی.قطع کرد را نبعد تلف

ها از فردای آن روز بیا فیرض    نآ.فسردگی نزد شعبان برگشتباآ،ردک می را سرکوبترس ش 

-میی اقامت  هالهترین هتدرب.کردند آغاز ررافر به شمال کشوس.در تور ساواک هستنداین که   

از شمال از طرییق  ، ندداد میبهترین مشروب الکلی  سفارش  راباهاهترین غدا،بصرافباآدوکردن

هر زیبای خرمشهر بیود  ،شتهای این سفرنا،رفتند اندستو کر ردبیل و تبریز و ارومیها رابهآستا
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کیه بیا سیبدهای     کیش عربیی  زحمیت ان زنی  ،بیا شا عرب هایش و قایق رانا روندرود بزر ا با

بیا  ن عبیای خیا    آ بیا شان ی بزر ها هدرآمد برای خانواد ای ادکاالهای شان برای فروش و 

هری شی .نید گفت میش  ،به آنه دکنرفت میدروندرواۀ رودخانسو و آن سوی  ه اینقایق ها ب این

 درکنارساواکش که  ۀداریدن به انهااندیش،تآمد میناین دو رفیق یش به چشم ها یکه دیگر زیبای

کییه داده  ،تبیزر  ویالیی  ۀخانی  ماننیدیک ،سکله نیروی دریایی بیدون هیی  آرم وتابلویی  وا دستا

سیی  ،ککرد میی ادیش را پنهان های انفر کن ه وسلول،شغوغای درون ،شاش بیرونیآرامبادوبو

چک دارای این تشیکیالت امنیتیی باشید،البته بیا وجیود مرکیز سیاواک        درکواین بن کرد میفکر ن

 . تری این بندرومکیل 10آبادان در 

 چیالش  رابیه شیرای  جدیید    دوفراد گروه را گرد آوردنی اۀ مان شب هم،هبا رسیدن به خرمشهر

 بقیۀ افیراد توجه به عدم دستگیری  رابا نحسی وضو  دستگیری،مآموز دانشرفقای  ۀمه.فتندگر

چون حسیین  ،دانسیتند  میی  داشیت بیا همکیارانش   که  "دریایی ناو" ی درونها یرگیرازدناشی 

درجیه داران نییروی درییایی    درگیری فیزیکی بیا  ندین ،چآن موقع اوت دگر بوپرخاش و دنیرومن

  .ه استداشت

 .  دیگری دارد رده و این معنایرکارتش دستگ 2رکن  اوراولی  - 

ین تشیکیالت  دواام سیاواک هسیتن  رداشت دردچون باو رهانظ ۀشعبان پ  از گوش دادن به هم

ناصیر   د به نمایندگی از طرف خودش وکن آغازهاست تا حمله خود را  جهنمی منتظر واکنش آن

 :گفتکه مسیول بردن آن ها به چین بودند،

ی دهالوچستان رفتیم ولی متوجه رونی وبان یگر به سیستردما برای اطمینان از سفرمان یک با -

برای دییدن  نتی یه رسییدیم ایین سیفر     ه ایین شدیم که در نهاییت بی  انب حکومت ازجی ا هسازند

نهیا مشیتی گرایشیات    ت.و کار ما یک حرکت منطقیی نیسیت   ه استبی نتی  ی چریکیها شآموز

لی ماهیا  ،وشود مییران دارد عوض اۀهرچ.ه استکرد ای ادرادیو پکن در ما  که استاحساسی 
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بیه   ولیی  ددهی  میی خواست ما را ان یام  دارد در عمل نظام  .انتظار یک دگرگونی سریع را داریم

 ه ایین بتوانیم  نمیبا درگیری مسلحانه  ام.ه استکرد تحمیل به اوکندی که شاید شرای  جهانی 

   ...یمرسبهدف 

گاهی بیه  ،نبان پریید با خشم توی حرف هیای شیع   شد میغالم که لحظه به لحظه بر افروخته تر 

 :گفتدوردکنکرد مینگاه  به اوچهره بقیه که همه حیرت زده 

ش حیرف  اهقیی ،بب دویا هخونی برای چیه؟ یک بیاره بگیو جیا زد   گی، این روضهیچی داری م  - 

 . مفته

 :هایش ادامه داد تنها کارگر گروه به حرف،پ  از چند ل ظه سکوت

 (بیا لحنیی تحقیرآمییز و ریشیخند ادامیه داد     )وده؟ اری برکش ساهپ  این چند سال گفتگو هم -

یید  گفت میی سال پیش کیه   شما دوتا !؟"تمدن بزر "راستی می ریم به سوی  یپ  داریم راست

ه آبیادش کیرد  " تمدن بیزر  "یک مرتبه اال ،حو بیساره فالنهیکاری و وببلوچستان سراسر فقر 

 گه نه؟ ،م

 :گفتها هکی از بچی.ددون خدا حافظی جمع را ترک کربدوایش بلند شازج

 حاال قصد دارید چه کاری ان ام بدهید؟  - 

 .های خانگی پیوستیم و امثال این جورکارهاه مرغوباید ازدواج کردیم ،شکنیم میزندگی  - 

  .ردنش برای ما مشکل استرکباو – 
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قتی برایتیان کیارت دعیوت بیه     ،ور  داده  که استلی واقعیتی ،وبرای خود ما هم مشکل است –

 .  رددکراسم ازدواج فرستادیم باور خواهیم

این  حاالو دنکرد میرفتن  آمادۀ،شتاب راباها نآکه ند این دو فرهنگی گروه کرد میتصور همه 

این برداشیت   شد میقت د میاکب.ندا هه زمان عمل ترسیددکوشنفکرانی هستن،رندا هچنین جا زد

ه ده بیود، افسیر  کیرد  تبهیو وم میات  هیارا  ایین برخیورد آن   هرصورتدر.دیدها  آنۀدر چهر را

 .  جمع را ترک کردند دویکی یکی خداحافظی کردنتفکر وم

ورهیای  وباو تصیمیم هیا    گفتگوهیا  ۀم،هدرازی که با هم داشیتند  و ورردر سفدناصر شعبان و 

گیروه و ایین افیرادی کیه      بیا ایین  ه دکی ه بودننتی ه رسید ه اینوبرده رکهم مرو رابامطرح شده 

ان یام   نسیتند وات میی زرگیی را ن وبمهیم  ان کیار  دچنی  ریگ،د بود هشناخت اهار آناحتماال  ساواک

دین بی و دبودنی نیروهیای امنیتیی   ام د رد و دبودنی شناخته رامه ،هحتمال بسیار باالا هون ب،چدهند

عیالم انحیالل   ا، هرا نهتریب.کندحذف  را همگی نستوات ی،مکرد میصورت هر گاه ساواک اراده 

 . گفتش به شعبان چیزی ناتباطات دیگر ار ۀاردربناصر.بوده گرو

عملیی نشیان    صیورت ه بی شعبان از آن شب به بعد با روش خا  خود به رفقیای خرمشیهری   

ی درس هیا  کیالس و از مهرمیاه کیه   ا.ه اسیت ش در واقع به کلی عوض شداه مسیر زندگی دکدا

 آنقدر مشیروب  رفت می ها ی  از پایان مدرسه یک راست به مشروب فروش،پشده بودند آغاز

اروندرود قیدم   یکنار ۀاددرج انوروختلوتل  و دخور میش به هم اتعادل راه رفتن  ردکهخو می

  بمیرور ش  فقای،رحیرت می انداخت رابههمه  دورسی می پیشین ین خبر به گوش رفقایا.زد می

رفییق خیلیی   دانسیت   مین وعبان که مانند یاور ارتباطات دیگری نداشت ش.کردندمی یدور ازاو

هیم   اوراد، ناز این دام ساواک رهیا شیو   ندشد میموفق  که اگر  رددادیگری امکانات  ،ش قدیمی

 کردن به مشروب خیواری گر چه در ابتدا برای ردگما.چار افسردگی شده بود،ددنک نمیتنها رها 

 ی درونیش را دهیا تسیکین در ه هیارا تن  .به بیهودگی و پوچی رسیده بیود  کمکم ولی دگرویده بو
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درسیت  ،ی امنیتیهیا  شرو ۀالش با رعایت همهات سال  از پ.کرد میتصور ل لکا هپناه بردن ب

جیانی دییدن    یهیا  یسیاواک ۀدرند ۀموش در تل مانندیکود را ،خها نعملی کردن آرما ۀدر لحظ

ننیده  دکروخشیوار  رد،بسیاهیای خود  بیا دسیت    هیا  شن تالۀآهم شدن به دورانداختن بور وم

کسی تالش  ها یدر مشروب فروش یرگخوا میاین  در.ودعبان واقعاً به دام الکل غلتیده بش.بود

صیور  دوتعبان متوجیه رفتیار او شیده بو   ش.کردمینزدیک  او رابهود خو دکنپُر اوراکرد تنهایی 

دوسیت   بیااو اسیت   اییل ه مدکی تظاهر نمودودوری نکر او ازز این رو ا.او ساواکی باشد کرد می

 ،ه اسیت شیعبان از خیود بیی خیود شید      کرد میین دوست تازه در لحظات مستی که فکر ا.باشد

ۀ تخلیی  اورا خواسیت  میی یش هیا  شپرسی  بیا دوبر دمینقاط خلوت کنار سیاحل ارونیدرو   بهاورا

ایین فیرد، ایین    بایستی ه دکقدر مشکل شده بو ش آن ی که راه رفتندرحالعبان ش.طالعاتی کندا

ت و نظیام  ی کیه بیه سیلطن   درحیال ر نهایت هوشییاری  ،دکمک کند به اوه رفتن ررادوست جدید د

 میی اسی   پ.این نظام را سرنگون کیرد  دتااری کردکبای گفت میبه پرسش او که  کرد میتوهین 

 ؟نظیام را سیرکار بییاره    یکی بدتر از این ؟د بیادخوا میآخه کی  ،رست نیستردکا این !هن »داد

 انگشیت داقل از الی حی .حاضیر سیرسییر اسیت    درحالو   یش را کردهها یحداقل این نظام دزد

هایی که بخواهنید جیای    نآ.ند بیرون می ریزدرکخرده ریز هایی که ملت را تا حدی سی ش های

گیه  ا هلبتی ا.امیروز میا   ،شود میتازه .گذردبخواهند سیر شوند یک قرنی می دتااین نظام را بگیرن

چه که بیود بیه    یشتر از آنبو دز مییش را بریده یریده ولی سن یده ها رف،ح«بدتر از این نشه

ه وبی سیت ا ازدی شیعبان  هیا  یرگخیوا  میی لحظیات   در ک بار این دوستی.کرد می مستی تظاهر

ی میواد  دهامیتهم بیه سیرکردگی بانی     اوراو   ی که به خواهر شیاه داده ا هی هرزها شخاطر فح

 میی روی پاهیایش ن  راکیه  نشیعبا  و ده خودش را لیو دا دکقدر خشمگین ش آن،بود مخدر نموده

ش می فشرد های ستردد اوراۀ ی که یقدرحالو دشیی ساحل کها هیستد به سوی نرداب توانست

 :گفت و دکوبی ها هنرد بهاورابا نفرت 

 .بشی ها هاگه باز به خانواده سلطنتی توهین کنی می اندازمت توی رودخانه تا خوراک کوس - 
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دترین حال مستی هم قادر است از خیودش  دربکه شعبان شناگر ماهری است و دانست  میاو ن 

 دولیخیور  میی سیر شیعبان روی گیردنش لیق     ی کیه  درحال،آورد میرد ادا دردا وکند تمحافظ

 : گفتو دگویی را شرو  کروگزافه الف ،سی که بسیار قدرتمند استدکمانن

ه به حالیت  ،نه،نه،نکنند بالیی سرت می آورم که مرغان هوا به حالت گریه !شِ نداری شهامت  -

 . زار بزنند

سییار  وبازا ،ر تیوان ازنظی و دتیر بیو  رییز نقیش   ازاو دکیه رکالی شیعبان  بادوساواکی نگاهی به ق

 وسیتانه د رین باوا دخود ش اشتباه همتوج،خودآمده وبش گرفت ا هز الف های اوخندا.ترضعیف

 :گفت

   .زه داریر بُدرجم ببینم چقخواست میشوخی کردم  - 

 ردکی  میی نگیاه   او یهیا  چشیم ی که توی درحالعبان ش.صاف کرد را نیقه شعبا آرامدست  وبا

 : گفت

 .ت کاری ندارمهاترسیدی؟ نه با -

دوستانه میی   را نی شعباها هشان اش دستی که با یک درحالزد زیر خنده و  بشدتمرد همراه 

واقییع سییاواکی  در.کییه زمییین نخییورد تداشییاوراهییوای  دوز میییاو قییدم  درکنییار آرام ،فشییرد

 درحیال ه کی  ه اسیت وارخی شعبان یک معلیم میی   کرد میو فکر  دید  میماموریتش را تمام شده 

 :ه شعبان گفتوباین راز دکن میمستی خیال پردازی 

 ونم ببینمتت میمن برای یک ماهی به مرخصی می رم تا مدتی ن - 
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رفتیارش طبیعیی جلیوه     ۀه همی ،کی روبوسیی کرد  بااودوتا پشت درب خانه شعبان رسیان  اوراو  

نیروهیای   ن همیه توانیایی  از ایی  ش،اسیاواکی  دودا شدن از این دوست جدیی ازجعبان پ  ش.کند

گرچه هنیوز تعیادل راه رفتینش    ا.بود یدهاز سرش پر به کلی،مستی ه وحشت افتاده بود ،بامنیتی

سیازمان امنیتیی    بیا ایین  ه دکرسیی  میی بیاور   ه ایین بی  مروره بو داشت ا.دست نیاورده بود رابه

تیدریج   بیه و داشیت  ا.است سلحانه غیرممکنومی تیمی ها هخان به صورتمبارزه  ۀمخوف ادام

نظیام   بیا ایین   راه مبارزه ۀداما هنسبت ب و گرفت میفاصله  یا هعملی از هر نو  مبارزۀه گونوب

 :یشنهاد داد،پاشتدناصره با ی بعدی کگفتگوها و درراز این ، ادافت میبه تردید  مخوف پلیسی

ت ه میا از مبیارزه دسی   دکی کنن میی دین صورت نیروهای امنیتی بیاور  ب.ازدواج کنیم استبهتر  -

 .یما هکشید

سیت  ازد هیارا  نآو دخ  بکشی روی گروه خرمشهر یستی ،با تفاقات ر  دادهباآدید  می رکهیاو 

 :گفت آوردبه حساب رفته 

 .خانواده داشت  هم و دهم مبارزه کر شود یمم ولی ا هموضو  فکر نکرد ه اینمن ب - 

سیمت   ایین  رابیه ها ،آندون ان یام کیاری  ،بنیروهای امنیتی ۀسیلوبستگیری ازدوحشت  در واقع

 را نکردازدواج  ،غیر فعال کرده بود هارا آنکه  فعلی از شرای  ی که پیش تردرحال.کشانده بود

هیای  روه معلیم بیاگ  ناصیر  ،ز سیوی دیگیر  ا.ن مخیالف بودنید  آ بیا و دانستند  میسد راه مبارزه 

 ایین بیا  ه کی نددنتی ه رسییده بو  ه اینببا خودش شیرازی  هایوزستانی و دانش ووخبوشهری 

 ۀتنهیا شیرط آن ییک مصیادر    .دنکن آغازد مبارزه را بدون رفتن به خارج از کشور نوانت دمیافرا

تیور   ستندوانت میکردن زدواج باآ لیدوآورنبید اسلحه بیشتری به دست نن بتوانباآه دکبومالی 

 »روه خرمشیهر اعیالم نمودنید   بیاگ درآخرین ارتبیاط  آموزگار ن دو آ.کناری بزنند رابهساواک 

 کیه از ارگر گیروه  کی غیالم   ،«نید ا همبارزه دست کشیده ازرای همیشبدوقصد ازدواج دارن ورده
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 و دروکیر  هیا  ه آنبی تحقیر  ،باعلم گروه عصبی بودوماین همه تزلزل دترک های قشقایی بود از 

  :نظرش را این گونه بیان کرد

 .یما هار رفترکس که است یتزلزل چند سالومدو روشنفکر بزدل  ۀما به وسیل" -

یین  ا.ببینید  اورانتوانسیت  دیگیر  پ  از آن ناصر  و دکن تشرک گفتگوهادیگر حاضر نشد در  او 

شیعبان   ۀدر خانی  راکهاسلحه ناصر .کرد میهنوز در الر تدری   اوه دکاتفاقات در زمانی ر  دا

 میی زنیدگی   درآن یا  رکیه سازمانی پد ۀدر خان تا دغاجاری برآ هجاسازی کرده بودند با خود ب

 .ازی کندجاس کرد

 :خلوتی کشاندوگفت ۀگوش بهاورارفت و در رپبه محل کاروزی  ناصر 

 .هم ازدواج کنم و دوست دارم در این زمینه به من کمک کنیخوا میمن  - 

 :تردید پرسید بادوا تع ب اورا نگاه کردربپ 

 م تیو دیگیه جیایی بیرای عقیب نشیینی      ی؟ اگه وارد این موضو  بشویا ههمه فکرهایت را کرد - 

 :،پدر گفتناصروبا پاس  مثبت توجه هستی؟ ،منداری

 گه نه؟،مدر نظر نداری کسی راد خودت ده طرح کردی نشان میومطوری که ت این -

-یک سلطنتپدرش  کرد میتصور خیز نفت ۀمنطقارگران رکمانند اکث او .مثبت بود اوباز پاس   

هیی    ۀاردربی ن علیت هرگیز   ه همیی بی .ه اسیت کیرد  میی ا ساواک همکاری حتماال با کهه  بودطلب 

 میی این بار به تشیخیص تنهیا کسیی کیه      لیو دکر میگو نگفتاو باعقیدتی  –سیاسی موضوعی 

 دلییل ه بی شیاید  و هدشاید این یک حرکت غریضیی بیو  »ردرکخود فک ،باودوبد اکناعتماد توانست

ت ای یاد کیار در شیرک    وی فقییر  ها هخانوادبرخی به  اومالی وکمک های  دیدن کارهای مردمی
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ضیمیر   راچی  گرنیه و ی درمانیده بیوده اسیت    ها هآن خانواد یها جوانبرخی های دولتی برای 

هیایی کیه   تیک رککیودکی بیه خاط  دوران نیوز آن نفیرت   ،ه«د؟کناعتماد به اوید با شناخود آگاه 

روی  را نآ و دآور دمیی در بیه اورا هیای  دسیت که  ین چوب قانونآو درده بورکمادرش را بیما

، دبیو فرامیوش نکیرده    باشد شیها چشمهمیشه در مقابل  تا دبو کردهیزان دیوار به یک می  آو

ش را مشیغول   گاهی این پرسیش ذهین   دونسانی بوا هاز سوی دیگر رفتارهای دیگرش هم لیو

 میی ؟ چیرا گیرایش مرد  ارش رشد نکرده و کارمند نشیده رکو ساواکی است چرا داراگ »کرد می

بیا   میدیران کیاری ش   کیه از ی درحال،درک نیسیت  چیزی که برای یک مامور امنیتی قابیل  ؟اردد

یش هیا  شی بیرای ایین پرسی   ا هلی هرگز نتوانست جواب قانع کننید ،و« ؟سوادتر و فنی تر است

شیاید   »:یداندیشی  میی اهی دیگیر  گی .ش میی جوشیید  ارونردتخیاب او د نابیه   اعتماد لیدواکنپید

 ،طی زمانپنهان ش در ی اه پردازششانده با کاعتمادسوی این  بهرا اوه ش کاضمیرناخودآگاه

 ۀی کیارگری ایین منطقی   ها هخانواد ۀهم ،از سوی دیگر او .«ه استنمود اعتماد ه اینوادار ب اورا

انتخییاب  یدر صییورت نادرسییت توانسییت یومیی شییناخت میییخییوبی ه را بییخیییز نفییتکوچییک 

وران د مییکیی از کیارگران قیدی    ،بیا کرد میدرک به خوبی  رااو  رکهدپ.کنار بکشدخودراش،پدر

ی رهیا ز لُا دوشیناخته نشیده بیو    پیدر و هیم ماننید   ا هکی کارگران حزبیی   32ی ها سالمبارزات 

یین  ا.ه مشیورت پرداخیت  ،بی خیوش فکیری بود   ودش زنِدخهمسیرش هیم ماننی    دوبروجردی بو

و  قاییل بیود  همسیرش   رایاحترام زیادی کیه بی   دلیله ب اش دوستان و ر میان کارگران ردکارگ

رای این گونیه بیاور و   وبا ولی. دمعروف بو "زن ذلیل" ه مردیب، نداشتی ا هساالنرفتاری پدر 

ون همسیر  چ.ها در میان گذاشت نآ باراسن موضو  ازدواج پسرش ح.نبود ایلنظرها اهمیتی ق

ی پسیرش  هایویژگ رابا ها وآن شناختمی هارا که خود او هم آن شناختمیخودش کسانی را 

ها همگی باورهای نزدیک بیه   نآ.میان گذاشتخانم این رفیق در  راباوضو  م.ددی میمتناسب ن

. پیذیرفت ایین مسیولیت را   همسر این رفیق بیا خوشیحالی     .زندگی مشترک داشتند ۀاردرب میه

 :وگفت
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 کهناصر مناسب  رادختری شما  دانم یوم،آشنا هستم بخوبی با نظرات شما دو رفیق قدیمی  - 

 . باشد هماهنگ اوی نگرش ها باه دکدانی می شایسته ه استطالعوم کتاباهل 

 : باز پرسید دولیاندیش میخانم چگونه  ه اینکدانست  میکه  با اینحسن 

دو  آنکیه  ی درحالتبسم و شوخی  وباواهی پرداخت؟ و اوخا چه معیاری به جست ب.. . مامان -

 :گفتداد میرفیق را نشان 

 وبیا )نیه ییک ذره بیشیتر    نه چیزی کمتیر و  (ندیددخلنوب)زیر خاکی  انکارگر نطقِوم با معیار  - 

ه دکری باشی ارگ،کی ایین دختیر بایید از ییک خیانواده مثیل خودمان       !نگران نباش (دامه دادا هخند

 .وادار سلطنت هم نباشد،هدر ضمن و دآگاه باش ی زندگی ماها جردها و رنازد

شیان  یها چشیم در هارا تمیید آن دتانگاهی به همسرخودش و حسن کرخری ۀ آبا بیان این جمل 

  :در ادامه گفتو،ببیند

یگه مشیییکلی ،دوانیییدن باشیییندوخ کتیییابوییییا خیییودش اهیییل رادرش ،بیییاشهاگیییر خیییانواد-

اگه خوشگل هم باشیه کیه دیگیه حسین     ( دامه داددوانی کروم نُمدوکمی مکث کر).دداشتخواهن

 .دای آشنا بدههکارگرۀباید یک شیرینی درست و حسابی به هم

 :سن با تردید پرسید،حزد زیر خنده دوباره 

 ناسی؟ش میتو چنین کسی را این که مثل  !ببینم -

 .شما بگویم رابهعد نتی ه وبباید با خود آن دختر گفتگوکنم  ولی ناسمش میآره  - 

 :رای بیان آخرین معیارش گفت،بیداندیش میحسن که با وسواس به زندگی مشترک  
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ردهای اجتماعی و فیردی  دررفتارها و عملکودرا ،خنِمُودِ تربیت خانوادگی که استواقعیت این  - 

 هارا ا من هم آن،تمن هم معرفی کن رابهآن خانواده  جهت دینب.دهد مینشان  جامعه فراد اۀهم

 . کنمبررسی

رفیق حسن  یی که بین همسرگفتگوها در.شد آغازفردای آن گفتگوهاه ازی دو گانها یاین بررس

پیدر   شینیده بیود   که دداشتدختر روی یک شایعه تاکی ،معلوم شدو آن دختر صورت گرفته بود

ای طلیب دو آتشیه  لطنت،سی ی پیشهیا  سالر ،ددهند دمیپیشنها به اواین معلمی که برای ازدواج 

بیا چنیین    نیسیت حاضیر  » کیرد ز این رو اعیالم  ا.ه استداشتبا ساواک همکاری  بوده و احتماال

نادرسیت   ای یک شایعه این »هدکدا میخانم به دختر اطمینان  ،آن«دشوی خویشاوند ا هخانواد

اسیت   کتیاب هیل  ا هه پسیری کی  دربپ ۀندیشا،هاز،تمداد میتو پیشنهاد ن بهاورامن هم  گرنهو است

یش هیا  هگفتی و دبیو  شیان همسیای ،هناختندش میی  دختیر  ۀاین خانم را همه خانواد ،ارتباطی ندارد

سیرش تیوی    کیه  استی یها جواناو از آن  »دامه دادا هخانم رفیق حسن با خند  .اشتندردورابا

از ایین نظیر اطمینیان     این حکومت و ساواک هستند  دشمن که ستیی ااهجور آدم آن ازه وکتاب

تازه برادر بزر  ت هم سن اوست و این جوان ها از وضع فکری هم اطال  دارند ، «اشب اشتهد

 کهش پذیرفتندا هانوادوخدختر  .می توانید از او بپرسید که او دارای چنین شخصیتی است یا نه

ی خیود حسین هیم ایین ازدواج را     ها ینتی ه بررس. بروندشان به خواستگاری هانوادحسن وخ

 ناصیر  .فتن به خواستگاری و آشنایی این دو جیوان بیود  ،رباقی مانده ۀمسالنها ت.رده بوددکتایی

 رشته ریاضی آموزهای انشازدواهر یکی وخشد ا متوجه عرفی کردندوما بهرراوقتی انتخاب پد

ی بسییار صیمیمی   آمیوز  دانیش وران رد،دفراد گروه زیرزمینی حزبیی شیان  ه با یکی از ا،کاست

 کتیاب و اهیل مطالعیه   خالف رژیم سلطنت مو داررداو هم سری پُر شو دانستند  یوم است بوده

اگر »پرسید دمیز خوا.خوشحال شد،ر عین حیرتردنتخاب پداور از این ای.استی جلد سفید ها

 لیی بیرای شیناخت پیدر    ،و«داد میی انتخیابی را ان یام ن  حتم چنین  طور،بدار این نظام بودااو هو

 .  ، پیچیدگی شخصیت او همیشه او را دچار شک می کردسخت دچار مشکل بود ش یرهاووبا
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ییک مراسیم   ورت گرفت و چنیدی بعید بیا    ،صواستگاری بدون مشکلیوخآشنایی  درهرصورت

 اشیته ارتبیاط د بتواننید بیا هیم     تیر  راحیت جوانیان   دتاان یام شی   عقید مراسم ،کوچک خانوادگی

ر اصفهان دناصر عبان هم پ  از ازدواج ش.رسمی همسر شدند طوره وبد این گونه دین،بندباش

 رابیه مبیارزه   ۀندیشی ا هولی شعبان بیرای همیشی   .آشنایی پیوند زناشویی بستۀبا دختر خانواد

را  "خانیه بیزر   " ۀاندیشو دخود بپرداز" کوچک ۀخان"به از آن به بعد رجیح داد وت دکناری نها

اری گذاشیت ولیی ایین باعیث نشید دوسیتی       اکنی راه مبارزه ر اگر چه شعبان درعمل.مدفون کند

 رابهغاجاری آ هی اجباری یاور بانتقالوقایع حکم  با اینزمان ست همدر.ها از هم بپاشد آنۀکهن

در بایسیتی  ه ماهی که ،سسه ماهی باقی بود ها کالسا مهر ماه و شرو  ت.داده بودند اش دست

مکیار  ،همعروف به حاجیبا نام دوم  "خداراه"ا ب.ادد میساعته را ادامه  420ی ها کالس شیراز

 دانیش چیراغ و نزدییک   ی که نزدییک شیاه  ا هش قرار گذاشتند در مدرساو رفیق مبارز بوشهری

ی هیا  هچوب آموزگارهاوکاردر میان  بگیرنددر مدرسه ای واتاق ،دبودراهنمایی تحصیلی  یسرا

به گراش الر منتقل شده بیود بیا حیاجی خضیری آشینا      ناصر  که زمانی.کنند آغازرا ی شیراز 

 ۀبود برای مبیارزه برعلییه نظیام شاهنشیاهی وارد مبیارز      آماده رکهفکوشخدوجوانی بلندق،شد

تیدارک عضیوگیری در مییان     ،وتبیدیل شیدند   جدانشیدنی به دو رفیق  ناصرو و ا.مسلحانه شود

 .ندکرد میهم کاربردی  راباهاو فرهنگی آموزها دانشو  هادانش و
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 شیراز تحصیلی راهنمایی یسرادانش  ساعته 420 آموزش

 وقت پاره ۀبارزم و

بیرای   آمیوزش معلیم طیی چهیار تابسیتان در شییراز       هایانش و،دتابستان ۀقراربوددرسه ماه

 حیاجی  ۀخیانواد  وبیا با همسرش برای اقامت تابستانه  ناصر .پایان ببرند رابهمدارس راهنمایی 

 سیرا  نزدییک دانیش  و چیراغ   شیاه  سال پییش کیه نزدییک بازارسیبزی مییدان      ۀهمان مدرسدر 

ی  وخیم  رپی قیدیمی و پُی  هیا  هپیاده بیا عبیور از کوچی    ندتوانست میو حاجی او  انه گرفتند،دخبو

قیدیمی بیا   بود ی ا هدرس،متخاب کرده بودندکه انی ا هدرسم.برساند سرا دانش رابهشیراز خود 

در  پرورش و آموزشۀجارا هه بدکبزر  یک حاجی بازاری بو ۀر واقع خاند،ساختاری فرسوده

طیوطی کیه قفی  هیای      خصو ه ب هاهوش اخالق و عاشق پرند،خآرام سرایداری اب.آمده بود

ی و قف  هاا.،دوست شده بودرده بودرکرا پُرخت مدرسه ردپُُ یش گوشه و کنار حیاطِها یطوط

ه همیشی ند،دکتقلی هیارا مصیداهای آد  توانسیت میی بخیوبی   که یکیی از آنهیا  رازیبا  هایهاین پرند

خانم زییر و جیی  ماننید   از صیدای   ها یکی از این طوطی.کرد میآویزان  ها درختی ها هشاخاز

 بیا و  او ا تقلیید صیدای  اوبی  بادیدندوآم میوشش ،خآمد میی دو روز به مدرسه ا ههفت رکهمدی

 میی خیانم میدیر    رابهخودش  باع لهدار رای،س!«و قوآ : »زد میصدا  ررارایدا،سشیرازی ۀله 

بیا ترشیرویی و غُیر غیر بیه ادامیه        ،ه اسیت درآورد اورای طیوطی ادا  شد میمتوجه  دولینرسا
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تبیاطی کیه   برای ار آن ها .شد میوحاجی  ناصرباعث خنده  ۀاین بازی پرند.کارش می پرداخت

کهنگیی   دلییل ه بی  راکیه آن محل ند، رده بودکای ادبزر  این سرایدار  تابستان سال پیش با پسر

ر ردبا فرزند این سرایداآشنایی  گونگیچ.ندتخاب کرده بود،آنناسب خانواده نبود،مشاساختمان

و گاهی بیا  تبسم  اگاهی برااین بازی پرنده گرچه سرایدار ا.آورد یادمی رابه تابستان سال پیش

عث خشم ،باطیی طوولی این سرو صدا ها پرداخت میکارش ۀداما هبو ددا میپاس  ترشرویی 

حییاط   ر  دروبی سایه درختیی پُیر شیا     رد بیکه روی یک تخت چوشد میپسرارشد سرایدار 

 دخیور  میی طوطی تمرکزش به هم سروصداو از ا.رتب مشغول مطالعه بودومنشسته مدرسه 

کثیر مواقیع   ا هدکین تقلید صدا آن قدر طبیعی بوا.تا متوجه مطلب شود گشت میز به عقب برباو

شتیاق باآ،ش به مطالعها هست او و عالقردد کتابیدن ازد ناصر .می انداخت اشتباه بهرراسرایدا

 از کیه  زمیانی ک روز یی .دریابید  اورا  فکیری  ،ختصیمیم گرفیت  دوبه سیوی او گیرایش پییدا کر   

در حیاط مدرسیه   دوعصبی شده بو اشندرآورداَدا  سرهمطوطی و تکرار و پشت  یسروصدا

ش روی تخیت  درکناربه سویش رفت و  ناصر ،کرد میض به پدرش برای نگهداری طوطی اعترا

 میداشت یک ریز به پدر اعتراض  دوسمش محمد بوا.ز کندراباسر گفتگو  بااوچوبی نشست تا 

 آرامواردادمخاطیب قیر   اوراناصیر  .کیرد  میی تنا کارهیای خیودش را دنبیال    اعپدر هم بی و دکر

 :پرسید

 ایت مهم است؟ ردربق اینروی مطلب مگه چی می خونی که تمرکز  -

رعت سی .ش را بستکتابپاچگی خود شده بود با دست رکنارد ره تازه متوجه حضور یاودکمحم

ناصیر   دومخفیی کیرده بیود بییرون بیفتی      کتابی که در الی ا هباعث شد گوشه برگ کتاببستن 

متوجیه سیهل    ناصیر مسیر نگاه  بادیدنحمد ،مبود دیدهه تا به حال ندکرمی را دیآ هه برگرکنارد

 :لکنت گفت بادورنگش پری دوگاری خود شان

  .چیز مهمی نیست یک رمان است -
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بیه دییوار تکییه     ناصیر  .ن رفیت شیا  زندگیه درون محل وباست وا برخاست و پوزش خج ازو 

بیاور رسییده    ه ایین طمینیان بی  باآ.ش را جلب کرده بیود ابرگه کن کاوی ،آنه فکر فرو رفتبدودا

تصیورات خیود زنیدگی ایین      در.ه اسیت بوده عالمیه ممنوعه سر و کار این جوانک با یک ادکبو

یراز شی  میهای بسیار قیدی هر محلد میی قدیا هر مدرسرداک.کرد می بررسی رراخانواده سرایدا

یکی از زیبیاترین  ،هم در شهری کیه در زمیان شیاه    ،آنبا حقوق محقر سرایداری و تعدادی بچه

لی توریسیت  ،کهیا  نتابسیتا  هرساله دکبوی تاریخی چند هزار ساله ها هی ایران با جاذبرهاشه

بیا   خیارجی قیاس سر و وضیع جماعیت   به طور مسلم  .کرد میخود جلب  رابهخارجی  دار پول

را خیواه نیاخواه    دانش وهاو  ها ندبیرستا آموزهای دانش،زندگی فقیرانه در این محالت قدیمی

با خود می اندیشیید   ناصر .اندکش میسیاسی  چند وچون این اختالفات و اندیشه هایبه سوی 

 به اینی خود ها اندیشهرهنوز د ناصر. استی ارزشباارتباطات  ارای،دحتمال زیادا هبحمد مکه 

ییره  وخه قیافیه جیوان ا  وبی رگشیت  ،بکرد  ار خود  حی اکنه نشستن محمد ردکز مین در آدر و

و گذاشیت   ه اویاور با تبسم دسیت روی شیان   ،چای تعارف کرد به اوحمد با خوش رویی م.شد

 :دون مقدمه گفتبو دررکتشک

نی ولیی  خوا می کتابوشحالم که تو خدوآی میوشم دخباشنهل مطالعه ا هی کیها وانازجمن  - 

آورنید  میی را  ارزشبیا ی هیا  کتابکه  ییها یفروش کتابآدرس  ،کنمواهشوخم از تخواست می

ه بی بای شیما  م بیا شیهرزی  ا هون هنیوز نتوانسیت  ،چی بازاری به من بیدهی ها یفروشکتابالبته نه 

 .شومبامل آشنا رکطو

از  ،پییش  هیا  سیال او از  وگرنیه  ود بی او بای برای ارتباط بیشتر ا هتنها وسیل ناصراین پرسش  

 کتیاب ن کاوی پرسید در شیراز باکحمد م.داشت  یی شیراز آگاهها یفروش کتابمحل بهترین 

 ید؟ کن میفروشی زیادی وجود دارد مگه شما چی مطالعه 
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 انقیالب باستان تیا   انورازد" تاری  ایران"کتابی تاریخی را دوست دارم و دنبال ها کتابمن  - 

چنیدین   علمیی -کیار تحقیقیی   ۀنتی  و ه استترجمه کرد را نآکشاورز  قایآ همشروطه هستم ک

 را نم آایلمی ن می .تیاریخی میی باشید    ۀویژپژوهشی دارای سبک  که استتاری  نوی  شوروی 

 :محمد در پاس  گفت .بخرم

دیید   راآموزگیار قتی سکوت ،وپ  از یک مکث کوتاه)؟  دشته به چه درد امروز ما می خورگذ - 

فالن پادشاه در چند هیزار سیال   این که ید از امروز بیشتر بدانیم ،بامهم امروز ماست (ادامه داد

نظیر   (به چشم هیای ییاور خییره شید    )کند میردهای امروز ما را دوا نازدردی ،دهپیش چه کرد

 ورد چیه؟ شما در این م

 میی  ه ایین داشیت بی   و دی پوییا دار ا اندیشیه ی محمد دیگر یقین کیرد او  ها حرفیاور باشنیدن 

بیه   آموزگیار  .ردرکی ه محمید پرسیش را دوبیاره تکرا   دکی اورا جلیب کن  اعتمیاد  هه چگوندکیاندیش

 :وگفته ابدوخودآم

ختار نظامی هستیم ر ساد رشرح حال این یا آن فرد یا پادشاه برای امروز ما؟ ما امروز گرفتا -

آن هم در قرن بیستم ولی همین سیاختار  .دگیر میلیون انسان تصمیم دمیکه یک نفر به جای چن

 را نمییا باییید اییین مییرده ریییگ گذشییتگان مییا   پیشییین دارد، هییا ههییزار رآنامییروزی ریشییه د

تییاریخی تنهییا بییه زنییدگی فییرد یییا تنهییا یییک شییاه یییا شییاهان  کتییابرمسییلم اگ طور،ببشناسیییم

اگیر ایین تیاری  بیه      لیدوخیور  میی نها به درد یک کار تحقیقیی  وت دی  ندارارزشندان چ،بپردازد

 شعلل ظهور و سقوط مناسبات اجتماعی و جنیب  دومناسبات اجتماعی و اقتصادی بپرداز ۀریش

 ه نظر شما اینطور نیست؟ب.واهد بوددخرای امروز ما هم مفی،بی مردمی را بررسی کندها

وش ،گیش با نگرشی برابر حقوقها حرفدوست به  مانندیکک معلم ی دید  میاین که محمد از  

موقیع   درهمین،وشیحال شیده بیود   ،خه استش هم برای او سن یده و قابل توجاپاس  دوده می
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-لد میبیاک دوصیدا ز  اورابا صدای بلند  دید  میپسرش را بیکار نشسته روی تخت  رکهسرایدا

  :گفتخوری 

 .  یا کمکم کنوباش،پهمه کار بریدهپیرمرد از این  ی کمرمنِبین مین -

ه وبی وزش خواست آموزگار پ، از ه استش مشخص بود جذب این گفتگو شدا هچهر ه ازدکمحم

 دولیو تیاری  اگیر چیه خیلیی کوتیاه بیو       کتیاب  ۀاردربی اور از بحث با محمد ی.کمک پدرش رفت

وشینفکری  حتمال زیاد دارد با ییک محفیل ر  ا هب کرد مییلی خوشحال شده  و تصور وخراضی 

کیه  فیردای ان روز   روب غی .نها آشنا شیود باآید شاید بتواند بیشتر اندیشا خود ب.شود میآشنا 

کمیی   دولیه با یک جوان کوتاه قدکدی در حیاط مدرسه محمد را گشت برمی سرا دانشه ازخست

آموزگاران .ندردکنگاه ه اوبدوو ساکت شدنرداو ه بادیدنگفتگو است و درحالچاق تر از محمد 

ه بدودرود فرسیتا  هیا  ه آندست بی  ،باندگذشت میها رآنها که بی اعتنا از کنا رخالف دیگر معلمب

کیالس  نیمکت هیای کیالس را در ییک سیمت     او .رفت، دبو ها هکه کالس درس بچش  سوی اتاق

ضیای اتیاق   ف.ه بیود کیرد  تواب درسی خی ها یک تخیت  آن ه ازدکی قرارداده بوا گونه بهر هم کنا

 دانیش  ییا همیان کیالس درس بیدون پن یره و تارییکِ      تیاق  ا هبا وارد شدن بی  بسیار فقیرانه بود

 آموزگیار  .آینید  یومنگام برگشتن برای بستن در متوجه شد این دو دوست به سمت ا،ههاآموز

نیام فخرالیدین کیه در     رابهحمد دوستش مدوالم کردن،سبرسندبه اوها  آن دتاایستاب وس  در 

 هبی  کیرد  تها دعو از آن او .معرفی کرد ناصرند به خوا میرس ازدرشته معماری دانشگاه شیر

ش  نگیاه دوسیی کر رطیراف را بر اۀ تاق بیا نگیاه همی   ا هخرالدین با وارد شدن بف.تاق وارد شوندا

دوران افراد اهیل مطالعیه    رآند.که با روزنامه جلد گرفته شده بودند متوقف شد کتابدروی چن

ه کسی با نظیر  دکنگرفت دمیویا کاغذ های تیره  جلروزنامه  با رای جلد سفید یا ممنوعه ها کتاب

های مردمیی کیه   تاری  و جنبش ۀاردربها برای ادامه گفتگو  نآ.نشود کتابسم آن ا هاول متوج

ی تیاریخی  هیا  کتیاب چنیین   دانسیتند   میی هیا ن  نآ.زد او آمده بودنید ،ناز آن نام برده بودناصر 

 خیالف سیاختار اجتمیاعی   ومند،دانشی و  جیوان بود ن کیه  باآ.ن وجود داردهم در ایرا یارزشبا
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دارانی بودنید  اوهی .یک چپ علمی اطالعی نداشتند ۀرون مایازدلی و ،رایش به چپباگدیکتاتوری 

درون ماییه چیپ ماننید اصیول      ،بامقیدماتی  یهیا  کتیاب با اش دوسیتان و  ناصرداقل ح.ارزشبا

بینیی چیپ را از   این محفل روشینفکری جهیان    دولیمقدماتی فلسفه ژرژپولیتسرآشنا شده بودن

 ۀرون مایی ازدیا دوشیناختن میی فردوسیی   ۀانند هفتیه نامی  ،منگاه نشریات به ظاهرچپ نمای نظام

 یین کیه   ا بیا  شید  میدر شیراز مخفیانه پخش  ها سال رآنیی که دها هو شبنام ها هبرخی اعالمی

خیود را چیپ    دولیبیو  در چنیین حید نیازلی   هیا چپ یها یهان بینازجها  اطالعات و شناخت آن

ییک   ۀزمینی  گفتگوهیا دامیه  ا.بیاورتالش کننید   ه ایین ررابودند د آمادهو ددانستن می به آنعتقد مو

رفییق   مییان گفتگوهیا همکیار و    در.ندشید  میا هیم دوسیت و صیمی   بی .ردکای ادرفاقت ژرف را 

ر چیارچوب  ،دقد بلندی که همیشه لبخندی در گوشه لب داشیت  ،باکه بوشهری بود اجی،حناصر

آن دو .شید اتیاق  ارد دوکیه منتظیر جیواب باشی     دون آنبلی و،واستدخورو ۀجازدوادر ظاهر ش

در  آن دو هدکی دو جوان توضیح دا ه آنبو دعرفی کروما رابهوستان جدید دناصرو دساکت شدن

مفکر ،هعیید متوجییه شییدندبو دنییداد میییدریییک دبیرسییتان درس و دنییه اگییراش الر همکییار بییود

خوشییحال بودند هپیییدا کییرد هییارا نآدوسییتان جییوانی چییون اییین کییه  از  هییا آن حاالدوهسییتن

گفتگیو را کوتیاه    خواسیت  میی جوشید با هی ان   دمیخرالدین که مانند سیرو سرکه در خوف.ند

 :  تر بپردازدگفتاصلی ایله مسبو دکن

وقتی با سکوت جمع مواجه شید،  ) ؟کند میای ادی ارزش هبودن و دوست شدن چفق  مخالف  -

 رابیه  آزادیایید سیسیتم ضیدمردمی و ضید    ب.توری کاری کردباید در مقابل این دیکتا(ادامه داد

 .شور جوانی می جوشید و توجه به پنهان کاری را از میان برده بود. فتگر چالش

پی  از چنید لحظیه     .کرده بود اندیشهباراه می ههمه را وادار به سکوت ش،ابعدی ۀپرسش و جمل

 :ن کنان گفت،من،محاجی

 مثل چه کاری؟  - 
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 :دامه داددواحث را در همان نقطه قیچی کربدوشوارد گفتگو ناصر

 )می زود باشید؟ ،کرددکچیه بایی  ۀاردربید برای گفتگیو  کن میفکر ن ،یما هما تازه با هم آشنا شد - 

لی فرمیول و طیرح و   بیاک انشیگاه  ردت معماری است از این رو دا هتو رشت (به فخرالدین روکرد

 لفرمیو  رآنعالوه ب را کاربردی کنی،ه یک خانطرح لی وقتی خواستی ،وویش مینظریه مواجه 

ه یک زمین قناس اسیت آن  ،کت را بر واقعیت موجودای ریاضی و طرح های متنو  باید دانش ها

واقعیت پییش روییت    با اینت ا هدید آموزشمحدودی که هی  کدا م از طرح ها  یها هندازباآهم 

واقعیت  با اینکنی که قودت طرحی را خلدخبای که استوقت  ،آنویش میوروبنیست ر هماهنگ

ت از آن اطالعیی داده نشیده   ای آکادمییک هیا  یه شیاید در ییادگیر  دکموجود قابیل انطبیاق باشی   

ت  یها هآموختیا  کنی هماهنگت  ی علمیها شموزباآوکنی خلقرا  ییید طرح نووبات لیدوباش

طرحیی  ت در نهایی  ،وواقعییت هیای موجیود    ربی  نظریه نطباقا.بدهی انطباق واقعیت موجود رابه

بردی کیه  رکیا طرحی نباشد، قابل انطباق  ،یآموزشی آکادمیک سیستم ها شموزباآشاید ه ،کنو

 ؟ دریا این ا مخالفتی ندا،ت(پ  از کمی مکث )یبساز را نید آوباوت دباشبا واقعیت قابل انطباق 

 میی آن دو جیوان میوج   ۀی مخالفت در چهیر ها هلی نشان،وپاس  دادند به اوهمه با سکوت خود 

 .دز

ه بی .ر این مقطع نیازها از زمین تا آسمان متفاوت خواهد بیود ،دنوبت ساخت است،پ  از طرح  -

و تیییر آهیین بییه ماسییه و سیییمان و آجییر  و دانییش معمییاری جییای اصییول و قواعیید ریاضییی  

 که عامل اصلی تولیید هسیتند  ارگر وبنا و و  و ،کنیروی کاره ،بتر از این نیازهاتفاوتم.اریازدنی

 میی ار ن،کا نبودن هر یک از این ضرورت هاب.دنگیربارت قرار رکستوردد دبایکه  نیازمند هستی

تی ه مطلوب رابه ،نیا دوشو میدر نهایت متوقف  و دنطقی پیش بروومخواه دل صورته بواند ت

 .دهد میدست ن

 هی بگیری؟  خوا میی ا هچه نتی  همه زمینه چینی از این - 
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نیا  وب رو کارگ است آمادهه عملی کردن طرح ،بورهاوبات شناخه ازاگر فرض کنیم مقدمات اولی -

دارند چیه مقیدار    ررانایی که قصد اجرای کاوبواقعیت که کارگر  ه اینم بیرس میازه ،تهم داریم

قیوانین   ،بیا موجودواقعییت هیای    ییل ه کارمیا بیه دال  دکی انند میدارند؟ و آیا  آمادگیتخصص و 

 هباید پنهان از چشم گزمی  ها شهمه تالی دیکراز سو ودر یک راستا نیست؟  دیده شده آموزش

بیدون   کیه  اسیت برسیم ایین واقعییت     بیه آن ی کیه مین قصید دارم    ا هنتی   ... و دعملی گرد ها

، یاحساسی  ی سیطحی و منطقی شیتاب و تنهیا بیا نییروی      ،بیا همه جانبیه و کیاری تحقیقی  ۀمطالع

 . د شدنبدل  نخواه ارزشعملکردها به یک 

لی امیروزه  ،وه اسیت ات صورت گرفته شده و نتی ه دلخواه را نیداد مطالع این که استها لسا –

هنید از زییر بیار    خوا میی هیایی کیه    آن ولیی   وبی بیاقی مانیده    آزادی دیگه تنها یک راه برای 

 را ندرنهاییت آ  و دصغرا و کبرا می چیننی  شانه خالی کنند، یک دنیاواقعی  ۀیک مبارز مسئولیت

 دمییی ا هی که شیما رسیید  ا هدرنهایت به همین  نتی  و دکنن ی،میا مطالعه بیشتر و دواگذار به بع

 .ی سی و چهلها ههردحزب توده د ۀبینی ورشکستواقع تکرار جهان در.دنرس

طالعیی  ا هپیشنهاد میا بیرای مبیارز    که ازی درحال داوری استاین پاس  شما بیانگر یک پیش – 

 .ردیدرککم را صاد،ححدس با این و دحدس زدی را نآ.ندارید

سیت صیورت گرفتیه    ها سیال یی که ها یررسوباین مقدمات شما یعنی رفتن به سوی مطالعه  - 

رد ومی نفوذ سیاواک    ...و تا دهه چهل 32پشت شکست از سال ،کستش.ه استه جایی نرسیدوب

زگشت به وبامیز نبوده آههایی آن گونه که بازتابش چیزی جز شکست فاجعهزار چهره و تالش

 آزادی ی هیا  هیین نظیام بیا بسیتن همیه روزنی      ا.ه اسیت ه متروکیه شید  ه دیگی را نصیفر، ایی   ۀنقط

خیر خیود   ۀ آخرالدین با بیان جملی ف.است مبارزۀ مسلحانهنها یک راه باقی گذاشته و آن ،تاندیشه

 .  را راحت وسبک کرد
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اریم ردما بیاو .به هرحال شکست پشت شکست هم علتی دارد که باید مورد مطالعه قرار بگیرد –

دون مطالعه و کسب یک شناخت علمی ب.دباش اشتهددمطالعه وجوبایستی ی ا ههر مبارز درکنار

بیرای پیمیودن ییک     آمادگی کناردر.کند میی اجتماعی دشمن به راحتی ما را بی اثر ها هاز پدید

مکانیات اجتمیاعی واقتصیادی را    اۀ قیق تر بیه دشیمنی کیه همی    ،دتروان با شناخت بیشت می،راه

ش نسیبت بیه میا    اش  و سازمان مخیوف امنیتیی  ا هدید آموزش نیروی نظامی باو دست دارردد

مکانات ا ههم به آننها امتیازی که مبارزه ما نسبت ت.رددکقدرت مانور بیشتری دارد، ضربه وار

 .ستها آن هپنهان از نگای ا هبارز،مدارد حکومت پلیسی موجود

ه بیشیتر بیه هیم نزدییک     های چهار نفره ،رابطه ای رفیقانه آن هارا هر چی تگو اگفپ  از روز ه 

مبییارزۀ بییرای روه گییسییازی  آمییادهدرکنییار  »نتی ییه رسیییدند  ه ایییندر نهایییت بیی .کییرد

درون و فیرم و  ردهی  ایید بتیوان  ب.ری و شناخت علمی هیم تیالش ورزیید   تئور ازنظدی،بامسلحانه

ه وجییه مبییارز وردرنامییه ریییزی مییا تمرکییز روی هیی ب.کییردبردی را،کییهان بینییی راه را،جمایییه

بایید  ز سیوی دیگیر   ا.هم ان ام داد درکنار رراو کاردوان هت می»ه دکپذیرفتن و گروهرد،ه«است

را بررسیی دقییق   وقعییت نیروهیای امنیتیی    ،مگیردبصورت  تی ای که قرار است عملیا هدر منطق

جمعیی بیا   ههای دسیت ه نوبت در گردش،باندفراد گروه موظف اۀ رای ان ام این امر مهم هم،بکرد

کنییار  ه ازدکییبرون زنییانجییایی قییدم تا" دزنیی"خیابییان عبییور از دوسییتان غیرسیاسییی شییان در 

ناسیایی  ،شوندش مییا خارج  و داداره وار به آن راکهیی ها اشینمدوننرکساختمان ساواک عبو

طیال  بقییه برسیانندتا وجیود     ا هبی و دعد یاداشت کننبو دذهن بسپارن رابه نشاهایهشمار و دکنن

بیه زعیم   آن محفیل دانشی ویی    هبریر.«شناسایی کننددر هر جایی بتوانند  را نیروهای امنیتی

 دونی کرد میی گیروه مقابیل کن کیاوی ن    ۀدرون مایی  دوفیرا اۀ اردربها  ،آنبا فخرالدین بودناصر 

هییای پذیرفتییه اورب رابییا ناشییکارهییای گییروه هییا نآ.هییی  دخییالتی نداشییتندکییرد هییم درعمییل 

رای آن محفیل  وبین دا.نهان بودید این محفل پد ازناصر رتباطات دیگر ا.ندکرد می ماهنگ،هشده

بیدنی   آمیادگی  ،ی دشیوار هیا  شورز و تکرار ا تمرینب.کوه بروند ه بهدکریزی کرده بودنبرنامه
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به سوی تهیه و سیاخت میواد منف یره    یستی ،بافنی دوودنوبچون همه دانش  دوال ببرنرابا نشا

 .ریزی کنندبرنامه

ه دکی ش بوایآمیوز  دانشحوزه حزبی زمان قبلی  مسئولآن ،یبا قباد رحیمناصر ط دیگر اارتب 

فقیای دیگیری   مک رباکو دمانده بو یران وفا داراۀ ی حزب تودها نرماآ ه،بناصرهنوز بر خالف 

چگونه باید بیا سیاواک مبیارزه    "ی تهیه کرده بودند بنام ا هچکتاب،شناختمین هارا آنناصر که 

و ایین محفیل    اسیت  بیوده  اییران  حیزب تیودۀ  اشتند از انتشارات رادیو پییک  ردکه همه باو" کرد

 کتیاب یین  ا.درآمیده بیود   کتیاب یک  صورته ب دتانه بودعد نوشتوبضب   هاراگفتگوهرشب این 

او دیگیر همیراه و هیم    دانسیت   میی رغم آن کیه  ،به بوداردادقرناصررا قباددراختیار هنوشتدست

اختییار  شیرط در  بیا ایین  را نهیم آ  ناصیر . وبا نگرش حزب فاصله گرفته است ها نیست فکرآن

در اختییار   و دروی آن بنویسه ازباید یک نسخ کندمطالعه  را نآکه ه هرک  دکاردافخرالدین قر

یی کیه بیه مبیارزه    هیا  آن ۀین همی بی و دنی رکتکثی گونیه  بیدین را جیزوه   نآ هگرو دتاهردگروه قرا

ی سیاواک و  هیا  هخطیر بیزر  کمیتی    ردرکازنظرا رفقا آمادگی هین جزوا.شودارند پخش ردباو

 ۀشیراز به وسیلساواک  ها سال رآند، برد میباال و شیوه بازجویی ها ها  ی آنها هاشکن ه گ

 رابیا ها آن کتیاب یین  ا.کیرد  میی و شیکن ه  تعقییب   را نمشترک ساواک وشهربانی مبارزا ۀکمیت

 . کرد میی نیروهای امنیتی آشنا ها یی بازجویها شیوهو  دهاترفن

و ناصیر  میک  باکز سیوی دیگیر قرارشید    ا.ردکی  میی یش را کاربردی ها هرنام،بمرتببطورگروه 

 ۀراساس طیرح اعالمیی  ،بقبل از آن لیدوراه بیندازن سرا انشردش یک اعتصاب دارفقای فرهنگی

طیرف ارتیش    کیه از هیایی  داردرجهاز هاراآن ۀنامه شب،کشور عمانرکردمبارزان کمونیست ظفا

شیان آرم و  رای گیروه ،بدنید  ا رفته بودند به دست آورده بوبه آنیون ظفارانقالببرای سرکوب 

ییک   ،آنی ه بیاال وبی ک رونی در ه دکی بو عمیانی یک خن ر ،رم مبارزان ظفارآ.نامی انتخاب کردند

رتیش شیاه دسیت    ا باحترام این مبارزان که ا هب انش و رفقایدو گروه .اشت ردسر  قرا ۀستار

 گیروه را بیرای   "خلق ۀرزمند"نامو  رامبارزان   رم آنآمی جنگیدند، جهانی مپریالیسم اۀ نشاند
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قاط دیگیر  رازونی تنگ و طوالنی شیی ها هچ،درکوعالم وجوداۀ ولین اعالمیا.انتخاب کردند شان 

 وب،فخرالدین درواقع یک هنرمنید  ،میان افراد گروه در.آرم ونام به دیوارها زده شد با اینشهر 

از توافیق دو  پی    هیارا  هعالمیی وا ده زیبایی طراحی کیر وبآرم و نام گروه را ا.سیار ش ا  بود

 میی و فخرالیدین صیورت    ناصراط این دو گروه تنها از طریق ارتب ،نوشتمیستی ردطو،بگروه

 . ندمکانات برای هردو گروه ناشناخته بوددواقیۀ افراب.گرفت

 420ۀکیه دور  یی تربییت معلمی  سیرا  دانیش  هایقرار بود مبلغی معادل هزار تومان به دانش و 

از پرداخیت آن خیود    لیدوکمک هزینه تحصیلی پرداخت کننی  ن عنواه ب ه باشندساعته را گذراند

را  سیرا  انیش رددعتصیاب  باآمرتها ند از این رو یاور و حاجی در مییان دانشی و  کرد میداری 

 حاضیر  هیا اکثیر فرهنگیی  .ندشید  میی ن همیه معلیم هیا   نظیر   ولی موفیق بیه جلیب   ندکرد میتبلی  

ترین شیهر توریسیتی اییران    مهم، یراز،شها سال رآند.وندشبا نظام ب رویاروییارد یک دونبودن

ی هیا  چرییک مانند  مسلحانه ۀی مبارزها وهرگ.های اروپایی وآمریکایی پُر بوداز توریستو دبو

ی مهم و توریسیتی شییراز،   ها ندر خیاباوتی صنف ار بمب های باآ  اهدین خلقوم خلق فدایی

از یک گوشه شیراز به  رروز صدای انف اره.کرده بودندحرانی وبمتشنج  بشدت رراشهاوضا  

 سرا دانشها به  نباآند خوا میه پیشنهاد یاور قرار شد فخرالدین که معماری ب.رسید میگوش 

ییک  در صیورت انف یار    راکه نساختما ۀترین نقطساس،حسرا دانشبا بررسی ساختمان دوبیای

ی را ا هسیت وب،دنناسیایی کن ،شکندتخرییب   را نهمه  ییا بیشیتر سیاختما    توانست میواقعی  بمب

ییک  از مشیخص  یسپ  در سیاعت .رندگذابکار  یمشخص ۀدر نقط دوبمب واقعی بسازن مانندیک

 دانشی وهای اید بیدین وسییله   ش.را اعالم کنند سرا دانشوجود بمب در ساختمان  تلفن عمومی

متوقیف   هیا  کیالس تیا  عتصیاب  ا هوادار ب ،ورا وحشت زده کنند سرا دانش دیرهایومبی تفاوت 

ک ،یننید رکواداعتصیاب  ا هپیوسیتن بی  ه ،بی از وحشیت بمب  هیارا آموزگار گونیه  بدیناید ش.دنگرد

زمیان  زمان بیا  هم راوساعت اعتصاب  ه روزدککرده بودن آمادهی هم برای همان روز ا هاعالمی

 دفتیه بیو  قرارگرمورد نقد موجود حکومتی اطالعیه نظام ر ،دتنظیم کرده بود یفرضانف ار بمب 

آن اعالمیییه دوروز .ده بودنییدکییرعییالم ا اندیشییه آزادی ودن علییت اییین شیییوه مبییارزه را نبیی و
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خلق  ۀرزمند"رم و نام باآ،نصب گردید سرا دانشی وهاو حاجی درراهرناصر  ۀوسیله ،بمتوالی

و در سیاعت   اشیت گذ میی ن شده کار یسته را در نقطه تعی،بروز رآنفخرالدین هم باید د ،"ایران

ه ب ها فرهنگیرخی ب.ادد میرا اطال  عت توافق شده سا رآندانف ار بمب خبراعالم شده با تلفن 

ولیی  .فق پیدا شداند مو،چدربین بقیه هم دوعتصاب موافق بودنباآخوزستانی  ها معلم خصو 

 شیرکت  اعتصیاب  در و دندرفتی خوها کالسکالس به  ها هد دانش وهایدر ساعت اعالم شده 

ی هیا  کیالس  ۀوان،ردم استقبال اکثریتع بادیدنند نفری هم که در حیاط ایستاده بودند چ.نکردند

 کالسدقیقه پ  از شرو   15ایستی ب.کرد میمرتب یاور به ساعتش نگاه ،السرکس.شدند خود

منف یر  در سیاختمان دانشسیرا   بمب ممکن است ،هرآن» شد میاعالم  رآنددوشمیلفن زده هات

تیرس و وحشیت    ابرا  راس دانش معاونانه دکزمان تعین شده گذشته بوه ازو سه دقیقد.«شود

خیارج   هیا  کیالس هیر چیه زودتیر از     »نید کرداعیالم   ی درس ه وم آورده وها کالسسوی به 

 میین ه.«جمیع شیوید  دور از سیاختمان اصیلی    سیرا  دانیش بیزر   ی از باغ ا هدر گوشو !شوید

بیاغ   رابیه د وخیدن ود وباانم و آقا با شتاب ،خها رهنگیف ،مطرح شد سرا انشردسم بمب دا¬که

 ناصررصت طالیی برای ف.جتما  کردندا هدلهر باو در از ساختمان اصلی رساندنودو سرا دانش

 رانیی   سیخن  « تحصیلی ۀینضرورت پرداخت هز» ۀاردرببا صدای بلند ه دکورفقایش فراهم ش

 :بنمایندالم اعدوننک

خوزسییتانی  یموزگارهییاا.«رود میییسییی بییه کییالس ن ،کتییا اییین هزینییه پرداخییت نشود  » - 

 ۀباید اعتصیاب تیا دریافیت هزینی     »همه با هم توافق کردندو داشرو  کردنداری ریدان،ممعترض

گویی اعالم خطر بمب گذاری در دانش سرا به فرهنگیان شهامت اعتصاب  ،«تحصیلی ادامه یابد

همیه بیا    دوانش و و کادر مدیریت خالی شده بیو ازد سرا انشد.کردن را در آن ها ،گسترش داد

برای خنثیی کیردن   ،سیاواک  یمامورهیا منتظر رسیدن دوبودنساختمان اصلی ایستاده ه ازفاصل

 محیل  هیا  یسیاواک رساندند، سیرا  دانش رابهساواک خود  یمامورها  از زمان کوتاهی پ.بمب

بیشیترین   نسیت وات میی کیه  بوداشیته شیده   کارگذدر محلیی   بستهاین ،کارگذاری بسته را یافتند
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 سیازی خنثیی  هیای کارشیناس  دتاکننی خواسیتند فاصیله راحفیر    ازهمیه  ،بار بییاورد  رابهخرابی 

 ۀعتصیاب تیا دریافیت هزینی    اۀ اردربی زار گفتگیو  ،بااین میان در.پایان برسانند رابه نارشا،کبمب

 هیا  کیالس وافق نشستن و نرفتن بیه  ،مسرا دانش دانش وهای ۀمه.شدمی تر داغو تحصیلی داغ 

بیاقی   (کیسیاوا ) نید لبیاس شخصیی    ،چبمب سازیخنثی های ارشناسرک  از پایان کاپ.شدند

ه بمب خنثی شد عالم کردندا هبه هم معاونان این بین در.ندکرد یومبا مدیریت گفتگدومانده بودن

رخیی بیرای   وبرخی از وحشت بمب ب.کسی راهی کالس نشد دولینبرو ها کالس و همه به است

اغ بیاقی  دربی میه  ه.یفتن حاکمیت دیکتاتورگر چالشبرای به هم کمی  ۀتومان و عدهزار دریافت

 درحیال میا  »کردنید اعیالم   سرا دانش مدیرهایخوزستانی به  یآموزگارهایکی دوتا از دودنمان

 عاونیان ،م«روییم  میی ه کیالس ن ،بپرداخت نشود ها فرهنگیاعتصاب هستیم وتا هزینه تحصیلی 

سیاواک   یارمنیدها رکراختیا،دروی دیوارها بیرای اعتصیاب نصیب شیده بود     راکهچند اعالمیه 

ی ا هتنهیا بهانی  گذاری واقعیت نداشت و این موضو  بمب ه اینکست دان میی  ک  نه.نداردادقر

 کیالس اعتصیاب شیکل گرفیت و     هرصیورت در.کنید وادار به یک حرکت اعتراضیی   هاراآن دتابو

چند فرهنگی که با صیدای بلنید   آن  دولیکالسی برگزار نش سرا انشردن روز دآ.نددعطیل شهات

ن کیرد  ترعایی  دلییل ه بو رفقایش ناصر  .دنده ساواک احظار ش،بعتصاب کرده بودندا هدعوت ب

قیرار نگرفتند،چنید تین از افیرادی کیه همیشیه        ها شفرو آدم هکاری مورد توجمخفی صولاۀهم

جاروجن یال راه میی   ای، دین دلییل بیه هیر بهانیه    بدومورد توجه جمع قراربگیرن داشتنددوست 

استان فردای آن روز با  وپرورش موزشآ.فتندقرارگرامنیتی  یمامورهاویی ازجب حت،تانداختند

 هبی دونرکش برقراآرامی  سیرا  انیش ردوانسیت د هات فرهنگیپرداخت کمک هزینه تحصیلی به همه 

 یهمیاهنگ ر ییک  گلی بیان،وکوچکیک پیروزی  ،خلق ۀین برای گروه رزمندا.عتصاب پایان دهدا

ده شی زیریی برنامیه اهیداف   ۀهمکه توانست به  اریک.و اعالم وجود یک گروه مبارز بودگروهی 

 .ردکای ادبیشتری  ۀا شوق و انگیز این درمیان آنهو دبرس اش

 آمیادگی نوردی،وهبیاک خلیق   ۀرزمنید روه گی .بیود  شادومین ۀدور ایانرپد یی تابستانها کالس 

مبیارزه   آمادۀود را ،خساختن کوکتل مولوتف و پرتاب آن وبا داشت میال نگه راباجسمی خود 
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اعیالم   او.بیود شیده  گذاشته ناصر مالی به عهده  ۀلین مصادرسلحه برای اواۀ تهی ۀوظیف.کردمی

هیا بیرای    آن آمیادگی تا بیاال رفیتن سیطح     دداشتیرا قص،زاست آمادهسلحه با فشنگ ا ردکهنک

 سازبمب دست اولینپ  از ساخت  ،قراربود گروه فخرالدین خصو ه ب درگیری منتظر بمانند

از خوزستان دینامیت تهیه صورت عدم موفقیت را به او خبر بدهند تا در  عملیاتیک برای شان 

هیایی بودکیه بیه    عین کیرده بیود شناسیایی ماشیین    هیات  بیرای آن  گروهکی از وظایفی که ی.کنند

ی ها ماشین ۀدر هنگام عملیات با بررسی شمار تا دنکرد دمیساختمان اصلی ساواک رفت  وآم

میی  صیورت  بایسیتی  در محلیی کیه عملییات     مامورهیا وجیود   از موجود در محیل میورد نظیر   

 اشییتهداراه واکیینش در قبییال عملیییات احتمییالی آن الزم بییرای آمییادگی تییا.دشییونطلع ،مگرفییت

رار قی .آگیاهی یابنید  ر محل عملیات فرضیی  رداین عناصاز وجود ند خواست می گونه دینب.ندباش

ا منیابع  ،تی بودمیالی   ۀاولین مصادر برایبستان بعد درتایک عملیات مهم  برسروافق ،تمهم گروه

پایییان ه ن تابسییتان بیی آ.گیییردبمسییتمر مبییارزه در اختیارشییان قییرار     ۀمییالی بییرای ادامیی  

قیرار   ،رای حفر ارتباط دو گروه بیاهم ب.های خودشان برگشتندبه شهرستان موزگارهاآدورسی

 فخرالیدین  رتبیاط ضیروری،  ا هبی ،و در صیورت نییاز   شد ارتباط تلفنی گروه با هیم حفیر شیود   

 .دیگرب عهده رابهاین وظیفه  یتمسئول

 ،ی سیاسیی هیا  آزادیدون بدوستب،مگرادر ساختارهای واپ نیروهای مبارز عدم امکانات مالی 

 میی عیث  باو دکنی  میی دشیواری مواجیه    رابامکان مبارزه ا ه،کاست ناکیکی از واقعیت های درد

 میی میالی   ۀصیادر ،موقیت پییش برود  پاره و دمحدو صورته ببارزه عملی با دیکتاتوری ،مشود

وارد مبارزه انه ند پیگیردداشته قصدکی مبارزی باشها وهمشکالت مالی گر گشای گره توانست

ه بیرای تیداوم   دکی نتی یه رسییده بودن   ه ایین ین دو گروه بی ا.دیکتاتوری شوند ۀبا دستگاه پیچید

عملکرد در واقع با سرشت جهیان بینیی    این،مالی وجود دارد ۀضرورت یک مصادر،شانهمبارز

دولتی و وابسیته بیه نظیام     یهااز بانکبایستی مالی  ۀمصادر جهت¬ندیب.ها نا سازگار بود آن

ردم هیی   ومی ی فیردی  هیا  هسرمایدوکه به فر هر جای دیگریازیا  وگرفت  می ام نارگسرکوب

 ۀعملییات مصیادر  تمرین های عملی را در آن تابستان ان ام دادنید، ولیی    .دباش اشتهارتباطی ند
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عملیات با دقت بررسی و تمیرین   ۀکار و شیو ۀنقش .دبوه مالی به تابستان سال بعد موکول شد

 دروآمید  رفیت  یهیا  ماشیین عالوه برشناسیایی  ،تمرینات گروه شیرازی،این فاصله در.شده بود

کیه  ف شییراز بود ی اطیرا ها هدرکوهای دست سازوهنوردی و ساخت و آزمایش بمب،کساواک

 ۀظیفی وناصر  دوتوسعه ده راروشهدربرواب  خود قرار شد اجی هم ح.ندپرداخت میمرتب بدان 

 نبه شهرستا آموزگارها.کامل گرددتدارکات مصادره مالی تا. دباش اشتهدبعهده سلحه را اۀ تهی

، مبارزه پاروقت آن سال تابسیتان در  شان درس یها کالسبه  دانش وها دوبر گشتن شانیها

 .عمل به پایان رسید

در مییان منیازل   آغیاز شیدکه   ی مییانکوه  رمدرسه راهنمایی و سیکل اول دبیرستان فاریابدکار 

شیرکت   یکارمنیدها و  هیا ی کارگرها هآن بچ آموزهای دانشکارگری شرکت گاز قرارداشت و 

 میی درس ،جیا درس خوانیده بیود    در مدارسی که خوددرآنبایستی ه دکوز اولی بور.گاز بودند

  از وارد پصیر نا .بودناصیر دبیرشیان   دودبیات داشتنا،درس الس دوم راهنمایی آن روزک.ادد

بیرای اولیین بیار     اورا هکی  هیا  هچی وبی کن کاهیا  هه چهیر وبشدن به کالس پشت میزش نشست 

تمیاالً  حا هدکها سرووضع متفاوتی داشیتن  آن ینها دوتات.کردگاه ،ننددیدمیدبیر ادبیات  بعنوان 

کیارگر  ه بچیه دکی داتشیخیص شد میی شیان  کامل از سرو وضع لباسبطورقیه ،ببودندکارمند بچه

اولین جملیه را   ،تحریک کرده بود هارا هکه کن کاوی بچ هکوتا ی  از یک مکثپآموزگار  .دندبو

 :بیان کرد

 ...آقایان لطفاً یکی یکی خود را معرفی  - 

ی اهنید ،خکیالس همیه بیا هیم زدنید زییر خنده       آموزهای دانشه دکتمام نشده بواو هنوز جمله  

عد بیا  ب.دمام شوهات هخنده بچ دتاررکصب،شآرامدر نهایت ،ه بودکرد تی که حیررحالرداوی.بلند

 :ی پرسیدآرامصدای 

 من ک اش خنده دار بود؟ ۀه به من بگید جملش می - 
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هاسیت،   اسی  آن رپن کاوی منتظباکآموزگار چون دیدند  دولیباز خندیدن ها هبچاز ریدیگ ۀعد

 هبچی  هیای دلییل خنیده    ،تاجیازه خواسیت  وا دالبررابیا  اش دسیت  هیا  هیکی از بچی . ساکت شدند

 : توضیح دهدهارا

 . "آقا" ،آقا این ا کسی به ما نمی گویده استآقا اجاز -

 پ  چه می گویند؟    -

 «اسمت چیه؟ !کُره خر »:آقا به ما می گویند -

ر روز اول وسیاعت اول ییک فرصیت اسیتثنایی بیه دسیت       دآموزگیار  ، ها هز خنده بلند بچوبا  

قابیل  ومای خیود برخاسیت   ازج.معرفی کند ها هبچاشت به ردخودش را آن گونه که باو دتاآور

قیدم زدن   درحیال  آموزها دانشهای خنده برای اتمام  ه  از یک مکث کوتا،پایستاد ها هبچ ۀهم

 :جدی گفت ی کامالا هجلوی کالس با چهردر

اده ،سایران با فرهنگ و تمدن درخشان یی کشورآموزشدر محی   که استاین باعث تاسف  - 

 ایین  ۀچیر  هیای ادار   دبایی ی کیه  اهبه نسیل آینید  دوکنن میی اجتماعی را درک نترین واقعیت ها

مان نسل هم به جای نپذیرفتن ،هدتر از آنبو دکنن میوهین ،تخود بگیرند های ستردمملکت را د

فرهنگیی   ۀین یک فاجعا.می پذیرند را نوهیوت دخندن دمیر نهایت حیرت به خو،دتحقیر و توهین

 . است

 هیا  هه جای آن خنید ب.مطالعه کند ها هیش را روی بچها هتمثیر گفت تاکرد تکوبرای چند لحظه س

انی کیه همیه   آمیوز  دانیش از این زاویه نگاه کردن بیه تیوهین بیه     نداخت،ا هسکوت برکالس سای

 هچ،بدنرسی  میی سن  ه اینزودتر ب ها هنوب که بچدرجهم  ،آنرسیدن به سن بلوغ بودند درحال

طوط دقت و هوشیاری خو دخیالی و ناآگاهی خارج شاز حالت بی ها ههر،چردوبفکر فر به را ها
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 ۀایین زاویی   از ا بیه حیال  تی  هیا آن .نددید دمیخو ۀمعلم جدید را درجبه ها هچب.گرفت را نآ یجا

حیق نقیدرفتار    هدکنداشیتن  وربیا و دیندیشییده بودنی  ،نشانیآموزگارهاو مدیرهابه رفتار  نگرش

 رابهها نآ.وا داشت اندیشه رابهها آن راکث،آموزگار جدیدین برخورد ا.دارند هارا آن آمیزتوهین

درسیت  بایسیتی   ردکیه ک میی هیایی دعیوت   تر بیزر  برخی از  ۀدرک ژرفای رفتارهای نسن ید

 خواسیت  میی هیا   غیر مسیتقیم از آن ۀبیه گونی   مین طیور ،هنید کرد میبرخالف این رفتارها عمل 

درخشیان و   یهیا  شیم چ.نپذیرنید  را نییا حیداقل آ   دو، ایستادگی کننی درقبال این رفتار نا هن ار

 لیدویش ادامه دهها هتشویق کرد به گفت راآموزگار  آموزها انشازدی خشمگین برخی ها هچهر

 :بگوید ها ه آنعملی ب ۀبه گون دتاررکاین بار صدایش را بلند ت

بایید بیه   ،نشیما هم  و دک  حق ندارد به شما تیوهین کنی  ی ه.باید حقیقت را ش اعانه بیان کرد -

 .ندرکه شما را تحقیدکبدهی  هی اجازکس

 : ها بر زبان آورد خود مشغول کرده بود یکی از آن رابهها هپرسشی که بچ 

 چطوری آقا؟ -

بایسیتی  ما ،شمباش اشتهشما د رابارمثال اگر من این رفتا طوره ،بی متنوعی وجود داردها هرا -

فرهنگی است نه توهین  وزشآمالس جای دکوی تخته سیاه بنویسی،رکالس بهپیش از آمدن من 

شییما همییه کییارگر  انصیینعتی اسییت و پییدر ۀضییمن این ییا یییک منطقیی در.ه بییازاریکوچیی هییای

 هاو روشنفکر ها فرهنگیک و شعور اجتماعی این کارگران صنعتی از بسیاری از این در.هستند

انیه  هیا بخواهیید از طرییق ان مین خ     ز آنوا دبگوییی  هیا  آن بیه  راین رفتار ناپسند ا.باالتر است

وانیید  ت میی ود شیما هیم   خ.ننددکه چگونه باید با شما برخوردکدرسه به چنین افرادی بفهماننوم

شما را رو در روی معلم ها  که استدلیل بهتر  ه اینول با هرا لیدویباش اشتهچنین برخوردی د

ارد ،ونتقاد شیما باآشاید  کنند میک نودرادردخ،چون کسانی که ژرفای رفتارناپسندهد میقرار ن

 .  های شما تاثیر بدی بگذاردروی درس و دکنه شما را ناراحت دکشونبا شمایی ها چالش
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ا کمتیر  ،تی داد میی  آمیوزش  هیا  ه آنکاری را هم بی ضرورت مخفی آموزگار جدیدپیشنهاد  با این

 در یککه  است علمی  –ی فرهنگیساختار آموزشتدری  و ،تدری  علوم انسانی.آسیب ببینند

حقیوق   آگیاه بیه  و ی انسانیها ارزشه ازسانی آگانا،دهدبجامعه تحویل اه آگ یساننا،پویاۀجامع

 وجیودش  ۀبیا همی   او ،شید  میرم سیاسی محسوب ،جیکتاتوری شاهردعملکردی که د ،شامدنی

گیرایش سیاسیی خیود     از هرگیز  و ددر این مسیر قیرار بگیرنی  آموزها دانشکه ردک میکوشش 

در ایین مدرسیه    آمیوزش از ییک سیال   کمتیر   جهیت  دینبی .کیرد  میی حمییل ن هات هبیه بچی  چیزی 

خیواه کیه در زمیان     آزادیانسیانی و   یهیا  شرایبیاگ جامعیه تحوییل داد    رابهافرادی ،راهنمایی

 یهیا  شرایبیاگ هیم   ،آننید کرد میی تیالش   انقیالب ۀ بهی درج آموزها دانشدرصد این  ود،نانقالب

ا را از آزادی انتخیاب آن هی  باورهیایش  گسیترش  بیرای   خواسیت  میو هرگز نا.متفاوت سیاسی

 رآند.دانست میغیر منطقی ۀنوعی سوء استفاد را نآ.حمیل کندهات آن رابهورش باو میان ببرد

دموکراسیی  ،آزادیرای بی  آموزهای دانشه دکاین مهم بو آموزگارر ازنظتاریخی قطع ومشرای  

 .حقوق مدنی خود را مطالبه کنندو دو داد ب نگندن

 میی زر  ب،ایران ریختیه بودنید   ردها یرا انگلیسفرزندان کارگران درمحی  خاصی که بنیادش  

 کارمنیدها ی بیزر  و شییک   هیا  هانی خ.گرفتنید  شکل می در میان اختالفات جدی طبقاتی دونشد

ی ا گونیه  رابیه هیم در واقیع نظیام طبقیاتی     ه ازنطقی ومتفکییک د  وباآلونک های کارگران  درکنار

 دانییشچنییین  شییدن رای مبییارزوبییاز اییین ر ه بییودییید همییه قییراردادد ردو دریییده مشییخص 

میاه  نیوز از سیال تحصییلی بییش از ییک     ه.ها انسانی برخیورد شیود   نآ باافی بود ،کهاییآموز

بییرای مطالعییه   کتییابواهان ،خآموزگییار جدیدشییان شییتیاق از ابا هییا هه بچییدکیینگذشییته بو

دو  و دسیاواک بودنی   یکارمنیدها شیان از  هایی کیه پدر آموز دانشبه جز دو  ها تقاضیم.شدند

را شیامل  آموزهیا  دانش ،بقیۀندکرد میی قمار باز ها هچدرکو و ددنوببازیگوش  نفری که بیشتر

 در.دشیوار بیود   شیان ه مخفیی کیردن  دکی خریداری کن کتابزیادی عداد ،تم بور بوداو ی.شد می

 هیا  هدر میان بچ ها کتاب،ید مدیر ومعاون مدرسهازدنهان ،پها همک گرفتن از خود بچباکنهایت 

  هیای ند بیدون تگیاه خبیرچین   ا هند توانستکرد میصور هاتآموز دانشو  آموزگار .شدمی وزیعت



 در بستر زهره وحشی

 485 وقت پاره مبارزۀ و شیراز تحصیلی راهنمایی سرای دانش ساعته 420 آموزش

 

 آموزهیا  دانیش  ۀهمی  کیه  زمیانی ساعت دوم  در.ان ام دهند بخوبی  را نارشا،کمدیریت مدرسه

 کیه  درحالی ها هبچ رخی ازب.فتقرارگرساواک  یمامورهادرسه مورد ه وم ،مسرکالس بودند

رخیی از حصیار   ب.کالس پا به فرار گذاشیتند  ۀن راز پ در زیرلباس مخفی کرده بودند هارا کتاب

 رابهها کتابدوشکسته بودند از مدرسه فرارکردن را نایی که قبالً آ،جفلزی اطراف حیاط مدرسه

 آموزهیا  دانیش .سیت دادنید  ازد را نی شیا ها کتابو دگرفتار شدن هم برخی،جای امنی رساندند

م بیور شید    آموزگیار  .ه استاده شدمدیر مدرسه به ساواک اطال  د ۀمعتقد بودندخبر به وسیل

آغاجیاری اللیی و   خیز نفیت رمانده سیاواک منیاطق   ف.هی ساواک میانکوه شودهارامامورهمراه 

روی مییز او   هیارا  کتیاب .رهنگ شروقی بیود ،سل و گچساران و دو گنبدان و جزیره خارکگهفت

 هتیاق فرمانید  ا بیه اورا ،ر اتیاق نگهبیانی  دآموزگار گهداشتن ،نیک ساعتیاز  پ.رده بودندرکتَلنبا

 :بود گفتآموزگار افسری که همرا  بردند،

 .  خرابکار تعلق دارد ۀبه یک نویسند ها کتابقربان همه  - 

 یمامورهیا از  دداشتقص دوخواست بنشینآموزگارر هنگ از س.وپاهایش را محکم به هم کوفت

 :پرسیدنزاکت  وبا آرامسیار وبنسانی و قانونی نشان دهد از این را ۀساواک یک چهر

 ی ممنوعه توزیع کردید؟ها کتاب ها هشما چرا در میان بچ - 

 رونرددکیه   با این ناصرورانداز کرد،  راآموزگار ن کاوی باکدوبعد به پشتی صندلیش تکیه دا 

ی کرده که پلی  متوجه پخش اشتباه هچدانست  میخودش داشت که نه ازوردوخخشمی فرش 

بییه نفیی    اعتمییادش و آرامیی بییا و دنشییان دهیی  آرامرا  شظییاهروانسییت ،ته استشیید کتییاب

 : اشدوبپاسخگ

 زر ،بی صیمد بهرنگی این کتاب ها هی  کدام ممنوعه نیست و نویسینده آن هیا    !جناب سرهنگ -

 . . . یک جایزه بین المللی داستان ۀرندوبایران است  انجوانکان و نو دین نویسنده کوتر
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 :شد اوی ها حرفمانع ادامه  اش دستردن دکسرهنگ با بلن

 نویسینده بیرای مین    ایین  ۀاردربی شما  ظر،نپاس  بدهید به آنمن از شما پرسشی کردم فق   – 

-ز به پشتی صیندلی وباناسیم ش می هارا وک آنسوابق مشک و دا از شما بهتر افرام.مهم نیست

بیه   یدیگیر  نبیۀ ازجبیرای توضییح منطقیی کیارش      آموزگیار  .شید  اواس  رپنتظمدوش تکیه داا

 :موضو  پرداخت

بیه   دتارا بیاورنی  فارسیی دوم راهنمیایی   کتیاب ستور بفرماییدیک،دپیش از پاسخگویی به شما  -

 کتیاب و دننی خوا میی کیالس درس   رآنا دشیم  یکارمنیدها و تیا ازفرزنیدان   د.دهمبشما توضیح 

 . شود میشما پیدا  کارمندهادر خانه فارسی 

 چرا؟  –

فارسیی دوم راهنمیایی در    کتیاب ریی کیه در صیفحات آخ  هیا  کتیاب من طبق سیفارش لیسیت    -

 در.ما هخرییداری کیرد   هیا  هبرای بچ کتاب، ه استبرای مطالعه توصیه شد آموزها انشرداختیا

 . صمد بهرنگی  نوشتۀاین لیست اعالم شده ماهی سیاه 

بیین   را نو آ دداشیت هیم وجو  کتیاب گرفته بودنید ایین    ها هبچاز باع لهیی که ها کتابدر میان 

را دراختیییار سییرهنگ   کتاب،راهسییرهماف،اشییاره کرد بییه آندسییت  وبییاشییناخت  هییا کتییاب

 :گفتو دمطالعه کراز روی فارسی دوم راهنمایی  هارا کتابرهنگ لیست س.قرارداد

 کتیاب شیما هیی    را ،چه اسیت شیاره شید  ا¬هاین نویسیند  کتابنها یک مورد به ،تدر این لیست - 

ی خرییداری   هیا  کتابۀهمی  دویی ا هنخرید هارااز آنرا تی یک مورد ،حاز نویسندگان دیگر دیگری  

 ؟ ه استشده شما از این نویسند
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ن ومی نیه دیگیران، از ایین ر    ه اسیت هم در سطح بین المللی شید  سال آن کتاببهترین  ۀرندوبا - 

 . ی دولتی ها کتابم آن هم به سفارش نویسندگان این ا هها قرارداد رآندر اختیا را نبهتری

  .ابکتشما تدری  است نه توزیع  ۀوظیف –

 .شم آلودی اَدا شدوخخر سرهنگ با صدای بلند تر آ ۀجمل

عیاون  ومه میدیر  ،بی جناب سرهنگ من دبیر ادبیات هستم نه دبیر ریاضی و پییش از ایین کار   – 

 خانیه  کتابای اد ها آن ۀی که وظیفدرحال.دنکرد تمدرسه چنین پیشنهادی دادم ولی آنها مخالف

ش نیا معلیوم   اکیه زمیان    "عدیب" ،نده ابعد موکول کرد به را ام این وظیفه ه اندکدر مدرسه بو

 . است

یشیان میرخص   ا ردکهدست اشاره ک بادوسمتی که تلفن قرارداشت برگردان رابهسرهنگ رویش 

فاصله را تا مدرسه که  ه اینیادپآموزگار اشت،رداختمان ساواک در منطقه کارمندی قراس.است

دای بلنید جنیاب میدیر و    ،صی برگشتنمیایی  راهمدرسیه  ه بی دودر محله کارگری واقیع بیود پیمو  

 فیروش آدمبشنود موضو  گفتگوی ایین   دتامی مکث کنرکفتردشت دپاو ش باعث شد  سخنرانی

به وجود آورده مدرسه  دبیرهایو ترس و رعبی بر فضای دفتر  مدرسه مدیر یها هفتگ.چیست

بیا نگیاهی از   غیرور و  ابدوش لمیده بوابا قدرت به صندلی مدیریت رکهجناب مدی پندِو دهدی،تبود

پلیسیی  قدرت نظام ی ها هجنب دتارفته بو حشتو ای ادمنبر  ر،بنگریست میش  همکارانبه   باال

 میی چیون  آموزگیار   .بنشیاند  دبیرهیای ی هیا  لردردام را بیشیت ازنظی  ترسدور  بکش رابهشاه 

 با،وارد دفتیر میدیر شید    و دز ررابشکند به جای کیالس د  ررااین جو وحشت آقای مدی خواست

ه کلیی از  ،بی نداهبرای زندانی کردن برد راآموزگار  کرد میتصور  رکهمدی، به دفتر اووارد شدن 

اشیت  رداو انتظا ،کیرد نگیاه   آموزگارحیرت به  باو دی مدیر بریده شها یبلبل زبانهم فرو پاشید

نشسیته   دبیرهیای  ۀر چهیر ،بی "باشده عرب نی انداخت"ه بزعم برخیدکنجایی انداخته باش بهاورا
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ه شد؟ یاور با تبسیم  ،چمی پرسیدندمشتاق ادی جای ترس را گرفت همه با نگاه ،شفتر مدیرردد

 :گفت

-گییری میی  هویزه برای میاهی  آبگیردر را ننی شا"،کشان عربباور ندارند زحمت ها یبعض - 

ودرخیدمت   برگشیتیم ب میا هیم   و،خو تا آن ا هم راه دوری نیسیت  "نهایت دوره در بی،ناندازند

 . هستیم

 :به مدیر و ادامه داد روکردناصر 

ی هیا  هبچی  هیا  کالساجازه گرفتم که عصرهاپ  از پایان ن ساواک مسئوالاز من  !مدیرآقای  -

الیبییال بییازی ،وه جییای ولگییردی در لییین هییای کارگری بییدور مدرسییه بییاقی بمانن،دسییال دوم

 .تا مشکلی پیش نیاید کنم میمانم وبازی ها می نآ باودم هم خدوکنن

شیاره  آ بیا ،بانش بنید آمیده بود  ،زآزاد شیده باشید  آموزگیار   شید  میی هنیوز بیاورش ن   هرکمدی 

 ولی دبازجویی چنین موضوعی مطرح نشده بو رآنی که ددرحال،رددکتایی راناصر یشنهاد رپس

 گرنیه و دیشنهادش را بدان گونیه مطیرح کیر   ،پاطال  داشت فروش آدمچون از وحشت این مدیر 

بیا بیازی والیبیال انیرژی      هیا  هعصیر بچی   هیرروز روز بیه بعید    ز آنا.کرد میآقای مدیر قبول ن

سرشیت و   ۀاردرب فتگوهاگ.ندرفت میی شان ها هشاد به خان دونکرد میتخلیه  را ننوجوانی شا

 رآند.گرفت میهای بازی هم صورت بین استراحت رهار عصردهندبیات و شعر و اۀ درون مای

خش کارمنیدی ودور از  دربون منازل شان ی ساواکی چها هاز خانواد آموز دانشدو  ها ساعت

تیر بیا هیم    حیت هاراکارگرچیه وب آموزگیار  دونی کرد میی شرکت ن ها یازدربمناطق کارگری بود 

 را را ییاو هات هه بچدکآن چنان ابعادی یافته بو ها هچب و آموزگار جدیدوستی د.ندکرد یومگفتگ

 میزندگی  جا درآنهمسرش  با،ومنازل کارگری میانکوه بود در ش کهاپدری   ۀدرب خان دمتا 

 .ندگشت میباز ن ی شانها هودشان به خان،خرساندندمین کرد
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منازل کارگری سیابق شیرکت   " )یک ۀنمر"ی اطراف ها کوهبه تنهایی به  او ،ها ههر بامداد جمع 

 میی ییانکوه  ومبیین امیدییه    (ندکرد میزندگی  جا ردم فقیردرآنمدونفت انگلی  که رها شده بو

ی هیا  یکیوه پیمیای  بیال فسییل و   نبیه د  هیا  کیوه این  دری مرتب آموز دانشوران دازکه او .رفت

نقیاط پیرت   غارها و ۀواز همی  شیناخت می رای کوه ها هسورا  سمب ۀم،هکرد میگردش طوالنی 

ه تمیرین  وبی  رفت میی ا ه  از یک راهپیمایی طوالنی به نقاط دور افتاد،پش اطال  داشتاوایمن

 میی برگشیت بیه عقیب و شیلیک بیه ییک هیدف خیا           درحالیا دویدن  درحالهای تیراندازی 

ی کیه جاسیازی کیرده بیود     ایدرجی مناسب اسیلحه را   ۀرگشت به خانه در یک لحظدرب. پرداخت

ۀ خانی  در.طیال  نداشیتند  ا هانواده حتا همسرش از وجود اسلحدخی  ک  از افراه.کرد میپنهان 

اختصیا    تینیا  شیان همتولد شد تازه وکودکوهمسر  او رابهیک اتاق ،سازمانی کارگری پدری

 ۀهیم بیا قصید ییک مبیارز      آن،زسوی دیگر مبارزها و دفرزن ندگی عادی با همسروز.داده بودند

اشیت  ردباو بیه آن یاور  دولینبو هماهنگه در عمل با واقعیت های موجود دکمری بوا همسلحان

 ۀبایی کیه درون مایی  زیعر ،شادافت میاد به یاد شعر زیبای ناظم حکمت افت دمیبه تردی که زمانی

 رام بور شد دختری  ناظم حکمت که مانی،زدرک میچنین تضادی در زندگی یک مبارز را عیان 

ی کیه  ا هانوادخی و دکوچکی برای خیو  ۀر آرزوی خانردون آن دخت،چکند ترکدوست داشت  که

 میی وییا درک ن  شیناخت میی گی فیردی را ییا ن  نید فراتیر از ز  ،وتشیکیل بدهید بیود    خواسیت  میی 

 آزادی در  رآنترکییه د  میردم  ۀه همی دکی بزرگی بو ۀحکمت در فکر ساختن خان ی که الدرح.کرد

الشیی بیین   ،چفته بودگر چالش رابهو تضاد زندگی مایه شعر این درون،ندکن زندگیوشبختی وخ

به دومبارزه دورکره ازرا برای همیشش افیق قدیمی،رکه شعبان زندگی فردی و زندگی اجتماعی

 رغم جیدا شیدن شیعبان ازرونید    بی .ه بیود پذیرفتن دیکتاتوری وا داشیت  و تسلیم درمقابل شرای 

از پیای   را نو آدانسیت   میی ن« خیانت به جنیبش  »این جدایی را بزعم برخی یک ناصر  ،مبارزه

ایین دو   خواسیت  میی ییاور   ولی دانست میبارزه ومی راه ها یدرآمدن یک مبارزدرمقابل سخت

 رش را خیلیی دوسیت داشیت ولیی بیاو     اوچکرکدخت مسر و،ههم آشتی و ادامه دهد رابازندگی 

 بیه آن ه بیرای رسییدن   کی اسیت  خلق اییران   ۀوشبختی هموخگرها در  اشت که خوشبختی آند
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بیدون پیای    ، باور نداشت و تصیور میی کیرد   ه خوشبختی فردیب.دادمیقربانی  و درزمیدمیبای

ی امکیان پیذیر   ایین خوشیبختی فیرد   ی انسیانی و پیذیرفتن سیتم طبقیاتی     هیا  ارزشگذاشتن بر 

مبیارزه بیا واقعییت نظیام پلیسیی در تضیاد        ۀیین شییو  ا.دادمی   باید مبارزه را ادامه ،پنیست

های بوشیهری و  به گروه معلم ناصر میدا.ه بودکرد تحمیل او رابه نآ هشرای  پیش آمد دولیبو

د قبیا  ،حیزبیش  ۀشیرازی  و یاران قدیمی خوزستانی یا همان سرپرست اولین حوز دانش وهای

بیا   ی گذشیته هیا  اندیشیه همان ترکیبی از با  ناصر  .که در رامهرمز تدری  می کرد رحیمی بود

مبارزه  انهان از چشم نیروهای امنیتی ب،پو باور به مبارزه مسلحانه حزب تودۀ ایرانی نبیجهان

می خواست میان بری در سیر تحوالت اجتماعی بزند عملی کیردی   دون توقفبای دو وجهی و 

آن شرای  اجتماعی از نظر او گریز ناپذیر بود، ولی درسیتی ییا نادرسیتی آن را واقعییت     که در 

با پیگیری " قباد"قباد این مسیول اولیه حزبی ناصر ،  .های اجتماعی اثبات می کرد نه تیوری ها

 تانشیگاه شیرک  رده دفعات درآزمون بزر  کنکوباو. در باور به حزب هم چنان مبارزه می کرد

ه بی  لیدوش مینکور سراسری موفق رکدناصر ش بر خالف ا هدانش گسترد دلیله بو ده بوکرد

مطالیب   کهناصیر  .تحصیل باز می ماند ۀاز ادام عدم امکانات مالی و داشتن همسر و فرزند دلیل

، رکنکیو  متحاناتای دون پیگیری نو  تست،بو تعمیمی یاد گرفته بود عمیق ،ی را مانند قبادآموزش

 .شکست خورده بود ر این آزمون بزر د

اره رفیتن بیه   دربی  تصیمیم بدون دیگر  ها یحفل بوشهرومشیرازی  دانش وهایو گروه  ناصر 

ود را بیرای ایین   ،خایران درهمیناشتند ،دمبارزۀ مسلحانهی ها هخارج از کشور برای دیدن دور

 .ندکرد می آماده همبارز

اخیراج  شت نیروهای امنیتیی و او از وحۀ به ساواک همکاران مدرس آموزگار جدیدپ  از بردن  

 هاز مدرسی  او اخیراج رفندهای مدیر مدرسه برای ت.ندگرفت میفاصله  اواز  ،وپرورش آموزشاز 

رخیی  وبدرسه ومان من خانه ه ازستفادا باومح به خانم معلم  یک تبانی با باو دش متوقف نشا

 مین  نا بیه رااو  د،اعتراض داشیتن  آموزگارتدری   ۀکه به شیوی آموزهای دانشی ها هاز خانواد



 در بستر زهره وحشی

 491 وقت پاره مبارزۀ و شیراز تحصیلی راهنمایی سرای دانش ساعته 420 آموزش

 

 دانشانواده خ.چالش بگیرند رابهش ای آموزشۀ ا شیو،تندکرد تعوردبرای اخطادرسه ومخانه 

رس هیای  ،دریاضییات مطالعیه و ییادگیری   شیان بیه جیای    هایه فرزنددکاعتراض داشیتن  آموزها

دیر مدرسیه و  می .ه بودنید کیرد  تشرکهم  آموزگارهاآن جلسه دوتن از در.نندخوا میرا ادبیات 

زمیان   رآند کارگران شرکت گاز ایران که ۀنمایندآقای شاکری،درسه و ومای ان من خانه اعض

عضییو دایمییی ان میین در اییین جلسییه      و دبلنیید متمرکییز بییو  و پاالیشییگاه بییید  هدر میییانکو

رادر ایین  ،بتقیاد نابیه  بتدا آن خانم معلم مذهبی متعصب شرو  کرد ا هجلس رآند.اشتندردوضح

   :ه بودکرد تدریاف کتاب او از و دالس یاور بودکخانم شاگر

 دانیش  رابیه رستی اسیت،چرا؟ چیرا ایین بید آمیوزی      ردشما سرکالس اعالم نمودید دزدی کا  -

 هید؟ د می ادی آموزهای

 میدیر مدرسیه کیرد،   اعضیای ان مین و  های کن کاو ه و چهر ها چشم  از نگاهی که به پناصر 

 :گفت آرام

میدعی بودنید برخیی     هیا  هه برخی از بچدکه بودزدی صورت گرفت ۀاردربالس گفتگویی رکد - 

از شیرکت نفیت    را نشاهمورد نیاز خانواد ایلرخی وسوبابزار  ها یدر زمان انگلیس هاکارگراز

 هیا  ون آنچ.نیست هاکارگرعمل  این ۀایست،شدزدی ۀ تم واژاگفه ه آنن بم.زدیدندد میانگلی  

 هدکی کنن میی زنیدگی  بیه همیین گونیه    م حتی امروز ه و دنکرد میدر منازلی آلونک مانند زندگی 

بیه  گیر  ا.اسیت سیار محقرانه ،بهندردید در اختیارشان قرابا،وهاست نسبت به منازلی که حق آن

 میقرطاس بازی روزگار  باو دکنن میی که کارتولیدی نارمندهاباکی کارگران در قیاس ها هخان

 12الی  10ه همین خانم معلم با ید؟ یک خانواده کارگری مثل خانوادبین میه ،چرانند نگاه کنیدگذ

ی که شامل حال یک ا هین خانتر زر ،بدارندفضای زندگی بسیار محدودی  ،زر وبوچک ،کنفر

فیوتی   20فیوتی و ییک    10دارای دواتیاق   فق ، شود می (اردکاستا)کارگر متخصص و فورمن 

 ...لندوانند در هم بلوت میمقدار فضا، فق   درهمینو یک حیاط کوچک ودیگر هی ، است
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 دمیتاییی  راآموزگیار جدیید   ی هیا  حیرف د سیکوت خیو   بیا و دنی داد میی همه در سیکوت گیوش   

  .ندکرد میندگی داشتندز گذاشت میروی آن انگشت  اویرا در شرایطی که ،زندکرد

میا را  ملیی  منیابع   هام استعمارگر،گفتدزدی ۀاردربولی   واقعیت ها کردم ه اینی با همن اشار -

زار بی ابیه  دسترسی  ها هوقت در این مناطق دور افتاده که خانواد نآ.ندکن یم و دنکرد می غارت

در  ابزاری رکت همش.ندارنددونداشتنن حل کنند باآراخود  ۀوآالتی که بتوانند مشکالت فنی خان

بیرای ایین گونیه تعمییرات     ی ا هوییژ  کیاری  بهانیه کیه نییروی    با ایین  داد میقرار نها  رآناختیا

این مشیکالت فنیی را حیل کندکیه معمیوال بیا       بایستی حدود به نوبت نیروی م ه اینرده ککای اد

 ی شیان ها هانوادوخ  هاکارگر همیشه جهت دین،بندرسید می هاتاخیر زیادی به مشکالت کارگر

 میی ارگران ،کی محقرابیزار  ایین  داشیتن   باکه ی درحال.بودند ی شانها هفنی در خاندچارمشکل 

ایین   ه عمید ،بی اسیتعمارگر ها شرکت دیرهایم.ندحل کنخود را  ۀمشکل خان باسرعتتوانستند 

 بیا ایین   سیتعمار و حاکمییت   ا.میی فروختنید  ن هان ه آیا بو دنگذاشت مینها  رآندر اختیا رراابزا

هیم نیه    درحقیقت مال خود را آن هاارگرک.ندکرد میم بور برداشتن آن ابزار  رابهها آن،روش

نیامش هرچیه    ایین  ، فتنید گیر میی پی    ار ناز فرآینید تولیدشیا   یبلکه مقیدار نیاچیز   را نۀ آهم

امیوال بیه    هیا ی که کارگردرحالموال غیر است اۀ ون معنای دزدی مصادرچ.زدی نیست،دباشد

هیا کیه    ینگلیسی اۀ سیاست های رییا کارانی   بدلیلهم  ،آنندآورد میدست ه خود را ب ۀتفغارت ر

 به صیورت ابتدا  !  شما خانم معلمپ.شود میهنوز هم همان سیاست ها در شرکت نفت دنبال 

ن وشیما در ییک دفتیر    ،مرا زیر و رو کنید سپ  به قضاوت بنشیینید  هوضو  شنیده شد،مدقیق

 ! بشنوید؟ را نا پاس  آ،تمطرح نکردید بامن،ها هدر ساعت تفریح بچ را نرا آ،چمی نشینیم

نیدگی  ز درآن اوهم ا هش کاپدری ۀادامه نداد چون خان رااو شکایت از  ۀاردربگو ،گفتخانم معلم

خود  ی که پدرش از شرکت باایلاز وس ناصر و دبو آموزگارپدری  ۀیوار خاند به دیوار کرد می

 دهیید بشما ابتدا به خانواده خودتان تذکر  »بگوید توانست یومورده بود اطال  داشت آ هبه خان
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-خنده،طرف ان من مطرح شد که ازخرین انتقادی آ.«در سطح دیگری مطرح نمایید را نسپ  آ

 :متهم کردند راآموزگار ها  ،آنبودتردار

ه دیگیردرس  دکشونه علوم انسانی عالقمند ب درق آن ها هدرس دادن شما باعث شده بچ ۀشیو -

هیای  و درسریاضییات   دونی نخوا میی های علوم انسیانی را   درس ش ا هها هم آن،نداکنره هارا

 .اند هاز یاد برد ررادیگ

ایین کیه   کردن آن سرش را پیایین انیداخت ولیی پییش از      برای پنهاندوش گرفته بوا هیاور خند

 : می عصبانیت اعالم کردباکآقای شاکری ،کارگران ۀپاسخی بدهد نمایند

 ناشیی از ناآگیاهی   هاینتقادا هگون ه اینببایستی شما  !تقادیه؟ آقای مدیرنا راین دیگه چه جو -

ار ایشییان کیی.دنمطییرح شییو درسییه وم میین خانییه  رآنداین ییا باییید در ،نیددادمیییپاسیی  

هیا هیم    هیای آن بیه درس  هیا  هبچی  دتادنبال کننی  را نروش ایشا هم آموزگارهاۀقی،بایدب.درسته

 هیا  هچی درب را نگییزه و شیوق درس خوانید   کیه ان دری  ایشیان  تی  ۀا بابت شیو،معالقمند شوند

 . گذار باشیمید از ایشان سپاس،باردهکای اد

 آموزگیار جدیید  ی آموزشی ها شیوهنتقاد از اۀلس،جاظهارات نماینده کارگران شرکت گاز با این

رفتن  ۀای برخاست و اجازازج ،لسهدرج  از تشکر برای شرکت پناصر  .خاتمه یافته تلقی شد

 . گرفت

اور یی .ر شرکت گاز مشهد بودنید ردر خدمت سربازی  و کاد ریاورادر و پسردایی ،بزمان رآند

و ر اخالقی سیالم  ازنظکه جوانی ن به نام محمدحسیی همسرش ها لیکی از فامیباورهای روی 

ه ،بدید گرایش به مبارزه را در او که زمانی.ه مبارزه بگذاردرراگام د تا دکر میار ،کبودفرهنگی 

وتیرانیدازی   سیلحه باآشینایی  آ و دخود به کوه بر رابااو ، پایانیوبی روشنفکری گفتگوهاجای 

دعوت بیه شیرکت   ۀرسییدن بیه مرحلی   این تالش دونفیره پییش از    لیو دداآموزش او رابهلت باک
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او هیم  که محمد حسین  در حالی که. قطع شدناصر دستگیری بای   هغیر منتظرۀدرگروه به گون

 .داشتهمراهی قصد  و ددا میعالقه نشان به مبارزه  ،فرهنگی بود

ی ا گونه بهکنان ردشگ.به کوه رفته بود ییتنهابه  ناصر، اواس  پاییز ی ها هجمعیکی ازبامداد  

ییدان  ومیدییه  ین امبی ") کیوه سیوخته  "نزدییک  اتی  ها هور ببیند از کف درازد اوراکه کسی نتواند 

گاز های گرم با بیوی تخیم میرغ    ،ش یهازمینی ها هحفره ازکه  همیش کوهی .پیش رفت( جعفر

ه بی وورد آ دمیوجیو بیه  ف گیوگرد  لورهیای شیفا  ،بها هدر اطراف حفیر  دوش دمیگندیده متصاع

-وهبیاک نزدیک امیدییه   یها کوهمیان ه ازجمع هرروز،یآموز دانشوران ردد، شد مییده ردوفو

ایین   ،روت میی سیاخت  ،باشیوره  و دآوری بلورهیای گیوگر  جمیع  باو دآم مینقطه  ه اینبگردی 

 بیه روی برخیی  هیم بیا رفیتن     دوپیمیایی کیرده باشی   هیم کیوه   ردکیه ک یمانتخاب  ررادو ۀفاصل

کسیی  تحت تعقییب   هدکاطمینان یاب دتاررسی کندقت ب رابای اطراف ها¬هتپ،ل کوهیا یها¬یبلند

ت های تمرینات تیراندازی درحال  از اطمینان از امن بودن منطقه به پ.نیروهای امنیتی نباشدیا 

 سیته و ،خروز نییم گذشیتن    از پی .کرد میتمرین ا ر یدندو و گریزت درحال خصو ،بمختلف

منیازل سیازمانی    رابیه خیود  ی ا گونیه  بیه  ها هزمیان درا.منازل کارگری برگشتۀتشنه به منطق

انیه کیه شید در همیان     دخوار .نبینید  آمد و رفتدر زمان  اورای ه کس،ککرد میکارگران نزدیک 

ون زمیان  ،چا سیازی خیودش قراردهید   درجی شلوغی خانه نتوانست اسیلحه را   بدلیلول اۀ لحظ

ه دکی بعاعتس.ان ام داد رراکا ه اینو ع ل باسرعت جهت دین،بپدرش نزدیک شده بود بازگشت

ییبش بیاقی   درج ی اضیافی اسیلحه   هیا  آبشد یکی از خشی توجه ،مرفت می زارابرای خرید به ب

 میی برن اش سیت ازداری رکی دیگ لیو دخشمگین ش بشدتز این سهل انگاری خودش ا.بوده ماند

جیا سیازی    و دهیا بیو   رآنتنها اتاقی که در اختیادومده بوآاز روستایشان برایشان مهمان ،آمد

همسیرش و کادوهیایی کیه     ۀتاق ازجهیزاۀ قیب.پُر شده بود ها مهماناشت از رداقر رآناسلحه د

لیذا امکیان قیراردادن آن خشیاب      .ود، انباشیته شیده بی   ه بودنید کیرد  تبرای ازدواج شان دریافی 

ه بیه  دکی نها کاری که توانست ان ام دهد قراردادن آن در یخچالی بو،تبود غیرممکناسازی درج

ن هم پُر بود از خرت و پرت آو دنکرد میفاده ه استسته بندی شدب ایلبرای وسجای کمد از آن 
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ی داشیت  ا هخچال یک جا کری.زدواج شاناۀ کادوهای باز نشد رخیوبشان های زندگی مشترک

یخچال  با اینعموال کسی ،مسته،بدنرهاکربا دوش میز ،باشیدنباکو دکر میکه درش با فنرکار 

ای درجی  را نآ هفردا پ  از آمیدن از مدرسی   تا درداای آن قراها کردرجشاب را خ.کاری نداشت

ه معاون مدرسه بیه همیراه ییک    دکالس رفته بورکازه س،تامداد روز شنبه بودب.خودش قراردهد

ا بی .صدا زدند اورادوآمدن اولو درکالس ،جسیار شیک بودوبشخص ناشناس که باکت وکراوات 

 بشیدت  داد میی نشیان  شیت و  ندا بیه صیورت   یرنگی که عاون ،مدو به آنآموزگار نزدیک شدن 

آن ،کیرد  میی ن کاوی آن دو را برانداز باک آموزگار ،کناری کشید رابهاکت خود ،ساسته ترسید

 :خود را معرفی کرد آراممرد 

 . ما باید با ما بیاییدش.ساواک هستم یکارمندهااز  من - 

 شه بگید چرا؟می –

 .بعداً خواهید فهمید - 

 نشیا  هخانی  رابهها خواستند آن آموزگارز ا.ها بودند رآننتظیگر مردیک جیپ لندرور با سه نف 

هیا   یش از رسییدن آن پی .اشتردنار یک دره قرا،ککارگریدر وس  لین ها آن ۀانخ.هنمایی کندرا

( بیه هیم چسیبیده    ی سیازمانی کیارگران  ها هردیف خان)، لین ناصرپدری  ۀکارگری وخانلینبه 

 ،همسییایهکییارگران های مسییره.ده بییودشییهربانی محاصییره شیی یمامورهییا ۀبییه وسیییلانییه وخ

را  کیه وی ساواک لندرور وجیپ ازدیکی در.به تماشا ایستاده بودند ی شانها هرب خانرددرکنا

انیه  دخوار و ددر زدنی نج میامور سیاواک   پی .نید فرمانیده عملییات نشسیته بیود     کرد میهمراهی 

بیرای   "تییری  "پخیت نیان   رحیال دآموزگار ادر ،مشد میکارگران معموال قفل ن ۀرب خان،دشدند

 :ا بر خاست وبا عصبانیت گفتازجآردی بود  و لباسش ها دست که رحالی،دخانواده بود

 گه غارته ؟ ،مشیدمیمردم انه دخسر زده وارچه خبره  - 
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مسر ه.شیدرکدست از کا و دش آرام،سکوت به ه آموزگارشارابادید  ها ه آنهمرا راناصروقتی 

 ۀز رنگ پریید ا.کرد مینگاه  راناصر ن اوی باکداشت ش را در آغوش ای که کودکرحالدناصر 

 هیا  یاواکسی .همیه چییز را فهمیید    بیود  مامورهیا  ۀخشاب اسلحه به وسیل شدنکه نگران پیدا او 

 هممنوعی  کتاب،اشیت ردکه درجاسیازی قرا ند به جز اسلحه کرد یومیک گوشه را جست هرکدام 

 آموزگیار  .ست وی اسلحه بودنددرج ها نآ.نبود کتابدنبال ه ب وهاجست  ولی ددر خانه نبو یا

 هوبز این را.ها شد ها به چند رمان که در خانه بود متوجه هدف جست وی آن از بی اعتنایی آن

ی اها کیر درجی ه خشاب دکو کنار یخچال ایستا رفت دبو کرده جاسازیاسلحه را  رآنتاقی که دا

واننید جیا   ت مین ها یاواکاشت که سردو،باوحشت یاور از پیدا کردن خشاب بود .اشتردش قراا

 هختخواب هیا و حتیا بشیک   ،رخانه زیر رو شد ۀهم.راحتی رابهلی خشاب ،ونداکنش را پیداسازی

 یگفیت چیرا آردهیا   »ا عصبانیتب درکه ما ریخت می رآند را نآردهای نا آموزگار ی که مادرا

 میی تیراض هیا ن  اع ه ایناعتنایی ب امورها،م«جا جاست برید آن رآناتاق یاو ؟یدزن میهم  رابهم

نهیا  ت.زییر یخچیال را بررسیی کیرد     همه جا حتیی  کرد یومزیر ر ررایاوتاق ا هاموری کم.ندکرد

اولین جایی دوز کررابادریخچال  ها¬یساواکیکی از جایی که باقی مانده بود داخل یخچال بود، 

 را نآ تیا گرفیت  قراری ا هباالی جا کر اش ستد.ی بودا همان جا کره.نگاه کند خواست می راکه

 درووبی فر اندیشهبه این که ین بار هم پیش از ا.کرد میکاری یستی ،باخطرناکی بودۀلحظ ،بکشد

شرای  بیه وجیود آمیده    همه  ها هاخود آگاه مغزش در صدم ثانی،ن وی راه حلی باشدتسدرج و

سیوی   رابیه ی ا هکیر  دسیت سیاواکی کمیی از الی درب جیا     کیه  زمیانی درست ،سی کرد ربر را

 بیدون یروی درونیی  ،نواکنش وا داشیت  بهرراعظالت یاو،های نا خودآگاهمانفر ،شیده بوددکخو

 درکنیار  راکیه  پایش یک صندوق بیزر  آهنیی  یاور با حرکت عظالت  مغزبه بخش ارادی  توجه

بر روی یک چارپاییه چیوبی   و داه بودنردقرا رآنرا دی خانواده ها لباسکه  دداشتوجویخچال 

بیه حرکیت   پیایش  فشردن  ،باندتمیز و در صورت لزوم بشوی بتوانند را رآنزی دتاقرارداده بودن

صندوق آهنی با صدایی بلند روی کیف سییمانی اتیاق سیقوط     . قدرت هل داد رابا نآ و ددرآور

اواکی بیا دلهیره   س.روانه کرددرون آن اتاق  رابهها یی که همه ساواکا هصدای غیر منتظر. کرد
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 ولیی  دبا ظاهری خونسر ناصر ام به عقب رفت،یک گ و درهاکریخچال را ی ا ها کرازجدر نیمه ب

 : تنش وآشوب گفتدر درون ش سراسر 

 .ندوق افتاد،صعقب رفتممن عقب !دیببخش - 

فیت  قرارگردر مقابیل آن  طیوری  ود خدودیوار م اورش تکیه دا هوببعد در یخچال را کامال باز 

 : وگفتبه ساواکی  روکردا تبسمی ب.فتقرارگرشتش رپی دا¬هجا کرکه 

 یما هز نکردراباها نهنوز ما آ که استها همه کادوهایی  این !بفرمایید -

 راکیه صدای افتادن صندوق میاموری   .عد تظاهر به همکاری برای بیرون آوردن کادوها کردوب 

وتنیه   .ی را نگاه کندا هجا کر کرد فراموشدیگر مامور ،آندرجست وی اسلحه بود ترسانده بود

 .از یخچال بود آن نقطه را از چشم او پنهان کرده بیود  ایلختن وسبیرون ری درحالیاور هم که 

ساواکی م بور شید   ردکهرا بیرون ریخت و چنان اطراف را شلوغ ک ایلوس سرعته بآموزگار 

ز تظاهر به وبادر یخچال را بست  آرام ناصر .زرسی کندراباها یکی آنیکی دتاروی زمین بنشین

 دولیهیا نشی   رآنچییزی دسیتگی   دوازرسی به پایان رسیب.کرد ها ههمکاری برای باز کردن بست

نیا   واکینش  دوایین عمیل کیر   ه ازحییرت زد  ناصیر  .ریخته و زیرورو شده بودخانه به کلی درهم

که بدون خاکستری مغز  قشرن بخش از آ.هی  نقشی نداشت رآنش دا هرادا هدکبو ش خودآگاه

ی ا هبخیش ارادی بیه نتی ی    دتاست بروازدجازه دهد فرصت ا هبدون آن کخواست بخش ارادی،

 به سیرعت حساس  ۀبه وجود آمده را ت زیه تحلیل کرده و در لحظ ایلهمه مس به سرعت،برسد

ه پلیی  را  دکی نمو کیرد هوشیمندی را کیاربردی   عملدر اختییار گرفیت و   اورابدن ندام های اۀ هم

هیا   نآ بیا د ز ییاور خواسیتن  ا.داد را نرمانده ساواک دستور  پاییان بازرسیی ورفیت   ف.گمراه کرد

در آغیوش میی فشیرد بیا      را نتینیا دخترشیا   کیه  رحیالی دناصر مسر ،هموقع درهمین دولیبیای

 :گفتو دمخاطب قراردا هارا صدای بلند آن
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جمیع کنید؟ شیما کیه     یید  ا هکیه شیما ان یام داد    یاشپک ا می روید؟کی باید این همه ریخت و - 

 . ودتان جمع کنیددخی،باریختید

حییرت   رابهها یه ساواکدکبه نفسی بو اعتمادارای چنان ،دردرکصاد دستور و فرمانی که مهین

آن هیم بیا    کننید  میی ها حمله  کارگری آنۀقتی این گونه به خاندواشتنردها انتطا انداخته بود آن

ه شاهدغش و ضعف دکنکنای ادچنان رعب ووحشتی محاصره لین کارگری به وسیله شهربانی 

اعتیراض و اینیک پرخیاش را شیاهد      و ندیدنید را ترسی در این خانه  دولیادر باشنوم هاهمسر

تظیار ایین واکینش شی اعانه را     کیه ان ی همه ساکت شدند فرمانیده سیاواکی   ا هرای لحظب.بودند

 ۀکیه در ییک منطقی    خصیو  ه ،بی ندرکبه مؤدب بیودن تظاه  خواست مینداشت و در عین حال 

خیانم   »وگفیت  بودنید ده شیمگین شی  دخایین برخور  که ازش یمامورها به روکرد.ودندکارگری ب

   «.رو  کنید به مرتب کردن،شدرست میگه

نگییاهی  وبییابییه همسییرش  روکییرد،وحشییت داشییت بییاز کسییی سییراغ یخچییال برود کییهناصییر 

صیرف   اثاثیه آوریمعازج که استووخازا بیاورد، ی بر زبانا هکلم آن کهدون ،بسراسرخواهش

ی اصیرار  هیید در ایین زمینی   ه نبادکتوجه شی ،مهمسیرش لتماس آمیز اۀچهر بادیدنهین م.ندرکنظ

نشیان   هیا  آن رابیه بیا دسیت درب خروجیی     ،و«ما بریید ،شی کنم میی من خودم جمیع   »کندگفت

ز ا و دجلو هیل دادنی   بهراآموزگار با خشونت  دهاخشمگین از این برخور ،امنیتی یامورهام.داد

 . تنداز محاصیره خانیه دسیت برداشی    شاره فرمانده عملیات ا باهم   ها ناسباپ.خانه خارج شدند

بیه   اوسیاواک   در.هی اداره سیاواک مییانکوه شیدند   راآموزگار به همراه  ها یجیپ های ساواک

سیت  ،دبندبیا دسیت   و دزدنی بند چشیم  ی آموزگیار ها چشمها بر نآ.ندگروه دیگری تحویل داده

 آموزگیار  دتابرداشیتن را بنید  چشیم رای یک لحظه ب.عقب لندرور بستند بدستگیره در رابهچپش 

دوبیاره  را بنید  چشیم گاه ،آنه اسیت روبرویش نشستشلیک  آمادۀکی با یک یوزی ببیند یک ساوا

حرکیت   هیا  اعتسی .فتادنید ا هرا دوشیو  میی نبیند به کدام شهرستان برده  دتاش زدنیها چشمبر

دانسیت   میاین که نیشتر ازوبا.تواند مسیر حرکت را بشناسدبدوکه بتواند جایی را ببین بدون آن
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ز پیی   ا.ده بودش ای اد در وجودش یا هشور و دلهر بوده ر شددام موضو  دستگیباکطه برراد

 دودام ارتبیاط ، قبیا  باکی بطیه  رراد ولی ده به سوی آبادان می روندکز میخم های جاده حدس و

و یا ارتباطیات جدیید در امیدییه    ؟ ها یوشهروبرمشهر ویا رفقای شیراز وخرامهرمز یا شعبان 

ا زبیان  ،تی عاقبیت تصیمیم گرفت  . ش افتیاده بیود  ره بیه جیان  ودخماننی  هیا  شاین پرسیانکوه؟ وم

 .  شودبنکر همه چیز مو دکن تکو،سباز نشده وسر ن  علت دستگیری مشخص نشده هایساواک

 میی ادان بیه آبی  خبیر از رسییدن    هیا  ماشیین وآمید  های رفت سروصداوماهی همراه با  بوی نم

صیدای   او و درور ایسیتا عاقبیت لنید  . نیروهای امنیتی شاه ۀخانسیدن به بازجویی و سال ر.داد

 اوو دسیتبندش را  بازکردنی  د.شینید  رراسته شدن د،بماشینیک حرکت کوتاه  از بازشدن و پ 

بنید  شیم ،چکشید دمیخیو  بیا  ار او هاموری کم.ندکرد تهدای یبسته به اتاق یها چشمهمان  رابا

ی کیه  روی صندل آموزگار ،!«بشین » :اشت و فرمان دادردوبا یها چشمخشونت از روی  رابا

تاقی نه چندان بیزر   ا.یایدوبا بازج،تامور روبرویش ایستادومکنار  یک میز قرارداشت نشست 

روی آن  آموزگیار ه ،کارج داشیت  ارزشکیم صیندلی   ییک همیراه بیا   نها یک میز و صیندلی  ،تبود

 :ه مامورکردوگفتوبر و دشتاب وارد اتاق ش وبابازج  از مدت زمانی کوتاه،پ.نشسته بود

 . تو فعالً کاری ندارم ،بارووب،تبوش؟ خدآوردیپ  عاقبت  - 

 :وگفتیک خودکار به سوی یاور گرفت  رابا مجیسازمانی سین ۀپشت میزش نشست و یک برگ

بایید شینیده    وگرنیه  .ارفاقی بشود تو درحقامل و درست بنویسی تا دکایهرچه را می پرسم ب -

مییدی  ا کیه ¬است و سنگین تر از آنرم تج.کنند میک است و پوستت را غِلفتی باشی این ا ساوا

ت رحیم کین و حقیقییت را   اهانوادوخییی پیی  بیه خیودت   باشی  اشیته د آزادی بیه زنیده مانییدن و   

ه سیر عقیل   ،کی جا هیی  کی  و هیی  چییزی بیه دردت نمیی خیوره، فقی  خودت         این در.بنوی 

 .  ا صداقتت را ببینم،تفعالیت های سیاسی داری بنوی  من نمی پرسمه از  هر چپ.بیایی
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 هاکاراین جنایتدانست  میون نچ.ر اضطراب شدیدی افتاده بوددآموزگار  .از اتاق خارج شدو 

بدون طرح  ستخوا مییرکانه ،زویی همازجین مامور با.داشتندها چقدر اطالعات  کارهای آن از

 رابیه ودیادیگری دخشی  میا حدس و گمان هم نب.یزان اطالعاتش را لو ندهد،مالی از این و آنؤس

حیزب   یادییو ،رروی رادییو پییک ایران   ه از،کی ی افتادا هدست نوشیت  ۀچکتابده یاب.اختدنا رخط

 هرا و ،بییان نمیوده بیود    بخیوبی   ها یازجویدرب هارا یمبارزه با ساواک ۀشیو دوضب  شده بو

 لوندادن رفقیای آزاد  و تالش برای وهاتوجهی به تهدیدهای بازجیوبادن اطالعات ازدی گریز ها

 ردکیه ذیپاین جزوه تاکید شده بود یک دستگیر شده باید این واقعیت را ب در.دکر مییادآوری  را

 ای یاد  بیا  دولیاز فرد دستگیر شده دارنی  اطالعات کمی ،گری شکن هدر اکثر مواقع این سال  ها

وسیر نی  هیای جدییدی در صیورت       کنند میو کامل بیشتر  را نطالعات شاا هوحشت و شکن 

 ۀهمیی» :کییرد میییدا تکییرار صیی بی،در ذهیین خییودوزگییار آم .حییرف زدن بییه دسییت مییی آورنیید

 کیه  زمانیتصمیم گرفت تا ،کرد میود را تشویق به سکوت وخ «نداو غیرواقعی وخالیهاتتهدید

کاری که نه ساده بود و نه در  شودبنکر همه چیز مو درفی نزن،حاطالعات ندهد بازجوی ساواک

ساله بنام خسرو  چهلزجو یک فرد حدود ،باازجویی تا نیمه شب ادامه داشتب.ظاهر امکان پذیر

گیاهی بیا    ،وتهدیید و دکر دمیگاهی با خشونت برخور،خسته و عصبی شده بود،یا خسروی بود

 ردیگی  ازجو ب.لفن زنگ زد،تی شب کشیده شدها هوقفه به نیمبازجویی بی،دوستانهزبانی نرم و 

دهید بیا خشیم گوشیی را     ب را نتلفی پاسی    ریز اتیاق دیگی  ا و ده برو،کخسته تر از آن شده بود

 : اشت و پرسیدردب

هیا بیرای    یو انگلیسی شرکت نفیت  ارشد  یکارمندها ۀکلوب شبان)کلوب؟نایتچی؟ چی شده؟   -

را  ه چیه نشیاطی چهیره بیازجو    دکی یدآموزگیار  حظیه  برای ییک ل ،(ی آن چنانیها یخوش گذران

تییره رنیگ شید بیا      ش بیه ییک بیاره   ا هچهر،ه تمام نشده بوددکافتاارش دکباز به یا لیو دپوشان

بیدون   ناصیر  .حمله کیرد  آموزگاره سوی بو دتلفن ز وشی را محکم روی،گگیخشم وبرافروخت

ش بییرای دفییا  پنهییان  ارا در میییان بییازوان  اش صییورتجییایش برخاسییت و سییر و  ه ازاراد

یش گلیوی  هیا  هبیا پن ی   عید ،بوبیدشرکحکم به دیواومگرفت  اوراۀ یق شم وخنفرت  وباازجب.کرد
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 !آشغالِ کثافت »کرد میمرتب با نفرت تکرار ،وسرش را مرتب به دیوار می کوبید گرفت و اورا

ه تینف   دربی قا آموزگار ،کرد میبیشتر  اورالحظه فشار روی گلوی بهو لحظه «؟یزن میحرف ن

 ۀور،دجزورهبیری گروهیی بودکیه درفلسیطین     ردکهب میرا   ینام کمونیست غرور وبابازج.نبود

وسی   ،تهنگیام عبیور از مرز   دولیه بودنیران آمدا هبمسلحانه  ۀمبارز رایبو دنبود دیده مینظا

 کیه از  اینقطیه  درهمیین دعی بود ومین بازجوا دده بودندستگیر شد ساواک آبادان یا خرمشهر 

 :گفت می،ه استاعتراف گرفتکه در فلسطین دوره دیده بوده از او  کردمیبازجویی آموزگار 

 یحمقا هیتو (نقطه می کوبید به آنآموزگار را وسر وهیکل  )استاین ا جای سرآن کمونیست - 

 (وبیید رکز سرش را محکم توی دیواوبا )زنینهی حرفی خوا میی آن وقت نا هکه دوره هم ندید

اواکی ،سی ادی در وجیودش پیچید ،شی خفگی رحیال ردیاو،«ناسی؟ش میتو یعنی غالم را ن !کثافت

فشیار خفگیی    دولیساواکی را گرفته بو های دستدست  با دو آموزگاربود،  خودش را لو داده

 ۀش بیا میر  فاصیل   ازجو که متوجه شد متهمباو دسست ش ش هایزانو و داز پای درآور اورا

روی  دونتوانسیت روی پیا بایسیت    آموزگیار ،درهاکرش را هیای  دسیت ندارد به یک باره   یچندان

به هوا برای تنف   شدته بش اطراف گلویش را گرفته بود  های دستی که با درحال.زمین افتاد

لی  لگیدهای سیاواکی   ،ورخاستن برایش دشوار شیده بیود  ،بکشید مینف   سختیه ،بنیازداشت

دسیتبند    رابیا دسیت چیپش    دوروی صندلی نشان بهاوراازجو ب.ا برخیزدازجتر  باعث شد سریع

تیا صیبح    وگرنیه بنیوی    »فیت گخارج شدن از اتیاق   درحالبه دستگیره صندلی فلزی بست  و 

ه دکاید از وحشت مر  بو،شراحتی نف  بکشده ب توانست میهنوز ن آموزگار ،«نمی مانی زنده

ا دهان باز تندتند ب.فته بودگر چالشبه  جدی هاین گون اورا وه بود دن آشنا شباآی ا هبرای لحظ

ر قبیال نیام بیردن بیازجو از     رداین شرای  نا هن یا  لیدوتا هوا وجودش را پُرکنکشید میتنف  

نرم نرمک جیای چنید لحظیه پییش     ادی ش.لو داده بود اورامیزان اطالعات فیق کارگر،ر ،آنغالم

همیه  وحشت از مر  را می گرفت تضاد ترس و شیادی بیر هیم چنیگ میی انداختنید و شیادی        

نیم  نیم یسیتی  وباا ،بودچون میزان اطالعات ساواکی را دریافته  از وحشت تهی کرد،وجودش را 

 میی  حفاظیت از امکانیات دیگیری کیه داشیت بیا هوشییاری        و ادد یوماین اطالعات سوخته را ل
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ه دییوار  ،ببودشده وگیج نگمو دکر دمیدر بشدت راکه رش،سی که بازجو نبودا هند لحظچ.کرد

را ش اوسیییدنیوبای درشییت هیین لُییپ آ بییاهره دختییرش ،چش را بسییتیهییا چشییم دوتکیییه دا

سییفید را  هرگییوبداخت گاهی سییریع بییه روی میییز انیی،نوارد شیید بییا شییتاب بییازجو ردکییهآوبیاد

خیلیی  کرد می تظاهر کهی درحالبا دست راست  او ولی دحمله کرآموزگار باخشم به سوی ،دید

 :ترسیده گفت

لیی فیردا   ،ومه چیزرامیی گم ،هبدهمزجویی پ وباکنم  نم تمرکزاوت میتی،نکش میداشتی مرا   - 

 .ونمت میبامداد،حاال ن

 :وبیدکرز با شدت به دیواوباورا گرفت اۀ بازجو یق

 ین تازه شرو  کاره،  ا.چه خواهی زدو هم مثل بلبل چه،تتما وقت زیادی داریم تا بی نهای - 

 لبیاس رتب وشیک بیا  ،مسبزه با هیکلی ورزشکارانه یوانک،ج!«سرکار »دزدفریا دورهاکر اورا 

ش میی  ا هاز سیر و رو و له ی   بیودنش  آبیادانی  خصیو  ه وبی   ی غیر نظامی که خوزستانیها

ارد ،وهای فیلم های وسیترن روی کمیرش بسیته بیود     که  کلتش را مانند آرتیست یالدرح،بارید

 !«.قربانبله  »گفتدومحکم بهم کوبی را ش پاهای دوش

 .سلوش ببر بعد بیا این ا رابهاین متهم  - 

 دسترفتن باگدورا از صندلی باز کر اش دست دوز متهم یها چشمرا روی  بند  چشم،جوانک  

ی از ا هر سلول روی زیلیوی سییاه شید   دناصر  .برساند یبه سلول دتابیرون بُراز اتاق  اورا اش

متیر از  ک.کیرد  میچیزهایی که باید بگوید فکر  ه آن،بنشست وبه دیوار تکیه داد ها یانوا  آلودگ

چنیدزن وگفتگیوی جوانیک سیاواکی      ۀه صیدای خنید  دکویی نگذشته بوازجساعت از پایان ب یک

 میساواک دنبال  ۀدر محوط هارامنه ظاهرا آن خادکرا شنیش ارانسلح و احتماال یکی از همکام
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لخیت را   یک لحظه عبیور زنی  ی.بفهمد هاراعلت این سرو صدا  دتابه سورا  کلید چسبی اوند، کرد

اداره  ازبییازجو  ،باخروج یییک سییاواکی را دییید بییا شییتاب عبییورعیید بدوبوفییرار  درحییالدیدکیه  

 را نشیا  کلیوب ایت،نبیه درون سیاواک   ود فیروش خی زن ردن چند وآبا شب ساواک یمامورها،

 هه بیرای لقمی  دکیاندیشی ی یهیا  جوانه بدواور از سورا  کلید دور شی.نداخته بودندا هرا جا درآن

کیه در منیاطق    ییهیا  جیوان آن هیم  بودنید،  هنیروهای مزدور شاه فروخت رابهود ،خی چرب ترا

گیری  شرای  ویران توانست مین وا ایدش.ندکرد میایران مانند آبادان زندگی کارگری  –صنعتی

هیم درکنیار آرزوهیای رفیاهِ      ،آندرک کند آورد دمیبه وجوکه ترکیب فقر و از خود بیگانگی را 

در سینماهای شرکت نفت که هر هفته  آمریکایی – های سینمایی اروپاییفیلم بادیدنکه ها جوان

این گونه خیود را   داد میحق ن ها ه آنبولی با وجود این شرای  او . شدنده میگذاشتبه نمایش 

ک ژرفیای عیوارض دیکتیاتوری    در.بیود ناصیر  اید حیق بیا   ،شی ه مردم پشیت کنند بو دفروشنه ب

ادامیه   چنیان  هیم ایم موشیک بیازی آنهیا    قی .شوار بیود دناصر برای  ها یهلورپطوالنی پدر وپس

 نایی  ۀاردربی  دیید   میی او دیگیر الزم ن  لیدواید این هیم یکیی از ترفنیدهای سیاواک بیو     ،شداشت

 .رفتو سبک  آرامدرازکشیدن به خوابی نابادوفکرکنبیشترموضو  

 .تهای حیاط آن اداره قرارداشترآنه ددکنی ساواک چند اتاق کوچک چسبیده بهم بودها سلول 

 زدمیی   رآنولی هر چه بیا مشیت بیه دییوا     ه سلول کناریش یک زندانی دارد،دکمتوجه ش ناصر

ویی بیرود  شی دست به خواستقتی ،وبوده ده شدوحشت ز بشدتگویی ،دادنمی زندانی پاسخی 

سیاکت بمانید    دواسیته بودنی  خزنیدانی   ه ازحتم این گون طورب.نیامدصدایی  ولی دزسلول به در 

بهترین فرصیت بیرای گیرفتن     بودند ها شگرفتن از خود فرومشغول کام هااینک که نگهبان لیو

: با عصبانیت گفت ناصر .آمد میناسخی رپبه دیوا آموزگاردر مقابل مشت های  دولیبوارتباط 

امیداد روز  ب.ادامه داشت چنان هملی سکوت ،و«غالم تو آن ا هستی؟ ال مذهب یه جوابی بده » -

 هیارا غالم داشت دربازجویی نوشت ولی بازجو ایین اعتیراف   از راکههر اطالعاتی آموزگار ،بعد

 ولیی  ن آن اطالعیی نداشیت  چیو  دوز چنوا دبو دیدهالم اسلحه را نغ.نپذیرفت و از اسلحه پرسید

ی ا هنیو  اسیلح  از  دولیدار راسلحه اۀامکان تهی ناصرمستقیم از شعبان شنیده بودکه غیربطور 
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 ،رودوبل که به هی  قیمتی نباید اسلحهدانست  می ناصر ،تهیه کند اطالعی نداشت توانست میکه 

سیت و حسیابی بیی     ررداوک دآم مین و ارتباطات دیگر به میان ۀ آصورت منبع تهی رآنچون د

 میی بیه رفقیا    میا  »کرد دمیرتب تاکیومیاورد، ادرباز پا  اورانتوانست  ها یازجویب.کرد میپیدا 

ه بیرای تعلیمیات   دکی بوجیایی  ه ازنظورمان گرفتن اسلحومیم پیدا کردن اسلحه دشوار نیست گفت

وردن اسیلحه  به دست آ دانید میما بهتر از ما ،شگرنه،ورفتیمیم"چین"،جا به آنبایستی نظامی 

تنهیا نیام    آمیوز  دانیش از رفقای  ، «وان سالح خریدت میسی نرکنیست و از ه ها یسادگ ه اینب

بدانید لیذا چییزی بیرای      هیارا  و هرگز تالش نکرده بود نام فامیل آنا ،دانست می را نشاکوچک

آخرین حرفی کیه ناصیر    .کاری از پیش ببرد توانست میهم ن ها یویازجگفتن نداشت و فشار ب

ای بابیا مین رفتیه ام بیه دنبیال      : " با همه وجودش بیان می کرد و تکیه گاهی برایش شیده بیود  

ایین ادعیا، بیی تیاثیر نبیود و بیه میرور آن        ." زندگی فردیم، دیگه کاری با مسایل سیاسی ندارم

 .جماعت درنده خو را قانع کرد

سروی که مدعی بیود  جناب خ دولیبه پایان رسیی نف  گیر و خسته کننده  ها یعاقبت بازجوی

ش از شیکن ه گیاه   خیود  راباش  طالعاتوا ددهبفریب  اوراواند ت مین ،ی او کسیها یازجویدرب

غالم کسیب کیرده   ه ازتوانست چیزی بیشتر از آن چناو. یک گزافه گویی بیش نبود ،ببرد بیرون 

تیر از  روزهایی طیوالنی  ،شید  آغیاز ی انفیرادی  ها لسلو پایان بیروز های .دست بیاورده بود ب

اطالعی از وضعیت رفقا و افراد دستگیر شده یوبالتکلیفی ،بکشنده تر از روزها یهایسال وشب

ی  واکنشیی از  ،هی ی کنیاری هم ها یندانز.افتاده بود اوه جان ،بی م ددها یو وحشت از بازجوی

 میی ه سیراغش ن بی یی ویگیر بیازج  د.کیرد  میی این وضیعیت را دشیوارتر   و دنداد میخود نشان ن

شب کیارش طیی کیردن     دتاازبامدا.بکند راه رفتن در سلولش بود توانست میکاری که نها ،تآمد

، آواززییر ییک    زد دمیگیاهی هیم  بیا صیدای بلنی      و ده کمتر از چند متر بودکطول و عرضی بو

بییاد نبیرد سییاهکل     را نآ، فرهیاد ن ۀ آواننددخاشیتن ردمیردم باو برخی ی به نام جمعه که آواز

 .  شایع شده بودبه خصو  محافل روشنفکری میان مردم  این گونه دراست، ه خواند
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ی هیا  لسلواین که ز وا دخسته شده بو آن رند از تکراخوا میی را نآوازه دیگر دکدو روزی بو 

 کیه  زمیانی   از ناهیار  پی .دلخور بیود  ندداد میاسخی نرپه دیواوبهای اواب مشتدرجکناریش 

 آموزگیار  ،آمید  میاواک هی  صدایی بیرون نرفته و از ساختمان س ی شانها هبه خان کارمندها

روی  ،مشیت  به یک باره صیدای بیمِ   آمد یوم رفت میرا در سلول ش  چند گام  ه اینبدون وقف

در  هیا  لن یره سیلو  پ.اسی  داد رپمشت روی دیواضربه  با و ده دیوار نزدیک شب.شنید ررادیوا

 و دند ببینی توانست مین را نبیرو دولیآم ی،مآن پایین یها هنزدیک میلدتاه سر افرادکارتفاعی بو

نید پن یره   داد میی ی در حیاط ساواک نبود اجیازه  وآمد رفت که مانی،زندی ماتی داشتها هشیش

 :پرسید آرامن ره رفت و رپبه کنا ناصرباز بودند  ها هساعت پن ر رآند.باز باشد

 کی هستی ؟  - 

 :غلیر عربی گفت ۀبا له  ییصدا

 وکی هستی؟ ،تمن عبودم - 

 «؟هی بدانیخوا میچه  »نها پرسید،تش را نگفت اسم ارآموزگ

 .هیم تنگ شدها هت را دوباره بخوان دلم برای بچا همعج آوازان خودت آن ،جهیچی – 

 آواز هاال نوبت توسیت کی  ،حو نخواندی ش من خواندم و تو هیچی نگفتیا هروزا هم ه ایننه ن – 

 ".فیروز "و "ام کلثوم"های آوازرای ب بخصو لم تنگ شده د بیعر آوازبخوانی من هم برای 

واژه و بیه  ییش  آوا هنیوز  ولی دو شرو  کر. می خونم یواشن ره و رپمیام کنالی من ،وباشه - 

افتیادن  صیدای   ،ورسیید  آموزگیار بیه گیوش   ه صدای سنگین یک برخود دکتبدیل نشده بوصدا 

اواکی نگهبیان  دس زد سی ،حاز پن ره دور شد آموزگار ،عد سکوتبدوروی زمین شنی رابهکسی 

 کیرده آمییز  برخیوردی خشیونت   ،عیرب کنیاری  سلول  زندانی ن آ باوشنیده هارا ی آنها حرف
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 هی درییایی کی  هیا  هنداخته بود تنها صدای تک وتوکی پرنید ا هکوتی سنگین بر فضا سایس.است

 .ز سیکوت بیا و دآمی  دمیداختیه بودنی  رآنی دریایی که کنیار سیاختمان سیاواک لنگ   وهاطراف ناا

فکری به سیرش زد بیه بهانیه     دولیسلول قسمت دور از پن ره را مرتب می پیمو طول آموزگار

بیرای عصیبانی کیردن جوانیک      هیارا  هواژ دودزصیدایی بلنیدفریا   رابیا  ننگهبیا نام ویی شدست

 :  ساواکی با تحقیر ادا کرد

ش را مانند آرتیست های فیلم های کیابوی  ا هسلحا هوانکی کج.ن باید بروم مستراب،مسرکار  -

ز رابیا آموزگیار  رب سیلول  د عید وب ، «ببندید هارا هپن ر  »با صدایی اخطار گونه گفت بست می

 : بشنود گفت را آنآموزگار که تنها  آرامصدایی  باو دکر

 .وییشدستخُب بگو ! گویی مستراب؟ دمیلی با صدای بلن،وتو یک فرهنگی هستی - 

 زنیدانی ش بیردن  ایتمسیئول تنها که این فسری از ا¬هانشگاازدیاور متوجه شد این جوانک پ   

 :گفتو دنگاه کر به اوبا تبسم  ناصر .و دلخور استاراحت ،ناست وییشدستبه  های

 : گفت ا عصبانیتب.زدن ناراحت بود ی؟ ساواکی که هنوز از این نو  صدانچۀ آباداوب،تکا - 

 ی؟ ا هآمد میهنکدام جه ازدیگتو  -

 .اومدمو ازاون ا م وغاجاریآ ۀچوبمُو؟ مُ - 

شویی  دستسوی غُره راه رفتن  به تحمل کند با چشم رادهااین ریشخن توانست میجوانک که ن

 هش را ه دنبیال بی  وا ازتر یک قدم عقب و داز سلول بیرون بیای آموزگارجازه داد وا درا نشان دا

 تدسی همین صورت بیه   بهاورا و دبزن بند  چشم آموزگاربه  کرد فراموشن روز جوانک آ.فتادا

هیم چنیین    و ددیی  را نبیرون ساختمان ساواک و حییاط آ  ۀمحوط ۀهمهم  آموزگار ،برد شویی

 آمیادۀ قتی ،واشیت ردکنار تمسیسیات نییروی درییایی خرمشیهر قرا     راکه نموقعیت این ساختما
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 یهیا  چشیم زدن آن بیه   آمادۀ ،شت در،پبند چشمشد دید جوانک با  شویی ستازدبیرون آمدن 

 وانیک ،ج«دیگه فایده نداره من همه چیز را دیدم»گفت آرامسم ولی خیلی با تبآموزگار است،  او

 »گفیت  کیرد  میی بادانی ویکیی را بیدون له یه بییان     ۀ آله  رابای که یک کلمه درحالبا دلخوری 

ی مُنیو  خوا میت اگفتن دونم تو چه مرگته که با مسترابیومیارن ولی مُدربی پدر مُنو خوا¬می

وش وخی از تبچۀ آبیادان  ه دکتو زورت میا»دامه دادوا دحرفی بزن اوو اجازه نداد  «ناراحت کنی

آمید   ،بعید !«ییواش بپیوس  برو تیوو ییواش   »درون سلول هل داد بهرااو و  «؟می فهمی تیپ تره

 !«.ی ارزه بدبخت خرابکارومه سر تا پای توبهمین عینک مُ»گفت آرامپشت پن ره و 

ال تکلیفیی مثیل خیوره بیه جیان      بدونشید  میی سته کننده سیپری  وخطوالنی  یو روز ها ها هما 

-ور روی دیوارش می،نهنگام باز شدن درب سلولفق  سلول که  ۀن ررپزی.افتاده بودآموزگار 

ن توانسیت یادداشیتی بیرای    اب دهی بیاآ و تیره وی آن دیوار چرک ر.شد میچیزی دیده نو دافتا

 ،«او اقیراری بگییرد  ه ازساواک نتوانسته برای داشیتن اسیلح   »داد میشعبان بنویسدکه هشدار 

 در.رای دیگران نامفهوم و گنگ بیود بو دبفهم را نمفهوم آ توانست می شعبانتنها که یادداشتی 

در صیورت بسیته شیدن درب    ،اسیت  شیته نو را نبفهمید چیه کسیی آ    توانست میضمن کسی ن

را ایین گونیه    دداشتیا،شد میقابل رؤیت  بودرای کسی که روبروی آن نوشته نشسته ،بسلول

 ۀتنهیا ییک سیتار    در ایین دنییا   ن و تیو ،مرفیق »صل موضو  نشود،ا هکسی متوج ردکهک تنظیم

ام ،نی «ه اسیت از مییان رفتی  دوسقوط کر ها هدرکویک شهاب  به صورتهم آن که داشتیم  سیاه 

ه به شعبان در صورتی که بی  خواست مییادداشت     با این،بود" استار" ها  کلت سیاه رنگ آن

 .  اسلحه چیزی نگوید ه ازدکم داده باشیا،پسلول آورده شود این

ک روز پی   ی.شد می النیطو چنان¬همخطوط روی دیوار سلول برای شمردن روزهای زندانی 

اعتی بعد جوانیک سیاواکی   ،سدا جمع کناش رایلوس دوشو آمادهند وگفتبه ااز خوردن ناشتایی 

 ۀکه ماشین وییژ  یلندرور سوار اورا ،فرا خواند رااو سیاهش  بند  چشمبا دوز کررابادر سلول 

 روبیروی  دومی آ راکیه پاهای فرد مسیلحی   بند چشماز زیر  آموزگار .ردنددکبوشده  ها یساواک
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یین  ا.تیا ییاور ببینید    گرفیت  میی ییک ییوزی بیود پیایین      راکیه او عمداً سیالحش   ،دیدش نشست 

ل ی سییاهک هیا  یرگییر ازده به چه میزان پ  دکدا میحشت نیروهای امنیتی را نشان ،وواقعیت

 دبنی  چشیم  بیا ی یهیا  چشیم خیابانی از یک فرد سیاسی دست بسیته بیا   مسلحانۀ های درگیریو

 اعتمیاد با تیا  ددا میه خودش روحیه ،بآموزگارتصورات شاید  با این،هرحال¬هب.داشتندحشت و

ه کیرد  تاظهار ندام ها یو در آخرین بازجویا.دندکبرخور ،یدیکتاتورهای مزدور با اینبه نف  

اواکی کیه  ،سی «ارهای شاه برای آبادی ایران بیودیم دکبا سفر به بلوچستان شاه ما»ه بود وگفت

 : گفت میخشم  وبابا عصبانیت  کند دمیریشخن اوراارد ردیاو کرد میتصور 

 کدام آبادی ؟  مثال !مردک خر -

 .ها روستاییردن دکمثل فرستادن سپاهی دانش برای با سوا -

 ای یاد بیرای   ست این سازمان مخوفازد ور رها شدندف یاه.شد می آرام بازجوپاس   با این 

ی دانشی وهای مه ،هه ب ز رفقای فرهنگی،کشان در شیراز بودراتی در سازمان گروه کوچکیتغی

 میی ن بیه تنهیایی  ،ک مبارزهتئوریی  ۀطالعی مدونترفنیدهای سیاواک بود     بی ت ربه در مبیارزه بیا   

 .  ندرکپُ را نواقعی آ ۀجای ت رب توانست

 اورا بنید   چشیم تاهی لندرور ایستاد،سیاواکی کیه روبیروی ییاور نشسیته بیود       پ  از مدت کو

رو ،بآخرخطیه »گفیت و با دستبند به درب لنیدرور بسیته بیود بیازکرد     راکه اش دستبرداشت و

را پوشانده بود بیا   اش صورت تربیش هه با زدن عینکی کدکبو یاین ساواکی هم جوان ،!«پایین

جیا زنیدان خرمشیهر بود،نگهبیان مسیلح       ینا.اید پایین برودب ردکهشاره کا هلوله یوزیش دوبار

-  از نوشیتن نیام و انگشیت   پی .کرد تدای،هاشتردرب ورودی قراردداخل دفتری که کنا رابهاو

راهیی   اورا، کیرد  میی مشیخص   رازنیدانی   ۀر سینه کیه شیمار  بیی ووگرفتن عک  با تابلنگاری 

 هییای بییزر  زنییدانیهییا لول،سییه دورتییا دورآنبییزر  شییدک یوارد حیییاط. زنییدان نمودنیید

خییرده فییروش مییواد  هییایی و یییا معتادا هی حرفییرهییاکاخییالف گیییهم هییا نییدانیز.قرارداشییت
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 »: گفیت آموزگار ،«جُرمیت چییه؟   »عربیی پرسیید   ۀله ی  بیا و دپیش آم یوان عربج.ودنددربمخ

 را نغالم و حسیی  آموزگار ،«یکی از رفیقاتون اومده !ی سیاسیایهی »دزدو او فریا «سیاسیه

 ررادیگی هم،در وسی  حییاط  هیا رفیت،   با خوشیحالی بیه سیوی آن   ،بیرون زدند یسلول که ازیدد

سیراپای  ،ی ساواکهیا  یفیراد رآننهیایی د هات هپ  از میا ،یدار رفقیادر زنیدان  د.درآغوش گرفتند

هیم   رابیا  نیشیا ها یزجویبیا و دهر سه بیه گوشیه حییاط رفتنی    .ه بودشادی کرده ازآکند ررایاو

از  آموزهیا  انش،دعد غالم و دیگیران بو دستگیر شده بود حسین بود که ولین کسیا.ردندرکمرو

هاکه همه  و شعبان از آن ناصر جداییگروه با  تالشیاز  وهااطمینان بازجازهمان انفرادی پ  

 دلییل ه بی  را نعباش.شده بودند رعب آزاد ای ادکرده بودند پ  از چند ماه تهدیدو اعتراف به آن

ز ا.نید کرد میی خیود شیدن قابیل دسیتگیر شیدن تصیور ن      خیودبی ه ازلکل و تظاهر بی ا هگرایش ب

راهی دادگاه برای محکومیت یا بایستی در نهایت ه دکشده بودن روانه زندانمین سه نفر ،هگروه

واقع در،نید ا هردرکی را دسیتگی ا پاشییده هیم ه ازنیدگرو کرد میصور هاتازجوب.ندشد می آزادی 

نیاخواه برخیی از   خیواه  ها یبازجویدر.دکنی ادا رراتوانسته بود این تصو ناصرترفند شعبان و 

ه ،نی بودریخیتن  رهیم ازدرخاستن پی   ،بمهم ناصرر ازنظلی ،وهایی نشان داده بودندضعف آنها

ی گفتگوهیا  در.مدافع حکومت فردی شیاه  جالدانِۀو فشارهای شکن عب ر دلیله بختن یدرهم ر

، آن هیا بیا هیم شیرای       دکیر  مینشان دادن متهم نضعف رابهیگری ،دیکشان هی درون زندان

دشوار بازجویی را پشت سر گذاشته بودند و به خوبی از لحظاتی که انسان را تا پای مر  میی  

 دنی ریشیه بدوان تر ژرفهیا  رفاقتشید  میی باعیث   ،برخورد های با گذشیت این وبرند آگاه بودند 

 .  ،راست ترگرددبیشتر بنف  اعتمادبا شانهایوکمر

ولی همیه  .ندزد میبرخی درحیاط تندتند قدمدوبودننشستهتا دورهمی عادی چندتاچندها یزندان

 هیای  زنیدانی سیاسیی درمییان    هیای  نیدانی ،زدرآن دوران.دنپایید می ررازیرچشمی این سه نف

 کیه  زمیانی .نید کرد میی قبال هااسیت  حترام زییادی از آن باآ.ی داشتندا هنزلت ویژوم اعتبار،عادی

آموزگیار   شیان رفتنید  ین سیه نفیر بیه سیوی سیلول     او دبه پایان رسی شانگفتگوهای درگوشی

تن اهیالً اهیالً   اگفعربیی بی   ۀبیا له ی  عرب  های زندانی تریشب.باصدای بلند به همه درود فرستاد



 در بستر زهره وحشی

 510 وقت پاره مبارزۀ و شیراز تحصیلی راهنمایی سرای دانش ساعته 420 آموزش

 

چی بزر  کیه صیاحب لینج    یک قاچاق،هایک اتاق بزر  بودکه درصدرآن سلول آن.پاس  دادند

خیتالف بیر سیرمقدارپولی کیه     ا دلییل ه بی  کیرد  دمیی ینستون واروای و سیگار ،چز کویتوا دبو

درت پیول آن چنیان   قی .گرفتیه بیود  ای،جی بوددسیتگیر شیده   دادمیی به ریی  ژاندارمری بایستی 

ی که دیگران جیز در  درحال،شکست میدر هم  را نمشهود بودکه روزانه مرز قوانین سخت زندا

بیرای   گیرنید وییا تحوییل ب   یادریافت کنندند چیزی از بیرون زندان تهیه توانست میروز مالقات ن

ش اهیار ییا شیام   ان درآن  بیا ی فصیل چییده   ها وهوا  میان رابا هرروز یک سینی بزر  ،این فرد

پدرخوانده یا شی  عرب و یا یک خیان لُیر    مانندیکوا.ندداد میجلو او قرار دوش میوارد زندان 

ی مکیث  عد از کم،بوس  سلول ببرند رابه نآکرد میاشاره  ،دست باو ددامیهایش تکیه به بالش

 هتیا ایین آقاییان سیاسیی از سیینی چییزی نخیورد        »گفیت  میای و شمرده  آرامعربی  ۀبا له 

این سیه  ،سیاسی های زندانیحترام برای ا هاین هم ،«خورد میو چیزی نزند میسی دست ندکنا

کارهای خیدماتی ایین   ۀپیول همی  یبی لی وو ماشین دزد معتادجوان ه س.کرد میرفیق را شرمنده 

یکی اسمش معیروف بیود    ،ر خدمت اوبودندردنوک مانندیک،یقتدرحق و دنداد میم ناخدا را ان ا

رییه کیردن خیود را از کتیک خیوردن      باگی آگیاهی  ها یازجویدربچون همیشه ،"محمد نازو"به

نفیر  خصیص  ت.هیای آرییا بیود   ش دزدی ماشیین اون تخصص،چ"ع بُودآریا"دومی داد مین ات 

ی هیا  یاو هم در هنگام درگییر  ،معروف بود "تیغیحمید"ه به دککردن جیب مردم بوالی،خسوم

پیا   دوکشیی  میش    ظریف توی صورت طرف مقابلدخچن،ک چاقویشوبا ن به سرعتخیابانی 

 هیا  سیلول هیا در   نآ.عادی دنیای خا  و استثنایی بیود  های زندانینیای د.گذاشت میبه فرار 

ا بیه  ،تاین تمرینی است »ندفتگ یمو دنزد میی رحمانه کتک وب شدته بدیگرراباکمربند گاهی هم

زنیدان خرمشیهر ییک زنیدانی      در.«ه در آگیاهی چییزی را لیو ندهنید    دکی کتک خوردن عادت کنن

 را نخوزسیتا گیرو آن ها ه دکی شور مصیر بو رکلناصر رهباهواداران جمال عبد ازسیاسی عرب 

م کثرمیرد ا هرایشیان مهیم نبودکی   بدوآن از اییران بودن  آزادیواهان خدونی نامید میی "عربستان "

ختییاری و لُرهیای   وبدزفیولی و شوشیتری    و اندیمشیکی باشند ییا   "سکوند"یرهالُ،خوزستان 

-خوزستان ییک  ۀهم کرد میایدرهبرمصر تصور ش.هبهانیوبی رامهرمزی ها یهمنوبکهگیلویه 
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این ت زیه طلبی ناشیی از مناسیبات ضدانسیانی و ضیدخلقی      هرحال هب.ه استبودپارچه عرب 

متوس  بیا   ۀمک و پاچه خواری مشتی روشنفکر طبقباکدیکتاتوری شاه  زیرا حاکمیت ایران بود

 میی تحقییر  ای ییک گونیه    رابیه میه  هعالوه بر ستم طبقیاتی   ،های ایرانتوهین به خلقریشخندو

جیوک هیای    رابالوچ وبرد،عرب ،کپول و رفاه،آذری،گیالنی،لُر ۀسر سپرد های دستلم بق.ندکرد

رنیگ سیکه را   آن هاگیدایی  ۀیسی وک دشیان شیادگرد  ابلهسلطان  دتانکرد دمیتحقیر آمیز ریشخن

 .یا در واقع آخری چرب تر را به دست بیاورند. ببیند

قیدم   درحیال در حیاط زندان  و دنشد میی چندتایی تقسیم ها هبه دست ها زندانی ۀغروب ها هم

 میییجمییع و جییور   را نشییاواس،حدیییوار زنییدان رتییاب مییواد مخییدر از بیییرون   رپنتظ،مزدن

بیا پرتیاب میواد    و دشی  میی به حیاط زنیدان نزدییک    سرعته بوالً یک موتور سیکلت عمم.ندکرد

طیور  ه بی .شید  میی جیا دور   بیه حییاط زنیدان از آن   بودی بسته بنیدی شیده   ا هارچرپد رکهمخد

 میی هرگزن دولینی کرد میی ظاهر ،تمیواد مخیدر   ۀبیه حملیه بیرای گیرفتن بسیت      ها نپاسبا،معمول

مخیدر  از توزییع میواد    جلوگیریدر واقیع قصید  که اگیر ی درحال،دست بیاورنده ب را نندآتوانست

بیازی   ماننیدیک ،حرکات ایین  ۀمی ه.نندرکند موتیور سیواررا دسیتگی   توانسیت  میمین باکتند راداش

م سنگینی بیر  غ.مصرف زیاد درگذشت با هایکی از معتاداین که  دتاش میتکرار  هرروزنمایشی 

شیهرداری   یمامورهیا  هبرای دفن ب وراا ،و اطالعی نداشتاۀسی از خانوادک.نداختا هزندان سای

بیرای   شیان هیای آموزشبری وبرای جیب ها زندانیها وتمرینات زیوبا ها یوخش.تحویل دادند

سیه   ایین  کیه  زمیانی .ه بودنید ی کزکیرد ا هدرگوش فسرده و عزادارا ههم و دمتوقف ش ها یدزد

مطرح کننید   جا رآندبایستی  راکهوضو  دادگاه وآن چیزهایی مدورفیق درکنارهم نشسته بودن

 نز آوا دعیادی بیه نزدشیان آمدنی     هیای  زنیدانی  یسیفیدها  رییش ند،سه تین از  کرد میبررسی 

نیندیشییده   بیه آن آن سیه نفیردر تصیورات خیود هیم       قاضیایی کیه هرگیز   ت.قاضایی داشتندهات

 :ها شرو  به گفتگو کرد کی از آنی.بودند
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 میی ه کیرد  ترفییق میا فیو    ه اینال کحا،ماسواد نداریم ولی، دشما سیاسی هستیدوهمه باسوا - 

 می،بیودیم تنهاکسیانش میا   بود،وکاری ک چه خیابانی بیوبا ،یم برایش مراسمی بگیریمخواست

روح آن مرحیوم   دتایم از شما خیواهش کنییم در مراسیم میا یکیی ازشیما قیرآن بخوانی        خواست

ایین کیه   وبعید پیوزش خواسیتندو روز مراسیم را اعیالم نمودنیدوباآطمینان از       . بخشیده شیود 

این سه رفییق از ایین پیشینهاد چنیان     .تقاضایشان پذیرفته شده بود از پیش این سه رفیق رفتند

دانستند  چه پاسخی باید بدهندو چگونه ایین کیاررا    دچار حیرت ومات زدگی شده بودندکه نمی

ها بیا قیرآن    ها بگویند سوادداشتن آن دانستندچگونه به آن از سوی دیگر نمی.جمع و جورکنند

-کدامحاال  که هی » گفتند ها می با این نگاه.هرسه به هم نگاه کردند.واندن هی  ارتباطی نداردخ

 ،پرسشی که بدون گفتگو و تنها با نگاه مبادله می«را بلدنیستند،چه بایدکرد؟ شان قرآن خواندن

 :حسین سکوت را شکست وگفت.شد

 

دبیات بیه چیه دردی میی    اۀرشیت  یین ه اآخ پ  معلوم شد آقا معلم هم قران خواندن بلد نیست -

  خوره؟

ی مانید مین آذری   م.هکن مین ررا، این کاهش اگر بلد هم باشای استالینی ها¬لغالم هم که با سبی

درست می گم توترک قشقایی  (به غالم روکرد )که باید جور یک لُر و یک ترک قشقایی را بکشم

 .است کوهیهم که لُرپشت ناصر؟ و گه نه،مهستی

 میی وغالم را درگیر خودکرده بیوداین بودکیه حسیین چگونیه     ناصر پرسشی که ،ندیدخ آرام ،و

  :وگفتبه اعاقبت غالم . اندد میی که از قرآن خواندن چیزی ندرحالقرآن بخواند  ستخوا

 ذریت این کاررا بکنی ؟ۀ آله  با اینی خوا می یتو چطور !آخه مرد حسابی-
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سییین جییوانی پُییر شییور ح.عمییل خواهییید دییید ید،  درباشیی اشییتهمی صییبر و حوصییله ددکباییی - 

و  هیا  شبا همه گوی توانست میی ا هبازیگر حرف مانندیک،ملهازجستعدادهای بی شمار بود باآو

دیگیران از خنیده    کیه  درحیالی و دطنز و فکاهی توفیق رابخوان ی هفته نامهها لبحرطوی ها هله 

بیه  موضو  را  توانست یم وا.دیددون آن که تحت تاثیر قرار بگیرد نمی خنوبند اشد برمیروده 

 هیا  سال دلیله ب ولی دنخوانده بو را نقرآ لیدوز مینگلیسی را خوب حرف ا.عوض کند سرعت

 بخیوبی  عربیی را   ،دییار آن  ین در میان عیرب هیا  کرد زندگی ر نیروی دریایی خرمشهر وردکا

 : وگفتا.زد میولی با له ه حرف 

در  ،وشما دوتا در مراسم شیرکت نکنیید   که استاین  اجرادرآمیز بودن این تنها شرط موفقیت -

 .نخندید دودم نزنی دوآخرین سلول بنشینی

-ماتم ۀقیاف وبایک زندانی گرفت ه ازحسین یک پیراهن تیر دوشباید اجرا می روزی که مراسم  

روحیانی   ماننیدیک .کرد تبودند شرکزبان عرب  بیشتر آن های زندانیزده در مراسمی که همه 

ی هیا  هو  کیرد بیه تکیرار واژ   ویشی شبیه گویش عربیی  شیر  باگدر ادامه  و دکر آغاز هللابا بسم

لمیات پارسیی و عربیی    ک.داد میی شییب  رازونف هیا  نرآن خیوا تیالوت قی  را مانند  دایش،صعربی

 میی ه کسی ندکآن چنان درهم ترکیب کرده بو،ی غم انگیزآوازدر  ذریۀآله  ویش عربی وگرابا

نهفتیه   آوازرون ایین  ردم سینگینی کیه د  غی .وانیدن قیرآن نیسیت   وخاین کار ا ،درک کند توانست

 اکثرا ،اشک همه رادرآورد ها زندانی درصد باالیی از افسردگیو اندوهوجود،ز سوی دیگردوابو

کی  وتنهیا   ی،بآلودگی به مواد مخیدر  دلیله بدر ظاهر برای زندانی که .دادنردزارزار گریه راس

گرییه بیرای   ر واقیع ایین   ،دتعارش،گم و گیورش کیرد  بودکه شیهرداری بیا همیان نیام مسی     مانده

 .باشد بیشتر آن هاآخر و عاقبت توانست ی،مسرنوشته این دکخودشان بو

 شیویی  دسیت تهای حیاط زندان که نابه بگیرند  را نشاندهوخند جلتوانست میو غالم که ن ناصر 

پی  از   سینح.نشودشان هنف ار خندا همتوج کسی دتافتن،راشتردقرا درآن ا و حمام زندان ها
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میی  پایان  رابهارش ،کیک روحانیهمان گونه که ه ،بگریه واداشت رابهکافی همه ۀدازنابه آن که 

نید  چ.تبرییک گفتنید   بیه او ش ارفقای حسین بابت ایین توانیایی  .کرد ل  ترحیم را ترکم،درسان

زندانی فوت م مراس ۀبرای تشکر از اجرای آبرومندان های زندانیمه ،همراسمپایان دقیقه پ  از 

 . ندکرد میباحسین روبوسی دوآمدن میشده 

 یام  رآنکا دتاانتهایی حیاط گرد هم آمدنۀباز این سه رفیق در گوش ها زندانیشدن  آرامپ  از 

میی پذیرفتنید چیون در صیورت      رراایین کیا  بایسیتی  ند نگفتو غالم ناصر ،شده را بررسی کنند

-همیه بیی   ها زندانی،گفت میسین ح.آمد می نا مطلوبی پیش ضعیت بسیار،وین عملکرداافشای 

البته نگرانی شیما هیم منطقیی    »دکنکمی سبک هارارآنبا ستخوا میدوسیار افسرده بودنبدوسوا

   «.پذیرفتم رراطمینان از توانایی اجرای آن، این کاباآاست ولی من هم 

نی تبیدیل  به درگییری خیونی   ها زندانیرگیری لفظی ردخدمروز بعد در زندان برسر تقسیم مواد

 کردندو سر وصورت وسینه وشکمی شکسته به هم حملهها هی شیشها هنها با تیزی و تکآ.شد

 رابییههمگیی   مامورهیا ه دکی ی شکسیته و تییزی شیده بو   هیا  هآمیاج شیشی  شیدت  ،بشانچنیدنفر  

بیاز زنیدان در ییک    .بیود شیده  یشتر نقاط حییاط زنیدان خیون ریختیه     ب.بیمارستان منتقل کردند

ه رفیییق را ،سییاعتی بعیید،زیر هشتسیی.آمیید میییندریی از کسییی صییدا.افسییردگی فییرو رفییت 

خواهیید  فردا برای دادگاه نظامی به زندان اهواز منتقیل  »که اعالم کردند ها ه آنبدوردنرکحضاا

-گرفیت وهرسیه توافیق   خرین گفتگوها در همان گوشه همیشیگی حییاط زنیدان صیورت    آ.«شد

 هدرهیاکر بیارزه را  مبدین جهیت   وودند ب هات خود پی برداشتباه هها خود ب ه بگویند آندککردن

 . ندا هدرفتهر یک دنبال زندگی فردی خو و دنبود

بوسیی کیه بییرون درب زنیدان     نیرمیبدوندزدبامداد روز بعد آن سیه رفییق رادسیتبن    نهساعت 

لتی بییاکه سییرباز مسییلح بییه تفنییگ ویییک گروهبییان ارتشییی   ،سییبییود سوارکردند شییانمنتظر

 رابیه ه ردیف آخر مینی بیوس  س.اهواز بودند" آخر آسفالت"دان آنها به زن انتقال سئول،مبرکمر
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آن  بادییدن  ها زنه دکنداد یمتشکیل  هارامسافر ۀبقی،عرب ومرد چند زن ،اختصا  دادند آنها

 هیای سیه زنیدانی قاتیل    نید ایین  کرد میی صیور  وت دسرباز ها و گروهبان مسیل  ترسییده بودنی   

 هیا  زنبه  روکرددانست  دمیا توهینی به خوهای ترسیده رهنگا ه اینسین کح.خطرناکی هستند

میا نیه دزد    »،گفتنید کرد میپشت سر خود را نگاه  دونگشت برمیهی  هی ترسیدها هکه با چهر

میا   آمدنید  میی نیروهیای مسیلح هیم ن    ه ایین اگ،،سیاسی هستیم های زندانیا ،مهستیم و نه قاتل

یروهیای انتظیامی و   ،ن«سیید نتر دوحت بنشیینی هاراما خواهرش مییم دادگاه نظارفت میخودمان 

 رابیه ها و عملکردهیای آن  هیا  هقی  گفتی  ف.سیاسی را نداشتند های زندانی وباشهربانی حق گفتگ

ر سیکوتی کیه در مینیی بیوس     رد  از این گفتگوی مختصپ.ندداد میگزارش امنیتی  یمامورها

پی    ورادی ی انفها لسلواقامت در ها هدیدن بیرون زندان بعد از ما،شدراهی اهواز شدند ای اد

ی دییدن  ا هلحظی . بودو همه چیز زیبا رایشان دیدنی ،بدنیای کوچک حیاط زندان خرمشهر از آن

 .ندداد میست نازد را و تماشای اطراف
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 اهواز "اسفالت آخر" زندان

 اتیاق  بیه آن از این اتاق زیر هشیت   هارا آن،بود بازیقرطاس تر یککه بیش طی مراسمیپ  از 

تحویل زندان آخیر   هارا آنگیری عک دونگاری م دپ  از انگشتعاقبت  ات،زیر هشت کشاندند

 میی در یک صف نگه  را نازه واردین به زندا،تی همیشگی گونه بهیر هشت ز.ادندازداهو اسفالت

ه گرفتی  از آنهیا   میچشی  ۀزهیر ،ورود ۀنیدتا در لحظی  زد می یکتک مفصلهارا آن،سپ  دونداشت

 مسیئوالن بیه   دتانشید  میی ها منتظر  نآ.شد مینچنین رفتار سیاسی  های زندانیبا  لیو. دباشن

 هیای  ندانیز.ساواک داشتند که ازبه دستوری  نا،بعدوب .معرفی شوندمدیر زندان  خصو ه وب

 زنیدانی سیاسی از  های زندانیزمان در اهواز  رآند.ندکرد میقسیم تمختلف زندان  هانددربرا 

تمیزتزین ،ندجدیید وب  دوویک بنید  دداشیت جودوبناین زندان سه  در.عادی جدا نشده بودند های

زندانی های نا آرام و آن هایی که ه دکبو دوبند ،آن دترینبو دبندجدید بوزندان آخر اسفالت،بند 

  از ییک شیب خیواب    پی  .به بنید دو منتقیل میی کردنید    در زندان دچار جرم جدیدی می شیدند 

 دودز دوکیه همیه معتیا   رادیید  زنیدانی ج  پیانزده  ،ت راداشی نفر پینج جیای   بسیختی درسلولی که 

پایش را دراز  توانست میی که به کلی هی  کسی نا گونه هب.چاقوکش بودنددرآن سلول چپاندند

تا بامیداد هیی  کی  نتوانسیت چرتیی      دوچسبیده نشسته بودنه هموبفشرده  صورته بکندفق  

 دواخنتنی روی ایین و آن میی اند   را نکه پ  از کتک خوردن زیرهشت خودشاهاگر معتادم.بزند
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بوی تن های عرق کرده و خونین و مالین و سلولی که پن ره و هوا کشی . ندزد می را نچرتشا

نداشت حال همه را به هم می زد و حالت استفراق به آن ها دست می داد ولی جیایی بیرای بیاال    

آوردن هم نبود چند نفری که در اثر کتک خوردن حال خوبی نداشتند وهوای بسته سیلول حیال   

ها را به شدت خراب کرده بود روی بقیه استفراق کردند و بوی میتعفن اسیتفراق آن هیا بیه     آن 

ش جیدا  اورفییق ازد راناصیر  ،کردنید قسییم تدهابین بن هارا وز بعد آنر.فضای متعفن افزوده شد

را دیگییر م،ها روز دادگییاههاتیی باعییث شیید آن ییییین جییداا.فرسییتادند" دو"بنیید رابییهودواکردن

 شد میو آن ن با اینکه درحیاط آن بدون برخورد  دداشتقدر زندانی وجو نآ "دو"نددرب.ندنبین

 دلییل ه بی  ،دداشیت برای قیدم زدن وجو در حییاط بنید  رناچیزی کیه  افضای بسیی  در .کرد تحرک

ی هیا  شیویی  دسیت  .ایسیتاد ا رپسبه جای قدم زدن فق  می شد  شد میفق   ها زندانیازدحام 

سیانت وطیول    40سانت وعمیق  40وی با عرضردیف  ج شش که ازشد میشرو   بدون دیوار

فیراد هنگیام   ا.شد میسانتی از هم جدا  50وتاه رکه هر توالت با دیوادکمتری تشکیل شده بو 10

ز وبیا رها ییین جیو  ا.کنندیا سیگار مبادله  دونگفتگو کن تندوانست میبا بغل دستی  شویی  دست

ا بی .ید آن همه حیاط را آکنده بودوی نامطبو  و شدبدومدفو  تلنبار شده بودنه ازکه همیشبودند

شیرای  عیادت    ه ایین دربق پ  از یکی دو روز آن 2ازه واردهای بند ،توجود این همه ناهن اری

 میی میوش  نیا هن یاریش را فرا   دونی کرد میی یند را حی  ن شیا این بوی نا خو ه دیگر،کندکرد می

چنیان  هیای  میوش  بادییدن  خصیو  ه ب م زدبهراآموزگار بند متعفن حال  ه اینورود ب.  ندکرد

دفو  ومی  ها یرتب در میان این جوومنداشت  هارا ه آنحمله ب شهامتی ا هکه هی  گربدرشتی 

ییک   ،حییاط  ۀیک گوشی  در.تندراداشمدفو  ی ها هنتظار تازدوامی چرخیدن ها زندانیای رپزیها 

از آن نفیر   200حیدود روشسیتن  ورای آب خیوردن ودسیت  بی ه کی قرار داشت  شویی دستشیر

نهیا  ،تدیگیر حیاط ۀ در گوشی .در آن جا همیشه یک صف در حال انتظار بیود  دونکرد میاستفاده 

میام هیی  دییواری    ح.دداشیت وجو همیه زنیدانی   ایین بیرای حمیام کیردن    ( سیرد )یک دوش آب 

 20ین،بدامرکی کیه در ه وجودداشیت  تیاق بیزر    ا هد بایک راهرو دراز  بندها ۀمحوط در.نداشت

یک زیلیو   ،ختی درکار نبودت.شد میز وباهررا نبه آ نشاهایدر دونکرد میزندانی زندگی  30تا
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بیا بیوی مانیدگی وعیرق     خاکستری ارتشیی   یدوپتو زندانیه وب اشتردقراسلول هر روی کف 

بایسیتی   زنیدانی ،میده بودند آبه رنگ سیاه در  کثیفیو تن ها بوی  ه ازدکدادن میزندانی پیشین 

شیده ولیی هرگیز    اسیتفاده  بیمار و سیالم   های زندانی ۀبه وسیلدفعات ه ب راکهوهااز آن پتیکی 

-میی اندازخود استفاده رو برای یکی را  ،ونه جای زیرانداز خواب و نشست،بندشسته نشده بود

 هیا  شمو شبانۀآمدوفتر.متر بود دور ردمت یک ونیم فرد یقت فضای زندگی برای هردرحق.کرد

یره هیات  زندانیرا بروراک خور شب خواب،ههای زندانیی ها سلولی پُر از مدفو  به ها یوازج

. بودنید  هیا  زنیدانی هیر شیب    ۀنیا خوانید   یها مهمانین جانوران آلوده در واقع ا.کرد میو تار 

 .قیاس بهشت و جهینم بیود   ؛اهواز" آخر اسفالت"زندان  2وضعیت زندان خرمشهر نسبت به بند

سیاسیی   هیای  یزنیدان بیا  ایین افیراد    لیدوقاتل بودن و ده همه دزدکر اتاقی ساکن شدآموزگار 

که یکی از افراد گیروه بییژن جزنیی در    دانست  می آموزگار .ندکرد دمیحترام زیادی برخورباآ

کیاش  اکنه باورهای آن ۀاردرب دتامبارز را از نزدیک ببین ه اینرزو داشت کآ و دبوزندان اهواز 

ی از ز یکی آموزگیار شیب نزدییک خاموشیی ا     .زندان قیرار دارد دام بند رکددانست  مین لیو دکن

 :وگفتبه اوجود دارد؟ زندانی هم عادی پرسید در این بند زندانی سیاسی  های زندانی

 . سیاسی در این بند است های زندانیریی   - 

 : با تع ب پرسیدآموزگار 

 ه ؟کرد  ریی اوراکی   -

اعتصیابی   در.کنند میگوش همه رفش را ،حعادی های زندانیسیاسی تا  های زندانیاز  ،همه - 

رییی  زنیدان    ه همیین دلییل  بی .نید کرد تشیرک  هیای  زندانینداخت همه ا هدر زندان اهواز راکه 

 .  فرستندبقوطی  بهاورااد رددستو

  !چیه؟دیگه قوطی –
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وبروی درب ورودی ،رآفتیاب نیار هیم زییر    رکمت دوو طول  یکسلول انفرادی به عرض  دتاچن -

، یییک سییمت آن کننیید میییل  ییا منتقییآن رابییه ندر زنییدا آرامنییا هییای زنییدانی ردکییهوجییود دا

 میی روزها با تیابش آفتیاب داخیل سیلول مثیل کیوره        که استامل یک درب آهنی رکطو،بسلول

 رخیت ازد ،درهیم بشیکنند   اورانتوانسیتند   که زمانی و دناردادسلول قر رآند اوراند روز ،چشود

 یسیاواک بت عاق .شدنولی اوتسلیم ،ندزد اوراابل باک ها یساواکدوکردن شکُنار با دستبند آویزان

 .برگرداندند "دو"بند بهاورادوخسته شدن ها

 اسمش چیه ؟  – 

 . چوپان زاده -

 . پوشاند ررایاو ۀبه یک باره شادی همه چهر 

 ه من نشون بدی؟وبونا هش می – 

 .فردا بامداد حاال دیگه نمی شه -

موزگیار از او  بامداد روز بعد زمانی که بیشتر زندانی ها هنوز خواب بودند،زندانی جیوانی کیه آ  

 :خواهش کرده بود آقای چوپان زاده را به او نشان بدهد به او ضربه ای زد و گفت

 . بدم تیا بریم به تو نشونب.همین حاال رفت توی حیاط - 

دسیت وروییش را    دتیا شییر آب حییاط منتظیر نوبیت بو     درکنیار و ا.ها با هم به حیاط رفتند آن

 خوش فرم اندامی ،وفسوریواشت با یک ریش پردر آموزگایکلی بلند تر از قد متوس  ،هبشوید

نوبت او رسییده  .ه سوی آقای چوپان زاده رفتبدوررکاز زندانی عادی تشک آموزگارتناسب، وم

نیارش  کآموزگیار  زییر آب ببیرد    را خواسیت دسیت هیایش    کیه  همینه پای شیر نشست ودکبو
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یاور بیا خنیده    لیدوشویرا ب اش دستا این زندانی ع ول ،تشیدرکااکنخودش ر آراماو  ،نشست

 :گفت

  .ن فق  یک پرسش داشتم،مببخشید نوبت شماست - 

 :تع ب پرسید بادوبرانداز کر رااو ن کاوی باکاو

 ید؟  ا هازه به زندان آمد،تمبود دیدهن در این بند شما را تا به حال -

 .آره دیشب -

  کاری داشتید؟ بامنخب  -

 شطرنج بازی کنید؟  یک دست  بامنوه به من افتخاربدین ش می - 

ییاور  ندان خدوشیا  ۀچهیر .ه یک زندانی عادی بخواهد شطرنج بازی کنددکآور بوبرای او حیرت

 :رسید،پن کاو کرده بودرکبیشت اورا

 ی بازی بکنی؟  خوا میکه ه اولین بار - 

 .هآر –

 جرم شما چیه؟  – 

 . سیاسیه -

 : ای برخاست وگفتج وازا
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درآغیوش   ررادیگی م،هیمگشیت  میی نبالت ،دمدهآ هنی سیاسی تازیشب فهمیدیم یک زندا،دای بابا -

 هچوپان زاده بیا ییاور بی   قای آ.ی گرم و رفیقانه شادی خود را نشان دادندها هبوس باو دفشردن

شرای  بیرون زندان اره درب فتگوهاگ.دندرب ویتاق ا هبدوجمع کردن اورا ایلوس و دش رفتن تاقا

ه و چگونیه بیود   هیا  ه آنضع کار و گرودوفهمیان زاده قای چوپآ که زمانی.مبارزه شرو  شدو 

مسیلحانه   ۀعالقمندان به مبیارز  دید میز این که ا.وشحال شددخیش از ح،بندا هچه قصدی داشت

 وانازجی ییک گیروه دیگیر    ون چی .کرداظهار شادمانی  ،شود میبیشتر  ها جواندر میان  هرروز

به زندان آخیر   ها یویازجپ  از پایان بخروج از کشور بودند دستگیر و  آمادۀ هآبادانی ک یها

 رای  محیی  ،شی ضیع حکومت ،وبییرون زندان  ۀاردربی ها نآ.بودنید شیده  سفالت اهواز فرستاده ا

ازی دربی یین رفییق   ا.کردنید گفتگوچنید روزی  مسیلحانه   ۀگر و ضرورت مبارزان نفتارگررککا

 . زشی داشتآمو جنبۀکه بازیشان بیشتر برای یاور قدر توانایی باالیی داشت شطرنج آن

بنید جدیید    رابیه  نسیی ح.دیدنید  رراز همیدیگ ،باگروه خرمشهرسه رفیق  و دروز دادگاه فرا رسی

 رکنیار ردسیه نف  ند آنخواست مین نیروهای امنیتی. رده بودندب" 1"بند رابهغالم  دوانداخته بودن

یار بسی ،شیریفات ظیاهری دادگاه  ،تشیرو  شد  ها آننظامی ول ا هدادگاادگاه عادی یا د.هم باشند

 ش جایگیاه  کیه  فتقرارگرریی  دادگاه در وس  و پشت صندلی .رسید میمنظم وجدی به نظر 

نشسیته  دیگیر  و سیرگرد  ،درییی   سمت راست او دو سرگردو درسمت چیپ .از بقیه بلند تربود

بودکیه بعید از خوانیدن کیفرخواسیت بیه      هم وکیل تسخیری این سه رفیق  ارتشک افسری.بودند

 زنیدانی عترافیات  ا هستناد بباآاب وکیل جن  .پرداخت ها زندانیدفا  از ه ،بارتش اندستوسیله دا

قاضیای بخشیش   ،تادگاه نظامیازد بودند هان گروه را منحل کردخودش،اشته بودندردظهاا هک ها

هر از این سه رفیق بر اساس توافق پیشین بیین خیود،  رکدام ،ههم فاعیات فردیردد.کردا هار آن

د اعالم ش ها ه آنادگاه بردد.ندکرد میکیه هات یستگیرازدپیش  ها روی انحالل گروه رآنسه نف

زنیدان آخیر اسیفالت     رابیه ها ه آن  از پایان مراسیم دادگیا  پ.شدابالغ خواهد  آنهاحکم بعداً به 

قییای چوپییان زاده باآبییازی شییطرنج  درحییالشییب یییاور نیید روز بعیید، چ.اهییواز برگرداندنیید
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تیی  ،حاز امکانات دیگرش آموزگار .ندزد میحرف زه نو  از مبار اینارۀ  آیندۀ دربدوداشتندوبو

ازی به پاییان  ب.ندکرد میخوب درک  ررادیگ م،هورده ولی گفت میقای چوپان زاده چیزی نآ هب

-باید سیریع ،وآزاد است ،عالم نمودنددواصدا زدن راآموزگار "2"دبلند گوی بن ه ازدکنرسیده بو

 میی عالم بلنیدگوی زنیدان   ا هبی اعتنا ب وزگارآمتوجه شد ،مچوپان زاده  . شت برودتر به زیر ه

درانتظیار توسیت   آزادی »خنیده گفیت   بیا و در چند حرکت ماتش کیر ،دبازی را ادامه دهد خواهد

 رراه گرمیی همیدیگ  ،بی «گونیه راحیت بیه چنیگ ایین جیالدان نیفتیی        ایین ولی کوشش کن  !پاشو

از  آموزگیار  دیید   یمی ایین کیه   ه ازوپان زاد،چمحبت  و رفاقته ازداعی آکند،ودرآغوش فشردند

و ا هه رغیم ایین کی   ،بی خشینود بود یلی دخنی ز میی ز حیرف از مبیارزه   وبیا نهراسیده  ها یبازجوی

 .  بودزاده گفته چوپان رابه نو ایه کرد تظهار نداما هادگاردد

لحظیه   رآند.بسیته شید   آموزگیار فالت اهواز پشت سر ه درهای بزر  زندان آخر اسدکشب بو

دخترک کوچک و همسر  توانست می که پ  از آن زادی آ.نبودادی آزیزدردنیا زیباتر از هی  چ

شیی  آرامن آ.ندش برسی آرام ه،بسازمانی پدرکوچک ۀدر خان و ددر آغوش بگیر ش رااهانوادوخ

 میی بیاز  ( سیرزمین میادری  " )بیزر   ۀخانی "فیراد زییادی را از تیالش بیرای     ا هکه برای همیشی 

 دمیدر خییو راتییو  انگشییت نیییرو ۀک کودکییت بییا همیی کوچیی هییای دسییت کییه¬زمییانی.اشییتد

تنهیا یکیی دو   ش آرامی ویین شیادی   ا.شود میهرگز از ذهن انسان پاک ن که استفشارد،لحظاتی 

دون کیار امکیان   ،بی ودرآمدداشیت  می یزندگی باید درآمد ۀرای ادام،بوام آوردردبرای یاوروز 

 ند سیر خواسیت  میی هیا ن  ارای معیارهای خا  خودبودندآندخودش و  ناصرمسر ه.پذیر نبود

راه  ه هرگز تیو را از دکتی اگر این دیگری مادری مهربان و پدری باشح.بارزندگی دیگری باشند

 رراه پُیر خطی  را نوصیه رها نمودن ایی ،تپندواندرز صورته بحتی د،باش اشتهباز ند دشوار رفته

ها دریی  نکیرده    ز حمایت مالی آنوا دش بواهانوادوخ فرزند  درکنار همیشه و ناگفته بود نکرده

 .ودب
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یک نییروی کیار   که همیشه  وجودداشت قدرکار در تاسیسات نفتی خوزستان آن ها سال رآند 

هیا   اسیتن پیرس و ده  ،کلمبرگر،شیلیام برادردواننی ،مهیای بیزر  غربی  در شیرکت  توانسیت  می

لی ساواک برای محروم کردن یک زندانی سیاسیی  ،وداکناری پید،کزر  ایرانیوبکوچک شرکت 

ی بیزر   هیا  شیرکت ر دآموزگیار  م انع اسیتخدا ،می ی پنهانا گونیه  ه،بی ناتآزاد شده از این امکا

 میی ای بسییارخوبی پرداخیت   حقوق هی هیا  شرکتدر این شاید به این دلیل که  .دشمی خارجی 

ار روی کیامیون تیانکر   وکی  دوربی ان کوچک ایرانی کار پیمانبه سوی شدناچار  اموزگار .ندکرد

 میی ی اطیراف امیدییه   هیا  نبیابیا در،بیدون آب  نشیین عربروستاهای  رابه نخوردآب راکه یآب

 نداشت هم یک ۀپای ۀگواهینامکه رحالی ،دکندتخاب،آنشد میی برای آن پیدا نا هرانند ولی دنرسا

ولی به دلیل نبود نیروی کار پیمانکار با مسیولیت خودش او را استخدام کردالبته بیا بیا حقیوق    

 درکنیار نید آن هیم   زد میی ست وپا ،دقری سیاهردن آب برای روستاهایی که درف،ب 2راننده پایه 

ی ا هاددرجی رنیروی کار بیرای چنیین کا   .ارزشین منابع نفتی جهان با نفتی سبک و پُر تر بزر 

بیرای   آموزگار .میاب بوددوکش میپیدا ن آنحقوق پایین  بای گرم ها نیاباوبی خطرناک ا هماس

 یا هماسی  ییا  خیاکی  یا روسیتا هیا   ی ایین هیا  هجادیشتر ب.چر  استخدام شدکامیون دهرانندگی 

درون مخیزن بیرای   جداکننیدۀ  هیای  صفحهکه  داشت یانکر بزرگ،تچر سنگین دهامیون ک.ندبود

 یهیا  هدر ماسی  ه شیدن وچکترین ترمز ویا کشیید وباکز این را.از لنگر مایع را نداشت یجلوگیر

در  یر واژگیون طی خو دکشیی  یومسو و آن سی  این رابه نب درون تانکر با قدرت کامیو، آهلغزند

لی بیا  ،ورفیت  ی کیامیون تیا میرز واژگیون    آموزگارمان روز اول ه.دانداز بسیار باال  بوسترده

وخیم کیار بیا     چیم ، احتییاط باپ  از یکی دوروز کار  لیدوترل کناکنر ندشواری توانست کامیو

الیی   8زدیک بیه  ،نشیان کاهگلی شت درب حیاطرپدها وستایی ر.دست آورد رابهچنین کامیونی 

آب  پُیر از  بشیکه را  5در ظاهر فق  بایستی ه کامیون آب دکنه بوداردادلیتری قر 200بشکه  10

 میی ی خطرنیاک ن ا هماسی  یها هی گرم و این جاددرهوا ها هدلیل ساده که رانند ه ایننها بت.کندب

سیراپا انیرژی    کیه آموزگیار   لیدومیدییه برگردنی  ا هردن تیانکر بی  رکی ند به دفعات بیرای پُ خواست

عیرب کیه    یهیا  زنز شادی وا دکر میپُر  هارا هی خانها هبشک ۀهم را دوست داشت ردممدوبو
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ادامیه   را ننید میاهی کیار بیر روی کیامیو     چ.شید  دمینید شیا  کرد میی تشیکر   ازاوبا خوشحالی 

   .اشددربدادوازنظر اقتصادی اجازه نداد باری برحقوق کارگری پ

شیدن   ئیه نوشته بود به علت تبرشان آمدکه هدرس خانآ هب وپرورش آموزشی از ا هنامروزی 

با شیادی   آموزگار .استبال مانع  وپرورش آموزشر ردبه کاوی زگشت ،باادگاه ت دید نظرردد

محیل کیارش را    لیدومییانکوه فرسیتادن   بیه را او ازز فیردای آن روز بی  دواداره مراجعیه کیر  ا هب

انم ،خییمیانکوه دخترانییهبیرسییتان ردد.کردنییددبیرسییتان دخترانییه منتقییل  بییهرا او و دردادنیییتغی

ی هیا  کیالس برای تدری  ادبیات و تاری  و جغرافیا کالسی نیداریم و شیما در همیه    »گفت مدیر

 : با تع ب گفتآموزگار ،«معلم فوق برنامه باشیدبایستی دبیرستان 

  !یاطی و آشپزی؟وخیعنی دبیر گلدوزی  -

ی کیه در ایین   ار،کیید بده آمیوزش دبیرستان،  آموز دانش هایدختر رابههاشما باید این درس  -

   .دبیرستان دبیری نداره همینه

 :گفتزدیک دفترش ،نسیدکن شدن از نبوئ  از مطم،پطرافشا هبکردن پ  از نگاه  خانم مدیر

" آش رشیته " آمیوزش در  (با شیوخی وخنیده   )ما نباید ادبیات درس بدین،شاین یک دستوره - 

 . هی  خطری وجود نداره

از کارهای روشنگرانه  رامی توانند او  گونه بدینند کرد میصور تی آموزش و پرورش هامدیر

 را نبیه آ راه رسیدن  کندمی دنبال  را نه با عشق آدکباشکسی که دارای هدفی  لیو. بدارندباز 

 .  خواهد کرد پیدا 

 رهیا ختد.وارد اولین کالس دخترانه شید  آموزگار در اندیشه این که چگونه باید مفید واقع گردد،

هیا  شیان فقی  خیانم   هفوق برنامی  هایمعلم آن موقعفتاده بودند چون تا ا هبه خند او همه بادیدن
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دخترهیا از طرییق    و دشیناختن میی  ررادیگی  هیم میه  ،هکارگری ۀاین منطق درز سوی دیگرا.بودند

ی هیا  همحبوب بچی  اوراساواک هم  توس دستگیری  دوآشنا بودنآموزگارار باک شانهایبرادر

ی قالبرآندبییات و شیع  ا بیا از این به بعید  ند کرد میاو تصور  ادیدنبختران د.کارگران کرده بود

دبیر فوق برنامه اشیان   رابا نشااین خواست ،گیهم رهامان ساعت اول دخته.آشنا خواهند شد

 :پیشنهاد داد رهاختازدیکی  ،ر میان گذاشتندد

 . ادبیات بخوانیم،آقا به جای فوق برنامه - 

 : گفتشه ای ش به یک برنامه رسیده بودآموزگار  که در جست و های اندی

  .ان ام بدهیم رراآشپزی این کا درکنارما  ردکهدر یک صورت امکان دا -

 «چگونه؟ »این پرسش را مطرح کردند و با صدای بلند تع ب وبابا هم  آموزها دانش ۀهم

 هی رشیت یکی  دویکیی نخیو  ،کنیه  می آب پز  راب قبل از کالس، یکی لوبیا ،شکنیم میتقسیم کار  - 

آمیاده  همیه چییز از قبیل     قتی،وبیارهآشپزی  ایلکنه و یکی با خودش دیگ و وسمی  آماده هارا

وادبییات میی    کتیاب وخودمیان بیه     ویمشی  میی ختن آن رپیگ میی رییزیم ومنتظی   ردد هاراآنشد

خیوانم  می را نمن هم آدونیخوا می را نآ هم و شما طی یک هفتهد میرا  کتابن اسم م.پردازیم

  .یمکش دمیهم به نق رابا نس آعد سرکالوب

شتیاق و عالقه شرو  کردند به تدارک ایین  آ با آموزها دانش.ردنددکتایی ررابا شادی این کا همه

ربیار  ه آموزهیا  دانشدیدند ها ،آندیردبیرستان دخترانهومها خانم معلمۀرخالف انتظار همب.کار

 میی ذیرایی ،پی دبیر فیوق برنامه  ۀی فوق برنامها کالس توس با یک غذای گرم در ساعت تفریح 

 دانیش و  آموزگیار عالقیه و صیمیمیت بیین     دادنید، میی ان ام  رراکا ه اینبا عالق رهادخت دونشد

بیه جیای رفیتن بیه خانیه بیا        ها کالسپ  از پایان  رهادخت ردکهن چنان ابعادی پیداک آآموزها
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 میی  اوپیدری   ۀنی تیا خا   دوادنی افت میی دسته جمعی به دنبیالش راه   دونکرد میحرکت  آموزگار

پشیت درب خانیه   و دمی پذیرفتن،ننکنید ررااین کا ها هبچ ردکهک می اصرار آموزگاررچه ،هآمدند

 اوراا ،تهیا بدهید   تحوییل آن و دکیوچکش را بییرون بییاور    تینیا دختیرک   آموزگیار  دتامی ماندنی 

 .می رفتند ی شانها هبه خانبعد زی کنند بابااومی دوکبوسنب

ی ا هچهر وباکالس لباسی سرتا پا سیاه پوشیده  هایخترازدکی دید یالس درس رکسیک روز  

 .ایش برخاست ازج هدکصدا ز اورا آموزگار که با همه دوست شده بودغمگین نشسته، 

 ید؟ا هی شده چرا سیاه پوشیدچ.. . خانم  - 

 .اعدام خسروگلسرخی و کرامت دانشیان عزادارند دلیله بما  ۀخانواد ۀم،هه استآقا اجاز - 

 هانوادوخهامت این دختر ،شدباش اشتهددچگونه واکنشی بایدانست  مین آموزگار ،عد نشستبو 

ه لحظی  رآندی کیه  ا هنها جملی ت.ساواک نیرومند قابل تقدیر بود با اینش در این محی  کارگری ا

 : گفتو دبه زبان آورکوتاه  را دکن بیان توانستمی ثناییاست

 .رجمندت اۀ انوادوخدرود برتو  -

مه تصمیم گرفته ،هایگفتهطورناه ب،گویی نداختا هالس سایرککوت سنگینی ب،سی چند لحظهبرا 

حیت تیاثیر ایین لحظیات     هات هبچی  ۀمی ه.ییک دقیقیه سیکوت کننید    ،بودند به یاد آن بزرگان مبارز 

یی از تیاری  سراسیر   هیا  هبا پرداختن به گوشی  آموزگار پ  از سکوتی چند، و دفته بودنقرارگر

در طول تاری  سراسر " بیداد "بر علیه  "داد " طبقاتی ۀمبارز راباها هچ،بیرانخلق های ا ۀمبارز

 .خونین ایران آشنا کرد

بیرای   وپیرورش  آمیوزش ی از طیرف  انتقیال یک حکم  ،آن سال هم پیش از پایان سال تحصیلی 

ده نیدا  انتقیال ی که تقاضایی برای درحال .کرده بودندهواز منتقل ا هوبا داد میه نشان دکآمیاور 
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مین کیه تقاضیایی     »پرسیید ریی  کارگزین  ازآغاجاری رفت و  وپرورش آموزشادارۀ  هب.بود

 «م پ  این حکم چیه؟ا هنداد

تقاضای که  است سال پنج آموزگارهااز عضی ب.دانی این حکم چیهر از هرکسی میخودت بهت - 

وقیت تیو    ،آننشیده  شیان موافقیت  انتقیال هنوز با تقاضیای   دولینا هداد را نبه مرکز استا انتقال

 ی؟  ا هه ناخواسته به مرکز استان منتقل شد،کناراضی هم هستی

ه برای آقایان غیر قابل تحمیل  دکووبتدری  ا ۀی بود،درعمل این شیوا هپرسش کار بیهود ۀادام 

جدییدی بیرای    ۀغدغی د.نبودها  گریزی از آن ردکهکمی تحمل هارا یاین جاب ایبایستی   پ.بود

بیا حقیوق معلمیی     ش یها هه کرایدکاافت میبه فکر یک خانه در اهواز یستی ا،بیدا شدپآموزگار 

راثرسکته ،دکش شرکت نفت ایران بودهمسرش که یک کارگر زحمت درِ،پال پیشس.سازگارنبود

ازدسیت داده   را نشیا کیه خانیه سیازمانی    هیا  آن ۀخیانواد و ده بیو رگذشیت ردکا زمان ان یام در

قل مکیان  ،نبیه کیار اشیتغال داشیت     جیا  درآنارشدشیان  کیه پسیر   هواز ا هبودند،م بور شدند ب

 .کراییه کیرده بودنید    یا هان،خاشیت ردکیه بیین کمپلیو و لشیکرآباد قرا    ی فیرح  درکو ها نآ.کنند

 دتامسیتقر شیو   هیا  آن ۀه  صورت موقیت در خانی  بو دها کمک بگیر از آن توانست می آموزگار

 ههیا بی   نآ و دپیشنهاد استقبال کردن از این آموزگارهمسر  ۀانوادخ.داکنی برای کرایه پیدا هخان

 که ریاو ولی پدر.ای گرفتند،جدر یکی از اتاق های خانه پدری همسرش و ددنکرنقل مکان  هوازا

زندگی فردی های او که خود را ازآلودگی  خواست مین دوپایی می اورادور زندگی  همیشه دورا

ی درانتهیای  ا هانی ،خگازملی  مک وام مسکن شرکتباکشواری بیشتری گردد ردچا،دبودرهانیده 

 فرزنیدش در اختییار خیانواده    را نآسال بعد و دخریداری کر،خشایارخیابانی از محله کمپلو در

 .قرارداد

 ایین  ۀاصیل ف.ابالغ کردند به اوبود ( رامین)روستای مالثانی راکهاواواس  شهریور محل خدمت  

ییک  ه بیدون  دکطوالنی بوهواز آ با درق ،آنانشگاه کشاورزی اهوازردکشاورزی که م او ۀمنطق
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 شیرکت ر ردبابت کیا  راکه یانداز پ  ۀلذا هم .بود غیرممکن به آن وآمد رفتمکان ا هنقلی ۀوسیل

همیراه بیا وامیی کیه بیا ضیمانت پیدرش از بانیک گرفتیه           آورده بیود ی به دستکار پیمانی ها

-اورا راحیت  هیان پن ین خرید امکان ارتباط هیای ا.کرد خرجیک پیکان دست دوم بت خرید ،بابود

رو یشرپمکان مسافرکشی درآمیدی بیرای شیرای  دشیوا    باآ توانست میدیگر از سوی  . کردتر

   .ایدفراهم نم

زبییان هییا عییرب رآنکثییا هکییرامییین راهنمییایی ۀروسییتایی مدرسیی آموزهییای دانییشآن سیال بییا  

 رااو مکییان فعالیییت دوادیر مدرسییه یییک هییوادار نظییام بو میی.کییرد آغییازی را وزشییآرامبودندک

 بشیدت کیه   ای منطقیه  درروسیتایی  ی بیا فرهنگی  یی آموزهیا  دانیش  یستی بیا ،بابود ردهدکحدوم

دسیت   هیای عالقه به ورزش ای اد هالش سال اول یاور بت.کردمیار دکبودن ذهبیمو  مردساالر

در  اختصیا  یافیت و   زبانعرب آموزهای دانشمیان طالعه دروم انند فوتبال و والیبال،مجمعی

هیای صینعتی و زنیدگی    پیشیرفت  رابیا آموزها دانیش  کیرد میالش ت.کرد زیبرنامه ریاین جهت 

 کیرد  میی بیید بلنیدکار   گاز  االیشگاه رپا برادرش نصراله که در شرکت گاز و دب.داکنمدرن آشن

گیاز بیید بلنید    از پاالیشیگاه  ی آمیوز  دانشبازدیید ییک   ۀد اجیاز کیر واهش وخی ازاتماس گرفت و

 بیا ایین  دیریت پاالیشگاه م.بودند با صنعت آشنا شوندکه همه روستایی  آموزها دانشدتارابگیر

گیردش علمیی    ه ایین بی  اییل م راکهی آموزهای انشازدیک مینی بوس  آموزگار، کرد تدیدارموافق

طبیعت خوزستان بهار سیبزش  ،عد از چند بارندگیبو دواس  زمستان بوا.سفر نمود آمادۀبودند

بیدبلنید  پیش از نیمروز به پاالیشگاه  ده اعت،ساد از این سفرش آموزها دانش،کشید میر   رابه

 بازدیید مک نصیراله ترتییب ییک    باکتکنوکرات های مترقی بود  که ازپاالیشگاه دیریت م.رسیدند

ی مختلیف  هیا  شپاالیشگاه و اهمیت بخی  راباآموزها دانشبتدا ا.بسیار علمی ومحترمانه را دادند

یش ،پاستثنایی بود ی روستاییها هه برای بچدکپ  به محل ناهارخوری بردن،سآن آشنا نمودند

ی کیه در  ا هاطرخی .حیرت انداخته بیود  رابهآموزها انشردعد غذای اصلی و در نهایت دسوبغذا 

 وا و دبسییارباالبر  راآموزگیار  بیه  آموزها دانیش اثری مثبت به جا گذاشت و عالقه  ها هذهن بچ
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 آمیاده ذاری رادیکیال را  رایطی که کار یاور برای ییک تاثیرگی  ،شکردآموزها دانش ۀرامحبوب هم

 .بودنمود

ی دسیت جمعیی و تیمیی    هیا  شردن آنها بیه ورز دکعالقمن آموزها دانشبعدی کار روی ۀمرحل 

انگیزه کار جمعی را تشیدیدکرد    ها هچدربسابقه با تیم روستای وی  ومتیم والیبال  ای ادبا،بود

 ههمه برنامی  54تابستان  یلااودستگیری او در  ولی دکر آمادهتر و زمینه را برای گفتگوی جدی

 .کردیش را متوقف ها

میک شیرکت   باک راکیه فعالییت ایین تعیاونی     دویاور عضو تعاونی مسیکن معلمیان شی    ،در اهواز

عهییده گرفتییه بییود  ه بیی هییارا فرهنگییی ه بییرایخانیی 1500بییرای سییاخت  کیسییون سییاختمانی

شیرکت   یرهایمید توسی    راکیه ها فرهنگیی  یید ازداشت وتخلفات و عملیات مالی پنهان ردزیرنظ

،مورد بررسیی  شید  میی ان ام   ها فرهنگیتعاونی مسکن  مدیرهایبه همراه تبانی با  ساختمانی

و  کیار  پیمیان میابین  اسناد قیرارداد فیی  ، " درا نمهی" به نام  یرفیق چپ این که توس ا ،تاردادقر

ت طلبی فرصفراد ا همکان حمله با هدین وسیلب.فتقرارگردر اختیارش  ها فرهنگیتعاونی مسکن 

 جلسیۀ وز ر.دست به تبانی و تخلف زده بودنید فیراهم شید    و داشتنردکه در مدیریت تعاونی قرا

در اختییار   وپیرورش  آموزش هسنادی که تهیه کرده بود به سالن بزرگی کابا او ،تعاونیۀ ساالن

توضییح   هت میدیر ای،هه بودنید کیرد  تآن روز شیرک در عضیا ا ۀ،همدرفتقرارداده بو ها فرهنگی

اکثیر اعضیاء نسیبت بیه کیار میدیریت تعیاونی         آغیاز کیرد،   را ش طی ایین چنید سیال   ا هکارنام

 میدیرهای محکیوم نمایید زییرا     هیارا  آن توانسیت  میمستند ن صورته بکسی  دولیندداشتانتقا

چیون آن   دوکسی از چنی  دتانداد میقرار ن ها فرهنگیاسناد قرارداد را دراختیار  ،تعاونی مسکن

ه میورد اسیتقبال اعضیاء    دکی خواسیت اسیناد تخلفیات را فیاش کن    اجیازه   ناصیر  .نباشید بیاخبر  

هیایی از  اور بخیش یی .بدهنید  رانیی  سخن ۀاجازبه او تعاونی م بور شدند  دیرهایومفت قرارگر

ثبیات  وا دشیی دکنق رابیه هامدیرارکرد ،کتر اعضاء از آن بیی اطیال  بودنید   قراردادراخواندکه بیش

 صیورت ه بی  هیا  فرهنگیرآمد تعاونی ازد ها سال رآنملیون تومان طبق قرارداد د 55نمود مبل  
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 میدیرها  ۀم،هافشاگری با این.ه استرفت کار پیمانجیب به  ها فرهنگیغیرقانونی و پنهان از نگاه 

ت ادر همیان روز انتخابیات بیرای هیی    ،تعاونی م بور شدند اسیتعفا بدهنید    خدماتی و کادرهای

 هیا  فرهنگیی ر چیه  ،هونی مسیکن جدیید تعیا   میدیرهای رای انتخیاب  بی .مدیره جدیید شیرو  شید   

ی تابستانی او در ها هبرنام رابازی ، او نپذیرفتکند تر مدیریت تعاونی شرکداو ه دکردنکاصرار

 .گرفت میتضاد قرار

 دانشی وهای روه بیاگ طبیق قیراری کیه     ناصیر  و دتهیا رسییدن بیو   نابیه   درحالسال تحصیلی  

 آغیاز را همبارز ۀمکانات اداماۀی تهیمالی را برا ۀتابستان، اولین مصادربایستی شیرازی داشت 

 ییکیی از اعضیا  .برای اجرای درست آن تمرین کیرده بودنید   ها مدتی که ا هصادرم.ندکرد می

 میی افراد برای ان یام کیار و ادامیه تمرینیات رز     گیآماددوآمناصر هواز نزد ا هشیراز به ازگرو

بیه شییراز بیاز     ناصیر بودن  هآمادپ  از اطمینان از   و دهای اطراف شیراز را اعالم نموهرکود

اعته تمیام  سی  420 آمیوزش  هکی  با ایین هم  آن سالکه تابسان به همسرش خبردادناصر  .گشت

از هیوای   را نوهیم تابسیتا   سرا دانشمدارک تحصیلی  برای گرفتن هم،شده به شیراز می روند

بیا   اوبی   نید از روا رفت میی ها به شییراز  تابستان که زمانیازمسر یاور ه.ور شوندد ازگرم اهو

 ه ایین کی دانسیت  می شان رون مایه گفتگوهایازدو دنها آشنا شده بوآ باو هم ا هک ییدانش وها

ودش خی .لی هرگیز نخواسیت میانع آن روابی  گیردد     ،واسترواب  فراتر از یک دوستی معمولی 

بیارزه بیا   وم،کرد میی همه وجودش درک  رابااگرچه مانند همه فرزندان کارگران فاصله طبقاتی 

 بور وم، اناصری روز شبانهولی باوجود فعالیت دانست  میستبدادی را یک ضرورت سیستم ا

کوچیک و تربییت و    ۀاسیداری از خانی  ،پبکشددوش  رابیه بیه تنهیایی بارزنیدگی خیانوادگی      بود

 با اینو ده عهده بگیر،بوددخرَوخبا دانش  شبدون یاری همسر راتیناشان وچکرکاری دختنگهد

ر خانیه  ردکیا  ییک تقسییم   ،شیده بیود   ششریک مبارزات همسیر ،لو درعماگفته ،نشیوه و روش

-میردم  آزادی راهی برای گشودن روزنیی بیه سیوی     و یافتن  جست و،برای تالششان کوچک

صوری که هرگز بر زبان نییاورده  ،تشان بودههای جداگانها از تالش آن رداقل این تصو،حشان

 دمیتاییی  را نو دوسیتی متقابیل آ   هیا  هکیارگیری واژ ه مراهی بدون بی ،هنها زبان سکوت،تبودند
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نیام   رابیه همیه   دوشی  می ها صمیمی و دوست نباآزاین رو درپذیرایی ازرفقای همسرش ا.کرد

وبگر رکسی  دونظامی مستبدر  ها آن پنهانۀمبارزنو   شرای  خا ۀفرایندی که زاد شناخت،می

نع از هرفعالییت درآن  ما،شانرستاری از کودکپ.داد میچیز  نشان  ازهمهخبر بیود را وخا.بود

ر دهمسیرش  و زودتر از ا.شد میتلفمی باید مان زیادی ،زیکه برای یک کارکوچکبودشرایطی 

 راناصیر  وقیرار دارنید    حت پوشیش و دام سیاواک  ،ته در شییراز دکی شیده بو  ه اینشیراز متوج

ن سییال او آبسییتن یییک کییودک دیگییر  آ.کننییدعمییل  یتییربیییش احتیییاطبا دتییارده بورکهوشیییا

انواده با داشتن پیکان دست دومیی  خ.ندشد یومبه دنیا آمدن ا آمادۀبایستی اه دیگر مواددوتبو

 توانسییت ی،مخریییده بودنییدی نفتییی و وام از بانییک هییا هروژرپردمحییل پیی  انییداز کییا  کییه از

 ۀدر خانی دراین تقسیم وظیایف   ی شانها یدرگیر لیو دناشب اشتهرای  بهتری د،شرآمدردازنظ

مرتیب تیر   بایستی هین یک کودک داشت که م.ه بوددو چندان کرد را نشاارهای،کزر وبکوچک 

 ازمراه بیا پیذیرایی   ،هش نزدیک شده بیود  مدنآ هدکودک دیگری بورکرداباو دکر میشکش وخ

 هبرای داشتن یک پ  انداز برای شرای  غیر منتظر ناصرز سوی دیگر ا.انوادهوخ ناصر رفقای

عیالوه   .کیرد  میی یش از حید معمیول کیار    ،ب، امیری حتمیی بیود   هیا  آنۀ ی که در زنیدگی وییژ  ا

اهشهر و امیدیه و آبادان ،مها گاهی تا بامداد بین شهرهای اهوازب،شوپرورش آموزشاردررکب

تظییار نارمسییافر بییری و د یهییا هایسییتگا درش را ا هواب بریییده بریییدخیی.کییردشییی میییرکمساف

 میی ی سروسیامان  شادر میان این دو کار بیه کارهیای پنهیان سیاسیی     . داد می ام انمسافرها

-کوچیک  ۀخانی ،هاییتابیه تن واداشته بود ش رامسر،هخانوادهردکار های ناصر ین وضعیت ا.داد

  .سامان دهد را نشا

و همسرش یک روز  ناصر .عطیالت تابستانی شرو  شدوت دهم به پایان رسی 54سال تحصیلی 

صفهان ا هابتدا ب ،شتندقرار گذا ولیکردند  آمادهسفر به شیراز را  ایلوس دوست ندادنازدرا هم 

اصفهان قصد دییدن   در.شوندبعد راهی شیراز بو دباشنرای چند روزی مهمان شعبان بو دبرون

مسیر ییاور از نزدییک    ه.زدواج کیرده بودنید  ا هشنا شدن با همسر او که تیاز آدوتنراداش نشعبا

 . شناختدمیآمده بو ها ه آنبه دفعات به خان راکه نشعبا
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 هیرروز برخالف  هارارختخواب .ی خنک پشت بامش از خواب بیدار شدندهواز با بادهاا هگارپد

 هیا  سیال  آن.شییراز باشیند  درسیه میاهی   ،قراربود پایین آوردنید دوروی پشت بام جمع کردناز 

بیه   ناصیر  ،میزه بیود  سیار خوشوبسرشیرگاومیش اهواز و نان تافتون سبوس دارش معروف 

ینیا  ت.برگشیت  هه خانی بی و دزه وسرشیر خریی رفت وچند نان گرم وتاخشایار  –راه غزنوی رچها

هیا پی     نآ.ودب درنتظر آمدن پوملو ازشوق سفر ازخواب بیدار شده وپای سفره نشسته وکوچ

دو رفییق  ۀانوادوخی د.آباد راهی اصفهان شیدند فنی وخرمنگ،تندیمشکا هاز صرف ناشتایی ازرا

مبارکیه گیردش    ۀهیای مییو  اغدربی و دهیم بیا صیمیمیت سیرکردن     درکنیار ا چند روزی رگذشته 

می خواست برای آخرین بیار ببینید میی توانید شیعبان را دعیوت بیه         ناصردر این سفر .کردند

می نشان هی گذشتها نرماۀ آاردربه شعبان حرفی دکمتوجه شبرگشت به راه مبارزه کند، ولی 

هیرروز   وشیده اسیت،    دورهر چیه بیشیتر   از مبارزات پیشین وی  گرفتنتی ه   .خواهد بشنود

گذشیته و  ۀاردربدن یادرحقیقت باگفتگو نکیر  شود میکوچک غرق  ۀی خانها یدر روزمرگبشتر

با و دبه کارگرفته بودن ها هدرآن زمینرا نشااندیشه و کار ها لسا که ییها نآرما آن یها هدف

حسیابی  هیی   وان تی  میگذاشته ودیگر روی او در این زمینه نپا پ در عمل نده بودکردهم دنبال

 .  بازکرد

یشیتر  ،بصفهانا هبی  ناصیر دف از سفر ه.راهی شیراز شدندخانوادگی از چند روزی گردش  پ 

 اورای ،بسیفر  بیا ایین  واقع  در.مس آور بودی ویبرای  ۀ آنه نتی دکبررسی وضعیت شعبان بو

 میییاز مییان رفتیه تلقیی    یید  رابا نو سیردمدارش شیعبا   شیدکه گیروه خرمشیهر   یقیین حاصیل   

 میی مضطرب  اورالی یک ح  درونی ،وکرد میشیرازی فکر ه به وضعیت رفقای را نیدرب.کرد

رس از آن ،تباشید ه ترسیید شیاید   ردکیه ک میاهی تصور گ.داشت میطپش وا  رابهش  قلبوکرد

هیا  ژانیدارمرم " ی الرها هاددرجبیرم "ۀدرگردن »را بیادآورد یروز ؛مالی و عواقب آن ۀمصادر

دوجعبیه   و دکر میر با یک کامیون سفر مسافعنوان ،بیاور دومتوقف کرده بودن هارا ماشین آن

مربنید روی باسینش   رکییراهن ودر زی رپلیت را زی ،ککرد میی خیود حمیل    رابیا فشنگ و یک کلت 

از ییک   ها آنکه رددکبر خور مامورهابنفسی با  اعتمادازرسی بدنی با چنان درب و ده بواردادقر
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رای مرخصی بیه شییراز   بواست فهمیدند او فرهنگی  که زمانی دوبازرسی دقیق خودداری کردن

 بیا درآن شرای  دشوار .نگشتند اوراپشت  دوورانهایش کشیدن ها لیربغدستی به زتنها رود می

 هگونیه حیاال بی   چ.ترس معنایی نداشت،چنان خونسردیبادرونی  هایدرمهار آشوب تواناییآن 

 ،ته اسی رراوجود همسرش با یک کودک وکودک دیگیری کیه د   دلیله ب؟ آیا بود ضطراب افتادها

رای ش پییدا  بی  هقیانع کننید  بیدان پاسیخی    توانسیت  میی ی کیه ن رسش،پ«؟ ه استه ترس افتادوبا

پییش بینیی    ۀاز ییک واقعی   (پردازش های ضمیر نیا خودآگیاه ش  )شی نیروهای درون ایدش.کند

 ؟ندداد میهشدار  به اونشده 

 میی ازی هین با تینا بم.کرد میکار  سروصدافعال و پر کاست نوار موسیقی روی ضب  ماشین 

ش بیرایش  اضیطراب اکیه  بود یدر افکیارخود درگیرپرسشی  ناصیر   .کیرد  میی مشغول  اورادوکر

طبیعیه بیاوری نداشیت ولیی بیه نیروهیای ناخودآگیاه        اله نیروهیای میاوراء  وبی ا.بیود  ردهکای اد

حتمیاالت وامکانیات   اۀ ی همی هیا ¬یررسی وبهای پنهیان  پردازش راکهچ ،داشتش باور دمغزخو

فکر افتاد در شییراز   ه اینعاقبت ب .ندکرد می مطلعاز خطر  اوراار هشد صورته باهی ،گموجود

 بادییدن دوبه خیاطی پدر فخرالدین برو ، ابتدارای دیدن فخرالدین،بیشینرپبه جای رفتن روی قرا

در در فخرالیدین  پی .ه اسیت ش در شیراز چگونی  ضعیت رفقایو دواند بفهمت،بی اوها شو واکناو 

سیت پلیی  امنیتیی آن زمیان     ازده ،کی بود 32ی سیال  هیا  یاهداز تیو اصل از مردمان طالقیان و  

رشییراز  ،دگذراند میی خیاطی روزگار ،باساکن شده بود درآن اه شیراز آمده و بدورده بورکفرا

سیانی بیادانش   نا،کرد میی های مبارزه سیپری  ازفراز ونشیب دور رابه وزندگیه بودازدواج کرد

هار به شییراز رسییدند   اهنگام ن.ب کاهش یافتتصمیم آن اضطرا با این.بود پُرتالشهربان و وم

یاور به محیل   ،محل قرار به آنرفتن به جای  لیدوقراری گذاشته بودنایی درجقبالً با فخرالدین 

از همسرش خواسیت در ماشیین    ،وبروی پاساژ محل کارش پارک کردر.کارپدر فخرالدین رفت

 نبیی اظطیراب   ،محیل  به آنرسیدن  با،قرارداشتدوم  ۀدرطبقآقای فانی  خیاطی،یایدوبا دتابنشین

ییک   دوشی  میباز  ها هپل هدرست روب،خیاطیرب ،دال رفتراباها هلپ.به سراغش آمددیدتر ،شهرا

 میی ه سخت مشغول کار است و سر بلنید ن دکدر رفیقش را دیپ.بودساخته شده از شیشه  دست



 در بستر زهره وحشی

 534 اهواز "اسفالت آخر" زندان

 

یدن دبادوشیییرکدسییت از کا،وی یا ها بییاز کییردن درب شیشیی بیی.دبینیی مییین اطییراف را و کنیید

قبال ییاور  ه اسیت بی که قبال درحال،حرکت باقی ماندش روی کار بیهای دست دورنگش پریناصر

ساواک گیروه را   اطمینان یافت ناصر ،داد میرا نشان خود صمیمیت ،آمدگوییبا خوشدوآم می

 هواکنش این تود خواست یم.خارج شود خیاطی از  بدون گفتگو خواست میدستگیرکرده ولی ن

نشسیتن بیود    درحالش ا هک خطوط غم بر چهره اینردک،مدرود فرستاد ه او،برا ببیند ی قدیمیا

 : گفت آرامیلی دخار میزش نزدیک شود بعاکنت ناصرگذاشت 

جلیوی   اورا ،میا  ۀو از همان داخیل خانی   کمیته مشترک دستگیر کرده است را نفخرالدی ،ناصر -

 آن چون،جا نمان این ،می پرسیدنددین از فخرالمحل زندگی تورا دومادرش زیر مشت لگد گرفتن

 . ندزن میی جا سر ه اینها هرروز ب

نیروهیای  دام ه بی دودهباورا فرییب  ،فرزنیدش رهایی این مردنخواست بخاطردیدکه  از این ناصر

 سیرعت ه بی  خواسیت  میتشیکر  ،بیا گیذار بود نهاییت ازاو سیپاس  ود بیدخوجودر بیندازدامنیتی 

 : وگفته ادکبرگرد

دوتا یکی پایین رفت بییرون   هارا هلپناصر ،«تر برو شاید این ا تحت نظر باشد سریع ناصر » -

درون  رابیه ود دخشی میی ولی باید سریع از این منطقه دور  دید پاساژ را پایید همه چیزرا عادی 

همسیرش از ایین همیه شیتاب نگیران      .حرکیت درآورد بیه   سرعته ب را نماشین انداخت وماشی

و ا،همه شتاب و نگرانیی بیود   ناصرچهره و حرکات   ،«ری شده؟طو »می نگرانی پرسیدباکدوش

سیاواک   ۀکمیت هایکارست جنایتودخترش به د بارداره نباید همسردکبو واقعیت این ۀدیشنارد

 هیینی آمیک  باککیه   یدرحالنید، رببزیرشکن ه  استدار ماهه بچههفت کههمسرش را اید ش.بیفتند

هیین  م.برای ردگم کردن باسرعت پیمیود  را نخیاباندین ،چپایید میی  ماشین پشت سرش را ها

 وبیا ا.رسیش بیدون پاسیخش را تکیرار نکیرد     رپیگ،داین همه شتاب وراننیدگی غیرمعمول  بادیدن

میی   بخیوبی  عنای ایین حرکیات را   مدوش نشسته بودشان توجه خطری که درکمینمدوهوش بو
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ه صیندلیش  ،بی ندرکدو رس سیاواک سیت ازد هیارا  آنخواهد می همسرشه دکتوجه شومفهمید، ا

چنیدین خیابیان درپمیپ     ازپیچییدن     ازپناصر  .دست حوادث سپرد رابهخود  آرامو دتکیه دا

را  اش دسیت مسیرش  ،هکند تحرکی  خواسیت  میی  کیه  زمانی.ردرکایستاد باک را کامال پُ یبنزین

ت ا همالحظی ننیدگی بیی  را با ایین نندگی کن حال من  رراتآراممی ،کنگران ما نباش »وگفتگرفت 

تبسیم مصینوعی    بادییدن و دنگاه کر همسرش هه چهربر گشت وبب ناصر ، «خورد مید بهم دار

 : گفتو دش آرامتوجه شد او همه چیز را فهمیده کمی وما

 . پ  متوجه شدی  -

  :گفتو دمهین این بار واقعاً خندی

 ،حیاال ارسیاله میی گم  ،پشیرازشدم درهمیین  ها یقیب ساواکوجه تعمتمن پیش ازتو ،یادت رفته -

و با آرامشیی ارادی بیه   . دبوترخواهی وفق،مش کارت را ان ام بدهیآرامباگه ا، هفتادا هاتفاقیه ک

دختر کوچک ش پرداخت وهمسیرش را در حییرت ایین همیه توانیاییش میات ومبهیوت بیه جیا          

 .گذاشت

چون ضرورت توضیح شرای  دشوارشان منتفیی  شد  آرامکمی پیشنهاد همسرش  با این ناصر

 میی  دا خیو ب.لی امکان پذیر نبود،وفرار شود آمادۀتر آرامخود بقبوالند به  استخو یم.شده بود

 دمیی چیه دار  رآنتوانی چند براب،ساننابه این همراهی همسردرلحظات بحرانی زندگی  »یداندیش

چنید سیاندوی  گوشیت     دولیو ییک سیاندوی  فروشیی ایسیتا     ،جدرآوردحرکت  رابه ناشیم.دهد

هیا   در یک خیابان که دور از محل فعالیت های پیشین آن و دکربکلمن آب را پُر از ی  وآدوخری

 بیی چییز   ازهمیه نیا زیبای کیودکیش  ردینا دت.ندکرد تمدتی را استراح،درختی ۀبود در زیر سای

رتیب میی   مو دده بیو کی میال خیود ر   را نصندلی عقیب ماشیی  و دکر میش بازی ابا عروسکخبر

 ۀتینا جان ما داریم می ریم خون»وگفتت رگشوبه سوی اب درا،م«یم؟رسان میپ  کی  »پرسید

 ،ش بازی کندا هبا دختر عم توانست می درآن اتینا از خوشحالی به هوا پرید چون ،«زر دربما
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 همسرش پرسید چرا در این ا معطیل کیرد  ،ه«با بریم دیگه،بابابا »کرد میرتب تکرار وماز این ر

واهیم از شیرازخارج شویم و شاید خدمیه ما زودککنن میها  تصور  آن»اس  گفترپی و او دا

 در یک محیل بیرای آن   توانست میاندن بیش از حد هم ن،م«در خروجی پلی  راه منتظرماباشند

 ۀپ  از بررسی همی .اشتازدای تمرکز و تصمیم گیری نیتنها لحظاتی را بر ناصر .ها ایمن باشد

هیای صیوتی و   گیذاری میب که شیراز چند سالی بود محیل ب  ه اینتوجه ب وباجوانب اتفاق افتاده 

ی فیدایی خلیق اییران و سیازمان     ها چریکسازمان  بخصو  ها وهگر ۀی همها هپخش اعالمی

سیاواک   ۀلذا در شیراز هم کمیتی  .ر امنیتی جای مناسبی نبودازنظم اهدین خلق ایران شده بود،

هیی  معییار    دوکننی  میی وحشییانه شیکن ه    هیا  هایین کمیتی  دانسیت   میی ناصر .رده بودندکای اد

نبایید همسیرش بیه     یداندیشی  خود وباز این را.کند میمحدود ن راش  نگراشکن ه ،یا هارندازدب

 اندیشیه  بیا ایین  .باشید هیا   تی اگر به قیمت میر  همگیی آن  ح.دست این گراز های وحشی بیفتد

 :وگفتبه همسرش  روکردبنف   اعتمادباصمم و،مش همه وجودش را گرفتآرام

شاید م بور بشوم کمی غیرعیادی راننیدگی کینم    ،یش تینا،پماشین مهین جان تو هم برو عقب - 

لی ،وتیر اسیت  عقیب بیرای شیما ایمین     (برگشت به تینا نگیاه کیرد   )شوبالوواظب این گل کوچوم

 . کنیدازداخل قفل هارادر

کسیی  کیه اگر داشیت  به نفسیاعتماداو آن چنان نیروی  ،دکرعملی  هارا هش این گفتآرامبامهین 

دون تیرس و وحشیت درصیندلی    ب.رود میدارد به گردش  کرد میتصور دید میاز بیرون  اورا

رآن لحظیات  ،داز این همه توانایی همسیرش بیه حییرت افتیاده بیود      ناصر ،عقب ماشین نشست 

ولیی ایین    ش آن هیم بیا توجیه بیه بیارداربودن     کنید  کمی اعتراض  ه حداقلدکطبیعی بو ،دشوار

 . وان  یافتت می ها هصکردکه تنها در قمیشیرزن شکلی از شهامت راعرضه 

بیا   ناصیر  .فتادنید ا هرابیه  وشیهر  وبخوزسیتان   کازرون بیه سیوی پلیی  راه شییراز     ۀروازازد

کیامال  و تیازه تعمییر   دولیدست دوم بیو  شاناشینم.کرد میمی سرعت رانندگیوباکهوشیاری 



 در بستر زهره وحشی

 537 اهواز "اسفالت آخر" زندان

 

 شید  میی  بور ،مو وجیود چنیدکامیون   ها ینماشخروج  دلیله بنزدیک پلی  راه دید .بود سرپا

 نسیتند وات میی ه راحتیی  ،باشیند بهیا   رآنمنتظساواکی هیا آن جا  ه اگر دککن قدرکم سرعت راآن

ی غییر  ا گونه رابه ناجوانمدل یک پیکان  لیو دم بودکروبرو تردچپ و مت ،سشان کنندمتوقف

این وضع اطمینیان   بادیدنرده بود یاور دکپارک کرده بودن که راه را محدوسمت  رآندمعمول 

از  دداشتباسرعت قصدوحداکثررسان رابه ناز این رو سرعت ماشی هستند شانظرپیدا کرد منت

ه بی  انید  هیکیان نشسیت  رپه دیید افیرادی کیه د   دکی نرکعبوان جوانی یکان رپسمت چپ خیابان از کنا

 رراراه عبییو گونییه بییدینعمال دوز کردنییرابییا نر ماشیییردغیرمنتظییره وبییاهم چهییا ی صییورت

ه قیمیت  ،بی پ از تصیادف بیا درهیا جلیوگیری کرد    ردش به چباگ سرعته ب ناصر .ردنددکدوسم

ه دکبرایش روشین شی   ریگد.ردرکعبو ها رآناز کنا باسرعتوافتادن دو چرخش در شانه جاده 

تمیام سیرعت ممکنیه     وبیا ز ایین ر ا.کننید متوقف اورابه هرصورت  ستندخوانیروهای امنیتی می

ه وبی ده شیده  اکنی ازجا نداشیت  که عالییم پلیی  ر   انجوانینه دیدکه پیکان آر راند،دمی را نماشی

 از آن باسرعت ش را کم نکرده و پلی  راه سرعت ۀدر محوط کهاو .ه استها پرداخت تعقیب آن

 وم مدل باال و نی ،هها یساواک انجوانپیکان  لیدوها بو رده بود مسافتی پیش تر از آنرکجا عبو

ه بی  توانست می سرعته بو دبوها  شتاب آن بیشتر از ماشین آنواشت ردهم دوکاربراتو و دوب

 دوکیر  میی راند مرتیب پشیت سیرش را نگیاه     سرعت می ۀکه با هم یرحالدناصر ،دنبرس ها آن

 میی ن او لیدوکنی  میی ها کیم   نآ باراش ا هم فاصلدبهه دمدکدی می را ناجواننزدیک شدن پیکان 

 ،تهران قیم ۀجیاد  ز،جی ی ایرانهیا  هاد،جی آن زماندر.سبقت گرفتن  بدهد ۀاجاز ها ه آنب خواست

وزسیتان بیه سیوی    وخازرون ،کبوشیهر  کیه از یی ها اشین،مهمه یک طرفه بودند و داتوبان نبو

 و دسیبقت بگییر   ازاو انجوانی اجازه ندهد پیکان ویراژ  تا دکر میمک ک ربه یاو آمدند میشیراز 

 شیان ها مانع سبقت گرفتن  اشین آنومبا پیچیدن جل او شد میدر لحظاتی که جاده کمی خلوت 

 طیور ه بی  ناصیر  و دهیا رسییدن   بیه ماشیین آن   هیا  یاواک،سی ی چهیل چشمه ها هردنگ در.شدمی

 سیرعت ه ب ها ه آنبا رسیدن ب ها یاشین ساواکم.ددیان جوانیکان رپاواکی را دچهار س،روشن

هیا   جلیوی آن  و دکیر گیردش بیه چیپ    اسریعهم  ناصر ردکهکگردش به چپ،سبقتگرفتن برای 
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عقیب   هیارا  آنه دکی گییری ازتصیادف ترمیز کن   پییش  م بور شد بیرای  ها یپیچید راننده ساواک

ی زییاد  ها ماشینعبور  .پشت سر یاور رساندند رابه نگرفتن خودشا باسرعتباز  ولی انداخت

 زییادی  میک کآن هیا  وشهر بیه  وبوزستان وخان فارس ه استدر این شاهرا ها کامیونسواری و

 قصد دارنید آن  ها¬یه ساواککت ناصر اطمینان یاف .سبقت بگیرند او ازجازه ندهد ا هدکنکرد می

 شبیا چیرخ  هیم  و ا.خورد میی امنیتی نوهاها به درد نیر آنۀردم.نندرکزنده دستگیسالم و هارا

 هگردنی  در.نیدارد راها ه آنش بی ا هداد به هی  وجه قصد تسلیم کردن خیانواد ها نشان جلوی آن

ر سیایه  ،دزیری افتادندسرا بهاین که ناکام گذاشت تا  هارا چندین بار تالش آن،ی چهل چشمهها

 دتیا اطیراف را نگیاه کیرده بو    ناصیر مین یک لحظه که ،هشد میدشت ارژن دیده ، روشن غروب

هیا   ز آنوا داز ایین فرصیت اسیتثایی اسیتفاده کیر      ها جوانیکان ،پجا رابررسی کند آن شرای 

و  توقیف در صیورت   ش افزودکیه  اور با خشم از این بی توجهی خود برسیرعت ی.سبقت گرفت

حتیی بیه قیمیت سیقوط خودشیان از گردنیه پیایین         هیارا  آن،با تصادف ها یکردن ساواک ترمز

بیا شیتاب    انجوانی یکان پ.متفاوت بود ها آن ۀبرنام دولیرانها می پشت سرآن باسرعت،بیندازد

 ماشییین آن هییا بییا راش ا هفاصییل ،بییه پییای آن برسیید توانسییت میییبییاالیش کییه ماشییین یییاور ن

ه ها فاصل ز از آنبادوش را بیشتر نمو سرعت شد میژن منتهی فی که به دشت اررکددوردکزیا

قدر زییاد   آن،شانهفاصل خواست مین دوتمام سرعت می ران وبار سرازیری دناصر گرفت ولی 

 درخیت و طرف جاده در قسمت دشیت ارژن  د.پیش بینی کند هارا ه نتواند عملکردهای آندکشو

مرتیب از   هاه مسیافر کی رف جاده وجود داشت در دو طخانه  قهوهب فروان و چندین آو دزیا ها

ندند، رسا میحداقل  رابه نشامعموالً سرعت ها ماشین،ندکرد دمیسوی جاده ترد به آناین سو

در محل عبیور  است ش را خیلی کم کرده ای که سرعتدرحال انجوانه پیکان دکمتوجه ش ناصر

بیه ییک بیاره     ماشیین آن هیا  ن رسیید بادوبوبیشتر جاده را گرفته  ی ایستاده کها گونه بهمردم 

دن آمی  پیایین ند در شیرای   دداشیت قص ،توجه به عبیور میردم   باو دز کردنرابا نچهاردرب ماشی

ز ایین  ا.شید  هیا  ه آننقشتوجه ،میبا هوشیار ناصر ولی دمتوقف کنن اورا ،آن هاسرعت ماشین 

ذاشیت  را روی بیوق گ  اش دستبا نزدیک شدن به محل عبور مردم و دش را کم نکر رو سرعت
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 دررکعبیو  ساواکی هانحراف به چپ از کنار ماشین ا بااز روی بوق  اش دستاشتن ردوبدون ب

بیاوجود   دولیی ز آن منطقه خارج شد بوق ممتد ییاور میردم را متوجیه سیرعت عبیور او کر     ا و

آن کیه  لوگیری کردجها  تصادف باآن نحراف به راست ازابا ردکهنزدیک بوددو نفررازیربگی،این

ه دککردن سروصدارو  به ،شماشین آن ها عبورپ  از  و دشان زده بوحشت خشکدو نفر از و

 یمی و دده شیده بیو  اکنی ازج باسرعتون  ،چزیر بگیرد هارا آنان جوانبار نزدیک بود پیکان  این

. در سرباالیی گردنه جلو ی ماشیین فیراری هاباشید تیا بتوانید آن هیا را متوقیف کنید         خواست

 و ازا داد میی شییاری اجیازه ن  وبیا ه  ناصر و دجا هم تکرار ش چشمه در اینچهل ۀحرکات گردن

-بازی مر  با اینها  نآ.کرد میکمک  به او آمدند یوملازجکه یی ها ماشینعبور بگیرند،سبقت 

مترادف بیود بیا    اته سقوط از این ارتفاعدکرسیدن"بُل هوا" تنگبزر    ۀگردن یبار به سرازیر

جنگل ه ازرتفاعاتی بلند با شیبی خطرناک وکوهی پوشیدا.غیر قابل اجتناب یرگومریزریز شدن 

در ایین جیاده پُیر     هیا  اشیین وم داشت برمییش غروب به سوی تاریکی شب گام ومگر  ،بلوط

سیر  داشیت  کشیان  نعیره  یامیون،کروشن کیرده بودنید   را نهای شاطر ناک چراغ خدووآم رفت

-ی سبقت  گرفتن گردش بیه چیپ  برا خواهد دمیررکظاههات جوانه پیکان دکآم میال راباباالیی 

تایاور خواست متوجیه  و دیک فریب بوتنها م دداً بست ولی این  اورا هنحراف راباآ ناصر و دکن

پیش  باسرعتها سبقت گرفت و آنازاز سمت راست مک شتاب بیشترش باک انجوانشود پیکان 

-چیه میی  خطرنیاک   ۀهیا در ایین گردنی    ه عملکرد بعدی آندکتصورکن توانست مین ناصر .رفت

ی سیر ییک   ا هرای لحظ،باهد حرکات آنها باشدشیش را روشن کردتابهترها راغ،چتوانست باشد

 میی درجیه نزدییک    نیود ه به ییک پیی    دکدی را ناجوانپیکان ه دکبو  از پی  ،پندید هارا پی  آن

 هیا  ه آنب باسرعتناصر این یعنی توقف،دوشها روشن های ترمز آن ی  چراغرپرست س،دشود

ز کردند، ایین بیار امکیانی بیه دسیت      رابا نرب ماشیردقبل هرچها ۀز مانند دفع،بادش مینزدیک 

زدن ستردمگ،ه در ظاهر امکان هی  گریزی نداشتدکببندن رراایی راه یاودرجه بتوانند دکآوردن

 هیارا  تالشیی شیدن آن  ومبه یک ریسک بسیارباالکه خطر سقوط از ارتفا  بیش از هزار متیری  

ز مییان  دواهی  راه گریزی نداشت جزتصیادف شیدی  دوین پی  کوه بومت راست اس.ی داشترپد

خارایی قرارداشت و پ  از پیکیان   ۀبلند با یک دیوار ای آنها سخره توقفمت چپ محل ،سرفتن
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، یاور انجوانپیکان  یدرها بودنبا توجه به باز وعبور از سمت چپ ،با،یک پرتگاه بزر انجوان

هییای اسییفالت جییاده  ریییدگیوبقلییوه سیینگ   رازپییکییه ادافت¬میییروی شییانه جییاده  بایسییتی 

آن هیم بیا وجیود    ،دداشیت حراف و پیچیده شدن فرمان ماشین به سوی پرتگاه وجونارطوخبود

مر  و زنیدگی   ۀسرعت پیچیدن به معنای قرارگرفتن بر لب با اینپیش رو که  ۀدرج نودیک پی  

 هیارا این دریافت ۀباید مغزش هم اه هدر هزارم ثانی شرای  ایندر.تی  ۀاز لب رتی باریکاهبود، لب

ساواک ییا میر     های شامنا، اسارت در چنگال خومی گرفتصمیم نهایی را وتکرد میپردازش 

آن پی  و دیواره سمت چپ و راه عبیور   بادیدن ؛حتمال در صد ناچیزی زندگی و فراراباوهمگی 

چشیمش رژه   لیوی ازجشیان  زنیدگی مشیترک وکوتیاه    ۀی خطرناک برای یک لحظه هما هاز شان

ش اخردسیال  وکودکبار ساواک درجلو چشمش ظاهرشد،همسرباردار خون ۀکمیتصویر،تندرفت

وشیش اشیک بیرای    ج.آنی ناشی از سیقوط بیود   تر از مر حشتناک،وشرای  نا به هن ار رآند

 هیارا نباآ یتیی فرصیت خیداحافظ   ،حپی  زد  را نه بیا خشیم آ  دکی غلیان کن خواست میی ا هلحظ

ش را اوتصیمیم ندی مغزش به پایان رسییده بود ها ردازش،پمی رفتشیر  به کامیستی ،بانداشت

ی خیونین کفتارهیای   هیا  هن ی رپد و کیودکش  باید همسیر ،نشیان ه قیمت مر  همگیی ،ببودگرفته 

 آن توانسیت  میی  هیا  یبرخورد باکوه یادر های ماشیین سیاواک   ینتر وچک،کادندافت میساواک 

بیه کیام    ضطرابباآ دولیتردیبدون ؛ش را گرفته بوداولی او تصمیم،درون پرتگاه بیندازد رابهها

ی کیه  درحیال متری ردشد میلی ان بطورجوانرهای پیکان رداز کنا باسرعت،بار رفتمر  یخطر

همیان   ،بیا رفت¬میی ی رییز و درشیت بیاال وپیایین     ها سنگدو چر  سمت چپش در میان خرده 

 . نداختا هاددرجا ر شاسرعت به راست چرخیدوماشین

یش از عبیور  ،پاز افتادن او جلیوگیری کنید   دتااستش را روی سینه تینا قرارداده بومهین دست ر

بیرای حفیر    دولیمیی رونی  مرزمیر  پییش   دتادارنی فهمیده بودکه  ،ماشین ازاین لحظات بحرانی

دیگیر جلیویش    ۀدرجی  نیود از ییک پیی    بی .ندرسا میاو یاری به  با سکوت خودهمسرش تمرکز 

ش کیه بیرروی جیاده    اهای ماشین الستیک ۀ  با صدای زوزاز سرعتش کم نکرد  ناصر دولیبو

هیا   ه بیه تعقییب آن  دکی دی را ناجوانی ی پیکیان  هیا  چیراغ فیت  ،جدامه دادا هند به راکشید یادمیفر
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یش هیا  چیراغ بیود  در خودفروبرده را نی که دیگر تاریکی شب آا هاددرجاو ولی است پرداخته 

  از ایین  ،پشید  میدرشب دیده نو دتیره بوبی آ هش کابا توجه به رنگ ماشینو دراخاموش کر

 هفاصیل   ،انورهای خطرنیاک وم  باسرعتوتاریکی شب ه ازستفادباآ خواست ی،معبور خطرناک

گردنیه را    احتییاط باکیه   هیا  ماشیین یگر ازددون چراغ وب باسرعت،ندکزیاد ها یساواک راباش ا

سیرازیری خطرنیاک و    رفیت  میی بدون چراغ پیش ،چنان همو   گرفت میند سبقت رفت میپایین 

مرتیب پشیت سیرش     ناصیر  .زییادکرد  هیا  یاز ساواک اوراۀخطر فاصلپرتاریکی شب ورانندگی 

کفی نزدیک سیه راهیی    ۀبه جاد که زمانی،خبری نبود انجوانهای  فت چراغازج ولی دپایی میرا

  از سیه راهیی کیازرون بیه سیه راه بهیرام       ،پبدون چراغ میی رانید   چنان همکازرون رسیدند 

  از ،پقرارداشتیک باغ بزر  لیمو که دیواری نداشت  درکنارخانه  قهوهیک  درآن نقطه،رسید

 را نماشیی  بیه سیرعت  ،انجوانی پیکان ها چراغبررسی پشت سرواطمینان یافتن ازنبودن جفت 

در میان و دشخانه  قهوهبا همان سرعت وارد باغ پشت دوکرصلی اۀ خاکی کنار جاد ۀوارد جاد

روی فرمیان  را اش دستدو  که درحالیاز هی ان .خاموش کرد را ناشیوملیم یها درختانبوه 

بیر اعصیاب تحرییک     دتیا ش قرارداهای دستش را روی ای پیشانیا هلحظ ،بوده اردادماشین قر

 :مهربانی گفت وباه مهین با صدایی که گویی هی  اتفاقی نیفتاده دکش مسل  شوا هشد

 .  گوشتت را بیاور یرو ساندوی  هاوباش،پمیریمما دو تا ازگشنگی داریم می - 

  :وگفتبه عقب برگشت ناصر

 ریکی غذا بخوریداشکالی نداره ؟درتالی باید،وچشم -

بررسییی  بخییوبی د اطییراف را آمیی پییاییناسیی  بمانیید از ماشییین رپمنتظاییین کییه عیید بییدون وب 

 شیام و  ایلوسی  دورکز راباند،درب صندوق عقب ا های مناسبی پنهان شددرجن شد ئمطم،وکرد

. ارداددراختیار همسرش قیر  دودیگر نان ساندوی  را خمیرکرده بود بیرن آور راکههاساندوی  

ایین کیه   ا ،تی بود آرام ییبا صدا شانهایگو،گفتندکرد تنزدیک به یک ساعت در تاریکی استراح
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 و داز باغ خیارج شی   آرامبعد و دبررسی کر را نشت ماشیپناصرشدند، ابتدا  آمادهبرای حرکت 

ما اگه به خانه خودمان اهواز بیریم   »ه همسرش گفت،بفتقرارگرخوزستان  نورآباد روی جاده

میانکوه خانه پدرم می برم ولی  رابهن شما م.کنند میوما را دستگیر  .منتظر ما هستند جا درآن

کنی تا من از خانه فاصیله بگییرم بعید از ماشیین     تو صبرمی کنم میها پارک  شتی آنرپپشت د

 .هواز نیاا هوباجرا را تعریف کن و همان جا بمان مو دانه پدرم برویه خبدویپیاده شو

 ی چه کنی؟خوا یومت – 

 میی تلفنی تماس ،هرحال به،،کنم میعد فرار وبان ام  بدهم  هارا چندکاردارم که باید فوری آن - 

 . دم می بروخه توبم گیر

از ایین رو  ته باشید در این شرای  پرسش نمی تواند پاسخی روشن داشکه  دانست می شهمسر

با خیود میی   . همسرش بود و عوازض بعد از آندستگیری آن را مطرح نکرد، او بیششتر نگران 

 :گفت

 ک ا فرارکنی؟  به ی خوا میآخه -

 میی نگیاه  ریکی شیب  درتیا فرورفتیه   ۀبه جادسکوت ،بارادرخود ریختها یهمه نگران گونه بدین

 .  ده بودبلوط اطراف جاده وهم انگیز ش یها درختبا  ردکهک

 یومی نداشیتند، از ایین ر   یاطالع ناصر پدری ۀز شعبان ازآدرس خان،جناصر از رفقای یکهی   

از چنگیال   هیارا  حداقل آن،وها ببرد میانکوه نزدآن رابههمسر ودخترش ،با خیال راحت ستوانت

 . نیروهای امنیتی ن ات دهد

 دونشید  میی نزدییک   چیون بیه شیهرکوچک نورآبیاد    ،پ  از مسافتی چراغ هایش را روشن کرد

همیان سیه راهیی    در ها یساواک کرد میدر ضمن تصور ،غیرعادی بود،حرکت با چراغ خاموش
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ند حیدس  توانسیت  میی ن دوبرسیانن  آن هیا  رابیه  نودشیا دخون نتوانسته بودن،چندا هکازرون ماند

 رهرصیورت ،د(کازرون و بوشهر یا نور آباد و خوزستان) ندا هرفت رراکدام مسی ها آنه دکبزنن

 مهی .ن یام دهید  وا ده را بیابرا نتا بهتری گرفت می چالش رابهشده  ای ادجوانب این مشکل  ۀهم

یانکوه مرکز سیاواک منیاطق   م.پیش از بامداد به میانکوه برسد تا دکر میحرکت  باسرعت چنان

امیل آشینا   رکبطوش انقیاط  ۀبیا همی   ناصرکارگری که  ۀیک منطقهمچنین ،بود  کاروخ خیز نفت

 .  بود

 ۀکیه خانی   ه پشیت لینیی  بی و دکارگری شی "لین های"ارد،وجا رسیدند به آنه دکشب بو یها هنیم

بیا همسیرش   بیا شیتاب    ،پیارک کیرد   را نماشیی پیدر   ۀخان ۀپشت باغچ دوپدرش آن ا بود پیچی

 هدر رابهخودش  به سرعتای پیاده  پدست های به خواب رفته تینا را بوسید و ،خداحافظی کرد

اه را ،رتیاریکی دره  در.در تیاریکی دره ناپدیید شید   و دشت رسیان اردقرا ها هی که پشت آن خانا

 سه راهی شیهرک  دتاصلی قراربگیراۀ که روی جاد دون آنبدوت تشخیص دهسوانت میبخوبی 

یی که ها ماشینرای بو دمآ هکه رسید به کنار جاد راهیه سه،بکردریکی حرکتدرتا "یک ۀنمر" 

 ردکیه ک میی بررسیی   هیارا ی ماشیین هیا  چراغور ازد ابتدا ولی دردکند دست بلنرفت میمیدیه ا هب

های دیگر شرکت نفت  رگانا هد، البتباش اشتهعلق دهات یبه ساواک توانست میه دکلندرور نباشن

ی لنیدروری را  ها چراغا ،ترای اطمینانوبا دولیاشتنردهم برای رفتن به مناطق کوهستانی لندرو

 و دی یک ماشین شرکت نفتی بیرایش ایسیتا  عاقبت پ  از ساعت. رفت یومدر تاریکی فر دید می

یی هیا  کیامیون با یکی از دوصلی مانا هررااو وارد شهر نشد بلکه بر س.دمیدیه برا هخود ب رابا او

از ترمینال بیرای سیفر اسیتفاده کنید      خواست مین او .به سوی اهواز رفت رفت میهواز ا هکه ب

 دولیک دام خیود را گسیترده بیو   ورودی اهیواز سیاوا   در.دانست مین احتیاطشرط  را نچون آ

ه بایید  دکی بیاور رسییده بودن   ه اینها ب ست آنازد ناصر ن فرارباآنداشتند  اوراقصد دستگیری 

 .برسند به آنند توانست یومدکه با تعقیب اباش اشتهددموضو  مهمتری وجو
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 شیان در خشیایار بیرود میدتی در    هبه سیمت خانی  این که بدون ،هواز رسیدا هبامداد بساعت نه  

نان نشید، توجیه هیی  میورد مشیکوکی     ،مییا نه ه بودکه ببیند تحت تعقیب کرد تق،درسه زدرپشه

ک یی .رفیت  درچهارراه نیادری یش ومسرشیرگا هعرب فروشند یها زنه سمت بو دخری یتافتون

از ازدحام میردم   جا درآنرفت که  ها یه پشت دکان میوه فروشبو دظرف کوچک سرشیر خری

 آمیادگی که صمیم گرفت که به یک گروه سه نفری از میان رفقایی ،تناشتایی خورد دوخبری نبو

ا هوشییاری  بی .دارنید از مییان ببرنید    راکیه ر چه زودتر هر مدارکی ،هبر بدهد،ختندراداشمبارزه 

ه روبیروی  را نیدربی  دولیچهارشییر ایسیتا   مسیافرهای ین دربی بعید  و دوارد ازدحام جمعیت ش

 شیغل  دلیله بکه در زیتون کارگری رفت ایرج  تر زر درببراۀه سمت خانبو دباد پیاده شآهآسی

خوشیحال   ناصیر  بادییدن اییرج آن روز در خانیه بیود     کرد میزندگی برادر بزر  ترش  باش 

 :  شیدوگفترکااکناورناصر  ولی انه شوددخوار دوستش ردکهدرب خانه را کامالً باز کدوش

 دبرنی  خواهنید شیراز  بهراصورت م رآن،دمکن است دستگیر بشم،ممن فراریم !کنخوب گوش -

 ز مین بیرای   نم مقاومت کنم پ  امروامکنه من نتو،مد د منشانه برخورد می کنندساواک  ۀمیتوک

 .  ون تو پولی نداشتی من به جای دیگری رفتم،چما هنزد تو آمدپول  مقداریگرفتن وام 

خی لبخندی با شو او  از پایان جمله ،پگوش داد رفیق شی ها حرفبه  آرامی ا هایرج با چهر 

 :گفتو دز

 !پ  دیدار به قیامتِ کمیته -

 دم؟وبهی مقداری به تخوا میراستی من پول دارم ن -

ییرج  ا با،نید رکاز این طریق جرم ایرج را سینگین ت  خواست می،ناشتازدنیاو ی که به پول درحال 

ور تصی مام میوارد  تدر  و دبرکرهمین گونه خ رابه شدیگر و رفیقد.ز هم جدا شدندوا ددست دا

دام غافییل ازآن کییه   اسییت ولیییه کییرد تهییای ضییروری را رعاییی احتیییاطۀ همییکییه کرد مییی
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از آن  اودور شیییدن  وبیییا اشیییترددر زییییر نظ اوراحرکات وکارهیییای ۀسیییاواک همیییۀگسترد

مکانی ا.ندکرد میخاطب را دستگیر مو دنداد میمورد ه وم قرار  هارا آن خانه ها یساواک،محل

رسیانی بیه    پ  از اطال ،داشتقرارندر ماهشهر دربرفته بود پول در نظر گ ۀبرای تهیناصر که 

زندگی میردم  بارشاهد بی اعتنایی دیکتاتوری شاه به شرای  رقت،ندردرب.جا رفت ه آن،برفقایش

کنیار بزرگتیرین بنیدر صیادراتی کشیور      در و وزسیتان  خآن هم دراستان زرخیز بومی جنوب 

 یمانیدگ  واپ  ، در ژرفاینی شرکت نفتی سازماها هناطق خانمدر یا هشهرک های حاشیبود،

نقییاط  همییهو مال وجنییوب،شییمایال ،لوچسیتان ،باندستکرچییون ایییران هییممناطق ماننید سییایر ها

فرت او ازنظیام را صید   نروزگار می گذزاندنید ایین واقعییت هیا    ایران ز چند شهر بزر  ،جدیگر

صیادراتی  زر  ربدرکنار بندبلوک سیمانی یی مفلوک ها هانوخی متعفن ها یو،جکرد میچندان 

تی وکشی گلسیتان  نارلرای ن ات ماشیین سیازی کرایس  ،ببیگانه پرست مزدورِ حکومتاین  ،ایران

میردم   ولیی  کیرد  میی خرید از اسیتعمارگران   ی هزینه را ننابع ایرا،مسازی آن از ور شکستگی

ماشیین  دولت ایران همیه تولییدات   .ندبرد میبسرزندگی بدترین شرای  ر،دعدم امکاناتبا ایران 

 لعدم رعایت حیداق  دلیله بیی که ها اشین،مخرید میرا نگلیسی ا ۀاین شرکت بزر  و ورشکست

بیه   حاضیر ترین کشیورهای آفریقیایی   ی  کشوری حتی عقب مانده،ههای جهانیدی استاندارها

مین طورسهام کامل کشیتی سیازی را تیا    ،هسفارش خرید همه آن هارا داده بودخرید آن نبودند

ه بی کیه   "هییلمن " یهیا  اشینم.امپریالیستی شود–ی استعماریها شرکتمانع ورشکستگی این 

وانه ،رکشتیشتی،کخرید شاه با اینعدم رعایت استاندارد بین المللی دچار رکودشده بودند دلیل

این گونیه   بودنظامی که مدعی رفتن به سوی تمدن بزر  ی نفتی رهاالد.ندشد میبندر ماهشهر

درماهشیهر ایین   .نید کرد میی در من الب زنیدگی  ایستی بمردم کشور خودش  دولیش میهزینه 

ه بی و دشیون تیا بیه تهیران ارسیال      گرفیت  میی داوطلیب قیرار    های رانندهدر اختیاررا  ها ماشین

از بنیدر تیا    انتقیال ه هرراننده بابت ایین  ب.ه شوندارداددولت قر یارمندهارکقسطی در اختیاطور

دورانندگی  ۀپایند گواهینامه خواست می نهاسندی کهت.ندکرد میپرداخت تهران پول قابل توجهی 

به همیه  ،فتقرارگرو هم در صف متقاضیان دریافت ماشین ا.همراه داشتبه  ناصر آن رابودکه 
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 تش را دریافی ا هگواهینامی  دورسید ابتیدا پذیرفتیه شی    ناصروقتی نوبت به  دولییک ماشین دادن

 :بعد گفتند دولینکرد تنامش را ثب دونکرد

 .ببخشیدشما بومی نیستید،ناسیم ش میما شما را ن - 

 .  ها چیزی بپرسید آن ازاین که آقایان ماشین دادید بدون  ه اینولی شما به هم - 

 .جا هستند اهل اینو دنا بومیناسیم ش می هاراآن -  

حرکت  دتاکنمرکز ت مینداشت که د دیوار جایی را ۀر گرمای مردادماه ماهشهر جز سایدناصر 

ز شیدت  ا.هیواز برگشیت  ا هکش بی ری مسافها ماشیندوباره با ،هدردی قرابعدی را  مورد بررس

 بور شید در  ،مشیده بودنید  خیی   امل رکطوه بهایش لباسوش جاری یگرما عرق از سر و رو

 حیزب تیودۀ اییران   چهیل   ۀدهی  ۀزنیدان رفتی   یهیا  فرهنگیی  ه ازدکی هدایت برو ۀباد به خانآهسیآ

لورفیت   رد هیزار چهیره  ،می "شیهریاری " فیوذ  ن بیا در ایین دهیه    حزب تودۀ اییران تشکیالت )بود

کیه گیویی   بودمردی  دایت ه.(را راهی زندان نمود زیادی یها فرهنگیارگران و ،کودرخوزستان

ی  نقدی را در مورد حیزب نمیی   ،هخشت هایی از حزب ساخته بودند راباهمه ساختار وجودش 

و دالییل خیودش را    کیرد  میی توجیه ا گونه بهحزب از خودش داشت  راکهپذیرفت حتی نقدی 

بییژن   ۀنظریی  و تیز  بیا و حیزب را   بیود  مقابل هدایت ۀر نقطد ،برخالف اوناصر . مطرح می کرد

لی ،وشید  میی شان در ییک جیوی جیاری ن   دو هرگز آب آن.کرد میرویز پویان نقدرپو امی جزنی

 میی هیایی کیه بیین آنهیا در     بحیث در.رابطه نزدیکی با هم داشتندو دهمسرش بو ۀهدایت پسرعم

شو  طبیع   ناصرعبوساین لحظات هدایت که برخالف  در.ندرسید یمهمیشه به بن بست  تگرف

 میی اشیاره  ناصره ب و دخوانمی دآبادی بوکه لُری خرم «دایه وقت جنگهدایه»بود آهنگ زیبای 

ا وجیود اخیتالف در   ب.دکنای ادسردی  شانکدورت یک بحث جدی در رواب  گذاشت مینو دکر

چنیان  م،هی ی سیاواک وعیوارض بعیدی آن   هیا  هو که برغم زندان و شکن برای ا ناصراعتقادات 

 دوشیحال شی  وخا بادییدن دایت ه.دوستش داشت دوی ستو،مکرد میبراعتقادات خود پا فشاری 
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بیا نگرانیی    داخترآنی فک بیه اورا ناصیر  ۀرفتی در هیم  ۀچهر ولی دبه شوخی بپرداز خواست یمو

 :  پرسید

 طوری شده؟   -

 .هگرفت نه گرما و شرجی حالمُو - 

 :نده گفتوخهدایت که یک امکان نقد یافته بود با شوخی  

  .ها ها ها هلی از گرما وا رفت،وی خوه ب نگهاکه"رلُ"وراین هم کُ - 

رای بی .ه فکرپرداخیت بی و دجمیع و جیورکر   مکاناتش رادرذهین اۀ   از کمی استراحت همپناصر

ه عاقبت بی . کندقرض ازاوواند که بت شناخت میکسی را نداشت ومیپول بایستی ان ام هرکاری 

 یولرپقدامو درو،بندجا نیست ش آنا هانواددخکر میشان که فکر هه باید به خاندکنتی ه رسی این

سیوی   به آنجا  ز آنوا دویا بندرلنگه راهی شه سوی بندرعباس بو دبردار داشتدر خانه  راکه

 یام  نابه روه نتوانسته بوداگب راکهنهایی کاری ،تنمی آمدشاید اگر مشکلی پیش ،برود"دبی"،آب

زمیان  یسیتی  باو دلی رفتن به خانه متیرادف بیا دسیتگیری بیو    ،وکنده تنهایی کاربردی ،ببرساند

ارنید در  ردن باووچ کنند میمعمول همه شب را انتخاب  طوره ب.کردمیرفتن به خانه رابررسی 

 اوراند رد سیت وانت میی ها  روی پشت بام ها یشب ساواک در لی،ونهان خواهند شدرپتاریکی بهت

وج ا در روز نییم عد از وبدعت یک ونیم یا ساعت سا همآن روز  ،درردرکصو،تازاین نظربگیرند 

ند باشی  اشتهردخانه را زیرنظ ها یاگر ساواک،بهترین زمان خواهد بوده گرما و شرجی مرداد ما

ایین   ،ولپی .دار نخواهد بورکنظارتی د و در عمل درفتخواهنگازی  هایولررکدر اوج گرما به زی

 میی هیارا دچیار مشیکل     ی آنرهیا ه کادکی ی بوا هارنید ازدعامیل ب  هیا  نزمیا  ۀپول لعنتی در هم

 ییک دسیت آوردن پیول،   ه برای بی یستی باو دبرای هرحرکتی وجودش یک ضرورت مهم بو،کرد

  .ادد میرا ان ام  ریسک خطرناک
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ز کنیار نیانوایی کیه    او ده غزنوی در خیابان خشایار بیو رراهاچ در روز نیمپ  از  دوساعت در

 بیه اورارما از زمین و آسیمان  ،گکرد تبه سوی خیابان اسالمی حرک خرید می آن نانه ازهمیش

 باسیرعت وتیوکی ماشیین کیه    جز عبور تیک  کرد میدقت بررسی  رابااطراف ، فته بودگر چالش

 بآ،ش تهیای ه اندکیابان خودشان شی دخارو، نبود ها نی در خیاباا هند هی  جنبندکرد می عبور

 هیا  هتنهاصدای کولزگازی خانهمه جا ساکت بود ،ندی ضایعاتی با بوی متعفن جمع شده بودها

را میی   میانتهیای خیابیان اسیال   تا ،در ظاهر هی  امر مشکوکی وجود نداشت،رسید میبه گوش 

تصور می کرد اگر ساواکی ها در کمین باشند حداقل یک ماشین غریبه در خیابان شان  شد دید

هم صورت نمیی  ی وآمد رفتهیج  وه باشد ولی هی  امر مشکوکی وجود نداشت باید پارک شد

 ،ی نیدارد ا هدیگیه فایید  » :گفیت ولی بیا خود  داشت میاز رفتن باز  اورایک نیروی درونی ،گرفت

ه سیوی  ،بی «بیننید میی   اوراها کمین کرده باشند دیگر بازگشت بی ثمر است چون دارنید   رآناگ

اعضیای  بر خالف انتظارش ،انه شددخارو دعبو دورش را پایی ور ود ررفت برای آخرین باخانه

 »دزددیید فرییا   اورا دتیا کر میی ل بیازی  اهی رداشیت د کیه  لیو  وینا کوچ،تدر خانه بودند هخانواد

همسرش بیه   که مینه.گرفت و غرق بوسه کرداورا درآغوش ناصره سوی پدرش دوید بو"!بابا

بییه درون خانییه ر ودیییوار ازدمسییلح ی هییا یسییاواک،ش را بپرسدادلیییل آمییدن تییا دسییویش آمیی

چیون دفعیات    ز هیم بیا و دنیه را زییر و روکردنی   ز هیم خا ،بیا  گیری غیرمنتظیره ک غافلی.ریختند

درک مدولی پلی  دیکتیاتوری نییازی بیه سین    ،وان نیفتادشدستی  چیز دندان گیری به ،هپیشین

ه بدوکنن میدستگیر  را ندیشارآنضد مردمی با یک اتهام امنیتی دگ دوهای مستبنظام ۀم،هندارد

 .  ندادند او رابهگرمای کشنده  رآنتی فرصت نوشیدن یک لیوان آب دح.برندمسل  می

 رابااو.اشتردساعت قرا ۀی کناری خیابان معروف آپادانا نزدیک فلکها نساواک اهوازدر خیابا

 از ییر زمیین  ز.انداختنید  یدرسیلول و دبردنواکبسته به زیرزمین ساختمان بزر  سا یها چشم

ه دو دکی رسیت شیده بو  ردمت پنجالی  چهارشامل یک هال طوالنی با عرض تقریبی ،بخش بزرگی

و سییلول مخصییو  هییاشییویی  سییت،دی انفییرادی تشییکیل داده بودندهییا لش را سییلو طییرف

 یها چشمعینک دودی سیاهی روی  ،ناصر انتقالزمان  در.ش در همان زیرزمین بودابازجویی
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 ازاوسیاواک اهیواز هیی  پرسشیی      در.ل مشیاهده نبیود  ه بیا وجیود آن هیی  چییز قابی     دکزدن او

ه شییراز  بی و دتحویل بگیرن اورابایستی گروهی که این که  تا دازداشت بودربند روزی چ.نکردند

 و دکیر  میی فکیر   گرها شکن هی احتمالی ها شه مرتب به پرسرا نیدرب.رسیدندازراه کنند منتقل

گرنیه  و دکر میبفریبد سبک و سنگین  هارا آن بتواند دتاگفتن کن آمادهبایستی  راکهپاس  هایی 

یش روی چگونگی ها اندیشه.ادندد میشکن ه  اوراا سر حد مر  ،تبرای دریافت پاس  وهابازج

سیالح   ۀانده و راه تهیمازرفقای باقی هارا آنکه وی مسیری ،رزد میر مسیر بازجویی دور یتغی

 هتیرین شیکن   درکمیته با وحشیانه و دناکش میکمیته  رابهعداد زیادی ای ت،پگرنهو دمنحرف کن

به این نتی ه رسییده بیود کیه میی بایید بیا ریاکیاری و         .کرد میابعاد ن ومی پیدا  ،این تعداد ها

رابادستبند بیه   اش ست،دانتقالزمان  در.تظاهر به وحشت و ترس مسیر بازجویی را تغیر بدهد

نید بیا دسیت بیاز بشییند      دادنازه اجی  بیه او ز اهواز تیا شییراز   دوادرب پشتی لندرور بسته بودن

پشت سرشان در ،رتب،میگرردیک لندرودووبروی او نشسته بو،ری که یک یوزی به دستدرحال

د پی  لطفیا   بریی  میی شییراز   رابهم دانم میمن که  »ته بوداگفه ه آنب ناصره را نیب.حرکت بود

نید  دادناجیازه   او بیه لی ،و  ازکلی تهدید پذیرفتیه بیود  پ ها ه آنفرماند ،«ز کنیدرابام یها چشم

 هیارا  نآ و درکاصیرار رفیتن   شویی  دستبرای  که زمانی مسیردر.برودشویی  دستجایی به 

ی درحالنار جاده پارک کردند،رکو لندرورده کند  شویی دستتهدیدکردکه قصد دارد درماشین 

د بایو دادند حق نشستن نداررددستو به اوکه مامور یوزی به دست پشت سر یاور ایستاده بود 

ام ازده توانسیته بیود   دکی ی بوا هیستاده بودند تنیگ و گردنی  ا هحلی کم.کند شویی دستایی رپس

 ۀهی ردکیه د را انیبارز،میار لُرهای کهگیلویه،دا نگاه به جنگل بلوط گردنهب.ندرکساواک فرا ۀکمیت

ه دسیت بیه قییامی خیونین زد    ،هیای شاه چهل از فقر و درماندگی زندگی سیخت وسیتم ژانیدارم   

شیهامت ودلییری    خواسیت  میبه یاد آورد، رده بودنددکرتش شاه وارا هات سنگینی بلفدوتبودن

 هیای  دسیت گر چه قلم بیه  ا.تنفسی عمیق به درون وجودش بکشد راباگذشته انازجآن مردمان 

 دنی داده خورد میردم  بو دنوشتنصالحات ارضی باآداران بزر  جنبش را مخالفت زمین ،آنشاه

میردم بیا هیدف دیگیری      دولیجنگیدنی هیدف میی   بیااین  ها نخا همراگ ،واقعیت نبودۀاین هم ولی
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 ۀخیر چگونیه ممکین بیود ییک رعیت،ییک بیرد       آ.رزمیدندها بر علیه نظام شاهی میخان ۀبهدرج

درگییری بیا ییک     رابیا ش  ان،جی دار یا مالیک مرتع یک زمین خاطربو دالح به دست بگیر،سزمین

 دییده ژاندارم هیا دز  مالکین و را نن گرسنگاۀ آنان سفر! ارتش تا دندان مسلح به خطر بیندازد؟

 رابییا نآ ،رعیییت هییات نیییازی بییه داشییتن دانییش خاصییی نبود رای درک اییین واقعیییبییو دنییبود

واقعیت،عقب ماندگی و فقر . ی آن بودندروز شبانهشاهد عینی  و دنکرد میوجودشان درک ۀهم

درشیشیه کیرده    را نکشیا زحمیت  ان،جه بیا سیتم ژانیدارم هیایِ کفتارصیفت شیاه      دکسیاهی بو

عیام  چیی قتیل  سییم  یز بیی  بشیاه را  گردان کرمان،بییداد شیاهی   با اینمبارزه ها برای  نآ.بودند

چتیر بیاز هیای     ، یک گردان ازلُرها ۀتفنگ مورد عالق،سلح به تفنگ برنوومزن های ش ا  ،کردند

 و بودنید  بیگانیه پرسیت   مزدور حیاکمیتی ضید مردمیی و دیکتیاتوری    مشتی  راکهگریالی شاه 

ان وکودکی  هیا  زنشیتار  باکبزعم خودشان  دتانی بلوط پیاده شده بودها لنگدرجشت جبهه پرد

سیتگیر و  ردلُۀان گذشتازجی دلیر ومسیلح،  یها زن ،توس از پای در آورند را رنگ ویان لُج لُرها

 هییارا ندتا کسیی نتوانیید رد آن ه شییداجسادشیان بییا چیوب هییای بلییوط سیوزاند   و داعیدام شییدن 

محلیی   یها نخاشاه پ  از شکست جنبش زحمتکشان در اتحاد با  یهاولی جست وگر،داکنپید

 .در تلی از خاکستر یافتند هاراخودشان،پالک های فلزی چتر باز

 هرژی فوق العادنناصر ابه  ،داشتپاس می هارای بلوط که زندگی کوه نشینها لدیدن این جنگ 

وحشیت نیروهیای    کیه  زمیانی ،ز سیوی دیگر ا.آیید رب ورهای پیش بتواند از پ  چالش تا ددای ا

ند یدرست ی،مبدون سالح رفتن یک مخالفِ شویی  دستچند لحظه ه ازکه چگوندید میامنیتی را 

وجی از شیادی همیه وجیودش را    ،منید بودنفر مسیلح   هفتبه یوزی و  ها آنکه ی درحالآن هم 

ه مبیارز  غیاز باآمسیلح  شیاه و امپریالیسیم     مزدورهیای »هدکیاندیشی بیا خیود   قتی ،وگرفتردرب

 دسیت ه ازگون،چی فدایی خلق ایران و سازمان م اهدین خلق ایرانها¬چریکسازمان  ۀمسلحان

رمانیده  ف.ش را لبخنیدی پوشیاند  ا هچهیر  «نید ا هرفتن یک مخالف بدون سالح وحشت زدشویی 

گرفیت و   راناصیر   ۀیقی  ،«به چی می خندی؟»ا خشم گفتب.ودوببه انگاه کردن  درحالگروه که 

چند ساعت دیگه خندیدن برای همیشیه ییادت میی    » -: با خشم گفتدووبیکرمحکم به لندرو اورا
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 دهیا ایین برخور .ددنزستبندرددستگیره لندرو رابه اش دست دوشانرکدرون لندرو بهاورا ،و«ره

او ی پییش رو  ۀبیارز م.کرد دمیمبارزه را تشدی ۀگیز،آننفرتو دکر میصد چندان  راناصرنفرت 

 بیه  راهیا  آنبایستی ه دکساواک بو ۀفتارهای کمیتاکبش  ونوخوشت وپوست ،گبرد جان وتن،ن

قاومت ،مهید ردیمسییر بیازجویی را تغی   گرنمیی توانسیت  ا.فریفیت می، امکان داشتهر شکلی که 

دارد و ادامه بیدون  را حد ومرز و زمان خا  خود  ،ساواک ۀی فیزیکی کمیتها هرابر شکن درب

-نمییست قلبی ا هچنانچه من ر ب ها هین شکن ا.حتمی باشدامری اعتراف برای او نمی توانست 

ه در زییر شیکن ه بیا    دکی بوهیایی   نآ بیا ان  ،شسلیم شود،تفرد دتایافتنمیآن قدر ادامه  ،شدند

ی فیدایی خلیق   هیا  چرییک ی بزرگیی چیون   هیا  نازماسی .دندش میپیروز این عرصه ،مر  خود

ی شیدن آن  بیا سیپر  . شان زمانی را در نظیر گرفتیه بودنید     اهدین هم برای مقاومت رفقایوم

 میی تخلییه  سیرعت  ه ب ،می شناخت شدهرفیق دستگیر  آنکه ی تیمی ها هخان ۀهم بایستی،زمان

 .دندش

ه دکمتوجیه شی   ها ماشین وآمد رفتی سروصدااز  ،ارد شیراز شدند،وناصر ی بستۀها چشمبا 

 غییرممکن راهیم  بسییار محیدود   بطیور  مکان دید حتی ابند سفت، شمچ.باید در مرکز شهرباشند

 "ینیا "ه بیوی  دکی پایین بردن اوراپ  از پلکانی س.ساختمانی کردند ۀوارد محدود اورا.ودکرده ب

ز رابیا ی ا هب سیلول زنیگ زد  در.اندکشی  یومی هیای ا درون شیش  رابیه ی ا هدخمه گون اندگیوم

اهایش غل و زن ییری بسیتندکه معمیوال بیه     رپبدودستبند به تخت بستن راباش ایک دست،کردند

 چشیم   از ایین تیدارکات   پ.دش میسر وصدا همراه  وباین حرکت اوچکتر،کندبست میپای قاطر

 هاشویی  ستردآوقدیمی با بوهای چندش بشدتساختمانی دید ودرادروخوا دز کردنراباش بند

 .بود ییای قرون وسطها نکه مختص ساختما ییوبوی نا
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 ساواک ۀکمیت

 ۀمبیارز  آغیاز پ  از ،راندر شهرهای بزر  ای ساواکاین تشکیالت ،ناصری ها هبراساس شنید

سییا  و ی امنیتیی موسیاد  هیا  نسیازما توسی   ،وابسته و دیکتیاتوری شاه  لیه نظامِمسلحانه بر ع

دهییی شییده  سییازمان مسییلحانه گذاشییته بییود  ۀمبییارز راه برعلیییه چییپ ایییران کییه گییام در  

ییا همیان   وروانیی  صیطالح فنیی بیازجویی فیزیکیی     ا هی بها هازجوهای ساواک که دورب.ندبود

زدن راندنید، گذ میی " سییا  " های کارشناسزیر نظرومدیریت  و در اسراییلاردمنشانه دشکن ه 

بیه  ) نید کرد میی ی اسییر تمیرین   هیا  گدر ویتنام جنوبی روی ویتکنی ررای دیگها هکابل و شکن 

ادعای خودشان زمانی که به الف و گزافه گویی برای ای اد رعب و وحشیت در دسیتگیر شیده    

اواک س.نددید می آموزشی دستگیرشده، ها یراییل روی فلسطینیا در همان اس،و(می پرداختند

 یکیه محیل درگییر    در شیهرهای بزرگیی  " سیا " های کارشناسبا همکاری شهربانی و نظارت 

 وردهوجیود آ  رابیه میته های مشترک ،کانند تهران،تبریز،مشهد،شیراز ،می مسلحانه شده بودها

 ومبیارزان  رادیکیال   ۀو شکستن روحیسمی کن ه ج،شبرای بازجویی ها هعیار این کمیتم.ندبود

 هیا طیی بیازجویی    آن.بیود هیا   ی تیمی آنها هرای پیدا کردن خان،بسریع اطالعات زندانی ۀتخلی

 پ ،سی ندپرداخت میی ی فیزکیی زنیدانی   ها یبه بررسی وضع جسمی و توانایهای عملی و اولیه 

درهیم   اورازودتیر   سیت وانت میی  راکیه ی ا هنیو  شیکن    زندانی کدام ۀاردرب ندگرفت میتصمیم 
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هیا بسییار    بیرای آن  مقاومت زندانیستن شکنتخاب اولین نو  شکن ه برای ا.کننداعمال  بشکند

چه شیرح   نآ.عمال شکن ه در مورد افراد دستگیر شده باز هم متفاوت بوداۀ لبته شیوا.مهم بود

کیه  فیرادی  ا.بودنید  هی تیمی نرسیدها هخان ۀکه به مرحلدش میمربوط به گروهی  شود میداده 

ابتدا بیه   ،رراافراد الغ دولینبرد می "دار" سمت رابهها آنر جسمی سنگین وزن بودند ابتدا ازنظ

 درافیراد را  صیلی  اۀشکن  آغیاز پییش از   لیو دنداد میقرار روی تخت شکن ه برای زدن کابل 

ف رکی ب های ریخته شدهابل بر روی دیوار وخونرکتاشاهد دیدن آثاند،داد میقرار اتاق شکن ه 

قپییانی  بنییددسییتی کییه زیردرحییالو . باشییندوی نییای همییراه بییا بییوی خییون وبییشییکن ه گییاه 

ت قپیانی  درحالساعت فرد را  24بتدا ا.دنشاهد عینی شکن ه فرد دیگری باشیستی ،بانداشتردقرا

 میبه زور به هم تف درپشت بدن رکزی از رراودست دیگ پشتیک دست را از )ندزد دمیبندست

تف ،ککردنید می آویزان،بندسنگین به دستای یسه ،کعدوب( ندبست میبند فلزی دست بادوندنرسا

بیا  دار این حالت ییک درجیه   در.گرفت میترین فشارها قرار زیر سنگینزندانی ی کمر ها ههروم

زنیدانی در اثیر    تا اگیر  اشتردقراقربانی  درکنارمرتب برقی  با یک باتونشهربانی  مامورلباس 

 رابااوبدن لخت  شد میسست دراثر خستگی پاهای قربانی  که همین یا خواست بنشیندخستگی 

 هند هرچی خواسیت  میی ایین مییان مرتیب از قربیانی      در.گرفیت  میی  چالشبه الکتریکی یک شوک 

ی بیه بیاغ سیبز    ا هن ر،پپیگیری همراه بیا تهدیید   با و،به گوید زودتر دارد طالعات از تشکیالت ا

ادن شیوک بیه نقیاط    ازد لیدونی کنای ادقربیانی تزلیزل    ۀدر روحیی  تیا  دنکشید میمتهم ر   رابه

 میی دریی  ن او  یهیا  هوییا بیه بیضی    هیا  هک سیین وی گوش یا بینی و نی ها هحساس بدن مانند پر

قصید شیرو     بیازجو  کیه  مانی،زی بودند برای بازجویی فیزیکی اصیلی ا هینها همه مقدما.ندکرد

 دمیزیر مشت ولگ را او و دنکرد میه کلفت به قربانی حملگردنابتدا چند پلی  ،تراداششکن ه 

ضیرب و شیتم    درحیال  دونی کرد میاز تنش خارج پاره کردن  وبایش رابه زور ها لباسدونگرفت

مخاطب قیرار   رران بی رحمانه همدیگزد کتک درحال ،وه قصد جانش را دارنددکنکرد میتظاهر 

 بیه او ی ا گونیه  هوبی ،«شیت دکیرابابه نظیام شاهنشیاهی    نئخااین جانور »ندگفت یم و دنداد می

 اوراشیتن  دککیه واقعیاً قص  آمد دمیاین تصور بوجو هاقربانی ازرخی دربه دکنشد میحمله ور 
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ی ساخته بودن کیه  ا هکه زیرش وسیلندبرد میکشان یا به سوی تخت شکن ه کشان اورا ،دارند

ای زدن بیر پاهایش را دوبودن هی که قربانی را روی تخت انداختدرحالند توانست یمدومتحرک بو

آن وسییله در  مبیی بسیتند،  اشیت محکیم   ردنارهم روی انتهای تخت که باالتر از بدنش قرا،ککابل

 میی قرار  رآندتشین دیگری را ۀ آداغ یا وسیل ییک اطو دوکر میزیرکمر یا کتف هایش حرکت 

 .ندسوزاند میاست رتر ثؤم داد میتشخیص گر شکن ه راکهای ه هر نقطهدکنداد

به وسیله رفقای ی یاور ها هبر اساس شنیدکه بعدها بودبود به نام دهقان  مامور شکن ه فردی 

 دبو دیدهدر اسراییل  کار آموزی رای ها هدور وا.ی شدانقالباعدام  ایران ی فدایی خلقها چریک

ین ا.ده بوکرد ی اسیر شده تمرینها یر روی ویتنام،بدر ویتنام جنوبیشکن ه را عملی  ۀدور و

آن شیخص، یین  ا.کیرد  دمیی زدرحال شکن ه گیوش شخص ب به تمر را نآه کدووباز افتخارات ا

 میی در ییک نقطیه فیرود ن   متیوالی   ۀضیرب ه هرگز دو دککوبیکابل را برکف پا میبا مهارت چنان 

ا برپی برییت کنیار هیم    ماننید گذاشیتن چیوب ک   هیای کابیل را   ضربه .نماید ای ادبی حسی  دتاآم

ی کیه در ایین   ا هضیرب  .به پشت شست پیا  رسید یم دتاکر میز پاشنه پا شرو  ا.آورد دمیفرو

در و دکیر میی به طرف داخل پا خم راپا  های انگشتۀاغیر ارادی هم به صورت شد دمینقطه وار

شیدن  باعیث کنیده  ،ه در اکثر مواقعدکآم دمیفرو زندانیی این موقع کابل روی همه ناخن های پا

، هشیکن  بعیدی   ۀدر مرتباهی و یا از مدت کوت  پکه شد میها  یا باعث سیاه شدن آنها ناخن

 .  ش حتمی بود فتادنا

زییر  ر ازدشییر سیاواک  ۀمیتک.اندندکش می "دار"زیر بهاوراوزن سنگینی داشت ابتدا  زندانیاگر 

 نترین خیابا معروف،یابان زند،خخان زند در میدان شهرداری شیرازکریم ۀی قلعها جیکی از بر

ه روییش نوشیته   دکی ابلویی نصب شیده بو ،تواکسا ۀوی درب ورودی کمیتر.شیراز، قرارداشت

 زنیدانی زیر مشت ولگدهای سینگین کیه    را نسنگین وز خصش.باشگاه ورزشی پاس :شده بود

ر ،دنددانکشی  میی برجک قلعه ها هه پلرراه زی،بکشتارگاه می برند بهاوراواقعا دارند کندکه باور

و  بیرتن  را نچه موقع ضربات سنگی نداند زندانی ا،تزدندمی  بند  چشماین مراحل زندانی را ۀهم
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 ییادمی فر مامورهاعد یکی از ب.باشدهر لحظه در اضطراب ضربه خوردن  دوکنن دمیجان او وار

ارند  با مشت و داقعاً قصد اعدام اورا دورای این که نشان دهن،ب!«بفرست پایین رراطناب دا »زد

ان یام  بیرای  ییرا  ز. لخیت شیود  کامال دتاندیش را از تنش بیرون می آورها لباسباقی مانده  لگد

،سیپ   . لخت بودن زندانی ضروری بیود  کنند،کاربردی بایستی  در این مرحلهیی که ها هشکن 

ی ولگیرد  هیا  گجلیوی سی  ن فَی کَ یید بیدون لبیاس و   ،بامرده به لباس نیاز ندارد  »  ندگفت یومبه ا

ن زمیان  های آبارناردرکبلندی که معموالً  ۀندانی را روی چارپای،ز«دفن شویانداخته شوی، یا 

االی سیر  ک زن ییر از بی  یی .ادندد میقرارعموال بلند بودند، وماشت ردقرا ها یدر مشروب فروش

ه بیه  دکنرسیید  میی بیاور   ه ایین ب های زندانیکثر ا.دردناکی بودلحظات  .شد میزندانی آویزان 

 مییی آغییازغوغییایی بییزر  از مییر  و زنییدگی  زنییدانی،درون   در.نییدا هپایییان زنییدگانی رسییید

خیود را از ایین   و دهمه چییز را بگویی   هرچه سریع ترتا  ستخوا می وحشت زده  ندانیز.دیگرد

 میی سلیم را ییک سیقوط   ،تش یها پردازشنیروهای درونی که با اراده و  دولیمرحله ن ات ده

رابر درب،زنیده مانیدن  بیه  ییل  ومزنیدگی   ۀغریضی  کردنید، میی صبر و تحمل دعوت  بهاوراارد پند

بیه   رهیا اراده وباو.گرفتنید  میی چالشی سخت  رابهقربانی ی ورها ،باحمیلیت بار مر های فشار

 ن وقتیی طنیاب را دور گردنیت   رکمی صیب ،کیگیر بیاقی مانیده   د میگیا ،هنوز تا مر »گفتندی وما

ند سیت وانت میی برخیی   گونه دین،بدز میدست وپا ،زندگی در ترس و لرز ،«صمیم بگیر،تانداختند

 آمدنید  میی از پیا در   ،ان آن نرسییده برخی به پایی ،دنرانببه پ   زندگی را برای لحظاتی ۀغریض

. نددیکشمیپیش  رابهر  وماز نیستی ترس ،شور زندگی مرتب در چالشی سخت با باورها زیرا

رس از میر   هیات گرتیا شیکن ه   سیت خوا می،لرز مر  را سرکوب کند،ستوانت میزندانی  وقتی

 آن عملییات ه موضو  دکش میمتوجه  دکر میمقاومت تا این مرحله قربانی گر ا.ح  نکنند اورا

آثیار   دتیا کرمیی  ندپیچیرابااواطراف م  دست های  هاگر شکن هیکی از  نبود،چوناو ها اعدام 

 ایین  ۀ  همی پی .گرفیت  میی فیرا  را  قربیانی  موجی از شادی وجود،ه یک یارهب.شکن ه باقی نماند

 باخیت ر  رنیگ میی   می جیا بودکیه    درایین .ه اسیت ودوبر ارعب د ای ادبرای  دهاتهدیاقدامات و

سیت  ازد اوراهنید  خوا میی جالدان مزدور  ه اینکیافت میدر زندانییرا ز.شد می آغازقاومت وم
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که دندیرسی ¬میی موقیت   شیی آرام هی درونی بی ها چالشآن ۀز این رو هما.گلوه ازند نآویزان کن

سیت  دبا  رراو انتهای زن ی  کردند می ندپیچیراباها دستطراف م  ا.آمد میبوی زندگی از آن 

 ش  از آخرین پرسی پ.بودی که زندانی لخت عور درحال بستندزندانی می  های ستردبه دوبند 

 میی قپانی آوییزان   به صورت اورااگر  زدند،کنار می ایش رپایه بلند را از زیرپبا یک لگد چها ها

 بخصیو   وجودداشیت کتف فتن ر دراحتمال  ،التضستگی به توان ع،بش با فرو افتادن ندکرد

 گرفیت رمیی دربتشینی همیه وجیود زنیدانی    آ هد مانند گلولدر.اشتد میزن سنگینی ،ویزنداناگر

بعیدی بیا    ۀمرحلدر  شدنمیگر زندانی بیهوش ا.بوددردهای بعدی ناچیز  مقابلولی این درد در 

" مالییی  "  ۀفتابی آ هبزر  معروف بی  یآفتاب بستندرا می  های زندانی ها چشمپارچه سیاهی که 

آب  ریخیتن  بیه   کردندمیشرو   دوبستنمی زندانی یضه وبطراف آلت تناسلی ا هن پارچه بباآرا

دن دربی دردی هولنیاک را   و دمیی فشیر   هیارا ¬هطیراف بیضی  ا¬ۀگر،آفتابه با سنگین شدن.درآن

طالعات ش را در اختیار آن هیا  ا ستندخوا میمراحل از زندانی  این ۀهم در.کرد میای ادزندانی 

یزان کردن آفتابه پیر از  وآ از  پ.رفتندبعدی می ۀبه مرحل یزنداندر صورت سکوت  .قرار دهد

 وارد بیشیتر  هیا  هایین وسییله فشیار آفتابیه بیر بیضی        بیه  دتادهنی  میی هل  اورا ها هآب از بیض

ه دکی زنیدانی بو  ییی از گلیو دهیا فریاخیروج   ه برآیندشدکیمی پیچ زندانیی در وجود ددر.شود

تون برقیی  ا  از این مرحلیه بیا بی   پ.بوده شنیدیا نارج نکرده دخازگلوی خو هارااین صدا  کسی

 میی  دواری لیب  هیا  هشی ی بینیی و گو هیا  هوییا پیر   ها هک سینوو یا ن ها هبیض رابهجریان برق 

یهوشی زندانی را ،باین مرحله در.برد یوموجود زندانی را در خود فر ۀه لرزی شدید همدکنکرد

زن ییر بیاالی سیری رهیا     از هییک بیار   بیه اورابیهوشیی   ،بیا کرد میی رهیا   دهارازدموقت  بطور

-کشیان  را اوو دگرفتنمیایش را ،پکند ف شکن ه گاه سقوطرکوزنش ب ۀمزندانی با ه دتاکردنمی

 بیه اورا ییا بیا ییک ظیرف آب     ،واوصیورت  ردن روی رکدراباآدوندتاق شکن ه می برا هکشان ب

ستبند ردیی که در زدرحال،بوده زندانی بعدی که در نوبت شکن  شرای  ایندر.آوردندهوش می

 میی ه مراحل شکن  ه ایندیدن هماهد ،شبودشیدن دکدر درحالو شوک های باتون برقی قپانی 

 ری آن ،مدهقیان "دکتیر " هدکی بو ابیل باکبعیدی شیکن ه    ۀرحلم.در آیدر روحی از پا ازنظ دتاش
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ه دکی بودن هباور رسید ه اینون بچ.ه خود را دکتر بنامنددکدادن میبه خود حق هاگر کن هش.بود

 بیه آن جامعه نوز ،هها زعم آنب.بودیک ضرورت ی مانند ایران، ا هبرای جامعتوری فردی دیکتا

یی ها ییکرب یا ویروس،مانخالفمدودمکراسی پیاده شو رآنر فرهنگی نرسیده که دازنظرشدی 

ار ،کپزشیک  ماننیدیک هیم  هیا   آنرفتند،می بیناز بایستی ه دکبودن هفتادا هه به جان جامعدکبودن

یمار ییا بیزعم   وبعضی  گونه بدینها معتقد بودند  آنکردند،میار بردی ،کراری ضرو یجراح این

 ۀطبقی  ،قییه وبسیرمایه داران   دتاکننی  میی جیدا  جامعه قانقاریا زده را از اعضای سالم عضوِ آنها 

ی آموزشی یین  ا.نید کن زنیدگی در سالمت  ها  بختیاروزعم صمد بهرنگ چبدورش درحالمتوس  

و هیا رتشیی  ا هبوندشی  میی  اداره هیا و دیکتاتور دهامسیتب  س توکشورهایی که ۀدر هم که است

 ۀدهقیان کمیتی  " دکتر" ینا.حت شکن ه کنندرا نبتوانند با وجدا تا دشو مینیروهای امنیتی داده 

 توانسیت  می،ندون استعمال مواد مخیدر ،بها شآموزوجود این گونه باورها و  ،باساواک شیراز

 میی نهیا میواد مخیدر    ت.ی اثیر بیود  وبی گونه بیر ا های بیمارآموزشآن ۀهم دوکسی را شکن ه کن

زمیان   در.اندکشی  یوممیر  ونقیص عضی   تیا  ه گاهی زنیدانی را  دکی بسازا هدیوان ازاو توانست

اتی کیه زنیدانی بیه    در لحظی  دتاایسیتا می شدرکنارارشدتر بود  ازاوکه  نامی "آرمان" ه، شکن 

شیکن ه   ۀاز ادامی  اوراظامی طالعات  با یک فرمان نا ههم هم بدون دادن ،آنرفت میسوی مر  

ۀ زنیدانی  اطالعات بیاقی مانید   بود، مهمنها چیزی که ،ترای این جماعت گوش به فرمانب.اردازدب

خبردار ود،دخربات با فرمان ارشی  مانندیکوا ،صورت فرمان مافوق در.بود نه زندگی یک انسان

 ،بازنییدانیشییکن ه دادن  گییامن،هخییود آرمان لیییدودا میییادامییه نشییکن ه را  و دمییی ایسییتا 

بیرایش  کیردن  کن ه ،شی وییگ.کیرد  میرا زمزمه  "جُونم کاکو شیرازی" آواز همیش،هخونسردی

 .  تفریح بود

خالفت بیا  ،مایدآلیسیتی بیا بیاور و ایمیان    ه دکهستن هایی بودندیا آن هاگر ن هشکنو  دیگری از 

و الهیی   نوجیدا  اوبی ز ایین ر ا.پنداشیتند مینظام دیکتاتوری را مترادف با قیام بر علیه نظام الهی 

 میی ندانی را هر بیار تیا پیای میر      ،زخاصی آموزش، یا دیدن دون نیاز به مواد مخدروبحت را

 میی من شکن ه ن - »ندوش میدعی ،مندگیر مییا  ندگرفت میمورد پرسش قرار  که زمانی و دنبر
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 میی  خیارج  یین د بیکافر تن این ه ازیک گنا ،کابل ۀهرضرب ،بااجرای حکم الهی استار من ،ککنم

 هیک ثواب هم بیه کیسی   ،هر ضربه ،بااز سوی دیگرو  کنم میسوی بهشت باز  بهاورا هو را کنم

 میی شیکن ه روی تخیت شیرو      هرصیورت در.«کاری بهتر از این کار؟؛ چه رود میخرت من آ

 میییانتهییای تخییت کنییارهم  بلنییدی ندانی را روی تخییت مییی انداختنیید پاهییایش را روی  ،زشیید

 دولیباشی  اشتهه نتواند هی  حرکتی ددکنکرد میستبند به تخت مهار د رابادست راستش ،ندبست

 وچار سیکته نشیود  ،دشیکن ه جسیمی  سنگین ه زیر فشارهای دکنگذاشت میز رابادست چپ ش 

زندانی را روی ،"یماناباوخدا "گر با کن هش.را داده باشد شاطالعاتا هبدون آن ک هم ،آننمیرد

 دتابکنی که هی  حرکتیی نتوانید   دنک میی مهار ا گونه بهرا اش دستو ردوه  پاها،زدشکم می اندا

سیکته  ایست قلبی ییا  دچار  زند مییی که برنقاط حساس کمر و گردن وساق هایش ها لزیرکاب

ی کیه بیدنی   هیای  زندانیمعمول  طوره ب.شودبیا برای همیشه ناقص و دروببین ز دواشوبمغزی 

بیزعم خیودش    ه ایین بتی ال آمدنید  میی ر ود از پای د،زنداشتند ی باالا هروحی بخصو دونیرومن

بیه تیداوم زدن کابیل     "شاثیواب " ز هم برای،باطالعات زندانیاۀ لیپ  از تخ م ری فرمان الهی

 .  تا متهم از گناه پاک شود و این را رحمت به او می داند دهد میادامه 

 کیار تیا   این، کوبیدار هم میاکناهرانه ضربات رمدوکر می آغازدهقان زدن کابل را "دکتر" آقای

یا دوسیالح گرفتیه بودنی    راباگر زندانی ا.یافت میویا بحرانی شدن حال زندانی ادامه  یبی هوش

دون تیاخیر بیرای خیالی کیردن     بی  ،هبیود ی چریکیی  هیا  زمانهواداران سیا  ه ازدکاطمینان داشتن

ۀ ا میر  و تخلیی  وتی  دش بیو اراحل بعدی شکن ه کیه چسیباندن اطیوی داغ برپشیت    وماطالعات ا

ار و تخیت شیکن ه را پشیت سیر گذاشیته      ،دندانی که مراحیل ابتیدایی  ز.ندرفت میپیش  طالعاتا

 و هده راه رفتن طبیعیی نبیو  دربقا ها هورم شدید بیض دلیله ،بیستداگر قادرنبود روی پا بید،بود

بیا   ی ورم کیرده هیا  هبرخورد بیضی  گرنهو ددو هفته راه برومدت  ی بسیار باز تاباپاهاباید می 

 توانسیت  میی ه ه نی دکی روزهای اول بو فاجعه ،ی را در وجودش می پیچاندا هدشندکرانهایش در

گیر  ا.ی ورم کرده کشنده بودها هضون درد بی،چم نزدیک کندرابهنه پاهایش دوروی پا ها بایست

ش وکیف  ازانیوان  روی تنهیا  رفیتن  راه رفیتن داشیت،    شویی  دستقصد  شرای  دراین زندانی
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 دخیراب بودنی   یی که عمداًها شویی  دست هم  ،آنن بودممکش ای ورم کرده ودردناک ها دست

زنیدانی کیه    دودفوعی شیناور گرفتیه بیو   ومی آب توالت  را نآکف  و ندکرد میتعمیر ن هارا نآ و

در مییان ایین   ، ه حیال و روزی داشیت  ،چی  ا برودبه آنش های دستروی زانوان و کف بایستی 

ی میتعفن  ها هاز این دخم"یامهریآر"به سوی تمدن بزر   سیدنی چندش آور،راه رها یآلودگ

 . گذشت می

توانست مسیر بیازجویی را از موضیو  اسیلحه و رفقیای     ترسیده بود، بشدتی که رحالدناصر 

 دانیش ش دردوران احیوزه حزبیی   سیئول ،مم بیور شید قبیاد رحیمی    دولیدیگرش منحرف کنی 

در  هیا  یچگیونگی مبیارزه بیا بیازجوی    )کتیاب دهدچون برای ساواک وجودآن بش را لوای آموز

ران تیوده ایی  به تشکیالت احتمیالی حیزب   ند خواست می و داز اسلحه هم مهمتربو. . .( ساواک و 

 از همکیاران یگر ردکه گرایشات سیاسی داشت وییک هیوادا  رایک همکار فرهنگی  ،ناصر .برسند

به پاک شدن او از اطالعات اطمینان  ها یداشتندلو داده بودتا کمیته چ یطالعات ناچیزا راکهش 

وچند ماهی تا رسیدن زمیان   ساواک ۀکمیتکردن و ت ربه ها ی  از بازجویرپدو نف این،دناکنپید

مسیر و  ،همانندخودشدانسیت   میلودادن قباد بودکه  ،دردناک تر ازهمه.آزاد شدند دادگاه شان

رادران وبی ادر وخیواهر  می و دبیو ه کیرد  تبیود فیو   هیا  میدت  شپیدر  که رحالی،دچند فرزند دارد

،بیه همیین   کردندمیی اقتصادی باید دست وپن ه نرم ۀبدون وجود قباد با فاجع خودشوخانواده 

،بیماری غیر بازگشتی که همیشه تا پاییان  تغذیه بیمار شدقباد به علت سوء هایبچهیکی از ،دلیل

در هیر صیورت شیکن ه     .زندگیش بدون همیاری دیگران امکان زندگی کردنش غیر ممکین بیود  

 هیا  هرنج شکن و درفقایش از وحشت ودر و دسالحی ندار ناصره دکردنرکباو وهاازجبگران و 

روی تختیی   اورا.ه پله بردندررافرادی کنانا بهراناصر وزی   از چند رپ.ندا هاین اعتراف راکرد

رابادستبند به تخت  اشدستیک  ،رفت مینزدیک زمین پایین  امل تارکبطوه وس  آن دکانداختن

ییک طنیاب بیه گیردنش      رابیا ی پاهیایش  رهیا زن ی و دختنی داناره پاهیایش غیل و زن ی  بی و دبستن

به  رمانآ.راز بکشدردتکمی راحت تادباش اشتهحرکتی د توانست میروی این تخت ن او.انداختند

ش را روی اچیوب کبرییت   و دنگاهی به درون سلول انداخت سیگاری روشن کر دوش آم سلول
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مییی  ناصییربییه سییوی  حلقییه بییه صییورت را کییه دودش   از چنیید پییکپیی.ختاکییف سییلول انیید

 :ادگفتفرست

به تو گفته بودم هرگز نمی توانی با اطالعات حتا سیوخته ای از زییر دسیت میا بییرون      ،دیدی - 

یماری ،بضیمن  در.بیمیاری زا هسیتید   بیاکتری ماها مشیتی  شی .ر چه داشتی تخلییه شید  ه. بیایی

ا شیکن ه  تی ون چی .زیرا از شکن ه شدن لذت می بریید  دارید همیا همان مازوشیسم خودآزاری 

وش نیستیدکه بازبیان خی  دم آ.یدزن میچه بعدش مثل بلبل چه لیدوشو میتان باز ن نشوید زبان

 .حرف بزنید

  .ز سلول خارج شدا و دپکی دیگری به سیگارش ز 

 : گفت میهسته آ و دز میحرف  اوبا  و دآم می اوسلول  پلی  شهربانی مرتب بهه ازی ابلجوانک

 ه آنن بی وماگه پیامی برای خانواده یا دوستانت داری بگ ،هستمم اهدین من جزو سازمان  » -

ش را انظیامی  ۀمرتبی ی،سیب اطالعات باک خواسیت  میی دخمه  رآنآن بیچاره هم د،«نمرسا می ها

 . خورد مین اوراکسی فریب این حماقت های  دولیدهبارتقاء 

 رفتنید  شکن ه گاهی باالدفاترشان در به  مامورهاو د،درب سلول که بسته شآرمانپ  از رفتن 

ون متوجیه  چی .داکنش رها هبر چهر ها یمیته چرکش را باشهامت پیدا کرد تبسم پیروزیناصر ،

ر ردگی  شیکن ه ه دکی ادش بیه چیوب کبریتیی افتا   یی .ه استسیدش به پایان راییشد دوران بازجو

بدون سیر وصیدای زن ییر هیای پیای ش       ار نآ تا دمه تالشش را ان ام داه.سلول انداخته بود

ز دواشیی دکسیوی خو  رابیه  نآ و درسی به آن اشدستعاقبت  ،کشیدن دردناک بدنشوبا داکنپید

کبریت چوب با اینسپانیایی باشد،ا راگ بخصو ستبندش امریکایی نباشد رداگ ،زمین برداشت 

رییک تیر   رابا نآنک ازا ناخن کمی ،ب«شودجاب ار این تخت ردتوراحت بازکندرا نآست وانت می

دستبند جایی ی ها همحل قفل شدن دندانشکاف کنار لی متری دمیفضای چندر  را نعد آبو دنمو
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 دررا دسیتبند ۀحلق،دسیتبند بیاز شد   و داردافشی  ندشید  میروی هم سوار ی ها هکه زیرش دندان

 گرهیا  شیکن ه به صورت قرار داد تا در صورت ضرورت و زمیان آمیدن    اش دستطراف م  ا

 دسیت زاد شیدن  بیاآ .کبریت را مخفی کیرد  چوب، دهدستبند را در محل خود قرارد سریع تواندب

حتمیاال  ا هدکی ی را دیا هنوشیت  وی دیوارباالی سرش،ردر اطراف سلول به کاوشکرد رو  ،شاش

کیه دقیقیا روبیروی درب سیلول     ب دهن روی دیوار چرک قرون وسیطایی نوشیته شیده بود   باآ

را  شییتهنو ،آنشیید میییوارد سییلول  چییون نییور زیییادیلی بییا بییاز شییدن درب سییلول  ،وبییود

 و .شید  یومربه کلی زیر و سانی هرآن،ارزشبا ا خواندن آن متنِب.کرد میبازجوها پنهان ۀیدازد

 ،کیرد  میای یاد سان نا رد ساواک ۀکه شرای  شکن ه گاه کمیت حشتیانرژی مبارزه برترس و و

 :چیره می شد

ی خروشییان جییاری هییا هگذار از خییون مییا رودخانیی،بون ماسییتوخییخلییق در گرآزادی اگییر " 

 ۀی کمیتی رهاخونین کفتا ۀوزبرپاین متن مشتی بود  "ی فدایی خلق ایرانها چریکازمان س.ودش

گیاه  ی روبیروی اتیاق شیکن ه    ها له ردیف سلوب و دادنردیش را تغیادو روز بعد سلول.ساواک

ان شی و گیردن  پیا دیگیر از غیل و زن ییر بر    و دتر بودنی آزاد  ها زندانی ها لسلو آنه در،کبردند

سیلول کنیاری کسیی بیا      ه ازدکی کامل در سلول جدید مستقر نشیده بو طوره بوز نه.خبری نبود

 .دیوار نزدییک کیرد   رابهگوشش و دداپاس   به اوا یک مشت به دیوار ب.او کوبیدمشت به دیوار 

از ایین همیه   ناصر، «تو کی هستی؟ »ی گفتاحتیاطصدایی از آن سوی دیوار بدون رعایت هی  

شیهربانی   هیای رجه دارازدرد یکی رکبتدا تصوا.تع ب کرداک ساو ۀآن هم درکمیتی احتیاطبی 

 هیا  یمیته چی ،کردن صیدا دکبا بلن لیو ددارجود و دمیته شنورکه ددکویوبگبه ا خواست یم.است

رف طی .ه صدایش مشخص نباشید ،کی  کشید،هیا هکشید به صورتوز این را.نیدندش میرا نآ

 :گفت ت با خشمراداشتظار یک گفتگو که ان

ند آن وقیت  کشی  میی سیی    رابهیرون زندان دارند این جماعت دربفرزندان خلق  !یمرد حساب - 

رد ایین  رکتصو ناصر .خیابان برای این جماعت شده گورستان ؟یکن میثل مار هی  هی  ومت
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لیذا بیدون پاسی  روی تخیتش دراز     . آزمیایش کنید   اوراقصید دارد   کیه  استها ییکی از ساواک

 :شنید این بود ازاوکه ی ا هخرین جملآ.ادند یهای بعدی او پاسخه مشتبدوکشی

ه صیدای پیوتین هیای    دکی تمیام نشیده بو  آخیرش   هنوز جملی ه.یا هاشکالی نداره خیلی ترسید - 

 .نیده شید ،شی آمدند میی پلکان شکن ه گاه را پیایین   باع لهه ،کشهربانی های و پاسبان وهابازج

را بیرای   احتییاط بیی   ب سیلول ایین فیرد   در.هنید یکیی را شیکن ه کننید    خوا میی ه دکفهمی ناصر

ضربات چنان سنگین  .چند نفری با مشت و لگد به جانش افتادندو دنحشت با لگد باز کردوای اد

سد نیمیه جیانش   ،جدیوار می لرزید،خوردمی دیوار بین دوسلول  ۀدنش به تیغب که زمانیبودکه 

 شپرسی  بیا  گرفیت  میی ایی که شکن ه صورت درجبازجویی  در این لحظات پای دار بردند رابه

 اندیشیه فرصتی به زندانی برای تمرکیز و   دین وسیله،بشد میگرانه عملی پرخاش و دی متعدها

ز شییدت درد اکییه دارای اضییافه وزن بییود، اورا آویییزان کردنیید، قپییانی بییه دار اورا.دادنیید مییین

 با نعره ،کرد ی  می،ساز این همه دد منشی بازجوها را نه موهای تن انسادککشی مییی دهافریا

گونه ای ان ام می  را بهو بازجویی ها شکن ه ) .هوش شدادررفت وبیازجتفش ،کوحشتناک ای

دادند که دیگران یا شاهد آن باشند و یا آن را بشنوند بیه خصیو  زمیانی کیه کسیی در زییر       

 و دوست یکی از هواداران گرایشیات ضید  ا (فشار ها از خود بی خود می شد و زبان می گشود

از  هیم داده بودتیا   اوراام ،نو نیج شیکن ه   درد چیاری نااز  فشیار و  ریی زوسیتش  د،حکومتی بود

لی الف و گزافیه  باککه  وا.کسانی را معرفی کند دتاووبنوبت ا حاالدویابخالصی شرای  شکن ه 

عرفی ومبیازج  رابهنام  150 دواین زمینه هی  دریغی نکر دردعوت به گفتگو کرده بود  راناصر 

-میی عرفی ،مییک سیاسیی باشید    توانسیت  یومی ر اازنظدویرسی  میبه ذهنش  راکهرکسی ه.کرد

 آورد میی زبیان   رابیه رای خالصی از شکن ه هر اسمی وبازجو که تازه متوجه شده بود اب.کرد

 :انگشت گذاشت و پرسید هااسمیکی از این روی 

 چه گروهی ارتباط دارد؟ وبااین کیست  - 
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شیماره   ولیی  ش ک استا هخان دانم یمن دولیکن میتهران زندگی  در.ننده تاکسی استرا نای - 

 .دهقان داد رابه نعد شماره ماشیوبم ا هماشینش را حفر کرد

 آشنا شدی؟ بااوچطوری  – 

 .کرد دمیش شدم او هم از حکومت انتقااسوار تاکسی - 

 تماس گرفتی؟ بااوفق  همین؟ باز  – 

 .ندیدمش اورا هدیگ - 

 کردی؟ حفر اوراۀ چرا شمار –

  دولیت  بیا ایین  بایید  »گفیت  یمی و دو هم مخالف این دولت بیو ا هدم ک،به دوستمم بخواست¬می - 

 «.کردمبارزه 

هیای   بیه پاسیبان   روکیرد خشیم   وبیا زج،باپُرکرد را نصدای یک سیلی سنگین فضیای زییرزمی   

 :وگفتشهربانی 

 . ندازین توی سلولشوباون -

 :به بازجو روکردرجه داران ازدیکی 

 یسه؟قربان برگه بدم اسامی را بنو -

 . ش می خورهاهدرد عم،بو دادها هکاسامی  ه اینن -
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 میی ش ا هتیف در رفتی  دکرازدی دردنیاکش  هیا  هنهیا صیدای نالی   وت دمشتی به دیوار نخیور  ردیگ

 هاز پلی  را اوو زد دبنی  چشمش یها شمچه ،بآمد ناصراسبانی به سراغ ،پمداد،باند روز بعدچ.آمد

کیه وارد  یدد بنید  چشیم اور از پیایین  یی .ج کیرد عد به همان صیورت از کمیتیه خیار   بو دباال بر ها

 اشیته دیید بیشیتری د   ردکیه واست سرش را کمیی بیاال بیاو  خ،دنا ههای شهر شد خیابانۀمحوط

درون ماشیین   بهررایگرددونف یو و یکدواقدرت به پایین کشی رابادکه دستی نیرومند سرش باش

 .دندبر" آباد عادل"زندان  رابهها نآ و دهل دا ها زندانیمخصو  حمل 

سیروانی  یی  زنیدان  ر.دندش میعرفی ومبه ا دتامنتظر ریی  زندان باشنبایستی ،در زیر هشت 

یکیل بسیاردرشیتی   ه.بیود بودکه در نتی ه قطعاً بختیاری  وزستانی واهل مس دسلیمان،خجوان

رفته غیول زیبیا و   ،همویر.تناسبی ساخته بودومداشت که با ورزش بدن سازی عضالت قلمبه 

سیاسیی بیا    هیای  زندانیدر یک اعتصاب غذای  که زمانیودم مین غول بی شا ه.ترسناکی بود

سیاسیی   هیای  زندانیه یکی از بدواز خود شهامت نشان دا( کماندو)پلی  های ویژهه ازیک گرو

ی فدایی خلق که حتی یک پن م این غول عضله نداشت با یک چرخش ها چریکیکی از ،سیلی زد

به کف بند هیکلش سنگینی  ۀهم وبااۀ شدبیهوش  ۀه جنازدکو زاۀ زیر چان به فنی یلگدپا سریع 

سیاسیی و نیروهیای امنیتیی     هیای  زنیدانی این برخورد باعث درگییری شیدید بیین    .سقوط کرد

 راکیه رستند آن هیکل درشت بیه درد نخو توان بسختیشش پاسبان  ها یمیان این درگیر در.شد

ییی   ر.کردنید سیاسی خیارج   های زندانیاز سالن بیاید هوش ه ب ها یزود ه اینقصد نداشت ب

 هیای ¬زنیدانی نید از  کرد میی عقب تر حرکیت   ازاوش ویک گام  وطرفد ردری که دو افسدرحال

شیت و لگید   ومسیلی  ،باشانعادی برای ترساندن های زندانییدار اول از رداو د،جدید سان دید

میی   را نشیا  دگیزنی نها نیام ومحیل   ،تسیاسیی  هیای  زنیدانی  از لیی و دکر میپذیرایی از آن ها 

سه دراین زندان مدرن ندهای ب.ندبرد میبندهای انفرادی زندان  رابهها   از معرفی آنپ.پرسید

زر  وعمیومی آن  وبی متیر و عیرض راهر   50ول تقریبی هر بندط.بزر  ساخته شده بودند ۀطبق

بقییه سییه ط سییه تخییتِ،اشییتند،در هرسلولردقرا هییا لش سییلو ه در اطییرافدکییبومتر 6حییدود 

ی بنید  هیا  لسلو دولیمناسب برای نشستن که با یک زیلو فرش شده بو ویک فضایاشت ردقرا
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هیر  وبیروی  ر.متیر  3ر ردمتی  2بعیادی  ا بیا خیتص ییک زنیدانی بیود     ومانفرادی یک تخت داشت 

 توانسیت  میی زنیدانی   جهیت  دینبی .اشیت ردی عمودی نزدیک به هم قراها هاز میل یدیوار،سلول

 میی سیته  وبکشیویی بیاز    هیا  لی سیلو هادر.تگو کندفاگه نآ بادویش را ببینروبرو های زندانی

 هیر ر بند ییک هواخیوری داشیت کیه     ه.دندش میقفل  ،ی کشیکها نپاسبا وس هات شب دونشد

پسین هیا از سیاعت    دوی آزاد قدم بزنندرهوا ها زندانی دتاش میباز  12نزدیک ساعت  دتابامدا

دییواری از فین  کیه بیاالیش     بیا   ها یواخوره.شد میه باز دوبارتا غروب  روز نیمپ  از  15

نیروهای مسلح هم از برجک هیای اطیراف    و دش میاشت از فضای آزاد جدا ردسیم خاردار قرا

خرین سلول بند آ.ر بند چند دوش داشت وچندین توالته.بودند ها زندانیزندان مواظب حرکات 

 رفیت  میی لکانی کیه بیه طبقیات بیاال     رپست کنادر.یاور شد نصیبرب هوا خوری ردانفرادی کنا

 ی شیان هیا  هه بیه درب خانی  دکی رفقایی را دی ۀی انفرادی همها لسلو در.ودرش همیشه قفل بود

نهیا فرصیت   هات آن.ننید رکخبیرداده بیود هرچیه دارنید از خانیه وخیود دو       هیا  ه آنبی دورفته بو

 ی شیان هیا  هانی دخسیاعتی بع  ناصیر تن رفی  باو ددورکردن و از میان بردن مدارک را یافته بودن

سیاواک   ۀکمیتی بیه  همیه را عیدهم  ،ببودند ساواک برده رابه نودشاخدوفته بورگرقرامورد حمله 

متوجه شید در اهیواز   ناصیر ازه تی .منتقیل کیرده بودنید    آبیاد  عیادل زندان شیراز و در نهایت به 

ه او پولی بی  دتابوه شدبه اوهیلمن ر تور ساواک بوده و ساواک مانع دریافت ماشین رداهشهوم

سیاسیی چنیدین زنیدانی عیادی      هیای  زنیدانی عالوه بر  ،انفرادیی ها سلول بنددر.دست نیاورد

ی دهانی درب ررادیگی هیم این رفقیا اینیک   ساواک ۀکمیت هنمازج   از گذرپ.نددداشتومعتاد هم وجو

جهنم شیاه و نظیام    این رابهاه آنکه ست وی مقصری درج یکهی  .نددید دمیآبا عادلانفرادی 

عشقی کیه فرآینید ییک نگیرش      ،مه با عشقی ژرفه.بود،نکشانده بود شا هوابست سرمایه داریِ

 ها در زمان کوتاه فیرارش  نباآناصردر تماسی که .رآغوش می فشردندراددیگر همانسانی بود 

فقی  خیواهم    ،نبیرم  یدستگیر شوم و نتوانم از شما نیام  من اگر ،ته بوداگفرفق ه این،بگرفته بود

ی دهاما نبایید فرییب ترفنی   شی .ودیید ب هرمان بیرای مطالعیه گرفتی    کتابدشما از من چن»گفت که 

 عیادل اصیلی  سیاسیی زنیدان    هیای  زنیدانی   «.بخورید، فق  در این حد حرف بزنیید  راوهابازج
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 ه ایین زجان بودندکه بابر ۀقلع های زندانیمان ،هقیهبو دتازه دستگیر شده بودن های ندانی،زآباد

ی مختلف ها وهزگروا داب کومیت هایبا مح های زندانیمگی از ه.ده بودندزندان نوساز منتقل ش

رده دکبرازجیان تبعیی   ۀبیه قلعی   آرامنیا  هیای  زنیدانی بعنوان  هارا آنه دکچریکی و سیاسی بودن

و چنید زنیدانی از تنهیا     هیا  وهو گر ها نسازما ۀخبگان هم،نابدی های زندانیواقع این  در.بودند

 ه ایین یدن همی ردصیو ت.بودند حزب تودۀ ایرانحزب سیاسی آن دوران، افسران سازمان نظامی 

تگو اگفهی  آنۀبیا همی   توانسیت  یوما.تپش می انداخت بهراناصر هم قلب  درکنارافراد در یک بند 

ولی گویی ایین نییز دارای تشیریفات    ،رزو داشت زودتر به بند سیاسی برده شودآ هعالق باو دکن

ه دکی وردنآبنید انفیرادی    رابهک روز یک زندانی عادی ی.ه زمان آن فرا نرسیده بوددکخاصی بو

همه بدنش از ضیربات   دوغل و زن یر بسته بودن راباهی  لباسی به تن نداشت و دست و پایش 

و ییک ییاغی و قاتیل چنید ژانیدارم در منطقیه       ا.بیود شدهاه رراه،مانند گورخر گرها شکن هکابل 

ولی پی  از میدتی زییر    بیود دیوانگی زده  به راود دخعدام نشوا هک رای این،بالرستان ایران بود

روزها درب سلول او را می بستند تا  .امل دیوانه شده بودرکبطو ها یزجویوبا ها هشکن  فشار

 هیای  زنیدانی ی هیا  لهیا کیه در سیلو    شیب لی  واز آن خارج نشود زیرا به افراد حمله می کرد، 

به نیام هواخیوری میانع از خیواب دیگیران       دتانگذاشت میز رابااودرب سلول  شد میبسته دیگر

که تنها دارایی ش بود و در آن هم ادرار میی کیرد و هیم غیذا میی      فلزی  ۀاسک کاو هم ی .شودب

 میندوکشیی  میی  ها لی دیگر سلوها هروی میل را نل شب تا بامداد آازاوو داشت خورد بر می 

 یسی ،ککرد میی را هیا کیک تیرین فحاشیی  ،رسیاسیی  های زندانیرتب به مدوکسی بخواب گذاشت

 هیای  زنیدانی سیوی   رابیه ش ازیرا ادرار ییا میدفو    نداشت  اوراشهامت نزدیک شدن به سلول 

میدفو  نقاشیی کیرده     رابیا ییوار سیلولش   د.کیرد  میی وهین هیات  ه آنبی و دکیر  میت سیاسی پر

، ایین  بیود  حیرت انداخته  رابههمه که رسشی پ.آمد میبیرون ش اهن ار از سلولوهای نابدوبو

ه وبه بود مخالفدشمن و ها یبا سیاس دولتی بود مامورهاو دشمن خونی چرا او که یاغی  بود

تصمیم گرفت در ییک  ه است،  بودفهمید او اهل شهرستان الر  وقتی ناصر ؟کردمیوهین هات آن

رج که یکی از رفقای نزدیک یا.ی سیاسی را کشف کندها وهرباگراز این دشمنی   فرصت مناسب
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خسیته   ،انیه دیو» -: گفتدوآمی  ناصیر بیه سیوی    ،بیود  مبیارزۀ مسیلحانه   یبا باور به مشی  اوبه 

 بیه  ناصیر  ،«گو کین گفتبیااو بیرو و  زنید  میش کزکرده و از خستگی دارد چرت اسلولۀدرگوش

ه ه زادگیا دکی آن حیرف ز  ناطقوماز الر ،گیری از فحاشی ابراهیمرای پیشوبسوی سلول اورفت 

ن کیاوی  باککیه  بیراهیم  ا.به خصو  وقتی نام روستا هایی  راکه دارای یاغی بودند بیرد  ودوبا

، «ی؟د بیی ،تیو الر  » -: گلیه دار گفیت   و دالمیر روسیتاهای  مناطق  ۀا له ب.کرد میگاه ن راناصر

نیام   خصیو  ه بی برد، رراآن دییا  یو اسم روسیتاها  «جا معلم بودم من آن نه، » -: گفتناصر

رتب بیا ژانیدارم   مدونداد عبورمی ها کوهاجناس قاچاق را از و دروستا هایی که هنوز یاغی بودن

ش کیه همیه خشیم و نفیرت     ای بیرخالف چنید لحظیه پییش    ا هم با چهربراهیا.ها درگیری داشتند

گرفیت   هیارا  هش میلی  های دست باو دآمش ای سلولها هبه سوی میل بازستگی بود بارویی وخ

 میی ور شیاهد میاجرا بودنید بیه ییاور اشیاره       د کیه دورا  ییهیا  زندانیمه ه.ه یاور خیره شدوب

 سیت ردهیم داروی ابیر وبر هارا هر بی اعتنا او هم میلیاو لیدونرکدو ها هه خود را از میلدکنکرد

 :گفت راهیمبابه ش گرفت وبا مهربانی های

 هه زنیدان افتیاد  وبی ثل تمدوجنگنی کش میدولت آدم با اینودارند مثل ت ها یسیاس ۀهم !ابراهیم -

ه وبی کنیی  هیای رکییک میی   وهین هیات  آن رابیه ،چندا هرا تحمیل کیرد  وحشیانه  یها هشکن  دونا

 ی؟کن میتوهین لمات نا پسند باکها  ی آنها هخانواد به خصو 

 :محلی گفت ۀبا له  ابراهیم 

تیو پییش زن    گذارنید  میسیاسی ن های زندانیلی ،وردهدکمیگن شاه تو را آزا ها ناآخه پاسب - 

 .یت برگردیها هچوب

 بیا و چیون   .هید ردیتغیبرعلییه نظیام    هیارا ر همان لحظه تصمیم گرفت مسییر تیوهین   دناصر   

 :عتقادات مردم آن دیار آشنا بود گفتا
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. هسیت  ،هیم خونید  آ ه،کی هیک سید اوالد پیغمبر وجود دار ،سیسیا های زندانیابراهیم بین ما  - 

ن آ.یشی  میه خوب اکنگه برات دعا.دش خیلی تندهج.ندا هگرفت ازاوش را ا لباس ها یلی ساواکو

 .تها هچوبونی بری پیش زن ت میوقت 

ه اییرج بیا فاصیل   . و بیه ابیراهیم نشیان داد   وانید  دخدسیت بیه سیوی خو    شیاره ا باراعد ایرج وب 

 بییاو دبیییرون آور هییا هرا از میییان میلیی اش دسییتابییراهیم  ،روبییروی سییلول ابییراهیم گذشییتاز

  :گفت می  لتماسا

 :به ابراهیم گفت ناصر اش ،و رفت به سلول ایرج با بی اعتنایی رد شد .ن جّددتوقرب !آقا !آقا -

 

ازه مین  تی .نمیشیه  اجابتدعا  که استهمه ن  با این،هش میکه حالل و حرام سرت  م توابراهی - 

ناسیی خیلیی   ش میی سییدهارا   ه ایین و ک،تکه دعا کنه  ش حرف بزنم تا راضی بشههاباید برم با

که دشمن شیاه   ها ییا به سیاسنکنی  ییتو تا جواب برات نیاوردم سرو صدا لیو، دسخت گیرن

خیواب مین بعید جیواب را     وبیر وبگتی .هشی  میعصبانی اوالد پیغمبر  قا آ هکوهینی نکنی ،تهستند

 .برات میارم

 .ا،هکنیراضیشت ا هجون بچ – 

 .رو،بخواب تا آقا را راضی کنموبباشه حاال برو  - 

غیل گرفیت   دربتاقش رفت دو زانویش را اۀ به گوش کامل لخت و عور بود صورته بکه ابراهیم  

 ناصر .ندکرد میهمه با حیرت این گفتگو را دنبال  های دانینز.ه خواب رفتبدوو روی پهلو افتا

در  راکیه ی ا هبرنامی بتوانید   دتانی اری که قراراست ان ام دهنید دخالیت نکن  رکخواست د ها آناز 

 : وگفته ابدوکناری کشی رابهیرج ا.دپیاده کناشت ردنظ
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نار سیلول ابیراهیم   ک که ازو گاهی  زی کنیرابای اعتنا وبسیّد عصبی  دوخونآباید نقش یک  » -

ک یی .«هیم، عملی کنیمخوا یومازا راکهی ا کار،تینده ار ش جواب کرد میاگر سال وی،ش دمیر

 :وگفتبه سوی او رفت  ناصر ،دزصدا  راناصر فریاد  وباساعت بعد ابراهیم بیدار شد

ی ودعا برای آدم ن   ب هبراهیم سراسر ن استا هگ یوما،من باآقای سیّد حرف زدم !ابراهیم -

عنی این حرف وم،شودمیهل نمازو دین هستی و حالل و حرام سرت ا هبراهیم تو کا.ه استفاید

بین سلول تیو  ب.ای ن   نباشیدرجبشوی و و پاک  ؟ اول باید حمام برویهای آقا را می فهمی

 .کنیودت را ن  دخگه نباییید درست کنی و دراباها این ۀش کثافت است هماههم

اجیازه واکنشیی    ناصر ،کرد میدردناک به در و دیوار سلولش نگاه ده و رفساابراهیم با نگاهی  

  :گفتدوندا به او

ت او سیلول  کنییم  میتنت پاک و لباس  کنیم می تم وپاکبری میحمام  رابهاگه تو قبول کنی تو -

دسیت ناپیاک    ه وش میچون اگه یک ذره ن است باشه دعا باطل  کنیم میب از کثافت پاک باآرا

 عا نباید بخوره قبول داری ؟هم به د

 .ا ،هها - 

هیم حیرف    هیا  نبا پاسیبا ،شیه دعا باطل می گرنهو دینت هم نباید حرف زشتی بیرون بیااهازد -

ن می .حیرام اسیت   اهی  نآ بارف زدن ،حندا هکردو شکن ه زندانی  رراها سید اوالد پیغمب ،آننزن

 نش تیا مین بیرم از پاسیبا    حیاال منتظیر بیا   ،کیردم و رو زدم تیا آقیا قبیول کرده     خیلی خیواهش 

حمیام ببیریم و لبیاس تنیت کنییم و       رابیه تیو   دتاز کننی رابادر سلول  و دلید بیاورن،کقاضاکنمهات

 .عا را بنویسدد دعبو دآقا بیاید ببین سلولت را تمیزکنیم تا

 :رفت وگفتاستوار مسیول بند به نزد  ناصر 
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و را حمیام  ا و اسیت  بوی توالت گرفتیه  هیم سلول ابراهیم را تمیز کنیم همه بند راخوا میما » - 

 دنپذیر خواست می ها زندانیبه دیگر   هیمبراا هحتمال حملا ۀبه بهان ها نسرپرست پاسبا"کنیم 

نید اوهیم   یتش را پذیرفتسیئول وم،کردندین تقاضیا را  دوانه اجلو آمدها زندانی ۀهم وقتی دید ولی

ی سیاسیی  هیای  زنیدانی ر از ونفی د.گییرد بنظافت سلول صورت  دتاپذیرفت و یک ساعت مهلت دا

بقیه هیم در تمیزکیردن   دورا اصالح کنن اش صورتوهای سر و مدوکننرا حمام پذیرفتند ابراهیم

ابیراهیم در لباسیی تمییز و     ،پلیی   پیش از پایان مهلتدونکرد¬تامل شرکرکبطوسلول ابراهیم 

 میی قیدم  ی و تیوهین بیه کسی    سروصیدا ون دبی ش او درسیلول ا.شیده بیود   آماده هسلولی پاکیز

قفیل  اورادرب سیلول  و دهیا بیا حییرت آمدنی    پاسیبان .بیود  ینگار ایین ابیراهیم کسیی دیگیر    ا.زد

 میی سیرش  ربهسی .داد میی اسیخی ن ،پندباش اشیته گویی دگفتبیااو  نید کرد میهرچه تالش دوکردن

 مین ها ه آننگاهی هم بحتی نیم ،وداد مینسکوت پاس   وباا دولینکرد میش  حریکدوتنگذاشت

 :وگفته اوببه سوی ابراهیم رفت  ناصر ها نتن پاسباپ  از رف.کرد

ت ابیند تو و سلولب و دید بیایوباا،ناسی بد اخم هستندش میراکه دهاسیّ،یزن میتو هی  حرفی ن 

 .یا هپاک پاک شد

ی بیا خطیوط درهیم    ا هرگی ،بکیرده بود  آمیاده چیزی شبیه دعیای دعیا نیوی  هیا     ،ناصرل باز ق 

آب  را نۀ آنیمی  یک لیوان پالستکی تمیز کیه تیا   ،باقابل خواندن بود نآ.. که تنها بسم ا  وناخوانا

 داییرج نیمیه کرنشیی کیر     بادییدن براهیم ا.یرج به سوی سلول ابراهیم رفتندا هکرده بود به همرا

یرج با یک دنیا اخیم وتخیم سیلول و    ا.اکت شد،سناصرشاره ابا« . . . آقا قربان جدّت» -: گفتو

یک لییوان  در  را نآ» گفتو داد رداده بود به یاو به اویاور  راکهدعا  عدبدوابراهیم را برانداز کر

دسیت جیایی را نشیان     بیا ،و«قرار بیده  جا درآنی درب سلول ها هروی میل آب پاک قرار بده و

 وگرنیه ،دعیا دسیت بزنه   ه ایین یک هفته کسی نباید ب، ه قبله باشدب ور لیوان ۀولی باید دست »داد

ر دناصیر .و رفیت  «دون ن اسیت باشید  وبدر این یک هفته باید پاک ه و ابراهیم ش میدعا باطل 

ایی ،جی اردادبرردیف بیاالیی درب قر  را نلیوا دودعا رادر لیوان آب قراردامقابل دیدگان ابراهیم 
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ی سیی صیدا  رکز آن روز دیگا.ارداده قبلیه قیر  وبی ر را نۀآدسیت  دوکه در معرض دید ابراهیم بو

روبروی دعایش  و می رفتبه کن ی از سلولش  روز شبانهو ا.یدیا توهینی از ابراهیم نشن دوبلن

 یی این طیور زن میچرا قدم ن» -: وگفتبه اوقتی یاور  .کرد میوخیره به لیوان نگاه  می نشست

دسیت   بیه آن ه ییا آدم ناپیاکی   روبپرواز کنه دعا رسم ت می » -: گفتاس  رپد «یش میمریض 

تیا جلیوی   و دآمدنی  یمی و داهیم مشکوک شیدن نسبت به سکوت ابر ها نپاسبا موز چهار،ر«بزنه

داره »گفتدوییرج نیزد ییاور آمی    ا.کنید  میی نگیاه  خیره به یک نقطه  ندکهدید می را او سلول او و

ممکنیه  یره شدنش بیه لییوان و کن کیاوی پلیی  عاقبیت      وخه سکوت ابراهیم ش میای ادمشکل 

نیزد ابیراهیم    بیااو خواسیت  از ایرج  ناصر ،ه ا باز کناین رابهها یو پای ساواک هکنای ادمشکلی 

 : ایرج گفت،او دعا را از لیوان خارج کند دتانمشغول کن اورابا پرسش دوبرون

  .کند میفق  خیره به لیوان نگاه دوزن میکسی حرف نهی   وباا -

 .او نسبت بتو ارادت دارد صطالح سیّدی وا هوبت.ولی تو هیچک  نیستی -

به سیوی اییرج   و دایرج از آن حالت خارج ش بادیدنم ابراهی،ه سوی سلول ابراهیم رفتندوبآن د 

و  .رددکحرف زدن کیه بیه کلیی ابیراهیم را از خیود بیی خیو       بیااو آمد ایرج شرو  کرد با محبت 

لیی  از راه دور ایین عمیل    پ.خی  را از لییوان خیارج کیرد    ۀگرر یک فرصت مناسب آن بردیاو

 و ی کردنید یم خیدا حیافظ  بیراه آ باناصیر ییرج و  ا.هیا آمید   به سوی آن انزنقدم  و ددی راناصر 

راهیم بی ابیه  وموقیع رفیتن اییرج     .وانید وخدعیا بیرای ا   بعنوان یرج ا هپچی کالبته پ  از پ رفتند

 یاسبانپ.هایش گذاشتدست روی چشم ابراهیم ،و«نگذاری دست نامحرم به لیوان بخوره»گفت

دی اعی  ایهی  زنیدانی بنید  پلیی  هیای میواد فیروش      از، آمید  میی که داشیت بیه سیوی ابیراهیم     

 میی عادی  های زندانیبرای  را نهرویی بند، این پلی  معتادِ های زندانیی ها هراساس گفتب.بود

 میدیرهای کاری بدون موافقت البته چنین ،.و با نر  ن ومی آن را به زندانی ها می فروخت آورد

سیلول   ۀاویی ه دریک زدکرا دیبراهیم دوابه سلول نزدیک ش آرامو ا.باالی زندان امکان پذیر نبود
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چیه  آب در لییوان  »پرسیید  ازاوو دصیدا ز  اورا.کنید  میی ه زده وخیره به لییوان آب نگیاه   چمبات

اسبان پ.داشت میش بر ن شم از لیوان دعای،چدهدبپاسخی  به اواین که ابراهیم بدون  ،«داری؟

به سوی لیوان دست درازکرد ابراهیم با یک تهاجم وحشیانه به سوی لییوان خییز برداشیت تیا     

 لیدونخیور ه لییوان  بدونکنن    را نلیوا ،ن   و در او یک حرام زاده بوازنظکه ت پاسبان دس

نرسد  به اوابراهیم  های دستبرداشت و یک گام به عقب رفت تا  را نپلی  لیوا،دیر جنبیده بود

 هیای  سیت ردش د لییوان دعیای   بادییدن ابراهیم ،ریخت و دزلمبرقداری از آب لیوان م واز این ر

 هیلی ش را از میان مهای ستد.درآوردلرزه  رابهبند سه طبقه  ۀه صدایش همدکی زا هعرنپاسبان 

لی  که دید در لیوان جیز  پ.داد میی جنون آمیز به پلی  فحش دهافریا بادوبیرون آورده بو ها

ه سیوی محیل پسیت    بی و کیرد  تسوی سلول ابراهیم پیر  رابه نچیز دیگری نیست آ،مقداری آب

 ،درفیت کیردن ابیراهیم بیر با    آرامسیاسی دیگر بیرای   های زندانی و ناصرتالش  ۀم،هدرفتخو

خواهر ومیادر شیاه   ،این بار جهیت تیوهین هیایش    دولیشده بو آغازی رکیک ابراهیم ها یفحاش

پلی  ها زندان و  مدیرهایتوهین های رکیک به ین ا.زندان و پلی  های بند شده بود دیرهایوم

ش را پُیر از   هیای لبیاس  .بودآمیز ابراهیم بر گشتههای جنونحالت ۀمه.کرد میعصبی  هارا آن

و  از شید همیان ابیراهیم لخیت و عیور     بی .کیرد  میی ه سیوی پلیی  هیاپرت    بی و دکیر  میی مدفو  

 میی ز نرابیا اودرب زنیدان  هیا ها از وحشت حملیه بیه نگهبیان   دیگر شب،یسراسرکثافت و فحاش

-تیوهین  رابیا براهیم دواآم یوملیسی که به لیوان او دست زده بود مرتب نزدیک سلول اپ.ندکرد

هیی   هیا تیوهینی نمیی کیرد و     پلی   بهاین اتفاق دیگر روز سوم  ،کرد میبیشتر تحریک هایش 

مورد اصابت مدفو  این که برای هرویین فروش لی  پ .صدایی هم از سلول او بیرون نمی آمدپ

نیار سیلول   رکاه دیو،بشید میی  نسیلول او رد   ازجلیو دور ۀو یا ادرار او قرار نگیرد حتی از فاصل

قیدر سیاکت    ه ایندککن میبا یک نگاه سریع ببیند ابراهیم چه  دداشتقص دوابراهیم تکیه داده بو

نتظیر  ومرب سیلول تکییه داده   ردمین چنین حرکتی به دیوار سلول کنیا رکبراهیم هم دا.بوده شد

پلی  بیه سیوی سیلول او چرخیید دسیت چیپ ابیراهیم        ۀبخش کوچکی از چهیر  که همینود وبا

گرفیت و  ی خیود  هیا  هن ی رپگلیوی پلیی  را د  و دررکعبیو  ها هازمیان میل یحیرت آور تباسرع
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بسییار فراتیر از تیوان     ردکیه آو میی ابراهیم بر گلیوی پلیی  فشیار     های ستازدنیرویی  .فشرد

 گلوی که ازخری رُدخبعدوریاف.بودندمرکز یافته هات هنرژی وتوانش در این پن اۀگویی هم،اوبود

بیه سیوی    شیان هیای لی  هیا بیا بیاتون    پ.داد میمت وضع اورا نشان خادوآم میبیرون  پلی 

دست ابیراهیم   دوکشویی بو ب سلولدر دولیدو رساندن این رابهود دخهمکار گرفتارشان دویدن

لی  ،پمکان باز شدن درب را از میان برده بودا هدکرده بورکی عبوا گونه به ها همیلآن از میان 

ی او ها هالش برای باز کردن حلقه پن دوتز کننراباند درب تتوانس مین کردندمیها هرچه تالش 

پلیی    ۀهر،چضربات شدید باطوم روی دست ابراهیم هم تاثیری نداشت ،رسیدمیهم به جایی ن

دسیت ابیراهیم   ،با باسن به زمین خورد دونسست شد هایشزانو،اسیر شده به سیاهی رفته بود

میه  ،هچیزی نمانده که همکارشان از مییان برود  یکی از پلی  ها که دید شد¬میز نوبااز گلوی ا

سر ابراهیم به با همه نیروی روی ی عمودی سلول ها هالی میله ازبا باتون یک ضربدوار زاکنر

قیه پلیی  هیا بیا زحمیت توانسیتند گلیوی       بو دکرسست اورای ها هی سنگین که پن ا هضرب ،زد

امیل از هیوش رفتیه    رکبطو  گرفتیار  لیپ.نداکنرهی غیرعادی ها هپن از میان آن  را نهمکارشا

ی کیه بیه   ا هبیه علیت ضیرب   هیم اابیر .به درمانگاه زندان رسیاندند  باسرعت وچند نفری  اورا،بود

بیاز تیوهین هیای رکییکش      ولی دخور یوممدتی سرگی ه داشت و تلوتل دتاسرش وارد شده بو

شت هیکل بیا  پلی  در شت،هساعت بعد ود.کرد آغاز هزندان و پلی  مصدوم شد مدیرهای رابه

قصید   راکیه ابراهیم ،ز کردندراباسلول رب ،دهیم رفتنداه سوی سلول ابربدوباتون وارد بند شدن

یکی از پلیی  هیا مرتیب بیه      ،باتون گرفتند ضربات سنگینه زیر،بتراداشاز سلول  آمدنبیرون 

ونین شیده  وخی سیاه سرتا پایش از ضربات  که زمانیتی ،حکرد دمیبدن او شوک الکتریکی وار

هیکل  دوعاقبت پاهایش را گرفتن. ندکرد میرها ن اوراتون بادوچنان با لگم،هاز هوش رفته بود و

 .  کشیدن روی زمین از بند انفرادی خارج کردندرابااوبیهوش 

لول ابیراهیم را  ،سی سیت جمعی رد،بطواز بوهیای ناهن ار یی سیاسی برای رهیا  های¬زندانیباز 

ندکیه  کرد یومگی گفتو دنی زد میی جود آمده با هیم قیدم   وه ش بآرامخیال راحت از  بادوتمیزکردن

او ییک  .بنید انفیرادی آوردنید    بیه ررااز بنید دیگ  آرامدیدند به جای ایراهیم یک زندانی عیادی نیا   
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ردن مقدار زیادی حشییش  دکهنگام وار،که درمرزهای زاهدان"پیتر" قاچاقچی آلمانی بود به نام

 را نوسال آ،دسال زندان محکوم شده بود ره چهابوستگیر ،دجاسازی کرده بودماشینش درکه 

زن بدوکسیور بیو  وبا.زد¬میحرف  دومی فهمی بخوبیفارسی را  دوبوه در زندان زاهدان گذراند

بنید انفیرادی    بهاوراها  ضروب کردن یکی از آنومعادی  های زندانیکتک کاری با  دلیل،ببهادر

 دمتنفربیو  بشدت هاز معتادلی اوفروخت یمو دکر میو اگر چه مواد مخدر قاچاق ا.دآورده بودن

بدون درنگ به همه  ولی دسیاسی آم های زندانیبه سوی  جهت دین،بشد مینزدیک ن ها ه آنبو

نم بیا شیما   اوتی  میی لیی  ،ونازیسم هستم و از کمونیست هیا متنفرم هیتلر و من هوادار  » -: گفت

ه پی  از ابیراهیم   شی کآراماز  ها زندانیچون  و دتوجهی نکر به اوسی چندان ،ک«دوست باشم

چیون   بیر قیرار نکردنید   بیاطی دوسیتانه   پیتر ارت ،باخود را یافته بودند وباآمده بود فرصت گفتگ

 ونازیسیم از مافییای میواد مخدر   هیم  مونیست ها،کاز کمونیست ها متنفر بود ه اوهمان اندازه ک

عصیبی   تبشید  رراکه گذشت پیتی ی ا هپ  از یک هفتسیاسی  های زندانیین رفتار ا.متنفربودند

پیشینهاد   یت بنید دیرمی .عادی بر گرداننید  های زندانیبند  بهاوراتا  واستدخبن مدیرهای ازدوکر

گرفتیه   هارا طراف آناه ه بقیدکبند آورده بودن رابهازه دو زندانی جدید سیاسی ت.نپذیرفتند اورا

مین  »ه پیتر به جمع پیوست وبدون مقدمیه گفیت  دکشان می پرسیدنز وابستگی به گروهوا دبودن

از  هیای  زندانیرد رکاو تصو ،پاسخی نداد به اوسی ،ک«خواهم کشت هاراروزی همه کمونیست 

 ه ایین دکی بسیار ورزییده ومتناسیب بو  ها سازانند هیکل بدنومیکل ا،هندا هترسید این برخورد او

هیی  کی  قادرنیسیت     کیرد  میی صیور  وت دبه دست آورده بو  ورزش بک  رابازیبایی اندامش 

کیدام ییک از شیما حاضیر اسیت       »گفتدور حین قدم زدن به جمع نزدیک شی ازدب.دقابله کنمبااو

 نفیت  ۀی منطقی هیا  هالم نعمتیی از بچی  غی .پیوز خنید از گیروه دور شید     وبیا « مبارزه کند؟  بامن

واند ت دمیدار چون هیکل درشتی کند میفکر  نازیاین ابله »با خشم گفتدوگنبدان کارگری خیز

بییا خنییده و دسیاسییی ایسییتا هییای زنییدانیبییاز کنییار تییر پیفعییه بعیید ،د«بییا همییه مقابلییه کنییه 

 :تاگفیکی از رفق ،«ترسیدید؟»گفت

 .گاو هم هیکل درشتی دارد  ون کنند، فهمیدی چی گفتم؟غونند تو را درب و دات میاین ا همه  -
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 :وگفت ناصربازی، یکی از رفقا روکرد به  فوری رفت توی گارد بک پیتر 

  .سازوبر تو که بک  کارکردی کارش - 

 :وگفتبه پیتر  روکرد ناصر

 .زنیم میمبارزه باتو حرف  ۀعد دربار،باال برو ،حکنیم یومما داریم با هم گفتگ -

 ،ز به قیدم زدن پرداخیت  ،باشودوبکسی حریف ا نداشتباور  داد میپیتر با نیشخندی که نشان  

 :وگفتبه رفقا  روکردیاور 

ییم بیرای   ا ها اگر تکنییک رزمیی آموختی   ،میستآیند نتک کاری با یک قاچاقچی چندان خوشک" -

بییدون  هییای دسییتآن هییم بییا ،مکن اسییت زمییان ببییردمبییااوگیییری  در.مبییارزه فییردی نیسییت

 ولیی  دواند باعث خیونریزی مغیزی بشیو   ت میک ضربه سنگین به سر ی.است ناکطر،خدستکش

فین  واند بیا ییک   ت ی،مهکرد تدر مسابقات کشوری شرک،ورفیق نعمتی قهرمان کشتی آزاد است

 . "رای همیشه وادار به عقب نشینی کنهاین عمو را ب ،کول انداز مانندیک

 میی خُب کی مبیارزه   »پیتر به جمع رسید پرسید که زمانی.رگیر شودردنعمتی پذیرفت که با پیت

 :گفت ناصر «؟کنیم

و اول بیا دوسیت مین    تی .مبیین  میی ن بیارزه کینم  ومت را در حدی که من با لی من تو،وهمین حاال -

 .  مبارزه خواهی کرد بامن،یروز شدیرپی اگکن میه مبارز

حاال یک کمونیسیت را در   کرد میتصور  ،وشد میش محو نا هپیترپذیرفت ولی پوز خند از چهر

 : باز روکرد به پیتر وگفت ناصر .گارد بک   به خود گرفت،وبیددکهم خواه
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 دمیتیوان خیو   فین و رک  با هیر  ،هاین مبارزه بر اساس قوانین بک  یا ورزش دیگری نیست -

 .رزمد

عمتی هیی   ،نشیکیل دادنید  هات رآنسیاسیی ییک حلقیه بیه دو     هیای  ندانیز.پیتر با لبخند پذیرفت 

 هدکی قتی پیتیر بابیازی روی پن یه پیا جلیو آم     دوفهمد قصد چه کاری را داروبا هگاردی نگرفت ک

رها ووکسی ب بیه غیالم گفتیه بیود     ناصیر یش از شرد  مبارزه ،پرا بزند  چپ ۀفریبندولین ضربه ا

رای فرار از ضیربه چیپ بیه    وبا دتادهن میریف را فریب ،حمعمولبطور چپ  ۀوضرب بارقص پا

 اوراچیپ  م  دسیت   باسرعتنعمتی  .ست کار اورا بسازدرا نضربه سنگی دتاشو ایلراست متم

د با یک چیرخش زییر بیدن او جیای     باش اشتهد اکنشیدوپیتر بتواناین که گرفت وپیش از  درهوا

رعت عمیل  سی .توان برکیف سییمانی بندکوبیید    ۀهم رابااوکول انداز هیکل نیرومند گرفت وبا یک

ا ازجی نتوانست بیه راحتیی    دوآمپیتر بند نف  ه دکدت ضربه به حدی بو،شور بودآغالم حیرت 

 بیااو ی که دیگر لبخندی بر چهره نداشت به سیمت نعمتیی رفیت    درحال  از برخاستن پ.برخیزد

 زنیدانی حترام زیادی با باآز آن روز به بعد پیتر ا.شبه سلول رفت ،وتبریک گفته اوبدودست دا

 . دیگر حرفی از مبارزه نزددوکر دمیسیاسی برخور های

مقیدارزیادی  دوآمدن میی فرزندان شیان بیه زنیدان    برای مالقات  ها هروز های مالقات که خانواد

 خواسیت  میی ن اول نید داد میی هیم بیه پیتیر     هیارا  وهاز میی  یرفقا سیهم  ندآورد دمیمیوه با خو

کمونیست سیاسی  های زندانیی که بین ا ه، او از این همه رواب  دوستانبعد پذیرفت دولیبپذیر

 .شد میحیرت زده  دداشتوجو
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 خلق ۀرزمند گروه افتادن ساواک دام به چگونگی

و رفقیای دانشی وی    فرهنگییان خوزسیتانی، بوشیهری   گیروه  " خلیق  ۀرزمند"دستگیری رفقای 

عضیوگروه بیه    دانش وهایکی ازی.ه بودیک اتفاق خیلی استثنایی صورت گرفت علته ،بشیرازی

 بیه ش  بیا پیکیان   داشت دجوانی تیزهوش و فعال بو وه دبوحتماالً زردتشتی ا هک "هوشیدر"نام

را در اختییار ییک هیوادار     "چگونگی مبارزه با ساواک"نوی  دست ۀچکتابتا  رفت مییک قرار 

مطالعیه،  بیرای   را نسیازما  ۀاعالمی ،در عوضو دقراردهق ایران ی فداییان خلها چریکسازمان 

 زمیانی .قرمز شد ییه چراغ راهنمادکهی رسیررابه چهاقرار  مسیردر.کند تدریافتکثیر و توزیع 

تظیار تاکسیی کنیار خیابیان در مییان میردم       نار،خواهرش که ده بودپشت چراغ قرمز ایستاد که

ش ادرب جلیوی ماشیین  بیا دییدن او    له هم داشت عو دجایی برو به دداشتقص و دایستاده بو

او که خیلی ع لیه   ،ودوبهم دانش  هوشیدرخواهر.درون ماشین انداخت رابهودش خدوز کررابا

به محلی که قیرار بیود    اورااز برادرش خواهش کرد تظار تاکسی مانده بود نارد ها دتومداشت 

تحرییک   اوران ظی سیوء  واسیت خ میی ون نچی .ت مخالفتی بکنید سوانت میوشیدر نه.برساندبرود،

لوی اولین تلفن عمیومی  ،جبعد موکول کند رابهقرارش این که برای  لیدوبرسان اوراذیرفت ،پکند

ه بی قیرارش را   خواسیت  یومی ا ،«ی آییم م و زنم میمن یک تلفن  » -: ه خواهرش گفتبو دایستا

 توانست می،نیدوضعیت جد با اینچون . لغو کند ،با خواهرش پیش بینی نشده این برخورد دلیل
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ه بواهر ،خبیرون رفتن هوشیدر ۀفاصل در.سر قرار حاضر شودو در زمان اعالم شده ، موقعه ب

 یکن کیاو .دبینی  میرا ی ا هچه جلد گرفتکتابدوکن میز رابا نماشی دقی درب داشبوراتفا صورت

 یمی ز رابیا  نآ.گیردد  انشی آ هشید چیه جلید گرفتیه    کتاب بیا ایین  ا ،تکند میتحریک  اوراش اجوانی

ا ،تی  "چگونگی مبارزه بیا سیاواک  "ه با خ  درشتی نوشته شده بود دکبین میول را اۀصفحدوکن

را میی   ددرب داشیبور  دودهی  میی درجای خیودش قیرار    و دبندچه را میکتابدبین می ررااین تیت

دچیار سیهل   بایسیتی  ،نهدردتغیی رراقیرا  خواسیت  میی  رکهوشیید ه.ترسیده بود شدته وبا.بندد

نگیران   رکیه واهخ.ش را قفل نکرده بیود  ماشین ده درب داشبوردکو این بوا اشتباه.انگاری شود

 » -: ی گویدمدوکن میبرای پدر تعریف  را نهمه جریا رسد میه خانه که ،بآینده برادر شده بود

-مبارزۀ مسلحانهی ها وهگر)کند میکاری  مسلحانه هم ۀایک گروه مبارزدربهوشی کنم میفکر 

 میی ی بمب های صیوتی بیه ر  کمیتیه سیاواک     رهانف اباآشیراز  در را نشای که حظور فعالا

 میی اعیدام  دسیتگیر و  ،دولت توسی  وییا   شیود  میی عاقبیت ییا دردرگییری کشیته     او .(اندندکش

 بیا ایین  خودش بیود   "خانه کوچکِ"ررددون دردسوب آرامزشک وعاشق یک زندگی ،پدر،پ«ودش

بیییرون دش را از آب گلیم خییودومقصیید برسییان رابییهباییید بییار خییودش  سییی هرک" :باورکییه

ناشیی از عیدم تیالش    را  اقلیتۀاکثریت و غنای بیش از انیداز و استثمار  فقر ،این میاندر."بکشد

طبقییاتی بییاور  ۀآموختگییانی بودکییه بییه مبییارزاز آن دانییش وی .دانسییت ی،مهییا نفییردی انسییا

ز ا.یگرایی فرد یهیا  شرایبیاگ چون مناسبات اجتماعی  دوچنبه نسبت نسانی بی تفاوت ا.نداشتند

د یی گرد میی اعمیال   اییمدار ۀیو،شقلیت های مذهبیا هچون در حاکمیت شاه نسبت بسوی دیگر 

اننید  ،مخودگیر  و پرسیش  جدان بیداردوبرای خاموش کردن فریا ولی دایشان موافق آن نظام بو

حصیول    از پ.اشتد رباوه یه کارهای خیر،بمتوس  ۀانش آموختگان مدارس عالی طبقردبیشت

 کنید  میی واهش خی دوسیاواک شییراز میی رو    ۀدارا هیک راسیت بی  ،شی دخترها هیدازداطمینان 

 میی مشترک  ۀاواک هم از کمیتس.ن ات دهند ویرانگرو  نا درستِبزعم او ه را نفرزندش را از ای

رعیب  ای ادسیاواک بیرای    ۀروهیی از کمیتی  گ.بیه سیبک خیود عملییات را اجراییی نمایید       هدخوا

 چشمرابر درب استه خودش پسرش را لو داد وطلبانهاردهوشیددر،پکه ه ایندون مالحظ،ببیشتر
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 بهرراوشیید ،هشییوه ضیرب و شتم  تیرین  همان درون خانه با وحشییانه  ه ازانوادوخمادر  یها

 با این.استه بزرگی مرتکب شد اشتباه هدرک کند چامالرکپد دتابرن دمیخو بادونگیر می چالش

تیوام بیا   ی هیا  یبیازجوی  بیا و گرفتندو ا ازرا  اندیشهامکان تمرکز و  ،برخورد به هوشیدر ۀشیو

 اورانهاییت   در.گرفتنید  ازاو ه را کتابی آن ها هه کار بستن آموختوب اندیشیدنفرصت  ،شکن ه

ایین گیروه   افیراد  ی  کیدام از  ه.نندرکرا شناسایی و دستگیگروه  ۀهمتوانستند، ودر هم شکستند

 هعالمیی ادیگر  دانش وهایوه با ین گرا.شناختندمین راناصر  فخرالدین،  و د،جز محمدانش ویی

روه گتی ،حو اعالمیه های گروه خود را دیگر ۀالمیی خلق ویا هراعیهای فدای سازمان چریکها

بیا ددمنشیی   سیاواک   ۀی کمیتی هیا ازجوب.نید کرد میی مبادلیه  را" فیار ظ ئوئیستما"مبارزان چپ 

و دوگنبیدان   گچسیاران خیز نفیت کیارگری و   ۀی روشنفکری که در منطقها لبقیه محفتوانستند 

وبیا ایین دانشی ویان در چنیین      نید کرد میی در شییراز تحصییل   هیا   رخی از آنبدوساکن بودنی 

یراز،اهواز،گچساران و دوگنبدان ،شبوشهرزا.نندرکشناسایی و در نهایت دستگی ارتباطاتی بودند

 ۀخیونین کمیتی  چنگیال  .به دام ساواک گرفتار آمدنید مه ،ههم از مشهد توده ایتا رامهرمز و یک 

 ۀنفر روانپن اه به یک باره تعدادی بیش از  گونه دینوب فرو رفت ها جواناین ۀهم برتناواک س

ایرج و یک فرهنگی همکیار   ،ناصر ،از اهواز ها یخرین دستگیرآ.ندشد آباد عادلسیاسی زندان 

 رابیه  آباد عادلسیاسی  های زندانیدوستدار مبارزه که  یها وانازجوجی م.ندودوبشوشتری ا

امعه برغم رعب و وحشتی که نیروهیای امنیتیی   درجه دکواقعیت پی بردن این رابهزی ،دوجد آور

 یاین میوج دسیتگیر   ۀدرون مای .ردداچنان ادامه  هم وه دنبورا توقفی بارزه ،مبودند هردکای اد

ی چریکیی و افسیران سیازمان نظیامی حیزب را      هیا  نازما،سها وهگر ۀه همدکبواین واقعیت  ها

 هیا  یدسیتگیر  ایین از این مبیارزان بیا معیارهیای خیود بیه بررسیی       کدام ره.رده بوددکخوشنو

 زندانیور شدن با خم،دها جوانبرای این  لیدوتنراداشنتی ه گیری خا  خود  دوپرداخته بودن

تگو اگفه نباآند توانست مینزدیک  ه ازدککه محکوم به زندان ابد بودند یک امتیاز بزر  بو ییها

دو طرفه کیه برخیی از ایین افیراد      کششک ی.آگاه شوند ها آنش چون نگردوز چندواحث کننوب

 نشیا ایلسدووایرج ودوست فرهنگی شان گفتنناصر ک بامداد به ی.دشواری خاصی کشاند رابه
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 هیای  زنیدانی نید  درب.شیوند  آمیاده  آبیاد  عیادل زنیدان  سیاسیی  رای رفتن به بنید  بدوجمع کنن را

سیم و سینت زنیدان    ر.شیدند  آشینا  هگیرو  رادییۀ افی  بابقدوشان آمقباله استفخرالدین ب ،سیاسی

 میی دراتاق خا  خود با همفکران خود هیم اتیاق   هاگروهاعضای که بوداین  آباد عادلسیاسی 

 تیا نید  دکر میی دعوت به شام و یا نهیار  را تازه وارد  های ندانی،زها لیکی از سلو هرروز.ندشد

ول ا ههمیان دو سیه روز   در.نید گردآگیاه   ،هیای هیم  چون نگرشدواز چنو دهمه با هم آشناشون

سیاختار   بادورا بشناس حزبو افسران  ها وهو گر ها نسازماۀهم توانست دمیزندانی تازه وار

 . ها آشنا شود های آننگرش

بسییار مشیتاق بیود     ردکیه ک آغازسازمان م اهدین خلق  انمبارز رابایش گفتگوهااولین ناصر 

 نبی معظمیی رادر عبداله محسن و ب.ارندردباومبارزه  ۀداما هبا نگرش مذهبی تاک ا ب ها بداندآن

عید بیه سیراغ    وبهیا برنامیه گذاشیت     نآ بیا  ناصیر بودند از سازمان م اهدین که  اولین کسانی

ه علیت  وبی لی ا،ورفیت  دباال بودر بین م اهدین ر توان نظریه پردازی ازنظکه رفت خانی اسمعیل

ود را تیا حیدودی   ،خی اسیم دینی دن ظیواهر مر رهاکرسوسیالیستی و  به باور بیشترهای گرایش

 بیه اورامییزان وفیاداری امثیال     خواسیت  میه بحث پرداخیت، ببااو، دارکشیده بواکنه مع آنازج

هیا و   عتقیادات میذهبی آن   بابطه رراخودرادپرسش کلیدی  و دبدان مناسبات سوسیالیسم علمی 

نید  داد یمی گیزی که همه بدان پاس  روشینی ن رآنرسش چالش بپ.دنقوانین سوسیالیسم مطرح ک

 :این بودپرسش یاور.گفته بود ناصر رابهجز اسماعیل خانی که نظر فردی خود 

 دتاضیرورتی پییش بیایی    ،اگریید گیر میی کیه شیمابه دسیت     یدرحاکمیتبه قدرت برسیید، اگر "  -

تصیمیم گبیری   جامعیه  درعیدالت اجتمیاعی   هیای  انتخابی بین برخی اصول دینیی و وضیرورت  

را  ول و قیوانین سوسیالیسیم  یا اصی ،کردن اصول دینیی میی رویید   ،آیا شما به دنبال پیاده بکنید

 "؟کاربردی می کنید

 : داین بو خانیپاس  اسماعیل 
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جتماعی آن اصول دینی رارهاکنیم ا هو رفاآزادی برای  دانیم میدر این انتخاب ما ضروری "  -

ین خلیق از  رخی از افیراد سیازمان م اهید   ب ."کنیمو قوانین مناسبات سوسیالیسم را کاربردی 

چون عیزت  ،آزادیحول رهبران نهضت  و دنکرد میشخصیت هایی چون اسماعیل خانی دوری 

با رهبران آن زمیان   (هوداران م اهدین و نهضت آزادی) دو گروه ینا.چرخیدندمی اله سحابی 

 .داشتندبسیار نزدیک رواب  خلق ایران  ی فداییها چریکدرون زندان سازمان 

ه دکی ی فیدایی بو هیا  چرییک قبیادی از سیازمان   دکتروجه یاور بیود  که مورد ت یشخصیت دیگر

 دکیر  میی هگیل را مطالعیه    ۀوبیشیتر فلسیف   داشت میور نگه د میک ها چریکمع ازجخودش را 

 . استهگل  ۀگره درک فلسفه مارکسسیم در شناخت کامل فلسف،دداشتعتقاوا

مده آبه دنیا تازه که  انشی که پسردرحالآمدند ناصر تیناوپدرش به مالقاتر،در این زمان همس

ییاور بیه    دوچه بگذارنی  ررانام این پس :رسیدندپناصر  ه ازانوادخ.درآغوش همسرش بود و دبو

زیبیایی   دلییل ه وبی اییران  خلیق  فیدایی  ی هیا  چریکسازمان  رزمندهرویز پویان چریک رپیاد امی

هواداران مبارزه مه ند زندان هدرب."ندپویان بگذار اورانام " :ش گفتا هبه خانواد"پویان"معنای 

 .دندراستقبال کاو این نام گذاری از با شادی مسلحانه 
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 یانقالب یهاداماع

 هیا  هه بریدوبدور شدن  مبارزانمع زجابامترادف بود  کتابزمان رفتن به سوی مطالعه  رآند 

امعیه  درجموجیود  انش و واقعیت ازدسطحی  برداشت و درکی ناصرر ازنظکه عیاری ،مپیوستن

هیا    یذوب شیرح مبیارزات آن   مدوپیوسیته بودن  ها چریکبه جمع با شیفتگی همگی  فقایر.بود

ی سیاخت بمیب و سیرودها    هیا  السرکی و د. ی مسلحانه با نظام دیکتاتوری بودندها یرگیرازد

احمید   «م استراژی هیم تاکتییک  ،همبارزۀ مسلحانه»پویان و  «بقای تئوریرد  ۀنظری»ررسی وب

فت که چیرا  قرارگرمورد پرسش  ها چریکاز طرف برخی از ناصر  که زمانی.ندپرداخت میزاده 

 ،ما در خوزستان به دینامییت دسترسیی دارییم    »تاگفه ه آنب.کند میشرکت ن ها کالسدر این 

و  خییز  نفیت وبا توضیح شیرای  کاروزنیدگی در منیاطق     «ندنداربرایم ضرورتی  ها کالس این

در ایییین میییوارد  سیییازمان ۀداعیییالم شیییه برخیییی نظیییرات ،بیییجا درآنوضیییعیت کیییارگران 

 : می گفتی پویان و احمد زاده ها هنظری ۀاردرب.دداشتانتقا

امل آشنا هستم حاال به دنبال شناخت و شنیدن نظرات مخیالف  رکطوه ب ها هنظری با اینمن  » -

 وا چریک ها بیه  ،کنند میمطرح به عنوان نمایندگان حزب  حزب تودۀ ایرانفسران ا هآن هستم ک

براییت  ضیو  را  ایین مو حمودی برنامه بگذاری تا ومپیما حمید ارض وانی بات می » -: ندگفتمی 
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شیناخته  در عیادل آباد  ها چریکرهبر عنوان ه ب جا درآنپیما که یاور باحمیدارض«.دکننروشن 

رییات پوییان و احمید زاده    ازنظبرنامه گذاشت ولی ایشیان چییزی فیرا تیر     و ابد داشت،  دش می

 . ندکرد میصل، فق  تکرار اباکپی برابر  صورت بهنطرات را  نآودنداشتندکه مطرح کنن

 اندیشیه  با این ها¬چریک ولی دبشنو همنتی ه رسیدکه بایدنظرات افسران حزب را  ه اینب ناصر

 میی  دور مبارزۀ مسیلحانه نزدیک شود از  فسران حزبا ه  برکمعتقد بودند هدوخالف بودنوما

 میی  بیه آن بیا تردیید    ناصیر نطقی که م.ایران است ۀنمسلحاخیانت به جنبش حرکت ین وا دشو

شناخت خیود بیا    ۀهم به توسعوا،اشتردباو مبارزۀ مسلحانهبه  نگرش خا  خود وباا.یداندیش

 میی در مراحیل بعیدی    هاراسیاخت بمیب و سیرود    ۀیوشی یاد گییری  . باور داشت بیشتر ۀمطالع

و بقییه   آباد عادلی زندان ها چریکرایج درمیان سازمان  ۀبر خالف نظری ناصراین نگرش .ددی

 نآو دبیو  اییل احترام زییادی ق  ها جواناگر چه برای این  او .بودباور مندان به مبارزه مسلحانه 

 دلییل ه بی نها ،تبه درستی آنها اعتقاد نداشت راکهباورهایی  توانست میولی ندوست داشت  هارا

 دشی  میخواب بیدار  ه ازدکز بامداز این رو اا.و یا آن گروه مبارز می گوید قبول کند ه ایناین ک

در  ولیی  دییاب بودنی  یرون زندان هیم کیم  درب راکه یارزشباتاریخی  یها کتابتا خاموشی شب 

 بنید سیاسیی بیود    ۀخانی کتابردر اختیا و دتهیه شده بیو  های زندانیی ها هزندان به کمک خانواد

 میی دشیواری بیه دسیت    زندان با  یی که خارج ازها کتاببهترین  ها سال رآند.کرد میمطالعه 

-میی شیان  مطالعیه   روز شیبانه  ناصیر  دوشی  میبه فراوانی یافت  آباد عادلند سیاسی درب آمد

ر زمیان  دناصیر که دانسیتند  میی ش ناشییرازی رفقای  دوآبا عادلزندان ی  کدام از رفقای ه.کرد

 ۀکمیتی  و از وحشیت ا هدکباور رسیدن ه اینوباز این ر ،کرد نمیهم کار مطالعه را تعطیل  آزادی 

به جنبش ن ئو یک خاا هنتی  در.شود میدور  مبارزۀ مسلحانهمطالعه دارد از  وبابریده ،ساواک

 ناصر .بود حزب تودۀ ایرانجز افسران  مبارزاندیگر  ۀهم ورِ،باگونه نگرشین ا.ه استمسلحان

یی اه کتابروز عالوه بر در.زندگی در زندان برای خود برنامه خاصی تدارک دید ی برای ادامه

 جیوانِ  کیه  هیا  چرییک ی هیا  هاز بچی  یکیی پیش از ناهار با تنها  کرد میمرتب مطالعه  طوره بکه 

دانسیت   میی هیم چیون    ناصروید د میطوالنی طور ه وبا.ویدد میدرهواخوری  ی بودا هورزید



 در بستر زهره وحشی

 584 انقالبی اعدامهای

 

در وییدتا میزاحم کسیی    د یومی شت سیر ا ،پهل مطالعه شده بدودا هسی کباک آید میوشش نوخا

، "شیهباز "اشت که در این زمینه با د میئبند هم مشارکت داارهای نظافترکد،د ننباشهواخوری 

گیرایش   آباد عادلها در زندان گیریاین موضع در.کرد میی گچساران همکاری ها هیکی از بچ

و  حیزب تیودۀ اییران   فسیران  ا هی کارگری بودنید بی  ها هخانواد که ازی گچساران ها هبرخی بچ

بیرای   ناصیر  .نید ادکنخیود را زی  کتیاب  اعت یافتنید مطالعیه   ها هم شی  نآ.یاد شده بود،زناصر

اره جنیبش کیارگری جهیان    دربی و ا.ی مینش رفیت  ک رشنیدن نظریات افسران حزب به سراغ دکت

آقیای   ،وداد میی طالعیاتش را در اختییار ییاور قیرار     اۀ روند ایین مبیارزه طبقیاتی همی    ایران و و

مشیکل اساسیی کیه     لیی دودا مییح ح ریان مبارزات سازمان افسری حزب را برای یاور توض

اتریالیسیم  ومررسیی مقیوالت فلسیفی    وب تیر  ژرفناخت ،شی باید حیل گردد  کرد مییاور تصور 

هایی کیه   رآنکثا.یشان همه وقتش پُر بودا هک رفت مینزد آفای عمویی بایستی ه دکدیالکتیک بو

رنامیه  بی ا آقیای عمیوی  بی ند شید  میی شیناخته   آبیاد  عیادل در زنیدان   ها چریکرهبران  بعنوان 

و  دانسیتند   میی فسیران حیزب نادرسیت    ابا را نهمین آقایان برنامه گذاشیتن دیگیرا   لیدوداشتن

رمواضع دگفتگوها با اینمبارزاتی ندارندکه بتوانند  حکامه استند دیگران آن اندازکرد میتصور 

 . قابل درک نبود ناصربرای این گونه اندیشیدن . دخودباقی بمانن

اجیازه  به اوزشک بند ،پقای عمویی برنامه داشت سرما خورده بودباآکه  یک روز یکی از افرادی

ه سرپرسیتی آن بیا یکیی    دکی چون گروه پزشک بن روی قرارش باآقای عمویی حاضر شود دادن

از رفتن بیه هواخیوری منیع     اورابود از بامداد ی فدایی خلق ایران ها چریککترهای سازمان ازد

 کییردهرا مخصییو  قرنطینییه  یسییلول،سیاسی اندزنیی نییددربییین گییروه پزشییکی ا.کییرده بییود

ییین پزشییک ا.گیرنییدبمییورد معال ییه قییرار  دتانییکرد میییجییا منتقییل  آن بییهررافراد بیمادوابودنیی

( یآبیاد رموخی  یی بروجیرد رهیا لُ)رمان خلقآ هبامداد به همراه یکی از افراد گرو هرروز،چریک

هییه کیرده بودنیدراه    هات آنبرای  های زندانیی هاهخانواد راکهدارو ه ازچند طبق ۀیک چارچرخ

 رراافراد بیمیا دونکشیید  میی سیرک   هیا  لسیلو  ۀبه درب هموبا داشتن انوا  داروها  دمی انداختن

ی ا هقیای عمیویی برنامی   دوان روز ایین رفییق بیمارشیده بو   آ.نید داد یومی دار دونکرد میمعاینه 
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عمیویی بیا   قیای  آ،ه نیزد ایشیان رفت  بی و درهیاکر مطالعیه را  ناصر، و تنهایی قدم می زد نداشت

 :یشان گفتا هب ناصراستقبال کرد  ازاورویی خوش

، پییش  قوالت دیالکتیک برنامه بگذاریدومفلسفه ۀاردرب بامنکنم شما هم خواهشخوا میمن "  - 

 ."از این، من اصول مقدماتی فلسفه را مطالعه کرده بودم وآمادگی فراتر از آن را دارم

 هکردکناصیر نگیاهی بیه    )راست،پشب دتامن از بامدا وقتۀتاسفانه هم،مباید بروید توی نوبت –

ییه برنامیه داشیت    بابقم وسیاعاتی کیه در روز   هد میبرات توضیح  (هایش درهم رفته بود، خما

هارکیه  اییک سیاعت بعید از ن    دوکیر  مینها در روز ساعتی که ورزش ،تیکی برای یاور گفتیکی

 :گفت ی این زمان تکیه کرد وناصر رو دوهمه پُر بووقت آزادش عادت داشت بخوابد بقیه 

د شما اکنمکن است پلی  ما را از هم جدم.ست بدهمازدوانم این فرصت استثنایی را ت میمن ن - 

عمیویی   ۀنده چهرخ.برای بررسی مقوالت فلسفی در اختیار من بگذارید را نتاباید ساعت خواب

 :با خنده گفتدوررکرا پُ

 نم؟ندارم یک ساعت درروز استراحت ک  من حق -

متفکیر  ۀی کیه چهر درحیال  دوکمی مکیث کیر  )ضروری تر است بامنر من برنامه گذاشتن ازنظ - 

حتماالً مانند شما زندان سینگین  ا هشناخت برای من ک !آقای عمویی (ادامه داد کرد مینگاه  اورا

 زمانسیا  ۀن نظیرات همی  م.شومبوارد جامعه خبر بین نباید ،مم یک امر حیاتی استگیر میابد ن

حیزب شیرو     رابیا بیارزه  ومون من کار سیاسی چ.م با نظرات شما هم آشنا هستما هنیدش هارا

ما بایید در ایین   ،شی م ولی برای من کافی نیستا هن اصول مقدماتی فلسفه را خواند،مکرده بودم

 یمسییلحانه و ییا مشیی  یبییرای درک درسیتی مشی   کینم  میی ن فکییر ،ممیورد بیه میین کمیک کنیید    

 . . . دوک باید بیشتر شوناخت من از قوانین دیالکتی،شحزب
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 :گفتدوآقای عمویی حرفش را قطع کر 

از ایین رو  .م کیرد  توافقومول با پیشنهاد تاۀ دالل کنید من همان لحظه استالزم نیست این هم - 

 .کنیم میهم شرو   رابارتاق ما بیا و کاا ههار بااز فردا پ  از ن

 ا بیایم ؟تاق شما هونم بت میاتاق شما یک تخت خالی دارد من  – 

 . . . لی ،وویمش میما خوشحال  -

 :ن کاوی پرسیدباک ناصر .ویک سکوت

 ولی چی؟ -

ا خیلیی  ،می تیاق میا بیا  ا هوبی کن  هماهنگ منشکیرفیقت را گرفتی با امهم نیست وقتی تصمیم - 

 .با شما در یک اتاق باشیم ویمش می خوشحال

-قیای باآ او .روشن شید  اوه بعدها برای دکاقعیت تلخی نهفته بو،واین رفیق" ولی" ۀواژ شترپد

-آقیای ،که پایینش دادروی تخت وس  پیشنهاد او،هاگفتگو کرد تاق آنا هب انتقالۀاردربمنش کی

را ش اایلسی ،واندستکردموکراتاز حزب بلوریانغنی خت باالیش را آقایدوتبیخوا میمنش کی

. اویعنیی پاییان کیار مبیارزاتی      ،ردیگیران ازنظتاق افسران حزب رفت و این ا هب ناصر .دقرارده

روی دیگیران  اثیرات مخربیی    انسیت وت یمی این عمل کرد چون  هواداران مبارزه مسلحانهزعم ب

چون از هیواداران خیود میی    . به حساب می آمدران ۀ ایمبارزۀ مسلحانیانت به جنبش ،خبگذارد

 .خواستند با توده ای ها نباید رواب  نزدیکی داشته باشند

ای خیانواده   ازآمیوز دبیرسیتانی و    دانیش کیه  ی گچسیاران ودو گنبیدان   هیا  هبچیکی دیگر از  

ی هییا زمیان وهیم در ا هقیای عمیویی مراجعیه کردکیی   آ هکیارگری بیود بیرای یییاد گییری زبیان بیی     
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یین حرکیت هیم بیه حسیاب انحیراف       ا.کیرد  میرا بر طرف  ویشکالت زبان انگلیسی ،مکوتاهی

 میی ش اتحصییالت  ۀهیدف ادامی   وبیا ا هکی  یدرحیال .یید گرد مییانت به جنبش مسلحانه تلقی وخ

تشیکیل  فیوق العیاده     ۀی نزدیک بیه هیم جلسی   ها وههبران گرر.ش را حفر کنداآمادگی خواست

 هیا  چرییک از گیروه  .شیوند بودتیا میانع ایین رونید      «یانقالبی  هدادگیا »حکم واقع دره در کدادند

 آباد عادلدر زندان  هوادار سازمان فدایی را های زندانیرهبری  که پیمامحمودی و حمید ارض

 میی ک توانیاتر بیود ارشیدتر بیه نظیر      تئوریی  ۀچیون در زمینی   پیمیا  میدارض،حبه عهده داشیتند 

 السرکی بدون شرکت دۀگرایش جدیددرزندان که مطالع این ۀاردرب  از گفتگوی مفصل پ.رسید

 و هیا دادگاه که بدون شرکت متهم،ی داشترپفسران حزب را دا هب یروند نزدیکی سازمان و ها

 ،ردرکحکمی که صیاد  و دکراعالم  خائنپنهان تشکیل شده بود این افراد را طوره وبدفا  از خود

ییک مبیارز   .دعهده گرفته بوه بارض پیما حمیدیت اجرای حکم دادگاه را سئولم.ی بودانقالباعدام 

 میی و طیرف حمیید قیرار    ردسر  و یک چریک از سازمان آرمان خلیق د  رۀدزفولی ازگروه ستا

 ۀبه وسییل  کم این دادگاهح.اجراکنندر زندان بود د یانقالبعدام ا راکه انقالب هحکم دادگا ادتنگرفت

 . شدمیاجرا  پیما حمیدارض توس وشد میسر  یا آرمان خلق خوانده  ۀعضو گروه ستار

واعیدام   ردطهیا  زنیدانی مناطق کارگری دوگنبیدان از کمیون موجیود     گر نفتدو تن از فرزندان 

 دون آن،بشید میتشکیل  نددرب بیی که غیاانقالب هوه سه نفری اجرای حکم دادگارگ.شدندیانقالب

 آنحکیم اعیدام    دونی کردمیی هارا محکوم  باشد،آن ایلاز خود ق متهمانکه ضرورتی برای دفا  

ه شید عریف هیات  هه سیرگروه بریید  دکی بو ناصر ،ادگاهنفرآخر بزعم این د. ندکرد میصادر  هارا

-رنگرش،ددر واقیع  کیه  رحالی،دتربودسنگین ازهمهسران حزب فا هب نزدیکی دلیله وبرم اج.بود

و ا ناصر تا آن زمان هی  تغییری ر  نداده بود و تنها در جست وی مستندات بیشتری بیود های 

 که برای خودامطالعاتی ی ها هرنامدربچنان  ناصر .دها بوتحقیق روی این تفاوت نگرش درحال

شده بنداخراج کمون  از اطال  یافت که دو نفر هااز این جریانه زمانی دکبود فرو رفته بوریخته 

 .بودند
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ولییدر   گرفیت  میی پیما در وس  قیرار  ارض که حمیدم ری حکم دادگاه درحالی ۀروه سه نفرگ 

بیه سیوی میتهم    می گزفتند سر  در سمت دیگر او قرار  ۀآرمان خلق در یک سمت و لیدر ستار

 معاونیان یکیی از   توسی  پ  ،سها بایستد روبروی آن و دند برخیزخواست میاو از و دنرفت می

  :(نقل به مضمون )شد میخوانده  حکم پیما حمیدارض

 دولییی ا هعدام شید ا همحکوم ب مبارزۀ مسلحانهخیانت به جنبش  دلیله ب انقالب هادگاردشما د »

میه  ادادوز میی هیا   آن به صیورت حمید یک سیلی )چون در زندان امکان اعدام شما وجود ندارد

 .ندکرد میبیرون  مبارزاناز کمون وسلول  اورا و"این سیلی درحکم اعدام شماست (دادمی

از شیدت خشیم    ،ندا هچه برخوردی کرد اش دوستانبا  مبارزانشد این متوجه ناصر که زمانی

مینش کیه   قای کیی ا.رفت شانمشترک به سلولو دواردبندش باسرعتو اری گذاشتاکنهار کتاب

برگشیت و دیید ییاور بیا      هیا  لبه دنبالش از هوا خوری به سلو بود دیده ااورحرکات غیرعادی 

ابراهیم در وجود او  ۀگونوانهنیروی دی ۀم،هبودسری  یتخت باال ۀتالش مشغول کندن یک تسم

ش ا هآبسیب  نگشیت اۀ ز کنیار دواتخت مشغول بو ۀکردن تسمه خستهوبنیر ۀهم ،باجمع شده بود

 و کشیید  میی رون خیود عربیده   ردد داشیت  میی سیت بیر ن  دراز این کا دولیخون جاری شده بو

 زنییدگییا ،مکندچگونییه باییید مبییارزه کییننیتعییی میینهییی  کیی  حییق نییدارد بییرای  »زد ییادمی فر

زکرده که یک راباپهلوی آن چنان درجامعه ریشه دوانده و جای خود ۀیکتاتوری سرسپردد.مکن

او را حیذف فیزیکیی    ،داندیشی  میی هرک  مانند او نکه دهد میق،حروشنفکر هم به خودمبارز و 

 میخون  رابهها شوم و آن  من هم یک دیکتاتور میپ.گردد"انقالبی عدام ا"کند یا بزعم آن ها 

 «.مکش

ه صدای شکسیتن ییک سیمت تسیمه     دکدا میهنی ادامه ۀ آکردن تسمچنان با قدرت به خستههم

رونی بیود  ردانف یا  حرکات کیه ناشیی از ییک    ه اینبو سکوت بلند شد، آقای کی منش با حیرت 

 :گفت آلودشی سرزنشآرامباعاقبت دوکر مینگاه 
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 دهی؟ داری چه کاری را ان ام می – 

گفتگیو  ،هیای مختلف موضیو   ۀرتیب دربیار  مبااوومنش راخیلی دوست داشیت  کیقایآ کهناصر

و دوااین پاره شیده بیو  که پیش از  یی لباسها هه دنبال تکه پارچوب داشت کارش را متوقف کرد

 :گفت گشت دمیکنفاده هااستبرای کهنه خی  ازآن دتاسته بوش راهانآ

 ."کنم میدرست "تیزبر"دارم یک" - 

 ."فاده کنهااست ازآن ،انی ک استد می هارا داریم و تو جا سازی آن"تیزبر" دتاما که چن" -

م ا هساخت ماز تیزبری که خودتنها بایستی ه ،کالزم دارم یخاصبرای کاری  ررااین تیز بمن " - 

 ."ندا هناهاروشام شما دید ۀسفر،سرفراد به دفعاتاۀ ال شما را هم،ماستفاده کنم

 میی را بیرای چیه کیاری تیزبیر     ناصیر دانسیت   یمو دریان اتفاقات بند بودرجمنش که کیآقای 

 :وگفتبه ا خواهد

 ."کند میش راداری پلی  راخیلی خوشحال  کاری که تو قصد ان ام !یاور" –

،زییر  کرد میی ن پانسیمان  آ بارا اش دستداشت زخم  و دپیدا کرده بو هارا هکه تکه پارچناصر 

 :زد میلب به خود غُر 

یید مثیل   ،باما هحاال فهمیید تازه نِ احمق مو دنا هکردیانقالبصطالح ا هرا اعدامِ ب یمدوتا از رفقا - 

 .وان پاس  دادت میزورگویی راباتبسم ن،خودشان عمل کنم

 :دان افزودبدوررکرا تکرا منش دوباره حرفشکیآقای 

 گفتم؟چی یاور مگه متوجه نشدی  - 
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 :گفتو دخودآمیاور به  

بیزعم آنهیا    خصیو  ه ،بی جمعی ولی پنهان از نگاه همه به صورتاین جماعت ! منشکیآقای –

 درق آن و دنا هکردشرو حرکتی را،ودگم  کامل مستبدانهطوره بی ا هبا شیودر نهایت  "متهمان"

از خیود دفیا    ندحتیی از میا نخواسیت   "شیان یانقالبی "مینان دارندکه دراین دادگیاه  ه کارخود اطب

در  ،ویک دادگاه تشریفاتی با وکیل تسخیری راه میی انیدازد   کهاز خدا پدر شاه را بیامرزدب.کنیم

 .دهند میظاهر به دفاعیات ما گوش 

لی ِ هیار  ،پمن مشترک ماشد.نیرکتکرا هارا آن اشتباهتو نباید  دولیکنن می اشتباهآنها دارند  – 

 .درست نیستکار تو این  ،کند میاستفاده را وحشی از این کار نهایت سوءو

 میی چیون   ولیی  منه نه ببگویید  ها ه آنید برابا درستدرست نیست ولی منطق می دانم بله  –

 ولی چیون آن  کنم میا تاییدی شما رها هن گفتم.ندارند به من می گویید شنواها گوش  آن دانید

شیک منطقیی بیه    هی  دون ،بتیایدآلیسجهان بینی به  باورمند متعصبخود را مانندیک  ۀها شیو

هیارا مخاطیب    ید با زبیان خودشیان آن  وبای ندارم ا ههندبه ماتحمیل کننددیگه چارخوا میزور 

 .همدبرقرا

ر روحی او در شیرایطی نیسیت کیه بیه     ازنظمنش که دید قای کیا.کارش ۀداما هو شرو  کرد ب 

ه روز تمیام ییاور از سیلولش خیارج     سی .ارج شید دخکنید از سیلول بنی   تریبیشوجه هاتقعیت وا

بیه  عاقبیت   دتیا بومشیغول ناه تختش به سابیدن تسمه برکف سییمانی  رپسلول د ۀدر گوشدونش

، کیرد  آزمیایش  اش دسیت موهیای پشیت    رابیا  نتییز آ  ۀلب .در آمدی که مورد نظرش بودصورت

-کیی ی آقیای ها هگفت لیو.برید دست از کار کشید را اش دست ت موهایلمانند تی  ژیزمانی که 

 .بایستد شانعددر مقابلوب جمع بدهد به آن یابتدااخطار ،یش از اقدام عملی،پمنش باعث شد
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رخی در سالن بند قیدم  بو درفتن ی شانها لهمه به سلو دوهواخوری بسته شدوغروب شده بو 

 به اش ستردد را نآدوه بوکرد تتیزبرش درس یش یک دسته برایها هتکه پارچ وباا ،ندزد می

 و دز میی قیدم  ر  بودزبی  یهیرو را نکه همیشه در سیال  ه گشت پلی دکه بوی پنهان کردا گونه

ه سیوی سیلول آقیای عیزت الیه سیحابی       بی .نبینید  را نییا کی  دیگیری آ    ،اشتردهمه را زیرنظ

ت فییرایض رعایییبییه بنیید یپییا سیییار متییدین وبدوبوآزادی نهضییت عضییو  ،آقییای سییحابی،رفت

 وهگیر  هیای  زنیدانی  ۀمه.شد میمعمول مشغول نماز خواندن  طوره ،بروزرآن ساعت ،دمذهبی

کیه   هیا  زمانعکی  برخیی از افیراد ایین سیا     ه ،بی بودند ایلی چریکی برای او احترام زیادی قها

ازمان م اهیدین خلیق، طوفیان،    ،سی خلقفیدایی  ی ها چریکسازمان )،تعدادشان بسیار زیاد بود

دربسیت نمیی   طوره بی را هیا  آن ۀدیشی کیه ان از افسیران حیزب  (  غیره ،وره سر تا،سآرمان خلق

ایی ،جی "مبیارزۀ مسیلحانه  ،تنهیا ره رهایی "در نگیرش  هیا  زندانیزعم این ب.متنفر بودند ،پذیرفتند

امعیه بیه وسییله عوامیل     درجچیه   به آنشیا ،منگرشی دیکتاتوری،برای دگراندیش وجود نداشت

 . شد میدی امپریالیسم حاکمیت شاهنشاهی کاربر

 کیرد  میی کیه هرچیه تیالش    برافروختگی و یک درگیری فیزیکی شده بود باشور آمادۀ کهناصر 

در  بیااو هیم   آزادی نهضیت   بقیۀ افرادارد سلول آقای سحابی شد،،وندرکمهارا نآ توانست مین

ش پییش از شیرو  نمیازش پیای     هیرروز قای سحابی طبق معمول ا.ندکرد میاین سلول زندگی 

می هیا  انگشیت ش را در مییان  اسبیحدوتکر میزیرلب مطلبی را زمزمه دوسته بوش نشا هس اد

که با شیها چشمروبروی او نشست ودر هی ادبانببسیار وغیرعادی ه صورت ب ناصر چرخاند،

علیت ایین حرکیات     کنید  تیشیان فرصی  ا هیش از ایین کی  ،پیره شید دخنی کرد مینگاه  به اوتع ب 

 ۀروی سی اد  دورا بیرون آور"تیزبر"ش ااز میان آستین رناص، را بپرسد هادبانیوبغیرمعمول 

 :وگفتو گذاشت ا

 هافتیاد  بیه حییرت   از تع یب  این میرد محتیرم   یها چشمخطوط چهره و )استبر  این یک تیز - 

ایین جماعیت    !آقیای سیحابی   (کرد مینگاه  ناصرحرکات برافروخته  بهلی با سکوت فق  ،وبود
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 ۀحتی اجیاز ،ی شیاه هیا  هادگیا ازدادگاه بدتر رد،دزعم خودبودنا هناآگاه به رفقای من توهین کرد

 نه بنید آ رهبری سه گیرو  ۀه وسیلبدونا هدعدام کرا همحکوم ب هارا ،آنندا هرا نداد متهمدفا  از 

، یید کن دمیتاییی  را نشیا هکه نیو  مبیارز  برای شما  ی شانها وهگر و دین افراا.نده ادکرعملی  را

افسیران   را بیرای  ارزشکه شایسیته بیود ایین    ،تندهسی  یلاق ارزشبرای شما معمول بیش از حد

ییک   ،کیه اگیر  م ا آمیاده بگوییید مین    هیا  ه آنپ  بی ،ه شیما ،ندندشی  میی ل ئی قا حزب تودۀ اییران 

 آن ۀهرسی هم من  درآن صورتکنند، مالحکام را درموردیکی ازرفقای من اعا هگون ،اینباردیگر

 .خواهم ریخترا نشاونخو دخواهم کراعدام  ،واقعی ه صورتب تیزبر با اینراها

 :دامه دادا هنایوباکبرداشت  هاز روی س اد ررایزب،تشد میبا خشمی که هر لحظه توفنده تر  

اییران   گیر  نفیت ارگران دکما همگیی فرزنی  ،دار یا بچه بازاری نیستیمما بچه پول !آقای سحابی -

کی   ه هیی  وبی یم ا هفته باشیم وارد مبارزه شدقرارگردون این که تحت تاثیر سازمانی ب.هستیم

 .که برای ما تصمیم بگیردکه چگونه مبارزه کنیم دهیم میاجازه ن

کیه گیویی ایین میرد محتیرم      برخوردی بی ادبانیه   وبادون خداحافظی وببرخاست خود ای ازج 

 یوزشی ،سدر سرش.دیید  میی کی  را ن ی ،هز شیدت خشیم  ا.کردلول را ترک،سه استبودمقصر 

ه بی .شید  میی تر عصبیبود، فاشیستیی که به نظر او رفتار ه اینردن برکفک باو دکر میاحساس 

 هآب سرد از پشت گردنش روی مهیر  ،رفت وسرش را زیر شیر آب سرد گرفت ها شویی دست

 میی جیدا ن  از خیود  رراآن لحظه به بعد تیزبی  زا.نمود آرام اورا آن نکیخدوی کمرش جاری شها

سالن شرو  کیرد بیه    در.از آن بود فادهاست آمادۀو ه بوداردادستش قررا ندر آستی را نوآکرد

ی بیه سیراغش بیاینیدولی کسیی بیه سیمتش       انقالبی صیطالح  ا هتیا م رییان دادگیاه بی      قدم زدن

کیی مینش   تیز بین آقای یها چشم،ه سلول افسران حزب برگشتوبوا دمان شام شده بوز.نیامد

او  ماننید همیشیه کنیار    ناصیر ییره شیده بیود،    وخاۀ چهیر روی خطوط در هم پیچیده و عصبی 

 :گفتکرد میسان منتقل  آن رابهرژی مثبت که انشی آرامبا منشآقای کی،نشست
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بیه   انیه ییاور بیا تع یب و پرسیش گر    )ی؟ا هکرد فراموشانی امروز یک مطلب را د میراستی  - 

ن امیروز  ،مهم نیسیت ،مهرحال ه،بهستیای  اندیشه رده خیلی درگینشون می (و نگاه کرداۀ چهر

  .ن به جای تو ان ام داده اممان ام بدهی یستی وبات راکهکارهایی 

 ه اسیت ودببااووشستن ظرف ها غذا  ۀکردن سفروجمعنوبت انداختنآن روز، هدکیادش آم تازه

حیزب   یشی وم مبارزۀ مسیلحانه  یشومهنوز بین د که دوستصلح داود.پوزش خواست ازهمه ،

زمیان آن فیرا   " نید گفت یمی باورداشتندولی  مبارزۀ مسلحانههم به  فسران حزبادرنوسان بود، 

 میی بیدش  مشغول بیود  آقای عمویی های  پیوستۀکه با عالقه به درسناصرو از  "ه استنرسید

مینش  قای کیی ا.رفتگنشنیده  هارا آنناصر  کهناصربه گفتن تلکومزدن رو  کرد به نیش،شآمد

سیر حیال   روزی کیه یکیی از میا    ،است ناصرمن و بین  قراراین  »:صدای بلند گفت وبابا تبسم 

 .کرد توادار به سکوداود را  گونه دینوب «دهد میان ام نباشددیگری کارش را 

االسالم تاری  بیداری ایرانیان اثر ماندگار ناظم کتابناصر ،ساعت هواخوریدربامداد روز بعد  

جا نشست وشیرو  کیرد بیه     اخوری را انتخاب کردودرآنی از هوا هوگوش مانی را برداشتکر

مگی ،هپُرشییده بییود هیا  زنییدانیواخیوری از  ه.چنیان در آسییتین داشییت  را هییم تیزبرش،مطالعیه 

مطالعه را تیرجیح  ،ناصرند نفری هم مانند ،چ.ندکرد یومگفتگ آرامدونزد میدوتادوتا با هم قدم 

اگیر   دتاپاییی  میی را  طیراف ا ههر چندلحظی  ناصردر حال مطالعه.داشتند کتابسردر دوداده بودن

را دیدکیه ماننید    پیما میدارضح.باشددرگیری  آمادۀآمدندسراغش به «یانقالبدادگاه »م ریان 

 ۀخلق در ییک سیمتش و رهبیر سیتار    شان در وس  قرارگرفته و لیدرآرمانلحظات اجرای حکم

یسیتم  ،سزندگیدر لحظیات پُرچیالش   آمدنید، یومی ه سیوی ا وبی ر سیمت دیگیرش   ،دسر  زنیدان 

 درمیشیه  ،هجیای بیر افروختگی  ه بی  ورنازای ،گرفت میهمه چیز را در اختیار اومغز ناخودآگاه 

 رابیه بر رابست و تیز کتاب آرام ،کرد میش و هوشیاری عمل آرام نهایتچنین برخوردهایی در

 رابیه ییک خییز اولیین ضیربه     بیا   دتاهیا شی   واکینش آن  آمادۀدوش سراناکف دست راست میان

 مییادگیآ هتوجییوم حرکییات اورازیرنظرداشییت ۀهمیی حمیدکییه.نییددکبودوارحمید رهبرگییروه کییه
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 ،«بیاش  آرام» ردکیه دست اشاره ک بادوش را تبسمی پُرکراجدی  ۀچهربرای درگیری بود،ناصر

 :اوحکم جدیدراخواند ،حمید ایستاده بود یروبرو ناصر

یگه ،دهستند عضو ،که درکمون بندکردیم ه رفقایت اعالم ،بکردیم اشتباهمسالهما درمورد این  - 

از ایین کیه موضیو      ناصیر  .دور شیدند او  ازنفیر  سه هر سپ  . هش میی تکرارنا مسالهچنین 

اگیه  »بیا خیود اندیشیید    .خوشیحال بیود  ه و به یک درگییری تبیدیل نشیده    بدین صورت حل شد

دادو ییک درگییری خیونین،پلی  میزدوررا      مینش نبیود، او اخطیاری نمیی    های آقای کی توصیه

ییری خیونین در زنیدان    ها به این باور رسیده بودندکه فردی که برای یک درگ نآ«.کرد شادمی

ارد والی هنوز متوجه شییوه غییر علمیی    شود هنوز به مشی مبارزۀ مسلحانه اعتقاد د آماده می

 .اندیشه هایشان نشده بودند

آزادی ولی از،بیه پاییان رسییده بیود     ناصیر زنیدان  دورۀ دتی بودکه مدوشده بو آراماوضا  بند

 میییآزادن،کرد مییی تلقیییک بییرای جامعییه خطرنییا  راکییهی هییای زنییدانیاواک سیی.خبییری نبییود

هیم توانسیته    هیا  یازجویدربی  دودستگیر شده بو ها ه آنگرو ه ازدکآخرین فردی بو،ناصر.کرد

 دبیو کیرده ز شکن ه تنها رعیب و وحشیتش را ت ربیه   دواهردتغییبود مسیربازجویی را زیرکانه 

ذیرفتیه  پ دوبیاور رسییده بودنی    ه ایین هیم بی   ها یچمیتهک.دومنکر وجود اسلحه شتوانسته بود و

ی دولیت و  هیا  هطالعیی باآ.ه اسیت و این تصور نادرسیت رفقیایش بیود    هسالحی نداشت اوبودند 

باتوجیه بیه    شید  میی محکیوم  عدام ا هسیاسی که ردیف اول ب های زندانیشدن احکام  تر سخت

 آمیوزش  هیا  ه آنبی دوکوه برده بو رابهها یاور با خود آن و دکه هنوز آزاد بودن شرفقای دیگر

-میی میتیه بیازجویی   رکهیا دسیتگیر و د   آن کیه اگیر   دچار وحشت شده بود ده بودتیراندازی دا

هیم امکیان رسیاندن هیی       ی شانها یمالقات در.دندش میشان اعدام  ههمحتمال زیاد،ا ه،بشدند

 »کیه   دولت در روزنامه کیهان چا  شد مبنی بیراین  ۀیک اطالعیکه  اینخبری وجود نداشت تا 

اواک ،سی ه دستور شاهنا ب،بنندک سلحه خود را تسلیمدواسلیم شونافراد مسلح بخواهند ت چنانچه

از ایین   هیدکاندیشی بیا خیود    ناصر .«ید بدون درنگ آزاد شوندباو دندار هارا حق دستگیری آن
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ه ا میانع از حرکتیی نسین ید   ،تشیود ش از زنیدان آزاد  ا هتسیلیم اسیلح   بادوموقعیت استفاده کنی 

کیی مینش رفیت و    ه نزد آقیای ب.تصمیم بگیرد وانستت میبه تنهایی ن دولیشوبرفقایش طرف از

 :منش گفتکیدرمیان گذاشت،آقای بااوراوضو  مدوخلوتی کشان ۀگوش بهاورا

ه عنایش دادن امتیاز بزرگی بومعتقدم کارنادرستی است م.با تحویل سالح به ساواک مخالفم" - 

صورتی که سالح خود را افراد در  آزادیحرکت دولت و اعالم  ه ایندشمن طبقاتی است، اگر چ

 درهرصورتلی ،وسرکوب خونین است های گر ضعف نظام برای تداوم شیوهیان،بتحویل دهند

 ."کردنیاز پیدا خواهی به آنوزی ر.ل سالح به نیروهای امنیتی مخالفممن با تحوی

 ۀی کمیتی هیا  شییوه سیتگیری بودنیدبا وجیود    ردولی موضو  رفقایی که بیرون در معیرض خط 

 رااین واقعییت او   ،نمی توانست باشدچیزی بیش از چند ساعت افراد، مت برای اکثرمقاو،ساواک

 همربیوط بی    و نیدادن اطالعیات   ها یاو از توانایی خود برای فریب ساواک،کرده بودتردید  چارد

ی احتمیالی  هیا  یازجویدربی شیاید  ،دباش اشیته اطمینیان د  توانست مییگر ن،دسلحهاۀ مکانات تهیا

زییر   اورا هروز کی  رآند وهیا اید بازج،شی شدنمیتکرار  واۀ ویی اولیجباز رگزآن شرای ،هبعدی

در هییم مییی  اورا ،هییزاران اگییر و شییاید دیگییر دوکییاملی نداشییتن آمادگیه بودنییداردادفشییار قییر

 .ندقرارداده بود ی در شرای  دشوار اوراردیدها ت.پیچید

بیه زنیدان    چونباشید  آمادهکنیدو ش را جمیع ایلادندکه وسی ردسیتو دناصرامداد یک روز به درب 

بیا   دوسرتاسر سالن بندسیاسی به صف ایسیتاده بودنی   های زندانی ۀمه.دوش می منتقلدیگری 

که نشان داد،ین حرکت جمعیواند دآن زمان با روبوسی خدا حافظی کر های زندانیبه رسم   او

 .بوده ست دادازدیگر معنای خودرا ،دای آن چنانیهفضای پیشین ازنو  دادگاه

 نبود،شیوار داو برای  درزندان ییجاب ااین درک  منتقل کردند، آباد عادلبند انفرادی  بهراناصر 

این نامی بود که زندانی های سیاسی برای دوران . بوده شرو  شد اش«کشیملی»ردرکتصواو

تیی دو  ح.گرفتیه نشید   بااوولی هی  تماسی روز ها گذشت.پ  از پایان حکم شان گذاشته بودند
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، دنی ا هردرکش را دستگی که رفقایساواک بردندو او اطمینان یافتۀگاه کمیت هشکن بهاوراروزی 

 بیه اورابیاز بیدون بیازجویی     ولیی . دلهره بازجویی های کمیته او را به وحشت می انداخته بیود 

وره به جانش افتاده بود عاقبت تصمیم خود دخشوره ماننلد.برگرداندند آباد عادلی ها یفرادنا

اعیالم کیرد براسیاس اعالمییه روزنامیه       هیا  ه آنی که برای ساواک نوشت با هرا گرفت وبا نام

امیداد دو روز  ب.ساواک تحویل دهید  رابهبرخی امکانات لو نرفته  دتاقصددار فالن ۀکیهان مورخ

ه بی .نداشیت  حضیور  رآنکی  د  تیاق بزرگیی بردندکیه هیی     ا بیه اورا.شد بردهبعد به زیر هشت 

هیا   از آن ییکی  ،نید لحظیه بعید دو نفیر وارد شیدند     چ.رنید ادی رکا بااوچون ندمنتظر باشد وگفتا

 زنیدانی هنگیام شیکن ه    همیان کیه  بیود  سیاواک شییراز    ۀارشیدکمیت  گر کن ه،شسرهنگ آرمان

ساواک اسیتان   مدیرهایاز  تیمساریک  ،ومردف،نکرد میخود زمزمه  رابا "کاکوشیرازی"آوازها

 رییاو  ۀنامی  دوو روبروی او ایستادندره.داشت میگام بر ازاوتر یک قدم عقب رمان،آ.فارس بود

 :  پرسیدند دونشان دادن او بهرا

 موضو  این نامه چیست؟  -

 یهیا  هشیکن  از زییر   دنی وات میی ک  نهی  کرد میهمیشه افتخار دوکمیته بو آرمان که فرمانده

 هبا خود اطالعات نگفتی  توانسته باشددوفته باشش را نگااطالعات ۀکه هم ارج شود بدون اینوخا

 :گفتو دفسر ارشا هب روکردد باش اشتهدی ا

ایی درجی  کتابحیتم چنید   طیور ه بی حاال .ما هطالعاتی کردا هتخلی اورامن خودم  !جناب تیمسار- 

  .آزاد شود ها با لو دادن آن خواهد یوممخفی کرده 

 :وگفتبه یاور  روکردعد وب

 .اردآزادی برای امثال شما وجود ند جا بپوسی ید اینوباورخواندی ت،کمردک -
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 :یمسار گفت،تکرد میرمان به تیمسار نگاه آ هب توجه بدونیاور 

 جاخواستی؟ ی داری که ما را این،چگوبب وخ -

 :گفت به تیمسار رمانآ هبدون نگاه ب ناصر 

 . دهمبم تحویل خواست میمن اسلحه دارم که  -

ن رمییاآ هبییا نگییاهی پُرخشییم بیی یمسییارت.سییرهنگ حیییرت زده بییه هییم نگییاه کردنیید  وتیمسییار

معنیای گفتیه هیای    تازه  ناصر.شتاب از اتاق خارج شدوبا «مگرد میمن فوری بر»گفتدوروکر

بیوده کیه جنیاب تیمسیار بیا       ارزشبیا رای دشمن وبچقدر این عمل اآقای کیمنش را متوجه شد،

ار از رکی دیگ دولیپشیمان ش خودازکار  شدت،بدهدبخبررابه مقامات باالتراطال   ه اینشتاب رفت

ش ماننید گی     و نگاه تیمسار رنگ ناصر اعتراف از که رگ شکن هناب سرهنگ ج.شته بودکارگذ

ش  هیای دنیدان از نفرت وخشم ،با خشم به سوی یاور حمله کرد رسفید شده بود با رفتن تیمسا

 :گرفت راناصردو دستی یقه  و ده بواردادرا روی هم فش

 . . . روباه کثیف  - 

 طوره به کنترل خود نیست ودربش قاگر شکن هه کدخروج از اتاق متوجه ش   ازرپولی تیمسا

 هیای  سیت دردناصرتیاق برگشیت ودیید یقیه     ا هبی  سیرعت ه برد، لذا دکحمله خواهناصرحتم به 

ن مکانیکی پا هایش را محکم یماش مانندیکوو ا«  !سرهنگ »:شم گفتوخسرهنگ است با تشر 

ز از اتیاق خیارج   وبیا  «.ردمهمین طور خبردار می مانی تا من بر گی ».بردار ایستادخدوبهم کوبی

 :گفتو دآم ناصره سوی وبتاق برگشت ا هچند دقیقه بعد تیمسار ب.شد

 توسی    ازییک بیازجویی وتحوییل سیالح کیه      ،پهمان گونه که در روزنامه نوشته شده بیود  -

بایید منبعیی کیه     دولیویشی  دمیی ما آزا،شی ساواک ۀنه کمیت،دگیر میساواک صورت  یمامورها
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 دتیا اربوردخب درحیال چنیان  مانندیک تنیدی  هیم  ،گر کن هش.ید به مابگوییدا هسالح را تهیه کرد

رارشید  ق.ساواک برگرداندند ۀکمیت بهاورامان روز ه.واست به محل کار خود برودوخازاتیمسار 

یین  ا.خوزستان ببرنید در محل اختفای سالح  بهاورا تا دبیایساواک از تهران  ۀکمیت ۀیک تیم ویژ

از  راناصیر زییادی   احتییاط باواز ایین ر  و هیا داشیت  رخورد با چرییک ی تلخی از بها هتیم ت رب

 دآور میی ش را بییرون  اکمیری مرتیب کلیت   ها ه آنه فرماندرا نیدرب.دشیراز به خوزستان بردن

 میییو تکییرار  گذاشییت میییروی شییقیقه یییاور  را نآ و دکییر مییی گییذاریگلولییه را نآشییاب خو

ت را متالشیی  ا هحرکت غیرعادی بکنی جم می  ینتر کوچکاگه ،طال  داریا هاسلح که ازتو»کرد

یک نیروی امنیتی مسیلح   دودستبند به لندور بسته بودن راباری که یک دست یاودرحال.«کنم می

 آن رو لنیدرو د.کیرد  میی غالف وکشیید  میر  ییاور  رابه شا هاسلحز ،بانشسته بود او یروبرو

 جیا منتظیر ییک    آندر.دادند به ساواک میانکوه تحویل درآغاجاری اورا.ندکرد میهمراهی  هارا

ور گیروه  ضی عاقبت با ح.آمد میاز آبادان یستی بادوها بو ه گروه عملیلتی آندکروه دیگر شدنگ

سیاواک آغاجیاری کیه معیاون     ه ازسیاواک شییراز و ییک نماینید     ۀکمیته ازعملیاتی و یک نمایند

مییانکوه  ی هیا  کیوه حرکت به سیوی   آمادۀ، شناخت می بخوبی  راناصر و دفرمانده ساواک بو

سیلح  ومگلوله گیذاری  ،رناصی ورضش را در حا هسیلح ا هین بار نوبت ایین معیاون بودکی   ا.شدند

با پردازش این رفتارها متوجه وحشت نیروهیای   ناصر .نندرکحشت خودرا استتا،وخطارابادوکن

هیا   نآو دو تنها یک نفر با دستی بسته بیو ا هی کدرحال.شدایران  ی چریکیها نامنیتی از سازما

-شان ترستهدیدهای بادونجاب اکنند خواست می اوراباز با وحشت  دولینفر مسلح بودنچندین 

در  کیه  زمیانی  اورابه معیاون سیاواک کیه پییش از ایین       روکرد ناصر .ندکرد میپنهان  را نشا

رای ایین کیه   ،برده بیود رکی صیمدبهرنگی دسیتگی  هیا  کتاببرای  کرد میجا تدری   مدارس این

 :گفتکند حریکبیشترتاعصاب متشنج اورا 

رای رفع عطش یک آب یوی  ،بکنیما مدت زیادی بایددرگرماکوه پیماییوموا گرم است ،هجناب - 

 .خاطر نیاورم رابه نحل دفن آومکنم اشتباهممکن است گرنه و دبرای من بیاوریخنک 
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درکیوه سیرگردان نکنید بیه یکیی از       هیارا  نآایین کیه   رای بی و دکیر او معاون با خشم نگاهی به 

 "نمره ییک "تا شهرک هارا ه آنگرو،دو لندرور.بیاورنداد برایش یک آب و ردش دستویهاکارمند

هیم   ناصیر انواده خو دی سازمانی کارگران شرکت نفت انگلی  بوها هه زمانی محل خاندکبردن

او و رانیدازی  یید پیاده تیا محیل تمیرین ت   رابابه بعد  جا آنز ا.ه بودندکرد زندگی جا درآنمدتی 

 .ها شیکل خاصیی بیه خیود گرفیت      یم آن،تز محل مسکونی که خارج شدندا.تندمی رف رفقای ش

در سیمت   ییکی  ،یکیی سیه ییا چهیارمتر جلیوتر      ،فیت قرارگرر یک لوزی از نفرات مسلح دناصر 

 میی ر بیا همیین فاصیله حرکیت     ناصی  شت سیر رپد دیگری در سمت راست ویک فرد مسلح،چپ

راوات کوشلوار وتباکهمه  ها یاواکس.کندیر نیغوت دنخور بهم شکلاین  کردندمی الشوت دنکرد

 ۀگر،مرتیب ،همیه راکالفیه کیرده بود   گیرم   روز نیماز  پ  رآنغاجاری دۀ آبودندوگرمای کشند

هاراکمی خسته و  آن خواست میتازه  ناصر .ندزد میغُر  دونکرد میترشل را نشاهایکراوات

جنیاب  ،زد میی هم  رابهها خا  آن شکل و دبر میباالی یال تپه و کوه  رابهها عمدآنبدوکناذیت

یید  بین میی م مگیه ن اکنباید محل را پیید » دادمی اس  پناصر «ی؟کن میچه  »زدمی  دفریا معاون

از سیر وگیردن و کمرشیان     هیا وازجعیرق ب  و دز آسمان آتش میی باریی  ا.«اندهمه جا شبیه هم 

 یبیاره سیاواک   اعیالم بیه ییک    با این.عاقبت پایان جست و را اعالم نمود ناصر .جاری شده بود

 آمادهکه سالح رحالیردیک نفدوروی خاک نشاندن دوکشاندنکناری  بهرااو  .شکل دادند غییرهات

 محیل دفین اسیلحه    قییه بیا بییل بیه کنیدن     بو دسوی او گرفته بود باالی سرش ایستا رابهشلیک 

ه بی  ناصیر  راکهحلی م.دنپایید میررا وبشلیک دور آمادۀی ها ییکی دونفربا یوز، دمشغول شدن

به کندن زمین ه ازگرما زده وخست امورها،مبه سنگ رسیدند دتاندنرکقد نشان داده بودآن ها آن

 اوفرمانده عملیات به سیوی   ، «در این جا چیزی وجود ندارد »عالم نمودندا،وندروکردفرمانده 

 :خشم گفت باو دمآ

 .کنیمی؟کاری نکن که همین جا دفنتا هک ا مخفی کرد پ  - 

 :صدای بلند گفت ،باگرماوتشنگی ناراحت بودازکه هم  ناصر 



 در بستر زهره وحشی

 600 انقالبی اعدامهای

 

بیرون  را نمن خودم آ دتاه خبرتان شده؟ بگذاری،چن تنهاومهمه مسلح دوشما این ا چند نفری  -

 .بیاورم

بیه محیل کنیدن    اوم و از روی ناچاری اجازه داد دریافته بود با خش ررانیش یاو ه اینرمانده کف

شیاب  وخهافشینگ روی اسیلحه و  او  ه بودنیدخود کردبرخورد به آن ها ینگی که ساواک،سبرود

سلحه درآن بیود پییدا   ا هپالستیکی ک دوکرجاب اک بیل سنگ را وبا ن ناصر ،اضافی گذاشته بود

یک دوروی زمیین نشیاندن  دومحل بردن یمتر ده بهرااو آن با یک فرمان فرمانده باز  بادیدن.شد

که قیبال چنیین بالییی بیر سرشیان       اه یاواکس.شلیک ایستاد آمادۀ،ساواکی مسلح باالی سرش

کردنیدوبا  اطیراف تختیه سینگ را خیالی    .حشت داشتند ایین ییک دام انف یاری باشید    و دآمده بو

گیروه بیه سیوی نمیره ییک       دوار بیه پاییان رسیی   ک.هارسیدندسلحه و فشنگا هبرداشتن سنگ ب

غاجیاری  آ هبی همان گروه کیه   راناصر .ساواک بر گردند ۀدارا هب ی شانرهابا لندرو دتابرگشتن

 دتازدنی بند چشیم  ،به او بارسیدن بیه شیهر شییراز   .برگرداندندشیراز به کمیته ساواک بود  برده

ه دکهمان گونه پشت درب یک دفتر نگه داشتن اورا.پنهان کرده باشند ازاورا مشترک  ۀمحل کمیت

ش شیرو   امتوجه شد پشت درب دفتر آرمان است با شینیدن صیدای او تیپش قلیب     گفتگوها از

شیوره و  ی فیزیکی کمیتیه دل ها¬شیوهضطراب وجودش را فرا گرفت، احتمال بازجویی و وادش

آرمان ،ن رسیید اکوتاه بیه پایی   یه کمیته مشترک باگفتگویوبا تحویل.اضطرابش را شدت بخشید

معتیادش خواسیت    گیر  شیکن ه فترش با صدای بلنید ازدهقیان   رددرکنابه وجود او  توجه بدون

کیرده بیود    آمیاده ناصیر  طالعاتی که ا.دنبال کنداو از رید اسلحه را مکانات خاۀ اردرببازجویی 

قیای  آ هسیلح اۀ فروشیند   .هیا بیود   ودرجهت گمراه کردن آنداشت هی  کدام با واقعیت انطباق ن

وکوتیاه   گیون آبله،سیفید سیرورویی   ،بابا نگرشی ضیددولت شاهنشیانی  ناصر دوست ،موسوی

 معرفیی دون هیی  عالمیت مشخصیی    وبی ییره  بلندقد با صیورتی ت  شخصیاوراناصر  ،بود امتق

-یکی از ییاغی  اورااشت ردو نزدیک ژاندارمری قرا محل کار و زندگی او المرد که ،درحالی کرد

یا ضیرب و  دوویی بیدون تهدیی  جازبی .معرفی کرد"چاه حاجی ابول "متواری روستای باالی های

 : م نمودبه یاور اعالهقان ،دو امضاء آنردن برگه رک  از پُپ.شتمی ادامه یافت
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 .وانید برویدت میشما آزاد هستیدو -

 یفیراد نارد چنیان  همباید باز  کرد مینداشت و فکر آزادیتصوری از،با شرو  بازجویی ناصر 

خطراحتمیالی   مییان رفیتن  از  آورد میی بیه دسیت    کرد مینها امتیازی که تصور ت.باقی بماند ها

ی هیا  هدرکنیاردلهر  جهیت  دینبی .ودنید ستگیر نشیده ب که بیرون زندان دبود رفقاییو  خود اعدام

 اعیالم .دیشیده بودینن به آنه در ذهن خود دککورسوی امیدی بوخبراین ،ساواک ۀدرکمیتاقامت 

 شت یک سکوت پنهانرپش را دایدی درونوشاحیرتتوانست  دولیرایش غیرمنتظره بو،بآزادی

 :با تشرگفت دهد میهقان که دید او واکنشی نشان ند.دنک

  .گورتو کم کن وباش،پیستممگه با تو ن -

 : یاور ازجای خود بلندشدوگفت 

-قرضی گذارید به بند زندان برگردم تا از رفقایم پولب. توی جیب ندارمپول من حتی یک ریال  -

 .کنم

بیدون ضیرب و شیتم     شابیازجویی که ایناز ،ردکاونفرت نگاهی به سرتا پای خشم و با دهقان  

 :پنهان کند نستوات یمش را نایاراحت،نان ام شده بود

 .به بندبرگردی توانی  نمیتو دیگر  - 

هواز برایتیان  ا ه  از رسیدن ب،پبدهید قرضبرای رفتن به خوزستان به من  پ  مقداری پول –

 :ایش برخاست وگفتجازکه عصبی تر شده بود،هقان د.می فرستم

 .ادداو  رابهاز هوا هپول بازگشت ب دوکر ش راروی میزخالیهایجیب عد،بخیلی پُررویی –
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بیه جیایی   نگاه کرد،مشترک  ۀه سردر ورودی کمیتوب  از بیرون آمدن از کمیته برگشت رپیاو 

 ی ددمنشیانه بیه  هیا  شیوهترین وحشیانه  رابا نایرا انترین فرزندریف،شکه پنهان از نگاه مردم

پاییان   پی  از بیه   و دش بیه نیوکری امپریالیسیم بپیرداز    آرامبیا دیکتیاتور   دتانبرد میکام مر  

گرییان ماننید پیدرش بیرای همیشیه بیه ذبالیه دان تیاری           هیا  چشیم تاری  مصرفش با  نرسید

ک درب آهنی کوچک با ییک تیابلوی بیزر  بیاالی آن بیا نیام باشیگاه ورزشیی پیاس          ی.بپیوندد

ی قلعیه کیه   هیا  جنزدیک به یکیی از بیر   دوس  خیابان زن،وخان زندکریمۀقلع قیرش یواربلندردد

رفقایی کیه درایین دخمیه    ۀرای یک لحظه چهرب.اشتردقرا ،شد میشیراز باز روبروی بانک ملی 

 زنداننوزدر،هیشیان وهاهلبرپثار اطیوی داغ  باآ آباد عادلو درزندان  به خون کشیده شده بودند

 سیم  ،مندکرد میی را تحمیل  "ابد"زندان  های عصبیی ولی با تیکبا سرافراز "آریامهری" های

-میی میردم نگیاه   ه بی و دری در خیابیان بیدون هیدف قیدم ز    قدام.فشرده شد شدته بلبش ق.شد

این آثار تاریخی ی رهادیوااز اتفاقاتی که درپشت خبر بیو توجه بدونمردم  »می اندیشیددوکر

به کارهیای  که قلعه ر ضلع شرقی د میمرد بادیدن«دهندمیادامه به روزمرگی خود دهد میر  

معروف ی زعفرانی ها یا شادمانی بستنکودک بدون ومر،زدر ضلع شمالیدونپرداخت میبانکی 

دو دنیا  .، افسرده شد ندکرد مینوش  ررادیاو شربت های متنو  از عرقیات آن  الوده،پشیرازی

در نظرش م سم می شد، روز مرگی و بی خبر از پشیت دییوار هیای قلعیه کیریم خیان زنید و        

هیم در چیه فاصیله     آن. مبارزه ی فرزندان ش ا  خلق برغم شکن ه کفتارهای خون آشام شاه

 نچیه جیا   ؟ گذشیت  میی پشت دیوارهای ستبر قلعه چیه   .بسیار اندکی از هم ولی بی خبر از هم

 میوعیدالت اجتمیاعی را فرییاد    آزادیکیه  هیایی  انسیان .ندشید  میریش یشرکه  یارزشبای ها

 آرام،رورفتیه دربیاتالق ازخودبیگیانگی ومسی     ف روزمرگی یک زندگی،سوی دیوار این دولینزد

 ۀدازنی اه ،بی نهاییت دور از هم  ی،بحیال کوتاه ولی درعین نهایتبی ۀدازناری دا هفاصل،بود ردرگذ

 ،ی قیرون وسیطاییِ فرسیوده    اندیشه هیای م، تفاصله زمانی قرون وسطا تا قرن بیسیک واقعی 

 اپیشگامان جامعیه ر ،قلعه ییادیوارهای قرون وسطحاکمیت سر سپرده ی امپریالیسم مانند این 

 .اه جامعه د د منشانه ربش ریش می کرد و مدعی حرکت به سوی تمدن بیزر  بیود  پنهان از نگ
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میان میردم   رابهآگاهی کار،چند جنایت یِانقالباعدام های و صوتیهای نف اربمباباوان ت میآیا 

 درچیه زمیانی   کوبیید؟  را در هیم جامعه  و مس  روزمرگی ،تفاوتیوان این بیت میبرد؟ چگونه 

 جامعیه  سیتور روز ردرکیفیی را د یه تغیدکرس میرضایتی مردم به مرزی انباشت کمیت های نا

رعلییه دیکتیاتوری و   ،بیانقالبجنبش رسندکه به درکی می به آنمردم  ۀتود چه زمانیقراردهد؟ 

 هتوجیه بی  یوبدوانی فتیه بود گر چیالش  بیه اوراچنیان  ها هیم رسش،پ«پیوندد؟باقتصادی وابستگی 

 . احساسی تل  داشت،آزادیز این ا.داشت برمیش در خیابان گام اطرافا

رده بودگیویی شیتاب   دکرخورببیااو ردی کیه  فی .بییرون آمید   اندیشیه نیای ازددوخور میمحک ۀتن

 :برگشت وبا خشم گفت تعصبانیبا  نوچداشته زیادی 

 وبیا و جورکردود را جمیع ،خپیوزش خواسیت   ازاویاور باسرودست  ،«؟گه کوریومهی عم » - 

مراجعیه   اهیواز  مسیافربری هیای  اتوبیوس به دفتر گاراژ  رآن اد رفتکازرون ۀتاکسی به درواز

صیور  ،تودربغاجیاری  آ ه،بی بود راهی اهوازکه لین اتوبوس بااوا ،تلی   آغاجاری را خریدبدوکر

 .و در خانه پدری هستنددر میانکوه ش ا هانواددخکر می

 ،باردنید بیه سیویش ه یوم آو   دوبیاره   ش یهیا  شو پرسی  راکنیده رپافکا ،فتادن اتوبوسا هبا را

 میی ی ذهین ش   هیا  شوبییداری بیه پرسی    رؤییا  در.که داشت به چرت زدن افتادخستگی روحی

رفتیه بیودو   گرامیردم  وزمرگی کیه دامیان برخیی از   ،رگرش حزبی،نید به باورهای چریکیاندیش

 آمییادهیییداری وبدرخییواب .سییته بییودوباز ر رراکییه شمشییی هجنایییت پیشیی دواختاری مسییتبسیی

توبیوس بیا   ا.پییاده کنید   اوراییا مییانکوه راننیده را خبرکندکیه      میدییه ا هبوددرصورت رسیدن ب

اننیده بیرای   ،ررفت میی پیش  باسرعتوکافت ش میهایش تاریکی شب را روشنایی محدود چراغ

میۀ  ه.کیرد  دمیی دو یو گیاهی سییگار   شکسیت  میی فتابگردون آ هتخم دائمااین که خوابش نبرد 

نیمیه شیب بیه    . یداری گرفتار شده بیود وبه درمیان خواب دکبو اوتنها ،ددرخواب بودن مسافرها

 ۀهمی شیادی   ناصیر  دییدار غییر منتظیره    ،باخواب بیدار شدنده ازهم ادرزدنب.رسیدپدری  ۀخان
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آن .شید آغازیگررددرکنار خیانواده ییک با  کردن زندگیرد،لحظات زیبایِ وبخانواده را در خودفر

رگشیت بیه روستایشیان    دربو ا.بیود  خیانواده همان ،مایی ملک جان،دانواده مهمان داشت،خشب

جمعی برای ابراز شیادمانی   هدست،ی دور ونزدیکها لفامی دونرساطایفه  بهراناصر  آزادیخبر

 .نددشی  ناصرخانواده و طایفه بود راهی دیدار ۀ همکه مورداحترام سنی،حفرزندحسنآزادی از 

میدت  ن چیو » - :گفیت به خیانواده   آباد عادلاز زندان  آزادی اس  به پرسش چگونگی رپدناصر

ولیی   «م آزادم کردنید کیرد  میی کشی ازه چندماهی هم بودکه ملیدوتم به پایان رسیده بوازندان

شیان    از خلیوت شیدن اطیراف   پ.ها بود که دلیل ناباوری آندید میخانواده چیزی راۀدر چهر

  :گفت یآرامصدای مهین با 

 ه ایین از مشیهدب  سیازمان م اهیدین گیرایش دارد    هکیه بی  رادرت،بستگیری تو نصرالهازدپ   -

-مه تیوی خیانواده میی   ،هت را پیدا کردا هیک خشاب از اسلح دوروکر وخانه را زیرۀهم دوجاآم

 بشیدت ی که درحال دوکناری کشی رابه نم مسالهدرت پ  از شنیدن این ،پیا هسلح بودومدانندت

 : ،گفتناراحت بود

 ،جیوانی  خیلیو،تام اسیت مر  وییا اعید  ییا تهایش که انرود میاهی را راین فرزندما  !عروسم» -

را  یا هتیاز ی زنیدگی  نوت میاز همین حاال  ،کنیباههات نضرورت ندارد زندگیت را پشت در زندا

را میابزر   هیا  هچب.را شرو  کنی تم تا بتوانی زندگیگیر می ناصرن طالق تو را از ،مکنیدنبال

 «.دیدار آن ها بیاییه وانی بت میر وقت خواستی ه.کنیم می

یچییدگی شخصییت   پ.چگونه تحلیل کند ررااین حرکت پددانست  مین دورت افتاده بویاور به حی 

و زمیانی در ییک تشیکیالت    ا هکی ،هر تصوری درذهن داشت جیز ایین  کرد میکالفه  اورااین مرد 

ییا حتیی، ییک فیرد     و  سیاواکی ک یی .ه باشید نهان داشیت رپی پنهان دفعالیت ،کارگری-مخفی حزبی

زنیدگی   ه ونگران آینید دوواند این گونه بیندیشی ت می،نرادیکالانسانی  یها شدون گرای،بمعمولی

ییره  ،خداد میشیر  پویانبه ش آرامباکه داشت جوان همسرش ۀبه چهر.ش باشداجوان عروس 
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کوت تنهیا  س.بدهدوبرخورد پدرش  فداکاری همسرش ه اینچه پاسخی بدانست  مین دوشده بو

سکوت   از چند لحظه پ. آمد برمیش ا هتفگر چالشی به ها اندیشهآن موقع از دره دککاری بو

  :گفتهمسرشبه را جمع و جورکردو شا هپندارهای پراکند

 . ما هدلیل آزاد شد ه اینوبم ا هساواک تحویل داد رابهم ا همن اسلح-

 :گفتتبسم  بادوال آورراباسرش  آراممهین 

سیاواک   رابیه ی کیه تیو   فیردای روز ( ادامیه داد  دید رراوقتی حیرت یاو)دانیم میهم ما  را نای- 

 تپیدر  رابیه سیاواک ایین خبر   یکارمنیدها ورده بودنید،یکی از  آ همیانکوه برای پیدا کردن اسلح

  .شود دمیآزاپسرت ه بود به زودی گفتو دمخابرات دا ۀدرادار

ا دربی کیه پی  ا هانخ.خودشان دراهوازشدند ۀبا خانواده راهی خانه زیبا وشیرین ن شبآفردای  

ش را ااهانه مبلغیی از حقیوق  مو ده بواردادقر اوخانواده در اختیار  دوه بووام شرکت نفت خرید

  .پرداختمی ها ه آنشان بزندگی ۀبرای هزین

ه بهانیه جسیت وی   ،بیت قرارداده بودوولبرای خود در ا آزادی   از پناصری که ا هاولین وظیف

بیا بیه دنییا آمیدن     سوی دیگر از  .ریان اتفاقات زندان بوددرجشان قراردادنرفقا و  بایدار،دکار

نبیود   اییل از سوی دیگر م.کرد یومکاری جست یستی بادومخارج زندگی سنگین شده بو،پویان

ییک کارگرشیرکت نفیت     رکیه ش باری باشد بیه دوش پد ا هزندگی خانواد ۀزین،هآزادیبا وجود 

   .ش خبری نبودادیگر ازگاوداری دوبو

 میی ود داری وخی از اسیتخدام ا  ،پییش  ی ی خیارجی در خوزسیتان طبیق روال دفعیه    ها شرکت

ایین رپشیان بسییا   هیای ایرانیی بودکیه حقیوق    ردن در شیرکت رکا،کنها کار بیاقی مانیده  ت.ندردک

جیپ ک یار روی ،کبه جای رانندگی روی کامیون لیدوبواستخدام برای رانندگی  ین بارهما.بود
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-از مهمیان بایسیتی  ه هیرروز ون چ.شد میروی آن نداوطلب کار ی اهراننده هی  دکبواستیشن 

 هرا نبیی شیرکت گیاز    احید دوچن یکارمنیدها و  هیا هاروشام کارگرا،نمیانکوهرازدشرکت گ ۀخان

صیورت  اهواز  وآمد رفتپُر  ۀاددرجراک.رساندیمبه آن ها  و کردمیحمل هواز و آغاجاری را ا

 نوبِدرجتهیران بیه بنیا    راهدر ایین جیاده کیه شیاه    بیار  میر  که باخطر تصادف های  گرفت می

 شیبانه  زییادی  هیای  کامیون کهترانزیتی ادۀ،جمواجه بود بود ندرشاهپوروبماهشهر انند،میرانا

-شین کیه  نیز  وب وچیر  ولیو  ده کمپرسیی هایونیکام خصو ه ب بودندوآمد رفتآن دردر روز

بیرای کسیب درآمید     هیا  کیامیون این  های اننده،رندکرد میبنادر حمل  این ۀوماسه برای توسع

راننیدگی باعیث حیوادث مرگبیار     راهنمایی و دون رعایت اصول و قواعید وبباسرعت زیادبیشتر 

ی خیارجی در  هیا  شیرکت  وجیود  واردکزیا ۀبا توجه به عرضز سوی دیگر ا.زیادی شده بودند

 پیمیان ایین ماشیین بیا حقیوق      به کار رویضرسی حا،کتاسیسات نفتی ۀبرای توسعخوزستان 

 هارا شب خواست میدرضمن و اشت دازبه کسب درآمدنی بشدتکه ناصر .وطنی نبود هایکار

-میی حوییل  گیاز ت ید غذا را از رستوران شرکت وباا،راپذیرفتکارآن باشدش ا هانواددخاهواز نز

 .کیرد میی  هیم  تقسییم غذاها را بین نییروی کار  آنبایدها واحدبه  شان و عالوه بررساندن گرفت

ه بی و زمان تحویل غیذا  ا.اشتردتری اهواز قراومکیلیستدربکمپ ریتتزریق گاز ک واحدآخرین 

 بیسیت  مسیافت  کیردن طیی ودیید بیرای    محاسبه کیرد  ،خرین محل تحویل غذا بودآ هدکواح این

 حیداقل  باسیرعت  واحید ید از مییانکوه تیا آخیرین    ،بارگشت آنوبکریت کمپ تا اهواز  یترومکیل

هم مسافرکشیی کنیدوهم درسیاعت    ،باماشیین شیرکت   کندتا بتوانید نندگیرراتومکیل صدوبیست

آن هیم در ایین شیاهراه ییک طرفیه      ، شرکت گیاز برسیاند  آن واحد  یکارمندها رابههاغذا معین،

منبیع درآمیدش را   یسیتی  وبالی ا،وخطرناکسییار وبدشوار بود کاری که  پرترافیک و پر حادثهو

 .بیندیشدجدیدش مبارزه راه هم به  دومیتوانست هم خانواده را تامین کن،نوگرنه کردمیبیشتر 

ر قیدرت  ،پبیود آمریکیایی  سییلند   ششگذاشته بودند یک جیپ استیشن ش یارماشینی که در اخت

 هروزانارک.راندمی احتیاطباش باال بود  کردن سرپی  ها که خطرچپبایستی ه دکولی شاسی بلن

 بیدین .کارادامیه داد  ه ایین بدون حادثه بی  یزیادکه تا مدتباسرعتش شده بود مسافرکشی ولی ا
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و هیم  ا هشیرکت گیاز کی    شپز رسیتوران آ.آورد میده به دست درآمدی اضافی برای خانوا گونه

میشه برای او چند غذا بیشیتر  ،هیش آشنا بودها اندیشهباو ناصر ه بادکاهل میانکوه بوکارگری 

 هخیرین سیفرش کیه من یر بی     آدر.داد میی روستایی  یمسافرها رابههاغذاآن او که  گذاشت می

 رابیا ( هبهیان وبمهرمیز  را نی بیی اهمنطقی  ) "جیزون"روستایی از لُرهای پنج ،داشتخراج او شدا

نزدییک  ،داد میرا نشان  بیستدوبیشتر ازص رعت،سماشینترشمارومکیل.برد میهواز ا هخود ب

 دمیمحیدو  هیارا  هه دیید راننید  دکدیی قرارداشیت هیا  هتپ،در سمت راست جاده راهی رامهرمزسه

پیی  را  بیاال  بیا همیان سیرعت    ییاور   ولی دنکرد میرانندگی  احتیاطبارااین پی   ها اننده،رندکرد

 هرادیدکیه وسی  جیاد   ای سییارکهنه وقیدیمی  وبلت سیواری بیزر    روه یک باره یک شو،بپیچید

 طور،بسرعت وجود نداشیت  با اینمکان ترمز گرفتن ا.کرد میمسافر سوار  شتداو دبویستاده ا

-تدرصیور  و،کیرد  میده بود تصادف سوارکرش مسافراسواری که بیش از ظرفیت با اینحتم 

غزش ،مکیه ناخودآگیاه  یک حرکیت غییرارادی  در.حتمی بودوکودک زنزیادی  ۀمر  عد،تصادف

شانسیی از  خوش ه ازدککناز تصادف جلوگیری دتارخانچچپ  رابه نفرما به سرعتفرمان داد 

 هجییادی هیا  هکنیار  رابییه نآ،لیی سییرعت بیاالی ماشیین   ،وکرد میی ماشیینی عبییور ن  چیپ  سیمت 

رنتی ه کنتیرل جییپ   ،دی ریزودرشیت هیا  سینگ چاله چوله و قلوه پر بود از  ۀانه جاد،شنداختا

 هجیاد ی اطیراف  هیا  یسرعت به میان پسیتی بلنید  همان ماشین با دوشیاور خارج  های تسازد

کیم  گیودال   ر ییک ،دپریید ست اندازها به باال وپایین میی  رد  از طی مسافتی که ماشین دپ.فتادا

-میخدایاخدا یا ارتب،ممر وحشت  که ازیایمسافرهغذا ها و ،غلطیدسمت راننده  یبه پهلوعمق 

کیه جلیو نشسیته    سافریومد،روی هم افتاده بودندمسافرها ۀهم.با هم مخلوط شده بودند کردند

 هبدوشدناشین خارج ومجل ۀاز شیشسختی  با دشواری و ها آنافتاده بودند، رانندهبودند روی 

ه خاموش کرد را نآ سوی ،شینما شدنچپ رحالدناصر .صلی پا به فرار گذاشتنداۀ سوی جاد

نسیت خیود را از ماشیین خیارج     اه تودکی خرین کسی بوآدوگرفتن ماشین شوتا مانع ازآتشبود

 هیای  رانندهازدوکنارجیاده رسیان   رابیه خیود  دردنیاک شیده بود   بشیدت ش  که کتفحالیدر.کند

ییپ  ،جادنبا هل دوبیایند  کردواهشدخنکرد میدثه را تماشا حا دویستاده بودنا هیی کها ماشین
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 یشها هشیشهمۀ  دویک سمت ماشین در هم فرو رفته بو،هنددبقرارروی چهارچر   را ناستیش

اتفیاق   یواحید ین دومی کیلیومتری  دهادثیه در ح.ماشین به راحتی روشین شید   دولیشکسته بودن

ز دوارسیان  واحید  رابیه ود ،خی دادمیی ها قرار رآنمقداری از غذا را در اختیابایستی که افتاده بود

غذا  کارمندهایک ماشین دیگر برای  تا دشرکت گزارش دا رستوران رابه،حادثه واحدفن طریق تل

 .گرداندربدر میانکوه ی کار پیمانبه گاراژ شرکت پایین  باسرعترا نماشیودش خو دبیاور

بییا آن هییم ،خانییه دراهییواز برگشییت زد،نکردندش  و اخییراج تسییویه حسییاب او بییاهمییان روز 

رنگ ورویییی اسییتثنایی یافتییه داخییل ماشییین، هایبییا غییذا هییایشلبییاس،داروضییعی خنییدهوسر

-هانی دخسیته وافسیرده وار  ،خش کوفتیه بود  نرا شیشه بریده وبد اش صورتوچندجای ،بودند

 لشرو  کرد به محاسبه پو خانه پ  از توضیح حادثه در.شان در خیابان اسالمی خشایار شدا

 حیدی بیه  بل  ،منید رده بودپی  انیدازک  مدت کار روی چییپ استیشین   در مسافرکشیکه ازیی ها

 .شدی دوم اهوازن صاحب یک تاکسی دستباآ شد میه دکرسیده بو

پرداخیت وتیا پسیین همیان روز بیا ییک تاکسیی بیه خانیه          تاکسی فردای آن روز به جست وی 

چنییدماهی بییدون مشییکلی .کردآغییازار روی تاکسییی درشییهررا ،کبییه بعییدروز از آن .برگشییت 

ی ا هوی تیاز وبی ن رنیگ  شا زندگیه بو دهم قابل توجه بو شا هآمد روزان در.کرد میدرشهرکار

 یبیازجو  ی ازیک،اهیواز  "چهیار شییر  "مپ بنزینرپد زدن بنزینهنگام یک روزکه  این دتاداده بو

 پیایین  لنیدرورش  از ماشین پشت تاکسی نشسته بود، رکهیاو بادیدنوا.دیدراساواک اهوازی ها

 :با تع ب گفتو دتاکسی نگاهی کر ور و دور به دآم

و  هاین همه کار توی مملکت ،بوخبو،خشده مسافرکشی ی و کارتا هکسی شدپ  صاحب تا - 

 آن بیا و  ببینیهیارا  یونی خیلی تی  میی  روزهراین جوری  ،د نیست،بتاکسی شدی ۀتو رفتی رانند

، کیارت حیرف نیدارد تیو ییک روبیاه زییرک        دون آن که کسی مشکوک بشیود ،بماس بگیریهات

 .هستی
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بیرای  واند عواقیب نیاخوش آینیدی    ت میاین دیدار  کردفکر ولی دز میزین ن،ببدون پاس  ناصر 

ز فردای آن روز پلی  راهنمیایی  ا.رفت دوسری تکان دااواکی با ریشخند س.دباش اشتهدکارش 

همین که به چها راه نادری یا پهلوی می رسیید، پلیی  در   و دبو اومین تاکسی رکد هرروز،اهواز

که کار بیرای او غییرممکن   احدی،تکرد میی مختلف جریمهها هبهان بهاورارتب مانتظار او بود و 

چگونیه کنیار    شرای  جدید با ایندانست  مین و دکرده بوه کارراتعطیلدکو روزی بود.شده بود

سیاواک مییانکوه    »:وگفیت گرفیت  تلفنی ماس هات نآ باپدرش از میانکوه  هدکوز سوم بور.بیاید

فیردای آن روز ییاور    ،«.کیاری دارنید  ه بین با تو چی وبا ی،بکنی ا معرفیآن رابهخواسته خودت 

هیم پییش    هیا  هش مرخصی دو روزه گرفت وبا خانواده بیه مییانکوه رفیت تیا بچی     ابرای تاکسی

 نفتساواک میانکوه که فرماندهی بخش مناطق  رابه شودخو دشان برونمادربزر  و پدربزر 

 .دنارک بود معرفی کوخخیز

یلی خبیااو سرهنگ .قی بود بردند ورتاق فرمانده که سرهنگ شا بهااور بعد ازمراجعه به ساواک،

 :گفتو دنشستن دا ۀاجاز ه اوبو دحترام بر خوردکرباآ

 .شی بپردازد،من برای شمایک پیشنهاد دارمرکشایسته نیست که یک فرهنگی به مساف - 

 از کهناصیر  .ی پرداخیت تیا پیشینهادش را مطیرح کنید     ا هه جست وی برگی بو کرد تکمی سکو 

ی بدون دلیل پلی  خشیمگین بیود در سیکوت بیه     ها هی اهواز و جریمها یمزاحمت های ساواک

 :ی که یافته بود انداخت و ادامه دادا هرهنگ نگاهی به برگس.داد میی سرهنگ گوش ها حرف

ن شیید میرسییما بییرای اسییتخدام شیی.روکنیید و وانیید زنییدگی شییما را زیییرت میییپیشیینهاد مییا  -

باشیید هیی  مشیکلی     اییل م راکیه هرکیدام   اییران  نفتملی یا شرکت رکت گاز و ،شتروشیمیرپد

و تنهیا پی  از    کنییم  میی استخدام ( رتبه در طبقه بندی شغلی" )دگری"باالترین راباماشما.ندارید

 یم تا بتوانید به تحصییالت خیود   گیر میبرای شمای آمریکا ها هانشگاردیک بورسیه د ،یک سال

شیما دارییم   کیه از نها انتظیاری  ،تدهیدبادامه داشته باشید در آمریکا در هر رشته ای که دوست 
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از شیما  ما انتظیار همکیاری بیا سیاواک را     ،اریید ردبدست سیاسی  ۀدست از مبارز که استاین 

 .کنیدبازنشستهر فعالیت سیاسی ازنظخودت را که اریم رداز شما انتظافق   ،نداریم

ایین پیشینهاد را ناشیی از     ناصیر  .ودبشین  اوراپاسی    تا دنگاه کر ناصر یها چشمیره به دخبع

کیه هیرروز   دانسیت   میی ییون چیپ   انقالب ۀمبیارز رابر تداوم دربضعف و ع ز نیروهای امنیتی 

و  بیرغم سیرکوب خیونین    ن هیم آ، یافیت  میی تری محبوبیت بیش ها جوانو  دانش وهادرمیان 

در ی خیودش کیه هیم    هیا  یبیازجوی  ه ییاد بی .دیکتاتوری ی قرون وسطایی بازجوهایها هشکن 

سیر ،محزب تودۀ ایران ۀمنتشر ۀزوازجگیری مکباکمیته ساواک توانسته بود رکساواک و هم د

رون ردد.یداندیشی  دمیبیو  حزب تودۀ ایرانراه جدیدی که راه ه بو دافتا ،کندبازجویی را منحرف

از .دیید  میی روشین اندیشیان مبیارز را     ۀمبیارز  در مقابله بیا ضعف حکومتی  ،پیشنهاد این ۀمای

رمییان میردم وحشیت    ردکاجماعیت جناییت  ایین کیه  آن گونیه  که باور رسیید  ه اینیگر بسوی د

 ۀادامی ازهیا   رس آنوتی  دشتنواقعیت های پیرامون خود نداه ازانهوشمندرکی ،درده بودندکای اد

بیه   اعتمیاد باواز ایین ر  نبودها  ی فیزیکی آنها یترس مبارزان از بازجویازمتر،کردموم مبارزه

 :گفت نف 

در ضمن ،ماکنگذارم ولی من دوست دارم خودم کاری پیدرهنگ از محبت شما سپاسجناب س - 

 .ندارم را هم سیاسی ۀمبارز ۀدیگر قصد ادام

ر ازنظی  راکهنتظار چنین پاسخی دواسرهنگ که به پشتی صندلیش تکیه داده بو،ای برخاستازج

ه خطیوط چهیره   کی گرفیت فراوجودش را  ۀفرت همن دوش تیره شارنگاو گستاخانه بود نداشت 

خشمش را گرفیت و تنهیا بیا دسیت اشیاره      فوران جلوی  دولیکر میافشا  را نآ،شا هردرکیتغی

 هیا  یدر اتاق دیگیر منتظیر واکینش بعیدی سیاواک     م بور بود  ناصراتاق خارج شود،  که ازکرد

ند وات دمیاعالم کردن به اوکه برای او به اندازه یک سالی طول کشید ی ا هدقیق 30عد از ،بدبنشین

کیار بیه   بیاز بیرای    وادارکیرد  اورای پلیی   هیا  هعمیرات ییک تاکسیی فرسیوده و جریمی    ت.برود
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که درخوزستان فعیال بودنید    ی چندملیتیها شرکتار فراوان در دکبا وجو دولیپردازوبجست 

تیا از همیین تاکسیی درآمیدی کسیب       یافیت  میی را ایدراهی ب.برای امثال او کاری وجود نداشت

لیی  هیا   ،پروز نییم  دوازدهون از سیاعت  ،چنتی ه رسید ه اینوان عاقبت بفرا اندیشه  از پ.کند

 یبیشیتر تاکسی  و دندگازی پناه می بریرهازیرکولبه  و دخو هواز به دفاترا هگرمای کشند بدلیل

بیه  نسیت درایین زمیان    وات ی،مکردندمیتعطیل  رراکاشد میتا پسین که کمی هواخنک تر هم  ها

و خیابان ها هم خلوت تر  شدندمیتر یشب ،گرمای هوا ین شرای هم در ا مسافرهادوکار بپرداز

 .می شدند وبا سرعت بیشتر می توانست کار کند

ه بی هیم   هاچون خیاباندوکر آغازرا اردربدترین ساعات روزدوکهواز برگشتنا هچند روز بعد ب 

این  مشکل لیدوکر میوبی هم کسب دخدرآمو دکر میسرعت کار ،باندشد میگرما خلوت  دلیل

ییک   ،رای رفع این مشیکل بازدارنیده  ،بداد میدست  به اوه دکشنگی مفرطی بو،تردنک شیوه کار

نوشییدن آب یوی    وبیا  ریخیت  میآب وی تگری  رآنداغ دبه جای چای و دبر دمیبا خو فالک 

 .کرد میمسافرکشی  باسرعتدوکر میشکل تشنگی را حل ،مخنک

ی از سیوی  ا هنامی ،ییک روز  ،مختلف ایران یرهاجنبش اعتراضی مردم و تظاهرات درشهغازباآ

وانیید  ت یومی فصال دایم از خدمت شما منتفی شده ه اندکآم ها آن ۀبه در خان وپرورش آموزش

 شیرکت ر ردکه کا با این.وپرورش اهواز مراجعه کنیدآموزشبه  ا دد،مبرای شرو  کار فرهنگی

ویاکیار   داشیت ردرب را وپیرورش  آمیوزش در حقیوق  دوبرابیر   میزد ایرانیی  ی کیار  پیمیان ی ها

 تیر رمدرسه وتالش برای روشنگری در میان نسل آینده را برحقیوق بییش  ردا،کاولی ،وتاکسیبا

  .داد میترجیح 

معرفی هیواز اۀ یکیی از منیاطق سیه گانی     بهاورا جا درآن.وپرورش برگشتبه آموزشاز این رو 

که فرسییییتادند (مییییال ثییییانی)مییییینرا ندبیرسییییتا بییییهاورا ناحیییییه هییییم درآن و دکردنیییی

 میی تدری   درآن استگیری و زندان ازداشت وپیش ردکشاورزی آن روستا قراۀدرکناردانشکد
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سراسیرانرژی   و دردی بود بلند قی ،م  رفتئیبیرستان نزد جناب رردبه دفتردای آن روز ف.کرد

و ییک فرهنگیی سیاسیی    ا.ش آمید  قباله اسیت بناصیر دییدن  ،باقطور بینیی هبا یک عینک دودی ذر

بودند  فرستاده و ا ی همدرس بهاورا هک و از این شناخت میدور  ار دور راناصر ه دکبارز بووم

سیتعدادهای  باآاهیواز بیود   (راه کارگری)پروا و چپبی یها فرهنگیاز .کردمی ابراز خوشحالی 

 »وبیدون درنیگ گفیت    ش را نثیاراوکرد ا همیمیت رفیقان،صناصر درآغوش گرفتن ،باالعادهخارق

ر ازنظی که از این پیشنهاد او  ناصر ،«ی؟کن میقبول  ،ارمازدنی من به یک معاون برای دبیرستان

کیه   دانیم  میی مین   !ببیین  »لیی ادامیه داد  افتاد،آقای دورگَنمِنمالی هم برایش گشایشی بودبه مِ

ی بیاالی  هیا  کیالس دروانی تی  میی معاونیت   درکنیار دوست داری از این رو را نتوسرکالس رفت

 ناصییر ،«ه اسییتش هییم قابییل توجییاالتییدری حییق؟ وبییه،ختییدری  کنیدبیرسییتان ادبیییات هییم 

 :گفتدوکنتردیدش را بیانم بورشددلیل

رای من خیلی ازرشمند است ولی وبیشنهاد ت،پما هزندان سیاسی آمده ازمن تاز !آقای دورگلی -

ز شیما را بیرای تیدری  بیه کیالس      وباکار موقعیت خیودرامتزلزل کنیید   با اینممکن است شما 

 .شودتان دشوار کار برای اه چشم با اینه دکبفرستن

 :ی خلوت بردوگفتا هگوش بهاوراداخت و ناوا شانهدور  رابه اش دستدور گلی  

وانیم تی  میی ا بیا هیم   ،ممگشیت  یومبه دنبال فردی مثیل تی   ها نتوی آسما !ببین رفیق عزیز من - 

 را نمیا چه شده ما کاربفهمند مداران بخواهند ردا ست.هم این است،مکنیمرا متحولآموزها دانش

ییاور   یرو در رودورگلیی  )؟وافقی،می رویم میی یم واگر بازداشت شدیم با هم بیه زنیدان   ا هکرد

 ...زندان رفتن دوباره خسته نیستی که ازتو  «خیره شدوگفتش  هایایستاددر چشم

 :گفتشناخت  میبارز سر از پا نومچنان پُرانرژی ،شادی دیدار با مدیری از کهناصر
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تا سه نشه ( هردوبا صدای بلند) یم ؟ گفت مییم چی شد میبازی خسته ن وقتی بچه بودیم واز - 

 .ن هنوز برای زندان رفتن نیرو دارمم.بازی نشه

  :گرفت وگفتاورابازوی  ناصر ،برگشت به دفتر درحالدوگرفتندر آغوشدوباره  را ردیگ هم 

 .ولی من یک شرط دارم-

  چه شرطی؟ – 

 .جا راه بیندازم بزر  در این خانه کتابدبیرستان یک معاون  بعنوان باید اجازه بدی  - 

 :وگفتدور گلی با صدای بلند شرو  کرد به خندیدن  

و در ایین میوارد   تی .گیو کینم  وگفتم کی در این بیاره بیا ت  کرد میهمین حاال داشتم با خود فکر  - 

 میی آنهیا  مین حاال به دفتیر منطقیه میی روم و از    ،هن همومکن اختیار تام داری و شرو  به کار

 میی دم بز دلی است و صد درصد مخالفت آ هی  منطقئر.هم که حکم معاونت تو را بنویسندخوا

پیای   تیا  دهم نگیذارم سیرکالس بیرو   خیوا  میی ی  ئگویم آقای ریواشکی در گوشش می دولیکن

تیو کیارت را از   ،.را می نویسدتو کم این صورت فوری ح در.به مدرسه ما باز نشود ها یساواک

فراموش نکن که مین بیا نگیرش     را نولی ای (گفت ناصرسپ  با تبسم به )و  کنرهمین حاال ش

-وانیم بییا هییمتیی میییلی ،ومهسییت کییارگرین یییک راهومییی هسییتی ا هو تییود،تخییالفمومفکییری ت

 سته؟در.کناربیاییم

تیر  جالیب  ازهمیه ترکیب معلیم هیا   .راهی اهواز شد باع لهو دز ناصربا دست چند بار به پشت  

انم معلیم دوم از  خی و دبیو فدایی خلق  یها چریکمعلم ها از هواداران سازمان کی از خانم ی.بود

 شیناختند  میاورا هی کیها فرهنگی ۀهم رااو  دوکارگری بوراه هم مدیر،پیکارسازمان هواداران 

جیزوه   (یسیی ئر)بیود  هیا  چریککه هوادار سازمان  رادر خانم معلمی ب.شناختندش میی ا هتود
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 آمیوزش برای ،پ  ازگیرفتن دییپلم بیا ییاور    قراربود  اجاری بودکهآغ هایآموز انشازدگروهی 

بییه دبییی بییا شکسییت مواجییه شییده       اوه در سییفر دکییچییین برون بییهی چریکییی هییا هدور

 نفیت کارگران شیرکت ۀو نماینید ندیکالیستی مبیارز  ،سارگرپاالیشگاه تهران،کیگرشردرادب.بودند

عنوان ،بقای دورگلیتوس  آ ناصررفی ا معب.ها بوداز فعاالن هوادار سازمان چریک ،او هم ،بود

درآن زیرا پذیرفتنییدوی را هییانی نپتفییاوتی ومخالفییتیییک بیییبییا  هییادبیر ۀم،همعییاون مدرسییه

بیل قبیول   قا" مبیارزۀ مسیلحانه  ،تنهیا ره رهایی " طرفدار ی چپها وهبودن برای گرزبی،حدوران

درک  بخوبی عیت را این واق ناصر .دنشدن خوشحالبیرستان ردهمگی از این برخورد مدی ونبود

چیپ   هیای بیرردیگازدارش را شرو  کندبدون کمیک گیرفتن   ،کگرفت باکمک مدیرصمیم،تکرد می

 میییتییدری  رادینییی درس  و دکییه روحییانی بییوهابیرازدیکییی  ،جوضییدحزبی آندر.دبیرسییتان

ازهمیه بیشیتر از ایین معیاون جدیید      ،شناخته شده بودند،شا هانوادوخاو  ،ناصر ۀدر طایفو،کرد

 دیید  میی که  ازاینین روحانی ا.آشنا بود خوبیه ب ناصرو فامیل  ایلاو هم با طایفه و .ودمتنفر ب

ش ا هجوشیدوحالت چهر دمیسیروسرکه در خو مانند، بود شدهمعاون ی ا هآن هم تود،یک چپ

روسیتاهای  از اهالی  او ،تفاوت نشان دهد ود را بیدخکرلی تالش می،وکرد میافشا این نفرت را

 دانسیتند ¬میی  را نایی  دبیرهامه ه.دو همسرداشت دبیرهاه در میان دکها فردی بوندوتزیدون بو

 دتنفر بودنی ومازادبیرهای خانم  خصو ه ب ندداد می آزارتلک ومنیش  رابااومرتب  جهت بدین

پی  از پییروزی   بعیدها  بودکیه  آقای عبدالهی ،یشانا.ندداد میردیدی به خود راه ن،تز ابراز آنوا

  .شداستان خوزستان  انقالبی ها هادادگ اندستا،دانقالب

ک ماهی ازکار ییاور  ی.کردی باالی دبیرستان شرو ها کالستدری  ادبیات در راباارش کناصر

 دانشدر میان  انهدوستانه و صمیم ۀش توانست یک رابطایآموزشهای ه با روشدکنگذشته بو

 دانیش  رابیه  نیرسیتا ی دردبا هنشیری  ای یاد  یشینهاد پ.دکنی ای ادهایش با خودش و هدفآموزها

  :تنداگفدانش آموزهبتدا ا.ی باالی دبیرستان دادها کالس آموزهای

 کافی نیست؟ نشریه دیواری در مدرسه داریم دتاچنما  -



 در بستر زهره وحشی

 615 انقالبی اعدامهای

 

 :اس  گفترپدمعاون 

نیازمنید ییک هفتیه نامیه      ولیی  داریمکافیۀدازنابه دیواری  ۀا نشری،ممتفاوت باشد باید کار ما - 

ش را تیامین کنییم و روشینگری هیم کیرده بیا       ا هنیم با فروش آن هزینچندبرگی هستیم که بتوا

 .شیم

 :خواستصحبت جازه دواردکرا بلن اش دستآموزها انشازدیکی  

 .بفرمایید –

 .یم که متاسفانه نداریمباش اشتهد خانه کتابآقا برای این کاربایدیک  –

دبیرسیتان میا   بیه   کتاب ن جایی را سراغ دارم که حاضر است مقدار زیادی،محق با شماست – 

ما گیروه کیاری نشیریه را    شی .کینم مشکل را حیل  ه اینطی یک هفت کنم مین تالش م.بدهد امانت

تاییپ و   ،دسیتگاه م قرار است نیمی از آزمایشگاه ا هقای دورگلی گفتگو کردباآکنید من مشخص

طیرف شیما و   از  ارزشبیا  ۀنامی ییک هفتیه   دتاهدر اختیار ما قرارنشریه  ای ادبرای را  سیلاستن

دوران ی تیاریخی  هیا  کتیاب فقی    کینم  میی تخاب مطلب دخالت ننارن دم.دبیرستان بیرون بیایید

ما هم ،شاست منطبقیران ا با شرای  امروز یی کهها کتاب،ارمگذ میمشروطه را در اختیار شما 

ا مطالعیه آن هیا میی توانیید مقالیه      بی و دشیوی شنا میی آ همشروط انقالبهای شیبرازونبا همه ف

  .ت ربه های انقالب مشروطه بسیار با ارزش است. ویسیدبن

فروخیت   را نی کیه بشیود آ  ا هکیر هفتیه نامی   ف.زدنید با شادی هوراکشیدندودسیت آموزها دانش

-فکیری پیرورش ی کیانون هیا  کتیاب راوی.بیود وجیدآورده  رابهآموزها دانش کردشتری جذب وم

تصیمیم گرفیت بیه    اشتندد بیخیو ی ها هیش ترجمها کتابیشتر،ببود دیده را ناجوانونو کودکان
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ی خیودش  هیا  کتاب دداشتکندقص تهیه کتابتوانستنمیدر صورتی که .ها مراجعه کند رآندفت

 .دهدبمانت ا همدرس ۀخانکتاب رابه

 کارمنیدها انون رکفتردد.اشترداهواز قراوعرب زبان فقیرنشین  ۀمحل،"لشکرآباد"انون دررکفتد

-ی بیی هیا  هقفس بادیدن معاون ،نگریستند میداری ورود یک بزرگسال در ساعات ابه با تع ب 

جذب و غرق شیده   دید میکه  هایی کتابها وچنان دردنیای  آندیدن رو  کرد به ،شکتابشمار

و حییرف مییی اۀ اردربیی دویدنییمییی پای اورابییا تبسییم  اشییتندرددو نفبودکییه متوجییه نشییدیکی 

 ها ه آنب اوکه  دداشتوجوی ارزشی تاریخی بسیار باها کتاب،ی تاریخیها کتاب ۀسترددزدند،

 توسی  ارهای علمی که ،کنددانشمندان اتحادجماهیرشوروی بود هایثریشترشان اوباشت ازدنی

 .نظیم شده بودندت میعل ۀه شیووبهای آن دیار آکادمیسیناز یهگرو

دوران آبیادانی   رگشت ویکی از سپاهیان دانیش ب.خودآورد بهاوراش خورد ا هشان بهدستی که  

ه دانشییگا ۀپیی  از اتمییام دورو بییود اهییل مطالعییه هییا نزمییا رآنو هییم دا هدکیییرا دسییربازی 

ه دفتیراین  وبی  گرفتنید غیوش آا دریگیر  مه.فکری خوزستان و اهواز شده بودپرورشانونکمدیر،

 هیای دارو درجیه  هافسرباآها یدوران سپاهی و درگیرۀ  از یادی از گذشتپ.ندرفت میرفیق قدی

کیانون   ه ایین ه تو که بی دکبینم چی شوبگ،ببخو :»و پرسید اوه ارجمندروکردب  این رفیق ،ارتش

موضیو  کیارش   معیاون   ،«آمیدی؟  ه اسیت ییران نهیاد  اۀ ملکی ( با طنیز )که بنیادش را خانم فرح 

یین  ا.و نشریه را برای او تعریف کرد خانهکتابتشکیل ضرورت و ( رامین) بیرستان مالثانی ردد

 :ر خوشحال شده بود گفتبسیا اواین قبیل کارهای شنیدن  که ازرفیق 

 .  بریوبالزم داری برداری  ی کهکتابتاتو در این ااختیارداری هرچند -

 :وگفت می فکرکردکمعاون 
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مشیروطه ورمیان   انقیالب بیه  ی مربیوط  ها کتابو دارید راکه نی تاریخی ایراها کتاب ۀمن هم -

 .راه بیندازید خانه بکتادردبیرستان ما یک دوتر بگم شما بیاییاده،سهمخوا میوقصه و شعررا 

 :تبسم گفت وباا 

از طرف این همه مدرسه و  ،خاک خوردن هستند درحالدر این ا  که¬استه مدت ها کتاباین  -

دف میا بیردن ایین    ،هی نده اهم درمرکز یک استان کارگری مورد توجه قرار نگرفتی  ،آندبیرستان

ا دبیرستان شما همکیاری  یم که بوش میخوشحال بسیار وست ا آموزها دانشبه میان  ها کتاب

 .کنیم

خواسته شده بود فیردای آن روز بیه    معاونطرف  که ازیی ها کتابدوبسته ش شاندارومقرار  

-ی دردبیرستان دایرشیدکه دردانشیگاه  ا خانهکتاب.ندوانت کانون به دبیرستان آورده شد ۀوسیل

ر عمیل  د دومرتیب شی   خانیه  کتیاب  هیا  هاکمیک بچی  ب.بیرستان وجود نداشیت ردکشاورزی م او

 انشرددراختییا رای نوشیتن ییک نشیریه    ب گرفت میآزمایشگاهی که هرگز مورد استفاده قرار ن

قیای دورگلیی از ایین موضیو      آ آموزهیا  انیش ازدوحتیی بییش    ازهمیه یش ب.قرارگرفتآموزها 

شیاهد   کیه  زمیانی کنیدو  تغییردبیرسیتانش  ۀسرعت چهر ه اینب شد میورش نبادوخوشحال بو

ارتبیاط ژرف بیا   گرفتن درناصیر از این همه سیرعت   شداون جدیش با معآموزها دانشهمیاری 

 آرامدسیت بیه گیردنش انیداخت و      وکنیاری کشیید   بیه اورا.شید  میچار شگفتی د آموزها دانش

 :گفتدرگوشش

وسیال  ازدعید  ،بود منوخی م ا هی دیگه که من دور خودم جمع کیرد ها نسازما هایاین هوادار -

از ایین همیه   ر.یمکنای یاد برقرارکیردی   هیا  هبچ وباماه تدر مدت یک  راکهیم ارتباطی ا هنتوانست

 در چیه؟آموزها دانش وبادوستی سریع ت
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ی هیا  هحیل گیر  . کنم میبرخورد ن ها هبحرالعلوم با بچو یک گویک اندرز به صورتمن هرگز  - 

-نندبایک همیه چییزدان طیرف   رکصیو هات تا آن دهم میها شرح ن درسی و اجتماعی را برای آن

هیا بپیردازم    آن و هیدایت  ه راهنمیایی وبی ها بایسیتم   و روبروی آن که دورترآنه جای ،بهستند

ی واقعیی نیه   ا گونیه  ه،بی رویم میی  ایلبه سوی حل مسدرواقع همه باهم ها  نباآها و آندرکنار

-عملکردی که تو را خوشحال کرده یک کار مشترک دسیت  ،دهیم میان ام  ررامصنوعی این کا

نیه   دهیم  میرا  کاردربنف   اعتمادنها هات ه آنن ب،مها نیستتنمن ار ،کستآموزها دانشجمعی 

بیا تیوان   از ایین رو ،ودک نیسیتند وکی  دکه توانایی دارنی ندرس میباور  ه اینبآموزها دانش،بیشتر

مشیتی اطالعیات    بیدلیل ن می .پیش می برنید  بهرراکاو دکنن میشف ،کدنمی روپیش به  انشخود

شوند با نیروی خودشان وتالش و پیگییری  می ها متوجه آن،ها هستم آننها یک مشاور،تبیشتر

گردرکشیف  تالش،میرا بیشیتر مانندخودشیان    وقتیی  ها نآ.بپردازند ها هوانند به درک پدیدت می

رای رسیدن بیه ژرفیای واقعییت    ،بمنطقییک شکتکیه به با تنها ند گیر یادمی،ندبین میها واقعیت

 هیا  هخیود بچی   ۀبه وسیل درکنارشان فتنگرقراربا بلکهمن  ۀسیلوه بها نه کشفینا.بیندیشند ها

 .تدری  من مخالف نباشی ۀشیو با اینومیدوارم تا.دگیر میصورت 

دیگییه  یهییا معلییموقتییی بییا وافقم،آخییه ومت ۀشیییو بییا اییینن ،منییه نییه تییو راه خییودت را بییرو -

وی هیات "عیرب "یم بیشترشان مدعی بودند این بچیه کرد یومتگاگفه هکارفرهنگی بین بچدرمورد

روزنامیه دییواری    دتاچنی  ،مربوطیه  دبیرهایهمکاری  ه زورِبتنها  و دنیستن ایلین قبیل مسفکر ا

 .ندکرد تدرس

 :گفتشوخی دوستانه ویک یاوربا تبسم 

درک حتیی در میورد    !بین،بمتفیاوت اسیت   شیما بیا   هیا یاهتیود برخورد میا   ۀشیو !بهمن جان -

بیا هیم    تشینه دانسیتن هسیتند،   و به خصو  این بچه هیایی کیه   ی اجتماعی ها هپدیدوشناخت 

ه در چنته دارییم  را نماهمیشه چندیوسیدناش مینها یک راه را تو شما  ها آن،اریمرداختالف نظ
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هیا بیه    نباآونفوذ کنیم  سرعته بوانیم در میان مردم ت مینطق علمی ومگرفتن ازدانش مکوباک

ها ضعف ۀبا هم   مردمنازج ا،مقهرمان نیستمیا  رروشنفکا ،ممان بپردازیممشترک ایلحل مس

 .ازرشمندشان هستیمنقاط قوت و 

ره »گیم ایین تنهیا    میی  وگرنیه زدن های سیاسیی  دیگه بری توی الفنگفتم !ترمزکن !هی هی – 

دامیه  دواندیدخش با صدای بلناعدطبق معمولوب )جا بیرون بیندازنت ردنگی از اینباآ «ها یرهای

-گیهم دووشحال نیستنوخشان از وجودتی  کدام،همآخوندهم داری ی که ما در این ابین می (داد

وانم تی  میی وگرنیه  پ  حواسیت را جمیع کین    ،ولوژیت را ندارنید ئایید  با ایین وچشم دیدن تشان 

 .میکن روزگارت را سیاه

در آسیتانه انقیالب    آموزهیای  دانیش  و دش می تر ژرف و بیشتر هرروز ناصردوستی بهمن و  

 و ی تیاریخی را زییر  هیا  کتاب،برای نوشتن مطلبی از خودها  نآ.ندشد میبیدارتر  مردم آگاه و

 مینآموزهیا  انیش ازد معیاون   .ندشید  دمیبه مطالعیه عالقمنی   مروره ب گونه بدیندونکرد یم ور

 کتیاب  مطالیب  به فهرست داد دمیپیشنها ها ه آنلکه ب،برا مطالعه کنند کتابیک  ۀهم که استخو

آنها  دولیکننکنندو همان قسمت را مطالعهانتخابرا  همطلب قابل توجیک آن،کمکوباکنندمراجعه

 دلییل ه بی .نید پرداخت میی ه مطالعیه بیشیتر   بدونشید  مین کاوتر ،ککوتاهیها شبا خواندن آن بخ

سیال ششیم    آموزهیای  انیش ازدعاون مدرسه م بیور شید   ،مکتاببرای دریافت ها هبچ ۀمراجع

در ساعت های زنیگ تفیریح   ا ت ،کندانتخاب خانه کتابرداکتابعنوان ه بطلب را ودبیرستان یک دا

 .به دیگر دانش آموزان را کاربردی کند کتابدادن امانت

هیا در یییک   از آنهرکییدام  کیردو مشییارکتها آن درییک تقسیییم کاربیا   هییا بچیه باکمییکمعیاون   

ی هیا  کتیاب ه ازکوتیا  یک میتن .کردندمقاالت نشریهبرای هامتنرو  به مطالعه وبررسی ،شزمینه

در حیال تحییول و   توجیه بیه شیرای  روزِ    وبییا بیه آن سیتناد  ابادونکرد میی  تیاریخی را انتخیاب  

بیه شیعر فیروغ فیر  زاد      هیا  هیشتر بچی ،بشعر ۀزمین در.ندوشتن می را نظرخودشا،ندگرگونی 
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عی پرداختیه  ااجتم ایلبه مسی انوبدون پیچیدگی های روشنفکر و ژرف  هه ساددکگرایش داشتن

 رابیه کلمات متقیاطع  اشت وظیفه تنظیم یک جدول د بیکه ریاضیات خوآموزها انشازدیکی ، بود

 میی  معیاون  .ندکرد میشارکت ومهمه همکاری ل،ینسه استدرکارچا  بادستگا.گرفته بودعهده 

 .شوندبآشناچا  هم  ۀبا شیو ها ه آنگونبدین خواست

م لید   ۀاولین نشیری ،ی سال تحصیلیها هدر نیمپ  از مطالعه و تالش و پیگیری دانش آموزان  

که علیه بیداد زمانه اش قیام کیرده بیود و    گرمبارزایرانیاولین صنعت ")کاوه"بیرستان به نام د

 وی انتخیاب ر.بییرون آمید  ( معاون این قیام را از روی شاهنامه برای بچه های بیان کیرده بیود  

اولیین  بعنیوان  کیاوه   قییام  ۀربیار ردعاقبت همه پی  از توضییحات یاو   ،مدآلی گفتگو پیش ،کنام

ه بنیام کیاوه منتشیرکنند    رابیه نشیریه  پذیرفتندکیرده بیود   ستمگر قییام علیه ضحاک که صنعتگر

دهد به جای سیکوت  وقتی شنیدند او پ  از این که توانست فرزندش را از مر  ن ات خصو 

قیام برعلیه ستم  رابهردم موه دنیزه کرسرش را بر ایش بند آهنگری،پو پذیرفتن شرای  موجود

انتخیاب  .ازآن که توانسیته بیود فرزنیدش را از میر  ن یات دهید       ،پآن هم،ه استنموددعوت 

وانیدن مطالیب آن از   وخهفته نامه  بادیدن ورگلید.گرفتگیری صورت  ازگفتگوها با رای،پنام

نبیرد بیا دیکتیاتوری     هیا  هاومی قیام مسلحانه مردم ش ا  تبریز شناخت، میخوشحالی سرازپا ن

رازمنطقییه بوخویکییی دکلمییات یییک جییدول ندشییعرو ،چبودنشییریهاکثییر مقییاالت   موضییو 

بیین دانشی وهای   نشیریه بیا تییراژ بیاال      ایین  کیه  زمیانی  دوکرده بونشریه را کامل،ودبیرستان

 هی ان یام شید  هیا  هآمدآن هم فراتر از هزیندسته کشاورزی به فروش رفت درآمدی بدانشگاه

نامیه   ۀییک هفتی   دتایک گیروه دیگیر تشیکیل شی     ،به وجودآمدآموزها دانشنبشی در میان ج.شا

دانشکده کشیاورزی   دانش وهای دوورده بوآشوق  رابهها هقابت سازنده بچر.شوددیگرمنتشر

 خانیه  کتیاب هیای  کننیده راجعیه م.گیروه نشیریاتی دبیرسیتان کیرده بیود      با اینشنایی آرا راهی

 .شدند کتاب متقاضی نیزدانش وهاحتی دوبیشتر ش کتابکنندگان ودریافت
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کیار بیه    ه ایین ندکی کرد میی بیاور ن  هیا یانونکی .هدیه داد ها ه آنبدونون برکا رابهنشریه  معاون 

-وکودکیان فکیری پیرورش کیانون  میدیرهای ردای آن روز ف.است ان ام شده ها هوسیله خود بچ

عکی  و   آناز دوو قسیمت تکثییر نشیریه دییدن کردنی      خانه کتابز دوارفتن هبه مدرس انجواننو

و  کارشیان پرسییدند   ۀشییو  ۀهیا دربیار   آن از و دوکردنی گفتگآن ی فعیال  ها هبا بچدوگرفتنفیلم

وانند برای دریافت کاغیذ  ت دمیهنگام بازگشت به مدیر ومعاون پیشنهاد دادن.گزارش تهیه کردند

دوم نشیریه هیم بیا تیراژقابیل تیوجهی درمییان        ۀوقتی شینیدند شیمار  ،کننید مراجعیه   هیا  ه آنب

 یبیا حییرت بیشیتر    بخرنداز بازار  راکاغذندستوانت میرآمد آن ازدبه فروش رفته و  دانش وها

 .جا را ترک کردند آن

 بییارامدرسییه  دبیرهایمبود،کدیرمدرسییهمدوبییا مدرسییه بیشییتر ش   دانشیی وهاارتباطییات  

اییین  ،کییردامینهاتدانشیی والتدریسییی از میییان  کار حییقۀبییا شیییو  وپییرورش آموزشۀجییازا

 میکار رابهی دانش وهاین اوکرد چومکرکورگلی باز هم به تحول مدرسه بیشتردبتکادواعملکر

بیه چیه گروه،سیازمان ییا      ایین کیه  اشتند، رده مبارزه با سیستم باوبدوتفاوت نبودنکه بی گرفت

زاد اندیشیی  آایین   ولیی  اهمیتیی نداشیت   معیاون و   ورگلیردازنظنددداشتی اعتقاا اندیشهمکتب 

، سیاز شید  کلدانشیگاه مشی   دانشی وهای و دیکتاتور زده حتی در میان شده ی مس  ا هامعدرج

ی ها هچالشی بزر  روبروکردکه تاثیر زیادی روی برنام رابا نکارشادانش وهابه  شاناعتماد

کارهیای خیالق    ۀهم دوروکرکلی زیرو رابه ناختاروترکیب دبیرستا،سهاگذاشت و درحقیقت آن

  .را متوقف کرد مدرسه

که گاهی بیدون مرخصیی   وردآبه وجود  اوبرای  را ناین امکا ناصردوستانه دورگلی و  رواب  

ز خیابیان  وا دبزنی  یبرای دو یا سه روزی به تهران سیر  و پرورشآموزش اطال  دونوبگرفتن 

ی انقالبیی ۀی ممنوعییهییا کتاب،نییدکرد میییی جلدسییفید را مخفیانییه منتشییر هییا کتییابکییه  انقییالب

 هسیت روی شیان  ،دیکی از این سفرها کسی از پشیت سر  در.ببردراگیربیاوردوبا خود به منطقه 

 بیااو  آبیاد  عیادل در زندان  دواو اهل آبادان بو ،مایون مهرانی را دید،هش گذاشت وقتی برگشتا
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گیروه خرمشیهری   رفقیای  ه ماننید  دکی آبیادانی بو  یهیا  جیوان جزوییک گیروه    وآشنا شده بیود 

سیاواک   توسی  که همگی راداشتندچریکی  ۀکشور برای دیدن دوراز قصد سفر به خارج ،ناصر

ی شیده  ا هود،تحزب تودۀ ایرانفسران باآوگوگفتهم در زندان با همراهی و ا.دستگیر شده بودند

شیادی   راباردیگ مه.ولی این گرایش ش را پنهان از نگرش دیگران در خود پنهان کرده بود ،بود

در مییان درییای   »تبسیم گفیت   وبیا و ا «؟یکنی  میی این یا چیه    »گفیت ناصیر   .درآغوش گرفتنید 

بیا هیم ناشیتایی    ،«یا هه تیور میا افتیاد   وبی میروز ت ا هکی  یمگییر  میاهی ومیم ا هداخترآنو،تمردم

ناصیر خبیر   ی هیا  اندیشیه از  همایون از طریق رفقیای افسیر حیزب    .ه گفتگو نشستندبدوخوردن

او رود،وبی به نیزد ا  رفت میهروقت به تهران  دتامایون به یاور آدرس محل کارش را داه.داشت

لسیات  درج.کیرد  میی ار رکز کشودر خیابان تخت طاووس در یک آژان  مسافرتی برای خارج ا

 ازاو مایونه.کند میازمان زیرزمینی حزب همکاری ،سمتوجه شدکه همایون با نویدناصر بعدی

هیم قییرار   ،بادعیوت را پیذیرفت   ه اییینبیا عالقی   او .کیرد را مطیرح  بیا نوییید   یکیار همدعیوت بیه   

 ناصیر د بیه  نویی  ۀییک برگی   ،هیر بیار  .عهده بگییرد ه ب ناصرتشار نوید در اهواز را نارادکگذاشتن

 رراکیارتکثی  ه بیود، گذاشتکه همایون دراختیاراو سیلنه استمک یک دستگاواوباک دش میرسانده 

 ۀپسیر عمی  دایت اشتری،،هندکرد میهمکاری  بااور این زمینه ازدنیرویی که دراهو. دادمیان ام 

ی حیزب در  هیا  زماندر ییورش بیه سیا    ۀ چهیل هرده ددکی بویها فرهنگی که ازهمسر یاور بود

واب  ،ربیود وفیادار  وجیودش بیه حقانییت حیزب      ۀبا همی که  وی. زستان به زندان افتاده بودخو

کمونیسییت هییا در  ۀتحادیا هملییازجمخییالف حییزب   سیاسییینیروهییای ی بییا دیگییر  ا هگسییترد

شهال پوریادگیار  با رادر همسرش ،بهرام اشتری،بو در اهوازاۀیگر رفقای فعال اولید.اهوازداشت

و دامادش محمید   یپسردای ورادر،بخیز نفتمناطق  در.عتقد بودومل که بسیار جوان و فعابودند

و  ناصیر  راکیه ارهایی ،کهمکاری جدید با نویید این .ندکرد یمبااوراهایت همکاری ،نو دوبرادرش

ش  و دیگیر رفقیای  و ا.بر هم بسیار زماندوکرده بوم متنو  ،هکردندمیعملی بایستی ش  رفقای

 عملیی  انقالبی ها هدفیروی خود را برای کاربردی کردن ن ۀهم دونآورد میرژی کم ننا رازنظ

 .دنکرد می
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" کوچکۀخانی " بیه فراموشیی سیپرده بیود     معیاون  راکیه نها جیایی  ،تها شدر میان این همه تال 

در .کشیید  میی بیه تنهیایی بیدوش    فرزنیدانش را که بیار تربییت و نگهیداری     شفداکارمسر،هبود

بیه خانیه   بایسیتی  یکیی  ، و دوهمییار  ین دو همسیر ا بین  نوشته وناگفتهادریک تقسیم کار نواقع،

 وقفیه  بیی راسردلهره و اضیطراب و تیالش   ،سندگیز.بزر  ۀبه خان دیگریو پرداختمیکوچک 

شان شده بود محیل پیذیرایی از رفقیا و انتشیار     هانخ.روزمرگی دایمییک ، و شده بودردبرای ه

امیدادان تیا   ب.یروهیای امنیتیی  ن ۀمکان حملا هب توجه دون،باهواز وآغاجاریشهرهای نوید برای 

پ  از ناهار تا غیروب دنبیال کارهیای    ،کرد میر مدرسه کاردناصر  ،روز نیمپ  از  دو ساعت

اشین دسیت دومیش را سیوار    ،مخانواده بودن وبا  از شام و یک ساعتی استراحت پ.نوید بود

سیو آن   نه ایی خود بی  رابانوید شریۀ ،نرمشهر یا آغاجاریوخبا مسافرکشی بین اهواز دوش می

ش درآمیدی فیوق   ای زنیدانی شیدن  هیا  هبرای جبران صیدمات میالی دور  یستی وبا، ابرد یومس

 خیود  پیای بتوانید بر حداقل تا مدتی انواده ،ختا در صورت دستگیری م دداشت د میالعاده هم 

 میی  یا  بیه آن بیرای سیفر    مسیافرها یی کیه  ها هدرماشین و در سر جاد هارایشتر شبب.بایستد

همکیاری وهمییاریِ    که اگیر  یفیت های متفاوت باکش شده بودکاروکار اندگیز.بیدخوا دمیآمدن

بیه   .شید  میی ن هیا  آن ۀه کیاربردی کیردن همی   دربی دون اعتیراض همسیرش نبیود قا   وبخاموش 

خصو  شهال پور یادگار به یک باره تعدادی از دانش ویان دختر دانشگاه را بیرای پرسیش و   

آن ها پذیرایی می کرد تا در گفتگو با همسرش کیم و   پاس  به خانه آن ها می آورد که مهین از

 .کسری پیش نیاید

وارد یک رقابت زنده و سالم فرهنگی  آموزها انشد.گروه دوم مطبوعاتی مدرسه هم تشکیل شد

ش کیه مدرسیه را دگرگیون کیرده بیود      او کارهیای فرهنگیی   معیاون حتیرام  ا هین گروه با.شدند

کیارگر مبیارز   یکیاده را ب" امید" نام  معاون .او انتخاب کندخواستند نام هفته نامه جدید را ازاو

ه بی  "علی امید"  پ  از شرح کوتاهی از زندگیآن وقت، اندوران رضا خان و حاکمخوزستانی 

ییک بیار    ،یین نیام  ا.گردیید نامگیذاری   این سندیکالیست حزبینشریه به یاد  دوردکپیشنها ها آن

در خیود   دولیبیو  حیزب تیودۀ اییران   کارگریِ عضیو   فعاالنامید از سیاسیِ تندداشت،چون علی
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یک مبیارز دوران رضیا خیان     اورانها وت دبه حزب برده نشعلی امید ارتباط این نشریه نامی از 

روه تشیکیل  گی .قیرار نگییرد   ضیدحزب مورد بهره برداری عناصر این که  ا ت.معرفی کرده بودند

ی قالبی نو ا رتی موضوعات رادیکال،کاوه ۀبرای پیش افتادن دررقابت با هفته نام نشریه این ۀدهند

 ردن آنرکی بیرای دو  ناصیر  .ندکرد میپرستی  انتخاب ضدباورهای خرافه بر یا همایدرون رابا

هیا   آن رکثی ا هپیشنهادکردبا توجه به مبیارزات میردم کی    ها ه آنبتندگیری سیاسی ها از موضع

گیر  ا.ها نشید  رآنکنند،ولی مانع کایی پرهیزها هگزینازانتخاب چنینبودنددارای اعتقادات مذهبی 

 بیا جوّ گروه  دولیخودداری کن چنینیطالب این وم رهاگروه قول داده بود از انتخاب شع ه اینچ

 رایین نظیرات   ااز این رو برخیی   دداشتنگرایش ه به چپ دکبو هاییآموز دانش با ییباالکثریت ا

از فیروغ   شیعری  میثال ند، دانسیت  میی  محافضه کارانیه معاون وگرایشی  ،گرایش حزبی ناشی از

 انیش ازدکیی دیگیر   ی.باد انتقیاد گرفتیه بیود    رابهش ا هه مادر وس اددککردنمیفرخزادرا انتخاب

 "ه نوشیته بیود  دکی چیپ ایرانیی تنظییم کیرده بو     ۀییک نویسیند  ۀ ی را ازروی مقالا همقال آموزها

 نقیالب االبتیه پییش از   ) ه اسیت کیرد  میی قضیاوقدرواگذار   رابیه رفتن شپش لباسیش  ،گروحانیت

انشیگاه کشیاورزی   د بیمیذه  انشی وهای ازدیکیی   ،یش از انتشار این هفته نامه،پ(یراناۀمشروط

بیه نیام   کرد میی بیرسیتان تیدری    ردحیق التدریسیی د  صیورت  ه بی ه ک( مال ثانی)شهرک رامین

دو کیر مراجعیه   معاون دبیرستانبه (که بعدها به فرماندهی نیروی دریایی ایران رسید)شمخانی

 :کرد اعالم

و نبایید ییک طرفیه    ما شی .نیسیت  رآنکاوه یک نشیریه چیپ اسیت و نیامی از اسیالم د      ۀنشری - 

 :اس  گفترپدمعاون  .کنید جانبدارانه عمل

شما می توانید از نزدییک شیاهد مطالعیات و مقالیه      ،کنم میدخالتی ن ها همن در تنظیم کار بچ -

درس هیا  ه آنبی  هیا کالسدرخودتان که ییها این گرایشی است در میان آن نویسی آن ها باشید

هیا بپردازیید مین     نبیاآ ه رقابیت  بدووانیدیک گروه مطبوعاتی تشکیل دهیت میما هم ،شهیدد می

مکانیات  ا ۀگی سیاسی هی  مخیالفتی نیداریم و کلیی   نی فرهها شگونه تال با اینبیرستان رددیوم
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 وانیید از آن ت میی تان هم  ما وگروه،شیما هدقراردا آموزها دانش ۀر اختیار همهم د را ندبیرستا

 .فاده کنیداستامکانات 

 دانیش مک باکیک گروه نشریاتی  یشان نتوانستا.رفتش ادون گفتگوی دیگری به سرکالسوبا 

با فروش آن به رقیبی تازه برای هفته نامیه   ها هچبدومید هم منتشر شا ۀنشری.دکنای اد آموزها

کشیاورزی بیر   ۀدانشیکد بی و چپِ مذه دانش وهایباانتشار این نشریه درمیان .شدندکاوه بدل 

عیدادی  هات در مییان آن  ها هقالمدوفرخزاعرفروغ ش.درگیری لفظی صورت گرفت آن سر مطالب

را شیهرک   ی شد برای یک بحران جدیدکیه پیای میردم   آغازو کردای ادمخالف و تعدادی موافق 

 .کشیدهم به میان

بییارزاتی راهییی تهییران ی مهییا وهو نشییریات گییر کتییاببییرای تهیییه را و سییه روزی دمعییاون  

 بیه آن ه دکی نبرد دمیه منیاطق خیو  بی دونخرید میی یی را هیا  کتیاب رخالف دیگران که تنهیا  ب.شد

 باو دخری میو حزب را  ها وهو گر ها زمانسا ۀهمه ازی منتشرها کتاب ۀهم ناصر ،اشتندردباو

 : اعتراض کرد به اواشتری ک روز هدایت ی.ندسا ¬میخود به خوزستان 

هیدایت   »گفیت  ناصر ،«می آوری که ما بفروشیم؟هم را " هاتیسئوئما"ی ها بکتاتو حتی  » -

 ی آنهیا  کتیاب دهیم تیازه مین   بی قرارود دخی عملکرهارا سرمشق  ار غل  آندرفتا که نبای،معزیز

ی هیا  هازه بیا بچی  ،تی تبلیی  کن  قیرار بیده و   شان خاطب،موقع فروشوم،تآورمیومت ۀخان رابهها

بیا ایین منطیق    هیدایت   .«ها اثر بگذاری نی روی آناوت ی،متیهسها هم دوستکمونیستۀاتحادی

 .پذیرفتموافق بود و آن را 

ه منتشیرکرد جدید کتابدچنی اییران  ی فیدایی خلیق   هیا  چرییک در این سفر شنیده بود سیازمان   

ش جلیو  ابیا ماشیین   معیاون  .سیاسیی هیم آزاد شیده بودنید     هیای  ندانی،زپیش از آن روز،است

همه دور  و د،انتشاراتی شلوغ بوتقاضاکردی مورد نظرش راها تابکدها پارک کر انتشاراتی آن

چنید نفیری    دولیلقه زده بودنی ،حزندان آزاد شده بوده ازسازمان که تازهنرمند یکی از رهبران 
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شرای  ناامن و امکان حمله نیروهای امنیتیی سیریع    دلیله برا  کتابۀعمد هایه متقاضیدکبودن

 الرابیا  نصندوق عقب ماشی معاونقتی دوآور می هارا کتاب هکها چریکواداره.راه می انداختند

 :سیدیدباحیرت پرد بیی حزها کتابدرکنار هارامونیستۀکی اتحادیها کتابدوز

   ؟هستی کتابۀفروشندتو کاسب و -

 . مانه من یک فرهنگی -

صیدا   آن رفییق معیروف آزاد شیده را   عد با صیدای بلنید   وبداخت نمعاون ابا تع ب نگاهی به او

 :زدوگفت

 !!چه خبره  بیا این ا را ببین - 

 حزب تودۀ ایرانی ها کتاب بادیدندوجا آم ه آنبدورهاکراجمع هوادارانش رن کاوی باکهم  او 

آن  را درپشیت تحقییر نیشیی کیه   وبا ناصرروکردبه برگشت و ،ی جلد سفیدها کتاب ۀدرکنار بقی

 :پنهان کرده بود پرسید

 ی هستی؟ا هتود ی که یککن میپ  تو هم افتخار  - 

 ایین رهبیر رهیا شیده از زنیدان      حقیردوتخنکه متوجه نیشاو .خیره شد معاونن کاوی به باکو 

مواضیع حیزب    ه ازدکی چه کوچیک بو کتابحسان طبری در یک اۀجمل ه اینیادش آمدک شده بودو

د از این برخیور  ناصر." ی هستماهکه یک تود کنم میمن افتخار " دفا  کرده و اعالم نموده بود

 :وگفت،به او روکرد ناباروری وبابه یک باره در هم ریخت تحقیر آمیز

  .ی هستماهکه یک تود کنم مین هم افتخار،مآره  - 
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ی سراسیر ریشیخند   ا هی کیه خنید  درحاللی این فرد معروف ،وبیشترشد یگفتگویدامه ا آمادۀو 

تنهیا ره  " و حقانییت  باورهیا ی به نف  به درسیت اعتماد ویک دنیا بودرا پُرکرده اش صورتهمه 

 ۀیا ضرورت پرسش دربار و دون یک شک منطقی،ببودشده  ش سرریزااز حرکات رهای ش که

خشیم   کیه معیاون   .برگشت اش دوستانه سوی وبگفتگ ۀدون ادام،بشاچرایی باورهای مخاطب

 ایین هنرمنید ورهبیر    سیر از پشیت  زییر و رو کیرده بیود   ناشی از این گونه توهین وجیودش را  

 :فریادزد

 ؟و در اختیار مردم قرار بدهم ببرمهم را  ی شماها کتابدهیدحاال اجازه می-

 آن یهییا کتاب،هبییا پرداخییت هزینیی معییاون .داد هییارا کتییاببییردن  ۀدسییت اجییاز ۀشییارباآوا  

ییک گفتگیوی    بیه  توانسیت  میی هیایی کیه   از برخورد لیی و. دراهیی اهیواز شی    دوکردریافتهارا

بودنید  کیه حاضیر ن  داوری آن هم بیا معیارهیایی  فق  با پیشتنها و  دولیگردتبدیلمستندوخالق 

 دمیز خییوا.گیییر و در هییم ریختییه بییودل،داتمییه یافتییه بییوددخاسییتدالل مخییالف را گییوش بدهن

ما باید با شک منطقی بیگانه باشند؟ این یقین مطلق را از کیسه کدام مکتیب   مبارزانچرا »پرسید

 -ترین شیک علمیی  وچک،کخود علمیباورخود از ونگرش درکندکه درا هبه وام گرفت ییگراواپ 

 اوراحتیی   دوکننی  میی از پیش نفیی  ( نسبت به باورهای خود)هردگراندیشی را دوکنن مینمنطقی 

بییاد برخوردهیای    ،(؟ندباشی  اشیته د بیااو ی ا هتگویی سیازند گفدتااننی د میی روشنگری ن ۀشایست

 میی ها مانند بیاران بیه سیرش    شرسپ. نادرستی که در زندان عادل آباد با آن ها شده بود افتاد

 دانسیت  میی  ارزشی وبی ییک طرفیه   ،چنیین افرادی گفتگوی جمعی با پاس  را بدون یک دونریخت

 .نبود در تنهایی به حکم و قضاوت بنشیند ایلوم

شییب هیای موسییقی    رازونوش دادن به موسیقی ترجیح داد به فباگدوز کررابا نماشی یرادیو 

ه بی و دکنی قیانع خودرا  توانست میولی ن،یک مخاطب فرضی و دتگوی یک طرفه با خوگفدتاردازپب

ه بی .کنید را پیاک  مسیاله صورت ،آنندیده گرفتن باو دبی تفاوت باشچنین برخورد توهین آمیزی 
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نهایت  ر اوازنظکه  «یانقالب»صطالح ا هب «یها هدادگا» و دافتا آباد عادلی زندان ها چالشیاد 

 افیراد  آن که واقعیت های اجتماعی یگانه باب و دعلمی بو ۀفلسف ۀرون مایازد خبرییوبناآگاهی 

آشینا   فلسفه علمیی  زیروبم ند باکرد میوتصور  داشتندباور به آنو کور ی ا هبا تعصبی عشیر

انشیی،درنهایت  د بیست وی متهم اصلی این درج.ن بیگانه بودندباآدر واقع  ، در حالی کههستند

تهم ،معید از آن رسیید  وب های دوران مشروطه ی نسلبانقالماندگی این نسل از ت ربیات به عقب

چیی  سلسیل ومییک دیکتیاتوری قلیدر     صیورت ه بی جتماعی اۀ پیچیدۀ از میان هزاران پدیدداشت 

ییک دیکتیاتوری    رابیه شیروطه  ،مقیانون اساسی  10 ۀه بیا میاد  دکشی  میآلمانی ظاهر  –یانگلیس

ییک مترسیک چیوبی     صیورت ه بی  را ناز آن هم فراتررفت ورضیاخا ،سرکوبگر تبدیل کرده بود

 میی داری جهیانی  ناسیبات سیرمایه  ومکه سر نخش را امپریالیسم یدد ربا مر ولی  چکمه پوش

کیه باکمیک عوامیل     ییهیا  یترسیک سیاز  وممتهم اصیلی کیه باصیدور سیرمایه     ۀهیر چ.ندکشید

به قهقرا  امپریالیستی قتصادیمناسبات ا ۀه وسیلوب رانده شدهی عقبرهاشورکش درفراماسیون

شده بودند روشین تیر    گرفتارهای خرافی درنگرشصنعتی فرهنگی  ۀه جای توسعبدوودنرفته ب

یین گونیه   ا.عیالم شید  ا هگنیا ی،بی زعم او،بو ناآگیاه  وشینفکر مبیارز  ،راین دادگاه ذهنی در.شد می

مربیوط بیه مناسیبات اجتمیاعی دوران      ناشی از باورهیای میذهبی   هارا آن یگرای مطلقرهاباو

 یانحصیارطلب .ش در ایران قطیع نشیده بیود   ا هکه ریش دانست میین سده های پیشمالکی بزر 

 اشیت پند میها  ی آنها اندیشهرا ناشی از یک باور مذهبی پنهان شده در ژرفای طلق گرایی وم

 و دود را از این بندخبودنههنوز نتوانستبودکه ه جود این روشنفکران تنیده شددودر تار وپوکه 

رده دکتشیدی  را نهیم آ سر پهلوی ی پدر و پها یو دیکتاتورندناکره دگم و انحصارطلبانه زن یر

 متوس  ۀطبقی ها هنتی ه رسیدکه زندگی در خانواد ه اینخود بحزبی رفقای قیاس با  در.بودند

 آمیاده وانید ذهین افیراد را بیرای درک منطیق علمیی       ت میاورز و یا کارگر صنایع کوچک نوکش

یی کارگری در صنایع بزر  نفت پرورش یافته ها هشایداگر این بزرگواران هم در خانواد.ندرکت

پُیررنج   زنیدگی ی هیا کناروگوشیه   ۀرروزه در همی ،هطبقیاتی  ۀفاصیل درکنار راارجمعی کوبودند

بیا همیه وجودشیان    را از نزدییک   میآب یی انگلیسی هاتکنوکراتسرسپردگی و  گر نفتکارگران 
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تیر  ند سریعتوانست ی،مبداده استبه مبارزه برعلی وربا وبا توجه به مطالعات شان ،ندکرد میح 

 .پی ببرندی شان ها اندیشهرد ،به درک ضرورت شک منطقی

-ییک از بنییاد   ،ییک غیرحزبیی   ۀاردربو قضاوت او  ها اندیشهشاید  »یداندیشکمی بعد با خود  

 بیا ایین  .«کنید ای دیگیری جسیت و   درجید علت را وبا،باشدنادرست ،ریشه و سرشتو از طرفه 

 دکیر  میی صور ،تنگرشی علمی وبا منطقی گاهی خود را.می پیچیدخوددر ،یدهدرهم تن ها اندیشه

وزمییانی هییم بییه خودونییو    تاشییپند میییطبقییاتی آن نگییرش را یییک دشییمن و برخییورد آنو

تیالش کیرد   ی پراکنیده  هیا  اندیشیه  هاز ایین همی  شمگین وخسته خ.کرد میش شک ابرخوردهای

 توانست از بروجرد به بعد بمرور،نیندیشد هاموضو  ه اینب ردیگ و دبه موسیقی پناه ببربیشتر 

 .موسیقی سرکند راباتا اهواز 

دراختییار   هیارا  آن دتیا براشتری هدایت ۀخان رابه کتابهایهواز رسیدوکارتنا هبدون مشکلی ب

هیدایت در   ۀانی خ.هدردزیاد شده بود قرا شانکه با شرو  اعتراضات مردم مشتاقانکتابطالبان 

کیارگری کیه   اور زیتیون  ی هم چنیین م  و ده نام حصیرآبابهوازاۀ ین منطقنار فقیرتر،کبادآهآسی

ناصیر  وبی برای فعالیت های هدایت و یااشت واین امتیاز خردبود قرا شرکت نفت کارگریۀمنطق

قیول داده   بیه او  راکیه یی هیا  کتاب دتابهمن دورگلی ز ۀسری به خان ها کتاب  از تحویل پ.بود

ه همه غم و افسردگی راک آن دلیل دید غمگین و افسرده بسیار  را نمهب.در اختیارش بگذاردبود 

خانه داخل به  کرد تعودناصرهمن از ،ب«چی شده بهمن؟ » -: پرسید ریخت میسر و رویش از

 میی ی چای را روی مییز قیرار   ها نکاه استی کدرحالهمن ،بموضو  را برایش شرح دهد دتابرو

 :ادگفتد

 یمدواز مین گرفتیه بیو    را نرضایی سازمان م اهیدی تکه دفاعیاراآن دانش وی کشاورزی  - 

  ند یادته؟ خوا

 .باشه(منطقه عرب نشین اهواز) عامریه ۀمنطق ۀبچاین که مثل  گی،درسته؟آره،شمخانی را می -



 در بستر زهره وحشی

 630 انقالبی اعدامهای

 

ه هارا هه بودی بیا و یک نشریه مذهبی با بچوگفته اب وتکه با اینین جناب ا.گممی را نآره همو -

ون عیرب  ،چهرحیال  ه،بالزم ندانسیته  رراجلب کنه و یا ایین کیا   هارا هنظر بچبینداز، یا نتوانسته 

تگوکرده کیه  اگفهی  آنوبیا ها رفته  به مس د آن اندزبان ردم رامین هم بیشترشان عربوم هزبان

 هدکی دهن ییادمی  هیا  ه آنبی دوکنن میی ی شیما را کمونیسیت   هیا  هدبیرستان دارنید بچی   یها معلم

داده و  هیا  آن رابیه میید  ا ۀشیری ،نهم شاثبات نظیر رای وبتیه ن به دین وخدا حرف مفدداشتعتقاا

   :بود عالم کردها هنگشت گذاشته کا همشروط ۀاردربقاالتی ومروی شعر فروغ 

گروهیی بیه   ،ردم هم،می "کننید  میقضیا و قیدر واگیذار    رابیه  نآخوندها گرفتن شیپش عبایشیا  " -

آن  را ندبیرسیتا  دودادنی انم دبیر چپ را مورد ضرب و شیتم قرار وخد دودبیرستان حمله کردن

و و آن ،تییکییردن مردمآرامبییرای  وپییرورش آمییوزشردای آن روز هییم فیی.روز تعطیییل کردنیید

طمینیان  ابالیی  ،ویاهفتادا هکدام مدرسبه داره ببین ا هوبو فردا بر،ته هواز منتقل کردا رابههادبیر

عاونیت  شیه همیان م  بیری سیرکالس درس بیدی و کیارت میی      گذارند میونم بگم که دیگه نتمی

 .مدرسه

 بۀماننیدیک ضیر   بیود  دیدهدارک هاتآموز دانشبا  معاونزحمات وکارهایی که  ۀبه بادرفتن هم 

کسانی کیه میدعی   آن هم از طرف،دروغهای  اتهامحمل ،تدچار گی ی کرد اوراسنگین به سرش، 

 از ،اشیت ردزیر ضیربه قرا سو  ازهمه ها ورهای آنوباگرش ،نی بودن بودند دشوارتر بودانقالب

میذهبی میدعی و از سیوی    سیمت و سیوی   زدوادی میی سوی چپی که جز خوددیگری را دشیمن  

همن کیه حیال و روز   ،بروی صیندلی وارفتیه بیود    ؛بودندپرست نیروهای امنیتی که عامل بیگانه 

 :وگفت داددلداری او او دیدبه  اوراخراب 

 ندییده   امعیه درج اهیار ان ام دادی ولیی نمیتیوان ایین واقعییت      بخوبی تو زحمت و کارت را  - 

گیرایِ  کردیم وکم نیاوردیم ولی نیروهیای واپی   حداقل من و تو در این زمینه خیلی تالش،گرفت

پییش  را نشیا ی ارت یاعی هیا  هدفمردم توانستند و ناآگاهی خبری مک گرفتن از بیباکمخالف 

 .کارهای ما را خنثی کنندۀنتی  و دببرن
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در میانییه راه بیشییتر  دتااهییی خانییه شیی ،ردورگلیبهمیین هییای   از شیینیدن حییرفپییناصییر  

انطباق دهد،انطباقی اجباری و تحمیلی که برآینید حاکمییت   جدیدشرای  عینی  راباخود دوبیندیش

چنیان  مهی و حتا دانش ویان جامعیه   مردم دتامپریالیسم بواۀپدر وپسری دیکتاتور  دست نشاند

ه در نهایت بی ،ر چالش پرداختا خود به گفتگویی پُب.سیرکنندو خرافه پرستی خبری یوبدرجهل 

 را نیدامدوها بایدرزمیی این نابهن ارۀشرای  عینی ماست،با وجود هم ه اینواقعیت رسیدک این

 .اشتواگذ های وطن فروشریا فراماسیون خبر بیبه عوامل نباید 

هیا بیود ابرهیای     ی که عاشق آنا هانواد،خشوق دیدن خانواده شد میبه خانه که نزدیک ناصر 

 صیورت ه بی داشیتن  رانیدتا باعشیق و دوسیت   ارواقعیت های ضدباورش رابه کناری میتیره وت

 آندومان خوردن شیام بیو  ز.دیار فراموشی بسپارد رابههادردها و ریشبود که شده  موقت هم

هم غذایشان یک عالمه سییب زمینیی سیر  کیرده بودبیارُب       دوها طبق معمول هم مهمان داشتن

تروخشیک کیردن    مسرکه بدون خسیتگی کیارِ  ه.مسرش بودساز هست،دهم آنکه  گوجه فرنگی

اسیتقبال   ازاوبیا تبسیم    ناصیر  بادییدن  گرفیت  میی پیی   وقفیه  بیو سامان دادن خانه را  ها هبچ

وشیرینی برد میاز میان  را نی دوست و دشمها یمهریوبها رنج ۀم،هکوچکمین تبسمه.نمود

 نیا  بیرای دورزدن ایین   ی تیازه را اهی  ها،رینیرژی بیشیتر  ا بیا تا  ریخت میشان کام رابهزندگی 

 او تا دنشد می انشی سدراها هکه همیشه در شکل تازنا به هن اری هایی . بیابدیی ها یهن ارب

ا درآغیوش  بی .بگذارنید لنیگ  را ناشی  هیای انسیانی  بیرای رسییدن بیه هیدف    ش ارفقای حزبیی  و

مرتیب   راکیه  ،همسیرش شد میی تر این خوشبختی کامل تینا و پویان، وبوسیدن کودکانش گرفتن

ه دیگیر  دکی ی بوا هدازنی ابیه  ش اشیکم  گیکه برجستپاییدخانه بود  پایان بیوتاب کارهای در تب

ی محقیرش دنییایی   ها یکوچک با دارایۀانخ.داد میقابل پنهان کردن نبودونویدیک فرزنددیگررا

و  "بیزر   ۀخان" هایرنج ۀهمآن در میان که با قرارگرفتن بود سراسر زندگی و زیبایی ونشاط

-میی مید تبیدیل  ا هی شکست ها بها یردیدها و افسردگدوتنشد دمییش محو و نا پدیها یکاست

 شتیال  ۀشکست همی  کرد می و شورزندگی که درآن غلیان چند لحظه ورود به خانههمان .شدند

 یبه جمع ناکام دتاکر میرها  اورا ۀخوردذهن زخم،رم نرمک،نمینرا نبیرستاردی پُرچالش دها
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ای مدرسه»یداندیشا خود ب.نندکبراز صف،ز هم وبا دیگر یشروع آمادۀ اوراو دنیوندی دیگر بپها

گام ،رتباطیات بیا نیروهیای پوییای اسیتان     ا و دنویسازمان ار با رکو دا هاز،تعی نوودیگر و شر

دکتیر   هیای از فعالییت  خصیو  ه بی ،ی را یافتیه بود ا همکانات تیاز دوای برداشته بوارزشباهای 

 و دهیای شیاه گذرانیده بیو    ی زییادی را در زنیدان  هیا  سیال رفیق عرب کیه  این ،طرفیبنی هاشم

همیده بود ف.با خبرشده بودرا ترجمه کرده بود دانشمند روسی ،"اُپارین "ارهای علمی،کدرزندان

 ۀدربار،از سیویی . اسیت ه روسیتاهای خوزسیتان کشیاند    بیه  راش ازشیکی رپا،کاین رفیق مبارز

ش بیه میداوای زحمتکشیان    درکنیار  و دکیر میی تحقیق خوزستان روستاهای ی بومی ها یبیمار

 میی هیا   ییمییان روسیتا   رابیه مبیارزه بیا دیکتیاتوری    ،از سیوی دیگر  پرداخیت و روستایی می 

این استان زرخیز  ،خوزستان یهاییفقرو درماندگی روستا که از ایافشاگرانهباعک  های ،برد

 میبیه تصیویر   بارساییش اسی یاری دوربین عکا رابهنظام شاهی  ۀفاجع، گرفت دمیو ثروتمن

 ۀفشار سینگین همیه جانبی    دلیله ب او .بارزان بسیار تاثیر گذار بوددر میان مارهایی که ،ککشید

-ایین قهرمیان خلیق    ۀیدا کردن خان،پداکندر اهوازپید رادکتر ۀاندخش نتوانسته بوامتنو  هایکار

 .گرفتقرار اوستورکار ردیک ضرورت دعنوان ه بسفالت اهواز اعرب درآخر 

 میی ه خانیه پیدری   بی و دنشید  میی دون اسیتثناء راهیی آغاجیاری    ،بخانواده در روز های تعطیل

پنهییان حسیین خبییری  بیارزات ومی دوران جییوانی هییا چیالش ن یگر ازآ،دپییدری ۀخانیی در.نید رفت

 میی را پیی   انقالبحسن با عالقه خبرهیای رونید  .گرفته بودبین پدرومادر شآرامایش را ،جنبود

طایفیه   یها جواندیگر  دومحم،و دامادش هارمیان فرزندد یانقالبی ها اندیشهو جوشش  گرفت

-بیی شیرای  جدیدکیه دو پسیر و دامیادش      در.گرفت مینشاطی درونی بدون بروز آن پی  رابا

ه بی مخفی کسب کرده بیود   ۀمبارز ها سالو طی ا هشناختی ک بادوداشتن انقالب هرراام دباگمحا

ود را وارد گود دخبو ایلرحالی که با عالقه م،دش بودا هانوادوخنگران عاقبت این مبارزه  شدت

 دتابمانی ش باقی بایددرالک پنهان اشتپند میدیشی رآنمبارزه علنی با ساختار شاهی بکند با دو

شیده بیود    تیر  بیزر  ک ه اینی درصورت برگشتن ورق بتواند پشتیبان مالی و امنیتی خانواده کی 

از سیاواک بیرای   ( مخیابرات  ۀادار)کیارش  محیل  بیا شینود در   راکیه ، از این رو اطالعیاتی  باشد
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ز ا.کیرد  میی ازطریق پسرکوچک تیرش نصیراله خنثیی    آورد میدست ه ب فعاالنی ها یدستگیر

از ،سی هرکدامکیه   یی مبیارز هیا  وهو گر ها نگیری سازمای به روند شکلاعتمادسوی دیگر بی 

انحصار  شدته بدوکننای اد انقالب ی برای تداوم پیروزیا هندوحاضرنبودندجبهزد میخود را 

-دسته ببه تنهایی های قدرت رااهرم بودخواهند گذشتگی قادروباورداشتندباازجان طلب بودند

اییین  کییرد میییتصییور ،کرد مییینگییران  اوراباشییند انقییالبۀ یروز عرصیی،پروه خییودباگدوبگیرنیی

 ی درونیی دهاضیا ت.ی اجتماعی اسیت ها هی پدیدها یها از پیچدگ اشی از بی اطالعی آن،ننگرش

بودکیه نباییدعلنی    رسیانده باور  این به رااو ،بود دیده راکهردیگها با یک آن هاینیادی نگرشوب

میالی   ۀشیتوان رپاگ کیرد  میی ی کیه تصیور   ا هخانواد،برای خانواد باشید  یتا حداقل پشیبان،شود

 ه و باور در واقعدیشنارازنظو دامادش  هاکه فرزند خصو ه ب،شود مید متالشی باش اشتهند

 ربه زندگی سیاسی پنهان در میان ایین میردم   هات سالو که ا.قابل نیروهای مذهبی بودندمۀنقط

 ۀآینید ور نداشیت و رابیا ی چیپ و نیروهیای میذهبی    هیا  نجرییا  آن روزدوستی  ۀآیند ،تراداش

درپنهیان  ز هم مانند دوران فعالییت پنهیان  وباا.دید میرا تیره و تار  آن دورههمکاری و همیاری 

بایدبرای آینیده پییش روی   دید که می ناگزیر می  خود را ،یداندیش میباخود ییتنهابه ش احزبی

و دور  هیای هگذشیت ،آورد میخیاطر  رابیه 30و 20هیای  هیه د.ببینید  ی خا تدارکو ریزی رنامهب

نقیش   و راو دییدگاه هیای اندیشیمندی چیون کسیروی       مشیروطه  انقیالب وران ،درا نآاز دورتر

درتردید  انقالبی ها یپیروز آیندۀه بنسبت هرچه بیشتر  گونه دین،برا نمتضاد برخی روحانیو

وتصور میی کیرد بیاز میی بایید دو       پنهان می کرد تردید وشکی که در درون خود. رفت میفرو

-یید هیم  وباا هدکه بونتی ه رسید ه اینب ،تحلیل نهایی این شرای  در. چهره متفاوت داشته باشد

آرتیسیت هیای    ایلشیکل و شیم   کیه از ادامه دهدتفاوت  با اینرااش ینی پیشها سالچنان نقش 

ریییش بییود یییک تییهداشییتن راکییه گارروزرونییداین شییکلی مطییابق با دومریکییایی خییارج شییوآ

اش طایفیه  یهیا  جیوان و  وادهپشیتیبان خیان  بتوانید   نیزا شایدمانندگذشته ایین بیار  ،تبخودبگیرد

پسیر  ورهیای  ه بیه دوراندیشیی حیزب وبا   کی سین  ح.ها حزبی شده بودند از آن یکه تعداداشدب

 ناصیر بیا   کرد میاقتدا  به اوبایستی آن روحانی که انتخاببرای زیادی داشت  اعتمادبزر  ش 
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سیار حساس بود، ،بنتخاب بین دو روحانی بزر  با توجه به هدف پنهان اوا.به مشورت نشست

ه جیای مشیورت بیا دوسیتان و     دربچرا پ )یداندیشبدون درک علت این مشورت با حیرت  ناصر

بیوده بیه   ی ا هو تیود وران نوجیوانی ییک فعیال چیپ     ازددانست  میکه  بااوش اان مذهبیهمکار

 :پیشنهاد داد ه اوبو دوریاولی به روی خودش ن «؟ه استمشورت نشست

نی کیه دوران سیرکوب   اآن روحی ه از،نی کنداله خمینی پیرویباید از آیتی انقالب شرای  دراین - 

 .ه استکرد دمیاییظام دیکتاتوری را ت،نبا سکوت ها یپهلو

 :  از مکثی کوتاه گفترپپد 

در طیول   کیه  استپرسشی که برای من و اکثرمردم مطرح است پشتیبانی شما از روحانیون   - 

ی بیرای  ا هسییل و ،هیم مشیروطه بیه بعید     انقیالب و از انید شتهجای دابهه دیکتاتورها درجتاری  

هیم   دیکتیاتوری بیا   هیا  آنفعلی  مخالفت های،ندا هدر ایران بود چپی های مترقسرکوب حرکت

 .ی شما در تضاد استها هدفکه حداقل با  استیی ها هدفدارای 

گیر  در روزهایی که مردم ایران در چالشی بزر  بیا نیروهیای سیرکوب    اواز این پرسش یاور  

 ازاوروحیانی  قتیدا بیه ییک    ا ۀاردربی تنها چند لحظه پییش   که زمانین هم آ.ه حیرت افتاد،ببودند

 :گفتبه پدر اس  رپد و دتالش کرد این حیرت را پنهان کن سختیه ،بودیده بپرس

-چیالش  رابیه اکمیت ،حمپریالیسمباآوشش مبارزه رپی،زرهبری ه ایندراین مقطع تاریخی ک ما - 

که و این نگرش هاگرایشاز این  ه استبهه خود قرارداددرجرا مردم ی میلیونی ها هتود گرفته و

که ی ا هچندگاناصول  رای به دست گرفتن اهرم های قدرت باشد،طبقیک بکتنها یک تا،تد همیشا

 فشیاگری و رو ا همایت فعلی ما ب،حاین رهبریچرخش  وبا کنیم میحزب اعالم نموده پشتیبانی 

خواهیم داشیت تیا بیا میردم از نزدییک تمیاس       این فاصله ما فرصتر،درویی بدل خواهد شد در

امکیان  هیم کیه تنهیا   دبی نشیان   ها ه آنبتا بپردازیم  ها در میان آنه روشنگری وبیم باش اشتهد



 در بستر زهره وحشی

 635 انقالبی اعدامهای

 

کشیاندن پیای اختالفیات    .کنییم دمیمیا پیشینها   کیه  استاهی ،رواقعی رسیدن به عدالت اجتماعی

دیکتیاتوری از میا    هیا  سالپ  از  را نبودفرصت طالیی درکنار مردم  ،از روز اولایدئولوژیک 

 شنگیر  که استو از خودبیگانگی  ییگرا واپ ۀما بیرون آوردن مردم از پوست ۀوظیف .دگیر می

 .وتوده مردم را با منافع طبقاتی خود بیگانه کرده است هخلق کرد گراو واپ  تغیرالی ها

ین ا.این شما هستیدکه بازنده خواهید بود ش حتمی استاحتمالا هک آینده ولی در رودررویی – 

از ایین   ،ی بیه سیر میی برنید    گیاه آدر نا و دنی ا هبیگانشناخت دوست و دشمن خود  املت هنوز ب

ایین اسیتبداد ابیدی    های تاریخی کشیورما  با واقعیتواند ت می،نشکل علنی ه اینشما ب ۀبارزومر

 ؟دیکن میدرک  را نای ،یایددرب رجو و دباشدرست 

دانسیت   میی هیوادار نظیام سیلطنتی     اورا هانیب پدرکی  جگفتگویی را آن هیم از تظار چنیننناصرا 

ش ای پیدر و رفییق  گفتگوهیا ن کیاوی  باک کیه  میانی ،زاشردوران کودکید دداشتلی بیا،ونداشت

 میی ندکه نشان کرد یادمیها هم  ب و نگرش آنوباکسروی  های از واژه گرفت میانفی  را پی

برحیرت شید  میی باعیث   هیا  هاین م موعه دانسیت  ند،ه امطالعاتی داشت ها آن ۀاردرباحتماال  داد

تالش نمود بر اساس نگیرش حیزب    و دررکجمع و جولی خود را ،ودوش افزوده شاوسردرگمی

 :اس  گفترپدپاس  درستی به او بدهد، 

ی رهاهیا درکشیو  کمونیسیت ۀاین سرنوشت شوم هم( زد میگونه صدا  ه اینهمیش رراپد)آقا  - 

سوریه وعراق پی  از پییروزی اولییه براسیتعمار و امپریالیسیم      مصر، در.ه استرانده شدعقب

 دونبی ی ا هجامعی آزادی هیار  ب.حرومیت اجتمیاعی وم؟ کشتار و زندان چه کردندمونیست ها باک

حیزب تییودۀ  نهیا امتیییاز آن بیرای امثییال   ت.ه خواهیید بیود وتیا ،کطبقاتی -علمیییشیناخت  و دانیش  

ایین  در.ه میان مردم اسیت ،بر یک فرصت کوتاه تاریخید میعل ورهایوبا ها اندیشهردن ،بایران

، البتیه نیه   بیدهیم ست ازدرا به میان مردم مان رهایووبا اندیشهباید امکان بردن ،نفرصت کوتاه

وستان و دشمنان واقعی شان وناآگاهی از منافع طبقاتی شان میا  ازدیگانگی مردم ب.به هر قیمت
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این سرنوشت . ، اگر چه عاقبت شومی برای ماداشته باشدنیمرکعلنی کابطورکه کند میرا وادار 

زندگی می کنند که مردم ش مسی  باورهیای   همه ی کمونیست هایی است که در سرزمین هایی 

 .مذهبی و دیکتاتور زده اند

 دوشورجوانی را پشت سرگذاشته بیو که حسنبرای  خصو ه ،بسرپو  رپدگفتگویی تل  برای  

 .تراداشش ا هبزر  شد ۀخانواد ۀدغدغیشتر،بدردوران پیری

کیه بیین   فتگیویی درگبیه اصیطالح جمهیوری اسیالمی     از زندان آزادی پ  از بعد،ها سال ناصر 

بیا   تنهیا ه ،نی توجیه شیدکه پدر  ،مگرفتیه بود درفی  نا،شانبا دوست و رفیق پدر صراله،نبرادرش

اشیت و در  ردش بیه عیدالت اجتمیاعی باو    ساواک همکاری نداشت بلکه به عک  تا پایان زندگی

 کثیراً ا رکیه توجه شد چرا نام پد،مشنیدن این گفتگواز تازه پ   او .ه استبود انقالبۀسوی جبه

 دینوبی جیود نداشیت   دوکه منتشیر شیده بو   ییها یدر لیست ساواکشناختند میمدافع شاه  اورا

 دسیت  دتیا نبوزنیده  او کردکه دیگر زمانی درک ررادپ ری دوها سالراز رفتارهای متضاد  گونه

  . کندرا غرق بوسه ارزشبومکش زحمت های

-رادرکوچییکوبدامییادش  وسییردایی،پمییک محمدباکپنهییان حییزب را درآغاجیاری   ۀهسییت ناصیر 

بیا ییاری   محمید  ی،دیگر ،وگر نفتدرمیان کارگران ، یکی این دوعالیتف.تشکیل داد صراله،نترش

ایی ردمک پسکا ب.رفتمیقابل توجهی پیش  باسرعت ها جواندرمیان حمود،مبرادرکوچک ترش

 یگیر از برخی د .ندبرد مییشان هاوالیتیهممیان  رابهی دهقانی حزب ها هشری،ندیگرش سهراب

های خا  خود نگرش راباضدنظام شاهی ها فعالیت های  هم همدوش آن ناصری ها یپسردای

فقییر و عییدم  دولیاربردی کییرده بییوکییاصییالحات ارضییی را ،گرچییه سییلطنتا.نییدگرفت میییپییی 

 را نشاانرژی،قالبناروش.ن نیاورده بودوی بیرایازعقب ماندگی قرون وسط هاراوستا،رامکانات

هیدف   بیا و دنی زد میی رانده خلق عقب ۀدنیای ازخودبیگان رابهخود  وقفه بیصدچندان کرده بود،

 .رفیت  میی پیش خوبی ه ب آن ها ۀین وجه مبارزا.می پوییدند پُرتالطم مردمریای ردروشنگری د
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ن یر از پشیت جیوان    وخدبیرسیتان   ۀبهی درج ش او و دانیش آمیوزان   شکستاین پیش رفت ها 

،بیرایش  کرد میی خ  قرمزدیکتیاتوری آینیده را رسیم    ،انقالبروزهای پیش از  که ازدانش ویی 

 .کردترمیقابل تحمل

را پشیت سرگذاشیته    57ابسیتان  ت.در مرکز شهر منتقل شده بودراهنمایی ی ا هبه مدرسناصر  

بیه نظیام   هنیوز  فرهنگی قدیمی بودکه یک دیرمدرسه م.مدرسه رفت به آن روز اول مهر و دبودن

تیا رعیب و    گرفیت  مینبخیود شیته ژسیت ییک سیاواکی را     مانند گذ دیگر دولیبووفادار شاهی 

 انقیالب کوت را در قبیال حیوادث   ،سی وحشیت سییرتحوالت اجتماعی   کیه از بلوحشت ای اد کند، 

آواری بر سرش خیراب شیده    نتقل شده بود،گوییوماۀ به مدرس کهناصر بادیدن،کرده بودپیشه

تیا   »گفیت و دکیالس را نیدا  فتن بیه  ر ۀاجاز به اووز اول ،رکرداستقبال او قات تلخی ازبااو باشد

رفتیارش  دوبیر زبیان بو ،دمدیر مسر،ه«ردفتر بنشینیددمشخص شودشما ها کالسریزی برنامه

انم وخی دمدرسیه   دبیرهیای  ۀدر میان بقیطلب رکنار این دوسلطنت،دبود از همسرش نا هن ارتر

زبیی  از مواضیع ح  هیا  آن،نید کرد میی پی  پی    درگوشیی  که شب و روز با هم  دداشتچپ وجو

 میی نگیاه   بیه او راهیت  باکو دناخشینودبودن شان ازدیدن او دردفتر مدرسه واطال  داشتندناصر

 چرییک ش ژست ارکت آمریکاییبااوه مرد دکوارد شدن مدرسهبه دفتر ین وشوهر معلمز.ندکرد

رد در زمیان شیاه   می و دبیو  هیا  چریکسازمان مسرش هم از هواداران ،هگرفت میی فدایی راها

 هاراحکومیت شیورا  ،گویی در ایرانبا چنان غروری وارددفترشدندکه ها ،آندزندانی سیاسی بو

چیه  امسیال   هدکیاندیشی  دمیخیو  ،بیا ها به کلی از هیم وارفت  آن بادیدندیر ،مبودند هکردبر قرار

 . داشت،خواهد  ور یشرپو چه سال پُرچالشی د داشت ی خواهدیها معلم

 ناصیر دسیت  ه قیم بی   یهیا  فرهنگیی  ۀمیی عالا هاز شرو  سال تحصیلی نگذشته بودکی چند روز

-آمیوزش  آموزهیای  دانیش و  هیا  فرهنگیایران اعتصاب سراسری ۀرسیدکه روز بعد را در هم

-کمونیسیت ۀتحادیا توس  راکه «ای رفیقان »سرود ناصروز بعد ر.کرده بودنداعالم  وپرورش

ن در گوشیی  چنیا انم چپ را دیدکیه هیم  وخد ،آنفترردد.خود به مدرسه برد ،بانظیم شده بودهات
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 هیا  نز آدواسویشیان دراز کیر   بیه رراشان رفت و نوانزده وبمشغول اطال  رسانی به هم بودند

 :پرسید

 ید؟باش اشتهدددوست دارید یک نوار سرو - 

 :ها پرسید یکی از آندوبا تع ب به هم نگاه کردنآنها  

 این چه نواری است؟  - 

 .است  «ای رفیقان »سرود -  

 ،بیا ون پیداکردن چنین سرودهایی درآن زمان چنیدان سیاده نبود  ،چشکفتگل از گلشان  ها آن 

آینید  که برای مدیر نا خیوش  ر صندلی کنار میز مدیر نشستدناصر به عمد .گرفتند را رآنتشک

خیود  ای ازجی و درفتن سرکالس شیدن آمادۀ هکه هممانی،زوارد شوند دبیرهانتظر شد همه ،مبود

 ههمه در سکوت به گفت،اعالمیه را برای همه مطرح کردوضع مدوروکربه همه  ناصربرخاستند، 

  :وگفتبه مدیر روکرد تاصرپ  ،سگوش دادند اوی ها

ه مین از ایین سیاعت در اعتصیاب     دکی یکن و پیرورش اعیالم   آموزشادارۀ به لطفا  !مدیرجناب - 

 . ومش میالس حاضر نرکهستم و س

ی هیا  کیالس ی راهیی  نظیر ی بدون اظهیار  مه پ  از مکث کوتاهه.سپ  روی صندلیش نشست

چیون   کیرد فکر ناصیر  ،اعتصاب شرکت کننید  اینشان حاضر نشدند در هی  کدام و ددرس شدن

مخالفیت بیا باورهیای حیزب در اعتصیاب       عنیوان  ه بها  آنبوده اعتصاب از طرف او اعالم شد

رده بیود  دکتمکیی  ناصیر ه ه حیزب کی  ،نی قمی بود یها معلملی اعالمیه مربوط به ،وندشرکت نکرد

بیه  دبیرها  از رفتن پ.ه بودواکنشی مخالف واداشت رابهها ،آنیک حزبی توس اعالم آن  ،شاید
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هیا پنهیان کنید بیا     ش را از این حرکت معلیم اشادی توانست می،نمدیر نفسی تازه کرد،السرکس

 :ناصرپندو اندرز دادن به  تبسم شرو  کرد به

 .دهم بطال  اه دارا رابه ن بور خواهم شد ای،میکن میبیچاره دو باره داری خودت را -

نشیینم تیا   ن دردفترمیی می .ا اعیالم کنیید  رخودم از شما خواستم اعتصیاب می  من  !جناب مدیر –

دم آ هکی دانید میهم  را نیوا دناسیش میما مرا ش.  لطفا ادامه ندهید،پساواک بیایند یمامورها

 .وندش مین" سر به راه"بزعم شماندرز پدرانه ا و دهایی چون من با پن

بیرای راحتیی گیزارش دادنیش بیه حییاط مدرسیه         ناصربرداشت و  را نگوشی تلف،خمباآرمدی 

از پن یره   ها همدرسه را روی سرگذاشته بودند بچ ،سر وصدای وباکالس ادانش آموزان .رفت

 اوراهیا   یکیی از آن  بیرود، ی سیرکالس  ،کشیان ببیننید معلیم   دتانکشیید  میو درب کالس سرک 

 :گفتو دویداو قدم زدن دید به سوی  درحال

 آیید؟  کالس نمیبه  شما  ،هآقا اجاز - 

 :وگفتبه ابیاید بعد او پیش  آموز دانش دتابا دست اشاره کر ناصر

ن هیم  م.ه استشرو  شد دبیرهاو آموزها دانشبگو از امروز اعتصاب سرتاسری  ها هبه بچ - 

 .مالس نیامدرکدلیل س ه اینب

ه یک بیاره  ،بکالس برگشت به سرعته وب ه بازشداز شادی تا بناگوش باخند آموز دانش ۀچهر 

 طیوری ش را اقیدم زدن  ناصیر  ،دیگر هو وجن یالی درکیار نبیود   ،شدی کالس خاموشسروصدا

  از چنید  پی .دداشتی خواهنالعمل عک چه شاگردها  ، تا ببینددتنظیم کردکه بتواندکالس را بپای

یکی یکی،عدوبیدندپایدرسه رامیودفترمیدندکش مییکی یکی از پن ره سرک  ها هه بچدکدقیقه دی

جلیوی یکیی   خواسیت  رایدار ،سی فتندرمیی  بیرونز مدرسه دواندشکالس خارج می ۀر وپن رازد
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ایران ۀدر همیی !صییدات درنیییاد »نییدارداداخطبییه سییرایدار هییا  آن ولییی دهییارا بگیییر آنی دوتییا

از  ناصیر  ،«یمگرد میا برم وه کسی هم چیزی نگ،به استگه مزاحم بشی کارت ساختا،هاعتصاب

 دین،بی ان یام بدهند  ایکار غیرمنتظیره  میی خواهنید  هیا   توجه شدآنم آموزها دانشاین حرکات 

کاری کیه میدیر   مان،همیز مدیر نشستبه روی صندلی چسبیده دوباره به دفتر برگشت و  جهت

از  متوجه شده بود وا ۀدر هم شد ۀاز چهربخوبی  را نای ناصر و داز آن متنفر بو ،سلطنت طلب

 .:رو در گفتگو را، در زمینه ای که این فریب خورده دوست داشت، آغاز کرداین 

 را نآ کیرد  میی وادار  رراسرایدا هرروزیک ماشین گران قیمت آمریکایی داشت که  ،جناب مدیر

بیرای   بیه همیین دلییل ناصیر     ،تعریف کند شاسی از ماشیندکش مییلی خوشحال خو دکن تمیز

ماشییینت بایییدخیلی پُییر قییدرت مدیر،آقییای »  -: پرسییید ازاو ،بیییرون آوردن او از اخییم و تخییم

ی امریکیایی  هیا  ماشیین ۀ اردربی گل ازگیل مدیرشیکفت و پُیر گیویی      ه یک باره،ب«گه نه؟،مباشه

چنان مدیر هم دولیبه دفتر مدرسه بازگشتن دبیرها دواعت تفریح شرو  شده بوس.دکرشرو  را

 .کایی بودی امریها اشینمربک  پُرقدرت یسیلندروگ ۀاردرب رانیسخن درحال

هیم بیه پییروی     هیا  کیالس  ۀقیی وبپیچیدهای مدرسیه  وباد درمیان بچهانند برق ،مخبر اعتصاب 

 سیرعت ه بی و دنی درفتکه در همیان نزدیکیی بو   ی شانها هبه خانناصر کالس  آموزهای انشازد

کایی ی آمریها ماشیناره دربری مدیها حرفدارد به  کرد میی که تظاهر رحالدناصر ،برگشتند

 میی اه نگی  هیارا  هشکوک بچومسریع  وآمد رفت ،مدرسهحیاط  یواز پن ره روبر دهد میگوش 

-را برداشیت وچنیدبار باسیرعت    گوشیمدیر،لفن هم به صدا درآمد تو دنگ کالس زده شز.کرد

 :وگفت ناصربه  روکردراهی کالس نشده بودند مدیر  دبیرهایهنوز ، «چشم قربان»گفت 

 .داره معرفی کنیدا رابه نودتادخشما بای دی  ناحیه گفتنئ،رناحیه بود ۀاز ادار - 

دارد بایددرسیاعات کیارم   ی کار بامنرک  ،هن در اعتصاب هستموممحل کار من این است  – 

 .جا بیاید ه اینب
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ی هییا کییالسبعیید یکییی یکییی بییه سییوی دوادند میییگفتگییو گییوش  ه ایییندر سییکوت بییدبیرهییا 

الس نمییی رکسیی دوبودنیی هاجتمییا  کییرد هییا سکییالپشییت درب  هییا هدیدنیید بچیی دولینییدرفتخو

 :گفتو دش وارد دفتررایدار با هی ان ،سرفتند

 .اعتصابند اعتصابزن یادمیفر ها هبچدونا هرا قفل زدها کالسۀدرب هم !آقای مدیر - 

بیا تبسیمی    ناصیر  .به سوی گوشیی تلفین درازکیرد   اش رالرزان دست و دریپ رمدیروی و  رنگ

ناحییه   رابیه ش امدیر گیزارش .بودبه دفتر  دبیرهارود و دشاه دوبوه برلب در صندلی خود لمید

 بدین.با هو و جن ال مدرسه را ترک کردند ها هچ،بنداشت هارا کالسشهامت باز کردن  دولیدا

ییک روز پییش از میدارس     ،کیرد  میی تدری   جا درآنبایستی  ناصرمدرسه راهنمایی که  گونه

  .دیگر وارد اعتصاب سراسری شد

میدارس  ازبرخیی   دبیرهیای و آموزهیا  دانیش اعتصیاب  ،امکانیات محیدود اطیال  رسانی    دلیله ب

ردای آن روز اعالمیه به دست همه رسییده  ف.شد آغازاز اعتصاب سراسری  پ یک روز ،اهواز

ادامیه   ،انقیالب فیت و تیا پییروزی    گر چیالش  رابهایران حاکمیت ۀعتصاب سراسری در همدوابو

 .یافت

یک  دتاگردآمدندردبیرستان منوچهری اهواز با خبر رسانی پنهانی معلم ها  ۀم،هفردای آن روز 

از هیا   آن رکثی ا هی کی یها معلمه ازک کمیتی.تظاهرات خیابانی را از خیابان سی متری شرو  کنند

-چپ بودند تشکیل شدکه تدارکات روزهای بعیدی تظیاهرات و اعتراضیات را برنامیه    فرهنگیان 

یابان دخاردورار شی قی  ده،اعت نزدییک  ،سی شیده بود  هیا  فرهنگیی یاط مدرسه پُیر از  ح.کندریزی 

 هیای  نییروی بزرگیی از ارتشیی    توسی  باز کردند دیدند را ندرب دبیرستا که همینشوندولی ب

رسیه  دبه حییاط م آموزگاران .نداشتوجود بیرستان ازدمکان خروج وا دناشده محاصره  مسلح

 ینیروهای ارتشی ،فرهنگیان بازگشت نبا ای،راهی برای مقابله پیداکنند دتارد هم آمدن،گباز گشتند

 :ندکرد میمرتب با بلندگو اعالم 
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نیروهییای ارتییش حملییه خواهنییدکردو همییه     گرنهدوییکییی از مدرسییه خییارج شییو  یکییی » - 

 : پیشنهاد داد ها فرهنگیکمیته به  ناصر ،«رادستگیرخواهندکرد

هیم  گیرد   عظیم اۀ یبعد همه جلیوی حسیین  و یمشومتفرق می یمکه دارشوداعالم  ها یرتشا هب» -

اصیلی   زاروبیا  یابان پهلوی که مرکز مهموخم سمه  ۀسوی فلک رابهجا راهپیمایی  ز آندواینابی

رشید  فسراباآ هیا  فرهنگیی پیشنهاد را پذیرفتند یکی از نمایندگان  ه اینم،ه«یمرو  کن،ششهر بود

میه  ،ه«ددارنی  را نقصیدمتفرق شید   ها فرهنگی»اعالم نموددوگفتگو کر سرتاپامسلحهای  نظامی

ی بیه سیوی   متیر ز طرییق خیابیان سیی   دوابیرسیتان خیارج شیدن   ازدبا هم  ییا سه نفر یدونفر

  .فتادندا هحسینیه را

روبیروی   خیابان،ییک سیاعت بعید    ازمتر،کجتما  کردندا هروبروی حسینی ،دسته دستهطبق قرار

 ای یاد  آن یا رد آموزهیا  دانیش و  دبیرهاو  آموزگارهاصف طویلی از  دوحسینیه کامالً بسته ش

عیالم  ا هکمیتی  ۀبیه وسییل   رهاعاش.شد آغازپیمایی راهبرگذارکننده، ۀ  از رسیدن افرادکمیت،پشد

حرکیت بیه    وبیا  شیعارها با تکرارشید  میانبوه ترمردم  توس  جمعیت که لحظه به لحظه.شد می

بیه  را و خیابان بیست چهار متری م سمه  ۀرتباط خیابان سی متری با فلکا هم سم ۀسوی فلک

این ند،یابیان پهلیوی شید   دخوارم سیمه   ۀور زدن فلکی ازدپی    نایپیمااهر.کرده بودند طعق کلی

اهواز بودکه بااسیتقبال میردم بیه جمعییت بزرگیی تبیدیل شیده         یها فرهنگیاولین صف بزر  

 هارا هرکر،کی خیابان پهلویها هاگ،فروشخیابان پهلوی از انبوه جمعیت بسته شده بود ۀمه.بود

ازمحیل  ی کنیاری خیودرا   هیا  هی هیم از کوچی  رخبدوتظاهرات می پیوسیتن  هبدونکشید میپایین 

 دتاندنرسیا  میی جمعییت   رابیه ی خیابان پهلوی خیود  ها یمردم از فرع،ندکرد میتظاهرات دور 

 یرتشی ا هدکشی  میسی متری نزدیک  -ه پهلوی رراصف داشت به چها. کنندهپیمایی شرکترراد

صیفی از  دوراه رساندنرچهیا  رابیه ود ،خشیان ی نظامیها ماشینبا  مزدورشاه ۀماسک زدی ها

چنیان  معیت متوقیف شیدولی هیم   ،جیل دادنید کشی هاتروی معلیم   در رورا مسیلح   هایدارماسک

 واز شیرو  راهپیمیایی خودرادروسی  صیف جیای داده بیود       ناصیر  ،کیرد  میتکرار  هارارشعا
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ظیاهرات و  کند درصیف اول ت وششکواسته بودندوخا ازکه کردمی رهنمود رفقای نویدی را اجر

بیا  ند ستوانت مینیروهای امنیتی  وه دبوسیاسی  هایدارسابقه ون از،چقرار نگیرد ها یراهپیمای

ناخواسیته درصیف اول   دید میی ولی حیاال  ،بیاورنید از پیا در   اورا هاولیین حملی   ر،دشناسیایی او 

وی ر تاثیر بیدی  توانست می رفتن به میان جمعیت و  نشینیعقب ،شرای  راین،داسته فتقرارگر

به زمین زانو بدون اخطاری  ها نظامی .در صف اول باقی ماند ،پ دباش اشتهد ها فرهنگیدیگر 

بیه  ،نشیانه رفتیه بودند   هیا  فرهنگی صفسوی  رابهها سالح،شلیک به جمعیت شدند آمادۀدوزدن

زمیین   بیه  گیاز اشیک آورجلیوی پیای ییاور      ۀیک گلولی  ،شد آغازلیک ها ،شفرمان افسر فرمانده

گیاز  ،از سیوی او  واکنشهیر یش از پی .ی پیاپی سالح ها صف را درهیم شکسیت  هاشلیکدوخور

ش  سمت وسیوی حرکیت   توانست میون دید  میجایی را ندیگر ،از گاز پر کردرا ش  یها چشم

کیه   هیا  فرهنگیی ای خود ایستاده بودکیه یکیی از   درجنف ارگلوله دواکند در میان دورا مشخص

 : گرفت وگفترا اش دستمتوجه گاز گرفتگی او شده بود، 

بییه  ناصییر و کییرد آغییاز را ندیییو دو «کننیید یومییبیییا کییه دارنیید بییا تیییر همییه را در بییامن » -

 دشیدن خیابان پهلوی ناری ک هایارد یکی از خیابان،وویدد دمیکه جایی را ببین نآدون ،بدنبالش

 نی شیا هیا  هردم درب خانی ،می انقالبروزهیای  ،در.ی شدندا هدر خیابان بعدی واردحیاط خان و

 بیه لحظیات حسیاس    آن در تظاهر کننیدگان ،درصورت حمالت ارتش و پلی ندتاگذاشت میزبارا

قوا ومتش زدن کاغذ باآ یا هعد،جمغیت پُرشده بوده ازحیاط خانخانه ها واردشوندوپناه بگیرند،

 میی تیش نزدییک   آ هگرفتار گیاز اشیک آور شیده بودنید بی      راکهافراد صف اول ، خانهدر حیاط 

 دورسیی  میی چنیان بیه گیوش    هیم  3بیا تفنیگ ژ  دازی نی ارصیدای تی  .ی شیود اثر گاز خنث دتانکرد

 چشیم  کیه  زمیانی  ، ناصررسید میمردم هر سویی به گوش از « هبرشامر »ۀی پراکنددهافریا

یابییان دخازحیاط خانییه خییارج و وار،پیوسییتن بییه تظییاهرات شیید آمادۀببینیید ندش توانسییتیهییا

کیه   هیایی همیراه بیا دود آتیش   « برشیاه  مر »و فریاد  ها یهای نظام دای انف ار شلیک،صشد

-یک شهرجنگ ۀکرده بودند چهر ور برپاآکنار برای خنثی کردن گاز اشکودرگوشه ها فرهنگی

-کتی .مرکز اصلی و مهیم شیهر تبیدیل بیه مییدان جنیگ شیده بیود        . به مرکز شهر داده بودزده 
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بیرای پیوسیتن   او .نید دز میباتیر ندتراداشها نخیاباتقاطع هرک  راکه قصد عبور از  هاتیرانداز

دییوار بیه نیروهیای     ۀگوشگذشت،ازمیعرض چهارراه پیش رویش از بایدمی  تر بزر به جمع 

به زمین زانیو زده  دست با ماسک ه ب 3ژو تفنگ  مسلسلند،چسرهرچهارراه،درنگاه کرد یارتش

به  ناصر .دبودند و در انتظار عبور تظاهر کنندگان برای عبور بودند تا آن ها را هدف قرار بدهن

ه رراسوی چها ه آنبیدن ود باو دنرکعبوراعرض چهارراه ازیزبرداشت تادخجای خوه ازباریک

رخیورد  اوبباعیث شید گلولیه بیه      به سوی او صورت گرفت ولی سرعت دویدن ش لیک،شبرود

باعیث شیدکه    اشنیدی حرکیت  ،کعبورکندتوانست ت نداشرراکا فرهنگی بعدی که قصد این ،نکند

و ییک فرهنگیی دیگیر     ناصیر  ،افتیاد نالیه کیف خیابیان     بیا دوابت گلوله قرار بگیرپایش مورد اص

ش را هیییای دسیییترساندند، کشیییید مییییکیییه خیییود را روی اسیییفالت او رابهودوخبرگشیییتند

 جیا  درآن.بردنید ی ا هه درون حییاط خانی  بدوکشییدن ه کنیاری ،بروی زمین اورا باسرعتدوگرفتن

گلولیه   دوبیو  یی ضید شورشی  هیا  هنو  گلولی از هفرهنگی خورد ه اینی که باهمتوجه شدند گلول

بیزر   ه جمیع  وبی دید حال او وخیم نیست به خیابیان رفیت    زمانی که ناصر ،ه استنبودجنگی 

 .معلم ها پیوستتر

آن .رگرفته بیود درب اهواز را وآمد رفتی پر ها نخیابا ۀهمشاه ۀرتش سرسپرداباجنگ و گریز  

-ر های مشعاردهندهوهاکنندهتظاهرات از ییاه هدست ها یارتشند،شد میعداد زیادی زخ،تروز

 وآن نید داد میی ندبا شیلیک مسیتقیم هیدف قیرار     داشیت  میپرتاب سنگ دست برن از راکهبرشاه 

 لسیط  هیا هننید رکظاهت.شان کننید از مرکز شهر بیرون دتاراندنمی آخراسفالت عقب سوی رابهها

ه خنثیی کیردن گیاز    هیارا ایین تن  ،نید آتش زده بودآورکردن اثرگاز اشکرا برای خنثیی ذباله ها

وانسیته بودنید تظیاهرات    هات یارتش،شب ادامه داشت یتا تاریک آن روز یگیر در.اشک آور بود

بیه سیوی   اطیراف اهیواز   ها یاباندرب ها فرهنگیو درا تا محل گورستان عمومی اهواز عقب برانن

گوشیه   طرییق یکیی از کیی ی دتیا دامیامکان  ها ه آنب شبکوت عبداله پراکنده شده بودند،تاریکی 

هیم بیه همیین صیورت بییه      ناصیر  .برگردنید  ی خییودهیا  هبیه خانی   گیخسیت باکنارهیای شیهر   و

خبر درگیری در مرکز شهر و صدای انف یار گلولیه هیا همیه را در      .ه خانه رفتوبشهربرگشت 
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نیه اشیان در   اشیب بیه خ   یشهر نگران جیان عزیزانشیان کیرده بیود، بیا رسییدن او در تیاریک       

 .خانواده از نگرانی خارج شدند" خشایار"خیابان

و تعطیلیی  در فلکه ساعت استان  وپرورش آموزشکل  ۀحصن در ادارهات هنگیفرحرکت بعدی  

اجتمیا    ایین  ۀاداره کنند ،پُرشده بود ها فرهنگیاز در فلکۀ ساعت کل  ۀحیاط بزر  ادار. آن بود

ییک  عنیوان  ه بی هیم   ناصیر ه دکی نی فدایی خلق ایران بودها چریکسازمان  انهوادار ها فرهنگی

ه مذهبی وغیرمذهبی بی ی ها شرایباگ ها فرهنگیقیه ب.کرد میها همکاری  نباآفرهنگی معترض 

کردن ه ستفادا باو دبرده بودنه محل تحصن وببلندگ هواداران چریک ها .پیوستندمیاجتما   این

 هیای هینید نما .طریق سیخنرانی هیای ضید حاکمییت را عملیی میی کردنید       آن ازکل ه برق ادارز ا

 هیارا  فرهنگیی عتراضیات  ا هکوتیا  صیورت ه بدونگرفت میبه نوبت پشت تریبون قرار  ها فرهنگی

مه بیه نوبیت   ،هذهبی وجیود نداشیت  ومی چیپ   هیای  ی  محدودیتی برای گرایشه.ندکرد میبیان 

آن در.نیروهای ارتشی در آمد ۀبه محاصر ها فرهنگیمحل اجتما  .کردندبیان میرا نشانظرات

 که نمیی ی دیگرخوزستان ها نشهرستا یمعلم هااز برخی از طرف به نمایندگی ر ناص ،تحصن

و  وپرورش آموزشکل  ۀساعت و ادار ۀرتش فلکا.کردسخنرانی خواستند شناخته شوند دوبار 

 میییجییا را ن بییه آنسییی دکورو ۀجییازادیگر دوه بییورا محاصییره کییردش  یابان اطییرافدخچنیی

مانیییه کییه اۀ هییای منطقییهمتییرین بخییش،من روزدرآ حصین تییا تییاریکی شییب ادامییه داشییت ت.داد

زییادی از   شیمار   از این تحصین کیه   پ.جا قرارداشت بسته شد دفترمرکزی ساواک هم درآن

اجتماعات ،شیکیل نشید  هات فرهنگیی طرف ازآن استقبال کردند،دیگر اجتما  بزرگی از  ها فرهنگی

مردم و ۀبزرگیی از همی   جتمیا  ا.که محل دفاتر اصلی شرکت نفت بود منتقل شید  "چهار طبقه"به

 میی شیکیل  ،تلنیدترین سیاختمان شیهر بود   ،بدرجلیوی چهیار طبقیه کیه درآن روزگار    ان گر نفت

 دوتیاپیروزی بیو  و اتحادهیت تیداوم مبیارزه    درج راکیه  یهیم متنی   ناصیر تحصن آن ردای ف.شد

 خصیو  ه بی از هواداران چپ  گروهی.کرده بود آمادهحزب بود و دنویسازمان گرش ،ندرواقع

 هیا  ه آنبی  یذهبمی  نیروهیای هواداربرخی از کارگران ندکه کرد مین اجتما  را اداره آ ها چریک

نهاکیاری کیه   ت.نکردنید  رانیی  نسیخ خودشیان   لیدوها گرفتن ازآن را نزورتربیوه وبکردندحمله
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 میییکییه بودشییرکت نفییت  گییرایچییپ گییر نفییت کییارگرانرانییی  سییخنجلییوگیری از نییدکرد

کی  اجیازۀ سیخنرانی    ه هیی  وب تیارخود گرفته بودنددر اخ را نمحل تریبو ها نآ.شاندشناختن

 ولیی قصید   کننید بیرون جا از آن راچند نفر آنند به راحتی توانست میان چپ گر نفت .دادند نمی

 در.نید کنای اد هبا برخیورد فیزیکیی تفرقی   بودبه بارننشسته  انقالبکه هنوز در شرایطینداشتند 

 : شدوگفت به چندمذهبی نزدیک ناصر ،ن میانای

،مادراین شیرای  حسیاس نبایید رو    کند می آراموضع پُر تنش را  ه اینهایی دارم کمن حرف» -

 سیت ردیکی از آنها که در حکم رهبرشان بود نگاهی به مطلبی که د ،«روی هم قراربگیریم در و

 :گفتو دردکبو او های

 . نداردسخنرانی تو که بسم اهلل -

 .شویدبآن ۀانع ادام،منیست انقالبت هدرجآره بسم اله نداره ولی اگردیدید  – 

تنیی کیه درون   م.شکستن قدرت دولتی بیود اتحاد همه نیروها برای در هم ارۀ دربناصر  ۀنوشت 

تیذکر ایین واقعییت کیه در     با  اقتباس شده بود حزب تودۀ ایرانن از اعالمیه کمیته مرکزی ۀآمای

خنرانی س.کند تتقوی را ندشمۀواند جبهت میاختالف نظرها  ،قالبناراین مقطع حساس روند سی

 آنناصیر گروهی کیه  ،در ایین مییان   ردکیه یید همه قرارگرفت وکسی اعتراضیی نک دتامور ناصر

-ایلبا عالقه مناصر .جمعیت به هوا پرتاب کردندی نوید را در میان ها هاعالمی شناخت مینهارا

از  را نامکیا  ایین ه پخیش اعالمیی   دلییل ه بام جمعیت حازد دولیگروه نویدی آشنا شو با اینبود 

آن هیم  ی دیگرحزبیی  هیا  وهوگر نبودنددر خوزستان تنها دیدمیخوشحال بودکه  دولیمیان بر

 ناصیر ، گیران چیپ   نفت مذهبی باان گر نفت  از این درگیری پ.ندهستفعال در میان نفت گرها 

مییان   درخیابیان ودر نه در میان ایین اختالفیات دگراندیشیانه بلکیه      را مبارزه  ۀادام ترجیح داد

تیر همسیر   رادرکوچیک ،بهرام،بی خیابانیهیا  یدرگییر  ایین  ۀهم در.مردم معترض کاربردی کند
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 نیادری ییا سیی   ، از غروب هر روز تظاهرات از خیابان پهلیوی  .بود اوو همراه  اندیشهمهناصر 

  .آغاز می شد متری و یا فلکه م سمه

محابیا بیه   ی،ببیا تیربارسینگین  برهیای نظیامی   فر،ندان جنگ شده بوددمیواز ماننی اهها نخیابا 

ییون نثیار   انقالبوتین  دری  برجانی جنگی را بیها هگلولدوکردنحمله می هاهسوی اعتراض کنند

هیای  مییدان نبرد رگزدرهی  شبی ،هسلطنت و ارتش مزدورش ۀددمنشان رغم کشتارب.ندکرد می

 ۀاجاز،زروزهیایی کیه روحیانیون ارشیداهوا    در.شید  میی مبیارز خیالی ن   یهیا  جیوان خیابانی از

بیه  معییت چندصیدهزارنفری   ،جتا کمپلو عظم اۀ از حسینی،ندگرفت میراهپیمایی را از استانداری 

شیعارهایی  ولیی  خیود پُیر میی کردنید،     ی ضی اعترارهاشعا رابااهوازراهپیمایی می پرداختندو 

 میی ییک گلولیه شیلیک ن    احتی در این گونه تظیاهرات  وکلی بر علیه شیوه دیکتاتوری  هتعدیل یافت

از خیابان پهلوی فریاداعتراض را  ،گذشتهانازجردم وم گرا چپ یها جوانها که غروب ولیدش

 مبیارزان  دست هاه ب و تیر بار 3ژو تفنگ های  مسلسلی نظامی باوهاندنفربرها وریکرد میبلند

یسیت  وبمتیری  ی،سی آسفالت خیابیان پهلوی و ندندرسا میه قتل بدونبست میگلوله  رابهخیابانی 

و چیپ   یهیا  شرایباگن مردم مبارز وخ.ندکرد میازخون انقالنیون رنگین اهوازرا وچهارمتری 

 آمیخییتمیییدر بییه هییم  انهسییتبدومنحصییارطلبانه ا هلی نیی،ورایش مییذهبیبییاگدادخواهییان 

 .را از هم بگسلد" به سوی تمدن بزر  آمریکایی " ودساختارپتاتارو

 میی میردم دعیوت   از اهواز های ابانوخی ها هدرکوچبافریاد یون انقالب،ایان یک شب خونینرپد 

بیا دادن  به دلیل تعداد زیاد زخمی ها و کشته شدگان به بیمارسیتان هیا مراجعیه کننید و      دنکرد

 رآند.از میر  ن یات دهنید    هیارا  یمتری زخم 24 انر خیابد ریمارستان جندی شاپودربخون 

خود را ،باسیرعت د نشید  دمیی وتوکی هم که رک،تکرد میی عبور نا هوسیله نقلیشب خونین هی 

شهر در خاموشی فرو رفته بود و چشم چشیم را نمیی دیید    .ندکرد میدور  ها یدرگیر ۀازمنطق

تنها صدای تک تیر اندازی و یا رگبار تیربار ارتشی ها از گوشیه هیایی از شیهر گیاهی سیکوت      

 آنکیه  (توده ای دهیه چهیل  ) مراه هدایت اشتری ،ههراموبناصر. نشسته بر شهر را می شکست
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 هیای شیان روان شیده بودندکیه فریاد    هدردرگیری خیابانی بود به سوی خانی  ها ه آنهمرا شب

 تغیییر ر سه تصمیم گرفتنید  ،هشان رسیدی آن شب به گوشها یزخم رسانی بهضرورت خون 

 میی پییاده طیی    را نبیمارسیتا از مرکز شهرتا ایستی ب.ه سوی بیمارستان بروندبو دمسیر بدهن

پی  از ییک    هلیوی و سیی متیری   ،پمتری 24یابان خدونی خاموش بود هاهای خیابانراغ،چندکرد

ه دکی بوی ا هی ذبالی هیا  لو تکه سینگ و سیط   3ی گلوله ژها هاریک و پُر از پوک،تدرگیری خونین

 یریکدرتا سهآن .شد میارج دخاز آن دو ها نهنوز در تاریکی خیابا و دآتش زده بودن مبارزان

 میی را  ییهیا  وان،جتیاریکی خیابیان   در.دندشی ان ه سیوی بیمارسیتان رو  وبی ر پییاده  ۀو ازکنار

ه سوی بیمارستان بو دنگشت میشتاب به خیابان بر ،بانیاز به خون هایفریادشنیدن ندکه با دید

تیازه  و هیدایت  هیرام  ب ناصر، ،ودشده بمعیت انبوه ،جنزدیک بیمارستان .ندرفت میجندی شاپور 

سیالم بیاقی    هیا  یدندکه درجریان درگیرفتر و فروشگاه بزر  ایران خودرو رسیده بوردبه کنا

خشیمگین و   یهیا  جیوان بیه   روکیرد تک سنگی را از میان خیابیان برداشیت و   ناصر ،مانده بود

 رابیا و سینگ   «در اییران اسیت  مپریالیسیم  ا هبداری وابسته این اموال و دفتر سرمایه »دزدفریا

معیت بیه درون  ،جریختکوبیدکه با صدای بلندی فرو  ی آنا هقدرت به درب بزر  و شیش تمام

آدم هیای  از برخی،این میان در.تش کشیدندآ هوبکردندواژگون  هارا هقفس ۀهم دوآن حمله بردن

خیود   رابیا ییدکی   ایلسی ،وملیت ایران ه ازمیوال دزدییده شید   اۀ مصیادر عنیوان  ه ،بی فرصت طلب

وقتییی بییه بیمارسییتان  .شییرای  امکییان مهییارش وجییود نداشییت  رآنه ددکاری ناپسیین،کنییدبرد

و پزشیکان   نداشیت که حیاط بیمارستان جای سیوزن انیداختن   بودمعیت آمده درجق آن،رسیدند

 نکردنید بیمارسیتا  میمعیت خواهش ازج و دنربیمارستان اعالم نمودند دیگر نیازی به خون ندا

، زیرا امکان دارد نظامی ها زخمیی هیا   قرار نگیرد هانظامی ۀکنندتا بیمارستان مورد حملترک را

درحملیه بیه    بیود ممکین   هیا  یو ارتشی  بیود های بیمارسیتان پُیراز زخمیی    تخت،را با خود ببرند

 ناصیر  معییت و ازجا شنیدن این مطالیب برخیی   ب.ز مورد حمله قرار بدهند راباها بیمارستان آن

 ی به رهبری یک فرهنگی قدیمی چیپ ا هعد دولیکردنترک را نبیمارستا طۀمحو وبهرام وهدایت

 .نداختندا هرابه ی انقالبیمارستان نشستندوشب شعردرحیاط ب(درا نمهی)اهوازی گرای
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 ،وفتادنید ا هررایابان خشیایا ،خکارونۀت رودخانی مسته به سوی آن سی وخیاده ،پناصر بهرام و 

حدود صد متیری از  ،ه دیده نشونددکنکرد عبورمیاز نقاط تاریک ،رفتبادآههدایت به سوی آسی

فضیای   هافربرهیا وشیلیک ممتیدتیربار   هیا و ن که صدای زن یرتانیک ه بودنددور شد بیمارستان

امییل در رکبطویمارسییتان از سییه طییرف  ب.فییتقرارگریمارسییتان موردحملییه بدوشییهررا پُرکر

امکیان محاصیره وجیود نداشیت     ،کارون ۀسیمت رودخانی  از تنها ،فتقرارگر هانظامی  محاصره

تواننید از سیمت   مبیارز و آن فرهنگیی قیدیمی ب    یهیا  وانازجی زییادی   ۀه عید دکوهمین باعث ش

بیه دسیت    ی در حییاط بیمارسیتان  ا هعید  ،ولی باز کنندمحاصره خارج ۀحلقازخود را ه رودخان

که مدعی رفتن بیه   پرستشاه هاینظامی کرد میسی باور نک.ندشد میشته و زخکجالدان شاه 

 هرروز،حاکمییت  ی واقعی و وحشیانه ۀهرچ.ه بیمارستان حمله کنند،بندبود"بزر  تمدن"سوی 

آن ها تصور می کردند که با کشتار مردم می توانند صدای میردم را خفیه    شد میبیشترعریان 

ییوار  د.نداندکشی  میی خیابیانی   ۀمبارز رابهردم بیشتری ،مبارونخهای  دبرخوراین برغم . کنند

 هیا پزشیک  ۀهمی ،سیورا  سیورا  شیده بود    3ی تیر بیار و ژ  ها هبیمارستان در اثر اصابت گلول

دکترنرموسایی،دکترزندیان ،اهوازی و شناخته شده وفسه پزشک معر خصو ه ب هاوپرستار

و متفیاوت خیود را داشیتند، بیا ییاری       گرایانه گرایش خا  چپشان،که هرسه ودکترخانلرپور

بیرای ن یات    کیاروتالش ی از ا هظلح ،توان در این بیمارستان ۀبا هم دیگر پزشکان و پرستارها

 میی هروهیای بیمارسیتان   را نبه دروراها هتوکش ها یخمز آن ها.از پا ننشستند ها یزخمجان 

در حالی که گلوله ها در کنارشان به جان هیای مبیارزین    کمک برسانند ها نآه بتوانندب دتابردن

میاتم و سیوگواری    رابیه ی زیادی ها هخانواد دولیآن شب خونین هم به پایان رسی.می نشست

 .نشاند

روشین   هایخشیی از پرسیتار  میک ب باکو خود ۀهزین بهاهوازی بارز وممعروف این سه پزشک 

رایگیان بیه    صیورت ه بی و داهوازگشیودن حصییرآباد  فقیرنشیین  ه ی در محلی  یرمانگاه،داندیش

و دارو در اختیییار بیمییاران قییرار مییی    نییدپرداختکییم درآمیید اهییوازی مییی   مییداوای مییردم  

برخییی  ۀرون ماییید رمین طییو،هه بییودمییردم را آشییکار نمییود ۀانسییانی همییۀچهر،انقالب.دادنیید
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 هاو پرسییتار هییا اییین پزشییکی هیا  شتییال از چنییدی،افشییا کرد را ناضددگراندیشیینیروهیای  از

 شید  قیرار گرفتیه  ی میذهب  مورد حمله نیروهیای درمانگاه  هدکنگذشته بو شده ای اد هرمانگاردد

همیان  ۀ دکترنرموسیایی بیه وسییل   ،سه نفری پزشکی از هیم پاشید  ۀاین هستبناچار .سته شدوب

ن شب خونین آ.کترزندیان دراهوازباقی مانددصفهان رفت وا هدکترخانلرپور ب،شد اعدام وهانیر

یگیر شیبی   ،دکردترژرفمبیارزه   ۀمردم را بیرای ادامی   ۀاراد ،م دد ارتش به بیمارستان ۀبا حمل

 . باشدخالی خونین های رگیریازدی اهواز ها نه خیابادکنبو

بیرای   هیا  وهگیر  ۀ،از همشد میبیشتر  هرروز ها جواندر میان ی جلدسفیدها کتابتقاضا برای 

-تهیه کتاب دتاراهی تهران شو شد میم بور ناصر و کردندمراجعه می ناصرهدایت و به  کتاب

از ازگشیت  دربناصیر  .ندشید  میی عالوه بر اهواز به رامهرمز و آغاجاری هم بیرده   ها کتاب،کند

ش اصندوق عقیب ماشیین   رابهمهرمز را نشهرستا ۀهمی،سدراهواز ها کتابپ  از توزیع تهران 

-سیرمایه بافروشی وجودداشیت کیه   کتاب ،یکاین شهرستان در.رفتمیریخت وبه رامهرمزمی 

 بیی حز سیئول ،مبیاد رحیمی ق.شید  میاداره ی ا هو تود ها چریکهای هوادارسازمان چپگذاری 

، ایین کتابفروشیی بیر    ردکی  میی دیش همکیاری  نی گروه روشن ابا این ناصری آموز دانشوران د

 .ندکرد میی حزب هم استقبال ها کتابگرفتناز و آتشه خالف برخی انقالبی های د

فروشیی رامهرمیز از شیهرخارج شیدتا بیه سیوی اهیواز        کتاببه  کتاب  از تحویلپاو روزی  

 هروشن کرد را نیشاها چراغ آمدند میاهواز  که ازیی ها ماشین دیدخارج از شهرۀاددرج.برود

با حیرت  ناصر .دندش میسرعت ردباو دبه سوی اهواز نروکسی که کردند میدست اشاره  وبا

ه بی .کیرد  میی به سیوی اهیواز راننیدگی     چنان هم تع ب،با دید  می هارا هاین رفتار ع یب رانند

 ناشیی ،مهرا ننیار رسیتوران بیی   ،کبرای پرس و جیو از چگیونگی اتفیاق افتاده   و دکمپ رسیکریت

حیوادث ر   چگیونگی   دتانایستادیمن هی  کدام و ندکرد عبورمی باسرعت ها اشین،مکردپارکرا

. رستوران بین راه هم تعطیل کرده بود واز آن یا رفتیه بودنید    ها بپرسد داده در اهواز را از آن

 وردییات رراد دتایسیتا ا هرا ننیار رسیتوران بیی   دکعاقبت یک سواری کیه موتیورش داغ کیرده بو   
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اننیده کیه   ر.ش رفیت و از اتفیاق افتیاده در اهیواز پرسیید      به سوی ناصر .بریزد،آب شا ماشین

 : عربی گفت ۀبودبا له  هی ان زده بشدت

 هیارا خیابانتیراندازی به مردم، باها و تانکهاکودتاکرده و نفربر ارتش !ها یهواز نرا هب !عمو -

برایشیان مهیم   ،میی روند  ی کنارخیابیان و درحیال حرکیت   ها ماشینتانک روی  ،باندا هکردقُرق

 میی شیلیک  کنید خیابیان عبور  کیه از بیار بیه هیرک    باتیر،یانه  هستکه زن وبچه توی آن نیست

آتیش بیه اختییار جیالدان     ) ،ندکشی  میی فقی  آدم   ،دیگه کاری ندارندکه مخالف شاهه یا نیه ،کنند

 هرابیه  ون ،خی اهواز یهیا  ندر خیابیا (رسیده اسیت  هممردم ایران آریامهری که به این روزگار 

 نید ا هآورددر را نشیا هال تنی ی بیا هیا  لبیاس دسیت درحیالی کیه    ه قمیه بی  ارتشیی  ی اهعید ، فتادها

ندکیه درزییرآتش تیربیار    بین میی   را رکه دونا هنشست رهاها و نفربروی تانک ها هماننددیوانو

 رابیه ها اهواز شرفی،بکنند میرد حمله ومه زن ،بدهند مید با قمه موردحمله قرار گیر میقرارن

 .ی سازندارت را م،کنری اهواز که وارد شهر نشده باتیربار،ندا هخون کشید

ه به سیوی  دکنکرد میبا دست اشاره ها از پن ره و دنکرد عبورمی باسرعتهمچنان  ها ماشین 

 میی حمیل  را ی جلدسیفید هیا  کتابدونوینشریۀ ن باآش که مرتب ا ر ماشیندناصر .اهواز نروید

عکی  شیاه را چسیبانده     ،ه یک سمتش عک  خمینی و سیمت دیگیرش  دکساخته بو ییمقوا کرد

آن ساده، عک چرخاندن یک با  کهادد می قرارطوری (از داخل ماشین)شیشه  روی را نآ وبود

 اوراماشیین  نظرش،عکی  میورد    بادییدن کیرد   اش میی هرنیروییی کیه متوقیف    دتاکر می تغییر

رفییتن بییه سییوی اهییواز  آمییادۀ،اردادروی شیشییه جلییو قرو دقوا را بیییرون آور،منکنییدجسییت و 

 : وگفته اوبد نپذیرفت جلویش را بگیر واستخرچه راننده عرب ،هشد

ها افتاده باشد برای مین هیم بایید     جایند باید بروم هر اتفاقی برای آن ی من آنها هزن وبچ » -

   «.بیفتد
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نزدییک  . ندکیه برگیردد  کرد میبدون استثنا اشاره آمدند میاهواز  که ازیی ها ماشینه را نیدرب

اگیر   ،انید ب هسیوی خیابیان گرفتی    هبمستقیم  را نشای تو ها هها لولنکدتارسیددی کهچهارشیر

آن ه ازعک  شیا ،مقیوا را برگردانید   افیور  ،ندشید  میی ش پودر اوماشین ناصرند کرد میشلیک 

رو  اودسیت  دتاداخیل ماشیین کنن   رابیه  نسرشیا  ها یافی بود نظام،کشد میسوی شیشه دیده 

ته شیده  دیگیر از کشیتار خسی    هیا ظامی،ننزدیک غروب بود چوناید ش.نیفتاداین اتفاق  دولیشو

وارد شیهر   او .نید داد میی  عبیور  ۀاجاز اوبه تومبیل اۀعک  شاه روی شیش بادیدنها  ،آنبودند

کمربنیدی  ۀادازج ،گییرد بورد حملیه قرار مدوباشی  اشیته ددنشد چون احتمال داشت درگیری وجو

 یمدوتهای غربی اهیواز بیو  نا،در خشایار ها ه آنچون خانو شهر را دور زد   کرد تاهواز حرک

از  ،ش بیود ا هنگران خیانواد  شدته ب.تر به خانه برسدریع،سشهرز طریق سه راه خرما توانست

هیای ارتیش لیه شیده     تانیک زن یر های که زیر  دید  میی سواری را ها اشین،مهمان چهارشیر

ش ا هجنگی خیانگی، ارتشیی کیه وظیفی    .زده بودکوبیده و جنگدرهم ۀیک چهر ،شهر ۀهر،چبودند

 دتیا گلوله بسیته بو  رابهردم خودش ،مسلطنت ۀد برای دفا  از خانواددفا  از مرز های کشور بو

و  باشدتنها مدافع اولیگارشی سلطنت  دتابو دیده آموزشبه مردم نشان دهد ارتش شاهنشاهی 

تیرین شیکل ممکنیه بیه میردم      ارتشی با وحشییانه  هایزدورم.خواه آزادی دشمن طبقاتی مردم 

 .حمله کرده بودنداهواز 

هیا ونفربرهیا   نیک تا،کرد تاده کمریندی به سیوی سیه راه خرمشیهر حرکی    ازج باسرعت ناصر 

روی آن نشسییته  یارتشیی هییایرجییه دارازدی ا هعییدی کییه درحییال آمدنیید یوملییازج باسییرعت

داشیتند  ،چرخاندندشیان قمیه وسیر نییزه میی     های سیت ردد و دشان کامال لخت بوهال تنوبابودند

 هعکی  شیاه روی شیشی    بادیدنولی ،آمدند مییش پناصرمستقیم برای زیرگرفتن ماشین بطور

میی   رتغییی در آخیرین لحظیات کیج میی کیرده و       را نسیرشیا مدونکردمیی  حمله ن به اوتومبیل ا

 هشیبی ،ندکشید میی مسیتانه  هیای  عربیده ،ها نشسته بودندکه روی تانک هاییرجه دارردکثا.ندادد

دیید   کیه  زمیانی نیک  سه راه خرمشهر یک تا در.ه مشروب فراوانی خورده باشنددکفرادی بودنا

روی تانیک عربیده    هایداری که درجهدرحال،شود میارد شهر و دارردبه جای فرا ناصرماشین 
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 فیراری راه ،بیه سیمت او آمدنید   ناصیر  ند بیرای زیرگیرفتن ماشیین    کرد میوهین دوتنکشید می

 تاتانک اشاره کردندکه توقف کنید  هعک  شاه به رانند بادیدنروی تانک  های نظامیان دولیبون

 ناصیر  .تنها چند لحظه وچندگام باقی مانده بیود  اوا زیر تانک له شدن ت ،عبورکند اندوبتاشین م

وسی  خیابیان فرعیی اسیالمی کیه       در.به خانه رسید تا دنرا ربه سوی خیابان خشایا باسرعت

رب خانیه چشیم بیه    ردکنیا در ینگرانباکه دیدش را  یها هچوبواقع بود همسر  جا آنشان هخان

 نیابیا دخوار باسرعتها درون حیاط برد چون تانک  رابه ناشیم.بودند ش ر آمدنخیابان منتظ

ییک   رابیه  نوآ ندگرفت میزیر  را نی پارک شده کنار خیاباها ماشیندون درنگ بو دنشد می ها

 .ندگرفت میانتقام مبارز خوزستان مردم از گونه بدینکردند،وورق پاره تبدیل می

 هشتی میزدور سرسیپرد  ،مشاسرانبه مردم اهواز نشان داد ش ا هتهاجم یک روز با اینارتش  

-اشیین وماراده یی بیی ها هگونساننا،شهایو درجه دار هاکثرافسردوابودنمپریالیسم جهانی به ا

 ۀکیه وظیفی  کردند میی حتی درک نشان بودنید فرماندهاننها م ری دستورات کورکورانه ت رکهوا

از این روعملکردشیان   ،او یها ندیکتاتور و فرما نه دفا  از یک بودها دفا  از کشور  قانونی آن

 .دبوجنگی در واقع یک جنایت  برعلیه مردم

کیرده بیود تخلییه    سینگینی راکیه تحمیل   عصبی ش فشارهای ابا درآغوش گرفتن فرزندان ناصر

 هسیفر سیر  خانواده خوشحال و شاد بر،فضای خانه را پُرکرده بود ،شانوی غذای هرشبب.کرد

 عطیر ومنگین ،رگوجه فرنگیی به همراه رُبکه زیادی سیب زمینی سر  کرده ی نشست که مقدارا

 ییادمی خیود بیا تیالش و زحمیت ز     ها هبی که مهین برغم کار سنگین نگهداری از بچ،ربود شده

 ۀکیه دور یین دختیر خیلیی جیوان    ا.بیود  شیان آن شب شهال دختر خواهرمهین هیم مهمیان  .پخت

 هبی  از تهیران دوکیر  میش پنهان اهرماه در آسترکت نوید رانشریۀتمام نکرده بود  را ندبیرستا

 همراه بیا بیرادرش  درتهران شهال.تکثیر و توزیع کنند را نش آ و رفقای ناصر دتاآور میهواز ا

 دولیمیذهبی بیو  بیرادرش  گر چه ا.کرد میزندگی تهران بود که دانش وی دانشگاه علم وصنعت

اشتن پدر محروم ازدکودکی از،ندندواخ میدرس در تهران  ،آن دوکرد دمیرا تاییحزب واضع م
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کوشیی یکیی   بیا سیخت  رادرب.داد میی سیامان   هیارا  زندگی آن شانمستمری پدر دولینبودشده 

هیواز  ا هش بی اکی دیگر از کارهای شیهال در سیفرهای  ی.صنعت بودو با سواد علم دانش وهایاز

 نفیر از آن  شیش نج،رپوردن هیر با آو دشاپور اهواز بودانشگاه جندیهای دختردانش و وباگفتگ

ۀ شییو  اب شدداده میتهاماتی که به حزب نسبت اۀ اردربوپاس  بودتا باپرسشناصر ۀها به خان

هیواداران زییادی را   ،انقالبکار شهال پیش از پییروزی  ینا.پاس  را از یک حزبی بشنوند،قناعیا

رژی در نی ارین مبیارز جیوان و پُ  ا.وپاکرده بودستازدبرای حزب در اهودر میان دختران جوان 

 .رانندگی کشته شد ۀر یک حادثهازدهوا هیکی از این سفرهایش از تهران ب

 انقالبکه درروزهای پیش ازپیروزی  یمنابع متنوعو طالعهومبارزه ،مانتشار کتاب های انقالبی 

دیگرامکیان کنتیرل    و داده بودندپوشش را نیراا ۀم،هبه وسیله حزب و گروه های سیاسی دیگر 

ایین  .تاثیر ژرفیی در سییر تحیوالت کشیور داشیت      ،شده بود غیرممکناواک س توس  رآنهاوم

شرای  کمک می کرد اندیشه های علمی حزب هر روز بیشتر در جامعه گسترش یابد تیا انسیان   

ییک   ،انقیالب این روز های حسیاس   در .های صادق و یا متزلزل را به آگاهی و شناخت برساند

 هاردربی اس  گویی به پرسشیهایی  ،پبود دیدهتدارک  رناص که شهال پوریادگار برایی کار جدید

ر ییک  دناصیر  ،شید  میی مطیرح   30و20های ههرددهای حزب سیاسته نسبت به دکنتقاداتی بوا

کیه  هیایی  نشسیت در.اپیتیال میارک    ،کسیت دیگرش ردد دوبیو مقاالت لنین  ۀم موع اش دست

ه حیزب را تاییید   دکودنب گراییچپ یها جوانیشتر بدویگر تنها دختران دانش و نبودن،دحاضران

را توضیح می داد ولی نیه بیا اسیتناد بیه منیابع حزبیی کیه آن هیا         مواضع حزب  او ،ندکرد مین

چون رهبران گروه ها آن ها را تحریم کرده بودند از این رو می به مطالعه آن ها نبودند  حاضر

ت لنیین و  بلکه مسیتندات او م موعیه مقیاال   .توان مدعی شد که نوعی سانسور اعمال می کردند

 توضییح برای ،ها آشنایی داشت نآ با خوبیه بهایی که توجه به پرسش با. کاپیتال مارک  بود

 هشییو  بیا ایین   .داد میه ئمقاالت لنین و کاپیتال و آثار مارک  سند ارا ۀاز م موع ،نگرش حزب

دشوار بیرای هیی    شرای   رآنستگی دخ.سوی حزب جذب کند رابهزیادی  ۀتوانسته بود عد وا
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علمی  ۀردن نگرش فلسفوب وتالش اردکشده بو ها یحزب زندگی  ۀمه.نداشت معنا یهوادار حزب

 .  نویددهد توانست میرا  آزادی که  یانقالبرجهت ،دبه میان مردم

 هیا  آن ۀانی ،خداد میی همیاری همسیرش ان یام    راباش اسیاسیهای و فعالیتها تالشهمۀ  یاور

تظاهرات  بهاوراه ک استخو میپدر از ساله نجرپینا دختت،اهیگ.حث هاوبشده بود محل گفتگوها 

به پشت دوکر می ش پیکان سوار بر ماشینِ را نپویا،ترشانوچکرکادر و پسوماو  ناصر د،ببر

ی هیا  هدای انف یار گلولی  ،صی شیلیک بیه سیوی میردم بودند     درحیال  ردکیه ب مینیروهای نظامی 

 را نوی بیاروت فضیای خیابیا   وبی آتیش  دودو هیاو هتظاهرکنند «برشاهمر »های وفریاد جنگی

 میی پییاده   او بیا  پیدر ه دکی به خیابیان برو  خواست می اصراربااین لحظات تینا  در.گرفته بودفرا

 ه توسی  ی پرتاب شدها گدر میان تاریکی وخیابان پُر از سن دوکر میتعقیب  هارا نظامی دوش

 دست ها هگرمای پوککه  یدرحال،کرد میش جمع  کوچکهای دست راباداغ یها هپوکتینا ،مردم

 هیا  هآوری پوکمعازجولی دست انداخت دست وآن دست میاین رابهها آن سوزاند میش را های

 . داشت میبرن

-یر تهیران بیا یکیی از اعضیا    د راز طرف سازمان نوید بیه ییاور اطیال  دادنید ییک قیرا      روزی 

یی باید مبادلیه  یی که برای شناساها همل،جی قرارها هشان،ندرس محلآ.مرکزی حزب داردۀکمیت

در اختیییار او  را، دباشیی اشییتهش دهییای سییتردی کییه باییید داهنییو  لبییاس و نشییان دوشیی مییی

 بیا سیی کیه سیر قرار   ،کدش میی راهیی تهیران   بایسیتی   ناصیر و در تهران بوردین قراا.نداردادقر

داشیت  و دراهیواز وآغاجیاری   ا هک یحزب هایارتباطقرارشد  ،آشناشد،بابک امیرخسروی بوداو

ه فعال بوددر اهواز که دیگر حزب فعال فراد ابارااو وگفتبه ا رویسامیرخ تحویل دهد،بابک   به

 ناصیر ه بی و درار بعدی را در اهیواز گذاشیتن  ق.رددکخواهها آشنا نبود آشنا  نآ با ناصر ولی دنا

مسیتقیم بیا حیزب     طیور ه بدوشیو میی نویید قطیع   سازمان  وبااز این به بعد ارتباط ا »شداعالم 

صیلی  اۀهست رار شید قی .«خواهدشید داده  بیه او رهنمودها از طریق بابک  و دبو دخواهارتباط در

 ارزشبیا وو نییروی قیدیمی   د میطرفیی و آقیای اسیال   کتر بنید.شوددرخوزستان تشکیل حزب 
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ش او رفقیای حزبیی   ناصیر داشیتندکه  ویاییرپسیاوبفعالیت پنهان  ،درخوزستانحزبی بودندکه 

-میی شیان آشینا   ارزشبیا مکانیات  ابا و دپیوستنمی ها ه آنمک بابک امیر خسروی بباکبایستی 

کتر بنیی طرفیی نییروی بسییار     د.شوندر سطح استان متشکل د بیحز ۀتا نیروهای پراکندشدند

 میی در خوزستان پُر بیار   هاراه وجودش کیفیت نشست دکی از خلق عرب خوزستان بوارزشبا

-چیالش  رابهبود او ها مدتش رزوی دیدارآ هکهمان بود ئیانآموزگاری استث ،ناصربرای دوکر

 .گرفته بود

 .رده بیود کای ادی زیادی را ها شرسپناصربرای ی خیابانی در اهواز ها یروند درگیرافزایش 

خیون  اهوازراهیای  ،خیابانندشید  مییابان دخوارردم معترض ومکه نیروهای چپ  غروب هایی

 لی،ومردم می نشیاندند  تنبری جنگی را ها هری  گلولد بیارتش ونیروهای امنیتی  ،گرفت میفرا

ند،درخواسیت  کرد میی را درخواسیت  که روحانیون از ستاد ارتش اجیازه راهپیمیایی   روز هایی

 میی ی شلیک نا ههی  گلول لی،وادافت میراه هزار نفری به  ها هد راهپیمایی بزر ،شد میپذیرفته 

با تردید به رونید  ها ر میان این پرسشدناصر! انقالبیروزی سریع ،پپ  از این واقعیت ها ؛شد

سیر ت والت می نگریست به خصو  زمانی که بی بی سی اعالم کیرد برخیی معتقدنید عکی      

امام توی ماه افتاده است و از آن به بعد مس  شدگان بی اندیشه به دنبیال رییش و صیورت او    

راز ،«اسیت؟ درحیال شیکل گییری    تفاقیاشت پرده چه رپد»: پرسید دمیاز خواو . در ماه بودند

ه داقعیت چیه بیو  دونی اددونشیان ندکشیدخود را از سیایه بییرون    ها سالذره بعد از که ذرهیهای

را انقیالب کیه  کسیانی بود  هیای  سیت ردهای قیدرت د ارازکارگذشته بودو اهرم،کدیگر ولی .است

 ناصیر یین باورهیای   ا.ناقص الخلقیه  وزودرسیک زایش،کرده بودند توقف،مپیش از پیروزی آن

ایین  بیک  وبادکتربنیی طرفیی   های بعیدی بیا    در مالقاتعده داددوبه خولذا . ازسیر تحوالت بود

کیی از ایین   ی.داد میی  آزار اورا شکیه ماننیدخاری در قلیب     هاییرسش،پدنمطرح ک راها شرسپ

مرتب به وسیله کارگر و روشنفکر برغم پاس  گویی باز در اشکال مختلف مطرح که  ها شپرس

 :  این بودمی شد 
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روحیانیون   تیاری  میروز کیه بیزعم    ا هتحوالت اجتمیاعی از مشیروطه تیا بی     با توجه به سیر » -

 ه اصلی از اصول شییعه ک" تقیه" اصل بدون توجه به  را حزب،چنده انبودترقی خواهی  ۀبهدرج

ه دکاین پرسشی بو ،؟"با کامل علنی شدن تشکیالت حزب ؟کند میاز روحانیون پشتیبانی  است 

 کیه از  حتی بیرای پیدرش  ،مطیرح بیود   داشترتباط اها  نآ اب ناصر راکهگنیروهای چپ ۀبرای هم

مبییارزه را  ۀیو،شییارگران حزبیرکییکارکشییاورزی درکنابییه صیینعت و رهییاکردن ورودابتییدای 

 میی پنهیان درمنطقیه عمیل     ۀییک مهیر   ۀحساسیت نو  کارش بیه گونی   دلیله ب ولی دخته بوآمو

ولیی   آزادی بهیار کوتیاه  آن روزهیای   انقیالب در یکی از روزهیای پی  از پییروزی    ،پدرش کرد

ماننید   رکیه پد.ه بیود را مطیرح کیرد   یو همیین پرسشی   هکشیید کنیاری  بیه راناصیر  سراسرشاد، 

نسیبت بیه    شیدت ه بی  ولی دشادمان بو انقالباز پیروزی  30و 20 های ههردگ نفتکارگران ۀهم

 میی سیی ن کراباایین نگرانیی    ولیی . دبیو  ردست روحیانیون نگیران  ،دقرارگرفتن اهرم های قدرت

دیگیر   30و 20دهۀ هیای  بودبا باال رفتن سن او و رفقای  ها مدتیگر ،ددر میان بگذارد تتوانس

رای این گفتگو قابل توجیه  وبر اازنظکه نها کسی ت.ار گذاشته بودنداکنر نی سیاسی پنهاگفتگوها

سین  ،حن یدندگوسیت خیود نمیی   رپشادی ده ازهمکه ی یرآن روزها،دودب ان و دامادشبود پسر

ه ککند میحزب شما از روحانیون حمایت  »پرسش در میان گذاشتیکبا ناصر  راباش انگرانی

مشیروطه را و گیرایش نهیایی     انقالبقایع دوآور است،آیا به یاد داریحیرت ینگرش وگرایش این

؟ آییا  هیارا هیا از کمونیسیت    داری و نفی نیروهای چپ و نفیرت آن تحاد با سرمایها هاین قشر ب

آن هیم بیا    چه نظری دارند؟ انقالببه شما در روزهای پ  از تثبیت  این جماعت نسبت دانیدمی

صیورخوبی نسیبت بیه    هات سیال تیا آن   کهناصیر  ،«"اوالد پیغمبر"این مردم شیدای امامه سیاه 

هیایی کیه بیر     آنۀانند همی ،مدانسیت  می نظام سلطنت مدافع  اورامواضع سیاسی پدر نداشت و 

دقیت مواضیع    وبیا نشست  ی پدرها شاز این پرستع ب  ،باندکرد میارهای او قضاوت رکظاه

 : گفت و دتوضیع داکه مدعی بودند را نضد امپریالیستی برخی روحانیو

 میی هیا حماییت    ر ایین مواضیع در عمیل فعیال اسیت از آن     ردقشی  ایین  کیه  زمانیحزب ما تا  -

 .روی خودخواهد دید در دما را روناکناین مواضع را ره که همین،کند
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 دیر نیست؟ آن موقع دیگه  – 

نیروهای ساواک و عوامل امپریالیسم آن چنان در میان ،،ولی ما تنها هستیمشودشاید هم دیر  -

ا می .سیاسیی محیال اسیت    –یک جبهیه بیرای ییک مقابلیه منطقیی       ای اد هدکنا هنداختا هتفرق چپ

میان بیه مییان میردم     ی قرارداریم که بیرای رسیاندن باورهیای علمیی    درمسیریقت اجباراً درحق

 نوراردون ناآگاهی مردم مس  شیده د ،چروی اعتقادات مردم در ها باشیم نه رو ددرکنارآنبای

ه قیرارداد  هیا  یبهیه میذهب  درجمس  کرده و مگی مردم را ،هی طوالنی دیکتاتوری پدر و پسرها

متنو ، لیذا بیرای آگیاه کیردن     سیاروبی پنهان و آشکارها شافع و نگربامنیفی رنگارنگ ط.است

وگمیان بیرای   وانیم بیا حیدس  تی  می،نرویی در ه رو،نزمان الزم است،قاتی شانمردم از منافع طب

 .ست ندهیمازداید فرصت ارتباط مستقیم با مردم را ب.آینده برنامه ریزی کنیم

 :گفت تبسموباچهره حسن باز شدۀدر هم رفت ۀهای دقت و اندیشچین 

 گه نه؟،مپ  آگاهانه به کام شیر می روید - 

 یومی ی جهیانی دارییم   ا ها ت رب،م(داد میاین گونه مخاطب قرار  رراکودکی پد او از)ببین آقا  - 

وریه و عیراق پی  از تثبییت قیدرت     ،سی مصر انقالبقایع دومانن،یانقالبهای ، این دموکراتدانیم

با محرومیت های شدید اجتماعی به ما تحمییل  را نیا حداقل زندا دوکنن میعام ا را یا قتل،مشان

ییک سیسیتم    ۀدیید  آمیوزش میا   ولیی  یمباشی  اشیته یش رو درپی هیردو را د شیاید   و خواهندکرد

دمیوکرات هیای دوران   تشکیالتی پیچیده ومبارزهستیم که با یاری گرفتن ازت ربییات سوسییال  

بییه رهبییری ارانییی را عییدالت و پیی  از آن حییزب کمونیسییت  کمونیسییت زب،حروسیییه انقییالب

پیی   را نحیزب تیودۀ اییرا    کمونیست ها نفراز آن 52یکتاتوری رضاخانی ازدپ   و دردنکای اد

ه بیا ترکییب   دکی بو  30تیا   20هیای دوران طالیی مبارزان کمونیست اییران دهیه   ،ریزی کرده اند

ین تشیکیالت کیارگری سراسیری    تیر  زر ب.ارهای بزرگی را ان ام دادند،کمخفی وعلنی ۀمبارز

یدبه رشدشیناخت و  وبا ظیفه داریم،وهستیم یکمونیستگونهما این.بودها  ایران برآیند تالش آن
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یید نشیان دهییم دوسیت و     ،باگیری کنیم بپردازیم و روشنآزادی  هوتارکآگاهی مردم در این بها

 .  هم هر چه باشد بپردازیم را ن بور هستیم عوارض آومها کیست  دشمن واقعی آن

نظر تیو   که استآخرین پرسش من این ،ه استار شما یک حرکت آگاهان،کمتوجه شدم !بوخ –

 یا خمینی؟ تمداریریع،شقلدِکی باشم،میک مذهبی بعنوان  ن،مچیه

 هیا کیه ژرفیای نگرانیی او را میی رسیاند،       پرسیش گونیه  هدف پدر از ایین  دانست  مین رکهیاو 

 ها سالنها ،ت«این پرسشی نیست که یک مذهبی از یک کمونیست بکند »با خود اندشید  .چیست

شا شدن عضویت آنها در تشکیالت مخفیی در  و اف" انفی "،پدر 30 ۀرفیق ده وبابعدکه در گفتگ

فرزندانش وی دقیق برای حمایت از خانواده ا ها نقشدربه پدکمتوجه شرا 30 ۀهردمخفی حزب د

یک بسی ی به جبهیه   عنوان ه بتا کند می آمادهود را دخفعال بودند،دار انقالبریان درجکه همه 

زییرا او در   .میورد حماییت قراردهید    را اشهانواد،خسیی ی بدوایگاه ییک معتق ازجبتواند  دتابرو

ادامیه و پیگییری رونید     به،روحانیی عمیق نسبت به صداقت قشراعتمادژرفای وجودش یک بی 

وم ردکیه بیرای بیا    ها شپرس با این رکهاوی.اگرچه خودش یک معتقد به مذهب بود داشت انقالب

ش را لیو  رگمی و حییرت ردایین سی   کیرد  میی حیرت زده شده بیود،  تیالش    شدت،بشد میمطرح 

 :ه پدر اعالم نمود،بندهد

رای ،بی آزادیواضع خمینیی کیه میدعی    مو داه بوش میبا توجه به مواضع شریعتمداری که حا - 

   .یاکنهتر است به خمینی اقتد،باستدیشان رآنجمله دگه ازهم

یی داشیت و  دهاتردیی  مسیاله  ه ایین ز نسیبت بی  ،بیا از مواضیع حزب  ناصربا وجود این برداشت 

کیه  ای گفتگوی دو نفیره  در.بان یک عضو کمیته مرکزی این مواضع را بشنوددوست داشت از ز

که بسییار   ونروحانی فردی خودش را نسبت به دوبک مواضع تن،بااو صورت گرفت بابک وبین 

 : لی در باره مواضع حزب گفتو .بروز دادبدبینانه بود، با چند توهین 
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 ازمیا بایید   ندباشی  اشتهدضد امپریالیستی وضع ،مدر عمل دموکرات های انقالبی که زمانیتا » -

داری اییران کیه نهضیت    سیرمایه آن بخیش  یم کیه  بینی  میکه  این رغمب،این مواضع حمایت کنیم

هدسیرمایه  خوا میی صول این بیاور  ا با و دگرایش دینی ژرفی دارکند مینمایندگی  را نآ آزادی

یعنیی از   ،ل نیسیت ئی قا آزادیق ،حرای کیارگران و حیزب طبقیه کیارگر    بی و دپیش ببر رابهداری 

ولی بخش بزرگتیر ایین    ندا هجدا کرد را نراه شا دونا هستوباز ر رراشمشی انقالبروزهای اول 

دموکرات ها با آزادی نیروهای دگر اندیش در شکل وظاهر مخالفتی ندارند، ما میی بایید تیالش    

بخیش اول رهیا   کنیم تا این بخش دوم در قدرت بماندو مواضع عملی ضد امپریالیستی را ماننید  

 «.نکنند
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 علنی ۀمبارز

حزب ر عمل فعالیت علنی با ،در تهراند بیبه بابک امیرخسروی در یک قرار حز ناصربا معرفی 

گرفیت  میی صیورت  ناصیر  ۀو درخان یدارهای بعدی که در اهوازدردناصر  .شد آغاز تودۀ ایران

ند در اختییار  کرد میفعالیت  بااوآغاجاری خیز نفت ۀنطقومدر اهواز  راکهمکانات و افرادی اۀهم

بیه   اعتمیاد و  انقیالب پییروزی زود هنگیام    ۀاردربی او پاس  بابک بیه پرسیش    لیو داردابابک قر

ر اختییار  دپیشیین او  ی هیا  هانسیت ازدیزی فرا تر ،چروحانیت برای یک مبارزه ضد امپریالیستی

 :ش این بود ¬هنها حرف تازت.نگذاشتش ا

 دونی گذارمیی  انا را روی سرشی ،می انقالباکمیان پی  از  ،حمبارزه ۀدامباآند رکسی تصودکنبای -

کیه  لی میا بایید از ایین فرصیتی    ،وشتار و زندان اسیت ،کرنوشت مادرنهایت،سدنکن میحلواحلوا 

پهلیوی و میذهب   از خود بیگانگی که دیکتیاتوری   را نفراهم کرده، استفاده کنیم و کارگرا انقالب

چنیین  عرفیی کنییم و هیم   مآن هیا   رابیه  نطبقاتی شیا  و دشمنبیرون بیاوریم  ،کرده است ای اد

 .دهیم بنشان کارگران و روشنفکران  رابهش ادوستان طبقاتی 

 این نظر شخصی شماست یا نظر حزب است؟  -  
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 . این نظر حزب است - 

دکتیر بنیی   ناخت شی .نددکتربنی طرفی و آقای اسالمی آشنا شد ،باهای مشترک بعدیدر نشست

 بیا رااقتصیادی   –ی اجتمیاعی  هیا  هیچیدگی پدیید ،پبود هژرف وسن ید،لمیعهان بینی ازجطرفی 

یین  ا.ش خ  بسیار زیبیایی داشیت  های دستلرزش  رغم ب.کرد میبررسی  ش و ژرف بینیآرام

تشیکیالتی را   ۀولیی اۀ ها در سطح استان خوزستان یک هسیت  نآ.کرداو ۀشیفت ررایاو ها یویژیگ

بنیی  رکتردن عیالوه ب ۀ آیگر افیراد تشیکیل دهنید   ،دیکی از اعضای آن بیود  ناصره دکنکرد ای اد

 می اورادور  وراداو  و دهای شاه به سر برده بو زندان خودرادرسال از زندگی  هفدهطرفی که 

 می اورادر کنار او مبارزه می کرد و  هدکلی برای اولین بار بو،واو شنیده بود دربارۀو  شناخت

 .دید

ی هیا  یو هیم از قیدیم  ا هدکی بارزآبیادان بو ومصینعتی  ی شهر ها یاز قدیمدیگری آقای اسالمی 

 ه،ن منطقۀ آتنها داروخان،فقیرنشین حصیرآباد اهواز یک داروخانه داشتۀ ه در منطقدکحزب بو

یران آمده ا هآلمان ب که ازی جوان دانش مهرمز را پذیرفت و عسکرِرا نیت شهرستامسئولایشان 

آغاجیاری و  خیز نفیت  ۀمنطقی  مسئول اصرن .را داشت رمشهروخشهرستان آبادان  سئول،مبود

کیه   بیا ایین  .ه بیود نفت شید  دودون بخش صنایع پوال،بخش کارگری اهوازوباهواز  یها فرهنگی

عتقد بودکسی ومن مخالف باآدکتر  ولیکرد انتخابتشکیالت اهواز  مسئول بعنوان  ررادکت،جمع

 و دکیر  میی شیی  رکف سباید مرتب در استان به شهرهای مختلی  فتیت را می پذیرمسئول ه اینک

فقیر  روسیتاهای  ه مرتب بیه  ،ککه با توجه به شغل پزشکی خا  او اشتد میوقت آزاد زیادی 

کیار  خوزسیتان  ی بیومی روسیتاهای اسیتان    هیا  یبیمیار ۀاردرب و دکر میاستان سرکشی ۀزد

خوزستان  یشاورزهاباکر عمل ،دخدماتی -این کار تحقیقاتی درکنار و یان ام می دادتحقیقاتی 

گییری بیرای   ر ارتبیاط ،دچیون از مییان خلیق عیرب برخاسیته بیود       ،ورتباط مسیتقیمی بیود  در ا

 سیت  ازد هارا آننبود  ایلاشت که مردر اختیاد بیامکانات خو،اثرگذاری بر زحمتکشان کشاورز

 درحیال  ه اودکی خواه میزیادی را قدرت مانور سنگین  ۀیفظواین »داشتاز این رو اعالم ، بدهد
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 رابیه بزرگیی   ییت هیا مسئولنین ،چحزبی یها جوانبود  ایلومر واقع اد،«فاقد آن است حاضر

ی اهابطی ،ررفقا بیا ایین  ز همیان ابتیدای آشینایی    ا.شیوند تیری  ژرفۀمبیارز  آماده تا دعهده بگیرن

 ،امییر خسیروی  بک ،باانیاست ۀاین کمیت سئولم.ها برقرار شد سراسر صمیمانه و ژرف بین آن

 .دمرکزی حزب ش ۀعضو کمیت

از  انقیالب رفقا بیا پییروزی    ۀهم ردکهک میی را طلب ا هرژی فوق العادنا،وسعت با این کارعلنی 

جتماعی و تشیکیالتی  اۀی پیچیید هیا  هرخیورد بیا پدیید   دربکار افیراد   شکالتم.سرشار بودندآن 

و خرد جمعی پی  از شینیدن همیه    شاوره ومتگو اگفبجمع دوش میانی مطرح ه استمع کمیتدرج

 دوشی  میکاربردی  ارفق توس  آنرهنمود  آنکه ندرسید دمیرهنمو به یکنظرات و رای گیری 

شییوه ای کیه در همیه حیوزه      .شد میگزارش  حزب تودۀ ایرانزی کمر ۀعملکرد به کمیت ۀنتی 

 .های حزبی کاربردی می شد

 ناصیر مناطق کارگری شرکت نفت از  خصو ه ب ها نبابک برای شناخت افراد فعال شهرستا 

ی حزبیی  ودیگیر رفقیا  گر نفیت کیارگران   ۀهم دوهبهان ببروبغاجاری آ هب خود رابااو تا خواست

درپاالیشیگاه   یاوربرادرنصراله ،فعالیت  دلیله بآغاجاری  در.معرفی  کندبه او خت ناش می راکه

-نییان وب مسیئول ه دکداشیتن  ییت ، یک بخیش کیارگری فعال  ایرانگازشرکت ملی " بید بلند" گازی

 ناصیر سیردایی و دامیاد   ،پخیوب محمد  هیای  فعالییت  ،بیا یگری دها شخدرب،نصراله بود رآنگذا

ه ریی  بانک صیادرات  دکحمم.وجود آمده بوده ارتباطات خوبی ب ها جوانر میان ،درادرانشوب

 . اشتردبض بخش غیرکارگری حزب را در اختیا،نمک دوبرادرکوچکترشباک،میانکوه بود

ن خیلیی دقییق و پوییا    بیاآ طیه  بررادبایسیتی  تیرین بخشیی کیه    هم،مر رفقای کمیته مرکیزی ازنظ

ی دیگرحیزب در  هیا  شبخۀدرواقع همی . ان حزب بودگر نفتخش کارگری و ،بندکرد دمیبرخور

و پاسی   بیود کیارگری در اختییار نصیراله     ایلمس ۀمه.کارگری حزب بودندخدمت تقویت بخش

و  هیا  جیوان شهرشیده بودکیه بخیش     ۀتشیکیالت کمیتی   مسیئول حمد م.بود خودشگوی آن نیز 
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ه بی  بیرد  میی پییش   رابیه ارهیای تشیکیالتی   ،کرژینارو پُ نهفعاال را شامل می شد که اه فرهنگی

یت هیای مختلیف را   مسئولکه با او همکاری می کردند رچهار جوان بسیار فعال و پیگی خصو 

گیرا در  عوامیل واپی    توس فرهادکه ،وفرهاد اشتری  یروس، فیروز،سحمود،مندکرد میهدایت 

رفییق   بیا ایین  ه ییک برخیوردی منطقیی    دربکه قا ها، این چماق دارمیدان جعفر ترور شد ۀ منطق

 رااین جیوان مبیارز   اش،  هبا پرتاب نارن ک به درون خان حزب را نداشتند،بسیار جوان و فعال 

 .ترور کردند

نیورد   و دنیور درکارخان یات  کیارون   ۀغرب رودخانی بزر  ها هارخانرکیشتدربدر اهواز هم 

 ۀیک مبیارز  ،ناصرولیت ئه با مسدکی مخفی حزب تشکیل شده بوادهاح،وغیرهلوله و فارسیت و

پیگیری  ها هارخانرکد رتحت پوشش شوراهای اسالمی کا انقالبمخفی را حتی پ  از پیروزی 

 یزیرنظررفقیای دیگیر   دوبخش کارگری نفت و صینایع فیوالد در اهیواز مسیتقل بیو     .ندکرد می

 . فعالیت داشت

که بییا یییاور همکییاری نددداشییتمندی وجوارزشییال و هییم نیروهییای فعیی هییا فرهنگیییدر میییان 

ه در دکی خش دانشی ویی حیزب بو  وب انجوانخش ،بدر اهواز ها شکی از فعال ترین بخی.داشتند

هروزآرمیان و  ،بی فعیال ایین بخیش حزبی   هیا  هاز چهیر   .نید ودبگام پیشی فعیال و   ها هزمین ۀهم

از  هیای شیان  ت حفیر نیام   هیا و عیدم ضیرور    نآ باارتباطات محدود  دلیله بدیگرانی بودندکه 

ی خیابیانی در مییان میردم بیه     رهااتئ،تنظیری هم چونبتکارات کمابا ین بخشا.ندا هخاطرها رفت

 ندیکای آن،سی وقتومکارگران فصیلی  با رفتن به محل پاتوق هایها ،آنندپرداخت میروشنگری 

 .ندکردای ادارگر حزبی دکهمکاری چن راباها

ر ازدسرچهارراه نادری اهیو ،ر یک ساختمان چهار طبقهازددر اهودفترحزب،پ  از مدت کوتاهی

چهیل   ۀده هایزندانیو  ها یاهتود ه ازدکمسئول دفتر شهدایت اشتری دوچهارم افتتاح ش ۀطبق

 بیی تشیکیالت حز  ۀهمی  «مرد هزار چهره »علی شهریاری، توس  عباسه دکبوتوده ایران حزب 
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تیا آن   ،چیون بودان زنی یت تشیکیالت  لمسیئو سیت دیگیر هیدایت    پ.لو رفتیه بیود  ر سطح استان د

شییند شییناخته نشییده یییا وجییود وبااسیی  گ،پشهر ۀکییه بتواننیید درکمیتییهییای حزبیییانم،خییموقع

گیرفتن  هیا بیرای بیه دسیت     شیدن آن  آمیاده و  شناخت چنین رفقیایِ خیانمی   دتاقرارش،نداشتند

 .عهده بگیرد رابهیت مسئولاین به عنوان مسول دفتر حزب دایت ،هیتمسئول

ه نادری باعث شید مراجعیه کننیده بیه دفتیر      ررابش چها،نایی دفتر حزب در وس  شهرباز گش 

باکیار   خصو ه ،بشوندبیشتر  هرروزپیوستن به حزب  هایداوطلب دوروز به روز بیشتر شو

هاونشیریات  آموز دانیش و  هیا  جیوان مخصیو   و نشیریات   هیا  کتیاب ،بزر  انتشاراتی حزب

و آثیار   هیا  هیفیت نوشیت ،کشد میم که روزانه منتشر مرد ۀام،نو ارگان حزبکارگری و دهقانی 

ردم را بییرغم سمپاشییی ،مییبیر اول حزب،دحزبییی و جلسییات پرسییش و پاسیی  آقییای کیییانوری

 فتر حیزب آن رددی،می دایته.اندکشی  میی ه سوی عضیویت در حیزب   ،بروشنفکران از خود بیگانه

د بررسیی قیرار   ها میور  تقاضای آن دتاکر میمعرفی تشکیالت حزب ی مختلف ها شبخ رابهها

-های مراجعهه به پرسشکنشسته بودندرفقایی رفیق هدایت و دیگر همیشه ،حزبفتر ردد.گیردب

عضیویت در  ات زیاد متقاضی های مراجع دلیله ب  از مدتی پ.ندداد میپاسخی منطقی ها هکنند

 .به وجود آمد عضویتی ها یخش تشکیالت برای رسیدگی به تقاضا،بحزب

ایین   در.آمید  ناصربرای  وپرورش آموزشکارگزینی جدید از طرف ک حکمی،انقالببا پیروزی  

پی  از مطالعیه پرونیدهای او در    )ر زمیان شیاه   دناصیر مبیارزات   دلیله بحکم اعالم شده بود 

در منطقیه  ) وت عبدالیه  کی ست معاونت دبیرسیتان مخیتل    ،پچنین مایه ترفیع و هرپچها( ساواک

او دانسیتند  میی کیه  درحالیبودنید  هداد او رابیه ( منازل سیازمانی کیارگری صینعت نفیت اهیواز     

بنام آقیای منیوچهر شیی  االسیالمی     ی هم این دبیرستان معاون دیگر در.استفعال  یکمونیست

هییواز ا هبیی اندسییتاز کر اورا هه در زمییان شییادکییکییرد سیینندج بو مبییارزان کییه از دداشییتوجو

 میی  انسیت کرد تکراو اوکیه هنیوز خیود را ییک عضیو حیزب دمیو        ناصرتبعیدکرده بودند،بین 

بیه گونیه ای کیه     راه با یک دوستی خانوادگی عمیق بیه وجیود آمید   میک رفاقت ژرف ه، دانست
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ه ،بانسیت کرد تاز حزب دمیوکرا  یو عالوه بر هوادارا.ناصر احساس می کرد برادر دومی دارد

حیزب  نتقاداتی بر عملکردهیای  ابامراه ،هداشتگرایش  هم ی فدایی خلق ایرانها چریکسازمان 

 . ودۀ ایرانت

 ه ایین کیه بی   خصیو  ه بی خیلیی خوشیحال کیرد     ررااییه ترفییع همسیر ییاو    رپریافت چهاردخب

 : وگفتبه ا ناصر دولیرسی میپول قابل توجهی به دست شان ،وسیله

 انقیالب یروزی رپی نخواهیم کرد چیون ایین روزهیا همیه در شیو     ا هما از این پول هی  استفاد -

-بیانکی میی  را دریک حسیاب پول ی کرد، این اعتمادندان وان چت میکارشان ن ه اینب ولیهستند

 .کرداز ما مطالبه خواهند را نآۀهم دوونش میشیمان رپگذاریم چون چندی دیگ

 کیرد  میی همسیرش نگیاه    یهیا  چشمیره به خو دکمر زده بو رابهش های دستی که درحالمهین 

 میی بیه موضیو  نگیاه    این حق ماست و تو داری با بیدبینی   »فریاد بزند خواست مینگاهی که 

 : پرسید «یکن

 میی طیی سینوات    هیارا  هاز ما مطالبه کنند؟ اگر به زندان نیفتاده بودی ایین پایی   را نید آراباچ –

ی تیو همیه   ها یاهم دوره.ست دادیازدرا هم دانشگاهی تحصیل دادن مکان ادامه ا هتاز ؟یگرفت

یید ایین پیول را از میا     رابا  چپی .کننید  میبا حقوق بیشتردارندکار و دنا هگرفت را نلیسان  شا

  بگیرند؟  

ه میا میذهبی نیسیتیم    دکی قتی یادشیان بیای ،وهستند انقالبروزهای پیروزی  ۀحاال جّو گیر شد -

نگاه  مسالههم با بدبینی به خوا مین،مان هم بیفتند اید به فکر مطالبه جان،شپول ۀعالوه بر مطالب

گر این پول را خیرج  ا.زند یادمیفر و درا دار درون مایهها این  لی واقعیت های اعتقادی آن،وکنم

 . و خانه امان را مصادره می کنند تاراج می برند رابه نوندارما کنیم دار
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 یروز شیبانه سیاسی فعال ه تو یک حزبی و کمونیست هستی و دکانند میی حاال نکن میفکر  – 

 ؟ هستی

ن اگیه کیاری بیه میا     کرییک کیم صیب    ،حاال در شیور وحیال دیگیری هسیتند     دولیانند میچرا  -

 .کن،باریش خواستیرکمال تو ه ها لمه پو،هه محال استدکنداشتن

 .یاهیلی بدبین شدوخت ولی باشه مهم نیست – 

 . جبران کنیم رادهاشی میرم تا کمبورکنگران پول نباش من بازهم  شب ها به مساف –

و حتیی  حزبیی   فعیاالن  ۀمی ،هتیری پییدا کرد  ارتبلیغاتی ابعادوسییع ،کنامه مردم ۀروزاننتشار باآ

حیزب   دونی پرداخت میر میان مردم ردبا شوق و انرژی غیر قابل تصوری به کاهواداران قدیمی 

 ه ایین بیدون اسیتثنا بی   اش،هیای حزبیی  خشدربناصیر  .شید  میاز روز پیش گسترده تر  هرروز

 :کرد میاشاره  واقعیت

رنوشیت میا   ،س"کنید  میی لیوا ن حلواح و دگیذار میارا روی سیر نمیی    انقالب"رفقا باید بدانندکه  - 

چییزی فراتیر ازکشیتار و زنیدان      کیه  استهای کشورهای عقب رانده سرنوشت همه کمونیست

، پرداخیت بیه فعالییت در حیزب    آگیاهی بایید    با ایین   ،پومحرومیت های اجتماعی نخواهد بود

 .دنببرردم ومکارگران ،را  انقالب ۀتوان تالش کنیم تا بیشترین بهر ۀباید با هم ممانیاگرمی

ی رهیا بیا ژرفیای باو  و دنکرد میرا برای اولین بار ت ربه آزادی کهرفقای خوش باور از برخی 

ی حزبی کیه  ها هکی از حوزی .اشتندپند مییک روشنفکر بدبین  راناصر  ایدآلیستی آشنا نبودند،

و ازدکیه  حیزب در اهیواز بود   یو قیدیم مسین  اشخا  ۀحوز کرد میر اهواز سرپرستی دناصر

 ،برای خود دنییایی افراد مسن ولی فعال هم با اینآشنایی .نفره تشکیل شده بود پنجو  هس ۀحوز

 رایمیالی بی  آوری کمیک بیرای جمیع   اوه دکی بو انقیالب پییش از پییروزی    57ی میاه  د رواخا.بود
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ه رراسیر چهیا   .فروخیت  دمیبیه خریید آن بودنی    اییل فرادی که ما رابه تعدادی تمبر حزبی،حزب

 ناصیر   ششیم  ،حشییک وکیت وشیلواری برخیوردکرد     یبیر با پیرمیرد ه خیابان امیرکوبکمپل

نشیان   او رابیه ی حزبیی  رهیا درودتمب ادای ه سویش رفت و پی  از ،بسوی پیرمردکشاند بهاورا

 : گفتدودا

وانیید از ایین   ت دمیهسیتی  اییل اگیر م  کنییم  میآوری کمک مالی جمع حزب تودۀ ایرانما برای  -

تیرین  گران،بعید و درکناصیر یر میرد نگیاهی بیه    پ.نشان داد او رابههارمبدوتتمبرها خریداری کنی

 :تمبررا برداشت وبا تبسم گفت

 ؟یت را یک جا خریداری کندرهادوست داری جایی بفرستمت که همه تمب - 

یرمردِ هوشیار معنیای  پ.کند میشوخی  بااودارد  کرد میصور ،تنگاه کرد به اوبا تع ب ناصر  

 :گفتو دفهمی اورا هنگا

 ی ؟ا هدیدراکه  ،آنیم یک کارگاه مخزن سازی وجود داردا هتِ که ما ایستادهمین پش-

 .بش خیابان امیرکبیر،نآره - 

ه نیام  ،بحیزب اسیت   1325ی هیا ¬سالی ها¬یا هآن توده ازمالک آن کارگا،جا  رو آن،ببوخ –

 . رو سراغ او،باکبر آقای به ت

با دست به  چنان همرفت و  و ددای ا هدست گرم و صمیمان و دخدا حافظی کر ناصرپیر مرد با 

 .  کرد میکبرآقا، اشاره ا همحل کارگا

 میی تصور ن دولیه دفعات از کنار این کارگاه رد شده بوب.بیربرگشترکل خیابان امیبه اویاور   

هم دوهای سیاخت مخیزن بیو   ه هم انبار ورقدکاراژ بزرگی بوگ.ی باشدا همالک آن یک تود کرد
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رب رددرکناارش رکدفت،بود ییلوحل تولید مخزن های آب یا گازمدویک بخش آن سرپوشیده بو

یی هیا  هوارد دفتر شد،اکبرآقا با هیکلی درشت و شیان  و در زدناصر .ورودی کارگاه قرارداشت

رد ییک  رکتصیو  ناصیر  بادییدن ال کرد رابارش ،سصدای در ،باپهن پشت میز کارش نشسته بود

کیه سین بیاالیی داشیت ولیی       بیا ایین  .ودارد شو دمشتری خرید مخزن است با دست اشاره کر

عضو تیم ملیی   دوآزاگیرکشتیوکاربیست،یک ورزش ۀهردو دا.رسید یمبسیار نیرومند به نظر 

ی اروپیایی  رهابیه کشیو  شیده بیود   دعیوت   ه برای مسابقات جهیانی ییک بیار   دککشتی ایران بو

پی  از  )بیود  با حزب از ایین سیفر خیودداری کیرده     اشهای مخفی فعالیت دلیله ب ند ولیسفرک

، 32میرداد   28  از کودتیای  پی .(خفی شدن تشکیالت حیزب وم 27 و 26انحالل حزب  در سال 

مرکیزی   ۀیگیر مسیتقم بیا رفییق کییانوری عضیو کمیتی       ،دنفر دوو و ا و داکبر آقا مخفی شده بو

قای کیانوری م بیور  آ که زمانیا ،تدرآن شرای  تعقیب و گریز و سرکوب کودتا،ارتباط داشتند

ه ،بی کرد میی ی حیزب را توزییع   هیا  هو اکبرآقا اعالمی ندهمکاری داشت بااورت نشده بود به مهاج

میورد   بشیدت   جهت دین،باده بودندرددستو به اوکه  ی ارتشها نقاطی مثل پادگاندر خصو 

-هاجرت آقیای ومپلی  امنیتی  ۀمحاصر ۀتر شدن حلقعاقبت با تنگ ،های امنیتی بودپیگرد پلی 

امکانات اختفا را بیشیتر از پییش    ،هرروز دوش قطع شده بوا رتباط حزبیا هکیانوری، اکبرآقا ک

او هیم تصیمیم گرفیت     شید،  میی نزدیک تیر   به او هرروزپلی   ۀمحاصر ۀحلق دودا میست ازد

 تمهیاجر  شیناخت  میی ن اوراسیی  دوککه یک استان کارگری بوه خوزستانبو دکنترک را نتهرا

 دولیکردنی شناسیایی   اورای پلی  ها شفرو آدمشد،ان مشغول کارگری است ۀدر یک پروژ،کرد

هم گرایش به حزب داشیتند بیا    ها آنکه ش ای ا هبرخی همکاران پروژ وس ،تستگیریازدپیش 

 جیا  درآنچهیل   ۀو تیا دهی   رفتبه کویت  آبادان هاز را، ندرکست پلی  فراازد وانستدوتشخبر 

ین دواشی و در اهیواز سیاکن    رگشیت بیران ا هیت برکورده سال کاازدا پ  انداز بیش ب.رد،رککا

 .راه انداختمپلو رکمیرکبیا هرراکارگاه را در چها

 راناصیر  ن کاوی وارد شیدن  باکدوها لمییده بودنی  روی مبل ردو پیر مرد دیگ اکبرآقااررکفتردد 

 :  گفتدوروکر به اوکبر آقا ا.ندکرد مینگاه 
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 اری داشتید؟،کبفرمایید - 

ردییف روی مییز جلیو او     رابیه ی حیزب  رهیا رآقا رفت وتمبی جدی به سوی اکبا هیاور با چهر 

 :گفتو دارداقر

 .خریداری کنید انقالبوانید برای کمک به پیشرفت ت دمیهستی ایلهرکدام را م - 

 :وراندازکردوگفت اوراعد سراپای بدورهاکرکبرآقا نگاهی به تمبا.میز اکبر آقا ایستاد درکنارو  

 یا بنشیینی و جیواب ایین پیدر      ه اینط داره و اون اینیه کی  لی یه شیر ،واینا را می خرم ۀمن هم -

 ی ضد حزب را بدی،ها هسوخت

 :گفتا تاکیدب.اشاره کرد ندکه در سمت راستش لمیده بود یپیرمرد دو به آندست  وبا 

 ونی؟ ت می -

هیا هیم    نآ.شد ها شنتظر طرح پرسومنشست  هافت و روبروی آن پیرمرد،ربدون پاس  ناصر

 مییزان آگیاهی وتوانیایی    کنند کیه چیه  امتحان داشتند او را قصد  لیدوبودنی حزب ها یاز قدیم

متیداول   هایی کیه در مییان روشینفکر   ها شیک ساعتی با پرس. و حزب داردهان بینی علمی ازج

خسیته   رااو در میان مردم پخش کیرده بودنید    هایی که نیروهای امنیتیوهین ها و نسبتدوتبو

 به حرف آمید یکی از پیرمردها ،عاقبت داد میپاس   ها ه آنستند بومبا حوصله  ناصر و دکردن

 : وگفت

اال خوشیحال  حی .عتقدترنید وماز ت ،ندا هارت گذاشترک،سول کن را راین دوتا بی پدروماد !عمو  -

 .ه که به حزب کمک کنندکن میه یک جوان اونا رو دعوت دکنا هشد
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 :گفتناصر و با تبسم به  روکرداکبرآقا  

زم وبیا ش را مین میی خیرم    ا همی ،هروی میز داری برییز ییب درجرا هرچیه تمب بی،گیه راست می - 

 .جا داشتی بیار این رهاهروقت از این تمب

رای حیزب  وبکمپلی " لشیکر " در خیابیان   ی رافروشیگاه ،یاور به حیزب پیوسیت    توس اکبرآقا  

حسیینی اسیتاد دانشیگاه جنیدی     علیی  فروشیی حیزب تبیدیل شید،آقای     کتابکردکه به خریداری

اتهام های بی شماری را گویی به مردمی که برای پاس  راکتاب فروشی  نرپرستی آ،سورشاهپ

هرام اشتری ب.ند به عهده گرفتکرد میونیروهای ضد چپ مطرح سیاسی مخالف  یها وهگرکه 

اکبرآقا ییک وانیت بیزر      ،کرد میفروشی را اداره  کتابرارهای دیگ،کدرکنار این رفیق و استاد

ودش در حیوزه حزبیی کیه    خی  و دارداتیار گیروه پخیش نشیریات حیزب قیر     دراخ و دزامیادخری

و هیم در سین بیاالی    ا هکی  62ی اردیبهشت ها یا دستگیر،تکرد میبود شرکت  ناصرش مسئول

ی که بیا هیم   ا گونه بهند شد میخیلی صمی ناصربا  رفقای مسنین ا.هفتاد سالگی به زندان افتاد

ی ییک روز  ا هحزبی کیه هفتی   ۀه بر شرکت در حوزها عالو نآ.ردندرکانوادگی برقرادخوآم رفت

-کی از آنها ودکا های دسیت ی.آمدند میفتر اکبرآقا گِرد هم ردهرهفته د ۀهای پن شنببود،غروب

بیا   داد می به آندلپسندی سر  رنگ ،لبالوی خشکباآو ساخت میتقطیر با دستگاه  راکهسازی 

ر بیه ییک کلیه پاچیه فروشیی در خیابیان       ودکا با ییاو  ۀآقا هم برای خرید مز، اکبرآورد دمیخو

رای ،بی داد میی سفارش کبر آقا دوانرفت دمیش راضی بودنا کار و دست پختۀنحو که ازخشایار

ه بدونریخت میدر یک دیگ و پنج مغز را نج جفت چشم و شکمبه ،پنج زبان،پنج بناگوش،پنفر پنج

 تیا  دنی داد میی ارگاه قرار رکروی بخاری دراتاق چسبیده و پشت دفت هارا ،آنندآورد میکارگاه 

دکای بسییار  ،وند،سیاعتی دداشتییر بیاز بیین خو   ازدکه رسمی  بادونشستنور هم مید.گرم بماند

دکاهیا در اختییار   ،وبود« سیاقی »میشیه اکبرآقیا   ه.نوشییدند  میی  را قوی به رنگ خون در آمده

مه یک استکان بتدا اکبر آقا با یک استکان کوچک کمرباریک به ها هپاچیش از خوردن کلهپ.ودوبا

 دال میی انداختنی  ،باسالمتی آن چه و آن ک  که دوست داشتند رابه نآ هه همدکدا میپُر از ودکا 
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اقی تنها از همیان ییک اسیتکان    ،سندداد می تغییر را نشاطعم دهان ،یاروخیک قاشق ماست  باو

 یمی و پی  از نوشییدن اولیین اسیتکان بنیا بیه دسیتور سیاقی غیذا          . ریخت میبرای همه ودکا 

 نور اسیتکا د.نید ردک میی هم مرور  رابا نشا 30 ۀخاطرات مبارزات ده،خوردن درحالدونکشید

 میی  آغیاز هیا   شعر خیوانی آن  ،کرد میرها از خود  هارا گرمای ودکا آن دوش میکه بیشتر  ها

هیا کیه غیرق     یکی دو تا از آن دوندنخوا می ازهمهی افراشته و فرخی یزدی را بیش رهاع،ششد

 میی شیان رهیا   یهیا اشک ،داص بی،شانهست رفتازدیاران  ،به یادندشد دمیخوگذشته پُر شور 

کیه خیودش در    بیا ایین  اقی سی .ندنید خوا میی وکارگری را قالبرآناشعا ،باشور زیادیعد بدوش

 میی  که زمانی دوواظب حال همه بو،مور بدون استثنا یک پیک ودکا می نوشید با هوشیاریرده

 در.استکان ودکا را تعارف نمیی کیرد   به اودیگر  استوشیده بیش از ظرفیت ن ها آناز  یکی دید

 میی آگاه  30زییات زیادی از مبارزات کارگران دهه ازجحال مستی  رآندناصرهایی  چنین شب

آقییای ،اییین جمع در.کییرد میییبییرایش روشیین  ررای دوهییا سییالچگییونگی مبییارزات آن  دوشیی

 .ندنید خوا میی ود را دخسراسیرنق شیعرهای   دواعر بودن،شاکبرآقا یسرافرازویکی دیگر از رفقا

قیاه قیاه خندییدن     از هیارا  شکا هدکی طنز بوها لبحرطوی صورته بیش رهایشتر شع،بومردنف

اطرات سیرافراز کیه   خ.دزفولی بود میاوهم مانند آقای سرافراز یک کارگر قدی ،آورد می یرونب

ش در انعضیو شید  چگیونگی   دوکیر  میی ز علیی امیید تعرییف    ا و ددر نوجوانی کارگر نانوا بیو 

بیه   صیورت گرفتیه بیود    با تشویق علی امید راکهر اهواز ازدنوجوانی در سندیکای کارگران خب

ش را ادییپلم   دونی خوا یمی درس هم ،ر نانواییرددرکنارکازمان  رآناو د، کردمی دفعات تعریف 

بسیار نیدنی و ،شناصربرای ین خاطرات ا.ه بوده حزب پیوستبو ده بوگرفتبه همین صورت هم 

بزر  ابتدا به کارگران نیانوا و   تین سندیکالیسا.کار علی امیدۀشیو خصو ه ب ندبود رزشبا ا

سیپ  بیه روی ییک صیندلی کیه      دو ای مرکز شهر جمیع شون رکد داد مییا صنف دیگر اطال  

ضیرورت سیندیکا و    ،یسیخنرانِ ،با ودروسی  شیهر   رفیت  دمینی کرد میکارگران برایش فراهم 

 ۀولیی اۀ در همان جا بیا نظرکیارگران هسیت   و ددا میها شرح  نشناخت مبارزه طبقاتی را برای آ

ند خواسیت  میی آخر هر جلسه رفقا با خواهش از اکبرآقیا   در.ادد تشکیل میرا آن صنف سندیکا 
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ه درآن زمیان  دکی شیرح ده را جمع کیارگری   این 32مرداد 28 یاولین عرق خوری پ  از کودتا

حیال و  ه،بی پ  از یک مکیث کوتاه  دوکر یمی صاف ا هاکبرآقا سین.خفی بودندومفراری  ،همگی

ایین  ش را ا تهران داسیتان شهر ی جنوب ها هبچۀاله ب. رفت یومدرماندگی فر دورانهوای آن 

 : دادمی شرحگونه 

ر وکیه همیه د  ییک شیب   ،شکست سخت حزبۀپول و همگی افسردیوبارگر بودیم ،کمان گیهم -

درنهاییت   (کیرد، میی ز رفقیا اشیاره   بیا دسیت بیه یکیی ا     )هم جمع شده بودیم این پدر سیوخته  

 : گفت درماندگی

نیم تیا ایین   کونیم لبیی تیر  تی  میشب نیک ،کنیم میو جون  کنیم میکار  روز شبانهچرا ماکه  » -

ی  کی  پاسیخی بیرای ایین     ،هی «؟همه بدبختی را برای چند لحظه هیم کیه شیده فرامیوش کنییم     

به یک سورچرانی شیاد دارییم    احتیاج گین که دیدم همم. نداشت ،پرسشی که خواست همه بود

 : گفتم 

تیو کیه   !ای بابا » عتراض گفتندابامه ،ه«. . .آخر هفته همگی مهمان من عرق فروشی  ها هبچ» -

هی خیوا  میی دام پیول  باک نداری واز ما وضع بهتری نداریهم دنیا یک ستاره آسمان ی هفت تو

میه منتظیر آخیر    ه.ممانید  بیاقی  مفشاری روی حرف خود با پامن ولی « جورکنی؟ را راین سو

 : موگفتبه رفقا  مروکرد ن،میممشروب فروشی رفتآن به همگی آن شب فرارسیدو ،هفته شدند

ش ا حسیاب ،کنیدجیان نوش دومیل دارید سفارش بدیاز غذا و مشروب امشب هرچه  ها هبچ » -

کیه  آخر شیب یم،شیروب مفصیلی خیورد   ومآن شیب همیه غیذای     .«مه مهمان من هستید،هبامن

عد پیش شیما  وب کنم مین حساب ،مدر خانه منتظر من باشیددوشما بری» مگفت یمداشتتنقصدرف

ن آقاییان  ۀ آهمی » موگفیت  مفتقرارگیر یز ومرای حساب کردن جل،بکه همه رفقا رفتندقتی ،و«اممی
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ش بیه  احب مشروب فروشی و شاگردان،ص«مهمان من بودندولی من پولی برای پرداخت ندارم

 . صلی زدندتک مفدوکافتادن منجان 

 :کبرآقا  گفتا ۀبا له کرد میشک هایش را پاک ا هخندکه ازیکی از پیرمردها 

 هلیت وپیار   اونهیارو ه همی  تونسیت  می هالبت ،خورش مل  تکدوکطرف قهرمان کشتی بو ،آره- 

به  گذاشت میفق  ن ،ندنبز شتکخواستندک میلی اجازه داد بابت پول مشروب و غذا هرچه ،وکنه

 .ا ها ها،ههسه کتک خور اکبرآقا م لَدکونستند میی بزنند آخه اونا نا هصدم اش صورت

پرشیی و نیرومنید   باموتورسییکلت   و درسی میلی چهار ساعتی به پایان ا هاین محفل پ  از س 

او هم ماننداکبرآقا چون ورزشیکار بود،مشیروب تنهیا     گشت برمیبه خانه که در اختیار داشت 

موتورسیواری کیم   هم در این حالت  لیو ددا میرا ازدست ن تعادل شلی وکرد میگیج کمی اورا

به تازگی به آن جیا نقیل مکیان    که کیسون  یها فرهنگیه منازل وبکمپل هنگام رفتن از.خطر نبود

وای مرطیوب رودخانیه   هعبور.می رفت ،قرار داشت کاروندر آن سوی رودخانه  و کرده بودند

از نفیوز آن  و ست داغ شده ی صورت ش روی پوبر  کرد می شای ادکه حرکت موتور  کارون

  .اندگرد میزوبابه اهوشیاری را دوکر میخنک  اورادن داغ ،بمیان لباسش بر روی پوست تنش

ی بیر  ا هداران جنیبش مسیلمانان مبیارز در اهیواز ارتبیاط دوسیتان      از سیردم  بیا برخیی   ناصر 

 هعالمیی اۀ بیا مبادلی   هیا  آن ،وگرفته بودصورت انقالبین ارتباط پیش از پیروزی ا.رده بودرکقرا

ی هیا  کتیاب شیریات و  ،ندهاع،به بودندردکای ادی را ا هرواب  دوستاننوید نشریۀ ی جنبش و ها

خلق م اهدین  هایرتباط هایی با هوادارا هه همین گونب.ندکرد میمبادله هم  راباجنبش و حزب 

ه ،نی بودنشیریات  بادلیه  وم هیا دو گیروه تنهیا در سیطح هوادار    بیا ایین  داشت ولیی   ها یو پیکار

از نزدیک آشینا بودنید   ناصر ارزات ون با مب،چهم هاین هوادارا.کادرهای باالی سازمان و پیکار

به رهنمودهای تشکیالت شان که آن هارا از این گونه ارتباطات منیع   و دنگرفت میاین ارتباط را 

این دو  ریطی کهرش،دندداد میقرار  اودر اختیار  را ننشریات شا. می کردند توجهی نمی کردند



 در بستر زهره وحشی

 675 علنی مبارزۀ

 

رو در رو بییا افییراد حزبییی حاضییر بییه گفتگییو  دونییکرد میییوری د بییینیروهییای حزاز ،هگییرو

 را نشاهداشت که هم ها چریکسازمان  هایبا هوادار یشترین ارتباط پُر چالش را یاورب.نبودند

هیا میدعی    ون آنچی .سیات پرسیش و پاسی  گذاشیته بیود     لهیا ج  نبیاآ ه دفعات وب شناخت می

ه مستندات م موعه مقیاالت لنیین بی   کمک با  ناصرینیسم بودند با پاس  هایی که نل -مارکسیسم

 میی ییاد آوری   هیا  آن رابیه حزب ۀاردربی اره قضاوت شیان  دربها  ات آناشتباه، داد می ها آن

 ۀبیا همی   کولوژیئنیرویی فوق تصور به جنیگ ایید  با تالش پُرشورو مگی با ،هحزبی عاالنف.کرد

-هیا چشیم  فعالیت این  ها جوانارگری و ،کح دانش وییودر سط خصو ه ،بندرفت می ها وهگر

 دوشی  میی شیکوفاتر  نسیانی حیزب   اۀ چهیر روز بیه روز   هیا  هزمینۀر هم،دگونه دینب.بود ترگیر

 .نیروهای بیشتری به حزب می پیوستند

بیر اول ،دجلسات پرسیش وپاسیخی بودکیه رفییق کییانوری      ای اد حزب،ثر ؤیکی از کارهای م 

با همان درون ماییه  جلساتی  دیگر رفقای حزبی هم.کردمیار زهفتگی برگر بطودر تهران  حزب

بیا بیردن    هیا  ،آننید کرد میی ار زبرگی  هیا  چرییک در اهواز و آغاجاری و دوگنبدان با هیواداران  

ی دهارای نفیی نقی  ،بنید مطالعیه کیرده بود   را رآنم موعه مقاالت لنین و کاپیتیال کیه چنیدین بیا    

پاسی  گیویی    بادونی رفت میی  انه مییان جمیع منتقید   وبی ندکرد یمگذاری عالمت،مطالب رامخالفان

رایش بیه  ،گی دون تکیه بر استدالالت خود حزب،بستناد به متون اصلی جهان بینی علمیباآ،مستند

تیه  اگفه ه آناز باال بدر برخی گروه ها  ،ندداد میگسترش هاحزب را در میان هواداران سازمان

 کیه  زمیانی  لیی و!! دونشی  میی گیم راه   گرنیه دوه نکننطالعی مدوکننآثار حزبی را تحیریم  کهبودند

 .ندشد یم ور و زیر شد میپاس  داده  ه آنهاالسیک برکثاآ هستناد بباآ

ی بیی شیمار و نشیریات حزبیی ماننید نامیه میردم، اتحیاد،         هیا  کتیاب باانتشارات وسیع حزب   

صیادقانه  جایی برای ییک تردیید   ،ولوژیک دنیائیداۀ تئوریک ونشری رس و،جانزنهان ،جآذرخش

جلسیات   خصیو  ه ،بگذاشیت میی حزب واقعا سنگ تمیام   ها هاین زمین در.اشتندذگ میراباقی ن

به وسییله   ها آن رکثا هی کا هی ریاکارانها شپرسۀهفتگی پرسش و پاس  آقای کیانوری به هم
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روشنگری بیه رفیع    باو دش میاسخی اقناعی داده ،پعوامل واخورده و یا پلی  ساخته شده بود

خود اختصیا    رابهاری که بخش مهمی از انرژی حزب ،ککرد میمک ،کدر میان مردممات هابا

 . داد می

 سئول،مانشردعسک،ر همان روزهای اول نبرد،دونین مردم در خرمشهردخبا شرو  جنگ و نبر

ر قبیال ت یاوز ارتیش عیراق شیهید      د میر سنگربندی مقاومت مردردرمشهوختشکیالت آبادان 

دلییل  ه بی و دنی گذراند میی ز رفقایی کیه دوران سیربازی را در ارتیش    عدادی ا،تعالوه بر وی.شد

نیگ بیا   ج.ندشید  میی ردهیا کشیته و زخ  بر ایین ن ،دموقعیت نظیامی خیود را علنیی نکیرده بودنید     

دسیت نیروهیای دیکتیاتور    ه رمشهر بخ.ردوبدر خون فر را نانمان سوزش خوزستادخبعااۀهم

رتیش  ا.فیت قرارگرره و تو  های عراقی ر زیرآتش خمپاازداهوو دآبادان محاصره ش.بعثی افتاد

ی تیو   ها هبر سر مردم خمپاره و گلول روز شبانه و دتری اهواز پیش روی کرومکیلعراق تا ده

خیانواده   ی انهخدر آغاز جنگ .تندراداشزفول و اندیمشک هم همین وضعیت اهواز د.ریخت می

جنیگ   ۀشیهری بیه جبهی    ۀزمان نزدیک ترین منطقی  آنکه ر منطقه خشایارقرارداشت دی آن ها 

رخی هم به شهرهای بو دسوی رودخانه فرستادن آن رابه نی شاها هدم خانوادرخی ازمرب.بود

حتمال حمله و تصرف اهواز ا هرتش عراق که هر لحظابارای مبارزه ،بشانیردهاومدورتربردند

ی ها هللوگ.ی بدل شده بودندا هه مخروبوبخشایار وکمپلۀی منطقها هانخ.ندگشتمی  ت برراداش

 میی وتیو  هیای دوربیرد ماننید تگیر  بیر سیر میردم         (کاتیوشا)چلِه ل،چخمسهمسه،خخمپاره

و صیدای   هیا  هخیانواد  هیای ، اهواز پُیر شیده بیود ازنالیه    ندآورد میلفات زیادی به باردوتنریخت

بیه  زخمیی هیا را    را میی پیمودنیدتا  هیا  نخیابیا  باسیرعت کیه   انف ار و صدای آمبوالن  هیایی 

 . ندانرسب ها نبیمارستا

نیروهیای مت یاوز   هیای  روی یشرپاخبا،شید  میی ه تشیکیل  هرروز،جلسات حزبی شرای  دراین

ی هیا  هارتش عیراق بیه شیهر نقشی    احتمالی ورود مقابله با وبرای  گرفت میمورد بررسی قرار 

ه بی دوهیا موضیع گرفتیه بودن    نزدیکی رآنها د رتش عراقیا.شد میرح ریزی ط میمقاومت مرد
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ارتش عراق از طریق خیابان خشیایار و کمپلیو کیه نزدییک تیرین منطقیه بیه        احتمال ورود  دلیل

 هیا  جوانشایار متمرکز شیدندو وخکمپلو ۀر منطقد بینیروهای حزبود،مناطق جنگی ونورد لوله 

هیای مت یاوز بیه    تیل مولوتیف بیرای درگییری بیا تانیک      کسنگر بندی و ساختن کو رابهردم وم

نگرها در سی .انع از پیش روی ارتش به شیهر شیوند  با مقاومت مردمی م ندتاکرد میعوت ردشه

تیف کیه   وکتل مولکوی بی شیمار ها یطربدونشد ای ادآباد خشایار و شلنگخیابان های سراسر

 شیبانه  و دشیدن مسیتقر   رآنی دا هوعید  نید فتقرارگر رهابود در سنگمردمی  مبارزانتنها سالح 

ه ی پُیر شید  هیا  یطر،بکه داشیتند ندآن هم با تنها سالحی داد مینگهبانی در آن گودال های روز

 میی یابیانی دقیقیه شیماری    دخربکه بیرای ن  ییها وانجی و ا هنزین و یک فتیله پارچوبروغن از

عیراق   نید، ،خبرها میمیوس کننیده بود  ندپُرکرده بود هارارکوکتل مولوتف سنگیها هیشش.ندکرد

نشیین  منیاطق عیرب   ۀمی ،هندهیویزه را تصیرف کرد   دووسیتان و سوسینگر  ،بعالوه بر خرمشهر

 زنه ،بی ها یبعثبه دستوردرهویزه  نیروهای مت اوز. به دست ارتش بعثی عراق افتاد خوزستان

بعثیی را   انواقعی مت اوز ۀهر،چی که عرب زبان بودند، این جنایتیها زنهم   اوزکردند،آنهات

 میی افشیا   را ناییرا  در «هیا و عیرب آزادسیازی عربسیتان   »شعارهی بودن دوتکرده بوترعریان

 .ر اهیواز پیچیید  ردک خبر شوم دیگی.برانگیخت هارا جوانشم مردم و ،خر اهوازرداخبان یا.کرد

عالوه بر آن بخش ارتش بعثی که در ده کیلومتری اهواز مستقر شده بودنید، از   نیروهای عراقی

 هیواز بیود  ا هخرین شهر شمال غربی بی آ حمیدیه.سمت حمیدیه به سوی اهواز حمله کرده بودند

داوطلیب بیرای ن یات     یهیا  ییرو،ندر شهر با بلند گو از مردم ها اشینم.ودشده بمحاصره  که

-هبه خانواده دکفته بوقرارگرچنان تحت تاثیر این اخبار  ناصر .ندکرد می درخواستحمیدیه را 

هیای  ه سوی خیابان لشکر و پادگان،ببا حزب یهماهنگدون بو دباید به جبهه برو کردش اعالم ا

هیم   ناصیر رفتن به جبهه تشکیل شده بیود،  مردم برای  طوالنین صفادگارپد.ارتش ایران رفت

کمپرسیی بیه   یهیا  کیامیون رابای داوطلیب  هانیروشدکه وارد صف انتظارگرفتن اسلحه و فشنگ

ه ،بی کرد میاسلحه نظارت  زیعبا لباس غیرنظامی برکار تو نفرک ی.ندبرد میسوی جاده حمیدیه 

دون بی وکه معلوم نبود  به درستی کار می کنید   دنداد می" ام یک" هر نفر یک تفنگ از رده خارج
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 میی حمیدیه  ۀراهی جاد و دنکرد میسوار  ها امیونرکآن، افراد را به ازچگونگی استفاد آموزش

 نآ بیا کیار   ۀشیو 46و در سال ا هدکسالحی بو" ام یک"تفنگ  چون،خوشحال بودناصر  .ندکرد

به محل تحویل گیرفتن تفنیگ نزدییک     ناصر ش آموخته بود،ازمان سپاهی دانش در در ارتش را

 :ادردی دستوبا صدای بلندناصر ن به اشاره کردبا  فرد ناظر بر تحویل اسلحه  آنه دکشده بو

 .فرد اساحه ندهید ه اینب  - 

 : یکی با صدای بلند گفت ،نگریستند به اوهمه با تع ب  

 ه،ش میباچماق که ن خالی یاجنگ با دست ۀد بره جبهخوا می !عمو -

 :آن ناظر با صدای بلند در ادامه گفت 

 .باید اسلحه بگیرد،ناوکمونیست است - 

 .کردنید خیارج  از صیف   رااو  هیا  نظامی. صف خارج شود از ردکهاشاره ک ناصربه دست  وبا 

یی هیا  یشاید از سیاواک ! شناخت؟ اورا هاین نظامی چگون » -: پرسید دمیبا حیرت از خو ناصر

  «.ندا هنشدشناخته هنوز که باشد

 یکمپرسی ۀبر به شیهر رسییدکه هم  ،خسین همان روزپ.ست از پا درازتر به خانه برگشتدناصر

ییک  حتادون شیلیک  ،بی نزدیک حمیدیه ۀاددرجند رد ¬میحمیدیه  رابهیی که نیروهای داوطلب ها

 .ندسیر نیروهای عراقی شددوامین ارتش عراق افتادنرکگلوله د

مانع تصرف شیهر اهیواز    دتادهکه توانست ان ام نه تنها کاریغافلگیرا ۀارتش ایران در این حمل

ه دکی مکانیکی بوها لیوبمک تعداد زیادی لودر باکرودخانه کارون بخشی از مسیر  تغییرشود 

رده بودنید  دککیارون ایحیا   ی زنیدگی بخیش  هیا  آب هاتالقی کی دربی  ینک هیای عراقی  دتاباعث ش
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بر سیر شیهر گلولیه     روز شبانه ولی. دش خطر تصرف شهر اهواز منتفی گونه دینبو درونوبفر

 هرشی  میمردم غیرنظیا سنگین روزانۀ مسه خمسه می بارید،تلفات وخمپاره و کاتیوشا وختو  

منیزل   ی کیه خیابیان  خصیو  ه بی خشایار به کلی از سکنه خالی شده بود  ۀنطقم.بسیار باال بود

 ناصیر  .ینی داده بودنید لفیات سینگ  هات هانواد،خرآنکه د "یابان اسالمیخ"،در آن واقع بودناصر

یش به نیام  ها ییکی از پسردای ۀدر خان و دکنغاجاری منتقلآ رابهانش وکودکم بور شد همسر 

هیواز  ا ههمان روز ب ناصر .قبال و پذیرایی کردنداست ها انواده جعفر از آنخ.جعفر ساکن شوند

در  و ددا یمی روت وبیا کُنار بوی خیون   یها رختردوی عطوبهر به جای بوی اقاقیا ش.برگشت

ی فیرو  هیا  هبیود جزخانی   آن هیا آن سوی رودخانه که محل زندگی  خصو ه بنقاط شهر  ۀهم

هنوز میورد اصیابت خمپیاره     آن ها ۀانخ.خورد میبادانی به چشم ناثری ازآ هریخته و رها شد

وا  ناره صدای سفیهرروزز ب  ا.برد میبه سر  رآند هارابه تنهایی شب  او و دقرار نگرفته بو

بودنید بیا شینیدن    ییاد گرفتیه   شنیده بودند ش راادای انف ار مهیب،صعدوبه و گلوله تو  خمپار

هییای آن مییورد اصییابت تییرکش  دتاه روی زمییین دراز بکشیین،بییها هصییدای زوزه ماننیید گلولیی 

روابی  عمیومی حیزب     سیئول م.مر  حتمی ن ات یافته بودنید ه ازه دفعات این گون،بقرارنگیرند

های مبارزاتی برای رفتن به جبهیه تشیکیل   تا حزب تیم گرفتماست یمدراهواز با نیروهای انتظا

هی که برای نیروهیای  هارارفتن به جبهه نباشند تن اندیشهره ددکه شارداداخط ها ه آنلی ب،ودهد

 دهیا برونی  اوطلب به جبهیه  د رطوه حزب بی  شناختهاعضای نا هدکحزبی باقی مانده بود این بو

رتیش  ااحتمیالی  ورود  هیا،منتظر  رسانی به مصدومه برکمکقیه در شهرهای خوزستان عالوبو

 هیا  هیا میانع از شیرکت آن   حصیارطلب کیه ان شیرای   دراین تا دبرای تصرف شهر باشنمت اوز 

دفا   آمادۀبا تشکیل نیروی مقاومت مردمی  بهه ب نگند،درجند توانست مین دودرجنگ شده بودن

بستن اطراف اهیواز منتفیی    آببهشایار با وخی کمپلو ها نی خیاباها ینگربندس.از اهواز باشند

ادرهای حزبی ،کازاین پ .چون دیگر امکان حمله و تصرف شهر از میان رفته بود .و رها شدند

 آمییوزشدارات دولتییی و اۀ چییون همیی بیشییتر سییاعات روز کییاری بییرای ان ییام دادن نداشییتند

رعمیل منطقیه   ازدهوی نزدییک ا رهاا مهاجرت میردم بیه شیه   ب.عمال تعطیل شده بودند وپرورش
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 هیم کارمنیدی و کیارگری   زیتیون  ۀمنطقی  دولیش خالی شی امعیت انبوهازجشایار شهر وخکمپلو 

 .بود وآمد رفتشلوغ و پُر  چنان

طیراف اهیواز   ادر هی اسیلح رهای تو  از انباها هجابه جایی گلول نیروهای انتظامی برای تدارک 

ایین  از واجه شدند، ومول جنگ باکمبودنیردرروزهای ابه جبهه  انتقالبرای  ها کامیونبه درون 

 شیان برد دور ۀخانمردم تقاضای کمک کردند،با توجه به حمالت هواپیماهای عراق و تو رو از

نیروی نیازمنید کاری بودبسییارخطرناک و  این ی آن،ها هانبارهای مهمات و زاغبمباران با هدف 

ی  هیا  هلولی برخی گ،نید کرد میی یری بارگ به سرعتی زیادی را ها کامیونیستی رابازیبدنی باال 

 یهییا معلییمه ازنیید گییروچ.بهییه هییم بسیییارباال بییودازجنی دوسیینگین بودنییتییو  هییای دور بییرد 

کیه   هاییگرابودنید،چپ  گراچپ یها فرهنگیها از  درصدآننودکارشده بودندکه اوطلب اینازداهو

بیرای دفیا  از   هیا  ها بیه جبهیه   رفتن آناز شور مانع دکاربابان جدی و علنی شده بودند انقالببا

ی اطیراف اهیواز   هیا  هبه زاغی  یی ارتشها کامیونبا هرروز هارارهنگیف.نددش میشان سرزمین

با نظیم و دقیت و همکیاری مشیترک      ها ههای تو  و انوا  خمپارهار بارگیری گلولوک دنبرد می

 رعت و شیتاب بیارگیری تریلرهیا اهمییت حییاتی     سی .ندندرسا میبه پایان  به سرعت ها فرهنگی

 .کردندمیعملی  را نآخود توان  ۀبا هم ها فرهنگیبرای جبهه داشت و 

ی تیو  از  هیا  هاز بارگیری گلولرشتاب رپکاه ازخسته و کوفت یها فرهنگییکی از روزهایی که  

واپیمیا  ،هپادگانرب ازدخروج  نگام،هگشتندباز میلشکرارتش درخیابان ادگان رپی واقع دا هزاغ

اهواز هیی  پدافنید هیوایی    ،روزهای اول جنگ ،ایین باالی سرخود دیدندهای بعثی را در ارتفا  پ

دون دییده  ،بی ارتفیا  پایین پرواز هواپیماها در  دلیله بالبته شاید  ،ارتشهای ،حتی پادگاننداشت

انبیار   در آن روز شیوم  مبیاران هواپیماهیای عراقیی   بدر .الی شهر رسانده بودندراباشدن خود 

ی ا هبه گوش یرا مانندپرکاهآن فرهنگی ها ۀیک انف ار مهیب هم ،گرفت رهدف قرا مهمات ارتش

بیدون   فتیه بیود  قرارگرزاغه مهمات که میورد حملیه   ی ا هزن یر هایف ار،آنآنتعاقبومانداخت 

االی شیهر  دربی  دونی رفت میی ی خمپاره وتو  به هیوا  ها هگلول،کردندجهنمی بدل  رابههواز ا هوقف
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درآن واقعه ،آمد میانندباران وتگر  برسرمردم فرود،مهزاران ترکش آتشین دونشد میمنف ر 

فقی    ،اسیت ه تفاقی ر  دادا هچ دانستند میردم ن،مبودآتش بازی  بیه،ششده بود ناامنشهر ۀهم

از ،میه دچیار سیرگردانی ع یبیی شیده بودنید      ،ه.بودندهاتجه ی ازهمهشاهد گلوله باران شهر 

 ورد اصیابت می و دبی فایده بیو  ودند و فراردر امان نب هااز ترکشداشتند قصد فرار که هرسویی

ی ا هبا هر وسییل رخی ب.ه راه گریزی نداشتدکامی اسیر شده بودنرد،دندگرفت میقرار ترکش ها 

 .ندکرد میترک  رراشهبا خانواده اشان ند آورد میکه به دست 

را بیر روی   اش دسیت پادگیان انداختیه بیود دو     ۀیک فیرو رفتگیی درحاشیی    رابهخود  کهناصر 

چون او و دیگر  موقعیت خود را تشخیص دهدتوانست میگیج ومنگ ن دوهایش گذاشته بوگوش

چیه میدتی در ایین حالیت مانیده      دانسیت   میی ن . ارها قرار گرفتیه بودنید  ففرهنگیان در مرکز ان

شیرو  بیه دوییدن     شیتاب  وباابرخاست ازج باسرعت قتی توانست خود را جمع و جورکنددوبو

ا فردای آن روز ادامه داشت تیا ایین   هاترنف اا.شان در خشایاررفتهانوخه سوی کمپلو بو دنمو

وی بدوبونباشته شده اته وکشهای اهواز از زخمی یمارستانب.بار مهمات به کلی منهدم شدکه ان

رق، غرب،شیمال و جنیوب را پوشیانده    ،شی  ارهیای پییاپی همیه جیای اهواز    نفون و اوخباروت 

 ۀحلقی رد ازهیو واانید   هسمت کارون هم آمید  اینبه  ند نیروهای عراقیکرد میبرخی تصور ،بود

 .افتاده استمحاصره نیروهای عراقی 

بیرای بیارگیری مهمیات     دیگرهیواز، ا هی دیگربی رهااز شیه  هیا و آمدن داوطلبپ  از این واقعه  

، در واقیع آن هیارا از ایین    اسیتفاده نکردنید  ی فرهنگی که بیشترشان چپ ها بودند،اوطلب هاازد

رسانی به برای یاری ها هدرمیان ویران ها جوانو  مردها،ها نز.کرده بودند همکاری هم محروم

از سیقوط ن یات    را نشاانقالبکشور و  دتانکرد میجان و دل تالش  ،بادمی پوییدن هاهم وطن

نیروهیای  ،شیهرهای نزدیک  بیه  انتقیال از شیهر و   هیا چیه وب ها زن خروجاین ناحیه ها بادر.دهند

شییهر بییه کلییی یییک  ۀهییرچ.وزسییتان اهییواز را پُرکردنیید،خو نزدیک نقییاط دور ۀداوطلییب از همیی

ی نظییامی هییا ماشیین رور ومیییگرمردم در شییهر بیشیتر شییاهد عبیور   ،ده بیود شییدمینظیا ۀچهر
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رودخانیه  مت دیگیر  ،سی به وسیله ارتش عراق ی اهوازروز شبانهلوله باران گبا وجود  دولیبودن

 زیتییون  ۀمنطقیی خصییو ه ،بییودب وآمیید رفییتچنییان از مییردم عییادی پُییر  هییم ،اهییوازکییارون 

 هاکثر خیانواد  ؛ها فرهنگینازل ،مکیسونۀنطقمدوباد،حصیرآباآه، آسیوروش،ککارمندیکارگری،

، در اهواز ودر ایین منیاطق سیاکن شیده     ایی برای رفتن نداشتند،جی اطرافرهادر شه یی کهها

 .بودند

ییاری سییل    هبی .شید  میی کیارون بیر قیرار     ۀسوی دیگیر رودخانی   رآند بیی حزها هحوز ۀهم 

 میی بعثیی  جی بیه جنیگ ارتشیی تیا دنیدان مسیلح       ان گذشته که باتفنگ وآرپیازجهای داوطلب

خرمشیهر   یزادبیاآ .ند،خرمشیهرآزاد شید  کرد میتن وجان خود پاک  رابا نهای مییدانمدونرفت

ده کیلومتری اهواز عقیب   از  م بور شد یعراق ، ارتشایرانی ارتش و داوطلبان نیروهای ۀحملو

مپیاره و  وخخمسیه خمسیه    ۀی اهواز به وسیلروز شبانهدیگرگلوله باران از این رو  کندنشینی 

 یعراقی  ،در عیوض  دولیردم به شهربرگشتن،ممیان رفت ه ازچل چل     کاتیوشا یا به قول مردم 

روزهیا بیا    و دنکشیید  میتش آ هبود دخموشک های دور بر اشبانه ب را نی خوزستارهاشه ها

دارس اهیواز بسیته بیاقی    ومی گذشیت   گونیه  بدینال اول جنگ س.آفریدند هوایی فاجعه می ۀحمل

 .ماندند

 ازایین کیه    تیا ، دشی  میی ان یام  دون وقفه بین اهواز و آغاجاری و دوگنبیدان  ناصر ب یکار حزب 

اعیالم   بیه او و دتمیاس گرفتنی   او ،بیا باالی سازمان نویدکه ظاهراً منحل شده بود مسئوالنطریق 

نید  ا هنی به رهبری آقای کیانوری به وجود آمیده و از شیما خواسیت   کردند یک تشکیالت زیرزمی

نی چیون دکتیر بنیی طرفیی بیه حیزب       مسیئوال در حضور  دوقطع کنی ی هاحزب با راخود  ۀرابط

ی که همیه تصیور   ا گونه به لیو دشویبز تشکیالت علنی جدا وابکنید عالم انزجار وا دکنی توهین

 : ندوگفتبه ا ناصراس  به چرا های رپد.دیا هه شماغیرفعال و ضدحزب شددکورکننوبا
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سیمت گییری بیه ضید      درحیال  انقیالب ند ا هپیش گرفتدر ردانمبا توجه به روندی که دولت » - 

 میها درعمل برای کاربردی کردن نیست، لذا ما ن وشعارهای آناستش ادرون مایه و سرشت 

اقی مانیدن در ایین وضیعیت    ب.برگشت به واپ  گرایی باشیم ۀپروس ه اینو همرا درکناروانیم ت

رعین حیال هنیوز قصید موضیع     ،دقابل انطبیاق نیسیت   ،مردمی ما -با باورها و جهان بینی علمی

تظار حرکت های بعدی نیروهای درون حاکمییت و  رآنید د،بانداریم هارا نآ با یانهرو یاورگیری 

ید یک مطلب کوتیاه  وانت میشما ،رای اثبات درستی این دستور جدیدب.آنها باشیم" که برکه"نبرد

ر چنید ایین مطلیب نوشیته     هی .شیود چیا    کنیدنامه مردم که شما اعالم  ۀدرهر صفحدتابنویسی

 اییل ضیمن اگیر م   در.چا  خواهد شد وجود این،بانامه مردم باشد مقاالتاط با بارتی،بشماۀشد

 و دوانید به یکی از شهرهای دیگر ایران دور از خوزستان بیا خیانواده مهیاجرت کنیی    ت دمیباشی

 «.زیرزمینی فعال شوید صورته ب جا درآن

 هیا روحانی یمردهادولتی فشار به صداقتها وهروز محدودیت هاوگربا ظهور روزبه کهناصر 

ی دینیی بیه   هیا  اندیشیه شیور و گیرایش   رکتاری  معاص ۀبا مطالع خصو ه ،بنداشتی اعتماد

اق از ایین پیشینهاد   شیتی باآهیا   داری جهیانی و درون ماییه ضدماتریالیسیتی آن   سوی سیرمایه 

کارهایی که برایش ثابت شد این پیشنهاد یک دستور حزبی اسیت  ۀ  از ان ام همپ.دکراستقبال 

 راکیه پیوستن به تشیکیالت زییر زمینیی جدیید      آمادگیآن،وتقاضای پذیرش با طرح دو پیشنهاد

بیه حیزب   ین ه جای توه،باین بودکه اشقاضای اولت.های سابق بودند اعالم نمودیکثراً از نویدا

ییرا شخصییت دکتیر    ،زرودباز مبارزه کنار  خواهد میطرفی تنها اعالم نمایدکتر بنیرددر حضو

هیم پی  از    ،آندباشی  اشیته داوراور ضی شهامت توهین به حیزب در ح  ناصره دکفراتر از آن بو

ر د بیی کیار حز  ۀادامی  اوقاضای دوم ت.هم نزدیک کرده بود رابهها آنکه رفاقت و دوستی ژرفی 

-ین قطیب اقتصیادی  تر بزر ر خوزستانی که ردا،کذیرفته شدپاو وپیشنهاد رده.ان بودخوزست

آرزوی ییاور  ،دیکتاتورجانی و نژادپرست بودصدام حسین،گر با جنگی ویران درحالکارگری و 

 .کندساز را ترکسرنوشت ۀمبارزاین استان درحال  توانست میو نا.بود
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 یکه درکنار مذهببا حزبیدیگر واندت میاعالم کرد ندوطرفی روبرو شیاوربادکتر بنی که زمانی 

 حیرف  کیه ه بودردکی ترین رفقا اعالمندکارکند،دکتر به نزدیکرسا مییاری  انقالببه شکست  ها

-حیزب دسیت   درراهاز مبیارزه   کیه او اسیت  محال اعالم داشیت، کنیدو  میی ور نبیا  راناصری ها

 :گفت.ددرک کن اورا این حرکت نستوات میلی ن،وبکشد

 ندورکردراباناصیر ی هیا  حیرف مه ه.«کنمنمیور راباناصر ی ها حرفمن در هر صورت  »  - 

ه پایییان بیی، ویگییر همییه فعالیییت هییای علنییی حزبییی ا،داو  از اییین اعییالم پیی.طرفیییجزدکتربنییی

این سازمان جدید او تنها با فردی بیه نیام    در. دداً به تشکیالت زیرزمینی حزب پیوستم.رسید

به بهرام پرتیویی معرفیی شیدندموقعیت     ناصرطریق  که از فرادیا .اط بودبهرام پرتویی در ارتب

ه بیرای بخیش مخفیی حیزب بسییار      دکداشیتن که در نهاد هایی چون شرکت نفیت  های حساسی 

دفتیر حیزب بیود در اختییار تشیکیالت       مسئولکمک هدایت اشتری که راباین افرادا.همیت بودباآ

بابخش مخفی همکیاری  اشتری هم بدون تشریفاتواقع هدایت  در.ندداد میزیرزمینی حزب قرار

کمک  هدایت ارهایک.اشترددرحالی که دربخش علنی هم حضو( ناصر ۀالبته با واسط) کرد می

هدایت که ریی  دفتر حزب در اهیواز بیود   ،بخش علنیدر.ندحزب بودبخش جدید  ه اینبزرگی ب

 آن.داشیت  میی کیالت علنی باز از ارتباط با تشاقناعی  حتوضییک  راباحساس هایافراد با پست

 دوشی  میی کیه پذیرفتیه ن  ندکرد میی قاظیای عضیویت   ،تدفتر مسئولها معموالً از طریق ارتباط با 

 او رابیه  ارتباطیات ایین   ناصیر  ابی  انقیالب فعالیت پنهان پیش از پیروزی  و اعتماد دلیله بهدایت 

دون وبی ا ورسیاند، وبطال  اا هواسته بود چنین تقاضاهایی را تنها بوخازاهم  ناصر ،داد میاطال  

 رابیه رتباطیات  ا هایین گونی   سیت وانت¬میی که  داشتروابطی ،ارتباط با تشکیالت علنی خوزستان

همیشه مخالف فعالیت صید درصید علنیی     دوی حزب بوها یقدیم که ازدایت ه .حزب پیوند زند

بوده و معتقد بود بخشی از تشکیالت حزب برای روزهیای احتمیالی سیرکوب غییر علنیی       حزب

 : او همیشه به ناصر می گفت. اشدب



 در بستر زهره وحشی

 685 علنی مبارزۀ

 

درصورت از مییان رفیتن دموکراسیی  ییک      دتاباش آماده هیک حزب کمونیسست باید همیش " -

از  ناصیر گییری  شینیدن کنیاره   وبیا ، از ایین ر "دباشی  اشتهنیروی ذخیره برای دوران سرکوب د

 وبیا ا  «؟ه اسیت فتیاد ا هبخیش مخفیی حیزب را    ناصیر،  »دون مقدمیه گفیت  بدوآمحزب به نزدش

ا نگاهی خییره و  ب.از حزب هرگز باور نداشت اوراگیری اشت تصورکنارهدناصر که ازشناختی 

بیه   راکیه هیایی   دروغ خواسیت  یومی ا از و دلبیط میرسشی که تنها صداقت را ،پرسشرپسراس

ریان تحوالت جدید قرار درجاورا  توانست مین ناصر .بخش علنی تحویل داده برایش تکرار نکند

پیشینهاد داد کیه او    را نشیا  یبرد اهداف انسانرای پیشبهدایت  بااش مکاری پنهان لی ه،وندهد

 .  پذیرفت این پیشنهاد راهدایت ، هم می باید به مرور از تشکیالت علنی جدا شود

اشیت در  دناصر در میان بخش هیای کیارگری   که امکانات حساسی دلیله ،بدر این فعالیت جدید

 .ارتباط داشت (بهرام پرتویی) شامستقیم مسئولنها با ت.نشد زیرزمینی شرکت دادهه های حوز

ا کیار بی   هیا  ه  از میا پی .ی خوزسیتان سیفرکرد  هیا  نشهرستا برخیبا بهرام پرتویی به  ناصر

 داده شی دناصیر به  تشکیالتاین جدیدی از طرف ستور د تشکیالت مخفی از طریق بهرام پرتویی

او اعیالم  . کیرد دستور حزب اعتیراض   ه اینب رناص .واستند به تشکیالت علنی بازگرددوخا از و

اس  رپد.امکان بازگشتی وجود ندارد ،حزبتشکیالت علنی از یی گونه جدا به آنبا توجه  داشت

 : گفتند

بخیش   ه یهمی کیارگری اهیواز و   ی هیا  شبخی ازبرخیی  زییرا   اسیت کیانوری این دستور رفیق -

یعنی درسیت   ،انده سنگینی خورد ضربات،اتاشتباهبرخی  دلیله بآغاجاری کارگری نفت و گاز

  :داشتند،دستور این بودحیاتی  ۀجنب،برای حزب هایی کههمان بخش

بیه   توجیه  دون،بی احیاکنید هیارا ه روش خودتان این بخشبدوشما باید به بخش علنی برگردی » -

 صیورت ه بی حتیی اگیر بخیش علنیی شیما را نپیذیرد        .که دربخش علنی وجود داردرهنمودهایی

 «.رابازسازی کنیدخورده ضربهکارگری ان بخشخودت،مخفی
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ی تولییدی  دهاکردن کارگران حزب در واحبا علنیکرد یمبا بخش علنی کار  ناصر که زمانیتا  

 میی اعیالم  و دکر میمخالفت  ای چون نورد لوله و دیگر صنایع بزر  خوزستان  بزر ِ صنایع

نهیا  هات نآدوکننی  میی اخیراج   هیا  هخاناز کار هارا آن ی کارگریبا علنی شدن این نیروهاکه کرد

یافتن کار محال است  انقالبجنگ و  شرای  دراین دودهن میست ازدامکان امرار معاش خود را 

 میی دیگیر ن  دوونشی  میبه یک روشنفکربدل  ها ه آناز محی  کارخان مبارزانرد شدن این ط وبا

یکیی ازکیارگران   ،لنیعاز بخیش   عید ازجیدایی  ب.نداشی ب اشیته د در صینایع اثیری سیازنده د   نوانت

یشان ازآن احساس کارگری کردند، ی ها شآن بخکارگری  مسئولرا . . . نورد به نام جوشکار

 میی ه نگاهی مذهبی به رهبران حیزب داشیت و تصیور ن   دکی بوا هزه به حزب پیوستدتاتیپ افرا

 سیید ر میی تهیران   از راکیه  ستور حزبیرداز این رو ه ،کنند اشتباهها هم  آنممکن است  ردکهک

شیرای  و   رابیا دسیتور حزبیی   و آن  بسیت  میبه کار حی  کار ومسی شرای  منطقه ربربدون 

بردی راباکی دوتهیران آمیده بو   که ازستوری د.باق تصور می کردانطقابل ی اهواقعیت های منطق

 نید سیت داد ازد راغیرب اهیواز    یهیا  هارتباط با محی  کارخان ،واحدهای کارگری ۀم،هشدن آن

  :بود دارای این مضمون

، لیذا کیارگران حزبیی بایید     باشدباید فعالیت های ما علنی  ۀم،هما یک تشکیالت علنی هستیم » -

ببرند ییا جلیوی درب    ها هدرون کارخان رابهمردم  ۀنام دوعلنی فعالیت کننطوره ب ها هارخانرکد

 هرخانی از کا هیارا  آن ها هارخانرکا علنی شدن کارگران حزب دب.«بفروشندکارخانه به کارگران 

ی هیا  هحیوز  ۀمی ،هگونه دینوبی  حتی برخی را مورد ضیرب و شیتم قراردادنید   و دکردناخراج  ها

دیگر کارخانه های آن سوی کیارون از کیار افتادنید و    نورد لوله، فارسیت و  ۀمنطقکارگری در 

با مشیکل بیکیاری و آوارگیی    هم ن رفقا آ.وجود نداشت ها هارخانباکعمل دیگر هی  ارتباطی در

ناصیر بیا ایین     .شرای  دشوار منیاطق جنیگ زده هیم مزییدبرعلت شید      ومواجه شدند برای کار

ای بخیش  قی فر.ست از پادرازتر به سوی بخش علنی حیزب برگشیت  ددستور جدید بخش مخفی 

ا ناشیی از  رگشیت بیه حیزب ر   وبوجود تشکیالت مخفی اطالعی نداشیتند ایین رفیت     که ازعلنی 

معتقد بود  ناصرکه  خصو ه بوافق نبودند ومگشت اباز  بادودانستن یم اوتزلزل و نا پیگیری 
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آمید میی    میتهران از حزب کهرا ضد رهنمودهای اواین اعتقاد ،وبخش کارگری نباید علنی شود

 ی اجتماعی ما حداقل در خوزستانهااین رهنمود با واقعیت»گفت میبدون تردید ناصر ،دانستند

  .دانستند میش روشنفکری را ناشی از نگروی این مخالفت  ها ،آن«نیست منطبق

بیری  وخاز پیذیرش ا  ولیی در انتظار پذیرش بیاقی مانید،    ،پشت درهای ورود به حزب  ها هما او

ی هیای یرو،نحزبتشیکیالت  خیارج از  یسیتی  راباتیر شیده بیود زی   کار او دشوارتر و سنگین.نبود

هیا را از   آن و اخیراج شیده بودنید    کار که ازه سراغ رفقای کارگری رفت ،بکردمیجذب  یجدید

ی غرب رودخانه کارون ماننید  ها هارخانرککه دهوادارهایی ها و  آنمکباکنزدیک می شناخت، 

ولیی خیود را علنیی نکیرده      نددداشتوجوی تولیدی دهانورد لوله و دیگر واحفارسیت و  و دنور

 هیا  هین بار ازکارگران فعال درون کارخانا.کنندمرور بخش کارگری را فعال ه وانستند ب،تبودند

سیاسی ی ها نبدون اشاره به نگرش و نام حزب و سازما هارا هفعالیت درکارخان ،خواسته شد

نخواهید  وجوداهیی جزکیار زیرزمینیی    ر ،چیون در شیرای  سیرکوب   . به پیش ببرنید  ،دیگر چپ

، ی صینفی ها زمانزیرزمینی در اطراف ضرورت سا صورته ببارزه در میان کارگران م.داشت

کارگری  فعاالن ۀهم.  می شدبارزات ضدامپریالیستی کاربردی ممراه بای کارگران ه تعاونی ها

-مه یک ته،هآراستندمی خود را،بودجدیدیید صاحبان قدرت دتاکه مورنظام روزِۀبا ظاهر و چهر

در  .نید داد میی  ناصیر  رابیه  نآ یها شگزار و دنکرد میشرکت ها هو درنمازجمع ریش داشتند

-بیناز  بودند،کندن تشکیل دادهکه باجانیشوراهایو  شانهای صنفیتالش ۀهم،غیراین صورت

ایین  .ندکرد میاربردی ،ککاری صنفی کارگری را تحت نام شوراهای اسالمیها لتشک.ندرفت می

زییر ضیربه نیروهیای     دوشو میبرمالن شانبینی اقعیت نگرش وجهاندوندید میوقتیکارگران 

-وطرح طبقیه پیوسیتند ی صنفی جدییدمی ها نسازمابا عالقه به  نمی روندتازه به قدرت رسیده 

به عنوان یک کار صنفی که همه کارگران آن را تایید می کردند در دستور کیار  بندی مشاغل را 

در این زمینه هیا   کارگران را  تالش کردند دیگرمسایل صنفی کارِ،گیری پیشورا قرار دادند و با

  .فعال کنند
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رفته بودکه ضرورت داشیت در سیطح   یشرپقد فداییان آنحزب و سازمان  ۀابط،ردر این فاصله

 انتصیاب ین ا.به وجودآیدشان درمیانها نگرش ۀبرای مبادل یمستقیم ۀابط،رایالت در خوزستان

او  .آقای کیانوری صیورت گرفیت  ،حزب تودۀ ایرانمرکزی  ۀکمیتدراین سطح از طرف دبیر اول

دون ،بی پذیرفته بود یک عضو ساده  رتصوه بخش علنی ،بسرگردانی ها مدتپ  از  راکهناصر

رفییق در   ه ایین کی درحیالی  .کیرد ایین ارتبیاط    ایاندیید ،کشیهر وایالت  ۀاطال  دیگر رفقیای کمیتی  

نها کسیی  ت.قرار بگیردفداییان در ارتباط  یایالتباالی ن مسئوالکه بتواند با نبودپستی ظاهردرآن

 حمدعلی،مر اول ایالیت خوزسیتان  اطال  داشت دبیی  ناصریت مهم مسئولکه در خوزستان از این 

میدتی  گذشیت    ازپ.می گرفتر اختیار او قرار ،دگزارشات این ارتباطبایستی ه ،کبود رضوانی

حییزب در  یتشییکیالت رفیییق رابیی  متوجییه شییدکه ارتبییاط  مسییئول فییدایی ،رفیقارتبییاطاز اییین 

دلیل بیه دبییر اول    ه ایننها باشد بآ باآن جایگاهی نیست که بتواند دارای چنین ارتباطی ظاهردر

-رای میدتی ایین ارتبیاط را قطیع    وبی  نمودنید  اعالمن ارتباط را نادرست آدوحزب اعتراض کردن

یشیان بیه   ا.شده را از میان بُیرد  ای ادسوء تفاهم فدایی رفقا  ه اینحزب بدبیر اول اس  پ.کردند

ییید  دتاکیه مور  میی ا هاردادماکسی را در ارتباط باشما قر("نقل به درون مایه:)رفقای فدایی گفتند

شکیالت حزب ت ،یدباش اشتهیت فعلی ایشان کاری ندموقعه بشما  و دباالی حزب هستن مسئوالن

م دداً ارتبیاط    "بپردازیمه درون مایه آن فعال ضرورت ندارد ب که استخاصی دارای پیچیدگی

 دلییل ه ،بی   از گذشیت میدتی دیگر  پی .حزب و فداییان در سطح اسیتان خوزسیتان برقیرار شید    

 ندذیرفترپشیه  ۀکمیتعضو  بعنوان  راناصرشکیالت خوزستان ،تمرکزی ۀتقاضای افرادی ازکمیت

 که استدمدمی  و متزلزل و روشنفکر ینداو فردکرد میتصور همچنان همه خش علنی دربولی 

لی ارتبیاط هیای   ،وپذیرفتنید  اوراحزبیی   ۀعضو یک حیوز  عنوان ه بنیست،ابتدا تنها  اعتمادقابل 

 بیه اورا دتیا علنیی را م بورکر  بخیش  داد میو امکاناتی که در اختیار حزب قرار  ناصرگسترده 

نیا   ۀجودیک رابطی دونی کرد میی برخی از رفقا فکر  همایدش.دنشهر اهواز بپذیر ۀعضویت درکمیت

 دکیر  میح   راها شنگر ه اینهم او، داشبه به حزب شد ناصرعث بازگشت ،بادر حزب درست

 گرفیت  میدیده ان وهمه آن رفتارها را. ه در باره ی او بیندیشندبه رفقا حق می داد این گون ولی
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و تیا روزهیای دسیتگیری پی  از     ا.پرداخیت  میش احزبی یت های مسئولبه بیشتری شدت  وبا

 . اشترددر این پست قرا انقالب



 

 

 

 

 عمل در دموکراتیک سانترالیسم

 جراییی اهیییت   بیرهیای ازدی یکی یکی آمدن  ،ددا رویاو له دو اتفاق قابل توجه برای در این فاص

 یبزرگ ۀیشان جلسابارای آشنایی رفقا ب.حزب به مناطق جنگ زده خوزستان بودکمیته مرکزی 

و  انش و،دجوان فعاالنیکی از  ۀدرخانحزب  یعضااۀقیوب شهر ۀیالتی و کمیتاۀ کمیت یاز اعضا

ی گفتگوهیا   از پی .تشکیل شید درزیتون کارمندی  "آرمان بهروز"به نام  ،رژی حزبنارپُبسیار 

پ  ازیک سکوت  .یا نظری دارند مطرح کنند، انتقاد یشنهاد رپاگاز رفقا خواست  رفیقاین حزبی 

 هیا  میدت  راکیه پیشنهادی  دوتقاضای گفتگو کرو به علت نبودن داوطلبی برای اظهار نظر، ناصر

 :  طرح کرد،مخود مشغول کرده بود بهرا او ۀبود اندیش

وانیم بیه  تی  میی ه در این روزهای جنگ که نی ه این که دهم با توجه بم پیشنهاد بخواست میمن   -

و زمیان زییادی    دهیم وهمه رفقا بیکار هستندب ام که انیگری وجود داردردجبهه برویم و نه کا

تاری  جنبش کیارگری و ییا فلسیفه علمیی     ، قتصاد سیاسیا ۀوانند در زمینت ی،مدر اختیار دارند

  ...دومطالعه کنن

حبت وی را قطیع  ،صی تحقیرآمیزدوبرخیوردی تن  وبیا از کوره در رفیت   مزبور بیرد هدر این لحظ

 :  گفتکردو

وند شی  میی کشیته  جنیگ  های بهه درجی که رفقای ما درحالار بگذارید اکناین روشنفکر بازی ر -

 هید؟د میک تئوریشما پیشنهاد مطالعه 
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دایی و روابی  سیردی   ،جدین برخورا.گفتگو را قطع کرد ۀادام از یاورایشان با روی برگرداندن  

 دمیبییا خییو ناصییر .رددکوبرخییی از رفقییای حزبییی بییه وجییود آورده بییود تشییدی اوبییین  راکییه

ییالتی  اۀ کمیتی نمسیئوال کیه  گراین،میسیت حزبی ن اجرایییک دبیر  ۀاین برخورد شایست»یداندیش

وی  هجدایی او از حیزب وبازگشیت م یدد او چییزی بی      ی ارهدربدرتشکیالت خوزستان از قبل 

بیا وجیود چنیین     احتی لی ،وکیرده باشیند  رسیمتمییک انسان متزلزل و دم د ،او از و دته باشنگف

حیق نداشیت بیا ییک عضیو       یحزبی یک دبیرز،باها یدرستی این پیشداور در صورت وواقعیتی 

 داد میی اجیازه   به اوبایستی این رفیق کرد میو تصور ا.دباش اشتهدمع درجچنین برخوردی را 

 . ندکنظراظهارپ  ،سدکن بیانا ش ر یها لدالاست ۀهم

ه خانیه رفیت و   ب.را در حزب بپذیرد شیوه برخورداین  توانست مین دوجوشی دمیدر خوناصر 

 ۀییالتی و کمیتی  اۀ مع بیزر  کمیتی  درجهم  ،آناین دبیراجرایینتقادی نسبت به برخورد اه ای نام

ر سیطح بیاالی   ین انتقاد دا.تقاضای رسیدگی نمود کیانوری نوشت و شهرخوزستان به شخص

ۀ اعضیای  انتقیاد یکیی از رفقیا بایید همی      بیدلیل عیالم شید   ا هفتیه بعید بیه همی    ه.حزب مطرح شد

وتن از رفقیای کمیتیه مرکیزی حیزب موضیو       رددر حضودوشهرگرد بیاین ۀیالتی و کمیتاۀکمیت

عضای اۀهمباعث شد  ناصرنتقاد ا.گذاشته شودمورد اختالف را م ددا به بحث و قضاوت رفقا 

 بیه سانترالیزم دموکراتییک در حیزب   اهد عملی شدن و واقعی بودن ،شلت و شهر اهوازیاا ۀکمیت

مرکیزی   ۀکمیتی از طیرف کیهیان  وآقیای از هییت اجرایی حزب قای عمویی آ.باشندی عملی ا گونه

 ی،میلی خوشیحال شید  ،خاین خبراور از شنیدن ی .ندهواز آمدا هبرای رسیدگی آن انتقاد یاور ب

انتقاد یک رفیق در سیطح  طرح ون با چ.یک دموکراسی ژرف وجود دارد ر واقع،دکه در حزبدید

تشیکیالت بیاالی حیزب تصیمیم میی       ،حزب اجراییت اهیی باال ۀپایین حزب از یکی از افراد رد

اعیزام   هانتقاد به منطقه جنیگ زد  ه اینببرای رسیدگی حزب را  االترین سطوحدربردو نفگیرد و 

 را اوبیی نهاییت   تقادات در حزب و واکنش راس حیزب بیه آن،   شیوه برخورد با انین ا. کرده اند

 .  بود کردهخوشحال 
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ی از متن انتقاد ا هقای عمویی خالصآ هابتدای  جلس در.رو  شد،شجلسه با حضور این دو رفیق

 :گفتناصر ،خواست یبیشتر ومستندتوضیح  اوز ا و دمطرح کر راناصر 

را رفتن به جبهیه جنیگ    ۀجازا هجنگ زده ک با توجه به شرای  خا  اعضای حزب در مناطق - 

 و دطر اشغال شهرهایی چیون اهیواز و آبیادان وجیود نیدار     ،خدیگر و دمستقل ندارن صورته ب

 دغیر فعال هسیتن دانشگاه ها  و وپرورش آموزشو  ها هکثر ادارات دولتی و کارخانا هی کدرحال

 رکهاهشهومرمشهر و آبادان وخانند اهواز ،می درگیر جبههرهامهاجرت برخی از مردم از شهو

 ۀجز تهیی  عملدر.بیکار هستند وزرشبانهما در اکثر ساعات  ی رفقا ،در خ  اول جبهه قراردارند

ه بیه  دکی لیذا فرصیت زییادی دارن   یگری ندارنید،  ردبهه وگرفتن عک  از ف ایع دشمن کاازجخبر 

واین خواسیت را  کنم  فیق ما اجازه ندادند من استدالل خود را مطرحر.ی بپردازندآموزشۀ مطالع

 .یک حرکت روشنفکری نام گذاری نمودند

 .  پرسشی به عهده گرفتند راباجلسه عمومی  ه اینآقای عمویی ادار 

پی  از کمیی   )؟ ت داردضیرور  شرای  دراینک تئوری اتمطالعگونه ید این کن میچرا تصور  – 

 .اندضروری  اتمطالع ه اینباید فاکت مشخص بیاوریدک (مکث

م برداشت های نادرست از برخی رهنمودهای حزبیی اسیت آن   بین میین رفقا دربمن آن چه  – 

من باتصورمقدس بیودن رهنمیود هیا و درسیتی     . رشه ۀیالتی و کمیتاۀ در میان رفقای کمیت ،هم

 .مطلق هرچه از باال می آید موافق نیستم

 نآ به طور کامیل  دیاب.همه واقعیت را بیان کندواند ت میکلی ن صورته بمهم  مسالهطرح یک  – 

دام رهنمود را چه کسی درسیت متوجیه   ک.ثبات کنیدوا داید انگشت بگذارید روی افراب.ز کنیدرابا

 ؟ه استنشد
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 نام افراد را ببرم؟   -

 . بله -

 میی و تنهیا  ا.ی نبیود ا هلی دیگیر چیار  ،وش را ایین گونیه نقدکنید    شوار بود رفقیای دناصر برای 

کیار و  شییوه   نگی منطقه ای یاد کیرده بیود بیا بهتیرین      اوقات فراغتی که شرای  جاین  خواست

که هر لحظه با یک تیرکش خمپیاره میی توانسیت بیه پاییان        را رفقا ساعات خالی.مطالعه پر کند

به جا های باریک کشیده شده بیود، از سیوی دیگیر آمیدن      کارلی و ،ندرکیک خالقیت پُ بابرسد، 

عتیراض  ا همرکزی حزب برای رسییدگی بی   ۀیتجرایی و رفیق کیهان از کماۀ از کمیترفیق عمویی 

 میی مقطیع   رآنو دا.کیرد  به آنباز کردن موضو  و رسیدگی  آمادۀ اوراشهر،  ۀیک عضو کمیت

در مییان برداشیت    راکهیراداتی اۀنقد بخش کارگری هم بادواز بخش تبلیغات شرو  کن خواست

رای چند لحظه بر جمیع  کوت سنگینی بس.کند مطرحروز  رآند دید  میهای مکانیکی برخی رفقا 

 :حرف آورد بهراناصر سنگین رفیق عمویی فکند نگاه خیره و ا هسای

ییالتی در زمینیه تبلیغیات    ا ی همیترکشیاو م.. . رفیق مرتضی  کنم میمعرفی  راکهاولین کسی  - 

بطه با حمایت هیای کنیونی حیزب از سیاسیت هیای ضید       ررایشان رهنمود حزب دا.حزب است

ر شیرای   ،دارندکیه میذهب  ردایشیان باو ،کنند میی نی را درک انقالبی هیای  امپریالیستی دمیوکرات 

را  اییران  ایلقادر است  همه مس و دی باقی بمانانقالبواند یک جهان بینی ت میمروزین دواموجو

 .حل کند

 : می حیرت روکرد به مرتضی و پرسیدباکآقای عمویی  

 .ی دارید بدهیدتوضیحچه شما در مورد این موضو   -

 :شرو  کردتوضیحات خودرابه نف   اعتمادبامرتضی  
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 . . .  و دنا هگو کردگفت میاسال انقالبز ا.. . حتی مارک  وانگل  هم در  - 

لحظیه بیه     .ه کلیی محیو شید   وبپیش ا ۀش چند لحظآرامآقای عمویی در هم رفت وۀخطوط چهر

 ۀچهیر  ییدن باد  از پایان استدالل مرتضی همیه  پ.شد میش فشرده تر ا هلحظه چین های چهر

رهنمودهای حیزب  دیید  میی کیه   وا.اسیت ه ه چقیدر افسیرده شید   دکنشد میرفیق عمویی متوجه 

حیزب   یاعضا ،در میان چپ ها که زمانی.نگران شده بود شدته ب انده چگونه وارونه درک شد

ه دربی اال همیین افیراد قا  ،حبودنید یگر چپ ها اهل مطالعیه  ازدفرادی که بیشتر ا هببودند معروف 

هایی که خیارج   آندیگر اعضای پایین تر حزب وای به حال ،ونبودندواضع حزب درک درست م

ش پاسی   آرامبیا  تیا  دنی کرد تی سیکو ا هآقیای عمیویی لحظی   .بودند هاز حزب به قضاوت نشست

 دشان بلند شی  صدای و کامل کنترل کنند  طوره بشان خود را لی نتوانستند با همه تالش،وبدهند

 :حیرت گفتند باو

عربسیتان  خیا   و انگلی  بیرای شیرای  اجتمیاعی      میارک   ۀجملی  ه اینکدانید یمشما نآیا  - 

ه ما متوجی شی .. . و ( نقل به مضمون) ؟مروز ایرانا هن است بودهنها برای آن مقطع زمانی دوتبو

از  یانقالبی دمیوکرات هیای   با عبور ردکهتحاد امروز ما یک خ  قرمز داا هدکیا هواقعیت نشد این

 ؟ شود میبدل  وییرویارآن این اتحاد به 

 :وگفترفقا  ۀهمند به روکردبعد 

  .کافی استآن هم در این سطح همین یک فاکت برای بررسی میزان شناخت برخی از رفقا -

ن بخیش  مسیئوال اعتیراض توسی  آقیای عمیویی باعیث شید انتقیاد ییاور از          ه اینخاتمه دادن ب

 :رسیدندپناصر از  یشانا.کارگری ایالت مسکوت بماند

 یشنهاد شما برای اصالح این وضعیت چیست؟ ،پخوب بسیار -
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  دبیرهییات اجراییی  رخیورد رفییق   بوکردند تایید  او را انتقادپرسش رفیق عمویی،در واقع  با این

ریک دموکراسی ،بین برخوردها مهر تاییدی بودا.رد شده بود به آنمع قبلی بدون پرداختن درج

 اییل ق یحزبی ارشید   آن رفییق  از خاصیی بیرای  این شیوه برخورد هی  امتیی  در.ر حزبد یانقالب

 دوان در سطح باالی یک حزب سابقه دار بوت میه دکمهمتر، این واقعیت بیان گردی ازهمه.نشدند

نگیرش میذهبی    ثابیت شیدکه   ز سیوی دیگیر  ا.شد اشتباهدچار گاهی تحت تاثیر برخی عوامل  و

 عضیاء ا.اسیت رسیت  ا د،ناعضای بیاالی حیزب داشیتند   ه ازگونکه تصوری مقدس ءبرخی اعضا

  میی کردن آن میی شیدند   کاربردی آماده ی حالی که در مدآ میباال  که ازهر رهنمودی بایستی 

 هیا  شجلیوی لغیز   تیا  دادنی د میی ش به باال گزارراشرای  خا  منطقه  آن باقابلیت انطباق باید 

ی ایدآلیسیت گرفتار همان باور  همهر غیر این صورت د .وعوارض ضد تشکیالتی آن گرفته شود

در حالی که وجود کمیته هیا و حیوزه هیا بیه ایین دلییل        .دندش میقرون وسطایی ریدی مدومرا

منطقی است که نظرات باال باید به وسیله قاعده حیزب میورد بیازبینی و سیپ  کیاربردی قیرار       

 .بگیرد

 بیه میی اندیشیید اگیر او    ود خی بیا  وفت، اگر چالش بهراناصرذهن  ،در این میان یک واقعیت دیگر

پ   و دبوکه حزب را یک بار ترک کرده  با عضوی برخورد می کرد وبود رفیق ارشد  جای آن

را ییک روشینفکر    یین فیرد چنی ییا خیود او   آ .بیود  هوباره به حزب برگشیت ،دگیری ارهاکنههازما

-هزمان که پدید رآند خصو ه بآن هم  ؟کرد مین او با رخوردی نا هن اروب؟ ددیمیمتزلزل ن

 داد میرفیق  آن رابهی که حق درحال ؟نداشتارجی دخفی در ظاهر وجوی به نام تشکیالت مخا

ن خوزسیتان در عمیل   مسیئوال  ۀهمی  دتیا آوررا پیشفرصتی برخوردها لی این ،وبا خود اندیشید

 چیالش از  اورانها پرسش م دد آقای عمویی ت .شاهد باشند را دموکراتیسمکارکرد سانترالیسم 

تشیکیالتی کیه    ۀدر هیر مرتبی  اشت حزب به نقد افرادخود اطمینان دکه و ا.درهاکری درونیش ها

 :کرده بودگفت آمادهاز قبل پیشنهادش را و جدی داردباشند توجه 
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یکی از موضوعات،  ،حزبی ۀباید هر حوزفعلی امکانات  با ایندر شرای  فعلی  کنم میمن فکر  -

 یعضیا اۀ نظر همی به توجه  راباجنبش کارگری ایران وجهان و یا فلسفه علمی  ،اقتصاد سیاسی

بیرای   رراساعت آخ شود میتشکیل درروزی که حوزه  و دبا هم مطالعه کننو دنتخاب کنا هحوز

مک دکوانی ت میین شیوه خدهند؛ به نظر من ابختصا  ا هاره مطالب خوانده شددرببحث جمعی 

 . سازنده وخالق باشدو  هکند

رسیش  ،پدداشتمخیالف اگیر وجو   نظرات ۀاردرب ازهمهپذیرفت و راناصررفیق عمویی پیشنهاد 

ییک رهنمیود اجراییی در ایالیت      صیورت ه ب ناصریشنهاد ،پون نظر مخالفی وجود نداشتچ.کرد

بهوت کییاربردی شییدن ،مشییهر ۀاید رفقییای بییاالی ایالییت و کمیتییشیی.خوزسییتان کییاربردی شیید

 رای،بهرصیورت در.ظهار نظیری نکردنید  ا ه،کسانترالیسم دموکراتیک در منطقه خود شده بودند

سیازمان   دوش میایالت  کولوژیئاید آموزش مسئولکسی بایستی این پیشنهاد  ی کردندبرکار

-فیق دکتر بنیی ،ره پیشنهاد جمعب.دیگرد میای اد هتشکیالت حزب در منطق درکناریگری د بیجن

ناصیر   رابیه  نیشینهاد معاونیت ایشیا   پ.حیزب در خوزسیتان شیدند    کولوژیئایید  مسئولطرفی 

ه بتواند این امیر  دکار تشکیالتی پنهان وآشکارش فشرده ترازآن بونپذیرفت چون ک او دولیادند

 رفیق صالح امیرافشار رابهیت مهم مسئولاز این رو پیگیری اجرایی این  ،مهم را هم بدان بیفزاید

 یسیتگیر د رزبان ما را دعرب دوعدها این رفیق ارجمنب.ه شدادازداهو گر نفتکارگران  ۀاز کمیت

ولوژیکی از حیزب  ئدفیا  ایید  در گفتگو با بازرسان دادگاه انقیالب،   چونی دوم اعضای حزب ها

ی هیا  هحیوز  ۀز آن بیه بعید در همی   ا.بیه شیهادت رسیاندند   او را بیرای ابیراز اعتقیادات ش    کرد 

ا ،تمطالیب خوانیده شیده کیاربردی شید      ۀاردربی حث وبعد گفتگو وبدون استثناء مطالعه ،بحزبی

 .  عالم گردیدا هحزب ممنوعکه کار علنی   62آخرین ضربه در اردیبهشت 

 آمیادۀ خودرا،کیه بخیش علنیی حزب   گرفیت ی اول حیزب صیورت  ها یستگیرازددوم پ   ۀواقع

رخیی از  ،برهبری سیطح درباالی حیزب   مسئوالنبه پیشنهاد این برنامه  در.کرد میشدن مخفی

 صیورت ه ،بتشکیالت زیر زمینی جدیدکاربردی کردن یک برای افراد حزبی حتی در سطح ایالت 
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مسیولیت این تشکیالت زیر زمینی را به تعیدادی از اعضیاء داده شید     .شدندموقت کنار گذاشته 

احید  وکیه لیسیت   بیود  ناصر  مسئوالناین یکی از  .که تشکیالت باالی حزب انتخاب کرده بودند

ملیه وا  ازج، در اختییارش گذاشیتند   سیپرده بودنید  بیه او چین شده که از افراد دستهای بخشی 

کیه تنهیا دبییر اول حیزب     دراختییار او بیود،   های میالی حیزب در خوزسیتان    دازانی  پی  گذاری 

ی هیا  هبه حزب برای مخفی کردن دسیتگا  به تعرفی اکبرآقا م .درخوزستان ازآن اطال  داشت

فرصیت هیای طالییی     ۀه همی دکی بو  ام شدهناریردقد لی این عملیات آن،وحزب یتکثیر و پلی کپ

ننیده و  دکضربه خردوی دوم حزب شرو  شها یستگیر،دیش از ان ام این روندپ.ست رفتندازد

 .نهایی بر حزب وارد شد

 هاراشیورا  ۀکمیتی  دتاشوراهای کارگری در سطح استانی در اهواز تشکیل شیده بودنی   که زمانی

توانسیت   میی  هی از شوراهای کیارگری فیداییان وحیزب کی    ا ه، اتحادیندکنای اددر سطح استان 

سیتگیر  ازدهمگیی در اهو در ییک ییورش نیروهیای امنیتیی     ند متحدکمروره ب را نکارگراکثریتا

 . شدند

بیرستان مختل  پسرانه و دخترانه کوت عبداله ازدرا ناصر دوه مدارس باز شده بودندکمدتی بو

-یک حزب ،دیرمدرسه راهنماییم.به یک مدرسه راهنمایی در زیتون کارگری منتقل نموده بودند

ه زیبیاترین  دکی معروف بختیاری بو ۀخوانندنرمندو،هالدینعال او،معاون  ولی دزبان بوالهی عرب

برای همیشه به یادگار بیاقی   کهکرد میز تولید هنری رابالُری  –ی فولکوریک بختیاری ها گآهن

عاون ،مآمد میسیار شیک ومرتب به مدرسه وباد، اردتغییش را اعالالدین بعدها نام فامیل.ندماند

کییارگری  ۀمحلی  آندرک بییاالیی از  دولیی کر دمیوربرخییجیدی   آموزهییا دانیش  ،بییامدرسیه بود 

 . داد میبه خرج آموزها دانشبطه با رراانعطاف باالیی د واشت ازداهو

می باید بنیا   هنماید همباعالم  ها ه آنب دتادردفتر جمع کر هارامعلم  ۀروزی که مدیر مدرسه هم

. کننید رآن شیرکت  ی قها السرکدبه دستور مقامات باالی استان آموزش و پرورش خوزستان 
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 العمیل  عکی   دوکیر  میرا نگاه دبیرهان کاوی باکدوفترتکیه داده بوردچوب د ربه چهاعالالدین 

کیرده بودنید   سیکوت  وپیرورش  آمیوزش ادارۀ رابر این دسیتور  دربمه ،هکردبررسی میهارا آن

 رویاین کیه   دتاچرخیهای عالالدین روی همه میشمچ.ر نداشتدربسکوتی که هی  مخالفتی را 

مهیم   ناصر که همیه او را تیوده ای میی شیناختند     العمل عک رای او گویا ،بکوب شدمی  ناصر

 :وقتی سخنان مدیر مدرسه به پایان رسید پرسید. بود

 کسی نظری ندارد؟   - 

 ،اعیالم کنید  اییان جلسیه را   پ ریش از این که میدی پ.ردنددکهمه با سکوت دستور اداره کل را تایی

 .داد ه اووبدیر اجازه گفتگم،ال بردرابا اش ستردیاو

 ا م.اعالم نمایید را نلطفا آ ،من ر شود مخراجا هحتی اگر ب کنم میشرکت ن ها کالسمن دراین - 

 .یما هدیدشیراز ی تحصیلی سرا انشردد 52در سال  رازبان عربی  آموزش

ی وصداسردر حیاط مدرسه  دتاکرودفتررا ترک بخش پُرکردتبسمی رضایت را نعالالدی ۀچهر 

 : وگفتبه او دآم ناصرعالالدین به سراغ  ،  از پایان جلسهپ.کند آرام راآموزها دانش

داشیتن نیوار    .فیردا براییت میی آورم     ،هیخیوا  میی را " گِرییو  گیا "چند روز پیش گفتی نیوار   -

 .موسیقی در آن مقطع زمانی ممنوعه بود

زمان پخش موسیقی  رآند.ستگیر شددناصربودکه شب قبل ازآوردن کاست موسیقی آن ولی  

 . کرد میش را توزیع ای موسیقیرهاعالالدین مخفیانه نوا دوش میحرام تلقی 

به یاور اعیالم کیرد بیه     انجوانیک رقیق از سازمان  ،دومسری ی ها یستگیرازدیک روز پیش 

کسی اعالم شده بودکه موقعییت   ۀبه وسیل دستوراین  ولی دشویبما باید مخفی ،شدستور حزب

 زییر زمینیی   ز سوی دیگر ارتباط های پی  از سیازمان دهیی   ا.بود ناصرش پایین تر از احزبی 
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دراختییار او   راکیه سیازمان جدییدی   بایسیتی  بنا به دستور حیزب   ناصر و دجدید قطع شده بو

پییام کیه    ه ایین دستور بخش علنی را اجرایی کند یا بی دانست  مین. ادد میگذاشته بودند سامان 

یش از آن که بتوانید  پ.ا یک دنیا تردید به خانه رفتب.بپذیرد عمل کند ستتوان مین را ندرستی آ

خانه لیست اسیامی   در.فرستاداو برای باز برادرش نصراله همین پیام را  تصمیم درستی بگیرد

کنید در مییان    هیک بخش ازتشکیالت زیرزمینی اهواز را روبرادتادر اختیارش گذاشته بودن راکه

 دومیان ماندن و رفتن و پنهان شیدن گرفتیار شیده بیو    در.مخفی کرد اه هپروفیل حفاظ اتاق بچ

بیا هوشییاری متوجیه     دولیهین در گیرکارهیای خانیه بیو   م.بگیرد یتصمیم درست توانست مین

بیه سیراغش   بیرای مشیاوره    تا خودش اشت گذدخوحال  بهاورا ولی دبحران ذهنی همسرش ش

در عمیل میانع خلیوت شیدن خانیه       دوآمدنی  ها ه آنآن شب سه پسر خواهرش به خان لیدوبیای

در هر صورت فاصله زمانی میانه روز تا شب برای تصمیم گیری در باره مخفیی شیدن   . شدند

 .له را پیدا نکردئبرای او کوتاه بود وآن فرصت مناسب برای پردازش این مس
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  سرکوب یهالاس

 میییدان نشییان اردیبهشییت مییاه چنییگ و دنیی ایییلازاوقییدرت  ۀآن سییال گرمییای زودرس بییا همیی

ش را نثیار شیهر و اسیتان کیرده     اآتشیین تی  هیای ،دوبای از ابر ا هواهم هی  ورشید بدون،خداد

گرمیای کشینده اش بیه زردی    بیا   قیالب نا رِزود گیذ آزادی هارکوتاهِ جنوب را مانند بهار ،ب دوبو

نتیرل  نیروهای غیرقابیل ک . تاراندمی  وخناکای هوای بهاری را بی رحمانه وخشکی بدل می کرد

بینای جامعیه راکیور    یها چشمدتابودن کردهنیروهای کوراجتماعی همراه  رابا نشاخود،طبیعی

 زود هنگیام، از ییک طیرفِ    را نکه فرصت در میان میردم بیود  نبردطبقاتی نابرابری. نداکنونابین

کست رونید پوییای نیروهیای اجتمیاعی دگرانیدیش      ،شخواه ناخواه یندش،آر،بمبارزه گرفته بود

 .ی میانی بودها هگرایی خرده بورژوازیِ سنتی سدبه واپ  زگشتوبا

گُمی و در،گیاهی از سیر  کرد میی که گرما را حی  ن برد میر چنان بحران روحی به سر دناصر  

 هانتخیاب سین ید   توانسیت  مین دوش میناتوانی درگرفتن یک تصمیم درست به تپش قلب دچار 

را فرا گرفته بیود ماننیدخوره بیه جیانش      شجود،وبستی که یک پیامبنه ی لهرد.دباش اشتهدی ا

آن فردی که برایش این پیام را آورده بود در موقعییت تشیکیالتی    کرد میافتاده بود، او تصور 

اید او از وضعیت این فردبیی اطیال    ش.مقامات باالتر حزب آن پیام را آورده باشد ه ازدکنبوای 

پییام  .ز منطقه خارج گرددا و دخفی شوم بایستی اوه دکبواین فرد اعالم کرده  رهرصورت،دبود

اعالم شده بود، از سوی تشکیالت مخفی حیزب کیه بیرای     انجواننیرویی از سازمان  ۀبه وسیل
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 ۀز سوی تشکیالت جدید مخفیی کیه بیه وسییل    ا.هی  خبری نبود کرد میها همکاری  نآ بامدتی 

 چیالش  بیه اوراسو  ازهمه ها شرسپ.بخش علنی تدارک دیده شده بود هم دستوری نرسیده بود

 بیی ؟ اگیر ایین دسیتور حز   ه اسیت سیت داد ازد رراآیا حزب امکان ارتباط در سطح بیاالت »فتندگر

آییا  ؟ شودمیخفیانه فعالیت کنند چه ومروهی که باید زیر نظر اباگیت جدید مسئولرست باشد د

 یاز منطقه در واقع یک فرار برای ن ات فردی خود نبود؟ آییا در شیرای  بحیران سیاسی     خروج

نطقیی  ومقابل توجییه  ( مخفی شدن) نین عمل کردی،چدون دستور ارگان باالترتشکیالت،بکنونی

و  ه همیرا همیشیه  شیان  هشیب های زنیدگی پُیر مخیاطر   رازونف این ۀدر هم رکهمسر یاوهاست؟ 

گییری  در تصیمیم  خواست مین دولیکر می ح  راناصر غوغای درونی ،خوبیه بود وباهمیار 

سیی  باکو هرگیز  ا هکی درندداوجو اوهای زیادی در فعالیت ایلمسدانست  مییرا ،زاو دخالتی کند

 میی و تصیور  دانسیت   میی ضروری ن را نشادانستن،ناصرون ،چبااوحتی  شتگذادر میان نمی

اید هییم اییین شیی.بییه وجییود بیییاورددشییواری بییرای او هییم  سییتوانت مییی هییا آندانسییتن کییرد

بیرای حفاظیت از    اواین باور وتصیورات   درهرصورت ولی.ه استدندان صادقانه نبو،چعملکرد

 .ش بودا هحریم خانواد

 دفرسیتا ش میی ای ذهن ها هدر ساخت کنار و دکر میحزب همکاری  انزنمهین نیز با سازمان  

ش ا هفشیرده  شید   صیورت طوط ،خهمسیرش  ۀهرچانند مو دکر مینهادرون خودش را متاثروت

کسیی از توفیان    دتارسی میبه نظر  آرام هز این رو در چنین مواقعی همیشا.کرد میرسوا ن اورا

 . ش با خبر نشودادرونی

خیواهر   هایسیر ،پ  از شام سه نیو جوان ،پدداشتکه بوی یک شرجی را هم با خو یشب رآند

 شیان آمدنید  هنید بیه خانی   کرد میی زنیدگی   ها فرهنگیها در منازل  ی آنها یدر نزدیک که مهین

هیای شیهر   دبیرسیتان  آموزهیای  دانیش هیا   آن.بردند بینوفرصت گفتگوی او و همسرش را از 

بودنید،   ی شیان هیا  کیالس ول اۀ همگی جزو شاگردان بسیار با هوش وبدون استثناء نمردوبودن

ه نگرشیی  بیه قیول صیمد     ،کی پدری فرهنگیی بودند  ۀاجتماعی تربیت شد ایلردرک مسازنظ ولی
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ی خودشیان  نید موفقییت هیای فیرد    کرد میکه فکر ه تنها چیزی،بداشت"   بختیاریوچ"بهرنگی

ی از درک می بایدبه خصو  یک فرهنگی حداقل های اجتماعی که فرد یتمسئولبود،بدون درک 

 ه ایییناگربیی ،وو اسییتقالل وطیین آزادی دون درک ضییرورت مبییارزه بییرای بیی آن داشییته باشیید،

اضییر ،حی ترکیییه انقالبییاعربزر  و ،شیینییاظم حکمتداشییتند بییه زعییم  هییم ضییرورت بییاور 

هیا   نآ.از وطن هم فراتر بیرود  توانست میبه خطر بیندازندکه  «زر ب ۀخان»نبودندخودرابرای 

 .  برسدخود چیز باید بهره گرفت تا فرد به پیروزی فردی  ازهمهمعتقد بودند 

اثبیات   ه اوبی و دچیالش بگیرنی   بهراناصر  دتاآمده بودنبا این مرده ریگ پدرشان  ها  آن شب آن

 میی ی نا هخیود مطالعی  که ها  آن.استنادرست  رای او یک خیال پردازیگی جمعها اندیشهند کن

 هانسیت ،دغیردرسیی نداشتند  ۀی بیه مطالعی  ا هعالقی  ،های دبیرسیتان ه جزآموختن درسبو دنکرد

 ی هیا  معلیم شیان و آمریکیایی ی پدر فرهنگیی ولیی شییدای زنیدگی نیو      ها شآموزاز  شانیها

در  ه به زمان هیای دور ایدآلیستی و وابست که آموزش های پ  از انقالب شان ییها ندبیرستا

 میی دست و پیا  بود و در میان تبلیقات سرمایه داری غربی و باور های خرافی میانی ی ها هسد

ی کیه  ا هطالعیات ریاکارانی  ا بیا و دکردنی گذشته حال را قضیاوت میی  ۀی متروکرهامعیا باو دنزد

ودنید اثبیات   آمده ب گذاشتمیوطنی در اختیارشان  -رادیو تلویزیون غربی یروز شبانهتبلیقات 

 دار نبورکد یانقالبنشکسته بودند  را نایران نمک را خورده ونمک دا گر نفتارگران رکاگ »کنند

گفتگییو  آمییادۀ ههمیشی  کهناصییر .سییته بودنید وباز ر ررامشیی ،شناصررای وبییاز ایین ر  ،«. . .  و

چنیین   ۀشیب حوصیل   ،آنبیارزه بیود  ومتقیادات از حیزب   نارودیگاجتمیاعی   ایلچنین مسۀاردرب

پاسی    دوست بدهی ازداین فرصت روشنگری را  توانست میی ذهنی را نداشت ولی نها ییردرگ

کن کیاو کیه بیا ییک      یها جوانها از آن تیپ نو  آندانست  میکه  با این،ندهد هارا جواناین نو

 شناختاز ی خودها هبودند شنید ایلبیشتر م ها آن.نده اشک منطقی به جنگ اوآمده باشند نبود

رآن ،دبیود راییج   یهمیشه مطیع نظیام هیا   ها فرهنگیدر میان برخی  راکه وس مت ۀمحدودِ طبق

علیت   هیارا  لعلومدوا درک سیر تحوالت اجتماعی بیگانه بودنی ب.کشندوبشرای  اجتماعی به ر  ا

شییرکت  «مرفییه»کییارگران  ه اگییر دکیینکرد میییبییر اییین واقعییه تکیییه  خصییو ه بیینیید دید مییی
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از روی  انقیالب  »نید گفت یمی .خبیری نبیود   انقیالب زی ی نفت را نبسته بودند از پیرورهاشی،نفت

شاهدخدمات رفاهی کارگران نفت ،مانند منازل  و دخوزستان بودنۀها بزر  شد آن،،سیری بود

 ند اسیتفاده توانسیت  میم انی از آن  صورته بسال کار خود  30کارگران طی  این که زمانیسا

بیدون بهیره   آن هیم  ،داد میی ن قیرار  ارگرارکمکان وام سنگین مسکن که شرکت در اختیاوا دکنن

لوبییا و   دوبرنج ایرانی و چیای و شیکر نخیو   ه ازرای مدت زمان طوالنی،خوارباری که هرماهوب

 میکیلو آردی که خانواده کارگری را از خرید نان بی نییاز  50و ( مایع ضدعفونی کننده)اِمشی 

و  هیا  هود، از وجود باشیگا رایگان ب صورته برمانگاه تا بیمارستان که ازددمات درمانی ،خکرد

یی که با حق عضویت نیاچیزی  اهو استخر ها آنهای هانوادوخی سینما برای کارگران ها نسال

این خدمات ۀها هم ،آنندداد میند از آن بهره ببرند داد سخن توانست می ۀشانانوادوخکارگران 

 .ددانستن می گر فتنشاه به کارگران  ۀرفاهی را هدی

از زمیان رضیاخان تیا     را ناییرا  گیر  نفیت ری  مبارزات کارگران دتاور شبا حوصله م ب ناصر 

شاه بیه   ۀنشان دهداین امتیازها هدی و دوضیح دههات را برای آنحمدرضا ،مشاودنرکپسزمان 

والدین پی مشیت  تشکیالتی سازمان یافته وامکانات را کارگران با قدرت  ه اینبلک ندکارگران نبود

 هدسیت آورد ه ،بکارگران زیادی که قربانی شده بودند رفتن انِخود به قیمت خون و جان و زند

چنیگ   ه ازدکی بوقیی  ،حکارگر ایرانۀدرصد رفیاه بیرای درصید نیا چییزی از طبقی      آن چند. بودند

طاعیت  ابا ان کیه پنهیان و آشکارشی   مزدورهیای  بیا امکانیات سیرکوب   وا  نی ابه غارتگری مسلح 

ها  بزعم آن ه یدیهو  بودند هدست آورد به ندداشت مییکتاتوری پاس ازدتنها  شان هکورکوران

 .ه استنبود «دارپدر تاج»

بیا   یها وانج.تا نیمه شب ادامه داشت هشاخ به آن هپراکنده و از این شاخ صورته بگفتگوها  

 دومیذهبی قرارداشیتن    داریخیرده سیرمایه   غیییر یهوشی بودندکه تحت تاثیر مشتی باورهای ال

ه درازای بیی  وبی گوگفترسیش و پاسی  هیا    ،پنداشتند هیارا قصدکنکاش و چندوچون در این باور

 رابیه همیه  ،ی غییر معمول یه سیرو صیدا  دکتنراداشی  ندرفتمه خسته قصی ،هی رسیده بودا هنتی 
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ی روصیدا ،سی نظامی مسلح از روی دیوار حیاط به درون خانیه ریختند ا هعد. سکوت وا داشت

 دپیذیرایی گیرد آوردنی   اتیاق   ۀوشی همیه را در گ  هیا ظامی،ناز خواب بیدارکرد هارا هبچ ها مهاجم

کیم  حکیرد  فرامیوش ناصیر  ملیه چنیان غافلگیرانیه بودکیه     ح.ود به جست وی خانه پرداختنید خو

یکیان  رپخرییده بیود د   هیا  سیال طیی   راکیه ی اخانهکتابی ها کتاب،ها بخواهد بازرسی را از آن

قف ماشیین  ننده تا سرا ن ز محل نشستوبی که صندوق عقب و اتاق جلا گونه بهریختند  ناصر

 ناصیر طالعیاتی مبادلیه نکننید    ا هدکی مواظیب بو  مامورهیا یکیی از  که  با این.پُرشده بود کتاباز 

 :  توانست به همسرش بگوید

 رابیا ها م پ  از رفتن میا آن ا هقرارداد" ها هبچ"اتاق  ۀاسامی یک گروه را درحفاظ های پن ر -

باید ایین اسیامی بدسیت کسیی     ،نسوزانوبی حفاظ بیرون بیاور ها لپروفیی زدن سی   از باال 

 .  بیفتد

 . باشه –

مهین مانند همیشه کیه   ولی دبا خودببرننیز را نند سه نوجوادداشتقص مامورها ناصرعالوه بر 

بیه   هیا  جوانوبا جدا کردن نو اشتگذ میدون ترس پاپیش وببه نف   اعتمادبا یدر چنین مواقع

 :گفت  مامورها

شیان دو سیه خانیه پیایین     هان،خی ماها هند پیش بچا همدآدوی خواهر من هستنها هها بچ این - 

نتوانست مانع بیردن ماشیین    دولیها ش گونه مانع از بردن آندینوبببرید؟ هارا ید آنراباتره چ

 . شان بشود

 پایان جلد اول


