نينا
کتاب نينا را بخوانيد

کتاب نينا اثر بسيار ارزنده ای از ادبيات کمونيستی و کارگری است .اين کتاب آيينه ای از تجربه کمونيستھا در سازماندھی
طبقه کارگر و قدرتمند شدن سازمان و تشکل ھای توده ای و کمونيستی آن در جريان مبارزات اش و سازماندھی انقالب
کارگری است.
نينا بخشی داستان فعاليت سازمانی کمونيست ھايی مصمم و با سبک کار و روشھای فعاليتی متناسب با کار و زندگی طبقه
کارگر در جريان مبارزه سخت با پليس و مزدوران سرمايه داری حاکم است .نينا و تجربه فعاليت کميته باکو بلشويک ھا
در پايه ای ترين سطح يعنی رابطه فعاليت کمونيستی با طبقه کارگر ھنوز راھنمايی بسيار ارزنده ای برای فعاليت ھمه
کمونيستھا است.
دنيا نسبت به سالھائی که نينا منعکس ميکند تغيير کرده است .سرمايه داری از قبل کار طبقه کارگر ميليونھا بار ثروتمند تر
شده است اما امروز بخش اعظم کارگران جھان در اساس ھمان خواست ھائی را دارند که  ١۶٠سال قبل در باکو داشتند.
خواست  ٨ساعت کار در روز .باور نکردنی است که ھم اکنون تقريبا در ھمه کشورھای دنيا کارگران ناچاراند بيش از ٨
ساعت کار کنند تا معيشت بخور و نميری برای خود و خانواده شان را تامين کنند .در ايران داشتن کار ،با ھر شرايطی و با
"قرار داد ھای سفيد" ،آرزوی ميليونھا کارگر است .کارگران ناچار از پذيرش ھمه شروط سرمايه داران و دولت شان
ھستند.
اين موقعيتی است که با سرکوب ،محروميت از حق تشکل و اعتصاب و ممنوعيت ھر نوع آزادی سياسی برای طبقه کارگر
به کارگران در ايران تحميل شده است .اخراج و بيکاری ،زندان و شکنجه و محروميت از ھر نوع زندگی با ثبات پاسخ
سرمايه داران و دولت شان به کارگران مبارز ،آگاه و کمونيست و خانواده ھايشان است.
جمھوری اسالمی با ھر دو جناح سياه و سبزش ،سردمدار و بر پا کننده وضعيت فالکت بار کنونی بر کارگران و مردم ستم
ديده ايران بوده اند.
مارکسيسم و تجربه لنين و حزب بلشويک در باکو ،مسکو و سن پترزبورگ برای سازماندھی انقالب کارگری تنھا پاسخ
کمونيست ھای کارگری است .نه تنھا قيام و انقالب کارگری ،بلکه سازماندھی يک تحصن و اعتصاب کارگران بدون
سازمان و تشکيالت ممکن نيست ،اين را ،فعاليت کميته کمونيستی باکو قدم به قدم نشان ميدھد و نشان ميدھد که انقالب
کارگری بدون تئوری مارکسسيم و بدون تشکيالت و حزب لنينی ممکن نيست .کتاب نينا انعکاس اين مبارزه است و شيوه و
سبک کار کمونيستھا در رسيدن به اين اھداف را تعقيب ميکند.
کتاب نينا داستان مبارزه و زندگی کارگران و فعاليت کمونيستی در باکو در فاصله سالھای  ١٩٠١تا  ١٩٠۴است .نويسنده
کتاب نينا ثابت رحمان است و مترجم متن فارسی آن سيروس مددی است .تايپ مجدد بوسيله رفيق جميل خوانچه زر
صورت گرفته است که ھر فصل جداگانه منتشر ميشود.
کميته سازمانده  -حزب حکمتيست
 10آذر 1388
 1دسامبر 2009
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فصل 1

حوالی غروب يکی ازروزھای تابستان سال  ،1901مردی در ايستگاه "ھيبت" در نزديکی باکو ازقطار
پياده شد ،ودر حالی که ميکوشيد نظر مامورمراقب و مسافران قطار را جلب نکند ،در پشت خانه ھای
کوچک ايستگاه ،ناپديدگشت.
وقتی خورشيد به افق نزديک می شد ،مرد مسافت زيادی از ايستگاه ھيبت دورشده بود و از صحرای
خشک وخالی "لوکباتان" به سوی کوھھايی که درروبرو قد کشيده بود ،می شتافت .وی که تقريبا"
جوانی نوزده – بيست ساله می نمود لباس ،چکمه وحتی موھای آشفته اش را اليه ای از گرد و غبار
پوشانده بود .معلوم ميشد که چند روزی است در راه است؛ حتی امکان داشت برای سوار شدن به قطار
نيز چند روزی پياده راه آمده باشد.
با اين ھمه نشانه ای از خستگی دراو ديده نمی شد .صحرای لوکباتان را که ازشدت گرما ترک ترک بود
به سرعت و با قدم ھای نرم پشت سر گذاشته برای رسيدن به کوھھا شتاب ميکرد.
چيزی نمانده بود خورشيد در پشت کوه ھا ناپديد شود  .صحرای خشک ،تل ھای شنی و قله ی صخره
زاران روبرو را ھاله ی سرخ رنگی می پوشاند.
مسافر در اين ھنگام  ،در ارابه روعريضی ،سربااليی منتھی به " وولچی يه ووروتا" راطی ميکرد.
وقتی از ميان دو تخته سنگ عظيم گذشت و به منطقه ای ھموار رسيد ،به زمين نشست .روزنامه ی تا
خورده ای ازجيبش در آوردو نان لواش خشکی ازميان آن در آورد و با اشتھا و عجله شروع به خوردن
کرد.
صحرای لوکباتان و فراتر از آن ،جاده "ساليان" که داشت در تاريکی فرو ميرفت و در سمت راست ،
جاده ی "ياسامال آلتی" که مانند ماری در پھنه دشت دراز کشيده بود به وضوح ديده ميشد  .مسافر ھمه
اين منطقه را مثل کف دستش می شناخت  .در سالھای اخير،در ياسامال آلتی و ھمين "وولچی يه ووروتا"
بطور مرتب  ،اجتماعات کارگری تشکيل می شد.
کارگران گاھی اوقات برای فرار از فشار پليس ،صحبت کنان ،اين راه دراز را پيش ميگرفتند و در
طول آن ،از وضع فالکت بار زندگی خود سخن ميگفتند .حتی خود مسافر نيز يک بار ،در يکی از ھمين
اجتماعات شرکت کرده ودر سخنرانی خود از وضع رقت بار کارگران تفليس و از مبارزات آنھا در راه
زندگی بھتر سخن گفته بود...
خورشيد داشت در پشت کوھھا ناپديد ميشد .سايه ھا درازتر وھوا تاريکتر می گشت .مه خنکی ازطرف
دريا می وزيد مسافر پس ازخوردن نان بلند شد .باالی يکی ازتپه ھای نزديک رفت و اطراف را به دقت
وارسی کرد .سپس ساقھای چکمه اش را اندکی باالزد و باقدمھای تند به سوی شھر راه افتاد  .پس ازطی
مسافت زيادی به گورستان رسيد .ھمه جا تاريک بود .سنگ قبرھای غمناک که گويی در فکر عميقی
فرو رفته اند در پرده ی آبی رنگ شامگاھی پيچيده می شدند .وقتی از اينجا نگاه می کردی  ،شھر باکو با
تمامی عظمتش  ،پيش ديده جان ميگرفت.
باکو ،شھر نفت وثروت که افزون از  115ھزار جمعيت داشت وھر سال قريب  640ميليون پوط)ھرپوط
معادل است با 16.5کيلوگرم و ظرفھای مخصوص با ھمين ظرفيت پوط ناميده ميشوند( نفت از آن
استخراج می شد ،اکنون در تاريکی فرورفته بود و گوی از خستگی چرت ميزد.
در سمت راست"،بايس" به روشنی ديده ميشد وآنسوتر  ،يکی دو دکل نفت ،سر به آسمان کشيده بود.
دراين سو نيز کشتی ھای کھنه ای که در طول ساحل صف کشيده بودند ،مانند گھواره  ،تکان تکان
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ميخوردند" .زيغ بورنی" نيز در ميان مه غليظی چرت ميزد وجزيره "نارگين" ھمانند لکه ی سياھی
دردل دريای آبی رنگ بنظر ميرسيد .باکو شھر تضادھا بود.وقتی از اينجا – ازگورستان – به شھر نگاه
ميکردی ازطرفی عماراتی که ھر روز بيش از روز پيش بنا ميشد باکو را به شھرھای بزرگ
امپراطوری روسيه شبيه ميساخت  ،و ازطرفی ديگه دخمه ھای تودرتوی نمور وآفتاب نگير تھيدستان
،خاطره يک ده فقير را در ذھن بيننده بيدار ميساخت.
مردم شھر اين قسمت فقر زده را "چمبرکندی" ميناميدند .کارگران فابريک و کارخانه ھا ،روستاييانی که
از فشار ظلم زمين داران وزور گرسنگی به اميد پيدا کردن کار به شھر آمده بودند ،تھيدستان ،بيماران
بی چيز -ھمه در اينجا جمع شده بودند .در ميان مردم باکو بجای کلمه ی "ميميرم" اصطالح " به
چمبرکندی می روم " استعمال می شد.
و باالخره چمبر کندی دھی بود که درميان شھر بزرگی چون باکو ،به تھيدستان اختصاص داشت .مسافر
با ياد آوری اينھا اندوھگين تر شد .سراشيبی را تا انتھای گورستان پيمود و در انتظار تاريکتر شدن ھوا
روی يکی از گورھا نشست.
از اينجا ميشد خيلی دورترھا را ،تا جايی که چشم کار ميکرد ،ديد .نواحی صنعتی و نفت خيزشھر را ،که
جيب ميليونھا چون نوبل ،مانتاشف ،و تقی يف ،از آنھا پر ميشد ،عمارات آغ شھر ،قارا شھر ،صابونچی
سوراخانی باال خانی و بی بی ھيبت )از مناطق صنعتی و نفت خيز باکو ( را به زحمت ميشد درميان
تاريکی تشخيص داد.
باالخره تاريکی ھمه جا را پوشاند و تک و توک چراغ ھای گازی در نقاط مختلف شھر روشن شد.
مسافر ازکوچه ھای تنگ و تاريک و کثيف چمبرکندی به طرف پايين راه افتاد .پس از عبور از چند
کوچه در مقابل خانه دو طبقه ای ايستاد.
چراغی که در پيچ کوچه ميسوخت نور ضعيفی به اطراف می پراکند .کسی در کوچه نبود .مسافر
روشنايی ضعيفی را که از الی در بيرون ميزد ديد و آھسته به در نزديک شد .زنی در جلو در ،روی
چھار پايه ای نشسته بود و چپق ميکشيد .در تاريکی چھره زن به درستی معلوم نبود .مسافر اندکی
نزديک شد و چون از مليت زن خبر نداشت پس از اندکی بالتکليفی بالخره با زبان روسی پرسيد:
مادر جان ! در اين خانه يک کارگر زندگی نميکند؟
زن پس از چند بار سرفه جوابی نداد .مسافر با اين تصور که او روسی نمی داند سوالش را به زبان
گرجی تکرار کرد و چون جوابی نشنيد ،به ارمنی پرسيد .به محض اينکه مسافر زبان ارمنی حرف زد،
پيرزن زود بلندشد و با دقت به او نگاه کرد و گفت:
چرا پسرم ؛ ولی حاال خانه نيست؛ رفته سرکار
مسافر صدايش را اندکی پايين آورد و مجددا" پرسيد:
مادر جان او مھمانی به نام ملکوف دارد؟
پيرزن با دقت به اين سوال گوش داد .پک عميقی به چپقش زد و پس ازفرو دادن دود آن  ،به سرفه کردن
پرداخت .وقتی بزور سينه اش را صاف کرد ،چپق را با حالتی عصبی به چھار پايه زد و تنباکويش
راخالی کرد و بعد با غرولند گفت:
تنباکوی لعنتی  ...تازه خريدم  ...به سينه ام نمی خورد-...
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و پس از دو سه بار سرفه کردن به مسافر که در برابرش ايستاده بود گفت :پسرم تو کی را پرسيدی؟...
تنباکو حواسم را پرت کرد ...خوب متوجه نشدم.
مسافر حرفش را تکرار کرد:
مادر! من ملکوف را پرسيدم  ...آيا اين کارگر مھمانی به نام ملکوف دارد؟
نه ...سپس چپق راتوی کيسه تنباکو گذاشت ،سر کيسه را بست ،باز روی چھار پايه نشست و پس از آنکه
مدتی به روی مرد خيره شد،گفت کسی در خانه ی او نيست و در اتاقش ھم قفل است.
پس صاحب اين خانه کيست؟ از او ميپرسم ،شايد شما خبر نداريد .پيرزن با حالتی خسته گفت:
صاحبخانه منم  .من کسی را نديدم که پيش او بيايد .در اتاقش ھم قفل است .ميتوانی خودت نگاه کنی .
کليد پيس شما نيست؟
نه ان را باخودش برده .
مسافر ديگر سوالی نکرد ،و پس از لحظه ای سکوت به محض شنيدن صدای قدم ھايی که از دور ميامد
باعجله گفت:
مادر عذر ميخواھم  ...ميبخشی ! و دور شد.
پيرزن فرز ،بلند شد و به داخل خانه رفت و در حياط رابست  .با وجود تاريکی غليظ داالن  ،بی آنکه
پايش به چيزی بخورد ،پنچ پله باال رفت ،دری را که در سمت چپ قرار داشت باز کرده وارد اتاق شد
ودر را قفل کرد .اتاق کوچک بود .در يک گوشه روی کمد کھنه ای چراغی ميسوخت که در نور
ضعيف آن  ،ھمه چيز قابل تشخيص نبود.
پيرزن دری راکه به اتاق ديگر باز می شد باز کرد ووارد اتاق شد و در را محکم بست  ،نور اينجا در
مقايسه با اتاق قبلی  ،بمراتب زيادتر بود.
بمحض ورود پيرزن مرد چشم و ابرو سياھی که تک و توک موھای سفيد در ميان موھای سرس به چشم
ميخورد ،ھيجان زده  ،به زبان آذربايجانی پرسيد:
مادر چه خبر بود؟ ...دوبار عالمت دادی  :ھم محکم سرفه کردی و ھم چھارپايه را به صدا در
آوردی! ...چه خبر است ؟...
پيرزن آھسته گفت:
يک نفر سراغ ماشينيست را ميگرفت  .بعدھم از ملکوف حرف زد...
مرد باشنيدن اين حرفھا دو قدم جلوتر آمد وخيلی آھسته پرسيد:
چه جور آدمی بود مادر؟
پيرزن با صدای آھسته تر از قبل گفت :
در تاريکی قيافه اش را درست نديدم  .به زبان روسی ،گرچی وارمنی حرف زد .از سر ورويش معلوم
بود که اھل اين دور و برھا نيست .گويی از دورترھا می آمد...
پس چی شد؟
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رفت.
پيرزن که سکوت مخاطبش را ديد چھار پايه را برداشت و گفت:
من به کوچه بر ميگردم  ...شما کمی عجله کنيد کسی که اين وقت شب آمده بازھم می آيد...
مرد بازوی پيرزن را گرفت و با ھيجان گفت :
مادر حاال يه ،کمی صبر کن! من الساعه با رفقا مصلحت ميکنم .و برميگردم...
برو فرزند! پيرزن گفت و چھارپايه را به زمين گذاشت ورويش نشست .من منتظرم برو مشورت کن.
عقل دو نفر بھتر از عقل يکی است.
مرد قاليچه ی کھنه و پاره ی گوشه ی اتاق را بلند کرد .با تيغه ی چاقو يک تکه از تخته ی کف اتاق را
تکان داد و چوبی به درازای يک متر در آورد.
دستگيره ی بزرگی نمايان شد .مرد دستگيره را گرفت و به زحمت به طرف خود کشيد .دری به طرف
پايين – به زير زمين باز شد .مرد به زير زمين رفت و در را مجددا" بست .به محض پايين رفتن مرد،
پيرزن تخته را سر جايش گذاشت.
قاليچه را انداخت و درست درھمان نقطه زانو زد و نشست و نرم نرمک و با سليقه شروع به پر کردن
چپقش کرد.
پس از اندکی  ،صدايی از زيرزمين آمد .پيرزن به چاالکی بلند شد ،قليچه رابه کناری زد و تخته را
برداشت ودر را باز کرد .ھمان مرد سرش را بيرون آورد و آھسته گفت :
مادر ،تو بيرون در منتظر باش .اگر ھمان شخص دوباره آمد عالمت بده  ،کاری بکن که ما بتوانيم در
زير زمين بشنويم .اگر خطری بود مثل دفعه ی قبل  ،خبرمان کن ...
چشم پسرم.
من برميگردم ...توکف اتاق را مرتب کن ...
در وسط زيرزمين ميزی از چوب بلوط گذشته بودند .دور ميز  5مرد نشسته بود  .توی بشقاب شکسته ی
روی ميزشمعی ميسوخت وروشنای ضعيفی می پراکند .نور فقط قيافه ی حاضرين را روشن ميکرد؛
اطراف کامال" تاريک بود .مرد ريشويی که نگاه ھای نافذی داشت خيلی آھسته پرسيد:
غالم  ،چه خبر شده ؟ پيرزن را حالی کردی؟
حالی کردم  .سپس آھسته روی چھار پايه ی شکسته نشست ودر حالی که به در اشاره ميکرد گفت :
برای اينکه عالمت او را خوب بشنويم در وسطی را کمی باز گذاشتم.
به نظر شما چه کسی با ما کار دارد؟ شايد ھم از ان سگان دولتی بوده که سر وقتمان فرستاده اند.
کسی که اين سوال را مطرح کرد مردی بود ميانه باال باشانه ھايی پھن  ،که موھای نرم شانه خورده و
چشمانی خرمايی و سبيل ھای پر پشتی داشت " .والديميرزاخاروويچ کتسخوولی" ) از انقالبيون نامدار
گرجی  ،ھمرزم لنين واستالين وازسازمان دھندگان کميته قفقاز و باکوی حزب سوسيال دموکرات روسيه
.م (
به سيمای مھربان او نگاه کرد و سپس گفت:
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بعيد نيست ،پيوتر! دشمنان ما برای خفه کردن جنبش روبه اعتالی کارگری  ،ھر لحظه  ،به حيله ھای
زياد دست ميزنند .ما بايد خيلی ھوشيار باشيم .
پيوتر سرش را به نشانه تاييد سخنان کتسخوولی تکان داد و سپس پرسيد:
سخنم را ادامه بدھم؟
ادمه بده .
حرف بزن .
پيوتر باصدای آرام و آھسته شروع کرد:
اعتصابی که چندين روز است در معادن شيبايف شروع شده .بدون نتيجه شکسته ميشود .خواسته ھای
اعتصابگران ،يعنی کم کردن ساعت کارو جريمه ھا ،پرداخت پول حمام و صابون از سوی صاحبکاران
پذيرفته نشده .امروز عده ای از کارگران ناچار به سر کارشان برگشتند.
پيوتر در حالی که موھايش را به حالت عصبی چنگ ميزد اندکی سکوت کرد و چون ھمه را منتظر ديد،
گفت:
اين نوع اعتصابھا  ،در نظر سرمايه داران بازيچه ای بيش نيست ...کميته ی اعتصاب وجود ندارد ...
به محض سکوت پيوتر ،يک کارگر پير روس که موھايش سفيد شده بود باصدای خشنی گفت:
من سخنان رفيق چونياتوف را تاييد ميکنم و...
الدو بتندی سخنان او را قطع کرد:
يواشتر ،ايوان نيکاليويچ مانند بچه ھای خردسال سرش را پايين انداخت و خيلی آھسته گفت:
چه کنم رفيق الدو! صدايم از صدای شاليايين ھم گذشته .ھر قدر ميخواھم اھسته حرف بزنم  ،صدايم باز
در و ديوار را ميلرزاند...
ھمه باشنيدن اين اقرار صادقانه نيکاليويچ! تبسمی کردند .پيوتر چونياتوف لبخند زنان گفت:
ايوان نيکاليويچ! بگذار صدای تو ميدان مبارزه را بلرزاند .روزھای مبارزات واقعی تازه پس از اين
شروع خواھد شد .اعتصاب معادن شيبايف موفق نميشود چون ديگر زمان پيش کشيدن مطالبات اقتصادی
سپری شده .
رفيق لنين به ما مياموزد که نبايد در محدوده ی خواسته ھای اقتصادی درجا بزنيم .بايد مطالبات سياسی
را پيش بکشيم .ھدف بايستی نابودی نظام سرمايداری وتکيه گاه آن  ،يعنی ديکتاتوری تزار ،و بر
افراشتن پرچم سوسياليستی باشد.
پيوتر از ھمه حاضرين پرسيد:
پيشنھادی داريد بکنيد؟
الدو انديشمندانه جواب داد:
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ايوان نيکاليويچ پترف ،پيوتر چونياتوف ،غالم! من پيشنھاد ميکنم که برای اعتصاب معادن شيبايف به
مسير درست ،بايد نمايندگانی از کميته باکو اعزام شوند.آيا اعضای کميته باکو با پيشنھاد من موافقند؟
بوگدان نظر تو چيست؟
بوگدان که در برابر الدو نشسته بود و آرام به سخنان رفقايش گوش ميداد ،گفت:
به نظر من  ،رفيق پتروف ،رفيق چونياتوف ورفيق غالم از جمله رفقای ھستند که اساس حزب سوسيال
دموکرات باکو را پی ريزی کرده اند  ،واز فعالترين و شناخته ترين اعضای کميته باکو ھستند .منظور
من از اين حرفھا اين است که رفقا موقعيت خود و نقشی که در مبارزات انقالبی دارند دقيقا"بدانند و به
مسئوليت خود در اجرای صحيح وظايف محوله واقف شوند .حال که در جمع ما فردی بيگانه و خود
فروخته وجود ندارد ،پيشنھاد ميکنم اگر موافق باشيد من فردا به معادن شيبايف بروم .بوگدان سکوت رفقا
رابه معنی رضايت آنھا تعبير کرد و خطاب به مرد چشم و ابرو سياه وريش توپی که در کنارش نشسته
بود گفت:
نظر شماچيست " ددوشکا"؟ )ددوشکا د ر روسی به معنی پدر بزرگ است(
او مليک مليکيانتر عضو کميته باکو بود.
مليک با لبخند جواب داد:
"ددوشکا" افکار نوه ھايش را ميپسندد .بايد به جای حرف و مذاکره به عمل وحرکت دست زد .الزم است
جوانان را به کار بکشيم ...
الدو با ھيجان گفت :
رفيق مليکيانتس کامال" راست ميگويد .آينده از آن جوانان است.
ايون نيکاليويچ حرف الدو را قطع کرد و تبسم کنان گفت:
انگار خود شماھا خيلی پيريد! ھيجکدامتان بيست – بيست و پنج سال بيشتر نداريد؛ منتھا انقدر پر
حرارت و آتشين ھستيد که به ما پيرھاھم حرارت ميبخشيد.
الدو گفت :باوجود اين  ،ماخودمان را از زمره ی انقالبيون تجربه ديده بحساب مياوريم  ...داشتيم درباره
جلب نيروھای تازه نفس به صفوف مبارزات انقالبی طبقه کارگر و باتوجه بيشتر به جوانان حرف
ميزديم  .بوگدان کنونيانتس اضافه کرد:
در معادن شيبايف ،امکانات زيادی در اين زمينه وجود دارد .مخصوصا" اژدر ...من از او خيلی خوشم
ميايد .پيوتر ھم او را خوب ميشناسد .به نظر من زمان جلب اژدر به کانون مارکسيستی و سپردن وظايف
مھم به او فرا رسيده است .دست ايوان نيکاليويچ درد نکند شاگرد خوبی تربيت کرده.
حاضرين ھمگی به چھره ی پتروف نگريستند .ايوان نيکاليويچ با سربلندی گفت:
اژدر جای پسر من است .وقتی شما از او تعريف ميکنيد من مانند پدری شاد ميشوم.
درست در اين موقع ،صدای سرفه ای از کوچه شنيده شد .زير زمين را سکوت عميقی فرا گرفت .ال دو
کتسخوولی از جايش بلند شد و باصدای جدی و آھسته گفت :
حتما" کسی از تشکيالت تفليس به ديدن ما آمده  ،تو قف او در بيرون خانه خطر ناک است  .با اجازتان
جلسه امروز را اينجا خاتمه می دھيم و متفرق ميشويم .من بامھمانمان صحبت ميکنم و فردا نتيجه را به
شما اطالع ميدھم  .شما اولين باراست که به اين زير زمين می آييد ولی بوگدان و ايوان نيکاليويچ اينجا
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را خوب ميشناسد ...ببينيد ...در اينجاست – گوشه زير زمين ،در آھنی محکمی رانشان داد -اين در به
کاروانسرای مجاور باز ميشود از آنجا ھم به خيابان ديگری راه ھست .چون شب تاسحر بساط عيش
وعشرت در اين کاروانسرا چيده شده است  ،رفت و آمد شبانه به زير زمين ضن کسی را بر نمی انگيزد
 .ايوان نيکاليويچ شما را راھنمای خواھد کرد .يکی يکی متفرق شويد  .بوگدان اخر از ھمه خارج شود
ودر را به طريقی که خودش ميداند ببندد .حضار پس از شنيدن سخنان الدو چراغ گرد سوزرا برداشت و
به کنج زير زمين برد و خاموش کرد.در تاريکی  ،بی انکه پايش به چيزی گير کند ،آھسته به اتاق مجاور
رفت ودررا بست  .پنجره ای در سقف زير زمين قرار داشت که به کوچه باز ميشود .الدو يک قسمت
ازآھن پنجره را باز کرد .پس از وارسی کامل کوچه  ،آھسته آھن رابه جای اولش برگرداندو برگشت ،و
آھسته از پله ھا باال رفت .وقتی به اتاق رسيد قاليچه را مجددا" سرجای اولش پھن کرد .پس ازخاموش
کردن گردسوز به اتاق مجاور رفت و چراغ ان را نيز خاموش کرد وسط اتاق ايستاد وچند بارسرفه کرده
منتظر ماند.
يکی دو دقيقه بعد ،در اتاق آھسته باز شد و پيرزن به آرامی گفت:
مسافر برای دفعه دوم آمده .اين بار سراغ ديميتری ياشيولی را ميگيرد .به اتاق ماشينيست بردمش .خودت
که قيا فه اش را ديدی! آشناست؟ ديدم مادر جان  ،خودی است .زنده باشی مادر ،خيلی ھوای مارو داری !
پس چی پسرم ! دو پسر من در چاھھای نفت خفه شدند و حتی جسدشان راھم پيدا نکردم که به رسم
مسيحی ھا دفنشان کنم .فرزندم ،دشمنان سرمايه دارھا دوستان من ھستند ...برو واگر خودی است
منتظرش نگذار ،من برايتان چای حاضر ميکنم.
الدو گفت :
زنده باشی مادر.
و به اتاق مجاور رفت .مسافر را که در روشنای گرد سوز نشسته بود ،ديد وبه خوشحالی فرياد بر آورد.
خوش آمدی ،وانو!
وانو به محض ديدن الدو ،فرز ازجايش بلند شد ،آنھا ھمديگر را در آغوش کشيدند.
وانو :
بيش از سه ماه است که نديدمت -و پس از ادای اين جمله سرتا پای او را ورانداز کرد -در اين مدت خيلی
الغر شدی.
الدو شعله ھای چراغ را زياد کرد و وانو را بر زمين نشاند و گفت:
شب و روزمان در چاپخانه ميگذرد ،الغرشدنمان عيبی ندارد ،بايد کار پيش برد ...وتبسم کنان پرسيد:
تازگی چه خبر؟
وضع مشکل تر شده ،خيلی ھامان بايد مخفی شويم .پس شما چاپ "بردزوال" )مبارزه ،اولين روزنامه ی
مخفی سوسيال دموکراتھای گرجستان که به ھمت استالين و کتسخوولی منتشرمی شد(
راشروع کرديد .وانو پس از گفتن اين جمله ،عرق چين را از سرش برداشت ،آسترش را پاره کرد واز
توی آن يک تکه کاغذ در آورد وبه الدو داد:
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اين سرمقاله ی شماری اول "بروزوال" است) ،سرمقاله شماره اول بروزوال را استالين نوشته بود( اين
مقاله برنامه مسير کارھای آينده ی ما را مشخص ميکند .الدو کاغذ را گرفت و به دقت ،به خواندن آن
پرداخت ...

فصل دوم

ايوان نيکاليويچ نخستين کسی بود که اززيرزمين خارج شد .مثل آدمھای مست ،تلوتلوخوران ،از حياط کاروانسرا
گذشت و درحالی که زير لب آھنگی را زمزمه ميکرد به حوالی ايستگاه راه آھن رسيد دوباره "تلفوننی" راھی را که
رفته بود بازگشت.
آنروزھا "تلفوننی" پر از خانه ھای تازه ساز بود .با توسعه ی باکو نياز مردم به مسکن بيشتر ميشد و صاحبان خانه ھا
از اين موقعيت استفاده کرده و سودھای کالنی به جي ب ميزدند.
ايوان نيکاليو يچ بی آنکه نظر کسی را جلب کند از خيابان تلفوننی به سالمت رد شد .ولی وقتی از خيابان "آزياتسکی"
گذشت و داشت به خانه اش در خيابان "بازار" نزديک ميشد ،به پاسبانی برخورد.
آھای  ...کی ھستی؟ بايست ببينم.
ايوان که سعی ميکرد به چشمان پاسبان نگاه نکند ايستاد ،به ديوار تکيه داد و نگاھی به اطراف انداخت ،چون شئی
که درمشت جای بگيرد نيافت مشتش را در جي ب خود گره کرد.
پليس با صدای خشنی از آن سوی خيابان پرسيد:
کيستی؟ حرف بزن.
پتروف عمدا" دو سه بار سرفه کرد و جوابی نداد .زير چشمی اطراف را پاييد.
درباره ی اين که در موقع ضروری به کدام طرف فرار کند ،فکر مي کرد .يک دفعه به فکرش رسيد که از ساعتھا قبل
تعقيبش مي کرده اند ،و تخمينا" ميدانند از کجا می آيد.
پتروف تمامی اي ن خيابانھا را مثل کف دستش ميشناخت .اگر وضع ايجاب ميکرد ميتوانست فرار کند .اين تصورات
سبب شد که سکوتی گذرا بر اطراف حاکم شود .پاسبان که از سکوت او عصبانی شده بود فرياد زد:
جواب بده ،کيستی؟
پتروف باصدای بم وخشن ،جواب داد:
منم! آلکس.
پاسبان با تعجب پرس يد:
آلکسی؟
و درحالی که چکمه ھايش تاق تاق صدا مي کرد ،عرض خيابان را پيمود ودر برابر ايوان نيکاليويچ ايستاد:
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کدام آلکسی؟
پتروف اندکی مطمئن تر شد.دستھايش را از جيب در آورد و خيلی طبيعی جواب داد:
يک آلکس معمولی ،از ميخانه می آيم ،ببخشيد کمی دير کرده ام.
ايوان جمالت را چنان ادا مي کرد که به نظر ميرسيد اندکی ترسيده است.
پاسبان با عصبانيت پايش را محکم به زمين کوفت و فرياد زد:
من آلکس فالن نميشناسم .برگرد .برگرد .نميشود ازآنطرف رفت .راه بسته است.
يعنی چه راه بسته است؟ آخه من در آن طرف زندگی ميکنم .بايد به خانه ام بروم.
نه امکان ندارد .برگرد برگرد واال ميبرم می اندازم توی ھلفدونی و آنوقت مجبور ميشوی که شب را با موشھا سر
کنی.
ايوان نيکاليويچ که لحن شديد پاسبان را ديد ،ناچار دل به دريا زد و از جيبش يک اسکناس يک مناتی درآورد وتوی
دست پاسبان گذاشت و آھسته گفت.
من جواز عبور دارم .ببين خوب نگاه کن رويش نشان خود پادشاه است.
پاسبان وقتی پول را ديد ،نگاھی به اطراف انداخت و برای آنکه کاله سرش نرود در روشنايی ضعيف سيگارش منات
را ورانداز کرد و بعد گفت:
اگر زودتر ميگفتی کارت عبور داری ولت ميکردم .ولی عجله کن باز به تله می افتی .آن طرف ،ژاندارم ھا خانه ای
را محاصره کرده اند) .در دوره ی حاکميت مطلق تزاری ژاندارم ھا اساسی ترين نقش را در مبارزه با جنبش انقالبی
زحمتکشان ايفا ميکردند(.
پاسبان در حالی که نعل چکمه ھايش را محکم به زمين کوفت به راه افتاد.
ايوان نيکاليويچ در فکر فرو رفت .مردد بود نمی دانست به طرف خانه اش برود يا نه؟ از کجا معلوم که خانه او را
محاصره نکرده اند؟ ولی مجبور بود سر و گوشی آب بدھد .اگر بر می گشت پاسبان صد درصد ظنين ميشد.
با قدمھای سريع ،به طرف منزلش به راه افتاد .اندکی ھيجان زده بود .برخورد با پاسبان او را از وضعيت خوش و
خرم چند دقيقه قبل خارج کرده بود .وقتی به خانه اش نزديک شد ،دو نفر ،ژاندارم را ديد که در زير نور چراغ سر
کوچه ايستاده بودند .شک کامال" برش داشته بود ولی چاره ای نداشت .چون ژاندارمھا صدای قدمھای اورا شنيده
بودند به ھيچوجه فکر برگشتن را نميکرد .به پياده روی آن سوی خيابان نيز نمی توانست برود ،نميدانست چه پيش
خواھد آمد .اگر او را تعقيب کرده باشند نبايد به اين آسانی ،دم به تله بدھد.
ايوان نيکاليو يچ تلوتلو خوران از کنار ژاندارم ھا گذشت .در پ يچ کوچه به عقب نگاه کرد .ژاندارم ھا چشمانشان را به
خانه ی روبه رو دوخته بودند و اعتنايی به او نداشتند.
ايوان فھميد که مامورين با منزل ھمسايه کار دارند .به آن طرف نگاه کرد .با اينکه پاسی از نيمه شب می گذشت ولی
ھنوز چراغھای طبقه دوم ساختمان روشن بود .ايوان نيکاليويچ معنی اين را ميدانست .يقينا" مامورين دولتی خانه را
بازرسی ميکنند .آھسته از پيچ کوچه گذشت .در حالی که سعی ميکرد صدايی بلند نشود در خانه را باز کرد و وارد
حياط شد .از شدت تاريکی ،ابتدا چيزی را تشخيص نداد .بعد به طرف دو سايه که از اتاق خارج شدند رفت .صدايی
در تاريکی شنيده شد:
پدر!
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وانيا! تويی!
ايوان نيکاليو يچ آھسته جواب داد :بله ،منم.
وانيا ،تا اين وقت شب کجا بودی؟ دلواپس شديم.
ايوان نيکاليو يچ نزديکتر شد .دستش را گرفت و آھسته پچ پچ کرد:
ماريا به مالقات يکی از رفقای بيمارمان رفته بوديم .در کوچه ی ما ژاندارم ھا قدم ميزنند .چه خبر شده؟
به جای ماريا ،دخترش ورا ،باصدايی ھيجانزده پاسخ داد:
خانه ھمسايه ی پيرمان را ميگردند پدر .اين را آمينه از پنجره ی خانه شان که به حياط باز ميشود ،گفت .از
پنجره ی آنھا منزل پيرمرد کامال" پيداست ميگويند گويا کتاب ممنوعه می خوانده.
ايوان نيکاليويچ زيرلبی گفت:
مثل سگ بو ميکشند .ميخواھند ھر جايی را که اندکی روشنايی از آن بيرون ميزند به ظلمتکده تبديل کنند.
ورا آھسته گفت:
پدر ،برويم تو حرفی دارم.
ايوان نيکاليو يچ که از چند و چون جريانات اطالع نداشت ،به طرف آنھا برگشت و با حيرت نگاھشان کرد .ماريا
و اسيليوفنا دست شوھرش را گرفت و به داخل اتاق کشيد.
وانيا! بياتو .مساله ای ني ست که بشود بيرون مطرح کرد.
به اتاق کوچکی وارد شدند اينجا به مراتب ،خنک تر از بيرون بود .چراغ نفت سوزی که روی ميز کھنه ای در وسط
اتاق ميسوخت ،روشنا يی ضعيفی می پراکند .گنجه رنگ و رو رفته و قھوای -کمدشکسته ،حوله ای که از ديوار
آويزان بود و تختخوابی که لحاف پاره پوره ای داشت نشان ميداد که اين اتاق متعلق به يک خانواده ی بسيار فقير
است.
ايوان پس از بستن در ،باھيجان از زن و دخترش پرس يد:
چه خبر شده؟ حرف بزنيد.
ماريا واسيليوفنا پيراھن کھنه و تری را که ايوان از تنش در آورده بود گرفت و از ميخ کنار در آويزان کرد:
ورا تو بگو ،من رختخواب پدرت را مياندازم.
ايوان خطاب به زنش گفت:
ماريا ،رختخواب مرا در حياط زير درخت بينداز
ورا باصدای خفه و تند تند به حرف زدن پرداخت:
من صدای در ھمسايه را که محکم ميکوبيدند شنيدم با سنگ و چکمه ميزدند .به کوچه رفتم ،ديدم ژاندارم ھا در حياط
را شکسته و به خانه ی ھمسايه مان ريخته اند .از پنجره ی باالی در ،دختر ھمسايه به من اشاره کرد ،دو کتاب به من
داد و از قول پيرمرد خواھش کرد که آنھا رامخفی کنم ،من ھم کتابھا را برداشتم و به خانه آمدم و پنھان کردم.
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ورا زود بلند شد و از گنجه دو کتاب نازک جلد در آورد و به پدرش داد.
ايوان نيکاليو يچ کتابھا را برداشت و بدقت به وارسی پرداخت .صفحه اول يکی افتاده بود .معلوم نبود چه کتابی است.
کتاب دوم را که برداشت زود عنوانش را خواند و باھيجان گفت:
اين پيرمرد "مانيفست کمونيست" را ميخوانده!
ورا پرس يد:
پدر کتاب خوبی است؟ من ھم ميتوانم بخوانم؟
ايوان نيکاليو يچ کتاب را با احترام بلند کردو گفت:
دخترم اين کتاب برای ما کارگران نوشته شده! در مبارزه بخاطر آزادی ،ھر کارگری بايد اين کتاب را رھبر خود
قرار دھد
ايون نيکاليويچ ناگھان با عجله کتابھا را برداشت و گفت:
بايد آنھا را خوب پنھان کنيم ،وگرنه
قبل از آنکه حرفش را تمام کند بلند شد و از اتاق بيرون رفت .در بيرون ھوا تاريک تر شده بود .از کوچه صدای پا
و حرف زدن ميامد .او در تاريکی کورمال کورمال ،به درخت نزديک شد .بيلچه ای از کنار ديوار برداشت و خاک
زير درخت را به آرامی کند .کتابھا را به دستمالی پيچيد و در ته گودال گذاشته خاکھا را رويش ريخت .به اتاق
برگشت و به زنش که داشت نان سياه و پنير را روی ميز ميگذاشت ،گفت:
ماريا من چيزی نميخورم .رختخوابم را زير درخت بينداز ،صبح ھم زودتر بيدارم کن .ماريا واسيليوفنا با دقت به
شوھرش نگاه کرد و پرس يد:
پس کتابھا را چکار کردی؟
پنھان کردم.
ماريا در حالی که سرش را تکان می داد خطاب به دخترش گفت:
دخترم تو با اين بی احتياطی ھايت باال خره باليی سرما می آوری .از خانه ای که ژاندارم ھا تفتيش ميکنند کتاب
خارج کرده ويک راست به خانه آورده ای
ايوان نيکاليو يچ زنش را آرام کرد:
ماريا عيبی ندارد ،احتياط خوب است ولی کمک کردن به شخصی که ژاندارم ھا به خانه اش شبيخون زده اند واجبتر
است .بيچاره يک ھفته نيست که به باکو آمده ،بی شرف ھا فورا" تعقيبش کرده اند ...کی ميداند شايد دريک شھر ديگر
فعاليت انقالبی داشته و از آنجا فرار کرده است .حتما" ورا را نديده اند واال ھمان بال را سرما ھم می آوردند.
ماريا رختخواب شوھرش را زير درخت پھن کرد .ايوان نيکاليويچ توی رختخواب دراز کشيد و مدتھا به صداھايی که
از کوچه می آمد گوش داد .با اينکه پاسی از شب می گذشت ولی خوابش نمی برد .گويی ستارگان باھم بازی
ميکردند ،رنگ آسمان اندک اندک تغيير مي کرد .ستاره ھا کم نورتر ميشدند .سحر نزديک بود.
وقتی صداھا قطع شد .ايوان با خود انديشيد"حتما" کارشان را تمام کرده اند .يعنی خود پيرمرد راھم برده اند؟" و به
صداھای منقطعی که شنيده ميشد گوش داد.
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اين دومين بار بود که او "مانيفست کمونيست" را از چنگال ژاندارم ھا نجات ميداد.
سال  1896بود .ايوان نيکاليو يچ پتروف ،در بی بی ھيبت ،در معادن مانتاشف کار ميکرد .کسی نميدانست اين مرد
که قامتی بلند ،شانه ھايی پھن ،موھايی به رنگ شاه بلوط روشن وچشمانی زيبا و آبی رنگ دارد اھل کجاست و از
کجا آمده است .پانزده سال قبل ،او وقتی به اين ناحيه – به معادن صابونچی ،سوراخانی و بی بی ھيبت قدم گذاشت،
دخترش ورا سه ساله بود .او در تمام رشته ھای صنعت نفت کار کرده و با تمام سختی ھای مھلک آن آشنا بود .اکثر
کارگران که نه اسم پدر و نه نام فاميليش را ميدانستند اورا "وانچکا" صدا ميزدند .صدای خشن و طنين دار او در
معادن دور دست شنيده می شد .جمالت "اين صدای وانچکا است" ،".ببينم نظر وانچکا چيست؟""،بايد با وانچکا
مشورت کرد" ھر زمان از زبان کارگران شنيده ميشد.
آن روزھا تشکيالتی که قادر به رھبری جنبش ھای کارگری باکو باشد وجود نداشت .افرادی انقالبی مانند ايوان گھگاه
کارگران را به مدت دو سه روز به اعتصاب مي کشاندند ولی ھمانند جرقه ھای زود گذری آغاز و انجام اين اعتصابات
کوچک چندان طول نميکشيد .مطالبات بسيار کوچک اقتصادی و صنفی اکثر اوقات ازسوی سرمايه داران پذيرفته
نميشد و در نتيجه اعتصاب بی نتيجه خاتمه ميافت.
سال  1896بود.
درمعان بی بی ھيبت ،کارگری در عمق  60متری زمين در نتيجه ی فوران ناگھانی گاز خفه شد .کارگران ميتينگ
عظيمی بر سر جنازه ی او تشکيل دادند ،سپس کليه کارگرانی که در اين ميتينگ شرکت داشتند اخرج شدند .ايوان
نيز يکی از آنھا بود .ماه مه بود و ھوا خيلی خوب .ايوان برای خالی کردن عقده ھايش صبح زود ،ھمراه زن و
دخترش به صحرا رفت .آن روزھا او در "بائيل" )از محالت باکو( زندگی ميکرد ،دور شدن از دخمه ھای دود زده،
نفتی و نمو زده کارگری و آمدن به دشت و آفتاب و ھوای تميز ،افراد خانواده را ،ولو بطور موقت،خوشحال ميکرد.
شنزار خشک وبی آب و علفی از ھر سو باکو را احاطه کرده ولی در بعضی جاھا که از نور آفتاب مصون مانده ،تک
و توک علف ھای سبزی ميتوان يافت .ايوان با زن و دخترش در ھمچو جايی نشسته بودند .خانواده ھای ديگری نيز
در آنجا بودند .حوادثی که نقل ميکنيم با اينکه مربوط به  5سال پيش است ،ولی وانيا پتروف آن روزھا ،ھنوز موی
سفيد در سرش پيدا نميشد و ھنوز نيروی جوانيش را حفظ کرده بود .در مدت اين  5سال دو بار حبس ،تعقيب دائمی
پليس ،بيکاری و گرسنگی او و ماريا واسيليوفنا را زودتر از معمول پير کرده بود.
درست لحظه ای که ايوان با زن و دخترش قصد مراجعت به خانه را داشتند ،دو سه نفر کارگر از آن سوی تپه پيدا
شدند ،آنھا به محض ديدن ايوان فرياد زدند:
وانيا بچه ھا را بفرست خانه ،خودت بيا اينجا.
االن ميام .
ماريا ملتمسانه به او نگاه کرد.
وانيا ،آنھا ميخواھند عرق بخورند نرو از صبح چيزی نخورده ای زود مست ميشوی .ورا نيز پای پدرش را چسبيد و
آھسته گفت:
پدر بيا به خانه برويم خودت مي گويی ت لخ است و بازھم ميخوری .آخر چرا؟
ايوان به آرامی موھای ورا را نوازش کرد و گفت:
دخترم ،قول ميدھم نخورم شما به خانه برويد منھم زود ميايم.
و خطاب به زنش گفت:
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ماريا ...تو که خوب می دانی من مست شدن را دوست ندارم .آنھا ھم مثل خود من از کار اخراج شده اند؛و حاال
ميخواھند عقده ھايشان را خالی کنند
ايوان وقتی از آنھا جدا شد و ازتپه باال رفت ،چھار نفر را ديد که دور ھم نشسته بودند و جلوشان يک قرص نان سياه،
کمی پياز و يک بطری عرق بود .سه نفرشان را خوب ميشناخت .دوتايشان روس و يکيشان ارمنی بود و چھارمی
راکه جوانی  20-19ساله بود برای اولي ن بار می ديد با آنھا دست داد و کنارشان نشست ونگاھی به سفره انداخت و
باتعجب پرسيد :
ھنوز در بطری را باز نکرده ايد؟ منتظر من بوديد يا حيفتان ميامد بخوريد؟
يکی از کارگران با آھسته جواب داد:
اين جوان بقدری خوب حرف ميزند که آدم ياد عرق نمی افتد .بعد خطاب به پسر جوان گفت:
حرف بزن پيوتر! وانيا از خودمان است.
پيوتر با نگاھی خجلت زده به ايوان نگاه کرد و لبخند زنان گفت:
من درباره ی ايوان پتروف ،درباره ی وانچکا ،خيلی حرفا شنيده ام.
از دور ميشناسمش
ايوان نيکاليو يچ به او نگاه کرد و خنديد:
به قولی":آواز دھل شنيدن از دور خوش است!"
ايوان پس از آنکه خودش نيز از اين ضرب المثل خنديد ،بالحنی جدی گفت:
خوب صحبتتان را ادامه بدھيد ببينم موضوع از چه قرار است؟
يکی از کارگران پير جواب داد:
ايوان ،تو جوان بودن پيوتر نگاه نکن! خيلی باسواد است! کتابھای زيادی دارد که حرفھای عجيبی در آن نوشته شده.
امروز ھم يکی پيشش است .پيوتر بده نگاه بکنيم.
پيوتر نگاھی به اطراف انداخت و آھسته گفت:
پيش چشم مردم خوب نيست.
پس به جای ديگری برويم.
بطری عراق را برداشته از تپه پاين آمدند و دورتر از مردم ،در جای سايه ای روی ماسه ھای نرم نشستند .مثل دفعه
قبل عرق و نان و پيازرا جلوشان گذاشتند .ولی کسی به آنھا دست نزد .ھمه به دقت و با حالت انتظار به پيوتر خيره
شده بودند.
پيوتر سنجاقی راکه به جي ب کت کھنه و روغنی اش زده بود باز کرد و يک دست روزنامه کھنه از توی آن در آورد.
کتاب کھنه ای را که در ميان روزنامه ھا بود به آنھا نشان داد .کتابی از توی آن درآورد .کتاب کھنه ای را که ميان
روزنامه ھا بود به آنھا نشان داد .کتابی بود باقطع کوچک و جلدی آبی کمرنگ .باالی کتاب جمله ای " انتشارات
سوسيال دموکرات روس" نوشته شده بود .اين جمله تعجب ايوان را برانگيخت ،او با اينکه قبال" اعالميه ھايی درباره
وضعيت مشقت بار کارگران ديده بود ولی از وجود چنين انتشاراتی اطالع نداشت .به ھمين سبب ،فورا" کتاب
راگرفت و عنوان آن را خواند":مانيفست کمونيست -کارل مارکس و فردريک انگلس ،سال،1872ترجمه از متن
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آلمانی ،با مقدمه مولفين ،ژنو ،چاپخانه روسيه ی آزاد" کتاب دست به دست گشت و باالخره به دست پيوتر رسيد .او
که توجه رفقا يش راديد آھسته گفت:
اين کتاب را يک کارگر پير روس که اسمش را نميدانم به من داد .او ميگفت برای آزادی طبقه کارگر بايد تئوری
انقالب يعنی جنبش کارگری راعميقا" فراگرفت .اين کتاب مسير جنبش کارگری را روشن کرده و برنامه آن را معين
ميکند.
لحن روان و افکار انقالبی پيوتر ،ايوان نيکاليويچ را بی اندازه خوشحال کرد .او برای اولين بار ميشنيد که فکر
آزادی طبقه کارگر يک فکر عل می است .به اين سبب اندکی به جلو خزيد و باھيجان پرسيد:
پسرم بخوان ببينم در کتاب چه چيزی نوشته ؟
پيوتر بانگاھی جدی ،رفقايش را ور انداز کرد و آھسته جواب داد:
نميشود ھمه کتاب را در اينجا بخوانم .ھم ممکن نيست و ھم خطرناک است .بايد ھر جمله و کلمه اش را تشريح کرد.
اگه وقت داشتيد يکشنبه آينده ،به "باالخانی" بياييد تا باھم بخوانيم.
سپس خطاب به پترف گفت:
اينھا مرا ميشناسند چون قبال" در باال خانی کار کرده اند ،اما شما نميشناسيد .نام فام يلی من چونياتوف است .اگر
بپرسيد دخمه ی ما رانشان ميدھند
ايوان با بيصبری گفت:
الاقل ،يک جمله اش را ،نتيجه اش را برايمان بخوان.
ميخوانم.
پيوتر کتاب را ورق زد وسطور زير را از صفحه آخر کتاب خواند.
" کمونيستھا ديگر اختفای نظريه و نيت خود را بيخود ميدانند .و آشکارا اعالم ميدارند که فقط از راه واژگون کردن
سازمانھای اجتماعی موجود تاکنون ،از راه جبر ،ميتوانند به مقاصد خويش برسند .بگذار طبقات حاکمه از وحشت
انقالب کمونيستی به خود بلرزد .پرولتاريا در اين انقالب ھيچ چيز را از دست نخواھد داد مگر زنج يرھای دست و
پايشان .اما تمام جھان را به سود خود خواھند برد".

رنجبران جھان متحد شويد

ديگر خواندن و حتی ورق زدن کتاب ھم ممکن نشد .سياھی ای در باالی تپه نمايان گشت .سياھی به سرعت پائين آمده
و به آنھا نزديک ميشد .يکی از کارگران اورا شناخت و آھسته گفت:
جغجغه )در متن اصلی "جئرجئراما " استعمال شده که به معنی سنجاقک است ( دارد ميايد.
ھمه با شنيدن اين حرف يکه خوردند و باعجله سر بطری را باز کرده و گيالس ھارا پر کردند.
پيوتر باھ يجان گفت:
او دنبال من ميگردد .اين کتاب را چکار کنم اگر توی جيبم باشد خطرناک است شايد وارسی کند...
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به روی ھمديگر نگاه کردند .ايوان به طرف پ يوتر خم شد و آھسته گفت:
بده من .روز يکشنبه به باالخانی می آورم.
پيوتر کتاب را به او داد .ايوان کتاب را توی چکمش جای داد و سپس پاھايش را جمع کرد.
وقتی جانم را گرفتن ميتوانند ،اين کتاب راھم بگيرند.
"جغجغه" در ميان تمام کارگران باالخانی و بی بی ھيبت آدم"مشھوری" بود .کارش فقط اين بود که ميان کارگران
ميگشت ،و حرفھای انقالبی ميزد .کافی بود کسی به يکی از گفته ھايش "بلی" بگويد .آن وقت به کارخانه دار يا اداره
پليس معرفيش ميکرد .آدمی بود الغر با چھره ای چروکيده و قدی کوتاه .وقتی خبر چين که دستانش را تکان ميداد و
لبخندی تصنعی به لب داشت نزديکتر شد ،ايوان استکان عرق را بلند کرد و با صدای بلند گفت:
اين را ميخوريم به سالمتی زن و بچه ھايمان
جغجغه با لحن زنانه ای که واقعا" صدای جغجغه را به ياد آدم مياورد فرياد زد:
دست نگه داريد دست نگه داريد نخوريد.
دوان دوان ،خودش را به کنار سفره رساند ،نشست ،و بالحنی که گويی با يکايک آنھا از مدتھا قبل آشنايی نزديک
دارد ،گفت:
آی آی آی پس استکان من کو چطور بی وجود من ازگلويتان پايين ميرود؟
ايوان استکانش را به طرف او دراز کرد .بگير من خورده ام اين را ھم تو بخور.
جغجغه محيالنه به او نگاه کرد و گفت:
آی وانچکا ،وانچکا! شما برای حق خوردن به اينجا نيامده ايد .حرف ميزديد .ھيچکدامتان شباھتی به آدمھای مست
نداريد .اين جوان -به پيوتر اشاره کرد -پيوتر است .من او را از باالخانی ميشناسم ...کتابھا و روزنامه ھای خوبی
دارد که ھمه شان عليه شاه و خوزيين )ارباب( نوشته شده .بياييد به جای عرق خوردن کتاب بخوانيم تا فکرمان روشن
شود .ايوان عرق را سرکشيد.
ببين جغجغه ) ھمه اورا بی رو دربايستی به اين نام صدا ميزدند (.تو امروز قصد شکار کرده ای ،اما نمی توانی
چيزی از ما در آوری ما اين جا نيامديم که حرف ھای گنده گنده بزنيم .آمديم عرق خوری .ھيچ چيز فکر آدم را بھتر
از عرق روشن نميکند .يا عرقت را بخور يا بلند شو گورت را گم کن
لحن تھديد آميد ايوان جغجغه راترساند .دو سه جرعه عرق خورد و بلند شد .بی اعتنا به گفته ھای ايوان خداحافظی
کرد و رفت.
آن روز ،وقتی پيوتر چونياتوف به خانه برميگشت در جاده ی باال خانی مامورين تمام جيبھايش را گشته ولی غير از
چند تکه روزنامه ی مجاز کھنه چيزی پيدا نکرده بودند .ايوان نيز از کتاب مثل چشمانش مواظبت کرده .يک بار در
باالخانی و دو بار در بی بی ھيبت با رفقايش جمع شده و مانيفست را جمله به جمله خواندند .يادآوری اين خاطرات
خواب از چشمان او ربوده بود .با عجله بلند شد و خود را برای رفتن به کارخانه آماده کرد.
از دو روز قبل ،اعتصابات کارگران رو به ضعف گذاشته بود و نيمی از کارگران به سرکارشان باز گشته بودند.
امروز ميبايست جلو اين عقب نشينی گرفته شود .ايوان موظف بود ماموريت محوله از سوی کميته باکو را انجام دھد
و جلو شکستن اعتصاب را بگيرد.
زن و دخترش برای او که شب ھم غذا نخورده بود ،تدارک چای می ديدند.
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ورا ھنوز آفتاب نزده بلند شده بود .دلش شور ميزد .ميخواست از ھمسايه شان خبری کسب کند .ميخواست بداند نتيجه
بازرسی شب قبل چی شد؟ آيا پيرمرد را باخودشان برده اند؟
کسی پيرمرد را که يک ھفته قبل به اين محل آمده بود نمی شناخت .او بيشتر از 60سال داشت .موھای بلند و قد
خميده اش قيافه کشيش ھا را به او ميداد ،ولی مساله ای نظر اھالی محل را جلب کرد اين بود که وی ھنگام اسباب
کشی ،يک درشکه پر از کتاب باخودش آورده بود و اين امر حتما" از نظر پليس دور نمی ماند .چرا که آنھا از کتاب
بيشتر از تپانجه و بمب ميترسيدند .ورا باالخره تمام جريان را از ھمسايه ی آذربايجانيشون پرسيد .نزديکی ھای صبح
پيرمرد را ھمراه دو صندوق کتاب سوار درشکه کرده و برده بودند .پس پ يرمرد عالوه بر "مانيفست کمونيست"
کتابھای انقالبی ديگه ھم داشته است .ايوان در حالی که چای ميخورد به حرفھای ورا گوش داد ،و در دل از آگاھی او
خوشحال بود .کمک فداکارانه ی ورا و خانوادش به ھمسايه ی انقالبيشان چندان جای شگفتی نداشت ،چون ايوان
دخترش را مانند خودش مبارز بار آورده بود.
وقتی صدای اذان از مسجد "تازاپير" بلند شد .ايوان کت روغنی اش را روی دوشش انداخت و به طرف کارخانه ی
شيبايف ،واقع در آغ شھر ،راه افتاد.

فصل 3

آن روز در کارخانه اعتصاب عمومی اعالم شد .اژدر از گسترش ناگھانی اعتصاب تعجب ميکرد .اين واقعه چنان
غيره منتظره بود که او حتی موفق به کشف علتش نشد .تا آن روز اعتصابات زيادی در کارخانه روی داده بود ولی
اعتصابگران ھرگز مثل اينروز ،آشکارا و رو در رو عليه کارخانه داران نشوريده بودند.
ديگر بس است .ھمانطوری که ھرچيزی آغاز و انجامی دارد ،صبر انسان نيز باالخره روزی تمام ميشود .اگر
اعتصاب کاری از پيش نبرد بايد شورش کرد -شورش عليه اخراج ھای بی سبب ،جريمه ھا و  12ساعت کار
توانفرسا در اين جھنم وحشتناک .شورش عليه بردگی و معيشت حيوانی انسانھا.
کارخانه ی مشھور مکانيکی شيبايف ،در باکو -در آغ شھر -ازچند کارگاه عبارت بود .دروازه ی اين کارگاه ھا به
حياطی پر ازآھن پاره ،قطعات فلز و سنگ و آجر باز می شد .اين محوطه پراز کارگر بود .ھيچ قسمتی کار نميکرد و
درھا طاق به طاق باز بودند.
اعتصاب اغلب اينطور شروع ميشد که کارگران در حياط جمع شده نمايندگان خود را پيش ميفرستادند و ميگفتند:
"خورزيين تك پا بياد دم در ،دو سه کلمه با او حرف داريم" .شيبايف نيز گاھی اوقات خواستھای جزئی آنھا را
ميپذيرفت ،ولی اکثر اوقات جواب رد ميداد و پيام ميفرستاد" :يا برگردند سر کارشان يا کارخانه را تعطيل ميکنم .ھر
کجا ميخواھند بروند .حتی يک کوپک ) کوچکترين واحد پولی در روسيه ( ھم به دستمزدشان اضافه نمی کنم".
در چنين مواقعی ،عده ای ناچار به سرکارشان باز می گشتند و عده ی ديگری زمانی دراز مقاومت کرده دست به کار
نميزدند و حتی گاھی دسته جمعی به کارخانه ی ديگری مراجعه ميکردند .اژدر ھم امروز انتظار چنين وضعی را
داشت .او در ميان دسته بزرگی از کارگران کنار ايوان نيکاليويچ که مانند پدری دوستش ميداشت ايستاده بود يکباره
ھياھويی در ميان دسته ھای مقدم به گوش رسيد .ايوان نيکاليويچ ناپديد شد.
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سپس ،گفتگوھا داد و فريادھای خشم آلود در گرفت و جمعيت به طرف در کارخانه به راه افتادند .در اين موقع،
نگھبان مسلح به تپانچه که در مقابل سيل کارگران سينه سپر کرده بود و ميخواست جلوی آن را بگيرد .با يک ضربه،
مثل درخت صاعقه زده ،نقش زمين شد و توده،بسان دريای خروشان به ميدان جلو کارخانه سرازير گشت.
اژدر با اينکه از مقصد اين سيل خروشان انسانی خبری نداشت ،ھمراه با آنان راه افتاده بود و پيش ميرفت.
چونياتوف ،پيشاپيش جمعيت بود و اژدر فکر ميکرد که اگر چونياتوف تمام روز ھمينطور راه برود ،تمام کارگران به
دنبالش خواھند رفت؛ زيرا ھمه به او اطمينان داشتند .پس آن مرد -آن که دوشادوش پيوتر راه ميرود کيست؟ پس از
اندکی دقت ،غالم ،کارگر کارخانه ی خاتيسوف راشناخت .او غالم را که درميان تمام کارگران آغ شھر و قارا شھر
محبوبيت زيادی داشت ،يک سال پيش ،اولين بار ،در خانه ی ايوان نيکاليويچ ديده بود ولی نمی دانست او امروز
اينجا چکار ميکند .اما يکباره يادش آمد ،چند روز است کارگران کارخانه ھای ناحيه ی "زاواغزالنايا" اعتصاب کرده
اند .حتما" وضع آنجاھم مثل اينجاست .حتما" غالم به نمايندگی ازطرف زحمتکشان خاتيسوف به اينجا آمده است.
سيل جمعيت در ميدان بزرگ جلوی کارخانه متوقف شد .دفتر شيبايف در اينجا واقع بود .يک سر جمعيت تا مقابل
دفتر کارخانه می رسيد .تا امروز کسی جرات نکرده بود در مقابل اين ساختمان اجتماع کند .در اطراف آن ،ھرزمان
آدم ھای مرموزی کشيک ميدادند .اين نوع دفترھا حکم تله ای را داشتند که بوسيله ی آنھا کارگران انقالبی وبه
اصطالح "اخاللگر" را شکار ميکردند.کافی بود يک نامه اعتراضی از زبان کارگران شنيده شود تا به جرم اسائه ی
ادب به اعليحضرت نيکال به زندان يا سيبری فرستاده شوند .ليکن اين ساختمان وحشتناک امروز در سکوت عميقی
فرو رفته بود .کسی جرات ظاھر شدن در برابر اعتصاب گران را نداشت .خشم و کينه در دل اژدر گويی به مشتی
گره کرده تبديل شده بود .آرام و قرار نداشت .با آرنج ھايش راھی برای خود باز کرد و به صف اول نزديک تر شد.
ايوان ،و غالم ،چونياتوف و چند کارگر ديگر درباره ی مساله ای مشورت ميکردند .وقتی اژدر به آنھا نزديک شد،
چونياتوف با نگاھش جای بلندی را جستجو ميکرد تا بر باالی آن سخنرانی کند.
باالخره يک تپه سنگ نظر چونياتوف را جلب کرد .روی سنگھا رفت و منتظر فرونشستن ھياھو شد .سروصدای
جمعيت بتدريج کمتر شد و باالخره از بين رفت .چونياتوف پس از آنکه اطراف را کامال" از نظر گذراند ،شروع به
سخن گفتن کرد .اژدر بادقت فوق العاده به حرفھای او گوش ميداد .به نظر چنين ميامد که پيوتر کتاب قلب پر از کين
و خشم او را صفحه زده ورق به ورق ميخواند .چونياتوف حرفھايی ميزد که سالھا ورد زبان اژدر بود و اين ،اژدر
را ،ھم شگفت زده و ھم خوشحال ميکرد .چونياتوف وقتی حرف ميزد سيمای مردانه اش تغيير ميکرد و از چشمان
پر از خشم و کينه اش ،آتش می ريخت.او بادقت،به کارگران می نگريست و کارگرانی را که حقوق حقه خود را
طلب ميکردند به سوی آينده ای روشن به مبارزه در راه بنای اين جھان سعاد تبار ،جھانی بدون سگانی چون شيبايف،
فرا ميخواند .چونياتوف سخنانش را چنين پايان داد.
ديگر صبر کارگران تمام شده .ممکن است بتوانند يکی دو نفر را با زور خفه کنند ولی ديگر نمی توانند ميليونھا
انسان را در زنجير نگاه دارند .رفقا! نترسيد ما قوی ھستيم بياييد يک پارچه در زير پرچم آزادی گردآييم و حقوق خود
را مطالبه کنيم.
پيوتر در ميان فريادھای خشم آلود و تحسين آميز اعتصابگران که غرش امواج کف آلود دريا در ھنگام برخورد با
ساحل را در خاطر آدمی زنده ميکرد ،سخنان خود را به پايان رسانيد.
پس از چونياتوف غالم از سنگھا باال رفت .ابتدا ابتدا نتوانست خودش را نگه دارد .دو سه سنگ از زير پايش در
رفت .باالخره تعادل خود را بازيافت سرش رابلند کرد و باصدايی بلند فرياد زد:
برادران ،ما حق خودمان را ميخواھيم .اين کارخانه ھا و معادن با عرق و خون ما پا گرفته اند .گرگھايی مانند
خاتيسوف ،شيبايف ،نوبل،مانتاشف ،موسی تقی يف و حاجی زين العابدين تقی يف ،زن و بچه ھای ما را به يک لقمه
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نان محتاج کرده اند .انتظار ترحم از اين گرگھا امری عبث و بيھوده است .ازشاه ھم نبايد انتظار لطف داشت .چون
او خود نماينده و تکيه گاه سرمايه داران است .با آشتی و التماس ،آنھا چنگالھای خونين خود را از گلوی ما باز
نخواھند کرد .اتحاد الزم است رفقا! ببينيد کارخانه دار برای اطالع از خواستھای ما حتی از اتاقش ھم خارج نمی شود
ولی ما او را مجبور خواھيم کرد.
صدای آھسته ولی پر ھيجان غالم ،چنان تاثيری در توده گذاشت که گويی آتش به انبار باروت انداختند؛ گويی باد
وحشتناکی وزيد و طغيان دريای نا آرام خلق را چند برابر کرد.
اژدر نتوانست خودش را نگاه دارد ،جلوتر آمد .و در اين ھنگام ،ايوان نيکاليويچ در حالی که از سنگھا باال ميرفت
فرياد زد:
نابود باد ديکتاتوری تزار ،پيروز باد سوسياليسم.
او نيز موفق به حفظ تعادل خود نشد .اژدر زودتر جلو پريد و بازوی او را گرفت .پتروف به محض مشاھده ی اژدر
گفت:
اژدر زود باش يک تکه چوب پيدا کن.
چوب برای چه؟ اژدر متوجه موضوع نبود .فرصتی ھم برای پرسيدن علتش نداشت .فورا" به طرف حياط کارخانه و
دويد و چوب بلندی را پيدا کرد و برگشت .ايوان نيکاليويچ دستمال سرخ رنگی از جيبش در آورد و بر سر چوب
بست.
به محض آماده شدن پرچم ،چونياتوف فرياد زد:
رفقا ،برويم با صاحبکار حرف بزنيم.
ايوان نيکاليويچ پرچم رابلند کرده و جلو جمعيت افتاد .ھمه کارگران به دنبال او راه افتادند .ناگھان صدای شليک
گلوله به گوش رسيد و کارگری که دوشادوش اژدر راه می رفت به زمين غلتيد .اژدر در ابتدا فکر کرد که پای او به
چيزی گير کرده و سکندری خورده است ولی وقتی که ديد او درميان خون می غلطد دانست که تير خورده است بر
سرعت قدمھايش افزود .صدای شليک رفته رفته بيشتر ميشد.
با وجود اين ،ھنوز پرچم سرخ در اھتزاز بود و گويی انسانھای اطرافش را به مبارزه قطعی فرا ميخواند .يکدفعه،
اژدر متوجه شد که از دست ايوان نيکال يويچ خون ميچکد .خودش را با سرعت به او رساند .و باھيجان پچ پچ کرد:
ايوان نيکاليويچ پرچم را بده به من .تو زخمی شده ای ،برايت دشوار است .ايوان نيکاليويچ با چشمان خون گرفته اش
به اژدر نگاه کرد ،و پرچم را به طرف او دراز کرد.
بيا بگير به تو اطمينان دارم.
اژدر پرچم را گرفت و آن را بر افراشت .و بی اعتنای به گلوله ھايی که صفير کشان از کنارش رد می شدند ،با
گامھای بلند ،به راه افتاد .کرگران نيز دور او را گرفتند .اژدر با اينکه برای اولين بار پيشاپيش صفوف يک توده
عظيم سينه خودرا سپر گلوله دژخيمان کرده بود کوچکترين احساس ترس نميکرد .از اينکه پرچم سرخ را به دوش
ميکشيد به خود می باليد .از اين که پرچم را به او سپرده بودند احساس غرور ميکرد.
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صدای سم اسبان شنيده شد .اژدر يک دسته قزاق سواره را که به سوی آنھا ميامدند ديد .پليس ھا که شمشيرھای آخته
ی قزاقان را ديدند جدی تر شدند .ايوان نيکاليويچ که با دستش زخم دست ديگرش را گرفته بود در حالی که سعی
ميکرد از رفقايش عقب نماند ،در اثر اصابت گلوله ديگر ،به زمين افتاد.
اژدر به طرف او خم شد.
ايوان نيکاليويچ بلند شو .بازوی مرا بگير برويم.
ايوان نيکاليويچ که با دستش زخم بزرگ سينه اش را گرفته بود مثل مرغ سر بريده ای توی خون دست و پا ميزد.
پيراھنش رنگ خون گرفته بود .سعی ميکرد چيزی به اژدر بگويد ولی نميتوانست.
اژدر زانو زد و سر اورا بلند کرد و گوشش را به لبان لرزان او نزديک ساخت .غرش گلوله امکان نداد که او آخرين
سخنان ايوان نيکاليويچ را بشنود.
ديگر نبايد دير کرد .قزاقھا کارگران را زير پاھای اسبان انداخته بودند و به ھرکس که می رسيدند با شالق و شمشير
به سرش می کوفتند .ھر کس با ھرچه که ميتوانست ،با سنگ و چوب و مشت ،ازخود دفاع ميکرد .اژدر دستمال
سرخ سر چوب را باز کرد .از چند کارگر برای دور کردن ايوان ازصحنه برخورد کمک خواست .آنھا شتابان پيکر
خونين ايوان را به طرف دخمه ھای کارگری کشيدند ،ولی در اطراف اين دخمه ھا وضع خيلی وخيم تر بود.
کارگرانی که از شمشير و گلوله پليس و قزاقان جان بدربرده بودند ،در اينجا بار ديگر با آنھا درگير بودند .آنھا
نتوانستند زخمی را به دخمه ھا برسانند .از محل خطر ناکی گذشتند و در کوچه تنگی ايستادند .برای رساندن ايوان به
خانه اش دنبال درشکه ميگشتند؛ ھيچ وسيله نقليه ای در اطراف نبود .آنھا مجبور بودند پيکر ايوان را روی دوش خود
حمل کنند در فاصله ی زيادی از کارخانه به يک سورچی درشکه که از جريانات خبر نداشت برخوردند .پس از چانه
زدن زياد ،او را قانح کردند و مجروح را بر کف درشکه خواباندند.
باالخره ،مجروح که داشت جان ميداد با احتياط ،از درشکه پايين آوردند و آھسته داخل حياط شدند .ھمان شب ،ايوان
نيکاليويچ بی آنکه به ھوش بيايد ،جان سپرد.

فصل 4

جسد ايوان نيکاليويچ رادرتابوت چوبی خشن ورنگ نشده ای گذاشتند.اژدراز ديروز تا حال لحظه ای از تابوت دور
نشده بود؛ انگار که کوه عظيمی را از کنارش کنده بودند.
ابتدا آنھا در حياط تنھا بودند؛ ماريا واسييوفنا که چشمان بی فروغش را به چھره ی رنگ پريده ی شوھرش دوخته بود
وآه کشان پرده روی تابوت را درست می کرد .ورا که با صدای حزن آوری می گريست واشک چشمش لحظه ای
خشک نمی شد  .وباالخره اژدر که درسکوت عميقی فرورفته بود.
چھره ی ماريا واسيليوفنا عليرغم موھای سپيدش ،چندان ھم پيرنشده بود .چشمان سبز ،گونه ھايی که طراوت خود را
حفظ کرده بود و خالصه خطوط چھره اش از زيبايی فوق العاده ی سالھای جوانيش خبر می داد .ولی چين ھای
پيشانی و خطوط گردنش حکايت از زندگی فالکتبارش می کرد.
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ورا در مقايسه بامادرش ،اندکی الغر ولی با تناسب بنظر می رسيد .اوحتی دراين ماتم بزرگ نيز زيبا
می نمود .موھای آشفته و خرمايی که بروی شانه ھايش ريخته بود ،چشمان زيبا و مرطوب و گردن سفيدش که بروی
جسد ايوان نيکاليويچ خم شده بود اورا به بنفشه ھای نوردسته ای که در نخستين روزھای بھاری ار زير برف سر
می کشند شبيه می کرد.
ماريا واسيليوفنا ،ورا و اژدر حتی لحظه ای نيز از کنار تابوت دور نمی شدند.

اندکی بعد ،غالم وچونياتوف نيز آمدند .چونياتوف بمحض اينکه پيکر بيجان رفيقش را ديد کالھش را بر داشت و با
حالتی اندوھگين ،ايستاد .غالم رفيق و وفادار ايوان نيکاليويچ ،به محض ورود به تابوت نزديک شد ولی نتوانست
خود را کنترل کند .وھای ھای گريست
اندکی بعد ،مرد بلند باالوسالمندی وارد حياط شد .او نيز به مجرد ديدن جسد ،کالھش را برداشت و با چشمان غم
گرفته حياط را از نظر گذراند.
برادران ،چيزی کم نداريد؟ من ھمسايه ی ديوار به ديوار و دوست ايوان ھستم ،خانه ی من مال خود شماست .ھرچه
الزم داشتيد می توانيد بخواھيد.
ابتد کسی جواب نداد ولی لحظه ای بعد ،ماريا واسيليوفنا ،باصدايی که گويی ازته چاه می آمد پاسخ داد:
سالمت باشی ميرزا حسين ،غير از ايوان نيکاليويچ چيزی کم نداريم ،وآن را ھم ھيچ کس نمی تواند به ما بازگرداند.
ميرزا حسين نتواست جوابی بدھد .بغض گلويش را فشرد .دستمال حاشيه سياھی را از جيش درآورد واشک چشمانش
راپاک کرد.
بدين ترتيب سکوت مدتی ادامه يافت کمی بعد ،دونفرکارگرکه ازھمکاران ايوان درکارخانه ی شيبايف بودند ازدر وارد
شدند کارگران مضطربانه به چونياتوف گفتند:
خيابان پر از پليس است ،ونمی گذارند کسی اينطرفھا بياييد؛ ما بزحمت خودمان رابه اينجا رسانديم.
غالم باغضب لبانش را گزيد.
از پيکربی جان کارگران ھم می ترسند!
چونياتف پس ازلحظه ای تامل ،گفت:
ديگر کسی نمی گذارند اين طرف ھا بيايد .بايد جنازه را ببريم.
اژدر و چونياتوف دسته ھای جلويی تابوت وغالم و ميرزاحسين دسته ھای عقبی آن راگرفتند يکی از کارگران
دوتخته مالفه ازماريا گرفت وآنھا را از زير تابوت گذراند.آن وقت ،به خيابان آمدند.
در يک طرف خيابان ،چند پليس ايستاده بود .به محض خارج کردن تابوت ،پليس ھا در اطراف کارگران بحرکت
درآمدند.
اژدر کسانی را که با احتياط از درھا و پنجرھای منازل به آنھا نگاه می کردند و ھمچنين توقف افرادی را در پيچ ھای
خيابان ديد .دانست که پليس قبل از آنکه آنھا تابوت راخارج کنند ،خيابان را ))پاک(( کرده است.
در اطراف ،کسی نبود .گھگاه تک وتوک آدمھايی از سوراخ سنبه ھای خيابان ،سرک کشيده درھا و پنجره ھا را
می پاييدند که دراولين نگاه ،می شد به ماھيت آنان پی برد.
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وقتی به يکی از خيابانھای اصلی رسيدند ،اژدر عده ای آشنا را که در گوشه ای ايستاده بودند ديد .آنھا از کارگران
کارخانه ھا ومعادن بودند ،و اژدر می دانست که چه انسانھای مبارزی ھستند و چقدربه رفيق شھيدشان عشق می
ورزند که عليرغم وحشت وترس حاکم بر شھر،به تشيع جنازه ی رفيق شھيدشان آمدند.
وقتی تابوت به جمع کارگران نزديک شد ،حرکت ميان آنھا پديد آمد که پليس موفق به جلوگيری ازآن نشد50 - 40 .
نفر کارگرتابوت را احاطه کردند.
در اين موقع ،اژدر حس کرد که يک طرف تابوت خالی شده است .وقتی برگشت چونياتف را ديد که جايش را به
کارگری که االن به آنھا پيوسته بود می داد .پيوتر اندکی کنار رفت ،با چشمانی خشمگينی به چھره شھيد نگريست و
بعد قاتی جمعيت شد .اژدر او را تاگورستان ،ديگر نديد.
جمعيت پس از عبور ازخيابانھا و کوچه ھای متعدد ،باالخره به خيابان ))بازار(( که مرکز تجارت شھر باکو بود
رسيد ،و آنگاه از طريق ))چادرووی(( به طرف باال حرکت کردند .رفته رفته جمعيت زيادتر می شد .زنان چادری از
درو پنچره ھا به آنھا نگاه می کردند وعده ای آز آنھا بمحض ديدن جنازه ی ايوان نيکاليويچ و گريه آرام ماريا و ورا
اختيار از دست داده آرام می گريستند .اژدر از اين وضع ،خيلی تعجب می کرد.
اژدر فکر می کرد مرگ برای ساکنان باکو حادثه ای شگفت آوری نيست .اشک چشم آنھا خيلی وقت است که خشک
شده .اين قرن باگلوله و خون اغاز شده است .مگر آنھا ھر روزشاھد مرگ اطرافيان خويشاوندان ،دوستان ،آشنايان و
بطور کلی انسانھايی نيستند که در نتيجه تيرباران ،گرسنگی يا بيماری مثل برگھای پاييزی به زمين می ريزند؟ مگر
اشک چشمانشان درياست که خشک نمی شود؟ اما نه ھمه که به گريستن متوسل نمی شود .انسانھايی که با چشمانی
خشک ودلی لبريز از خشم و کين ناظرحوادث اند کم نيستند.
مشايعين تابوت زيادتر شده بود .اژدر در اول تصميم داشت در طول راه تابوت را به ھيچ کس نسپارد ولی تعداد
کسانی که می خواستند کمک کنند به قدری زياد بود که او برای احترام به رفقايی کارگرش ،باالخره دسته ی تابوت
را به دستان پينه بسته و لرزان يکی از کارگران سپرد.
ماريا واسيليوفنا و ورا سرشان را پايين انداخته بودند .نه تنھا آنھا ،بلکه ھمه سرشان را پايين انداخته بودند .پليس
محاصره شان کرده بود.
اژدر مرگ ايوان را باور نمی کرد .به نظرش می رسيد که االن تابوت تکان خواھد خورد .و ايوان نيکاليويچ
دستھای درشت و نيرومند خود را بلند کرده و فرياد خواھد زد )) زنده باد انقالب!((  .اما نه ،او ديگر حرف نخواھد
زد .قلبش که عمری بخاطر انقالب تپيد ،ديگر نخواھد زد .پس اين پليس ھا وجاسوس ھا که اين چنين تابوت کارگر
تھيدستی را مثل نگين انگشتری محاصره کرده اند از چه می ترسند؟
آنھا می دانند که اگر چه قلب کارگری را از حرکت بازداشته اند ولی اکنون صدھا و ھزاران قلب به اميد انقالب
می تپد ،و نيم توانند آنھارا با زور اسحله وخونريزی از تپش بازدارند .باکوشھر پرولتارياست .باکو شھر قلبھايی لبريز
از خشم و کينه و انقالب است.
اژدر سالھای قبل را ،زمانی که اولين بار ايوان نيکاليويچ را شناخت و با او کارکرد را بياد آورد.
آن روزا اژدر در قاراشھر کار می کرد .در نتيجه ی خوردن آب تصفيه نشده ی ))زوغولبا(( به بيماری کشنده ای
مبتال شده بود .شکمش باد کرده و زخمھای کوچکی تمام بدنش را پر کرده بودند .امروز دستکم تصفيه خانه ی آب
ھست و اگر ھم بسختی ،می توان برای بيماران آب سالم پيدا کرد ولی آن روزھا چنين نبود .آب زوغولبا آنقدر
کثيف بود که سرمايه داران حتی برای ريحتن آن به ديگ بخار تصفيه اش ميکردند .با اين وصف ،کارگران ناگزير از
اين آب بيماری زا ميخوردند.
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اژدر را به جھت بيماری از کار اخراج کردند و او پس از يک ماه تمام گرسنگی و دربدری ،کاری در فابريک
تقی يف دست وپا کرد.
در اينجا در اين فابريک اژدرزير دست استادکاری به نام حاجی حسين تقی يف کار می کرد .حاجی حسين مردی بود
که يک لحظه تسبيح از دستش و دعا از لبانش دور نمی شد .ھيچوقت نمازش را فراموش نميکرد .سخنش را با نام خدا
شروع و با ھمين نام تمام می کرد.اژدر پس از چند روز ،حيوان وحشی ودرنده ای را که زير اين پوشش بظاھر
دينی پنھان شده بود شناخت .ذره ای رحم در دل اوستا حسين وجود نداشت .کارگردر نظر او پست تر از مورچه و
مگس بود .اژدر خوب بياد داشت که روزی حاجی حسين با تسبيح به چشم کارگر مفلوکی زد که پيچاره دو ساعت تمام
نعره کشيد .پس از چند روز ،کارگر بيچاره که يک چشمش را از دست داده بود برای گرفتن حقوق خود به کارخانه
مراجعه کرد و حاجی حسين حقوق روزھای را که از درد چشم در خانه مانده بود به او نداد.
روزی حاجی حسين به چند کارگر دستور داد که لوله ديگ بخار را بلند کنند .کارگران پس ازسبک سنگين کردن
لوله گفتند که حرکت دادن لوله موقع کار ديگ بسيار خطرناک است .حاجی حسين ديوانه شد.
چطور؟ روی حرف او حرف بزنند؟ اگر دستورھای او اجرا نشود پس اينجا چکاره است؟ اگر حاجی زين العابدين
بشنود به او چه خواھد گفت؟
باالخره آنقدر داد وھوار راه انداخت که کارگران باالجبار قبول کردند و دستمالی به دستشان پيچيدند و شروع به بلند
نمودن لوله کردند.
اژدر با دقت به اين منظره نگاه می کرد .پس از آنکه لوله دومتر از زمين بلند شد کار مشکل تر گشت .نگه داشتن
لوله غير ممکن بود .لوله از ھم باز شد و دفعتا آب داغ روی گارکران ريخت .در يک چشم بھم زدن چھار نفر بی
آنکه حتی مجال فرياد زدن پيدا کنند سوختند و مردند .حاجی حسين که ناظر تمام اين جريانات بود حتی غم به ابرو
نياورد ،حتی تسبيح را ھم به جيبش نگذاشت .فقط پس از آنکه دستوربستن شير بخار را داد به جنازه ھا نزديک شد و
با صدای بلند گفت:
خدا رحمتشان کند.
و به کارگران که بھت زده ايستاده بودند دستور داد:
چرا ھاج و واج ايستاده ايد؟ برويد سر کارتان ،مرگ کار خوداوند متعال است .ھرچه برپيشانی آدم نوشته شده ،ھمان
می شود وال غير.
ولی حاجی حسين ھر قدر ھم که دست به دامن خدايش زد نتوانست فاجعه را از کارگران مخفی کند .خبر در ھمه جا
پخش شد .فردای آن روز ،کارگران متينگ عظيمی جلو در کارخانه را انداختند ،و اژدر ايوان نيکاليويچ را اولين
بار ،در آنجا ديد.
ايوان نيکاليويچ در پيدا کردن کار تازه ای به او کمک نمود .برای معالجه او از کارگران اعانه جمع کرد .اژدرآنچنان
شيفته ايوان شد که اورا مانند پدری دوست می داشت.
ھمچنانکه تابوت حرکت می کرد اژدر خاطرات گذشته اش را يکايک بياد می آورد .او اکنون درباره ی ورا
می انديشيد.
آنھا از ھمان نخستين برخورد حرمتی به ھمديگر قائل بودند .ماريا واسيليوفنا از اژدر ھمچون فرزند خود استقبال
کرد و اژدر که آشيانه ی پاکی به نام خانواده و رفتار خوشی از ھيچ کس نديده بود خانه ايوان نيکاليويچ را خانه ی
خود می پنداشت بخصوص که معتقدات و رفتار او با ورا سازگار بود .چون اژدر از کودکی با کارگران روس
رابطه ی نزديک داشت به زبان روسی کامال مسلط بود .و ورا نيز از آنجا که در ھمسايگی مردم آذربايجانی زندگی
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می کرد به زبان و آداب وسنن آنھا کامال واقف بود .تفاوت سنی چندانی نيز ميان آنھا وجود نداشت و تفاوت فقط در
سواد و آگاھی شان بود .ورا عليرغم فقر خانواده اش به مدرسه رفته و عالوه براين در منزل با مطالعه ی کتابھای
پدرش توانسته بود آگاھی خودش را تا اندازه ای باال برد .ولی اژدر ھرگزامکان تحصيل نيافته بود.اين تفاوت سبب
می شد که آنھا ھمديگر را بسيار مالقات کنند .ورا در ھر فرصت زندگی و مطالعه ی توام ذوق و اشتياق زيادی در
آنھا پديد می آورد.
گويی ھمين ديروز بودکه ايوان نيکاليويچ يک بسته ی کاغذی به ورا داد و به او سپرد که روز بازار آنھا را مخفيانه
به دشتی واقع در کنار جاده ی شماخی بياورد و در اين ميان اين روزنامه ھای کھنه ،اعالميه ھا وبيانيه ھای انقالبی
که به تازگی از روسيه آمده بود وجود داشت .آن روزھا پليس ھا و ژاندارم از انتشار اين اعالميه ھا در ميان کارگران
باکو سخت به وحشت افتاده بودند .مزدوران دولتی ھر روز به خانه ی اشخاص ))مشکوک(( شبيخون می زدند.
معادن و کارخانه ھا شديدا تحت نظر بود .گاھی اوقات حتی عابرين را در خيابانھا نيز بررسی می کردند.وبه ھمين
علت ،ايوان نيکاليويچ با اين فکر که ورا ))دختر بچه ای بيش نيست و نظر کسی را جلب نمی کند ((.اين کار را به
او سپرد.
آن روزھا ھنوز منازل زيادی در اطراف جاده ی شماخی وجود نداشت)) .جاھل(( ھای باکو در محل فعلی ميدان قوبا
اسب می تاختند و به زور تپانچه ،درشکه ھا را لخت می کردند ،با اينکه آن طرف ميدان تک وتوک خانه ھای
درست کرده بودند ولی کسی از ترس ،جرات قدم گذاشتن به آنجا را نداشت)) .جاھل((ھا نه يک نفرو يک خانواده،
حتی می توانستند يک محدوده را سر تا پاغارت کنند .مامورين دولت خبری از اين کارھا نداشتند و يا اگرھم داشتند
اقدامی نميکردند .جاھل ھای گردن کلفت ھر زنی را که کفش پاشنه بلند بپا داشت به اين عنوان که اين نوع کفش
نشانه ی بی دينی است وسط خيابان لخت می کردند .حال آنکه آنھا روزی تپانچه بدست با چند پشيز سياه ،زندگی
زحمتکشان راخريد و فروش می کرد.عليرغم اينکه روزھا از اخالق حرف می زند .شبھا تا صبح در سالنھای ميليونر
ھا قمارکرده با زنان فاحشه به عيش وعشرت می پرداختند.
چنين دورانی بود.
ايوان نيکاليويچ با اطمينان از زرنگی و چاالکی ورا فکر اين مساله را نکرده بود .ولی اژدر که ازوضع شھر
خوب اطالع داشت تصميم گرفت ورا را تا جاده ی شماخی ھمراھی کند .البته او نمی توانست دوشا دوش ورا راه
بيفتد .اين ،برای يک آذربايجانی و آن ھم کارگر ژنده پوشی مثل او امکان نداشت .نمايندگان ارتجاع سياه پان ترکيست
ھا و پان اسالميست ھا می توانستند اژدر را در يک چشم بھم زدن نابود کنند.
اژدر با اينکه موجود ترسويی نبود ولی زندگی به او ياد داده بود که ھر زمان با احتياط عمل کند و بی جھت خودش
را به دردسر نيندازد .و به اين علت دورا دور پشت سر او حرکت کرد.و او را به جاده ی شماخی رساند .از اين که
در طول راه حادثه ی ناگواری رخ نداد ھر دو خوشحال بودند.
چون زودتر از موعود مقرر به محل تعيين شده رسيده بودند کسی در حوالی نبود.اژدر خوب بياد دارد که برای اولين
بار در اينجا از ته دل با ھم حرف زدند تا جمع شدن کارگران به چيدن شکوفه ،بريدن از روی صخرای به
صخره ی ديگر مشغول شدند و باالخره خسته و کوفته ميان علفھا نشستند .ھمه چيز آنھا را ھيجان زده می کرد .ھر
دو برای اولين بار از عشق ومحبت حرف زدند .قلبھايشان آن اندازه به ھم نزديک بود که برای نشان دادن محبت
پاکشان فقط يکی دو کلمه کفايت می کرد.
ناگھان کسی بازوی اژدر را گرفت و او را از عالم خيال خارج کرد  .اژدر برگشت و ميرزا حسين را ديد که در
کنار او وھمراه تابوت گام برمی دارد.
خيلی تو فکر رفتی .نبايد اينقدر فکر کرد.
ايوان نيکاليويچ حق پدری بر گردن من دارد .از دست دادن آموزگاری مثل او برای من خيلی سخت است.
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ميراز حسين با قاطعيت و خونسردی ،گفت:

نه ،با مرده که نبايد مرد .ميدانی شما خيلی به اين خانواده نزديک ھستيد .مگر خاله ماريا و دخترش مادر و خواھر
شما نسيتند؟ بايد به آنھا تسلی بدھيد.
اژدر حرفھای ميرزا حسين را تصديق کرد .به زنھا نزديک شد .ورا با چشمانی سرخ به اژدر نگاه کرد  ،آھی کشيد و
سرش را پايين انداخت.
اژدر ھمانطور که در کنار حرکت می کرد درباره ی حرفھای ميرزا حسين می انديشيد ))مگر ورا جای خواھرت
نيست؟(( نه ورا از خواھرم ھم نزديکتر است .ورا در قلب اژدر زندگی می کند ،جز اليتجزای قلب اوست.
وقتی صحبت از ورا بميان می امد ،کلمه ی خواھر به نظر اژدر خيلی حقير می نمود واين شايد از آن جھت است که
اژدر از محبت خواھری خبر نداشت.
می گويند خاک به انسان آرامش می بخشد :واقعا ھم ھمينطور است .اژدر قبال فکر می کرد ماريا واسيليوفنا و ورا
ھرگز آرام نخواھند گرفت ولی پس از دفن ايوان نيکاليويچ شھيد ،صدای گريه وزاری نيز آھسته تر شد.
خاک آنھا را ھم آرام کرد.
ايوان نيکاليويچ ،مردی که سرتاسر زندگيش را با شور و شوق آزادی و انقالبيگری سر کرده بود در ميان سکوتی
عميق ،به خاک سپردند.

فصل 5

اژدر با گامھای سنگين پيش می رود ،و بی اعتنا به تشنگی مفرطی که زير آفتاب داغ ،لبانش را ترک ترک کرده
است ،به راه خود ادامه می دھد .او بخاطر شرکت در اعتصاب کارگران کارخانه شيبايف ،از کار اخراج شده ،و
اينک برای بستن بارو بنديلش به سوی دخمه ھای کارگری می شتابد.
گرما بيداد می کند .گويی باکو در ميان شعله ھای آتيش می سوزد وجزغاله می شود .ھوا آنچنان بی حرکت است که
حتی برگ درختی ھم تکان نمی خورد .در زمين سياه و نفت آلود آغ شھر ،جای سبزی به چشم نمی خورد .ھمه جا
سياه سياه است .گويا خورشيد با تف آتشين خود ھمه جا را سوزانده و خاکستر کرده است.
از دور ،کارخانه ی شيبايف مثل کلبه ی کوچکی می نمايد ،انگار نه انگار که کارخانه است ،کارگاه ھای گوناگون با
آن حصارھای بلند شان ،انسان را بياد زندان می اندازد.
آنسوتر از کارگاه ھا ،دخمه ھای کارگری که بيشتر به النه ی مرغ شباھت داشت بچشم می خورد .اژدر ھر چه
جلوتر می رفت اين النه ی مرغھا را بھتر می ديد .گرما برفھای روی بام دخمه ھا را که از چوبھای خرده
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ريزپوشانده شده بود آب می کرد و به داخل می ريخت؛ گويی نه تنھا انسانھا بلکه اين دخمه ھای شکسته و خراب
نيز در دريای عرق سياه و نفت آلود غرق می شود.
اژدر بی توجه به گرمای کشنده و حرارت طاقت فرسا ،پيش می رفت .اندوھی سوزنده تر و تحمل ناپذير از اين
گرما ،بر دلش ،سنگينی می کرد.
باز نااميدی باز شکم گرسنه ،سرتاسر روز به دنبال کار گشتن .اژدر عليرغم جوانی  ،بيکاری را با تمام عوارض
وحشت آورش ،بخوبی ميشناخت.
از قيافه پدرش تصوير م ھمی به خاطر داشت .زيرا ھنوز بچه بودکه او از داربست پرت شده و جان خود را از دست
داده بود و بار سنگين گذران خانواده را به گردن برادر بزرگ اژدر انداخته بود .برادر اژدر در تقاطع خيابانھای
"بولشايا ماروسکايا" و "سوراخانسکی" دکان نجاری داشت .اژدر از  8 _ 7سالگی تمام روز را در اين دکان جان
می کند ،تخته ھا را اينور و آنور می برد .ميخھای کج را درست می کرد و در حالی که اغلب چکش را بيشتر
از ميخ به دستش می کوفت تقال می کرد .ولی اين دکان کوچک جوابگوی مخارج خانواده ی به آن بزرگی نبود.
در زمان حيات پدر ،وضع چندان بدی نداشتند .او بنای ماھری بود و در خاطرناک ترين و بلندترين ساختمانھا کار
می کرد و به ھمين جھت ،درآمدش در مقايسه با ھمکاران ديگرش اندکی خوب بود و در نتيجه می توانست دستکم
نان خشک و خالی خانواده را تامين کند.
پس از مرگ پدر ،اين نان نيز قطع شد .بيماری شديدی پيکر برادر خردسالشان را بتدريج آب می کرد.
اژدر وقتی بزرگ شد به مسئول بودن برادرش پی برد .آن روزھا سل مانند گرگ گرسنه ای به جان کارگران و
خانواده ھای تھيدست افتاده بود .اندکی بعد از مرگ برادر ،مادرشان نيز مرُد .اژدر تنھا کمک زن برادرش که
سرپرستی  6بچه ی قد ونيم قد به تنگش آروده بود ،گشت .او به اين ترتيب ،تا  12سالگی ھم در خانه .ھم در
کارگاه جان می کند.
شش بچه سه دختر و سه پسر ،کوچکترشان در قنداق و بزرگترشان  9ساله ،حصير کھنه ای کف مرطوب و خاکی
اتاقشان را می پو شاند .بچه ھا حتی آنکه در قنداق بود بمحض ديدن سفره ای که در روز فقط يک بار باز می
شد ،از شادی سر از پا نمی شناختند.
اژدر از اينکه سر بار چنين خانواده ی بزرگی بود احساس دلتنگی می کرد ونان از گلويش پايين نمی رفت .با ھزار
و يک بھانه از خانه خارج می شد و مغموم و متفکر خيابانھا را می گشت .او از ھمان کودکی عادت کرده بود که
گرسنگی را با فکر و اميدواری فراموش کند.
وقتی صحبت از دخمه ھای کارگری بميان می آيد ،بايد مرغدانی ھای بزرگ را در نظر مجسم کرد .از آخرين
ايستگاه را آھن تفليس باکو ،از "بيفه جری" تاايستگاه مرکزی را آھن اين قبيل النه ھا پشت سر ھم صف کشيده
بودند .بلنديشان تقريبا به اندازه ی قد يک آدم معمولی بود .حتی بچه ھای خردسال نيز می توانستند از ديوار آن باال
روند .ولی ھيچکس اين کار ار نمی کرد ،چون حتی بچه ھا ھم می دانستند که سقف اين خانه ھای فرسوده تحمل
وزن يک بچه را ھم ندارند .ھيچکس نمی توانست حدس بزند که ديوارھای آن از چه چيزی درست شده اند .ديوارھا
و سقف دخمه ھا از داخل با روزنامه ھا و کاغذ ھای مختلفی پوشانده شده و از بيرون برای جلوگيری از نفوذ سرما
ھر چيزی که دم دستشان بود .از آھن پاره گرفته .تا چوب و مقوا خالصه ھمه چيز چسبانده بودند .ولی ھمه ی اينھا
در مقابل يورش "خزری")نوعی باد( ديوانه عملی بی فايده بود.
اين دخمه ھا در ھر فصل ،سالمت کارگران را تھديد می کردند؛ در فصل زمستان ،شدت سرمای داخل دخمه بقدری
بود که آب يخ می بست .در زمستان ،تنھا راه چاره اين بود که از رختخواب بيرون نيايند .در بھار نيز بادھای
جنوبی و شمالی در درون دخمه ھا زوزه می کشيد و بارانھا ھمه روزه ،شرشر ،از سقف پايين می ريخت .و در
چنين مواقعی ،خاک کف دخمه آنچنان خيس می شد که حتی باد ھم نمی توانسته آنرا خشک کند.
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اژدر وقتی به خوابگاھی که مانند واگن قطار به قسمت ھای کوچکی تقسيم شده بود ،قدم گذاشت ھوای گرمی مثل
ھرم تنور به صورتش خورد.
درون خوابگاه گرمتر از بيرون بود .کارگران در تابستان اينجا را "جھنم شيبايف" می ناميدند .اژدر پس از عبور
از راھرو تنگ و تاريکی به اتاق خودش رسيد و با عجله شورع به جمع کردن اسبابھايش کرد .تشک رنگ و
رورفته اش راه با لحاف نازکی پيچيدو با احتياط دستش را پشت تخته ای که به ديوار کوبيده شده بود فرو برد و
از آنجا مقداری روزنامه و يک جلد کتاب در آورد و زير رويه ی بالشش مخفی کرد .سپس ھمه ی آنھا را در مالفه
ای پيچيدو رو کولش انداخت و از راھی که آمده بود بطرف در خروجی راه افتاد.
دونفر کارگر که در گوشه ای نشسته بودند او را صدا زدند .اژدر به آنھا نزديک شد و در برابر شان ايستاد .يکی از
آنھا که ظاھرا" جوان بود ولی تک و توک موھای سفيدی در سرش ديده می شد ،آھسته پرسيد:
حق و حسابت را دادند اژدر ؟
نه محمد علی ،حق و حساب که نه ،يک حساب سر انگشتی تحويلم دادند.
اژدر پس از اين حرف بارش را به زمين گذاشت و رويش نشست.
محمد علی می خواست چيزی بگويد ،با احتياط بلند شد و به اطراف نگاه کرد .کسی آنطرف ھا نبود .ھوای سنگين
آدم را خفه می کرد.
زنبوری که نمی توانست از دخمه خارج بشه از فرط گرما مذبوحانه خودش را به در و ديوار می زد .محمد علی پس
از وارسی اطراف ،به سر جاش برگشت ،آھسته زمزمه کرد:
اژدر اگر قاتل ايوان نيکاليويچ را گير نياروم و شکمش را سفره نکنم مرد نيستم.
اژدر خيلی از اين حرف تعجب کرد.
مگر نمی دانی قاتل ايوان نيکاليويچ کيست؟
محمد علی به چھره اژدر خيره شد.
البته که نمی دانم .ھيچ کس که نمی داند .اگر تو می دانی بگو ببينم کی او را کشت؟ کدام بی شرف او را با گلوله
زد؟
اژدر دست روی شانه ھای محمد علی گذاشت و خونسردانه گفت:
او را شيبايف کشت ،دوست من!
محمد علی با لبخندی کنايه دار ،به اژدر نگاه کرد.
حرف مفت نزن اژدر ،شيبايف حتی جرات سربريدن مرغی را ھم ندارد .پتروف را پليس ھايی که آن روز اين
طرف ھا می گشتند ،کشته اند.
نبايد خون مردی مثل او بی قصاص بماند .اگر قاتل او را ،وقتی که شب از پيچ کوچه می گذرد مثل سگ
نکشم ،بی شرفم.
محمد علی با غرور به صورت اژدر خيره شد .اخمھای اژدر تو ھم رفت.
سرخی اندکی به گونه ھای جو گندمی اش دويد .چشمانش از شدت گشادتر گشت و با لحنی خشم آگينی گفت:
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با کمين کردن در گوشه ی خيابان و ترور پليس که نمی شود انقالب کرد .از کشتن يک پليس چه نتيجه ای حاصل
می شود؟ ما بايد کارخانه دارانی را که اسلحه و پول پليس را تامين می کنند نابود کنيم .بايد تکيه گاه سرمايه داران
يعنی تزار و پليس و ژاندارم را از بين ببريم .می فھمی محمد علی؟
محمد علی پس از اندکی سکوت جواب داد :
زورما به آنھا نمی رسد ،ولی اگر در فرصت ھای مناسب بعضی ھا را يکی يکی بکشيم ،ديگران حساب خودشان را
می کنند.
اژدر حرف او را قطع کرد :
محمد علی ،باز ھم که اشتابه می کنی! از اينکه مثل ترسو ھا در تاريکی يک نفر را بکشيم ھيچ چيزی عايدمان نمی
شود .بايد متحد شويم.
محمد علی از خشم مشتش را گره کرد و بلند شد ولی چون امکان تکان خوردن در اين دخمه تنگ نبودناچار مجددا"
بر جايش نشست و خطاب به رفيقش که تا حال حرفی نزده بود ،گفت :
به جان تو .اينھا می گويند بگذار ھمه را قتل عام کنند ،و ما ھم در عوض منتظر اتحاد باشيم .نه برادر ،وقتی ما
نمی توانيم خودمان سه نفری حرفمان را يکی کنيم ،چه کسی می تواند ھمه را متحد کند .نه .ما فرصت منتظر شدن
را نداريم .من با ايوان نيکاليويچ نان و نمک خورده ام و بايد انتقامش را ھم بگيرم.
محمد علی که سکوت رفيقش را ديد به طرف اژدر بر گشت.
اينکار شما سبب شد که نصف کارگران کارخانه را جارو کردند و بيرون ريختند .نه ،ھمچو سياستی به درد ما نمی
خورد .حساب ما را تک تک تا آخر می رسند .در ظاھر ھندوانه زير بغلمان می دھند ولی در پشت پدرمان را در
می آورند.
محمد علی سپس بی آنکه منتظر جواب باشد بلند شد و بزحمت از دخمه بيرون رفت .در نتيجه ی حرکت عصبی
او ديوارھای دخمه تکان خورد و از سقف کمی خاک ريخت.
اژدر مدت درازی سکوت کرد ،و باال خره سوال کارگر جوان ،سکوت را شکست:
اژدر ،پس اين مساله ی کار چطور می شود؟
اژدر بلند شد و بارش را بکول انداخت و گفت:
من اگه در کوچه ھا از گرسنگی بميرم بازم به سرمايدار بله نخواھم گفت .مبازره ما ترور فردی نيست .ما در راه
آزادی و انقالب مبارزه می کنيم.
اژدر نفس زنان از داالن تنگ گذشت و به خيابان رسيد .بيرون خنک تر از داخل دخمه ھا بود .در سايه دخمه ای
ايستاد و منتظر شد .اندکی بعد ،چونياتوف از دخمه ھا خارج شد و به او نزديک گشت .اژدر بمحض ديدن او جلو
دويد و آھسته گفت:
پيوتر ،من منتظر شما بودم.
آنھا خيلی گرم خوش و بش کردند .چونياتوف به کوله بار اژدر نگاه کرد و لبخند زد.
مثل اينکه خرت و پرتت را بيرون ريخته اند؟
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اژدر خنده کنان جواب داد:
بلی پيوتر ،عيبی ندارد .باالخره روزی می رسه که پدرشان را در می آرويم .روز ھمه اش امروز نيست.
چونياتوف از اين حرف خنديد و سپس در حالی که عرق پيشانی اش را پاک می کرد گفت:
آره که نيست .خودشان ھم اين موضوع را می دانند .اگر نمی دانستند اينھمه وحشت زده نبودند .ھر اعتصاب تازه،
پيروزی تازه ای برای ماست .آنھا اين را خوب می دانند.
افسوس که ايوان نيکاليويچ را از دست داديم.
چونياتوف بمجرد شنيدن نام ايوان نيکاليويچ ،اندوھگين شد خود را به سايه ی دخمه رساند و سپس آھسته گفت:
چه می شود کرد ،بايد قربانی داد .کاری پيش نمی رود.
پس از لحظه ای سکوت ،اژدر صحبتھايش را با محمد علی برای او تعريف کرد .چونياتوف با تعجب پرسيد:
کدام محمد علی اھل قاراباغ ؟
بله ھمان محمد علی
چونيا توف تقال می کرد که چيزی را بخاطر بياورد.
آھا يادم آمد اين روزھا من شنتوکوف را در جای که با يک عده کارگر حرف می زد ديدم .محمد علی ھم آنجا بود.
آنھا دنبال بھانه ای برای تبليغ ترور فردی و از ھم پاشيدن جنبش انقالبی و باال خره بازداشت پيشگامان مبارز می
گردند .ما بايد دسيسه ھای آنھا را افشا و کارگران را روشن کنيم .حاال ديگر زمان تبليغ گسترده فرا رسيده است.
اژدر خيلی آھسته پرسيد:
درباره ی عضويت من در کانونھای زير زمينی تصميم گرفتند؟
پيوتر لبخند زنان پاسخ داد:
من برای ھمين مساله تو را به اينجا دعوت کردم .فردا صبح برو پيش غالم .به کارخانه .به خانه اش .غالم ديگر در
خاتيسوف کار نمی کند .پس از اعتصاب اخير آنجا را ھم "پاک" کردند .اژدر خواست سوالی مطرح کند ولی
چونباتوف فرصت نداد .بله فردا صبح برو پيش غالم من با او حرف زده ام روحيه جستجو گر تو برای بيشتر کردن
دانش نظرات قابل تحسين است .رقفا از تو راضی ھستند .غالم تو را با بعضی از رفقا آشنا خواھد کرد .اين کار به
او متحول شده است:
اژدر با خوشحالی و ھيجان پرسيد:
با کدام رفقا پيوتر؟
چونياتوف لبخند زنان جواب داد:
عجله نکن ،فردا خودت می بينی.
سپس يک بار ديگر دست اژدر را فشرد و اضافه کرد:
عالوه بر من ،ايوان نيکاليويچ نيز ضمانت تو را کرده است .ايوان می گفت به اندازه خودش به تو اطمينان دارد.
متوجه شدی؟
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اژدر با تعجب پرسيد:
نه متوجه نشدم ،مگر به من ظنين ھستند رفيق چونياتوف؟ ضمانت برای چه ؟
چونياتوف به چشمان شگفت زده او خيره شد.
کسی به تو ظنين نيست اژدر .اين قانون کار مخفی است .بايد با احتياط کار کرد .شايد بپرسی که پيش چه کسی
ضمانت کرده ايم؟ ولی نپرس بعدا خودت می فھمی .حاال ديگر برو زياد اين طرفھا نيا و اين را نيز بدان که
"فرشته" ھا در ھر قدمی تو را زير نظر دارند .اين را ھيچوقت فراموش نکن .اگر بی احتياطی کنی ،دستگيرت می
کنند و پيش ،خدا می برند.
اژدر ظرافت حرفھای چونياتف را حس کرد و جواب داد:
پس به اين ترتيب ،آسمان ھم پشتيبان شيبايف ھاست؟
آسمان حامی آنھا و زمين پشتيبان ماست .مطمئن باش .آنھا ھر قدر ھم به باال تر ھا بروند ،باالخره روزی با سر به
زمين شان خواھيم زد .
در حالی که ھر دو با ھم می خنديدند از ھم جدا شدند.
چونياتوف با قدمھای سبک از پيچ خيابان گذشت و ناپديد شد .اژدر نيز بارش را روی دوش انداخته به به قصد خانه
به طرف شھر راه افتاد.
وقتی از "خانه" حرف می زنيم .در نظر اتاقی با سليقه ،آشيانه ای گرم و پر مھر مجسم می شود.
نه .اژدر در تمام عمرش ھمچين آشيانه ای نديده بود.
سه بچه برادرش از بيماری سل ،ھمچون برگھای زرد پاييزی که گرفتار طوفان شوند ،در يک چشم بر ھم زدن از
دست رفتنه بودند .بدبختی قدم بقدم در تعقيبشان بود .برادر بزرگتر پس از مرگ جگر گوشه ھايش به مصيبت تازه
ای دچار شد ،انگشتان دستش الی چرخھای دستگاه از بين رفت .چون ديگر نمی توانست مثل سابق کار بکند دکان
نجاری را بست .با کار روز مزد ھم که نمی توانست خرج خانواده را در آورد ،دار و ندارش را فروخته و به نواحی
دور دست آذربايجان کوچ کرده بود.
از خانه فقط يک اتاق کوچک برای اژدر نگه داشته بودند .اژدر ھر گاه بيکار می شد ،در اين اتاق که به سلول
بازداشتگاھھا بيشتر شباھت داشت ،باز می کرد .وقتی ھم که کار می کرد در خوابگاھھای عمومی کارخانه ھا می
ماند .و اکنون نيز به طرف اين اتاق به محله "دا غلی" می رفت.
محله داغلی انگار جزوی از شھر عظيم باکو نبود .خانه ھای اين محله به پرندگان عجيب و غريبی که روی
صخره ھا نشسته باشند شباھت داشت.
بيننده در اولين نگاه از اينکه چگونه اين خانه ھا تا حال فرو نريخته اند متحير می شد.
منازل محله داغلی روی دو تپه ی مجارو ھم پراکنده بود ،جريان آب کوھھای دره ای در ميان دوتپه بوجود آورده بود
و مردم نيز راھی از کنار آن درست کرده بودند .اھالی محله داغلی اين دره را "داردانل" می ناميدند .زايرا ھم مانند
بغاز داردانل تنگ بود و ھم ،آنچنانکه داردانل محل مناسبی برای سربازان ترکيه برای غارت کشتی ھای کوچک
است ،اينجا نيز ميعادگاه "جاھل" ھای باکو بود .سالی نبود که در داردانل ترکيه کشتی ای غرق نکرده باشند .و سالی
ھم نبود که در اينجا در داردانل محله ی داغلی جسد کارگرانی که به کارخانه دران "عاق" شده بودند و يا جنازه کسی
که پشت سر سرمايه داران و ميليونر ھای باکو بد گفته بودند ،پيدا نشوند .ھم چنانکه سالطين ايران و ترکيه در ھر
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عصر دسته ای دژخيم در دربارشان نگه می داشتند ،خداوندان نفت و ميليونرھای باکو نيز عده ای قلچماق مزدور
برای خفه کردن روحيه انقالبی توده و ترور آنھا استخدام کرده بودند.
اژدر از "داردانل" رد شدو سرباالئی سنگالخ خيابان را طی کرد .به کوچه باريکی پيچيد و داخل حياط کوچکی شد
حياطی بود ،به بزرگی  8يا  10متر مکعب .ساختمان دو طبقه ی سمت چپ حياط دو در داشت .اژدر در يکی از
درھا را باز کرد و درون اتاق تنگ و مرطوب و بی پنچره ای رفت کوله بارش را روی تختی که در تاريکی
بزحمت ديده می شد گذاشت .کاغذ پاره ھای توی بالش را در آورد و زير روزنامه ھای توی طاقچه پنھان کرد.
سپس زيلو رنگ ورو رفته کوچکی را از کف اتاق برداشت و به حياط آمد .نردبانی را که به بام تکيه داده بودن
برداشت و از آن باال رفت.
از پشت بام اين اتاق تمام شھر ديده می شد .خورشيد که مانند تشت سرخی به افق نزديک شده بود ،ديگر آن حرارت
نيمروزی را نداشت .شھر در پرتو سرخ خورشيد فرورفته بود .اژدر زيلو را پھن کرد و رويش نشست قير کف بام
از شدت گرما ذوب شده بود .اژدر به آسمان آبی و صاف خيره شد.
بتدريج ،تاريکی غليظی آسمان شھر رافرا گرفت و بدنبال آن چراغھای گازی اندک اندک روشن شدند .انگار باکو با
دو دست خزر را در آغوش گرفته بود .باکو ،شھری که از يکسو شھر نفت و ثروت و سعادت و از سوی ديگر شھر
گرسنگی و تلخکامی ھا بود ديگر اخمھايش را در ھم برده در تاريکی غرق می شد .و اژدر به روشنايی لرزان
دور دستھا نگاه می کرد .پس از مدتی ،از پشت بام پايين آمد .از ديروز می خواست سری به ماريا واسيليوفنا بزند.
روز روشن نيز رفتن به خانه ی آنھا خالی از خطر نبود .مزدوران روباه صفت دنبال بھانه ای بودند تا او را
دستگير کنند.
در مقابل کوچه ،ميان خيابانھای "بازارنی" و "اسپاسکی" توقف کرد و پس از لحظه ای ،به در کوتاه ته کوچه
نزديک شد .ميخی را که در کنار بود کشيد .صدای ضعيف زنگ از درون خانه بلند شد .لحظه ای بعد ،ماريا
واسيليوفنا در را باز کرد:
اژدر تويی؟ بيا تو:
اژدر ابتدا به حياط و سپس به دنبال ماريا به اتاقی که پنچره ھايش به حياط باز می شد وارد شد.
ماريا واسيليوفنا بی اندازه خسته به نظر می رسيد .چروکھای صورتش بيشتر و چشمانش نيز سرخ شده بود .انگار
کمرش نيز اندکی خم شده است معلو م می شد اين روزھا خيلی گريه کرده است.
اژدر خجوالنه کالھش را برداشت ،دست ماريا را بگرمی فشرد و پرسيد:
خاله ماريا ،آمدم سری بشما بزنم .وضعتان چطور است؟
ماريا واسيليو فنا با نوميدی پاسخ داد:
پسرم غير از ايوان نيکاليويچ ھيچ کم و کاستی نداريم .پس از مرگ او ھيچ نمی دانم شب است يا روز .غيراز گريه
کردن که کاری از دستمان بر نمی آيد.
بايد صبر کرد.
پسرم صبر تا کی؟
ماريا اژدر را به نشستن دعوت کرد .سپس رو به اتاق مجاور کرد و با صدای بلند گفت:
ورا بيا تو! اژدر آمده.
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بمحض ديدن اژدر ،سرخی ضعيفی به گو نه ھای پژمرده ورا دويد .لبخندی لبانش را از ھم باز کرد .او لباس سياه و
درازی که اندکی الغرتر نشانش می داد به تن داشت.
با ھم دست دادند .در اين ھنگام ،دختر ديگری بدنبال ورا وارد اتاق شد ،او يک دختر آذربايجانی بود که لباس
خوبی به تن داشت بمحض ديدن اژدر ،چار قدش را محکم کرد و در حالی که به زمين خيره شده بود از اتاق خارج
شد.
اژدر جوانی خجالتی بود .ھر وقت به اينجا می آمد بخصوص امروز که پس از چندين روز دوباره سری به آنھا
ميزد از شدت خجالت با اينکه دلش پر بود .جراٌت حرف زدن نداشت .حتی وقتی ھم که آن دختر آذربايجانی از اتاق
خارج شد ،نتوانست لب از لب باز کند .برای اين که متوجه دست پاچگی اش نشوند ،روی صندلی ای که ماريا داده
بود نشست ،و پس از مدتی سکوت ،پرسيد:
ورا جان ،آن دختر کی بود:
ورا با لحنی غم آلود جواب داد:
آمينه است دختر ميرزا حسين .پس از مرگ پدرم دقيقه ای مرا تنھا نمی گذارد :دوست وفاداری است .ماريا که
قصد رفتن به اتاق مجاور داشت؛ از اژدر پرسيد:
اژدر پس اينھمه مدت کجا بودی؟ خيلی نگرانت بوديم .نکنه ما را فراموش کرده بودی؟
اژدر در حالی که سعی می کرد برای تجديد اندوه ،آنھا از آوردن نام ايوان نيکاليويچ خود داری کند جواب داد:
اين چه حرفی است خاله ماريا؛ چطور ممکن است شما را فراموش کنم حتی برای آمدن به شھر ھم وقت نداشتم،
کارخانه چندين روز است تعطيل است و من ھم به علت عضويت در کميته ی اعتصاب اخراج شده ام .با خانواده ھای
گرسنه ی کارگران يکجا بوديم .شيبايف باالخره دوقسمت اصلی کارخانه را تعطيل کرد .من نيز مانند عده ای زيادی
بيکار شدم ناچار خرت و پرتم را جمع کردم و به اتاقم در محله ی داغلی آمدم.
ماريا واسيليوفنا آھی از ته دل کشيد.
اين ھم يک بدبختی تازه .پس حاال چکار خواھی کرد؟ اينروز ھا پبدا کردن کار خيلی سخت است.
بلی ھمينطور است .تمام درھا را به روی کارگران اخراجی بسته اند .اگر ايوان نيکاليويچ زنده بود کمکم می کرد.
بدون او کاری از دستم بر نمی آيد.
اژدر پس از اين صحبتھا سکوت کرد .از آوردن نام ايوان نيکاليويچ احساس ندامت می کرد .بمحض شنيدن نام پدر
اشک در چشمان ورا حلقه زد .دختر جوان پس از پاک کردن چشمانش از اژدر پرسيد:
پس حاال چکار خواھی کرد.
از ھمين فردا دربدر دنبال کار خواھم گشت .بايد کاری .ولو موقتی پيدا کنم.
اژدر بلند شد .و خطاب به ماريا که با چشمانی اندوھگين به او خيره شده بود گفت:
خاله ماريا ،ايوان نيکاليويچ مرا ھميشه پسرم خطاب می کرد .حاال با اينکه او در ميان ما نيست ولی من باز پسر
شما ھستم .ھر کاری از دستم بياييد آماده ام .من ھرگز نمی گذارم شما سختی بکشيد.
اژدر نتوانست حرفش را ادامه دھد .ماريا نزديکتر شد و با مھربانی دستھای او را فشرد.
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زنده باشی اژدر؛ من ھم تو را پسر خودم حساب می کنم .حاال که ايوان نيکاليويچ نيست اگر ناراختی ھم بکشيم مھم
نيست .ورا ھم کاری پيدا می کند .بشين االن چايی می آورم.
نه خاله ماريا عجله دارم .ديروقت رفتن به دغلی خطرناک است.
حاال که عجله داری حرفی ندارم .ولی زود زود سر بزن ،نگرانت ھستيم.
خاله ماريا با اژدر خدا حافظی کرد و به اتاق پھلويی رفت.
ورا و اژدر در ميان سکوت به ھم خيره شدند .ورا پژمرده و الغر شده بود .لباس سياه او را بلند تر نشان می داد و
زيبايی خاصی به چھری اندھگينش می بخشيد.
ورا جان ،تو روز به روز ضعيفتر می شوی .اگر به خودت نرسی آنوقت مريض می شوی و درد تازه ای روی
دردھای مادرت می گذاری.
ورا آھی از ته دل کشيد و گفت:
بی آن ھم مادرم بقدر کوھھا ناراحتی دارد.
اين کوه درد باالخره روزی منفجر خواھد شد ورا .روزی خواھد رسيد که از اينھا انتقام خواھيم گرفت .روزھای
سعادت در پيش است .ناراحت نباش؛ پيروزی با ماست.
ورا ھيجانزده بود؛ با حالتی عصبی دو سر دستمال را به ھم گره می زد ،و در سکوت به چشمان اژدر خيره شده
بود .اژدر دست او را ميان دستھای خود گرفت ،مانند نا طقی که خود را برای سخنرانی بزرگی آماده کرده باشد
گفت:
ورا...
ولی نتوانست حرفش را ادامه دھد .دل ھر دو لبريز از حرف بود .اما جمله ای را که برای اظھار احساساتشان
مناسب باشد پيدا نمی کرد.
سرانجام ورا دستش را از دستان اژدر بيرون کشيد و گفت:
اژدر چی می خواھی بگويی؟ انگار حرفی تو دلت ھست.
درست است ورا ،ولی نمی توانم بگويم.
اژدر سرخ شد .حال ورا نيز بھتر از او نبود .وقتی ماريا واسيليوفنا دوباره به اتاق آمد .اژدر با ھردوی آنھا
خداحافظی کرد و با عجله راه افتاد.

فصل 6

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

حوادثی که بازگو می کنيم در سال  1901رخ داده است .باکو بارشدصنايع ،روزبروز بزرگتر و بزر گتر شده و در
کنار ديوارھای قلعه ،شھری عظيم پا می گرفت.
باکو شھر تضادھا بود .با افزونی شمار دخمه ھای دود گرفته و نفتی کارگری در اطراف مناطق نفت خيز ،اشکوبه
ھای ساختمانھای خداوندان نفت نيز باالتر می رفت .در خيابانھا "قونقاھا" ) ارابه ای که بوسيله اسب يا موتور روی
ريل حرکت ميکرده ( کار می کردند .چراغھای گازی روش می شد و از ازدحام جمعيت جای سوزن انداختن ھم
نبود .ولی کارگران استثمار شده ھيچ کدام از اينھا را حس نمی کردند .سنگينی بار شھر روی دوش زحمتکشان بود.
دستھای تاول زده ی کارگر ،شھر را بوجود می آورد ولی بھره ای از مخلوق خويش بر نمی گرفت .با رشد
سرمايداری و پر شدن جيب صاحبان نفت ،کارگران سنگين تر شدن اين بار را بيشتر احساس می کردند .سنگينی
ساختمانھا ،خيابانھا ،سالنھای رقص و قمار و رستورانھای مجلل که ھر روزه بر تعدادشان اضافه می شد .کمر
زحمتکشان را می شکست.
بناھای جديدی در کنار دريا احداث و خيابانھا و محالت تازه ای ساخته می شد .کارخانه ھايی که مثل قارچ از زمين
می رويدند ،موجب پيدايش محالت عظيم کارسنگين می گشتند.
اژدر فردای آنرو  ،صبح زود از خانه خارج شد و پس از عبور از کوچه ھای پيچ در پيچ و سنگفرش به مرکز شھر
رسيد .از اينجا خيابانھای بزرگ با پياده روھای عريضی شروع می شد .ساختمانھايی که ميليونرھای باکو بمنظور
اجاره دادن احداث کرده بودند ،بناھايی که برای اغوای مشتری ظاھر فريبنده ای داشتند و ھمچنين مغازه ھای پر
رزق و برق ،اين قسمت از باکو را از محله فقير نشين شھر که اژدر الساعه آنجا را ترک کرده بود جدا می کرد.
ويترين مغازھای بزرگ و ديوار ھا از اعالنات و آگھی ھای تبليغاتی پر بود .آگھی ھای "کمپانی ھا و شرکتھا و
تجارتخانه ھای" مختلف با آفيش ھای عاشقانه ی رستورانھا و کاباره ھا و دسته ھای باله در می آميخت .خيابانھا از
صبح تا شب پر از آدم بود .در اينجا شرق وغرب به ھم آميخته بودند .جاھل ھا با آن گردنھای کشيده و پاپاقھای دراز
و تپانچه ی "کلت" مانند کمرشان ،و سرمايداران اروپايی که با احساس بوی نفت به باکو آمده بودند ،حالت عجيبی به
شھر می دادند.
ميليونر ھا خودشان را خدای تھيدستان و جاھل ھا ھم خود را جالدان و مامور از طرف "خدايان" حساب می کردند.
از ترس اين دو خواب راحت به چشم زحمتکشان نمی رفت.
وقتی اژدر پس از طی اين خيابانھا ،از دروازه "قوشاقاال" پا به ايچری شھر نھاد انگار يکراست از قرن بيستم به
دوره ی تاريکی قرون وسطای وارد شده بود .روزگاری قفل ھای بزرگی بر اين دروازه ميزدند و گزمه ھا ھر
زمان در کنار آن کشيک می دادند ،و خان و خون آشام باکو به اين ترتيب از دربار باشکوه خود حراست می کرد
ولی حاال خيلی وقت بود که ديگر قفلی به دروازه زده نمی شد .خيابانھا ی ايچری شھر بتدريج ھمانند روزخانه ی پر
شاخه ای به خيابانھا ،کوچه ھا و بن بست ھای متعددی تقسيم می شد .پيچ پيچ کوچه ھا صرفا بخاطر سھولت مدافعه
در مقابل ھجوم دشمنان بود.
اژدر اينجا را خيلی خوب می شناخت .خيابانھا و کوچه ھا ی پيچ واپيچ را پشت سر گذاشت و با احتياط وارد حياط
غالم در دواتاق کوچک ،تنگ
کوچکی شد .چندپله پايين تر رفت .اين پله ھا به خانه ی غالم منتھی می شد.
و مرطوب زندگی می کرد .اکبر ،پسر سيزده ،چھارده ساله ی غالم که کت پاره پوره پدرش را پوشيده بود .در را به
روی او باز کرد .اژدر از داالن تميز و فقيرانه ای گذشت و به اتاقی که بوی نامی داد وارد شد .از گوشه نيمه تاريک
اتاق صدای غالم شنيده شد.
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کيست؟
منم اژدر غالم کجايی؟
اژدر! به آن اتاق برو ،االن می آيم .کمی مريضم خوابيده ام.
اژدر به اتاق مجاور رفت .از پنجره ی کوچکش که از سقف به کوچه باز می شد روشنايی ضعيفی به اتاق می تابيد.
به محض ورود اژدر ،دو زن مسلمان چادری از جا برخاستند .زن غالم که بدنبال اژدر وارد اتاق شد سالم کرد و به
زنھا نزديک شد و با آنھا به پچ پچ پرداخت.
اژدر اولين مالقات خود با غالم را بياد آورد .موھای نقره ای سبيل ھای سياه و درشت ،چشمان سياه و ابروھای
ضخيم غالم او را از ھمان اول تحت تاثير قرار داده بود.
اژدر جمالتی را که ايوان نيکاليويچ ھنگام معرفی آن دو به يکديگر گفته بود ھرگز فراموش نمی کرد.
اژدر با غالم آشنا شو! غالم از جمله رفقای مبارزی است که جان خود را در راه طبقه کارگر نھاده است.
براستی که ھمه درباره ی غالم اين عقيده را داشتند .افسوس که بيمار بود .اژدر بيماری اين رفيق را از ھمان ديدار
اول حس کرده بود .حرارت مداوم دستھا ،درخشش چشمان و سرخی گونه ھی الغرش نشان می داد که بيماری سل
بيماری مخصوص کارگران دارد ريه ھايش را از بين می برد.
غالم لحظه ای بعد ،وارد اتاق شد .زنان چادری به مجرد ديدنش به اتاق ديگر رفتند .خاله نسا نيز به دنبال آنھا اتاق را
ترک کرد .غالم با ک ينه از پشت در به آنھا نگاه می کرد.
گرگ ھستند .گرگھای چادر بسر.
اژدر با تعجب پرسيد:
اين زنھا را می گويی؟
آره! سوداگری به زير چادر ھم نفوذ کرده ،بی شرفھا در زير زمين ھای مرطوب ھم دنبال ثروت

ميگردند.

از صورت پر پشم و پيلی و چشمان بيمار غالم خشم و کينه می باريد .اژدر عصبانيت او را حس کرد.و چون
منظورش راکامال" نفھميده بود به شوخی پرسيد:
پس اين زنھا برای جمع کردن ثروت از خانه ی تو به اينجا آمده اند .اگر ثروتی ھست پس چرا خودت جمع نمی
کنی؟
غالم بی اعتنا به شوخی اژدر ،با ھمان عصبانيت و خشم قبلی گفت:
ثروت طبقه ی کارگر اميد او به فردا است .و اين اميد را ديگر نمی توانند با پول از چنگش در آورند.
اژدر می فھميد که خشم اين کارگر بيمارکه در تمام عمر در برابر حق کشی و ستم ايستاده و در راه آزادی طبقه ی
زحمتکش مبارزه کرده است .بی سبب نيست .غالم ھميشه خشمگين بود ھيچوقت حرفی را پنھان نمی کرد و با ريا
کاری بيگانه بود .اژدر می دانست که غالم علت عصبانيتش را خواھد گفت؛ از اينرو ديگر حرفی نزد
ماخورکا)نوعی توتون بد( الی تکه ای از روزنامه ی کھنه ی کاسپی ريخت و سکوت چند دقيقه ای بر اتاق حکم
راند .غالم مقداری سيگار پيچيد و روشن کرد .پس از يکی دو پک ادامه داد:
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از ديروز گرسنه ايم .خواستيم لباسھای عروسی زنم را بفروشيم و يکی دو روز خرج کنيم .رفتيم اين زنھا دالل را
پيدا کرديم .وقتی از در وارد شدند اکبر نظرشان را جلب کرد .ديدند بچه ی زرنگی است .خواستند گولمان بزنند که
اجازه بدھيم در خانه ی آنھا کار بکند .اين حرف خيلی به من گران آمد؛ پس با اين حساب ،بچه ی کارگر ھم بايد نوکر
در خانه ھايشان باشد؟ چون زن بودند حرف بدی نگفتم ،واال حالی شان می کردم که پدر بچه ھنوز نمرده است.
غالم سپس به طرف در برگشت و خطاب به زنش گفت:
تا من زنده ام نمی گذارم پسرم ريزه خوار سفره اين ميليونر ھا بشود!
آتش سيگار را که به زمين افتاده بود ،با پا خاموش کرد و سکوت نمود.
خاله نسا گفت:
جانم را بلب رساندند
و با حالت جدی به صورت شوھرش خيره شد.
باال خره چه شد؟
پيرزن آھی کشيد و گفت:
چھار منات دادند .به درک! برای خودمان  10منات تمام شده بود .فقط يک روز پوشيده بودم.
اکبر کو ؟
فرستادمش بقالی سر کوچه االن بر می گردد.
غالم اندوه زنش را ديد با مھربانی به او نگاه کرد و لبخند زد.
غصه نخور نسا! برای دومين بار که عروس نخواھی شد و اگر وضعمان خوب شد .بھترش را برايت می خرم.
خاله نسا پارچه ای را که زير زنھا انداخته بود ،جمع کرد و به گوشه اتاق گذاشت.
تو فکر می کنی من بخاطر لباسھايم ناراحتم؟ فدای سر تو و اکبر!
زن به اژدر نگاه کرد؛ چھره اش ،را که چين ھای پيری زودرس بر آن نشسته بود تبسمی از ھم گشود.
حاال اژدر توی دلش می گويد که خاله نسا به فکر بزک و دوزک است!
غالم از اين حرف خنديد .او سر حال بنظر می رسيد.
اما نسا ،اگر اژدر ھمچو حرفی ھم نزند الاقل پيش خودش می گويد که خانه شان رفتم .يک استکان چايی تلخ ھم
تعارف نکردند.
ھمين االن چايی درست می کنيم.
خوب چای به جايی خود :اما مگر نشنيدی که می گويند :فکر نان کن که خربزه آب است.
عجله نکن ،وقتی اکبر برگشت نان ھم درست می شود.
اژدر کمی خجالت کشيد .با اينکه از ديروز چيزی نخورده بود ولی مثل آدمھای سير جواب داد:

36

نينا
نه ،حتی يک لقمه ھم نمی توانم بخورم .سير سيرم سالمت باشيد.
غالم خنديد.
بس کن اژدر! شکم کارگر بيکار مثل جيبش خالی است.
تو خودت ھم با چند سر عائله ،بيکاری.
امروز که داريم می خوريم .فردا را که ديده؟
خاله نسا صدايی از اتاق پھلوی شنيد و خارج شد .غالم باز جدی تر شد .مجددا" عالئم خشم و عصبانيت درچھراه
اش نمودار شد!
مجبورم پيش آنھا خودم را سرحال نشان بدھم .بيچاره ھا ،دلم به حالشان می سوزد! بيماری من ھم ناراحتی شان را
زيادتر می کند .ديروز که مقداری خون از سينه ام آم  ،بيچاره ھا زار زار گريه می کردند.
اژدر پيش خود فکر کرد :خودش خوب می داند که به چه بيماری العالجی دچار شده ،و ھر روز شاھد نابودی خودش
است.
چرا دوا درمان نمی کنی غالم؟ بايد پيش دکتر بروی! درد نيست که درمان نداشته باشد.
غالم با لبخندی تلخ و نوميدانه پاسخ داد:
اژدر ،بيماری من سه جور دوا دارد دستھای لرزانش را روی شانه ھای اژدر گذاشت ،اژدر به نظرش رسيدکه آھن
گذاخته ای را روی شانه ھايش قرار داده اند.
غالم اندکی سکوت کرد و سپس ادامه داد:
اين بيماری سه جور دوا دارد :آفتاب ،ھوا ،پول.
اژدر با تعجب پرسيد:
پول؟
مجددا" لبخند بر لبانش نشست.
بلی پول .اگر راستش را بخواھی در اين دور و زمان پول داروی تمام دردھاست .چند روز پيش نسا بزور مرا پيش
دکتر اوسيپوف فرستاد .اين مرد ،ھم دکتر خوبی است و ھم انسان خوب .خيلی تاکيد می کرد که :خانه ات را عوض
کن .يک اتاق آفتاب گير اجاره کن ،ھر روز ھم حداقل نيم گيروانکه )واحد وزن معادل  410گرم ( روغن بخور .اين
داروی توست .پول ھم نگرفت و گفت تو فقيری وسعت نمی رسد .کسی که توانايی پرداختن حق العالج دکتر را نداشته
باشد .آفتاب و ھوا و پول را از کجا بياورد؟ آخر نه تنھا روغن بلکه ھوا و آفتاب ھم پول می خواھد.
غالم دستش را از روی شانه ی اژدر برداشت و نشست .اژدر ھم روی تشکچه ای چمباته زد.
پس از اندکی سکوت غالم گفت:
شب و روز جان می کنيم با اينھمه به لقمه نانی محتاجيم .زندگی حيوانات بھتر از معاش ما کارگران است .اغلب
کارگران کارخانه ھا از سل می ميرند .جريمه ھا و ترس از بيکاری ،شبھا خواب از چشم کارگران ربوده است.
بيکار شدن من از ديروز اين بيچاره ھا نسا و اکبر را طوری مضطرب کرده که پاک خودشان را باخته اند.
زياد فکرش را نکن! با درد کشيدن که کاری درست نمی شود؟
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اژدر می خواست با اين حرفھا او را دلداری دھد ،ولی غالم به با ياس بلکه با خشم جواب داد:
راست می گويی کار نه با درد کشيدن بلکه ،فقط با اتحاد و مبارزه ی يکپارچه ی زحمتکشان درست می شود.
کارخانه دارھا کم اند ولی مازياديم ،اگر آنھا پول و حاکميت داردند مانيز دستھای نيرومند و خالق و حقوق قابل مطالبه
داريم.
غالم حرف که ميزد ابروانش در ھم می رفت و چشمان بيمارش برق می زد .وقتی با اين حرفھا اندکی دلش را خالی
کرد با صدايی نجوا مانند گفت:
صحبت کردن با تو را رفقا به من محول کرده اند .اگر ايوان نيکاليويچ زنده بود خودش با تو حرف ميزد.
غالم اندکی سکوت کرد تا نفسی تازه کند .از شدت ھيجان ،قلب اژدر بتندی می تپيد .او چه خواھد گفت؟ چه کسی اين
وظيفه را به غالم محول کرده است؟ چرا ايوان نيکاليويچ وقتی زنده بود حرفی نمی زد؟ اين سوالھا در يک آن از
فکر اژدر گذشت .غالم پس از چند سرفه بيمار گونه ادامه داد.
تو امروز با آدمھای جديدی ،با رفقای بزرگی آشنا خواھی شد .ما تصميم گرفيتم تو را به عضويت کانون زير زمينی
مارکسيستی در آوريم .ما در برابر اعضای اين کانون به صداقت تو در مورد مبارزات کارگری و پرولتاريا ضمانت
داده ايم پيوتر و چونياتوف ،من و ايوان نيکاليويچ شھيد.
تو ذاتا" انقالبی ھستی .خصوصياتی که بايد در وجود يک فرد انقالبی باشد در تو ھست .حق پرست ،آگاه و داراری
شعور کافی برای جريانات ھستی.
اژدر يکی دوبار برای نشان دادن فروتنی ،حرف غالم را قطع کرد ولی غالم فرصت نداد.
يواش ،يواش عجله نکن دوست من .بگذار حرفم را بزنم ،من بيجا از تو تمجيد نمی کنم .حاال ديگر وقت آن نيست که
تعارف تکه پاره کنيم .ولی چون در راه بزرگی قدم گذاشتی می خواھم نکات ضعف و قوت تو را بگويم .تو ضعف
ھايی داری که بايد آنھارا مطرح کرد تا سعی کنی از بين ببری.
اژدر بی آنکه تکانی بخورد کز کرده بود .غالم بی اعتنا به وضع روحی و ھيجانزدگی او حرف می زد:
رفيق ،دشمن از چھار طرف ما را محاصره کرده است .دشمنان طبقه ی کارگر و بخصوص کارگرانی که چيزی
حقه بازھای درس خوانده
سرشان می شود خيلی زيادند .ما می کوشيم آگاھی توده ھا را باال ببريم ،ولی
تھران و استانبول مانع کار ما ھستند .آنھا می خواھند ماھا الی االبد بردگان مطيع نوبل ھا ،مانتاشف ھا و موسی تقی
يف ھا باقی بمانيم تا پاشای ترکيه و آخوندھای تھران بر گرد ی ما سوار باشند .اندکی ضعف و بی اعتنايی به نواقص،
کفه ی ترازو را به نفع آنھا پايين خواھد برد .ما بايد مبارزه را از برادران کارگر روس بياموزيم .آنھا قدرت درک
عميق شرايط و ادامه مبارزه را دارند .ما مسئوليت بزرگی بر عھده داريم .ما بايد ھمچو فوالد محکم باشيم .حرفھای
مرا ھرگز فراموش نکن!
غالم نفس زنان سکوت کرد  ،و عرق صورت و پيشانی اش رابا دستمال پاک کرد و به اژدر اشاره نمود تا در اتاق
را ببندد .اژدر در را بست و غالم آھسته به حرفھايش ادامه داد:
ممکن است رفقا کارگری را که اھميت فوق العاده ای در مبارزات کارگران دارد به تو محول کنند .در اين صورت
بايد آنرا با شايستگی انجام دھی .منھم می خواستم در راه انقالب چنين کارھای بزرگی انجام دھم ولی بيماری و پيری
ای امکان را بمن نمی دھد .سل روز بروز وجودم را آب می کند .جگرم مثل جوراب نخ در رفته ،لحظه به لحظه،
بيشتر شکافته می شود .ديگر نيرويی در بدنم نمانده .ھر اندازه که شوق زندگی و مبارزه در من زياد می شود بھمان
اندازه ھم تحليل می رود .اما تو جوان و سالم ھستی ،نبايد پا پس بگذاری در صورت لزوم ،بايد خود را ھم فدای
انقالب بکنی .حال ،ببينم برای اين کار ھای بزرگ و سخت حاضری؟
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اژدر با حرارت پاسخ داد:
البته که حاضرم غالم .پرسيدن الزم نيست؟ بگو ببينم می توان انجام بدھم؟
غالم با قاطعيت جواب داد:
البته که می توانی.
سپس دستھای تبدار خودش را روی شانه ھای اژدر گذاشت.
فراموش نکن که نبايد زياد سوال کنی و يا زياد حرف بزنی ،مخفی کاری يکی از سالحھای برنده ی ،انقالبيون است .
اژدر دست تبدار غالم را از روی دوشش برداشت و محکم فشرد.
مطمئن باش غالم ،من قول می دھم شما را سر افکنده نکنم.
آنھا دست در دست ھم سکوت کردند .غالم پس از آنکه سيگاری پيچيد و آتش زد ،از اژدر پرسيد:
تازگيھا سری به خانواده ی ايوان زده ای؟ حال ماريا و اسيليوفنا و ورا چطور است؟
وقتی به اينجا آمدم سری ھم به آنھا زدم .وضعشان خيلی خراب ھست.
اوضاع آشفته خانواده ی ايوان ھر دوی آنھا را به انديشيدن واداشت.

باالخره اژدر برای عوض کردن صحبت .گفت:
غالم پس با اين بيکاری چه کنيم؟
غالم آھسته جواب داد:
کار پيدا می شود .با اينکه اکنون معادن يکی يکی تعطيل می شوند .کسی خريدار مواد خام نيست و در نتيجه پيدا
کردن کار خيلی مشکل شده ،ولی بعضی رفقا به ما کمک خواھند کرد .در بائيل ،يک کارخانه ی برق می سازند شايد
در آنجا کاری دست و پا کرديم.

در باز شد خاله نسا با دو استکان چايی و بدنبال او اکبر سفر و چند بشقاب در دست وارد اتاق شدند .اکبر سفره را به
زمين گذاشت و با عجله از اتاق خارج شد و لحظه ای بعد با کمی پنير و پباز برگشت .آنھا را وسط سفره گذاشت و
کنار مادرش نشست .غالم استکان را جلوی اژدر گذاشت و گفت:
اژدر بخور ،ديگر تعارف بر نمی دارد .کمش را ھم زياد حساب کن.
اژدر که ھمه را منتظر ديد ،چايی را در نعلبکی ريخت و لقمه ای نان و پنير برداشت.
او ياد ضرب المثل  ،کبوتر با کبوتر و باز با باز افتاد .واقعا غالم و خاله نسا مصداق کامل اين مثل بودند زيرا ھر
دو متعلق به طبقه ی واحدو دارای خصوصيات اخالقی يکسانی بودند.
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غالم از مردم باکو از اھالی ايچری شھر بود .پدرش در جوانی در اثر گاز نفت کور شد و پس از مدتی گدايی ،مرد.
می دانست که کارکردن در
غالم از کودکی درد يتيمی را حس کرده و ناگزير به کار کردن شده بود .اژدر خوب
سن  10سالگی چه معنايی دارد .خودش خوب بخاطر داشت که ھنوز آفتاب نزده بلند می شد و پای پياده بطرف
معادن و کارخانه ھا براه می افتاد .ماھھا در مقابل در کارخانه داران و استاد کارھا گردن کج می کرد ،و باالخره
ناچارا برای در آوردن خرج خانواده ،با دستمالی نفت ھايی را که در گودالھای کنار چاھھا جمع می شد ،جمع می
کرد و می فروخت.
غالم با اين فالکت بزرگ شده ،غوره نخورده مويز گشته بود .مثل برگی که گرفتار طوفان شده باشه ،قبل از باليدن
و شکفتن پژمرده شده بود .او بارھا در باتالقھای متعفن و گنديده ی زندگی افتاده ولی ھرگز در آنھا غرق نشده بود .از
 55سال عمر ،تجربه  155ساله گرفته بود .اگر از ھمکارانش درباره ی او می پرسيدی ،می گفتند :غالم مبارز،
جوانمرد ،باشرافت ،آبرومند و شايسته است تا حال کسی حرف ناشايستی از او نشنيده .وقتی با غالم از نزديک آشنا
می شدی ،اين تعاريف نه تنھا کمتر بلکه زيادتر در باره ی او صدق می کرد .با اين حال ،اگر از مديران و صاحبان
معادن و کارخانه ھايی که غالم روزگاری در آنجاھا کار کرده بود درباره ی او می پرسيد می گفتند:
آدمی گوشت تلخ ،بدجنس و پررويی است .اخاللگر است .سعی می کند ھمه جا را به ھم بريزد.
ھر دو طرف داشتند در باره ی غالم چنين قضاوت کنند .زيرا غالم دوست طبقه ی کارگر و دشمن استثمار گران بود.
زيرا غالم نه تنھا بخاطر خودش بلکه بخاطر خلق زندگی می کرد .و به ھمين سبب نيز وقتی با کسانی که خود را به
استثمارگران فروخته بودند حرف می زند نمی توانست کينه و خشم خود را نگه دارد و ھر چه در دل داشت رک و
راست می گفت.
ھيچ محفل و اجتماعی که به نحوی با جنبش کارگری مربوط باشد نبود که غالم در آن حضور نداشته باشد .ھيچ چيز
حتی باد و باران و برف و کوالک مانع از حضور او در اين اجتماعات نبود .ھرگاه در جلسه ای حاضر نمی شد
ھمه فکر می کردند حکومت او را زندانی کرده و اغلب نيز اين حدس درست از آب در می آمد .غالم چندين بار
بازداشت شده و ماھھا در بازداشتگاھھای سياسی مانده بود .نبود دليل وسند محکم و مقاومت غالم در برابر ھر نوع
شکنجه و تھديد ناچار او را راھی سيبری می کرد.
اين نوع زندگی در ظاھر او نيز تاثير گذاشته بود  .او به خاری که در صحرای خشک و خالی ای باليده باشد شباھت
داشت .موھای مجعد .ابروھا و سبيلھای پرپشتش بوته ھای آفتاب سوخته و خاکستری را به ياد می آورد .از فرط
الغری ،استخوانھای صورتش بيرون زده و سرخی کمرنگی در گونه ھايش نشسته بود .ولی رنگ سرخ که نويدبخش
انسانھای مبارز است در گونه ھای وی نشانی از بيماری مزمن و کشنده سل بود .اين سرخی کمرنگ نه عالمت
سرحالی و شادابی بلکه نشانه ای از مرگ تدريجی اين کارگر مبارز بحساب می آمد.
خاله نسا ده سال از غالم جوانتر بود .آنھا وقتی با ھم ازدواج کردند ،نسا فقط  15سال داشت .آن روزھا شوھر
کردن دختران  15ساله امری عادی بود .پدرش او را با يک درست لباس عروسی و يک صندوق خالی به خانه ی
غالم فرستاد .پدرشش دختر که تمام عمر را در کارخانه ھا و معادن جان کنده بود بھتر از اين چه می توانست داشته
باشد؟ تا روز عروسی ،کمی جھيزيه ،نسا را می آزرد ،ولی پس از آشنا شدن با غالم و دخمه ی فقيرانه ی او اين
درد را فراموش کرد .آنھا با اينکه تا شب زفاف حتی يک بار ھم يکديگر را نديده بودند ھمان ديدار اول چنان محبت
صادقانه ای ميانشان پديد آمد که بعدھا تمام سختی ھا ،گرسنگی ،فالکت و ...نتوانست اين عشق پاک را از آنھا
بگيرد.
خاله نسا زنی بود که حتی حاضر می شد لقمه ی توی دھانش را به ھمسايه محتاجشان بدھد .کاسه ليسی ثروتمندان را
دوست نداشت و درد دلش را به ھرکسی نمی گفت؛ خالصه زنی باوقار و صبوری بود.
اکبر تنھا پسر غالم کنار پدرش زانو زده بود .او به آرامی و تقليد از پدر تکه ای نان می بريد و اندکی ،پنير اليش
می گذاشت و آھسته آھسته می جويد .چايی را ھم بدون قند می خورد .از نظر قيافه ھم به پدرش رفته بود .ابروی
ضخيم ،چشمان بزرگ و حرکات چابکش نشان می داد که بچه ی فعال و زرنگی است.
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بمحض اينکه غالم دست از سفره کشيد ،اکبر نيز نان را بزمين گذاشت و کنار رفت .خاله نسا گفت:
پسرم چرا نمی خوری؟ از ديروز چيزی نخورده ای.
نه مادر سير شدم.
خاله نسا خواست استکان خالی اژدر را پر کند .اژدر استکان رابه پھلو توی نعلبکی گذاشت و گفت:
زنده باشی خاله ،من ديگر نمی خورم.
سفره را جمع کردند.
غالم که بعد از ھر بار غذا خوردن دچار ضعف می شد .در حالی که خيس عرق بود دراز کشيد .اشتھايش کامال"
کور شده بود .بعضی وقتھا حتی روزی يک لقمه نان ھم نمی خورد و تنھا ماخورکا دود می کرد و ھر وقت ھم
بزحمت کمی می خورد از حال می رفت .اکبر و نسا سفره را جمع کردند و از اتاق بيرون رفتند .غالم بتندی و
عميق نفس می کشيد و صرفه ھای صداداری می کرد .سکوت اتاق با سرفه ھای غالم می شکست .پس از لحظه
ای ،سرفه ھا قطع شد .نفس ھايش به حالت عادی برگشت و لحظه ای بيھوش چشمانش را بست.
اژدر بی حرکت به صورت استخوانی و عرق کرده ی او خيره شده بود .از دور دستھا صدای اذان به گوش می رسيد
صدای اذان که قطع شد يک نفر که در آنسوی کوچه نشسته بود آھی کشيد و  Vاکبر ای گفت و سپس با صدای
لرزانی شروع کرد به خواندن:
ای خوش ايامی که دربزمم نگاری داشتم
بلبل و سرو و گل و باغ بھاری داشتم*)در توضيحات(
سپس آھی کشيد و مصرع دوم را بار ديگر خواند و خاموش شد .اندکی بعد صدای ديگری از دورتر ھا بلند شد.
ظاھرا" خواننده جوانتر بود و آھنگ آوازش ،با قبلی ،فرق داشت:
تا ديدمت ای گل ،اختيارم بردی
آرامش جان برد بارم بردی
ديدی به سر دلم چه ھا آوردی
در بازی عشق،ھر چه دارم بردی ** )در توضيحات(
صدا قطع شد و سکوت کوچه را فرا گرفت .اژدر بمحض آنکه غالم بھوش آمد گفت:
ببينی چه ايامی يادش افتاده؟
غالم نشست و تبسم کنان گفت:
ھر دو اشعار سيد عظيم را خواندند .من می دانم آنھا به ياد کدام لحظات شان اين اشعار را می خواندند .خواننده شعر
اول  ،گدای پير و کور
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آنطرف خيابان است .او زمانی نقاش زبردستی بود که پول مثل باران بر سرش می باريد ولی چيزی نگذشت که بجای
آن ،بدبختی به سرش باريد .شايد از خيره شدن زياد به رنگھا ی جورواجور بود که سوی چشمانش را از دست داد .
دامادش دخترش را رھا کرد و با دختری از خانواده ای ثروتمند ازدواج نمود.دختر بدبخت از شدت نااميدی نفت بر
روی خود ريخت و خودش را آتش زد .دو پسرش از وبا مردند .خالصه خانواده در عرض چند سال ،بکلی ازبين
رفت .حاال زنش افليج و خانه نشين است و خودش ھم گدايی می کند .ولی خواننده دوم؛ او کارگر جوانی است که در
معادن مختاراوف کار می کرد .چون جواب سر باال به صاحبکار داد به تھمت دزدی دو سال زندانيش کردند .وقتی
از زندان درآمد ،ديد که ارثی که از پدر برايش مانده بود طلبکار ھا باال کشيده اند و مادر وخواھرش در کوچه ھا
ويالنند .ھر قدر خودش را به اين در و آن در زد ،نتيجه ای نگرفت ،آخر سر ناچار به گدايی روی آورد .و واقعا"
ھرچه داشت،از او ،برده بودند.
حال غالم اندکی بھتر شده بود .لحظه ای استراحت و خواب قوايش را تجديد کرده بود .او با چابکی از جا بلند شد و به
اژدر اشاره کرد:
برويم اژدر ببينم چه پيش می آيد.
اژدر بلند شد .ھنوز از اتاق خارج نشد که به غالم گفت:
غالم ! پس پيوتر به من گفت تو چيزی به من خواھی گفت؟
غالم لبخندی زد و چين ھايی در اطراف چشمانش و دھانش پيدا شد.
برويم ،برويم و بازوی اژدر را گرفت:
بعد از من ،از حياط خارج می شوی و از پياده روی آنسوی خيابان دنبالم می آيی .فقط طوری بيا که کسی متوجه
نشود.و گرنه سگھای توی خيابان که خوب بو می فھمند تعقيبمان می کنند.
به حياط آمدند .خورشيددر اوج آسمان ھمه جا را می سوزاند .باد گرمی می وزيد .از طرف دريا صدای سوت کشتی
بخار شنيده می شد .بچه ای در حياط ھمسايه گريه می کرد.
غالم از حياط خارج شد .اژدر نيز لحظه ای بعد به خيابان آمد و از آن سوی خيابان دنبال غالم را افتاد.
ساعتی قبل ھوا آنچنان گرم و آنچنان خفه بود که نفسی کشيدن غير ممکن بنظر می رسيد ولی اکنون باد گرم و بخار
آلودی سطح دريا را که در زير آفتاب مثل آينه ای برق می زد و چين چين می کرد و آن را از امواجی که مانند
کبوتران زخم خورده می پيچيدند می انباشت.
بادی که از آنسوی خزر می وزيد بجای ھوا خنک ،ھوای گرم و خفه ای ھمراه می آورد .دم آتشين آفتاب ھمه جا را
می سوزاند.
در اتاق بی پنچره ی کوچکی که غيراز يک در مشرف به زير زمينی تاريک منفذ ديگر نداشت ماشينی چاپ کوچکی
گذاشته بودند.
ديوارھای اين اتاق را با رزونامه پوشانيده و به سقف چوبی آن نيز تعداد زيادی ميخ کوفته بودند .عالوه بر ماشين
چاپ دو جعبه حروف ،دو نيمکت و يک عدد ميز در آن قرار داشت .امکان نداشت کسی ھنگام حرکت در اين اتاق به
چيزی گير نکند .نمدھايی که به کف اتاق و روی در انداخته شده بود اينجا را بيش از پيش کوجيکتر نشان می داد.
گرد سوزی که در اتاق می سوخت سايه ھای مختلفی پديد می آورد.
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سه نفر در اين اتاق بودند .پيوتر چونياتوف ،الدو کتسخوولی که تمام مدت ماه و سال را در اين زيرزمين تنگ می
گذراند و جز در مواقع اضطراری بيرون نمی رفت و باالخره مھمان تا از راه رسيده وانوستروا .پيوتر که وسط
اتاق قدم ميزد گفت:
والديمير ايلچ توجه زيادی به چاپخانه و مخصوصا" ماشين چاپ ما دارد .اطالعاتی را که رفيق لنين از ما خواسته
بود برايش فرستاديم .در مدت کوتاھی بايد کارھا را چنان دقبق سازماندھی کنيم تا بتوانيم وظايفی را که حزب به ما
محول کرده بنحو گسترده ای انجام دھيم.
الدو با اشاره به اتاق گفت:
اينجا خيلی تنگ است .اگر به محل جديد اسباب کشی کنيم سفارشات را انجام خواھيم داد.
تمام حروف چاپ رسيده است؟
الدو آھسته جواب داد:
رسيده ،ھم حروف روسی و ھم گرجی .ھمين روزھا شماره ی اول بردزوال را چاپ خواھيم کرد.
پبوتر خطاب به وانو گفت:
والديمير زاخارويچ مضمون مالقات آن را به من گفته .بردزوال کمک مھمی به انقالب خواھد کرد.
آنھا حدود نيم ساعت با ھم حرف زدند .باال خره پيوتر به ساعتش نگاه کرد و گفت.
بايد عجله کنيم .والديمير زاخارويچ من می روم ،شما ھم زياد دير نکنيد .رفقا منتظر ما خواھند بود.
کاله کھنه ای را که نشان راه آھن داشت از جيبش در آورد و به سرش گذاشت و خود را برای خروج از اتاق آماده
کرد،
والدو گفت:
صبر کن ،خوب نيست باھم از خانه خارج شويم .با اينکه فعال" تحت تعقيب نيستيم ولی نبايد
کرد .وانو ستروا پشت ماشين رفته و بدقت آن را وارسی کرد:

بی احتياطی

ماشی خوبی است ،چطور خريديد که کسی متوجه نشد؟
الدو در حالی که می خنديد گفت:
خيلی ساده ،درست روز روشن خريديمش.
پس فروشنده نپرسيد ماشين را برای چه می خواھيد؟
اجازه نامه رسمی داشتيم.
از کی؟
از فرماندار
چی؟ از فرماندار؟ فرماندار نپرسيد ماشين را برای چه کاری الزم داريد؟
نه؟ حتی روحش ھم خبردار شد .خودش ھم نمی توانست ببيند .راضی بزحمتش نشديم .خودمان بجای او اجازه نامه ی
رسمی صادر کرديم.
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الدو که خسته شدن وانو را ديد قضيه را شرح داد:
کاغذ مارکدار فرماندار گنجه را پيدا کرديم .وقتی می گويم ،پيدا کرديم ،يعنی با پول خريديم .خيلی ھا از اين نوع
کاغذ ھا می فروشند .سپس خودمان اجازه نامه را درآن نوشتيم زيرش را ھم خود من بجايی فرماندار امضا کردم.
برای محکم کاری آن را در اداره ی ثبت اسناد ثبت کرديم و قبض را ھم گرفتيم و نسخه ی صحيح را سوزانديم .به
اين ترتيب ،ما اجازه نامه ای رسمی فرماندار را که به تصديق دفتر ثبت اسناد ھم رسيده بود داشتيم و ماشين را بی
ھيچ زحمت و اذيتی خريديم.
کار بسيار جسورانه ای است.
الدو دستی بر روی ماشين کشيد و گفت:
وقتی به محل جديد اسباب کشی کرديم ،اين ماشين زبان گويای ما در اربطه با توده ھای وسيع خلق خواھد بود.
اندکی بعد ،وانو که خود را برای رفتن آماده کرده بود گفت:
رھرو در راه بايد :و دستان بزرگ و پينه بسته اش را بسوی الدو دراز کرد .من می روم.
کارھای زيادی در شھر دارم که بايد انجام دھد.
الدو از پشت ماشين در آمد و او را در آغوش گرفت.
برو ،محتاط باش ،کارھايت را روبراه کن ،پس از يکی دو روز بايد به تفليس بر گردی.
وانو دستگيره ی در را آھسته پيچاند و از اتاق خارج شد .وقتی در نمد کوفته شده ،بسته شد صدای پاھای وانو نيز
بتدريج قطع گشت.
الدو در را قفل کرد و با گامھای بلند برگشت .پس از لحظه ای تامل ،در روشنايی چراغ گرد سوز به ساعت مچی اش
نگاه کرد .فتيله چراغ را اندکی پايين کشيد و به در نزديک شد .و گوشش را به در چسپاند.
لحظه ای بعد ،تبسمی بر لبانش نشست .دستگيره را آھسته پيچاند و خطاب به تاريکی گفت:
کی ھستی ،بيا تو
مرد ريشو و عينکی ای که کاله کھنه ای بر سر و کت دراز و رنگ ورو رفته ای بر تن داشت بآرامی وارد اتاق شد
کتابھايی را که زير بغلش زده بود روی ميز گذاشت و دستش را به طرف الدو دراز کرد.
سالم والديمير زاخارويچ ،درست ساعت  2است.
من چون از سليقه شما خبر داشتم درست سر ساعت  2به در نزديک شدم.
مرد تازه وارد که عرق پيشانی اش را پاک می کرد جواب داد.
منضبط بودن و ھر کاری را درست سر موقع انجام دادن وظيفه ی ماست.
ووقتی الدور را که به کتابھا خيره شده بود  ،ديد ادامه داد :کتابھای دينی ھستند .برای رد گم کردن از تفليس خريده ام.
الدو يکی دو تا از کتابھا را ورق زد و بی اعتنا سر جايش گذاشت.
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من بايد ھمين الساعه بروم .از شما خواھش می کنم ،با دست ،کاغذھای سفيد روی ماشين را نشان داد ،خواھش می
می گردم .دستگاھا را جداگانه در جعبه
کنم اينھا را چاپ کنيد .بعد ماشين را باز کنيد و تا آنوقت خودمن ھم بر
ھا بگذاريد .بايد ھمين امشب به محل جديد اسباب کشی کينم.
حروفچين کتش را در آورد و به ميخ آويخت .بعد با اينکه در کامال" بسته بود خيلی آھسته گفت:
در محل جديد ھمه چيز آماده است .ما امروز به صاحبخانه گفتيم که چند جعبه جنس خريديم که آنھا را به اينجا
خواھيم آورد .حروفچين به پشت ماشين رفت و شروع به آمده کردن کاغذھا کرد.
من شروع می کنم.
الدو با دست به او اشاره کرد.
نه ،يک دقيقه صبر کنيد تا من بروم ،در اتاق و حياط را محکم ببنديد .و بعد شروع کنيد.
اگر امکان دارد اجازه بدھيد کت و کاله شما را بپوشم و يکی دوتا از کتابھايتان را ھم بردارم.
بفرمائيد ،بفرمائيد ،والديمير زاخارويچ
الدو کت و کاله را پوشيد کتابھا را بزير بغلش زد .کامال به مرد حروفچين شبيه شده بود.
وقتی اينجا می آمديد کسی شما را نديد؟
غير از پيرمردی که در بالکن حياط پھلويی ايستاده بود کسی را نديدم.
الدو تبسم کرد.
بگذار او ھم فکر کند شما بر گشيتد و رفتيد.
با قدمھای سريع از اتاق خارج شد.

_______________________
*اصل اين شعر چنين است :
ای خوش اول گونلر که بزميم ده نگاريم وارايدی
بولبولوم ،سرويم،گولوم ،باغيم،باھاريم،وارايدی

**اصل اين شعر چنين است :
گوردوم سنی ای گل اختيارم گشتدی
تاراج اوالن صبر و قراريم کشتدی
نه صبر  ،نه آرام  ،طاقت قالدی
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عشقيتده سنين  ،ھرنه کی واريم گشتدی
_سيد عظيم شيروانی از کالسيک ھای شعر آذری که اشعارش طنز آميز است  .سيد عظيم که در غزل استاد بود در
شماخی ديده به جھان گشود و در سوريه و عراق در س خواند و در علوم مذھبی به مقاماتی رسيد  _ .ھنگام
بازگشت به زادگاھش لباس مذھبی را به کنار گذاشت و با اشعار خود مبارزه ی ب ی امان عليه روخانيت زيا کار و
مرتجع را آغازيد  .و ھمين امر سبب حصومت ورزی روحانيون به او گشت  ،و از سوی آنان مورد لعن قرار گرفت
 .سيد عظيم مدرسه ھايی را که در آنھااز آموزش علوم دينی خبری نبود بنا گذاشت و مورد تعيب و تضعيف مرتجعين
قرار گرفت  .صابر شاعر نامدار آذری از دست پروردگان سيد عظيم بود و اين غزلسرای کالسيک تاثيريبسياری در
شکل گيری شعر صابر نھاد  .سيد عظيم در نخستين روزنامه ای که به زبان آذری توسط حسن بيک زردابی فيلسوف
نامدار آذربايجان از سرمداران سوسياليسم تخيلی به نام»اکينجی« )کشاورز( بنيان نھاده شد ھمکاری داشت) .مترجم
پايان توضيحات (

فصل 7

اژدر وقتی به خيابان "بولشايا مور سکايا" رسيد مجبور شد به غالم نزديکتر شده و او را از ھمان پياده رو دنبال کند.
زيرا اين خيابان در مقايسه با خيابانھای ديگر بمراتب شلوغتر بود .در اين قبيل "گشت وگذار"ھا چون آدم خود فاقد
مقصد معينی است و دنبال کس ی ديگر حرکت می کند حرکاتش می تواند توجه رھگذران کنجکاو را جلب کند .اژدر
مانند کسی که در ميان برف راه می رود گاه سرعتش را بيشتر و گاه کمتر می کرد و بعضا نيز توقف نموده و به
اطراف نگاه می کرد .ولی غالم که مقصد را به درستی می شناخت يکنواخت و مطمئن راه می رفت .اژدر با تمام
قوا می کوشيد حرکاتش جلب نظر نکند و تظاھر به نوعی الابالی گری می کرد ،ولی با اينھمه باز رفتار يک نواختی
نداشت.
به اين ترتيب ،آنھا مسافت زيادی را طی کردند.
نرسيده به خيابان "باالخانسکی" غالم به راست پيچيد .از خيابان "تلفوننی" گذشت و به ايستگاه راه آھن تفليس رسيد.
از ميدان ناھموار گل و الی مقابل ايستگاه رد شد و در ميان ريل ھای مختلفی که به ھر طرف منشعب می شدند راه
افتاد .در آن حوالی کسی نبود .ريل ھا مانند افکار آدمی چنان آشفته و در ھم برھم بودند که غالم مجبور شد از روی
آنھا به اينسو و آنسو بپرد .اين برای اژدر ناراحت کننده بود چون اگر او نيز از غالم تقليد می کرد منظره ی عجيبی
بوجود می آمد.
اژدر مجبور شد کمی فاصلی گرفته و در ميان تل ھای سنگ وشن به راه خود ادامه دھد .مدتی که رفتند صدايی
تعميرگاه به گوش رسيد.
تعميرگاه از کلبه ھای دود زده و نمور مخروبه تشکيل می شد .در اين خرابه ھا انسانھايی که گويی در تنور داغی
سوخته و جزغاله شده اند نيمه برھنه با ھايھوی زيادی کار می کردند .از ھر طرف صدای لوکوموتيوھا و قطارھای
باری که اين طرف و آن طرف حرکت می کردند به گوش می رسيد .فاصله ی اژدر با غالم خيلی کم شده بود .پس
از عبور از کنار تعميرگاھھا غالم به عقب برگشت و ايستاد.
چيزی به اژدر گفت .اژدر با اينکه از شدت صدا ،گفته ی غالم را نشنيد ولی از حرکات دستھای او فھميد که نبايد
اينقدر نزديک شد.
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اژدر از سرعت قدمھايش کاست :لوکوموتيو عظيمی با صدای گوشخراشی از ميان آنھا گذشت.
اژدر از ترس گم کردن غالم به آنطرف ريل پريد و غالم را ديد که وارد يکی از تعمير گاھھا شد .او نيز اندکی
سريعتر خودش را به تعمير گاه رساند.
تعمير گاه خيلی وسيع بود .در وسط اطراف يک لوکوموتيو درب و داغان سه چھار نفر کار می کردند.
در کنار ديوارھای تعمير گاه نيز پنچ شش نفر آھن ھايی را روی سندان می کوفتند .اژدر غالم را ديد که به او اشاره
کرد و پشت دری از چشم پنھان شد با عجله به طرف در رفت .کارگرانی که در اطراف کار می کردند سرشان آنقدر
گرم کارشان بود که حتی نيم نگاھی ھم به او نينداختند.
اژدر از بسته بودن دری که الساعه غالم وارد آن شده بود حيرت کرد .آھسته در را بصدا در آورد .مدتی بعد در باز
شد .چون تعميرگاه تاريک بود نوری که از اتاق به بيرون تابيد چشمان او را خيره کرد و در نتيجه نتوانست قيافه ی
مردی را که در را باز کرده بود ببيند .وقتی در باز شد مرد بلند قد و قوی ھيکلی گفت:
با کی کار داشتی پسرم؟
اژدر آھسته گفت:
من با غالم آمده ام.
غالم کيست؟ اينجا غالم نداريم.
يعنی چه؟ الساعه پيش پای من اينجا آمد.
مرد سخنی .نگفت .نوری که از پنجره ی پشت سر او می تابيد چھره ی اژدر را تماما روشن می کرد ولی با اينھمه
قيافه ی مرد کامال در تاريکی قرار داشت .يقينا مرد بلند قد عمدا" طوری ايستاده بود که قيافه اش مشخص نشود.
اين وضع زياد دوام نياورد .دری باز شد و غالم سرش را از آن در آورد.
محمد ياروف ،خودی است .با من آمده.

محمد ياروف از جلوی اژدر کنار رفت و راه را به او نشان داد .ھر دو وارد اتاق کوچکی شدند .اتاق کوچک و نيمه
تاريکی بود که پنچره ای روبه حياط داشت .در کنار پنچره دری بود که به حياط باز می شد .آن طرف در ،يک
صندوق بزرگ پر ازآھن پاره گذاشته بودند .پرده ی کھنه و دود گرفته ی در مانع از ديده شدن حياط می شد .ميز
بزرگی در برابر پنجره قرار داشت .از قرار معلوم ،اين اتاق دفتر تعمير گاه بود.
اژدر به محض ورود به اتاق به محمدياروف خيره شد .محمد ياروف مردی بود قوی ،با ريشی سياه و سبيلی پر پشت.
او در را با احتياط بست و به اژدر نزديک شد و دست قوی و پينه بسته اش را به سوی او دراز کرد.
دست بده برادر .اين را ھم فراموش نکن که بدون اسم شب وارد شدن به اينجا غير ممکن است .اين حرفھا که "من با
غالم آمده ام ،از غالم بپرسيد" پشيزی نمی ارزد .اسم و شھرت کسی را که وارد اينجا شد فراموش کن.
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اژدر خجلت زده شد و جوابی پيدا نکرد .محمدياروف با او دست داد .دستان وی که پيراھنش را تا آرنج باال زده بود،
مانند منگنه ی فلزکاران قوی بود .او دست غالم را رھا کرد وروی يکی از صندلی ھا نشست و از غالم پرسيد:
اين ھم آمده که برايش عريضه بنويسيم؟
غالم لبخندی زد و با سر اژدر را دعوت به نشستن کرد بعد خطاب به محمد ياروف گفت:
از رفقای کارگر است که تا حال چند بار تقاضای عريضه اش رد شده و اين بار آمده تا شفاھا بگويد.
اژدر فی الحال متوجه موضوع شد .محمدياروف با چشمانی سياه و درشت خو د اژدر را ورانداز کرد .و سپس از
غالم پرسيد:
از کجا فھميدی امروز کسی ھست که به حرفھای اين برادر گوش بدھد؟
غالم با صدای خفه ای دو سه بار سرفه کرد .بعد با ھمان صدا لبخند صادقانه گفت:
برادرمان خبر داد .او خاطر اين پسر جوان را خيلی می خواھد.
با شنيدن اين حرف ،عاليم خوشحالی در چھره ی محمد ياروف پيدا شد .او در حالی که با خود می گفت:
پس خوب شد که آمد .بلند شد دو سه بار در اتاق اين سو و آنسو رفت و باالخره در مقابل اژدر توقف کرد.
خيلی خوب شد .جوان ،خيلی ھا ضمانتت را می کنند .اينکه تو با آگاھی به چنين راه مقدسی قدم گذاشته ای مرا شاد
می کند .پس بيا يکبار ھم دست بدھيم.
دست اژدر دوباره وارد منگنه ی فلزکاران شد و در آمد .و غالم در حالی که می خنديد گفت:
اژدر امروز از پله ی اول مبارزه قدم به پله ی دوم گذاشت .دور ميزی که رويش را با روزنامه ھای کھنه پوشانده
بودند نشستند .در اتاق غير از اين ميز و تعدادی صندلی چيز ديگری نبود و در قفسه ی آينه بندی شده ای تعدادی
کتاب کھنه ،چند عدد گرد سوز خاک گرفته و مقداری نان وجود داشت.
غالم از محمد ياروف پرسيد:
پس رفقای ديگرمان کجا ھستند؟
االن می آيند.
محمد ياروف دستھای بزرگش را دراز کرد تکه ای از روزنامه ی روی ميز را پاره کرد و نصفش را به غالم داد.
ھر دو بآرامی ماخورکايی پيچيدند و بی اعتنا به اژدر روشن کرده و آھسته با ھم به پچ و پچ پرداختند.
اندکی بعد در سه بار کوفته شد .محمدياروف از جاجست و به داالن رفت .مرد قوی ھيکل و خوش قيافه به دنبال او
مرد بلند قامت ،ريش توپی و چاقی وارد اتاق شدند .يکی از آنھا محمدياروف را به گوشه ای کشيد و با او به پچ و پچ
پرداخت؛ و دومی پس از خوش و بش با غالم به اژدر نزديک و دستش را به طرف او دراز کرد .اژدر پس از دست
دادن با او به لباس ساده ولی فوق العاده تميز و با سليقه و به چشمان سياه درشت و پر معنی او خيره شد ،او اين مرد
را در جايی ديده بود ولی ھر قدر سعی می کرد به خاطر نمی آورد.
مرد که گويا متوجه قضيه شده بود لبخند زنان گفت:
من شما را در معادن شيبايف ديده ام ولی اسمتان را نمی دانم.
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بمحض آنکه کلمه معدن به ميان آمد اژدر او را شناخت .او با اينکه ا َشنايی شخصی با اين مرد نداشت ولی اسمش را
زياد شنيده بود .او بوگدان کنو نيانتس بود که ميان کارگران به عنوان انقالبی پيشرو و مبارز شھرت داشت.
خنده غالم رشته ی افکار اژدر را از ھم گسيخت .غالم گفت:
اژدر ،پس چرا سکوت کرده ای؟ رفيق با تو است.
اژدر از اينکه خودش ،را گم کرده بود خجلت زده شد .نمی دانست چه بگويد .غالم نگاه پر معنايی به او انداخت.
بوگدان کنونيانتوس لبخند زنان دستش را روی شانه ی او گذاشت.
پس شما ھم از آنھايی ھستيد که پس از اعتصاب اخير معادن شيبايف بيکار شده اند؟
بلی
کنونيانتس تبسم کنان نگاه معنی داری به او کرد و بالحنی که انگار از خيلی وقت پيش ھمديگر را می شناسند ،گفت:
مھم نيست ،ناراحت نباش ،بيکار نمی مانی .ماجوانھايی مثل تو را خيلی الزم داريم.
وقتی که طرف صحبت محمد ياروف به آنھا نزديک شد ،کنونيانتس رويش را بر گرداند و اژدر را به او نشان داد.
ددوشکا يک نفر ديگر به صفوف ما پيوست!
ددوشکا دست اژدر را فشرد.
فرزند پيوستن تو به صفوف ما خيلی خوب است .بتدريج روحيه ی انقالبی در ميان کارگران آذربايجانی تقوقت می
شود دشمنان خلق سعی در تضعيف اين روحيه دارند .جوانانی مثل تو ھر قدر زيادتر باشند ،مبارزه ی ما موفقيت
آميزتر خواھد بود.
حرف ددوشکا نيمه تمام ماند .از پشت در صدای پا به گوش رسيد .در يک چشم بھم زدن سکوت بر اتاق چيره شد.
ھمه سرا پا گوش شدند .در ،مثل دفعه ی قبل سه بار زده شد .محمد ياروف برای باز کردن در رفت.
ھمه به در خيره شده بودند .محمد ياروف با کسی حرف می زد .مجددا" سکوت شد .مردی که عينک سياھی بچشم و
کاله کھنه ی کارگران راه آھن بر سر داشت وارد اتاق شد .ھمه حاضرين از وحشت ،بھت زده سرجايشان خشک
شدند .کنونيانتس تند از جاجست .غالم دوسه قدم جلو رفت .ولی اين حرکت عصبی يکباره به شادی مبدل شد .پس از
آنکه تازه وارد کاله و عينک را برداشت قيافه ی شاد و مردانه ی پيوتر چونياتوف نمايان شد.
پيوتر با ھمه دست داد .وقتی به اژدر رسيد ،لحظه ای ايستاد و خطاب به رفقايش گفت:
اژدر جوان خوبی است .خوب سرپايش می ايستد .می شود به او تکيه کرد.
اين حرفھا دل اژدر را از شادی فوق العاده ای انباشت .او به حاضرين نگاه کرد و به عالمت تشکر تبسم کنان دست
پيوتر را فشرد.
اندکی بعد مرد ديگری که پاپاق را تا روی چشمانش پايين آورده بود وارد اتاق شد .اژدر پس از لحظه ای دقت ،او را
شناخت .اين مرد ميربشير قاسموف بود .اژدر ميربشير را بارھا در تظاھرات و اعتصابات ديده بود .ھمه او را بعنوان
رفيقی شجاع و فداکار می شناختند .ميربشير دست حاضرين منجمله اژدر را با احترام و محبت فشرد .سپس با اشاره
به غالم گفت:
جوان ،نمی پرسم کی ھستی چون پاسپورتت کنارت ايستاده است.
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مير بشير به طرف چونيافت برگشت و خود را برای بحث در باره ی امر مھمی آماده می کرد که ورود يک نفر
ديگر مانع شد .تازه وارد کت کھنه و درازی برتن ،کاله کثيفی بر سر و سه چھار کتاب جلد چرمی زير بغل داشت.
ابتدا ھمه از ديدن او تعجب کردند ولی ھمينکه مرد ريشو کاله و کتابھا را به کناری گذاشت و سرش را بلند کرد ھمه
او را شناختند.
او ،دوکتسخوولی بود.
عليرغم جوانی ريش سياھش او را اندکی مسن تر نشان می داد .عينک نيز به آموزگاران و يا آدم دانشمندی شبيه اش
می کرد .حرکاتش جلد و چابک بود.
رفقا پس از بررسی کامل درباره ی تو تقاضايت را برای ورود به کانون زير زمينی حزب پذيرفتند .مخفی کاری و
احتياط بمثابه زرھی برای انقالبيون است .ما نمی توانيم ھر کسی را وارد تشکيالت کرده و جان پر ارزش رفقای خود
را بخطر بيندازيم.
وقتی ديگران حرف ميزدند چشمانش را اندکی تنگ تر کرده و بدقت گوش می داد .وقتی ھم که خودش صحبت می
کرد چشمانش در زير عينک آنچنان درشت و پر معنی می شد که اژدر تحت تاثير آنھا نمی توانست به طرف ديگری
نگاه کند.
الدو با ھمه دست داد .وقتی به غالم رسيد دست او را اندکی توی دست خود نگاه داشت و صميمانه از او احوالپرسی
کرد و باالخره به اژدر رسيد .در حاليکه بانگاھھای تيز و قاطع او را ورانداز می کرد و آھسته گفت:
اژدر کار خوبی کردی که به کانون مبارزه مارکسيستی ما پيوستی .چون برای يک انقالبی مبارز بودن ،بايدنخست
تئوری مارکسيستی را عميقا" فرا گرفت.
اژدر از اينکه الدو کتسخوولی حتی نامش را ھم ميدانست آنقدر تعجب کرد که لحظه ای دست و پايش را گم کرد و
نتوانست جوابی بدھد .الدو با مشاھده ای دستپاچگی او بازويش را گرفت و آرام تکان داد.
از اينکه قربانی اعتصاب معادن شيبايف شدی متاسف که نيستی؟
اژدر به جای جواب ،با تعجب پرسيد:
شما اينھا را از کجا می دانيد؟
الدو با دقت ،به چونياتوف نگاه ،کرد و خنديد .پيوتر بجای الدو جواب داد:
اژدر با لحنی قاطع گفت:
از اينکه اين اندازه به من اطمينان داريد تشکر می کنم .من ھر زمان برای اثبات پايداری خود خواھم کوشيد.
کنونيانتس که در يک طرف ايستاده بود ،جواب داد:
تو رفيق ھمرزم ما ھستی اژدر! غالم ،پيوتر و ايوان نيکاليويچ در باره ی تو با ما حرف زده اند.
کنونيانتس پس از يک لحظه ای سکوت ،ادامه داد:
افسوس که يکی از آنھا ديگر در ميان ما نيست.
اژدر با لخنی اندوه بار گفت:
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ايوان نيکاليويچ حق پدری برگردن من داشت.
الدو :
آن را می دانيم .روی يک از صندلی ھا نشست .ضمنا" ما خبر داريم که روز اعتصاب تو نگذاشتی پرچم سرخ از
دست زخمی پتروف به زمين بيفتد.
ميربشير به اژدر نزديک شد.
چه جوانی! من نمی دانستم اينقدر رفيق زرنگی ھستی.
الدو حرفھای او را قطع کرد:
پرچم سرخ سمبل انقالب ماست .تو که پرچم سرخ بدست پيشاپيش کارگرانی که در راه حقوق خود مبارزه می کنند
پيش رفته ای ،در حقيقت رفيق ھمرزم ما ھستی ،اميدوارم تا آخر در اين مبارزه پا برجا و محکم باشی.
دستھای من ھرگز نخواھند لرزيد.
پيوتر چونياتف:
اژدر نيز در مکتبی که مادرس خوانده ايم تحصيل کرده است .مکتب گرسنگی ،بيکاری و مکتب مبارزه.
و به اين جھت نيز دوشادوش ما قھرمانانه خواھد رزميد.
بو گدان کنونيانتس که تا اين لحظه حرفی نزده بود ،پرسيد:
اژدر ،پتروف بارھا از دخترش و از اينکه او زبان آذربايجانی را خيلی خوب می داند حرف می زد.
اين دختر حاال کجاست؟ آيا تو به خانه ی آنھا رفت و آمد داری؟
اژدر در حال ،منظور کنونيانتس را فھميد .ابتدا از شدت شرم جوابی پيدا نکرد ،ولی زود بر خود مسلط شد.
امروز ديدمشان ،ھم ورا و ھم مادرش را .حالشان خوب است ورا زبان آذری را خوب می داند.
حرف اژدر نيمه تمام ماند و در مثل دفعات قبل باز شد .پنچ شش نفر که اژدر ھيچکدام را نمی شناخت وارد اتاق
شدند .غالم آھسته به اژدر گفت که آنھا کارگران بی بی ھيبت ھستند.
چونياتوف آغاز جلسه را اعالم کرد .الدو از جيب جليقه اش کاغذ سيگاری در آورد .اين کاغذ نازک ولی محکم که با
حروف ريز خوانا چاپ شده بود روزنامه ای "ايسکرا  )" 141ايسکرا در زبان روس به معنی جرقه و اخگر است(
بود .روزنامه مثل ھديه ی گرانقيمتی دست بدست گشت .در زير عنوان ايسکرا جمله ی "ز اخگر شعله بر خيزد" .و
در باالی
صفحه جمله زير از "مانيفست کمونيست" چاپ شده بود.
"کارگران جھان متحد شويد"
روزنامه دست به دست گشت و باالخره به خود الدو رسيد .الدو خطاب به ھمه حاضرين گفت:
رفقا در شماره ی ششم ايسکرا مقاله رفيق لنين به نام "اعتراف ارزشمند" چاپ شده است .اگر مايليد آنر ا بخوانيم و
تجزيه و تحليل کنيم.
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صدا ھا از ھر سو بلند شد!
بخوانيم.
بخوانيم.
پتيا تو خودت بخوان.
چونياتوف با صدای آرام ولی واضح شروع به خواندن مقاله ی لنين کرد.
سکوت اتاق را فرا گرفته بود .مگسی که خود را به پنچره می کوفت گھگاه اين سکوت را می شکست .از شدت
گرما عرق از سر و روی حاضرين می ريخت.
ولی اين امر آنھا را حتی ذره ای ناراحت نمی کرد .ھمه مبھوت کالم لنين ،سرتا پا گوش بودند.
مقاله از اغتشاشات کارگری ،وحشت طبقات حاکم از اين اغتشاشات ،تنبيه روزنامه ی ارتجاعی "نووويه ورميا "
بجھت چاپ مطالبی درباره ی جنبش ھای کارگری ،از سرمايه داری نو پای روسيه که دولتمردان را تحت تبعيت
خويش درآورده ،وباالخره از پذيرفته نشدن خواستھای بسيارحقير کارگران از سوی سرمايه داران سخن می
گفت.
قلم آتشين و منطق قوی والديمير ايليچ لنين شنوندگان را شديدا" مجذوب خودساخته و آتش مبارزه را در قلب آنھا
مشتعل تر می ساخت.
چونياتوف بعضی جمالت را چندين بار تکرار و تشريح می کرد و در اواسط مقاله ،الدو او را نگه داشت.
پتيا خواھش می کنم اين قسمت را دوباره بخوان.
چونياتوف تکرار کرد.
"اما مقاله "نووويه ورميا" صرفا به اين خاطر جالب توجه است که خواستھای دولت را تمام و کمال ،مطرح می
کند و اين خواستھای بالکل از نظر ماھيت عبارت از اين است که با اندکی امتيازات مادی کاذب و صدقه وار،
که زير پوشش کلمات قلمبه سلمبه ای چون حمايت ،صميميت و از اين قبيل پنھان است .نارضايتی مردم را زير
کنترل بوروکراسی در آورد و از گسترش آن جلوگيری کرد".
الدو خطاب به ھمه گفت:
رفقا آيا اين قسمت را درست متوجه شديد؟ "کلمات قلمبه سلمبه ای چون حمايت و صداقت" امتيازات مادی کاذب
صدقه وار.
کنونيانتس ھيجانزده حرف او را قطع کرد.
می خواھند با صدقه دھان کارگران مبارز را ببندند .رفيق لنين مساله را خيلی بموقع و آگاھانه مطرح کرده است.
سخنان لنين نه تنھا کنونيانتس بلکه ھمه را ھيجانزده کرده بود.
آنروزھا اين مسايل با شرايط عينی باکو به نحو عجيبی صدق می کرد و آنھا ھر يک بر اساس تجربيات و
مشاھدات خود با داليلی سعی در تاييد و تصديق تحفه ی رفيق بزرگ خود داشتند .نخستين کسی که در اين باره
سخن گفت ،محمد ياروف بود:
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مثلی است که می گويد" :سرم را می شکنی نخود چی در جيبم می کنی" ،به عبارت ديگر ،يک تکه شيرينی می
دھی تا طعمش را بچشم ،و فورا" جست می زنی و سوارم می شوی .مصداق اين ضرب المثل حا جی زين
االعابدين است .ببينيد چه کلک ھای بلد است .اين حاجی که "نور از ريشش می بارد" در معادن و کارخانه ھا
پوست کارگران را می کند .اما ھر روزبه ايوان خانه اش می آيد و به نوکرھايش دستور می دھد که جمعيت را
پای ايوان جمع کنند تا پول بر سرشان بريزد .ده پانزده منات پول خرد و سکه ھای يک عباسی و صناری به
کوچه می ريزد .مردم ھم برای گرفتن پول از سر و کول ھم باال می روند .حاجی ھم در حالی که با تسبيح ور
می رود کيف می کند .زيرا اين ده پانزده منات دھان پنجاه شصت نفر آدم عامی و جاھل را بسته و ھر يک
عباسی برايش يک نفر مبلغ دست و پا می کند .ما بايد کسانی را که مردم را تحميق می کنند افشا کنيم .به محض
تمام شدن حرفھای محمد ياروف ،غالم شروع کرد .سال گذشته در معادن خاتيسوف عده ای کارگر بی ھيچ علتی
اخراج شدند؛ من ھم جز آنھا بودم .اميدمان تنھا اعتصاب بود .فقط با اين عمل می شد کارگران اخراجی را
دوباره سر کارشان بر گرداند .حاال ببينيد مدير کارخانه چه کلکی زد :روز عيد نوروز تعدادی شيرينی به خانه ی
پنچ شش کارگر پير که نفوذی ميان کارگران داشتند و ھنوز اخراج نشده بودند فرستاد ،وبا اين حيله دل آنھا را
بدست آورد و ما در واقع مبارزه با اين اعمال را از آن روز شروع کرده ايم .ولی اکنون رفيق لنين اين مساله را
با نگرشی علمی و از ديدگاه سياسی مطرح کرده است .مبارزه بايد بيش از بيش قطعی و بی امان باشد .پس از
خاتمه ی اظھار نظرھا ،پيوتر با صدايی شيوا به خواندن ادامه داد" :مبارزه ی کارگران در وھله ی اول عليه
حکومت است .آنھا نيک می دانند که در ميدان مبارزه با سرمايه داران ،پليس دوشادوش سرمايداران رو در روی
آنھا صف آرايی کرده است .به اين جھت زحمتکشان برای رھايی از يوغ ستم دولت ،مبارزه می کنند .کارگران
"در آستانه ی آزادی " به وجد می آيند ،و اين ھمان آزادی خواھد بود تمام خلقھا با قھر انقالبی از چنگال استبداد
بيرون خواھند کشيد ".پيوتر برای تشريح گفته ھای لنين ،خطاب به حاضرين گفت :متوجھيد رفقا؟ آزادی سياسی
را فقط بايد با قھر انقالبی کسب کرد دايره فعاليت خود را گسترش دھيد .در ھر کارخانه و معدنی به کارگران در
باره ی زندگی و حقوقشان توضيح دھيد .ولی با رشد مبارزه فشار و ستم ژاندارم و پليس نيز زيادتر می گردد.
ما را قدم به قدم تعقيب می کنند .والديمير ايليچ به ما تاکيد می کند که ھر زمان بايد با احتياط کار کنيم .لنين می
گويد که ھر گونه سھل انگاری ممکن است به حبس يا تبعيد رفقا مبارز ما بينجامد.

الدو عينکش را در آورد ،با دستمال پاک کرد و دوباره به چشمش زد و در ادامه ای سخنان پيوتر گفت:
شھر ی که در آن زندگی و مبارزه می کنيم نقش عمده ای در اقتصاد سراسر امپراتوری روسيه بازی می کند.
در معادن باکو حدود بيست و يکھزار کارگر از سی مليت کار می کنند و ھمه شان وحشيانه از سوی سرمايه
داران استثمار می شوند.
از صدای آرام الدو خشم و نفرت می باريد .او پس از لحظه ای سکوت ادامه داد:
شما از وضع زندگی کارگران معادن نفت اطالع کافی داريد؛ زيرا خودتان ھم از آنھا ھستيد .زير زمينھای
مرطوب کثيف و تنگ ،دخمه ھای گلين و چوبی ،سربازخانه ھا .آيا زندگی در ھمچو جھنمی قابل تحمل است؟
در باکو آب پيدا نمی شود .آب آشاميدنی را با کشتی از روخانه کر ميآورند .بعضی وقتھا که اين کشتی ھا در راه
معطل می شود آب بو ميگيرد و خانواده ھای زحمتکشان را به انواع و اقسام بيماريھا مبتال می سازد .ما بايد
تمامی اينھا را به کارگران بگوييم وچشم و گوش شان را باز کنيم آنھابايد بدانند چه کسانی عامل اين ھمه جنايت،
و پديد آورنده ی اين زندگی جھنمی ھستند.
سرمايه داران و عناصر ضد انقالبی برای تفرقه افکنی در صفوف ما تالش می کنند .پان ترکيست ھا و پان
اسالميستھا و ديگر کثافاتی از اين قبيل ،در زير پوشش مليت و دين ،برای تدارک تشکيل "امپراتوری بزرگ
اسالمی" می کوشند آذربايجان را به مستعمره ی ترکيه تبديل کنند .انگار اگر ھمچون "امپراتوريی" تشکيل شود
مسلمانھا خوشبخت خواھند شد .ما موظف به افشای اين سياست پليد ھستيم .رفقا! عالوه بر افشای سياستھای
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ارتجاعی ،بايد به ايجاد و تقويت روحيه انقالبی و انتر ناسيوناليستی در ميان کارگران توجه زيادی کرد و يک
ارتش مبارز انقالبی تشکيل داد.
بمحض خاتمه ی حرفھای الدو ،پيوتر به ساعت جيبی اش نگاه کرد و به محمدياروف اشاره نمود .تمام رفقا خود
را آماده رفتن کردند .محمدياروف به در مشرف به حياط نزديک شد .با دستان نيرومندش آھن پاره ھای داخل
صندوق را خالی کرده والی در را باز کرد و خارج شد .وقتی در باز شد ،چنان سکوتی براتاق حاکم بود که
گويی ذيروحی در اينجا نيست .از پشت ديوارضخيم ،غرش دستگاھای تعميير گاه به گوش می رسيد.
لحظه ای بعد ،صدای سوتی بلند شد .الدو کاله کھنه و کتابھا را به کنونيانتس داد:
بگذار اينھا حاال ھم به تو خدمت کنند بوگدان!
ولبخند زد .شاپويی از جيبش در آورد و به سرش گذاشت .کتش را نيز روی دست انداخت چوبدستی بزرگی را از
کنار ديوار برداشت و با گامھای سنگين از اتاق خارج شد.
پس از ر فتن الدو در را مجددا" بستند و صندوق و آھن پاره ھا را پشتش چيدند .چونياتوف بازوی اژدر را تکان داد و
با اشاره به او فھماند که وقت رفتن است .آنھا به کريدور و از آنجا به حياط رفتند.
حياط جای کثيفی بود .آھن پاره ھا ،ريل ھای خراب و زباله ھمه جا را پر کرده بود .آنھا بزحمت راھی برای خود باز
کردند .چونياتوف ايستاد و آھسته در گوش اژدر گفت:
بپيچ به سمت چپ ،و مستقيم برو .کنار چراغ راھنما منتظرم باش ھمانجا بنشين و سيگاری روشن کن .طوری وانمود
کن که گويا برای رفع خستگی نشسته ای .سيگار داری؟
نه سيگاری نيستم.
اگر سيگاری ھم نباشی برای احتياط ھميشه پيشت باشد .الزم می شود.
بگير.
چونياتوف اندکی ماخورکا ،يک تکه روزنامه و کبريت به او داد و برگشت.
اژدر ھمانطوريکه چونياتوف گفته بود آھسته تا کنار چراغ راھنما رفت و در جای مناسبی نشست و سرفه کنان شروع
به پک زدن به سيگار کرد .او نمی دانست چرا بايد در اينجا ،جايی به اين دوری منتظر چونياتوف باشد.
اصال" به فکرش ھم نمی رسيد که در فاصله کمی با چراغ راھنما ،در دکه ی سوزنبانی ،مسايل بسيار حياتی در
رابطه با او مطرح باشد.
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در دکه ی محقر سوزنبانی خط آھن .سه نفر کنار ھم نشسته اند .الدو کتسخوولی ،پيوتر چونياتوف و بوگدان
کنونيانتس.
الدو آھسته می گفت:
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کار اساسی پخش وسيع محصوالت چاپخانه ميان توده ھای کارگر است .برای ايجاد رابطه ی منظم ميان "نينا" و
کارگران و ھمچنين برای تھيه ی مرکب ،کاغذ وغيره به دونفر انقالبی و با ايمان نياز داريم .من مجددا" از شما می
پرسم آيا به نظرتان اژدر کامال" قابل اطمينان است؟ چونياتوف آھسته پاسخ داد:
بلی ،می شود به اژدر اطمينان کرد .او امتحانات زيادی را با موفقيت پشت سر گذاشته.
الدو پس از لحظه ای تامل ،خطاب به ھردوی آنھا گفت:
البته رفيق مجربی که مثل خود ما بارھا از خطرات زيادی در راه انقالب استقبال کرده خيلی بھتر است ولی مناسب
نيست ،رفقايی را که در کارخانه ھا و معادن نفوذ زيادی در ميان زحمتکشان دارند نمی توان از کار مھمی مانند
تبليغ و پخش ادبيات زير زمينی جدا کرد .از غالم نيز می شد استفاده کرد ولی او يکبار زندانی شده و برای پليس
چھره ی شناخته شده ای است .ھمچنين بيماری او امکان چنين کاری را نمی دھد .بايد مواظبش بود .رفيق ارزشمندی
است.
سالمتی او امکان فعاليتش را بيشتر می کند.
کنونيانتس نجوا کنان گفت:
اژدر پشت سرش به چاپخانه "مھمان" نمی آورد.
پس تصميم گرفته شد :اژدر يکی از دونفری است که دنبالش می گشتيم ولی دومی.
پس از لحظه ای سکوت ،پيوتر گفت:
دومی اگر دختر جوانی باشد بمراتب بھتر است .من می خواھم اين دختر جوان ورا پترووا باشد.
ما اورا نيز بارھا امتحان کرده ايم .ايوان نيکاليويچ شھيد دخترش را خوب تربيت کرده .ورا نيز مانند پدرش فعال و
صادق است .حراف و دھن چاک ھم نيست .می شود به او نيز اطمينان کرد .و چون خيلی جوان است کمتر سوءظن
اداره ی ژاندارم را بر می انگيزد؛
و باالخره چون کانديدای ديگری نيست من پس از بررسی ھای زياد ورا را پيشنھاد می کنم .موافقيد؟
الدو با قاطعانه گفت:
تصميم گرفته شد .اين کار خطرناک را به اژدر و ورا پترووا محول می کنيم او روبه چونياتوف کرد .فردا حوالی
ظھر ،مقابل ايستگاه راه آھن منتظر باشند .البته ھر دو تاشان .ولی نه در يک جا ،جدا از ھم .الدو تبسمی کرد و
خاموش شد .چونياتوف از پنجره به اژدر نگاه کرد و گفت:
گويا آنھا خيلی دوست دارند کنار ھم کار کنند .البته اين ھيچ عيبی ندارد .جوان ھستند.
الدو خيلی آھسته گفت:
ولی پتيا ! تو اژدر را کامال" حالی کن ،به او بگو که در مقابل ايستگاه راه آھن مردی به او نزديک شده و خواھد
پرسيد ساعت چند است؟ اژدر ھم بايد بگويد "ساعت را می خواھی چکار؟" وقتی جواب شنيد که " برای پير مرد می
خواھم" بايد او را تعقيب کند .ورا ھم بايستی دورادور دنبال اژدر بيايد .به اين ترتيب آنھا پيش من خواھند آمد .خوب
متوجه شدی پتيا؟
بله رفيق.
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ھرسه بلند شدند .الدو برای آخرين بار گفت:
شما ھم مرتبا" در اجتماعات کارگری شرکت کنيد .تشديد مبارزه با "اکونوميست ھا" ضرورت فوق العاده ای دارد.
بوگدان توبه بائيل برو.
کنونيانتس سرش را به عالمت رضايت تکان داد .چونياتوف گفت:
من می خواھم فردا به "باالخانی" خودمان بروم.
الدو رضايت خودش را اعالم کرد.
بله .برو .برو! واجب است! زوباتوفی ھا و ديگر دشمنان جنبش کارگری در آن جا وسيعا تبليغ می کنند بايد اژدر
را نيز به آنجا بفرستيم .باال خانی احتياج زيادی به اعالميه ھای ما دارد .از دور صدای لوکوموتيو شنيده شد .الدو
کالھش را بر سر گذاشت.
ديگر برويم .خيلی اينجا نشستيم.
و به اين ترتيب جلسه ختم شد.
چونياتوف قبل از ھمه از اتاق خارج شد .اژدر بمحض ديدن او از جا برخاست .آن دو چنان صميمانه با ھم خوش و
بش کردند .که انگاری امروز برای اولين بار ھمديگر را می ديدند .سپس مثل آدمھای که از مجالس عيش و نوش بر
می گردند ،بازو در بازوی ھم ميان ريل ھا براه افتادند .تا دور شدن آنھا کسی از اتاقک خارج نشد.
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ورا و مادرش آنروز صبح خيلی زود از خانه خارج شدند .مارياواسيليوفنا برای دوختن لباس بچه گانه به خانه ی از
متمولين دعوت شده بود .ورا نيز قرار بود در آموختن زبان روسی به آمينه کمک کند.
در اتاق و حياط را قفل کردند .چون امکان داشت يکی زودتر از ديگری به خانه برگردد ،کليد را ميان سنگھا جايی که
ھردو خوب ميشناختند پنھان کردند .مارياواسيليوفنا از پيچ خيابان گذشت و رفت .ورا به کوفتن در سرخ مقابل
پرداخت.
در را آمينه باز کرد .او به محض ديدن ورا ،دستش را گرفت و به حياط کشيد و محکم بغلش کرد .چون قدش اندکی
کوتاھتر از آن بود ،روی انگشتانش بلند شد و صورت او را بوسيد.
ورا ،ورای خوب خيلی به موقع آمدی بيا باال.
و او را از از پله ھای روبه روی در باال برد .ورا موھايش را از پيشانيش کنار زد و خنده کنان گفت:
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در را ببند دختر خوب نيست جلو چشم مردم اينطوری ماچم کنی.
آمينه مثل باد از پله ھا پايين رفت و در را محکم بست.
در راھروی طبقه دوم به گل آرا خانم برخوردند .آمينه به محض مشاھدی مادرش شادی کنان گفت:
مادر جان ،ورا آمده .ما الساعه درس را شروع می کنيم.
گل آرا خانم زنی بود چھل الی چھل و دو ساله ،با صورتی سفيد ،موھايی خرمايی رنگ و انبوه ،ابروی نازک و
کشيده و چشمانی نافذ مشکی .گل آرا خانم و آمينه آنقدر به ھم شبيه بودند که انگار سيبی را به دو نيم کرده باشند.
البته تفاوت سنی آنھا را از ھم مشخص ميکرد .آمينه  20سال داشت؛ چشمانش برخالف چشمان غمگين مادرش
شاداب و عشوه گر می نمود .موھايش روی پيشانی اش ريخته بود ،و دور رشته گيس بافته ی بلند تا پاھايش ميرسيد.
بھمان اندازه که گل آرا خانم ساکت بود ،آمينه شاداب به نظر ميرسيد .ھر دو تقريبا" ھم قد بودند؛ ھر وقتی ميخنديدند
گونه ھايشان چال می افتاد.
گل آرا خانم ورا را در آغوش کشيد گونه ھايش را بوسيد و سپس با چارقد اشک چشمانش را پاک کرد.
ورا جان ما را ببخش اندکی سکوت کرد و به سيمای غم گرفته ای او نگاه کرد و ادامه داد :پس از مرگ پدرت ،حتی
يک دفعه ھم به خانه تان نيامدم .در مراسم تدفين نتوانستم شرکت کنم .خودت می دانی در ميان ما رسم نيست که زن
مسلمان ميان مردھا ظاھر شود .من خاطر ايوان را خيلی ميخواستم.
ورا با اندوه پاسخ داد:

ميدانم .شما به خانواده ی ما از ھمه نزديک تر ھستيد .ميرزاحسين در تدفين پدرم مارا تا گورستان ھمراھی کرد .ما
اين را ھرگز فراموش نمی کنيم.
چون صحبت جدی بود ،آمينه لب از لب باز نمی کرد .سکوت در طبيعت او نبود ،ولی برای يکی دو دقيقه خودش را
نگه داشت .و حاال که تمام شدن صحبت را حس ميکرد مجددا" به وضع سابق خود برگشت.
بيا ورا ! و بازوی دوستش را گرفت .مادر ،تو ھم ھميشه آدم را ياد غم ھا می اندازی!
چه کنم دخترم؟ مگر ميشود غم و غصه را فراموش کرد! ھرچه سعی کنی باز ھم ميبينی که غم و غصه ول کن
نيست .برويد به کارتان برسيد.
آمينه و ورا به اتاقی که در انتھای راھروی درازی قرار داشت ،رفتند .گل آرا خانم پس از آنکه مدتی آنھا را از پشت
سر نگاه کرد به اتاق پھلويی رفت .در اين اتاق ميرزاحسين پشت ميز تحرير نشسته بود .روی ميز بزرگ از کتابچه
ھای تکليف شاگردان و کتابھای مختلف ديگر پر بود .افکار و کمال اين معلم انساندوست را از روی کتابھايی که می
خواند می شد تشخيص داد .در ميان کتابھا" ،تمثيالت" ميرزا فتحعلی آخوندف ،ديوان ھای واقف و ذاکر ،آثار
پوشکين ،گوگول ،لرمانتوف ،تولستوی ،بلينسکی و چرنيشفسکی ديده ميشد.
ميرزاحسين که ابتدا در مسکو و سپس در پطروگراد تحصيل کرده بود به فرھنگ و ادبيات پيشروی روس و افکار
انقالبی عصر آشنايی کامل داشت .او يک آموزگار خلقی بود.
ميرزاحسين نخستين معلمی بود که در سومين مدرسه ی روس تاتار به بچه ھای فقير مجانا" درس ميداد و حتی لوازم
تحصيل آنھا را از جيب خود می خريد ،و درصورت امکان پول توجيبی به آنھا ميداد .ميرزاحسين اولين کسی بود که
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کانون معلمان تشکيل داد و به اجرای تئاتر ھمت گماشت .او کسی بود که به نمايشنامه نويس بزرگ ،عبدالرحيم بيگ
حقورديف ،در اوايل شروع فعاليتش کمک ھای زيادی کرده بود.
ميرزاحسين در شھر شوشای واليت قاراباغ در خانواده ی يک مستخدم دولت بدنيا آمده و بامشقت زيادی بزرگ شده و
درس خوانده بود.
ميرزاحسين باوجود اين که تازه به پنجاه سالگی قدم نھاده ،ولی موھای کم پشتش که نه پشت شانه خورده بود ،به
سفيدی برف بود .چھره ای نجيب و آرام داشت .چشمان پرمعنی اش که پشت عينک ساده ی معلمی قرار گرفته بود،
پيشانی پھن ،گونه ھای اندکی برجسته ،و سبيل و ابروانش نيز که مانند موی سرش سفيد شده بود ،و خالصه قيافه ی
او به بيننده آرامش می بخشيد.
خانواده اش يعنی زنش ،گل آرا و تنھا دخترش آمينه ،ھمکاران و شاگردانش و خالصه ھمه ،وقتی او حرف ميزد ماليم
تر ميشدند.
ميرزاحسين ھر زمان با اظھار نظرھای عاقالنه و سخنان منطقی اش آنھا را ياری می کرد.
غل آرا خانم از يک خانواده زميندار و ورشکسته و مفلسی بود .او که چندين سال از ميرزاحسين کوچکتر بود ،وقتی
با او ازدواج کرد حتی خواندن و نوشتن نيز نمی دانست .ميرزاحسين با سعی و کوشش زيادی به اوسواد اموخت .پس
از آموختن خواندن و نوشتن به زبان آذربايجانی ،زبان روسی را نيز به او ياد داد .و او االن ميتونست کتابھای روسی
را براحتی بخواند .و اين امر موجب خوشحالی ميرزاحسين بود.
وقتی گل آرا وارد اتاقی که با عکسھای خانوادگی و تصاوير پوشکين و تولستوی تزيين شده بود گشت ،ميرزاحسين با
کتابچه ھای شاگردانش سر گرم بود .او سرش را بلند کرد و با دقت به گل آرا خيره شد عينک را در آورد و بالحنی
ماليم پرسيد:
چرا گريه کرده ای گل ارا؟
گل آرا از اينھمه دقت شوھرش تعجبی نکرد .و به دقت به نوع دوستی ميرزاحسين عادت کرده بود .بآرامی روی يکی
از صندلی ھای کنار ميز نشست و آھسته جواب داد:
ورا را ديدم .پدرش ايوان نيکاليويچ بيادم افتاد .جنازه ی خونين او را ھرگز فراموش نمی کنم.
گل آرا ،ما به قرن بسيار خونينی گام گذاشتيم .ميرزاحسين ،ھنگام ادای اين جمله کارش را نيمه تمام گذاشت و از
جايش بلند شد ،در حاليکه چکمه ی سياه و درازش تق و تق صدا ميکرد ،دو شه بار طول اتاق را پيمود و متفکرانه
ادامه داد" :اين قرن ،عصر حوادث بزرگ خواھد بود".
نزديکتر شد و موھای زنش را نوازش کرد.
پس ورا کجاست؟
پيش آمينه است .مشغول درس ھستند.
خيلی خوب بگذار سرشان گرم باشد .با اينکه ورا درسش را تمام نکرده در سايه ی پشتکار ،سواد زيادی کسب کرده
است .اگر آمينه بتواند امسال زبان روسی را کامال" ياد بگيرد سال آينده می تواند امتحان بدھد و به آخرين کالس
دبيرستان برود .پس از آنکه دبيرستان را تمام کرد ،من او را به روسيه خواھم فرستاد.
گل آرا با تعجب پرسيد:
چه ميگويی حسين؟ مگر می شود يک دختر آذربايجانی را برای تحصيل به روسيه فرستاد؟ دوست و آشنا به آدم چه
ميگويند؟ ما را سنگسار ميکنند .بی آنھم زنھا ھمه جا ميگويند که شوھرمن بی دين است.
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ميرزاحسين کنار گل آرا نشست و سعی کرد او را حالی کند.
گل ارا انسان نمی تواند زندگی خود را بر اساس گفته ھای اين و آن بنا کند .خلق ما رادر جھالت نگه داشته اند و با
دين و خرافات ديگر خوابش می کنند .به ھمين سبب ،مردم ما عوام و بی سواد ھستند ،افکارشان سياه و تار است .ما
نمی توانيم اين افکار را راھنمای زندگی خود قرار دھيم .آدمھايی مثل من ،بايد تمام زندگی خود را وقف بيداری خلق
بکنند .من خيلی درباره ی دوران تحصيل ،در دانشسرای غوری و زندگی در تفليس ،مسکو و پترزبورگ با تو حرف
زده ام! مبارزات گسترده ای در آن شھرھا جريان دارد .ميدانی يعنی چه؟ مبارزه يعنی حرکت ،يعنی پيشروی .تعظيم
کردن ،اطاعت کردن ،و عدم مقاومت نيز به معنی عقب ماندگی و تاريکتر کردن بيش از پيش زندگی است.
گل آرا با دقت به حرفھای شوھرش گوش می داد .او اين نوع حرف زدن شوھرش را دوست داشت .ميرزا حسين
وقتی از مبارزه و آزادی و اينده حرف ميزد ،ھيجانزده ميشد .تمام حرکات ،گفتار و رفتارش تغير ميکرد؛ گويی ده
بيست سال جوانتر شده است.
من امسال وقتی برای گرفتن اجازه ی نمايس به تفليس ،به دفترخانه ی جانشين تزار ،رفته بودم ،به صحنه عجيبی
برخوردم .در اين باره با تو حرفی نزده ام؛ چون فرصتی نبود .کارگران خط آھن تظاھرات وسيعی تشکيل داده بودند.
آنھا پرچمھای سرخ در دست داشتند و فرياد ميزدند " :مرگ بر شاه"" ،مرگ بر سرمايه داران" آنقدر با ايمان و
شوروشوق فرياد ميزدند که پليس و ژاندارم از وحشت جرائت نزديک شدن را نداشتند.
سرمايه دار يعنی چه حسين؟
صاحبان سرمايه را که کارگران را به مزدوری گرفته و آنھا را استثمار ميکنند سرمايه دار می گويند .مثال" حاجی
زين العابدين تقی يوف ،مانتاشف و نوبل .اينھا ھمه سرمايه دارند .آنھا از خون کارگران تغديه ميکنند .روزانه ده
دوازده ساعت از کارگران کار ميکشند و ميليونھا پول به جيب می زنند ولی حتی نيم درصد اين درامد را به خود
کارگران نمی دھند .گل آرا خيلی آھسته پرسيد:
پس چرا کارگران فرياد ميزنند "مرگ بر شاه"؟
گل آرا ھنگام ادای اين جمله آنچنان به خود لرزيد که گويی ھمين الساعه پليس او را دستگير خواھد کرد.
ميرزاحسين به زنش نزديک شد و باصدای مشابه به صدای زنش ،گفت :کارگر چه چيزی دارد که از دست بدھد.
انقالبيون شعار مشھوری دارند ،آنھا ميگويند؛ کارگر غير از زنجير دست و پايش چيزی ندارد ،اگر چيزی را از دست
بدھد ھمان زنجيرھا خواھد بود .شاه تکيه گاه سرمايه داران است .شاه منبع و سر چشمه تمام فالکتھا ،بدبختی ھا و
جنايات است.
گل آرا آھی از ته دل کشيد.
حسين ،طوری حرف ميزنی که از وحشت تن ادم ميلرزد تو کاری به اين کارھا نداشته باش! اين حرفھا را نزن ،به
روز سياھمان می نشانند .راضی نشو آمينه بدبخت شود.
تبسمی سرد و ضعيف لبان ميرزاحسين را از ھم گشود.
افسوس که من ديگر خيلی پير شده ام .آھی کشيد .اين نوع مبارزه جوانی و نيرو ميخواھد .اگر پسری داشتم.
گل آرا سرخ شد .گويی اين حرف دلش را آزرد؛ با لحنی گاليه آميز گفنت:
حسين گناه من نيست .يکی بدنيا آمدن آن را ھم خدا از مان گرفت.
گل ارا من تو را مقصر نمی دانم .می خواھم بگويم که ...
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در اين موقع ،صدای خنده ی آمينه از اتاق پھلويی بلند شد .گل آرا برای تغير مسير صحبت و برای منحرف کردن
فکر حسين از اين موضوع ،گفت:
ساير مواقع از اخم و تخم آمينه زھرمار می ريزد اما وقتی ورا را می بيند قھقھه اش خانه را پر ميکند .ميرزاحسين
در حالی که به صدای خنده گوش ميداد تبسمی کرد و به چھره گل آرا خيره شد و گفت:
بگذار بخندند گل ارا ،بھار زندگيشان است .اينده مال آنھا است .تو سعی کن ورا زود زود به خانه ما بيايد .ھم سرش
با آمينه گرم ميشود و ھم برای کمک به عائله ی ايوان بھانه ای به دستمان می افتد؛ واال مارياواسيليوفنا آنچنان زن
بزرگی منشی است ک اگر ھمچو واسطه ای نباشد از ما ھيچ کمکی قبول نخواھد کرد.
امينه نمی توانست جلوی خنده اش را بگيرد .در حالی که دور ورا چرخ ميزد ميگفت:
ورا چرا سرخ شدی؟ راستش را بگو ،تو ھميشه وقتی او را ميبينی سرخ ميشوی؟ چرا دست و پايت را گم کردی؟
اسمش چيست؟ آھا يادم افتاد؛ اژدر؛ مگر نه؟ ببين ،وقتی اسمش را گفتم سرخ شدی.
ورا جوابی پيدا نمی کرد .آمينه چنان سخت مچش را گرفته بود که ورا نمی دانست چگونه خودش را از اين مخمصه
نجات دھد .در حالی که سعی ميکرد آمينه متوجه نشود ،زير چشمی از پنجره خيابان را می پاييد .اژدر ،به ارامی در
خيابان قدم ميزد ،و مثل ادمھای نا آشنا به اطراف نگاه ميکرد ،ولی به احتمال قوی بسته بودن درشان را ديده بود و
وارد کوچه نمی شد .ورا با خود انديشيد" :اژدر يا صبح خيلی زود يا شب دير وقت به خانه ی ما می آيد .پس حتما
کار مھمی دارد که اين وقت روز به اينجا امده است".
بحد فکر وحشت آوری از ذھنش گذشت " :شايد خطری ھست شايد تعقيبش کرده اند .و دنبال جايی برای مخفی شدن
می گردد؟"
خودش را به زحمت از ميان بازوان امينه رھانيد و به خيابان نگاه کرد .آمينه او را مجددا" بغل کرد و قاه قاه خنديد.
اژدر چرا زود زود به خانه شما می ايد؟ ورا راستش را بگو! مگر ادم حرف دلش را از دوستش مخفی ميکند؟
ورا سحی کرد خود را عصبانی وانمود کند .با لحن خشک و اھسته ای گفت:
اژدر دوست نزديک خانواده ماست .پدرم او را مثل پسر خودش دوست می داشت .آمينه خوب نيست آمدن او به خانه
ما را جور ديگری تعبير کنی.
آمينه اعتنايی به عصبانيت ورا نميکرد .گاه از پنجره به بيرون نگاه ميکرد ھو گاه با صدای بلند می خنديد.
من ھيچ جور تعبير نمی کنم .ولی به اصطالح "رنگ رخسارت از ضميرت خبر ميدھد".
ورا دوباره خود را از ميان بازوان آمينه رھا کرد و با لحن رنجيده ای گفت:
ديگر نخند .مادرت ميشنود .پدرم رفقای زيادی دارد .اژدر ھم يکی از انھاست.
آمينه اصال" اعتنا نمی کرد .مثل بچه ھای ننر ،جشت و خيز ميکرد و يکريز حرف ميزد .
پس چرا از آنھمه رفيق ،فقط اين يکی زود زود به خانه تان می آيد؟
ديشب ھم آمده بود .از اينکه اينھا را از من مخفی ميکنی آنقدر ناراحت ميشوم که نگو .چه می شد اگر !...ورا ديد
اژدر خود را آماده بر گشتن ميکند طاقت نياورد؛ حرف آمينه را نيمه تمام گذاشت و از اتاق بيرون پريد ،و جوابی به
آمينه که می گفت " :درسمان نيمه تمام ماند" نداد .تند از پله ھا پايين آمد .وقتی در را باز کرد ،اژدر درست از مقابل
در رد ميشد .ورا نگاھی به اتراف انداخت و چون آدم مشکوکی نديد او را صدا زد:
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اژدر!...
اکدر برگشت .به محض ديدن او تبسمی کرد ،ايستاد و خيلی آھسته گفت:
چون در خانه اتان بسته بود ميخواستم برگردم.
ورا باعجله پرسيد:
چه خبر است اژدر؟ ختری که نيست؟ چرا اينوقت روز آمدی؟
اژدر باخونسردی گفت:
ھيچ خطری نيست ورا .کار فوری داشتم می خواستم تو را ببينم .ورا از ذوق زدگی ھاج و واج مانده بود .از اينکه از
شدت عجله کفشھايش را جا گذاشته بود تاسف می خورد .چون با پای برھنه نمی توانست به اژدر نزديک شود آھسته
گفت:
نزديکتر بيا ،بگو چه شده.
اژدر جواب داد:
نه ورا ،حرفی نيست که بشود توی کوچه زد .تو به خانه تان برو ،من ھم کمی بعد می آيم.
بعد دفعتا" پرسيد:
ورا اينجا خانه کيست؟
خانه ميرزاحسين است .درياد گرفتن زبان روسی به آمينه کمک ميکنم .برای کالس اخر دبيرستان آماده ميشود .اژدر
کمی عقب تر رفت .و باصدای بلند گفت:
خواھر! به اقا معلم بگو عصر به مدرسه بيايد .مرا مدير فرستاده.
و سپس به راست پيچيد و رفت .ورا در حالی که می گفت" :خوب خوب" برگشت و به آمينه گفت:
آمينه جان من بايد بروم .اژدر ميگفت شيبايف حق و حساب پدرم را نمی دھد .بايد بروم و مادرم را پيدا کنم.
آمينه باز قصد شوخی کردن را داشت ولی چون قيافه ی "جدی" ورا را ديد منصرف شد .حالتی به خود گرفت و با
تاسف گفت:
ورا جان! حيف ،من فکر کردم تو تا شب اينجا می مانی .شب در خانه ی يکی از ثروتمندان عروسی ھست .ما را
دعوت کرده اند ،تو ھم می توانی .بيايی.
خيلی ممنون ،من تا حاال ھرگز به خانه ثروتمندان نرفته ام .برای من جای آشنايی نيست.
ورا وقتی از پله ھا پايين می آمد به گل آرا خانم بر خورد.
ورا کجا می روی؟ داشتم ناھار حاضر ميکردم.
متشکرم گل آرا خانم .کار واجبی دارم.
آمينه که از حرفھای جدی ورا اندکی دلسرد شده بود جان تازه ای گرفت و با نگاھھای ملتمسانه گفت:
مادر تو حاليش کن .به حرف من گوش نمی دھد .بگو شب بيايد باھم به عروسی برويم.
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گل ارا خانم دستی به موھايی دخترش کشيد و خنده کنان گفت:
ورا آمينه راست ميگويد؛ دلش را نشکن .شب بيا تا دلت باز شود .ھميشه که نبايد عزادار ماند.
می آيی ،خوب؟
ببينم .اگه ممکن شد می آيم ولی قول نمی دھم.
با آنھا خداحافظی کرد و راه افتاد.

فصل 10

چون موقع رفت و آمد قطارھا نبود کسی در اطراف ايستگاه تفليس ديده نمی شد .باربرانی که در مواقع ديگر مجال
رفت و آمد به مردم نمی دادند ،اکنون در مقابل قھوخانه ،زير درخت خشکيده ای دراز کشيده بودند .در ميدان کوچک
کثيف و خاکی مقابل ايستگاه درشکه ای ايستاده بود .سورچی سايه بان درشکه اش را پايين کشيده بود و در صندلی
نرم و راحت آن چرت می زد .مگسھا امان اسبھا را بريده بودند؛ "جنگ" آرام ولی بی امانی ميان آنھا جريان داشت.
مدتی بعد ،دو زن روس با قدمھای سنگينی به باجه نزديک شدند؛ عالوه بر آنھا يک پيرمرد عينکی و عصا بدست نيز
بطرف باجه رفت .حتما" برای تھيه بليط به مقصد تفليس به اينجا آمده بودند .قرار بود باجه اندکی بعد باز شود.
جوانی که پيراھن نخی آبی رنگ به تن و کاله پوستی سياھی به سر داشت بطرف باجه آمد ،اما به باجه نزديک نشد.
در فاصله ی نزديکی از زنھا ايستاد و سيگاری از قوطی سرخ رنگ "سوليدنيه" در آورد و روشن کرد و به آرامی
شروع به دود کردن آن نمود .اين جوان حتما" از اعيان و اشراف شھر بود؛ زيرا ھرکسی نمی توانست سيگار
"سوليدنيه" بکشد.
به فکر ھيچکس نمی رسيد که اين جوان ھيچ ھم اشرافزاده نيست و توی قوطی سيگار گرانقيمت "سوليدنيه" غيره از
يک ته سيگار چيزی وجود ندارد .چه کسی فکر می کرد اين جوان ،يعنی اژدر ،حتی سيگار کشيدن ھم بلد نيست و
بزحمت جلوی سرفه ی خودش را نگه داشته است .اژدر ته سيگار را با سليقه دود می کرد و ھم زير چشمی مواظب
اطراف بود تا مطمئن شود که سرو کله پليس مخفی در اطراف پيدا نشود .رفته رفته ،مراجعين باجه زيادتر می شدند.
پس از اندکی ،ورا که کاله حصيری زيبايی به سر گذاشته بود به باجه نزديک شد .ميان زنھا ايستاد و با دقت به جدول
حرکت قطارھا که از ديوار آويزان بود خيره شد .ورا باتمام وجودش اژدر را که به فاصله ی نزديکی ايستاده بود
حس می کرد .عليرغم ظاھرا آرام ھيجان تمام ذرات وجودش را پر کرده بود.
مری که لباس سفيد نخی برتن و کالھی به ھمان رنگ به سر داشت ،در حالی که زنبيل سنگينی دردست گرفته بود از
ايستگاه خارج شد .زنبيل را به زمين گذاشت ،عرق پيشانيش را پاک کرد ،سيگاری در آورد و زير لب گذاشت .برای
پيدا کردن کبريت جيبھايش را گشت و چون پيدا نکرد خطاب به اژدر که بی اعتنا ايستاده بود و آخرين قسمت سيگار
را دود می کرد گفت:
آقا! بی زحمت اجازه بدھيد سيگارم را با آتش سيگار شما روشن کنم .کبريت المصب يادم رفته.
اژدر به مرد نزديک شد و سيگار را بطرف او دراز کرد .مرد پس از روشن کردن سيگار با دقت به اژدر نگاه کرد
و پرسيد:
به نظر شما ساعت چند است؟

62

نينا
اژدر زيرلبی پرسيد:
ساعت را می خواھی چه کار؟
و مرد با صدای نجوا مانند که به زحمت شنيده می شد جواب داد:
برای پيرمرد می خواھم.
اژدر با خود انديشيد" :خودش است؛ ادم خودی است ".سيگار را به زمين انداخت و حرفی نزد.
را ادامه دھد يا راھش را بکشد و برود.

نمی دانست صحبت

در اين حال ،ناشناس با حرکتی حساب شده زنبيل را روی دوشش انداخت و باصدای بلند گفت:
خيلی ممنون آقا! زحمت دادم .رھرو در راه بايد.
و بطرف وسط ميدانچه جلوی ايستگاه روانه شد .اژدر بی اعتنا و بی آنکه عکسل العملی نشان دھد درجای خود باقی
ماند .تا دور شدن کامل مرد زنبيل بدست منتظرماند .سپس با قدمھای آھسته مانند آدمھای بيکار و تنبل ،در حالی که
القيدانه به اطراف نگاه می کرد ،بدنبال او راه افتاد.
در حالی که سعی می کرد زنبيل را گم نکند ،آھسته راه می رفت و گاھی برای نگاه کردن به عابرين بعقب بر می
گشت ووقتی دورا دور کاله سفيد ورا را از ميان جمعيت تشخيص می داد مطمئن تر می شد .زنبيل و کاله حصيری
برای اژدر عالمت خوبی بود .او زنبيل را تعقيب می کرد و از طرف کاله حصيری تعقيب می شد .ھر سه بدنبال
ھم ،از خيابان اصلی به کوچه ی سوت و کوری پيچيدند .اژدر حاال آرامتر راه می رفت .اين سکوت ديری نپاييد.
اژدر ابتدا سينه به سينه ی مردی خورد .پيرمرد آذربايجانی بود .او در حالی که دست به ريشش می کشيد ،از کنار
اژدر رد شد .لحظه ای بعد ،دو پسر جوان صحبت کنان و خندان از روبرو آمدند و وارد خانه ای شدند .اژدر وقتی از
کنار در اين خانه رد می شد ،جوانھا لحظه ای توقف کرده و بدقت به او خيره شدند.
اژدر برای پنھان کردن قيافه اش ،به بھانه سرفه کردن دستھايش را جلوی صورت گرفت وسرش را برگرداند .تازه
از کنارشان ردشده بود که پاسبانی از يکی از کوچه ھا پيدا شد .شايد اين پاسبان آنھارا از ايستگاه تا اينجا تعقيب کرده؟
اگر اندکی بی احتياطی کند ،پاسبان می تواند محل قرارشان را شناسايی کند.
پاسبان مدتی دنبال او آمد و سپس به راست پيچيد و وارد کوچه ای شد .اژدر قطع شدن صدای پاھای او را که شنيد
آھسته به عقب برگشت .کسی در کوچه نبود .دورا دور ،کاله ورا ديده می شد.
اژدر باخود انديشيد" :خطر رفع شد ،می شود تندتر رفت ".نفس عميقی کشيد و وقتی به جلو نگاه کرد بھت زده بر
جای خود خشک شد .مرد زنبيل بدست ناپديد شده بود .مرد سفيد پوشی خيلی جلوتر راه می رفت ولی در دست يا
روی دوشش زنبيلی ديده نمی شد.
اژدر از اينکه مرد را گم کرده بود وحشت زده بر سرعتش افزود و لحظه ای بعد به دويدن پرداخت .مدتی بعد بی
اعتنا به عابرين به مرد سفيد پوش نزديک شد ،و زنبيل خالی را زير بغل او ديد ،به اشتباه خود پی برد .پس محتوای
زنبيل چيزی غيره الزمی بوده و رابط برای رد گم کردن ،آن را ھمراه خود برداشته و و اکنون در يکی از خانه ھای
غيره مسکونی خالی کرده است.
اژدر از اينکه راه را با آن سرعت پيموده بود ،پشيمان شد .شايد کسی متوجه شده؟ .آيا فکر نمی کنند
او که لحظه ای قبل به آن آرامی راه می رفت چرا يکدفعه ديوانه وار شروع به دويدن کرد؟ اگر بخير بگذرد خوب
است! مرد سفيد پوش بی آنکه نگاھی به پشت سرش بيندازد راه می رفت .اژدر برای زياد کردن فاصله ،روی سنگی
نشست ،چکمه ھايش را گويی ناراحتش می کردند در آورد و دوباره پا کرد .با احتياط ،به عقب نگاه کرد .بمحض
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ديدن ورا بی اعتنا به خستگی و عرق تنش ،دوباره راه افتاد.برای آنکه دوباره مرتکب اشتباه قبلی نشود ،حواسش را
جمع کرد .ھم مرد سفيد پوش و ھم عابرين را بدقت زير نظر داشت.
قبل از ورود به حياطی با ديوارھای محکم سفال پوش ،از خيابان عريض و سنگفرش "وورونسوفسکی" گذشتند .اژدر
بسختی از ميان درشکه ھا و ارابه رانان راھی برای خود باز ميکرد .اين خيابان از آبادترين مناطق شھر به حساب
می آمد .سرمايه داران خرده پا در اين خيابان ساختمانھای دو و سه اشکوبه ايجاد کرده و به متخصصين روسی و
اروپايی اجاره ميدادند .به ھمين سبب در ورودی ھر ساختمان نوسازی از لوحه ھا و پالکھا ،اعالنھای اطباء و ساير
متخصصان پر می شد.
مرد سفيد پوش ابتدا به يکی از کوچه ھای خيابان "وورونسوفسکی" پيچيد .پس از ط ی مسافت کوتاھی بی آنکه نگاھی
به پشت سرش بيندازد وارد ھمين ساختمان شد .اژدر پس از لحظه ای درنگ،در حالی که سعی ميکرد نظر رھگذران
را جلب نکند ،وارد حياط شد .با آنکه از طرف ورا بی اندازه نگران بود ولی به عقب برنگشت .در را نيمه باز
گذاشت و به اطراف نگاه کرد .عليرغم ديوار بلند و محکم ،حيات بسيار کوچک بود .در قسمت راست حياط ،ساختمان
يک تبقه زرد رنگی به چشم ميخورد .چتر زنانه ی بازی مقابل يکی از پنجره ھا قرار داشت.
اژدر نمی دانست مرد سفيد پوش بکجا رفته است .حياط غير از اين در در ديگری نداشت .در ضلع راست آن درخت
انجير بزرگی ديوار ھمسايه را کامال" پوشاند بود.
اژدر جلوتر رفت و ديد در باز است ،وارد دھليز نيمه تاريکی شد .مرد سفيد پوش را ديد که دم يکی از درھای انتھای
دھليز به او اشاره می کند .اژدر به دنبال او راه افتاد تا به اتاقی رسيد .اين اتاق که به رسم آذربايجانی تزئين شده بود
بی شک متعلق به يکی از ثروتمندان بود .قاليچه ھا ،کمد گنجه و انباری پر از رختخواب اينجا را خيلی پر نشان می
داد .اژدر بدون لحظه ای توقف ،به دنبال مرد از در آن سوی اتاق به اتاق پھلويی رفت .در اينجا چند جعبه حروف و
خم ھای لبريز از جوھر چاپ ديده می شد .يک چکش چوبی روی بسته ھای مرتب کاغذ که کنار ديوار چيده شده بود
قرار داشت .عالوه بر اينھا چند چارپايه که رويشان مقداری پارچه ی کھنه برای پاک کردن دست گذاشته بودند بچشم
می خورد .اتاق را چراغ نفت سوزی که از ديوار آويزان کردن دست گذاشته بودند بچشم ميخورد .اتاق را چراغ نفت
سوزی که از ديوار آويزان بود روشن می کرد.
مرد سفيد پوش مثل سابق ،بی آنکه لب از لب باز کند ،پشت در اتاق سومی ناپديد شد .اژدر وقتی وارد اين اتاق شد
خستگی و درد شديد پاھايش را حس کرد وروی چارپايه ای نشست.
در اين ھنگام ورا نيز وارد اتاق شد .ورا عرق کرده و سرخ شده بود .به محض ديدن اژدر تبسمی کرد ،در را با
احتياط بست و آھسته گفت:
مقصد ھمينجاست يا بايد بازم راه برويم؟
چطور خسته شدی ورا؟ بيا بنشين خستگی بگير.
اژدر بلند شد و ورا را روی نيمکت خود نشاند.
ترسيده ای؟
به ھيچوجه.
ورا کالھش را در آورد و در حالی که خودش را با آن باد می زد ،گفت:
می دانی که من از آن دخترھای بزدل و ترسو نيستم .اگر ترسو بودم ،وقتی پسرھا سربسرم می گذاشتند ،دست و پايم
را گم می کردم و راه را عوضی می رفتم.
کدام پسرھا؟ آن دو نفری را که از روبروی من می آمدند می گويی؟
64

نينا
آری ،پسرھايی که دم آن در ايستاده بودند .پست سر تو خيلی نگاه کردند .وقتی من نزديک شدم ،شروع به متلک
پرانی کردند .من بی اعتنا به راھم ادامه دادم  .لحظه ای بعد ،يکی کنارم آمد و چيزی گفت .من از شدت عصبانيت
حرفش را نشنيدم ولی نتوانستم خودم را نگه دارم؛ می خواستم بيخ گوشش بزنم که پاسبانی از سر کوچه پيدا شد .وقتی
ديدم پشت سر تو می آيد ھمه چيز را فراموش کردم .پسرھا البد ،از ترس پاسبان دست از سرم برداشتند؛ ولی آنچه
مرا به تشويش انداخت وجود آنھا نبود ،وجود تو بود وقتی پاسبان رفت ،تو ناگھان شروع به دويدن کردی .من خودم
را گم کردم .با خود فکر کردم در ھمچو شرايطی چکار بايد کرد؟ .خواستم دنبالت بدوم ولی فکر کردم که اين عمل
بيشتر تجه مردم را برخواھد انگيخت .پس به سرعت قدم ھايم افزودم .خوب شد که تو زود از دويدن منصرف شدی؛
اژدر راستی چرا می دويدی؟
اژدر خودش را برای جواب آماده می کرد که الدو کتسخوولی از در پھلويی وارد شد .اژدر خودش را جمع و جور
کرد .ورا زود از جاش برخاست .الدو تبسم کنان به آنھا نزديک شد و مثل رفقای قديمی با آنھا دست داد و بعد خطاب
به ورا گفت:
ورا ايوانووا خيلی جوانتر از آن است که من فکر می کردم.
ورا بيش از پيش سرخ شد .بعد با تصور اينکه شايد جوانيش مانع از فعاليت مخفی شود با ھيجان گفت:
اين روزھا بيست سالم تمام می شود .من .لحظه ای مکث کرد و سپس ابتدا به اژدر و بعد به الدو نگاه کرد .ببخشيد
من نام شما را نمی دانم.
الدو با لحن بسيار جدی پاسخ داد:
دانستن نام من ھيچ اھميتی ندارد .وضع عموما" طوری است که نام اصلی ما ھرچه ناشناخته بماند بھتر است ،و
احتمال خطر کمتر .پيش خودتان نامی برای من تعيين کنيد .بگوييد "عمو" يا "پسرخاله" .ھرچه دلتان خواست بگوييد.
ولی سعی کنيد نام حقيقی من را ھرگز به زبان نياوريد .من والديميرزاخاروويچ ھستم .رفقا مرا الدو ھم خطاب می
کنند.
نگاھھای قاطع ولی مھربان الدو که تا اعماق قلب بيننده رسوخ می کرد ،ورا را شديدا" تحت تاثير قرار داده
بود.نيروی تاثير عجيبی در الدو وجود داشت؛ از ھمان نخستين لحظات ،احترام و محبت مخاطبش را نسبت به خود
برمی انگيخت.
الو بی اعتنا به خجلت زدگی و اضطراب ورا با حالتی جدی او را ورانداز کرد و گفت:
مساله ای که نظر مرا جلب کرده اين است که بدانم شما فکر می کنيد برای چه به اين جا آمده ايد؟
ورا ھرگز انتظار چنين پرسشی را نداشت ،لحظه ای مکث کرد ،پس با تمام اراده به خود مسلط شد ،ابروانش را در
ھم کشيد و گفت:
من اينجا آمده ام تا جای پدرم را پر کنم .من ھم مانند او حاضرم جانم را فدای انقالب کنم.
الدو بسرعت گفت:
مردن برای چه؟ ما نه برای مردن بلکه بخاطر زندگی ،بخاطر زندگی بھتر مبارزه می کنيم .پدر شما کارگر
شرافتمندی بود .او در لحظه مرگ نيز ھمرزمانش را به ادامه مبارزه دعوت می کرد .برای ادامه مبارزه بايد زنده
بود.
الدو دستمالی از جيبش در آورد و عرق پيشانی و شيشه ھای عينکش را پاک کرد .چشمانش اکنون کوچکتر بنظر می
رسيدند .عينک را مجددا" به چشم زد؛ و از آنھا دعوت کرد به اتاق مجاور بروند.
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اژدر و ورا بدنبال الدو وارد اتاق شدند .در اين اتاق ،کنار يک دستگاه ماشين چاپ دستی دو نفر کار می کردند که
اژدر و ورا يکی از آن دو را می شناختند او ھمان کسی بود که آنھا از ايستگاه تفليس تا اينجا دنبالش کرده بودند.
دومی را که مرد تنومندی بود ،پيراھن آستين کوتاھی به تن داشت و چرخ بزرگ ماشين را ميچرخاند برای اولين بار
می ديدند .بمحض ورود اژدر و ورا ،آن دو بدقت به آنھا خيره شدند و سپس به آنکه حرفی بزنند به کار خود ادامه
دادند.
الدو به مرد تنومند نزديک شد و پرسيد:
در را خوب بستی؟ مرد بی آنکه دست از کار بکشد گفت:
کمد را پشت در گذاشتم .صندوق را ھم آن طرفش .کسی فکر نمی کند که اين در باز و بسته شده است .رفقا وقتی می
روند بايد از آن يکی در خارج شوند.
الدو مطمئن شد .سپس اژدر و ورا را دعوت به نشستن روی نيمکت گوشه ی اتاق کرد.
بنشينيد ،سرپا نيستيد .با اين رفقا بعدا" از نزديک آشنا خواھيد شد .شما امروز در اينجا شاھد حادثه بزرگی ھستيد.
الساعه نخستين نسخه ھای شماره اول روزنامه انقالبی گرجی زبان "بردزوال" يعنی "مبارزه" چاپ می شود.
روزنامه ای را که ھنوز مرکبش خشک نشده بود برداشت و به ورا و اژدر نشان داد .آنھا به اين روزنامه که با
حروف گرجی چاپ شده بود با دقت نگاه کردند .الدو روی چارپايه ای نشست .روزنامه را باز کرد و بدقت به وارسی
آن پرداخت.
در اتاق ،عالوه بر نيمکتی که آنھا رويش نشسته بودند و چارپايه ی زير الدو ،ميز کوچکی نيز وجود داشت .روی
ميز ظرف مرکب ،دستنوشته ھای گرجی و روسی ،نان ،مقداری پنير ،يک عدد قوری و يک آينه گذاشته بودند .اژدر
با دقت به حرکات فرز حروفچين نگاه می کرد .او ھر نسخه را که از ماشين خارج می شد بر می داشت و با دقت
می گذاشت .ھر بار برس بزرگ و پھنی را به مرکب غليظ می
نگاه می کرد و سپس برای خشک شدن به طرفی
آغشت و با احتياط روی حروف ميکشيد و آھسته به رفيقش ميفگت:
بچرخان ببينم!
کارگر دومی با بازوان قوی و عضالنی اش چرخ بزرگ را حرکت می داد .وقتی اعالميه چاپ می شد با دو دست آن
را برمی داشت .آنھا با دقت و جديت بسياری کار ميکردند.
الدو به ھر قسمت روزنامه بادقت نگاه کرد و سپس با احتياط به زمين گذاشت و خطاب به حروفچين گفت:
اعالميه ای را که ساعاتی پيش به شما دادم تمام کرديد؟
حروفچين يک نسخه روزنامه را برای خشک شدن پھن کرد و جواب داد:
برای آخر وقت ماند .بمحض تمام شدن روزنامه ،چاپش می کنيم.
الدو کت دراز و سياھش را در آورد و به ميخ آويزان کرد ،و آستينھای پيراھنش را باال زد.
تو برو آن را حاضر کن من بجای تو کار می کنم.
سپس خطاب به اژدر و ورا ،گفت:
حتما" تا حاال طرز چيدن حروف را نديده ايد .به آن اتاق برويد تاھم با حروفچينی آشنا بشوييد و ھم با حوصله منتظر
شدن را ياد بگيريد .چند بار چرخ را حرکت داد و با اين جمله ،حرفش را تمام کرد .ھر دو بسيار ضرورت دارد؛
آموختن از شرط اساسی مبارزه ی انقالبی است.
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اژدر ھر لحظه بيش از پيش مفتون الدو می گشت .الدو سعی می کرد ھر جمله اش آموزنده وھر حرکتش حساب شده
باشد .و جمله اخير را چنان عميق و بجا ادا کرد که ھم اژدر و ھم ورا را شديدا" منقلب ساخت.
بدنبال حروفچين وارد اتاقی که ساعتی قبل در آن نشسته بودند شدند .حروفچين به يکی از گارسه ھا ) جعبه ای کم
عمق و خانه خانه "در چاپخانه" که حروف سربی را در خانه ھای آن قرار می دھند (.نزديک شد ،و باسرعت شروع
به چيدن حروف روی ورساد ) ابزاری است که حروف را پس از برداشتن از گارسه يکی يکی در آن قرار می دھند
و به آن ترتيب ،می چينند(.
تمامی کرد .اژدر و ورا با دقت به حرکات چابک دستھای او خيره شده بودند .او بسرعت حروف ريزی را از خانه
ھای گارسه برداشته و کنار ھم می چيد ،و سپس دوباره دستنويس را می خواند .دستنوشته با اين عبارت تمام می شد:
"مرگ بر سرمايه داری" " ،مرگ بر تزاريسم" " ،زنده و پيروز باد انقالب".
اژدر پس از خواندن اين جمله ھا که با حالتی عصبی نوشتی شده بود به دستھای حروفچين خيره شد .حتما" آخرين
جمله ی اعالميه را می چيد؛ زيرا دستش را روی خانه ای که رويش "ا" نوشته شده بود در از کرد و حرفی را
برداشت در ورساد گذاشت .سپس حرف "ن" و بعد حرف "ق" را از سمت چپ يعنی بر عکس معمول کنار ھم چيد.
اژدر پيش خود گفت " :چرا بر عکس؟" او علت اين کار را نمی دانست .ناگھان به يادش آمد که وقتی حروفچين با
کاغذ خشک کن می خواست مرکب روی روزنامه ی تازه چاپ شده ای را خشک کند نوشته ھای روزنامه به شکل
عادی روی کاغذ افتاد .پس برای اينکه حروف روی کاغذ درست بيفتد بايد آنھا را معکوس چيد .حروفچين آخرين
حرف "انقالب" را برداشت و در ورساد گذاشت .بعد حروف چيده شده را بادست مرتب کرد و ميانشان خطوط فلزی
)منظور از خطوط فلزی "اشبون" است که در چاپ برای مشخص شدن فاصله سطور ميان دو سطر قرار می دھند(.
قرار داد و با نخ کھنه و سياھی بست ،سپس آن را به اتاق ديگر ،پھلوی ماشين چاپ برد.
ورا و اژدر که بادقت و حيرت ناظر کارھای حروفچين بودند پس از خروج او اندکی سکوت کردند .لحظه ای بعد
اژدر آھسته گفت:
می بينی ورا؟ چقدر اگاه و جدی ھستند" .مرگ بر سرمايه داری" "زنده و پيروز باد انقالب".
ورا حرفھای او را تصديق کرد.
شعار فوق العاده ای است .رفيق الدو ساعتی قبل ،از من مقصد و ھدف زندگيم را پرسيد .ببين اژدر ،حاال من ميتوانم
جواب اين سوال را بگوييم" :مرگ بر سرمايه داری" "پيروز باد انقالب" اين شعارھا مانند خورشيدی راه آينده مرا
روشن می کند ،مگر نه اژدر؟
اژدر با مشاھده ای ھيجان و ذوق زدگی ورا تبسمی کرد .او خودش نيز ھيجان زده بود.
ورا پس از مدتی سکوت پرسيد:
حاال منتظر چی ھستيم؟
اژدر با اشاره به اتاق پھلوی او را دعوت به سکوت کرد.
در ھمچو جاھايی نبايد زياد سوال کرد ،ورا جان! رفيق الدو مھارت خاصی در کار مخفی انقالبی دارد .او درباره ی
وظايف ما مفصال" حرف خواھد زد.
مدتی منتظر شدند .بعد الدو که مقداری اعالميه در دست داشت وارد اتاق شد و خطاب به اژدر و ورا گفت:
حاال خوب حواستان را جمع کنيد رفقا .کار بسيار مھمی به شما محول خواھم کرد.
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به مناسبت فرارسيدن اول ماه مه فصل ھای مربوط به اول ماه مه در
کتاب نينا موقتا در اينجا ميايد
فصل 20
ماھھای ژانويه و فوريه ی سال  1902به اين منوال سپری شد .روزھای سختی بود .تعقيب ھا ،بازداشت ھا،
ترورپليسی ،سرما ،گرسنگی و ھزار درد ديگر .کوتاه سخن اين که شھر در خفقان شديدی دست و پا می زد .وضع
ورا خيلی مشلکتر بود .بعضا روزھا از خانه خارج نمی شد و بعضی شبھا با ھزار بھانه در خانه ی ميرزا حسين می
ماند .برای رد گم کردن ،زود زود ،لباسھايش را عوض می کرد .موھای زرد و نرمش را ھر روز چندين بار به
شکلھای مختلفی شانه می کرد و خودش را به قيافه ھای گوناگون در می آورد.
باالخره ماه مارس از راه رسيد .ناگھان ھوا آنچنان گرم شد که مردم پالتوھا را کنار گذاشتند.
اژدر ھر روز به چاپخانه رفت و آمد می کرد .او در باکو جريانات کارگری را از حرکات و رفتار الدو و پيوتر می
فھميد .مثال" آن روز خيلی شاد و سرحال بودند و شوخی و بگو بخند می کردند .الدو بمحض ديدن اژدر با شادی
گفت:
اژدر خبرھای خوبی از باتوم رسيده .رفقا در آنجا تظاھرات بزرگ سياسی راه انداخته اند .بازداشت ھا شروع شده.
حضرات سرمايه داران دست و پاھايشان را گم کرده اند .مادر اين مورد اعالميه ی فوق العاده ای چاپ کرده ايم.
ببين! اينھا بايستی امروز به دست کارگران با کو برسد .کميته باکو تصميم گرفته است که کارگران باکو را فی الفور
از جريانات باتوم مطلع کند.
اژدر اعالميه ی تازه چاپ شده ای را از الدو گرفت ولی فرصت خواندن نيافت .الدو دومين اعالميه را بطرف او
دراز کرد.
اين ھم ،اعالميه ی اول ماه مه )روز جھانی کارگر( است .به چند زبان چاپ شده .اول مه امسال بايد به تظاھرات
عظيم سياسی مبدل شود.
الدو پس از اين جمله ،خورجين زيبايی را از گوشه ی اتاق برداشت و روی دوش اژدر انداخت .سپس يک کاله
پوستی دھاتی از گوشه ای پيدا کرد و به سرش گذاشت و در را نشان داد.
حرکت به سوی معادن نزد رفقای کارگر ،با احتياط برو!
اژدر و ورا ،که آنروز در ايستگاه "کوکوشکا" باھم "قرار" داشتند .اين ماموريت را با موفقيت به انجام رساندند .در
نيمه ی اول ماه مارس آنقدر سرشان شلوغ بود که حتی يک دقيقه ھم وقت اضافی نداشتند.
تظاھرات ھا ،اعتصابات ،سخنرانی ھا ،خواست ھای جديد و...
از  15مارس به بعد ،اوضاع يکباره تغيير کرد .اژدر خوب بياد داشت که باز روزی در چاپخانه با الدو تنھا بود
رفقای ديگر دنبال ماموريتی رفته بودند که يکدفعه در زده شد .والديميرزاخارويچ با احتياط به در نزديک شد.
کيست؟
صدای ورا از آنطرف شنيده شد.
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برادر ،منم! در را باز کن .خواھرتم.
الدو در را باز کرد و پس از داخل شدن ورا ،آن را بست.
ورا مضطرب بود .دست ھا و لبانش ميلرزيد .الدو بمحض مشاھده ی وضع ورا ،ھر دوی آنھا را به اتاق پھلويی برد
و از ورا پرسيد:
آرام باش دخترم .دستپاچه نشو .چه شده زودتر بگو!
ورا بزحمت جلوی ھيجانزدگيش را گرفت و آھسته گفت:
از ديشب ،کارگران انقالبی را يکی يکی بازداشت می کنند .بازداشت ھا ھنوز ھم ادامه دارد .پليس مناطق کارگری را
محاصره کرده و تا حاال  25نفر را دستگير کرده اند .منازل دستگير شدگان را بازرسی کرده ،سقف اتاقھا و زير گليم
ھايشان را بھم می ريزند .والديميرزاخارويچ! آنھا دنبال شما می گردند.
چشمان الدو از شدت خشم و کينه برق زد .دندانھايش را بھم فشرد و با خشم گفت:
پس دست به شبيخون زده اند؟ .عيبی ندارد .ما ھم خودمان را برای حمله آماده می کنيم.
پس از لحظه ای تامل پرسيد:
از بوگدان کنونيانتس و پيوترچونياتوف خبری داری؟
ورا بتندی جواب داد:
نه ،آنھا را نتوانستند بگيرند .بازداشت شدگان را ،اول در ھمان خانه ی خودشان باز جويی می کنند.
از ھمه ی آنھا ،شما" ،ددوشکا" بوگدان و چونياتوف را می پرسند.
پيش از ھر چيز می گويند" :اگر آنھا را می شناسی و جايشان را بلدی بگو ،با خودت کاری نداريم".
الدو باعجله پرسيد:
نتيجه؟ کسی گولشان را خورد يا نه؟
ورا با ھيجان گفت:
چطور ممکن است؟ چه کسی می گويد؟ چه کسی به اين خيانت تن می دھد؟
ابروھای زخارويچ در ھم رفت.
ساده لوح و خوشبين نباشيد .چنين خيانتی از سوی اکونوميست ھا ،از آنھايی که خود را مارکسيست علنی حساب کرده
و به ديکتاتوری خدمت می کنند ،داشناکھا ،پانترکيست ھا و پان اسالميست ھا بعيد نيست.
الدو مجددا" به اتاق مجاور ،کنار ماشين چاپ برگشت .انگار ھيچ اتفاقی نيافتاده .چرخ ماشين را دو سه بار چرخاند.
اعالميه چاپ شد .آن را روی ميز گذاشت و خطاب به اژدر و ورا که دنبالش آمده بودند ،گفت:
خوشبينی با مرگ برابر است .احتياط و مخفی کاری بايد دو سه برابر زيادتر شود .شما باز مدتی به چاپخانه نياييد.
اصال" چند روز قدم به اين طرفھا نگذاريد.
نيمه ی دوم ماه مارس و اوايل آوريل به اين منوال سپری شد .پليس ھا ھرکس را که به چنگشان می افتاد ،زندانی می
کردند .نه تنھا مناطق کارگری بلکه تمام شھر ،تحت کنترل پليس بود .با ھمه ی اينھا ،در خانه ھای امن ،زود زود،
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جلسات کميته باکو برگزار ميشد .اعضای کميته ،اوضاع و شرايط را تجزيه و تحليل کرده و تصميم ھای تازه ای می
گرفتند.
در يکی از اين روزھا ،اژدر فورا به چاپخانه احضار شد .رفقا ھمه غرق فکر بودند .مخصوصا الدو بی نھايت
عصبی و ناراحت بود .مثل شيری که در قفس گرفتار شده باشد ،در اتاق نمی گنجيد .چونياتوف بمحض ورود اژدر،
در را قفل کرد .بعد آھسته گفت:
امروز نامه ای از نادژنا کنستانتينوونا )ھمرزم و زوجه ی لنين( دريافت کرديم .رفيق لنين تعطيل چاپخانه و مھاجرت
به يکی از شھرھا مرکزی روسيه را پيشنھاد می کند.
می بينی .ما ھمه حاضريم .با کمک رفقا ھمه چيز را آماده کرده ايم .تصميم گرفته ايم برای اين کار
والديميرزاخارويچ را بفرستيم.
خالی بودن قوطی ھای خالی حروف و چند صندوق کنج ديوار ،نظر اژدر را جلب کرد.
الدو سر يکی از جعبه ھا را باز کرد و گفت:
کمک کنيد ماشين چاپ را باز کنيم.
ماشين را باز کرده و شروع به چيدن آن در صندوق کردند .الدو می گفت تمام حروف را در چھار بسته جا داديم و
ھر بسته چھار پوط شد .آنھا را به خانه ی با کرادزه معاون ماشينچی فرستاديم .او در حاجی قبول کار می کند.
بسته ھا را در آنجا مخفی خواھد کرد .پنج جعبه را ھم به آدرس ديگری می فرستيم .وقتی خبرتان کردم آنھا را راھی
ھشترخان می کنيد.
بعد در حالی که با خودش زمزمه می کرد گفت:
با کو ديگر بی اندازه خطرناک شده است .از دست مامورھای مخفی در شھر جای سوزن انداختن نيست.
درست ھمانروز اژدر جعبه ھا را به بند "قفقاز -مرکوری" برد و بعنوان جنس ارسالی به آسيای ميانه ،در اتاق
نگھبانی آنجا گذاشت.
فردای آنروز ،اژدر و ورا ،الدو را که قيافه اش را با مھارت تغيير داده بود از يکی از ايستگاھھای نزديک باکو به
طرف روسيه بدرقه کردند.

فصل 21
روز جشن اول ماه مه سال  ،1902از صبح خيلی زود ،کارگران بتدريج در باغ "پاراپت" گرد می آمدند .از آنجا که
باغ پاراپت در محل تقاطع ھشت خيابان بزرگ شھر واقع شده بود ،گرد آمدن در اينجا ،برای ھمه کارگران ممکن
بود.
آن روز نيروھای پليس و ژاندارم در باالخانی ،سوراخانی ،بائيل و حتی پشت کوھھای رازين اردو زده بودند .واصال
تصورش را ھم نمی کردند که اجتماع روز اول مه درست در مرکز شھر برپا شود .آنھا انتظار چنين جسارتی را از
کارگران نداشتند.
افزايش تعداد کارگران در پاراپت ،باالخره نظر پليس را به خود جلب کرد .پليس و ژاندارم با لباسھای مبدل در
اطراف باغ ديده می شدند.
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اژدر ھنوز به باغ نرسيده ،اين افراد را شناخت و بی واھمه پيشرفت .در پاراپت از زيادی جمعيت جای سوزن
انداختن نبود .تمام نيمکت ھا پر شده بودند .و اغلب سر پا ايستاده بودند .در ھر طرف ،عده ای دور ھم جمع شده
بودند.
حالت مبارزه جويانه ای در قيافه ی کارگران مشاھده می شد .اژدر وقتی وارد پاراپت شد ،نتوانست اکثر رفقايش را
که در ساير مواقع لباسھای ژنده و کثيفی می پوشيدند بشناسد .امروز ھمه سعی کرده بودند لباس تميز و تازه ای
بپوشند .وقتی می گوييم نو .کارگر چه چيزی دارد که کھنه و نو داشته باشد .کرباس رنگرزی شده و پيراھن ساتن.
ولی به ھرحال لباس نو ،ھر چه می خواھد باشد .باز عالمت خوشی است .اژدر فی الحال متوجه شد که ھمه ی
کارگران ،روز اول ماه مه را بمثابه عيد بزرگی استقبال کرده اند.
اژدر با دقت به اطراف نگاه می کرد .محمد ياروف را ديد که با سبيل ھای باال و تابيده و کاله کجکی ،با يکی صحبت
می کرد.ھيکل رشيد و مردانه ای محمد ياروف مانع از اين می شد که اژدر مصاحب او را درست ببيند .وقتی اندکی
جلوتر آمد او را شناخت .او وانيافيولتوف بود .اژدر ،فيولتوف را دورا دور می شناخت ،يکی دوبار در محافل
کارگری ديده بود .در يک طرف نيز شلگونوف ،ميربشير قاسموف و رفقای ديگر ايستاده بودند.
ورود اژدر نظر ھمه را جلب کرد .او نتوانست به سالم و عليک عادی اکتفا کند .ھمه او را می شناختند و احوالپرسی
می کردند .و اين ھا دل او را از شادی می انباشت .از محبوبيت و شھرت خود تبسمی کرد؛ و اين نتيجه ی فداکاری
او در راه خلق بود؛ و خلق ھم دوست و دشمن را خوب می شناسد.
چشمان اژدر قبل از ھر کسی دنبال غالم می گشت ،اما از او خبری نبود .با خود انديشيد" :حتما باز بيمار است" .به
محمدياروف که از مدتی قبل لبخند زنان به او اشاره می کرد نزديک شد.
محمدياروف چيزی به وانيافيولتوف می گفت .اژدر پس از سالم وعليک با آنھا برای آنکه حرفھايشان را نشنود ،اندکی
دورتر ايستاد .ولی محمدياروف با بازوان نيرومندش او را در آغوش کشيد و خطاب به فيولتوف گفت:
وانيا با اژدر آشنا شو .از رفقای بسيار فعال و فداکار ماست .انقالبی آتشين است.
فيولتوف دوباره با اژدر دست داد و پس ازتبسم آرام و مھرآميزی گفت:
ما جوانانی ،مثل اژدر را خيلی الزم داريم.
محمدياروف دست روی شانه ی اژدر گذاشت و خنديد.
تو داستان آن دو برادر را شنيده ای؟ يکی از آب می ترسيد و ديگری از آتش .ماھا برادرانی ھستيم که از آتش نمی
ترسيم.
خنديد.
فيولتوف خطاب به محمدياروف گفت:
ھا .البد ،از اول ماه مه دوسال پيش حرف می زدی.
محمدياروف پس از اندکی سکوت ،جواب داد:
امروز وقتی برای تظاھرات اول ماه مه در اينجا جمع می شديم ،اجتماعی به يادم آمد که ما برای اولين بار در سال
 1900تشکيل داديم.
تو آنوقت در باکو نبودی .ما در دامنه ی کوه رازين جمع شده بوديم .برای جلب نکردن نظر پليس ،مقداری غذا و
مشروب نيز داشتيم ،ولی کسی در فکر خوردن نبود .ما در باره وضع طبقه کارگر ،ستمگريھای سرمايه داران،
71

نينا
ماموران و پليس ھای تزاری و کارھای آينده مان حرف زديم .افسوس که عده مان کم بود .جمعا سی نفر بوديم .من با
الدوکتسخوولی برای اولين با در آنجا آشنا شدم .عده ی شرکت کنندگان در جشن اول ماه مه پارسال ،زيادتر بود.تنھا
در باالخانی صدوسی کارگر جمع شده بودند .بيش از سيصد کارگر در تظاھرات شرکت کردند .پليس و ژاندارم به
وحشت افتاده بود.
امسال نيز ،ببينيد .به اطراف اشاره کرد .اژدر برگشت و به جمعيت نگاه کرد .در پاراپت ،جای سوزن انداختن نمود.
اژدر با مشاھده ی اين وضع ،آھسته به محمدياروف گفت:
وقتش است .نبايد دير کرد.
محمدياروف به فيولتوف گفت :وانيا ساعت چند است؟ ديرت می شود.
فيولتوف به ساعتش نگاه کرد.
پنج دقيقه به دوازده.
محمدياروف باعجله گفت:
پس تو برو ،درست سر ساعت  12فشفشه را آتش کن .بمحض آنکه فشفشه را آتش کردی ما از طريق نيکاليوسکی
بطرف دومای دولتی حرکت خواھيم کرد.
فيولتوف ميان جمعيت ناپديد شد .محمدياروف و اژدر جمعيت را شکافته بسوی خيابان "اولگينسکی" راه افتادند.
اينجا پيشاپيش ھمه ،چونياتوف ،شلگونوف ،ميربشيرقاسموف ،کونيانتس و ديگران ايستاده بودند .وقتی محمد ياروف و
اژدر به آنھا نزديک شدند ،قاسموف که کاله بزرگش را کجکی به سر گذاشته بود و پيراھن ساتنش برق می زد ،گفت:
زود بياييد اينجا .پرچم کو محمد؟ زودتر بياور .وقتش است.
محمدياروف به طرفی رفت .چونياتوف آھسته در گوش اژدر نجوا کرد:
بنا به تصميم کميته ی باکو پرچم را تو حمل خواھی کرد .سر ساعت  ،12فيولتوف عالمت خواھد داد .وقتی فشفشه،
به ھوا رفت پرچم را برداشته پيشاپيش ھمه حرکت خواھی کرد .ماھم دنبال تو خواھيم آمد.
اژدر تپش ھيجانزده ی قلبش را احساس کرد .لبخندی زد .محمدياروف چوب بلندی آورد .پارچه ی کھنه ای به سر
چوب بسته بودند .نخی را که به چوب بسته بودند نشان داد.
ببين اژدر! وقتی اين نخ را کشيدی پرچم آماده است .مواظب باش نخ گره نيفتد.
درست در اين لحظه ھياھويی از اطراف بلند شد.
فشفشه را آتش زد .فشفشه سرخ به ھوا رفت.
اژدر به آسمان نگاه کرد .فشفشه ی سرخی را ديدکه بسرعت باال رفت .نخ را کشيد .پارچه ی کھنه باز شد و به زمين
افتاد و زير آن پرچم سرخ رنگی به اھتزاز در آمد.
محمد ياروف به عقب برگشت و خطاب به توده ی عظيم کارگران ،که با احترام و محبت به پرچم سرخ نگاه می
کردند ،فرياد زد:
برادران! .زنده باد اول مه .مرگ برسرمايه داری .نابود باد ديکتاتوری!.
فريادھای "زنده باد" ،".نابود باد" کارگران باغ را به لرزه در آورد .از ھر طرف ،شعارھای انقالبی شنيده می شد.
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اژدر جلو رفت .توده که به ھيجان آمده بود دنبال پرچم سرخ راه افتاد .يک نفر شروع به خواندن يک آھنگ انقالبی
کرد .بقيه آھنگ را تکرار کردند .سرودی که آنھا را به مبارزه ی رھايی بخش فرا می خواند با ھيجان می خواندند؛
ھمه آنرا تکرار می کردند.
اژدر پرچم را تا آنجا که می توانست به ھوا بلند کرد و پيشاپيش ھمه راه می رفت .تمام خيابانھا ی "اولگينسکی" و
"نيکاليوسکی" پر از جمعيت بود .بعضی جسارت کرده به کارگران می پيوستند و عده ای نيز دست و پايشان را گم
کرده بودند .کارخانه داران ،زن و بچه ھای ثروتمندان از ترس دنبال سوراخ موشی برای قايم شدن می گشتند.
پليس ھا و قزاقان سوار از نزديک شدن به تظاھرکنندگان می ترسيدند و ناچار با قنداق تفنگ و شالق مردمی را که به
تماشا ايستاده بودند متفرق می کردند.
کارگران تحت محاصره ی پليس و قزاق تا مقابل بنای دولتی پيس رفتند .شعارھای "مرگ بر تزار" "پيروز باد
سوسياليزم" از ھر طرف شنيده می شد .سرودھای انقالبی شروع شد .قزاقھا بمحض ديدن آن به کارگران حمله بردند.
دسته ھا از ھم پاشيد .کارگران بطرف "باغ فرمانداری" دويده در آنجا جمع می شدند.
در مدتی کمتر از يک دقيقه ،خيابان پر از تظاھرکنندگان شد .پليس که کاری از دستش ساخته نبود ناگزير در يک
طرف ايستاد.
اژدر اين بار نيز پيشاپيش ھمه و کنار چونياتوف ايستاده بود .ورا نيز پيشاپيش يک دسته ھمانجا بود .بوگدان
کنونيانتس باعجله به چونياتوف نزديک شد و در گوشی به او گفت:
پتيا زود باش ميتينگ را شروع کن .بايد طبق نقشه عمل کنيم .پس از تو ،من ،غالم ،اژدر .پس غالم کو؟
پيوتر جواب داد:
غالم بدجوری مريض است .خيلی تب داشت نتوانست بيايد.
کنونيانتس با تاسف سرش را تکان داد .سپس به اژدر گفت:
خودت را آماده کن ،پس از من نوبت توست.
آماده بودنش که آماده ام .ولی...
کنونيانتس با تعجب پرسيد:
ميخواھی چی بگويی اژدر؟
آخر من تا حاال نطق نکرده ام .اين اولين دفعه است.
ياد ميگيری .از برادران ھم طبقاتی ات که خجالت نخواھی کشيد.
دل اژدر بتندی می تپيد .او از شرايط زندگی کارگران و از راھی که حزبش پيش پايشان می گذاشت کامال" آگاه بود
ولی نطق کردن در برابر ھزارن نفر.
اژدر فرصت فکر کردن نيافت .کنونيانتس سقلمه ای به او زد.
پيوتر رفت باالی ديوار .برويم!
صفوف کارگران را شکافته و پيش رفتند .پيوتر چونياتوف روی ديوار باغ فرمانداری با نگاھھای جدی جمعيت را
نگاه می کرد .از ھر طرف ،صداھای "چونياتوف" " ،چونياتوف" بلند شد.
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چونياتوف باصدای خشن و بلندی فرياد زد:
رفقای کارگر! پرولتاريای قھرمان شھر باکو! امروز روز اتحاد ماست .بايد حقوق خود را طلب کنيم .ما امروز بايد
دردھايی را که سالھا در دلمان انباشته شده به ھمديگر بگوييم.
حرفھای پيوتر مثل آھنربايی ھمه را جذب کرد .سر وصدا قطع شد .نور خورشيد چشمان چونياتوف را می آزرد.
دستش را مقابل چشمانش گرفت ،نگاھی به کارگران کرد ه لبخندی زد و سپس به حرفھايش ادامه داد :اژدر برای ياد
گرفتن سخنرانی به نحوه ی شروع کردن او دقت کرد .با حرارت و صدای مردانه ،جمالت صحيح و بی نھايت ساده
ولی پر معنی او گوش می داد .فراموش کرده بود که خودش ھم بايد سخنرانی کند.
چونياتوف پس از آنکه درباره ی حقوق طبقه ی کارگر ،استثمار ،کشتارھای ملی و ديگر مظالم بورژوازی بومی و
ديکتاتوری تزار سخن گفت و حرفھايش را با اين جمالت خاتمه داد:
ما بايد حقوق خود را باقيام و مبارزه مسلحانه از اينھا بگيريم .يوغ استثمار را از گردنتان باز کنيد ،دست در دست ھم
دھيد تا به نيروی عظيم و متشکلی بدل شويد و اختيار خودتان را خود بدست گيريد .مرگ بر ديکتاتوری تزار ،پيروز
باد آزادی و سوسيال دموکراتيسم.
فريادھای تحسين خيابان را پر کرد .حرکتی در ميان مردم پديد آمد .بعضی ھا در رفتند .سواره نظام پليس و قزاق
زيادتر شدند .ولی کسی به آنھا اعتنايی نمی کرد .حرفھای چونياتوف کارگران را بيش از پيش به ھيجان آورده بود.
بوگلدان کنونيانتس نيز با ھمان حرارت و ھيجان حرف زد .باالخره صدای خشن چونياتوف شنيده شد.
اکنون اژدر که به جرم شرکت در اعتصاب از کارخانه ی شيبايف اخراج شده حرف خواھد زد.
وقتی اژدر از ديوار باغ باال رفت ،نخست سرخی خفيفی به گونه ھايش دويد .برای يک لحظه خودش را گم کرد ولی
بعد حرفھا و کلمات خودبخود سرريز کرد .اژدر ابتدا آرام ولی بعد با صدای خشم آلودی گفت:
برادران کارگر ! آزادی طبقه ی کارگر در دست خود اوست .خواه روس ،خواه آذربايجانی ،گرجی ،ارمنی ،يھودی و
يا ھر ملت ديگر ،کارگر کارگر است و سرمايه دار ،سرمايه دار .بايد بی توجه به مليت متحد شويم و پرچم مبارزه را
برافرازيم.
اژدر حس کرد شیء سنگينی بر سرش خورد .ھرقدر سعی کرد نتوانست حرفش را ادامه دھد .حمله ی قزاقان سوار،
به زمين افتادن مصدومين ،برخورد قنداق تفنگ و شالق به سر و روی کارگران با سرعتی آنی از مقابل چشمانش
گذشت .بعد چشمانش سياھی رفت .تلوتلو خورد و از ديوار پايين افتاد .کسی او را از زمين بلند کرد .اژدر ھرقدر
کوشيد ،پلک ھايش تکان نخورد .حس کرد دو دستش را چسبيده اند .او را به کجا می بردند؟ خواست سرپا بايستد ولی
نتوانست .کامال" از ھوش رفت.
مدتی بعد که چشم باز کرد خود را زير درختی يافت .دو چشم مھربان او را نگاه کرد .اژدر با صدايی آھسته و
ضعيف پرسيد:
ورا من کجا ھستم؟
اژدر! به سختی تو را تا اينجا توی باغ آورديم .حالت چطور است .زخمت که زياد درد نمی کند؟
زخمم؟
اژدر دستش را بطرف سرش ،به جايی که خيلی درد ميکرد ،برد .چيزی به سرش بسته بودند .دستش را به آن زد.
دستش به چيز خيسی خورد .خون.
مرا با چه زدند؟
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ورا در حالی که اشک چشمانش را پنھانی پاک می کرد گفت:
قزاقان سوار قبل از ھمه به تو حمله کردند ،گلوله به سر و سينه ات خورده.
اژدر ناراحتی ورا که ديد ،تظاھر کرد که سالم است و دستش را بسوی او دراز کرد .کمک کن بلند شوم ورا .چيز
مھمی نيست .حتما پيشانيم خراش کوچکی برداشته.
بی اعتنا به درد کشنده ی سر و سينه اش بلند شد .به درختی تکيه داد و گفت:
چطور مرا تا اينجا آوردی؟
تنھا نبودم .کنونيانتس ھم بود .او باعجله دنبال درشکه رفت.
يورش وحشيانه ای به کارگران کردند .خيلی ھا بازداشت شدند .جلسه ی فوق العاده ی کميته باکو در خانه غالم
تشکيل خواھد شد .من بايد رفقا را خبر کنم .اگر تورا به خانه مان برسانم .مادرم معالجه ات می کند .دراز بکش
عزيزم.
اژدر اعتراض کرد.
نه ،من ھم بايد در جلسه ی کميته ی باکو شرکت کنم .بايد به رفقای دستگير شده کمک کرد.
نتوانست حرفش را تمام کند .با دست سرش را چسبيد و مانند درختی که از ريشه قطع شده باشد .به زمين افتاد و از
ھوش رفت.
ورا با دستھای لرزانش سر اژدر را بلند کرد .با ھيجان اطراف را پاييد و با خود انديشيد" :پس رفيق بوگدان کو؟ زود
خواھد آمد! آيا تا آمدن او قزاقان متوجه آنھا خواھند شد يا نه؟"
باالخره پس از مدتی که ھر دقيقه اش به نظر سالی می آمد ،درشکه ای به در باغ نزديک شد .بوگدان کنونيانتس از
درشکه ای پايين پريد و بمحض مشاھده وضع اژدر ،گفت:
عجله کن دختر! حالش خوب نيست .بايد زودتر به دکتر برسانيم .
اژدر را بسختی بلند کرده و در درشکه گذاشتند .ورا در کنارش نشست و با دست اورا چسبيد .کنونيانتس به اطراف
نگاه کرد و چون کسی را در اطراف نديد به آن ھا اشاره کرد که حرکت کنند و خودش ميان درختان باغ ناپديد شد.
درشکه از خيابانھا گذشت .کسی در کوچه و خيابانھا نبود .اينجور مواقع کی از خانه اش خارج می شود؟ حاال پليس
مشغول شکار انسان است ،خارج شدن از خانه کار عاقالنه ای نيست.
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