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یحیاِی شادگانی می آمد ماهشهر برای خاطِر کار در پرتوشیمی. پیامن برایم از یحیی گفت. دیگر آب ها از آسیاب 

افتاده بود در آذر 98. آنقدری عادی شده بود که انگار آبانی نبود. از مهر پریده بودیم و به آذر رسیده بودیم. 

مثل همه ی روزهای قبل از آبان رفتم رساغ پیامن.

شب های قبل از آبان 98 اینگونه بود؛ هوای شب های پاییز کمی رو به خنکی می رفت... ماشین را در گوشه ای دنج 

می چپاندیم و با لول های کاغذی دود تریاک را می مکیدیم، سینه های داغ شده مان کمی تحمل درد می کرد. کمی 

از تفریح مشرتک مان، از فیلم هایی که دیده بودیم حرف می زدیم. دی معنای رسدی را بهرت نشان مان می داد. پاسی 

از عرص که می گذرد فرعی های دراندشت هم خلوت و دنج می شوند... رسدی دی 98 به رسدی دی 96 و دی های 

ماقبل می رسید.

شیشه ها را به اندازه ی درزی پایین کشیدیم. سیِخ داِغ رسخ شده را بر نرمی تریاک کشید. دو لول کاغذی مکنده را 

پیش بردیم، ذره ای دود هدر منی رفت... هرچه بیشرت سینه های مان را از دود می انباشتیم میل تکلم کمرت می شد. 

بعد از هر دم و بازدِم غلیِظ پرحجم به خیاباِن پیِش رو خیره می شدیم... به آسفالتی که ردیف دایره ای عرض 

تایرها به جا مانده بودند. یک هفته ای شبانه روز  کف خیابان را طی کرده بود. اشکالی دایره ای که از سوخنت 

حلقه های الستیک های آتشین راه بندان کرده بودند و آسفالت با جوهر قیراندودش را مذاب، انگار می خواستند بر 

تن خیابان های شهر خالکوبی کنند، نقشی از روزهای آبان 98 را به یادگار بگذارند تا همیشه.

دود و بوِی تلخ و گِس انباشته در اتاقک ماشین، آرام از درز پنجره بیرون می رُسید و خنکی آذر به داخل نشت 

می کرد. با هر دم و بازدم انگار می خواستیم حرف هایی به هم بزنیم، منی زدیم. همه چیز را می دانستیم، چه نیازی 

به تکرار بود. انگار حس درد چنان عمیق بود که نشئگی هم، زبان و سینه مان را نرم منی کرد. انگار خیلی حرف ها 

بود ولی منی دانستیم از کجایش را بگوییم تا رسرشته ی کالم مان شود.

نام یحیی بغض مان را شکست...

متفاوت ترین شادگانی ای بود که دیده بودم. خدمت اجباری و اجبار تحصیل مجالی بود که با اهل تاالب هم نشین 

تنها رنج به یاد مانده و می ماند
بی نام
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و هم صحبت شوم و اکنون نیز اجبار ضمن خدمت. خون گرم و دست ودلباز و پُرحرف، با تُن صدایی بلند انگار 

قرار نیست هیچ گاه زیر بار زور بروند. اخالق مدار و با حسی قوی از شهوت، لذت شهوت جنسی و شهوت تولید 

نسل، و بزرگ ترین گنج شان داشنت طایفه و قبیله پرجمعیت است. اجباِر کسب درآمد باعث شده بود مدتی دراز 

در کارخانه ی پرتوشیمی کارگری کنم و هامن جا یحیی را شناختم. از ابتدای آشنایی مان متوجه شدم به هیچ وجه 

اهل گفتگو نیست. اگر در اتاق اسرتاحت تنها می شدیم منی دانستم از چه چیزی بگویم تا رس صحبت باز شود. در 

نیم ساعت -بیشرتین حد تنها شدن در اتاق اسرتاحت- حتی یک کلمه بین مان رد و بدل منی شد. االن که فکرش را 

می کنم یادم منی آید اصال سالمی به هم کرده باشیم. اولش فکر می کردم چون عرب است و گپ زدن فارسی برایش 

سخت، حوصله ی دخالت در بحث ها را ندارد ولی وقتی در جمع هم زبانانش بود نیز حرفی منی زد. یا گیر ور رفنت 

با ناخن هایش بود یا چرت می زد... رفتارهایش باعث شده بود مورد مضحکه ی همشهری هایش بشود.

هرکس می خواست برای کار به سایت برود کمک دستش یحیی را می فرستادند:

»یحیی بپر دستگاه جوش رو بیار...«

»یحیی پتک و آچار رو بگیر بیا پشت مخازن...«

»یحیی یه کمکی کن به راننده ی چرثقیل...«

یحیی بی حرف بلند می شد سالنه سالنه می رفت انبار... می رفت پشت مخازن... می رفت توی گودال... می رفت و 

می آمد و از دور برای کارگرها دست بلند می کرد و لبخند می زد.

کردن  برپا  برای  را  کارگر  هزاران  که  پروژه ای  کار  از  بعد  مرحله ی  بهره برداری.  مرحله ی  به  رسید  کارخانه  کاِر 

از رستارس مرز سیاسی گِرد آورده بودند.  ِفلِر  و  باروها و برج های تقطیر و کوره ها و مخازن  ستون های عظیم 

اغلب جوان های جویای پول، بی پشیزی رسمایه و علم و فن. در مرحله ی پروژه تنها نیروی جوانی و زور بازو 

اهمیت دارد، نه فن می خواهد و نه نیازی به فرمول های مهندسی است... کشیدن و بردن و آوردن آهن های پاره 

و نوردشده، و کوبیدن پتک های آهنی و هل دادن گاری های انباشته از سنگ و بنت، پیچاندن آرماتورها و ساخنت 

فونداسیون... تنها نیروی بازوی جوانی می خواهد و انگیزه ی پول.

اما همین که کارخانه رس پا شد و رشیان های گازی و مایع های هیدروکربنی جاری شدند دیگر نیازی به هیچ 

لشکری از کارگران نیست... و بحث داغ اخراج شدن ها باال می گیرد. متامی یاران سیخ و سنِگ شب زنده دار رشوع 

به زیرآب زدن هم می کنند و هر کسی خود را به ریسامنی می آویزد، قیامت می شود:

1ـ چنان از درد بی کاری به خود پیچانده می شود و رسدرگم، که عرص می شود و ساعت کار متام می شود. آفتاب به 

مغرب رسیده اما کارگر مضطرب به خیالش خورشید تازه طلوع کرده و اول صبح است و رشق و غرب را گم کرده. 

وقتی می بیند کارگرها لباس های کار را درمی آورند می پرسد: »چی شده؟ کجا می خواین برین؟« این جور مواقع 

کسی حوصله ی پاسخگویی را ندارد. کارگر گیج شده به خود می آید و از رس لودگی خنده کنان می گوید: »اگر روز 

24 ساعت هم می شد باز توی مخارج زندگی می موندیم... فقط کم میاریم، کی می شه یه آب خنکی از گلومون 
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پایین بره.«

2ـ وقتی پروژه به آخر می رسد انگار فرصتی می شود تا دستی به کمِر خسته و پر درد زده شود و چهره ی عظیم 

ابوالهول آهنی که از هر گوشه اش بخار و دود سفید و سیاه با فشار و صدای رسسام آوری بیرون می زند را نگاه کند. 

در پروژه از رس صبح تا شام مشت مشت خاک و پشم شیشه استشامم می شود ولی آنقدر گرم حاملی و کوبیدن 

است که لحظه ای متوجه حجم مرتاکم ُدخان مبین منی شود. حاال در این زماِن مرگ و زندگی، حد فاصل کار و 

بی کاری فرصتی دست می دهد تا جهان را بنگرد.

و  اسقاط  فکسنِی  مینی بوس های  دنبال  به  پروژه خواب آلود می دوید  در  غریبی می شود؛  نشانه های  متوجه  3ـ 

جوراب هایش را در میان چرت زدن های تا رسیدن به کارخانه پا می کرد. رسیده و نرسیده خرواری آچار و پتک و 

بیل به دوش می کشید و به دهان سایت می رفت. بعدازظهر با تنی آش و الش و کوفته ابزارش را می کشید و لباس 

عوض کرده و نکرده می دوید الی جمعیت، مینی بوسی را می جست تا به خوابگاه بازگرداندش. ولی اکنون در 

مرحله ی پیش راه اندازی آغاز و پایان کار با صدای صوری که رستارس کارخانه متوجه اش می شوند، اعالم می گردد. 

پس آسوده خاطر می تواند ابزارش را به انبار تحویل دهد و دوش بگیرد و لباس عوض کند و با رسویس های مشخص 

به خانه اش بازگردد.

4ـ »شوم شوه، روزُم شوه...« وقتی نوای کارگری برسنگ نشسته، در راه تردد کارگرها از کانکس های اسرتاحت تا 

سایت شنیده می شود، خورشیدی که قبل از شایعه های اخراج کارگرها مغز را آب می کرد و همچون کوره های 

تاریکی  بالتکلیفی  منی تاباند،  ظلمت  جز  شعله هایش  اکنون  می کشید،  بیرون  را  آدمی  بدبوی  روغن  آدم سوزی 

می آورد و بی کاری، بی کاری بی پولی... بی پولی ترس از آمدن آینده با خود می آورد.

یحیی اما مثل همیشه گوشه ای می نشست و به قیامتی که بر پا شده بود می نگریست... چشمش سنگین می شد 

و دهانش باز می شد و با رس و صدای کارگری که اسمش رفته بود توی لیست اخراجی ها چرتش پاره می شد.

باالخره تب وتاب ریزش ها و تعدیل ها به پایان می رسد و رستاخیز بهره برداری آغاز می شود.

خدا هم در پاک سازی رش از نوع برش خالقیتی ندارد و هربار تالش کرده رش و بدی را نابود کند فقط انسان ها را 

نابود کرده؛ رستاخیِز پس از طوفان نوح... قوم عاد هفت سال دچار قحطی شد... شهر سدوم و گموراه را منهدم 

کرد... نهایت خالقیتش در شکم ماهی کردن یونس بود، و تنها دلیل به شکم ماهی فرستادنش این بود که آینه ای 

بود در برابر اعامل خداوندی اش. یونس از خدایی که هرگاه خسته می شد دست به قتل عام و نسل کشی می زد، 

عذاب بیشرتی می خواهد... خدا هم احتامال یا منی دانست عذاب بیشرت دیگر چه می تواند باشد یا متوجه شد: 

»ای داد... دارم چیکار می کنم؟« پس از همه ی قصه ها و خیال ها دنیای کنونی به ما رسیده که با قبل از متام آن 

کشت و کشتارهایی که روایت شده فرقی نکرده. خدای شان چنین اندیشه ای دارد و برای اشاعه ی اندیشه اش چنین 

اقداماتی انجام داده، دیگر چه انتظاری از برش معتقدش می توان داشت.

آرامش پس از رستاخیِز کارخانه دو-سه صباحی بیشرت طول نکشید و هنوز خوشحالی به جامانده ها از طوفان ها 
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و دودها و انفجارها ته نشین نشده که سواستفاده از نیروی کار دیگرگونه آغاز می شود. به جامانده ها یا کسانی 

بودند که مقبول طبع بودند و یا سفارش شده بودند و یا کسانی بودند که چشم و دل شان با گوشت و رگ و پی 

حس کرده بود که عذاب یعنی چه و چه رسانجامی دارد؛ اخراج یعنی بی کاری و بی پولی و... و عده ای نیروی کار 

تازه وارد، تازه کار و تازه پا به عرصه ی زندگی گذاشته که از طریق آشنابازی توی گروه تعمیرات چپانده شده اند. 

بقا  تداوم  و  زیرآب زنی  فن  آموزِش  کارخانه  دنیای  از  تا  بگذرد  سالی  باید  که  گروه سوم جوانان خامی هستند 

اینان باقی  را بیاموزند. این چند گروه به جامانده های گذرکرده از رود نیل اند... حتام رشورها از بین رفته اند و 

مانده اند. پس هرکس در فن زیرآبی ماهرتر باشد می تواند در گرفنت ِسَمت و اضافه حقوق قهارتر باشد.

رییس کارگاه و بازرس ها و رسشیفت ها با قراردادهای رسمی و پیامنی از موقعیت پیش آمده استفاده می کنند تا 

پروژه های درون سازمانی بردارند و از نیروی کار مهیا و جلِب توجه خواه، بهره بکشند و درآمد کسب شده را بین 

خود تقسیم کنند... کارگرها هم که حقوق ماهیانه شان را می گیرند؛ »دیگه چی می خوان... همین هم زیادشونه، تا 

بخوای نیروی کار بیرون ریخته. کسی حرفی زد چهار روز بفرستش بیرون کارخونه تا متوجه بشه...« متامی روئسا 

دست شان در یک کاسه است، پس از چه کسی می توان انتظار حامیت داشت؟

دیگر  با  تفاوتش  تنها  بود.  شده  کارخانه  وارد  آشنابازی  با  پروژه  دوره ی  از  نیز  »خ«  جراحی،  نی زار  روایت گر 

هم نسالن تازه به کارخانه آمده اش در خواسته اش بود؛ سلحشورِی مردی قدکوتاه با ماهیچه های پیچیده ی ورزیده و 

دماغ عقابی و حنجره ای که می توانست ستون های ابوالهوِل کارخانه را بلرزاند، خواسته اش شد. در کارگرهای نسل 

پیشین که در کارگری، ارشِد کارگرهای تازه وارد بودند ویژگی های افشین جذبش کرد نه حرافی ها و چاخان های 

کارگرهای فربه ای که بر لوله ها می نشستند، بعد یواش آب می رفتند و می رسیدند پایین و بعد دود می شدند و به 

هوا می رفتند و اثری ازشان دیده منی شد تا پایان کار، ناگهان با بازرسی رس می رسیدند و کار انجام شده را تحویل 

می دادند... یا کارگرهایی که ماشین رییس را برق می انداختند تا نیاز به کارواش پیدا نکند... یا خرب می رسید برای 

اسباب کشی فالن رییس شب را تا صبح بارکشی کرده اند یا... فقط افشین بود که نان بازوی خود را می خورد و 

اگر دقیقه ای از عملکردش کاسته می شد سینه ی ستربش را جلو می داد و با دست های باز و پاهایی که قدم های 

گشادگشاد برمی داشت، انگار که می خواست سد راه متام عامل شود و احقاق حق کند، جلوی متام رسپرست های 

خرد و کالن را می گرفت و بر رسشان نعره می زد.

روبه رویش نشسته بودم. ناگهان طوری که خودم هم غافل گیر شدم پرسیدم: »افشین، از رییس کارگاه ناراضی 

باال  ابرو  کارگاه رو منی خوایم...«  رییس  این  ما  آقا  بگیم  بیرون...  بندازیمش  هستیم، چرا دست به یکی منی شیم 

انداخت و بعد چشم ها را باریک کرد و گفت: »کی ناراضیه؟« گفتم: »همه ناراضی هسنت... پیش هر کی می شینی 

یه گِله و شکایتی داره... ولی هیچ کاری منی کنن.« افشین لب ازلب گشود ولی حرفی نزد، فقط نفسش را با شدت 

بیرون داد، لبخندی هم زد ولی باز چیزی نگفت. خامی من بود که حرفی نزد، یعنی از کجایش را باید می گفت.

باز هم دیر رسیدم. و خوشحامل که نبودم اما درسش تا به امروز همراهم است. دو روزی مرخصی گرفته بودم و 
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چسبانده بودم به رِست. وقتی برگشتم متوجه شدم بر کارگاه طوفانی گذشته...

روند سواستفاده از نیروی کار در کارخانه چنین است؛ در مرحله ی بهره برداری متامی ساخت وسازها انجام گرفته 

و نیروهای تعمیر و نگهداری از تجهیزات و لوازمات کارخانه مراقبت می کنند تا در روند تولید کارخانه مشکلی 

پیش نیاید. در حین عملیات بهره برداری کم کم نواقص مشخص می شوند... برای عیب یابی، یا به پیامن کاران گذشته 

رجوع می کنند تا از گارانتی استفاده شود، یا اگر قرار است تجهیز جدیدی اضافه شود با پیامن کار جدیدی قرارداد 

می بندند. نیروهایی تحت عنوان نیروی تعمیرات بنا به حرفه و فن شان دسته بندی می شوند؛ جوشکار، مکانیک، 

با  اینجاست که دست رییس کارگاه تعمیرات  ابزاردقیق، برق و...  ساختامنی، لوله کش صنعتی، تعمیرات پمپ، 

را  کارگاه  رییس  رفتار سودجویانه ی  فقط  در دست هم می رود.  یادشده  متامی بخش های  در  کارخانه  روئسای 

دیده بودم و از پشتوانه هایش خرب نداشتم که از افشین پرسیدم ما اگر از رییس کارگاه مان ناراضی باشیم چگونه 

منی توانیم اعرتاض کنیم و برکنارش کنیم... او فقط لب برلب جنباند و حرفی نزد و چای داغش را هورت کشید...

خوشحامل آن روز نبودم. اگر بودم حتام در تصمیم گیری دچار مشکل می شدم و حتام تن می دادم و حتام امروز بعد 

از ده سال هنوز عذاب وجدان داشتم که چرا تن دادم... انگار توانایی کار دیگری هم داشته ام...

پر  ناگهان  بر صخره ها کوبیده می شود، کارگاه  یا  و  پر می کند  را  در میان غوغای کارگاه که چون موج، ساحل 

از کارگر و رسپرست می شد و ناگهان ابزاربه دست کارگاه را خالی می کردند... افشین اما چون لنجی که سال ها 

گره کرده اش  ابروهای  اما  نبود  هم  سیگار  اهل  می نگریست.  ترُددها  به  و  بود  نشسته  آرمیده،  ساحل  گوشه ی 

نشان می داد دل خوشی از اوضاع ندارد. تا کنار لنج تک افتاده رسیدم یحیی هم آمد و کنار افشین نشست بدون 

آنکه حرفی بزند، انگار آمده باشد زیر سایه ی لنج کمی چرت بزند. آشوِب اوضاع طوری بود که منی دانستم چه 

بگویم و چه بپرسم که درست باشد و توی ذوق افشین نخورد و اعصابش از اینی که هست بیشرت به هم نریزد. 

حضور و رفتار یحیی ناگهان همه ی حس ها را تغییر داد و هر دو خندیدیم و مجالی شد تا ماجرا را جویا شوم. 

افشین آهی کشید و دستی به کمر گذاشت و تعریف کرد که سه روز پیش شمعون، رییس کارگاه می آید به اتاق 

اسرتاحت، اول صبح... همه تعجب می کنند. همه می دانند این مواقع حتام قرار است بالیی رس کارگرها بیاورد. نه 

سالمی نه علیکی... نگاهی به اتاق می اندازد و خاطرخواهانش را صدا می زند و می بردشان به محوطه ی کارگاه و 

رشوع می کند برای شان صحبت کردن. انگار بخواهد سگانش را برای نربدی یا شکاری آماده کند. حتام زبان شان را 

درآورده اند و دم تکان داده اند و دور و برش چرخیده اند... »با خودم گفتم گاومون زایید حتام یه نقشه ای برامون 

دارن. همیشه همین طوره؛ اول خایه مال هاش رو می کشه بیرون، بقیه هم که یه مشت سست عنرص، از این حربه 

استفاده می کنه و کاراش رو پیش می بره. هیچی... نیم ساعتی باهاشون ور رفت... تا دید کارش درست شده نیشش 

رو باز کرد و خوشحال رفت... سگا هم برای صاحب شون دم تکون دادن... بعد بدو بدو اومدن و یهو هار شدن و 

رشوع کردن واق واق کردن... دو تا دیگه از بچه ها رو کشوندن و بردن...« خوشحامل که نبودم، که اگر بودم حتام 

یکی از دو نفر من بودم.
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دو گروه در کارگاه داشتیم؛ گروهی باسابقه که به همراه پیامن کار از کارخانه ی دیگری آمده بودند. افشین از 

این نظر جزوشان بود ولی از نظر تن ندادن به هر کاری جزوشان نبود. و گروهی از نسل جوان و تازه وارد که من 

جزوشان بودم... نسلی که تازه داشتیم یاد می گرفتیم و پیرو نسل گذشته اقدام می کردیم، نسل قبل که اکرثا به هر 

امری تن می دادند و ما هم به تبعِ شان عمل می کردیم.

از ناهار... وقتی  تا بعد  تا کارگر بیچاره رو کشوندن و رفنت از رس صبح  تا سگ هاش اومدن و دو  »خالصه دو 

اومدن رس تا پاشون خاک و گِل... هنوز تایم اسرتاحت نگذشته بود که دیدیم دو سه تا سگ تازه نفس اومدن توی 

اتاق اسرتاحت و شمعون وسط کارگاه ایستاد و متاشا می کرد که چی می شه... یه لوح گذاشنت وسط و گفنت: توی 

مخازن یه ساخت وساز داریم باید یه هفته ای جمع بشه، لوح چیدیم، 24 ساعته باید کار کنیم و تحویلش بدیم... 

آقا ما رو می گی، لوح رو برداشتم دیدم نوبت من و دو تا دیگه از بچه هاست که بریم، گفتم دقیقا کارش چیه؟ 

گفنت باید دور یکی از مخازن حصار بتونی بکشیم، حصار داره ولی می گن ضعیفه باید براش پشتوانه بسازیم... 

منم گفتم این که کار ساختمونیه و ما مکانیک هستیم، چه ربطی داره... گفت خو دیگه از ما خواسنت... زیاد هم 

نیست، یه هفته ای متوم می شه... لوح رو چسبوندم توی سینه اش و گفتم اسم من رو در بیار، من حاملی مفتی 

منی کنم... پروژه برمی دارین باید حق ما رو هم بدین... شمعون هم مثل سگ پاُسخته ای توی کارگاه دور خودش 

می چرخید... صورت شون افتاد، کبود شده بودن ولی جیک شون درمنی اومد. لوحه اشون رو برداشنت و رفنت سمت 

شمعون، شمعون یه نگاهی سمتم کرد و رفت، سگاش هم دنبالش... یه ساعتی گذشت، رفت و اومد و پچ پچه ها 

رشوع شد، یکی می رفت و یکی می اومد، دو نفر رو با خودش می برد تا کم کم متوجه شدم یه عده ای از ترس اینکه 

شمعون ازشون ناراضی بشه رفنت توی اتاقش باهاش صحبت کردن و خایاملی کردن...« اینها از نسل قبلی بودند 

و یعنی سابقه ی کاری داشتند و و و... »هر کدوم میاد دو نفر دیگه رو راضی می کنه که با هم بریم کار... از این 

حرفا که ارزشش رو نداره... یه هفته کار بیشرت نیست... بچه ها هم که تازه اومدن خرب ندارن از این یه هفته ها هر 

هفته هست و قراره تا سی سال آینده همین طوری پیش بره...« با خودم فکر کردم اگر بودم چه کار می کردم؟ آیا 

می ترسیدم؟ آیا توی رودربایستی قرار می گرفتم؟ آیا... اصال چقدر توان مقابله دارم... و به قول افشین حاالحاالها با 

این آدم ها رس و کار داریم، تا کی رودربایستی و ترسیدن، این بار بر حسب اتفاق نبودم دفعه ی بعد چی؟ از صبح 

همه طبق لوح مشخص شده به کار گرفته می شوند در پروژه ای که متام درآمدش بی زحمت توی جیب شمعون و 

حامیت گرانش می رفت. افشین رو کرد به یحیی و گفت: »تو نرفتی؟ چی شد تو رو نربدن؟« یحیی متعجب شد که 

خطاب قرار گرفته، گفت: »هیچی، آخه آبدارچی رسمی ها شدم... دیگه کاری به کارم ندارن...«.

رس سال سگ های شمعون ِسَمت گرفتند و بعضی از کارگرها به حقوق شان اضافه شد. اما برای افشین که در آن 

ماجرا رس خم نکرد و تن به زورگویی های شان نداد هیچ عایدی ای نداشت. سال ها گذشت و در پایه کاری و ِسمتش 

تغییری ایجاد نکردند. استادکاری که دریافتی اش به اندازه ی دریافتی کارگری تازه کار بود. و هنوز هم هامن روال 

را ادامه می دهد، انگار قرار نیست هیچ گاه روحش را به هیچ خدایی بفروشد.
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یحیی  بازگو می کند.  را  یحیی  ماجرای  پیامن  بیرون می خزد،  پنجره  درز  از  آرام  که  تریاک  غلیظ شده ی  دود  در 

بر اساس  از گفته هایش  »یحیی رو فرستادن آبدارخونه...« قسمت هایی  نبود...  که چون سایه ای همیشه بود و 

بود...  زبان خود یحیی شنیده  از  را  نبود، و قسمت هایی  تفکیک  قابل  بود که راست و دروغ شان  شنیده هایی 

حتام روایت یحیی از همه ی روایت ها گنگ تر و نامفهوم تر بوده... پیامن همه ی روایت ها را در یک روایت گِرد 

کرده بود. برایم همه را یادداشت کرده بود، می خواست بدهد که بعد بخوانم ولی االن در خلسه ی سکوت و 

دخان گفت که برایم می خواندش: »یحیی همون طور می رفت و می اومد... اما براش بهرت شد، دیگه کارش ثابت و 

مشخص بود و نسبت به قبل سبک تر شده بود. یه تغییر کوچیک توی رفتارش بوجود اومده بود؛ مثل همیشه از 

دور برای آشناها دست تکون می داد و لبخند می زد و می گفت چطوری دریا... این شد که کم کم لقب دریاقلی به 

یحیی چسبید، یحیی دریاقلی... یحیی دریاقلی که خیالش از کار راحت شده بود دست زن و بچه اش رو گرفت و 

از شادگان اومد کوره ها خونه گرفت که نخواد روزی یه ساعت بره و یه ساعت برگرده.

توی چند روزی که راه پرتوشیمی ها رو بسته بودن و به رسویس ها اجازه ی عبور منی دادن، عده ای توی کارخونه ها 

باز شد و چند روزی گذشت و  تا زمانی که راه ها  افتادن و هر کی هم خونه مونده بود خونه نشین شد.  گیر 

رفت وآمدها عادی شد. اونایی که خونه نشین شده بودن ابراز خوشحالی می کردن که چند روزی به اجبار اسرتاحت 

کردن، اما وقتی جریان یحیی رو شنیدن نظرشون عوض شد... البته همه که نه. فردای شبی که یگان ویژه و نیروهای 

امنیتی حمله کردن و معرتضین رو به نی زار کشوندن و همون جا سالخی شون کردن، یحیی از خونه نشین شدن 

خسته می شه و می زنه بیرون. می بینه خیابون خلوته و دود غلیظ سیاهی آسمون رو پر کرده و پاره سنگ و ریگ و 

الستیک های نیم سوخته خیابون رو گرفته... ته بلوار تانک و زره پوش و لندکروز مسلح به دوشکا ایستاده... کوره ها 

چنان خلوت شده بود که انگار کل شهرک رو تخلیه کرده بودن.

با پارچه ای که دور  پیاده می شه، دمپایی ها رو  از دوچرخه  سوز رسما نوک انگشت های پاش رو اذیت می کنه؛ 

گردنش پیچونده بود، خشک می کنه و نوک انگشتاش رو می ماله و بعد دوچرخه به دست از توی سایه ی دیوار راه 

می افته و از کنار تانک ها و زره پوش ها رد می شه... افراد یگان ویژه آماده باش عرض کمربندی کوره ها رو گرفته 

بودن. یحیی که از حصار یگان ویژه می گذره، سوار دوچرخه می شه و آروم آروم پایدون می زنه توی بزرگ راه... 

بزرگ راهی که پر از سنگ و الستیک نیم سوخته شده... رد می شه و می افته توی راه کارخونه... می ره و می ره و 

می رسه کارخونه... به دروازه ی پرتوشیمی که می رسه، حراست میاد جلوش که یحیی چطور خودت رو رسوندی؟ 

و زنگ می زنن رسشیفت کارخونه. رسشیفت هم می گه بهش بگین بیاد داخل... حراست می گه با لباس خونه ست 

و لباس کار نداره، اصال کفش پاش نیست... رسشیفت می گه اشکال نداره اینجا همه چی هست، همه چی بهش 

می دم... یحیی تا می رسه داخل رسشیفت در جا 500هزار تومن بهش پاداش می ده... از اون ور هم متاس می گیره 

کارگرایی  ما همچین  که  اعالم می کنه  رو  اتفاق  این  توی جلسات وزارتی  کارخونه هم  رییس  کارخونه...  رییس 

داریم... توی دود و آتیش و درگیری و بارون با دوچرخه و پای پیاده میان کارخونه... پس اسم یحیی توی همه ی 
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جلسات رفت و راجع بهش صحبت شد و اعالم کردن برای کسایی که چند روزی توی کارخونه گرفتار شده بودن 

پاداش در نظر گرفته بشه... اما اونایی که چند روزی توی خونه هاشون اسرتاحت کرده بودن خون خون شون رو 

می خورد... بارها گفنت اگه می دونسنت اینجوری می شه همون شبونه چکمه می پوشیدن و از توی نی زار می زدن، 

می اومدن کارخونه... البته همه که نه....

اما یحیی، همچنان وقتی میاد و می ره از دور دستی بلند می کنه و لبخندی می زنه و صدا می ده: چطوری دریا...«.

پیامن کلامت آخر را خیلی سخت از میان بغض سنگین بیرون داد. نوشته اش را تا کرد و به دستم سپرد. کف دستش 

را به پیشانی چسباند و چشم هایش را در تاریکی پنهان کرد: »من و افشین چهار روز توی کارخونه گیر افتاده 

بودیم... عین چهار روزش رو بیدار بودیم... یعنی اصال منی تونستیم بخوابیم... داشتیم دیوونه می شدیم... باورت 

منی شه شب آخر توی انبار همدیگه رو بغل کردیم و گریه کردیم... باورت می شه افشین گریه کنه؟ جیغ می زد... 

می گفت همه شون رو می کشن...« بغضش ترکید و نگذاشت کلامت بیشرتی بیرون بیایند... حتام کلامت توان بیان 

آنچه حس کرده بود را نداشتند.
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