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 -وقتیکهبهچشمهایبهتزدهوخشمگینمنگاهمیکنم
خودمرامنیشناسم.انگارکهدشِتآرامشنقطهایست

دورکهبرگشنتبهآنناممکنمیمناید؛چونهمیشه

فقطفکرمیکردمنزدیکششدهام،همچونرساب...

-بینام

نگرانته  مامان  لحظه قطع منی شه...  یه  رگبار  انگار جنگه... صدای  اینجا  بیرون...  نری  یه وقت  »الو... کجایی؟... 

یه وقت نری بیرون...«

پیشگویی های بی پایان... آتش زیر خاکسرت... آرامش قبل از طوفان... تنها چهار روز بود ولی انگار رویدادهای چهل 

سال را مرور می کنم. اگر بازتاب چهل سال باشد، پس باید حق داد به نظر بیاید چهار روز چهل سال طول کشیده 

باشد.

اینرتنت از هامن شب اول قطع شد. روز دوم بود که مسیح متاس گرفت؛ جلوی فرمانداری شلوغ شده بود. از 

انتهای ناحیه ی 218دستگاه پیاده راه افتادم. در هامن قدم های اول متوجه تغییرات شدم... سکوت... منی دانم واقعا 

سکوت غالب بود یا متوهم شده بودم از دودی که دور تا دور ماهشهر و از دورنزدیک رسبندر جا به جا همچون 

بیرق های سیاه به اهتزاز درآمده بودند... یا آفتاب که نورش چند برابر شده بود انگار آمده بود تا روی زمین، آفتاِب 

تابستان بود نه آبان... اما نه؛ توی کوچه پس کوچه ها تا چشم می دید کسی رد منی شد. نه ماشینی، نه موتوری، 

نه حتی تاکسی ای... سکوِت این همه نبودن مضطربم می کرد. باید از خیابان راسته ی شهرک نشینان، شهرک های 

کارکنان پرتوشیمی می گذشتم؛ هامن هایی که انجمن شاهنامه می خواست برای شان فرهنگ شاهنامه خوانی منطقه 

را معرفی کند. اکرث ساکنان غیربومی هستند؛ 218دستگاه، فارابی، آتالنتیک، کمپA، منتهی به فلکه ی مستغالت... 

نیم ساعتی توی راه بودم و دوبرابر راهی که آمده بودم مانده بود تا فرمانداری... موتوری را دیدم، صدایش زدم، 

دو دقیقه ای رسیدیم. تا پیاده شدم موتور رفت و به سدمعربی ها پیوست. خیابان اصلی کنار فرمانداری را بسته 

بودند. دو ردیف مامور زره پوش توی خیابان جلوی فرمانداری گارد گرفته بودند. مردم هم کنار دیوار آن سوی 

خیابان نشسته بودند، ایستاده بودند، سیگار دود می کردند، دست های شان را سایه بان کرده بودند و زره پوش ها 

را می پاییدند. مسیح را دیدم. رسگردان توی خیابان، در حد فاصل دو ردیف زره پوش مردد بود کدام سمت برود. 

دست بلند کردم، متوجه ام شد. از معرکه بیرون شدیم.

مسیح می گفت: »دو ساعت پیش شلوغ تر بود... ولی هیچ کی شعاری منی ده... اونا دو طرف جاده ایستادن و مردم 
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اونجا نشسنت و یه عده ای راه رو بسنت... برام خیلی عجیبه مامورا اینجا ایستادن و مردم هم اونور... از صبح این راه 

بسته... شک دارم به همه چی... من می گم اینام از خودشونن، اگه معرتض واقعی بودن حمله می کردن دو دقیقه ای 

همه شون رو جمع می کردن... ببین اونا که راه رو بسنت، میان با مامورا صحبت می کنن، چند دفعه مامورا خواسنت 

راه رو برای چندتا ماشین باز کنن، اونا هم قبول کردن و دوباره راه رو بسنت... یه چیز دیگه ای هم هست؛ غیر 

ماهشهر هیچ شهری اعرتاض نکرده... من می گم همه ش الکیه...« گفتم: »بازم خوبه... همین قدر نشون دادن اهل 

عمل هسنت خیلی هم عالیه... اصال فکر می کردم همون دیشب متوم می شه... همه ش با خودم می گفتم جوگیر 

شدن بعدش خسته می شن و می رن...«.

مسیح سکوت کرد. برایم حرف ها و رفتارش عجیب می آمد؛ بی خودی می خندید، اینکه عده ای راه را بسته بودند 

انگار مسخره بازیه... اومدن زنگ  ببین... یه مشت بچه مچه...  برایش مسخره می آمد... مسیح می گفت: »اینا رو 

تفریح...«.

منی دانم خودش را به نفهمی زده بود یا واقعا درک درستی از موقعیت نداشت. با یک نظر می شد فهمید عمال شهر 

تعطیل شده. از دودی که از جاده ی کمربندی باال رفته بود معلوم بود ورودی ها و خروجی ها را بسته اند و حاال 

به داخل شهر هم آمده بودند. هرچه می گفتم با پوزخند به اطراف نگاه می کرد و تالش می کرد با سواالت پرت و 

پال نشان دهد همه ی اتفاقات مسخره و سطحی و بچه بازی است.

می گفت: »چهارتا ِجِغله می تونن جلوی مامورا بایسنت؟ اینا خودشون گذاشنت مردم بیان، که بگن ما کاره ای نیستیم 

و مظلوم منایی کنن...«.

باید می رفتم... تحمل صحبت هایش را نداشتم. تا ایستاد به جمعیت نگاه کند فاصله گرفتم و سوتکی زدم تا نگاه 

کرد دستی بلند کردم یعنی من رفتم و منتظر جوابش نشدم و رفتم. نرفتم 218دستگاه، رفتم فاز1، خانه ی پدری. 

فضای 218دستگاه برایم قابل تحمل نبود، فقط سکوت بود، خیابان راسته ی شهرک نشینان از هیاهوی شهر تهی 

بود. شهرک نشینان توی خانه های ویالیی دراندردشت ملیده اند و از تعطیلی اعتصاب و راه بندان لذت می برند، 

اندوخته های خوراکی شان هم آنقدری هست تا هفته ای از خانه بیرون نزنند. اصال برای شان فرقی منی کند توی باک 

اتومبیل های شان با چه قیمتی بنزین بریزند، از مدل اتومبیل های شان مشخص است به کمرت چیز که فکر می کنند 

مبلغی است که باید برای بنزین بپردازند و به تبعش هر چند درصدی که قرار باشد بر قیمت خوراک و پوشاک و 

لوازم زندگی افزون شود.

به دیگ  با کف گیر  بادمجان رسخ می کرد و  بود و مادر توی آشپزخانه  تلویزیون نشسته  پدر روی مبل جلوی 

می کوبید و ناله می کرد و ُغر می زد: »توی این رشایط نرید بیرون... مثل آب خوردن می کشن تون... هیچی به 

هیچی... این همه جوون رو بردن رسبه نیست کردن چی شد؟ ننه و بابا یه عمر بدبختی می کشن با هزار آرزو 

بچه بزرگ می کنن تا یه کارِه یی بشه... بعد به راحتی باتوم رو می کوبن تو رسش و خالص... هیچی... یه عمر ننه 

و بابا و خواهر و برادر رو به عزاش می شونن... همین شبکه های خربی کم نشون می دن؟ روزانه چندتا عکس 
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و اسم نشون می دن... از اول جنگ همین بوده تا االن... هرچی جوون می کشن خون خوارتر می شن... نه عذاب 

وجدان دارن نه هیچی... این همه آدم می گن دارید اشتباه می کنید، ما هیچی منی خوایم فقط داریم از گشنگی 

می میریم... اونا چیکار می کنن؟ هی آدم می کشن، یه لحظه هم شک منی کنن ممکنه اشتباه از ما باشه... اصال و 

ابدا... اینا به جوونای خودشون رحم منی کنن، اینا رفیقای خودشون رو خونه نشین کردن...«.

بشه...«  می خواد  چی  نیست  معلوم  عربه...  خلق  کار  همه ش  »می گن  می آورد:  سوپرمارکت  از  را  اخبار  برادر 

چشم هایش برق می زنند، روی پا بند نیست. رفت توی آشپزخانه و چند بادمجان الی نان گذاشت و گفت: »من 

می رم سوپری ببینم اوضاع چطوره...«.

پدر تکانی به خودش داد و فریاد زد: »جای دیگه ای نری...« دوباره توی مبل فرو رفت و نفس کشیده ای بیرون 

داد و گفت: »پاهام جون نداره واال رفته بودم... چیزی برای از دست دادن ندارم... هرچی می خواد بشه، مثل 

بقیه می رفتم می نشستم جلوی فرمانداری... هرچی فکرش رو می کنم منی دونم چی می خواد بشه... سه برابر شدن 

بنزین یعنی ده برابر شدن خرج زندگی... واال مردم از کجا بخوان بیارن... سی سال خدمت کردم... هشت سال 

جنگیدیم حال و روزمون چطوریه؟ خوبه یه حقوق بازنشستگی بخورمنیری داریم خیلی ها هسنت هیچی ندارن... 

ولی بابا سعی کن خودت رو قاطی این مسائل نکنی، رس و ته شون معلوم نیست کی به کیه... تازه یه چند سالی 

هست رفتی استخدام شدی از کار بی کارت می کنن، هزار بال رست درمیارن، وجدان ندارن. نشسنت روی گردن 

مردم و خون شون رو می مکن. براشونم هیچی مهم نیست... نه دین نه ملت نه مردم... هیچ هیچ... هر چی ام 

بری داد بزنی اعرتاض کنی فایده نداره چون دست مردم به هیچ جا بند نیست... هر چی پول و اسلحه ست دست 

خودشونه... 96چی شد؟ 88چی شد؟ کوی دانشگاه چی شد؟ کشتار دهه ی شصت رو که دیگه با چشامی خودمون 

اسم مجاهدین می گرفنت می بردن...  به  از دوستام رو سالخی کردن... مردم عادی رو  آبادان کلی  توی  دیدیم... 

همسایه مون سه تا دخرت داشت... اون زمان توی احمدآباد توی فقر و بدبختی... جنگ تازه متوم شده بود. هر کی 

برمی گشت فقط خاک تو رسش می کرد... سه تا دخرت از رَسِ صبح بلند می شدن توی آبادان و خرمشهر می گشنت 

گونی گونی کتاب می آوردن خونه شون... رو حیاط شون ِپلِیت انداخته بودن یه سقف کاذب... یه سایه بون ساخنت 

و دور تا دور حیاط رو ردیف ردیف کتاب چیدن... توی گرمای تابستون هنوز خونه شون رو درست نکرده بودن 

ولی کتابخونه رو راه انداخنت... َدِر حیاط شون از صبح باز بود تا شب. هر کی هر کتابی دلش می خواست می رفت 

می آورد... رس سال رس سه تاشون رو کردن زیر آب... یه شب ریخنت توی خونه شون، خودشون و کتاباشون رو ریخنت 

توی گونی و رفنت... رس هفته نشده مادرشون سکته کرد و ُمرد، پدرشونم رفت که رفت که رفت...«.

برادر پرید توی خانه و گفت: »می گن پمپ بنزین ناحیه رو آتیش زدن... ولی یه کار مهم دیگه هم می خوان 

بکنن... می خوان مسیر کارخونه ها رو ببندن... ولی اگه این کار رو بکنن باور کن جنگ می شه... همه شون رو 

می کشن... تا االن کاری نکردن چون براشون هزینه ای نداشته... یه عده ای توی کمربندی ایستادن... کمربندی مگه 

چی داره... بیابون... یه عده توی بیابون ایستادن... ولی مسیر کارخونه رو ببندن دهن شون رسویس می شه... گناه 



6

دارن، همه شون رو به رگبار می بندن...«.

تحملم متام شد و زدم بیرون.

مسیح متاس گرفت: »کجایی؟ بیا پمپ بنزین کوی سعدی...«.

تا رسیدم پمپ بنزین، کناِر هالل احمر دیدمش. عده ای دور هم ایستاده بودند و حرف می زدند؛ هزار بار شنیدم: 

»اینجا بلند شن فایده نداره... باید شهرهای باال بلند شن...«.

به مسیح گفتم: »می خوام برم سمت پمپ بنزین ناحیه، شنیدم پمپ بنزین رو آتیش زدن.«

گفت: »ها بریم، بریم ببینیم چه خربه...«

دو نفر ایستاده بودند ورودی پمپ بنزین کوی سعدی و به هر ماشینی که می پیچید به ورودی التامس می کردند: 

»بابا نزنین... الاقل یه امروز بنزین نزنین... هرچی گرون می شه مردم بیشرت هول می زنن...«.

به یکی شان گفتم: »شنیدم پمپ بنزین ناحیه رو آتیش زدن... راسته؟«

گفت: »نه بابا این حرفا چیه... می خوان مردم رو بهم بریزن... اونجا یه عده ای کمربندی رو بسنت... بیشرت بچه های 

زنجیر هسنت... راه رسویس های رشکت رو بسنت... یه عده ای هم رفنت کمربندی آخر طالقانی... می گن یه گروهم 

آخر امام جمع شدن...«

به مسیح گفتم: »پس بیا بریم سمت کمربندی آخر طالقانی...«.

بلوار طالقانی از چهارراه منتهی به ناحیه می رود تا کوی سعدی که ما ایستاده بودیم، فلکه ی مخابرات، سینام 

دریا، ماهشهر قدیم و کمربندی هندیجان. فلکه ی کوی سعدی را رد شدیم. زیر بیلبورد تبلیغاتی چند لباس پلنگی 

بی خیال نشسته بودند و تسبیح می انداختند و با هم حرف می زدند. مسیح مسیرش را به سمت آنها عوض کرد، به 

ناچار دنبالش رفتم با چند قدمی فاصله که فقط متوجه شوم چه می گوید. مسیح با همه شان دست داد، آنها که 

تا قبل از حضور ما می گفتند و می خندیدند، اخم کردند. برای دست دادن دست های شان را با کراهت باال آوردند، 

مسیح برای اینکه بتواند دست شان را بگیرد کامل از کمر خم شد. بعد از خسته نباشید گفنت سوالی پرسید که برق 

را از چشامنم پراند؛ »می گم چرا این اراذل رو جمع منی کنین؟« تحمل ایستادن و گوش کردن باقی حرف هایش را 

نداشتم، حتی صدایی از پلنگی پوش ها هم درنیامد...

دوید دنبامل تا رسید گفتم: »چه حرفی بود زدی؟ اصال تو با کی هستی؟ نگرانی چرا مردم رو منی کشن؟ ناراحت 

نباش خودشون کارشون رو بلدن... امشب نشه فردا همه رو می کشن...«.

مسیح ِمن ِمن کنان گفت: »نه بابا این حرفا چیه... آخه این چند روزه می دونی چقدر دزدی و زورگیری زیاد شده؟ 

همین دیشب دو کوچه باالترمون یه پرس رو خفت کردن و گوشی و هر چی داشت رو گرفنت، چند جاش رو هم 

چاقو زدن و فرار کردن...«.

حرف هایش برایم دردناک تر می شد. ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم. به نظرم همه ی اتفاقات روشن بود و 

اینکه مسیح اینقدر پرت به مسائل نگاه می کرد برایم سخت می شد... اصال چه جوابی داشتم بدهم... گفتم: »چرا 
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این فکر رو می کنی؟«

صدایش را توی دماغش انداخت و دو دستش را باال آورد، سعی می کرد نشان دهد حق با اوست: »ببین... اگه توی 

شهر اغتشاش بشه کی صدمه می بینه؟ مردم عادی... هر کی میاد سوءاستفاده می کنه... دزدی می کنه... زورگیری 

می کنه... دست به هر جنایتی می زنن... مثال اگه خلق عرب بیاد می شه یکی مثل داعش... می ریزن همه رو قتل عام 

می کنن... توی این رشایط یه مشت معتاد و دزد ریخنت توی خیابونا و با خیال راحت هر کاری دلشون می خواد 

می کنن...«.

راه افتادم، لبخندش بیشرت حرصم را درمی آورد... به خیال خودش حق با او بود... گفتم: »متام حرف هات از بن 

خرابه... یه سوال ازت دارم... تو می گی از وقتی اغتشاش شده دزدی و زورگیری بیشرت شده، دقیقا این آمار رو از 

کجا آوردی؟ مگه اعتصابات از دیشب رشوع نشده؟ یعنی هنوز یه روز کامل نگذشته، چطور ممکنه یک دفعه 

آمار دزدی و زورگیری اینقدر باال رفته باشه؟ بعد آمارش بین مردم هم پخش شده باشه... مگه دزدی و زورگیری تا 

دو روز پیش نبود؟ اصال چرا دزدی و زورگیری وجود داره؟ همین پلنگی پوشا عامل دزدی و اغتشاشن... مگه مردم 

دلشون درد می کنه بیان بیرون و کشته بشن، بیان بیرون و رسشون رو بکنن توی گونی و شکنجه بشن... برو ببین 

توی ناحیه همه توی خونه هاشون نشسنت، دارن می خورن و می خوابن و هیچ دزد و زورگیری سمت شون منی ره و 

ککش شونم منی گزه... بنزین چند درصد اضافه شده؟ تو می گی خلق عرب... االن چه کسایی توی اعتصاب هسنت و 

کجا رو بسنت؟ کمربندی ها رو بسنت... کمربندی ها کجاست؟ محل زندگی حاشیه نشین ها... همون حاشیه نشین های 

عرب و فقیر، که اگه به خلق عرب بپیوندن...یا برن دزدی و زورگیری کنن... حق دارن... چون دارن توی فقر و 

بدبختی زندگی می کنن... تو هیچ تصوری از فقر نداری... منی فهمی یه نفر داره گرسنگی می کشه یعنی چی... 

خانواده هایی هسنت که منی تونی تصور کنی توی رسما و گرما چه رشایطی دارن...بعد شهرک نشین ها با ماشین های 

آن چنانی ویراژ می رن و پول سوخت یه شب دور دورشون به اندازه ی خرج ده روز خانواده های حاشیه نشینه... 

می تونی بفهمی یعنی چی؟«

نفسم بند آمده بود اما رسیع تر پیش رفتم. از دور جمعیت را می دیدم. مسیح هم پا تند کرد و شانه به شانه ام 

پیش آمد. نگاهش نکردم تا از چهره اش بفهمم به چه چیزهایی فکر می کند که اصال حرف هایم رویش تاثیری داشته 

یا نه. سنگ فرش پیاده روها را وسط خیابان خرد کرده بودند، از انبار گاراژهای کمربندی آهن پاره و الستیک های 

فرسوده تل انبار کرده بودند، کلی تخته و کُنده وسط فلکه ریخته  بودند... حتام شب آتش مفصلی روشن می کردند. 

چند ماشین و موتور پشِت سِد معربآماده باش ایستاده بودند. بچه ها، زن ها، مردها روی بلوارها نشسته بودند 

و فیلم می گرفتند... حرف می زدند و حرف می زدند و بالتکلیف دور و بر را نگاه می کردند. هیچ مامور نیروی 

انتظامی و زره پوشی نبود ولی وسط جمعیت افراد مشکوکی را می شد تشخیص داد.

اردیبهشت 1394 کنرست مسعود شعاری و حسین علی شاپور، محل اجرا سینام دریا... از یک هفته قبل به دنبال 

تهیه ی بلیط بودیم... دقیقا روز اجرا خربهایی مبنی بر لغو کنرست به فرمان امام جمعه ی ماهشهر رسید. بعد خرب 



8

رسید همه ی اخبار شایعه بوده و کنرست برگزار می شود. یک ساعت قبل از برگزاری کنرست جلوی سینام حارض 

شدیم. بیش از 10 موتورسوار سیاه پوش که شلوارهای پلنگی داشتند جلوی سینام ایستاده بودند. آخوندکی در 

راس ایستاده بود و عده ای با پیراهن های گشاد سفید و شلوارهای گشاد خاکسرتی دورش حلقه زده بودند. ریش 

تُُنک و کُرکی شان نشان می داد سن کمی دارند. مردم برای آمدن به کنرست جمع می شدند. بین جمعیت عده ای 

به سیاق لباس شخصی ها می چرخیدند؛ شلوار پارچه ای سیاه یا سورمه ای، پیراهن های سفید گشاد تا زیر گلو بسته 

شده و ریش انبوه... نیم ساعتی از زمان کنرست گذشت و دِر سینام باز نشد. مناینده ی فرماندار آمد پادرمیانی کند. 

آخوندک را نه چشم های رسخش که پیشانی پینه بسته اش ترسناک کرده بود، انگشت اشاره اش را چنان باال و پایین 

می آورد که احساس می کردم اگر شمشیر بود به همین راحتی باال و پایینش می کرد و همه را رس می برید. سپاِه 

لباس شخصی ها دورشان را گرفته بودند و شعار والیت و اسالم رس می دادند. غروب شد و وقت مناز آمد... هامن جا 

جلوی سینام را فرش کردند، همه ی لباس شخصی های بین جمعیت هم به صف منازخوان پیوستند.

االن که رس بلوار طالقانی رسیده ام هامن افراِد لباس شخصی را می بینم که بین جمعیت می چرخند... ریش های شان 

کمی ضخیم تر شده و شکم های شان جلوتر آمده.

بین جمعیت می چرخم و هزار بار می شنوم: »فکر کنم از خودشونن که باهاشون کاری ندارن«... »آخه ظلمه، مردم 

گرسنه ن...منی دونیم چیکار کنیم، دست مون رو جلوی کی دراز کنیم...«... »منی دونیم طرف کی رو بگیریم، اونا 

که همین جوری گرونش کردن و به مردم ظلم می کنن ولی منی دونیم اینا کی ان، شعار بدیم، شعار ندیم، بایستیم، 

نایستیم...«... »نه خربی نیست، همین امشبه، ایجوری فایده نداره...«

توی  انگار خون  دارد.  فرق  برای مسیح  ولی  را می شنوم رسدرگم تر می شوم.  و حرف ها  می ایستم  بیشرت  هرچه 

رگ هایش جریان پیدا کرده، بازویم را فشار می دهد و می گوید: »چرا شعار منی دن؟... چرا هیچ کی فحش منی ده؟...«

دستش را می گیرم و مسیر آمده را برمی گردیم. برایش می گویم: »توی دی ماه 96 کل کشور بلند شد... ماهشهر 

هم  دی ماه  توی  بود...  وسط جمعیت  لباس شخصی  چقدر  دیدی  شدن...  اصلی جمع  فلکه  توی  یه شب  فقط 

همینا بودن... خربش رسید وقتی همه رفنت خونه هاشون تا صبح نشده کلی آدم رو گرفنت... از توی خونه هاشون 

کشیدن شون بیرون... همون دیوثا االن وسط جمعیت داشنت می چرخیدن...«.

کرده  را  کار خودش  انقالبی  شاید رشایط  بود،  متحول شده  در همین چند ساعت  انگار  برق می زد،  چشامنش 

است... مواجه شدن بی پرده و بی واسطه... اما پارادوکس غریبی دارد، هامن قدر که رسعت تولید پرسش ها باال 

می رود رسعت دست یافنت به پاسخ ها هم افزایش می یابد... رشایطی که جای تامل منی گذارد. مردم از خانه ها 

بیرون آمده اند و با هم دردهای شان را فریاد می زنند. هم دردان را می بینند، دلیر می شوند، سوءتفاهم ها به کناری 

گذاشته می شود و خواسته های شخصی رنگ می بازند تا به یک هدف برسند...

اولین تجربه ی شور انقالبی در خامی جوانی ام روی داد. دو سالی شده بود که در کارخانه ی پرتوشیمی کارگری 

می کردم و متوجه شده بودم که رسپرست ها برای اینکه اضافه حقوق بگیرند، برای اینکه در جلسات قدرت منایی 
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کنند که فالن کارها را چند ساعت زودتر متام کرده اند و رکورد زده اند تا ِسَمت شان را چهارقبضه حفظ کنند و یا 

پله ی ترقی برای خود جفت و جور کنند، چگونه از کارگرها بهره کشی می کنند... می دیدم که ما کارگرها پله هایی 

هستیم برای به اهتزاز درآوردن پرچم تولید ولی در نگاه رسپرستان و رییس ها، کارگرها همچنان هامن پله باقی 

می مانند. تغییری منی کند، هرچه رییس ها پول دارتر می شوند بر جایگاه پله ماندن کارگرها محکم تر پا می فشارند، 

بگونه ای که متام قوانین را چنان سخت گیرانه می چینند که هیچ کارگری نتواند از طبقه اش خارج شود...

شبی دست به اقدامی انقالبی زدم... وای که چه کودن بودم... ولی از نتیجه اش فهمیدم چقدر گزاره ی »دشمِن 

دشمِن من، دوسِت من است« فاجعه بار است. انقالبی خام دستانه که شادی پیروزی اش تنها شبی دوام داشت...

شیفت شب بود. کارخانه در دست پنج کارگر قرار داشت تا اگر کار رضوری پیش بیاید و در روند تولید کارخانه 

خللی ایجاد شود برطرفش کنند. دستگاهی هست به نام کوره، به ارتفاع چهل مرت که هشت تایش کنار هم قرار 

گرفته اند. لوله هاـتیوپ ها گاز را به درون کوره ها می برند تا تحت تاثیر دمای باالی ششصد درجه واکنش بدهند و 

در ساختار گازهای هیدروکربنی تغییر بوجود بیاورند. واردات لوله هاـتیوپ هایی که بتوانند فشار درونی و حرارت 

بیرونی را تحمل کنند به علت تحریم ها قطع شده بود... لوله هاـتیوپ هایی که به کار می رفت بسیار ضعیف بودند 

و هر هفته از هشت کوره، چهار کوره از فرایند خارج می شد... لوله هاـتیوپ ها می ترکیدند... پس به تبع چنین 

مشکلی، کارگرها مدام در حال تعمیر کوره ها بودند. شیفت شبی که برای کارهای رضوری گذاشته شده مدام به 

شکل پروژه ای کار می کند... سنگینی کار، جوانان سی و چند ساله ای که سابقه ای نزدیک ده سال دارند را پر از 

نقص جسامنی می کند؛ شکستگی مدام دست و پا، دیسک کمر و گردن، دردهای عضالنی...

وقتی لوله هاـتیوپ ها پاره شوند کوره از رسویس خارج می شود. بعد از رسد شدن، گروه داربست بندی یکی از 

جدارها را داربست می بندد که گروه مکانیک برود و جداِر آهنی را باز کند. داربست بندها داخل کوره را هم 

داربست می بندند که گروه لوله کش صنعتی-پایپینگ بروند و لوله هاـتیوپ هایی که تا چهل مرت درازا دارند را بربند، 

و موقع نصب گروه جوشکار هم ملحق می شود. بعد جداِر آهنی کوره بسته می شود و داربست ها جمع می شوند 

و فرایند راه اندازی کوره... در این میان کاری که بعد از امتام هر عملیات باید انجام شود؛ ضبط و ربط مکانی که 

کار در آن انجام شده و متیزکاری دستگاه پیش از راه اندازی است... هر گروه موظف است ابزارآالت و وسایل کارش 

را جمع کند؛ گروه مکانیک آچار و پتک و پیچ و مهره و... گروه دار بست بندی تخته و لوله های داربست و... اما 

عالوه بر این ها حین عملیات تعمیرات در کوره ها ممکن است  بخشی از دیواره ی داخلی که از آجر نسوز و پشِم 

شیشه پوشیده شده تخریب شود و کف کوره را پر از نخاله کند...

شیفت شب بود و می خواستند کوره را راه اندازی کنند و کف کوره پر از نخاله بود. رسشیفت تعمیرات آمد و گفت: 

»از ما خواسنت نیرو بدیم که کف کوره رو متیز کنیم... ولی من گفتم ما گروه مکانیکیم و ربطی به ما نداره... حاال 

ممکنه کشیک ارشد کارخونه بیاد و باهاتون صحبت کنه... زیر بار نرید. باید برن نظافت چی بیارن...«

تنها یک فکر توی رسم چرخید؛ رسشیفت تعمیرات می خواست جلوی کشیک ارشد کارخانه بایستد... رسشیفتی 
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که طی دو سال گذشته که با هم کار کرده بودیم کمرتین پاداش را رد می کرد، اضافه حقوق هایم را درست ثبت 

منی کرد، بارها به خاطر درست رفتار نکردن در تقسیم کار مورد انتقاد قرار گرفته بود و هیچ وقت پشت کارگرها را 

نگرفته بود. هر کم کاری ای می شد پشتیبانی که منی کرد هیچ، زیرآب هم می زد... االن حامیت ما را می خواست... 

فکر انتقام کورم کرده بود...

کشیک ارشد کارخانه آمد و درخواست کرد: »یه امشب رو همکاری کنین تا بتونیم کوره رو راه اندازی کنیم...«

پذیرفتم... چهره ی رسشیفت زرد شد، حرفش را زمین زده بودم، جلوی کشیک ارشد کارخانه ضایع شده بود، با قهر 

از کارگاه بیرون رفت... با دشمِن دشمنم دست دوستی دادم... کار را پذیرفتم... از آن به بعد نظافت کوره به گردن 

گروه تعمیرات مکانیک افتاد... پنج سال متام... رسشیفت تعمیرات همچنان رسشیفت تعمیرات ماند. طی پنج سال 

شش بار به خاطر تخطی از دستور از کار تعلیق شدم چون می گفتم نظافت کار ما نیست و آنها می گفتند: »دیگه 

گردن شام افتاده...«

پنج سال به تقاص هامن شب به نظافت کوره پرداختم... پس از پنج سال اعرتاض و زد و خورد و تهدید و تعلیق، 

کار نظافت را از دوش مان برداشتند... هیچ وقت شب حادثه از یادم منی رود، محاسبه ای شتاب زده که انقالبم را به 

گند کشید...

مسیح رفت و به جمعیت پیوست...مردم جلوی فرمانداری ایستاده  بودند. حصاری از تکاورهای زره پوش فاصله ی 

مردم با فرمانداری شده بودند. ازغرب تا رشِق ماهشهر را پیاده رفته  و برگشته  بودم. کمردرد و زانودرد باعث 

می شد فکر کنم: »دو سه ساعت پیاده روی کردم و داغون شدم، اینام مثل من خسته می شن و می رن...«

اخبار فقط از ماهشهر و دو شهر دیگر خرب می دهد: »تجمعاتی اعرتاضی...« برایم حتمی می شود امشب همه چیز 

متام می شود.

حوالی ده صبح از خواب بیدار می شوم. تا خودم را جمع و جور کنم یازده می شود و می زنم بیرون. توده های دود، 

از اطراف شهر بلند است. آنان که کمربندی ها را گرفته بودند خسته نشده بودند، تا صبح الستیک آتش زده بودند. 

به چند نفری زنگ می زنم خربی بگیرم. قطعی اینرتنت ادامه دارد و وصل منی شود. مدارس را تعطیل کرده اند، دلیل 

تعطیلی مدارس بارندگی و آب گرفتگی اعالم شده.

جلوی فرمانداری جمع اند. گارد زره پوش جلوی دروازه ی فرمانداری را گرفته. صدای زنی را می شنوم: »اینجوری 

پیش گوشم  زمزمه ها  اما هنوز  را خنک می کند.  دمل  کلامتش  به  پوزخند چسبیده  برتسیم...«  یعنی  که  پوشیدن 

اومدن  روز  سه  خوبه  بازم  »ولی  ندارن...«...  واکنشی  هیچ  اصال  چون  خودشونن،  از  کنم  »فکر  وزوزمی کنند: 

بیرون...«... »مگه همین دو سال پیش نبود، چطوری مردم رو ترکوندن، اینا رحم ندارن...«.

گوش به گوش می رسد؛ برید تا بعدازظهر. جمعیت پراکنده می شود. اخبار جز از ماهشهر و دو شهر دیگر که 

تجمعاتی داشته اند، خربی ندارد.

زودتر از همیشه شب می شود و رسد. قسمتی از چراغ های بلوارها خاموش شده. توی خیابان ها پاره سنگ ریخته اند. 
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غلظت بو و دود الستیک سوخته در شهر بیشرت می شود.

شب سوم هم رسیده و مردم پافشاری کرده اند بر بسنت راه ها. این بار حرف های هزارباره ی دیگری می شنوم: »حاال 

اینقدر منظم دارن کار می کنن و کمربندی ها رو مرتب نگه  اوباش سوءاستفاده می کنن...«... »اینا که  یه عده 

داشتنن منی تونن مردم عادی باشن...«...»اینا حتام الحوازیه و خلق عربن...«... »آخه هیچ جا غیر از ماهشهر بلند 

نشدن...«.

لحظه  به  لحظه  و  بلند شده اند  ایران  بیشرتی در رسارس  ناگهان همه چیز عوض می شود؛ خرب می رسد شهرهای 

به تعدادشان افزوده می شود... االن که همه بلند شده اند منتظرم کسی حرف بی ربطی بزند تا خرب را بزنم توی 

دهنش. خلق عرب توی یزد و اصفهان و کرج و بوشهر و آذربایجان و کردستان و بوکان و بیش از صد منطقه ی 

دیگرنیستند، این ها خلق گرسنه اند...
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