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 بازنشر برای کوتاه،

، آنجا که آریا کتاب و قلم را اگر گاهی نزد کارگران و برای کارگرانآ ای؛زند، اما نه هر نوع آگاهیگاهی حرف میداستان از آ

. داستان از میان آتش بخاریرا به گذارد و غیر آنهایش باشد بر روی چشم میایطبقهزندگی هم در راستای کار و بهبود

چرا که زندگی  .د آن با عالم رویایی سینای کارگرگوید و تضاواقعی پر از رنج و محنت آنان می ، از زندگیزبان کارگران

، اما نه هر چیزی. اول باید بدانیم ثقل زمین کجاست مطلع شدهر چند باید از همه چیز  .خواند نیستمیسینا چه طراز آنهم

ای مستمر کشاند، درجریان مبارزهما را به بند  تقدیر و تخدیر می چه را کهو ما در کجای جهان ایستاده ایم؟ و بعد هر آن

ر کوران زندگی ای سخت دیری یک انسان نوین در افق مبارزهبگسالنیم. داستان از پس کار بر آمده و راه را برای شکلگ

مان اسم ؛ ولی آریا و پیمان توأترت و در پس آن استثمار هر چه فزونکند. میلکاموزا، اسم رمز تباهی است و شکسترسیم می

 رمز کارند و زندگی و پیروزی.

*** 

 میلکاموزا

های بارید. روی شاخهمی بیرون برفشست. نای کنار بخاری کارگاهی روی روزنامه ساز، نهارش را که خوردالبقآریا کارگر 

در دست  ایبه پسر جوانی که مجله زکاررِ، کارگر فِپرهایشان را تکاندند و پر گشودند. پیمانتوت کهنسال چند تا کالغ 

 شنو از همین دکه واسه من بخر.داشت گفت یه بسته سیگار اُ

  نگاهی بندازم.ت رو به من بده تا برگشتی آریا چایش را نوشید و گفت: اون مجله

پسر جوان مجله را در اختیار آریا گذاشت، مقداری پول از پیمان گرفت، کالهش را بر سر گذاشت و از در بیرون رفت. آریا 

 !"میلکاموزا": عنوان داستانی توجهش را جلب کردمجله را ورق زد و 



 

 

 ه گیر کردی؟کمثه این پیمان پرسید چیه؟زش فشار آورد معنی آن را ندانست. هر چه به مغ

 میلکاموزا یعنی چه؟ -

 شه.رد باشه؟ حاال بقیش را بخوان چیزی دستگیرت میگِشاید منظورش میل

های پرندگان ردند: خورشید سیاه بر دوش و شانهبد خشکیده و مهی ارغوانی او را میهای زر: در تونلی از برگآریا خواند

از نارنج  . اندوه رنگیبرگ و مه پوشیده در لعاب خزه و جلبک ،خاکستریو بنفش مایل به های غبار گرفته مشکی با نگاه

گردان از پشت خراش را پوشانده و ماهی خاکستری رنگی با چشمانی به رنگ آفتابها آسمانکال گرفته بود. خیزابه

 من! نگریست ... آه میلکاموزا ... میلکاموزا ... اندوه آبی تنهاییگرفته به درون میهای برفشیشه

 آریا با حیرت پرسید : تو از این تکه چه فهمیدی ؟ 

 ه گیجه گرفته باشه!ش باید گُ دهپیمان گفت : نویسن

 گیری؟آریا با خشم فریادکشید: تو کی ادب و تربیت یاد می

 : هر وقت تو یاد گرفتی!پیمان با خونسردی گفت

 ها!دهنت زنم تو: میمشت نیرومندش را تکان داد و گفت ،آریا نیم خیز شد

 یاد؟، خوشت میاز گرمای بخاری حال آمده بود گفت: آخه اینا چیه می خونیپیمان که 

 چیز را باید بفهمیم.، همهچرخونیمآریا گفت: چرخ زندگی را ما می

 : نه هر چیزی.پیمان به آرامی گفت

 چیزی دستگیرمون شد: شایدبذار بقیش رو بخونم : آریا گفت

اه کنار آهوی جوان مکشید. در تنگه مهی سبز بر دست و پای پری کوچک پیچیده. نیلوفر آبی آه می میلکاموزا بر لب دیوار"

آتش و میخک یکی شدهها از هم دریدههای پنجرهنوشد. پلکاز چشمه آب می  اند. دستی از دیوار بتونی درآمدهاند و آهن و

 "و روی آن کالغی آشیان کرده است.

هنران و و خیام و سعدی بود، وقتی در دست بیدست فردوسی  زد گفت: ببین کلمه که درنمیهم  آریا که از شگفتی پلک بر

 افتد چه به روزش می یاد!خائنین به کلمه می

 : پسره رو بذار کارکردن تا معنی زندگی رو بفهمه.یمان ته سیگارش را پرت کرد و گفتپ



 

 

 خونی؟عنوان قصه را نشانش داد و پرسید: پسر! ... این چیه می . آریای سیگار را تحویل پیمان دادسینا وارد سالن شد. بسته

 سپرسیونیسم و رئالیسم جادویی.کای از ای سوررئالیستیه، آمیزه: اون یه قصهکرد گفتسینا که خودش را گرم می

 : به زبان فارسی حرف بزن تا ما هم بفهمیم.پیمان گفت

 گی؟آریا پرسید: جُک می

 : شورت استوری!فکلش کشید و گفتسینا دستی به 

 ؟یکش: حشیش میرسیدپپیمان 

 طور؟هچ -

 همیبن جور پرسیدم! -

 گاهی که با دوست دخترم قرار دارم.

 اونم مثه خودت مامانیه!

 ، درست حرف بزن.آریا بر سر پیمان داد کشید: کارگر شخصیت و شعور داره

 جور چیزاس.پیمان گفت: این تو فکر دوست دختر و حشیش و از این 

سازیم. هرکس با زبان ما و از زندگی ما ی کاره. زندگی را ما میجا خانه: ایناز سر جایش برخاست و به سینا گفتآریا 

 خونی مال آدمای مشنگه.چشم. این چیزایی که تو می یبنویسه قلمش رو

 زنی؟ پیمان گفت: خودت چرا درست حرف نمی

را آدم می کنه ... خودم نشونت از همین امروز کار کن ... کار تو  فتسینا گآریا که گویی چیزی نشنیده است، خطاب به 

 دم.می

 من اومدم وقت بگذرونم. سینا با حالت اعتراض گفت:

 کنم.قالب اون چرثقیل سقفی آویزونت میتر بزنی از فت: حرف بیشگآریا 

سینا به قالب بزرگ و آهنی جرثقیل سقفی  آتش بشود. یله را داخل آن انداخت که طعمهگاه در بخاری را گشود و مجآن

 خیره شد و از وحشت بر خود لرزید.



 

 

چنان به قالب بزرگ و آهنی خیره شده بود تا زمانی که کارفرما همراه با موجی از برف و سرما وارد سالن شد، اما سینا هم

 الکترود بیار ... زود! اَم دستگاه جوش را روشن کن یه دست !...  میلکاموزا: دای رسای آریا او را به خود آوردص
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