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«مثلِ حامد»  

 

 

 دهیماجرا را فهم یهمه  یسالگ یانتظار داشت که حاال من در س یاحتماال هرکس

 یها و داستان ها نبود که انتظار داشته باش لمیمثل ف یعنی .ساده بود یلیماجرا خ .باشم

به بعد با کار و کوشش مداوم کم کم خودشان  ییجا کیو بدبخت از  ریفق یخانواده ها

باال رفتن از نردبان  یبرا یکم یلیخ یراه ها .باطل الیخ یزه. را باال بکشند

بودم وجود داشت اما  ریفق یلیخ یخانواده  کیمثل من که از  یپسر یبرا یخوشبخت

 همه چیز بدتر شود. نکهیا یبرا بتیب تا دلت بخواهد راه بود، چاه بود و مصخ  

ی و تو می دانی که بدبختی ها تمام نمی شود. فاصله ی بین بدبختی پشت بدبخت یبدبخت

 خوببه اسم  یزیدهم چ یم نانیبه شما اطم یزندگ نیدر همچها زیاد و کم می شود. 

 تر نه. اما خب خوب ردبدتر وجود دا شهیندارد، هم وجود ذره خوب کی ای

 کیباشد که مثالً  یدر دور و اطراِف ما وجود نداشت که آنقدر آدم حساب چکسیه 

روزت را  نطوریبهت بدهد و ا یصبح زود زنگ در را بزند و خبر خوشحال کننده ا

 نده،یبودن در چند روز آ کرپ یبرا یدیشن یکه م ییخبرها یبرعکس همه  .بسازد

. شاید همه ی این ها ما را در برابر کرد یم تیکفا ندهیو چند ماه آ ندهیآ یچند هفته 

ساده لوح بودن من بود که آن روز  نیهم یبرا خبرهای خوب ساده لوح کرده بود.

 شد من بهش گفتم: دایسروکله اش پ میحامد پسر عمو یوقت
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 «چه خبر؟»

 یکی از معدود اشخاصشخص خانواده و  نیحامد اول .انداخت را باال شیاو شانه ها

 .خودش داشته باشد یبرا ی، آن هم دولتیمئشغل دا کیبود  توانستهبود که  لیفام

 گفت: یمادرش م

 «ارمند بیمارستان استخودش ک یبرا گریحامد د»

و همیشه مخ من راه رفته بود  یآمد رو یم ادمی یما که از وقت یتنها کارمند خانواده  

 راهنی، پینیذره ب نکیحاال با عسرکوفت هایم را در مقایسه با او خورده بودم. 

من نشسته بود و داشت  یشکِل کوچکش روبرو یروح و دماغ عقابیرنگ ب یخاکستر

کارمنِد دولت که همه از  یآقا .دیکش یبود هورت م ختهیر شیرا که مادرم برا ییچا

 یچشم ها یشده بود تو رهیخ ،خواندند ین بود ممحاسنش را که کارمند بود ،وجناتش

 . پرسید:خندد یمن م شیکردم دارد به ر یمن و من فکر م

 «چه خبر؟ توخب »

 تِ یپرجمع ی)همانطور که بهتان گفتم در خانواده هامیبود یتیپر جمع یخانواده  ما

درحال رفت و  یخدا کسان ی شهیهم خبرها معموال چندان خوش نبودند(اطراف ما 

 کیور و آن ور دنبال  نیهم ا کاریچند تا ب .چند نفرمان کار داشت شهیآمد بودند، هم

هم  یهمه جور کار .کرده بودم یمن، همه جور کار نیهم ند.گشت یکار پاره وقت م

هم سروکله  یشناختم با همه جور آدم یم یهمه جور آدم .مثل آب خوردن بلد بودم

ازش متنفر بودم؟ چرا  .شناختم یخوب م یلیمثل حامد را خ یخالصه آدم .زده بودم

 متنفر نباشم؟ حامد گفت:

 «کنم! یم بنددستتو  یاگه بخوا»

خواهند  یکرده بود که م دایرا پ یریِ خ   یآدم ها ی افهیق .دیرا هورت کش شیدوباره چا
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 .در حقشان انجام شود یکار خوب ندهیبدهند تا در آ نجاما یهر طور شده کار خوب

 :گفتم من

 «من که از خدامه حاال هرکاری باشه حله»

درحالیکه قربان صدقه اش می رفت و یک آقا حامد مادرم  .چندبار سر تکان داد حامد

 می گفت هزار آقا حامد از زبانش می ریخت گفت:

 «بده پسرم! رتیخدا خ»

 ییو حاال که چا دیرا هورت کش شیکه قرار بود خدا عوضش را بدهد باز چا یپسر

کارمنِد نمونه « خواهد چکار کند؟ یحاال م» :یدیپرس یبود از خودت م دهیبه ته رس

 یِ با دقت تو یلیبود خ شدهانتخاب  مارستانیبه عنوان پرسنل نظافت ب یکه به تازگ

آدم  کیمثل  یکرد یاز دور که بهش نگاه م .گشت و به گوشه کنار نگاه کرد اطیح

حاضرند   هیارزش و احترام دارد و بق هیبق یکه نظرش برا دیرس یمتخصص بنظر م

چون زندگی اشان را بخاطر یک نصیحت ارزشمند او از این رو به آن رو کنند، 

چند ماه بعد خبر آوردند آقا  . حاال همه ی این ها به کنار،بود یزیاو خوب چ یزندگ

زند ب رونیب یداشته اند ازش آدم حساب دیام شهیحامد، بچه زرنِگ محله که همه هم

با کماالت آشنا شده که  یلیو خ و خانواده دار بیدختر خانوم نج کیبا  مارستانیتو ب

و  ایحاال ب .کندیبخش نظافت کار م یاست و تو مارستانیاو هم مثل خودش کارمنِد ب

 یزیاش هم چ یحامد از همان بچگ نیشد، ا یروز به روز داشت بدتر م .نجمعش ک

باشد و با  یکرد ساکت و موذ یم یسع شهیهم .شد یبه اسم مراعات کردن سرش نم

 .جلو زد مردم از تعجب دهانشان باز ماند هیاز بق یوقت یگر یسکوت و موذ نیهم

 زد  یحرف م نیبند از ا کیآن روز مادرم  یاز فردا

 «می گیره پنجه ی آفتابحامد آقا باش داره زن  مثل»

 «مثل حامد حرف بزن»
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 «کنمثل حامد به دیوار نگاه »

 «مثل حامد...»

مادر با  یکه جمله ها میرا از دست داده بود دمانیام گریبه بعد هم ما د ییجا کی از

 میگرفت میما تصم نیهم یبرا .شروع شود« مثل حامد»از  یعبارت مهربانانه تر

 نیهرچند ا .میرا شگفت زده کن هیبق "مثل حامد" تا به وقتش میسکوت کن "مثل حامد"

دوساله  یحاال حامد بچه  -حامد به من زنگ زد  زرو کی. خالصه که فتادیهم اتفاق ن

 گفتند: یبچه اش را هم باردار بود و آنطور که م نیداشت و زنش دوم یا

 به من گفت:و  -«هم پسر... شانیهردوتا»

 «کنم یسفارشت رو م یایاگه ب خواد،یم دینگهبان جد مارستانیب»

شناختم  یسر از پا نم کهیبرقکار در حال کی یسال سن، شاگرد اخراج یمن با س

فردا . پاره اش کردم کهیهم ممنون شدم و تعارف ت یلیخواهم و خ یگفتم که حتما م

عد از آنکه نیم ساعت من را معطل ب .منتظرش بودم مارستانیب اطیح یصبح من تو

و  عجلهبا . رنگ داشت یآب سکبود و ما دهیپوش یلباس سبز رنگکرد پیدایش شد. 

که انگار دارد قدم  دیرس یبنظر م یحاال هم جور یاما خب حت .رفت یرز راه مف

 تیبود که دارد دندان ها نیکرد مثل ا یبهت هم که نگاه م .شمارد یخودش را م یها

که بعد از دست  دمیگذشت فهم یلیماجرا هم خ نیچند سال بعد که از ا. شمارد یرا م

نکرده آقا حامد آن ها  ییکه خدا یرا بشمار تیو انگشت ها ینگاه کن دیبا ودادن با ا

رطوبت  شیو با من دست داد، دست ها ستادیا میحامد روبرو. را کش نرفته باشد

 گفت: ،زد یداشتند، لبخند م

 «زیاد منتظر بودی؟»

 «نه چه حرفیه»
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 «پس چطوره بریم؟»

 د.من پشِت سرش راه افتادم و او یک راست رفت به قسمتی که سوابق را می پرسن

 «اسمتون؟»

کارمند تمام  "مثِل حامد"کردم  یمن سع .بود یخانوم جوان دیپرس یکه سوال م یکس

 .دارد یادیبنظر برسم که اعتماد بنفس ز یوقت

 «کسرا اعتمادی»

 «کسرا اعتمادی؟»

 «عتمادی!کسرا ا »

 «تحصیالت؟»

 .به حامد نگاه کردم

 «دوم دبیرستان»

 .دوخته بود نینگاهش را به زم حامد

 «...باالتر الزمه یلیمدرک تحص هی شه... یحساب نم نیا»

 رو کرد به حامد:

 «آقا حامد لطفا بیایید»

 حامد جلو رفت و من کمی آنطرف تر ایستادم:
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 «این بنده خدا رو چرا آوردی این که معلومه...»

 یسواد دانشگاه پلمیحداقلش تا فوق د "مثِل حامد" دیبودن با مارستانینگهباِن ب یبرا

 ...دیبا ی،داشت یم یخوب یقد و باال دیاما با ،که نه "مثل حامد" ه باشی.شتدا

 ،و دو سالم است یکردم حاال س یفکر م .آمدم دمغ بودم رونیب مارستانیاز ب یوقت

بشقاب که بردارم  کی ینه زن داشتم، نه بچه داشتم، نه حت تمشغل داش  "مثل حامد" نه

 یداشت کار م نجایحاال حامد دو ساِل تمام بود هم« مال من است! نیا»: میو بگو

دو سال من دست کم سه چهار بار  نیدر ا .نگاه کردم مارستانیب یبه پنجره ها .کرد

پا  هیکنم،  یرا نقاش یانهر ساختم توانستمیم .مختلف را عوض کرده بودم یشغل ها

کنم  ریرا تعم ینینستم هر ماشتوا یآوردم و م یسر در م یبرقکار بودم، از مهندس

 :دندیپرس یکار داشت سوال را همان اول م زهایچ نیبه ا یخب ک یول

 «؟یتا کجا سواد دار»

آمد کار  یم ادمی یاز وقت .کجا چیتا ه :ماندم یگل م یبود که من مثل خر تو نجایا

به بعد  ییجا کیبا ما فرق داشت از  یلیحامد خ .نبودم "مثل حامد"بودم و حاال  دهکر

 نیحامد در سوم یوقت .میهم خوب قبول کرد یلیخ م،یرا قبول کرد نیما خودمان ا

که از سرکوچه گرفته بود  ینیریش و با دینوخر نیروز با ماش کیسال شاغل بودنش 

همان موقع . آخر را زد ریموقع هم بود که ت نهما، ما پارک کرد یدر خانه  یجلو

 .شود ینم دایشکمش پ یراست تو یحامد روده  نیهم بود که من قسم خوردم ا

 گفت: مادرم

 «خب تو هم مثل حامد بلد باش»

باره  نیدر ا نکهیبدون ا رکدام مانه خواهر برادرهایم اعتراض کردیم. هرچندو  من

ی بودن کار هر کس "مثل حامد"که  میبود دهیرس نتیجه نیبه ا میبهم گفته باش یزیچ

 یب میهم کرد یو هر کار میچند روز آزگار خودمان را خورد نیهم یبرانیست. 
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. تا اینکه وسط این نا امیدی ها معلوم شد کامال هم اینطور نبوده که میحوصله تر شد

همیشه فقط خبرهای بد به ما برسد. این ماِل وقتی بود که یکی از دوستام زنگ زد و 

 گفت:

 «هنوزم دنبال کار می گردی؟»

کار می گشتم. او هم مثل حامد نبود. داشت از یک کار واقعی  من هنوز هم دنبال

 حرف می زد.

 

* * * * 

 

که با شما  یپسر .بار به آپارتمان آن پسر رفتم نیاول یبرا داشتم سال سه و یس یوقت

مثل حامد  یاگر شما هم ذره ا .و پنج سالش بود ستیزنم ب یآن حرف م یدرباره 

 میپسر اسمش فه نیا .دیفهم دیداستان خواه نیاباالخره ربطش را به  دیصبور باش

که در هفته سه بار برود خانه اش را آب و جاروب  داشت اجیاحت یبه کس میفه. بود

بار که به آپارتمانش رفتم با خوش  نیاول .از خدا خواسته قبول کردممن  کند و...

 یلباس ها .فر داشت یکم شیزده بود، موها نکیع. باز کرد میدر را به رو ییرو

را در وجناتش با هم  ییزهایچ کیخواسته  یکرد یمو مرتب تنش بود و حس  زیتم

 زد، گفت : یتو ذوق م یت کند که کمسِ 

 «!بفرما... منتظرت بودم بفرما...»

سرد و گل  یهوا یاز داخل بو .کردم داخل شدم یهمانطور که اطراف را نگاه م من

. همین که داخل می شدی توجهت به عکس های روی دیوار جذب می آمد یم اهیو گ

 یدر حال سخنران یمرد که پشِت سرش سرخ بود و دیو سف اهیس ریبا تصو یمردشد. 

 دندیکش یشده بودند، هورا م رهیکه به او خ یمردم به آدم های عصبانی شبیه بود وکه 
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 و گفت: ستادیعکس ا یاو جلو. کردند یم قشیتشوو 

 «؟یشناس یم نویا»

 میایفهم بنظر ب زیو چ یخواستم مثل حامد آدم حساب ینگاه کردم و چون م یکم من

 خودش جواب داد: ،بود دهیفا یب . امابه خودم فشار آوردم یکم

 «!نیلن ...استیاون معلمِ بزرگ پرولتار»

باشد  ییاسم جا دیبا نیفکر کردم لن ،«نیلن»  ای «ایپرولتار» .دمیشن یبار بود م نیاول

 :دی! او خندیا چهنه اسم پار ای

 «ه... البته یه نوع پارچه هم هستمعمارِ انقالب هی اسمِ نینه لن»

 زیهم تم ینطوریاو هم یخانه  نشانم داد.آشپزخانه را  . اودمینپرس یشتریب زیمن چ

 بود، به من گفت:

به  یدست هیندارم، فقط چند روز در هفته  یادیکار زباشم  کم خونه ام، خونه م یلیمن خ»

 «!یکش یخونه م یسر و رو

تواند من را از نردبان  یاست که باالخره م یدر آن لحظه احساس کردم که او احمق

سط قد داشت و ق میقد و ن یحامد که حاال دو تا بچه  "مثل حامد!" باال ببرد تیموفق

 .کرد یرا کم کم پرداخت م نشیماش یها

 «نوشی رفیق؟ چیزی می»

 .من یو بعد برا ختیخودش ر یآورد و برا رونیآب ب خچالی از

قفسه هم  نییپا. شده بودم رهیاو خ یکتاب ها یبه قفسه  .لم داده بود یصندل یتو حاال

 گفت: .پخش شده بودند نیزم یکتاب ها شلوغ و درهم برهم رو
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 «؟یتا حاال کتاب خوند»

 گفتم:

 «بله»

 «چه کتابی»

 «مدرسهکتابای »

 «به جز اونا»

 «یادم نمیاد»

 «آخریش درباره ی چی بود؟»

 «یادم نمیاد»

 «هیچی؟»

 «واال ببخشید»

 «یا خوندمچ ادینم ادمیمنم االن  نداره... یخب عذرخواه»

و خنده دار  بیخوندم عج یچ ادینم ادمی گفت: یم نکهیکتاب ها ا نیا یبا وجود همه 

و خیلی چیزها یادش  خوانده است زهایچ یلیمعلوم بود که خ یو درثان دیرس یبنظر م

 است.

 «تا حاال کجاها کار کردی؟»
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 یکه قبالً بوده ام، درباره  ییجاها یدرباره  .کرد یم چیمن را سوال پ اقیاشت با

 یزیچ هرو  بهداشت ل،یتحص تیوضع یکرده بودم، درباره  ترها که قبل ییکارها

 یمناسب ناراحت م یدر جاها. دیپرس یم قیدق یها سوال ییو خوشرو اتییبا جز

 کرده لیکرد اگر من هم تحص یمداد که آدم با خودش فکر  یم ییشد و راهکارها

 .بود دهیبودم البد آن موقع به ذهنم رس

 «بود که از اون کارخونه در اومدماینطوری »

 «بدون اینکه هیچ اعتراضی بکنی؟»

 «راش کار کنم که بهم پول بدهتونستم به زور ب ی، کار خودش بود من که نمکار»

 «ستین یچیاون ه یاگه تو نباش ،یکارتو به اون بفروش دیکه با تویی»

 :دمیخند من

 «ست؟ین یچیبزرگ داره، چطور بدون من ه یکارخونه  هی یارو»

 ،خودش بیج گذاردیدهد و م یکه به من نم یل پولب  گفت که کارخانه دار از قِ  بعد

 :ندیگو یکار م نیاست و به ا چیاو بدون من ه پس به همین دلیل .شود یثروتمند م

 استثمار

کتاب های بزرگ می خواندند و  شدند، یجمع م هم چندبار درهفته دورِ  شیرفقا

نوشت، تند تند  یم ییزهایچ کیاو مدام بنظرشان هیچ چیز این دنیا درست نبود. 

 .برد یکه نوشته بود خوابش م ییزهایچ یرو یگاه و نوشت، یکرد باز م یپاک م

 «چرا نباید از این دنیا چیزِ بیشتری خواست؟»
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 گفتم: یم

 «ما که همون کم رو هم نداریم»

 «تو چیزای بیشتری داری برای از دست دادن یا اون کارخونه داره؟»

 .را به من داد و خواست آن را بخوانم یکوچک قرمز رنگ یبا اصرار دفترچه  بعد

 «!ستیکمون حزبِ  فستِ یمان» نوشته بود:

 دهیبچه را د نیگذشت که من ا یسال از آن روز م کیشب که به خانه برگشتم حدود 

 ادی یتازه ا زیچ ستیبود که هرگز قرار ن ییاز آن ها . مادرممادرم خواب بود. بودم

اشتباه  نیگرفتند و هم یم یادگرفتند را اشتباه  یم ادیکه  یتازه ا زیو هر چ رندیبگ

مثالً  .کرد یمتر  که فقط اوضاع را خراب یشد به عنصر مخرب یم لیهم بود که تبد

 دینفهم چکسیه چوقتیه .گفت ارادهمی به اداره هم  "اداره" گفت: یم "اراده"مادر به 

نامناسبش  یآن را در جا شهیهم اراده اما هم رهادا دیتواند همزمان هم بگو یچرا م

 نگیبه پارک ع،یگفت ضف یم فیبود که به ضع نیا گرشید ینمونه  .به کار ببرد

خالصه که او خوابش برده بود، « ضرد!» گفت: یبه ضرر م «نگیپارت» گفت: یم

 ریمن خسته از مس. بود دهیچیپ یکیخروپفش در تار یدهانش باز مانده بود و صدا

چه  دمینفهم چوقتیکرده بودم به خواب رفتم و ه یاتوبوس ط باکه  یساعته ایک 

 :دیپرس یاو آمد و او هم مرتب م سر دفتِر قرمز رنگِ  ییبال

 «؟یرو که بهت دادم بخون یزیاون چ یوقت کرد نمیبب»

 :گفتم یمن م

 «هنوز نه»

 «!میدرباره ش حرف بزن ایب شیخوند هروقت»

که خوانده بودند با هم  ییکتابها یشدند تا درباره  یدور هم جمع م شیو دوست ها او
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روز  کی یحت« قسم! نیبه لن» خوردند: یبلند قسم م یبا صدا یحرف بزنند، گاه

خودش آب  یبرا کهیبودم به آشپزخانه آمد و درحال دهیبار بود او را د نیکه اول یزن

 به من گفت: شد یلبش دود م یال یگاریو س ختیر یم

مرتجع  هیکنن من  یکنم فکر م فیراشون تعراگه ب .از اون ها بگم چکدومینتونستم به ه»

 «احمقم

خودش در  نیاست و لن دهیرا د نیهم خواب لن کرد که چند شب پشِت سرِ  فیتعر بعد

 .داده است یخواب به او کتاب قرمز رنگ نیا

 «یکارگر نجای، چون فقط تو ایدرک کن یتونست یتو م فقط»

که حاال  "مثل حامد"کردم  یسعکه او سرم نشد، هرچند  یاز حرف ها یزیچ من

 !میایبود مورد اعتماد و مورد پسند بنظر ب دهیهم خر دیجد ونیزیو تلو خچالی

 به خاطر همین گفتم:

 «منم خواب لنین رو می بینم»

 زن متعجب لیوان آب را روی کابینت گذاشت و گفت:

 «خب خوابت چطور بود؟»

من برایش تعریف کرده بعد همین که پیش دوست هایش برگشت خواِب ساختگی که 

 بودم را با صدای بلند تعریف کرد:

اون میگه خوابِ لنین رو دیده، توی خوابش آسمان قرمز بوده و بارونی به سرخیِ خون »

 «از آسمان باریده!
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 و آن ها از آن روز به بعد چقدر بیشتر من را دوست داشتند.

 

* * * * 

 

 روز او به من گفت: کیگذشت که  یسال از آن روز م دو

 «ممنون که این دو سال بهِم کمک کردی»

 بعد:

 «ماهِ دیگه دانشگام تموم میشه و برمیگردم»

 دیفهم. را گرفته بود میبغض گلو .بود دادم حالم بد یشغلم را از دست م نکهیمن از ا

را به  شیهمان شور و شوق دو سال پ تیجمع نیکه همچنان ب نیبه عکس لن .ناراحتم

 یشد صدا یکردند، م یم قیمردم همچنان او را تشو. شده بودم رهیآورد خ یاه مهمر

 .دیرا شن شانیو کف زدن ها دنیهورا کش

 «ولی مگه خودت نگفتی لنین...»

 .نگاه کرد نیهم برگشت و به عکس لن او

 «منم یه زندگی دارم...»

 «گفتی اون کارخونه داره حق نداشت اخراجت کنه»

 «کنه من برای شما مبارزه می کنم... وضعیتِ من فرق می»

 جمع کردن اسباب و اساسیه. بهیم آورد و شروع کرد رونیرا ب نکشیع
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بود  دهیرا د نیکه خواب لن یزن. میآورد نییپا واریرا از د هیو بق نیلن یها عکس

 :بار گفت نیدوباره آمد و ا

 «خواب مارکس رو دیدم»

نکنم  فیتعر یکس یرا برا نیوز مرگم اهرگز تا ر گرفتبار هم از من قول  نیو ا

و لباس هایش را تا کردیم و او  میکارتون گذاشت یکتاب ها را تو نکهیو خالصه ا

 یرنگ همراه باد برا دیسف یپرده . ستادمیا یمن وسط اتاق خال رفتاو که  برگشت.

 .کرد یداد و او را بدرقه م یصاحبخانه که دانشگاهش تمام شده بود دست تکان م

 ،شد خوابش گرفته بود یکه تکان تکان خوران دور م نیچند ساعت بعد او در ماش

نفر  کی .گفت یم یگریبه کارگر د نیلن یدرباره  ییزهایچ کی تهم داش دیشا

بهش توضیح می کرد و  یم شیزندگ بیکردن از مصا فیمجبور به تعر را گرید

رسد سخت نیست و من در داد که نباید تسلیم شود و همه چیز آنقدر که بنظر می 

 .نشستم یوسط اتاق خال. باز نتوانسته بودم مثل حامد باشم آستانه ی سی و پنج سالگی

بود!  یدوران خوب د،یایب غمبه سرا یکاریب یدلهره  نکهیدو سال شاغل بودن، بدون ا

حامد بزرگ  یگذشته بود، حاال بچه ها گرید خوبِ  یدوره ها یخب مثل همه  یول

 زیچ کیفقط  .میبود دهیحامد هم نرس نیماش یاز ما به گرد پا چکدامیه. شده بودند

 :حرف او که گفته بود نیتِن من، آخر یمثل خوره افتاده بود تو

 «یه کارخونه دار بخاطر ساعات کاری که از کارگرش می دزده پولدار می شه»

که او با خودش برده  ییسوال در کتابها نیداشتم که جواب ا نیقیخب چطور؟  یول

 .شد یاست لحظه به لحظه  دورتر م

درست است آنطور که مادرم می خواست "مثل حامد" کارمند بیمارستان نشدم و زن 

 یمن حاال پا به سن گذاشته بودم و جلو یچند سال بعد وقتکارمند هم گیرم نیامد اما 

ازده ساعت کار می دیگر فهمیده بودم که چطور دو میدر کارخانه اعتصاب کرده بود

کنی و تنها پول شش ساعت را می گیری. اینکه پرولتاریا کیست و سرمایه دار. 
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مانیفست هم خوانده بودم! و گاهی فکر می کردم اگر آن دانشجوی کتابخوان را یک 

 باِر دیگر ببینم بهش می گویم:

 «اگه می خوای کمونیست باشی پس برو یک کار گیر بیار... یک کارِ واقعی»

درست است اینطور احتماال وقت کم تری برای کتاب خواندن و نوشتن می ماند، اما 

 به فهم واقعیت نزدیکتر میشی و شاید هم روزی بتوانی یک کمونیست واقعی باشی!
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