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دوم بخش» - کارگران روایت به کار« یمجموعه از
*

 :

حمید با گفتگو

غزنویان : محمدگرمصاحبه
 سنناله چننند بپرسم ازت دی،می انجام الن که کاری مورد در سوالی هر از قبل دارم تصمیم من حمید

کنی؟می کار
کردم.  کار منم بوده کار وقت وقته. هر دونم! خیلی نمی
بودی؟ ساله چند کار سر رفتی دستمزد خاطر به که باری اولین میاد یادت ببین
کردم. می کار میوه بازار بود. تو سالم ده-یازده کنم فکر

بود؟ دائمی اینکه یا بود تابستونی کارهای این از
 میخخوه جعبخخه تخخا چنخخد [گخخاهی] خخخودم شد باز که هم مدرسه بود. ولی تابستون تعطیل ت برای اولش آره،
خی فروختم.می خونه در د ِم و خریدمم

بودی؟ مجبور چرا؟
 بخخه فقخخط و بخخود کم خیلی یا کنم؛ خرج تا بده من به که نداشت هم پولی کن. ولی کار برو گفتنمی پدرم
 برای تونستممی که آوردمدرمی کمی پول فروختممی میوه رسید. وقتیمی رفتن مدرسه ماشی ِن کرایه پول

کنم. خرج خودم
خوندی؟ در س چندم کل س تا

دبیرستان.  دوم
تِس ت کردن رها خب کنی؟ ول نبودی مجبور یعنی بود؟ فروشی میوه مثل هم َدر

شد. نبودم. نمی درس اهل منم و نبود خوب که مونمالی دوش! وضع هر
تیتون وضع چرا بود؟ کاره چه پدرت بگی بهم شهمی نبود؟ خوب مال

 ومخخدخانمی در جخخور خرج و دخل چون شد. ولی بازنشسته من دبیرستا ِن آخرای همون بود. تو کارگر پدرم
باشم. خرجکمک خواستممی کرد. منممی کار ساختمون سر رفتروزمزدی. می کا ِر رفتمی
بودی؟ نیافتاده فکر این به کنی ولو ر دبیرستان اینکه از قبل تا
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 هخخابچه از تا دو یکی با و رفتیمنمی مدرسه هفته یه هاییوقت کردم. یهمی کار دادمی پا وقت هر که گفتم
دادیم. می انجام جمعیدسته رو گرفتمی هابچه از یکی که کارهایی رفتیممی یا ساختمون نقاشی رفتیممی

کردی؟می تحصیل یتتارشته چه در دبیرستان
.تجربی

بگیری؟ یاد هم فنی کار تا دانش، و کار بری مثل که ندادن مشاوره به ت یا نیافتاد فکرت به
 کردن. فرقیمی کار اون و این برای رفتنمی نداشتن. باید کار بودند دانشی-کار که هم هاییبچه ولی چرا،
کرد.نمی
کردی؟ پیدا کار کردی ول رو دبیرستان اینکه از بعد خب

بود. خوب خیلی من برای حقوقش ولی بود، سخت خیلی ریسندگی. کارش یکارخانه توی آره. رفتم
کردی؟ کار اونجا وق ت چند

.سال دو
 اخراج کارگر هم راح ت خیلی و شدنمی تعطیل راح ت خیلی معمول ریسندگی هایکارخانه سال؟ دو
نه؟! بودی هاشانسخوش جزو کردن. تومی
 هزینخخهکمک و ُبن سری بود. یه موقع به حقوق هم و نشدم اخراج هم بود. چون شانسیخوش اول سال یه
 از بعخخد دادن. ولخخیمی چیزهخخا جخخور این از و مرغ و گوشت هاییوقت یه بود. مثل خوب خیلی که بود هم

کردن.  تعطیل کل که هم دادن. آخرشمی حقوق میون در ماه دو-سه اون،
بود؟ چی اتوظیفه کردی؟می چه کارخانه توی تو

 جخخاجابه بخخار کخخردم؛می نظخخافت رو انبخخار شستم؛می کشیدم. آشپزخونهمی  ِتی بود! زمین بیگاری کارم من
کارها. این از کردم؛می جارو رو محوطه کردم؛می

داشتی. هم سواد که تو نبودی؟ قسم ت تو چرا خب
 تخو ریختخممی بخردممی رو رنخگ بزرگ هایسطل خیلی. باید بود، سنگین خیلی قسمت بود. کار بهتر این

نشد!  قسمت وقتهیچ شکر رو خدا که دستگاه
داشتی؟ انداختی! آشنا جا وسط این رو چیزی یه کنم فکر

.بخندیم بگو [فهمیدی]؟ لکردار. چطور
 دسنن ت یننا معمننول کارهننا بکنی. ایننن کارها این از بذارن برسی راه از نکنم فکر بخندیم: هم با گممی

چیه؟ دن. نظرتمی بهش هم کاری یه کنن، اخراج خواننمی طرفو اینکه یا تره،قدیمی کارگرهای
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بود. انبار بود. مسئول استخدامی شرکت این تو من عموی
شد؟ گیریمچ حمید

بخوان. چینظافت اصل دامی نیست. پیش جوریاین هم همیشه جورایی. ولی یه
باشه. روبراه و خوب خیلی اوضاعش که شرکتی اما طوره؛همین میاد. حتما پیش آره
 ایکخخاریکثافت هخر شخخرفاباشخخه. بی ساده کارم که نبود م هجوریاین شد. ببین نابود [هم] همین که حال

من. سر رو ریختنمی داشتن
 ظاهرا اینکه ره. ضمنادرنمی مف ت پول هم کارگری هیچ نیس ت. و ساده کاری جان. هیچ حمید دونممی

 اومنند: وقننتی پیننش سننوال یه برام نبوده. فقط ریختههمبه خیلی هنوز شرک ت وضع شدی مشغول وقتی
بودی؟ گرفته رو پول ت یهمه شد تعطیلکارخانه 
شد. نقد ماه سه از بعد هم چک اون و دادند چک سال یک از بعد که داشتم طلب ماه نه. چهار

شد؟ تعطیل چرا دونیمی
نیست. محصول برای بازار که گفتنمی و دادننمی حقوق ولی بود، همیشه مثل تولید

کردن؟می کار کارخانه اون تو کارگر تعداد چه دونیمی
شدن.می نفری چهل-پنجاه و صد نه. ولی دقیق

شدن؟ چی هااستخدامی
 شخدن، جمخع استانداری و کارخانه د ِر دم رفتن خیلی هادیگه. استخدامی شدن بیکار همه شد تعطیل وقتی
نگرفتن.  نتیجه ولی

نداشتن؟ دریافتی شما مثل هم هااستخدامی
گرفتن. رو دستمزدشان یهمه تعطیلی از بعد اونها که بود این فرقش ولی بله،
نشه؟ تعطیل کارخانه اینکه برای کردنمی تجمع پس
 دنبخخال رفتخخنمی بودند. کجا دار سال و بودند. سن کرده کار سال پانزده-بیست خداها بنده این دیگه، آره

کار؟
ها؟تجمع این توی رفتینمی تو
.اصل نه،
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 بگیر؟ ت رو حق بیا گف تنمی به ت عموت نداشتی؟ مشترک منافع یا مشترک احسا س اونها با تو چرا؟
تِع این توی نیس ت بد کار، سر برده رو تو بیچاره اون که حال نکردی فکر تو یا  فقنط بنری سنخ ت اوضا

بایستی؟ کنارش
 کنخخم تجمخخع برم اگر کردممی فکر بعدشم و نداشتم؛ ایبچه و زن من فهمیدم. ولیمی که را اونها احساس

 بودنخخد. عمخخوی قدیمی هم نداشت. اینا کار کسی به گفت. کسینمی چیزی من به هم نداره. عموم ایفایده
 پیخخش بخخرام ایمسخخاله فخخردا اگخخر موند. بعدشمنمی بیکار عموم؛ بود نانوایی. شاطر رفت شد که بیکار منم
کنم. پیدا ایدیگه کار نتونم بود ممکن اومدمی
ای؟مساله چه
که. دونیمی
کردی؟می چی حقوق ت با بود خوب اوضاع فهمیدم! وقتی آره

 داره قلبی ناراحتی زبانش. مادرم کلس و مدرسه برای دادممی پول خواهرم کردم. بهمی خرج خونه برای
دادم.می رو خرجش و دکتر بردمشمی من و

رسید. درسته؟نمی که اندازپس به
 نگخخه خودم برای کمی یه شد. البتهمی خرج کلش و گرفتممی تومن سیصد-چهارصد کاریاضافه بابا. با نه

داشتم.می
رفتی؟می سفر مثل کردی؟می چی خودت سهم با خب ولی پرسم،می اینو که ببخشی

 اون بود. تازه موندلخوشی این شمال. دیگه رفتیممی شرکت هایبچه با هاییوقت یه نداره. آره اشکالی نه
 هخم دارن، بچخه و زن هخابچه هخم کخرد. الن کارهخا ایخن از شدمی و بودن مجرد هابود. بچه خوب موقع
رسیم.نمی چیزها این به که شده بیشتر گرونی قدراون

کردی؟ پیدا جدید کار اینه منظورم کردی؟ چی بعدش خب
 کخخار یخخه رفتم. بعخخدشمی شدمی پیدا ساختمانی یروزه سه-دو کارهای هم باز ولی بودم، بیکار ماهی چند

ساختمان.  بود. جوش جوشکاری اونجا. کار رفتم که شد پیدا ساختمانی
بودی؟ بلد

افتادم. راه زود ولی بودم، اون و این نه. وردست که اولش
پرخطریه. کار ساختمان جوشکاری دونممی که جایی تا کردی؟می وردستی چطوری مثل

خواد. می خایه بود. خیلی ترسخت جوشکاری از رفتن راه رسوندیم. اینمی ابزار و رفتیممی راه اسکلت تو
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افتاد؟ اتفاقی کار حین در شناختیمی که کارگرهایی برای وق تهیچ
 طبقه از پایین افتاد ها بچه از یکی ما کارهای از یکی تو بار بود. یک زیاد گرفتگیاومد. برقمی پیش خیلی

افتادن.  دیگه هایپروژه هایبچه هم بار دو سوم. یکی ی
شدن؟ فوت اومد؟ سرشون بر چه و افتادن خب

 طبقخخه سخخه نمرد. از که بود بود. معجزه شانسخوش خیلی خیلی بود ما خود اکیپ هایبچه از که ارسلن
 بردنخخش اومخخد، آمبولنس زدیم زنگ و بود هوشخدا رو شکر. بی نمرد مرده. ولی که گفتیم قطعی و افتاد

شد. له کل کتفش بیمارستان. ولی
شده. عضو نقص حساب این با

شد. نشینشد. خونه عضو نقص هم آره. بدجوری
نداش ت؟ چیزی ایبیمه خب

 رفقخخای بخخودن داده کخخار بهخخش کخخه هخخم جا داشت. همین حبس یسابقه بیچاره بود. این کجا بابا. بیمه نه
 ولخخی کردن،می بیمه که بودن کارهاصاحب نداشت. بعضی بیمه هم ما داشتن. کار هواشو که بودن سابقش

بگیرن. پول بتونن اومد پیش ایمساله اگه که میکردن بیمه رو خودشون فامیل و فک
داری؟ خبر ارسلن از تو

زدم. می سر بهش رفتممی مدتی خبرم. یهبی وقته نه! خیلی
تونی؟بده. می من به هم خبری یه و بزن بهش سری یه برو
 گخمزنخم. میمی سخر بهش رممی وقته چند همین عباسیحضر ت ولی بودم، نیادش رم. اصلخوبه. می آره
گرفتی.  سراغشو هم شما

شدن؟ چی کردن. اونا سقوط دیگه جاهای هم نفر سه دو گفتی ارسلن جز گرم. به دم ت
تمومه.  کار بیافتی طبقه دو-سه موند. از زنده قاچاقی هم ارسلن ُمردن. این اونا

 کمننتر خطننر باشننین داشته اگر ایمنی لوازم چیزها. ولی این و بتون و تیرآهن روی میافتی درسته. لبد
شه؟نمی

 مطمئخن بخازم کنخی. ولخی مهخار طنخاب با رو کمر دن. فوقشنمی خاصی چیز شه. ولیمی کمتر صددرصد
 کاری طناب اصل و بیافتی ممکنه نیافتی. چون رفتنه. بهتره راه تیرآهن روی مهار ِ ت اص ْل دونینیست. می

نیست.  اطمینانی چیزا این نکنه. به
کنه!نمی رف صهم جرثقیل لبد
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گیره. نمی زیادی چیز هم خودش کاربابا. صاحب نه
تِملک؟ صاحب یا جوشکاری یپروژه مسئول کیه؟ کارصاحب از منظورت
 دومخه. دسخخت جو ِشدستگاه یه اشسرمایه کل جوشکاره. جوشکار من ده. منظورنمی پول که ملک صاحب
 بزنخخه، تخخرارزون و سخخریعتر هخخم چی دن. هرمی کار بهش و شهمی معروف کارگر اکیپ داشتن با جوشکار

گیره. می کار بیشتر
بگیره؟ کار یک از بیشتر زمانهم ممکنه اینکه یعنی ترسریع

ممکنه.  آره،
کنه؟می زیاد هم نیرو بگیره، بیشتر کار وقتی خب

خه جخخا ظهخخر تخخا صخخبح از کنیم. مثلمی کار نه. بیشتر اکثرا شن. ولیمی زیاد نفر دو-سه هاوقت بعضی  رو ی
بعدی. اسکلت سر ریممی بعدش و زنیممی

کنین؟می کار هم شب
زنیم.می شب هاوقت آره. خیلی

بال؟ رینمی اسکل ت از شب یعنی
آیم. می پایین ریم،می بال

بیشتره؟ هم خطر
نداره. فرقی زیاد روز و خطره. شب همش
تِر هایبچه تو نشو. اما ناراح ت گممی چیزی یه حمید  زینناده. بنه مننواد یکننده مصرف اسکل ْ ت جوشکا
باشه؟ دلیلش تونهمی فشار و وق ت تمام کار همین چیه؟ دلیلش نظرت

پونصد- برای گرما و سرما تو بال طبقه پنج-چهار ریمی سخته. ببین هست. کار شم. خبنمی ناراحت نه
 تفریخخح-مفریخخح هابچه و شهمی سنگین بدی. کار نشون خودتو حسابی باید همین برای تومن. تازه ششصد

زنن.می مواد شیننندارن. می هم
 زدم،می سر جوشکار هایبچه هایخیمه به گاهی یادمه کردی؛ اشاره خوبی خیلی ینکته دقیقا. به آره
کاره. از بعد تفریح مثل جورایی یه براشون دیدممی
 کاسخخه از داره چشخخماش و کخخرده کار گندوکثافت تو ساعت سیزده-دوازده هست. یارو هم وال. همین آره

زنه.می مواد شینهد. میادرمی
شه.می مواد همین صرف هم درآمد از بخشی یه خب
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 سخاعت دو شخینهمی خیمخه همین تو جاش به شمال؛ و سینما بره کنهنمی داداش. فرصت گفت شهمی چه
کنه.می نشئه

 الن برسیم. امننا کارگرها فراغ ت اوقات و مواد داستان این به دوباره فرصتی یه سر دارم دوس ت حمید
 کنی؟می کارچی خودت بگو برام
کنم.می کار همون دارم. با وانت که دونیمی
کنی؟می کارچی وان ت با بدونم خواممی ولی داری، وان ت دونممی

کرد. باهاش بشه کاری شهر. هر اون به شهر این از گیرممی کنم. بارمی جاجابه خونه کار. اسباب همه
آوردی؟ کجا از رو وان ت پول
.نداشتم بساط در آه که خرید. من برام بابا
خرید؟ وان ت برات چطور باشی. بابات بابات خرج کمک کردیمی کار خودت گفتی که تو

 خرید. مخخا ما برای وانت یه تهش و داد رو قرضاش رسید. اونم بابام به ارثی یه شد فو ت که پدربزرگمون
کنیم.می اونها به هم خرجیکمک یه آریم،درمی رو خرجمون و کردیم کار ماشین با و کردیم ازدواج هم

کردی؟ ازدواج شدی داروان ت
 بگیریخخم. وقخختی عروسخخی شخخدنمی ولی بودیم، گذاشته هم قبل. نشون از خواستممی رو خانمم خنده) نه، (با

 شد درست و کردم جور خونه پیش برای تومن دو-یکی و کردم کار آژانس یه توی رفتم گرفتیم رو وانت
دیگه.

شی.می بابا داری بودی گفته اینکه گذشته. برای خیلی ازش چون ازدواج ت برای نه مبارکه. البته
.نمونده چیزی نوکرتم. آره

 کنودک ینه تولند بناعث داشنتی، خنودت که سرنوشتی این و اقتصادی اوضاع این با ترسینمی حمید
بشی؟

 بچخخه هخخوای بخخه بچه. ایشخخاالبی که شهنمی میشه. اما هم ترسخت و سخته خیلی دونمخب. می کنیم چی
.گذرونیممی و کنهمی کار هم کنیم. خانومممی کار بیشتر

شاغله؟ خانوم ت
 بخار مخن که هاییوقت کنه،می درست خونه تو چیزا جور این و موبایل کیف سری کنه. یهمی کار خونه تو

فروشم.می هم رو اینا تهران برممی
فروشی؟می کجا
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ده. می رو پولش بار یه ماه سه هر و خرهمی ازم که آزادی تو هست بزرگی یدکه یه
شدی؟می ثاب ت نبود بهتر بیرون؟ اومدی چرا آژانس از

خودشون. هایبچه به دادنمی رو خوب خورهایزنگ نبود، هم نداشت. حواست خورنه. زنگ
تِرزنگ دور؟ راه یعنی خوب خو
 و بدموقع و بود دور راه که بود هم وقتا بود. یه بهتر پولش دیگه شهر یا شهر بیرون خوردمی بار مثل آره.

 آشخخنابازیه. یخخارو جخخا بیرون. همه اومدم ماه چند از بعد ما. منم به دادمی برن. اونو خواستننمی خودشون
 نداره نشه. مرام تموم وقتیه که ببرن بیان هاشهمسایه زنهمی زنگ اول د،امی براش اییارانه جنس بقاله

بیاری. در آب از خودتو گلیم و بیرون ب ِکشی کننمی کسی. مجبور ت
کنه؟ زندگی تو از بهتر اتبچه که کنی درس ت وضعیتی بتونی کنیمی فکر
دیگه. بخونه درس بره کنم. بایدمی رو امسعی یهمه

خوندی.می در س داشتی هم تو شه. خودمی درس ت وضعش خوندن در س با کنیمی فکر یعنی
نبودم.  هم درس آدم و نداشتم پول چون کردم، ول من

 کننردی. تعریننف بننرام کنناری مهننم یتجننربه تا سه دو بگیرم. فقط رو وقت ت بیشتر خوامبگذریم. نمی
 آژانننس. تننو کننه هننم آخننرش و ساختمون سر هم بعد بود، ریسندگی یکارخونه تو کار همون اولیش

 رسننه.نمی دادت بننه کسنی بشنه خنراب وضنع ت اگننه و خودشه فکر به کی هر که گفتی اینها یهمه
درسته؟

.درسته
 بننه کننار تننو بعدها بود ممکن کردیمی شرک ت ریسندگی تجمع اون تو اگر که گفتی خب. بهم خیلی

 دوسننتاش و عمننو بننا اگر که کردی چه مگه تو ماجرا اون از بعد انصافا جان حمید بخوری. اما مشکل
شد؟می بدتر هم این از وضع بودی ایستاده حق ت برای

 دور که شد باعث تجربه همون راستش باشم. ولی شونمحتاج که نکردم کاری بعدش گی. منمی درست
بشه. دراز جماعت دارکارخونه پیش دستم که نرم کاری بر و

 یننه صنناحب مثل و بشه فوت شونپدربزرگ که باشن شانس خوش کارخونه کارگرهای همه اگر پس
شه؟می ردیف اوضاع بشن مغازه یه یا وان ت

 کخه. جمخع دهنمی معنخی هخم بخودن بخا هم هست ترس ما بین وقتی ببین گم. ولینمی اینو شد. نه فلسفی
کنن.می فرار داد یه با و شنمی
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 هزارتننا ممکنننه و اش،خانواده برای ببره تو قول به نداره پول که کارگری درسته. ولی گیمی که اینی
کنه؟ فرار باید چی بیاد، از سرش بل

دن.می کاری هر به تن رنمی و کننمی فرار خب بگو. ولی همینو
نترسن؟ بگی بهشون و کنی جمع رو کارگرها تونستیمی داشتی قدرت اگر کنیمی فکر تو

 مخا بخه هخم کسی دونمنمی راهشو ترسه. مننمی کارگر تا صد یا ده از دولت من ندارم. دادا ِش که قدر ت
نداده.  نشون راهشو
تفها همین خوادمی صحبتی. دلمخوش خیلی تو حمید  خننودت کننه حننال و بزنننی هم اتبچه به رو حر

 داری کنه هناییتجربه همین اسا س بر فقط کنی سعی خودت بده، نشون راهو بهش باید یکی دونیمی
بدی. نشون بهش راهو
نترسه؟ بگم بهش یعنی
 تنهاشون کردن اعتراض چیزی یه به دوستاش وقتی که میخوردش. بگی لولو وگرنه بگی، باید که اینو

نذاره.
 خو ِرتوسخخری بخخذاریم نبایخخد زنیخخم. گفخختیممی حخخرف مخخورد این در خیلی خانومم خود ت. با جان به گممی

خلدار باشه.  دختر قراره ما یبچه که خصوصبیاد. به بار جماعت-پو

.]است ساله سی [حمید

خ: * بخش نخست این گفتگوها
ت ت کارگران»: گفتگو با شریف؛ محمد غزنویان تهی «کار به روای از مجموع
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