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:سوم بخش» - کارگران روایت به کار« ی مجموعه از

حبیب با گفتگو

غزنویان محمد: گر مصاحبه

هستی؟ کاری چه مشغول الن و داری سال چند که بگو لطفا

.کنم می کار غذایی مواد تولید ی کارخانه در ال ن و هستم ساله شش و بیست

هستی؟ کار به مشغول اینجا که است وقت چند

. نیم و سال دو حدود

هستی؟ کاری چه به مشغول تو و

.کنم می خدماتی کار ال ن ولی بودم خط توی قبل. کنم می کار کارخانه خدمات قسمت در من

 چیست؟ خدماتی کار از منظورت

.کارخانه ی محوطه و ها سالن و تولید خط نظافت

دهی؟ می انجام را کار این تنهایی به تو

تمههام محههوطه نظههافت فقههط روزههها بعضی. داد انجام بشود نفری یک که نیست کاری. هستیم نفر سه نه
.گیرد می را ما ن وقت

کنی؟ می کار ساعت چند روزی

.ساعت ده اوقات بعضی و ساعت هشت

گیری؟ می حقوق چقدر مدت این برای

.شود می هفتصد معمول ولی. باشم داشته کار اضافه ساعت چند ماه در دارد بستگی. کند نمی معلوم

نیامده؟ پیش بشود اخراج یا حقوق قطع به منجر که مشکلتی شما برای حال تا

. شویم می خوشحال بگیریم تاخیر ماه دو با اگر. بگیریم وقت سر را ما ن حقوق که آمده پیش کمتر. چرا

بوده؟ وقت چند اید نگرفته حقوق که مدتی بیشترین

.ماه پنج
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آوردی؟ می کجا از را زندگی خرج ماه پنج این در خب

. کردم می قرض پول اینکه یا گرفتم می کمک خانواده از

کردند؟ پرداخت خرد خرد هم را آن اینکه یا دادند جا یک را پول ی همه بالخره

قق هم را یکماه حقوق و دادند نقدی را ماه دو حقوق. شد نقد بعد ماه سه تازه که دادند چک را ماه دو حقو
.دادند جنس

 !دادند؟ جنس چه یعنی

.بفروشید و ببرید خودتا ن گفتند و دادند چیزها اینجور و پفک و چیپس کارتن چندین نفر هر به

بود؟ پفک و چیپس همین غذایی، مواد تولید از منظورت

هههم آرد و ماکارونی و کند پیدا گسترش شرکت است قرار گویند می و. گویند می را این خودشا ن خب بله
.کنند تولید

.گرفتی تحویل پفک و چیپس تومان هزار هفتصد ششصد ی اندازه به تو پس! بگذریم

بههه دادم قیمت زیر هم را کارتن تا چند و کردیم مصرف خودما ن و خانه توی گذاشتیم را مقداری یه. بله
.گرفتم را پولش و سوپری تا سه دو

خههاص خیلههی هههای اتفاق آن از یکی کردی تعریف که چیزی این کنم می فکر من اما نکنی باور شاید
پیههش نههاراحتی اصههل گرفتید؟ می تحویل را جنس همه این وقتی داشتید احساسی چه واقعا شما. است
آمد؟

رای] باشیم مجبور[ نگیریم هم را همین بود ممکن. نبود چاره. گرفتند همه خب د پهولش ب اه چن صهبر م
.کنیم

از بعد نکرد؟ اعتراضی کارخانه مسئولن به کسی هیچ که است این منظورم. شوم می که این متوجه نه
!پفک یا دادند چک یا را شما ی الزحمه حق بیشتر نصف کار، ماه پنج

.است طور همین جا همه بالخره. کنیم اعتراض که نشد طور این ولی بودیم ناراضی که خودما ن بین

بزنی؟ مثالی توانی می است؟ طور همین جا همه دانی می کجا از تو

 کنند؟ چی به اعتراض. گیرند می حقوق تاخیر ماه چند با هم همه. هستند کارگر من رفقای اکثر

با بعد اند کرده کارخانه وقف را چیزشان همه و اند کرده کار زیاد بسیار های ساعت که این به اعتراض
نیست؟ درستی کار نظرت به. شود می برخورد طور این آنها

.باشد گرم جایی به پشتت وقتی ولی هست چرا
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باشد؟ گرم کجا به باید کارگر پشت بگویی شود می عزیز حبیب

.خورند نمی را حقش که بود گرم جایی به پشتش اگر کارگر. کجا هیچ به

نیست؟ گرم هم به همکارهایت باقی و تو پشت نظرت به

. ندارند هم تقصیر. است خودش فکر به کس هر. نه

هستی؟ متاهل تو

.کردم ازدواج که است ماه سه بله

شود؟ می روبراه زندگی خرج و دخل کارخانه حقوق همین با. بشوی خوشبخت امیدوارم. است مبارک

آنجهها از هههم چهارصد سیصد و. کنم می کار نجاری یک توی دارم.  دارم دوم شغل است ماه چهار. بابا نه
.آورم درمی

.خانه هم بعد و نجاری روی می کارخانه از بعد. هستی کار مشغول وقت تمام پس

.بشود راه روبه زندگی تا کرد کار باید هرحال به.  بله

درسته؟. خوابی می خانه برسی وقتی

.خواب بعد و ببینم سریالی و فیلم یه شاید. بله]. خنده با[

شود؟ می راه روبه زندگی کنی کار طور همین سال چند نظرت به

نکنم؟ کار چرا کنم کار توانم می ال ن. بود راضی و کرد کار باید. نیست معلوم

دهی؟ می خانه اجاره چقدر. است سخت خب اما. نکنی کار که نگفتم

.تومن صد سی

پیش؟ پول

.دادم پیش هم تومن پنج

کردی؟ قرض یا داشتی انداز پس

.گرفتیم ازدواج وام

انههداز پس بهرای چیههزی. هسههت هههم دیگههری های قسههط لبههد. بپردازی باید هم ازدواج وام قسط پس
ماند؟ می

.کند می فرق شود تمام ها این اما]. شود نمی[ نه بدهیم را ها مرض قرض این تا فعل
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بودی؟ کرده کار هم سال سه دو این از قبل تو راستی. باشد طور همین امیدوارم

زیههاد سههاختمانی کههار. کههردم می فصلی کار البته. خواندم می درس هم تر قبل و بودم سرباز که آ ن از قبل
. بیاورم در را خودم خرج که بود این برای بیشتر ولی. کردم

کند؟ نمی کار همسرت

.نرود خواست خودش بود کم خیلی پولش اما کرد می کار

برود؟ کار سر همسرت نداری مشکلی تو بدهند خوبی حقوق اگر یعنی

در بههرود نههدارم دوسههت البتههه. نیسههت کههار ولههی. کنیم کار دوتایی هست هم خوب. دارم مشکلی چه نه
. کند کار جاها اینجور و کارگاه و کارخانه

خوانده؟ درس چقدر همسرت

.دارد دیپلم

کند؟ کار بتواند کجا جاها این جز به کنی می فکر خب

ههم تههومن صههد مههاهی ها شههرف بی کههرد فروشندگی مغازه یک برای رفت وقت چند خودش اما دانم نمی
.دادند نمی

بلدی؟ کاری کنی؟ می چه نجاری توی خودت. عجب

. کنیم می نصب ما و کنند می آماده را رویه و کنند می درست را ها مبل ها این. دادند یادم خودشا ن

.زنی می کنتراتی جورهایی یک پس

. دارند کار همیشه و دارد مشتری کارشا ن ها این شکر را خدا ولی. است کنترات بله

باشد؟ خوب هم خیلی باید شان وضع که گویی می که ها این

.هستند سرشناس خیلی. دارند ماشین نمایشگاه و مبل نمایشگاه تا سه دو بله

کردند؟ قبول نبودی بلد کار که این با را تو که شد چه خب

را کار روزه سه دو. کردم صحبت رفتم من و کرد جور برایم. است رفیقم کرد می کار که هایی بچه از یکی
.گرفتم یاد

یههاد را کههار همههان روزه دو بیایههد تو جای هرکسی اینکه یا باشی گرفته یاد که بوده کاری واقعا حال
گیرد؟ می

.کنم حفظ را کار این که است مهم من برای. زنم می تر سریع هم آنجا قدیمی های بچه از و گرفتم یاد نه،
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*  *  *

بخش های پیشین مجموعه ی «کار به روایت کارگرا ن»: 

گفتگو با شریف  بخش اول: 
گفتگو با حمید  بخش دوم: 
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