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از مجموعهی »کار به روایت کارگران«  -بخش چهارم:

گفتگو با رسول
مصاحبهگر :محمد غزنویان

محمد :رسول ،میتوانی بگویی چند سال است که کار میکنی؟
رسول:دهسال
محمد :الن چند ساله هستی؟
رسول:سی
یعنی تا قبل از بیست سالگی کار نمیکردی .دبیرستان را تمام کردی؟
انگیزهایبرایدرسخواندننداشتم.

تمامکردموامتحاندانشگاههمدادم.ولیقبولنشدمودیگر
چرا؟ چه باعث شد که با یکبار امتحان دادن ،انگیزهات را از دست بدهی؟
میآورمیییانییه.هییزینهیدرس
نمیتوانستمچندینسالصبرکنمتاببینمکارگیر 
میشدم ،
اگرقبولهم 
میشوندحمایتخانوادهرادارند.
بچههاییکهقبول 
بالست.میدیدماغلب 

هم
مثل چطور حمایتی؟ مالی؟ مثل اگر دانشگاه دولتی قبول میشدی ،ممکککن بککود هککزینهی زیککادی روی
دستت نگذارد.
نمیکردند.چهارتاخواهر
خواهد.خانوادهیمنحمایت 

قبولشدنهمحمایتخانوادهرا 
می
دانشگاهدولتی 
میرفتییم،
میخوانییدم،کلس 
مینشسییتمخییانهودرس 
وبرادرداشتمکهخرجهمههمباپدرمبود.باید 
میخریدم.اینهاهمههزینهاست.
کتاب 
از تو توقع داشتند که هر چه سریعتر کمکخرج باشی؟
نمیگفتند.ولیخییودمهییمتحییتفشییاربییودم.وجییدانمقبییول
آنهاکهچنینتوقعیداشتند،ولیمستقیم 
نمیکرد.

چرا تا قبل از بیست سالگی به تو فشار نیاوردند؟ یا مثل چرا تا آنوقت وجدانت درد نمیگرفت؟
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میکردم.حتیبرایپولرفتوآمدبایدچندساعتسوال
میگرفتمبایدجروبحث 
هزینهایکه 

بابتهر
دادم.میگفتند:نداریم!

وجوابپس 
می
نمیشد کار نیمهوقت پیدا کنی؟
نمیدادند.بییهزورخییرججیییب
چندباررفتم.بعضیوقتهامتوالییکیادوماهکارهمکردم.اماپولی 
درمیآمد.
خودم 
من اصل با اینکه آدم زیر سن ،یعنی در دوران کودکیاش مجبور به کار بشود سازگاری نککدارم .ولککی
خب لبد پدرت بوده که خیلی زیاد تحت فشار بوده.
نمیگرفت.خج الت
شدم.گاهیخودشچندماهحقوق 
می 
خجالتزده 

میکرد.خودمهم
بیچاره!خیلیکار 
میشدکهحتابرایشاموناهارمشکلداشتیم.
میکشیدتورویمانگاهکند.گاهیوضعطوریبد 

فقط یک کارگر شریف است که با این تعداد فرزند و اینهمه خرج و مخارج وجدانش قبول نمیکنککد
به بچهاش بگوید برو خرجی بیاور.
میکرد.
بههرحالمردخوبیاست.ولیخببهتربودفکر 
مثل قبل از اینکه به فکر خلق تو باشد؟
وضعاشخوببوده.ولیخودشبااینتعدادبچهوپولکارگری،خییودشرا
آنوقت 
نمیدانموال.انگار 

عذابداد.
در بیست سالگی تصمیم گرفتی مستقل باشی یا بروی و کمک خرج پدرت باشی؟
میخواستمستقلباشم.برایخودمخانهبگیرموحداقلجلویچشمآنهییانباشییم.بعیید
اولازهمهدلم 
کمکشانبکنم.
کمکم 

خب این تصمیم از کجا آمد؟
میخواست.
خبدلم 
دلت که می خواسته حتما .اما منظورم این است کککه سککبک زنککدگی کسککانی دور و بککرت چشککمت را
گرفته بود ،مساله عشق و حال و جوانی بود؟ یا هر چیزی که به این تصمیم استقلل منجر میشد؟
دهانشییان
دوروبرمخودمانکههمهمثلهمبودیم.اماخبتوفامیلبودندکسانیکهدستشییانبییه 
رسید.همسنوسالهایمنبرایخودشانبرووبیاداشتند.


می
میفهمم .حال کاری بلد بودی برای عملیکردن این تصمیم؟
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میروموزنییدگیامرا
هیچی!هیچکاریبلدنبودم.اماغرورداشتم.گفتمهرکاریگیرمبیایدتییاآخییرش 

میسازم.

قدم اولت چه بود؟
بچههاوگفتمدنبالکارهستم.افتادیمدنبالکار.
رفتمپیشچندتااز 
پس هر چقدر دور و برت بچههایی که مستقل نباشند کم بود ،ولی همسنن کارگر زیاد بود؟
بچههایمدرسهکهدرسراولکردهبودند،تییویمکییانیکیوکارهییایفنیییبودنیید.نییهاینکییه
خیلیاز 
وضعشانخوبشدهباشد،امالاقلخرجخودشاندستشانبود.

خب نتیجه چه شد؟
هفتههاهمپولیگیییرم
بعدازدوسههفتهقرارشدبرومدرتعمیرگاهماشینسنگینوکاریادبگیرم،آخر 
بیاید.امادوهفتهکهگذشتدیدمحتاازپولآخرهفتههمخبرینیست.گفتممنروزیدووعدهغییذا
میکنم.هزارتومانپییولداد!خیلییی
میخرم.لاقلکرایهماشینمرابدهیدتادلمخوشباشدکار 
ازجیبم 
عصبانیشدمودعواکردم.فحشدادمو رفتم.تصمیمگرفتمبروم خدمت.رفتمکارهایشراانجامدادم
ودوماهنشدهرفتمتبریز.
پس تجربهی اول نه موفق بود و نه طولنی .طوریکه داوطلب شدی با پای خودت بروی خدمت مفککت
و مجانی.
بدنبود.آنجارانندگیماشینسنگینیادگرفتم.آشپزییادگرفتمواستقللهمداشتم.
بعد؟ از کار و کاسبی بعد از خدمت بگو.
بعددخدمترفتمتوییکگاراژدیگروشروعبهکارکردم.
صبر کن رسول! متوجه یک مسئله نمیشوم .تو که مکانیکی بلد نبودی .تجربهی اول گاراژ رفتککن هککم
جالب نبود و محیط را میشناختی .دوباره چه شد از آنجا سر درآوردی؟
جاییرابلدنبودم!هرچههمدوستورفیقداشتمآنجابودند.
یعنی مهم بود کنار دوستان باشی ،هم وقت بگذرد و هم اگر نیاز شد حمایتات کنند؟
همهی
میرفتییم؟ 
میرفتمکهچهارتاآشناداشتهباشمتابرایمکارپیییداکننیید.کجییا 
بالخرهبایدیکجا 
همینه ادرط ولروز
بچههاچیزکمینیست.با 
بچههااینجابودند.رفتمکاربگیرم.کارهمگرفتم.بودن 

میشود.
حرفنزنیمکهاصلاوضاعخراب 
چی یاد گرفتی؟
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خردهایکارکردمولاقلفشارهایبعدازخییدمتازسییرمبرداشییتهشیید.
هیچی!ولیخوبیکسالو 
نمیکردم.
میشودپولدرآورد.دوستوآشناپیداکردم.باکسیجروبحث 
فهمیدم 
همینجا یک سوال کوتاه بپرسم .چرا دیگر جر و بحث نمیکردی؟ همان یک تجربهی قبل از خدمت
باعث شد سر براه بشوی؟ عاقل شده بودی؟ میخواستی کارت را حفظ کنی؟
تویخدمتکهیادگرفتمحرفزیادینزنم.تویگاراژهممثلپادگانبییود.قییدیمی،سیینبییال،سییبیل
نمیکننیید.
میخواهند.رحم 
کلفت،صورتزخمی،مایهدار،ماشیندار،هرکدامشانیکجورخاصیاحترام 
سنوسالهای
نداشتم.هم 

بیرحمبودن
اینکهسرترابندازیپایین.منزور 
بیرحمباشییا 
توهمیاباید 
میبسییتند.یییهبییارطییرفرادخفییت
دهانشانرابدجوری 
میخواستگردوخاککنند ،
دلشان 
منکه 
میشد.
میکردندوبرایهمیشهدهانشبسته 

خب با این روشی که یاد گرفته بودی ،پولی هم گیرت آمد؟
آنهمهآدمعجیبوغریییب
بخورنمیربود.برایمنخوببود.تنهاشانسمنتوگاراژاینبودکهبین 
نمیشدکهبگذاردباهاشبیرونبروم.
باصآشناشدمودستوبالمراگرفت.باورم 
این از کدام دستهای بود که قبل نام بردی؟
میزد.بییاهییم
میخواباند.هییرروزسییر 
ازهیچکدام.خیلیفرقداشت.اسکانیارابراییکماهونیمباید 
میخواستوچییهشیید.یییکروزنشسییته
میگفتمکهدلمچه 
میکردمو 
میزدیم.برایشدرددل 
حرف 
میخواهدباصبزنمبیرون.گفتم!اوهمگفتاگر
بودیمتاماشینراتحویلبگیردکهاحساسکردمدلم 
نمیزنیهمینالنبروسوارشو.همهچیزراولکردموسوارشدم.
فقطحرف 
چه حال قشنگی .نه؟
میکردمازقفسآزادشدم.حتیهنوزتسویهنکردهبودم.ولیسوارشدم.
خیلی.خیلیعالیبود.احساس 
رانندگی هم بلد بودی.
بلدبودم،ولیگواهینامهنداشتم.قرارشدفعلفقطکناردستصبشینموبرویموبرگردیم.تادراولییین
فرصتبرومسراغکارهایگواهینامه.
چند وقت با ص کار کردی؟
چهارسالیشد.
بالخره توانستی کمک خارج باشی؟
میکردم،ولیبرایخانوادهقابلتوجهبود.
دیگردستمنسبتابازبود.کمککوچکی 
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خودت راضی بودی از این کار و از این کارفرما؟
ازکارراضیبودم.عالیبودچونهمدرآمدمراداشتموهمدائمسفربودم.صهمکهشاهکاربود.
میدانم که ص فوت شد و تو بعد از آن سر از کارخانه درآوردی .درست اسککت؟ یککه مقککدار تعریککف
کن.
میکییردطییرف
میگفتمتازهبرایمواقعیشدهبود.کیفکییر 
اوضاعبهمریختعموجان.آنآیندهایکه 
تویچهلودوسالگیتمامکند.کارمنهمتمامشد.حتیهنوزهمتییویشییوکهسییتمکییهچییهشیید.
گرفتههااولازهمهماشینرافروختندواصلنشدمطرحکنیمبرایتانکارکنیم.

خانوادهاشهممثل 
برق

چرا برای یک نفر دیگر کار نکردی؟
بودم.خیلی.همخرجوهمسفرشدهبودیم.ازاوزندگییادگرفتم.ایناتفاقافتاد،به

منباصخیلیرفیق
همهچیزبدبینشدم.مریضشدم.
داشتی میگفتی چطور سر از کارخانه درآوردی؟
خیلیهییاسییلموعلیییک
کارخانههایمختلفبا 

میآوردیم،توی
کارخانهها 

ماچونبارومواداولیهبرای
داشتم.آشناهمپیداکردهبودم.تویاینکارخانهکهالنهستمهمهمینطور.بعدازچندماهکهحالو
روزمبهترشد،بهاینهاگفتمجریانازچهقراراستوانصافااینهاهمدوماههکاررادرستکردند.
چه کاری دادند؟
خواندهایم.شغلمهندسیراقبولکردم.

بالخرهماریاضیوفیزیک
مهندس کدام قسمت کارخانه هستی؟
مینشینم.ازجادهیطولودرازالنرسیدیمبهاینجا.
پشتلیفتراک 
هنوز داریوش گوش میکنی؟
میخواند.ازکارکردنباهمراضیهستیم.
هنوز.بیستوچهارساعتهتویلیفتراکبرایم 
چقدر حقوق میدهند؟
هفتصدوچهل-پنجاهبرایهشتساعتکار.
چند ماه در میان حقوق میدهند؟
میآیدکهدوسهماهعقببیافتد.
میدهند،امایکیدوباردرسالپیش 
سروقت 
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به تو فشار نمیآید؟
دارم.میبینییمبییدبختهاوقییتیپولشییانرا

همینهییاچنییدتییارفیییق
میآید.توی 
وبچهدارهافشار 
زن 
به 
برمیگردند.منخودمهستموماهیدویسییتتییا
میروندخانهوفرداصبح 
نمیدهندچطورآشولش 

نمیدهم.حالپدرمبیشترازمنگرفتییه
میدهمبهپدرم.وقتیپولمنراندهند،منهمپولپدرمرا 
هم 
میشود.

الن برنامهای برای استقلل نداری؟
خانهیمجردیکهدارم،ولیدلودماغندارم.آدمزنوبچههمنیستم.همینجوریخوباسییت.مثییل

میشوم.
لیفتراکبازنشسته 
سفر نمیروی؟
بینالمللیگرفتهبودم
میرویم.امابرنامهدارمبیامسمتشما.اگرصبودوگواهینامه 
بچهها 
چراگاهیبا 
میشدم.
حتمامزاحمت 
اول که ما خدمت میرسیم! دوما بگو که دیگر فکر میکنی همینجا ماندگاری؟
کارخانههایاطرافوضعماازبقیهبهییتراسییت.بقیییههییم

اگرکارخانهراتختهنکنند،ماندگارم.ولیبین
بیحقوقیوهمتعطیلی.
تعدیلزیاددارند؛هم 
پس فقط امیدوار باشیم خودشان تعطیل نکنند.
درنمیآید.کسیناندارددادوفریادکند.توهمفکییرجییامعهیبرابییر

بله.تعطیلهمبکنندصدایکسی
نباش.
فکر میکنیم فقط .کاری که نمیکنیم .اینهم برای من مثل آرزوی استقلل برای تو میماند .کککاریش
نمیشود کرد .برابری امکان ندارد ،هان؟
میشدکهبدنبود.اماامکانندارد.وقتیتوییککارخانهچهارصییدنفییربییراییییکنفییرصییاحب
اگر 
میکنند،برابریکجا بود؟!پسریارویکروزآمدکارخانه،یکماشینیداشتمنفقطتوی
کارخانهکار 
مجلهدیدهبودم.اینازهمانپسرهاستکهگفتمحمایتخانوادهراداشته.معلوماستهمهچیزشسییر
سیسالهنگاهکن.ساعتسهنصفهشب،سرگردنهبایدچرختریلیییعییوض
قیافهیمن 
موقعبوده.توبه 
میکند.مییاهمییهداریییم
میخوردوراحتخرج 
دندهیماشیناشهماتوماتاست.راحت 
میکردم.این 

ماشیناشسرحالباشد.اینجورنیست؟فقییطیییکراهداردکییه

میکنیمکهاین
تویکارخانهکارمانرا 
بیخیالشد.
هست.نمیشودکه؟باید 

منبرومماشیناینیارورابگیرموبگویماینمالمنهم
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اگر میشد بیخیال شد ،تو همین الن همین حککرف را بککه مککن نمیزدی .مسککاله ایککن اسککت کککه فقککط
نمیدانیم چطور برویم ماشین این یارو را از چنگش درآوریم .به قول تو طوری با ما برخورد شده که نا
نداریم .ولی مثل اگر همهی این چهارصد نفر و چهارصد نفر کارخانه کناری و همینطور تا آخر سککعی
میکردند حقشان را بگیرند ،اوضاع فرق میکرد .نه؟
ریشهیخودشان
تخممانگرفتیم،اینهاداشتند 
میکرد،ولیکارازکارگذشته.وقتیکهمادنیارابه 
فرق 
تخمماراکشیدندومابرویموبیاییموبگوییمدس تش مادردنکن د.خیل ی
میکردند.الناینها 
راپهن 
کارخانههاباهمباشند،ولیاینفکروجییودنییدارد.مییاهیییچ

همهیکارگرهای
میشوداگربهقولتو 
عالی 
آیندهاینداریم.آنصبدبختراببین.تمامزندگیاششاگردشوفریکردوصاحبماشییینشیید.آدم
حسابیبود.تاسروسامانگرفتواربابخودششد،افتادممرد.چونقبلشخوبزندگینکییردهبییوده.
اصلاینخوشیوسرزندگیمالمانیست.همینالنبهمنبگوینداینکارخانهمالتو،فرداکارمتمام
میدادیم.
است.چونازتوخرابم.برایمنفقطفکرآنروزهایخوبیماندهکهبایکرفیقتوجادهگاز 
بهقولفریدونفروغی:
گربرفلکمدستمبدیچونیزدان/برداشتمیمناینفلکرازمیان
ازنوفلکیدگرچنانساختمی/کآزادبهکامدلرسیدیآسان
محمد:این را فریدون خوانده وگرنه مال خیام است.
رسول :مهم نیست .تنها صداست که که میماند!
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مجموعهی»کاربهروایتکارگران«:

*بخشهایپیشین

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