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

گفتگو با رسول

غزنویان  محمدگر:مصاحبه

کنی؟ می کار که است سال چند بگویی توانی می رسول،: محمد

سال:دهرسول

هستی؟ ساله چند الن: محمد

:سیرسول

کردی؟ تمام را کردی. دبیرستان نمی کار سالگی بیست از قبل تا یعنی

نداشتم.خواندندرسبرایایانگیزهدیگرونشدمقبولدادم.ولیهمدانشگاهامتحانوکردمتمام

بدهی؟ دست از را ات انگیزه دادن، امتحان بار یک با که شد باعث چه چرا؟

درسینییه.هییزینهیییاآورممیگیرکارببینمتاکنمصبرسالچندینتوانستمنمیشدم،میهمقبولاگر
دارند.راخانوادهحمایتشوندمیقبولکههاییبچهاغلبدیدمبالست.میهم

روی زیککادی ی هککزینه بککود ممکککن شدی، می قبول دولتی دانشگاه اگر مثل مالی؟ حمایتی؟ چطور مثل
نگذارد. دستت

خواهرتاکردند.چهارنمیحمایتمنیخواهد.خانوادهمیراخانوادهحمایتهمشدنقبولدولتیدانشگاه
رفتییم،میکلسخوانییدم،میدرسوخییانهنشسییتممیبود.بایدپدرمباهمهمهخرجکهداشتمبرادرو

است.هزینههمهخریدم.اینهامیکتاب

باشی؟ خرج کمک تر سریع چه هر که داشتند توقع تو از

قبییولبییودم.وجییدانمفشییارتحییتهییمخییودمگفتند.ولینمیمستقیمولیداشتند،توقعیچنینکهآنها
کرد.نمی

گرفت؟ نمی درد وجدانت وقت آن تا چرا مثل یا نیاوردند؟ فشار تو به سالگی بیست از قبل تا چرا
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سوالساعتچندبایدوآمدرفتپولبرایکردم.حتیمیبحثوجربایدگرفتممیکهایهزینههربابت
گفتند:نداریم!دادم.میمیپسجوابو

کنی؟ پیدا وقت نیمه کار شد نمی

جیییبخییرجزوردادند.بییهنمیپولیکردم.اماهمکارماهدویایکمتوالیهاوقترفتم.بعضیبارچند
آمد.درمیخودم

نککدارم. ولککی سازگاری بشود کار به مجبور اش کودکی دوران در یعنی سن، زیر آدم اینکه با اصل من
بوده. فشار تحت زیاد خیلی که بوده پدرت لبد خب

التنمیحقوقماهچندخودشم.گاهیشدمیزدهخجالتهمکرد.خودممیکاربیچاره!خیلی گرفت.خج
داشتیم.مشکلناهاروشامبرایحتاکهشدمیبدطوریوضعکند.گاهینگاهمارویتوکشیدمی

کنککد نمی قبول وجدانش مخارج و خرج همه این و فرزند تعداد این با که است شریف کارگر یک فقط
بیاور. خرجی برو بگوید اش بچه به

کرد.میفکربودبهترخباست.ولیخوبیمردحالهربه

باشد؟ تو خلق فکر به اینکه از قبل مثل

راخییودشکارگری،پولوبچهتعداداینباخودشبوده.ولیخوباشوضعوقتآنوال.انگاردانمنمی
داد.عذاب

باشی؟ پدرت خرج کمک و بروی یا باشی مستقل گرفتی تصمیم سالگی بیست در

نباشییم.بعییدآنهییاچشمجلویحداقلوبگیرمخانهخودمباشم.برایمستقلخواستمیدلمهمهازاول
بکنم.شانکمککمکم

آمد؟ کجا از تصمیم این خب

خواست.میدلمخب

را ت چشککم بککرت و دور کسککانی زنککدگی سککبک کککه است این منظورم حتما. اما خواسته می که دلت
شد؟ می منجر استقلل تصمیم این به که چیزی هر یا بود؟ جوانی و حال و عشق مساله بود، گرفته

شییاندهانبییهشییاندستکهکسانیبودندفامیلتوخببودیم.اماهممثلهمهکهخودمانبرمودور
داشتند.بیاوبروخودشانبرایمنهایوسالسنرسید.هممی

تصمیم؟ این کردن عملی برای بودی بلد کاری فهمم. حال می
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راامزنییدگیوروممیآخییرشتییابیایدگیرمکاریهرداشتم.گفتمغرورنبودم.امابلدکاریهیچی!هیچ
سازم.می

بود؟ چه اولت قدم

کار.دنبالهستم.افتادیمکاردنبالگفتموهابچهازتاچندپیشرفتم

نن هم ولی بود، کم نباشند مستقل که هایی بچه برت و دور چقدر هر پس بود؟ زیاد کارگر س

اینکییهبودنیید.نییهفنیییکارهییایومکییانیکیتییویبودند،کردهولرادرسکهمدرسههایبچهازخیلی
بود.شاندستخودشانخرجلاقلاماباشد،شدهخوبشانوضع

شد؟ چه نتیجه خب

گیییرمپولیهمهاهفتهآخربگیرم،یادکاروسنگینماشینتعمیرگاهدربرومشدقرارهفتهسهدوازبعد
غییذاوعدهدوروزیمننیست.گفتمخبریهمهفتهآخرپولازحتادیدمگذشتکههفتهدوبیاید.اما

داد!خیلیییپییولتومانکنم.هزارمیکارباشدخوشدلمتابدهیدراماشینمکرایهخرم.لاقلمیجیبماز
دادمانجامراکارهایشخدمت.رفتمبرومگرفتمرفتم.تصمیمودادمکردم.فحشدعواوشدمعصبانی

تبریز.رفتمنشدهماهدوو

مفککت خدمت بروی خودت پای با شدی داوطلب که طولنی. طوری نه و بود موفق نه اول ی تجربه پس
مجانی. و

داشتم.هماستقللوگرفتمیادگرفتم.آشپزییادسنگینماشینرانندگینبود.آنجابد

بگو. خدمت از بعد کاسبی و کار از بعد؟

دد کردم.کاربهشروعودیگرگاراژیکتویرفتمخدمتبع

هککم رفتککن گاراژ اول ی نبودی. تجربه بلد مکانیکی که شوم. تو نمی مسئله یک رسول! متوجه کن صبر
درآوردی؟ سر آنجا از شد چه شناختی. دوباره می را محیط و نبود جالب

بودند.آنجاداشتمرفیقودوستهمچهنبودم!هربلدراجایی

کنند؟ ات حمایت شد نیاز اگر هم و بگذرد وقت هم باشی، دوستان کنار بود مهم یعنی

یهمهرفتییم؟میکننیید.کجییاپیییداکاربرایمتاباشمداشتهآشناتاچهارکهرفتممیجایکبایدبالخره
اهمیننیست.باکمیچیزهابچهگرفتم.بودنهمبگیرم.کارکاربودند.رفتماینجاهابچه ولدره روزط

شود.میخراباوضاعاصلکهنزنیمحرف

گرفتی؟ یاد چی
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شیید.برداشییتهسییرمازخییدمتازبعدفشارهایلاقلوکردمکارایخردهوسالیکخوبهیچی!ولی
کردم.نمیبحثوجرکسیکردم.باپیداآشناودرآورد.دوستپولشودمیفهمیدم

خدمت از قبل ی تجربه یک همان کردی؟ نمی بحث و جر دیگر بپرسم. چرا کوتاه سوال یک همین جا
کنی؟ حفظ را کارت خواستی می بودی؟ شده عاقل بشوی؟ براه سر شد باعث

سییبیلبییال،سیینبییود.قییدیمی،پادگانمثلهمگاراژنزنم.تویزیادیحرفگرفتمیادکهخدمتتوی
کننیید.نمیخواهند.رحممیاحترامخاصیجوریکشانکدامهردار،ماشیندار،مایهزخمی،صورتکلفت،

هایوسالسننداشتم.همبودنرحمبیزورپایین.منبندازیراسرتکهاینیاباشیرحمبیبایدیاهمتو
دخفییتراطییرفبییاربسییتند.یییهمیبدجوریراشاندهانکنند،خاکوگردخواستمیشاندلکهمن
شد.میبستهدهانشهمیشهبرایوکردندمی

آمد؟ گیرت هم پولی بودی، گرفته یاد که روشی این با خب

غریییبوعجیبآدمهمهآنبینکهبوداینگاراژتومنشانسبود.تنهاخوبمنبود.براینمیربخور
بروم.بیرونباهاشبگذاردکهشدنمیگرفت.باورمرابالمودستوشدمآشناصبا

 بردی؟ نام قبل که بود ای دسته کدام از این

هییمزد.بییامیسییرروزخواباند.هییرمیبایدنیموماهیکبرایراداشت.اسکانیافرقهیچکدام.خیلیاز
نشسییتهروزشیید.یییکچییهوخواستمیچهدلمکهگفتممیوکردممیدلدردزدیم.برایشمیحرف
اگرگفتهمبیرون.گفتم!اوبزنمصباخواهدمیدلمکردماحساسکهبگیردتحویلراماشینتابودیم
شدم.سواروکردمولراچیزشو.همهسواربروالنهمینزنینمیحرففقط

قشنگی. نه؟ حال چه

شدم.سواربودم.ولینکردهتسویههنوزشدم.حتیآزادقفسازکردممیبود.احساسعالیخیلی.خیلی

بودی. بلد هم رانندگی

اولیییندربرگردیم.تاوبرویموبشینمصدستکنارفقطفعلشدنداشتم.قرارگواهینامهولیبودم،بلد
گواهینامه.کارهایسراغبرومفرصت

کردی؟ کار ص با وقت چند

شد.سالیچهار

باشی؟ خارج کمک توانستی بالخره

بود.توجهقابلخانوادهبرایولیکردم،میکوچکیبود.کمکبازنسبتادستمدیگر
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کارفرما؟ این از و کار این از بودی راضی خودت

بود.شاهکارکههمبودم.صسفردائمهموداشتمرادرآمدمهمچونبودبودم.عالیراضیکاراز

تعریککف مقککدار یککه اسککت؟ درآوردی. درست کارخانه از سر آن از بعد تو و شد فوت ص که دانم می
کن.

طییرفکییردمیفکییربود.کیشدهواقعیبرایمتازهگفتممیکهایآیندهجان.آنعموریختبهماوضاع
شیید.چییهکییههسییتمشییوکتییویهمهنوزشد.حتیتمامهممنکند.کارتمامسالگیدووچهلتوی

کنیم.کاربرایتانکنیممطرحنشداصلوفروختندراماشینهمهازاولهاگرفتهبرقمثلهماشخانواده

 نکردی؟ کار دیگر نفر یک برای چرا

بهافتاد،اتفاقگرفتم.اینیادزندگیاوبودیم.ازشدههمسفروخرجبودم.خیلی.همرفیقخیلیصبامن
شدم.شدم.مریضبدبینچیزهمه

درآوردی؟ کارخانه از سر چطور گفتی می داشتی

علیییکوسییلمهییاخیلیبامختلفهایکارخانهتویآوردیم،میهاکارخانهبرایاولیهموادوبارچونما
وحالکهماهچندازهمینطور.بعدهمهستمالنکهکارخانهاینبودم.تویکردهپیداهمداشتم.آشنا

کردند.درستراکارماههدوهماینهاانصافاواستقرارچهازجریانگفتماینهابهشد،بهترروزم

دادند؟ کاری چه

کردم.قبولرامهندسیایم.شغلخواندهفیزیکوریاضیمابالخره

هستی؟ کارخانه قسمت کدام مهندس

اینجا.بهرسیدیمالندرازوطولیجادهنشینم.ازمیلیفتراکپشت

کنی؟ می گوش داریوش هنوز

هستیم.راضیهمباکردنکارخواند.ازمیبرایملیفتراکتویساعتهچهاروهنوز.بیست

دهند؟ می حقوق چقدر

کار.ساعتهشتبرایچهل-پنجاهوهفتصد

دهند؟ می حقوق میان در ماه چند

بیافتد.عقبماهسهدوکهآیدمیپیشسالدرباردویکیامادهند،میوقتسر

5



Praxies.org پراکسیس                                                                      

 آید؟ نمی فشار تو به

راشییانپولوقییتیهابییدبختبینییمدارم.میرفیییقتییاچنییدهییاهمینآید.تویمیفشاردارهاوبچهزنبه
تییادویسییتماهیوهستمخودمگردند.منبرمیصبحفرداوخانهروندمیلشوآشچطوردهندنمی
گرفتییهمنازبیشترپدرمدهم.حالنمیراپدرمپولهممنندهند،رامنپولپدرم.وقتیبهدهممیهم
شود.می

 نداری؟ استقلل برای ای برنامه الن

اسییت.مثییلخوبنیستم.همینجوریهمبچهوزنندارم.آدمدماغودلولیدارم،کهمجردییخانه
شوم.میبازنشستهلیفتراک

روی؟ نمی سفر

بودمگرفتهالمللیبینگواهینامهوبودصشما.اگرسمتبیامدارمبرنامهرویم.امامیهابچهباگاهیچرا
شدم.میمزاحمتحتما

ماندگاری؟ همین جا کنی می فکر دیگر که بگو رسیم! دوما می  خدمت ما که اول

هییماسییت.بقیییهبهییتربقیهازماوضعاطرافهایکارخانهبینماندگارم.ولینکنند،تختهراکارخانهاگر
تعطیلی.هموحقوقیبیهمدارند؛زیادتعدیل

نکنند. تعطیل خودشان باشیم امیدوار فقط پس

برابییریجییامعهفکییرهمکند.توفریادودادنداردناآید.کسیدرنمیکسیصدایبکنندهمبله.تعطیل
نباش.

ماند. کککاریش می تو برای استقلل آرزوی مثل من برای هم کنیم. این نمی که فقط. کاری کنیم می فکر
هان؟ ندارد، امکان کرد. برابری شود نمی

صییاحبنفییریییکبییراینفییرصییدچهارکارخانهیکتویندارد.وقتیامکاننبود.امابدکهشدمیاگر
تویفقطمنداشتماشینییککارخانه،آمدروزیکیاروبود؟!پسرکجابرابریکنند،میکارکارخانه

سییرچیزشهمهاستداشته.معلومراخانوادهحمایتگفتمکهپسرهاستهمانازبودم.ایندیدهمجله
عییوضتریلیییچرخبایدگردنهسرشب،نصفهسهکن.ساعتنگاهسالهسیمنیقیافهبهبوده.توموقع
داریییمهمییهکند.مییامیخرجراحتوخوردمیاست.راحتاتوماتهماشماشینیدندهکردم.اینمی
کییهداردراهیییکفقییطنیست؟باشد.اینجورسرحالاشماشیناینکهکنیممیراکارمانکارخانهتوی
شد.خیالبیبایدکه؟شودهست.نمیهممنمالاینبگویموبگیرمرایارواینماشینبروممن
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فقککط کککه اسککت ایککن زدی. مسککاله نمی مککن بککه را حککرف همین الن همین تو شد، خیال بی میشد اگر
نا که شده برخورد ما با طوری تو قول درآوریم. به چنگش از را یارو این ماشین برویم چطور دانیم نمی

سککعی آخر تا همین طور و کناری کارخانه نفر چهارصد و نفر چهارصد این ی همه اگر مثل نداریم. ولی
کرد. نه؟ می فرق اوضاع بگیرند، را شان حق کردند می

خودشانیریشهداشتنداینهاگرفتیم،مانتخمبهرادنیاماکهگذشته.وقتیکارازکارولیکرد،میفرق
تبگوییموبیاییموبرویمماوکشیدندراماتخماینهاکردند.النمیپهنرا مادس یدردش د.خیل نکن

هیییچنییدارد.مییاوجییودفکراینولیباشند،باهمهاکارخانهکارگرهاییهمهتوقولبهاگرشودمیعالی
شیید.آدمماشییینصاحبوکردشوفریشاگرداشزندگیببین.تمامرابدبختصنداریم.آنایآینده

بییوده.نکییردهزندگیخوبقبلشممرد.چونافتادشد،خودشاربابوگرفتسامانوسربود.تاحسابی
تمامکارمفرداتو،مالکارخانهاینبگویندمنبهالننیست.همینمامالزندگیسروخوشیایناصل

دادیم.میگازجادهتورفیقیکباکهماندهخوبیروزهایآنفکرفقطمنخرابم.برایتوازاست.چون
:فروغیفریدونقولبه

میانزرافلکاینمن/برداشتمییزدانچونمبدیدستفلکمبرگر

آسانرسیدیدلکامبه/کآزادساختمیچناندگرفلکینواز

است. خیام مال وگرنه خوانده فریدون را این:محمد

ماند! می که که صداست نیست. تنها  مهم:رسول

13۹3آذر

کارگران»:روایتبه«کاریمجموعهپیشینهای*بخش

گفتگو با شریف: بخش اول

 گفتگو با حمید: بخش دوم

بیب  ح     با     گفتگو  سوم:      بخش
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http://praxies.org/?p=3747
http://praxies.org/?p=4502
http://praxies.org/?p=3831
http://praxies.org/?p=3831
http://praxies.org/?p=3747

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