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رر گود بازمانده یها چشم  

خرداد هشتاد وهفتهم دياز                                                                                           اسماعيل محمد ولی  

                            
شان زانيعز رنج شاهد و اند دهيآش یگرسنگ اند، آرده یزندگ آاملفقردرو حقوق بدون ها ماه)نمونه حكمدر(آارگر سه نيا  

.اند دهيد ینابود خطر در را شان یانسان وجود آه اند گرفته یخودآش به ميتصم یوقت فقط اما اند بوده     

کارگران انيمدر یخودکشمورد نيچند یبررس به ،"گوردر بازمانده یها چشم "عنوانبا یگزارشدر کارگزاران روزنامه  

.است پرداخته    

 فواصل با عيوقا نيا از آدامهر. آنم یم تيروا را آارگر سه یخودآش گزارش نيادر :سدينو یم یمحمدول لياسماع

 از پس حاال. اند شده تشرمن یمستقل یها گزارش صورت به خود زمان در و اند داده رخ آشور مختلف نقاط در و یزمان

 شان انيم از و نميبچ هم آنار یآلبوم در را آنها آنم یم یسع یميقد یها نوشته و حافظه از گرفتن مدد با ها سال گذشت

 سه نيا آه دهد یم نشان ام آرده انتخاب تيروا یبرا »مشترك ريتصو «عنوان به آنچه. بدهم شينما مشترك یريتصو

 شان زانيعز رنج شاهد و اند دهيآش یگرسنگ اند، آرده یزندگ آامل فقر در و حقوق بدون ها اهم) نمونه حكم در (آارگر

 عصب مثل شرم. اند دهيد ینابود خطر در را شان یانسان وجود آه اند گرفته یخودآش به ميتصم یوقت فقط اما اند بوده

 هفت دختربچه از شرم به،يغر مهمانان زا شرم. است زنده بدن یعني دارد یوام واآنش به را بدن هنوز یوقت. است

 خاطر به آه یسرباز پسر از شرم فرزند، دست یها نهيپ دنيد از شرم دارد، را مدرسه روپوش دنيخر شوق آه یا ساله

 تينها نهايا. فرستد یم اش خانواده یبرا هم را اش یسرباز زيناچ حقوق یحت و امدهين یمرخص به ماه هشت نيماش هيآرا

شرافتاريمع با ديبا رامرز نيا. است یانسان گاهيجاانكار رفتن،جلوترمرز نيااز. شناسد یمرا شرم آه است یانسان طاقت  

.آنم درك را آن آوشم یم اما آنم، ینم دفاع فيشر مردان نيا یخودآش از گزارش نيا در. شناخت    

 ديشا ،یآس. بودند آرده جدا دار طناب از را اش جنازه آه شد یم یساعت دو دميرس ینساج آارخانه به یوقت اول؛ ريتصو

 بود شده جدا بدنش از بايتقر سرش. است مرده آه ميدانست یم همه. رساند مارستانيب به را او باالخره همكارانش از یكي

 یخال یا سوله اطراف من. برساند مارستانيب به را او آه داشت اصرار همكارش اما. بود وصل گردنش نسوج به تنها و

 صحبت بودند مانده یباق روين ليتعد از آه یآارگران معدود با بود آرده زيآو حلق را خود ینساج ساله ٤٠ آارگر هآ

 شد یم یماه شش اما آنند محافظت ديتول ابزار از تا بودند داشته نگه آارخانه یليتعط از پس را آارگران نيا. آردم یم

 عيصنا یها مانده ته آه یوقت قايدق. گردد یم باز ٨٣ سال بهشتيارد به جراما. بودند نكرده پرداخت آنها به یحقوق چيه آه

 از آه ینيچ یها پارچه متيق چون باشند داشته ديتول نبود قرار عيصنا نيا شدند، یم نابود یگريد از پس یكي ینساج

 یسود ديتول آه بود مشخص. بودند تر ارزان نخ یعني پارچه ديتول هياول مواد متيق از شدند یم آشور وارد قاچاق قيطر

 پس شود متحمل را ینساج آارگر هزاران اخراج نهيهز خواست ینم دولت اما. شوند ليتعط ديبا ها آارخانه نيا و ندارد

 شر از را دولت د،يتول ابزار و نيزم گانيرا تيمالك یازا به آنها تا آرد واگذار یخصوص بخش به را ها آارخانه

 و رگ به هنوز سرش آه یآارگر یماجرا به. آنند خالص واحدها نيا آار یروين اخراج یعاجتما و یاسيس یها نهيهز
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. آردم یم درست یچا داشتم من بازگشت آارخانه ريمد اتاق از یوقت گفت یم همكارش. ميبازگرد بود وصل گردنش یپ

 یتو اش جنازه دميد دنبالش رفتم. نشد یخبر اما گذشت ساعت كي. گردم یبرم و روم یم انبار تا گفت. ديايب زدم شيصدا

 رها را خودش آه فاصله آن از. بود بسته سقف حفاظ به را طناب و بود رفته باال متر شش نردبان با. خورد یم تاب هوا

 یخودآش رمنتظرهيغ طور نيا چرا دانستند ینم هنوز آارگران. شد تمام آار و اوردين را بدنش وزن طاقت گردنش آرد،

 آارمندان از یكي. بود آرده ترك را آارخانه آارگر، یخودآش از شدن مطلع از پس بالفاصله آارخانه ريمد. است آرده

 ١٠ حد در آرد یم التماس یحت. رديبگ را اش معوقه حقوق از یبخش تا بوده آمده ريمد سراغ به گفت یم یدفتر

 همسرش اتفاق، نيا از قبل ساعت چند گفت یم هم بود آرده دايپ را اش جنازه آه یآارگر. بدهند قرض او به هزارتومان

 و بود دار داغ هنوز. آردم صحبت همسرش با حادثه از بعد روز دو. دارند مهمان خانه در آه بدهد خبر بود گرفته تماس

 موقع. آمده مهمان شهرستان از گفتم فقط. نزدم یحرف بهش من «داد؛ یم را پاسخم باشم یزيچ ،یيبازجو من انگار

 خودمان آه یيغذا شد ینم. مينداشت یزيچ خانه یتو. ميآن یآبرودار ها بهيغر یجلو آه ريبگ یزيچ كي برگشت

شدم یم الل وگرنه اورديب خودشسر یيبال نيچن خواهد یم دانستم ینم. ميبگذاردار یستيرودربا مهمان یجلورا ميخور یم  

».گفتم یم اگر    

 و دورافتاده و پرت دارد؛ فاصله رجنديب با لومتريآ ٤٥ حدود. است ريآو وسط یيجا كي فدشك یروستا دوم؛ ريتصو

 گوشت یبو هنوز اطيح یتو. رفتم آنجا به آرد یخودسوز اش خانه اطيح در یمعدن آارگر آه یروز یفردا. متروك

 آدم گوشت سوختن یبو از بلكه سوزد، یم آتش در آه یمرد اديفر یصدا از نه هم اش خانواده قبل شب. آمد یم سوخته

 نيا چطور آه بود بيعج شيبرا زدم یم حرف آه هم رضا امام مارستانيب كيآش دآتر با. بودند دهيپر خواب از زنده

 شيصدا هيگر آه یرزنيپ همسرش،. است نزده اديفر اما آورده تاب را بدنش سوختن قهيدق كي از شتريب یاريهش در مرد

 بر دستش از چيه او و بودند نداده را حقوقش ماه ١٧. بود شده ديمناا آامال مرد آه فهماند پسرش آمك با بود، دهيبر را

 یحت او آه فرستادند یم یيها سازمان و نهادها از یكي به را او رفت یم معدن از طلبش سراغ به آه هربار. آمد ینم

 جيگ شيپ از شتريب را او آه یا هودهيب یها یآاغذباز به رسد چه بخواند، را ساختمانش سردر یتابلو توانست ینم

 گريد اتاق به اتاق نيا از حقش گرفتن یبرا ديبا معدن در آارآردن سال ٣٠ از بعد چرا آرد ینم درك. ديناام و آردند یم

 یها آوره آنار هم مرد نيا ساله ١٦ پسر. رديبگ سرباال جواب هم سر آخر و بشنود بيغر و بيعج یها حرف و برود

 ميقا پدرم از را ميها دست«: گفت یم. آارها ليقب نيا و آند یم سنگ آوه از یرمانكايپ یبرا اي آرد یم آار یآجرپز

 آه همسرش. بود رفته معدن به اش یزندگ آخر روز مرد نيا» .ديد یم را دستم یها نهيپ یوقت خورد یم حرص. آردم یم

 و برود مدرسه به ديبا گريد هما كي آه گرفت یم بهانه دخترم ميرفت یم ميداشت یوقت گفت یم بود، آرده یهمراه را او

 التماس معدن مالك به ميديرس آه آارش محل به. بخرد مدرسه روپوش شيبرا آه داد قول دخترم به او. ندارد روپوش

خدا «گفت یم برگشتن موقع. بود دهيشن اديز فرداها نيااز. ايب فردا گفتند. بدهند را طلبشاز تومانهزار ۵٠ الاقل آه آرد  

».ستين رضا من آردن یزندگ ورج نيا به هم    

 اندازه به آتك، و ريتحق از سرشار روز مين كي گذراندن از پس رشت آار آنف آارگر ،٨٦ خردادماه در سوم؛ ريتصو

 یباق و بزند گره سقف یها لوله به یطناب برساند، آارخانه به را خود تر عيسر تا گرفت قرض همكارش از یتاآس پول

 آارگران. بود آرده یخال ديتول ابزار از را آارخانه ،یانتظام یروهاين آمك با روز آن صبح یخصوص مالك. ماجرا
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 دانستند یم همه. شد یم نابود آارخانه ديتول ابزار فروش با دشانيام تنها نكيا و بودند سرآرده یحقوق چيه بدون ماه ١١

. آردند دايپ بعدازظهر كي ساعت یحوال را او ازهجن. بود او د،يد را آار انيپا وضوح به آه یآس تنها اما است تمام آار

 چون و بود سرباز پسرش آرد، یم یآارگر هيهمسا مزرعه در همسرش رساندند اش خانواده به را خبر آه وقت آن در

 نهضت اجاره در زين خانه. بود نشده خارج پادگان از و بود امدهين یمرخص به ماه هشت نداشت مسافرت پول

 ١٥ یماه و پسر یسرباز حقوق تومان هزار شش پنج یماه زن، موقت یآارگر از خانواده نيا رآمدد. بود یسوادآموز

 به آه آار آنف آارگر یخودآش از پس روز دو. شد یم نيتام یسوادآموز نهضت به خانه اتاق تنها اجاره تومان هزار

 یيلويآ ینيزم بيس یدان یم «د؛يپرس من از مقدمه یب داد یم شرح را اوضاع یوقت همسرش رفتم، اش خانواده سراغ

رآردنيس عهدهاز یحت آارآردن سال ٢٥از بعد خانواده نيا آه ديفهم شد یم یسرانگشت حساب كي با»است؟ تومان ٦٠٠  

.است رفق چهره نيتر هيآر نيا. نديآ ینم بر هم شان شكم    

 داخل و بزند در ديآش یم خجالت. ستادهيا در یجلو دميد یم آردم یم باز آه را در یيها وقت كي «گفت؛ یم همسرش

 و گشت یبرم یخال دست بعدازظهر. شود یم امروز شاءاهللا ان گفت؛ یم حقوقش و حق دنبال رفت یم آه ها صبح. شود

 سال سه حدود در ،یخصوص بخش به آار آنف آارخانه یواگذار زمان از آه بود نيا دميفهم آنچه» .ستاديا یم در یجلو

 راه دوباره آارخانه فردا و امروز آه ديوع و وعده و یكاريب مهيب ماه ١٦. بودند داشته نگه یفيبالتكل در را آارگران نيا

 در آارخانه ديتول ابزار شدند متوجه نكهيا تا بودند آرده یسپر حقوق بدون ماه ١١ آارگران نيا هم آن از پس افتد، یم

 آن با آارآردن ديام به آه یآارگر یبرا ديتول ابزار اما د،يوانخ یم هم شما د،يتول ابزار ميگو یم من. است فروش حال

 شيپ روز دو پسرش، با آار آنف آارگر یتلفن یوگو گفت نيآخر ديشا. است یزندگ همه ست،ين »آلمه «فقط است زنده

 تلفن شتپ از. آردم صحبت پدرم با پادگان از شنبه پنج روز «آند؛ آمك ما به »ديتول ابزار «درك یبرا یخودآش از

 یتو غروب تا صبح مادرت. ببرند را ها دستگاه خواهند یم شنبه گفت یم. انگار بود دهيبر. است بد حالش آه بود معلوم

... است تمام آار گفت یم. دهد ینم یجواب ما به آس چيه اما یاستاندار روم یم روز هر هم من آند، یم آار مردم مزرعه

 بشود ضيمر خواهرت اگر. نشده ديتمد آه است ماه ١١ یاجتماع نيتام یها ترچهدف گفت. رسد ینم ما داد به یآس چيه

آار ها جوان به آنم؟آار آجاگريد آنم؟ یآشاورز آه دارم نيزم سن؟ سال ٤٨ با آنم آار چه من گفت؛ بعد ببرمش؟ آجا  

»بعد؟ به نيا از آنم آار چه من گفت یم یه دهند؟ یم آار من به دهند، ینم    

 نيا مخاطبان فيلط احساسات افتادن انيغل به آشم یم را انتظارش آه یواآنش نيتر بيعج لحظه نيهم در درست

 زنده همچنان و برود فرو ها سال تواند یم افتد، یم آن در یپناه یب آدم یوقت. است ته یب چاه یچارگ یب. است ها گزارش

 آه است یگيما انيم اوج نيا. ستين شما و من ترحم مستحق ،یميتصم هر رد،يگ یم نجاتش یبرا یميتصم آنكه. باشد

 كي یخودآش انيم یارتباط یبرقرار یحت. ميبسوزان دل شان یبرا و ميآن خالصه ها آدم نيا فقر در تنها را یخودآش علت

 عامدانه البته و جيرا یبدفهم از ینوع تواند یم) مرفه اي متوسط طبقه یها آدم (ما از یكي متعارف یخودآش و آارگر

  یيجا تا آنها. ستين مالل ديشا و انفعال یرو از آارگران نيا یخودآش. نه. باشد تيمسوول بار از آردن یخال شانه یراب

.درنيگ ینم یاقدام نيچن به ميتصم هرگز نشود، مخدوش بودنشان انسانمرز آه  
 

٩/٣/٨٧ - دسترنج -اسماعيل محمد ولی   


