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ی اجباریکاري و بی از کاراجباردهيستم د" ی هایکودک"ی پدر، براهيارث  

  
   ماه هشتاد و ششدی م هارچبيست                                                                                    )بهروز.(ن. کاوه

 
 

توی يک . بعداز مدتها بيکاری براش کار جور شد) که حاال عمرش را داده به شما ( پدرم .  بود ٤٠اواخر دهه 

من هر وقت چهره ناراحت وغمگين پدرمو توی اون . شدند خونواده خوشحال . کارخونه بزرگ صنعتی تو جاده کرج 

 ساله بودم می ديدم ، از خودم می پرسيدم چيه که بابا رو اينطور غمگين کرده ؟ تا اينکه يه شب ١١-١٠سال که خودم

  ."برو از بقالی روبرو دو تا نون قندی بگير بيا : "که از بيرون اومد صدام کرد و گفت 

  پس چرا واستادی؟:“گفت . تکون نخوردم ، واستاده بودم نگاش می کردم گفتم چشم اما از جام 

االن که فکر می کنم می بينم کودکی با تمام خوبيها و صداقتش گاهی اوقات خيلی بی .( گفتم آخه پول نداديد که من برم 

  ) .رحمه چون قدرت تحليل نداره و گاهی باعث سرشکستگی ديگران ميشه 

مادرم .رفتم گرفتم اومدم نونها رو دادم به مادرم . و گفت برو بگير بعدا ميرم حساب می کنم سرش رو انداخت پائين 

. بابا اون شب هيچی نخورد. ر سفرهتا چايی شيرين هم ريخت و به من و خواهرهام گفت که بريم س ٥ سفره پهن کرد 

 از بابا می پرسيدچرا زود از سر سفره بلند بياد حرف مادرم افتادم که هر وقت. نخوردن بابا مثل خوره افتاد تو جونم 

تصور اينکه بابا چند سال بخاطر بيکاری و بی پولی گرسنه از سر سفره . " سير شدم شما بخورين "شدی؟ می گفت 

  .بلند شده حالمو دگرگون کرد 

ندساله که خودش نيمه تونستم برای اولين بار در زندگی غمهای نفوذ کرده تو چشمای بابام رو بفهمم می دونم تو اين چ

اصال شايد همين . سير مونده فکرش اين بوده که اگه يک شب نتونه برای خونواده غذا تهيه کنه چه دردی بايد بکشه 

  .فکر بود که اشتها رو ازش می گرفت 

ی خيلی تالش کرد تا تصديق کالس ششم را بگيره تا بتونه تو کارخونه استخدام بشه هوشش خيل. بابا رفت سر کار

  .خوب بود

 ماه بعد که بابا اولين حقوقشو می گرفت بايدبا نون ١غمگين بود و ما تا . رفت سر کار اما نگاهش تغيير نکردبابا 

  .که ساختيم  .قندی و چايی شيرين می ساختيم

پرسيد تا اينکه يک شب بابام با اوقات تلخ اومد خونه و مادرم ازش . مد بخور ونميری داشتيم آخالصه يک سالی در

  چی شده ؟

روز تو  ساله ام٢٧دست يک جوون "اول چيزی نگفت اما انگار غم رو دلش خيلی سنگينی کرده باشه ، گفت 

؟ خب حاال چی ميشه. ) ز جام پريدم مادرم همچپين زد رو پاش که من ا." (مچ قطع شد کارخونه رفت زير پرس و از

از اداره کار اومدن گفتن بی ! چی ميخوای بشه " ت بابام که داشت سيگارش رو روشن ميکرد همونطوری گف

  ."اما دروغ می گن من خودم ديدم فورمن، گارد پرس رو باز کرد تا سرعت کار بيشتر بشه. احتياطی کارگر بوده 
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 هفته يا شايد کمی بيشتر طول کشيد تا بابام تونست کارگرا رو قانع کنه که برای دفاع از حق و حقو قشون ٢نمی دونم 

 لحن ٣پدرم با من که پسر بزرگش بودم با (يک روز جمعه صبح زود منو از خواب بيدار کرد . ديکا تشکيل بدن سن

 اگه معمولی بود - کاوه جان -اگه خيلی سر حال بود اسم کوچکم را صدا ميزد با پسوند جان . مختلف حرف می زد 

کاوه جان بلند شو امروز با هم بريم " گفت"!) پسر " اما اگه عصبی بود می گفت " پسر جان " فقط می گفت 

. ساعت رسيديم تو کارخونه٢بعد از  سرويس شديم وبلند شدم و رفتيم سوار .تعجب کردم اما سوالی نکردم ". کارخونه

بابام لباس کارش رو پوشيد و منو برد کنار . اولين بار بود که کارخونه را می ديدم اونم کارخونه ای به اون بزرگی 

.  متر نرسيده بود که احساس کردم دارم از گرما باال می آرم ٥فاصله من با کوره هنوز به . ز کوره های پختيکی ا

ونا چطوری جلوی کوره باز کارگرا رو نشونم دادو گفت پس ا. گفتم نمی تونم دارم می سوزم "! بيا جلوتر " بابام گفت

 يک آدم بتونه جلوی کوره بازی که داخلش بيشتر از اصال باورم نمی شد که. ؟ نمی دونستم چی بگمواستادن

 دقيقه ای جلو کوره نگه داشت ١٠حال پدرم منو يک بهر! ساعت و گاهی بيشتر واسته١٠تا٨ره درجه حرارت دا٨٠٠

خالصه با هر  .وانفرسای ديگر رو به من نشون دادبعد منو تو قسمت های مختلف چرخوند و کارهای سخت و ت

 شدم که خوابم برد فقط با صدای بابا بيدار ،تو سرويس ننشسته .ندم تا غروب که سوار سرويس شديم بدبختی بود گذرو

  ."کاوه جان رسيديم " گفت 

کز ون داد تو خيابون ابوريحان که مربابا پس از مدتی که سر وسامونی به کارگرهاو با حمايت و همکاری خودش

. منم باخودش برد. تخابات سنديکايیجمع کرد برای رای گيری و انسنديکا ها بود يک روز جمعه همه کارگرا ن را 

رفتيم توی ساختمون و بعد از کمی تشريفات، رای گيری .  کارگر داشت٦٠٠کارخونه شايد . وديادمه خيلی شلوغ ب

من . نددبير سنديکای کارگرا ن و بعد هم بقيه اعضا رو معرفی کردند و شيرينی خريدند وکف زد" بابام شد . کردند

اومديم بيرون گفتم به .  فکر می کردم بابام خيلی مهم شدهاما همش ،نمی دونستم چرا. مهم حس می کردم خودمو خيلی 

خونه . موندم تا ببينم آخر پائيز کی هستمنم ساکت . جوجه رو آخرپائيز می شمرن " نگام کرد و خنديد و گفت . بابام 

همه فکر کرديم وضعمون بهتر ميشه . معمولی بود! اما بابا نه. ل شدندر خوشحاخبخواهر ها از هم که اومديم مادر و

  .گه از نون و چای شيرين خبری نيستو دي

از خيلی چيزا حرف می . اش بودمروز يکبار جلسه می ذاشت تو ابوريحان منم اکثر مواقع جمعه ها با ه١٥بابا هر 

کمربندهای ايمنی ،حق آموزش . ، داشتن آمبوالنس دائمی تو کارخونه ، دستمزد و اضافه کاریو ايمنی، شرايط کارزد

  ...سالن غذاخوری و. کاهش ساعت کار. و ياد گيری سواد با حقوق 

ماه نکشيد که بابارا احضار کردند کارگزينی و اخطار را گذاشتن جلوش که پاتو از گليمت درازتر ٣خالصه، کار به 

  !فهميدی!نکن 

ما . هنوز سيگارشو آتش زده و نزده شروع کرد به خوندن . نه يک کتاب قانون کار دستش بود بابام شب که اومد خو

فردا شب . تو يک اتاق زندگی می کرديم و طبيعی بود که حرکات همو خيلی سريع ميديديم بابام خوندو خوند و خوند

ال که کار به تهديده اگه ميخواهيد بهشون گفتم نه ،اونی که شما ميگين نفهميدم اما حا: "که برگشت به مادرم گفت

  ."اخراجم کنيد 

بابام که بيشتر وقتش رو مجبور بود بيرون از کارخونه برای کارهای سنديکا بگذرونه ، نمی . اما اخراجش نکردند 
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اون . اينطوری شد که آخر ماه بابام نه که حقوق نگرفت ، بابت مساعده بدهکارهم شد . تونست کارت ساعت کار بزنه 

وقتی . برف می باريد به قد گردو .  شب بود ما همه از نگرانی بيدار بوديم ٢ب خوب يادمه وقتی رسيد خونه ساعت ش

بابا ديگه رمقی نداشت از خيابون ابوريحان پياده اومده بود خيابون سليمونيه .  زد من ومادر دوتايی رفتيم دم دربابا در

  !ماشين بشهچون پول نداشت سوار . توی جنوب شرق تهرون 

بعد هم دندونهاش مرتب درد می گرفت و آبسه می کرد و بابا  .بدون دوا و درمان خوابيد تو خونهبابا يک هفته مريض 

 ٥٠بعد از يک هفته منو فرستاد از يکی از دوستاش ! مجبور می شد از شدت درد اونا رو خودش با انبر دستی بکنه 

مادرم صداش  . را داد به مادرم بعد لباس پوشيدمقداری.  پولو گرفتم دادم بهشرفتم! بودديگه مجبور. تومان قرض کنم

؟ گشونو به سينه ميزنی اومد عيادتتاونايی که سنکی تو اين يک هفته از! دبس نبو! کجا می خوای بری مرد" ددراوم

 در صد سهام کارخونه ٤٩( ماکارفر .ک نکردن ديگران تو چشماش شعله زدغم هميشگی دربابام به مادرم نگاه کرد و

ه يا اينکه بايد از کار حقوقشو بگير يا مجبوره استعفا بده و بياد سرفکر کرد که بابام)  در صد ايرانی٥١انگليسی بود 

کارگرا ن اومده . معه باهاش رفتم سنديکای ابوريحانهفته بعد ج. اما گويا بابام فکر ديگه ای داشت. گرسنگی بميره

 ما بايد از همين امروز صندوقی تشکيل بديم:" ا رفت پشت ميز سخنرانی و اولين جمله ای که گفت اين بود باب. بودند

شد بتونه تا رسيدگی به شکايتش از صندوق کمک بگيره برای همين من اين کاربيکارتا هر کارگری به هر دليلی که از

  ."پيشنهاد رو به رای می زارم 

 کارگر نبود بلکه افکار ٦٠٠ مرا حتی بعدها به حيرت وامی داشت فقط متحد کردن چيزی که! (صندوق تشکيل شد

را بعنوان ورق بکررا می بست پدرم و بقيه اين افکاربکری بود که درمواقعی که کارفرما به خيال خود همه راهها 

  ).می کردند کمترين زمان ممکن روهايی برنده در

روزی را که رئيس کارخونه بابارو به دفترش خواست فکر . کارخونه پيچيدتشکيل صندوق حمايت کارگری توی خبر

  :پدرم برای من و مادر تعريف کرد که .غروری بودهازد برای پدرم روزی مهم و سرشارمی کنم باي

  .ائيدگفتم امرتان را بفرم. خورديم . نشستم دستور داد چای آوردند. نم بعد از وارد شدن با احترام ازم خواست بشي" 

 سال ١٥نی مادرم که بيش از يع( چقدر می گيريد دست از اين کارها برداريد ؟ شما خانمت ناراحتی قلبی داره: " گفت

 وزياد با اسيد کلريدريک دندانهای پدرم بعلت کار مداوم( شما هم که خودت دندان توی دهان نداری ) قلبی داشت بيمار

من به شما کمک می کنم تا خانمتون را معالجه کنيد برای ) بين رفته بود فلزروی و فرسودگی لثه ها ازو و نشادر

از دبيری سنديکا استعفا ضمن کار مناسب تری هم به شما ميدهم و الزم هم نيست درتان دندان مناسبی تهيه کنيد وخود

  "هی؟ می خواچه از اين بهتر. سمت خود هم مشغول باشيدبدهيد در

 در نتيجه نان از لطف شما ممنونم اما دندان عاريه اهدايی ، پول عاريه و" س "ممنون آفای : " پدرم جواب داده بود

 معده عاريه هم سفارش بدم عاريه هضم نمی شه و به فساد معده دچارم می کنه بنا براين بايد يکعاريه در معده غير

  . " نفررابپردازيد ممنون می شم٦٠٠ق حقوشما لطف کنيد همان حق و . ممکنهکه غير

 روز نگذشته بود که ٢پدرم به خونه برگشت اما . ظرفيتش تموم شد و همونجا حکم اخراج پدرم را نوشت " س"آقای 

روز بعد، پدر توی ٢.  کارگران بود دست به اعتصاب زدندبعلت اخراج غير قانونی دبير سنديکا که منتخب کارگران

 روز طول کشيد و مديريت مجبور ١٣اعتصاب . اعتصاب کارگران را به پدرم دادندگر نمايندگان خبرخونه بود که دي
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هفته های قبل از در. عجبمبا اراده ای که من هنوز از آن دربرگشت اما اين بار بابا به سر کار. به لغو حکم اخراج شد

من خوش خط . رقمها رو توی اونها ياداشت ميکرد اخرا ج، پدرم ورق های امتحانی بسياری می خريد و بسياری از

من اصال نميتونستم از اون  .روز وشبهای بسياری رو بابا صرف محاسبه کرد که من اونارو پاکنويس می کردم. بودم 

. ارقام سر دربيارم اما يک ماه شايد هم بيشتر گذشت تا حساب وکتاب بابا تموم شد و من پاکنويس ها رو تموم کردم 

 قيمت تمام شده کاالی توليد "حاال با خودکار قرمز باالی صفحه اول بنويس : "  پاکنويس ها تموم شد بابا گفتوقتی

بقيه صفحات تماما اسامی کارگران بود با ! نوشتم ". سود حاصل کارخانه "باالی صفحه دوم بنويس ! نوشتم . "شده

  ":باالی اين بنويس : "ق کرد و گفتتاريخ استخدام شون بابا تمام اون صفحات رو به هم سنجا

  ".محاسبه سهم سود کارگران به تفکيک مدت کارکرد"

ونه چنين محاسبه  کالس سواد داره بت٦وقتی بابا محاسبه را به کارگزينی تحويل داد هيچکس باور نکرد کارگری که 

م توليد شده و استعالم قيمت فروش در بازار لوازانبارهای لوازم خريداری شده وانباراماپدربا فاکتور! ای رو انجام بده

و بالخره ثابت کرد که حتی سود را . اين کار و کرده بود و شاهدش من بودم که شبهای زيادی اونا رو پاکنويس کردم 

  .از ميزان واقعی آن کمتر محاسبه کرده تا با اشکالتراشی مواجه نشه

روزی که تا عمر دارم . د روز قبل ازاتمام سال منو بابا رفتيم کارخونهچن. اما فايده نکرد. باز تهديدشدن بابا شروع شد

پدرم پاکت های پولی را که قبال حسابداری محاسبه کرده بود و روی ميز گذاشته بود با صدا کردن . فراموش نمی کنم

به محوطه کارخونه وقتی پدرم از حسابداری . به اون ها پرداخت کرد"د ساليانه سهم سو" تک ، تک کارگران بعنوان

 کارگر اورا آنچنان به هوا ٦٠٠. آغوش آنان گم شده بود نمی ديدم ميان کارگران و درپدرم را که دررسيد من ديگر 

من برای ساعتی او را فقط در ميان آسمون می ديدم و فرودش را در دستان . می انداختند که گويی پرواز می کرد

  .کسانی که شاد بودند

فکر نکن اين فقط کار من بوده ، کوره ای که اولين بار تو رو بردم نزديکش يادت "  پدرم به من گفت بيرون کارخونه

  "هست ؟ 

شايد اونموقع فکر کردی عجب پدر بيرحمی هستم که تو رو آزار می دم اما خواستم بدونی که زندگی برای بعضيا چه 

  !طوريه

.  وضع خودم وشما هارو تغيير ندادمنش کردن که چرا با زدو بندمنو خيلی ها سرز. کنم تا حدی متوجه شدی حاال فکر

اونا اون تعداد کارگری رو . و پيروز به خونشون ميرن نمی بيننحال  کارگر رو که امشب شاد و سر٦٠٠ن اما اونا اي

 دستهايی اونا.  بعدازظهر می تونند برای درس خوندن کار رو تعطيل کنند وبه کالس درس برن نمی بينن٣که ساعت

موظفند توی تمام ساعت کاراونها آمبوالنسهايی رو که در .راکه از اين به بعد زير پرس ها قطع نميشه نمی بينن

  .می ديدم " اما تو می بينی نه؟ . کارخونه باشند نمی بينن

  ."گفت برای من ديگه هيچی اما برای اونا تازه شروع شده " گفتم حاال بعدش ، بعدش چی ؟

که ساواک بابا رو خواست و تهديدش کرد که به خواست خودش بايد روز ٧ اش رو نفهميدم اما بعد از معنی جمله

رخونه روهم به گلوله ، کارگرای کا و گفته بودند که اگر استعفا ندهاستعفا بده يا ديگه رنگ زن و بچه اش رو نمی بينه

  .معنی جمله بابا رو فهميدم. هم می بندند
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بابا با يک زندگی مادی متوسط پايين، ما بچه ها رو بزرگ کرد تا آخر عمرش با ! شد بابا دوباره بيکار!بابا استعفا داد

خاطراتش که ارزش هميشه زنده موندن را داره زندگی کرد و اميد وار که روزی جهان بهتری داشته باشيم سر انجام 

" بربريت"باقلبی که تا واپسين لحظات به. اين جهان نکبت زده وپر آشوب را ترک کرد و به خاک سردسپرده شد

  ".نه: "گفت

بقيه بچه ها هم رفتند دنبال زندگيشون و من ارث بابامو . اينطوری شد که خاطرات و رنجهايش ارث رسيد به من 

  .گرفتم

  !هانفرزندان شان و زندا... منصورها و محمودها. اما اين حکايت همچنان باقيست

  

  

  ٨٦ زمستان-) بهروز.(ن. کاوه

  دياکو بوسيله ى ١٣٨٦ دی ٢٤

  سالم دمکرات


