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  زندگاننيتدف

 
١٣٨٧م شهريوربيستشنبه چهار                                                                                     ی محمدوللياسماع     

 

 آدم ادي مدرسه هم ی آرد، توفشي آه بشود توصستي نيیزهايسته، از آن چ ترك جمجمه دلمه بی آه رویا شده  ذوبمغز

 تري آه آن پنج لیفهم ی می را فقط وقتقتي حقنيخب، ا. ستي نشتري خون بتري انسان پنج لنديگو ی آه م نيمثل هم. دهند ینم

 به دي نباشدواري امادي آه زنجايم به ا را گفتم تا برسنهايا.  از آار گذشتهآار گري و دشود یذره از بدنت خارج م  ذرهيیآذا

 رفهمي و چندان در بند شآنم ی مفي تعرام دهي را آه ديیزهايمن فقط چ.  آنجا چه خبر بودهديصرف خواندن گزارش بفهم

چند جنازه را آنار هم خوابانده .  باشمدهي فهمقاي خودم هم دقستمي مطمئن ندي چون راستش را بخواهستميآردن مخاطب ن

 یوقت.  شكافته شده و امعا و احشاءشانیها نهيها و س  بود و جمجمهدايگوشت سوخته پ.  در آرمانیا  آف سردخانه.بودند

 ی آم آمده بود و آارمندها  مانده پنبهادمي آه يیتا جا. پوشاندند یها را با پنبه م  جنازهنهي سی داشتند شكاف رودميمن رس

 كمي آه نزدیكي سر حرف را باز آنم به نكهي ای برایطور نيهم. زدند یغر م واري هم آالفه بودند و به در و دردخانهس

 از جانب من بود تا تمام انزجارش را یا  منتظر اشارهنكهيطرف هم مثل ا» .انگار بدجور داغون شدن« بود گفتم ستادهيا

 ظي غلیادي زضشيش به مدد غا  گفتن آه چون لهجهيیزهاي شروع آرد چد، آنیشده خال  مثلهیها  آردن آدمنهياز وصله پ

. ستي نی به دانستن لهجه آرمانیاجي فحش احتدني فهمی براد،يستي نبهي اما شما آه غردم،ي را نفهماش یشده بود، معن

آه اصوال  (ینگار خبریها  و آارتتي تا با آمك برگه ماموردي طول آشیآل. كجورندي یا ها در هر زبان و لهجه فحش

 ثابت آنم آه نه از طرف دولت به آرمان شيبرا) ندياي به آار ببار كيست هر هزاران سال  هستند آه ممكن ایزوائد

 مي خرج آرده بود براجهت ی آه بيیها  جبران فحشیاو هم باالخره برا. ها هستم  جنازهني ای آارفرماندهيام و نه نما آمده

 یها لبه. ستندي نزادي آدم  جنازههي شبگريآه د آورند ی مشان ی از اطراف آرمان برانازه داد آه هر سال چند جحيتوض

 آنم یحاال آه فكرش را م. (اند  شكل پاره شدهكي به یآرد و نشانم داد آه همگ ها را لمس   از جنازهیكي  نهي سیشكاف رو

 یاندر مك. آورند ی معموال سالها بعد درد مت ضربالي قبنياما ا.  درد داشتشتري بشيها   آارش از فحشني انميب یم

 یها  شكافني آنجكاو نبودم بدانم علت ااديز.) یا  فراموش آردهیآن ی مالي آه خی پرت؛ درست وقتیتي و موقعربط یب

 یطرف برا.  حالت تهوع ندارمها لمي فی چون نگران بودم آه پس چرا مثل توست،يها از چ  جنازهنهي سیشكل رو هم

 ني زمیمتر٢٠٠ها موقع آارآردن در عمق   آدمني آرد آه افي آه حاال به خاطر ندارم تعریاتي با جزئیخدمت خوش

 ی زده شده هوایا  آه جرقهی و هنگامشده ی گاز منفجره انباشته مني از اشانيها هي و راند آرده یتوامان گاز متان تنفس م

 یكيشتن جمالت باال  بعد از نویعنيحاال، . ن شكل شكافته استي را به اشانيها نهي هم منفجر شده و سشان یها هيداخل ر

 به خاطر وجود گاز دي شاشود، ی بدن از درون منفجر می وقتگفت یم.  آوردمادي آرده بود را به في آه تعریاتياز جزئ

 شي بو آم یها  لختهنيبه نظرم آمد آه ا. شود ی مدهي پاشروني و مغز ذوب شده به بخورد یمتان، جمجمه ترك م

 حد ني مرآز تمام احساسات و منبع تمام خاطرات آدم تا ایعني. مغز آدم ندارد به ی شباهتچي جمجمه هی رودرنگيسف
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ها را  جنازهني ادي چطور بانكهيا. آردم ی فكر میدست  دمیزهاي چنيبه هم.  سرم نبودی توی مهمیها  است؟ فكرزيانگ رقت  

.شود ی مآردم یفكر م. ودمتر ب ها جوان وقت آن.  داستان نشودنشود، نشود، غلو هي ضجه موهي آنم آه شبفيتوص    

 از انفجارش گذشته روز كي آه آمتر از ی داخل تونلن،ي زمريمتر ز٢۴٠ یعني، ... رفتن به افق شماره دو معدن یبرا

 آه دستگاه گازسنج هم داشت يی داد تا به همراه راهنماتيباالخره مالك معدن رضا. دادم ی نشان منامهي معرفديبود، با

 روز از كي آه ی تونلیتو.  ببردني زمیمتر٢۴٠ را به عمق ما تا مي شویسوار تكه فلز.. .سوار آسانسور آه نه

 تا به مي جلو رفتیا قهيدق٢٠. مامور آنترل گاز جلو تر از من بود.  آب بودمیتا زانو تو. زدم یانفجارش گذشته قدم م

 ی از سرش تویخشانگار ب. الوار افتاده بود ی از آارگران رویكيآاله . مي بودند برس  آارگر معدن آشته شده٩ آه يیجا

 آب شناور بود ی آه رویزي چكي داشتم ی آب آه قدم برمیتو.  بودند ها را چند ساعت قبل برده جنازه. آاله جا مانده بود

نم دادم فكر آحي بودم ترجدهيرا د  مثله شده یها من آه جنازه. فكر آردم الوار سقف معدن است. برخورد آرد ام  به چكمه  

. قطع شدهی پااي دست كيالوار است و نه     

:  گفت»ه؟يعيطب«: دميپرس» .چهار درصد گاز متان«: به دستگاه گازسنج اشاره آرد و گفت. ستادي آنترل گاز امامور

ه  مانده بوده آامال سوختروني آه بیقسمت. دمي بغچه دكي تونل واريد دریا  جدارهیتو» . چهار برابر استانداردبايتقر. نه«

 هم یچند قدم. گذشت چقدردانم ینم. شدگان بود آشته ازیكيو چند تا نان؛ نهار ازيسه تا پ. بازش آردم آوردم ورونيب. بود

یم االن منفجر .شدهشت تا... هشت تا . هفت درصد شدكهوي... هفت درصد« :دي آشغي آه راهنما جميرفت جلوتربه گمانم   

. عقب افتادمیحساب. سرشمن هم پشت  وديآش ی مغي و جديدو ی می خروج آب به سمتی بلندش توی با پاها»شه     

 و باالبر دي را آشی اهرمديمن را آه د.  دآمه آسانسور را زده و در حال باال رفتن استدمي را آه رد آردم دچي پنيآخر

فكر آردم «:  گفتیهجه آرمان لب با لري زكباري راه یفقط تو. زده نبود  خجالتیها  آدمهيشب. را نگه داشت تا سوار شوم

ميها خودم که چشماما.  کنمفي توصتاني برای نامردنيااز را بعدميها  حالت چشمخواهديدلم م.  بودمیعصبان» .دي افتادريگ  

. االن زنده نبوداروي در آن لحظه تپانچه بودند ميها  که اگر چشممي قدر بگونيهم. دميد یرا نم    

 از استاندارد گاز متان در افق شماره شيود آه پس از هشدار به مسووالن درباره مقدار ب معدن بیمني مامور ادرضايحم

 بود، ی علیگريد.  جان باختزوي از همكارانش در حادثه انفجار معدن باب نگري نفر د٨دو به محل بازگشت و به همراه 

 بغچه شام دست یايو بود آه در بقاو ا.  تر بودكي انفجار نزداآه از تمام همكارانش به مبد» گزنگ«آارگر بخش 

 در ی زرند، وقتیكي نزديی محل انفجار خانواده او را در روستادنيپس از د. خورد  ی به چشم مازياش، نان و پ نخورده

 از فرزندش دن هنگام حرف زداد  ی محي بود آه ترجیپدر او، مرد مسن.  آردمدايتدارك مراسم ختم فرزندشان بودند پ

. طلبد  یانگار آه عكس را به شهادت م.  به عكس آالمش را مستند آندیعكس او را هم در آنار داشته باشد تا با اشارات

 به رمرديپ. افتد  ی آه در داخل تونل ساعتش از آار مدهي از حادثه انفجار از پسرش شنشي آه چند روز پآرد ی مفيتعر

و بعد » !نرو آن جا. ست ی خطرناآیجا«: ديگو  یبه عكس مرو. آرد  یمعدن منع مدرارادامه آگمان خطر، فرزندش را از  

.»بدهكارم.  ندارمیا  چاره«: دهد یزبان پسرش پاسخ م از  

 هزارتومان ٣٠ماهانه » اربابش«.  آرده بودی آشاورزی اربابني از آار آردن در معدن مدت شش سال در زمشي پیعل

 جهت ني و به اداد ی نفره اش را نم۵ او و خانواده ی آفاف زندگی دستمزدني چنآرد؛  یبه او دستمزد پرداخت م

 فتي ساعت ش٨ یاو در روز حادثه وقت. آند  ی آار مبه از انفجار در معدن شروع شي ماه پ٧ را رها آرده و یآشاورز
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اش ی با پول اضافه آارديتا شاماند  ی دوم هم مفتيهمكارانش در شازگري دیكي ی آرده بود، به جای خود را طیاول آار  

. آندیها آار    اول مهر و شروع مدرسهیبرا    

 چهار ساله و یكي گرشي دیدخترها. رود ی هفت ساله است و امسال به مدرسه می آه دختر بزرگ علديگو ی او ممادر

همچنان پدرش آن سوتر، . »دادنديم مالي تحوكيپالست مشت گوشت سوخته دركي«: ديگويمادرش م.ساله هستند دویگريد  

.» شدهمهي بهخوشحال بود آ«: ديگو یعكس پسرش را در بغل دارد، م  

) شدگان  آشتهگرياز د (»م«ی و علیاز آارگران بخش استخراج بود آه با هاد» عباس« حادثه نيشدگان ا  آشتهگري داز

 ١١٠ سال در معدن آار آرده بود و ماهانه كي عباس مدت.  بود»ی بندلير« داشتند و آار هر دو در معدن یلينسبت فام

 روز شوهر و برادرانش را از كي است در »م« ی و علیادهمسرش آه خواهر ه. آرد ی مافتيهزار تومان حقوق در

 رمردي آه پ»م« ی و علیپدر هاد.  بروم»هيآب پنگوئ «ی خانواده او الزم بود تا روستاداري دیبرا. دست داده است

 و سخنانش رنگ زبان گرفتن زد  یبه زحمت حرف م.  است را در مراسم ختم پسرش مالقات آردمیا هدي و تكبافيقال

 شان ی و ناچاریكارياز ب... هزار تومان١٠٠به خاطر ... مجبورشان آردند«: گفت  یم.  را داشتیري آوی عزاسممرا

نيبا هم. رميگ  یهزارتومان م٢ و بافم ی میالساعت ق١٠ یروز. شان آردم  بزرگیبافيمن با پول قال... سوءاستفاده آردند  

.»پول هشت بچه را بزرگ آردم    

 برق دستگاه نهي آم آردن هزی آارفرما براگفت  ی مشهيعباس هم«: ديگو یباورش نشده مهنوزعباس آه انگارهمسر

  تا جانآند  یعت روشن مچند سا  یرا برا  دستگاه افتند   ی آارگران به حال مرگ میوقت فقط . آند  یرا خاموش م  هيتهو

.»آرد ی آن هوا آار میتو.  زغال جمع آنندشي و برارنديبگ    

 یلي رسم آار در معدن است آه اگر به هر دلنيا«: آند ی مفي از آارگران معدن آه در مراسم ختم حاضر است تعریكي

دبشو یعاد آاری براطيتا شرا آنندليعطتآن تونل رادرساعت آار٢۴یها انجام نشد، الاقل برا تونلهيبرق قطع شد و تهو  

. برق آارگران را با اجبار به چاه بفرستندی قطعز ساعت بعد ا٢است آه ...  فقط معدن نيا...     

باال ه  ما از چایوقت«: ديگو ی اول روز حادثه در همان افق منفجر شده آار آرده بود، مفتيآارگران آه در شازگري دیكي

 در زهاي چنياما سرپرست گفت ا.  نفرستنييآارگران را پا.  گفت تونل گاز داردفتيسرپرست ش به یمني مامور اميآمد

فرستادند چاه یتوبه زور رامي آه رفقادميمن د... شونديبعد خوب مورديگ یم سرشان دردیفوقش آم.  استیمعدن معمول  

.»دخواهن  یآنها فقط از ما زغال م. ستي آارفرما مهم نیجان ما برا...     

 ها هياگر تهو. آنند یها را روشن نم هواآش«: نديآ ی به حرف میكي یكياند   آه در مراسم ختم شرآت آردهیآارگران

 ديماسك را هم با. دهند ی لباس آار به ما نمی و حتميريگ ی هزار تومان حقوق م١٠٠ یماه. افتاد ی اتفاق نمنيروشن بود ا

 چاه ی تویوقت.  استیدآور. آند ی هم آار نمشانيها  چراغیحت. دهند یما مفقط آاله و چراغ به . مي آنهيخودمان ته

 هم داخل ی آپسول هوا و آپسول آتش نشانكي یحت. خواهند  یفقط زغال از ما م.  شارژش تمام شدهمينيب  ی مم،يرو  یم

.»مي دار و تهوعجهي و سرگدسردر مييآ ی از چاه باال می وقتشهيهم. ميآن  یاحساس م را خطرنياروزما هر. ستي نها تونل  

 درصد گاز باز آارگران را مجبور به آار ۵ شدن معدن با اطالع از وجود ی چطور شده آه در زمان خصوصحاال

 ۵ ی ما فقط روز،ی دولتتيدر زمان مالك. ديآ ی مفتد،ي بیاداره آار هم فقط اگر اتفاق.  استبي عجیلي خگرياند، د آرده

. نديآ ی آه آارشان تمام نشده باال نمی تا وقتروند  ی ماه داخل چی وقتی آارگران بخش خصوص اماميآرد یساعت آار م
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بار آه داخلسال هر٢٠نيدر ا«:ديگو یاست آه مگريد آارگركي اي اودانم ینم» .آنندساعت هم آار١۶ یممكن است روز  

»... آمدن نداشتمروني به بیدي امگريچاه رفتم، د    

شدگان  آشتهنيآخر.  برادر بودندآرد،  یآار م» گزنگ« دریگريدبود و» واگن برگردان«یكي هم آه ینرضا موم وديسع  

. سال سن داشتند٣٠ آمتر از ی حادثه و حسن، آارگران واگن برگردان بودند آه همگنيا    

 در انفجار افق ٨۴  سالورماهي آه شهری آارگر٩ ی باشد برایا ادنامهي ی شماره از صفحه آارگرني آه اميخواست یم

 در معادن زي نگري آارگر د۴ تا امروز ٨٧ ماه سال وري آه از آغاز شهرمياما مطلع شد. آشته شدند[...]شماره دو معدن 

  و يیساختن دستگاه قضا مجبور یبرا ديشا. بوده است آارگر ٢ عدن منيهم سهم اند آه باز شده  زرند آرمان آشته بخش

.مي بدهقي به آنها آدرس دقمي معدن مجبور باشني از ااردي دیبازرسان وزارت آار برا  

 

 

ی محمدوللياسماع  
  واحد شرکتسنديکای کارگران
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