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تاریکی. صدای رفت و آمد ماشینهای سنگین...  

نوری متصاعد ی لودر و سنگ و خاکبرداری. اصد

در انتهای صحنه نمایان میشود  هشده از یک چراغ قوّ

آید. کارگر معدن غبار پیش میو در میان تاریکی و 

ای بر پیشانیِ با کاله ایمنی و چراغ قوّهاست، مبهوت 

 ای در دستقفسِ پرندهو  ...ماسکی به صورتکاله و 

در هنگام  ..تمالِ زردی کفِ قفس افتاده .دس .دارد

صدای  گذارد.به آرامی زمین می قفس راصحبت 

 ومح هم به مرور ماشینها و لودر و خاکبرداری

 میشود،

دارد و به )بعد از سکوتی سنگین، ماسک را از صورت برمی کارگر

اونجا خیلی تاریکه. اونقدر غباره که تاریکم  آید(سخن می

که  باز کنی... اونقدر غباره چشماتو نباشه نمیتونی

تونی قدم از قدم نمی شدهخورشیدم بیاری تو این خراب

یکی یکی هاشو سرفه .ه کورمالی و پا خَزوندَنکبرداری الّا ب
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و یاد رهاشم شمردم ودالون به دالون دوازده امام و قمر بنی

تا اینجا که تو راه  تا پیداش کردم. قسم دادم کردم و

تونست خودش که نمی زدم، آوردمش کلّی باهاش حرف

ش تا حرف بزنه، اصالً به هوش نبود که حرف بزنه. حنجره

خرتناق از گاز و غبار پر بود و صداش در نمیومد، نفسش 

بهش قول دادم حقوق خُرناس شده بود. باهاش حرف زدم، 

بذارم رو حقوقش بره برا  ...دادن مو که دادن... اگراین ماهَ

دوباره سرفه  رو که شنیداین حرف  زنش تلویزیون بخره.

یه  ای که میکنهاین هر سرفهکرد... هنوز سرفه میکرد، 

هر  کند(اش را اصالح می)با کمی فکر جمله معنی میده.

داد. یه سرفه از رو نفس ای که  میکرد یه معنی میسرفه

تنگی، یه سرفه از رو دلتنگی که تو دالونِ تاریک زیرِ آوار 

گفتم حقوقِ  .ترس، یه سرفه از دردتنها مونده، یه سرفه از 

ذارم رو حقوقت برو برای زنت این ماه و اگه بدن می

ویزیون برام چاق کرد ای که رو لفظ تلسرفهتلویزیون بخر. 

از رو مسخرگی بود. بی تربیت نیست و نبوده برادرم، خدا 

پایین  سرِ با منّت وشاهده همیشه احترام بزرگتریمو بی

هزار تا سوراخ باز  ،از اون سرفهش گذاشته، طفلی منظور

چال  شدیگه بود که حقوقی اگر بیاد قبلِ تلویزیون تو یکی

االن خودش تو یکی از  میشه و پنج مَن خاک هم روش...

این معدن رفت  ویِرُ ردَبازِ بی و سوراخِهمین چاله چوله ها 

که حقوقی بگیره، داداشمو میگم  نک، بی ایزیر پنج من خا

نشد. گیر ... مُرد... منم مُردم، من اومدم نجاتش بدم، ها

ردیم... هر کی تو معدن گیر مون مُهمهکردم، گیر کردیم.. 

چهل و سه نفر معدنچی، چهل و  وسه نفر،چهل رد،کرد مُ

  ن... ردَ، همه مُ،سه نفر کارگر،
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آالت سنگین و لودر صدای رفت و آمدِ ماشیندوباره  

 ،رود و تاریکیسته فرو میر آهو نو ...برداریو خاک

صداها خاموش  بلعد.را در خود می معدن کارگرِ

 شوند.می

 2 

شد »خواند. یک نفر با آهنگی حزین می در تاریکی 

آید، رئیس خواند. نور میرا می« خزان گلشنِ آشنایی

سوهان  هایش راناخن پشتِ میزش نشسته و

 خواندمیحزین کشد و همچنان می

خزان گلشنِ آشنایی... بازم آتش به جان زد جدایی.... شد  رئیس

 ز تو ندیدم جز بد عهدیوَ ....هر توطی شد بَ عمرِ من ای گل

 خواند(...... )و همچنان میو بی وفایی

 وارد ی پیش دیدیمبا قفسی که در صحنهبازیگرِ دوّم  

ی آویز از به حلقه اینبار دستمال زردیشود. می

پیش سقف قفس به عنوان قناری متصل است. 

معرّفی  با نام اصلی آید و رو به تماشاچیان خود رامی

خواند و ناخنهایش را می آواز کند. رئیس همچنانمی

  کشد.کند و سوهان مینگاه می

. )با اشاره به کارگرسالم. من ............. هستم، بازیگر نقش  بازیگر

کند( معرّفی میبا نامِ اصلی رئیس او را هم بازیگرِ نقشِ 

 ایشون هم آقای ............ هستن، بازیگر نقشِ رئیس. 

د اندازنگاهی به تماشاچیان میرئیس از پشتِ میز نیم 

خود  نقشدهد، امّا از دستی تکان می خیلی سنگین و

 خواند.کند و میو همچنان زمزمه می شودخارج نمی
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خواستم خدمتتون دو تا نکته رو میدهد( زیگر ادامه می)با 

ل بی قصحنه اتفاقی که تویاوّل اینکه ی نکتهعرض کنم، 

بینِ  یک نمایش بود و هر گونه شباهتی شاهدش بودین

سنگِ معدن زغال با اتفاقاتِ واقعیِ گذشت ای کهصحنه

کامالً تصادفیه و هیچ ربطی به اون  زمستانِ یورتِ آزادشهر

معدنِ زغال سنگِ زمستانِ »که تو  یدونیدنداره. م معدن

ریخ سیزده اردیبهشت سالِ در تابر اثر یک انفجار  «یورت

 کشته شدن چهل و سه نفر از کارگرای معدن یشنود و ش

این نمایش اصالً هیچ  زخمی شدن. های دیگه همخیلی و

ای که ی دوم اینکه صحنهنکته .ربطی به اون معدن نداره

االن قراره من و دوستم برای شما اجرا کنیم هم به نوعی 

 قبلی نداره. فضایی ییچ ارتباطی با صحنهه باز میشه گفت

در قسمتِ اداریِ یک  اون اتّفاق میفته که این صحنه توی

و جزء هستم،  یا کارگرِ کارمند-راننده ، من یکمعدنه

قناری برای  به کارگیری  قفسِ یک ایشون رئیس هستند.

ارسال  معدنی رئیس به آدرس دفتر مدریّتِ برا در معدن

شخصیتی که من نقشش رو بازی  شده و من... یعنی

  کنم این بسته رو برای رئیس آوردم،می

رود(. برادرِ من کُلّ سر می اش از پرحرفیِ بازیگروصله)ح رئیس

   خوای همونجا تعریف کنی؟ماجرا رو می

 قفس رود وفرو می کارگربه نقش  سراسیمه )بازیگرها؟...  کارگر

ببخشید... این یه د( برمی رئیس به سمت میزِدو دستی را 

 بود،... ذرّه همچین چیز

را روی میز  کند تا قفسجا بلند شده و کمک می)از  رئیس

... اب... بذارش اینجگفتی بیاد کمکت خُبگذارد( یه نفر و می

را  )و دور تا دورِ قفس ... آروم...رو همین میزرش بذا یواش

 کند( وارسی می
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دیگه گفتم سنگین نیست که، همچین یه کم بد دسته،  کارگر

و خیلی خودمانی  زندنفس می)نفس کسی رو از کار نندازم.

و سوئیچی که پر از کلید است را  دهدبه میز رئیس لَم می

 جب رنگی...ع عشقه عشق، ایول...( چرخانددر دستش می

   ؟معدن خواین بفرستین توواسه دفتر سفارش دادین یا می

را متوجّه  کارگر)با نگاهی از روی حقارت و از موضعی باال  رئیس

کشد و کند و نفسِ عمیقی میبرخورد خارج از ادبش می

 گوید(هیچ نمی

آها... راستی کند( )متوجّه شده و خودش را جمع و جور می کارگر

ی رسیدی که )و در جیبها به دنبالِ برگه رئیس...جناب 

 خدمتِ شما... و فاکتور رسید رئیس امضا کند( این

 و به کارگر کندبرگه را گرفته و با ادا و اطوار امضا می 

 دهد...می

ایول... ایول... )و قناری را از زوایای مختلف از نظر  کارگر

  االن این فنچه یا قناری  گذراند(می

 نیروس کاناریوسسِ رئیس

 ها؟ کارگر

 شه اسم علمی رئیس

  ؟ها، گفتین چی؟ سیروسماشاهلل خوب اطّالعات دارین کارگر

 ،سنیروس کاناریوس رئیس

 ؟گفتین شهاسمِ خارجی کارگر

 ، همون قناریِ خودمونشهاسمِ عِلمی رئیس
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صدا هم پیدا کردین یه همخوبه...  گفتم قناریه، اووهووم... کارگر

 آقای رئیس...دیگه 

 صدا؟هم رئیس

چَه چَه خان همسیروس خونین اینآره دیگه، شما می کارگر

 زنه.می

ای از سرِ تواضع( نه بابا. من اگه جلوی این ها.... )خنده رئیس

 ریزه،طفلکی بخونم که پَراش همه می

 زیاد داشتم، مَفتر من خودم تا همین چند سال پیش کفتر کارگر

ریزه همچین قناری هیچ وقت تو کارش نبودم، نیست  ولی

کردم. ولی یه داداش میزه و فنچ طوره، خیلی حال نمی

 باز و قناری بازه،دارم عینِ خودتون عشق

باز( یعنی چی آقا؟ این باز و قناری)ناراضی از صفت عشق رئیس

 چه طرز حرف زدنه

 )ترسیده( جان؟ بخشید... چیزی نگفتم که من کارگر

باز، و با ناراحتی و تحکّم( قناری نشیند)پشت میزش می یسرئ

 ،    ازبباز، ماشینحیووندونم قمارباز، میباز، چهعشقکفترباز، 

ایه که شماها استفاده این چه ادبیاتِ زشت و زننده اِ...

 ؟کنینمی

رافکنده( خدا شاهده اصالً منظورِ بدی س)کامالً شرمسار و  کارگر

 رئیسنداشتم جناب 

اگه به قصد توهین مگه حتما باید منظور بدی داشته باشی،  رئیس

 ،مشدچیزی گفته بودی که اصالً باهات وارد صحبت نمی

دادم دستِ نوشتم میی اخراجت رو همین جا مینامه

 خودت بری کارگزینی
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 فرمایینبله، درست می کارگر

باشه،  اینکه به من توهین شده خدای من گواهه نه به خاطرِ رئیس

. من کنهاینطور حکم میبرای اینکه ادب و اخالقیّات  نه...

اینجا پشتِ این میز بود باز هم  همنفرِ دیگه  نه، اگر یک

 احترام.. احترام.. احترام کرد،فرقی نمی

 بله.. دقیقاً کارگر

احترامِ به بزرگتر، احترامِ به کارفرما، شمارد( )با انگشت می رئیس

حترامِ به سرکارگر و سرپرستِ بخش، احترامِ به مدیر، ا

تأکید(  با تر، )مکث وی اینها مهماحترامِ به همکار، از همه

 احترامِ به محیط کار...

  بله کارگر

  احترامِ به محیط کار.... )مکث( رئیس

کند تا از مکثِ به وجود آمده استفاده میبا احتیاط، بله... ) کارگر

همه  نظرایی که میگینحرفی بزند( منم خدا شاهده از این 

 ....جوره

پرد( وقتی احترام گذاشتی اونوقت احترام )وسط حرفش می رئیس

 بینیمی

 بله دیگه، دقیقاً حرفِ حساب... کارگر

ذارم در من اگه به کارگر و کارمند و پرسنلم احترام می رئیس

ذارم، شما اگه به مدیر و اصل دارم به خودم احترام می

ذاری به کی داری احترام احترام میسرپرست و کارفرمات 

 ذاری؟می

 ذارم دیگه،به خودم احترام می کارگر
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 ذاری، آفرینبه خودت احترام می رئیس

به  المثل بزند(خواهد ضرب)مثالً می اصالً غیرِ این نیست. کارگر

 قولِ قدیمیا فرقِ بشین و بتمرگ یکیه، ولی اگه....

اال شما فکر کن اگه شما کند( ح)دوباره حرفش را قطع می رئیس

 احترامی بکنی چه اتّفاقی میفته؟به من بی

 احترامی کردمبَده دیگه، دور از جونِ شما انگار به خودم بی کارگر

دهد )کفِ دستش را به مثابهِ یک نامه باال برده و نشان می رئیس

ی اخراج... کارگزینی... ناراحت هم نامه کند(واشاره می

 میگم این آدم لیاقت احترام رو ندارهنیستم، چرا؟ چون 

 حرفِ حساب دیگه، بله...)خجول و تحقیر شده(  کارگر

که به این آدم احتیاجی ندارم، به این آدم، به این چون من رئیس

ادب بی کارمند، به این راننده، به این کارگر، به این پرسنلِ

... من که احتیاج ندارم... میگم که اخالقیات سرش نمیشه

ر بره، بره سرش به سنگ بخوره، به جاش یه کسی بیاد بذا

رام اینجا که هم به این کار احتیاج داره، هم ادب و احت

، کسی که اگر سرش میشه، معرفت و انسانیت سرش میشه

نه اینکه بهش بگی بهش گفتی سالم، بگه علیکِ سالم، 

 و نگاه کنه، یا جوابِ سر باال بدهرسالم... اونطرف 

 ، اصالً میگن... گه، درستهبله دی کارگر

پرد( خدایِ من گواهه که یک می)باز هم وسط حرفش  رئیس

احترامِ کارمند و مثلِ من اصالً  احتیاجی به سالم و  کسی

 که...نداره  شکارگر

.... )و دوباره ماشاهلل ...شما کهنه..  ...کند( بله)تأیید می کارگر

 ماند(حرفش نیمه تمام می
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 نسبتِ به شما مسئولم،منتهی من  رئیس

 بله... کارگر

 کنم...شمای نوعی رو عرض می رئیس

 فرماییندرست می کارگر

ی ما مُرده، مسائل انسانی، مسائلِ اخالقیات تو جامعه رئیس

گرده به هر مشکلی که هست برمی ...اجتماعی، اینا همه

  خودمون، خودمون بَدیم

 دور از جونِ شما کارگر

لی خی ،کنیم بعضی وقتها. بعضی وقتها که نهما کوتاهی می رئیس

کنه بینیم یک نفر یک خطایی میوقتها. اگر می

کنیم داریم در حقّ اون بندیم، فکر میچشمهامونو می

گذشت کنیم. ولی این کنیم. گذشت میشخص خوبی می

 نیست، این عینِ عینِ خیانته

 بله، دقیقاً کارگر

ر به منِ نوعی... به کارفرما فکر کن شما االن به من... منظو رئیس

 احترامی کنی،  و رئیسِ خودت بی

 نه آقا، من غلط بکنم کارگر

 فرض مثال، شما نه یک شخص دیگه... رئیس

 ... دور از جون شماآهان.. بله کارگر

احترامی، از این تونم بگذرم از این مسئله، از این بیمن می رئیس

 استحرمتی... باالخره گذشت از بزرگان بی

 بله آقا... دقیقاً همینجوریه کارگر
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من اگر بگذرم از شما... شمای نوعی که امّا.... امّا...  رئیس

 حرمتی کردی به کارفرمات، این کار باب میشه...بی

 چی میشه؟ کارگر

 باب رئیس

 باب؟ کارگر

 بله باب... باب به زبانِ عربی میشه دَر... رئیس

 آها... در کارگر

حرمتی گذشت کنم این کار باب در مقابل بی بله. اگر من رئیس

 میشه

 ،حرمتی)با تأیید که یعنی فهمیده، اما نفهمیده( یعنی بی کارگر

 ر میشهدَ

 نه آقا، شما الزم نیست معنی کنی... رئیس

 ببخشید کارگر

فرمایَد شنیدی که، حدیث داریم از حضرتِ رسول که می رئیس

 ...أنَا مَدینت العِلم وَ عَلِیٌّ بابُها

 بله، دقیقاً کارگر

 یعنی چی؟ رئیس

 دونین...والّا... شما باز بهتر می کارگر

یعنی من شهر علم هستم و علی پرد( )وسط حرفش می رئیس

السالم درِ آن. یعنی اگر بخوای وارد یک شهری بشی علیه

 باید از درِ اون شهر عبور کنی، 
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مثالً  بله دیگه...  خواهد مثالً حرفی زده باشد()او هم می کارگر

من االن بخوام سوارِ ماشین بشم باید درِ ماشن رو باز کنم، 

 از پنجره که آدم تو نمیره

تی مرموز، آرام و البته به شکلی نامحسوس لبا حا) رئیس

باریکلّا... حاال خواهد راننده را خَرفهم کند( تهدیدآمیز می

بره، می اون درِ ماشینِ... که یک نفر رو از جایی به جایی

 امّا اون درِ علم و رحمتِ الیزالِ خداوندیه، یا همون باب...

متوجّه هستی یا  جا باب شدن به معنای متداول شدنه.این

وقتی رایج میشه  ای، یک مسئلهیک چیزی، یک امری نه؟

اصطالحاً میگن باب شده، شاید هیچ ربطی به اون درِ عربی 

حاال اگر بپذیریم هم نداشته باشه، شاید هم داشته باشه، 

اون دری که نباید هیچ وقت باز  ،که باب یعنی همون در

زشت زدنه، درِ تو روی مافوق  بشه درِ بی احترامیه، درِ حرفِ

  وایستادنه، این در هیچ وقت نباید باز بشه

 احسنت... کارگر

از کسی که از این در عبور کنه، به خاطرِ همینه که میگم  رئیس

رو باز کنه نباید گذشت کرد. چون این احترامی بابِ بیو 

 باب با اون باب چیه؟

 شن؟)گیج شده( مثلِ هم باز می کارگر

کنه، هر بابی نباید باز فرق مینخیر، این باب با اون باب  رئیس

بشه، هر بابی بابِ مفیدی نیست، هر بابی رو هر کسی نباید 

و ر باز کنه، حتی اگر بابِ ماشین باشه، شما اگر بابِ ماشین

کنی بلدی، یه نفر دیگه ممکنه بابِ ماشین رو باز باز می

 کنه روشن کنه باهاش بره تَهِ درّه... 

 بله کارگر
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 بعضی بابها اگه باز بشه بستنش خیلی سخته رئیس

 شود()خودش از جوابش خَرکِیف می مثل بابِ دهنِ مردم کارگر

بدون  ای باز شدهآفرین... پس هر جا دیدی یه بابِ اضافه رئیس

  که اگر در بستنِ اون باب کمک نکنی خیانت کردی،

 3 

آید و رو در رو با پیش می کارگربازیگرِ نقش  

 کندتماشاچیان و خارج از نقش نمایشی صحبت می

حرمتی احترامی و بیطبقِ آموزشهای جنابِ آقای رئیس بی بازیگر

و غیرِ قابلِ گذشتِ که باید از  به مافوق از گناهانِ کبیره

ابتدا جلوش گرفته بشه، مثالً اگر یک کارگر یا همون 

کارمندی دهنش رو باز کرد بالفاصله باید دهنش رو بست. 

شه و اگر در بستنِ درِ دهن اون شخص و اشخاص کوتاهی ب

باز میشه و این کوتاهی در باز گذاشتن  ،باز شدنِ دهن ابِب

کار هم باید خیانت به حساب میاد. و خیانت ،بابِ دهن

ی بازخواست به ی بعدی صحنهصحنه بازخواست بشه.

این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که  خاطر خیانتِ...

کنیم ای که من و دوستم االن براتون اجرا میاین صحنه

  .های قبلی ندارهارتباطی با صحنه هیچ

 برگشته و روی یک صندلی نقشِ کارگربازیگر به  

آالتِ سنگین به مرور باال صدای ماشیننشیند. می

سنگ و خاک برداری. صدای شود. آید. نور کم میمی

همچون بازجویی که به دنبال جوابِ قانع رئیس 

د و سؤالش را چرخمی دورِ کارگرگردد کننده می

 روی صندلی و استیصال از ترس کند کارگرتکرار می
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کمی بعد آرام آرام صداها محو  .خوردپیچ و تاب می

 شود.می

 سزای کسی که خیانت کرده چیه؟ رئیس

   دونمنمی)ترسیده و رنگ پریده(  کارگر

 ؟ کنه چیهدونی سزای کسی که خیانت می)با فریاد( تو نمی رئیس

 دونم آقامن نمی کارگر

خودش  دونی همین که خودت رو به نفهمی بزنیمی رئیس

 بزرگترین خیانته

م اونجا یه خدا شاهده، من میستمن اصالً در جریانِ هیچی ن کارگر

 م فقط کارگر

تو از نون خوردن انداختی میفهمی وقتی خودتو خونواده رئیس

 جریان چی بوده

 اصالً... شاهده من افتاده( خداو لکنت )تقریباً به گریه  کارگر

خواین بدونین، بپرسین... خدا خب چی می الّااهلل....الاله

بدونم که مریض نیستم به خودم و  اگه چیزی شاهده من

 م بَد کنم،زن و بچّه

 دونم؟کنی من هیچی نمیچرا فکر می رئیس

 فکری کرده باشممن گوه خوردم اگه همچین  کارگر

 پنهون نیستپس قبول داری که هیچی از چشمِ ما  رئیس

 دزدد(کند و چشم از چشمِ رئیس می)سکوت می کارگر

 کنن؟چند نفر تو این شرکت دارن کار می رئیس

 من چی بگم والّا... شما خودتون بهتر.... کارگر
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و  دویستهزار و پرد( پنجوسط حرف میبا صدای بلند ) رئیس

 سی و دو نفر...

  کارگرسکوتِ  

هزار و دویست و هد( پنجدادامه می پس از مکثی )رئیس 

هزار و دویست و سی و دو تا آدرس، دو تا اسم، پنجسی و 

هزار و پنج هزار و دویست و سی و دو تا کُدِ ملّی،پنج

با تموم سوابقِ کاری و مالی  دویست و سی و دو تا پرونده

کارگری که حتی  تر و نزدیک به گوشِ او()آرام و کیفری.

دستِ چَپ و راستش رو از هم تشخیص نمیده من از توی 

 ، حاالراست دستتونم بهت بگم چپ دسته یا ش میپرونده

معدن چه خبره و دونم تو اون کنی من نمیتو فکر می

 ن؟کارگرا چی میگن و دنبالِ چیه

نین، پس چرا از من جواب دوخب شما که خودتون می کارگر

 خواینمی

رود و )راه می اینا دردشون چیه، ها؟ یدونیعنی تو نمی سرئی

 خورد(خودش را می

خب شما که میگین پنج شیش هزار تا پرونده دارین،  کارگر

دوربین دارین، فالن دارین، بیسار دارین، من االن چی باید 

 دونین شما خودتون نمیکه بگم 

حرفش  ریشتبدونم، )با تأکیدِ این که من همه چی رو می رئیس

دونیم یه همه چی رو می« ما»( این که کندرا اصالح می

دونی ولی ست. اینکه تو هم همه چی رو میمسئله

 ست... اینای دیگهخوای بگی و همکاری کنی یه مسئلهنمی

 رو با هم قاطی نکن  
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خورد و با خودش کلنجار خود را می))زیر لب( الاله اال اهلل  کارگر

خب...  (و عصبی برافروخته و با هیجانرود و ناگهان می

دستِ به قولِ شما یه مشت کارگرِ بیسوادی که  خب... خب

 شناسن چی دارن بگن؟ و نمیرچپ و راستشون 

 هر چی که میگن... همون رو بی کَم و کاست بریز بیرون رئیس

شود حرف کم به فریاد تبدیل می)و با عصبانیتی که کم کارگر

کنن، ی میگوه خوریِ اضاف زنن،می حرفِ زیادیزند(  می

زنن. کارگری که صبحِ تر از دهنشون میحرفای گنده

نخونده باقیِ چُرتش رو تو یا خروس ندیده نمازشو خونده 

 بوس و اتوبوس و روی موتور میزنه تا برسه سرِ کار ومینی

از وقتی میرسه سرِ کارمجبوره با دستای زخمیِ روزِ قبلش 

چرکِ زیرِ شه و تو راهِ برگشت با ی سنگ رو بدوشیره

کارگری که با همون  ...تا برسه خونه کنهناخوناش بازی 

ی ماه و قِسطای عقب انگشتای کثیفش روزای رفته و مونده

فهمه که حرفِ از روی یچی م کنهشو حساب میمونده

میگن گیر دادن  حساب چیه؟ حرفِ از روی کتاب چیه؟

صی، یکی نیست چرا معدن رو دادن دستِ بخش خصو

شما تا دیروز  داره، یبهشون بگه آخه احمقا به شما چه ربط

حقوقتون رو از دولت میگرفتین، حاال از بخش خصوصی، 

ونه خصوصی رو با کدوم س داصال کارگری که هنوز نمی

زنه، کسی که بخواد کار خوره حرف میگوه می نویسنمی

کنه شرکت خصوصی باشه یا میکنه براش چه فرقی 

فهمن که، حاال بیا بهشون حالی کن که دولتی. ولی نمی

کنن، اگه زیادی حرف بزنی میبرن چوب تو آستینت می

هم خودت از کار میفتی، هم چهار نفر دیگه رو از  شبعد

بهشون صد بار  کار انداختی، ولی نمیفهمن که...

هزار بار بهشون گفتم بدبختا االن این کار رو که از گفتم، 
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دست بدین همین سنگِ معدن هم گیرتون نمیاد دیگه 

 میگم آقا، برادر، بیچاره، بدبخت،فهمن که، سَق بزنین، نمی

تویی که به این کار احتیاج داری، شرکت که به شما این 

  نمیفهمن که، یاحتیاج نداره، ول

تونن نفهم چقدر یک عدّه می نفهمی حدّ و اندازه داره، مگه رئیس

ک روز، نفهمی دو روز، نفهمی سه روز، چهار باشن، نفهمی ی

روز، یک هفته، االن ده روزه که کار رو خوابوندن، میان تو 

اینا رو کی سرِ کارگاه راه میرن، بست میشینن، ی محوطه

  کنه؟چوب می

  سرِ کدوم چوب؟ کارگر

  ش االن الی چرخِ معدنهسرِ همون چوبی که سرِ دیگه رئیس

 دونمنمیبه خدا من  کارگر

کارگری که تا دیروز سرشو خودت رو به خریّت نزن..  رئیس

مینداخته پایین و بی حرفِ اضافه و پس و پیش میرفته سرِ 

 گشته یه شبه از این رو به اون رو نمیشه،کارش و برمی

تو خودت  ... )تهدیدآمیز( چی شد که سر کار نرفتی؟خودتو

    هم قاطیِ بقیه بست نشستی و کار رو خوابوندی

من غلط بکنم، معدنِ به این رود( )به موضع ضعف می کارگر

این  چرخوندم که حاال بخوابونم...عظمت رو مگه من می

مگه به کار کردن و کار نکردن یه نفر میچرخه و معدن 

تونم کار کنم، وقتی کسی من که تنهایی نمی خوابه؟می

 کردم؟نرفته سرِ کار من چی کار می

 مالدکردی، ها؟ )دستهایش را به هم میها... چی کار می رئیس

( با خودت گفتی ای جان.... کار تعطیل، کونِ آورداَدا درمی

لَقّ رئیس و کارفرما و معدن و کار، هی از تو آفتاب رفتی 
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از تو آفتاب رفتی تو  تو سایه، از تو سایه رفتی تو آفتاب،

نشستی دل به دلِ چهارتا  ایه، از تو سایه رفتی تو آفتاب.س

مغزِ خر خورده  رئیس ناحمق تر از خودت دادی فکر کردی

 بده... کنه حقوقه کار نمیبه کسی ک

 نه آقا به جانِ شما کارگر

پس چرا باهاشون حرف نزدی بلند شن گورشو رو گُم کنن  رئیس

 برن سرِ کارشون، ها؟

 ها؟ کارگر

 منو بده جوابِ رئیس

 ها... خب گفتم، ولی کو گوشِ شنوا کارگر

تسبیحی از جیب  به مرور رئیس در طولِ صحبتهایش 

دهد و تکان می کارگردر آورده و در مقابل چشمانِ 

زند که گویی قصد دارد او طوری یکنواخت حرف می

 را هیپنوتیزم کند 

 بلند شو برو باهاشون صحبت کن، حرف بزن بگو این کارا رئیس

براشون گرون تموم میشه، بگو برگردن سرِ کارشون، اگر 

خوان راهش حرف دارن، اگر مطالبه دارن، اگر هر چی می

ای پهن شده هر کی بشینه سرِ این نیست، بگو یک سفره

خوره، هر کی ناشکری کنه و لگد پرونی این سفره نون می

به محیط  ش میره، بی حرمتی کردنِکنه برکت از سفره

عاقبت خوشی نداره، خدا قهرش میاد. برو بهشون  کار آخر

خدا  یندِ به اخالقیات نباشن خدا که هیچ، بندهببگو اگر پای

گردونه، بهشون بگو با طناب چهار تا هم ازشون رو برمی

خواد کار نکرده و زحمت زالوی مُفت خور که دلشون می

هر روز یک بهونه میارن نرن توی نکشیده پول در بیارن و 
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زیِ شرکت هیچ دخلی به .. بهشون بگو خصوصی ساچاه

خودتون رو نخود هر آشی نکنین،  شما نداره.. بهشون بگو

بهشون بگو هر کاری که توی شرکت داره انجام میشه بر 

اساسِ قانونِ و هر کی چوب الی چرخِ قانون بذاره با قانون 

 کنیننونِ خودتون رو آجر خواینمی طرفه... بهشون بگو

اونها که گناهی تون باشین. به فکر زن و بچّهمّا ا ،بکنین

بهشون بگو از تو حرکت از خدا برکت... برو بهشون نکردن... 

بگو... باهاشون حرف بزن... قانعشون کن... بهشون بگو... 

باهاشون حرف بزن... بهشون 

 بگوووووووووووووووووووووو............

شود و میخارج نمایشی از نقش  بازیگرِ نقشِ کارگر 

رئیس  گوید.با لحنی ساده با تماشاچیان سخن می

  خشمگین و منتظر در میانه ایستاده...

اطرِ ش هم به خحته... واقعاً ناراحته، همهرئیس خیلی نارا بازیگر

گذارد و آهسته، دهانش می مسائلِ اخالقی، )دستش را کنارِ

روزه که کارگرای  بیست بیشتر از طوری که رئیس نشنود(

گردد و به رئیس که همچنان عدن اعتصاب کردن. )برمیم

دهد( واقعاً اندازد و باز ادامه میخشمگین است نگاهی می

ناراحته... میدونین؟ اصالً توقّع نداشته، آدمی که انقدر به 

اخالقیات اهمیّت میده بیان باهاش اینجوری برخورد بکنن. 

ر با هم یک همه کارگخدا، ایناالن سرِ دوراهی مونده بنده

شه؟ پس وجدانِ ی؟ آخه مگه داریم؟ مگه مجا نیان سرِ کار

در ضمن  کاری چی میشه؟ انضباطِ اجتماعی کجا رفت؟

به هیچ کدومشون این نکته رو هم عرض کنم خدمتتون که 

تونه هم احتیاج نداره ها... همین االن اراده بکنه می

تونن شونو با هم از کار اخراج کنه، هیچ کاری هم نمیهمه

ن... رسه، چون نه بیمهبکنن، حرفشون هم به هیچ جا نمی
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کارن از ماه حقوق هم طلبتازه سهنه قرارداد دارن... 

شون راده بکنه همهشرکت... یعنی اگر همین االن رئیس ا

کنه کارگران، نه رئیس، ولی رو اخراج کنه اونی که ضرر می

بنده خدا سرِ اخالقیاتش وایستاده، داره انسانیت به خرج 

دهد( ببینین... مثلِ سیر و سرکه )رئیس را نشان می میده،

... )بازیگرِ نقشِ جوشه، سرِ دو راهی موندهبنده خدا داره می

دهد( درست میگم ی خطاب قرار میرئیس را به نامِ اصل

رو  رئیس سرِ دوراهی موندنِحِسّ  .......؟ االن داری آقای

 دیگه؟ کنیبازی می

 االنحسّی که  ، ایننه( شودای از نقش خارج میلحظه) رئیسبازیگر/

حسّ استرس و انتظاره، یه  در واقع کنمبازی می دارم

درگیرِ اونه  ذهنم مثالً خبرنگار قراره بیاد برای مصاحبه،

     شود(می )و دوباره وارد نقشش االن

)و به تماشاچیان( ی مصاحبه... یادم رفته بودصحنهآهان،  بازیگر

، این صحنه شاید ی مصاحبهخب... پس میریم برای صحنه

 یی قبلیش یه ربطی پیدا کنه، ولی به صحنهبه صحنه

 ..های بعدیش هیچ ربطی نداره. باور کنین.بعدیش و صحنه

به قوّه و یک چراغکند. بازیگر نقش خبرنگار را بازی می )

و به سمتِ رئیس که در  گیردجای میکروفن دست می

 رود.( مرکز صحنه ایستاده می

  4 

ای به جای میکروفن در با چراغ قوّه )رو به تماشاچیان خبرنگار

( سالم. در خدمت جناب آقای رئیس هستیم تا از دست

معدنِ  جریان مستقیمِ مسائلِ مربوط بهدر زبونِ ایشون 

معدنی که نزدیک به چهل روزه به نگِ آهن قرار بگریم. س

دلیلِ اعتصابِ کارگرهاش به حالِ تعطیلی دراومده و 
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ایجاد کرده. تا جایی که پای  نگرانیهایی در بینِ مسئولین

جمهور رو هم خونه و حتّی شخص رئیسمجلس و وزارت

با ما همراه باشید. )رو به رئیس( . کرده زبه این مسئله با

کنم وخیلی خوشحالیم سالم عرض میجنابِ آقای رئیس 

  اختیار ما گذاشتید..در از اینکه وقتِ گرانبهاتون رو 

به عنوانِ چراغ قوّه را روشن کرده و خبرنگار  

نورِ صحنه در گیرد. مقابلِ صورت رئیس میمیکروفن 

شود آرام آرام کم میطولِ صحبتهایِ رئیس به مرور و 

نورِ چراغ قوّه مایِل  تا جایی که صحنه تاریک شده و

تابد که در تاریکی از پایین به صورتِ رئیس می

    گیرد. ای ترسناک به خود میچهره

کند( ای از قرآن صحبتش را شروع می)با آیه رئیس

ذَلُوالً  هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَالرّحیم الرّحمنِاهللِبسم

اوست کسى که زمین  ...مِنْ رِزْقِهِ امْشُو فِی مَناکِبِها وَ کُلُوفَ

پس در فراخناى آن رهسپار شوید  ..را براى شما رام گردانید

بنده هم عرضِ سالم و ادب و ... دبخوری وندخدا و از روزىِ

کارگرانِ  یِو همچنین به تمام ،احترام دارم خدمتِ شما

به  خدا قوّت میگم .ناپذیرکش و معدنچیانِ خستگیزحمت

 و پُرتوانِ یکایکِ تهبسو از همینجا دستهای پینه این عزیزان

 .بوسمرو می این مردانِ با غیرت

در مورد نقل و انتقاالتِ مرتبط با خب، جناب رئیس،  خبرنگار

 معدن اگر امکانش هست یک توضیحی بفرمایید. مالکیّت

 جمله نقل و انتقالِیِ برخی از مسائل، مِنسازجهتِ شفّاف رئیس

در مالکیّت معدن و ذخایرِ معدنی و ابزارآالت  انجام پذیرفته

آالتِ مربوط به شرکتِ ملّی معدنِ سنگِ آهن، و ماشین

مابینِ بخشِ محترم و دلسوز و طبقِ قراردادِ منعقده فی
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معادن  کارآفرینِ خصوصی و وزرات محترم صنایع و

، ماهِ هزار و سیصد و نود و سهی هفدهمِ اردیبهشتمورّخه

و  کش روعزیز و زحمتنم که کارگرانِ دومی بر خودم الزم

 اصلِ خوانشِ ارجاع بدم به همچنین اصحابِ رسانه رو

مصوّبِ  قانونِ اساسیِ ی چهل و چهارمِاساسی و تأکید شده

در جهتِ  هک جمهوریِ اسالمیِ ایران. اجرای این قانون

 منجر به حمداهلل بهانجام شده گریِ دولت کاهش تصدّی

بسیار  فرصتِشد. این واگذاری  یِ فرخندهاین واگذار

برای حضورِ بخشِ خصوصی در سطحِ مدیریّت و  یهمناسب

ها در جهت ارتقاء مدیریّت و ها و برنامهاجرای طرح

 د. و تولیرسانی خدمات

کارگران و اعتصاباتی که مدّتیه معدن و در مورد اعتراضات  خبرنگار

 رو به تعطیلی کشونده هم از دالیلش شما مطّلع هستید؟

بنده االن از جنابعالی دارم  ... اوووم... اعتراض و اعتصاب که رئیس

مدیریتِ معدن و تعدادی از نمایندگان کارگران  شنوم.می

تصمیم گرفتن تا مشخّص شدن وضعیت نقل و انتقال 

ی کاری ایجاد کنند مالکیت به بخش خصوصی یک وقفه

 که بیشتر در حکمِ یک استراحت و ریکاوری هست. 

دّت با هیچ گونه اعتراضی پس شما میفرمایید که طیِ این م خبرنگار

 اجه نبودید.مو از طرفِ کارگرا

کنم خدمتتون. یک سری نگرانیهایی بود که با ما عرض می رئیس

چون  ه کامالً هم طبیعی هست.ک در میون گذاشتن... 

 زشرکت تا به حال تحتِ مالکیتِ دولت بوده و این نگرانی ا

در ارتباط با نگرانیهای ایجاد شده برای  عدمِ شناخت میاد.

مشان هم الزمه که های محترکارگرانِ عزیز و خانواده

آقای ربیعی، وزیر  ای داشته باشم به صحبتهای جناباشاره
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ای که با جلسه تعاون، کار و رفاهِ اجتماعی که تویمحترم 

از  نفرِ دیگه چند استاندار، اعضای شورای شهر، وحضورِ 

ه بر اینک ویژه داشتند تأکیدبرگزار شد، مسئولین محترم 

به  به بخشِ خصوصی واگذاریِ سهامِ شرکت سنگِ آهن

هیچ وجه و به هیچ عنوان امنیّتِ شغلیِ کارگرانِ عزیز و 

نِ اینکه ایشون نوید کنه... ضمزحمتکش رو تهدید نمی

وسعه با ظرفیتِ اشتغالزایی چندین طرحِ ت دادند که چند

این شرکت اجرا خواهد شد. بنده هم اینجا  هزار نفر توی

احبانِ اصلیِ این که صکند( )و تأکید میکنم تأکید می

کارگرانِ زحمتکش و تالشگری  ،ی خدادادیسرمایه

های داشتی چرخهستند که شبانه روز و با کمترین چشم

آورند و ما اقتصادیِ کشورِ عزیزمون رو به گردش در می

مدیران و مسئولین، خادمینِ این عزیزان هستیم و تمامیِ 

ها، چه در بخشِ خصوصی، چه در بخش دولتی تالش

وریِ هر چه های ملّی و کمک به بهرهحفاظتِ از این سرمایه

شتر در جهت اعتالی میهن و رفاهِ روزافزونِ آحادِ ملّت یب

 .است

 و حرف آخر... خبرنگار

کنم که کارگران جا اعالم میبنده از همیندر آخر  رئیس

زحمتکش و نمایندگان این عزیزان هر زمان که اراده بکنند 

ما مدیران و مسئوالن آمادگیِ کامل داریم که بنشینیم و 

های گوش بدیم به حرفها و دغدغه« رو در رو»خاضعانه 

از مسائل و مشکالتشون بشنویم و  «رو در رو»این عزیزان، 

گرِ این عزیزانِ رفع مسائل و مشکالت یاری پدرانه در

 کش باشیم... زحمت
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آالت تاریکی... و صدای سنگ و گود برداری و ماشین 

 سنگین

 5 

کند. کارگر بخشی از صحنه را روشن می نورِ موضعی 

اند. و هر کدام یک هم ایستاده «رو در روی»و رئیس 

و کالهِ  اندجفت دستکشِ بُکس به دست کرده

. کارگر با گاردی باز گیر بکس هم به سر دارندضربه

رئیس  کند.میصحبت با لحن عامّی  ثابت ایستاده و

های عمیق رود و نفسرقص پا می با گارد بسته

 ...ی ضربه زدنآماده کشد ومی

من از این چیزا خیلی سر در نمیاوردم... اصالً من کارگرم...  کارگر

چیه... دولتی چیه؟ من دونستم یعنی چی... خصوصی نمی

... یک تیشه بده دستم بگو از این سرِ کوه بِکَّن، از کارگرم

دستگاه سنگ شکن ام، بگو یاون طرف بیا بیرون... میرم و م

به  قُلوه قُلوه سنگا رو خدا شاهده کامیون نیست،و لودر و 

کشم از دلِ کوه می میریزم تو فرغون ضربِ مشت میشکنم

خصوصی چیه؟ دولتی کدومه؟ من از  .بیرون... من کارگرم..

)دستکشِ بکس را از دستش  ن چیزا سر در نمیاوردم...یا

اش اندازد و دستِ بانداژ شدهکشد و به زمین میبیرون می

درد  بیکاریاز  ،ها که میبینیاین پنجه دهد( را نشان می

ک لقمه نون از دلِ یکنم تا من کار می .میکشه، نه از کار

، اگه درد نکشه این دست و پنجه اگه ،بیرونکوه بکشم 

این دست اگه خالی باشه از شرمِ  شرمش میاد، زخم برنداره

سواد ندارم... کنه، من کارگرم، من دق می پوچیِ خودش

من فقط میبینم برادرم که تو یک معدن دیگه کار میکرد 



 کورسو   25

 

از کار بیکار شده، میگفت شرکت رو دادن دستِ بخش 

  خصوصی...

خورد. امّا با همان لحن ین مشت را از رئیس میو اوّل 

 دهدادامه می

تو این شهر کم نیستن اونایی که تو معدن و کارخونه کار  

کردن، هر جا که واگذار شد به بخش خصوصی از فرداش می

تعدیلِ نیرو هم باهاش اومد، اضافه کارِ بی جیره و مواجب 

 هم باهاش اومد، 

 خورد...را می مشتِ بعدی 

به  هاش اومد...سفید امضا هم با قراردادِ دهد()ادامه می 

پاداش و عیدی رفت... جاش بیمه رفت، حقّ سنوات رفت، 

من کارگرم، من سوادی ندارم، هر چی میگم از خودم که 

خواد تولید رو زیاد گم خب، میگن بخش خصوصی مینمی

 رو بیاره پایین که سودِ بیشتر ببره،کنه، هزینه

 بعدی...مشتِ  

خورد صدایش بلندتر ، هر مشتی که میدهد)ادامه می 

دروغ که نمیگن، محض رضای خدا که نمیاد تو ( شودمی

خواد سود کنه معدنِ به این عظمت سرمایه بریزه، می

  خب...

 مشتِ بعدی... و بعدی 

من که سوادِ حساب کتاب ندارم... ولی این که حساب و  

کنن، از سر و دارن کار می خواد، این همه آدمکتاب نمی

ی یک ازهتهِ حقوق و بیمه و مزایای هر کدوم از کارگرا اند

 خودش میشه یک دستِ کامل، بند انگشت اگر بزنن
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رئیس تعدادِ ضرباتِ مشتش را بیشتر  مشت بعدی... 

کشد و به خود کند و کارگر درد میو بیشتر می

 دهد پیچد و همچنان به حرفهایش ادامه میمی

 سختیه... کارِ سختی نیست؟معدن کارِ کارِ از اینکه  بگذریم 

ن از خودم اینو که م یهتکارِ سختیه، خدا گواهه کار سخ

تلویزیون میگه،  خودِ دولتیا و شرکتیا میگن... گم...نمی

روزنامه و خبرنگارا میگن. من که نخوندم، یعنی سر در 

خوام نمیارم از این چیزا که چیو کجا نوشته که اصال ب

بخونم... ولی میگن تو قانون یک چیزی داریم که بهش 

سخت... میگن اگه کارت  میگن طرحِ طبقه بندی مشاغلِ

سخت باشه باید مزایا بگیری، هیچ کس نیومده بگه این 

حقوقِ خودمون هم که به زور مزایای کار سخت چیه، 

خواد باشه... میگن کار معدن میدن، مزایاش چی می

سالی چند  امنیتِ کارگاه و معدن باال باشه،خطرناکه، باید 

مونن زیرِ آوارِ معدن، ها؟ سالی چند تا کارگر و معدنچی می

شن؟ سالی چند تا کارگر و تا کارگر و معدنچی کشته می

سالی چند تا کارگر و  اده میشن؟تمعدنچی از کار اف

معدنچی از نشتِ گاز و دود و هوای خفه هزار درد و مرض 

میگیرن که به هیچ دوا و دکتری درمون نمیشه، اون سرِ 

دنیا یک نفر کشته میشه شب تو اخبار اینجا و اونجا میگن 

و نشون میدن، فامیلِ ما اینجا موند زیرِ آوارِ معدن هر چی 

ماهواره و اخبار که عکسش نه، شبا نشستیم پای تلوزیون و 

اسمشو بگن نگفتن که نگفتن... آخرش تو یک روزنامه 

احتیاطی زیرِ آوار موند و مُرد... گفتن کارگرِ معدن بر اثر بی

بیمه که نبود هیچ، قرارداد که نداشت هیچ، فقط خرجِ کفن 

تو مسجد محضِ صدقه دادن به و دفنش رو بردن 

ن چیزا رو ندارم. ولی شنیدم خدا شاهده من سوادِ ایزنش...
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... من سواد این چیزا رو ندارم که، رئیس خودش که میگن

نین تا گفت برین اصل چهل و چهارِ قانونِ اساسی رو بخو

ار میشه به بخش خصوصی... بفهمین چرا معدن داره واگذ

 ما رفتیم و خوندیممنم رفتم و خوندم... 

سعی در کارگر در حالیکه روی زمین افتاده و رئیس  

ی کوچکِ خفه کردن او دارد از زیرِ لباسش کتابچه

   خواند...  میبا فریاد آورد و قانونِ اساسی را بیرون می

نظام اقتصادیِ ایران بر »توی اصل چهل و چهارم نوشته  

، تعاونی و خصوصی استوار است... پایه سه بخش دولتی

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، 

رگانیِ خارجی، معادن بزرگ... )کارگر به شکم روی زمین باز

کند هر چه تالش میبر پُشتِ او سوار شده و افتاده و رئیس 

بزرگ... معادن  ...تواند( معادنِجلوی دهانِ او را بگیرد نمی

های بزرگ... بانکداری، بیمه، تأمینِ نیرو، سَدها و شبکه

تلگراف و تلفن،  بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و

آهن و مانند اینها است که به هواپیمایی، کشتیرانی، راه

هیچ  تو «صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است...

کجای اصل چهل و چهارم قانونِ اساسی چیزی از واگذاریِ 

من که حرفِ معادنِ بزرگ به بخشِ خصوصی نوشته نشده، 

خالفِ شرع و قانون نزدم، ما که حرفِ خالف شرع و قانون 

  زنیم. نمی

ای برای افتد وتالشهای ناامیدانهرئیس از نفس می 

 ساکت کردنِ کارگر دارد

رهاند و خود را از بندِ رئیس می رو به تماشاچیان کارگر) 

دهد( االن هم که اتفاقی نیفتاده، ما که ادامه می همچنان

ی کسی رو نگرفتیم، )از جا برخواسته کالهِ ضربه گیر هیق
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کند( ما که دارد و خود را صاف و صوف میرا از سر برمی

قراردادِ درست حسابی که نداریم، حرفمون هم به جایی 

شده، ی درست حسابی که برامون رد نمیرسه، بیمهنمی

گرفتیم، شرکت هم که یمنحسابی هم که  درست حقوقِ

لباس کار لخت شن  سارئیس رُؤیاجی نداره، خودِ به ما احت

تو معدن کارشون رو پیش ببرن، مگه رئیس بپوشن برن 

 کارگرِ که ما که به کارگر احتیاجی نداریم،ه صد بار نگفت

ما هم که  خب راست میگه بنده خدا، محتاجِ این کاره...

ریم، نمیریم، ریم آقا... نمیحرفی نزدیم. ما سرِ کار نمی

  یم. رنمی

پای کارگر افتاده و کارگر  پایینِ رئیس روی زمین 

 مغرور ایستاده

آالتِ سنگین و گودبرداری تاریکی. صدای ماشین 

 و....

 6 

شود. نور در موضعی میتابد که قفسِ صداها محو می 

های قناری قرار دارد. قفسِ قناری پُر است از دستمال

آید. دادستان پشت میز با کُلّی زرد. نورِ کامل می

 پرونده در مقابلش نشسته و کارگر کنارِ میز ایستاده. 

 خب االن تکلیف چیه جنابِ دادستان؟ کارگر

باید بمونن تا دادگاه تشکیل بشه به تکلیف مشخّصه،  دادستان

 جرائمشون رسیدگی کنیم

آخه چه جرمی؟ اینا چند تا کارگرن که فقط نخواستن  کارگر

  دیگه برن سرِ کار، این چه جرمیه؟
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اینا هم خودشون نرفتن سرِ کار، هم باقیِ کارگرا رو از کار  دادستان

 انداختن

 -درمیاد که ده شما یک چیزی میگین آقا، مگه با عقل جور کارگر

تا کارگر چهار پنج هزار نفر آدم رو از کار بندازن؟ دوازده

  

منظورت چیه که میگی مگه باعقل جور درمیاد؟ یعنی من   دادستان

 زنم؟از روی عقل حرف نمی

دور از جونِ شما؟ من همچین حرفی نزدم، من فقط میگم  کارگر

نگی این کارگرا همه عقل دارن، نونشون به این معدن و س

  که از دلش میاد بیرون متصله،

 خب پس برو حالیشون کن برگردن سرِ کاراشون دادستان

خب اینا میگن تا وقتی همکارامون رو آزاد نکنن ما  کارگر

 گردیم سرِ کاربرنمی

که دستگیر شدن متّهمن، تا به جرمشون هم  چند نفر این دادستان

 رسیدگی نشه آزاد نمیشن،

این همه خانواده و دوست و همکار و خب جرمشون چیه؟  کارگر

همشهری بیرون دادگستری جمع شدن که بدونن جرمِ اینا 

 چیه؟

  خالف کردن، خالف که شاخ و دُم نداره دادستان

ی دیدین این همه آدم بیان جلو دادگستری جمع شما کِ کارگر

بشن برای خالفکارا، اینهمه دزد و قاچاقچی و قالتاق 

دان و بازداشتگاه در میارن و دستگیر میشن و سر از زن

میرن حبس، کجا اینهمه آدم میاد که شهادت به 
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ی کارگرا بودن، حرفشون هم گناهیشون بده. اینا نمایندهبی

 ی کارگرا بوده،حرفِ همه

شون رسیدگی نشه برو باهاشون حرف بزن بگو تا به پرونده دادستان

  از آزادی خبری نیست،

ون منتظرِ آزادیِ همکاراشونن میگن خب اونایی که اون بیر کارگر

ما هم که همون منم میگم... چرا ما رو دستگیر نکردین؟ 

ها حرفایی که ما اصالً اون بیچاره نیم.زحرفا رو می

 خواستیم بگیم رو گفتن،می

 مثلِ اینکه خودت هم بدت نمیاد بری پیشِ رفیقات دادستان

ولی این خیابونِ والّا اگه عدلِ شما حکم کنه بحثی نیست،  کارگر

روبروی دادگستری دیگه جا نداره، این همه آدم رو 

 خواین چه کار کنینمی

 کند(ر و امضا مینویسد و مَه)چیزی میاالاهلل...)کالفه( الاله دادستان

ها و این حُکمِ آزادی به قیدِ وثیقه... برو به خونواده

ا رآشناهاشون بگو وثیقه بذارن تا آزادشون کنیم، )و برگه 

کنم، وگرنه دارم بهشون لطف می (دهدبه دستِ کارگر می

  که باید بمونن تا تکلیفشون معلوم بشه

آید. رو به خواند و پیش میمیدر دلش کارگر برگه را  

 تماشاچیان...

هاشون گفتم، حکمِ آزادی به قیدِ وثیقه. هِه... به خونواده کارگر

براشون وثیقه قبول نکردن، میگن اینا خالفی نکردن که 

. نه با کسی دعوا کردن، نه به اموالِ شرکت ضربه بذاریم

زدن، نه آسیب به معدن و محلّ کارشون زدن، نه تظاهرات 

الش چهارتا شعار و فحشِ ناجور داده کردن که بگیم البه

باشن، نه از دیوارِ کسی باال رفتن، اینا جرمشون اینه که سرِ 
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تون یفکار نرین تا تکل کار نرفتن، به بقیه هم گفتن سرِ

 مشخص بشه. خب اینکه برای کارفرما بهتره. بهتر نیست؟

هاشون هزینه گیره.کارگری که سرِ کار نره حقوق هم نمی

ین جُرمه االن؟ هم میاد پایین اینجوری، مگه بده؟ خب ا

بشاش تو اون قانونی که اگه نری  ولی میگن که جرمه. خب

ن ها گفتم میگن بیایهخونوادتو بگیرن. به سرِ کار بیان یقه

 قید و شرط.میگن آزادی بیکنن. قبول نمی .وثیقه بذارین

میگن اگه قبول کنیم براشون وثیقه بذاریم یعنی قبول 

ها، کارگرا، مردمِ شهر اون بیرون کردیم که مجرمن، خونواده

مون رو آزاد رن، میگن خونوادهجمع شدن و خونه نمی

آزاد کنین، همکارامون رو آزاد هامون رو کنین، نماینده

 کنین...

کند و ای که دادستان داده بود را پاره میبرگهکارگر  

و چشم در چشمِ او  گردد سراغِ دادستانبرمی

خورد و کالفه ... دادستان خون خونش را میدوزدمی

کند و کارگر یکی با حرص درِ قفس را باز می است.

آورد و می یکی دستمالهای زرد را از قفس بیرون

  زند.زنجیروار به هم گره می

 7 

ای که از دستمالهای زرد درست کرده کارگر با ریسه 

به  ایستد. بازیگرِ نقشِ دادستانمیدر مرکزِ صحنه 

اش و به یقه درآمده تلویزیونِ خارجی نقشِ مجریِ

با  به سراغ کارگر که مغرور. زندمی کراوات

رود و برای او در میانه ایستاده می دستمالهای زرد

 بالد.زند. کارگر خوشحال به خود میدست می
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آفرین... آفرین... آفرین به این همه درایت... )با هیجان(  مجری

ت... همه صالبت... احسنت به این همه شهاممرحبا به این 

فهمیم که اینهمه وقت راه رو اشتباه تازه داریم می

یار در »حرکت به ما فهموندین که  با اینرفتیم. شما می

و دستمالی )یعنی چی؟ « گردیمخانه و ما گِردِ جهان می

زرد همرنگِ دستمالهای دستِ کارگر از جیبِ بغلش بیرون 

گذارد تا روی سینه می در جیبِ خیلی شیک آورده و آن را

کنیم، شما رهبرانِ واقعیِ ما به شما افتخار می (دیده شود.

شما کاری کردین  مبارزه با ظلم و ستم و فساد هستین...

که آدمهای زیادی که در زندگیشون حتّی برای یک بار هم 

میخ و چکّش دستشون نگرفتن این روزها در صفحاتِ 

بدونن. هزاران  هامجازی خودشون رو در کنارِ شما کارگر

. هزاران تصویری و صوتی.. هزاران هزار کلیپِ ..هزار عکس.

مردانِ ... و همه در حمایتِ از شما بزرگهزار کامنت

ادّعا که پرچمدارِ مبارزه در این روزهای سخت زحمتکشِ بی

و طوفانی هستید... امروز تمامِ مردمِ این کشور ایمان دارند 

زده به دستِ توانای که زنجیرِ مرزهای این سرزمینِ محنت

   ما دریده میشه... ش

ی صحنه مجذوب تملّقاتِ مجری شده کارگر در میانه 

. مجری هر دَم بر هیجانش افزوده شده کندوذوق می

و همچون یک سخنرانِ انگیزشی کارگر را خطاب 

 دهد...قرار می

دهد( شما نشون دادین که صدای این )مجری ادامه می 

انِ یک مبارز ی شما رو به عنومردمید و حاال این وظیفه

کنه. شما باید بدونید و آگاه باشید می بیش از پیش سنگین

پرچمی که در راه این مبارزه در دست گرفتین فقط پرچمِ 

تمامِ ی پرچمِ مبارزهی خاص نیست... شما باید یک طبقه
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خواهان رو به دست بگیرید، مردم از شما انتظار دارن، آزادی

گر آورد و به کاری)از جیب دستمالِ سبزی بیرون م

خواه که یادتون باشه که تمامیِ دانشجویانِ آزادی (دهدمی

جنگند پشتِ شما هستند. و این برای عدالت می

خودخواهیِ محض خواهد بود اگر حامیانِ خودتون رو 

نبینید. شما نه تنها باید مطالبات خودتون رو در دستور کار 

این مردمِ رنج دیده  قرار بدید، که باید مطالباتِ دیگر اقشارِ

 رو هم در نظر داشته باشین 

انگیزش و در حینِ سخنرانیِ قَرّا و هیجانمجری  

با گاهی موبایلش را در آورده و  ،بدونِ تغییر در لحن

گیرد. کارگر بیشتر ذوق کارگر عکسِ سِلفی می

کند و خودش هم از خودش عکسِ سلفی می

دستمالِ سبز های زرد و ی دستمالگیرد، با ریسهمی

... دهدو دستمالهای رنگیِ دیگری که مجری به او می

مجری دستمالِ سفیدِ بزرگی همچون شالِ زنانه 

تا پایانِ این صحنه  دهد.بیرون کشیده و به کارگر می

ی مجری هر چند لحظه یک بار یک دستمال یا پارچه

کشد و به رنگی از زیرِ کُتِ خود یا از جایی بیرون می

دهد و کارگر مَست ومَلَنگ از اینهمه توجّه کارگر می

زند با آنها ژست ها و دستمالها را به هم گره میپارچه

  گیرد   گیرد و عکسِ سلفی میمی

گُم شده و سرقت  آراءِ (دهدمی ادامه با احساسات )مجری 

شده باید که به دستِ شما پیدا بشن و به دستِ صاحبانِ 

ادیومها رو شما باید به روی اصلیش برگردند... درهای است

ای که سالهاست حسرتِ دیدهزنها باز کنید... زنانِ رنج

تماشای بازیِ تیمِ محبوبشون رو از نزدیک به دل دارند... 
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حجاب... قانونِ حجابِ اجباری... برچیدنِ این قانون که 

در این  آزاده زنان تمامیِ بزرگترین و باالترین خواستِ

د به دستِ شما مبارزانِ متّحد و محسوب میشه بایکشور 

نجام برسه... مردم نیاز به شادی دارن... سختکوش به ا

سالنهای کنسرت و نمایش و سینما باید به دورانِ شکوهِ 

سابقِ خودش برگرده... با براندازیِ این نظامِ خودکامه 

درهای آزادی به روی همه باز خواهد شد... تاریخِ پرافتخارِ 

دوباره احیا خواهد شد اگر شما متحد  این سرزمینِ کُهن

گر رو باز ستم رو بشکنید و مُشتِ بشید و پُشتِ ظالم

کنین... درهای این سرزمینِ سوت و کور باید به روی 

کشورهای جهانِ آزاد باز بشه... کشورهایی که از هر جهت 

کنم: بدونِ ، تکرار میو بدونِ کوچکترین چشمداشتی

که به یاریِ مردمِ این  نآماده کوچکترین چشمداشتی

سرزمین بیان تا شما رو هم مثلِ مردمِ کشورهای خودشون 

ادی رو به زغرقِ در نعمت و شادی کنند. کشورهایی که آ

شما اهدا خواهند کرد. کشورهایی که لیبرال دموکراسی رو 

تون رو سراسر شور و به شما هدیه خواهند داد تا زندگی

شرطِ این آزادی در اینه که آزادی و آرامش فرا بگیره... و 

بیرون بیاید، از معادن ها ها بیرون بیاید، از کارگاهاز کارخونه

و مزارع بیرون بیاید... به خیابون بریزید و در هر جایی به 

ی مدنی هلهله برپا کنید و دست در دستِ هم نامِ جامعه

 کنه در میدانهاای رو فریاد بزنید... فرقی نمیسرودِ ملّیِ تازه

زی افشاگری در فضاهای مجاجمع بشید یا در خیابانها... 

... ای که صدای شما هستندکنید یا در تلوزیونهای ممنوعه

خواهی رو تا آخرین نفس به آواز باید که فریادِ عدالت

بخوانید... پیش به سوی آزادی... پیش به سوی براندازیِ 

سوی پیش به  نظامِ حاکم... پیش به سوی سرزمینی آزاد...



 کورسو   35

 

مدرن و پیش به سوی دوستی با کشورهای  دموکراسی...

  آزاد و دموکرات... پیش به سوی خوشبختی...

کم در تاریکی گُم مجری با آخرین جمالتش کم 

ها و ماند و انبوهی از پارچهشود و کارگر میمی

های زردِ ابتدای دستمال .ها و دستمالهایِ رنگیشال

... رنگهای سبز شودگُم میالی انبوهِ رنگها صحنه البه

ای و قرمز و زرشکی و و بنفش و سفید و آبی و قهوه

نارنجی و.... کارگر خسته است... از این همه هیجان 

به مرور گیج شده و در میانِ این رنگها سرگردان 

 است. 

ها پیدا کرده ی مفلوکی که در میانِ انبوهِ پارچه)با قیافه کارگر

ر آن یک دستمالِ زرد روی رود سراغِ قفسی که دمی

و با  نشیند. روی زمین میی آن آویزان استحلقه

( من یه کارگرم... .زنددستمال/قناریِ درونِ قفس حرف می

من از این چیزا سر در نمیاوردم... هنوزم سر در نمیارم. من 

خواسته( من فقط رود چه میخواستم.... )یادش میفقط می

خواستم؟ ها؟ ما چی میخواستم.... من چی می

خواستن؟ اینا کجا رفتن اصالً؟ ) خواستیم؟ اینا چی میمی

او داده در صحنه چشم  ها را بهبه دنبالِ کسی که پارچه

دهد و به حرف زدن ادامه می شود.بیخیال می چرخاند.می

های رنگی را که همچون کالفی کند پارچهسعی می

به دستمالهای زردی خورده باز کند و سردرگم به هم گره

ی قبل از قفس آزاد کرده بود برسد( اینا چی که در صحنه

خواستن؟ دنبالِ چی بودن؟ چرا همه چی گفتن جز می

خواستیم؟  ما یخواستیم... ما چی مهمون چیزی که ما می

ی دستمالهای زرد را از بینِ خواستیم... )ریسهچی می
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گیرد آغوش میرنگهای دیگر جدا کرده قفسِ قناری را در 

خسته  م....خسته گذارد(و با خستگی سرش را روی آن می

دارد و م کردن.... )کمی بعد قفس را برمیشدم.... خسته

        (ایستد.دوباره مصمّم سرِ پا می

 تاریکی 

 77زمستان  -پــــــایــــــان 


