
 

 چين فرنگی توت کارگر "بهاره" گی زنده قصه

  در منطقه کامياران زنان کارگر در مزرعه توت فرنگی کار گزارشی از شرایط و

" تقريبا بهاره

 يعنی زده، خود دست و سر بندبه مچ با راه هم روسری .دارد استخوانی و الغر اندامی او .دارد سال 52

ن از او که کنید می فکر نشويد، صحبت هم او با ازنزديک اگر .است پوشیده "کامال او دست و سر موی

 خانواده اول فرزند .است رو خوش و طبع شوخ نهايت بی او برعکس اما متعصباست؛ بسیار مذهبی ظر

" روناک. "است ساله 3" شیالن" ها آن ترين کوچک که دارد قد قدونیم خواهر سه خودش، جز وبه است

 .دارد سال 11" کیژان" و سال 8

می  پیدا اش برای خواستگاری پیش سال دو .کرده می گری آرايش "قبال بهاره

. شوهرشدهند اجبار به که خواستند  می مادرش و پدر اما. ندارد ازدواج اين به تمايلی واو شود

می کشد  آتش به را اش بدن خودش، روی بر نفت ريختن با بهاره

 .ماند می زنده مرگ، با کردن نرم پنجه و دست يکماه از بعد و

می  بدنش روی يزيادی اضافه گوشت ترمیم، هنگام در و بوده زياد  ش فنحی پیکر گی سوخته درصد

به همین  .ماند

ا مادر مثل خواهرش سه برای همیشه او شرايطی درچنین .گردد می شديد گی افسرده دچار بهاره دلیل،

 .دهد می همانجام را ها آن کارهای و ست

خیلی  بهاره بهبودی و خودسوزی جريان در .دارد قلبی نارحتی و است بیمار پدرش

به اين . نمايد خودپرداخت را بیمارستان های هزينه تمام که بوده مجبور او .است شده مردم بدهکار هم

از  دخترش مداوای جهت خاطر

ب پدر از پولش پرداخت عدم خاطر به کارها طلب از يکی هم پیش چندی .است کرده قرض پول افرادی،

  .اندازد می نزندا به را او و کند شکايتمی هاره



از  قلبی ناراحتی دلیل به را پدر شب يک نیمه های

قول  به او کند جلب را کار طلب رضايت اينکه براي بهاره دخترش کنندو می منتقل بیمارستان به زندان

 .می شود آزاد زندان از او و کند پرداخت را بدهیپدرش که می دهد

  

 چیدن برای نفرديگر 18 و مادر و پدر همراه به نیم و شش ساعت صبح روز هر حاضر حال در بهاره

روزانه کار ساعت11 قبال در هرکدام و شوند  می کامیاران شهر اطراف روستاهای روانه فرنگی توت

 .گیرند می دستمزد تومان هزار 01،

دقی چند براياستراحت مبادا تا است کارگران گره نظاره همیشه کارفرما، کار، هنگام در و روز طول در

م البته ،"کنید رعايت" که کند می زد ماگوش به همیشه کارمان صاحب" :میگويد بهاره .کنند مکث ای هق

فرنگی توت که است اين حرف اين از نظورش

ا کرده کار بی ازکار يعنی کرده، جواب دلیل همین به را دختران و زنان از نفر چند حتا !نخوريد را ها

آس فقراتش ستون و کرده تصادف گی، هنگامراننده در شوهرش که بود ساله 01 زنی ها آن از يکی .ست

  ."کند کار اش نفره چهار ی خانواده اعضاء مخارج برايتامین که بود مجبور او و است ديده يب

ها حقوق با البته مشغولهستند، کار اين به کودکان همراه استثناء بدون ها خانواده گرانی، و بیکاری دلیل به

دستمزد .هستند مزد روز کارگران و وجودندارد بیمه از خبری فرنگی، توت چیدن کار در .کم بسیار ی

  .تراست بیش تومان هزار11 ها زن به نسبت مردها 

  

کا پیمان صورت رابه فرنگی توت کشت زير های زمین که است ای ساله 02 زن فاطمه " :گويد می بهاره

بر کامیاران اطراف روستاهای نیزدر ديگر نفر 51 ما، جز به و است نموده اجاره زمین مالکان از ری

کن صورت به را کار و نمايد ايجاد رقابت کارگران کندمیان  می سعی همیشه فاطمه .کنند می کار او ای

همراه  فرنگی توت چیدن برای که نفری هر از فاطمه .کند واگذار کارگران به تراتی

" تقريبا برد،  می خودش



دخ و اززنان را کارگران اکثر فاطمه .افتد می عقب دستمزدها هم "اکثرا و ندک  می کسر هزارتومان 11

می ها آن به تری کم پول که اين خاطر به کند؛ می انتخاب مطلقه زنان و تران

 .کنند نمی اعتراض زياد ها آن بپردازد، ديرتر هم را شان پول اگر و دهد

 کارگرها فاطمهبه اما دهد، می پول تومان هزار 21 فاطمه به کارگر هر ازای در زمین اصلی مالک

پرداخت می  تومان هزار 01

 می خود جیب به شود می تومان هزار 11 نفر هر برای آن،که تفاوت مابه و کند  نمی کار هم خودش .کند

 .خريد خانه يک سالگذشته ها پول اين با او .ريزد

محل کار اين 

 البته .دارند جدی مشکل رفتن خاطردستشويی به رانکارگ و ندارند بهداشتی سرويس "اکثرا کارگران،

 .کند  تهديدمی را ها آن جان همیشه ای جاده حوادث

ماه تنها و کند نمی بهمن چندانی کمک بهزيستی پول ولی هستم، بهزيستی پوشش تحت:"گويد  می بهاره

 ."کنم تهیه را توانمداروهايم نمی حتا مبلغ اين با که دهند می تومان هزار111 ی

: دهد می ادامه سپس او

 پسر، نداشتن خاطر به را مادرم همیشه شويم،پدرم  می شکنجه کم کم داريم که بل کنیم نمی گی زنده ما"

 ."هستیم پدرم توسط مادرم کاری کتک گر همیشهنظاره دختر چهار ما و کند  می سرزنش

اس چروک و وچین اضافه گوشت دارای گی، سوخته اثر در بهاره اندام و صورت از زيادی های قسمت

قب طبعی شوخ آن از .آيد  می بهسراغش مدام تنهايی کابوس و آيد  نمی او خواستگاری به کسی ديگر .ت

با چند حال به تا گويد  می و است شده ناامید گی زنده از "کامال .نیست خبری ديگر اش  خودسوزی از ل

 !ترسد می خواهرش سه آينده از اما است، خودکشیافتاده فکر به نیز ديگر ر
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