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 های ارومیهتوتشاه

 

 تا به حال

 ای؟!توت را دیدهافتادن شاه

 اش راکه چگونه سرخی

 کند با خاک قسمت می

 ]هیچ چیز مثل افتادن دردآور نیست[

 من کارگرهای زیادی را دیدم

 فتادنداُاز ساختمان که می

 .شدندتوت میشاه

 )سابیر هاکا(

 

در حال ساخت و رج رجی بلند که بُای در بُقرار گرفته است: از پنجره خانه درستیطور تصادفی جای دوربین به

 اهللی بسمدهد. دوربین موبایل حرکات کمی دارد و زمزمهنمایش می یشروروبه چند ده متریِ دراتمامی را بهرو

گوید. محل ابوالفضل میآقامی ترکی یاآید که با دلهره به لهجهزمینه میشود. صدای زنی در پسبردار شنیده میفیلم

نگران دو کارگری که در بسکتی نگرانند. دل. ناظرین دل1401خرداد  17شنبه حادثه در شهر ارومیه است؛ ظهر سه

وزد یا بهتر بگویم اند. باد شدیدی میرا چسبیدههایش رویی، محکم نردهنه برج روبههای در میا)سبدی( آویزان از کابل

وزد و تندباد میپیچد. میچیز را دارد درهمو تندباد همه ست. گردوخاکی غلیظ به هوا برخاستهطوفانی درگرفته ا

های برج در هر تابی محکم به دیواره خورد؛خورد و تاب میورد و تاب میخوزد و بسکت تاب میوزد و میمی

گردد. صدای شیون در بدل میشود و به جسمی شُل و رها ومعوج میتر کجکند و در هر برخوردش بیشبرخورد می

و صدای  مای معصوشود، گریهزمینه اضافه میبه پس دختربچه˚ی کودکیشود. صدای گریهتر میسمت دوربین بیش

اند. وار دررفته چسبیدههای بسکتِ اینک زهگوید: مردند. هنوز کارگران محکم به نردهترکی میبردار که به زبان فیلم

برخورد محکم بسکت  هایی بعد است. کارگر اول در حین ای در ثانیهچیز گویای حادثهدهد. همهولی تندباد مجال نمی

و وای، دوشدکشد: اِیزن فریاد میکند. ط میشود، سقودهد، پرتاب میرا از دست میوتوانش بعدش تابتند  تابِو 

گیرد. غلتد و آرام میکند، چند متری به پایین میش محکم به زمین برخورد میتنَاُردان )افتاد از اونجا(؛ کارگر 
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گردوخاک  ع.قطّفریادی از ضمیر و مُ شد؛کشد که فریاد ناشی از دیدن صحنه را بکِطول می ایبردار چند ثانیهفیلم

 فضای تصویر را پر کرده است.کل 

ر دوم کارگدیگر ممتد شده است.  ˚ی کودکگریهدار. ششود، عصبی، درمانده و کِبردار عمیق میهای فیلمنفس

دهد. گویی نمی مانکند. ولی تندباد اَها را رها نمیکند و نردهتالش میکند؛سختی میبسکت است. دارد جانهنوز در 

داغان شده است  ی که دیگراز بسکت راتاب بعدی و برخورد بعدی، کارگر  .نکرده، بوزدسم خورده تا کار را تمام قَ

بردار نیز آورد. مرد فیلمکند و به ترکی جمالتی به زبان میهایش را؛ زن شیون می؛ رها نکرده هنوز لبهکندآویزان می

کوبد و کارگری که اد برای بار آخر بسکت را محکم به دیواره می. تندبشده استاش به گریه بدل های درماندهنفس

خورد، محکم به زمین ق میکند، در هوا معلّ شود. سقوط میدیگر توان و نای مقاومت ندارد. لبه از دستش کنده می

  گیرد.آرام میش تنَکند و اصابت می

و اینک منم، ماییم،  1گران و عروج سرمایه.ها، سقوط کارچیز ثبت شده است؛ به قول رستا آسایش: داربستهمه

مندان روزهای دولت .اندفشرده شدهکه به هم  هاییو دندان شدهصورتی سخت ،خیس یچشمانبا ، منقبضکوب، میخ

  شود.مردان دارد شمرده میو دولت
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