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صحنهاتاقیساده.یکمیِزادارِیسادهب��اتع��دادیکاغ��ذوزونکن،
پارچولیواِنآب،ویکصندلِیاربابرجوع

درمیزنند
 )ترجیحاً با لهجه ی شهرستانی و با اعتماد به نفسِ مدیرانِ منابع انسانیکارگر

پُشتِ میز نشسته( بفرما
 )با کاغذی در دست وارد اتاق می شود و با اضطرابِ درونیِ کسی ک..هکارفرما

قرار است مصاحبه کند( سالم عرض کردم قربان. 
علیکِ سالم. جان؟ اَمرِت؟ کارگر

عرض شود خدمتِ شما که برای مصاحبه و گزینش اومدم خدمتتونکارفرما
بله. بفرما... بیا بشین. بفرما. کارگر

ممنون از لطفتون )و روی صندلی می نشیند(کارفرما
فُرم پُر کردی مهندس جان یا نه؟کارگر

 در حدّ اسم و مشخّصات بله. این خدمتِ شما )فُرمِ کاغذی را تحوی..لکارفرما
می دهد( 

خب چرا کامل ُپر نکردی بعد بیای. کارگر
گفتم اِساعه ی ادب نشه، در حضورِ خودتون پُر کنمکارفرما
 خب.... اووووم... )فرم را مرور می کن.د( س.اعتِ ک.ار... خب مهن.دسکارگر

جان بفرما بگو که شما ساعت شروعِ کارِتون تو کارخونه چه جوریه؟
والّه... ما از هفتِ صبح خطّ تولید رو راه می ندازیم کارفرما
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تا ساعت چند؟کارگر
تا ساعتِ پنج و نیمِ بعدازظهر. کارفرما
سرویس ایاب ذهاب داره کارخونه یا نه؟کارگر

 فعالً نه متأسّفانه. ولی تو دستورِ کارِمون هست ک..ه انش..اللّه س..رویسکارفرما
بذاریم برای پرسنل

 خب اوّالً این آدرسِ کارخونه ای که ش..ما اینج..ا ت..و ف..رم نوش..تی ب..هکارگر
 خونه ی ما خیلی دوره. یعنی هفت اگه قرار باشه من سرِ کار باش..م کی
 بیدار شم کی برسم؟ سرویس هم که میگی ندارین. ساعتِ ک..ار هم ت..ا
 پنج و نیم بعدازظهر اگه باشه می شه َده ساعت و نیم. س..اعتِ ک..ار ب..ر

اساسِ قانونِ کار چند ساعته؟
)با ترس و لرز( هشت ساعت؟کارفرما
 فرین. هشت ساعت. اون دو ساعت و نیمِ دیگه اضافه کاری می دین یاآکارگر

نه؟
 عرض شود خدمتِ شما که از اون دو ساعت و نیم، نیم س..اعتش ک..هکارفرما

 وقتِ ناهاره. برای دو ساعتِ دیگه هم سعی می کنیم ی..ک رقمی رو در
نظر بگیریم  

 سعی می کنیم ک..ه نمی ش..ه. ی..ا اض..افه کاری می دین ی..ا نمی دین. بای..دکارگر
مشخّص کنی مهندس جان. ناهار چی؟ ناهار می دین یا نه؟

والّه ناهار... اِ...کارفرما
 فکر نداره دیگه مهندس. چند تا کارفرمای دیگه هم پُشتِ در منتظرن،کارگر

باید مصاحبه کنم باهاشون.
نه میدیم... ناهار میدیم.کارفرما
 )یادداشت می کند( بذار اینجا تو فرمت بنویس..م. )زی..ر لب( ناه..ار ب..اکارگر

خودشان است. خب تکلیفِ اضافه کاری رو مشخّص نکردی مهندس.
اضافه کاری هم می دیم انشالّلهکارفرما
 خب اینم در جریان هستی مهندس که اضافه ک..اری اجب..اری نیس..ت.کارگر

 یعنی اگه من وقت نداشته باشم یا کار داشته باشم نمی مونم ها. از االن
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گفته باشم
دیگه... با هم کنار میایم دیگهکارفرما
خب. بیمه. بیمه رو از کِی َرد می کنین؟کارگر

 خدمتِ شما عرض شود که بیمه رو اگر همکاریمون تداوم داشت سعیکارفرما
می کنیم از سالِ دوّم بیمه کنیم

 نه... شما مثلِ اینکه نیوم..دی ب..را گ..زینش. اوم..دی وقت تل..ف ک..نی.کارگر
 بفرما... بفرما این فُرمت رو بگیر برو یک جا دیگه دنبالِ کارگر بگ..رد،

بعد هم رفتی بیرون بگو متقاضیِ بعدی بیاد تو 
 نه، نه اجازه بدین. )سراسیمه سعی در جلب نظرِ ک..ارگر را دارد( خبکارفرما

شما هم شرایطِ خودتون رو بگین، شاید بشه درستش کرد.
 شرایطِ حدّاقلّیِ من تو قانونِ کار نوشته شده مهندس جان. برو بخ..ونکارگر

 بعد بیا برا مصاحبه. البته تا اون موقع اگه من کار پیدا نکرده باشم. )ب..ا
صدای بلند( نفر بعد

 قربان. اجازه بدین. باالخره بذارین من از این فرصتی ک..ه در اختی..ارمکارفرما
گذاشتین استفاده کنم. االن میشه بفرمایین قانونِ کار چی میگه؟

 ) از روی متنی می خواند( مادّه ی صد و چهل و هشتِ قانونِ کار میگهکارگر
 کارفرمایانِ کارگاه های مشمول این ق.انون مکلّفن.د ب.ر اس..اس ق..انون
 تأمین اجتماعی ، نسبت به بیمه نم..ودن ک..ارگران واح..د خ..ود اق..دام

د. یعنی بیمه از همون روزِ اوّل باید رد بشه. نماین
خب... بله دیگهکارفرما
 بله چی؟ شما چه کار می کنی؟ بیم..ه می ک..نی ی..ا نمی ک..نی؟ هیچ ک..ارِکارگر

 خالفِ قانون هم قرار نیست بکنی مهندس ج..ان ک..ه اینج..وری رنگت
پریده.

بله، درست می فرمایینکارفرما
شما نمی خواد تأیید کنی که من درست میگم یا نه. کارگر

)خجالت زده( ببخشیدکارفرما
خب چه کار می کنی؟ بیمه رو از روز اوّل رد می کنی؟کارگر
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)با صدایی گرفته و لرزان( بله.کارفرما
 )برای کارفرما یک لیوان آب می ریزد( بی..ا ی..ک لی..وان آب بخ..ور راهِکارگر

گلوت باز شه.
ممنون )آب می نوشد( دستِ شما درد نکنهکارفرما
 )یادداشت می کند( بیمه از ابتدای شروع به کار. )و پس از مکثی کوتاه(کارگر

خب... عیدی و سنوات؟ 
)متعجّب( عیدی و سنوات؟کارفرما
بله، عیدی و سنوات. تا حاال به گوشِت نخورده مهندسکارگر

ها؟ چرا، چرا. شنیدمکارفرما
 خب چیه؟ عیدی تو قانونِ ک.ار یع.نی چی؟ چ.ه وقت می..دن؟ چق.درکارگر

میدن؟
اِ... اجازه بفرمایین. کارفرما
تا حاال عیدی دادی یا نه؟کارگر

بله، بله. اگه شرایطش باشه حتماًکارفرما
خب عیدی چیه؟ بگو دیگه. خیلی وقت نداریمکارگر

اِ... ِا... االالن عرض می کنم. فقط هولم نکنینکارفرما
)به ساعتش نگاه می کند و زیرِ لب( الاله االالهکارگر

 کلیه کارگاه های مشمولِ ق..انونِ ک..ار مکلّفن..د ب..ه ه..ر ی..ک ازآهان... کارفرما
 کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین م..زد،

بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. 
اوهوووم...کارگر

درست گفتم؟کارفرما
باریک الّه. کارگر

می خواین سَنَوات هم بگم یعنی چی؟کارفرما
 الزم نیست. فقط بگو که شما تو کارخونه تون اینا رو پرداخت می کنینکارگر

یا نه؟
بله. طبقِ قانونِ کار هر چقدر بشه تقدیمتون می کنیم.کارفرما
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 با حقّ تشکّلِ صنفیِ کارگری بر اس..اس ق..انون ک..ه مش..کلی ن..دارینکارگر
مهندس جان؟

 والّه... عرض شود خدمتِ ش..ما ک..ه م..ا س..عیمون ب..ر این هس..ت ک..هکارفرما
 خودم..ون ب..رای ک..ارگرای کارخون..ه جلس..ه ب..ذاریم، در جری..انِ

مشکالتشون قرار بگیریم و از لحاظِ فکری کمکشون کنیم...
 داستان نب..اف مهن..دس ج..ان. ح..قّ تش..کّل ق..انونی رو ب..ه رس..میتکارگر

می شناسی یا نه. یک کلمه
نخیرکارفرما
)با اَخم( نخیر؟؟؟کارگر

)ترسیده( نخیر... یعنی بله...کارفرما
گفتم یک کلمه. بله یا نخیر؟کارگر

 نخیر. اصالً. بنده به عنوانِ مدیر عامل شرکت و کارخونه در چارچوبِکارفرما
قانون از هر گونه تشکّل قانونی استقبال می کنم. خیالتون راحت. 

 )پس از مکث و سکوتی سنگین در ح..الی ک..ه کارفرم..ای خج..ول راکارگر
برانداز می کند( ... حقوق؟ 

سرِ ماهکارفرما
حقّ عائله مندی؟کارگر

به دیده ی منّتکارفرما
امنیتِ محیطِ کار؟کارگر

طبقِ استاندارهای بین المللیکارفرما
یازدهِ اردیبهشت چه روزیه؟کارگر

)متعجّب( روز یازدهِ اردیبهشت؟کارفرما
بله. روز یازدهِ اردیبهشتکارگر

روزِ تأسیسِ بریتانیای کبیر بعد از اتّحادِ کشورای انگلیس و اسکاتلند؟کارفرما
نخیرکارگر

روز تولّد علیِ پهلوان خواننده و آهنگسازِ گروهِ آریَن؟کارفرما
)عصبانی( نه آقاکارگر
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 )دستپاچه در ذهنش مرور می کند( روزِ یازدهِ اردیبهشت... روزِ ی..ازدهِکارفرما
اردیبهشت... آهان. یک روز قبل از روزِ معلّم؟

نخیر. روز یازدهِ اردیبهشت روز جهانیِ کارگره.کارگر
نزدیک شده بودم هاکارفرما
و کارگرای مشمولِ قانونِ کار براشون تعطیلِ رسمیه. می دونستی یا نه؟کارگر

ها؟... حقیقت می دونستم، ولی یادم نبودکارفرما
خیله خب... شما بفرماکارگر

االن چی شد؟ قبول شدم یا نه؟کارفرما
 )در حالی که فُرم را در زونکن ج.ا می ده.د( بررس.ی می کنم خبرش.وکارگر

می دم.
 )در حالی که از جا برخواسته با صدایی آهسته( خودتون فکر می کنینکارفرما

 چقدر امکانش هست که کارخونه ی ما رو به عنوان محیط کار انتخاب
کنین

معلوم نیست. فعالً باید بررسی بشه. شما بفرمایید، بهتون خبر میدم.کارگر
خیلی ممنون. خیلی لطف کردین. )و می رود(کارفرما
 قربانت مهندس جان. خوش آمدی... )با صدای بلند( کارفرمای بع..دیکارگر

اگه فرم پُر کرده بیاد داخل 
پایان

98زمستان
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