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 رتبهیا اّطالعات عمومی برای مسئولین عالی پرسشنامه

 

 رتبهنامه یا اّطالعات عمومی برای مسئولین عالیـپرسش

ِ

ِدمهاآ

  دختر

 کارگر

 صحنه

 سِر گذر

ِصحنه ِوسایل 

 ِکالسور، خودکار و چند ورق کاغذ

 دانیم درونش چیستکه نمی بغچهیک 

 و دیگر هیچ...

 

 
 باشدنامه بالمانع و آزاد میخیابانی، رادیویی( و انتشاِر این نمایشای، هرگونه اجرا )صحنه
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گاهِی روزافزوِن زنان و مرداِن کارگر  با امید به آ

 شود به کارگراِن ساختمانیاین نمایشنامه تقدیم می

 

َوناا و   باا  دختر 
َ
ر    ، با باا   اا   ل عشاااو     و

سور ُپر از  ر هکو  ست  ال  کهدر بغل   خودک رو در د
گذارد   ب  نوکو انگشت ه  ب میگ هی الو دن ان

 ر د که ب به ساااراا ک رگرو می اکن ب  آن ب زو می
 او ز ر بغل سرو گذر ُچ،ب ت،ه زد .بغچه

 سالم عرض کردم آقای محترم دختر

 خوای؟با ذوق( کارگر می )از جا جهیده و کارگر

 عرض کردم سالم دختر

 خوای؟کارگر می علیِک سالم، خوبی دخترخاله؟ کارگر

 خوام نه. یه سؤال داشتم از خدمتتونخندد( کارگر نمی)می دختر

 سؤال؟ سؤاِل چی؟  کارگر
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تونم یه می ... اووووم... آااااووووم....در واقع سؤؤؤؤالم اینه که دختر
 برای این پرسشنامه چند تا سؤال از خدمتتون بپرسم؟

 من کارگرم دخترخاله، سؤال بلد نیستم کارگر

به سؤؤؤاِِ  من پرسؤؤم، شؤؤما فقی باید نه، سؤؤؤال رو من می دختر
 جواب بدین.

 پرسی دخترخاله؟ اصوِل دین؟سؤال چی می کارگر

با خنده)می دختر کند( خیلی باحال هایش دلبری هم میخندد و 
یه  من اینجا پرسؤؤؤم ازتون. ببینین،نمیبود. نه اصؤؤؤول دین 

پرسم ین پرسشنامه میپرسشنامه دارم که سؤاِتم رو از روی ا
 کنم.و با جوابای شما این جدِو رو ُپر می

 ها... کارگر

شته باشین می دختر امه تونین خودتون پرسشنالبته اگه دوست دا
 رو بخونین و ُپر کنین.

 پرسی. بپرس، من بگم.نه، شما خود  بهتر می کارگر

 ممنون... ِا... اووووم، خب سؤال اّول... دختر

دخترخاله نگفتی پرد( سؤؤؤال اّول وسؤؤی حرفش می )پیش از کارگر
 پرسی حاِ؟برا چی می
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شنامه  دختر شید، من یادم رفت همون اّول بگم. این پرس آها. ببخ
یه کاِر پژوهشی بر اساس  مصاحبه و تحقیقاِ  میدانی هست 

بررسِی کمبودهای اجتماعی  سازمان»که توسی کارشناسای 
 طّراحی شده «ومیهای عممدریت بحراِن نارضایتی و

 سازماِن چی؟ کارگر

ّیت بحراِن » پرشسگر سؤؤؤازماِن بررسؤؤؤِی کمبودهای اجتماعی و مدر
 «های عمومینارضایتی

 بحرانیهسؤاِتون هاااا.... پس  کارگر

اصؤؤالب بگذریم. آمادگی  خندد()می نه سؤؤؤاِ بحرانی نیسؤؤت. دختر
 دارین که شروع کنیم؟

 آمادگِی چی؟ کارگر

 بپرسم؟ خندد()می دختر

 کنی دخترخاله؟ بپرس دیگهاستخاره می کارگر

 ِسّن؟ دختر

ی  شؤؤؤروع نمی کارگر فام ّن؟ چرا از اسؤؤؤم و  ماره  کنی؟سؤؤؤِ شؤؤؤ
 شناسنامه... نام پدر و مادر

 اسم و فامی  نداریم تو پرسشنامه. دختر
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پرسؤؤی یا از بقیه خب شؤؤما اِن این سؤؤؤاِ رو فقی از من می کارگر
 کنیهم سؤال می

 نه،خیلیا باید این پرسشنامه رو پر کنن دختر

ّنا همه با هم قاطی خب اینجوری که نمی کارگر شؤؤه دخترخاله، سؤؤِ
میشه که. معلوم نمیشه کی بیست سالشه، کی چه  سالشه، 

 کی شصت سالشه

 این باِ اسؤؤِم جنابعالی رو باشؤؤه حاِ شؤؤما اسؤؤمتو بگو من دختر
 مینویسم

سیخب اگه  کارگر سِم منو بنوی سف فقی ا شونی  شم گاِو پی ید که می
 که دخترخاله

شه )کم دختر سم. می شه. نمینوی ست( با شدن ا کم در حاِل کالفه 
 انقدر هم به من نگین دخترخاله؟

 بگم پسرخاله؟ بگم؟ چی کارگر

 اصالب ولش کن آقا. شغلتون... دختر

 چه  و پنج کارگر

شؤؤغ  چه  و  وپنج؟چه چی یعنی  )با تعّجب( چه  و پنج؟ دختر
 پنج؟

 بود جواب سؤال قبلی کارگر
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 دش آهان... ببخشید اصالب حواسم به ُکلی پر  شد. پس سن دختر
 کند(چه  و پنج )و یادداشت می

 نه، چه  و یک کارگر

 زند( چه  و یک)خی می دختر

 نه، پنجاه و سه کارگر

زند( ِا... باِخره چند؟ پنجاه و سؤؤه، چه  و )عصؤؤبی خی می دختر
 چه  و پنج؟ چند؟یک؟ 

 سی و شیش کارگر

 کنین؟ واقعاب که...مسخره می دختر

کنه دخترعمو، برگه که اسؤؤم نداره، اصؤؤالب بزن چه فرقی می کارگر
 بیست سال

آمیز به کارگر همراه با نفسؤؤؤی عمیه که با )نگاهی سؤؤؤرزنش دختر
خواین سؤؤؤاِ دهد و بعد از کمی مکث( میشؤؤّد  بیرون می

 نه؟ رو ادامه بدیم یا

 بپرس دیگه دخترعمو.  کارگر

 وضعیت تأهُّ ، مجرد یا متأّه ؟ دختر

 سّن و چند زدی اونجا کارگر
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 زنممی خودم سّن و بعداب  دختر

خب سؤؤؤّن رو هر چی که زدی مجّرد و متأّهلش هم هر جور  کارگر
سّنمو پایین زدی بزن مجّرد، باِ زدی  شتی بزن،  ست دا دو

 بزنبزن متأّه . یا اصالب برعکس 

 شما مث  اینکه خیلی دوست نداری همکاری کنی نه؟ دختر

همکاری  هر چی پرسؤؤؤیدی جواب دادم دیگه.نه، خداوکیلی  کارگر
 کنممی

شنامه دختر عد ها باخبر بودین باگه از میزاِن اهّمیت این قبی  پرس
یک جواب سؤؤؤرراسؤؤؤت می . ولی قطعاب دادیناز هر سؤؤؤؤال 

 دونین چقدر اهمیت دارهنمی

 برا کی اهمّیت داره؟ کارگر

سازماِن بررسِی کمبودهای اجتماعی و مدرّیت بحراِن »برای  دختر
 «های عمومینارضایتی

 چقدر اهمّیت داره؟ کارگر

 یؤؤؤؤؤؤؤیلؤؤؤؤؤ)با اغراق( خ دختر

 «ااااا....ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه» کارگر

 چیه دیگه؟« ها» دختر
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 عالمِت تعّجبه« ها» کارگر

 ردگ ح لتی از تحّکم به خود می دخترکم لحنو کم 

نداره. می دختر ّجب  ناس و متخصؤؤؤّ  تع کارشؤؤؤ ند نفر  دونی چ
صادی و مد سائِ  اجتماعی و اقت ستنیم ش  رّیتی و فرهنگی ن

 سؤال طّراحی کردن،

 )شرمنده شده( دستشون درد نکنه،   کارگر

به عنواِن نتایِج یک پژوهِش  جواِب این سؤؤؤاِ)کامالب جّدی(  دختر
 مترای قابِ  سؤؤؤنجشامیدانی تبدی  به یه سؤؤؤری متغّیر و پار 

افزارای تحلیِ  کّمی و نرم و میره تو جدول و نمودارمیشؤؤؤه و 
یادک به دسؤؤؤؤت م ند  نِد این فرای که از برای وی ر  یفی. بیالنی 

اینو  قیف ان خیلی تأثیر داره.گیریهای مسئولیِن سازمتصمیم
ماب تو زندگِی خود که  بدون بدی مسؤؤؤتقی که   و هر جوابی 

 ذارهتأثیرش رو می  خانواده

 هؤؤؤؤؤؤاااااا..... کارگر

خوای ها چی؟ ها درسؤؤت و سؤؤرراسؤؤت جواب میدی یا باز می دختر
 بازی دربیاری؟

 ؟ها؟ کارگر



 
11 

 رتبهیا اّطالعات عمومی برای مسئولین عالی پرسشنامه

پرسم بدوِن پس و پیش، بدون شوخی هر سؤالی که می لطفاب  دختر
 مفهومه؟. هدبازی جواب بو مسخره

 رو چشمام دخترعمو، شما بپرس کارگر

با  دختر مه رو  نا که این پرسؤؤؤشؤؤؤ به من نگی دخترعمو  گه هم  دی
 ؟okکنم تو َحلقت، کالسورش فرو می

 ... okها؟ ها...  کارگر

 تعداد فرزندان... دختر

 ؟مردهزنده یا  کارگر

 یعنی چی زنده یا مرده؟ دختر

 کنه؟فرق نمیتعداد فرزنداِن زنده رو بگم یا مرده یا  کارگر

 ها.)با همان اخم و جّدیت، پس از مکثی کوتاه( فقی زنده دختر

 چهارتا کارگر

 ی زنده دیگه؟چهارتا؟ چهارتا بچه دختر

 نه،، شیش تا کارگر

برد تا محکم بزند توی )کالسؤؤورش را با یک دسؤؤت عقب می دختر
 کنی؟میصورِ  کارگر( من و مسخره 
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خدا شاهده دو تا برادرزاده هم دارم که خرجشون با منه، عیِن  کارگر
 های خودمبّچه

 چرا؟ دختر

رد تو سرش، ُعمرش رو داد به شما، برادرم سِر کار تیرآهن خو کارگر
 هم داد به مارو هاش مسئولّیت بّچه

ی هایی که اسمشون تو شناسنامهاونا قبول نیستن. فقی بّچه دختر
 هستخود  

مّلی نپرسیدی. شناسنامه و کارِ   خب شما که اسم و شماره کارگر
سنامه هستن یا نهکی می شنا ویس اصالب بن .فهمه که اینا تو 
شت هم  مزا ُمرد، یک بّچه سرِ  م که همون اّولّچهتا. یک به

ماشؤؤؤین ب به خاطر تو خیابون  تاِن دولتی  هش زد، بیمارسؤؤؤ
جا نذاشت بخوابونیمش، بیمارستاِن خصوصی هم به  کمبودِ 
ف شؤؤد رفت. ولی اسؤؤمش تو لَ ش کرد. تَ دِ پول رَ کمبوِد خاطِر 

 تا شناسنامه و عکسش رو طاقچه هست  هنوز. بنویس هشت

 رصبا ح نویسد و زیر لبکند ومیچپ به کارگر نگاه می)چپ دختر
شتتکرار می سم؟فرزند... می کند( ه شتر بنوی  ؟اه خوای بی

ّچه یِ  ب فام فک و  بازم ید های خواهر،  گه  گه، یتیم متیم ا
 سراغ داری بگو بنویسم. خجالت نکش
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شیش تا هم برنمیام )غمزده و بی کارگر صله( من از َپِس همین  حو
 دخترعمو

 خوانشؤؤؤاید فکر کردی به ازای هر بّچه یه کیسؤؤؤه برنج می دختر
  بفرستن دِم خونه

حاِل غمزده و بی کارگر مان  با ه له( ) خورده هر کی  گو حوصؤؤؤ
 بخواد کیسه برنج بفرسته

 )با چشمهایی گرد شده و متعّجب( با کی بودی؟ دختر

 با اونی که بخواد کیسه برنج بفرسته دِم خونه کارگر

 منم نگفتم کسی قراره کیسه برنج بفرسته دختر

 رسته.خورده بف گو اگه بخواد بفرسته هم  منم گفتم کارگر

 این چه طرز حرف زدنه، خجالت بکش دختر

 ؟تموم شد سؤاِ  کارگر

 نخیر.  دختر

 سؤال بعد کارگر

 شغ  دختر

 کارگر کارگر
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 کند( کارگر)یادداشت می دختر

 نه، بیکار کارگر

 ؟«بیکار»یا « کارگر» دختر

 «کارگِر بیکار» کارگر

 نمیشه که، یا کارگری، یا بیکاری دختر

 مکارگِر بیکار  کارگر

ببین چی بهؤؤت میگم. این جوابؤؤا رو اگؤؤه تو کؤؤامپیوتر بزنن  دختر
کنه، باِ میاره. میفهمی یا زنه، هنگ میسؤؤؤیسؤؤؤتم َپس می

 نه؟

 نه کارگر

)کالفه به سؤؤؤراغ سؤؤؤؤال بعدی فهمی دیگه. چاره چیه...نمی دختر
 رود( مح  کارمی

 دونمنمی کارگر

 دونم؟یعنی چی نمی دختر

 دونم ه دیگه، نمیر یعنی چی ندا کارگر

 مگه میشه آدم ندونه مح  کارش کجاست؟؟ دختر
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لب می  غ  ک رگر  قب  دخترشاااود   ح ال لحنو  را ع
 ران می

 اِن شما کجا وایستادی؟ کارگر

 پرسی از من؟ یعنی چی؟چر  و پر  می دختر

ی کارگِر بیکار با شؤؤما چر  و پر  چیه خواهِر من. اِن بنده کارگر
 زنیمداریم حرف میوایستادیم کجا 

 «تو خیابون، سِر چهارراه» دختر

   ،«تو خیابون سِر چهارراهه»آهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا... اینجا اِن برای شما  کارگر
 ولی برای من سِر گذره. 

 پس یعنی محّ  کار بنویسم سِر ُگذر؟ دختر

ّنی سؤؤِر گذر چاه ِبَکنه؟ یا کارگر بّنا سؤؤِر تا حاِ دیدی کارگر مق کارگر
 کار سِر گذر بشینه برا خودشباِ؟ یا کارگر گچ گذر آجر بندازه

 نبولِی گچ بسازه ِشمشه بکشه و ماله بماله؟ ها؟ دیدی؟ااست

 دونم، من که کارگر نیستم. من چه می دختر

  تو هم کارگری خود  خبر نداری خواهرجان رگرکا

شد . من نه کارگرم، نه خواهر و مادر ، نه ای  و قبیله دختر  قرار 
 پرسیدم جواِب سرراست بدیسؤال 
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ست، محّ  کارِ  پرسییخب م کارگر دونم، از این میگم نمی  کجا
م. کنتر؟ من میام سؤؤرِگذر، ولی اینجا که کار نمیسؤؤرراسؤؤت

 
ّ
گه بریم سؤؤؤِر زمین تو ُدق یاد ب باد ِپی بکنیکی اِن ب یم، وزآ

میگم رو چشؤؤمام، بریم. یکی بیاد بگه بریم یالغوزآباد سؤؤقِف 
رو ضؤؤؤربی بزنیم، میگم یا علی، بریم. پیمانکار سؤؤؤاختمون 

َدرَدر و میدوِن  شؤؤهرداری بیاد بگه علفای پارِ  َمرَمر و بولوارِ 
ر بلند شؤؤؤده بریم علف جمع کنیم میگم بریم.

َ
رق

َ
یاد خاور ب ق

بری طبقه هفتم، بگه اثاث و یخچال و ُکمد و کنسؤؤؤول می
  پرسم چند میدی... می پرسم جاش کجاست.ازش نمی

 زنم سّیار. محّ  کار میخواد ادامه بدی..نمیباشه،  دختر

 هرچی دلت خواست بنویس کارگر

 میزان تحصیال  دختر

 میکروبیولوژی لیسانسفوق کارگر

 واقعاب راست (و لحنی بااحترام )با چشمان ِگرد شده و متعّجب دختر
 میگین؟

 شاید هم بیشتر کارگر

 کنین؟)با تردید( مسخره می دختر

 مگه میزان تحصیال  نپرسیدی؟ کارگر



 
16 

 رتبهیا اّطالعات عمومی برای مسئولین عالی پرسشنامه

 چرا...  دختر

 خیلی خب... فوِق لیسانس میکروبیولوژی کارگر

 تونم بپرسم توی کدوم دانشگاه؟اونوقت می دختر

دانشؤؤگاه... فقی کدوم )با تمسؤؤُخر و دهن کجی( ِهؤؤؤؤؤؤه...  کارگر
کدوم دانشؤؤگاه، دولتی یا آزاد؟ باِ یا پایین؟  همین رو بلدین،

جا ک( تو خود  چی خوندی؟ و َاخم )با تحّکم شؤبانه یا روزانه
 ها؟خوندی؟ 

زده و با سؤؤری پایین و صؤؤدایی ضؤؤعیف( اّولش من؟)خجالت دختر
 حسابداری خوندم، بعد رفتم معماری 

 )با خشونت( بلندتر، نشنیدم کارگر

یی لرزان( حسؤؤؤابداری خوندم، بعد تغییر )بلندتر، اّما با صؤؤؤدا دختر
 رشته دادم رفتم معماری

  ؟ کدوم دانشگاه کارگر

 )دوباره با خجالت و آرام( آزاد دختر

 نشنیدم، بلندتر  کارگر

 ، کارشناسِی معماری دانشگاه آزاددانشگاه آزاد دختر

 تموم کردی؟ کارگر
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 نوز چند ترم موندهنه ه دختر

  برو سؤال بعد کارگر

از نوشؤؤتن یادش  ا همان شؤؤرم و خجالت و صؤؤدای لرزان.)ب دختر
  رفته( ببخشید... میشه یه سؤال بپرسم

 پرسی دیگهاز اّول هم قرار بود سؤال بپرسی، داری می کارگر

 مپرسنه این سؤال ربطی به پرسشنامه نداره، برا خودم می دختر

 سخوای بپرسی بپر ناموسی نباشه فقی، هرچی میسؤال بی کارگر

لیسانس میکروبیولوژی اومدین اینجا چی شد که شما با فوق دختر
 ؟کنین سِر گذر کارگری

ی کارشؤؤناسؤؤی معمارِی دانشؤؤگاِه آزاد برگهتو چی شؤؤد که با  کارگری
 چرخی؟سؤال زدی زیِر بغلت سِر گذر و تو خیابون دوره می

کند طبیعی جلوه کند(خب راستش... اوووم... خب )سعی می دختر
 جالبیهخیلی ی جربهحقیقتش ت

ی جالبیه چه کوفتیه دیگه. به ِزِر مفت نزن دخترجان. تجربه کارگر
 خاطِر پول تو این آفتابا راه افتادی. 

خیلی بؤؤه پولش هرچنؤؤد خؤؤب بؤؤاِخره پول هم میگیرم.  دختر
 احتیاجی ندارم، ولی...
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یاج داری. )حرفش را قطع می کارگر به پولش احت ند( خیلی هم  ک
ی دانشگاه، هم برای ِکِرم و پودر و ماتیک و شهریههم برای 

 رنگ و ِمِش لب و لوچه و مو...

)عصؤؤبانی و تقریباب پرخاشؤؤگر از واقعّیتی که بیان شؤؤده( خب  دختر
 زمانیکه خواد روی پای خودم وایسؤؤؤتم و تاحاِ من دلم می

و بگیرم سِر کار برم و خرجم رو دربیارم. شما با مدرِ  ر مدرکم 
نِس میکروبیولوژی چرا سؤؤِر گذر وایسؤؤتادی آقای فوق لیسؤؤا

 محترم؟

 ممدر  کجا بود آبجی؟ شما پرسیدی میزان تحصیال ، من کارگر
 گفتم فوق لیسانس میکروبیولوژی، شاید هم بیشتر.

یعنی چی؟ یعنی از دانشؤگاه انصؤراف دادین، یا هنوز در حال  دختر
 خوندنین؟

و کند( ما تمش تعریف میتو چقدر خنگی دختر جان. )و با آرا کارگر
نه کارخو کار مییک  غذایی  مِت ی مواد کردیم. من تو قسؤؤؤ

سته ست،ب سمش یادم نی  بندی و انبار بودم. یک جوونی بود ا
 ی خوشتیپی هم بود. قد بلند، با تربیت...بچه

  خب؟ دختر

نه کارگر کارخو مد تو همون  مّدت او غذایی تو بخش یک  ی مواد 
 ...ما بودیم. تو همون سوله بندی کهبسته
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 خب؟ دختر

 کشی.فرستادنش پای دستگاِه ِسِلفون    کارگر

 خب؟ دختر

با کاربنده کارگر گفت ش هم میکرد،همهش حال نمیخدا خیلی 
سؤؤار یآزمایشؤؤگاه کار کنم و فالن کنم و ومن قرار بوده برم تو 

 کنم... 

 خب؟ دختر

یه روز انقدر که ملنگ بود کارگر تنظیِم دسؤؤؤتگاه از  خالصؤؤؤه که 
افتاد که نمیشؤؤؤد دسؤؤؤتش در رفت و یک ریدمون کاری راه

 جمعش کنی.

 )کنجکاو شده( خب؟ دختر

شد. فیوزای  کارگر سا حروم  سمهبرِق جن له ی نوار نّقاسوله پرید، ت
 کاری... خالصه کثافتپاره شدکرد گیر 

 خب؟ دختر

یاد گرفته بود لیچار و  کارگر لد بود و  تا جایی که ب سؤؤؤرکارگر اومد 
فحش بارش کرد. اونم صداشو بلند کرد که من فوق لیسانس 

 میکروبیولوژی دارم، 

 خب؟ دختر
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تو اندازه گاو هم  تر کرد و گفتدسؤؤؤرکارگر هم صؤؤؤداشؤؤؤو بلن کارگر
 فهمی... نمی

 ادب... خب؟چه بی دختر

شتاون بنده خدا هم جوون  کارگر جمع  بهش برخورد. بود غرور دا
 برا تسویه... رفت کرد

 خب؟ دختر

تن کی پراتور. گفاُ کشی موند بیهیچی دیگه، دستگاِه سلفون کارگر
 وامیسته پای دستگاه، من داوطلب شدم

 خب؟ دختر

گفتن تو پای دسؤؤؤتگاهی های کارخونه می. بّچههمین دیگه کارگر
ستادی کار می سانس میکنی که فوقوا ای که کروبیولوژیلی

ندازه گاو نمیا یده بود. میگفتن تو میزان ی  پاش ر ید  فهم
ایدم شؤؤؤ لیسؤؤؤانس میکروبیولوژیه.فوق یاندازه تحصؤؤؤیالتت

. خالصؤؤه تا روزی که دسؤؤته جمعی اخراجمون کردن بیشؤؤتر
پای دسؤؤؤتگاه  یک فوق لیسؤؤؤانس میکروبیولوژی  من عیِن 

 بندی داشتم ِسلفون میکشیدمبسته

خواد سؤؤاید( دلم میهایش را به هم میبانیت دندان)از عصؤؤ دختر
ِیقته بهت بگم...  دهنمو باز کنم هر چی که 
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جایی،  کارگر یک  یک روزی،  مدرکتو بگیری،  که  ِب تو هم  ما احت
 فهمی.ی گاو نمییک نفر بهت میگه اندازه

 فهمه تویی نه منی گاو نمیاونی که اندازه دختر

تا بفهمی کی ها رو بده من از  بپرسؤؤؤم، خوای اون ورقهمی کارگر
 میفهمه 

 ِزم نکرده دختر

که کارگر قه سؤؤؤؤالی  یدن؟  هر ور قدر م به ُپر کنی چ ارزش داره 
 خرج کنی؟ی لیسانس معماری دانشگاه آزاد خاطرش اندازه

قای محترِم )نمی دختر جّدی...( ببین آ ند. خیلی  حث ک هد ب خوا
ین پرسؤؤؤشؤؤؤنامه رو یه سؤؤؤری کارشؤؤؤناس و اکارگِر بیکار... 

متخص  تهیه کردن. براش وقت صرف کردن، به خاطرش 
گه می به مسؤؤؤخره بگیری هزینه شؤؤؤده. ا خوای سؤؤؤؤاِ رو 

صؤؤادقانه بگو من برم سؤؤراغ یه نفر دیگه کاغذ و الکی حروم 
 نکنم.

 . قشنگ جواب میدمبپرس ،خداوکیلی چون گفتی صادقانه کارگر

 بازی نکنی و جواب سرراست بدی؟ قول میدی مسخره دختر
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واّله تا اینجا که مسؤؤؤخره بازی نبوده ولی قول مردونه که از  کارگر
سخره بدم که به کاِر  بیاد...  سی جوابای م اِن هر چی بپر

 یعنی در اص  به کار کارشناساتون بیاد

 خدایا منو نجا  بده دختر

 بپرس دخترخاله، بپرس  کارگر

تا سؤؤؤؤا دختر یهگزینهل چند خب، این چند  یعنی از بین چندتا . ا
ید یکی رو بگی...  با نه  یاد، گزی خیلی کم، کم، متوسؤؤؤی، ز

 ؟OK خیلی زیاد...

 برو بریم کارگر

 میزان رضایت از شغ ؟ دختر

 خیلی زیاد کارگر

؟ دختر  واقعاب

ید ُپر کنی، ُکلی کارگر دیگه هم  کارگر با دخترخاله اون برگه ها رو 
سؤؤراغشؤؤون ها... سؤؤریع بپرس بره رِد سؤؤِر گذر منتظرن بری 

 دهد(کارش دیگه. )سرحال و قبراق پاسخ می

خیلی زیاد )و روی برگه تیک )ُبهت زده و ُش  و وارفته( باشه.  دختر
ی، زیاد، زند( می میزاِن درآمِد ماهیانه، خیلی کم، کم، متوسؤؤّ

 خیلی زیاد
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 )بالفاصله( خیلی زیاد کارگر

 ماهیانه،خیلی کم، کم، متوّسی....میزان رضایت از درآمِد  دختر

 پرد( خیلی زیاد... سؤال بعد)وسی حرف می کارگر

شؤؤؤود، زمانی که در هفته صؤؤؤرِف تفریر در کناِر خانواده می دختر
 خیلی کم، کم....

 خیلی زیاد کارگر

 های غیِر کاری در داخ  کشورحجِم مسافر  دختر

 خیلی زیاد، اصال ما دائم در مسافرتیم کارگر

 های غیر کاری به خارج از کشور....حجِم مسافر  ردخت

 خیلی زیاد  کارگر

 ر...خانوا ی مصرِف گوشت در سبدسرانه دختر

 خیلی زیاد کارگر

 ی مصرف میوهسرانه دختر

بزن خیلی زیاد،  خیلی زیاد. آجی  هم اگه تو سؤؤؤؤاِ هسؤؤؤت ارگرک
 درحّد پسته و بادوم هندی و گردو و اینا... از این چیزا
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،ه ت ب از ا نه  بی کن . گ ج استدختر سکوت می 
 . جوابو سرب ال

 بازم سؤال داری؟ کارگر

  میزان رضایت از زندگی دختر

 خیلی زیاد کارگر

 یه سؤال بپرسم؟ دختر

 پس اینایی که پرسیدی چی بود؟ سؤال نبود؟ کارگر

 نه، یه سؤال دیگه، که ربطی به این پرسشنامه نداره دختر

 ناموسی نپرسی که من زن و بّچه دارمسؤال بیفقی  کارگر

 چرا دوست نداری واقعّیت رو بگی دختر

ت رو میگفتم هی می کارگر گفتی کؤؤامپیوتر اونجؤؤا کؤؤه واقعیؤؤّ
 کنه، فهمه، قاطی مینمی

 ؟ایایناها رو چرا دروغ میگی؟ تو واقعاب از کار و شغلت راضی دختر

 اسمش ستم اون سازمانم از کارم راضی نیمثالب من اِن بگ کارگر
 چی بود؟

یت بحراِن » دختر سؤؤؤازمان بررسؤؤؤِی کمبودهای اجتماعی و مدر
  «های عمومینارضایتی
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نا بفهمن من از کار و شؤؤؤغ  و درآمدم  کارگر ها، همون... اِن ای
برن یه جا سؤؤِر کاری که دوسؤؤت راضؤؤی نیسؤؤتم میان منو می

 ؟میذارن دارم

 نه دختر

 م میدن؟خوام بهحقوقی که می کارگر

 نه دختر 

شین در اختیار می کارگر سِت زن و بّچهما یر تو بگذارن میگن بیا د
 برو مسافر ؟

 نه، معلومه که نه دختر

ادبی هم هسؤؤت، ولی اینا فقی ببخشؤؤید آبجی، شؤؤرمنده، بی کارگر
ا بدونن تاّطالعا  عمومِی مسؤؤئولین رو زیاد کنن و خوان می

 تونن فرو کنن، غیِر اینه؟کجا می

 کن دختر سکوت می 

من این سؤاِ رو که جواب دادم به خاطِر ُگِ  روی خود  بود  کارگر
به خاطِر چندرغاز راه افتادی کاغذ سؤؤؤیاه  که تو این آفتاب 
کنی، وگرنه ما خیلی وقته از دولت و سازماناش و کارشناساش 

 ناش و جیره خوراش و مزدوراش ِدل کندیم. وو پاسب
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شاّله یه روز ی دختر سِی این مملکت همهای مون کی یه بمب میزنه و
 راحت میشیم

شه دختر خاله  کارگر خورده هرکی بخواد بمب گو جواب حرِفت نبا
 بزنه وسِی این مملکت

اینا که خودشؤؤون بلد نیسؤؤتن درسؤؤت کنن، ِاق  یکی دیگه  دختر
 بیاد خراب کنه از اّول درست کنه

 به کوبه.دن نمیاونی که بیاد خراب کنه به نّیت درسؤؤؤت کر  کارگر
باشؤؤؤه همچین که  ،فرض محال که نیتش درسؤؤؤت کردن 

خورده بیاد گو  مون ِله شؤؤؤدیم. به خاطِر همین همه بکوبه
 کنیم.بکوبه و خراب کنه... ما کارگرا خودمون درستش می

 بلدین؟ چه جوری؟ دختر

هداریم یاد میگیریم. از همدیگه یاد می کارگر ی گیریم. شؤؤما غصؤؤّ
 اونو نخور.

 )اصرار دارد( میگم چه جوری؟ دختر

 جوریباید کارگر باشی تا بفهمی چه کارگر

 تونم یاد بگیرم؟منم می دختر

ید کارگر با کارگری اّول  که  عدش  ،قبول کنی  اد یکم کمتو هم ب
 میگیری...
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فکر کن منم یه کارگرم، که هسؤؤؤتم. فکر کن منم مث  تو از  دختر
 نظر تو چه کار کنم به زندگیم راضی نیستم، که نیستم. باید

شنامه کارگر ست تو یک نمای ی کوتاه همه چی رو یاد بگیری قرار نی
اِد سؤت»ی مسؤئولیِن دختر خاله. نکنه فکر کردی پرسؤشؤنامه

یرن جلو بگکه پولشو جلو هستش«قوز و بحراِن قوِز باِی قوز
عد هم تو تلویزیون و و سؤؤؤِر مسؤؤؤت راح سؤؤؤؤال بنویسؤؤؤن و ب

کال  رو ح  کردیم. یواش یواش. سؤؤخنرانی بیان بگن مشؤؤ
 سؤال بازم داری یا تموم شد؟

 کنمشو خودم ُپر می)گیج و مبهو  و شرمنده( بقیه دختر

 خدا خیر  بده کارگر

 ممنون که وقت گذاشتین دختر

 خیر پیش کارگر

 رود(خداحافظ... )و می دختر

 پ   ن

 99ت بست ن


