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 ای نمایش : هآدم 

 دختر 

 کارگر 

 : صحنه

 سر ساختمان 

 : وسایل صحنه

 گوشی موبایل، ورق کاغذ 

 آرماتور و... 

 

 

 

 

در   خستگی  با  می دختر  عرق  که  شماره ریزد،  حالی  پرسشنامهو  می ی  چك  را  کند، هایش 

نوشته    خالی   یپرسشنامه  باالیش  شاسی   16که  روی  می را  سفت  و  اش  ورنداز کند  را  اطرافش 

محوطهمی که  ساخت  حال  در  ساختمان  یك  به  تردید  با  و  ورقه اطراف  یکند،  با  آهنی ش  های 

برد های آهن اندکی باز است. دختر سرش را تو می ورقهشود. الی  ، نزدیك می پوشیده شده است

 زند. و از داخل ساختمان یکی از کارگران را صدا می 
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  :دختر

 )با تردید و کمی ترس( سالم، خوب هستید، فرصت دارید به چند سوال پاسخ بدهید؟

 :کارگر

 .) با تعجب( سالم بفرمایید

 :دختر

معیشتی کارگران، این پرسشنامه برای اونجاست و اسم و   مورد سبدگر یك سازمان رفاهی هستم در  من پرسش 

 شما ایرانی هستید؟فامیل نداره، 

 :کارگر

 .نه افغانستانی هستم

 :دختر

 تحصیالت؟  چند سالتونه؟

 :کارگر

 در حد خواندن و نوشتن بلدم. ،سالمه 23

 :دختر

 چند وقته آمدید ایران؟

 :کارگر

 .به اینجا آمدم  برای یك لقمه نون  80از سال  

 کنید و درآمد شما ماهی چقدر است؟ خواند: روزی چند ساعت کار میدختر از روی پرسشنامه می

 :کارگر

  اگه  اونم. پونصد هشتصد، هفتصد، و یك ماهی چهل، صد، پنجاه، روزی کنم. درآمدروزی هشت ساعت کار می

 . بمونم  بیکار ممکنه ماه سه  دو سال  تو. نمونیم بیکار
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 :دختر

 بیمه دارید؟

  :کارگر

نمی  بیمه  رو  ما  کسی  والیتیمکنه،  نه،  هم  ولی پارسال  نشد،  نخاع  قطع  آورد  شانس  پایین،  داربست  از  افتاد  ون 

 نشین شده، تریاك می زنه. ی کمرش آسیب دیده، خانه تونه کار بکنه، مهرهدیگه نمی 

   گوید :سف می أ دختر با حس ت

 رمای ساختمان؟کارفرما کاری براش نکرد؟ کارف

 :کارگر

 . نه فقط بردنش بیمارستان خرج اونجا رو دادن بعد هم که رفت والیتشون

 دهد:بگوید ادامه می  که چیزی ندارددختر 

 گذرانید؟اوقات فراغت خود را چطور می 

نگهبانی   اتاقك  به  می  ششکارگر  اشاره  هستممتری  اتاقك  توی  کار  از  بعد  میلباس  ،کند.  را  و هایم  شورم 

 بینم.تلویزیون می 

می  دختر نگاه  اتاقك  یك کندبه  و  ندارد  هم  راحتی  خواب  جای  حتی  نفر.  یك  اندازه  به  کوچك  اتاقك  یك   .

آید کارگری که از صبح تا شب پای ساختمان است، تا کار تمام یمی کوچك و یك رادیو. به نظر نمی تلویزیون قد

 اتاقکش برای فراغت و تفریح بتواند خارج بشود. کاره و ساختمان نیمه این  یشود از محدوده

 شود؟می  چیزهایی: درآمدتان صرف چه گویدکند و بعد میکمی مکث می  

  :کارگر

 .می فرستم برای خانواده، سه تا بچه دارم، دو دختر و یك پسر

پرسشنامه  دختر می به  نگاه  که  اش  استکند  شده  می تمام  خودش  از  سؤ.  این  که  کسی  طراحی پرسد،  را  االت 

هایی که تا االن داشت را نمی دانست در کدام بخش نصف صحبتکرده است، به دنبال چه چیزی بوده است؟  

حتی لحظاتی از آن توانند به خوبی  سنده و خشك و مدیریتی هستند، نمیکلمات داخل پرسشنامه، ناب بگنجاند.  
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که  قرار    پیشِ  زندگی  او  وروی  زبان   گرفته  دستان  از  میکار  و  جاری  چهره  گر  در  سوخته شود،  رد آفتاب  اش 

سشی از نوع کار، ساعت کار،  پرکند را حتی درست توصیف کند.  اندازد، لباس کارش را کهنه و زوار دررفته می می

کار،  مهارت نیاز  مورد  ساختمانی، وارد  های  کارگر  بنویسد  تفکیك  به  باید  فقط  است.  نشده  کارگر  روان  و  روح 

های زیادی در ذهن او پرسش   های دانشگاه، خالی از محتواست.سسواالت پرسشنامه مثل کالبنایی، ... همین.  

 چیه؟   قاًکار شما اسمش دقیپرسد، گذارد. از کارگر میکند و در کیفش می اند. پرسشنامه را تا می شکل گرفته 

 :کارگر 

 بندی، اولش کارگر ساده بودم، بعد دو سه سال تونستم اوستا کار خودم بشم.آرماتور

کند، و از آرماتور بندی را سرچ می   موبایلشدختر توی    .رودمی   به کمك دوستششود، حرفش که تمام می کارگر  

 خواند. روی آن می

حساس آ" از  و  رماتوربندی  قسمتبادقتترین  است.ترین  بتنی  ساختمانی   در  کششی  نیروهای  تمامی زیرا  های 

بتنی باید نهایت   هایلحاظ در اجرای آرماتوربندی ساختمانشود. بدینآرماتورها تحمل می  یوسیله به  ساختمان

 برخی  در. است الزامی آن بر جدی نظارت و دقت و بوده آرماتوربندی کاری تخصصی. عمل آیددقت و حوصله به 

اجرای هست  موظف  ناظر  مهندسین .  کنندمی  مینتأ  آرماتورها  را فونداسیون  مقاومت  تمام  شرایط از  قبل  ند 

از  بتن به ریزی  بازدید  فونداسیون  بتن آرماتوربندی  پایان  تا  و  آورده  داشته  عمل  مستقیم  و  مستمر  نظارت  ریزی 

 "باشند

 گردد.کارگر بر می

 حاال شده حقتون رو بخورن؟ پرسد : تا دختر می

 :کارگر 

 .میلیون حقم رو خورده بود. گفت برین شکایت کنین ولی من مدرك نداشتم 5بکار حآره پیش اومده صا 

 :دختر  

 یعنی اعتراض نکردین؟

 :کارگر
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ایرانی و   ، برادریم. با همکارام مثل  رفتم شهادت دادم  ، ... ولی یه بار حق همکارم رو خورده بودن   سپردم به خدا 

 ...   خواستم کسی رو به دردسر بندازمنمیافغانی نداره. ولی برای خودم نرفتم. 

می  تشکر  ورقه دختر  الی  از  و  می کند  بیرون  آهن  می رود،  های  دور  ساختمان  از  ادامه  شود.  و  خود  مسیر  به  و 

می می را  شهرداری  باغبان  دور  از  هست.  پارك  یك  مسیر  توی  مدهد.  که  نزدیك بیند  او  به  است.  کار  شغول 

ببیند چه کار دارد. دختر به او هم همان حرف ها را   ،منتظر است ،کندشدن او تعجب میشود. باغبان از نزدیك می

 کردن درخت است. دادن در حال هرسکند. باغبان در حین پاسخاالتش را شروع می زند و سؤمی

 د کاووسمسالم هست، اهل گنب 40: من ایرانی هستم، باغبان

 دختر : بیشترین خرجتان؟

 : باغبان

می  قسط  می خرج  در  چی  هر  می شود،  بچه آورم  برای  شهرستان  می م  4هام.  فرستم  یکبار   7و    6بینمشان.  اه 

 اند. ساله

 :  می پرسد ، کنداالت پرسشنامه را رها می دختر سؤ

 کردید؟از اول باغبانی می 

 :  باغبان

کردم، دو سال کردن، هفت هشت سال آرماتور بند بودم و ده ساعت کار می بیمه نمی ه اول رستوران بودم ولی  ن

بود،   سخت  توی معدن خیلی  تو معدن کار کردم. کار  سال    6هم  تا شب.  ظهر  بعد از  تا ظهر،  ماهی   80صبح 

می تومان  به دویست  بود ولی  خوب  بیرون. کسایی کهخاطر  دادند. در آمدش  ریه آمدم  تمی  مشکل  کار   ومونن 

 تر بودند.  های معدن از همه جا خشنشن. آدم معدن همه داغون می 

 : کند کار در معدن را تصور کند. می پرسددختر سعی می 

 ؟دادیدخودتان دوست داشتید چه کاری رو ادامه می 

 :کارگر



7

کارگری خودش ماشین نوبی یك  های خراسان جبزنم. دیده بودم تو یکی از استان دوست دارم برای خودم کار  

میجوراب دلم  بود.  کرده  درست  راه بافی  کار  باهاش  و  باشم  داشته  ابزار  دارم  دوست  بکنم.  اینکارها  از  خواهد 

 بندازم.  

 :دختر 

 تا حاال شده حقتون رو بخورن؟ 

 : باغبان

 کارگر شکایت کردیم.  یآره یکبار پولمون رو خورده بودن رفتیم خانه

 :دختر

 فتید؟یعنی دسته جمعی ر

 :کارگر

 تومان پولمان را پس دادن. با هزار تومان عضو شدیم برامون وکیل گرفتن.هزارآره، پونصد

 :دختر

 همکار افغانستانی هم داشتید؟ 

 :کارگر

 آره ولی خوشم نمیاد ازشان. آمدند اینجا کار ما را کساد کردند.

 

می خداحافظی  نیمه دختر  ساختمان  به  و در مسیر  می  یهکارکند  برخورد  دیگر   ها کههمان پرسشکند.  دیگری 

 پرسد.د را مینآیمسخره می ش به نظر قطعاً

االنم سر  ،کاری کردمکاری و کفم اینجا. افغانستان کار نیست. گچسالمه، یك سال و هشت ماهه آمد 23: کارگر

. اون موقع درآمد یك و کردم. فضای سبز کارش تمام شد نگهمان نداشتند. قبلش فضای سبز کار میمساختمان

هم   5تا    12کنم. روز سر ساختمانم. هشت صبح تا پنج غروب. شب  دویست و سیصد، االن شب و روز کار می 

 اوضاعم بهتر از زمانیه که فضای سبز بودم.  کنم. االنجارو می زنم. برای خدمات شهری کار می
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 ؟دکنی رو چطور خرج می  ون: درآمدتدختر

تومان. روغن هزار  فرستم. خرج خودم برجی دویست  می   ود هزار تومان ناد تا  خانه، روزی هشتفرستم    : میکارگر

 خورم.و سیب زمینی می 

واژه به  می   یدختر  که  تفریح  و  فراغت  می اوقات  مکث  کمی  درستی رسد،  معنای  دیگر  کلمه  که  انگار  کند. 

 : پرسدمیگذارد. ال می زند و عالمت سؤرویش خط می دهد. نمی

 کنید؟کنید چه کار میهایی که کار نمیماندر ز

 :کارگر

 خوابم. تلویزیون هم ندارم. کنم، یکی دو ساعت میغذا درست می 

 : دختر

 بیمه دارید؟

 : کارگر

 ایم باید کار کنیم. کنند، تا وقتی زنده نه، بیمه نمی

 متری چند می فروشند؟کند. از کارگر می پرسد این ساختمان را پرسشنامه را رها میدختر دوباره 

 :کارگر 

 . هر طبقه دو میلیارد می فروشه. ارزهمی ساختمان متری دوازده و پونصد میلیون 

 :پرسدکند و بعد میدختر به ساختمان نگاه می 

 از این دو میلیارد سهم شما چقدر است؟

 گوید:میال نشده است،  انگار متوجه سؤکارگر 

 دهد.ی هشتادهزار تومان به من می زاینکه بفروشد و به ما بدهد. رودهد. نه پول ما رو صاحب کار می

 : دختر

 ساختمان را کی ساخته؟ 
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 :کارگر

 .اکبر آقا ده، ساختمان رو،کار به یکی دیگه می صاحب

 : دختر

 ذاره؟کنه؟ آجر میکف کاری میبنده؟ کچ کاری و کی داربست رو می بره باال؟ آراماتور می

 :کارگر

 ذاریم.ما. سنگش رو ما می  اوستا کار و

 : دختر

 شه؟ شما نباشین ساختمان ساخته می 

 :کارگر

این میشه    شه که.، خودش ساخته نمی نسازم   شه؟ االن این سنگ رو من برش ندم، چه جوری ساخته می  ،نه بابا

 ساختن.

 :دختر

 سازی یکی دیگه پولش رو در میاره؟ تو می 

 :کارگر

 بره.اش رو یکی دیگه می فایدهکنیم و کار رو ما می

 :دختر

 شه اینجوری نبود؟ چه جوری می

 :کارگر 

 دونم.نمی

 :ویدگو با خنده میفکری به ذهنش رسیده  کارگر
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 دین؟ برای یه سازمان رفاهی انجام می رو گفتید  االن شما این پرسشنامه رو که گذاشتید تو کیفتون 

 :دختر 

 بله.

 :کارگر

 ها هست؟چند تا از این پرسشنامه

 :دختر

 دن شاید هزار تا بشه. تا مینفری دویست مان ِه، بِخیلی زیاد

 :کارگر 

 کار داری؟بعد شما اوستا

 :دختر

 گیره.های بزرگ میبله استادمه. پروژه 

  :کارگر

 دن؟بهش چقدر پول می 

 :دختر

   نمی دونم شاید صد میلیون یا باالتر، ما خبر نداریم.

 :کارگر

 ؟دنشما می اون وقت چقدر به 

 تومان  بیستای : پرسشنامهدختر

 :کارگر

 پرسید؟االی صد من یه غاز که از ما میشه؟ بدون این سؤشما پژوهشی انجام میاین پرسشنامه  بدون 
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 :دختر

 نه 

 :کارگر با خنده

 چه جوری میشه اینجوری نباشه؟ 

 :دختر با خنده

 نمی دونم. 


