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 ماه هشتاد و پنجآذر هجدهم                                                                                     اسماعيل محمد ولى

  
 

هاى   آه پرز"زيرزمين "اما اينجا آه من هستم، حوالى يزد و اصفهان، توى اين .  هنر استفرش ايرانى شعر است،

 نزد   آاسب آارانه شعارهاى.  خبرى نيست رذالت موزون دهم، ازشعر و هنرو می  دمى فرودرهوا را با هر  معلق

، ناله آواز آه نه را ها  رسد آه رنگيگوش م  هايى به ى زن ا صداى خستهبافى تنه آارگاه قالی در. اند ها جا مانده دالل

  ،...يكى زرد به زير، دو تا نارنجى، ای تا قهوه  دو،:آنند می 

 

   شرايط آار-

 قانونى هست آه حمايتت ، نه بيمه دارى و نهنشينى و گره ميزنی ساعت پشت دار قالى می روزى دوازده،: پرسم می

اعت  دوازده س اگر روزى.  آارفرماى ما خيلى خوب استخدا را شكر، :گويد  می؟،ازحقوقت راضى هستی... آند

گاهى . ز را زير نظر دارد آارفرمايش نزديك به ما ايستاده و با دقت همه چي.دهد تومان مزد می آار آنيم سه هزار

مزدشان سه هزار و پانصد   به آارشان دارد، بعضى روزها  بستگى: داند آه خودش هم وارد بحث شود الزم می 

اند آه  نان محتاجازاى دوازده ساعت آار هم چن زن حتى به مزد سه هزارتومان در اين آارگرا.شود میتومان هم 

. واقعيت داردهولناآى عجيب است اما به طرز.  او بگويندترساندشان، مبادا آالمى خالف ميل حضور آارفرما می 

. ماند جز اينكه جايى ديگر به سراغشان بروم اى براى من نمی چاره  

: شوهرش نشسته استاش آنار آرد، اينك در خانه اشتن چنين آارفرمايى خدارا شكر مینى آه توى آارگاه براى دز

. بيندازيم و آنار هم آار آنيم باف را جمع آردم و قرار شد خودمان آارگاه راه هاى قالی  و سال پيش چندتا از خانمد

 شهرمان آسى براى ما دارقالى نميزد، توى. بشودبهترم آه آاروقت بگذاريبافى آنيم و بيشتر داشتيم آه جفتبرنامه 

ها آه طال   و بعضى از خانم طالهايمان را فروختيم . تر خريديم ها گران  وسايل را از واسطه همه. فروخت نخ نمی

ى هجده روز. سه ماه شبانه روز آار آرديم. و دارها را زديميا قرض گرفتند شان را فروختند  وسايل خانه نداشتند 

. يك روز صبح زود آه آمديم آارگاه ديديم انگار آه مغول حمله آرده باشد. تقريبا آار تمام شده بود... ساعت حتى

يم دانست می .  اندازه يك آف دست هر تكه. دندها و ريز ريز آرده بو  به جان فرش شبانه با چاقو و قيچى افتاده بودند

" آرديم؟ اما چه آار می. چه آسى استآار  

گذاشتم، اگر  آفرينى  و آار  توليد  براى من اى آه  اين سرمايه: افتم؛ وقتى گفت ه ياد لبخند زورآى آارفرمايشان میب

فقط به خاطر اين  :  پرسيدم پس چرا سراغ اين آار آمديد؟ گفت.شد  بيشترى نصيبم می وابانده بودم سودتوى بانك خ



." رمنوا بگذا هاى بی آه يك نانى سر سفره اين زناست   

به من. آيد اينجا تهران میيك خبرنگارى ازت تا ظهرصبحى آارفرما آمد توى آارگاه و گف ":گويدزن صاحبخانه می   

 اينجا بمانيد، مواظب باشيد چه خواهيد اگر می. شتيم گفت هرچه بوده گذشتهها آه قبال با او درگيرى دا چندتا از خانمو 

." گوييد می  

 به هيچ  يعنى: پرسم در اين فاصله از شوهرش می. هم استهايشان نزديك به  خانه. رود سراغ همكارانش زن می

فرش دست اينهاست و . اينها هم نباشند يك دارودسته ديگر " :گويد  میشود جلوى اين دارودسته ايستاد؟ طريقى نمی

ل  دارد آه يك زن با پودارهايى چه اهميتى شايد بگويى براى يك همچين سرمايه. دست اينها هم توى دست هم است

به خاطر همين همه . آيند  راه خودش برود باقى هم دنبالش می از دانند آه اگر اولى  یخودش قالى ببافد؟ اما اينها م

زمان برپاآردن از. هاست هميشه لنگ اين دارودستهآار  يكجاى  باالخره. اند را بسته شخصى  بافى   قالى  هاى راه

در هر آدام از . اند هم قيچى زدن و جال دادن و حتى فروختن، اينها با همنخ و آخرسردارقالى تا وقت بافتن و خريد 

." ود شده استاين مراحل اگر آار پيش اينها گير آند، سرمايه ناب  

. آنند پشت شيشه نگاهمان میآيند و گاهى از مردهايشان هم می. نشينند شوند و دورتادوراتاق می وارد میزنان آارگر

. روند دهند و می ند و آنها دستى تكان ميآ ب خانه تعارف ميمرد صاح  

. ستسودش هم بد نيصد هزارتومان است وسرمايه اين آار حدود سی "آنيد؟ چرا براى خودتان آار نمی  :پرسمميي

دمان اى خوبخواهيم براگر" : گويد آنها میيكى از. به هم نگاه ميكنندها   زنفروشيد؟ چرا نيروى آارتان را ارزان می

دهند و  مثال چند آيلو می. فروشنداى آه الزم داريم نمی   به اندازههيچ وقت هم. آنند آار آنيم نخ را گران حساب می 

يم چون مى دانند ا اين نخ تمام آردهگويند از وقتى نخ تمام شد می. ا دوباره بخرها آه تمام شد بي گويند بباف، نخ بعد می

." تهيه آردشود نخ  از جاى ديگرى نمی  

عين هم " الآى " دوتا  مثال هيچوقت. ديگر فرق دارد رنگرزى با رنگرزى رنگ هر" : دهد يكى ديگر توضيح می

رزى باشند وگرنه توى آار نشان  يك رنگهاى يك قالى حتما بايد ازالآی . تر تراست ويكى آم رنگيكى سير. نيستند

." خرند؛ اگر بخرندرنگ شد به يك پنجم قيمت می قالى هم آه دو. كنددهد و قالى را دورنگ ميي می  

! " شما بگو " :گويد ها می ن صاحبخانه رو به يكى از زنز  

 زندگى چند مرگش براى خرجبعد از. گذاشت قالى ببافم تا وقتى بود نمی.  چاه ماند و مردتوى. بود" مقنى"شوهرم " 

هايم تمام   و وقتى آار به نصفه رسيد يكى از رنگ آردم چندماه براى خودم آار می. الى زدمقتكه طال فروختم و دار

.ندارم: ها را توى مغازه ديدم، گفت او خريده بودم رفتم اما با اينكه نخهايم را از فروشى آه نخ  همان نخسراغ. شد  

 با اين من  و گفتم  آخر سر التماس آردم. فروخت  نخ نمی  آمدم امای رفتم و م وقت آارم را خواباندم و دائم می چند

نان خوردن می  نخ بفروشم من را ازاگر به شما. گفت من آه با شما دشمنى ندارم. دهم قالى نان دو تا بچه يتيم را مي

." ها خريد ها فروختم آه به اندازه پول دارو نخ شرآتارى قالى نصفه را به صاحب يكى ازروى ناچاز. اندازند   

اآثر . بافى است  قالی  هاى آارهاى اين شرآتوچكى از  يك بخش آ د ديدي آارگاهى آه شما: " گويد زن ديگرى می 

و در ازاى هر پود  زنند   می   دارقالى  ما هاى  خانه توى آنها . آنند ها آار می توى خانه براى اين شرآتآارگران 

." برند آنند و می آار آه تمام شد قالى را جمع می. ددهن تومان مزد می"  دويست و هفتاد"  

يكى هفت ساله و يكى ده . بافيم م توى خانه براى اين شرآت قالى میهاي من و سه تا از دختر" : دهد یخودش ادامه م



 برنامه آودك موقع. غروبنشينند تا وقت قالى می   پشت دار آيند مدرسه میاز وقتى . يازده ساله  هم  و يكى ساله

." آيند مینويسند وهايشان را مي مشقروند و نوبتى می. كنيم تا شبميآن دوباره آاربعد ازآنند و تلويزيون استراحت می  

آار .  بود شوهرش معتاد" : گويد یخودش م  " ؟ يادتان هست فاطمه خانم  " :گويد  زن ديگرى رو به جمع زنان می

آند به داد و  شود و شروع می يكبارحال شوهرش خيلى خراب می. داد ج خانه را اين زن با قالى بافى میخر. آرد نمی

ه بيند شوهرش تارهاى قالى نيم آيد می چند ساعت بعد آه می.  خانه همسايهآند یمهم فرار زن. آتك زدن زنش وفرياد

. دهند ها سرتكان می  زن فروخت؟: پرسم  با تعجب می .دار جدا آرده و برده بفروشدآاره را قيچى زده و قالى را از

فاطمه خانم . صاحب قالى يك شرآت بود": گويد صاحبخانه می ن ز.هزارتومان قدر يك زيرانداز فروخته بود، ده به" 

." شش ماه مجانى براى شرآت آار ميكرد. پانصد هزارتومان بدهكار شد  

 

  :باف هاى شغلى زنان قالی   بيماری-

مهرى " عوض به سراغ دآتردر. باف را ازدردهاى ناشى ازآارشان منعكس نكردم دراين گزارش سخنان زنان قالی 

همه گيرشناسى    بررسى هاى عليرغم" : او معتقد است. بافان انجام داده است رفتم آه تحقيقاتى درباره قالی" ىخزائ

مختلف اجتماعى انجام  در گروه هاى ) قابل سرايتمسرى يا غيراعم از( اى گوناگون متعددى آه بر روى بيمارى ه

 تحت شرايط بسيار نامناسب بهداشتى به آارى سنگين شده؛ اما اين گروه از آارگران يعنى دختران و زنان جوانى آه

و طاقت فرسا همچون قالى بافى مشغول هستند و از قضا به داليل عديده، در معرض ابتال به ناهنجارى هاى عفونى 

." اند و غيرعفونى متعددى قرار دارند، آمتر توجه پژوهشگران بهداشتى را به خود معطوف آرده  

توان  ها را می آارگاهآننده دختران قالى باف شاغل در يدهاى تهديبيمار" : گويد هاى عفونى می اين متخصص بيماری

  غير شرايطدر به آار هستند آه مربوط مى شود " عفونت هاى قابل سرايت"گروه اول . گروه عمده تقسيم آردبه دو

 و  متابوليك، روماتيسمى هاى  بيماری "گروه دوم . ده آنن هآلودآار و فضاى  محيط   مناسب و  تهويه د فاق بهداشتى

هستند آه بيشتر در ارتباط با نوع تغذيه و شيوه و چگونگى وضعيت آارى آارگران " استخوانى ـ مفصلى غير ارثى

 و گردنی، و آار سنگين و  ساعات يكنواخت بى حرآتی، تمرآز بر روى آار و فشار بر مهره هاى آمری، پشتى( 

."حادث مى شود) و انگشتان  دستمداوم با   

ل و حوش سنين بلوغ، در دختران نوجوان در حو" : گويد می" عفونت هاى قابل سرايت "او درباره گروه اول يعنى 

  بسيار پر گروه)  همانند فرزندان مادران مبتال به سل ريوى خلط مثبت( ايران آه آلودگى سل شايع است مناطقى از

دختران جوانى  - اين گروه از آارگران   آارى طشراي. نت اوليه سل محسوب مى شوندخطرى از لحاظ ابتال به عفو

 -هستند به آارمشغولمداوم با يكديگر  و  مدت اس طوالنىتم تهويه مناسب، و در محيطى بدوندرآه ساعات مستمر

و بصورت تب و تعريق و آه ممكن است عالمت دار باشد ( به عفونت اوليه سل مى آند  ابتال  آنان را بشدت مستعد 

 بعد به اشكال مختلف سل سال ها آنان را فاقد عالئم حاد باشد و ى  آل  و يا به آند؛  مزمن بروز هاى سرفه ضعف و

 مشكالتى همچون   و مبتال آند ريوی، استخوانی، مغزی، مفصلی، شكمی، پريكارد، ادرارى تناسلی، و ساير انواع 

).ت مرگ را بدنبال داشته باشدام تحتانی، عفونت مغزى و در نهاينازائی، تخريب استخوانى و حتى فلج اند   

 

 



ضرورت عالوه برتال به سل ريوى وجود داشته باشد،مبمحيطى بسته، فقط يك بيماردراگر" :دآتر خزائى معتقد است

 در اين  شرايطى عمال  بيرون الزامى است آه چنين  به محيط  اتاق بار تهويه فضاى ماسك مناسب، شش  استفاده از

  بيش از ده ميليمتر   پوستى با سفتى يعنى افرادى -راگر امكان داشت آه گروه پر خط. محيط هاى آارى ممكن نيست

شناسائى شوند، تجويز داروى  - و با عكس سينه طبيعى  تنفسى بدون عالئم   جلدى تست سل،   داخل  تزريق بدنبال

. دار و ديررس و بعضا آشنده انواع سل مقاومت نسبى ببخشدپيشگيرانه مى توانست آنان را در مقابل عودهاى عالمت

يماران هم عالوه بر درمان خودشان مانع از سرايت عفونت به ديگران ميباشد آه به بهبود اين شرايط آمك شناسائى ب

."ميكرد   

!) زيرزمين :ايد  طرح آرده  شما آهدر موردى (بافى  آارگاه قالی سقف آوتاه  ": آند تاآيد می" مهرى خزائى "دآتر 

مناطق با سطح بخصوص درآشور، شيوع باالى عفونت سل دررآافى فضاى مورد تنفس حين آاعدم تهويه مناسب و

 ؛رمحيط آادر  مدت آارگران با يكديگر و طوالنى  نزديك همچنين تماس و  ناآافی،  امكانات بهداشتى ئين ودرآمد پا

به حداقل رساندن آسب عفونت  آنكه پيشگيرى يا  حال.  مى بخشندعواملى هستند آه احتمال اين ابتال را تقويتهمگى

. از طريق تأمين شرايط آارى مناسب، شناسائى بيماران و اقداماتى از اين دست، اين خطر را بشدت آاهش مى دهد

اآثر بيمارانى آه در چنين محيط هائی، تبدار هستند و سرفه مى آنند؛ بدون بررسى الزم و آافى  بخصوص آه

معمول گذاشته ميشوند تا بيمارى پيشرفت آند و تازه آنگاه ـ و احتماال ) ذات الريه( ابتدا به حساب پنومونى يه، دراول

متأسفانه در چنين مواردى . خصصى ارجاع مى شودبه مراآز تبيمار  ـ آارگران ديگروده آردن عده اى ازپس از آل

يافته با بيمار مسلول، تنها در صورتى آه آمتر از شش موارد تماس  هم طبق دستورالعمل عجيب و غريب آشورى 

بروز عالئم مشكوك به ابتالى سل مورد   پيگيرى دارند و در سنين باالتر فقط در صورت  سال داشته باشند، نياز به

."ى گيرندارزيابى قرار م   

 صورت عدم  و در اه نيستحاد همر  با عالئم  اين گروه سنى لزوما در  به سل آند آه ابتالى  میديگر تكرار او بار

تشخيص و تجويز داروى پيشگيرى مناسب مى تواند سالها بعد بصورت بيمارى ناتوان آننده و يا حتى آشنده خود را 

.بروز دهد   

از ديگر بيمارى هاى عفونى قابل سرايت در چنين شرايط آارى نامناسبى ذات الريه هاى باآتريال، " خزائى" دآتر

باف هم  برخى از آارگران قالی,: سر، گال و بيمارى هاى انگلى ديگر را نام برد و افزوداسهال هاى عفونی، شپش 

 قارچ ها يا ميكروب ابتال به -را تا سنين بلوغ نشان ندهند  و ممكن است خود-بدليل نقايص ايمنى زمينه اى آه دارند 

اين گروه از آارگران  مزمن ريوى دره وهرگونه بيمارى طول آشند. نامعمول نيستعفونت هاى مكررهاى ناشايع و

ر مالى يا عفونى دارد آه معموال به دليل فقزمينه بيمارى هاى ريوى و ارجاع فورى به يك پزشك متخصص دربهنياز

."آنند هاى قانونى ديگر، اين آارگران به پزشك متخصص مراجعه نمی و حمايت بافندگان فرش و همچنين فقدان بيمه   

هاى  بيماری "باف يعنى  ميان زنان قالیشايع در هاى بيماری  به گروه دوم  در ادامه سخنانش"  زائىمهرى خ "دآتر 

ايت نيستند آه آارگرانى قابل سرهاى عفونى وتنها بيمارى" : اشاره آرد و گفت" مسرىغيرسيستميك يا موضعی، و

.مشغول به آار هستند تهديد مى آند) ى آافىو تهويه هوااز لحاظ تأمين نور( شرايط آارى بسيار نامناسب را آه در  

 

 



ايط دارند آه تحت اين شر -جمله آسم و يا پنومونى هاى آلرژيك غير آسمى از-برخى از بيماران، زمينه اى آلرژيك    

ستند ه) مواد آلرژن يا حساسيت زا، منجمله قارچ آسپرژيلوس(معرض استنشاق مكررآارى و فقدان تهويه مناسب در

گاهى شدت حمله . واند برايشان بيمارى هاى ريوى حاد با عالئمى مثل تنگى نفس و خس خس سينه ايجاد آندآه مى ت

حتى در برخى از بيماران مبتال به آسم خفيف و . به حدى است آه ميزان هواى ورودى براى تنفس مؤثر آافى نيست  

." تشديد بيمارى زمينه اى ايشان ميشودشرايطى موجب بدون عالمتى آه تا بحال بدون تشخيص مانده؛ بروز چنين   

آه آار بافان، مشكالت استخوانى ـ مفصلى است  از ديگر بيمارى هاى غيرعفونى شايع ميان قالی" : او در ادامه گفت

، و فشارى آه بر مهره هاى آمری، پشتى و يا گردنى وارد مى آيد مى  وضعيتى نشستهمداوم، بيحرآتى طوالنى در

 دارند  بافى اشتغال آار قالی بزرگساالنى آه به تر در بيش  مفصلى شود آه هنجارى هاى استخوانى ـتواند منجر به نا

".انتظار ميرود   

رسيدگى و انعكاس " : گويد است، در پايان می    انجام داده باف  قالی خصوص آارگراندآتر خزائى آه تحقيقاتى در

  ."است" واجب عينى "امرى ضروری، حياتى و يك گاهى ندارند،   باف آه هيچ تكيه مسائل و مشكالت زنان قالی
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