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  گروه آارگری ايلنا-اسماعيل محمدولی 

 

:يك نفس حرف می زد. انگار آه اجباری باشد برای زودتر گفتن و به انتها رساندن و رفتن : يكم    

می دانستم از چه قماشی . كی بود از بچه های سال بااليی آه چند باری چراغ زده بود ي. گفتم بی خيال همه چی  "

گفتم آه يعنی چی؟ . گفت حاال اگر پسش هم ندادی اتفاقی نمی افتد . بهش گفتم صد تومان قرض می خواهم . است 

گفت ، اگر دفعه اولت . سيش گفت ، نمی شنا. گفتم ، از بچه های دانشگاه نباشد . گفت ، يعنی من و يكی از رفقام 

سوار شديم ... گفتند پولمان جور نشد اين را هم آورديم . فرداش سه تايی آمدند سر قرار . نباشد صد تومان نمی دهيم 

."و رفتيم   

. صدايش بود آه بی توجه و سريع روی آاغذ می آمد . رو در رو، وقتی حرف می زد لحنش جلب توجه نمی آرد 

. است آه حرف می زند " قيصر" ارم ، دستی به جمالتش می آشم و آنار هم می چينمشان ، خوِد حاال اما وقتی د

خونسرد و . نه ضجه و مويه ای در آار است و نه حتی ريزه آوششی برای جلب ترحم . گيريم از نوع دامن پوشش 

.مثل جراح يا قصابی آه از امعاء و احشاء سخن بگويد. بی رحم حرف می زند   

فكر می آرديم يكی دو ماهه آار پدرم درست می شود. بود آه مادرم از آشناها قرض گرفتتومان قسط اول سی  "  

گفتند ؛ اگر هر دو تا . بهشت بود اواخر اردي. ط سوم شهريه يكی شد قسط دوم ماند و با قس.  و بر می گردد سرآار 

. سی تومانی هم آه ريخته بودم حرام می شد . اری قسط را با هم واريز نكنی ، اجازه ورود به جلسه امتحان را ند

مادرم با قرض های يكی دو هزارتومانی از برادر و خواهرش يك شام و نهاری جفت و . وضع خانه تعريفی نداشت 

آن موقع حدود پنج ـ شش ماه می شد آه ! روزی صد دفعه می گفت ، افتاديم به گدايی ، جلوی بابام . جور می آرد 

 هفتاد تومان آورد -آخری ها آه هنوز آن جا بودم يك بار شصت . چرا ... دروغ نگويم . انه نياورده بود هيچ پولی خ

گفت ، بيست تومانش را تو ببر دانشگاه ، بگو بابام بی آار است و . و گفت اين را صندوق نمی دانم چی چی داده 

فهميد از سر . وقتی آارخانه راه افتاد يك دفعه می دهيم . گفتم ؛ خوب . باقيش را بعدا آه آارخانه راه افتاد می دهيم 

دروغی گفتم ؛ ترم بعد . ديدم ناراحت است . گفت ، می خواهی همه پول را قرض آنم؟ گفتم آه نه . بازش می آنم 

حاال هرچی بگويم شما . هشتاد و سه چهار هزار تومان از شهريه مانده بود و من هم معطل بودم . يك جا می دهيم 

."يكهو گفتم بی خيال همه چی... طولش ندهم . متوجه نمی شويد چه وضعی بود   



 

دم به دقيقه امتحان می آرد و چند قطره ای . حرف آه می زد دستش هم به آاِر تكان دادن بطری يخ زده مشغول بود 

.آفتاب شايسته ظهر مرداد و ماشينی آه در آن نشسته بوديم آوره شده بود. فرو می داد    

گشت   رفت آارخانه و غروب برمی  بابام مثل هميشه صبح ها می. اوائل اصال خبر نداشتيم آارخانه ورشكسته شده  "

 .شام خورده نخورده می خوابيد و دوباره صبح زود. زد  ای و با آسی حرف نمی  آرد يك گوشه   توی خانه آز می

چند تا . محله ما آارگری بود . مادرم از همسايه ها شنيد آاريش را هم   ماجرای تعطيلی آارخانه و بی. شد   راهی می

می گفتند ، آارخانه حاال صاحب ندارد و چند بار دست به دست گشته و . از همكارهای بابام هم همان اطراف بودند 

م می گفتند آه دم و دستگاهش را ه. خود توی آارخانه جمع می شوند   آخر سر هم تعطيلش آرده اند و آارگرها بی

 پانصد آارگر -فكر می آرديم ، هر چه باشد اين قدر آشكی نيست آه چهارصد . فروخته اند و آارخانه خالی است 

" !را همين طوری بريزند توی خيابان آه   

می شد پنهانی . سوالی هم نكردم . توی دست نوشته هايم چيزی نيست . يادم نيست چطور صبحت آشيد به بچگيش 

:اما همين آه رضايت داده بود صحبت آند ، برای من آافی بود. صدايش را ضبط آرد    

مثال توی حياط آه ... صاحبخانه هم از آن عقده ای ها . توی يك زيرزمين مستاجر بوديم . پنج ـ شش سالم بود  "

فكر می آردم . بازی می آردم ، می آمد آه رد بشود ، يك لگدی هم همين طوری به من می زد و هرهر می خنديد 

حتی مدل . نره غولی بود . اگر به بابام حرفی بزنم دعوا می شود و ما را از آن زيرزمين می اندازند توی خيابان 

يك جوری می زد آه چند ... نه اين آه فكر آنيد شوخی می آردها. آفش هايش آه با آن لگد می پراند هم يادم مانده 

چندبار به خاطر . هم خودش و هم زنش . حساسيت داشتند روی صدای گريه من هم خيلی . متر تلو تلو می خوردم 

هر وقت بهانه . بعد مادرم يادم داد آه چطوری بی صدا گريه آنم . صدای گريه من داد و بيداد راه انداخته بودند 

نه ام درد آه می گرفت بها. گرفتم و می خواستم گريه آنم ، زبانم را می گذاشتم بين دندان هايم و فشار می دادم   می

."فقط اشك می ريختم. يادم می رفت    

:زند  ها و توهماتش بعد از آن اتفاق حرف می  از تجربه  

وقتی راه می رفتم ، فكر می آردم همه دارند . آردم همه می دانند ، جريان چيست   از وقتی پول را گرفتم حس می "

."اری آه آرده بودم ، باشدمثل اين آه توی راه رفتنم يك عالمتی از آ. آنند   مرا نگاه می  

:باز هم خودش می پرسد ، انگار آه شنيده باشد   

 "مگر به خاطر شهريه دانشگاه نبود ؟ پس چرا دانشگاه را رها آردی؟"

.پاسخ می دهد  

 .اگر می خواستند ، پيدايم می آردند. ديگر نمی شد رفت دانشگاه . آردم  خانه آمدم بيرون ، يعنی آه فراروقتی از "

احتماال می دانستند و بدشان نمی آمد خودم با پای .  هرچند از بچه های دانشگاه شنيدم آه اصال آن طرف ها نيامدند 

درسم را تمام می آردم آه چه طور بشود ؟ اصال آاری آه من آردم ، فقط ! شايد شما بد متوجه شديد... خودم بروم 

توی خانه يك وضعی بود آه بايد . حوصله ام سررفته بود .ها نبود به خاطر ادامه تحصيل و از اين فيلم هندی بازی 

بايد خودتان آن جا گير . يعنی اصال چيزی نيست آه با حرف زدن بتوانيد بفهميد . نمی توانم تعريف آنم . می ديديد 



. بعد آه پول را گرفتم نظرم برگشت . اول فكر آردم با اين جور آارها فعال پول شهريه را می دهم . آرده باشيد 

روزی هشت ساعت . گفتم ، آخرش آه چی؟ پولی آه من از يكی دو ساعت درآوردم اندازه يك ماه حقوق پدرم بود 

حاال فكر آن درسم را تمام می آردم ؛ نهايتش اگر خوش شانس بودم ، بايد می رفتم توی يكی از ! آار پای دستگاه 

همين آاری آه حاال می آنم را ازم می آشيدند با . هار پنج تا جوان راه می اندازند اين شرآت های خصوصی آه چ

."اين طوری الاقل برای خودم آار می آنم. ماهی صد و ده بيست تومان    

:جواب می دهدخودش می پرسد وتكراری آه در فيلم ها ديده را ازخودش شايد سواالت . هيچ سوالی نمی پرسم  من   

. از همين عفونت های حرفه ای . بی احتياطی آردم و مريض شدم . اری آه پشيمان شدم دو سال پيش بود تنها ب "

با يكی از دوستهايم در آن . شايد اگر هنوز تهران بودند ، برمی گشتم . حتی خواستم برگردم خانه . حالم خيلی بد بود 

تن من ، آن ها هم بساطشان را جمع آرده و برگشته بودند خبر داشتم يكی ـ دو ماه بعد از رف. محله هنوز تماس داشتم 

."شهرستان  

 

************************************** 

 

به حاشيه . حدس می زنم آه آجا می رود . آنم   رود ، تا مدتی رفتنش را تماشا می  وقتی از ماشين پياده می شود و می

.يوان رهگذری آمی پول و آرامش و سوزاك می گيرنداتوپيايی آه دختر بچه های حاشيه نشينش از هر ح  

هربار آه جنازه سوخته يا حلق آويز شده آارگری را از آارخانه . هنوز هم هست . روزهای وحشتناآی بود : دوم 

 ای بيرون می آوردند ، به ياد خبرهايی می افتاديم آه از فقر و نكبت تحميل شده به آنان منتشر آرده بوديم ، بی اثر

.روی آاغذهايی به مقصد سطل زباله   

آارمان اين بود آه هر روز دوره بيفتيم ، از . حدود پنج سال پيش بود . ماجرا در يكی از همان روزها شروع شد 

واحدهای توليدی بحران زده يا ورشكسته ای آه اآثرا از غنائم و ارثيه های حكومتی . آارخانه ای به آارخانه ديگر 

". واگذاری به بخش خصوصی : " بخشی ها می گفتند   آن روزها به اين جور حاتم. تگان بودند برای برخی وابس

رفتيم به طرز آسالت باری مشابه هم بودند ؛ يكی دو ماه توليد پس از واگذاری به   وقايعی هم آه ما برای ثبتش می

خشی از نيروی آار ، اعالم بحران و بخش خصوصی ، آاهش تدريجی مواد اوليه و به تبع آن آاهش توليد و تعديل ب

دريافت وام های آالن ، بعد از آن شروع به آار مجدد تا چند ماه و سپس اعالم ورشكستگی برای شانه خالی آردن 

و خالصی از بازپرداخت وام و در مرحله آخر نيز فروش ابزار توليد و تبديل آارخانه به سوله يا ساختن مجتمع 

اين نمايش مضحكی بود آه ما هر ! ارث رسيده از حكومت برای مالكان خصوصی اش های مسكونی در زمين به 

آن ها ازبی آاريشان عصبانی . اما اين نمايش برای آارگران آن آارخانه ها ابدا مضحك نبود . روز شاهدش بوديم 

 می آمد آه سازنده اين گاهی پيش. بودند ، از اين آه بعد از بيست سال آار ، بايد به دنبال آار جديدی می رفتند 

شش . نمايش برای واقعی تر جلوه دادن آارش ، چندين ماه آارگران را در بالتكليفی و بدون حقوق نگاه می داشت 

ماه ، ده ماه و يك سال بدون حقوق از معمولی ترين تبعات اين نمايش بود و آن ها به معنای واقعی آلمه مستاصل 

.بودند   



:آارها چه طور توصيف آنند  يشان را از خانواده ای آه تحت سرپرستی داشتند و يا طلبنمی دانستند آه شرمندگ    

، " از ترس صاحبخانه بچه هايم را توی خانه حبس می آنم " ،  "روم آه بچه ها خواب باشند   وقتی به خانه می "  

بود و اين حرف ها پرهايمان از  گوشمان و صفحات روزنامه ...  و  "وسايل خانه را تكه تكه می فروشم "   

همان حكايت.  روزهايمان اين چنين می گذشت تا گذرمان به آارخانة توليد آفشی واقع در جاده قديم آرج افتاد  

. قديمی بود  

 روی جدول آنار خيابان نشسته بودم و از حرف های تكراری آارگرها يادداشت بر می داشتم آه همكارم ، عكاسی 

مرد حدودا پنجاه ساله ای آه بی توجه به . ه بود ، صدايم زد و صحنه ای را نشانم داد آه آمی دورتر از من ايستاد

.من و همكارانش ، شايد نااميد از ما ، روی آسفالت نشسته بود و به طرز خاصی عزاداری می آرد   

سكوت اين آار مدتی در . مثل سينه زنی دست هايش را باالمی برد ، اما موقع پايين آوردن به صورتش می آوبيد 

نامفهوم بود اما يكی از همكارانش آه با او . را ادامه داد و ما حيران نگاهش می آرديم آه ناگهان فريادش بلند شد 

همسايه بود و از دليل خلق اين صحنه غريب خبر داشت ، تعريف آرد آه دخترش ، دانشجوی دانشگاه آزاد ، از 

.ريه دخترش سراغ هرآه می شناخته رفته استمی گفت آه برای تهيه شه. خانه فرار آرده    

شماره تماس همسايه . هنوز نگاهم به آارگری بود آه ديگر بی رمق در حلقه آارگران فرياد آه نه ، ضجه می زد 

.گذشت تا پنج سال بعد ، يعنی االن. قرار گذاشتم آه فردايش با او تماس بگيرم . اش را يادداشت آردم   

در پرده گفتن و با احتياط گفتن و بی خطر سخن گفتن نوازش !  آه از نوشته ام پتكی بسازم  سعيم اين بود:سوم 

است ، برای زورمندان زنجيربريده ای آه در مقابل خانه ايستاده اند ؛ با همه آن چه می تواند ، خانه را يكسره 

ساس با شرافت خانواده های آارگری از اين روی با ذره بين به سراغ نادرترين اتفاقی رفتم آه از ا. ويران آند 

و آن چه از بدنشان ـ تنها سرمايه آن " آليه ها " بی آاری نان آورشان حتی خانواده هايی آه پس از. ار نيست سازگ

.ها ـ قابل فروش باشد را تكه تكه حراج می آنند ، اما قدمی دور از شان بلند مرتبه خود به خطا بر نمی دارند   

ميان خانواده های آارگری به آه آن چه در اين گزارش آمده ، در) و باز هم آم است (  می آنم  و هزاربار تاآيد

!ندرت يافت می شود   

تر گفتنش آه در ويترين گذاشتن نمونه های بی شمار و   اما چه می توان آرد ؟ سخت است پذيرفتنش و از آن سخت

ف است و نه سيلی و پتكی برای هشياری مسببان بی آاری نه برانگيزاننده رقت مخاطبان بی طر" شرافت"راستيِن 

الزم ! د حس و خنثی شده باشن  ، بیفرط تكرارنواده های آارگری ، ازانگار آه در مواجهه با شرافت خا! آارگران 

. آارسازی شودپتك"  زن "بود آه از اين   

تصور می آردم وقتش نيست ؛!  انتشارش نه برای تهيه و نوشتنش آه برای. با همه اين احوال هنوز مردد بودم   

نيز در حال تدارك بود تا با از ميان " پيش نويس اصالحيه قانون آار " اما در آخرين روزهای تهيه اين گزارش 

شناسيم ، به دستگاه زور و سرمايه اثبات   برداشتن موانع قانونی اخراج آارگران ، بندگی و خاآساری آنان آه می

. و تباهی همچنان آبادشود و بنيان سياهی  

.جای ترديدی نيست  

 


