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 ماه هشتاد و پنجآبان چهارم ست يب                                                                                 مرضيه ساجدی 
 

  
 و طبق   ماده قانون  فالن اساس  بر  می شود، اين آه گفته  بسيار آن مورد   در آه  است  ، اصطالحیآودآان آار

اما آنچه در عمل می بينيم ، گسترش اين پديده اجتماعی است؛ .... آنوانسيونهای بين المللی آار آودك ممنوع است و 

:گزارش ذيل را بخوانيد   

 ساله ، ظرف اسفند را داخل خودروها برده و بعد دستش را دراز ٧-٦ای   چه دخترب٢٠:٣٠در شهرستان ری ساعت 

، خيلی گانه اش  باشد؛ با همان آالم بچه  درس خواندن محروم میاست و از، اهل سبزوارربابه! می آند تا پولی بگيرد

ثل بچه های ديگه درس بخونم ، نميتوانم م  من پدر ندارم! عی، همچون يك آارشناس اجتما  خوب ، دردها را می گويد

اين جمله را با آمی ! اينارو مادرم ميگه .گشنگی می ميريم  خواهرم و برادرم آار نكنيم ، از و اگر من و آخه نداريم

ا اين جمله ، گويبا آنها صحبت آرديم آاری آه  آودك    دهها گويد؛ شايد به او گفته اند آه چنين بگويد مثل مكث می

.شان می باشدمجوز ادامه فعاليت ا  

، ؛ اوناهاش  ای به پشت اش بسته  او با دست به زنی اشاره می آند آه بچه آند و  میپرسم و اين آه چه آارمادرش مياز

راستی فالم می گيره ، می خوايی فالتو : می فروشه ، و ادامه می دهد ... ، قاشق ، چنگال و ، سيخ آباباون مادرمه

" بگيره   

يه خواهرم همونه آه پشت مامانمه ، برادرمم ! تا خواهر و برادريم؛ دو تا خواهرام شوهر آردن ۵ :ربابه می گويد 

   ! سالشه٩لنگ می فروشه؛ اونم 

اتاقای ديگه هم همشهری ، تو  كنيم، همه تو يه دونه اتاق زندگی مي، اون پشت هاخونمون همين اطرافه: ربابه می گويد

!هامون هستن  

!   پدرت مرده:   ، مادرم گفتنمی دونم يه روزی رفت ديگه نيومد، دهد؟ و او ادامه ميبه پدرت آی مرده، ربامی پرسم

.، بعضی وقتا هم تو بازار بار می برد  پدرم چاه آن بود   

.از درآمد ربابه می پرسم ؛ روزی دو تومن ، سه تومن ، منظورم هزاره   

، اما مادرم می گه همه   دوس دارم برم مدرسه:"  به درس و مدرسه می گويد اش   ساله از عالقه٩برادر ربابه ، آريم 

حرفشو نزن مدرسه مال پول داراس ، نه ما :   ، جواب دادخوام مدرسه برم  گفتم می، چند بارآنيم تا زنده بمونيمبايد آار

!بدبخت بيچاره ها ؟  

 تا ١٠بستگی داره آه چن تا لنگ بفروشم ، گاهی :   ی گويدروزانه چقدر در آمد داری ؟ و او م! آقا آريم : می پرسم 

!مهم نيس ، گشته نمونيم ؛ خدا را شكر!  تا ٤ تا و بعضی روزا ١۵شايد   

!آدامس فروش ،   ساله٦ آبان آودآی ١٨ ، ١٤در خيابان هاشمی ، تقاطع شهيدان ، ساعت   

  



؟ پدرم می گه همه بايد آار آنيم تا    چرا آار می آنی؛  نه خانوم ، سال ديگه مدرسه می ری ؟! سمت چيه ، نميدونم ا

مادرت چی ؟ مادرم تو خونه ها آار می آنه و اگر يه روزی  آنه ،  پدرم شيشه ماشينارو تميز می! شب گرسنه نمونيم 

 ١٤يه خواهر دارم   پول می گيره ، خواهر و برادرم هم داری ؟  وباشه برای همسايه ها سبزی خورد می آنه تعطيل 

!  بره خواهرم ميشه آشپز تو خونه ها و اگر مادرم  می آنه آه سبزی خرد آنه ،  به مادرم آمك  سالشه اون تو خونه

فرستمت برات دفتر و آتاب بخرم و ب ، می تونم زياد بفروشیگه اگربه مدرسه بری؟ آره خانوم پدرم ميدوست داری 

.مدرسه   

.منزل شما آجاست ؟ همين خيابون   

.شينيم  ت گم شی ، چی ؟ نه پدرم مياد دنبالم با هم می ريم؛ خونه از خودتونه ؟ نه خونه دايی میاگر يه وق   

مون   غذا خوردی؟ مامانم يه لقمه نون و پنير داده بود خوردم و االن يه ذره گرسنمه ، عيب نداره ، آار آنم وضع همه

!خوب می شه  

 

  آبان ماه؛١٨ شنبه ۵ - ١٩خيابان رودآی ساعت 
 

.آنی ؟ برا اينكه پول در بياورم  برای چی آار می!  ساله ، نامش را نمی گويد٨پسربچه فال فروش ،    

 پدرم   تونم آخه ری ؟ پارسال رفتم اما امسال نمی  مدرسه می. می خوابه  مريضه ، همش تو خونه    پدرت آجاست ؟

.خرج بدهی هاش آرد و اون موقع بی پول شديم، ماشين رو فروخت و ، پدرم تصادف آرد بايد آار آنيمخوابيده و ما   

آنی ؟ معلوم نيس ، يه   روزی چقدر آار می! وقتی پدرم سالم بود ، فقط اون آار می آرد ، اما االن همه آار می آنيم

. تومن١٠٠ تومان و يه روز شايد ١٢٠٠ تومان يه روز ١٠٠٠روز    

برادرت ! آنه  نه و برادرم در يه مغازه ميكانيكی شاگردی میها خياطی می آ  مادرت چی آار می آنه ؟ برای همسايه

 سالشه پارسال می رفت ، مدرسه ، بابام آه تصادف آرد مامانم مجبور شد بره ١١: چند سالشه؟ و پسر بچه می گويد

آرد پيش اوستا آريم تا داداش اونجا آار آنه و اوستا قبول  . 

مامان ميگه غصه نخور ، بابا آه خوب شد ، دوباره ميری ! دوست داشتی درس بخونی ؟ آری خانوم، خيلی هم

پدرم پاهاش شكس، گچ گرفتن االن می گه آمرم درد می آنه دآترا گفتن حاال حاالها نبايد آار آنه!   مدرسه  . 

  ؛١٩ آبان ، چهارشنبه ساعت ١٧حوالی ميدان آزادی  -خيابان شمشيری 

.  تومان می گيرد و مردم را وزن می آند ، نام او علی است ٥٠! ی ساله ، نشسته و مقابلش ترازوي٥پسربچه ای 

نميدونم چن ساعتيه:   پرسم از آی اينجا نشستين ، می گويد  می  .  

 !  تومانی۵٠ سكه ١١-١٠چقدر آار آردی ؟ به دخلش اشاره می آند و می گويد، همين 

اونم آار می آنه؛جاسوئيچی .  سالشه ١٤. تنهايی می آيی و ميری ؟ نه داداشم مياد . ورتر  دو آوچه اون! خونه آجاس

.و آينه و ماشين و پرده ماشين و اين جور چيزا  

مادرم صبا می ره خونه خانوم مهربونه . فته پيش خدا و ما رو تنها گذاشتهخيلی وقته آه ر. پدرت آجاست؟ اون مرده

!اون خانوم خيلی خوبه. با مياد، پول ، غذا و لباس ميارهش   



صبا داداشم بيدارم می آنه ، اون موقع مادرم خونه نيس يه چيزی : گويد  ، صبح ها چطور اينجا می آيی؟ ميميپرسم

!می خوريم و ميريم سرآار ناهار هم مامان چيزی درست ميكنه تا گرسنه نمونيم  

خانوم خيلی اما آخه من حاال :    و او با حسرت به گوشه ای نگاه می آند و می گويد اریبازی را دوست د: می پرسم 

دونم اگه يه روزی پول    سالمه اما خيلی چيزا می۵مرد خونه ام مامان می گه بعد از خدا شما مرد خونه ايد درسته آه 

!در نياورم و برم خونه ، خجالت می آشم  

؛١٨ت  آبان ساع١٧خيابان امامزاده حسن   

، وقتی می بيند ، مشتری ندارد، از اتوبوس پياده می شود و به   می فروشد  و اسكاچ  در اتوبوس چسب پسر بچه ای 

!اميد اتوبوس ديگر و مسافرانی ديگر   

دارم ، صباميرم مدرسه و بعد از ظهر آار ميكنم بابام نمی تونه خرج مدرسه آار می آنم چون نياز: عباس می گويد 

   !ن نمی گه آار آنيم ولی من فكر می آنم آار آنم بهتره آخه ، حقوق پدرم آمهرو بده او

مامان اون بچه ميره سر آار و مامان من ا ون بچه رو نگه می دا ره می ! منزل يكی س در  مادرم هم پرستار يك بچه

! يك خواهر دارم و دوتا داداش:   د، عباس می گويستاجريم يافت آباد ، خيابان معلمم:  و می گويد   پرسم خونه دارين ؟

برد و آشپزی هم  آارسر  بچه رو نگه می داره تا مامان له خواهرم روزا سا٢ ساله و ٤ آوچيكن  ها هم  داداش دو هر

.، اون خونه نشين شدتونم خرج مدرسه بدمم گفت آه نمي خوند و بابا۵؟ چرا تا آالس خونهكنه خواهرت درس نميمي   

. هزار تومان خيلی وقتا هم خيلی آم٢يه روز    در آار می آنی ؟روزانه چق   

، سر آار می رم و   آروز دارم آه بزرگ آه شدم معلم شم آخه اگر درس بخونم:   چه آرزويی داری؟ و عباس می گويد

!پول خوبی می گيرم تا بچه ام مثل من اين طوری آار نكنه  

  

مرضيه ساجدی: گزارش   
  آار ايرانی خبرگزار-تهران

 


