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سال دارد و پدرش را از ١٩گلناز . آوتاهی داشتم گفتگوی  ريسی  آارخانه ابريشم  از پيش با زنی آارگر چند روز

راهنمايی درس خوانده است و به نوعی هم آمك به خانواده اش می آند و هم پولی او تا آالس دوم . دست داده است

  . اندآی برای جهيزيه اش آنار می گذارد

  

  چند ساله آار می آنی؟: از او می پرسم

  . يك سال است که آار می آنم و قراردادی هستم:  می گويد

  

  آارت چيست؟

ريزند ما ابريشم ها را از پيله ها جدا می آنيم و آارگران ديگر پيله های ابريشم را آه می آورند و درآب می 

  .ابريشم ها را می پيچند و به صورت نخ در می آورند

  

  آارت سخت است؟

  .بله خيلی زياد تمامی دست هايمان زخمی می شود

  .دستانش همگی خراش دارند. گلناز دستش را نشانم می دهد

  

  چند نفر هستيد؟

و . چون آاريست آه هم حوصله می خواهد و هم دقت.  نفر ولی تعداد زنها بيشتراست٣٠ ها در مجموع  با مرد

  .زنها حوصله اين آار را دارند

  

  ؟یماهيانه چقدرحقوق می گير

.  اهی به شش ماه هم می رسدگ. ما سه ماه و يا چهار ماه حقوق می گيريم ! او می خندد و می گويد ماهيانه آه نه

 هزار تومان ولی اگر ماهانه به ما حقوق بدن بيشتر ١٧٠دام کردند برايمان در پرونده نوشتد آه ما را استخوقتی 

  .  تومان نيست٩٠از 

  

  



  چرا؟

  .به ما می گن آه پول بيمه را می پردازيم

  

  شما اعتراض نمی آنيد؟.  تومان است آه به دست آارگر بايد برسد١٢٠آمترين حقوق طبق قانون آار 

گاهی آه به ما . و ما به اين کار احتياج داريم. آارفرما می گويد نمی خوای برو بيرون.  همين است نه چه آنيم؟

ماهيانه پول نمی دهند هم به اميد اينكه ماه ديگه می دهند و يا شايد ماه بعدی همين طور چند ماه می گذرد و ما 

 تومان می ٢٠ تومان ١٠ دارند می روند در اين مواقع بعضی از آارگران مرد آه زن و بچه. انتظار می کشيم

  .گيرند تا حقوقشان را بعد ها بدهند

  

  آسی به اين وضع اعتراضی نمی آند؟

. آدم بی آار و گرسنه زياد است آه می توانند زود جای ما را پر آنند. ما را زود اخراج می آنند! گفتم آه نه

  . استتازه بهتر از بيكاری و در خانه نشستن. رسمی آه نيستيم

  

  وضع زنان در آارخانه چگونه است؟

هر مردی که می خواد دستی به . آارفرمای ما سه زن دارد آه دو زنش در آارخانه آار می آنند. مثل همه جا

سعی می آنيم  با هم باشيم تا تنها . آاری نمی توانيم بكنيم . بخصوص آه ما جوان هم هستيم . ما می زند 

با اين وجود . نمی توانيم  اعتراض جدی آنيم چون مرد هستند و بلدند آه چگونه برايمان بزنند. گيرمان نياورند

  . ممن خوشحالم آه به خانواده ام آمك می آن

  

  یبا هم خدا حافظی می آنيم و می گويم موفق باش

  

 الهام شريفی
 

١٣٨۵ مهر ١٢ شماره بذرنشريه  


