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کارگر ساده*

سر ظهر بود و کارگرهای کارگاه تولیدی با رفتن به دستشویی و 
شستن دست و صورت، آماده می شدن برای ناهار. بعضی از پسرها 
که غذا آورده بودند با گرم کردن آن روی چراغ و یا همان طور 
سرد، مشغول خوردن می شدن! دخترها و خانم ها هم که هیچ 
وقت بدون غذا نمی ماندن، در اتاقشان را می بستند و دور یک 
سفره مشترک با خوردن غذایی به نام »همه چیز« خود را سیر 
می کردند. اما کارگر ساده حال و حوصله غذا آوردن و گرم کردن 
و شستن ظرف و این چیزهارو نداشت و معمولن بیرون غذا می 
خورد. چون معمولن غذا در حین حمل به کارگاه در کیف نشت 
می کرد و بو می داد. یک بار هم که مثل همیشه کارگر ساده 
قابلمه کوچک و قدیمی اش را توی کیف کیسه یی خود و بر روی 
ترکبند دوچرخه اش گذاشته و در حال رفتن به کارگاه بود، با 
گذشتن از روی یک دست انداز، کیفش روی آسفالت خیابان افتاد 

و بالفاصله یک مینی بوس از رویش رد شد!
وقت غذا قانونن یک ساعت بود. اما اگر کارگری یک ساعت کامل 
را به بهانه ناهار از کارگاه می رفت بیرون، صاحب کار با غرولند و 
خم های ابرو با وی برخورد می کرد. در این کـارگـاه لباس های 
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زیر زنانه تولید میشد و پس از بسته بندی به بازار و عمده فروشان 
طبق سفارش پخش میشد. هر کس مسوولیتی داشت. شش نفر 
برای دوزندگی، یک نفر سرنخ زن و پادو، دو نفر برای بسته بندی و 
حمل به بازار، یک نفر برای برش الگو که معمولن سرپرست کارگاه 

بود چون مقام و حقوق برشکار الگو باالتر از بقیه کارگرها بود.
مسوولیت کارگر ساده در بسته بندی و حمل به بازار و عمده 
فروش ها و فروشگاه ها ی بزرگ بود. گاهی اوقات جعبه می ساخت 
و یا در خیابان ها مشغول چانه زدن با راننده های وانت برای حمل 
بود. وقتی هم که بیکار میشد به سرنخ زنی کمک می کرد. آخرین 
رکورد جعبه سازی دست کارگر قبلی بود که شش عدد در دقیقه 
می ساخت؛ اما از وقتی که کارگر ساده آمده بود، این رکورد را به 
نه عدد در دقیقه رسانده بود که برای همه باورش فقط با دیدن 
قطعی میشد... ... ... مشتری ها معمولن از بزرگان بازار بودند و یا 
از فروشگاه های کالس باال و پرفروش و آنچنانی، که وقتی مثلن 
آخرین مدل شورت را به قیمت عمده 25 تومان به آن فروشگاه 
ها پخش می کردیم، آنها هر عدد را به راحتی 100 تومان می 

فروختند.
دیزی سرای »حاجی بابا« در زیرزمین یکی از ساختمان های 
تجاری، در نزدیکی تولیدی وجود داشت که معمولن کارگر ساده 
برای ناهار به آن جا میرفت. محیطی سنتی و قهوه خانه یی با 
غذاهای دیزی، کباب، املت و... کارگر ساده همیشه املت با نوشابه 
و نون سنگک می خورد؛ چون هم خیلی خوشمزه بود و هم خیلی 
ارزان و مناسب )با نوشابه 25 تومان(. تعداد املت ها زیاد نبود و 
اگر مثلن ساعت 12:30 کارگری به دیزی سرا وارد میشد، املت 
بایست چیز دیگری می خورد. صاحب  بود و می  ها تمام شده 
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غذاخوری که مردی تقریبن مسن بود و در آشپزخانه کار می کرد، 
پسرش را کنار صندوق گذاشته بود تا حسابداری کند و فیش غذاها 
را بفروشد. افرادی که به دیزی سرا می آمدند اکثرن آشنا بودند و 
پسر صاحب غذاخوری خودی ها را از غریبه ها می شناخت. اتفاقن 
هم غذای املت را فقط برای خودی ها کنار می گذاشت. در آن 
اوایل که کارگر ساده تازه به این مکان آمده بود، املت بهش نمی 
رسید؛ اما حاال دیگه اگر هم کمی دیر می آمد ولی باز املت براش 

محفوظ بود... ... ...
یک روز که کارگر ساده کمی دیر اومد و رفت جلوی دریچه 
آشپزخانه و می خواست غذایش را تحویل بگیرد، صاحب غذاخوری 
جلو آمد و همراه با گرفتن فیش غذا از دست کارگر ساده با صدای 

خشن خود گفت: »املت می خوای؟«
رفت و در زمان کوتاهی یک سینی املت با بند و بساطش را 
جلوی کارگر ساده گذاشت؛ در حالی که روغن آن همچنان جلز و 
ولز می کرد، کارگر ساده سینی را برداشت و به پشت یکی از میزها 
نشست. هنوز مشغول نشده بود که صاحب غذاخوری با صدای 
خشن خود در حالی که سرش را از دریچه بیرون آورده بود گفت: 
»ای فالن فالن شده، کی بود املت مشتری را برداشت؟... حسن 
دیگه نمی خواد املت بفروشی، الزم نکرده، دیگه املت نداریم!«... 

... ...
کارگر ساده سرش را زیر انداخت تا خنده اش مشخص نشود 
چون او می دانست این جور فیلم ها برای چیست. این هم یکی از 
روش هایی بود که به مشتریان بگویند غذای املت تمام شده و یا 

غذای املت به همه کس نمی رسد!!!
* * * * *
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سر ماه بود. محسن پسر موفرفری و همیشه خندان، یواشکی 
به کارگرهای دیگر نیش خند میزد و اشاره میکرد که صاحب کار 
امروز حقوق میده. صاحب کار بزرگ به کوچک و به ترتیب ارزش 
باهاشون  انفرادی  به صورت  و  میزد  را صدا  افراد  کاری،  مقام  و 
تسویه حساب میکرد. گاهی اوقات بعضی تسویه حساب ها طول 
می کشید. کارگر ساده چون تازه اومده بود. یکی به آخر بود. بهمن 
که از اتاق اومد بیرون به کارگر ساده اشاره کرد که نوبت توست. 
کارگر ساده با هیجان دوید به سمت اتاق صاحب کار )که همیشه 
هم ریخت و پاش و شلوغ بود(. بعد از کسر مساعده و چیزهای 
دیگر 2000 تومان گرفت و از اتاق اومد بیرون. کارگر ساده دیگه 
حواسش به کار نبود و همش تو فکر بود. با این پول چی می تونم 
موقع  همه  از  اول  فهمیدم  آها،  دارم؟  الزم  ماه چی  این  بخرم؟ 
برگشت به خانه سر راه دو جفت جوراب نو می خرم. کارگر ساده 
غرق در فکر بود که صدای کلفت و وحشتناک صاحب کار، افکارش 
را متالشی کرد: »چیه؟ حقوقتو گرفتی حاال دیگه کار یادت رفته؟ 
منه دیوونه رو باش که االن باهاتون تسویه حساب کردم. باید می 

ذاشتم تا آخر کارکنین اون وقت ... ... ...
غرغر صاحب کار همچنان ادامه داشت. کارگر ساده از این عمل 
غافلگیرانه حسابی جا خورده بود و خیلی ناراحت شد... ... ... ساعت 
با  بود و همه داشتن می رفتن. کارگر ساده هم  تمام شده  کار 
عجله از پله ها پایین آمد و رفت کنار پیاده رو؛ خیلی زود کلید 
را از جیبش درآورد و قفل دوچرخه کورسی اش را باز کرد. موقع 
برگشت به خانه خیابان سرازیر بود و کارگر ساده با جیب های پر 
از پول و سوار بر دوچرخه کورسی داشت با اتومبیل ها مسابقه می 
داد. به مغازه که رسید نگه داشت؛ نفس نفس زنان از دوچرخه 
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پیاده شد ولی با تعجب دید مغازه بسته است. پیش خودش گفت: 
عیب نداره فردا شب میام.

کارگر ساده هر شب از جلوی آن مغازه رد میشد و قبلن از 
همان مغازه دو جفت جوراب به قیمت جفتی 20 تومان خریده 

بود.
فردا صبح قبل از این که سر کار بره همه حقوقش را بایگانی 
کرده و فقط 300 تومان همراه خودش برد. سر ظهر موقع ناهار، 
کارگر ساده هوس کرد بره چلوکباب بخوره. با قدم ها بلند و شکمی 
جلوداده رفت توی چلوکبابی. کارگر ساده و بعضی از کارگرهای 
این محله فقط این موقع از ماه در چلوکبابی دیده می شدند و دفعه 
بعد میرفت تا ماه دیگر... ... ... وقتی از چلوکبابی بیرون اومد، باده 

معده یی خالی کرده و سپس به سر کاربرگشت.
ساعت 6 را نشان می داد و همگی برای دست و صورت شستن 
در دستشویی صف کشیده بودند. بچه ها آماده رفتن بودن. کارگر 
ساده پس از عوض کردن لباسش از ساختمان چهارطبقه پایین 
آمده و رفت باالی سر دوچرخه قرمز رنگش. سوار دوچرخه شد و 
پس از کمی فکر کردن گفت: »اول برم مغازه های بیرون گردشی 
کنم.« هوا داشت تاریک میشد، دیگه پاییز رسیده بود. برگ درختان 
زرد و نارنجی شده بود. بعضی هم ریخته و وقتی کارگر ساده با 
دوچرخه از روی آن ها رد میشد صدای قشنگی میداد که او از آن 
خوشش می آمد. تعداد مغازه های دیدنی زیاد بود و با زرق و برق 
های زیاد. از میان این همه، کارگر ساده متوجه یکی از آنها شد و 
آن هم بوی معطری بود که در فضای خنک خیابان پیچیده بود. 

این بو از یک مغازه آبمیوه گیری خارج میشد. 
کارگر ساده بالفاصله از چرخ پیاده شد و رفت توی مغازه... ... 
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خیابان خیلی خلوت بود. هوا خیلی تمیز و لکه های ابر نازکی که 
باد آنها  را به هم زده بود مانند پرده توری جلوی ستاره ها را گرفته 
بود. در حال رسیدن به خانه، کارگر ساده خمار و خسته بود و با بی 
حالی مغازه »عموسفید« را دید که بسته بود و کارگر ساده بدون 

ترمز به مسیرش ادامه داد.
فردای آن روز که ساعت حوالی 4 عصر می گشت، همه در حال 
کار بودند؛ که محسن پسر موفرفری با قد کوتاه و لباس کاری با 
آستین های بلند که آویزان شده بود از جایش بلند شد و با صدای 

بلند گفت: »بچه با یک عصرانه چه طورید؟«
همه بچه ها با خوشحالی قبول کردند که کارگر ساده هم جزو 
آنها بود. محسن جلو آمده و از هر کدام مقداری پول گرفته و می 
پرسید چی می خواهی؟ )البته پورسانت خود را هم منظور می 
داشت( به کارگر ساده که رسید، دست توی جیب شلوارش که 
باالی سرش آویزان بود کرد و 20 تومان درآورد و گفت: »یک 

کیک با آب انگور«
بعد از ساعت 6 که کارگاه تعطیل شد و کارگر ساده که طبق 
معمول قفل دوچرخه اش را باز می کرد با خود گفت امروز دیگه 

حتمن به مغازه »عموسفید« میرم.
به این دلیل بهش »عموسفید« می گفتن که هم به همه می 
گفت »عموجان« و هم این که موها و ریش تمام سفیدی داشت. 
وقتی کارگر ساده دوچرخه را کنار پیاده رو پارک کرد و وارد مغازه 
شد، »عموسفید« داشت با خوشرویی مشتری خانمی را بدرقه می 
کرد و می گفت: »اون مدلش رو هفته دیگه میارم، تشریف بیارید.«

بعد رو کرد به کارگر ساده و گفت: »خب، شما چی می خوای 
عمو جان؟!«
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ـ : دو جفت جوراب خوب
ـ : بله، از جوراب های خوب به جوان خوشگلم میدم.

یک جعبه روی میز گذاشت و گفت: »جفتی 20 تومان جنسش 
هم از نخ تمام پنبه است.«

کارگر ساده دست توی جیبش کرد و متوجه شد که 30 تومان 
بیشتر همراهش نیست، )یعنی 10 تومان کم داشت(. در حالی که 
شوکه شده بود و غرق در خجالت و غرور و دوراهی... ... ناگهان 
چشمانش برقی زد و یک فکری به کله اش زد و گفت: » ِعه، عمو، 
جوراب ها را گرون می فروشی. قیمت هات اشتباه است. من خودم 
همین چند وقت پیش دو جفت از همین جوراب ها از شما خریدم 

30 تومان، جفتی 15 تومان بود.«
بیان کارگر ساده فهمیده  لرزش  و  از مکث  »عموسفید« که 
بود موضوع چیه؛ تصمیم گرفت درس عبرتی به کارگر ساده بده؛ 
با چهره یی متعجب گفت: »ای بابا، حواس منو باش، پیری است 
دیگه، قیمت این جوراب ها را من اشتباه گفتم، چون جعبه هایش 
را عوضی گذاشتم، پس اگر شما 30 تومان در خرید قبلی به من 
دادی 10 تومن به من بدهکاری؛ و 10 تومان از کارگر ساده گرفت 
و در حالی که می دانست چه درس خوبی به کارگر ساده داده، با 

لبانی خندان کارگر ساده را بدرقه کرد.
کارگر ساده که پشیمان بود و نمی توانست از حرفش برگردد، 
انگار که شوک برقی بهش وصل کرده باشند، خیلی آرام و ناباورانه 
از مغازه بیرون آمد و وقتی سوار دوچرخه شد، انگار که نمی دانست 

باید به کدام سو برود، حرکت کرد... ... ...
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