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 من كوشش مى كنم كه خدا را از طريق خدمت به مردم ببينم؛ زيرا كه مى دانم خداوند نه در بهشت و نه در جهنم 
كه در درون همه انسان هاست. 

من هر تعليم مذهبى كه شعور را مخاطب قرار ندهد و با اخالقيات مغايرت داشته باشد، رد مى كنم.
مهاتما گاندى

جمعيت امداد دانشجويى – مردمى امام على (ع) بدين وسيله از تمام عزيزانى كه تمايل به حضور در طرح ها و برنامه 
هاى جمعيت دارند ، دعوت به همكارى مى نمايد . براى كسب اطالعات بيش تر در زمينه فعاليت هاى جمعيت ، مى 

توانيد با دفاتر جمعيت تماس گرفته و يا به پايگاه هاى اينترنتى آن ، مراجعه نماييد :
دفتر مركزى : تهران ، خيابان آزادى ، دانشگاه صنعتى شريف ، ساختمان شهيد رضايى . تلفن : 66165825

تلفن خانه ايرانى : 55154165
پايگاه هاى اينترنتى : 

www.sosapoverty.org
www.jeana.blogfa.com

در ضمن  براى بيان نظرات خود درباره نشريه  « گل يخ « ، مى توانيد از طريق پست الكترونيكى
 goleyakh.jamiat@yahoo.com  با ما در ارتباط باشيد . براى گرفتن اشتراك نشريه، مشخصات و تلفن 

تماس خود را به همين ايميل ارسال كنيد .

هميارى شما، ما را در حل معضالت اجتماعى توانمندتر مى سازد:
حساب شماره 577468/94 بانك ملت شعبه هجرت به نام جمعيت امداد دانشجويى- مردمى امام على(ع) 

نه در بهشت، نه در جهنم
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جنگ و صلح
مرتضى كى منش

نمى دانم. شايد بايد سكوت كرد و به كنج آسايشى غلتيد. شايد درست 
نباشد كه من اين همه از خود بى خود شده ام؛ اما...

اما آخر، من لشكر تورانيان را مى بينم و بقيه شايد نمى بينند. آيا آن كه 
ببيند،  كسى  اگر  دارم  يقين  است؟  برابر  نمى بيند  آن كه  با  مى بيند 
قدم  كارزار  به  و  مى كشد  بر دوش  مى شود، سالح  مشوش  آرامشش 

مى گذارد... يقين دارم!
***

وقتى ارتش عراق در 31 شهريور 1359 به طور رسمى عليه ايران وارد 
جنگ شد، يقينا شناختى از دليرى مردان و زنان اين بوم و بر نداشت. 
كه  آن جا  رقم زدند؛  خرمشهر  دست تنهاى  مردم  را  شگفتى  نخستين 
جمعيتى اندك با دستانى خالى و با چنگ و دندان، مقابل ارتشى مجهز 
تاراج  به  ميهن  از خاك  تا وجبى  دادند  را  ايستادند و خون سرخشان 
نرود و شرافت و ناموسشان زير چكمه هاى سربازان بيگانه، بى حرمت 
به  تا حدى  و خوار نگردد. همان هنگام احتماال هيئت حاكمه عراق، 
وسعت اشتباهى كه مرتكب شده بود، پى برد و دو سال بعد، خرمشهرى 

كه غصب كرده بودند، به دست غيرتمندان ايران، آزاد شد.
***

اينك فتح  را  برزنى  بى شمارند و مرزها را درنورديده اند. هر كوى و 
كرده اند و هر حكيمى را كه با چراغ گرد شهر همى بگردد، پوزخند 
مى زنند كه اى فرزانه! ايرانيان را به ذلت كشيده ايم، نگرد در پى شان... 
ماست.  پنجه  در  شهر  نگذاشته ايم.  باقى  را  كسى  چون  نيست!  چون 

خاك ايران زمينت را به توبره كشيده ايم.
صورت  جز  مى گذارد،  قدم  كه  كجا  هر  چراغ  با  ما  دردمند  حكيم 
مسخ شده و ملول و زخمى هموطنانش و جز صورت كريه دژخيمان 
چيزى نمى بيند. نزديك است نعره بزند و از هوش برود. دست به دندان 

مى گزد و جنون زده با خويش زمزمه اى تلخ مى آغازد:
فتح  به يك  فتح شد؟ چگونه شهرهايمان يك  - چگونه شهرهايمان 

شد؟ چه وقت خواب غفلت ما را ربود؟ و چه خواب سنگينى...!
آرى! بى شمارند و جاى جاى وطنمان را سرشار ساخته اند و خانه هاى 
و  است!  شرافت  زير چكمه هايشان گرفته اند. حيرت انگيز  را  بسيارى 
 ناموس اهل خانه را  به آنى آلوده اند و مردى نيامد فرياد برآورد و به

خشم، در متجاوز بياويزد!
... و شگفتا! اين دژخيمان جديد، تنها به غارت ناموس بسنده نمى كنند، 
بلكه مرد خانه را به شمار سپاهيان خويش مى افزايند و او را به فروش 

ناموسش مى گمارند! البته پس از فروش اثاثيه منزل و فرزندانش! 
چنان  و  برافراشته اند  خويش  خيمه هاى  اكنون  سرباز،  پر  پيروز  لشكر 
مايملكشان  سرزمين  اين  خلقت،  ابتداى  از  گويا  كه  كرده اند  اتراق 
بوده و اكنون حق خويش را بازستانده اند! خزنده وار و آرام و موذيانه، 
از برون و درون، ايران را در كام كشيده اند! چيزى تا هضم نهايى ما 
اگر ديده،  يا  نديده است  را  نيست و گويا هنوز كسى لشكرشان  باقى 

بى حميت در گوشه امنش خزيده!
نمى توانم باور كنم مردان و زنانى كه يك وجب از خاكشان را به عراقيان 
و  هيوالشكل  عظيم  ارتش  اين  بر  است  ممكن  امروز چگونه  ندادند، 
بى رحم كه شبانه روز در كار قتل و غارت فرزندان ميهنشان است، چشم 

بربندند...
امكان دارد  چگونه  و  نبينند!  را  افيون  ارتش  آنان  ممكن است  چگونه 

ديده باشند و كمر به نابودى اش نبسته باشند!
ارتش افيون! با فرماندگانى كه همان سربازانند و روزانه هزاران هزارشان 
به خانه هاى مردم مى ريزند، خانواده ها را از هم مى پاشند، جوانان را به 
خفت بارترين صورت ممكن، در گوشه و كنار خيابان ها به پاى مرگ 
مى افكنند، دختركان و پسركان اين ملك را حراج مى كنند، ثروت ها 
مرض  به  را  سالمتى  و  ماتم  به  را  شادى ها  مى سازند،  مبدل  فقر  به  را 

تحويل مى كنند.
سربازانى كوشا با يك هدف: ويرانى! و با عناوين گوناگون: كراك! 

شيشه! حشيش! هروئين! و...
جايى براى درنگ نيست، اما همه درنگ مى كنند! درنگ كدام است؟ 

همه را خواب برده است!
جايى براى نشستن نيست، اما همه نشسته اند!

جايى براى سازش نيست، اما همه لباس سازش بر تن خويش انداخته اند 
از  پيشگيرى كنيم  تنها  نتوان كرد،  بيرون  را  و مى گويند ديگر دژخيم 

ورودش به حياط خانه مان!!! 
و كسى فرياد مى زند: آه اى خوش خيال! اين لشكرى كه من مى بينم،

همه خانه ها را پر بال مى خواهد و پيشگيرى تو، چون ناله پشه اى نيم جان 
مى ماند در گوشش!

***
دليرانه  بودند،  اگر  امروز  باكرى،  و شهيد  بزرگانى چون شهيد همت 
خاك ايرانشان را از لوث مواد مخدر پاك مى كردند، زيرا آنان حلق 

كودكان نسل آينده را آلوده به دود افيون، بر نمى تابيدند.
براى  تباهى.  با  سازش نكردن  براى  نبرد.  براى  ميدانى است  و  عرصه 
بيدار انديشه روشن و دل  با خريد و فروش مواد مخدر.   صلح نكردن 
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و جان پرتالشمان را زنده اگر كنيم، غلبه بر اين ارتش مجهز هم دور 
از دسترس نيست.

ارتش  نام «روز شكست  به  تقويم هايمان روزى  اميد روزى كه در  به 
موادمخدر و بازپس گيرى وطن» ثبت شود.

آرى! عرصه ايست نه براى صلح، كه براى جنگ!

عياران ايران!
به پاخيزيد!

ايده اين مقاله از صحبت هاى موسس جمعيت در شب يست و هفتم ماه رمضان در كمپ ترك 
اعتياد كرج، گرفته شده است.
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فرهنگ عيارى و طرح شام عياران
فرزاد حسينى

تاريخچه عيارى
در طول تاريخ و در سرزمين ايران، همواره مبارزه بر عليه ظلم و ستم 
آن جمله  از  كه  داشته است  وجود  مختلفي  گونه هاي  به  بى عدالتى  و 
اشاره كرد. عياران،  به نهضت و جنبش عياران و جوانمردان  مي توان 
گروهى از جوانمردان بودند كه اصول اخالقى و مبارزاتِى ويژه اى را 
به خاطر  گروه  اين  ساخته بودند.  خود  پيشه  را  جوانمردى  و  برگزيده 

و  خواسته ها  برآورده شدن 
آرمان هاي اكثريت مردم جامعه، 
داده اند،  انجام  طوالني  مبارزات 
پشتيباني  تهيدستان  از  همواره 
زورگويان  با  مقابله  به  و  كرده 
عيارى  پرداخته اند.  ستمگران  و 
از  يكى  دور،  گذشته هاى  در 
شيوه هاى تربيتى بوده كه پيشينه 
ايران  در  بايد  را  آن  تاريخى 
اسالم جست و جو كرد.  از  پيش 
مخصوصى  روش هاى  عياران 
اين  كه  داشته اند  زندگانى  در 

فتوت  صورت  به  بعدها  و  درآميخته  «تصوف»  با  تدريج  به  اصول 
درآمده  است.

از ميان شرق شناسان، فرانتس تيشنر بر اين عقيده است كه جوانمردي 
ديني.  و  تصوفي  نه  است،  داشته  اجتماعي  ريشه  كامال  عياري،  و 
سرسخت  مخالف  هميشه  عياران،  و  «جوانمردان  وى،  نوشته  به 
را  بي عدالتي  و  ظلم  تا  مي كوشيدند  و  بوده  استبدادي   حكومت هاي 
و  داشته  دشمني  جباران  و  ستمگران  با  اين رو  از  بردارند،  ميان   از 

را آنها  دارايي  و  ثروت  تمام  و  مي رساندند  قتل  به  را  آنها  نيز   گاهي 
اقليت هاي  از  حتي  و  مي كردند  تقسيم  درماندگان  و  بيچارگان  ميان 

غيرمسلمان نيز دفاع مي نمودند.»
خصلت هاى جماعت عياران 

مدار و  طريقت  اين  قطب  حقيقت  در  كه  (ع)  علي  حضرت  نگاه   از 
اين فضيلت است، آيين فتوت داراي مباني و اصولي است كه اساس 
آن بر چهار قاعده گذاشته شده است: عفو در وقت قدرت و تواضع در 
اين  فقر و عطاء بي منت، هر كه داراى  زمان دولت و سخا در هنگام 

خصايل نباشد، مستحق اسم فتوت نمى باشد.»
دو  و  هفتاد  داراي  فتوت  عطارنيشابوري،  فريدالدين  شيخ  نظر  از  اما 
به عقيده وى، آيين جوانمردي و فتوت، عبارت است  بنا  شرط است؛ 
و كمك  ياري  بد،  انديشه  نداشتن  راستكاري، صداقت،  و  راستي  از 
عهد،  به  وفاى  پاكدامني،  نفس،  هواي  از  يافتن  رهايي  ديگران،  به 
بخشندگي بر دوست و دشمن، آنچه كه به خود مي خواهي به ديگران 
تو  با  كه  كسي  راه  در  دل  و  جان  بستن  ديگران،  به  نيكي  خواستن، 
از  كمتر  را  خويشتن  داشتن،  باز  بد  گفتار  از  را  زبان  دارد،  مهرباني 
 مور دانستن، دمار از نامردان برآوردن، گفتار را با كردار برابر داشتن،

خويشتن بينى،  از  دوري  بودن،  بي آزار  فروخوردن،  را  خود  خشم 
بردباري، نان دادن، دل را با زبان يكي داشتن، ستدن چشم و گوش از 
تزوير،  از  دوري كردن  پارسايي داشتن،  ناشنيدني،  و  ناديدني  چيزهاي 
راز  نرم گويي،  داشتن،  تواضع  خودخواهي،  و  كين جويي  از  دوري 
حسد  از  دوري  نگفتن،  كس  به  دل 
طمع،  از  دوري  رشك ورزي،  و 
رياضت  كار،  در  عمل  و  كوشش 
كشيدن، دوري از شهوت و كج بيني 
نبودن،  خودكامه  كج انديشي،  و 
مردم داري، مروت داشتن، سخي طبع 
الف  از  دوري  كردن،  مدارا  بودن، 
مغرور  دادخواهي،  اضافه گويي،  و 
نشدن، باادب بودن، بدگويي نكردن، 
دوري از گناه و عصيان، هواي نفس 
را شكستن، قناعت داشتن، دين داري 
و حقيقت جويي، صبر و حوصله داشتن، شكر يزدان را به جاي آوردن، 

ميهمان نوازي، احسان و كرم داشتن و در عشق صبر داشتن.
سوگند عيارى  

ياد  سوگند  مى بايست  مى گرفت،  قرار  عياران  صف  در  كسى  هرگاه 
با و  دوست  ايشان  دوست  با  باشد،  يكدل  نكند،  خيانت  كه   مى كرد 

 دشمن ايشان دشمن باشد. مايه اصلى سوگند در آئين عيارى كه همه جا 
كه  است  دادار»  «يزدان  مى شده،  واقع  توجه  مورد  شرايطى  هر  در  و 
 مراد از آن، همانا خالق و آفريننده توانا است. بيشتر سوگند جوانمردان

5
راستكاري،  و  راستي  از  عبارت است  عياران  از صفات  برخى 
صداقت، نداشتن انديشه بد، ياري و كمك به ديگران، وفاى 
خود  به  كه  آنچه  دشمن،  و  دوست  بر  بخشندگي  عهد،  به 
مي خواهي به ديگران خواستن، نيكي به ديگران، بستن جان 
نامردان  از  دمار  دارد،  مهرباني  تو  با  كه  كسي  راه  در  دل  و 
نان دادن،  بردباري،  داشتن،  برابر  كردار  با  را  گفتار  برآوردن، 
دوري كردن از تزوير، دوري از خودخواهي ، خودكامه نبودن، 
كردن،  مدارا  بودن،  طبع  سخي  داشتن،  مروت  مردم داري، 

دادخواهي
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و باارزش  آنان  نزد  در  سوگند  اين  و  است  نمك  و  نان  به  عياران   و 
گرامي است. در داستان سمك عيار آمده است كه ياران با هم سوگند 
باز  از هم  به جان  و  باشيم و دوستي كنيم  يار  «با هم  ياد مي كنند كه 
مراد  به  كار  و  بدهيم  و رضا  نكنيم  و خيانت  و غدر  مكر  و  نگرديم، 

يكديگر كنيم.»
سوء تفاهم درباره عياران 

واژه عيار در زمانه هاي مختلف در معناهاي گوناگونى به كار رفته است. 
آناني كه قدرتمند، ظالم و ستمگر بودند، هميشه مورد خشم و نفرت 
نگاه از  كه  است  به همين دليل  و  مي گرفتند  قرار  و جوانمردان   عياران 

قدرتمندان زورگو و ثروتمندانى كه حاصل دست رنج زحمت كشان 
را غصب مى كرده اند، عياران مردمي بودند دزد و دغل، اما عياران از 
نگاه مردم ناتوان و تهيدست مايه قدردانى و احترام شمرده مى شدند و 
هميشه پشتيبان ستمديدگان و بيچارگان بودند. از ديد مردم ستم ديده، 
عياران جمعيتي بودند كه به درد آنها رسيدگي كرده و دست ظالمان 
موالنا  اساس حكايت  بر  مى ساختند.  كوتاه  از سرشان  را  ستمگران  و 
حكومت هاي  و  دولت ها  كه  بودند  مردم  از  جماعتي  «عياران  جامي: 
دست  به  عياري  اگر  و  نداشتند  خوبي  ميانه  آنان  با  هرگز  استبدادي 

شحنه اى مي افتاد، از دست مزدوران خليفه روزگار مجازات مي شد.»
پيش  در  را  روش  اين  دولت ها،  از  برخي  همواره  تاريخ،  طول  در 
تا آنها  گرفته بودند كه مشتي راهزن، دزد و اوباش را اجير مى كردند 
اعمال  به  دست  و  شده  حقيقي  جوانمردان  و  عياران  صنف   داخل 
از مظلوم  و  ستمديده  مردم  كه  باشد  بزنند،  خراب كارانه  و   شوم 
آنان  تابناك  و  پاك  انديشه هاي  از  و  شده  روي گردان  جوانمردان 
ناميده مى شدند، كه ظاهر  «مدعي»  نامردان  اين گروه  نكنند،  حمايت 

و باطن شان يكي نبود.
از  توانستند  استبدادى  دولت هاى  اندك اندك  كه  بود  به اين ترتيب 
جهل مردم استفاده كرده و با گوشه نشين كردن عياران زمان، طراران و 
دزدان را جانشين آنان در ميان مردم كنند و آنگاه با ادعاى اين كه بايد 
دست طراران را از سر مردم كوتاه كرد، به جاى قطع دستان طراران، 
اين است كه  بايد گفته شود،  پرداختند. آنچه كه  به سركوب عياران 
بدون  تاريخ نويسان،  و  شاعران  فرهنگ نگاران،  از  برخي  متاسفانه 
درنظرگرفتن اين مطالب، واژه عيار را دزد و راهزن معني كرده اند كه 

خطايى بيش نيست.
شام غريبان، شام عياران  

زان طره پر پيچ و خم                                   سهل است اگر بينم ستم
از بند و زنجيرش چه غم                               آن كس كه عياري كند
                                           حافظ
امسال  از  بناست  از جمعيت كه  نام طرح جديدى است   «شام عياران» 
طرح،  اين  در  گردد.  برگزار  عاشورا  غريبان  شام  در  بار  اولين  براى 
راه حسين(ع)به پا  احياى  براى  كه  آزاده  انسان هاى  از  عظيم  جماعتى 
و  نمودند  همت  كه  ديروز  معتادين  از  عده اى  همراه  به  خواسته ايم، 
 كمر به ترك اين افيون خانه مان سوز بستند، به محله هاى معضل خيز و

معتادنشين شهر خواهيم رفت و عياروار از اين انسان ها كه اسير تاريكى 
اعتياد شده اند، دعوت مى كنيم تا با كمك ما و خواست خودشان اعتياد 
را ترك كنند و از آن پس، دست در دست ما، به سان انسان هاى آزاده 
اى چون موال حسين و برادرش عباس و حّر، به مبارزه با اعتياد و مواد 

مخدر و فروشندگان اين درد امروز بشر برخيزند. 
قرار است تا در امتداد اين طرح، با همت اين انسان هاى آزاد شده از بند
 افيون و يارى دانشجويان و مردم، در تمامى اين محله ها، رسم عيارى 
كه ريشه در تاريخ و فرهنگ ما دارد، احيا گردد و همگى براى مبارزه 
با اعتياد و پيامدهاى زشت آن، با شعار «ايران بدون اعتياد» به پاخيزيم. 
به گونه اى كه با وجود عيار در هر محله اى، ديگر كسى جرات آلودن 

ساكنان محله را به مواد مخدرنداشته باشد.
ما ايران را بدون مواد مخدر و اعتياد و هرگونه معتاد مى خواهيم... اين 
آرزوى ماست و محققش خواهيم كرد... يكسر به راه حسين مى رويم 
برمى خيزيم، همان گونه  ما  قيام مى كنيم، مثنى و فرادى...  و عيارگونه 
حسين،  دلير  و  بزرگوار  خواهر  زينب؛  به سان  و  برخواست  زينب  كه 
را  عياران  غريبان،  شام  در  و  آشوبيم  برمى  را  غافالن  خواب  ظلمت 
 گرد هم مى آوريم و فرياد مى زنيم كه حقيقت حسين هنوز زنده است

 و يار مى طلبد...

جامعه اي كه آزادمردى چون حسين(ع) دارد، نبايد اعتياد 
داشته باشد.

جهت كسب اطالعات بيشتر درباره اين طرح به وبالگ زير مراجعه شود:
www.sham-e-ayyaran.blogfa.com

مراجع :
1- آئين عيّاري و جوانمردي، دكتر غالم حيدر «يقين»
2- مقاله آئين عيارى، نوشته دكتر پرويز ناتل خانلرى

3- سمك عيار، اثر فرامرز بن خداداد
4- ديوان دهخدا

5- اينترنت
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به يادبود «انسيه ميرزايى» در سالروز تولدش، 88/8/8

پلي به نام «آه»
براى هجرت از دوران بى خبرى و آشنايى با رنج، به بالين 
رنجور  دخترك  ميرزايى،  انسيه  رفتيم.  دردمند  كودكان 
يكى از همين تخت هاى درد و از نخستين گفتگوهاى خدا 

با ما بود .
زهرا رحيمي 

پيشى  وى  از  تا  مى كنى  تقال  هرچه  و  است  حركت  در  هميشه  زمان 
انگار  بگيرى، گويى امكان پذير نيست. روزها از پى هم مى گذرند و 
سر بازايستادن ندارد. از اتوبان مدرس كه مى گذرى، گويى اتومبيل ها 
مى خواهند با فشار مداوم خود بر پدال گاز، از ماشين نامرئى و پرسرعت 
زمان پيشى بگيرند. اما اگر در يك روز تابستان در اتوبان مدرس بودى 
و به جاى فشار پا بر پدال گاز، نزديك خيابان ظفر، سرعت خود را كم 
كردى و داخل اين خيابان پيچيدى و ناگهان تابلوى «بيمارستان كودكان 
على اصغر» نظرت را به خود گرفت و داخل بيمارستان شدى، اگر خود 
برد، آن وقت خواهى  به دست دلت سپردى كه تو را كجا خواهد  را 
ديد كه گويى ناگهان زمان مى ايستد و هر چيزى متوقف مى شود و تو 
را به فضايى بى زمان و بى مكان اشاره مى زند، فضايى كه شايد پشت 
بيمارستان در پس ديوارى كه پشت آن «هيچ كس»  پيچ هاى  از  يكى 
نيست، منتظر تو باشد و به قول استاد   ، آنجا شايد بتوانى هيچ كس بودن 
و همه كس بودن را پيدا كنى، در سوسوى چشمان مضطرب مادران، 
در مظلوميت پدرى كه اميدش از همه جا نااميد شده است. آرى! بازى 
جديدى آغاز مى شود كه در فضاى چهار بُعدى بيرون تعريفى ندارد. 
ما هم  براى  و  نداشتن،  و  داشتن  رفتن،  و  ماندن  نبودن،  و  بودن  بازى 
ديدن و نديدن...                                                                                                                              

مى زند  اشاره  دلت  كه  اتاق  اولين  وارد  بروى،  باال  كه  پله ها  از 
بر  كه  كودك  اولين  نگاه  مقابل  در  و  ببند  را  چشمانت  بشوى، 
به حال  تا  شايد  بازكن.  را  چشمانت  ناگهان  به  افتاده است،  تخت 
خواهى شد!  مبهوت  آنگاه  چشمان.  اين  نشده باشند  باز  اصًال 
بيمارى  تخت  بر  كه  كوچك  استادى  معصوميت  و  زيبايى  مبهوت 
شعورش  و  فهم  مبهوت  بياموزد.  بسيار  را  تو  تا  است   خوابيده 
خواهى شد، مبهوت هوش و بزرگى اش... شايد كه نام او «انسيه» باشد 
نمانده باشد و شايد هم  تا رفتنش  نباشد. شايد چند روزى  و شايد هم 
 مانده باشد. هر چه  باشد، او استاد تو خواهد بود و آنجا منتظر است تا

بياموزد. شايد كه در اولين مالقات ها آن معجزه رخ دهد.  تو را بسيار 
آن معجزه كه تو آن را شفا مى پندارى و او فرصتى تا بتواند تو را بيشتر 
 بياموزد. نگاهت در نگاهش گره مى خورد، به خودت اميدوارى. عزم
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روزه مى كنى به نيت شفا. اما شفاى چه كسى؟ تو يا او؟ در هر صورت
از مهلت 5 روزة  را مجاب كند كه  او  بتواند  3 روز روزه دارى شايد 
اقامتش در خراب آباد دنيا صرف نظر كند و مدت اقامت را 6 ماه تمديد 
نمايد. آخر دل كوچكش تاب نااميد كردن تو را در اول راه ندارد و 
تغيير  آزمايش ها  نتايج  ناگهان  شده اى.  پذيرفته  شاگردى  به  ديگر  تو 
مى كند و پالكت ها باال مى روند، زخمش رو به بهبودى مى رود و نگاه 
نيازمندى ات خيلى دلش  نورى دوباره مى گيرد. شايد كه  بى فروغش 
در  و  كنى  رها  را  همه چيزت  بايد  ديگر  تو  و  آورده باشد  رحم  به  را 
وادى تلمذ دفتر و كتاب را بگشايى و بخوانى و بنويسى. بخوانى از آن 
چشمان پر حديث و بنويسى بر لوح دلت. هر وقت كه مى آيد از راه به 
بهانه دوره درمان و به خاطر تو، بايد كه به ديدنش بشتابى و كم كم از 
روزمرگى دنيا فاصله بگيرى و در زيبايى تدريس استادت غرق شوى. 

از نرفتنت رنجيده خاطر خواهد شد 
و شايد دو سه روزى حتى جوابت 
بسيار  را  نياز  و  ناز  او  كه  ندهد  را 
اگر  شايد  است.  آموخته  خوب 
بخواهى با او كودكى كنى، او نيز 
اين  بزند و در  به كودكى  را  خود 

بازيهاى كودكانه چه بسيار درس براى آموختن باشد. كلماتى كه گويا 
او مامور گفتن آنهاست. در اين بازى همه چيز در كنار هم به درستى 
چيده مى شوند و تو را به شگفتى وامى دارند. اگر ديروز كسى درباره 
كرمى كه به پروانه تبديل مى شود، چيزى به تو گفته باشد     ، فردا كتاب 
كرم و پروانه را در دست او خواهى ديد كه در حال ورق زدن است. اگر 
نديدى، بدان بازى درست پيش نمى رود و اين قواعد بازى، كم كم تو 
را متوجه مى سازد كه انگار ماجرا كمى تودرتوست و به اين سادگى ها 
نيست. بادكنك ها را فراموش نكن. با خودت بادكنك ببر و آنها را باد 
كن و با او بازى كن و اگر هر بادكنك تا با دست او برخورد كرد تركيد، 
زياد تعجب نكن. البته يادت نرود كه قرار نيست همه اش او به تو كمك 
 كند. شايد بعضى وقتها تو هم بتوانى كارى براى او بكنى. سعى خود 
از هر  از تو طلب كرد، سعى كن  ناگاه چيز عجيبى  به  را بكن، و اگر 
جا كه شده فراهم كنى، اين فرصتى است كه او مخصوصا در اختيارت 
مى گذارد. آنگاه در ميان اين كشمكش ها اگر زمان را به ياد آوردى 
و ديدى كه شب از نيمه گذشته است، شايد بخواهى كه به خانه بروى. 
هوايى  پل  از روى آن  از گذشتن  ناگزير  به خانه،  برگشتن  براى  اگر 
بودى، اندكى روى آن پل درنگ كن و به صداى شكستن و خم شدن 
 آن پل زير بار درد عابرانش گوش فرا ده. شايد بشنوى گريه هاى پدران

آمده اند  دور  راه  از  كه  غريبى  مسافران  را؛  اميد كرده  قطع  مادران  و 
بيمارشان را گاه حتى سوار بر چهار پا  با جيب هاى خالى، و كودك 
اين پل از روى  بر قضا  اينجا رسانده و دست  به   از معابر صعب العبور 

نيز عبور كرده و به آن سوى پل رفته اند. اين پل را پل «آه» بنام! چرا 
ته دل  از  پله هاى آن،  برروى  هنگام گام برداشتن  عابرانش،  اغلب  كه 
تو زياد وقت  از روى پل عبور كن، شايد كه  «آه» مى كشند. سريعتر 
در  بماند،  را  زمستان  و  پاييز  آنكه  از  پس  او  كه  شايد  و  نداشته باشى 
ايام نوروز عزم رفتن كند، چرا كه تو را بيش از  يك روز بهارى در 
اين نمى تواند كه بياموزاند و نيز بيش از اين ظرفيت آموختن ندارى. 
اما اين روزهاى رفتن را كه تو نمى پندارى آخرين روزهاى با او بودن 
باشد، از هميشه بيشتر درياب، چرا كه شايد حسرت آخرين ديدار به 
دلت بماند و آنگاه كه او در آخرين لحظات رفتن نام تو را صدا كرد 
اين مسئوليت  اين محبت و  بار  و تو را «دوست خوب»  خود خواند، 
از  به راستى شانه هايت  بسيار سنگين خواهد آمد. شايد  بر دوش هايت 
او  تا دوست خوب  بايد چكار كنى  ندانى كه  و  بگيرند  درد  امر  اين 
باشى و بمانى، شايد هم آنجا ديگر 
وقت آن باشد كه با او عهد ببندى 
و راهى را برگزينى كه در آن بشود 
كه جمعيت عاشقى، «انسيه»هايى را 
بسته  به عهدهاى  و  كنند  شاگردى 
را  شاگردى  حق  و  كنند  وفا  خود 
به تمامى ادا كنند. در آن هنگام شايد او نيز تصميمش را عوض كند و 

قصد ماندن كند.

   دبير جمعيت امداد دانشجويى – مردمى امام على (ع)

      اين جمالت نمونه اى از مباحثى بود كه در اولين دوره كالسهاى «رهيافتى به درون» توسط استاد 
«شارمين ميمندى نژاد» تدريس مى شد و محتواى كالس حول اين محور بود كه براى رهايى از مشكالت و 
دغدغه هاى درونى، بايد دگرخواهى را به جاى خودخواهى در درون تقويت نمود و به دنبال اين ديدگاه و 
براى اجراى رهنمودهاى استاد، دانشجويان كالس به مراكزى از قبيل بيمارستان ها، مراكز بهزيستى، مراكز 
نگهدارى كودكان معلول ذهنى و جسمى و... مراجعه كردند تا در مكانهايى كه درد و رنج بشرى صرف 

مى شود، پيله هاى خودخواهى و خودبينى را بردريده و به دنيايى جديد پاى نهند. 

       اشاره به صحبت هاى شارمين ميمندى نژاد در كالس هاى «رهيافتى به درون» است كه مرحله آشنايى 
انسان با دردهاى بشرى را به مراحل پروانه  شدن كرم ابريشم تشبيه مى كرد.

8

از پله ها كه باال بروى، وارد اولين اتاق كه دلت اشاره مى زند 
بشوى، چشمانت را ببند و در مقابل نگاه اولين كودك كه بر 
تخت افتاده است، به ناگهان چشمانت را بازكن. شايد تا به حال 

اصًال باز نشده باشند اين چشمان. آنگاه مبهوت خواهى شد!
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بيانيه هاى جمعيت امداد دانشجويى-مردمى امام على(ع) 
به مناسبت روزهاى جهانى كودك، غذا و ريشه كنى فقر

1- روز جهاني كودك، 16 مهر (8 اكتبر)
    طلوع روياهاي خداوندي

از  از  مظلوم تر  مظلومان،  مي شنويم كه  و  مي بينيم  هستيم،  زمانه اي  در 
هميشه ايستاده اند. دردمندان درد خود را به سينه و آغوش گرفته اند و 

هيچ نمي گويند. امروزه در زمانه اي 
هستيم كه چشمان و گوش ها با صدها 
وسيله به نظاره نشسته اند كه هزاران 
هزار نفر در اين عالم خاكي در رنج 
دست  و  برادري  اثبات  اما  هستند، 

مهري كه قطرة اشكي از گونة كودكي برگيرد، وجود ندارد. كيست 
كه اينك ياري كند و در گذرگاه پيامبران و قديسان حركت كند؟ رنج 
مظلومي، رنجش باشد و برادري اش را به من و تو اثبات كند؟ كيست 
كه اينك برخيزد؟ كاستي هاي جهانش را در گرسنگي، در فقر و در 
فروش اندام و جوارح كودكانش ببيند؟ كيست كه اينك قامت خويش 
استوار كند و از ميان جادة روزمرگي ها و چسبيدن كاله عافيت خود، به 
جادة مستقيم دگرخواهي و دگرنوازي بيايد؟ كيست كه بخواهد دنيايش 
خالي از صداي ضجة مادر كودك مرده باشد؟ كيست كه بخواهد شب 
رنج فقر و گرسنگي را به طلوع خندة كودكان پيوند زند؟! امروزمان 
فردا  كه  شايد  نايستيم،  و  نباشيم  اگر  و  روزمان  هر  مثل   مي گذرد، 
دنيايي داشته باشيم با آدم هايي كه روزشان مي گذرد، مثل هر روزشان 
و شب شان، كودكي از جگر، فرياد رنج و درد مي كشد. اگر امروز من 
آن  عشق  امن  جادة  در  امروز  اگر  و  كنم  گم  خود  تن  در  را  خودم 
 چوپان هاي پارينه پوش قدم برندارم و اگر امروز در خاك دستان من

به  را  عشق  بارقه هاي  چشمانم  امروز  اگر  و  نشود  ديده  مهر  گل 
به چه شرمندگي  نبخشد، خدا مي داند كه  فرزندان سرزمينم و جهانم 
قلب هامان،  در  كه  خود  پيش  شدن  شرمنده  رسيد،  خواهم  بزرگي 
حقيقت  را،  عشق  حقيقت  روح مان،  در  كه  جسم مان،  در  كه 
دوستي و  داشتن  دوست  را،  محبت  و  داشتن  دوست  را،   محبت 

كردن را و حقيقت برادر بزرگ بودن را تجلّي نكرديم و در برابر اين همه 
چشمان نظاره گر كه منتظرند كه من و تو كي وراي روزمرگي هايمان 

طلوع مي كنيم و دنيايي مي سازيم كه به جاي
به هر  باشد و هر كس كه  برقرار  نواي موسيقي  صداي گلوله در آن 
باشد.  داشته  ترس  و  ترديد  نه  و  محبت  سر  از  مي رسد، سالمي  كس 
گيريد  دم  بگشاييد،  آسمان  به  رو  را  دست هايتان  مردمان!  همه  اي 
از  را  شب  اين  كابوس  و  بخواهيد  بي آالم  و  پاك  را  خود  دنياي  و 
ضجة كودكان تمام كنيد. اي همه مردمان! هر كس كه امروز نگران 
كودكي هاي انسان نباشد و كودكي هاي انسان را پاس ندارد، حتم كه 
كابوس دنيايمان ابدي خواهد شد و بار ديگر، زايش رنج و فقر در ساية 
بي همتي و يخ ريزان من و تو بر كرة سبزمان پديد خواهد آمد. پس در 
دل و وجود خود، گذر جاويدان و پر حيات عاشقان بشر و دگرخواهان 
را  زندگي مان  لحظة  لحظه  و  بياويزيم  آنها  بر  كنيم،  باور  را  انسانيت 
چون ايشان كنيم كه فرمان به فرمان «ده فرمان» شان، چيزي جز صلح و 
به حقوق ديگران  دوستي و توجه 
زندگي  و  آيه  به  آيه  در  نيست. 
روايت شده از شاگردانشان چيزي 
به  به صليب رفتن  فدا شدن و  جز 
خاطر ديگران نيست. بياييم بر اينها 
بياويزيم، بر غربت، خلوت و گوشه گيري انبيائي كه دنيايشان را ساده 
و صحيح و روشن مي خواستند. آيه آية خداوند همين است: مهر، مهر، 
كنفوسيوس،  و  بودا  فرامين  از  بگيريد،  دور  شرق  كتابهاي  از  مهر... 
كلمات  از  اربعه،  اناجيل  تا  ابراهيم  صحف  تورات،  كلمات   از 

9
اي همه مردمان! دست هايتان را رو به آسمان بگشاييد، دم 
گيريد و دنياي خود را پاك و بي آالم بخواهيد و كابوس اين 

شب را از ضجة كودكان تمام كنيد.
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قرآن تا گفتار معصومين، قديسان و آنهايي كه ما در دنيا به انديشه شان، 
به فكرشان مي نازيم و آنها كه روز و شب دود چراغ خورده اند، اندوه 
رنج بيماري هاي واگير و كشنده را از سر جانها برداشته اند و آنهايي كه به 
ايجاد تسهيالت بيشتري براي بشر پرداخته اند هم همين را مي گويند. هر 
 كسي كه در گوشه اي خلوتي گرفته و به معناي بشريت فكر كرده، دنياي

و  فقر  بين  كه  كودكاني  مي كرده،  طلب  كودكان  بي ضجة  را  خود 
مرگ انتخاب ديگري ندارند. پس تو اي برادر، اي خواهر، اي همخون 
من،  روح  هم  و  هم جان  دور،  سفر  اين  همسفر  من،  من، هم صداي 
بيا همراه هم دنيايمان را آنگونه بخواهيم كه بايسته و شايسته است و 
كودكانمان  روياهاي  و  خويش  كودكي هاي  خاطر  به  را  كودكانمان 
طلوع  ذهن كودكان  در  تنها  كه  زيباي خداوند  روياهاي  به خاطر  را 

مي كند، پاس بداريم.

10

2 – روز جهانى غذا، 24 مهر(16 اكتبر) 
آنكه مي خندد، هنوز خبر را نشنيده!

اگر در جامعه اي يك نفر گرسنه باشد، همة افراد آن جامعه مسئولند. 
من دانشجو هستم، اينجا مولوي است، از كوچة باريكي كه به زحمت 
عرضش كفاف يك نفر را مي دهد، مي گذرم. پالك 14، خانه اي كه 
رنگ پريدة  پسربچة  فرشاد  مي كند.  زندگي  خانواده اي  اتاقش  هر  در 
كالس اولي اينجاست. او ديروز سر كالس ضعف كرده بود. اينجا خانة 
از كار  بر پايش رفته و  فقر است. پدر فرشاد در حال خياطي، سوزن 

افتاده است. به نظرم كم كم دارد معتاد مي شود.
اينجا هرندي است، به قولي دروازه غار. در اين خانه 3 خواهر زندگي 
ممتاز  شاگردان  دو  هر  ميترا  و  مريم  مهديه.  و  ميترا  مريم،  مي كنند: 
مدرسه اند. موهاي سر ميترا در اثر سوءتغذيه ريخته است و هر دو آنها 
دچار فقر آهن هستند. خواهر كوچك آنها از بدو تولد معتاد بوده و 
من  بي قرار مي شود.  و  نكند، عصبي  استشمام  ترياك  بوي  مدتي  اگر 
دانشجو هستم. اينجا علي آباد است: منزل گلشاد خانم. شوهر او معتاد 

بيوه  دار زده است. حاال گلشاد  را  بچه ها خودش  بوده و جلوي چشم 
است. پسرش محمد بيماري خوني دارد. صاحب خانه هر روز پشيمان 
از اينكه خانة خود را به يك بيوه داده است، آبروي او را جلوي در و 
به  را  همه جا، خود  از  نااميد  ديگر  گلشاد  پيش،  هفتة  مي برد.  همسايه 
نديد.  چنداني  آسيب  خوشبختانه  يا  متاسفانه  اما  انداخت،  ماشين  زير 
او مجبور است به اين زندگي ادامه دهد. چرا مادرش اسم او را گلشاد 

گذاشت؟ او كه چون گلي غمگين و پژمرده است؟! 
را هفتة  اين خانواده دختر خود  باغ آذري است، گود عرب ها.  اينجا 
پيش به 20 هزار تومان فروختند. راستي مي دانيد قيمت يك سنجاب 

در مولوي چه قدر است؟ 
اينجا جوانمرد قصاب است. تابه حال چنين خانه اي نديده بودم. اين خانه 
هيچ چيز ندارد. زيرزميني خالي، نمور و تاريك. زن و دختر اين خانه در 
خيابان دستفروشي مي كنند. دختر از امسال ترك تحصيل كرده است و 

احتماال به زودي در خيل معتادان و قاچاق فروشان خواهد بود. 

نمي دانم  دانشجو  عنوان  به  من  و  غذاست  روز جهاني  امروز 
در اين روز براي اين نياز اساسي چه بايد كرد؟! نمي دانم چه 
بگويم؟ بگويم بياييد با هم بر اين عرصه گام نهيم و يا اينكه 
بگويم بياييد حداقل در گوشه اي از ذهنمان به اين موضوع فكر 
كنيم و يا نه، بگويم بياييم و ما هم مانند ديگران بي تفاوت از 
كنار واقعيات اجتماع و جهانمان بگذريم و سعي كنيم هرچه 

سريعتر در اين 5 روز دنيا بار خود را ببنديم؟ 
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هستم!  چه  نمي دانم  حاال  ولي  بوده ام،  دانشجو  قبال  من  دوستان! 
براي امتحان  شب هاي  استرس  دغدغه ام  بودم،  دانشجو   من 

بودم. فكر و ذهنم  بود. شاداب و سرزنده  پاس كردن واحدهاي ترمم 
اين بود كه چه تفريحي داشته باشم؟ از كدام دانشگاه پذيرش بگيرم؟ 
بعد  مولوي،  به  خرداد  پانزده  ايستگاه  از  مرا  مترو  اين  چرا  نمي دانم 
بعد جوانمرد قصاب كشاند؟! حاال خيلي وقت  بعد علي آباد و  شوش، 
مي گويند:  راست  شايد  كرده ام.  فراموش  را  واقعي  لبخند  كه  است 
نه؟  يا  هستم  دانشجو  من  است»!  نشنيده  را  خبر  هنوز  مي خندد  «آنكه 
حاال من نمي دانم چه هستم! نمي دانم در كجاي اين جامعه و اين شهر 
از صدها خانواده است  بسيار سنگين  پرونده اي  هستم، ذهن من حاال 
سينه  از  آهي  مي گذرانند،  را  خود  عمر  از  روز  يك  كه  هنگامي  كه 
باقي  دنيا  اين  در  بيشتر  هم  روز  يك  كه  مي كنند  شكر  و  مي كشند 
است  نامعلومي  فرداي  بيم دهندة  برايشان  خورشيد  هر  غروب  ماندند. 
كه به انتظار نشسته است. كساني كه چند سالي فقط فقير بودند و حاال 
ناتوان  و  فقير  متكدي،  و  فقير  بي سواد،  و  فقير  معتاد،  و  فقير  كم  كم 
و فقط در شرايطي خاص فقير و آبرودارند. امروز «روز جهاني غذا» 
است. ابتدائي ترين نياز انسان در اين كرة خاكي... و من دانشجو هستم، 
در شهري، در كشوري، و در دنيائي كه هزاران نفر در آن، نه تنها در 
ايران بلكه در قارة سياه، در اتيوپي، در هند، در بنگالدش و... گرسنه 
هستند. من مسلمانم. خداوند انسان را آزاد آفريد. او را به زميني آورد 
كه سرشار از ثروتها و منابع بود. اما من، انسان، آفريدة خدا، نتوانستم 
اين منابع را ميان خواهران و برادرانم به عدالت توزيع كنم. من بشري 
هستم كه در عالقه به مال اندوزي و ثروت خود حاضر به گرفتن حق 
مظلومان و در رنج افتادگان شده ام، اما خداوند در كتابش وعده مي دهد 

كه آنها وارثان زمين خواهند بود.
من دانشجو بودم، دلم مي  خواست مدينة فاضله داشته باشيم، 

دلم مي خواست همة انسانها حداقل هاي يك زندگي را داشته باشند. دلم 
مي خواست هيچ پدري از درد گرسنگي كودكش سرافكنده و شرمنده 
نباشد. دلم مي خواست وقتي در خانة خود غذا مي خورم، همة انسانها هم 
مي توانستند در خانة خود غذايي داشته باشند تا لقمة آساني از گلويم پائين 
مي رفت، ولي افسوس كه اينها آرزويي بيش نيست. امروز روز جهاني 
غذاست و من به عنوان دانشجو نمي دانم در اين روز براي اين نياز اساسي 
با هم بر اين عرصه بياييد   چه بايد كرد؟! نمي دانم چه بگويم؟ بگويم 

گام نهيم و يا اينكه بگويم بياييد حداقل در گوشه اي از ذهنمان به اين 
موضوع فكر كنيم و يا نه، بگويم بياييم و ما هم مانند ديگران بي تفاوت 
از كنار واقعيات اجتماع و جهانمان بگذريم و سعي كنيم هرچه سريعتر 

در اين 5 روز دنيا بار خود را ببنديم؟ 
جهاني نام  با  (ع)  علي  امام  مردمى   - دانشجويي  امداد   جمعيت 

از  را  خود  انزجار   society of students against poverty
ابراز  بيست ويكم  قرن  در  زمين  روي  در  انسان  ميليونها  بودن  گرسنه 
تالش  با  گرسنگي،  پديدة  به  نسبت  را  خود  عملي  اعتراض  و  داشته 
براي رفع معضل گرسنگي در قالب برنامه هاي «غذارساني دانشجويان، 
حتي از سهم غذاي خود به افرادي كه در فقر مطلق به سر مي برند»، 

اعالم مي دارد.
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3- روز جهاني ريشه كنى فقر، 25 مهر (17 اكتبر)
جهانى كه بخشنده بود

فقر و مسكنت را بايد قبول كرد، زيرا اين تقدير بشريت است! اما نه 
تقديرى كه خدايى در ازل مقدر كرده باشد؛ بلكه سرنوشتى كه خود 

براى خويش نوشته ايم! 
به عنوان يك دانشجو، به عنوان يك جوان و به عنوان كانونى از شوق 
و اميد، قدم به جامعه گذاشتم. دلم باز و روشن و انديشه ام زالل، تيزبين 

بود. خواب هايى در سر  و هوشيار 
تعبيرشان  زمين  براى  كه  داشتم 
بود  دستانم  در  زيبايى هايى  كنم. 
صورت  بدان ها  مى خواستم  كه 
افسون كننده ترش  و  بيارايم  را  دنيا 

چيزهايى  قادرم  و  هستم  منحصربه فرد  موجودى  كه  مى دانستم  سازم. 
كه  بودم  آگاه  من  ندارد.  را  آن ها  من كسى  ببخشم كه جز  به جهان 

دريچه اى ديگر به سوى حقيقت انسان هستم. 
در دورانى كه چشم و گوشم به دنياى علم و هنر در صفحات كتاب ها 
عوالم  اين  از  يك  هر  در  اسطوره شدن  براى  اراده ها  چه  مى شد،  باز 
داشتم! قلمى كه عظمت هستى را وصف مى كرد، قلمويى كه طبيعت 
عواطف  زنده ترين  كه  دوربينى  مى كرد،  ترسيم  لطافتش  اوج  در  را 
و  شعف  از  بودم  خروشان  رودى  و...  مى كشيد  تصوير  به  را  آدمى 
خالقيت و معنا كه همه كوششم اين بود كه به درياى متالطم بشريت 
بپيوندم و نفس تازه اى در ريه هاى انسانيت بدمم و خون تازه اى باشم 

در رگ هاى بودن. 
تبعيض، حلقومم  اما جايى كه كمرم شكست، جايى كه سياهى ستم و 
و  نشد  شنيده  انسان ها  استغاثه  جگرخراش  فرياد  جايى كه  و  فشرد  را 
و  قلمو  و  قلم  براى  پر كرد، چه جايى  را  دروغين، گوش ها  آوازهاى 

دوربين روياپرداز من باقى ماند؟ 

كه  ضعيفى  كلمات  با  من  و  نشسته است  انسان  يك  آن گوشه 
و  زخم خورده  چهره  نمى توانم  نتوانسته اند،   است  سال  هزاران 
سهل  كنم.  تصوير  خويش  بى رحم  جهان  براى  را  او  نحيف  تن 
شكم هاى  گلى،  خانه هاى  فيلم برداران،  و  عكاسان  چه بسيار  است! 
انسان  فرزند  كه  را  انسان  اين  درآمده  حدقه  از  چشمان  و   گرسنه 

است، گوياتر به پيش چشم مردم آورده اند و چه شده است؟ هيچ! 
افتاده است و من چگونه صبر كنم؟ كدام  تن من  پاره  آن گوشه يك 
عقل و وجدان و كدام مكتب انسانى و كدام مذهب و كدام طريقت، 
مرا به نشستن و تماشا كردن بدبختى و فقر  برادر و خواهرم امر مى كند؟ 

مگر «سعدى» بزرگ نفرمود: 
بنى آدم اعضاى يكديگرند    كه در آفرينش ز يك گوهرند

پس چرا اعضاى عزيز خويش را پاس نمى داريم؟ 
من جوان پراميد ديروزم! هر روزى كه در كنار دوستانم در جمعيت 
امداد دانشجويى– مردمى امام على (ع)، به ميان معضالت حاد اجتماعى 
پايان  فقر  زمانى  چه  مى شوم:  سرشار  سخت  سوال  يك  از  مى روم، 
مى يابد؟ آيا مردم جهان  به جهانى بدون فقر مى انديشند و آيا به آن چه 

مى انديشند، عمل مى كنند؟ 
آرى! ما آرزوهاى زيبايى براى خود و جهانمان داشتيم، اما با ديدن رنج 
بشريت، سقف خوش خيالى هايمان 
غذا  كيسه  فروريخت.  سرمان  بر 
خانه هاى  به  و  كشيديم  دوش  بر 
قدم  اجتماعمان  فراموش شده 
تدريس  و  شديم  معلم  گذارديم. 
به  آلونك نشين،  و  كپرنشين  كودكان  به  كرديم،  محبت  و  عشق 
مرهم  تا  رفتيم  نوجوانان  زندان  به  آواره...  كودكان  و  كار  كودكان 
غيرقابل  خشونت هاى  و  بى مهرى ها  باشيم.  ديگران  بى مهرى هاى  درد 
 تصورى كه جسم و جان اين كودكان را به تنگ آورده بود. كوشيديم 

آيا مردم جهان  به جهانى بدون فقر مى انديشند و آيا به آن چه 
مى انديشند، عمل مى كنند؟ 
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بند زندان و درد آزاد سازيم. يك تن واحد شديم  از  اين عزيزان را 
را  بى پناه  و  بى سرپرست  بازويى شديم كه كوله بار مصائب آن زن  و 
تن  كودكانش  جان  نجات  براى  و  ناچارى  سر  از  كه  مبادا  برداريم، 
معتادان  جسم  در  و  شديم  واحد  روح  يك  كند.  حراج  را  خويش 
در  بخشند.  دوباره  زندگى  را  خانواده شان  و  زنده شوند  تا  دميديم 
برابرى و عدالت  فرياد  فقير،  تاريك و  شب هاى سرد، در كوچه هاى 
و عشق سرداديم تا  اميدى در دل هاى نا اميدان و دردمندان برافروزيم 
باشيم. انسانى  عدالت  بلند  صداى  وجدان ها،  سكوت  عصر  در   و 

ما اعضاى نخستين جمعيت دانشجويى بر عليه فقر كه در ايران تاسيس 
شده است، امروز پس از يك دهه تالش طاقت فرسا با دست هاى خالى، 
مى خواهيم در روز جهانى ريشه كنى فقر، بيزارى خويش را از جهانى 
كه همه ما انسان ها  آفريده ايم، اعالم كنيم. جهانى كه بخشنده بود و 
كافى  غذاى  همگان  براى  و  بود  لبريز  و  مهربان  همه  آن  كه  طبيعتى 
انديشه و عمل  با دستان آفرينشگر  امروز  پاكيزه داشت،  و نعمت هاى 
و  نمايش مى دهد  از خويش  ظالم  و  و دروغگو  ما، چهره اى خسيس 

فرزندانش را گرسنه و ژنده پوش و آواره، بر تن خود رها ساخته!
به دنبال  چراغى به دست گرفته ايم و در اين ژرفناى بى نور و بى عشق، 
كسانى هستيم كه از رنج بشريت به ستوه آمده اند و عزم تغيير دادن دنيا 

را در سر مى پرورانند. 
آن ها را مى يابيم! آن ها كه از هر مرام و مسلكى و با هر عقيده اى، تصميم 
گرفته اند فقر را ريشه كن سازند. آن ها را مى يابيم و دستانمان را در هم 
مى زايند،  فقر  كه  صلح ستيزانى  مقابل  هم،  شانه به شانه  و  مى زنيم  گره 
مى ايستيم و بار ديگر قصه زيباى انسانيت را در گوش نسل هاى حال 
بيمارى  و  زنانى كه گرسنگى  و  مردان  زمزمه مى كنيم؛ قصه  آينده  و 
و تنهايى و آوارگى همنوعانشان را برنمى تابند و با هم جهانى غنى و 

پرنعمت براى همه ابناى بشر مى سازند.
جمعيت امداد دانشجويى– مردمى امام على (ع) در روز جهانى ريشه 
كنى فقر، بى زارى خويش را از فقر فراگير و تبعيض بى پايان و استثمار 
برنامه هاى خود، عالوه  با طرح ها و آيين ها و  انسان، اعالم مى دارد و 
از محروميت  به جهانى عارى  با عزمى راسخ  انسانى،  بر كاهش آالم 
اجتماعى  معضالت  به  دادن  پايان  در  توان خود،  همه  با  و  مى انديشد 

مى كوشد. 
و  آزاده  انسان هاى  از  جمعيت ساختن  و  جمع كردن  با  كه  كوششى 

حقيقت جو در سراسر دنيا، آغاز شده و ادامه مى يابد.
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آمارى از مصائب بشر در سال هاى 2008 و 2009 
قاصد روزان ابرى؛ داروگ! كى مى رسد باران؟

طراوت مظفريان

نبض  و  فرورفته است  خشكسالى  در  همچنان   2009 سال  در  زمين 
وجودش همچنان به اميد باران، به دعاى داروگ و به همت پرستوهاست 
كه مى زند. سال 2009 رو به پايان است. سالى كه مثل سال هاى پيشين، 
گوشه  از  نواهايى  كنار  در  كه  شد  سنگينى  و  خشك  تجربه هاى  پير 
هنوز  و  مى كشد  نفس  دگرخواهى  و  آزادگى  صلح،  درباره  كنار،  و 
داغدار آرزوى دست نيافته اش براى مهر و عدالت شده است. به زودى 
آبنوس هاى خود را مى سوزاند و برخالف خواسته اش، باز هم زندگي 
را با كودكان فقر، جنگ و كودكان گرسنه، به سال جديد هديه خواهد 

داد، تنها به اميد بيدارى مردمانش و همت آنها. 
همچنان  گذشته،  سال هاى  از  به جامانده  معضالت  پى  در   2009 سال 
شاهد فقر، فساد، تبعيض هاى نژادى، گرسنگى و جنگ است. روزانه 
را  سال، جان خود  پنج  زير  از 50000 كودك  بيش  ميانگين،  به طور 
بيمارى هاى  اثر  بر  مرگ و ميرها  اين  اغلب  كه  مى دهند،  دست  از 
سازمان  دبير كل  توسط  آمار گزارش  شده  طبق  است.  قابل پيشگيرى 
ملل در روز جهانى فقرزدايى، در سال 2009، 100 ميليون نفر ديگر به 
جمعيت زير خط فقر اضافه مى شوند. طبق تعريف، كسانى كه روزانه 
كه  مى شوند،  طبقه بندى  فقر  زير خط  دارند،  درآمد  دالر   1 از  كمتر 
انسانى  اوليه  نيازهاى  پاسخ گوى  مى تواند  به سختى  درآمد  ميزان  اين 

باشند. هر سال فعاليت هايى از سوى 
سازمان هاى  و  جهانى  سازمان هاى 
مردم نهاد (NGOها) براى مبارزه با 
فقر انجام مى شود، اما اين فعاليت ها 
تثبيت  توان  نبودن،  فراگير  به دليل 

با  بايد  برنامه ها،  اين  داشت.  نخواهند  هم  را  دنيا  در  فقر  رشد  ميزان 
بتواند  تا  باشد  آن  افراد  تك تك  يارى  با  و  جوامع  درون  از  حركتى 
تكانى بر بدنه فقر دهد. در اين رابطه سازمان هاى جهانى فعال در زمينه 
موادغذايى  كمبود  اثر  بر  سوءتغذيه،  و  فقر  كه  معتقدند  بشر  حقوق 
سطح  در  موادغذايى  نامناسب  توزيع  اثر  بر  بلكه  نيست،  دنيا   در 
فراهم كردن زمينه  با آن،  مبارزه  براى  از عوامل موثر  دنياست و يكى 
توسعه كشاورزى خصوصا در كشورهاى جهان سوم است كه براى نيل 

به اين هدف، دسترسى به آب يكى از ضروريات است. 
بر اساس آمار منتشرشده در سال 2008، از هر 5 نفر، يك نفر به آب 
آشاميدنى سالم و تقريبا نيمى از آنان به فاضالب بهداشتى  دسترسى 
 ندارند. اين در حالى است كه حدود دو ميليون نفر از كودكان زير 5
 سال، جان خود را بر اثر اسهال ناشى از آلودگى ها از دست مى دهند.

داليل اصلى مرگ و مير كودكان زير 5 سال عبارتند از: علل مرتبط به 
دوران جنينى (36درصد)، ذات الريه (19درصد)، اسهال (17 درصد)، 
ماالريا (1 درصد)، سرخك (4 درصد)، ايدز (3 درصد)و ساير امراض 

و نيز معضل سوءتغذيه(20درصد).
كودكان در سطح جهان، نه تنها قربانى فقر و كمبود (نبود!) بهداشت 
مى شوند، بلكه جنگ نيز زندگى بسيارى از آنان را به خطر انداخته است. 
ميليارد  از 1200  بيش  منتشرشده در سال 2008، ساالنه  براساس آمار 
دالر در جهان صرف هزينه هاي نظامي مي شود و در بيش از 40 كشور 
دنيا، كه 90 درصد آنان از جمله كشورهاى كم درآمدند، درگيرى هاى 
را  خود  جان  زيادى  كودكان  جنگ ها  اين  در  دارد.  وجود  مسلحانه 
از دست مى دهند. در واقع از سال 1989 تاكنون، بيش از نيمى از 11 
كشورى كه شاهد مرگ بيش از 20درصد از كودكان زير 5 سال خود 
 40 درحال حاضر، حدود  بوده اند.  مسلحانه  درگير جنگ هاى  هستند، 
ميليون كودك(!) در جهان به عنوان سرباز اسلحه به دست مى گيرند و 
وارد درگيرى هاى جنگى مى شوند. آنان بى بهره از آموزش، محبت و 
انسانيت، گرداننده چرخه فقر در كشورشان هستند. سن اين كودكان 
گاهى به 10 سال هم نمى رسد! حتى در برخى كشورها براى آموزش 
دختران  مى شود.  تاسيس  نظامى  مدرسه هاى  جنگ،  براى  كودكان 

سرباز در دنيا، مورد سوءاستفاده جنسى قرار مى گيرند.
و73  دختر  150ميليون  بين المللي،  رسمي  آمارهاي  براساس 
قرار  جنسي  سوءاستفاده  مورد  دنيا  در  سال  زير18  پسر  ميليون 
كنوانسيون تصويب  سالگرد  بيستمين  آنكه  با  امسال   گرفته اند. 
حقوق كودك است، اما متاسفانه 
اوليه  نيازهاى  به  حتى  هنوز 
پاسخ  دنيا  در  كودك  ميليون ها 
مى گويند  آمارها  نمى شود؛  داده 
218 ميليون كودك كار در جهان 
و  از سالمت، صلح  بهره مندى  كنار حق  در  نيز  آموزش  دارد.  وجود 
اگر  اما حتى  مى شود،  محسوب  انسان ها  اوليه  از حقوق  غذايى،  مواد 
بتوان كودكانى را كه بر اثر سوءتغذيه جان خود را از دست مى دهند، 
در آمار آموزش ناديده انگاشت(!)، باز هم امكان تحصيل براى بيش 
از 75 ميليون نفر از كودكان مهيا نيست و يا اينكه شرايط تحصيلشان 
تحصيل  ترك  به  مجبور  دبستان  دوره  پايان  از  قبل  كه  است  چنان 
پناهنده ، جنگ زده ،  خواهند شد. در تمام  دنيا، كودكان  كار، مهاجر، 
كودكان  روستاهاي  كوچك ، مناطق  عشايري ، حاشيه شهرها، كودكان  
فقير، يتيم ، معلول  و بيمار، كودكاني با  والدين  بي سواد و نيز كودكاني  
از تحصيل   معموال  نظام  آموزش  وفق  دهند،  با  را  نمي توانند خود  كه  

بازمي مانند. 
در فصل پائيز، 3 روز جهاني را در رابطه با تساوي حقوق انسان ها پشت

پنج سال،  زير  از 50000 كودك  بيش  ميانگين،  به طور  روزانه 
جان خود را از دست مى دهند، كه اغلب اين مرگ و ميرها بر 
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سر گذاشتيم، اما با وجود فعاليت هاي صورت گرفته انجمن ها، همچنان 
افزايش  حال  در  پيوسته  طبقاتي،  تضاد  و  فقر  رشد  جهاني  آمارهاي 
و  اعداد  اين  ميزان  با  مستقيمي  رابطه  انسانها،  همه  زندگي  نوع  است. 
ارقام دارد: دلسوزي و تالش ما مي تواند آنها را به اعداد تك رقمي و 
يا حتي صفر برساند، همينطور هر لحظه غفلت و بي تفاوتي ما مي تواند 
بر رشد اين ارقام بيفزايد. نامگذاري چند روز در سال به نام حمايت از 
حقوق كودكان و مبارزه با فقر و اسامي اي از اين دست كافي نيست، 
بايد در طول سال و بدون وقفه، براي رسيدن به اهداف اين نامگذاري ها 
به پاخيزيم،  و  كنيم  آغاز  را  پيمانى  لحظه  همين  از  بياييد  كرد.  تالش 
براي ساختن دنيايي كه تمام مردم و كودكانش از نعمت هاي الهي و 
به سان  ما  همگي  آن روز  شوند.  بهره مند  يكسان  طبيعت،  زيبايى هاي 

داروگ، مژده فرا رسيدن باران نعمات را سرخواهيم داد. 
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وطن كه بايد آباد بشه، اون هيچ. مساله من االن تويى، تو و من و بقيه كه 
باهاس مملكت رو بسازيم. اما به نظرم ما فقط بايد خودمونو بسازيم. 

امكانات  و كمبود  مريضى  و  فقر  و  از گرسنگى  شما  داداش!  آبجى! 
بميريد، چون ما در حال ساختن خودمون هستيم و بعيده كه به شماها 
خدا  به  و  بميريد  كنيم؟  معطلتون  الكى  چرا  ديگه  برسيم.  بتونيم  هم 
محله هاى  در  بپوسيد.  بى غذايتان  و  بدبو  آلونك هاى  توى  برسيد. 
مفتضحتون ادامه بديد به مردن... و بدونين كه ما شرمنده شما شديم، 
ولى ناچار بوديم؛ چون چراغى كه به خونه خودمون روا بود، به مسجد 
و به خونه شما حروم بود. حروم خورى توى خون ما نيست وگرنه به 

دادتون مى رسيديم!
يا اگه داشته اين همه  اميركبير عيال ميال و خرج خونه نداشته  حكما 
برسه. من  نمه  يه  آبادى وطن  به  فرصت كرده  نبوده كه  زياد  گرونى 

هميشه اين نكته رو به جووناى احساساتى تذكر ميدم.
نتيجه اخالقى: زعفران با ديازپام نسبت مستقيم و با شيرخشك نسبت 

معكوس دارد. 

تذكرى به جوانان احساساتى 
رابطه زعفران و ديازپام

مرتضي كي منش

آباد  صرف  زيادى  زمان  نمى تونم  اما  وطنه،  آبادى  آرزوم  راستش 
بشه،  زندگيش  مانع  آرزوهاش  نبايد  آدم  كه  اونجا  از  كنم.  كردنش 
اينجوريه كه از دور دستى بر آتيش دارم و زيادى جلو نميام كه يه وقت 

بسوزم. جام خوبه، دارم لذت مى برم!
يه عده اى اون جلوها شعله ور شدن و هى داد مى زنن كه: «بياين كمك... 
دارن مى سوزن... داريم مى سوزيم»! من با اين كه گاهى به وجدانم فشار 
مياد، يا در واقع وجدانم بهم فشار مياره و عصبى و احساساتى مى شم و 
چند قدمى ميرم جلو، اما منزل به موقع دستم را مى كشند كه «بابا جان 
عاقل باش! از دست ما كارى برنمياد! وايستا نون و آب ما رو بده»! چه 
قدر خوبه كه منزل اينا هميشه كنار آدم هستند و تلنگر مى زنن به منطق 

آدم. 
بسوزم.  من  نبايد  ولى  بشه»،  آباد  بايد  «وطن  كه:  معتقدم  شديدا  من 
خنده داره؟ آره خب. وقتى يه نفر نون شب نداره و پوست و استخون 
پر  يه  كه  داره  دوست  خيلى  و  رژيمه  قضيه  دنبال  ديگه  يكى  و  شده 
متاسفانه. من  بشه واسه عروسى آبجيش، آدم خنده اش مى گيره  الغر 
لذت مى برم از اين تضاد. واقعا جامعه طبقاتى چه قدر خوبه، البته تعداد 

طبقاتش كه زياد ميشه، احتمال مرگ در اثر سقوط ميره باالتر.
دو سه تا نما تصور كن... تو مى تونى:

پير  نفر   100 يكيش  توى  شده.  نيم  دو  وسط  از  تصوير  يك-  نماى 
قلپ  يه  واسه  استخوانى،   و  نحيف  و كودك  مرد  و  زن  و  و جوون 
آب خوردن از يه تانكر زپرتى، صف بستن و دارن كتك كارى مى كنن 
و در سمت ديگر تصوير دو تا عكس از يه نفر. توى يكيش يارو چاق و 
خرفته و توى دومى همون يارو رو مى بينيم كه الغر و خرفته و پايينش 

درج شده: رژيم با روش دكتر فالنى!!! 
شناسمش،  مى  من  البته   – كن  تصور  رو  پزشكى  يه  دو-  نماى 
 5 حداقل  ماهى  آزمايشگاهش  از  كه   – كن  تصورش  تو  ولى 
داره  درآمد  تومان  ميليون   5 روزى  ببخشيد  نه  تومان،  ميليون 
ميره  آدم  اين  خب  كنه؛  كار  چه  پوالش  با  دونه  نمى  واقع  به  و 
اداره  توى  كه  آدمايى  از  كدوم  هر  به  گرده  برمى  وقتى  و   سوريه 

متبوعش كار مى كنن، يكى يك بسته زعفران ميده!!
حاال جنوب شهر رو پيش چشمات بيار. يه مادرى شيرخشك نداره بده 
نباش! جاش ديازپام توى آب حل مى كنه ميده  اما نگران  فرزندش، 
اين  ميشه،  تلف  داره  از ضعف  ديگه  بچه  كه  روز  يه  و  بچش  خورد 
خواهرمون آشفته ميشه و تصميم مى گيره خودش و بچش رو با مرگ 

موش خالص كنه. اينو ميگن تصميم كبرى!
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كودكان بى كتاب در دور تسلسل
زهرا رحيمي

مهمترين  عنوان  به  و  است  امروز  دنياى  مسائل  مهمترين  از  يكى  فقر 
چالش در هزاره سوم از آن ياد مي شود. فارغ از ديدگاههاى گوناگون 
موجود در طول تاريخ درباره فقر و شيوه هاى مقابله با آن، فقرزدايى 
از اهداف مهم نظامها و مكاتب اجتماعى و دولتهاست. فقر در بسيارى 
از جوامع امروز، معضلى كالن است و داليلى گسترده و عميق دارد؛ 
تناسب  عدم  ارتشاء،  و  فساد  رواج  طبيعى،  بالياى  سياسى،  بى ثباتى 
اقتصاد با جامعه، تعصب، پايين بودن سطح سواد عمومى و عدم وجود 
زيرساختهاى درست، تنها برخى از عواملى هستند كه موجب مى شوند 

مردم جهان فقير باشند و فقير بمانند .
جوامع،  براى  را  فراوانى  مشقات  مى آيد،  خرد  نظر  به  كه  فقر  آثار 
اين  را  فقر  اثر  بدترين  بتوان  شايد  مى كند.  ايجاد  افراد  و  خانواده ها 
تقريبا  آن  چنگال  از  رهايى  لذا  مى آورد»،  فقر  «فقر،  كه:  دانست 
و  غذايى  مواد  تامين  عهده  از  كه  فردى  كه  چرا  مى نمايد.   غيرممكن 

17

معرفي طرح «كودكان بي كتاب»
فرزانه قبادى

در  كه  كودكانى  احياء  و  نجات  هدف  با  بى كتاب»  «كودكان  طرح 
جامعه به فراموشى سپرده شده اند و به داليل مختلف از نعمت تحصيل 

بازمانده اند، طراحى شده و در حال اجراست.
فاز اول اجراى اين طرح، در محله خاك سفيد تهران و با 15 كودك 
به  زيادى  بسيار  عالقه  درحالي  كه  كودكان  اين  است.  شده  آغاز 
به داليلى همچون:  اند؛  بازمانده  از آموزش  تحصيل و مدرسه دارند، 
ديگر  مشكالت  و  والدين  كوتاهى  نتيجه  -كه  شناسنامه  نداشتن 
مى باشد– استثمار اين كودكان توسط خانواده هايشان براى فروش مواد 
مخدر، فقر اقتصادى خانواده، نظام خانوادگى ناسالم –بدسرپرست يا 

بى سرپرست بودن كودك- و...
درآمد  مخدر،  مواد  فروش  در  سهيم بودن  با  كودكان  اين  از  بعضى 
زيادى را نصيب خانواده هايشان مى كنند كه در صورت اشتغالشان به 
به همين  و  داد  از دست خواهد   را  منبع درآمد  اين  تحصيل، خانواده 
قربانى  را  آنها مخالفت مى كند و آينده كودكانشان  با تحصيل  دليل، 

جهل خود و بى توجهى جامعه مى كنند.
فرهنگى،  حقوقى،  تيم هاي:  قالب  در  و  طرح  اين  طريق  از  جمعيت 
تبليغات  مستندسازى،  مالى،  پژوهش،  و  تحقيق  شناسائى،  آموزشى، 
هويت  رسمى  ثبت  براى  تالش  ضمن  كوشد  مى  روابط عمومى،  و 
هاى  كالس  مدارس،  در  نامشان  ثبت  و  شناسنامه)  كودكان(تهيه  اين 
آموزشى براى جبران عقب ماندگى هاى تحصيلى آنان برگزار نمايد. 

اين  اجتماعى در  بناست آگاه سازى  اين و در سطح ديگر،  بر  عالوه 
رابطه صورت گيرد تا معضل ياد شده به دغدغه جامعه و دلسوزان آن 
تبديل شود. از ديگر برنامه هاى اين طرح، تهيه كتاب ويژه مهارت هاى 
زندگى براى اين كودكان رنج ديده است. كتابى كه به گونه اى خاص 
به مسائل زندگى در مناطق جرم خيز مى پردازد و با زبانى قابل فهم و 
به كودكان و نوجوانان مذكور  بهتر زيستن را  ادبياتى مناسب، اصول 
آموزش مى دهد. به گونه اى كه بتوانند بدون درگير شدن در معضالت 
هر روزه محالت خويش، ارتباطى موثر با اطرافيانشان برقرار نموده و 

آينده اى مطلوب براى خويش رقم بزنند.
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ابتال  معرض  را در  آنها  برنمى آيد،  براى خانواده اش  مناسب  بهداشت 
گرفتارى  احتمال  و  مى دهد  قرار  مرگبار  و  تهديدكننده  بيماريهاى  به 
عهده  از  شخص  اگر  همچنين،  مى رود.  باال  ناتوانيها  و  معلوليت ها  به 
به  انتخاب راهى  نيايد،كودكان در  بر  تامين مخارج تحصيل كودكان 
جز سرنوشت پدران و مادران خود، انتخاب هاى زيادى پيش روى خود 
نخواهند داشت و اگر شخص، مكان و محلى براى زندگى نداشته باشد، 
فرصتى براى ذخيره ثروت و دارايى هرچند اندك براى رهايى از فقر 
دسترسى  محرومان  جهان،  كشورهاى  از  بسيارى  در  داشت.  نخواهد 
بااليى به فرآورده ها و خدمات سودآور ندارند. بيمه و تامين اجتماعى 
رفتن  باال  با  خانواده  سرپرست  رفتن  بين  از  و  است  نازل  سطحى  در 
سن، در اثر بيمارى و يا از كار افتاده شدن وى، آغاز وخامت وضعيت 

خانواده است.
سال   5 زير  كودك   50000 تقريبا  روز  هر  در  جهان،  در  امروزه 
خود  جان  فقر،  از  ناشى  بيماريهاى  و  تغذيه  سوء  فقر،  اثر  در 
در  كشورهاى  در  نفر  ميليون   790 تقريبا  مى دهند؛  دست  از  را 
تقريبا و  مى باشند  تغذيه  سوء  دچار  مزمن  طور  به  توسعه،   حال 

يا  كتاب  خواندن  به  قادر  بيست و يكم،  قرن  آغاز  در  نفر  ميليارد  يك 
امضاء نام خود نيستند. 134 ميليون كودك بين 7 تا 18 سال، هرگز به 

دختران  تعداد  كه  نرفته اند  مدرسه 
بسيار  پسران  تعداد  از  ميان  اين  در 
بيشتر است . در هر ساعت از عمر 
ما 1250 كودك از فرط گرسنگى 
كه  كودكانى  مى سپارند.  جان 
جامعه  نوابغ  جزو  شايد  چه بسا 

بشرى بودند.
نظير  جامعه شناسان،  از  بسيارى 

تصور  واحد  و  زنده  ارگانيسم  يك  صورت  به  را  جوامع  اسپنسر، 
بايد گفت  كنيم،  فرض  تا حدى صحيح  را  تصور  اين  اگر  نموده اند. 
كه فقر و محروميت در جوامع چون بيمارى مهلك سرطان است كه 
اين  سراسر  آن  از  ناشى  آسيبهاى  نشود،  معالجه  و  تشخيص  زود  اگر 

ارگانيسم را به ورطه نابودى مى كشاند.
به نظر مى رسد يكى از داليل دور باطل فقر در خانواده هاى فقير، كسب 
برخى از ويژگيهاى فرهنگى و انتقال فقر به نسلهاى بعدى به همين دليل 
باشد. چنانچه در بسياري از تحقيق ها نشان داده شده است، ارتباط نزديكي 
بين فقر و پديده هايي چون اعتياد، ارتكاب جرم،كودك آزاري، فرار 

كودكان و... وجود دارد. 
به  خود  متعدد  سفرهاي  در  آمريكايي،  مردم شناس  لوئيس،  اسكار 
كشورهاي آمريكاي التين و به ويژه مكزيك و متعاقب مشاهدات و 
 مردم نگاريهاي خود به اين نتيجه رسيد كه در ميان فقراي شهرها، در

كشورهاي مختلف و نيز محالت فقيرنشين شهرها ويژگيهاي مشتركي 
وجود دارد كه وي از آن به عنوان «فرهنگ فقر» ياد مي كند. لوييس 
«فرزندان سانچز» كه درباره سرگذشت مردم نگارانه  در مقدمه كتاب 
فقر را  اينگونه فرهنگ  فقير ساكن مكزيكوسيتي است،  يك خانواده 

توضيح مي دهد:
«اصطالح فرهنگ در كاربرد مردم شناسانه، الگويي است براي زندگي 
كه از نسلي به نسلي سپرده مي شود، من كه براي درك فقر، از فرهنگ، 
چنين مفهومي را به كار بسته ام،مي خواهم به اين واقعيت توجه دهم كه 
ميان ملل جديد، فقر تنها به معناي محروميت اقتصادي، بي سازماني و 
يا كمبود بسياري چيزها نيست، بلكه فقر داراي ساخت است، مكانيزمي 
عقالني و تدافعي دارد كه بدون آن فقرا به زحمت مي توانند به زندگي 
و  استوار  سخت  است،  زندگي  از  شيوه اي  خالصه  ادامه دهند؛  خود 
پابرجا كه از نسلي به نسلي به خانواده ها سپرده شده است. فرهنگ فقر 
اين  دارد.  رواني  عواقب  و  اجتماعي  تمايزات  و  كيفيات  افراد،  براي 
عاملي است پويا كه بر پيوستن به فرهنگ ملي بزرگتر اثرگذار بوده و 

خود به صورت يك خرده فرهنگ در مي آيد ».
با  فقرا  سازگارى  وسيله  فقر  «فرهنگ  مي گويد:  لوييس  اسكار 
بى ارزش  برابر تحقير و  فقرا در  فقر و زمينه ساز واكنش  شرايط عينى 
از  برخى  وى  است».  انگاشته شدن 
اينچنين  را  فقر  فرهنگ  ويژگيهاى 

بر مى شمارد:
1- ويژگيهاي اقتصادي:

زنده ماندن،  براي  دائم  مبارزه 
و  درآمد  كم كاري،  و  بيكاري 
دستمزد پايين، مشاغل بدون نياز به 
مهارت و گوناگون، كار كودكان، 
لوازم  البسه و  از  استفاده  لوازم و  عدم وجود پس انداز، گرو گذاشتن 

دست دوم، خريد مكرر مواد غذايي در طول روز، به فراخور نياز. 
2- ويژگيهاي اجتماعي:

فراغت،  اوقات  براي  برنامه   نداشتن  پرجمعيت،  محالت  در  زندگي 
مشروب خواري (در ايران گرايش به اعتياد مي تواند پررنگ تر باشد)، 
در  پرخاشگري  از  استفاده  دعواها،  فرونشاندن  در  خشونت  به  توسل 
تربيت كودكان، رها شدن كودكان توسط مادران، تمايل به اقتدارگرايي 

و تاكيد بر استحكام خانواده.
3- ويژگيهاي رواني:

تمايل شديد به زندگي لحظه به لحظه، احساس قدرگرايي و تسليم، اعتقاد 
به برتري مردان و قرباني شدن از جانب زنان، احساس شديدبي ارجي، 
شمردن،  خوار  را  خود  و  ديگران  به  بودن  متكي   درماندگي، 

بسيارى از جامعه شناسان، نظير اسپنسر، جوامع را به صورت 
يك ارگانيسم زنده و واحد تصور نموده اند. اگر اين تصور را 
تا حدى صحيح فرض كنيم، بايد گفت كه فقر و محروميت در 
جوامع چون بيمارى مهلك سرطان است كه اگر زود تشخيص 
و معالجه نشود، آسيبهاى ناشى از آن سراسر اين ارگانيسم را 

به ورطه نابودى مى كشاند.
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ابتال به انواع و اقسام ناراحتيهاي رواني.
4- ساير ويژگيها:

محدود بودن دايره اطالعات در حد محله يا روستاي محل سكونت، 
مشكالت  همانندي  درك  عدم  علوم،  و  تاريخ  با   عدم آشنايي 
خويش با همانندانشان در ديگر نقاط (عدم توجه به تعلق خود به طبقه 

خاص).
برنامه هاى  بر  مبتنى  فقرزدايى  سياستهاى  كه  وقتى  تا  مى رسد  به نظر 
فرهنگى براى تغيير اين ويژگيها نباشد، نمى تواند بر از بين  بردن فرهنگ 

فقر و فقر فقرا موثر واقع گردد.
امروز «كودكان بى كتاب» در محالت شهر ما قربانيان فرهنگ فقر و 
فقيران آينده مملكت ما هستند كه از بدو تولد و بدون هيچ گونه حق 
دام  در  عمر  آخر  تا  خانه...  و  محله...  در  تولد  جرم  به  فقط  انتخابى، 
اين دور تسلسل خواهند گرديد و تنها چاره رهاسازى اين كودكان از 
گرداب فقر، آموختن دانش و مهارتهاى زندگى و شيوه هاى بهتر تفكر 

و تصميم گيرى به آنان است. 

براى اطالعات بيشتر به وبالگ طرح «كودكان بى كتاب» مراجعه كنيد:
 www.kudakan-e-biketab.blogfa.com

   منظور از «كودكان بى كتاب»، كودكان ساكن محله هاى محروم است كه به داليل فقر مادى 
و فرهنگى از تحصيل محروم گرديده و اغلب به كار در منزل يا بيرون از منزل اشتغال دارند.

مراجع :
www.unitus.com :1- برگرفته از سايت

 www.care.org :2- برگرفته از سايت
سازمان  تهران:  كامراني،  ا...  حشمت  ترجمه  سانچز،  فرزندان   ،1369 اسكار،  لوئيس،   -3

انتشارات جاويدان.

سخنرانى مدير طرح «كودكان بى كتاب» 
شما كجا بوديد؟

از يادمان نرفته، از يادمان نمي رود، بغضي را كه «مينا»يمان بر روي سن 
همايش «كوچه گردان عاشق» در شب بيست  و يكم رمضان، به نيابت از 
تمام بغض هاي فروخورده كودكان محروم اين ديار، فرياد مي كرد كه: 

نبوديد و نديديد و نشنيديد و نگفتيد...
مي نويسيم تا مكتوب و ماندگار شود صحبت هاي مينا؛ دانش آموز16 
ساله، دوست و همراه جمعيتي مان از محله خاكسفيد، كه جرقه اي بود 
بر دلهاي ما و حاصل آن شد طرح جديدي از جمعيت. طرحى كه خود 

هدايتش را بر عهده گرفت؛ طرح «كودكان بي كتاب»:
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من دختر زجركشيده اي هستم و تو محله مون بچه هايي رو ديده ام كه 
سرنگ دست پدرشون مى كنن و بعد از چند سال هم دست خودشون. 
بچه هايى رو ديده ام كه براى اينكه پدرشون پول اعتيادش رو دربياره، 
اونها رو مى فروختن... يا بچه هايي كه شبونه به سختى كار مى كردن تا 
براى  يا مادرشون رو دربيارن. بچه اى رو مى ديدم كه  اعتياد پدر  پول 
اينكه آروم بگيره، مادرش دود به دهنش مى فرستاد! بچه اى رو مى ديدم 
كه مواد مخدر مى بست به كمرش و مى رفت پارك كه پدر ومادرش 
رو پليس ها نگيرن! بچه اى رو مى ديدم كه مى رفت آشغال هاى دم در 
خونه مردم رو مى خورد! ما االن اينجا جمع شديم كه اجازه نديم اين 

بچه ها به اعتياد كشيده 
و  شن  فروخته  و  شن 
برن آشغال هاى دم در 

ماها رو بخورن. 
محله  توى  من 
زندگى  خاكسفيد 
محله اي  مى كنم؛ 

مى كنم  زندگى  اونجا  كه  ساله   16 وحشتناكيه.  فوق العاده  جاي  كه 
باشم  اونا  و هر روز صحنه هايى رو ديدم كه دوست داشتم من جاى 
كمك  بهشون  داشتم  دوست  نبينم.  وضعيت  اون  توي  رو  اونا  و 
شماها از  هيچكدوم  چون  بودم،  تنها  چون  بودم،  عاجز  ولى   كنم، 

نمى اومديد بگيد كه مينا دردت چيه؟ مينا درد دوستات چيه؟ هيچكدوم 
از شماها نمى ديديد كه اين بچه ها چه جورى درد مى كشن!

باهاشون  اما من پيششون بزرگ شدم و ميدونم. من پيششون بودم و   
بچه اى  مياد:  چشمم  جلوى  داره  صحنه ها  اين  همه  كردم.  صحبت 
كه نبود  كسى  ولى  كنيد»!  «كمكم  مى گفت:  و  مى كرد  ناله   كه 

كمكش كنه! شما كجا بوديد؟ شما كجا بوديد وقتي پدر و مادرايى 
مى فروختن.  رو  اونا  كنن،  سير  رو  بچه ها  اين  تا  نداشتن  پول  كه 
شدم  بزرگ  االن  ولى  مى ذاشتيد!  تنها  مارو  شما  بوديد؟  كجا  شما 
كمك  بچه ها  اين  به  زيادى  عده  با  مى تونم  كه  مى كنم  افتخار  و 
يارى  به  بيايد  هم  نشستيد  اينجا  كه  شماهايي  دارم  دوست   كنم. 
ما... بيايد با هم همراه بشيم و دست اين بچه ها رو بگيريم كه مى گن: 
«كمك! يكى هم به ما نگاه كنه... » واقعا خيلى دردناكه كه يه وقت يه بچه 9 
ساله بياد به من بگه: «مينا كمك! مينا من دوست دارم درس بخونم! مينا من 
 دوست ندارم برم فال بفروشم! من دوست ندارم برم گل بفروشم توى مترو! 
توى اين خيابونا كه كسى بهم نگاه نمى كنه! مينا 
من دوست دارم كيف بندازم پشتم و برم درس 
اين بچه ها چى  ببينيد  بخونم»! شما كجايين كه 
«مينا من توى درسم ضعيفم، چيكار  مى كشن؟ 
كنم؟ مينا من پول ندارم خوراكى بگيرم، دارم 
از دل ضعفه مى ميرم! مينا بابام بيكاره. مينا مامانم 
خونه هاى مردم كار مى كنه. كمكم كن مينا»... 

دوست دارم بهم قول بدين. امشب نمى خوام فقط كيسه ها رو ببرين دم 
خونه ها. امشب نمى خوام اينجا فقط فرم پر كنيد و بريد و ديگه نيايد. 

مى خوام هر شب واسه شما شب قدر باشه. 
مى خوام هرشب به فكر اين بچه ها باشين. بچه هايي كه ميان به من مى گن 
مينا منم مى خوام تو مدرسه باشم... فقط خاكسفيد نيست، «دروازه  غار» 
هم همين طوره! محله هاي زيادي هست. خدا من رو انتخاب كرد تا بيام 

و درد و دل هاى بچه ها رو به شما بگم.

اين صحنه ها داره جلوى چشمم مياد: بچه اى كه ناله مى كرد 
و مى گفت: «كمكم كنيد»! ولى كسى نبود كه كمكش كنه! 
شما كجا بوديد؟ شما كجا بوديد وقتي پدر و مادرايى كه 
پول نداشتن تا اين بچه ها رو سير كنن، اونا رو مى فروختن. 

شما كجا بوديد؟ شما مارو تنها مى ذاشتيد!

يكى از جلسات برگزار شده در محله خاكسفيد تهران، براى آشنايى بيش تر با تعدادى از كودكان و نوجوانان محروم از تحصيل
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تقديم به مينا:

مرغ مينا
فرزاد حسينى

خاطرم هست شبى مانده بودم بيدار
شب قدرى بود و خاطرات بسيار...

رفتم از خانه برون
جمع مستان ديدم

در ميان آنان
باورم نيست هنوز

كه من انسان ديدم.
ما به هم پيوستيم

دست در دست نهاديم و پيمان بستيم...
من و انسان رفتيم

شهر را گشتيم
كوچه ها را گشتيم
خانه ها را گشتيم...

راستى آن شب چه شبى آبى بود...
در سپيدى زمين، من كسى را ديدم

توى تاريكى شب، من صداى نفسى بشنيدم،
بر لب بومك يك خانه گلى

در ته كوچه تنهايى شب
مرغ مينايى بود

چشم در روى سپيدى و سياهى زمين، دوخته
حلقه اشك ز مژگان رخش، غلطان...

من از او پرسيدم:
داستان چيست كه در ظلمت شب

بر لب بوم يكى خانه
در اين كوچه بى نام و نشان

مى نالى؟
مرغ مينا برخواست

چشم در چشم من انداخت و گفت:
موقع پروازش

گشته در روى زمين
چيزهايى ديده

دردهايى غم بار
رنج هايى جانكاه...
مرغ مينا مى گفت:

كودكى را ديدم با چاقو بازى مى كرد
آدم مى كشت!؟

كودكى ديگر بود
آرزويش تحصيل

آرزويش دفتر و كتاب
آرزويش كوله مدرسه بود...
اما پدر بى پدرش، فرمان داد:

«تا سحر بايد دو هزار فال حافظ بفروشى در شهر
ورنه از خانه و صبحانه خبر نيست كه نيست»
صبحدم كودك بى چاره، خسته از راه رسيد

پولهايش را به پدر داد
پدر بى بنياد سر او زد فرياد و به او گفت:

«برو در سر كوچه بخواب...»
در سر كوچه بااليى، داخل آشغال دانى

ديدم آن كودك داشت، در پى نان مى گشت...
شهر زنگارى انگار خالى از انسان بود.

مرغ مينا مى گفت:
نوزادى ديدم مرده،

شكمش پر بود از افيون و مواد...
در ته آن كوچه

كودكى را ديدم كه به او داشت تجاوز مى شد
صف نامردان بود، گريه يك كودك

اما نه خدا بود و نه انسان كه بگيرد دستش...
مرغ مينا مى گفت:

دخترى را ديدم
در تاريكى يك كوچه،

پدرش مى كرد حراج
تنها دو ريال!

يا كه گاهى اوقات در ازاى يك قرص، يك افيون...
من ديدم

پدر معتادى، دخترش را بخشيد به ديو...
مرغ مينا مى گفت:

كودكى را ديدم معتاد
در سر كوچه پايينى، در حالت تزريق مواد

من از او پرسيدم كه چرا معتادى؟
با هزاران درد

سر خود باال كرد
زير لب گفت:

در خانه ما كودكان معتاد به جهان مى آيند!

21
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اعتياد ورق زّرينى است در تقديرك ما!
مرغ مينا مى گفت:

من اينها را ديدم
كه چنين ناالنم.

راستى تو اگر مى ديدى
به كدامين سوراخ سر فرو مى بردى

از وحشت و شرم؟

مرغ مينا مى گفت:
من نمى خواهم كودكان گريه كنند

و بترسند از تاريكى شب...
من نمى خواهم كودكى را به بهايى ناچيز

بفروشند به ديو...
من نمى خواهم كه زمين را تيره ببينم

آسمان را آبى مى خواهم
رنگ ديگر خواهى

كودكان را خندان مى خواهم
دوست دارم صبح ها

كوله بر دوش به مكتب بروند
با چاقو بازى نكنند

من نمى خواهم دزدى و قتل، سرگرمى آنان باشد
تو بگو:

بازى يك كودك
چيست جز قايم باشك

گرگم به هوا
زاغك پر...

كودكان بايد هفت سنگ بازى بكنند
گل يا پوچ بازى بكنند

منچ بازى بكنند
كودكان بايد خاله بازى بكنند...

كودكان بايد الى ُگل ها بدوند
در چمن آواز بخوانند

جرمشان تنها بايد كندن برگ درختى باشد...
پس آنگاه من و انسان با مرغ مينا هم آواز شديم و آرزوهايمان را دعا 

كرديم...
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برگزارى همايش هاى دوره ششم طرح تدريس عشق
در دانشگاه هاى  مختلف تهران – آبان ماه 88

دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبايى
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ما همه مقصريم!

- معضالت اجتماعى براى ما بزرگ ترين جنگ است. هيچ كس هم 
بيندازد. هر  نمى تواند مسئوليت اين مبارزه را به گردن كس ديگرى 
كسى در اين مملكت نفس مى كشد – چه سمت و مقام داشته باشد و 
چه نداشته باشد – وظيفه اى در قبال هموطنانش دارد و در پديد آمدن 

هر يك از معضالت اجتماع، همگى ما مقصريم. 
- همه ما مى ميريم. چه كسى نمى ميرد؟ كسى كه آثار زيبايش برجا 

مى ماند و ادامه مى يابد.
كميته  زارعان»(مسئول  «على  آقاى  هاى  صحبت  از  بخشى  ها  اين 
كه  است   » عشق  تدريس   » طرح  هاى  همايش  در  آموزش جمعيت) 
در بازه زمانى 17  تا 26 آبان ماه سال جارى در دانشگاه هاى مختلف 

تهران برگزار شد.
با احتساب دوره  تا كنون و  ابتداى سال 86  از  گفتنى است اين طرح 
اخير، 6 دوره برگزار گرديده و هدف آن يارى رسانى به دانش آموزان 
صورت  به  تحصيلى  هاى  سال  نيم  پايان  امتحانات  در  محروم  مناطق 
رايگان است. در همايش هاى دانشگاهى، از دانشجويانى كه تمايل به 
تدريس دارند، ثبت نام به عمل مى آيد و كالس ها به صورت هاى 

مختلف برگزار مى گردد:
- در مدارس مناطق محروم

- در منازل خانواده هاى محروم
- در پايگاه امدادرسانى جمعيت در جنوب شهر(خانه ايرانى)

آشنايى  و  دانشگاهى  گوناگون  هاى  رشته  معرفى  ها:  دانشگاه  در   -
تاثير  دانشگاه،  محيط  در  آموزان  دانش  (حضور  دانشگاه  امكانات  با 

مستقيمى بر انگيزه هاى تحصيلى آنان مى گذارد)
در اين جا گزارشى تصويرى ارائه شده است و در شماره بعد، گزارش 

مشروحى از همايش هاى يادشده، خواهيم داشت .

براى كسب اطالعات بيش تر راجع به اين طرح، به وبالگ آن مراجعه فرماييد :  
www.tadrise-eshgh.blogfa.com
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دانشگاه صنعتى امير كبير

دانشگاه علم و صنعت

24
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دانشگاه شريعتى

دانشگاه صنعتى شريف

دانشگاه تهران
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از  متشكل  تيمى  پرشين(  فوتبال  تيم  پيشرفت  و  گيرى  شكل  روند 
فرزندان خانواده هاى تحت پوشش جمعيت)

با كمترين ها، بهترين ها را ساختيم
وحيد رادمنش(مربى تيم)

على  مى شناختم.  دور  از  را  (ع)  على  امام  جمعيت  بود.   85 اسفند 
رضايى، همكار و شاگرد قديمى مان بحث جمعيت را در دفتر معاونت 
مدرسه فلق به ميان كشيد. صحبت شد و فهميديم در فكر يك طرح 
تازه  هستند تا بچه هاى خانواده هاى تحت پوشش جمعيت را به روشى 
متفاوت سامان دهند. اولين پيشنهاد را خود من دادم تا فوتبال بهانه اى 
بار  چند  را  كار  اين  تجربه  بچه ها.  اين  جمع شدن  هم  دور  براى  شود 
داشتم و مى دانستم اگر حواس بچه ها، انرژى آنان و مشغولياتشان دور 
و بر ورزش، آن هم فوتبال كه عشق آنان است باشد، از خيلى چيزهاى 

ديگر كه مى تواند مسير زندگى را به بيراهه ببرد، دورخواهند شد.
را  بچه هايى  دور  از  شد،  برگزار  پارك  يك  در  فوتبالى  جلسة  اولين 

آنكه  بدون  كه  مى نگريستم 
نظاره  بدانند چشمهايى آنان را 
مى كند، با شور و هيجان فوتبال 
بازى مى كردند. جلسات بعدى 
تمرين در سالن ورزشى، به طور 
بچه ها  توسط  انرژى  با  و  منظم 
تصادفى  كامال  شد.  پيگيرى 
شهردارى،  كه  فهميديم 
به  را  محالت  فوتبال  مسابقات 
هر  در  يافته  سازمان  صورتى 
پس  مى كند،  برگزار  منطقه 
فرصتى پيدا شد كه كار به ثمر 
مى  فوتبال  مربيان  چون  برسد. 
مسابقه  تمرين،  «ثمر  گويند: 

است».
اما فوتبال حربه اى شد تا آنان سعى كنند اصالح شوند. براى اين  كار 
تحت  و  مى شناختم  قبل  از  كه  بچه هايى  از  هدف  دو  با  بودم  مجبور 
پوشش جمعيت نبودند، استفاده كنم تا در كنار آن بچه ها مشغول تمرين 
 شوند. يكى به دليل ارتقاى سطح فنى تيم از لحاظ فوتبالى تا بازى خوب

آنان، باعث ارتقاى كيفيت بازى تيم و دوستانشان شود و ديگر اينكه 
بچه هاى منتخب من همگى از لحاظ اخالقى و درسى در سطح بسيار 
تا آنان  بر بچه هاى تحت  پوشش گذاشتند  مثبتى  تاثير  بودند و  بااليى 
 نيز به فكر فرو روند.اين دو هدف به بار نشست. اين شد كه در سال 

خورديم، شكست  نهايى  بازى  در  وقتى  مسابقات،  در  شركت   اول 
 همه مسئوالن و دست اندركاران برگزارى مسابقات افسوس خوردند كه 
نبود و چقدر  از آنها مى ديدند، شكست  بازى كه  اين  با  تيم  اين  حق 
خوشحال بودند كه چنين تيم با اخالقى در مسابقاتشان شركت كرده 
بود و بر آن شدند تا در يك اقدام بى سابقه در شهردارى، به اين تيم با 

عنوان تيم اخالق، جايزه اى از دست شهردار منطقه 2 اعطا كنند.
بعد از آن، يك سال برنامه ريزى كرديم. تمرينات در كل سال به طور 
منظم و بدون وقفه پيگيرى شد. تنها تعطيالت ما ايام امتحانات بچه ها 
نكته شويم كه درس مهم تر است. بچه هاى ممتاز  اين  بود كه متذكر 
تا جايى كه معدل  به بچه هاى ضعيف تر.  درسى در تيم كمك كردند 
خود  پوست  در  بود.  رسيده   18 باالى  به  تيم  كل  در  بچه ها  ميانگين 
نمى گنجيدم. اهدافم به ثمر رسيده بود: ورزش، اخالق و درس در كنار 

هم قرار گرفته بودند.
انجام  بهترين تمرينات را در طى سال  مسابقات سال 87 نزديك بود. 
بود.  تعجب آور  مسابقه،  ماه  دو  براى  تمرين  سال  يك  بوديم.   داده  
را  بچه ها  همه چيز  مى راند.  جلو  به  مرا  آنها  شوق  و  بچه ها  همت  اما 
زيرنظر داشتم: تغذيه، زندگى 
و  روحى  مسائل  خانوادگى، 
كوشيدم  مى   .  .  . و  جسمى 
آن  در  خلل  كه  چيزى  هر 
از  پسرفتشان مى شد،  موجب 
شد  بارها  كنم.   دور  ايشان 
ازدست رفته  را  خود  انرژى 
مى ديدم، اما پشتيبانى دوستانم 
در جمعيت و همت خود اين 
بچه ها مرا دوباره شارژ مى كرد 

تا با قدرت ادامه  دهم.
مسابقات  شركت در  آمادة  تيم 
بدون  و  قدرتمند  شد. 
پس  يكى  را  تيم ها  حريف، 
از ديگرى با اقتدار و اختالف 
اين  بارها مشكوك شدند كه  مسابقات  مسئوالن  داديم.  گل شكست 
مى  بازى  محالت  ليگ  از  فراتر  چراكه  است،  باشگاهى  تيم  يك 
دست  به   ساده  خيلى   2 منطقه  محالت  مسابقات  در  قهرمانى  كرديم. 
يك   تالش  مرهون  اقتدار  اين  نمى شناختند.  پا  سراز  بچه ها   آمد. 
را  غرور  داشتم،  آنان  با  كه  صحبت هايى  در  بارها  بود.  بچه ها  ساله 
و چه خوب حرفهاى  قوى است  تيم هاى  آفت  كه  چرا  مى كردم   نفى 
شديم.  تهران  شهر  كل  محالت  مسابقات  وارد  مى دادند.  گوش  مرا 
كرديم،  صعود  گروه  اول  تيم  عنوان  به  اقتدار  با  نيز  مرحله  اين   در 
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نمى گنجيد.  شهردارى  مسئوالن  از  هيچكدام  مخيلة  در  كه  صعودى 
بازى  قدرت  و  انرژى  با  بودند.  شهررى  بچه هاى  ما  بعدى  حريف 
را  اول  گل  بود.  عالى  بچه ها  تيمى  و  گروهى  كار  كرديم.  شروع  را 
آنها  بدنى  قدرت  و  بود  قدرى  تيم  اما حريف،  افتاديم.  پيش  و  زديم 
 از ما بيشتر بود. نيمه دوم كم آورديم و شكست خورديم اما بازنده اى

از  بازى  بازندة يك  يا  برنده  به بچه ها گفته  بودم  بارها  بوديم.  سربلند 
تا  كه  است  كسى  برنده  نمى شود.  معلوم  بازى  انتهاى  عددى  نتيجه 
آخرين توان مبارزه  كند و كم نگذارد. آنها برنده بودند، بعد از بازى 

زياد ناراحت نبودند، چون تمام سعى وتالش خود را كرده  بودند.
حال كه اين سطور را مى نگارم، به ياد دو سالى مى افتم كه گذرانديم. 
لذت  از  مملو  شوق،  و  شور  از  سرشار  لبخند،  و  اشك  از  پر  دوسال 
هاى رسيدن به اهداف بزرگ. كسانى را به ياد مى آورم كه تا سرحد 
توان ما را كمك كردند و كسانى را به ياد مى آورم كه نمى خواستند 
نام على  بركت  پيدا كرده ام.  ببينند. دوستان زيادى  را  ما  موفقيت هاى 
بدون چشم  با جان و دل  دلباخته و جوان كه  (ع) سرتيتر يك گروه 
داشت هاى مالى و با اهداف زيباى معنوى بر كار من تاثير گذاشته بودند، 

در زندگى روزمرة من نمود داشت. دو سال گذشت.
 با كمى ها و كاستى هاى زياد، مى توانستيم خيلى بهتر از اين هم باشيم. 
موفقيت هايى اين  دارند.  و  داشتند  پيشرفت  براى  زيادي  ها جاي   بچه 

كه تيم ما به آن دست يافت، با تمريناتى صورت  گرفت كه با شرايط 
مسابقه متفاوت بود. ما بالغ بر 120 جلسه تمرينى داشتيم، اما تمرين در 
زمين هاى كوچك، سالن، چمن مصنوعى و پارك انجام مى شد و در 
ما،  نقطه قوت  و  امكانات  اما مهمترين  بزرگ مسابقه مى داديم.   زمين 

هوش و همت بچه ها بود. آينده در انتظار آنهاست.
مربى تيم فوتبال پرشين

نظرات دو تن از بازيكنان تيم پرشين
در پرشين مى مانم، حتى اگر رئال پيشنهاد دهد...!

امام  جمعيت  پوشش  تحت   ،(  1372 سال  (متولد  احمد  اينجانب، 
على(ع)، حدود دو سال است كه در تيم پرشين جمعيت توپ مى زنم و 
از اينكه در اين تيم بازى مى كنم، بسيار راضى هستم، به طوريكه حتى 
من  چون  نمى كنم،  قبول  دهد،  بازي  پيشنهاد  من  به  هم  مادريد  رئال 
عاشق تمام بچه هاى جمعيت هستم و فقط به خاطر آنها در اين تيم توپ 
مى زنم. تا قبل از اينكه در اين تيم عضو شوم، در باشگاه هاى ديگرى 
بازى مى كردم ولى از كار با آنها ناراضى بودم، زيرا آنان فقط به پول 
اهميت مى دادند و از ما پول مى گرفتند. من خيلى نااميد شدم تا اينكه 
يكى از بچه هاى جمعيت، مرا به تيم پرشين آورد و به آقاى رادمنش - 
 مربى تيم- معرفى كرد و من بعد از تست، قبول شدم، خيلى خوشحال
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بودم چون ديگر پول نمى دادم و با خيال راحت بازى مى كردم.
با همت بچه ها  بوديم، ولى  ماه كار كرده  براى مسابقات، فقط سه  ما 
دوم شديم در بين 68 تيم و كاپ اخالق هم گرفتيم. اما سال بعد يعنى 
سال 87 جبران كرديم و به مقام قهرمانى رسيديم و به مسابقات تهران 
راه پيدا كرديم. من حاال كه در يك تيم حرفه اى بازى مى كنم، خيلى 
خوشحالم، چون به آينده اميدوار شدم... من و تمام تيم، اين موفقيت ها 
وحيد  آقاى  جناب  خصوص  به  و  (ع)  على  امام  جمعيت  مديون  را 

رادمنش هستيم.
احمد / مدافع تيم پرشين  

اصوال عضويت در يك گروه يا يك تيم، حس متفاوتى به آدم مى دهد. 
من فكر مى كنم از وقتى كه به تيم جمعيت امام على(ع) پيوسته ام، خود 

را ملزم به رعايت مسائلى كه به نفع تيم باشد، مى بينم.
بودن در اين گروه، سبب شده كه تالش و كوشش بيشترى، هم براى 
پيشرفت خودم و هم براى ترقى تيم بكنم. همچنين حس مسئوليت در 
كارها براى من بيشتر شده است. وقتى كه با بچه هاى تيم هستم، احساس 
دوستى و آرامش بيشترى دارم و خود را در غم و شادى آنها شريك 
مى دانم و مطمئنم همه ما مثل يك خانواده خوب و صميمى هستيم كه 

نمى توانيم نسبت به هم بى تفاوت باشيم و بايد مصلحت جمع را به سود 
شخصى خودمان ترجيح دهيم و حقوق يكديگر را رعايت كنيم.

لذا من فكر مى كنم نه تنها حس بهترى نسبت به خودم دارم، بلكه از 
نظر جسمى و معنوى هم پيشرفت داشته ام و به جرات مى توانم بگويم 
در كارهايم هدفمند شده ام و سعى مى كنم اوقاتم را بيهوده تلف نكنم 

و در همه جهات برنامه ريزى داشته باشم.
درپايان، از شما كه به من فرصت داديد تا احساساتم را بيان كنم و از 
مربى و مسئوالن اين تيم و نيز دوستانم، متشكرم كه همواره يار و ياور 
من بوده اند و با تشويقها و هدايت صحيح، راه درست را به من و امثال 

من آموختند و آرزوى توفيق و بهروزى براى همگان دارم.
سينا / كاپيتان تيم پرشين
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خانه ايرانى ... خانه اي به رنگ اميد   
خانه دوست كجاست؟ 

ساخته  حسرت  و  گرسنگى  از  آجر  آجربه  ما  خانه  خانه؟  كدام 
نيست، زيرا همان  انداختن  اتاق هايمان، جاى سوزن  شده. در 
ما-اگر خانه  در خانه  پر كرده!  ماتم  و  اندوه  را  جا  يك وجب 
نامش دهى-درخت هايى كه نيست، در حياطى كه نداريم، از 

اشك هاى ما سيراب مى شوند!
كدام دوست؟ دوست و همراه ما، رفيق شفيق همه ثانيه هاى ما، 
يا پدرى بيمار و معتاد است، يا مادرى بيمار و معتاد، يا پدرى كه 
محبتش، شالق است و يا مادرى كه زير بار غم هاى بى شمارش، 

فسرده ...

«خانه ايراني» چيست؟
به  بهتر  و  پاسخ دهى سريعتر  به منظور  كه  ايرانى»، خانه اى است  «خانه 
نيازهاى آموزشى، بهداشت عمومى و روان و درمان، فرهنگى-هنرى 
پوشش،  تحت  خانواده هاى  به  خدمات  ساير  و  اشتغال  تفريحى،  و 

راه اندازى شده است و داراى كاركردهاى زير مى باشد:
- برگزارى كالسهاى تقويتى و درسى

و  هنرى  كالسهاى  برگزارى  شامل  تفريحى:  و  فرهنگى-هنرى   -
تئاتر،  اجراى  مشخص،  زمانهاى  در  فيلم  پخش  فرهنگى،  برنامه هاى 
اجراى موسيقى، برگزارى مراسم و جشنها، برگزارى نمايشگاه از آثار 
برنامه هاى كتابخوانى، داير كردن كتابخانه، تشكيل  كودكان، اجراى 

تيم هاى ورزشى و برگزارى برخى دوره ها (مثل شطرنج)
- ارائه خدمات مشاوره براى خانواده هايى كه داراي مشكل مي باشند، 

توسط مددكاران مجرب
- تشكيل پرونده با توجه به تستها و آزمونهاى استاندارد در زمينه هوش 

و شخصيت كودكان
- برگزارى جلسات گروه درمانى، خانواده درمانى و رفتاردرمانى

با  رفتار  درباره شيوه هاى  والدين كودكان،  براي  برگزاري جلسات   -
كودك

ويژه  شرايط  با  ارتباط  در  خانواده ها  براى  سخنرانى  برگزارى   -
(خانواده هاى تك  والدينى، خانواده هاى درگير با معضل اعتياد و...)

- برگزارى كالسهاى ويژه براى مادران در ارتباط با تغذيه و بهداشت 
عمومى

پرونده  تشكيل  و  از كودكان  پزشكى  آزمايشات  انجام  براى  اقدام   -
براى ايشان

- غربالگرى بيماران حاد و ارجاع به لينكهاى مربوطه (توسط پزشك 
عمومى)

- ارائه مشاوره توسط پزشكان متخصص به صورت ادوارى
- كتابخانه براي فرزندان خانواده هاي تحت پوشش جمعيت

- در صورت امكان از نظر فضا، يك فضاى مجزا در خانه به اشتغال 
دوره هايى  برگزارى  صورت،  اين  غير  در  مى شود،  داده  تخصيص 
با  ارتباط  در  به ويژه  آن  با  مرتبط  آموزشهاى  و  خانگى  اشتغال  براى 
تشكيل  يا  و  و...  آشپزى  كارهاى دستى،  نظير  خانوار  سرپرست  زنان 
كارگاههايى كه به حداقل امكانات نيازمندند؛ نظير خياطى، بافندگى 

و... از اهداف تاسيس خانه ايراني مي باشد.
خانه ايرانى - پيشواى ورامين
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به بهانه راه اندازى دومين خانه ايرانى جمعيت، در پيشواى ورامين
اينجا ورامين است

نفيسه اسماعيلي 

دستهاى سرد، گونه هاى سرمازده، دلهاى دائم به آشوب و اضطراب... 
چهره هاى غمبار، ارواح خاموش، اميدهاى آهسته، روياهاى مرطوب 
نيمه  هنوز  كه  هايى  غصه  و  پرد  مى  مدام  كه  اشكى  نم كشيده...  و 
فروخورده نشده، با آه دوباره اى سر باز مى كنند! اينجا كودكى كردن 
بزرگ  كى  نمى فهمد،  كودكى  هيچ  ندارد!  چندانى  مرز  بزرگى  با 
مى شود! دست هيچ كودكى لطيف و سفيد نيست! اينجا سالى و ماهى 
اگر صداى خنده اى از ته دل بشنوى؛ شايد هم نه! اينجا نگاهها، همه، 
تو  بلعد!  مى  را  تو  تمام  برهوت،  فرياد  سكوت،  كند.  مى  تهى  را  تو 

مى مانى  و  شوى  مى  هيچ  ناگهان 
مادران  و  كودكان  خالى  دنياى  با 
رنج كشيده. اينجا اگر كودكى پدر 
و مادر دارد، پدرش هميشه مغموم 
مادرش هميشه  است و چشم هاى 
است؛  كج  همه  ها  گردن  اشكبار. 

خروارها  زير  انسانى،  منزلت  و  شأن  كنند!  مى  تزريق  فالكت  اينجا 
نكبت و بدبختى و ندارى پوسيده است و گرسنگى تا نوك پا زق زق 

مى كند! 
منت  بى  و  توقع  بى  يتيمى،  سر  بر  اى  پدرانه  نگاه  هيچ  اينجا 
به  كودكانشان،  هاى  گرسنگى  فرط  از  مادران،  نيست؛ 
اينجا  افتند!  مى  مجسم  متكبر  خداى  هزار  هزار  پرستيدن   اجبار 
حقوق كودك، خوراك بع بعى هاى كاغذخور است و مايه  طعن خند 
كالغ هاى بى كارى كه روى ديوارهاى نيمه خرابه ها چرت مى زنند. 
مادر فكر نمى  اعتياد پدر و  از  به كودك يك ساله  خمار  هيچ كس 
كند؛ نوزادى كه دهانش را با ترياك ِگل مى گيرند تا مبادا نشئگى پدر 
و مادر را ضايع كند. هيچ كس به او فكر نمى كند و اگر هم گوشه 
 چشمى افاضه شود(!)، اذن پدر نياز است براى نجات كودك يك ساله  
معتاد به ترياك! كودكان اينجا، آرزوكردن نمى دانند و سادگى دست 

و دل آدم ها، تا حّد كف قناعت و بى چيزى مى رسد.
اما من اينجا روياى كودكى و خنده هاى به  قهقهه ديده ام! آرزوهاى 
از هزاره هاى  بعد  دم  اينجا خواب سپيده  من  اينجا خوابيده  است.  من 
نااميدى ديده ام. من ديده ام كه كودكان بى پناه و يتيم آن زن غريب 
كپرنشين، باليده اند و مغرورند به هويت شان. من جوانى پرافتخارشان 
را ديده ام. من ديدم كه دخترك مغموم پيشين، مى رود به راه آينده، 
پا داشت و وقتى وارد مدرسه  به   اميدوار و ديدم كه كفش  مصمم و 
كليه،  درد  از  پسرك  كه  ديدم  من  بود.  گرفته  باال  را  سرش   مى شد، 

ديگر ترياك را التيام نمى كند و ديدم كه خواهرش از طعم تلخ عطر 
نيست و  بيمار  و  پژمرده  التيام بخش ويرانگر، ديگر  مشمئزكننده  آن 
ديدم كه ديگر سردرد را بهانه  درس نخواندن نمى كند. من ديدم كه 
اميِد خانه اى، سر از بالين نااميدى اش برآورده است و چشم به راه آينده 

درخشانى دارد كه پايان بى پناهى و ندارى و سرافكندگى است.
غربت،  هاى  هزاره  از  بعد  دلمردگى،  راكد  هاى  قرن  از  بعد 
خواهد  روزى  آه،  هاى  هميشه  از  بعد  تنگى،  و  هراس  روزگاران 
رو  جوانه  هزاران  مردم،  اين  پژمرده  هاى  دل  درون  از  كه  رسيد 
همه  قلب  وجود،  تمام  از  خنده اى  كشند.  مى  قد  خورشيد  به 
درخشد  مى  اميد  تاللؤ  از  نگاهشان  و  گيرد  فرامى  را  اينجا  كودكان 
نصيب  كه  عشقى  حرارت  تب  از  انداخته  گل  هايشان  صورت   و 
هيچ  زنى،  هيچ  هيچ كودكى،  اى،  هيچ گوشه  ديگر  است.  مدامشان 
نكرده   كز  پدرى  هيچ  مادرى، 
به  نگاهى  هيچ  ديگر  است. 
انگيز  هراس  مبهم  هاى  دوردست 
مادرى  هيچ  ديگر  و  خيره  نشده 
بر دل  ته  از  جگرخراشى   فرياد 
نمى آورد. هيچ مادرى خواب هاى 
پريشان نمى بيند وهيچ پدرى شرمنده  آرزوهاى كودكش نيست. ديگر 
انزوا  و  سكوت  در  بى پناهى  و  تنهايى  غصه   از  كه  نيست  دلى  هيچ 

بتركد. هيچ كودكى نگاهش به دست هاى رهگذران نيست...
همه جا عطر ياس پراكنده است...

و همه مست، نَه خمار، از عطر ريحان و نان داغ اند...
اينجا ديگر همه  كودكان، كودكى مى كنند...

اينجا ورامين است... خانه ايرانى ورامين!

خانه اى براى كارهاى خدا !

مولوى  خيابان  در  جمعيت،  ايرانى  خانه  اولين  تاسيس  از  سال  چند 
جمعيت  تحت پوشش  خانواده هاى  به  آن  خدمات رسانى  شروع  و 
در  ايرانى  خانه  دومين  برپايى  شاهد  هم  امسال  رمضان  ماه  مى گذرد. 
ورامين براي خانواده هاى شناسايى شده در ورامين و مناطق اطراف آن 
بوديم. ايده تاسيس خانه ايرانى در ورامين، از زماني شكل گرفت كه 
به  را  ورامين  تحت پوشش  دانش آموزان  از  تعدادي  جمعيت،  رابطين 
بچه ها و خبردار  از  تعدادي  برده بودند و در طول سفر، رفتار  اردويي 
برپايى  ضرورت  متوجه  را  رابطين  آنها،  زندگي  پائين  سطح  از  شدن 
پايگاهى براى امدادرسانى در اين منطقه نمود و به اين ترتيب، دومين 

خانه ايرانى جمعيت، در شهرستان پيشواى ورامين راه اندازى شد.

بعد از قرن هاى راكد دلمردگى، بعد از هزاره هاى غربت، 
روزى  آه،  هاى  هميشه  از  بعد  تنگى،  و  هراس  روزگاران 
مردم،  اين  پژمرده  هاى  دل  درون  از  كه  رسيد  خواهد 

هزاران جوانه رو به خورشيد قد مى كشند!
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جشن به ياد ماندني افتتاح خانه ايرانى ورامين در روز 16 مهر، مصادف 
با روز جهانى كودك با حضور تعداد زيادي از خانواده هاي وراميني 
حوض  و  قديمي  خانه  اين  باصفاي  حياط  آن،  از  پس  و  شد  برگزار 
آبي رنگ و درخت انجيرش و اتاقهايي كه هركدام بنا به هدفي خاص 
اعضاي  گرم  استقبال  پذيراي  شده،  تزئين  خاص  سليقه اي  و  رنگ  با 

خانواده هاي آن منطقه در تمام سنين شد. 
ايراني خانه  -مسئول  اسماعيلي  نفيسه  از  وقتي  مي شويم   دلگرم تر 

با 2 وعده غذاي گرم در هفته  ازمهمانان خانه  پذيرايي  ورامين- خبر 
را مي شنويم. خانه اي قديمي كه در گوشه اي از پيشواي ورامين، آرام 
خوابيده بود، يك فصل مي شود كه از رفت و آمد ميهمانانش، بيدار 
و سرزنده شده و ناظر ارائه خدمات زيادي به آنها مي باشد. چنان چه 
همين  در  اشتغال  ايجاد  امكان  مناسبى صورت گيرد،  مردمى  حمايت 
مركز براى خانواده هاى تحت پوشش، فراهم خواهد شد. از تاسيس 
استقبال  اما خوشبختانه  از سه ماه گذشته،  تر  اين خانه پر محبت، كم 

خانواده ها از كالس ها و خدمات اين خانه بي نظير بوده است.
به اميد روزگارى كه هر محله اى در ايران ما، يك خانه ايرانى داشته 
باشد. خانه اى كه در آن انسان، خويشتن خويش را وراى همه مصائب 
و مشكالت پيش رويش، بازمى يابد، خانه اى كه نام خداوند در آن 

ذكر مى شود و كارهاى خدا در آن انجام مى گيرد! 

خانه ايرانى - پيشواى ورامين
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گزارش دهمين آيين «كوچه گردان عاشق»، رمضان سال 1388

اَلَست نامه
فرزاد حسينى

عهد بسته شد و كار آغاز گشت. اين تمامى كارى بود كه كوچه گرد 
شبان  نشده،  دير  هنوز  بست...  بدان  همت  كمر  قدر  شبان  در  عاشق، 
با  عاشق  ميان كوچه گرد  تجديد عهدى  براى  بودند  بهانه اى  تنها  قدر 
موالى خويش، زيرا كه اولين كوچه گرد عاشق هزار سال پيش تر كار 
سال  هزار  كوچه گرد  اين كه  با  افسوس،  اما  كرده بود.  آغاز  را  خود 
فحشا  فقر هست،  در كوچه هامان  هنوز  مى رود،  خانه به خانه  كه  است 
مسلم  ستم ديده  طفل  هست،  بى سرپرست  يتيم  هست،  گرسنه  هست، 
هست، كودك فراموش شده هست، تازه اين همه درد براى جان موال 
كم بود، درد اعتياد را هم به آن اضافه كرده اند. بشنو، اگر دلت پاك 
نكرده باشند،  مسخ ات  شياطينيان  اگر  باشد،  شنوا  تو  اگر گوش  باشد، 
را  موال  ناله  فرياد  مى توانى  هنوز  نباشى،  اُذنيه»  فى  «وقر  مصداق  اگر 
را  على  فرياد  بشنوى.  مى رسد،  گوش  به  كوفه  بى انتهاى  چاه  از   كه 
كه يار مى خواهد، چرا كه على تنهاست... گوشهايت را بر زمين بگذار 
تا فرياد طفالن مسلم را بشنوى كه هنوز از پس چهارده قرن به گوش 
 مى رسد. آيا زمان آن نرسيده است تا پنبه از گوش برون آرى و بشنوى؟ 

انسان، تو  آيا  زده اى؟  نشنيدن  به  را  خود  يا  نمى شنوى  به راستى   آيا 
فرزند انسان نيستى؟ آيا گمان مى كنى كه انسان فرزند انسان رسالتى بر 
دوش ندارد؟ آيا فراموش كرده اى كه تو بار امانت را بر دوش گرفتى، 
تو،  و  كردند؟  خالى  آن  زير  از  شانه  كوه ها  و  آسمان  كه  هنگام  آن 

انسان، به راستى نادان بودى. 
بار امانت را بر دوش گرفتى به گمان اينكه زينت است! ندانستى كه بار 
امانت را برداشتن تاوان دارد. آيا نمى خواهى تاوان بارى را كه بر دوش 
دارى بدهى؟ به ياد آر، تو هم عهد بستى، اما عهد خود را شكستى... 
«نفرين بر عهدشكنان»... بدان كه راه على هرگز بسته نمى شود، راه على 
در آسمانهاست. بازگرد و به راه على بيا، راهى كه به خدا ختم مى شود. 
بازگرد، مگر در شبان قدر توبه نكردى؟ مگر پوزش نخواستى؟ مگر 
عهد نبستى؟ نگو كه شبان قدر را به بازيچه مشغول شدى و از دست 
بيهوده  كارهاى  به  و  گرفتى  سخره  به  را  قدر  شبان  كه  نگو  دادى؟ 
عطايت  ديگر  قدرى  شب  عمر  كه  مى كنى  گمان  آيا  تلف كردى؟ 

مى كند؟

پرونده اى براى دهمين آيين «كوچه گردان عاشق»

به غيرت عشق
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وقتى يتيمكان و مسكينان، گرسنه لقمه اى نان و تشنه جرعه اى محبتند، نتوانستيم 
خاموشى وجدان ها و تاريكى روزمرگى ها و دستان خالى مان را بهانه كنيم ... 

آن گاه به غيرت عشق برخاستيم و پيمان بستيم!
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آماده سازى و انبار كردن كيسه هاى آذوقه در محل ستاد

جلسه توجيهى براى آيين «پيمان عاشقان»

كيسه هاى آذوقه بعد از انتقال به فرهنگسراى بهمن

حضور اعضاى تيم فوتبال پرشين در محل ستاد

آيا  كرده اى؟  فراموش  را  انسانيت  عهد  آيا  سود؟  چه  را  مسلمانى ات 
«اَلَست» را فراموش كردى، آنگاه كه خداوند در ازل سوگندمان داد 
كه (اَلَسُت بِربُِّكم؟ قالوا بلى)...؟ بدان كه در دادگاه عدالت من و تو، 
هر دو پاسخگو هستيم. پاسخگو براى طفالن مسلم زمان خودمان، براى 
بپرسد كه: «چرا به  يتيمان، آنگاه كه على چشم در چشم از من و تو 
سفارش من براى يتيمان عمل نكرديد؟ مگر من در آخرين دم وصيت 
گرسنه  گاه  و  سير  گاه  مبادا  يتيمان  درباره  را،  خدا  را،  «خدا  نكردم: 
بمانند.» مگر من نگفتم كه بعد از من راه مرا ادامه بدهيد و على باشيد 

براى كودكان يتيم شهرهايتان...؟ اما شما چه كرديد؟»
 به راستى آن هنگام كه مرغ مينا از داستان هاى غمبار كوچه هايى كه 
آن  خواهى كرد؟  بلند  سر  چگونه  ديگر  تو  بگويد،  سخن  ديده است 
هنگام  آن  مى گويد،  سخن  زنده به گورشده  كودكان  از  او  كه  هنگام 
كه او از كودكان ستم ديده اعتياد سخن مى گويد، از كودكان معتاد كه 
در جوى ها مواد مخدر تزريق مى كنند و گاه براى خريد مواد، تن به 
خودفروشى مى دهند، آن هنگام كه او از كودكان فروخته شده سخن 
مى گويد، آن هنگام كه او از كودكان خريدارى شده سخن مى گويد، 
آن هنگام كه او از كودكان مورد تجاوز قرار گرفته سخن مى گويد، 
مادر  و  پدر  كه  مى گويد  سخن  يتيم  كودكان  از  او  كه  هنگام  آن 
انسانى نبود تا دستشان را بگيرد، آن هنگام كه مرغ مينا از  نداشتند و 
اين دردها مى گويد، چه جوابى خواهى داشت؟ هنوز دير نشده است، 
 راه على باز است، بيا و با كوچه گردهاى عاشق، همراه شو و راه على را

ادامه بده... 
با  قدر  هاى  شب  در  نيز   امسال  عاشق»،  «كوچه گردان  آيين  دهمين 
شكوهى خاص برگزار گرديد و چون هميشه ابالغ پيامى آشكار براى 

همگان بود.

اولين قدر: شب نوزدهم رمضان
در  عدالت،كوچه گردان  پيشواى  خوردن  ضربت  شب  در 
مواليشان  با  و  آفريدند  حماسه  تهران  غار  دروازه  محله  كوچه هاى 
شب  اين  در  سترگ.  به غايت  و  ارزشمند  پيمانى  بستند،  پيمان 
شهر،  فراموش شده  و  رنج كشيده  انسانهاى  خانه هاى  كنار  در   و 
كوچه گردان عاشق با يكديگر هم  قسم شدند تا دست در دست هم و 

در راه على جهانى را از نو بسازند: جهانى سرشار از عدل.
در نيمه  شب نوزدهم ماه رمضان، كوچه گردان پس از خواندن دعاهاى 
ارزشمند پيام آوران الهى و انسانهاى آزاده تاريخ همچون فرانچسكوى

قديس، از ستاد طرح «كوچه گردان عاشق» به سمت محله دروازه غار 
حركت  كردند. 
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هنگام صحبت هاى موسس جمعيت و مينا، سالن در سكوت فرو رفته است.

و  حضار  اعضاى جمعيت  عاشقان»؛  «پيمان  عهدنامه  متن  خوانده شدن 
پس از خواندن هر يك از بندهاى پيمان نامه، يك صدا فرياد مى زنند: 

پيمان مى بنديم!

شروع توزيع كيسه هاى آذوقه ؛ كوچه گردى  آغاز مى شود!

با  محله،  اين  اعتياد  و  فساد  از  تاريك  و  گرفته  ماتم  هاى  كوچه  در 
حضور جمعيتى چشمگير، زنجيرى انسانى تشكيل شد و دانشجويانى از 
دانشگاه هاى سراسر تهران– كه كوچه گردهاى اين شب قدر بودند- 
و  الكرسى  آيه  بيدارگرى-  و  آگاهى  در دست-نماد  هايى  فانوس  با 
سوره «ناس» را كوچه به كوچه همراه با مردمانى كه در خانه هايشان را 
بازكرده بودند، فريادزنان  خواندند. آنان سپس در پارك محله، دعاى 
معراج را با هم زمزمه  كردند و به نماز ايستادند؛ نمازى با نيت ريشه كن 
آخر،  در  زنان  و  مردان  اين  بى عدالتى...  و  فساد  اعتياد،  فقر،  ساختن 
عهدنامه اى را مشتمل بر چهارده بند، براى مبارزه با معضالت اجتماعى 
امضا كردند. اين عهدنامه  در شبهاى بعد به مراسم كوچه گردان عاشق 
شور و اشتياقى به يادماندنى بخشيد. متن اين عهدنامه به شرح زير بود:

عهدنامه پيمان عاشقان
در اين شب قدر كه در سحرگاهش، جهل و فقر آگاهى بشريت، فرق 
و  آزادگى  و  انسانيت  پيشواى  اين  با   را شكافت،  (ع)  على  موال  سر 

عدالت، پيمانى عاشقانه مى بنديم:
قدم   ، همنوع  به  و عشق  مسير دگرخواهى  در  مى بنديم كه  پيمان   -1

برداريم و  هر روز گامى در اين راه پيش رويم.
هر  و  باشيم  پايبند  اديان  همه  طاليى  اصل  به  كه  مى بنديم  پيمان   -2
آن چه كه بر خود نمى پسنديم، بر ديگرى نيز نپسنديم؛ يعنى چنان كه 
فقر و اعتياد و فساد و ظلم را بر خويش نمى پسنديم، براى ساير انسان ها 

هم، آن ها را نپسنديم و بى وقفه براى رفع اين معضالت بكوشيم.
سختى ها  در  را  سرزمينمان  بى پناه  كودكان  كه  مى بنديم  پيمان   -3 
و رنج هايشان تنها نگذاريم و براى احقاق حقوق ابتدايى انسانى آنان، 

تالش كنيم.
4- پيمان مى بنديم كه قسمتى از روزهاى خود را براى گسترش آگاهى 
نسبت به معضالت اجتماعى و متحد نمودن انسان ها با هدف غلبه بر اين 
معضالت، صرف كنيم و همت ما تنها محدود به ايام كوتاه و خاصى 

از سال نباشد.
توجه دادن  براى  آيين هايى  خداوند،  ايام  در  كه  مى بنديم  پيمان   -5
همگان به مسئله محروميت برگزار نماييم و يا از آيين هايى كه در اين 

زمينه برپا مى گردد، حمايت كرده و به تبليغ آن ها بپردازيم.
6- پيمان مى بنديم كه به اصول اساسى انسانيت، در كالم  و در عمل 
ظلم ستيزى،  و  عدالت جويى  درستكارى،  چون  اصولى  بمانيم.  وفادار 

آزادگى  و محبت به ديگران.
7- پيمان مى بنديم كه تا رفع تمام معضالت اجتماعى، از كوشش دست 

برنداريم و آرام نگيريم.
8- پيمان مى بنديم كه ساعاتى از  زمان خود را در برنامه هاى جمعيت

34
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امداد دانشجويى–مردمى امام على (ع)، صرف آگاهى بخشى به جامعه 
و ترويج آيين هاى انسان دوستانه آن كنيم.

9- پيمان مى بنديم كه با جهل  و فقر و  تباهى صلح نكنيم و  مبارزه با 
آن ها را در اولويت زندگى خود قرار دهيم.

10- پيمان مى بنديم كه نه فقط در حرف كه در عمل هم پيرو راه موال 
على باشيم.

11- پيمان مى بنديم كه با هر چه كه مخالف انسانيت است، بجنگيم و 
با هر كه در اين مسير است، برادرانه و خواهرانه رفتار كنيم.

و  ماه رمضان  را در  ايشان  امام على و روش  پيمان مى بنديم كه   -12
شب هاى قدر محبوس نسازيم و هر لحظه از سال را در مسير حقيقتى 

سپرى كنيم كه ايشان در آن گام زدند.
13- پيمان مى بنديم كه حقيقت را هرگز معامله نكنيم.

امداد  كنار جمعيت  در  نيز  سال  ايام  بقيه  در  كه  مى بنديم  پيمان   -14
(ع)  على  امام  دانشجويى–مردمى 
آن،  طرح هاى  ترويج  با  و   بوده 
براى تحقق جامعه اى سالم و انسانى 

بكوشيم.
بيست ويكم  شب  قدر:  دومين 

رمضان 
عاشق»  «كوچه گردان  همايش 
آغاز  بهمن  فرهنگسراى  در 
استاد  سخنرانى  با  و  شد 

سخنان  و  كلمات  و  جمعيت)  (موسس  ميمندى نژاد  شارمين 
محله  خودشان،  محله  كودكان  درباره  مينا،  بخش   بيدارى 
خاك سفيد تهران، ادامه يافت. او فرياد كودكان محله اش را به گوش 
همه حاضران رساند و  درحالى كه اشك از چشمانش سرازير شده  بود، 
از كودكان دردكشيده اى سخن گفت كه آرزوى رفتن به مدرسه را 
دارند اما اعتياد و فساد محله و خانواده هايشان و استثمار شدنشان براى 
كار، آن ها را از حقشان محروم ساخته است. مينا رنج نامه اين كودكان 

را بازخوانى  و بدين شكل حجت را  بر همه حاضران تمام كرد.
و  شد  خوانده  ديگر  بار  نوزدهم  شب  عهدنامه  كه  بود  بدين سان   
با موالى خويش پيمان  بار  بنديم»، ديگر  با فرياد «پيمان مى  حاضران 
بستند، تا نگذارند يتيمان و كودكان بدسرپرست، صبح و شام ناله كنند، 
اما صداى ناله شان به گوش كسى نرسد. آنان عهد بستند، عهدى براى 
هزاران پخش  مراسم  گذشته،  هاى  سال  روال  به  سپس  و   كودكان... 
 بسته غذا براى خانواده هاى محروم و فراموش شده آغاز شد. در پايان
مراسم حاضران به خاك سفيد رفتند و با حضور در خانه مينا براى او و

خانواده اش بركت آرزو كردند و براى آن كوچه ها نور...
سومين قدر: شب بيست و سوم رمضان

شبي كه با شبهاى ديگر تفاوت داشت... در اين شب، كوچه گردان

 - جمعيت  قديمى  اعضاى  از  يكى  پربركت  خانه  در  حضور  با  ابتدا 
در محله اى ميان ورامين و قرچك -  دست به دعا برداشتند و سپس 
بسته هاى آذوقه را به ورامين بردند تا سالم خدا را به خانواده ها و مردمان 

رنج ديده آن ديار برسانند. 
در پايان شب، كوچه گردان عاشق، در آخرين نقطه شهر، آنجا كه شهر 
به بيابان مى چسبيد، زمين به كوه و كوه به آسمان، خانه اى را يافتند كه 
ابتدايى ...  طفالن مسلم هنوز آنجا بودند. كودكانى محروم از حقوق 

كودكان ايرانى بى شناسنامه! 
را دردشان  صداى  و  سرنزده  بود  آنان  به  كسى  كه  بود   سال ها 

آن  به  را  كوچه گردان  على،  موال  شب،  آن  در  اما  بود...  نشنيده 
او  بگذارد.  آنان  دستان  در  را  ديگر  خانواده اى  دست  تا  برد   خانه 
در آن شب دست كودكان يتيم را در دستان جمعيت خودش گذاشت 
كه  حالى  در  او  گفت...  جمله  يك  تنها  و  سپرد  آنان  به  را  يتيمان  و 
هنوز بر سر چاه تنهايى اش اشك 
چشم  مى كرد،  ناله  و  مى ريخت 
آخرين  و  دوخت  ما  چشم  در 
را،  «خدا  تكرار كرد:  را  كالمش 
گاه  مباد  يتيمان!  درباره  را  خدا 

سير و گاه گرسنه بمانند».
در  اى  تپه  بلنداى  بر  آن  از  پس 
تابش  زير  منزل،  همان  حوالى 
هاى  خانه  بر  مهتاب  نور  غمگين 

فقر و محروميت، براى يارى مظلومان، عهدى دوباره بسته شد.
چهارمين قدر: شب بيست و هفتم رمضان

هرچه رمضان به انتهايش نزديك مى شد، صداى ناله هاى موال در كنار 
چاه، واضح تر به گوش مى رسيد. در اين شب، كوچه گردان عاشق به 
انسانهاى دردمند، آرزوى  براى  محله اى در كرج رفتند و در خانه اى 
از  يكى  اكبر،  اعتياد  ترك  كمپ  در  سپس  آنان  نمودند.  شادكامى 
آمده   كه  آنانى  به  امروز،  مبارز  مرد  و  ديروز  معتاد  اعضاى جمعيت؛ 
بودند تا خود و خانواده شان را از درد اعتياد برهانند، سالم دادند و براى 

آنان آرزوى پاكى دائمى، به رنگ آسمان آبى نمودند.
كه  آموخت  آنان  همه  و  ما  به  ميمندى نژاد  شارمين  مراسم،  اين  در 
براى  بلكه آغازيست  نيست،  پايان راه  اعتياد،  براى ترك  دوازده قدم 
قدم بزرگتر... او گفت كه جامعه با پاكى معتاد از اعتياد پاك نمى شود، 
بلكه بايد دستان اعتياد را قطع كرد... و ما بار ديگر عهد شب نوزدهم را 
اين بار در زير باران تجديد كرديم و هم  قسم شديم تا شيشه عمر ديو 
افيونى اعتياد را رستم وار بر زمين بزنيم... به يقين دست خدا با مومنان 

است...
  به مطالب طرح «كودكان بى كتاب» در همين شماره رجوع شود.

- پيمان مى بنديم كه با جهل  و فقر و  تباهى صلح نكنيم و  
مبارزه با آن ها را در اولويت زندگى خود قرار دهيم.

براى  آيين هايى  خداوند،  ايام  در  كه  مى بنديم  پيمان    -
توجه دادن همگان به مسئله محروميت برگزار نماييم و يا از 
آيين هايى كه در اين زمينه برپا مى گردد، حمايت كرده و 

به تبليغ آن ها بپردازيم. 35
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پيمان عاشقان

خدا از گلوى كوچه
شب نوزدهم



آيين «پيمان عاشقان» : برپايى نماز در محله دروازه غار تهران براى رفع فقر و اعتياد 
با حضور دانشجويان و اهالى محل
همراه با امضاى عهد نامه اى براى مبارزه با معضالت اجتماعى

ساعت از دو بامداد گذشته و صدايى از دور به گوش مى رسد وكوچه 
به كوچه پيش مى آيد. آن قدر كه احساس مى كنم دقايقى ديگر به 

لب پنجره خانه خرابه ما مى رسد.
بابا در خواب جا به جا مى شود و زير لب ناسزا مى گويد.هميشه وقتى 
ربوده. جاى  هم خواب  را   برادرم  رود.  مى  به خواب  شود  مى  نئشه 
مادرم خالى است. او دو سال پيش از خانه فرار كرد و پارسال جنازه 
اش را توى جوى آبى پيدا كرديم. . . او هم معتاد بود. برادر 13 ساله ام 
داشت ديوانه مى شد از درد بى مادرى، تا اين كه به پيشنهاد بابا دود و 

دم را امتحان كرد و معتاد شد تا ديوانه نشود، تا آرام شود!
نبايد معتاد  در اين شب قدر، دلم خيلى گرفته. از خدا مى پرسم چرا 
اين همسايه  مانند  يا  دبستانم  مانند آن دوست دوران  نبايد  شوم؟ چرا 
ديوار به ديوارمان، تن به فحشا بدهم؟ چرا نبايد اين كار را انجام بدهم؟ 
نانى براى خانواده گرسنه و بدبختم فراهم مى كنم و مرگ تدريجى 
سوال  خدا  از  من  ندهم؟  آلودگى  به  تن  چرا  آغازم.  مى  را  خويش 

دارم.
آيد.اينان كيستند كه شب  پيش مى  و  افتاده  مان  به كوچه  حاال صدا 
«دروازه غار» را مى شكنند؟ لب پنجره شكسته مى روم و سرم را بيرون 

مى برم:
- اهللا ال اله اال هو الحى و القيوم، التاخذه سنه و ال نوم . . . 

- قل اعوذ و برب الناس، ملك الناس، اله الناس . . . 
لرزشى روحم را فرا مى گيرد. غرق تماشا شده ام. صدها مرد دست 
هايشان را در هم زنجير كرده اند و صدها زن در ميانه حلقه، فانوس و 
شمع به دست گرفته اند و همه جمعيت با هم يك صدا، آيه الكرسى 
و سوره ناس را مى خوانند. اين عجيب ترين و پرازدحام ترين معجزه 
اى است كه به عمرم ديده ام. زير پنجره خانه ما مى ايستند و يك باره 

سكوت مى كنند. مردى از ميانشان فرياد مى زند:
- امشب شب ضربت خوردن موال على است. اين دسته آبى پوش براى 
شما به اين جا آمده اند! آمده اند تا فقر و اعتياد از اين كوچه ها برود! 
فقر و  براى رفع  نماز  پارك همين محله دو ركعت  مى خواهيم توى 

اعتياد بخوانيم. هر كه دعا و آرزويش همين است، به ما بپيوندد!
تنم مى لرزد. انگار خدا از گلوى كوچه ، با حنجره يك جمع عاشق، 

پاسخ مرا فرياد مى زند!
سر از پا نمى شناسم و به آنى به رود مى پيوندم.

منظور شارمين ميمندى نژاد(موسس جمعيت) است.
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مى نويسم تا فراموش نكنم كه «عهد بستم»
دعا كرديم تا رنگين كمان شويم

شب بيست و سوم به روايت پريسا سرپاك

انتهاى شهر بوديم، جايى كه ديگر  ما شامگاه بيست  و سوم رمضان در 
ادامه نداشت. ادامه اش تپه بود، بيابان بود، صداى گرگ و زوزه سگان 
بود، آسمان بود، ماه بود، خدا بود و چه نزديك بود. گويى آنجا طور 
سينا بود، گويى چشمه حيات بود براى زنده شدن در قدر و تو آيا قدر 
آن  شب را خواهى دانست؟! آيا باز به  دست فراموشيش نمى سپارى؟! 
آيا تو نيز مانند برخى كه هر سال در اين جمعيت معجزه ديده اند و تنها 
عنوان  به  تنها  را  پروردگارت  معجزات  باقى مانده،  برايشان  خاطره اى 

خاطره اى در ذهن خاموشت، ذخيره خواهى كرد؟

خدايا! يا ما را مرگ بده يا ما را حقيقت بده!
خداوند  بود  گفته  زيبا  چه  و  گشوده بوديم  را  قرآن  نوزدهم،  شب 

بزرگ:
حق،  فرمان  به  نمازگزاران  موج  چون  كه  صف زدگان  به  «قسم 
آيا  كه  بپرس  قيامت  منكران  اين  از  رسول!  اى  كردند.  صف آرايى 
خلقت آن ها سخت تر است، يا موجودات باعظمت ديگر كه ما خلق 
كرده ايم؟ ما هم اينان را در اول از گل سرشته بيافريديم. آرى! تو (اى 
رسول، از انكار منكران) تعجب كردى و آن ها هم به تمسخر پرداختند. 
اندرز دهند (از جهل) هيچ متذكر نمى شوند.  پند و  به آن ها  و هرگاه 
مسخره  و  فسوس  به  هم  باز  كنند،  مشاهده  معجزى  و  آيت  چون  و 

پردازند». (سوره صافات)
معجزات را نمى خواهند ببينند. آن ها را انكار مى كنند. به خود مى گويم: 
باشى؟  راه  اين  بايد در  بپذيرى كه  تا  چند معجزه ديگرى مى خواهى 

نبايد منحرف شوى و اال هالك خواهى شد!
ديده ها  اين  در  را  تو  مى زنم؟!  معجزه  از  دم  كه  ديدم  چه  مى پرسى 
بى خود  خود  از  شايد  كنى،  حس  را  درد  كه  شايد  مى كنم،  شريك 
معجزه  اين  دل  در  نهفته  راز  ره،  اين  محرمان  تنها  شو،  من  با  شوى. 
خالى كرد.  شانه  امانتى  چون  بار  از  آسمان  كرد.  خواهند  كشف  را 
شهر  اين  انتهاى  مى توانى  باشيم.  امانت  بار  اين  اليق  تا  شو  من  با 
را  زيبا  و  عظيم  شهر  اين  انتهاى  مى توانى  شوى؟  متصور  را  عظيم 
نظاره گر كافى  قدر  به   را  شهر  زيبايى هاى  كنى؟  تصور  خرابه ها   در 
و  بوده  سرم  بر  مهربان  مادرى  و  پدر  سايه  سال  بودم،20  نعمت ها 
20سال  از  بعد  اكنون  و  شد  همان  خواستم،  هرچه  سال  هست،20 
غمبار  چشمان  از  كه  اشكى  با  را  چشمانم  مى خواهم  روزمرگى، 
باران  مى خواهم  كنم.  تطهير  مى ريزد،  شهر  اين  بى پناه  كودكان 
كه شوم  تگرگى  نمى خواهم  بشويم.  را  دردهايشان  تمام  تا   شوم 
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آنها  باشم كه  نم نم آبى  تنها  نمى خواهم  بيازارم.  را  نحيفشان  جثه هاى 
را خسته كنم. مى خواهم بارانى باشم به وسعتى كه آنها مى خواهند... 
تا سياهى را كه چون انگلى بر دامنشان چنگ مى زند، به نيستى كشانم. 
مى خواهم بارانى باشم كه آنها را به رقص و شادى مى كشاند؛ آنها را 
با قطراتى  با آبى زالل،  كه غم در جاى جاى تن پوششان رخنه كرده، 
عشق،  به  دهم  مژدگانيشان  و  مى دهد...  آدم بودن  و  انسانيت  بوى  كه 
به نعمت، به بركت، به نور، به اميد، به رهايى از ظلمت، به رهايى از 
گرسنگى... مى خواهم بارانى از جنس عشق شوم تا از محبت سيراب 
كنم.  تقسيم  آنها  با  ناچيز  هرچند  را  خود  هستى  مى خواهم  گردند. 
گيرم.  دوش  بر  آسمان  از  كوله  بارى  على  مواليم  چون  مى خواهم 
نيستند،  تنها  بدانند  تا  بفشارم  مى خواهم دستانشان را محكم در دست 
تا بدانند من از غفلت خويش پشيمانم و از آنها طلب بخشش دارم: آيا 
مرا مى بخشيد بزرگ  زنان و بزرگ مردان كوچك؟ آيا مرا مى بخشيد 

كه انسان نبودم؟!

خدايا! يا ما را مرگ بده يا سياهى را از بين ببر!
مشتى  با  ورامين.  حوالى  آبادى  در خراب  رها  بود،  دار  شيب  اى  تپه 
ببينيم، شيبى  را  تا شيب غفلت خود  رفتيم  كپرنشين غمبار و مسكين. 
كه كودكانى هر روز بارها و بارها از آن باال و پايين مى روند تا بتوانند 
ميان  از  خردسالشان  برادران  و  خواهران  و  خود  براى  غذايى  اندك 
زباله ها بيابند!... اينجا تپه محنت است. واى بر من! واى بر تو! واى بر 

ما! 

خدايا! يا ما را مرگ بده يا ما را زنده كن!
نيايش  و  دعايمان  مراسم  خواستيم  مى  كه  رسيم  مى  كپرى  به 
در  يتيم  طفل  چهار  كه  مكانى  كنيم.  برپا  آن  در  را  قدرمان  شب 
كه  كن  تصور  را  لحظه اى  مى كردند!  زندگى  هويت  بدون  آن، 
زندگى كنى،  بخواهى  بى در و پيكر  شهر  اين  در  شناسنامه  بدون 
سال   12 كه  هست  كودكى  خانه  آن  در  اما  نه؟!  مگر  است،   سخت 
و  اند  فراموش كرده  را  او  نشين،  مانده... شهرنشينان خوش  بى هويت 
دعاى شب قدر مى خوانند! اگر كسى در اين محله معضل خيز، تن اين 
كودكان را بدرد و در خاك كند، آب از آب تكان نمى خورد! زيرا از 
نظر قانونى، اين چهار كودك زابلى، اصوال وجود خارجى نداشته اند!

اما آنها گرچه به خاطر غفلت هاى ما، از داشتن شناسنامه محرومند، اما 
اصيلند و اصالت و نسبشان به رنج مى رسد كه پدر تاريخ بشريت است! 

اصالتى كه من ندارم. اصالتى كه اليق داشتن آن نبودم.
خانه اى بود يا بهتر بگويم خرابه اى بود با چهار اتاقك كه نصيب اين 
كودكان آن اتاقكى بود كه پنجره اى شكسته و ديوارهاى رنگ پريده 
 از درد و رنج داشت و وسعتش تنها از قبر بيش تر بود! به خداوند احد

و واحد قسم كه اندوه جان على و حضور او را در كنار اين كودكان 
حس كردم.

و على ما را قسم داد، قسم داد به پنجره شكسته، قسم داد به مادر تكيده، 
قسم داد به چهار معجزه، قسم داد به زيتون، به طور سينا، قسم داد... تا 
ديگر نظاره گر در و ديوارى نباشد كه از آن بدبختى و فالكت مى بارد. 
بار  تا كوله   نباشد، قسم داد  ناظر هروله  زدن مادرى  تا ديگر  قسم داد 
نان و خرمايش بر زمين نماند، قسم داد تا خورشيد زندگى در دل اين 
كودكان باشيم... قسم داد و ما پيمان بستيم. با علي و با خداى او عهد 

بستيم. 

از جنس خودت  نورى  را  ما  يا  بده  را مرگ  ما  يا  خدايا! 
كن!

را  آن  معناى  بود.  عجيبى  آيات  (ع).  هود  سوره  گشودم:  قرآن 
نمى فهميدم:

«تنها چيزى كه درباره تو مى گوييم، اين است كه برخى از خدايان ما تو 
را آسيب جنون رسانيده. هود به آنها گفت: من خدا را گواه مى گيرم و 
شما هم گواهى  دهيد كه از اين پس، من از شما و خدايانى  كه غير خدا 
يكتا مى پرستيد، بيزارم. من بر خدا كه پروردگار من و شماست توكل 
كرده ام كه زمام اختيار هر جنبنده بدست مشيت اوست و البته هدايت 
پروردگار من، خلق را به راه راست خواهد برد. پس هرگاه شما روى 
از حق بگردانيد، من به وظيفه خود كه ابالغ رسالت و اتمام حجت بر 
شماست، قيام كردم و اكنون مستحق هالك شديد و خداى من پس از 
 هالك شما، قومى ديگر را جانشين شما خواهد كرد و به هود هم هيچ 

ضررى نتوانيد رسانيد كه پروردگار من بر هر چيز نگهبانست.»
با سخنانش  ميان جمع  از  نمى فهميدم. همان گاه شارمين  را  معناى آن 
در  «آنقدر  بشنو:  او  زبان  از  را  آيات  اين  تفسير  گشود.  را  رمزها 
روزمرگى هايمان غرق شديم كه خدا را فراموش كرديم. از روزمرگى ها 
بت هاى زيبايى ساختيم كه انسانيت را به پايش قربانى مى كنيم. نادانسته 
اين كودكان بى گناه را در پاى بتهاى بى جانمان قربانى مى كنيم و تنها 
زمانى به ياد خداى يكتا مى افتيم كه در كار اين روزمرگى ها به بن بستى 
همه  به  و  اديان  همه  در  را  راست  مسير  خدا  مسئوليم.  ما  و  برخوريم 
بود  حجت  اتمام  خانه  اين  كودكانند.  همين  راست  مسير  مى نماياند، 
براى كسانى كه ديدند و به هر دليلى وارد آن شدند، اگر در اين مسير 
نمانى، به هالكت مى رسى (كسانى كه بودند، مى دانند معناى هالكت 
چيست) و بعد تو بسيار كسانند كه به جاى تو مى آيند و ديگر چون تو 
تنها نظاره گر نمى شوند و مرد عمل خواهند بود، همانطور كه على (ع) 
مى خواهد و خداوند حافظ اين كودكان بى پناه است». چه زيبا برايم 

معنا كردى.
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خدايا! يا ما را مرگ بده يا ما را يكى گردان!
وقت رفتن فرا رسيد. شارمين گفت آهسته برويد، مبادا كودكان را بيدار 
كنيد تا به ياد گرسنه بودنشان بيفتند. با حرفهايش آتشم مى زد، چون من 
در اين گرسنگى سهيم هستم، من مسئولم و تا به امروز خاموش ماندم. 
مى كردم.  دعا  و  مى خزيدم  گوشه اى  به  سالها؟  اين  در  مى كردم  چه 
زندگى ام  چرا  اينگونه ام؟  من  چرا  كه  مى كردم  شكايت  نه،  كه  دعا 
اينگونه است؟ و بعد خودم را زير رگبار گناهان كرده و نكرده تكه تكه 
مى كردم و خود را اليق اين زندگى حقير مى دانستم! ساليان سال قرآن 
برسرگرفتم و حاصل چه بود؟ در حالى كه سياهى با قدرت بر پيكر اين 

شهر مى تازيد تا كودكان بى پناه را به  تباهى كشاند. 
شويم،  نور  تا  كرديم  دعا  خاكى،  تپه هاى  روى  آنجا  رفتيم.  باالتر 
دعا  شويم،  رنگين كمان  تا  كرديم  دعا  شويم.  باران  تا  دعاكرديم 
مقدس  آنجا  كه  زيرا  كنديم،  را  ها  كفش  شويم.  ستاره  تا  كرديم 
آسمان  بود.  خدا  آنجا  يتيم.  كودكان  مكه  بود،  مكه  آنجا  بود. 
و  حلقه  زديم  سياهى.  و  آلودگى  هرگونه  از  خالى  بود،  نزديك 
در  شويم  اميد  تا  حلقه زديم  يكى شويم،  تا  گرفتيم  را  هم  دستان 
تا  حلقه زديم  هاجرها،  براى  شويم  زمزم  تا  حلقه زديم   خانه ها. 
دست محبت بر سر يتيمان باشيم. حلقه زديم تا عشق شويم. حلقه زديم 

تا تجلى خدا بر روى زمين شويم. 
باالتر رفتيم، با پنجه كشيدن در خاك... رفتيم تا نزديكتر شويم. شارمين 
دعا مى كرد و ما آمين مى گفتيم. مردى كه با درد اين مردم آشناست. 
مردى كه ما را با هم و براى كنار هم بودن جمع كرد تا براى يك هدف 
با سياهى بجنگيم. او مى گفت و دعا مى كرد، دعا مى كرد براى دستهايى 
كه عاشقانه در هم گره خورده بود، براى يك هدف: غلبه بر تاريكى. 
ما كوچه گردان عاشق، يكصدا آمين مى گفتيم. 64  و  او دعا مي كرد 
كوچه گرد عاشق، همدل و همزبان آمين مى گفتيم. 64 عاشق، يكصدا 
رهايى كودكان را از بند غم مى خواستيم. 64 شمع خواستيم تا مشعل 
چيزى  بدبختى  و  فقر  پايان  به جز  هيچ كس  لحظه ها  آن  در  شويم. 
نمى خواست. همه، نيايش كودكان بى پناه شهر شده بوديم. همه خواستيم 
تا چاله هاى بى عمق دردهاى خويش را با چاه درد بى انتهاى على پيوند 
زنيم. چيزى جز باران شدن نمى خواستيم. جز دريا شدن نمى خواستيم. 
جز كوه  شدن نمى خواستيم. جز كشتى نوح، براى نجات محرومين و 
دردمندان نمى خواستيم. جز تبر ابراهيم، براى نابودى بت هاى بى جان 
نمى خواستيم. جز عصاى موسى، براى گشودن نيل نمى خواستيم. جز 
قدرت سليمان، براى دعوت سياهى به مبارزه نمى خواستيم. جز دستان 
شفابخش عيسى، براى مرهم نهادن بر زخم رنج كشيدگان نمى خواستيم. 
نمى خواستيم.  كران  و  كوران  به  پيام  دادن  براى  ايوب  صبر  جز 
نمى خواستيم.جز راه  اين  در  استقامت  براى  محمد،  ايمان   جز 

زنده شدن نمى خواستيم. جز انسان بودن نمى خواستيم. 
آرى! در شب بيست و سوم، حلقه اى  زديم براى پيمان انسانيت...

دعاهايى كه در متن آمده، برخى از دعاهاى موسس جمعيت است كه بر باالى تپه خوانده شد.
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شوريدگي؛ قدم سيزدهم

شب بيست و هفتم به روايت فرزانه قبادي و مرضيه مقدم پارسا

 ، اكبر  كه  عجيبى  شب  شد.  آغاز  هم  رمضان  شب  بيست و هفتمين 
ابتداى شب شنيدم كه گفت: «يه  زيباييش را پيش بينى كرده  بود. در 
اتفاق  اتفاق قشنگ مى افته».  اينجا يه  احساس قشنگى دارم كه امشب 
قشنگ! عهدى پس از عهدها و پيمانى پس از پيمانها، پيمانى كه تعهد 
به آن از بستنش مهم تر است؛ تعهد به پيمان نوزدهم و عهد بيست و يكم 
و بيست و سوم. آسمان نيز شاهد بود. شاهد بود و غريد. غريد و گفت: 
باشد! شنيده ام كه گفته ايد:  نصيبتان  نسيان  مبادا  فراموشتان شود!  مبادا 
و  ها  كيسه  توزيع  از  پس  هم.  دست  در  دست  بنديم»!  مى  «پيمان 
پوشش  تحت  هاى  خانواده  از  يكى  خانه  در  دعايى  مراسم  برگزارى 
فلشرهاى  با  ماشينها  شويم.  مى  اعتياد  ترك  كمپ  راهى  دركرج، 
روشن قطار مى شوند. كوچه به كوچه و خيابان به خيابان... از شهر خارج 
مى شويم، جائى دور، جائى براى تولد، تولدى به انتخاب خود، جائى 

كه اگر عجزت را ثابت نكنى، ميالدت را شاهد نخواهى بود!
به  عده اى  بيدارند.  ميزبانان  است.  نيمه شب  مى رسيم.  كمپ  به 
را قدرشان  تا  آمده اند  كه  ميهمانانى  استقبال  به  آمده اند،   استقبال 

بگيرند،  احيا  جامعه  زخمى ترينهاى  كنار  در  تا  آمده اند  كنند.  قسمت 
سال،  ساليان  خوابند... خواب  نتيجه  كه  كسانى  كنار  در  باشند،  بيدار 

خواب قرنها، خوابى كه از سر غفلت است، خواب يك جامعه!

شروع اكبر  هستند.  هم  ميزبانانمان  مى زنيم.  حلقه  كمپ  حسينيه   در 
ايمان  اتفاقى كه  از  از روزهاى گذشته مى گويد،  به صحبت مى كند. 
 دارد امشب همه شاهد خواهيم  بود. از دوازده قدم مى گويد. لحظاتى 
جوانى اش  از  اعتيادش،  از  گفتن  سخن  به  مى كند  شروع  كسى  بعد 
كه 7 سال بر دود داده، از حس دوگانه اى كه هميشه پاى بساط مواد 
نمى توانست  كه  دوگانه اى  حس  نفرت !  و  عشق  مى آمده:  كشيدنش 
بين آن دو تمايزى ايجاد كند. ديگرى مى گويد، از آوارگى هايش، از 
تحقيرهايش، و از سوالش كه چرا تا چشم باز كرد، اعتياد، خانواده اش 
بود؟ كه چرا در كتاب ها مى نويسند «آن مرد با نان آمد»، اما براى او و 
با مواد آمد»؟، «چرا كسى نبود كه يادآور  برادرانش «آن مرد هميشه 
كودكى هايم باشد براى آن مرد و براى آن مردمانى كه زنده به گورى 
از  رهاشدنش،  از  گفت  سخن  ديگرى  نزدند؟»  حرفى  و  ديدند  مرا 
برادرانش  به ديگر  از عشق  براى روزگارانش.  يارش شد  نگارش كه 
كه هنوز در بند بودند، بندى كه  حال او داشت پاره اش مى كرد. چقدر 

عظيم بود حضورش در آن شب قدر!
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(انجيل  بود.»  خدا  خود  كلمه  بود.  خدا  با  كلمه  بود.  كلمه  ازل  «در 
يوحنا)

محفلى  چه  كند.  مالقات  را  خدايش  تا  شده بود  كالمى  كسى  هر  و 
شده بود! محفل كسانى كه صادقانه خدايشان را به ما نشان مى دادند و 

حال نوبت ما بود كه پياممان را به ايشان دهيم!
سپس شارمين برمى خيزد و سخن آغاز مى كند. از غيرتهاى بى معنى مان 
مى گويد. از غيرتى مى گويد كه اعتياد را تاب مى آورد. از غيرتى كه 
تاب ديدن درد را دارد. از درد بى دردى مى گويد، بى دردي هايى كه با 
نقابهايمان آن را پوشانده ايم. «...تا زمانى كه كوچه گردى نكرده باشى 
زباله خور  يه  تا زمانى كه كنار دست  نمى فهمى،  كه كوچه گردى رو 
كه  مى گويد  زجر  پيام  از  نمى فهمى»...  زباله خورى  كه  زباله نخورى 
امشب بايد دنبالش  باشيم. از زندگى هايى مى گويد كه به  فنا رفته است. 
از بى تفاوتى ها و نخواستن ها مى گويد. از بى همتى ها، مى گويد و به من 

خواب آلوده تلنگر مى زند، كاش بيدار شوم...
اشاره اى هم به دوران جنگ مى كند و در حيرت است از جامعه اى 
كه يك وجب از خاكش را به بيگانه نداد - و بزرگانى چون «همت» 
امروز گويا  و  را حفظ كرد-  بوم  و  اين مرز  پروراند كه حميتشان  را 
اعتياد،  دستان شوم  به  را  ميهنش  تاراج  و  رفته  به خواب  همان جامعه 

نمى بيند!
و ناگاه شارمين از قدم سيزدهم مى گويد، قدم سيزدهم نجات! قدمى 
براى تولد يك جامعه. قدم سيزدهم: قدمى براى بشريت، نه براى خود. 
قدمى  از  مى شود.  برداشته  جهان  يك  وسعت  به  نگاهى  با  كه  قدمى 
همراه با عمل مى گويد. قدم سيزدهم يك اتحاد است براى انجام يك 
اين سرزمين  از  اعتياد  بريدن دستان  براى  بزرگ... قدمى  كار، كارى 

اهورايى! قدمى براى ايرانى بدون اعتياد.
برهنه  پاى  با  همه  نعليك»...  «فاخلع  مى شود:  آغاز  بعد شوريدگى  و 
آغاز  كه  بارانى  ريزه  زير  مى نشينند،  حياط كمپ  در  دلى شوريده  و 
كرده اند.  طردشان  همه  كه  دردمندانى  كنار  در  آسمان،  زير  شده، 
هم  آسمان  و  مى شود  آغاز  كردن  عاشقى  است.  شاهد  آسمان 
باران،  موسيقى  گيرد!  مى  فزونى  شدتش  باران  و  مى شود  همراه 
فريادهايمان، صداى  زير  مى شود،  دعاكردن هايمان  صداى   زير 

زير صداى پيمان بستن مان... فرياد مى زند: «خدايا اين شب قدر، تولد ما 
باشه، تولدى براى كوشش كردن هاى ما، براى آزادكردن جامعه مون 
از معضل اعتياد، خدايا ما رو بشور، خدايا ما رو بشور»... آسمان هم نوا با 
شب زنده دارانى كه به دعايشان، نجات اجتماع را مى خواهند، مى بارد. 
آسمان مى بارد، درحالي كه دست به دست گرفتن جمعى را شاهد است 
را  جامعه شان  كه  آتشى  براى  باران شوند  مى خواهند  باران  زير  كه 
مى سوزاند... باراني براى شستن پليدى اى به نام اعتياد... و پاكى را به 

ارمغان بياورند. «خدايا ما رو در راه خودت محكم بگردان»!

فرياد مى زند: «اين قدم سيزدهمه كه داره از آسمون مى آد. خدايا! ما 
به سوى تو قدم برمى داريم، تو هم به سوى ما قدم بردار. خدايا! ما رو 
طبيعت  آسمان.  همراه  است  مى گيرد.  ترى  بيش  اوج  باران  بشور»... 
همراه  است، همراه با دل شوريده شب زنده  دارانى كه قدم به قدم براى 
شكستن غول اعتياد خواهند جنگيد. پيمان بستند. آسمان شاهد پيمانشان 
بود، شاهد بود و اعتبار بخشيد به اين پيمان. آسمان هم نوا بود، اوج و 
فرودش با اوج و فرود مناجات جمع كوچك حاضر در حياط كمپ 
مناجات كنندگان  سر  بر  آمين گويان  هم  آسمان  گويى  بود.  متناسب 
قدر  باران زالل  دلنواز  ريتم  را مى شنيدم، در  «آمين »هايش  مى باريد. 
بيست و هفتم... پيمانى براى يك سال؛ سيزدهمين قدم را تا قبل از شب 

بيست و هفتم سال بعد بايد برداريم...

    اكبر جوانمردى كه مردى كه افيون را ترك كرده است و اكنون عيارى است كه عاشقانه دست معتادان 
را مى گيرد، پيامشان مى دهد و براى ترك اعتياد، يارى شان مى كند و اينك از اعضاى جمعيت است.

براى شب بيست و هفتم
قدم 12+1                                 

... به نابود ديوان كمر بسته ايم!
فرزاد حسينى

و  پاك شدن  براى  قدم  دوازده  اعتياد،  ترك  نوين  روش هاى  در 
بازگشتن به راه درست و انسانى تعريف شده است، اما عده اى گمان 
مى كنند كه برداشتن همين دوازده قدم وظيفه آنان را تمام مى كند و 
پس از آن ديگر نبايد كارى كرد. ما در شب بيست وهفتم ماه رمضان 
در كمپ ترك اعتياد يكي از دوستان جمعيت حاضر شديم و به آنان 
گفتيم كه قدم ها را هيچگاه نبايد تمام شده دانست و بايد همواره در راه 
هدف اصلى كه «جهان بدون اعتياد» است، كوشيد، چرا كه ديوان نيز 
همواره در راه هدفشان كه معتاد كردن همه مردم جهان است، در حال 

كوشش اند و اكنون نوبت قدم سيزدهم است...
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شنيدم سياهى جهان را گرفت
اَبر اعتياد، آسمان را گرفت

بسى مرد فرزانه انديشمند
به جمعى نشستند، چاره كنند

چنين گفت مردى كه يك دو كنيم
زمين و زمان را به يك سو كنيم

نهفته نباشيم در زير خاك
ز شرم و تباهى بگرديم پاك
جهان جمله نيكو و زيبا كنيم

خروشى در افالك بر پا كنيم
به فرمان آن مرد نيكوسرشت

به پا شد يكى كمپ همچون بهشت
بهشت مريضان و بيمار شد
شفاخانه و كمِپ تيمار شد

بسى مرد معتاد و بدحال بود
كه مرگ و سياهيش در فال بود

مى آمد به آن كمپ و درمانده بود
از آنجا كه مى شد، شفا خوانده بود

ولى اين سياهى تمامى نداشت
و پاكى به مردان دوامى نداشت
هزاران نفر پاك و طاهر شدند

هزاران ديگر كه ظاهر شدند
***

يكى روز آن مهتر كمپ گفت
خدا را كه داند عيان و نهفت

چرا اين نگون قصه تقدير ماست؟
نگويى كه اين هم ز تقصير ماست؟

ز عرش خدا نيك فرمان رسيد
به دستور يزدان باران رسيد

خداوند با بنده اين گونه گفت
و راز دلش را بدين سان شكفت

كه آگه! بدان در زمين ديو هست
بس اهريمناِن فرومايه پست

بسى بدسگاالن و ديوان زشت
به صف كرده اهريمِن بد سرشت

تو نيكى كنى و بد آنان كنند
زمين و زمان را چو زندان كنند

به يك دو قدم اين بَدى چون رود؟
به يك ُگل كه گفته بهاران شود؟

اگر آسمان را تو بينى به جاى
از اين روست كش بسته ام دست و پاى

مرا هست هجده هزاران قدم
قدم بر قدم تا نباشد عدم

هزاران قدم بايدت پيش رو
بدين ره تو بايد نهى آبرو

همه اين تباهى ز تقصير توست
اگر ديو هست اين نه تقدير توست

تو را جنِگ اهريمنان بايدت
در اين راه تقديم جان بايدت
قدم ها به يك دو نگردد تمام

كه يك دو بود ابتداى مرام
چو بشنيد اين گونه آن نيك مرد
نشست و بسى نيك انديشه كرد

فروماند در زير باران و رنج
همه جان او را گرفتى چو گنج

به پا خاست، سوگند تجديد كرد
به يزدان چنين گفت فرزانه مرد

يك و دو نباشد دگر غايتم
بدان تو كز امروز من در َخَطم
بدان كز بدى ها بسى خسته ايم

به نابوِد ديوان كمر بسته ايم
قدم هاى ما هست بسيارتر
نخوابيم و باشيم هشيارتر

به يارى يزدان هّميشه پاك
ببينيم اهريمنان بيمناك

بياريم بر فرق آن ديو چاك
سپاريم خود آن تنش را به خاك

قدم سيزدهم با آيين «شام عياران» آغاز شد. (رجوع 
شود به مقاله «فرهنگ عيارى و شام عياران» در همين 

شماره)

   اشاره به 12 قدم
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گزيده صحبتهاي شارمين ميمندي نژاد در شبهاي هزار ماه قدر

آدم هاى گاه به گاه، جاودانگى و رنج

آدمهاي گاه به گاه
شب بيست و يكم – همايش طرح «كوچه گردان عاشق»سالن آوينى – فرهنگسراى بهمن

در اين همايش، شارمين ميمندى نژاد ( موسس جمعيت ) به همراه مينا 
به سخنرانى پرداختند. صحبت هاى مينا در پرونده طرح «كودكان بى 

كتاب»  آمده است).
- وجه تفاوت من و مينا اينه كه شايد من هر كارى كنم كه روى اين 
صحنه بيايم، باز هم يك جايى پاى من مى لنگه، اما مينا هر كارى كنه 
با دو پاى استوار روى اين صحنه مياد. مينايى كه اينجا نشسته، امكان 
نداره لغزش كنه. لغزش من چيست؟ روزگار تلخ و دردناكى بود كه  
كنم.  تجربه  بيشتر  را كمى  رنج  و  بيايم  بيرون  از خود  تصميم گرفتم 
ديگران،  رنج  مقابل  در  حداقل  ولى  بودم،  كشيده  رنج  كم  اينكه  نه 
خصوصا رنجى كه ميناى عزيز كشيده،  رنج و درد من كمتر بود. از 
خودم بيرون بيايم تا ديگران رو متوجه ديگران كنم. امروز مينا بر روى 
از آدم ها رو  تا در اوج سختى و در اوج رنج خيلى  اين صحنه آمده 
متوجه خودشون كنه نه حتى متوجه ديگران... مى شه در سختى تمام 

هم يك رسالت خيلى بزرگ داشت.

- عده اي جمالتي مى گفتن، مثل: «على خيرش پنهان بود» يا: «آبروى 
خلق رو نبريد»! آبروى خلق ما دهه ها و صده هاست كه داره مى ره و ما 
خوابيم. نسل به نسله كه داره به دنيا مياد در فقر و در فحشا، در اعتياد و 
در رنج و ما خوابيم. آبروى چى  رو مى خوايم نگه داريم؟ چه آبرويي 
وقتي  ساله   6 بچه  بچه هاى دروازه غار؟ كدام حرمت؟  براى  گذاشتيم 
كه ميگه: «بارون كه مياد كرك مى چسبه و من بايد برم تو محله فساد 
براى يك كرك خودفروشى كنم». بهش مى گم: «خب چرا»؟ مى گه: 
«به خاطره اينكه تو زندگى يك كتونى نداشتم». چه حرمتى براى اين 

بچه باقى مونده؟!
- بنده 10 سال خوابم آشفته شد كه بيايم نشون بدم يه همچين شرايطى 
هست، يه همچين فضايى هست... حيرت كنيم، همت كنيم. مينا دخترى 
است كه از محله اى معضل خيز مى آيد و درسش رو خونده و بهترين 
دانش آموز بوده و اينك نيز در مسير دگرخواهى قدم هاى استوارش را 
آغاز كرده. من كه از بهترين محله ها اومدم، خودفروخته ابلهى مى شم 
كه براى جيفه دنيا، سپاه ابن زياد رو انتخاب مى كنه. اون سو مي ايستم و 
برادر دينى ام رو مى فروشم. هركس كه آمد روزى در مورد كودكان 
به نام تشويش اذهان عمومى گوشش رو مى گيرم كه  پناه داد زد،  بى 
مبادا خانه آباد خودم خراب بشه. مبادا خانه ابن زيادى ام خراب بشه. اين 

يك حكايت و تاريخ دردناكه كه داره قسمتمون مى شه.

- چرا موال على (ع) فرموده: «خدا را! خدا را! مبادا! مبادا گرسنگان را، 
يتيمان را، گاه سير و گاه گرسنه بگذاريد»؟ براى اينكه حكايت 

آدم هاى  ما  اينكه  براى  ماست،  گمراهى  از  ما،  كردن  سير  گاه 
روى  پاش  اينكه  خاطر  به  گاه به گاهه،  آدم،  يه  هستيم.  «گاه به گاه» 
بسته، زمين  اين  به  رو  تو  پاى  كه  چيزى  و  نيست...  قرص   زمين 
 رنجه. رنجى كه مينا كشيده، رنجى كه بچه هاى شبيه مينا كشيدن. اين 
هزينه  بعدش  گرسنگى  مى كنى،  سير  گاه  وقتى  كنيم.  حس  رو  درد 
سنگين ترى است. پنهان خير كردى تا زندگى اي كه آشكارا بى تفاوتى 

و بى عدالتيست، زير سوال نره.
حكايت اين  و  گذاشت  خودش  قوم  براى  چيز   3 پيامبر   - 

اما كتاب قرآن  بزرگى است. كتاب قرآن و سنت كه خيلى مشخصه. 
انسانى  انسان.  يك  عمل،  يك  مى خواست،  روح  يك  اول  سنت،  و 
كه ثابت كنه (حرف خدا رو كه مى فرمايد) آيات قرآن رو خواستيم 
را امانت  بار  اين  زد(انسانى كه  باز  پذيرشش سر  از  اما  بديم،   به كوه 

بزرگترين وظيفه ما اين نكته  است: اتصال به گذشته اولياي خدا و وصل كردن 
گذشته آنها به امروز. اين يعني درو كردن خرمن عشق در آخرت؛ اين يعني 

جاودانگي؛ يعني اينكه انسان ديگر در ضاللت و خسران نخواهد رفت.
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مسئوالنه بر دوش كشد). انسانى برخاسته از اهل بيت پيامبر. موال على 
مى دونست جاودانه نيست: نه خودش و نه حكومتش. موال على (ع) 
فقير، شايد  با بچه هاى  در همون كوچه هاى شب گردى كه مى گشت 
نه  عدلم.  نه  و  ام  من جاودانه  «نه  اينكه:  مى كرد،  زمزمه  رو  يه چيزى 
سرتان  بر  سايه  كه  عدلم  نه  و  ببينمتان  كه  هستم  شما  سر  باالى  من 
اهل  از  كه  مى خوايم  هم  ما  امشب  هستند.  اينجا  بيت  اهل  بيندازد.» 
يا اين  بيت باشيم؛ دوستدار اهل بيت باشيم و باور كنيم. اين حركت 

خودش  شكل  بزرگترين  حكايت، 
رو در زمانى نشان مى دهد كه امام 
حسين قيام مى كنه و مى گه من اگر 
با تمام عصمتم كه از خداست، در 
صف رنج ديدگان نباشم، پايم روى 
صحنه اين عالم، قرص نخواهد بود؛ 
خداى  به  كه  بود  خواهد  متزلزل 

خود چه جوابي بدهم.

جاودانگي                              
 شب بيست و سوم-  ورامين

اآلن  شدند،  شهيد  گذشته  در  امامان  كه  داشت  وجود  تفكر  اين 
مظلوماني  حد  در  فقط  و  ندارند  اثري  هيچ  هم  در  آينده  نيستند،  هم 
كه  گفت  على  امام  جمعيت  اما  گريست.  برايشان  بايد  كه  هستند 
دوران  در  ما  كه  مي كنند  فكر  همه  هستند.  هم  اآلن  همين  امامان 
كه  گفت  جمعيت  اما  جلوتريم،  زمان  لحاظ  از  امامان  از  معاصر 
هستيم؛  ديروز  امام  جوار  در  امروز  ما  هستيم.  هم  زمان  آن  در  ما 
است،  امروز  در  ما  جوار  در  ديروز  امام  و  هستيم  ديروز  در   يعني 
كه  ديني  خاك گرفتگي  به  نسبت  و  داد  جمعيت  كه  پيامي ست  اين 

امروز در جامعه ما است، پيام پيشتازي است. 
است؛  واقعيت  يك  است؛  دسترس  قابل  كامال  حقيقت  يك  «امام» 
يك  و  حي  يك  تماميت؛  يك  موجوديت؛  يك  سنديت؛  يك 
سير  آن  در  مي توانيم  ما  كه  است  حاضر  گذشته اش  هم  حاضر؛ 
بزرگترين  مي كند.  طي  را  خودش  آينده  امروز،  همين  هم  و  كنيم 
وصل  و  خدا  اولياي  گذشته  به  اتصال  نكته  است:  اين  ما  وظيفه 
در  عشق  خرمن  كردن  درو  يعني  اين  امروز.  به  آنها  گذشته  كردن 
ضاللت  در  ديگر  انسان  اينكه  يعني  جاودانگي؛  يعني  اين   آخرت؛ 
در  چون  نيست،  انسان  براي  رفتن  يعني  رفت.  نخواهد  خسران  و 
مسيراست. اينك مسير  «كوچه گردان عاشق» وجود دارد، حتي اگر ما 
نباشيم هم، مسير ادامه پيدا مي كند و روح و معنويت و هستي ما را با 

خودش همراه مي كند. 

رنج                             
 شب بيست و هفتم - كمپ ترك اعتياد كرج

مى خوام امشب به يه چيز خوب فكر كنيد؛ به رنج! رنجى كه آسمون 
رنج  اين  كه  كنيد  فكر  اين  به  و  مى كنه  گريه  براش  داره  امشب  هم 
فقط مال كسايى كه اينجا هستن نيست، اين دوست ما [اشاره به يكى 
از ما لمس كرده،  بهتر  افراد حاضر در كمپ] شايد رنج رو خيلى  از 
زمانى  يه  روزى  يه  و  هست  رنج  اين  شما  تك  تك  وجود  در  ولى 
هم  رو  شما  رنج  آتش  جايى  يه 
دنبال  موقع  اون  خواهدگرفت، 
با  حاال  مى گرديد،  كردنش  آروم 

يه رنج بزرگتر...
براى  نه  كردم،  كارتن خوابى  من 
اعتياد، من سر پارك الله سگ بغل 
كردم، نه براى اعتياد، براى اصالت 
رنج. من سر سطل زباله ايستادم با زباله خورا زباله خوردم، يه مدت زمان 
طوالنى، هر شب من از ساعت2 نصفه شب تو خيابونا بودم تا خود صبح، 
يه چيزى تو دلم بوده به نام رنج، هنوزم هست، هنوزم درمون نميشه، يه 
موقعهايى بعضى ها مى بينم اين رنج رو ندارن. من امشب مى خوام يه چيزى 
بگم. مى گم خدايا نكنه كسى دنبال اعتياد رفته باشه واسه هوس، اگه 
 براى هوس رفته باشه، اميدى به نجاتش نيست، اگه براى رنج رفته باشه،

 حتما كمپ ترك اعتياد مى زنه. انسان تا زمانى كه رنج نكشيده باشه 
حد  به  شايد  نمى زنيد،  عمل  به  دست  اگر  نمى ده،  انجام  بزرگى  كار 
كافى رنج نكشيديد. هر جا كه مى ريم مى گن ما خداى غيرتيم، شما 
داشته  معنى  بايد  غيرت  داريد؟  معتاد  ميليون   5 كه  داريد  غيرتى  چه 
آئين  براشون  براى كوچه گردان، ديدم  بوديم  رفته  يه شهرى  ما  باشه. 
شده، كوچه گردى رو كه نمى تونى از من تقليد كنى، بايد كوچه گردى 
تا  نمى فهمى،  نباشى كه كوچه گردى  زمانى كه كوچه گرد  تا  كنى... 
زمانى كه بغل دست يه زباله خور، زباله خورى نكنى كه نمى فهمى، تا 
زمانى كه سگ بغل نكنى كه سگ بغل كردن نمى فهمى، آئين سگ 

بغل كردن كه نميشه ساخت...
شما(خطاب به مسئوالن كمپ ) سه هزار تا مريض آورديد اين جا كه 
سالمشون كنيد، من سه هزار تا سالم آوردم كه مريضشون كنم! مريض 

عشق ديگران!
امشب ما دنبال پيام عشق نبايد بگرديم، بايد دنبال پيام رنجمون بگرديم، 
خانه هايى كه سوخت و نابود شد و از بين رفت، زندگى هايى كه به فنا 
رفت، بچه هايى كه خاطرات كودكى شون سيلى هاييست كه از پدر و 
براى كاراى كوچيكى كه تو  مادرشون خوردن... من اصال نمى خوام 
جمعيت كرديم بهمون جايزه بدن، يه بچه اى رو داشتن اعدام مى كردن

ايران به يه كمپ ترك اعتياد بزرگ نياز داره، (همه ما بايد ترك كنيم)؛ ترك 
خيلى مهمالت: از دون همتى ها گرفته تا مواد، از بى غيرتى ها گرفته تا مواد، از 
دروغ و عوام فريبى گرفته تا مواد، از اينكه بيزينس فحشا و مخدر و اعتياد وجود 
داشته باشه تا مواد، خيلى كمپ عظيمي مى خواد تا تو عشق رو ترويج كنى، يه 

كمپى در حد ايران...
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اين بچه هاى جمعيت رفتن نجاتش دادن[اشاره به طرح طفالن مسلم]، 
ماست  بدبختى  مى زنيم؟  دار  اينو  داريم  چرا  اصال  وظيفه مونه،  خب 
كه هنر ما كاراى كوچيكمونه، بزرگى ما كوچيكى ماست، همت ما 

بى همتى ماست...
من از شما تقاضا دارم، يكى يه لحظه با تمام وجودش نجات رو بخواد، 
بياد،  به وجود  انسانى  تحولى در يك  اگر  لحظه  بخواد،يه  رو  آزادى 
به  خيلى  نيستم،  اميدوار  اينجا  به  خيلى  من  مى ذاره.  تاثير  جهان  روى 

دوازده قدم و اينا اميدوار نيستم، مى دونيد چرا؟ چون  ايران به يه كمپ 
از  مهمالت:  ترك خيلى  كنيم)؛  ترك  بايد  ما  (همه  داره  نياز  بزرگ 
و  دروغ  از  مواد،  تا  بى غيرتى ها گرفته  از  مواد،  تا  گرفته  دون همتى ها 
عوام فريبى گرفته تا مواد، از اينكه بيزينس فحشا و مخدر و اعتياد وجود 
داشته  باشه تا مواد، خيلى كمپ عظيمي مى خواد تا تو عشق رو ترويج 

كنى، يه كمپى در حد ايران...
خداوند به همه ما رنج داده، براى اينكه ما فرادا  آفريده نشديم، همه 
شما رنج خواهيد كشيد... اولين گام مبارزه جمع شدنه، جمعيت شدنه...

از خداست، در  با تمام عصمتم كه  اگر  قيام مى كنه و مى گه من  امام حسين 
صف رنج ديدگان نباشم، پايم روى صحنه اين عالم، قرص نخواهد بود؛ متزلزل 

خواهد بود كه به خداى خود چه جوابي بدهم.

13
88

ان 
ست

 زم
رم،

چها
ره 

شما



47

مراسم «هميارى ماه» ادامه آيين كوچه گردان عاشق در طول سال
نكند پلك فرو بندي...    

اميرحسين ميرحجازي

روى  به  را  بندم  چشم  و  خزيدم  رختخوابم  سمت  به  بود.   12 ساعت 
يك آن  شدم  كه  آرام  بخوابم.  كه  مى كرد  كمك  كشيدم.  چشمانم 
بستم.  را  ترس چشمانم  از  مى شدم.  داشتم كور  انگار  كه  تابيد  نورى 
قطره هاى عرق گويى روى پيشانى ام يخ بسته بود. به هر بدبختى كه بود، 
دوباره چشمانم را باز كردم، اما خبرى از نورهاى كم سوى هميشگى 
تمام قد  نفر  نبود. يك  از روزنه هاى ريز چشم بند داخل مى شدند،  كه 
كرد،  كه  نگاهم  پائين.  و سرش  بود  ظهر  نزديك  ايستاده بود،  جلويم 
شناختم. خودم بودم… نمى دانم من به خودم زل زده بودم يا خودم به 
من زل زده بود. انگار كش مى آمدم، من، آنجا، اينجا… مى ترسيدم. 
خودم خداحافظى كرد و دور شد به سمت يك حجم قرمزرنگ كه 
نمى دانستم چيست. حس داشت از دستانم، پاهايم، اعضايم مى رفت، 

چيزى  ديگر  رسيد،  چشمانم  به 
نديدم...

- شما هميشه اينقدر كم حرفى؟ 
بودم.  خودم  من،  آمدم.  خودم  به 
پژوى  يك  جلوى  صندلى  روى 
504 قرمزرنگ قديمى نشسته بودم. 

ماشين آقا مهدى بود. چقدر كوفته بودم. انگار 20 تا كيسه برنج بلند 
كرده بودم. پرسيدم:

- االن داريم كجا مى ريم؟ 
- جوانمرد، دولت آباد، البته اگه اين رخش ما دووم بياره، مدل پنجاهه، 

ساالريه برا خودش. نگاه نكن االن راه نمى ره، بارش زياده... 
به سمت صندلى عقب چرخيد، يك عالم كيسه كه  نگاهم  بى اختيار 

انگار ترسيده بودند، يكهو همه با هم سالم كردند. جواب دادم. 
- اول مى ريم دولت آباد...

ماشين كه ايستاد، پسركى حدود 10 ساله با يك گرمكن آبى، از يكى 
از كانكس هاى بازيافت شهردارى بيرون آمد، داشتيم پياده مى شديم:

- بابا! بچه هاى جمعيت آمدند. 
در  جوگندمى،  نامرتب  ريش هاى  و  موها  متوسط،  قد  با  آقايى  يك 
در،  دم  آمد  سر،  به  كاله  يك  و  به تن داشت  بادگير  يك  حالى كه 
كيسه ها را كه سر نوبت دعوايشان شده بود، با يك هيس ساكت كردم. 
را  نگاهش  بردم.  پسر  سمت  به  كردم.  پياده  و  گرفتم  را  يكى  دست 
از كيسه نمى دزديد. نگاهم از صورتش كنار نمى رفت. كيسه را به او 
 دادم. چرخيدم. مرد طورى نگاهم مى كرد، انگار دلش مى خواست با
كه شدم  دور  مى كشيد.  خجالت  من  از  بزند،  حرف  مهدى   آقا 

راحت باشند.
 سوار ماشين كه شديم، آقا مهدى گفت: هرچى سنگه، كال مال پاى

اين بيچارست. بدون پرسش ادامه داد: جانباز هست، فقير هست، بچه 
بنده خدا، سرطان سينه گرفته، داره از  كوچيك داره، حاال هم زنش 
جور  را  عملش  خرج  ها  بچه  داد:  ادامه  و  كشيد  آهى  مى ره.  دست 
كردند، لنگ آمپول يه ميليونى هستيم، از آلمان مثل اينكه بايد بيارن...

خيلى كم حرفيا!
حرفى نداشتم بزنم. احساس خفگى مى كردم. تا آن وقت چندين بار از 
كنار آنجا رد شده بودم. بارها آن مرد را ديده بودم، اما گويى هيچ وقت 

نديده بودم...
رسيديم محله جوانمرد... از آنجا تا خانه مان 15 دقيقه راه بيشتر نيست. 
به خودم گفتم اينجا را ديده ام. مثل كف دستم بلدم! كمى جلوتر وارد 
كوچه هايى شديم كه در خواب هم نمى ديدم كه جوانمرد آن شكلى 
هم باشد. بارها از آنجا رد شده بودم... اما... يكى يكى كيسه ها را راهى 

مى كرديم. واى! سرم گيج مى رفت...
- كيسه ها خدا رو شكر سنگين تر 

شده ...
سوار ماشين شديم گمانم به سمت 
بهشتى و باقرشهر... سرم را گذاشتم 
لحظه اى  چند  شايد  داشبرد،  روى 
را  چشمم  كنم.  فكر  و  شوم  تنها 
كه باز كردم نورهاى باريك و ضعيفى به چشمانم وارد شدند. چقدر 
دراز  تختم  روى  كرده بودم،  بلند  برنج  كيسه  تا   20 انگار  خسته بودم 

كشيده بودم، ساعت  12 شب بود. جمعه اول ماه...
اين  از  بيمارگونه،  شايد  ادبيات  اين  از  ناگزير،  استعارات  اين  تمام  از 
احساسات بدون توجيه كه بگذريم، بايد در مورد مراسم «هميارى ماه» 
باورتان  اينجا شايد  تا  بنويسم.  به «پخش» معروف شده  بين بچه ها  كه 
نشود، اوايل خودم هم باورم نمى شد. مسئله تنها يك بسته بندى ساده 
خانواده هاى  ميان  موادغذايى  كيسة  تعداد  يك  پخش  مسئله  نيست، 
كودكى  ما  قدمى  چند  در  كه  است  اين  مسئله  نيست.  تحت پوشش 
براى  مى خواهد  دلش  كه  مى نويسد  كاغذ  روى  كه  مى كند  زندگى 
ديدن  مساله  مساله،  نمى بينيم.  ما  بخورد!  مرغ  شده،  كه  هم  بار  يك 
است. دلم مى خواهد بگويم پخش يعنى ديدن، اولش نمى خواهى باور 
كنى، سرت گيج مى رود، بعضى ها به جاى باور كردن كنار مى كشند، 
ناراحت مى شوند، چون ديدن، آنها را مى آزارد، مشكل اينجاست كه 
آدمى از نديدن راضى و خوشحال است. مسئله، حضور، عبور و ديدن 
همان  مى شود،  از كجا شروع  نمى دانم  كه  آفتى  اين  «نديدن»!  است. 
ويروس مهلكى است كه موجب مى شود در چند قدمى بازار به ظاهر 
نديدن  و...  ايستاده باشد  تمام قد  غار»  «دروازه  محلة  تهران،  بركت   پر 

دلم مى خواهد بگويم پخش يعنى ديدن، اولش نمى خواهى باور كنى، سرت 
گيج مى رود، بعضى ها به جاى باور كردن، كنار مى كشند، ناراحت مى شوند، 
چون ديدن، آنها را مى آزارد، مشكل اينجاست كه آدمى از نديدن راضى و 

خوشحال است

13
88

ان 
ست

 زم
رم،

چها
ره 

شما



48

يعنى جايى ايستادى كه برج هاى سعادت آباد را مى بينى، اصال باورت 
نمى شود كه آنجا فرحزاد باشد... 

و «پخش» شايد، تنها چشم بندى است كه خواب شب را از چشم هايت 
مى ربايد... و تو، مى آيى كه ببينى، و اين شايد شروع ديدن باشد... نكند 

پلك فرو بندى...
«شب در چشم هاى من است، به سياهى چشم هايم نگاه كن...

روز در چشمان من است، به سفيدى چشم هايم نگاه كن...
شب و روز در چشمان من است، به چشم هاى من نگاه كن...

پلك اگر فروبندم، جهانى در ظلمات فروخواهدرفت...»
حسين پناهى

ادامه آيين «كوچه گردان عاشق» در طول سال  همياري ماه (پخش)، 
خانواده هاي  رابطين  ماه،  هر  جمعه  اولين  در  كه  شكل  بدين  است. 
مردمي،  و  دانشجويي  اعضاي  ساير  همياري  با  جمعيت  تحت پوشش 
به  را  تحت پوشش  خانواده هاي  ضروري  مايحتاج  حاوي  كيسه هاي 
اين  وبالگ   طريق  از  مي توانيد  هم  شما  مي رسانند.  آنها  منزل  درب 
نشريه،  يا وبالگ خبرگزارى جمعيت كه در صفحه نخست  مراسم- 
آدرس آن درج شده - با اطالع از زمان و مكان مراسم همياري ماه، در 

اين آئين دگرخواهانه حضور يابيد:
                                                                                     

www.hamyarimah.blogfa.com

تاريخ پخش: 1388/9/7                                     ستاد : خيابان پاسداران 
عملكرد

          منطقه                    نام رابط    نام خيرين و همراهان   تعداد كيسه
         فرحزاد                على رضايى          مير جعفرى        3

15 خرداد (سيروس)    بهرامى          تيم سيروس       14
 مولوى- يافت آباد    معزى- قاسميان            عسگرى       15
          مولوى             سليمانى- فرزانه سا             رياضى        6
         شهررى              سعيد رضايى           تيم شهر رى      20
   قلعه حسن خان   شايسته                            4
        على آباد   نورانى             اقتصادى      12
قليچ خانى              موسوى       8          رسالت 
    خيابان قزوين    قاسمى                 افجه       4

           نواب        -                    10
  10      -           شهريار    متقيان   
تعداد كل كيسه ها                         106

هزينه ها
         نام كاال      فى          تعداد/مقدار          هزينه (ريال)
   برنج اوروگوئه   8,400           950 كيلو            7,980,000
    روغن 2 ليترى  22,500            132 عدد           2,970,000
           عدس   13,000           121,3كيلو          1,576,900

گوشت گوسفندى    اهدايى               اهدايى    اهدايى
          نايلون   1,750           1600 عدد          2,800,000
 كارگر و حمل و نقل                      370,000

 جمع كل هزينه ها                    15,696,900
درآمدها

   نام اهداء كننده          مبلغ اهدايى         مورد مصرف 
          رحيمى            يك راس گوسفند        پخش ماهيانه 

           بختيار             يك راس گوسفند         پخش ماهيانه 
         حجازى            يك راس گوسفند        پخش ماهيانه 
 شايسته (از طرف)     يك راس گوسفند        پخش ماهيانه 
 صدرنيا (از طرف)     يك راس گوسفند        پخش ماهيانه 
        خانيكى             يك راس گوسفند        پخش ماهيانه 
باريكانى (از طرف)    يك راس گوسفند        پخش ماهيانه 

         خيرين                3،060،000   خريد اقالم پخش ماهيانه 
كى منش (از طرف)     6،500،000   گوسفند (پخش ماهيانه) 
معزى (از طرف)          2،000،000   گوسفند (پخش ماهيانه) 

    28 كيسه آذوقه ديگر نيز به رابطين كرج و اسالمشهر و برخى مناطق ديگر تحويل داده شد.
در كل 134 كيسه در اين هميارى ماه توزيع شد.

    توضيح آن كه هر ماه، محلى توسط خيرين جهت جمع آورى كمك ها و بسته بندى آذوقه ها و آغاز برنامه توزيع كيسه ها، در اختيار جمعيت 
قرار داده مى شود و در آذر ماه امسال، اين ستاد موقت در محله پاسداران تهران تشكيل شد. در صورت ارتقاى حمايت هاى مردمى، جمعيت 

تصميم به تهيه ستادى دائم براى مراسم «هميارى ماه» دارد.

گزارش پخش ماهيانه آذر ماه
نام تهيه كننده گزارش: اكبر فكرى
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طرح بوي عيد

به عيد  نزديك شدن  با  ماه،  اسفند  اواخر  همه ساله 
و  غم  بهار،  بوي  و  رنگ  گشتن  پديدار  و  نوروز 
بيمارستان ها  و  بهزيستي  مراكز  در  تنهايي  و  اندوه 
بيش از پيش احساس مي شود. آمدن حاجي فيروز 
در هر بهار و دادن مژده رسيدن بهار از رسوم قديمي 

و كهن ما ايرانيان است. 
بهانه  به  و  بهار  رسيدن  فرا  با  ساله  هر  جمعيت 
به  سختي  كه  مكان هايي  در  رسم  اين  زنده كردن 
رنگ و بويي از بهار دارند، مراسمي را تحت عنوان 
«بوي عيد» در برخي بيمارستانهاي كودكان و مراكز 
بهزيستي اجرا مي كند كه طي آن، با اجراي نمايش، 
سرودهاي كودكانه، پخش عيدي و شيريني و البته 
فضايى  شود  مى  سعى  فيروز»،  «حاجى  حضور  با 
شاد براى اين كودكان دردمند ايجاد گردد كه همه 
هدف آن، طلوع لبخندى بر لبان آنان است و دميدن 

آرامشى هر چند گذرا، در كالبد رنجورشان.
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مردماني را در اين استواي داغ خيابان ها مي شناسم 
تا  كه سراپا گناهند و لنگ مي زنند و از جنوب 
شمال اين شهر در رفت و آمدند؛ هيچ كدام آنها 
نمي دانند كه از كجا پايشان لنگ شده، بعضي ها 
مي گويند  بعضي  و  است  مادرزادي  مي گويند 
بيماري اي  است كه از مهاجرين كشورهاي ديگر 

آمده.
شادباش  

برگرفته از مجموعه داستان هاى شارمين ميمندي نژاد

انگشت شست كوچك نوزاد تازه متولد شده را ميان انگشتان شست و 
اشارة خود مي گرفت و نگاهي به دور و اطراف مي انداخت...

 
تنش تمام خرد شده بود و وقتي كه زير بغلش را مي گرفت تا زيرش 
داد  و  به صدا درمي آمد  استخوانهايش در زير دستانش  تميز كند،  را 
به هوا مي برد. هن هن او كه زني  او را كه مردي درشت و قوي بود 
فربه بود، با ناله هاي مردش مي آميخت، تنها كاري كه او مي كرد اين 
بود كه شوهرش را از اين سو به آن سو كند و زيرش را تميز كند و 
از دوا و دارو به دليل نداري هيچ خبري نبود. مرد زمين گير شده كه 
از ارتفاع كار افتاده بود بايد تنها به جابه جا شدن بر بستر بو گرفته از 
چرك و زخم بسترش رضايت مي داد و در مقابل ديدگانش مي ديد كه 
 همان خرده اسباب خانه نيز به فروش مي رود و فرزندانش روز به روز

دلمرده تر چهره زرد مي كنند و گونه هايشان با فرورفتگي زير چشمانشان 
يكي مي شود. 

دور و اطرافش را خوب مي پاييد، بعد شست نوزاد را از پارچه سفيد 
رنگ اتاق زايمان بيرون مي كشيد...

كه  بود  مجبور  بار  هر  و  مي دوخت  هم  به  را  پله  راه  هن هنش   با 
عرق هايش را نيز كه بر موزاييك راه پله مي ريزد، دستمال بكشد و در 
حس  خود  روي  بر  را  باري  سرزنش  نگاه  سنگيني  تمام،  جان كندني 
را  پله ها  دوباره  او مي خواست كه  از  مي كرد كه سر آخر غرغركنان 
كه  اسيدي  مي آورد،  ديگر  شوينده اي  و  مي رفت  و  بكشد  دستمال 
را  او  بي دستكش  دستان  و  ريه ها  بويش  و  موزاييك كف مي كرد  بر 

مي سوزاند. بعد از اين همه پله، نوبت به جابجايي يخچال و رختشويي
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با  اين همه سنگيني نشسته بود. شب   به كپك  مي رسيد كه در زيرش 
سوار  گشت،  مى  عايدش  مردم  منزل  نظافت  از  كه  پولى  اندك  اين 
مترو مي شد و نان و آبي براي خانه مي آورد و بدون آنكه از درد ريه 
و استخوان گردن و كمرش چيزي بگويد ، سعي مي كرد نشان دهد كه 
اوضاع روبه راه است. شوهر از بستر زمين گيري، به او نگاه مي كرد و از 
چشم هاي فروافتادة همسرش مي فهميد كه او در  باالرفتن از پله هاي 

 ديگران، شخصيت و غرورش را به دستمال حقارت پاك كرده.

تازه  نوزاد  به راحتي تخت متحرك  اما حاال  اول مي ترسيد،  روزهاي 
متولد شده را از اتاق زايمان به سوي اتاق كودكان هل مي داد و بعد 

پتو را كنار مي زد...

خانه  در  بار  خفت  كار  از  شب  هر  زن  كه  كند  نمي توانست  تحمل 
و  باشد  افتاده  اتاق  گوشة  در  مرگ  منتظر  او  و  بازگردد  آن  و  اين 
زن  كه  آن  از  قبل  شب  يك  پس  بگيرد،  بستر  زخم  بوي   آرام آرام 
به خانه برگردد، عصايش را به زير بغل كشيد و از خانه گريخت و خود 

را به تاريكي شب زد و زن هرچه در پي او گشت، هيچ نيافت. 
از  پيرمردي  كه  صاحب خانه  ابتدا  و  شد  تازه  دردسري  شوهر  رفتن 
 كار افتاده مي آمد و زن و فرزندي هم داشت، زن را رايگاني يافت كه

مي توانست براي عشرت عنينش لحظه اي را با او بگذارند و اگر زن به 
اين ذلت تن نمي داد، يا او را تهمت سر و سّر داشتن با اين وآن مي زد 
و از خانه بيرون مي كرد و يا لطفي در حق او مي كرد و بي هيچ تهمتي 
عذر او را مي خواست كه نگه داشتن زني كه شوهر باالي سرش نيست 

در هيچ كجاي اين شهر پسنديده نمي آمد. 

شاد  را  نورسيده  قدم  لحظه  يك  و  زايمان  اتاق  در  پشت   مي آمد 
باش مي گفت...

نمي توانيم  را  خانه  اين  ما  آخر  شد؛  شروع  خانه بدوشي  و  دري  دربه 
ترك كنيم، شايد آن رفته بازآيد، شايد نشاني، خبري از او به ما رسد... 
آنكه  از  بعد  همه  شود؛  بنگاه  آن  به  بنگاه  اين  از  كه  بود  مجبور  زن 
كه  را  زن  منفي  پاسخ  و  مي كردند  طمع  مانده،  بي مرد  زن  مي ديدند 

مي شنيدند، تنها يك جمله مي گفتند: ما خانه به زن بي مرد نمي دهيم!

نوزاد خونين از بطن مادر را بيرون مي آوردند و به ماما مي سپردند؛ ماما 
پرستاران  دست  به  را  او  مي بست،  را  نوزاد  ناف  بند  آنكه  از  بعد  هم 
مي سپرد تا تر و خشكش كنند و او هم مي توانست در اين فرصت به در 

اتاق نوزادها رود و همچون ديگر پرستاران شاباش بخواهد.

 بعد از روزها دربه دري و خفت؛ بعد از آنكه آبرويش را داد و از اين

پذيرفت آنكه  از  بعد  كردند.  بيرونش  تهمت  با  خانه  آن  به   خانه 
كه صاحب خانه اي پير و صاحب خانه هاي پير با او خلوت كنند، بعد 
از مريضي و دربه دري فرزندانش و تا پاي مرگ رفتن يكي از آنها، 
براي  او  تا ضامن  را زد و كسي حاضر شد  او  باالخره بخت در خانة 
كار در بيمارستان به عنوان خدمه شود. او هم خدمة اتاق زايمان شد و 
لباس سبز مي پوشيد و لنگهاي  پنبه هاي خونين و زائده هاي اتاق عمل 
را خالي مى كرد و مى توانست از بركت اتاق زايمان هم استفاده كند 
و همچون خدمة ديگر به پشت در اتاق برود و قدم نورسيده را تبريك 

بگويد و شاباش بخواهد.

به پشت در اتاق زايمان آمد:«تبريك آقا دختره»! 
اين  بود  فهميده  انگار  انداخت.  زن  سراپاي  به  بي تفاوت  نگاهي  مرد 
و  برگرداند  رو  و  ممنوني گفت  است،  شاباش خواستن  براي  تبريك 
به  و  بست  را  اتاق  در  و  انداخت  مرد  بي تفاوتي  به  نگاهي  زن  رفت؛ 
باالي تخت چرخ دار دختربچه آمد و به نوزاد نگاه سردي انداخت و 
مالفه را از روي بچه كنار زد و نگاهي به اطراف انداخت و قنداق بچه 
اشاره  انگشت شست و  ميان  را  پاي بچه  انگشت شست  باز كرد و  را 
خود گرفت و آن را ناگهان محكم كشيد! نوزاد جيغ بلندي  كشيد و به 

سرعت از درد بي حال شد و از هوش  رفت.

 اين انتقام زن بود از همة آنها كه شاباش نمي دادند. انتقامي براي لنگ 
زدن ده ها نفر براي فردا...
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آيينى در موسم حج به يادمان هروله هاى هاجر
صفاى سعى  

«به زودى خدا و پيامبر و مومنان در كردار شما خواهند نگريست و به 
زودى به سوى داناى نهان و آشكار بازخواهيد گشت.» (سوره توبه)

خداوند مى نگرد و زندگى نگاه مى كند و انسان هاى بزرگ تاريخ نظاره 
مى كنند تا ببينند كيست آن كه چون زمزم مى جوشد و به رنج دردناك 
هاجر در اين صحراى سوزان، پايان مى بخشد!  نگاه مى كنند تا ببينند 

چه كسى حج خويش را به درستى و به معناى حقيقى، انجام مى دهد!
 

با شتاب  مى دود، مى دود و هروله مى زند. مى دود و در هر قدمى كه 
تالش  مى دود،  مى كند.  مجسم  را  فرزندش  بى تاب  چهره  برمى دارد، 
مى كند، عطش را به جان مى خرد تا فرزندش را سيراب كند، اما تنها 
سراب بر كوير تشنه او را به خود مى خواند. او يك مادر است، او هاجر 
است، پر است از عشق... با نگرانى فرزندش را رها مى كند و در پى رفع 
عطش دلبندش بين دو سراب هروله مى زند، مى دود، اسماعيلش تشنه 
است و چشم به راه و تمام عشق يك مادر از خاك تشنه مى جوشد و 
بوسه بر پاى فرزندش مى زند. او يك مادر است، در صحراى بى رحم 
تنها  صحرا،  اين  در  ندارد،  پايان  گويى  سرابها  بين  هروله اش  تنهايى. 
عشق مى تواند بجوشد و بر لبان خشك فرزندش بوسه زند. تنها عشق 
است كه پايان بخش تالش نفس گير يك مادر براى نجات فرزند است، 

عشق است...
با  همزمان  هرساله  كه  جمعيت  از  طرحى است  سعى»،  آئين«صفاى 
موسم حج برگزار مى گردد. اعضاء جمعيت در ايام عزيمت حجاج به 
سرزمين نور، دفترچه هايى را كه حاوى شرح وضعيت زنان سرپرست 
خانوار –كه هاجران معاصرند- به همراه نيايش هاى مربوط به مناسك 
تا در  قرار مى دهند  اختيار حجاج  حج و سعى صفا و مروه است، در 
ميان انجام مناسك حج به ياد تالشهاى مادران تنهاى ميهن خود باشند 
و  در بازگشت از سفر خانه خدا، به يارى مادران رنج ديده سرزمينشان 

بشتابند.

به  همچنين معرفي طرح صفاي و اهداف آن، در رسانه هاي مختلف، 
منظور آشنا كردن جامعه با مصائب زناني كه با مشقات فراوان، گذران 
زندگي مي نمايند و سوق دادن مردم به سمت حمايت از آنها، از جمله 

امور اجرائي طرح صفاي سعي مي باشد.
هروله هاى هاجر را اگر پايانى نيستيم، اى كاش ببينيم گونه هاى از سيلى 
سرخشان را و ما نيز هروله زنيم براى جوشيدن عشق، براى بوسه زدن 
بر دستان خسته و رنجور هاجرهاى هم عصر خويش. آنها را دريابيم و 

چشمه اى باشيم بر صحراى تنهايى هايشان.

www.safaye-say.blogfa.com :وبالگ طرح صفاى سعى
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شرح وضعيت خانواده هاى معرفى شده در طرح صفاى سعى
هاجران اين زمانه  

با تعدادي از هاجران عصر خويش آشنا شويم؛ مادرانى كه در فراموشى 
ها و روزمرگى هاى ما و بى مهرى هاى جامعه، سهم حيات فرزندانشان 

را مى جويند:
و شوهر  ازدواج كرد  بار  دو  مى گذرد.  از عمرش  سال   35 ل.ظ:   -1
را  او  ارگانى  هيچ  به همين علت  شد.  كشته  كه  بود  معتادى  دومش 
تحت پوشش نگرفته است. در منطقه اى حاشيه نشين در ورامين مستاجر 
روزگار  مردم،  منزل  در  كار  و  خوشه چينى  سبزى،  چيدن  با  است. 

مى گذراند. سه دختر دارد.
نياز فورى: كمك هزينه جهت مسكن/كمك هزينه ازدواج براى دختر 

خانواده/كمك هزينه درمان
2- ش.م: 2 سال قبل شوهرش را از دست داده است. دخترى 22 ساله 
قرنيه  انحراف  همچنين  مبتالست.  پوستى-عصبى  بيمارى  به  كه  دارد 
چشم دارد، انحرافى كه نياز به جراحى داشته و هزينه اش در حدود 4 
ميليون تومان است. پسر بيست و پنج ساله اش نيز دچار عقب افتادگى و 

معلوليت جسمى-حركتى مى باشد. عالوه بر اين مشكل مسكن دارند.
نياز فورى: كمك هزينه درمان/كمك هزينه جهت مسكن

3- م: دو پسر دارد. يكى 15 ساله و يكى 8 ساله. پدرشان در زندان 
است. در خانه اى استيجارى ساكنند. مشكل قلبى دارد، اما ناچار است 
براى تامين فرزندانش و از هم نپاشيدن زندگى اش، در منازل مردم كار 

كند.
نياز فورى: كمك هزينه درمان

 4- ج: شوهرش معتاد بوده و جدا شده اند. اين مادر قبال كار مى كرده 
است، اما از وقتى سرطان خون چنگ به جانش انداخته، ديگر قادر به 
كار كردن نيست و اجاره بهاى منزلش را در كرج، نمى تواند بپردازد. 
 13 پسر  نشود،  درمان  اگر  باالست.  درمانش  هزينه هاى  و  ندارد  بيمه 

ساله اش تنها و آواره خواهد شد.
نياز فورى: كمك هزينه درمان/كمك هزينه جهت مسكن/سرپرستى 

فرزند، در صورت از دست دادن مادر
همسر  از  جدايى اش  از  سال   9 و  از عمرش مى گذرد  45 سال  م:   -5
منزل در  اتاقكى  در  ساله اش   16 و   14 فرزندان  با  همراه   معتاد. 
قلب  باز  عمل  پيش  سال  دو  دخترش  است.  ساكن  اقوامشان  از  يكى 

كرده است. معاششان را با  كار كردن در منازل مردم تامين مى نمايد. 
نياز فورى: كمك هزينه درمان/كمك هزينه جهت مسكن

6- ز.ر: دو سال قبل پس از طالق گرفتن از همسر معتادش، حضانت 
فرزندان را به علت سوء رفتار پدرشان، به عهده گرفت و اينك همراه با

خواهرش -كه شوهر او نيز منزل را ترك كرده- در اتاقك سرايدارى 
يك مدرسه زندگى مى كنند. خواهرش يك پسر 11 ساله و يك دختر 
هستند.  ساله   4 دخترى  و  ساله   9 پسرى  او،  فرزندان  و  دارد  ساله   14
پسر، بيمارى قلبى دارد و به عمل جراحى نياز دارد. امرار معاش اين دو 
خواهر از كارگرى كردن در منازل مردم و به سختى صورت مى گيرد.

نياز فورى: كمك هزينه درمان
7- ز.ن: زنى كپرنشين و بى بهره از سواد و آگاهى. با چهار كودك: 
سه پسر و يك دختر كه بزرگترينشان 12 و كوچكترينشان 6 سال دارد 
را!  انسان  يك  طبيعى  حق  اولين  يعنى  ندارند،  شناسنامه  هيچ كدام  و 
شوهرش خوشه چين بوده است. 6 سال پيش فوت مى كند و خانواده اش 
از زابل راهى ورامين مى شوند. تحت پوشش هيچ جايى نيستند و از همه 
امكانات ابتدايى زندگى محرومند. آن چه از كاسه و بشقاب دارند و 
آن يك گليم مندرس را همسايه هايشان عطايشان كرده اند؛ همسايگانى 
كه خود، زير خط فقر زندگى مى كنند! اتاقك نمورشان نيز صدقه اى 
آن  در  مى توانند  كى  به  تا  نيست  معلوم  و  همسايگان  همين  از  است 

ساكن باشند.
نياز فورى: كمك هزينه جهت مسكن و وسايل اوليه آن/اقدام جهت 

تهيه شناسنامه افراد خانواده/كمك هزينه درمان

شماره حساب بانكى جهت دريافت مبالغ اهدايى خيرين، در صفحه نخست همين نشريه درج 
شده است.
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عيسى يا مسيح؟ 
على رضايى

عنوان  همين  مسيح».  يا  «عيسى  كنيم:  مى  ساده شروع  عنوان  همين  با 
اصال  اين كه  مى كند.  تداعى  ما  ذهن  در  را  بسيارى  سوال هاى  ساده، 
مگر عيسى و مسيح از هم جدايند كه بايد چنين جدايشان كرد يا اينكه 
از نسل  پيامبرى  به عنوان  از عيسى،  بودن كامال منفك  بررسى مسيح 
سوال هاى  همين  و  ساده  عنوان  همين  مقابل  در  است؟  الهى  پيامبران 
ساده، پاسخى صريح و سريع و ساده مى دهيم و آن اينكه: بله، عيسى 
از مسيح جداست، اما اينكه چرا هميشه عيسى را به مسيح مى شناسيم، 
چنين  بودنش  مسيح  به واسطه  كه  است  عيسى  بفرد  منحصر  ويژگى 
منجى و پيامبري است، نه عيسى بودنش. مسيح بودن او، نشان از «زنده 
كردن مردگان» است. ولى بى آنكه اين جمله را مانند آنچه معلم هاى 
به عنوان معجزه عيسى، كمى و فقط  بر كنيم،  از  مدرسه مى خواستند 
كمى نگاهش كنيم. عيسى مردگان را زنده مى كند، مردگان را/ زنده 
دم دست ترين  و  ساده لوحانه ترين  در  آخر  واژه  دو  اين  معني  مى كند. 
از  را  ما  برداشت هاى  تمام  حالت ممكن، آن است كه در حال حاضر 
عيسى تشكيل مى دهد. عيسى بر بالين مردى مى رود كه مرده است و او 
با دم مسيحائى عيسى بازمى گردد. همه جسم او از يك مرگ حتمى، 
مانند كارخانه اى كه همه گارگرانش مرده اند، معجزه وار به كار مى افتد 
و همه اجزاء مانند ساعت دوباره كار مى كنند. بله، اين معجزه است. اما 
با آن  چقدر حيف كه دم مسيحائى عيسى صرف جسم من شود. من 
مرد خدا و آن اعجاز خدا دوباره راه مى روم و مى خورم و روزمرگى 
اعجاز،  مفهوم  نا  و  پيچيده  فرآيند  و  همه جالل جبروت  آن  مى كنم. 

نتيجه اش مى شود منى كه زنده شدم تا ببرم و بدزدم و بخورم...!
يعنى چه؟ اينها كنار هم جور در نمى آيد. هر طورى هم كه نگاه كنيم، 
جور در نمى آيد. اين وسط يا عيسى مشكل دارد يا دم مسيحائى يا من. 
فكر كنم به طور مطلق بتوان گفت كه مشكل منم. پس من نفهميدم، 
پس من نمى دانم كه او كيست و دم مسيحائى چيست. او از همان آغاز 
سخن مى گويد و خود را به عالم مى نماياند و مى گويد كه مسيح است و 
 منجى و زندگى بخش. هدف من از اين جمالت آخر اين است كه بگويم 
عيسى نه معجزه جسم من، كه معجزه روح من است. اين روح من و 
ايمان من است كه از پليدى روزمرگى ها و گستاخى نادانى ها و غرور 
به داشته ها (و نه بودن ها)  به گودال نيستى افتاده و فقط مرگ، مرگ، 

و مرگ...
نابودى  و  مرگ  است.  شكمى  زندگى  يك  طبيعى  خط  پايان  اينجا 
طبيعت اين نوع زندگى است. اما من فلسفه دارم، دليل دارم، اين همه 
برهان و استدالل براى اثبات انسان و فلسفه وجودى انسان چه شد؟ همه
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به نيستى و مرگ رسيدند... پرتو باريكى از مسيح مى آيد و مرا به حيات 
و  مى كند  مى گيرد، سرپايم  را  بى جانم  بازوهاى  كه  مى رساند، دستى 
فلسفه انسانيت را نشانم مى دهد. اينكه كه هستم؟ و من از يك مرگ 
انديشه و  ايمان، مرگ  اعتقادات، مرگ  طبيعى نجات مى يابم. مرگ 
مسئوليت، مرگ اخالق و در نهايت يعنى مرگ انسان. اما عيسى اين را 
نمى خواهد. متولد مى شود و كلمه به كلمه مى فهماند و انسانها را متولد 
مى كند و افراد را از اين مرگ سرد و بى دليل و جاهالنه نجات مى دهد. 
او نگاه مى كند، فقط دستش را روى پيشانى ام مى گذارد و من متحول 
مى شوم، زنده مى شوم. اصال انگار همه كارهايم دوباره از نو مى شود. 
سفيد مى شوم، بى آاليش، بى بديل. چرا؟ به خاطر دم مسيحائى عيسى 
كه ايمان مرا زنده كرد. ايمان كهنه و در پستوى ذهن جاهل من مانده 
را. ايمانى كه نمى دانم از كجايش آوردم و نمى دانم اصال چه هست. 
اينك دم مسيح زنده كرد انسانيت مرا، زنده كرد اخالق مرا، زنده كرد 
جامعه مرا، زنده كرد فكر مرا، زنده كرد فكر پوسيده مرا. و اينجاست 
كه  تعريف نشدنى.  و  عجيب  واژه  اين  مى رسيم.  زندگى  به  تازه  كه 
انگار زندگى يعنى هر لحظه تحول و تحرك، نه روزمرگى كه از سر 
نو شدن  و  اجتماعى  مسئوليت  يعنى  به آن رسيديم.  و عادت  ناچارى 
بتى  اينكه  نه  بودن،  اهللا  پيرو  يعنى  تقليد...  و  تحجر  و  تعصب  نه  فكر، 
به نام خدا بسازيم و طوافش كنيم و حاجت بخواهيم. پس چه زمانى 
عيسى وار زنده كنيم و زنده شويم؟ پس چه وقت ابراهيم وار بت شكنيم 
انسانيت و شرافت و  نهادينه كردن فرهنگ  به آموزش و  و محمدوار 
ايمان بپردازيم؟ خواب و رويا نيست. ما هم كه ادعا مى كنيم جاهل و 

مشرك و كافر نيستيم. پس چه شد؟ 
عيسى، مسيح قومى مى شود كه رنج حاصل از يك جامعه استثمارى جان 
مردم را به لبشان رسانده. جمعيت روستايى كه زير بار ماليات هاى سنگين 
 كمر خم كرده، اين دهقانان اورشليم طبقه اى ضعيف از يك اجتماع سه

جامعه  اين  ديگر  قسمت  دو  صدوقيان  و  فريسيان  كه  هستند  تكه اى 
و  ثروتمند  و  باال  طبقه  نمايندگان  صدوقيان،  مى سازند.  را  طبقاتى 
فريسيان، متوسطين. ديدگاه روان شناسى را كه باعث مى شود اتفاقاتى 
عيسى  به  انحرافى  اعتقاد  يك  به  منجر  كه  بيفتد  گروه  سه  اين  ميان 
 شود، به شماره بعد واگذار و صحبت هاى بسيارى راجع به آن مطرح

خواهيم كرد. 
طبقه  يك  منجى  يعنى  مسيح  كه  است  همين  اصلى  مقصود   اما 
عيسى  و  دارد  احتياج  مصلح  يك  به  به  شدت  كه  اجتماعى  محروم 
كاربرد  است.  ضعيف  طبقه  اين  منجى  و  اجتماعى  مصلح  همان 
نشاندن  و  دينى  انديشه  يك  از  گذر  يعنى  همين ها.  يعنى  مسيح  دوم 
اجتماعى  عادل  يك  عيسى  اجتماعى.  فعل  يك  به  دينى  عقيده  اين 
افسردگى  و  انزوا  كه  احمق  و  متعصب  روحانى  يك  نه  است 
اين  بنامد.  الطريق  طى  و  عرفانى  حزن  را،  عزلتش  از   حاصل 

خاصيت هر پيامبر الهى است كه نمود ايمان را و اعتقاد به خدا را به 
بهترين شكل ممكن در يك جامعه انسانى پياده مى كند. ما در فلسفه 
اصيل و اصلى اديان داريم، در جامعه شناسى غرب هم داريم. يعنى اگر 
يك روشن فكر غرب گرا باشيم، بايد پايبند به اصول اخالق اجتماعى 
عيسى باشيم و اگر هم يك مومن حقيقى و نماينده يك جنبش مذهبى، 
بايد پايبند به اصول اخالق اجتماعى عيسى... اگر در روان شناسى  باز 
منظم تحليلى محور يونگ باشيم، نه در روان شناسى صرفا تجربه  مدار 
و ناقص فرويد، باز هم به اين نظم و تحليل روانى اجتماع مى رسيم كه 
اصل اول هر جامعه مدرن فكرى، پياده سازى اصول اخالق اجتماعى 

است.
دو كاربرد ايمانى–اجتماعى مسيح همين است و عيسى به عنوان يك 
پيامبر الهى در تاريخ، نقش همين مصلح را داشت، نه او كه ابراهيم و 
محمد و ديگر مصلحان اجتماعى هم چنين كردند. وظيفه يك مسيح 
اين است كه زنده كند، جان دهد، معجزه كند، جامعه را تغيير دهد و 
من را به اوج رساند، به اوج آن چيزى كه بايد باشم. به اينكه بدانيم دور
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و برمان چه مى گذرد و بايد چه واكنشي نسبت به اتفاقات اطراف نشان 
نشان  ديگران  به  و  زندگى كنيم  زندگى چيست،  اگر مى دانيم  دهيم. 
دهيم روش اين زنده بودن چيست. اگر نمى دانيم، مسئوليت آموختن 
زندگى را داشته باشيم تا تحولى ايجاد شود، نه اينكه به بهانه مذهب و 
خدا و پيغمبر از هر حركت انسانى كه موجب تحول فردى و جمعى 

مى شود، سر باز زنيم و بگوييم اختيار با خداست.
ما اكنون مسيح مى خواهيم، يك عيسى كه ظرفيت پذيرش ويژگى هاى 
به  را داشته باشد. فرهنگ مى خواهيم، يك فرهنگى كه در آن  مسيح 
داريم.  نياز  عبادت  به يك  عقايد.  بودن  ثابت  به  و  نشود  تبليغ  سكون 
عبادتى كه در آن بجاى عزلت، تحرك بگيريم. به جاى آنكه با ورد 
و ذكر عبادت كنيم، با دست و فكر و حركت عبادت كنيم. ما مذهب 
باز  مذهب  و  شده،  تعريف  باز  و  صحيح  مذهب  يك  مى خواهيم، 
تعريف شده، يعنى همان مذهب مدرن محمد. يك مذهب اجتماعى. 

فرهنگى كه ما را از فالكت جهل نجات دهد. مذهبى كه محل رفتن ما 
 به سوى درك واژه هاى خلوص و عشق و انسانيت شود. مذهبى كه در 
جاى  به  آن  در  كه  مذهبى  بگيرد.  را  بى دليل  تقدس  جاى  تفكر  آن 
كه  مذهبى  بگيرد.  جاى  مقدس  انديشه هاى  مقدس،  هاى  اسقف 
ندهد،  را  ديگران  حقوق  به  تجاوز  اجازه  انسان  به  باشد.   محرك 
اجازه خريد و فروش اعتقادات و سنجش آن را به ديگران ندهد. يك 
مذهب ايمان، ايمانى كه در آن به شور خوانده شود و به شعور، نه تقليد 
و تعصب. مذهبى كه تبليغش افسردگى و ناله و ماتم و شيون مرده پرستى 
نباشد. مذهبى كه در آن على و فاطمه و حسينش نمرده باشد، مذهبى 
كه معيار عدالتش على زنده و معيار جهادش حسين زنده، معيار تحول 
علمش صادق زنده و... باشد. اين نياز يك جامعه سالم است. جامعه اى 
كه ارزش هايش مقدم بر هر چيزى است و همه قوانينش حول انسان و 

عقايد و عاليق و مسئوليتش مى گردد.
و  از جنس صداقت  كه  آن گوهرى  به  اگر  ما جانشين خداييم،  همه 
خلوص است، برسيم. و ما به وحدت مى رسيم، اگر ايمان ما، رفتار ما، 
اخالق ما، ذهن ما، عمل ما و برداشتمان از دنيا الهى نباشد؛ «اهللا»ى باشد 
[الهى هر خدايى را شامل مى شود، از جمله بتان و خدايان بى شمار اقوام 
گوناگون]. اگر تقدس مى خواهيم و فقط تخليه روانى حاصل از گريه 
كه اهللا الزم نيست. اگر حس پرستش مى خواهيم و يك موجود براى 
تحول  و  مى خواهيم  جاودانگى  اگر  اما  نمى خواهيم،  اهللا  كه   پرستش 

حقيقى  ايمان  و  مسئوليت  و  ارزش  و  مى خواهيم  حركت  اگر  روح، 
آن وقت اهللا الزم است. در حقيقت اين يك اصل است و ما مختار به 

انتخاب اينكه چه مى خواهيم. تغيير يا تثبيت. تحول حال يا...؟

   اهللا: ال + اله : يعنى خدايى كه انسان، بدون تقليد از گذشتگان و از درون، به معرفتش مى رسد و در 
برون، آثار نيكويش تجربه مى شود.

كتاب شناسى اين سريال از نوشته:
1- جستارى در فرهنگ و هنر و مذهب           اريك فروم
2- جامعه سالم                                              اريك فروم

3- استقرار شريعت در مذهب مسيح         فردريش هگل

چقدر حيف كه دم مسيحائى عيسى صرف جسم من شود. من با آن مرد خدا و 
آن اعجاز خدا دوباره راه مى روم و مى خورم و روزمرگى مى كنم. آن همه 
جالل جبروت و فرآيند پيچيده و نا مفهوم اعجاز، نتيجه اش مى شود منى كه 

زنده شدم تا ببرم و بدزدم و بخورم...!
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نيت  به  نمايي،  پاكيزه  را  خانه ات  مداوم  روز   40 اگر  مي گويند 
گشوده شدن پنجره اي رو به اميد،

باالخره خضر مى آيد... 
اميرحسين ميرحجازي

همه اش  كه  سه سال  اين  بگويم:  را  اين  اول  حرف هايم،  همه  از  قبل 
مى گويم، سه سال من است. تو كه كانون نبوده اى... فكر مى كنى كه 
در  اصال  براى كسى كه  البته  و خب  است  كار  روز  سه  مثل  سال  سه 
عمرش كار نكرده، سه روز هم خيلى شاق است. يك چيز ديگر را هم 

تا يادم نرفته، بگويم: من حميد هستم.
با  را  اتاق  هستم.  خضر  منتظر  ديوارى  چهار  اين  توى  است  سال  سه 
هم جرمى ها حسابى جارو زده ايم، كف آن را هم كلى شسته ايم. خوب 
اين حرف ها كه بى ربط بود. گمانم تحصيالت تو در هفده سالگى، سوم 
دبيرستان بوده باشد. من هم درس خواندم، هفده سالگى چهارم دبستان 
داشتم. خوب دبستان و دبيرستان يك «ير» با هم تفاوت دارند. من كار 

مى كردم. ير به ير شديم.
را  خانه  بوديمش،  اجاره كرده  برمى گشتم.  كار  سر  از  داشتم 
نبود  كه  پل  زير  تازه،  بود.  متر   9 بود.  بزرگتر  خيلى  مى گويم. 
يك  آب خورده بود.  ميليون  يك  نبود.  هم  سردى  آن  به  هيچ، 
و  اميد  و  مامان  و  من  تومان.  ميليون  يك  ريال ها!  نكنى  فكر  وقت 
همه  اين  توانستيم  كه  بود  همين  به خاطر  كرديم.  كار  كلى   آبجى 
مترى  يازده  يك  وگرنه  بيچاره.  بود  مريض  بابام؟  كنيم.  جمع  پول 

مى گرفتيم كه مامان هم خيالش راحت شود. آخر مادر همه اش خوف

چيزى  آن  از  غير  رويش.  بيفتد  تلويزيون  به  بخورد  اميد  پاى  داشت 
نداشتيم.

هم  من  است.  مامان  اميد  اميد،  خوب  بود.  كوتاه تر  همه  از  هم  اميد 
دوستش دارم، سه سالى هست كه پارك نبرده ام اش. كليد انداختم، در 
را كه باز كردم، الكردار عكسش افتاد توى اين حوض چشم ما. انگار 

آنجا بود كه يك عالمه نگاهش كنم. 
را  قبلى  موتور سرپايى گيرش آمده است. صاحاب  پسرعمو مى گفت 
خيلى دعا مى كرد. يادم بود كه دستم را بشويم، بوى مرغ مى داد. خوب 
تو كه مى خورى بو نمى دهد، من كه مى فروختم خيلى بو مى داد. در 
يك مرغ فروشى كارگرى مى كردم. پشتم را كردم به ديوار راهرو كه 
از كنار موتور رد شوم. چشمم كه به سوويچ خورد، دستهايم يادم رفت. 
خوب خيلى طلبه بودم يك دورى بزنم. آخر همه اش بچه محل ها فيلم 

مى آمدند كه حميد نمى تواند موتور براند. حالشان جا مى آمد.
سوارش شدم، هن... هن... در كوچه ها مى چرخيدم. جواب سالم بچه 
تلفن زدم خانه.  نياورم.  را درد  محل ها را هم حسابى مى دادم. سرتان 
مامان، سالم. من موتور پسرعمو رو برداشتم. خوب؟ زدم به يه خانومه، 

االن كالنتريم.
خوب مامان هم شايد مثل من دعا مى كرد اتفاقى نيفتاده باشد. 

فلج  جون  از  دور  دارد  است،  وخيم  خانم  آن  حال  كه  گفتند  بعدا 
مى شود. موتور را توقيف كردند، مرا توى قيف. از اين ورش به راحتى 

يك ذوق وارد شدم، از آن طرف...
گمانم االن اول دانشگاه هستى. خب، مهندس! شايد بپرسى چرا تابه حال 
 آزاد نشده ام. خوب آدمى كه با ديدن يك موتور كه مى گويند 250
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هزار تومان مى ارزد ذوق مى كند، آن همه پول كه نمى داند چند هزار 
تومان است از كجا بياورد؟ البته من مى دانم ميليون چيست! يكى اش را 
داديم صاحب خانه كه آن هم من كه نبودم، پاى اجاره خانه رفت و باز 
رفتند زير پل. خب گمانم 80 سال بايد 4 نفرى كار كنيم. بابام؟ مريض 
است بيچاره. وگرنه 60 سال كار مى كرديم، مامان هم خيالش راحت 
نداشته باشد،  پول  كند،  سكته  كه  نمى خورد  غصه  آن وقت  مى شد. 
اميد روزى 6 هزار تومان كار مى كند،  البته  نرود دكتر، خوب نشود. 
نان آور خانواده شده است. ماهى 190 هزار تومان اجاره مى دهد.  تنها 
راستى خواهرم شوهر كرده. خيلى خوشحالم و همانقدر ناراحت. من 
كه  پالكى  بيمارستان،  برده بودنش  شده بود،  بد  حالش  بابا  نبودم،  كه 
خب  داشتيم،  كم  تومان  هزار   150 گروگذاشتند،  بود  داده  شوهرش 

آبروهم داشتيم.
من كه نمى خواستم بزنم به آن خانم. اين طورى نگاه نكن... اين جا در 
ندارم.  ترسى  كنم،  صدا  كوچك  اسم  به  را  حقيقت  اينكه  از  كانون 
 من كه اگر در خيابان 2 نفر دعوا كنند، يكى آن يكى را بزند، خيال

را  مرغ ها  سر  ديدم  بار  هر  كه  من  خورده ام،  كتك  خودم  مى كنم 
مى برند، دلم ريش مي شد، چگونه مى توانم يك نفر را بكشم؟ منظورم 
اين است كه آدم كشى كار من نيست. كار اين تخت بغلى هم نيست. 
اين را كه دماغش را بگيرى، جونش درمى آيد، اصال بهش مى خورد 

قاتل و جانى باشد؟
خالصه كه شاكى خدا را شكر حالش بهتر شده است. حق دارد، رضايت 
نمى دهد. من هم ديگر دارم مى روم بند آدم بزرگ ها .البته ما اتاق را با 

هم ُجرمى ها حسابى جارو زده ايم، باالخره كه خضر مى آيد...
حميد

88/7/813 – كانون اصالح و تربيت تهران
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آئين طفالن مسلم
و تو مى مانى و طفالن...

شايد داستان دو طفل مسلم، آئينه تمام نماى جامعه اى باشد كه در آن 
انسان فراموشكار، به طمع ثروت و قدرت، آن طفالن صغير را قربانى 
مى كند. در كلمه كلمه اين داستان، اين سخن جارى است كه تو، تو 
كه نعمت ديدن را هنوز از دست نداده اى، آن دو طفل صغير به خانه 
تو مى آيند، اين نفس خبيث و فراموشكار تو شب به خانه خواهد آمد 
و آن دو طفل بى گناه را به مسلخ خواهد برد و اطرافيان تو تنها كارى 
كه انجام مى دهند، فرار است، چشم پوشى است... و درد اينجاست كه 
ايشان تنها به خاطر ترس از عذاب، آتشى كه عقوبت كشتن كودكانى 
بى پناه است، مى گريزند. از فرزندت گرفته تا غالمت همه مى روند. و 

تو مى مانى و آن دو طفالن و يك خنجر.

اميرحسين ميرحجازي

نواى دو طفل مسلم به بلنداى تاريخ به گوش مى رسد و تو اى انسان، به 
كدام راه مى روى؟ طفالن مسلم هر روز دو به دو به مسلخ مى روند، در 
غربتى كه پدر را از آن برج شوم به پائين مى افكنند و تو از ترس عبيداهللا 
جان و مالت، روى پشت بام هاى كوفه مى ايستى و تمام سعادت، سعادت 

تمام، تنها از درگاه عمارت كفر وارد مى شود و دل خون، مى ميرد.
بار ديدى كه سفره ها پهن شد، طعام خورده شد و حتى يادى  هزاران 
از آن خوراك پس از گذشت حتى يك روز باقى نماند و سكه ها و 
اسكناس هايى كه شمارگان خرج شده ايشان از دستت خارج است. چرا 
باز اسير آنها شدى؟ و تو مسئولى، مسئول تمام آنهايى كه بيرون از خانه 
تو مى ميرند و تو تنها روى برمى گردانى و از ترس عذاب با چشم پوشى 

فرار مى كنى.
أشهد ان ال اله اال اهللا و أشهد ان محمدا رسول اهللا و... اشهدين مى خوانم 
به جاى تمام كودكانى كه روبروى ما ايستاده اند و به دستان و چشمان ما 
نگاه مى كنند، كه ايشان دو طفل صغيرند. فرزندان من و تو، خواهران و 
برادران من و تو هستند كه دارند جور ما را هم مى كشند و سخت ترين 

قسمت ها را برگزيده اند. 
داشتيم وسط همه اين فكرها راه مى رفتيم، ديديم قبول كردن و ديدن 
و چشم پوشى سخت است. دلمان راضى نشد. دل را به دريا زديم و سه 
سال پيش آئين طفالن مسلم را شروع كرديم، خطبه امام حسين (ع) را 
كه فراموش شده بود، خوانديم و فريادها و هشدارهاى اين آزاد مرد 

تاريخ را خطاب به همه آنان كه مى دانند و مسئولند، تكرار كرديم:
« كورها، الل ها و فلج ها در شهرها بى سرپرست مانده اند و شما نه رحمى 
بر آنان مى كنيد و نه عملى را كه در خور شأن خودتان باشد، در مورد 
آنان انجام مى دهيد؛ و يا قصد انجام آن را داريد. فقط با چاپلوسى و 

تملق، پيش ستمگران رفاه و آسايش خويش را مى جوئيد.
ولى  شود؛  جلوگيرى  پليد  اعمال  اين  از  كه  فرموده است  دستور  خدا 
شما از آن غافليد، و شما مصيبت بارترين مردم هستيد، زيرا از مسئوليت 
عالمانه و آگاهانه خود دست  كشيديد «(خطبه امام حسين (ع) يكسال 

قبل از واقعه عاشورا  در جمع علماى مدينه).
نگاهمان به آسمان نيست، با اين همه طفل مسلم كه جلوى چشمانمان 
جايى كه  رفته ايم  كنيم؟  نگاه  آسمان  به  چه رويى  به  مى شوند،  قربانى 
و  اصالح  كانون  مى كند:  درد  بدنش  اعضاى  همه  كبدش،  قلبش، 

تربيت!
فكر كرديم كه هيچ كودكى نبايد به زندان بيفتد، بعد از آزادى نبايد 

رها شود، نبايد آواره شود، نبايد بى پناه شود و ...
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همايش طفالن مسلم : اربعين سال قبل - سالن 1000 نفره كانون اصالح و تربيت تهران

60

آيين طفالن مسلم جهت آزادسازى و حمايت پس از آزادى كودكان 
نيز در  امسال  تربيت، مطابق روال سال هاى گذشته،  كانون اصالح و 

تاسوعا و اربعين، در كانون اصالح و تربيت برگزار مى گردد. 

براى كسب اطالعات بيش تر به سايت طرح مراجعه نماييد:
www.teflane-moslem.com
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طرح فاطيما

هر روز از كنارت گذشتم، آسوده خاطر و شاد. شاد از درد بى دردى ام، 
شاد از نداشتن دردى كه ذره  ذره وجودت را به تاراج برده. هر روز از 
كنارت گذشتم، گذشتم تا نبينم، چرا كه ديدن مسئوليت دارد، به من 

آموخته اند كه تنها به فكر كاله روى سرم و بادهاي تند باشم.
اينها  تمام  با  اما  است!  واقعيت  يك  اين  كرده ام!  كوتاهى  من  آرى! 
آمده ام؛ آمده ام تا نيمه شبى را كه تو با تمام عجز و خماريت در مقابلم 
قرار گرفتى، تاريخى كنم براى شروع حركتم، آمده ام التيام شب هاى 
بى رحمى باشم كه بر پيكرت گذشته و فريادرس التماس هايى باشم 

كه سر دادى و نجات بخشى نيامد، آمده ام كه با تو باشم.
خواهر رنج كشيده من! 

دريغ  بى  محبت  برايت  ام.  آورده  را  (س)  فاطمه  مادرانه  عطر  برايت 
اى  جامعه  شوم،  يادآور  ام  جامعه  به  ام  آمده  و  ام  آورده  را  عاشقانه 
كه قديسى چون فاطمه دارد، دختركان بى پناهش را در كوچه هاى 

خشونت و تجاوز و تعدى، تنها به حال خود رها نخواهد ساخت.
على  امام  دانشجويى-مردمى  امداد  جمعيت  از  طرحى  «فاطيما»  طرح 
آسيب شناسي  و  خانه»  از  «فرار  معضل  به  دارد  نظر  در  كه  است  (ع) 
داليل وقوع اين معضل در جامعه و همچنين راههاى پيشگيرى از اين 
معضل بپردازد تا خانه مكانى امن و پر از مهربانى براى تمام فرزندان 

سرزمينمان شود.

www.jeafatima.blogfa.com :وبالگ طرح فاطيما

«سهيال قديرى» دختر بى پناهى كه در كوچه هاى بى رحم شهر، بارها 
مورد تجاوز قرار گرفت و هرگز فرياد پناه خواهى اش شنيده نشد. براى 

اطالعات بيش تر به وبالگ طرح فاطيما مراجعه شود.
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هرمان هسه:
انسان را چيزى داده اند كه وى را به خدا مبدل مى سازد!

نقاش آلمانى- سوييسى در دوم ژوئيه  نويسنده و  هرمان هسه، اديب، 
1877 ميالدى در شهر كالو (Calw) واقع در استان بادن- وورتمبرگ 

زاده شد.

آثار هسه كه در سال 1946 به دريافت جايزه نوبل در ادبيات نائل شد، 
اما  بود.  دنيا ترجمه شده   معتبر  زبان هاى  به كليه  در زمان حيات وى 
چند سالى پس از مرگ او محبوبيت افسانه اى اين آثار كه تاكنون در 
تاريخ ادبيات آلمان براى آن همانندى نمى توان  يافت، آغاز گرديد. 
شايد علت اين محبوبيت، عالوه بر جنبه هاى هنرى و ادبى اين نوشته 
باشد.  اجتماعى  زندگى  گوناگون  هاى  عرصه  در  تاثيرگذاريشان  ها، 
دست  موجود  وضع  عليه  اعتراض  به  جوانان  كه  جهان  هركجاى  در 
بزنند، آثار هسه خواننده و هوادار فراوان دارد: در نهضت مقاومت در 
و  دانشجوئى  اجتماعى  هنگام حركات  به  ويتنام،  نافرجام  برابر جنگ 
اصالحات آموزشى، هسه مورد توجه خاص بود و امروز نيز به عنوان 
به   او  از  از پدران معنوى و روحانى نهضت حفظ محيط زيست  يكى 

احترام ياد مى شود.

با جوانان  آثار هسه، روى سخن  اتفاق  به  قريب  اكثر  در  به طور كلى 
 است. جوانان در انس گرفتن با اين آثار خود را از قيد غل و زنجير آزاد 
به  دور مى  حس مى كنند. قهرمانان هسه در عين حال كه گذشته را 
افكنند و قدرت متفوق پدر و مادر را به گور مى سپارند، قيد محدوديت 

هاى خود را در هم مى شكنند و رشيد و بالغ مى شوند. 
جمالت زير از كتاب «بازگشت زرتشت» وى انتخاب شده است: 

او  به  مبدل مى سازد، كه  به خدا  را  اند كه وى  داده  را چيزى  انسان 
يادآورى مى كند كه يك خداست و آن آگاهى به سرنوشت يا تقدير 

است.

كند،  مى  پست  را  او  بيايد،  انسان  به سمت  برون  از  سرنوشتى  هرگاه 
هرگاه  افكند.  مى  زمين  بر  را  گوزنى  تيرى  كه  همانگونه  درست 
سرنوشت از درون به سوى انسان بيايد، يعنى از ژرف ترين نقطه درون 
آدمى بيايد، او را نيرومند مى كند و به خدا تبديل مى كند. همين بود 
كه زرتشت را به زرتشت مبدل كرد و شما را هم بايد به خودتان مبدل 

سازد!

در هر يك از شما موجودى پنهانى وجود دارد، كه در خواب ژرف 
كودكى آرام گرفته است. آن را پيدا كنيد و به زيستن بازگردانيد. در 
هر يك از شما ندايى وجود دارد و اراده و انگيزه يا اشتياقى طبيعى، 
يعنى انگيزه طبيعى رفتن به سوى آينده، به تازه گرائى و نوگرايى و به  
سوى تعالى. پس بگذاريد به كمال برسد، بگذاريد به صدا درآيد، آن 
را پرورش بدهيد. آينده تان اين يا آن چيز نيست، پول يا قدرت هم 
نيست، خردمندى يا كاميابى در كارهاى سوداگريتان نيست. آينده تان 
و آن راه دشوار و خطرناك اين است: به كمال رسيدن و يافتن خدا 
در وجود خويش... شما هميشه خدا را مى جسته ايد، اما هيچ گاه در 
خودتان نجسته ايد. او در جاى ديگرى نيست. غير از آن خدايى كه در 

درون و در وجود شماست، خداى ديگرى وجود ندارد.
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مسئول هستند؟ چه كسانى 



چنين كنند عادالن
گنج هاي شرارت منفعت ندارد، اما عدالت از موت رهايي مي دهد. 

بر سر عادالن بركت هاست، اما ظلم، دهان شريران را مي پوشاند. 
يادگار عادالن مبارك است، اما اسم شريران خواهد گنديد.

خوف شريران به ايشان مي رسد و آرزوي عادالن به ايشان عطا  خواهد 
شد.

بنياد  عادل  مرد  اما  مي شود،  نابود  شرير  گردباد،  گذشتن  مثل   
جاوداني ست. 

انتظار عادالن، شادماني ست، اما اميد شريران، ضايع خواهد شد. 
عدالت راستان، ايشان را خالصي مي بخشد، اما خيانتكاران، در خيانت 

خود گرفتار مي شوند.
شريران،  هالكت  از  و  مي كند  شادي  شهر  عادالن،  سعادتمندي  از   

ابتهاج مي نمايد. 
يقينا شرير، مبرا نخواهد شد، اما ذريت عادالن نجات خواهند يافت. 

كند،  را صيد  جانها  و كسي كه  است  عادل درخت حيات  مرد  ثمره 
حكيم است.

 افكار عادالن انصاف است، اما تدابير شريران، فريب است. 
مرد عادل براي جان حيوان خود تفكر مي كند، اما رحمت هاي شريران، 

ستم كشي است.
مرد عادل از دروغ گفتن نفرت دارد، اما شرير با دروغهايش رسوا و 

خجل خواهد شد. 
خواهد  خاموش  شريران  چراغ  اما  شد،  خواهد  شادمان  عادالن  نور 

گرديد. 

عهد عتيق (امثال سليمان)

همچنين نهايت امتنان خود را از كليه شركت هايى كه ما را در 
برگزارى هرچه بهتر آيين «كوچه گردان عاشق» يارى نمودند، 

اعالم مى داريم. 
مشاوران  گروه   - آنالين  پارس  ماكارون-  تك  هاى:  شركت 
مديريت شريف – كاله – گلستان - پگاه - كيال- برنج پرديس- 

 KWC - همارشتاين- سده
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