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پرونده ويژه فاطيما

  (طرح حمايت از دختران بى پناه)

  انتخابى بين 

   هيچ گزينه موجود!

            دخترى كه در 11 سالگى به مردى 90 ساله 

             فروخته شد

           اينك آخرالزمان: حراج انسان!
 

               خبرهايى كه از چندين هزار سال پيش، 
    

                 هنوز به گوش كودكان محالت 
   

                فقيرنشين شهرمان نرسيده:
      

            يلدا و نوروز!
        

                نگاهى كوتاه بر چگونگى 
          

                 گسترش اعتياد در ايران 
        

               چه مى كند اين استعمار!
       

                 در شب شام غريبان برگزار شد:
         

             تجمعى عليه اعتياد
         

            برآورده كردن آرزوهاى 

             كودكان دردمند:

            آيين كعبه كريمان

                 
 



بيدارى و آگاهى، نور و روشنايى است.
بيدارى، بينايى است.
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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) 
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مرتضى كى منش

براي  كرد.  بيانشان  مي توان  پس  هست.  كلمه  چيزها،  بسياري  براي 
بعضي چيزها، كلمه اي نيست. پس هرگز بيان نمي شوند و اگر كوششي 
براي بيانشان صورت گيرد، تالشي عقيم خواهد بود. تيري در تاريكي 
است كه هرگز بر خال هدف نخواهد نشست، مگر به معجزه اي... كه 

دستي از غيب برون آيد و كاري بكند.
و اين همان دستي است كه در كربال، تير را بر خال سينه حر نشاند و 
نبود، در گوش وي شنيدني ساخت و شد آن  حقيقتي را كه گفتني 
چه شد؛ مردي از خويش برون آمد و آزادگي را تجربه كرد و آگاه 
شد بر حقيقتي كه حسين(ع) را به قيام واداشته بود. آري! گاه واقعه اي 
هولناك الزم است تا چند گوش باز شود بر حقايقي كه كلمه اي براي 

وصفشان نيست.
بحث ما مثال مي خواهد. اگر نه، مخاطب در خواندن صبوري نمي ورزد 
و ورق مي زند و عبور مي كند. همچنان كه هر روز از كنار واقعيت ها 
مي گذريم و بيدار نمي شويم... اما مثال! ساده مي گويم. وقتي از عشق 
هنگامي  مي گيرد؟  را  ذهنمان  تصويري  چه  شود،  صحبت  همنوع  به 
كه از سوختن كودكان در آتش گرسنگي و استثمار و كار اجباري، 
سخن گفته مي شود، انديشه ما به كدام سو مي گردد؟ به هر سمتي كه 
روي كند و هر تصويري كه مقابل ما پديدار شود، اعمال ما نيز به همان 

طرف و به همان تصوير مي گرايد.
چگونه از عمق فقر سخن گوييم كه گوش ها شنوايش باشد؟ چگونه 
درد استخوان سوز اعتياد را فرياد كنيم كه دل ها، دردها و مسئوليت ها 
را پذيرا گردند؟ به كدام طريق از رنج يك دختر فراري كه به آغوش 
گرگ ها مي غلتد، حرف بزنيم كه جاني به هوش آيد و به كوش؟ و 
آيا مني كه كلمات را به كار مي برم، خود به هوشياري، آگاهم كه چه 
مي نويسم؟ يا من نيز تصاوير اشتباه مي بينم و جهات اشتباه را در پيش 

گرفته ام؟
كسي مي گويد پول! شنيده مي شود، فهم مي شود و هيچ ابهامي باقي 
نمي ماند و از ياد كسي نيز نمي رود! مي گويد ازدواج! مي گويد لذت ، 
ادامه  اداره،  ترفيع،  ترقي،  نفس،  به  اعتماد  اتومبيل،  سينما،  شهرت، 
زيرا  هستند!  خوشبختي  بي نهايت  كلمات  اين ها  و...  تفريح  تحصيل، 
وقتي بيان مي شوند، در جاي خود در ذهن مخاطب مي نشينند و از ياد 

نيز نمي روند.

بگويي  اگر  و  مي افتند  خانواده  تشكيل  ياد  به  عشق،  بگويي  وقتي  اما 
موفقيت  براي  نذر  و  بال  دفع  و  مي افتند  ثواب  ياد  به  همنوع،  به  عشق 
در كنكور و پيشرفت شغلي و يك ازدواج خوب! چگونه از دردهاي 
كودكي بگويي كه معتادش كرده اند و روزي نيست كه مورد تجاوز 
قرار نگيرد؟ چگونه بگويي كه مخاطب، درد را نيز چون پول، بشنود، 

فهم كند، ابهامي درباره اش نداشته باشد و هرگز از ياد نبرد؟
دنياي ما چگونه مي شد اگر همان اندازه كه براي معاش خود دغدغه 
چه  بوديم؟  نگران  به ضعف افتاده مان،  همنوعان  معاش  براي  داشتيم، 
يكي  و  براي خودم  يكي  مي انديشيدم...  نان  قرص  دو  به  اگر  مي شد 

براي همسايه و هموطن گرسنه ام؟ 
آرزوها و خودخواهي ها چشم و گوش را مي بندد. من چيزي را مي شنوم 
و مي بينم كه خوشبختي شخصي مرا تهديد نكند. من كانالي دارم كه 
حرف ها را تصفيه مي كند. من مرزي دارم كه مرا از جهان جدا مي كند. 
درون مرز من، سعادت موج مي زند و براي بقاي اين خوشي، صدقاتي 
به خارج مرزهاي وجودم، صادر مي كنم! هر كلمه اي كه دلم را آشوب 
كند، توبيخ مي كنم و به حبس ابد مي افكنم! آن گاه بدلي براي آن كلمه 

مي سازم و آن را به كار مي برم. بدلي كه با اصل مو نمي زند! 
كار خير را بنگر! از كار خير دم مي زنند... اما خير و خوبي سال هاست 
كه در قلعه متروك قلبشان، زنداني شده و آن چه تو مي بيني، بازيگري 
فقر  پايان  پس  خيريه!  همه  اين  مي كند.  بازي  را  خير  نقش  كه  است 
چه  اين  كجاست؟  دختران  قاچاق  و  مخدر  تجارت  پايان  كجاست؟ 
حقيقي  انسان  يك  ندارد؟!  را  شر  توان  يك هزارم  كه  است  خيري 
كه دلداده خير و خوبي است، براي نشان دادن چهره حقيقي آن خير 
دستان  به  را  خاندانش  و  مي كند  پا  به  مي كند؟عاشورايي  بازيگر، چه 
مرگ مي سپارد تا  پرده ها را از چهره ها برافكند و شر مطلق از لباس 

خير بيرون آيد!
را  كلمات  اگر  البته  نيست.  دشوار  پيامبران  در گذرگاه  قدم گذاردن 
از حبس منيت هاي خويش آزاد كنيم و بگذاريم رنج ديگران، ما را 
بگدازد. اجازه دهيم عشق تنها لبخندمان نبخشد، بلكه گاهي خار و تيغ 
در تنمان فرو كند. صبور باشيم تا عشق، چنگمان زند و ما را به دامان 
دردها بيندازد و با محرومان و بي پناهان بياميزد و همصحبت كوچه هاي 
فقرمان كند. وقتي نخواهيم عشق را همان گونه كه هست پذيرا شويم، 
عشق،  نام  به  و  بسازيم  دروغين  موجودي  و  كنيم  اسيرش  ناگزيريم 
ترويجش كنيم. موجودي كه خنده ها و روزمرگي ها و خوشي هاي ما 

را گزندي نرساند!
انساني زنده به گور شدن دختران را تاب نمي آورد و چنان مي كوشد 
كه رسمي را برمي اندازد كه در قومي پيشينه دارد. يك تنه هزاران انسان 
را نجات مي بخشد. كسي مي گويد او پيامبر است و ما را توان اين كار 
نيست. بايد انصاف بدهيم. شايد همه چنين تواني نداشته باشند، اما بايد 

3

13
89

ار 
، به

جم
ه پن

مار
ش



انصاف بدهيم كه هر يك انسان، دست كم مي تواند يك انسان ديگر 
را احيا كند. اما احيا كردن و نجات بخشيدن به چه معناست؟ پول بدهيم 
بدهيم؟  تحصيالت  هزينه  بدهيم؟  كنيم؟ شغل  تهيه  برويم؟ جهيزيه  و 
انسان دردمند،  به آن  براي كمك  باشد  ما  ابزار  از  اين ها بعضي  شايد 
اما نجات دادن، يعني دوست داشتن آن انسان، درست به مانند خويش 
اما  و عزيزان خويش... زيرا دوست داشتن است كه رستگار مي كند. 
دوست داشتن چيست؟ اين جا به مرز كلمات غيرقابل توصيف مي رسيم 
رابطه  همان  دوست داشتن  گفت  مي توان  تنها  كرد.  سكوت  بايد  و 
نيرومندى است كه ميان اعضاى يك خانواده وجود دارد؛ به گونه اى 

كه هر گاه مصيبتى براى يكى از اعضاى خانواده رخ دهد، رنج 
درنگ،  بى  و  اعضا سرايت كرده  بقيه  به  و عمق،  همان شدت  با  آن 
همدلى و هميارى ِ شگفت انگيزى ميان آنان پديد مى آورد تا مسئله 
آسيب  فرد  براى  آن،  از  ناشى  فشار  كم  دست  يا  شود  حل  بغرنج، 
ديده قابل تحمل تر گردد. بايد بكوشيم آن چه به شكل غريزي انجام 
مي دهيم، ادراك كنيم و الاقل براى خدمت به يك همنوع خويش، به 

كار بنديم.
باقي  شانه خالي كردن  و جاي  برمي آيد  ما  از  كه  است  اين كاري  و 
نمي ماند. اگر هر يك از ما، نجات يك نفر را از نابودي، تعهد كند، 

معضالت اجتماع به تدريج ناپديد مي شوند. 

كودكان بى كتاب
تحصيل  امكان  كه  است  طرحى  كتاب»  بى  «كودكان  طرح    
رابراى كودكانى كه به داليل مختلف قادر به تحصيل نيستند، 
اين طرح در حال حاضر  شانزده  كودك را  فراهم مى كند. 
آنها شناسنامه  از  نفر  براى سه  تا كنون  دارد كه  تحت پوشش 
نام  ثبت  داشتند،  الزم  آمادگى  كه   نفر  دو  و  است  شده  تهيه 
نموده و اكنون مشغول تحصيل هستند؛ آموزش بقيه كودكان و 
نوجوانان ياد شده كه به علل قانونى(از جمله مشكل شناسنامه) 
هنوز امكان حضور در مدرسه را ندارند، در «خانه علم» محله 
است،  اندازى شده  راه  توسط جمعيت  تهران كه  خاك سفيد 
صورت مى گيرد و هزينه هاى آموزشى و برخى ديگر از هزينه 
طرح  همين  توسط  نيز  عزيزان  اين  پوشاك  مانند  جانبى  هاى 

تامين مى شود.
 از دى ماه سال 88 در خانه علم، كودكان و نوجوانان بازمانده 
از تحصيل در مدارس، در چهار پايه  اول، دوم، سوم و چهارم 
ابتدايى آموزش مى بينند. در طى اين مدت، اردوهايى به مراكز 
تفريحى براى دانش آموزان خانه علم ترتيب داده شد و عالوه 
بر آن، روزهاى پنجشنبه به اجراى برنامه هاى انرژى بخش و نيز 
فعاليت هاى تفريحى و فرهنگى اختصاص داده شده است؛ از 
جمله مى توان به برگزارى جشن تولد دانش آموزان و مراسم 

دعا اشاره كرد.
 هفته سوم اسفندماه سال 88 صرف خريد پوشاك سال نو براى 
دانش آموزان خانه علم شد. در همين هفته آنان بر گرد سفره 
مدرسه  در  را  آن  هاى خود،  با دست  كه  نشستند  سينى  هفت 
كوچكشان چيده بودند. لبخندى كه بر لب هايشان نشسته بود، 
كتاب  بى  كودكان  اين  آموزش  براى  كه  آنان  همه  خستگى 

كوشيده بودند، رفع كرد و سال پر بركتى را به ما مژده داد.
www.uneducatedchild.org
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بيانيه جمعيت امداد دانشجويي- مردمي امام علي (ع) 
در روز جهاني خانواده ( 15 مى برابر با 25 ارديبهشت)

  جامعه شناسان، خانواده را اولين گروهي مي دانند كه هر فرد در آن 
عضو مي شود و آن را يكي از اركان جامعه مي دانند كه تاثير مستقيم 
بر جامعه دارد. سالم يا ناسالم بودن اين نظام، تاثيرات متعددي بر نظام 
اجتماعي مي گذارد و هنجارهاي موجود در جامعه نيز بر ساختار خانواده 
تاثير دارد. خانواده در كوچكترين معناي خود، واحدي است متشكل از 
پيوند مورد تاييد جامعه و كم و بيش ماندگار دو فرد از جنس متفاوت 
كه زندگي مشتركي تشكيل مي دهند، زاد و ولد مي كنند و فرزنداني 
 به بار مي آورند. پدر و مادري كه تمام تالششان استحكام بخشيدن به

 بنيان هاي خانوادگي است، و تربيت فرزنداني هنجار كه در جامعه نقش 

خانواده اي  است.  خانواده  روز جهاني  امروز  باشند.  داشته  فايده  مفيد 
مهرآموزي،  براي  محلي  آرامش.  براي  باشد  كانوني  مي تواند  كه 
نهادي براي تربيت افرادي موفق و موثر. امروز روزي است كه بايد از 
صفحات كتاب هاي قطور جامعه شناسي و انواع و اقسام تعاريف علمي 
و غير علمي از نهاد خانواده سر بلند كنيم و ببينيم كه آيا شكل ايده آلي 
كه در تعاريف اين كتابها درج شده، مصداق بيروني هم دارد يا نه. آيا 
اين تعاريف با خانواده هايي كه در پنجه بي رحم و قدرتمند فقر هر بار 
همسايگي مان،  در  آيا  دارد؟  همسويي  هم  مي كنند  قرباني  را  ارزشي 
پرجمعيتمان،  سياره  در  كشورمان،  شهرمان،  كوچكمان،  محله  در 
مي گنجند  تعريف  اين  در  هم  فقر  از  متزلزل  بنياني  با  خانواده هايي 
بي عدالتي  و  جنگ  اعتياد،  فساد،  فقر،  جهانمان  جاي  جاي  در  نه؟  يا 
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داده.  قرار  هدف  را  خانواده  نظام  كه  است  آفاتي  اينها  دوانده.  ريشه 
كوچك  آرزوي  شرمنده  پدري  پرهياهويمان،  جهان  از  گوشه اي  در 
دخترش با رويي سرخ و سري افكنده به خانه مي آيد. در سويي ديگر 
معامله  براي  است  باارزش خانه  متاع  تمام روياهايش آخرين  با  دختر 
افيون. در خانه ديوار به ديوارمان مادري جسمش را براي تامين امروز 
و فرداي دلبركانش حراج مي كند و مادري ديگر ثمره صبر 9 ماهه اش 
را به ديگري مي سپارد تا در قبال اندك مبلغي، از مادري اش كسب و 
كاري داشته باشد. فرزندان سياره نه چندان بزرگمان گاهي در كودكي 
مرد مي شوند و مصداقي براي پديده جابجايي نقش در خانواده. گاهي 
همين مردان كوچك را حادثه اي، به اندازه تمام روزهاي كودكي شان 
دستان  راه  به  چشم  را  خانواده اي  و  سازد  مي   سرد  ميله هاي  همنشين 
اعضاي  از  را  پدر  مردانه شان مي گذارد. وقتي كه حادثه اي  كوچك 
خانواده دور مي كند، چرخ دنده هاي زنگ زده زندگي مي ماند، دستان 

خسته مادر و راه ناهموار زندگي و تالش براي بقاى باقي خانواده. 
  چه  جهان متضادي داريم! جايي ايثار است و عشق، و جايي ديگر سخن 
از قرباني و قربانگاه. نقطه اي رفاه محض است و نقطه اي فقر محض. 
پرجمعيت  و   بزرگ  سياه،  قاره اي  كوچكمان  جغرافيايي  كره  روي 
نهادينه  خاكش  در  عادالنه  باارزش،  متاع  آن قدر  مي كند.  خودنمايي 
شده كه جايي براي شك كردن به عدالت خالقش باقي نمي ماند. امان 
مي دانند.  كهتري  و  برتري  نماد  را  رنگ  اينجا  مخلوق!  بي عدالتي  از 
مستعمره  اينك  و  بود  برده داري  قرباني  خانواده،  زماني  نهاد  اينجا 
دلي  سياه  تاوان  سياه،  قاره  مردمان  آينده،  در  مي داند  كسي  چه  فقر. 
معامله  اين كره كوچك،  ديگر  نقطه  در  داد؟  را خواهند  چه كساني 
اين گوي كوچك  روي  تبديل گشته.  ساده  و  بديهي  امري  به  انسان 
كه گاهي با مقياسي ميلياردي زير دستانمان قرار مي گيرد، جايي هست 
انواع  انسان ها را رادارها و  اينجا سرنوشت  باروت و خون.  از بوي  پر 
و  بشريت  انسانيت، ضد  نفر، ضد  مين هاي ضد  و  بمب هاي خوشه اي 
ضد... تعيين مي كنند. كودكي را براي هميشه در دامان بي رحم اجتماع 
از پدر و مادر محروم مي كنند تا به تنهايي آينده اي نامعلوم را بسازد. و 
شايد هم به زودي و براي هميشه در آغوش والدينش به آرامشي ابدي 
مادري  و  پدر  زندگي  ثمره  مي كنند.  تعيين  بمب افكنها  را  اين  برسد. 
بر روي  لبخند  انحناي خط  ديگر  تا  تحويلشان مي دهد  را غرق خون 
اين  اين است تصوير واقعي جهان صنعتي مان.  نبندد.  نقش  صورتشان 
است تصوير سياهي كه واقعيت ترسيم مي كند. در نقطه اي ديگر، در 
آرامشي ظاهري، رفاه و تكنولوژي تيشه بر ريشه خانواده مي نهد. صنعت 
و مدرنيته جايگزين حضور پدر، مهر مادر و شادي كودكان مي شود. 
نه  نه جاي مهر پدر را و  ولي هرگز رفاه، جاي خانواده را نمي گيرد. 
جاي عشق بي دريغ مادر را. ولي قدرت رفاه طلبي بر انگيزه مهرگستري 
بشر چيره گشته. جاي خالي پدر را برنامه هاي پرهياهوي جعبه جادو و 

پر كرده. پدر در  بازي هاي مجازي  افزارها و  نرم  را  جاي خالي مادر 
به دنبال رفاه فرزندش  ميان پروژه ها، نقشه ها و ماموريت هاي مختلف 
نمي يابدش. مادر در  به دنبال پدر مي گردد و  است و فرزند، در رفاه 
كالسهاي آموزشي، باشگاه ها و NGO هاي مختلف به فكر ساختن 
حضور  دنبال  به  امروز  فرزند  و  است  فرزندش  براي  ايده آل  فردايي 
پرمهر مادر. حاال مي توان واقعيت را با تعاريف علمي كتابها تطبيق داد. 
چقدر تصوير خانواده در جهانمان منطبق است بر تعريف ايده آلي كه 
از خانواده داريم؟ ما نه تنها خيال تغيير اين تعريف را نداريم كه خيال 
نداريم.  هم  را  جهان  اوضاع  بهبود  خيال  نداريم.  نيز  را  واقعيت  تغيير 
دانشجويي-مردمي  امداد  جمعيت  است.  خانواده  جهاني  روز  امروز 
به  كه  روزي  به  مي انديشد.  جهاني  خانواده  به  امروز  علي(ع)،  امام 
بي عدالتي،  فحشا،  اعتياد،  فقر،  از  نجات جهانمان  براي  تالشمان  پاس 
رنج و رسيدن به امنيتي ايده آل، صلحي پايدار و آزادگي اي ماندگار 
امام  نام گذاري شود. جمعيت  نام روز خانواده جهاني  به  در جهانمان 
به  رسيدن  براي  را  بسياري  گامهاي  ساله خود،   10 تالشهاي  در  علي 
اين ايده آل برداشته است. گامهايي كه بلندتر و جهاني تر خواهد شد. 
آنقدر كه روز خانواده جهاني روزي از همين فرداهاي نزديكمان باشد. 
سربلند،  پدران  به  مي انديشد.  جهاني  خانواده اي  به  علي  امام  جمعيت 
به جهاني  لبخند است.  مادران شاد و كودكاني كه كودكي شان هزار 
هيچ  و  نباشد.  جهاني مان  خانواده  آفت  جنگ  كه  روزي  به  منسجم، 
به  بيندازد.  مخاطره  به  را  دلبندانمان  تا كودكي  نباشد  باروتي  و  بمب 
روزي كه فقر، ايمان خانواده جهاني مان را تهديد نكند. به خانواده اي 
به رويايي  ندارد.  تنهايي  نفرت و جدايي و  از  تعريفي  مي انديشيم كه 
كه تحقق مي يابد. ما مي توانيم دست در دست هم خانواده اي جهاني 
شويم. بر روي زميني كه مادرمان است و زير طاق كبودي كه پدرمان. 
ما يك خانواده ايم. خانواده اي پرجمعيت با اعضايي از آفريقا، امريكا، 
آسيا، اروپا، استراليا و اقيانوسيه. خانواده اي كه با درد هر يك از اعضاي 
خواهيم  نو  تعريفي  را  خانواده  درمان.  پي  در  و  مي افتد  درد  به  خود 
كرد، تعريفي انساني، تعريف جهاني خانواده. خانواده اي كه همه صلح 
است و امنيت. مساوات است و عشق. دوستي است و همدلي. تعريفي 
را ثبت خواهيم كرد تا آيندگان در كتابهايشان بخوانند و بياموزند كه 
سياره اي به نام زمين، خانه اي ست براي يك خانواده جهاني كه هريك 
به  كه  خانواده اي  هستند.  ديگري  حامي  تمام وجود  با  آن  اعضاي  از 
صلح و يكي شدن و سپيدي مي انديشد. سپيدي اي كه گسترش خواهد 
يافت و بر سياهي هاي جهان پيروز خواهد شد. تالش امروزمان تحقق 

اين روياست.

6

13
89

ار 
، به

جم
ه پن

مار
ش



به بهانه 18 ارديبهشت (8 مي) روز جهانى صليب سرخ

  تاجر جوان اهل ژنو، روى نيمكت مخملى كالسكه لم داده بود و بنا به 
عادت، مشغول محاسبه سود و زيانى بود كه در آخرين معامله نصيبش 
مى انداخت؛  نگاهى  روستا  منظره  به  پنجره،  از  هم  گاهى  بود.  شده 

دهكده سولفرينو در شمال ايتاليا.
  ناگهان ضجه هايى از دور به گوشش مى رسد! ضجه هايى كه هر لحظه 
مى شود،  دردناك تر  و  ناله ها جگرسوزتر  كه  آن جا  و  مى آيد  پيش تر 
درشكه چى  از  و  مى كند  بيرون  سر  گرفته،  ضربان  قلبش  كه  تاجر 
به سمت  و سراسيمه  را مى گشايد  بايستد. در كوچك  مى خواهد كه 

كليسايى كه فريادهاى رقت آور از آن بيرون مى ريزد، مى دود.
 عرصه ديگرگون مى شود: لحظه زشت و زيبايى

 فرا مى رسد! لحظه رسوايى و لحظه 
سربلندى بشريت! لحظه رخ نمودن

 ناپاك ترين و پاك ترين چهره
 فرزندان آدم! حياط  و
 راهروى كليسا با پيكر 
خونين هزارن مجروح
فرش شده! فرشى كه
چون هميشه، دستان

هوس باز قدرت طلبان
روزگار، تار و پودش را

در هم تنيده! پيكارى ديگر
براى بزرگداشت منيت چند 

پادشاه و سياست مرد عالى رتبه! 
جنگى است ميان نيروهاي
ارتش اتريش و ارتش هاي

متحد فرانسه و
ايتاليا. 

براى گوشى كه كر نباشد، هنوز زارى هاى جانكاه اين مردمان به خون 
نشسته، صداى دورى نيست. مى توان شنيد و تاجر جوان، از آن دسته 

تاجرانى نبود كه صبر كند بر رنج ديگران تا تجارتش زيان نبيند! 
  پاهاى شكافته و دست هاى تكه تكه شده و استخوان هاى سفيدى كه 
بيرون زده بود، جان و روح تاجر را چنگ مى زند.  لباس ها  از پارچه 
آن چنان قدرتمند كه طاقت تماشايش نمى ماند. حتى كسى نيست كه 
ابتدايى ترين معالجات را انجام دهد و هر لحظه بر تعداد كشته شدگان 
بيرون مى زند.  از كليسا  به سرعت  و  نمى كند  افزوده مى شود. درنگ 
شعله اى كه قلبش را به آتش كشيده، آن چنان داغ هست كه وقتى در 
كوچه هاى روستا كمك مى طلبد، به فوريت يارانى بيابد. بازمى گردد و 

به بالين مجروحان مى نشيند و به مداوا مى پردازد.
   هنوز سه روز از تشكيل گروه كوچك او نگذشته بود كه توانست  
                                  وسايل موردنياز براى مداواى مجروحين فراهم  
                            كند. هزينه تهيه  همه آن وسايل را خودش پرداخت 

                          مى كرد.
پول     به  نياز  امّابراى مداواى همه مجروحان،                   
منظور  همين  براى  بود؛  بيشترى         
نامه هايى  سوئيس  و  ايتاليا  در  دوستانش  به           
                         نوشت و از آنان درخواست كمك كرد. با رسيدن 
                                    كمكها و اعانات از دوستان نيكوكار، جوان و

                        گروهش توانستند بيش از پنج هزارنفر از مجروحان 
دهند.  نجات  مرگ  از  را   جنگ                             
                           بدين شكل «هانرى دونان»، پرسودترين تجارت 
                       خويش را آغاز نمود؛ تجارتى كه نام او را تا هميشه 
                          به نيكى و عشق، جاودان ساخت و مگر «نجات جان 
                           حتى يك انسان، نجات همه جامعه انسانى نيست»؟

                             هانرى به ژنو بازگشت و همچنان روحش در پنجه 
                              رنج هاى كليساى سولفرينو فشرده مى شد. قلم 
                             برداشت و كتابى به نام «خاطرات سولفرينو» منتشر 
                              ساخت تا اندوه و مسئوليتش را قسمت كند. 
زادگاه  از  را  پاسخ  نخستين  شدند.  بيدار  وجدان هايى                   
  خويش دريافت داشت. روز هفتم فوريه 1863، انجمن فوايد عامه شهر 
دونان  هانرى  از  موانيه»  «گوستاو  رئيس خود  به درخواست  ژنو         
به  كه  نفره  پنج  جلسه  آن  در  آوردند.  بعمل  دعوت                   
                       رياست هانرى دونان برگزار گرديد، تصميم به تشكيل 
                            جمعيتى براى امدادرسانى به مجروحان جنگى، 

                                گرفته شد.
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 اعضاى اين هيات، روز نهم فوريه 1863 ضمن يك مشاوره طوالنى نام جمعيت خود را  
« كميته دائمى بين المللى براى كمك به مجروحان جنگ» گذاشتند  و همين كميته بعدها 

رسماً به «كميته بين المللى صليب سرخ» تغيير نام يافت. 
روز 26 اكتبر 1863 يك كنفرانس بين المللى با حضور نمايندگان كشورهايى كه دعوت 
دونان را پذيرفته بودند، تشكيل شد و با شركت 36 نماينده از 16 كشور اروپايى در ژنو برپا 
شد و در همين كنگره بود كه نخستين قرار داد (كنوانسيون) ژنو تهيه و تنظيم شد. ضمناً 

موافقت شد در هر كشورى يك كميته ملى نظير كميته مستقر در ژنو تشكيل شود. 
  نزديك 4 سال از روزى كه هانرى دونان جوان مقابل كليساى سولفرينو، سراسيمه از 
كالسكه پياده شده بود، مى گذشت و اينك اين تاجر جوان مؤسس جمعيت هاى بشردوستانه 

شده بود.    
برخى ديگر از خدمات اين مرد بزرگ عبارتند از:

قابل شناسايى  از مرگ  اموات پس  به طورى كه  براى سربازان،  ابداع پالك شناسايى   -
باشند.

- برگزارى كنگره لغو كامل خريد و فروش بردگان و سياهان.
- پيشنهاد تصويب يك پيمان بين المللى كه حمايت از سازمانهاى امدادرسانى بهداشتى و 

مجروحان از سوى طرفين متخاصم به رسميت شناخته شود.

سرخ  صليب  جهانى  روز  و  دونان  هانرى  ميالد  سالروز  ارديبشهت)،   18)may  هشتم 
گرامى باد.

*  آيه اى از قرآن
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 آزاده سليمانى نژاد (مسئول جشنواره غذا)

 جشنواره غذاى جمعيت امداد دانشجويى-مردمى امام على(ع) با هدف 
معرفى جمعيت و طرحهاى آن به اقشار مختلف جامعه و نيز درآمدزايى 
در  ماه  اسفند   14 و   13 تاريخ  در  پوشش،  تحت  خانواده هاى  نفع  به 

نگارخانه انديشه واقع در پارك انديشه برگزار شد.
مى باشد:  اين شرح  به  اجراى طرح   و  ريزى  برنامه  مختصر   گزارش 
برنامه ريزى جهت تعيين مكان و زمان جشنواره از اواسط بهمن ماه آغاز 
شد. زمان آن 13 و 14 اسفند ماه (2 روز تعطيل متوالى) تعيين گرديد. 
پيش بينى مى شد  در اين دو روز با توجه به همزمانى با ميالد حضرت 

محمد(ص) از استقبال عمومى خوبى برخوردار باشيم.
طراحى  نظير  تبليغاتى  فعاليتهاى  جشنواره،  از  قبل  هفته  دو  حدود  از   
بليط  فروش  نيز  و  آنها  توزيع  و  بنر  و  بليط  پوستر،  تراكت،  چاپ  و 
آغاز گرديد و بطور همزمان برنامه ريزى جهت تامين غذاها، چگونگى 

تامين نيازمنديها نظير ميز و صندلى، وسايل گرم كننده، ظروف يكبار 
مصرف، امور غرفه هاى متفرقه، چيدمان غرفه ها، مراحل اجراى كار و 

تامين نيروهاى اجرايى انجام گرفت.
خانواده هاى  از  تعدادى  و  خيرين  جمعيت،  اعضاي  غذاها،  تامين  در 
محصوالت  فروش  از  حاصل  درآمد  كه  داشتند  نقش  پوشش  تحت 
در  مشاركت  به  آنها  تشويق  جهت  پوشش،  تحت  خانواده هاى 
درآمدزايى، به طور مستقيم به خودشان پرداخت گرديد كه در پايان، 

حدود ده درصد از درآمد جشنواره را شامل شد.
متفرقه   غرفه هاى  و  بود  غذا  روى  بر  امسال  جشنواره  اصلى  تمركز   
شامل  غرفه ها  اين  مى داد.  تشكيل  را  غرفه ها  از  كوچكى  بخش  تنها 

محصوالت اهدايى به جمعيت، نظير شمع، وسايل تزئينى و ... بود.
مانند  جمعيت  برنامه هاى  و  آيين ها  از  بعضى  امسال،  جشنواره  در    
«شام عياران» و «بوى عيد» نيز معرفى شده و براى پيشبرد بهتر طرح ها، 
پيش مردم شدند كه ده درصد كمك هاى  از  بيش  خواستار هميارى 

مردم به اين طرح ها اختصاص يافت.



حضور سه دختر فال فروش در جشنواره غذا

كتايون افرازه

حوالى ظهر، سالن نگارخانه انديشه شاهد ازدحام افرادى بود كه گرسنه 
انواع خوراكى ها مشغول بودند. از در اصلى كه  و مشتاق، به چشيدن 
از  يكى  شدم.  مواجه  فال فروش  زيباى  دخترك  سه  با  شدم،  خارج 
اعضاى جمعيت، آن ها را به طرفم آورد و گفت: دوستانمان را به داخل 

سالن راهنمايى كن تا هر چه خواستند، ميل كنند.
براى  كه  است  اين  مى رسد،  ناظر  ذهن  به  نگاه  نخستين  در  آن چه 
با  پنير  و  نان  تكه  يك  با  بى شمارى  روزهاى  و  شب ها  كه  كودكانى 
گرسنگى شان جنگيده اند، جشنواره اى از غذاهاى متنوع، بايد تعبير همه 

روياهايشان باشد! اما اين گونه نبود، حداقل در مورد اين سه دخترك.
همراه با بچه ها دوباره وارد سالن شدم. روى ميزهاى يك سمت سالن، 
تزئينات و زيورآالت بدلى و در سمت ديگر، خوراكى ها چيده شده 

بودند. غذاها و شيرينى هاى رنگارنگ و خوشمزه را نشانشان مى دادم. 
زيبايى  پاپيون  آن  روى  كه  گيره  يك  كدام  هر  زيورآالت،  ديدن  با 
و  زيبايى  زديم.  موهايشان  به  را  گيره ها  هم  با  برداشتند.  داشت،  قرار 
معصوميت در چهره هاشان موج مى زد. دوستانم به سمتشان مى آمدند و 
خوراكى تعارف مى كردند، اما آن ها گويى خوراكى ها را نمى ديدند! 
به سمت گوشواره هاى بدلى رفتند و هر كدام 
براى  «اينو  گفت  يكى  برداشتند.  جفت  يك 
واسه  «اينو  گفت  ديگرى  و  مى خوام»  آبجيم 
زن داداشم مى برم»؛ به وضوح مى شد حس كرد 
هستند،  كودكى  دوران  در  اينكه  عليرغم  كه 
يعنى دوره اى كه خصيصه اصلى آن، بى خيالى 
و بى قيدى نسبت به تعهدها است، دغدغه خانه 

و خانواده هايشان، هر لحظه همراهشان است. 
ديگرى آمد و ظرفى پر از بسته هاى ژله مقابل 
يك  دخترها،  از  يكى  فقط  گرفت.  بچه ها 
بسته كوچك برداشت. حواس فال فروش هاى 
كوچك ما، انگار اصال به خوردن نبود و اين 
مردم  سالن،  جاى  جاى  در  كه  بود  حالى  در 
و  ژله ها  انواع  از  استقبال  مشغول  اشتياق  با 
غرفه،  دو  يكى  در  تنها  بودند!  خوراكى ها 
كمى شكالت خوردند و بعد به همان سادگى 
كارشان  به  تا  رفتند  رفتند.  بودند،  آمده  كه 
ثمره  و  نيست  حقشان  كه  كارى  دهند.  ادامه 

كم كارى همه اجتماع است.

10

13
89

ار 
، به

جم
ه پن

مار
ش



11

گزارش مراسم هميارى 
ماه زمستان و شب عيد

تهيه كننده گزارش: اكبر فكرى

«هميارى ماه» آيينى است براى امداد رسانى اوليه به خانواده هاى تحت 
پوشش جمعيت امداد دانشجويى – مردمى امام على(ع)؛ آيينى كه به 
صورت ماهانه برگزار مى گردد و طى آن، كيسه هاى مايحتاج، ميان 
خانواده  از  هر يك  همچنين  مى گردد.  توزيع  يادشده،  هاى  خانواده 
ها، رابط ويژه اى دارد كه سطوح ديگر فعاليت هاى امدادى جمعيت 
با كميته هاى  ارتباط  برقرارى  نموده و ضمن  پيگيرى  را در خانواده، 
تخصصى جمعيت، در رفع معضالت خانواده مى كوشد(معضالت و 

مسائل آموزشى، فرهنگى، بهداشتى و درمانى و...). 

  گزارش دى ماه
  تاريخ پخش: 1388/9/27               ستاد: خيابان مفتح جنوبى*

       عملكرد
  منطقه                                تعداد كيسه

  فرحزاد                    3
  15 خرداد                   15
  مولوى 1                   15
  مولوى 2                    4
  شهررى                  20
  شادآباد                    5

  على آباد                   12
  رسالت                    7
  خاوران                    5

10                   -     
  شهريار                   12
  خانه ايرانى                    6

  كرج                   10
  ساير مناطق                   4

  تعداد كل كيسه ها                 128
        هزينه ها

   نام كاال                  فى             تعداد/مقدار      هزينه (ريال)
  برنج اوروگوئه        9,000              1100 كيلو      9,900,000
  روغن1 ليترى سرخ      12,500                264 عدد     3,300,000
  عدس       13,500                90 كيلو     1,215,000

   گوشت گوسفندى    58,700              182 كيلو      10,683,400
   كارگر و حمل و نقل            365,000

   پرتقال        6500            103,9 كيلو          675,350
   انار      20,500            172,4 كيلو        3,534,200
   هندوانه        9,500             444 كيلو        4,218,000
   آجيل      38,000             200 بسته       7,600,000
   جمع كل هزينه ها          41490950

گزارش بهمن ماه
   تاريخ پخش: 1388/11/2     ستاد: خيابان پاسداران

         عملكرد
           منطقه           تعداد كيسه

   فرحزاد                    3
   15 خرداد (سيروس)                  11
   مولوى- يافت آباد                  16
   مولوى                     7
   شهررى                  22
   دبيرستان نظام مافى                   6

   على آباد                   12
   رسالت                     8
   خاوران                    5
   خانه ايرانى                   9

13                   -      
   شهريار                   10
   ساير مناطق                   6

   تعداد كل كيسه ها                128
         هزينه ها

   نام كاال           فى           تعداد/مقدار      هزينه (ريال)
   برنج ايرانى رمضانى     10,500           1300 كيلو     13,650,000
   روغن 2 ليترى سرخ     24,500               126 عدد      3,087,000
   عدس      13,000              90,3كيلو               1,173,900
   گوشت گوسفندى       اهدايى               اهدايى            اهدايى
   كارگر و حمل و نقل                                      370,000

   جمع كل هزينه ها                          18,280,900
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گزارش اسفندماه
   تاريخ پخش: 1388/11/30           ستاد: خيابان پاسداران

        عملكرد
             منطقه           تعداد كيسه

  فرحزاد      3
12   15 خرداد (سيروس)    
16   مولوى- يافت آباد    
  مولوى       4

22   شهررى     
  قلعه حسن خان     4

12   على آباد     
  رسالت      8
  خاوران      5
  خانه ايرانى      8

10      -       
10   شهريار     
2      -     
2      -     

118   تعداد كل كيسه ها 
        هزينه ها

             نام كاال            فى              تعداد/مقدار     هزينه (ريال)
  برنج ايرانى رمضانى       10,700              1500 كيلو     16,050,000
  روغن 2 ليترى سرخ       24,000               280 عدد      6,720,000
  عدس                         12,500              251,2كيلو      3,140,000

  گوشت گوسفندى         اهدايى                 اهدايى            اهدايى
  كارگر و حمل و نقل                            390,000

  جمع كل هزينه ها                          26,300,000

گزارش پخش ويژه عيد
تاريخ پخش:88/12/27                          ستاد:ميدان كتابى

      عملكرد
         منطقه           تعداد كيسه

فرحزاد                  5
15 خرداد                 21
مولوى 1                 16
كرج/ نظرآباد                25
شهررى                 22
قلعه حسن خان/شادآباد                28
على آباد                 15
رسالت                   8
ورامين                 61
13                 -
خاوران                  5
خانه ايرانى                  8

شهريار                 28
ساير مناطق                  4

تعداد كل كيسه ها                                259
     هزينه ها

نام كاال           فى           تعداد/مقدار   هزينه (ريال)
برنج اوروگوئه      9,700           1200 كيلو  11,640,000
برنج ايرانى      19,000           1200 كيلو  22,800,000
روغن 1 ليترى سرخ     12,000             240 عدد   2,880,000
عدس      15,000             140كيلو   2,100,000

گوشت گوسفندى     57,000           502,6 كيلو  28,648,200
مرغ      29,500           454,2 كيلو  13,398,900
ماهى      50,000            200 كيلو  10,000,000
آجيل      65,000            280 كيلو  18,200,000
شكالت      20,000            280 كيلو   5,600,000

نايلون      18,000              75 كيلو    1,350,000
1,310,000    - حمل و نقل           -  

220,000     - كارگر           -  
530,000     - متفرقه           -  

جمع كل هزينه ها                     118,677,100
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* 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. 
به تهيه ستادى دائم براى  در صورت ارتقاى حمايت هاى مردمى، جمعيت تصميم 

مراسم «هميارى ماه» دارد.

** تكآدرس هاى پراكنده



آن جا براى او چه معنايى داشت:

الناز سلطانى* 

دستان  و  مى خنديد  وجودش  عمق  از  و  مى شد  خيره  چشمهايم  به 
كوچكش را در دستانم مى گذاشت. شانه هايم مى لرزيد و پاهايم سست 
آرزو  كه  بود  خوشحال  آن قدر  مى كرد.  صدايم  خاله  وقتى  مى شد 
بايد  با تمام شدن روز،  پايان نرسد. آرى  به  مى كرد آن روز هيچ وقت 
به خانه اى كه به آن تعلق داشت، باز مى گشت. همان خانه اي كه سر و 
رويش را غم و اندوه گرفته بود و آغوش گرم مادرش به بستر بيمارى 
مبدل شده بود. كودكانه خنده سر مى داد و مبهوت وسايل غول آساى 
آنجا  باز هم مى تواند  آيا  فكر مى كرد كه  اين  به  بود.  شهربازى شده 
بيايد يا نه؟ شايد او را به بزرگ ترين آروزى زندگيش رسانده بوديم. 
نامردى  تا  مى رقصيد  مى رقصيد.  برايمان  كه  بود  خوشحال  آن قدر 
روزگار را براى ساعاتى به دست فراموشى بسپارد. سهم او از زندگى 
چه بود؟ مادرى بيمار، خانه اى ويران و خانواده اى پرجمعيت. آن قدر 
جايش  نكند!  تفاوتى  خانه  اهالى  براى  نبودش  و  بود  كه  جمعيت  پر 
آغوش  در  مرا  بى واسطه  كه  بود  محبت  تشنه  بود؟  خانه  آن  كجاى 
مى كشيد و بى دريغ، دوستت دارم مى گفت. برق چشمان پر از شيطنت 
كودكانه اش، فراموشم نمى شود. چه زيبا بود خنده هايش، باال و پايين 
پريدنش، جست و خيزش، گويى بهشت را برايش فراهم كرده بوديم!

زمين!  اهل  روزى دهنده  اى  مهربانان،  مهربان ترين  اى  بگويم  تو  با 
مى گويند تو را نمى توان ديد. اما مى خواهم فرياد بزنم كه دروغ است 
چشمان  در  را  تو  نبود!  كارسختى  ديدنت  كه  ديدمت؛  بار  صدها  و 
مستانه  شنيدم كه  لبانشان  از  را  و صدايت  ديدم  اين كودكان  معصوم 
لبخندشان تجلى كرده بودى! و اى  قهقهه سر مى دادند و چه زيبا در 

خدا!  بى گمان دست هاى تو بود كه در دستانم مى فشردم!

* از رابطين خانواده هاى تحت پوشش

دعاى ويژه مراسم هميارى ماه

اى بخشنده، اى آغاز و پايان همه نعمت ها و زيبايى ها !
اى حقيقِت جهان و اى آنكه بركت مى بخشى به هر كس كه بخواهى 

و به هر مقدار كه بدانى
سپاست مى گوييم كه به ما آموختى تا تنها براى خودمان زندگى نكنيم 
سپاست مى گوييم كه چشمان ما را به روى حقيقت گشودى، اگرچه 

اين حقيقت تلخ بود
اند،  راه  به  هستند كسانى كه چشم  در شهرمان  آموختى كه  ما  به  تو 

كسانى كه دايم تو را مى خوانند
و تو ما را برگزيدى و به ما آموختى كه كار تو را بكنيم

كار آفرينش، بخشايش و كمك، به دست هاى بى ياور و بى كس، 
اما پر اميد

كار شنيدن و دانستن، همچون تو كه شنوا و دانايى
و كار سخِت ديدن و خود را مسئول دانستن و ساده نگذشتن...

ما دعوت تو را شنيديم و به راه تو، راه حقيقت، گذرگاه پيامبران گام 
نهاديم...

ما كوچه هاى شهرمان را گشتيم و خانه هايى را پيدا كرديم و در آن 
خانه ها مردان و زنان و كودكان چشم به راه تو بودند و تو ما را به آن 

خانه ها فرستادى تا فرستاده تو باشيم
و  مهر  از  كرديم  پر  را  زندگى  هاى  كيسه  عشقمان،  تمامى  با  امروز 

محبت و نور و طعام
براى كودكان گرسنه و تشنه محبت

اكنون، پيش از آنكه ما اين كيسه ها را بر دوش بگيريم و به راه بيفتيم 
و آنها را به خانه هاى كسانى كه چشم به راهمان هستند ببريم، تا نور 

عشقى را كه تو به ما آموختى در خانه هاى شان بگسترانيم...
تو نيز بر سر كيسه هايى كه به ما آموختى چگونه با اميد و عشق به آينده 

پرشان كنيم، حاضر شو و به اين كيسه ها بركت عطا كن...
بركتى كه به واسطه آن، كسانى كه اين كيسه ها به خانه هايشان مى 

رود، از تنگدستى نجات يابند و زندگانى شان آسان گردد...
بركتى كه به واسطه آن، كودكانى كه از مايحتاج اين كيسه ها بهره مند 

مى شوند، آينده سازانى افتخارآفرين براى اين سرزمين گردند...
احساس  ديگر  ديگر  آنان  مادران  و  يتيمان  آن،  واسطه  به  كه  بركتى 

تنهايى نكنند...
اى ابر رحمت ! باران بركت خويش را بر ما و بر اين كيسه ها و بر آن 

خانه ها و بر تمامى اين سرزمين ببار...!
آمين
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به مناسبت 22 ارديبهشت (12 مي)؛ سالروز تولد فلورانس نايتينگل

سوى  از  الهاماتى  بى پناهان،  و  بيماران  به  خدمت  براى  كودكى  «از 
خداوند به قلبم مى رسيد.»

خون  راستش  پاي  از  كه  شد  متوجه  و  آمد  هوش  به  كه  بود  غروب 
و  بود  اشك شده  نعره كشيد! صورتش خيس  درد  مي رود.از  زيادي 
زمين و زمان را لعن و نفرين مي كرد. نبرد و درگيري ِ آن روز تمام شده 
بود. فضا آكنده از سكوت و زمين پر از جنازه و مجروح بود. از هر 
طرف، صداي ناله برمى خاست. در دلش نفرتي عميق نسبت به همه چيز 
شعله مي كشيد. آن قدر تقال كرد و درد كشيد كه دوباره از هوش رفت 
ميان  ضعيفي  نور  شب،  تاريكي  در  اين كه  تا  نفهميد ؛  چيزي  ديگر  و 
دست،  به  فانوس  كه   ديد  را  زني  و  گشود  چشم  دويد.  پلك هايش 
ميان پيكر خونين سربازان ارتش انگليس مي گشت. با نهايت تواني كه 

داشت، فرياد زد:
بدنم  از  زيادي  خون  كنيد!  كمكم  كمك!  كمك!  زنده ام!  من   -

مي رود... كمكم كنيد!
چهره زن در نور چراغ به سمتش چرخيد. پيش آمد و بر بالينش نشست. 

دستي بر پيشاني اش گذاشت و با صدايي گرم و آرامبخش گفت:
- آمدم! االن زخمت را نگاه مي كنم. نترس! خداوند مرا براي نجات 

تو فرستاده!
سرباز لبخندى زد. در كالم آن زن نيرويى حس كرد؛ نيرويى از جنس 

شفقت كه از نفرت قوى تر بود.
در  كه  بود  ثروتمند  انگليسي  خانواده  يك  دختر  نايتينگل،  فلورانس 
و  بيست  در  و  شد  زاده  ايتاليا  فلورانس  شهر  در   1820 سال  مي   12
بي پناهان  و  بيماران  به  خدمت  به  را  او  كه  شنيد  ندايي  چهارسالگي، 
بار  اين  و  بود  همراهش  كودكي  از  كه  ندايي  مي نمود...  دعوت 
عليرغم  بعد،  سال   9 بود.  داده  تذكر  را  رسالتش  وضوح،  نهايت  در 
مخالفت هاي مادر و خواهرش، عازم ميدان هاي نبرد امپراتوري روسيه 
آغاز شد. هيچ كس  از سال 1853  فرانسه شد. جنگي كه  و  بريتانيا  با 
حضور يك زن را در چنين محيطي برنمي تابيد. اما وضعيت نامناسب 
رسيدگي به بيماران و مجروحان جنگي، به گونه اي بود كه فلورانس را 
در تصميمش محكم تر ساخت و او براي اين كه كسي مزاحمش نشود، 
شبانه فانوس به دست مي گرفت و ميان مجروحان مي گشت و به درمان 

و پانسمان بهداشتي زخم ها همت مي گمارد. 
به تدريج لزوم حضور پرستاران در  نايتينگل،  فلورانس  فعاليت هاي  با 
جنگي،  اردوگاه هاي  و  بيمارستان ها  و  شد  احساس  جنگي،  شرايط 
به  را  سربازان  درمان  بهداشتي،  اصول  طبق  كه  شدند  زناني  پذيراي 
تعليم  براي  كالس هايي  دست،  به  فانوس  بانوي  مي گرفتند.  عهده 
پرستاران ترتيب داده بود و مي كوشيد آن چه را به تجربه آموخته بود، 
به داوطلبان خدمت، منتقل نمايد. وي كتاب هايي نيز در زمينه پرستاري 
منتشر ساخت. يكي از ثمرات عشق بزرگ نايتينگل، كاهش آمار مرگ 
و مير در بيمارستان هاي جنگي، از 42 درصد به 2 درصد بود. زادروز 

اين انسان نوع دوست، مبارك باد.  
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«حل مشكالت پزشكى و بهداشتى قشر محروم و تحقق عدالِت درمانى 
در تمام ايران، فارغ از شرايط مالى و اجتماعى ايشان و تاسيس بيمارستان 
و مركز درمانى امام على (ع) براى همه محرومان اين سرزمين». اين ها 
آرمان هاي «كميته بهداشت و درمان» جمعيت امداد دانشجويى-مردمى 
از  پوياتري  نيمه دوم سال 88، وارد مرحله  از  امام علي (ع) است كه 
فعاليت هاي خود گرديد. ساماندهى و حل مشكالت پزشكى و درمانى 
خانواده هاى تحت پوشش جمعيت، بهبود كيفيت رسيدگى به بيماران 
اهداف  از  بيمارستان ها  در  آنها  جسمى  و  روحى  شرايط  تقويت  و 
تحت  خانواده هاى  اكثر  كلى  به طور  مى باشد.  كميته  اين  كوتاه مدت 
به  به خاطر مشكالت پزشكى و هزينه هاى درماني،  پوشش جمعيت، 
سمت فقر رفته اند و در بيشتر مواقع، بيماري هاى ساده آن ها به خاطر 
ضعف مالى و عدم پيگيرى مناسب، تبديل به بيماري هاى صعب العالج 
شده و در نتيجه، مشكالت زندگي آنها را دو چندان مى نمايد. بنابراين 
پيشگيري و يا حل مشكالت پزشكي، مى تواند خانواده هاى زيادى را 
به سمت احيا  شدن پيش ببرد. در اين راستا كميته بهداشت و درمان 
تالش مى كند در حد توان خود و با كمك خيرين مردمى و پزشكان 
و مراكز درمانى داوطلب، از فشارهاى مادى و معنوى اين قشر بكاهد؛ 
بيمارى  از  مالى،  ضعف  خاطر  به  كه  نباشد  فردى  ديگر  جايي كه  تا 
رنج بكشد. فعاليت هاي كميته بهداشت و درمان، به دو بخش «درمان 

خانواده ها» و «حضور مستمر و فعال در بيمارستانها» تقسيم مي شود.

درمان خانواده ها
وظيفه اصلى اين بخش، «آموزش بهداشتى خانواده هاى تحت پوشش» 
مى باشد. از آن جا كه «پيشگيرى بهتر از درمان است»، اين كميته قصد 
و  مادران  به  بهداشتي، خصوصا  آموزشهاي  ارائه يك سلسله  با  دارد 
كند.  آينده جلوگيرى  در  بيمارى ها  بروز  از  ممكن  تا حد  كودكان، 
مستعد  كه  كودكانى  براى  تغذيه  متخصصين  كمك  با  همچنين 
تجويز  خاص  غذايى  رژيم  هستند،  كم خونى  مانند  بيمارى هايى 
مى شود. يكى ديگر از وظايف مهم اين بخش، تشكيل پرونده (شامل 
وضعيت جسمى و روحى هر فرد و مراحل رسيدگى و درمان او) براى 
هسته هاى  توسط  آنها  غربالگرى  و  پوشش  تحت  خانواده هاى  تمام 
تخصصى، به كمك رابطين پزشكى مناطق مختلف است. دانشجويان 
و پزشكان عمومى با مديريت يك پزشك متخصص يا استاد دانشگاه، 
دندانپزشكى،  از چشم پزشكى،  (اعم  زمينه موردنظر  به غربالگرى در 

روانشناسى و ...) مى پردازند و به اين ترتيب، موارد خاصي كه احتياج 
به درمان و يا رسيدگى دارند، به پزشكان متخصص و مراكز درمانى 
داوطلب همكارى با جمعيت معرفى مى شوند. در ادامه، مراحل درمان 

توسط كميته آغاز شده و پيگيرى مى شود.

حضور مستمر و فعال در بيمارستانها
از بدو تاسيس جمعيت، اعضاى آن براى بهبود وضع روحى و جسمى 
كودكان سرطانى و خانواده هاى آنها، اقدام به حضور پيوسته و كارآمد 
در بيمارستان هاى مفيد و على اصغر (ع) نموده اند. به همراه اين فعاليت، 
خالقيت  كالسهاى  تشكيل  دارو،  و  درمانى  هزينه هاى  كمك  تامين 
كيفيت  بهبود  بيماران،  خانواده  آموزش  و  مددكاران  براى  كودكان 
اعياد  در  برگزارى جشن  آن،  بازسازى  به  و كمك  بيمارستان  محيط 
ملى و دينى و ... نيز از جمله فعاليتهاى انجام شده توسط كميته بهداشت 
و درمان مي باشد. چشم انداز فعاليت اين كميته، تشكيل تيمهاى ثابِت 
خاص  بيماريهاى  دارويى  بانك  ايجاد  و  بيمارستانها  تمام  در  بازديد 
مي باشد؛ عالوه بر اين، كميته خواهد كوشيد با جمع آورى اطالعات از 
وضعيت كودكان بيمار و انجام فعاليتهاى مقتضى، تا حد امكان روند 

درمان آنان را  تسريع نمايد.
گفتني است كميته بهداشت و درمان جمعيت امداد دانشجويى–مردمى 
تمام  در  دفاتري  تاسيس  طريق  از  آينده  در  دارد  نظر  در  على  امام 
به  از طريق اطالع رسانى دقيق و درست  دانشگاه هاى علوم پزشكى و 
خيرين مردمى و مراكز بهداشتى و درمانى، ايجاد يك تعامل مناسب 
با خيريه ها و NGO  هاى تخصصى بخش درمان، از تمام ظرفيت هاى 
جامعه براى كاهش و التيام رنج همنوعانمان و اشاعه بهداشت و سالمتي 

در ميان آنان استفاده كند. 
در صورت تمايل، براى اعالم همكاري در اين زمينه و يا كسب اطالعات 

بيشتر مي توانيد با روابط عمومي جمعيت ارتباط برقرار نماييد.

گزارشي از فعاليتهاي 
كميته بهداشت و درمان جمعيت
محمدرضا نوراني
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نگاهى كوتاه بر چگونگى گسترش اعتياد در ايران 

 اميرحسين ميرحجازى

كشت ترياك در ايران در دوره سلسله صفويه گسترش يافت. تا حدى 
اشعار  در  دقت  با  بودند!  معتاد  هم  سلسله  اين  پادشاهان  از  بعضى  كه 
دوره  اين  از  پيش  ايرانيان  كه  مى رسد  نظر  به  آن ها،  از  پيش  شعراى 
و جراح كمپانى  طبيب    (Freyer)فرير داشته اند.  ترياك خوارى  هم 
انگليسى هند شرقى كه در سال 1087 ه.ق در ايران بوده، در سفرنامه 
ترياك  شوند،  كيفور  بخواهند  وقت  هر  ها  «ايرانى  مى نويسد:  خود 
پيدا  مستى  به  شبيه  حالتى  «آن ها  مى نمايد:  اضافه  و  مى كنند»  مصرف 
در  مى گويند:  كه  دارد  وجود  ضرب المثلى  آنان  بين  در  و  مى كنند 

كرمان از هر سه نفر، چهار نفرشان ترياكى هستند»!
و  لندن  ميان  كه  شد  آن  بر  هند،  تسليم  از  پس  انگليس  استعمار    
هندوستان، از مسير ايران خط ارتباطى تلگراف برقرار كند.  از اين رو 
سيم بانان و كارگران هندى خط ارتباطى، از بزرگترين عوامل گسترش 
دروازه  خراسان  و  گرديدند  ايران  در  ترياك  استعمال  آمـوزش  و 
ورود ترياك شد؛ به طورى كه از سال 1230 ه.ش قاچاقچيان اين ماده 
شدند  پراكنده  كرمان  و  خراسان  در  هندى  دراويش  لباس  در  مخدر 
به  اعتياد  و  پرداختند. كشت خشخاش  ترياك  استعمال  به گسترش  و 

آن  فروش  و  و خريد  متداول گشت  ايران  روستاهاى  در  تدريجاً  آن 
معمول گرديد و از آنجا كه انگليسى ها ترياك ايران را به قيمت خوبى 
محصوالت  ديگر  و  گندم  كاشت  از  دست  كشاورزان  مى خريدند، 
كشاورزى كشيدند و قسمت زيادى از كشتزارهاى گندم را به كشت 
آن اختصاص دادند؛ به طورى كه در زمان قاجاريه كه ترياك كاالى 
سلطنتى به شمار مى آمد، افيون به صورت يكى از مهم ترين كاالهاى 

صادراتى ايران درآمد.
ميانه»  «شرق  كتاب  در  مورد  اين  در  انگليسى  مورخ  نومى»  «ماژورى 
كاشته  ترياك  آن  واليت   18 در  ايران،  واليت   26 «از  مى نويسد: 

مى شود».
شيره  گرفتن  هنگام  كشاورزان  خشخاش،  كشت  براى  طرفى  از 
خشخاش، از آن مى خوردند و به آن معتاد مى شدند و زندگى ايشان به 

وضع رقت بارى درآمده بود.

ايستاده با تبر، نشسته با وافور!
مبارزات تاريخى با مواد مخدر

در كتاب «اطفال و جوانان بزهكار» نوشته دكتر تاج زمان دانش، داريم: 
«در سال 929 ه.ق، شاه طهماسب اول به مبارزه با ترياك اقدام و مقدار 
زيادى از ترياك هاى سلطنتى را از بين برد و بعد از او شاه عباس نيز 
مبارزه با اعتياد را ادامه داد و مردم را از مضرات ترياك آگاه كرد و 

براى معتادينى كه ترك ترياك نمى كردند، قوانينى وضع و متخلفين 
را به مجازات رساند. لكن مبارزه مذكور در پيشگيرى از اعتياد بى اثر 

بود».
بى اثر بودن آن به سادگى قابل بررسى است. اوالً جنگ هاى مكرر با 
ازبكان و عثمانيان براى دفع تجاوز ايشان، شاه طهماسب را همواره به 
خود مشغول داشت.عالقه وافر به نقاشى و زنان حرمسرا هم سرگرمى 
وقت فراغت او را فراهم مى ساخت! در اين ميان، اقدامات مناسب در 
مبارزه با اعتياد، جايى در قاموس ايشان نداشت. امراى منصوب شاه نيز  
تضعيف  و  قدرت  جنگ  حال  در  همواره  تاريخى  نقل هاى  طبق  كه 

ديگرامرا بودند. روزگارشاه عباس هم به همين منوال گذشت.
نقل معتبر بعدى در مبارزه با افيون به سال 1300 ه.ش بازمى گردد كه 

از آنجا كه انگليسى ها ترياك ايران را به قيمت خوبى مى خريدند، 
كشاورزان دست از كاشت گندم و ديگر محصوالت كشاورزى كشيده 
و قسمت زيادى از كشتزارهاى گندم را به كشت آن اختصاص دادند؛ 

به طورى كه در زمان قاجاريه كه ترياك كاالى سلطنتى به شمار 
مى آمد، افيون به صورت يكى از مهم ترين كاالهاى صادراتى ايران 

درآمد.
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را طى يك  ترياك  استعمال  طباطبايى،  الدين  رئيس الوزرا سيد ضياء 
انفصال  دستور  و  نمود  ممنوع  دولت  كاركنان  براى  حكومتى  حكم 
از خدمت متخلفين صادر گرديد. در سال 1308 ه.ش استعمال علنى 
وضع  مجازاتى  شيره كش خانه ها  دايركنندگان  براى  و  ممنوع  ترياك 
شد. جالب اينجاست كه 7 شيره كش خانه در زمان رضا شاه پهلوى با 

نام شفاخانه در حال فعاليت بوده اند!
قانون  ترياك،  كنترل  منظور  به  وقت  رژيم  ه.ش   1329 در  سرانجام 
«انحصار ترياك» را به تصويب مى رساند. اين قانون عمًال مردم را به 
ترياك تشويق مى نمود! زيرا در بخشى از اين قرارداد مقرر گرديده بود 
كه دولت موظف است سوخته ترياك را پس از مصرف، جمع آورى 
كند و در ازاى هر مثقال سوخته ترياك، مبلغى هم به عنوان حق الزحمه 
به تحويل دهنده پرداخت نمايد! در سال 1334 ه.ش تحت فشار سازمان 
ايران  در  ظاهراً  ترياك  استعمال  و  بهداشت جهانى، كشت خشخاش 
ممنوع شد؛ در حالى كه در آن زمان تعداد مصرف كنندگان ترياك 
1,5 ميليون از 25 ميليون جمعيت ايران، مصرف روزانه 2 تن و تعداد 

شيره كش خانه ها تنها در تهران به 4500 عدد مى رسيد. 
اثر  با  به عنوان ماده اى بى بو، كم حجم و  نيز  اينكه مصرف هرويين  تا 
قوى تر از ترياك، معمول شد كه اين ماده را در حدود سال 1960 م. 

(1339 ه. ش) يك داروساز ايرانى از آلمان به ايران آورد.
با يك مثال، سير تاريخى را در زمان پهلوى دوم بررسى مى كنيم: در 
ترياك و  ميزان  براى كاهش  را  سال 1968م. دولت تركيه عزم خود 
ممنوعيت كشت آن اعالم كرد. طى سه سال برنامه ريزى در 29 ژوئيه 
خسارت  و  اعالم  ممنوع  1972م.  پائيز  از  را  ترياك  كشت  1971م. 
كشاورزان را پرداخت كرد. ممنوعيت مذكور به بهاى 35 ميليون دالر 
تمام شد. در حالى كه روز 13 شهريور 1350ه.ش، هيئت دولت وقت 
تا 20000  استان، حداكثر   19 در  ترياك  توليد  براى  داد  اجازه  ايران 
ماه  آبان  در  ديگرى  نامه  تصويب  در  شود!  كشت  خشخاش  هكتار 
همان سال، 3000 هكتار ديگر به آن افزوده شد. محصول اين زمين ها 

300000 كيلو ترياك در سال بود.

علل روانى گرايش به اعتياد
اعتياد يـك «بيمارى اجتماعى» است كه عوارض جسمى و روانى دارد 
و  نشود، درمان جسمى  توجه  «بيمار»  بـه علل گرايش  زمانى كه  تا  و 
نتيجه  بخش خواهد بود و فـرد مـــعتاد دوباره  روانى فقط براى مدتى 
گرفتار «مواد اعتيادآور» مى  گردد. تمام ريشه هاى بررسى شده گرايش 

به اعتياد، عبارتند از: 
1- فقر، محروميت و فساد در محيط زندگى فرد 2- همنشينى با معتادان 
و دوستان ناباب 3- شب نشينى ها و هوس رانى ها 4- شكست در دستيابى 
به اهداف موردنظر 5- انحطاط اخالقى 6- شخصيت طلبى كاذب 7- 

اثر تقليدى 9- منفعت طلبى قاچاقچيان  ناآگاهى از مضرات اعتياد 8- 
10- انتقام جويى

نوكرتم! جنگ غول دو سر با ناخن گير؟! آخه 
نقدى بر مبارزه با مواد مخدر

كتاب «اعتيادهاى خطرناك»، نوشته م.زمانى، مشتمل بر فصول مختلف 
در مورد دخانيات، شراب، مواد مخدر و قمار است. اين كتاب در مورد 
گسترش مصرف مواد مخدر در بين اقشار مختلف ابراز نگرانى مى كند. 
ترياك و  از كراك، هروئين، شيشه، حشيش  است كه   اين در حالى 

به عنوان مواد مخدر رايج صحبت به ميان مى آيد. هم اكنون بيش از 10 
نوع ماده مخدر و روان گردان در كشور مورد استعمال قرار مى گيرد. 

سايتهاي  از  يكي  پست  در  كه  اينترنتى  خواننده  يك  كامنت  به  حال 
اينترنتي با عنوان انواع مواد مخدر آمده، توجه كنيد:

استفاده  بيشتر مواد مخدر و محرك رو  «سالم، من اسمم حسينه، من 
كردم. جديدا محركي در بين پارتي ها مصرف مي شه كه با جوشاندن 
كاكتوس سان پدرو به دست مياد. اگر دوست داشته باشيد مي تونم طرز 

تهيه اين محرك رو واستون بنويسم تا توى سايتتون بذاريد.
سايت [...]: ممنون مي شيم اگر ارسال نمائيد».

آيا با مقايسه اين دو نوشته كه يكى از آنها حداقل به 24 سال پيش و 
دومى به سال 1385 بازمى گردد، نمى توان به اشتباه بودن راه پيموده شده 
در مبارزه با معضل اعتياد پى برد؟ ما مى دانيم چه كسانى در گسترش 

كه  مى دانيم  ما  داشته اند،  نقش  صفويان  زمان  در  ايران  در  ترياك 
يك پزشك هروئين را به ايران وارد كرده است، اما چه كسى موجب 

گسترش صورت هاى جديد مواد مخدر شده است؟ 
هيچ آمار قابل اتكايى از معتادان در دست نيست. بهترين آمارها، ميليونى 
با هم فاصله دارند! معدود اخبار رسانه ها به مسئله اعتياد مى پردازد؛ آن 
هم به گونه اى كه بارها ديده ايم كه تنها مردم را به نفرين كردن معتادان 
و بزهكاران كشانده است و شايد هيچ كس را به فكر فرو نمى برد كه 



گوشه اى از اين حركت عليه اعتياد را تشكيل دهيم.
2- فراموش نكنيم كه امكان دارد همين مسئله به طور مستقيم يا غير 

مستقيم گريبانمان را بگيرد، پس خود را مبرا ندانيم.
3- در آگاه سازى نزديكان به هر صورت ممكن بكوشيم.

ميهمانى هاى  ايرانى،  سرگرمى هاى  آيينى،  جشن هاى  زنده كردن   -4
تا  هم   ... و  مى شوند  منجر  آگاهى  به  كه  سودمند  بحث هاى  و  ساده 

حدودى بر عهده ماست.
2- نقش روحانيون

 چرا براى يك بار هم كه شده براى ايجاد يك عزم ملى از آنچه كه 
و  نمايه  و  مصداق  از  پر  و  است  مشترك  ما  همه  بين  در  بيش  و  كم 
با  ارتباط  زير در  تمام آن چه در  نكنيم؟  استفاده  آيين،  و  بزرگداشت 

ايجاد عزم ملي آمده، با فرض حضور قوى روحانيت است:
1- روحانيت با توجه به بار سنگين مسئوليتش، در آگاه نمودن مردم 
از  و  اجتماعى  معضالت  براى حل  بهانه اى  بايد  عاشورا  مثال  بكوشد. 
كه  آن چه  به  شبيه  حركتى  مثال  عنوان  (به  شود  اعتياد  معضل  جمله 
عياران»  «شام  آيين  در  على  امام  مردمى  دانشجويى–  امداد  جمعيت 

انجام مى دهد).
2- انذار مسئولين درباره پيامدهاى عدم اقدام منسجم و هوشمندانه در 

ريشه كنى كامل اعتياد، وظيفه روحانيت است.
3- انذار مردم براى همكارى توسط ايشان بايد انجام گيرد.

4- تخلفات بايد توسط اين قشر گوشزد شود.
ارائه گزارش دقيق درباره وضعيت اعتياد در محل فعاليت شان. به   -5
عبارت ديگر، روحانيون هستند كه بايد در مورد يزيد امروز -اعتياد- 

سخن بگويند.
و ...

3- نقش رجال
1- ايجاد عدالت اجتماعى و فرصت هاى برابر

2- ايجاد فضاى گفتگو و تبادل نظر
3- حمايت مالى از سازمان هاى داوطلب غيردولتى

4- بازنگرى قوانين، برنامه ريزى همه جانبه و اجراى واقعى آن ها
5- كمك به تحقيقات علمى و تربيت نيروهاى متخصص در امر مبارزه 

با اعتياد
6- برنامه ريزى و اجراى يك كار آمارى دقيق جهت تعيين تعداد واقعى 
معتادان كشور و ميزان مصرف مواد مخدر و اعالم آمار به دست آمده به 
سازمان هاى غيردولتى فعال در زمينه رفع اعتياد (در واقع بدون در دست 
نمى توان  مه  در  و  مى مانيم  باقى  مه  در  همچنان  صحيح،  آمار  داشتن 

جنگيد!).
و تمام مواردى كه بايد طى همفكرى هاى جمعى ذكر شود...
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اصوالً چرا استقبال از مواد افيونى اين قدر در كشور ما باالست و چه 
دست هايى، تجارت عظيم مخدر را هدايت مى كند؟ اساساً مسأله مواد 
مخدر همواره در پرده اى از ابهام بوده و جامعه هم درگير اخبار ضد و 
نقيض به صورت هاى مختلف بوده است. «مسئوليت پذيرى» هم در اين 

مورد، مسئله اى غريب باقى مانده است.
خال روحانيت، بى وزنى جامعه

  در همان كتاب «اعتيادهاى خطرناك» اشاره شده است كه اين وظيفه 
تلويزيون  و  سينما  راديو،  گردانندگان  روزنامه نويسان،  سخنگويان، 
است كه اراده معتادان را به ترك، تقويت نمايند تا نتيجه اى كه در نظر 
دارند، زودتر محقق شود. اگر اين سخن را درست فرض نمائيم، اين 

سخنگويان چه كسانى هستند؟ 
مى شود.  برگزار  ساده  كه  تمام عيار  همايش  يعنى يك  مردم  و  منبر    
به  و  مى گذارند  احترام  آن  به  زيادى  قشر  دارد،  ارزشمندى  جايگاه 
مى كنند.  نقل  هم  براى  و  مى كنند  فكر  شده  بدل  و  رد  صحبت هاى 
خدمتكار،  نه  دارد،  مجرى  نه  ندارد.  خاصى  زمان  ندارد،  پيش نيازى 
ميزان  مى خواهيد  اگر  نمايشى.  وقت گير  كارهاى  اين  و  پذيرايى  نه 
ارزشمندى اين جايگاه را درك كنيد، به احكام صادر شده در زمان 
حكومت هاى قبلى، در قالب فتواهايى كه ريشه هاى آن را در انگلستان 

مى توان يافت، دقت كنيد: 
1- اگر وافورى شك كرد كه يك بست كشيده يا دو بست، بايد از 

سر بگيرد!
2- سوخته ترياك كشيدن در حال اضطرار و عدم [دسترسى به] ترياك 

عيبى ندارد؛ ولى با بودن ترياك، كشيدن سوخته حرام است! (به نقل از 
كتاب اعتيادهاى خطرناك)

اهميت مى دهند.  به روحانيت  معتادان هم  نشان مى دهد كه حتى  اين 
خدا را يك نفر بيايد منبر موال على را احيا كند!

عزم ملى براى مبارزه با مواد مخدر 
1- نقش مردم

كه  داريم  وظيفه  ما  همه  كنيم،  فرار  مسئوليت  از  نداريم  حق  ما   -1

هيچ آمار قابل اتكايى از معتادان در دست نيست. بهترين آمارها، 
ميليونى با هم فاصله دارند! معدود اخبار رسانه ها به مسئله اعتياد 

مى پردازد؛ آن هم به گونه اى كه بارها ديده ايم كه تنها مردم را به 
نفرين كردن معتادان و بزهكاران كشانده است و شايد هيچ كس را 

به فكر فرو نمى برد كه اصوًال چرا استقبال از مواد افيونى اين قدر در 
كشور ما باالست و چه دست هايى، تجارت عظيم مخدر را هدايت 

مى كند؟
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آيين شام عياران
در شب شام غريبان برگزار شد:

آيين شام عياران در تاريخ 6 دى ماه 1388 همزمان با شام غريبان ماه 
محرم با گردهمايى دانشجويان دانشگاههاى مختلف تهران  و مردم در 
محله دروازه غار(خيابان شوش- خيابان هرندى) در اعتراض به اعتياد 

همه گير در جامعه، برگزار گرديد.
آيين،  اين  اجراى  با  على(ع)  امام  مردمى  دانشجويى-  امداد  جمعيت 
تمام  از  و  اعالم داشته  اعتياد روزافزون در جامعه  به  را  اعتراض خود 
كسانى كه از وجود چنين معضلى در رنج اند و خواهان ريشه كنى آن 

در جامعه هستند، دعوت كرد تا با 
مشتركشان  خواسته  هم،  همراهى 
اعتياد  كه  روزى  تا  كنند  دنبال  را 
جمعيت  بربندد.  رخت  جامعه  از 
تجمعى  برپايى  با  منظور،  همين  به 
برگزارى  و  نماز  اقامه  و  قانونى 
خرابه هاى  از  يكى  در  دعا  مراسم 

محله دروازه غار كه اعتياد در آن حتى به كودكان هم رحم نكرده، 
كرده  مطرح  را  است  اعتياد»  بدون  «ايرانى  داشتن  كه  خود  خواسته 
اين حركتها،  از جمله  كه  دادند  انجام  زمينه  همين  در  نيز  اقداماتى  و 
دعوت از معتادين براى ترك اعتياد و معرفى آنها به كمپ ها در همان 
شب و همچنين حمايت از خانواده هاى اين افراد در طول دوره درمان 

مى باشد.
اما نه در كالم و شعار، كه در  افيون مى خواهيم،  سرزمينمان را بدون 
عمل، به اراده مردى از آفتاب برخاسته، كه راهنمايمان شد و جمعى 
را تاسيس كرد كه در عمل فرياد برمى آورد كه بگويد فقر و جهل و 
اعتياد و فحشا را براى سرزمينش نمى خواهد، سرى به دروازه غار زديم، 
محله اى كه به گفته يكى از ساكنان آن، نيمى از مواد مخدر تهران از 
آنجا تأمين مى شود! تنها اعتياد و درد اعتياد است كه جرات مى بخشد 
تا كسى پا در اين محله معضل، نه معضل خيز، گذارد؛ چراكه اين محله، 
خود عين معضل است! وجود چنين محله اى كه در آن، كودكان معتاد 
متولد مى شوند و شغلى جز توزيع مواد مخدر پيش پايشان نيست، معضل 
است. وجود اين محله و امثال آن، دليلى روشن است بر شعارهاى بدون 

عملى كه در اجتماعمان رواج دارد.
در شبى كه شنيده ايم زنان و فرزندان پسر پيامبر را به اسارت بردند، با 
شمع هاى كوچكى در دست، پا در كوچه هايى سياه گذارديم كه هر 

روز و هر شبش، شام غريبان است براى زنان و كودكان اين ديار! پا 
مدفون مى گردد. در  در كوچه هايى گذارديم كه در آن، كودكى ها 
تفاوت  اما  داشت،  فاصله  كوفه  غريبان  شام  با  قرنها  كه  غريبانى  شام 
چندانى نداشت... چراكه اعتياد، چون سپاهيان يزيد، حتى به كودكان 
در  رسد...  مقصود خود  به  تا  مى تازد  بى رحمانه  و  نمى كند  رحم  هم 
كوچه هاى افيون فرياد زديم: « بگو پناه مى جويم به پروردگار آدميان» 
پروردگارى كه اختيار را حق انسان قرار داد، «خدا يار اهل ايمان است 
و آنان را از تاريكى هاى جهان بيرون آرد و به عالم نور برد» فرياد زديم 
و خواستيم از خواهران و برادرانمان كه سر در خواب سياهى داشتند، 
تا نور را برگزينند و از خداوند، نور طلب كنند و به احترام آزادگى 

حسين(ع)، خود را از بند شوم افيون آزاد سازند.
كودكان محله كه در اعتياد زاده شده اند و در اعتياد رشد كرده اند، به 
بر گرد  پروانه اى  (موسس جمعيت) چون  نژاد  ميمندى  شارمين  تعبير 
دستان  در  كه  كوچكى  نورهاى 
شدند  جمع  بود،  ديار  اين  جوانان 
بخشيدند،  بيشتر  نورى  را  محفل  و 
كودكانى كه پدر را در بند اسارت 
مى شناسند و مادر را در دود افيون و 
خواهر را و برادر را و خانه را هميشه 
سياه ديده اند، اينك مى پرسند «شما 
براى چى اومدين؟؟!!» و پاسخى خوشحال كننده كه برقى در چشمان 
خسته و كوچكشان مى جهاند «اومديم كمك كنيم بابات ديگه مريض 
نباشه» و او از روياى اين سخن هم شاد مى شود، تا چه رسد به تحقق اين 
رويا. شايد آرزوى روز و شبش اين باشد كه پدر برايش پدرى كند تا 
او در 9 سالگى، مرد خانه نباشد! رويايش اين است كه پدر، تمام نتيجه 
تالشش را در دم تبديل به دود نكند... كه تمام آرزو و آينده اش، در 

حلقه هاى آن دود، به دار نشوند...
محرم.  غريبان  شام  در  و  خرابه اى  در  جماعت،  به  مى گزاريم  نمازى 
خرابه خار ندارد، اما پر است از سرنگهاى چند بار مصرف! خرابه، تيغ 
دارد و سوزن، اما  حاال خرابه محراب شده! حاال سجاده هاى عشق پهن 
به جاى  از جامعه.  اعتياد  نيت ريشه كنى  به  برپا مى شود،  نماز  و  است 
كرده  روشن  شمع  شعله هاى  را  خرابه  هميشگى،  كم جان  فندك هاى 
است و اين بار، اين شعله ها آشيان كوچك كسى را ويران نمى كنند! 
كه  بيمارانى  زندگى  ويران  خرابه  بر  بخشند  نور  تا  آمده اند  شعله ها 
اعتياد بر ريشه زندگى شان آفتى از نيستى زده، و فريادهايى كه موسس 
مى خواهيم!  اعتياد  بدون  را  سرزمينمان  «خدايا!  برمى آورد:  جمعيت 
هنوز  شمع هايى  و  مى خواهيم!»  خندان  را  كودكانمان  لب هاى  خدايا 
ديگر  حسينى  يا  اين كه  منتظر  منتظر،  هنوز  چشم هايى  و  است  روشن 
دستان  و  شده  عاجز  اعتياد  از  كه  ديگرى  بيمار  پيوستن  براى  بگويد 

نمازى مى گزاريم به جماعت، در خرابه اى و در شام غريبان محرم. 
خرابه خار ندارد، اما پر است از سرنگهاى چند بار مصرف! خرابه، تيغ 

دارد و سوزن، اما  حاال خرابه محراب شده! حاال سجاده هاى عشق 
پهن است و نماز برپا مى شود، به نيت ريشه كنى اعتياد از جامعه.
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ياريگرى كه به سويش آمده را بفشارد تا زندگى نوينى را آغاز كند؛ 
هم خود و هم كودكانش. كودكانى كه تنها گناهشان اين است كه پدر 

يا مادرشان همدم افيون اند، اين كودكان، گناهى جز اين ندارند.
در شب تجمع در دروازه غار، 27  تن از معتادان محله براى حضور در 
كمپ، ثبت نام نمودند و همان شب 3 نفر از آن ها مهمان كمپ ترك 
اعتياد شدند. از آن شب تا كنون، 7 نفر ديگر نيز از طريق همين طرح، 

به كمپ هاى ترك اعتياد معرفى شده اند.
اين قدم ها،  اين هاست و  از  نيرومندتر  اعتياد،  شايد كسانى بگويند كه 
نمى توان  روش  اين  با  را  اعتياد  زدودن  طوالنى  راه  و  است  كوچك 

پيمود. بايد گفت: در شب شام غريبان و به نام آزاده اى چون حسين(ع)، 
مى توان بر مصائب و مشكالت شخصى گريست و عبادتى صرفا فردى 
اقتدا  آزادگان  پيشواى  اصالحى  رفتار  و  سيره  به  مى توان  يا  و  داشت 
نمود و با برپايى آيين هايى چون شام عياران، به يارى دردمندان اجتماع 
با ماست كه چه  بنيان گذارى كرد... تصميم  شتافت و عبادتى جمعى 
روشى را موثرتر بدانيم و چه راهى را بپيماييم. و نكته ديگر اين كه بارها 
گفته شده و باز هم بايد گفت كه هر كس يك تن را نجات بخشد، 
همه جامعه انسانى را نجات بخشيده و اين آموزه مشترك تمامى ِ اديان 
است و يك اصل عميق انسانى. اگر با برپايى چنين آيين هايى، حتى 
از نابودى زندگى يك انسان جلوگيرى كنيم، ديگر نمى توان فعاليت 
عبادتى دينى،  لحاظ  به  يا  و  پنداشت  كوچك  عملى  را  شده   انجام 

بى تاثير برشمرد.
www.drugfreeland.com

در شب تجمع در دروازه غار، 27  تن از معتادان محله براى حضور 
در كمپ، ثبت نام نمودند و همان شب 3 نفر از آن ها مهمان كمپ 

ترك اعتياد شدند. از آن شب تا كنون، 7 نفر ديگر نيز از طريق 
همين طرح، به كمپ هاى ترك اعتياد معرفى شده اند.

كرمانشاه

 راه اندازي اولين خانه ايراني در كرمانشاه
 اجراي همايش علمي عبور از خط فقر؛ راهكارها و برنامه ها، 

با موضوع «راهكارهاي عملي رفع فقر و معضالت اجتماعي» 
در  پياپى  سال  دومين  براى  كريمان»  «كعبه  طرح  اجراي   

كرمانشاه و نيز برگزارى جشن كارنامه 
 اجراي طرح «صفاي سعي» براى اولين بار( با هدف حمايت 

از زنان سرپرست خانوار)
ماه  بهمن  اربعين(16  روز  در  مسلم»  «طفالن  آيين  برگزارى   

سال 88)
خريد  هزينه  تامين  هدف  با  مهر»  «آتش  كنسرت  اجراي   
بخاري و پوشش زمستاني و خريدهاي شب يلداي خانواده ها و 
خريد بيش از 20 بخاري، چند چراغ نفتي و پوشش گرم براي 

60 نفر از فرزندان خانواده ها
كمك  با  تحت پوشش  خانواده هاي  بيماران  روزانه  درمان   

صدها پزشك عمومي، متخصص و انجام چند عمل جراحي
 تداوم برگزارى آيين «هميارى ماه» مطابق سال هاى گذشته 
خانواده هاي  از  خانوار   140 ميان  مايحتاج  كيسه هاى  توزيع  و 

تحت پوشش
 40 پوشش  با  سنقر  شهرستان  نمايندگي  شعبه  راه اندازي   

خانواده محروم و اجراي طرح كوچه گردان عاشق



گزارش تصويرى از تجمع قانونى عليه  اعتياد (آيين شام عياران)
شام غريبان مصادف با 6 دى ماه 88 – محله دروازه غار تهران
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آيين شام عياران محدود به محرم نمي شود

                            اين داستان واقعى است

نفر  ترمينال جنوب رد مي شدم، يك   از كنار  يك شب وقتي داشتم 
را ديدم كه مى گفت سه روز است غذا نخورده و  كمك مى خواهد. 
رفتم سراغ اولين مغازه فالفلي و دو تا فالفل گرفتم، حين خوردن كمى 
كه  بود  همدان  اهل  و  ساله   25 جوانى  عليرضا  مى زديم.  گپ  هم  با 
ترمينال  پشت  خرابه  ساختمان  در  مي گفت  و  داشت  شديدى  اعتياد 
زندگي مي كند. به او گفتم كه اگر مايل به  ترك اعتياد باشد، از طرف 
گفت  شنيد،  را  حرفهايم  وقتي  مى گيرد.  قرار  حمايت  مورد  جمعيت 
واقعا مي خواهد اعتيادش را ترك كند و خواست كه كمكش كنم. به 
او قول دادم پنجشنبه همان هفته، يعني دو شب بعد، به ساختمان خرابه 

بروم و او را به كمپ ترك اعتياد ببرم.
پنج شنبه شب فرا رسيد. رفتم و همه جا را گشتم. اما انگار اصال كسي 
طبقات  تمام  است.  نمي كرده  زندگي  آنجا  همداني  عليرضاي  اسم  به 
تاريك و متعفن ساختمان را مي گشتم و مي گفتم: عليرضا جان! سالم 
داداشم، اومدم ببرمت كمپ... اما خبري از او نبود. بقيه اهالي ساختمان 
من را كه مي ديدند، سوال پيچم مى كردند و من مي گفتم آمده ام يك 

نفر را به كمپ ترك اعتياد ببرم...
در اين احوال بودم كه خودم را در زيرزمين بد بوى ساختمان يافتم. 
همان جايي كه آدم هاي معتاد كراكي كه به آخر راه رسيده اند، روزها 
را به انتظار رسيدن مرگ مي نشستند. يكي گفت اينجا چه مى خواهى؟ 
- اومدم دنبال عليرضا. اهل همدانه. دو شب پيش ديدمش، گفته اينجا 

توي زيرزمين زندگي مي كنه.
 - همچين كسي رو اينجا نمي شناسم. 

- حيف شد! بهش قول داده بودم بيام ببرمش كمپ و بعدش بره سراغ 
شهرش و زندگي رو دوباره از سر بگيره. 

- شما كمپتون كجاست؟ چقدر خرجشه؟ 
- فقط يه «يا علي» و خواستن واقعي براي ترك! بعدش جمعيت امام 
بيرون، همه جوره براشون  بيان  علي كمك مي كنه و از كمپ هم كه 

تالش مي كنه و كار پيدا مي كنه و...
دست كرد توي جيبش و يك شمع نو درآورد. با ته مانده شمع قبلي، 
روشنش كرد و تازه توانستم صورت او و هم اتاقيش را كه روي زمين 

خوابيده بودند، ببينم. به او گفتم:
-  اينجا سه هفته پيش يه چادر بود و يه نفر هم كه خيلي مريض بود، 

توي اون يكي اتاق نشسته بود و دوست من يه ِسرم بهش زد. 
- آره! اون مُرد!

است.  مُرده  او  بود كه  عليرضا گفته  پيش  نخوردم. چون دو شب  جا 
از چادر كه پرسيدم گفت كه بعد از مرگش، پليس آمده و همه جا را 

آتش زده و آن چادر هم سوخته است. ادامه داد :
- اين رفيقم هم دو سه روزه اومده اينجا، اسمش مرتضى است.

رو كردم به مرتضي:
- تو نمي خواي ترك كني؟ اگه واقعا تصميم گرفته باشي، قول مي دم 
كمكت كنم. ببرمت كمپ و بعدش هم برات كار و زندگي پيدا كنم. 

ولي بايد بهم قول بدي كه تصميم واقعي براي ترك گرفتي...
مرتضي  قسمت  اصال  انگار  بود.  ديگه اي  طور  يك  مرتضي  آن شب 
بود كه من به ساختمان خرابه بروم و او برود كمپ. انگار عليرضا يك 
نشانه بود تا به كمك مرتضي بروم. آري! قرار بود مرتضي شكار شود! 
قرار بود او از پنجه مرگ ربوده شود ؛ مرگي كه در آجرهاي ساختمان 
معتادان  و جسم  جان  و  از خون  زالو  و چون  كند  مى  زندگى  خرابه 

تغذيه مي كند و مي كاهد!
رفتيم كمپ. تا آن موقع با اين كمپ كار نكرده بوديم. به تازگى از 
طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان يك كمپ مورد اطمينان كه 
قرار بود رايگان به معتادان از طرف ما خدمت بدهد، معرفى شده بود. 

مرتضي را به كمپ سپردم و گفتم: يك ماه ديگر برمي گردم.
كه  تالشي  با  و  كرد  ترك  كامال  را  اعتياد  ماه،  يك  از  بعد  مرتضي 
بچه هاي طرح شام عياران براي او انجام دادند، مشغول به كار شده و 
زندگي جديدي را آغاز كرده است ؛ اويي كه ده سال اعتياد را تجربه 
كرده بود و در نهايت، كارش به مصرف كراك و شيشه كشيده بود! 
اويي كه پايش به ساختمان خرابه، يعني خانه آخر كراكي ها باز شده 
بود... آري! اينك او بود كه سالمت خويش را بازيافته بود! ما با ياري 

هم، مرتضي را از آن دنيا پس گرفتيم! 
به اميد روزگاري كه  اعتياد ريشه كن شود و معتادان سابق كه انسان هايي 

سالم شده اند، هستي جديد خويش را چون مرتضي به جشن بنشينند:

مرده بدم، زنده شدم، گريه بدم، خنده شدم
دولت عشق آمد و من، دولت پاينده شدم

توضيح: همچنان كه بيان شد، مرتضى در حال حاضر مشغول به كار مى باشد. اما به دليل بيمارى ديابت 
و پاره اى  مشكالت ديگر، همچنان به حمايت هاى ويژه نياز دارد.
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هفت مرحله مديتيشن براى رسيدن به آرامش درون 
(ويژه محالت محروم)

 مرضيه مقدم پارسا

طى تحقيقاتى كه دانشمندان جزاير النگرهاوس  بر روى جلبك ها براى 
ايجاد آرامش انجام داده اند، نتايج شگفت انگيزى به دست آمده است؛ 
منجمله آن كه جلبك ها با مديتيشن مى توانند صفات ظاهرى خود را 
تغيير دهند. به طور مثال مى توانند از رنگ سبز به قهوه اى يا قرمز متمايل 
تغيير  انسان ها  كه  آن جايى  از  دهند.  رنگ  تغيير  كهربايى  صورتى  به 
حالتشان در اثر مديتيشن بالطبع بايد مثمر ثمرتر از جلبك ها باشد، بر 
آن شديم تا هفت مرحله معجزه آساى مديتيشن را براى شما خوانندگان 
اين  انجام  از  قبل  است  ذكر  به  الزم  كنيم.  بيان  درون  اسرار  جوياى 
مراحل مي بايد دست و پاى خود را بشوييد تا انرژى هاى منفى از بدنتان 

يا از روحتان دور شود!
باشيد.  داشته  آرامش  بتوانيد  كه  كنيد  انتخاب  را  مكانى  اول:  مرحله 
پنجره را محض احتياط ببنديد كه اگر احيانا در همسايگى شما دخترى 
بود كه هر شب از دست شوهر معتادش كتك مى خورد، صداى جيغش 
شما را آزار ندهد. دقت كنيد هرگونه صدايى مى تواند تمركز شما را 
به هم بزند. خصوصا اگر جيغ دخترى باشد كه قرار است به خاطر پول 
مواد پدرش فروخته شود، كه ... مهم نيست! مهم اهداف شماست كه 
به خاطرش بايد بها دهيد! مهم ... بس است ديگر! لطفا اون پنجره را 

ببنديد.
مرحله دوم: چراغ ها را خاموش كنيد و يك شمع روشن كنيد تا بتوانيد 
غار  دروازه  بچه هاى  ياد  به  شمع  ديدن  با  احيانا  اگر  بگيريد.  تمركز 
افتاديد كه در زمستان دارند دست هايشان را با آتش چند تكه چوب، 
گرم مى كنند، خيلى زود شمع را خاموش كرده و آباژور اتاق را روشن 
كنيد! از طرفي اگر احساس كرديد اتاق تاريك است و تاريكى اتاق 
مى ترسم،  تاريكى  از  «من  مى گفت  كه  انداخت  دخترى  ياد  را  شما 
تاريكى سرما مى آورد، مجبور شدم به آن خانه بروم، مجبور شدم...»، 
جلوى  نبايد  بقيه  مشكل  كنيد.  روشن  را  چراغ ها  زود  نكنيد!  معطل 

پيشرفت شما را بگيرد. 
مرحله سوم: يك عدد عود با رايحه گيالس روشن كنيد تا شكوفه هاى 
گيالس را برايتان تداعى كند! اگر با دود عود، ذهنتان به سمت مادرى 
رفت كه به نوزادش دود كراك مى دهد تا نق نزند، فورا عود را خاموش 
از ذهنتان خارج كنيد، تمام  نتوانيد اين تصوير را  كنيد! (هشدار! اگر 

مراحلى را كه طى كرده ايد، بدون كاركرد مى ماند).
مرحله چهارم: نفس عميق بكشيد تا چاكراهايتان پشت سر هم باز شود! 

به جاده  نزنيد  بدهد. يك وقت  دريا  بايد صداى  تنفستان  دقت كنيد! 
يا چه  بدهد ؛  نفسش صداى دريا  تا  باشد  بايد دريادل  فرعى! كه آدم 
مى دانم بگوييد: نفس اگر پاك باشد، اگر حق باشد، حداقل بايد هواى 
اينكه در همسايگى ام عطر سمج كراك  نه  اطرافيانمان را پاك كند، 
اگر  بكشيد! شما  نفس  نكرده  اينكه... كافيه! اصال الزم  نه  بزند،  موج 

عرضه داريد  نفستان را دريا كنيد! 
نبايد  استفاده  مورد  موزيك  بگذاريد.  موزيك  يك  پنجم:  مرحله 
مرز  اي  ايران!  اي  آهنگ  نبايد  هرگز  مثال،  عنوان  به  باشد.  حماسي 
و  مي بريد  سر  به  آلفا  حالت  در  شما  زيرا  كنيد؛  استفاده  را  پرگوهر! 
خداي  مرتبه  يك  است.  افزايش  حال  در  تدريج  به  تلقين پذيري تان 
ناكرده جو وطن دوستي شما را در برمي گيرد و مثل اميركبير مي افتيد در 
مسير خدمت. بعد يكهو روزي چشم هاتان باز مي شود كه ديگر خيلي 
تحويلتان مي دهند...!  تيغ  با  را گوشه حمام  مزد خدمتتان  و  است  دير 
خالصه خون شما گردن خودتان خواهد بود. بعدش هم! مرز پر گوهر 
ديگرچيست؟ گوهر تويي عزيز من! برو از مرز خارج شو! اين جا قدر 

تو را نمي دانند! 
گفتن ندارد، ولي از آهنگ هايي با موضوع معضالت اجتماعي نيز نبايد 
و  موفقيت  طريقت  پير  آن  كه  همچنان  شود.  استفاده  مديتيشن  براي 
بايد  افراد فقير دوستي كنيد و  با  نبايد  ياران را اشاره زد كه  كاميابي، 
كه با مايه داران بپريد، در امر مديتيشن نيز نبايد بركه آرام ذهن ما، با 
موسيقي هايي با موضوع مسائلي چون فقر و فرار دختران از منزل و... 
بدبختي هاي  از  را  ناخودآگاهتان  و  مغشوش شود. (هشدار! خودآگاه 
تهي  كنيد...  كنيد...تهي  تهي  شويد!  رستگار  تا  كنيد  تهي  مردم  اين 
شده  كه  هم  شما  وجدان  عذاب  كاستن  براى  شد  اصال الزم  شويد!) 
بگويم كه در همه كشورها از اين مسائل هست! حاال ما چون دراين 
زمينه اول هستيم كه نبايد از غصه بميريم! خوب توي مرگ و مير در 

اثر تصادف هم اوليم! اما آيا من از غصه مردم؟!! آيا تو مردى؟! 
مرحله ششم: خوبه. حاال تصور كنيد كه در يك جنگل هستيد و نواي 
مرغ  قنارى ها،  مي نوازد و صداى چهچهه  را  بلبالن، روحتان  دل انگيز 
جانتان را به ملكوت برمي كشد و... چى؟!! صداى سوت و كف آدم 
مى شنويد؟! زبانم الل مگر مى شود؟ كجاى كارم اشتباه بود كه اين طور 
باز اگر مى گفتيد دارند از يكى از درخت ها، يك بچه كانونى  شد؟! 
كه به سن 18 سالگى رسيده اعدام مي كنند، راحت تر مى توانستم هضم 
كنم... اما صداى سوت و كف را كجاى دلم بگذارم؟ سوت و كف؟! 

محال است! سوت و كف؟!
راستش را بخواهيد، از خيلى ها شنيدم و حتى در چندين كتاب قطور و 
ضروري هم خوانده ام كه سوت و كف اشكال دارد. اما اعدام بچه اي 
كه در سن زير 18 سال قتل مرتكب شده، اشكالى ندارد! گويا اشكالى 
نداشته كه در همان كتاب ها در اعتراض به اين موضوع هيچ چيز نوشته 
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نشده و كال هم كسى چيزى نمى گويد! اه... بگذريم... شما هم حواسمان 
را پرت كرديد! تا دچار تعارض عقيدتى نشديم، برويم مرحله بعد...

به ضمير  را  بايد يك سري جمالت  اين مرحله شما  مرحله هفتم: در 
مثبت،  باورهاي  شامل  بايد  جمالت  اين  كنيد.  تلقين  ناخودآگاهتان 
سازنده و مفيد باشد. دقت كنيد كه جمالت زير و جمالتي مشابه آن  را 

هرگز نبايد به خود تلقين كنيد:
 اگر در گوشه اى از جهان چراغى براى كسى روشن كنى، زمانى كه 
هر  هر كس،  شد...  خواهد  روشن  برايت  چراغى  هستى،  تاريكى  در 
كجا بود و صدا زد خدايا! و محبت خدا را خواست، تو آن جا خواهي 

بود تا بگويى من هستم، من در كنار توهستم.
بار براي هميشه فراموش كنيد و از كائنات  اين گونه جمالت را يك 
بخواهيد كه ديگر شما را با اين قبيل افكار درگير نسازد. كائنات آن چه 
به هر چه  نكنيد كه  انجام خواهد داد. فراموش  براي شما  را بخواهيد 
در  و  دارد  همنوع خيلي دردسر  به  مي آيد. عشق  بر سرتان  بينديشيد، 
مجموع فايده اي هم ندارد. آيا بني آدم اعضاي يكديگرند؟ نخير آقا! 
گنجوي  نظامي  از  عضوي  گفته،  را  شعر  اين  خودش  كه  سعدي  آيا 

بوده؟! نبوده! معلوم است كه نبوده! دروغ گفته! از ما گفتن بود.
در ابتدا عبارت زير را سى و هفت بار با خود تكرار كنيد:

همه چي آرومه! من چه قدر خوشبختم!
سپس جمالت زير را به ضمير خود القا كنيد:

بسته  (پنجره حتما  بهتر مي شود. همه چيز!  بهتر و  - همه چيز هر روز 
باشد).

- همسر روياهاي من سوار بر ماكسيماي سفيد، به من هر لحظه نزديك 

و نزديك تر مي شود(حاال شايد هم موادفروش محل باشد، ولي به هر 
حال در هر لحظه نزديك و نزديك تر مي شود).

-  در دنياي اطرافم همه چيز روبه راه است. صداي بلبل، شناي قورباغه، 
وزوز مگس! بابا دمم گرم! عجب جايي زندگي مي كنم! (پنجره حتما 
جديد،  باورهاي  تا  نشويد  خارج  منزل  از  هفته  يك  تا  و  باشد  بسته 

چشمتان را خوب ببندد).
- فقرا هر روز از من دور و دورتر مي شوند و ثروتمندان هر روز بيش 

از پيش به من نزديك مي گردند.
بر  برنمي خيزد!  به خواب مي رود و ديگر  اين لحظه  - وجدان من در 

نمي خيزد! بر نمي خيزد! 
و  براى سى  باورشديد،  و  ايمان  با  يادشده، مجددا  تلقينات  انتهاى  در 

هفت بار با خود زمزمه كنيد:
همه چي آرومه! من چه قدر خوشبختم!

الزم به ذكر است كه خير دنيا در خير شماست. حاال زياد مهم نيست 
كه دنيا 6 ميليارد آدم ديگر هم دارد؛ مهم اين است كه شما يك آدم 
را  هفتم  تبريك مى گويم. شما آسمان  به شما  فرد هستيد!  به  منحصر 
و  كنيد  باز  را  خود  چشم هاى  حاال  كرديد!  طى  مرحله  هفت  اين  با 
تا زمانى كه مرد  ببريد، فقط  به دست آورده ايد لذت  از آرامشى كه 
تا يك موقع صداى  نكنيد  باز  را  پنجره  نفروخته،  همسايه دخترش را 

جيغش، آرامشى را كه به دست آورده ايد، برهم نزند.
با تشكر

* اين جمالت از شارمين ميمندي نژاد است.
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پرونده ويژه طرح فاطيما

در اين شماره، پرونده ويژه اي براي طرح فاطيما گشوده ايم. آييني كه 
با رنج هاي سهيال قديري(خورشيد) آغاز شد. دختري كه از نوجواني 
در پايتخت بى محبت ما، بارها و بارها مورد تجاوز قرار گرفت و كسي 
تا  كشت  را  خويش  فرزند  عاقبت،  و  نشنيد  را  اش  دادخواهي  فرياد 

سرنوشت جانكاه مادرش را تجربه نكند...
دير به خود آمديم ، وقتي كه ديگر سهياليي نبود ... اما به خود آمديم 
و سكوت و سكون را تاب نياورديم و خواستيم براي نجات دختران بي 

خانمان و بي پناه، حركتي نو آغاز كنيم.



معرفى طرح فاطيما و اهداف آن

«در 15 سالگي از خانه فرار كردم و با مردان زيادي رابطه داشتم، آنها 
به طرز وحشيانه اي از من سوءاستفاده كردند و سپس مثل يك دستمال 
و  بي پناه تر  قبل  دفعه  از  بار  هر  و  پرت كردند  به گوشه اي  مرا  كثيف 
بدبخت تر شدم. من هيچ كس را در اين دنيا نداشتم، جايي براي ماندن 
ماه  دي  در  زمستان  سرماي  تحمل  مي دانيد  قاضي!  آقاي  نداشتم.  هم 
تا  و  مي زدم  پرسه  خيابان ها  در  سرما  آن  در  چه؟  يعني  خيابان  در  و 
مدت  آن  در  مي دانيد؟  را  چيزها  اين  شما  مي لرزيدم.  استخوان  مغز 
دچار سخت ترين بيماري ها شدم و باز بي پناه بودم. به سازمانى كه فكر 
بيرون  مرا  مدتي  از  بعد  ولي  كردم،  مراجعه  كنند،  كمكم  كردم  مى 
انداختند. تمام وجودم نفرت بود، هيچ كس به من محبت نكرد، همه از 
من سوءاستفاده كردند و من هم بچه ام را كشتم، مي خواستم بدانم جان 
بيرون مي زند؟ مي خواستم شهامت و جسارت  انسان از كجاي بدنش 

قتل را پيدا كنم تا بتوانم انتقام بگيرم».
اين فرياد زير آبى كه خوانديد و برخى شنيدند، فريادهاى سهيال قديرى 
بود كه پايانش، آغازى شد براى طرح فاطيما: فريادهاى يك مادر كه 
تلخ  تجربه هاى  نيز  او  مبادا  تا  مى رساند  قتل  به  را  روزه اش   5 فرزند 
مادرش را در شهرى بى رحم و سياه تجربه كند. زنى تنها كه فريادش 
به گوش كسى نرسيد و در سپيده دم 29 مهر ماه 1388 پيكر بى جانش 
طلوع آفتاب را ديد، اما اين بار خورشيد ديگر شرمنده خورشيد نبود. 
آرى! پايان زندگى سهيال قديرى (خورشيد) آغازى بر اجراى طرحى 
شد كه در صدد است حقوق مسلم دختران بى پناه جامعه را احيا كند؛ 
فاطيما طرحي است كه  امنيت، احترام و آرامش. طرح  حقوقى چون 
خانه را محلى امن مى خواهد، و جامعه را پناهى براى كسانى كه خانه اى 
ندارند يا نتوانسته اند محيط سياهش را تاب بياورند، خانه اى كه در آن 
نيست، خانه اى كه چهره مادر در  تصوير پدر، جز خشم و بى رحمى 
نيست،  امن  اگر خانه  اين كه  است. جان كالم  پنهان  افيون  ميان دود 

جامعه بايد پناهى باشد براى دختران بى پناهش.
  در فاز اول طرح فاطيما، با هدف آگاه سازى و در مركز توجه قرار 
دادن پديده دختران بى پناه در جامعه، همايش ها و سمينارهايى برگزار 

خواهد شد كه طى آن ها، معضل فرار از منزل، به شيوه اصولى و علمى 
نزديك تر  ارتباط  برقرارى  با  قرار خواهد گرفت. سپس  بررسى  مورد 
با كسانى كه درگير اين معضل هستند، فاز اجرايى آغاز مى گردد كه 

تحقق اهداف تعيين شده طرح فاطيما را دنبال مى كند؛ از جمله:
- زمينه سازى براى بازگشت فرد آسيب ديده به خانواده 

- ايجاد خانه هاى فاطيما براى پناه  دادن به دختران بى پناه جامعه
- ريشه يابى علل فرار از منزل و ريشه كنى آن ها؛ به گونه اى كه ديگر 

هيچ فرزندى دليلى براى گريز از خانه نداشته باشد.

آدرس به  را  خود  مشخصات  فاطيما،  طرح  در  همكارى  به  تمايل  صورت   در 
 الكترونيكى زير ارسال نماييد. همچنين مى توانيد مقاالت، تحقيقات و گزارش هاى 
علمى، اجتماعى و فرهنگى خود را پيرامون معضل دختران بى پناه، به همين آدرس 

بفرستيد.
jea.fatima@yahoo.com
www.jeafatima.blogfa.com
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يك دختر خانه است! 
كمى آن سوتر، دخترى 14-15 ساله، درست در وسط خيابان ايستاده 
به  او  و  مى كنيم  متوقف  را  ماشين  مى گيرد!  دست  ماشين ها  براى  و 
كنار ماشين مى آيد. خمارى او از جنس خمارى زنانه نيست؛ راه رفتن 
برايش دشوار است. وقتى كه موفق به باز كردن در ماشين نمى شود، 

كنار شيشه مى آيد و مى گويد: 
- « يه دوئى بده! (دو هزارتومانى!)

         -  براى چى مى خواى؟ 
- يه دوئى بده!   

- خانواده ات كجان؟    
-  بابام مرده!   

-  كى مرده؟   
- نيم ساعت پيش!»   

  دوئى را بعد از كلى سوال 
    بى جواب مى گيرد و حاال آدرس  

                     ما را مى خواهد!
- « آدرستو بده!       

               -  ما اهل اينجا نيستيم. 

               -  آدرستو بده ميخوام پولتو پس بدم!
             -  نمى خواد پس بدى.

        - آدرستو بده!»
    تعقيبشان مي كنيم و در كوچه بعدي، ماجرا معلوممان  

       مي شود. دخترك، مشتري را به فروشنده مي رساند! راننده 
حاال  و  مي خرد  سوار  موتور  از  را  كراكش  ماشين،         
فروشنده  از  را  بازاريابي اش  دستمزد  هم  دخترك        
را  خماري اش  تا  كراك  كمي  مي گيرد:  موتورسوار،         
كند. درمان              

                مى خواستم اين متن را با دادن آمارى از دختران فرارى 
و معتاد آغاز كنم، اما كدام آمار در حالى كه ما     
           واقعيت ها را نمى بينيم و يا نمى خواهيم ببينيم؛ چون 
در اين صورت در قبال آن مسئوليم و به دوش كشيدن اين مسئوليت، با 

دون همتى ما در تناقض است.
 و من اگر امشب دخترى 14 ساله را در اين حال و روز ديدم و متاثر 

شدم، تا به حال كجا بودم؟
غرق  بيشتر  و  بيشتر  مرداب،  اين  در  او  كه  روزهايى  و  شبها  چرا  و   

مى شد، او را نديدم؟
 و حاال كه او را ديده ام، تا چه اندازه در رها كردن او از بندى كه در 

گزارش شناسايى هاى طرح فاطيما
مسئوليت، زاده توانايى نيست؛

زاده آگاهى و زاده انسان بودن است!
فرزانه قبادى- كتايون افرازه

1– يه دويى بده!

باغ آذرى- ساعت 12 شب 
مثل هميشه با ذهنى انباشته از مشغله هاى مختلف زندگى، 

در خيابان راه مى روم و غرق در دنيايى كه براى خود ساخته ام،
 بى توجه به همه چيز به راهم ادامه مى دهم. روز به پايان رسيده 

و حِس نداشتن ِ امنيت و نداشتن حق يا وسيله يا قدرتى براى 
دفاع از خود در مقابل اين همه گرگ با دهانى باز و دندان هايى تيز، 

در چشمان هر دخترى كه به هر دليلى جايى براى ماندن ندارد، 
پيداست. پاسى از شب گذشته و در حال عبور از خيابانى خلوت 

هستيم و آن چه اكنون نگاهمان را به سوى خود 
مى برد، دو دختر تنها در خيابان با ظاهرى 

نامتعارف براى مردم آن منطقه است. جلو مى رويم 
و باب صحبت را باز 

مى كنيم :
-  «شما اهل اين محل

 هستيد؟
-  آره، بچه همين جاييم؛

 چطور؟
-  ما در مورد معضالت دختران تحقيق مى كنيم. 

اوضاع اين منطقه اونجور كه شنيديم خيلى جالب نيست. 
مى شه تو اين پارك موردى پيدا كرد؟

-  نه اينجا چيزى پيدا نمى كنيد. اينجا دخترا پارك
 نمى رن؛ چيزى كه تو اين منطقه زياده اعتياد ومعتاده. 

مردم اينجا دوست ندارن دختر اين وقت شب بياد 
بيرون. دختر بايد چادر سرش كنه و با مامانش 

بياد و بره. اينجايى ها تيريپ منو نمى پسندن؛ 
من خودم دختر خونه ام!! هميشه با مامانم 

پناه بردم  به مواد  صميمى و رفيق بودم، حاال درسته كه تو تنهايى هام 
ولى از خونه فرار نكردم.»

به شيشه اعتياد دارند. همان اولى مى گويد: «زنها بيشتر شيشه مى كشن، 
مى دونيد كه شيشه نئشگى ش زنونه است!» رو به ما كرده و ادامه مى دهد: 
« شما نمى تونيد از يه معتاد جواب قطعى براى يه سوال بگيريد؛ چون 
جوابش توى خمارى با جوابش توى نئشگى فرق داره!» اينها سخنان 



آن گرفتارآمده، تالش خواهم كرد؟

2  -  سى دقيقه تا انتها... پايانى بى سرو صدا! 

دروازه غار- ساعت 6 عصر 
غروب است. غروب يك روز سرد پائيزى. دلزده از روزمرگى ها، به 
يكى از محله هاى فراموش شده شهر مى رويم. در دل فضاى سنگين و 
سياه و فقرزده كوچه ها قدم برمى داريم. چشمانمان در حيرت است از 
ديدن سوداگرانى كه به صراحت، متاع خود را بر سر هر كوچه فرياد 
مى زنند. فاصله اينجا تا جهنم چقدر است؟ در جامعه اى كه اين چنين 

جهنمى دارد، در انتظار مجازات در كدام جهنم هستيم؟
وارد  بى درنگ  مى كند.  به خود جلب  را  توجه مان  زنانه اى  آرايشگاه 
بى پناهى  بى پناه.  نقش يك  بازى كردن  به  مى كنيم  و شروع  مى شويم 
كه پناهندگى درمحلى سياه را مى جويد و غافل است از گرگانى كه 
راه بر او خواهند بست و راه ديگرى را بر او نمايان خواهند كرد. پس 
از صحبتهاى معمول، از پناهندگان و پذيرفتنشان در محل مى پرسيم و 

توصيه خانم آرايشگر را مى شنويم كه:
 « چرا خونه نمى گيريد؟ من يكى سراغ دارم!»

بى پولى مان  از  مى گيرد.  فرا  را  وجودمان  ترس  با  همراه  تعجبى   
مى گوييم:

« باهاتون كنار ميان!»
در ميان صحبت ها نگاهم به دخترى است كه ظاهرى نامتعارف دارد. 
و  ناراضى  نهايتاً  و  مى كند  بحث  و  مى گيرد  تخفيف  لحنى ركيك  با 
بيرون  دارد،  راه  كجا  به  نمى دانيم  كه  مغازه  پشت  در  از  غرغركنان 
تماس  او  با  بارها  كه  مى كردم  فكر  كسى  به  رفتنش  از  بعد  مى رود. 
سوى  آن  ممتد  بوق  صداى  اما  بشنود  جوابى  تا  ماند  منتظر  و  گرفت 
خط به او مى گفت كه مشترك موردنظر نمى تواند صحبت كند و بايد 
تا آمدنش منتظر بمانى... . كمى بحثمان را ادامه مى دهيم و به بهانه اى 
از مغازه بيرون مى آييم كه ناگهان پاسخ سوالمان را در مورد در پشتى 
مغازه مى يابيم. در پشتى آرايشگاه به درى راه دارد كه گويا هميشه باز 
متمايز مى كند و  از خانه هاى ديگر محله  است و پرده اى رنگى آنرا 
مى گويد كه ساكنين اين خانه با ديگران تفاوتى دارند و دختر از آن در 

بيرون مى آيد و سوار ماشينى مدل باال مى شود و...
با بهتى باورنكردنى، در محله قدم مى زنيم و به پاركى مى رسيم. عده اى 
خيابان خواب در گوشه پارك در حال تدارك آتشى بودند كه تا صبح 
گرمشان كند. نزديك تر كه مى رويم، در ميان مردان با خانمى روبه رو 
مى شويم كه زير روسرى مندرسش كالهى لبه دار دارد، عينكى آفتابى 
مقابل آتشى  و  دارد  تن  به  رفته  و رو  لباسى رنگ  روى آن گذاشته، 
نيمه سوزان در كنار ديوار مخروبه اى ايستاده بود. نامش فاطمه است... 

دقايقى صحبت بر ما روشن كرد كه 10 سال است كه از خانه گريخته 
و در تهران خيابان خواب است. و يك سؤال كه به راستى زندگى او 
تاريكى  تابستان و در  در سوز سرماى زمستان و ُهرم بى رحم گرماى 
بى خانمان  سال   15 كه  مى افتم  سهيال  ياد  به  مى گذرد؟  شب، چگونه 

بوده است و عاقبت...
با گرفتن وعده ديدار دوباره از فاطمه، از او جدا مى شويم. درخيابانى 
تاريك، رو به جلو مى رفتيم كه نگاهمان روى شبح مردى كه در ميان 
تاريكى با عجله و عصبانيت به سوى ما مى آمد، متوقف شد. جلوتر كه 
آمد، چهره اش در اندك نور خيابان بيشتر آشكار شد. پسرى جوان با 

هيكلى ديالق و نگاهى طلبكار به همراهانمان، از ما پرسيد:
  « شما دنبال خونه مى گشتين؟»

در همين لحظه نگاهم روى چهره خانم آرايشگر كه با لبخندى موذيانه 
در ماشينى كه كنار ما در خيابان پارك شده بود، مى ماسد! تازه متوجه 
شديم كه كجا بوديم و چه اتفاقى برايمان در شرف وقوع بود! و حاال 
به دام  تا  از منزل،  فرار دخترى   ِ به جرأت مى گوييم كه فاصله زمانى 

افتادنش، تنها 30 دقيقه ناقابل است، 30 دقيقه تا تباهى!

3 – اينك آخرالزمان: حراج انسان!

پارك شوش– ساعت 10 صبح 
 تصميم مى گيريم كه كليپ طرح فاطيما با محوريت زنان خيابان خواب 

تهيه شود.
ساعت حدود 4 صبح است كه از خانه به قصد محله دروازه غار(خيابان 
شناسايى  تيم  اعضاى   5:30 ساعت  مى رويم.  بيرون  شوش)  هرندى- 
طرح شام عياران (يكى از طرحهاى جمعيت كه با محوريت مبارزه با 
اعتياد و مواد مخدر در ماه محرم برگزار شد) در پارك بعثت منتظرند 
محله  بعثت،  پارك  شود.  انجام  كليپ  فيلمبردارى  آن ها  به كمك  تا 
باغ آذرى و پارك هاى محله دروازه غار، هيچ كدام براى فيلمبردارى 
مناسب نبود. به پارك شوش مى رويم. اما  گويى اينجا هم محل تهيه 
معتادى  مردان  پارك،  در  غالب حاضرين  نيست.  فاطيما  طرح  كليپ 
ميدان شوش،  در  هستند.  مواد  تخدير  يا  و  تزريق  حال  در  كه  هستند 
بزرگ  پارك  اما در  ميدان آغاز شده،  برپاست. زندگى در  هياهويى 
معامله مى شود. مرگ در رگ هاى  است كه  و سرسبز شوش، مرگ 
را  است كه شب سردى  معتادانى  پناه  پارك  انسان ها جارى مى شود. 
فراموش  لحظه اى كوتاه  مواد،  به كمك  و حاال  پشت سر گذارده اند 
مى كنند كه آشيانه اى ندارند و كسى منتظرشان نيست... به انتهاى پارك 
مى رسيم. كسى روى نيمكت خوابيده و از سرما به خود مى پيچد. شك 
داريم كه زن است يا مرد؟! اما گويى فانوسى است در آن مرداب تا 
راه را نشانمان دهد. محل تهيه كليپ فاطيما، خرابه اى است در انتهاى 
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پارك شوش.
در كنار يك زمين ورزشى، تعدادى زن و مرد، پايپ به دست در حال 
گرم كردن خود هستند. مى لرزم! نمى دانم هوا سرد است يا توانم براى 
مشاهده رنج تمام شده؟ مرد جوانى كه گويا ساقى معتادان پارك است 
و زمانى خود نيز معتاد بوده و به گفته خود، خانواده دارد پيش مى آيد 
تا ما را از حريمشان بيرون كند! توضيح مى دهيم كه ما براى گفتگو با 
خانم هاى خيابان خواب آمده ايم، دانشجو هستيم و خيلى هم مزاحمتان 

نفر  چند  نمى شويم. 
زنانى كه در كنار  از 
خاكستر خرابه بودند، 
ورود  محض  به 
ترك  را  خرابه  ما 
جوان  مرد  مى كنند. 
مى كند  ما  به  نگاهى 
ما  با  همكارى اش  و 
اما  مى شود،  آغاز 
اعتماد  چندان  هنوز 
بيا  «بهارك!  ندارد... 
براى  زندگى ات  از 
بگو...!»  خانوما  اين 
و  كوچك  بهار 
در  كه  خزان زده 

سالخورده  سالگى   28
عصبى  شديد  تيك هاى  و  روانى  اختالل  اعتياد،  بر  عالوه  مى نمايد، 
دارد و اين ها چيزهايى است كه در همان برخورد نخست دستگيرمان 
خونه  از  دارم،  اعتياد  ديد  وقتى  مادرم  حسابيه.  آدم  «پدرم  مى شود. 
مادرم كتكم مى زد...  ما رو مى برى...  آبروى  تو  بيرونم كرد... گفت 
اينجورى مو نگاه نكن... مواد بدبختم  من واسه خودم كسى ام خانم... 
كرده...»! گريه امانش نمى دهد. نمى دانم آغوشم آن قدر بزرگ هست 
كه كوچك ترين دردش را در آن آرام كند يا نه؛ اما اين تنها چيزى 

است كه اينك مى توانم ارزانى اش كنم.
پذيرايى  ما  از  چاى  با  مى شويم.  آشنا  كارتن خواب ها  همه  با  كم كم 
با  مى كند  سعى  و  مى كند  نگاهى  دوره گرد،  چاى فروش  مى  كنند. 
ما  را راحت مى كنيم كه  اما خيالش  بهداشتى چاى سرو كند،  اصول 
تفاوت زيادى با اين انسان ها نداريم. مرد جوانى كه در ابتدا جبهه گيرى 
مى كرد، حاال كم كم سعى مى كند به ما اعتماد كند. «مردها مى تونن 
يه جورى خودشون رو اداره كنن. ولى زنها از خونه كه مى زنن بيرون، 

زود مى شكنن». 
بعد از آغاز دوستى مان، كليپ هم كليد خورد. يكى از خرابه نشينان، 

مى زند:  فرياد  خيابان خواب  يك  زبان  از  مى گويد.  را  كليپ  آنونس 
بغض  با  و  مى زند  فرياد  كنه؟»  زندگى  با سگ  بياد  آدم  يه  بايد  «چرا 

مى گويد: «مى دونم همه تون دل داريد...».
مى انديشم كه آيا دلى برايم مانده يا نه؟ قلبى درون سينه هامان مانده هنوز 
يا...؟ اگر بهاركى در خانه داشته باشيم، بيرونش مى كنيم تا آبرويمان 
نرود...؟ و حاال كليپ بايد به نقطه اوج برسد؛ فاطمه، زنى كه چند شب 
پيش در دروازه غار ديده ايم هم مى آيد و شروع به صحبت مى كند (به 
گزارش 2 رجوع شود). 
در  زباله دانى  يك  در 
دوربين  مقابل  پارك، 
«اسمم  مى ايستد: 
خونه  از  است.  فاطمه 
توى  فرار كردم. چون 
پدرم  سالگى،   11 سن 
ساله  مرد 90  يه  به  منو 
هزار   25 به  فروخت 
هوا  مى لرزم!  تومن!» 
اين جا  يا...  است  سرد 
اينجا  است.  زمهرير 

ين ه تر ش شد مو ا  فر
است.  من  شهر  نقطه 
دنياست!  پايان  اينجا 
شوش  ميدان  هياهوى 
ادامه دارد. حاال ساعت 12 ظهر است. خورشيد در اوج است و سهيال 
يك لحظه از ذهنم بيرون نمى رود. شايد روزى وجدان خواب آلود من، 

حكمى براى مرگ فاطمه بدهد... يا بهارك... يا رويا...
خرابه نشينان مى مانند و ما مى رويم تا صداى فاطمه و رويا و بهارك و 
ايالر را به گوش مردم شهر برسانيم...  مى لرزم... گوئى به زمهرير تبعيد 
شده ام! دستم بر صفحه كليد مى گريد و فرياد مى زند و صداى بهارك 
و فاطمه و رويا در ذهنم رژه مى رود: «مادرم از خونه بيرونم كرد... يه 
مرد 90 ساله... 25 تا هزار تومنى... بى كسى خيلى سخته... از بى كسى 

خسته شدم... من واسه خودم كسى ام... مواد بدبختم كرد...!»

راستى! قيمت يك گربه خانگى چند است؟!

اثرى از آيسان عيسى زاده



گزارش نخستين همايش طرح فاطيما
 

  نخستين همايش طرح فاطيما (طرح حمايت از زنان و دختران بى پناه) 
با هدف «بررسى وضعيت قربانيان معضل فرار از منزل»، ساعت 14 روز 
چهارشنبه 25 آذر ماه سال 1388 در سالن آمفى تئاتر مركزى دانشگاه 
صنعتى شريف برگزار شد. اين همايش با استقبال گسترده دانشجويان 

دانشگاههاى مختلف تهران روبرو شد. 
برنامه با تالوت آيه 33 سوره نور كه متناسب با موضوع همايش بود، 
شروع شد: «... زنهار! كنيزكان خود را كه مايلند به پاكدامنى، به طمع 
مال دنيا، جبرا به زنا وادار مكنيد كه هر كس آنها را اكراه به زنا كند، 
خدا در حق آنها كه مجبور بودند، آمرزنده و مهربان است (ليكن شما 

را كه آنها را به زنا مجبور كنيد به جاى آنان مجازات خواهد كرد)».
پس از معرفى و تشريح فعاليتها و طرح هاى جمعيت امداد دانشجويى- 
مردمى امام على(ع) توسط خانم زهرا رحيمى، كليپى كه تيم شناسايى 
طرح تهيه كرده بود، پخش مى شود. دراين كليپ بخشى از معضالت 
حاد زنان و دختران بى خانمان كه روزى خانه را به اجبار يا به اختيار 

ترك كرده اند، به نمايش درآمد. صحنه هاى دردناكى چون:
دختران جوانى كه با آتش منقل خودشان را گرم مى كنند و مى كوشند 
فرياد  بارها  كه  زنى  كنند...  تحمل  را  سرما  اعتياد،  نشئگى  كمك  با 
هزار  روزى  را  درد  اين  شايد  و  شده  خسته  بى كسى  از  كه  مى كشد 
بار فرياد مى زند، ولى هيچ كس نيست كه صداى او را بشنود... زنها و 
دخترانى كه از آن كه هستند و از ديدى كه جامعه نسبت به آن ها دارد، 

خسته شده اند و نمى دانند دردشان را با كه بگويند ...
صحبت هاى مجرى كه جسته گريخته، حرف هاى روزهاى آخر عمر 
سهيال قديرى را مى خواند، فضاى خاصى به سالن مى دهد؛ به ويژه اين 

جمله او در دادگاه به هنگام دفاع آخر: «من مثل تمام عمرم هيچ دفاعى 
ندارم!».

 پس از پخش كليپ، شارمين ميمندى نژاد، موسس جمعيت به تشريح 
در  پرداخت.  منزل  از  فرار  معضل  با  رابطه  در  جمعيت  ديدگاههاى 
 بخش ديگرى از همايش، يكى ديگر از فعالين طرح فاطيما، سخنانى  
در باره دختران بى پناه و كمكى كه افراد جامعه مى توانند به آن ها داشته 
باشند، ارائه نمود. در پايان همايش نيز، بيانيه جمعيت در رابطه با اين 

طرح خوانده شد.
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سخنرانى موسس جمعيت، «شارمين  ميمندى نژاد»  در آيين فاطيما

25 آذر ماه 88 – دانشگاه صنعتى شريف (تنظيم: صدف كى منش)
چندين بار شده كه در اين جامعه دنبال فاطمه گشتم. به همراه خانمم 
دختر  روزه؛  بيست  نوزاد  يك  مى گشتيم.  فاطمه جديد  يك  دنبال  به 

بچه اى فوق العاده زيبا.
رو  بچه  اين  چرا  مى پرسيم  مادر  از  كجاست؟  من  كوچك  فاطمه 
در  االن  و  مى كنه  مصرف  كراك  شوهرش  مى گه  گدايى؟  آوردى 
از  قبل  مى ميره.  داره  و  نشسته  كرم  به  بدنش  و  حصاره  قلعه  زندان 
ناراحت  زيبا و ظريفه.  اين زن، يك كودك  براى  مرگش، هديه اش 
اين  توى  و  سرما  اين  توى  نشستن  متوالى،  ساعت هاى  مى شيم؛ چون 
يك  توى  نوزادى  يك  مى سوزونه.  وجودتو  و  تن  بارون،  ريز  نم نمه 
گهواره داره زجر مى كشه. نگاه كه مى كنيم، مى بينيم نوزاد تشنج داره. 
از مادر مى پرسيم خوب اين بچه تشنج داره، تو چرا اينجا نشستى دارى 

جوراب مى فروشى؟
همه چيز بسيار زيباست! مادرى نشسسته، داره جوراب مى فروشه براى 
دنيا  به  بچه ام 20 روزه كه  مادر مى گه  رفته.  زندان  به  اينكه شوهرش 

به  روزه  بيست  هم  واقعا  و  اومده 
رو  زخمش  جاى  مادر  اومده.  دنيا 
به خانمم نشون ميده. سزارين كرده. 
گواهى تولد بچه هم موجوده؛ همه 
عجيبى  نكته  يك  اما  درسته.  چيز 
پيدا مى شه؛ ميگه 70 تومن مى خوام 
تا بتونم اين بچه رو ببرم بيمارستان. 
تا  خواستيم  ازش  خونه  آدرس 

از زن و  اثرى  اما وقتى مى ريم،  بشيم،  بچه اش  پيگير درمان  خودمون 

فاطمه پيدا نمى كنيم و متوجه مى شيم كه اين زن داره دروغ مى گه و 
فاطمه قراره شبيه بسيارى از بچه هايى بشه كه توى اين چند سال پر از 

رنج  زندگى خودم ديدم.
 يه داستان تكرارى! باز يه بچه اى توى يه خونه اى به دنيا اومده و خرج 
كراك و مواد مخدر پدرش رو بايد بده! يك فاطمه جديد. حاال اين 
فاطمه، فاطمه گمرك بود. مثل فاطمه هايى كه ما توى فرحزاد و دروازه 
كه  فاطمه هايى  مثل  ديديم؛  غار 
فاطمه هايى  بينيم.  مى  داريم  همه جا 
كه بعضى ها 20 روزشونه و بعضى ها 
 12 كه  فاطمه اى  هستند.  يك ساله 
سالگى به خونه بخت رفته! فاطمه اى 
كه 10 سالشه و مادرش زنگ مى زنه 
ميگه اهل محل بهش تجاوز كردن، 
محل  اين  از  رو  ما  نياين  شما  اگه 
ببرين، فاطمه ام، فاحشه شده! [ولى] 
ما اوايل كار جمعيت هستيم. دانشجو هستيم و خرج جيبمون نميرسه كه 

يك خونه و يك خانواده رو جابه جا كنيم.
اتفاق هاى  خيابان.  در  مانده  بى روح؛  و  غصه دار  و  غم زده  فاطمه هاى 
خيلى خيلى كوچكى افتاده كه اين بچه ها تبديل به يه همچين بحران هاى 
بزرگى شدن. وقتى از خونه قهر مى كنى و مياى بيرون، جامعه عيار و 
جوانمرد تو مرده و هر مردى كنار دست تو بوق مى زنه كه سوار شو 
بيا بريم! وقتى هيچ مردى حاضر نيست يه بچه رو به سر سالمت برسونه 
به خونه اش، چه خواهد شد؟؟؟ هر اتفاق كوچكى، يك فرار كوچك 
در اين جامعه، به يك فاجعه بزرگ تبديل مى شه! چرا كه اخالق در 

اين جامعه مرده.
يك نفر بياد بگه اين طبيعت يك جامعه است؛ من مى گم ما يك موال 

وقتى از خونه قهر مى كنى و مياى بيرون، جامعه عيار و جوانمرد تو 
مرده و هر مردى كنار دست تو بوق مى زنه كه سوار شو بيا بريم! 
وقتى هيچ مردى حاضر نيست يه بچه رو به سر سالمت برسونه به 

خونه اش، چه خواهد شد؟؟؟ هر اتفاق كوچكى، يك فرار كوچك 
در اين جامعه، به يك فاجعه بزرگ تبديل مى شه! چرا كه اخالق در 

اين جامعه مرده.
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على داريم كه مى فرمايد: اگر خلخال از پاى زن يهودى جدا كردند، 
رواست كه مسلمان بميرد و دق كند. اين خلخال كندنه؟! سه تا دختر 
مى گيرن  گرما  ذغال  از  دارن  مخدر،  مواد  ضرب  به  كه  مى بينيم  رو 
(اشاره به كليپى كه درباره دختران بى خانمان، قبل از سخنرانى پخش 

شد). اين تلخى نمى دونم واقعا از كجا وارد زندگى ما شد؟
يا بايد اين درد شديد رو داشته باشى، كوچه گردى كنى، خيابون  گردى 

كنى و غصه اش رو بخورى و رنجش 
جماعت  تو  برى  يا  بكشى،   رو 
بى تفاوت يا جماعت قاتل. من فكر 
كنم بين قاتل و بى تفاوت خيلى  فرقى 
كرده  سكوت  كه  كسى  بين  نباشه. 
ظلم هاى  و  معضالت  اين  به  نسبت 

اجتماعى، با كسى كه اين ظلم ها رو ايجاد ميكنه، فكر نمى كنم تفاوتى 
باشه. بين ما كه از كنار دختر بچه هاى خيابون رد شديم [و آنان كه در 
حق اين بچه ها ظلم كردند، فرقى نيست]؛ مايى كه رد شديم و ازشون 
نپرسيديم تو االن بايد مدرسه باشى، سن دبستان رفتنه توست، اين چيه 
تو دارى مى فروشى؟ اين چهارتا فال و كتاب و اينا چيه؟ سرانجام غصه 
و غم خودم رو با فالى كه از دست تو گرفتم، مشخص كردم. اى حافظ 

از يك  از كى؟  باش!  تو محرم دلم من  تو محرم هر رازى!  شيرازى! 
بايد  درسش  ساعت  كه  بدبخت  بچه  دختر  يك  خيابونى!  بچه  دختر 
دائم  كه  كنى  پر  ويترين  اون جمالت  بگذره! كجاست  خيابون  توى 
بايد  داريم مى گيم؟ مي گيم كه كودك حق مسلمش درس خوندنه. 
درس بخونه. كودك به كار نبايد گرفته بشه، تا چه برسد به بيگارى! 
يوسف گم گشته  اومد!  فال حافظى  به! چه  نمى كنه.  هيچ كس سوال 
يوسف  كدام  آمد!!  خواهد  باز  من 
گم گشته؟! همين لحظه كه اين فال 
رو خريدى، بى هيچ سوالى تماميت 
به  فروختى!  رو  خودت  بشريت 

دويست تومن ناچيز!
مى بينيم  مى گيريم،  كه  هرآمارى 
دختر فرار كرده به دليل اين كه پدر يا ناپدريش، بهش تجاوز كرده. 
اين چه بيـــمارى است؟ كجاى اين، طبيعت يك جامعه است؟ كدام 

طبيعت؟ 
قتل  به  رو  نفر  چندين  شب)  خفاش  به  (معروف  خوش رو  غالمرضا 
و  مرگ  به  محكوم  مجرمين  به  كه  مى كردم  تالش  من  بود.  رسانده 
بشم  نزديك  جورى  يه  آوردند،  وجود  به  رو  پديده  اين  كه  آدمايى 

امروز ما اومديم با اين دختر عزيز(سهيال) كه از اين دنيا رفته، پيمان 
ببنديم و بهش بگيم كه دوست داشتيم از همون 15 سالگى كمكت 

مى كرديم. ما هممون مقصريم.
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كه هم دانش اجتماعيمون بيشتر بشه و هم بتونيم به عزيزانى كه آسيب 
اين  از  كنيم  پيشگيرى  يا  كنيم  كمك  ديده اند،  آسيب  و  مى بينند 

اون  و  نكته اى هست  معضالت. 
آخر  لحظات  در  كه  اين  هم 
به مرگ،  زندگى يك محكوم 
جامعه سعى مى كنه محكوم رو 
به گونه اى تطهير كنه. قانون بايد 
موقعى  كه  باشه  توانمند  آن قدر 
كه محكوم را مجازات مى كنه، 
برسونه،  آرامش  به  را  جامعه 
اصطالح  به  برسونه.  شعف  به 
برسونه. پس  تشفى  به  را  جامعه 
بايد جرم رو  به مرگ،  محكوم 

اين چيزى  معنوى.  به صورت  هم  و  بده  پس  فيزيكى  به صورت  هم 
است كه سعى مى كنند در دنيا انجام بدهند. سعى مى كنند وقتى محكوم 
به مرگ، مجازات فيزيكى خود را پذيرفت، يا مجازات را برايش اجبار 
كرديم، از سمت ديگر، تطهير معنوى را هم بپذيرد؛ چون جامعه به اين 

نياز دارد. 
اما آيا در جامعه ما، محكوم به مرگ توبه كرد؟ آيا محكوم به مرگ، 
به يك آرامش فكرى و اخالقى رسيد؟ 
كه  پذيرفت  گناهكاره؟  كه  پذيرفت 
براى  [كوشش  اين  بوده؟  او  از  اشتباه 
كه  است  معنوى  رفتار  يك  تطهير] 
مرگ  به  محكوم  فرد  يك  با  جامعه 
و  روحانيون  مختلف،  جوامع  در  داره. 
مرگ،  به  محكوم  يك  براى  كشيشان 
سعى  كردن.  كار  به  مى كنند  شروع 
مى كنند جلوه اى از معنويت و جلوه اى 
بگويند  و  بياورند  برايش  را  از خداوند 
تو در فرصت زندگى مادى يك سرى 
گناه كردى؛ اين درست! اما تو در اقيانوس رحمت و پاكى خداوند، 

مى توانى پاك شوى.
آن لحظه اى كه با اين محكوم كار مى كنند، باعث مى شه كه اين محكوم 
به گونه اى به توبه برسد و گناهانى كه مرتكب شده را بپذيرد. آن لحظه 
معنوى را جامعه نياز دارد. اگر يك محكوم را محكومانه كشتيم و به 
توبه و به پشيمانى نرسيد، سوال و رنج او،[ در جامعه باقى خواهد ماند]. 
كه آقا من حقم رو نگرفتم، اين چه دادگاهى بود؟ اين حق من نبود 
كه اعدام بشم. من 12 تا قتل كردم اما حقم نبود كه اعدام بشم. شما 
من را توجيه نكرديد. يك جمله توبيخى به غالمرضا خوش رو گفتند، 
در پاسخ گفت: موقعى كه مثل توپ فوتبال مرا به هم پاس مى دادند 
نپذيرفته  او [جرمش را]  بوديد؟!  به من تجاوز مى كردند، شما كجا  و 
و  بودند  نكرده  بودند -كه كار هم  او كار كرده  با  بود و كسانى كه 
محكوم،  يك  به  كه  نداشتند  را   تواناييش  كرد-   اذعان  بايد  را  اين 
او  االن مى تواند  باور كند خدايى هست كه  بدهند كه  را  اين قدرت 
دنيا  متقاعد كنند كه درست است كه] در  را  او  [نتوانستند  ببخشد.  را 
با  ديگر،  دنياى  در  پذيرش گناهت، حداقل  با  ولى  تو زجر كشيدى، 
بتواند  كه  جايگاهى  به  محكوم  رساندن  شد.  خواهى  مواجه  رحمت 
يك  كار  اين  است،  روحانى  آدم  يك  كار  اين  ببخشد...  را  خويش 

آدم عالم است.
برنامه  اين  به سرعت  ما  از لحظه مرگ سهيال قديرى،  خدا رو شكر، 
را  دختر  اين  سوال  كه  باشيم  كسانى  جزء  مبادا  كه  كرديم  شروع  را 
بى پاسخ گذاشته و با طناب دار جوابش را داده باشيم. سهيال وقتى اعدام 
وقتى  سهيال  بود.  نگرفته  را  سوال هايش  از  هيچكدام  جواب  مى شد، 
اعدام مى شد، توبه نكرده بود. سهيال وقتى اعدام مى شد كار كارشناسى 

در موردش انجام نشده بود. 
 بچه اى است كه به خاطر عشق و عاشقى از كردستان مياد تهران و در 

مى خواهيم توى اين طرح، جامعه رو ببريم به اين سمت كه دختر 
خيابانى رو بشناسيم و به مرور زمان بتونيم در شهر ساماندهى هايى رو 
ايجاد كنيم كه اين ساماندهى ها، مسئوليتش امدادرسانى به دخترانى 
باشه كه فرار كردند. قرار است به كمك خيرين، خانه اى به نام خانه 

فاطيما به راه افتد و دوستان ما با اين دختران به گونه اى برخورد 
مى كنند كه انگار دچار يك آسيب مختصرى شده اند كه قابل 

برگشت است و تشويقشان مى كنند كه به خانواده برگردند و وقتى 
طى اين فرآيند، يك انسان زندگيش تغيير كنه، مى شه به اندازه يك 

انسان بزرگ روى او حساب كرد.
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تهران كسى را كه دوست داشته توى يه تصادف از دست ميده. ايشون 
روى  ديگه  و  مى كنند  تجاوز  بهش  و  سالشه   15 مى شه.  تهران  آواره 
برگشت به خانه اش را ندارد. دائم مورد تجاوز قرار مى گيره. هر مردى 
ازشون  چيزى  دسته جمعى  تجاوز  و  تجاوز  و  خشونت  جز  ديده،  رو 
نديده. هرجور ظلمى كه بگيد در حق اين بچه شده. سهيال اين زجر 

رو كشيده...
به يك  زيبايى هست. مى رسد  و  يه ظرافت  زندگى كارتن خوابها  در 
مرد معتاد و با او وصلت مى كند؛ وصلت [به اين معنى] كه حاال باهم 
يك جمله اى ميگن و يه مدتى با هم هستند. دختر پس از مدتى، متوجه 
از  به يكى  براى نجات فرزندش، مى ره  بارداره.  اين آقا  از  مى شه كه 
باردارى.  مراكز. اونجا مى تونن بهش بگن: داستان تموم شد، تو االن 
نداره. دخترم! بخشش هست. مگه تمام وجود تو،  ديگه فحشا وجود 
االن  تو  بايد آزاد كنى.  را  تو هم هست. روحت  جسم توست؟ روح 

دارى مادر مى شى دخترم!
شروع  بى تخصص،  كامال  جاى  دريك  مى شه.  گم  جمله ها  اين  تمام 
اينجا  اين بچه برخورد كردن. تو بچه ات مال كيه؟ مگه ما  با  مى كنن 
حرومزاده نگه مى داريم؟ آخه من نمى دونم اون بارى كه درون شكم 
اين مادر هست، آيا ما بايد به انسانيت اون بچه نگاه كنيم يا به حالل و 
حروم بودنش؟ مدام به گوش اين دختر مى خونن: «حرومزاده است و 
ايدز داره و مريضه و... واسه چى به دنيا بياريش؟» يه كودك زيبا كه 
مى خواد به اين جامعه متولد بشه. خوشا به حالش كه مى خواد توى اين 
جامعه متولد بشه. جامعه خرافه پرست. جامعه دگم انديش. جامعه خواب! 

يه ملت خواب! جامعه بى تفاوتى و جامعه حركت هاى آنارشيستى.
تو با اين حكمى كه دادى، جهنم رو واسه خودت خريدى. بدبختانه 
واسه ماهم خريدى. من اومدم اينجا صحبت كنم بگم ما از اين حكم 
حتما  كنيد،  جدا  من  از  رو  بچه  الاقل  مى گه  بيچاره  دختره  مبراييم. 
سيستمتون يه جايى داره. بچه رو از من جدا كنيد؛ ميگن تو كه هستى! 
ما بچه هايى رو جدا مى كنيم كه مادر انداخته باشدشون توى كيسه سياه 
زباله و نصف شب گذاشته باشه سر راه! اون ديگه بچه سر راهيست! تو 
كه اينجا هستى و در نهايت مادر بچه رو تكه تكه مى كنه. حـاال يك 
مرتبه همـــه پيدا ميشـــــن!! امنيت جامعه به خطر افتاده. يك بچه اى 
كه حرومزاده بود، كشته شد! يه بچه اى كه اگه به دنيا ميومد در اوج 
گرسنگى بود، يه بچه اى كه اگه به دنيا ميومد فاطمه ديروز و پريروز ما 
بود. يه بچه اى كه اگه به دنيا ميومد، خرج كراك رو بايد در مى آورد. 

امـــروز همه جامــــــــعه ميگن چرا كشتيش؟
[سهيال با خودش مى گه] مى خواين بچه ام هم آخر و عاقبت من رو پيدا 
كنه؟ ايدز مگه نگفتين داره؟ مگه نگفتين حرومزادست؟ و هى سوال 
سوال هاى  به  [پاسخى  جامعه  يك  لحظه  اون  توى  آيا  سوال...  سوال 
سهيال مى ده؟] دردلم مى گم كاش اين بچه برسه به من و بهش بگم: 

دخترم! اين داستان براى جسمت بوده. اگه اون روز كه هنوز بچه رو 
نكشته بود، مى رسيد به من، مى گفتم تو االن يه مادرى، تو عزيز جامعه 
مايى. روى چشم ما جا دارى. چه رنج هايى كشيدى. مى تونى فردا به 
بچه ات بگى من با همه سختى ها از 15 سالگى تا 26 سالگى روى پاهاى 
خودم وايستادم. فحشا كردم، تنم رو فروختم، ولى امروز مادر تو هستم 
و به اين كه مادر تو هستم، افتخار مى كنم. اينا رو مى شد به اون دختر 

گفت. اما فقط يه حكم بهش دادن: اعــــــــدام! 
هرزمان كه شما جواب سوال سهيال رو دادى، جلوى خون ريختنشو 
گرفتى. جلوى اينكه خودش رو بكشه و ديگران رو بكشه، گرفتى و 
يك انسان به اين دنيا اومده بود و يك انسان االن بين ما نشسته بود. ما 
مى خواهيم يك روحانيت رو به اين بچه ها بديم. ما مى خواهيم نجاتى 

رو از جنس معنوى به اين بچه ها بديم.
ما از شما كمك مى خواهيم. مى تونيد بگذريد و بريد و يه روزگارى 
خواهيد  رو  سهيال  وضعيت  جهان،  اين  توى  جايى  يه  باشيد  مطمئن 
ما  امروز  چون  بديد.  پس  جواب  بايد  جهان  اين  جاى  يه  و  داشت 
شنيديم. امروز ما اومديم با اين دختر عزيز كه از اين دنيا رفته، پيمان 
از همون 15 سالگى كمكت  بگيم كه دوست داشتيم  بهش  ببنديم و 
مى كرديم. ما هممون مقصريم. اون حكم نهايى كه قاضى داده، حكمى 
جامعه  طرح،  اين  توى  مى خواهيم  كرديم.  امضا  پاشو  ماهم  كه  بوده 
به مرور زمان  بشناسيم و  اين سمت كه دختر خيابانى رو  به  ببريم  رو 
ساماندهى ها،  اين  كه  كنيم  ايجاد  رو  ساماندهى هايى  شهر  در  بتونيم 
مسئوليتش امدادرسانى به دخترانى باشه كه فرار كردند. قرار است به 
با  ما  دوستان  و  افتد  راه  به  فاطيما  خانه  نام  به  خانه اى  خيرين،  كمك 
انگار دچار يك آسيب  كه  مى كنند  برخورد  به گونه اى  اين دختران 
به  مختصرى شده اند كه قابل برگشت است و تشويقشان مى كنند كه 
تغيير  انسان زندگيش  فرآيند، يك  اين  برگردند و وقتى طى  خانواده 

كنه، مى شه به اندازه يك انسان بزرگ روى او حساب كرد.
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نازنين كريمى

و چون  آمد  هيكل  به  باز  بامدادان  و  رفت.  زيتون  كوه  به  عيسى  «اما 
جميع قوم نزد او آمدند، نشسته ايشان را تعليم مى داد كه ناگاه كاتبان و 
فريسيان، زنى را كه در زنا گرفته شده بود، پيش او آوردند و او را در 

ميان، برپا داشته، بدو گفتند:
 اى استاد؛ اين زن حين عمل زنا گرفته شد. و موسى در تورات به ما 
حكم كرده  است كه چنين زنان سنگسار شوند، اما تو چه مى گويى؟ 
اين را از روى امتحان بدو گفتند تا ادعايى بر او پيدا كنند، اما عيسى 
سر به زير افكنده، به انگشت خود بر روى زمين مى نوشت... »( از انجيل 

يوحنا 8 :11-2).

اى بلند بانو! من به پيشگاه تو و خداوند گناه كرده ام. كجاست دستى 
بانو! من  ببرد؟  كه گناهانم را بشويد و مرا پاك و طاهر از اين جهان 
گناه كرده ام؛ چراكه مورد ستم واقع شدم. پيش از آن كه بتوانم تصميم 
گيرم، مرا فروختند و تنم را قيمت گذارى كردند! مرا به زنجير كودكى 

و ناتوانى و فقرم بستند و بر من بى رحمانه تاختند.
خانواده  كه  كسانم  عزيزترين  كودكى  در  چراكه  كرده ام؛  گناه  من   
پست ترين  ارضاى  وسيله   مرا  و  شكستند  را  تنم  حرمت  مى نامندش، 
تن كودكى؛ كارى كه حتي  اميال خود كردند! هتك حرمت حريم 
آيين هاى كافركيشان و بت پرستان كه خون كودكان قربانى را بر پاى 

بت ها مى ريختند، بر تن آن قربانى روا نمى داشتند.
 و يا من گناه كرده ام؛ چراكه دختركى بودم كه از خانه راندنم تا در 
جوى آب بخوابم و با يك نانخور كمتر، هزينه خورد و خوراك مرا 

صرف افيون و بنگشان كنند!
 و من گناه كرده ام؛ چرا كه جز درد و تحقير و ستم و ظلم در خانه ام 
كه قرار بود سرپناه كودكى هايم باشد، نديدم و به اولين و دروغى ترين 
زمزمه محبتى، در عمق نوجوانى و نادانى، از خانه خويش به درآمدم تا 
عشق را بچشم و درد بر من چشاندند! بانو! من چه گناهى كرده ام جز 

آن كه در معرض تمامى ستم ها قرار گرفته ام؟
بسيار طلبيدم تا برگردم؛ تا خدايى را كه مى گويند توبه پذير و مهربان 
چند  هر  نپذيرفت،  مرا  زنى  و  مرد  هيچ  اما  بگيرم،  آغوش  در  است، 
جهانى را ساخته بود كه در آن هتك حرمت شوم و هيچ خانواده اى مرا 
به خود پناه نداد و اليق مرگم دانست، هر چند در حقم ستم كرده بود. 

و من ويران شده و دردآلود بر خاك ضجه زدم و سرما بر استخوان هايم 
تاخت. الجرم به كوچه برگشتم. مگر كسى كه به من مى خندد، مى داند 
گرسنگى تا جايى كه شكم با بدترين دردها، به تيره پشت دوخته شود، 
يعنى چه؟ مگر در سرماى دى ماه، البالى مقواهايى كه مدام به خود 

مى پيچدشان خوابيده است؟
بانو! من اصال گناه كرده ام؟

بانو! مى دانم كه نگاه مهربان تو، چه پاسخى مى دهد مرا؛ اما مردمان! 
امان از مردمان كه سنگ برمى دارند! مى خواهم با آنان بگويم:

اگر گناه كرده ام و شمايان پاك و مطهر و از گناه من مبراييد، بشتابيد! 
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و پاك شدى، چراكه حكم انسان هاى خدايى در شمار حكم خداست، 
كه گفت بشو، مى شود. گفت جارى شو، جارى مى گردد و آب و باد 

مى شود و جريان مى يابد. 
 من نه بر ديگران، كه بر گناه تو فرمان دادم كه ذهنت را و احساست

را ترك كند و تو از خود راندى اش و از حس گناه خود مبرا شدى. 
من كه پيش از تو، بر فحشاى وجود خودم سنگ زده بودم و با عشق 
تطهيرش كرده بودم. من نه چون ديگران ناپاك، كه چون خدا پاك 

ديدمت و تجلى خدايى خداوند در تو جز پاكى و زيبايى نبود...
 بادا بر تو بركت و توانايى در پاك زيستن و پاكى را باور كردن.

 بادا بر تو بركت و توانايى پاكى بخشيدن به ديگران.
 بادا بر تو قدم برداشتن با عشق، سنگ برداشتن با عشق و نگاه كردن با 
عشق؛ كه آن نگاه كه با عشق بنگرد، جز زيبايى و پاكى نخواهد ديد و 

جز زيبايى و پاكى را تجلى نخواهد داد.
بادا بر تو رها كردن سنگ با عشق...                                       آمين...
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مرا خوار و حقير در چاله اى محاصره كنيد كه اليق آنم، و بر من سنگ 
زنيد. مى خواهم تا پاك شوم و پاك بميرم. در زندگى ام كه نپذيرفتيد 
پاك شوم؛ مرا در آغوش خود نفشرديد و دستانم را كه به تمناى پاك 
شدن به سويتان دراز بود، نگرفتيد. حال بشتابيد و در مرگم مشاركت 
است،  من  كردن  طاهر  به  توانا  گفتيد  كه  پاكتان  دستهاى  با  و  كنيد 
ناپاكى مرا از تنم بزداييد. اى پاكان و طاهران، دستان پاك خود را از 

ناپاكى من دريغ نكنيد!
«و چون در سوال كردن الحاح مى نمودند، راست شده بديشان گفت: 
هر كه از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد. و باز سر به زير افكنده، 
از  شده،  ملزم  خود  ضمير  از  شنيدند،  چون  پس  مى نوشت.  زمين  بر 

مشايخ شروع كرده تا به آخر، يك يك بيرون رفتند... .»
كجا مى رويد؟ بمانيد! بمانيد و مرا پاك و طاهرم كنيد... مگر به مرگ 
من قضاوت نكرديد و آن را گواه پاك شدنم ندانستيد؟ به راستى آيا 
ناپاك، فكرى  نگاهى  ناپاك،  لمسى  از  مبرا  نيز  ميان شما  از  تن  يك 

ناپاك و عملى ناپاك نبود؟... پس به چه حقى مرا متهم كرده ايد؟ 
«عيسى تنها باقى ماند با آن زن كه در ميان ايستاده بود. پس عيسى چون 
ايستاد و غير از زن كسى را نديد، بدو گفت: اى زن آن مدعيان تو كجا 

شدند؟ آيا هيچ كس بر تو فتوا نداد؟
     گفت: هيچكس اى آقا.

عيسي گفت: من هم بر تو فتوا نمى دهم. برو ديگر گناه مكن.»
عيسي دست از نوشتن كلمات از زبان دخترك بيگناه برداشت و گفت: 
دخترم؛ تو ديگر ناپاك نيستى و از هر گناهى پاك گشته اى. نه دستان پر 
سنگ و فكر و نگاه ناپاكان، كه فكر و نگاه يك انسان براى پاك كردن 
او كه  انگاشت،  پاك  پاك ديد و  را  تو  او كه  بود.  از گناه كافى  تو 
برگشتن تو را از گناه ممكن دانست و نه تنها ممكن، كه به توانايى تو 
در آن ايمان داشت، او كه به ايمان و عشق در تو و پاكى تو نگريست و 
 پاكيت بخشيد، پاكى خودت را به خودت بخشيد... او كه پاك ديدت 

شيراز
در  ماه“  ”هميارى  مراسم  برگزارى    :87 سال  اسفندماه  از   
تحت  خانوار   60 مايحتاج  تامين  منظور  به  ماه  هر  آغاز  جمعه 

پوشش
 برگزارى اردوى ورزشى براى كودكان تحت پوشش

 تهيه 15عدد بخارى گازى، 10 عدد بخارى نفتى و تعدادى 
پتو براى خانواده ها و خريد لباس گرم براى 100 نفر از كودكان 

تحت پوشش در فصل زمستان
از  ديگر  برخى  و  شيراز  تربيت  و  اصالح  كانون  با  ارتباط   
سازمان هاى مربوطه  و آغاز فعاليت ها جهت برگزارى آيين 

«طفالن مسلم» .
 تشكيل پرونده آموزشى براى هر دانش آموز و همكارى با 

سازمان آموزش و پرورش شيراز
 همكارى با گروه دستان مهر و تشكيل پرونده پزشكى براى 

هر خانواده و درمان رايگان خانواده ها
كميته  توسط  ماه  هر  در  جديد  خانواده   10 شناسايي   

شناسايى
 هماهنگى با يك فرهنگسرا در جنوب شهر جهت برگزارى 

كالسهاى آموزشى عمومى
از  نفر  براى 150  نوروز  عيد  مناسبت  به  لباس  و   تهيه كفش 
همين  به  شيرينى  و  موادغذايى  تهيه  و  پوشش  تحت  كودكان 

مناسبت براى 60 خانواده تحت پوشش
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گفتگو با دخترى كه از خانه اش گريخت:

  محدثه شريفات- فرزانه قبادى- الهه عظيمى

يك پارك در مركز تهران محل قرارمان است در يك روز بهارى، يك روز سرد 
بهارى. درختان آمدن بهار را نويد مى دهند، پرندگان نيز هم آوا با هم توجه عابران را 
به شكوفه ها و برگهاى نورسته جلب مى كنند... در گوشه اى از پارك اما صحبت از 
خزان است و زمستان، پاييز زندگى دخترى تنها كه از تلخى تجربه هايش مى گويد، از 
روزهايى كه نه ديده ام نه تصور ديدنش را داشته ام، از خيابان خوابى و از گوشه گوشه 

پارك كه خاطرات تنهايى اش را زنده مى كند.
مصاحبه با الف دخترى كه 6 سال پيش از خانه گريخته و حاال در خانه تيمى در يكى 
از محالت شمال تهران به گفته خودش روز را شب مى كند و شب را صبح، بدون 
هيچ  بازگشت.  براى  نمانده  پلى  رسيده،  آخر خط  به  آينده...  از  تصويرى  و  آينده 
نسل گذشته  عقيده  به  كه  ظاهرى  ندارد،  سال خودش  و  هم سن  دخترهاى  با  فرقى 
نامتعارف است و به زعم نسل سومى ها مد روز. هيچ چيز متفاوتى در ظاهرش ديده 
نمى شود، تنها چشمانش هستند كه حرفهاى نگفته اش را فاش مى كنند؛ تنهايى و درد، 
تنها چيزهايى است كه در چشمانش كه پشت آرايش غليظى مخفى اش كرده، ديده 

مى شود. او يك دختر 21 ساله است كه به اجبار، شغلى را انتخاب كرده است.

گفتنى هايش بسيار بود، اما حرفهاى نگفتنى اش بسيارتر، حرفهايى كه بايد از نگاهش 
مى خوانديم، حرفهايى كه در اين صفحات نگفتنى هستند.

در هفتمين روز بهار، پاى صحبت هايش نشستيم تا كمى، فقط كمى بيشتر بدانيم و 
بيانديشيم و شايد فراموشمان نشود و غرق در روزمرگى هاى خود، دردهاى او را به 

تاريخ نسپاريم. اينها تنها گوشه اى از حرفهاى يك دختر بى پناه است.

- گفتى كه از اين پارك خاطره زياد دارى، مايل هستى از خاطرات 
اينجا بگويى يا اذيتت مى كند؟

- اذيت نمى شم، همه خاطراتى كه اينجا داشته ام تلخ نبوده. از دوران 
دارم  خاطره  كلى  هم  اينجا  مى آمدم  بازى  براى  مادرم  با  كه  بچگى 
در سرويس هاى  كه  روزهايى  تا  بود)  پارك  همين  نزديك  ما  (منزل 
بهداشتى اينجا مى خوابيدم براى اينكه سرماى هوا به قدرى بود كه تا 

استخوانهايم مى لرزيد.
- در حال حاضر كجا زندگى مى كنى؟

نه،  كه  زندگى  كردم.  زندگى  همه جا  آمدم  خانه  از  كه  وقتى  از   -
روزهام شب مى شد و شب هام صبح، اگه اسم اين زندگى است، من 
االن در يك خانه تيمى در يكى از مناطق شمال شهر زندگى مى كنم (با 
تمسخر)، همه جاى اين شهر هم زندگى كردم، از خيابان ها تا نيمكت 

پارك و زير پل و سرويس هاى بهداشتى و...
- از خودت بگو.

- الف. هستم 21 سال سن دارم، 15 ساله بودم كه براى هميشه از خانه 
آمدم بيرون؛ تابه حال برنگشتم، 2 خواهر داشتم، يك خواهر بزرگتر و 
يك خواهر كوچكتر از خودم. از مادرم فقط سكوت ديدم و گريه و 
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تسليم شدن، از پدرم خوشگذرانى و بى تفاوتى و داد و فرياد و عياشى، 
ما  بود كه  باعث شده  بود. همين  اختالف سنى پدر و مادرم 20 سال 
دعواها  شاهد  هميشه  نبينيم.  رو  خوشحالى  و  آرامش  روى  هيچ وقت 
بابام بوديم، هميشه داد مى زد. مادرم هميشه ساكت  و كتك زدن هاى 
بود، فقط گريه مى كرد، مى گفت اين تقدير منه، نمى تونم تغييرش بدم. 
پدرم ازدواج كرد، مادرم سكوت كرد. چند بار ازدواج موقت كرد و 
با اون خانم ها اومد خونه. مادرم باز سكوت كرد، هميشه دوست داشتم 
مادرم يك بار داد بزنه و بگه خسته شدم، يا اينكه يك كارى بكنه اما 

فقط سكوت مى كرد.
- چى شد كه تصميم گرفتى خونه رو ترك كنى؟

- من مثل مادرم نبودم، نمى توانستم تحمل كنم، يك بار نزديك عيد 
بود، مادرم تصميم گرفت براى اينكه يك مدتى از اذيت و آزارهاى 
پدرم راحت شويم برويم مسافرت، رفتيم شهرستان خونه مادربزرگم. 

نداشتم،  دوست  رو  اونجا  محيط 
تحمل  رو  فاميلها  نمى توانستم 
رفتم  وقتى  تهران.  برگشتم  كنم، 
خونه، ديدم خونه پر از دود شده. 
چشمهام هيچ چيز رو نمى ديد. رفتم 
داخل، پدرم مهمان داشت، چند تا 
مرد و چند تا زن. رفتم داخل اتاق 
خواب و آن صحنه را ديدم، فقط 

به پدرم نگاه كردم، بعد هم از خونه اومدم بيرون. احساس خفگى مى 
كردم. تصميم خودم را گرفتم. گفتم ديگر بر نمى گردم! تا يك هفته 

هم برنگشتم. 
- وقتى رفتى بيرون چى شد؟

فقط  چرا؟  نمى دونستم  مى دويدم،  فقط  بيرون،  رفتم  كه  خونه  از   -
مى دويدم، گريه هم نمى كردم، فقط مى دويدم.

- از اون يك هفته بگو. چه اتفاقى افتاد كه برگشتى؟
- من يك دختر 15 ساله بودم، بى تجربه، تنها... خونه دوستهام نرفتم، 
چون نمى خواستم برگردم خونه. توى خيابانها مى چرخيدم، بى هدف... 
يك مقدار پولى كه توى كيفم داشتم بعد از چند روز تمام شد. شبها 
در دستشويى يك پارك مى خوابيدم. يك دستشويى خراب بود، كسى 
كنترلش نمى كرد، اونقدر اوضاع اونجا بد بود كه كسى فكر نمى كرد 
بشه اونجا خوابيد؛ اما هواى بيرون خيلى سرد بود، سرما تا مغز استخوانم 
اما  به هم خورد،  بار حالم  بود، چند  اول خيلى سخت  مى رفت. شب 
اونجا  تا صبح چه باليى سرم مى اومد،  نبود كه  اونجا معلوم  از  بيرون 

امن ترين جا براى خواب بود.
شب ششم يا هفتم بود. گرسنه شده بودم وهيچ پولى هم نداشتم. داشتم 
در خيابان راه مى رفتم. حدود ساعت 12 شب بود كه يك ماشين كنار 

خيابان ايستاد. دو نفر پياده شدند و پرسيدند كجا مى رين؟ گفتم دارم 
مى رم خونه. ظاهرشون شبيه مزاحمها نبود. گفتم خودم مى رم، اما اصرار 
كردند و وقتى ديدند زير بار نمى رم، به دروغ يا راست گفتن كارمند 
يكى از ارگانها هستن، من هم سوار شدم، گفتن آدرس دقيق منزلتون 
رو بده. من حدود خونه مون رو گفتم. گفتن آدرس دقيق بده. منم بعد 
از كلى طفره رفتن، گريه ام گرفت و گفتم من نمى خوام برگردم خونه. 
اونها هم گفتن پس بايد با ما بياى تا ما با خانواده تماس بگيريم كه بيان 
دنبالت. من رو بردن توى يك ساختمون. خيلى ترسيده بودم. وقتى كه 

ديگه مطمئن شدند كه من نمى خوام برگردم خونه [...] !
هميشه  براى  و  كردم  چال  رو  آرزوهام  همه  ساختمون  اون  توى  من 
كردند.  دستگير  منو  جنسى،  ارتباط  اتهام  به  روز  اون  فرداى  مُردم... 
بعد هم در كالنترى، شماره خونه رو دادم و پدرم با قيد وثيقه آزادم 
كرد. توى خونه تا جايى كه نفس داشت و مى تونست، من رو كتك 
مى كرد  نگاهم  فقط  هم  مادرم  زد. 
پدرم  هميشه!  مثل  مى كرد،  گريه  و 
دليل  همين  به  مى ترسيد،  آبروش  از 

زياد اذيتم نكرد.
- دو باره كى فرار كردى؟

- پدرم چند روز زندانى ام كرد، بعد 
از چند روز كه از اتاق اومدم بيرون، 
بود كه  ساعت حدود 11- 12 شب 

ديگه براى هميشه از خونه اومدم بيرون و ديگه برنگشتم.
- اين 6 سال كه بيرون بودى اصال نرفتى به خانواده سر بزنى؟ مادرت 

رو ببينى؟ ازشون خبر دارى؟
- يك بار صبح زود ساعتى كه مى دونستم مادرم براى خريد از خونه 
بيرون مى رفت، رفتم توى كوچه پشت يك ماشين منتظر موندم. مادرم 
بود، مطمئنم  بينى  نرفتم. مادرم آدم خوش  اومد رد شد و رفت. جلو 
االن كه از من خبر نداره، پيش خودش فكر مى كنه كه من يه جايى 
خوشبخت دارم زندگى مى كنم، نخواستم روياهاش رو به هم بريزم، و 
با ديدن بدبختى هام ناراحتش كنم، حاال فقط خبر دارم كه پدرم سكته 

كرده و مادرم داره ازش پرستارى مى كنه.
- كى جذب اين خانه اى كه حاال در آن هستى شدى؟ چطور باهاش 

آشنا شدى؟
دخترى  با  همان جا  خوابيدم،  پارك  توى  ماه  دو  و  سال  يك  من   -
آشنا شدم كه اسمش مژگان بود، خيلى از من حمايت مى كرد. به من 
مى گفت تو شبيه خواهرم هستى، يك بار از مژگان پرسيدم جايى رو 
به  تيمى رو  بشه خوابيد؟ مژگان شرايط خانه هاى  مى شناسى كه شبها 
من گفت و من رو به ج معرفى كرد، ج سالها بود كه اين كار رو انجام 
هفته  معموال  هستم.  همون جا  هم  االن  ج،  پيش  رفتم  هم  من  مى داد، 

وقتى رفتم خونه، ديدم خونه پر از دود شده. چشمهام هيچ چيز رو 
نمى ديد. رفتم داخل، پدرم مهمان داشت، چند تا مرد و چند تا زن. 

رفتم داخل اتاق خواب و آن صحنه را ديدم، فقط به پدرم نگاه 
كردم، بعد هم از خونه اومدم بيرون. احساس خفگى مى كردم. 

تصميم خودم را گرفتم. گفتم ديگر بر نمى گردم! 
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ولى  مى شه،  پيشنهاد  بهت  تيمى  خونه  باشى  خونه  از  بيرون  كه  اولى 
من نمى خواستم اين كار رو انجام بدم، مى گفتم من شده مى رم خونه 
مردم كار مى كنم، ولى اين كار رو نمى كنم، اما بعد از يك سال ديگه 

نمى تونستم ادامه بدم.
امتحان  رو  ديگه اى  شغل  يا  منزل؟  نظافت  براى  رفتى  هم  جايى   -

كردى؟
هم  تخصص  نمى دادند،  كار  بهم  جايى  نداشتم،  تحصيالت  من   -
نداشتم. فقط نظافت منزل بود. چند تا شركت خدماتى رفتم، اما ضامن 
معتبر مى خواستند و شناسنامه، من هيچ كدام را نداشتم، تا اينكه با يك 
تقسيم كند،  من  با  رو  خانمى آشنا شدم، گفت كه حاضره كارهاش 
وقتى كارى بهش داده مى شد، يكى رو مى داد به من، يكى رو خودش 
مى رفت، يك مدتى همين كار رو انجام دادم، يك بار كه رفته بودم 
از  پذيرايى  براى  چرا  گفت  بهم  خونه  خانم  نظافت،  براى  خونه اى 
كار  كمتر  اونجا  زيبا،  و  جوانى  تو  نمى رى؟  شهر  شمال  مهمانى هاى 
مى كنى و بيشتر هم پول بهت مى دن، يك جايى رو بهم پيشنهاد كرد، 
پذيرايى  فقط  تو  هست.  صبح   4 تا  مهمانى  كه  گفتن  رفتم،  هم  من 

مى كنى، بقيه خدمتكارها وسايل رو 
مهمان ها  از  فقط  تو  مى كنن،  آماده 
خانواده  يك  مى كنى.  پذيرايى 
امنى  جاى  خب  كردم  فكر  بودند، 
و  داد  لباس  بهم  خونه  خانم  هست. 
كه  مهمان ها  شو.  آماده  كه  گفت 
مهمانى،  كه  شدم  متوجه  اومدن، 

لباسهام  انجام دادم و رفتم كه  يك مهمانى معمولى نيست. كارها رو 
رو عوض كنم و بر گردم كه پسر صاحبخانه آمد... نزديك صبح بود 
كه خانم خانه آمد و من رو توى وضعيت بدى ديد. با فحاشى بيرونم 
كرد و پول هم بهم نداد، من هم به اين نتيجه رسيدم كه اين كارها به 

من نيومده...
حق  بهشون  باشن؟  داشته  تو  با  رفتارى  چه  آدمها  داشتى  دوست   -

مى دى؟
- من هميشه دوست داشتم با من مثل بقيه رفتار بشه، نگاه آدما به من 
دانشجوهستن، خانواده  باشه، دخترايى كه  به دختراى ديگه  نگاه  مثل 
دارند... من از ترحم خوشم نمى آد، نمى خوام كسى براى من دلسوزى 
بكنه، يا حتى براى من كارى انجام بده، فقط مى خوام همه بدونن كه 
من هم مثل بقيه هستم، مثل يه جذامى با من رفتار نكنن، ازم فرار نكنن، 
گاهى دلم براى آدما مى سوزه كه اينقدر مى ترسن، انگار بدبختى من 
مسريه، مى ترسن ازم بدبختى بگيرن! فكر مى كنن بهشون منتقل مى شه، 
من بهشون حق نمى دم كه با من و امثال من اين طور رفتار كنند، مگه 
نمى خوان  نمى كنند؟ مگه خودشون  اشتباه  تو زندگى خودشون  اونها 

شرايط بهترى داشته باشند؟ اگر من از خونه فرار كردم از خوشبختى 
تغيير  رو  خونه  شرايط  نمى تونستم  بودم،  شده  نبوده، خسته  و خوشى 
بدم، خيلى تالش كردم، نشد. من فقط 15 ساله بودم، يك دختر 15 
ساله چه توقعى از زندگى دارد؟ فقط كمى توجه، كمى امنيت، كمى 

آرامش، همين!

مى كنن؟  نگاهت  اينجورى  چرا  كه  پرسيدى  آدم ها  از  حال  به  تا   -
اينجورى قضاوتت مى كنن؟

- چند وقت پيش توى اتوبوس يك خانم مسن كنار من نشسته بود، 
اول سعى كرد با نگاهش به من بفهمونه كه ظاهر خوبى ندارم. من كمى 
تحمل كردم، اما ديگه نتونستم، گفتم خانم چرا اينجورى به من نگاه 
مى كنى؟ گفت آخه دخترم اين چه ظاهريه براى خودت درست كردى؟ 
همه دارن نگاهت مى كنن! گفتم من دوست دارم اينجورى باشم، چرا 
بپوشن، ولى من  لباس  مردها مى تونن هر جورى كه دلشون مى خواد 
كه يك دخترم نمى تونم؟ گفت اصال چرا اين كار رو مى كنى؟ حتما 
پول هم مى گيرى؟ گفتم منظورت چيه؟ مى خواى بگى من فاحشه ام؟ 
تعجب  با  اول  فاحشه ام!  من  آره 
ما  داشتن  مسافرا  همه  كرد،  نگاهم 
رو نگاه مى كردند، يكى از خانمها 
هم  افتخار  گستاخ!  چقدر  گفت: 
مى كنه! منم ديگه نمى تونستم آروم 
و  زدم  داد  كنم،  برخورد  باهاشون 
من  شرايط  كدومتون  شماها  گفتم 
رو داشتين؟ تا حاال گرسنه موندين؟ خانم مسن گفت آره ولى تحمل 
كرديم، اين كه دليل نمى شه، گفتم تو خونه چه وضعيتى داشتين؟ از 
پدرتون كتك خوردين به حدى كه بى هوش بشين؟ كدومتون تو 12 
خسته  پدرتون  عياشى هاى  از  كدومتون  شده؟  تجاوز  بهتون  سالگى 
گفت  مسن  خانم  نكرد،  صحبت  كسى  ديگه  اتوبوس  توى  شدين؟ 
اتوبوس  از  و  نگاهش كردم  ديدى؟  رو  اين سختى ها  تو  الهى!  بميرم 

پياده شدم، گاهى دلم براى آدما مى سوزه.
- تو در سن 12 سالگى يه تجربه تلخ داشتى، مى تونى بگى؟

كه  بودم  خواب  من  بوديم،  تنها  خونه  توى  پدرم  و  من  روز  يك   -
سرو صدايى از بيرون شنيدم. رفتم كه ببينم توى خونه چه خبره، ديدم 
كه  بود  هم  خانم  يك  نداشت،  طبيعى  حال  پدرم  داره،  مهمان  پدرم 
اون هم حالش خوب نبود، يكى از دوستهاى پدرم اومد دست من رو 
گرفت با خودش برد! من هر چى جيغ مى زدم، پدرم فقط من رو نگاه 
مى كرد! هيچ كارى نمى كرد، هر چى پدرم رو صدا كردم... چند سال 
پيش دوباره اين اتفاق افتاد، اين بار من اون خانم بودم، توى يك خونه، 
يه مرتبه ديدم يه بچه تو همون سن و سالى كه من بودم، اومد بيرون از 

اگر من از خونه فرار كردم از خوشبختى و خوشى نبوده، خسته 
شده بودم، نمى تونستم شرايط خونه رو تغيير بدم، خيلى تالش 

كردم، نشد. من فقط 15 ساله بودم، يك دختر 15 ساله چه توقعى از 
زندگى دارد؟ فقط كمى توجه، كمى امنيت، كمى آرامش، همين!
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اتاق، همون روز برام تداعى شد، فكر كردم كه اگر اون بچه هم همون 
تجربه اى كه من داشتم داشته باشه، انگار كه من تكرار شدم، اون هم 
چند سال بعد سرنوشت من رو پيدا مى كنه. از خودم بدم اومد، از اون 

خونه اومدم بيرون، خاطره اون روز دوباره برام زنده شده بود.
- از جايى كه االن هستى بگو، از اون خانمى كه مسئولتونه.

چند  مى كنند.  كار  اونجا  كه  دختر  تا  چند  با  دوبلكس  خونه  يك   -
درسم  دانشگاه،  برم  داشتم  دوست  هميشه  من  هستن،  دانشجو  تاشون 
خيلى خوب بود، دوست داشتم نقاش بشم... «ج» مسئول خونه هست، 
چندين سال مى شه كه اين كار رو انجام مى ده، همه مى شناسنش، دو 
يك  متنفرند.  ازشون  خونه  دختراى  همه  مى كنن،  كار  باهاش  مرد  تا 
دخترى اونجا بود كه از دست اون دو تا مرد، به جنون رسيد؛ بعد هم 
فوت كرد. «ج» فقط به پول فكر مى كنه، مشترى ها به ما پول نمى دن. 
اون دو تا مرد، بعد از كار مى رن و پول ها رو مى گيرند. همه ما ازشون 
متنفريم، يكيشون االن ايدز گرفته، يكيشون حال و روز خوبى نداره، 

يكى از دوستانم كه توى خونه بود، فهميد كه ايدز گرفته، اوايل خيلى 
اين  از همه آدم ها نفرت داشت، مى گفت من همه اون هايى كه توى 
روزهاى من مقصر بودن آلوده مى كنم، اما هيچ كارى نكرد، فقط اون 
دو تا مرد رو آلوده كرد و مى گفت كه انتقامم رو گرفتم، «م» همون 
دختريه كه گفتم از دست اون دو تا مرد به جنون رسيد، «ج» كارهاى 
ديگه هم مى كنه، «م» خيلى كنجكاوى مى كرد، به خاطر همين هم «ج» 

و آدمهاش اذيتش مى كردن.
- اگه يه روزى يك نفر بياد بدون چشمداشت بهت كمك كنه، چه 

كمكى ازش مى خواهى؟
امثال من كمك نمى كنه، هر كسى كه  به  - هيچ كس بى چشمداشت 
مى آد سراغ ما با يه خواسته مى آد. خواسته هاى آدم ها هميشه از كارى 
كه انجام مى دن بيشتره، اما حتى روياى اين اتفاق هم برام لذت بخش 
و شيرينه، ازش مى خوام كه با من مثل يك انسان برخورد كنه، من يك 
زن هستم، اما هميشه يك جور ديگه به من نگاه كردن، به چشم يك 
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ابزار، يك وسيله، بزرگترين كمك به من و امثال من اينه كه با ما مثل 
يك انسان برخورد كنن، ما رو به عنوان يك انسان قبول كنن، اما اين ها 

همه ش خيال و روياست، هيچ وقت اين اتفاق نمى افته.
- بزرگترين آرزوت چيه؟

- گاهى آرزو مى كنم اى كاش مى تونستم به يك مرد اعتماد كنم و 
بهش تكيه كنم. پدرم هيچ وقت هيچ حمايتى از من نكرد. هيچ كس 

توى زندگى از من حمايت نكرد، هميشه تنها بودم.
- اگر برگردى به چند سال پيش، باز هم از خونه فرار مى كنى؟

بازهم فرار مى كنم. چون نمى تونستم  - شايد تعجب كنيد، ولى آره! 
شرايط رو تغيير بدهم. پدر و مادرم، قابل تغيير نيستند. شرايط فعلى من، 
شرايط خوبى نيست. اما توى خونه هم شرايط بهترى نداشتم، هميشه 

پشيمون بودم، اما چاره اى ندارم.
- دوست دارى از اون خونه بيرون بياى؟

- من ديگه مُردم، برام فرقى نمى كنه. اگر هم بخوام، نمى تونم. اون خونه 
مثل مافيا مى مونه؛ اگر از اونجا بيام 
بيرون و برم توى يك خونه ديگه يا 
به  نكنم، من رو مى كشند. من  كار 

آخر خط رسيدم.
- اگر كسى بخواد توى اين سياهى 
اعتماد  بهش  بگيره،  رو  دستت 
مى كنى؟ يك نفر كه به خاطر روح 
پاكت و انسان بودنت بخواد كنارت 

باشه.
- گفتم حتى روياى اين اتفاق هم شيرينه، اما واقعيت اينه كه هيچ كس 
بدون توقع كارى براى كسى نمى كنه، چه  برسه به من كه چيزى براى 
از دست دادن ندارم. من تمام شدم، من نمى تونم به كسى اعتماد كنم، 
بود.  مشتركمون  دوست  خاطر  به  كردم،  صحبت  شما  با  كه  هم  اين 
گفت كه نگاه شما به امثال من، با نگاه خيلى ها فرق داره. اينها رو گفتم 
تا همه بدونن كه هيچ كدوم از كسانى كه االن شرايط من رو دارند، به 
انتخاب خودشون اين كار رو نكردن. ما بين هيچى و اين كار، اين كار 
رو انتخاب كرديم، ما هيچ راه ديگه اى نداشتيم كه االن اين شرايط رو 

داريم. ديگه هيچ حرفى ندارم.

حاشيه هاى يك گفتگو
گپى با دو مرد كه دنبال دردسر نيستند!

وقتى براى انجام مصاحبه در پارك بوديم، تصميم گرفتيم كه قدم بزنيم. به محض 
اينكه از روى نيمكت بلند شديم، در تمام مدت عكاسى و به طور كل، در تمام مدتى 
كه در پارك بوديم، از شنيدن نظرات آقايان جوان حاضر در پارك بى بهره نبوديم! 
اما دو نفر از اين آقايان كمى سماجت بيشترى داشتند! تصميم گرفتيم كه مصاحبه اى 

هم با آنها داشته باشيم تا شايد كمى از ديد يك مرد به ماجراى دختران فرارى نگاه 
با اصرار  را هم  بود! حتى مقطع تحصيلى شان  از آن ها دانشجوى دكترا  كنيم. يكى 
زياد ما گفتند. معتقد بودند كه با اين كار آن قشر را خراب مى كنند!! اين صحبتها 
بخشى از صحبتهاى ما با اين آقايان بود، تعميم اين نگاه به كل جامعه، به طور قطع 

كار درستى نيست.

بدون  بزنن،  پارك قدم  نمى تونن توى  تا دختر  نظرتون چرا دو  به    -
اينكه كسى مزاحمشون بشه؟

- خب من نمى دونم، جنس مخالف هميشه جذابه.
حقيقتش ما تمام دوران جوانى و نوجوانيمون رو مشغول درس خوندن 
بوديم. اصال به اين نيازمون توجه نكرديم، يعنى مثل يه تابو بود. نزديك 
درس  و  ورزش  با  هم  ما  بود.  ممنوع  هميشه  مخالف،  به جنس  شدن 

خودمون رو سرگرم مى كرديم. اصال تا به حال هيچ ارتباطى نداشتيم.
با  سالم  ارتباط  يه  نمى تونستيد  دانشگاه  توى  نرفتيد؟  دانشگاه  مگه   -

جنس مخالف داشته باشيد؟
- چرا! ولى محيط دانشگاه كه جاى 
اين كارها نبود. توى دانشگاه، همه 
بود.  ورزش  و  درس  به  ما  حواس 
اون محيط براى يك كار ديگه بود. 

براى كارهاى تحقيقاتى و علمى.
- خب حاال چى شده كه به اين فكر 
افتادين كه با جنس مخالف، اون هم 

به اين شكل ارتباط برقرار كنيد؟
-  ما توى سنى كه بايد به اين نيازمون توجه مى كرديم، توجهى نكرديم. 
حاال احساس نياز مى كنيم. حتى در حد يك صحبت كردن يا درد دل 
نباشه، ولى شما يه شكل درست بگو ما  كردن. شكلش شايد درست 

بريم همون كار رو انجام بديم.
- توى دانشگاه، خانواده، محل كار... 

- نمى شه! اونجا همه آدم رو مى شناسن. ما توى خانواده خيلى محدود 
بوديم و هستيم. خواهر هم نداشتيم، تنها زنى كه من مى شناسم مادرمه. 
مى دونين؟ توى جامعه راه هاى درست ارتباط برقرار كردن بسته است.

زن  به  نسبت  مرد  يك  عنوان  به  ديدگاهتون  ببينم  مى خوام  بگذريم، 
چيه؟

- من زياد زن رو نمى شناسم، نمى دونم چى بگم؟ خب يه انسان!
و  رفتار  انسان چه  يه  عنوان  به  نداره،  پناهى  كه  ببينى  دختر  يه  اگر   -

برخوردى باهاش دارى؟
- خب اول سعى مى كنم حرفهاشو بشنوم. آخه مى دونين؟ اين روزها 
آدم بخواد ثواب كنه، كباب مى شه. نمى شه كه به كسى اعتماد كرد، 
باور كرد كه راست مى گه يا نه؟ بعد اگر خانواده اش يا قانون بيان، براى 

شبها در دستشويى يك پارك مى خوابيدم. يك دستشويى خراب 
بود، كسى كنترلش نمى كرد، اونقدر اوضاع اونجا بد بود كه كسى 
فكر نمى كرد بشه اونجا خوابيد؛ اما هواى بيرون خيلى سرد بود، 
سرما تا مغز استخوانم مى رفت. شب اول خيلى سخت بود، چند 

بار حالم به هم خورد، اما بيرون از اونجا معلوم نبود كه تا صبح چه 
باليى سرم مى اومد، اونجا امن ترين جا براى خواب بود.
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آدم دردسر مى شه.
- مى خوام ببينم كه چقدر حاضرى بهش كمك كنى؟ بر فرض كه اون 

بهت دروغ مى گه، شما چه كارى حاضرى براش بكنى؟
- نمى دونم. آخه چه كمكى مى شه بهش كرد، بر گردونمش خونه؟ 
خب اگر مى خواست برگرده كه فرار نمى كرد. اين كارها دردسر داره! 
اصال  دارم،  مشكل  مخالف  جنس  با  رابطه  توى  هم  همين جورى  من 

نمى دونم چه جورى بايد باهاشون حرف بزنم.
- مى دونى آخر خط فرار از خونه كجاست؟

- البد خانه هاى تيمى، يا باندهاى قاچاق.
- خب فكر مى كنى كه آدم هاى جامعه بتونن قبل از ته خط، يه دختر 

رو نجات بدن؟
- ما دنبال دردسر نيستيم!

- شما فقط مى خواين كه چند دقيقه دنبال يه دختر تو پارك راه بريد و 
نهايتا باهاش صحبت كنيد و درد دل؟

- (مى خندد)

پس از مصاحبه
در روزهاى آخرى كه نشريه را آماده چاپ مى كرديم، با خبر شديم 
براى  نيز  اى  دستنوشته  است!  كرده  آويز  حلق  را  خود  «الف»   كه  
دوست خود به جا گذاشته و وصيت كرده كه او را در بهشت زهرا دفن 
نكنند و در عوض، پيكرش را در خرابه اى به خاك بسپارند. مراسم 
خاكسپارى، مطابق خواسته او توسط دو تن از دوستانش و در نهايت 

غربت برگزار شد. در نهايت غربت. در نهايت غربت...
او براى هميشه خفت؛ آيا ما  يك دم، بيدار خواهيم شد؟

دو  همان  از  يكى  است.  نوشته  الف  دوست  را   متن  اين 
دوستى كه پيكر او را به خاك سپرد.

صداى رنج
سكوتم از بى كالمى نيست 

دهان بسته ام از بى زبانى نيست 
من فقط خسته ام 

خسته از ديدنهاى بى پايان
خسته از كشيدن هاى نافرجام

خسته ام...
روزى اميد داشتم به شروعى پر نور 

ولى امروز نا اميدم از نرسيدن پايان...
وقتى عشق ساليانم رو توى خرابه هاى گمنام خاك كردم، مرگ رو 

با تمام وجودم ديدم!
...

چقدر اين طناب محكمه؟!
  واى كه چه زجرى كشيد براى رسيدن به پايان !
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گزارشى از حضور در كمپ ترك اعتياد زنان

زنان آسيب بيشترى از اعتياد مى بينند. در واقع به نوعى تمام پل هاى پشت سرشان را 
خراب مى كنند. براى تهيه مواد مجبور به تن فروشى مى شوند و به تبع آن، بيمارى هاى 
ديگرى هم گريبانشان را مى گيرد. خانواده ها از پذيرش دخترانشان كه به دام اعتياد 
افتاده اند، ابا دارند. گاهى به دليل اعتياد مجبور به ترك منزل مى شوند و يا از خانه 
بازگشتشان  اعتياد مى افتند و  به دام  نيز پس از ترك خانه  بيرونشان مى كنند. برخى 
براى هميشه غير ممكن مى شود. دسته اى ديگر نيز در محيط خانه به اين بيمارى آلوده 

مى شوند.
و  سطر  چند  در  زنان،  كمپ  از  گفتن   
صفحه امكان پذير نيست. ماجراى هر يك 
از اين معتادان، داستان يك زندگى است و 
يك وجه اشتراك بين تمام اين زندگى ها 

هست: همه تلخند!
  و وظيفه اى كه ما داريم، شايد اين باشد 

كه بى تفاوت نباشيم، نه به انسانها و نه به داستان زندگى شان، و نه به آينده نيامده اى كه 
تا حدى قابل پيش بينى است. چگونه مى توان ديد و خاموش و بى تفاوت بود نسبت 
به بى خانمانى دخترى 17 ساله در شهرى به نام تهران...؟! بايد بتوان كارى كرد... به 

يقين مى توان... اينجا ديار ديگرى است...

كمپ ترك اعتياد زنان- هفته سوم فروردين 1389
خانمى در را به رويمان باز مى كند. از حياطى كه يك

 آالچيق و يك اتاق در آن قرار دارد كه گويا محل 
مالقات معتادان با خانواده هايشان است، به يك سالن
 چندمنظوره و بعد به محوطه اصلى كمپ مى رسيم. 
روى درب ورودى نوشته شده «سالم خدا» و روى 

ديوارها جمالت ديگرى به چشم مى خورد كه 
همگى نويدبخش آغاز زندگى جديدى

 است براى كسانى كه آن را انتخاب
 مى كنند. به دفتر كمپ 

دبير  با  از صحبت  تا هماهنگى هاى الزم صورت گيرد. پس  مى رويم 
كمپ، وارد محوطه اصلى مى شويم.

عده اى در حياط و زير آفتاب نشسته اند. تقريباً همگى براى تسكين درد 
بلند  و فراموشى مواد در حال كشيدن سيگار هستند. صداى موسيقى 
است. كنارشان مى رويم و كمكشان مى كنيم تا پاك كردن سبزيجاتى 
باب  مى شود  همين  و  تمام شود  زودتر  مى كنند،  آماده  نهار  براى  كه 
دوره  در  همه  صبور.  درد،  داشتن  عين  در  و  مهربانند  دوستى مان. 
اما  خسته،  گاهى  و  عصبانى  گاهى  و  كالفه اند  گاهى  هستند.  درمان 

مهمان نوازند.
اينجا دردمندان مرهم درد يكديگرند و درد هم را به خوبى مى دانند و 
درك مى كنند. كسانى كه روزهاى 
حاال  گذرانده اند،  را  فيزيكى  درد 
عشق خود را نثار تازه واردان مى كنند 
تا همراه با هم، زندگى جديدى را  به 
انتخاب خود آغاز كنند. آرى! اينجا 
 ديار ديگرى است. اينجا همه روزى 

مواداعتيادآور 
از  رهايى  براى  و  مى كرده اند  مصرف         
      آن آمده اند. در جلسات، خود را با پسوند معتاد معرفى 
خوشحال  يكديگر  پاكى  روزهاى  براى  و  مى كنند          
مى كنند. تشويق  را  يكديگر  و  مى شوند         

          در ابتداى ورودمان همه از ما مى پرسند: « چند وقت 
نداريم،  اعتياد  مواد  به  ما   » مى گوييم:  دارين؟»  پاكى         
   اعتياد ما با اعتياد شما فرق داره» و تعجب مى كنند و معنى 
جمله مان را مى پرسند، يكى مى گويد: « يعنى عجزشون مواد    

  نيست»؛ عجزمان چيست؟ بيهوده بودن! روزمرگى! 
بى تفاوتى و خود را به خواب زدن...! عجزى كه به آن   

                معترف نيستيم و قدمى براى ترك اين اعتياد برنداشته ايم. 
                                                        مى گويم: «اعتياد كه فقط به 

وقتى كه با كسى صحبت مى كنى، بقيه هم وارد بحث مى شوند و از 
زندگى شان مى گويند، قبل از ورودمان نگران بوديم كه مبادا نتوانيم 
يا  با همه دوست شده ايم،  اينجا  اما حاال  برقرار كنيم؛  ارتباط خوبى 

بهتر بگويم همه با ما دوست شده اند.
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مواد نيست، هزار جور اعتياد داريم» و تأييد مى كند كه: «خب آره» و 
زير لب اضافه مى كند: « همه يه جورايى معتادن»!

از مدت مصرفشان مى پرسيم. از 6 ماه تا 50 سال تخريب! در ادبيات 
به مدت زمانى كه فرد درگير مواد بوده است، دوران تخريب  اينجا، 
غربى كشورآمده اند. خواهر  نواحى  از  يكى  از  دو خواهر  مى گويند. 
بود.  معتاد  نامزدم   » مى گويد:  آمده،  زودتر  هفته  يك  كه  كوچك تر 
ظلم  ما  به  خيلى  داداشم  كرد!  معامله  مواد  با  منو  جورايى  يه  برادرم 

كرد... دوست نداشتم ازدواج كنم. 
خواهرم هم دوست نداشت ازدواج 
كنه. حتى سر سفره عقد هم نرفت! 
تو روستاى ما اگه فقط پدر يا برادر 
يا جد پدرى دختر حاضرباشه، عقد 
رسميه! يعنى نيازى به حضور دختر 
كرده...  معتادش  شوهرش  نيست!  
خواهرم  با  وقتى  خواهرم  شوهر 
 20 داشت.  بچه  تا   6 كرد،  ازدواج 

سال از خواهرم بزرگتره. حاال هم طالقش داده؛ يك هفته است اومده 
اينجا. يه خواهر ديگه دارم كه اون پاكه، وضعش خوبه. اون ما رو آورد 

اينجا...». مى پرسم:
- بيرون كه برى، ميرى پيش همون خواهرت؟ 

-  نه! بهمون مى گه برگرديد روستا. ما هم نمى خوايم دوباره برگرديم 
لغزش  كه  هست  دم دستمون  مواد  قدر  اون  اونجا،  بريم  اگه  اونجا. 
مى كنيم. جلسه هم نمى تونيم بريم (منظور جلسات انجمن است). من 

كه برنمى گردم...
-  پس مى خواى كجا برى؟

-  نمى دونم، خدا بزرگه...
- چند سالته؟

- 17 سال
بقيه هم وارد بحث مى شوند و از  با كسى صحبت مى كنى،  وقتى كه 
نتوانيم  مبادا  بوديم كه  نگران  از ورودمان  قبل  زندگى شان مى گويند، 
ارتباط خوبى برقرار كنيم؛ اما حاال اينجا با همه دوست شده ايم، يا بهتر 
شده اند.  دوست  ما  با  همه  بگويم 
مى كنند،  كناره گيرى  نفرى  چند 
ندارند.  ارتباط  هيچ كس  با  گويا 
يكى از تازه واردان كه روزهاى درد 
فيزيكى اش را مى گذراند و حال و 
زندگى اش  از  ندارد،  خوبى  روز 
مى گويد: «پدر و مادرم از هم جدا 
ازدواج  ما  نبود  راضى  بابام  شدن... 
كردم  ازدواج  كسى  با  من  كنيم... 
ازدواج  بشم،  راحت  بابام  خونه  از  اينكه  براى  داشت.  بچه  تا  دو  كه 
كردم. خواهرم بعد از ازدواج من، از خونه فرار كرد. پدرم بهش تجاوز 
مى كرد. چند سال توى خيابون مى خوابيد. يه روز توى پارك يه آقايى 
مى بيندش، انجمنى بوده، مى فهمه كه خواهرم معتاده و مياردش اينجا... 
االن دو ساله كه پاكه. داره با يكى از بچه هاى انجمن (انجمن معتادان 
اون  اينكه  براى  بار  يه  من  بود.  معتاد  شوهرم  مى كنه.  ازدواج  گمنام) 
ترك كنه و از من خجالت بكشه، از موادش برداشتم. وقتى فهميد، تا 

نامزدم معتاد بود. برادرم يه جورايى منو با مواد معامله كرد! داداشم 
خيلى به ما ظلم كرد... دوست نداشتم ازدواج كنم. خواهرم هم 

دوست نداشت ازدواج كنه. حتى سر سفره عقد هم نرفت! تو 
روستاى ما اگه فقط پدر يا برادر يا جد پدرى دختر حاضرباشه، عقد 
رسميه! يعنى نيازى به حضور دختر نيست!  شوهرش معتادش كرده... 

(صحبت هاى يكى از زنان حاضر در كمپ)



جايى كه نفس داشت منو كتك زد. اولش به خاطر لجبازى با شوهرم 
بود، ولى چشم باز كردم ديدم معتاد شدم. خانواده شوهرم نمى دونن. 
فكر مى كنن من رفتم شهرستان. اگه بفهمن، غيابى طالقم ميدن. شوهرم 
با موادا  االن به خاطر مواد توى زندانه. ماشينشو فروخت مواد خريد. 
از  تا  مى گيراند  سيگار  هم  پشت  نمى دهد.  امانش  درد  گرفتنش...». 
دردش كم شود. چشمانش خسته است و جسور، جسارت در چشمانش 
نترس داشتن معتادش كرده... يكى   ِ هويداست. همين جسارت و سر 
ديگر از تازه واردان كه در هواى گرم و زير آفتاب خود را پتو پيچ كرده، 

كنارم مى آيد و آرام  مى گويد:
- هميشه مياى؟ 

- شايد...
كراك  من  بياى...  هميشه  كاش   -
مى كشيدم، 15 ساله معتادم، قرص، 
منم  بچه  هروئين...  كراك،  شيشه، 
معتاده، االن 10 روزه به دنيا اومده...! 
توى بيمارستانه... ازش خبر ندارم... 
قرصيه...  مى دن...  تركش  دارن 
خانواده ام  زندانه...  تو  شوهرم 
اگه  معتاده...  بچه   كه  نمى دونن 

بفهمن منو مى كشن...
تنم مى لرزد، كودك معصوم بى اينكه انتخاب كند، معتاد است! 

- خب تو كه معتاد بودى، براى چى بچه دار شدى؟ براى اينكه مادر 
بودنو تجربه كنى، يه آدم ديگه رو هم بدبخت كردى؟ اون بچه چه 

گناهى داره؟
 سكوت مى كند.

دخترجوانى نظرم را جلب مى كند. گردن و سينه اش سوخته است. وقتى 
داستان زندگى اش را مى گويد، دهانم خشك مى شود:

- داشتم آشپزى مى كردم، يه دفعه آتيش گرفت به روسريم. بعد هم 
پيراهنم آتيش گرفت. نتونستم خاموشش كنم. تنم 20درصد سوخت. 
شوهرم كه وضعيتمو ديد، از خونه بيرونم كرد...! منم رفتم خونه پدرم. 
خبرى  ازم  اصال  وضعيت  اون  توى  شوهرم  مى كردم...  دق  داشتم 
نمى گرفت... وقتى هم من بهش زنگ مى زدم يا پيغام مى دادم، جواب 
نمى داد... خواهرم شيشه مى كشيد... منم براى تسكين دردم رفتم پيشش 

و حاال هم كه...
- ازش شكايت نكردى؟ يعنى چى؟ وقتى سوختى، با اون وضعيت از 

خونه بيرونت كرد؟
شوهرم  ديگه.  سوختم  خب  نرسيدم.  جايى  به  ولى  كردم  شكايت   -

نمى خواد بدن زنش اينجورى باشه.
- چند سالته؟

- 18 سال
يكى ديگر از تازه واردان كه حدود 20 سال دارد، مى گويد: «كراك 
و شيشه مى كشيدم... با خواهرم هم بازى بودم (اينجا به كسانى همبازى 
مى گويند كه هنگام مصرف مواد، كنار هم بوده و با هم مواد مصرف 
مى كرده اند) اين آخرى ها جلوى مامانم هم مى كشيدم... مادرم گريه 

مى كرد و مى گفت به جوونيت رحم كن...».
مى نشينم.  يكيشان  كنار  مى شوند.  ديده  جمع  در  هم  مسن  خانمهاى 
تنهايى را با خطوط صورتش فرياد مى زند: «بچه هام به خاطراعتياد من 
ما  آبروى  تو  رفتن... گفتن  از خونه 
مى گفت  بهم  همكارم  مى برى.  رو 
خوبه.  كمرت  ديسك  درد  براى 
ديدم  كردم،  مصرف  كه  بار  چند 
ولى  نيست...  خبرى  درد  از  اصال 
ديدم  اومدم  خودم  به  مدتى  يه  بعد 
درد ديسك كمرم كه هيچ، هزار تا 
اضافه شده...»  دردهام  به  ديگه  درد 
مدتى كه صحبت مى كند،  تمام  در 
و  زده  حلقه  چشمانش  در  اشك 
و  مى كند  سكوت  دارد.  حسرت 

سنگينى سكوت بينمان، مرا به سمت ديگرى مى برد.
وقت نهار مى شود. همه منتظرند تا ببينند ما هم همسفره شان مى شويم 
يا نه؟ در غذاخورى كنارشان مى نشينيم. اينجا هم داستان زندگى است 
كه براى مهمانان كمپ بازگو مى شود: «شوهرم ساقى بود توى محل... 
تا  باد كتك؛  به  منو مى گرفت  از موادش مى دزديدم. وقتى مى فهميد 
وقتى خسته نمى شد، ول نمى كرد... سه بار لغزش كردم... توى همين 
كمپ اومدم براى ترك. اما باز كه رفتم بيرون، چون توى خونه مواد 
بود، وسوسه مى شدم... روزى كه اومدم براى پذيرش، شوهرم كتكم 

مى زد و مى گفت بيخود مى كنى مى خواى ترك كنى...»!
منو  زود  مى كردند.  محدودم  خيلى  «خانواده ام  مى گويد:  ديگرى 
فرستادن خونه بخت. مى ترسيدن براشون دردسر درست كنم... خيلى 
شيطون بودم... شوهرم معتاد بود، منم معتاد شدم. معتادم كرد كه منو 
دادم...  كارا  خيلى  به  تن  مواد،  خاطر  به  برم...!  نذارم  و  نده  از دست 
نفر خرجمو  يه  االنم  شدم.  جدا  ازش  بكنى...  فكرشو  نمى تونى  حتى 
انجام  نيستم كه  بلد  معتاده، ولى مجبورم تحملش كنم. كارى  مى ده. 
بدم و خرج خودمو در بيارم...»! با تعجب و كمى پرسشگرانه مى گويد: 
هپاتيت  بعضى ها  اينجا  مى خوريد؟  نهار  ما  با  نداريد  مشكلى  شماها   »

دارن، بعضى ها هم ايدز. نمى ترسيد؟»
به خوابگاه  ما هم  بيماران كمپ است.  استراحت  نهار، ساعت  از  بعد 
كه  است  كسانى  اسامى  از  پر  خوابگاه  ديوار  و  در  مى شويم.  دعوت 
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داشتم آشپزى مى كردم، يه دفعه آتيش گرفت به روسريم. 
بعد هم پيراهنم آتيش گرفت. نتونستم خاموشش كنم. تنم 20درصد 
سوخت. شوهرم كه وضعيتمو ديد، از خونه بيرونم كرد...! منم رفتم 
خونه پدرم. داشتم دق مى كردم... شوهرم توى اون وضعيت اصال 
ازم خبرى نمى گرفت... وقتى هم من بهش زنگ مى زدم يا پيغام 
مى دادم، جواب نمى داد... خواهرم شيشه مى كشيد... منم براى 

تسكين دردم رفتم پيشش و حاال هم كه... (صحبت هاى يكى از زنان 
حاضر در كمپ)



روزى براى شروع يك زندگى تازه، روزهاى سختشان را با هم در اينجا گذرانده اند تا به روزهاى خوب و روشنى برسند. جمالتى نيز بر ديوارها 
نوشته شده است؛ جمالتى كه برخى مربوط به نيايشهايى است كه به صورت دسته جمعى همه با هم مى خوانند. جمله اى زيبا نظرم را جلب مى كند: 

اينجا ديار ديگرى است، نفرت به عشق، ترس به ايمان، و ناممكن به ممكن تبديل مى شود!
اين جمالت با خط زيبا و درشت روى ديوار نصب شده، به راستى كه اينجا ديار ديگرى است. يكى از كسانى كه اين هفته ترخيص مى شود، دفتر 
خاطراتش را پيش رويمان مى گذارد تا برايش يادگارى بنويسيم. نگاهى به در و ديوار خوابگاه مى اندازم تا يكى از جمالت زيباى روى ديوار را 

در دفترش بنويسم، مى نويسم: «من تو را دوست دارم و اين هيچ ربطى به تو ندارد»!
مى انديشم كه چقدر فاصله هست؟ بين من و دخترى كه قطعاً تجارب تلخ زيادى داشته كه حاال اينطور از همه مى ترسد و كز كرده در گوشه اى و 
ترس در تمام سلولهاى صورتش پيداست. نزديكش كه مى شوم، خود را جمع مى كند و من ترجيح مى دهم در چنين شرايطى وارد حريمش نشوم. 
اما از دور نگاهم به اوست. هر كس از كنارش مى گذرد، خود را جمع مى كند تا مبادا آسيب ببيند! شايد در زندگى، هر كس كه نزديكش شده، 
آسيبى به او رسانده كه اينك او... يا ديگرى كه تنهايى را در اين جمع ترجيح مى دهد. تنها ورزش مى كند. تنها غذا مى خورد. شايد هميشه تنها بوده 
كه اين چنين به تنهايى خو گرفته، شايد همه تنهايش گذاشته اند... هيچ فاصله اى با اينها حس نمى كنم. تنها تفاوت من با كسانى كه اينجا هستند اين 
است كه آنها اراده كرده اند تا ديگرگونه زندگى كردن را تجربه كنند و شايد من اين اراده را ندارم... يا اراده ام را گم كرده ام! پس آن ها يك قدم 

از من پيش ترند! آن ها روزهايى را تجربه كرده اند كه من حتى در خيالم هم به آن نمى انديشم. پس آن ها از من باتجربه ترند. 
آرى! به ظاهر شايد خوشبخت تر از دختركى باشم كه از روستايش به اميد روزهاى روشن تر به شهر خاكسترى من آمده، اما فاصله اى با او ندارم. 
شايد لحظه اى بعد او در جايگاه من باشد و من به جاى او! فقط لحظه اى بعد... پس بى تفاوتى من به او، بى تفاوتى به خويشتن است؛ چرا كه من، 

اويم و او، من...!
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بيانيه جمعيت مستقل و هوشمند امداد دانشجويى– مردمى امام على (ع) براى طرح فاطيما

شهر  شهر،  بى تفاوتى هاى  سياه  ديوار  پشت  سايه اى  تاريك،  شبى 
خواب  به  كم  كم  كه  هياهو  پر 
به  نگاهى  و  مى نشيند  مى رفت... 
مى اندازد.  روبرويش  كبريتهاى 
تصميمش را مى گيرد. كبريت اول 
و ديوار سياه. شعله كوچك روشن 

مى شود، اما گرمائى ندارد. در نور كوچك و كم عمر آن، كودكى اش 
مادر  و  بى تفاوت  پدر  شده اش،  گور  به  زنده  آرزوهاى  مى بيند،  را 
تلخش،  جوانى  نو  بعدى.  كبريت  مى شود.  خاموش  شعله  تنهايش... 
بعدى. روزهايي  بى توجهى جامعه... كبريت  مادر،  پدر و رفتن  اعتياد 
از آتش و خرمن خشك جوانى اش. آتش كه روشن شد، چهره هايى 

نمايان مى شود. تصويرى نازيبا از نامرد مردم شهرش. گوئى همه انتظار 
مى كشند كه دخترى بى پناه شود! بى پناه شود تا زشتى هاى پنهانشان را 
به جان و جسم او بزنند و خويش را تطهير كنند... شعله مى سوزد ولى 
سايه دخترك لرزان است، نه از سرما كه از سوختن بوته اى كه ديگر 
بلندتر  اميدى ندارد، گوئى ديوار سياه هر روز و هر روز  نيست. هيچ 
ديوارهاى  اين  و  بن بست  اين كوچه  به  مى شود. كاش كسى گذرش 
بلند و سياه بيفتد، شايد اين ديوار بى تفاوتى ها ديگر نباشد و دخترك 
شعله هاى  به  را  زندگى اش  سرمايه 

بى پناهى نسپارد.
كه  گيرم  نبود،  امن  خانه  كه  گيرم 
يافت  بالندگى  و  رشد  براى  مكانى 
نشد، آيا سكوت بايد سهم ما باشد و 
تنهايى سهم بى پناهان؟ آيا اگر خانه اى كانون آرامش نبود، جامعه نبايد 

سايبان آرامش فرزندان آن خانه شود؟
نهادهاى مردمى در تمام دنيا مى كوشند فضاى جامعه را براى كسانى 
امن  بياورند،  تاب  را  خانه خويش  محيط  نتوانسته اند  علت،  هر  به  كه 
بى پناه  و  بى خانمان  انسانهاى  مسئله  به  نسبت  را  جامعه  توجه  و  كنند 

 آيا اگر خانه اى كانون آرامش نبود، جامعه نبايد سايبان آرامش 
فرزندان آن خانه شود؟
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جلب كنند. 
از آسيبهايى است  پيشگيرى  انسانى و  اداى وظيفه  اين كار،  از  هدف 
كه معضالت اين چنينى دربرخواهد داشت. همچنين اين نهادها به ارائه 

راهكارهايى براى حل معضل و پيشگيرى از وقوع آن مى پردازند.
امام  دانشجويى– مردمى  امداد  و هوشمند  مستقل  اعضاى جمعيت  ما 
بى معنى  دينى  جامعه  يك  در  را  انسان  عده اى  بى پناهى  على(ع)، 
داريم  اعتقاد  ما  نيست.  توجيه  قابل  دليلى  هيچ  با  پديده  اين  مى دانيم. 
جامعه اى كه معصومى چون فاطمه(س) دارد، مى تواند يك بار و براى 
طرح  با  اينك  را  خود  حركت  و  شود  رها  معضل  اين  بند  از  هميشه 

فاطيما آغاز كرده ايم.
سلسله  قالب  در  تا  است  تالش  در  فاطيما  طرح  اجراى  با  جمعيت 
همايشهايى به بررسى معضل فرار ازمنزل و مشكالت ناشى از آن در 

جامعه بپردازد.
ما مى خواهيم حريم پاك دختران در جامعه حفظ شود. ما مى خواهيم 
مى خواهيم  ما  باشد.  بى پناه  دختران  براى  جامعه  هديه  اولين  امنيت 
ناامن تر  محيط  با  مى شوند،  خارج  خانه  ناامن  محيط  از  كه  دخترانى 
تنهايى  شبهاى  بر  باشيم  فانوسى  مى خواهيم  ما  نباشند.  مواجه  جامعه 
دختران بى پناه تا سرمايه اين دختران، اسير شعله هاى بى توجهى نباشد. 
ما مى خواهيم پاكى فاطمه را در رگهاى دختران بى پناه شهر، به جريان 
بيندازيم. فاطمه هنوز براى ما زنده است. «فاطيما» معصومى است كه 
طريق  بدين  و  مى كشد  خويش  محبت  آغوش  در  را  بى پناه  دختران 

وجدانهاى به خواب رفته اجتماع را بيدار مى سازد.

«فاطيما» معصومى است كه دختران بى پناه را در آغوش محبت 
خويش مى كشد و بدين طريق وجدانهاى به خواب رفته اجتماع را 

بيدار مى سازد.
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بر  را  خود  آرزوهاى  و...)  ذهنى  معلولين  بيمار،  كودكان  محروم، 
كاغذى نوشته و آن را درون يك كعبه مقوايى قرار مى دهند. اين كعبه 
ها در اختيار معتكفين و ساير مردم قرار داده مى شود تا هر يك به قدر 

توان خود در برآورده نمودن اين آرزوها بكوشند. 
بخش دوم: عيد ارزانى

با توجه به مسئله گرانى و فشارهاى ناشى از آن بر خانواده هاى محروم، 
جمعيت امداد دانشجويى- مردمى امام على از كسبه و فروشندگان مى 
خواهد تا به مناسبت ميالد مولود كعبه، كاالها و خدمات خود را در 

ايام نزديك به ميالد امام على، ارزان تر ارائه نمايند.

آيين كعبه كريمان

كعبه  يك  آرزوهاى  به  كنون  تا  آيا  ماست...  آرزوى  كعبه،  طواف 
انديشيده ايم؟

به آرزوى تو مى انديشم... آرزويى كه انگار هرگز برآورده نخواهد 
شد: يك تكه نان و يك سرپناه!

به حسرت تو مى انديشم... حسرتى كه شبانه روز در چشمه چشمانت 
مى جوشد: حسرت يك دوچرخه، يك ماشين اسباب بازى، يك 

عروسك، يك...
را  كه كودكى  انديشم  مى  هايى  اسكناس  به 
از تو ربوده اند؛ اسكناس هايى كه بايد بر سر 
خرج  تا  بگيرى  فال  عوض  در  ها  راه  چهار 

خانواده ات را بدهى... 
 ِ از بزرگسالى  انديشم كه  تو مى   ِ به كودكى 

همه مردم شهر، طاقت فرساتر است! 
به همه آرزوها و خواسته هايى مى انديشم كه 

حق مسلم توست و از تو دريغ شده است. 
كودك مظلوم سرزمينم!

تو را كه به ياد مى آورم، مردى در من فرياد 
مى  رفتنش  از  اى  هزاره  كه  مردى  زند...  مى 
گذرد، اما فرياد جگرسوزش براى نجات تو، 
رفت...  نخواهد  تاريخ  و  زمانه  ازياد  هرگز 
مردى كه در كعبه زاده شد تا فرياد دادخواهى 
خدا  را براى مظلومان، به گوش همه مسلمانان 

و همه انسان ها برساند.
اينك در ميالد پر بركت او، آرزوهاى فراموش 
بيرون مى آوريم و  از دل كعبه ها  تو را  شده 
باشد كه  قرار مى دهيم...  پيش چشم روزگار 
دگرخواهى  مسير  در  قدم  جويان،  حقيقت 
گذارند و راهى كه مواليشان عاشقانه پيموده، 

ادامه دهند.
به ميالد  نزديك  ايام  آيين «كعبه كريمان» در 
امام على(ع) براى سومين سال پياپى و اين بار 

در دو بخش برگزار مى گردد:
آرزوهاى  ساختن  برآورده  نخست:  بخش 

كودكان
مناطق  دردمند(كودكان  كودكان  از  يك  هر 
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چهارمين سال برگزارى آيين طفالن مسلم

سيده فاطمه موسوى
«16 سالم بود. شاگرد اول مدرسه بودم. مادرم خونه مردم كار مي كرد. 
پدرم با يه اتفاق، از كار افتاده شد. پسر بزرگ خونه بودم؛ با يه خواهر 
و يه برادر كوچيكتر از خودم. به جاي بابا رفتم سر كار...» حميد، روي 
نگاه صدها حاضر در همايش، چند  تخته سفيد رنگ، روبروي  يك 

نمايش مي دهد.  برايمان  نقاشي كرده و دارد زندگي خودش را  آجر 
هر آنچه بر او گذشته، عين واقعيت را، نه كمي كمتر، نه كمي بيشتر. 
يكي يكي شكلهايي را از روزهاي تلخ 5 سال پيش روي تخته مي كشد 
با زمينه اي از تصاوير سياه و سفيد، قصه  خودش و تنهايي هايش را  و 
برايمان مرور مي كند. در نقش آفرينى دردمندانه اش، تنها يك چيز به 
چشم مى آيد: «سوال»! تعداد زيادي سوال از تمام آنهايي كه روبرويش 
نشسته اند و همين طور از همه آنهايي كه روبرويش ننشسته اند، كساني 
كه به نظر مي رسد او را مي بينند و كساني كه نمي خواهند او را ببينند. 
بازي حميد خبر از اين حقيقت مي دهد كه او با همه وجودش اين را 

درك كرده كه كسي او را نديده و نمي بيند!

در  را   همايش   8 سال،   4 اين  در  و  شد  ساله   4 مسلم»  «طفالن  آيين 
از  تعدادي  اربعين حسيني گذراند و شاهد آزادي  و  تاسوعا  روزهاي 
سالن  بود.  تهران  تربيت  و  اصالح  نوجوانان ساكن كانون  و  كودكان 
هزار نفره كانون، در تاسوعا و اربعين 88 هم ميزبان دو همايش طفالن 
روبرو  جامعه  واقعيتهاي  با  تا  بودند  آمده  كه  ميهماناني  با  بود.  مسلم 

شوند و آينده سرزمين خود را در آيينه كانون اصالح و تربيت ببينند، 
جايي كه عده اى از كودكان و نوجوانان ايرانمان، در چشمهايشان تنها 
خشم و نفرت و پشيماني و بي پناهي است. ميهماناني كه آمده بودند تا 
واقعيت را باور كنند و مسئوليت خود را در قبال آن احساس كنند و 

قدمي براي تغيير بردارند. 
تيم طفالن مسلم، در سال چهارم فعاليت خود، در زمينه فرهنگ سازي 
و  دانشگاه ها  در  اطالع رساني  مذهبي،  اماكن  و  ها  تكيه  و  مساجد  در 
بيشتري كرد. بخش تحقيق و  اماكن عمومي تالش  و  نهادهاي علمي 
از  نيز  مسلم  طفالن  طرح  پژوهش 
رويكرد  با  را  خود  فعاليت  امسال 
امروز  جرم شناسي  پيرامون  اوليه 
كنار  در  كرد.  آغاز  رسما  جامعه 
تبليغاتي،  و  فرهنگي  فعاليت هاي 
در  نيز  مددكاري  فعاليت هاي 
فعاليت  گرفت؛  قرار  كار  دستور 
هايى كه شامل مطالعه پرونده هاي 
و  صحبت  و  مالقات  مددجويان، 
خانواده  شناسايي  آن ها،  شناسايي 
پرونده  روند  بررسي  مددجويان، 
در  و  آن ها  اجتماعي  و  حقوقي 
اولويت بندي  و  انتخاب  نهايت 
تعيين  و  موردنظر  مددجويان 
بود.  حمايت  جهت  الزم  نيازهاي 
از  پس  حمايت  جهت  الزم  اقدامات  گذشته،  سالهاي  روند  مطابق 
مسلم  مورد حمايت طرح طفالن  اين  از  پيش  خروج مددجوياني كه 
كمك هزينه  اشتغال،  شد.  داده  ادامه  و  پيگيري  نيز  بودند  گرفته  قرار 
خريد منزل، كمك هزينه درماني براي چند نفر از مددجويان آزاد شده 
و يا خانواده مددجويان آزاد نشده و... از جمله حمايت هايى است كه 
توسط طرح صورت مى گيرد.عالوه بر اين، پيگيرى وضعيت حقوقى 
عده اى از مددجويان و انتخاب وكيل براى آنان، از ديگر اقدامات تيم 

طرح طفالن است. 
بررسي پرونده مددجويان كانون در سال 88 و 89 يك خبر تازه برايمان 
داشت: برخالف سال هاي قبل كه جرم بيشتر مددجويان كانون، ضرب 
بيشترين  نو،  و در سال  بود، در سالى كه گذشت  و تصادف  و جرح 
جرمي كه به چشم مي خورد، جرم سرقت است! اين خبر تلخ تلنگري 
به ما مي زند كه آگاه شويم روز به روز از تعداد جرمهاي ناخواسته و 
غيرعمد كاسته و اراده به جرم و بزه در گروهي از كودكان و نوجوانان 
جامعه بيشتر مي شود. نتيجه اين بررسي، از بازتاب مستقيم جامعه اي خبر 
مي دهد كه مددجويان در آن رشد يافته اند. از اين رو انتخاب نمودن 
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مددجويان(براى اين كه تحت پوشش طرح قرار داده شوند) كه بيشتر 
به سال هاي  نسبت  بود،  توجيه پذيرتر  ناخواسته و  به جرم هاي  متمايل 
به  نزديك  مسلم،  طفالن  طرح  چهارم  سال  در  شد.  دشوارتر  گذشته 
قرار  بررسي  و  شناسايي  مورد  مختلف  زمينه جرم هاي  در  مددجو   60
گرفتند كه نسبت به مددجويان مورد شناسايي در سال گذشته، دو برابر 

افزايش داشت.
حميد، يك پسر 21 ساله با ديه 80 ميليوني به خاطر يك حادثه، كسي 
ماند، ولي عاقبت،  بيشتر در كانون  به خاطر حسن خلقش 3 سال  كه 
كه  –جايي  بزرگسال  زندان  به  را  او  انتقال  جلوي  نتوانست  ها  تالش 
بگيرد، روي يك  است-  بدتر  هم  اعدام  از  مي گويند حتي  كانونيها 
تخته سفيد رنگ، روبروي نگاه صدها حاضر در همايش، شكلهايي را 
مي كشد، اداي حميد 5-6 سال پيش را درمي آورد و آنچه بر او گذشته 
و  ميوه فروشي  در  كردن  كار  به  كه  قصه  مي دهد.  نمايش  برايمان  را 
سوار شدن روي موتور صاحبكارش مي رسد و  به آن حادثه نزديك 
مي شود، بيش از پيش، تنهايي هايش–تنها گذاشته شدن هايش- جلوي 
چشمهايمان رژه مي روند. روي تخته تصوير يك موتور را  مي كشد، 
صحنه تصادف را بازي مي كند و چشمهايش را مي بندد، مي بنديم... بعد 
كه چشمهايمان را باز مي كنيم، حميد تصوير يك ويلچر را روي تخته 
كشيده و با بازي اش، باور نكردني بودن آن حادثه را به ما مي باوراند. 
عاقبت وقتي به پايان بي پايان اين داستان مي رسيم، حميد آن سوي تخته 
را برمي گرداند و –با جديتي بيشتر- پائين آن همه تصوير روي تخته 

مي نشيند؛ زير سايه اي از عالمت هاي سوال...

جمعيت امداد دانشجويى- مردمى امام على (ع) برگزار مى كند:
فراخوان ارسال مقاالت تخصصى  به سمينار اول طرح طفالن مسلم

از تمامي اساتيد و دانشجويان دعوت مى شود مقاالت خود را با موضوعات مطرح 
شده، به پست الكترونيكي طرح طفالن مسلم ارسال فرمايند.

موضوع مباحث :
و  كانون  به  ها  آن  ورود  و  كودكان  در  بزه  ايجاد  عوامل  و  علل 

راهكارهاى جلوگيرى وقوع بزه در جامعه
وضعيت تعليمى و تربيتى كودكان در كانون هاى اصالح و تربيت 

سراسر كشور و راهكارهاى بهبود نظام اصالح و تربيتى
مراقبت هاى پس از خروج و ضرورت حمايت هاي مادى و معنوى 

پس از آزادي
مشكالت  و  بزرگساالن  زندان  به  يافته  انتقال  نوجوانان  وضعيت 

فراروى آن ها
براي  شده  تعيين  قضايي  احكام  و  مجازات  كيفيت  و  نوع  بررسي 

كودكان بزه كار

آدرس پست الكترونيكي جهت ارسال مقاالت :
info@teflane-moslem.com

براى كسب اطالعات بيش تر درباره زمان و مكان سمينار، به وبالگ 
خبرگزارى جمعيت www.jeana.blogfa.com مراجعه شود.

www.teflane-moslem.com
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در حمايت از كودكان در بند
فرزاد حسيني

بگذرد،  تا  باشد  نياز  شايد  هم  ديگر  سال  چهل  گذشت...  روز  چهل 
را  مسلمانى  كودك  نشود!  آويخته  دار  به  مسلمانى  كودك  ديگر  تا 
مى شناسم كه هرگز كودكى نكرد، بازى نكرد، شادمانى نكرد. انگار 
اين قسمت همه طفالن مسلم است كه كودكى نكنند! بايد يتيم باشند. 

بايد فقير باشند. بايد كارتن خوابى 
كوچه  آواره  و  سرگردان  و  كنند 
ترها  بزرگ  مانند  بايد  باشند.  ها 
از صبح تا شب كار كنند و هميشه 
هشتشان گرو نه شان باشد. به راستى 
انگيزى  غم  و سرنوشت  تقدير  چه 

دارند، اين كودكان مسلمان!
بيمارى مشغول  بستر  پدر و مادرش در  را ديدم كه  كودك مسلمانى 
جنگ براى زنده ماندن خويش بودند و او نه تنها براى بقاى خويش 
بايد مبارزه مى كرد، بلكه بايد براى پدر و مادر و خواهران و برادرانش، 

پدرى هم مى كرد، كار هم مى كرد ... 
و كودك ديگرى بود كه كسى را نداشت جز خدا، اما انگار در اين 

ميانه اسير چنگال هوس آلود افيون فروشان شد و گاه گاه خودش هم 
اين  زد.  برد، مى  فروش مى  براى  مواد مخدرى كه  بسته هاى  به  لبى 
گونه بود كه اندك اندك كودكى خود را در تاريكى بيشتر و بيشتر 

گم مى كرد...
آرى! آب و نان و كودكى، به راستى چه داستان غريبيست... روزگار 
پرغوغاى غربت، غربت از حق كودكى، حق زندگى، حق بازى كردن، 
حق شادمانى كردن و شاد زيستن و هزار حق 
ديگر كه حداقل هاى حقوق يك كودك 

است...
مردم شهرش عشق به همنوع، وجدان و خيلى 
چيزهاى ديگر را فراموش كرده اند. چه زيبا 
«به  را آفريد:  انسان  گفته است، خدايى كه 

راستى كه انسان فراموشكار است...»!

  و اما داستان غم انگيز  يك كودك مسلمان 
ديگر ...

حميد.غ  از نوجواني ناگزير بوده براي تامين 
معاش خانواده محروم خويش كار كند. طي 
يك حادثه تصادف كه منجر به نقص عضو 
 80 پرداخت  به  محكوم  است،  شده  شاكي 
ميليون ديه مي گردد و به دليل عدم توانايي 
در پرداخت ديه، تا كنون 4 سال از عمرش را 
در كانون اصالح و تربيت سپري كرده است. در همايش اربعين آيين 
طفالن مسلم در سال 88، حميد داستان رنج آور زندگي خويش را به 

صحنه برد.

خويش  چهلم  چهارمين  در  آرى! 
بار  اين  مسلمان  كانون، كودك  در 
خويش  زندگى  تئاتر  كرد...  بازى 
بازى كرد! و چه  را به صحنه برد و 
تحسين  راستى  به  كه  زيبايى  بازى 
«آفرين...  برانگيخت:  را  همگان 
آفرين... آفرين...» اما او هرگز براى 
تحسين ديگران و كف زدن هاى آنان و براى دل رحمى حاضران بازى 
نكرد. او بازي كرد ، تا ما قاضي شويم و از وجدان خويش بپرسيم كه 
اگر شرايط ناهنجار او را داشتيم، چگونه زندگي مي كرديم و اينك 

كجا بوديم و چه حكمى براى خويش صادر مى كرديم ...؟ 
  

 انگار اين قسمت همه طفالن مسلم است كه كودكى نكنند! بايد يتيم 
باشند. بايد فقير باشند. بايد كارتن خوابى كنند و سرگردان و آواره 
كوچه ها باشند... به راستى چه تقدير و سرنوشت غم انگيزى دارند، 

اين كودكان مسلمان!
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 برگرفته از مجموعه داستان هاى شارمين ميمندى نژاد

گريه  مردم  نوزاد  مي خورد.  سر  آهني  سرد  ميز  روي  بر  مردم  بچه   
مي كرد و جيغ مي كشيد و دست به دست مي شد. مادر بچه كنار پدر 
به دستهاي  نشسته و خيره  ارج آهني  بچه گيج و منگ روي صندلي 

جراح شده بود.
دست  بودند  سپرده  را  مردم  ى  بچه  كنم،  عرض  چه  كه  جراح    
سلماني چي محل كه چند باري ختنه و دمل چركي و ورم بيضه عمل 
كرده بود و گهگاهي هم استخوان در رفته اي را جا مي انداخت، حاال 
شده بود يك جور دكتر محله. مادر بچه يادش آمد كه چند وقت پيش 
او،  را سپرده بود دست  پنج ساله اش  پسر  و  پيش دكتر محل  آمده بود 
دكتر هم پسر پنج ساله اش را خوب آماده كرده بود. مادر در اين فكر 
بود كه دكتر سلماني چي به مادر تشري زد كه برود بيرون. مادر همچنان 
گيج و منگ و خيره بود كه دوباره دكتر تشري زد و رو به پدر بچه كه 
خمار مي زد كرد و از او خواست مادر بچه را بيرون ببرد. پدر بچه هم 
زير بغل مادر را گرفت و او را بلند كرد و به بيرون برد و اسكناس هاي 
تانخورده را از روي ميز آهني برداشت و تا زد و در جيبش گذاشت و 
سري به احترام براي دكتر سلماني چي خم كرد و مادر را كشان كشان 
ميز  روي  بر  را  بچه شان  و  آمدند  ديگري  پدر  و  مادر  بعد  برد.  بيرون 
آهني سر دادند به سمت دكتر سلماني چي. اين بچه مي شد هفدهمين 

بچه ى مردم كه برروي ميز آهني سر مي خورد.
 اتوبوس كه راه افتاد، بچه ى مردم خواب بود و گيج و كمي هم لمس 

مي زد، مادر و پدرش هم سر و رويي صفا داده بودند و با نيم لبخندي 

را هم  نمي زد و خودش  ديگر خمار  بچه  پدر  بودند.  نشسته  كنار هم 
پدر و  اتوبوس هم  بود. صندلي جلويي  اين سفر حسابي ساخته  براي 
مادر آشنايي نشسته بودند كه بچه نوزادشان را كه گيج و منگ مي زد 
چند  از  هر  و  بودند  ماسانده  لبانشان  بر  هم  لبخندي  و  گرفته  بغل  در 
گاه مي چرخيدند و لبخندي به پشت سري ها تحويل مي دادند و ابراز 
رضايت مي كردند كه اين بچه، بچه ى خوبي بود و از اول تولدش قدم 
خير براي خانواده داشت و حال هم روزي زندگي خواهر و برادرانش 

شده...
بيابان خالي كنار جاده  اتوبوس گذاشته بود و   مادر بچه سر به شيشه 
ناله اي  و  مي زد  پيچي  بغلش  در  بچه  گاه  چند  از  مي كرد.هر  نگاه  را 
مي كرد و مادر را وامي داشت كه سينه شير خشكيده اش را به دهان بچه 
بعد بي حال و بي جان  به پستان مي گرفت و  اما بچه آني لب  بگذارد، 
رهايش مي كرد و سرش يك ور در زير سينه مادر مي افتاد و از هوش 
اما هنوز  مي رفت و مادر آهي بيرون مي داد و اندكي پشيمان مي شد؛ 
غصه و حسرت را فرو نداده بود كه پدر بچه زير بغلش را مي گرفت و 
لبخندي زرد و آجري مي زد و مي گفت كه اين بچه قدم خير است و 
اگر خدا بخواهد، به خاطر اين بچه، بقيه بچه ها عاقبت بخير مي شوند، 
خصوصاً پسر پنج ساله شان كه شايد ديگر مجبور نباشد برود پيش دكتر 
سلماني چي و زجر بكشد. مادر راضي شده سر به شيشه مي گذاشت و 

چرتكي مي زد و مي رفت آن دورها و به خاطرات قديمش...
سر  مي گذاشت  و  مسي  ظرف  توي  مي ريخت  جوش  روغن  كمي    
را  قرار مي داد و آتش  را  چراغ گاز و كنارش هم يك تكه آجرش 
باال مي كشيد تا به جلز و ولز بيفتد و خودش هم مي نشست گوشه اي 
تنگ  مي بست  محكم  را  الستيكي  و  مي گرفت  سيگار  نخي  آرام  و 
بعد هم مي زد توي رگ. آن گوشه مادر پسر  بزند و  تا رگ   دستش 
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و  بگيرد  آرام  كه  مي زد  پسرش  سر  توي  هي  و  مي نشست  ساله  پنج 
بگذارد دكتر سلماني چي كارش را بكند. پسربچه پنج ساله هم بي تابي 
مي كرد و به جلز و ولز روغن با چشماني ترسيده و از حدقه درآمده 
نگاه مي كرد، بعد كه روغن خوب جوش مي زد، مادر پسربچه، پيراهن 
او را باال مي زد و پشتش را لخت مي كرد و به زور هلش ميداد سمت 
دكتر سلماني چي، دكتر هم با گيره ظرف مسي را مي گرفت و روغن 

جوش را باال مي آورد...
داغ  ظهر  در  نيست  الزم  ديگر  مي كرد  فكر  ساله  پنج  پسربچه  مادر 
يك روز در كف خيابان دراز بكشد و كاسه گدايي پهن كند و پشت 
سوخته پسربچه پنج ساله اش را كه گيج از ترياك بود، رو به آفتاب 
براي آنكه  بگيرد و دل رهگذران را كباب كند و هر از چندگاه هم 
زخم را تازه تر كند و جيغ بچه را به هوا برد، ناخن اندازد زير خشكه 
زخم وآن را ناغافل بكند. همه چيز به خير خواهد گذشت اگر او به 

همراه همسرش بروند آن طرف...
نوزاد رفت و جوريدن  بچه شانه اي شد و در موهاي  مادر  پنجه هاي   
به روي  و  باال كشيد  بود،  افتاده  را كه يك طرفي  بچه  سر  و  گرفت 
سينه اش تكيه داد. صورت سرد كودك از هميشه معصوم تر بود و دل 
بلعيده  هوا  در  اتوبوس  اش.  بچه  گريه هاي  براي  بود  شده  تنگ  مادر 
مي شد و هرت هرت كنان جلو مي رفت. از آن سو در پشت كوه ها، 
خورشيد بيشتر خودش را پايين مي كشيد. شب نزديك بود. مادر بچه 
بود و بي صدا طوري كه  به شيشه خنك ماشين گذاشته  بي اختيار سر 
كسي متوجه نشود مي گريست و مي گريست و مي گريست تا به تونل 
رسيدند. صف طوالني از ماشين ها در پشت تونل به انتظار عبور مانده 

بودند. راه بسته بود.
 فرداي آن روز در ايست بازرسي، متوجه بي حالي بچه شدند. سرباز 
طفلكان  كه  متوجه شده بود  و  بگردد  را  ماشين  كه  باال  بود  رفته  صفر 
نه! سرباز صفر بچه ها را تكان  اين ماشين، بي حالند. بي حال كه  سوار 
داده بود و فهميده بود كه همه آنها مرده اند و اين در حالي بود كه پدران 
و مادران بچه ها ادعا كرده بودند كه نوزادانشان خوابند. شك و ترديد 
كنند.  پياده  را  مرده  فرزند  پدران  و  مادران  شد  باعث  بازرسي  ايست 
اگر راننده اتوبوس در پشت تونل نمي ماند، شايد همه اين بچه ها زنده 

بودند و از ايست بازرسي با همان بي حالي رد مي شدند.
نوزاد  چهارده  شكم  در  كه  شدند  متوجه  بچه ها،  دقيق  گشتن  از  بعد 
سوار بر ماشين، بسته هاي مواد مخدر جا شده و امعا و احشاى كودكان 
را همه بيرون آورده اند. شش كيلو و هفتصد گرم هروئين يافت شده 
هم به پنجاه و نه كيلو و سيصد گرم هروئيني كه به اين طريق جابجا 

مي شد اضافه گشت...

رشت
 آغاز فعاليت: آذرماه 1388 با 5 نفر عضو

اسفند  و  بهمن  ماه درماه هاى دى،   اجراى 4مراسم هميارى 
88 و مراسم هميارى ماه ويژه فروردين 89

 برگزارى طرح «مهر زالل « : ايجاد كارگاه اشتغالزايى براى 
رسانى  بازار  و  توليد  همراه  به  پوشش  تحت  هاى  خانواده 

محصول 
ارتقاى  براى  عشق»  «تدريس  طرح  كالسهاى  برگزارى   

وضعيت تحصيلى فرزندان خانواده هاى تحت پوشش
  برگزارى همايش معارفه جمعيت رشت در 7 اسفند ماه 88 

باحضورچندتن از اعضاى دفتر جمعيت در تهران
 تشكيل غرفه هاى اسباب بازى به مدت يك هفته در مركز 

شهر رشت، ويژه طرح بوى عيد
اسفندماه(  بيستم  در  مركز   3 در  عيد»  «بوى  آيين  برگزارى   
مژدهى-  و  شايگان  پرورشگاه  رشت-  معلولين  آسايشگاه 

موسسه ترنم اميد) 
 برگزارى آيينى در شب چهارشنبه سورى درمركز نگهدارى 
ايزوله ذهنى آفرينش، جهت  تحول در  آيين سنتى  كودكان 

گيالنيان
 تعداد اعضاى فعال  مردمى و دانشجويى درحال حاضر: 80 

عضو
 تعداد خانواده هاى شناسايى شده: 60 خانواده
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از غروب  بعد  بار پيش آمده، هنگامى كه  به حال چند  تا     نمى دانم 
بزرگ شهردارى  كه در كنار خيابان  زباله  از كنار سطل هاى  آفتاب 

مى كنى،  عبور  شده اند  نصب 
كه  بيفتد  آدم هايى  به  چشم هايت 
را  سرشان  گربه ها  مثل  درست 
دنبال  و  زباله  توى سطل  كرده اند 
چيزهاى به درد بخور براى فروش 
مى گردند؟ درست مثل گربه هاى 
بخير،  يادش  مادربزرگ...  خانه 
مادربزرگه  بيامرزدش، خونه  خدا 
آن  ياد  داره...!  گربه  هزارتا 
ته مانده  مادربزرگ  كه  روزهايى 
و  مى ريخت  گربه ها  براى  را  غذا 
پيشى،  پيش  پيش  مى كرد:  صدا 

نازى پيشى، پيش پيش...
بود  معروف  يادم هست شب ها    
بيرون   9 از ساعت  قبل  را  زباله ها 
گرسنه  گربه ها  چون  نگذاريم، 
بودند و كيسه زباله را بخاطر يك 
و  مى كردند  پاره  استخوان  تكه 
كوچه را به گند مى كشيدند. يادم 

بابا هر وقت كه قرار بود داخل كيسه زباله استخوان باشد، آن  هست 
مى پيچيد  دورش  هم  ديگه  كيسه  تا  سه  دو  و  مى زد  گره  تا  شش  را 
است.  زمانه عوض شده  حاال  اما  نفهمند.  را  استخوان  بوى  گربه ها  تا 
پاره  و  مى جوند  دندان  با  را  زباله  كيسه  كه  نيستند  گربه ها  اين  ديگر 
مى كنند. حاال اين آدم ها، آدم هاى گربه نما هستند كه عصر نشده، يك 
كيسه بزرگ را روى دوششان مى اندازند و سر هر سطل زباله سرك 
مى كشند و دنبال همه چيز مى گردند؛ از خوردنى گرفته تا پالستيك 
براى بازيافت و بعضى وقت ها هم درست مثل گربه هاى خانه مادربزرگ 
–كه بعضى از شب ها امانمان را مى بريدند– به جان هم ديگر مى افتند 
شده؛  روزگارى  عجب  كه  واقعا  مى كنند!  دعوا  زباله  غنيمت  سر  و 

«روزگار غريبى ست نازنين...».
  اما حاال گربه ها چه كار مى كنند؟ خوب راستش گربه هاى چاق و چله 

تهران كه قربانشان بروم، سر هر     قصابى و رستوران سهم خودشان را 
دريافت مى كنند. انگار كارت ويژه غذا دارند و قرار است توى شهر 
تهران گرسنه نمانند. اما كارتن خواب هاى تهرانى حتى به اندازه حداقل 
امكانات گربه هاى چاق و چله شهر هم حقوق شهروندى ندارند! يادم 
از  به يكى  پليس جلوى چشم هاى خودم  مامور  هست وقتى كه يك 
آن ها گفت: «كى مى ميرين تا ما راحت بشيم»؟! اما مطمئنم كه همون 
مامور پليس ته مانده غذايش را جلوى گربه ها مى ريزد و مى گويد: «خدا 
بركت سفره مون رو زياد كنه»! قربان خدايى بروم كه بركت سفره اى 

را كه به آدم ها نمى بخشد ولى به گربه ها مى بخشد، زياد مى كند! پس 
وقتى  نيست.  جايش  سر  هيچ چيز  شهر،  اين  توى  كه  نيست  بى خود 
گربه ها بهتر از آدم ها مورد احترام قرار مى گيرند و برعكس، آدم ها مثل 
اجداد گربه ها، سر در سطل زباله مى كنند و كيسه زباله را قبل از آمدن 
نيست كه پدري هم  پاره مى كنند، هيچ عجيب  رفتگرهاى شهردارى 
به جاي اين كه سايه سر دخترش باشد و همه چيزش را براي آسايش 
بفروشد!  مخدرش  مواد  هزينه  براي  را  دخترش  كند،  هزينه  فرزندش 
ندانند شب  اين شهر هنوز  از كودكان  بعضي  اگر  نيست  هيچ عجيب 

يلدا چه شبي است و تحويل سال يعني چه؟! *

* مراجعه شود به مطلب شب يلدا و نوروز در همين شماره

اثر فاطمه ناصرى



خبرهايى كه از چندين هزار سال پيش، 
هنوز به گوش كودكان محالت فقيرنشين شهرمان نرسيده:

گزارشى درباره جشن هاى «يلدا در كوچه هاى فقر» و « هفت سين بركت»
مريم محجوب - فرزاد حسينى

نوروز، يلدا، سپندارمز...
افتخار  و  به آن مي باليم  ايرانيان. آيين هايي كه  آيين هاي هزاران ساله 
مي كنيم. آيين هايي كه سال ها را در انتظار دوباره آمدنشان روزشماري 
مي كنيم. دم دم هاي نوروز كه مي شود، به فكر خريد لباس نو مي افتيم، 
نو  اسكناس هاي  گرفتن  براي  بانك  به  رفتن  شيريني،  و  آجيل  خريد 

براي عيدي دادن به بچه هاي خانواده. 
شب يلدا هم كه جاي خودش را دارد. طوالني ترين شب سال... رفتن به 
خانه پدربزرگ و حافظ خوانى و شكستن تخمه و خوردن انواع و اقسام 
مي گوييم:  و  مي كنيم  باال  را  سرمان  مي رسد،  كه  هم  سپندارمز  ميوه. 
«ما ايراني ها روز والنتاين خودمون رو داريم!» عشق... عشق هاي الكي 
كه بعضي شان حتي شش ماه هم دوام نمي آورند، انگار فقط مال شب 
توي  حتماً  بايد  تحويل،  سال  لحظه  مهمتر  همه  از  و  بودند!  والنتاين 
خانه هايمان باشيم و كنار خانواده مان، انگار با تمام وجود مي خواهيم 
ثابت كنيم خانه ما همين خانه چند ده متريست و خانواده ما هم همين 

چند نفر! 
اين چيزها را راحت مي شود ديد. به قول يكي، براي ديدن اين مسائل به 
چشم بينا نيازي نيست، چون هميشه جلوي چشممان هستند. اما تا حاال 
كداممان توي شب يلدا، سر چهارراه، سرماي طوالني ترين شب سال، 
تنهايي يك پسر بچه هفت ساله را درك كرديم كه جلوي شيشه اتومبيل 
ما اسفند دود مي كند تا صد تومان بهش بدهيم؟ چند نفر از ما تا حاال 
از خودش پرسيده، شب عيد كه همه ما دنبال خريد لباس هاي نو براى 
خودمان هستيم و خوش مي گذرانيم، يك دختر بچه شش هفت ساله 
–تهران– زغال  ايران  پايتخت  بايد سر چهارراه دود و دم گرفته  چرا 
سياهي به صورتش بمالد و به جاي حاجي فيروز، دلقك بازي درآورد 
تا ما به او بخنديم و شايد دلمان به رحم آيد و صد تومان بهش بدهيم؟ 
و از آن باالتر كداممان تا حاال از خودش پرسيده كه باباي بي غيرت آن 
بچه وسط چمن هاي همان ميدانى كه بچه اش به كار مشغول است، دارد 
چه غلطى مى كند؟ خب جوابش را بايد از خود نويده بپرسيم... شايد 
هم از خدايار، شايد هم از ابوالفضل و چهار تا خواهرش، شايد هم از 

نگين، شايد هم از مبينا و خواهر دو ساله اش، شايد هم...
امسال اعضاى جمعيت اين سوال را دو بار از خود و از ديگران پرسيدند 
بيابند. جمعيت فقط آن بچه ها را نديد،  براى آن  و كوشيدند پاسخى 
بلكه در اين شب هاي آيينى و باستانى، براي همه مردم ايران، يادي هم 
از آدم هاي بي خانمان شهر تهران كرد، همان هايي كه بهشان مي گويند: 
مى خواهيم  وقتى  كه  كارتن خواب هايى  همان  كارتن خواب... 

برايشان  كارتن خواب ها»  «جمع آورى  طرح  باشد،  تميز  و  تر  شهرمان 
انسان، زباله است كه  بپرسد مگر  ما  از  نيست  تدارك مى بينيم! كسى 
«جمع آورى» اش كنند؟! كلمات ما، نشان دهنده ميزان احترام و محبتى 

است كه نسبت به همنوعانمان داريم.
افتخار  اين  امسال  علي(ع)،  امام  مردمي  دانشجويي–  امداد  جمعيت 
و  يلدا  غار، جشن شب  دروازه  دردمند  بچه هاي  براي  تا  شد  نصيبش 
جشن شب سال نو بگيرد. يادم هست غربت و بي كسي و تنهايي چنان 
وقتي  يلدا  بود كه شب  انداخته  سايه  معصوم  بچه هاي  اين  زندگي  بر 
رفته بوديم تا بچه ها را براي جشن دعوت كنيم، به يكي از آنها گفتيم: 
«امشب شب يلداست، جشن داريم» و دخترك فقط با تعجب نگاه كرد 
و گفت: «اسم خواهر دوست من هم يلداست!» اين اتفاق شب سال نو 
هم تكرار شد، وقتي رفته بوديم تا بچه ها را براي جشن دعوت كنيم، به 
آنها گفتيم: «امشب سال تحويله...» و نازيال گفت: «سال تحويل يعنى 
و  يلدا  كه  دانستيم  بود!».  بابام  سال  پيش،  فهميدم!هفته  آهان!  چى؟... 
به گوش  پيش، هنوز  از چندين هزار سال  نوروز، خبرهايى است كه 

كودكان محالت فقيرنشين شهرمان نرسيده!
را  شادي  لبخند  جشن،  دو  با  جمعيت  يلدا،  شب  و  نو  سال  شب  در 
نشاند.  دروازه غار  اعتياد زده  و  معضل خيز  محله  كودكان  لب هاي  به 
محله اي كه در آن، پدران معتاد، كودكانشان را به فروش مواد مخدر 
وامي دارند! محله اى كه در آن، كودكان را در خانه هايى مخوف گرد 
هم مى آورند تا اجاره دهند! به قولي براى هر كودكى، هشتصد هزار 
متروي  در  كار  براي  تومان  هزار  ده  روزي  با  مى گيرند  «گرو»  تومان 
براى  نيز  و  فال و گل و دستمال و مرد عنكبوتي  براي فروش  تهران! 
اين ها،  از  براي كارهاي خيلي خيلي وحشتناك تر  گدايي و شايد هم 

مثل بسته بندي و پخش مواد مخدر و يا...
را  بسته هايي  بچه ها،  براي  از جشن  غير  اعضاي جمعيت  هر دو شب، 
و شام  ميوه، آجيل  يلدا كه شامل  پكيج شب  اسم  به  تهيه كردند  هم 
بود و پكيج شب سال نو عالوه بر اين ها ، يك سفره هفت سين كوچك 
شهر  فراموش شده  بي خانمان هاي  ميان  بسته ها  اين  داشت.  مينياتوري 
تهران توزيع شد. براي ما زيباترين لحظه هاي زندگي مان وقتي بود كه 
يك كارتن خواب عزيز گفت: «شما عشق و اميد رو به خونه دل كساني 

آورديد كه تا حاال عشق و اميدى به خودش نديده بود...».
هر دو جشن، روند مشابهى داشتند كه شامل بخش هاى زير بودند:

- اجراى تئاترهاى كودكانه
- اجراى موزيك زنده شاد

- اجراى مسابقه هاى گوناگون و اهداى جوايز
- پذيرايى حين جشن و نيز پس از پايان برنامه

هفتاد  خانواده اش  و  است  ايران  خانه اش  كه  آن كسي  حال  به  خوشا 
ميليون نفر جمعيت دارد و خوان سفره اش هميشه گسترده است. به قول 

حكيم ابوالقاسم فردوسي: «همه جاي ايران سراي من است...».
شد:   افزوده  جمعيت  آيين هاي  به  نيك  آيين  دو  اين  شكل،  بدين 

هفت سين بركت و يلدا در كوچه هاي فقر.
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يادداشت هايي درباره 

منصور موسوى
نمى خواستم بنويسم، اما انگار نمى توانم... بر خودم وظيفه مى دانم كه 

بنويسم.
انتهايش كه  بى   بى مهرى يك كودك معصوم و رنج  از درد  بنويسم 
نكشيده  را  رنج  آن  ادعا  پر  آدميان  از  بسيارى  جهان،  اين  در  شايد 

باشند.
آن شب «خدايار» را دوباره ديدم. دفعه اول در جشن شب يلدا ديدمش. 
يادم بود كه خيلى اذيتمان كرد. با بقيه فرق داشت. بچه سختى بود و به 
راحتى با ما  كنار نمى آمد. شب تحويل سال، اواخر برنامه ديدم دوستان 
مى خواهند غذا و كادويش را بدهند و راهي اش كنند. اما غذا و كادو 
را نمي گرفت. نمى دانم، شايد مى خواست بيشتر بماند. بغلش كردم و 
بردمش يك گوشه. گفت دوتا جايزه مى خواهم! گفتم عمرا بهت دو 
باهاش  بقيه بچه ها فرقى نمى كنى. چند دقيقه  با  تو  تا جايزه نمى دهم! 

صحبت كردم و او هم با بى حوصلگي جوابم را مى داد. بعد گفتم بيا 
اول  قبول كرد. همان دفعه  بى ميلي  با  بازي كنيم.  ببر،  بيار كباب  نون 
نشست.  صورتش  روي  بار  اولين  براي  لبخند  دستش،  پشت  زدم  كه 
خيلى محكم مى زدم روي دستش. چون فهميدم اين طورى خوشش 
مياد. دستهايش سرخ شده بود و مدام مى خنديد. بعد از 10 دقيقه بازى 
را  توي سالن و غذايش  رفتيم  با هم  بغلم آمد.  به  و شوخى، خودش 
گرفتيم و رفتيم دم در خروجى. داشتيم خداحافظى مى كرديم كه اشاره 
از بچه هاي محل و گفت اين پسره جايزه هايم را از من  به يكى  كرد 
برسون.  منو  جايى  يك  تا  بيا  بروم؛  نمي توانم  تنهايي  گفت  مى گيرد. 
مى روم.  راه  باهاش  دارم  كه  بود  شده  خوشحال  خيلى  رفتم.  باهاش 
دستم را گرفته بود. معلوم بود دوست داشت بغلش كنم، من هم بغلش 
كردم. گفت مى آيي تا دم در خانه ما برويم؟ راهى نيست. گفتم خانه 
ات كجاست؟ گفت كوچه قاليشوها (يكى از كوچه هاى بسيار معضل 
خيز محله دروازه غار) گفتم بريم. از همان موقع به من اصرار كرد كه 

وقتى  حاجى فيروز آمد، خوشحال شديم كه حداقل بچه ها االن 
آرام مى شوند و لحظات خوشي خواهند داشت. غافل از اين كه 

بسياري از اين بچه هاي بي گناه، حاجى فيروز خيابان هاي ما بوده اند 
و چه بسا بر سر چهارراه هاى غفلتمان، رقص درد و فقري هم براي 

ما كرده اند تا ما خنده اي كنيم و خوش باشيم!



معصومشان به تو درس مى دادند. درس عاشقى، درس بت شكنى، درس 
محبت، محبتى از جنس خدا...

وقتى قرار شد براى دعوت به جشن، برويم توي محله و با بچه ها صحبت 
و  بچه هاى آن كوچه  درد  از  و  مى زدند  با من حرف  كنيم، كوچه ها 
خانواده هايشان مى گفتند. آن موقع است كه ديدن يك بچه سه ساله 
ايستاده  اول سال، كه وسط آب كثيف كوچه  برهنه در سرماى شب 
و گريه مي كند،  ديوانه ات مى كند! و مادر كه توجهي به ضجه هاي 
كودكش ندارد و از بي خيالي نيست؛ بلكه از تسليم شدن به ستم هاي 
بي پايان روزگار است... روزها و شب هاست كه گرسنه مي  خوابند و 
زمين  آنانم! آن وقت دلت مى خواهد  لباس  فكر  در  ِ خوش خيال  من 
دهان باز كند و تو را ببلعد تا نبيني. مي خواهم در آغوشش كشم... از 
زنده بودنم در آن لحظه شرمنده شدم. شايد تا امروز، مرده بودم و خبر 

نداشتم.
براي هر لحظه بتي هست و لحظه سال تحويل، بت ِ ما شده بود سفره 
به  سال،  تحويل  از  پس  دقيقه اي  غار،  دروازه  بچه هاى  اما  هفت سين. 
نابودش  و  كردند  حمله  بوديم،  چيده  ساعت ها  كه  هفت سيني  سفره 
كنند.  نابود  هم  را  ما  مگر خودخواهى هاي  تا  بت شكستند!  و  كردند 
وقتى  حاجى فيروز آمد، خوشحال شديم كه حداقل بچه ها االن آرام 
مى شوند و لحظات خوشي خواهند داشت. غافل از اين كه بسياري از 
اين بچه هاي بي گناه، حاجى فيروز خيابان هاي ما بوده اند و چه بسا بر 
سر چهارراه هاى غفلتمان، رقص درد و فقري هم براي ما كرده اند تا ما 

خنده اي كنيم و خوش باشيم!
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برويم داخل خانه.
رسيديم دم در خانه. عيد را به مادرش تبريك گفتم و مادرش تشكر 
كرد و دعا. از چشم هاي خدايار معلوم بود كه اصال دوست ندارد از 
پيشش بروم. با وعده اين كه دوباره پيشش خواهم رفت، خداحافظي 
بودم كه روي  فكر  اين  توي  لحظه هاى خداحافظى،  همان  در  كردم. 
خدايار خيلى راحت مي شود كار كرد. بچه اى كه كمبود مهر و محبت، 
داشت ديوانه اش مى كرد. مى شود خيلى راحت با كمي وقت گذاشتن، 

زيبايى و بزرگى و رحمت خدا را به زندگى اين كودك برد.
 آيا ما رسالت خود را در قبال اين كودكان انجام خواهيم داد؟

 سميرا صفارى
امسال خبرهاى خوبى مى آيد از لحظه عيدش... زيرا دست كم، تعدادي 

از كودكان دردمند شهرمان، در لمحه هاى تحويل 
به  آمدن  راه  در  حتى  نفروختند.  فال  ديگر  سال، 
به  مى كردند،  كار  كه  را  آن ها  اكثر  فرهنگسرا، 
جشنمان آورديم. امسال خبرهاى خوبى مى آيد از 
لحظه عيدش... اگر مثل آن لمحه، عاشق باشيم و در 

جمع و جمعيت.

مريم محجوب
به  بود.  بد  دو روزى حالم  تا  نوروز،  برنامه  از  بعد 
به حال  تا  و  بود  بچه ها  در چهره  كه  دردى  خاطر 
داريم  قبال فكر مى كردم كه  بوديم. شايد  نفهميده 
در  ديدم  شب  آن  اما  مى دهيم.  انجام  بزرگى  كار 
مقابل سال ها بى تفاوت نشستن و رنج ديدن بچه ها، 
اين كار چقدر كوچك بود. آرزو دارم كه به قول 
استادم شارمين ميمندي نژاد، در ال به الى روزمرگى 
زندگى گم نشويم و ايرانمان را پر ازشادى بچه ها 

كنيم.

بنيامين صحافيان
بايد  فهميدم كه  بى خيال همه چيز شدم و  برنامه، من ديگر  اواسط  از 
فقط با بچه ها باشم. من آن شب ايمان پيدا كردم كه مي شود دروازه غار 
را عوض كرد؛ تنها اگر يكدل باشيم و با ايمانمان قدم برداريم. مى شود. 

ايمان دارم. بايد كارى كنيم.

محسن ابراهيمى دينانى
و  بت پرستى  از  دست  و  مى كردى  رها  را  خودت  بايد  تو  شب  آن 
چهره هاى  با  كشيده،  رنج  كودكان  آن  تا  بر مى داشتى  خود پرستى 
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پرتو مهندس
يادم هست وقتى بچه بودم -تقريبا هم سن و سال بچه هايى كه آن شب 
توي دروازه غار ديدم- عيد هميشه توي ذهنم رنگارنگ بود و پر بود 
ماهى،  خريدن  نو،  لباس  شوق  و  ذوق  و  بازى...  و  خنده  و  شادى  از 
عيدى گرفتن، خوردن شيرينى و آجيل... اما امسال شب سال نو، وقتى 
خواستم خودم را به آن سن و سال برگردانم و از ديد كودكى به عيد 
اين  توى خيابان هاي  تحويل، گرسنه  از صبح روز سال  نگاه كنم كه 
شهر، فال مى فروخته و با لباس هاى مندرس و نامناسب با آب و هواى 
آخر اسفند، كار مي كرده است، احساس كردم عيد رنگى ِ من، كم كم 
سياه شد و رنگ  باخت و ذهنم پر شد از سوال ِ رنج آور اين كودكان 
كه «به چه گناهى دنياى من تاريك است و مثل دنياى بيشتر كودكان 

دنيا رنگى نيست»؟!
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پيش درآمدى بر آيين « بوى عيد »: چرا به عيادت كودكان بيمار مى رويم؟

... آن كودكان سرطانى مي ميرند زيرا كه هنوز كساني هستند كه عاشقانه اندك توان شبانه شان را براي عشرت طلبي هاى اين دنياى فرسوده مي 
پرستند!

 كساني هستند كه دلخوش زر و زور براين زمين چسبيده اند؛ كساني هستند كه خداي را تنها براي اين ديجور مي خوانند تا نگه دارد اين سرا پرده 
پاره  وهم  را بر سرشان! 

آن ها مي خواهند و تقاص خواستن ها، ماندن در اين عالم است؛ تا كودكي در آن، سهم همه فرسايش را، سهم همه رنج ها را به تن معصومش 
بدهد...

آن كودك، معلم توست تا از رنجش و از غفلت خودت كه اين عالم را بي رنج فرض كردي، برخيزي! 
برخيزي! آري دگرگونه برخيزي و اگر عالم ِ رنجي را براي كودكي و كودكي هاي اين بشرنمي تواني تمام كني،  حداقل عالم ِ رنج خودت را 

در پيش خودت تمام كن! 
 آن موقع است كه اين معلم كوچك، از مكتبش نتيجه گرفته و تو را به خدايت متصل كرده است!

از جمالت شارمين ميمندى نژاد
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دل نوشته اي پس از حضور در مراسم «بوي عيد»

فاطمه گليج

برگزار  عيد»  «بوى  طرح  اسفندماه،  روزهاى  آخرين  در  گذشته،  هاى  سال  مطابق 
شد؛ در اين طرح اعضاى جمعيت امداد دانشجويى- مردمى امام على(ع) به همراه 
حاجى فيروز با حضور در بيمارستان ها و مراكز بهزيستى و اهداى شيرينى، شكالت 
و هدايايى به كودكان، فرارسيدن سال نو را جشن گرفته و به اين بهانه مى كوشند 

لبخندى بر لبان اين كودكان دردمند بنشانند.

  غروب سرخ آسمان بيمارستان، پر از كبوتر بود، پر از پرواز. مريم بود. 
باران بود. مريم حتى با رقص حاجى فيروز هم نخنديد. تخت مريم با 
درد او بيمار شده بود. سماء هم تولدش بود، اما شادي نمي كرد. كودك 
نه ماهه اى روي تخت خوابيده بود، اما طفلى يك روزه به نظر مى رسيد. 
با صورت سياه،  برايمان قصه مي گفت. حاجى فيروز  اشك هاي مادر 
اما با دلى سفيد، تمام فضاى بيمارستان را پرهياهو كرده بود. قاصدك 
بود. باد بود. ناگاه دلم هواى خاطره هاي بيمارستان على اصغر را كرد. 
آنجا كه سال گذشته دوشنبه هايى را سپرى كردم . آن جا كه عهدهايم 
تا  پياده كه گام هايشان را  پنج همراه  بود و  بود. خيابان  بستم. شب  را 
پله هاي آسماني بيمارستان علي اصغر عاشقانه برداشتند. اشك نريختند 

با اينكه غمگين بودند و حرف نزدند با اينكه دلشان پر بود. 
به  را  همه  را،  او  مرا،  كه  او  رسيد.  ديرتر  همه  از  احمد     عمو    
با حضورش و خواندن  از خودمان رهاند،  خودمان آورد و شايد هم 
سرود هميشگى اش: «نازنين مريم». شيده كوچك و مهربان هم انگار 
برايمان نواخت  خورشيد شب بود، دخترى از جنس صبر... سازى را 
كه گويي آتشش خاكسترققنوسى ام را سوزاند. هفت سين سفره اش را با 
عشق چيده بود. ماهى قرمزش دلتنگ از تنگ بود و پر از پرواز آبى به 
دريا. فيروزها آن شب، از طواف كعبه دل عاشقشان حاجى شده بودند! 
خدايا حفظ كن حاجى فيروزها را براى كودكانمان. بوي عيد پيچيده 

بود و باران عاشق تر از هميشه مى باريد.
 

علي  بيمارستان  كودكان  از  عيادت  در  جمعيت  اعضاي  هفتگي  برنامه  به  اشاره   *
اصغر

على  بيمارستان  در  بيمار  كودكان  عيادت  به  هاست  سال  كه  قلبى  خوش  مرد   **
اصغر مى آيد

*

**



65

13
89

ار 
، به

جم
ه پن

مار
ش

بيمارستان ها و مراكزى كه در شهر تهران، از سال 1380 تا 
كنون، تحت پوشش  اين طرح قرار گرفته اند:

نام بيمارستان/مركز رديف 
شيرخوارگاه رقيه (س)  1    

بيمارستان مفيد  2    
بيمارستان على اصغر (ع)  3    

مركز طبى كودكان  4    
شيرخوارگاه شهيد تركمانى  5    

بيمارستان بهرامى  6    
بيمارستان شهداى تجريش  7    

مجتمع بهزيستى شهيد قدوسى  8    

گزارش مالى طرح 
 عمده هزينه هاى مورد نياز براى اجراى اين طرح از طريق برگزارى 
غرفه هايى در دانشگاه ها و فرهنگسراها كه در آن ها انواع عروسك و 
مبالغ  تامين مى شود. ساير  به فروش گذاشته مى شوند،  تبريك  كارت 
يا در هنگام اجراى طرح در  به صورت كمك هاى نقدى در غرفه ها 

بيمارستان ها و مراكز بهزيستى جمع آورى مى گردند.

عيد،  بوى  طرح  قالب  در   1388 سال  در  نقدي  دريافتى  كل  جمع   
معادل 43,150,000 ريال بوده است.

براى  سال 1388  در  پذيرفته  هزينه هاى صورت   همچنين جمع كل 
اين طرح 23,157,000 ريال بوده است.

بوده  ريال   19,993,000 معادل  شده،  جمع آورى  مبالغ  باقى مانده 
است. اين مبلغ تحت مديريت كميته بهداشت و درمان جمعيت، جهت 
در  محروم  كودكان  بيمارستان  و  آزمايشگاه  دارو،  هزينه هاى  تامين 

بيمارستان هاى مفيد و بهرامى در طول سال 1389 هزينه خواهد شد.



خدا بي نهايت است و المكان و الزمان 
فرود  تو  نياز  قدر  به  و  تو كوچك مي شود،  فهم  قدر  به  اما 
مي آيد، وبه قدر آرزوي تو گسترده مي شود وبه قدر ايمان 

تو، كارگشا
يتيمان را پدر مي شود و مادر 

نااميدان را اميد مي شود 
گمگشتگان را  راه مي شود 

در تاريكي ماندگان را نور مي شود 
محتاجان به عشق را عشق مي شود 

خدا همه چيز مي شود وهمه كس را،  
به شرط اعتقاد 

به شرط پاكي دل 
به شرط طهارت روح

به شرط پرهيز از معامله با ابليس
بشوييد قلب هايتان را از هر احساس ناروا

و مغزهايتان را از هر انديشه خالف
و زبان هايتان را از هر آلودگي

بپرهيزيد از هر ناجوانمردي، ناراستي و نامردي
كاسه اي  با  شما  سفره  بر  چگونه  خدا  ببينيد  تا  كنيد  چنين 

خوراك و تكه اي نان مي نشيند،
در دكان شما كفه هاي ترازو را ميزان مي كند 

و در كوچه هاي خلوت شب ها با شما آواز مي خواند 
يافت  خدا   ِ خدايي  در  كه  مي خواهيد  چه  زندگي  در  مگر 

نمي شود؟!
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جمعيت امداد دانشجويى - مردمى امام على (ع)


