




تا  زمين  از  تفاوت   * گردون  ماه  تا  من  ماه  ميان 
آسمان است (سر مقاله)  

زهرا رحيمى خامنه 
مشكالت  و  گرفت  تماس  من  با  بزرگوار  عزيزى    
دانشجويانى را كه در يكى از خانه هاى ايرانى به تالش 
براى احياي كودكانى از اين آب و خاك مشغول هستند، 
سرراست  مسير  كه  اين  به  توجه  با  گفت  كرد.  مطرح 
به  شدن  سوار  هزينه  اغلب،  دانشجوها  اين  و  نيست 
تاكسى را ندارند، بيشترشان، پياده به آن خانه ايرانى مى 
روند و چون مسير طوالنى است، پياده وقت زيادى مى 
برد. همچنين مى گفت در خانه ايرانى ديگرى، هنگامى 
مى  داده  كودكان  به  خانه،  در  شده  طبخ  غذاهاى  كه 
شود، دانشجويانى كه در آن خانه فعالند، زير درخت مى 
نشينند و براى ناهار، نان و پنير و گوجه مختصرى مى 
خورند و سپس، به شدت مشغول كار مى¬شوند. ايشان 
تاكيد داشت كه جمعيت بايد فكرى براى اين دانشجويان 
داشته باشد و تسهيالتى فراهم كند تا حداقل در ازاي 
از غذايى كه در  كار داوطلبانه و بى چشمداشت شان، 
خانه ها طبخ مى شود، استفاده كنند و يا الاقل كرايه 

ماشينشان تأمين باشد.
همه  كنى،  مى  صحبت  كه  دانشجو  هاى  بچه  با     
متأهلى كه  معلم  با  آخر.  اولويت  باشد  اين  مى¬گويند 
همه روزه مانند فردي شاغل، در «خانه علم» حاضر مى 
شود و در بسيارى از مواقع، حتى در حالى كه دختر 8 
ساله اش در خانه تنهاست، از دقايق حضور مادرانه اش 
در خانه علم، دريغ نمى كند، صحبت مى كنى كه شما 
كه بچه و زندگى داريد، حداقل پول كرايه ماشين تان را 
بگيريد. پاسخ مى دهد، اين اولويت ندارد، بگذاريد براى 

غريبه ها كه آمدن به اينجا برايشان سخت است.
   در بعضى خانه ها خيرينى كه غذا را تأمين مى كنند، 
خود تأكيد كرده اند كه غذا، معلمان و دانشجويان را هم 
اعضاي  نبوده،  اينچنين  كه  مواردى  در  اما  شود  شامل 
جمعيت بسيار حساسيت دارند كه اصول امانت مالى و 
به قول برخى حالل و حرام، با دقت و حساسيت رعايت 
آبخورى،  بار مصرف  ليوان يك  روى  برخى  شود. حتى 
ها  اين  هستند.  حساس  نيز  و...  استفاده  مورد  صابون 
را مى بينى؛ دانشجويانى كه گاه حتى پول غذا و كرايه 
ماشين اندكى را كه در جيب دارند، براى خريد وسايل 
درس خواندن يك كودك مى بخشند و روزه اختيار مى 

كنند و پاى پياده طى مسير مى كنند تا كودكى معصوم 
از اين سرزمين كه از حقوق حقه اش محروم شده است، 
ساعتى لبخند بر لب داشته باشد و غنچه اميد در دلش 
ى  لحظه  ديدن  از  را  شان  عميق  خوشحالى  و  بشكفد 

شادى يك كودك مغموم حس مي كني.
   نگاه مى كنى به حاصل دسترنج شان، گردش مالى 
نه چندان باالى خانه هايى كه همه اجاره اى هستند و 
با متوسط هزينه 4 ميليون تومان در ماه شامل غذاى 
هزينه  كودكان،  لباس  افزار،  نوشت  بها،  اجاره  ها،  بچه 
هاى باالسرى و... بين 40 تا 60 كودك در آنجا نه تنها 
و  پرفراز  زندگى  اوقات  بهترين  بلكه  درس مى خوانند، 
نشيبشان را در آنجا مى گذرانند؛ كودكانى كه گاه حتى 
نمى دانند پدرشان كيست و مادرشان كجاست. كودكانى 
كه از كم ترين حقوق انسانى از جمله داشتن شناسنامه، 
تحصيل  و  تكيه¬گاه  و  سرپناه  داشتن  غذا،  خوردن 
محروم شده اند و گاه جز ترياك و كراك، اسباب بازي 
اي نداشته اند. كودكانى كه بسيارى شان، موظف به فرو 
بر رگ پدران و مادرانشان  از هروئين  كردن سرنگ پر 
ترياك  با  شان  كودكى  دردهاى  از  بسيارى  و  اند  بوده 
سوخته التيام يافته است. اكنون از ثمره ى عشق و ايثار 
اين دانشجويان و معلمان عاشق، بسيارى از اين كودكان 
صاحب شناسنامه شده اند و به مدرسه مى روند، براى 
و در ذهن خود  تصور مى كنند  اى روشن  آينده  خود 
«توانستن» را به پشتوانه پشتيبانان محكم خود، تجربه 
مى كنند. اين را بگذاريد در كنار بريز و بپاش ها و رقم 
هاى اختالسى كه امروزه هر از گاهي از اينجا و آنجا مى 
شنويم و مغزمان سوت مى كشد. مقايسه كنيد با هزينه 
هاى ادارى و دفتر و دستك هايى كه به بهانه رسيدگى 

به فقرا و مستضعفان و از اين قبيل تلف مى شود.
كار،  كودكان  به  براى كمك  متعدد  هاى  چرا طرح     
همه  و...  فقير  كودكان  اعتياد،  از  ديده  آسيب  كودكان 
يابند؟ چرا  اثر مى مانند و بركت نمى  بى نتيجه و بى 
براى  جمعيت  اعضاي  كه  امكانات،  همه  اين  وجود  با 
هر جزء كوچك آن بايد ماه ها دوندگى كنند و كفش 
پاره كنند، و با وجود پول، مكان هاى متعدد، كارمندان 
متخصص و... نتايج و عملكردي درخشان و دلگرم كننده 
نمى بينيم؟ شايد به اين علت كه بسيارى از اين متوليان، 
و  و طعم بى¬پولى  نمانده  گرسنه  بار هم  يك  تاكنون 
را  كودكان  درد  بتوانند  تا  نچشيده¬اند  را  پابرهنگى 







سى نماى فردا 
شارمين ميمندى نژاد

نماى اول
يا  دوستان  با  اگر  خصوصاً  سينما  به  ورود  سرخوشى 
خانواده ات  و  دوستان  و  خود  براى  باشد.  عيال  و  اهل 
به  مى دارى  وا  را  چشمانت  و  مى خرى  تنقالت  كمى 
رژه رفتن روى رديف رنگارنگ چيپس ها و پفك ها و با 

براى تماشاى فيلم هله هوله مى خرى  دست و دلبازى 
آگهى   هنوز  سينما.  سالن  تاريكى  به  مى زنى  دوباره  و 
پخش مى شود. آگهى هاى تكرارى كه بر قامت بلند پرده 
به  نى  و  خانواده ات  كنار  مى نشينى  شده اند.  ديدنى تر 
لب كيسه  ى آبميوه ات را هورت مى كشى. فيلم كودكانه 
شيرين تر  بچه ها  با  تنقالت  و  آبميوه  خوردن  باشد،  كه 
تو  براى  را  فيلم  اين  مى شود.  شروع  فيلم  مى آيد.  هم 

ساخته اند. براى تو و خانواده ات. تيتراژ شروع...
نماى دوم

در بلنداى روستايت مى روى؛ به مسجد مى شوى؛ به خانه 
امن خدا، مى روى و دو زانو در مقابل شيخت مى نشينى 
و سعى مى كنى معقول و موجه به نظر بيايى. مالى ده 
براى  است  كوتاهى  فرصت  مى نشيند.  كنارت  و  مى آيد 
گفتن آنچه در ذهن دارى. اما همين دم غنيمت است 
براى تو تا بگويى آنچه در ذهن دارى و صالح و مشورت 

كنى و صراط مستقيم بيابى از اين مرد خدا.
نماى سوم

سالنه سالنه قدم مى زنى و كيسه ى خريد در دستت را 
به تلوتلو خوردن در كنارت وا مى دارى. ذهن مشغولت را 
هرزچندگاه بر روى عابر پياده اى جمع مى كنى، به تنوع 
اين  را در  پياده رو سرك مى كشى و عمرت  ديدنى هاى 
گذرگاه كش مى آورى و اصًال هم برايت مهم نيست كه 
در اين رفت و آمد كارى جدى انجام دهى. جدى تر از 
اين كه تو براى خريد خانه و مايحتاج زندگيت به كوچه 
زدى. حال فقط يك قصد دارى. رسيدن به خانه، فقط و 

فقط زودتر رسيدن به خانه.
نماى چهارم

تو  اينجا شهر توست. خانه توست. تمام زحمات و رنج 
كه به نام زندگى كشيده اى، در اينجا جمع شده. اينجا 
حق توست، عشق توست و امروز و فردايت؛ خاك توست، 
محل تولد و خاكسپاريت و خانه همه ى اجداد تو. هر روز 
تو در اينجا مى گذرد و قرار است در همينجا ادامه پيدا 
كند. تو همه ى قصدت اين است كه خودت را در اينجا 

امتداد دهى.
برگشت به نماى اول

تيتراژ شروع تمام نشده كه صداى انفجار مى آيد. در زير 



نور فيلم، مردى را با موهاى سرخ و نارنجى مى بينى كه 
از رديف اول بلند مى شود و تو فكر مى كنى آتش بازى 
مى كند. اما كمى بعد مى فهمى گلوله است؛ همين اندك 
تأخير در فهم اتفاق باعث مى گردد تا گلوله بر سينه ات 
و  پفك  و  ميان چيپس  در  مى افتى،  زمين  به  بنشيند. 
آبميوه ى ريخته بر زمين. كنار تو، دوستان و خانواده ات 
ديگر  بيفتد  هم  بر  كه  نگاهتان  مى افتند.  زمين  به  هم 
طراوت ابتداى فيلم را ندارد. نگاه ها همه يخ زده، ترسيده 

و مات و شيشه اى شده.
برگشت به نماى دوم

باورت نمى شود،  اما بعد خودت را مى خورى؛  مانده ا ى؛ 
مگر او مرد خدا نبود. حيف از آن همه حرف و حديث 
كه براى او گفته اى. اما واقعيت دارد. او اين كار را كرده 
و در لباس مرد خدا، شيطان را فريب داده و در مسجد، 
عرش را لرزانده؛ تو در بهتى. چراكه به او اعتماد كرده اى 
و راز دل گفته اى و با او به مشورت آمده اى. واى به حال 

آن دختر چهارده ساله.
برگشت به نماى سوم

هنوز پياده رو را تمام نكرده اى كه ماشينى در گوشه اى 
از پياده رو نظرت را مى گيرد. بد پارك كرده؛ شايد عجله 
داشته. در اين فكرى كه ناگاه همه چيز به هم مى پاشد و 

كوچه پر از خون مى شود.
برگشت به نماى چهارم

اينجا شهر توست؛ اما امروز ديگر شهر تو نيست. نه در 
آن امنيت دارى؛ نه نان و آب و نه اميدى به فردا. هر 
لحظه ممكن است خمپاره اى خانه ات را هدف قرار دهد 

و همه چيز تمام شود. ماندن ديگر صالح نيست.
بررسى چهار نما

را  ژوكر  نقش  كه  مى كند  هوس  روز،  يك  ظهر  از  بعد 
اين هوس خيلى هم ساده  به  البته رسيدن  بازى كند. 
اين هوس در خيال مرد  نبوده. مى توان فرض كرد كه 
را  تمام وقتش  اينچنين  آرزو شده كه  به  تبديل  جوان 
با صرف  آخر  در  و  كرده  اينترنت  در  صرف جستجوى 
هزينه و وقت بسيار، باالخره به آرزويش رسيده و شده 
ايالت كلرادوى آمريكا. ژوكرى كه  ژوكر شهر دنور در  
12 بيگناه را در سينما به گلوله بسته و كشته و ده ها 

زخمى نيز به جاى گذاشته. ژوكرى كه راحت تر از فيلمى 
كارتونى ده ها انسان را به گلوله بسته. زخمى كه جيمز 
هولمز، جوان بيست و يك ساله و در حال تحصيل رشته 
دكتراى اعصاب بر اعصاب جامعه گذاشته به اين سادگى 

درمان نخواهد شد.
آن سوتر در ايالت سمنگان افغانستان، روحانى پيرى از 
خدا  مسجد  حرمت  بى خودى  در  و  شده  بى خود  خود 
ساله  چهارده  بچه اى  دختر  به  و  نداشته  نگاه  نيز  را 
تجاوز كرده. او هم زخمى به جاى گذاشته كه مستوجب 

توبيخى شديد است. 
كشته  به  منجر  پى درپى  بمب گذارى هاى  عراق  در  اما 
شدن صد و اندى عراقى شده. محله ها و كوچه ها به خون 
نشسته و ده ها زخمى در گوشه و كنار پراكنده شده. در 

اين باره چه مى توان گفت.
را  برادر  برادر،  امروز است كه  اين سوتر شهر دمشق  و 
مى كشد و هزاران نفر از مردمش از خانه و كاشانه شان 

آواره شده اند.
برسد،  سى نما  به  شايد  هفته  در  كه  نما  چهار  اين 
به  با بى تفاوتى  سينمايى است كه هر روز مردم جهان 
اين  با  نيز،  خبرى  شبكه هاى  و  نشسته اند  آن  تماشاى 
دست اخبار حتى به شبكه هاى تفريحى تبديل شده اند. 
مرگ  خبر  و  كرده اند  عادت  اخبار  اين  به  كم كم  مردم 
تأسف بارتر گردش  به راحتى گوش مى دهند.  را  ديگران 
شهر به شهر و خانه به خانه اين اخبار است كه امروز 
در كشور همسايه است و فردا در خانه من. خبر سرگرم 
كننده همسايه كه با بى تفاوتى گوش مى دهيم، فردا خبر 

ماست كه همسايه با بى تفاوتى آن را خواهد شنيد.
يك  عنوان  به  على  امام  دانشجويى_مردمى  جمعيت 
جمعيت امدادرسان و متأثر از معضالت اجتماع، چهارده 
را  خود  عزم  فقر،  كردن  طرف  بر  براى  كه  است  سال 
جزم كرده و از زمانى كه مقام مشورتى در شوراى امور 
اقتصادى – اجتماعى سازمان ملل متحد را كسب نموده، 
تالش كرده عالوه بر كشورش شاخك هاى خود را نسبت 
به حوادث جهان تيزتر كند و سعى بر اين داشته باشد تا 
مصداق عملى بنى  آدم اعضاى يكديگرند، از عرصه شعر 

سعدى، باشد. خب. طبيعى است كه بايد از حوادث 



جهان عقب نباشيم و در كنار ديگر انسان ها، هنگام درد 
و آالمشان قرار گيريم تا دل هر بى قرارى را به هر رنگ 

و نژاد، قرار باشيم.
براى هم كارى  و  بودن  اما خب نمى شود. در كنار هم 
كردن پيشكش مان. بيانه كه مى توانيم بدهيم. بيانه اى 
براى جهانى كه سرعت حوادثش لحظه به لحظه بيشتر 
مى شود. انگار كسى سرعت حوادث جهان را زياد كرده 
تا مبادا كاربر گرامى از نبودن حادثه در جهان و به روز 
نشدنش ناراحت شود. اما به واقع ديگر بيانه هم نمى شود 
بيانه در هفته معقول است در صورتى  صادر كرد. يك 
كه در اين حالت بايد حداقل روزى چهار بيانه بدهى؛ از 
سيل و طوفان و زلزله و خشكسالى (حوادث طبيعى)، 
كه به خاطر گرمايش زمين بيشتر شده، بگير تا جنگ و 
كشت و كشتار و عمليات تررويستى، تا خود سوزى مردم 
انقالبات داخلى  ناكارآمد و  از دولت هاى  به جان آمده 
و شورش هاى مسلحانه، تا رفتارهاى يك ديكتاتور تشنه 
بدهيم.  بيانه  يك  بايد  كدام  هر  براى  ملتش.  با  قدرت 
احوال  و  اجتماعى  عدالت  به  بايد  هم  نگاهى  نيم  تازه 
مردم خود نيز داشته باشيم و نسبت به گرانى و اختالس 
بعضى ها و باال رفتن هاى بعضى ديگر و پايين افتادن ها 
هم برخوردى شايسته كنيم كه اين هم خدمات سرعت 
(براى نمى دانم كدام كاربر) را گرفته. بنابراين تصميم 
بر اين شد كه به طور كلى يك بيانه براى كل ماجراهاى 
از  تا  بدهيم  فردا  براى  بل  امروز گذشت)  (كه  امروز  نه 

روزگارمان عقب نباشيم.
بيانه جمعيت دانشجويى مردمى امام على ( ع ) داراى 

مقام مشورتى سازمان ملل متحد براى وقايع فردا:
ضمن اظهار همدردى تمام به خاطر به هدر شدن جان 
در  كه  مردمانى  همه  براى  اخير،  حوادث  در  بيگناهان 
اثر وعده هاى دروغ در كمرشكنى اين سراشيب زندگى 
دلى  مردان ساده  و  زنان  براى همه  خودسوزى كردند، 
بمبى  و بى خيال گرفتار  امن  كه در گذر رفت هايشان 
بچه  پسر  معصوم،  بچه  دختر  آن  براى  شدند،  الكردار 
بيگناه و آن زن مظلوم و يا آن مرد به جان آمده، براى 
همه آنان كه در آن هواپيما و اتوبوس و اتومبيل و سينما 
و تئاتر و سالن كنسرت موسيقى و بيمارستان و مدرسه 
و مهد كودك و مسجد و دانشگاه و كتابخانه و فروشگاه و 
مغازه و زندان و ندامتگاه و جاده و خيابان و كوچه و خانه 
شان بودند، براى همه آنان كه بودند و اعالم اين مطلب 

معصوميت  و  مظلوميت  تنها  عمر  اين  كوتاهى  در  كه 
انسان نشان سربلندى است و ايشان چه رشيد و سربلند 

رفتند و ياد و خاطرشان باقى است...
و همچنين ابراز انزجار كامل از وجود هرگونه ديكتاتور 
ديوانگى  سر  از  كه  مشكوكى  مسلك  تروريست  ظالم 
مسلسل بر روى مردم گرفته و به خيال خود؛ كارتون وار 
رفتن هاى  امن  راه  كشيدن  آتش  به  باعث  ژوكروار،  و 
فرداى ملتى شده و اعالم اين مطلب كه در كوتاهه ى اين 
عمر زمستان مى رود و روسياهى براى اين زغال مى ماند، 
به ايشان مى گوييم مگر نمى بينيد چگونه آنان كه ديروز 
تمام تالش شان اين بود كه به زور محترم باشند، امروز از 

زور افتاده اند، نامحترمند...  
از  حادثه  اين  بازماندگان  براى  جمعيت  اين  آخر  در 
خداوند بزرگ صبرى جليل را خواستار است و خود را 
و  مى داند  عزيزان  اين  كنار  در  بودن  حاضر  به  موظف 
بودن و ماندن  اين عمر  اين مطلب كه كوتاهه ى  اعالم 
بهانه اى است كه به بهايش باشيم و بى بها نشويم. باشد 
كه فردايان ما را به همدردى قضاوت كنند نه به انزجار.

---
با مسلسل  كلرادو  ايالت  در  از ظهر  بعد  ژوكر: مرد جوانى كه در يك 

چندين نفر را بى گناه در برابر سالن سينمايى به قتل رسانيد.









از ف تا فرحزاد
فرزانه قبادى

عطر قليان، بوى دود
فرحزاد كه بگويى تهرانى ها بوى كباب در ذهنشان مى 
پيچد و طعم قليان ميوه اى و رنگ قرمز شاتوت. به ياد 
براى  بينشان  افتند كه  از رستوران مى  پر  يك خيابان 
جلب مشترى رقابتى تنگاتنگ در جريان است. فرحزاد 
براى  جايى  است.  بزرگ  تفرجگاه  يك  ها  تهرانى  براى 
پذيرايى از ميهمانى كه پس از سالها به وطن بازگشته و 
دلش لك زده براى بوى كباب و عطر ريحان و طعم دوغ. 
براى كسانى كه روى سرير هاى كوچك و  اينجا شايد 
مفروش آن در كنار يار، لحظات خوشى را سپرى كرده 
اند، بهشت باشد، اما براى كسى كه براى  تأمين معاش 
خانواده به سراغ كسانى مى رود كه در انتظار آماده شدن 
سفارش شيشليك و چنجه شان هستند و حوصله مزاحم 

را ندارند، هر چه باشد، بهشت نيست. 
تقابل ثروت و فقر

فرحزاد جاى عجيبى است، نمايشگاهى از ثروت و فقر، 
مى  تأئيد  را  مسئله  همين  هم  هايش  ساختمان  حتى 
كنند، يا آلونك هايى هستند كه با روش هاى كامال غير 
دامنه  كه  بلند  هايى  برج  يا  و  اند  شده  ساخته  اصولى 
تا ثروت صاحبان  اند  به تسخير در آورده  را  البرز  هاى 
شان را به رخ تهرانى ها بكشند. ظاهر آدمهايى كه در 
محله تردد دارند، ميهمانان محله با ماشينهايشان، همه 
اى  ملقمه  كه  فرحزاد  اصلى  خيابان  تضادند.  در  هم  با 
است از رستوران و نانوايى و پاركينگ و تعويض روغنى 
و صافكارى و نمايشگاه ماشين و هر آنچه كه به ذهن 
مباركتان برسد. وارد كوچه هاى پر شيب و باريك محله 
هم كه بشوى ساختمان ها برايت دهن كجى مى كنند 
انگار، آنقدر نامناسب و بارى به هر جهت ساخته شده اند 
كه به ياد دندان هاى كج و معوجى مى افتى كه به زور 
سيم هاى ارتودنسى مرتب مى شوند. ديش هاى ماهواره 
آلونكهاى كوچك روى سقف  هم خود مقوله اى است؛ 
نيم بندشان يك ديش و چند ال ام بى سوار كرده اند تا 

بى خبر از دنياى پارازيت ها نباشند. 
به سراغ دو نفر از ساكنان فرحزاد رفته ايم، نوجوانانى كه 
تصوير تازه اى از اين تفرجگاه بزرگ را نشان مان دادند. 
در  ديگرى  و  فروشد  مى  جوراب  يكى  لطيف،  و  ياسر 

ميدان تره بار باربرى مى كند. از اميد گفتيم و زندگى، 
كمى هم آينده، به پس كوچه هاى ناديده فرحزاد سرك 
كشيديم، و به خانه علم رفتيم جايى كه كودكان فرحزاد 
فعاليت مركز پشت در صف مى  از شروع  هميشه قبل 
بندند و منتظرند تا معلم هايشان در را برايشان باز كنند.

خانه علم
 پس از سر بااليى تند خيابان امامزاده داود، خانه علم 
امام  جمعيت  دانشجويان  كه  ماهيست  چند  دارد.  قرار 
على (ع) اين مركز را تجهيز كرده اند تا كودكان محروم 
روژان  دهند.  قرار  پوشش  تحت  را  فرحزاد  تحصيل  از 
كمى  گويد؛  مى  كه  ها  بچه  معضالت  از  مركز  مسئول 
ميدان  از  تر  اين سو  قدم  است كه چند  باور  قابل  غير 
فرحزاد و شهرك غرب اين بچه ها خوراكشان زباله باشد 
و اعتياد عادى ترين اتفاق زندگى شان. مى گويد: «همه 
و  پونك  و  غرب  شهرك  ميدون  تو  كه  كار  هاى  بچه 
فرحزاد  هاى  بچه  بينيد  مى  تهران  غرب  كلى  طور  به 
هستند. معموال تا حدود 12 شب كار مى كنند، جوراب 
مى فروشند و فال و دستمال، بعضى ها هم در ميدان 
تره بار باربرى مى كنند. اينجا بچه ها خيلى مشكالت 
تفاوت  اينهمه تضاد و  روحى و شخصيتى دارند. ديدن 
اين  اكثر  كند.  مى  اذيت  را  ها  بچه  زندگى  محيط  در 
لوله  آب  ندارند،  حمام  حتى  هايشان  خانه  در  ها  بچه 
و  كند  زندگى  فرحزاد  هاى  آلونك  در  ندارند.»  كشى 
دردناك در جريان است. بيمارى هاى مزمن و كهنه اى 
كه از كودكى مهمان جسم اين بچه ها شده، نفرتى كه 
از  اين است كه  از جامعه و آدمهايش دارند هم نتيجه 
كودكى در خيابان رفتار هاى نسنجيده همشهريان شان 
روحشان را زخم زده. اما حاال خانه علم برايشان روزنه 
شدن  باسواد  كه  آرزويشان  به  را  آنها  كه  است  اميدى 

است نزديك مى كند. 
بزرگ مرد كوچك

اين مركز است و  از كودكان تحت پوشش  ياسر يكى   
قرار است بعد از كالس درسش با او صحبت كنم، 14 
ساله است و بى سواد. فقر شديد مالى چيزى نيست كه 
نياز به بيانش باشد. موهاى تغيير رنگ داده اش از شدت 



سوء تغذيه و لباس هاى مندرسش اين را فرياد مى زند. 
مثل يك مرد نجيب و موقر مى نشيند و منتظر مى شود 
تا سر صحبت را باز كنم. روژان مى گويد استعداد خوبى 
دارد ولى چون كار مى كند مجبور است كه نامنظم در 
كالس حاضر شود. مدام پاهايش را با دست ماساژ مى 
دهد و مى گويد: «همه اش سر پا هستم و شبها نميتوانم 
از پا درد بخوابم.» مى گويد: «بايد تا يك ماه ديگر خانه 
رهن  پول  به  ديگر  ميليون   20 يا  كنيم  خالى  را  مان 
اضافه كنيم.» مثل يك مرد اين را مى گويد، يك مرد كه 
نگران وضعيت خانواده اش است. در رستورانها جوراب 
مى فروشد، گويا رستوران دارها براى زيبا ماندن چهره 
قلمروشان  در  ها  بچه  اين  حضور  از  زياد  رستورانشان 
راضى نيستند و به شكل زننده اى بيرونشان مى كنند. 
مى پرسم چرا مى خواهد باسواد شود؟ مى گويد: «خب 
آدم چشماش باز ميشه، آدم حسابى ميشه، همه بهش 
احترام ميذارن» در جواب سوالم در مورد شغل آينده اش 
مى گويد: «دوست دارم يه نمايشگاه ماشين داشته باشم، 
باشم، خونه خريد و فروش كنم.» پدرش  زمين داشته 
كارگر است و برادر بزرگش هم بنايى مى كند تا مخارج 
اما زندگيشان حكايت دست كوتاه و  خانه تأمين شود، 
نارسايى كليه دارد و  برادر كوچكش  بر نخيل.  خرمايى 
بخش زيادى از درآمد خانه صرف داروهاى برادرش مى 

شود.
عالمت سوال

كمى كه از صحبت هايمان مى گذرد، بدون اينكه چيزى 
بپرسم مى گويد: «خانم ما همين جورى از كسى پول 
تومنم  هزار   100 حتى  بهمون  كسى  اگه  گيريم،  نمى 
همين جورى بده نمى گيريم، مى گيم بايد ازمون خريد 

كنى»
- با كسى دعوا نميكنى، مثال اگر كسى بياد جايى كه تو 

جوراب مى فروشى جوراب بفروشه ناراحت نمى شى؟ 
- روزى دست خداست خانم ما چى كاره ايم؟ 

تا به حال چى ياد گرفتى از حروف الفبا؟ 
سريع مى گويد: «ج، مثل جوراب»

از تجربياتش در هنگام كار مى پرسم، چشمانش گرد مى 



بزنيم،  مادرش  به  هم  سرى  و  بخريم  هم  نان  و  بزنيم 
نزديك  آييم،  مى  بيرون  علم  خانه  از  كند،  مى  قبول 
افطار است و كوچه هاى فرحزاد كم كم در حال شلوغ 
در  دو  بنز  يك  گذريم  كه مى  ماشينها  ميان  از  شدن، 
سفيد در ترافيك سر بااليى خيابان نظرش را جلب مى 
اگر يك اسلحه  كند، آهسته در گوشم ميگويد: «خانم 
داشتم اين مرده رو مى كشتم خودم مى نشستم پشت 
اين ماشينه» با تعجب نگاهش مى كنم و جمله روژين 
كه مى گفت اين بچه ها يكى از بزرگترين معضالتشون 
اش  پيچد. چهره  مى  گوشم  در  است،  جامعه  از  نفرت 
كامال بى تفاوت است، فقط به آدمها و ماشينها نگاه مى 
باريك  و  تنگ  هاى  كوچه  از  يكى  در  شان  خانه  كند. 
فرحزاد است. فاضالب خانه ها به جوى آب وسط كوچه 
مى ريزد. بچه هاى قد و نيم قد در كوچه مشغول بازى 
هم  آن  دارند،  اشتراك  نقطه  يك  ها  بچه  اين  هستند. 
از همه  و  برايشان نيست  اينكه هيچ كجاى دنيا جايى 
زند؛ درب  را مى  ترديد در خانه  با  دنيا متنفرند. كمى 
كه  است  سيمانى  آجرهاى  ديوارها  كوتاه،  و  رنگ  آبى 
روى هم چيده شده و يك ماهواره روى آن خود نمايى 
مى كند. مادرش با كودكى تب دار در بغل بيرون مى 
آيد. بزرگوارانه دعوت مى كند به داخل خانه برويم. خانه 
كه نه، يك اتاق كه هم اتاق خواب است و هم هال و هم 
پذيرايى و هم آشپز خانه، يك پارچه كهنه حكم دِر اتاق 
را دارد. از سرماى زمستان و اتاق بى در كه مى پرسم 
زن سكوت مى كند. كودك بيمارش ناتوان زار مى زند و 
صداى گريه اش به سختى به گوش مى رسد. حاال مى 

فهمم كه چرا ياسر مى گفت از خانه بدش مى آيد.
لطيف اسم خداست

كاله لبه دار بر سرش دارد و چهره اش آفتاب سوخته 
است. 16 سال دارد و در تره بار به كسانى كه خريد مى 
كنند كمك مى كند تا بارشان را تا دم ماشين برسانند. 
با لحن خاصى مى گويد: «لطيف  اسمش لطيف است، 
اسم خداست» اما معنى اش را نمى داند. با برادر و دو 
دوستش در تره بار كار مى كنند، تجربه كار بنايى و گچ 
چطور  درآمد  ميپرسم  داشته.  هم  برى  سنگ  و  كارى 
رو  هاشون  وسيله  وقتى  ها  «بعضى  گويد:  مى  است؟ 
مى رسونيم دم ماشين؛ سوار ميشن ميرن، بهمون پول 
نميدن، يا 200 تومن ميدن كه وجدانشون آروم بشه» 
مى پرسم براى آينده چه نقشه اى دارد، مى گويد: «اگر 

«خونه مون حموم نداره خانم، من دارم پوالمو جمع مى 
كنم كه بريم يه جاى بهتر.» و باز هم خيره به گوشه اى 
منتظر سوال بعديست. از رنگ مى پرسم، چه رنگى رو 
اين  به  است  مدتها  كند، گويى  فكر مى  دارى؟  دوست 
نگاهى  از سوالم پشيمان مى شوم،  نكرده.  فكر  موضوع 
مى كند و با تفكر مى گويد همه رنگها خوبند خانم رنگ 
بد كه نداريم. مى پرسم وقتى بيكارى چى كار مى كنى؟ 
مى گويد: «ميرم با دوچرخه دوستام تو محل دور ميزنم، 
بايد  خانم،  نيستيم  بيكار  خيلى  ما  ديگه  همين  ديگه؟ 

پول پيش خونه رو جور كنيم.»
شهر من، من به تو ميانديشم

ميگويد: «خانم من بايد برم واسه افطار مادرم نون بخرم 
دير ميشه» پيشنهاد مى دهم كه با هم گشتى در محله 

شود و با هيجان شروع به تعريف مى كند كه چند شب 
كرده  اى خفتش  كوچه  در  آخر شب  معتاد  يك  پيش 



بشه دوست دارم مهندس تره بار بشم» منظورش مردى 
است كه به كارهاى ميدان تره بار نظارت مى كند و همه 

مهندس خطابش مى كنند. 
كمربند آبى

سه روز در هفته به كالس كاراته مى رود. حاال كمر بند 
آبى دارد. ورزش رزمى را دوست دارد. وقتى مى گويم 
شدن،  ورزشكار  يا  دهى  مى  ترجيح  رو  شدن  سواد  با 
از  وقتى  برسه»  دوتاش  هر  به  ميتونه  «آدم  گويد:  مى 
و   نت  «گيم  ميگويد:  پرسم،  مى  اش  بيكارى  اوقات 
بازى كامپيوترى.» مرام ورزشكارى هم دارد، مى گويد 
گاهى مى بينم كه پيرزن يا پيرمردى زياد خريد كرده، 

وسايلش را تا دم ماشين مى برم، پول نمى گيرم. 
از ف تا فرحزاد

روژين در مورد اينكه چه چيزى باعث شد تا به ضرورت 
وجود مركزى براى آموزش كودكان در اين منطقه پى 
در  كه  مشكالتى  همه  جز  به  فرحزاد  گويد:  مى  ببرند 
ويژه  مسايلى  درگير  بينيم،  مى  خيز  معضل  محالت 
خودش هم هست كه كمتراز آن صحبت شده از جمله 
مشكل بودن رفت و آمد به علت كوهستانى بودن و در 
حاشيه قرار داشتن محله كه كار نظارت و امدادرسانى 
را سخت مى كند و امنيت را بسيار پايين مى آورد؛ چرا 
كار  و  اعتياد  ندارد.  محله  افراد  جز  سوارى  يا  عابر  كه 
كودكان، بى سوادى و فروش و كرايه آنها كه باعث بهره 
كشى هايى مخصوصا در زمينه پخش مواد مخدر مى 
اين  اين محله است. ديدن همه  از معضالت  شود، هم 
امداد  و  آموزش  براى  مكانى  وجود  ضرورت  مشكالت، 
كه  چرا  كرد  روشن  ما  براى  را  ها  بچه  اين  به  رسانى 
امكان و خواست تغيير هنوز در آنها هست. بنابراين خانه 
اى بنا كرديم تا در آن مهر ببينند، آموزش ببينند و باور 
كنند كه حق انتخاب دارند و راههاى ديگرى هم هست 

براى انتخاب.







به ادامه تحصيل و باال بردن كيفيت تحصيلى آنها تاثير به 
سزايى داشته است.

خالصانه  همكارى  با  و  شده  انجام  هاى  پيگيرى  با   *
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى اصفهان ، برنامه ويزيت و 
معالجه رايگان و تامين دارويى كليه ساكنين حصه اصفهان 
به ويژه خانواده ها و كودكان كمتر برخوردار، در مدت سه 

هفته پياپى در خردادماه در نظر گرفته شد.
پزشك  دندانپزشك،  از  متشكل  مذكور  پزشكى  تيم 
و  مامايى  و  زنان  پزشك  ارتوپد،  داخلى،  پزشك  عمومى، 
توان بخشى و آموزش كودكان  بخش هاى گفتاردرمانى، 
محله  در  ماه  در 29 خرداد  اولين جمعه حضور خود  در 
به 500  نزديك  و  خانوار  از 100  بيش  پاسخگوى  حصه 
نفر شامل زنان، سالمندان، جوانان و كودكان بود و فعاليت 

خود را در جمعه هاى آينده ادامه داد. 
* "خانه هنر ايرانى" جمعيت با نمايشگاه نقاشى كودكان 
ماه  در خرداد  نمايشگاه كودكى گم شده،  پوشش،  تحت 

ميزبان بازديدكنندگان بود. 
سالگرد  دومين  مناسبت  به  تاريخ 6 خرداد 1391  در   *
اجتماعى  اقتصادى  امور  در شوراى  ثبت جهانى جمعيت 
اى  جانبه  چهار  دوستانه  هاى  بازى  متحد،  ملل  سازمان 
پرشين  تيم  غار،  دروازه  علم  خانه  فوتبال  تيم  حضور  با 
مجله  تيم  و  دانشجويان جمعيت  تيم  (جوانان جمعيت)، 
دروازه  (محله  هرندى  ورزشگاه  سالن  در  آل  ايده  زندگى 

غار) برگزار گرديد.
* خانه مهر ايرانى شهررى با همكارى گروه آموزش اقدام 
كامپيوتر،  نقاشى،  خوشنويسى،  هاى  كالس  برگزارى  به 
براى  خالقيت  و  نويسى  نامه  فيلم  تئاتر،  انگليسى،  زبان 

استفاده خانواده هاى تحت پوشش در تابستان نمود.
* كعبه كريمان 1391 در تهران، اصفهان و مشهد برگزار 
شد. حدود 1000 آرزوى كودكان برآورده شد. در تهران 
حدود 600 آرزو از كودكان تحت پوشش در خانه هاى علم 
و ايرانى و برخى مراكز بهزيستى جمع شد و با جمع آورى 
چهارراه  سر  در  خيابان  و  كار  كودكان  آرزوهاى  گسترده 
هاى مناطق مختلف شهر تهران همراه بود. جشن معارفه 
طرح براى خيرين در عيد مبعث و جشن برآورده كردن 
بهشت  و  شفق  فرهنگسراى  در  شعبان  نيمه  در  آرزوها 

ايرانى كودكان برگزار شد. 
* همايش ذهن درمانگر ويژه بيماران در خانه هنر ايرانى 

بيمار برگزار شد.
را  فعاليت خود  (ع)  على  امام  اينترنتى جمعيت  راديو   *

آغاز كرد. اين راديو به انتشار اخبار صوتى از گزارش فعاليت 
هاى جمعيت مى پردازد.

* بازارچه يك روزه به نفع بانوان سرپرست خانوار جمعيت، 
شنبه سوم تيرماه در فرهنگسراى شفق برگزار شد. 

* دوره "بازاريابى در راستاى لبخند يك كودك" به مدت 
ده جلسه در خانه هنر ايرانى برگزار مى شود. اين دوره با 
مباحث فروش خدمات، فنون مذاكره، زبان بدن و مديريت 
براى داوطلبان فعاليت در واحد جذب  و رضايت مشترى 

اسپانسر و مشاركت هاى مردمى برگزار مى شود. 
تيرماه  در  فرحزاد  محله  در  ايرانى  علم  خانه  سومين   *
افتتاح شد. خانه هاى علم، مراكزى براى ارائه خدمات به 
طرح  در  پوشش  تحت  تحصيل  از  محروم  و  كار  كودكان 
كودكان بى كتاب هستند. اين خانه ها نمونه اى تخصصى 
از خانه هاى ايرانى هستند كه به كودكانى رسيدگى مى 
بى  والدين،  اعتياد  شناسنامه،  نداشتن  دليل  به  كه  كنند 
توجهى، فقر فرهنگى و ... در مناطق معضل خيز از تحصيل 
بازمانده اند. در حال حاضر جمعيت داراى سه خانه علم در 

خاكسفيد، دروازه غار و فرحزاد مى باشد.
* جشن كارنامه، امسال نيز همچون سال هاى گذشته براى 
تشويق دانش آموزان كوشاى تحت پوشش جمعيت برگزار 
شد. در اين جشن كه هر ساله پس از دريافت كارنامه هاى 
دانش آموزان و در تير ماه برگزار مى  شود از دانش آموزانى 
كه يك سال تحصيلى  را با وجود مشكالت فراوان با موفقيت 
يادبودهايى تقدير  با دادن هدايا و  اند،  پشت سر گذاشته 

مى شود.
ايران  كوهنوردى  از جامعه  دعوت  با  اميد"  بلنداى  "بر   *
اين  برگزار شد.  به سرطان  مبتال  از كودك  در حمايت  و 
برنامه فراخوانى براى كوهنوردى و گردهمايى در ايستگاه 
كلكچال بود و در آنجا به افراد در مورد اهداى سلول هاى 
بنيادى و ضرورت يارى براى تكميل بانك خون براى نجات 

جان افراد اطالع رسانى شد.
* سيزدهمين آئين كوچه گردان عاشق از ابتداى رمضان 
فعاليت خود را در شهرهاى ايرانى آغاز كرد. ستاد طرح در 

تهران، خانه ايرانى مولوى معرفى شده است. 
* بزم مهر در خانه هاى ايرانى برگزار شد. بزم مهر هر شب 
در يكى از خانه هاى ايرانى به مدت هفت شب تا پيش شب 

هاى قدر برگزار شد. 









گزارش جشن كارنامه 
سعيده خانبابايى و سحر احمديه

در  بار  اين  و   ،1391/4/22 تاريخ  در  هم  امسال 
فرهنگسراى وال واقع در شهررى، جشن كارنامه برگزار 
شد. جشن كارنامه هر ساله براى بچه هاى تحت پوشش 
تحصيل  در  شده اند  موفق  كه  (ع)  على  امام  جمعيت 
به  و...  ورزش  موسيقى،  تئاتر،  مثل  ديگرى  موارد  و 
برخى  با حضور  يابند،  پيشرفت هاى چشمگيرى دست 
از خيرين و اعضاى جمعيت امام على در جهت فراهم 
به  آنها  تشويق  و  ها  بچه  براى  شاد  كردن ساعت هايى 

تالش و كوشش بيشتر برگزار مى شود.
معيار سنجش بچه ها در اين مراسم، بر اساس مقايسه افراد 
نسبت به سال گذشته ى خودشان مى باشد كه مقايسه 
كارنامه هاى همان سال و سال قبل و نظر رابطين در آن 
مؤثر است. معيارهايى از قبيل كسب معدل تعيين شده 
در هر مقطع، داشتن پيشرفت چشمگير در حد 3 نمره 
در معدل و يا پيشرفت خوب و مناسب نسبت به سال 
گذشته، ميزان تالش و پيشرفت در گروه هاى موسيقى و 
تئاتر و تيم هاى ورزشى كه در آن حضور دارند، قابل ذكر 
با توجه به شناخت  اين معيارها  البته همه ى  مى باشد. 
اين  او مى باشد، كه در  از كودك و وضعيت خانوادگى 
مورد از نظر رابطين استفاده مى شود. گاه بر اساس نظر 
آنها برخى از كودكانى كه از نظر روحى و يا جسمى نياز 
به حمايت و تشويق بيشتر دارند، نيز برحسب مورد در 

جشن كارنامه شركت مى كنند. 
هر ساله سعى مى شود در اين مراسم از هنرنمايى خود 
بچه ها در زمينه هاى موسيقى و تئاتر و... استفاده شود. 
عالوه بر آن از گروه هاى هنرى شاد و افرادى كه مورد 
تا ساعات خوبى  بچه ها هستند، دعوت مى شود،  عالقه 
براى بچه ها سپرى گردد. برنامه هاى جشن امسال عبارت 
بود از هنرنمايى گروه موسيقى بچه هاى تحت پوشش، 
جمعيت  موسيقى  اتاق  اساتيد  توسط  موسيقى  اجراى 
توسط گروه هاى  برنامه هاى شاد  اجراى  (ع)،  على  امام 
هنرى دعوت شده به جشن، اهداى جوايز به بچه هايى 
كه نتايج خوب درسى، اخالقى و هنرى داشتند و اهدا 
لوح تقدير به معلمين داوطلب و زحمت كش جمعيت و 
خيرين محترمى كه در مراسم حضور داشتند. از ديگر 
كوچك تر  بچه هاى  صورت  نقاشى  به  مى توان  برنامه ها 

و اجراى موسيقى هاى شاد و در انتها نيز به اجراى 
موسيقى سنتى و پذيرايى از ميهمانان مراسم، اشاره 

كرد.
جوايز جشن براساس تعداد افراد، گروه هاى سنى و 
جنسيت بچه ها تهيه مى شود و همچنين همه ساله 
پس از برگزارى جشن كارنامه، تعدادى از بچه هاى 
نمونه به اردوى تابستانى جمعيت امام على (ع) برده 
مى شوند. هدف از برپايى اين اردوها، ايجاد انگيزه در 
كودكان تحت پوشش براى تالش بيشتر در راستاى 

ارتقاى تحصيلى، فرهنگى و ورزشى است.
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كنارت نبودم! 
معصومه رضائيان

كنارت  آمدى  دنيا  به  تاريك  و  اتاق سرد  آن  در  وقتى 
نبودم تا به جاى مادرت از آمدنت پر از شوق شوم و به 
به جا  را  به درگاه خداوندى شكر حضورت  جاى پدرت 

 آورم.
وقتى در بغل مادرت صبح تا شب را در خيابان ها سر 
رهگذران  پاى  به  را  حزن انگيزش  التماس  و  مى كردى 
گدايى اش  سكه  رونق  را  كوچكت  جسم  و  مى شنيدى 
مى كردى، كنارت نبودم تا وجود پاكت را از روى عشق 
در آغوش بكشم و در گوشت الاليى نخوانده را زمزمه 

كنم.
براى  و  بدوى  چهاراه ها  سر  خودت  گرفتى  ياد  وقتى 
سالمتى مسافرين اسپند دود كنى تا دست پر به خانه 
برگردى، كنارت نبودم تا پا به پايت تمام چهارراه ها را 

گز كنم و دود فراموشى شهر را از چهره ات پاك كنم.
وقتى با حسرت به بچه هاى مدرسه اى هم سن و سالت 
نمى توانى  از خودت مى پرسيدى چرا  و  نگاه مى كردى 
مثل آنها به مدرسه بروى، كنارت نبودم تا كالسى از نور 
برايت بسازم و زيبايى لباس مدرسه را بر تنت ستايش 

كنم.
بيشترى  پول  تا  گرفتى  ياد  فروختن  دستمال  وقتى 
نصيب خانواده ات كنى، كنارت نبودم تا دستان كوچكت 
را در دستانم بگيرم و به پاس اين همه بزرگى بر آنها 

بوسه زنم.
وقتى پسرهاى بزرگ تر محله، تن نحيفت را به گوشه اى 
كشاندند و حريمت را به تاراج بردند تا به قول خودشان 
تا  نبودم  كنارت  خالى،  را  و جيبت  كنند  كم  را  رويت 
روح طوفان زده ات را آرامش شوم و پاكى وجودت را در 

گوش تمام عالميان فرياد كنم.
وقتى با دست خالى و تن زخمى به خانه مى رفتى و زير 
مشت و لگد پدر خمارت له مى شدى، كنارت نبودم تا 
مقابل همه بى غيرتى هايش بايستم و تمام نبودن هايش 

را يك جا برايت پدر شوم.
وقتى مجبور شدى به جاى دستمال فروختن، جنس هاى 
بركت تر  پر  دودى اش  سفره  تا  كنى  جابه جا  را  پدرت 
شود، كنارت نبودم تا سياهى اين راه را نشانت دهم و 

راهى روشن برايت بسازم.
وقتى دستبند مأمورها روى دستت مى نشست و روانه ى 

قلب  از  را  دلهره ها  تا  نبودم  كنارت  مى شدى،  كانون 
كوچكت دور كنم و آرامش را به آن ببخشم.

وقتى پشت ميله ها، در تنهايى و غربتت خرد مى شدى و 
مى گريستى، كنارت نبودم تا سنگينى بار غم هايت را به 
دوش بكشم و در كنارت از درد ديدن اين همه سياهى 

زار بزنم.
آزاد  كانون  از  هميشه  از  نااميدتر  و  خسته تر  وقتى 
زمزمه  گوشت  در  را  اميد  تا  نبودم  كنارت  مى شدى، 
كنم و چهره زشت فردايت را در چشمان بى فروغت زيبا 

سازم.
وقتى مى خواستى ياد بگيرى از حقت دفاع كنى، كنارت 
را در وجودت كه  بگويم و مهر  برايت  از حق  تا  نبودم 

ناحقى ها ديده  بود جارى كنم.
وقتى مى خواستى ياد بگيرى پول بيشترى دربياورى تا 
گرسنه نمانى و شب جايى براى خوابيدن داشته باشى، 
و  بگسترانم  مقابلت  را  تا سفره  ى هستى  نبودم  كنارت 

تمام دنيا را برايت مأمن سازم.
وقتى نمى توانستى حقت را بگيرى؛ وقتى نمى توانستى 
پول دربياورى، كنارت نبودم تا در وجودت صبر شوم و 

اين اضطراب بى پايان را از قلبت پاك كنم. 
وقتى از همه متنفر مى شدى، كنارت نبودم تا در گوشت 
از عشق، نغمه ها بخوانم و برايت خدايى عاشق به تصوير 

كشم.
يك  گرفتن  با  را  بودنت  زنده  حق  مى خواستى  وقتى 
و  بگيرم  را  دستت  تا  نبودم  كنارت  كنى،  زنده  زندگى 

ميان تو و تباهى سد شوم.
نشست،  دستت  روى  مأمورها  دستبند  دوباره  وقتى 
چشم  و  شوم  فريادت  شنواى  گوش  تا  نبودم  كنارت 

بيناى بى كسى هايت. 
وقتى شبهاى كانون را با اشك توبه ات غسل مى كردى 
انتظار طناب دار مى نشستى، كنارت  و روزهايش را به 
نبودم تا زيبايى وجودت را به خاطرت آورم و تو را به 

پاس تمام رنج هايت سجده كنم.
هرگز  و  گذشتم  كنارت  از  را  عمرت  لحظه هاى  لحظه  
كنار تنهايى هايت نبودم، ميان شلوغى شهر تو را ديدم 
و هرگز رنج نگاهت را نديدم. التماست را سر چهاراه ها 

شنيدم و هرگز نواى انا الحقت را نشنيدم!

ككك

گگگ



حاال  اما  نبود،  كنارت  هيچ كس  نبودم.  كنارت  هرگز 
آمده ايم.  بدرقه ات  به  شهر  مردم  تك تك  با  آمده ام. 
حاال  هستيم.  كنارت  مى روى  دار  باالى  كه  حاال 
پاك  را  خود  تا  كنيم،  قضاوتت  تا  هستيم  كنارت 
تمام  سنگ  حكمت  اجراى  در  و  بدانيم  مطهر  و 
حق  و  نبوديم  كه  سال هايى  تمام  جبران  به  بگذاريم. 
پا گذاشتيم حاال آمده ايم. آمده ايم  را زير  بودنت  زنده 
و  اولين  براى  و  شويم  حق طلبانه اى  فرياد  تا 
دستت  كف  كمال  و  تمام  را  حقت  بار،  آخرين 
بنشينيم! تماشا  به  را  خوردنت  دار  تا  بگذاريم! 









كيسه هاى دوستدار محيط زيست
حاصل دستان كودكان كار و بانوان 

سرپرست خانوار

تابلو هاى معرق كارى
هنر دستان هنرمند نوجوان از محله 

خاكسفيد

محصوالت قابل تهيه در 
ابعاد و طرح هاى مختلف 

به صورت سفارشى مى 
باشند.

واحد كار آفرينى جمعيت 
امام على (ع) 

تلفن سفارش : 
 - 23051110

55895759






