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سعید اصغرزاده

درمورد نوش��تن ،تجربهكردن و س��بكزندگي
بحث زياد است .ما بايد داوطلب بهترين نوع باشيم و
بهترينالگوبرداريراانجامدهيم .ديروزمصاحبهاي
را ديدم از يك زن نويس��نده كه رماني را در عرصه
زندگي ديني منتش��ر كرده اس��ت .بله! ميگويند،
رمان «پنجشنبه فیروزهای» ،داستاني از اين دست
است.ساراعرفانی،نویسندهرمانکهبهتازگیتوسط
انتشارات نیستان منتشر شده ،درخصوص موضوع
این رم��ان  370صفحهای گفته :داس��تان دو راوی
دارد و از زبان یک شخصیت دختر و یک شخصیت
پسر روایت میشود ،داستان چند دانشجو است که
به زیارت امامرضا(ع) میروند .در این سفر اتفاقاتی
برای آنها میافت��د و فالشبکهایی ه��م به زمان
گذشتهمیخورد.
او ميگويد :به چند چیز در این داستان پرداختم؛
یکی خود زیارت و اینکه زی��ارت مطلوبتر ،کدام
است و به چه شکلی زیارت کنیم ،شایستهتر است؟
برخی اصرار دارند در محلی زیارت کنند که به مرقد
مطهر امامرضا(ع) نزدیکتر است ،یا اینکه ضریح
را ببینند و برای زیارت بهسمت ضریح بروند .البته،
من اینها را نفی نکردم اما دغدغه شخصیت داستان
این مسائل اس��ت و به این موضوعات فکر میکند.
درنهایت هم با توجه به اتفاقاتی که میافتد ،از این
امور میگذرد و در زیارت عمیقتر میشود .از سوی
دیگر ،دو ش��خصیت اصلی داس��تان مشکالتی در
زمینه ازدواج دارند و چندس��ال است میخواهند با
هم ازدواج کنند اما خانوادهها جلوی پایشان سنگ
میاندازند و مسائلی مانند خانه ،ماشین و مهریه را
مطرح میکنند .س��عی کردم این موضوعات را هم
در داستان لحاظ کنم .داستانهای من تم مذهبی
دارند و س��عی میکنم با جذابیتهای��ی که ایجاد
میکنم ،هم مخاطب را جذب داستان کنم و هم او را
تاپایانباخودهمراهنگهدارم.البته،تشخیصاینکه
تاچهاندازهموفقبودهام،برعهدهمنتقداناست.
موضوع رمان و داوطلب��ي اين خانم براي نگارش
نوعي س��بك زندگ��ي و ارایه فرم��ول جهت حل
مش��كالت جوانان و اينكه با حضور حجتاالسالم
زائ��ری و احم��د دهق��ان در مجموع��ه فرهنگی
سرچش��مه از اين رمان رونمايي و در این مراس��م،
بخشهایی از رمان توسط غزل بدیعی قرائت شده،
خوش��حالم كرد .ما بايد داوطلباني از اين دست را
تشويقكنيم.
ميگويند اين رم��ان از حیث بی��ان رویدادهای
داستانی ،اثری بهشدت امروزی اس��ت .نه در زمره
آثار آپارتمانی شبهروشنفکرانه است و نه آثاری که
بهتمامی در مسجد و مکانهای مذهبی میگذرد.
من رم��ان را نخواندهام اما به احت��رام توجهي كه در
بسياري از خبرگزاريها و سايتهاي اسالمي به آن
شده است و براي تش��ويق داوطلباني از اين دست،
قسمتي از رمان را كه براي تبليغ اين رمان همخوان
كردهاند ،ميآورم .نميدانم خواندن اين قس��مت و
تبليغش خوشسليقگي اس��ت يا بدسليقگي؟ اما
هرچههست،منداوطلببياناينپرسشميشوم!
یکی از دخترها به طرفش آمد و گفت« :صبر کن!»
جلوتر آمد .بهجزوهای که دس��تش بود اشاره کرد و
گفت«:باباچقدرهمهچیرومینویسی!هرچینیگاه
کردم دیدم کممونده سرفههای استادم بنویسی».
خندید .پس��ر هم خندید .نفس عمیقی کش��ید و
گذاشت بوی گرم و شیرین ادکلن تمام ری هاش را پر
کند.گفت«:مگهیادتنیست؟جلسهاولگفتتوی
امتحانازحرفایکالسسؤالمیده».
دختر گرهای ب��ه ابروهای پیوس��تهش انداخت
و گفت« :اتفاقا همی��ن خیلی منو ترس��وند .برای
همین گفت��م جزوه تو رو امان��ت بگیرم کپی کنم،
اگه اجازه میدی البت��ه .بچهها گفتن جزوههات از
بقیه کاملتره« .پسر چند لحظه مردد ماند ».دختر
بیمعطلی گف��ت« :نگران نب��اش! امانتدار خوبی
هستم ».سر کج کرد و منتظر ماند .چندبار پلک زد
و نگاهش کرد .گفت« :تازه میخواس��تم بگم برای
جلساتقبلیروهمبیاریازتبگیرم».
دختر دیگری چند ردیف جلوت��ر بند کیفش را
روی شانه انداخت و وقتی داش��ت از کالس بیرون
میرفت ،برایش دس��ت تکان داد .پس��ر هم دست
تکان داد .ورقها را مرت��ب کرد و جلو دختر گرفت
که همچنان لبخند شیطنتآمیزی به لب داشت.
گفت« :باش��ه ،بگیر!» دختر که فاتحان��ه ورقهها را
در کولهپشتی میگذاش��ت گفت« :ممنونم! کپی
میکنم فردا میآرم .اگه توام لطف کنی بقیهش��و
بیاریخیلیعالیمیشه».
باشه.میآرم...پس��ری که تا آن موقع کنارش نشسته بود ،بلند
ش��د .با چش��م به کوله او اش��اره کرد و گفت« :اونم
بیزحمتکپیکنفردابیار .یادتنره».
 یادم نمیره .برو خوش باش!بعد نفس عمیقی کش��ید و به دختر گفت« :پس
بوی ادکلن تو بود که از اول س��اعت ،تمام کالسرو
برداشته بود .درسته؟ االن که اومدی نزدیکم متوجه
شدم».
ابروهایپیوستهدختردرهمرفتویکقدمعقب
گذاشت.گفت«:ببخشید...اذیتتکرد؟»
 اص�لا! ...اتفاق��ا خیلیعالی بود .میش��ه گفتدیوانهکننده بود .معلومه فیک نیست .حتما کلی
بهخاطرشپیادهشدی!ولیمعلومهخوشسلیقهای.
آفرین!
لطفداری.اگهزنونهنبود،میگفتمقابلنداره.هردوخندیدند...

ربيعي :کمک فقط درقالب ارایه پول نیست

مددرسانی با مقاله
و رماننویسی

بهگفته وی ،درخصوص فعالیت تشکلهای
غیردولتی تاکنون جلس��ات مختلفی با حضور

محمدرضا مشکیان

پیشکسوت فرهنگ و ادب یزد
محمدرضامشکیاندرسال 1301درمحلهگازرگاه
شهر یزد چش��م به جهان گش��ود .وی قرآن و دیوان
حاف��ظ را در مکتب آموخت .س��پس دوره ابتدایی تا
سیکل و اول تحصیالت متوس��طه را در یزد گذراند.
آنگاه برای ادامه تحصیل به دبیرس��تان س��ن لویی
تهران و دبیرس��تان مروی رف��ت و در  1319هـ .ش
دیپلم گرفت .سپس در رشته حقوق دانشگاه تهران
ادامه تحصی��ل داد .وی از همدورههای مرحوم دکتر
عبدالحس��ین زرینکوب بود .از استادان وی میتوان
ملکالشعرای بهار ،لطفعلی صورتگر ،عباس اقبال و
محمدمعینرانامبرد.
مرحوم مش��کیان پس از اینکه یکسال در رشته
حقوق تحصیل کرد ،تغییر رشته داد و رشته فلسفه را
نزد استادانی چون فاضل تونی و یحیی مهدوی دنبال
کرد.
او پس از فراغت از تحصیل به استخدام شرکت نفت
درآمد و با تش��کیل اتحادیه ،دست به مبارزه سیاسی
علیهاستعمارانگلستانوهمراهیبانهضتملیشدن
صنعت نفت ایران زد و پس از اعتصاب درسال 1325
در شرکت نفت ،به خوزس��تان تبعید شد .سپس در
اداره آموزش و پرورش اس��تخدام شده و در شهرهای
خرمآباد ،کردستان ،تهران و یزد به تدریس پرداخت تا
در سال 1358بازنشستشد.
همکاری در تأس��یس و اداره مرکز یزدشناس��ی؛
مدیری��ت بنی��اد خیریه ی��زد؛ تأس��یس و مدیریت
دبیرستان خصوصی «آینده یزد»؛ مدیریت دبیرستان
ماندگار «ایرانشهر»؛ عضو انجمن تربیتبدنی؛ شورای
برنامهریزیفرهنگیزد؛معاونادارهفرهنگیزد؛عضو
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و انجمن ایرانشناسی
شعبهیزد؛ریاستانجمنادبیکتابخانهمرحوموزیری

نماین��ده صن��دوق جمعی��ت مللمتح��د بر
ل��زوم آموزش جوان��ان برای کاهش خس��ارات
و بالی��ا تأکید کرد و گف��ت :ما باید ب��ه جوانان
آموزشهای الزم برای مواجهه با مواقع بحرانی
را بدهیم و آنها را با مس��ائل بهداشت باروری و
بهداش��ت زنان آشنا کنیم .س��ودابه احمدزاده،
نماینده صندوق جمعیت مللمتحد در نشست
بینالمللی نقش جوانان در سالمت پس از بالیا،
گفت :باید جوانان را کمک کنی��م تا بتوانند در
مواقع اضطراری به کمک دولتها بیایند.
وی ادام��ه داد :اکن��ون 1.8میلی��ارد نف��ر از
جمعیت دنیا در س��ن  10تا  24سالگی هستند
که بیش��تر آنها س��اکنان کش��ورهای درحال
توسعه بهش��مار میروند اما متاسفانه بسیاری
از آنه��ا نمیتوانند ب��ه دلیل فق��ر و زندگی در
کش��ورهای فقیر نق��ش مهم��ی در جامعه ایفا
کنند.
احم��دزاده اف��زود175 :میلی��ون نف��ر از

ن

پنجشنبه فیروزهای
و سبك زندگي

گاه

داستانهای داوطلبانه

عل��ی ربیع��ی در مراس��م «رونمای��ی از
دستورالعمل اصالحی تاسیس ،انحالل و اداره
موسس��ات غیردولتی بند  ۱۳م��اده  ۲۶قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در جمع
خبرن��گاران گف��ت :درحالحاضر موسس��ات
خیری��ه در حوزههای معل��والن ،کودکان فاقد
سرپرس��ت ،بیماران روانی مزم��ن و ...فعالیت
میکنند که عم��ده این موسس��ات مرتبط با
سازمان بهزیستی است.
وی گف��ت :در حوزه موسس��ات غیردولتی،
نیازمند مشارکت بیشتر مردم و دولت هستیم
و دولت بهتنهایی نمیتواند کاری از پیش ببرد،
به همین دلیل نیازمند کمک دیگران است.
وزی��ر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی با اش��اره
ب��ه اینک��ه نهاده��ای اجتماعی ،داش��تهها و
تواناییهای خود را با مشارکت افراد مختلف و
خیرین کامل میکنند ،گفت :دولت فقط نقش
حمایت و تسهیلگری را خواهد داشت.
ربیعی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ص��دور مجوز
موسس��ات غیردولت��ی و همچنی��ن مقررات
ایجاد این موسس��ات تس��هیل میشود ،گفت:
درحالحاضر بسیاری از مقررات موجود برای
تش��کیل موسس��ات غیردولتی پیچیده است
و در آین��ده نزدیک زمینه تس��هیل و حمایت
بیشتر از این موسسات فراهم خواهد شد.

یزدومدیریتکانونبازنشستگانکشورییزدازجمله
فعالیتهایاجتماعیماندگاراینپیشکسوتفرهنگ
و ادب یزد است.
مرحوم استاد مشکیان که در طول عمر پربار خود
هموارهمورداحترامهمهجریاناتسیاسی،اجتماعیو
فرهنگی استان یزد و کشور بود ،سرانجام بعد از بیش از
نیم قرن ارایه خدمات فرهنگی به دارالعباده و دارالعلم
یزد 6 ،مردادس��ال  1391در  90سالگی بدون آنکه
دچار عارضه افتادگی شود در بیمارستان مرتاض یزد
بر اثر کهولت س��ن درگذشت و پیکر پاکش در قطعه
مفاخرآرامگاهخلدبرینیزدآرامگرفت.
برخیازفعالیتهایاستادمشکیان:
معاون اداره آموزش و پرورش یزد
موسسبنیادخیریهیزد(بنیادیزد)
موسسومدیربنیادیزدشناسی
عضوانجمنمفاخراستانیزد
رئیسانجمنادبیکتابخانهمرحوموزیرییزد
مدیرکانونبازنشستگانکشوری

نمایندگانی از این موسس��ات برگزار ش��ده و
اصالحاتی ص��ورت گرفته اس��ت؛ بهطوریکه

آشناییبا خیریهرفاهکودک

راهاندازی همزمان یک موسسه در ایران و آمر یکا

به نام «موسسه خیریه رفاه
بنیاد کودک که در ایران 
کودک» به ثبت رسیده است درسال  ۱۳۷۴فعالیت
خود را آغاز کرده است .بنیاد کودک ایران نیز درسال
 1378رس��ما فعالیت خود را آغاز کرد و بهعنوان یک
موسسه خیریه غیردولتی ،غیرانتفاعی ،غیرسیاسی و
مردم نهاد آرمان خود را دستیابی به این هدف قرار داده
است« :هیچ دانشآموز با استعداد ایرانی نباید به دلیل
فقر،ازتحصیلوتالشبازبماند».
اولین دفتر این بنیاد در ش��هر شیراز افتتاح شده و
همزمان با آن دفتر این موسسه در شهر پورتلند ایالت
اورگان آمریکا نیز با ن��ام «»Child Foundation
تأسیس ش��د .بنیاد کودک ایران ،با دریافت مجوز
فعالیت ملی از وزارت کش��ور موفق شده است طی
20سال گذش��ته در تهران و اکثر ش��هرهای ایران
دفتر نمایندگ��ی زده و در آنه��ا فعالیت مددکاری
داش��ته و دانشآموزان نیازمند این شهرها را مورد
حمایت قرار دهند.
بنیاد کودک ،با رویکرد حفظ ارتباط ایرانیان مقیم

لزوم آموزشهای بهداشت جوانان برای کاهش تلفات بالیا
جوانان در کش��ورهای فقیر زندگی میکنند و
74میلیون نفر آنها بیکار و بدون درآمد هستند

قصد داریم آشتیکنان بزرگی در این حوزه راه
بیندازیم.
وزیر تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی از نظارت
و ارزیاب��ی با هم��کاری خ��ود NGOها بر
فعالیت این موسس��ات غیردولتی خبر داد و
گفت :ما نیز درنهایت نظ��ارت خواهیم کرد
تا این موسسات رشد و فعالیت بهتری داشته
باشند.
ربیعی گفت :موسسات موفقتر بیشتر مورد
حمایت قرار میگیرند؛ بهگون��های که در این
خصوص کهریزک یک نمونه موفق از موسسه
خیری��ه اس��ت .وی تأکی��د کرد :اگ��ر تاکنون
موسس��اتی تخلفاتی انج��ام میدادند بهدلیل
ضعف دول��ت بوده ،چون ارتب��اط خوبی با این
موسسات نداشته است.
وزیر تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی ادامه داد:
کمک فقط درقال��ب ارایه پول نیس��ت ،بلکه
باید بتوانیم حتی در مقاله و رماننویس��ی نیز
به دیگران کمک کنیم و همچنین با س��ازمان
نظام پزشکی نیز تفاهمنامهای امضا کردهایم.
ربیعی اظهار داش��ت :در استان البرز طرحی
اج��را کردهایم؛ بهطوریک��ه در جهت افزایش
مش��ارکت مردم اق��دام ش��ده و درحالحاضر
مردم س��الی 5میلیارد توم��ان یارانه خود را به
بهزیستی اهدا میکنند.

که این وضع برای دختران بدتر اس��ت .بهگفته
وی یک س��وم جمعیت ایران جوان است و این
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خارج از کش��ور با هموطنانش��ان در ایران ،در عرصه
بینالمللی نیز حضور داش��ت ه است .دفاتر بینالمللی
بنیاد کودک در  4قاره جهان ،در کش��ورهای آمریکا،
امارات متحده عربی ،سوئیس ،آلمان و انگلستان فعال
هستند .این بنیاد کودک ،طی 20سال گذشته بیش
از هزاران دانشآموز کمبضاعت و خانوادههایش��ان را
تحت حمایت خود قرار داده اس��ت .ای��ن بنیاد برای
نخستینبار در ایران ،یک سیستم نرمافزار یکپارچه
جام��ع را راهان��دازی و کلی��ه اطالع��ات مرب��وط به
مددجویان،همیاران،مالیوحسابداریوگزارشدهی
خودراتحتآننرمافزاراجراییساختهاست.
از لحاظ تأمی��ن منابع مالی و هزینهه��ای اداری و
تشکیالتی نیز ،بنیادکودک ایران ،تنها با کمکهای
مردمی اداره شده و هیچگونه بودجه دولتی در اختیار
ندارد.
این موسسه بر اهمیت به تحصیل و آموزش استوار
ظ شأن
اس��ت .این موسس��ه تالش میکند تا با حف 
انس��انی دانشآموزان ،از نیازمند پروری ،پرهیز کند
و آنها را در س��اختن آیندهای با چشماندازهای روشن
یاریکند.
چگونگیحمایتازافراد
روش حمای��ت از اف��راد در بنیاد ک��ودک ایران
به این ترتیب اس��ت ک��ه ک��ودکان و دانشآموزان
مستعد تحصیل از طریق دفاتر بنیاد کودک ایران،
سازمانهایی مانند بهزیس��تی و آموزشوپرورش
توس��ط مددکاران شناس��ایی ش��ده ،پ��س از آن
بررس��یهای الزم در زمین��ه دارا بودن ش��رایط و
اس��تانداردهای موسس��ه و جم��عآوری مدارک و
مستندات ،بهنام آنها در سیستم بنیاد کودک ایران
پروندهای تشکیل میشود.

موضوع فرصت خوبی را به کش��ور برای توسعه
اقتصاد ،سیاست و مسائل دیگر میدهد.
نماینده صندوق جمعیت ملل متحد تأکید
ک��رد :جوانان مانند س��ایر اف��راد میخواهند
هنگام بالی��ا پول و وقت خ��ود را صرف کمک
کنند ام��ا آنها به دلیل ش��رایط جس��مانی و
روحی ،آس��یبپذیر هس��تند و هنگام بالیا از
بین میروند .وی در آموزش و توانمندس��ازی
جوان��ان هن��گام بالی��ا تأکی��د ک��رد و گفت:
با ای��ن چش��مانداز صن��دوق جمعی��ت ملل
متحد در س��ال  2012تصمیم ب��ه همکاری
ب��ا هاللاحمر ای��ران گرفت چرا ک��ه جوانان
ایران��ی خ��ود را داوطلب و عض��و هاللاحمر
میدانند و آموزشها را به خوبی فرا میگیرند.
احمدزاده تأکید ک��رد :باید به جوانان در مورد
بهداش��ت ب��اروری و بهداش��ت زن��ان هنگام
بالی��ا آموزشهای الزم داده ش��ود تا از میزان
خسارات و بالیا کاسته شود.

پاورقی هفته
مارکپاکتین
گیاهشناس

« بزرگترین و در مع��رض خطرترین موجودات
در جنگله��ای بارانی آم��ازون جگ��وار یا عقاب
درنده نیس��تند ،اینها قبایل جدا افت��اده و بدون
ارتباط ب��ا جهان خارج هس��تند ».ای��ن را مارک
پاکتین میگوی��د .او که یک گیاهش��ناس بومی
است در سخنانی بسیار جدی و معقوالنه ،ما را به
جهان قبایل بوم��ی در جنگلها و گیاهان دارویی
ب��اور نکردنی که کاهنان آنها را برای درمانش��ان
اس��تفاده میکنند ،میبرد .او به تشریح چالشها
و خطراتی که حیات دان��ش و خرد آنها را به خطر
انداختند میپ��ردازد و خواس��تار حفاظت از این
مخزن غیرقابل تعویض از دانش بشری میشود.
من گیاهشناس بومی هستم .دانشمندی که در
جنگلهای انبوه کار میکند تا چگونگی استفاده
مردم از گیاهان بومی را مس��تند کن��د .این کار را
برای مدت طوالنی انجام میدهم و میخواهم به
شما بگویم ،مردم این جنگل و گنجینه گرانبهای

جنگل و پاسخ تمام پرسشهایی
که ما هنوز نکردهایم
پزش��کی آن را بهتر از ما و بهت��ر از همه آیندگان
میشناس��ند .همچنین این آداب و رس��وم ،این
فرهنگهای بومی خیلی سریعتر از خود جنگلها
درح��ال از بین رفت��ن هس��تند و بزرگترین و در
معرض خطرترین گونه در جنگله��ای آمازون،
جگوار نیست ،عقاب تیز چنگال هم نیست ،بلکه
اقوام دور افتاده و بدون تماس با جهان هستند.
4س��ال پیش ،کف پای من در اث��ر یک حادثه
کوهنوردی زخمی ش��د و من پیش دکتر رفتم .او
به من گرما ،سرما ،آسپرین ،مسکن ،ضدالتهاب و
آمپول کورتن داد .هیچک��دام موثر نبود .چند ماه
بعد ،در ش��مال آمازون بودم و به روستایی رفتم،
کاهن قبیله به من گف��ت« ،میلنگی» و هرگز این
را تا زمانیکه زندهام فرام��وش نخواهم کرد .او به
صورت من نگاه کرد و گفت« ،کفش��ت را دربیاور
و کاردت را بده ب��ه من» او بهطور یک درخت نخل

رفت و تکهای از پوست آن را کند و انداختش توی
آتش ،کم��ی از آن را به پایم مالید ،کم��ی از آن را
هم توی ظرف آب ریخت و چایی درس��ت کرد و
داد بخورم 7 .ماهی دردم ساکت شد .هنگامیکه
من برگشتم ،دوباره رفتم تا کاهن را ببینم .دوباره
همان تداوی را رویم انجام داد و االن 3س��ال است
که کام�لا درمان ش��دهام .ترجی��ح میدهید که
چگونه درمان شوید؟ اشتباه نکنید داروهای غربی
یکی از موفقترین سیس��تمهای درمانی است که
تاکنون ابداع ش��ده ،اما هنوز خیلی نقصها دارد.
درمان سرطان سینه کجاست؟ درمان شیزوفرنی
کجاست؟ درمان بازگشت اسید به مری کجاست؟
درمان بیخوابی کجاست؟ حقیقت این است که
این مردم گاهی ،گاهی و گاهی میتوانند چیزهایی
را درمان کنند که ما نمیتوانیم .در اینجا در شمال
آمازون مرد طبیبی را میبینید که زخم لیشمانیاز

را درمان میکند که بیماری بسیار ناراحتکننده و
کریه ایس��ت و از یک تک یاخته بهوجود میآید و
حدود ۱۲میلیون نفر در سراسر جهان به آن مبتال
هستند .درمانهای غربی آن تزریق آنتیموان است
که بسیار دردناک و گرانقیمت هستند و احتماال
برای قلب خوب نیستند؛ فلز سنگینی است .این
مرد این زخم را با  3نوع گیاه از جنگلهای آمازون
درمانمیکند.
از يك قورباغ��ه جادویی برايت��ان بگويم .لورن
مک اینتای��ر ،همکار عالیق��در فقی��دم ،آن را در
دریاچه آمازون کش��ف کرد ،الگونا مک اینتایر در
رش��ته کوهاند واقع در پرو ،حدود ۳۰س��ال پیش
در مرز پرو و برزیل گم ش��د و توس��ط گروهی از
بومیان سرخپوست به نام ماتسس نجات یافت .به
او اش��اره کردند که از آنها پیروی کند و اینکار را
کرد .آنها س��بدهایی که از برگ نخل درست شده
بود را برداش��تند و قورباغههای میمونی س��بز را
جمع کردند ،مکندههای خوبی هستند و شروع به
لیسیدن آنها کردند .معلوم شد که به شدت توهمزا
هستند .مک اینتایر در مورد این نوشت و سردبیر
مجلههای تایمز آن را خواند.
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در این وادی هیچ چیز
جز عشق تو را پیش نمیبرد

فاطمه برزگر | در س��الهای پی��ش از انقالب
هم��راه گروه��ی از بان��وان خیر ب��ه فعالیتهایی
پیوس��تم که درآمد آنها ب��رای آم��وزش فرزندان
مادران سرپرس��ت خانوار صرف میش��د .پس از
گذشت یکس��ال و نیم و همزمان با شروع انقالب
مطلع ش��دم که مکانه��ای نگه��داری کودکان
بيسرپرستتحتپوشششهرداری،نیازبهکمک
دارند .درواقع مجموعه مرتبطی که اینک زیر نظر
سازمانبهزیستیاست،آنزمانزیرنظرشهرداری
بود .آقای توسلی که اولین ش��هردار تهران پس از
انقالب بود ،از من خواست تا مسئولیت واحدهای
کودکانبيسرپرستراقبولکنم.برایبازدیدیکی
از این واحدها با چن��د نفر از خانمها به مرکز چیذر
که بعدها «رفیده» نامیده شد ،مراجعه کردیم .این
مرکز ساختمانی  3طبقه داش��ت؛ البته ناتمام ،با
 30اتاق و فضایی شبیه یک بیمارستان .وضعیتی
آشفته بر مرکز حاکم بود ،از مشکالت بهداشتی و
خرابی لولهکش��یهای فاضالب گرفته تا ش��رایط
نامناسبت نگهداری بچهها .دختر بچههایی از سن
 6تا 18سال بدون هیچ تقسیمبندی سنی در کنار
هم زندگی میکردند و شاید اکثریت قریب به اتفاق
آنها رفتارهای پرخاشگرانه داشتند .تعداد کارکنان
مرکز با تع��داد بچهه��ا برابر بود ولی بیش��تر آنها
متاسفانه افرادی کمسواد و فاقد هرگونه تخصصی
در مراقب��ت و نگه��داری از ک��ودکان و نوجوانان
بودند .پس از گذش��ت یکی ،دو هفته ،درحالیکه
نمیدانستم با وجود این همه مشکالت آیا میشود
کاری درخور ارایه داد ،از من خواستند تا مسئولیت
کل بچهه��ای تح��ت پوش��ش س��ازمان تربیتی
شهرداری را برعهده گیرم .تردید بسیاری داشتم،
ولی آقای توسلی با تأکید بر اینکه برعهده گرفتن
کارها برای حل مش��کالت کشور در شرایط خاص
پسازپیروزیانقالب،تکلیفیانسانیودینیاست،
مرا مجاب کرد .با توکل به خدا و کمک دوس��تانی
مانند خانمها فریده فرشچی ،مهری دستمالچی،
ثریا سپیدپر ،افس��انه گواهی ،اعظم حدادی ،زهرا
کاش��انیپور ،منیژه جاویدان ،اشرف کوچکزاده و
تعدادی دیگر از خیران و عالقهمندان کار را شروع
کردیم.
شیوههای رفتاری با بچهها در این مراکز به هیچ
عنوان با مقام و شأن انسانی متناسب نبود .هیچ نوع
مالکیت فردی وجود نداش��ت .بچهها هیچ وسیله
شخصی حتی شانه نداش��تند و این یکی از دالیل
رواج بیماریهای مس��ری ب��ود .بچهها لباسهای
یک رنگ و یک مدل بر تن داشتند و وقتی لباسها
شسته میشد مربی همه را در یک کیسه میریخت
و بيتوجه به س��ن و سال ،هر تکه لباس را به سمت
یکی پرتاب میکرد و با الفاظ زشتی بچهها را مورد
خطاب قرار میداد .به هر کس��ی اجازه میدادند با
یک جعبه شیرینی یا شکالت از در مرکز وارد شود
و مستقیم چیزی در دس��ت بچهها بگذارد .دزدی
آشکاروپنهانپرسنلرواجداشتوهرهفتهظروف،
قاشق و چنگالها و ملحفهها نصف میشد .بچهها
هم این رفتارها را میآموختن��د و از مربیها دزدی
میکردند .آنقدر وضع نابسامان بود که تا مدتها
به هیچ عنوان وقتی برای برنامهریزی میانمدت و
بلندمدت نداشتیم .در ابتدا تعدادی از کارکنان فاقد
صالحیتراازمجموعهخارجکردیم.سپستعدادی
ساختمانازطریقکمیتههایانقالباسالمیتهیه
کردیم تا بت��وان بچهها را از لحاظ س��نی جدا کرد.
وضع پسرها از دخترها هم بدتر بود .در میان جمع
آنها پسرهای  20تا 25س��اله هم دیده میشد که
حتی در مواردی صاحب خانواده بودند .تعدادی را
به خانوادهها برگرداندیم .خانهای در جمالآباد تهیه
کردیم و تعدادی از پسرها را که متاسفانه روحیات
بزهکارییافتهبودندبهشهیدعباسورامینیوآقای
ضیائی دو دانش��جوی درستکار و عالقهمند به امور
خیریه س��پردیم .این بخش از کار به نظر میرسید
س��ختتر از باقی بخشها باش��د .این پسران ظلم
زیادی دیده بودند و سنش��ان هم باالتر از آن بود که
بتوان به راحتی بر آنها اثر گذاشت .یک بار که برای
بازدید به مرکزش��ان رفتم ،میخواستند خودروام
را آتش بزنند .همه را دش��من خود میدانس��تند و
باورشان نمیشد که کسی واقعا دوستشان داشته
باشد .البته جداسازی دختر بچهها به لحاظ سنی و
جدا کردن منازل هم کار آسانی نبود .تغییر فضای
زندگی بهطور موقت بر ناهنجاریهای رفتاری آنها
میافزوداماچارهاینبود.بهسرعتبایدمنازلجدید
را به لحاظ آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی برای
ورود  30تا  35بچه آماده میکردیم .در این مرحله
هم از وجود بانوان مخلص و عاش��قی که داوطلبانه
وارد جمع میش��دند ،کمک گرفتیم .بچهها را در
منازل جدید به گروههای  5نفره تقسیم کرده و هر
گروه را تحت نظر یک خانم داوطلب با آموزشهای
اولیه قرار دادیم .این خانمها نیمی از روز را با بچهها
بودند ولی رفتار متفاوت و متمای��ز آنها با کارکنان
قدیمی ،سبب درگیریهای جدیدی میشد .یعنی
روزی نبود که درگیری میان بچهها و کارکنان رخ
ندهد و شیشه یا لوستری خرد نشود .پس از گذشت
چند ماه ام��ا آرامش اندک��ی برقرار ش��د ،اگر چه
ادامه دارد
کافی نبود.

