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مقدمه :کشیدن رنج 
زندگيهایحقیرما،زندگيهایبسیارشکنندهماکهدرايناتاق
[ ]...به سر ميبريم ،فقر و تنگدستي ما [ ]...باورهای بيشمار
لگدمال شده ما ،زندگيهای از حدقه بیرونزده و گرسنه ما،
زندگيهای بسیار کمنور ما ،زندگيهای بسیار کمارتفاع ما،
زندگيهایپیاپيمحرومشونده[ ]...
ما ،زندگيهای پیاپي تحقیرشونده ما ( ...عليمراد عناصری،
 )83:1394


بویسوزشآوریتنمحلهوتنمراقبضهکردهاست.نوکومیانهیدماغمميسوزد.
جريانهوایکلمحلهبااينبویازپایدرآورندهادغامشدهاست.دماغمسوزسوزميکند،
بویسوزشآورِشبهاوبویمتعفنِروزهادرداخلخانهها،بیشازسیمایخرابمحله،
احساس بودن در آنجا را برايم ممکن ميکند .آشغالها ،تهمانده چیزها بر آسفالتها ،به
دوشکشیدنتهمانده سطلزبالهها،رايحه نامطبوعآدمها وشايدجريان بویخانههادر
کوچههاوخیابان،همهشريکانددراينبویسوزناک.قدریزودتررسیدهبودمبهلبخط.
قرارمانجلویخانهیايرانيلبخطشوشبود،يکيازمراکزامدادرسانيجمعیتامامعلي
(ع) 1که در محالت حاشیه به ارائه خدمات آموزشي و امدادی رايگان به کودکان کار و
محروم از تحصیل ميپردازند .کوچهها برايم آشناتر شده بودند .بار سوم يا چهارم بود که
محلهراميديدم.لبخطدرناحیه يکمنطقهی 15تهرانقرارگرفتهاست،بانامرسمي
همجوارش ازجملهدروازهغاروهرندی،
شوش -شبیر.لبخطدرکنارمحلههایديگری 
جزء فضاهای شهری پرآسیبي تلقي ميشوند که بافت فرسودهشان ،بيخانمانها ،فقرای
مبتالبهاعتیادومهاجرانفصليازديگرنقاطکشورراجذبخودميکنند.لبخطواين
محالتتبديلبهسکونتگاهطبقاتيباشأناجتماعيواقتصادیبسیارپايینشدهاست .
کباره صحنهای
محو تماشای خانههای اين سو و آن سوی کوچهها بودم به ي 
تکاندهنده در مقابلم ظاهر شد .آمیزهای از ترس و شُک به سراغم آمد .صحنه آنجايي

گشودهشدکهازيکيازکوچههابهيکخیاباندرونيميرسیدم.پیادهراهِخیابانمملوبود
ازدورديفآدم.چمباتمهزده.رودررویهم.تقريباًهمگيمشغولمصرفموادبودند.فقط
تعدادمحدودیازآنهاازمواجهشدنمنباخودشانمطلعشدند.گوييبرایبقیهتفاوتي
نداشت.اينمنبودمکهبیشترترسیدهبودمتاآنها.تقريباًازوسطجمعيکنفردقیقاًمرا
ميپايید.چشمانشدنبالمافتادهبود.ميتوانستمحدسبزنمکهآنهاميتوانندحضوريک
غريبهرابهسهولتتشخیصبدهند .

1

برایاطالعازفعالیتهاوبرنامههایاينجمعیت 
https://sosapoverty.org

انسانشناسيرنجبرایلبخطتهران77
اعتیادوزوالزندگي :

هنوزداستانهایمرب وطبهبرخوردخشنبرخيازافرادمحلهراباپژوهشگرانمحله
نشنیده بودم ،به هر حال قدری سرعت قدمهايم را بیشتر کردم ،با وجود اينکه تالش
ميکردمهمچناندوربینموبايلمبتواندتاحدممکناينصحنه تکاندهندهراثبتکند.

حدودچهلنفریميشدند.دفعاتقبلکمونهایچندنفریازافرادیراديدهبودمکهمواد
مصرفمي کنند،بهويژهيکبارکهخواستهبودمشبِلبخطراتجربهکنم.درآنشب
شايدچیزیدرحدوددهکمونرادرمیانکوچههایدرونيترمحلهديدهبودم.کمونهای
سه ،چهار ،پنج نفر يا بیشتر .آن شبها هم ميترسیدم و با لرز خفیفي از کنارشان رد
ميشدم؛امااينبار جمعیتزيادکشندگانموادمرادگرگونکردهبود.تايکيدوهفتهبعد،

درکالسهايمچگونگيمواجههیخودمبااينصحنهراتوصیفميکردمونمايششرااجرا .
آغازنوشتارمبااينصحنهدربابمحله لبخطدرجنوبتهرانميتواندمناسبت
بیشتریداشتهباشد.يکيازمحلههایتهرانکهمشهوربهموادمخدروموادمهیجاست.
جمعیتنسبتاًانبوهيازافرادجایدنجيرايافتهاندوبهدورازچشمهرنهادنظارتکننده،
تنبیهکننده يا تنظیمکنندهای مشغول خود و نیازهای خود و نیازهای ديگران شدهاند .دو
صفنسبتاًطويل،دورديفنشسته،زانوزده،رخدررخهم،چسبیدهبههم.يکاجتماع.
يکاتمسفر.حضوریقدرتمند.حضوریکهپشتگرميدارد.امکانيکاجتماعکهميتوان
بدان امید بست و آمد .با هم شد و با هم کشید .بدون هیچ واهمهای از ديده شدن در
روشنايي فروزان روز .در دل محلهی خودشان ،محلهی لب خط .چرا چنین اجتماعي مرا
کهآنهامحکمميکندواحتماالًشجاع.

تکانميدهد،متزلزلميکندوميترساند،درحالي
پاسخاولیهبرايمآساناست:ترسازقدرتگرفتنشان.مندروهلهاول،نهنگرانآنها،بلکه
نگرانسالمتيخودمهستم،نگراناينکه مبادابهمنآسیبيبرسد.ايننخستینرويارويي
مااحتماالًباهرآنچیزیاستکهنامشرا«آسیبهایاجتماعي»يا«انحرافاتاجتماعي»
نهادهايم.افرادیکهازماوهنجارهایمامنحرفشدهاند،ميتوانندمارانیزمنحرفکننديا
افرادی که آسیب ديدهاند ،ميتوانند به ما هم آسیب بزنند؛ و اين ريشه راديکالیزه کردن
تفاوتبینمایدرستوآنهاینادرستيابینمایسالموآنهایناسالماست.بهنظرمن
اينميتواندتوضیحدهنده رابطه ایباشدکهمصرهستیمآنرابسازيم،برقرارکنیم،برايش
پژوهشکنیم،قانونوضعکنیموجبههبگیريم؛يعنيازايننظر،جامعهبهدوگروهتقسیم
ميشود:گروهيکهدراثرعواملمختلفيمنحرفشدهاندوگروهيکهمنحرفنیستند.دو
مسئله چالشبرانگیزبرایايننوعتقسیمبندیوجوددارد)1:چرايکگروهمنحرفشده
است؟)2چهکسيمنحرفوغیرمنحرفراتعريفميکند؟پاسخندادنبهايندوپرسش
درگیریراکمميکندوگروهيراآسودهميگذارد،همانگروهغیرمنحرفرا .
هرنوعمواجههمحققانهبامحالتيمثلمحلهلبخطدرتهرانياهرجایديگریاز
کشوريانقاطديگرجهانکهدراثرکپهشدنفقر،اعتیادوخشونت،رنج2ميبرند،پیشاز
هر چیز بايد  در ابتدا بعدی سیاسي و اخالقي به خود بگیرد .مواجهه علوم اجتماعي و
suffering
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انسان شناسي نیز بايست چنین راهي را در پیش گیرد .آيا افراد درگیر در اعتیاد خود به

دست خود و با انتخاب آزادانه خويش زندگيشان را به زوال و نابودی ميبرند يا اينکه
زمینههايابافتهایاجتماعي واقتصادیآنهارامستعدچنینعمليميکند.شايدصرفاً
پاسخمناسبراميتوانازوضعیتهایخاصيا موقعیتهایويژه هريکازافرادبیرون
کشیدواينهمانمهارتانسانشناختياست:برکشیدنيکامرخاصوپیوندآنباشرايط
گستردهتر زيست .انساننگاری( 3واژه ترجیحيام به جای مردمنگاری )4ميکوشد به اين
پرسشهای سیاسي پاسخ دهد :در اين زورآزمايي چه ميگذرد ،در نبرد بین نیروها؛ چه
کسانيچگونهبهزوالميروندوچهکسانيچگونهودراينپیوندبهزوالنميروند .
امابعداخالقيدرمواجههبااينمحالتبرميگرددبهتعهدمواجههکنندهنسبتبه
وضعیتيکهبرافرادصدمهواردميکندوتجربهرنجکشیدنراميسازد.انتخابيبیناينکه
آيا وضعیت مناسب برای پژوهش اجتماعي ،مسلط شدن بر ابژههايي است که آنجا دارند
رنجشان را ميکشند ،يا وضعیت مناسب ،همراه شدن ،همدرد شدن و همدل شدن با
سوژههايي است که رنج ميکشند .آيا ژست مناسب پژوهش و نوشتار در علوم اجتماعي

بررسي تسلط بر ابژههاست (استیالی علمي) يا بررسي دوست شدن با سوژهها .آيا
رنجکشندگانچیزهاييبرایمصرفعلميهستندياانسانهاييپارهشدهازوجودما .

انتخابمادرشرايطمعاصرجهان،انتخابيحیاتياست:آياجهانيکهدرآنفقر،
خشونت ،محرومیت ،اعتیاد ،بیماری و جنگ همچون خوره ميلولد ،علم اجتماعي نیاز به
بازبیني ندارد .ما بايستي به تعهدمان نسبت به انسانیت پاسخ درخوری دهیم :آيا علوم
اجتماعي و انسانشناسي شانههايش را برای اين تعهد شل ميکند يا سفت .ما نسبت به
رهاييانسانهاازفقر،بیماری،خشونتواعتیادوظیفهایبرایخوداحساسميکنیميانه.
آيامانفساينرهاييبخشيراتبديلبهکانونپژوهشونوشتارانسانشناختيميکنیميا
در بهترين حالت آن را وظیفهی کسان ديگر ميدانیم و در بدترين حالت آن را فراموش
يکنیم ،چنانکه انسانشناسي ايران دچار چنین فراموشي رنجآوری شده است .آيا عمل
م
رهاييبخشونوشتندربابشیوهیعملمادربابآن،ميتواندقلبتپنده جديدیبرای
کالبدانسانشناسيدرايرانوجهانتلقيشود .



رویکرد رنجمحور به اعتیاد
اعتیاد را معموالً در طیفي قرار دادهاند که يک سر آن تلقي از معتاد را به سوی مجرم
ميکشاندويکطیفآن معتاد رابیمارميداند(سهرابزاده.)1391،رويکردجرممحور،

برخوردیهنجارينداردوبرآناستکهمعتادازهنجارهایجامعهعدولکردهيامنحرف
شدهولذاجرميرامرتکبشدهاست.اينرويکردسختنسبتبهاعتیاداست،وقتيکهآن
را يک انحراف اجتماعي ميپندارد (بنگريد به ستوده189-204 :1376 ،؛ اکار و ديگران،
anthropography
ethnography
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.)1394اينرويکردوقتيقدرینرمترميشود،عنوانآسیبهایاجتماعيبهخودميگیرد
(آقابخشي.)1388،درايران،نهتنهادانشگاهیان،بلکهدرفضای عموميوژورنالیستينیز
اينتلقيقدرتمنداست(بنگريدبههمشهریمحله:1394،شماره.)583رويکردبیمارمحور
درواکنشبهاينبرخوردسخت،برخوردینرمبااعتیادومعتادداردوبرآناستکهاعتیاد
به مواد مثل بیماریهای ديگر است (جواهری و ديگران .)1389 ،در هر دو شکل از
رويکردها،نهادهایزندانوبیمارستان(کمپ)بهدنبالتسلطبرمعتادوتنبیهيادرماناو
هستند.هردونهادقضاييوبیمارستانيمعتادراياسوژهایميدانندکهخودفعاالنهازخط
قرمزِبهاصطالحجامعهعبورکردهوياابژهایکهبیماریبراوعارضشدهاست.درهردو
حالت،معتادبايدازجامعهحذفشوديااصالحودرمانشودوبعدمجوزحضورگیرد.در
هردورويکرد،نبايديکمجرميابیمار،فضایعموميراتهديدياآلودهکند.ايندورويکرد
هردودروهله  اول،نهبهزندگيخودِفرد،بلکهبهزندگيافرادیغیرازآنفرددلمشغول
هستند .چرا که زندگي خود فرد را نسبت به افراد غیرمعتاد بيارزشتر ميدانند يا فکر
مي کنند که ديگر کار از کار گذشته و بايد مابقي را نجات داد (ترجمان و پورکیان

احمدآبادی وسهرابزاده.)1390،مي خواهندمانعازانتشارانحرافيابیماریشوند(برای
اطالعازوضعیت اعتیاددرايرانبنگريدبهمدني قهفرخي1390،؛مقاالتاولینهمايش
؛کرميواعتمادیفرد .)1389،

مليآسیبهایاجتماعيدرايران1386،
5
انسانشناسانِاعتیادوانسانشناسياعتیاد (گلیسر)2011،هموارهازايندوطیف
اجتنابکردهاندوبیشتربرجريانهایاعتیاددرتجربه زيستهزندگيروزمرهافرادمتمرکز
بودهاند(رايخلوگريوت،)2013،مثالً جريانهاييمرتبطبابيعدالتي(سینگر)2007،و
حاشیهای شدن (پیج و سینگر2010 ،؛ اسپردلي)1999 ،؛ اما رويکرد من رنجمحور است.
رويکردیکهدرآنوجودفردبهيکرفتاراويعنياعتیاد فروکاستهنميشودولذااسم
معتادنیزنميگیرد:ضدتقلیلمعتاد.اواسمخودشرادارد:حرمت(يکيازشخصیتهای
مقالهحاضر).رويکردهایجرممحوروبیماریمحورهردودربهترينحالتتقلیلگراهستند
چونوجودفردرابهرفتارمجرمانهياعارضه بیماریميکاهند«،گوييکهانسانیتديگری
قابل تقلیل به يک ويژگي «منفي» يا يک لحظه منحرف بوده است» (جکسون و پييت،
)10:2015؛ودربدترينحالتسرکوبگراهستندچوناصولسازمانيوهنجارهاینهادی
خويشرابرفردتحمیلميکنندوبرایاوتصمیمميگیرند،بدونمشارکتخودش.ويژگي
دومرويکردرنجمحورآناستکهدروهلهاول،بهزندگيخودِشخصاهمیتميدهد؛يعني
بهدنبالآناستکهبدانديکيازرفتارهایفرديعنياعتیادبهموادبازندگيشخصي،
خانوادگيواجتماعياوچهميکند.اينويژگي،يکيازنقاطکانونيدرانساننگاریهایمن
از افرادی است که مبتال به اعتیاد شدهاند .در اين نقطه کانوني ،مفهوم زوال بیش از هر
چیزیبرایمناهمیتدارد:زوالزندگي.ويژگيسومرويکردرنجمحور،نسبتبینفردو
ساختارهایگستردهتررابهطورانتقادیبررسيميکند:انتقادساختارهایاعتیادآور.دنبال
anthropology of addiction
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ايننیستکهببیندچگونهنهادها یدرونجامعه،فرايندکنترل،اصالحياتربیتفردراطي
تربرميدارد:چگونهساختارهای

ميکنندياتسهیلگر اينفرايندباشد،بلکهيکگامبهعقب
قدرت در جامعه ميتوانند سهمي عمده در رفتارهای اعتیادآمیز فرد داشته باشند؛ يعني
اينکهچگونهفرددرتله اعتیادگرفتارميشود.ويژگيچهارمرويکردرنجمحور،ايجادتعهد
اخالقي بین پژوهشگر و فرد مد نظر است :من چگونه ميتوانم رابطهای انساني با فردی
داشتهباشمکهمبتالبهاعتیاداست.چگونهميتوانمبابرقراریاينرابطهیانساني،رنجهای
اورابکاهموياراوبرایبهترکردنشرايط زيستشباشم(ايزدیجیران1395،ب).چیزی
که ميتوان آن را غمخواری يا رنجخواری توسط پژوهشگر اجتماعي دانست .شفقت و
همرفته پروژه
ی 
مهرورزینیازیضروریبرایاينرابطهیانسانياست.اينچهارويژگيرو 
انسانشناسيرنج6مندرباباعتیادراميسازند .
انسانشناسي ر نج با توجه به شرايط دردآور معاصر انسان امروز پديد آمد مسائل
دردآوریچونفقر،خشونت،بیماری،اعتیادوجنگکهدرجهانمعاصرهرچهوسیعترو
عمیقتر ميشوند ،افراد را دچار تجارب زيسته درد ،محرومیت ،فقدان و هر آن چیزی
ميکنندکهقوتوقدرتزندگيراميکاهد.ويناداسوآرتورکلینمانکارهایفردیو

جمعي پیشروانهای خلق کردند و در نتیجه ،دهه  1990دههای درخشان برای تولد
انسانشناسيرنجشد(کلینمن،داسوالک.)1997،بسیاریازانسانشناسانرنجمعتقدند

کهتوجهبهرنجکشیدنانسانهادرشرايطمختلفسیاسي،اقتصادیواجتماعيبايستيبه
مرکزوقلبعلوماجتماعيوانسانشناسيکشیدهشود(ويلکینسونوکلینمن.)2016،من
دربرنامهیپژوهشي امسعيدارمرنجرادرپیوندبازوالزندگيقراردهم،آنجاکهنیروهاو
شوقهای حیات واقعي به خطر ميافتند و زندگي روزمره افراد با ناتواني جسمي و رواني
شوند.دراينپروژه،برحوزههای(اغلبونهلزوماً)مرتبطِفقر،بیماری،خشونتو

روبهرومي

اعتیاد متمرکز هستم (برای کارهای انسانشناسان رنج در باب چرخههای فقر و بیماری
بنگريدبهداس2015،؛فارمر2013،؛وفقرواعتیادبنگريدبهسینگر2005،؛ .)2007


لب خط 1
کالس صبح روش تحقیق  1دانشجويان انسانشناسي که تمام شد ،سريع آماده شدم.
ترافیک اجازه نميداد تا زودتر به محله برسم .از جلوی دانشکده 7موتور گرفتم .موتورها
هجومآوردهبودند.هرچهازوسطشهربهطرفجنوبومیدانشوشنزديکترميشويم،
هجومهابیشترمي شوند.نزديکاستموتوریِمنوخیليازموتورهاتوشکماتوبوسخط
ويژهبرويم،امابافاصلهایسانتيمتریدرلحظاتآخرِبرخوردجداميشويم.رانندهتورک
استواهلخلخال.اولبخطراميشناسد،تحذيرهايشاينرانشانميدهد.گفت«:بوردا
سنیننهايشینوار،بورامعتادخانادیدا،بوردادوزآداماولمازکي،اودیبا»(اينجاچهکار
anthropology of suffering
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اعتیادوزوالزندگي :

داری ،اينجا معتادخانه است ،اينجا آدم درست پیدا نمیشه ،اوناهاش نگاه کن) .مردی را
نشانهگرفتهبودکهتکیدهباکیسهایبزرگازخانهبیرونميزد.اوبیشازمنازورودبه
منطقه خطرآگاهشدهبود،من فکرميکردمهنوزواردآنمحلهیاصلينشدهايم،امااو
تغییرفضارازودترازمنتشخیصداد.گفتم«:بوالراگورهايشلیرمدا»(خوبدارمتحقیق
ميکنمدرمورداينهاديگه) .
مسئلهدار،

برايشاصالًقابلپذيرشنبودکهچرااينجارامنانتخابکردهام،جايي
جاييخطرناک ،جايينامناسب،چیزیکهبايدازآنحذرکرد.راستشداشتدردلمقدری
رعبميانداخت،بابيمیليشديدش،بااکراهش،باهشدارش.ترکه موتوررامحکمگرفته
بودم و داشتم کوچهها و آدمها را از نظر ميگذراندم .آدمهای تکیده ،خمیده ،چروکیده،
خمار،سستوگاهمبهوتزياد بود.ماعبورميکرديموردميشديم.موتوروسیله خوبي
بودبرایپرسهزدن دراينجاها ودرعینحالنترسیدنوبيآسیباحتماليخارجشدن.
جوانخلخاليسرخیابانترمزکرد،منپیادهشدمواوخالصشد .


لب خط  :2زندگیهای تکین حول اعتیاد
جهاني خردشده در دل خود سوژههای انساني؛ تمرکز بسیار زياد به آن سوژههای
کوچکيکهدرلحظاتزندگيميکنند؛عبورازامرکليورسیدنبهامرخاصشکننده؛
عبور از جامعه به مثابه يک کل فريبنده و فريبا و رسیدن به حرمتها و همدمهای
آسیبديده.جمعیتامداددانشجويي -مردميامامعلي(ع)درگوشهایازمحله لبخط

جاييبرایخودگرفتهونامشرا«خانه علم»است.يکنهادغیردولتيکههدفشياری
رساندنبهآسیبديده ترينافرادجامعهوبهويژهکودکانوزناناست.وقتييکيازاعضای
جمعیت،طاهرهنثار،ازفعالیتهایخوددربارهزنانمعتادوباردارمحلهشوشتهرانبامن
سخنگفت،مشتاقشدمتامنهمبااينزنانآشناشوم.خانمنثاردرخانهعلممحلهیلب
خطدرجوارمیدانشوشفعالیتداشت.ازاوخواستممرادرکارمدرباباينمحلهياری
کند 30.شهريور  1394اولینباریبودکهبههمراهویبهديدنچندخانواده لبخطي
رفتیم .
حرمتزنيتکیدهبوددريکاتاق.دقايقبسیاریطولکشیدتاآمادهشود.زنيدر
اتاقي ديگر که سالدارتر بود داد ميزد« :حرمت ،حرمت ،حرمت» .زبانش را نميتوانستم
کاملبفهمم.اهلبجنوردبودند.بايدچیزیمثلاينگفتهباشدکه«آمدهاندتوراببینند».
حرمتخیليالغربود.اولینبرخوردمواولینورودمبهخانهها،بیشترشبیهفیلمبودبرايم.
از آن فیلمهايي که سعي داشتند عدهای در نهايت فالکت را نشان دهند .ماههای قبل و
سالهایقبلتررادرمحالتحاشیهنشینوفقیرتبريزگذراندهبودم(ايزدیجیران1384،؛
1385؛1395الف)؛اما لبخطجاييبودخیرهکننده.درخیابانوکوچههاچندانخبری
نبود؛و ميگويمچندان،چراکهميتوانستیمخبرهاييرادربیاوريم،خبرهایزيادیدرآن
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خانههاييبودکههريکازاتاقهايشانسانوانسانهاييرادرخودبلعیدهبودند،بهقول
پاز(«)21:1987هراتاقيمرکزجهان»بود.دراينخانهها،گوييجهانهاخفتهبودند .
يکخانهجمعي.طبقههمکف،حیاطوآنسویحیاط،همهپرازاتاقبودندوپراز
پشتبامهم
خانوادههابرایهريکازاتاقها.اتاقهامرزخانوادههابودند.طبقهیدومهمو 
متشکلازاتاقهاوخانوادهها.روزهایبعدکهبهخانههایديگریهمرفتیموضعچنین
بود.خانههرچقدراتاقبیشتریداشت،خانواده بیشتریهمداشت.دررابهرویبچههای
جمعیتامامعلي(ع)بهسهولتبازميکردند،يکيدوسالياستکهخانهیجمعیتدر
محلهبرپاشده،کودکانونوجوانانمحله،خانمنثاررا«خالهطاهره»صداميکنند .
راهپله و داالن ورودی
زني در را گشود .گفتیم که ميخواهیم حرمت را ببینیم  .
مخلوطيازروکشآجریوگچيبود.بهنظرميرسیدنیمهکارهرهاشده.قسمتعظیمياز
ديوار گچکاری نشده بود .روشويي داالن از زواردررفته بود .لولهاش بیرون پکیده بود.
روشنايينبود.وقتيخواستیمبرگرديم،زنيدرهمینداالننموروتاريکوخراب،مرغيرا
مي شست .سمت راست داالن سه اتاق داشت ،اولي نبود ،دومي بود و سومي گويا جواب
نميداد.اتاقوسطيزنيسالداربود،هموحرمترابرايمانصداميزد«:حرمت،حرمت،
آی حرمت» .پاسخ حرمت خیلي دير شد .من نميفهمیدم چرا ،اما خانم نثار به آرامي
ميگفتکهاحتماالًسربساطاست.نزديکششياهفتدقیقهدرحیاطمنتظرشديم .

ازآنخانههاييبودکهبدانهاحیاطمرکزیميگويند.ازآنخانههایقديميوکهنه
واکنونديگربهغايتکثیفوآلوده.اتاقحرمتبهاضافه يکاتاقديگر،پسازگذراز
حیاطدسترسيداشت.آناتاقديگرخاليبود.کناراتاقخالي،دریقفلدارهمبودکه
نمي دانمچهبود.تاحرمتآمادهشودوازسربساطبلندشودودررابرايمانبگشايد،زن
سالداردمپنجرهآمدهبود.زنيتیرهرنگبايکروسریوپیراهنيسیاه.دروديوارحیاط
پرازملحفه،زيراندازولباسبچهبود.کفحیاطپربودازفرشها،بهاضافه انواعوسايل
فلزیمثلدرونردبان.صحبتخانمنثاروآنزنسالدارسريکپسریبود 16سالهکه
گويادراثرکشیدنحشیشراهيبیمارستانشدهبود.دودخترويکپسر کودکسالدر
حیاط بودند تا نگذارند تنها باشیم .زن سالدار ميگفت در محلههای اطراف کار ميکند.
خانمنثارميگفت«:تنتسالمتباشه تاکارهستآدمکارکنه».دوتانوهداشت.صدای
يکي از نوههايش ميآمد .ميگفت« :ادرارش نميآيد» .خانم نثار گفت« :خوب ببريدش
دکتر» .حرمت در را باز کرد؛ اما بايد ميرفتیم باال سر کودک آن زن سالدار .به حرمت
گفتیم«:االنميآيیم» .
يگشتیم به داالن .مسیر منتهي به اتاق آن زن سالدار مطلقاً تاريک بود.
بايد بازم 
خانمنثارقبلازاينکهوارداتاقشود،ازاتاقبغليپرسید«:طغراخونهاست؟»پردهراکنار
زدم،درِاتاقفلزیبود،بانردههاييکهزيرشنوشتهبود«:خوشامد».همهچیزيکخانواده
اتاقاينزنسالديدهبا

درهمینيکاتاقدرگوشههایمختلفشتلنبارشدهبودند.تیغه 
اتاق طغرا ،همان سهدریهای چوبي قديمي است که ما در تبريز به آنها «آرا کسدی»

انسانشناسيرنجبرایلبخطتهران83
اعتیادوزوالزندگي :

ميگفتیم:برنده وسط.درهاييکههنگاممهمانيهایبزرگبازميشدندتاگنجايشخانه

افزايشيابد؛امااکنونبرایهمیشهبستهماندهاند.دستگیرهشانبهدرآمدهوزبانهشاندر
یهای قديمي.طاقچه پربود
زبانه درديگرقفلشدهاست.طاقچه همقديمياستباگچبر 
ازشیرخشک،چنداستکاندستهدار،سبدپالستیکيوقرمزمیوه،نصفه يکهندوانه،يک
زخموزيلي
همريخته،ظروفوکليوسايلديگر.ديوارِباالیطاقچه  
به 
آينه سفید،داروهای 
همجوار
است،سهشمارهموبايلنوشتهشده:دوموردکندهکاریويکموردديوارنگاری .
طاقچه،طنابياستافقيکهآنسرشبههمانپنجرهایوصلاستکهدقايقيپیش،اين
زنبرآنتکیهکردهبود.برسرطناب،لباسهاآويزانشدهاند.ديواروضعيآشفتهتردارد.
زدهشده تالولهایآوردهشود.زيرپنجره،تشکوملحفههاروی
کندهشده،گچ 
جاييازآن 
هم ريختهاند و خوابیدهاند .يک پنکه سفید کوچک کنار آنهاست .جای دو پريز کامالً
تخلیهشده.سیمهااززيرديواربهرویديوارکشیدهشدهاند .
رنگ پشت در و روی ديوارها به تیرگي وحشتناکي گرايیده بود ،گويي هر ساکن
موقت اين اتاق ،گذاشته بود تا اليه ای از آلودگي بر در و ديوار باقي بماند :اثری از خود.
اليههایآلودگيرویهمتلنبارشدهبودند.همهآثاراتاقنشانميدادکهکالبدش،ضربات

روبهزوال.هیچعالمتيوهیچ
متعددیخوردهوروبهسايش،وخامتوويرانياست:خانهای 
عالقه اینسبتبهرسیدگيبدانوجودنداشت،نهتوسطصاحبخانهونهمستأجر.سمانه
خواببود.زنسالديدهکنارنوهاشنشست.بخشاعظميازوسايلزندگيهمکنارزنبود:
گاز،قابلمه،فالسک،کیسهبرنجيآويزان،سماور.هواگرمبودوسمانهدراينهوایگرمو
آلودهودمکردهخوابیدهبود.اهلمشهدندوفعالًچندماهياينجاهستند.بچههایحیاط
يشرت سفیدوشلوارکيآبيکه
آمدهبودند دمدروماراتماشا ميکردند.دخترکيبات 
زبانشرادرمي آوردويکدخترکديگرباروسرینارنجي ،پیراهنآبيوشلوارقرمزکه
سرشرابهتماميدراتاقکردهبود.ايندو،دخترانحرمتوخواهرشبودند.خانمنثار
آدرس بیمارستان نزديک محله را ميداد ،اما گويي زن چندان برايش مهم نبود .گويي
کودکان هم عادت کرده بودند که با بیماری سر کنند .سمانه بيحال بود .به آغوش
لمدادهبود.بیمهوشناسنامهندارد .
مادربزرگ 
زنبازهمدادزد«:حرمت! بیا».صدای«ها»حرمتآمد«.حرمت!بیاديگه».لب
پنجرهباحرمتچندکالميحرفزد.شايدنميخواهدبیشازايندراتاقشبمانیم.بارقبل
داخلکیسهای

کهاسمشراگفتمتوجهنشديم.خانمنثاربازاسمشراپرسید«:همدم».
بهدردبخور که احتماالً ميخواستند
عظیم يک گردآوری بود .جمعي از همه چیزِ احتماالً  
وقتيبهمشهدبروندباخودشانببرند.ازخوشاخالقيومهربانيخانمهایجمعیتحرف
يپايیم ببريمش
ميزد .حرمت خودش آمد دنبالمان .خانم نثار گفت« :اگر شد يک روز م 
دکتر،ولياگرخودتونبفرستینبهتره،چونشايدطولبکشهتاما.»...دنبالحرمتراه
افتاديم.چسبیدهبهدرِهمدم،موتوریهمپارکشده بود،وسطداالن.خانمنثارحالو
احوال خواهر حرمت را ميپرسید .بچهها شوخيشان گرفته بود .توی داالن با خانم نثار
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مشرفبهپشتباموباجاييبرایانبارکردن

درگیربودند.محوطهکناریاتاقحرمتباپله
وپرتهاتقريباًپرشدهبود.درفلزیقرمزبازبود.اتاقيمطلقاًساده،سفیدرنگومربع.
خرت 

گچبری و درهای سهدری و طاقچه و پنجره همدم نبود .ساده.
هیچ خبری از تزئینهای  
سقفقدرینمگرفتهبود«.کارعشق»رویديوارحرمتنقشبستهبود .
«حرمتخانوم.توروخدااينبچهدودنخورهها.االنيهذرهبومیاد.
کي؟
دودواسشبده.
چيکارکنم.
بهخدااالنهرموقعبگيديگه،هرموقعبگيميبريمت.
چندروزديگهمیرم.
میریمشهد؟
[باسرشبلهميگويد]»

پفکرده .چادری روی
زير چشمانش سیاه شده و کمي گود افتاده ،باالی چشمها  
خودشانداختهبود.يکسرچادرراهلدادهبودرویشانه چپش.لباسهاوتشکهاو
وپرتهای زندگيدر
خرت 
همهیرختهاپشتسرشتلنباربودند.فشردهرویهم.بقیهی 
اينسوپشتمابودند.حدسميزنماتاقحداکثردومتردرسهمتربود.کالًششمتر .
«بچههاروبذاربرگردد.حاالبرهمنميگردیهمونجا...نميدونمچهجوری
...
[دستيرویچانه برد،حلقه ایداشت.بهديوارچشمدوختهبود.بهفکرفرو
رفتهبود]
همونجااگهکمپخوبدارهاونجابرو.
[بابيمیليوهمچنانکهدستترديدوبيحاليبرچانهزدهبود]اونجاداره،
وليهزينهاشزياده.
هزينهشونروماپیگیریميکنیم.چندتاازدوستامونمشهدهستن.
اونجاميشهشماکاریبکنین؟
نميدونمچيکاربتونمبکنم.ولياگهشمابخوایبریپیگریميکنیم.
واقعاً؟ميشه؟اگهميشهمنمیرماونجا،چوناونجامامانمهستراحتم.

خانمنثاربهآهستگيگفت«:اونجاشیشه.»...حرمتگفت«:آره.اونجاکهبیشتره».
خانمنثارگفت«:جدی؟منفکرکردماونجابیشترکراکه».حرمتگفت«:نه» .
شمااومدی[اينجا]شیشهنميکشیدی.مگهشیشهنميکشیدی.
خیليکم.
برو حرمت خانم سريع ،اونجا رفتي اين اولش راحت ترک ميکني .ولي بمونه
سختتميشه.مثالًيکسالبگذرهسختتميشه.تازهشروعکردی.
ترک کردنش ،مسئله ترک کردنش نیست .هر جور باشه تحمل ميکنم .ولي
يدارد].
مشکالتديگهدارم،اونابرامسخته[خندهیتلخيرعشهبرم 
االنمشکلتيکيکاره،درسته؟مشهدمانميدونمبتونیمکارجورکنیم»
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دختر حرمت در عالم خودش بود .توجهي به گفتگوهای ما نداشت .با صدای بلند
رختخوابها.

وسط ماها مش غول بازی بود .آن دو دختر پهن شده بودند روی تشکها و 
پسرکهمدستهارازدهبودزيرچانهوزُلشدهبودبهمن«:ياخیلمیشدیمنه»(پهن
شدهبودرویمن).بهدقتووسواسگوشميداد.

«حاالترککنم،بازخودکارپیداميشه.
آره،قدمبهقدم.شماترککن.بعد،واسهبعدشيهفکریميکنیم.
مشکل من فقط ترک کردنه .خونه نداشتم .االن برم اونجا خونه ندارم.موندم
چيکارکنم.
اونجايعنيشدهشمابریکمپ،ماپولروواريزميکنیمبهکمپیه؛يعنيشده
اينکارروميکنیم،اگهکسينبودپیگیریکنه.فقطيهجایخوببریها،يه
سریهستنرفتارهایبددارن.درستنیست.اونجاهانميخوادبری.يهجای
خوبپیداکن.قشنگسروسالمتباشه،اونجابریبرایترک» 

منبیشترنظارهگربودموشنونده.گاههمحرفهایخانمنثارراتأيیدميکردم.شايد
همراهخانمنثاربودم،حضورممشروعوشايدمفیدقلمدادميشد.خانمنثاربرگشتبهمن
گفت«:حرمتخانومخودشماهرمضوناومدهبودميگفتمنوببريدترک؛يعنيواقعاًيکي
جوریبگه،خودشبخواد،وایميايسته».گفتمحتماً .

اين
« منخیلياصرارداشتم.وليايناپیلهشدنگفتنبچههاتوبذاربهزيستي.بچه-
هاهممخالفبودن.
گفتم«:آهان:االنچندتابچهداريد».
االندوتااينجان.يهدخترمهممشهده.
کدوماشبچههایشمان؟
اينهفقط[دخترتيشرتسفیدرویرختخوابهارانشانداد].پسرمهمرفتهبیرون،
تفريحامروز.
همسرتون؟
همسرمنیست.مفقوداالثره.
آهان»

خانم نثار گفت« :جدا شديد ديگه ،خودت خواستي» .گفتم «حتماً ديگه بايد اراده
کنيو...همین.خیليهمبهتأخیرنندازی.چهاينجاچهمشهد» .
«مناالنرومنميشهبرممشهداينجوری.بههمهگفتمترککردم.همهفکر
ميکننمنترککردم.نميدونمچهطوریبرم.
اگهميخوایبندازعقب.بیستويکروزهديگه.بخوابکمپبعدبرو.
خیليزياده.اگهدهروزميشدباز...
نهدهروزهفايدهنداره.
گفتم«:چراميخوايدزودبريدمشهد» .
چوندخترماونجاخیلي...
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تنهاست؟
تنهاست،آره.تازهعقدشکردن.عصريشمندهروزهاومدم،پونزدهروزه.سهماه
اونجايه،عقد،توخونهمادرشوهر.
خانمنثارگفت«:پونزدهسالشه؟» 
چهاردهسالشه.همهاشزنگميزنهگريهميکنه.مامانتوروخدابیا.
حقدارهخوب.
گفتم«:چرازودشوهرشدادين.اونجازودشوهرمیدنها؟» 
نه  بستگي داره که طرف  ...من چون دخترم خواستگار داشت .خواستگار هم
خیليپیلهبود.مجبورشدماينوبدم»

دادوفرياددخترهاحرمتراهمعصبانيکرد .
«اِ  ...چرا داد ميزني همیشه .بعد خیلي پیله بود پسره .همیشه مياومد
مزاحمتايجادميکرد.منمهمهاشميترسیدمخدايايهاتفاقينیفته.خیلياز
پسره هر چي بگي برمياومد .قبالً هم شیشه ميکشید ،ترک کرده بود .ولي
پسره ازاون هفت خطاش بود .دادم به يکي ديگه که اونو فراموش کنه .مثالً
پسرهدنبالشروولکنه.
حرمتخانمميتونیميهکاریبکنیم.اينبچهبرهواسهقلبشبیمارستان.پسر
شماهمبرهواسهاينعفونتشبیمارستان.شماهمبریکمپ.
خوببیمارستانبرنبرميگردنديگه.خانوماالنصددرصدهاينمريضیش؟
آرهبهنظرم.وليعملشآسونه.بازيهجاديگهوقتداده،زنجیرهامیدهاسمش،
اونا کالً کارشون همینه .ببینتش جواب قطعي رو ميده .اونا کارشون واسه
جراحيقلبواستخونبچههاست.اونتأيیدبدهيعني...انشاءاهللکهتأيید
نده.ولياگهبده...عملشسختنیست.
باالخرهپارهميکننديگه.
بايدبخوابهچندروز.اصالًنبايددودبخوره؛يعنيجایخیليبهداشتيباشه.
اينجااصالًخونههاشبهداشتينیست»

پسرشرانديديم،وليحرمتميگفت«پسرمخیليدرعذابه.مريضیشعودکرده.
خیلياالنوضعشخرابشده.دارهزيادميشهزخمهاش».گفتم«خوبيهروزهمعقب
بندازين،هيبدترميشهديگه».گفتیمببربچههاروبیمارستان.دلحرمتراهنميآمد.
رضانبود.خانمنثارگفت«:منقولشرفميدمهرروزبیمارستانسربزنمودوستامهم
سرميزنن.شدهشبتاصبحهمميگیميکيپیششونبمونه.بیمارستانتنهانمونن.من
دوستامهستن.همینمعلمهایخانهیعلمديگه.هرشبيکيميمونه» .
«زنجیرهامیدکجايه؟
پیگیردرسدادنبهبچههايیم،اون

بیمارستاننیست.يهجاييمثلماکهمثالً
پیگیر جراحي قلب و جراحي استخون بچههان .بعد هزينه و همه چیزش رو
خودشتأمینميکنه»
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دخترشتقريباًولوشدهبودروبرویما.حرمتميگفت«ازروزیکهاومديماينجا
خیليشورشرودرآورده.خیلي،خیلي.اصالًيهديقهتوخونهواینميايسته.خیليگوشو
بازيه.انقدگوشوبازيهکهغذايادشنميياد.بهزوربايدصداشکنمبیارم» .
«توحیاطکهاشکالنداره.
نه،ميرهتوکوچه.
نهتوکوچهنميره.
برا مدرسهاش فردا هستن؟ چونميگم شايد ازدرساش عقب نیفته .مشهدم
نبودمکهپیگیردرساشباشم.
آرهاينجابیادواسهما،االناولمهرهديگه،کالسهاششروعميشه.
خیلي هوشش زياده .سه ساله چهار ساله بود فکر کنم برای اولین بار مداد
دستش گرفت .اولین بار خودم يک نقاشي کشیدم گذاشتم جلوش ،از روش
سريع همون جا کشید ،اصالً خودم تعجب کردم .خیلي ذهنش خوبه  ...به
شاعریخیليعالقهداره.يهشعرهاييازخودشدرميياره،يهچیزاييميگه
اصالً من .يه چیزايي به هم ميبنده همون جور پشت سر هم ميگه .آخه
دعواشميکنم،دايرههمهرجاميرسهدايرهميزنه.شعرميخونه.براشاعری
ويکيهمنقاشيخیليعالقهداره.وليمتأسفانهپدرومادرخوبينداره.
چرامادرخوبينداره؟مادرشترککنهبیادديگهچهمشکليداره؟اون روز
منديدمشماچقدربهلباسشرسیدی»

حرمتآهميکشید«ازاولزندگي،هممادرشبودمهمپدر».گفتم«چراهمسرتون
ولکردن؟» .
«منولشکردمالبته.مناولینبارهاومدم[تهران]،تویعمرماولینباره.
االنچندوقتهاينجايین.
سهماه»

حرمتسرهاييتکانميدهد،افسوسهايينشانميدهد.درغمشفرورفتهبود.به
کرد.خودشسرقصههايشراميگشود .

روزهایبدترششايدفکرمي
«شوهرمدوسالاولزندگيام...تکفرزندبود،خیليلوسبود.هموندوسال
بزرگتر بود .من  15بودم ،اون  17بود .مامانش خیلي اين رو
اينا از خودم  
نازدانهبارآوردهبود.اصالًنميگذاشتبرهسرکاریچیزی.مامانشخرجیشرو
مي داد،خرجيماهارو.دوسالاولزندگیمونکهمادرشبودخوببود.بعددو

سال سکته کرد ،جوون هم بود .اون که فوت کرد ،اين ديگه باز هم همون
جوری فکر ميکرد .تمام هر چي طال داشت و پول داشت همه رو پدرش
برداشت رفت پاکستان .اين موند و من و دو تا [ ...باز هم خندههای تلخ و
گزنده]بادوتابچه کوچیک.ديگهبازممثلقبلنفکرميکردکههنوزماون
نازدانهاست.کسينبود،کسيهمنداشت.کارهمنکردهبود،اصالًيادنداشت
حتيکارکنه.بازهمهمون جوری،بههمونروالپیشميرفت.تویايندنیام
هیچکسرونداشت،فقطيهخالهداره.پیله خالهشميکرد.خالهشميرفت
سرکار،ازاونميگرفت،خرجیمونرو.اونموقعمعتادنبود،باززندگیمونرو
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نجوری زندگي
همون جوریباخیليچیزاندک.بعديکدوسالباهمهمی 
کرديم،بابدبختيواينا.بعدافتادزندان.نهسالزندانيبهشدادن.
سرچي؟درگیریبود؟
درگیرینهآدمرباييبهشخوردهبود.اهلآدمرباييکهنبود»

حرمتگفتکهشوهرشرادرخانه خريدوفروش مواددرمحلهگرفتهبودندوتاسر
حدمرگزدهبودند.بدنشکبودوزخميشدهبود.
« بعد،پنجسالنهسالزندانيدادن.بعد،توايننهسالانقدبهموعدهوعیدهای
الکي ميداد« :من بیام بیرون اينجوری ميکنم ،تاج ميزارم رو سر تو» .اوووه
خیلي.اينپنجسالرومنوباهمینحرفهاشنگهداشت.دوتابچهبودرو
دستم.هردوتاکوچولوبودن.مثلدوقلوبودن.انقدرسختيکشیدم.همهاش
سختيکشیدمتواينپنجسال.هرهفتههممالقاتشبهخدا،هرهفته.ميرفتم
کارگریميکردم،بچههاروميانداختمتوخونهامديگه،توکوچهميرفتن.ديگه
بهامونخداولميکردم.مجبوربودم.کسيهمنبودنگهداره.ازمامانمايناهم
دوربودم.بعدپنجسالديگهدنبالپروندهاشروخیليگرفتمواينا.چهارسالو
نیم کشید .چهار سال و نیم بهش بخشیده شد .تعلیقي بهش دادن .بعد اومد
بیرونواصالًهمه حرفهاشالکي.تویزندانخودشرومعتادکردهبود،من
نميدونستم .کريستالي کرده بود .ميديدم من هر ماه يه پتو گلبافت ميبردم.
بازمماهديگهميرفتمبازميگفت«:پتورودزديدن»يا«پتومروباتیغبريدن،
پتوم رو اينجوری  .» ...الکي .همهاش دروغ .نگو اين پیشفروش ميکرده ،من
نميدونستم .همه رو ميداده کريستال ميکشید .همهاش دعوام ميکرد« :پول
بیاربرام».منهرچيکارميکردمازکرايهخونهوخرجيمونکمترميشد...
همو نآدمقبليبود.بدترشدهبودکهبهترنشدهبود.کريستاليهمشدهبود.
يکيدوساليکريستالميکشید.ميگفتمبروسرکار.ميگفت«خدابزرگه.من
و تو هنوز جوونیم» .همهاش ميگفت خدا بزرگه .سر کار نميرفت .تابستونا
ميگفتگرمه،زمستونامميگفتسرده،بهقولمعروف.

توهمونموقعهمشماکارميکرديد؟چيکارميکرديد؟
آره ،تو خونههای مردم کار ميکردم .بعد ،ديدم کريستال ميکشید کم بود،
قرصيهمکردهبودخودشروآخريا.ميديدمخدايااينچرتميزنه،نشسته
همهاش چرت ،تو کمايه .کنار اجاق مينشست همهاش سرش ميرفت [سر و
بدنش را به طرف پايین خم ميکند] موهاش آتیش ميگرفت .هي صداش
ميکردم.تاصبحهزارباربیدارميشدم؛يعنيديگهانقدربااينبحثوجنگ

اعصابنداشتیم،ديگهمريضيافسردگيگرفتهبودم،اعصابمکالًبههمريخته
بود .شبها هم ميخوابیدم ،چشم روی هم ميگذاشتم ،تو خواب جیغ
ميکشیدم،منوبیدارميکرد.کابوسميديدم.همهاشکابوسميديدم.يهشب

مامانماومدخونهمون،ديدمنخیليوضعمخرابه.گفت«اگه تودهروزديگه
نجوری بودا .خیلي حالم
اينجا باشي ،بايد روانه تیمارستان بشي» .واقعاً همی 
نقدر ضعیفشدهبودم.چشمهام[...نفهمیدنچيگفت]...
خراببود؛يعنياي 
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شدهبودازضعیفيبهقرآن.چشمهامتاورداشتهبود.خیليضعیفبودم.همسر
کارميرفتم،همبیستوچهارساعتبااونجنگاعصاب.خیلياصالً.مستأجر.
خرج هم گردن خودم بود .فک کن برای خودم زن گرفته بودم ،شوهر نگرفته
بودم .ميرفتم سر کار مياومدم ميديدم تلويزيون نیست ،فروخته .سي دی
نیست،گروگذاشته.لباسهامروبردهگروگذاشته.گوشتهایتویيخچالرو
فروخته.اصالًخیليافتضاحشدهبود.يهشبمامانم...منوبرد.گفت«اينجوری
باشي،خیليدوومنميياری».روزديگهاشاومدتماموسیلههامرو بارزدومن
روبرد.بهاينمگفت« بروبهسالمت.تاحاالزنداشتي.ازاينبهبعدديگهزن
نجوردوسالخونهمامانمبودم.اختالفداشتیم،
نداری،فراموشکن».بازمهمی 
مزاحممميشد.ميگفت«بیا».توهموندوسالخیليفرصتبهشدادم.آدم
بشه.نهباباآدمبشونیست»

خانمنثارگفت «:خوبکاریکردیحرمتخانوم.بهقولخودتزنگرفتهبودی».
منهمتأيیدکردم.ميگفت«:دهدوازدهسالمنبهپاشسوختم.پنجسالراهزندانرفتم
واومدم.کدومزنياينجوریميکنه.االنهمهخويشوقومهامميگنخاکبرسرش،قدر
توروندونست[.بهش]ميگف تنزنتشیرزنهواقعاً.بادوتابچه،مستأجر،پولمالقاتي،پول
چي،کرايهخونه،هرجاميرفتمميگفتنماشوهرتروقبولنداريم،روخودتحسابباز
مي کنیم...رفتمدادگاهوبرایطالقغیابي.گفتنسهمرحلهداره[.بايد]براینفقهشکايت
کني.بعداونموقعطالقرومينويسن.شکايتکردمبرایخرجنفقه.اومددادگاهگفت
ندارم»  .سه بار فرصت داده بودند تا شوهرش تأمین هزينه کند .بار آخر پانزده روز وقت
خواستهبود.حرمتميگفت«:پونزدهروزردشدومندنبالشرونگرفتم.خیليديگهانقدر
مشکالت داشتم که ديگه دنبال اون دادگاهي هم نرفتم .تو همون محل خودشون ،خونه
خاله اشکهبود،اونجامأمورهاريختهبودنبراهمینخالفکارها،گرفتهبودن.اينمجنس
گرفتهبودبکشه،مأمورهاديدهبودن.اينتاايناروديدهبودهانداختهبودهتودهنش...بردن
زندان.چندماهياونجابوده.بعدهمتبعیدشکردنافغانستان.ديگهرفتچندمدتياونجا
گمبود.بازدوبارهاومدکهآشتيکنه».
«افغانبودشوهرت؟
ازهمینبلوچها.بدونمدرک.اينهاهويتشونمشخصنیست.
آخهشناسنامهداشتهکهعقدکردين.
نه.عقدنامه اینداشتیمما.دادگاهکهرفتیماستشهادمحلدرستکردم.بعدبه
قاضي توضیح دادم اينجوری اونجوری .بعد طالقم رو دادن ،ولي طالقنامه رو
ندادن .گفتنشناسنامه ی شوهرت بايد باشه.اونم شناسنامه نداشت .هنوز که
هنوزهتودادگاهموندهطالقنامه.
برادرخواهریهمداريدديگه؟
آره،ماماشاءاهللدهتاخواهريمپنجتابرادر.ازدوتامادرالبته.
رفتوآمدداريد؟
باهمدرارتباطهستید ،
خیليکم،محدود.يکيبانهاومده.يکيسرخسه،پنجتایديگههممشهدن.
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شماچرااومديداينجا؟
نجوری.خواهرمپیلهشد«:بیااينجاکارهستشوفالن».اومديماينجانه
همی 
کارهستونهکاسبي»

خواهرشتویيکيديگرازاتاقهایخانهزندگيميکرد.نبود .
«امروز حالش خرابه .فک کنم مريضه ،نميدونم چي کاره .نميدونم .بيحاله.
هیچوقتاينجورینبود.ازبسکهجوشميزنهازدستشوهرش.شوهرش
اصالًشبهانمييادخونه.الکيعالفه.بدبختدارهميسوزهوميسازه.چارهای
نداره.بهخاطربچههاش»

خانمنثارگفت«:خواهرتنميخوادترککنه.شماتشويقشکنباهمبريدکمپ» .
«چه ميدونم .اون نميياد .به خاطر بچههاش هم باشه نميياد .بچههاش
کوچیکن.شوهرشهمآدمينیستکهاحساسمسئولیتکنه،توخونهبمونه.به
فکربچههاباشه.اصالً.

حرمت خانوم .پنجشنبه بیايیم دنبال حامد ببريمش بیمارستان؟ اونو بفهمیم
تکلیفشچیه.راهحلروهمبفهمیم.بعدانشاءاهللبریکمپ.

انشاءاهلل»

پسفرداکهتکلیفبستریشدنيکيازفرزندانش
ازحرمتزوریقولگرفتیمکهتا 
معلومشد،اوهمبهکمپبرود.سریازرویبيمیليتکانداد .
«پسر بزرگم خیلي با من سنگین شده .از دست من عصبانیه .ميگه هر چه
داريم سر بساط دود ميکني .خیلي غرور داره .خیلي حساسه .بیش از يک
شوهر.
خوببهخاطراينغروربايدبريدکمپ» 

از حرمت جدا شديم ،گرچه بيرمقي و بيحالياش نشان ميداد که چندان تمايل
جدیبرایترککردنوکمپرفتنندارد.بازهمداالنسیاهراردکرديم.مردیکنارپلهها
نشستهبود.ميخواستیمبرويمطبقهباال.پنجرههایراهپلهشکستهبودند.فقطاسکلتفلزی
ماندهبود.خانمنثارراهپشتبامرادرپیشگرفتهبود.قبلازاينکهواردپشتبامشويم،
پاگردآخریتوالتيکارگذاشتهشدهبود،بدوندردرستوحسابي.بهروشناييپشتبام
رسیديم.ازدحاميبود.دواتاقدرطرفینپشتبامبود،با يکمحوطه مسقفومحوطه
بزرگترروباز.شايدنزديکپنجخانوادهچپیدهبودنددراينپشتبامکوچک .



لب خط  :3زندگیهایی در یک اتاق
درگیرودار ماندنورفتن.معلقبیندومسیر.مرددبیندوشیوه.هنوزحرمتنتوانسته
تصمیمبگیردکهترککنديانه.دخترشداردعروسميشود،پشتتلفنبهاوگفتهکه
قدریگرفتاراست،وليسردهروزبرميگردد؛امابهماميگفتکهبهآنهادروغگفتهکه
ترککردهاستواکنوننميداندچهکند.گفتم«اگرترککنيراحتميتوانيبرگردی».
وليمنوماچگونهميتوانستیمبرجایاوبنشینیم،هرروزدريکاتاقزندگيکنیم،چه

انسانشناسيرنجبرایلبخطتهران91
اعتیادوزوالزندگي :

حسيميتوانستیمداشتهباشیمازحرمتيکهشوهرشبهقولخودش«مفقوداالثر»است.
همان شوهری که باز به قول خودش شوهر نبود ،زني بود که در خانه مينشست و اين
حرمتبودکهنانميآورد،باکارکردندرخانههایمنوتو.ماچگونهميتوانستیمخودرا
جایاينحرمتبگذاريموامیدوارانهازپیروزیوفتحدردوقدميپسازترکبگويیم .
زيرورویچشمانشپف کرده  بود،فقطچادریرویخودانداختهبود،هیچبرای
خوردننیاوردهبود.چیزیهمچوندرخششکمسوييازداشتنوبرایآنامیدپروراندن
دراونميتوانستمبهسهولتدريابم.سستتروکرختتروکمانرژیترازآنبودکهبتواندبار
  21روزدرکمپماندنرابردوشبکشد.بهکدامینامید؟شايدبعداز 21روزرانیزدر
همینامروزیميديدکهمادرمقابلشرویموکتسردوسخت(بهقولتورکها«تاقّیر»)
نشسته بوديم .حرمت چگونه ميتوانست از کنج اتاقي در کنج آن خانه تخیل کند ،هم
چنانکه ما به سهولت تخیل ميکنیم .نميخواهم ساختارهای خُردکننده را بستايم ،اما
نميتوانم فشار خانههای پرفشار را از وجودم خالي کنم .نميتوانم تجربه سهمگینم از

لحظاتيدرنزدآنهابودنراخفهکنم.هرچههست،آنسختيایاستکهدودنميشودو
رود.تنهاچیزیکهدرزندگيحرمتدودميشود،هماناستکهلحظاتيقبلاز

هوانمي
آمدنمابرسربساطشبههواميرفت.مابقيچیزهاآوارميشوندوبهزمینميآيند .
هرخانهایدرلبخط،فشاریبوداززندگيها.هراتاقي،فشردهایبوداززيستن،
فشردگي ماتريال ،جسماني و ذهني .همه چیز شخص ،جمع شده بود در يک اتاق ،همه
بودنش،همه غصههايش،همه عذابهايش،همه گرفتاریهايش،همهچیزش.برايمعجیب
مينمودکهاينمردمانچرابايدبدينخانههایپرفشارآمدهباشند.معدهذهنمنميتوانست
هضمکندکهاينهاچگونهميتواننددراينخانههایپرفشاربمانندوزهرترکنشوند.از
بیننروند.نپوسند؛وهمچنانبمانند؛وماندهبودند.اينتهرانبودکهنیروييکشانندهودر
عین حالشکانندهازخودميافکندوچشمهاوجانهارامسحورودرتله خودمحبوس
ميکرد؛امادرلبخطهمهچیزباهماست:اعتیاد،خشونتودههادردديگر .
پشتبامش رسیديم.
بهخانهایديگررفتیم.راهپلهایمطلقاًظلمانيودرظلمت.به 
کودکيسیاهچردهدرپستویخانه بود،پستوکهنه اتاقيشبیهپستو.کودکيدرگرمای
البهالی تشکها خفته بود ،شايد گرمازده بود .زانوان و پاهای مردی پیدا بود،
پستو در  
،زنومردوکودکيفشردهشدهدر

چهرهاشناپیدابود،آنجاپشتبامبود.اتاقيداالنمانند
آن.کثافت،گرما،شلختگي،فشردگي،همگيرادرآنکودکاحساسميکردم.آنزنو
مرد جوان شايد بتوانند با اين وضع و حال سر کنند ،آن کودک چه؟ سیاهي بر اغلب
کودکان چیره داشت .روشناييها کمفروغ بودند ،جاها تنگ بودند ،اسباب ريخته بودند،
دستشوييهادرنداشتند،ديوارهاسیاهبودند،راهروهاغبارداشتند،راهپلههادرظلمتبودند.
بزرگترهای سیاه،کودکانسیاه.غذاهایکمرونقومواد پررونق،بههرحالدردهاناين

نوزادانمزهميکندوجسمشانورنگشانرابهسیاهيميبرد .
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پخشوپال است ،بساطها
زندگيهای اينجا بیشتر شبیه زندگي در میان بساطهای  
رویهمسوارشده.زندگيهایاتاقي،مرابهاتاقهایدانشجوييامدرخوابگاهدانشگاهتهران
پرت ميکند .همه چیز در يک اتاق ،روی زمین ،در گوشه اتاق .ما در بین وسايلمان
مينشستیموميخوابیدم،آنهاهم.گاهاتاقپرميشدودرازبهدرازپهلوبهپهلویهمشب

به صبح ميبرديم و بعد بیرون ميزديم ،يا به دانشگاه يا به جايي از شهر .يک زندگي
کپهشده.رویهمريختهشده،درکنارهمانبارشده.گوييوبهنظرميرسیدکههرلحظه

ميتوانکپهرابارزدورفت؛وهمینبودکهآنهاراوزندگيشانراميچپانددريکمحیط
کوچک.برخيهمچونحرمتهموارهمنتظربودندکهدرلحظهبروند.آمدهبودندتاپولي
درست کنند و وضعشان را قدری سامان دهند .از اين شهر ميتوانستند پولي بکنند؛ و
حرمتنکندهبود؛امااينشهرميتوانستجانيازآنهابکند،معتادشانکند،همچنانکه
حرمتراکردهبود.پوليميداد،جانيميگرفت.وابستگيمطلق .


لب خط  :4کمونهای شب
رفتوآمدهای
خانههادرسکوتبودند،کوچههادرتدارکچیزیوخیاباناصليهمچنان 
شديدداشت.ساعتحدودهفتبود.پايیزبود.شب،فرصتيبودبرایظهورچهرهديگریاز
لبخط.ترسترسان،لرزلرزانباقدمهایمرددگاهتاجاهاييازکوچههایتنگوتاريکرا
ميرفتیموازوسطهابرميگشتیم،چونايناحساسراداشتیمکههرچهعمیقتر،احتماالً
فجیعتر و خطرناکتر .کمونهايي شکل ميگرفت ،بساطهايي پهن ميشد ،کارهايي
انسال و گاه پیر ،چهرههايي ژولیده و قدری کدر،
ميخواست صورت بگیرد .مرداني می 

دستانيسیاهدورچیزیجمعميشدند.اجتماعيبهپاميکردند.گوييچیزیمهمبرايشان
در حیات شبمرهشان و «شبمرگي» (ايزدی جیران )1394 ،بود که اينچنین
هميهاييسرساعتشکلميگرفت.مناحساسميکردمکهسرساعتاست،برنامه
دور 

هرروزشاناستکهحواليغروبکنارهمبودنراشروعکنندتابرسدبهشب .
بايد بتوانم تصور کنم اين خرده اجتماعات در کوچههايي شکل ميگیرند که
ديوارهايش به در خانهها و در خانههايش به زندگيهايي و خانوادههايي و کودکان
خانوادههايياست.چنینچیزهاييکمديدهايم.معموالًشبکوچهها،شبآرامشاستو

رفتوآمد استوبياجتماع.جاهایديگررفتیم.آنجاکهقدریروشنايي
سکوت،شبکم  
بود،خانوادههاييديدمکهزنانهومردانهبستنشستهبودندجلویخانههايشان.نميدانمتا
چهحدیميتوانداينکمونهایکوچههابرایاهاليخانههااذيتکنندهباشدوآزاردهنده،
بوغريب نیست.
کسبوکارشان استوبايدانجامشودوچیزیعجی 
يانباشد.شايداين نیز 
برایمنغريباستودهشتناک،شايدبرایآنهاآشناباشدکههستوعادی .
چهره  محلهدرحالعوضشدناست،پوستيازشببرخودانداختهونقاطيفعال
بر خود ميپروراند .خانهها گويي خالياند ،گويي نیستند ،چراغها اغلب خاموشاند .گويي
اهاليخانه ها کاریشبانهدربیرونازمحلهدارندوعرصهرابرایحضورايننقاطفعال
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خاليکردهاند.دائماًداخلخانههارادرذهنمواحساسممجسمومجسم ميکنمکهچه
وضعيميتوانندداشتهباشند،درقیاسباآنخانههاييکههفتهقبلبهسهچهارموردشان
سرزديم؛ امااکنوندرآنهازندگيموقتاًمتوقفشدهوبهنقاطيبیرونازشهرشايدسر
چهارراههايادستفروشيهامنتقلشدهاست.نبضزيستنعجالتاًدرهمینکمونهاست .


نتیجهگیری :جریان قوی درد
اينسماجتعجیب 
پافشاریشگفتدردهاست 
دردهایآشنا 
دردهایبوميغريب 
دردهایخانگي 
دردهایکهنهلجوج(قیصرامینپور )17:1390،

ترينايدهایاستکهمنبرای

جهانبادردهايشبرایلبخطمعناميشود.اينمهم
لب خط و برای محیطهای رنجآلود دارم .تجربه جهان برای رنجديدهها اساساً از خالل
دردهايشانممکناست.اينمر دمان نهدرساختار ياکليبنامجامعهو نهدريکنظام
معناييبهنامفرهنگونهدرروابطقدرتيبهنامسیاست،بلکهبااحساسدردحضورشانرا
درجهانميفهمند.بسیاریازاينمردمانبادردمتولدشدهاند(نمونههايشهماننوزاداني
هستندکهدرلبخطبیماربهدنیاميآيند)وآنهاييکهبادردمتولدنشوندهمپساز
یکثیریقدرتآنراپیدانميکنندکه

تولد،گرفتاردردميشوند.ازاينمیان،بازهمعده
تاآخرعمرگريبانخودراازريسمانکَشندهوکُشندهدردرهاکنند.پسمابايکجريان
قویدردمواجههستیمکهوجودفردیواجتماعيلبخطيهارادربرگرفته است.لحظات
زيستنبافشاردردميتپد.نفسهاباسوزدرددرسینهبهآتشکشیدهميشوند.تجربه
بودن در اين جهان يا در مورد نمونه مورد مطالعه من ،تجربه بودن در لبخط ،تجربه
لحظههای صدمه خوردن است .جهان معاصر برای لب خط ،جهاني متالشيشده است.

جهانيکههیچمسیرامیدبخشيبرايشانبهپیشنمينهد .
حرمت و خواهرش ،آن زن سالديده ،آن کودک گرمازده در پستو ،آن مردان
کمونهایشبوآنمردانبهصفکشیدهروزوهمهلبخطيهایرنجداردردرونهمان

جهانيمي زيندکهبادردخلقشدهوبادردنیزبهپیشميرود.خواستانسانشناسبرای
رهايي،درايننوشتار،ازمسیرهمدردی،مستندسازیوتحلیلانتقادیميگذرد.خواست
رفیعتر انسانشناس ،مراقبت اجتماعي 8برای بهبود زندگي است (ويلکینسون و کلینمن،
 .)2016
جريانقویدردچگونهايجادميشودوچگونهواردزندگيحرمتشدهودرتنو
رواناوميزيد؟بايدبهمبدأمسیریبینديشیمکهحرمتسفرخودراازآنآغازکردهاست:
social care
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بجنورد.شهرحرمتهممثلبسیاریازشهرهایديگریکهمهاجرانلبخطازآنهابه
طورفصلييادائميبهتهرانکوچميکنند،درمحرومیتبهسرميبرند،درتوزيعناعادالنه
امکاناتوفرصتهایاقتصادیواجتماعي.سیاستهایتوسعهایمناطقيمثلبجنورددر
خراسان شمالي را محروم از سالمتي ،شغل و تحصیالت کرده است .حدود  44درصد از
جمعیت بجنورد زير خط فقر زندگي ميکنند :فقیرترين شهر استان و يکي از فقیرترين
روبهرو
شهرها در کشور (اقتصاد ايران آنالين .)1392 ،ما با يک ساختار محرومکننده  9
هستیماينساختارمحرومکنندهراميتواندراغلبموقعیتهایحاشیهنشینينیزديد.لب
خطنیزگرچهبهلحاظجغرافیاييدرحاشیهنیست،امابهلحاظمواجهههایسیاستيدر
حاشیهاست.وجودساختارمحرومکنندهخوداولینآغازگاهياستکهدردرادرجانافراد
مي اندازد .اينکه نتوان در شهر خود پولي درآورد ،نخستین ضربه به شأن و حرمت است.
دومین ضربه اش به تن است .سومینش به سرپناه .ساختار محرومکننده با ايجاد دوقطبي
مرکز -پیرامون،آدمهاييراانسانتربهحسابميآوردوآدمهاييراکمترانسانتر.وقتي
اينساختاربهزندگيهایتکینيمثلحرمتاصابتميکند،انفجاریازدردحاصلمي-
شود .ساختار جا خوش ميکند در فرد و مريضش ميکند .ساختار محرومکننده عامل
بیماریوناخوشياست .
افرادیمثلحرمتوخانوادهاش،بهويژهشوهرش،دربجنورددروضعیتناخوشي
حاصلازاعتیادزندگيميکردندوبايدانتخابهايشانورخدادهايشانراباتوجهبههمین
وضعناخوشدرک کرد.زندگي دريکمحله اعتیاد.زندانيشدنشوهرشوکزيادیبه
جريانقویدردواردميکند،چراکهبخشيازپولخانوادهراميبلعد.اينبلعیدنبعداز
آزادیاززندانهمبااعتیادبهقرصادامهمييابد.زنوشوهرهردودرگیراعتیادبودند،
گرچهمیزانمصرفوشدتوابستگيزنکمترازشوهربود؛امااعتیادشوهرضرباتکاریتر
داشت)1:سرپرستخانوادهرازمینگیرکردهولذايکاتکایمهمبهزمینزدهشدهبود؛
)2اثاثوغذایخانهرادودميکرد؛و)3اعصابزنشراضعیفکردهبود؛يعنيخانهبه
لحاظ معنوی (فقدان حمايت سرپرست) ،مادی (به فروش رفتن دارايي) و رواني (جنگ
اعصابوتضعیفروانيهمسر)آسیبميخورد .

سفرحرمتازيکبستراعتیاددربجنوردبهمحلهديگراعتیاددرتهراناست.بهنظر
رسدساختارمحرومکنندهدرتقسیمانواعشیوههایتولیدمادی،اقتصاداعتیادمحوررا

مي
نصیباينبسترهاومحلههاميکند.برگسدرمقالهکراکواقتصادسیاسيرنجاجتماعي10
(،)2003اقتصادسیاسيونیروهایفرهنگيراشکلدهنده مسیرشیوعمواددرگروههای
آسیبپذيرمعرفيميکند.اقتصادسیاسيرنجاجتماعيبامتمرکزشدنمحلتولیدوپخش
مواد در برخي از نقاط شهر و پاک کردن نشانههای تولید و پخش آن از نقاط ديگر کار
ميکند .در جاهايي که «آسیبپذيریهای اجتماعي نسبت به اعتیاد» (همان )32 :وجود

depriving structure
political economy of social suffering
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مکارکهدرآننقاطموردمطالعهماتولیدکنندههستندونقاطديگرمصرف-
دارد.يکتقسی 
کننده؛ امابايددقتکردکهزيستندرجاييکهتولیدگريامعاملهگرمواداست،بهتدريج
بسیاریازاهاليآنرابهسویمصرفهمميکشاندوبهتدريجبخشيازبازارخريدمواددر
داخلهمینمحلههاشکل ميگیرد.ساختار محرومکننده همیشهمراکزتولیدو معاملهی
موادرادرنقاطفقیرمتمرکزميکند،نقاطيکهارزشاجتماعيپايینيبدانهامنتسبشده
است :يعني محروم از شأن و احترام اجتماعي .اين نقاط قبالً تحت محرومیت مادی هم
بودهاندکهفقیرشدهاند.پسساختارمحرومکنندهباعث شدهتادرمجموعافرادیکهدر
ايننقاطزندگيميکنندسهنوعمحرومیتراتجربهميکنند)1:محرومیتازکاربادرآمد
مکفي؛فقر)2.محرومیتازشأناجتماعيو)3محرومیتاززندگيبدوناعتیاد .
حرمت مجبور به مهاجرت فصلي به تهران و لب خط بود تا فقط و فقط به دنبال
خالصي حداقلي از محرومیت مادی باشد ،چراکه خواهرانش چنین وعدهای داده بودند.
گرچهممکناستکارهایخردیهمچوندستفروشيقدریپولبهزندگيحرمتتزريق
کند(کهنمي کند)،اماشأناجتماعيوسالمتدرلبخطآسیببیشتریخوردهاست.
حرفهای موتوری من نشان ميدهد که تا چه حدی جاهايي مثل لب خط در تهران
خوفناکووحشتناکترسیممي شوند.عالوهبراين،حرمتمعتادترشدهاست.اکنوننوبت
رادودکند.همانطورکهزندانيشدنشوهر،اورامعتادکرد

اوستکهاثاثاتاقونهخانه
وازآنبهبعد،ضرباتشديدتریبهزندگيخورد،مهاجرتحرمتبهلبخطتهرانهم
چنیننقشيداشت.خانوادهدومینسرپرستخودراهمبامعتادترشدنحرمتبهشیشهاز
دستداد.اکنوناينپسراستکهاعصابشضعیفميشود.بهقولخودحرمت،اينجانه
کارهستونهاگرکارهمباشد،اعتیاداجازهنخواهددادتاحرمتپوليدرآورد .
آنچه من اينجا ساختار محرومکننده نامیدم ،به لحاظ محتوای عملياش ميتواند
بیانگرمفهوم«خشونتساختاری» 11پلفارمر()1996باشد.ساختارمحرومکنندهحاصل
سیاستکالنادارهجامعهدرعرصههایاقتصادی،سیاسيونهادیاستودرهمینسطوح
بزرگمقیاس کار ميکند .ما نميتوانیم اعتیاد را به طور منتزع از بستر فقر و بيحرمتي
اجتماعيدرنظربگیريم.ازطرفديگريکسیاستخرد 12همدرسطحخانوادهواجتماع
محلي(داس)53:2015،همکارميکنند.حالبارويکردیفارمری -داسي،پرسشاين
استاگرسیاستکالنيعنيساختارمحرومکنندههموارهنقشيمنفيدارد،آياميتواندر
سیاست خرد ،رويههای مثبتي کشف کرد؟ آيا سیاستهای خرد ميتوانستند جلوی زوال
گموگور شدهاست.مادرحرمتاورااز
زندگيحرمترابگیرند؟درسطحخانواده،شوهر 
وخامت رواني اش قدری آسود .يک خواهر حرمت در همان خانه لب خطي در وضعیتي
آغشتهبهاعتیادهمچوناومي زيد.خواهرانوبرادرانديگرنزداونیستند.فرزندانشهنوز
کوچک هستند و فقط يک پسر نوجوان  12ساله دارد که از او عصباني است .در سطح
structural violence
micropolitics
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اجتماعمحلي،هیچمشوقيبرایترکاعتیادوجودندارد وچندانظرفیتدرآمدزايينیز
برایحرمتبهدستندادهاست.فقطخانهعلمجمعیتامامعلياستکهميتواندفرصتي
برایحرمتبیافريند.زنانيازلبخطدرخانهعلمبافتنيهاميبافتند،وليحرمتمشغول
کارنشدهبود.هزينه کمپراجمعیتميدادوفعالینشنیزحرمتراتشويقميکردند،اما
حرمتنميتوانست،همخودشترديدداشتوهمنگرانفرزندانشبود .
اينجابايدازيکسیاستشخصي13ياسیاستخود14نیزيادکنیمکهدرسطحخود
فردوجهاندرونياشميزيد،يعنيآنجاييکهحرمتخودشراباخودششکلميدهد.
حرمتدرنهايتترکنکردووقتيماپسازحدوديکماهبهسراغحرمترفتیم،گفتند
برگشته به بجنورد  .حتماً رفته بود دخترش را عروس کند .حرمت پس از آنکه انواع
محرومیتهارادرشهرخودشبجنوردتجربهکرده،درزندگيزناشويياششکستخورده،
حمايتيجدیازخانواده اشنداشته،دوفرزندشبیمارند،درفقرمفرطيزندگيميکندوبا
اعتیاد به کراک ،هروئین و شیشه در خودش شکسته ،يک سوژه تضعیفشده 15است.
توانهایمادیوروانياينسوژهروبهضعفگذاردهاندوهمین،امیدشراکشتهاست.

بيحالي،بي شوقوسستيزيادشحینحرفزدنوحینواکنشدادنبهپیشنهادترک

کردن،نشانميدادکهامیدیبهبهبودیوضعیتزندگياشندارد.فقطخويشانبجنوردی
وعروسيدخترشبودکهزوریبرسرشبودتاترککند،اماگوييهمینزورهمچندان
پرزورنبود.حرمتتالشقهرمان وارشرادرآنچندساليکهشوهرشدرزندانبود،بهکار
بردوبهاستهالکشرساند.زمانيکهبجنوردشراولکردوخودشرابهلبخطرساند،به
استهالک رسید ه بود و اکنون چند ماهي بود که در اين اتاق بود و هر روز پشت دود
مستهلکترميشد.اينراازچشمانشوصورتخستهاشميفهمیدم.حرمتحتيشوق
زيادیابتدابرایترکداشت«گفت ميخواهم ترک کنم .توروخدا من را برای ترک ببريد.
داخل بدنم بوی عفونت ميشنوم .حالم بد است .ترک کنم حالم خوب ميشود»؛ اما با
سنگینکردنمصرفش،فعالینجمعیتراناامیدکرد(مظفريان.)99:1395،شوقزندگي
او در بجنورد ،حال در لب خط پژمرده شده بود .سوژه خسته با مواد بلعیده شده بود.
خواستاوبرایيکزندگيباچندرغازپول،برایزندگيبدوناعتیاد،هیچميشد.عاملیت
سوژه سوخت مي شد .حرمت برگشت بجنورد .پس از آن ،مدتي با فعالین جمعیت تماس
داشتوبعدديگرخبریازاونشد 16.
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ازجمعیتامداددانشجويي-مردميامامعلي(ع)واعضایخانهیعلملبخطممنونهستمکهظرفیتي
فراهمکردندتابتوانمدرمحله لبخطکارکنم.ازخانمطاهرهنثارکهدرچندينبازديدمیدانيمراهمراهي
هابودندسپاسبي کراندارم.کارمندرکشیدنرنجلبخطهمچنانادامه

کردندوپیوندبینمنوخانواده
دارد .
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