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مقدمه: کشیدن رنج
ماکهدرايناتاقهایبسیارشکنندههایحقیرما،زندگيزندگي

مي سر به بي]...[ باورهای ]...[ ما تنگدستي و فقر شماربريم،

شده زندگيلگدمال بیرونما، حدقه از گرسنههای و ما،زده

کمزندگي بسیار زندگيهای ما، کمنور بسیار ما،های ارتفاع

شونده]...[هایپیاپيمحرومزندگي

زندگي تحقیرشوندههاما، پیاپي )عليی ... عناصری،ما مراد

1394:83)



سوزد.یدماغمميآوریتنمحلهوتنمراقبضهکردهاست.نوکومیانهبویسوزش

کند،درآورندهادغامشدهاست.دماغمسوزسوزميجريانهوایکلمحلهبااينبویازپای

شببویسوزش روزهادرآورِ ها،بیشازسیمایخرابمحله،داخلخانههاوبویمتعفنِ

ممکنمي برايم را آنجا در آشغالاحساسبودن تهکند. آسفالتماندهها، بر بهچیزها ها،

رايحهسطلزبالهماندهدوشکشیدنته شايدجريانبویخانههانامطبوعآدمها، درو ها

قدریزودتررسیدهبودمبهلبخط.انددراينبویسوزناک.هاوخیابان،همهشريککوچه

امامعليتیجمعيامدادرسانمراکزازيکيبود،شوشخطلبيرانيایخانهقرارمانجلوی

وکارکودکانبهگانيرایامدادويآموزشخدماتارائهبههیحاشمحالتدرکه1)ع(

کوچهپردازنديملیتحصازمحروم سو. بار بودند. برايمآشناترشده کهها بود چهارم يا م

تهرانقرارگرفتهاست،بانامرسمي15یيکمنطقهلبخطدرناحیهديدم.محلهرامي

ازجملهدروازهغاروهرندی،جوارشهمهایديگریشبیر.لبخطدرکنارمحله-شوش

مي تلقي پرآسیبي شهری فضاهای فرسودهجزء بافت که بيشوند فقرایخانمانشان، ها،

کنند.لبخطواينالبهاعتیادومهاجرانفصليازديگرنقاطکشورراجذبخودميمبت

محالتتبديلبهسکونتگاهطبقاتيباشأناجتماعيواقتصادیبسیارپايینشدهاست.

خانه تماشای کوچهمحو سوی آن و سو اين های به بودم ایصحنهبارهکيها

آمیتکان شد. ظاهر مقابلم در آنجاييزهدهنده صحنه آمد. سراغم شُکبه ترسو از ای

راهِخیابانمملوبودرسیدم.پیادههابهيکخیاباندرونيميگشودهشدکهازيکيازکوچه

ازدورديفآدم.چمباتمهزده.رودررویهم.تقريباًهمگيمشغولمصرفموادبودند.فقط

دشانمطلعشدند.گوييبرایبقیهتفاوتيتعدادمحدودیازآنهاازمواجهشدنمنباخو

ازوسطجمعيکنفردقیقاًمرا نداشت.اينمنبودمکهبیشترترسیدهبودمتاآنها.تقريباً

ميمي بود. توانندحضوريکتوانستمحدسبزنمکهآنهاميپايید.چشمانشدنبالمافتاده

غريبهرابهسهولتتشخیصبدهند.

                                                           
هایاينجمعیتهاوبرنامهبرایاطالعازفعالیت1

//sosapoverty.orghttps: 



 
 
 
 

 77شناسيرنجبرایلبخطتهرانانساناعتیادوزوالزندگي:

وطبهبرخوردخشنبرخيازافرادمحلهراباپژوهشگرانمحلههایمربهنوزداستان

 هر به بودم، قدمحالنشنیده سرعت تالشقدری اينکه وجود با کردم، بیشتر را هايم

حدممکناينصحنهمي ثبتکند.تکانکردمهمچناندوربینموبايلمبتواندتا دهندهرا

چندنفریازافرادیراديدهبودمکهموادهایشدند.دفعاتقبلکمونحدودچهلنفریمي

لبخطراتجربهکنم.درآنشبمصرفمي کنند،بهويژهيکبارکهخواستهبودمشبِ

هایترمحلهديدهبودم.کمونهایدرونيشايدچیزیدرحدوددهکمونرادرمیانکوچه

آنشب بیشتر. يا نفر پنج چهار، ميسه، هم خها لرز با و ردترسیدم کنارشان از فیفي

بعد،جمعیتزيادکشندگانموادمرادگرگونکردهبود.تايکيدوهفتهبارنيااما؛شدممي

کردمونمايششرااجرا.یخودمبااينصحنهراتوصیفميهايمچگونگيمواجههدرکالس

اينصحنهدربابمحله سبتتواندمنالبخطدرجنوبتهرانميآغازنوشتارمبا

هایتهرانکهمشهوربهموادمخدروموادمهیجاست.بیشتریداشتهباشد.يکيازمحله

کننده،اندوبهدورازچشمهرنهادنظارتجمعیتنسبتاًانبوهيازافرادجایدنجيرايافته

تنظیمتنبیه يا نیازهایديگرانشدهکنندهکننده و نیازهایخود و دوایمشغولخود اند.

طويل،دورديفنشسته،ص يکاجتماع.زانوزدهفنسبتاً ،رخدررخهم،چسبیدهبههم.

توانگرميدارد.امکانيکاجتماعکهمييکاتمسفر.حضوریقدرتمند.حضوریکهپشت

واهمه بدونهیچ کشید. هم با و همشد با آمد. بستو امید شدندربدان ديده ایاز

دل در محلهمحلهروشناييفروزانروز. چنیناجتماعيمرایلبخط.یخودشان، چرا

شجاع.کهآنهامحکمميترساند،درحاليکندوميدهد،متزلزلميتکانمي کندواحتماالً

اول،نهنگرانآنها،بلکه.مندروهلهگرفتنشانپاسخاولیهبرايمآساناست:ترسازقدرت

مبادابهمنآسیبيبرسد.ايننخستینرويارويينگرانسالمتيخودمهستم،نگراناينکه

«انحرافاتاجتماعي»يا«هایاجتماعيآسیب»مااحتماالًباهرآنچیزیاستکهنامشرا

توانندمارانیزمنحرفکننديااند،ميايم.افرادیکهازماوهنجارهایمامنحرفشدهنهاده

ميافرادیکهآسیبديده ماند، همآسیببزنندتوانندبه وا کردناينريشه؛ راديکالیزه

تفاوتبینمایدرستوآنهاینادرستيابینمایسالموآنهایناسالماست.بهنظرمن

ایباشدکهمصرهستیمآنرابسازيم،برقرارکنیم،برايشرابطهدهندهتواندتوضیحاينمي

يازايننظر،جامعهبهدوگروهتقسیميعن؛پژوهشکنیم،قانونوضعکنیموجبههبگیريم

اندوگروهيکهمنحرفنیستند.دوشود:گروهيکهدراثرعواملمختلفيمنحرفشدهمي

برانگیزبرایايننوعتقسیمچالشمسئله يکگروهمنحرفشده1بندیوجوددارد: (چرا

بهايندوپرسشکند؟پاسخندادن(چهکسيمنحرفوغیرمنحرفراتعريفمي2است؟

گذارد،همانگروهغیرمنحرفرا.کندوگروهيراآسودهميدرگیریراکممي

لبخطدرتهرانياهرجایديگریازمحققانهبامحالتيمثلمحلههرنوعمواجهه

برند،پیشازمي2کهدراثرکپهشدنفقر،اعتیادوخشونت،رنجکشوريانقاطديگرجهان

بايد چیز وهر اجتماعي علوم مواجهه بگیرد. خود به اخالقي و سیاسي بعدی ابتدا در
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بهانسان خود اعتیاد در درگیر افراد آيا پیشگیرد. در بايستچنینراهيرا شناسينیز

آزادانه انتخاب با و نابودیميخويشزندگيدستخود و زوال به را اينکهشان يا برند

بافتزمینه يا مستعدچنینعمليميهایاجتماعيها را اقتصادیآنها شايدصرفاًو کند.

مي موقعیتتوانازوضعیتپاسخمناسبرا بیرونهایويژههایخاصيا افراد هريکاز

شناختياست:برکشیدنيکامرخاصوپیوندآنباشرايطکشیدواينهمانمهارتانسان

انسانگسترده زيست. مردمترجیحي)واژه3نگاریتر جای به مي4نگاریام اين( به کوشد

ميهایپرسش اينزورآزماييچه در چهسیاسيپاسخدهد: بیننیروها؛ نبرد در گذرد،

روند.روندوچهکسانيچگونهودراينپیوندبهزوالنميکسانيچگونهبهزوالمي

کنندهنسبتبهگرددبهتعهدمواجههامابعداخالقيدرمواجههبااينمحالتبرمي

سازد.انتخابيبیناينکهرنجکشیدنراميکندوتجربهوضعیتيکهبرافرادصدمهواردمي

ابژه مسلطشدنبر وضعیتمناسببرایپژوهشاجتماعي، دارندآيا آنجا هايياستکه

ميرنجشان بارا شدن همدل و شدن همدرد شدن، همراه مناسب، وضعیت يا کشند،

رنجميهايياسوژه اجتماعيستکه علوم در نوشتار ژستمناسبپژوهشو آيا کشند.

ابژه بر تسلط سوژهبررسي با شدن دوست بررسي يا علمي( )استیالی آياهاست ها.

هاييپارهشدهازوجودما.کشندگانچیزهاييبرایمصرفعلميهستندياانسانرنج

انتخابيحیات شرايطمعاصرجهان، در آنفقر،انتخابما جهانيکهدر آيا ياست:

مي جنگهمچونخوره بیماریو اعتیاد، محرومیت، بهخشونت، علماجتماعينیاز لولد،

علوم آيا دهیم: درخوری پاسخ انسانیت به نسبت تعهدمان به بايستي ما ندارد. بازبیني

انسان برایاينتعهدشلميشناسيشانهاجتماعيو ماهايشرا سفت. نسبتبهکنديا

کنیميانه.ایبرایخوداحساسميهاازفقر،بیماری،خشونتواعتیادوظیفهرهاييانسان

کنیمياشناختيميبخشيراتبديلبهکانونپژوهشونوشتارانسانآيامانفساينرهايي

وظیفه بهترينحالتآنرا ميدر فراموشیکسانديگر بدترينحالتآنرا در دانیمو

انسانيم چنانکه چنینفراموشيرنجکنیم، عملشناسيايراندچار آيا است. آوریشده

جديدیبرایتواندقلبتپندهیعملمادربابآن،ميبخشونوشتندربابشیوهرهايي

شناسيدرايرانوجهانتلقيشود.کالبدانسان



 محور به اعتیادرویکرد رنج
ق طیفي در معموالً را دادهاعتیاد سویمجرمرار به را معتاد از تلقي آن يکسر که اند

بیمارميمي را داند)سهرابکشاندويکطیفآنمعتاد رويکردجرم1391زاده، محور،(.

برخوردیهنجارينداردوبرآناستکهمعتادازهنجارهایجامعهعدولکردهيامنحرف

دسختنسبتبهاعتیاداست،وقتيکهآنشدهولذاجرميرامرتکبشدهاست.اينرويکر

يکانحرافاجتماعيمي را ستوده، به )بنگريد 1376پندارد ديگران،204-189: و اکار ؛
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گیردهایاجتماعيبهخودميشود،عنوانآسیبترمي(.اينرويکردوقتيقدرینرم1394

عموميوژورنالیستينیز(.درايران،نهتنهادانشگاهیان،بلکهدرفضای1388)آقابخشي،

(.رويکردبیمارمحور583:شماره1394اينتلقيقدرتمنداست)بنگريدبههمشهریمحله،

درواکنشبهاينبرخوردسخت،برخوردینرمبااعتیادومعتادداردوبرآناستکهاعتیاد

بیماری مثل مواد به ديگران، و )جواهری است ديگر ش1389های دو هر در از(. کل

رويکردها،نهادهایزندانوبیمارستان)کمپ(بهدنبالتسلطبرمعتادوتنبیهيادرماناو

دانندکهخودفعاالنهازخطایميهستند.هردونهادقضاييوبیمارستانيمعتادراياسوژه

بهاصطالحجامعهعبورکردهوياابژه هردوایکهبیماریبراوعارضشدهاست.درقرمزِ

حالت،معتادبايدازجامعهحذفشوديااصالحودرمانشودوبعدمجوزحضورگیرد.در

هردورويکرد،نبايديکمجرميابیمار،فضایعموميراتهديدياآلودهکند.ايندورويکرد

فرد،بلکهبهزندگيافرادیغیرازآنفرددلمشغولهردودروهله اول،نهبهزندگيخودِ

چرا بيهستند. غیرمعتاد افراد نسبتبه را فرد زندگيخود ميارزشکه فکرتر يا دانند

پورکیانمي و )ترجمان داد نجات را مابقي بايد و گذشته کار از کار ديگر که کنند

خواهندمانعازانتشارانحرافيابیماریشوند)برای(.مي1390زاده،وسهراباحمدآبادی

اطالعازوضعیت ايرانبنگريدبهمدنيقهفرخي، مقاالتاولینهمايش1390اعتیاددر ؛

(.1389فرد،؛کرميواعتمادی1386هایاجتماعيدرايران،مليآسیب

اعتیادوانسانانسان (هموارهازايندوطیف2011)گلیسر،5شناسياعتیادشناسانِ

زيستهزندگيروزمرهافرادمتمرکزربههایاعتیاددرتجاندوبیشتربرجرياناجتنابکرده

(و2007عدالتي)سینگر،هاييمرتبطبابيجريانمثالً(،2013اند)رايخلوگريوت،بوده

حاشیه سینگر، 2010ایشدن)پیجو اسپردلي، (1999؛ منرنج؛ رويکرد است.اما محور

فروکا يعنياعتیاد او آنوجودفردبهيکرفتار اسمستهنميرويکردیکهدر لذا شودو

اواسمخودشرادارد:حرمت)يکيازشخصیتمعتادنیزنمي هایگیرد:ضدتقلیلمعتاد.

گراهستندمحورهردودربهترينحالتتقلیلمحوروبیماریحاضر(.رويکردهایجرممقاله

سانیتديگریگوييکهان»کاهند،بیماریميچونوجودفردرابهرفتارمجرمانهياعارضه

يکلحظه«منفي»بهيکويژگيقابلتقلیل استيا پي«منحرفبوده يت،)جکسونو

گراهستندچوناصولسازمانيوهنجارهاینهادیدربدترينحالتسرکوب؛و(2015:10

گیرند،بدونمشارکتخودش.ويژگيکنندوبرایاوتصمیمميخويشرابرفردتحمیلمي

يعني؛دهداول،بهزندگيخودِشخصاهمیتميمحورآناستکهدروهلهجدومرويکردرن

زندگيشخصي، با بهمواد رفتارهایفرديعنياعتیاد بهدنبالآناستکهبدانديکياز

هایمننگاریکند.اينويژگي،يکيازنقاطکانونيدرانسانخانوادگيواجتماعياوچهمي

افرادیاستکهمبتال اعتیادشدهاز ايننقطهبه در هراند. زوالبیشاز مفهوم کانوني،

محور،نسبتبینفردوچیزیبرایمناهمیتدارد:زوالزندگي.ويژگيسومرويکردرنج

کند:انتقادساختارهایاعتیادآور.دنبالتررابهطورانتقادیبررسيميساختارهایگسترده
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یدرونجامعه،فرايندکنترل،اصالحياتربیتفردراطيايننیستکهببیندچگونهنهادها

دارد:چگونهساختارهایتربرمياينفرايندباشد،بلکهيکگامبهعقبلگریتسهکننديامي

مي جامعه باشندقدرتدر داشته فرد رفتارهایاعتیادآمیز در سهميعمده توانند يعني؛

محور،ايجادتعهدشود.ويژگيچهارمرويکردرنجياعتیادگرفتارماينکهچگونهفرددرتله

مي منچگونه است: نظر مد فرد و رابطهاخالقيبینپژوهشگر فردیتوانم با ایانساني

هاییانساني،رنجتوانمبابرقراریاينرابطهداشتهباشمکهمبتالبهاعتیاداست.چگونهمي

ب(.چیزی1395زيستشباشم)ايزدیجیران،اورابکاهموياراوبرایبهترکردنشرايط

مي غمکه را آن رنجتوان يا وخواری شفقت دانست. اجتماعي پژوهشگر توسط خواری

پروژهرفتههمیرویانسانياست.اينچهارويژگيمهرورزینیازیضروریبرایاينرابطه

سازند.مندرباباعتیادرامي6شناسيرنجانسان

رانسان مسائلشناسي آمد پديد امروز انسان معاصر دردآور شرايط به توجه با نج

ترودردآوریچونفقر،خشونت،بیماری،اعتیادوجنگکهدرجهانمعاصرهرچهوسیع

ميعمیق زيستهتر تجارب دچار را افراد چیزیشوند، آن هر و فقدان محرومیت، درد،

ميمي وکنندکهقوتوقدرتزندگيرا داسوآرتورکلینمانکارهایفردیوکاهد. ينا

پیشروانه دههجمعي نتیجه، در و کردند خلق تولددهه1990ای برای درخشان ای

شناسانرنجمعتقدند(.بسیاریازانسان1997شناسيرنجشد)کلینمن،داسوالک،انسان

تماعيبايستيبههادرشرايطمختلفسیاسي،اقتصادیواجکهتوجهبهرنجکشیدنانسان

(.من2016شناسيکشیدهشود)ويلکینسونوکلینمن،مرکزوقلبعلوماجتماعيوانسان

امسعيدارمرنجرادرپیوندبازوالزندگيقراردهم،آنجاکهنیروهاویپژوهشيدربرنامه

زنهایحیاتواقعيبهخطرميشوق ناتوانيجسميگيروزمرهدافتندو با روانيافراد و

ی)اغلبونهلزوماً(مرتبطِفقر،بیماری،خشونتواهشوند.دراينپروژه،برحوزهروميروبه

 هستم متمرکز انساناعتیاد بابچرخه)برایکارهای در رنج بیماریشناسان و هایفقر

.(2007؛2005؛وفقرواعتیادبنگريدبهسینگر،2013؛فارمر،2015بنگريدبهداس،



 1لب خط 
 تحقیق روش صبح انسان1کالس شدم.دانشجويان آماده سريع شد، تمام که شناسي

نمي جلویدانشکدهترافیکاجازه از برسم. محله به زودتر تا موتورها7داد گرفتم. موتور

شويم،ترميهجومآوردهبودند.هرچهازوسطشهربهطرفجنوبومیدانشوشنزديک

شوند.نزديکاستموتوریِمنوخیليازموتورهاتوشکماتوبوسخطهابیشترميهجوم

برخوردجداميایسانتيويژهبرويم،امابافاصله شويم.رانندهتورکمتریدرلحظاتآخرِ

بوردا»دهد.گفت:شناسد،تحذيرهايشاينرانشانمياستواهلخلخال.اولبخطرامي

)اينجاچهکار«ادخانادیدا،بوردادوزآداماولمازکي،اودیباسنیننهايشینوار،بورامعت
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مردیرا کن(. اوناهاشنگاه نمیشه، درستپیدا آدم اينجا است، معتادخانه اينجا داری،

زد.اوبیشازمنازورودبهایبزرگازخانهبیرونمينشانهگرفتهبودکهتکیدهباکیسه

منمنطقه بود، واردآنمحلهفکرميخطرآگاهشده اویاصلينشدهکردمهنوز اما ايم،

)خوبدارمتحقیق«بوالراگورهايشلیرمدا»تغییرفضارازودترازمنتشخیصداد.گفتم:

کنمدرمورداينهاديگه(.مي

منانتخابکرده را اينجا قابلپذيرشنبودکهچرا جاييبرايشاصالً ،دارمسئلهام،

جايينامناسب،چیزیکهبايدازآنحذرکرد.راستشداشتدردلمقدریجاييخطرناک،

موتوررامحکمگرفتهمیليشديدش،بااکراهش،باهشدارش.ترکهانداخت،بابيرعبمي

کوچه داشتم و آدمبودم و ميها نظر از را آدمها چروکیده،گذراندم. خمیده، هایتکیده،

ماعبورميخمار،سستوگاهمبهوتزياد خوبيشديم.موتوروسیلهکرديموردميبود.

آسیباحتماليخارجشدن.ودرعینحالنترسیدنوبينجاهايادرپرسهزدنبودبرای

جوانخلخاليسرخیابانترمزکرد،منپیادهشدمواوخالصشد.



 های تکین حول اعتیاد: زندگی2لب خط 
سوژه خود دل در سوژهجهانيخردشده آن به زياد بسیار تمرکز انساني؛ هایهای

عبورازامرکليورسیدنبهامرخاصشکننده؛کوچکيکهدرلحظاتزندگيمي کنند؛

مثابه به جامعه از رعبور و فريبا و فريبنده کل حرمتيک به همدمسیدن و هایها

آسیب لبخطایازمحلهمردميامامعلي)ع(درگوشه-جمعیتامداددانشجوييديده.

 يکنهادغیردولتيکههدفشياری«علمخانه»جاييبرایخودگرفتهونامشرا است.

ترينافرادجامعهوبهويژهکودکانوزناناست.وقتييکيازاعضایديدهرساندنبهآسیب

رانبامنشوشتهزنانمعتادوباردارمحلههایخوددربارهجمعیت،طاهرهنثار،ازفعالیت

یلبعلممحلهسخنگفت،مشتاقشدمتامنهمبااينزنانآشناشوم.خانمنثاردرخانه

خطدرجوارمیدانشوشفعالیتداشت.ازاوخواستممرادرکارمدرباباينمحلهياری

لبخطياولینباریبودکهبههمراهویبهديدنچندخانواده1394شهريور30کند.

.رفتیم

حرمتزنيتکیدهبوددريکاتاق.دقايقبسیاریطولکشیدتاآمادهشود.زنيدر

سال که مياتاقيديگر داد بود دارتر حرمت»زد: حرمت، حرمت، نمي«. توانستمزبانشرا

«.اندتوراببینندآمده»کاملبفهمم.اهلبجنوردبودند.بايدچیزیمثلاينگفتهباشدکه

ها،بیشترشبیهفیلمبودبرايم.اولینبرخوردمواولینورودمبهخانهبود.حرمتخیليالغر

آنفیلم ماههاييکهسعيداشتندعدهاز نشاندهند. نهايتفالکترا هایقبلوایدر

؛1384نشینوفقیرتبريزگذراندهبودم)ايزدیجیران،تررادرمحالتحاشیههایقبلسال

هاچندانخبریکننده.درخیابانوکوچهلبخطجاييبودخیرهاما؛الف(1395؛1385

ونبود دربیاوريم،خبرهایزيادیدرآنگويمچندان،چراکهميمي؛ توانستیمخبرهاييرا
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هاييرادرخودبلعیدهبودند،بهقولهايشانسانوانسانهاييبودکههريکازاتاقخانه

هاخفتهبودند.ها،گوييجهانبود.دراينخانه«جهانهراتاقيمرکز(»1987:21پاز)

همکف،حیاطوآنسویحیاط،همهپرازاتاقبودندوپرازجمعي.طبقهيکخانه

همبامپشتیدومهموهابودند.طبقههامرزخانوادهها.اتاقهابرایهريکازاتاقخانواده

اتاق وخانوادهمتشکلاز روزهاها هایديگریهمرفتیموضعچنینیبعدکهبهخانهها.

هایبیشتریهمداشت.دررابهرویبچهبود.خانههرچقدراتاقبیشتریداشت،خانواده

یجمعیتدرکردند،يکيدوسالياستکهخانهجمعیتامامعلي)ع(بهسهولتبازمي

کنند.صدامي«خالهطاهره»،کودکانونوجوانانمحله،خانمنثاررابرپاشدهمحله

مي که گفتیم گشود. را در زني ببینیم. را حرمت ورودیپلهراهخواهیم داالن و

.قسمتعظیميازرهاشدهکارهرسیدنیمهمخلوطيازروکشآجریوگچيبود.بهنظرمي

گچ ديوار از داالن روشويي بود. نشده لولهزواردررفتهکاری بود.بود. پکیده بیرون اش

روشنايينبود.وقتيخواستیمبرگرديم،زنيدرهمینداالننموروتاريکوخراب،مرغيرا

جوابمي سوميگويا و دوميبود اولينبود، اتاقداشت، سمتراستداالنسه شست.

اتاقوسطيزنيسالنمي ميداد. برايمانصدا داربود،هموحرمترا حرمت،حرمت،»زد:

حرمت آی حرم«. نميپاسخ من شد. دير آراميتخیلي به نثار خانم اما چرا، فهمیدم

گفتکهاحتماالًسربساطاست.نزديکششياهفتدقیقهدرحیاطمنتظرشديم.مي

هایقديميوکهنهگويند.ازآنخانههاحیاطمرکزیميهاييبودکهبدانازآنخانه

اتاقحرمت يکاتاقديگر،پسازگذرازبهاضافهواکنونديگربهغايتکثیفوآلوده.

دریقفل اتاقخالي، کنار آناتاقديگرخاليبود. دارهمبودکهحیاطدسترسيداشت.

دانمچهبود.تاحرمتآمادهشودوازسربساطبلندشودودررابرايمانبگشايد،زننمي

راهنيسیاه.دروديوارحیاطرنگبايکروسریوپیداردمپنجرهآمدهبود.زنيتیرهسال

کفحیاطپربودازفرش زيراندازولباسبچهبود. بهاضافهپرازملحفه، انواعوسايلها،

سالهکه16دارسريکپسریبودفلزیمثلدرونردبان.صحبتخانمنثاروآنزنسال

سالدرکودکگويادراثرکشیدنحشیشراهيبیمارستانشدهبود.دودخترويکپسر

باشیم. نگذارندتنها ميزنسالحیاطبودندتا محلهدار ميگفتدر کند.هایاطرافکار

دوتانوهداشت.صدای«.تاکارهستآدمکارکنهتنتسالمتباشه»گفت:خانمنثارمي

نوه از ميهايشمييکي آمد. آيدادرارشنمي»گفت: .» گفت: نثار ببريدش»خانم خوب

دکتر کرد«. باز را حرمتدر بايدمي؛ کودکآنزنسالاما بهحرمترفتیمباالسر دار.

«.آيیماالنمي»گفتیم:

 اتاقآنزنسالمیگشتيبازمبايد منتهيبه مسیر داالن. تاريکبود.به مطلقاً دار

هراکنارپرد«طغراخونهاست؟»خانمنثارقبلازاينکهوارداتاقشود،ازاتاقبغليپرسید:

همهچیزيکخانواده«.خوشامد»هاييکهزيرشنوشتهبود:زدم،درِاتاقفلزیبود،بانرده

ديدهبااتاقاينزنسالهایمختلفشتلنبارشدهبودند.تیغهدرهمینيکاتاقدرگوشه

سه همان طغرا، دریاتاق آنها به تبريز در ما که است قديمي چوبي کسدی»های «آرا
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برندهمي شدندتاگنجايشخانههایبزرگبازميوسط.درهاييکههنگاممهمانيگفتیم:

شاندرشانبهدرآمدهوزبانهاند.دستگیرهامااکنونبرایهمیشهبستهمانده؛افزايشيابد

پربودطاقچهقديمي.یهایبرگچهمقديمياستباطاقچهدرديگرقفلشدهاست.زبانه

يکهندوانه،يکدار،سبدپالستیکيوقرمزمیوه،نصفهشک،چنداستکاندستهازشیرخ

باالیختهيرهمبهسفید،داروهایآينه يليوززخمطاقچه،ظروفوکليوسايلديگر.ديوارِ

دوموردکنده سهشمارهموبايلنوشتهشده: است، جوارهمکاریويکموردديوارنگاری.

ایوصلاستکهدقايقيپیش،اينقيکهآنسرشبههمانپنجره،طنابياستافطاقچه

تردارد.اند.ديواروضعيآشفتههاآويزانشدهزنبرآنتکیهکردهبود.برسرطناب،لباس

هارویایآوردهشود.زيرپنجره،تشکوملحفهتالولهشدهزده،گچشدهکندهجاييازآن

ريخته خوابیدههم و ياند پنکهاند. کامالًک پريز دو جای آنهاست. کنار کوچک سفید

اند.هااززيرديواربهرویديوارکشیدهشده.سیمشدههیتخل

ساکن هر گويي بود، گرايیده وحشتناکي تیرگي به ديوارها روی و رنگپشتدر

اليه تا بود گذاشته اثریموقتايناتاق، باقيبماند: ديوار و در آلودگيبر خود.ایاز از

دادکهکالبدش،ضرباتآثاراتاقنشانميهایآلودگيرویهمتلنبارشدهبودند.همهاليه

.هیچعالمتيوهیچزوالروبهایمتعددیخوردهوروبهسايش،وخامتوويرانياست:خانه

خانهونهمستأجر.سمانهاینسبتبهرسیدگيبدانوجودنداشت،نهتوسطصاحبعالقه

بخشاعظميازوسايلزندگيهمکنارزنبود:اشنشست.ديدهکنارنوهاببود.زنسالخو

گاز،قابلمه،فالسک،کیسهبرنجيآويزان،سماور.هواگرمبودوسمانهدراينهوایگرمو

چندماهياينجاهستند.بچهآلودهودم اهلمشهدندوفعالً هایحیاطکردهخوابیدهبود.

بودند ميآمده تماشا را ما و دمدر دخترکيبا شلوارکيآبيکهشرتيتکردند. سفیدو

درمي قرمزکهزبانشرا شلوار پیراهنآبيو روسرینارنجي، با آوردويکدخترکديگر

خانمنثار ايندو،دخترانحرمتوخواهرشبودند. بود. بهتماميدراتاقکرده سرشرا

ر نزديکمحله ميآدرسبیمارستان گوييا نبود. برايشمهم چندان زن گويي اما داد،

بي سمانه کنند. سر بیماری با که بودند کرده عادت هم آغوشکودکان به بود. حال

بود.بیمهوشناسنامهندارد.دادهلممادربزرگ

 بیا»زنبازهمدادزد: حرمت! «ها»صدای«. ديگه»حرمتآمد. بیا حرمت! لب«.

خواهدبیشازايندراتاقشبمانیم.بارقبلدکالميحرفزد.شايدنميپنجرهباحرمتچن

ایداخلکیسه«.همدم»کهاسمشراگفتمتوجهنشديم.خانمنثاربازاسمشراپرسید:

 احتماالً چیزِ همه جمعياز ميدردبخوربهعظیميکگردآوریبود. احتماالً خواستندکه

هایجمعیتحرفاخالقيومهربانيخانمببرند.ازخوشوقتيبهمشهدبروندباخودشان

زد.مي گفت: خانمنثار »حرمتخودشآمددنبالمان. ببريمشميیپايماگرشديکروز

دنبالحرمتراه«.دکتر،ولياگرخودتونبفرستینبهتره،چونشايدطولبکشهتاما...

موتوریهمپارکشده همدم، بهدرِ چسبیده خانمنثارحالوافتاديم. وسطداالن. بود،

مي حرمترا خواهر بچهاحوال شوخيپرسید. نثارها خانم با تویداالن بود. گرفته شان
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باموباجاييبرایانبارکردنمشرفبهپشتکناریاتاقحرمتباپلهدرگیربودند.محوطه

قيمطلقاًساده،سفیدرنگومربع.تقريباًپرشدهبود.درفلزیقرمزبازبود.اتاهاوپرتخرت

تزئین درهایسهیبرگچهایهیچخبریاز و پنجرهطاقچهدریو و نبود. .سادههمدم

رویديوارحرمتنقشبستهبود.«کارعشق»سقفقدرینمگرفتهبود.
 یاد.دودنخورهها.االنيهذرهبومحرمتخانوم.توروخدااينبچه»

 کي؟

 دودواسشبده.

 چيکارکنم.

 بريمت.بهخدااالنهرموقعبگيديگه،هرموقعبگيمي

 .رمیمچندروزديگه

 میریمشهد؟

 «گويد[]باسرشبلهمي

باالیچشم افتاده، کميگود و شده چشمانشسیاه زير چادریرویکردهپفها .

بودرویشانه هلداده يکسرچادررا لباسخودشانداختهبود. وتچپش. وشکها ها

زندگيدریهاوپرتخرتیهاپشتسرشتلنباربودند.فشردهرویهم.بقیهیرختهمه

زنماتاقحداکثردومتردرسهمتربود.کالًششمتر.اينسوپشتمابودند.حدسمي
دونمچهجوریجا...نميگردیهمونهاروبذاربرگردد.حاالبرهمنميبچه»

... 

حلقه]دستيرویچانه بهفکرفروبرد، بهديوارچشمدوختهبود. ایداشت.

 رفتهبود[

 جااگهکمپخوبدارهاونجابرو.همون

حاليبرچانهزدهبود[اونجاداره،میليوهمچنانکهدستترديدوبي]بابي

 اشزياده.وليهزينه

 کنیم.چندتاازدوستامونمشهدهستن.شونروماپیگیریميهزينه

 شهشماکاریبکنین؟اونجامي

 کنیم.دونمچيکاربتونمبکنم.ولياگهشمابخوایبریپیگریمينمي

 اونجا،چوناونجامامانمهستراحتم.رمیمشهمنشه؟اگهميواقعاً؟مي

«.آره.اونجاکهبیشتره»حرمتگفت:«.اونجاشیشه...»خانمنثاربهآهستگيگفت:

«.نه»حرمتگفت:«.دی؟منفکرکردماونجابیشترکراکهج»خانمنثارگفت:
 کشیدی.کشیدی.مگهشیشهنميشمااومدی]اينجا[شیشهنمي

 خیليکم.

رفتيايناولشراحتترکمي اونجا حرمتخانمسريع، وليبمونهبرو کني.

 شه.تازهشروعکردی.يکسالبگذرهسختتميمثالًشه.سختتمي

 ميهمسئلترککردنش، تحمل باشه جور هر وليترککردنشنیست. کنم.

 [.دارديبرمیتلخيرعشهمشکالتديگهدارم،اونابرامسخته]خنده

 «دونمبتونیمکارجورکنیممانمياالنمشکلتيکيکاره،درسته؟مشهد
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صدایبلند با نداشت. گفتگوهایما توجهيبه عالمخودشبود. حرمتدر دختر

مش رویتشکوسطماها بودند پهنشده دختر دو آن بود. بازی غول و .هارختخوابها

پسرکهمدست زدهبودزيرچانهوزُلشدهبودبهمن: را )پهن«ياخیلمیشدیمنه»ها

 داد.شدهبودرویمن(.بهدقتووسواسگوشمي



 شه.حاالترککنم،بازخودکارپیدامي»

 کنیم.عد،واسهبعدشيهفکریميآره،قدمبهقدم.شماترککن.ب

موندم ندارم. خونه اونجا االنبرم نداشتم. خونه مشکلمنفقطترککردنه.

 چيکارکنم.

يعنيشده؛کنیمبهکمپیهاونجايعنيشدهشمابریکمپ،ماپولروواريزمي

کنیم،اگهکسينبودپیگیریکنه.فقطيهجایخوببریها،يهاينکاررومي

خوادبری.يهجاییهستنرفتارهایبددارن.درستنیست.اونجاهانميسر

«سالمتباشه،اونجابریبرایترکخوبپیداکن.قشنگسرو

کردم.شايدهایخانمنثارراتأيیدميگربودموشنونده.گاههمحرفمنبیشترنظاره

شد.خانمنثاربرگشتبهمنهمراهخانمنثاربودم،حضورممشروعوشايدمفیدقلمدادمي

يعنيواقعاًيکي؛گفتمنوببريدترکحرمتخانومخودشماهرمضوناومدهبودمي»گفت:

گفتمحتماً.«.ايستهجوریبگه،خودشبخواد،وایمياين
-هاتوبذاربهزيستي.بچهمنخیلياصرارداشتم.وليايناپیلهشدنگفتنبچه»

 هاهممخالفبودن.

 «.آهان:االنچندتابچهداريد»گفتم:

 االندوتااينجان.يهدخترمهممشهده.

 هایشمان؟کدوماشبچه

نشانداد[.پسرمهمرفتهبیرون،خوابهفقط]دخترتيشرتسفیدرویرختاين هارا

 تفريحامروز.

 همسرتون؟

 همسرمنیست.مفقوداالثره.

 «آهان

 گفت: نثار خودتخ»خانم شديدديگه، واستيجدا ارادهحتماً»گفتم«. بايد ديگه

«.کنيو...همین.خیليهمبهتأخیرنندازی.چهاينجاچهمشهد
همهفکرمناالنرومنمي» بههمهگفتمترککردم. شهبرممشهداينجوری.

 دونمچهطوریبرم.کننمنترککردم.نميمي

 کمپبعدبرو.خوایبندازعقب.بیستويکروزهديگه.بخواباگهمي

 شدباز...خیليزياده.اگهدهروزمي

 نهدهروزهفايدهنداره.

«.خوايدزودبريدمشهدچرامي»گفتم:

 چوندخترماونجاخیلي...
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 تنهاست؟

تنهاست،آره.تازهعقدشکردن.عصريشمندهروزهاومدم،پونزدهروزه.سهماه

 مادرشوهر.اونجايه،عقد،توخونه

«پونزدهسالشه؟»ارگفت:خانمنث

 کنه.مامانتوروخدابیا.زنهگريهمياشزنگميچهاردهسالشه.همه

 حقدارهخوب.

«چرازودشوهرشدادين.اونجازودشوهرمیدنها؟»گفتم:

همنه خواستگار داشت. خواستگار دخترم منچون ... طرف که بستگيداره

 «ليپیلهبود.مجبورشدماينوبدمخی

دادوفرياددخترهاحرمتراهمعصبانيکرد.
مي» داد چرا ... مياِ همیشه پسره. بود پیله خیلي بعد همیشه. اومدزني

ترسیدمخدايايهاتفاقينیفته.خیليازاشميکرد.منمهمهمزاحمتايجادمي

چيبگيبرمي هر ميپسره همشیشه قبالً ولياومد. بود. ترککرده کشید،

ا پسره فراموشکنه. اونو بهيکيديگهکه دادم اونهفتخطاشبود. مثالًز

 پسرهدنبالشروولکنه.

تونیميهکاریبکنیم.اينبچهبرهواسهقلبشبیمارستان.پسرحرمتخانممي

 شماهمبرهواسهاينعفونتشبیمارستان.شماهمبریکمپ.

 صددرصدهاينمريضیش؟گردنديگه.خانوماالنخوببیمارستانبرنبرمي

امیدهاسمش،آرهبهنظرم.وليعملشآسونه.بازيهجاديگهوقتداده،زنجیره

مي رو قطعي ببینتشجواب همینه. کارشون کالً واسهاونا کارشون اونا ده.

هاست.اونتأيیدبدهيعني...انشاءاهللکهتأيیدجراحيقلبواستخونبچه

 .عملشسختنیست.نده.ولياگهبده..

 کننديگه.باالخرهپارهمي

 يعنيجایخیليبهداشتيباشه.؛بايدبخوابهچندروز.اصالًنبايددودبخوره

 «هاشبهداشتينیستنجااصالًخونهاي

نديديم،وليحرمتمي پسرمخیليدرعذابه.مريضیشعودکرده.»گفتپسرشرا

خوبيهروزهمعقب»گفتم«.هاششهزخميخیلياالنوضعشخرابشده.دارهزيادم

هيبدترمي شهديگهبندازين، نميگفتیمببربچه«. دلحرمتراه بیمارستان. رو آمد.ها

دمهرروزبیمارستانسربزنمودوستامهممنقولشرفمي»رضانبود.خانمنثارگفت:

مارستانتنهانمونن.منگیميکيپیششونبمونه.بیزنن.شدهشبتاصبحهمميسرمي

«.مونهیعلمديگه.هرشبيکيميهایخانهدوستامهستن.همینمعلم
 امیدکجايه؟زنجیره»

هايیم،اونپیگیردرسدادنبهبچهمثالًبیمارستاننیست.يهجاييمثلماکه

جراحياستخونبچه جراحيقلبو پیگیر بعدهزينه همهچیزشروهان. و

 «کنهميخودشتأمین
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حرمتمي بودروبرویما. ولوشده ازروزیکهاومديماينجا»گفتدخترشتقريباً

ايسته.خیليگوشوخیليشورشرودرآورده.خیلي،خیلي.اصالًيهديقهتوخونهواینمي

«.ياد.بهزوربايدصداشکنمبیارمبازيه.انقدگوشوبازيهکهغذايادشنمي
 نداره.توحیاطکهاشکال»

 رهتوکوچه.نه،مي

 ره.توکوچهنمينه

مدرسه هستن؟چونميبرا مشهدماشفردا درساشعقبنیفته. گمشايداز

 نبودمکهپیگیردرساشباشم.

 شه.هاششروعميآرهاينجابیادواسهما،االناولمهرهديگه،کالس

او برای کنم فکر بود ساله چهار ساله سه هوششزياده. مدادخیلي بار لین

روش از جلوش، گذاشتم يکنقاشيکشیدم خودم بار اولین دستشگرفت.

همون بهسريع ... ذهنشخوبه خیلي کردم. تعجب خودم اصالً کشید، جا

يهشعرهاييازخودشدرمي يهچیزاييميشاعریخیليعالقهداره. گهياره،

مي هم به چیزايي يه من. هموناصالً بنده سر پشت ميجور آخههم گه.

خونه.براشاعریزنه.شعرميرسهدايرهميهرجاميهمکنم،دايرهدعواشمي

 ويکيهمنقاشيخیليعالقهداره.وليمتأسفانهپدرومادرخوبينداره.

مادرخوبينداره؟مادرشترککنهبیادديگهچهمشکليداره؟اون روزچرا

 «منديدمشماچقدربهلباسشرسیدی

چراهمسرتون»گفتم«.ازاولزندگي،هممادرشبودمهمپدر»کشیدحرمتآهمي

«.ولکردن؟
 منولشکردمالبته.مناولینبارهاومدم]تهران[،تویعمرماولینباره.»

 االنچندوقتهاينجايین.

 «سهماه

هدهد.درغمشفرورفتهبود.بهايينشانميدهد،افسوسحرمتسرهاييتکانمي

گشود.هايشراميکرد.خودشسرقصهروزهایبدترششايدفکرمي
فرزندبود،خیليلوسبود.هموندوسالام...تکشوهرمدوسالاولزندگي»

 خودم از تربزرگاينا من 15بود. اون رو17بودم، اين مامانشخیلي بود.

.مامانشخرجیشروگذاشتبرهسرکاریچیزینازدانهبارآوردهبود.اصالًنمي

داد،خرجيماهارو.دوسالاولزندگیمونکهمادرشبودخوببود.بعددومي

همون هم باز اينديگه فوتکرد، که اون بود. هم جوون کرد، سکته سال

مي فکر پدرشجوری رو همه داشت پول و داشت طال چي هر تمام کرد.

. تا دو و من و اينموند خندهبرداشترفتپاکستان. هم ]باز و.. هایتلخ

ديگهبازممثلقبلنفکرميگزنده[بادوتابچه کردکههنوزماونکوچیک.

يادنداشت نازدانهاست.کسينبود،کسيهمنداشت.کارهمنکردهبود،اصالً

رفت.تویايندنیامجوری،بههمونروالپیشمي حتيکارکنه.بازهمهمون

رفتشميکرد.خالهشميخالهقطيهخالهداره.پیلههیچکسرونداشت،ف

گرفت،خرجیمونرو.اونموقعمعتادنبود،باززندگیمونروسرکار،ازاونمي
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بعديکدوسالباهم همون زندگيیجورنیهمجوریباخیليچیزاندک.

 کرديم،بابدبختيواينا.بعدافتادزندان.نهسالزندانيبهشدادن.

 رچي؟درگیریبود؟س

 «رباييکهنبودوردهبود.اهلآدمرباييبهشخآدمنهدرگیری

مواددرمحلهگرفتهبودندوتاسردوفروشيخرحرمتگفتکهشوهرشرادرخانه

 حدمرگزدهبودند.بدنشکبودوزخميشدهبود.

عدهوعیدهایبعد،پنجسالنهسالزندانيدادن.بعد،توايننهسالانقدبهمو»

الکيمي اينجوریمي»داد: بیرون تاجميمنبیام توکنم، سر رو زارم اوووه«.

اينپنجسالرومنوباهمینحرف دوتابچهبودروخیلي. هاشنگهداشت.

انقدرسختيکشیدم.همه مثلدوقلوبودن. اشدستم.هردوتاکوچولوبودن.

رفتمتههممالقاتشبهخدا،هرهفته.ميسختيکشیدمتواينپنجسال.هرهف

رفتن.ديگهامديگه،توکوچهميانداختمتوخونههاروميکردم،بچهکارگریمي

کردم.مجبوربودم.کسيهمنبودنگهداره.ازمامانمايناهمبهامونخداولمي

چهارسالواشروخیليگرفتمواينا.دوربودم.بعدپنجسالديگهدنبالپرونده

اومد بعد تعلیقيبهشدادن. شد. نیمبهشبخشیده سالو چهار نیمکشید.

همه منحرفبیرونواصالً تویزندانخودشرومعتادکردهبود، هاشالکي.

مينمي بود. کريستاليکرده گلبافتميدونستم. پتو يه ماه منهر بردم.ديدم

پتومروباتیغبريدن،»يا«ورودزديدنپت»گفت:رفتمبازميبازمماهديگهمي

 اينجوری... رو پتوم همه«. اينپیشالکي. نگو منفروشمياشدروغ. کرده،

مينمي رو همه کريستالميدونستم. همهداده اشدعوامميکشید. پول»کرد:

بیاربرام شد...مونکمترميخونهوخرجيکردمازکرايهمنهرچيکارمي«.

کريستاليهمشدهبود.همو بدترشدهبودکهبهترنشدهبود. نآدمقبليبود.

خدابزرگه.من»گفتگفتمبروسرکار.ميکشید.مييکيدوساليکريستالمي

جوونیم هنوز تو و نمياشميهمه«. کار سر بزرگه. خدا تابستوناگفت رفت.

 گفتسرده،بهقولمعروف.گفتگرمه،زمستونامميمي

 کرديد؟کرديد؟چيکارميتوهمونموقعهمشماکارمي

خونه تو ميآره، کار مردم ميهای کريستال ديدم بعد، بود،کردم. کم کشید

زنه،نشستهديدمخدايااينچرتميقرصيهمکردهبودخودشروآخريا.مي

اجاقميهمه کنار کمايه. تو واشسرشمينشستهمهاشچرت، رفت]سر

ميبدن خم پايین طرف به را ميش آتیش موهاش صداشکند[ هي گرفت.

تاصبحهزارباربیدارميمي يعنيديگهانقدربااينبحثوجنگ؛شدمکردم.

بههمريخته اعصابمکالً ديگهمريضيافسردگيگرفتهبودم، اعصابنداشتیم،

شب ميبود. هم ميها هم روی چشم جخوابیدم، خواب تو یغگذاشتم،

ديدم.يهشبشکابوسمياديدم.همهکرد.کابوسميکشیدم،منوبیدارميمي

گفتمامانماومدخونه ديدمنخیليوضعمخرابه. روزديگه»مون، توده اگه

روانه بايد باشي، بشياينجا تیمارستان .» حالمیجورنیهمواقعاً خیلي بودا.

هام...]نفهمیدنچيگفت[...چشمضعیفشدهبودم.قدرنيايعني؛خراببود
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هامتاورداشتهبود.خیليضعیفبودم.همسرشدهبودازضعیفيبهقرآن.چشم

رفتم،همبیستوچهارساعتبااونجنگاعصاب.خیلياصالً.مستأجر.کارمي

نگرفته شوهر بودم، فککنبرایخودمزنگرفته بود. خرجهمگردنخودم

مي سبودم. ميرفتم کار مير دیاومدم سي فروخته. نیست، تلويزيون ديدم

لباس هایتویيخچالروهامروبردهگروگذاشته.گوشتنیست،گروگذاشته.

اينجوری»فروخته.اصالًخیليافتضاحشدهبود.يهشبمامانم...منوبرد.گفت

بارزدومنهامروماموسیلهاشاومدتروزديگه«.ياریباشي،خیليدوومنمي

بروبهسالمت.تاحاالزنداشتي.ازاينبهبعدديگهزن»روبرد.بهاينمگفت

مامانمبودم.اختالفداشتیم،دوسالخونهجورنیهمبازم«.نداری،فراموشکن

.آدمتوهموندوسالخیليفرصتبهشدادم«.بیا»گفتشد.ميمزاحمممي

 «بشه.نهباباآدمبشونیست

«.خوبکاریکردیحرمتخانوم.بهقولخودتزنگرفتهبودی»خانمنثارگفت:

دهدوازدهسالمنبهپاشسوختم.پنجسالراهزندانرفتم»گفت:منهمتأيیدکردم.مي

گنخاکبرسرش،قدرهامميکنه.االنهمهخويشوقومواومدم.کدومزنياينجوریمي

تنزنتشیرزنهواقعاً.بادوتابچه،مستأجر،پولمالقاتي،پولگفتوروندونست.]بهش[مي

گفتنماشوهرتروقبولنداريم،روخودتحساببازرفتمميخونه،هرجاميچي،کرايه

کنیم...رفتمدادگاهوبرایطالقغیابي.گفتنسهمرحلهداره.]بايد[براینفقهشکايتمي

بعداونموقعطالقرومي اومددادگاهگفتکني. شکايتکردمبرایخرجنفقه. نويسن.

ندارم وقت«. روز پانزده آخر بار کند. شوهرشتأمینهزينه تا بودند فرصتداده بار سه

پونزدهروزردشدومندنبالشرونگرفتم.خیليديگهانقدر»گفت:خواستهبود.حرمتمي

نرف اوندادگاهيهم دنبال ديگه خونهمشکالتداشتمکه همونمحلخودشون، تو تم.

کارها،گرفتهبودن.اينمجنساشکهبود،اونجامأمورهاريختهبودنبراهمینخالفخاله

گرفتهبودبکشه،مأمورهاديدهبودن.اينتاايناروديدهبودهانداختهبودهتودهنش...بردن

تان.ديگهرفتچندمدتياونجازندان.چندماهياونجابوده.بعدهمتبعیدشکردنافغانس

 «.گمبود.بازدوبارهاومدکهآشتيکنه

 افغانبودشوهرت؟»

 شونمشخصنیست.ها.بدونمدرک.اينهاهويتازهمینبلوچ

 آخهشناسنامهداشتهکهعقدکردين.

اینداشتیمما.دادگاهکهرفتیماستشهادمحلدرستکردم.بعدبهنه.عقدنامه

وليطالققاضيتوضیح دادن، بعدطالقمرو اينجوریاونجوری. نامهرودادم

گفتنشناسنامه کهندادن. هنوز نداشت. اونمشناسنامه یشوهرتبايدباشه.

 نامه.هنوزهتودادگاهموندهطالق

 برادرخواهریهمداريدديگه؟

 دهتاخواهريمپنجتابرادر.ازدوتامادرالبته.ماشاءاهللآره،ما

 داريد؟وآمدرفتاهمدرارتباطهستید،ب

 خیليکم،محدود.يکيبانهاومده.يکيسرخسه،پنجتایديگههممشهدن.
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 شماچرااومديداينجا؟

ديماينجانهاوم«.بیااينجاکارهستشوفالن».خواهرمپیلهشد:یجورنیهم

 «کارهستونهکاسبي

کرد.نبود.ندگيميهایخانهزخواهرشتویيکيديگرازاتاق
نمي» فککنممريضه، حالشخرابه. نميامروز بيدونمچيکاره. حاله.دونم.

ازبسکهجوشمي شوهرشهیچوقتاينجورینبود. زنهازدستشوهرش.

ایچارهسازه.سوزهومييادخونه.الکيعالفه.بدبختدارهميهانمياصالًشب

 «هاشنداره.بهخاطربچه

«.خوادترککنه.شماتشويقشکنباهمبريدکمپخواهرتنمي»نثارگفت:خانم
مي» نميچه اون بچهدونم. خاطر به نميياد. باشه هم بچههاش هاشياد.

کوچیکن.شوهرشهمآدمينیستکهاحساسمسئولیتکنه،توخونهبمونه.به

 هاباشه.اصالً.فکربچه

دنبا بیايیم پنجشنبه خانوم. بفهمیمحرمت اونو ببريمشبیمارستان؟ حامد ل

 حلروهمبفهمیم.بعدانشاءاهللبریکمپ.هتکلیفشچیه.را

 «انشاءاهلل

کهتکلیفبستریشدنيکيازفرزندانشفرداپسازحرمتزوریقولگرفتیمکهتا

میليتکانداد.معلومشد،اوهمبهکمپبرود.سریازرویبي
بزرگمخیلي» ميپسر دستمنعصبانیه. از منسنگینشده. چهبا هر گه

مي دود بساط سر يکداريم بیشاز خیليحساسه. داره. غرور خیلي کني.

 شوهر.

«بهخاطراينغروربايدبريدکمپخوب

بي گرچه شديم، حرمتجدا بياز تمايلاشنشانميحاليرمقيو چندان که داد

هاارد.بازهمداالنسیاهراردکرديم.مردیکنارپلهجدیبرایترککردنوکمپرفتنند

پلهشکستهبودند.فقطاسکلتفلزیهایراهباال.پنجرهخواستیمبرويمطبقهنشستهبود.مي

ماندهبود.خانمنثارراهپشتبامرادرپیشگرفتهبود.قبلازاينکهواردپشتبامشويم،

هبود،بدوندردرستوحسابي.بهروشناييپشتبامپاگردآخریتوالتيکارگذاشتهشد

يکمحوطه با اتاقدرطرفینپشتبامبود، دو ازدحاميبود. مسقفومحوطهرسیديم.

روباز.شايدنزديکپنجخانوادهچپیدهبودنددراينپشتبامکوچک.تربزرگ



 هایی در یک اتاق: زندگی3لب خط 
 مروداریگدر هنوزحرمتنتوانستهماندنورفتن. مرددبیندوشیوه. علقبیندومسیر.

نه.دخترشداردعروسمي شود،پشتتلفنبهاوگفتهکهتصمیمبگیردکهترککنديا

گفتکهبهآنهادروغگفتهکهامابهمامي؛گرددقدریگرفتاراست،وليسردهروزبرمي

«.توانيبرگردیاگرترککنيراحتمي»داندچهکند.گفتمترککردهاستواکنوننمي

توانستیمبرجایاوبنشینیم،هرروزدريکاتاقزندگيکنیم،چهوليمنوماچگونهمي
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است.«مفقوداالثر»توانستیمداشتهباشیمازحرمتيکهشوهرشبهقولخودشحسيمي

م خانه در که زنيبود نبود، قولخودششوهر به باز اينيهمانشوهریکه نشستو

توانستیمخودراهایمنوتو.ماچگونهميآورد،باکارکردندرخانهحرمتبودکهنانمي

جایاينحرمتبگذاريموامیدوارانهازپیروزیوفتحدردوقدميپسازترکبگويیم.

رویچشمانش هیچبرایکردهپفزيرو انداختهبود، فقطچادریرویخود بود،

سوييازداشتنوبرایآنامیدپروراندنیاوردهبود.چیزیهمچوندرخششکمخوردنن

ترازآنبودکهبتواندبارانرژیتروکمتروکرختتوانستمبهسهولتدريابم.سستدراونمي

بهکدامینامید؟شايدبعداز21 بردوشبکشد. نیزدر21روزدرکمپماندنرا روزرا

«(تاقّیر»هاديدکهمادرمقابلشرویموکتسردوسخت)بهقولتورکهمینامروزیمي

مي حرمتچگونه بوديم. نشسته تخیلکند، خانه آن کنج اتاقيدر کنج همتوانستاز

ميچنانکه تخیل سهولت به نميما ساختارهکنیم. اماخواهم بستايم، را خُردکننده ای

خانهنمي فشار توانم از را پرفشار نميهای کنم. خالي وجودم ازنمیسهمگتجربهتوانم

شودوایاستکهدودنميلحظاتيدرنزدآنهابودنراخفهکنم.هرچههست،آنسختي

شود،هماناستکهلحظاتيقبلازرود.تنهاچیزیکهدرزندگيحرمتدودميهوانمي

آيند.شوندوبهزمینميرفت.مابقيچیزهاآوارميآمدنمابرسربساطشبههوامي

فشاریبوداززندگيهرخانه فشردهایدرلبخط، هراتاقي، ایبوداززيستن،ها.

همه يکاتاق، در بود جمعشده همهچیزشخص، ذهني. جسمانيو فشردگيماتريال،

هايش،همهچیزش.برايمعجیبگرفتاریهايش،همهعذابهايش،همهغصهبودنش،همه

توانستذهنمنميهایپرفشارآمدهباشند.معدهمودکهاينمردمانچرابايدبدينخانهنمي

چگونهمي اينخانههضمکندکهاينها ازتواننددر بمانندوزهرترکنشوند. هایپرفشار

ماندهبودند.اينتهرانبودکهنیروييکشانندهودر؛وهمچنانبمانند؛وبیننروند.نپوسند

مسحورودرتلههاوجانافکندوچشمحالشکانندهازخودميعین را خودمحبوسها

هادردديگر.امادرلبخطهمهچیزباهماست:اعتیاد،خشونتوده؛کردمي

راهبهخانه بهپلهایديگررفتیم. ظلمانيودرظلمت. رسیديم.بامشپشتایمطلقاً

پستویخانهکودکيسیاه در پستوکهچرده گرماینهبود، کودکيدر اتاقيشبیهپستو.

 در بود،تشکیالالبهپستو پیدا مردی پاهای و زانوان بود. گرمازده شايد بود، خفته ها

شدهدر،زنومردوکودکيفشردهداالنماننداشناپیدابود،آنجاپشتبامبود.اتاقيچهره

همگي کثافت،گرما،شلختگي،فشردگي، درآنکودکاحساسميآن. آنزنورا کردم.

اغلب بر سیاهي کودکچه؟ آن کنند، سر حال و وضع اين با بتوانند شايد جوان مرد

روشنايي داشت. چیره کمکودکان ها بودند، تنگ جاها بودند، بودند،اسبابفروغ ريخته

هادرظلمتبودند.پلهههادرنداشتند،ديوارهاسیاهبودند،راهروهاغبارداشتند،رادستشويي

غذاهایکمیترهابزرگ پررونق،بههرحالدردهاناينموادرونقوسیاه،کودکانسیاه.

برد.رابهسیاهيميرنگشانوجسمشانکندونوزادانمزهمي
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بساطزندگي میان در زندگي شبیه بیشتر اينجا های بساطستاوپالپخشهای ها،

امدرخوابگاهدانشگاهتهرانهایدانشجوييهایاتاقي،مرابهاتاقرویهمسوارشده.زندگي

مي گوشهپرت در زمین، روی اتاق، يک در چیز همه کند. بین در ما لمانيوسااتاق.

شدودرازبهدرازپهلوبهپهلویهمشبخوابیدم،آنهاهم.گاهاتاقپرمينشستیموميمي

مي صبح مبه بیرون بعد و يکزندگييبرديم شهر. از جايي به يا دانشگاه به يا زديم،

رسیدکههرلحظهشده،درکنارهمانبارشده.گوييوبهنظرميشده.رویهمريختهکپه

چپانددريکمحیطشانراميهمینبودکهآنهاراوزندگي؛وتوانکپهرابارزدورفتمي

دکهدرلحظهبروند.آمدهبودندتاپوليکوچک.برخيهمچونحرمتهموارهمنتظربودن

 و ميوضعشاندرستکنند شهر اين از دهند. سامان قدری بکنندرا پولي وتوانستند ؛

بود حرمتنکنده اينشهرمي؛ اما معتادشانکند، بکند، آنها همچنانکهتوانستجانياز

گرفت.وابستگيمطلق.داد،جانيميحرمتراکردهبود.پوليمي



 های شب: کمون4لب خط 
یوآمدهارفتهادرتدارکچیزیوخیاباناصليهمچنانهادرسکوتبودند،کوچهخانه

ديگریازشديدداشت.ساعتحدودهفتبود.پايیزبود.شب،فرصتيبودبرایظهورچهره

اريکراهایتنگوتهایمرددگاهتاجاهاييازکوچهخط.ترسترسان،لرزلرزانباقدملب

تر،احتماالًگشتیم،چونايناحساسراداشتیمکههرچهعمیقهابرميرفتیموازوسطمي

خطرناکفجیع و کمونتر ميتر. شکل بساطهايي ميگرفت، پهن کارهاييهايي شد،

مي مرداني بگیرد. صورت چهرهسالانیمخواست پیر، گاه کدر،و قدری و ژولیده هايي

کردند.گوييچیزیمهمبرايشانشدند.اجتماعيبهپاميرچیزیجمعميدستانيسیاهدو

شب حیات مرهدر و مرگيشب»شان » جیران، اين1394)ايزدی که بود چنین(

مناحساسميهاييسرساعتشکلميهميدور برنامهگرفت. کردمکهسرساعتاست،

کنندتابرسدبهشب.هرروزشاناستکهحواليغروبکنارهمبودنراشروع

کوچه در اجتماعات خرده اين کنم تصور بتوانم ميبايد شکل کههايي گیرند

خانه در به خانهديوارهايش در و زندگيها به خانوادههايش و کودکانهايي و هايي

چنینچیزهاييکمديدهخانواده شبکوچههايياست. معموالً ها،شبآرامشاستوايم.

آنجاکهقدریروشنايياستوبيوآمدرفتسکوت،شبکم جاهایديگررفتیم. اجتماع.

دانمتاهايشان.نميهاييديدمکهزنانهومردانهبستنشستهبودندجلویخانهبود،خانواده

کنندهباشدوآزاردهنده،هااذيتهابرایاهاليخانههایکوچهتوانداينکمونچهحدیمي

نیست.بيوغربیعجاستوبايدانجامشودوچیزیوکارشانکسبنیزيانباشد.شايداين

وعادی.کههستبرایمنغريباستودهشتناک،شايدبرایآنهاآشناباشد

محلهدرحالعوضشدناست،پوستيازشببرخودانداختهونقاطيفعالچهره

مي خود خانهبر گوييخاليپروراند. ها گويينیستند، اغلبخاموشچراغاند، گوييها اند.

ايننقاطفعالاهاليخانه برایحضور عرصهرا محلهدارندو بیروناز کاریشبانهدر ها
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داخلخانهخاليکرده دائماً درذهنمواحساسممجسمواند. را کنمکهچهميمجسمها

بهسهچهارموردشانقبلهاييکههفتهتوانندداشتهباشند،درقیاسباآنخانهوضعيمي

متوقفشدهوبهنقاطيبیرونازشهرشايدسر؛سرزديم اکنوندرآنهازندگيموقتاً اما

هاست.هامنتقلشدهاست.نبضزيستنعجالتاًدرهمینکمونفروشيهايادستچهارراه



 گیری: جریان قوی دردنتیجه
اينسماجتعجیب

پافشاریشگفتدردهاست

دردهایآشنا

ردهایبوميغريبد

دردهایخانگي

(1390:17پور،لجوج)قیصرامیندردهایکهنه

ایاستکهمنبرایترينايدهشود.اينمهمجهانبادردهايشبرایلبخطمعنامي

محیط برای و رنجلبخط تجربههای دارم. رنجآلود برای خاللديدهجهان از اساساً ها

اينمر نهدريکنظامدردهايشانممکناست. کليبنامجامعهو يا ساختار دماننهدر

معناييبهنامفرهنگونهدرروابطقدرتيبهنامسیاست،بلکهبااحساسدردحضورشانرا

ينوزادانهايشهماناند)نمونهفهمند.بسیاریازاينمردمانبادردمتولدشدهدرجهانمي

آيند(وآنهاييکهبادردمتولدنشوندهمپسازهستندکهدرلبخطبیماربهدنیامي

کنندکهیکثیریقدرتآنراپیدانميشوند.ازاينمیان،بازهمعدهتولد،گرفتاردردمي

دردرهاکنند.پسمابايکجريانتاآخرعمرگريبانخودراازريسمانکَشندهوکُشنده

است.لحظاتبرگرفتههارادرخطيعيلبقویدردمواجههستیمکهوجودفردیواجتما

فشاردردمي نفسزيستنبا ميتپد. سوزدرددرسینهبهآتشکشیده با تجربهها شوند.

نمونه مورد در يا جهان اين در مطالعهبودن تجربهمورد لبمن، در تجربهبودن خط،

متلحظه جهاني خط، لب برای معاصر جهان است. خوردن صدمه است.الشيهای شده

نهد.جهانيکههیچمسیرامیدبخشيبرايشانبهپیشنمي

سال زن آن خواهرش، و مردانحرمت آن پستو، در گرمازده کودک آن ديده،

داردردرونهمانهایرنجلبخطيروزوهمههایشبوآنمردانبهصفکشیدهکمون

شناسبرایرود.خواستانسانپیشميزيندکهبادردخلقشدهوبادردنیزبهجهانيمي

گذرد.خواسترهايي،درايننوشتار،ازمسیرهمدردی،مستندسازیوتحلیلانتقادیمي

انسانرفیع مراقبتاجتماعيتر کلینمن،8شناس، و است)ويلکینسون زندگي بهبود برای

2016.)

شدهودرتنوشودوچگونهواردزندگيحرمتجريانقویدردچگونهايجادمي

کهحرمتسفرخودراازآنآغازکردهاست:میشيندیبزيد؟بايدبهمبدأمسیریرواناومي
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به آنها شهرحرمتهممثلبسیاریازشهرهایديگریکهمهاجرانلبخطاز بجنورد.

هبرند،درتوزيعناعادالنکنند،درمحرومیتبهسرميبهتهرانکوچمييدائمطورفصلييا

ایمناطقيمثلبجنورددرهایتوسعههایاقتصادیواجتماعي.سیاستامکاناتوفرصت

 حدود است. تحصیالتکرده شغلو سالمتي، از محروم از44خراسانشماليرا درصد

زندگيمي خطفقر زير فقیرترينجمعیتبجنورد يکياز و استان فقیرترينشهر کنند:

ايرا )اقتصاد کشور در شهرها آنالين، محروم1392ن ساختار يک با ما روروبه9کننده(.

نشینينیزديد.لبهایحاشیهتواندراغلبموقعیتکنندهراميهستیماينساختارمحروم

امابهلحاظمواجهه هایسیاستيدرخطنیزگرچهبهلحاظجغرافیاييدرحاشیهنیست،

لینآغازگاهياستکهدردرادرجانافرادکنندهخوداوحاشیهاست.وجودساختارمحروم

حرمتاست.مي شأنو به نخستینضربه پوليدرآورد، خود شهر نتواندر اينکه اندازد.

محرومدومینضربه ساختار سومینشبهسرپناه. دوقطبياشبهتناست. ايجاد با کننده

آدم-مرکز انسانپیرامون، کمترانسانهاآوردوآدمتربهحسابميهاييرا وقتيييرا تر.

انفجاریازدردحاصلميهایتکینيمثلحرمتاصابتمياينساختاربهزندگي -کند،

مي خوش جا ساختار مريضشميشود. و فرد در محرومکند ساختار عاملکند. کننده

بیماریوناخوشياست.

بجنورددروضافرادیمثلحرمتوخانواده در بهويژهشوهرش، عیتناخوشياش،

هايشانورخدادهايشانراباتوجهبههمینکردندوبايدانتخابحاصلازاعتیادزندگيمي

يکمحله زندگيدر زندانيشدنشوهرشوکزيادیبهوضعناخوشدرککرد. اعتیاد.

ميجريانقویدردواردمي چراکهبخشيازپولخانوادهرا اينبلعیدنبعدازکند، بلعد.

يابد.زنوشوهرهردودرگیراعتیادبودند،یاززندانهمبااعتیادبهقرصادامهميآزاد

ترامااعتیادشوهرضرباتکاری؛گرچهمیزانمصرفوشدتوابستگيزنکمترازشوهربود

گیرکردهولذايکاتکایمهمبهزمینزدهشدهبود؛(سرپرستخانوادهرازمین1داشت:

يعنيخانهبه؛(اعصابزنشراضعیفکردهبود3کرد؛وایخانهرادودمي(اثاثوغذ2

)جنگ رواني و دارايي( فروشرفتن )به مادی حمايتسرپرست(، )فقدان معنوی لحاظ

خورد.اعصابوتضعیفروانيهمسر(آسیبمي

نظرديگراعتیاددرتهراناست.بهسفرحرمتازيکبستراعتیاددربجنوردبهمحله

تقسیمانواعشیوهرسدساختارمحروممي اقتصاداعتیادمحورراکنندهدر هایتولیدمادی،

10کراکواقتصادسیاسيرنجاجتماعيکند.برگسدرمقالههامينصیباينبسترهاومحله

اقتصادسیاسيونیروهایفرهنگيراشکل2003) هایمسیرشیوعمواددرگروهدهنده(،

کند.اقتصادسیاسيرنجاجتماعيبامتمرکزشدنمحلتولیدوپخشيرمعرفيميپذآسیب

پاککردننشانه و نقاطشهر برخياز در کارمواد نقاطديگر پخشآناز هایتولیدو

مي جاهاييکه در اعتیادپذيریآسیب»کند. هایاجتماعينسبتبه » وجود32)همان: )
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-ماتولیدکنندههستندونقاطديگرمصرفقاطموردمطالعهکهدرآننکارمیتقسدارد.يک

گرمواداست،بهتدريجامابايددقتکردکهزيستندرجاييکهتولیدگريامعامله؛کننده

کشاندوبهتدريجبخشيازبازارخريدمواددربسیاریازاهاليآنرابهسویمصرفهممي

شکلميداخلهمینمحله ساخها محرومگیرد. معاملهتار همیشهمراکزتولیدو یکننده

هامنتسبشدهکند،نقاطيکهارزشاجتماعيپايینيبدانموادرادرنقاطفقیرمتمرکزمي

تحتمحرومیتمادیهم ايننقاطقبالً اجتماعي. احترام و شأن از يعنيمحروم است:

درمجموعافرادیکهدرکنندهباعثاند.پسساختارمحروماندکهفقیرشدهبوده شدهتا

(محرومیتازکاربادرآمد1کنند:کنندسهنوعمحرومیتراتجربهميايننقاطزندگيمي

(محرومیتاززندگيبدوناعتیاد.3(محرومیتازشأناجتماعيو2مکفي؛فقر.

دنبال فقطبه فقطو تا لبخطبود تهرانو مهاجرتفصليبه به حرمتمجبور

وعدهخال خواهرانشچنین چراکه باشد، مادی محرومیت از حداقلي بودند.صي داده ای

فروشيقدریپولبهزندگيحرمتتزريقگرچهممکناستکارهایخردیهمچوندست

است.کند)کهنمي لبخطآسیببیشتریخورده شأناجتماعيوسالمتدر اما کند(،

ميحرف نشان من موتوری چههای تا که تهراندهد در خط لب مثل جاهايي حدی

شوند.عالوهبراين،حرمتمعتادترشدهاست.اکنوننوبتخوفناکووحشتناکترسیممي

طورکهزندانيشدنشوهر،اورامعتادکردرادودکند.همانونهخانهاوستکهاثاثاتاق

بخطتهرانهموازآنبهبعد،ضرباتشديدتریبهزندگيخورد،مهاجرتحرمتبهل

چنیننقشيداشت.خانوادهدومینسرپرستخودراهمبامعتادترشدنحرمتبهشیشهاز

اکنوناينپسراستکهاعصابشضعیفمي بهقولخودحرمت،اينجانهدستداد. شود.

کارهستونهاگرکارهمباشد،اعتیاداجازهنخواهددادتاحرمتپوليدرآورد.

اينجا من محرومآنچه عمليساختار محتوای لحاظ به نامیدم، توانداشميکننده

ساختارمحروم1996پلفارمر)11«خشونتساختاری»بیانگرمفهوم باشد. کنندهحاصل(

هایاقتصادی،سیاسيونهادیاستودرهمینسطوحجامعهدرعرصهسیاستکالناداره

ميبزرگ نميمقیاسکار ما اعتیاکند. بيتوانیم و فقر بستر از منتزع طور به را حرمتيد

همدرسطحخانوادهواجتماع12اجتماعيدرنظربگیريم.ازطرفديگريکسیاستخرد

 2015محلي)داس، همکارمي53: رويکردیفارمری( حالبا پرسشاين-کنند. داسي،

تواندر،آياميکنندههموارهنقشيمنفيدارداستاگرسیاستکالنيعنيساختارمحروم

رويه سیاستسیاستخرد، آيا ميهایمثبتيکشفکرد؟ توانستندجلویزوالهایخرد

بگیرند؟درسطحخانواده،شوهر وگورگمزندگيحرمترا ازشدهاست. مادرحرمتاورا

خانهوخامترواني همان حرمتدر يکخواهر آسود. وضعیتياشقدری در لبخطي

زيد.خواهرانوبرادرانديگرنزداونیستند.فرزندانشهنوزدهمچوناوميآغشتهبهاعتیا

 نوجوان فقطيکپسر و سطح12کوچکهستند در عصبانياست. او از که دارد ساله
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وچندانظرفیتدرآمدزايينیزاجتماعمحلي،هیچمشوقيبرایترکاعتیادوجودندارد

تواندفرصتيعلمجمعیتامامعلياستکهميهبرایحرمتبهدستندادهاست.فقطخان

بافتند،وليحرمتمشغولهاميعلمبافتنيبرایحرمتبیافريند.زنانيازلبخطدرخانه

کردند،امادادوفعالینشنیزحرمتراتشويقميکمپراجمعیتميکارنشدهبود.هزينه

نفرزندانشبود.توانست،همخودشترديدداشتوهمنگراحرمتنمي

نیزيادکنیمکهدرسطحخود14ياسیاستخود13اينجابايدازيکسیاستشخصي

دهد.زيد،يعنيآنجاييکهحرمتخودشراباخودششکلمياشميفردوجهاندروني

حرمتدرنهايتترکنکردووقتيماپسازحدوديکماهبهسراغحرمترفتیم،گفتند

بجنورد. به انواعبرگشته آنکه از پس حرمت کند. عروس را دخترش بود رفته حتماً

اششکستخورده،هارادرشهرخودشبجنوردتجربهکرده،درزندگيزناشوييمحرومیت

وباکنداشنداشته،دوفرزندشبیمارند،درفقرمفرطيزندگيميحمايتيجدیازخانواده

ش خودش در شیشه و هروئین کراک، به سوژهاعتیاد يک است.15شدهتضعیفکسته،

بهضعفگذاردهتوان رو روانياينسوژه کشتهاست.هایمادیو امیدشرا اندوهمین،

شوقوسستيزيادشحینحرفزدنوحینواکنشدادنبهپیشنهادترکحالي،بيبي

وردیاشندارد.فقطخويشانبجندادکهامیدیبهبهبودیوضعیتزندگيکردن،نشانمي

وعروسيدخترشبودکهزوریبرسرشبودتاترککند،اماگوييهمینزورهمچندان

وارشرادرآنچندساليکهشوهرشدرزندانبود،بهکارپرزورنبود.حرمتتالشقهرمان

بردوبهاستهالکشرساند.زمانيکهبجنوردشراولکردوخودشرابهلبخطرساند،به

پشتدوداستهالکرسید روز هر و بود اتاق اين در که بود ماهي چند اکنون و بود ه

ازچشمانشوصورتخستهترميمستهلک اينرا حرمتحتيشوقاشميشد. فهمیدم.

 .ببريد ترک برای را من خداروتو .کنم ترک خواهممي گفت»زيادیابتدابرایترکداشت

«شودمي خوب حالم کنم ترک .تاس بد حالم .شنوممي عفونت بوی بدنم داخل با؛ اما

(.شوقزندگي1395:99سنگینکردنمصرفش،فعالینجمعیتراناامیدکرد)مظفريان،

سو بود. شده لبخطپژمرده در حال بجنورد، در بودژهاو شده بلعیده مواد با .خسته

شد.عاملیتميخواستاوبرایيکزندگيباچندرغازپول،برایزندگيبدوناعتیاد،هیچ

سوختمي فعالینجمعیتتماسسوژه مدتيبا آن، پساز حرمتبرگشتبجنورد. شد.

16داشتوبعدديگرخبریازاونشد.
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یعلملبخطممنونهستمکهظرفیتيمردميامامعلي)ع(واعضایخانه-ازجمعیتامداددانشجويي 16

همراهيلبخطکارکنم.ازخانمطاهرهنثارکهدرچندينبازديدمیدانيمرافراهمکردندتابتوانمدرمحله

کراندارم.کارمندرکشیدنرنجلبخطهمچنانادامههابودندسپاسبيکردندوپیوندبینمنوخانواده

دارد.
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