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 جلوه شـگفتي از تـوان هـاي جامعـه           14/7/1379روز جمعه   �

خيابان ها شـلوغ اسـت ، نـه  مثـل            . پيرامون به چشمت مي آيد    

مـي  . هميشه كه شلوغ است ؛ اين شلوغي جور ديگـري اسـت             

خواهي به عنوان كسي كه بايد از اخبار با خبر شود تا دربارة آن              

 و يا به عنوان يـك       –  مثالٌ مثل خبر نگارها إ     –ها چيزي بنويسد    

شهروند عالقه مند كه مي خواهـد از برنامـه هـايي كـه در يـك        

جمعة آفتابي و ملس پاييزي در گوشـه و كنـار شـهرش جريـان           

صه مـي  دارد بهره ببرد ، به اين ور و آن ور شهر سر بزني و خال   

  :  چرا ؟ چون كه  !بيني كه به آساني نمي شود 

هـران هنگامـة نمـايش سـاالنه       در محوطه نمايشگاه بين المللي ت     

خيابـان هـاي اطـراف     . فرآوده هاي ايراني و خارجي بر پاسـت         

زن و مـرد و پيـر و       . بند است و جاي سـوزن انـداختن نيـست           

جوان ، امروزي و ديروزي ، شتاب دارند تا از نمايـشگاه ديـدن              

/  در باشــگاه انقـالب كــه يــك محوطـه بــزرگ ورزشــي   .كننـد  

ت و گل و بوته و خيابان و پيـاده رو و            تفريحي پر از دارو درخ    

آب و آب نما و اين جور چيزها است ، به مناسبت روز كـودك                

مؤسـسه حمايـت از كودكـان مبـتال بـه           (يك تشكيالت خيريـه     

براي جلب كمك هـاي مـالي مردمـي بـراي           )  ” محك“سرطان  

پيشبرد كارهاي خوبي كه براي رسيدگي به وضع كودكان بيمـار           

بر پـا كـرده اسـت تـا          ” قلك شكني “  جشن   يك. كند كشور مي 

مـردم قلـك هــايي را كـه قــبالٌ از محـك گرفتــه انـد و بــا دور      

هاي مالي را در آن ها جمع كرده اند بياورنـد و               كمكه  ، گرداندن

طي مراسمي شاد و پر از طراوت و زندگي و زيبايي در حـضور         

درايـن  . همه بشكنند و پول داخل آن را به محك تحويل بدهند     

اسم خانواده هاي بسياري با پير و جوانشان شركت كرده انـد            مر

و البته شادي و جنب و جوش كودكان و جوانان دختـر و پـسر               

 امكاناتي  محك.در اين ميان بيش از هر چيز خود نمايي مي كند          

نيز فراهم آورده است تا ديگر سازمان هاي مردمي نيز به نمايش           

 جلو ه اي از نياز مردم را   فعاليت هايشان بپردازند و به نوبة خود      

 و بـدون  –بهداشتي مردمـي  / به بهره گيري از خدمات فرهنگي      

مؤسـسه  . بـه نمـايش بگدارنـد        –واسطه مانع هاي بوروكراتيك     

 هم در اين ميان غرفه اي دارد و ميزي و تابلويي و             مادران امروز 

پارچه اي و شعارهايي كـه بـا همـت واالي مـادران مؤسـسه و                

دكان داوطلب آن ها  به بيان كارهـاي مؤسـسه و            نوجوانان و كو  

ولوله اي برپاسـت و بـا وجـود         .ارايه نشريات آن مشغول است      

دوندگي هـاي تـن فرسـاي آن روز ، همـة شـركت كننـدگان و             



 .كمك كنندگان مؤسسه از كار انجـام شـده راضـي و خـشنودند      

هزاران خود رو پارك شده در خيابان هاي اطراف باشگاه وخيل           

 كه در خيابان هـاي بيـرون و تـو و بـه خـصوص در                 جمعيت ، 

جلوي دروازة ورودي باشگاه در آمد و شد و يا ازدحام هستند ،         

چشم را از اين همه جوش و خروش و تعامل اجتمـاعي مـردم              

  .خيره مي كند

كمي آن طرف تر ، ورزشگاه اقليت ارمنـي كـشور ، بـا ديـوار          �

ز پـشت آن    سنگي سبزش و با درختان زيباي بلنـد قـدش كـه ا            

ديوار هاي سنگي سبز سر برافراشته ، يك قطعه شهري بزرگ را            

روز جمعه است و در آنجا نيز      . به خودش اختصاص داده است      

گـروه  . مسابقه هاي مختلف در جريـان اسـت         . ولوله اي است    

زنان و مردان و پـسران و دختـران ارمنـي ، شـاد و بـا نـشاط ،                    

د كه روي درآن نوشـته      گفتگوكنان به داخل ورزشگاهي مي رون     

و در داخل ورزشگاه كـه      ” مخصوص اقليت مذهبي ارامنه     “ اند  

فقط هم كيشان خودشان هستند گرد هم  مي آيند تـا سـاعتي را        

به تفريح سالم و سر زندگي و نشاط بگذراننـد و بعـد دوبـاره ،                

از آنجا خارج مـي شـوند و          هماهنگ با عرف بيرون ورزشگاه ،       

فكر مي كني كـه آفـرين       . ي خود مي روند     به سراغ كار و زندگ    

اگر اصل سودمندي در كنا رهم بودن را بپـذيري          . به اين تعامل    

و از نكته ها يا ايرادهاي كوچك بگذري به چه تعامل بـزرگ و              

، چه وحدت مستحكمي مي رسي با اين اقليت كوچك و آن ها             

چه ظرفيت سازنده اي از خـود نـشان داده          به عنوان هم وطن ،      

و همكاري و ياري باتو و زندگي بـا         اند براي دوست داشتن تو      

در كمبود ها و نعمت ها و غم هـا و شـادي             و هم كيشان تو     تو  

و   زنـده بـاد صـلح   گـويي  و باز مي. وطن ها و در جنگ و صلح   

در فاصله اي بسيار دورتر ، در ورزشگاه يكصد هزار � .  .دوستي

نفري آزادي ، چند روز است كه مسابقه هاي داخلي و خـارجي          

 اين جمعة تعطيل  هم كه وضـعيت        فوتبال برگزار مي شود و در     

هـزاران انـسان ، كـه بيـشتر آن هـا            : آن اظهرمن الشمس اسـت      

جوانــان و نوجوانــان هــستند ، بــه تــدريج از صــبح زود عــازم  

ورزشگاه بوده اند و لحظه به لحظه بر تعداد آن هـا افـزوده مـي        

شود و اين افزايش را پاياني نيست زيرا گـاه تـا بعـد از ظهـر و                  

هاي اصلي شمار آن ها حتي از مرز يكصد هزار نفـر            آغاز بازي   

دقت كه مي كني مي بيني بـر خـالف سـنت     . هم فراتر مي رود     

اين سال ها ، تعـدادي خـانم  هـم در ميـان وارد شـوندگان بـه                

ورزشگاه به چشم مي خورد و وقتي پرس و جو مي كني معلوم             

 اين جريان نيرومند مؤثر تحت االرضـي و       -مي شود كه خانم ها      

و !  در اين جـا هـم مـيخ خـود را كوفتـه انـد      –خاموش اجتماع   

چه كسي باورش مي شد كه تعداد كمـي زن ،           .    گويي آفرين مي 

خـود ،    حفـظ همـه  جانبـة        با حفظ عرف رايج اجتمـاع مـا ، و           

بتوانند خطر كنند و اصرار بورزند تا سرانجام سهم خود  از ايـن     

د و بايـد بتواننـد كـه بـه          حق انساني را، كه آن ها نيز مي خواهن        

بله زنان و دختران ،        هاي فوتبال بروند ، بستانند؟     تماشاي مسابقه 

البته در جايگاهي مخصوص خـود ، در ميـان ايـن همـه مـرد و       

بخصوص پسران نوجوان ورزش دوست مثل ترقه ، مي آينـد و            

مي روند و اگر كسي كسي را بـه مخالفـت بيجـا بـا ايـن اقـدام           

 نكند ، هيچ هتك حرمتي هم از كسي نمـي     قانوني بحق تحريك  

و بـاز مـي     . شود و همه در كنار هم به آرامش به سر مـي برنـد             

  !گويي عجب تعاملي 

 در بيشتر پارك هاي تهران از جنوب شهر گرفته تا شـمال آن              �

/  به مناسب روز كودك برنامه هاي تفريحـي          سازمان بهزيستي ،  

ونـاگون ارتبـاطي   آموزشي و روشنگرانه اي را در قالـب هـاي گ       

همچون نمايشگاه هاي هنري و نمايش فيلم و تئـاتر عروسـك            (

ترتيب داده است و پارك هـا ، مثـل پايانـه         ) گرداني و مانند آنها   

هاي مسافرتي  پرشده اند از آدمهاي جورواجور و پير و جـواني      

طوري كه انگار مـي كنـي كـه           كه جذب اين برنامه ها شده اند،        

در برابرسيل زنان و مردان اسـقبال كننـده         برنامه ها ممكن است     

ولي مي بيني كه چنـين نيـست و كارهـا بـه خـوبي              ! كم بياورند 

  .پيش مي رود

و سرانجام در محدوده ميدان انقالب و خيابانهـاي اطـراف آن ،             

سيل زن و مرد پير و جوان با كودكان كالسكه اي يـا قلمـدوش                 

جمعـه ،يعنـي    اند كه به سمت ميعادگـاه هـر هفتـة نمـازگزاران             

مصالي دانـشگاه ، و بـساط       . روان اند     مصالي دانشگاه تهران ،     

بـراي نمـاز روز جمعـه پـذيرايي           فرهنگي و خدماتي اطـراف ،       

  .هزاران هزار مؤمن مشتاق جماعت اند

و در همين گرمـا گـرم احـساس مـي كنـي كـه انگـار ذهـن و                    

وجودت ياراي هضم نزديك بينانة اين همه تنوع و گونه گـوني            

ا ندارد و فكر مي كني كه حتي براي تماشـاي ظـاهري آن هـم     ر

كه شده الزم است كه بال در بياوري و بـشوي مثـل آن بـالگرد                

تصويربرداري كه مدام در باالي شهر مي چرخد و از پايين فيلم            

چرا كه انگار فقط بـا عـروج بـه جايگـاهي چنـان              . بر مي دارد    

 و گونـه گـوني      مشرف است كه مي تواني بزرگي اين همه تنوع        

سليقه ها و گرايشهاي جورواجورشهروندي و تعامـل شـيرين و           

زيباي بين آن ها را دريابي ،  اما يادت مي آيد كه اگر چه بالگرد      

تصويربرداري تلويزيوني آن باالسـت و بـي شـك از ايـن همـه             

گزارش تصويري تهيه مي كند ولـي هـزار حيـف    پرتعامل ولوله  



ن و چندان كه بايد پخـش   كه اين گزارش ها را در رسانه ها چنا        

نمي كنند تا همگان ببينند كه جاري شدن روح تـساهل و مـدارا      

در جامعه چه پيوندهاي محكمـي كـه بـين شـاخه هـاي كـج و               

صاف اين درخت يك ريشه برقرار نمي كند و ازاين طريق چـه             

تنامندي شاخه در شاخه و استواري كـه در برابـر طوفـان هـاي               

  ..آورد ديد نميبيگانه ساز جامعه برانداز پ

در جاي جاي شهرت ، مردمـي بـا           ،14/7/1379آري روز جمعه    

قيافه ها و سليقه ها و پوشش هاي جورواجور و در محل هـاي              

بـا دوسـتي كنـار     دور و نزديك ، براي كارهايي متفاوت از هم ،       

اين گوشه و كنار      هم گرد آمده اند و جالب اينجاست كه در همة         

د و اين نيست بجز آنكه صلح باشـد  همه جور آدمي پيدا مي شو 

تـساهل و مـدارا باشـد و جبريـت و آمريـت          و خشونت نباشد ؛   

 همـه  14/7/1379نباشد و دلت مي خواهـد كـه در روز جمعـه           

مدعيان را از گوشه و كنار دنيا جمع كني و نشان بدهي كه اگـر               

و حتي با وجود آنكـه گـاهي هـم       -كسي كسي را تحريك نكند    

 ملت ما از اين توان عظيم       -! حريك مي كنند    كساني كساني را ت   

برخوردار است كه رنگ و وارنگش در كنار يكديگر به صـلح و         

  .دوستي زندگي كنند 

  :و ياد شاعر مي افتي كه پيش از رفتن گفته بود 

و در راه تامين دوسـتي      ” …اين سرزمين من چه بي دريغ بود        “ 

  .و صلح جهاني نيز گام بردارد

  دو
  .مرگ حق است 

فر بـي    بزرگـاني بـه سـ       در فاصله هاي زماني دو دهـه گذشـته          

بازگشت از ميان ما رفته اند و تا خواسته اي خودت را جمـع و               

جور كني كه درباره يكيشان چيـزي بنويـسي و يـا بزرگداشـتي              

ــوان   ــه عن برگزاركنــي ديــده اي كــه ديگــري ســيلي رفــتن را ب

اگـر  ! عجب سالي بود امـسال  ! خداحافظي بر گوشت مي نوازد     

مين فاصـله يكـي     چه از نيمه سال هنور چيزي نگذشته اما در ه         

و اگـر   !دو تا نبودند كه رفتند ، آن هم نه در سن و سـال پيـري                 

چه مرگ حق است ،گاهي به فكر فرومي روي كه آيـا در همـه               

جامعه ها ، فرهيختگان و انديـشه ورزان و هنرمنـدان در همـين              

حدود سني دعوت حق را لبيك مي گويند؟و مي بيني كه نخيـر             

   :ايش كه مي افتي مي بيني كـه      و به فكر چون چر    ! چنين نيست   

  !” يكي داستان است پر آب چشم “

بعـد از  ( در هر حال ، تا كار كارستان انجام شود بـراي آشـنايي    

 ايـن از دسـت      ري بزرگداشـت و غيـره بـراي       و برگـزا  )  مرگ ؟ 

شدگان ،  علي الحساب مي بيني كه حتي فهرست نامـشان هـم               

،  و از آن ميان   ! خود كاري است    دور و دراز است و ذكر آن هم         

در گذشـته انـد ،      و در داخل كـشور    از آن ها كه به مرگ طبيعي        

  :اين نام ها را به ياد مي آوري 

 نويـسنده  محمـد احيـايي  سالي  پيش حميـد مـصدق  شـاعر و            

 بيـژن جاللـي     شـاعر و     مهدي اخوان ثالث  كودكان و پيش از آن      

نويسنده و پيش تر از آن محمد حسن شـهريار شـاعر و             / شاعر  

 نقاش و پيـشتر از آن سـهراب       /پيش تر از آن رضا مافي خطاط        

  .…سپهري شاعر و 

احمد مترجم    /  نويسنده   هوشنگ گلشيري و در اين چند ماهه ،       

 رحمـاني  ،  نـصرت   شـاعر /  متـرجم   /نويسنده    /  سينماگر   شاملو

 شـاعر  و مـي بينـي كـه ايـن يـادآوري       فريـدون مـشيري   شاعر  

و با اين همه دلت را خـوش        خودش دردناك از آب در مي آيد        

مي كني به اينكه ايشان ماندگارند به اعتبار آثار مانـدگار شـان ؛               

اگر چه در عمل هيچ تالشـي جـدي بـراي آشـنايي كودكـان و                

نوجوانان جامعه با آثار ايـن بزرگـان صـورت نمـي گيـرد و بـا                 

  خودت فكر مي كني كه راستي در اين زمينه چه بايد كرد؟

  سه 
  . هي است يك ظهر آبان ما

با گروه نشريه نشسته اي يه سرو كله زدن بـراي جمـع و جـور                

چرا ؟ با مطالب و با گروه كه مسئله اي نـداري ،          . كردن مطالب   

فكرش را كه مي كني مـي   پس چرا كار جمع و جور نمي شود ؟   

. بيني كه در عمل با كمبود امكانات است كه سرو كله مي زنـي               

چـوب  . گذارد روان بـروي     يك چوبي الي چرخ است كه نمي        

خيلي هم نمـي  ! چندان پيدا نيست ولي تو آن  را حس مي كني       

 ات در    ”زبان    “در نتيجه هم      خواهي آن را در بوق و كرنا بكني ،        

چـرا كـه اگـر      !  ات    ”مغز اسـتخوان    “ حال سوختن است و هم      

  !” زبان سوزد و گرنه مغز استخوان سوزد …“ گويي 

مادران گروه دارنـد باروبنـديل   . است  ظهر گذشته   12ز  ساعت ا 

در خانه كارها و بچـه هـا        . را جمع مي كند بروند تا جلسه بعد         

تلفن زنگ مي زند و چرت چوب الي چـرخ را پـاره             . منتظرند  

/ بلـه ؟  / بفرماييد: دارد   يكي از خانم ها گوشي را برمي      ! مي كند   

فتـر   شما فردا قبل از ظهـر زنـگ بزنيـد از مـسئول د               نمي دانم ،  

  !خواهش مي كنم ! / مؤسسه بپرسيد 

  .و بعد گوشي را مي گذارد و با تعجب به تو نگاه مي كند

   كي بود ؟ مگه چي گفت ؟  چي شده ؟ -



 ببخـشيد    مركز مادران گـام ؟       الو ؟   “ :گفت  .  يك خانم بود     -

    ”مي خواستم ببينم چنده ؟  ،

ود و به خانم همكـار مـي گـويي ز   ! و تو غش مي كني از خنده  

سـوژه خـوبي    . باش تا يادت نرفته عين گفته هايش را بنـويس           

  .است 

   براي چه ؟ خوب است ؟ -

 براي اينك يك با ر ديگر مـرور كنـيم ببيـنم مـا جماعـت                 -

.  كنـيم  خواسته هاي خودمان را چگونه مي بينيم و بيان مـي          

  !آن وقت شايد بتوانيم بفهميم كه مشكل اصليمان چيست 

تلفن را مي نويسد و به دستت مي دهد    خانم همكار شنيده توي     

  !خداحافظي مي كني تا جلسه بعد. 

  چهار
وقتي كه در عكس هاي چاپ شده در مطبوعات چند ماه پـيش             

درگيـري   تصوير پسر نوجواني به چاپ مي رسد كـه در هنگامـة        

هاي خياباني بين مردم بـي سـالح فلـسطيني و نظاميـان مـسلح               

نـار خيابـان كـشته شـده        در آغوش پـدرش در ك       رژيم اسراييل ،  

 مهم مي افتـي كـه مـصلحان          يك بار ديگر به ياداين نكتة       است ، 

 در گوشه و كنار دنيا ، بارها و بارهـا تكـرار و بـرآن                 اجتماعي ، 

تاكيد كرده اند كه در جنگ ها و خشونت ورزي ها همواره اين             

كودكان و نوجوانان هستند كه بيشترين صدمه ها را مي بيننـد و             

مي گويي كه اين اصـل تلـخ عمـومي ، بـار ديگـر در       با خودت   

بيـست و   در آغاز سـدة  . اينجا هم اتفاق افتاده و اثبات شده است       

يكم و به يمن افزايش شرافت ها و جسارت هاي علـم و عمـل           

خبرنگاري و نيز به يـاري تـصاوير مـاهواره اي كـه ميليـون هـا         

انـدار و  ميليون بيننده را در اين يا آن گوشة جهان به صـورتي ج      

زنده تا عمق رويـدادها نزديـك مـي برنـد ، مـي تـواني شـاهد                  

 همـان    ،” محمدالـدوره  “ جزييات موضـوع باشـي و ببينـي كـه           

 در حالي كه كيـسه نـايلوني         در كنار پدرش ،     نوجوان فلسطيني ،  

خريد ش را پناه خود كرده است و از ترس فرياد مي كشد ، در               

  و در كنج بي پناه پيـاده رو ،  گوشه اي از خيابان گير افتاده است        

انگار به عمد هدف مستقيم شليك سربازان مسلح قرارمي گيـرد           

و در برابر چشمان وحشت زده و بيچارة پدرش كه با هم بـراي              

.  كشته مي شود     – و در آغوش او      –خريد به خيابان آمده بودند      

يعني خالصه اينكه موضوع از آن اصل كلـي و عمـومي آسـيب              

 در عرصه هاي خشونت ورزي بزرگترهـا فراتـر          پذيري كودكان 

رفته و امروز هستند طرز فكرهايي كه براي رسيدن به مقـصود ،          

به عمد بچه ها را هدف مي گيرند و مـي كـشند تـا از حريـف                  

خود زهر چشم گرفته باشند ؛ كه از آن جمله اند اين كساني كه              

خـود را وارثــان مظلوميــت مردمــاني مـي داننــد كــه فريادهــاي   

صغير و كبيـر و درشـت و ريزشـان از دسـت جـالدان                 لومانةمظ

  چرا كه نازي ها بـه گلولـه بـستن ،   . آلمان نازي به هوا بلند بود    

 در كوره هاي آدم سوزي انداختن و         با گاز شيميايي خفه كردن ،     

 به جرم اينكه پدرانـشان      –زنده به گور كردن بچه هاي بيگناه را         

 پاك كردن نسل      خود در زمينة    جزو افتخارات  –يهودي بوده اند    

بشر از لوث وجود نسل يهود مي دانستند و حاال مـي بينـي كـه                

اين مظلوم نمايان و ارث آن مظلوميت ها خود چه ها كـه نمـي               

 عمـدأ   بـا قلـدري ،   روز روشن و جلوي چشم مردم دنيا ،         ! كنند  

پياده روها را نشان مـي        بچه هاي از ترس زهره ترك شدة گوشة       

 نه به صورت اخطار باز دارنده ، بلكه به قـصد كـشت              گيرند، و 

شليك مي كننـد و البتـه كـودك هـدف گرفتـه را مـي كـشند ،                   

چون كه از طرز فكر و يا تمايالت پدران آن ها خوشـشان               چرا؟

نمي آيد و مي خواهند به اين ترتيب در دل آنها ايجاد وحـشت              

با خـودت مـي گـويي كـه البـد االن صـداي همـه بـراي              .بكنند

اعتراض به اين جنايت آشكار بر عليه كودكان بلند مي شود امـا             

!  وقتي سر از بهت و حيرت اوليه بر مي داري مي بيني كه نخير                

خوشـبينانه  ! باز هم دل بد نمي داري     ! از اعتراض خبري نيست     

چشم انتظار واكنش محافل جهاني مانده اي كه مي بيني بعـد از             

شمار    برطبق اخبار ،     گذشته ،  سي ، چهل روز كة از شروع ماجرا       

كودكان و نوجواناني كه به همين ترتيب كشته شده انـد از مـرز              

  ”محافل جهاني“ از آن هنوز يكصد نفر نيز فراتر رفته است ولي     

  .صدايي چنان كه بايد در نيامده است 

  ،ها كه خيلي به ناچار به ياد مي آوري   و باز هم  خوري  تاسف مي   

فع اقتضا مـي كنـد، اصـول را زيـر پـا              وقتي منا   در خيلي جاها ،   

 و يا حداقل اينكه رويشان را از آن طرف مي كنند تـا              گذارند يم

آن را نديده بگيرند و براي همين دلت مـي خواهـد كـه تـالش                

كني كه به نوبة خودت به عنوان يـك مـادر ، يـك پـدر و يـك                   

 كودكـان را چنـان آزاد        يـك اجتمـاع و يـك فرهنـگ ،           بزرگتر ، 

لح جو و انسان دوست بار بياوري كـه هيچگـاه آزاد            ص  انديش ، 

انديشي و صلح جويي و انسان دوستي را وجه المصالحة منـافع            

بلكه همواره بر آن پاي بفشارند و بـراي تحقـق             و مطامع نكنند ،   

و اين كارآساني نيست و در      . آن و براي دفاع از آن قدم بردارند         

همدلي و حمايت   هر حال اين فكر راحتت نمي گذارد كه براي          

از مادران فلسطيني كه نمي دانند كه وقتي فرزندانـشان از منـزل             

 چه  بيرون مي روند آيا زنده يا سالم به منزل بر مي گردند يا نه ،        

   بايد بكني ؟
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