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آکـادمـى

مهم ترین دلیلی که اصالح تعرفه و در نتیجه اصالح سیســتم سالمت 
کشور به نتیجه نمی رسد، آن اســت که به طور استثنائی حکومت و مردم 
به طور کل، در مخالفت با این اصالح توافق دارند و همه چیز را از خواست 
و اراده پزشکان می بینند و نه قوانین سفت و سخت اقتصادی! وزیر رفاه زیر 
ذره بین نقد عمومی است اما درخواست او برای کاهش تعرفه های پزشکی 
با سکوت عالمت رضایت عرصه عمومی روبه رو می شود. عرصه عمومی 
دالیلــی قابل درك و منطقی برای نارضایتی از سیســتم ســالمت کشــور 
دارد. چگونه ممکن اســت سیستم ســالمتی که به دلیل تعرفه های نازل 
و وجودنداشــتن نظارت کیفی در حال زوال اســت، رضایت عمومی به بار 
آورد؟ انکار مشــکالت و درعین حال درخواست افزایش تعرفه ها به جهت 

رفع مشکالت سالمت ذاتا متناقض است! پس چه باید کرد؟
واقعیت آن است که درخواست واقعی کردن تعرفه ها از جانب پزشکان 
و مجامع پزشکی عمدتا برای رفع مشکالت سالمت صورت می گیرد نه چیز 
دیگر. نزول کیفیت در سیستم سالمت بزرگ ترین خسارت جامعه ای است 
که شبانه روز باید به آن اشتغال داشته باشد. دلیل اصلی مهاجرت پزشکان 
هم کار در یك محیط علمی و آکادمیك اســت نــه درآمد. این موضوعی 
اســت که عرصه عمومی اکنون فقط از زاویه درآمد درك می کند. پزشکان 
و جوامع پزشــکی خود را مهم ترین طرفداران قطع رابطه مالی پزشــك و 
بیمار و تقویت سیســتم های بیمه و پوشــش دولتی می دانند، درحالی که 
تــا صحبت تعرفه پیش می آید، گمان می کنند پزشــکان در برابر وضعیت 
اقتصادی مردم بی تفاوت هستند؛ حال آنکه هیچ کس به اندازه پزشکان از 
این موضوعات مطلع تر و حســاس تر نیست. پزشکانی که با همه مردم در 
بحرانی ترین دقایق زندگی شــان در ارتباط هستند، پزشکانی که محرم ترین 
گوش هــا بــرای عمیق ترین دردها به شــمار می روند، پزشــکانی که حتی 
به عنوان رئیس بخش و مدیر گروه و رئیس انجمن و رئیس بیمارســتان و 
مسئول نظام پزشکی و... هم همواره کمترین اختیار اجرائی و اقتصادی در 
اداره امور را داشته و دارند. همه آنها تنها مسئول به فردا رساندن امروزی 
هســتند که در تنگنا قرار گرفته اســت؛ تنگنایی که ابعــاد آن را هر لحظه 
دیگری تعیین می کند. بنابراین ناگفته پیداســت کــه اولین قدم در اصالح 
سیستم ســالمت باید تالش جهت پرکردن فاصله ای باشد که بین جامعه 

پزشکی و عرصه عمومی افتاده است.
جامعه پزشــکی و به خصوص بخش هایی از آن که نتایج این بحران بر 
سالمت و امنیت جامعه را بیش از بقیه درك می کنند و به دلیل نوع کارشان 
این موضوع در نظرگاه ایشــان قرار می گیرد، باید هم در عرصه سخن و تبلیغ 
و هــم در عرصه عمل راه حل هایی را بیابند که منجر به همدلی و همراهی 
توده های عظیم مردم فرهیختگان و افراد مرجع شود و نه منجر به واکنش 
ایشــان! تالش در اصالح سیستم ســالمت هم بخشی از تعهداتی است که 
پزشکان برای آن سوگند خورده اند. در عرصه سخن نگارش و گردش مطالب 
در رســانه های پزشــکان که اکنون بــه وفور صورت می گیــرد، راه به جایی 
نخواهد برد؛ چنانچه تاکنون نبرده است. پزشکان هر روز در واکنش به وقایع 
روز مطالب بی شماری را به رشته تحریر درمی آورند و در رسانه های مختلف 
خود به اشتراك می گذارند؛ مطالبی که حداکثر چند هزار خواننده و بیننده پیدا 
می کنند که اکثریت مطلق آنها خود پزشکان هستند. پزشکان باید این شیوه 
را رها کرده و از طریق افراد رســانه ای و مرجع غیرپزشــك در جست وجوی 
مخاطب عام و توده های میلیونی و تأثیر بر عقاید و نگرش ایشان باشند. باید 
این پیام را برسانند که جدی ترین منتقدین سیستم سالمت خود ایشان هستند. 
اینکه وقتی سخن از تعرفه می کنند، تنها دغدغه شان به خطرافتادن کیفیتی 
است که گوهر زندگی و حرفه ای شان است. در عرصه عمل پزشکان چاره ای 
ندارند جز آنکه در مقابله با بحران موجود وارد نوعی کنش اجتماعی بشوند 
و در این کنش اجتماعی هم باید بدانند مثل همه کنش های اجتماعی هدف 
اصلی تأثیر گذاشــتن بر تلقی عمومی و جلب نظر توده مردم است و نه تأثیر 
مســتقیم بر قدرتمندان و تصمیم گیران. اگرچه دشوار است اما تا زمانی که 
درخواســت های جامعه پزشکی به شــکل درخواست های عمومی درنیاید 
کســی در ســطح تصمیم گیران به آن وقعی نخواهد نهاد. این قاعده همه 
جوامع اســت اما در کشــور ما که صداها بر برنامه ها غلبه دارند، به مراتب 
باالتری صدق می کند. در عرصه عمل پزشکان هیچ گاه نباید اورژانس ها و آن 
بخش از مردم بســیار فقیر را از نظر دور کنند، در هر کنش اجتماعی نه تنها 
اهداف آن کنش بلکه وظیفه اخالقی پزشکان حکم می کند که در مواجهه 
با هر دو اینها آنچه در توان دارند، به میان آورند. به عالوه در بسیاری از موارد 
اگر امکان عدم عرضه خدمات به شکل جمعی به دلیل نبود قوانین مناسب 
وجود ندارد اما عدم پذیرش وجوهی که آشکارا تحقیرآمیز هستند، همیشه 
هست و اگر به شکل جمعی یا در یك روز و مناسبت خاص و در ازای انجام 
دقیق کارهای موظف به بهترین نحو صورت بگیرد، می تواند اولین پیام مثبت 

به عرصه عمومی باشد.

چه باید کرد؟

نورولوژیست
بابک زمانی

یکــی از عواملی کــه می تواند در تصمیم گیــری نیکوکاران و 
کنشــگران مؤثر واقع شــود، ارزیابی پروژه از مسیر مشاهده گری و 
تحقیق پیمایشی یا همان میدانی اســت. تجربه نشان داده است 
به صرف گزارش های شــفاهی و حتی کتبی از ســوی ذی نفعان 
یــا درخواســت کنندگان، چه اشــخاص حقیقی و چــه نهادهای 
دولتی، نمی توان و چه بســا نبایــد برای ارائــه هرگونه خدماتی 
تصمیم گیری هــای احساســاتی و بــه دور از تأمــل و تعقل کرد. 
مهم ترین دلیل، تفاوت دیدگاه در برداشــت نهایی از یک مســئله 
است. شــاید همراه شدن این یادداشــت با چند مثال، به موضوع 
وضوح بیشــتری ببخشد. سفر اســتاندار کهگیلویه و بویر احمد به 
مناطقــی از این اســتان و گریه او به دلیل فقر مردم روســتایی در 
شــبکه های اجتماعی بسیار دیده شــد و واکنش مخاطبان نیز در 
راستای بی کفایتی مســئوالن و جانبداری صرف از روستاییان قابل 
پیش بینی بود. اما آیا می شود به این موضوع از جنبه دیگری نگاه 
کرد؟ بیایید در یک تجربه سهیم شویم. در زلزله شهر «سی سخت» 
مردم مانند همیشــه و به شــکلی خودجوش در حال جمع آوری 
انواع کمک های نقدی و غیرنقدی برای آنها شدند. من نیز به عنوان 
یک کنشگر اجتماعی چند روز پس از زلزله به این شهر رفتم. چون 
کسان زیادی بودند که تمایل به کمک داشتند؛ اما گام اول بررسی 
بود. اولین چیزی که بســیار پررنگ نشان می داد، خانه های ویالیی 
زیبا و شیکی بود که در منطقه ییالقی سی  سخت ساخته شده بود. 
منطقه ای خوش آب و هوا شبیه دربند تهران. مالکان این خانه های 
ویالیی اغلب در شــهرهای دیگر این استان زندگی می کردند و آن 
خانه های زیبا، ویالهایی بود که برای ایام تفریح و اســتراحت خود 
ساخته بودند. دومین نکته ای که بسیار خودنمایی می کرد، این بود 
که تقریبا هیچ کدام از ســاختمان های زلزلــه زده در و پنجره آهنی 
نداشتند و من با تعجب فکر می کردم یعنی شدت زلزله چنان بوده 
که همه در و پنجره ها را از جا کنده اســت؟ خیر. چنین نبود؛ بلکه 
بالفاصله بعد از زلزله، مالکان در و پنجره های آهنی را برای فروش 
جدا کرده بودند و خیلی زود با جرثقیل هایی که در تمام شــهر به 

چشم می خورد، آوار برداری و آماده شدن برای ساخت وساز دوباره 
را شروع کرده بودند. بنیاد مسکن نیز با برپایی یک ستاد در کانکس 
شــروع به نام نویسی از مالکان و اندک مستأجران آن منطقه، برای 
اعطای وام کرده بود. تمام این صحنه ها کافی بود که نتیجه گیری 
شــود ساکنان این شهر فقیر نیســتند که نیاز به کمک های مردمی 
داشته باشند و از قضا حتی می شد آنان را برای ساخت خانه های 
شیک، ولی سست و به دور از اصول مهندسی که برای آن منطقه 
ســاخت خانه های ضد زلزله را توصیه می کنــد، مورد انتقاد قرار 
داد. و امــا تجربه اخیر که به بعد از انتشــار فیلم گریه اســتاندار 
برمی گردد. سفر به «یاســوج» که مرکز استان است. «دیشموک» 
و نیز چندین روســتا. و درست اینجاســت که می توان زوایای دید 
مختلف و حتی متفاوت را مورد توجه قرار داد. اولین چیزی که به 
چشم می خورد سرسبزی، چشمه ها و رودخانه های جاری و باغات 
و مــزارع و رونق دامداری اســت. اینها داشــته ها و بضاعت های 
اســتان تعریف می شــود. در حالی که در مقایســه با استانی مانند 
سیستان و بلوچستان که بیش از دو دهه است که گرفتار خشکسالی 
است، استان کهگیلویه و بویر احمد فاقد این خصیصه منفی است. 
نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد، این اســت که مســئوالن در 
ســطوح ارشــد و حتی میانی نه تنها موظف به شناخت و آگاهی 
از کمبودها و مشکالت هستند؛ بلکه باید به توانمندی های استان 
خود و هم جوار نیز اشراف داشته باشند. اشراف عمیق و تبیین آن 
است که می تواند آنان را در مسیر برنامه ریزی و تصمیم گیری های 
درست قرار دهد. آقای اســتاندار می توانست یا می تواند به جای 
گریستن داشته های موجود را به مردم منطقه نشان داده و با دیدن 
آن همه ظرفیت بالقوه، برای چگونگی رشد و نمو و بهره مندی از 
آن بضاعت ها برنامه ریزی کند. برای مثال منطقه انباشته از گیاهان 
دارویی اســت. وجود مرتع و دام، جنگل های انبــوه بلوط و زنان 
گلیم باف و زندگی عشــایری از جمله مواردی است که می شود به 
توســعه و تقویت هر کدام از این ویژگی ها همت گماشــت. این در 
حالی اســت که بسیاری از گروه های خیریه فعال در استان، اهالی 
را به ســبدهای غذایی و کفش و لباس های خود وابســته کرده و 
نگاه را از سمت توانمندی به ســمت ترویج تکدی گری خیریه ای 
پیش برده اند. و مفهوم عریان آن این است که کاهلی به آنها هدیه 
و در عوض عزت نفس از آنان ســتانده شــده است. بیشترین نیاز، 
همچون بسیاری از نقاط دوردست شهری و روستایی جاده است. 
جاده ســازی نیازمند بودجه های کالن است که از قضا با توجه به 

امکانات و تجهیزات وسیع در سپاه یا بنیاد علوی می تواند مهم ترین 
و مؤثرترین دستاورد چنین نهادهایی باشد. یا برای مثال راه اندازی 
مزارع کشــت گیاهان دارویــی، تقویت بنیه دامــداران، آموزش و 
ترویج کشاورزی مدرن و متناسب با زیست محیط و اقلیم منطقه، 
ایجاد و تقویت بازارهای محصوالت روســتایی از صنایع دستی تا 
دامی و امکان واقعی فروش محصوالت و حذف واسطه گری. این 
امور کالنی اســت که اغلب در حوزه مسئولیت های دولت تعریف 
می شود. و اتفاقا درست در همین نقطه است که کنشگران و خیرین 
می توانند اساسی ترین و مفیدترین گام ها را در راستای سیاست های 
کاربردی، توجیهی و مؤثر آغاز کنند. آموزش و توانمندی روستاییان 
و به خصوص کودکان و نوجوانان، ســاخت مدارس شــبانه روزی 
برای دانش آموزان جهت کاهش جمعیت بازماندگان از تحصیل. 
آمــوزش و توجه جدی به زنان در جایــگاه اصلی کانون خانواده، 
آمــوزش مهارت های فنی به مردم روســتایی از زن تــا مرد برای 
مســتقل بودن و کسب درآمد و حفظ اســتقالل و عدم نیازمندی و 
حفظ شأن و کرامت انسانی. و معنای همه آنچه در این یادداشت 
ســعی در انتقال آن شده است، بازنگری جدی هم از سوی خیرین 
و فعاالن از یک سو، مدیران نهادهای دولتی و آخرین ضلع جامعه 
هدف است. تا وقتی که باور جامعه هدف، فقر و عدم توانایی باشد 
و خیرین نیز با کمک های شتاب زده و انباشته از هیجان و احساس 
خــود به این باور دامن بزنند و وظایف مراکز دولتی را در حد توزیع 
ســبدهای غذایی نزول بخشــند؛ منفی ترین نتیجه ممکن شــانه 
خالی کردن مسئوالن ســطوح باال از انجام وظایف مهم در جهت 
احــداث و احیای زیر ساخت هاســت. یکی از مهــم ترین وظایف 
کنشــگران اجتماعی آمــوزش، آگاهی و ایجــاد و تقویت روحیه 
مطالبه گری در میان روستاییان و مردمان کم برخوردار است. مردم 
باید بیاموزند ســطح شأن و خواســته های خود را در حد دریافت 
یارانه و ســبدهای غذایی ۵۰۰، ۶۰۰ هزار تومانی پایین نیاورند. اگر 
به جامعه هدف آموزش داده شود که به جای دریافت کمک های 
مقطعی، درخواســت جاده، خانه بهداشــت، مدارس متوسطه، 
پارک و ســایر امکاناتی که حق آنهاست، داشته باشند، این تحول 
رفته رفته شــکل گرفته و کمک های خیرین در مسیری درست قرار 
خواهد گرفت. الزمه این تحول نه تنها ایجاد آگاهی در میان اقشار 
کم برخوردار در شهرها و روستاهای دوردست است؛ بلکه نیازمند 
روشنگری و آموزش و تأکید بر بازنگری در کمک های انجام شده از 

سوی دولت و نیکوکاران و فعاالن نیز هست.

گریه بی کفایتی و ناآگاهی

ناخدا خورشید- ناصر تقوایی - ۱۳۶۵
ناخدا (داریوش ارجمند) به مستر فرهان (علی نصیریان): نمی دونم چه مسلکی داری؟ پولی که تو می خوای به من بدی، من هنو نمی دونم 
عکس شــاه چه مملکتی روشه... اما اون بینواهایی که زندگیشونو سپردن به دســت تو... البد چند تا آدم بیکار و بدبختن که دنبال یه لقمه 
نون می خوان از وطن برن آواره غربت بشــن... اون وقت تو به من می گی ببرم، پیادشون کنم تو یکی از این جزیره های وسط دریا... جایی 

که نه آب هست نه آبادی...            فرهان: نه... نه... ناخدا نفهمیدی...     ناخدا: سفر بهشته تو خیال اونا، تو می گی من ببرموشون جهنم؟

دیـالـوگ روز

تمـاشـاگـر 

نجِف یداهللا و رمضان اهللا

مشابه ماه مبارک رمضان در نجف اشرف را در هیچ بالدی نمی توانی تجربه 
کنی. این مــاه در نجف، چنان جلوه ای دارد که حتی اگــر در قید و در جریانش 
نباشــی، به واســطه محیط و اتمســفر جاری در نجف با تمام وجودت حسش 
می کنــی. از حال و هوای مردم تــا خاک نجف، گویا یکپارچــه میهمان این ماه 
می شود. به شکلی که فردای روز عید فطر حس می کنی چیزی تمام شده است. 
به جرئت می توانم بگویم که در هیچ شهری بر حسب تجربه «خانه به دوشی در 

جهان»، تجربه نکردم این حال را.
مناســک ماه رمضان در «نجف» میان مردم با مناسک های دیگر دینی تفاوت 
بســیار دارد. دم  دمای افطار که می شــود، مردم سفره هایشــان را کنار حرم پهن 
می کنند و روی زیلوهایشــان می نشینند و مانند یک میهمانی عظیم، تا چشم کار 
می کند خانواده های نجفی نشســته اند. هرکس بر حسب بضاعت سفره ای کنار 
سفره دیگری پهن کرده. یکی خرما گذاشته و دیگری هندوانه، یکی دوغ گذاشته 
و یکی برنج، هرکس چیزی سر سفره گذاشته و به انتظار اذان نشسته اند تا همه 
با هم افطار کنند. در شــارع امام صادق علیه الســالم، سفره ای به اندازه خیابان 
پهن می شود و همه عابران می توانند بر سفره بنشینند. هر سو چشم کار می کند 
ســفره ای برای افطار پهن است. به راســتی که معنای عینی «میهمانی خدا» را 

می توانی در رفتار و فعلیت مردم ببینی.
کنار ضریح، روبه قبله، هرســال مردی نذری دارد که هســت. یک لیوان دوغ، 
یــک تکه نــان جو و یک تکــه حلوای خرما کنجــدی کنار هرکســی می گذارد. 
قدیمی ها می گویند این مرد نســل اندر نسل نذرشان بوده که چنین افطاری ای را 
پخش کنند. نذرهای نسلی و میراثی بین عراقیان مسبوق به سابقه است. یعنی 
جدی نذری کرده و تمام نســل های بعدی مقید به این نذر هســتند تا به نســل 
بعدی برســد. مثل همین پیرمرد که شیرینی افطار کنار ضریح امیرالمؤمنین(ع) 
را نسلشــان مهیا کرده. صفای آن تکه نان جــو و حلوای خرما را در هیچ جایی 
تجربه نکرده ام. آن افطار دلچســب ترین افطاری  اســت که روزه دار می تواند در 
عمرش تجربه کند. عجیب است و تا تجربه نکنی شاید وصفش آن لذت شیرین 

را نرساند.
شب های احیا اما در عراق برنامه ای جدا دارد.

شب نوزدهم که شــب ضربت خوردن امیرالمؤمنین است، همه می روند به 
مســجد کوفه. آه از آن لحظه. گویا که ســتون های مســجد می لرزد. همه ناله 
می کنند. وقتی اذان صبح داده می شــود، محراب و  مقتل امیرالمؤمنین، در میان 
سیل جمعیتی که لبیک می گویند و عزاداری می کنند، تصویری عجیب می سازد. 
در مقتل ولی اهللا ایســتاده ای و باورش سخت است که گویی تاریخ در آن لحظه 

رقم می خورد که عرش فریاد می زند «قتل علی مرتضی».
شــب بیســت و یکم و شــب شــهادت موال، همه به حرم می آیند و عزاداری 
می کنند. برسرزنان وارد حرم می شــوند و فریاد «تهمت واهللا ارکان الهدی» سر 
می دهند. به حضرت زهرا ســالم اهللا علیها تســلیت می گویند. از همه عراق در 
این شــب در حرم جمع می شوند و از دری به سرزنان وارد می شوند و از در دیگر 

وداع می گویند.
شــب بیست وســوم قدر اما همه عراق راهی کربال می شــوند زیرا در روایات 
شیعه، شــب اصل قدر را این شب گفته اند و زیارت مخصوص سیدالشهداست. 
زیر قبه جمع می شوند و قرآن سر می گیرند و تا طلوع فجر دعای فرج می خوانند.
نجــف و ماه مبــارک رمضانش، قصه هــای گفتنی زیــاد دارد. حال و هوای 
عجیبی دارد. تجربه ای تکرارنشدنی  اســت. برای آنان که تقید دینی هم ندارند 
یک ماه نشســتن در این ماه برای فهم این فضا و دیدن این تجربه خالی از لطف 
نیست. برای آنان که اهل روزه هستند که قطعا واجب است این تجربه و حضور. 
حتی اگر یک بار هم که شــده، یک ماه در این شــهر و رمضانش بنشینند تا فهم 
دیگری از ماه مبارک «رمضــان» دریافت کنند. آنان که تجربه کرده اند، می دانند 
کــه بعد از این تجربه، دیگر هیچ ماه رمضانی نمی گــذرد، مگر اینکه دلتنگ آن 

حال و هوا شوی.
نجف، شهری  است که بودن در آن در هر زمانی، جلوه ای دارد و آه از نجف.

زهرا مشتاق

مزگاه، دریا و زنبیل

«همه  چیز از یک رؤیا آغاز شــد. حداقل برای فائزه 
علیــزاده این گونه بود. خودش هم نمی  دانســت کی و 
چگونــه این رؤیا در او جان گرفت. شــاید اولین بار تازه 
قدم به جوانی گذاشته بود که آن را بر زبان آورد. بعدتر 
هر بار که گذارش به طبیعت می  افتاد، رؤیایش را برای 
اطرافیــان تصویر می  کرد. آن موقع  هــا طرحی برایش 
نداشــت. تنها یک تصویر بود؛ تصویِر هم نشینی کتاب، 
کودک و طبیعــت». رؤیاها نقطه عزیمت بســیاری از 
اقدامات بزرگ بشــر بوده اند. در ســرزمین ما هم، افراد 
تأثیرگذار و جریان ســاِز حوزه کودک و نوجوان، از حسن 
رشــدیه و جبار باغچه بــان تا توران میرهــادی و ناصر 
یوســفی، همگی از رؤیا آغاز کردند؛ رؤیای جهانی بهتر 
برای کودکان. چنین رؤیایی هم خواب فائزه علیزاده را 
آشــفته کرده بود. او را که معلِم تهرانِی بازنشســته ای 
بود، از نقطه امن بیرون کشاند و در دهه ششم زندگی، 
برد به ســوی مسیری تازه و البته ناشناخته؛ مسیری که 
به قول خودش هزارچم گونه و گاهی بسیار سخت بود. 
همین شد که تابستان ۸۷، نبش خیابان اصلِی روستایی 
شــمالی حوالی نوشــهر، در یک فضای بیســت متری 
کتابخانه ای راه افتاد که هر صبح یک میز و چند صندلی 
رنگی، مقابلش چیده می شــد؛ به این امید که بچه ها 
به آنجا بیایند و نقاشی کنند؛ تا روزی تصویر رؤیایِی آن 

زن رنــگ واقعیت بگیرد. تا اینجای قصه، اتفاق چندان 
متفاوتی نیفتاده. کتابخانه های بســیاری، حداقل در ۱۰، 
۱۵ ســال اخیر، با تالش فعاالن حوزه کودک و نوجوان، 
در روستاهای کشور راه افتاده است؛ اما ماجرای َمزگاه، 
فراتر رفت و بعد از چند ســال آن کتابخانه کوچک شد 
خانه کتابی بزرگ، شد کارگاه دوخت و دوِز محصوالت 
پارچه ای، شــد مدرســه ای برای کودکان افغان، شــد 
مرکزی فرهنگی -هنری و... . شد مردمی که رشد کرده 
بودند و برای نیازهای کودکان شــان، مستقل وارد عمل 
می شــدند. راز مزگاه چیســت؟ چطور کتابخانه آنجا، 
شــبیه دیگر کتابخانه های روســتایی، در خود نماند و 
چندین و چند مرکز و فعالیت دیگر از دلش زاده شــد؟ 
چگونه اهالی روســتا تبدیل شدند به الگویی نادر برای 
رشــد همه جانبه یک جامعه محلی؟ این پرســش ها 
سه ســال پیش من را راهی مزگاه کرد تا هم از نزدیک 
شنیده هایم را ببینم و هم بنشینم پای صحبت زنی که 
رؤیاها و شور و شوق او چنین جریانی را راه انداخته بود. 
آن دیداِر کوتاه وصل شــد به گفت وگو با فائزه علیزاده 
و دیگر فعاالن روســتا. کم کم توانســتم روایتی از قصه 
شــگفت انگیز مزگاه در ذهنم شــکل بدهم؛ روایتی که 
در کتــاب «زن، دریا و زنبیل کتاب»، به همت مؤسســه 
پژوهشی کودکان دنیا و انتشارات کارگاه کودک منتشر، و 
این نوشته هم با چند خطی از آن آغاز شده است. امید 
دارم این روایت شــخصِی داســتان وار، دست به دسِت 
روایت های دیگر از الگوی رشد در جامعه محلِی مزگاه 
بدهد و پرده از راز این جریاِن شــگفت و نادر بردارد؛ تا 
روزگاری در نقاط دیگر این خاک هم، جریان های مردمی 
مستقلی که برای بهتر شدن روز و روزگارشان به انتظار 
قدرت ها ننشســته و همه جانبه به میــدان آمده اند، پا 

بگیرند و جانی تازه به سرزمین خسته مان بدهد.

علی و درد بزرگ تاریخ!
حســن خلیل خلیلی، وکیل: علــی؛ بزرگمردی که تاریــخ را در اعجاب 

شخصیت خویش فرو برد خود، بزرگ ترین درد تاریخ است!
درد ســکوت آگاهــان تاریخ در مقابــل ظلمی که فرق بشــریت را 
شــکافت! و علی، صدای طنین انداز درد بشریت در سکوت تاریخ است. 
فرقی که به دست جهل شکافته شد تا در هماره تاریخ، همچون پرچمی 
بر بلندای ضمیر مصلحت اندیشان و مالحظه کاران روزگاران و اعصار به 
اهتزاز درآید و طنین اندازد که: ســکوت آگاهان و عالمان تاریخ در مقابل 
بدعت ها و زخم ها و جراحت های بشــریت، نتیجه ای جز شکافتن فرق 

مصلحان واقعی تاریخ ندارد.
آن ســان که عدالت با شمشیر تعصب، حق به دست جهل، حقیقت 
با حربــه مصلحت، ایمان با وسوســه تزویر و آگاهی با ســیلی زور، در 
قربانگاه بی تفاوتی و ســکوت ذبح می شــود؛ محراب، این مقدس ترین 
مظهر عبودیت و بندگی، تبدیل به قتلگاه شریف ترین جلوه های انسانیت 
می شــود. درد تاریخ، تنهایی علی اســت. تنهایی نگاهی که استضعاف 
انســان را برنمی تابد، شــکم بارگی دونان و گرســنگی کودکان را تحمل 
نمی کنــد، تبعیض را با هر رنگ و لعابــی نمی پذیرد. درد و تنهایی علی، 
از پــرده دری آگاهــان و تعصب جاهالن اســت؛ آگاهانی کــه لذت دنیا 
مهر سکوت بر دهانشــان نهاده و نادانانی که جمود جهل و غرور تعبد 

گرفتارشان کرده است.
درد تاریخ، آنگاه به اوج خود می رسد که همه چیز در خدمت جهل و 
فریب قرار می گیرد و تبدیل به قربانگاه ایمان، شناخت و مبارزه می شود . 
و زالوی تزویر با خرافه جهل در سکوت آنان که وظیفه سخن دارند، حتی 
محراب را با خون عدالت، رنگین می کند. علی دردی بر تارک نگون بخت 
تاریخ اســت؛ تازیانه ای که تاریخ و هر آن کس که می داند و نمی گوید را 
نوازش می کند؛ سکوت ترس آلود آگاهان را به سخره می گیرد؛ قرآن های 
تزویر را بر نیزه های جهل، می درد و پیشــانی ریا را در رســتاخیز تاریخ بر 
خاک مذلت می کشــاند و بانگ برمی دارد که: سوگند به خدای کعبه که 

رستگار شدم: «فزت و رب الکعبه».

زنـان واگـویـه

عباس ناصری

رضا صدیق


