مشهد 50هزارمعتاد
بهبودیافتهدارد
«باور کنید کارتنخوابها
گفتوگو آد مهای عجیبوغریبی
نیســتند .شــما هم اگر
ســهروز حمــام نروید و
در خاکوخل نشســت و برخاست کنید
شبیه آنها میشــوید ».این ،نگاه «حسن
اعتمادی» ،مدیر مرکــز نگهداری ،درمان
و کاهش آســیبهای اجتماعی معتادان
مشهد ،است .میگوید 29سال از عمرش
را در این میدان صرف کرده اســت و حاال
با گذشــت 12ســال از بازنشستگیاش،
دوباره پای کار آمده تا در رویکرد کمپهای
ماده 16تغییراتی ایجاد کند .بخشهایی از
گفتوگوی ما را در ادامه میخوانید.

برخی معتادان متجاهــر از بین دو گزینه
کمپ ماده 16که غذا و جای امن میدهد و
بیرون که جز گرسنگی و دربهدری چیزی
ندارد ،دومی را انتخاب میکنند .این یعنی
به لحاظ مدیریتی ،من نوعی شــوربخت
هستم.
اعتیاد را محصول چه چیز میدانید؟

نگاهتان بــه معتاد

چگونه است؟

به این حوزه بهدلیل همان
جذابیتهای مالی است

گویــا نــگاه مثبت

نه ،از هر نوع مخدری که اسم ببرید ،نمونه
فرد بهبودیافته آن را داریم .همان مافیای
مواد مخدری که بهصورت حسابشــده
تولید ،توزیع و اشــاعه اعتیاد را در جهان
برعهده دارد ،برخی باورهــای غلط را نیز
نشر میدهد.

میانگین سنی بین  35تا  45است .برخی
از آنها چند نوبت دســتگیر شدهاند .طرد
ازســوی خانواده و فراهمنبــودن امکانات
درمان ،از دالیلی است که موجب بازگشت
این افراد به اعتیاد شــده اســت .میانگین
سواد ،سیکل است .بیسواد و تحصیلکرده
کم داریم.

و ربطی به نوع مخدر ندارد؟

یعنــی کاستهشــدن اعتمــاد عمومی به

سیســتم درمانی ،ارتباطی با عملکرد متولیان

ندارد؟

عملکرد ما با آنچه باید باشــد کیلومترها
فاصله دارد .ایدهآل این است که معتادان
برای ورود به مراکز ما صف بکشند ،درها باز
باشد و معتاد بستریشده حاضر به خروج
از مرکز نباشد .باید از خودمان بپرسیم چرا
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روایتی از کمپ ترک اعتیاد اجباری در ُخلقآباد مشهد

هرقدر هــم بینیات را محکم
بگیری ،باز هم فایــده ندارد.
منطقه پر از گاوداری اســت و
بوی نامطبوع پ ِ ِهن ،ناخواسته تا
انتهــای ریههــا مــیرود و
برمیگــردد .دســتانداز
کوچههای منتهی به مرکز نیز
به کمک میآید تا خوابآلودگی یکی از
صبحهای آرام مــاه رمضان از خاطرت
برود و برای بازدید از مرکز ترک اعتیاد
اجباری خُ لقآباد آماده شــوی .اینجا
یکی از 11مرکز مشهد است که معتادان
متجاهر یا در اصطالح عموم ،معتادان
ب را با حکم قضایی ،بین یک
کارتنخوا 
تا ســه ماه در خود جای میدهد .برای
بازدیدهای ازپیشتعیینشده ،انتظار
دیدن چیزی جــز نیمه پر لیــوان را
نمیشود داشت .بااینحال ،مدیر تازه
منصوبشــده مرکز ،وعده ادامهیافتن
بازدیدها را میدهد« .حسن اعتمادی»
صادقانه میگوید کــه ادعای بهترین
بــودن را نــدارد ،د ِر مرکز بــه روی
خبرنگاران باز اســت و هماهنگی الزم
برای تســهیل در بازدیدهای سرزده،
انجام خواهد شد.

دستگیرشده بگویید.

حرف آخر؟

یادم است حدود 15ســال پیش ،نماینده
سازمان ملل در امور مواد مخدر ،در ابتدای
سخنرانیاش ،یک دقیقه سکوت کرد و پس
از آن دو جمله گفت :مــا در مبارزه با مواد
مخدر شکســت خوردهایم .جامعه بشری
باید بهدنبــال راهکارهایی بــرای کاهش
تقاضا باشد.

بازگشتبهزندگی
درد مشترک
توگذارمان در مرکز،
قبلاز شــروع گشــ 
با مســئول یکی دیگر از مراکز ماده ،16یا کت و شلوار ســرمهای شیک ،کفشهای
همان ترک اعتیاد اجباری ،مواجه میشویم واکسخورده ،ساعت و گوشی گران ،صورت
که بیشاز 100معتاد را تحت مراقبت دارد .اصالحشده ،موهای مشکی که باحوصله به
او که خــود درد اعتیاد را چشــیده ،برای باال هدایت شدهاند ،طرز صحبت و نشست
پاکیاش روزشمار گذاشته است 11 :سال و برخاست و ...عمرا اگر کسی باور کند که
تا همین چند سال پیش ،روزها و شبهای
و  8ماه و  7روز.
اعتیاد نگاهــش را به زندگــی تغییر داده این مرد با نشئگی گذشته است .هشتسال
است ،طوریکه از خوشی مثالهایی ساده از پاکی مهدی میگذرد .او حاال مدیر یکی
و عمیــق میزند؛ مثال همین چند شــب از مراکز ماده 15اســت ،یعنی مراکزی که
معتــادان بهصورت
پیش که دست فرزندش را
خودخواســته بــه
گرفته بود و مسیر طوالنی
کسی را بهخاطر
آن پــا میگذارند.
تا حرم را پیــادهروی کرد
پول برنمیگردانم،
مهــدی دوســت
و بینهایــت لــذت برد.
چون اعتقاد دارم اینها
دارد گذشــتهاش
ازاین
دوســت ندارد بیش
را خدا بهسمت من
را فرامــوش کند و
اش
ی
از زندگــی شــخص
فرستاده است
درباره آدمی که قبال
بگوید ،از گذشــته توام با
بوده اســت ،حرفی
خماریاش که باعث افتخار
او نیست .میگوید :اگر بیشــتر بنویسید نزند .بهزعم او ،اعتیاد اشــتباهی بوده که
شاید مسئوالنی که با آنها سروکار دارم ،مرتکب شده است و نباید تا ابد درباره آن،
مــن را بشناســند .آنها بــاور نمیکنند سینجیم شود.
که مــن و امثال من خوب شــدهایم و اگر ورودش بــه مدیریت کمپ تــرک اعتیاد
بفهمند در گذشــته معتاد بودهایم ،نگاه و را بهدلیل درد مشــترکی میدانــد که با
همکاریشان بد میشــود.با این موضوع معتادان دارد .او میگوید :یک ماه بستری
که معتاد را مجرم بدانیم مشــکلی ندارد در کمــپ مــاده ،15حــدود 700هزار
و معتقد است :شــکل مصرف از سنتی به تومان آب میخــورد؛ بااینحــال کمتر
صنعتی ســوق پیدا کرده اســت و معتاد پیش میآید که خانواده معتــادان ،تمام
صنعتی رفتارهای مجرمانهای بروز میدهد این پول را بپردازد .کســی را بهخاطر پول
که امنیت جامعه را به خطر میاندازد .باید برنمیگردانم ،چون اعتقــاد دارم اینها را
آنها را دستگیر کنیم تا از خماری بیرون خدا بهسمت من فرســتاده است .مهدی
بیایند و بفهمند دارند چــه میکنند ،بعد بهجز 30نفری که در کمپ تحت مراقبت
روی آنها کار و کمکشان کنیم به زندگی دارد ،به 30معتاد بهبودیافته نیز مشــاوره
روانی میدهد.
برگردند.

روزگارتلخسپریشده

گروه گزارش

از ویژگیهــای آماری معتــادان متجاهر

متجاهر ،بیش از گذشته رایج شده است.

خیــر ،کمــک بــه معتــادان بهویــژه
کارتنخوابها ،جزو کارهای نمایشی شده
اســت .بعضی که اسم خودشــان را فعال
مدنی گذاشتهاند ،عاشق این هستند که در
شبهای سرد زمستان ،غذای گرم و لباس
توزیع کنند ،آن هــم دربرابر دوربینهای
عکاسی .اگر راست میگویند چرا این کار را
در روزها و فصلهای دیگر انجام نمیدهند؟
برخی دیگر هم بهدلیل جذابیتهای مالی
به این حــوزه ورود پیدا کردهاند .اگر ســر
برخی دستاندرکاران کمپها را بشکافی،
میبینی از معتاد متنفرند و ورودشان به این
حوزه بهدلیل همان جذابیتهای مالی است.

1شنبه

 6خــرداد ۱۳۹۷
 11رمضــان 1439
شـــماره 2557

عکس :نیما نجف زاده /شهرآرا

معتادان به مرضی مبتال
شــدهاند که در قدم اول ،اخالق را نشــانه
میگیرد .با 800خانــواده معتاد مصاحبه
کردم .وقتی میپرســیدم بهترین بچهتان
کدام اســت ،همگی میگفتنــد ،همین
جعفر ،همین علــی ،همین محمد ،قبل از
اینکه معتاد شود .معتادها گلهای سرسبد
خانوادههای ما هســتند .به لحاظ روحی،
حســاس و فاقد مهارتهای الزم بودهاند،
در مواجهه با مشکالت کم آورده و به غلط
به مواد مخدر پنــاه بردهاند .تصور عمومی
را که معتاد را جانــی بالقوه میداند ،قبول
ندارم .رفتار معتادان بهبودیافته گواهی بر
صحبتهای من است .مشهد حدود 50هزار
معتاد بهبودیافته دارد که بین ســه تا پنج
ســال از آخرین مصرفشان میگذرد .پس
اعتیاد ،یک بیماری کنترلشدنی است.

و حمایتی بــه معتادان

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

گزارششهر

در درجــه اول ،محصــول ســوءمدیریت
اجتماعی .چند روز پیش ،بقال سر کوچه به
مرکز آمده بود و با کمال وقاحت میگفت
فالن فرد از مــن 167هزارتومان متادون
خریده و پولش را نداده ،کمک کنید پولم
را از او بگیرم .بقالــی و متادون؟! این یعنی
ناامنی .بهتر است بپرسیم سهم خانواده،
هفته پیش جلســهای با شهردار داشتید .مدرســه ،رســانه و ...برای کنترل اعتیاد
ِ
دست ما صدا دارد؟ جاده
چیست .مگر یک
قرار است اتفاق تازهای بیفتد؟
در پیام ابتدای سال شــهردار مشهد آمده مصرف مــواد مخدر چهاربانده آســفالت
بود« :مشهد ،شــهر بدون معتاد» .حرف است .کافی است برای بهدستآوردن مواد،
جذابی اســت ،آن هم برای کالنشــهری دستت را وسط شــهر دراز کنی؛ 10نفر،
با این جمعیــت و گرفتاریهای مختلف .مواد را صاف میگذارند کف دســتت .این
فرمــول را بــه خاطر
اجازه بدهید از جلســه
داشته باشید :آمادگی
همینقــدر بگویم که اگر سر برخی دستاندرکاران
فــرد  +آلودگی محیط
رویکرد ،تعاملی بود.
کمپها را بشکافی ،میبینی
از معتاد متنفرند و ورودشان
= اعتیاد.

افزایش
دو برابری
تولید تریاک
در افغانستان

معاون ستاد مبارزه با
مــواد مخــدر گفت:
رابطــان نیــروی
انتظامــی ایــران در
افغانستان ،میزان تولید مواد مخدر در
این کشور را بیشتر از ۹هزار تن ارزیابی
میکنند ،درحالیکه این مقدار براساس
آمارهای جهانی اعالم شده است.
به گزارش ایســنا ،اســدا ...هادینژاد
با اشــارهبه روند تولید مواد مخدر در

خارج از ایــران ،گفت :ســال۲۰۰۱
که نیروهای آمریکا وارد افغانســتان
شــدند و طالبــان را بــه تثبیــت
رســاندند ،میزان تولید مواد مخدر در
کشــور افغانســتان به حدود ۲۰۰تن
رسیده بود.
وی در ادامه افزود :در حدود سال۲۰۱۴
و بعداز خــروج نیروهــای طالبان از
افغانســتان ،میزان تولید مواد مخدر
در این کشور به شــشهزار و ۴۰۰تن

افزایش یافت و حدود ۳۲برابر بر تولید
مخدر در این کشور افزوده شد.
وی با اشــاره به اینکه در سال۱۳۸۴
دســتگاههای مختلــف ایرانی حدود
۳۳۶تن مواد مخدر را در مرزهای کشور
کشــف و ضبط کردنــد ،تصریح کرد:
کشف مواد مخدر توسط دستگاههای
ایرانــی بهصورت ســاالنه در مرزهای
کشور افزایش یافته است ،بهطوریکه
در ســال  ۸۵و  ۸۶میزان کشف مواد

مخدر در مرزها بهترتیب  ۴۲۴و ۶۱۲
تن بوده است.
هادینــژاد در ادامــه اضافــه کــرد:
ســال ۱۳۹۵حــدود ۷۰۷تــن مواد
مخدر در مرزهای کشــور کشف شد.
در ســال ۱۳۹۶نیز نیروی انتظامی با
همکاری وزارت اطالعات و بخشــی از
بســیج و اداره گمرک موفقبه کشف
بیشاز ۸۰۸تن مواد مخدر در مرزهای
ایران شده است.

ایستگاه اول :آزمایش و نظافت

شهردار در
جلسه علنی
شورای
اسالمی
شهر مشهد:
(:)1397/۰۱/20
باید قضیه
معتادان را
در شهر حل
کنیم .به
شهرداری
اجازه دهید
وارد این
موضوع شود
و شهر بدون
معتاد را کلید
بزند تا حداقل
فرزندان ما
اعتیاد را در
شهر حس
نکنند.

14ســال و 11مــاه و 3روز پیش ،از
زندان اعتیاد آزاد شد .بعداز آن ،ادامه
تحصیل داد و حاال با پشتوانه نظری و
عملیای که از اعتیاد دارد ،برای خودش
کارشناســی خبره به شــمار میآید.
اسمش را گذاشتهایم «رابط» .او همراه
ما شده است تا بدانیم از بدو ورود معتاد
متجاهر تا ترخیصــش چه اتفاقاتی در
این کمپ رخ میدهد.
وسط حیاط گلکاریشــده کمپ را
نشــان میدهد و میگویــد :اتوبوس
اینجا توقف میکند و معتادها را پیاده
میکنند .هرچند در شرایطی نیستند
که بفهمنــد دیگران با آنهــا مودبانه
برخورد میکنند یا نــه ،این از وظیفه
ما برای داشتن نگاه انسانی به آنها کم
نمیکند .در بدو ورود از معتادان چند
آزمایش مثل ایــدز و هپاتیت گرفته
میشود .آزمایشــگاه ،همینجا داخل
مرکز قرار دارد.
رابط با انگشت ،اتاقکی در گوشه حیاط
را نشان میدهد .اتاق کوچکی که روی
تختــه آویخته از دیــوارش ،روبهروی
تعــداد پروندههای مرکــز ،عدد139
نوشته شده است .از این تعداد 120نفر
متــادون دریافت میکنند .حســین
ابراهیمی ،مسئول ایستگاه پرستاری،
توضیح میدهد :هر روز مهمان داریم.
گاهی در حد یکیدو نفر ،بعضی روزها
هم که نیروی انتظامی طرح جمعآوری
معتــادان را اجرا میکنــد ،بهصورت
اتوبوسی .اگر تست بیماری مثبت بود،

طبق پروتکل با بیمار برخورد میشود.
در برخی بیماریها الزم است فرد از آن
مطلع شود و نکاتی را رعایت کند ،گاهی
هم نیاز نیست بداند.
تا اینجای کار ،فرد عالوهبر آزمایش ،به
حمام فرستاده شده ،آرایشگاه رفته و
لباس نو دریافت کرده است.
بری برنگردی!

معتاد ،تــا از ســالن شــماره یک به
بخش بعــدی منتقل شــود ،باید درد
ترک جســمی اعتیاد را به جان بخرد؛
مثال سیدمحمود بیستویکساله که
روی صندلی نشسته است و زیاد حال
و حوصلــه حرف زدن ندارد ،ســه روز
است که در این ســالن به سر میبرد.
ســرش را پایین میاندازد و میگوید
هرچه دســتش آمده ،مصــرف کرده
است؛ تریاک ،شیشــه ،کریستال و. ...
دوســتانش تعریف میکنند او دیشب
آنقدر استخواندرد داشته که تا صبح،
پاهایــش را روی تخــت میکوبیده و
نگذاشته بقیه درســت بخوابند .یکی
از بچهها با لبخنــد میگوید :خب درد
دارد دیگر؛ کوکاکوال که نخورده ،مواد
مصرف کرده.
ســالن حــدود 30تخــت چندطبقه
دارد .اهالی پرســروصدایش ،متادون
صبحشــان را دریافــت کردهانــد و
باتوجهبه گذشت چند روز از ورودشان
بــه مرکز ،قبــراق به نظر میرســند.
بلوز و شــلوارهای ورزشــی مشکی به
تن دارند و این لباسهای یکدســت و
سرهای ماشینشده ،چهر ههای غالبا
نوسالشان را شبیه هم کرده است.
کمس 
روی جیب بلوز هرکدام ،کارتی نصب و
روی آن ،اسامیشان درج شده است.
ملحفههای آبی یکدســت ،تلویزیون
روشــن ،کتابخانــه گوشــه اتــاق و
شوخیهایشــان با هم ،میگوید بهجز
درد تــرک اعتیاد ،به قاعــده نمیباید
ناراحتی خاصــی را اینجا تجربه کنند.
باوجودایــن ،پاکی ،بهتریــن آرزویی
اســت که بچههــای مرکز بــرای هم
دارنــد و با خنــده به هــم میگویند:
بری برنگردی!
کجای کار میلنگد؟

از کنار واحد مددکاری و دندانپزشکی
میگذریم .رابط میگوید :دنداندرد،
مشکل شــایع معتادان متجاهر است
و خدمات دندانپزشــکی برای آنها
ضروری اســت .چند نفری زیر ســایه
درخت نشستهاند و تعدادی ،در محوطه
قدم میزنند .محمود ،مسئول نظافت
محوطه اســت و حســن ،از بچههای
واحد انتظامات .قوانینی که آنها باید
بر آن نظارت داشته باشند از این قبیل
است؛ کشیدن ســیگار در حیاط آزاد،

ُحسنیوسفی کوچک پشت پنجره ،به
فضای سرد و ساکت سالن ،بارقهای از
امید بخشیده است.
جملهای که موقع خروج روی وایتبرد
سالن ،نگاه را شکار میکند این است:
افتادن در مرداب ننگ نیست؛ ننگ آن
است که در مرداب بمانی.

داخل سالنها ممنوع .ساعت 2تا 4عصر
خاموشی اســت و همه باید استراحت
کنند .حضور در کالسهای مددکاری
نیز اجباری است.
اینجا همیشه اینقدر تمیز است؟یکی از بچههای کمپ ســؤالمان را با
ســؤال جواب میدهد :وقتی مهمان
غریبه دارید ،بیشــتر به ســر و وضع
ایستگاه تأسیسات
خانهتان رسیدگی نمیکنید؟
ســالن شــماره دو ،مخصوص کسانی حسین از آنهایی اســت که با اصرار
است که بدنشان سمزدایی شده است؛ خودش ،به مرکز برگشــته .در سالن
مثل امید که 15روز از ورودش به مرکز تأسیســات ،روی میز تعمیــر ،پیچ و
میگذرد .لقمه نانی را با ولع میخورد و مهرههای تلویزیون قدیمی را باز کرده
بعد که یادش میآید ماه رمضان است ،و حسابی مشغول است .همانطورکه
معذرتخواهــی میکند که نمیتواند کارش را انجام میدهد ،حرف میزند:
روزه بگیرد .آنطورکه رابط میگوید ،اعتیاد همهچیز را به بــاد میدهد .دو
پساز قطع مصرف ،بهتدریج اشتهای سال در عســلویه جوشکاری زیر آب
معتــادان بهطــرز چشــمگیری زیاد میکردم .بعد که به مشهد آمدم ،معتاد
شدم .قصهاش دراز است .وقتی معتاد
میشود.
امید ،به گذشــته خودش میخندد و بودم ،مثل وحشیها زندگی میکردم.
میگوید :وقتی آمدم اینجا شانههایم االن برای خودم مغازه و خانه و زندگی
خم بود و کمرم قوز داشــت .مثل االن دارم .بااینحال باز هم به اینجا بودن و
کارکردن وابسته شدهام.
نمیتوانستم راست راست راه بروم.
باورش سخت است اینکه جوان قدبلند مرتضی ،رهجوی دیگری اســت که با
و سرحالی مثل او ،تا یکیدو هفته پیش لباسی شبیه خلبانها برای حرفزدن
در یک بیغول ه مشغول مصرف مواد بوده داوطلب میشود .ســه ماه از پاکیاش
میگذرد .مهندسی
است .از آن سختتر،
بــرق خوانــده و
باور این نکته است وقتی آمدم اینجا شانههایم
آچارفرانسه مرکز
که شاهد بازگشت او
خم بود و کمرم قوز داشت.
مثل االن نمیتوانستم
اســت .بــه قول
و امثال او به اعتیاد،
راست راست راه بروم
خــودش وضعش
پــساز ترخیص از
توپ اســت و نیاز
این مرکز باشــیم.
مالــی نــدارد ،اما
کجای کار میلنگد؟
این سؤالی اســت که از ابتدا تا انتهای دلش میخواهد همان زمانی را که قبال
صرف مصرف مواد میکرده ،به خدمت
بازدید ،مدام در ذهن تکرار میشود.
در این مرکز بگذراند.
او با انگشت به شقیقهاش اشاره میکند
تجربه مسئولیت
سالن بچههای خدمات تقریبا خالی و ادامه میدهــد :کارتنخوابی اینجا
اســت .هریک مســئولیتی دارند و در رسوب کرده؛ اول باید ذهنم را درست
میانه روز ،ســر پستهایشان هستند؛ کنم.
مســئولیتهای توأم بــا احترامی که
سخت اما شدنی
شــاید نظیرش را در زندگــی عادی
تجربه نکردهاند .کســی چه میداند؛ حیاط ،خلوتتر از قبل است .بچههای
شــاید بعداز خروج هم جامعه به آنها مرکز در کالســی آموزشــی شرکت
اعتماد نکند و تجربه مســئولیتهای کردهاند .مدرس ،یکی از کسانی است
اجتماعیشان به همین مرکز خالصه که قبال معتاد بوده و حاال آمده اســت
شود .ابراهیم و دیگر بچههای مجموعه ،تا به دیگرانی که امروز ،درد دیروز او را
از اینکه «کارتنخواب» خطاب شوند دارند ،بگوید که رهایی از اعتیاد ،سخت
اکــراه دارند .آنها درجریــان بازدید ،اما شدنی است.
چندبار مستقیم و تلویحی درخواست دورههــای آموزشــی دادگســتری
میکنند در گزارشــمان کارتنخواب و مهارتهــای زندگی ماننــد اعتماد
خطابشان نکنیم و بهجای آن بگوییم بهنفس و نهگفتن ،سرفصلهایی است
«بهبو دیافتــه»« ،نجا تیافتــه» و که به گفته مسئول واحد مددکاری به
رهجویان آموزش داده میشود.
چیزهایی از این دست.
تلویزیون رنگی روی دیــوار ،بیاعتنا در انتهای حیــاط ،دو کارگاه خیاطی
به اینکه کســی تماشــاگرش نیست ،دیده میشــود .تا به ایستگاه خیاطی
بازی پرسپولیس با الجزیره را بازپخش برسیم ،رابط از توافقهای درحال انجام
میکنــد .تصویــر امامخمینــی(ره) با خانه صنعت و معدن برای اشــتغال
در کتابخانه گوشــه ســالن و گلدان معتادان بهبودیافته میگوید ،اقدامی

که بــا رفــع دغدغه معیشــت آنها،
احتمال بازگشتشان به اعتیاد را کاهش
میدهد.
مســئول کارگاه خیاطــی ،انتظــار
آمدنمان را میکشــد .با صدایی بم و
واژههایی شــمرده ،درست شبیه یک
دوبلور حرفــهای صحبــت میکند.
محمدرضا متولد سال 41است و بعداز
25سال اعتیاد به تریاک ،سه ماه اخیر
را پاک سپری کرده اســت .از زندگی
شخصیاش در همین حد میگوید که
قبال خیاط بوده اســت ،در حرم مطهر
او را دســتگیر میکنند و به این کمپ
میسپارند .اتفاقی که بهزعم او ،لطف
خدا بوده است و بس.
چشــمهای ســبز محمدرضــا رنگ
زندگی دارد .او درحالیکه نمونههایی
از لباسهای خوشدوخــت کارگاه را
نشــانمان میدهد ،با امیــد میگوید:
به قانون جذب اعتقاد دارم .همیشــه
به بچههــای مرکز گفتــهام بهخاطر
خانوادههایــی که طردمــان کردهاند
و شــغلی که از دســت دادهایم ،غصه
نخورید .اگر ما واقعا درســت شده و به
راه آمده باشیم ،همه اینها بهسمت ما
برمیگردد.
وقتی از او میپرسی اوضاع اینجا چطور
میگذرد ،ابتدا میگوید بهشت است و
وقتی تعجبت را میبیند ،یک بیت شعر
را هم ضمیمه میکند :بهشت آنجاست
که آزاری نباشد /کسی را با کسی کاری
نباشد.
یکی از خودمان

دوساعتی از آغاز بازدیدمان میگذرد.
تعمیــرگاه ،واحد بدنســازی ،واحد
مددکاری و آشــپزخانه را رد کردهایم.
تیم رســانهای و رابط ،خســته به نظر
میرســند .بااینحال علی و سیدامیر
جلو آمدهاند تا حرفهایشان را بگویند.
آنها بــه این گزارش و شنیدهشــدن
حرفهایشان امید دارند .حرف هر دو
آنها یکی است؛ حمایت مالی .نکتهای
که میتوان آن را یکی از پاســخهای
ســؤال «کجای کارمــان میلنگد؟»
دانســت .علی در دکوراسیون چوبی
خبره است و ســیدامیر در صافکاری.
میگوینــد اگر بشــود وامــی برای
اشتغالشان دریافت کنند ،برای بعداز
خروج دغدغهای ندارند .آنها حاضرند
مهارتشــان را به بقیه معتادان هم یاد
بدهند تا با حرفــهای آموخته از مرکز
ترخیص شوند.
فکر بیکاری و بازگشــت بــه اعتیاد،
هر دو آنهــا را آزار میدهد .دلشــان
احترام میخواهــد و اینکه جامعهای
که در اعتیاد آنهــا بیتقصیر نبوده،
اشتباهشان را ببخشد و آنها را یکی از
خودش بداند.

