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بازگشت به زندگی در کمپ ترک اعتیاد

امشب ماه را دیدم
ترانه بنی یعقوب

سعید 30سالهیکیاز 60نفریاستکه
اینجا تصمیم به ترک مواد مخدر گرفت.
نمیدانم چرا هروقت از ترک مواد مخدر
یا کمپ مواد مخدر میشنوم ،ناخودآگاه
یـــاد محـــات جنوبیتر تهـــران میافتم.
شـــوش ،دروازه غار ،هرندی و ...اما خیریه
حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع)
در هیـــچ یک از این محالت نیســـت .این
خیریه در خیابان کمیل تهـــران قرار دارد.
میان آن همه خانه مســـکونی و آمد و شد
عادیرهگذرانوهمسایهها.اماهمینجا
هر  21روز ،یک بار  60نفر از اعتیاد خالص
میشوند ،حمایت میشـــوند و دوباره به
زندگی باز میگردند .این خیریه به همت
 3برادر تأســـیس شـــده .همه هزینههای
تـــرک مواد و اقامـــت 21روزه در آن رایگان
است .شغل اصلی این سه برادر هتلداری
اســـت .اما آنها روزی تصمیـــم گرفتند در
کنار کار اصلیشـــان کاری بکنند کارستان.
مرتضی مقدم مدیر انجمن اینجاســـت،
یکی از ســـه برادر« :دیدهای وقتی ماهی از
تنگ بیـــرون میافتد و جان میدهد؟ چه
لحظه سختی اســـت! همه زود میپرند و
میگیرنش.نجاتشمیدهند.اعتیادبرای
ماهمیناست.انگاردارییکآدمدرحال

جـــان دادن را نجات میدهی .یک آدم در
حال مرگ را»...
سه برادر تصمیم گرفتند در محله آبا
و اجدادیشـــان در میان ایـــن همه خانه
مسکونی ،این خیریه را بسازند« :این روزها
اعتیاد همه جا هست ،محلهای را دیدهای
اعتیادنداشتهباشد؟اماباالخرهمابچهاین
محل هستیم و گفتیم در محله خودمان
کاری کنیم .برای اینکه مزاحم همسایهها
نباشیم حسابی استتار کردیم .این میلهها
و ایرانیت برای همین است .اینجا هرکس
یک بار فرصت دارد .یک فرصت بزرگ».
چنـــد جا بـــر در و دیوار نوشـــته شـــده
هزینههای این کمپ توسط هتل ...تأمین
میشـــود« :اینها برای این اســـت که همه
بدانند مـــا از هیچ کمک دولتی اســـتفاده
نمیکنیـــم .خیلیها مثل مـــا عالقهمند
هســـتند چنین کارهایی بکنند .دولت هم
باید از آنها حمایت کند .خود ما به سختی
مجوز گرفتیم .بهزیستی میخواهد همه
چیز زیر نظر خودش باشـــد؛ اگر قرار است
به جوانها کمک شـــود بـــا این مجوزهای
طوالنیچطورممکناست؟اینهمهآدم
دارند جان میدهند آن وقت گرفتن یک
مجوزچندسالطولمیکشد».

عکس :ایسنا

میلهها آنقدر باال رفتهاند که خانههای مسـ ــکونی اطراف هم معلوم نیسـ ــت .اما او
توانست از میان این حصارها هم ماه را ببیند ،قرص کاملش را .آن توپ گرد نقرهای
رنگ را که از پشـ ــت آن همه فلز خودنمایی میکرد .سایههای رویش را .یک دفعه به
خودش آمد و پرسـ ــید چند وقت اسـ ــت چنین صحنهای ندیدی؟ اصالً مگر اعتیاد
اجازه هم میداد ،چیزی از زیباییهای زندگی را ببیند .اما او دیشب ماهش را دید.

ساعتحدود 11ظهراستوبچههازیر
آفتابکمرمقرویمبلهاوکاناپههاییکه
در حیاط کوچک چیده شـــده نشستهاند.
پتوهـــای رنگ و وارنگ سمپاشـــی شـــده،
در گوشـــه گوشـــه حیاط تلنبار شـــده و هوا
یخورند.
م 
ایـــن طـــرف و آن طرف قفـــس پرنده
گذاشـــته انـــد؛ طوطی ،بلبل ،مرغ عشـــق
و ...یک ســـمت حیاط هم لوازم ورزشـــی
هســـت .در گوشـــهای از حیاط چند کارتن
لوازم خانگی میبینم؛ یخچال ،ماشـــین
لباسشوییو...
محمد  50ساله رد نگاهم را میگیرد:
«خـــدا خیرشـــان بـــده فقـــط مـــا را ترک
نمیدهنـــد .پنـــچ شـــنبهها خانوادهها را
دعوتمیکننداینجا.خیلیازماباخانواده
میانهمان خراب شده .میدانی که اعتیاد
با خانوادهها چه میکند .این وسیلهها هم
جهیزیه دختر یکی از بچههاست .نه تنها
خانـــواده را آشـــتی دادند بـــرای دختر دم
بختش جهیزیه هم درســـت کردند ».هر
کس برای ترک اعتیاد به این خیریه قدم
میگذارد ،بایـــد یک تصمیم مهم گرفته
باشـــد؛ خودش بخواهد ترک کند .اینجا از
اجبارهیچخبرینیست.
مرتضی مقـــدم میگویـــد« :هر کس
دوســـت دارد یک جـــوری کار خیـــر کند.
یکی دوســـت دارد برود زیـــارت ،دیگری
دوســـت دارد یتیمی را ســـیر کنـــد .اما ما
حوزه آسیب اجتماعی را انتخاب کردیم.
االن محلهای را میشناســـی مواد مخدر
به آن رســـوخ نکرده باشد؟ اینجا کسانی

را داشتهایم که چند بار به کمپ رفتهاند،
اما موفق به ترک نشدهاند ولی اینجا این
کار محقق شـــد .تمایل به قطع مصرف
تنها شرط ماست ».روانپزشک ،مشاور و
دندانپزشک داوطلبان به ترک را در اینجا
همراهیمیکنند.
محمد  33ساله سه سال تجربه پاکی
دارد .بـــه هروئین و شیشـــه معتـــاد بوده.
لباس فرم به تن دارد .لباسی که کمی بعد
میفهمم ،لباس کارش است .کار در یکی
از مجتمعهـــای تجاری بـــزرگ پایتخت.
همین جا ترک کـــرده« :بذار راحت بهت
بگم من کارتن خوابـــی میکردم .همین
اطـــراف در پـــارک بابائیـــان و هفت چنار
میخوابیدم.ورشکستهکاملبودم.ازهمه
لحاظ .اما این روزها امیدوارم .در این ســـه
سال پاکی کار پیدا کردم ،برای خودم کسی
شدم .االن هم اینجا زندگی میکنم .قبالً
فکرم در یک چیز خالصه شده بود؛ تهیه
مواد و مصرفش .بـــه همه آدمهای اینجا
وابستگیدارم،هنوزبعدسهسالحمایتم
میکنند .دوستشـــان دارم!» بجـــز دوره21
روزه تـــرک مـــواد در این مرکز ،کالســـهای
مشاورههمبرگزارمیشود.
بوی عدس پلو ناهار امروز همه جا را پر
کرده .آشپزخانه تمیز و مرتب است و چند
نفری مسئول سر و ســـامان دادنش .یکی
از بچهها همه محوطه را نشانم میدهد.
خودش هم ً
قبـــا معتاده بـــوده و حاال با
افتخار زیاد از حضورش در اینجا میگوید.
نظم و دقت را در گوشـــه گوشـــه این مرکز
کوچکمیتواندید.

این روزها اعتیاد
همه جا هست،
محلهای را دیدهای
اعتیاد نداشته باشد؟
اما باالخره ما بچه
این محل هستیم
و گفتیم در محله
خودمان کاری کنیم.
برای اینکه مزاحم
همسایهها نباشیم
حسابی استتار
کردیم .این میلهها و
ایرانیت برای همین
است .اینجا هرکس
یک بار فرصت دارد.
یک فرصت بزرگ

یک جـــدول
با دو شـــرح

میراث فرهنگی؛ از آموزش عمومی تا مشارکت اجتماعی
ابراهیم اسدی شبلی

رئیس انجمن توسعه صنعت گردشگری

عکس :میراث آریا

تردیدی نیســـت که میراث فرهنگی
ایـــران بهعنـــوان کشـــوری تمدن ســـاز
و بـــا ســـابقه تاریخـــی طوالنـــی ،یکی از
ارزشـــمندترین میراث فرهنگی جهان
اســـت .در ایـــران تقریبـــاً هیچ شـــهری
نیســـت که چند اثـــر تاریخی شـــاخص
نداشـــته باشـــد .با این همه این آثار به
دالیـــل متعـــددی همـــواره در معرض
تخریـــب بودهانـــد کـــه از آن جملـــه
میتوان بـــه زلزله بهعنـــوان یک عامل
طبیعی و جنگهای پی در پی بهعنوان
عاملی انسانی اشـــاره کرد .کارشناسان
میگوینـــد آثـــار ســـاخته شـــده در مرکز
ایـــران به دلیـــل دوری از نواحـــی زلزله
خیز سالمتر مانده است.
نخستین آشـــنایی ایرانیان با موضوع
اهمیت مـــوزه ،آثار و میـــراث فرهنگی و
نحوه حفظ و حراست از آنها برمیگردد
به سال  1251شمسی و سفر ناصرالدین
شـــاه به فرنگ .او پس از بازگشت دستور
تأســـیس مـــوزهای در ارگ ســـلطنتی را
داد که چند ســـال بعد دارای ساختمانی
مســـتقل شـــد 38 .ســـال پـــس از ســـفر
ناصرالدین شـــاه و در دوران مشـــروطه،
وقتی نام وزارت علوم به «وزارت معارف
و اوقـــاف و صنایـــع مســـتظرفه» تغییـــر
کـــرد ،مســـئولیت حفـــظ و نگهـــداری از
میراث فرهنگـــی و بناهای تاریخی نیز بر
عهده وزارتخانه جدید گذاشته شد .این
موضـــوع از آن جهت اهمیت دارد که در
همین سالها دانش آموختگانی نیز در
این زمینه تربیت شده بود که در مجموع
میتوانستند سر و ســـامانی به وضعیت
میـــراث به جا مانده تاریخـــی بدهند ،به
فکر اکتشافات جدید باشند و در حفظ و
نگهداری آنچه هست بکوشند.
ëëنگهداریوحفاظت
نگهداری ،بازســـازی و احیای میراث
فرهنگی ،ســـه موضوع مهم و اساسی در
زمینه حراســـت از میراث فرهنگی است
که هر یک بهعنوان رشـــتهای تخصصی
در دانشگاههای بزرگ دنیا مطرح است.
در مرحلـــه نخســـت یا نگهـــداری ،آنچه
اهمیـــت دارد ،حفظ وضعیـــت موجود
برای نســـلهای بعـــدی اســـت .در این
مرحله باید به بنا اســـتحکام بخشـــید و
مانـــع از فرســـایش آن بر اثر بـــاد و باران
یـــا تخریب مصنوعی شـــد .نمونـــهای از
تخریب مصنوعی را میتوان فالش زدن

جدول
عادي

حفظ و حراست
میراث فرهنگی
در کشور ،نیاز به
آموزش در الیههای
اجتماعی و مدیریتی
بسیاری دارد
که با فعال کردن
نهادهای اجتماعی و
جلب مشارکتهای
مردمی از طریق
سازمانهای مردم
نهاد امکانپذیر
است

به هنگام عکاســـی یا نوشتن و کندن نام
برد.
برخـــی از کارشناســـان اعتقـــاد دارند
استفاده از بنا با پیششرطهایی میتواند
به حفظ بنـــا کمک کند .بهعنـــوان مثال
بسیاری از بناهای قدیمی اروپا هماکنون
نیـــز در قالـــب ســـاختمان اداری یا حتی
هتل ،مورد اســـتفاده هســـتند .در برخی

از این بناهـــا همچون مجموعه کاخهای
کرملیـــن روســـیه ،همزمان بـــا کار اداری
کارمندان ،بازدیدکنندگان نیز میتوانند
در محدودههای تعیین شـــده ،به بازدید
بپردازند.
ëëبازسازیوترمیم
در مرحلـــه بازســـازی آنچـــه مهـــم
اســـت ،رعایت طرح و نقشه اولیه است.
همچنین میبایســـت تا جایی که امکان
دارد ،از مصالـــح خـــود ســـاختمان برای
ترمیـــم اســـتفاده کـــرد .گاه بنا بـــه دلیل
اهمیتـــی کـــه دارد و نیز میـــزان تخریبی
که به آن وارد شـــده ،میبایســـت از ابتدا
ســـاخته شـــود که در این زمینـــه ارگ بم
مثال خوبی است .نقشـــه ارگ بهعنوان
بزرگترین بنای خشتی جهان در دست
اســـت و متخصصانـــی که در ســـالهای
پیش از زلزله مشـــغول مرمت آن بودند
نیز ،بخوبی زوایای این بنای تخریب شده
و مصالح آن را میشناسند.
ایـــن بنا از آنجایی کـــه میراث جهانی
محســـوب میشـــود ،پس از تخریب 80
درصدی آن در جریـــان زلزله  1382بم،
بسیاری از کشورها از جمله ژاپن ،ایتالیا و
فرانسه زیر نظر یونسکو – سازمان جهانی
فرهنگ -در بازسازی آن مشارکت دارند.
ëëاحیاواستفادهعملکردی
در بـــاال بـــه اســـتفاده عملکـــردی و
کاربری جدید بناهای تاریخی اشاره شد؛
رویکـــردی که بهعنـــوان یکـــی از راههای
مهم حفظ و حراست از میراث فرهنگی
در بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد.

باید اشـــاره کرد که متأســـفانه مـــا در این
زمینه بسیار کم کار بودهایم و نهایتاً از یک
مجموعـــه تاریخی در حـــد تبدیل آن به
موزه ،استفاده بردهایم .درحالی که اساساً
در تغییر کاربرد ،عالوه بر نگهداری از بنا،
مسأله هویتبخشـــی به ساختار شهری
و مواجهه هر روزه شـــهروندان با تاریخ و
هویت فرهنگی نیز مطرح است.
ëëمشارکتنهادهایاجتماعی
حفـــظ و حراســـت میـــراث فرهنگی
در کشـــور ،نیاز بـــه آمـــوزش در الیههای
اجتماعـــی و مدیریتی بســـیاری دارد که
با فعـــال کـــردن نهادهـــای اجتماعی و
جلب مشـــارکتهای مردمـــی از طریق
ســـازمانهای مـــردم نهـــاد امکانپذیـــر
اســـت .این آموزشها را میتوان در چند
سطح بخشبندی کرد:
 -1آموزش عمومی از طریق رسانهها،
صـــدا و ســـیما و مطبوعات و نشـــریات.
 -2آموزش تخصصی در تمام ســـطوح
دبستانی ،دبیرســـتانی و دانشگاهی-3 .
آموزش هنرهای ســـنتی کـــه خود بیش
از  150رشـــته اســـت -4 .آموزش ضمن
خدمت به کارکنان میراث فرهنگی برای
ارتقای دانش آنها -5 .آموزش نیروهای
انتظامـــی و شـــوراهای شـــهر و روســـتا و
مأموران گمرک -6 .انجام پژوهشهای
بنیادی و کاربردی و توســـعهای در زمینه
میـــراث فرهنگـــی -7 .ارائـــه راهکارهای
منطقی در زمینه تقابل طرحهای توسعه
زیرســـاختهای اقتصادی با حفاظت از
آثار باستانی و میراث فرهنگی و...

بهـــروز مدیـــر داخلی انجمن اســـت.
سالها اعتیاد داشـــته .به قول خودش 37
ســـال زده و  14سال است در برنامه است،
یعنی پاکی« :تخصص ما درمان بیماری
اعتیاد اســـت .ما مشـــکالت و لغزشهای
معتادانرامیشناسیم.پیشگیریبهترین
درماناعتیاداست».
او به شـــیوه ترک برخی معتـــادان در
کمپهای ترک مواد مخدر اشاره میکند:
«این روشها اشتباه اســـت .معتاد را نباید
کتـــک زد ،اصالً با اجبارهیـــچ چیزی حل
نمیشود.ازاصفهان،کاشانوقزوینبرای
ترک به اینجا میآیند .میدانی االن چند
نفر در فهرســـت انتظارند تا اینجا بستری
شوند .حاج آقا مقدمها دل دریایی دارند.
تا حاال بیش از ســـه هزار معتـــاد را درمان
کردهانـــد .خیلیهـــا در ایـــن  38ماهه که
اینجا باز شده تا همین االن پاکی دارند ،این
نقطه افتخار ماست .اعتیاد فقط بیماری
جسم نیســـت .روح و روان آدمها را نشانه
میگیرد .ما اینجـــا روی روح و روان آدمها
یکنیم».
کارم 
مرتضی مقدم بارها محمد و بهروز را
در آغوش میگیرد و میبوســـد .میگوید
پســـرهایم را میبینی؟ به محمد اشـــاره

میکند« :این پسرم را میبینی ،ماشاءاهلل.
نمیدانی از چه روزی به اینجا رسیده!» از
این همه عشق و محبتی که بینشان رد و
بدل میشود شگفت زده میشوم .بچهها
میگویندآقامقدمباهمهداوطلبانترک،
اینگونه رفتار میکند ،همین قدر با مهر و
محبت.
بچههامیگویندکسانیکهاینجاموفق
به ترک میشـــوند ،در مراحل بعدی هم
حمایت میشـــوند .در میـــدان جمهوری
برای بچهها پانسیونی در نظر گرفته شده
با ماهی  250هـــزار تومان اجـــاره ماهانه.
تا زمانی که بچههـــا پاکند میتوانند اینجا
بمانند.ایجادشغلهمازدیگرحمایتهای
خیریهاستبرایآنهاییکهپاکمیمانند.
حمید 29سالهبارهاتجربهترکاعتیاد
راازسرگذرانده«:باتریاکرفتمکمپاول،
با شیشه و کراک برگشتم بیرون .این اواخر
هم که شیشـــه مصرف میکـــردم .این بار
آمدماینجاچونواماندهبودم.افتادهبودم
به دام یک باند جعل تراول تقلبی .این بار
تصمیمم جدی اســـت .االن  13روز است
پاکم.اینجابرایمایستگاهآخراست».
حمیددر 29سالگیبیشتردندانهایش
راازدستداده«:اعتیادتوکلهماست .فقط

جلسه و راهنما حالمان را خوب میکند9.
سالاستکمپمیرومومیآیمامااینجا
یاد گرفتم وقتی بیرون می روم چه کنم .در
کمپ قبلی نه ماه نگذاشتند ،خانوادهام را
ببینم .دائم کتکمان میزدند .در جلسهها
میگفتند ایـــن را نگو آن را بگـــو .اما اینجا
در جلســـات هر چـــه دلمـــان میخواهد
میگوییـــم .آمـــوزش میدهنـــد ،بیـــرون
رفتی چکار کن .توی این کمپهای اجباری
یک راهنما ندیدم .میگفتنـــد برو بیرون
پاک بمان .فکر نکن پول نمیگرفتند ها.
یکیشـــان هـــر  21روز  450هـــزار تومان از
خانوادهامپولمیگرفت.معتادتاخودش
نخواهد ترک کند ،فایده ندارد که ندارد».
مســـئوالن کمپ هم تأکیـــد میکنند
آمـــوزش مهمترین بخش تـــرک اعتیاد
اســـت« :ما روزی  4ســـاعت بـــرای بچهها
وقت میگذاریم وگرنه  21روز خارج شدن
سمازبدنهیچکمکینمیکند».
حمیـــد بـــه ســـمت قفـــس پرندهها
میرود .کنار قفس مرغ عشقها چمباتمه
مینشـــیند .میگوید باورت میشـــود در
همه این روزها که اینجا بودم اینها را ندیده
بودم؟انگاردوبارهدارم،زیباییهایزندگی
را میبینم .دوباره از نو!

دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
جدول روزنامه
شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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