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تيتر مصور| روز جهاني كودك امروز است؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عليرضا پاكدل

يكي، دو روزنامه و بعضي اش��خاص محترم، س��فت 
و سخت ايس��تاده اند كه در مس��كن مهر، در جريان 
زلزله، دو نفر بيش��تر به رحمت خدا نرفته اند. آماري 
كه مس��ووالن امر مي دهند، پنجاه براب��ر اين دو نفر 
است. از ته دل آرزو مي كنم حرف طرفداران مسكن 
مهر درست باش��د و حتي همين دو جان گرامي هم 
زير آوار نرفته باش��ند. اما متاسفانه زلزله كور است و 
اعتنايي به مناسبات سياسي ما ندارد. در زلزله قبلي، 
يادتان باش��د ديواري كه عكس دكتر احمدي نژاد بر 
آن آويخته بود، صحيح و س��الم و اس��توار مانده بود. 
يكي از مس��ووالن محترم – كه همچنان مس��وول 
محترم باق��ي مانده – فرصت را مغتنم ش��مرده بود 
و گفته بود قريب به اين مضم��ون كه »احمدي نژاد 
بره ت��و عكس، عكس بره پ��ا ديوار اون دي��وار ديگه 
نمي ريزه.« گويي زلزله از روي دكتر احمدي نژاد شرم 
داشت تا آوارش كند. اگر واقعا زلزله گرايش سياسي 
داش��ت، من پيشقدم مي ش��دم و روي همه ديوارها 
عكس مي چس��باندم. حتي مح��ض گمراهي زلزله، 
روي س��اختمان هاي معمولي تابلوي مهر مي زدم تا 
راهش را ك��ج كند و يك طرف ديگر ب��رود. اما همه 
مي دانيم اين حرف ها ش��وخي است و خشم طبيعت 
چنان سهمگين اس��ت كه تمام تمناهاي سياسي ما 
ت��ا به قوزك پايش ه��م نمي رس��د. از اين طرف هم 
دش��مني با مسكن مهر موجه نيس��ت. اصال بحث بر 
 س��ر مهر يا قهر نيس��ت. زلزله ربطي به دولت سابق

و الحق ندارد. در ژاپن زلزله متواتر مي آيد و هيچ كدام 
از س��اختمان هاي آنجا اين بال سرش��ان نمي آيد كه 
س��ِر س��اختمان هاي ما. دليلش چيزي نيس��ت جز 
شكوه مهندس��ي و كار عالمانه. ش��ما يك نگاهي به 
ساختمان هاي به جا مانده از زلزله كرمانشاه بيندازيد؛ 
هر چقدر هم كه بخواهيد پابرجا ماندن س��تون هاي 
اصلي را به رخ بكش��يد، در مجموع چيز قابل دفاعي 
نمي بينيد. نيازي به تخصص نيست. افراد عامي هم 
مي فهمند ك��ه پيمانكاران محت��رم از مواد و مصالح 
كم گذاش��ته اند و از يك جايي به بعد س��رهم بندي 
كرده اند. قديم به اين نوع معماري مي گفتند »بساز و 
بفروش« و بعدها آن را تغيير نام دادند به بساز و بنداز 
يا بنداز و در رو. اس��م مهر را نياوريم و كار سياس��ي 
نكنيم. اين آپارتمان هايي كه عكس شان را مي بينيم 
چيزهايي نيس��تند كه بش��ود از آنها دفاع كرد و پاي 
مهندسي ش��ان ايس��تاد. احتياج به زلزله نيس��ت تا 
نواقص آپارتمان سازي انبوه اين ساليان را عيان سازد. 
در اين ساختمان ها يك هفته زندگي كنيد، حساب 
كار دست تان مي آيد. كس��ي كه در اين آپارتمان ها 
زندگي مي كند از سر ناچاري زندگي مي كند و شك 
نكنيد اگر زورش برس��د جاهاي ديگ��ري را انتخاب 
مي كند.... اما از آن طرف مردم را نبايد ترساند. توي 
دل مردم را نبايد خالي كرد و بي جهت نبايد خواب را 
به چشم ساكنان اين نوع مسكن حرام كرد. در عوض 
بايد راه تكرار بر خطر را بست و از مهندس هاي زبده و 
خبره خواست تا فكري بكنند و مقاوم سازي مسكن 
مهر يا هر مسكن ديگر را در دستور كار قرار بدهند. در 
واقع مسكن مهر را كه نمي شود و نبايد وجه المناقشه 
قرار داد و س��ر قربانيانش بحث كرد. موضوع ساده تر 
از اين حرف هاس��ت. اين زلزله كه آمد ش��وربختانه 
آخرين زلزله نيس��ت. ترس ما از اين اس��ت كه زبانم 
الل در زلزله بعدي ه��م همين دعواها را تكرار كنيم 
و گناه را به گردن هم بيندازيم. مي شود جلوي خطر 
را گرفت. مي شود جلوي اين نوع بساز و بندازي ها را 
گرفت و به مدد عل��م و فن و تجربه، خرابه هاي زلزله 

را به حداقل رساند.

بنداز و در رو

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

به همان اندازه كه س��يل حضور مردمي براي 
مش��اركت در امدادرس��اني ب��ه هم ميهنان 
زلزل��ه زده، برايم اس��باب دلگرمي و مس��رت 
بود، ابهام و اكراه بس��ياري از آنان در سپردن 
كمك هاي خويش به نهادهاي رسمي نگران 
و مضطربم كرد؛ دلهره بابت مردماني كه دچار 

بحران اعتماد شده اند. 
 از منظر روان شناختي، انس��ان براي ادامه حيات خويش نياز دارد تا 
بتواند كه اعتماد كند. تبلور اين اعتماد را در نوزادي مي بينيد كه ايمان 
دارد هربار به غذا احتياج پيدا كند، مادر در نزديكي او حاضر اس��ت. از 
دل اين ايمان، اميد و اطمينان بر مي خيزد و امنيت خاطري را فراهم 
مي كند كه رش��د و بلوغ كودك را به لحاظ جس��مي و روحي ممكن 
مي سازد. در بزرگسالي نيز به مانند كودكي، نياز رواني به سه گانه ايمان، 
اعتماد و اميد در جان ما خواهنده و خروشان است اما اگر تجربه هاي 
زيس��ته آدمي او را به جايي برساند كه به هر دليلي ايمان خويش را به 
مراجع اعتماد خود از دست بدهد، نخست براي يافتن جايگزيني امن 
تالش مي كند و اگر در اين مسير نيز با شكست روبه رو شود، به مغاك 
انزوا، انفعال و قهر س��قوط خواهد كرد. جاري ش��دن سيل كمك ها 
به سوي سازمان هاي مردم نهاد يا ش��خصيت هاي خارج از نهادهاي 
صاحب مسووليت، نشانه روشني است كه هنوز توانايي اعتماد كردن 
و اميد داشتن از ميان مردم ما رخت برنبسته و هنوز چند گامي تا آن 
ورطه تاريك نوميدي و يأس فاصله داريم. هنوز براي بازسازي اعتماد 

عمومي و ايجاد اميد در دل ساكنان اين سرزمين دير نشده است. 
اما اگر برابر چنين شرايطي از مكانيزم انكار و گريز استفاده كنيم، دير يا زود 
با بحران فراگير قهر و بي اعتمادي روبه رو مي شويم. تا هميشه نمي شود 
به اميد نخبگاني بود كه موقتا مانند پل روي اين ش��كاف عمل كنند. با 
باالگرفتن بيش از پيش بي اعتمادي عمومي، ديگر از افراد و سازمان هاي 
واس��ط ميان قاعده و راس هرم كاري برنمي آي��د. در اين موقعيت مردم 
مستعد اعتماد كردن به منجيان دروغين، مدعيان پوچ و ايده هاي تهي 
از معنا هستند. نگاهي به تجربه تاريخي آلمان و ايتاليا در سال هاي پس 
از جنگ جهاني اول شايد به مثابه يك هشدار براي ما عمل كند كه وقتي 
كليسا، احزاب، روشنفكران و سايرگروه هاي مرجع از جلب اعتماد عمومي 
ناتوان ماندند چگونه درشت گويي هاي مشتي سبك مغز، اعتماد مردم را 

جلب كرده و درنهايت ويراني و فروپاشي به بار آورد. 
انس��ان نمي تواند بدون اطمينان و اميد زندگ��ي كند. نياز ناخوداگاه 
روان ش��ناختي او م��دام باعث مي ش��ود در جس��ت وجوي مراجعي 
براي ايمان و يقين باش��د، ني��ازي كه با هربار ق��رار گرفتن آدمي در 
موقعيت هايي شبيه دوران بي دفاعي كودكي، شرايط آسيب پذيري 
و ناامني، تش��ديد مي ش��ود. اگر اين ميل طبيعي با پاسخي سازنده 
سيراب نشود، در برآوردن حاجت خويش در تاريك ترين شرايط درنگ 
نمي كند. ناقوس بحران به صدا درآمده است؛ كاش كسي همين حاال 

كه چاره جويي ممكن است صدايش را بشنود. 

به تماشاي خويشتن متن در حاشيه

مي دانستم كه مساله مسكن 
مه��ر ب��ه خاط��ر ماهيت آن 
و خطاهاي��ي ك��ه در پرونده 
آن هس��ت، جنجال برانگي��ز 
مي ش��ود و به همي��ن دليل 
چن��د روز قب��ل در همي��ن 
ستون نوشتم كه تا اطالعات 
كامل��ي درب��اره ميزان تخريب مس��كن مه��ر بر اثر 
زلزله منتش��ر نشده اس��ت و تا وقتي زلزله زدگان به 
كمك هاي ضروري نياز دارند و تا زماني كه وضعيت 
مس��كن مه��ر س��رپل ذهاب از منظر كارشناس��ي 
 بررس��ي نش��ده، بهتر اس��ت در اي��ن ب��اره از منظر 

سياسي حرف نزنيم. 
متاس��فانه آقاي��ان از ب��زرگ و كوچ��ك در اين باره 
حرف هاي��ي زدن��د ك��ه بعدا ه��م مي ش��د مطرح 
ك��رد. مگ��ر مس��ابقه اس��ت كه ب��راي گفت��ن هر 
 حرف��ي تعجي��ل مي كني��م و منتظر پخته ش��دن

 كالم نمي مانيم؟
به اي��ن حرف هاي نپخته و خام و غيركارشناس��ي و 
قطعا سياسي بايد اضافه كنيم سخنان يكي از كساني 
را كه در دفتر رهبري مشغولند و خوف آن مي رود كه 
اينگونه اظهارات امثال ايش��ان به جايگاه رهبري در 
اذهان مردم صدمه وارد كند. اين بنده خدا در فيلمي 
كه از او منتش��ر ش��ده، آگاهانه و با اطالع از اينكه در 
حال ضبط سخنان وي هستند و حتي براي انتشار از 
وي اجازه هم مي گيرند، به معاون اول رييس جمهوري 
»لعنت« مي كند ك��ه از نظر دين��ي و فقهي يكي از 
بدترين شكل اعالم برائت است و بسياري از علما در 
استفاده از اين روش و اين كلمات، سختگيرند و به كار 

بردن آن را براي مومنان حرام مي دانند. 
سخن بنده اين نيست كه حق با كيست و در مسكن 
مهر س��رپل ذهاب در جريان زلزله چه گذشته است 
و جن��اب روحاني و جهانگيري درباره ميزان تلفات و 
تخريب ها راس��ت مي گويند يا حاميان دولت قبل و 
امثال اين بنده خدا. صحبت س��ر اين است كه آيا ما 
مجازيم درباره اين موضوع تخصصي قبل از اعالم نظر 

كارشناسان و مطلعان سخني بگوييم؟ 
آي��ا اگر قرار اس��ت نظر بدهي��م بايد با اي��ن ادبيات 
ح��رف بزنيم؟ آيا رعايت ش��أن و جايگاه و نس��بت و 
رابطه ه��ا را نبايد بكني��م و در نخس��تين اظهارنظر 
 علني كه از ما منتش��ر مي ش��ود بايد چنين ادبياتي 

داشته باشيم؟ 

باز هم حاشيه سازي مسكن مهر
در حاشيه، در متن

تلنگر 

علي شكوهي
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عباس كيارستمي مي گفت »ريش��ه واژه رفاقت، رفق است و رفق به 
معناي مراعات كردن ديگر. من تالش مي كنم مراعات ديگران را بكنم 
و با اين زاويه نگاه، سعي مي كنم با آدم ها رفيق باشم«. هنرمند بزرگ ايراني دوستان 
نزديك زيادي نداشت، اما با همين روايت اگر از همه آدم هايي كه به او نزديك بودند 
بپرسيد، كيارس��تمي را رفيق خوبي مي نامند كه حاال ديگر جايش در زندگي آنها 
خالي است. رفاقتي كه كيارستمي از آن حرف مي زد، درباره منش و شيوه اي بود كه 
در تمام زندگي اش به آن عمل كرد. اتفاقي كه نه شعاري است و نه كليشه اي. اتفاقي 
كه »تلنگر« امروز است تا براي لحظه اي از خودمان بپرسيم، آخرين باري كه رفاقت 

را معنا كرديم و به شكل واقعي در زندگي ترسيم كرديم، كي بوده؟! 

آخرين بار كي رفيق بودي؟
تخته سياه

امروز تهران آفتابي است با دماي 18 درجه و هرچه به سمت شب پيش 
برويم، هوا س��ردتر مي ش��ود و در نهايت به دماي 11 درجه مي رسيم. 
شاخص آلودگي هوا همچنان براي گروه هاي حساس نارنجي است و به اين معنا كه هوا 
آلوده است. اما آنچه كه سازمان هواشناسي پيش بيني مي كند، بارندگي است كه از روز 
سه ش��نبه از راه مي رسد و كمي راه نفس را باز مي كند.قيمت دالر تا روز شنبه 27 آبان 
چهار هزار و نود تومان بوده كه با توجه به تعطيلي روز گذشته، احتماال امروز هم تغيير 
چنداني ندارد. هر يك يورو هم چهار هزار و هشتصد هشتاد تومان است و هر سكه بهار 
آزادي هم يك ميليون چهارصد و ده هزارتومان. خبرها از كرمانش��اه هم مي گويد كه 

سرماي هوا در راه است و بايد همچنان همراه هموطن هاي آسيب ديده باشيم. 

هواي تهران نارنجي است

زنگ ها به صدا درآمده اند

فرداي تلخ زلزله، يكي از دوستان روزنامه نگار آلماني ام 
تصويري از مردم ايران را برايم فرس��تاد كه ايس��تاده 
بودند توي صف طوي��ل اهداي خ��ون؛ زن و مرد، پير 
 Sie, die Iraner« :و جوان. زير تصوير نوش��ته ب��ود
sind super.« )ش��ما ايراني ها عالي هستيد.( راست 
مي گفت. راست مي گويد. ما ايراني ها، گاهي اوقات، در 
بعضي بزنگاه ها، واقعا عالي هس��تيم؛ به خصوص وقتي 
فجايع��ي از اين دس��ت رخ مي دهن��د، در آن روزهاي 
اول كه زخم هنوز تازه اس��ت، ف��ارغ از خط وربط هاي 
سياس��ي و جناحي، به نام انسان و انس��انيت، به ميانه 
مي��دان مي آييم و ه��ر كاري از دس��ت مان برمي آيد، 
كوتاه��ي نمي كنيم. اين از آن رفتارهايي اس��ت كه در 
جهان معاصر كيمياس��ت و ما كه داريمش خوب است 
قدرش را بدانيم، و بهتر است در مسير درست هدايتش 
كنيم؛ مثال آنقدر احساس مسووليت نكنيم كه به جاي 
همراهي و همكاري با نهادهاي رسمي، مثل هالل احمر، 
خودمان ش��خصا كمك هاي نقدي و غيرنقدي جمع 
كنيم، يا به جاي پشتيباني -به ويژه- معنوي نيروهاي 
امدادرسان كارآزموده خودمان رأسا بلند شويم برويم 
محل حادثه براي آوارب��رداري. در چنين بحران هايي، 
»لحظه« اهميت ويژه دارد و مجالي براي آموزش دادن 
به عالقه مندان و انسان دوستان نيست. اين رفتار، حتا 
اگر از سِر كنجكاوي و س��روگوش آب دادن هم نباشد 
و صرفاً براي كمك به هم نوعان زلزله زده باشد، رفتاري 
احساس��اتي و نابجاس��ت. وقتي اين نهادها مدام دارند 
مي گويند »ش��هروندان عزي��ز، لطفاً ب��ه محل حادثه 
نياييد، هرچه بيشتر الي دست وپاي ما را شلوغ كنيد، 
كمتر مي توانيم امدادرساني و خدمات رساني كنيم...« 
معنايش چيس��ت؟ بهتر نيست به پشتيباني معنوي و 
مادي اكتفا، و اخبار را از رسانه هاي رسمي و -اگر به آنها 
اعتماد نداريم- از ساير رسانه ها پيگيري كنيم؟ حتماً  
الزم اس��ت خودمان برويم سركشي و كمك؟ گاهي بد 
نيست به نهادهاي رسمي و آموزش ديده اعتماد كنيم و 
بگذاريم در آرامش »وظيفه«شان را انجام دهند. هرقدر 
صف طويل شهروندان براي اهداي خون غرورآفرين و 
زيبا و ش��ور انگيز است، صف دراز ماشين هايي كه توي 
جاده هاي منتهي به نقاط زلزله زده قطار شده اند پشت 
هم و ترافيكي چندكيلومتري درست كرده اند، نابجاست 
و نگران كننده. نمي دانم آن دوست روزنامه نگارم، اگر اين 

تصوير دومي را ببيند، زيرش چه خواهد نوشت. 

هر شهروند، يك هالل احمر

اميرحسين كاميار

شوكران نوش 

ايمن ز دشمنيم كه با دشمنيم دوست
بنيان زندگي به مدارا گذاشتيم

صد غنچه دل از نفس ما شكفته شد
هر جا كه چون نسيم سحر پا گذاشتيم

ما شكوه از كشاكش دوران نمي كنيم
موجيم و كار خويش به دريا گذاشتيم

از ما به روزگار حديث وفا بس است
نگذاشتيم گر اثري يا گذاشتيم
رهي معيري

كار خويش به دريا گذاشتيم

كرگدن نامه

به روايت ديگر

امروز، روز جهاني كودك است و جاستين فورسيث، 
معاون اجرايي يونيس�ف، ش�عار روز جهاني كودك 
امس�ال را اين طور اعالم كرده: »روز جهاني كودك، 
يك روز براي كودكان از طرف خود كودكان اس�ت.« 
يعن�ي باي�د نهاده�اي آموزش�ي و كمپين هايي در 
مدارس راه اندازي شود كه اصول حمايت از كودكان 
را ب�ه آنها آموزش ده�د. به همين بهانه  س�راغ ليال 
ارش�د، فعال حقوق ك�ودكان رفتي�م و در روزهايي 
كه قص�ه تلخ كودكان از ح�وادث طبيعي مثل زلزله 
كرمانشاه شروع مي شود و به بحران هاي پناهندگي 
و مهاجرت در نقاط مختلف جهان مي رس�د، درباره 
اهمي�ت توجه ب�ه ك�ودكان آس�يب ديده، وضعيت 
نهاده�اي آموزش�ي حماي�ت از حق�وق ك�ودكان 
در م�دارس اي�ران و ش�يوه برخورد ش�هروندان با 

كودك آزاري هاي خياباني صحبت كرديم. 

 شعار امسال يونيسف چقدر در واقعيت و در حوزه 
حقوق كودكان در ايران عملي است؟

سال هاس��ت كه وقتي اصول حمايت از حقوق كودك را به 
گروه هاي مختلف آموزش مي دهيم، يكي از آرزوهاي مان 
اين است كه روزي كودكان بتوانند خودشان اين آموزش ها 
را به يكديگر بدهند. به نظر مي رسد هنوز مسووالن اجرايي 
شدن اين ش��رايط را قبول نمي كنند، اما من آرزو مي كنم 
كه اين اتفاق هر چه زودتر در كش��ور ما بيفتد و كودكان به 
آن حد از توانايي برس��ندو از پس اين مس��ووليت بربيايند. 
يك��ي از آرزوهاي من اين اس��ت ك��ه كاش در مدارس ما 
مددكار اجتماعي داشتيم. مسوول پرورشي و معلم تربيتي 
در مدارس سال هاس��ت كه امتحان خ��ود را پس  داده اند، 
آنها دانش و تجرب��ه الزم را براي انجام مش��اوره و مداخله 
نداشتند و نتوانستند كه نقش خود را درست ايفا كنند و از 
نظر اجتماعي هم تاثيرگذار باش��ند. براي همين هيچ وقت 
كودكان نسل اخير از اين مربيان پرورشي خاطرات خوشي 
نداش��تند و هميش��ه از اينكه بخواهند درباره موضوعي با 
مربيان پرورش��ي مش��ورت كنند، ابا دارن��د. اين در حالي 
اس��ت كه حضور م��ددكار اجتماعي در مقاط��ع مختلف 
تحصيل��ي مي تواند امكان مهارت آم��وزي، افزايش اعتماد 
به نفس، تغيير باورهاي بچه ها در مورد خودش��ان و اعتماد 
به توانايي هاي ش��ان را فراهم كند تا آنه��ا بتوانند روزها و 
هفته هاي جهاني حمايت از حق��وق كودك را با يكديگر و 
براي همديگر جش��ن بگيرند، خواسته ها و نيازهاي شان را 
به راحتي مطرح كنند، شرايط ش��ان را به روشني ببينند و 

رفته رفته وضعيت شان را بهتر كنند. 
 در اين روزه�ا كه كودكان زلزل�ه زده در مرزهاي 
غربي كشور هستند و با مش�كالت دسته و پنجه 
نرم مي كنن�د، چقدر باي�د حواس مان ب�ه ترميم 

زخم هاي روحي اين كودكان باشد؟
اكثريت آدم ها فكر مي كنند كه بچه ها باالخره مش��كالت 
دوران كودكي را فراموش مي كنند و همه سختي ها از ذهن 
آنها پاك مي ش��ود اما واقعيت چيز ديگري است؛ بسياري 
از مس��ائلي كه امروز در ذهن ك��ودكان نقش مي بندد و در 
بزرگس��الي خود را نمايان مي كند و اگر در كودكي درست 
درمان نگيرند همراهش��ان خواهد مان��د، از نظر عاطفي و 
رواني آنها را دچار مشكل مي كند. مشكالتي عاطفي مانند 
بي پناهي، احس��اس از دس��ت دادن، تنها ماندن، احساس 

غ��م و... كه اگر امروز به ان��دازه كافي به آنها توجه نش��ود، 
در بزرگسالي خود را نش��ان مي دهد. اصال اين طور نيست 
كه بگويي��م چون بچه اند، نمي فهمن��د. اتفاقا خيلي خوب 
مي فهمن��د و آنه��ا هم به عنوان يك انس��ان ك��ه نيازهاي 
چند جانبه اي دارد وقتي دچار چنين وضعيتي مي ش��وند، 
احساس ناامني و بي پناهي مي كنند و اين اتفاقات سال هاي 
زيادي در ذهن آنها مي ماند. بنابراين بخشي از خدماتي كه 
به اين گروه ها مانن��د بچه هاي روهينگيا، ك��ودكان زلزله 
كرمانش��اه و... بايد ارايه بشود، مربوط به روزهاي اول است 
كه به دليل بحران��ي كه اتفاق افتاده و آنها ناظر بر تلخ ترين 
صحنه هاي عاطفي بودند و هس��تند، به توجه ويژه اي نياز 
دارن��د. به هرحال آن ك��ودكان مثل همه ك��ودكان ديگر 
نيازمند مهارت هاي اجتماعي هستند تا بتوانند با اين مساله 
كنار بيايند. يكي از مهارت هايي كه سازمان بهداشت جهاني 
به آن تاكيد مي كند، ش��ناخت خود، مهارت  و ارتباط بين 
فردي است و ديگري اينكه چطور كودك بايد بتواند روابط 
بين  ف��ردي اش را مديريت كند و مش��كالتش را حل كند. 
بنابراين كس��ي كه چنين اتفاقات سهمگيني را در كودكي 
از س��ر مي گذراند، حتما بايد مهارت هاي اجتماعي خاصي 

را آموزش ببيند. 
 چطور اي�ن مهارت ها و آگاهي ه�ا را به تمام افراد 

جامعه آموزش دهيم؟
تغيير رفتار و آموزش با ش��نيدن يك جمله كافي نيس��ت و 
بايد به مهارت تبديل ش��ود. مهارت برخورد با كودكان بايد 
آموزش داده ش��ود؛ وقتي مهارت همسري، پدري و مادري 
آموزش داده نمي شود، پدر و مادر فكر مي كنند كه با تنبيه 
كردن فرزند او را تربيت مي كنند و بس��ياري اوقات ما از آنها 
مي شنويم كه نمي دانستند در آن زمان بايد چه رفتاري انجام 
دهند. يعني بسياري از آنها انتخاب اوليه شان تنبيه جسمي 
نيس��ت اما چون آموزش نديده اند، دست به چنين رفتاري 
مي زنند. مادامي كه ما به جوانان خود ش��يوه هاي والدي را 
آموزش ندهيم، مشكالت مختلف كودكان هم رفع نمي شود. 
بنابراين ما همچنان بايد خواستار اين باشيم كه مهارت هاي 
زندگي و اجتماعي به همه گروه هاي سني كودكان و جوانان 
از مهد كودك تا دانشگاه آموزش داده شود. حضور مددكار 
اجتماعي در مدرس��ه و در مكان هاي عمومي حتما الزامي 
و نتيجه بخش اس��ت. ما براي كاهش ميزان كودك آزاري و 
اعمال خشونت بر كودكان، نيازمند بهبود قوانين حمايتي 
از كودكان هس��تيم كه بعد از چندين سال هنوز در مجلس 
نهايي نشده اس��ت. حتي در موارد خشونت و كودك آزاري 
كه گاهي در خيابان ش��اهد آن هستيم، نمي توانيم هميشه 
بگوييم كه مي شود مداخله كرد، اما شايد گاهي با يك اشاره  
به مادر يا پدر عصباني، بتوانيم به بچه ها كمك كنيم. بهترين 
راه حل همان آموزش و اطالع رساني همگاني و آگاهي كلي 

درباره برخورد با كودكان است.

روز جهاني كودك و ا هميت توجه به كودكان آسيب ديده 

قربانيان خاموشي كه نياز به توجه ويژه دارند

سيد علي ميرفتاح كاوه فوالدي نسب

30 سال با محمدعلي سپانلو 
رفيق و دوس��ت بودم. در اين 
سي سال هميشه و همواره او 
و ش��اعرانگي اش را ستايش 
مي كردم و شعرهايش درباره 
ته��ران را دوس��ت داش��تم. 
اما وقت��ي دعوت��م كردند تا 
به تماش��اي مس��تند »تهران، هنر مفهومي« بروم و 
فيلمي ببينم كه محمدرضا اصالني از تهران ساخته 
و ش��عرهاي س��پانلو روي تصاوير آن است، احترام و 
ستايشم نسبت به سپانلو دوچندان شد. سپانلو، شاعر 
تهران بود و شعرهاي بس��يار زيادي درباره اين شهر 
دارد. اما آنچه براي خوانش در اين مس��تند انتخاب 

كرده بود، بي نظير و درخشان بودند.
 شعرهاي او سرشار از تصاوير شاعرانه، نوستالژيك از 
تهران است. سپانلو با كمي عقالنيت تهران را تحليل 
مي كند و در بيت بيت اش��عار گاهي به شدت عاطفي 
مي ش��ود و گاهي هم خش��ك، اما در نهايت به شكل 
استادانه اي يكدستي را در متن شعر رعايت مي كند.

 روايت عاش��قانه او از شهري كه سرش��ار از خاطره، 
سرش��ار از تاريخ، سرش��ار از زيبايي و حتي سرشار 
از زش��تي اس��ت، بس��يار خالق و ارزش��مند است. 
همكاري مشترك س��پانلو با اصالني در اين مستند، 
در تمام س��كانس هاي محدب و مقعري كه از تهران 
گرفته شده باعث شده تا نما به نما، ذهنيت شاعر به 
تصوير دربيايد. حاال در روزهايي كه جاي محمدعلي 
س��پانلو خالي اس��ت، همچنان ش��عرهاي او درباره 
ته��ران در ي��اد و خاطر م��ن هس��ت و آرزو مي كنم 
در اي��ن روزگار، محمدرضا اصالني س��المت باش��د 
و فرصت كن��د تا مانند س��پانلو كه آث��ار ماندگاري 
را در ادبيات ايران به جا گذاش��ت، آث��ار ماندگارش 
در عرصه مس��تند و سينما را بيش��تر و بيشتر كند. 
در غيبت س��پانلو و در س��الروز تولدش، پيش��نهاد 
مي كن��م كه ش��عرهاي »ش��اعر ته��ران« را درباره 
 تهران و هم��ه زيبايي ه��ا و زش��تي هايش بخوانيد

 و لذت ببريد. 

پيشنهادي براي سالروز تولد محمدعلي 
سپانلو 

تهران را دوباره بخوانيد

در همين حوالي 

صدف فاطمي

قطب الدين صادقي 


