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  بنام خداوند بخشندة مهربان
  

راه رهايي از  معنويهاي  در اين مجموعه سعي شده از طريق توصيه    
هاي دنيوي و روزمره، مورد  و سردرگمي اعتيادچنگال غول وحشتناك 

االمكان سعي شده اين داستان به طور ساده و مختصر  حتي. بررسي قرار گيرد
تعالي و توجه خوانندگان قرار  حقاميد است كه مورد رضايت . نوشته شود

  . گيرد
همچنين از تمامي عزيزاني كه در اين امر مرا ياري نمودند تشكر و از     

  .برايشان سعادت آرزومندم خداوند متعال
 فريدون  نديمي
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داد، از داخل  مرد دست فروش در حاليكه با صداي بلند فحش ركيك مي    
گاري خود يك تكه چوب نسبتاً كُلفت بيرون آورد و با سرعت به طرف يك 

هاي مرد معتاد زد  مرد معتاد رفت و با عصبانيت تمام از پشت چنان به شانه
جوب كه او به درون جوب كنار پياده رو پرت شد و سرش به لبة كناري 

  .برخورد كرد 
كرد  هاي ته جوب آلوده شدند و او سعي مي هاي معتاد به كثافت ها و زانو دست

  .به نحوي خود را از جوب باال بكشد 
ريزش خون از قسمت جلوي سر او كه به لبة بتوني جوب برخورد كرده     

. رنگ صورت او پريده بود و سيگار نيمه تمامي بر لب داشت. شد بود بيشتر مي
باالخره با سختي خودش را از جوب باال كشيد و روي لبة پياده رو نشست و با 

هايي را كه از سرش به طرف پيشاني و  آستين نسبتاً كثيف خود خون
  .ريخت پاك كرد ابروهايش مي

اين اتفاق چنان سريع و بدون پيش مقدمه افتاد كه براي مردم رهگذر     
از جمله خود من خيلي .  نگيز بودا رو خيلي عجيب و سؤال بر توي پياده

  .كنجكاو بودم كه اين برخورد به چه دليل بوده است
، براي توجيه عمل  گشت مرد دستفروش كه به طرف گاري خود برمي    

مرتيكه دزد عملي، دفعة چندمه كه از من ": گفت خودش با صدايي بلند مي
  "!!كنه جنس بلند مي

تدريجاً صداي همهمه از مردم رهگذر كه حاال جمع شده بودند و راجع به     
  .گفت هركسي چيزي مي. شد كردند زيادتر مي اين اتفاق صحبت مي

يكي از رهگذرها كه دلش به حال مرد معتاد سوخته بود با صداي بلند به     
اين مملكت قانون داره آقا، شما حق نداري اينجوري ": مرد دستفروش گفت

  "!بندة خدا را غرق خون بكني



  بازي با شير/6

همين االن ميري پزشك قانوني، يه گواهي ":بعد رو به معتاد كرد و گفت    
انشااهللا يه دية . كني گيري و يه راست ميري كالنتري و شكايتشو مي مي

  ".كني اش مي درست حسابي پياده
دستش درد نكنه، به معتاد جماعت نبايد ":يكي ديگر از رهگذرها گفت    

  ".رحم كرد، اينها همه رو بايد ريخت توي دريا
هاي جامعه  نه آقا جان، اينها قرباني":رهگذر ديگري در جواب گفت    

  ".، احتياج به كمك و درمان دارند ند ، بيمار هستند
اش يك  ر بود از توي ساك دستييكي ديگر از جمع كه گويا ورزش كا    

حولة سفيد رنگ كوچك بيرون آورد و روي زخم معتاد گذاشت و به او 
دار و برو يك كلينيك  ، با دستت محكم نگهش اين حوله تميزه": گفت

  . و مقداري پول به معتاد داد ". پانسمانش بكن
 مرد معتاد با زحمت از روي لبة جوب بلند شد و كشان كشان به طرف    

حاال صبر كن ! زدي":رمق گفت گاري دست فروش رفت و با صداي لرزان و بي
بعد در حاليكه با يك دست حوله را به ".زنه و ببين كه خدا چطوري تورو مي

سرش گرفته بود، با دست ديگرش از توي جيب كتش يك عدد سيگار 
شكسته شده بيرون آورد و قسمت شكسته شدة آن را با لبهايش گرفت و تف 

هايش گذاشت و از رهگذري طلب  د و قسمت فيلتر دار آن را بين لبكر
بعد از اينكه سيگارش را روشن كرد و چند تا پك عميق زد باز .  كبريت كرد

جا  آخه آدم ناحسابي چرا تهمت بي":رو به مرد دست فروش كرد و گفت
منو .  كنم خرم در راه خدا آزاد مي خود تو و گاريتو با كل اجناست مي.  زني مي

صبر كن برادرم از آلمان برگرده حسابتو ميذارم كف .اينجوري نگاه نكن 
  "!ناموس عوضي بي.  دستت

هايي كه روي گاري  مرد دستفروش همينطوري كه به شورت و جوراب    
برو تا نزدم اون طرف سرتو هم ":داد گفت پخش بودند نظم و ترتيبي مي
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فقط از جلوي چشام گورتو گم .  خواهي بكن برو هر غلطي مي. داغون كنم
  ".كن
كوتاه بپوش ..... اوه ":معتاد ته سيگارش را پرت كرد توي جوب و جواب داد    

  ".گاري چي
ها را پرت كرد روي گاري  مرد دستفروش دوباره از كوره در رفت و جوراب    

و به طرف مرد معتاد آمد كه يكي دو تا مرد ميانسال رهگذر كه شاهد كلّ 
دند مانع برخورد مجدد آنها شدند و يكي از آنها كه قد بلند و هيكل ماجرا بو

برو اجالتاً زخم سرتو پانسمان كن كه گذشته از ":درشتي داشت به معتاد گفت
بعد درحاليكه بازوي مرد معتاد را  ".ريزي احتمال عفونت هم وجود داره خون

  .گرفته بود، ده الي بيست متري او را همراهي كرد
من هم از ديدن اين اتفاقي كه شاهد آن . جمعيت پروپخش شدند كم كم    

  .بودم كم و بيش متأثر شده بودم
دوباره به قدم زدن ادامه دادم و به كليت ماجراي زد و خورد دستفروش و     

براي بررسي چنين رفتارهايي معموالً به عمق مسائل . كردم معتاد فكر مي
هايي را  هاي پيدايش چنين تنش گاه، علتشدم تا از آن ديد اجتماعي وارد مي

هايي كه به ذهنم رسيد الگوهاي بد، فقر  در اين راستا از جمله علت. پيدا كنم
متأسفانه اين عوامل انسان . تر بودند فرهنگي و كمبود معنويت از همه پر رنگ

را به يك زندگي نفساني و بدون مسئوليت در قبال خود و همنوعان خود 
به طوريكه حتي به خاطر چيزهاي خيلي كم ارزش همديگر .  دكن رهنمون مي
  .كنيم را داغون مي

  
*******  
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. دو روز بعد، خبر ناگوار مرگ يكي از دوستان قديمي مدتي مرا متأثر كرد    
  .اسم دوستم ناصر بود

قبالً اطالع داشتم كه بخاطر مشكل اعتياد، همسرش از او طالق گرفته و با     
  . كند اش زندگي مي ك سال است كه پيش خانوادهدو تا بچه، ي

قبل از طالق، ناصر از من خواسته بود كه بين او و خانوادة همسرش     
 اعتيادناصر حتي چند ماهي هم ترك . وساطت بكنم و مانع جدايي آنها بشوم

كرد ولي همسرش و خانواده همسرش اعتماد چنداني به او نداشتند، چونكه 
  . ك كرده و دوباره شروع كرده بودقبالً چند بار تر

  .تا اينكه شب گذشته در اثر تزريق بيش از اندازة مواد مخدر، درگذشت    
،  خانة سنتي رفتم بعد از شركت در مراسم خاكسپاري ناصر، به يك قهوه    

جايي كه قبالً چندين بار با ناصر رفته بوديم، چايي خورده بوديم و پيرامون 
مدت زيادي نتوانستم . و قبل از طالق صحبت كرده بوديممشكالت خانوادگي ا

بعد به . ، سريعاً يك چايي خوردم و از آنجا خارج شدم خانه بنشينم در قهوه
به يادم آمد .  هاي شهر راهي شدم و مدتي در آنجا قدم زدم طرف يكي از پارك

،  ، زماني كه درگير وساطت و آشتي دادن ناصر يك سال و چند ماه پيش
  اي رش و خانوادة همسرش بودم به اين فكر افتادم كه يك مجموعههمس

ولي اآلن . بنويسم، ولي اين موضوع را چندان جدي نگرفتم اعتياددربارة 
  .مصمم شدم كه حتماً اين كار را بكنم 

ها  بد جوري باعث بدبختي خانواده اعتيادبا خودم فكر كردم كه مسئلة     
، شهر، محل كار، توي  ، محله فته تا مردم كوچهاز اقوام نزديك گر.  شده است

ها و اماكن عمومي و به طور كلي همه جا، همة  تاكسي و اتوبوس، توي پارك
اند و  شده اعتيادمردم متأسف و نگران عزيزاني هستند كه اسير چنگال 

  ".آري من همه جا هستم": كشد رحمانه فرياد مي بي اعتياد


