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جن گیری، یا تولید و تجارت!
  فروشنده مشغول بس��ته بندی است و خریدار 
برای این که حرفی زده باشد، همین طور بی هدف 
و بی دلیل می پرسد: طالی به کاررفته در جواهراتی 
که من خریداری کرده ام چند عیار اس��ت؟ مدیر 
فروش��گاه لبخندی می زند و درحالی که دفترچه  
بس��یار زیبایی را در جعبه جواه��رات می گذارد: 
پاسخ می دهد: این شناسنامه جواهرات شماست 
و همه مشخصات در آن درج شده است، اما جهت 
استحضار حضرتعالی عرض می کنم که عیار طالی 
به کاررفته در سرویس��ی که جنابعالی خریداری 
کرده اید، بیست و دو »یا« هیجده »یا« سیزده و »یا« 
هفت ونیم اس��ت! خریدار که از این پاس��خ شوکه 
شده، ناباورانه می گوید: که این طور! خوب بقیه این 
آلیاژ از چه فلزاتی تش��کیل شده است؟ فروشنده 
خیلی خونس��رد می گوی��د: برای این پرس��ش 
جنابعالی پاسخ قاطعی وجود ندارد، ترکیبات دیگر 
»یا« نقره است، »یا« مس، »یا« چدن، مفرغ، تیتانیوم، 
ورق گالوانیزه، حلبی، س��رب و »ی��ا« آلومینیوم! 
چش��م های آقای تولیدکننده  مواد غذایی دارد از 
حدقه درمی آید.  با صدایی ل��رزان و تردیدآمیز از 
جنس سنگ های به کاررفته در سرویس جواهرات 
می پرسد.  فروش��نده خیلی قاطع پاسخ می دهد 
خیالتان راحت باشد.  سنگ های به کاررفته عبارت 
است از: برلیان زیرکونیم، بلور، شیشه، سنگ مرمر، 
گرانیت و تروانتن! فروش��نده در پاسخ به آخرین 
س��ؤال خریدار می گوید: ب��ه جنابعالی اطمینان 
می دهیم ک��ه »حداق��ل« 75درص��د جواهرات 
به کاررفته شیش��ه مرغوب تولید شیشه گرخانه 
تهران باش��د.  وقتی فروش��نده می گوید حداقل 
75درصد، معنایش این است که ممکن است 99 

یا صددرصد آن شیشه باشد.  
نگارنده اصالً انتظار ندارد کس��ی این داس��تان 
مس��خره را باور کند.  از اول خلقت آدم ابوالبش��ر 
تاکنون چنی��ن واقع��ه ای رخ نداده اس��ت.  هیچ 
جواهرفروش��ی چنین خزعبالتی نمی بافد.  هیچ 
بنی بشری پولش را این گونه دور نمی ریزد.  در خرید 
جواهرات، کلمه  »یا« بی معنی اس��ت.  وقتی از عیار 
پرسش می شود، پاسخ باید یک کلمه باشد، مثاًل 
18 عیار و تمام.  کلمه »حداق��ل« و »حداکثر« هم 
بی معنی است.  اگر فروشنده بگوید: حداکثر برلیان 
به کاررفته 99درصد است، معنایش این است که 
احتماالً یک درصد آن برلیان و بقیه س��نگ های 
مصنوع��ی باش��د.  اگر برعک��س بگوی��د حداقل 
س��نگ های مصنوعی به کاررفته 75درصد، از آن 
بدتر اس��ت و ممکن است صددرصد آن مصنوعی 

باشد. 
این داس��تان در مورد طال و جواهرات مسخره 
و باورنکردنی اس��ت، اما در مورد مواد غذایی اصاًل 
عجیب نیست.  بِِهتان برنخورد! شما خواننده  عزیز 
و محترم! بله خود ش��ما، روغن خوراکی و ساالد و 
سرخ کردنی را با همین شیوه خریداری کرده اید! 
شما هیچ تقصیری ندارید.  هر کسی ممکن است 
فریب بخورد.  حاال خیلی خونسرد، بدون آن که از 
دس��ت این نگارنده که هدفی جز سالمتی شما و 
سالمتی ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده 
ندارد، عصبانی بشوید، سری به آشپزخانه بزنید و 
برچسب روغن های خوراکی، ساالد و سرخ کردنی 
برند معروف و محبوب خود را مطالعه فرمایید.  روی 
ظرف روغن عکس یک گل و شاید یک صحرا گل 
آفتاب گردان، در کنار آن عکس یک قلب، که انگار 
کسی آن را قلقلک داده و از ته دل می خندد، مزین 
به نقش یک ضربان میزان، ناشی از سالمت قلب و 
باز بودن رگ ها، نقش بسته است.  دلتان را به این 
ظواهر خوش نکنید.  پشت ظرف روغن خوراکی و 
ساالد را به کمک یک ذره بین قوی بخوانید.  نوشته 
است: روغن پالم، پالم اولئین، آفتابگردان، »یا« کلزا، 
»یا« سویا، »یا« پنبه دانه، »یا« . . . ! »یا« در این جا به چه 
معناست؟ شما بابت کدام یک از روغن های نام برده 
شده پول داده اید؟ شما حق دارید بدانید چه چیزی 
نوش جان می کنید یا خیر؟ آن جا که جواهرفروش 
می گفت بقیه فلزات به کاررفته عبارت اس��ت از: 
نقره، یا مس، یا مفرغ، یا حلب��ی، یا ورق گالوانیزه، 
یا آلومینیوم، یا چدن، خنده دار و باورنکردنی بود.  
چرا این جا نبای��د خنده دار و باورنکردنی باش��د؟ 
ترکیبات روغن سرخ کردنی که جنابعالی خریداری 
کرده اید از آن فجیع تر است.  بخوانید: روغن پالم، 
حداقل 75درصد، روغن آفتابگردان، سویا، کلزا و 
. . . ! می توان تصور کرد که 99درصد آن روغن پالم و 
یک درصد سایر روغن ها باشد.  وقتی جواهر فروش 
گفت: سنگ های به کاررفته در سرویس جواهرات 
عبارت اس��ت از: شیش��ه  مرغوب شیشه گرخانه 
تهران حداقل 75درصد، برلی��ان، زیرکونیوم، و . . .  
حق داشتید از خنده ریس��ه بروید و در غیرواقعی 
بودن داستان شک نکنید، اما حاال که فهمیدید به 
خودتان یا همین ش��یوه روغن سرخ کردنی قالب 

کرده اند چه حالی دارید؟
اگر تولیدکنندگان و تجار مواد غذایی کشور ما 
فرق جن گیری و تولید و تجارت را می دانس��تند، 
در قس��مت ترکیب��ات و م��واد تش��کیل دهنده  
برچسب های مواد غذایی کلمات »یا«، »حداقل«، 
»حداکثر« و س��ایر کلمات مبهم و پیچیده ای که 
برای درک و فهم درس��ت آنها به رمل، اسطرالب، 
جفر و علوم غریبه نیاز باش��د، ب��ه کار نمی بردند.  
برچس��ب را با فونت درش��ت و خوان��ا و در جای 
مناسب بس��ته بندی قرار می دادند و به مشتری 
حق می دادند که بداند برای خرید چه چیزی پول 
می پردازد.  آیا خیلی سخت اس��ت که بنویسند: 
روغن پالم  xدرصد، روغ��ن آفتابگردان  yدرصد، 
روغن سویا zدرصد و. . .  اگر کار به این آسانی را انجام 
نمی دهند دالیلی دارد که فهم آن با هوش معمولی 
هم امکان پذیر است.  معنای کالهبرداری، غش در 

معامله، فریبکاری و جن گیری را همه می دانند. 

گفت وگو با مادری که فرزند 5ساله اش را برای فروش گذاشته است

پسرم را مي فروشم تا صاحبخانه شوم
 نوشته بود »یک پسر پنج ساله به فروش می رسد« 
یک آگهی چند خط��ی روي دیوارهاي ش��هر با یک 
ش��ماره موبایل. ش��وخی نبود. پش��ت خط صدایی 
شکسته انگار که صدای پیرزنی س��الخورده باشد اما 
سالخورده نبود. ماجرا، قصه فروش کلیه نیست، روایت 
فروش یک بچه است، یک پسربچه پنج ساله که مادر 
و پدرش او را به فروش گذاش��ته اند، آگهی کرده اند و 
گوش به زنگ تلفن که چه کسی پسرشان، پسر پنج 
ساله شان را می خرد؟ پدر و مادرش، یک زوج زابلی اند 
که پسر شان را برای فروش گذاشته اند. به این امید که 
از اجاره نشینی خالص شوند و در مقابل، پسرشان به 
دس��ت فرد نیکوکاری بیفتد و آینده روشنی داشته 
باش��د. آگهی چند خط��ی، تکان دهنده اس��ت اما از 
آن تکان دهنده ت��ر، واگذاری یک کودک 5س��اله در 
ازای ی��ک خانه اس��ت، خانه ای در زابل. پسرش��ان را 
می فروش��ند چون پدر و م��ادرش، نمی توانند از پس 
هزینه های خود و سه فرزندشان بر بیایند، در پرداخت 
کرایه ماهیانه منزلش��ان مانده اند و نمی خواهند هر 
شب شاهد ش��ب بیداری ها و گرسنگی های فرزندان 

دل خسته شان باشند.
پسرتان را برای فروش گذاشته اید؟ 

برای فروش نه، در ازایش یک خانه می خواهیم.
یعنی پسرتان را در ازای یک خانه می دهید؟

بله
چرا؟

چون پول نداریم حاج آقا، چون هیچ چیزی نداریم، 
صاحبخانه جوابمان کرده است. ما پول نداریم، رعیت 

هستیم.
خب هر کسی که پول نداشته باشد باید فرزندش 

را بفروشد؟
این کار را برای آینده بچه هایم انجام می دهم.

کجا زندگی می کنید؟
زابل.

خود زابل یا روستاهای اطراف؟
نه خود زابل.

به س�ازمان های مرتبط برای این که به شما کمک 
کنند مراجعه کرده اید؟

بله حاج آقا، همه جا رفتیم.
چی را قبول نمی کنند؟

این که کمکمان کنند.
یعنی خانه به شما بدهند؟

بله، ولی هیچ کمکی هم نمی کنند، ما هیچ چیزی 
نداریم.

  دقیقا به شما چه گفتند؟
گفتند که شوهرم باید 60ساله بشود. شوهرم مریض 
است، بدحال اس��ت، عکس از سینه و ریه اش گرفتیم 
و بردیم، ش��وهرم حتی ناراحتی قلبی دارد، دس��ت و 
پاهایش شکس��ته اس��ت، اما باز هم می گویند وقتی 
60سالش شد کمک می کنیم. من سه سال است که 

پیگیر کمک هستم.
نامه نگاری مکتوب   داشتید؟

بله، ولی گفتند شوهرم باید 60سالش شود.
پیش چه کسی رفتید؟

یادم نیست.
چرا شوهرتان کار نمی کند؟

مریض است حاج آقا، کاری نمی تواند بکند.
اصال شغل شوهر شما چیست؟

راننده بوده، ولی ماشین نداره.
یعنی قبال ماشین داشته؟ 

نه قبال هم نداشته.
خب چط�وری رانندگی می کرده؟ ب�رای کجا کار 

می کرده؟ 
قبال که مرزها باز بودند، با ماش��ین گازوییل می برد 
مرز، ولی االن که مرزها بس��ته ش��ده دیگه نمیش��ه 

گازوییل برد.
همسرتان از کجا ماشین می آورد؟ 

ماش��ین از آشناها می گرفت، یک ماش��ین از داماد 
خواهرزاده مادرم می گرفت و با رفیق هایش گازوییل 
می برد. با خود صاحب ماشین می رفتند مرز و گازوییل 

می فروختند.
االن پول از کجا میارید؟ 

از یارانه.
چقدر می گیرید؟

200هزار تومان.
چرا شوهر ش�ما کار نمی کند، به جز رانندگی کار 

دیگری   بلد است؟
زمان��ی  که در ته��ران بودیم کار می ک��رد، ولی کار 

برایش سخت بود و نمی توانست کار کند.
تهران به چه کاری مشغول بود؟

2 س��ال در کوره می ک��رد، ولی کارخان��ه بیمه اش 
نمی کرد، کارش هم س��خت بود، دیگر نتوانست کار 

کند.
شوهرتان چند سالش است، شما چند  سال دارید؟

شوهرم 55 ساله است و من 35 سال دارم.
اسمتان را می گویید؟

 من آرزو . س و شوهرم عباسعلی. خ.
خب ش�وهرتان نمی تواند مثال س�رایدار ش�ود، 

نگهبانی بدهد، کارهایی از این دست؟
دست ها و پاهای شوهرم شکسته، نمی تواند کارهای 
سنگین انجام بدهد، هیچ جای دیگری هم نتوانست کار 
نگهبانی و سرایداری پیدا کند. اگر از این کارها پیدا شود 

حتما کار می کند.
دست و پای شوهرتان به چه دلیل شکسته است؟

تصادف کرده، موقعی که رانندگی می کرد، تصادف 
کرد و دست ها و پاهایش آسیب دید. 

شما چند تا بچه دارید؟
سه تا.

چند  سالشان است؟ اسم هایشان را می گویید؟
پس��رم ابوالفضل کالس ششم اس��ت. دخترم زهرا 

کالس پنجم است و پسرم آریا.
که 5 سالشه و برای فروش گذاشتید.

بله. حاج آقا برای من هم خیلی سخته، از وقتی که 
کوچک بود، بزرگش کردم، من خودم شبانه روز گریه 
می کنم، ولی چه کاری می توان��م انجام بدهم، گفتم 
ش��اید از طرف کمیته امداد کاری بکنن��د، ولی هیچ 

خبری نشد. 
آریا خ�ودش چیزی نمی گوید؟ خبردار ش�ده که 
می خواهید بفروشیدش؟ زهرا و ابوالفضل چطور 

با این مسأله برخورد کرده اند؟
گریه می کن��ه، همه ش��ان گریه می کنن��د، زهرا، 
ابوالفضل و آریا گریه می کنند، می گویند چرا این جوری 
ش��د، من هم ناراحت هس��تم، ولی جایی از خودمان 
نداریم، این کار را برای آین��ده خود بچه ها می خواهم 
انجام بدهم، برای این که معتاد نشوند، من جوان های 
دیگ��ر را می بینم که پالس��تیک جم��ع می کنند تا 
بفروشند برای عمل شان )اعتیادش��ان(، نمی خواهم 

بچه های من این طوری بشوند.
خب ش�ما می خواهید یکی از بچه هایت�ان را فدا 
کنید تا بقی�ه بچه ها سرنوش�ت بهتری داش�ته 

باشند؟
م��ن باید چه کار کن��م؟ چه کاری از دس��ت من بر 

می آید؟
خیلی ها هس�تند که خان�ه اج�اره ای دارند، باید 

بچه های شان را بفروشند؟
ما که پول نمی خواهیم، فقط یک خانه می خواهیم.

فکر می کنید آخ�ر و عاقبت آریا چی میش�ه اگر 
بفروشیدش؟

نمی دانم حاج آقا.
به این فکر نکردید که آریا دست یک آدم ناجوری 

بیفتد؟ 
خب همین جوری که بچه ام را نمی دهم، به کسی 
می دهم که امکاناتش خوب باشد، نه این که شرایطی 

مانند ما داشته باشد و فردا دوباره بچه ام را بفروشد.
چطور می فهمید کس�ی که برای بردن آریا آمده 

آدم خوبی است؟
خب باید بروم و خانه ش��ان را ببین��م، کجا زندگی 
می کنند، از چهارتا همسایه ش��ان س��وال کنم، باید 
مطمئن شوم بعد بچه ام را بدهم وگرنه اگر خوب نباشه 

|  افشین امیرشاهی |   

خبر

وزیر دادگستری خبر داد

 تهیه و تدوین سند جامع ملی
 کودکان و نوجوانان

فارس| وزیر دادگس��تری و رئی��س مرجع ملی 
کنوانس��یون حقوق کودک از تهیه و تدوین س��ند 
جامع ملی و ایجاد بانک جام��ع اطالعاتی کودکان 
و نوجوانان خب��ر داد. مصطف��ی پورمحمدی وزیر 
دادگس��تری، دیروز در همایش هفته ملی کودک 
در مرکز همایش های بین المللی برج میالد تهران، 
بر ل��زوم ایجاد بانک جام��ع اطالعاتی ک��ودکان و 
نوجوانان در کش��ور تأکید کرد.وزیر دادگس��تری 
درباره این بان��ک اطالعاتی گفت: »در این بانک باید 
مواردی چون وضع تحصیلی، کار، زندگی، سالمت 
و محیط تربیتی کودکان شناس��ایی و اطالعات در 
این زمینه جمع آوری ش��ود، تا بتوانیم برنامه ریزی 
و هدف گ��ذاری درس��تی در ارتباط با ک��ودکان و 
نوجوانان داش��ته باش��یم.«او همچنین با اشاره به 
مشکالت کودکان بازمانده از تحصیل ادامه داد: »ما 
باید کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کرده 
و آمار دقیقی از تعداد و وضع آنان داش��ته باشیم، تا 
راحت تر برای آنان برنامه ریزی کنیم.«پورمحمدی 
در ادامه با تبیین وظایف مرجع ملی کنوانس��یون 
حقوق کودک جمهوری اسالمی ایران که ریاست آن 
برعهده وزیر دادگستری است، از تهیه و تدوین سند 
جامع ملی کودکان و نوجوان��ان خبر داد: »با تدوین 
این سند قادر خواهیم بود چشم انداز و افق روشنی 
برای آینده کودکان و نوجوانان ترسیم کنیم.«  وزیر 
دادگس��تری ادامه داد: »مس��ئوالن و دستگاه های 
مختلف ازجمله وزارتخانه ه��ای آموزش و پرورش، 
ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
سازمان بهزیستی، صداوسیما و مجموعه های بسیار 
دیگری که در ح��وزه ک��ودکان و نوجوانان به طور 
جداگانه فعالی��ت دارند را می ت��وان با هماهنگی و 
تجمیع ظرفیت ها و ایجاد هم افزایی از طریق مرجع 
ملی کنوانس��یون حقوق کودک، به دستاوردهای 

بیشتری در ارتباط با حقوق کودکان رساند.« 

»ابوال« به فرانسه می رسد
ایس�نا| کارشناس��ان با اس��تفاده از الگوهای 
گس��ترش بیماری اب��وال و داده ه��ای مربوط به 
ترددهای هوایی پیش بینی کرده اند که احتمال 
انتقال ویروس این بیماری به فرانس��ه 75 درصد 
است. پیش بینی های کارشناس��ان حاکی از آن 
اس��ت که تا پایان 24 اکتبر )ماه جاری میالدی( 
75 درصد احتمال دارد که ویروس ابوال به فرانسه 
منتقل شود و احتمال ش��یوع آن تا این تاریخ در 
انگلیس 50 درصد اس��ت. همچنین اعالم ش��ده 
با فرض کاهش 80 درصدی در تعداد س��فرها که 
نش��ان می دهد بس��یاری از خطوط هواپیمایی 
پروازه��ای خ��ود را ب��ه مناط��ق تحت تأثیر این 
ویروس متوقف کرده اند، همچن��ان این خطر در 
فرانسه و انگلیس به ترتیب 25 و 15 درصد باشد.

شمار قربانیان ویروس کشنده ابوال از زمان شیوع 
آن در غرب آفریقا در م��اه مارس تاکنون به بیش 
از 3400تن رسیده و اکنون سرعت گسترش آن 
باالتر رفته به گونه ای که تاکنون حدود 7200نفر 

به آن مبتال شده اند. 

خبر

ش�هروند| تمامی ک��ودکان و نوجوانان کش��ور 
می توانند به مناسبت هفته ملی کودک و در روزهای 
16 تا 17 مهر امسال از موزه ها به همراه خانواده های 

خود به صورت رایگان دیدن کنند.
»احمد محیط طباطبایی« مشاور ارشد پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردش��گری دیروز ب��ا اعالم این 
مطلب در جمع خبرنگاران گف��ت:  صلح و امنیت، 
بازی و خان��واده، تعلیم و تربی��ت باکیفیت، میراث 
فرهنگی و حفظ طبیعت، شادی و معنویت، حقوق 
و رسانه و ایمنی و سالمت برای همه کودکان روزهای 

نامگذاری شده برای هفته کودک است.
او که به مناس��بت آغاز گرامیداش��ت هفته ملی 
کودک )در هفته جاری( در جمع خبرنگاران سخن 
می گفت با اشاره به شعار امسال مبنی بر»سالم من 
کودکم« گفت:  ک��ودکان س��رمایه های آینده یک 
کشورند که با توجه به داش��تن جمعیت آماری باال 

از مهم ترین مخاطبان موزه ها به ش��مار می آیند. او 
ازجمله برنامه های این هفته را برگزاری نشست های 
علم��ی و پژوهش��ی وی��ژه ک��ودکان، نمایش های 
عروسکی، نمایش��گاه های عکس کودکان در قالب 
اقوام ایرانی، افغان، کتاب های مناسب کودکان، لوازم 
کودک و اسباب بازی، عروسک های مدرسه موش ها، 
موزه نیروی هوای��ی و آب و فاضالب عنوان کرد. او از 
برپایی نمایشگاه های موزه و کتابخانه مجلس )نسخ 
خطی ک��ودکان و نوجوانان(، مردم شناس��ی نظنز، 
عروس��ک های دست س��از، علوم و فناوری، من اگر 
یک بمب بودم و معرفی کودکان ادیان توحیدی در 
ایران نام برد. محیط طباطبایی برگزاری تور گردش 
در موزه و برپایی کارگاه های آش��نایی با انیمیشن و 
قصه گویی، باستان شناسی، نجوم و ستاره شناسی، 
هفت سنگ، تیله بازی و آشنایی با رباتیک به عنوان 

دیگر برنامه های این هفته نام برد. 

احمد محیط طباطبایی: 

موزه های کشور برای بازدید کودکان رایگان شد

افقي
1- حمایت کردن و پشتیبانی- رشته کوهی در ایران

2- نامبرده و یادشده- ثروت حاصل از کار غیرتولیدی 
و بادآورده- شاید، انگار

3- پول خرد اسپانیا- بنده و شما- مهار اسب- جایز 
و شایسته

4- تیر پیکاندار- کش��ور باسوادها- پایتخت شاهرخ 
تیموری- جواب دلسردکننده

5- وکیل عمومی- رضایت
6- میوه بم- از سوره های قرآن- عدد مجهول سه تا نه
7- اصل و عصاره هر چیز- کار نخ و سوزن- خاشاک

8- درد و رن��ج- لوس- س��الح کاش��تنی- فرقه ای 
مذهبی در هندوستان

9- نماد الغری- تربیت کردن- کمربند مسیحیان
10- جزیره شطرنج- اکتاویو...، شاعر مکزیکی برنده 

نوبل ادبی 1990- نمونه
11- از اقلیت های مذهبی کشورمان- میدان جنگ

12- س��رمربی تیم ملی فوتبال آلمان- نوعی اسباب 
بازی کودکان��ه-  ابوالمعالی میرزا عبدالقادر، ش��اعر 

فارسی گوی هند- ملک رازی
13- کهنه- فرمانده لش��کر- خس��یس- از بالیای 

طبیعی
14- ورم- عدد بلبل- وقت گذرانی

15- درخت��ی پربرگ و سایه گس��تر- مث��ل گریه 
دروغین

عمودی
1- سیاره بهرام- قهرمان رمان بینوایان

2- گیرا و دوست داشتنی- از دژخیمان کربال بود که 
سر امام حس��ین را برای ابن زیاد برد تا جایزه بگیرد- 

هدیه ای برای عروس
3- خ��وردن- مس��کوک نقره- ویتامی��ن جدولی- 

درخت قالیبافان
4- جدید- داس��تانگو- گروهی- معیار اندازه گیری 

قدرت و توان ماشین های سانتریفیوژ
5- مثلث موهوم- محروم از شنیدن

6- خرس آذری- سلسله کریمخان- هیزم
7- واحدی در سطح- درجه ای در رشته های رزمی- 

صدای موتور نامیزان- روادید

8- رالی نش��ده- ش��ط- مخزن بنزی��ن- از درختان 
جنگل های شمال

9- دنباله- از امپراتوران بزرگ باس��تان- از رودهای 
کردستان- حرف بدون رودربایستی

10- نام پ��در حضرت ابراهیم- متضاد ش��ر- زخم و  
جراحت

11- نام یک دوی استقامت به مسافت 42 کیلومتر و 
195 متر - انبوه جمعیت

12- تخم مرغ فرنگی- همراه تش��یع- آب شفاف و 
خوشگوار – فلز رسانا

13- مزار- چوب خوشبو- جان پناه رزمنده- خانه
14- در اطراف ریشه ریواس می روید و در طب سنتی 

کاربرد دارد- نام سابق مشکین شهر- بادها
15- بازیگر کم اهمیت دنیای سینما- تراکتور شالیزار
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من را هم بکشند بچه ام را نمی دهم.
به نظرتان فروختن پس�رتان چه تأثیری هم روی 

آریا و هم بچه های دیگرتان دارد؟
من این کار را برای بچه های��م می کنم، می خواهم 
یک آدم خیرخواهی پیدا ش��ود و به داد ما برس��د. اگر 
می خواستم بچه ام را بفروش��م در بیمارستان و موقع 
زایمان این کار را می کردم. من سر آریا سزارین شدم، 
مریض شدم. ش��وهرم هم که س��کته کرده، من هم 

مریض هستم.
چه بیماری دارید؟

من بیماری کلیه دارم، یک��ی از کلیه های من کار 
نمی کند، فردا هم من می میرم هم شوهرم، می خواهم 
از آینده بچه هایم مطمئن ش��وم، من به آینده امید 
ندارم، مس��ئوالن هم به داد ما نمی رسند، من خیلی 
وقته که رنگ دکت��ر را هم ندیده ام. چ��ه کاری باید 

بکنم؟ 
شوهرتان معتاد که نیست؟ 

نه نیست.
هیچ وقت اعتیاد نداشت؟ 

قبال بوده ولی االن رها کرده، معتاد اون طوری نبوده، 
معتاد ش��یره بوده، ولی چون قند داشته، دکتر گفته 
که خطرناکه، برای همین ره��ا کرده، االن اصال معتاد 

نیست.
ش�ما که وضعتان این طوری بود، بی پ�ول بودید و 
بیکار، شوهرتان هم که زمانی اعتیاد داشت، چرا 

سه بچه آوردید؟
خب قبال این طوری نبودیم، اولش خوب بود. در خانه 

پدرم زندگی می کردیم، ولی بعد مشکالت ما زیاد شد.
شما خودتان نمی توانید کار کنید؟

کار نیست اصال، زابل کار ندارد.
مثال نمی توانید در خانه مردم کار کنید؟

شدنی اس��ت. من خیلی وقت ها در خانه مردم کار 
می کنم، ولی بیش��تر مواقع به جای پول و مزد به من 
لباس می دهند، لباس که به کار من نمیاد. هیچ وقت 
حاضر نیس��تم لباس های کهن��ه دیگ��ران را ببرم و 

بفروش��م. در خانه ه��ا کارگری می ک��ردم، بادنجان و 
گوجه فرنگی پاک می کردم. 

از وقتی این آگهی را پخش کردید چند نفر به شما 
زنگ زدند؟

خیلی ه��ا زنگ زدن��د. می گفتن��د که بچ��ه ات را 
نفروش، به تو کمک می کنیم خانه بگیری، گفتند به 
تو پول می دهیم، ولی دیگر خبری نشد. حتی یک نفر 
می گفت شخص خیری را معرفی می کند که کمکمان 
کند. ولی معرفی نکرد. می گفت برایتان با بلوک و آجر 
خانه درست می کنیم، ولی هنوز خبری نشده، من اگر 
می خواستم بچه ام را بفروشم، موقع زایمان این کار را 
می کردم، ولی االن راهی ندارم. االن آب و نان من گلی 

است.
چن�د وق�ت اس�ت آگه�ی ف�روش پس�رتان را 

گذاشته اید؟
دو ماه.

از اقوام و فامیل و دوست و آشنا کسی به کمکتان 
نیامد؟

فامیلی که بتواند کمکمان کند و خانه بگیریم نداریم.
همسایه ها چی؟ همسایه ها کاری نکردند؟

نه، هیچ چیزی نگفتند.
چه وسایلی در خانه تان دارید؟ 

ما فقط یک یخچ��ال داریم و ی��ک تلویزیون، چیز 
دیگه ای نداریم. یخچال را هم یک نفر به شکل امانت 

به ما داده که تابستان را بگذرانیم.
غذا روی چی درست می کنید؟

یک گاز پیک نیکی دارم.
کرایه خانه شما چقدر است؟

ماهیانه صد هزار تومان.
چقدر پول پیش؟ 

پول پیش ندارد.
خانه تان چند متر می شود؟

حدودا 125 متر با یک سالن بزرگ.
خ�رج مدرس�ه بچه هایت�ان را چگون�ه تأمی�ن 

می کنید؟
از طریق یارانه و کمک همسایه ها.

همس�ایه هایی که به مدرس�ه رفتن بچه هایتان 
کمک می کنند، نمی توانند کاری کنند که پس�ر 

5ساله تان را نفروشید؟
خب کم��ک می کنند ول��ی ما خان��ه می خواهیم، 

نمی توانند این کار را بکنند. 
غذا را چه کار می کنید، با این توضیحاتی که دادید 

چه غذایی به بچه هایتان می دهید؟
خب بچه های من رنگ میوه را نمی بینند، گوشت و 
مرغ نمی توانم بخرم، همسایه ها کمکمان می کنند، دو 
همسایه قدیمی داریم که خیلی به فکر ما هستند، ولی 
برای آینده بچه هایم حاضرم همیشه گرسنه باشم، ولی 
در مقابل یک خانه داشته باشم تا بچه هایم بدون سقف 

نباشند.
شوهرتان با فروش پسرتان مخالف نیست؟

نه، مخالفتی ندارد. او کاری به این مس��ائل ندارد، او 
وضع خوبی ندارد. من هم چندان وضع خوبی ندارم.

منزل شما کجای زابل است؟
روبه روی مصلی، کوچه )...( ، پالک )...( اس��ت. یک 

آزمایشگاه مرکزی نزدیک خانه ما است.


