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ساخت کهریزک
آسایشگاه  معروف تهران ساکنانی دارد که به آسوده زندگی کردن عادت ندارند.آن ها با اشتیاق مشغول کار هستند

بســیاری از آنها سال هاســت که به صندلی 
چرخدار ســنجاق شــده اند و قدم برداشتن 
برایشان حسرت و آرزو شــده. تعدادی هم باال 
و پایین روزگار را دیده اند و از روزگار طراوت و 
جوانی شان فقط مشتی خاطره خوش و ناخوش 
مانده است. بی کسی، بی خانمانی و دلتنگی حال 
مشترک ساکنان این شهر است، ولی تعدادی از 
آنها با وجود همه این غم و غصه ها قرص و محکم 
به زندگی چسبیده اند. ته دل های گنجشکی و 
چشم های بی قرار این آدم ها حس خاصی دودو 
می زند که به همه اتفاقات ناخوش زندگی شان 
می چربد و آنها را به حرکت وامی دارد: »آدم زنده 
باید زندگی کند...« این شهروندان متفاوت شهر 
کهریزک با چنگ و دندان برای سرزنده ماندن 

خود می جنگند. 
صدای دویدن ســوزن چــرخ خیاطی روی 
پارچه های بی رنگ و طرح، تنها صدایی است 
که ســکوت کارگاه را می شــکند. اختالط ها 
گاهی از حرف های آرام و درگوشی به همهمه 
تبدیل می شوند و البه الی آنها خنده های ریز و 
نمکی ریحانه به گوش می رسد. فضای کارگاه 
بزرگ است و میان قســمت های مختلف آن 
تیغه و دیواری نکشــیده اند. همــه همکاران 
بابامنصور تقریباً همسن و سال خودش هستند 
و حرکت  تر و فرز دست هایشان نشان می دهد 
عمری را به کار و زحمت گذرانده اند. بابامنصور 
هم از همکارانش جا نمی ماند و خوب از پس 
کار بر می آید، ولی او پیــش از آنکه همخانه 
اهالی کهریزک شــود، به عنوان کارشــناس 
حقوقی در یکی از مراکز دولتی مشغول بوده 
و دور دنیا را هم گشــته است. چند سالی هم 
در ینگه دنیا زندگی کرده است. جوان ترهای 
کهریزک بــه بابامنصور »بابای خوشــتیپ« 
می گویند و اگــر توصیه و نصیحتــی پدرانه 
بکند حرفش را زمین نمی اندازند. بابامنصور 
می گوید: »بیکاری و خمودگی آدم را افسرده 
می کند. پیر و جوان باید وقتشــان را طوری 
بگذرانند که احســاس ناتوانی و بیهودگی به 
سراغشان نیاید.« او حدود 30سال پیش از سر 
تنهایی به کهریزک آمده است. بابای خوشتیپ 
و همکارانش قطعــات الکترونیکی کوچک را 
داخل هواکش های صنعتی قرار می دهند. آنها 
ریش سفیدهای کارگاه های توانبخشی هستند 
و برخالف سایر کارگاه ها اغلبشان محدودیت 

جسمی و حرکتی ندارند.

حسرت بزرگ آقای شوماخر
اوستا بودن علی آقا در خیاطی و دوخت و دوز 
باعث شده در کار سراجی لنگه نداشته باشد. 
او از بعد از فوت پدر و مــادرش در کهریزک 
زندگی می کنــد. علی آقا در 5ســالگی بر اثر 
خطای پزشــکی و تزریق آمپول اشتباه برای 

همیشه ویلچرنشین شــده، ولی غیرتش به 
ناتوانی پاهایش خوب می چربــد. او با وجود 
این شرایط در رانندگی رودست ندارد و به قول 
اهالی کهریزک یک پا »شــوماخر« است، اما 
یک حسرت بزرگ همیشه روی دلش سنگینی 
می کند: »دلم می خواهــد پابه پای بچه هایم 
بدوم...« علی آقا 18سال پیش ازدواج کرده و 
ریحانه و محمدامین فرزندان او و کوکب خانم 
هستند. ریحانه هر روز همراه پدرش به کارگاه 
می آید و گاهی که ســکوت کارگاه ســنگین 
و دلگیر می شود، بازیگوشــی های کودکانه و 
خنده های نمکی او خســتگی را از تن پدر و 
همکارانش درمــی آورد. علی آقا فقط یک بار 
در عمرش عاشق شده و خواســتگاری رفته 
اســت. او تعریف می کند: »خدا رحمت کند 
خانم بهادرزاده را. یک روز با نوه اش به کارگاه 
آمد و گفت هیچ وقت فکر نکنیــد چون پا به 
سن گذاشته اید یا نقص جســمی دارید، باید 
از خوشی ها و لحظات شیرین زندگی محروم 
شوید. هرکســی دلش می خواهد ازدواج کند 
و کسی را زیر سر دارد به من بگوید تا  ترتیب 
خواستگاری و ازدواجشان را بدهم. من در فکر 
ازدواج با کوکب بودم، ولــی از خرج و مخارج 
زندگی می ترسیدم. خانم بهادرزاده برای من و 
دیگر افرادی که قصد تشکیل خانواده داشتند، 
در شــهرک امید آپارتمان های نقلی درست 
کرد، خرج و مخارج عروســی مــا را هم داد و 
کمک کرد که زندگی مشــترکمان را شروع 
کنیم.« خانم بهادرزاده از بانیان آسایشــگاه 
کهریزک بوده که عمرش را وقف امیدوارکردن 
و انگیزه دادن به ساکنان آسایشگاه کرده و راه 
انداختن کارگاه های توانبخشــی هم ایده او 

برای به حرکت واداشتن آنها بوده است.

نان بازو خوردن مرارت دارد
همســر علی آقا در کارگاه خیاطی کار می کند. 
او در نوجوانی از ارتفاع ســقوط کــرده و توان 
راه رفتن نــدارد. کوکب خانــم از وقتی یادش 
می آید زحمت کشــیده و کار را جوهره وجود 
آدمی می داند: »چون نمی توانم راه بروم  کاری 
را که با شــرایطم جور باشــد انتخاب می کنم، 
ولی نمی توانم دست روی دست بگذارم و برای 
بهتر شــدن حالم  کاری نکنم.« بلندطبع بودن 
کوکب خانم به این معنا نیســت که همه  چیز بر 
وفق مرادش اســت: »بچه های من دارند بزرگ 
می شوند و من و پدرش شــرمنده هستیم که 
به دلیل معلولیت مان نمی توانیم خواســته های 
آنها را بــرآورده کنیم. ریحانه 7ســال دارد. او 
همیشه حسرت اســباب بازی های همساالنش 
را می خورد. پسرم هم در کودکی درس و مشق 
را کنار گذاشته و کارگری می کند تا کمک خرج 
خانه باشــد.« کوکب خانم پایین بودن حقوق و 
دستمزد معلوالن را باعث دلسردی آنها می داند.

»مژگان« از یکی از مراکز بهزیستی به تازگی به 
کهریزک منتقل شده است. او می گوید: »آنجا که 
بودم روز و شبم به خوردن و خوابیدن می گذشت 
و احساس بدی داشتم. وقتی به اینجا آمدم دیدم 
هم اتاقی هایم هر روز صبح کفش و کاله می کنند 
و سر کار می روند. من هم تصمیم گرفتم کرختی 
را کنار بگذارم و با آنها به کارگاه بروم.« مژگان هم 
روی ویلچر می نشیند، ولی سایر اعضای بدنش 
سالم هســتند. او به قالب بافی عالقه دارد و در 
کارگاه وقتش را با بافتني می گذراند. مژگان با هر 
رجی که می بافد، حساب و کتاب می کند که به 
دستمزد سر ماهش چقدر اضافه می شود و اگر تا 
آخر سال با همین سرعت کار کند، نوروز سال بعد 
چقدر درآمد دارد. در میان اهالی کهریزک فقط 

کسانی که اقبال بلندی دارند و صاحب خانواده 
یا قیمی قانونی هســتند که ماهانه مبلغی را به 
کهریزک پرداخت می کنــد، معموالً بدون پول 
توجیبی نمی مانند. مژگان در کودکی از نعمت 
داشتن خانواده محروم شده و مراکز بهزیستی 
را به عنوان خانه می شناسد، ولی همیشه دوست 
داشته با دسترنج خودش زندگی کند و حاال که 
شاغل شده برای روزی که نخستین دستمزدش 

را بگیرد لحظه شماری می کند.

دلم می خواهد عروس شوم
بیماری  ام.اس پاهای لیال را از او گرفته و صورت 
و دســت هایش هم چندان فرمانبردار نیستند، 
ولی هنوز هم شیک پوشــیدن برایش مهم است 
و خط اتوی لباس هایش هندوانــه قاچ می کند. 
لیال تا بخواهد دور یک کیف کوچک را سردوزی 
کند الاقل 15-10 بار قطعات چرم و نخ و سوزن 
از الی انگشتان الغر و قلمی اش سر می خورند، اما 
حتی اگر برای بار شانزدهم این اتفاق تکرار شود، 
او با حوصله نخ و سوزن را از روی میز یا کف زمین 
کارگاه پیدا می کند و دوباره مشــغول می شود. 
کلماتی که لیال ادا می کند بیشــتر از آنکه شبیه 
واژه باشند به اصواتی بی مفهوم شباهت دارند و این 
حسرت روی دل مهربانش هوار شده که هیچ وقت 
نتوانسته روزهای تلخ و شــیرین دوران کودکی 
و جوانی اش را حتی برای همخانه هایش تعریف 
کند. البه الی اصوات بی مفهــوم لیال یک جمله 
بارها تکرار می شود: »دلم می خواهد عروس شوم 
و بچه هایم خیلی خوشبخت شوند... من کارهای 
زیادی می توانم انجام دهم. ببین... من کیف چرمی 

می دوزم.« 
در کارگاه های توانبخشی کهریزک افرادی مانند 
لیال کم نیستند که برای نشان دادن توانایی خود به 
سراغ کارهایی می روند که انجام دادن آن برایشان 
آسان نیســت، ولی آنقدر در کارشان سماجت به 
خرج می دهند که ابزار چغــر و نافرمان را مطیع 
خودشــان می کنند. اغلب مربیان کارگاه ها هم 
آدم های اهل دلی هستند که در رشته های مختلف 
مهارت دارند و داوطلب شده اند هنر خود را رایگان 

و بی منت به لیال و همخانه هایش آموزش دهند.

رقابت نابرابر
تولیدات کارگران پرحوصله کارگاه های توانبخشی 
کهریزک، در بازارچه ها و نمایشگاه دائمی خیریه 
به فروش می رسند و بخش عمده عایدی حاصل از 
فروش آنها به جیب مددجویان می رود. هیچ یک از 
دست سازه های این هنرمندان در کیفیت و زیبایی 
کم و کاستی ندارند و در بازارچه های خیریه بدون 
مشتری نمی مانند، اما گلچین محصوالتشان که 
در نمایشگاه کهریزک به خیران و مشتریان عمده 
عرضه می شوند، حســابی آبروداری می کنند و 
با کاالهای فروشــگاه های پر رنگ و لعاب شمال 
شهر مو نمی زنند. نمایشــگاه خیریه در نزدیکی 
کارگاه های توانبخشــی قرار دارد و خط تولید تا 
عرضه این محصوالت فقط چند متر با هم فاصله 
دارند. در قفســه های این نمایشگاه انواع و اقسام 
ظروف چینی، هواکش های صنعتی، سطل های 
زباله و جاشــکالتی های چوبی معرق کاری شده، 
تابلوهای نقاشــی رنگ و روغن، تابلوفرش های 
نفیس، وســایل چوبی فانتزی و ســرویس های 
پارچه ای آشپزخانه عرضه می شــوند. خیاطی، 
قالیبافی، ســراجی، معرق، نقاشی، تولید ظروف 

چینــی و هواکش های صنعتی 
رشــته های دایر در کارگاه های 

توانبخشی کهریزک هستند.

این شهر زنده است
آسایشگاه کهریزک برای خودش شهری است، با حیاطی سرسبز و بزرگ. 
مسجد وسط حیاط پاتوق اهالی این شهر است و دم اذان ظهر  بسیاری از 
اهالی آن، عصازنان یا روی ویلچر خود را به مسجد می رسانند. »کهریزک« 
بیشتر از هر زمانی به یک شهر زنده شباهت دارد. در نزدیکی مسجد فضای 
موزاییک پوش مدور خاصی وجود دارد که برای مادربزرگ ها و پدربزرگ های 
کهریزک آرامش بخش و دوست داشتنی است. در این فضای نه چندان وسیع، 
دکتر »محمدرضا حکیم زاده« و بانو »اشرف بهادرزاده )قندهاری(« دفن 
شده اند و دور مزارشان تعدادی صندلی سنگی چیده اند تا مادربزرگ ها و 
پدربزرگ ها در کنار آنها دلی سبک کنند. دکتر حکیم زاده و بانو بهادرزاده 
خیرانی هستند که در سال1351 شــهر کهریزک را برای آدم های تنها و 
بی پناه پیر و معلول بنا کردند.در شهر کهریزک سالن ها و بخش های مختلفی 
ساخته  شده که اغلب آنها خانه و خوابگاه کسانی است که کهولت و معلولیت 
برایشان نای جدا شدن از رختخواب نگذاشته یا پس از پشت سر گذاشتن 
روزگاری پرحکایت به چند سال روزمرگی و آسودگی نیاز دارند. ورودی های 
این ساختمان ها از داخل شان زیباتر و باصفا تر است و وقتی از سرسراهای 
هاللی آجری هریک از ساختمان ها به راهروهای باریکشان پا می گذارید، 
احساس می کنید وارد یکی از بخش های بیمارستان شده اید. بزک و  دوزک 
راهروها با رنگ های شاد و تابلوهای زیبا از دلگیری فضای این ساختمان ها کم 
کرده اند، ولی داخل اتاق ها فقط کنار بعضی از تخت ها گلدانی گل، چند عکس 

خانوادگی جدید و قدیمی و یا آینه و تابلویی کوچک به چشم می خورد.
 تخت خاله مریم از این آرا ویراها کم ندارد. خاله مریم در این 60سال عمری 

که در پرورشــگاه های مختلف ســر کرده یادش نمی آید قوم و خویشی 
ســراغش را گرفته باشــد. ازدواج هم نکرده و به قول خودش »شریک 
زندگی اش هنوز او را پیدا نکرده«، ولی گلوله انرژی اســت و کمتر پیش 
می آید لبخند از روی صورت گرم و مهربانش گم شــود. مریم به کارهای 
فنی و هنری عالقه ای نــدارد و برای رهایی از کز کــردن و غصه خوردن 
ورزش را به کار کردن ترجیح می دهد. بانیان نیکوکار کهریزک برای زنده 
کردن شور زندگی در ساکنان این شهر به ایجاد اشتغال بسنده نکرده اند 
و راه و نیم راه های بسیاری را آزموده اند که راه اندازی باشگاه های ورزشی 
مختلف جزو مسیرهای میانبرشان بوده است. سالن های ورزشی کهریزک 
در محل هایی قرار گرفته اند که برای اهالی ساختمان های مختلف مجموعه 
در دسترس باشد، اما مشتریان کارگاه های هنری کسانی مانند پری هستند 
که به سحر و جادوی نوای  ساز و گیتار و ویولن یا جاذبه خاک صحنه تئاتر 
هر روز مسیر طوالنی خوابگاهشان تا ساختمان مرکزی شهر کهریزک را با 
اشتیاق طی می کنند. پری اهل هنر است و وقتی در کارگاه موسیقی درمانی 
مشغول نواختن ویولن می شود، فارغ از همه غم های روزگار به دوران کودکی 
و سرخوشی اش برمی گردد. به روزهایی که هنوز در کنار پدر و مادر مرحومش 

در ناز و نعمت زندگی می کرد و آنها برایش خواب های دور و دراز می دیدند.
 اهالی شهر کهریزک از چهارگوشه ایران گرد هم جمع شده اند و عده ای از 
آنها که زمانی دور یا نزدیک در یکی از روستاهای کشور ساکن بوده اند فقط با 
بوی خاک و کار کردن در باغ و مزرعه تسکین پیدا می کنند. مزرعه کهریزک 

هم پاتوق و محل فعالیت این شهروندان روستازاده کهریزک است.

ته
نک

جــا  همکارانــش  از  بابامنصــور 
نمی مانــد و خــوب از پــس کار بــر 
می آید، ولی او پیش از آنکه همخانه 
اهالــی کهریــزک شــود، به عنــوان 
کارشــناس حقوقی در یکــی از مراکز 
دولتــی مشــغول بــوده و دور دنیــا 
را هــم گشــته اســت. جوان ترهــای 
کهریــزک بــه بابامنصــور »بابــای 
خوشتیپ« می گویند و اگر توصیه و 
نصیحتی پدرانه بکند حرفش را زمین 
نمی اندازنــد. بابامنصــور می گویــد: 
»بیکاری و خمودگی آدم را افســرده 
می کند. پیــر و جوان باید وقتشــان را 
طوری بگذرانند که احساس ناتوانی 

و بیهودگی به سراغشان نیاید« 

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

عددخبر

 تجربه 
 سالخوردگان

 را دریابیم
همه جا وقتــی می خواهند از ســالمندان 
تصویری ارائــه دهند، پیرمــردی با عصا و 
کاله شاپو یا پیرزنی خمیده را نشان می دهند 
که پیری و ناتوانــی را تداعی می کند. البته 
در گروه سنی ســالمندی، آدم هایی با این 
مشخصات هم دیده می شــوند، اما ویژگی 
همه سالمندان فرتوت بودن و ناتوانی نیست 
و اگر چنین اتفاقی بیفتد، علتش این است 
که جامعه ما بــرای توانمندســازی افراد 
سالمند مناسب نیست. توانمندسازی اتفاقی 
نیست که یکباره بیفتد و باید بسترهای الزم 
برای یک زندگی ســالم را برای سالمندان 
فراهم کنیم تا از بودن در کنــار خانواده و 
جامعه لذت ببرند. اگــر این موضوع تحقق 
پیدا کند، توانمندســازی ســالمندان هم 
اتفاق می افتد، اما چگونه می توان بستر الزم 
برای زندگی سالم سالمندان را فراهم کرد؟ 
زمینه این امر پیش بینی بیمه های درمانی 
و امکان غربالگری پزشکی مناسب است تا 
سالمت جسمی ســالمند حفظ شود. برای 
بهداشــت و ســالمت روان این گروه سنی 
هم باید اوقات فراغت آنها به شیوه مناسبی 
پر شــود و زمینه اشــتغال مولد سالمندان 
را فراهم کنیم؛ بــدون اینکه در زمینه های 
اشــتغال نســل جوان محدودیت به وجود 
آوریــم. یکی از آثــار سیاســتگذاری های 
نادرســت در حوزه اشــتغال این است که 
معموالً آدم ها را در مقابل هم قرار می دهیم؛ 
مثال سالمند را بازنشسته می کنیم تا برای 
جوانان فرصت شغلی ایجاد شود. اگر جوان 
فرصت شــغلی ندارد، علــت آن را باید در 
عوامل دیگری جست وجو کنیم؛ نه اینکه به 
بهانه اشتغال زایی جوانان، جامعه را از وجود 

سالمندان محروم کنیم.
در کشــوری مانند ژاپن و در بســیاری از 
کشــورهای اروپایی کــه زمینه های الزم 
برای آموزش جوانان ایجاد شــده، بسیاری 
از مدیران کالن در سنین سالمندی هستند. 
این روش کامال اشــتباه اســت که با شعار 
جوانگرایی، به جوانی که تجربه کسب نکرده 
مسئولیتی بسپاریم که فرصت آزمون و خطا 
برایش فراهم شود. به عنوان یک کارشناس 
معتقدم عملیاتی کردن این شعار زمینه ای 
ایجاد می کند که سالمندان ما منزوی شوند؛ 
درحالی که اگر قصد داریم به جوانان فرصت 
تجربه و پخته شــدن دهیم باید به شــیوه 

صحیح و اصولی این امر محقق شود.
 هر جامعه ای با شور و سرمایه اجتماعی خود 
زنده است، بخشــی از سرمایه اجتماعی هر 
جامعه سالمندان آن هستند و در کشورهای 
مختلف این ســرمایه اجتماعی را در جهت 
پویایی جامعــه به کار می گیرنــد؛ مثال در 
آفریقا 26میلیــون کودک یتیــم که پدر 
و مادرشــان را بر اثر ابتال به ایدز از دســت 
داده اند، توسط پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
نگهداری می شــوند؛ درحالی کــه در یک 
کشــور فقیر آفریقایی اگر می خواســتند 
برای نگهــداری این کودکان پرورشــگاه و 
شیرخوارگاه ایجاد کنند، سرمایه اقتصادی 
عظیمی نیاز بود. این فرهنگ در کشــور ما 
هم وجود دارد و بســیاری از والدین ایرانی 
در نگهداری کودکان از سالمندان خانواده 
کمک می گیرند، اما این فرهنگ خانوادگی 
در ســطح جامعه به خوبی استفاده نشده و 

مغفول مانده است.
بسیاری از نویســندگان و محققان کشور 
اکنون در سنین ســالمندی به سر می برند 
و اگر بتوانیم زمینه ای را فراهم کنیم که در 
فضای علمی شاگرد پرورش دهند و دانش 
خود را به نســل بعد منتقل کنند، هم این 
سرمایه اجتماعی را از دست نداده ایم و هم 

به رشد جوانان جامعه کمک کرده ایم.
این موضوع باید در فرهنگ عمومی جامعه 
نهادینه شود که توجه و سرمایه گذاری برای 
سالمندان و معلوالن یک کار خیریه نیست، 
بلکه یک کار اجتماعی سرمایه محور است. 
ما اگر به توسعه کشورمان عالقه مند باشیم 
باید برای گروه سالمندان و معلوالن شرایط 
زیست مفید و بانشاط را ایجاد کنیم. اگر ما 
به سالمندان رسیدگی نکنیم، اگر مراقبت 
و سالمتشــان را پایش و حفظ نکنیم، هر 
سالمند می تواند 2یا 3نفر را از بازار کار دور 
کند، ساعات غیبت کارمندان را افزایش دهد 
یا در بهــره وری و تمرکز نیروی کار اختالل 
ایجاد کند. مگر کارمندی که نگران حال پدر 
یا مادر بیمارش است می تواند در محیط کار 
به شکل مفیدی وظایف خود را انجام دهد؟

نکتــه ای کــه نبایــد فراموش کنیــم این 
است که برای ایجاد زیســت سالم سالمند 
به زیرســاخت های مناســب نیــاز داریم. 
این زیرســاخت ها جوانــب مختلفی مانند 
آماده ســازی  معابر شــهری برای استفاده 
سالمندان تا بحث بهداشت، سالمت، مسکن، 
اوقات فراغت و... را دربرمی گیرد. براســاس 
این نیازها و هدف ها در سال های اخیر »سند 
ملی ســالمندان« تدوین و ابالغ شده که در 
آن به صورت جامع به نیازهــا، ظرفیت ها و 
محدودیت های جامعه ســالمندان کشــور 
پرداخته شــده و اگر این ســند به مرحله 
عملیاتی برســد، می تواند پیرشدن جامعه 
ایرانی را از یک بحران و تهدید اجتماعی به 

فرصتی طالیی تبدیل کند.

حسین نحوی نژادیادداشت
متخصص طب سالمندی

1750
تخت

ظرفیت پذیرش 
آسایشگاه خیریه 

کهریزک است و حدود 
هزار تخت در اختیار 
مددجویان سالمند 

آسایشگاه است.

100
بانوی معلول در 

آسایشگاه کهریزک 
زندگی می کنند.

 100
نفر

از معلوالن آسایشگاه، 
مبتالیان به فاز پیشرفته 

بیماری  ام اس هستند.

 900
نفر

تعداد کادر استخدامی 
آسایشگاه کهریزک 

است که به مددجویان 
سالمند و معلول 

خدمات رسانی می کنند.

 900
فرد نیکوکار

در خدمات رسانی و 
نگهداری مددجویان 
به صورت رایگان و 

داوطلبانه با کارکنان 
مجموعه همکاری 

می کنند.

 25
پزشک 

عمومی و متخصص 
در حوزه درمان به 

مددجویان آسایشگاه 
خدمات ارائه می کنند.

 3000
نیکوکار به صورت نقدی 
و غیرنقدی به آسایشگاه 
کهریزک کمک می کنند.


