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88498440سرويس اجتماعي

ويترين

 اشتغال بانوان سرپرست خانوار 
در طرح هاي صندوق كارآفريني اميد

نعمت اهلل رضايي، مديرعامل صندوق كارآفريني اميد 
گفت: ۳۲ درصد از طرح هاي مورد حمايت صندوق از 
حيث اشتغال آفريني مربوط به بانوان است و ۴۷ درصد 
از شاغالن بانوان هستند. در فصل تابستان ۸۰ درصد 
شاغالن كش��ور در طرح هاي خرد، كوچك و متوسط 

هستند و نقطه هدف را بايد بر اين موضوع قرار داد. 
وي با تأكيد بر اينكه صندوق كارآفريني اميد س��ابقه 
۳۰س��اله دارد و حوزه فعاليت آن مناطق روس��تايي و 
محروم و عمدتاً در زمينه حماي��ت از طرح هاي خرد، 
كوچك، متوسط و معيشت محور است، تصريح كرد: در 
جايي كه طرح هاي مرتبط با بانوان افتتاح شده عمدتاً 
شاغالن بانوان از سرپرستان خانوار بودند و افراد داراي 

آسيب هاي اجتماعي در اين طرح ها شاغل شدند. 
-----------------------------------------

 وام ۴۰۰ميليون توماني 
به چه كساني تعلق مي گيرد؟

مبلغ وام ازدواج براي دختران زير ۲۳سال و پسران زير 
۲۵سال احتماالً نفري ۲۰۰ ميليون تومان خواهد شد، 
اين در حالي است كه وام اين افراد در سال۱۴۰۱، مبلغ 

۱۵۰ ميليون تومان بود. 
مبلغ وام ازدواج در قانون بودجه۱۴۰۲ اعالم نشده بود، 
اما حاال رئيس كميس��يون قانون حمايت از خانواده و 
جواني جمعيت در مجلس از عدد احتمالي وام ازدواج 
رونمايي كرده است.  اميرحسين بانكي پور اعالم كرده 
كه احتماالً مبلغ وام ازدواج در سال۱۴۰۲ عددي بين 
۱۷۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان باش��د؛ رقمي كه بر اساس 
تورم تعيين مي شود.  اين نماينده مجلس گفته مبلغ 
وام ازدواج ب��راي دختران زير ۲۳س��ال و پس��ران زير 
۲۵سال احتماالً نفري ۲۰۰ ميليون تومان خواهد بود. 
اين در حالي است كه وام اين افراد در سال۱۴۰۱، مبلغ 

۱۵۰ ميليون تومان بود. 
امس��ال اين زوج   ها در مجموع مي توانند ۴۰۰ ميليون 
تومان وام ازدواج دريافت كنند، اين در حالي است كه 

سال گذشته اين رقم ۳۰۰ ميليون تومان بود. 
-----------------------------------------

ايران عضو سازمان توسعه زنان
سازمان همكاري اسالمي مي شود

مديركل امور بين الملل معاونت ام��ور زنان و خانواده 
رياس��ت جمهوري گفت: به پيش��نهاد اي��ن معاونت، 
ايران عضو س��ازمان توس��عه زنان س��ازمان همكاري 
اس��المي مي ش��ود.  خديجه كريمي گف��ت: معاونت 
رياس��ت جمهوري در امور زنان و خانواده، در راستاي 
ظرفيت س��ازي منطقه اي و بين المللي در حوزه زن و 
خانواده با رويكرد توس��عه تعامل و مفهوم سازي و نيز 
براي توسعه همگرايي در عرصه بين المللي براي تهيه 
اليحه الحاق به اين سازمان اقدام كرده است.  وي درباره 
سازمان زنان توسعه اسالمي اظهار داشت: اين سازمان 
با هدف »توس��عه و ارتقاي نقش زنان در كش��ورهاي 
عضو مطابق اص��ول و ارزش هاي اس��المي« به عنوان 
يك سازمان تخصصي ذيل سازمان همكاري اسالمي 

تأسيس شد و مقر آن نيز در شهر قاهره مصر است. 
-----------------------------------------

خزعلي: كميته تعاون و مشاركت
اقتصادي بانوان تشكيل شود

 معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده بر نقش اتاق 
تعاون ايران و بانوان در ايجاد دسترسي به بازار در سطح 
بين المللي تأكيد كرد و گفت: كميته تعاون و مشاركت 

اقتصادي بانوان تشكيل شود. 
انسيه خزعلي با حضور در اتاق تعاون ايران و كميسيون 
بانوان اظهار داشت: با توجه به لزوم ساماندهي مطالبات 
حقوقي، رفاهي، اجتماعي و ايجاد بسترهاي حمايتي 
تعاوني هاي بانوان، كميته تعاون و مشاركت اقتصادي 

بانوان با حضور نماينده اين معاونت تشكيل شود. 
وي بيان داش��ت: با توجه به نخس��تين كنگره بانوان 
تأثيرگذار در س��طح بين المللي كه ب��ه تازگي برگزار 
ش��ده، مقرر ش��ده اس��ت در دو بخش بازار فيزيكي و 
مجازي ارتباطات گس��ترده تري شكل بگيرد و فعاالن 
اقتصادي حوزه بانوان بر بازار مجازي تمركز بيشتري 

داشته باشند.
-----------------------------------------

تالش براي رفع مشكل
 تضامين تسهيالت ارائه شده 

به زنان سرپرست خانوار
فاطمه قاسم پور، رئيس فراكسيون زنان مجلس درباره 
لزوم رفع مشكل تضامين تسهيالت ارائه شده به زنان 
سرپرست خانوار گفت: كميته امداد امام خميني)ره( 
در خصوص عدم تصويب اساسنامه براي راه اندازي اين 
صندوق توس��ط هيئت وزيران با مشكل مواجه شده 
است كه بايد اين موضوع را از طريق مجلس پيگيري 
كنيم تا به نتيجه برس��د، همچنين افزايش پش��توانه 
مالي براي ضمانت اين صندوق ها موضوع مهمي است 
كه بايد به طور جدي دنبال ش��ود اما مس��ئله مهم تر 
ساز و كار اجرايي براي اين صندوق هاست.  به گفته وي 
شناس��ايي جامعه هدف نيز بحث بسيار مهمي است 
كه عملكرد فعلي صن��دوق ضمانت تعاون با همكاري 
معاونت زنان، نشان دهنده اين است كه در اين زمينه 
ضعف جدي وجود دارد.  قاس��م پور افزود: از ظرفيت 
كارشناس��ان مركز پژوهش هاي مجلس براي بررسي 
اين مدل استفاده خواهيم كرد تا مسئله جامعه هدف 
در خصوص رفع مشكل تأمين تضامين براي بهره مندي 

از تسهيالت وام حل شود. 

روي خط زنان

در حالي كه انقاب اس�امي با مش�اركت و حضور 
اثرگذار زنان در مبارزات عليه رژيم ستمشاهي همراه 
بود و زنان نقش بي بديلي در پيروزي انقاب داشتند 
اما متقابًا انقاب نيز خدمات قابل توجهي را به قشر 
بانوان داشت و شاهد رشد و شكوفايي آنان بوديم. 

دوران پس از انقالب با رش��د و تعالي در همه عرصه ها 
همراه بود و يك��ي از مهم ترين اين عرصه ها حوزه زنان 
بود. فضای نامناس��ب و محيط هاي غيراسالمي دوران 
قبل از انقالب به گونه اي بود كه بسياري از خانواده ها، 
حتي روش��نفكرترين اقش��ار جامعه تمايلي نداشتند 
دختران شان را به دانشگاه يا حتي دبيرستان بفرستند 
چراك��ه محيط هاي آموزش��ي براي زن��ان و دختران 
محيط امني به شمار نمي رفت. اين مسئله در خصوص 
محيط هاي كاري و حتي محيط هاي فرهنگي- هنري 
هم صدق مي كرد. به اين معنا كه محيط ناسالم سينما 
و تلويزيون مانع از حضور زن��ان در عرصه هاي هنري 
مي ش��د و زناني هم كه در اين حوزه فعاليت داشتند، 
تحت فش��ارهاي گوناگون بودند. نخس��تين دستاورد 
انقالب براي تمام اقش��ار و گروه ه��اي اجتماعي و به 
ويژه زنان برقراري امنيت در سايه اجراي احكام شرع و 
قانون بود؛ دستاوردي كه به خانواده ها اطمينان مي داد 
مي توانند با خيال راحت دختران خود را به محيط هاي 
آموزشي بفرستند و در خالل رشد سواد و آگاهي هاي 
بانوان، حضور اجتماعي آن��ان در عرصه هاي گوناگون 
ش��كل جدي تري به خود گرفت و زنان توانس��تند به 
بركت انقالب و تفكر انقالب��ي در عرصه هاي گوناگون 
بدرخش��ند و نقش آفريني كنند و اين درخشش تا به 

امروز ادامه دارد. 
ديدار رهبر معظم انقالب با اقش��ار مختلف بانوان 
محورهاي گوناگوني داش��ت كه هر يك نيازمند 
تبيين و واكاوي موش��كافانه و چ��راغ راهي براي 
آينده پيش رو است. يكي از بخش هاي فرمايشات 
رهبري درب��اره خدمات انقالب اس��المي به زنان 
بود؛ موضوعي كه مي تواند دس��تاوردهاي انقالب 
را در اين حوزه به تصوير بكشد و يكي از مصاديق 
طلبكاري م��ا در حوزه زن��ان و خان��واده از غرب 

محسوب مي شود. 
  بازخوان�ي خدمات انق�اب به زن�ان در كام 

رهبري
حضرت آيت اهلل خامنه اي در خصوص خدمت جمهوري 
اسالمي به زنان و بيان اين خدمات و جلوگيري از ناديده 
انگاشتن آنها فرمودند: »در دوره  پيش از انقالب، زنان 
فرزانه، فهميده، دانشمند، تحصيلكرده، اهل تحقيق و 
صاحب پژوهش در زمينه هاي مختلف، انگشت ش��مار 
بودند، اين   همه اس��تاد دانش��گاه زن، اين   همه پزشك 
متخصص و فوق تخصص زن، اين  همه دانشمند محقق 
در بخش هاي مختل��ف- اينكه مي گوي��م بخش هاي 
مختلف واقعاً جاهايي اس��ت كه خودم رفته ام، ديده ام، 
بازديد ك��رده ام- دانش ه��اي پيش��رفته، فناوري هاي 
پيشرفته، زنان دانش��مند، زنان فرهيخته آنجا مشغول 
كار هستند. اين در پيش از انقالب سابقه نداشت، اين 
كاري است كه انقالب كرد. اين   همه دانشجوي دختر كه 
در بعضي از سال ها شما مي بينيد، دانشجوهاي دختر در 
آمارها بيشتر از دانشجوهاي پسرند. ]اين[ خيلي معني 
دارد، اين   همه ميل به تحصيل علم.« مقام معظم رهبري 
با اشاره به عرصه هاي گوناگون فعاليت و درخشش زنان 
تأكيد كردند: »در ميدان هاي ورزش��ي، ش��ما ببينيد، 
دخترهاي ما مي روند در ميدان هاي ورزش��ي، قهرمان 
مي شوند، طال مي گيرند با حجاب اسالمي، كدام تبليغ 
براي حجاب بهتر از اين اس��ت؟ تعدادي از اين خانم ها 
آمدند آن طالهاي ش��ان را ب��ه بنده اه��دا كردند. من 
البته برمي گردانم به خودش��ان كه نگه دارند، اما واقعاً 
من افتخار مي كنم به اين  ج��ور خانم ها. در يك ميدان 
بين المللي كه ميليون ها انسان از پشت دوربين ها دارند 
مي بينند، اين دختر ايراني م��ي رود آنجا، مدال طال را 
مي گيرد، پرچم كش��ورش را باال مي ب��رد و آن وقت با 
حجاب ايستاده، تبليغي براي حجاب بهتر از اين، بيشتر 
از اين؟ در بخش هاي مختلف، در المپيادهاي علمي، در 
جاهاي مختلف، همه جا خانم ها پيشرفت كرده اند، يعني 
واقعاً اين  جوري است.« طبق تأكيد رهبر معظم انقالب 

وجود اين   همه زن فهميده، فرزانه، دانش��مند، محقق، 
صاحبنظر، نويسنده موضوعي حائز اهميت است. 
اما ببينيم در آينه آمار و ارقام اوضاع چگونه است. 

  رشد ۵۶ درصدي تعداد دانشجويان دختر 
پ��س از پي��روزي انق��الب اس��المي۱۳۵۷ ت��ا پايان 
سال۱۴۰۰ در حوزه آموزشي س��هم زنان در عضويت 
هيئت علمي دانشگاه ها ۳۳/۳ درصد و در دانشگاه هاي 
علوم پزشكي ۳۴ درصد افزايش داشته است. همچنين 
تعداد دانشجويان دختر در دانشگاه هاي كشور ۵۶ درصد 
رشد داش��ته اس��ت.  همچنين پس از پيروزي انقالب 
اسالمي بي سوادي زنان و دختران با نسبت ۹۹/۳ درصد 
ريشه كن ش��ده و نس��بت دانش آموزان دختر به پسر 

۲۸ درصد رشد داشته است. 
بر اس��اس اين گ��زارش، پ��س از انقالب اس��المي تا 
سال۱۴۰۰ بيش از ۹هزارو۵۰۰ مؤلف زن و ۸۴۰ ناشر 

زن در كشور فعاليت داشته اند. 
پس از انقالب اس��المي در حوزه بهداشت نيز بيش از 
۹۵ درصد زايمان ها توس��ط متخصصان زنان و زايمان 
انجام شده اس��ت. همچنين به ازاي هر ۱۰۰هزار زن 
در كشور ۶۰ماما و ۲/۸متخصص زنان زايمان در كشور 

فعاليت داشته است. 
  كاهش نرخ مرگ و مير كودكان و نوزادان

 بعد از انقاب 
همچنين اجراي شبكه پوشش همگاني سالمت براي 
۱۰۰ درصد شهرنشينان و ۹۹ درصد روستاييان و عشاير 
و كسب رتبه دهم در جهان از نظر كمترين ميزان مرگ 
از دهانه رحم، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج 
سال به ۱۴/۲ درصد در هر ۱۰۰هزار تولد و كاهش نرخ 
مرگ ومير نوزادان به ۸/۲ درصد در هر ۱۰۰ هزار تولد از 
دستاوردها و پيشرفت هاي زنان پس از انقالب اسالمي 

تا سال۱۴۰۰ است. 
در ح��وزه اش��تغال و كارآفرين��ي، ۴ه��زارو۲۰۰ 
صندوق اعتبارات خ��رد زنان روس��تايي با تخصيص 
هزارو۲۰۰ميلي��ارد ريال اعتبار دولت��ي فعاليت كرده 
است. همچنين ۲هزارو۳۹۰ زن به عنوان عضو هيئت 

مديره شركت هاي دانش بنيان فعاليت مي كنند. 
  كاهش نرخ بيكاري زنان به 1۳/۷ درصد

پوش��ش بيمه تأمين اجتماعي براي زنان سرپرس��ت 
خانوار، كاه��ش نرخ بي��كاري زنان ب��ه ۱۳/۷ درصد، 
كارفرمايان زن ۱/۲ درصد زنان ش��اغل، توسعه كسب 
و كار پايدار، افزايش دسترس��ي زنان به منابع طبيعي 
و اجراي طرح ملي توان افزايي اش��تغال با محور زنان 
روستايي و عشاير ساير دستاوردهاي زنان پس از انقالب 

در حوزه اشتغال و كارآفريني است. 
بر اس��اس اين گزارش، در حوزه ورزش ۱۶هزارو۱۱۱ 
باش��گاه ورزش��ي براي زنان در كش��ور فعاليت دارد. 
همچنين ۳هزارو۳۰۲ مدال در رويدادهاي اخير جهاني 

توسط ورزشكاران زن كسب شده است. 
پس از انقالب اس��المي ۷۰زن رئيس هيئت ورزش��ي 
در س��طح اس��تان ها و ۵۱زن رئي��س و ناي��ب رئيس 
فدراسيون هاي ورزشي بوده اند. همچنين ۸۸هزارو۳۶۶ 
نفر داور زن در مس��ابقات مل��ي و بين المللي فعاليت 
داش��ته اند و زنان ايراني در ۹۷كرس��ي بين المللي در 

فدراسيون هاي ورزشي جهان فعاليت داشته اند. 
در حوزه رس��انه نرخ مش��اركت زنان فع��ال در عرصه 
فناوري اطالعات به ۳۱/۵ درصد رسيده است و ۹۰۳زن 
فيلمساز در عرصه سينما و ۲هزار زن متخصص در پشت 

صحنه سينما فعاليت داشته اند. 
در ادامه ۱۱۴جايزه ملي و ۱۲۸جايزه بين المللي توسط 
فيلمسازان زن در جش��نواره هاي مطرح كسب شده و 
زنان در ۴۵جشنواره مطرح بين المللي به عنوان رئيس 

هيئت داوران حضور داشته اند. 
  رش�د ۲۲۷ درصدي زنان داوطلب نمايندگي 

مجلس در دوره يازدهم
در عرصه قدرت و تصميم گيري ۲۵/۲ درصد از مديران 
دولتي كشور در همه سطوح عالي، مياني و پايه مديريت 
اجرايي، فعاليت هزارو۱۲۱ زن قاضي در كش��ور، رشد 
۲۲۷ درصدي زنان داوطلب نمايندگي مجلس در دوره 
يازدهم، كسب ۱۱۱كرس��ي مجلس شوراي اسالمي 
توس��ط زن��ان در ۱۱دوره، ارتقای ميزان مش��اركت 
زنان در مجلس ب��ه ۵/۵۹ درصد و حضور ۱۶/۵ برابري 
زنان نماينده مجلس ش��وراي اس��المي از دور اول از 
دس��تاوردهاي زنان پس از پيروزي انقالب اسالمي تا 

سال۱۴۰۰ است. 
  پيشرفت زنان در حوزه محيط زيست و تصدي 

پست هاي سازماني آن
پس از پيروزي انقالب اس��المي زنان در حوزه محيط 
زيست اقليم و بحران ها نيز پيشرفت هاي چشمگيري 

داشته اند. 
در اي��ن حوزه چه��ار دوره تصدي رياس��ت س��ازمان 
محيط زيست توس��ط زنان، اجراي طرح ملي ترويج و 
فرهنگ سازي توليد و مصرف محصول استاندارد براي 
زنان روستايي و عشايري، ايجاد ۲۰هزارو۱۶۶سرپناه 
امن و مناسب براي اسكان موقت زنان در مناطق بحراني 
در زمان زلزله۱۴۰۰، تخصيص يك چهارم از پست هاي 
مديريت كالن محيط زيس��ت، تأمين نيازهاي اوليه و 
ايجاد ۲۱هزارو۱۴س��رپناه امن و مناسب براي اسكان 
موقت زنان در بحران س��يل۱۴۰۰، تأمي��ن نياز اوليه 
براي ۱۱۷هزارو۷۲زن در مناطق درگير بحران س��يل 
در سال۱۴۰۰ از اقدامات مؤثر پس از پيروزي انقالب 
اس��المي اس��ت. همچنين ۴۰ درصد تصدي معاونان 

سازمان محيط زيست براي زنان بوده است. 
تأمين نياز اوليه ب��راي ۲۰ه��زارو۹۱۲زن در مناطق 
زلزله زده در سال۱۴۰۰ و پرداخت كمك هزينه معيشت 
به تعداد ۲۹۹هزارو۱۲۰ زن آسيب ديده در بحران هاي 
اقليمي ساير اقدامات مهم در حوزه زنان پس از پيروزي 

انقالب اسالمي بوده است. 

انقالب اسالمی  زنان را اعتال داد

پوش�ش بيمه تأمين اجتماعي ب�راي زنان 
سرپرس�ت خان�وار، كاهش ن�رخ بيكاري 
زن�ان ب�ه 1۳/۷  درص�د، كارفرماي�ان زن 
1/۲درصد زنان شاغل، توسعه كسب و كار 
پايدار، افزايش دسترس�ي زن�ان به منابع 
طبيع�ي و اجراي ط�رح مل�ي توان افزايي 
اش�تغال با محور زنان روس�تايي و عشاير 
س�اير دس�تاوردهاي زنان پ�س از انقاب 
در ح�وزه اش�تغال و كارآفرين�ي اس�ت

در عرصه قدرت و تصميم گيري ۲۵/۲ درصد 
از مدي�ران دولتي كش�ور در همه س�طوح 
عال�ي، ميان�ي و پاي�ه مديري�ت اجرايي، 
فعالي�ت ه�زارو1۲1 زن قاضي در كش�ور، 
رشد ۲۲۷ درصدي زنان داوطلب نمايندگي 
مجلس در دوره يازدهم، كس�ب 111كرسي 
مجلس ش�وراي اس�امي توس�ط زنان در 
11دوره، ارتق�ای مي�زان مش�اركت زن�ان 
در مجلس ب�ه ۵/۵9درص�د و حضور 1۶/۵ 
برابري زنان نماينده مجلس شوراي اسامي 
از دور اول از دس�تاوردهاي زن�ان پ�س از 
پيروزي انقاب اس�امي تا سال1۴00 است

مقايسه اي ميان وضعيت زنان در دوران قبل و بعد از انقاب 
زهرا چيذري 

   گزارش

براي بسياري از ما شنيدن كلماتي مانند »شهادت« 
و »شهادت طلبي« يادآور هشت سال دفاع مقدس 
اس��ت، اما آيا اين مفاهي��م تنها به همي��ن برهه از 
تاريخ محدود مي ش��وند؟ ناامني ه��اي خاورميانه 
در س��ال هاي اخير جوانان ايثارگر ما را واداشت تا 
با حض��ور در جبهه هاي نبرد ثابت كنند عش��ق به 
ش��هادت و فداكاري هنوز هم در قل��ب جوانان اين 
مرزوبوم جاري است. محمدرس��ول مالحسني در 
كتاب كاش برگردي خاطرات يكي از همين جواناني 
را براي مان بازگو مي كند كه در راه پاسداري از دين 
و سرزمينش به شهادت رسيد. شهيد زكريا شيري 
كه از دنياي مادي چندان بهره اي نبرده بود، در نبرد 
حق عليه باطل، ب��راي احق��اق آرمان هاي معنوي 

خوش درخشيد. 
در فيلم ها و مس��تندهايي ك��ه از صحنه هاي نبرد 

ديده ايم يا كتاب هايي كه خوانده و شنيده ايم، بانوان 
پابه پاي مردان مبارز در جنگ حضور داش��ته اند، 
ام��ا در اين بين، زن��ان وظيفه  خطي��ر ديگري نيز 
به عهده داش��تند ك��ه مي ت��وان از آن ب��ه  عنوان 
نقش »روايتگري« ي��اد كرد. زناني ك��ه به  عنوان 
مادر، همس��ر، خواهر يا دختر ش��هدا و جانبازان 
گفتني هاي زيادي دارند و ش��نيدن آنها مي تواند 
براي ما الهام بخش و آموزنده باش��د. نگاه لطيف و 
زنانه  ايشان ظرافت هايي را مي بيند كه ممكن است 
از چش��م راويان مرد پنهان بماند. با شنيدن كتاب 
كاش برگردي با روايتي روبه رو مي شويد كه سرشار 
از احساسات مادرانه اس��ت و الجرم بر احساسات 

مخاطب نيز مؤثر خواهد بود. 
محمدرس��ول مالحس��ني در اثر خود به مخاطب 
مي آموزد كه زندگي و زمانه  يك ش��هيد به  راستي 

چگونه است. براي اينكه به تصويري حقيقي، بدون 
اغراق يا بزرگنمايي از زندگي ش��هيد زكريا شيري 
برس��يد، كتاب حاضر بهترين گزينه است. روابطي 
كه ايش��ان با اعضاي خانواده، دوس��تان و اطرافيان 
داشته، آموزه هاي بسياري براي تان دارد. كتابي كه 
به جوانان امروزي درس ايثارگري مي دهد و جوانان 
فردا نيز با خواندن آن قهرمانان گذشته  خود را بهتر 

خواهند شناخت. 
در بخش��ي از كتاب كاش برگ��ردي مي خوانيم: 
يكي از خوبي هاي اومدنمون به اقباليه اين بود كه 
خيلي زود با چند نفر از خانم هاي همسايه دوست 
شدم. هر روز همديگه رو توي مسجد مي ديديم. 
شده بوديم يار و غمخوار هم. صورت آفتاب خورده  
اكثر همسايه ها نشون مي داد اون ها هم مثل من از 
روستاهاي ديگه به اينجا كوچ كردن. تقريباً همه  

ما خاطرات خوب و خوش��ي از روستا داشتيم. هر 
وقت مشكلي پيش مي اومد، بقيه سعي مي كردن 
يه جوري كمك ح��ال همديگه باش��ن. به عادت 
ايامي كه توي روستا بوديم، بعد از نماز صبح ديگه 
نمي خوابيدم. بعد از روشن كردن زير كتري، كم كم 
بچه ها رو بيدار مي كردم تا صبحانه بخورن و راهي 

مدرسه بشن. 
اون روز هم بچه ها و كرباليي س��ر سفره  صبحانه 
نشس��ته بودن. زينب با بيني گرفته حرف مي زد. 
مشخص بود سرما خورده. زكريا به شوخي گفت: 
»بازم ك��ه حرف��ات تودماغي ش��ده و داري مثل 
معتادها نفس نفس مي زن��ي.« زينب اخمي كرد و 
گفت: »چي كار كنم؟ وقتي جايي ساكت نيست، 
مجبورم برم توي انباري درس بخونم. اونجا هم كه 

هوا سرده.«

»كاش برگردي« روايتي از عاشقانه هاي يك مادر و فرزند


