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  خوابي در تهران كارتن
  گزارشي از آسيب اجتماعي

  دالرام علي
  
  ».خواب در تهران در اثر سرماي هوا جان سپردند كارتن 120شب گذشته، «

گويـا قـرار بـود    . هاي تهران شـد  ، خبر تيتر اول تمام روزنامه]1385[ ي باال در زمهرير زمستان سال گذشته جمله
تر از آن است كه با اعـداد   ها با تعداد مردگان اين واقعه بيان كنند؛ غافل از آن كه فاجعه عميق عمق فاجعه را روزنامه

  .به تصوير درآيد
هـاي   خـواب  رسيدگي به وضع كـارتن خواه در حركتي نمادين خواستار  چند شب بعد دانشجويان بسيجي عدالت
هـا را بـاالتر بـرد، دانشـجويان      بلد خبـري، فـروش روزنامـه   . تر نپاييد تهران شدند، اما تمام نمايش چند روزي بيش

كـه نـه سـرماي هـوا تـازگي داشـت و نـه وضـعيت          خـواهي يافتنـد، حـال آن    اي بـراي عـدالت   خواه، بهانـه  عدالت
  .اد زيادي از آنان در يك شب سردهاي تهران و نه مرگ تعد خواب كارتن

رفته به دست فراموشي سپرده شد و تمركز مصنوعي بر خبري سناريوگونه پس  و پس از آن گويا اين فاجعه رفته
  .هاي فراموشي بايگاني شد خانه از جنجال بسيار ناگهان در تاريك

كنـد  و عجيـب    ا يادآوري مـي ي سال گذشته ر هاي اول دي ماه، فاجعه سال گذشته است و دوباره سوز شب يك
بار جواب خواهنـد   كس رغبتي براي به ياد آوردن آن فاجعه ندارد، چرا كه سناريوهاي خوب تنها يك نيست كه هيچ

  .شوند هاي تكراري مي داد و سپس تبديل به داستان
اي است از  ، گوشهافتد هاي اين شهر اتفاق مي چه هر شب در خيابان اما اين يك سناريو نيست، روايتي است از آن

  .اند ها جايي براي سكونت نيافته زندگي مردمي كه جز خيابان
ماه است و سوز و سرماي هوا شدت يافته، ماشين آرام آرام از يكـي از نقـاط مركـزي شـهر تهـران       هاي دي نيمه
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  ».دروازه غار ـ پارك شهيد هرندي«. كند، مسير از پيش مشخص است شروع به حركت مي
شب  10ساعت حوالي . كنند ها براي اقامت به اين پارك مراجعه مي خواب ها تعداد زيادي از كارتن گويند شب مي

ماشين در خياباني كه مابين . كند چيز را حكايت نمي شود نماي كلي از پارك را ديد اما اين نما هيچ است، از دور مي
پارك بزرگي است و فضاي باز و بادي كـه در   .شويم كند و ما، وارد پارك مي پارك و ورزشگاه واقع شد، توقف مي

كـس را در   زنيم، امـا هـيچ   آرام در پارك قدم مي آرام. پيچد سرماي هوا را چند برابر كرده است بين درختان پارك مي
كند، اما كسي كه در پارك مستقر باشد يا نشـان دهـد كـه     بينيم، گاهي عابري با تعجب از كنارمان عبور مي پارك نمي
ي نگهبـان پـارك    ناچـار بـه سـمت دكـه    . خـورد  اب به پارك آمده است در هيچ كجاي پارك به چشم نميبراي خو

تـرين فاصـله بـه     اند نزديك اش نشسته است و هر سه نفر سعي كرده رويم، نگهبان با دو نفر از اهالي محل در دكه مي
انـدازد و   ايي است بـا تعجـب نگـاهي مـي    از سايرين قابل شناس) كه به دليل لباسش(نگهبان . بخاري را انتخاب كنند

روم و  من با تعجب يك قدم به عقب مي. عصباني است  خواهي؟ لحنش كامالً اي؟ چيزي مي براي چه آمده: گويد مي
خواستم مزاحم شما شوم، حقيقتش ما براي مصاحبه با  نمي. بسيار خوب منظور بدي نداشتم: گويم زنم و مي لبخند مي

خواهيم در رابطه بـا وضـعيت    مي. ايم كنند آمده هايي كه براي اقامت به اين پارك مراجعه مي ابخو چند نفر از كارتن
شـود و بعـد بـه     اي سـاكت مـي   كند، چند لحظه نگهبان نگاه گنگي مي. ها صحبت كنيم با آن... شان، كارشان و زندگي

شان مشـكلي ايجـاد نكنـي؟     هي برايد شان نشوي؟ قول مي دهي مزاحم آيا قول مي: پرسد آرامي با لحني مشكوك مي
دهم كه خطري از جانب مـا تهديدشـان    زنم و به او اطمينان مي شان ندهي؟ لبخند مي دهي در تلويزيون نشان قول مي

تـان هسـت؟ شـما     مرد كه همراه«: پرسد اندازد و مي اند مي سپس نگاهي به دوستانم كه بيرون از دكه ايستاده. كند نمي
چند روزي است كـه كسـي   : گويد سپس مي. بخش است جواب اين سوال هم برايش اطمينان »د؟بهتر است تنها نروي
ايم امـا چنـد    جا بودند بيرون كرده ها اين خوابد، ما به درخواست نيروي انتظامي چند نفري كه شب در اين پارك نمي

هـا   خوابند، محل خـواب آن  ميرو  و چند نفري هم در پارك روبه) ست كه همين پارك كناري(نفري در پارك بهاران 
ها هـم كمـك    توانيد از آن هردو پارك نگهبان دارند، مي: كند و در آخر هم اضافه مي. هاست شويي باالي دست  عموماً
  .بگيريد

ي نگهبـان پـارك مراجعـه     زنيم و سـپس بـه دكـه    كل پارك را يك دور كامل مي. كنيم به پارك بهاران مراجعه مي
شـويم و   هنگام عبور از كنار ساختماني كه شبيه موتورخانه است بـا او مواجـه مـي   . ا نيستج كنيم، ولي كسي آن مي

درنـگ شـروع بـه     و بـي . رو و مهربان است بسيار خوش. ايم دهيم كه براي چه كاري به پارك آمده برايش توضيح مي
ها را از پارك بيرون  خواب تنگويد كه چند شبي است كه به دستور نيروي انتظامي كار كند، او هم مي توضيح دادن مي

آيند و  ها به اين خرابه مي دهد كه در اين چند شب آن برد و توضيح مي اي در كنار پارك مي اند، اما ما را به خرابه كرده
جـاي آتشـي كـه گويـا در     . خوابنـد  هاي ديوارهاي دورتادور خرابه مي كنند و سپس در كنج تا صبح آتش روشن مي

رسد متعلق به  هايي كه به نظر مي چنين پالستيك رده بودند هنوز به خوبي مشهود است، همهاي گذشته روشن ك شب
  .خورد هاي ديوار به چشم مي هاست در سه كنج آن

دانـد كـه كارشـان     ها صـحبت كـرده اسـت؟ آيـا مـي      قدر با آن شناسند؟ چه ها را مي قدر آن پرسيم كه چه از او مي
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  چيست؟ درآمدشان از كجاست؟ يا نه؟
ها  خواب او معتقد است كه اكثر خيابان. ها آشناست دهد كه با چندتايي از آن توضيح مي) نگهبان پارك(قا ماشااله آ

و يـا  .... كنند، كارهايي مثل جمع كـردن پالسـتيك، نـان خشـك     ها كار مي آيند، برخي از آن از شهرستان به تهران مي
كنند و تعدادي هم موادفروشـند و مقـداري را    صطالح گدايي ميكارند يا در ا چرخي بازار هستند، اما تعدادي هم بي

تـر، دو زن هـم    دهـد كـه پـيش    مجردند و مرد هستند، البته توضيح مي  كنند، عمدتاً شان مي هم خرج مصرف شخصي
  .اند هايي در محله ساكن شده اند و گويا در خانه خوابيدند اما با سردتر شدن هوا رفته بودند كه در پارك مي

نـه،  : دهـد  اند يا خير؟ پاسخ مي ها برايش مشكلي ايجاد كرده خواب حال اين كارتن به پرسيم كه آيا تا ي از او ميوقت
جا با هـم درگيـر    اند، فقط كساني كه در كار فروش مشروب يا مواد هستند گاهي اين ها كه مشكلي نداشته تر آن بيش
كنند، به غيـر از ايـن قبيـل مشـكالت، مزاحمـت ديگـري        يكنند و ما را هم دچار مشكل م شوند يا چاقوكشي مي مي

  .نيست
ام و در حقيقـت تمـام وقـتم را در همـين اتاقـك       دهد كه خود من هم از شهرستان به تهران آمـده  او توضيح مي

شوم چون  ها جور مي جا را ندارم، اين است كه خوب به هرحال با آن گذرانم و جايي به جز اين نگهباني در پارك مي
  .جا كسي را ندارند و گرفتارند ها هم اين آن  دانم كه احتماالً مي

چيزي در نگـاه ماشـااله   . رسد چيز عجيبي نيست دروني به نظر مي  لحن صميمي آقا ماشااله و همدردي كه كامالً
كنيم، هست كه در چشمان نگران نگهبان قبلي هم بود، ترس از اين كه ما كسي را اذيت نكنيم، از كسي سوءاستفاده ن

  .يك حس دوستانه و انساني عميق كه اكنون هم به خوبي در چشمان و لحن و صداي ماشااله هويداست
كنـد   خوابي نيست و برايمان تشريح مـي  ها فصل مناسبي براي پارك دهد كه زمستان آقا ماشااله برايمان توضيح مي

دهد  ي ديگري هستند و توضيح مي هر نقطه ها در زمستان بدترين محل براي خواب است، چرا كه سردتر از كه پارك
كننـد   ها مراجعه مي ها و كنار مغازه ها و پله ها و زيرپل كوچه پس  ها به كوچه خواب هاي سرد اكثر كارتن كه در اين ماه
  .تري براي استراحتند كه جاهاي گرم

نفر براي اقامـت بـه    150ه شبي ك) پارك تختي(كرده  كند كه سابق بر اين در پاركي كار مي او برايمان تعريف مي
  .ها باشي حتي تصورش هم مشكل  است، يعني براي عبور بايد دنبال جايي براي پايت در ميان آدم. آمدند جا مي آن

مـان   هـا را نشـان   خـواب  برد و محـل خـواب، پـارك    شويي پارك مي وگويمان ما را به سمت دست در پايان گفت
سطح زمين پارك شده و تنها بـا   ح زمين است، به طوري كه سقفش تقريباً همتر از سط دستشويي كمي پايين. دهد مي

  .خوابند ها وارد اين قسمت شده و در كنار ديواره مي خواب شود كه پارك اي از آن جدا مي ديواره
را  ها به پارك مراجعه كند و از او بخواهد كه بگذارد شـبي  خواب پرسيم كه اگر كسي از خيابان در پايان از او مي

ملك پدرم كـه  : گويد زند و مي دهد، لبخندي مي كند، سري تكان مي كند؟ كمي مكث مي در پارك بگذرانند او چه مي
  .نيست، زمين خداست، بيايند بخوابند، ما كه بخيل نيستيم

  . آيد همين است، كه از آن هم دريغي ندارد چه از دستش برمي گويي تمام آن
. كس در پـارك نيسـت   زنيم، اما هيچ رويم، كل پارك را دور مي طرف خيابان مي آنشويم و به پارك  از او جدا مي
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هـا   خـوابي نيسـت، زمسـتان    هـا فصـل خـوبي بـراي پـارك      زمستان«. زند مان دور مي لحن مهربان آقا ماشااله در ذهن
در . بينـيم  پارك نمـي زنيم و حتي يك نگهبان هم در  پارك را دور مي» .روند ها مي كوچه ها به كوچه پس خواب خيابان
جا  هاي قبل روشن شده بوده، اما اكنون كسي آن هاي اطراف اين پارك هم اثري از آتشي است كه گويا در شب خرابه
  .نيست

هايي برويم كه گويا در اين فصل سرد جـاي   كوچه شويم و تصميم داريم كه به كوچه پس دوباره سوار ماشين مي
  .بهتري براي زنده ماندن است

هاي بزرگـي پـر از پالسـتيك در كنـار خيابـان راه       بينيم كه با كيسه يم كه چند مرد را ميا آرام مشغول حركت آرام
وگويي ساده  دهيم كه درصدد گفت رويم و برايشان توضيح مي ها مي شويم و به سمت آن ايستيم، پياده مي مي. روند مي

كننـد،   ها براي امور ديگري به محل مراجعه مـي  ظاهراً غريبه. تاي نيس كننده خوابيم، اما انگار دليل قانع با چند خيابان
؟ ما نگـاهي  ...خواهيد؟ حشيش، هروئين و چه مي: پرسد ها بالفاصله مي اندازند و يكي از آن سه مرد نگاهي به هم مي

: گويد دوباره مي. كننده نيست دانيم كه برايشان قانع دهيم اما مي كنيم و دوباره علت حضورمان را توضيح مي به هم مي
كنـيم و   زنـيم، تشـكر مـي    لبخند مـي . آوريم ِ پيك نُه برنُه و ما سر درنمي هر چه بخواهيد هست، حشيش خوب، آس

اي بـزرگ از   بينيم در هيأت همان مـردان، بـا كيسـه    كمي جلوتر از دور جواني را مي. دهيم دوباره به راهمان ادامه مي
شـويم و بـه    پيـاده مـي  . ين است چرا كه حركت جوان را كند كرده اسـت رسد سنگ پالستيك به دوش كه به نظر مي

هـا را بهتـر    خـواب  اي هستيم تا وضع خيابان وگوي ساده دهيم كه درصدد گفت رويم و برايش توضيح مي سمتش مي
دهـيم كـه    خواهيـد بدانيـد؟ بـرايش توضـيح مـي      چـه مـي  : گويـد  كند و برعكس سه مرد قبلي مي نگاهي مي. دريابيم

  كار؟ به طور عمده ند يا بيا ها عموماً از چه افرادي هستند؟ مهاجرند يا تهراني؟ شاغل خواب واهيم بدانيم خيابانخ مي
  .ند يا مرد؟ مجرداند و يا متأهل؟ و سؤاالتي از اين دستا زن

، متأهـل هسـت  . همه جورش هست: دهد گذارد و گويي كمي اطمينان پيدا كرده پاسخ مي آرام بارش را زمين مي
  هـا اكثـراً   خـواب  هست، تهراني هم هست، معتاد هم هست، سالم هم هست، اما خيابـان   مجرد هم هست، شهرستاني

  .ام تر ديده مردند، من زن كم
خواهيم كه اگر مايل است نامي را بـه مـا بگويـد كـه مـا بـا آن نـام         شود، از او مي تر مي وگو كمي صميمانه گفت

سال است  6كرمانشاه است و  ي دهد كه بچه برايمان توضيح مي. گويد مجتبي مي كند و اندكي فكر مي. صدايش كنيم
اما چنـد سـالي را هـم    . سالي را در خيابان گذرانده است 3در مجموع . كه از خانه بيرون زده و به تهران آمده است

شـب تـا    11(ري كه داشته آهن بوده اما به دليل ساعت بد كا مدتي مستخدم راه. كرد اتاقي داشته كه در آن زندگي مي
كسي در ايـن كارهـا دوام   : گويد مجتبي صادقانه مي. و نداشتن مرخصي، مجبور به ترك كارش شده است) صبح 11
فقط يك روز كه نروي، . خوابي و كار سخت، آن هم بدون مرخصي آورد، شوخي كه نيست، اين همه ساعت بي نمي

  .كنند ت ميا گزين فردا يك نفر ديگر را جاي
امـا يكـي از   . اش را بـه همـراه آورده بـود    تبي شناسنامه ندارد، البته ظاهراً بار اولي كه به تهران آمده شناسنامهمج

آورد، چراكـه تـا    چيز شخصي است، هيچ كارت هويتي، پتو يا پـولي دوام نمـي   خوابي هم نداشتن هيچ معايب خيابان
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  .ها را دزديده است بجنبي يكي، آن
داده تا يك شناسنامه برايش جعل كنند و مدتي هم بـا   هزار تومان 30بار هم  دهد كه يك سپس برايمان توضيح مي
  .كرده اما عمر آن كارها هم چندي چندي به درازا نكشيد آن شناسنامه، چندجايي كار 
توان حدس زد كـه معتـاد    رسد و از حاضرجوابي و حضور ذهن و هوشياري و نگاهش مي مجتبي آرام به نظر مي

دهد كه چندباري حشـيش مصـرف كـرده اسـت، امـا       كند، البته توضيح مي خودش نيز حدس ما را تأييد مي نيست و
خوابد، وقتي از او در  ها مي خانمان شده و در خيابان ماهي است كه بي 2او مجرد است و اكنون هم باز . معتاد نيست
  .خانه براي پيرمردهاست رود، گرم نميجا  كسي به آن: گويد خندد و مي رسيم، مي ها مي خانه رابطه با گرم

 6خانه برود چون بايـد سـاعت    شد به گرم دهد كه هيچ آدم عاقلي حاضر نمي بيند، توضيح مي تعجب ما را كه مي
و برايمـان  ... بعدازظهر كارش را تعطيل كند و مدام تحت كنترل باشد، تازه آن هم بعد از كلي معطلي براي پذيرش و

اي مراجعه كرد و سه سـاعتي را در حيـاط    خانه باريده، به گرم شب قبل كه باران به شدت مي كند كه چند تشريح مي
دهم در خيابان بخوابم  ترجيح مي: گويد تفاوت مي اندازد و بي باال مي ها را بعد شانه. جا معطل ماند تا پذيرش شود آن

  .تا مورد توهين قرار بگيرم يا تحت نظر باشم
هايي كه از خانه  آن: گويد زند و مي اش تنگ شده؟ لبخند تلخي مي وقت دلش براي خانواده هيچپرسيم كه  از او مي
سـال و   5، 4بار ديگر، بعد از گذشت  زنند و  بار، اوائل كه از خانه بيرون مي شوند، يك بار دلتنگ مي 2زنند  بيرون مي

گردي؟ بـا   چرا برنمي: پرسيم مي. ما ي دوم ر مرحلهمن حاال د: گويد و بعد با نااميدي مي. ها ي سختي تجربه كردن همه
شان نكردنـد،   هايشان قبول خانواده: دهد ها كه برگشتند چه شد؟ و دوباره مأيوس ادامه مي مگر آن: گويد عصبانيت مي

امـا هنـوز   . دهد كه به هرحال چند وقتي است كـه در فكـر برگشـتنم    و ادامه مي. ها هم دوباره به خيابان برگشتند آن
خواب ديگر  توانيم چند خيابان پرسيم كجا و چگونه مي وقتي از او مي. مجتبي راحت و صميمي است. ام مطمئن نشده
ايـد، مشـكوك    گويـد، نگوييـد كـه آدرس را از كسـي گرفتـه      دهد و مي وگو پيدا كنيم به راحتي آدرس مي براي گفت

  .اند اند و كنار آتش نشسته كرده ها آتشي روشن ايد آن ها برخورده شوند، بگوييد گذري به آن مي
حال در خيابان مشـكلي برايـت پـيش نيامـده؟      مجتبي اين شكل از زندگي سخت نيست؟ آيا تابه: پرسيم از او مي
مشـكل؟  : گويد مي. خواني مستقيم كه به چشمانش نگاه كني، قلبش را مي. هاست كند كه گوياي تمام پاسخ نگاهي مي

مشكل . كند به ما نزديك شود چه برسد به اين كه مشكلي برايمان  ايجاد كنند أت نميترسند، كسي جر مردم از ما مي
روز روشـن كـه   . هايي هستيم كه بايد از خواب بيدار شويم ما اولين آدم. خوابي ست و بي تر سرماست، گرسنگي بيش
  .خواهند هاي مردم خوابيد، مردم آسايش مي شود جلوي خانه نمي

مـردم نيسـت؟ آيـا      آيا مجتبي يكـي از همـين  » .خواهند مردم آسايش مي«: كوبد ان ميضرباهنگ كالمش در مغزم
  خواهد؟ مجتبي آسايش نمي

 12حاال ديگـر سـاعت   . آباد ميدان حسن: ايم رويم كه از او گرفته مي اي شويم و به سمت نشاني از مجتبي جدا مي
  . شده است و در اولين ساعت صبح هستيم

به هرحال از آن فاصله . زند رسد، شايد چرت مي نشسته است، از دور افسرده به نظر مي سالي كنار آتش مرد ميان
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رسـد، شكسـته اسـت و     ساله به نظر مـي  45-40حدوداً . رويم شويم و به سمتش مي چيزي مشخص نيست، پياده مي
ي  اشاره سر اجـازه  شويم و طوري كه خلوتش را برهم نزده باشيم با صدا نزديك مي بي. رمقي براي حرف زدن ندارد

شـود و   نشينيم، چند دقيقه در سـكوت طـي مـي    كنار آتش مي. پذيرد ها را مي گيريم و او با سر درخواست نشستن مي
متولـد  . دانـد  تاريخ تولدش را به سـال مـي  . گويد او هم چيزي نمي. پرسيم نامش را نمي. شكند كم يخ سكوت مي كم

هـا   اش قايل است، با احتـرام خاصـي در رابطـه بـا آن     يادي براي خانوادهاست، مجرد است اما ظاهراً احترام ز 1340
زدنش از خانه  هاست، دليل بيرون سالي هست كه ساكن خيابان 15-10متولد انديمشك است و گويا . كند صحبت مي

. زنـد تـا بـا جمـالت     تـر بـا كلمـات حـرف مـي      زنـد، بـيش   زياد حرف نمي. كنيم كاوي نمي گويد، ما هم كنج را نمي
ي همـان مقـدار حـرف زدن هـم      رسد حتا حوصله گويد كه مفهوم كل عبارت را برساند، به نظر مي هايي مي كلمه تك

خواستيم اسيري زندگي كنيم كه از خانـه بيـرون    اگر مي: گويد كند و مي ها شكايت مي خانه او هم از وضع گرم. ندارد
رود و وقتـي از   هايمان با آتش ور مي در بين صحبت. رتيخانه مثل پادگان است، تمام وقت تحت نظا زديم، گرم نمي

دهد، امشـب پتـو    امشب را كنار همين آتش و با خونسردي ادامه مي: گويد خوابد مي پرسيم كه شب را كجا مي او مي
ايـن جمـالت را بـا چنـان آرامشـي      . امشب بايد كنار آتش بخـوابم . ندارم، پتويي را كه جاساز كرده بودم، يكي برده

اش بـوده   ي دارايـي  كند، همـه  چه از دزديده شدنش صحبت مي كني، آن گويد كه حتي يك لحظه هم احساس نمي مي
  .است

رسـد   جواني است كه به نظر مي. شود وگويمان عابري رد مي در بين گفت. اي دارد عجيب تلخ است، لحن گزنده
كنـد و   پا مي پا و آن كند، جوان مدتي اين ش ميپرسد و مرد با آرامش راهنمايي آدرسي مي. براي خريد مواد آمده است

تر برايمان گفته است كه تنهايي را  چرا كه پيش. خواهيم بيش از اين خلوتش را به هم بزنيم نمي. شود سپس راهي مي
بـا  . جا را براي خواب انتخـاب كنـد   ها يك ها باشد و يا با آن خواب حتا دوست ندارد با ساير خيابان. دهد ترجيح مي

هايمـان شـبيه آن    جـواب اكثـر سـؤال   . تر اسـت  اش هم كم دهم، درگيري تنهايي را ترجيح مي: گويد اي آرامي ميصد
اند، مردند، امـا معتـاد و سـالم     ها مجردند، شهرستاني خواب شود كه مجتبي گفته بود، اين كه اكثر خيابان مي  چيزهايي

  .توان راحت مشخص كرد شان را نمي بودن
اندازد و قصـد دارد كـه بـه مـا      سيم كه سواد دارد؟ نگاهي به ساعتي كه به دستش بسته است ميپر وقتي از او مي
ناچار بايد از او هم جدا شويم و اين سـير  . تواند ساعت را از روي صفحه بخواند سواد دارد كه مي  بفهماند كه قطعاً

ايـم و اغلـب    هـا گرفتـه   خـواب  كـارتن رويم كه از يكي از  هايي مي هر شب به آدرس. شود در چندين شب تكرار مي
  .حرف گفته بودند شنويم كه مجتبي، آقا ماشااله و يا آن مرد كم چيزهايي را مي

ي زيسـتي آن   شيوه. هاي خاص خود را دارد مسكني مشخصه بي  آسيب اجتماعي: يك چيز به خوبي روشن است
مل بر رفتارها و خصوصياتي است كه شـايد  هاي زيست اجتماعي متفاوت است، مشت از اساس و اركان با ساير شيوه

يك از روابـط   در هيچ اجتماع ديگري قابل مشاهده نيست و روابطي كه نه تنها پيچيده است بلكه قابل تعميم به هيچ
چه قابل تأمل و بررسي  اما آن. دنيايي كه شايد تا در آن زندگي نكني قابل شناخت نباشد. ديگر بين انساني هم نيست

هـا منطـق    ها وجود دارد نه تنها با نيازهاي آن خواب چه تحت عنوان خدمات براي خيابان ته است كه آناست اين نك
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  .شده است ها كه به ضد خود بدل شده و موجب گريز آن نيست بل
و جـز ايـن نيـز    . ها محل امني براي زندگي نيست، محيطي است توأم بـا اضـطراب و نـاامني و تـوهين     خانه گرم

ها به خوبي گواه برخوردهاي  خواب مراجعه به يكي دو درمانگاه در نزديكي محل تجمع خيابان. نداردامكاناتي وجود 
  .غيرانساني با آنان است

اي  پرونـده . ورزنـد  زنند و از هرگونه نزديكي بـا آنـان خـودداري مـي     ها اغلب از پذيرش آنان سرباز مي درمانگاه
اي سرپايي آنان را به خارج از درمانگاه هدايت  يك درمان چند دقيقهدهند و در بهترين حالت با  برايشان تشكيل نمي

  .كنند مي
  ...چيزي شبيه سرپناه ـ خواب راحت، غذاي گرم و كافي و. ها مفهوم گنگي است براي اين انسان» شهروندي«
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