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عکس :ویکی پدیا

پا به پای علمکشهای تهران

ما برای سلفی گرفتن زیر علم نمیرویم
گروه جوان /حمایل و کمربند را محکم میبندد .میلهها را مثل یک وزنهبردار
محکــم میگیرد و بــا یک یا علی بلنــد ،علم را بلنــد میکند .صــدای یا علی و
صلوات و لعنت بر یزید و سپاه دشــمن ،فضا را پر میکند .تیغههای آهنی هوا
را میشــکافد .همه نگاهها به چوبداری اســت که مقابــل علم حرکت میکند
تا موقع خســتگی جــوان علم کش با کمــک بقیه علم کشها جــای او را با نفر
بعدی عوض کند .علمکشــی و عالمتکشــی آرزوی خیلی از جوانهاســت.
آرزویی که از کودکی شــکل میگیرد و خیلیها از دویدن دنبال علم و شــمردن
تعــداد تیغههــای آن در کودکــی خاطــره دارنــد .با نزدیک شــدن به تاســوعا
و عاشــورای حســینی عالمتهــا و چلچراغهایــی کــه جوانــان آن را مقابــل
دســتههای عزاداری حمل میکنند چشمگیر است .اما علم که عالمت هیأت
است ،داستان و آیینی دارد شنیدنی مخصوصاً از زبان عالمتکشی که شهره
است به بلند کردن عالمت  29تیغه تو پر.
ëëعالمتیعنیعشق
بچه دروازه شمیران است و عالمت کش
آن منطقــه 32 .ســال دارد و میگویــد
رفتن زیر علم عشــق میخواهد و پاکی.
بایــد با وضو و پاک زیــر علم رفت .علم
قداســت دارد و هرکسی نمیتواند آن را
بلند کند .نصراهلل گودرزیفرد میگوید:
«از کودکی مثل خیلی از بچهها با دیدن
عالمــت دنبــال آن دســته میرفتــم و
ســاعتها به کســانی کــه عالمــت بلند
میکردنــد نگاه میکــردم .آرزو داشــتم
که من هــم یک روز بتوانم عالمت بلند
کنم .اولین بار  9سالگی عالمت  3تیغه
بلند کردم .حس کســی را داشــتم که به

عشــقش رسیده بود .ســالها تنها اجازه
داشــتم پایــه عالمــت را حمــل کنــم تــا
زمانی که علم کشها خســته شدند آن
را داخل پایه بگذارند .آن ســالها درس
پاکی و با خدا بودن را کنار علم کشهای
قدیــم تهــران آموختم .آن موقع کســی
حــق نداشــت با آســتین کوتــاه زیر علم
برود و یک علم کش باید ســر به زیر بود
و به اطراف نگاه نمیکرد».
 15ســالگی نصــراهلل ســال مهمــی در
زندگــیاش بــود .وقتــی توانســت بــرای
اولیــن بــار زیــر علــم بــرود« :محــرم آن
ســال بــرای اولیــن بــار عالمــت  9تیغــه
بلنــد کــردم .حــس خوبــی بــود و حالت

معنــوی خاصــی داشــتم .از آن ســال به
بعــد ایــام محرم زیــر عالمت مــیروم و
به یــاد علمدار کربــا آقــا ابوالفضل(ع)
علم کشــی میکنم .بزرگترین عالمتی
کــه بلنــد کــردهام  29تیغــه توپــر بــرای
هیــأت خیابان گــرگان بوده ».بــه گفته او
عالمتهــا وزنهــای مختلفــی دارنــد و
گاهی ســنگینی آنها به  400تــا  500کیلو
هــم میرســد امــا وقتــی بــا آن حرکــت
میکنند باید مراقب باشند که نکند چون
وزن علم چند برابر میشود« :البته از دو
ســال قبل به دلیــل اینکــه عالمتها در
خیابان ترافیک درســت میکرد ،پلیس
از هیأت ما خواست عالمتمان را بیرون
نیاوریم و هیأت هم جمع کرد.
مــن هــم شــبهای محــرم و روزهــای
تاســوعا و عاشــورا به عشــق علم کشــی
بــه هیأتهــای مختلف مــیروم و چند
دقیقــهای علم آنهــا را حمــل میکنم.
لحظهای که زیر علم میروم تنها شفای
مریضهــا را از خــدا میخواهــم و بــا
توسل به امام علی(ع) علم را به دوش
میکشــم .از دیدن کســانی کــه زیر علم
ســعی میکنند خالکوبیشــان را نشان
دهند یا سعی میکنند از خودشان فیلم
و عکس بگیرند ناراحت میشوم».
ëëرازهای عالمت
نمادهای مختلفی روی علم هســت که

هرکــدام از آنها روایت و داســتانی برای
خــودش دارد .نصــراهلل دربــاره رســم
علــم کشــی و آداب مخصــوص به آن و
نمادهایی کــه روی علم قــرار میگیرد،
توضیــح میدهــد« :وقتــی دو عالمــت
بــه هــم میرســند عالمتــی کــه قدمت
کمتری دارد باید خم شــود و سالم کند؛
ایــن ارتباطی به تعــداد تیغههــا ندارد.
عالمــت مســنتر هــم جــواب میدهد.
همچنین وقتی مقابل هیأت یا تکیه و یا
مکان مقدســی میرسیم باز علم سالم
میدهــد و چرخانــدن علــم هــم یــک
حرکت نمایشی است که مقابل تکیه یا
هیأت انجام میشود.
علم توقدار و تک تیغه هم هرجا برود
واجب اســت کــه به او احتــرام بگذارند.
کســی که در مقابل علم حرکت میکند
چوبدار اســت که چوب علم را در دست
میگیرد و زمانی که علم کش احساس
خســتگی کرد کلمه علــی(ع) را به زبان
میآورد و چوبدار هم با گفتن علی علی
از دیگــر علــم کشهــا میخواهــد علم
را بلنــد کننــد و به کس دیگــری بدهند.
یک نفر هم به دشمن اهل بیت و شمر
و یزیــد لعنــت میفرســتد و بقیــه او را
همراهی میکنند».
بــه گفتــه او کــه در زمینــه تاریــخ و
نمادهــای بــکار رفتــه در علــم تحقیــق

کــرده شــیر در علــم نشــان قــدرت و
شــجاعت امیرالمؤمنیــن(ع) اســت.
دو پرنــد ه هــم نمــاد فطــروس ملــک
هســتند .همان پرندهای کــه بالهایش
شکســت و پرهایــش ریخــت امــا وقتی
خــودش را به قنــداق امام حســین(ع)
رســاند بالهایش قدرت پــرواز گرفت و
پرهایش درآمد .آهو همان آهویی است
که امام رضا(ع) ضامنش شــد و زنگوله
که زنــگ حیدری اســت و وقتــی بزرگی
وارد زورخانه میشود به صدا درمیآید.
طــاووس هــم نمــاد زیبایــی و انتظــار
است .ســر اژدها نشــان نفس سرکش و
همینطور داستان لشکر جنیان در کربال

بــرای کمک به امام حســین(ع) و شــتر
نشــانه کاروان اســرا« :قدیــم عالمتها
توســط اســاتیدی مثل بــرادران جوادی
و اســتاد حاج حســن به صورت دســتی
ســاخته میشــد و ارزش زیادی داشــت
و امــروز هــم قیمــت ایــن عالمتهــای
دســت ســاز باالســت ولــی چنــد ســالی
هســت کــه عالمتهــا بــه شــکل پرس
شــده به بــازار میآید .متأســفانه تعداد
علم کشهــا هــم کــم شــده و خیلیها
علمها را روی چرخ حمل میکنند».
ëëدرفشکاویانی
محســن عیوقی یکــی دیگــر از جوانانی
اســت که میگوید عشــق به علمکشــی
و رفتــن زیــر ایــن بیــرق آهنــی از دوران
کودکــی در او شــکل گرفتــه .او بــه
محلههــای مختلف تهران و شــهرهای
زیادی در ایران ســفر کرده تــا از نزدیک
عالمتهــای آنهــا را ببینــد و تحقیقات
زیادی هم دربــاره تاریخچه علم انجام
داده .علــم معروف هر منطقه از تهران
را بــه خوبی میشناســد و بارها خودش
آنها را به دوش کشــیده .او معتقد است
کــه علــم ریشــه ایرانــی دارد و تاریخچه
آن به درفــش کاویانی باز میگردد .او از
روزهایی که عاشــقانه علــم چوبی بلند
میکــرده اینگونــه میگویــد« :از همان
دوران کودکــی عالقــه زیــادی بــه علــم
داشــتم .با برادر بزرگتــرم علم چوبی
درســت کرده بودیم و از  3سالگی آن را
بلند میکردم.
ایــن عشــق از همــان روزهــا در وجــود
من بود 10 .ســال دربــاره تاریخچه علم
مطالعــه کــردهام و به شــهرهای زیادی
ســفر کــردهام و از نزدیــک عالمتهای
آنهــا را دیــدهام تــا اینکه به ایــن نتیجه
رســیدم که علم یک ریشــه کامالً ایرانی
دارد .یعنــی برمیگــردد به درفشــی که
کاوه آهنگــر ســاخت و بــه فریــدون داد.
اژدهایــی کــه روی علــم اســت همــان
اهریمــن نفس اســت که در خــان دوم،
رســتم بــا اژدهــا میجنگــد .زمانــی کــه
ســلطان محمــود غزنوی پادشــاه ایران
شد از سمبل ایران پرسید و به او درفش
کاویانی را نشان دادند.
درفــش به شــکل یک تیغــه کوتــاه و به
اندازه یک محراب بود .سلطان محمود
نام توق را برای این درفش انتخاب کرد
و آن را به دســت سپهســاالران خود داد
تا همــراه خــود به جنــگ ببرنــد .محل
نگهــداری تــوق هم بــه پاتــوق معروف
شــد .در زمــان آل بویــه وقتی عــزاداری
امــام حســین(ع) رواج پیدا کــرد توق را
به عنوان نشــانه عزا حمــل میکردند و
روی آن پارچه ســبز رنگی میانداختند
و زنگوله حیدری میآویختند که نشــانه
پهلوانی ایرانیان بود».هنوز هم هســتند
کودکانی که پا به پای علم ،کنار هیأتها
راه میروند و دلشــان میخواهد زودتر
جــوان شــوند و بازویــی بــه هــم بزنند و
عالمت هیأت را به دوش بکشند.

بیرق دوز جوان پیدا نمیشود

«دنبال بیرقدوز جوان میگردید؟ نیســت .مــا جوان بودیم و
حا 
لوهوای از جوانی توی این کار .االن دیگر پیر شــدهایم و به عشــق امام
محـــــــرم حسینکارمیکنیم.جوانهااماسراغکارهنریسنتینمیروند
دیگر ».این را میگوید و مشغول کار میشود .نقش یاحسین را با نخ قرمز روی پارچه
مخمل مشکی میدوزد .این کار در واقع گلدوزی مذهبی است که در دوخت پرچم و
ســجاده رایج است .پارچه هم معموالً مخمل است .روی ساتن هم کار میکنند .این
طور که میگویند ،االن سفارشــات کار گلدوزی اصیل کم شــده .کارهای چاپی آمدهاند
کــه ارزان اســت و خیلــی هیأتها دنبــال کار ارزان هســتند .حــاج رضا ،پرچــمدوز و از
قدیمیهای بازار میگوید« :ما با عشق این کار را شروع کردیم .االن جوانها خیلی دل
نمیدهنــد به ایــن کارهای هنری.
تمــام ایــن راســته را بگردیــد یک
پرچــمدوز جــوان پیــدا نمیکنید.
البتــه هم اگر جوانــی بخواهد وارد
ایــن کار شــود ،ســرمایه نیــاز دارد،
اگــر قصــدش این باشــد کــه برای
خــودش کار کنــد .البتــه عشــق به
امام حسین که فقط در این کارها نیست .ما به کارمان عشق داشتیم و خیلی وقتها
صلواتیکارمیکردیم.حاصلهنر دستپرچمدوزان ایرانیهمهجاهست .امابازهم
میگویم عشق امام حسین تنها به دوختن پرچم نیست».

زنجیرمیخریمببریمگرمسار

میثم مطیعی و دوســتش مهران هر دو  21ســاله از گرمســار آمدهاند بازار برای خرید
زنجیر .از طرف هیأتشان مأمور شدهاند برای این کار .زنجیر متوسط به نسبت پارسال
 5هزار تومان گران شده و حاال 12هزار تومان است ،بزرگترش میشود 18هزار تومان.
بچهها دارند زنجیرها را با دقت انتخاب میکنند و حواسشان به تعداد هست .میثم
میگوید« :گرمسار از یک هفته قبل از محرم آرایشگاهها شلوغ شده و همه دنبال خرید
لباس هســتند .مدهای تهــران به
آنجا هم رسیده .امسال شال گردن
هــم آنجا خیلــی میگیرنــد .اینها
البته بین جوانهاست .بزرگترها
سر چیزهای دیگری با هم رقابت
دارند .ســر اینکه هیأت کدامشــان
پــر و پیمانتر باشــد .یکــی میرود
طبل یک متری میگیرد ،آن یکی دومتری میگیرد که ســر باشــد .خالصه که چشم و
همچشمی زیاد است ».فروشنده بهشان اطمینان خاطر میدهد که جنس زنجیرها
عالی اســت .در مشــهد تولید میشوند و دوامشان خوب است .البته چند سال یک بار
باید زنجیر نو خرید چون به هرحال در اثر استفاده خراب میشود .کسی هم زنجیرهای
کوچک بچهگانه را جدا میکند .میگوید برای مراســم شــیرخوارگان حسینی است که
میدهیم به پســربچهها .برای دخترها هم بخواهند زنجیر میدهیم .البته پارسال به
دخترها چادر دادیم.

این طبل مال من است

 طبل به این بزرگی را برای کجا گرفتهای؟ برای خودم.یــک ســر طبــل دو متری را خــودش گرفتــه و آن طرفش را پــدرش .از خریــدش آنقدر
خوشــحال اســت که توی راه بلند بلند بــه همه میگوید« :گرفتمــش  450هزار تومان.
مال خودمه ».پســر  14ســاله به آرزویش رســیده .حاال طبل خودش را به هیأت میبرد
و هرچقدر دلش بخواهد طبل میزند؛  10شب فقط برای خودش .اینجوری دیگر الزم
نیســت با بقیــه چک و چانــه بزند
برای اینکه نوبتش برســد .طبلها
را از تبریــز میآورنــد .همــه انــدازه
و همــه جور کیفیــت هــم دارند .با
 10تا  15درصد ســود میفروشــند.
قیمــت طبلهــا از  42هــزار تومان
شروع میشــود و به یک میلیون و
 50هزار تومان میرسد .پرچم اما امسال گرانتر شده؛ پرچمی را که خودشان پارسال 4
هزار تومان میخریدند ،امسال  7هزار و  500تومان خریدند .قیمت پرچمها در بازار از
 2هزار و  500تومان شروع میشود و تا  400هزار تومان هم میرسد.جز کسانی که برای
هیأتها خرید میکنند ،کســانی هم هســتند که دوست دارند طبل و بیرق اختصاصی
خودشــان را داشته باشند؛ نوجوانها عاشــق این کارند .برای همین هم پدر و مادرها را
راهی بازار کردهاند برای خرید وســایل هیأت ،حاال با هر بودجهای .آنها طبل خودشــان
رامیخواهند.

این چند جوان شبهای محرم ،سنتی قدیمی را به شیوهای جدید اجرا میکنند

سفره نذری برای نیازمندان
گروه جــوان /جوانند و پر شــور .آنقدر با حــرارت از کاری که انجــام میدهند
و آنچــه در این ســالها دیدهاند حــرف میزنند که فکر میکنــی همین االن و
بــه تنهایی میخواهند هرچه ســختی اســت از جلــوی راه دیگــران بردارند.
واقعیتش را بخواهید خواســتهاند همین کار را انجام دهند حاال گیرم نه همه
مشــکالت را اما دوست داشــتهاند و توانستهاند دســت بعضیها را بگیرند و
باری از روی دوششان بردارند.

عکس ها :مهدی شبانی

محمود مؤمن ،ســهیل عاشــورنژاد ،امیر
اکبری و مریم کاظمی چند ســالی اســت
در این خیریه به نیازمندان کمک میکنند
اما آنچه به چشــم میآید و آنچه با توجه
به ایــن روزها میشــود دربــارهاش حرف
زد این اســت که آنها هرسال غذای نذری
بیــن نیازمندان پخش میکننــد .کاری که
خیلیها بخصوص در شبکههای مجازی
دربــاره آن حــرف میزننــد ولــی شــاید
فقــط در حد حــرف باقی بمانــد ،اما آنها
خودشان آســتینها را باال زدهاند و دست
به کار شدهاند.
مؤمن  28ســاله اســت و کارشناسی ارشد

 MBAمیخوانــد ،عاشــورنژاد  24ســاله و
کارشناس فیزیک اتمی اســت ،اکبری 21
ســال دارد و کارشناســی روابــطعمومــی
میخوانــد و کاظمی دیپلمه اســت .آنها
در ایــن روزهــا درس و زندگیشــان را کنار
میگذارند و همه وقتشــان را میگذارند
بــرای رســاندن غذا به دســت کســانی که
شــاید مدتهاســت غذای گرم و حسابی
نخوردهاند.
 5سال قبل با راه افتادن مؤسسهشان این
کار را شــروع کردهانــد و وقتی از چیزهایی
کــه در این  5ســال و هنــگام پخش غذای
نــذری دیدهانــد حــرف میزننــد بغــض

میکنند و اشکشان سرازیر میشود.
 ëëحاشیهنشینها و غذای نذری
کارشان چندان راحت نیست اما با خیرین
آن را پیــش میبرنــد .خیریــن معمــوالً
غذایــی نــذر میکننــد و آن را میآورنــد
تــا بچههــای مؤسســه بیــن خانوادههایی
که تحــت پوشــش دارند ،پخش کننــد .از
ســوم محــرم کارشــان شــروع میشــود و
تــا  13محرم بــه حاشــیههای تهران ســر
میزننــد .جاهایــی مثــل ورامین ،پیشــوا
و احمدآبــاد مســتوفی .در اســتان گیــان
هــم مددکارهایشــان همیــن کار را انجام
میدهند.
ایــن خانوادههــا بــه گفتــه محمــود همه
شناسایی شدهاند و آنها میدانند نیازمند
و بیبضاعــت هســتند و زندگیشــان بــا
ســختی میگذرد .بخشــی از غذاهایی که
پخــش میکنند نذر خود مؤسســه اســت
و بخشــی دیگر نــذری خیرین یــا کارهای
خودجــوش همیــن مددکارهــا .آنهــا
گاهــی خودشــان و با همکاری خانــواده و
دوستانشــان پول جمــع میکننــد و غذا
میپزند و میآورند بین بچههایی که قرار
اســت شــبها راهــی حاشــیههای تهران
شــوند .در شــهرهای دیگر هــم گاهی این
اتفــاق میافتد.بینشــان هــم همــه جور
آدمــی پیــدا میشــود .از مددکارهایشــان
تا حامیــان یا جوانهایی کــه فقط همین
شــبها بهشان کمک میکنند و گوشهای
از کار را میگیرنــد .ســهیل میگویــد« :بــا
هــر تیــپ و شــخصیتی میآینــد و کمک
میکنند .کسانی که حتی ما فکر میکنیم
به تیپشــان نمیآید و اعتقــادی ندارند

اما برعکس اعتقادشان خیلی زیاد است.
شاید بیشتر از خیلیها».
بــه گفته محمــود ،از اقلیتهــای مذهبی
هــم این شــبها بــه کمکشــان میآیند
تــا غــذای نــذری بیــن نیازمنــدان پخش
کنند .مخصوصاً ارامنه و آشــوریها .امیر
میگوید« :یک نفر داریم که سال گذشته
آمد و کمک کرد .به احترام ما و نیازمندان
لباس مشــکی هم پوشــید و عزاداری هم
کرد .خیلی به دلمان نشست».
 ëëتغییر یک رفتار اشتباه
در این شبها بیشتر از  10هزار غذا پخش
میکننــد و محمود میگویــد که مطمئن
هســتند  5شــب دوم هر شــب باالی هزار
غــذا بــه دستشــان میرســد .بــه گفتــه
ســهیل ،غذا زیاد اســت و اگر همان شــب
خورده نشــود ،خــراب میشــود و نیازمند
هــم زیــاد اســت« :شــاید در شــهرکی 50
خانواده تحت پوشــش ما باشــد اما چون
غذا زیاد اســت بین خانوادههای دیگر آن
شهرک هم پخش میشود».
مریم کاظمی هم میگوید« :نمیتوانیم
مردم نیازمند را از هم جدا کنیم چون این
غذاها نذری اســت .خانوادههایی هستند
که خیلی نیازمندند اما رویشان نمیشود
خودشان را معرفی کنند .این نذری روزی
آنها هم هست».
محمــود هــم میگویــد« :بــرای پخــش
غــذا مددجوهــای خودمــان را هــم
براساس مشکالتشــان جدا نمیکنیم و
نمیگوییم ایتام از کسی که بیمار در خانه
دارد نیازمندتر اســت .اگر کسی مشخص
شــده نیازمند است حتماً نیاز دارد .فرقی

بینشاننیست».
این جوانها میخواهند بعضی نگاهها را
تغییر دهند و نگذارند به گفته خودشــان
رفتارهــای اشــتباه تکــرار شــود .خیلیهــا
وقتــی ایــن حرفهــا در ایــام محــرم بین
کاربرهای شبکههای اجتماعی میچرخد
کــه غذاهای نذری را به دســت نیازمندان
برســانیم نه مــردم عادی ،واکنش نشــان
میدهنــد و معتقدنــد باید پخــش نذری
بــه همــان شــکل و شــیوه ســنتی انجــام
شــود و همســایهها و دوســتان و آشــنایان
ســر ســفرهاش بنشــینند امــا ایــن بچهها
و خیلــی از کســانی کــه چند ســالی اســت

نــذری بیــن نیازمنــدان پخــش میکنند،
دلشان میخواهد این سنت کمی تغییر
کنــد .آن هــم به دلیــل شــرایط جامعه و
نیازمندانش.
مریــم کاظمــی میگویــد« :نذر چــون به
اســم ائمه اســت ،میشــود فرهنگسازی
کرد که بــه نیازمندش برســد .همه ائمه
تأکید و ســفارش میکردند به نیازمندان
رسیدگی کنیم .ما موظفیم اطالعرسانی
کنیــم و راه درســتش را نشــان بدهیــم.
بعضیهــا نمیداننــد نــذر را میشــود
هرجایــی ادا کــرد .مگــر قمهزنــی تغییر
نکرد؟ یک ســنت بود اما ســالها رویش

کار شــد و بــه مــردم گفتــه شــد بــه جای
قمهزنی و آســیب زدن به خودتان خون
اهدا کنید .االن دیگر بین مردم جا افتاده
است».
ســهیل نفــر بعدی اســت که دربــاره این
موضوع حرف میزند« :کســی نمیگوید
پخش غذا در هیأتهای عزاداری اشکال
دارد .کافی است وقتی میآییم به هیأت
و یــک غــذا میگیریم به ســهم خودمان
قانع باشــیم و چند غــذا از هرجا نگیریم
کــه بعــد همــه را دور بریزیــم .هرشــب
غذای زیادی در هیأتها اضافه میآید و
بعضیها چندتا چندتــا غذا میبرند .به

جای  4،5غذا گرفتن بگذاریم این غذاها
به نیازمندها برسد».
امیــر هــم از تجربــه خــودش میگویــد:
«در هیأت محلهمان گفتم من هر شــب
میبینــم چقــدر غذاهــای نیمخــورده
بیــرون ریختــه میشــود چــون غــذا زیاد
در ظرفهــا میریزید .گفتم دو تا ســفره
بیندازیــد یکی بــرای بچههــا و یکی برای
بزرگترهــا و برای بچههــا غذای کمتری
بریزید که همهاش خورده شــود .آخرش
غذاهایــی کــه اضافه مانــده پخش کنیم
بیــن نیازمنــدان .شــاید آن غذا آن شــب
واقعاً به درد یک خانواده بخورد».
بچههــا هــر کدامشــان از خانوادههــای
نیازمندی که دیدهاند خاطره تلخی دارند
که باعث میشود این کار را بیشتر پیگیری
کنند و روی این فکرشــان پافشــاری کنند.
مثــل مریــم کاظمــی کــه بچــهای را دیده
کــه ظــرف نــذری را گرفتــه آن را ســوراخ
کــرده و دانــه دانه برنجها را بیــرون آورده
و خــورده یــا محمــود مؤمن که بچــهای را
دیده که تا به حال ماســت نخورده بوده یا
پدری که معلوم بوده مدتهاست غذای
خوبی نخــورده و میگفته منتظر این غذا
بــوده تا به خانه ببرد و بگویــد غذای امام
حســین(ع) اســت .ســهیل عاشــورنژاد از
ســه بچهای گفت که بین زاغهنشــینهای
ورامیــن و در چهاردیــواری آجــری بــدون
ســقف دیده بود.یتیم و بدون لباس کافی
نشســته بودند و غذاهای نــذری را خورده
بودنــد .کودکــی هم بــه امیر اکبــری گفته
بــوده ایــن اولیــن غذایــی اســت کــه بهم
چسبید!

