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 :مقدمه نویسنده
تبریز متولد شدم.  (سرد صحرا) الله محلهدر  1353هاي سال  در یکی از ماه

آن زمان مردم عادت نداشتند روز و ماه دقیق تولد کودکان را در شناسنامه ثبت 
کرد به همین دلیل روز و ماه دقیق  کنند. همین که سالش درست بود کفایت می

الله که با باغات میوه خصوصاً گوجه و فلفل و خیارش  محلهدانم.  تولدم را نمی
ي الله تبریز است. مثل خیلی  تبریز شد و االن محله مشهور بود، بعدها جزیی از

اطراف تبریز که زیر بزرگ شدن این شهر تاب نیاوردند و یکسره  مناطقاز 
 آسفالت و خانه شدند.

اي در بازار داشت و  فروخت. مغازه پدرم باغدار بود و در عین حال فرش می
شد  ها نمی این راحتیکرد ولی با جمعیت زیادي که خانواده داشت، به  تجارت می

هایش  ي این اوصاف خیلی دوست داشت بچه چرخ زندگی را چرخاند. با همه
درس بخوانند. مدرسه ابتدایی و راهنمایی را در الله و دوره دبیرستان را در       

هاي مدرسه، منطقه و  تبریز با نمرات عالی پشت سر گذاشتم. همیشه جزو بهترین
بیرستان کمی از درس و مشق فاصله گرفتم. همین حتی شهر بودم. در دوران د

ي خوبی نیاورم و به جاي پزشکی که رشته مورد  هم باعث شد وقت کنکور، رتبه
 ي پرستاري قبول شوم. عالقه م بود در رشته

اي به این رشته نداشتم ولی خانواده اصرار کردند، بخوانم. سال  خودم عالقه
ام تاثیر منفی گذاشت. آن سال پدرم در  اتفاقی افتاد که به نوعی روي روحیه 74

خانه سکته کرد و من مجبور شدم دست خالی و بدون امکانات احیائش کنم. بعد 
از دنیا رفت. از آن  74ذر آ 14هم در بیمارستان بستري شد و بیست روز بعد 

که نود و سه  توانستم فضاي بیمارستان را تحمل کنم. با این اتفاق به بعد نمی
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واحد خوانده بودم و چیزي به پایان تحصیلم نمانده بود، انصراف دادم با مدرك 
 معادل کاردانی پرستاري!

فتم یکسالی به خاطر سرباز بودن برادر کوچکتر از خودم معطل بودم و بعد ر
ي  آور بهداشت شدم و بعد از گذراندن دوره خدمت سربازي. در تقسیم نیرو، پیام

شهید محمد منتظري کامیاران، در هریس مشغول به کار  نآموزشی در پادگا
ي بهداشت هریس  شدم. آن موقع دکتر محمدي که داروساز بود، رییس شبکه

خواستند بخش  بود. من مسئول آموزش بهداشت بودم. چند روز بعد که می
اورژانس درمانگاه دوم شهرستان را افتتاح کنند من شدم مسئول اورژانس  
هریس. من هم از خداخواسته قبول کردم. حقیقتش در دوران دانشجویی هم 
بیشتر به کار در اورژانس عالقه داشتم تا کار در بخش. دکتر توتونچیان که 

ست و در آمریکا زندگی پزشک همکارم در هریس بود و االن جراح پالستیک ا
کند، به من توصیه کرد که دوباره تالش کنم و درس بخوانم تا در رشته  می

، کار مطالعه و درس خواندن را ادامه هاي او پزشکی ادامه تحصیل دهم. با تشویق
ي پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قبول شدم و  در رشته 78دادم و باالخره سال 

ل شدم. این زمان مصادف بود با برگزاري انتخابات التحصی فارغ 85درنهایت سال 
اما به حکم  شوراي اسالمی شهر تبریز. به اصرار دوستان وارد این صحنه شدم.

هزار راي، نفر بیست و یکم شدم و از پارلمان 16تقدیر، در انتهاي انتخابات با 
 دانم. شهري جاماندم! هر چند که این امر را هم نوعی تقدیر الهی می

کارخانه کار  از انتخابات به عنوان پزشک معتمد و مسئول طببعد 
ي یک بود.  تراکتورسازي در لیگ دستهتیم تراکتورسازي مشغول شدم. آن زمان 

بود و تراکتورسازي چهارم شد  87سال من به عنوان پزشک تیم به باشگاه رفتم. 
اه و کمالوند و نتوانست به لیگ برتر صعود کند. اما سال بعد شفق مدیرعامل باشگ
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سرمربی تیم شد. در نهایت تیم در پایان فصل مقتدرانه به لیگ برتر رفت و سال 
بعد هم در مکان هفتم ایستاد. از وقتی تیم لیگ برتري شده بود، دیگر پزشک 
تیم نبودم و فقط مدیریت فرهنگی و ارتباطات را برعهده داشتم. بعدها به 

 90کار شدم. تا سال  دوباره مسئول طب درمانگاه مجتمع تراکتورسازي برگشتم و
کی و حاال در رشته طب اورژانس در دانشگاه علوم پزش که به هالل احمر آمدم.

 تبریز دوره تخصص را می گذرانم.
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 یادداشت ویراستار:
نویسی، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین سبک نوشتاري مردم ایران  سفرنامه

ایرانیان از دیرباز به موضوع سرنامه نویسی عالقه داشته و زمین بوده است. 
نوشته هاي افراد و شخصیت هاي مختلف اعم از ایرانی یا خارجی از اوضاع ایران 

 و دیگر کشورها را به عنوان سندي ماندگار و معتبر دانسته اند.
هاي ادبی است که در آن شخصی که به  نویسی یکی از سبک سفرنامه
ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش  ها، شنیده یگر سفر کرده، دیدههاي د سرزمین

 نویسد. ها براي آگاه کردن دیگران در قالب کتابی می را درباره آن سرزمین
شهرت و اعتبار آثاري چون سفرنامه مارکوپلو ونیزي، ادوارد براون انگلیسی، 

د، سفرنامه سفرنامه ناصرخسرو، سفرنامه این بطوطه، سفرنامه جالل آل احم
برادران امیدوار و دهها نمونه بزرگ و کوچک دیگر نشان دهنده آن است که 

 ایرانیان از دیرباز مطالعه سفرنامه ها را مورد پسند قرار داده اند.
اهمیت سفرنامه نویسی به ویژه در ایران کنونی تا حدي است که در سطح 

این سبک نوشتاري را هاي گروهی و مطبوعات نیز می توان رد پایی از  رسانه
مشاهده کرد که برخی از روزنامه نگاران و مردم عادي، دیده ها، شنیده ها و 

 برداشت هاي خود از یک سفر داخلی و خارجی را قلمی کرده و منتشر کرده اند.
کتاب حاضر، نمونه دیگري از آن سبک نوشتاري در ادبیات فارسی است که 

ن متبحر آذربایجان به رشته تحریر درآمده توسط یکی از جوانان با ذوق و پزشکا
در این اثر تالش می کند تا بخشی از مهمترین » دکتر یونس قوام الله«است. 

رویدادها و اوضاع داخلی کشور قحطی زده سومالی را به تصویر کشیده و گزارش 
کاملی از آن جامعه را در دوران کوتاه حضورش در این کشور افریقایی ارائه دهد. 

لب اینکه، در این نوشته، ضمن ارائه گزارش عملکردي، اطالعاتی در و جا
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هاي مردم شناسی، جامعه شناسی و حتی جغرافیا نیز در البالي سطور آن  حوزه
 گنجانده شده است.

یکی از ویژگی هاي این اثر که بیشتر مطالعه و ویراستاري آن را براي بنده جذاب 
گویی ها، زیاده گویی هاي معمول برخی از و جالب کرد، اجتناب از اغراق، گزافه 

در تشریح جزئیات زیاده روي  سفرنامه هاست. برخی از سفرنامه ها، آنچنان
کشی براي  اند که اصل و کُنه مطلب فراوش شده و جز خستگی و وقت کرده

به زعم - خواننده چیزي بر جاي نمی ماند. اما در اثر حاضر، جمالت و عبارات
استفاده شده و بیشتر نقل رویدادها و توصیف اوضاع مشاهده در جاي خود - بنده

شده، محور اصلی روایت قرار گرفته است تا مبادا خواننده در توصیف نویسنده از 
خود و عملکردش، در البالي سطور و واژگان، گرفتار نشود. و این نقطه قوت 

ر و است. شاید بتوان در سطحی باالت» سفرنامه نویسی«یک کتاب در ژانر 
توصیف کرد که می تواند مورد » گزارش از سفر«ارزشمند تر آن را به عنوان یک 

استفاده و مطالعه دانشجویان و شاغلین حوزه مطبوعات و خبرنگاري هم قرار 
 گیرد.

ضمن تشکر از مولف با احساس این کتاب، چنانچه در ویرایش امالیی و انشایی 
یراستار بوده و گرنه، راوي و اثر، ضعف و کاستی مشاهده کردید از ضعف و

بازنویس خالق آن یعنی دوست هنرمند آقاي مهدي ابراهیم پور در خلق این اثر، 
 از خود جدیت، ابتکار و پشتکار به خرج داده اند.

 تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
 امید که به زیور قبول مزین گردد.

 1395پائیز  -محمد امین خوش نیت 
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 هاشمی: مقدمه بنی
 فرا را آفریقا شرق شمال کشورهاي قحطی که میالدي بعد به 2010 سالهاي در

 جهانی، فراخوانی با ملل شد، سازمان انسانی فاجعه دچار سومالی ملّت و گرفت
 نظام رهبري .نمود دعوت زدگان قحطی از حمایت به را کشورها دیگر مردم

 ملت ایام، همان فطر سعید عید نماز هاي خطبه در هم ایران اسالمی جمهوري
 مختلف اقشار لبیک سایه در. کردند دعوت سومالی ملت به کمک براي را ایران
 دالر میلیون هفتاد از بیش خمینی، امام امداد کمیته و احمر هالل ویژه به جامعه

غذایی از  مواد و کاال همراه به مراحلی طی و آوري جمع مردمی کمک هاي
 .گرفت قرار سومالی زدگان قحطی اختیار در سوي دولت و ملت

 از که کسانی جمله از ها تکفیري نیروهاي و دولت مخالفان ناامنی، رغم علی 
 منشاء همکاران و مدیران دیگر کنار در ایران اسالمی جمهوري احمر هالل

 عالقه که بود تبریزي الله قوام یونس دکتر آقاي شد پایدار و مستمر خدمات
 بقیه نگران که آنجا از ایشان .داشت کشور این محرومان به خدمت به خاصی
 با حضوري یا تلفنی فرصتی هر در و دایم بطور و بود ناامن و دوردست مناطق

 بیمارستانی و پزشکی لوازم ارسال بیمارستان، تاسیس در و بود ارتباط در اینجانب
 مقام وقت نماینده و تهران در مستقر و همراه مدیران نیت حسن و همکاري با

 .برداشتند مهمی هاي گام غیوري علی سید حاج اهللا آیت  مرحوم رهبري معظم
 تاسیس و پایدار جاریه صدقات و صالح عمل به ایمان که است یادآوري به الزم

 و افتخار مایه امروز امارات کشور در انقالب از قبل درمانگاه چند و بیمارستان
 و خاطرات یادداشت با تا خواستم ایشان از دوبی، جهانی دهکده در. است مباهات

 حاصل توفیق اهللا الحمد که کردم سفارش همکاران براي راهکارها، و مشاهدات
 شهر تبریز المومنین دار زادگاهشان شهر از که کردند دعوت ما از ایشان و شد
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 بازار بزرگترین و تاجران شهر شاعران، و ها عالمه شهر ملی، ساالر و سردار
 مقر و صفویه اسالمی امپراطوري پایتخت اولین و مجاهدان شهر اسالم، جهان
 سفر از بازگشت در تبریز نواز مهمان خونگرم مردم مهمان مجاهد، میرزاي عباس

 ایشان مکرم خانواده و محترم دوست هاي محبت از و باشم 2014 سال سومالی
 .شوم مند بهره

 به را تعالی خداي سپاس و حمد شده، چاپ آماده ایشان خاطرات کتاب که اکنون
 .گوییم حضرتش علم عدد

 
 هاشمی بنی مرتضی سید
 95 ماه آبان
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 خواهند امتحانت کنند می
 





 

 

درآمدم. یک شرقی  احمر آذربایجان به استخدام هالل 90اول مرداد سال 
احمر گذاشته بودند تا با شکل  ي آموزشی هم بدو استخدام در هالل دوره

هاي امداد و نجات این سازمان آشنا شویم. استخدامم تقریباً شش، هفت  ماموریت
روزي قبل از ماه رمضان بود. بحث قحطی در سومالی، هم در داخل جمعیت 

زها، بنرهایی در سطح شهر هالل احمر و هم در سطح جامعه داغ بود. همان رو
شد به  دار دعوت می و در آن از مردم روزه» افطار هاي بی سفره«زده شد با عنوان؛ 

زده و مسلمان سومالی کمک کنند. تقریباً فضاي جامعه ایرانی و به  مردم قحطی
رفت که کشور ما هم سهمی در کمک به  تبع آن شهر تبریز داشت به سمتی می

 .این مردم داشته باشد
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(پایتخت سومالی) ایجاد شده و » موگادیشو«هایی در  خبر رسید که کمپ
اند در  جا آمده اند و یا از اطراف به آن زدگانی را که در این شهر ماندگار شده قحطی

شوند. غیر از ایران که جزو اولین کشورهاي  می  ها اسکان داده این کمپ
طر و امارات و چند کشور اروپایی و امدادرسان به سومالی بود، ترکیه، عربستان، ق

 بودند.  انداخته هایی راه سازمان ملل هم کمپ
 

 

آشنا جا  کم با فضاي آن احمر جا نیفتاده بودم و کم من هنوز توي هالل
کردم ولی  را هر روز توي ذهنم مرور می 1احمر ي هالل شدم. اهداف هفتگانه می

                                                           
 احمر هالل و سرخ صلیب نهضت هفتگانه اصول. 1

Fundamental Principles of International Red Cross & Red Crescent Movement 
 Neutrality ˚ طرفی بی
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تحقق این اهداف به سومالی  کردم که به زودي براي اصالً فکرش را هم نمی
جا گفتم تا بعد در جریان حضورم در موگادیشو  خواهم رفت. این موضوع را همین

 ها در سومالی انجام دادم.  تحقق آن و اي با این اهداف بگویم که چه معامله
هاي نماز عید  بود که مقام معظم رهبري، در انتهاي خطبه 90عید فطر سال 

ي مردم خواست هر  زدگان سومالی کرد و از همه ع قحطیاي به موضو فطر، اشاره
                                                                                                                           

 نهضت. ندارد سیاسی عقاید یا طبقه مذهبی، عقیده نژاد، ملیت، به نسبت گیري جهت هیچگونه نهضت
 .دهد ترجیح را تر حیاتی موارد و بخشد التیام را ایشان رنج افراد، نیاز به توجه با تا کند می تالش

 Impartiality – غرضی بی
 در و کند نمی جانبداري طرفی هیچ از ها درگیري در نهضت همگانی، اطمینان از بردن بهره منظور به

 .کرد نخواهد شرکت ایدئولوژي یا و مذهبی نژادي، سیاسی، هاي مناقشه در زمانی هیچ
 Independence – استقالل

 کمکی نقش خود هاي دولت دوستانه انسان خدمت در آنکه ضمن محلی نمایندگان. است مستقل نهضت
 حفظ را خود استقالل همواره باید بود خواهد خود متبوع کشور قوانین با منطبق و کرد خواهند ایفا را

 .کنند عمل نهضت اصول با منطبق بتوانند تا کنند
 Voluntary Services – داوطلبانه خدمت

 .بود نخواهد آن مشوق سودآوري شرایطی هیچ در و است داوطلبانه نهضت در خدمت
 Humanity – بشردوستی

 شکل جنگی مجروحان به طرفانه بی کمک ایده با که احمر هالل و سرخ صلیب المللی بین نهضت
 از و بخشد التیام جهان کجاي هر در را رنج تا کند می تالش خود المللی بین و ملی پشتوانه با. گرفت

 نهضت. است آن کرامت تضمین و بشر نوع سالمتی و جان از محافظت نهضت، هدف. کند جلوگیري آن
 .کند می ترویج ها ملت میان در را پایدار صلح و همکاري دوستی، متقابل، درك

 Unity – یگانگی
 جامعه این. باشد داشته وجود تواند می احمر هالل یا و سرخ صلیب جمعیت یک تنها کشور، یک در

 انجام خود سرزمین در را دوستانه انشان هاي فعالیت باید جامعه این. باشد عموم استفاده براي باید
 .دهد

 Universality – شمولی جهان
 و برخوردارند یکسان موقعیت از احمر هالل و سرخ صلیب المللی بین نهضت در ها جمعیت همه

 دارند. یکدیگر به کمک در را یکسانی وظایف و ها مسوولیت
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من بعدها فهمیدم که  2ها مضایقه نکنند. چه در توان دارند براي کمک به آن
ي سومالی چه بوده و جایگاه سومالی به عنوان  دلیل تاکید رهبري بر مساله

در تاریخ اسالم چه قدر مهم » بالل حبشی«ي قدیم و زادگاه  بخشی از حبشه
 .است

زدگان سومالی، خبر  روزهاي پس از تاکید رهبري براي کمک به قحطی
هاي گلستان، فارس و قم به نمایندگی از جمعیت  هایی از استان رسید که تیم

هاي دیگر هم به تدریج به  اند و قرار است استان احمر عازم سومالی شده هالل
شرقی بود. هر  ربایجانآنجا نیرو بفرستند. بعد از این سه استان نوبت تبریز و آذ

استان هم یک نیرو در قالب نیروي امداد و نجات و یک نیرو در قالب نیروي 
شان بین پانزده تا سی روز متغیر  کرد که ماموریت بهداشتی و درمانی عازم می

وارد بودم و هنوز ماموریت جدي داخل استانی هم نرفته  بود. من هم چون تازه
نیروهاي باتجربه عازم این ماموریت خواهند شد و بودم، تصورم این بود که از 

 رسد. نوبت به من نمی
سعید «براي بخش امداد و نجات که خود من هم جزو همان نیرو بودم، 

را انتخاب کردند و براي نیروهاي بهداشتی و درمانی؛ دکتر فروغی مقدم » کنعانی
به کار شده  احمر مشغول را. دکتر فروغی مقدم همزمان با من در جمعیت هالل

هاي بهداشتی و درمانی جمعیت  بود و قرار بود براي سرپرستی و مدیریت کمپ
ها طبق دستورالعمل باید پزشک اعزام  برود موگادیشو. براي مدیریت این کمپ

                                                           
 مردم ي غصه است، افکنده سایه ما دل بر امروز که بزرگی ي غصه. است سومالی ي درباره آخر مطلب. 2

 - میتوانید هرچه اما کردند؛ کمک خوب شدند، میدان وارد خوب ما مردم خوشبختانه. است سومالی
 .کند برطرف هم را گرفتاري این متعال خداي تا کنید کمک شاءاهللا ان - مسئولین غیر و مسئولین

 )90شهریور ششم/ 1432 شوال اول فطر/ سعید عید نماز هاي (خطبه
 مدیر عامل کنونی جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی -. سعید کنعانی3
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شد. کمی که گذشت، دکتر فروغی مقدم بنابه دالیلی نتوانست راهی سومالی  می
خورد و من انتخاب شدم. دکتر ي فال به نام من  شود و بدین ترتیب قرعه

زاده، معاون وقت بهداشتی و درمانی جمعیت استان من را خواست و گفت:  نجف
خواهیم راهی سومالی شوي اگر عالقه داشتی زود  فکرهایت را بکن که می«

بودم و نخستین   احمر شده هنوز چهار ماه نبود که وارد جمعیت هالل» بگو.
من چطور از گرد راه نرسیده، «ده بود. گفتم: ماموریت خارج از کشورم مهیا ش

باالخره که باید از یک «زاده گفت:  دکتر نجف» بروم ماموریت خارج از کشور؟
رفتم » کنم تا براي ماموریت آماده شوي. جایی شروع کنی. خودم هم کمکت می

خانه و موضوع را با همسر و مادر و برادرانم در میان گذاشتم. پدرزنم که باور 
کاري مثل من ماموریت خارج از کشور بدهند،  کرد، به این زودي به آدم تازه نمی

خواهند ببینند  خواهند امتحانت کنند. می قبول کن! اول کار توست، می«گفت: 
کاري مثل تو را به چنین ماموریتی  زنی یا نه؟ مطمئن باش آدم تازه زود جا نمی

دانستم که جدي  ولی من می »ات هم موثر است. فرستند براي آینده کاري نمی
هایم قبول کردم و مدارکم را فرستادم تهران براي  است. با همه تردیدها و دلشوره

روم و اگر کاري از دستم برآمد  انجام امور اعزام. توکل کردم به خدا و گفتم؛ می
 دهم و رفتم! برایشان انجام می
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کسی مرا به سوي خود 
خواند می





 

 

 
 را کشور این اسم. نبود زیادي چیز سومالی از من تصور و اطالعات روز آن تا

 اولین و ایم شناخته سومالی با را موز ها ایرانی ما. افتادم می موز یاد شنیدم، می که
 بعد. بودند کشور این به احتمال زیاد محصول شدند، کشورمان وارد که موزهایی

 فقط. بودم خوانده و دیده ها روزنامه و تلویزیون از که اطالعات و اخبار برخی هم
 مردمانش مصیبت به قحطی هم االن و داخلی رخ داده که آنجا جنگ دانستم می

.» است قرمز فاز سومالی،« گفتند: هالل احمر می جمعیت توي. شده است اضافه
 .است »بحرانی کامالً« وضعیتش قرمز در اصطالح هالل احمر یعنی فاز

حاال که قرار شده بود، راهی سومالی شوم، به جان اینترنت افتادم و تا 
توانستم اطالعاتی در مورد این کشور جمع کردم. شب و روزم شده بود  می

کردم که نکند دارد  آمد، گوش تیز می سومالی. حرف سین که از دهان یکی در می
ت خیلی به من زاده در آن موقعی گوید. دکتر نجف در مورد سومالی چیزي می
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هاي هالل احمر بود و تا آن موقع چند ماموریت خارج از  کمک کرد. از باتجربه
از آنها در آفریقا بود. باالخره هر موقع، وقت پیدا  کشور رفته بود که بعضی

توانست اطالعات  رفتم سر وقتش و او هم تا می کردم و او فرصت داشت، می می
 گذاشت. در اختیارم می

و مادرم و بقیه خانواده به این نتیجه رسیدند که رفتنم به  کم همسرم کم
کرد، چنگی  سومالی جدي است. خبرهایی هم که تلویزیون از سومالی پخش می

 کرد.  زد و همسر و مادرم را به شدت نگران می به دل نمی
زاده همراه بودم و همچنان  روزهاي منتهی به رفتن را بیشتر با دکتر نجف

مدارکتان «که از تهران زنگ زدند؛  اطالعات از سومالی. تا این آوري مشغول جمع
ماموریتی که براي من تعیین شده بود، مدیریت » را بیاورید با شما کار داریم.

مهوري اسالمی ایران در موگادیشو جهاي بهداشتی و درمانی هالل احمر  کمپ
ودم. رفتم استان ب احمر هاي واکنش سریع هالل بود. آن موقع من مسئول تیم

هایم را گرفتم. قرار بود از مسیر قطر به  الملل و مدارکم را دادم و بلیط روابط بین
ها به میالدي بود،  چون تاریخ بلیت». موگادیشو«جا هم به  کنیا برویم و از آن

بیشتر وقت ندارم. بعد که   زیاد متوجه روزش نشدم. فقط فهمیدم یک هفته
الملل  تم از تبریز، عصر عاشوراست. از روابط بینبرگشتم تبریز، فهمیدم روز حرک

ي درمان اضطراري هالل احمر کشور  برو دکتر علیخانی، مدیرکل اداره«گفتند: 
مسئول مستقیم من در این ماموریت، همین دکتر علیخانی بود. جوانی » را ببین.

فعال و پر انرژي از اهالی کرمانشاه. رفتم پیشش و یک ساعتی با هم صحبت 
هایی که قبل از من شده بود، نشانم داد و  ها و فعالیت دیم. تصاویري از کمپکر

هاي خارج از کشور را  هاي ضروري در مورد ماموریت ها و یادآوري برخی توصیه
سري واکسن مخصوص مناطق  ابالغ کرد. براي قبل از حرکت باید یک

را تزریق  هاي خاص سومالی هاي بیماري اي و برخی واکسن گرمسیري و حاره



 سمفونی موگادیشو ٢٣

جا هماهنگ شدند، واکسن تب زرد را که نایاب هم بود، در  کردم. همان می
احمر کشور، تزریق کردم. برگشتم تبریز و  معاونت بهداشتی و درمانی هالل

هایی در  واکسن کزاز و هپاتیت را هم در معاونت خودمان تزریق کردم. توصیه
ایی دادند که هر هفته باید یکی ه مورد پیشگیري از بیماري ماالریا کردند و قرص

کردم. البته باید دو هفته قبل از رفتن شروع به استفاده  ها را استفاده می از آن
اي اکتفا کردم. در طول  کردم که وقت نشد و به همان پیشگیري یک هفته می

ها  جا بودم و یک ماه هم بعد از بازگشت، مرتب از این قرص مدتی هم که آن
. قرص ها جوري بود که بعد از مصرف حالت تهوع به آدم دست کردم استفاده می

 کرد. داد و همین امر مرا خیلی اذیت می می
شدم و  از تهران که برگشتم روزهاي محرم بود. عصر عاشورا باید راهی می

کرد. ولی از زمانی که بحث رفتنم پیش آمده بود،  این هم کمی ناراحتم می
خواند. شاید مصادف شدن  سوي خود فرا می کردم کسی دارد مرا به احساس می

هایی از  سفر من در عصر عاشورا به این سرزمین محروم با مردمانی مظلوم رگه
هاي دینی کمک به مظلومان داشته باشد. به دلم هم برات  ارتباط آن با آموزه

برم. باالخره در یک ماموریت  روم و با موفقیت کارها را پیش می شده بود که می
ي کشورش است. اگر موفق باشد، به نام کشورش تمام  لمللی، هر فرد نمایندها بین

تو براي خدمت «گفتند:  خواهد شد. خانواده هم باالخره قبول کرده بودند و می
کنی خیر، پس برو. انشاا...  ات خیر است و کاري هم که می روي. وقتی نیت می

ي  محله -ر الله، ي هیئت رفتنم د برنامه» کند. خدا هم خودش کمکت می
کردم، التماس  ها دیدار می برقرار بود و با هر کدام از دوستان و هم هیئتی -پدري

 دعا کردم و از آنها خداحافظی کردم.
قبل از من سعید کنعانی از جمعیت استان هم براي بازدید و هم براي 

همان ماموریت پانزده روزه رفته بود، موگادیشو. ولی به خاطر بیماري پدرش که 
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سال هم فوت کرد، مجبور شد، ماموریت را سر یک هفته، قطع کرده و به تبریز 
، فرصت را غنیمت شمردم و در -یک روز قبل از رفتنم-برگردد. صبح تاسوعا 

درمانگاه فجر رفتم دیدنش. فقط دو ساعت وقت شد تا با او هم کالم شوم. او هم 
ها، وضعیت پرسنل و  تمام اطالعاتی را که الزم داشتم از تعداد کمپ

ي کنعانی خیلی به دردم  شان برایم توضیح داد. توضیحات دو ساعته خصوصیات
جا در کدام اتاق مستقر شوم و  خورد. حتی به من گفته بود که وقتی رسیدم آن

ها  توانم از آن جا براي من گذاشته که می سري گزارش همان گفت که یک
جا یک  آن«هم به من داد. گفت:  استفاده کنم. یک سیمکارت تلفن سومالی

و جالب » شود. سیمکارت به تو می دهند. ولی این هم همراهت باشد الزمت می
گردم  اینکه به وقتش خیلی به دردم خورد. حکایتش بماند براي وقتی که برمی

 ایران.
شب قبل از حرکت در خانه با همسرم تنها نشسته بودیم. به ذهنم رسید من 

ا چه خبر است. شاید رفتم و برنگشتم. شب تاسوعا هم بود. با ج دانم آن که نمی
ي  نامه کنان و در میان اشک و بغض همسرم، یک وصیت من هزار ترفند و من

ي  هایم را به او گفتم و دفترچه ها و طلب شفاهی به او ارائه کردم. فهرست قرض
دادم،  میام را در اختیارش گذاشتم. من که این توضیحات را  هاي بانکی حساب

هم ناراحت شد و... بماند. عصر فردایش که عاشورا باشد، عازم تهران  همسرم
 شدم. 
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خواه داده بودند. ولی در این  احمر تهران، مقداري پول با عنوان تن از هالل
یک هفته که فرصت داشتم هیچ به ذهنم نرسیده بود که براي خرج و مخارج 

ه بودند. ها بست خودم، دالر تهیه کنم. توي تعطیلی تاسوعا و عاشورا هم که بانک
دالر پول  400و با نرخ آزاد،  اي نداشتم. رفتم سر خیابان دارایی تبریز چاره

توجیبی خریدم. عصر با خانواده راهی فرودگاه تبریز شدم تا با پرواز ساعت شش 
ي به شب و نیم عصر راهی تهران شوم. آخرهاي پاییز بود و هوا هم سرد. چیز

که هم روز عاشورا عازم این ماموریت شدم و انسی من بود یلدا نمانده بود. از بدش
که شب یلدا را پیش خانواده نبودم. به خاطر سرما یک پیراهن گرم و  همین این

ها تا موگادیشو تن من بود. مادر و همسرم  یک اورکت پوشیده بودم. این لباس
ها را  کردند. من هم مانده بودم که این وسط چطور این نگران بودند و گریه می

از میان این همه آدم چرا تو باید بروي «کرد که  م کنم. مادرم هی گالیه میآرا
من هم » شود؟ ماموریت؟ اصالً چرا روز عاشورا، مگه روز عاشورا هم ماموریت می

همه » شود! امام حسین هم روز عاشورا رفت ماموریت. چرا نمی«به شوخی گفتم: 
کند مگر آنکه مادر  را درك نمیتواند دل پرآشوب مادر  خندیدند اما هیچ کس نمی

باشد. و او با گوشه چادرش، دانه اشکی را که از چشمش جاري شده بود پاك کرد 
و چیزي نگفت. هواپیما تاخیر داشت. وارد سالن ترانزیت شده بودم ولی خانمم 

کرد. دیدم اشکش درآمده. تا نرفتم، همان جا  نرفته بود و از پشت شیشه نگاه می
 ایستاد.

نه شب رسیدم فرودگاه مهرآباد. شامی خوردم و با تاکسی رفتم حدود 
فرودگاه امام خمینی (ره) که محل پرواز ما به قطر بود. اولین بار بود که گذرم به 

افتاد. حوالی ساعت دوازده نصف شب، در فرودگاه امام خمینی(ره)  این فرودگاه می
زدند که؛ رسیدي؟  می بودم. دم به ساعت هم عیال و مادر و برادر بزرگم زنگ
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دادم که همه چیز بر  شان اطمینان می ها اوکی شد؟ من هم به ترتیب به همه بلیت
 وفق مراد است.

دو ساعتی تا وقت پرواز مانده بود که دیدم جلوي بانک فرودگاه شلوغ است. 
آن زمان به هر مسافر » دهند. دالر مسافر می«گفتند: » چه خبر است؟«پرسیدم: 

دادند. زنگ زدم به  دالر با نرخ دولتی می 2000ور از مسیر هوایی خارج از کش
ایستادم » میلیون تومان به حساب من بزنی؟ 2توانی  ببین می«خانم و گفتم: 

 دالر گرفتم.  1800توي صف ولی در نهایت با پولی که جور شد، 
براي این سفر من تنها نبودم. در تهران گفته بودند، یک نفر نیروي امدادي 

مرد و یک مترجم  هاي قشالقی و آتش به نام مجتبی دري و دو مستندساز به نام
الملل هالل احمر به نام درویشی همسفرت خواهند بود. ولی من  هم از روابط بین

جا هستند. ولی  ها هم همان ها داشتم. نگو آن شان و نه تماسی با آن شناختم نه می
بودند ولی من تنها مانده   ر را پیدا کردهبودند، همدیگ  ي تهران شان بچه چون همه

که نزدیک هم نشسته بودیم، باز چون صحبتی  بودم. داخل هواپیما هم با این
 مان رد و بدل نشد، همدیگر را نشناختیم. بین

که  ها باز شد و اعالم شد برویم به سالن ترانزیت. همین سر موعد مقرر گیت
تواند برود. من  ویزا نداشته باشد، نمیخواستم کارت پرواز بگیرم، گفتند هر کس 

ي ماموریتم را داده بودند. چون تازه هم وارد جمعیت  هم نه ویزا داشتم و نه برگه
شده بودم، هنوز کارت شناسایی هم نگرفته بودم. یک بلیت داده بودند دستم و 
تمام. سومالی هم دولت و سفارت درست و حسابی نداشت که ویزا صادر کند. 

شوم. قرار  من ماموریت دارم بروم سومالی. تا کنیا هم فقط ترانزیت می«گفتم: 
گفتند: » ندارم.«گفتم: » ات کو؟ کارت شناسایی«نیست که آن جا بمانم. گفتند: 

بازم نداشتم. ولی خوشبختانه در تبریز یک برگ ماموریت » برگ ماموریت؟«
آن را نشان » سومالی. اعزام به تهران داده بودند و نوشته بودند؛ جهت اعزام به
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جا و تو را برگرداندند، تقصیر  دادم و راضی شدند. ولی غر زدند که اگر رفتی آن
خودت است. همین باعث شد که نگران شوم که در طول سفر هر جا که برسم، 

 ویزا خواهند خواست و نداشتنش اسباب دردسر خواهد شد. 
تابلو اعالم پروازها بود. خواب، چشمم به  داخل سالن ترانزیت، نگران و بی

ساعت سه صبح پرواز کردیم. همچنان نگران بودم ولی تمیزي و شیکی هواپیما 
که یک ایرباس بود، کمی از نگرانی و استرسم کاست. نگو از همسفران من 

اند و یکی هم پشت سرم است. ولی هنوز  دوتایشان کنارم نشسته
برد و قرار بود  دو ساعت زمان میشناختمشان. چون پرواز از تهران به دوحه  نمی

پایتخت کنیا شویم، با » نایروبی«با پرواز ساعت پنج و نیم صبح از دوحه عازم 
رسیدیم دوحه تنها نیم ساعت براي پیدا کردن سالن  این حساب، وقتی می

مان بودم و مدام  ترانزیت و سوار شدن وقت داشتم. به همین دلیل نگران رسیدن
کردم. خط هوایی با این که  مان، سوال می صوص زمان رسیدناز مهماندارها در خ

ي مهماندارهایش، چینی بودند. اکثر مسافران هم  متعلق به قطر بود ولی همه
ندارها گفتم: ماشد. به یکی از مه ایرانی بودند و تک و توکی خارجی دیده می

یر مسیر من ترانزیت است و بالفاصله از دوحه قرار است بروم نایروبی. د«
اتفاقاً با همین هواپیما قرار است بروید نایروبی. فقط در فرودگاه «گفت: » نرسیم؟

دلم کمی آرام » گردید همین جا. شوید و از سالن ترانزیت برمی دوحه پیاده می
 شد.

داد. وقتی با عجله  ساعت پنج صبح رسیدیم قطر. تازه داشت اذان صبح می
جی را پیدا کنم، همسفرانم را شناختم. رفتم تا سالن ترانزیت پروازهاي خار می

جا همدیگر را  ها هم عجله دارند براي رسیدن به پرواز کنیا و همان دیدم آن
رساندیم به پرواز. خوشبختانه توي  شناختیم. توي نیم ساعت باید خودمان را می

فرودگاه خیلی کمک کردند. کارت پروازمان را هم، چون از یک ایرالین بلیط 



 فصل چهارم: راهی دراز تا کنیا ٣٠

ده بودند و کمتر معطل شدیم. فرودگاه دوحه هم خیلی بزرگ است. داشتیم، دا
تر از فرودگاه مهرآباد یا امام خمینی (ره) تهران. وقتی توي اتوبوس  خیلی بزرگ

رفتیم فکر کنم نزدیک صد فروند هواپیما شمردم. همه جا  به سمت هواپیما می
خیلی گرم بود. به چشم می خورد. هوا » قطر، منبع انرژي جهان«هم تبلیغات؛ 

هاي گرم تنم بود. فرودگاه  آخرهاي پاییز و این گرما؟ من هم همچنان لباس
خیلی شلوغ بود، اما با این حال خیلی منظم. خالصه که برگشتیم توي همان 

بار جمع شده بودیم و دیگر تنها نبودم. نزدیک هم نشسته بودیم. هم  هواپیما این
بار بود که به سومالی  دوستان اولین  هصحبت شدیم و همدیگر را شناختیم. هم

رفتند. من و دري و درویشی از جمعیت هالل احمر بودیم و قشالقی و  می
هاي هالل احمر در  مرد هم با جمعیت قرارداد بسته بودند تا در مورد فعالیت آتش

ها در مورد  ي آن تر از همه سومالی فیلم مستند درست کنند. فکر کنم من بیش
 وجیه بودم.ماموریتم ت

پوست باشند. ولی هواپیما پر بود از  انتظار داشتم اکثر مسافران سیاه
ها و  هاي اروپایی. کنیا، کشوري توریستی است. خیلی از اروپایی سفیدپوست

هاي استوایی و حیات وحش کنیا به این کشور سفر  ها براي دیدن جنگل آسیایی
ه نایروبی خطوط هوایی قطر کنند و یکی از مسیرهاي معمول براي رسیدن ب می

وقفه از تهران خودمان را  است. شش ساعت پرواز از دوحه به کنیا بود. بی
جا بود. ساعت دوازده ظهر، بعد از شش  مان تا این رساندیم به نایروبی. بلیت

 ساعت پرواز، وارد فرودگاه نایروبی شدیم. 
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ام.  تابه حال دیده که هایی است ترین فرودگاه فرودگاه نایروبی یکی از بزرگ
رفتیم، ویزاي کنیا نداشتیم. ولی چون قرار بود یک  چون ما مسیر ترانزیت می

یا » ترانزیت ویزا«عازم موگادیشو شویم، باید فرم  ،شب در نایروبی بمانیم و فردا
مان دادند که در آن  کردیم. فرمی دست همان ویزاي موقت را پر می

مان تحویل دادیم. کپی پاسپورت را گرفتند  رتمان را نوشتیم و با پاسپو مشخصات
و پنجاه دالر هم براي دو روز اقامت، حق ویزا براي هر نفر پرداخت کردیم. 

نگاري دیجیتالی و برداشتن تصویر عنبیه وجود داشت. من چون  یند انگشتآفر
فکرم درگیر ماموریت بود، متوجه نشدم که براي ملیت خاصی چنین کاري 

د که این عمل را در مورد مآ شان چنین است. ولی به نظر می والکنند و یا ر می
ها  دادند. هنگام خروج از سالن ترانزیت و در گیت پرواز به دوربین همه انجام نمی

برید و چه نیازي  ها را براي چه می و تجهیزات مستندسازها حساس شدند که این
گفتند؛  ست کنند. میخواهند فیلم در که می مطمئن نبودمهاست؟ من هم  به این

ها را باز کردند و  تک کیف رویم، فیلمبرداري. تک عمومی می از طرف روابط
ت مجوز عبور دادند. انگار حساسیریختند بیرون. بعد از نیم ساعت معطلی باالخره 

. بعدها فهمیدم که سومالی و کنیا بودي سومالی در کنیا خیلی زیاد  در مورد منطقه
کجا «دارند. چون مسیرمان ترانزیت بود، پرسیدند:  باهم مناقشات زیادي

رویم. انصافاً  به سومالی می رسانیبراي امدادما هم توضیح دادیم که » روید؟ یم
 هم وقتی درجریان ماجرا قرار گرفتند، خیلی هم با احترام برخورد کردند.

جا  کنیا کشور سرسبزي است. چون در خط استوا قرار داشت، بارندگی در آن
هاي مهم توریستی  یکی از جاذبه شهای خالف سومالی خیلی زیاد است و جنگلبر

ي گردشگري  کشور سومالی قرار دارد و یکی از مراکز عمده جنوبدنیاست. در 
آفریقاست. قبل از آمدن من کمی اطالعات در مورد کنیا از عموي همسرم گرفته 
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فتر این شرکت در نایروبی چون از مدیران تراکتورسازي بود و به خاطر د ،. اومبود
ها زیاد  اطالعات خوبی در مورد این کشور داشت. حتی به من گفت که شب ،بود

ها معموالً پول  دانند که ایرانی ها و دزدان کنیایی می قاپ بیرون نروید. چون کیف
کارت استفاده کارت اعتباري و مسترکارت و ویزاها از  نقد همراه دارند. اروپایی

بردند. به همین دلیل هم  ها پول نقد همراه خودشان می ی ایرانیول ،کردند می
 ماندیم.  بیرون می ،ها که انگار در نایروبی معموالً ناامن است نباید شب
نمایندگی در خارج از کشور دارد.  28 جمهوري اسالمی ایران احمر هالل

ها در آفریقا و کشورهاي همسایه و خاورمیانه مستقر  ي این نمایندگی عمده
 نمایندگیاحمر سه نمایندگی داشت. یکی در نایروبی و دو  هستند. در کنیا هالل

. چون بلیط ما تا کنیا بود و بعد از آن را باید بلیط تهیه »مومباسا«هم در ایالت 
مسئول هماهنگی این کار شده بود.  ،در نایروبیاحمر  د، نمایندگی هاللش می

احمر  مسئول این نمایندگی فردي بود به نام دکتر ذاکر که نقش رابط بین هالل
که از ایران اعزام را هاي مستقر در سومالی را داشت. نیروهایی  ایران و کمپ

شان را  اسکان فت و محلگر گشتند، او تحویل می شدند و یا از سومالی برمی می
 آن روز کرد. شان را به سومالی تهیه می رفت و برگشت کرد و بلیت مشخص می

به آن ایالت رفته بود و  احمر در مومباسا دکتر ذاکر براي بازدید از درمانگاه هالل
مردي به نام اش آمده بود.  نیامده بود. به جاي او راننده ما استقبال به خودش

است و مسلمانان در   نشین مسلمان کنیا. کنیا کشوري مسیحیاز اقلیت  »حسن«
کیشانش  اش را از میان هم راننده ،این کشور اقلیت ناچیزي هستند. ولی دکتر ذاکر

هاي  جا بود و براي ترخیص دوربین انتخاب کرده بود. حسن قبل از رسیدن ما آن
رده بود و چ مستندسازان خیلی زحمت کشید. قد متوسطی داشت و کامالً سیه

. هر چند اهالی آن استزبان رسمی کشور کنیا  ،زد. انگلیسی انگلیسی حرف می
 نند.ک شان هم تکلم می به زبان محلی
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کارتی ، سیمي گیر دادن ماموران کنیایی به بساط مستندسازان در فاصله
دالر اعتبار  5تش بود با می. ده دالر قبود »هورموت«گرفتم که مال شرکت 

دادم. بعد هم اطالع به کنیا را  ماصله به خانه زنگ زدم و خبر رسیدنمکالمه. بالف
من هم » واهد دید.را نخ به خاطر ماموریت ما« با دکتر ذاکر حرف زدم و او گفت:

چون نزدیک شب یلدا بوده برایش از تبریز آجیل و لوکا « :متشکر کردم و گفت
دکتر ذاکر که از  »اند.اش تا به او برس دهم دست راننده ام و می سوغات آورده

ها بود که در کنیا حضور داشت و قطعاً هر   اش فهمیدم گیالنی است، سال لهجه
ها براي دکتر  آوردند، دوست داشت. آوردن این آجیل سوغاتی از ایران برایش می

ي آقاي کنعانی بود. سه بسته گرفته بودم که دو تایشان را به  ذاکر هم توصیه
 بسته را هم بردم سومالی که به وقتش به کارم آمد.دکتر ذاکر دادم و یک 

راننده از سمت راست سوار شد. نگاه کردم و دیدم  ،سوار ماشین که شدیم
این هم میراث استعمار  مثل کشور انگلیس!  فرمان ماشین در سمت راست است.

بریتانیا بر کشور کنیاست. هر جاي دنیا که دیدید فرمان ماشین به جاي سمت 
جا  باید بدانید که پاي استعمار پیر زمانی بدجور به آن ،چپ، در سمت راست است

کردي توي شمال  می تصورچنان سرسبز بود که  شهر .راه افتادیم است! باز شده
ی گرم و شرجی بود. نایروبی شهر شلوغی است. پر از ایران هستی. هوا هم خیل

شدیم  ترافیک و دود. ما که داخل ماشین نشسته بودیم متوجه دود و آلودگی نمی
پرید توي  دادیم، هواي آلوده و شرجی می ولی همین که پنجره را پایین می

هاي اروپایی و  گلویمان. شهر پر بود از بیلبوردهاي تبلیغاتی عظیمی که مارك
گرداندي این تابلوها حضور  کردند. هر طرف سر برمی آمریکایی را تبلیغ می

ي تراکتورسازي مانوس بودم، تبلیغات  داشتند. چون من با فوتبال به واسطه
توي ذهنم مانده که همه جا  بازیکن ساحل عاجی ،»بابدورو«توسط  »کوکاکوال«

ب است. هر چند کنیا در در آن کشور خیلی مشهور و محبو این بازیکن بود. ظاهراً
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دو و میدانی جزو کشورهاي پیشروست اما طرفداران فوتبال هم ي ورزشی  رشته

 آنجا کم نیستند.
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آوردند را قبله





 

 

حدود یک ساعت  .بود» سفري کالب«مقصد ما از فرودگاه نایروبی، هتل 
هاي مجلل و اصلی شهر  یکی از هتلکالب،  سفريمان طول کشید.  رسیدن

. در ورودي ستها طبقه و تجهیزات کامل و استخر و انواع رستوران 14نایروبی با 
داشت لباس دربانی بلند قرمزي . شدیم روبروچرده و بلند قد  هتل با مردي سیه

ولی وقتی به او نگاه  ممتر قد دار سانتی 190آمد. من  که تا روي پاهایش می
گرفتم. عکسی با این نگهبان بلندباال گرفتیم و  کردم، باید سرم را باال می می

احمر ایران در این هتل اقامت  هاللهاي  داخل شدیم. ظاهراً چون گروه
افتد یک  جا عادي شده بود. در کنیا کم اتفاق می ها در آن کردند، حضور ایرانی می

. در البی منتظر شدیم رسیدیماز ظهر حدود ساعت یک و نیم بعدایرانی پیدا شود. 
ي هشتم در یک اتاق دو تخته با درویشی  ند. در طبقهمان را مشخص کن  تا اتاق

مرد و قشالقی هم در همان طبقه در اتاقی سه نفره  ي و آتشاتاق شدم. درهم 
. نگاه گرفت مبه اتاق خوابکه به محض رسیدن  مساکن شدند. آن قدر خسته بود

ي اتاق هم یادم نمانده  نکردم که ببینم اتاق چه شکل و شمایلی دارد. حتی شماره
ي این مدت  و همه فتاده بودمبود که از تبریز راه ابود. چیزي حدود بیست ساعت 

هاي  ها بیدار بودم. من همچنان لباس را یا در هواپیما و یا در یکی از فرودگاه
ها را هم درنیاوردم و خوابیدم.  م. آنشتگرمی را که در تبریز پوشیده بودم به تن دا

که چه خواهد شد. چند  و این ولی همچنان تمام فکر و ذکرم پی ماموریت بود
بیدیم و عصر بیدار شدیم. کنیا چون نزدیک به خط استواست، در طول ساعتی خوا

شود، شب و روز کنیا بر  مان بلند و کوتاه می سال هم برخالف ما که روز و شب
  فرقی ندارند.چرخد و چندان  یک پایه می

هم به عنوان مترجم و هم به احمر ایران،  الملل هالل درویشی از روابط بین
 هاي نیروهاي جمعیت اخبار فعالیت ،ه آمده بود. قرار هم بودکنند عنوان هماهنگ
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را به تهران مخابره کند. درویشی آدم عجول و وسواسی  احمر در موگادیشو هالل

بود. باالخره ما وارد کشوري شده بودیم که دین غالب مردمش مسیحی بود. نباید 
توانست.  نمی شدیم که این تمیز است یا نه. ولی درویشی زیاد دچار وسواس می

 داشت. پسر مومن و معتقدي بود. ولی با آنو طهارت اش وسواس تمیزي  همه
 و او هایی درست نشده بود. وقت نماز بود وسواس براي چنین ماموریت و روحیه 

هاي ما قبله را  هتل خیلی از جا هم مثل هاي آن گشت دنبال قبله. در اتاق
زنگ بزنید پایین و بپرسید ما  شما: «درویشی به من گفت اند. مشخص نکرده

شما مترجمید و به این جور «من هم گفتم: » م.یجا قبله را پیدا کن چطور در این
هتل بپرسد. توي یک مهماندار او هم زنگ زد تا مسیر قبله را از » چیزها واردید.

شود، مسیر قبله را از  شان می تر مسلمانی هم میهمان هتل کشور مسیحی که کم
دانند قبله چیست. پنج  اصالً مگر می ؟برایت مشخص کنند، نندتوا کجا می

 I`m"گفت: میبه منشی هتل  شان طول کشید. هی مکالمه اي دقیقه
mosleem. Where`s geblah?"  فهمید او چه  بیچاره هم که نمیآن

. باالخره گوشی را گذاشت و ما منتظر شدیم تا کسی بیاید و مسیر قبله را گوید می
ي  شمی نگاه کردم و دیدم خدمهچدهد. کمی بعد در اتاق زده شد. از مان ب نشان

پا شو! قبله را «زنی با یک سینی در دست پشت در است. به درویشی گفت: 
. از تعجب ماتش برد و برگشتم و نشستم و او هم پرید و در را باز کرد» آوردند.
رده بود، حدس هاي درویشی سر درنیاو که از حرف هماندار هتل. مجا ماند همان

باز هم بحث قبله بود و  اي بپا شد که نگو. خواهیم. هنگامه پذیرایی می ،زده بود
 ،خواهد. باالخره هر طوري بود دانست درویشی از او چه می اي که اصالً نمی خدمه

پذیرایی  ،ام اند. من قبله را پرسیده ها دیوانه این«خدمه را رد کرد و برگشت. گفت: 
ها را  یم. باید بلد باشیم جهتاحمر ناسالمتی ما نیروي هالل«گفتم: » اند. فرستاده

یشی ورهمراه د» ن جهت قبله را پیدا کن.مشخص کنیم. بلند شو با نگاه به آسما
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اصل بر «بررسی کردیم و یک مسیر تقریبی براي قبله در نظر گرفتیم. گفتم: 
باشد که بگویند رویش به سمت قبله بود. استقبال از قبله است. یعنی جوري 

ود ولی بته دلش باز هم راضی ن» دقیق دقیق هم سمت کعبه نباشد ایرادي ندارد.
 .اي نداشت باالخره چاره

. در طول پرواز غیر ایم ، تازه فهمیدیم چه قدر گرسنهنمازمان را که خواندیم
هم به خاطر استرس  هاي داخل هواپیما چیز دیگري نخورده بودیم. آن از پذیرایی

دانستم که  آقاي کنعانی پرسیده بودم، می از چطور خوردیم. ،و نگرانی معلوم نشد
ي پایین است. از یک طرف البی به رستوران راه  رستوران اصلی هتل در طبقه

رفتند. رفتیم پایین تا در رستوران  داشت و از جاهاي دیگر به استخر و بار و ... می
هایی  شیم. هتل، رستوران مجللی داشت با انواع غذاها و میوههتل غذایی خورده با

شود. غذاهاي جور واجور زیادي در رستوران سرو  که معموالً در ایران پیدا نمی
پشت و خرچنگ بگیر تا گوشت خوك و همه جور حیوان  کردند. از سوپ الك می

ن به غذاهایی که نشاو پرنده و آبزي. خوشبختانه در هتل قسمتی را هم 
، اختصاص داده بودند و از این بابت مشکلی نداشتیم. دلی از عزا داشت» حالل«

 درآوردیم و برگشتیم به البی.
 يها ماموران امنیتی و نظامی با دستگاه ،در البی دیدم جلوي ورودي هتل
که قبالً شنیده بودم  گردند. با این می ،شوند مخصوص کسانی را که وارد هتل می

خورد ولی این مساله را  م میه نیا هم هر از چند گاهی بهکه فضاي امنیتی ک
و کرده بودند، تمام رزه جا ردیدم. غیر از میهمانان هتل ک خودم داشتم به عینه می

سفري «هاي جور واجور هتل  افرادي که براي استفاده از استخر و رستوران
ي  دکه شدند. آمدند، توسط ماموران امنیتی بازرسی کامل بدنی می می »کالب

داشتیم و خواندیم تا ببینیم چه خبر ی دو تا از نشریات را براي بود، یک روزنامه
مان به موگادیشو را  ي دکتر ذاکر بلیت ، حسن، رانندهاست. موقع آمدن به هتل



 فصل ششم: قبله را آوردند ٤٢

 
قرار بود به موگادیشو  »آفریکن اکسپرس«با مسیر  7داده بود. صبح ساعت 

بینی کردیم  ز ترافیک دیده بودیم، پیشها را پر ا برویم. چون وقت آمدن خیابان
صبح دو تا  5ها سپردیم براي ساعت  مهماندارکه کمی زودتر از هتل دربیاییم. به 

اش گرفتیم  هاي دینی تاکسی رزرو کنند. اطالعاتی هم در مورد نایروبی و محل
ها سري بزنیم. در البی با خانواده  تا برگشتنی از فرصت استفاده کنیم و به آن

 مان. س گرفتم و حرف زدیم. گفتم که فردا عازم هستیم. بعد هم رفتیم به اتاقتما
 اش ات و وسواسدوش گرفتم. درویشی باز هم بنا به مالحظقبل از خواب 

سیدن به محل ماموریت انجام نرفت. خوابیدیم تا فردا آخرین پروازمان را تا ر
دهیم.
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اتاق و گرفتن  دادن پایین آمدیم براي تسویه حساب و تحویل 5صبح ساعت 
ها. آن وقت صبح همه خواب بودند. به هر طریقی بود، مسئول تسویه  پاسپورت

احمر  ي اقامت ما را هالل حساب را بیدار کردیم و او را توجیه کردیم که هزینه
طول ي حرکت شویم نیم ساعتی  ها بیفتد و ما آماده ایران خواهد داد. تا این اتفاق

هاي نایروبی گیر کنیم و به موقع به  ر ترافیک خیابانما نگران بودیم که د کشید.
ي تاکسی گفت که این وقت صبح خبري از ترافیک نیست  فرودگاه نرسیم. راننده

 ،المللی نایروبی که کمی از شهر فاصله داشت و خیلی زود ما را به فرودگاه بین
تا فرودگاه  ي هر تاکسی از هتل هخواهد رساند. قبالً دکتر ذاکر گفته بود که هزین

خواه را در هتل با  ي هم مقداري از دالرهاي تنشود. آقاي در نگ کنیا مییلیده ش
لینگ کنیا عوض کرده بود تا رانندگان تاکسی پول اضافی از ما نگیرند. سوار یش

 دو تا تاکسی شدیم و رسیدیم به فرودگاه. 
 وبیدر فرودگاه نایر گیت پرواز سومالی نیم ساعتی براي پیدا کردن 

سرگردان بودیم. یک جاي پرت از فرودگاه را اختصاص داده بودند به پرواز 
جا که رسیدیم پلیس فرودگاه از ما کارت واکسیناسیون خواست. هر  سومالی. آن

هاي  باید واکسن بیماري ،کس که به کشورهاي گرمسیري و آفریقایی سفر کند
یشی کارت وري و ددر شایع آن مناطق را تزریق کرده باشد. من و

مان واکسینه نشده  مان را نشان دادیم ولی دو مستندساز همراه واکسیناسیون
و  هپاتیتکه باید واکسن تب زرد،  ندبودنگفته  دو مستندساز  چرا که به اینبودند. 

آنها را یشی دروتوانند بروند و باید بمانند.  ها نمی این«. گفتند: را تزریق کنند... 
. آن وقت صبح حاال چطور بزنند  تا واکسنناسیون فرودگاه یمرکز واکس برد
ي در فرودگاه خدا عالم است. من و در ،ها را پیدا کند خواست این واکسن می

ها. ساعت از هفت هم گذشت ولی خبري از پرواز سومالی  آننشستیم به انتظار 
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کامیون  بار هدر اطراف ما بودند. انگار ک. کلی آدم هم با بار و بندیل و ساك نبود

از رفتن درویشی و مستندسازها گذشته بود که  يا همراه دارند. چهل دقیقه
اید و من را  هچرا در ایران واکسن نزدبرگشتند. درویشی هم عصبانی بود که 

 40ن و ویدالر براي واکسیناس 60ي هر کدام اید. برا طور به دردسر انداخته این
 .جریمه گرفتند تا مشکل حل شدهم دالر 

مان کنند.  خواهند براي پرواز صداي کارت پرواز را گرفتیم تا ببینیم کی می
وقت آمدن ترانزیت ویزایی براي ورود به خاك کنیا پر کرده بودیم به رنگ سبز و 

یا ني ترانزیت ویزایی به رنگ زرد پر کردیم تا اعالم کنیم، از خاك ک بار برگه این
زنند. برگشتم و  ترکی حرف می عدهیک  جا من شنیدم که یم. همانخارج شد

قیزیل «ها به هالل احمر،  تن دارند. ترك دیدم چند نفر کاور هالل احمر ترکیه بر
شان و سالم کردم و  گویند. خیلی خوشحال شدم و رفتم پیش می» پارا آي

ها ترکی حرف  ها هم اول تعجب کردند که من با آن شان را پرسیدم. آن حال
احمر ایران را بر تن داشتند، و فهمیدند ما  ما کاور هالل هاي زنم. چون بچه می

رویم و من هم ترك هستم با من گرم گرفتند.  هم براي کمک به سومالی می
هاي NGOگفت معلم است و از طریق یکی از  شان مرد جوانی بود که می یکی

براي تاسیس مکتبخانه و آموزش به  ،ترکیه که در امر آموزش فعالیت دارد
خانه، مراکز  گفت غیر از مکتب . میبود اي سومالیایی به موگادیشو رفتهه بچه

هاي  همسفرانش پرستار و شغلدر میان اند.  توزیع امدادهاي مردمی هم داشته
-ند و با پرواز مستقیم نایروبیبود و از موگادیشو تازه رسیده هم بودنددیگر 

و  ،ناامن است«م، گفت: ند. از اوضاع موگادیشو پرسیدبودانبول عازم ترکیه تاس
مان را خالی  باالخره این برادر ترك هم کمی ته دل» خیلی مراقب خودتان باشید.

 کرد و رفت.
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خبري از اعالم پرواز نبود. باند فرودگاه از  لیساعت نه و نیم صبح بود و
شد. من دیدم همان مسافرانی که با بار و  سالنی که در آن نشسته بودیم دیده می

شوند. به  م همراه ما کارت پرواز گرفتند، دارند سوار هواپیما میبندیل عظی
نه بابا من گوشم به بلندگو بود. «گفت: » این هواپیماي ماست.«درویشی گفتم: 

کنی بپرس. من همین که این  باور نمی«گفتم: » پرواز سومالی را اعالم نکرد.
» ها هستند. مسافران با این همه وسایل دیدم، گفتم که همسفران ما همین

با » ر شوید که جا نمانید.بله! همین هواپیماست. زود سوا«پرسیدیم، گفتند: 
ي  رفتیم سمت هواپیما. سوار شدیم ولی چه سوار شدنی. خبري از شمارهها  بچه

نشست. خوشبختانه به خاطر کاور  می ،خواست صندلی نبود. هر کس هر جا می
هاي هواپیما که  ما را کردند و وسط ها بود، رعایت حال هالل احمري که تن بچه

شهري ما بود، نشستیم. مهماندارها هم  ي بینها فضایش شبیه فضاي اتوبوس
دادند. یکی سرپا مانده بود و جا  مثل شاگرد شوفرهاي ما به مردم جا نشان می

کرد و آن یکی زیر دست و پا مانده بود. باالخره به هر زحمتی بود،  پیدا نمی
ي آن بر  ي بود و خدمهتمیز دند. هواپیماي ایرباسما جا داهواپیمسافران را در 

ه بودند. ساعت ده از فرودگاه نایروبی درآمدیم بخالف مسیر قطر، کامالً محج
ساعت راه داشتیم و صبحانه نخورده بودیم. نوبت که به  سمت موگادیشو. دو

ک ي کوچ مان با یک بسته پذیرایی رسید یک پاکت کوچک شیر دادند دست
گرجی که قدیم  يها سفت بود. درست شبیه بیسکویت یبیسکویت که خیل

قحطی از هواپیما شروع «گفتم:  م،دخودمان هم داشتیم. این پذیرایی را که دی
 »شد!

سازها که از استرس واکسن خالص شده بودند، توسط درویشی با  مستند
فرودگاه موگادیشو خلبان و سرمهماندار هماهنگ کردند تا از فرود هواپیما در 

شو، هاي فرودگاه موگادی فیلمبرداري کنند. من کنار پنجره نشسته بودم و نزدیک
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عظمتی بود. کرد آب بود و آب. دریاي با ار میم کاقیانوس هند را دیدم که تا چش

هم درست کنار این اقیانوس قرار داشت. باند فرود به حدي  موگادیشوفرودگاه 
 دریا فرود آمدیم.وسط احساس کردم  ،فرودنزدیک ساحل بود که هنگام 

شتند و انگار به نام یکی نو می ADENکه به التین -» آدم عبداله«فرودگاه 
پیشین سومالی است، درست کنار ساحل اقیانوس هند قرار  از رییسان جمهور

زمین نشست و ما کمربندها را باز  ظهر در این فرودگاه به 12ما ساعت دارد. هواپی
م و االن در بود  آذر از تبریز راه افتاده 15عصر  ز هواپیما پیاده شدیم.ردیم و اک

ام. همین که پیاده شدیم گرماي هوا به  آذرماه به موگادیشو رسیده 17ظهر روز 
به  و کشید آمد. هوا آن قدر گرم بود که از زمین هم تنوره می مان  استقبال
م. استرس ا بر تن داشتهمان لباس گرم تبریز رزد. من هنوز  مان می صورت

 شوم. گذارد به این فکر کنم که با این لباس و در این هوا خفه می نمی
پیکر  ي هواپیماي غول اولین چیزي که به محض فرود به چشمم آمد، الشه

اي از فرودگاه افتاده بود. بخشی از  باري سازمان ملل بود. هواپیما در گوشه
هاي امدادي به  که براي رساندن کمک اش متالشی شده بود. انگار زمانی بدنه

 خمپاره خورده و از کار افتاده چند» الشباب«ي نیروهاي  موگادیشو آمده، در حمله
اي بود از فضایی  . همین هواپیما منهدم شده در اول ورود به سومالی، نشانهاست

خشکسالی، گرماي طاقت فرسا، قحطی، جنگ،  که قرار بود در آن کار کنم.
لوله و ... همه و همه پازل تصورات ذهنی ما را تکمیل می کرد. اینکه خمپاره و گ

 »اکنون کجا هستیم؟!«
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) وارد فرودگاه 2011دسامبر  8( 90آذر  17به نظهر روز پنجش 12ساعت 
تا حاال هایی که  م. فرودگاه موگادیشو مثل هیچ یک از فرودگاهیموگادیشو شد

. باند فرودش کنار ساحل بودتر شبیه فرودگاه نظامی ش. بیبودم نیست  دیده
خاردارهایی  ند با سیمبود تا دورش را بلوك بتنی چیده رو دو بود اقیانوس هند

نظامی. انگار  و رویشان. محوطه و اطراف فرودگاه هم پر بود از نیروهاي مسلح
ي جنگ داخلی از بین رفته و از این  فرودگاه اصلی شهر موگادیشو در میانه

 کنند. تفاده میبراي پروازهاي غیرنظامی اس ،فرودگاه که کاربري نظامی داشته
احمر ایران در سومالی، علی  آقاي مومنی سرپرست تیم امداد و نجات هالل

حیدر، رابط سومالیایی دولت ایران و دولت سومالی و علی شیخ، معاون داوطلبان 
مدند. این علی شیخ آدم فعالی بود و رابط ما و آمان  احمر سومالی به استقبال هالل
ها به او  که بچه اي به گونه ت و قامتی بلند داشتهیکل درش احمر سومالی. هالل

لقب علی دراز داده بودند. علی حیدر هم چون رابط اصلی دو دولت به حساب 
 آمد، به زبان فارسی خیلی خوب مسلط بود. می

مان مهر ورود بزنند و هم   وارد بخش ترانزیت شدیم تا هم به پاسپورت
دیدم که  اخل ساختمان انداختم و. نگاهی به دمان را تحویل بگیریم وسایل

ام کرده بود.  . هواي گرم کالفهرددا اي به هم ریخته و آشفتهفرودگاه چه وضع 
مان را گرفت تا مراحل اداري را انجام دهد. از او در مورد  پاسپورت ،علی حیدر

 ي ها، از نیروهاي اتحادیه این ي ِ همه«نظامیان مستقر در فرودگاه پرسیدم. گفت: 
 »ا و عموماً کنیایی هستند.آفریق
ها را  شد آن ي آفریقا بود و می کل شهر موگادیشو در تسلط نیروهاي اتحادیه 

تر بود. در حالی اندکی روشن  ها سومالیایی شان تشخیص داد. رنگ از رنگ پوست
چون  .پوستی تیره داشتندها کامالً  ي آفریقا خصوصاً کنیایی که نیروهاي اتحادیه
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به  -دولتی وجود نداشت که ویزایی هم در کار باشد. ˚ نداشتیمویزاي سومالی 
مان زدند و پنجاه  روال کنیا فرم ترانزیت ویزایی پر کردیم و مهري توي پاسپورت

 ماه اعتبار داشت. سهدالر براي هر نفر گرفتند. این ویزاي سرپایی 
نی. درهایشان ها هم رسید اما چه رسید ، کیفمان نیم ساعت بعد از رسیدن

ها نبود  رخی از ساكب محتویات داخل آنها را بهم ریخته بودند. زیپباز شده بود. 
شان نبود. باالخره  شکسته بودند. جز لباس چیز دیگري داخلهم را و قفل کیف م

ي بیرونی  مان را تحویل گرفتیم و از سالن ترانزیت خارج شدیم. در محوطه وسایل
ح انتظارمان را افراد مسلاز پاترول پر  آن، سه دستگاه فرودگاه و قبل از خروج از

 نشسته بودند.کامال مسلح تا بن دندان! شش نفر  کشیدند. در هر کدام از آنها می
شان بود. از  اي هم دست اسلحه همه نوع. هر سه نفر از سمتی آویزان بودند

و از روي  کالشنیکف بگیر تا تیربار گرینوف. قطار فشنگ را به کمر بسته بودند
شانه عین حمایل رد کرده بودند. لباس مخصوصی هم به تن نداشتند. هر لباسی 

هایی که  هاي هالیوودي بود. فیلم پوشیده بودند. شبیه فیلم شبیه نظامیان بودکه 
دازي و کشت و کشتار. افتد و پر است از جنگ و تیران در فضایی بیابانی اتفاق می

گفتند، فردي  می »کییوریتیس«ان محلی به آنها که به زبیگاردها ي باد سردسته
که زمانی فرمانده پلیس موگادیشو بوده. ما را سوار دو » عبدالسالم«بود به نام 

دستگاه تویوتا کردند و سرنگهبان هم سوار تویوتایی سفید شد که قبل از همه 
با کردند.  ها هم از جلو و عقب ما را اسکورت می کرد. پاترول نگهبان حرکت می

شش ماشین که پشت سر هم قطار شده بود و پر بود از افراد مسلح، راه افتادیم. 
حداقل در طی دو دهه گذشته بعد از پایان ها که  این کاروان براي ما ایرانی تصور

بود، اسلحه و تفنگ چیز نامانوسی جنگ تحمیلی و برقراري امنیت در کشور، 
. این محافظان را هالل احمر سومالی آور و ترسناك به نظر می رسید واقعاً شگفت

 کرد. شان را ایران پرداخت می در اختیار ما قرار داده بود ولی حقوق
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ي بتنی است. لیفتراکی زیر  فرودگاه یک صفحه ي وازهدیدم در ،هنگام خروج
 باین هم در«تا ما رد شویم. من به شوخی گفتم: رفت و آن را برداشت  آن

 » اتوماتیک سومالیایی است.
دهند مگر  ي فرودگاه نمی ي ورود به محوطه معموالً به هیچ ماشینی اجازه

چرا « تدابیر امنیتی. از راننده پرسیدم:این که افراد خاصی باشند. آن هم با کلی 
به دلیل ناامنی و احتمال «گفت: » اند؟ ورودي گذاشتهدر بلوك بتنی جلوي 

به مردم و فرودگاه  یب رسیدناند تا مانع آس انتحاري بلوك بتنی گذاشته حمالت
ام. کامالً معلوم بود تنها مشکل سومالی  آمد به کجا آمده دستم میکم  کم »شوند.

 این کشور است. تر قحطی نیست بلکه ناامنی هم مشکل بزرگ
نام داشت. خیابانی  »مکه«کرد،  خیابانی که فرودگاه را به شهر وصل می

رانند و از روي  ها را با سرعت می ماشین ا،ه راننده پر چاله. البته و یلطوعریض و 
پریدیم. چند بار سرم به سقف ماشین خورد. عاشق بوق  اندازها تقریباً می دست

 ،کشید میگذاشتند روي بوق و تا ماشین جلویی کنار ن شان را می زدن بودند. دست
دست راست  ي مشخصی نداشت. هم ها هم قاعده ینداشتند. فرمان ماش برنمی

شد. توي  هم دست چپ. بر خالف کنیا هر جور ماشینی هم پیدا میبود و 
شدند و حتی  . از در و رکاب آویزان می، پر بود از آدمهایشان که ون بود تاکسی

 مینی بوسي یک  زهانشستند. فکر کنم داخل یک ون به اند روي سقف هم می
ابان و شهر فیلم کردند. دوربینم را درآورده بودم و از خی می مسافر سوار

رو  خوردیم که وسط خیابان و پیاده جا به افراد مسلحی برمی داشتم. همه  برمی
شان گرفته باشند. نه خبري از  . انگار چوب دستدر حال گشت زنی بودنداسلحه 

از  منسجمی وجود نداشت و سیستم امنیتی چراغ راهنمایی بود و نه مامور. پلیس
خواست رد  کس از هر کجا میخصی نداشت. هر شهر قانون مش شیده بود.هم پا

گردها پهن بود  هرهیچ کس هم کاري به کارش نداشت. همه جا بساط دو شد می
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هاي  ي ساختمان شکسته و ریخته نمايبارید. ولی  روي شهر می و و فقر از سر
اد بوده و موگادیشو شهري شهر گواهی بود بر این که زمانی سومالی سرزمینی آب

 پر رونق!
شد تاثیر  ها می . از نماي ساختماننگلیس بودي ا ها مستعمره ومالی سالس

که  رغم این هاي شهر علی را بر فرهنگ این کشور دید. ساختمان غربی معماري
اي بودند از شهري آباد در  در اثر جنگ داخلی ویران شده بودند ولی نشانه

 هایی نه چندان دور.  سال
ز ورود ما به موگادیشو این شهر یکی از گوید: بیست سال قبل ا تاریخ می

پذیرترین شهرهاي شاخ آفریقا بوده. در دوران حکومت  آبادترین و توریست
دیکتاتوري ژنرال زیادباره، موگادیشو پایتخت زیباي سومالی در ساحل اقیانوس 

شد. پس از سرنگونی  هاي اصلی تجارت دنیا محسوب می هند یکی از گذرگاه
گاه صاحب دولت فراگیر و مقتدري نشد. در سال  ومالی هیچحکومت زیادباره، س

و پس به موگادیشو حمله کرد » ژنرال عیدید«ها براي ساقط کردن  آمریکایی 92
، ی در مرکزلشروع شد. سومالی به سه بخش سوما هاي داخلی از آن جنگ

ها بعد  تقسیم شد. سالشمال غرب لند در  لند در شمال شرقی و پورت سومالی
ي این کشور غلبه کنند ولی  م اسالمی تا حدودي توانستند بر اوضاع آشفتهمحاک

باز با دخالت نیروهاي کنیایی اوضاع بهم ریخت. بخش افراطی محاکم اسالمی 
انشعاب دادند و نیروهاي سلفی و تروریستی الشباب را تشکیل دادند و نیروهاي 

 روي محاکم وارد دولت اتئالفی و انتقالی شدند. میانه
شهر پر بود از مسجد. در هر کوي و برزنی مسجدي بود و پنج نوبت  صداي 

. زمانی که ما وارد این ی بودشد. هر مسجدي هم متعلق به طریقت اذان شنیده می
کشور شدیم، دولت انتقالی سومالی در کنیا مستقر بود و کشور توسط نیروهاي 

زگی از موگادیشو رفته بودند شد. نیروهاي الشباب به تا ي آفریقا اداره می اتحادیه
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ها و یا  ولی اطراف این شهر و بخش قابل توجهی از کشور هنوز در دست آن
. پس از جنگ، قحطی هم آمده بود. بعد هم ِ سومالی بود ف و قبایل پراکندهطوای

کرد  داد می هاي عفونی و تب زرد و سرخک و ماالریا و ... . سوءتغذیه بی بیماري
ي شهر  سال بود. همه 45نشین حداکثر  ر این کشور مسلمانو امید به زندگی د

(تخت » مقام الشاه«ویران شده بود و از جالل و جبروت شهري که زمانی به نام 
اثري نمانده شد،  ي ورود به شاخ آفریقا خوانده می پادشاه) مشهور بود و دروازه

 م کرد قرآن فکر می ي اشتم به این آیهجا گذ دانم چرا از وقتی پاي به این نمیبود. 
 !»بِاَنفُسهِم ما یغَیِّروا حتّی بِقَومٍ ما یغَیِّرُ ال اللّه انَّ«که: 
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، وارد خیابان ممتد انداز و شنیدن بوق دست طی راه پر از بعد از بیست دقیقه

 .کمپ بنادر«شدیم. از دور پرچم ایران را دیدم. پرسیدم، گفتند؛ » کیلومتر چهار«
 ،روي این کمپ درست روبه »جاست. هاي اسکان اضطراري ما آن یکی از کمپ

وري اسالمی ایران بود. جایی که قرار بود احمر جمه مرکز فرماندهی هالل
نشان ی که عالمتجا سپري کنیم. تنها  را همان مان ماموریت اقامتگاه ما باشد و ما

جا متعلق به ایران است، پرچم کشورمان بود که باالي این ساختمان  این داد، می
ند: نصب شده بود. در مسیر آمدن دیدم شهر پر است از پرچم ترکیه. پرسیدم، گفت

در میدان اصلی  »وزیر ترکیه به تازگی از موگادیشو دیدار کرده. اردوغان، نخست«
شهر دور تا دور میدان پرچم ترکیه برافراشته بود و تنها یک پرچم بزرگ سومالی 

 زد. میچشم  به وجود داشت. حضور تبلیغاتی ترکیه در موگادیشو خیلی
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ما را ها با تشریفات خاصی  اسکورت وقتی به مقابل ساختمان مرکزي رسیدیم
کردند. در داخل حیاط کیوسک نگهبانی بود و چند  راهنمایی  به داخل ساختمان

ده متر مانده به ساختمان را هم سیم خاردار کشیده بودند. ساختمان مجلل و 
جا آقاي ابراهیم قدیمی از  زیبایی بود در دو طبقه با نمایی کامالً اسالمی. در آن

استان گلستان به عنوان نیروي حراست و آقاي احمدزاده از  ل احمراعضاي هال
 مان آمدند. به عنوان مترجم به استقبال احمر الملل هالل بین  روابط کارکنان

هایشان  . بعد از تعارفات اولیه، همه در اتاقساعت حدود دو بعداز ظهر بود
ي اول دست چپ  بقهمستقر شدند. آقاي کنعانی به من گفته بود که اتاق تو در ط

ام.  جا برایت گذاشته ام و همان است و برخی موارد ضروري را هم یادداشت کرده
ها در  کاره رها شده بود و برخی توصیه هایی بود در مورد کارهایی که نیمه توصیه

شدم. کل ساختمان مبله  ها هماهنگ می مورد کادر درمانی و افرادي که باید با آن
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جا محل  کند، این احمر ایران این ساختمان را اجاره هالل که بود. قبل از این
ي این ساختمان  اجاره برايهزار دالر  5000ماهی هالل احمر . سفارت کویت بود

و درمانگاه دایمی ایرانیان  ایران این ساختمان را خرید بعدها هالل احمر˚. داد می
کرد و  گی میصاحبش فرد تاجري بود که در دبی زند -را در آن ایجاد کرد.

او و  کرد گی میرسید ساختمان  ی بود، به امورپسرش که مرد الغر اندام
 ، پر است از. در این شهر مثل تبریزکرد اداره میدر موگادیشو  را اي خانه قهوه
را خوب انگلیسی  ي صاحبخانه،خانه و بساط قلیان هم همیشه برپاست. آقا قهوه

 يها بیست سال در یکی از ایالت: «فتم، گزد. کمی که با او دم گرفت حرف می
قدر است که بیست  همگر سن تو چ«تعجب کردم. پرسیدم: » آمریکا پلیس بوده.

آمد.  اش نمی اصالً به قیافه» چهل و پنج سال.«گفت: » اي؟ سالش را پلیس بوده
رسید خصوصاً نسبت به شرایط سخت زندگی در سومالی  تر به نظر می خیلی جوان

را با واقعاً خوب مانده بود. باالخره آدم متمولی بود و روزگار ، به قول خودمان
کلی دوست و آشنا در دولت و مجلس و «گفتند:  . میخوشی سپري کرده بود

ي  مسئول استخدام و به کارگیري خدمه» جاهاي دیگر دارد و آدم بانفوذي است.
ل موتورخانه هم آنجا بود که مسئوچی بود. یک سرایدار   قهوهساختمان هم همین 

هر هفته مادر  رسیدند. که به نظافت ساختمان میهم خدمه  چند تا هم بود.
ي خودمان بود.  پزي به عهدهشآ کرد. آمد و به خدمه سرکشی می صاحبخانه می

احمر حقوق  نوبت نوشته بودند و هر روز یک نفر مسئول پخت و پز بود. هالل
 داد. به صاحب ساختمان می   خدمه را همراه اجاره

 مستقلیها سرویس و حمام  د. تمام اتاقمتري بوپنجاه یک اتاق اتاق من 
داشتند. جاي دنج و راحتی بود. کولر داشت و خنک بود. البته این خنک بودن 

سالمتی ي ماالریا  جا بود. اگر اتاق خنک نبود، پشه زندگی در آن الزاماتیکی از 
نظمی و ناامنی و خرابی بیرون از این  یچ تناسبی بین بی. هکرد ما را تهدید می
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جا وجود نداشت. وقت ناهار بود و ما هم گرسنه.  ساختمان و نظم و ترتیب این
خوشبختانه قبل از آمدن ما گوسفندي قربانی کرده بودند و گوشت تازه فراهم 

در بیچاره قدیمی  سنگ تمام گذاشت. بود. آقاي قدیمی با آن حال مریض
. این هم سوغات سومالی ماالریا گرفته بود ،زهاي اولی که آمده بود سومالیرو

کرد  ي ما با آن مواجه بدهیم. گاهی چنان تب می بود براي او و تهدیدي که همه
ر بود به شد و قرا ها دچار تب و لرز می بیچاره شبشد.  خود می که از خود بی

عنی وضعیت امنیت به آن شکل مومن و مهربانی بود. ی زودي برگردد ایران. مرد
ي نیروها قبل از آمدن  که همه بود و وضعیت بهداشتی هم به این شکل. با این

دند ولی باز تضمینی نبود که به روخ شدند و داروهاي مخصوص می نه میواکسی
 .هاي شایع در این کشور مبتال نشوند بیماري

ر آن پیراهن گرمی لباس عوض کردم و از ش به آنجا، بالفاصله بعد از رسیدن
. و کاور هالل احمر را پوشیدمکه در سرماي تبریز پوشیده بودم خالص شدم 

تر از  بود حتی گرم سط تابستاناوا جا گویی بود ولی ایناواخر آذرماه ایران 
د تا کمی خنک یوز هم نمی خنک. حتی یک نسیم بود. خبري از سرما نتابستان

. البته را مطلع کردمم همسر وتماس گرفتم  زدر تبری خانهاهل . بالفاصله با مشوی
حل استقرارمان اینترنت داشت، به بار تماس از طریق اینترنت بود. چون م این

ي تصویري با تبریز برقرار کردم.  خبر دادم و از طریق اسکایپ مکالمه همسرم
احمر بود که  ي هالل البته توصیه-تاپم را با خودم برده بودم.  خوشبختانه لپ

کلی از ساختمان مرکزي  -تاپ همراه داشته باشند. ي نیروها با خودشان الپ همه
هیچ چیز  جاي هیچ نگرانی نیست. براي او تعریف کردم و به او اطمینان دادم که

م از چه در شهر دیده بودم به او نگفتم. نخواستم نگرانش کنم. کلی ه از آن
گویند  یانگار آن طور که موري برخورد کردم که جا تعریف کردم و ط وضعیت این

 جا وضعیت بد نیست! هم این
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ها و  خواهم از کمپ ناهار را خوردم و به آقاي احمدزاده گفتم که می
عجله نکن! به این «احمر بازدید کنم. آقاي قدیمی گفت:  هاي هالل درمانگاه

ها نیست که بروي. باید با سرنگهبان هماهنگ کنیم و ببینیم کی و  راحتی
براي هر بار خروج از ساختمان مرکزي باید با » توانی بروي. چطوري می

ها هم وضعیت امنیتی شهر و مقصدمان را  کردیم. آن ها هماهنگ می نگهبان
کردیم وگرنه باید منتظر  کردند و اگر موردي نبود، حرکت می بررسی می

 ماندیم تا وضعیت بهبود پیدا کند. منتظر ماندم.  می
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ها هماهنگ کنند از احمدزاده اطالعات مفصلی در  اي که با نگهبان در فاصله
از آقاي کنعانی شنیده  اطالعات اندکیها گرفتم. قبالً  ها و درمانگاه مورد کمپ

ران اولین گروه احمر ای ها را تکمیل کرد. هالل بودم ولی توضیحات احمدزاده آن
ي جنگ داخلی وارد موگادیشو شده بود. زمانی که  امدادي بود که در بحبوحه

کرد. سیل آوارگان و  و قحطی هم بیداد می به اوج خود رسیده بودجنگ در شهر 
زدگان به سمت موگادیشو روانه بود. به همین دلیل در میان نیروهاي  قحطی

و احمر ایران  ، هاللاي اسالمیهاي مختلف خصوصاً کشورهامدادرسان کشور
. از چهار کمپ ندهاي اسکان اضطراري داشت که کمپ ندیی بودهاتنها نیروترکیه 
اسکانی بود و هم درمانی. تنها یک کمپ، فقط  کمپ، همسه  ایران احمر هالل

 گرفته شده بود. ،اي که در آن مستقر بودند ها هم از منطقه درمانی بود. نام کمپ
» بنادر«روي ساختمان مرکزي ما قرار داشت، کمپ  روبهکه درست کمپی 

. تشاد هم بود. کمپی با حدود هزار چادر براي اسکان آوارگان. یک درمانگاه سیار
دو پرستار زن و مرد براي خدمات  ،هاي سیار ما یک پزشک تمام درمانگاه

ي خدمات هم رایگان بود.  پرستاري و تزریقات و یک تکنسین دارو داشت و کلیه
هاي  بود که مرکز درمان بیماري» بنادر«درست کنار کمپ بنادر، بیمارستان 

 عفونی شهر موگادیشو بود. هاي بیماريکودکان، زنان 
الوه بر درمانگاه سیار، انبار تنها کمپ درمانی ما بود که ع» دیکفر«کمپ 

 احمر هم در آن قرار داشت. شیر خشک هالل
کمپ  -چیزي حدود دویست متر˚تر از کمپ دیکفر  کمی آن طرف

 ZONE)ي کی  گفتند و در واقع منطقه (به زبان محلی چنین می» سونوکی«
K) احمر  ترین کمپ اسکان اضطراري هالل بود.) قرار داشت. این کمپ بزرگ

احمر شیراز این  شد. چون هالل هاي متعددي تقسیم می داخلش به کمپبود و 
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هایی مثل سعدي و حافظ و غیره  کمپ را درست کرده بود براي هر بخش اسم
هاي فارس، قم و گلستان آمده و این  هایی از استان گذاشته بودند. قبل از ما اکیپ

 ها و درمانگاه مرکزي را برپا کرده بودند. کمپ
ي هولوداگ در مرکز شهر موگادیشو  بود. منطقه» هولوداگ«پ، چهارمین کم

نسبت به محل  احمر ایران ین کمپ هاللرقرار داشت و کمپ مستقر در آن دورت
بود. این منطقه زمانی تحت کنترل نیروهاي الشباب بود و کامالً ویران  مان اقامت

جا هم کمپ  شده بود. همچنان هم ناامن بود و وضعیت جنگی بر آن حاکم. این
 اسکان اضطراري بود و درمانگاه سیاري در آن قرار داشت.

درمانگاه «احمر ایران بود که به  ترین جا، درمانگاه مرکزي هالل ولی مهم
که مجوز خروج صادر شد، اعالم کردند که امروز  مشهور بود. بعد از این» ایرانیان

ماند براي شنبه.  می ها ی کمپقز درمانگاه مرکزي بازدید کنم. باتوانم ا فقط می
ها تعطیل  جا هم مثل ایران جمعه من روز پنجشنبه به موگادیشو رسیده بودم و این

ها را  شان به میالدي بود و ماه ي استعمار، تاریخ رسمی است. هر چند در سایه
گفتند. ما به تاریخ شمسی در آذرماه بودیم و به قمري در  ها می مثل اروپایی

ي مردمانش مسلمان  . در این شهر که همهدر ماه دسامبر بودندها  ولی این محرم
اند، هیچ خبري از حال و هواي محرم نیست. در آن سرزمین غریب منِ  سنی

مضاعف فرا گرفته بود. ایام سوگواري آقا اباعبدا... الحسین (ع) بود  شیعه را غربتی
 ولی اینجا از این ایام پرشور خبري نبود.

م راه افتادیم. مقصدمان درمانگاه ایرانیان بود که در باز هم با خدم و حش
ي دیکفر قرار داشت. یعنی کمپ دیکفر، کمپ سونوکی و درمانگاه مرکزي  منطقه

ي دیکفر پایین شهر قرار داشت و جزو  تقریباً نزدیک بهم قرار داشتند. منطقه
عیت میلیون نفر جم 2نشین موگادیشو بود. موگادیشو چیزي حدود  مناطق حاشیه

ها در  اکثر آن ودادند  گان تشکیل میارها را آو هزار نفر از آن 500داشت که 
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احمر  ند. به همین دلیل مناطقی که هاللاي اسکان یافته بود همین مناطق حاشیه
داد از نظر امنیتی خطرناك بودند. در حالی که کمپ ترکیه  ایران پوشش می

شده بود که هم امنیت باالیی  جمهوري سومالی برپا درست در کنار کاخ ریاست
 اي را در مورد آن شاهد بودیم. تبلیغات گستردهداشت و هم 

 

 
امنیتی و نگهبان  شدید محل استقرارمان داراي تدابیر مثلدرمانگاه مرکزي 

محل بازرسی یکی براي مردان و یکی هم براي زنان  وبود. در ورودي درمانگاه د
کردند. احمدزاده گفت:  درست کرده بودند و قبل از ورود همه را بازرسی بدنی می

احمر سومالی براي احتیاط و  تا به حال مشکل امنیتی پیش نیامده ولی هالل«
رقرار پیشگیري از احتمال آسیب دیدن نیروهاي امدادرسان و مردم این تدابیر را ب

م با دیدن ما خوشحال شدند. ي درمانگاه که شدیم، مرد وارد محوطه.» است کرده
احمر و مردم ایجاد شده بود که  وري حس اعتماد بین نیروهاي هاللیعنی ط
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کرد. واقعاً  احمر حس امنیت و آرامش را در مردم ایجاد می حضور ما با کاور هالل
زده و  در کمک به مردم جنگاحمر ایران  هم نقش نیروهاي امدادي هالل

ها هم نگاه خیلی مثبتی در  زده سومالی خیلی مهم بود. در میان سومالیایی قحطی
 ي ایران وجود داشت. هاي بشردوستانه مورد فعالیت

 
شد. این ساختمان  درمانگاه از دو ساختمان تو در تو و دو طبقه تشکیل می

ي انبار به ساختمان دوم شد و ه می. تنها از ساختمان اول استفادهم استیجاري بود
. در ساختمان اول هم تنها از شد انجام نمیدر آن  یو هیچ فعالیت شده بود تبدیل
شد. در درمانگاه مرکزي چهار دکتر  ي اول براي ویزیت بیماران استفاده می طبقه

مرد. خانم دکتر مونا تنها  زن بود و سه نفر دیگرها  مستقر بودند که یکی از آن
ي  خانمی مودب و باسواد بود که مردم عالقه ،ک زن اکیپ درمانی ایرانپزش

ي  به او اعتماد داشتند. بعدها شنیدم براي ادامه هم خاصی به او داشتند و خیلی
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. کل کادر درمانی درمانگاه مرکزي و چهار کمپ دیگر را رفتهتحصیل به ترکیه 
ا یک نفر را به عنوان احمر ایران تنه دادند. هالل ها تشکیل می سومالیایی

فرستاد که  ها می کننده از ایران براي مدیریت درمانگاه سرپرست و هماهنگ
هاي  بار من به این منظور آمده بودم. کار من ساماندهی و مدیریت درمانگاه این

احمر ایران هم در داخل  احمر ایران در موگادیشو بود. کل فعالیت هالل هالل
طول ماموریت هیچ وقت به خارج از موگادیشو  همین شهر متمرکز بود و در

داد. خارج از شهر موگادیشو جنگ  اي نمی نرفتیم. یعنی شرایط امنیتی چنین اجازه
ي آفریقا با نیروهاي الشباب هر روز  همچنان ادامه داشت و نیروهاي اتحادیه

 درگیر بودند.

 
ز همان ابتداي دادند. ا ان تشکیل میکودکان درمانگاه را زنان و اکثر بیمار

زیاد بود و فضاي  نظمی درمانگاه شدم. تعداد بیماران بیورود متوجه نابسامانی و 
انتظارشان فراهم نشده بود. چون این بازدید سرپایی بود، زیاد  سالن مناسبی براي
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کارها در  براي ساماندهیکه  فهمیدمقرار نگرفتم ولی تقریباً  اموردر جریان 
 داد.اساسی زیادي انجام درمانگاه باید کارهاي 
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قبل از من یکی از دکترها به نام دکتر محمد را به عنوان  یظاهراً مدیر درمان
مور ا  مدیر داخلی درمانگاه مرکزي منصوب کرده بود که به نوعی هماهنگی

ي  استقبال ما آمد و به دفترش در طبقه هدکتر محمد ب داخلی درمانگاه با او بود.
ا نام فامیل صدا بافراد را بر خالف ما، جا  باالي ساختمان اول رفتیم. این

کنند. به همین دلیل  شان استفاده می کنند. براي خطاب افراد از اسم کوچک نمی
ا شان را بدانم. مثالً ما دو ت تر اتفاق افتاد که نام فامیل در برخورد با افراد کم

کردند. من براي  داشتیم. همین طور هم صدایشان می »دکتر محمد«
 »جواندکتر محمد «شان یکی را دکتر محمد پیر و آن دیگري را  شناختن

خواندم. این دکتر محمد که رفتیم به اتاقش و مدیر داخلی درمانگاه مرکزي  می
وگرنه به بود  ترنسبت با آن یکی محمد جوان تهبود، دکتر محمد جوان بود. الب

تذکر داده بودند که؛   زد. به من در مورد این دکتر محمد قبالً میانسالی می
وص داروها و کند و ممکن است در خص مراقبش باش! گاهی همکاري نمی
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 درمانی . به هر حال مدیرکند و بدخلقی می دستی کج ها همچنین حق ویزیت
ه مدیري از این مدتی کپیش از من او را مدیر داخلی درمانگاه کرده بود و در 

عداد درمانگاه را پیش برده بود. از او در مورد شرایط درمانگاه، ت ایران نبود، او امور
پرس و جو کردم. او هم  ي ویزیت بیماران ها و نحوه مراجعان و نوع بیماري

ها نشست و برخاست کرده بود که کامالً  توضیحاتی داد. احمدزاده آن قدر با این
ها  یک سوال را چند بار از این«ن آشنا شده بود. به من گفت: شا به روحیات

شان را گم  ها دست و پاي نپرس. یک موضوع را اگر زیاد پیگیري کنی این
کردند،  در مورد دکترهایی که با هالل احمر ایران همکاري می» کنند. می

. خورد شان کرد. هر چند این معرفی زیاد به دردم نمی توضیحاتی داد و معرفی
دانستم تا خودم وارد کار نشوم و مستقیماً با کادر درمانی برخورد نداشته باشم،  می

 شان را بشناسم. توانم هیچ کدام نمی
ي بسیار مجهزي داشت. همچنین انبار دارویی بزرگی هم  درمانگاه، داروخانه

جا وجود داشت و یک انبار توزیع هم در درمانگاه مستقر کرده بودند که  در همان
 هاي سیار را برعهده داشت. ي توزیع دارو میان درمانگاه ظیفهو

داشت. ولی هیچ گونه  مردو دو پرستار  زندرمانگاه سه پزشک و دو پرستار 
مدرکی در اختیار نبود تا ثابت کند فالنی پزشک است و در کجا مدرکش را گرفته 

دارو چه مدرك تکنسین التحصیل شده و این  یا این پرستار از کدام دانشگاه فارغ
جا یادداشت کردم تا این موضوع را ساماندهی کنم. از  همان تحصیلی دارد!

و نه نظام  وجود داشتها مهر نداشتند. نه دولتی  مسایل جالب این بود که پزشک
ها فقط امضا  پزشک«پزشکی که بیاید و بر این مسایل نظارت کند. گفتند: 

آید.  نمیي مدیریت من جور در لیقهسایل با ساین جور م«من گفتم: » زنند. می
مهر. شاید یکی پزشک  ،وخانه همید پرونده داشته باشند و پزشک و دارهمه با

یکی از » ؟کند. یا پرستار نیست. ما از کجا بدانیم جا طبابت می نیست و آمده این
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شان کارت  کارهاي خوبی که قبل از من انجام شده بود این بود که به همه
ان بود. داخل این کارت نام و شان آویز ودند که برگردنسایی داده باشن
 خانوادگی و مسئولیت و تخصص هر فرد نوشته شده بود.  نام

ي منظمی درست کرده بودند. دکتر علیخانی که مدیرکل درمان  داروخانه
بندي و تجهیز کرده  احمر بود، خودش آمده و داروخانه را قفسه اضطراري هالل

. مثالً کرد بیداد می نظمی انجام داده بود. ولی هنوز بی را کارها زبود و کلی ا
شود  کارتکس دارویی وجود نداشت تا مشخص شود داروها به چه شکلی وارد می

 شود. و چه طور و چه قدر خارج می
آمار مراجعان درمانگاه چیزي حدود چهارصد نفر در روز بود و گاهی پانصد 

تر چه بیمارانی مراجعه سر زدم تا ببینم بیشبه درمانگاه  از اتاق دکتر محمد نفر.
هاي عفونی و سوءتغذیه  ها شامل سل و ماالریا و بیماري کنند. اکثر بیماري می

شد. باالخره  مشاهده می  دیدگی هاي ترومایی مثل آسیب بود. گاهی هم بیماري
طق هنوز جنگ ادامه داشت. به ااي بود و در برخی من زده سومالی کشور جنگ

مشخص شد سرجمع  مدلیل چنین بیمارانی هم زیاد بود. آمار کلی که گرفتهمین 
 ي سیار هاي چهارگانه نفر در درمانگاه مرکزي و درمانگاه 1200حدود در روز 

م و چون فرصت داشتیم به کمپ درمانی دیکفر جا درآمدی شدند. از آن ویزیت می
ه محل معاینه، ک ندبود ن کمپ چادرهاي بادي بزرگی زدههم سر زدم. در ای

داري  تزریقات و داروخانه بود. یک چادر راپال بزرگ هم زده بودند که محل نگه
شیر خشک بود. دیکفر تنها کمپ صرفاً درمانی هالل احمر در موگادیشو بود و 

 شد. بهداشتی و درمانی ما محسوب می رکزترین م بعد از درمانگاه مرکزي مهم
ي بزرگی بود. واقعاً هم بزرگ بود. از  در کنار کمپ دیکفر ساختمان مخروبه

ظاهراً زمانی بیمارستان «گفت: » ساختمان دیگر چیست؟  این«احمدزاده پرسیدم: 
وجو کردم دیدم بله بیمارستان  هاي اینترنتی جست بعداً که در نقشه» نظامی بوده.
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الشباب  اي توسط هاي داخلی و قبیله جنگ ي ارتش سومالی بوده که در میانه
پیشنهاد دادم که اگر قصد دارید  . بعدها به هالل احمراست ب شدهتخری

بیمارستانی دایمی در موگادیشو مستقر کنید، محل این بیمارستان به دردتان 
خورد. البته آن زمان تاسیس یک بیمارستان مجهز در دستور کار هالل احمر  می

 هاي مجهزي داشت. ایران بود. هر چند خود موگادیشو بیمارستان
بعد از دیکفر برگشتیم به محل استقرارمان. رفتم داخل اتاق و استراحتی 

و با همدیگر آشنا شدیم. مشخصات  تازه دور هم جمع شده کردم تا عصر شد و
از من من را آقاي کنعانی آن زمان به قدیمی و احمدزاده داده بود. خیلی هم 

یحات هم در مورد یم. برخی توضبگیرتعریف کرده بود. همین باعث شد زود گرم 
ي وضعیت امنیتی  شهر و وضعیت خودمان دادند. آقاي قدیمی اطالعاتی درباره

ها چگونه است و چند  مان با نگهبان ي تعامل شهر داد و توضیح داد که نحوه
ماند و غیره.  جا می باید برویم بیرون و شب چند نفر نگهبان این نفرند و چطور
روشن کرد. از شخصی به نام سید  ن منی در ذهغجا چرا همان آقاي قدیمی

ي امداد  شو مستقر است و با نیروهاي کمیتههاشمی حرف زد که در موگادی ینب
امداد  ي کمیته ،جا فهمیدم که غیر از هالل احمر ایران همان کند. همکاري می

 رئیس سازمانکه قبالً چند دوره هم  !»نصیرآقا«ومالی فعال است. مثالً هم در س
مداد در ي ا یتهمک نیروهاي جات هالل احمر کشور شده بود، در قالبامداد و ن

ِ  ي د. جرقهدا اي امدادي و فرهنگی انجام میو کاره موگادیشو مستقر شده بود
 هاشمی از همان حرف قدیمی زده شد. ینآقا سید ب آشنایی من با حاج

در » بري بري«آقاي مومنی رفت بندر  ،روزي که ما رسیدیم موگادیشو
ما آمده بودیم در بخش  .سومالی که به سه بخش تقسیم شده بود». لند ومالیس«

اصلی آن مستقر شده بودیم که محل اصلی بحران قحطی و جنگ بود. تقریباً 
کردند. یکی  جایی در جنوب سومالی. تنها دو خط هوایی به موگادیشو کار می
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ي هواپیمایی بود که تنها یک پرواز به کنیا داشت و دیگر سآفریکن اکسپر
 .رفت بود که هواپیماهاي ملخی دو نفره داشت و مسیرهاي کوتاه را می» جوبا«

لند وضعیتی شبیه اقلیم کردستان عراق داشت.  لند. سومالی سومالیبه خصوصاً 
شد. دلیل رفتن مومنی  مستقل بود ولی در نقشه جزو کشور سومالی محسوب می

لند تاسیس  است پایگاهی هم در سومالیخو احمر می بري این بود که هالل به بري
و این بندر به مردم » عدن«از طریق خلیج  را هاي امدادي کند تا کمک

جا وضعیت مردم به بدي موگادیشو و اطرافش نبود و  د. آنلند برسان سومالی
 ود. بن هم اثريکرد و از طرف دیگر از خشونت و جنگ  داد نمین بیقحطی آن چنا
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 روز تعطیلی 
 با بان کی مون و دربی





 

 

ماندیم. البته  روز دوم جمعه بود و تعطیل. روزهاي تعطیل در اقامتگاه می
رفتیم،  ها می کردیم و به محل کمپ که به کارها رسیدگی میتقریباً غیر از وقتی 

باقی روز را در اقامتگاه بودیم. به خاطر شرایط خاص امنیتی موگادیشو صالح 
نبود زیاد بیرون باشیم. اگر خریدي و یا چیزي الزم داشتیم به عبدالسالم 

ید کرده کرد. آن روز هم روز خاصی بود و از تهران تاک گفتیم و او تهیه می می
بان کی «شرایطی از محل استقرار خارج نشویم. صبح آن روز  یچبودند تحت ه

دبیرکل سازمان ملل متحد وارد موگادیشو شد. من نشسته بودم در سالن و » مون
ي الجزیره داشت پیاده شدن  کردم. شبکه از طریق تلویزیون آمدن او را تماشا می

گفتند؛ براي  اور ضدگلوله پوشیده بود و میداد. او ک دبیرکل را از هواپیما نشان می
اي سومالی و آغاز فرایند انتقال قدرت  تالش در جهت خلع سالح نیروهاي طایفه

 توسط دولت انتقالی موقت سومالی به موگادیشو آمده است.
هان آن هم با آن وضعیت و ي سیاسی ج حضور یک مقام بلند پایهبراي من 

که دبیرکل سازمان ملل براي ایجاد صلح در این  ي ضدگلوله جالب بود. این جلیقه
ترین نقاط دنیا را به  خطر حضور در یکی از خطرناك ،کشور ویران حاضر شده

. هر چند خود من هم چنین ریسکی کرده بودم ، براي من جالب بودجان بخرد
ي کارم حضور در چنین  ولی باالخره من نیروي هالل احمر بودم و فلسفه

 ت. هایی اس موقعیت
 و جور م افکارم را جمعبود و توانسته شتگذ جا می یک روز از حضورم در این

ام هم دیروز مشخص  م تا کاري بکنم. هدف اصلیبود این همه راه را آمده .کنم
بهداشتی  جایم سر و سامانی به امور ه این. تصمیم گرفته بودم در مدتی که بودشد

شان  کم در طول ماموریت اجرایی و درمانی بدهم. برخی فکرها هم داشتم و کم
 کردم.
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مان حاکم بود. بازي استقالل  تري بر جمع بعداز ظهر اما جنب و جوش بیش
خواستیم دربی را ببینیم. من به  شد و ما می و پرسپولیس در جام حذفی برگزار می

و  که مدتی در تراکتورسازي پزشک بودم و حتی مدتی مدیر فرهنگی دلیل این
با فوتبال مانوس بودم. مشتاقانه  برعهده داشتماه تراکتورسازي باشگ ارتباطات

گشتیم تا دربی را مستقیم تماشا کنیم. ولی غیر از دو  اي ایرانی می دنبال شبکه
ي ایرانی روي ماهواره نبود. آن  هیچ شبکه »وي پرس تی«و  »فیلمي آ«ي  شبکه

ه قابل راطریق ماهوهاي صدا و سیما از  بکهموقع مثل حاال نبود که تمام ش
 است. ناامید شده بودیم که یاد اینترنت افتادیم. ریافتد

اش،  زدگی ها و قحطی يها، درگیر ها، جنگ ماندگی م عقبسومالی با تما
سیم  . در این کشور چیزي به ناماي داشت اینترنتی پیشرفته و سیستم مخابراتی

گی هم هاي خان ناست. حتی تلف سیم) (بی» وایرلس«. همه چیز وجود نداشت
هر گونه اطالعاتی  توان وایرلس است. اینترنت سرعت خوبی دارد و به راحتی می

. مردم در اینترنت بسیار فعالند و را از اینترنت دریافت کرد در مورد کشور سومالی
این  و امنیتی . تعارض وضعیت ماديشود دیده میهاي بسیار قوي و فعالی  سایت

هیچ وقت براي من حل نشد. در کل دو شرکت  اش جامعه و توان ارتباطی
در این کشور فعال بودند که  »سفري«و  »هورموت«راتی باینترنتی و مخا

 هاي مهم مخابراتی و اینترنتی دنیا بودند.  ي شرکت نماینده
هاي ایرانی کوتاه بود از اینترنت پیشرفته و  مان از شبکه حاال که دست

نعلبکی ایران «م سراغ سایتی به نام پرسرعت سومالی کمک گرفتیم و رفتی
کند.  ي تلویزیونی را بر روي اینترنت پخش می این سایت کلی شبکه». وي تی

م بازي شروع شده. هر کسی طرفدار یک تیم یي سه را پیدا کردیم و دید شبکه
آن  ي حضور نداشت، تراکتورسازي تبریز!بود و من طرفدار تیمی که در آن باز

د که تراکتورسازي لیگ برتري شده بود. تب فوتبال تبریز در سال دومین سالی بو
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امام تبریز بلکه هاي تراکتورسازي نه تنها استادیوم یادگار  اوج بود و در بازي
تراکتورسازي  انتهران پر از طرفدار هاي ایران به ویژه ي استادیوم تقریباً همه

شد و خیلی خوب هم  ي شیراز برگزار می در ورزشگاه حافظیهدربی شد. بازي  می
 ت داد.از آب درآمد. استقالل سه بر صفر پرسپولیس را شکس
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کار شروع شد





 

 

ها و آشنایی  ي کمپ از روز سوم کار شروع شد. اولین کارم سر زدن به همه
 1200نزدیک با کادر درمانی و بهداشتی بود. فهمیدم که به هر پزشک ماهیانه 

 300دالر و براي هر متخصص دارو ماهیانه  300دالر و براي هر پرستار ماهیانه 
این تفاوت که این حقوق را  . بادهند حقوق میدالر  150 یخدمات کادر دالر و به

شود. در مجموع سی و سه  بار پرداخت می کنیم و هر ده روز یک تقسیم بر سه می
تک مراکز سر زدم و  . به تکندنفر در بخش بهداشتی و درمانی مشغول کار بود

ی کاري ها مستقر شده بود ول که درمانگاه کامالً در جریان کار قرار گرفتم. با این
هاي قبلی همین قدر رسیده  ها نشده بود. یعنی اکیپ آن دن به اموربراي سامان دا
ها را مستقر کنند. خود این کار آن هم در شرایط آن  ها و درمانگاه بودند که کمپ

که شرایط امنیتی به مراتب خیلی   روزهاي موگادیشو کار بزرگی بود. خصوصاً
فریقا شرایط نسبتاً امنی ي آ نیروهاي اتحادیه االن بدتر از زمان حضور من بود و

 را در داخل شهر ایجاد کرده بودند.
 _ها به شکل یک تیم ده  مده بود. آنجا آ اولین گروه از استان فارس به این

ها را شکل داده  هاي اسکان اضطراري و درمانگاه پانزده نفري آمده بودند و کمپ
کنم  فکر میکه  »دکتر حکمت«به نام  دند. تیم استان فارس مسئولی داشتبو

داده بود و است. او کارهاي زیادي انجام  ناالن رییس امداد و نجات همان استا
ي اصلی  زدند و شاکله ي او حرف می جا درباره . همه در اینانگار پزشک فعالی بود

تیم دوم از قم آمده بود و تیم زي هم به دست او ریخته شده بود. درمانگاه مرک
شرقی رفتم دیگر خبري از تیم  استان آذربایجان رفاز ط بعدي از گلستان. من که

نبود. فقط مدیر بخش بهداشتی و درمانی بودم و تنها رفته بودم. دلیلش هم این 
اي که با هماهنگی صلیب سرخ جهانی و هالل  کم با برنامه احمر کم بود که هالل

با کردند. یعنی  گان را اجرا میارگشت آوازسومالی چیده بودند، طرح باحمر 
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ها اسکان  گانی که در کمپارشد، آو احمر ایران می هایی که از طرف هالل کمک
شدند. هدف هم این  رهاي خودشان بازگردانده میهیافته بودند به روستاها و ش

هاي  ایران در سومالی به فعالیت احمر ها، فعالیت هالل آوري کمپ بود که با جمع
 عدها افتاد.بهداشتی و درمانی محدود شود. اتفاقی که ب

ي  هاي قبلی براي ایجاد درمانگاه و ارایه دار تالش تیم حاال من میراث
سید این بود که من خدمات درمانی به مردم سومالی بودم. چیزي که به ذهنم ر

نظمی حاکم بود و روند ویزیت و  ها سامان بدهم. کمی بی درمانگاه باید به امور
ود. اولین بدارو چندان قابل کنترل ني خدمات درمانی خصوصاً  درمان و ارایه

رفتم  دادم بعد می جا را سامان می اولویت من درمانگاه مرکزي بود. اول باید آن
 ها. سراغ باقی کمپ

اولویت داشتم. اولی ساماندهی نیروي انسانی بود. ما  در هم برنامه را چند
دانشگاهی شان تخصص  ِ شغلی ي هیچ مدرکی که ثابت کند این افراد در زمینه

معرفی کرده بود و ایران هم به کار  آنها را دارند، نداشتیم. هالل احمر سومالی
شان را  ي کارکنان را جمع کردم و گفتم که باید مدارك تحصیلی گرفته بود. همه

به تایید دانشگاه برسانند و بیاورند. جالب است که با همین کار متوجه شدم که دو 
اند و دانشجو هستند ولی به عنوان  شان را نگرفته تا از پرستارها هنوز مدرك

 ولی به عنوان تکنسین دارویی از آنهاشان نکردم  کنند. اخراج پرستار کار می
 استفاده کردم.

هاي کمپی بود. ما سه پزشک  کار دیگرم چرخشی کردن کار در درمانگاه
کردم ثابت در درمانگاه مرکزي داشتیم. چهار پزشک هم در چهار کمپ. اعالم 

هاي دارویی هر هفته در یک کمپ  که هم پزشکان و هم پرستاران و تکنسین
گذاشت با  شد و نمی ها می فعال خواهند بود. این کار مانع از برخی سوءاستفاده

وري فراهم شود. حتی طجا زمینه براي سوءاستفاده  ماندن کادر در یک
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نباشد و آن هم به  درمانی هم همیشه ثابت ردریزي کردم که ترکیب کا برنامه
ها مهر تهیه کردم تا مشخص  شکل چرخشی تغییر کند. براي پزشکان و داروخانه

رفتم  خیالم راحت شد،. از این کار که است اي نوشته شود کدام دکتر چه نسخه
شان  بودم. اولین در نظر گرفتههایی برایش  برنامه سراغ درمانگاه مرکزي که 

 د.تاسیس درمانگاه مخصوص زنان بو
اسالمی است و تمام جمعیت آن مسلمان و نود و نه   سومالی کشوري کامالً

کمی هم شیعه و دیگر مذاهب. هر  . جمعیتها مذهب شافعی دارند درصد از آن
است ولی هر حاکم چند به لحاظ مذهبی اتحاد کاملی در بین مردم این کشور 

در  صوفیسم یا گري صوفی ند. تفکرا اي پیرو یک مکتب عرفانی  طایفهقبیله و 
صوفیه نقش زیادي در  هاي هدارد. فرق اور دینی مردم این کشور خیلی رواجب

مسلمان ماندن مردم سومالی در زمان استعمار انگلیس داشتند. در حالی که کشور 
ي تبلیغات میسیونرهاي مذهبی به کشوري  ي سومالی، کنیا در سایه همسایه

هاي صوفیه همچنان  اتکا به رهبري فرقه تقریباً مسیحی تبدیل شد، سومالی با
 هم نخورد.ه اش ب مسلمان ماند و ترکیب مذهبی

به  وشد  وارد سومالی شهرهاي به میالدي 15 قرن مقارن گري صوفی
 در صوفیه هاي . مشربتبدیل شد جامعه حیات براي تجدید نیرویی به سرعت
 »صالحیه« و »ادریسیه-احمدیه« ،»قادریه« هاي طریقه از گرفته بر سومالی

 در عموماً و حجاز و یمن از ها آن خاستگاه که سومالی مقیم هاي عرب. است
 .اند قادریه فکري شعبات از »رفاعیه« مکتب پیرو هستند، ساکن موگادیشو

 جا در آن حجابی هم ددر طول مدتی که در موگادیشو بودم یک نمونه ب
شان  ود و حتی یک تار مو هم از زیر پوششندیدم. پوشش زنان کامالً اسالمی ب

شان  ماند. دختران کوچک هم حجاب کامل داشتند. هر چند یک عادت بیرون نمی
هم دست دادن زن و مرد  به دور از شعائر اسالمی دیدم. آن آن را را نپسندیدم و
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هستند، چنین حرکتی هم که مردم مسلمان و معتقدي  رغم این . علینامحرم بود
جریان مذهبی سومالی به این نتیجه  پیرامون ي گذرا با مطالعه دادند. انجام می

رسیدم که ایجاد درمانگاهی مجزا براي زنان ضروري و الزم است و هیچ 
تواند بکند. خوشبختانه کادر درمانی  کشوري هم غیر از ایران، چنین کاري نمی

نسین دارویی زن زن هم داشتیم. دکتر مونا به عنوان پزشک و دو پرستار زن و تک
شد با یافتن مکانی مناسب این  در درمانگاه مرکزي حضور داشتند و به راحتی می

اندازي کرد. شب این موضوع را با همکاران مطرح کردم و خیلی  درمانگاه را راه
احمر  استقبال شد. در مورد تاسیس درمانگاه اختصاصی زنان و کودکان با هالل

کادر  کنار زنان در و اعالم کردند که:هم تایید ها  سومالی هم صحبت کردم. آن
 اید.  . چه خوب که به این فکر افتادهراحت نیستنددرمانی مرد 

کارم را در درمانگاه مرکزي شروع کردم. درمانگاه مرکزي دو  ،از روز پنجم
قه. ساختمان دوم را بها هم دو ط ساختمان تو در تو بود. هر کدام از ساختمان

بعد از توجیه کارکنان،  آنجا رسیدم یزنان در نظر گرفته بودم. وقتبراي درمانگاه 
زنم و مشغول نشوم کارها پیش نخواهد رفت. به نباال  آستیندیدم اگر خودم 

همین دلیل به همراه بقیه شروع کردم به جمع کردن وسایلی که از ایران 
فاً هم کلی . انصاپراکنده شده بود ساختمان دومدر فرستاده بودند و همان طور 

شد.  درمانی پیشرفته فرستاده شده بود ولی از هیچ کدام استفاده نمی تتجهیزا
متوجه  ،اه زنان باز شودگکردیم تا جا براي درمان همین طور که وسایل را جمع می

دوم درمانگاه  ي جا تصمیم گرفتم که در طبقه جا دارم. همان شدم کلی کار در این
. تمام تجهیزات الزم براي اندازي کنمرکزي را راه زنان، آزمایشگاه درمانگاه م

ي زنان هم وجود  جا بود. حتی دو تخت مخصوص معاینه یک آزمایشگاه مجهز آن
ا کردم تا در صورت ها جد زنان اتاقی هم براي این تختداشت. در کنار درمانگاه 

نیاز به معاینات تخصصی زنان از آن استفاده شود. طبق برآورد من زنان و 
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در چنین شرایطی ترین مراجعات را به درمانگاه داشتند. اصوالٌ هم  ودکان بیشک
ها شیوع  بینند. در سومالی انواع بیماري ها را می ترین آسیبزنان و کودکان بیش

هاي عفونی و سوءتغذیه.  تا سرخک و بیماري گرفتهداشت. از ماالریا و سل 
 وامل سرایت و شیوعجود نداشت که خود یکی از عسیستم واکسیناسیون و

ایجاد سیستم  ارایه کردم، هالل احمر ایران ی که بهدر پیشنهادهای ها بود. بیماري
 واکسیناسیون از همان نوع که در ایران را توصیه کردم. 

وجود نداشت. در موگادیشو که هم کشی آب شرب بهداشتی  سیستم لوله
ر حداقل بود. خود ما از شان باشد، امکان دسترسی به آب سالم بهداشتی د پایتخت

وشو و  می شد براي شست کشی فقط کردیم. از آب لوله آب معدنی استفاده می
. برق شهر در اکثر مواقع هم نبودکشی گاز  ي از لولهخبراستفاده کرد.  استحمام،

قطع بود. تهیه و توزیع برق شهر دست چند شرکت خصوصی بود و دولت دخالتی 
بزرگ مثل ساختمان فرماندهی ما و درمانگاه هاي  در آن نداشت. ساختمان

 کردند.  مرکزي، از ژنراتور برق گازوییلی استفاده می
اي بود که  هاي مختلف درمانگاه مرکزي پروسه اندازي بخش تجهیز و راه

تقریباً تا آخرین روزهاي حضور من در موگادیشو ادامه داشت. هر چند قبل از 
ادم و مشکل حادي براي تیم بعدي باقی عزیمت تمام کارها را سر و سامان د

نماند. روز پنجم حضورم، ویزیت مجزاي زنان در ساختمان دوم درمانگاه شروع 
شد و عمالً درمانگاه زنان هالل احمر ایران فعال شد. خبرش هم توسط احمدزاده 

نخستین مرکز « ؛که هم تیتر زدندها  به تهران فرستاده شد و در خبرگزاري
ر موگادیشو توسط هالل احمر جمهوري اسالمی ایران شروع به درمانی زنان د

  »فعالیت کرد.
راه  ،ي دوم هم برخی تجهیزات آزمایشگاهی را که انبار کرده بودند در طبقه

 .کردم و آزمایشگاه درمانگاه هم فعالً سرپا شد اندازي
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چون مراجعات به درمانگاه مرکزي 
 کشید زیاد بود و مدت زیادي طول می

ي  تا افراد ویزیت شوند در محوطه
ساختمان که خیلی هم بزرگ بود، چند 

م براي استراحت یچادر نصب کرد
ي  که بچه زنانیي  مراجعان و استفاده

هم را داشتند. یک چادر  هشیرخوار
 م.یبراي نمازخانه برپا کرد

در کل روز پنجم روز خوبی بود. 
جا براي این  احساس کردم آمدنم به آن

. بعد از آن همه است فید بودهمردم، م
توانم کاري براي مردم  جا، خوشحال بودم که می دردسر براي رسیدن به این
این مردم  از این تنها از تلویریون و یا در میان اخبارسومالی انجام دهم. من قبل 

چه  مسلمانان در این گوشه دنیا  این درك نمی کردم کهتم. آن موقع شناخ می را
شده جا از نزدیک با دردهایشان همراه  مشکالتی دارند. ولی این کشند و چه می

ها دیگر  ها صاحب درد شده بودم. من نیز مثل اینبودم. اصالً خودم هم مثل آن
را ، مکرد هایی که این مردم را تهدید می احساس امنیت سابق را نداشتم، بیماري

ی در بطن ماجرا هاي امدادي است. وقت کرد. این خاصیت فعالیت هم تهدید می
نزدیکی، از عمق  ،ها کمک کنی خواهی به آن هستی، وقتی با مردمی که می

بینی. اتفاقی که براي من و باقی همکارانم  ها همراه می وجود خودت را با آن
باال زده بودیم و در آن را  ها آستین ام، توجه به پست و ماموریت افتاده بود. بی

ت بود، مثل یک کارگر ساده براي بهبود گرما که تحملش براي ما خیلی سخ
مرد که براي  کردیم. حتی قشالقی و آتش ها کار می ها و درمانگاه اوضاع کمپ
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در حمل و  گذاشتند و شان را کنار می مستندسازي آمده بودند، اکثر مواقع دوربین
روزهاي اول  شدیم. خیلی هم خسته میکردند.  می به ما کمکوسایل  جابجایی
شدم  شد که از شدت عرق مجبور می کردم. گاهی می ي چند نفر کار می به اندازه

دیدند خودمان دست به  دو بار لباس عوض کنم. کارکنان سومالیایی هم که می
. است ها آمده کردند که هالل احمر ایران براي کمک به آن یم، باور میا هکار شد

 ها هم دل به کار بدهند.   شد که آن همین باعث می
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و رفتم سراغ کمپ دیکفر. در  ماقدامات اولیه را در درمانگاه اصلی انجام داد
هاي بهداشتی و درمانی  ترین بخش فعالیت این کمپ بعد از درمانگاه اصلی

فاً درمانی ما بود و تجهیزات تنها کمپ صر شود. انجام میایران  احمر هالل
هاي سیار دیگرمان در آن متمرکز کرده بودیم. یک  تري نسبت به درمانگاهبیش

دري دیگر براي عملیات پرستاري و تزریقات و یک چادر بزرگ براي معاینه، چا
ها چادر راپال این کمپ محل انبار و  چادر بزرگ براي داروخانه. عالوه بر این

م و مانی به اوضاع انبار شیر خشک دادداري شیر خشک بود. سر و سا نگه
م. خیالم از بابت کمپ دیکفر کمی براي درمانگاه را تامین کرد تجهیزات الزم

کارهایم را در  دوباره برگردم سراغ درمانگاه اصلی و خواستم . چون میشدآسوده 
 پیگیري کنم.جا  آن

توزیع شیر خشک هم براي خودش ماجرایی دارد. به خاطر شدت سوءتغذیه، 
د یک قوطی بیای  به همراه نوزاد به درمانگاهقرار بر این شده بود که هر مادري که 

ي دوازده تایی شیر  بسته 30ي حدود چیز ،شیر خشک دریافت کند. هر روز
 120حدود  - .شد که سهم درمانگاه مرکزي از آن ده بسته بود خشک توزیع می

قدرش به دست نوزادان و  هکه چ . حاال اینبود . این کار هر روزمان- تا
که مستقیماً بر  بحث دیگري است. باالخره ما توان این ،رسید شان می خانواده

ها  شیر خشک نظرات کنیم را نداشتیم. ولی به هر شکل ایني شیرها  توزیع همه
 الزم بودند. یخیل در آن وانفساي قحطی

ما هر هفته در محل  ؛روز ورودم به موگادیشو آقاي احمدزاده گفت که
ي  ي هماهنگی با نماینده هاي شهر جلسه احمر سومالی یا یکی از هتل هالل

باقی نهادها و کشورهاي و مالی ي هالل احمر سو صلیب سرخ جهانی و نماینده
 یله چون رییس جمعیت هالل احمر سوماامدادرسان خواهیم داشت. در این جلس
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هیچ وقت شناختیمش و  ما با همین لقب می-» مستر افی«به جایش  در کنیا بود،
معاون هماهنگی هالل احمر سومالی که به نوعی  ،-اش را ندانستیم نام اصلی

سومالی حضور احمر طلبان هالل اومعاون د ،ی شیخیا علقائم مقام هم بود 
داشتند. البته هالل احمر سومالی یک نفر دیگر هم به نام احمد داشت که 

شد. در یکی از این جلسات  گاهی در جلسات پیدایش می دار بود و گه خزانه
ي صلیب سرخ از  نماینده -ي از آمدنم گذشته بود.ا فکر کنم دو هفته˚هماهنگی 

چون در شهر آب شرب «طر توزیع شیر خشک تشکر کرد ولی گفت: ما به خا
ي این شیرها با آب غیربهداشتی باعث شیوع  شود، تهیه بهداشتی پیدا نمی

این هشدار را که دادند، من » و غیره شده است. عفونی و گوارشیهاي  بیماري
گویند. وقتی شیر خشک با آب غیربهداشتی قاطی شود حتماً  دیدم درست می

ما دو راه «یت به دنبال خواهد داشت. با تهران تماس گرفتم و گفتم: ممسمو
ي  داریم یا در کنار قوطی شیر خشک آب معدنی هم بدهیم و یا براي تهیه

 گزینه گرفتهتصمیم بر اجراي دومین » موزش ارایه کنیم.صحیح شیر خشک آ
ها یاد دادیم که چطور آب را بجوشانند و  هایی تشکیل دادیم و به زن شد. کالس

 ها این مشکل هم رفع شد. بعد شیر خشک درست کنند. با همین آموزش
که » محمد اویس«که یک روز یکی از پرستارها به نام  مدتی گذشت تا این

ها و خودم قرار داده بودم و مسئول توزیع شیر  ی بود و او را رابط کمپپسر زرنگ
خواند، او هم رفت  بعدها چون برادرش در انگلستان پزشکی می˚خشک هم بود 

 »مشکلی پیش آمده.«، زنگ زد که: -ي پزشکی جا براي تحصیل در رشته آن
هستند و هاي فرستاده شده تاریخ گذشته  شیر خشک«گفت: » چه شد؟«پرسیدم: 

هاي فاسد  اند که ایران شیرخشک هاي افراطی در شهر شایع کرده برخی گروه
چنین چیزي «گفتم: » هاي مختلف دچار شوند. کند تا مردم به بیماري توزیع می

جا مستقر شده؟ در عرض چند ماه  امکان ندارد. مگر ایران چه مدت است که این
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بود. اگر  موضوع حساسی» آیم. شود. صبر کن خودم می شیر خشک فاسد نمی
هاي  شد، ممکن بود تهدیدات امنیتی هم متوجه بچه چنین ذهنیتی ایجاد می

ها نگاه کردم.  شود. خودم را رساندم کمپ دیکفر و به قوطیایران احمر  هالل
ام افتاد  خیلی مانده بود منقضی شود. آن موقع دو زاري .بود 90تاریخ تولید سال 

کنند به تاریخ روي  ها میالدي. نگاه می تاریخ این که تاریخ ما شمسی است و
هم ي نود ساخته شده و در همان دهه  ها در دهه گویند؛ شیر خشک قوطی و می

شان شدم.  متوجه اشتباه و سوءبرداشت است. 2011تاریخش گذشته. االن 
و موضوع را با او  توضیحاتی به اویس دادم. سریع با دکتر علیخانی تماس گرفته

فعالً شیر خشک توزیع نکنید تا من با صلیب «ان گذاشتم. او هم گفت: در می
خوشبختانه با هماهنگی دکتر » احمر سومالی هماهنگ کنم. سرخ و هالل

اي بود که وقتی براي  تجربه . این اتفاقعلیخانی این مورد هم حل شد
باید رسم و رسوم آن کشور را دقیق  ،رویم امدادرسانی به سرزمینی دیگر می

تواند به شکست خوردن کل  مطالعه کنیم. یک اشتباه سهوي از این نوع می
 ي امدادرسانی منجر شود.  پروژه
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گذشت. به خاطر وضعیت خاص امنیتی  میبه اینجا  ما  اي از آمدن یک هفته
فقط تا ظهر بیرون بودیم آن هم صرفاً براي انجام ماموریت. نه جایی براي تفریح 

ر تا صبح فردا در ظه بعد از بود و نه کاري براي انجام دادن. از ساعت دو و نیم
کرد، مادرم نگران بود  میم گالیه زدم. همسر خانواده حرف میبودیم. با   اقامتگاه

هر  زدیم آنجا حرف میشدیم و در مورد مسایل  ... . بعد هم دور هم جمع میو
کرد. خرید  گفت و اگر کمکی الزم داشت اعالم می می ،کس هر پیشنهادي داشت

 دادیم. مان، عبدالسالم سفارش می وسایل ضروري را هم به سرنگهبان
ي و مومنی در تدارك اجراي ه مشغول کارهاي خودشان بودند. درهم
ي غذایی شامل  ي بازگشت آوارگان بودند. هر دو هفته یک بار هم جیره برنامه

ها توزیع  برنج، ماکارونی، شکر، آرد، روغن و عدس در بین پناهجویان کمپ
صالً با برنج . ادادند نشان میي زیادي به ماکارونی  کردند. در سومالی عالقه می

هاي بعدي غذایی که از  در محموله ند. به همین دلیل پیشنهاد شداي ندار میانه
 شد، به جاي برنج، ماکارونی بفرستند. ایران فرستاده می

افتادند پی سوژه. حتی یک  مستندسازها خیلی فعال بودند و خودشان راه می
و قرار بود برایش فیلم  پیدا کرده بودند که در جریان جنگ آسیب دیده بودرا نفر 

جمع  ،هاي فعالی بودند. هر روز عصر که دیگر کاري نداشتیم درست کنند. بچه
 کردیم. نگاه می ،هایی که گرفته بودند شدیم و گاهی به فیلم می

که داشت، از روزهاي اول  حساسیي  به خاطر همان روحیه »درویشیآقاي «
اش جوري بود که براي  نم. روحیهتوانم بما بناي ناسازگاري گذاشت که؛ من نمی

توانست خودش را با شرایط وفق دهد. در  ی مناسب نبود. نمییها چنین ماموریت
شرایطی آمادگی داشته باشید. مد و هر آ هاي امدادي باید براي هر پیش ماموریت

مرد به حرف من  قشالقی و آتش«اش این بود که؛  یشی چنین نبود. بهانهورولی د
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هاي خوبی  مستندسازهاي ما هم بچه» کنند. و سر خود کار میدهند  گوش نمی
داشتند و چون به کارشان  یي خاصی داشتند. سر نترس ها هم روحیه بودند و آن

گشتند. از  بخور و ناب می درده هاي ب ال سوژهبعالقه هم داشتند با جان و دل دن
این روحیه کامالً  ،ی که ساختندهاي کوتاه هایی که گرفته بودند و بعد فیلم فیلم

بود. باالخره درویشی تاب نیاورد و به هر طریقی بود با تهران تماس  شهودم
تا سر یک هفته برگشت تهران. او اولین نفر از گروه پنج  آوردگرفت و کلی بهانه 

 موگادیشو را ترك کرد. بود کهمان  نفره
هاي  لیتکه فعا با این: «رفت گفتمگ هاي مختلفی درمی همان روزها که بحث

که در محل  احمر ایران در سومالی خیلی وسیع است ولی به خاطر این هالل
حداکثر در » آید. اي نیست، هیچ به چشم نمی و نشانه لوها اثري از تاب فعالیت
جا محل  پرچم ایران وجود داشت ولی خبري از تابلویی که نشان دهد آن ،ها کمپ

گیري  ی چشماتواقعاً حضور تبلیغ نبود. ترکیه ،فعالیت هالل احمر ایران است
ي سومالی در اختیار ترکیه خواهد بود.  داشت و تقریباً مشخص بود که آینده

ها تحت  مشخص کنند این کمپ تاجا پیشنهاد کردم تابلوهایی تهیه کنیم  همان
مدیریت هالل احمر ایران است. آقاي قدیمی هم خیلی از این پیشنهاد استقبال 

کنید، پرچم کشور سومالی  باشید که هر تابلویی درست می مراقب«کرد و گفت: 
حساسیت  ،را کنار پرچم ایران بگذارید. اگر تنها از پرچم خودمان استفاده کنید

ي استعمار در سومالی آن قدر سیاه بود  گفت. سابقه درست هم می» کند. ایجاد می
ند. حتی که مردمان این کشور نسبت به هر گونه نفوذ خارجی حساس شده بود

تبلیغات گسترده اش بدبین هستند. شد که نسبت به ترکیه و  گاهی احساس می
دستی هم در طراحی  زادهمان فهمیده بودم. احمد در صحبت با کادر درمانی این را

هایی که تحت مدیریت ما بود تابلویی با آرم  ي مکان تیم و براي همهشسداشت. ن
ی طراحی کردیم. بعد از طراحی، گفتم: احمر ایران و پرچم ایران و سومال هالل
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جا  نگران نباش! این«احمدزاده گفت: » حاال مرکز چاپ بنر از کجا پیدا کنیم؟«
چاپ کردند و آوردند.  دبردنرا ها  همین طور هم شد. فایل» شود. همه چیز پیدا می

 روز هفتم ورودمان به موگادیشو تابلوهاي چاپ شده، آماده بود. عبدالسالم چوب
نصب شدند. براي مرکز فرماندهی، درمانگاه ها بنرو تخته و میخ آورد و باالخره 

 مرکزي، کمپ دیکفر، سونوکی، بنادر و هولوداق.
ها، ارسال  ها و کمپ به درمانگاه  مان بعد از سرکشی یکی از کارهاي هر روزه

 شدم، ها به تهران بود. زمانی که به موگادیشو اعزام می الیتي فع آمار روزانه
در اختیارم گذاشته بودند که در آن آمار هر  EXCELتنی بر بافزاري م نرم

باید لیست و  ،شد ها و میزان دارویی که مصرف می ها، نوع بیماري ي ویزیت روزه
ي رفتن مدیر قبلی بهداشت و درمان تا آمدن من  . چون در فاصلهکردم ارسال می

ي آماري دقیق از آن  فتاده بود، تهیهاي در ارسال این آمار روزانه اتفاق ا وقفه
روزها کار سختی بود. من مجبور بودم این آمارها را که به صورت دستی نوشته 
شده بود ولی تبدیل به فایل نشده بود، تنظیم کنم و در کنار آمارهاي خودم 
ارسال کنم. تهران هم به این آمار خصوصاً آمار میزان داروهاي مصرفی و حتی 

ي بعدي دارو بداند چه میزان دارو و از چه  یاز داشت تا در محمولهنوع داروها ن
نوعی باید بفرستد. من در همان روزهاي اول، محمد اویس را که پسر زرنگی 

آوري کند و برایم  ها و خودم قرار داده بودم تا آمار هر روزه را جمع بود، رابط کمپ
ظهر به  نه صبح تا دو آن نصف روز از ساعتدر  وقت نمی کردمبیاورد. من که 

که ساماندهی درمانگاه مرکزي تمام وقتم را   ها سر بزنم. خصوصاً ي کمپ همه
 گذاشت. گرفته بود و مجالی براي باقی کارها نمی
گرفت به تهران ارسال  ها و درمانگاه می هر روز آماري را که اویس از کمپ

کردند چه  شخص میها م هایی که انجام شده بود، پزشک کردم. آمار ویزیت می
داشتند. کننده اند و از هر بیماري چند مراجعه  هایی را ویزیت کرده نوع بیماري
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دادند و خود اویس که مسئول انبار شیر  ها آمار داروهاي خارج شده را می داروخانه
 داد.. ر روز را میهخشک بود، میزان شیر خشک مصرفی 

با . ه بودهنم را مشغول کرددر حین تهیه و ارسال این آمار موضوع دیگري ذ
دیدم نه خبري از کارتکس دارویی است و نه سیستمی براي نظارت بر این حال 

شکل گرفته  براي انجام دادن در ذهنم اري تازهکخروج دارو از انبار وجود دارد. 
اگر بخواهم آمار درستی به تهران ارایه کنم و از طرف دیگر از  بود. به نظرم رسید

رو و امکانات جلوگیري کنم و نگذارم برخی از پرسنل از این حیف و میل دا
 شود.وضعیت آشفته سوءاستفاده کنند، باید نظمی در کار داروخانه ایجاد 
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درمانگاه «ا یاحمر در موگادیشو  ساماندهی و تجهیز درمانگاه مرکزي هالل
وضعیت نابسامان درمانگاه نه با . گرفت میبخش زیادي از وقتم را » ایرانیان

و نه با اهداف هالل احمر هماهنگ بود که  تناسب داشتخصوصیات روحی من 
ترین افراد  به بیش ،خواست حداکثر خدمات با امکاناتی که فراهم کرده بود می

، بیشتر برخوردار بود که برخی بنا به روابطی به گونه ايارایه شود. ولی شرایط 
ه د که مدیر داخلی درمانگامدر این نابسامانی نقش دکتر مح تر! بودند و برخی کم

ي کارم تغییراتی در پرسنل  هپررنگ بود. به همین دلیل در اولین مرحل ،بود
 ها.  و دکتر محمد جوان را فرستادم به یکی از کمپ مددادرمانگاه 

. یکی دکتر مونا بود که در درمانگاه مدر درمانگاه سه پزشک به کار گرفت
مسنّ. یک  دکتر محمد زنان مستقر شد، دیگري دکتر عبدالرحیم بود و دیگري

دو تا  کار می کردند ودر درمانگاه زنان و یکی هم در درمانگاه مردان  پرستار زن
 . .هم پرستار مرد در درمانگاه مردان

که تخلف برخی از کارکنان ثابت شد و حتی آقاي مومنی نام  رغم این علی
چند نفر را داد که اخراج کنم، به خاطر شرایط امنیتی چنین کاري نکردم. به 

توانیم همین طوري  ها اهالی همین کشور هستند. نمی این«ومنی گفتم: م
یک » شود. مان ایجاد می شان کنیم. تبعات امنیتی دارد و تبلیغات علیه اخراج

بود. با این مدینه اش در بیمارستان  تکنسین دارویی داشتیم به نام محمد که دایی
شد. منتقلش کردم به  که پسر زرنگی بود ولی برخی کارهایش موجب دردسر می

اش کردم. کاري کردم که نتواند به راحتی  کمپ هولوداق. خودم بردم و معرفی
شان  تخلف کند. در مورد نیروي انسانی چاره را در چرخشی کردن محل فعالیت

طوري چرخشی مستقر  دیدم. هر هفته در یک کمپ. حتی پزشکان را هم همین
این  تخلف و سوء استفاده را می گرفت جلويکه  کردم. این کار غیر از این می
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داد که ببینم کدام یک از نیروها عملکرد بهتري دارند و از توانایی  امکان را می
م. یکی از یباالیی برخوردارند تا در درمانگاه مرکزي به کارشان بگیر

ها  کم کمپ قرار بود کم تمرکز بر روي درمانگاه مرکزي بود. ،من يها ماموریت
هاي هالل احمر  هاي سیار تعطیل شود و بعد از آن فعالیت و درمانگاه هدبرچیده ش

روي درمانگاه  خیلی جديدر درمانگاه مرکزي متمرکز شود. به همین دلیل 
نگاه مرکزي به دلیل حساسیت مرکزي متمرکز شده بودم. پزشکان و کادر درما

شده شی نیروها ي چرخ بودند و وارد برنامهمانده و میزان باالي مراجعه ثابت  کار
 بودند.

یکی از نقاطی که کنترل بر آن وجود نداشت و نشتی امکانات از آن اتفاق 
ها بود. ما در هر کمپ یک داروخانه داشتیم و در درمانگاه هم  داروخانه ،افتاد می

یک انبار مرکزي دارو، یک انبار توزیع دارو و دو داروخانه براي درمانگاه اصلی و 
چ لیستی از میزان داروها وجود نداشت. آشفته بازاري بود که درمانگاه زنان. هی
 تها حساب و کتابی داشت و نه خروج و ورود دارو در جایی ثب نگو. نه درخواست

هران اطالعی نداشتم. تشد. کالً من هیچ اطالعی از میزان داروهاي موجود  می
از را داروهاي مورد نی ي یک ماهه و سه ماهه می کرد فهرست هم درخواست

م. اول رفتم می شدجا هم باید خودم دست به کار  . ایناي نبود چاره. ارائه دهم
سراغ انبار مرکزي دارو. کلی دارو از تهران فرستاده بودند ولی معلوم نبود 

د درآوردم. بعد هم چینش وشان کجا قرار دارد. آمار دقیقی از داروهاي موج کدام
ی و نافتاده بود، درست کردم. داروهاي شکستنظم و ترتیب اتفاق  داروها را که بی

هاي پایین چیدم و داروهاي دیگر مثل  ها را در طبقه پذیر مثل شربت آسیب
ي مرکزي که فارغ شدم، کلیدش را  هاي باالیی. از داروخانه ها را در قفسه قرص

با  »موسی«دادم دست محمد اویس و سرایدار درمانگاه مرکزي، موسی. 
ي درمانگاه هم بود.  کرد و مسئول موتورخانه جا زندگی می اش همان خانواده
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ها  ي داروخانه مردي بود امین و قابل اعتماد. بعد نوبت انبار توزیع دارو بود. همه
گرفتند.  دادند و دارو تحویل می میتوزیع درخواست دارویشان را به این انبار 

تیب درستی داشت. بندي چوبی شده بود و نظم و تر خوشبختانه این انبار قفسه
را مسئول این انبار کردم. بعد  داروهاي موجود گرفتم و خانم دهاقافقط لیستی از 

 وهایشان را گرفتم.ها سرزدم و آمار دقیق دار وخانهتک دار هم به تک
هاي دارویی  طراحی کردم و تکنسینفرم درخواست دارو  ،آمار که دستم آمد

ت کنند. تا زمان من درخواست دارو روزانه ملزم کردم، با این فرم دارو درخواس ار
گرفتند. این کار چند عیب  آوردند و دارو می بود. یعنی هر روز درخواست می

گرفتیم و  ر میظکه ما باید هر روز براي تحویل دارو سرویس در ن داشت. اول این
شد بر انتقال داروها نظارت  نمی کردیم. ضمن آنکه هر روز اهنگ مینگهبان هم

ج کند و از وسط راه، سر ک و وقت به درمانگاه نرسد ممکن بود دارو هیچکرد. 
اي  به همین دلیل اعالم کردم درخواست دارو هفته جاي دیگري سردربیاورد!

است. یعنی تکنسین دارو در پایان ماموریتش در هر کمپ که یک هفته بود، 
ته بکند. میزان نگاهی به موجودي داروخانه بیندازد و درخواست دارو براي یک هف

ها هم  هاي سیار هم تقریباً ثابت بود و حتی نوع بیماري مراجعات به درمانگاه
هاي عفونی مثل سل، سرخک و ماالریا بود. سل آن قدر  مشخص. عموماً بیماري

شک مراجعه مردم ایران براي سرماخوردگی به پززیاد بود که انگار در زمستان 
قلبی و عروقی مراجعه  انغذیه. به ندرت بیمارهاي سوءت کنند. بعد هم بیماري می
رسید و  سال می 45کردند. باالخره در کشوري که امید به زندگی به زور به  می

 هم کمیاب بود.ي پرنمک و پر روغن نبود، بیماري قلبی  خبري از تغذیه
موفق  کنترل کردم، تقریباً کارها که فارغ شدم و افراد دردسرساز رااز این 

 صددرصد مانع اقدامات ما م. مطمئناًیدارو شو نشتیتخلفات و  مانع شدیم
ي  شد ولی خیلی مقابله کرد با این اتفاق. خودم به شخصه به همه نمی تخلفات
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ها سرزدم و آمار گرفتم تا آمار غلط ارایه ندهند. باالخره این کار خطرات  داروخانه
زیاد بیرون  مکاناال کردند که حتی ی هم داشت. همیشه به ما توصیه مینجا

مان را سر و سامان دهیم و برگردیم  توانیم زودتر کارهاي قدر مینمانیم و هر 
فقط براي انجام کارهایمان را به امان خدا رها کرد.  ها کمپشد  اقامتگاه. ولی نمی

روزي نبود و از ساعت هشت صبح تا  ها هم شبانه درمانگاه. تا ظهر وقت داشتیم
رانی ارفتم و از بیم . گاهی سرزده به درمانگاهی میندکرد ظهر کار میبعد از دو 

 ،اند گرفتم و با دارویی که به او داده ي پزشک را می شدند، نسخه که خارج می
کردم تا مطمئن شوم، چیزي کم و کسر ندارد. به انبار توزیع سپرده  ه میسمقای

ر هفته در د و همراه درخواست هنهاي دارو را در لیستی بنویس بودم درخواست
گاهی به طور اتفاقی کردم و  آوري می هاي پزشکان را جمع هد. نسخناختیارم بگذار

ها  ینم مورد غیرعادي در نسخهکردم تا بب داشتم و نگاه می ها را برمی یکی از آن
دانستم که چه نسبتی از دارو باید براي هر  می ،. چون خودم پزشک بودمنباشد

هایی باید نوشته شود و اگر در ترکیب داروهاي بیماري نوشته شود یا چه دارو
ساماندهی  کردم. هاي پزشکی مورد ناهمگونی بود حتماً قضیه را بررسی می نسخه

 ارزشش را داشت!دو روز تمام وقتم را گرفت ولی  توزیع دارو،
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امکانات و  هالل احمر ایران سازي درمانگاه زنان متوجه شدم در ضمن آماده
. است به سومالی فرستاده یک کلینیک درمانی تخصصی تجهیزات کامل

تجهیزاتی که براي تاسیس یک پلی کلینیک مجهز کافی بود. این امکانات به 
هاي قبلی فرصت الزم را نداشتند و گرفتار کارهاي دیگر بودند،  که تیم دلیل این

 اي افتاده بود.  همان طور گوشه
توانم با همین تجهیزات یک درمانگاه کامل راه بیندازم. اولین کارم  دیدم می
ي اول ساختمان اصلی  ) در طبقهCPRهاي پزشکی ( اتاق فوریتراه انداختن 

) و دستگاه dcshockسی شوك ( ي دي درمانگاه بود. یک دستگاه پیشرفته
ي این  اي بالاستفاده افتاده بود. همه گوشه یساز به همراه دستگاه نوار قلب اکسیژن
کس کار  هیچاندازي کردم و تازه آن وقت فهمیدم که تقریباً  ها را راه دستگاه

ها را بلد نیست. دکتر عبدالرحیم که در پاکستان درس خوانده بود و  کردن با آن
و برگ تشخیص هم رویش بردارند  یتوانستند نوار قلب کمی هم دکتر مونا می

خوب مطالعه  یشود. سپردم بروند و در مورد نوار قلب طوري نمی ینبگذارند. دیدم ا
کم راه  آموزشی برایشان گذاشتم تا کم بکنند. بعد هم یک کالس توجیهی و

 هاي قلبی و عروقی به ندرت افتادند. گفتم که ما موارد اورژانسی از نوع عارضه
 خواهیم داشت.

ي ژنیکولوژي که مخصوص معاینات مامایی و زایمان  دو تا تخت معاینه
تا فکري به حال زنان بارداري که به  بودند. فرصتی بود  هم فرستاده است
اختصاص به مامایی . اتاقی را در درمانگاه زنان شودکردند، ب گاه مراجعه میدرمان

 جا معاینات تخصصی براي زنان باردار انجام پیدا کردم تا در آنهم دادم. یک ماما 
 دهد.
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ي دوم درمانگاه زنان و  بعد هم تجهیزات آزمایشگاهی را بردیم طبقه
دیدند ما خودمان کار  ه که میستارهاي درمانگاها و پر پزشکمستقرشان کردیم. 

ی درست شده بود. ما عجیبمدند کمک. فضاي خاص و آ ها هم می کنیم، آن می
براي کشور خودش این همه تالش «که در آن کشور ریشه نداشتیم که بگویند: 

یا منافعی نداشتیم. یک گروه امدادرسان بودیم و بس. ولی حضورمان و » کند. می
هایی که با ما در ارتباط بودند، با نظر  بود سومالیاییهایمان باعث شده  تالش

 نگاه کنند. ،ي ایران بودیم مثبت به ما که نماینده
ها سررشته  جا کسی که مهندسی پزشکی خوانده باشد و از این دستگاه در آن

دانستم این  میشناختم.  ها را می من خودم فقط دستگاهنداشتیم.  ،داشته باشد
شان  اندازي اي از راه فیوژ ولی هیچ سررشتهییکی سانترماري است یا آن  بن

علوم آزمایشگاهی خوانده است. کمی از او کمک گرفتم.  ،نداشتم. خواهر همسرم
رفتم سراغ اینترنت و برخی  کردم می اینترنت هم به دردم خورد. هر جا گیر می

 ل بهتبدی ي دوم را آوردم. خالصه طبقه جا به دست می اطالعات را هم از آن
ها استفاده خواهد کرد و آیا  که چه کسی از این م. هنوز به اینیآزمایشگاه کرد
حاال که «گفتم:  م. با خودم میبود  پیدا خواهم کرد یا نه فکر نکردهمتخصصش را 

م تا یکن متخصصش را پیدا می اً. بعداند، بگذار راه اندازي کنیم ها را فرستاده این
به فکر راه  ها را که مستقر کردیم، دستگاه »کنند.جا از آن استفاده  مردم این

شان افتادم. آقاي قدیمی پیشنهاد کرد از مالک ساختمان فرماندهی کمک  اندازي
قبالً هم با او آشنا » تواند کمکت کند. داري است و می آدم رابطه«بگیرم. گفت: 

و هم شده بودم. وقتی براي سرکشی به ساختمانش آمد، موضوع را مطرح کردم. ا
ک خانم پیدا کرد که کارشناس آزمایشگاه یقول همکاري داد. کمی بعد 

 ی نتوانست صورت بدهد. در نهایتبیمارستان بنادر بود. او هم آمد و کار چندان
به  مانم، ه کارها باز میقیاگر زیاد خودم را درگیر بحث آزمایشگاه بکنم از ب دیدم
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ها در  و دستگاه راه اندازي کرده ایمرا تهران اعالم کردم؛ آزمایشگاه درمانگاه 
اندازي آزمایشگاه نیاز به متخصص داریم  جاي مناسبی مستقر شده. ولی براي راه

 توانم کاري بکنم. جا چنین توانی وجود دارد و نه من، دست تنها می که نه این
 

 اندازي بخش دندانپزشکی:  راه
م. بیچاره بزن نگاه قدمي درما عادت داشتم هر روز یک دور در محوطه

داري  رسید چه کارپ افتادند. کسی هم نمی ها هم دنبال من راه می نگهبان
ایبانی ي درمانگاه زیر س اي از محوطه کنی. فکر کنم روز دوم بود که در گوشه می

ي بزرگ چوبی دیدم.  جعبه دو و درست کرده بودند،ردکه انگار براي پارکینگ خو
بود. تعجب کردم که آرم شرکت معتبر  )Dentusرویشان آرم شرکت دنتوس (

پرسیدم  کند؟ از هر کس ها چه کار می روي این جعبه تجهیزات پزشکی دنتوس
ها را شکستم و  قسمتی از یکی از جعبه ،هیچ اطالعی نداشت. با کمک خدمه

ي بعدي هم یک  . جعبهجاست آنیونیت دندانپزشکی با پکیج کاملش  یک دیدم
وژي با تخت رادیولوژي بود. کلی ذوق کردم. اصالً ي رادیول دستگاه پیشرفته

کردم که چنین تجهیزاتی هم فرستاده باشند. دیدم کسانی که  فکرش را هم نمی
ي یک درمانگاه دایمی انداز اند از همان اول به فکر راه این وسایل را فرستاده

اه توانم واحد دندانپزشکی درمانگاه را هم ر به ذهنم خطور کرد می اند. بوده
 بیندازم. 

ي ساختمان  ي محوطه جا که برگشتم به اقامتگاه، در اتاقکی که گوشه از آن
هاي اهدایی و  کردیم، در میان لباس فرماندهی بود و به عنوان انبار از آن استفاده می

توپ و غیره، یک جعبه پیدا کردم. تمام تجهیزات جانبی دندانپزشکی از انبر و لیدوکایین 
ود. فقط سرنگ، سر سوزن مخصوص داندانپزشکی و کارپول جا ب و غیره آن

)carpool تمام اتوماتیک کالس  اتوکالو) را پیدا نکردم. حتی دستگاهB 
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(Autoclave) هاي دندانپزشکی خیلی معتبر و باکالس ایران  را که در درمانگاه
همسرم یک شانسی هم که من داشتم این بود که کنند هم فرستاده بودند.  استفاده می

هاي او مصمم شدم واحد دندانپزشکی درمانگاه  دندانپزشک است و من به امید راهنمایی
 اندازي کنیم. ایرانیان را راه

، صحبت کردمهمسرم  بااسکایپ  دریکی دو ساعتی  معمول، عصر که طبق
 یم. بعد قلم و کاغذ آوردم و تجهیزات جانبی را یکی یکگفتاو  هقضیه را ب

و مورد کاربردشان را گفت و من نوشتم. یادم است وقت   نام نشانش دادم و او
با » شامت سرد شد. سفره را پهن کردیم،«زدند که:  می صدا مدام مراشام بود و 

خواهم کارهاي  نمی: «همسرم در مورد ایجاد واحد دندانپزشکی حرف زدم و گفتم
هم. فقط ندانپزشکی مثل ترمیم ریشه و پر کردن دندان انجام دي د پیشرفته

باال بود  اقدامات تخصصی دندانپزشکیي  هم هزینه» هدفم کشیدن دندان است.
رفت.  هاي عفونی مثل هپاتیت و حتی ایدز هم می که بیم بیماري و هم این

ر د نداشت و مردمش هم درباالخره کشور سومالی آزمایشگاه تخصصی در این مو
ند. به همسرم گفتم: آموزشی ندیده بود ها مورد پیشگیري از این بیماري

چون یونیت «گفت: » خواهم یونیت را ببرم درمانگاه و راه بیندازم. می«
 اتش را باز کنید و تکه تکه ببریددندانپزشکی خیلی سنگین است، باید قطع

اش کنیم و  توانیم، سرهم دیگر نمی ،من دیدم اگر یونیت را باز کنیم» داخل.
ي اول درمانگاه زنان، بخشی  . در طبقهشود راهش بیندازیم. یونیت هم خراب می

» شریف«ها که اسمش  را جدا کردم براي واحد دندانپزشکی. بعد به یکی از خدمه
کردم و او هم همیشه ناراحت  من همیشه به اشتباه بشیر صدایش می-بود 
ها را  بیاور تا این جعبه برو و ده نفر جوان مثل خودت پیدا کن و«، گفتم: -شد می

بود. اندام ورزشکاري داشت و  درشت هیکلشریف جوان بلندباال و » ل.ببریم داخ
و با ده نفر دیگر آمد.  رفت» مرا بگذار در پذیرش.«فت: گ هی به من می
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گذاشتند زیر جعبه و هلش  ها را می هایی با خودشان آورده بودند و آن تیرك تیرك
زیرشان به سمت دریا  ها را با گذاشتن الوار ها که کشتی دادند جلو. عین فیلم می
کنم  که تعریف می ند. باالخره با این کار یونیت را داخل درمانگاه بردیم. ایندبر می

ي یونیت  ي دوم حضورم در سومالی است. یعنی ده روزي از کشف اولیه هفته
ام و  گذرد. در این مدت قدم به قدم براي ایجاد واحد دندانپزشکی برنامه ریخته می

ام:  ام که چنین تصمیمی دارم. گفته ام. به تهران هم خبر نداده هاطالعات جمع کرد
 »کنم. این کار را انجام دهم یا نه. بعد خبرشان می متوان بگذار ببینم می«

ش نیاز به برق داشتیم و الزم بود ا اندازي گذاشتیم ولی براي به راه یونیت را
ها برق برسانیم. در  ي دستگاه کشی شود تا بتوانیم به همه سیمساختمان دوباره 

اندازي یونیت هم پرس و جو کردم تا بلکه متخصصی پیدا کنم. برخی را  مورد راه
شود و هم  معرفی کردند ولی دیدم، اگر بروم دنبال این افراد هم وقتم تلف می

با مجتبی  شود. یک روز موضوع را جا هم به سرنوشت آزمایشگاه دچار می این
» خواهی چه کار کنی؟ می«دري در میان گذاشتم. دري آدم فنی بود. پرسید: 

هایش کار هم نکرد مهم  خواهم خود یونیت کار کند. باقی قسمت فقط می«گفتم: 
حتی کمپرسور یونیت را هم پیدا نکردم. هر چند براي ساکشن ترشحات » نیست.

ا فرستاده بودند که همراه یونیت نبود. را کج دانم آن به آن نیاز داشتیم ولی نمی
دهم و هم یونیت را  کشی درمانگاه جدید را انجام می آیم هم سیم فردا می«گفت: 
کشی را تمام  انصافاً هم آمد و یک روز تمام وقت گذاشت. سیم» اندازیم. راه می

طور. برق  ساز را هم همین ها را راه انداخت. دستگاه اکسیژن کرد. اتاق فوریت
شد و این  ونیت را هم وصل کرد و توانستیم راهش بیندازیم. باال و پایین میی

شد. بخش فاضالب دستگاه را هم چون نیاز  طرف و آن طرف هم خم می
نداشتیم، کنار گذاشتم تا اگر در آینده درمانگاه دایمی زدند، گم نشود و به کار 

 بیاید. حاال این یک طرف ماجراست. 
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دانپزشکی به سرنوشت آزمایشگاه دچار شود. به همین مصمم بودم نگذارم دن
دلیل افتادم دنبال کسی که بتواند این واحد را اداره کند. قصدم اجراي کارهاي 

خواستم کشیدن  تخصصی دندانپزشکی مثل ترمیم ریشه و غیره نبود. فقط می
. به دندان اتفاق بیفتد. کار دندانپزشکی هم در آن منظقه واقعاً کار خطرناکی بود

هاي عفونی و خطر ابتال به ایدز و هپاتیت هر کسی جرات  خاطر وجود بیماري
آمد،  کرد چنین کاري را برعهده بگیرد. از طرف دیگر هر کسی هم می نمی

گفت؛ در فالن زمینه مهارت و تحصیالت دارد. آن هم  مدرکی دستش بود که می
، ساختگی است. به چه مدرکی! یک مدرك کامپیوتري که از وجناتش معلوم بود

شد به این مدارك اعتماد کرد. یکی، دو نفر آمدند براي کار در  همین دلیل نمی
خودتان بنشینید روي یونیت ببینید، «شان گفتم:  دندانپزشکی. من براي امتحان

شان فهمیدم این کاره نیستند و تا به حال  ي نشستن از نحوه» درست تنظیم شده.
که دکتر  اند، چه برسد به دندانپزشکی. تا این نشدهاز کنار دندانپزشک هم رد 

اي هاي او در پاکستان، دندانپزشکی  دوره عبدالرحیم به من گفت که یکی از هم
گرداند. چه بهتر  خوانده است. االن هم بخش دندانپزشکی بیمارستان بنادر را می

تاق بود که با او مشورت بکنیم. گفتم: بگو، بیاید. آمد و با هم حرف زدیم. مش
گفت: من به شکل ثابت در بیمارستان بنادر هستم و  خودش بیاید، ولی می

هاي ما  خورد. ظهر درمانگاه جا. نیمه وقت هم به درد ما نمی آیم این وقت می نیمه
شد. قبول نکردم. رفت و چند روز دیگر آمد که تمام وقت برایتان کار  تعطیل می

دالر خواست که مبلغ  2000بکنیم. ماهی  کنم. ولی سر مبلغ نتوانستیم توافق می
تر هم  دادیم و از این بیش دالر می 1200زیادي بود. ما به دکترها ماهی 

توانستیم به کس دیگري بدهیم. ولی دیدار با او یک مزیت داشت، آن هم  نمی
او هم » توانی تهیه کنی؟ ما سرنگ و کارپول نداریم. می«که بهش گفتم:  این

دالر آورد.  60رفت و به قیمت » توانم برایتان تهیه کنم. گ میدو تا سرن«گفت: 
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گفت؛ از دبی  ولی کارپول در بازار نبود. یک ست کامل خودش داشت و می
توانیم  ام. آن را امانت داد تا فعالً استفاده کنیم تا ببینیم بعداً چه کار می خریده

شان  خودم الزم چون«بکنیم. براي سرسوزن (کارپول) پولی نگرفت ولی گفت: 
 » دارم، فقط امانت پیش شما باشد.

گشتم.  همچنان در کنار کارهاي عادي و روزمره، دنبال دندانپزشک هم می
حاال دیگر وقتش شده بود، ماجراي واحد دندانپزشکی را به تهران اطالع دهم. با 
دکتر علیخانی تماس گرفتم. همین که خبر را شنید؛ یه لحظه پشت خط سکوت 

رایش تعریف کردم. باز عین ماجرا را ب» چیکار کردي؟«کرد و دوباره پرسید: 
ي  جا استفاده فرستادي کنیا بهتر نبود؟ آن دکتر! اون تجهیرات رو می«گفت: 

ام و تمام  من یونیت را سوار کرده«گفتم: » کردند. بهتري از این تجهیزات می
خواستی انجام دادي، پس راهش  حاال که کاري را که می«او هم گفت: » شده.

ر و دار، یک روز که علی حیدر آمده بود در همین گی» بینداز. مشکلی نیست.
جا یک اتاق براي خودش داشت و هر از چند گاهی به ما  در آن˚مان  محل اقامت

من یک نفر را «، موضوع را با او در میان گذاشتم. او هم گفت: -زد. سر می
جا هم بازنشسته شده  کرد و از آن شناسم، یک زمانی در ارتش خدمت می می

کشیده و االن  انپزشک تجربی است. دندان سربازان را میاست. یک جور دند
چه بهتر. «پیش خودم گفتم؛ » خواهی بگویم بیاید پیشت. کند. می بیرون کار می

المثل ترکی است:  (ضرب» کورآلالهدان نه ایستر؟ ایکی گؤز، بیري ایري، بیر دوز
بازم هم  خواهد؟ دو تا چشم. یکی درست باشد و یکی هم کج، کور از خدا چه می

توانستیم به دلیل مسایل  هر کسی را هم نمی» بگو، بیاید!«راضی است.) گفتم: 
ي کارهایش دیمی  امنیتی به کار بگیریم. آمد و صحبتی با او کردم. دیدم همه

این به درد ما «تواند کار ما را راه بیاندازد. به علی حیدر گفتم:  است. ولی می
این برادر اصالً «گفتم: » چطور؟«گفت: » خورد ولی نیاز به آموزش دارد. می
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من وسایل را » کند. حس می حس کردن بلد نیست. با سرنگ معمولی بی بی
ي استفاده از سرنگ مخصوص و کارپول را یادش دادم. قرارها را  آوردم و نحوه

دالر به او دادیم و به یک نفر که قرار بود خودش بیاورد  1200گذاشتیم و ماهی 
شد، همپاي یک پرستار حقوق تعیین کردیم. به این ترتیب واحد و دستیارش با

ي رسیدن من راه افتاد. خبري هم  دندانپزشکی درمانگاه ایرانیان در دومین هفته
ي خدمات رایگان  از امروز ارایه«تنظیم کردیم به همه جا فرستادیم که؛ 

یشو آغاز دندانپزشکی در درمانگاه مرکزي هالل احمر جمهوري اسالمی در موگاد
هاي غیر ایرانی هم خبر را مخابره کردند و خوشبختانه  چند تا از خبرگزاري» شد.

 بار تبلیغاتی خوبی فراهم شد.
فرداي شروع به کار بخش دندانپزشکی رفتم درمانگاه، دیدم صف درازي 

» اند؟ ها این طور معطل مانده دکتر نیامده که مریض«تشکیل شده است. پرسیدم: 
رفتم و دیدم که کارها راه افتاده. » ها مشتري دندانپزشکی هستند. این«گفتند: 

حس کردن و این جور چیزها نبود. چهارتا چهارتا دندان  طرف هم اصالً دنبال بی
کنه. یکی را امروز بکش، بعدي  این کار خطرناکه! خونریزي می«کشید. گفتم:  می

یعنی که » .No problem! Relax«برگشت و گفت: » کشی. را هم فردا می
 افتاد.  افتد، راحت باش. واقعاً هم هیچ اتفاقی نمی مشکلی نیست و هیچ اتفاقی نمی

داد ما  از آن روز تنها کشوري که در موگادیشو خدمات دندانپزشکی ارایه می
دادند. فقط ما  هاي امدادرسان دیگر چنین خدماتی نمی بودیم. هیچ یک از گروه

هم براي شهري با این همه جمعیت. فکر کنم  بودیم و بیمارستان بنادر. آن
خدمت بزرگی بود چون واقعاً به این خدمات نیاز داشتند. بعدها که درمانگاه دایمی 

احمر ایران تاسیس شد، خدمات را افزایش دادند و االن ترمیم ریشه و  هالل
 شود.  تر ارایه می خدمات تخصصی
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مستر حسن به همراه  وزیر سومالی، ي نخست فرداي آن روز منشی ویژه
تعدادي از نمایندگان مجلس آمدند از درمانگاه و بخش دندانپزشکی بازدید کردند. 

ي امداد هم آمدند و بازدید کردند. از قضا خواهر  مان از کمیته تعدادي از همکاران
دستیار دندانپزشکی، در رادیوي سومالی مجري بود. بعدها من فهمیدم که 

دندانپزشکی درمانگاه ایرانیان در رادیو سومالی پخش  گزارشی هم در مورد بخش
کرده اند و این هم تبلیغات جالبی شده بود. بعدها فهمیدم که تعداد زیاد مراجعان 

 هم از اثرات همین تبلیغات و گزارش رادیویی بود.
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راهنمایی در سومالی





 

 

» هاشمی بنی«روزهاي اولی که رسیدم سومالی، آقاي قدیمی از فردي به نام 
آقا  حاج«کند. او گفت که:  ي امداد همکاري می یاد کرد که در موگادیشو با کمیته

این » تواند به ما کمک کند. هاشمی، یکی از افرادي است که در سومالی می بنی
که یک روز از طرف  ر ماند تا اینطو هاشمی همین ینآقا ب موضوع و آشنایی با حاج

ي امداد دعوت شدیم به مراسم افتتاح کارگاه خیاطی زنان سومالی. این  کمیته
سرپرست سومالی ایجاد کرده  ي امداد براي خوداشتغالی زنان بی کارگاه را کمیته

بود. آن موقع ماموریت آقاي قدیمی تمام شده بود و دیگر در موگادیشو نبود. با 
هاشمی را  آقا بنی جا براي اولین بار حاج ی رفتیم به این افتتاح و آنآقاي مومن

آمده » وي پرس تی«هاي مختلف تلویریونی از جمله  دیدم. خبرنگارانی از شبکه
هایی به زبان سومالیایی  هاشمی صحبت آقا بنی جا پس از افتتاح، حاج بودند. آن

که در درمانگاه مرکزي هایی کردم و توضیح دادم  انجام داد و بعد من صحبت
دهیم و اعالم کردم،  هاي سیار چه خدماتی ارایه می هالل احمر ایران و درمانگاه

هاي هالل احمر جمهوري اسالمی به روي مردم موگادیشو باز  درِ تمام درمانگاه
هاشمی  آقا بنی توانند از این خدمات رایگان استفاده کنند. حاج است و می

جا رفتیم به بازدید از  برداري صورت گرفت. از آن و فیلمهاي مرا ترجمه کرد  حرف
ي امداد  ي قرآنی که در نقاط مختلف موگادیشو به همت کمیته دو، سه مدرسه

ها  برپا بود. سومالی آموزش و پروش رسمی و وسیعی ندارد. مدارس و دانشگاه
مثل کشور  توانند از آن استفاده کنند. فعال هستند ولی تعداد محدودي از افراد می

ما نیست که در تمامی شهرها و روستاها مدرسه باشد و تحصیالت تا دیپلم 
رایگان است و آموزش عالی هم بنابه رتبه رایگان و غیررایگان دارد. از آموزش 

به -» شیخ ابا«هاي قرآنی است که تحت نظارت  هر چه هست همین کالس
گفتند. این شیخ  ابا میرهبران معنوي و روحانی هر منطقه از موگادیشو شیخ 
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ي صوفی خاصی  ي آن منطقه بود و البته هر منطقه هم به فرقه تقریباً همه کاره
شدند،  ها که کامالً به شکل ابتدایی اداره می تعلق داشت. در این کالس

نوشتند و پس از  هاي درازي از چوب می آموزان آیات قرآن را بر روي لوحه دانش
نوشتند. اثري از دفتر و کتاب و ... نبود.  اره از سر میتراشیدند و دوب خواندن می

ها کامالً پر بود. به دو تا از این  نشستند و معموالً هم کالس همه روي زمین می
ها سرودي را به زبان سومالیایی  ها سر زدیم و در هر دوتایشان بچه کالس

از آدم تا پیامبر شناسیم آمده بود.  ي پیامبرانی که می خواندند که در آن، نام همه
اکرم (ص). با لحن و ریتم خاصی این سرود همگانی را خواندند. جوري که در 
من و دیگر همراهانم اثر گذاشت. همین امر سبب شد فتح باب آشنایی من با 

 هاشمی و دعوت از ایشان براي شام فراهم شود. آقا بنی حاج
بت آشپزي من بود و شان بودیم. نو مان میزبان فرداي آن روز در محل اقامت

پذیرایی صورت گرفت. بعد هم نوبت آشنایی بود و حرف زدن در مورد سومالی. 
هاشمی هفده سال بود که در شاخ آفریقا حضور داشت و به  آقا بنی حاج

پرداخت. از سودان و اتیوپی و جیبوتی بگیر تا  هاي مختلف فرهنگی می فعالیت
دید در سومالی حضور داشت و با اکثر کنیا و سومالی. از زمان حکومت ژنرال عی

رهبران مذهبی سومالی دوست بود و اطالعات جامعی در مورد این کشور و 
این ». ها ها تا قاره از قریه«مردمش داشت. کتابی هم به من هدیه داد به نام 

کتاب حاصل تجارب او در شاخ آفریقا بود. در این کتاب نوشته بود که نَسبش به 
رسد و اصلیتش از مرودشت استان فارس است. انگار در شهر  میسادات بحرینی 

زادگاهش هم منشا خدمات فرهنگی و مذهبی بسیاري بوده و کتابخانه احداث 
اي انتشاراتی راه انداخته بود. شخصیتی مذهبی، فرهنگی و آگاه.  کرده و موسسه

را هایم  کسی که حضورش در آن روزها براي من حکم راهنمایی داشت که چشم
هاي سومالی گشود و باعث شد مسیر کارهایم در  به روي بسیاري از واقعیت
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هاي  ام، به سمت فعالیت هاي عادي موگادیشو تغییر کند و عالوه بر ماموریت
فرهنگی که قبالً هم در آن سابقه داشتم کشیده شوم. آشنایی با او فرصتی مغتنم 

آشنا شوم. در همان مهمانی، تر با کشور سومالی و مردمش  براي من بود تا بیش
هاشمی مطالبی گفت که خیلی به دردمان خورد. به دلیل شناختی که  آقا بنی حاج

توانیم به  هایی کرد در خصوص مناطقی که می از موگادیشو داشت، به ما توصیه
اند، به  که کدام مناطق شهر ناامن ها امدادرسانی بکنیم. همچنین در مورد این آن

به خاطر حضور چندین ساله اش در بین این مردم به آداب و رسوم ما آگاهی داد. 
جا شدیداً  شان کامالً اشرافیت داشت. مثالً به ما گفت که مردم این و خصوصیات

شوند. به ما  برداري خصوصاً از زنان ناراحت می گریز هستند و از عکس دوربین
ود که به ما گفت: توصیه کرد بدون اجازه از کسی و یا چیزي عکس نگیریم. او ب

اي  دولت موقت سومالی در کنیا مستقر است و مجلس این کشور، قومی و قبیله
 زند. است و هر کس ساز خودش را می

هاشمی به خاطر نفوذي که در میان شیوخ و بزرگان مذهبی  آقا بنی حاج
موگادیشو داشت، از احترام باالیی برخوردار بود. یک روز با من تماس گرفت و 

من پزشکم «توانم براي ویزیت یک بیمار با او بیایم؟ من هم گفتم:  پرسید که می
دنبالم. مقصدمان داراالیتامی آمدند » ام. جا آمده و اصالً براي چنین کاري به این

جا. این  مقداري هم لباس برداشتیم و رفتیم آن». حمروین«ي  بود در منطقه
جا و  شد. رفتیم آن ي حمروین اداره می داراالیتام زیر نظر شیخ اباي منطقه

آقا  جا جایگاه و احترامی را که حاج استقبال گرمی از ما کردند. من همان
شان  ها را بین هاي داراالیتام آمدند. ما هم لباس عد بچههاشمی داشت دیدم. ب بنی

ها تقسیم  تقسیم کردیم. من مقداري از آجیلی را که از تبریز آورده بودم، بین بچه
کردم. آن قدر خوشحال شدند که نگو. پنجاه، شصت کودك به سمت من هجوم 

تم: آوردند. اصالً اوضاع عجیبی بود. در آن لحظات خیلی منقلب شدم و گف
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ها را  اي که این بچه جا به خاطر همین یک لحظه خدایا اگر آمدن من به این«
ها چه  جا از ذهنم خطور کرد که؛ این بچه همان» کرد. شاد دیدم بود، کفایت می

قدر  اند که با دیدن یک دست لباس یا یک مشت آجیل این قدر محرومیت کشیده
در اتاقی دیگر بود. خانم  شوند. بعد هم رفتم سراغ مریضی که خوشحال می

بارداري بود که دیابت داشت. حالش خوب نبود. 
بررسی کردم و دارو نوشتم. بعد هم توصیه کردم به 

اش باید تحت نظر باشد و مرتب پیش  خاطر بیماري
دکتر برود. سپردم فردا بیاوردندش درمانگاه مرکزي 

اي  تا هم دوباره وضعش بررسی شود و هم برنامه
اي برایش تنظیم کنند. نیاز  بت دورهبراي مراق

توانست  دایمی به انسولین داشت و این طوري نمی
ها تحت تاثیر  بماند. در دیدار از داراالیتام، نگهبان

واقعاً ممنونیم که «شان در بازگشت به من گفت:  رفتار ما قرار گرفته بودند. یکی
 »دهید. در کشور ما چنین خدماتی انجام می
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افتاد که گشتی در شهر  به خاطر ناامنی حاکم بر این کشور، کم اتفاق می
گذشت، آگاه شوم.  شان می احوال مردم و آن چه در زندگیبزنم و از اوضاع و 

گشتم محل اقامت. در طول  زدم و ظهر برمی ها سرمی ها و کمپ صبح به درمانگاه
هاي  دوران ماموریتم یکی، دو بار اتفاقی بنابه برخی موارد جزیی راهم به بخش

وهاي که شهر در دست نیر تلف شهر افتاد و چیزهایی دستگیرم شد. با اینخم
ي آفریقا بود و امنیت نسبی داشت ولی هر روز خبرهایی از درگیري این  اتحادیه

نیروها با نیروهاي الشباب و نیروهاي قومی در اطراف موگادیشو به گوش 
افتاد.  گذاري در داخل شهر اتفاق می رسید. گاهی هم حمالت انتحاري و بمب می

اي بود  و تقریباً ناامن. مثالً منطقه اطراف موگادیشو در اختیار نیروهاي الشباب بود
شد. این منطقه  هاي موگادیشو محسوب می که یکی از شهرك» بداهیر«به نام 

ي چندانی هم با موگادیشو نداشت، کامالً ناامن بود و نیروهاي الشباب  که فاصله
اي که کمپ سونوکی ما قرار داشت، به خاطر جنگ  در آن حاکم بودند. منطقه

 شد.  ود و هنوز هم یکی از مناطق ناامن موگادیشو حساب میویران شده ب
داد، ولی شرایط  هاي مسلح به ما احساس امنیت می که وجود نگهبان با این

مان هم  شد که گاهی از حضور این افراد مسلح در اطراف خاص امنیتی باعث می
ه واهمه داشته باشیم. چون معلوم نبود که فردي که براي حفاظت از ما اسلح

برداشته، عامل نفوذي باشد ! خوشبختانه سرنگهبان ما، عبدالسالم، فرد زیرك و 
هاي  منطقی بود و نیروهایش را کامالً تحت کنترل داشت. تمام سوراخ سمبه

ي امنیتی عبور و مرور ما را جوري  شناخت. برنامه موگادیشو را هم به خوبی می
ایم،  سیري که قبالً رفتهچیده بود که هیچ وقت براي رسیدن به جایی از م

ها و  کوچه شد و از جاي دیگري و از کوچه پس رفتیم. مدام مسیرها عوض می نمی
وقت نتوانستم مسیرهاي رفت و آمدمان را  رفتیم. جوري که من هیچ میانبرها می
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اندازها این  کردیم. به خاطر دست بشناسم. همیشه هم با سرعت حرکت می
زدند. پشت سر هم و  عالوه بر این همیشه بوق می سرعت واقعاً آزاردهنده بود.

کردند، کنار  کرد با بوق مجبورش می وقفه. هر ماشینی جلویشان حرکت می بی
زنید؟ بگذارید  چه خبر است بوق می«بار اعتراض کردم که؛  بکشد و راه بدهد. یک

جا امنیت ندارد. اگر توي  این«عبدالسالم گفت: » رد شود بعد هم شما بروید!
راست هم » ي مسلحانه و انتحاري وجود دارد. شلوغی گیر کنیم احتمال حمله

کردند. گاهی  ها تردد می گفت. شهر پر بود از افراد مسلح که آزادانه در خیابان می
ها تیر هوایی انداخته و راه را باز  شده بود که در ترافیک گیر کرده بودیم و نگهبان

که  د وخیم بود. یکی دوبار هم براي اینکرده بودند. وضعیت امنیتی تا این ح
نفهمند یک غیرسومالیایی در ماشین حضور دارد، من را پشت وانت، کنار 

 ها نشاندند تا به مقصد برسیم. نگهبان
حاال این وضعیت ناامنی را با قحطی بگذارید کنار هم ببینید چه بر سر این 

و دامپروري بود، به  ي درآمدشان از کشاورزي مردم آمده بود. مردمی که عمده
کرد.  ثباتی و خشکسالی آواره و سرگردان شده بودند. بیکاري بیداد می خاطر بی

خبري از رفاه و بهداشت نبود. سیستم واکسیناسیون وجود نداشت. دولتی نبود که 
به اوضاع سر و سامان دهد. معلوم بود که موگادیشو با اصول شهرسازي درست 

نمانده بود. با   ا ویران کرده بود و چیزي باقیشده است ولی جنگ همه جا ر
که موگادیشو در ساحل اقیانوس هند واقع شده بود ولی فضا براي تجارت  این

قرار داشت که نزدیک کاخ » حمروین«ي  مناسب نبود. تنها بازار شهر در منطقه
جمهوري بود. دو، سه تا بازار براي خرید مایحتاج و پوشاك و لوازم  ریاست

ترین لوازم الکترونیکی. از  جا دیدم. شهر پر بود از پیشرفته ونیک در آنالکتر
هاي جدید. دو تا بانک هم در همان منطقه  تلویزیون گرفته تا لپ تاپ و گوشی

که مثالً بانک مرکزي سومالی بود و » بانک موگادیشو«وجود داشت. یکی 
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زارهاي ما بود. از با اکثر بازارهاي موگادیشو شبیه هفته». بانک سالم«دیگري 
 کردند. دکان و مغازه خبري نبود. اکثراً دستفروشی می

هاي دیواري بود. شهر پر بود از  چیز جالبی که در موگادیشو دیدم، نقاشی
هاي شاد و غلیظ روي دیوارها کشیده بودند. مثالً کسی  هایی که با رنگ نقاشی
تنی کشیده بود. یا کسی فروشی داشت، روي دیوار مغازه نقاشی بس ي بستنی مغازه
ي لوازم الکترونیکی داشت، نقاشی کامپیوتر و گوشی کشیده بود. ذوق  مغازه

شان هم رنگارنگ  هاس زنان هاي شاد داشتند. لباس عجیبی براي استفاده از رنگ
جا  بود. از هر رنگی که بگویید! ولی با حجاب کامل. من حتی یک مورد هم آن

 شته باشد.ندیدم که زنی حجاب کامل ندا
متاسفانه سن ازدواج خیلی پایین بود. دختران ده، یازده ساله را شوهر 

رسد، یک زن کامل  دادند. هر چند در آن آب و هوا دختر وقتی به این سن می می
شدند یک مرد رشید  شان هم همین طور دوازه، سیزده ساله که می است. پسران

امنیتی به حدي خراب بود که گرفتند. ولی وضعیت بهداشتی و  بودند و زن می
مردند  رسید. اکثر نوزادان می امید به زندگی در بهترین شرایط به پنجاه سال نمی

 توانستند در آن شرایط زنده بمانند. و کودکان کمی می
 

 پیشگیري ممنوع!
در آن شهر دو میلیون نفري فقط دو بیمارستان فعال بود. یکی بیمارستان 

» سنی کی«ي  بنادر و دیگري بیمارستان مدینه. یک بیمارستان هم در منطقه
داشتند به همین نام که تحت حاکمیت الشباب بود و صلیب سرخ مدیریتش را 

هاي  انگاهخورد. برخی درم برعهده گرفته بود ولی عمالً به هیچ دردي نمی
هاي  ها برود. اگر درمانگاه توانست به آن خصوصی هم بود که هر کس نمی

امدادي نهادها و کشورهاي امدادرسان مثل هالل احمر و بهداشت جهانی نبود، 
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شد که تا آن روز اتفاق افتاده  تر از آن چیزي می ي انسانی به مراتب بیش فاجعه
 بود. 

ي از موگادیشو را برایم فراهم کرد یک مواردي که اسباب دیدن بخش دیگر
شان بود. گفتند:  و درخواست کمک دارویی NGOآمدن چند نفر از طرف یک 

کیلومتري با  5افقویه » سومالی قرار دارد.» افقویه«ي  مان در منطقه آسایشگاه«
گفتم: » کنیم. داري می از بیماران خاص نگه«موگادیشو فاصله داشت. گفتند: 

تان را ببینم بعد کمکی هم اگر از  از نزدیک نوع فعالیت من باید بیایم و«
جا مرکز  قبول کردند و یک روز رفتم و دیدم آن» مان برآمد، بکنیم. دست

نگهداري از مبتالیان به ویروس ایدز است و تحت نظارت سازمان بهداشت 
. کنند. گردانندگان مرکز یک گروه از داوطلبان سومالیایی بودند جهانی فعالیت می

بعد از بازدید از مرکز و گرفتن آمار تعداد مبتالیان به ایدز که حدود پانصد نفر 
کنید. بهترین روش براي  چرا از وسایل پیشگیري استفاده نمی«بودند، گفتم: 

حرفی نزدند » پیشگیري از ایدز ترویج وسایل پیشگیري در روابط جنسی است.
بیرون آمدیم. در راه بازگشت، از جا  کنند. از آن ولی دیدم جور خاصی نگاهم می

ها از  نباید جلوي آن«ها را جویا شدم. گفت:  عجیب آن  عبدالسالم دلیل نگاه
پیشگیري حرف بزنی. بزرگان مذهبی ما هر گونه پیشگیري را حرام اعالم 

ي مذهبی شیوع زیادي  آن موقع دیدم که تفکرات بسته» اند و ممنوع است. کرده
دارد. بعد از این بازدید با تهران حرف زدم و هر قدر دارو  در بین مردمان سومالی

ي خشک به آنها  هاي امدادي مثل لباس و جیره ي کمک نیاز داشتند به عالوه
 دادیم.

هاي موگادیشو چندین سال بود، روي آسفالت ندیده بود و برخی  خیابان
هایش بود.  ها، تاکسی زد. بخش جالب این خیابان هایش تنه به تنه چاه می چاله

ها به جاي ده نفر،  هاي ما هستند. ولی این ون ون جا شبیه تاکسی هاي آن تاکسی
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جاي ماشین آدم بود. داخل، رکاب حتی  کردند. همه نزدیک پنجاه نفر را حمل می
شدند. هیچ اتفاقی هم  شد آویزان می سقف. شاید باور نکنید ولی از هر جا که می

هاي ما که به خاطر افتادن از تاکسی و  رمانگاهافتاد. الاقل به د برایشان نمی
 شکستی کسی مراجعه نکرد!

مردم سومالی واقعاً مذهبی بودند و تقریباً اثري از مذاهب و ادیان دیگر غیر 
ي حمروین، یک  شد. ولی من در دیدار از منطقه از مذهب شافعی در آن پیدا نمی

این کلیسا، ستونی قرار  کلیساي بزرگ دیدم که کامالً ویران شده بود. جلوي
پرستی است. حاال چطور و  داشت. بعدها به من گفتند که این ستون نماد شیطان

از کجا این ستون سر از سومالی درآورده خدا می داند. یک سینما هم داشتند که 
بود. آن هم بر اثر جنگ ویران و مخروبه شده   جمهوري درست کنار کاخ ریاست

تر از یک کار  توانستم در روز بیش صی داشتند. مثالً نمیبود. مردمانش روحیات خا
دادند. بعداً به من  گفتم، کار اول را هم انجام نمی به آنها بسپارم. کار دوم را که می

اند، از خودشان استقالل  ي استعمار بوده ها از بس تحت سلطه گفتند که این
را بین دو، سه تا کار  بندي کنند و زمان فکري ندارند که بین کارهایشان اولویت

تقسیم کنند. شخصیت منفعلی دارند و همیشه منتظرند یکی بیاید و بگوید؛ چه 
 کار بکنید چه کار نکنید! 

هاي دارویی  البته رسوم جالبی هم داشتند. یک روز دیدم یکی از تکنسین
این «روي چادرش از پشت سر گل مالیده. تعجب کردم. از همکارانش پرسیدم: 

که  شوهر این خانم به تازگی مرده. او هم براي این«گفتند: » چیست؟ کار دیگر
نشان دهد عزادار شوهرش است، تا یک مدت باید این گل را به سرش بمالد و 

 »بیرون بیاید.
زدند. زن و مرد هم نداشت. اسم و  ها همه را با نام کوچک صدا می مثل عرب

قناعت » دکتر احمد«به همان گفتند: دکتر احمد شئیرن  فامیل داشتند ولی نمی
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کردند. یا پرستاري داشتیم. بعدها در زمان پرداخت حقوق دیدم اسم کاملش:  می
ها  کردند. ما هم به رسم آن است ولی فقط دهاقا صدایش می» دهاقا نور حسن«

ها هم تا بخواهید محمد و  زدیم. توي اسم افراد را فقط با اسم کوچک صدا می
 ثمان داشت.احمد و علی و عمر و ع

یکی از چیزهاي زشتی که در موگادیشو دیدم و رواج داشت اعتیاد به نوع 
ها  زدیم، دیدم روي طَبق خاصی از مواد مخدر بود. یک روز که در بازار قدم می

شود نه براي خوردن و نه براي  فروشند. در سومالی سبزي پیدا نمی سبزي می
» قاط«اسمش «یکی گفت: » ؟ها چیست این سبزي«خورشت و غیره. پرسیدم: 

» زنند. خورند، قاط می ها را می حتماً وقتی این«من هم به شوخی گفتم: » است.
ي مخدر است. چیزي برابر با ماري جووانا. مگر  این یک نوع ماده«دوستم گفت: 

کنند. قاط  هاي ما همیشه چیزي در دهن دارند و نشخوار می بینی نگهبان نمی
چرخاندم، دیدم همه جا پر است از این ماده. هیچ کس  خوب که چشم» جوند. می

این ماده هر روز قبل از «هاشمی گفت:  آقا بنی کند. بعدها حاج هم اعتراض نمی
» شود. ها فروخته می شود و تا دو ظهر در بازارها روي طبق ظهر از کنیا وارد می

هاي  بچهبالیی بود که عالوه بر جنگ و قحطی به جان این مردم افتاده بود. 
فروشند. بعدها که  اند و از این مواد می ها ایستاده دیدم که کنار طبق کوچک را می

واحد دندانپزشکی راه افتاد، تازه متوجه عوارض جویدن این ماده بر روي دهان و 
برد. آن روز که متوجه  پوساند و از بین می هایشان را می دندان مردم شدم. دندان

 حت بودم. این قضیه شدم، خیلی نارا
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ام. ولی چند روز بعد اتفاقاتی  مان گفته قبالً کمی در خصوص وضعیت اقامتگاه
که همان اول کار بناي رفتن گذاشت » درویشی«افتاد که اوضاع کمی تغییر کرد. 

ها هم تمام شده بود و  و رفت. بعد هم نوبت قدیمی و احمدزاده شد. ماموریت آن
مناسب نبود و رفتنش واجب  ماالریارفتنی بودند. اوضاع قدیمی به خاطر بیماري 

بود. یادم است یک شب رفتم سراغش. دیدم تب و لرز شدیدي گرفته و اصالً 
حالش مساعد نیست. کمی کمکش کردم و بهش رسیدم. ماالریا سوغات نحس 

ها که رفتند من ماندم و مومنی و دري و  سومالی بود براي آن بیچاره. آن
ی هم نداشتیم و باید خودمان یک جورایی تا مرد و قشالقی. دیگر مترجم آتش

گذراندیم. مستندسازها که سرشان به کار  مان را می رسیدن نیروي جدید امور
گشتند. رفته بودند و  رفتند و عصر به زور برمی خودشان گرم بود. صبح می

ي خاصی  بازیگري پیدا کرده بودند که از مجروحان جنگی سومالی بود. روحیه
تر  مان کم شد. هر چه تعداد کم ی و احمدزاده که رفتند، جمعیتداشتند. قدیم

کردیم.  گذاشت. احساس ناامنی بیشتري می ي ما هم تاثیر می شد در روحیه می
 باالخره ضرورت کار بود و باید تحمل می کردیم و می ساختیم!

محل اقامت گاز نداشت به همین دلیل ابزار پخت و پزمان یک دستگاه هیتر 
کرد، برق  د که اتصالی داشت و هر کسی را که با آن پخت و پز میبرقی بو

شد. این اجاق هم تلفیقی از سنت  ماند اجاقی که با زغال روشن می گرفت. می می
جا  گرفت و غذا را آن زدیم و ذغال گُر می و مدرنیسم بود. از بغل جا داشت. باد می

 افتاد که نگو. پختیم. دود و دمی به راه می می
ي پخت و پز هم به قوت خود باقی بود. هر کس نوبتی داشت که در  مهبرنا

کرد. آبگوشت پزمان قدیمی بود که رفت.  آن روز ناهار و شام بقیه را حاضر می
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پخت. اولین روز ورودمان هم با آبگوشت از ما  چلوگوشت را هم خیلی خوب می
 پذیرایی کرد.

سامانی بدهم و  ارها سر وکردم زود به ک روزهایی که نوبت من بود سعی می
برگردم اقامتگاه و قبل از آمدن بقیه ناهار را آماده کنم تا وقتی خسته و گرسنه 
آمدند، غذا حاضر باشد. چون خودم استیک خیلی دوست دارم، معموالً استیک 

برنج هم ». دکتر استیک«کردم. به همین دلیل مشهور شده بودم به  درست می
 کش نبود.  کته. وقتی براي پختن برنج آب کردیم. البته گاهی دم می

دانستیم غذا کنسروي است. هر  شد، می نوبت پخت و پز مستندسازها که می
و   ند وسط سفره. حوصلهگذاشت کردند و می آمد، گرم می شان می چی دست

اي براي پخت و پز نداشتند. خوشبختانه انواع کنسرو هم وجود داشت. از  عالقه
تا کنسرو خورشت و حتی کنسرو برنج. روزهایی که غذاي کنسرو لوبیا بگیر 

خوردیم. سیر چون خاصیت  ي من حتماً سیر هم می کنسروي داشتیم، به توصیه
دانم کدام گروه قبل از ما  آنتی اکسیدان دارد، بعد از غذاي کنسروي الزم بود. نمی

 ترشی سیر آورده بود که خیلی به دردمان خورد! قوطیدو 
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شد و  احمر سومالی تشکیل می از جلسات هفتگی که گاهی در دفتر هالل
مان آمده بود که چه کشورها و  موگادیشو کامالً دستهاي  گاهی در یکی از هتل

هایی در سومالی فعالند. در میان کشورهاي اسالمی، عربستان و قطر  چه سازمان
و امارات تنها در بخش امدادي حضور داشتند. آن هم نه به صورت اداره کردن 

 خریده و هاي اضطراري و اسکان موقت. فقط پول آورده بودند و مایحتاج  کمپ
ي قطر با کیف پر از پول می آمد.  اي رفتم، نماینده کردند. به هر جلسه توزیع می

ي  تنها کشورهایی که تمام قد آمده بودند، هم براي امدادرسانی و هم براي ارایه
ي ترکیه را در  بود. من نماینده» ایران و ترکیه«خدمات بهداشتی و درمانی 

ز کم و کیف کارهایی که خصوصاً در جلساتی که حضور داشتم، دیده بودم ولی ا
خبر بودم. فقط از دیگران شنیده بودم که ترکیه،  دادند، بی ي درمان انجام می حوزه

بیمارستان سیار مجهزي در موگادیشو مستقر کرده و تقریباً تمامی خدماتی را که 
 دهد. رود را ارایه می از یک بیمارستان انتظار می

هاي زیادي  دو، سه روزي است سرفه«که؛ یک روز آقاي دري به من گفت 
در چنین مواردي اولین احتمالی که در آن شرایط به » کنم و گلودرد دارم. می

رسید، ابتال به سل بود. خصوصاً که دري به عنوان نیروي امدادي از  ذهن ما می
ي ابتدایی که  ها مراوده داشت. با وسایل معاینه نزدیک با آوارگان و ساکنین کمپ

اي کردم و دیدم شک بالینی ضعیفی براي ابتال به سل  جا داشتم، معاینه انهم
اگر تو به سل مبتال شده بودي، باید تب «وجود دارد. به دري هم گفتم که: 

داد و تعریق  آمد و بدنت ضعف نشان می کردي و از گلویت خلط بیرون می می
مار گزیده از ریسمان ولی چون » بینم. کردي. چنین عالیمی در تو نمی زیادي می

مان کرده  ي ابتالي قدیمی به ماالریا نگران ترسد و تجربه سیاه و سفید هم می
دادم شاید بیماري در مراحل اولیه باشد، بهتر دیدیم  بود و خودم هم احتمال می

تري انجام بگیرد. به همین دلیل فرداي آن روز دري، من و  تشخیص دقیق
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تجهیزات تشخیصی «گفت:  ها می دیم که شنیدهعبدالسالم راهی کمپ ترکیه ش
ها داشتیم ولی  ما دارو براي درمان انواع بیماري» اند. اي با خود آورده پیشرفته

هنوز دستگاه رادیولوژي را پیدا ˚مان هنوز راه نیفتاده بود.  تجهیزات تشخیصی
 نکرده بودم. به عالوه اگر هم بود، متخصصش نبود.

جمهوري سومالی بر پا شده بود.  کنار کاخ ریاستکمپ درمانی ترکیه درست 
هیچ ساختمانی نداشت و مثل کمپ درمانی دیکفر ایران، با چادرهاي بادي کمپ 
را ساخته بودند. جمعیت زیادي جلوي کمپ صف بسته و منتظر ورود بودند. 

کردند.  بودند و همه را تفتیش می  جلوي ورودي هم ایست بازرسی و گیت گذاشته
(انگار قبالً آمده بود و » باید قبل از ورود هماهنگ کنیم.«م گفت: عبدالسال

اي  شان هم ترکیه اش را داشت.) پیاده شدم و رفتم سمت ورودي. محافظین تجربه
بودند. با یکی که به استقبالم آمد به ترکی حرف زدم و موضوع را گفتم. خیلی از 

مان کرد به  راهنماییکه با یک ترك زبان هم صحبت شده، خوشحال شد و  این
دفتر مدیر کمپ. مدیر کمپ پروفسور موسی، متخصص جراحی بود. مردي خوش 

ما دستگاه «برخورد و جا افتاده. نشستیم و من ماجرا را به او گفتم. او هم گفت: 
برداري و من و پرفسور موسی کمی  دري را بردند براي عکس» رادیولوژي داریم.
زدیم. او که از ترك بودن من خوشحال شده بود،  مان حرف هاي در مورد فعالیت

یعنی » تبریزلی گارداشیم!«گفت:  کرد. به من می دیگر من را به نام صدا نمی
ام. پروفسور موسی به من گفت که در این بیمارستان از ویزیت  برادر تبریزي
ي مراجعان تا ویزیت تخصصی کودکان و زنان انجام می شود.  سرپایی همه

هاي جراحی حین زایمان هم صورت  آن عمل جراحی، زایمان و عملعالوه بر 
داد. متخصص  هاي جراحی را خود پرفسور موسی انجام می گیرد. عمل می

اي بود که اصلیتی فلسطینی داشت ولی مقیم ترکیه  خنده کودکان، جوان خوش
 ها برخالف ما که غیر از بود. ترك  بود. یک خانم دکتر هم متخصص و جراح زنان



 سمفونی موگادیشو ١٤٧

مان از حفاظت گرفته تا درمان و خدمه  ها باقی نیروهاي مدیران بخش
ي  اند، از نیروهاي خودشان استفاده کرده بودند. البته به نظر من شیوه سومالیایی

جا اشتغال ایجاد کرده بودیم. ضمن آنکه  ما بهتر بود. اوالً به نوعی در آن
ده غریبه. مزیت دیگر ما این تر بودند تا با یک ع شان راحت ها با هموطنان مریض

توانستیم به خوبی زن و  سازي را در ایران داشتیم، می ي محرم بود که چون تجربه
مرد را در فرآیند درمان از هم جدا کنیم. این اتفاق با فرهنگ سومالی خیلی 

 شد. همخوانی داشت. برخالف ما، ترکیه اصالً چنین تفکیکی قایل نمی
هاي مختلف بیمارستان  ت، مرا به دیدن بخشپروفسور موسی بعد از صحب

اند. انبار  ترین تجهیزات در موگادیشو مستقر شده برد. دیدم که واقعاً با کامل
دارویی مجهز و بزرگی داشتند و مشغول کمک به مردم سومالی بودند. بعد رفتیم 

شت. شان کامالً دیجیتالی بود و نیازي به کلیشه ندا سراغ دري. دستگاه رادیولوژي
بعد از بررسی عکس مطمئن شدیم که مشکل دري فقط حساسیت موسمی است 

 و نگرانی ابتال به سل بر طرف شد.
نوازي خوبی از ما کردند. پرفسور موسی یک بار  ها میهمان اي آن روز ترکیه

شان بروم.  دیگر هم از من دعوت کرد تا براي دیدن یک عمل جراحی به کمپ
ي خوب براي هر  در چنین موقعیتی یک تجربه دیدن عمل جراحی«گفت:  می

 من هم رفتم و سر عمل حاضر شدم.» پزشکی است.
تر  هاي امدادي، خودامدادي مهم مان از بابت دري راحت شد. در عملیات خیال

از دیگرامدادي است. چرا که باید خودت سالم باشی تا بتوانی به دیگران هم 
 کمک کنی.
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هاي علوم پزشکی و  احمر از نیروهاي داوطلب، دانشگاه ترکیه عالوه بر هالل
برد. عالوه بر این چندین  امر درمان سود مینهاد در  هاي مردم حتی سازمان
ي فرهنگ و آموزش فعال بودند. حضور  نهاد دیگر هم در حوزه سازمان مردم

ي خشک،  احمر ترکیه عالوه بر جیره گیر بود. حتی هالل ترکیه خیلی چشم
 داد. ي گرم هم می جیره

 هاي احمر، معطوف به فعالیت ترین حضورش بعد از هالل ایران هم عمده
ي  ي امداد هم در کار امدادرسانی وارد شده بود و جیره ي امداد بود. کمیته کمیته

داد. عالوه بر آن در امر توانمندسازي آوارگان و  گرم و خشک به آوارگان می
اش همان کارگاه خیاطی  سرپرست اقدامات خوبی کرده بود. نمونه اشتغال زنان بی
ش حضور داشتیم. بعد از آن یکسري هاشمی در افتتاح آقا بنی بود که با حاج

 ها انجام شده بود.  ها و داراالیتام کارهاي فرهنگی هم مثل کمک به دارالقرآن
یک گروه از پزشکان داوطلب هم به سرپرستی دکتر مقدم که متخصص 

اندازي کرده بودند.  لند و یک درمانگاه سیار راه کودکان بود، آمده بودند در سومالی
جا ارایه کرده بود.  روزي برپا بود و خدمات خوبی به مردم آن 15این درمانگاه 

لند خیلی بهتر از موگادیشو بود. اوالً به  البته وضعیت اقتصادي و اجتماعی سومالی
لحاظ امنیت تهدید خاصی نداشتند. ضمن آنکه به دلیل قرار گرفتن در جنوب خط 

 چنانی نشده بودند.  ب بود و دچار قحطی آناستوا، بارندگی خو
دو نفر از این پزشکان براي بازدید آمدند موگادیشو و به ما هم سري زدند. 

شان بود. بعد از بازدید از درمانگاه  ي امداد هم همراه آقاي ثنایی معاون کمیته
مرکزي، گفتند که عالقه دارند از کمپ درمانی ترکیه هم بازدید کنند و از 

شان استفاده کنند. چون خبر داشتند من به  هاي بعدي ها براي فعالیت یات آنتجرب
ي این دیدار  ها صمیمی هستم، از من خواستند واسطه اي دلیل همزبانی، با ترکیه
ها و تجهیزات کمپ ترکیه تصویربرداري  خواستند از فعالیت شوم. این دوستان می
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ها  ي ورود آن اجرا براي من که واسطهگذاشتند. این م ها هم نمی کنند. طبیعتاً آن
ها استقبال خوبی  اي به کمپ ترکیه شده بودم، اسباب دردسر شده بود. البته ترکیه

 از این گروه کردند.
خواهید  اگر می«در همان دیدار من به آقاي ثنایی سه پیشنهاد کردم. گفتم: 

هداشتی کار ماندگار و اساسی انجام دهید، اوالً باید مشکل آب شرب و ب
که در ساحل اقیانوس آرام قرار دارد ولی  این شهر با این» موگادیشو را حل کنید.

آب شربش غیربهداشتی است. برخی کشورهاي غربی با زدن چاه عمیق اقداماتی 
ها و  منشا بسیاري از بیماري«ي آب شرب بهداشتی کرده بودند. گفتم:  براي تهیه

دومین پیشنهادم این بود که » ت.مرگ و میر این مردم نبود آب سالم اس
ما تا کی باید این مردم را «بیمارستانی مجهز در موگادیشو احداث شود. گفتم: 

ها را جمع  شان را تهیه کنیم. باالخره یک روز باید کمپ اسکان بدهیم و جیره
سومین پیشنهادم ایجاد سیستم واکسیناسیون بود. » کنیم. هر چه زودتر بهتر.

ي بهداشتی و درمانی نداشت. به همین دلیل خبري از  چ شبکهکشور سومالی هی
ها هم همین مساله بود.  واکسیناسیون هم نبود. عامل شیوع بسیاري از بیماري

کنی برخی  پیشنهاد کردم چون ایران تجارب خوبی در امر واکسیناسیون و ریشه
 شود.ها مثل سل، ماالریا و فلج اطفال دارد، در این مورد پیشقدم  بیماري

که کارش در ایران حمایت از مادران » انجمن حامی«بعدها فهمیدم که 
هاي خیلی خوبی در سومالی در حمایت از  سرپرست و بدسرپرست بود، فعالیت بی

اند. با خانم اشرفی، رییس انجمن آشنا شدم و دیدم  زده انجام داده مادران جنگ
به چنین زنانی ارایه  که خدمات توانمندسازي، آموزش و همچنین امدادرسانی

 دهند. می
در کل جو عمومی موگادیشو به نفع ایران بود و مردم نگاه مثبتی به 

هاي کارکنان  هاي نیروهاي ایرانی داشتند. این را من از صحبت فعالیت
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مان فهمیدم. در سومالی دیدگاهی کامالً ضدآمریکایی حاکم بود. چون  سومالیایی
ر میان مردم محبوب بود، ساقط کرده بود و را که د» ژنرال عیدید«آمریکا 

ي  ها هم از همان زمان شروع شده بود، تنفر از آمریکا در جامعه بدبختی این
ي استعمار هم مزید بر علت شده بود که نسبت به  زد. سابقه سومالی موج می

ظن نسبت به تمام افراد غیر مسلمان خصوصاً  ها ظنین باشند. این سوء غربی
کشورهاي مسلمان   ود داشت. ولی نگرش عمومی نسبت به فعالیتها وج مسیحی

 شد.  مثبت بود و با استقبال مواجه می
ها را ما و ترکیه داشتیم،  در بین کشورهاي اسالمی چون بیشترین فعالیت

حضورمان هم در سطح جامعه نمود بیشتري داشت. هر چند حضور ترکیه 
کرد و بدون در نظر  روي می لی تکتر از ما بود. ولی چون ترکیه به شک پررنگ

کرد، جو  ي مردم سومالی فقط خودش را تبلیغ می گرایانه ي ملی گرفتن روحیه
بدبینی نسبت به آن کشور هم کم کم زیاد می شد. ما که تابلوهاي اماکن تحت 

زدیم، کنار پرچم ایران و آرم هالل احمر جمهوري اسالمی،  کنترل ایران را می
رفتند، فقط  ها هر جا می اي م نصب می کردیم. ولی ترکیهپرچم سومالی را ه

پرچم خودشان بود. همه جاي شهر هم پر بود از پرچم ترکیه. حتی دورتادور 
میدان اصلی شهر هم پرچم ترکیه نصب شده بود. این کارها ذهنیتی در بین 

خره مردم ایجاد کرده بود که نکند ترکیه خیاالتی براي سومالی داشته باشد؟! باال
 کرد. ي سومالی ، مردم را نسبت به چنین کارهایی بدبین می ي استعمارزده سابقه

شان که شافعی بود، تعصبات کور  خوشبختانه در سومالی به خاطر مذهب
دانستند، ایران یا ترکیه یا  که می نسبت به شیعه و سنی وجود نداشت. همین

سلمانند کافی بود. چند شان م عربستان و بقیه کشورهاي اسالمی هستند و مردم
چنین تصوري از کشور ما » ملت ایران پولدار و غنی است.«بار به من گفتند: 
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داشتند و خوشحال بودند که یک کشور مسلمان ثروتمند وجود دارد و به 
 شان آمده است. کمک
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 ماجراي تلخ 
پزشکان بدون مرز





 

 

خبر داشتم که پزشکان بدون مرز هم در موگادیشو مستقر هستند. پزشکان 
و  اي جهانی دارد المللی آوازه ي بین بدون مرز به عنوان یک تشکل بشردوستانه

مورد احترام همه است. من هم به خاطر پزشک بودنم احترام زیادي برایشان 
هایشان  قائل بودم. دوست داشتم فرصتی پیش بیاید و از نزدیک در جریان فعالیت

قرار بگیریم. پزشکان بدون مرز عموماً از پزشکان کشورهاي غربی و یا پزشکان 
شان  حی به ندرت در میانشود. پزشک غیرمسی مسیحی باقی کشورها تشکیل می

هست. یک روز دکتر محمد که قبالً مدیر داخلی درمانگاه بود و با آمدن من از 
مسئولیتش کنار رفته بود، به من گفت: از طرف دوستش که مدیر داخلی مرکز 

اند که اگر براي هالل  واکسیناسیون پزشکان بدون مرز است، درخواست کرده
دکتر محمد » شان را تامین کنیم. ي غذایی از جیرهاحمر ایران امکان دارد، بخشی 

.  شناخت قبل از همکاري با ما، با پزشکان بدون مرز همکار بود و آنها را خوب می
هایشان را ببینم، بعد در مورد کمک کردن تصمیم  باید از نزدیک فعالیت«گفتم: 
یم براي توان که یک روز خبر دادند که می او هم هماهنگ کرد. تا این» بگیرم.

ها را هم برداشتم و  مرد هم عالقه داشتند، بیایند. آن بازدید برویم. قشالقی و آتش
 ي مراکز پزشکان بدون مرز شدیم. به همراه دکتر محمد روانه

سه مرکز در موگادیشو داشت. اولین مرکزي که رفتیم، » پزشکان بدون مرز«
کوچکی که با چادر برپا تغذیه و عفونی بود. مرکز  مرکز نگهداري بیماران سوء

شده بود. از بدو ورود دیدم شرایط استریل بیمارستانی را به طور کامل رعایت 
هایمان را عوض کردیم و کامالً استریل شدیم و بعد در داخل  کنند. کفش می

مان  جا خانم سومالیایی بود که مرکز را نشان مرکز گشتی زدیم. مدیر داخلی آن
ها انتخاب کرده بودند تا کارشان  شان را از سومالیاییداد. مدیران داخلی مراکز

تر پیش برود. یک پزشک فرانسوي هم بود. خانم راهنما گفت که هر هفته  راحت
شود. براي من این شکل از استریل در شرایط  جا به طور کامل گندزدایی می این
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راي تري که ب جا رفتیم به مرکز بزرگ ي مهمی بود. بعد از آن بحرانی تجربه
مبارزه با ماالریا ایجاد کرده بودند. پزشکان بدون مرز روي بهداشت تمرکز کرده 

اي بودند. در آن مرکز ضمن نگهداري بیماران  بودند و انصافاً درگیر کارهاي پایه
مبتال به ماالریا، آزمایشگاه مجهز تشخیصی هم داشتند. در تمام مراکز هم 

براي پیشگیري از ماالریا به مردم  شد. در این مرکز ي گرم توزیع می جیره
کردند. البته قحطی یک اثر  آموزش می دادند و از بیماران مبتال هم نگهداري می

ها  ها و گنداب بارید از تعداد برکه مثبت هم براي این منطقه داشت. باران که نمی
به عنوان محل تکثیر پشه آنوفل و عامل اصلی انتقال بیماري کاسته شده بود و 

ي ماالریا امکان زاد و ولد را از دست می داد. به همین دلیل از تعداد  پشه
 مبتالیان به ماالریا هم کم شده بود.

مرکز سوم، مرکز واکسیناسیون بود و عمدتاً مردم را در مقابل سرخک و 
کردند. در تمامی مراکز، تعدادي پزشک، پرستار و  ها واکسینه می دیگر بیماري

کردند و چند پزشک خارجی هم بر کارشان نظارت  ر میي سومالیایی کا خدمه
سیما و مو بوري بود با  جا هم یک پزشک برزیلی که جوان خوش داشتند. در این

یک پزشک مالزیایی که مسیحی بود، حضور داشتند. واکسیناسیون یکی از 
مان  شد براي این مردم انجام داد. پزشک برزیلی همراه کارهاي اساسی بود که می

شد  مان داد. از بیماران مبتال نگهداري می هاي مختلف مرکز را نشان و بخششد 
و سیستم واکسیناسیون هم ایجاد شده بود. این اتفاق و وجود چنین مرکزي در 

بهره بود و فقط اسماً وزارت  کشوري مثل سومالی که از سیستم بهداشتی بی
ن مرکز، از مدیر مرکز صحه داشت، خیلی مهم و ضروري بود. بعد از بازدید از ای

ي  اجازه خواستم و چند عکس یادگاري با پزشکان بدون مرز گرفتیم. اجازه
سازها به سنگ خورد. با پزشک برزیلی و  تصویربرداري ندادند و تیر مستند

مالزیایی عکس گرفتیم و برگشتیم. من گزارش بازدیدم را به تهران فرستادم و 
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شان هم پیگیر  لیف کردم. مدیر داخلیها کسب تک اي به آن براي کمک جیره
 دریافت کمک بود.

دو سه روز از دیدارمان نگذشته بود که از تهران با من تماس گرفتند. من هم 
» خبرم. نه! بی«گفتم: » جا اتفاقی افتاده؟ آن«خبر بودم. پرسیدند:  از همه جا بی

کردند که تا بعد هم توصیه » اند. دو تا از پزشکان بدون مرز را کشته«گفتند: 
دادند کار نیروهاي الشباب  مشخص شدن قضیه بیرون نروم. چون احتمال می

باشد و بخواهند پزشکان دیگري را هم بکشند. تماس که قطع شد، رفتم سراغ 
شان هم  اند. اخبار کشته شدن اخبار. دیدم بله پزشک برزیلی و مالزیایی را کشته

هاي الشباب است و گاهی تکذیب گفتند؛ کار نیرو ضد و نقیض بود. گاهی می
نشین شدم و کنترل از راه دور،  شد. سر همین قضیه، دو، سه روزي خانه می

ها را مدیریت کردم. در همین حین از دکتر محمد جویاي ماجرا شدم. او  کمپ
کار نیروهاي الشباب نیست. انگار مسئول انبار مرکز واکسیناسیون را که «گفت: 

شود و بگو مگو  کنند. او هم معترض می ضوعی اخراج میسومالیایی بوده، سر مو
آورد و این دو  پزشک بینوا را  آید. نگو طرف مسلح بوده، کلت را درمی پیش می

 » به قتل می رساند. 
با شنیدن ماجرا واقعاً حالم خراب شد. از یک طرف ترس بر من چیره شد که 

پر است از نیروهاي مسلح. کشند و اطراف ما هم  خود این مردم امدادگرها را می
ها چه گناهی داشتند؟! از آن سر دنیا  از طرف دیگر ناراحت بودم که این پزشک

جا وسط بیماري سل و ماالریا و سرخک  شان آمده بودند این داوطلبانه با تخصص
کرد. باالخره ما  کردند. وضعیت ما فرق می و با این ناامنی، به این مردم کمک می

ها هیچ اجبار و ماموریتی  مان بود ولی این ده بودیم. وظیفهبراي ماموریت آم
هایی را به گلوله ببندي. هر کسی زیر بار  انصافی بود چنین آدم نداشتند. واقعاً بی

هایی مثل ماالریا و سل دست و پنجه نرم  رود که با بیماري چنین خطري نمی
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شود و یک کودك  ها مبتال تر به این بیماري کند تا مثالً یک سومالیایی کم
تر عمر کند. من زمانی که پرستار بودم، یادم است که در خود تبریز وقتی  بیش

ها زود مرخصی گرفتند  شیوع بیماري وبا دهن به دهن می گشت، خیلی از پزشک
ها خالی شد! حاال وبا بیماري مهمی نبود ولی تاب و توان مقابله با  و بیمارستان

که جانت را برداري و بیایی توي شاخ آفریقا،  به ایناین را هم نداشتند. چه برسد 
هاي خطرناك به داد  توي کشوري که زمین و زمانش بهم ریخته، وسط بیماري

مردم برسی. تا چند روز بعد از آن اتفاق حالم خوش نبود. ولی باالخره اتفاقی بود 
 رفتم.  که افتاده بود و من باید دنبال ماموریت خودم می
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ي   آرزوي پسربچه
سومالیایی





 

 

 مرد و قشالقی، دو تن از چهار نفري بودند که با من قدم به موگادیشو آتش
هاي فعال و پر نشاطی بودند. وجودشان  گذاشتند. کارشان مستندسازي بود. بچه

به جمع ما خصوصاً در اقامتگاه که بعداز ظهرها مجبور به ماندن در آن بودیم، 
رنگ و بوي دیگري داده بود. کمی مقید به نظم و انضباط نبودند و این هم 

جور چیزها  ه وقت و ایني هنریشان. همین مقید نبودن ب گشت به روحیه برمی
باعث شد که بهانه دست درویشی بیفتد و بناي رفتن بگذارد و آخرش هم برود. 

ي درویشی با کارهاي  موضوع نداشت. روحیه  هر چند رفتن او ربطی به این
ساز بود.  چنینی همخوانی نداشت. وسواس زیادي داشت و این مشکل امدادي این

خودشان بودند و ما هم دنبال کار خودمان.  به هر حال مستندسازها دنبال کار
ي  زده ي ما یک ماموریت داشتیم؛ امدادرسانی به مردم قحطی باالخره همه

سومالی! ولی این دو تا کارشان فرق داشت و قرار بود موگادیشو را به تصویر 
 بکشند.

یکی از تفریحاتم در اقامتگاه، تماشاي تصاویري بود که هر روز اکیپ خبري 
گشتند. حتی یک نفر را  رفتند بیرون و با تصاویر جدید برمی فتند. هر روز میگر می

شان بازي کند. یکی که در اثر جنگ  پیدا کرده بودند تا به عنوان بازیگر در فیلم
آسیب دیده و معلول شده بود. در یکی از تصویرهایی که برداشته بودند، از 

ها را نشان  ي نگهبان هم اسلحهاو » آرزویت چیست؟«اي پرسیده بودند:  پسربچه
یعنی تا » آرزو دارم بزرگ شوم و اسلحه دستم بگیرم و بجنگم.«داده و گفته بود: 

دیدند کسی که  ها جا باز کرده بود. وقتی می این حد جنگ در ذهن و فکر بچه
اسلحه دارد، قدرت تسلط بر همه را دارد، طبیعتاً آرزویشان به دست گرفتن اسلحه 

 شود! می
مرد و قشالقی هر از چند گاهی مخفیانه یک سري تصاویر از ما گرفته  شآت

کنیم،  هایی که مشغول کار هستیم، یا زمانی که به تلویزیون نگاه می بودند. زمان
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سر و  ایم و با خانواده گرم صحبتیم. آرام و بی تاپ نشسته پزیم، پشت لپ غذا می
ر جنب و جوشی بودند، همه جا هم ها را گرفته بودند. چون افراد پ صدا این فیلم

اند  دیدي رفته گرفتند. یک وقت می حضور داشتند و از همه جا تصویر می
بام. یادم است وسط ایجاد درمانگاه زنان، در حالی که ما مشغول جمع کردن  پشت

شد،  وسایل بودیم، تصویرما را برداشته بودند. مواقعی که حجم کار زیاد می
جا  کردند. آن زده و همراه ما کار می ها را باال  اشتند، آستینگذ دوربین را کنار می

این کار مربوط به من «کرد که  کس به این فکر نمی مان جوري بود که هیچ روابط
ي  هدف این بود که هیچ کاري زمین نماند. دلیلش هم این بود که همه». نیست

و ي رییس  فهمیدیم. دیگر رابطه ما تقریباً همسن بودیم و حرف هم را خوب می
 مرئوسی در میان نبود. 

خواهیم یک  جا وسایل نقاشی وجود دارد و می یک روز آمدند که این
کنند با موضوع  ي نقاشی بین کودکانی که به درمانگاه مرکزي مراجعه می مسابقه

ي خوبی است. رفتیم و بخشی از  برگزار کنیم. دیدم ایده» قحطی سومالی«
ن صندلی آماده کردیم. کودکانی که همراه درمانگاه زنان را با چیدن میز و آورد

آمدند یا مریض بودند و براي ویزیت می آمدند، را جمع کردیم  پدر و مادرشان می
و وسایل نقاشی در اختیارشان قرار دادیم. استقبال خیلی خوبی هم شد. پنجاه، 
شصت کودك نشستند و نقاشی کردند. آنها از زاویه نگاه و برداشت هاي کودکانه 

ها پر بود از جنگ، تانک، اسلحه،  اوضاع سومالی را کشیدند. نقاشی خود
سوزي و ... . چیز زیادي براي جایزه دادن نداشتیم. شکالت بود و تعدادي  آتش

 شدند. ها کلی خوشحال  ي اندك هم بچه شرت. ولی با همین جایزه تی
ه کنیم. مرد گیر داده بود که باید با تو مصاحب ي دوم ورودمان آتش از هفته

ها تصویر  مصاحبه براي چه؟ از فعالیت«گفتم:  دادم و می من هم دم به تله نمی
ي نقاشی مرا هم سر ذوق آورد و براي  ولی برگزاري مسابقه» بگیرید کافی است.



 سمفونی موگادیشو ١٦٥

مصاحبه اعالم آمادگی کردم. فردایش رفتیم کمپ درمانی دیکفر تا هم از 
ند و هم با من مصاحبه. نشستم هاي درمانی آن کمپ تصویربرداري کن فعالیت

اي از اوضاع و احوال سومالی گفتم. آمار  جلوي یکی از چادرها و چند دقیقه
ها دادم و کمی هم از شرایط خودمان گفتم. ماحصل  جامعی از بیماري

سرخ «هایشان بعد از برگشتن به ایران، فیلم کوتاهی شد به نام  تصویربرداري
 رد!م به کارگردانی آتش» موگادیشو
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اي  شد و ما منتظر گروه تازه کم داشت ماموریت مومنی هم تمام می کم
مرد، قشالقی و من که با هم آمده  همچنان پنج نفر بودیم. دري و آتش بودیم.

بودیم و مومنی که سرپرست اکیپ بود. مومنی به خاطر این که در روز ورود ما 
براي بازدید، مقداري از مدت ماموریتش گذشته بود. » بندر بري بري«رفته بود، 

مان از  د. در این مدت هم دستولی همچنان با ما بود تا جایگزینی برایش بیای
اي که بلد بود  مترجم خالی بود. هر کس خودش با انگلیسی دست و پا شکسته

ي  کننده انداخت. جلسات هفتگی با هماهنگ یک جورهایی کارش را راه می
ها همچنان برقرار  صلیب سرخ در سومالی و هالل احمر سومالی و باقی جمعیت

شد در  انداختیم. تعداد کم افراد هم باعث می اه میبود و به هر طریقی کارمان را ر
در این فاصله اتفاق خاصی نیفتاد تا  ي بزرگ کمی احساس ناامنی کنیم. آن خانه

از طرف امداد و نجات  »نوریانحسن «مان اضافه شدند.  که سه نفر به جمع این
 »مجنون«به جاي مومنی آمد، مجنون از نیروهاي حراست به جاي قدیمی آمد. 

جوان خوش اخالق و نترسی بود و اصالً براي پست حراست درست شده بود. 
ي یزد بود  . صباغ بچهآمد عمومی به جاي احمدزاده هم از روابط »صباغمحسن «

چون  عمومی باال! احمر فارس آمده بود. آدمی فعال با روابطولی از طرف هالل 
ها حضور داشت،  کمپ قبالً هم با تیم فارس به سومالی آمده بود و در تشکیل

تري پیش رفت و  کارها با سهولت بیش شناخت و با آمدنش کلی از ها را می خیلی
روابط ما با صاحب اقامتگاه و درمانگاه مرکزي و هالل احمر سومالی و  در کلْ

این  .مان تکمیل شد وریان رفت. باز جمعباقی جاها بهتر شد. مومنی هم با آمدن ن
 هم ریخت.ه روزي اوضاع موگادیشو ب درست زمانی بود که چند
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هاي اسکان  هرازگاهی بازدیدهایی از طرف مسئوالن مختلف از کمپ
وزیر سومالی  نخستاي از دفتر  شد. گاهی نماینده ها می اضطراي و درمانگاه

ي سومالی که یک خانم بود، آمد و در جریان امور  آمد. یک بار هم وزیر صحه می
ي صلیب سرخ در سومالی معموالً  قرار گرفت. هالل احمر سومالی و نماینده

زدند. در جریان افتتاح بخش دندانپزشکی و درمانگاه زنان،  ها می سري به کمپ
الی براي بازدید به درمانگاه مرکزي آمدند. یک چند نفر از نمایندگان مجلس سوم

ي بداهیر آمد و قصدش ترغیب هالل احمر ایران براي  بار هم فرماندار منطقه
 ایجاد درمانگاه در آن منطقه بود.

هاي  ها و خبرگزاري از ایران هم برخی بازدیدها انجام می شد. از برخی رسانه
هاي هالل احمر ایران در  ایران هم نمایندگانی جهت پوشش خبري فعالیت

 سومالی آمدند و رفتند.
احمر ایران یا با هماهنگی هالل احمر به  معموالً اگر کسی از خود هالل

رفتیم. چون سفارتی وجود نداشت که این  آمد، ما به استقبالش می موگادیشو می
م کارها را انجام دهد. علی حیدر رابط دولت ایران در سومالی بود و هم با ما و ه

کرد.  کننده در سومالی همکاري می هاي ایرانی عمل ي امداد و باقی گروه با کمیته
زد.  جا سر می حتی اتاقی مخصوص به خودش در اقامتگاه ما داشت و گاهی به آن

ي امداد راهی موگادیشو  ها هم بودند که با هماهنگی کمیته برخی میهمان
رفتند ولی ما از  آمدند و می شدیم. می شان باخبر نمی شدند و ما معموالً از آمدن می

هاشمی زنگ زد که مهمان داریم و تو هم  آقا بنی خبر بودیم. یک روز حاج آنها بی
هتل «ها چه کسانی هستند. راه افتادیم و رفتیم سمت  دانستم مهمان بیا. نمی

ترین هتل موگادیشو به لحاظ سیاسی بود. هر شخصیت  هتل شامو مهم». شامو
شد در این هتل اسکان می  و یا اجتماعی که وارد موگادیشو میمهم سیاسی 

جا که  افتاد. از آن یافت و دیدارهاي دیپلماتیک و سیاسی سومالی در آن اتفاق می
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ي  ي شاخ آفریقا سعی داشتند در تعیین ساختار سیاسی آینده هاي منطقه قدرت
این هتل در گیري بود، دخالت کنند، آن روزها نقش  سومالی که در حال شکل

تر شده بود. در هتل شامو، دیدم تعدادي نویسنده  معادالت سیاسی سومالی پررنگ
مقام بنیاد، آقاي دریانی  به همراه قائم ساز از طرف بنیاد سینمایی فارابی و قیلم

شناختم. بعد از معارفه، وقتی فهمید تبریزي  اند. من تا آن روز ایشان را نمی آمده
و گفت که اصالتاً ترك است و » نه جورسن همشهري.«هستم، برگشت و گفت: 

باالخره جاي خوشحالی داشت که در موگادیشو یک »! دریان شبستر«از روستاي 
زبانی باعث شد که صمیمی شویم. نظر  همشهري پیدا کرده بودم. همین هم

هاي  هاشمی این بود که به خاطر حساسیت هتل شامو و احتمال حمله آقا بنی حاج
سازها و  جا نمانیم. پس خارج شدیم و به همراه فیلم ی، زیاد آنتروریست

ها  نویسندگان راهی درمانگاه مرکزي شدیم. بعد از بازدید از درمانگاه به کمپ
سري زدیم و بازدیدکنندگان در جریان زندگی آوارگان سومالیایی قرار گرفتند. 

را به » چهارمفرزند «ي ساخت فیلم  سازها، جرقه همین دیدار و آمدن فیلم
زد.  یانیموسا وحید کارگردانی و نویسندگی کنندگی بنیاد سینمایی فارابی و تهیه

احمر ایران هم  هاي مختلف درمانی هالل هایی بخش در این فیلم در صحنه
 نمایش داده شده است.

امداد بود به همراه چند   از دیگر بازدیدکنندگان ایرانی، آقاي ثنایی از کمیته
 داوطلب که قبالً به آن اشاره شد.پزشک 
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حضورم در موگادیشو، مصادف بود با شب یلدا  ي دوم آخرین روزهاي هفته
هاي بزرگی  جا هم چیزي که فراوان بود هندوانه. هندوانه سی). آن (چیلله گئجه

شد. دري مسئول پذیرایی شد و  ترینش چهارده، پانزده کیلو می داشتند، کوچک
اي بزرگ خرید. من هم مسئول غذا شدم و استیک آبداري پختم.  هندوانه
لبی بود شب یلدا در کشوري که شب و روزش تقریباً یک اندازه است ي جا تجربه

درجه گرما دارد. یعنی این شب یلدا  45ي زمستانش  کند و چله و هیچ تغییر نمی
هیچ ربطی به موقعیت جغرافیایی که در آن قرار داشتیم، نداشت. آن زمان در 

 بود.تبریز هوا سرد بود. از قضا یخبندان سختی در ایران برقرار 
ي کار و ماموریت، فرصتی دست داده بود تا یادي از ایران بکنیم.  در میانه

قدر هم کار  حقیقتش من فقط چند روزي بود که از ایران خارج شده بودم و آن
افتاد که با  داشتم که فرصت دلتنگی نداشتم! ولی با این اوصاف گاهی اتفاق می

آن زمان فکر » کنم؟ ار میجا در شاخ آفریقا چه ک من این«خودم بگویم؛ 
ها و گاهی تا آخر عمرشان دور از وطن زندگی  هایی که سال کردم، آن می
ها در یک کشور غریب  شود و آن کنند، چه حالی دارند؟ مثالً وقتی عید می می

کنند؟ در تنهایی  هستند که نوروز برایشان معنی و مفهومی ندارد، چه کار می
سازند؟  شوند و با خاطراتش می خیال می یرند یا بیگ نشینند و عید می خودشان می

من که خودم را در دوران ماموریت آزمودم و دیدم اهل غربت و زندگی در خارج 
هاي  از ایران نیستم. ولی خیلی از نیروهاي هالل احمر هستند که در پایگاه

ها هم در آن کشورها  جمعیت در کشورهاي مختلف ماموریت دارند و سال
ي جمعیت در کنیاست و  ها نماینده که سال» دکتر ذاکر«. نمونه اش مانند می

حتی خود محسن صباغ که بعد از ما در سومالی ماندگار شد و  مسئولیت پایگاه 
 امدادي جمعیت هالل احمر ایران را در موگادیشو بر عهده گرفت.
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شب چلّه که رسید دور هم جمع شدیم و شام را خوردیم. هندوانه را بریدیم 
شیرین و آبدار بود. قرمز قرمز. کمی از آن آجیل و نوقاي معروف که قسمت 

چسبد. آن  اش می چره هاي داراالیتام حمروین شد، مانده بود. شب یلدا به شب بچه
ي ایران در  را آوردم و هر کدام کمی برداشتیم. شب خیلی خوبی بود. به نیت چلّه

الی که یک قاچ بزرگ هندوانه سومالی شب یلدا را جشن گرفتیم. بعد من در ح
شرت آستین  تاپ تا با همسرم صحبت کنم. تنها یک تی دستم بود، رفتم پشت لپ

کوتاه تنم بود ولی دیدم خانم از شدت سرما پتو انداخته روي سرش. یعنی هوا آن 
 کرد.  قدر سرد بود که بخاري کفاف گرم کردن خانه را نمی

هاي فکري من بودند. درست  دغدغه راستش خانواده به ویژه همسرم یکی از
فهمیدم و گاهی  است که خودم آن قدر سرم به کار گرم بود که گذر زمان را نمی

توانم انجام  خواستم، نمی مانم و کارهایی را که می کردم از زمان عقب می فکر می
کردم فضاي ناامن سومالی را به  دهم ولی خانواده نگرانم بودند. من هم سعی می

مان برقرار  نعکس نکنم. خوشبختانه همیشه ارتباط ویدیویی را در اقامتگاهها م آن
مان  جا مرتب و شیک بود و هیچ با فضاي کاري و بیرونی کردم و فضاي آن می

سنخیتی نداشت. آن قدر فضا را پاستوریزه نگه داشته بودم که وقتی برگشتم 
م به خانم نشان دادم، ها و موگادیشو گرفته بود تبریز و تصاویري را که از کمپ

 کردیم. مان چنین کاري می تعجب کرده بود. یعنی همه
مان  نگرانی از طرف خانواده به ماموریت ترین دل واقعیت این بود که کم

زد. ما آمده بودیم تا در حد توان به این مردم کمک کنیم. مردم  صدمه می
یگري نداشتند. وقتی مسلمانی که اگر ما و دیگر نیروهاي امدادي نبودند، حامی د

جا فهمیدیم که چشم امیدشان فقط به ماست. اگر ما تالش نکنیم،  رسیدیم این
ها جنگ، بیماري  ها در وضعیتی نیستند که خودشان را جمع و جور کنند. سال این

و االن قحطی، توانی برایشان باقی نگذاشته بود. نزدیک بیست سال بود که 
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ه بود. یک نسل تمام در وسط جنگ و سومالی رنگ آرامش به خودش ندید
خواستیم در آن شرایط به چیزي غیر از کمک به  بیماري نابوده شده بود. اگر می

مان را درست انجام دهیم. پس باید  توانستیم وظایف این مردم فکر کنیم، نمی
ها آن  مان دچار اضطراب و نگرانی نشوند. چون آن بودیم که خانواده مراقب می
 داشت. برنمی شان هم مشکلی از دوش ما ند و ما این سر دنیا. نگرانیسر دنیا بود
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بود در نزدیک » بنادر«ما سه کمپ اسکان اضطراري داشتیم. یکی کمپ 
و دیگري » دیکفر«در کنار کمپ درمانی » سونوکی«اقامتگاه، دیگري کمپ 

ترین کمپ اسکان اضطراري ما بود که  کمپ سونوکی بزرگ». هولوداق«کمپ 
ر پا کرده ها ب شد. این کمپ را چون شیرازي خودش به چند کمپ دیگر تقسیم می

 شان هم حافظ و سعدي و غیره بود.  هاي داخلی بودند، نام کمپ
احمر ایجاد شده بود. یعنی  ها بر اساس اصول اردوگاهی هالل این کمپ

ي نیازها، اقدام به ایجاد این  ارزیابان اولیه بعد از حضور در موگادیشو و محاسبه
براي هر چند نفر  شود که ها کرده بودند. در این اصول مشخص شده می کمپ

یک سرویس بهداشتی الزم است، چه میزان آب شرب بهداشتی نیاز است و حتی 
هاي درس  هایی براي انجام فرایض دینی، بازي کودکان و تشکیل کالس محل

هاي ایران از چنین مختصاتی برخوردار بودند  شود. تمام کمپ در نظر گرفته می
بود، هر روز بر تعداد آوارگانی که در  ولی متاسفانه چون تعداد پناه جوها زیاد

از دو   ها به بیش یافتند، افزوده شده بود و تقریباً جمعیت کمپ ها اسکان می کمپ
برابر حد استاندارد رسیده بود. این تعداد از تراکم هم تبعات خودش را داشت. 

شد و بر میزان  آمد، تامین آب شرب بهداشتی سخت می سطح بهداشت پایین می
شد. حتی گاهی تبعات اخالقی هم داشت. ولی به هر  ها هم افزوده می ريبیما

شد، حداکثر امکانات در اختیار آوارگان قرار گیرد. هالل احمر  حال تالش می
ي  هایی را در بین خانوارها تقسیم کرده بود که زمان تحویل جیره ایران دفترچه

 وپن خودمان. کردند. چیزي شبیه ک هفتگی، یک برگ از آن را پاره می
یکی از مواردي که شاید هنگام ارزیابی اولیه به آن توجه نشده بود، استفاده 
از چادر مناسب بود. چادرهایی که هالل احمر براي ایجاد کمپ آورده بود از نوع 

اتیلن بود. این چادرها براي جلوگیري از نفوذ آب و باران خیلی  پالستیکی و پلی
خبري از باران نبود. اصالً مشکل اصلی این مردم  مناسب هستند ولی در سومالی
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رسید. در  درجه می 45جا به  نبود باران و خشکسالی بود. گرماي هوا گاهی در آن
شد و هیچ کس  اي داغ می چنین هوایی داخل چادرهاي هالل احمر شبیه کوره

ه و توانست در داخل آن بماند. به همین دلیل مردم این چادرها را کنار گذاشت نمی
خودشان چادرهایی مثل کپر یا اوباي عشایر ما درست کرده بودند که چارچوبش 

هاي پشمی  ي قابل انعطاف بود. روي این چارچوب هم پارچه از نوعی شاخه
زدند، درون چادرهایشان عین یخچال  ها آب می انداختند. وقتی روي این پارچه می

پالستیکی، از چادرهاي احمر به جاي چادرهاي  شد. شاید اگر هالل خنک می
جویان از چادرهاي هالل احمر  کرد، بهتر بود. پناه اي یا پشمی استفاده می پارچه

کردند. آن هم فقط براي  شد، استفاده می تر می خنک  ها که هوا کمی معموالً شب
ي به اقلیم  هاي اولیه ي خوبی است که در ارزیابی خواب. این خودش تجربه

 کشورها توجه کنیم.
ی دیگر از مسایلی که شاید در ارزیابی اولیه به خاطر نیاز شدید مردم یک

ها بود.  سومالی به امدادرسانی، مورد توجه قرار نگرفته بود، بحث جغرافیاي کمپ
خوشبختانه به خاطر شرایط جغرافیایی، موگادیشو دشتی وسیع است و پستی و 

الً کمپ هولوداق را در شد مث بلندي ندارد ولی احساس کردم به لحاظ امنیتی می
تري از موگادیشو برپا کرد. موقعیت این کمپ جوري بود که کامالً  ي امن منطقه

 ي ناامن قرار داشت. در یک منطقه
آن توسط مدیري که خود   ها منظم بود و هر بخش از در کل سازمان کمپ

ود و ي امور کمپ ب شد. مدیر، مسئول کلیه ساکنان انتخاب کرده بودند، اداره می
رابط بین هالل احمر ایران و ساکنان کمپ. مدیر تقریباً بر تمامی مسایل کمپ 

کرد، آمار کمپ را در اختیار هالل احمر  ي غذایی را تقسیم می اشراف داشت. جیره
ها براي نگهبانی و محافظت  داد، حتی نیروهایی را از درون کمپ قرار می
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ها فعال بودند، مسلح هم  الً شبگزید. برخی مواقع این نیروها که معمو برمی
 شدند.  می

تر بود طبیعتاً آن کمپ برخوردارتر هم  هر قدر مدیر یک کمپ تواناتر و زرنگ
قدر فعال بود که توانست با  بود. مثالً کمپ هولوداق مدیري داشت فعال. آن

همکاري هالل احمر ایران و سومالی و جذب سرمایه، مشکل آب شرب آن کمپ 
 رخی از مدیرها هم زن بودند. را حل کند. ب

اي بودن خود سومالی، به  ها به خاطر قومی، عشیره ترکیب جمعیتی کمپ
همین منوال بود. یعنی هر کس آواره شده بود، رفته بود پیش باقی آشناها و 

ها ماندگار شده بود. به  هایش که قبل از او اسکان یافته بودند و پیش آن فامیل
ها  شد. گاه گداري برخی درگیري شان دیده نمی ي بینهمین دلیل اختالفات حاد

افتاد. گاهی  ي غذایی اتفاق می تر هم سر توزیع جیره ها بود که بیش داخل کمپ
مباالتی چادرها آتش گرفته بود و آمده بودند دنبال چادر تازه.  شده بود به خاطر بی

چندانی به شد، سامان  ها هم نمی ترین مدیریت هر چه که بود، حتی با دقیق
 ها داد و چاره، بازگشت آوارگان بود. اوضاع کمپ

ي  ها، درمانگاه سیار داشتیم ولی در زمینه ي کمپ که در همه متاسفانه با این
نتوانستیم بکنیم. چون آب شرب بهداشتی خیلی کم بود و بهداشتی کار چندانی 

کردند. سیستم بهداشتی  در مصرف آن مقدر کم هم، رعایت بهداشت را نمی
واکسیناسیون وجود نداشت. کل کار ما در این بخش، محدود شده بود به درمان. 

کردیم و امکانی براي پیشگیري از بیماري  شان می یعنی بعد از بیماري درمان
ود.نب
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 جهانی، سرخ صلیب و سومالی احمر هالل همکاري با ایران احمر هالل
. بود داده ترتیب هایشان سرزمین به آوارگان تدریجی بازگشت براي اي برنامه
 اي منطقه امنیت اساس بر خانوارها از تعدادي بار یک هفته دو هر برنامه این طبق

 .شدند می بازگردانده شان اصلی نمیسرز به و شده گزینش ،بودند آمده آن از که
سیاست امدادرسانی هالل احمر ایران از شکل امدادي داشت به سمت بهداشتی و 

هاي اسکان اضطراري  کم در حال برچیدن کمپ کرد و کم درمانی چرخش می
ي غذایی کاملی در نظر گرفته  بودیم. براي ترغیب خانوارها به بازگشت، جیره

به خانوارهاي در شده بود به همراه صد دالر پول که توسط هالل احمر ایران 
ها نگه داشت.  شد تا ابد این مردم را در کمپ شد. نمی حال بازگشت داده می

رفت. در ثانی وضعیت بهداشتی و حتی  کم به سمت آرامش می کشور باید کم
ها هم مساعد نبود. چادرهایی تنگ و بدون آب شرب  گاهی اخالقی کمپ

کرد.  آن سر کمپ سرایت می شد و تا بهداشتی. بیماري از این سر کمپ شروع می
ي  تا خانوارها را آماده تا دویست کم صدتا صدتا، دویست یه همین دلیل کم

کردند. من دو بار رفتم براي کمک به نیروهاي امدادي براي  بازگشت می
 بازگرداندن آوارگان.

انبار مرکزي هالل احمر ایران در ساحل اقیانوس هند قرار داشت. من تا آن 
ل دریاي خزر را دیده بودم. ولی ساحل اقیانوس هند خیلی با ساحل روز فقط ساح

توانستم صداي اقیانوس را  خزر متفاوت بود. دو، سه کیلومتر مانده به ساحل می
کردم وسط اقیانوسم. باد  بشنوم. یعنی آن قدر صدایش بلند بود که احساس می

ي مهیبی ایجاد خورد، صدا اي می وزید و موج وقتی به سنگی یا صخره سختی می
جا، جاي شلوغ و پر رفت و آمدي باشد  رسیم آن کرد. انتظار داشتم وقتی می می

ولی با یک ساحل وسیع، تمیز و خالی مواجه شدم. نه ساختمانی داشت و نه 
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تر، چند ساختمان مخروبه بود که انگار  پالژي. هیچ چیز نبود. فقط کمی آن طرف
ها بود. یادگار زمانی که صنعت توریسم در  ي توریست زمانی، محلی براي استفاده

گونه خالی و سوت و کور نبوده است. آن  این کشور رونق داشته و این ساحل این
هاي مخروبه، چند پسربچه لخت و عور رفته بودند توي  تر از این ساختمان طرف

یکی از » شان نیست؟ ها هیچ چیز تن چرا این«کردند. پرسیدم:  آب و شنا می
ها لباس براي پوشیدن ندارند، انتظار داري، براي شنا مایو  این«ها گفت:  نگهبان
 » بپوشند؟

در ساحل چندتایی کشتی ماهیگیري و تعدادي قایق وجود داشت. در بخشی 
جا خریدیم.  فروشان بود که رفتیم و ماهی تُن از آن از ساحل هم بازار بزرگ ماهی

پیکر  ها چشمم به چند کشتی غول اقیانوس چنان وسیع بود که نگو. در دوردست
ناوهاي جنگی آمریکا به » ناوهاي هواپیمابر آمریکاست.«افتاد. پرسیدم، گفتند: 

راحتی و آزادانه در خط ساحلی سومالی در حال تردد بودند. سومالی شاهراه 
ها به خاورمیانه است. به همین دلیل هم تاریخ این  ها و آمریکایی رسیدن اروپایی
 ي نظامی بیگانگان.  از استعمار، دخالت خارجی و حمله کشور پر است

گفتند. انگار قبالً انبار  به انبار مرکزي هالل احمر ایران، انبار کاترپیالر می 
مرکزي شرکت کاترپیالر بوده. انبار بزرگی بود پر از مواد غذایی. همیشه قبل از 

به خاطر قد رسیدن ما، علی شیخ، معاون داوطلبان هالل احمر سومالی که 
جا  درازش مشهور به علی دراز بود، با صد نفر از داوطلبان هالل احمر سومالی آن

حاضر بود. هالل احمر سومالی مثل هالل احمر ایران که نیمه دولتی است، نبود. 
ي نیروي داوطلبی هستند و نیروي ثابت  یعنی اکثر هالل احمرهاي دنیا بر پایه

اي از نیروهایش را  که نیروي ثابت بخش عمده خیلی کمی دارند. برخالف ایران
دهد، هالل احمر سومالی تنها چهار، پنج نفر نیروي ثابت داشت که  تشکیل می

گرفتند نه از دولت سومالی. براي انجام هر کاري  شان را از صلیب سرخ می حقوق
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گرفتند. علی شیخ این  کردند که هیچ حقوقی نمی از نیروهاي داوطلب استفاده می
پوشیدند و  آورد. نیروها کاور داوطلبان هالل احمر سومالی را می یروها را مین

هایشان هم عجیب بود. جایگاه  کردند. کامیون ها می ي غذایی را بار کامیون جیره
که مواد  کرد. بعد از این راننده اتاق نداشت و موتور هم همین طور روباز کار می

ي غذایی و مبلغی به  هاي اضطراري و جیره رفتیم کمپ زدند، می غذایی را بار می
شان  کردیم و سوار کامیون عنوان کمک هزینه خانوارهاي بازگشتی را تقسیم می

فرستادیم به مناطق خودشان. مشکلی که وجود داشت این بود که  کردیم و می می
گشتند به همان جاي قبلی. چون کسی  یکی، دو روز بعد این افراد دوباره برمی

چادرهایشان نداشت، جا براي بازگشت داشتند. من پیشنهاد کردم کاري به 
شان چادرهایشان را هم جمع کنیم  شدند، جلوي چشم  بالفاصله که سوار کامیون
شان بزنیم تا دیگر جایی براي برگشتن نداشته باشند.  و از آمار کمپ هم خط

ه چیزي. جا و کردند و ن گذشت. نه کار می تر می ها زندگی راحت باالخره در کمپ
غذایشان هم آماده بود. این برنامه همچنان و حتی بعد از بازگشت من ادامه 

هاي اسکان اضطراري هالل احمر ایران برچیده شد.  ي کمپ که همه داشت تا این
ها داشتیم هم جمع شدند و تنها  هاي سیاري که در کمپ به دنبالش درمانگاه

مان و تبدیل آن به  ساختمان محل اقامت درمانگاه مرکزي ماند که بعدها با خرید
رسانی  احمر به خدمت هاي هالل احمر ایران، فعالیت درمانگاه دایمی هالل

بهداشتی و درمانی محدود شد. این درمانگاه االن یکی از مجهزترین 
 شود. زیر نظر محسن صباغ اداره میهاي موگادیشو است و  درمانگاه
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کم وقتش رسیده بود که برگردیم. ماموریت من از  ماه دیگر کم اوایل دي
تعیین شده بود. بلیط رفت و برگشت روز  20ي خروج از تهران تا برگشتن  لحظه

هم از مسیر قطر گرفته بودند. فقط کافی بود از سومالی به کنیا برویم و بعد همه 
چیز حل است. ولی از چند روز مانده به پایان ماموریت به شکل تلویحی به من 
گفتند که ممکن است جایگزینی برایم نباشد و ماندنی شوم. هر روز که 

شد. قرار بود من، دري، قشالقی و  ین احتمال افزوده میگذشت بر شدت ا می
مرد با هم برگردیم. همان طور که با هم آمده بودیم. وقتی دیدم موضوع از  آتش

در تالشیم تا «این قرار است با دکتر علیخانی صحبت کردم و او هم گفت که: 
من » کنیم.جایگزینی برایت پیدا کنیم ولی اگر نشد مجبوریم ماموریتت را تمدید 

اصرار کردم که حتماً جایگزینم را پیدا کنند. حقیقت این بود که در تبریز کارهایی 
طور ول کرده بودم به امان خدا و آمده بودم. تدریسم در  داشتم که همین

ها برگزار نشده بود. باید  کاره مانده بود و کالس ي فنی تبریز نیمه دانشکده
ي حقوق درس  کردم. آن موقع در رشته میگشتم و کالس جبرانی برگزار  برمی

خواندم و نزدیک امتحانات پایان ترم بود. از طرف دیگر راضی کردن همسر و  می
شدند. پس من هم به همان نسبت  خانواده خودش مشکل بود. حتماً ناراحت می

کردم  چینی می کم براي خانم زمینه شد، کم تر می که احتمال تمدید ماموریتم بیش
الً اگر خداي ناکرده جایگزینی برایم پیدا نشد، ممکن است چند روز که احتما

و من هم » شود. انشاا... این طور نمی«گفت:  تر ماندگار شوم. همسرم هم می بیش
 گفتم! می» آمین«

دو روز مانده به حرکت ما از سومالی،  -فکر کنم سوم دي -اوایل دي ماه 
ي  ن جیره به آوارگانی که در برنامهرفته بودیم ساحل اقیانوس هند براي فرستاد

جا با دکتر علیخانی تماس گرفتم تا کسب تکلیف  بازگشت قرار داشتند. همان
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 5ام را هم نوشته بودم که  کنم. چون تمام کارها را کرده بودم و گزارش نهایی
عمومی آمده بود و  دي راهی شوم. یک روز قبل هم محسن صباغ از طرف روابط

من در بخش بهداشت نبود. اگر قرار بود کسی بیاید بایستی تا  خبري از جایگزین
آمد. باالخره زنگ زدم و دکتر علیخانی آب پاکی را ریخت روي دستم.  آن روز می

اعتراض کردم که کلی کار در تبریز دارم که روي زمین » ماندگار شدي.«گفت: 
» لی بگذاریم.توانیم این پست را هم خا امکانش نیست و نمی«مانده. ولی گفت: 

اي نبود. به  قول داد تا چند روز دیگر جایگزین پیدا کند و من را برگرداند. چاره
همکارم دکتر استادي که معاون اداري و پشتیبانی جمعیت هالل احمر استان بود، 

زاده، معاون بهداشتی و  زنگ زدم و موضوع را گفتم و بعد هم با دکتر نجف
هایی زد که مجاب شدم.  زاده، حرف دکتر نجفدرمانی جمعیت استان حرف زدم. 

اوالً اگر جایگزین بالفاصله بعد از تو نیاید و پست را از تو تحویل نگیرد، «گفت: 
ماند. بهتر است یکی باشد که  اي، ابتر می تمام کارهایی که تابه حال انجام داده

به عالوه  مستقیماً پست را به او تحویل بدهی تا کارهاي ناتمامت را ادامه دهد.
االن فرصتی دستت افتاده که کارهایی که نیاز به زمان داشت براي به ثمر 

زند. از انبار مرکزي برگشتیم به  دیدم حرف بیراهی هم نمی» رسیدن، تمام کنی.
اي از آوارگان را راهی کنیم. مقداري هم لباس با خودمان به  ها تا گروه تازه کمپ

  بود که جمعیت قبالً فرستاده بود. به هر بچههایی  شرت کمپ هولوداق بردیم. تی
ي قرآن کمپ.  شان کردیم توي مدرسه شرت دادیم. اوضاعی شد. جمع یک تی
هاي معصوم چه شوق و  هاي آهنی درست کرده بودند. بچه اي که با ورقه مدرسه

دوید که  گرفت، چنان با شادي می شرتش را می ذوقی داشتند. هر کدام که تی
ام گرفت. یعنی همه گریه  اند. این صحنه را که دیدم، گریه ا به او دادهانگار دنیا ر

ها با این همه بدبختی، جنگ و قحطی و  این بیچاره«کردند. پیش خودم گفتم؛ 
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جا  توانم صبر کنم و این تر نمی جا هستند، آن وقت من چند روز بیش بیماري این
 » بمانم؟

م تماس گرفتم و قضیه را گفتم. مان. با همسر جا برگشتیم اقامتگاه از آن
جا و او هم  ناراحت شد و گریه کرد. او هم حق داشت. اول زندگی آمده بودم این

اش کردم.  جوري راضی جا هر روز و هر شب نگران حال من بود. باالخره یک آن
 هاي برگشت من را لغو کند. بعد هم زنگ زدم به دکتر ذاکر در نایروبی تا بلیط

ماه دري و مستندسازها برگشتند به ایران. جشن خداحافظی مختصري  دي 5
شان کردیم. حاال از آن گروه پنج نفره که من هم  برایشان گرفتیم و راهی

بودیم موگادیشو، فقط من مانده بودم. همراهانم در جزوشان بودم و با هم آمده 
عمومی. چهار نفر  سومالی، نوریان از امداد بود، مجنون از حراست و صباغ از روابط

شدیم.
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آن شب پرحادثه





 

 

آمد.  ، دبیرکل سازمان ملل به موگادیشو»مون بان کی«روز دوم رسیدن ما، 
نظامی الشباب و امارات اسالمی بود.  هدفش از این سفر خلع سالح نیروهاي شبه

شان را زمین بگذارند و انتخابات  باید این نیروها سالح«پیامش هم این بود که؛ 
ي انتخابات بود، دولت این کشور را تشکیل دهد و  برگزار شود. هر کس برنده

اي  رلمان هم از شکل قومی و قبیلهدولت موقت هم به کارش پایان داده و پا
ها میان نیروهاي  از روزي که دبیرکل رفت، بر شدت درگیري» خارج شود.

ي  ها در حاشیه نظامیان افزوده شد. اوایل این درگیري ي آفریقا و شبه اتحادیه
ها هم  شنیدیم. درگیري افتاد ولی ما صدایش را می موگادیشو و دور از ما اتفاق می

بود. یعنی در روز روشن شهر در امن و امان بود و خبري از درگیري اغلب شبانه 
شد. گاهی  ها هم شروع می اندازي ها و خمپاره شد درگیري نبود. ولی شب که می

ها را ببینیم. ولی صداي  توانستیم نورباران گلوله حتی از بام محل اقامت می
ه بود و برایش مان به این صدا عادت کرد درگیري هر شب ادامه داشت و گوش

ها تا صبح ادامه  این درگیري». سمفونی موگادیشو«اسم هم گذاشته بودیم؛ 
 داشت.

گرفتیم و یا از کادر  ها می ها را یا از نگهبان شد خبر درگیري صبح که می
ي  گفتند که در فالن منطقه، بین الشباب و اتحادیه ها. می ها و درمانگاه کمپ

نظامیان و  مردم موگادیشو دل خوشی از شبه آفریقا درگیري شده. خوشبختانه
خواستند. خسته شده  نیروهاي الشباب و امارات اسالمی نداشتند و آرامش می

نظامیان همداستان بودند،  بودند از این همه جنگ و بدبختی. اگر مردم با شبه
ها افتاده بود. من این نارضایتی را از میان  خیلی وقت پیش شهر دست آن

زدند، کشف کرده بودم. گاهی که حرف  ام می نیروهاي سومالیایی هایی که حرف
خواهید؟ مملکت به این خوبی و با این همه  شما چه می«گفتم:  زدیم، می می

باور » توانید در آرامش زندگی کنید. منابع. با مواهبی که خدا به شما داده، می
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هر کس نخورد، طور بود. موز سومالی را  کنید حرفم اغراق نبود. واقعاً این
خورم، یاد موزهاي  گویم. من هر وقت در ایران موز می فهمد من چه می نمی

افتم. چه قدر بزرگ و خوش طعم بودند. ولی چه فایده که محصول  سومالی می
کردند و به  بندي می رسید. بسته آن کشور بود ولی دست مردمانش به آن نمی

 شد. کشورهاي دیگر صادر می
ي کیلومتر  ها زیاد شده بود ولی در منطقه که تعداد درگیري آن روزها با این

جا بودیم خبري از درگیري نبود. در اطراف کمپ هولوداق یا دیکفر  چهار که ما آن
گرفت و چون ما به دیکفر نزدیک بودیم، صدایش را  معموالً درگیري صورت می

ها آمد که  يشنیدیم. قبل از آمدن ما به موگادیشو خبري روي تلکس خبرگزار می
ي انتحاري قرار گرفته است. بعداً فهمیدم که  کمپ ایران در موگادیشو مورد حمله

انفجار در پانصد متري کمپ دیکفر اتفاق افتاده و هدف کمپ نبوده، بلکه تجمعی 
اند. چون شهر دست نیروهاي  از مردم در نزدیکی کمپ را هدف قرار داده

آن برقرار بود و من به چشم خودم هیچ  ي آفریقا بود امنیت نسبی در اتحادیه
 وقت عملیات انتحاري ندیدم و شاهد درگیري نبودم.

ي سوم حضورم صداي شوم این سمفونی! بلندتر شد و ما احساس  از هفته
ي ما هم درگیري است. یک شب تا صبح صداي انفجار همین  کردیم در منطقه

جویدند و همیشه در  می »قاط«ها هم از  رسید. نگهبان  طور مدام به گوش می
زدن بودند. یک شب که اوضاع خیلی به هم ریخته بود، دیدیم یک  حال چرت

کنان از خیابان مقابل  اند، تیراندازي وانت تویوتا که دوشکا پشتش سوار کرده
اقامتگاه گذشت و پیچید سمت شهر. آن شب تا صبح صداي درگیري چنان 

هاي شب  اند. نیمه تگاه را به دوشکا بستهکردم، درِ اقام نزدیک بود که احساس می
مان نیامد. شب را به هر نحوي بود به  مان بیدار شدیم و دیگر خواب به چشم همه

اي بکنیم  شود. باید چاره این طور نمی«صبح رساندیم. صبح، محسن صباغ گفت: 
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اي قرار داشت که پر بود از  اقامتگاه در منطقه» تر شود. مان بیش تا امنیت
نشین بود و زمانی  دیپلمات 4ي کیلومتر  هاي بزرگ ویالیی. چون منطقه خانه

کردند، اطرافش پر بود از چنین  ها در آن زندگی می سفرا و نمایندگان دولت
شد از  ي ویالیی خالی بود که به راحتی می هایی. پشت اقامتگاه چند خانه خانه
م. خصوصاً که گاهی در آن جا به ما حمله کنند. از این بابت خیلی نگران بودی آن

کردیم که نکند ما را از  شد و ما شک می ها چراغی روشن و خاموش می خانه
جا تحت نظر داشته باشند. حرف صباغ را قبول کردیم و با هم رفتیم به هالل  آن

احمر سومالی پیش مستر اَفی، معاون هماهنگی هالل احمر سومالی و وضعیت را 
اوضاع امنیتی این روزها چندان «به ما گفت که؛  برایش تشریح کردیم. او هم

ي آفریقا کامالً بر اوضاع مسلط بودند  هر چند نیروهاي اتحادیه» مساعد نیست.
ها هم زیاد شده بود. همراه من، محسن صباغ و حسن نوریان  ولی تعداد درگیري

 اي بین هالل احمر سومالی و هالل احمر نامه جا تفاهم هم آمده بودند. همان
شان را مقداري  ق ها اضافه شود و هم حقو ایران امضا شد که هم بر تعداد نگهبان

شان را هم زیاد کنیم.  ي غذایی باال ببریم. وقتی برگشتیم، من پیشنهاد کردم جیره
االن «ي اضافی بگیرند. من گفتم:  اولش برخی مخالف بودند که چرا باید جیره

ها بیایند  را ول کنید. اگر خود این هاست. نیروهاي الشباب جان ما دست این
توانیم به خودمان  خواهید بکنید. بهتر است هر چه می مان، چه کار می سراغ

خالصه قبول » تر شوند. ها هم براي حفاظت از ما جدي شان کنیم بلکه این وابسته
ها هم از همین  کردند. باالخره ما براي کمک به مردم سومالی آمده بودیم. این

شد. خوشبختانه که  شان می تر از بقیه نصیب دند. فوقش یک سهمیه بیشمردم بو
ي  جا رسیدیم پنجمین محموله ي کافی وجود داشت. وقتی ما آن آذوقه به اندازه

ها اضافه  امدادرسانی را تازه از کشتی پیاده کرده بودند. باالخره بر تعداد نگهبان
بر تعدادشان در حیاط هم اضافه بام هم نگهبان گذاشتند،  بار روي پشت شد و این
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ها از آسیاب افتاد  شد تا کمی خیال ما از این بابت راحت شود. کمی بعد هم آب
 داد. همچنان به نواختن ادامه می دورتر از ما» سمفونی ناکوك موگادیشو«ولی 
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ها  ها، دانشگاه بیمارستان
و مراکز درمانی





 

 

سیستم آموزشی در سومالی پولی بود. تنها فرایند آموزشی که رایگان ارایه 
که تعریف کردم. ها و مدارس قرآنی بود. آن هم به آن شکلی  شد، کالس می

ها را معموالً  ي این کالس تراشیدند. هزینه نوشتند و بعد می روي چوب بلوط می
ي  کرد. به برخی هم کمیته یا همان بزرگ مذهبی منطقه، تامین می» شیخ ابا«

کرد. گذشته از این موارد، سیستم آموزشی دولتی وجود نداشت و  امداد کمک می
یافت که تحصیالتی داشته باشد و بتواند وارد  عمالً هر کسی این امکان را نمی

جا وجود داشت همه خصوصی بودند.  دانشگاه بشود. چند دانشگاهی هم که آن
گفتم؛  تان بخواهد مدرك تحصیلی دست مردم بود. به هر کس می ولی تا دل

ي کامپیوتري که از  رفت با یک مدرك تایپ شده می» برو مدرك تحصیلی بیار.«
ي اول دستم آمد که  گشت. از همان هفته است، برمی  جعلی زد دور داد می

 جا اعتماد کرد. شود به مدارك تحصیلی این نمی
ي پرسنلی  قبل از من براي هیچ یک از نیروهاي بهداشتی و درمانی پرونده

نفر کادر درمانی و بهداشتی داشتم. هر وقت نیرو نیاز  33تشکیل نداده بودند. من 
ها هم فردي را معرفی می کردند.  ر سومالی می گفتند و آنداشتند، به هالل احم

جا  هیچ کس هم پیگیر نمی شد، ببیند این فرد که به عنوان پزشک یا پرستار این
کند، صالحیت تحصیلی و علمی دارد یا نه! در این فکر بودم که راهی  کار می

دانشگاه  براي حل این مساله پیدا کنم. بهترین راه تایید مدارك تحصیلی توسط
ي پزشکی  صادرکننده بود. در موگادیشو تنها دو دانشگاه وجود داشت که در زمینه

و پیراپزشکی فعال بودند. اولی دانشگاه پالسما بود و دیگري دانشگاه بنادر. اکثر 
ها  توانستم با این دانشگاه ها بودند. اگر می التحصیل این کادر درمانی ما فارغ

شد. محسن صباغ که آمد، دیدم  ام از این بابت رفع می نیارتباط برقرار کنم، نگرا
برخی از پزشکان و «او هم متوجه مشکل مدارك تحصیلی شده است. گفت: 

توانی به  ها می هاي خودشان دارند. از این جا روابط خوبی با دانشگاه پرستاران این
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ود. از او التحصیل دانشگاه پالسما ب محمد اویس فارغ» عنوان رابط استفاده کنی.
استفاده کردم براي دیدار از این دانشگاه. او هم جوان باهوش و زرنگی بود و 
خیلی زود از رییس دانشگاه وقت گرفت و رفتیم به دیدارش. دانشگاه پالسما، در 

هاي  هاي ما. عمدتاً در رشته ي یکی از دانشکده حد یک کالج بود. اندازه
ي پزشکی هم ایجاد کرده بود.  ا رشتهه پذیرفت و تازگی پیراپزشکی دانشجو می

ها سر زدم،  شان را بررسی کردم. به کالس رفتم براي بازدید و از نزدیک امکانات
شان را هم بررسی کردم.  ي صدور مدرك شان را دیدم، نحوه ي آموزش نحوه

هاي تاسیس دانشگاه آزاد  دانشگاه نوپایی بود و تقریباً وضعیتش شبیه اولین سال
بود. در دو، سه رشته، سی، چهل نفري دانشجو برداشته بودند. در این در ایران 

اند،  التحصیل شده دیدار مقرر شد، نیروهاي ما که از دانشگاه پالسما فارغ
هاي  جا برسانند. به پرستاران و تکنسین شان را بیاورند و به تایید این مدارك

درك تحصیلی با تایید شان، م ي پرسنلی دارویی ابالغ کردم براي تکمیل پرونده
) بیاورند. سه روز هم براي CVي کاریشان ( دانشگاه صادرکننده به همراه رزومه

جا بود که مشخص شد برخی  این کار مهلت دادم. رفتند و مدارك را آوردند. آن
افراد هنوز دانشجوي پرستاري هستند ولی به عنوان پرستار در حال کارند یا هنوز 

گیرند. برخی هم هیچ مدرکی نتوانستند، بیاورند. کمی اند مدرکی ب نتوانسته
 جایی اتفاق افتاد و برخی را از پرستاري به تکنسین دارویی تبدیل کردم. جابه

التحصیل شده  جا فارغ بعد از آن دانشگاه بنادر بود که اکثر پزشکان از آن
ا رییس التحصیل این دانشگاه بود و روابط خوبی ب بودند. دکتر مونا، خودش فارغ

ترین و  دانشگاه داشت. او هم شد رابط ما و دانشگاه بنادر. دانشگاه بنادر از بزرگ
آمد. این دانشگاه مرکز اصلی  هاي سومالی به حساب می ترین دانشگاه قدیمی

هاي پیراپزشکی مثل  تربیت پزشک در سومالی بود و عالوه بر آن در رشته
هاي  داد. در رشته رورش میپرستاري و علوم آزمایشگاهی نیروي متخصص پ
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هاي  پذیرفت. حتی در رشته هاي فنی و مهندسی هم دانشجو می دیگر مثل رشته
پزشکی، پاتولوژي، جراحی و داخلی هم دانشجو  تخصصی پزشکی مثل چشم

اش به  داشتند. هنگام بازدید از این دانشگاه متوجه شدم که سیستم آموزشی
المللی همخوانی  ست و با استانداردهاي بینتر از دانشگاه پالسما مراتب پیشرفته

هاي مختلف این دانشگاه، هالل احمر  تري دارد. بعد از بازدید از بخش بیش
نامه تنظیم و در آخرین  جمهوري اسالمی ایران و دانشگاه بنادر یک تفاهم

نامه قرار شد دو  روزهاي حضور من در سومالی امضا کردند. بر اساس این تفاهم
هاي تخصصی به نیروهاي یکدیگر آموزش بدهند.  ص زمینهطرف در خصو

دانشگاه بنادر ملزم به تایید مدارك تحصیلی کارکنان ما شد و مقرر گردید در 
تامین نیروي انسانی متخصص به ما کمک کند. قرار و مدارهایی هم براي 

هاي علمی گذاشته شد. به این شکل مشکل  ها و کنگره برگزاري کنفرانس
 ي پرسنلی آنها هم حل شد. یلی پزشکان و پروندهمدارك تحص

ها، چند مورد درخواست دارو و تجهیزات از دو  بعد از فراغت از دانشگاه
کردم و نتیجه  ها را بررسی می بیمارستان مدینه و بنادر داشتیم. باید این درخواست

ادر کردم. بیمارستان بنادر که وابسته به دانشگاه بن را هم به تهران منعکس می
بود، نزدیک اقامتگاه ما و در کنار کمپ بنادر بود. رییسش یک عربستانی بود که 

بار در کمپ ترکیه دیده بودمش. مردي با هیبت عجیب و غریب و ریشی  اولین
شد، رییس بیمارستان است. در کمپ  باورت نمی  دیدي بلند. اگر او را از دور  می

ویی کرد. براي همین منظور هم ترکیه با هم حرف زدیم و درخواست کمک دار
ي  به کمپ ترکیه آمده بود. رفتم و بازدیدي از بیمارستان بنادر کردم که عمده

 هاي عفونی بود.  فعالیتش در بخش کودکان، و زنان و بیماري
جا رفتم به بیمارستان مدینه که در مرکز شهر موگادیشو بود و بر اثر  بعد از آن

آدم » پروفسور یوسف«ییس بیمارستان مدینه، جنگ خسارت زیادي دیده بود. ر
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خوش مشرب و پیگیري بود. از هالل احمر ایران تقاضاي دریافت کمک دارویی 
قدر از طریق هالل احمر سومالی و  و همچنین تجهیزات بیمارستانی کرده بود. آن

ما پیگیري کرد که ایران تصمیم گرفت بخش کودکان و زنان در این بیمارستان 
اگر قرار است بخشی «گفتم؛  د. هر چند نظر من چیز دیگري بود. من میایجاد کن

یعنی در درمانگاه » یا خدمتی پزشکی ایجاد کنیم، تحت نظر خودمان باشد.
خودمان ایجاد کنیم هم به نام ایران تمام شود و همه بدانند این خدمت را ایران 

تا این خدمات به که خودمان نظارت بکنیم  کند و هم این به مردم سومالی می
 ي مردم قرار بگیرد.  شکل صحیح در اختیار همه

یک جاي دیگر هم درخواست کمک براي دریافت تجهیزات فیزیوتراپی 
داشت. آن هم مرکز تونبخشی هالل احمر سومالی بود. به من ماموریت دادند تا 

ز ام را به تهران بفرستم. این مرک ي ارزیابی از این مرکز دیدن کنم و نتیجه
تاسیس کرده بود.  1980سرخ در سال  توانبخشی را کشور نروژ با همکاري صلیب

هاي مختلف فیزیوتراپی، توانبخشی و  مرکزي مجهز و یزرگ بود که بخش
ساخت پروتز و اعضاي مصنوعی داشت. این مرکز به دلیل جنگ داخلی و 

مر هاي انسانی و معلولیتی ناشی از آن اهمیت زیادي براي هالل اح آسیب
سومالی داشت. معموالً آموزش نیروهایشان از طریق صلیب سرخ در اتیوپی هر 

ي تولید اعضاي  شد. از لحاظ تجهیزات و مواد اولیه بار انجام می دو سال یک
کردند  شان می مصنوعی کمبودي نداشتند و صلیب سرخ و برخی کشورها کمک

تخصص از هالل احمر ي آموزشی و تربیت نیروي انسانی ماهر و م ولی در زمینه
ایران درخواست کمک داشتند. گزارش بازدیدم را نوشتم و براي تهران ارسال 

 هایی در این زمینه شد.  کردم و بعداً کمک
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یکی از جاهایی که درخواست کمک دارویی داشتند و رفتم، مرکز نگهداري 
که قبالً به ي افقویه بود  ( ویروس ابتال به ایدز) در منطقه HIVبیماران مبتال به 

 ن اشاره کردیم.آ
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 چند کار معطل مانده
تا برگشت





 

 

ها  ها روي غلتک افتاده بود و حتی اگر به آن جاري درمانگاه خوشبختانه امور
هایم را طبق  رسید و بازرسی زدم، مشکلی پیش نمی آمد. آمارها می سر هم نمی

دادم و خوشحال بودم که درمانگاه زنان و بخش دندانپزشکی  معمول انجام می
 ارد.کنند و دیگر از بابت دارو و درمان مشکل خاصی وجود ند خوب کار می

ها و توافق با آنان را از وقتی که مطمئن شدم، ماندنی هستم  بحث دانشگاه
با کمک صباغ و کادر درمانی بومی به شکل جدي شروع کردم تا تقریباً به 

 سرانجام رساندم. بازدیدهایی هم انجام شد که ذکر خیرش قبالً گذشت. 
 

 هاي فرهنگی و ترویجی: فعالیت
دادیم که به نظر خودم مهم و حیاتی بود. وقتی چند کار دیگر هم انجام 

دي  سی کردیم، دیدم دو دستگاه تلویزیون ال داشتیم انبار درمانگاه را مرتب می
ما خبر نداریم براي چه منظوري «بزرگ هم میان وسایل است. پرسیدم، گفتند: 

تاده ها را براي درمانگاه فرس مان تلویزیون داشت پس این اقامتگاه» اند. فرستاده
ها را در درمانگاه مرکزي نصب کنم. یکی در درمانگاه  بودند. به ذهنم رسید این

شان بودند،  اصلی و دیگري در درمانگاه زنان. بهتر بود وقتی مراجعان منتظر نوبت
تلویزیون تماشا کنند. آن روزها ایران تنها دو شبکه در ماهواره داشت. یکی 

تازه کارش را شروع کرده بود. در سومالی فیلم که  وي بود و دیگري آي تی پرس
کردند. من از فرصت استفاده کردم و در آخرین  تر به الجزیره نگاه می مردم بیش

هاي ایرانی باشد، این  که تبلیغی هم براي شبکه روزهاي ماموریتم براي این
ي ماهواره آوردند و نصب  ها را در سالن درمانگاه نصب کردم. گیرنده تلویزیون

هاي  فیلم تنظیم کردیم تا مردم با برنامه ي آي ها را روي شبکه د. تلویزیونکردن
 ایرانی مشغول شوند.
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دومین کارم این بود که پذیرش درمانگاه را مجهز به کامپیوتر کردم. تا آن 
افتاد. وقتی درمانگاه زنان و بخش  زمان پذیرش به شکل دفتري اتفاق می

انگاه مرکزي راه اندازي کردیم، پذیرش دندانپزشکی را در ساختمان دوم درم
آمد و  جا را کامپیوتري کرده بودم. مزیتش هم این بود که آمارها دقیق در می آن

شد هر کس چه کاري انجام داده است. ولی پذیرش درمانگاه اصلی  مشخص می
هنوز کامپیوتري نبود. درخواست خرید کامپیوتر دادم و دو روز مانده به عزیمتم 

ي اکسلی هم درست کردیم و به  اندازي کردیم. برنامه را هم راهاین بخش 
 تري انجام شود. مسئول پذیرش آموزش دادیم تا کارها روي نظم بیش

ها را انجام دادم و  امور کارکنان هم سر و سامان یافت. آخرین سازماندهی
در  قراردادهاي در شرف اتمام را تمدید کردم. به امورات مالی هم رسیدم تا بدهی

زمان من از بابت حقوق به هیچ کس نداشته باشیم. یکی دو جلسه هم کالس 
هاي  آموزشی براي نیروها ترتیب دادم تا اگر الزم شد بعد از من بتوانند در بخش

 مختلف به کارشان بگیرند.  
هاشم  آقا بنی ي امداد میهمان حاج در این بین یک شب هم در کمپ کمیته

 وردیم.بودیم و خوراك ماهیچه خ
ي غذایی هالل  اواخر ماموریتم، قرار شد تیمی براي تحویل گرفتن محموله

شد به این بندر  بري در خلیج عدن تخلیه می بار در ساحل بري احمر ایران که این
که جنگ وجود نداشت ولی  لند با این لند بود، بروند. در سومالی که مرکز سومالی

شو و اطرافش وضع بحرانی نبود. هالل ي موگادی قحطی بود. هر چند به اندازه
هایش را به این بندر ارسال کند. به  بار کمک احمر ایران تصمیم گرفته بود این

همین موگادیشو برایم کافی است. پایم «من هم گفتم: » تو هم بیا.«من گفتند: 
 » گذارم. جا بیرون نمی را از این
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تحویل گرفتند. تا ي پنج تنی کشتی را  مجنون و صباغ رفتند و محموله
هاي توزیع را انجام دهند، چند روزي ماندگار  کارهاي ترخیص و انبار و هماهنگی

 شدند و بعد برگشتند.
اي از کارهایی که تا به حال  صفحه 5در پایان ماموریت هم یک گزارش 

شد، تهیه  انجام داده بودم و کارهایی که پس از من بایستی دنبالش گرفته می
هایی دارد. توضیحات مفصلی هم در  عدي بداند چه ماموریتکردم تا نفر ب

ها و وضعیت کادر درمانی دادم و هشدارهاي الزم را در  خصوص درمانگاه
کردم،  جا درج کردم. هر چیزي را که فکر می خصوص برخی افراد همان

توانستیم انجام دهیم ولی من وقتش را نداشتم، فهرست کردم تا در صورت  می
ها هم بپردازد. بنا به درخواست دکتر مظفر، مدیرکل  شرایط به آنمساعد بودن 

تر هم تنظیم کردم و از  احمر ایران گزارشی کامل سازمان امداد و نجات هالل
احمر جمهوري اسالمی ایران ارسال کردم. در این گزارش  طریق اینترنت به هالل

ب شرب سالم و ي آ ترینشان اقدام براي تهیه چند پیشنهاد هم داشتم که مهم
توانست خیلی از معضالت  بهداشتی در موگادیشو بود. یکی از مباحثی که می

بهداشتی و درمانی این مردم را حل کند، وجود آب بهداشتی بود. کشورهایی مثل 
هاي  بندي نروژ و دانمارك اقدام به حفر چاه عمیق کرده بودند و آب را در بسته

ادند. پیشنهاد من هم چنین اقدامی بود. مثالً د بهداشتی در اختیار مردم قرار می
هایی متحدالشکل که  ترکیه از مردم سومالی، رفتگر استخدام کرده بود و با لباس

کردند. این کار هم  اي بود، هر روز شهر را نظافت می ي امدادگران ترکیه مشخصه
 شد. کمک به بهداشت محیطی بود و هم تبلیغ خوبی براي ترکیه می
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چندان دور هاي نه  اي بود ولی در گذشته زده که سومالی مملکت قحطی با این
مردمانش، به دامداري و کشاورزي اشتغال داشتند. حاال  دي بوده ومملکت آبا

شان را ظرف بیست  جنگ و آوارگی و بیماري، بعد هم قحطی هست و نیست
 سال به باد داده بود و به خاك سیاه نشانده بودشان. 

و هاي گرمسیري. هندوانه  هاي مختلفی داشت. پر بود از میوه سومالی میوه
هایش قرمز و شیرین بودند و موزها خیلی  شد. هندوانه موز به وفور یافت می

بزرگ و خیلی هم خوشمزه. هنوز هم طعم موزهاي سومالی زیر زبانم است. اصالً 
اند. موزهایی که در ایران هست،  این همه سال با موز سومالی سر ما شیره مالیده
 رسند. میدر طعم و بزرگی به گرد پاي موزهاي سومالی ن

ي دیگري داشتند به نام  غیر از این دو میوه که براي ما آشنا بودند، میوه
تر در بازار سومالی پیدا  شان بود و کم ي لوکس و صادراتی پاپایا میوه». پاپایا«

رسد این میوه را بخرند. به  شان نمی جا وسع مردم این«شد. پرسیدم، گفتند:  می
چیزي مثل خاویار ایران که » کنند. صادر می کشورهاي عربی خلیج فارس و کنیا

تر و  بینیمش. پاپایا شبیه گرمک است ولی خیلی شیرین تر می خودمان کم
ي شیرین  تر. آن قدر شیرین که به سختی قابل خوردن بود. البته میوه خوردنی

 ي زندگی در مناطق گرمسیر است. الزمه
بري داخلش حالت  ست. وقتی آن را می»آوکادو«هاي دیگرشان  از میوه

اي دارد، حاوي ترکیباتی پر از ویتامین و خیلی مقوي. بعدها که بررسی کردم  ژله
فهمیدم که میوه مفیدي بوده و به عنوان یک منبع سرشار از ویتامین و امالح 

 مختلف در درمان سرماخوردگی خیلی موثر است. 
سبزیجات هم داشتند و گاهی هم گوجه و خیار. ولی هیچ وقت » انبه«

دار ندارند. پرتقال هم از  هاي سبزي اي با سبزي و خورشت میانه  ندیدم. اصالً
 آمد.  لند در شمال می سومالی
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کردند،  که در ساحل اقیانوس هند زندگی می رغم این مردم موگادیشو علی
شان زیاد سراغ  ي زیادي به خوردن آبزیان و ماهی نداشتند. در سبد غذایی عالقه

اي بود که همه جا پخش شده بود. از  رفتند. شاید علتش شایعه ماهی نمی
اي در اقیانوس هند دفن  هاي هسته کادرهاي درمانی شنیدم که چون آمریکا زباله

کند، آب اقیانوس آلوده است. به همین دلیل از خوردن ماهی اجتناب  می
هند دیدن  فرشان موگادیشو در ساحل اقیانوس کردند. ما یک بار از بازار ماهی می

که مردمان  رغم این کردیم. بازاري بزرگ و کثیف بود پر از آبزیان مختلف. علی
جا دیدم که  اند ولی آن سومالی مسلمان هستند و اکثرشان هم مقید به دین اسالم

شود. حتی گوشت کوسه هم  هاي دریایی فروخته می پشت ها و الك انواع خرچنگ
 کی گشتیم ماد پایبند حالل و حرام نبودند. فروختند. یعنی در این مورد زیا می

 استیک بار این بود، من نوبت که روزها از یکی. خریدیم و کردیم پیدا نتُ ماهی
 .بود شده خوشمزه هم خیلی ،نباشد خود از تعریف اگر که کردم درست ماهی

شان است  از طرف دیگر تعجبم از این بود که با این همه نعمت که دم دست
روند که از ماهی براي تغذیه  و دریا در اختیارشان قرار داده، چرا به سمتی نمی

استفاده کنند که هم غذاي سالمی است و هم منبع قابل اطمینان پروتئین و 
اي هم به برنج   عالقهویتامین و غیره. فقط دوست داشتند ماکارونی بخورند. 

 نداشتند.  
طبیعی است که در سومالی نان سنگک و لواش و غیره پیدا نشود. ولی از 

شد، شبیه نان فانتزي ولی شیرین بود. مثل  جا پیدا می بخت بد ما تنها نانی که آن
توانستیم نان  شد. معموالً نمی نان قندي. حاال بماند که با چه وضعیتی پخته می

خواستیم از آن نان  که نمی شد که به جاي صبحانه و براي این هی میبخوریم. گا
 کردیم. بخوریم به خوردن موز اکتفا می
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ها و همین طور  ها اهل هر کجا باشند، چاي خورند. حاال ما ترك ایرانی
گذرد. در  مان نمی چاي امور تر از بقیه اهل چاي هستیم و بی ها بیش شمالی

ریز، شبیه موهاي شتر. خوردن این ». چاي شتري«م سومالی چایی داشتند به نا
بینی شده بود و از ایران  اي بود. ولی خوشبختانه قبالً پیش چاي خودش مساله

مان از این بایت راحت بود. ولی قند مشکل جداگانه  چاي فرستاده بودند و خیال
 خورند. درست عین کردند و می اي بود. در سومالی چاي را با شکر، شیرین می

جا  ها به این ها مستعمره بریتانیا بوده و چاي را هم آن باالخره قرن˚ها.  انگلیسی
کردیم  بنابراین خبري از قند نبود. به جاي قند از شکالتی استفاده می -اند. آورده

 گرفت. که سفید بود ولی هیچ وقت جاي قند را نمی
ملت هم به صبحانه ي ما معموالً نان و پنیر بود. بعد از آمدن صباغ، ا صبحانه

هاي سومالی به شکل  مرغ ي زیادي به املت داشت. تخم اضافه شد. صباغ عالقه
هایشان شبیه  مرغ شدند. یعنی خبري از مرغداري نبود. تخم سنتی تولید می

مرغ سفارش  هاي روستایی ما بودند. یک روز دیدم صباغ، یک سبد تخم مرغ تخم
تو کاریت نباشد من «او هم گفت: » نیست. ها بهداشتی مرغ این تخم«داد. گفتم: 

هایتان را هم بخورید. چه خبر  ها املتی درست کنم که انگشت مرغ با همین تخم
شروع کرد و ما هم وسواس را کنار » شوید؟ است هر روز نان و پنیر. خسته نمی

 گذاشتیم و املت به لیست صبحانه اضافه شد.
بود. بعد از قدیمی،  محسن صباغ غیر از املت متخصص آبگوشت هم

چسبید. ما اگر ناهار را هم کنسروي و سرپایی  هاي محسن خیلی می آبگوشت
دیدیم. مجنون، استاد شیشلیک کشیدن بود  خوردیم حتماً براي شام تدارك می می

شان را با غذاي آماده و  و من هم استیک. مستندسازها هم تا وقتی بودند، نوبت
شد. اوایل پنجاه  د. خوشبختانه گوشت به فور پیدا میکردن کنسرو از ما پذیرایی می

کردند و گوشتش را  جا ذبحش می گرفتیم. همان دادیم و یک برّه می دالر می



 وسوم : خورد و خوراك در موگادیشو فصل سی   ٢٢٤

کردیم. بعد کمی قیمتش رفت باال و  گذاشتیم توي فریزر و از آن استفاده می می
ي  حوهگشت به ن آخرین بار هفتاد دالر براي یک بره دادیم. البته این هم برمی

ها. ایران و ترکیه مایحتاج غذایی مردم را از کشور خودشان  امدادرسانی عرب
ي غذایی با کشتی به  جا بودم دو بار از ایران محموله آوردند. وقتی من آن می

آوردند و از بازار سومالی  سومالی ارسال شد. ولی کشورهاي عربی، پول می
شد کمبود  این کار هم باعث میخریدند.  شان را می هاي امدادي و غذایی کمک

 ها هر روز باالتر برود. مواد غذایی پیش بیاید و قیمت
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دکتر ذاکر به عنوان مدیر مرکز کنیا مسئول رفت و آمد نیروهاي امدادي به 
سومالی بود. او که مستمراً با تهران در ارتباط بود یک روز به من اعالم کرد که 

ژانویه) از نایروبی به سمت 7دي ماه ( 17جایگزینم مشخص شده و قرار است 
دي از موگادیشو عازم  16حرکت کنیم. پس من باید یک روز قبلش یعنی قطر 

قد سیاهی به اسم احمد  شدم. زنگ زدیم دفتر هواپیمایی و جوان کوتاه نایروبی می
گشتیم و دو نفر هم به جاي ما قرار  با سررسیدي به بغل آمد. من و نوریان برمی

روز قبل از حرکت ما بود. دي ماه یک  15شان  ها موعد رسیدن بود، بیایند. آن
احمد سررسید را باز کرد و نام ما را نوشت و بلیتی دستی صادر کرد و پولش را 

گفت: » مان رزرو شد؟ ما توي سررسید جاي  با نوشتن اسم«گرفت. گفتم: 
موعد  12:30دي ساعت  16همین قدر فهمیدیم که روز » مشکلی نیست. حله.«

گرفتیم که اگر اتفاقی  والً براي یک روز قبل میپروازمان به کنیاست. بلیت را معم
افتاد و پرواز کنسل شد، از برنامه عقب نمانیم. چون پروازهاي موگادیشو حساب و 

دیدي هواپیما نیامد یا مسافر کم بود پروازي اتفاق  کتاب نداشت و یک موقع می
همین فروشی نظم و نظام درست و حسابی هم نداشت و  که بلیت  نیفتاد. خصوصاً

 فروختند. طور اتوبوسی بلیت می
ي کرمان و جایگزین  جایگزین من فردي بود به نام دکتر کاظمی از منطقه

ها ماندیم  نوریان فردي به اسم امیریان بود. یک روز قبل از خروج ما، منتظر آن
ولی خبري ازآنها نشد. پیگیر که شدیم، گفتند؛ در فرودگاه دوحه به جاي مسیر 

اند. آن جا هم  اند در مسیر پروازهاي داخلی و گم شده جی رفتهپروازهاي خار
ها جا  فرودگاه بزرگی است. تا بیایند و مسیر درست را پیدا کنند، پرواز رفته و این

اند و با تاخیر یک روزه درست همان  اند. یک شب در فرودگاه سر کرده مانده
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ا را ببرد، رسیدند رفتیم با همان هواپیمایی که قرار بود م روزي که ما می
 موگادیشو. 

مان را بستیم و رفتیم فرودگاه. تازه رسیده بودیم که دیدیم  ما بار و بندیل
اند. همان جا  اند و تازه از ساختمان فرودگاه درآمده میهمانان ایرانی هم رسیده

همدیگر را دیدیم و به هم معرفی شدیم. من توضیحات الزم را به دکتر کاظمی 
ام را هم  ام و سیمکارت سومالی که گزارش کاملی هم برایش نوشتهدادم و گفتم 

ها هم  ام تا استفاده کند. خوشبختانه مجنون و صباغ بودند و آن جا گذاشته همان
توانستند در مواردي که الزم شد، به او کمک کنند. دکتر کاظمی جوان بود و  می

دیدن فضاي فرودگاه و احمر مشغول شده بود. کمی از  مثل خود من تازه در هالل
عادت «اش دادم و گفتم:  وضعیت نابسامانش شوکه شده بود. کمی دلداري

کجا آباد است. » جوریست، خود شهر آباد است. جا نگاه نکن این کنی. و به این می
 شد، کجا آمده. روحیه دادم و فرستادمش رفت! تازه بعد از این متوجه می

ل فرودگاه. من بلیت و پاسپورتم را دادم و ها را که راهی کردیم، رفتیم داخ آن
طرف. ولی دیدم نوریان را نگه داشتند و نگذاشتند  کارت پرواز گرفتم و رفتم آن

پاسپورتش ایراد «رد شود. بعد هم دو تا مامور آمدند و بردنش. پرسیدم، گفتند: 
م جا سیمکارتی که دکتر کنعانی در تبریز به من داده بود، به داد همان» داشت.

را انداختم توي گوشی و به صباغ زنگ زدم که خودت را زود برسان که  رسید. آن
ام این طرف. او هم زنگ زده بود به هالل  جا گیر کرده و من هم مانده نوریان این

احمر سومالی و به همراه علی شیخ، خودشان را رساندند فرودگاه. ماجراي 
دن وسط شلوغی و ناهماهنگی پاسپورت نوریان این طور بود که انگار وقت آم

اند که  اند. حاال مامورین فرودگاه گیر داده فرودگاه، مهر ورود به پاسپورتش نزده
اي. چون وضعیت امنیتی هم حاد بود، حساسیت  چطور و از کجا وارد سومالی شده
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دالري از نوریان گرفتند  50اي  هم زیاد بود. باالخره با وساطت علی شیخ، جریمه
 یقه نود، خودمان را رساندیم به هواپیما.و ما در دق

به حساب ما یک ساعت و نیم پروازمان تا نایروبی زمان می برد. ولی هنوز 
اي از پرواز نگذشته بود که خلبان اعالم کرد، کمربندها را ببندید. من  چهل دقیقه

خوب که نگاه کردم، دیدم ما وسط » قدر کوتاه بود. مان چه مسیر برگشت«گفتم: 
ایم. درها را که باز کردند و تازه فهمیدم توي یک فرودگاه نظامی  بان فرود آمدهبیا

هاي  مان پر بود از هواپیماهاي جنگی و سایت در مرز کنیا هستیم. اطراف
مان از  مان کردند و دوباره شروع کردند به بازرسی و عبور دادن موشکی. به خط

موگادیشو یادگار برداشته  گیت. نوریان مقداري صدف و سنگ دریایی از ساحل
هایش پر است از  بود. همین که از گیت رد شد، دستگاه آژیر کشید. دیدم جیب

هایمان را هم  این جور چیزها. خالی کردیم توي سطل آشغال و رد شدیم. کیف
کشید و  گشتند. توي آن گرما که آتش از زمین تنوره می آورده بودند و حسابی می

دو ساعت ماندیم. چند تایی هم مسافر اروپایی در خورد،  مان می به صورت
مان بود. باالخره پس از بازرسی کامل، سوار هواپیما شدیم و حرکت کردیم.  جمع

ي بعد در فرودگاه نایروبی بودیم. ساعت چهار بعداز ظهر بود.   پنجاه دقیقه
کالب بود. همان هتلی که آمدنی میهمانش بودیم. تاکسی  مقصدمان هتل سفري

 فتیم و رفتیم.گر
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خواهم کرد، روم و چه کار  که کجا می هنگام آمدن به اینجا استرس این
نگذاشته بود با دقت به اطرافم توجه کنم. از فرودگاه نایروبی که درآمدیم به فکر 
افتادم سوغاتی، چیزي بخرم و با خود ببرم. در مسیر از راننده پرسیدم که جاي 

کالب  درست کنار هتل سفري«خوبی براي خرید سراغ دارد؟ او هم گفت که: 
گفتم: » جا خرید کنید. توانید از آن ر دارد و میقرا» ماکومات«ي  فروشگاه زنجیره ا

کمی آن «گفت: » خواهم صنایع دستی بخرم و چیزهایی که یادگاري باشند. می«
توانید پیدا  جا می هاست و چنین چیزهایی را همان تر از هتل، بازار چینی طرف
 رسیدیم هتل. پس از تحویل گرفتن اتاق، با دکتر ذاکر صحبت کردم و او» کنید.

ترین محصول کنیا، قهوه است، سوغات، قهوه  هم توصیه کرد که چون مهم
که مشهورترین مارك » دورمنس«اي دارند به نام  ي بوداده قهوه«بخریم. گفت: 

ها  غذایی خوردیم و رفتیم به فروشگاه» ي کنیاست. خواستید از آن بخرید. قهوه
و بویی بلند شده. به ها که شدیم، دیدیم چه عطر  سري بزنیم. وارد بخش قهوه

 ها هم سري زدیم ولی چیزي نخریدیم و برگشتیم هتل. بازار چینی
سازمان امداد و نجات هالل احمر ایران به هر کدام از ما در پایان ماموریت و 

دالر پاداش نقدي داده بود. من هم شنیده بودم  100به جهت حسن انجام کار 
را نبینی.  جا بیایی و آن است تا اینکه پارك حیات وحش کنیا دیدنی است و حیف 

بعد از شام از نوریان خواستم که به این پارك برویم. از مامورین هتل پرسیدیم، 
روند. خودتان سخت بتوانید  جا می ما هر روز تورهایی داریم که به آن«گفتند: 

گیریم و  دالر می 100بروید چون امنیت ندارد. ولی اگر خواستید نفري 
دالر هم  40دالر براي تور و  60مان.  ي پاداش نقدي درست اندازه» بریمتان. می

ي پارك ملی حیات وحش نایروبی! قبول کردیم. قرار را گذاشتیم و  براي ورودیه
 رفتیم تا بخوابیم.
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  سوار یک وانت شاسی بلند شدیم. پشت وانت را قفس کرده 5صبح، ساعت 
شدند و از باالي  سوار می ها همان پشت بودند و سقفش کشویی بود. توریست

کردند. یک ساعتی فاصله بود بین هتل و پارك و قرار  قفس به حیوانات نگاه می
 جا باشیم. بود چهار ساعت آن

مان آمدند. من هیچ تصوري از پارك  ها به استقبال از همان در ورودي میمون
ضیح ست. راننده به انگلیسی تو دانستم چگونه جایی حیات وحش نداشتم و نمی

» جراف«جا حیوانات زیادي مثل شیر، زرافه که به زبان محلی به آن  داد که این
کنند. شب قبلش باران باریده  گفتند، کرگدن، آهو و گورخر آزادانه زندگی می می

شان پیدا نشده بود. کلی تور هم پر از  بود و حیوانات هنوز آن وقت صبح سر و کله
اي که  زدند. اولین گله خودشان چرخ میهاي اروپایی بودند و براي  توریست

ي حسابی. انگار به  ي بزرگ گورخر بود. یک گله مان سبز شد، یک گله جلوي
گشتند.  ها عادت کرده بودند. با خیال راحت براي خودشان می حضور توریست

زاري سرسبز رسیدیم. دیدم چند ماشین  جلوتر که رفتیم به دشتی فراخ و بیشه
کنند.  اي را تماشا می ها دوربین به دست، صحنه ند و توریستا کنار هم ایستاده

زنند. نگاه کردم و دیدم سیصد متر  همه هم ساکت هستند و الم تا کام حرف نمی
شود.  تر شیري در کمین آهویی نشسته و آرام آرام به او نزدیک می آن طرف

ببین! االن  شیر را«که متوجه شیر و آهو شد، با فریاد به من گفت:  نوریان همین
تازه متوجه شدیم که نباید » هییس!«راننده برگشت و گفت: » خورد. آهو را می

ي سیصد  تمرکز جناب شیر را با حرف زدن بهم بزنیم حتی اگر در فاصله
اش باشیم. ما هم به تماشاگران پیوستیم ولی شیر نتوانست آهو را بگیرد و  متري

 شکار از دستش پرید.
! با آنچه که در  خراش ها پیدایشان شد. واقعاً آسمان ي زرافه بعد هم گله

ترین شان شش  تلویزیون و یا در کتاب ها دیده بودیم کامال متفاوت بود. بزرگ
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ها و  گشتند و از برگ درخت طور آرام براي خودشان می شدند. همین متري می
اي کرگدن و آهو  عد هم به گلهکردند. حیوان خیلی زیبایی بود. ب ها تغذیه می بوته

اي که به سمت مرداب وسط پارك منتهی می  برخوردیم تا رسیدیم به محوطه
جا مقر مدیریت پارك بود. از ماشین پیاده شدیم و همراه چند نگهبان  شد. این

الجثه. با احتیاط ما را  هاي عظیم رفتیم سمت مرداب. توي مرداب پر بود از تمساح
ادند. همراه چند توریست اروپایی بودیم. با دوتایشان حرف از کنارشان حرکت د

خواندند و براي  ي پزشکی می هاي جوانی بودند اهل دانمارك که رشته زدم. خانم
کنند.  سفر علمی به نایروبی آمده بودند. داخل پارك، بومیان کنیا زندگی می

 مردمانی با پوشش و رسوم خاص. خیلی هم خوش برخورد. با زبان محلی
دالر  15جا  آمد گفتند و نگهبان برایمان ترجمه کرد. همان خودشان به ما خوش

ي چوبی زرافه خریدم. قدم زدن در داخل جنگل خیلی خوب بود.  دادم و مجسمه
ارزش دیدن را داشت. از خروجی پارك درآمدیم و  آن فضاي شاداب و سبز واقعاً 

 ار خوردیم و راهی شدیم.رفتیم به هتل. پروازمان ساعت دو و نیم بود. ناه
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رفتیم و کارت پرواز را گرفتیم. وقتی در فرودگاه نایروبی زیاد معطل نشدیم. 
مان داد. نگو یکی از  شدیم باز محتویات جیب نوریان کار دست از گیت رد می

جا هم به دلیل قاچاق عاج فیل و غیره  هاي دریایی را هنوز نگه داشته. آن صدف
نسبت به هر چیز مشکوکی حساس بودند. باالخره رد شدیم و با هواپیما خودمان 

عصر در دوحه بودیم. بالفاصله رفتیم تا  7دوحه. حدود ساعت  را رساندیم
ي کار تا سوار پرواز دوحه به تهران شویم.  تشریفات ترخیص کاال و بعد هم ادامه

گشتیم و دیدیم گیت پروازي دوحه به تهران آخرین گیت در زیرزمین است. سوار 
شب  10پرواز ساعت همان هواپیمایی شدیم که ما را از نایروبی آورده بود دوحه. 

جا دیگر کلی ایرانی دور و برمان بودند. حال و هواي ایران برگشته بود و  بود. آن
 کردیم. ما دیگر احساس غربت نمی

ي  حدود یک نصف شب در فرودگاه امام خمینی (ره) پیاده شدیم. خانواده
جا کمی احساس غربت کردم و دیدم با  نوریان به استقبالش آمده بودند. همان

ام. هوا هم سرد بود و ما هم  ام ولی هنوز به تبریز نرسیده که به ایران رسیده این
مان بود. کلی  شرت تن یادمان نبود که وسط زمستان است. هر کدام یک تی

َشان قبول  لرزیدیم. نوریان با خانواده رفت و هر چی تعارف کرد شب را بروم خانه
سیمکارتم را داخل گوشی » روم تبریز.خواهم با اولین پرواز ب می«نکردم. گفتم: 

آیم تبریز.  ام و با اولین پرواز می گذاشتم و با همسرم تماس گرفتم. گفتم رسیده
گرفتم. سازمان امداد، ماشینی  بلیت پرواز تهران به تبریز را باید خودم می

من را «اش ترك بود، از اهالی هریس، بهش گفتم:  مان فرستاده بود. راننده دنبال
در فرودگاه مهرآباد کمی خوابیدم تا وقت اذان شد. بعد » ان فرودگاه مهرآباد.برس

هاي آژانسی که بیرون فرودگاه هستند.  از کمی استراحت و نماز رفتم سراغ باجه
ام پول دربیاورم، دیدم نیست.  بلیت براي تبریز بود. دست کردم تا از کیف کمري

ِ  ام. همه آویز زده دستشویی به رختدیدم سمت فرودگاه. یادم افتاد کیف را در 



 وششم : بازگشت به سرزمین پدري فصل سی   ٢٤٠

جا بود. دویدم سمت فرودگاه و خودم را رساندم دستشویی.  هایم آن مدارکم و پول
من دیدم کیفت را جا «يِ فرودگاه که مرا دید، گفت:   اثري از کیف نبود. خدمه

اش هر چه بود به  دست کردم تو جیبم و ته» گذاشتی. دادمش بخش انتظامی.
جا دیدم  نی گذاشتم کف دستش و دویدم سمت اتاق انتظامی. آنعنوان مژدگا

از کجا «کنند. طرف پرسید:  هایش نگاه می اند و به عکس دوربینم را باز کرده
توي «با خود گفتم؛ » جا چیکار داشتی؟ آن«پرسید: » آفریقا.«گفتم: » آیی؟ می

هالل احمر  توضیح دادم که از طرف» پرسد. این گیرودار چه چیزهایی از من می
دقیقه کیفم را گرفتم و رفتم سراغ بلیت و براي پرواز  5ام. بعد از  به سومالی رفته

خواستم بروم سالن ترانزیت،  صبح به تبریز جا رزرو کردم. وقتی می 7ساعت 
اش  بندي آم جزو اشیاء نوك تیز است باید بدهم بسته ي چوبی گفتند چون زرافه

طوري آورده بودم و کسی  این مجسمه را همین کنند. من از نایروبی تا تهران
چیزي نگفته بود. اما اینجا ...! مجبور شدم پانزده هزار تومان هم بدهم تا دورش 

 پوششی از فوم بپیچند. 
صبح ساعت هشت در فرودگاه تبریز بودم. همسرم با یک دسته گل به 

اثرات پوشیدن  استقبالم آمده بود. دیگر در سرزمین پدري بودم. رفتیم خانه. از
شرت و لرزیدن در هواي سرد تهران و بعد تبریز و استرس گم شدن کیف  تی

 !اي مریض شدن همان همان و خوابیدن و یک هفته  کمري
که  این هم روزگاري بود که بر من در سومالی گذشت. خوشحالم از این

 نم.زده آنجا بک توانستم خدمتی هر چند کوچک به مردم بیچاره و مسلمان قحطی
امیدوارم خداوند به همه، توفیق خدمت به مسلمانان مظلوم و نیازمند را عطا 

 فرماید.
 یونس قوام اللهدکتر 

YGHAVAM٢٠٠٥@GMAIL.COM 
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