
يادداشت مهمان

وقتی مطلع می شویم یکی از دوستان یا اقواممان به فشار 
خون، دیابت یا تومور مغزی مبتال شده چه احساسی پیدا 
می کنیم؟ نگرانش می شویم، به دیدنش می رویم، از او مراقبت 
می کنیم و... اما اگر مطلع شویم یکی از دوستان یا آشنایانمان 
به ایدز مبتال شده یا حتی فقط در آزمایش ها اچ آی وی  مثبت 
شده، چه می کنیم؟ وحشت می کنیم و از نزدیکی جایی که فکر 
می کنیم ممکن است او از آنجا رد شده باشد، عبور نمی کنیم، 
سیلی از افکار زشت و ناپسند درباره نحوه ابتال به بیماری به 
ذهنمان خطور می کند و نه تنها بیمار را مورد محبت و دلسوزی 
قرار نمی دهیم بلکه با دوری از او و فاصله گرفتن از هر آن 
چیزی که به او مربوط است، فرد بیمار را می رنجانیم و طرد 
می کنیم... )صفحه 21(

تازه  های ایدز در ایران

70هزار ايرانی 
ايدز دارند 
و خبر ندارند

اولین فیلمی که از ايدز  گفت

فيلمي  اولين  باد«  در سينمای ما »شمعي در 
روانگردان ها،  با  رابطه  در  عريان  كه  است 
اعتيادهاي نوظهورو روابط جنسي پرخطر به 
مخاطب جوانش گفتني ها را مي گفت و از زمان 
مخاطب جوان خودش در سال ساخت و نمايش 
اگر جلوتر نبود، عقب تر هم نبود و از اين رو 
مخاطب آن را جدي گرفت چون چيزهايي كه 
در فيلم مي ديد خاطرات چند سال پيش نقل 
محافل جوانانه نبود، اتفاقاتي بود كه همزمان 

مي افتاد يا قرار بود در آينده نزديك بيفتد.
»شمعي در باد« از ايدز مي گفت كه حتي در كمين 
پسر تيزهوش و المپيادي جامعه هم هست و اينكه 
اعتياد به اندازه آدم هاي دور و برمان بهانه مختلف 
براي شيوع دارد، حتي اگر اين بهانه رسيدن 
به نيروانا در يك سلوك عرفاني دست سازي 
باشد كه نه بودايي است، نه سرخ پوستي و نه 

اينجايي و همزمان همه اش هم هست.
بيمار مبتال به ايدز در »شمعي در باد« يك قرباني 
است، نه يك گناهكار؛ يك معلول است، نه 
علت، واپس خورده شرايط ناعادالنه يك جامعه 
نامتعادل است، چيزي كه در سينماي اجتماعي 
همواره به عنوان يك عنصر ثابت تكرار مي شود 
و با توجه به زمان ساخت فيلم هم مي توان 
انتظار داشت كه اثر در رفع مجرميت از بيمار 
مبتال به ايدز بكوشد و اين ديد غلط را بخواهد 
تصحيح كند، اما آيا پس از گذشت اين سال ها 
و تبليغات فراوان رسانه اي در پرهيز از تمامی 
رفتارهاي پرخطري كه باعث شيوع اين بيماري 
مي شود، فردي كه در اثر اين گونه عادت های 
فردي و زيستي دچار بيماري مي شود، همچنان 
يك قرباني است و همچنان جنحه و جنايتي از 

ناحيه او براي جامعه بشري سر نزده است؟!
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