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ایستادهای راهی، هر سر بر تو
نمیشوی دیده و میبینی
بنواز مرا داری، من بر که نیرویی به
باشی. امیدم تو که آنجا نگردم، تباه
و134( نیایش51 پیامبر، )نیایشهای

به نام خدا
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روایت یک لحظه

                     »کی میاین دیدنم...؟«                                           » ...همیشه همینو می گین...« 
                                   »مامان چطوره...؟«                        »خیلی دلم گرفته...«          

                                             »دایی رضا! از داداشم خبری نداری؟«
                           » االن گفتی کجایی...؟«                                 »همیشه به فکر شمام...«

                               » میشه نامه بگیری بیای ببریم خونه، دلم باز بشه...؟«                              
             » آبجی میگفت الغر شدی، راس میگه؟«                                       »بابا حالمو نمی پرسه؟«     

                  »خواستگاِر دخترت چی شد؟«                 »داداش! من خیلی دوستت دارم...«       ...................                                           
                                             ...................                                           ...............                                  .......................

اتاق  در  پشت  سبز  و  صورتی  مانتوهای  با 
ایستاده اند، یک صِف بی تاب. دخترها این پا و 
شان بشود و مددکار  آن پا می کنند تا زودتر نوبت 
شان زنگ بزند و با هم حرف  به یکی از بستگان 
غمگین  چهره های  با  دل تنگی  از  پر  بزنند. 
و  آیند  بیرون می  خندان  و  اتاق  داخل  می روند 
نتوانسته اند صحبت کنند  یا برعکس. بعضی ها 
که  آن ها  نداده.  جواب  آن طرف خط کسی  و 
انگار دنیا را بهشان داده  با کسی حرف زده اند 
از  خوشحالی  با  و  پایین می پرند  و  باال  باشند، 
از دخترها توی صف  باال می روند. یکی  پله ها 
از دیگری می پرسد: »تو به کی میخوای زنگ 
مادرم«.  »به  می دهد:  جواب  دختر  بزنی؟« 
دوستش بلند می خندد و می گوید: »تو که مادر 
به  با مشت  و  گریه  زیر  دختر می زند  نداری!« 
آرام  آرام  دارم...«. صف  دیوار می کوبد: »دارم، 
شنیده  صداهایی  اتاق  توی  از  می رود.  جلو 
می شود. هر کدام از دخترها که از اتاق بیرون 
می ماند،  اتاق  گوشه های  حرف هایش  آید  می 
دخترها  لب  از  که  رنگی  پروانه هایی  شبیه 

پریده اند و در اتاق سرگردانند:

نوبت  دختری  بار  هر  و  می شود  کوتاه  صف 
خودش را به نفر بعد می دهد تا آخر از همه برود 
تردید  با  می شود.  نوبتش  اتاق...باالخره  داخل 
نگاهش  خسته ای  لبخنِد  با  مددکار  در می زند. 
می کند. دختر سرش را پایین انداخته و با گوشه 
روسری اش بازی  می کند... هوای اتاق سنگین 
او  که  می داند  خوب  مددکار  خدا،  از  است.بعد 
هیچ کس را ندارد. در سکوت نگاهش می کند. 
دکمه های  با  کرده  بغض  هم  تلفن  گوشی 
دل تنگ نگاهش می کند. چرخ زمان نمی چرخد. 
بیرون از اتاق، بیرون از مرکز، ظاهرا همه چیز 
داخل  اما  می کنند.  زندگی  مردم  است؛  مرتب 
اتاق چرخ زمان الی روسری دختر گیر کرده... 
دختری که فقط می خواهد با کسی حرف بزند...
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وجدان صدای خداوند است. به این صدا خوب توجه کنید. المارتین

مالقات در دل
که  باشد  صندوقچه ای  شبیه  شاید  آدم  دل 
نگه می دارد،  آن  در  را  ارزشمندش  چیزهای 

تا آخر عمر.
نگه  را  نام هایی  دلشان  توی  ما  دخترهای 
می دارند که برایشان یک دنیا ارزش دارد. 
شاید اسم شما را ندانند و یا حتی هیچ وقت 
با هم مالقات نکرده باشید، اما شما را پدر 

یا مادر صدا میزنند.
همه ی  برای  ما  دخترهای  سال  هر 

آن هایی که به هر شکلی به یادشان هستند 
می فرستند  تبریک  کارت  مادر  و  پدر  روز  در 
تا به آن ها یادآوری کنند که بین دلهایشان، 
رشته های نامرئی محبت و عشق وجود دارد. 
احساس می کنید  لحظه ای،  روزی، جایی، 
که حالتان خیلی خوب است و نمی دانید 
همان لحظه یکی از دخترها گوهِر نام 
شما را از صندوقچه ی دلش برداشته، 
به دست گرفته و با لبخند و دعا جال 

می دهد.
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از  پس  و  مرده  که  دید  خواب  مردی  روزی 
گذشتن از پلی به دروازهی بهشت رسیده است. 
دربان بهشت به مرد گفت: برای ورود به بهشت 
را  باشید. کارهای خوبی  امتیاز داشته  باید صد 
که در دنیا انجام دادهاید، بگویید تا به شما امتیاز 

بدهم.
مرد گفت: من با همسرم ازدواج کردم، 50 سال 
با او به مهربانی رفتار کردم و هرگز به او خیانت 

نکردم.
فرشته گفت: این سه امتیاز.

به  عمرم  طول  تمام  در  من  کرد:  اضافه  مرد 
خداوند اعتقاد داشتم و حتی دیگران را هم به 

راه راست هدایت میکردم.
فرشته گفت: این هم یک امتیاز.

ساختم  نوانخانهای  شهر  در  داد:  ادامه  باز  مرد 
و کودکان بیخانمان را آنجا جمع کردم و به 

آنها کمک کردم.
فرشته گفت: این هم دو امتیاز.

این  با  گفت:  میکرد،  گریه  که  حالی  در  مرد 
وضع هرگز نمیتوانم داخل بهشت شوم، مگر 

اینکه خداوند لطفش را شامل حال من کند.
ورود  راه  تنها  بله،  و گفت:  زد  لبخندی  فرشته 
بشر به بهشت، موهبت الهی است و اکنون این 
به  ورود  اجازهی  و  شد  شما  حال  شامل  لطف 

بهشت برایتان صادر شد!
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مهربانی 
اگر قسمت کنیم را 
با گفتگو 
 آقای مهدی کاردان

سال ها در خودشان روزهایی دارند که خاص اند! 
ها رنگ گرفته اند. روزهایی که از همت آدم 

به یادماندنی  هم  معمولی  روزهای  گاهی  اما 
آدم هایی  با  و  بیاوری  شانس  اگر  می شوند، 
خوبی ها  از  خیلی  مصداق  که  کنی  مالقات 
در  آمده  حرف های  که  آدم     هایی  هستند. 
در  حاال  و  کرده اند  تبدیل  عمل  به  را  کتاب ها 
هم  دیگران  با  و  میوه می چینند  رفتارشان  باغ 

تقسیمش می کنند.
ساکن  خانواده  همراه  به  کاردان  مهدی  آقای 
دیدار  برای  که  سفری  در  اما  است  تهران 
آمده،  مشهد  به  پروژه ها  بر  نظارت  و  مادرش 
ما هم به دیدارش می رویم تا لحظاتی را با هم 

گفتگو کنیم.
جایی که وارد آن می شویم خانه ی برادر ایشان 
مان  است. مردی مهربان و خوشرو به استقبال 
آقای  می کند.  دعوت  داخل  به  را  ما  و  آید  می 
مادر  با  از همه  اول  ما  و  نرسیده  کاردان هنوز 
و  مهربان  پیرزن  می کنیم.  مالقات  ایشان 
ذکر  آرام  و  نشسته  تخت  روی  محجوب 
برای  ما  که  می شود  متوجه  وقتی  می گوید. 
با  را  صحبت  سر  آمده ایم،  آنجا  به  کاری  چه 
ما باز می کند و از خوبی های پسرش می گوید: 
از همان کودکی مهربان و صبور بود  »مهدی 
عنوان برادر بزرگ تر هوای همه ی خانواده  و به 
را داشت. من از او خیلی راضی هستم و برای 

عاقبت به خیری اش دعا می کنم...«.
حاال یکی از دالیل موفقیت های آقای کاردان 
برای ما روشن شده؛ دعای مادر. آقای کاردان 
در پروژه های اقتصادی اش شرکای خوبی مثل 
آقای ترابی دارد که در کار خیر هم با او همراه 
هم  دوش  به  دوش  برادر،  همانند  و  هستند 

فعالیت می کنند.
وسط دعای مادر، آقای کاردان از راه می رسد و 
بعد از حال و احوال، دست مادرش را می بوسد و 
کنارش می نشیند. چهره ی مهربان او با لبخندی 
ماست.  روبروی  حاال  می کند  زیباترش  که 
هستیم.  قدیمی  دوستان  انگار  دیدار  اولین  در 

دختران  لبخند  در  را  او  انعکاس چهره ی  شاید 
این مرکز بارها دیده ایم. از او می خواهیم تا در 
مورد خودش بگوید، لبخند می زند و دست های 
خالی اش را نشان می دهد و می گوید: »مهدی 
و  است  عمل  اهل  مردی  او  هستم.«  کاردان 
آن چه را که خواسته به دیگران بگوید در رفتارو 
اصرار می کنیم  وقتی  است.  داده  نشان  زندگی 
می گوید: »اگرچه نمی شود منکر برنامه ریزی و 
تالش شد، اما هرچه دارم از دعای خیر مادرم 

اش را بر سر ما نگه دارد... «.  است. خدا سایه 
وقتی از او خواستیم تا یکی از بهترین خاطراتش 

را برای ما تعریف کند، گفت:
»شاید بهترین خاطره ی من  مربوط به زمانی 
به  شما  مؤسسه  دختران  از  گروهی  که  باشد 
تهران آمده بودند و وقتی به ما خبر دادند با تمام 
شان رفتیم و شب را در باغ ما  خانواده به استقبال 
دور هم گذراندیم. دخترها شاد و سرزنده بودند 
نمی دانید  بود!   کرده  سرایت  هم  ما  به  این  و 

چه قدر خوش گذشت...«. 
از  بازگشت  در   هم  مرکز  دخترهای  اتفاقا 
و  کرده  یاد  بارها  شب  آن  خاطرات  از  تهران، 
لحظات خوشش را فراموش نمی کنند. از آقای 
کاردان می خواهیم که چند جمله یادگاری برای 
لبخند  متواضعانه  او  بگوید.  همدم  مخاطبان 

می زند و می گوید:
»در واقع همه ی ما باید بدانیم که اگر فرصتی 
برای انجام کار خیر داریم، این توفیقی ست که 
نصیب ما شده و باید قدرش را بدانیم و از طرفی 
برای  می کنیم  هم  کاری  اگر  که  نکنیم  شک 
با  که  آن هایی  همه  می دهیم.  انجام  خودمان 
که  دریافته اند  حتما  شده اند،  روبرو  بچه ها  این 
بیشتر از آن چه هدیه می کنند، دریافت می کنند 
و همراهی با این فرزندان پاک و زالل، برکت 
امیدوارم  انسان می آورد.  به زندگی  را  و شادی 
تا  بدهد  توفیق  ما  به  هم  باز  مهربان  خدای 

بتوانیم قدم های بزرگ تری برداریم.«
اکثر  که  است  این  است  جالب  ما  برای  آن چه 
یا تمامی عزیزانی که در حق بچه های مؤسسه 

هاست. بودا هاي پر از شادي نمودن، بهترین خوشبختي  اشک هاي دیگران را مبدل به نگاه 
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محبت دارند به این موضوع اشاره می کنند که 
و  می کنند  دریافت  می دهند  آن چه  از  بیشتر 
خدای مهربان بیش از پیش به زندگی و کارشان 

برکِت مادی و معنوی داده است.
گرمی  به  را  کاردان  آقای  مهربان  دست های 
فشاریم و با او خداحافظی می کنیم. می دانیم  می 
که خیلی زود باید به تهران برگردد تا به کارها 
و برنامه هایش برسد. او نمونه ی مرد موفقی ست 
می کند  آباد  را  آخرتش  و  دنیا  همزمان  که 
بهره مند  وجودش  ثمرات  از  هم  دیگران  و 
را  کار  باید  که  می دانسته  خوب  خدا  می شوند. 

به کاردان سپرد.
تنگ  برایش  دل مان  وقت  هر  که  است  خوب 
خانه  این  دختران  چشمان  در  می توانیم  شود 

انعکاس مهربانی اش را ببینیم...

دریافته اند  حتما  اند،  شده  روبرو  ها  بچه  این  با  که  آنهایی  همه ی 
همراهی  و  می کنند.   دریافت  می دهند،  هدیه  آنچه  از  بیشتر  که 
انسان   زندگی   به  را  شادی  و  برکت  زالل ،  و  پاک  فرزندان  این  با 

آورد... می 
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اداره  یک  در  کارمند  عنوان  به  آدمخوار  پنج 
مراسم خوش آمدگویی،  هنگام  استخدام شدند. 
رئیس اداره گفت: شما همه جزو تیم ما هستید. 
به  می توانید  و  می گیرید  خوبی  حقوق  این جا 
که  غذا  مقدار  هر  و  رفته  شرکت  غذاخوری 
خوردن  فکر  بنابراین  بخورید،  داشتید  دوست 
کنید.  بیرون  خود  سر  از  را  دیگر  کارکنان 
آدمخوارها قول دادند که با کارکنان اداره کاری 
به  اداره  رئیس  بعد  هفته  چهار  باشند.  نداشته 
خیلی  شما  که  می دانم  گفت:  و  زد  سر  آن ها 
از همه ی شما راضی  سخت کار می کنید. من 
هستم. اما یکی از نظافتچی های ما ناپدید شده. 
کسی از شما می داند که چه اتفاقی برای او افتاده 
است؟ آدمخوارها اظهار بی اطالعی کردند. بعد 
آدمخوارها  رئیس  رفت،  اداره  رئیس  این که  از 
اون  نادونا  شما  از  یک  کدوم  پرسید:  بقیه  از 
نظافتچی رو خورده؟ یکی از آدمخوارها با اکراه 
دستش را باال برد. رئیس گفت: ای احمق! طی 
این چهار هفته ما مدیران، مسئوالن و مدیران 
پروژه ها را خوردیم و هیچ کس چیزی نفهمید و 
حاال تو اون آقا را خوردی و رئیس متوجه شد؟! 
افرادی را که کار می کنند،  از این به بعد لطفا 

نخورید!
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درخت اسم خدا را زمزمه می کرد...

سالهای سال، درخت سیب اسم خدا را زمزمه 
کرد و با هر زمزمهای سیبی سرخ به دنیا آمد. 
سیبها هر کدام یک کلمه بود. کلمههای خدا. 
مردم کلمههای خدا را میگرفتند و نمیدانستند 
که درخت، اسم خدا را منتشر میکند. درخت اما 

میدانست، خداهم.
میرسید  که  کس  هر  به  را  خدا  اسم  درخت، 
دوست  را  خدا  اسم  همه  آدمها  میبخشید. 
سیب  که  وقتی  و  بیشتر.  اما  بچهها  داشتند. 
شان  میخوردند، خدا را مزمزه میکردند و دهان

بوی خدا میگرفت.
بود.  خسته  بود.  شده  پیر  زیادی  سیب  درخت 
بود.  الزم  خدا  اجازهی  اما  بمیرد؛  میخواست 
عمر  »همهی  گفت:  و  کرد  خدا  به  رو  درخت 
اسم شیرینت را بخشیدم؛ اسمی که طعم زندگی 
را یاد آدمها میداد. حس میکنم ماموریتم دیگر 

تمام شده بگذار زودتر به تو برسم.«

یک  قدر  به  تنها  سبزم!  »عزیز  گفت:  خدا 
سهم  سیبات  آخرین  کن.  صبر  دیگر  سیِب 
نزده،  جوانه  هنوز  دندانهایش  که  کودکیست 
تا  صبرکن  ببخش.  هم  را  هدیه  آخرین  این 

لبخندش را ببینی.«
ماند.  زنده  دیگر هم  درخت سیب یک سال  و 
کودک  که  وقتی  و  لبخند  آخرین  دیدن  برای 
لبخند زد و  از شاخه چید، خدا  را  آخرین سیب 

درخت آرام در آغوش خدا جان داد. 
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قرار همین بود. این که ساعت پنج بعد از ظهر 
در سالن جمع شویم و شادی مان را با دختران 
و  شیرینی  و  بود  جشن  کنیم.  تقسیم  مؤسسه 
کمی  و  بودند  بچه ها  و  بود  نورافشانی  شربت. 

بیشتر از یک خرده سروصدا.
با  رمضانیان  سرهنگ  و  چاالکی  سرهنگ 
حیاط  در  محفلی  همکاران شان  از  نفر  چند 
امن  و  شاد  دورهمی  برای  بودند  کرده  درست 
تند و مالیم  چهارشنبه ی آخر سال. رنگ های 
بودند  بسته  پیمان  هم  با  همه  سرد،  و  گرم  و 
قدر نورهای  که نشاط را به دل ما بیاورند و آن 
رنگی رنگی درست کنند که با تمام بسته های 
را  لحظه اش  یک  نشود  هم  این جا  رنگی  مداد 

نقاشی کرد.
و  بود  مهمان  کسی  نه  بود.  صمیمانه  مجلس 
نه کسی میزبان. بچه ها شاد بودند، ما هم شاد 
بودیم. می خندیدیم، آن ها هم می خندیدند. شاید 
می شد.  بلندتر  هم  بچه ها  از  ما  صدای  گاهی 
آمده بودیم کودکی کنیم و دقایقی یادمان برود 

که چند ساله ایم. 
حدس  را  رنگی  نقطه های  فرود  محل  داشتم 
اطرافم  به  بابا.  زد  صدا  نفر  یک  که  می زدم 
نگاه کردم. کسی که سنش به بابا شدن بخورد 
نبود. همان صدا باز هم گفت بابا. سر چرخاندم. 
دختری چهار پنج ساله با لباس صورتی، بغل باز 
کرده بود. می خواست نورافشانی را ببیند. شاید 

مثل من دوست داشت حدس بزند آن فرفرکی 
که از قوطی مخصوص درمی آید و روی هوا تق 
صدا می کند و بعدش آسمان پر از رنگ و نور 
از کدام طرف پرتاب می شود.  بار  این  می شود، 
بغلش کردم. اسمش را پرسیدم، اما جواب نداد. 
گفتم:  نورافشانی.  جذابیت  حساب  به  گذاشتم 
»چند سالته؟« برگشت و نگاهم کرد، اما حرفی 
به  نزدیک  چشم هایی  با  دقیقه  دو  یکی  نزد. 
هم، آسمان پر نقش و نگار را نگاه کردیم. بعد 
دستش را به طرف یکی دیگر از مهمانان دراز 
او  طرف  به  شوق  و  شور  با  بابا.  گفت  و  کرد 
که  آرامشی  بود.  بغلش  در  دقیقه  چند  و  رفت 
»بابا«  گفتن  با  ساله  پنچ  چهار  دخترک  این 
تا بعد از جشن  در آغوش می کشید، باعث شد 
دنبال  بیفتم  راه  سال  چهارشنبه ی  آخرین  گرم 
بپرسم.  را  دختر  آن  اسم  تا  مؤسسه  مسؤوالن 
می تواند  فقط  و  »دینا«ست  اسمش  فهمیدم 

بگوید »بابا«.

آسمان رنگی رنگی 
 می شود

شکست باید انرژی خفته را بیدار کند. رومن روالن
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ثروِت خاص!
شان  دارایی  تنها  که  آدم هایی  فقیرند  قدر  چه 
ثروتمندند آن ها که ذهن  قدر  پول است! و چه 
ایده های خاص  و  افکار خوب  از  پر  شان  و دل 
سهرابیان  خانواده ی  بهار،  نزدیکی های  است. 
دخترهای  پناهگاهی  خانه ی  ساخت  بانیان  که 
شان به النه ی این  مان هستند و دوستان  کوچک 
پرنده های کوچک سر زدند و با خودشان آمدن 

بهار را مژده دادند.
مهم تر  چیزهایی  که  دریافته اند  بی شک  آن ها 
چیزهایی  دارد،  وجود  مادی  ثروت های  از 
دینا،  کردن های  باز  آغوش  و  ندا  لبخند  مثل 
عرش  در  مدت ها  تا  که  عمیق  شادی هایی 
می ماند و دنیا را به جای بهتری برای زیستن 
باعث  که  رفتارهایی  همان  می کند.  تبدیل 

می شود هوای جهان معتدل تر باشد. 
آمدند و برای دخترها جشن گرفتند و هدیه دادند 
و بوسه و لبخند هدیه گرفتند و باز هرکدام به 
گوشه ای از دنیا رفتند مثل شعاع های خورشید 
مهربانی که پخش می شود و گرما می بخشد... 
آن ها یک وطن تازه دارند جایی در قلب دختران 
ما... آن ها و همه ی دوستانی که به هر شکلی 
نگه  زنده  مهربانی  چهره ی  روی  را  لبخند 
می دارند... خدا به همه ی خوبان برکت بدهد... 

آمین.



14

ين
لمب
ـح ا

ي فت
خش

وانب
یه ت

خير
سه 

وس
ي م

اخل
ه د
نام
هــ

گا

نباشید! خسته 

سعادت دیگران، بخش مهمی از خوشبختي ماست. رنان
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اتفاق های زیبا، دوستان ندیده را به هم نزدیک 
را  هایشان  کوتاه، شادی  مالقاتی  در  تا  می کند 
در لبخندی تقسیم کنند. محسن قرائی فیلمساز 
جوان و یکی از کارگردانان فیلم خسته نباشید)به 
 کارگردانی افشین هاشمی  و محسن قرائی( به 
سابقه ی  که  او  آمد.  خانه  این  دختران  دیدن 
مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردانی را با رضا 
میرکریمی، محسن عبدالوهاب و بهرام بیضایی 
در کارنامه ی خود دارد، در بازدید از بخش های 
مختلف مرکز شاهد زندگی این دختران مهربان 
بود و در یادداشتی که به یادگار گذاشت نوشت: 
دیگر  کشیدن  نفس  که  روزگاری  در  »امروز، 
زیست  و  صوتی  آلودگی های  و  شده  سخت 
محیطی و از همه مهم تر آلودگی های اخالقی 
دامن جامعه را آلوده کرده، به ناگاه وارد دنیایی 

خبری  آلودگی ها  این  از  هیچ کدام  از  که  شدم 
نبود! دنیایی سرشار از خوبی و شاید تکه ای از 
غیرممکن  آن  تحقق  شاید  که  آرزویی  بهشت. 
می نمود؛ یکی از بهترین روزهای زندگی ام... «
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شان  نام و نشان شان را نمی دانیم اما لبخند گرم 
گل  و  می چرخد  مرکز  مختلف  بخش های  در 
هستند  گمنامی  فرشته های  میکارد.  مهربانی 
خوش  اتفاق های  از  پر  هایشان  جیب  که 
شکسته ای  لبخند  کجا  هر  و  می گردند  است. 
سال هاست  می زنند.  بند  را  گوشه اش  دیدند، 
حضرت  یاوران  نیکوکاری  بنیاد  اعضای  که 
شان را با دختران این خانه  محمد)ص( مهربانی 
قسمت می کنند و در برنامه های آموزشی مرکز 
زمان  مان هستند. در یک روز قشنگ هم  همراه 
میزبان   گروه،  این  همکاری  آغاز  سالگرد  با 
بعضی از اعضای هیئت مدیره ی یاوران؛ آقای 
دکتر محمدتقی طوسی، خانم ایران برارثانی و 
خانم ها؛ فرزانه آیتی، سکینه حسینی، روح انگیز 
بودیم  چراغی  محدثه  و  باقرزاده  ربابه  حامد، 
خانم  ابتدا  در  بداریم...  پاس  را  شان  زحمات  تا 
بنیاد  مدیرعامل  مقام  قائم  عنوان  به  حسینی 
وسرپرست یاوران در مرکز فتح المبین گزارشی 
از عملکرد یک ساله ارائه دادند و در ادامه آقای 
شیرازی نیا مهربانی و همراهی عزیزان را پاس 
داشتند. بعد از آن خانم برارثانی)بنیانگذار بنیاد 
گفتند.  بنیاد  تاریخچه ی  و  سابقه  از  یاوران( 
تا  شد  مرکز  هنرمنِد  دختران  نوبت  باالخره 
سرودهایی  و  دکلمه  قالب  در  را  شان  قدردانی 
زیبا تقدیم کنند. پایان دیدار شاخه های گل بود 
که دخترها به یاورها هدیه دادند. اهالی همدم از 
تمامی یاوران و دوستانی که عشق و مهربانی را 
بی دریغ می بخشند، سپاسگزارند و برایشان خیر 

و برکت آرزو دارند. آمین...
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این خانه تئاتر  چراغ 

عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است. امام علی)ع( کسی که درخت شخصیت او نرم و بی 

وقتی چند روزی با دخترهای این خانه زندگی 
زوایای  چه  انسان  که  می کنی  کشف  کنی، 
خانه،  این  هنرمند  بچه های  دارد.  ناشناخته ای 
و  سرود  مثل  هنری  برنامه های  در  قبال  که 
که  بودند  داده  نشان  شان  هنری  کارگاه های 
به صحنه ی  قدم  حاال  هستند،  توانمند  قدر  چه 
با  بچه ها  که  ماهی ست  چند  گذاشته اند.  تئاتر 
مقدماتی  مراحل  مهربان،  مربی های  همراهی 
تئاتر را آموزش می بینند. در ادامه ی این اتفاق 
صادقی  الدین  قطب  دکتر  حضور  شاهد  خوش، 
دانشگاه سوربن  از  تئاتر  دکترای  که  او  بودیم. 
ادبیات  و  زبان  فرهنگستان  عضویت  فرانسه، 
کارنامه ی  در  را  هنر  فرهنگستان  و  فارسی 
خود  دارد، استاد رشته ی تئاتر در دانشگاه هنر 
جشنواره های  داور  و  دبیر  و  بوده  معماری  و 
نشستی  در  او  است.  بوده  نیز  معلولین  تئاتر 
به  را  بازدیدش  داشت  خانه  این  مدیران  با  که 
یادماندنی و خوب توصیف کرد و گفت: »حضور 
و  بود  گرانبهایی  فرصت  انسانی  مرکِز  این  در 
از فضای خوابگاهی، هنری و کارگاهی  بازدید 
مجموع  در  بود.  جذاب  بسیار  برایم  مؤسسه 
مرکزی  مؤسسه،  این  که  بود  این  احساسم 
راستای  در  و  است  فرهنگی  و  انسانی  هنری، 
دردمنِد  فرزندان  و  انسانیت  و  انسان  ستایش 

زمانه گام برمی دارد...« 
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مهربانی سین های  هفت 
نیکوکارِی  بازارچه ی  دومین 
خانه... این 

گفت وگوی  یک   از  خوب  اتفاق های  از  بعضی 
دومین  بود  قرار  اول  می شوند.  آغاز  ساده 
تابستان  گرمای  وسط  نیکوکاری  بازارچه ی 
باشد، ولی وقتی چند نفر از دانشجویان دانشگاه 
و  شور  با  کشاورزی(  گلبهار)رشته ی  واحد  آزاد 
بازارچه ی  می خواهند  که  گفتند  و  آمدند  شوق 
فروش هفت سین و مواد غذایی  به نفع بچه ها  
راه بیندازند، همین جرقه ای شد برای راه افتادن 

دومین بازارچه ی نیکوکاری...
دسته  مهربانی  هفت سین های  بهار  به  نرسیده 
مان  دختران  سفره ی  سر  تا  می آمدند  دسته 
که  بود  باری  دومین  مرکز،  سالن  بنشینند. 
می دید.  را  مشتاق  بازدیدکنندگان  و  داران  غرفه 
را  دوباره  هم نشینی  این  نو،  سال  آستانه ی  در 
که با ایام میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار 
پیشواز  به  و  نیک گرفتیم  فال  به  بود،  مصادف 

دل های بهاری رفتیم.
غرفه های  با  سالن  و  بود  باریده  بارانی  نم  نم 
متنوعش شبیه رنگین کمان شده بود: غرفه های 
مواد  فرشته،  خانگی  شیرینی  زعفران،  نوین 
غذایی رعنا، اسپری ها و مواد بهداشتی اسمارت، 
شمع،  تابلوفرش،  عروسک،  لباس،  غرفه های 
چای و نسکافه. غرفه هایی که دانشجویان خوب 
از  بودند؛  انداخته  راه  گلبهار  واحد  آزاد  دانشگاه 
و  کیف  نقاشی،  تابلوهای  تا  هفت سین  فروش 
و  گوشواره  و  روسری  آرایشی،  لوازم  و  کفش 
بین  و  می آمدند  مردم  زیبا.  و  کوچک  تزئینات 
و  می زدند  قدم  باغ  در  زدن  قدم  مثل  غرفه ها 
باغ  در  گلی  و  می چیدند  گلی  غرفه ای  هر  از 

مهربانی می کاشتند. خیر و خرید بود!
نیکوکاری، سرود و دکلمه                 ی بچه ها  بازار  وسط 
مثل همیشه دیدنی و شنیدنی ست. ندا، دخترک 
شاد خانه ی ما، از چهارصد لبخند و دلتنگی حرف 
زبان کودکانه و دل  با همان  این که  از  می زند، 
کوچکش برای همه دعا می کند، برای آن هایی 
که به یادشان هستند و آن هایی که به یادشان 
نیستند... . مهتاب، از پیامبران ِمهر می گوید که 
همیشه از کنار خانه ی ما می گذرند، سری به ما 
یمان را تکان می دهند. امشب،  می زنند و قلب ها 

شب هنرنمایی دختران ماست... .
در شلوغی بازارچه، تابلوهای سرمه دوزی فریده 
با  فریده،  می کند.  جلب  خود  به  را  همه  توجه 
هنر و لبخند همیشگی اش گل کاشته! زینب هم 

بقیه ی  و  فرشینه  تابلوفرش،  گلیم،  همین طور! 
کارهای هنری بچه ها در این سه شب خودشان 
و  می سپارند  خیرین  عالی  همت  دست  به  را 
ماندگار می شوند؛ هم در قلب ها،  برای همیشه 
هم در خانه ها.از لحظه های جذاب این بازارچه 
حضور هنرمند ارزشمند و محبوب افسانه بایگان 
است که به جمع ما رونق بخشیده. او دختران 
را  آن ها  کوچک می خواند،  پریانی  را  خانه  این 
و  می-گیردشان  آغوش  در  می شناسد،  خوب 
از این که او در جمع  مان  مهر می ورزد. دختران 

آن هاست، به خود می بالند و دلگرم اند. 
شده،  غرق  مجری  شاد  اجرای  در  که  ندا 
گوشه ای ایستاده و از ته دل حسابی می خندد و 
کف می زند. امشب، شادی بچه ها، غرفه دارها و 

بازدیدکننده ها تمامی ندارد. 
اجرای  از  چشم  درحالی که  غرفه داران  از  یکی 
بچه ها برنمی دارد، با لبخند روی لبش می گوید: 
»این سه روز و سه شب عالی بوده، عالی! حس 

خیلی خوبی دارم«.
بار  اولین  برای  که  بازدیدکنندگان  از  یکی 
می گوید:  آمده،  نیکوکاری  بازارچه ی  به  است 
هستم،  بچه ها  این  جمع  در  امشب  این که  »از 
احساس آرامش می کنم. ما گاهی زیر سنگینی 
بار مشغله هایمان خم می شویم. این جا چیزهایی 
را به یادم می آورد که در هیاهوی گرفتاری های 
در  امشبم  حضور  بابت  شده.  گم  ما  روزمره ی 
این جا خدا را شکر می کنم و از دختران این مرکز 

سپاسگزارم«. 

او  رفتن می شود.  آماده ی  مان  بهاری  بازارچه ی 
که همه را دور هم جمع کرده، حاال می خواهد 
آید و چه خوب است که  برود. اما بهار دارد می 
مان بهار باشد و با خودمان  همیشه جایی در دل 
پایان  سرد  نیمه  شب  در  ببریمش.  جا  همه 
نگاه می کنیم که  به چترهای بسته ای  بازارچه، 
زیر باران مهربانی باز نشدند... گاهی باید چترها 

را بست و زیر باران رفت... .
همه ی اتفاق های خوب به لطف خدای مهربان 
که  می رسد  سرانجام  به  عزیزانی  همراهی  و 
ادب  رسم  به  پس  می ورزند،  مهر  بی دریغ 
هیئت  محترم  اعضای  از:  ممنونیم  صمیمانه 
محترم؛  همکاران  و  مدیران  مرکز،  مدیره ی 
نوین زعفران، مواد غذایی رعنا، شیرینی خانگی 
فرشته وخیرین عزیز به ویژه جناب رضایی زاده، 
صدابردار  رفوگران،  شهرام  عزیز  هنرمندان 
علی  خدادادی،  ایمان  کنویسی،  رضا  برنامه؛ 
سیدآبادی،  حمید  جناب  گروهش.  و  پورعطائی 
دانشجویان خوب دانشگاه آزاد رشته کشاورزی 
اعتمادی،  محمدامین  آقایان؛  گلبهار  واحد 
اسداهلل خادم الرضائیان، مجتبی خراسانی زاده و 
خانم  و  خادم  سحر  پوریانژاد،  مرجان  ها:  خانم 
کروجی. اعضای مهربان بنیاد یاوران و همه ی 
همکاران خوب مرکز و خیرینی که با خیر وخرید 
مان بودند... دلخوشیم به روزهای پیش رو  همراه 

که باز هم در کنارمان خواهید بود.
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امروز!

آور است، حتی درخواب. موتزارت دیدار کسانی که دوستشان داری همیشه شادی 

روز قشنگی بود. کارگردان خوب سینما، سیدرضا 
بازی  با  را  »امروز«  فیلم  اخیرا  که  میرکریمی 
محمد  همراه  به  است،  ساخته  پرستویی  پرویز 
نائیجی)کارگردان فیلم حِق سکوت( و محمدرضا 
ملک محمدی  با وجود خستگی سفر و این که 
قرار بود فقط ساعاتی را در مشهد باشند، اول به 
شان را  دیدن دختران ما آمدند تا حال و احوال 
بپرسند و در کنارشان لحظات خوشی را سپری 
از  یکی  که  بافی  گلیم  کارگاه  دخترهای  کنند. 
داشته  نگه  را  آن  بود،  برش  آماده  کارهایشان 
بودند تا دست های هنرمند آقای میرکریمی آن 
را از دار پایین بیاورد. بعد بچه ها آن را به عنوان 
یادگاری و هدیه ی تولد به ایشان هدیه دادند. 
آید  می  مشهد  به  که  بار  هر  میرکریمی  آقای 
از راه  حتما به اهالی این جا سر می زند و حتی 
دور هم احوالپرس آن هاست. آدم های خوب هر 
جا باشند با خودشان خبرهای خوش می آورند. 
دختران، خدا را به خاطر داشتن دوستان به این 

خوبی سپاسگزارند.
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ر شهر بهشت شهردا

هر شهری، خانه هایی دارد و هر خانه ای اهالی... 
تا  مهمان اند  راه  به  چشم  خانه  اهالی  گاهی 
بیشتر.  شان  روشنایی خانه  و  تازه شود  شان  دل 
این  فرش  بر  قدم  بهشت  شهر  شهردار  این بار 

خانه گذاشته است... .
سید  مهندس  آقای  مشهد،  شهردارمحترم 
صولت مرتضوی به همراه معاونین و همراهان 
مهندس  آقای  دو  منطقه ی  مهربان  شهردار  و 
از  پس  و  آمدند  ما  دختران  دیدن  به  قلندر 
دیدن  و  مرکز  مختلف  بخش های  از  بازدید 
دیدار  مرکز  مدیران  با  دختران،  توانمندی های 
احساس  »من  گفت:  شهردار  آقای  کردند. 
از  و  یافتم  دیار  این  در  را  گمگشته ام  می کنم 
مؤسسین،  ارزنده ی  خدمات  به  جان  عمق 
پی  مجموعه   این  واقفین  و  خیرین  مدیران، 
اعمال  دشوارترین  از  مجموعه  این  کار  بردم. 
خودم  من  و  است  خدمات  فضیلت ترین  با  و 
از  یافتم.«  خادمین  میان  در  ذره ای  به سان  را 
مان سپاسگزاریم که هم به دیدن  شهردار خوب 
از  پر  را  ما  آمدند و هم فضای سبز خانه ی  ما 
گل و گلدان و بهار کردند. خیلی خوب است که 
مسئولین شهر، معلولین را هم جزو شهروندان 
شهر به حساب بیاورند و به یادشان باشند... خدا 

قوت شان بدهد.
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تا...  بیا 
رضا صادقی  زنده یاد  یاد  به  نقاشی  نمایشگاه 
این خانه نفع دختران  به 

براي شاد کردن دیگران، آرزوهایشان را بفهم. اپیکور

شان عدد  پنج دوست صمیمی که قدمت رفاقت 
و سال برنمی دارد، به همراه استادی ماهر، هم 
را  نقاشی  تابلوی   60 مهربانی،  در  هم  هنر  در 
در  هم  آن  آورده اند،  فتح المبین  خانه ی  به 
روزهایی که بوی عید و بهار دارد کم کم همه 
وطن پرست،  علی اکبر  استاد  می کند.  پر  را  جا 
نجمه  حمامی،  الهام  شعرباف،  اسماء  خانم ها 
عنایتی،  غزاله  و  دانشمندیان  الهام  حسینی، 
شهرآئینی  سجاد  آقای  و  ما  هنرمند  نقاشان 
مدیر اجرایی با همراهی و راهنمایی خانم مریم 
خرازی، چند روزی مهمان این مرکزاند. تابلوها 
در سبک هایی متنوع با اسم هایی که در پایین 
هریک نوشته شده، مثل اسب، درون، گلبرگ، 
طرف  به  را  ما  و...  رؤیا  ساقیا،  است  صبح 
کنیم  با آن ها صحبت  تا  شان می کشانند  خالق 
پرشور  اما  لطیف  دنیای  این  به  کمی  بلکه  تا 

نزدیک شویم.
تا  ما  خوش صحبت  و  خوش قلب  دوستان 
به حال نمایشگاه های گروهی و انفرادی زیادی 
فتح المبین  در  است که  بار  اولین  اما  داشته اند، 
تجربه ی  از  و  می کنند  برپا  را  شان  نمایشگاه 

اولین حضورشان می گویند:
خیلی  حال  و  حس  این جا  شعرباف:  خانم 
خوبی به من می دهد. از آن جا که هنرمندان با 
شان سروکار دارند و بیشتر از طریق آن  احساس 
با دیگران ارتباط برقرار می کنند، این جا فضای 
احساسی خوبی را برای من فراهم کرده است. 
الهام  روز  چند  این  در  این جا  بچه های  از  من 
و احساس گرفته ام. به نظرم نوعی بده بستان 

بین ما برقرار شده! امیدوارم در کارهای بعدی ام 
تابلویی با موضوع »دختران همدم« خلق کنم.

خانم دانشمندیان: تا قبل از این که به این مرکز 
بیایم، نگاهم نسبت به این بچه ها جور دیگری 
ترحم  محتاج  آن ها  که  بودم  باور  این  بر  بود. 
از غم  این مؤسسه ها پر  هستند. فکر می کردم 
و غصه اند و دلگیر! اما از وقتی که بچه ها را از 
نگاهم  شده ام،  آشنا  آن ها  با  و  دیده ام  نزدیک 
تغییر  این  که  خوشحالم  کرده.  تغییر  کلی  به 
و  شاد  این جا  فضای  شده.  ایجاد  برایم  نگرش 
پر از احساسات لطیف است. کاش این نگاه به 
تمام جامعه سرایت کند. بچه های این جا با وجود 
قدر توانمند  بعضی محدودیت هایی که دارند، چه 

و شادی-بخش اند.
خانم عنایتی: قبال از طریق مادرم)خانم خرازی( 
وجه  داشته ام.  رفت وآمد  و  شده  آشنا  این جا  با 
»نو  فتح المبین  دختران  و  نقاشی  مشترک 
آفرینش اند.  حس  از  سرشار  آن هاست،  بودن« 
فضای این جا در مقایسه با جاهای دیگر خیلی 
شادتر است. به گمانم این شادی به مسؤولین 
این جا مربوط می شود که توانسته اند این نشاط 

را به وجود بیاورند و به همه تعمیم بدهند.
سخت  خیلی  احساسم  توضیح  حسینی:  خانم 
این جا  دختران  نمی شود...  بیان  کلمه  با  است، 
واقعا شاد و راضی اند و  با وجود کمبودهایشان 
خیلی از ما با وجود همه ی چیزهایی که داریم، 
شاد نیستیم. هدف ما از برپایی نمایشگاه، قبل 
دیگران  آشنایی  باشد،  مادی  کمک  این که  از 
واقع خواستیم  با مرکز و دختران آن است. در 

پلی بزنیم بین این جا و بیرون. در این چند روز 
بچه های  با  وهمراهی  دوستی  برای  خیلی ها 
خیلی  ما  برای  این  و  داوطلب شده اند  این-جا 

ارزشمند است. 
دارم  آشنایی نسبی  این مرکز  با  خانم حمامی: 
و بخش های مختلف آن را می شناسم. اما اولین 
با  می بینم.  نزدیک  از  را  بچه ها  که  است  بار 
حس  و  می کنم  شکر  را  خدا  وجودم  همه ی 
خوبی دارم. این نمایشگاه باعث شد که با این 
بچه ها آشنا شوم. در این چند روز متوجه شدم 
که آن ها در درک احساسات دیگران نسبت به 
واقعی  احساس  هستند!  زیرک  خیلی  خودشان 
می دهند.  تشخیص  خوبی  به  واقعی  غیر  از  را 
از  برای من دنیایی  کوچک ترین برخورد آن ها 
حرف است. اصال دوست ندارم نمایشگاه تمام 
شود... در آینده ای نزدیک می خواهم تابلوهایی 
مرکز  این  دختران  از  گرفته  الهام  که  بکشم 

باشد.
همدم  به  نیز  وطن پرست  اکبر  علی  استاد 
این  فعالیت  از  دهه  یک  به  نزدیک  گفت: 
یاد  به  که  هنری  فرهنگی-  مؤسسه ی 
و  جوان  )دانشمند  صادقی«  »رضا  شادروان 
المپیادهای جهانی ریاضی و کامپیوتر در  فاتح 
همواره  و  می گذرد  1994تا1995(  سال های 
در  تا  داشته اند  سعی  مجموعه  اندرکاران  دست 
را  خاطره اش  و  یاد  و  بوده  سهیم  خیریه  امور 
به نیکی زنده نگه دارند. امسال در شانزدهمین 
با  را  نقاشی  نمایشگاه  درگذشتش،  سالگرد 
دختران  نفع  به  برافشانیم«  گل  تا  »بیا  عنوان 
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این خانه برپا کردیم و امیدواریم هدفی باالتر 
را با همراهی مسئولین این مؤسسه دنبال کنیم 
و  هنرمند  خیرین  »کانون  راه اندازی  همانا  که 

هنردوست« است.
ما  یاد  به  که  سپاسگزاریم  ما!  تازه ی  دوستان 
بودید و خیلی خوشحالیم که با شما هنرمندان 
مهربان آشنا شده ایم. شما را بر بوم قلب هایمان 
خواهیم  خیر  دعاهای  و  رنگ ها  زیباترین  با 
کشید و برای همیشه نگه خواهیم داشت. حاال 
برای  خوبی  سال  امسال  این که  به  دلگرمیم 
از  نکوست،  که  سالی  بود؛  خواهد  ما  همه ی 

بهارش پیداست... پس بیا تا گل برافشانیم... .
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والیبال نشسته! 
دیدن  به  ما  ورزشکار  دخترهای  از  گروهی 
افتتاحیه ی مسابقات والیبال نشسته ی قهرمانی 
آسیا، انتخابی جهانی و پاراآسیایی2014 رفتند! 
مشهد  بهشتی  شهید  سالن  در  که  مراسم  این 
برگزار شد، شامل بخش های متنوعی از جمله 
اجرای  خراسان،  محلی  رقص  و  موسیقی 
ورزش های باستانی و زورخانه ای بود. تیم های 
اعضای  وقتی  و  رفتند  رژه  مختلف  کشورهای 
تیم ملی والیبال نشسته ی آقایان و بانوان ایران 
تمام  با  دخترها  می گذشتند  سکوها  جلوی  از 
را  قهرمانان  این  و  زدند  دست  و  جیغ   وجود 
در  مشهد  ثامن  تیم  ادامه،  در  کردند.  تشویق 
برد!  به هیچ  را سه  مسابقه  روسیه،  تیم  مقابل 
این مسابقات تا پنج اردیبهشت ادامه داشت و 
و  قزاقستان  ایران،  تیم های  آقایان  قسمت  در 
چین به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب 
کردند. هم چنین در قسمت زنان چین، ایران و 
ژاپن مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص 
نشسته  والیبال  تیم های  اساس  این  بر  دادند. 
در  حضور  جواز  افتخار  با  ایران  مردان  و  زنان 
آوردند.  به دست  را  لهستان  جهانی  مسابقات 
همه ی ما این موفقیت را به این عزیزان تبریک 
گفته و برای همه ی تیم های ملی ایران در تمام 

رشته ها آرزوی موفقیت داریم.

هاست. بودا هاي پر از شادي نمودن، بهترین خوشبختي  اشک هاي دیگران را مبدل به نگاه 
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شیار143!
بعضی آدم ها شبیه خبرهای خوش هستند. از راه 

می رسند و با خودشان امید و زندگی می آورند.
خانم نرگس آبیار مستندساز و کارگردان  خوب 
سینمای ایران که اخیرا فیلم موفق »شیار143« 
را با بازی درخشاِن مریال زارعی ساخته است، 
تهیه  قاسمی  حسین  محمد  آقای  همراه  به 
کننده ی فیلم، به دیدن دخترهای ما آمدند و از 
نزدیک فعالیت های آموزشی و هنری بچه ها را 
لمس کردند. نرگس آبیار به همدم گفت: »دیدار 
از این مجموعه ها بیشتر از آ که برای مجموعه 
و بچه هایش خوب باشد برای خود آدم هایی که 
آیند و می بینند خوب است. حس و حال من  می 
که خیلی تغییر کرد! این جا فضا به شدت پاک و 
معصوم است و پر از انرژی هایی ست که ما نیاز 
داریم. این را وقتی وارد می شویم حس می کنیم. 
مخصوصا که این جا خیلی تمیز و استاندارد است 
و رابطه مربی ها و بچه ها خوب و مادرانه است. 
را سرمه ی چشمم  این عزیزان  پای  من خاک 
اندرکاران  می کنم و برای زحمات بی دریغ دست 
این مجموعه از خدا برکت روزافزون معنوی و 

مادی می خواهم... .«
به چهره  مهربانی  لبخند  قاسمی هم که  آقای 
متفاوتی  و  خوب  روز  »امروز  می گوید:  دارد، 
این  تا  بشود  آدم  روزِی  باید  من  نظر  به  بود! 
را  رزقم  امروز  من  بیفتد.  اتفاق  دیدارها  جور 
و خستگی  شد  حالم خوب  واقعا  امروز  گرفتم. 
عنوان یک  این روزها از تنم بیرون رفت. من به 
خدمتگزار  نیروهای  به  سینما  کننده ی  تهیه 
این مؤسسه غبطه می خورم... «. ما هم از این 
عزیزان که با وجود خستگی راه و مشغله های 
زیاد اول از همه به دیدن این خانه آمدند، بسیار 
برایشان موفقیت های  ممنون و سپاسگزاریم و 

بیشتر آرزو داریم. 
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و  بود  صورتشان  روی  اردیبهشتی  لبخند های 
برای  پایتخت  از  مهربانی.  از  پر  دست هایشان 
زیارت امام هشتم )ع( آمده بودند و اشتیاق در 
نگاهشان برق می زد. با  اینکه اهل خیر بودند اما 
اینجا جریان داشت  شور و حاِل زندگی که در 

برایشان مثال زدنی و متفاوت بود...
هاشم  حاج  کارگری،  محمدرضا  حاج  آقایان؛ 
سلیمی آشتیانی، حاج رضا نورمنفرد، حاج اکبر 
حاج علی  خداوردی،  حاج محمدحسن   اخوت، 
عالیی، علیرضا طاهری به همراه آقای محمد 
نصیری مدیرکل مشارکت های  بهزیستی کشور 
بخش  از  و  آمدند  خانه  این  دختران  دیدن  به 

های مختلف و توانایی هنری و توانبخشی
بچه  ها بازدید کردند. آقای نصیری که بانی این 
مهربانی بود، به همدم گفت: » من در سال های 
در  توانبخشی  مرکز  چهارصد  حدود  از  خدمتم 
ارائه  سبک  اما  کرده ام،  بازدید  کشور  سطح 
بر  عالوه  و  است  متفاوت  اینجا  در  خدمات 
خانواده  یک  مثل  مطلوب،  توانبخشی  خدمات 

اداره می شود...« 
بهترین ها  همدم  اهالی  برای  مهربان  پدرهای 
را آرزو کردند و قول دادند بازهم به اینجا سر 

بزنند...  

هشت پدرِ مهربان

کساني که با افکار خوب و عالي دمساز هستند، هرگز تنها و بي مونس نیستند. فیلیپ سیدلي
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پ مثِل پدر...
که  بود  مهربونی  پدِر  یه  نبود،  یکی  بود  یکی 
دوستش  دخترها  داشت.  دختر  تا  چهارصد 
مهربونی هاشو  که  میخواس  دلشون  و  داشتن 
با  اونا  و  رسید  پدر  روز  باالخره  کنن.  جبران 
یه جشن ساده و صمیمی  کمک مربی هاشون 
برادرهایی  همه ی  و  پدرشون  به  تا  گرفتند 
تالش  اونا  زندگی  برای  خونه  این  توی  که 
می کردند بگن که خیلی دوستشون دارن و قدر 

زحماتشون رو می دونن... . 

یادگار  لبخند زینب مثل ماه می درخشید وقتی 
چند  در  لرزانش  با دست های  که  را  ماندگاری 
ماه آفریده بود، به مردی بزرگ و مهربان اهدا 
پشت  همیشه  که  بی بدیل  پدری  به  می کرد؛ 
گرمای  ولی  است،  پنهان  مهربانی  پرچین های 
زندگی  پژمرده  گل های  از  خیلی  به  وجودش 

می بخشد.
آدم هایی که دلشان به وسعت دریاست و بی هیچ 

ادعایی می بخشند، کم اند، اما هستند...
و وجودشان دنیا را به جای بهتری برای زیستن 

تبدیل می کند.
پدر  این  برای  دل،   از صمیم  خانه  این  اهالی 

مهربان، عمری با عزت و پر برکت آرزومندند.

پ مثِل پناه...
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ای بهتر از ادب نیکو به فرزند نداده است. پیامبر اکرم)ص( هیچ پدری هدیه 

زندگی نرمی  به  ریتمی 
می  آید،  خنده  صدای  همیشه  ما  خانه ی  از 
همه  ی  مثل  گریه؛  صدای  هم  گاهی  البته 
کمی  خانه  ها  بقیه  ی  با  ما  خانه  ی  اما  خانه  ها. 
گاه  گاه  که  را  دلتنگی  هایی  جا،  این   دارد!  فرق 
سرک می  کشند، همه خوب می  شناسند. وقتی 
می  خواهد  دلتنگی،  گریه  های  حتی  گریه،  که 
و  کند  ابری  را  ما  خانه  ی  اهالی  دل  آسمان 
از  پر  آواز  و  دختران  موسیقی  صدای  نمناک، 
نمی  گذارد  که  آن  هاست  نگفته  ی  حرف  های 
دل هیچ  کس بگیرد... اصال دلتنگی  ها فراموش 
تکان  با  لب  هایت  بی  اختیار  آن  وقت،  می  شوند. 
باز و بسته می-شود،  خوردن لب  های دختران 
زمزمه  می  شوی،  هم  آواز  هم،  تو  ناخودآگاه 

می  کنی، آرام می  گیری. 
هنر  شان  انگشت   هر  از  که  مرکز  دختران 
سرمه  دوزی  گل  سازی،  گلیم  بافی،  و  می  ریزد 
گروه  بلدند،  خوب  را  دیگر  هنر  چندین  و 
فرید،  تکتم  دارند.  هم  خوش  آوایی  موسیقی 
مریم  جاودانی،  مریم  اسعدآبادی،  نرگس 
شادکانی، شقایق گرامیان و مهتاب آل عباسیان 
سرایان خوش  صدای »گروه موسیقی و ُکرال  هم  
آوا«ی مرکزند که همه را به وجد می  آورند. هر 

دو مریِم خانه  ی ما استادانه دف می  نوازند. 
مربی گشاده  رو و اهل دل گروه، خانم »نقوی« 
حدود دو سال و نیم است که هم  صدای دختران 
با  هفته  در  روز  سه  که  نقوی  خانم  شده.  ما 
گام  از  »اول  می  گوید:  می  کند،  تمرین  بچه  ها 
اصلی)دوماژور( با بچه  ها شروع به تمرین کردم 
و بعد با آواهایی مانند آ، یا، او، ای و... بچه  ها را 
مجبور به خواندن و گوش دادن کردم. کم  کم با 

دقت بیشتری گوش دادند و خواندند.«
خانم نقوی با تسلّطی که بر کارش دارد، گروه را 
از سرودخوانی خارج و تبدیل به کرال)گروه ُکر( 
کرده، یعنی دختران توانسته  اند چند صدا خواندن 
را هم یاد بگیرند. هرچند این کار، سخت بوده، 
از پس آن  شان خوب  اما بچه  ها در کنار مربی  
»سوپرانو«  دسته  ی  دو  به  حاال  و  برآمده  اند 
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روی  بیشتر  گروه،  شده  اند.  تقسیم  »آلتو«  و 
قطعه  های پاپ کار می  کند و گاهی هم سنتی. 
بچه  ها در کنار کار گروهی، تک  خوانی هم دارند.
»جان مریم«، »رسوای زمانه«، »گل گلدون«، 
دلنشین  گروهی  کار  چندین  و  سحر«  »مرغ 
با  مربی  کار  و  تمرین  روزها  نتیجه  ی  دیگر 
بچه  هاست که در مراسم  های مختلف و بازدید 
و  می-کنند  اجرا  مرکز،  از  عزیزمان  مهمانان 
به  آوازی  یا  سرود  با  می  شود  خاطره  انگیز  چه 

استقبال دوستان رفتن...
ویولن،  مدرس  و  نوازنده  کمالی،  حسین  آقای 
به  او  ماست.  دختران  کنار  در  که  سال  هاست 
را  مجموعه  این  در  کردن  »کار  گفت:  همدم 
فقط به یک دلیل از بزرگ  ترین افتخارات خودم 
فضا  این  از  که  است  آرامشی  آن  و  می  دانم 
می  گیرم. این  جا یکی از مقدس  ترین مکان  های 
دنیاست. روزی را به خاطر می  آورم که از زمین 
و زمان بیزار بودم، در اوج عصبانیت و ناراحتی... 
جمع  در  و  آمدم  فتح  المبین  به  خانه  از  پیاده 

پایان.« ها آرامش گرفتم... آرامشی بی   بچه  
دوست صمیمی آقای کمالی، آقای مصطفی لعل 
شاطری هم که در نواختن سازهای کوبه  ای مثل 
دف، دایره، تنبک، نقاره و کوزه مهارت دارد، از 

سال 90 به صورت افتخاری به دختران خانه  ی 
من  او می  گوید: »حضور  می-دهد.  آموزش  ما 
در جمع این بچه  ها موهبتی الهی است. هرچند 
این نوع آموزش به بچه  ها سخت است، اما وقتی 
انگار  می  گیرند  یاد  را  تکنیک  ساده  ترین  آن  ها 
تمام دنیا را به من می  دهند... آموزش به ندای 5 

ساله، کلی امید به من می  دهد.« 
گروه  روشن  دل  و  استعداد  با  دختر  »تکتم« 
صداها،  شنیدن  با  فتح  المبین،  مرکز  موسیقی 
همه را می  بیند و می-شناسد، حتی از صدایت 
نه!  یا  سرحالی  امروز  که  می  فهمد  لحن  ات  و 
از وسط  را  آوازش  تنهاست،  گاهی که خودش 
دِل  برای  که  بشنوی  می  توانی  راهرو  سکوت 
مست  منم/  پروانه  و  »شمع  می  خواند:  همه 
میخانه منم/ رسوای زمانه منم/ دیوانه منم...«. 
او تیمپانی هم می  نوازد. آواز تکتم را همه دوست 
دارند، هم دوستانش در مرکز و هم کارکنان و 

مهمانان. 
استاد عباسعلی خّمر، نوازنده  ی هنرمند خراسانی، 
و  همدل  خانه  این  دختران  با  که  سال  هاست 
هم  آواست. سرانگشت  های معجزه  گر و مهربان 
می  کند  نوازش  را  ما  دختران  قلب  های  استاد، 
وقتی  مثل  درست  می  بخشد،  مهر  آن  ها  به  و 
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م نوازش  می  نوازد.  را  آرشه  کمان  و  سیم  ها  که 
از  مرکز  دختران  ماست.  استاد  هنر  نواختن،  و 

صمیم قلب  های پاک  شان دوستش دارند. 
صدای  از  و  گرفت  دلت  ناگاه  روزی،  اگر 
شدی،  خسته  برت  و  دور  هیاهوی  ناموزون 
سری به خانه  ی ما بزن تا دختران  مان یک بغل 
دل  نواز  آواز  با  آن  وقت  کنند،  هدیه  تو  به  آواز 

مهربانی  هایشان حتما دلت باز می  شود... 
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روی  پرنده  رسیدیم،  مریم  خانه ی  به  وقتی 
بود.  نشسته  کوچه  توی  درخت  شانه ی 
سرمایی که در یک صبح پاییزی داشت آفتاب 
را  پاورچین خودش  در،  باز شدن  با  می گرفت، 
پایین  پله های زیرزمین  از  اتاق رساند. مادر  به 
اتاق  رطوبت  بوی  او.  دنبال  به  هم  ما  رفت، 
اتاق  مصنوعی  روشنایی  و  را  ریه هایش  نمور، 
چشم هایش را می آزرد. با این وجود، بارقه هایی 
ناآشنا را  اتاق  این  از سلیقه و ظرافت دخترانه، 
روشن می کرد؛ نقاشی و رنگ و لعاب روی کمد 
دیواری چشم مان را گرفته بود. مادر نشست. ما 
بغضش  ناگهان  کالمی،  بی هیچ  نشستیم.  هم 
چادر  گوشه ی  با  ماندیم.  ساکت  شکست. 
اشک هایش را پاک کرد. البد، به یاد غم هایی 
افتاد که سال ها روی قلبش نشسته بود و خیال 
رفتن نداشت. چشم هایش را به چشم های مریم 
دوخت و لبخند زد. لبخند ساده و مهربان مریم، 
دِل گرفته ی مادر را به دست آورد و آرام کرد. 
مادر نمی دانست از کجا شروع کند و چه بگوید. 
سرطان،  بیماری  به خاطر  پدر  که  سال هاست 
که  وقتی  گذاشته.  تنها  را  فرزندش  و7  همسر 
پهن  را  دست فروشی اش  بساط    بود،  زنده 
می کرد و هرطور که بود، نان آور خانه بود. مادر 
جور  را  پدر  درمان  هزینه های  هتلی  در  کار  با 
که  است  سال   18 پدر  فوت  از  پس  می کرد. 
می کند.  سنگینی  بیشتر  مادر  شانه ی  روی  بار 
در  که  مشکالتی  وجود  با  دخترش  دو  هرچند 

زندگی دارند، تا حدی، کمک خرج او هستند.
ندارد  و سال  ماه  و  روز  دردها  بعضی   قصه ی 
که، همیشگی است.... مادر از سال های دوری 
برایمان می گوید که پسرش، رضا به جبهه رفته 
و تنها موج صدای خمپاره ها و تانک ها برایش 
دارد.  ادامه  او  برای  جنگ  هنوز  انگار  مانده. 
کمی که آرام می شود، می خواهد از درد دیگری 
بیمار  هم  پسرم  »این  محمد:  صرع  از  بگوید؛ 
است. زمانی که 6ساله بود، روز عاشورا با اقوام 

شد.  گم  حرم،  در  انفجار  از  بعد  رفت.  حرم  به 
مدرسه  در  مدام  فرستادیمش،  مدرسه  به  وقتی 
بیهوش می شد و او را به خانه می آوردند«. مادر 
انگشت هایش را به هم قالب می کند و سخت 

فشارد. سرش را پایین می اندازد. می 
به  نشسته.  گوشه ای  تودار  و  آرام  مریم، 
ما  به  گاهی  و  می کند  گوش  مادر  حرف های 
خانه ی  در  که  مدت-هاست  می اندازد.  نگاهی 
و  می گذراند  را  خوبی  روزهای  »فتح المبین« 
است.  خوشحال  و  راضی  بابت  این  از  مادرش 
به  برایمان می گوید که مریم  با رغبت تمام  او 
سر  همیشه  و  می دهد  اهمیت  خیلی  نمازش 
وقت نماز می-خواند. این را که می گوید، برقی 
را جمع وجور  در چشمان مریم می دود. خودش 
مان می کند. مادر با ما  می کند و زیرچشمی نگاه 
خوش و بشی می کند و از کارهای مریم می گوید. 

مریم و مادر و ما می خندیم.
مادر مریم لحظه ای ساکت می ماند و به فکر فرو 
می رود. بعد با صدایی لرزان و نگران می گوید: 
که  وضعیتی  این  با  را  بچه ها  بعدها  »نمی دانم 
دارند، دست چه کسی بسپارم. این ها بعد از من 
حرفهایمان  با  می-خواهیم  کرد؟«  خواهند  چه 

مادر نام  به  درختی 
از زندگی دختران این خانه

کمی او را آرام کنیم در حالی که بی هیچ پاسخی 
فقط به یکدیگر نگاه می کنیم. او برای همه دعا 
شیرین  دارد،  خوشی  طعم  مادر  دعای  می کند. 

و گرم.
از خانه ی مریم که بیرون می آییم، پرنده هنوز 
هنگام  نشسته.  درخت  شانه ی  روی  صبورانه 
را  چشم هایم  مدتی  برای  مرکز،  به  برگشت 
به  را  مریم  مادر  چهره ی  دوباره  تا  می بندم 
عبور  چشم هایم  مقابل  از  تصویری  بیاورم.  یاد 
سخت  هرچند  باد،  البه الی  تصویری  می کند؛ 
نمی شود.  خم  او  می شود،  خم  شاخه  سرد؛  و 
نمی شود،  خم  او  نمی شکند.  او  می شکند، 

»زندگی« نمی شکند.
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های مادران است. حضرت زهرا)س( در خدمت مادر باش، زیرا بهشت زیر قدم 
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همدمواهالیاینخانه،خودرادرغمفقدانعزیزانتانشریکمیدانند

تاجگلکاریازدخترانهنرمندکارگاهگلسازیفتحالمبین

نیک اندیشان ارجمند:
خاندان محترم مادرشاهیان

همراه مهربان؛ خانم زهرا الستی
خانواده ی محترم برجسته نژاد

جناب آقای حاج جعفر معماریان تهرانی
و همکاران عزیز:

خانم ها مهدیه صدیق، مرضیه مقدم
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پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد. در راه 
با ماشینی تصادف کرد و آسیب دید. عابران به 
سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند. پرستاران 
ابتدا زخم های پیرمرد را پانسمان کردند. سپس 
به او گفتند: باید از شما عکس برداری کنیم تا 
ندیده.  آسیب  بدن تان  از  جایی  شویم  مطمئن 
و  دارد  عجله  که  گفت  و  شد  غمگین  پیرمرد 
از  پرستاران  نیست.  عکس برداری  به  نیازی 
گفت:  پیرمرد  پرسیدند.  را  عجله اش  دلیل  او 
همسرم در خانه ی سالمندان است. هر روز صبح 
می خورم.  او  با  را  صبحانه  و  می روم  آن جا  به 
گفت:  او  به  پرستار  شود!  دیر  نمی خواهم 
اندوه  با  پیرمرد  می دهیم.  خبر  او  به  خودمان 
گفت: خیلی متأسفم! او آلزایمر دارد و چیزی به 

یاد نمی آورد... او حتی مرا نمی شناسد!
 پرستار با حیرت گفت: وقتی او نمی داند که شما 
چه کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف 

صبحانه پیش او می روید؟
پیرمرد با صدایی گرفته، به آرامی گفت: اما من 

که می دانم او کیست.

تجربه باالتر از علم است. ابوعلی سینا
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مأموران آن ها  راهی می رفتند.  از  و مردی  زن 
با  نسبتی  پرسیدند: شما چه  از آن ها  دیدند.  را 

هم دارید؟
زن و مرد جواب دادند: ما زن و شوهریم.

مأموران مدرک خواستند.
زن و مرد گفتند: نداریم!

باور کنیم که شما زن  مأموران گفتند: چه طور 
و شوهرید؟

زن و مرد جواب دادند: ما برای ثابت کردنش، 
دالیل زیادی داریم؛

اول این که آن افرادی که شما می گویید، دست 
هم  از  ما  دست های  می روند.  هم  دست  در 

جداست!
به هم  راه رفتن و صحبت کردن  دوم: هنگام 
نگاه می کنند. ما رویمان به طرف دیگری است!
سوم: هنگام حرف زدن با احساس با هم حرف 

زنند. ما احساسی نسبت به هم نداریم! می 
چهارم: آن ها با هم بگو بخند می کنند. می بینید 

که ما غمگینیم!
در  می روند،  راه  هم  به  چسبیده  آن ها  پنجم: 

که یکی از ما جلوتر از دیگری می رود! حالی 
بستنی ای،  کیکی،  بودن  هم  با  هنگام  ششم: 

چیزی می خورند. ما چیزی نمی خوریم!
بهترین  هستند،  هم  با  وقتی  آن ها  هفتم: 
هایشان را می پوشند. ما لباس های کهنه  لباس 

مان است! تن 
هشتم: ...

مأموران گفتند: خیلی خوب، بروید! بروید! فقط 
بروید!
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نقد فیلم
معرفی کتاب

هپاتیت

چند لحظه علمی و آموزشی
تحول در نگرش نسبت به معلولین

تمرین هوازی بر خود پنداری
تب خال یا ویروس سیمپلکس 
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به  نسبت  در نگرش  تحول 
تاریخ در طول  معلولین 
: آورنده  گرد 
المبین فتح  آموزشی موسسه  توانبخشی  تیم 

از دیرباز تا چند دهه پیش در بسیاری از مناطق 
جهان نگرش عمومی نسبت به معلولین منفی 
بوده است. جوامع کهن به افراد معلول خود به 
دیدهی نحوست یا حقارت مینگریست. معلول 
و  خبیثه«  روح  »دارای  شیطان«،  »فرزند 
»ثمرهی گناه« بود یا موجودی حقیر و شایسته 

ترحم و محتاج مراقبتهای دائمی.
رد پای این دیدگاه ارتجاعی را حتی میتوانیم 
در دنیای اساطیر ملل جهان نیز جستجو کنیم. 
گمشده  )بهشت  »ایرانویچ«  در  حتی  معلوالن 

های هند و ایرانی( جایگاهی نداشتند: آریایی
مینویی  ایزد  با  اهورامزدا  ایرانویچ،  در   ...«
انجمن بیاراست و جم گفت به جهان زمستان 
ارش  چندین  به  برف  و  رسید  خواهد  سختی 
ببارد. یک ثلث از جانوران هالک شوند. برای 
باید  جانداران  نسل  بقای  و  آن  از  جلوگیری 
بنا کنی... در آنجا چهارپایان  نام وره  باغی به 
و مرغان و شعلههای  بزرگ و سگها  و  خرد 
سرخ آتش را گرد آوری... مردان و زنانی را که 
روی زمین بهترین و زیباترین هستند، در آنجا 
جمع کنی و اشخاص و حیوانات ناقص الخلقه 

را در آنجا راه ندهی...«
»اتوپیا«ی  به  رانده شد.  »ایرانویچ«  از  معلول 
افالطون راهی نیافت. در قرون وسطی به جرم 
پلشت  و  پلید  روح  داشتن  و  مضحک ساحری 
شیطانی به صلیب آتش کشیده شد. صلیب از 
پی صلیب، آتش از پی آتش، در عصر رنسانس 
باز مصلوب«  این »عیسای  که  هم چنین شد 
»داروینیزم  پرداخته  و  ساخته  طالیی  معبد  در 
به  شیفته،  قدرت  »نهیلیسم«  و  اجتماعی« 
شود،  ذبح  اندیشه«  دروغین  »پیامبران  دست 
تا خوراک  بگریزد  نیز  آلمان »رایش سوم«  از 

کورههای آدم سوزی وی نگردد.
بود  نامهربان  او  با  نیز  مهربان  شرق  حتی 
گوشش  در  و  خواند  می اش  »ضعیف«  و 
پایمال  ضعیف  طبیعت،  نظام  »در  میخواند: 
مأوایی  انبیا  مهر  پر  آغوش  جز  گویی  است« 
نداشت.) مشکور، محمد، ایران در عهد باستان(
موضوع  این  به  نیز  فردوسي  ی  شاهنامه در 
سبب  به  زال  چنانکه  است  شده  پرداخته 
توسط  و  مي شد  تلقي  شوم  مو  سپیدي 
سبب  به  البته  و  مي شود  رها  بیابان  در  سام 
مقامی  باال  به  مي کند  کسب  که  توانایي هایي 
پیدا  نجاتدهنده  شخصیت  و  مي یابد  دست 
مي کند. در نقدي بر شخصیت زال مي خوانیم: 

از  ناشي  سرخوردگي هاي  جبران  براي  »زال 
کنش هاي  سري  یک  خود،  جسمي  مشکالت 
که  مي گیرد  پیش  در  ناخودآگاه  را  جبراني 
نتیجة آن، رسیدن به مقامي است که دیگران 
اند« )نقد و بررسي  از دست یابي به آن محروم 
آلفرد  نگاه  از  زال  شخصیت  روانکاوانه ی 
و  زال  براي  فردوسي  پردازي  شخصیت  آدلر(. 
داشتن  تاثیرگذار علی رغم  انساني  به  او  تبدیل 
تفاوت هاي فردي در نوع خود قابل تأمل است 
که عمق حکمت و آگاهي او را نشان مي دهد.

و  خیر  جهان  تا  می گذشت  باید  سال ها  البته 
و  ببیند  به چشم  را  معلوالن  پرشکوه  رستاخیز 
نیامد،  حاصل  فرخنده  بعثت  این  اما  کند،  باور 
سخت کوشان  تالش  و  صبر  سایه  در  مگر 
اراده شان  پای  پیش  در  »ناتوانی«  که  معلولی 

سپر و نیزه فکند و زانو خماند.
که  می شود  مشاهده  شد   ذکر  که  طور  همان 
معلولیت،  داراي  افراد  به  جامعه  نگاه  تحول  با 
وقوع  و  جوامع  آگاهي  و  دانش  افزایش  با 
این  قهرمانان  حضور  و  جهاني  جنگ هاي 
از جنگ،  اجتماعي پس  در عرصه هاي  نبرد ها 
جوامع به تدریج نگاه سنتي به معلولین را کنار 
به  نسبت  دیگر  نمي توانستند  که  چرا  گذاشتند 
چنین افرادي مانند گذشته نگاه کنند و به مرور 
زمان و افزایش دانش پزشکي و علوم اجتماعي 
افراد داراي معلولیت نیز به پا خاسته و به دنبال 
جامعه  وارد  شان  ساله  هزار  چند  حقوق  احقاق 
ناکارآمدي هایي  و  اشکاالت  به جهت  و  شدند 
جمله  از  معلولین  با  برخورد  مدل هاي  در  که 
را  جدیدي  تعاریف  داشته  وجود  طبي  مدل 
هستیم.  آن  شاهد  اکنون  هم  که  کردند  ارائه 
داراي  افراد  به  نگاه  نوعي  اجتماعي«  »مدل 
معلولیت است که توسط خود این افراد تعریف 
باعث  مدل  این  معرفي  است.  شده  ارائه  و 
افراد  معلولیت  به  پرداختن  جاي  به  که  شد 
سمت  به  توجه ها  فردي،  مسئله اي  عنوان  به 
جامعه، محیط و فرهنگ حاکم بر آن معطوف 
داراي  افراد  درمان  صرفا  جاي  به  و  شود 
که  دهند  تغییر  را  جامعه  به گونه اي  معلولیت 
شرایطي  هر  با  افراد  تمامي  دربرگیرنده  بتواند 
مسائل  و  جامعه  در  تغییر  مدل،  این  در  باشد. 
نگاه  که  مي شود  انجام  این جهت  از  فرهنگي 
بازدارنده  ترحم آمیز به معلولین همانند عاملي 
داراي معلولیت عمل مي کند  براي حضور فرد 
و سدي پیش روي مشارکت و حضور فیزیکي 
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های روزی در وسعت اخالق نهفته است. امام علی)ع( گنج  
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نابودی سازی

 بقاء

اصالح عملکرد

تداخل اجتماعی

خود گردانی

معلولين در جامعه قلمداد مي شود. در جوامع در 
اجتماعي  توسعه، عدم تحقق کامل مدل  حال 
دريافت  با  معلوليت  داراي  افراد  باعث مي شود 
مجازي  دنياي  وارد  پيشرفته،  تکنولوژي هاي 
که  شود  فراهم  آنها  انزواي  موجبات  و  شده 
اما  است.  نامتقارن  توسعهيافتگي  نتيجه  خود 
سازي هايي  مناسب  شامل  محيط،  در  تغيير 
است که عموما به عنوان وظيفه دولت ها از آن 
توانايي  ميزان  هر  با  فردي  هر  تا  مي شود  ياد 
و  باشد  داشته  فيزيکي  در جامعه حضور  بتواند 
براي  بازدارنده  عامل  عنوان  به  موانع محيطي 

اين مشارکت عمل نکند. 
گرفتن  قرار  صورت  در  معلولين  نگاه،  اين  در 
و  اجتماعي  فرهنگي،  نظر  از  که  فضاهايي  در 
اند که آمادگي پذيرش  محيطي به حدي رسيده
افراد  ساير  با  تفاوتي  هيچ  دارند،  را  معلولين 
همانند  بود  خواهند  قادر  و  داشت  نخواهند 
در  نقشآفريني  و  خدمات  ارائه  به  افراد  ساير 
بپردازند. براي درک بهتر مي توان  جامعه خود 
با  که  گرفت  نظر  در  را  معلوليتي  داراي  فرد 
در  خود  جسمي  وضعيت  با  مناسب  ويلچري 
داراي  سازي  مناسب  نظر  از  که  ساختماني 
از نظر سطوح شيب دار )رمپ(،  شرايط خوبي 
باالبرهاي استاندارد، سرويس بهداشتي مناسب 
در  را  باشد  درها  مناسب  و عرض  سازي شده 
که  دريافت  مي توان  راحتي  به  و  گرفت  نظر 
براي  در چنين محيطي که حتي  فردي  چنين 
نوع  است هيچ  آل  ايده افراد هم  استفاده ساير 
محدوديت و معلوليتي را احساس نخواهد کرد. 
که  محبوبيتي  و  مدل  اين  از  استقبال  ميزان 
هر  يا  معلولين  به  انسانياش  نگاه  خاطر  به 
همواره  است  متفاوت  نوعي  به  که  فردي 
مدل  آنچه  واقع  در  است.  افزايش  حال  در 
اين است که جامعه  اجتماعي پيشنهاد مي کند 
معلوليت  شدن  ديده  باعث  موجودش  موانع  و 
محيط  جامعه،  تغيير  با  تنها  و  مي شود  افراد 
و  ابزار  دريافت  با  افراد  اين  حاکم،  فرهنگ  و 
تکنولوژي هاي کمک کننده مي توانند در جامعه 
حاضر شوند و همانند ساير افراد در عرصه هاي 
اجتماعي، علمي و سياسي نقش مؤثري داشته 

باشند. 
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روند تدریجی تغییر نگرش نسبت به معلولین و تحول سیستم های توانبخشی در دنیا

محو و ُکشتن

پناهگاه و نوانخانه

موسسه و مراکز ویژه

توانبخشی مبتنی بر جامعه

رهبری
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 »خودپنداره« يا مفهوم »خود« در روانشناسي 
از  رشته  اين  نظران  که صاحب است  مفهومي 
به  و  قائل شده  زيادي  اهميت  آن  براي  علم، 
آدمي  رفتار  بر  آن  تأثير  و  موضوع  اين  تبيين 
اند. فردي که خودپنداره ی منفي دارد،  پرداخته
دودلي  ترديد،  با  کارهايش  و  زندگي  همواره 
محدودکنندهی  که  ميشود  توأم  هيجان  و 
توانايي فرد و در نتيجه کند يا متوقفکنندهی 
فرد  خودپندارهی  اگر  است.  او  موفقيت 
نيازهاي  باشد،  مطمئن  خود  به  و  بوده  مثبت 
شکوفا  موفقيتاش  کسب  و  خودشکوفايي 
خود  رفتار  و  عمل  در  استقالل  به  و  شود  مي
استفادهی  و  خاطر  رضايت  باعث  که  مي رسد 

ی فردي ميشود.  مؤثر از نيروهاي بالقوه
ميکنند  نتيجهگيري  چنين  ورزشي  محققان 
رقابتآميز،  ورزشي  هاي  فعاليت و  مسابقه  که 
داشته  اجتماعي  و  رواني  جسماني،  فوايد 
آن  طريق  از  اخالقي  و  روحي  هاي  ارزش و 
تمرين  و  ورزش  همچنين  میيابند.  توسعه 
ادراکيها،  خود  بر  تاثيرگذار  پتانسيل  داراي 
برخی  و  دارد  بدني  ادراکي  خود  ويژه  به
کنندگان، افزايش در حس توانايي بدني  شرکت
اغلب به  را گزارش کردهاند که  از تمرين  بعد 
ميشود.  منتقل  زندگيشان  ديگر  جنبههاي 
احساسي  به  بيشتر  بدني  جسماني  موقعيت 
ميشود.  مربوط  دارد،  خود  به  نسبت  فرد  که 
هاي ارتباط ما با ديگران  بنابراين يکي از ريشه
حالت  از  داريم  خود  به  نسبت  که  احساسي  و 
بدن و آمادگي جسماني ما سرچشمه ميگيرد. 
داده  نشان  زمينه  اين  در  تحقيقات  همچنين 

فعاليت  و  جسماني  آمادگي  افزايش  که  است 
بدني بر رشد خودپنداره مؤثر است. توکر نشان 
داد که عوامل آمادگي جسماني معيارهاي قابل 

قبولي جهت پيشگويي تصوير بدن ميباشد.
برخی  وجود  علت  به  استثنايی  کودکان 
توجهی  و  خاص  امکاناتی  نيازمند  تفاوتها، 
کمتوانی  هستند.  عادي  افراد  به  نسبت  ويژه 
ذهني، تحت عنوان نارسائي رشد قواي ذهني 
و  حرکتي  خصوصيات  جمله  از  ميشود.  تعبير 
توجه  آن  به  بايد  که  ذهني  توانان  کم جسمي 
اين  است.  ها  بدني ضعيف آن داشت، وضعيت 
کودکان به پيشرفت آمادگي جسمي و توانايي 
حرکتي نيازمنداند. مسئلهی مهم اين است که 
مهارت  انجام  در  است  ممکن  کودکان  اين 
نباشند، در حالیکه عدم موفقيت آنها  ناتوان 
ناشي از درک نکردن آن مهارت حرکتي است. 
شايد ورزش و تربيت بدني بتواند اين کودکان 
تشويق  حرکتي  برنامههاي  در  شرکت  به  را 

نمايد.

استثنايي  از کودکان  آمده  به دست  ادبيات  در 
هاي کمي وجود دارد که به نقش ورزش  پژوهش
در  روان جسماني  مؤلفههاي  بر  بدني  تربيت  و 
پژوهش حاضر  باشد.  پرداخته  کمتوانان ذهني 
به دنبال پاسخی برای اين سؤال است که آيا 
ی بدنی را در کودکان  فعاليت بدنی، خودپنداره

استثنايی بهبود میبخشد؟
افراد  بازگشت  در  ورزشي  ی  برنامه دوره  يک 
مهمی  نقش  عادي  زندگي  به  ذهني  کمتوان 
که  میدهد  نشان  محققان  پژوهش  دارد. 
بهبود  در  روزه،  فيزيوتراپي منظم هر  ی  برنامه
ناتواني هاي  با  بيماران  جسماني  و  رواني 
از  يافتهها  براساس  است.  مؤثر  ذهني  شديد 
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: آورنده  گرد 
المبین فتح  آموزشی موسسه  توانبخشی   تیم 

تر است. امام علی)ع( از بخشِش اندک شرم مدار که محروم کردن از آن کم 
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آمريکاي  در  ذهني  توان  کم بزرگسال  سه  هر 
کافي  اندازهی  به  نفر  يک  از  کمتر  التين، 
ذهني  افراد کمتوان  مجموع  در  و  است  فعال 
بزرگساالن  و  هستند  زيادي  مشکالت  داراي 
کمتوان ذهني که در کودکي به فعاليت منظم 
حرکتي  فقر  از  بزرگسالي  در  ميپرداختند 
کمتري رنج ميبرند. جوهان )2008( تحقيقي 
روي کودکان کمتوان ذهني10-7 سال انجام 
کنترل  و  جابهجايي  مهارت  دو  شامل  که  داد 
مداخلهاي  برنامه  داد  نشان  تحقيق  بود.  شئ 
و  جابهجايي  مهارتهاي  بر  معنادار  تأثيری 

کنترل شئ داشت. 
ورزشي  و  تمريني  هاي  برنامه ارائهی  بنابراين 
مناسب براي کودکان کمتوان ذهني و جسمي 
نشان  شده  انجام  تحقيق  است.  ضروري 
افزايش  باعث  ايروبيک  تمرين  که  دهد  می
تجربي  گروه  در  بدني  خودپندارهی  دار  معني
معنيداري  تغيير  هيچ  درحاليکه  بود،  شده 
کنترل  گروه  آزمون  پس  و  آزمون  پيش  در 
همکاران  و  پرانکاال-پينکام  نگرديد.  مشاهده 
نشان   )1987( شاپيرو  و  چاستين  و   )2005(
هاي تمريني قادر به افزايش  دادهاند که برنامه
افراد  در  فيزيولوژيک  و  رواني  هاي  قابليت
نتايج  که  است  جسمي  ناتواناييهاي  دارای 
شده  ذکر  نتايج  با  تطابق  در  نيز  تحقيق  اين 

ميباشد. 
همانگونه که کودکان مفهوم فعاليت، حرکت 
و توانايي انجام کار را در زمان تمرين و ورزش 
درک مي-کنند، غالبا ارزيابي از خويش و نيز 
رشد کلي عاطفي در آنها پيشرفت ميکند. در 
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تحقیق حاضر نیز کودکاني که داراي کم توانی 
و  ورزش  برابر  در  هستند،  جسمي  و  ذهني 
داده اند  نشان  مثبت  واکنش  بدني  تمرین 
خودپنداره ی  قالب  در  خود  از  ها  آن  تصور  و 
تعداد  این که  به  توجه  با  یافت.  افزایش  بدني 
و  ناتواني  دچار  که  آموزاني  دانش  از  زیادي 
عقب ماندگي هستند، علل کم تواني ذهني شان 
چنین  و  مي شود  مربوط  ساختاري  عوامل  به 
و  ادراکي-حرکتي  مهارت هاي  در  کودکاني 
پایان  در  هستند.  رو  روبه  مشکل  با  شناختي 
پیشنهاد مي شود که تحقیقاتي به بررسي تأثیر 
ورزش و تمرین بدني بر عملکردهاي ادراکي-
حرکتي و هم چنین شاخص هاي فیزیولوژیکي 

این افراد بپردازد. 

منابع
و  اعتبار  )1387(.»تعیین  همکاران  و  علیرضا  فارسي، 
ی آمادگي بدني ادراک شده و عوامل  روایي پرسش نامه 
بدني  تربیت  پژوهشکده  پژوهشي  طرح  آن«  با  مرتبط 

و علوم ورزشي. 

محسن  زاده،  شفیع  حسن.  خلجي،  حکیمه.  اکبري، 
رشد  بر  محلي  و  بومي  بازي هاي  )1386(.»تأثیر 
بنیادي کودکان پسر 7 تا 9 ساله« نشریه  مهارت هاي 

حرکت. شماره 34.
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تب خال یا ویروس سیمپلکس 
)Herpes simplex( شاید کمتر کسی را بتوان پیدا کرد که تا بحال

دردناک  زخمی  باشد.  نکرده  تجربه  را  تبخال 
با ظاهری ناخوشایند که همه از آن گریزانند. 
باید  سمج  و  ناخوانده  مهمان  این  با  می دانید 
چگونه برخورد کنیم تا محترمانه شما را ترک 

کند و از پیش شما برود؟
بیماری ویروسی است که توسط  تبخال، یک 
محل  و  می شود  ایجاد  نام  همین  به  ویروسی 
درگیر به صورت التهاب و مجموعه تاول های 
تبخال هنوز درمان  برای  نمایان می شود.  ریز 
قطعی وجود ندارد و اگر این ویروس وارد بدن 
ماند  خواهد  عمر همراه شخص  پایان  تا  شود 
و در هنگام ضعف عمومی بدن بروز می کند. 

گرفته  اشتباه  زردزخم  با  تبخال  اوقات  گاهی 
می شود. 

احتماال بسیاری از شما تجربه ی زدن تبخال را 
داشته اید: گوشه لبتان شروع به مورمور کردن 
می کند و یک نقــطه ی کوچک و سـفت که 
نمی توانید آن را ببینید، روی لبتان ظاهر می شود.
قرمزرنگی  تاول های  روز  دو  یکی  از  پس 
روی لبتان به وجود می آید، این همان تبخال 
پدیدار  خواب  موقع  احتماال  که  است  معروف 
یا  کردن  پنهان  برای  راهی  و  است  شده 

برطرف کردن سریع آن وجود ندارد.
تبخال کامال با » آفت« - که بعضی افراد آن 
است.  متفاوت   - می کنند  اشتباه  تبخال  با  را 
زخم هایی  و  نیستند  مسری  معموال  آفت ها 
هستند که بر روی بافت های نرم درون دهان 

به وجود می آیند، جایی که تبخال نمی زند.
نمی توان  گرچه  است،  شایعی  بیماری  تبخال 
آن  از  کلی  به  یا  کرد  معالجه  را  تبخال 
پیشـــــگیری کرد، اما راه هایی وجود دارد که 
می تواند توالی بروز آن را کاهش دهد یا مدت 

بروز آن را محدود کند.
ناحیه ی  لثه ها،  لب ها،  معموال  بیماری  این  در 
دهان، ندرتا قرنیه و گاهی ناحیه تناسی درگیر 
تاول های  تبخال،  بیماری  عالئم  می شود. 
اطراف  در  معموال  دردناک  و  کوچک  بسیار 
دهان از عالئم این بیماری است. این تاول ها 

اطراف  در  و  می شوند  ظاهر  گروهی  بصورت 
داخل  دارد.  وجود  قرمز  حلقه ی  یک  کدام  هر 
این تاول ها مایع وجود دارد، اما پس از مدتی 

خشک شده و ناپدید می شود.

وقتي ویروس پنهان مي شود
یک  شبیه  عالئمي  ویروس،  انتقال  از  بعد 
دچار  بیمار  مي کند.  بروز  شدید  سرماخوردگي 
اشکال  با  بلع  موارد  برخي  در  و  شده  گلودرد 
در  زخم هایي  دهان  داخل  در  مي شود.  روبه رو 
که  ایجاد مي شود  لثه ها  روي  و  گونه  ناحیه ی 
ملتهب و قرمز رنگ هستند. بیمار معموال دچار 
است.  تب  و  تهوع  حالت  سرگیجه،  سردرد، 
بروز  بدون  و  خودبه خود  معموال  بیماري  این 

مشکلي حداکثر تا 2 هفته بهبود مي یابد.
عالئم  رفع  از  بعد  نیست.  ماجرا  همه  این  اما 
بدن  در  تبخال  ویروس  اولیه،  تبخال  بیماري 
باقي مانده و به طرف عقده هاي عصبي حرکت 
عصبي  سلول هاي  در  ویروس  سپس  مي کند. 
مستقر شده و اگر شرایط مناسب شود، مجددا 
از  خفیف تر  شکلي  به  این بار  را  خود  فعالیت 
حالت اولیه ادامه مي دهد. از اینجا به بعد است 

که زخم تبخال معروف بروز مي کند.
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با دنیا و زندگِی زمینی بر سر مهر باش. وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده. داالئی الما
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راه های درمان: 
1- نوشیدن مایعات خنک

2- در 24 ساعت اولیه یک تکه یخ را حدود 
یک ساعت در محل ضایعه قرار داده تا باعث 

تسهیل بهبودی شود.
3- برای پیشگیری از عود مجدد مالیدن پماد 
ضایعه  روی  آفتاب  ضد  کرم  یا  روی  اکسید 

موثر است. 
4- دستکاری نکردن ضایعات 

به  زمینی  و سیب  لبنیات  افزایش مصرف   -5
خوردن  از  خودداری  و  لیزین  بودن  دارا  علت 

شکالت و کاکائو، غالت، آجیل و ژله. 
با  اسیکلوویر  از کرم ضد ویروس  استفاده   -6
روی  بار  یک  ساعت   6 هر  کن  پاک  گوش 

ضایعه 
7- ورزش و تمدد اعصاب و دور کردن افکار 
در  استرس  و  عصبی  فشار  کاهش  و  منفی 

درمان و پیشگیری از تب خال موثر است. 
که  مسواکی  حتما  بیماری  بهبود  از  بعد   -8
مورد استفاده قرار گرفته، دور انداخته شود و از 

مسواک جدید استفاده گردد.
معموال تبخال بدون درمان بعد از 7 تا 10 روز 

برطرف می شود. 
بدن شان  در  تبخال  ویروس  که  کساني  اما 
وجود ندارد با رعایت بهداشت شخصي و عدم 
تماس با افرادي که تبخال دارند، مي توانند از 
شستن  باشند.  امان  در  ویروس  این  به  ابتال 
مرتب دست ها به خصوص قبل از خوردن غذا 
کثیف،  دستان  با  چشم ها  به  نزدن  دست  و 
به  لوازم شخصي دیگران  از  استفاده  از  پرهیز 
دیگر  از  مي زنند  تبخال  که  کساني  خصوص 
تبخال  بیماري  به  ابتال  از  پیشگیري  عوامل 

است.
یکی از راه های تبخال استفاده از لیزر می باشد 
که تبخال های بسیار گسترده و درد ناک نیز به 
طرز معجزه آسایی بعد از یک تا دو روز بهبود 
می یابند. پس می توان درمان را به لیزر سپرد. 

کاهش درد
و  استامینوفن  و  آسپرین  از  استفاده  الف( 

ایبوبروفن
ب( کمپرس با سرم نمکی 

صورت  به  اسیکلوویر  داروی  از  استفاده  ج( 
موضعی یا خوراکی 

کنترل عفونت در دندانپزشکی
کارهای  انجام  معموال  دندانپزشکان  
برطرف  و  قطعی  درمان  تا  را  دندانپزشکی 

شدن زخم به تعویق می اندازند. 
که  است  مسری  بیماری  یک  تبخال  بیماری 
از  ویروس آن مثل ویروس آنفوالنزا می تواند 
حتی  یابد.  انتقال  دیگر  شخص  به  شخصی 
به  و  خارج  آب  پر  حالت  از  تبخال  که  زمانی 
شدت  به  هم  باز  است  بسته  دلمه  اصطالح 
بیماری  انتقال  باعث  می تواند  و  است  مسری 

شود. 
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گفته می شود  هپاتیت  کبد،  تورم  و  التهاب  به 
مشهور  زردی  و  یرقان  به  عوام  میان  در  که 
ویروس های  اثر  در  ویروسی  هپاتیت  است. 
تورم  به  منجر  که  می شود  ایجاد  مختلفی 
 A,B,C هپاتیت  آنان  مهم ترین  می شود.  کبد 
می باشند. هپاتیت  Bو C می توانند آسیب کبدی 

مزمن ایجاد کند. 
انواع  رایج ترین  از  یکی  توضیح  به  اینجا  در 

هپاتیت ب  می پردازیم :
 عالئم بیماري

عفونت  موارد  غالب  در  اینکه  به  توجه  با    
تا  منتقل مي شود ،  نوزادان  به  آلوده  مادران  از 
سال ها عالمتي دیده نمي شود. در برخي موارد 
به دنبال هپاتیت حاد ویروسي فرد دچار حالت 
عالئم  دنبال  به  افراد  این  در  مي شود .  ناقلي 
بي حالي  ضعف،  بي اشتهایي،  جمله  از  هپاتیت 
بدن  ایمني  سیستم  زردي  و  ادرار  پررنگي   ،
 6 از  بعد  و  کند  منفي  را   HBsAg نمي تواند 
باقي  آلوده  فرد  ظاهري  بهبودي  وجود  با  ماه 

مي ماند.
به  مبتال  افراد  درصد   10 تنها  خوشبختانه 
هپاتیت حاد ویروسي، ناقل هپاتیت باقي مي مانند 
از  عفونت  انتقال  صورت  در  متاسفانه  ولي 
مادران به نوزادان، در اغلب موارد حالت ناقل 
پابرجا خواهد ماند و نوزادان آلوده امروزه خود 

آلوده کنندگان جامعه ی فردا خواهند بود.
تشخیص 

بسیاري  علمي  گزارش هاي  اکثر  بر اساس    
آلوده  ب  هپاتیت  ویروس  به  که  کساني  از 
و  ندارند  آگاهي  خود  بیماري  از  مي شوند ، 
مي شوند .  بیماري  دچار  ابتال  از  پس  سال ها 
راه تشخیص این بیماري اندازه گیري آنتي ژن 
سطحي این ویروس یعني HBsAg  است. در 
مثبت  وي   HBsAg آزمایش  که  فردي  مورد 
این  گرفت،  مي توان  که  نتیجه اي  تنها  است ، 
است که شخص، آلوده به ویروس هپاتیت ب 
ب  هپاتیت  ویروس  وي  بدن  در  )یعني  است 
وجود دارد.( آنــــچه این آزمــایش را معني دار
 مي کند، حال عمومي بیمار، وضعیت کبد )اندازه 
آن و نتایج آزمایش هاي تخصصي کبد( و چند 
آزمایش دیگر در مورد فعالیت ویروس در بدن 

است .
در بسیاري از موارد به دنبال کشف یک مورد 
آزمایش  خانواده  افراد  سایر  مثبت،   HBsAg

شناسایي  بدون عالمت  و  مثبت  موارد  و  شده 
مي شوند.

از آنجا که این بیماري هیچ گونه عالمت ، نشانه 
و ناراحتي ندارد ولي در خون و بدنشان ویروس 
وجود دارد ، مهم ترین مساله و مشکل در مورد 
دیگران  به  ویروس  انتقال  افراد ،  از  گروه  این 
است، در واقع این افراد مهم ترین و اصلي ترین 

مخـزن ویروس هپاتیت ب هستند.

پیشگیري
افراد علیه ویروس،  راه مسلح شدن  بهترین    
استفاده از واکسن و رعایت دستورات بهداشتي 

است.
حاضر  حال  در  که  ب  نوع  هپاتیت  واکسن 
ژن  آنتي  همان  واقع  در  مي شود،  استفاده 
ویروس هپاتیت ب HBsAg است که از خون 
است   شده  تغلیظ  و  آمده  به دست  سالم  ناقلین 
به  که  دارد  وجود  واکسن  از  دیگري  نوعي 
شده  تهیه   )Recombinant( ژنتیکي  روش 
است. واکسیناسیون معموال در سه نوبت و به 

فواصل یک ماه و 6 ماه از تزریق اول صورت 
مي گیرد .

استفاده از واکسن هپاتیت ب خطر انتقال ایدز 
و … را به دنبال ندارد و این واکـــسن کامال 

بي خطر است .

هپاتیت  واکسیناسیون  باید  چه کساني 
ب انجام دهند؟

1.  نوزادان
2. کودکان کمتر از 9 سال

است  ممکن  که  درماني  ـ  بهداشتي  کادر   .3
آلوده به  با خون و یا سوزن و یا سایر وسایل 
ویــــروس در تماس باشند. این گـــــــروه
 شامل : پزشکان و پرستاران بخش ها، کارکنان 
بخش هاي همودیالیز، تکنسین هاي آزمایشگاه         
بانک خون و سازمان انتقال خون و …  است.
که  دندانپزشکاني  کمک  و  دندانپزشکان   .4

به طور  مستقیم با بیمار در تماس هستند.
5. بیماراني که مرتبا دیالیز مي شوند.

6. والدین ، فرزندان و همسر شخص مبتال به 
هپاتیت حاد ب و یا ناقلین هپاتیت ب )که در 

ظاهر سالم به نظر مي رسند.( 
قرار  اول  درجه ی  در  فوق  افراد  واکسیناسیون 
این گروه ها واکسینه شدند،   اگر تمامي  دارد و 
امکانات  وجود  صورت  )در  است  بهتر  آنگاه 
کافي( سایر افراد جامعه نیز واکسینه شوند. در 
حال حاضر واکسیناسیون همه افراد جامعه در 
برنامه کشوري نیست، به هر حال گروه هاي در 

معرض خطر اولویت دارند.

عوارض واکسن هپاتیت ب چیست؟
بوده  بسیار کم و جزیي  این واکسن   عوارض 
و ممکن است فقط باعث قرمزي و ورم محل 
تزریق، گاهي درد عضالني خفیف و تب کمتر 
مدتي  از  پس  که  سانتیگراد شود  درجه   38 از 

از بین مي رود.
خوشبختانه واکسن هپاتیت ب در بیش از 90 
درصد موارد شخص را در برابر ابتال به هپاتیت 

ب ایمن مي کند.

ناقل بیماري هپاتیت 
 ناقل بیماري هپاتیت به کساني گفته مي شود 
مدت  به  خونشان  در  ب  هپاتیت  ویروس  که 
بیش از 6 ماه وجود داشته باشد، حال عمومي 
آزمایشگاهي  بررسي  در  و  باشند  داشته  خوبي 

: آورنده  گرد 
آموزشی توانبخشی   تیم 
المبین فتح   موسسه 

هپاتیت 

داند. ارسطو گوید، ولی آن چه را که می گوید، می  عاقل همه آن چه را که می داند نمی 
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مسالمت  صورت  به  ویروس  شرایطي  چنین 
به  آسیبي  ولي  دارد  وجود  بدن  داخل  در  آمیز 

کبد وارد نمي کند.
چگونگي شناسایي ناقلین هپاتیت ب 

افراد به دنبال اهداي خون و   در اغلب موارد 
هپاتیت  ویروس  آلودگي  وجود  مشخص شدن 
افراد  این  مي کنند.  مراجعه  پزشکي  به  ب 
آلوده  از  و  ندارند  عالمتي  هیچ گونه  معموال 

بودن خود نیز اظهار تعجب مي نمایند.
مدتي پس از اهداي خون، سازمان انتقال خون 
ایران با ارسال نامه و کارتي وجود عفونت در 
و  مي شود  متذکر  را  ب  هپاتیت  ناقلین  خون 
در  مي کند.  گوشزد  را  بهداشتي  دستورهاي 
برخي موارد به دنبال آزمایشات دوره اي وجود 

عفونت در خون افراد مشخص مي شود.
خود  بیماري  از  اطالع  دنبال  به  است  ممکن 
خود  اعصاب  بر  شوید.  ناراحت  و  غمگین 
مسلط شوید به فکر آینده ی خود باشید و براي 
درمانگاه  به  اطالعات  کسب  و  بیشتر  بررسي 

هپاتیت مراجعه کنید.

راه هاي انتقال ویروس هپاتیت ب 
این  مخزن  تنها  شد  ذکر  قبال  که  همانطور   
عفونت، انسان است و انتقال آن از افراد آلوده 
انتقال  راه هاي  افراد سالم صورت مي گیرد.  به 

عفونت عبارتند از:
است،  زیاد  ناقلین  میزان  که  مناطقي  در    .1
عفونت احتماال از طریق انتقال از مادران آلوده 
از  تنها  نه  عفونت  مي شود.  ایجاد  نوزادان  به 
در  مادر  بدن  طریق  از  بلکه  نافي،  بند  طریق 
نزدیک  تماس  جریان  در  و  زایمان  هنگام 
که  مطالعاتي  در  مي شود.  منتقل  آن  از  بعد 
 74 سال  در  همکاران  و  علویان  دکتر  توسط 
در اهداکنندگان خون انجام شده است، انتقال 
ایران  انتقال در  راه  نوزاد مهم ترین  به  از مادر 

بوده است.
ناقل هپاتیت مي تواند  با فرد   2. تماس جنسي 
ممانعت  براي  شود.  منجر  عفونت  انتقال  به 
از  استفاده  و  واکسیناسیون  انجام  امر،  این  از 

کاندوم توصیه مي شود.
 3. کارمندان بیمارستان ها که در تماس نزدیک 
ابتالي  خطر  معرض  در  هستند،  بیماران  با 
بیشتري هستند. این خطر به دلیل آلوده شدن 
با خون بیمار مثال از راه فرورفتن سوزن آلوده 

پوستي  خراش هاي  طریق  از  یا  و  دست  به 
دندانپزشکان  و  براي جراحان  این خطر  است. 

دوچندان مي شود.
4. استفاده از خون و فرآورده هاي خوني آلوده: 
این مــــساله عمدتا در چند دهه قبل اتفاق 

از  )و  تمامي جهان  امروزه در  مي افتاد و چون 
براي شناسایي  اهدایي  ایران( خون هاي  جمله 
آزمایش مي شوند، خون و  ویروس هپاتیت ب 

فرآورده هاي آن سالم هستند.
در  استریل  غیر  وسایل  از  5.  استفاده 
غیربهداشتي  کردن  سوراخ  دندانپزشکي، 
راه هاي  جزو  حجامت  و  خالکوبي  گوش، 

احتمالي انتقال عفونت تلقي مي شوند.
6 .  بند پایاني که خون مي مکند ) از قبیل پشه 
یا ساس هاي رختخواب( به خصوص در مناطق 
عفونت  انتقال  در  مهمي  عوامل  گرمسیر، 
هستند، ولي شاهدي دال بر تکثیر ویروس در 

بدن بند پا وجود ندارد.

هپاتیت و دندانپزشکی
دندانپزشکان به خوبی می دانند که اگر رعایت 
نکات بهداشتی را هنگام اقدامات دندانپزشکی 

انجام ندهند، خودشان نخستین کسانی هستند 
بیماری های  به  ابتال  خطر  معرض  در  که 

ویروسی خطرناک قرار می گیرند. 
منجر  دندانپزشکی  خدمات  و  فعالیت ها  اکثر 
به  آلوده  بزاق  یا  و  می گردد  خونریزی  به 
استفاده  مورد  که  وسایلی  همچنین  و  خون 
و  بوده  تیز  نوک  می گیرد  قرار  دندانپزشکان 
آلوده  را  خون  و  کند  ایجاد  خراش  می تواند 
نماید. در نتیجه اگر شرایط اولیه استرلیزاسیون 
راحتی  به  عفونی  ویروس های  نشود،  رعایت 
انتقال  احتمال  و  می یابد  انتقال  فرد  بدن  به 
ویروس هپاتیت صد برابر ویروس ایدز است. 

ایدز  به  مبتال  بیماران  اکثر  اینکه  به  توجه  با 
پزشکان مخفی  از  را  بیماری خود  هپاتیت،  یا 
باید  دندانپزشکان  دلیل  همین  به  می کند، 
کننده  مراجعه  که  بدانند  این  برا  را  فرض 
مبتال به بیماری هپاتیت است و حداکثر میزان 
احتیاط و اطمینان را از استریل بودن تجهیزات 
وسایل  از  استفاده  باشند،  داشته  دندانپزشکی 
یک بار مصرف، اتوکالو مجهز و رعایت نکات 
عفونی  بیماری های  به  ابتال  ریسک  بهداشتی 

را به حداقل می رساند. 
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رو  نابیناها  معلممون می گه خدا شما  »محمد: 
من  ولی  نمی بینید.  چون  داره  دوست  بیشتر 
گفتم خانم اگه ما رو دوست داشت چرا ما رو 
نابینا کرد تا اونو نبینیم؟ بعد گفت:  خدا دیدنی 
نیست، ولی همه جا هست. می تونید اونو حس 
کنید. گفت شما با دستاتون می بینید.  حاال من 
همه جا رو می گردم تا یه روزی باالخره دستم 
به خدا بخوره! اون وقت بهش می گم، هرچی 

تو دلم هست بهش می گم...« )به رنگ خدا(
در  که  است  روشندلی  روستایی  پسر  محمد، 
برای  و  می کند  تحصیل  نابینایان  مدرسه ی 
برمی گردد.  اش  خانه  به  تعطیالت  گذراندن 
از مرگ  است که پس  میانسال  پدری  هاشم، 
همسر دل به دختر روستا می بندد و نمی تواند 
کند.  باز  محمد  برای  کوچک  هرچند  جایی 
پشتیبان  تنها  محمد،  پیر  مادربزرگ  عزیز، 
پسرک روشندل قصه است و با مرگش محمد 

تنهاتر از قبل می شود. 

به  و  نمادین  و  معناگرا  فیلمی  خدا«  »رنگ 
است.  جهانی  فیلمی  سینمایی،  امتیاز  لحاظ 
این فیلم در کشورهای مختلف از جمله ایاالت 
متحده آمریکا با عنوان »رنگ بهشت« اکران 
مجیدی  است.  یافته  عمومی  اقبال  و  شده 
قرنی  دل  از  را  مخاطب  فیلم  این  ساخت  با 
دلی  درون  به  چیز  همه  بر  مسلط  و  پرهیاهو 
مجال  مخاطب  به  و  می برد  آرام  و  روشن 
دهد. این فیلم به دنبال این  ای تأمل می  لحظه 
نشان کند  تیزبین خاطر  بیننده ی  به  است که 
توانایی  از  اگرچه  جسمی  ناتوان  کودکان  که 
و  عناصر  به  اما  بهره مندند،  کمتری  جسمی 
بسیاری  چشم  از  که  دارند  توجه  هایی  پدیده 
دور مانده است. این گروه، متأسفانه به خاطر 
شان از  بی توجهی جامعه و نادیده گرفته شدن 
رانده می شوند که  ای  به گوشه  سوی خانواده، 
ای این مسأله را  خودشان نیز به طور معصومانه 

می پذیرند.
پررنگ  نقش  فیلم  صحنه های  تمامی  در 
دست های محمد را می بینیم که با لمس کردن 
به همه چیز توجه می کند و تمام طبیعت را با 
و  می بیند  دیگران  از  بهتر  جزئیاتش  ریزترین 
ای را که  تواند پرنده  درک می کند. او حتی می 

اش برگرداند. از روی درخت افتاده، به النه 
و  جاندار  طبیعت  روی  محمد  دست های 
لمس  را  زندگی  و  خورند  می  ُسر  گوی  تسبیح 
صدای  شنیدن  با  گوش هایش  و  می کنند 
ارتباط  باران  صدای  و  دارکوب  ها،  گنجشک 
با  او  می کند.  برقرار  مرئی  جهان  با  را  او 
خود  اطراف  محیط  درک  دنبال  به  شنیدن 

مجیدی مجید  کارگردان:  و  نویسنده 
حسین  رمضانی،  محسن  بازیگران: 
شریفی... الهام  محجوب، 
1376 تولید:  سال 
صباغیان جاویدی  مهسا   : فیلم  نقد 
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یابی. هانا آرنت در جست وجوی نور باش، نور را می 
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دقت  به  را  جنگل  پرندگان  صداهای  است، 
این  و  می دهد  نشان  واکنش  بعد  و  می شنود 
در  او  طبیعت،  خالق  سوی  از  است  الهامی 
طبیعت به دنبال خداست. پدر محمد از ابتدای 
تمام  پسرش  شبانه روزی  مدرسه ی  که  فیلم 
از  دور  جایی  در  را  پسرش  خواهد  می  می شود 
عادی  زندگی  به  بتواند  تا  کند  نگهداری  خانه 
زیر  از  خودش  گمان  به  تا  دهد  ادامه  خودش 
بار سنگین مسئولیت تربیت او شانه خالی کند، 
فرزند  که  است  نادرست  باور  این  بر  که  چرا 
نابینایش سربار اوست: »من برای خودش این 

کارو کردم، 
آخه من چه خاکی به سرم کنم؟...

گی بازم باید شکر کنم، ها؟... حتما می 
به چی باید شکر کنم؟ ...

به چیزی که ندارم؟... به بدبختی هام؟...
 به آوارگی ام، به پسر کورم؟«...

 اتفاقاتی مثل دیر آمدن پدر به دنبال پسر در 
مدرسه و یا دور کردن او از منزل و بردنش به 
کارگاه نجاری و... همه و همه باعث می شود تا 

شکسته نیز بشود.  این کودک تنها، دل 
مرگ عزیز و تنهایی پدر، او را ناگزیر می سازد 
اما  باز گرداند،  به خانه  از کارگاه  را  که محمد 
در راه حادثه ای رخ می دهد و محمد به داخل 
از  پس  پدر  که  جاست  این  افتد!  می  رودخانه 
سعی  تمام  می گیرد؛  تصمیم  تردید،  لحظه ای 
محمد  نجات  و  ماندن  زنده  برای  را  خود 
کند. در پایان فیلم برای اولین بار پدر فرزند  می 
ابراز محبت می کند و  را در آغوش می گیرد و 

مدت ها  محمد  که  است  ای  لحظه  همان  این 
منتظر آن بوده است.

ناخوشایند  واقعیت  این  با  این چنین،  کودکانی 
و  انگاشتن  نادیده  نرم می کنند:  پنجه  و  دست 
راستی  به  نیستی.  مرز  تا  سایرین  بی توجهی 
است  ناتوانی  کودکان  حقوق  مدافع  کسی  چه 
که فقط از انسان های سالم برخی ویژگی های 
را  شان  تالش  تمام  اما  دارند  کمتری  جسمی 
برای بودن و خوب بودن و به رنگ خدا بودن 
آن ها  هستند؟  هم  موفق  بسا  چه  و  می کنند 
متصل اند  شهود  و  الهی  لطف  سرچشمه ی  به 
و شاید اطرافیان شان زمانی متوجه حضورشان 

بشوند که زمان از دست رفته باشد.
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نوعی   )Autism(درخودماندگی یا  اوتیسم 
است  اجتماعی  روابط  نوع  از  رشدی  اختالل 
غیرطبیعی  ارتباطی-کالمی  رفتارهای  با  که 
پیش  تا  اختالل  این  عالئم  می شود.  مشخص 
آن  اصلی  علت  و  می کند  بروز  سالگی  سه  از 
شایع تر  پسران  در  اختالل  این  است.  ناشناخته 
اجتماعی،  اقتصادی،  وضعیت  است.  دختران  از 
سبک زندگی و سطح تحصیالت والدین نقشی 
در بروز درخودماندگی ندارد. این اختالل بر رشد 
و  اجتماعی  تعامالت  حیطه ی  در  مغز  طبیعی 
و  کودکان  می گذارد.  تأثیر  ارتباطی  مهارت های 
بزرگساالن مبتال به اوتیسم، در ارتباطات کالمی 
و غیر کالمی، تعامالت اجتماعی و فعالیت های 
مربوط به بازی، مشکل دارند. این اختالل، ارتباط 
دشوار  آنان  برای  را  خارج  دنیای  و  دیگران  با 
می سازد. در بعضی موارد رفتارهای خودآزارانه و 

پرخاشگری نیز دیده می شود.
سال  دو  در  موجود  عالئم  به  معموال  والدین 
و  می کنند  توجه  فرزندشان  زندگی  ابتدایی 
می تواند  هنگام  زود  شناختی  رفتاری   مداخالت 
ارتباطی،  مهارت های  تا  کند  کمک  کودک  به 
کند.  کسب  را  فردی  حمایت های  و  اجتماعی 
البته عده ی اندکی از این کودکان به این سطح 
با  برخورد  فرهنگ  امروزه،  می رسند.  رشدی 
که  طوری  به  است،  کرده  رشد  درخودماندگی 
برخی در پی درمان ویژه هستند و برخی معتقدند 
باید به چشم تفاوت نگریست  که به این پدیده 

و نه اختالل.
رمان »ماجرای عجیب سگی در شب« نوشته ی 
ساسانی نیا،  شیال  ترجمه ی  و  هادون  مارک 
روایت  را  ساله   15 نوجوانی  زندگی  داستان 
دنیای  در  و  است  اوتیسم  به  مبتال  که  می کند 
برنده ی  کتاب  این  می کند.  زندگی  خود  ایده آل 
بهترین کتاب داستانی سال  قبیل  )از  16 جایزه 
ویت برد، جایزه ی گاردین، جایزه ی ساوت بانک 
شو و...( بوده و به 15 زبان نیز ترجمه شده است. 

که  است  این  کتاب  درباره ی  مهم  نکته ی 
جمله  از  شب«  در  سگی  عجیب  »ماجرای 
این معنا که  به  کتاب های دو طیف سنی است، 
حال  عین  در  و  بزرگساالن  توجه  مورد  می تواند 
نوجوانان و جوانان قرار گیرد. کریستوفر نوجوان، 
قهرمان داستان، گرچه به علت بیماری اوتیسم، از 
درک مسایل عادی زندگی عاجز است، اما هوش 
جزیی ترین  و  ریزترین  به  و  دارد  فوق العاده ای 
حوادث پیرامونش توجه نشان می دهد. او به حل 
مسایل ریاضی بسیار عالقه مند است چرا که به 
ترس هایش  و  سرگردانی  از  تا  او کمک می کند 
رهایی یابد. برای او دنیا به پیچیدگی ذهن یک 
برخی  است که  دلیل  به همین  نیست،  فیلسوف 
با  را  و...  نجوم  هستی،  هم چون  پیچیده  مسایل 
زبانی ساده و همان گونه که احساس کرده، بیان 
می کند: »از فاصله ی بین بام اتاقک و گیاه بزرگی 
آویزان  نرده  روی  همسایه  خانه ی  حیاط  از  که 

است صورت فلکی اوریون را دیدم...«
در  که سگی  شروع می شود  آن جایی  از  داستان 
همسایگی آن ها کشته می شود و کریستوفر سعی 
می کند قاتل سگ را با ابتکارات منحصر به فرد 
نقل  کریستوفر  زبان  از  روایت  کند.  پیدا  خویش 
اثر  زبان  بنابراین  شخص(،  اول  )راوی  می شود 
را  امکان  این  مخاطب  به  و  است  روان  و  ساده 
می دهد تا با روحیات و ویژگی های فرد مبتال به 
اوتیسم از زبان خود او بیشتر آشنا شود: »البته از 
قبل از چهار سالگی ام چیزی را نمی توانم به یاد 
چیزهای  به  درست  آن  از  قبل  تا  چون  بیاورم. 
مختلف نگاه نمی کردم. به همین دلیل هم چیزها 
درست در ذهنم ضبط نشده اند. و آدم هایی را هم 
که نمی شناسم همین طوری تشخیص می دهم به 
همین طور  و  دقت می کنم  پوشیده اند  که  لباسی 
به این که عصا دارند یا نه و یا این که موهایشان 
عجیب و غریب است یا نه و یا به این موضوع 
دقت می کنم که عینک خاصی زده اند یا نه و یا 
این که دست شان را چه جوری حرکت می دهند و 

قبال جایی  را  ببینم آن ها  تا  در ذهنم می گردم 
و  داستان  در  موجود  تضادهای  نه.«  یا  دیده ام 
مقابل  در  داستان  شخصیت  که  واکنش هایی 
)گرفتن  می دهد  انجام  صداها  و  اشیا  حوادث، 
روی  یکباره  خوابیدن  زدن،  جیغ  و  گوش ها 
زمین، واکنش در برابر تغییر محیط و...( خواننده 
را به طور غیرمستقیم با زوایایی از این بیماری 
ایجاد  سبب  تضادها  این  وجود  می کند.  آشنا 

کشش داستانی می شود.
کتاب در برخی صفحات مصور است، تا مفاهیم 
به  وضوح  و  سادگی  با  نویسنده  نظر  مورد 
مخاطب منتقل شود و مخاطب بتواند بین خود و 
شخصیت اصلی داستان ارتباط مؤثر ایجاد کند. 
خواندن این کتاب عالوه بر این که سرگرم کننده 
است، به لحاظ آموزشی جهت آگاهی دادن به 
فرزند  که  خانواده هایی  خصوصا  جامعه  افراد 
مبتال به اوتیسم دارند نیز خالی از فایده نیست.

»ماجرای عجیب سگی در شب« در344 صفحه 
از سوی نشر افق بارها تجدید چاپ شده است.

ماجرای عجیب 
سگی در شب
نویسنده: مارک هادون
ترجمه ی : شیال ساسانی نیا
نشر  افق

ترین مردم دنیا هستند. ژان ژاک روسو کسانی که دیر قول می دهند، خوش قول 
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خوشبخت ترند  خدا   زمین  تکه های  از  بعضی 
و  گذاشت  آن  روی  نردبان هایی  می شود  چون 

از درخت آسمان باال رفت ...
زمین خدا وسیع است . زمین خدا هوشیار است. 
نقطه ی  یک  از  همزمان  زیادی،  آدم های  وقتی 
زمین ، آرزوهایشان را راهی آسمان کنند، خلوص 

آن نقطه، بیشتر می شود ...
خدا مهربان تر به آنها نگاه می کند ....

گوشه ای از شهر مشهد ، تکه زمینی هست پر از 
آرزو ... از ذهن هایی سپید و بی فریب ...

سال 1356 بود که تکه ای از زمین خدا ، به اندازه 
10000 متر مربع، سهم دختران کم توان ذهنی 
ببینند،  آموزش  کنند ،  زندگی  آنجا  در  تا  شد 
خدمات توانبخشی دریافت کنند و چند قدم به 

آرزو هایشان نزدیک شوند.
این موسسه که »فتح المبین« نام گرفته است، 
ابتدا با پذیرش 60 دختر و تحت پوشش سازمان 

بهزیستی، آغاز به کار کرد.
در سال 1380 نوع مدیریت مجموعه، به شیوه ی 
بود.  اتفاق مبارکی  تغییر یافت که  امنایی  هیئت 
هیئت امنا، همگی از خیرین و نیک اندیشان اند و 
با تمام همت و نیرو، در جهت بهتر شدن شرایط  

دختران فتح المبین، گام بر می دارند.

و  بازسازی  تجهیز،  مثل  موثری  اقدامات 
راه  مجموعه،  مختلف  بخش های  نوسازی 
اندازی سیستم های  هواساز، الندری  و تهویه 
و همچنین تکمیل و بهره برداری از ساختمان 
نیکـوکاران   این  کار نامه ی  در  شاهید،  شهید 

می درخشد.
در سال 1384 موسسه به طور کامل از سازمان 
بهزیستی مستقل شد و تحت عنوان " خیریه ی  
توانمند سازی و حمایت از معلولین" به هیئت 
موسسه،  مدیره ی  هیئت  گردید.  واگذار  امنا  
دارد.  البدل  و دو عضو علی  اصلی  هفت عضو 

نام این بزرگواران به این شرح است: 
 آقای اکبر صابری فر، رئیس هیئت مدیره 

دکتر  خانم  رئیس.  نائب  طیبی،  حمید  مهندس 
آقایان  و  موسسه  مدیر عامل  حجت،  زهرا 
علیزاده،  علی اکبر  چوپانکاره،  محمد  مهندس 
احمد شاهید و مهندس مرتضی ادیبی نیز دیگر 

اعضای هئیت مدیره هستند.
فرزندان این مرکز همگی دختر بی سرپرست یا 
واگذاری  ابتدای  در  مرکز  این  سرپرست  اند.  بد 
به  مامور  رسمی  کارمند   93 و  مددجو   186
خدمت داشت. این رقم در حال حاضر به 398 
مددجو، 150  نیروی قراردادی تغییر یافته است 
عالوه بر این 254 نفر نیروی افتخاری)211 نفر 
زن و 43 نفر مرد( با این موسسه همکاری دارند.
پر  درخت  یک  به  نهال  از  تدریج  به  مجموعه 
شاخه تبدیل می شود. مددجویان 7 تا 12 ساله ای 

حاال  بود ؛  شده  افتتاح  آمدن شان،  با  مرکز  که 
زیر  تا 60 سال هستند و در چهار  در سنین 4 

مجموعه نگهداری می شوند:
ایزوله )عقب ماندگی ذهنی عمیق (

تربیت پذیر )عقب ماندگی ذهنی متوسط(
آموزش پذیر )عقب ماندگی ذهنی خفیف(

خانه پناهگاهی )آموزش پذیر در سنین 4 تا 12 
سال( 

 
خوابگاه دانش آموزی 

 مددجویان مرکز، به طور همزمان از امکانات و 
خدمات مختلفی استفاده می کنند.

گفتار  فیزیوترابی،  جمله:  از  توانبخشی  خدمات 
درمانی و کاردرمانی.

به  دستیابی  برای  ورزشی  مختلف  فعالیت های 
حداکثر  توانمندی  جسمی و شرکت در کارگاه 
سوزن دوزی  گلیم بافی،  قبیل  از  هنری  های 
به  شبیه  فضایی  کردن  فراهم  سرمه دوزی  و 
هزینه های  مرکز ،  این  دختران  برای  خانه 
ماهانه  مددجو،  هر  برای  دربردارد.  سنگینی 
که  می شود  هزینه  ریال    6,000,000 از  بیش 
یارانه ی دریافتی از سازمان بهزیستی هم ، تنها 
پاسخگوی بیش از یک سوم این هزینه هاست و 

الباقی را کمک های مردمی تامین می کند.
کمک های مردمی که اهل خیرند و خطی روشن 

از زیر کفش هایشان روی پیاده رو باقی ست ...
جایی روی خوشبختی زمین.

این خانه در یک نگاه
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     At the foundation, this institute had 
186 clients and 93 official staffs which 
now turn to 398clients and 150 official 
staffs. (It should be mentioned that all 
the clients are girls).and it should be 
mentioned that 254 volunteer mem-
bers cooperate with this charity.
The clients of this center are divided 
into four subsets in the age of 4 to 60:
1-Isolated (Deep mentally retarded)
2-Educable (Moderate mentally re-
tarded) 
3-Trainable (Mild mentally retarded)
4-Trainable in the age of 4 to 12
5-Student dormitory ( for students of 
elementary school, guidance school, 
and high school)
In order to achieve maximum physical 
and mental ability, these clients have 
been provided with different rehabilita-
tion services such as physiotherapy, 
speech therapy, occupational therapy 
and participating in art workshops 
such as, Kilim-weaving, needle-lace, 
and purl works.
   Such activities and workshops are 
very expensive and costly.  They 
cost 5.000.000   Rials for each client 
monthly.  Subsides from Social Wel-
fare Organization aren’t enough for 
these costs. So the rest is provided by 
public assistance. 

 Rehabilitation Charity 
     Fatholmobin-Hamdam
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50Peace and quiet is the only source of eternal power.    Dostoyevsky
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 Rehabilitation Charity 
     A Status Report of 
     Fatholmobin-Hamdam

independent from the Social Welfare Organization and was donated to the board 
under the name of “A charity supporting people with disabilities”. The board of 
the directors consists of seven main members and two vice ones:
1-Akbar Saberi(Head of the board)
2-Hamid Tayyebi(Vice president)
3-Zahra hojjat (Executive manager)
4-Mohammad Chupankare(Board of Directors)
5-Aliakbar Alizade(Board of Directors)
6-Ahmad Shaahid (Board of Directors)
7-Morteza Adibi(Board of Directors)

           
 atholmobin Rehabilitation Charity’ 
was established by order of the then- 
governor in 1977, with the land-area 
of 10,000 square meters. In the begin-
ning, the institute began its work with 
60 mentally retarded girls. In 2001, the 
type of its administration changed into 
board directory. The members of this 
board were all benevolent and chari-
table. They did so many significant 
actions such as commissioning of air 
conditioning and ventilation systems 
and laundry equipment and they also 
exploited “Shahid Shaahid building” in 
four floors with the land area of 4000 
square meters. In 2005, The Fathol-
mobin Rehabilitation Charity became 
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Internal Journal of Fatholmobin Rehabilitation Charity
Hamdam
People who seek (search) for peace and joy in their lives 
they can find it in helping other people and this has nothing 
to do with wealth, but it depends on their views to life. In 
their opinion there is not any stranger on earth and  all 
humans are the members of God’s family..
Hamdam  is the message from all the girls of FatholMobin       
to those who smiles as a friend ...


