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   چندی پیش عکسی از مسیر پیاده روی اربعین 
عکس  محوریت  که  می شد  دست  به  دست 
کانال های خبرگزاری  بود.  کنار جاده  زباله  های 
را  اعتقادات  ریشه  از  اگر  غیرخودی،  و  خودی 
زیر سوال نمی بردند، در بهترین حالت برچسب 

بی فرهنگ به آن جماعت می زدند.
   ۶:۳۰ صبح که حتی حوصله ی سالم کردن به 
دوستمان را نداریم کافیست در خیابان شخصی 
را با شلوار کوتاه و پاره یا ظاهری عجیب ببینیم. 
به  را  نگاهمان  کنیم  سعی  و  نشویم  خیره  اگر 
جای مورد مشاهده شده، به در و دیوار بدوزیم، 
در بهترین حالت نیم خنده ی تلخی بر وضعیت 
اسف بار جامعه می زنیم. حال کافیست دوستمان 
ُسر  مغزمان  از  را  افکار  این  تا  باشد  همراهمان 
بدهیم و بر زبان بیاوریم تا کمی بخندیم و اول 

صبحی سر حال شویم.
   مقصود این حرف ها نه توجیه آشغال ریختن 
است و نه تشویق پوشیدِن هر آن چه که مد شد؛ 
که عذر بدتر از گناه است. هدف این است که 
کمی فکر کنیم و ببینیم چرا در مورد هر چیزی 
نه  مگر  می دهیم.  تمسخر  اجازه ی  خودمان  به 

این که به ما گفته اند: »َل َيْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوٍم« ؟
   اگر فکر می کنیم ما از این جماعت نیستیم، 
تا  نظرسنجی ها  و  ناشناس  های  پیام  در  چرا 
افراد و گروه ها عیب می گذاریم  می توانیم روی 
که  شناس  پیاِم  پای  اما  می کنیم  تمسخر  و 
می رسد از جمالت کلیشه ای همیشگی استفاده 
تمسخر  اگر  هم  صورت  این  در  که  می کنیم. 

نکرده ایم، در صداقت لنگ زده ایم.
   هر جامعه را افراد آن می سازند؛ اما اگر هزار 
خودمان  از  باید  بگویی  که  بیاوری  هم  دلیل 
یک  »مرغش  اصِل  طبق  هم  باز  کنیم،  شروع 
پا دارد« ایراد هرگز از من و تو نیست؛ از آن 

دیگریست!
   فقر فرهنگی یعنی خودرای باشیم و مدام از 

موفقیت های تیمی غرب بگوییم.
   فقر فرهنگی یعنی گاه و بیگاه اطرافیانمان را 
مسخره کنیم اما از آزادی رفتار و پوشش مردم 

سایر کشور ها در خیابان هایشان بگوییم.
   فقر فرهنگی یعنی من و توی مسلمان دروغ 
انسانیت و صداقت یک غیر مسلمان  اما  بگوییم 
را زیر  تا اسالم و مسلمین  باشد  برایمان کافی 

سوال ببریم.
بارها شنیده ایم که اگر دین ندارید،  بارها و     

الاقل آزاده باشید...
   باشد که قبل از مسلمان بودن، انسان باشیم.

سرمقاله

   اما شما باید توجه داشته باشید تا زمانی که
 اختالف و موضع گیری ها در حریم مسائل
 مذکور است، تهدیدی متوجه انقالب نیست.
موجب شد،  اصولی  و  زیربنایی  اگر   اختالف 
روشن مسئله  این  و  شود  می  نظام   سستی 
موجود های  جناح  و  افراد  بین  که   است 
 وابسته به انقالب، اگر انقالب هم باشد، صرفا
به عقیدتی  شکل  اینکه  ولو  است،   سیاسی 
 آن داده شود؛ چرا که همه، در اصول با هم
 مشترک اند و به همین خاطر است که من

آن را تایید می نمایم.
انقالب و  قرآن  و  اسالم  به  ها نسبت  آن      

مردم و  کشور  برای  دلشان  و   وفادارند 
و اسالم  رشد  برای  کدام،  هر  و   می¶سوزد 
 خدمت به مسلمین، طرح و نظری دارند که
است. رستگاری  موجب  خود،  ی  عقیده   به 
خواهند می  جریان  دو  هر  قاطع   اکثریت 
 کشورشان مستقل باشد؛ هر دو می خواهند
و دولت  به  وابسته  زالوصفتان  و شر   سیطره 
 بازار و خیابان را از سر مردم  کم کنند. هر
 دو می خواهند کارمندان شریف و کارگران
و بازار  صادق  کسبه  و  متدین  کشاورزان   و 
 خیابان، زندگی پاک و سالمی داشته باشند.
 هر دو می خواهند دزدی و ارتشا در دستگاه
دو هر  نباشد.  خصوصی  و  دولتی           های 
اقتصادی نظر  از  اسالمی  ایران  خواهند   می 
 به صورتی رشد نماید که بازار های جهان را
 از آن خود کنند. هر دو می خواهند اوضاع
 فرهنگی و علمی ایران به گونه ای باشد که
 دانشجویان و محققان از تمام جهان، به سوی
ایران هجوم تربیتی و علمی و هنری   مراکز 
 آورند. هر دو می خواهند اسالم قدرت بزرگ
چیست؟ سر  بر  اختالف  پس  گردد.   جهان 
 اختالف بر سر این است که هردو عقیده شان
 است که راه خود باعث رسیدن به این همه
باشند متوجه  کامال  باید  دو  هر  ولی   است. 
باشد ای  گونه  به  باید  ها  گیری  موضع   که 
 که در عین حفظ اصول اسالم، برای همیشه
و خود  انقالبی  کینه  و  خشم  حافظ   تاریخ، 
راس در  و  غرب  داری  سرمایه  علیه   مردم، 
و کمونیسم  و  خوار  جهان  ی  آمریکا   آن، 
 سوسیالیزم بین الملل  در راس آن شوروی

متجاوز باشند.
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دوسش  همه  داشت.  مار  مهره  اصال  پسر  این     
داشتن! کشتی گیر بود، والیبال بازی می کرد، اصال 
تو هیچ ورزشی کم نمی آورد؛ از اخالق و خوشتیپی 
و خوشگلیش هم که هرچی بگم کم گفتم. عالوه بر 
اینکه بچه محل هم بودیم، باهم باشگاه کشتی هم 

می رفتیم.

   یه زمانی تو یکی از مغازه های بازار کار می کرد. 
اون موقع زمانی بود که تو مسابقات کشتی استانی 
بازار سر  مقام اول رو کسب کرده بود و اسمش تو 
زبونا افتاده بود. منم بعضی روز ها می رفتم دنبالش 

که باهم باشگاه بریم.

   یه روز که رفتم دنبالش، اونو تو وضعیتی دیدم که 
خیلی تعجب کردم؛ دیدم دوتا کارتن بزرگ گذاشته 
بود رو پشتش و اونا رو جلوی در یه مغازه گذاشت 
زمین. من که از دور داشتم می دیدمش رفتم جلو و 
بهش سالم کردم و گفتم: پهلوون این کارا برای شما 

زشته، این کار باربر هاست نه کار شما.

این  نیست،  عیب  که  کار  گفت:  و  کرد  نگاهم     
کاری که من انجام می دم برای خودم خوبه. مطمئن     

می شم که هیچی نیستم و جلو غرورمو می گیره.

ببینه  این جوری  تو رو     گفتم:تو قهرمانی! کسی 
خوب نیست خیلیا می شناسنت.

    با خنده گفت: ای بابا، همیشه کاری کن که اگه 
خدا تو رو دید، خوشش بیاد؛ نه مردم.

   از این ماجرا گذشت تا اینکه یه روز حوالی افطار 
بود که قابلمه به دست دیدمش. 

بهش  پزی شدیم.  وارد کله  باهم  رفتم.  دنبالش     
گفتم: کله پاچه واسه افطار چقدر می چسبه! گفت: 
پزی  کله  از  که  بعد  نیست.  ما  برای  این  ولی  آره 
اومدیم بیرون حسین با موتور اومد دنبالش و باهم 

رفتن. 

   من که یه خورده ناراحت شده بودم فرداش حسین 
گفت:  رفتین؟  کجا  دیروز  گفتم:  بهش  دیدم.  رو 
یه  با  بچه  تا  زدیم چند  یه خونه، در که  رفتیم در 
پیرمرد اومدن جلو در  که معلوم بود از قبل ابراهیمو 
میشناسن. خانواده فقیر و بی بضاعتی بودن. غذا رو 
متوجه  رو  قضیه  وقتی  برگشتیم.  و  بهشون  دادیم 

شدم تو دلم گفتم: پهلوون واقعی یعنی این!!!

یک نکته از این معنی

امیرارسالن جزاکبری آیدا قائدی

آرمان هایمان زنده اند

عقیدتی-سیاسی



از نفر   ۱۰۰ از  رندوم  صورت  به  شما  دد    
بقیه »نظر  بپرسی:  دانشکده   دانشجویان 
ها لب  نفرشان   99 مهمه؟«  براتون   چقدر 
جوری و  کرده  نازک  را  ها  چشم  و  کج   را 
است »معلوم  یعنی:  که  کنند  می   نگاهت 
چه این  است؛  مهم  برایم  دیگران  نظر   که 
 سوالی است که میپرسی؟« اما دل ها بسوزد
تلگرام نفر در گروه  ای که یک   برای لحظه 
 کالس پیامی بدین مضمون بدهد که: »بچه
برویم سر کالس تعطیالت شنبه  از  بعد   ها! 
ضمن نفر،  همان99  وقت  آن  یکشنبه؟«   یا 
آب! بی  و  آبدار  فحش  چند  و  چندین   نثار 
ارواح طیبه ی مرده ها و زنده های فرد  به 
 پیام گذارنده، رساله ای طویل و ثقیل الفحوا
 در باب گرانبها بودن وقت خود می نویسند
 و اضافه می کنند: »معلوم است که یکشنبه
زندگی در  رسم.  نمی  شنبه  من  آییم.   می 
متنش و  است«  روز  یک  هم  روز  یک   من 
این به  همه  که  کند  می  تنظیم  جوری   را 
 نکته پی ببرند که وی در این یک روز یک
 قدم به قله های افتخار و رسیدن به درجات
 عالی علمی نزدیک   می شود و اصال این که
بکند و نظری مخالف نظر نفر جسارت   یک 

خودش را داشته باشد بر نمی تابد.

   دد دلیل این نکته که چرا مرغ همسایه یک
 پا بیشتر ندارد را شاید نمایندگان دل سوخته
 و زحمتکش کالس ها )در اینجا آآآآه از نهاد
 نویسنده ی محترم بلند می شود( بهتر بتوانند
 بیان کنند. مثال در کالسی رای گیری کرده اند
 و قرار شده است فالن امتحان در فالن تاریخ
 برگزار شود. زمانی که نماینده ی کالس برای
مربوطه استاد  به  امتحان  تاریخ  دادن   اطالع 
 مراجعه می کند با صحنه ی عجیبی رو به رو
از قضا مخالف  می شود. چند دختر/ پسر که 
اند، با  برگزاری امتحان در آن تاریخ هم بوده 
 سرعت یوز و استتارطور! و با لبخندی مرموزانه
را ام  )غصه  ها  همکالسی  ی  بقیه  یعنی   که 
      هم نمی توانند بخورند!( از دفتر استاد بیرون
و بر طبل شادانه شان می کوبند  و  آیند     می 
 می روند که خبر تغییر تاریخ امتحان را ببرند و

 بر سر در کالسشان بکوبند. آن وقت است که
 نماینده ی کالس فریاد برمی آورد که: » ای
 مرغان همسایه چرا یک پا بیشتر ندارید؟!« و
 آنجاست که حاضر است ۱۰ سال از عمرش
زندگی افراد در  این  ببیند که  ولی  بدهد   را 
خواهند کجا  به  اخالق  این  با  شان،   آینده 

 رسید؟ )صدای تشویق حضار(
که زنند  می  سقلمه  فرمان  اتاق  از  دد      

همان گویی؟  نمی  را  ها  نماینده  خود   چرا 
نظر بر  را  اکیپشان  و  خودشان  نظر  که   ها 
رفاقت ی  کباده  و  دهند  می  ترجیح   جمع 
اختیار یک ها که  مرام می کشند. همان   و 
قذافی دیکتاتوری  است  دستشان  به   کالس 
 به راه انداخته اند، خدا نکند اختیار کشور به
 دستشان بیفتد. که باید به اتاق فرمان بگویم:
گفتی. هم  درست  گفتی.  را  همه  که   »شما 

انقدر سقلمه نزن سوراخ شدم.«
و سخن آخر...

باشد، فوتبال  اگر  زندگی  دددأِعّزائی!     
زندگی است.  تدارکاتی  مسابقه ی   دانشکده 
دانشکده باشد،  سواری  دوچرخه   اگر 
باشد، متن  اگر  زندگی  است.   چهارچرخه 
اگر زندگی  است.  نویس  چرک   دانشکده 
 مبارزه باشد، دانشکده حریف تمرینی است.
امتحانی سخت که  کنید  تمرین   پس خوب 

در پیش است...

 مرغ همسایه
!یه پا داره

  
   سل سالمی به شما خوبان که گاهی ندانسته

 حق دوستی را تمام می کنید! بگذارید از این
 جا شروع کنم: حتما روز اول را به یاد دارید،
آن به  ورود  تا  گرفته   ۱ کردن کالس  پیدا   از 
مناسب صندلی  جستجوی  و  تاریک   کالس 
باشید نشده  متوجه  شاید شما  نشستن.   برای 
اول هم کالسی های عزیزتان روز   ولی همان 
نظر زیر  را  نشستنتان  تا  به کالس   ورود شما 
 گرفته اند و چون اسم شما را نمی دانستند از
به را  شما  و  می گرفتند  بهره  اطالعات   همان 
اونقدر که  »فالنی  می کردند:  معرفی   یکدیگر 
 هول بود همون اول رفت سمت دخترا نشست،
 همونی که می خواست با قیافش دلبری کنه
 اما نمی د  ونست به کفر ابلیس هم نمی ارزه یا
 اونی که معلوم بود مامانش برنامشو آماده کرده

 و...«
    از از شهرستانی های عزیز بگویم که حتما به

 لطف دوستان با مشکلی به نام لهجه روبرو شده
برای  اند. شاید همین هم دستاویزی می شد 

همه اما  کالس؛  ته  گاه  بی  و  گاه  های   خنده 
یک فرهنگ  و  اصالت  معرف  لهجه،  دانیم   می 

جماعت ایرانیست و بسیار قابل احترام.
پوشیدن لباس  نحوه  به  رسیم  می  حاال  حا    

کالسی هم  تیپ  بزرگواری  وقتی   دوستان؛ 
نتیجه- کند  می  مقایسه  پیت  برد  با  را   خود 
 اش این می شود که می گوید: »تیپش منو یاد
و تیپی  خوش  معیار  و  میندازه!«  شصت   دهه 
 جذابیت را کالج و شلوار کوتاه و پاره می داند.
 همین طور باید عرض کنم اگر کسی بلد نبود
 مثل شما با خدا دلدادگی کند کافرش نخوانید.
 شاید حرف و عملش را درک نکنید، ولی اوست

 که باید بفهمد و می فهمد.
به راه از آن که      جاجایی خوانده بودم قبل 

 رفتن  کسی بخندی کمی با کفش های او راه
از آگاهی  حداقل  با  شما  و  من  وقت  آن   برو. 
»تمسخر« و  نقد  اجازه  مقابل  طرف   شرایط 
 دیگران را به خود می دهیم بی آن که بدانیم

 او در چه شرایطی تصمیم به آن کاِر از نظر ما
 غیر عاقالنه گرفته است. و باید بدانیم اگر کسی
 مثل ما نیست لزوما راهش اشتباه نیست؛ این
 یعنی سلیقه ما با هم  تفاوت دارد که اصال هم

 چیز عجیبی نیست.
 ووووظیفه من و شما این است که اگر احساس
 کردیم دوستمان راه را اشتباه انتخاب کرده او
 را راهنمایی کنیم؛ نه اینکه اعمال دیگران را با
 خط کش اصول خود بسنجیم و بعد هم آن ها

 را به باد تمسخر بگیریم.
 هه پ.ن: »ای کسانی که ایمان آورده  اید نباید 
استهزاء را  دیگر  گروه  شما  مردان  از   گروهی 
واقع استهزاء  مورد  که  آن ها  شاید   کنند، 
باشند...« کنندگان  مسخره  از  بهتر   می  شوند 

)سوره حجرات آیه ۱۱(
باشد که رستگار شویم...

...تا جنون فاصله ای نیست

3
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و  ترین  العاده  فوق  از  جوانی  دوران  شک  بی     
بی¶نظیر ترین دوران زندگی هر انسانیه. چه بخوایم 
که   هایی  دل  خون  و  اندوزی  علم  سنگر  پشت  از 
وقتی آموزندش بودیم و اکنون که جویندش هستیم، 
بررسیش کنیم و چه از ازنظر روحی، بهترین قسمت 

زندگی انسان هاست.

و  منتظره  غیر  یکم  بهش  ورود  دونم  می  البته     
ما  که  قراره  این  از  قضیه  مندانست...  شکوه  البته، 
های  سلول  یکم  و  کردیم  باز  چشممونو  وقتی  از 
و  بود  کتاب  تو  سرمون  خوردن،  تکون  خاکستری 
نهایت آرزومون قبولی در یکی از دانشگاه های درجه 
یک دولتی )البته این قسمت قضیه رو دوستان علوم 
پزشکی خیلی خوب درک می کنن...( بعدشم که از 
این خوان رد شدیم وارد دوره طالیی تابستون شدیم 
که هرکسی، هر طور که تونست دلی از عزا درآورد 
این یکی دوسال به صورت کامل،  تا  درباب تفریح. 
جبران بشه. مثال به اندازه تمام بی خوابی ها، شیفت 
ظهر رو هم به شیفت شب اضافه کرد یا هر روز به 

متر کردن فضاهای تفریحی و فضاهایی که می تونن 
در آینده به مکان های تفریحی تبدیل بشن، همراه 
اثنا آرزو  با دوستان وآشنایان پرداخت و در همین 
می کردکاش صاعقه ای، زلزله ای، چیزی بیاد و این 
پاسخنامه ها سر به نیست شه که حالمون درهمین 
حالت خوبه... اما دریغ از لرزیدنی یا قطره ای بارون... 

   این طوری شد که ما وارد محیط دانشگاه شدیم با 
استقبال گرم دوستان محترم آموزش رو به رو شدیم 
و تن و بدنمون حسابی لرزید که خدای نکرده کپی 
این  در  بعدشم  باشه.  نشده  فراموش  مدارکمون  از 
محیط »عظیم« رها شدیم تا بجوییم کالس هامون 
کجاست؟ حاال از هرکی می پرسیدیم  کالس  مورد 
نظر کجاست یک لبخند پر مهر می زد با جمله ی 
»اخییییی ترم یکی« راهی کالس می شدیم. خب 
چرا  دیگه   کنه  شروع  یک  ترم  از  باید  آدم  قاعدتا 

»آخیییی« واقعا؟؟؟

و  نادر...  بسیار  ای مواجه شدیم  پدیده  با  بعد  و     
اون چیزی نبود جز زمان... بله کلی وقت بود و انگار 
هم کار داشتیم و هم نداشتیم. این قسمت از مهم 
ترین و حساس ترین نقاط زندگیه... جایی که آدم 
باید انتخاب کنه ازین سرمایه ای که در دست داره 
چه استفاده ای بکنه. در اینجا چند تا انتخاب وجود 
داره: آسون ترین راه روی آوردن به فضای مجازیه 
که الحمدهلل با  هر طبع و سلیقه کنار میاد... راه دوم 
اینه که بریم دنبال استعداد های پیدا و پنهانمون. 
سخت ترین راه هم که درس خوندنه... اما تمام این 

و  باهاش سر  که  نابی  زمان  این  کنار  به  ماجراها 
کار داریم بهترین فرصته که نگاهی به چیزهایی 
بندازیم که دغدغشون برامون کم رنگ تر بودن اما 

االن اولویتن...

   نگاهی دوباره به خودمون، تفکرمون و  باورهامون 
خانوادمون.  مثل  زندگی  مهم  های  آدم  حتی  و 
ببینیم کجای این دنیا ایستادیم. با ایده آل هامون 
چه قدر فاصله داریم. زمان اینه که یا علی بگیم 
بلند شیم و خودمون زندگیمون رو بدست بگیریم. 
زندگی همیشه عالی نخواهد بود. هممون کلی راه 
داریم برای تجربه کردن، زمین خوردن و از همه 
مهم تر بلند شدن. همیشه مشکالت جلومون سبز 
می شن، مشکالتی که ممکنه همه گیر باشه. مثل 
اشتغال...  بحران  جامعمون...  وضیت  از  نارضایتی 

فرهنگی که بینمون درست و غلط جا افتاده و...؛

دیگران       از  تفاوتمون  باعث  که  چیزی  اون  اما    
می شه، قد راست کردن جلو موانعمونه . این که 
وجود  با  و  کنیم  مدیریت  زندگیمونو  شرایط  ما 
به  قدم  چند  ها حتی شده  و خم  پیچ  این  تمام 
آرزوهامون نزدیک بشیم... واین طوری ما یکی از 
این کره ی  ترین کسایی هستیم که روی  موفق 

خاکی زندگی کردند...

والدت حضرت علی اکبر)ع( و روز جوان مبارک.   

روز جوان

روز  دو  واسه  ما  نداره  دلیلی  گرامی!  استاد  کیارش: 
تعطیلی قبل از عید لکه ی ننگ دروغگویی رو به چهره 

ی قشر شریف دانشجو به جا بذاریم...

گن...  می  درست  استثنائاً  ایشون  استاد،  بله  پارمیس: 
بعدشم استاد حاال آقایون نهایتا شب رو تو پارک سر 
از  زودتر  هرسال  مثل  ها  خوابگاه  اگه  اما  کنن،  می 
دانشگاه تعطیل بشه، ما دخترا که نمی تونیم شب تو 

خیابون بخوابیم...!

استاد: من صحت حرفاتون رو بررسی می کنم و بهتون 
اطالع می دم.

چندی بعد... 

 حاالحاال نمی دونم میشه اسم اینکه یهو قوانین خوابگاه
 عوض می شه و »خوابگاه ها تا پاسی از شب بیست و
رو است«  رسانی  خدمت  ی  آماده  و  دایر  اسفند   نهم 
پیرایی اتفاق  این  قطعاً  ولی  نه؛  یا  گذاشت   بدشانسی 
 های صادق رو وارد جرگه ی نگویندگان حقیقت )همان

دروغگویان خودمون( می کنه!!!

آخرین روز سال...

   طبق رسوم هرساله ی این مکان واقع شده میان کوچه 
ی پرتوی و کوچه ی مینا )البته بن بست، که بعدا مفصل 
به دلیل شهرت این دو مکان می پردازیم(، یک روز الی 
یک هفته ی آخر تنها دانشجویان متعهد رشته ای خاص 
در این مکان حضور دارند و مابقی به کانون گرم خانواده 
برگشته و حداقل یک پست یا استوری از شروع تعطیالت 

عید در صفحات اجتماعی خود قرار داده اند...!

   استهزاء یا مسخره کردن این دسته از دانشجویان توسط 
آن هایی که در کانون خانواده قرار دارند قطعاً کار درستی 
نیست؛ کما اینکه همگی می دانیم در پشت پرده ی این 
از  تهدیدی  یا  اجبار  تا لحظات آخر آمدن ها هیچ گونه 
جانب اساتید محترم و یا آموزش دانشکده وجود ندارد و 
تنها عالقه ی وافر به درس، این دانشجویان جویای علم را 

به اینجا می کشاند...!!!

   البته اینان نیز با جمالتی همچون مکالمات زیر خود را 
راضی کرده و به نیمه ی پر لیوان می نگرند...

پارمیس: وااااای بچه ها! من که میگم اینجوری خیلی بهتر 
شد، به جاش بعد از عید نمیایم.

کسری: البّته خانم مجد دیدگاه مثبت شما به این قضیه 
محترمه اما اونایی که یک هفته هم هست نمیان، بعد از 

عید هم نمی خوان بیان!!!

کیارش: بیخیال بچه ها! ما که دیگه اومدیم، االن دیگه 
بیاید بریم زودتر تعطیالتو شروع کنیم...

پارمیس: صبر کنید عکس خداحافظی بندازیم با هم.

کیارش: معذرت می خوام ولی من خوشم نمیاد عکسم تو 
گوشیه بقیه باشه و پخش شه!

   بگذریم از اینکه ادامه ی این مکالمات چه اتفاقی افتاد، 
و همگی  ها هم گرفته شدن  آخرین عکس  به هر حال 

پیرایی ها به طور رسمی وارد تعطیالت عید شدن...

   به جرأت می شه گفت فعالیت های چندان مفیدی در 
طول ایام عید از جانب پیرایی ها انجام نگرفته، غیر از:

-پیام تکراری فرستادن در گروه پیراپزشکان

-سین زدن پیام های تکراری در همین گروه

-بیان انتقادات از ارسال پیام سیاسی در گروه

و البته

به  ایام عید  -چک کردن کانال معروف دانشکده که در 
دلیل نبودن سوژه با افت اعضا مواجه شده است...

   از حق نگذریم توی هر کالس حداقل پنج یا شش نفر 
هم جزوه هاشونو پاک نویس کردن و چند نفر هم چون 
جزوه هاشون از همون اول پاک بوده، درس هم خوندن!

   و به قول دوست ناشناسمون، تصور کنید اون لحظه 
ای رو که استاد بعد از عید میان سر کالس و می گن: 
به  حواستون  عید  ایام  تو  امیدوارم  مبارک،  همگی  عید 
بله  کنیم،  بیان  الزمه  اینجا  در  باشه...  بوده  درساتون 
کار  و  بوده  حواسمون  فقط  اما  بوده  حواسمون  استاد، 

دیگه ای در این راستا انجام ندادیم!!

   رای گیری تو گروه های کالسی واسه ی تعطیل بودن 
قوانین  تعطیالت هم  بقیه ی  از عید مثل  بعد  نبودن  یا 
و مباحث مربوط به خودشو داره که عجیب آدم رو یاد 

»دیبی« کاله قرمزی میندازه،چون...

ادامه دارد...

ساختمان

از پرتویپیراپزشکان
تا مینا 

هر روز

زهرا حسنخانی

حدیثه نبی پور

حدیثه نبی پور

فرهنگی
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خودتون رو در یک کلمه توصیف کنید.

-مصّمم

برای  بهشتی  شهید  دانشگاه  پیراپزشکی  ی  دانشکده 
شما چه معنایی دارد؟

اینجا  دانشجوهای  کنار  حضور  به  ما  کاری  هویت  ی  -همه 
بستگی دارد.

انتخاب کنید، چیکار  باشه حرفه ی دیگری رو  قرار  اگه 
می کنید؟

-یکی از فعالیت هایی که دوست داشتم انجام بدم موسیقی بوده 
و شاید اگر این رشته رو ادامه نمی دادم، موسیقیدان می شدم.

به نظر شما چه مشکل اخالقی خاصی در دانشجوهای این 
جا وجود دارد؟

-در مقایسه با سال های قبل یک سری مسائل رعایت نمیشه 
و  زمانه  اقتضای  شاید  اساتید...  به  احترام  کردن،  سالم  مثل 

نمیشه قضاوت کرد.

بنظر شما عشق چیه؟

عاشقشی  که  اونی  به  و  بگذری  خودت  از  اینکه  یعنی  -عشق 
بپردازی.

دانشجو حق دارد عاشق بشه و بخاطر عشقش به درسش 
لطمه وارد بشه؟

و  نیست  زندگیه؛ هدف  در  اولویت جانبی  -درس خوندن یک 
کنیم،  حرکت  تعالی  مسیر  در  که  اومدیم  بدنیا  ما  من،  بنظر 
عاشق بشیم و شاید اگه شد درس بخونیم حتی می تونیم عاشق 
درس خوندن باشیم... اما انتخاب من بین درس خوندن و عاشق 

شدن قطعا عاشق شدنه.

برای شما چی  تاثیر زندگی مشترک در مسیر پیشرفت 
بوده؟

از زندگی مشترکم نگذشته، حدود شش ماهه که  -من خیلی 
ازدواج کردم ولیکن با تشکیل خانواده زندگیت هدفمندتر میشه.

اتفاق خاصی افتاد که شما به سمت شعر گفتن سوق داده 
شدید؟

-نه شاید... من در یه بازه ی زمانی تنها بودم و شاید همون تنها 
بودن باعث می شد من دل نوشته هایی رو بنویسم.

قشنگ ترین شعری که همین االن به ذهنتون می  رسه 
چیه؟

- دلم خواهد که گویی، صبوری کن نگارا...

سحر نزدیک نزدیک است!

اگه همه ی دانشجوها بگن که از هماتولوژی متنفرن، شما 
چیکار می کنید؟

نباشه      بلد  رو  علمی  دانشجو  تا  اما  نداره،  ایرادی  من  -بنظر 
نمی تونه عالقمند بشه، اگر دانشجوها به درسی عالقمند نیستن 

علتش اینه که اون درس رو بلد نیستن.

وقتی تو آینه نگاه می کنید اولین چیزی که به ذهنتون 
می رسه، چیه؟

-اخیرا سفیدی مو گذر عمر رو یادم میندازه.

ممکنه  که  دانشجو  یک  جانب  از  احترامی  بی  بدترین 
متوجه یک استاد بشه، از نظر شما چیه؟

-من سالم کردن خیلی واسم مهمه، نه فقط از سمت دانشجو 
به استاد بطور دوطرفه، احترام متقابل همیشه واسه من قشنگه.

بدترین نوع رفتار اساتید با دانشجو چیه؟

کنیم که همیشه  نبینیم و حس  رو  دانشجو  اگه  نظر من  -به 
ما باید بدون اینکه نظرات اونا رو بدونیم عمل کنیم مانع رشد 

دانشجوها می شه.

رسالت دانشجو چیه؟

-درس خوندن، رسیدن به درجات عالیه ی تحصیلی و در نهایت 
استفاده از علم برای خدمت رسانی.

شما فکر می کنید خوش تیپ ترین استاد دانشکده اید؟

-بی تردید نه!

اولین  ببرید  نام  اساتید دانشکده رو  از  اگر بخواید یکی 
اسمی که به ذهنتون می رسه، کیه؟

-دکتر حمیدپور 

و دانشجو؟

-آوا آذر

چه توقع و انتظاری از دانشجوهای اینجا دارید؟

برای  تحصیالتشون  از  بتونن  و  بخونن  درس  هدفمند  -اینکه 
خدمت به بشریت استفاده کنن.

بزرگترین موفقیت شما در زندگی چی بوده؟

-از نظر علمی اینکه در دانشگاه شهید بهشتی هستم.

و بزرگترین شکست شما در زندگی؟

-از دست دادن مادرم.

حاضرید علم بی حد داشته باشید بدون هیچ ثروتی؟

-نه.

جایی بوده که بخواید برید ولی نرفته باشید؟

-بله خیلی جاها... چون من زیاد سفر نمیرم اما مصر رو خیلی 
دوست دارم ببینم.

بیشتر پولتون رو خرج چه چیزی می کنید؟

-خرج نیازهای ابتدایی زندگی... خوراک، پوشاک، تفریح.

بدترین سوتی که تا حاال سرکالس دادید چی بوده؟

-بند بین دو تا کیسه ی خون به انگلیسی دقیقا هم نام با یکی 
از اقوام ما میشه، یک بار داشتم می گفتم که دانشجو ها دقت 
کنن این بند قبل از خونگیری، سوراخ نباشه... همون موقع این 

دو تا کلمه با هم اشتباه شد )ُکرد(. و همیشه تو ذهنم موند.

از انجام دادن چه کاری می ترسید؟

-امام علی)ع( فرمودند: از هرکاری که می ترسید، به آن وارد 
شوید... و به نظر من بزرگ ترین ترس، ترس از انجام هرکاری 

است.

تو اوج نا امیدی چی حالتونو خوب می کنه؟

-یک بار در بچگی بیمار بودم و مادرم برام یه حلقه ی یاسین 
گرفت. از اون حلقه رد می شم.

از مرگ می ترسید؟ دوست دارید چقدر عمر کنید؟

-نه! زمانش خیلی مهم نیست. میخوام عمر با عزت داشته باشم 
همراه با سالمتی.

بهترین مدل مردن بنظر شما چیه؟

-اینکه بخوابی و پا نشی.

شده تا حاال کاری کنید که بعدش از خودتون بدتون بیاد؟

تونستم  می  فهمیدم  بعدها  که  کاری  بوده  ولی،  نیومده  -بدم 
بهتر انجامش بدم.

اگه به گذشته برگردید چه کاری رو انجام نمی دید و چه 
کاری رو انجام می دید؟

-توی انتخاب رشته بیشتر دقت می کردم و اینکه زودتر ازدواج 
می  کردم...

آرزوی لحظه ی سال تحویل شما چی بود؟

-سالمتی.

بزرگترین دروغی که تا حاال گفتید چی بوده؟

-یادم نمیاد واقعا... چون خیلی کم دروغ می گم و همیشه سعی 
می کنم دروغ نگم

خودش  پیش  و  بگه  دروغ  شما  به  دانشجویی  یه  اگه 
چیکار           بفهمید  وقتی  بوده،  مصلحتی  دروغش  کنه  فکر 

می کنید؟

درک  ذهنم  در  رو  دانشجو  شرایط  کنم  می  سعی  -معموال 
کنم بخاطر دروغی که گفته و خیلی زود راجع بهش قضاوت         

نمی کنم.

اصطالحا  رو  استادی  شده  دانشجوییتون  دوران  در 
مسخره کنید؟

-چیزی به عنوان مسخره کردن نه! اما شده که با دوستام درباره 
استاد ها حرفی بزنیم و بخندیم و شیطنت کنیم ولی این که رو 

در رو بخوایم مسخره کنیم نه... نشده.

برای نشریه آذین چه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید؟

-تالش کنید که مخاطب هاتون هر بار افزایش پیدا کنن... صرف 
این که یه نشریه چاپ کنید نباشه، تالش کنید که یک هدف 
هدف،  ترین  مهم  نشریه  یک  برای  و  باشید  داشته  مدت  بلند 
حفظ مخاطبان فعلی و افزایش تعداد مخاطب هاست پس همه 

ی توانتون رو بذارید.

اون  بگید،  جمله  یک  دنیا  مردم  ی  همه  به  بخواید  اگر 
جمله چیه؟

-عاشق بشید...!!!

و... حرف آخر؟

دکتر داوود بّشاش

متولد ۱۴ دی ۱۳۵9

دکترای تخصصی خون شناسی وبانک خون

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

-اال ای جان جانانم ...

من امشب تا سحر مستانه هوشیارم

دلیلی نیست، خدا داند

من از فکرت، ز بی فکری، به دور از باده و ساقی

کمی مستانه دل دادم...!

عاشق بشید...!!!

حدیثه نبی پور

حدیثه نبی پور

فرهنگی
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راستی خویش نهان کس نکرد
در سخن راست زیان کس نکرد

راستی آور که شوی رستگار 
  راستی از تو ظفر از کردگار

   این روزها راجع به موضوعی بسیار فکر کرده ام. 
درباره ی اختراع دستگاهی برای حل کردن معضلی 
که مدت ها است فکرم را به خود مشغول کرده است.
اطرافمان  در  که  هایی  انسان  از  حقیقت  فهمیدن 
با  اما  باشد؛  می  وسخت  دشوار  بس  کاری  هستند 
ساختن آن دستگاه می توانیم راستی آزمایی کنیم.

تعاریف  که  عدم صداقت  یا  دروغ  نام  به  ای  پدیده 
وارونه  مثل:  برد؛  نام  برایش  توان  می  مختلفی 
کتمان حقایق،          ناراستی،  بیان  دادن حقیقت،  جلوه 
یا  نمایشی  خود  با  راستین  خود  بین  ای  پرده 
جداکننده ی شخصیت واقعی یک فرد با شخصیت 

خانوادگی و اجتماعی او.
   دروغ و دروغگویی ابزار بزرگ جنایت است. جنایت 
هایی که قابل جبران نیستند. جنایاتی که همه ی 
ابعاد روحی، جسمی و اجتماعی یک فرد تا جامعه تا 

همه ی دنیا را در بر می گیرد.
دروغ  با گفتن یک  کنم،  فرد شروع می  از یک     
)هرچند از نظر خودمان کوچک( کاخ باورها و اعتماد 
های آن فرد را ویران می کنیم، طوری که کم کم 
برای همه ی افراد جامعه اعتماد به بی ارزش ترین و 

بی معنی ترین واژه ی ممکن تبدیل می شود.
دنیا  همه ی  یا  جامعه  یک  مردم  بعدی  پله ی     

هستند.
بود.  دروغ  یک  از  ناشی  ویرانگر  جهانی  جنگ     
دروغ هیتلر به مردم خود... هیتلر عقده های روانی 
خودرا به دروغ در غالب شهر آرمانی و برتری نژاد       
یا  کشید.  آتش  به  را  دنیا  و  کرد  بیان   German
نمونه ی دیگر آن دولتمردان انگلیسی هستند که به 
دروغ خود را طرفدار آبادانی کشور های عقب مانده 
نشان داده اند و زالو وار منابع کشورهای عقب مانده 

را مکیده اند.
   وقتی به دنبال علت های دروغگویی می گردیم، 
دالیل بسیاری برایش می شماریم. که از مهم ترین 
زند،  می  ریشه  دروغگویی  که  است  زمانی  ها  آن 
)دوران کودکی( همان هنگام که برای فرار از تنبیه 
و مجازات ناخودآگاه شروع به دروغ گفتن می کنند 
)مثال هنگام شکستن گلدان محبوب مادر( خود را با 
هزار بهانه تبرئه می کنند و این ماجرا )دروغگویی( 
همین طور در تمام مراحل زندگی استمرار می یابد. 
در حالی که بزرگتر ها دربرابر این اتفاق آن طور که 
باید ایستادگی نمی کنند و دروغ گفتن به یک عادت 

تبدیل می شود.
توجه  جلب  برای  که  هستند  افرادی  اینکه  یا     
حتی  ویا  کنند  می  دروغگویی  به  شروع  اطرافیان 
بعضی واقعیات را با داستان های ساختگی در ذهن 

خود برای دیگران تعریف می کنند.
   و اما بزرگترین دروغ، دروغ به خود است، که مانند 
سدی عمل می کند و قدرت حرکت را از ما می گیرد، 
چون ما حقایق را با روح خود لمس کرده ایم، اما در 
تالش هستیم که دائما واقعیت ها را سرکوب کنیم 
ببریم که واقعی نیست و سراسر  به سر  ودر زندگی 
از دروغ است. دروغی که مانند دیوی سیاه هر لحظه 

روح و روان ما را درگیر می کند.
   ای کاش روزی بیاید که تعهد نامه ای بین قلب 
دین،  به  توجه  بدون  شود.  امضا  ها  انسان  همه ی  
که  روزی  بهشت.  ی  وعده  و  رستاخیز  روز  مذهب، 
همه ی مردم به یک اصل وفادار باشند و به هیچ وجه 

دروغ نگویند.
کانون  شود،  می  صفا  و  صلح  از  پر  جهان  بی شک 
خانواده ها از هم نمی پاشند، بعضی سرمایه دارانی 
که یک شبه سبز می شود، بوجود نمی آیند و دین 
تبدیل       مردم  کردن  سرکیسه  و  سوداگری  بازار  به 

نمی شود.   
   چرا که دروغ ریشه ی درخت ناناهنجاری ها است. 
و شجاعت  هم  به  خورده  گره  دستان  با  همگی  اگر 
روحی باال ریشه ی این درخت را بخشکانیم، بهشت 

دنیا را برای خود به ارمغان می آوریم.

دروغ؛ سپر ترسو ها

سالح حقه باز ها 

 

کارت ۱۱ساله،  پسربچه  ی  کوته«  »پاسکال   روزروزی 
زیباترین دیدن  برای  و  گرفت  قرض  را  مادرش   متروی 
 نقاشی دنیا، خود را به موزه لوور رساند. پسربچه آن قدر
 جلوی تابلوی مونالیزا ایستاد تا مسئول موزه برایش یک

صندلی برد.

   کوته در سن ۴۶ سالگی باز هم چند ساعتی را جلوی 
این شاهکار هنری سپری کرد، اما این بار با یک دوربین 
پررمز  تابلوی  این  از  مهمی  اسرار  کشف  با  و  مخصوص 
توانست  او  دوربین  آن  کمک  به  و  ترتیب  بدین  راز.  و 
تصاویری مختلف از این تابلو را به انضمام چشم ها، دهان 
و دست های مونالیزا در ابعاد بزرگ بگیرد و در نمایشگاه 

مترئون سانفرانسیسکو در معرض دید بگذارد.

فناوری مادون قرمز و همچنین روشن  با  این دوربین    
و واضح کردن تصاویر، تابلوی نقاشی را اسکن می کرد.

   به این ترتیب کوته توانست بدون صدمه  زدن به تابلو و 
به صورت مجازی به عمق نقاشی نفوذ کرده و با رسیدن 
به سطح رنگ روغن آن به اسرار نقاشی این هنرمند بزرگ 
پی ببرد. او برای آنالیز عکس هایی که گرفته بود بیش از 

سه هزار ساعت وقت گذاشت.

مژه های و  ابرو  مورد  در  کوته  کشف  ترین   بزربزرگ 
 شخصیت نقاشی شده در این تابلو است. کوته در یکی از

 عکس هایی که از چشم های این نقاشی گرفته بود یک تار
 ابرو یافت. وی می گوید: اگر از نزدیک به چشمان مونالیزا
 نگاه کنید، ترک هایی را در اطراف چشم آن می بینید که
نشان می دهد این  و  نامعلوم هستند  تقریبا  و  ریز   بسیار 
این نقاشی توسط مسئول یا مرمت گر  که قسمت چشم 
این خاطر  به  نیز  آن  ابروهای  و  مژه ها  و  شده  پاک   آن 

دستکاری ها محو شده است.

   همچنین انگشت های دست چپ مونالیزا، در ابتدا در 
شده  کشیده  خود  کنونی  محل  از  غیر  دیگر،  جای  یک 
بودند. کوته می گوید: تغییر محل این انگشت ها روی تابلو 
مدل  که  است  شخصی  لباس  وضعیت  تغییر  خاطر  به 

نقاشی لئوناردو داوینچی شده است.

   تصاویری که توسط امواج مادون قرمز گرفته شده اند، 
نشان می دهد لبخند ژکوند اصلی مونالیزا، بسیار عمیق تر 
از آن چیزی است که به نظر می رسد و در حقیقت این 

لبخند تمام صورت مونالیزا را گرفته بوده است.

   پیش از ترمیم، صورت روشن تر بوده و لبخند واضح 
تر و زمینه به آبی تمایل بیشتر داشته در حالیکه در حال 

حاضر بیشتر خاکستری است.

و  مبهم  یعنی  محوکاری  تکنیک  از  اثر  این  خلق  در     
نامشخص کشیدن خطوط استفاده شده است.

   ترکیب بندی این اثر ذوزنقه ای است. اگر دست ها و 
پدیدار  ذوزنقه  یک  کنید  وصل  باالی سر  به  را  ها  شانه 
می شود این ترکیب بندی باعث می شود تمرکز چشم بر 

صورت و لبخند باشد.

   خط افق در دو طرف تابلو باال و پایین است که تمرکز 

نظر  به  الغر  یا  چاق  مونالیزا  شود  می  سو سبب  هر  در 
بیاید.

با وجود     به نظر می آید مونالیزا غمی درونی دارد که 
از البه الی خطوط چهره اش خود نمایی  لبخند غمش 
 می کند با وجود اینکه لبخند می زند باز نمی تواند غمش

را پنهان کند.

مونالیزا
اثر لئوناردو داوینچی

محدثه زلفی

آیدا قائدی

معرفی محصول فرهنگی

فرهنگی
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   همه ما می دانیم که آب برای سالمتی ما بسیار مهم 
اما آیا شما روزانه مقدار مناسبی آب مصرف   است. 
از  برخی  که  کنید  فکر  است  ممکن  کنید؟  می 
آب  یا  و  آبی  کم  به  مربوط  تان  مشکالت سالمتی 
آب  مناسب  مقدار  مصرف  باشد.  بدن  حد  از  بیش 
برای  شما  بدن  که  چرا  است  مهم  بسیار  روز  در 

عملکردی مناسب به این مقدار نیاز دارد.

روزانه باید چقدر آب بخوریم؟؟

   مصرف ۸ لیوان آب در روز پیشنهاد شده است، با 
این حال باز هم این مقدار پایه و اساس علمی ندارد. 
کارشناسان توصیه می کنندکه هر فرد باید با توجه 
به وزن بدن، سطح فعالیت بدنی و آب و هوای جایی 
که در آن زندگی می کند، مقدار مناسبی آب بنوشد.

بنابراین اگر هشت لیوان نه، پس چقدر؟

در  که  است  مستقل  علمی  سازمان  یک   IOM   
این زمینه 2.7 لیتر آب در روز برای زنان بالغ و ۳.7 
لیتر برای مردان بالغ را توصیه می کند. به طور کلی 
این مقدار برای بزرگساالنی که از سالمتی معقولی 
و هوای معتدل  با آب  ای  و در منطقه  برخوردارند 
زندگی می کنند قابل اجراست. با این حال، مواردی 
وجود دارد که ممکن است به مصرف آب بیشتری 

نیاز داشته باشید.

   به عنوان مثال برای این موارد می توان به زندگی 
در منطقه ای با آب و هوای گرم و یا فعالیت جسمی 
پزشکی  کالج  یک  گفته  طبق  کرد.  اشاره  بیشتر 
 ۱2 کردن  اضافه  برای  باید  شما  آمریکایی  ورزشی 
اونس آب به مصرف روزانه خود، ۳۰ دقیقه فعالیت 

بدنی داشته باشید.

چرا انسان ها به آب نیاز دارند؟

   بدن ما بدون مقدار مناسب آب نمی تواند عملکرد 
خوبی داشته باشد و همین امر موجب این شده که 
آب حدود ۶۰ درصد از وزن بدن ما را تشکیل بدهد. 
آب  به  وظایف  از  بسیاری  انجام  برای  انسان  بدن 
وظیفه حمل  مثال، خون شما  عنوان  به  دارد،  نیاز 
اکسیژن به تمامی سلول ها را بر عهده دارد و این 

کار را تنها با کمک آب می تواند انجام دهد.

کنید؟  می  مصرف  آب  مناسبی  مقدار  شما  آیا     
دچار  نکنید،  مصرف  آب  مناسب  مقدار  شما  اگر 
دهیدراسیون )کم آبی بدن( و یا هیدراسیون بیش از 

اندازه خواهید شد.

عالئم کم نوشیدن آب

   در این قسمت به برخی از چیزهای ساده ای که 
برای بررسی دهیدراته یا همان کم آبی بدن وجود 

دارد، توجه کنید:
-دهان شما خشک است
-رنگ ادرارتان تیره است

-احساس سرگیجه و یا سردرد دارید

-به طور کلی احساس خستگی و بی حالی می کنید

عالئم نوشیدن بیش از حد آب

   از سوی دیگر، عموماً هیدراتاسیون بیش از حد 
از حد آب در  از مصرف بیش  ناشی  یا هیپوناترمی 
به  منجر  تواند  می  امر  این  است.  کوتاه  زمان  یک 
مسمومیت آب شود و از عالئم اولیه مسمومیت آب 
می توان به خستگی و گرمازدگی اشاره کرد. اگر در 
این مورد نگران هستید، نشانه هایی برای بررسی آن 
توان حالت  این عالیم می  از جمله  دارد که  وجود 

تهوع، استفراغ و اسهال را نام برد.

در روز چقدر آب بنوشیم؟

علی کرمی

 
پاسخ ها در قسمت آبی جدول نوشته شوند

افقی
۱-موضوع شعار روز جهانی بهداشت سال 2۰۱7

2-ریشه و اساس   ۳-مخالف زیر
۴-من و تو با هم   ۵-دوستی   ۶-طال

از پیشگیری  موارد  از  یکی  آن  گفتن   7-توانایی 
آسیب های اجتماعی است

۸-شعار روز جهانی بهداشت سال 2۰۱7
9-یک ورزش شادی بخش

 ۱۰-........ دست ها از اصول اولیه بهداشت فردی
است

عمودی
سپیدجامگان گروه  بانی  )نام  واقعی   ۱-راستین 

مدارس(   2-مایه حیات   ۳-تکنیک
۴-اندازه گیری آن از وظایف مربی بهداشت است

۵-کم یا زیادش بیماری زاست   ۶-مروارید
7-نشانه وجود عفونت در بدن   ۸-حل وارونه
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 خبری در راه است...

با  خیریه  این  است.  دانشجویی  و  نوپا  ای  خیریه  دلخند     
های  بیماري  دارای  کودکان  براي  بزرگ  جشني  برگزاری 

خاص در بیمارستان شروع به فعالیت کرد.

دلخند شامل سه تیم برای حمایت از کودکان می باشد.

تیم یک: حامی کودکان مبتال به بیماری های خاص.

   همان طور که گفته شد، اولین فعالیت دلخند با این تیم 
بود.

کودکان  برای  هایی  جشن  برگزاری  تیم،  این  هدف    
بیمارستانی و مبتال به بیماری های خاص می باشد.

   کودکانی که برای درمان، از خانواده خود دور شده اند و 
مشکالت مالی دارند، شناسایی شده و تحت حمایت دلخند 
قرار می گیرند؛ تا دوران سخت درمان در شهر غریب کمتر 

برایشان ملموس باشد.

تیم دو: حامی کودکان کار، بی سرپرست و بد سرپرست.

در  هایی  جشن  برگزاری  شامل  تیم  این  های  فعالیت     
تهیه  مانند  مادی  های  کمک  عزیزان،  این  برای  بهزیستی 
مثل  هایی  درمان  و  ویزیت  و  ارزاق  تحریر،  لباس،لوازم 
دندانپزشکی و فعالیت های فرهنگی با برگزاری کالس هایی 
در سه مقطع ابتدایی، دبیرستان و کنکور توسط دانشجویان 

است.

   مثل: کالس های زبان خارجه، آموزش نقاشی و خطاطی، 
کالس های دینی، اخالق و حقوق شهروندی اجتماعی توسط 
اساتید دانشگاهی و کالس های ورزشی )فوتبال،والیبال و...(.

   اردوهایی تشویقی همچون شهربازی و رستوران و سینما 
هم برای دانش آموزانی که پیشرفت درسی داشته اند، در نظر 

گرفته شده است.

تیم سه: حامی معلولین

   این تیم نیز مسئول بازدید از آسایشگاه ها و برگزاری جشن، 
خرید پوشاک و پوشک، کمک درمانی دندانپزشکی و رشته 

های توانبخشی می باشد.

   این تیم قطعا به افرادی با روحیه قوی نیازمند است؛ چرا که 
این کودکان تحت شرایط جسمی و ذهنی سختی با زندگی 

درگیرند.

از طریق  توزیع پوستر  با  برگزاری جشن ها  از     قبل 
می  رسانی  اطالع  اینستاگرام  صفحه  و  تلگرام  کانال 
شود، تا عزیزان در صورت تمایل و در حد توان کمک 

های مادی خود را به یاری دلخند برسانند.

برنامه ی ویژه ی خیریه دلخند

 به زودی در دانشکده پیراپزشکی
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