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سحراسدی/اینروزهامردمکالنشهرهاخودرابرایسالجدیدآماده
میکننــد.میبینیکــهدرتکاپوهســتندوهرکسبهاندازهجیبووســع
خــود،میخردونونوارمیکندوبرنامــهمیریزدتاتعطیالتنوروزبرای
خودوخانوادهاش،بهخوشــیسپریشود.دستکمبسیاریشانمثل
برخــیهموطنانماندرکنجاینمملکتدغدغــهتکهنانیراندارندتا
تکــمگرســنهنماننــد؛نانــیکــهبهســختیوبــاهــزارمکافــاتبه
دســ 
دســتمیآورنــدتــاآنراتــویســفرههایخالیشــانبگذارنــد.جــای
شکرش باقیســت که در این میان انســانهای فداکاری هستند که سفره
مهربانیشانهمیشهبازاستوبهمایادآوریمیکنندکهریشهخوبیها
همچناندراینکشورزندهاستونخشکیده.روایتمعلمانعاشقیکه
باایثاروفداکاریدرسزندگیرابهدانشآموزانآموختندونشاندادند
کهانساندوستیمقدمبرتعلیموتربیتاست.داستاندومعلممنطقه
سیســتانوبلوچستانکهزندگیشــانراوقفدانشآموزانمحروماین
منطقــهکردهانــددرســال 95درروزنامهایرانچاپشــدوپــسازچاپ
اینگزارشهاباســیلمهربانیوحسمسئولیتمردمیمواجهشدیم
کهمیخواســتنددراینکاربزرگهمراهاینمعلمهاباشند.دستهای
مهربان بــه یــاری دانشآموزان محروم روســتاهای محروم سیســتان و
بلوچســتانآمدنــد تادرســالجدیددلهایشــانمملوازشــادیشــود.
ســالیکهروزهایآخرآندرحالســپریشدن استبرایدانشآموزان
محرومدبستانشهیدشهرکیشهرستانزهکومدرسهمولویروستای
«مغانشــابو» در شهرســتان فنوج با برآورده شــدن آرزوهای کوچکشان
ســپریشــدوحمایــتمــردمدرایــنمیــاننشــاندادکــههنــوزحــس
انساندوســتیدرمیانمردمایرانزندهاســتوهرکسیبهتوانخویش
براینشاندنلبخندبرچهرهاینکودکانآستینهمتراباالزد.
سفرهمهربانی
مــردادمــاهســالجاریتصویــریازیــکمعلــمفــداکاردرفضــای
مجازیمنتشرشدکههرروزباتهیهنانوپنیربرایدانشآموزانمدرسه
شهیدشــهرکیشهرستانزهکصبحانهتهیهمیکندتاشاید بخشیاز
ســوءتغذیهایــندانشآموزانجبرانشــود.رامینریگــیمعلمفداکار
اینمدرســهکهاینروزهامدیریتمدرســهرانیزبرعهــدهدارددرنقطه
صفــرمرزیعــاوهبرمعلمیبــرایدانشآمــوزانپدریهــممیکرد.
 16مردادماهسرگذشــتاینمعلموماجرایدانشآموزاناینمدرسه
کهتعدادیازآنهابهخاطرسوءتغذیهدرکالسدرسبیحالمیشدند
درروزنامهایرانبهچاپرسید.اینمعلم41سالهبعداز12سالتدریس
باانشاییکیازدانشآموزانمتوجهشددانشآموزانیکهباچهرههای
رنــگپریدهدرکالسدرسحاضرمیشــوندگرســنههســتندوخانواده
آنهاتوانمالیتهیهیکصبحانهســادهرانیزندارد.رامینریگیآستین
همــترابــاالزدوبخشــیازدرآمدناچیزخــودرابهتهیــهصبحانهبرای
دانشآموزاناختصاصدادوهرروزباخریدنانوپنیرلبخندرابهصورت
دانشآموزان مدرســه نشــاند .با چاپ گزارش حرکت زیبای این معلم
فــداکارمردممهرباندســتبهکارشــدندودرتمــاسباروزنامــهایران
بــرایکمکبهاینمعلمودانشآموزاناینمدرســهاعالمآمادگی
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رامین ریگی و نانی که برای شاگردان گرسنهاش قسمت میکند

کردند .سیل کمکها به سوی این
مدرسه سرازیر شــد و با واریز بیش
از 20میلیون تومان برای کمک به
ایــن دانشآموزان کیــف ،کفش و
لوازم التحریر و پوشــاک برای آنها
تهیهشدتاسالتحصیلی95برای
آنها پــرازخاطراتبــهیادماندنی
باشــد .رامین ریگی با بیان اینکه با
کمکهاییکهخیرینانجامدادند
عالوه بر رفع مشــکالت تغذیهای
دانشآمــوزان و تهیــه پوشــاک نو
و لــوازم التحریــر بــرای آنهــا یــک
ســالن چند منظــوره نیز بــا هزینه
 30میلیونتومانیکهتوســطیکخیرپرداختشدهبوددرکنارمدرسه
ســاختهشــدتادانشآمــوزانمحــروماینمنطقــهصاحــبکتابخانه،
آزمایشگاهوسالنورزشیشوند.معلممهربانکویراینروزهادرتالش
استتاباکمکگرفتنازخیرانوگروهیازپزشکان،غبارمحرومیتراکه
برچهرهمردممنطقهزهکنشستهاستپاککند.
آغوشگرممعلم
صدهاکیلومتردورترازمنطقهزهکاینبارمعلمعاشقدیگریبود
کهنمیتوانستشاهددردورنجدانشآموزمعلولشباشد.ازاینروبود
کــهآســتینهمت باالزدهوهــرروزاورادرآغوشمیگرفتوبهمدرســه
میبرد .ماجرای معلم مدرسه مولوی روستای مغانشابو در شهرستان
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فنوجروایتانسانیاستکهبهتنهاییبرایسروساماندادنبهوضعیت
مدرســهای که کالسهایش شباهتی به کالسهای اســتاندارد مدارس
ندارددســتبهکارشــدامــادرادامهراهانســانهایمهربــانوگروهیاز
پزشــکان وارد عمل شــدند 28.دی ماه ماجرای معلمی که دانشآموز
معلولشراهرروزدرآغوشگرفتهوبهمدرسهمیبرددرصفحهزندگی
روزنامهایرانبهچاپرســید.یوسفیوســفیانمعلممدرسهمولویدر
منطقهمحرومفنوجوقتیمتوجهشــدعلیاصغردانشآموزکالسش
بهخاطرمعلولیتمادرزادینمیتواندبهمدرسهبیایدتصمیمگرفت
اورا همراهخودشبهمدرســهبیــاورد.تصویرزیبایاینمعلمدرحالی
کــه دانشآمــوز معلــول در
آغــوش او بــه کالس درس
دستهای
میآمدبهچاپرسید.باچاپ
مهربانبهیاری
این گــزارش دســتان مهربان
شآموزانمحروم
دان 
کســانی کــه عاشــق کمــک به
محروم
روستاهای
هموطنان خود بودند به یاری
سیستانوبلوچستان
این معلم فــداکار آمدنــد و با
تأمیــن هزینــه خریــد ویلچــر
آمدند تادرسالجدید
چنــد روز بعــد علــی اصغــر
دلهایشانمملوازشادی
ســوار بر ویلچر به مدرسه آمد
شود.سالیکهروزهای
و برای نخســتین بار توانســت
آخرآندرحالسپری
بــا همکالســیهایش بــازی
آموزان
استبرایدانش
کنــد .درایــن میــان گروهــی از
محرومدبستانشهید
پزشــکان دلســوز در تهــران
شهرکیشهرستانزهک
و اصفهــان و ســراوان وارد
میــدان شــدند و عــاوه بــر
ومدرسهمولویروستای
کمکهــای مالــی فــراوان و
«مغانشابو»در
تأمین هزینههای ســاخت دو
شهرستانفنوجبا
چشــمه دستشــویی برای این
آرزوهای
برآوردهشدن
مدرسهودیوارکشیدراطراف
شد
سپری
کوچکشان
مدرســه لبخنــد را بــر چهــره
ســاکنان این روســتا نشاندند.
همچنیــن بــا تأمین پوشــاک
وکفــشومــوادغذایــیبــرای 66دانشآمــوزایــنمدرســهنــورامیددر
دلآنهــاتابیدهشــد.همچنینچندنفرازپزشــکانبرایدرمــانرایگان
دانشآمــوزاناعالمآمادگیکردند.یوســفیانمعلممدرســهمولویبا
بیان اینکه عید سال 96برای دانشآموزان این مدرسه بسیار متفاوتتر
ازســالهایقبــلخواهــدبود،گفــت:وقتــیدرسمهربانیکــردنرابه
دانشآموزانمیآموختمآنهادرحالیکهلباسهاینوپوشــیدهبودند
ولــوازمالتحریــرجدیدیراکــهخیرینبرایآنهاارســالکــردهبودنددر
دستداشتندبههملبخندزدندوقولدادندتاباادامهتحصیلوکسب
موفقیتهــایعلمــیمحبــتکســانیکــهآنهــارافرامــوشنکردهاند
جبرانکنند.

یکم-جامعهایران-گذشتهازبرخیتجربههاوبرشهایتاریخیاش-درکلیکجامعهجمعگرابهحسابمیآید.
جوامع جمعگرا محاسن و معایبی دارند .از جمله محاسن جوامع جمعگرا این است که مواردی چون خودمحوری،
تک بعدی بودن و ســنگدلی از جمله اصول فرهنگی مردمان آنها نیســت .روان شناســی اجتماعی ایرانیها هرچند
اینجا و آنجا رگههای فرد گرایانهای را هم به نمایش میگذارد (که البته در جایگاه خودش بد نیست) اما باید بپذیریم
ن است.
که شالودههای اصلی فرهنگی ،اجتماعیو ارزشهایجمعیماهمهنشانجمعگرابودن آ 
دوم-عمومــاًافراد بواســطه قاعده روانشــناختی و جامعه شــناختی آشــنا زدگی مســائلی چون فقــر ،معلولیت و
مشــکالت اجتماعی را بخشــی از جامعه قلمداد میکنند و بر همین اساس در شرایط عادی حساسیت چندانی به
آنهــا نشــان نمیدهند ،اما زمانی که عنصری چون روزنامه ،یا تلویزیون یا شــبکههای اجتماعــی این موضوعات را
بــه صورت عریان بگیرند و در قالب یک گزارش نشــان دهند ،این موضوع برای آحــاد جامعه بهعنوان یک «درد»
مطرح میشــود و بســیاری به آن واکنش نشــان میدهند؛ ضمن اینکه افراد جامعه به دلیل وحشت و هراسی که از
تکرار اینمسائلبرایخودشان دارند،سعیمیکنندبهترمیمقسمتهای دردآور وزجرآلودموضوعبپردازدتا از
لحاظروانیدرزندگیخودبهآرامشبرسند.براساسایندونکتهمیتواننتیجهگرفت،پسازدرجواقعیتهایی
تلخازگوشهوکناراینکشوردرصفحه«زندگی»روزنامهایراندرسال،95افرادیکهتامدتیقبلدرکوچهوخیابان
محل زندگی خود به عناوین مختلف شاهد درد و ناراحتی دیگری بودند و بواسطه پدیده آشنازدگی توجه چندانی
به او نداشــتند ،به یکباره با عریان شــدن یک موضوع و یک درد اجتماعی در یک روزنامه سراســری ،همگی دســت
به کار شــدند تا به ترمیــم و تخفیف ایــن درد بپردازند .حقیقت
جامعه ما این اســت که مردم مــا از هراس تکــرار واقعیتهای
تلخ پیرامون خود ،به فکر ترمیم آســیب و تأمین آرامش روانی
برای خودشان هستند .طبعاً نمیتوان به چنین حساسیتها و
پیگیریهایی دل خوش کرد و آنها را روندی مستمر و همیشگی
پنداشــت .بیگمــان سیاســتگذاران عرصههــای فرهنگــی،
اجتماعی و سیاســی باید به فکر چاره اندیشــی در این زمینه ،که
چنانچه نباشند ،این سرمایههای اجتماعی ،طی یک یا دو نسل
آینده از دست خواهد رفت و این چیزی نیست که بخواهیم.

دانشآموزان نو نوار شده پای سفرهای نشستهاند که با همدلی خیرین پهن شده است

