نشان مهربانی بر سینه بی نشان ها

ِ
ذهاب خاکستری پاشیدند
یاورها و بهبود یافته های یک مؤسسه خیریه و رنگین کمانی از رنگهای زندگیبخش بر سرپل
سهیال نوری
روزنامهنگار

دربزنــگاهزندگــی،مهربانیومحبترابــاتماموجودحس
کردهاند برای همین محال بود قلبشان برای مهر ورزیدن
بهتبوتابنیفتد.دردراکهباگوشــتوپوستشــانلمس
کردهانــد ،برای همین امکان نداشــت درد کشــیدن دیگری
راتاببیاورندوســرگرسنهبربالینگذاشــتهاندو درسرمای
استخوانسوزشهر،چشمانشانگرمخوابشدهاستبرای
همیننتوانســتندازبیســرپناهیهموطنانشــانبسادگی
عبورکنندوباعزمیجزمراهیکرمانشاهشدند .همزمانبا
ویرانهنشینیمردمانکرمانشاه،شــوریایرانرافراگرفتو
هرکســیازهرقشــروجایگاهیباهرچهدرتوانداشتبرای
بهبودوضعیتهموطنانشگامیبرداشت،هرچندکهاین
شوروغلیاناحساسهمچونآتشیبرافروخته،درمختصر
زمانیبهســردیگرایید،امــابهبودیافتهها(بیخانمانهاو
بیماران مبتــا به اعتیادی که روزهای ســیاه زندگیشــان به
ســرآمدهاست)ویاورهای(افرادیکهتجربهبیماریاعتیاد

فریاد شادی

یابیخانمانیراندارندامابهدلیلســایرآسیبهایاجتماعی
بهاینمؤسســههاپیوستهاند)مؤسســهطلوعبینشانهاکاری
کردنــد کارســتان! زلزله کــه کرمانشــاه را لرزاند ،قلــب آنها هم
لرزیدوچونازجنسدردهســتندمردانهپایکارایســتادندوتا
به امروز که عمر ویرانهها ،چادرها و کانکسهای ســرپل ذهاب
وروســتاهایاطرافشبیشــترازســهماهشدهاســت،هرکاریاز
دستشــانبرآمــدهانجــامدادند،تاردپــایزندگــیازایندیار
پاکنشود.باحسینعبدالکریمی؛ازیاورهایداوطلبوفعال
توگونشستیمتاازفعالیتهایانساندوستانهاو
مؤسسهبهگف 
وهمراهانشدرسرپلذهاببیشتربدانیمواینروزهایپایانی
سالرابهامیدزندهماندنمهربانیوهمدلیبهبهارگرهبزنیم.
«سهروزاززمینلرزهکرمانشاهگذشتهبودکهمایحتاجموردنیاز
بار4کامیون10تنیو4ماشینآفرودیکردیم
مردمانمنطقهرا ِ
و راهی منطقــه «ثالث باباجانی» شــدیم .دیــدن خرابیهایی
کــهبــهبارآمــدهبــودآنهــمازنزدیک،باعثشــدتــاتصمیم
جدیتریبراییاریرســاندنبهمردمــانآنمنطقهبگیریم.
برایاجرایبرنامههایمتعددومهمیکهدرذهنداشتیمبه
مکانوســیعینیازداشتیمتابهتداراکاتاختصاصپیداکندو
بتوانیــمدرپیاطالعرســانیوهمکاریافرادیکهبهمؤسســه

طلوعبینشانها اعتماد داشــتند ،اقالمموردنیاززلزلهزدگان
راجمعآوریودراختیارآنهاقراردهیم».حسینعبدالکریمی
بابیاناینموضوعادامهداد:بهاینترتیبشــهرسرپلذهاب
کهبیشــترینمیزانتخریبوخســارتناشــیاززلزلهرابهخود
وروســتاهایاطرافــشاختصــاصدادهبــود،برایلجســتیک
(یکپارچهســازی اطالعــات ،حمــل و نقــل ،موجــودی کاال،
انبارداری،جابهجاییکاالوبســتهبندی)درنظرگرفتیم.مکان
موردنظرراکهیکمزرعهبزرگبودتجهیزکردیمودرمحوطه
آنیــکانباررابهموادغذاییخشــکویکانبــاررابهنگهداری
ازاقالممصرفیاختصاصدادیم 4.هفتهپسازاســتقرارگروه
در منطقه هم آشــپرخانه طبخ غذای گرم مؤسسه راهاندازی و
کارپختروزانه 2500پرسغذابرایوعدهناهاروشامآغازشد
کــهالبتهاینطرحهمچنــانادامهداردوهــرروزاینتعدادغذا
درشهرســتانســرپلذهابومناطقروســتاییواقعدرشعاع
40کیلومتریاینشهرســتانومســیر«ازگلهوثالثباباجانی»
توزیعمیشــود.ازاینگذشــتهدرطــولاینمــدتکارخانههاو
مراکــز متعددی هم بــا اعتماد بــه فعالیتهای مؤسســه با ما
همراهشــدندوکمکهایشــانازقبیلاقالمبهداشــتی،در 3تا
4هزاربستهتکمیلیدرمیانزلزلهزدههاتوزیعشد.

رنج و گنج

عکس :علی عالیمهر

عکسها :مؤسسه طلوع بینشانها

همراهــان یک مؤسســه خیریــه خــوب میدانند که شــادی
مرهمــی تأثیرگــذار بــرای دردی اســت کــه چــاره آن دســت
نیافتنی به نظر میرسد ،برای همین در روزهای نخستین که
خشــم زمین ،مردمان کرد زبان را چادرنشــین کرد ،یاورهای
مؤسســه تصمیم گرفتند صدای شادی کودکان را به آسمان
شــهر سرپل ذهاب و روســتاهای تخریب شده آن برسانند ،تا
زندگیازیادویرانهنشینهایاینمناطقنرود.بهاینترتیب
فــاز دوم برنامههای مؤسســه ،به کــودکان اختصاص یافت؛
«سهروزآخرهرهفتهبرایکودکانسرپلذهابوروستاهای
اطراف آن برنامههای مفرحی ترتیب داده میشود و به غیر
از بازی و ســرگرمیهای گروهی ،فیلمها و ویدئوهای شاد نیز
بهنمایشدرمیآیدتاعالوهبراینکهحالوهوایآنهاعوض
شــود پدر و مادرهایشان هم به زندگی بهتر امیدوار شوند .در
ادامه همین برنامههای شــاد ،همزمان با شــب یلدا 2 ،هزار
بسته یلدایی شامل هندوانه ،انار ،پرتقال ،آجیل ،فال حافظ
و ...را در شهرســتان ســرپل ذهــاب و 4هــزار و 150بســته را در
روســتاهای اطراف توزیع کردیم .ضمن اینکه در همان شب
باهمراهییکشرکتخودروسازی،دریکیازمناطقسرپل
ذهاب چادرهای شــادمانی برپا کردیم و شرکتکنندگان در
جشــن با انجام بازیها و برنامههای مفرح ،ســرگرم شــدند
و درنهایــت بــا حضــور بازیگر ســینمای کشــورمان – مهتاب
کرامتی–بهتماشایفیلمپرداختند.

بخــش دیگــری از فعالیتهای مؤسســه طلوع بینشــانها
بــه نظافت شــهر ســرپل ذهــاب مربــوط میشــود .برهمین
اســاس 120نفر ازبهبودیافتههــایجمعیتکههموارهخود
را بهدلیل رفتارهای اشــتباه دوران اعتیاد و بیخانمانیشان
در خصوص محیط اطــراف و طبیعت ،موظف میدانند ،به
رســم کاری که بارها با شــعار «ببخش و باورم کــن» در تهران
انجــام دادهاند ،نظافت دو قســمت از شــهر ســرپل ذهاب را
برعهدهگرفتندوگوشهوکناراینشهررااززبالههاپاککردند،
این در حالی اســت کــه در فاز دیگر بهبود یافتههای مؤسســه
طلوع بینشــانها با همــکاری یاورهای مؤسســه ،کمکها و
اهداییهای غیر نقدی را که افراد مختلف از سراسر کشور به مؤسسه میسپردند توسط ماشینهای «کمپین تهران شهر بدون
گرسنه»جمعآوری،بستهبندیوبهشهرستانسرپلارسالکردند.عالوهبراینافرادثابتیکههنوزهمدرسرپلذهابحضور
فعال دارند و خدمات بیمنتی را به اهالی این مناطق ارائه میکنند از همین بهبود یافتهها هستند چرا که اینها بهتر از هر کسی
درد ورنجرامیشناسندوراهدرمانشرامیدانند.ازاینرواستکهبامرورزمان،دلسوزیوهمدردییاورهاوبهبودیافتهها،به
همراهیمردمان کرمانشاه پیشیگرفت و با وجود همه رفتارهایغضب آلودی کهگاه بهدلیل تحمل فشارهای روحی و روانی
ناشی اززمینلرزه ،ازسوی اهالیسرپل ذهابوروستاهای اطرافسرمیزند،بامهربانیهرچهتمامتربهآنهاکمکمیکنند.

چهارشنبه شاد

بخش دیگــر فعالیتها از زمــان وقوع زمین لرزه تا واپســین
ی او)
ن جــ 
روزهــای ســال  1396بــه همــکاری مؤسســه بــا (ا 
های ثبت شــده یا نشدهای مربوط میشــود که در شهرستان
ســرپلذهاب مســتقر هســتند و بــه کمکرســانی در زمینــه
کودکان،مسائلبهداشتیوداروییمیپردازند.گذشتهازاین
تاکنون  30کانکس مسکونی و  10کانکس سرویس بهداشتی
و حمام هم از طرف همین مؤسســه به منطقه ارســال شــده
اســت ،اما آنچه ایــن روزها بهعنوان مهمتریــن برنامه پیش
رویجمعیــتدرحالزمینهســازیاســتپختســبزیپلو
با ماهی شــب عید اســت که این رسم از ســالها قبل در شهر
تهرانبرپامیشود.عبدالکریمیدرخصوصاینطرحپرسر
وصداوپرشوروحالگفت:هرسالهبههمتاعضایمؤسسه
طلوع بینشــانها ،در شــب چهارشنبه ســوری هزاران پرس
ســبزی پلو با ماهی طبخ و در میان بیخانمانها ،کودکان کار

وخیابان و آســیب دیدههای اجتماعی شــهر تهران و مناطق
حاشــیهای پایتخت و همچنیــن مراکز بازپــروری ،خانههای
ســالمندانی که از لحاظ مالــی ،وضعیت نابســامانی دارند و
مناطق حاشیهنشــین و کورهپزخانهها توزیع میشود .این در
حالی است که امسال تعداد این غذاها با افزایش سه برابری
نسبت به سال گذشته طبخ و توزیع میشود چراکه قرار است
از  40هزار پرس غذای طبخ شده ،سهم اهالی سرپل ذهاب و
روســتاهایاطرافهمدرنظرگرفتهشــود.البتهقراراستبه
رسم سال گذشته که از شهرهای اصفهان ،شیراز ،قم ،کرمان
و کشــورهایی مثل آلمان ،انگلیس ،امارات افرادی در اجرای
ایــن طرح با ما همراه میشــدند ،امســال هم 8شــهر ایران و
تعدادیازکشورها،دراجرایاینطرحداوطلبانیبامؤسسه
همراه شوند و با پخت سبزی پلو با ماهی و توزیع آن در سطح
اقشارآسیبدیده،شادیرامیهماندلهایآنهاکنند.
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