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 1: سخنرانی بنیانگذار خانه مادر و کودکامیسنشست 
 

 توضیح مقدماتی هدی صابر
ِح  ِن الره ْْحَ ِ الره همان بزرگان جمع و م، با کسب اجازه از دوستان. سالم به جمع. به نام خدا. میِبْسِم اَّلله

اتی که جلس  میکنیم را برگزار «باب بگشا»جلسه از سلسله جلسات  نیُامیس. جلسه محترم
م ینپیش آمده امیدواریم بتوا یهاوقفه رغمیعل. از ابتدای ماه رمضان سال گذشته آغاز کردیم

 . بحث را ادامه دهیم
 «نزد من آ، باب بگشا، رهگشایم، من رفیقم»

ت در پش، کنید البابدق ،که دری وجود دارد کندیم تصریح «او»که بحث ما از ابتدا این بود 
کیدتصریح و . خبرهایی استظاهرًا   تانیهاپروژهو  هاپروسهمن را به روندها،  که دارد تأ

مدل  هازجمل  این رابطه را بررسی کردیم یهامدل آرامآرامبا این مبنا پیش آمدیم و  فرابخوانید.
بدون  ،مستقیم، دالنهساده، شفاف، صریح: را داشت هایژگیوکه این  «او»با  ابراهیم یرابطه

خدا ، داشت یادغدغهابراهیم . از سر دغدغه بود ی وروشنفکر وتابچیپپیچیدگی و 
خدا با آن تقاضای تاریخی   او را فرآوری کرد و به سطح تقاضای تاریخی رساند یهادغدغه

آن پروژه منجر به اشتراک خدا و ابراهیم در اجرا و ، تعریف شد یاپروژه ،جدی برخورد کرد
 . فیزیکی و مناسکی توحید شد، ابراهیم موسس محتوایی  شد محتوا

آن زمان در مصر تحولی رخ داد . را بررسی کردیم مشترک خدا و موسی یپروژهدر نه جلسه 
یل را تبد اشدهیا، داشت یادهیا ابتدا موسی. بود ن که فرعونبرای نوع مواجهه با محور آن دورا

 ،آن تقاضا مشکل روشی داشت ه کردندر برآورد، به سطحی از تقاضا رسید، به دغدغه کرد
به را  دورانی خدا با او برخورد متعالی کرد و شرایطی برای او فراهم کرد که بتواند بار رسالت

 . دوش بکشد و پیش ببرد
 «او»داشتیم و تصریح شد که اگر ما با خودمان و  نوعاز این  ییهابحثگذشته  یجلسهدر سی 

داشته  «او»و استراتژیکی با  دالنهصاف، مستمر یرابطهیعنی بخواهیم ، تعیین تکلیف کنیم
 .از ما خواهد داشت رتیجد ییهاآورده «او»، تعریف کنیم ییهاآوردهباشیم و برای این رابطه 
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 .منزلی رسیدتعریف کرد و به سر یاپروژه توانیم «او»بزرگ  یآوردهکوچک ما و  یآوردهاز 
 نظری دگاهید «او»انسان با  یرابطهدعوت کردیم که در  ییهامهمانمان از بحث یهابزنگاهدر 

ث داشتند و بحدیدگاه نظری  بودند که محمدی گرگانیآقای  ،میهمان اول. ا تجربی داشتندی
 با دیدگاه تجربی، محک گذارانیبن، قدسرا مطرح کردند. بعد از آن از خانم « من جاودان»

سیری که ابتدا با چهار مادر   را توضیح دادند 98تا  28ایشان سیرشان از سال . دعوت کردیم
چک و از فعالیتی کو. امکاناتی نداشتند. کودکان سرطانی داشتند مشابه خودشان آغاز شد که

بیمارستان ، زیرزمینی شروع کردند تا رسیدند به امروز که فعالیتی روی زمینی دارند
و امروز بیش از طی کردند، پیش روی خود دارند سیری که  دردارآباد را  مجهز یطبقهدوازده

 . دهندیم پنج هزار کودک سرطانی را پوشش
ت حدود بیس. خواهیم بود دیگر خدمت سرکار خانم قندهاری یاتجربهامروز نیز برای شنیدن 

در این نقاط  در ایران معموالً . افتاد رخدر رودبار منجیل  براندازخانمان یازلزلهسال پیش 
 ککم بخشی، گذارندیم وقت بخضیدر این همگرایی . شودیم عطف فضای همگرایی ایجاد

 ولی. آوردندیم را شانتخصص بخشیامکانات و  بخشی، آوردندیم پول بخشی، کنندیم
 دتعداو  روندیمسر کار خودشان  یعیطبطور عاطفی همه به  پیک روانی ـبعد از این  معموالً 

سرکار خانم قندهاری سیر خودشان  .دهندیم و پروژه را ادامه شوندیم گیرپیکمی هستند که 
ی خانم قندهار . آن سال ]زلزله رودبار[کنمیم. من فقط یک مدخل بابی باز دهندیمرا توضیح 

آغاز  اولیه را یهاکمکخودشان به رودبار رفتند و مثل همه  سنی یردهچند خانم دیگر ه اتفاق ب
انات مکو ا خوردهتکان یمنطقهاین بود که از آن  با بقیه همراهانشان واما تفاوت ایشان   کردند

 امکانی به منطقه امکان، از دست داده پا پس نکشیدند و در سیر خودشان با خلق امکانات
 شانهسالستیبتشریف بیاوردند و سیر  کنمیم از خانم قندهاری خواهش. افزودند دادهدستاز

در خدمت دو جوان هستیم که از کودکان آن زمان  ،ایشان یهاصحبتبعد از . را توضیح دهند
از  1.دشان قرار گرفتنخانم قندهاری و دوستان یبخشامکانبار هستند و تحت سرپرستی و رود

که  میکنیم تقاضا ،با تشکر از خانم قندهاریاظهارات دوستان جوان هم استفاده خواهیم کرد. 
 . تشریف بیاورند

 

                                                                                                                 
ی هانوادهکه دو دوست جوان، از  شودیممشخص  دهندیمدر ادامه  . با توضیحاتی که خانم قندهاری1

از زلزله که تحت سرپرستی  جاماندهبههستند، نه کودکان  «مادر و کودک یخانه»همکاران ایشان و 
 . اندبودهموسسه 
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 «مادر و کودک یخانهبنیانگذار »سخنان 
ِح  .سالم علیکم ِن الره ْْحَ ِ الره ر به حاض وقتچیه تمانیفعال یسالهستیب یدورهدر . میِبْسِم اَّلله

زیرا اصرار داشتیم فعالیتمان ساده و . آن نبودیم یدربارهصحبت کردن  ،جلسه، سخنرانی
 ندر گفتار آقای صابر چه بود که بعد از دو سه بار مالقات تن دادم به ای دانمینم. مخفیانه باشد

 .قبول نکردند ،بیاورندتشریف دیگر  یهاخانمکه کردم که  ییهاخواهشتمام  رغمیعلکار و 
ا که شاید با شم از دو نفر از دانشجویان عزیزمان ،برای اینکه تنها نباشم کمدستباالخره 

که آقای صابر فرمودند، در اول  طورهمانباشند و با ما همکاری نزدیکی داشتند و  ترکینزد
کسانی که در  عنوانبهخواستم که من را همراهی کنند و  بودند، یاسالهسه  دوـ یهابچهله زلز

 . نظراتشان را بگویند ،اندگرفتهاین سیر قرار 
زمانی که با جمعی از اقوام به مشهد سفر کرده . سال پیش آغاز شد 40ما از حدود  یهاتیفعال

ریال و یک  24او که کار خود را با . یدار داشتیمبودیم و در آنجا با یکی از دوستان برادرم د
 امام» آن زمان انجمن خیریه، صندلی کنار دفترشان و حمایت از یک خانواده شروع کرده بود

 ینحوه. هزار خانواده را تحت پوشش دارند20را دایر کرده بودند که امروز نزدیک به  «زمان
 اطراف مشهد یهادهاتبه این شکل بود که شبانه با همکارانشان به  هانآ کار و رسیدگی

و وسایل مورد نیاز زندگی اعم از مواد خوراکی و غیر خوراکی را به سرپرست هر  رفتندیم
ه بسیار شیفت. چند شب هم من و دوستانم ایشان را همکاری کردیم. دادندیم خانواده نیازمندی

ید کار بده ینمونهکاغذها و اوراقشان را گرفتیم و گفتیم به ما  هانآ از. کار این انجمن شدیم
 ،کار ما از اینجا شروع شد ولی خیلی جزئی. که ما بتوانیم مشابه این کار را در تهران انجام دهیم

 . مخفیانه و فامیلی
فعالیتی  نچنی دانستندیم و شناختندیم برخی که ما را ،که زلزله رودبار که اتفاق افتاد 23سال 

چون سال ]مالی[  زلزله در ماه خرداد اتفاق افتاده است و االن ماه آذر است و» داریم گفتند
 همه در سرما هستند هابچهماه آذر است و  نشده، ینیبشیپبرای زلزله  یابودجهدولت نبوده و 

 .«؟دبکنی دیتوانیم چه کاری .رسیدگی کند تواندینم و دولت هم گذرانندیم و بدون امکانات
 تندکه آن موقع رئیس بهزیستی رشت بودند گف نژادیصوفرفتیم و با آقای رشت  بهزیستیبه 
سیدگی توانیم رمی گفتیم« . بر بیاید و برای اینجا انجام دهید الزم است تاندستهر کاری از »

. مبه بقیه هم کاری نداشتی  را اداره کنند هاآن انخودم یخانوادهبچه را تقبل کنیم که  پنجاهبه 
خاب بچه را انت پنجاهخودتان ، باشد [اداری]اما از آنجایی که کار ما باید منظم و با تنظیم اوراق 

 .  برای ما بفرستید شانشناسنامهو رونوشتی از  هابچهعکس ، کنید
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و سال هم بودیم  سنهم ن که اکثراً انجم یهاخانمنمونه کار در جمع  عنوانبهاوراق که رسید 
م ه هاآن داوطلب شدند که یکییکی هاخانم جاهمان. گفتم ما رفتیم این کار را شروع کردیم

در مجموع  هاخانمکار به جایی رسید که همان روز در همان جلسه . دست به چنین کاری بزنند
ک و گفتم مدار نژادیصوفای مجدد تماس گرفتم با آق. بچه داوطلب شدند 910برای سرپرستی 

هر کسی با . آمدند هاخانمرا گذاشتیم روی میز و  هاعکس، مدارک آمد. بچه را بفرستند 910
 یاچهبمشخص کردیم هر . انتخاب کرد ،سرپرستی کند توانستیم مالکی هر تعداد بچه را که

  .لغی برای سرپرستی باید پرداخت شودخانواده است و چه مب کدامسرپرستش ، از کدام روستا
درست است که بیست سال . میدهیم تومان 5100به ما گفت ما برای هر نفر در ماه  بهزیستی

ولی به نظرمان آمد برای گذران زندگی کم است و مبلغی  ،تومان مبلغ معتنابهی بود 5100پیش 
. ول کردبهزیستی هم قب. بپردازند بیش از این بود هخانواد یهاسرپرستکه ما تعیین کردیم که 

 چون مبلغی که ما! میاشده سازمشکلمدتی به این روال عمل کردیم ولی بعد متوجه شدیم 
بیشتر بود و همین موجب شد افرادی  دادیم امداد یتهیکماز مبلغی که بهزیستی و  میدادیم

 یهافترچهدبا بردن  ،را قبول کرده بودند هابچهامداد سرپرستی  یهتیکمکه از طرف بهزیستی و 
خصوصی از شما که  یمؤسسهسند به آن دو مرکز اعتراض کنند که فالن  عنوانبهمرکز ما 
 به منطقه هم داشت طبیعتاً  زابیآساین اختالف ! دهدیم دولتی هستید بیشتر یهامؤسسه
 ه از ما بهک ییهابچه  ستا به دو دسته تقسیم شده بودندیک رو یهابچهچرا که   شدیم کشیده

که خب  دیرسیم کمک هاآن که از بهزیستی و کمیته به ییهابچهو  دیرسیم کمک هاآن
صمیم بر این ت. گرفتندیم تحت سرپرستی ما اوضاع بهتری داشتند و مبلغ بیشتری یهابچه

 به این ترتیب اگر کسی. الیی کنیمشد که مبلغ پرداختی را کم کنیم و در عوض کمک کا
 میدهیم تومان2100ما  دیدیم کردیم بهزیستی یا کمیته را مقایسه یدفترچهما با  یدفترچه

 . دیدینم تومان و اختالف چندانی 5100و آن دو 
زلزله بودجه تعریف  یهادهیدبیآسدولت به ما پیغام داد که در سال جدید برای . شد 90سال 

ولی  ،میگفت هاخانمبه . ددست بکشی هابچهاز سرپرستی  دیتوانیم داگر بخواهی، شده است
 یتهیکما ی چون ما بهزیستی. کردیم اما روند باید تغییر. نبود هابچهکسی موافق کنار گذاشتن 

به  را هابچهمه دهیم و باید کار را ادا میتوانستینم به این شکل سرپرستی، نبودیم امداد
بلکه  ،مداشته باشی هاآن به این معنی که نه فقط ماهانه پرداختی به میگرفتیم فرزندخواندگی

 ،خراب است اشخانهاگر ، برایش بسازیم، اگر حمام ندارد  برسیم هاآن مانند یک فرزند به
دند قبول کر هاخانم یهمه. خودمان در روستا داریم یبچهگویی که یک بچه عین ، تعمیر کنیم
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حت ت یهابچهبه حدی که تعداد ، بیشتری هم شدند یهابچهو آن روز داوطلب فرزندخواندگی 
 . نفر افزایش پیدا کرد 110نفر به  910پوشش ما از 

. انجام شده است هابچهتوسط  هم مرتب هاپرداخت. بچه شدیم 110سرپرست  90ما از سال 
نداریم  یاخانوادهما  تردورافتادهرستم آباد یا روستاهای ، م که در رودباربگوی توانمیم تقریباً 

 اولین کار ما راه انداختن چیزی در روستاهای آن منطقه بود که اصالً . که حمام نداشته باشد
ابتدا فردی از خارج از کشور . آن هم ساخت حمام جداگانه برای هر خانه بود، سابقه نداشت
. که برای این روستاها حمام عمومی بسازیم دهدیم تومان به ما پول میلیون2آمد و گفت 

خصی حمام ش اندموافقمشکالت حمام عمومی را برایشان گفتم و از ایشان اجازه گرفتم که اگر 
د یک آبگرمکن خریده ش یاخانهاو برای هر  یایشان موافقت کردند و بنا شد با هزینه. بسازیم

با ساخت یک چاردیواری ساده حمام هر خانه ساخته  هارپرستسو بعد هم با هزینه خود 
االن تمام . دارای یک حمام شد یاخانهبه این ترتیب شکل روستا عوض شد و هر . شود
 . بدون منزل و بدون سرپرست نیستند هاآن یهابچه

 نه) منازل روستایی. برایشان خانه ساخته شود هاآن پدری یهانیزمگرفته شد در  تصمیم
داده  هاآن لوازم اولیه هم به. شد برایشان ساخته در بازسازی بم( شدهساختهمنازلی مانند منازل 

، لهخا، عمه) شاناقوامیکی از  ،پدر و مادرهایشان را از دست داده بودند از آنجایی که اکثراً . شد
 هابچهن شکل که ولی نه به ای  ساکن کردیم هاخانهدر آن  هابچهرا با خود ...( خانم برادر و

شدند آن هم به این علت که  هابچه خواررهیجبودند که  هاآن بلکه این ،شوند هاآن خواررهیج
 ه از میان این بچهالحمدلل  . شد تأمین هانیا مخارج. داشته باشند خودمختاریبتوانند  هابچه

اکثر ، ب داریمکاس، پسر مهندس داریم دو ـ سه، دخترخانم پزشک داریم چهار ـ پنجاالن 
و بقیه همه  اندماندهبچه باقی  520بچه فقط  110و االن از آن  اندکردهدخترهایمان هم ازدواج 

 . بود آباداین قصه رستم. اندرفتهسر خانه و زندگی خودشان 
 یرسانکمکاولی که رفتیم برای . به ماجرای چگونگی جاگیر شدن ما در آنجا میپردازیم اکنون

برای  نه فقط برای ما که، جایی برای ماندن نبود ار به قدری ویرانه شده بود که اصالً که خود رودب
در آن  هاشببتوانند روزها و  هابچهحتی کانکس هم نبود که . هم جایی نبود هابچهخود 

هتلی در  .برویم رودباربه در رشت باشیم و روزها  هاشبتصمیم گرفتیم . سر کنند هاکانکس
 دیاوانهید! ؟دیاآمدهچرا » گفتندیم مرتب به ما. برخورد خوبی با ما نشد لی اصالً رشت گرفتیم و

به شما ! زلزله شده است که شده است! کندیم دولت خودش هر کاری بخواهد؟! ایدآمده
 . اول کار!«به شما چه! به من چه» گفتندیم!« اندگرسنه هابچه! سرماست» میگفتیم .!«چه

ردار که پیش شه بعد از کلی اصرار. دیدیم شرایط خیلی بد است. به ما داشتندمردم این نظر را 
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خانم داخل  59-52که  وآمدرفت یلهیوسهم ، هم این برخوردها، آمدورفتهم مسافت این 
ی و پاسخ اولیه که منف. برایمان دشوار است و جایی به ما بدهید ،مینشستیم بوسینیمیک 

و  نقلوحملما منجر شد به اینکه شهرداری وسط گاراژ  اصرارهای. فقط مقاومت بود
کانکس که غیر از . است دو کانکس به ما داد هارانندهصنف  وآمدرفتکه محل  هینقللیوسا

کف کانکس به قدری پوسیده و شکاف ! خودشان هم خراب بودند، نامناسب بودن محلشان
 یهمه ،این اوضاع و احوال یمههبا ! رفتیم موش روی سر ما راه هاشبکه  خورده بود

روستاها  به بودیم و روزها هاکانکسدر این  هاشب. خوشی کنار هم بودندخوبی و با  هاخانم
ک ی، شد که پنج روز طورنیاما  یبرنامهباالخره . میرفتیم هابچهو  برای مرتب کردن کارها

 هر بار هم یک سری از روستاها را .میگشتیبرمو  میکردیم کارها را ،میماندیم ده روز، هفته
 . چون خیلی بد به ما خانوداده داده بودند  میرفتیم

که در خالل این تجربه گرفتیم این بود که برای این کارها نباید اختیارمان را  ییهادرسیکی از 
ا ی امور ربلکه گاهی بعض، کنندینم نه از آن جهت که کار! بدهیم دست دولت و بهزیستی

دادند که انصاف به خرج ن ،بچه به ما بدهید پانصدوقتی به بهزیستی گفتیم . کنندینم لحاظ
به ما بچه  ،میسر باشد وآمدشرفتکه  یامنطقهآن هم ، از روستاهای یک منطقه کمدست
آن  ،و دورترین روستاها هاراهبدترین ، که به ما داده بودند از بدترین روستاها ییهابچه. بدهد

 میرفتیم دارهدندکمکبرای مثال برای رفتن به یکی از روستاها با ماشین . هم بسیار پراکنده بود
ستای به رو میدیرسیم تا میشدیم آب ردپر یارودخانهاز سنگرود با قاطر باید از ، تا سنگرود

تنها  تمصیبروستایی که سهم ما از آن بعد از رسیدن به آنجا با این همه ، میدیرسیم زردکش
روستاها و فقیرترین روستاها را به ما داده  نیترامکاناتیب، بدترین روستاها! دو خانواده بود

از ده روستای کنار هم بود  که به ما داده بودند مثالً  ییهاخانوادهاگر ! بودند که خودشان نروند
بعد  راکنده بود و ما همولی چون پ. بکنیم میتوانستیم کارهای زیادی و رودبار آبادرستم برای

 هم برای حل این مشکل دیگر ،را گرفتیم متوجه این پراکندگی شدیم هابچهاز اینکه 
  .بسته بود و محدود بودیم ماندست یرسانکمککاری بکنیم هم برای  میتوانستینم

اول  بعد از این سفر. روز رشت باشیم 50تا  1که گفتم برنامه ما این بود که در ماه  طورهمان
هرچه ! ی کنیدرا خال هاکانکستهران از شهرداری با ما تماس گرفتند که بیایید و  ،وقتی برگشتیم

 دیدیم، هاانکسکرفتیم سراغ ، برگشتیم رشت! وضعیت را برایشان توضیح دادیم کوتاه نیامدند
 و میخواهیم ما اینجا را ندیگویم و اندختهیرلوازم ما را وسط گاراژ ! اندشکستهرا  هاآندرب 

 . انددادهاینجا را به شما  جهتیب
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 .آبی و زمینی داشتند نقلوحملخرمشهر بودند و بزرگ از تاجرهای ، آقای احمدزاده، شوهر من
 یاذرهولی از این بابت  ،را از دست داده بودند شانچشم آقای احمدزاده در همان سال دید

 .بچه به من داده است پانصددر عوض ، خدا چشم مرا از من گرفته گفتندیم ناراحت نبودند و
میدند وقتی فه. آمدندیم با ما هاتیوضعبدترین جاها و در بدترین  یاگلههیچ شکایت و  بدون

تشکرآمیزی برای شهرداری فرستادند و از شهرداری  ینامه ،شهرداری چنین کاری کرده است
یشه به من هم دیکردینم اگر این کار را» ت و گفته بودندتشکر کردند که چنین کاری کرده اس

ا خد، رومیم خدا یخانهدم در   حاال توکلم را از تو برداشتم. امید دو کانکس شما مانده بودم
بعد برای شهردار نوشته  .«خودش بلد است چطور درست کند. کندیم خودش برای من درست

برای ، وزی که دو کانکس را از شهرداری گرفتمر؟ من این را چطور آموختم یدانیم بودند
زیر  سه فرزندشـ تعریف کرد که دو  سازقفل. آوردم سازقفلیک  هاکانکستعمیر قفل خراب 

همان یک فرزندش هم زیر آوار بود و نه . آوار مرده بودند و تنها یکی از فرزندانش زنده بود
ی که نه بیل و کلنگ داشتم و نه چراغ بیرون بیاید و نه من در آن نصف شب توانستیم خودش

 پدر کمک» زدیم تمام مدت هم فرزندم داد. و نه هیچ چیز دیگر نتوانستم او را بیرون بیاورم
آقای احمدزاده همان وقت برگشته بودند به آن قفلساز گفته . آن قدر این را گفت تا مرد!« کن

 خدا کمک»اگر یک بار گفته بود . چون امیدش به تو بود؟ چرا فرزندت مرد یدانیم بودند
آقای احمدزاده این درس . نجات پیدا کند توانستیم و او گشودیم خدا دری را برایش، «کن

در ادامه نامه نوشته ، آقای احمدزاده با نقل این ماجرا برای شهردار. را از این واقعه گرفته بودند
 دنبال زمین و بندمیم به خدا امید، تمهم امیدم را از تو برداشمن ، حال با این کار تو» بودند

، دانشگاه ساخته شده است ،ه االن با کارهایی که در آنجا شده استالحمدلل   .«رومیم
خوابگاه دانشجویی داریم که بهترین خوابگاه خاورمیانه هم به پای ، دانشجو داریم چهارصد

 را آنجا بگذارند با این تصور شانیهابچه آمدندیم پدران دانشجوها وقتی. رسدینم آن خوابگاه
قرار است در چه جای نامناسبی باشند ولی وقتی خوابگاه ما را دیدند  شانیهابچهکه  آمدندیم

در این منطقه چنین  میکردینم فکر خم شدند و دست مهندس ما را بوسیدند و گفتند اصالً 
محل  .ساخته شده است یاحرفهه هنرستان فنی و الحمدللً . داشته باشیمبا این امکانات جایی 

 هابچه یهامجتمع. ساخته شده است شانیهاخانه. ساخته شده است هابچهبرای  سکونت
 . ساخته شده است

اعضای انجمن ما . همه کار خود خداست. این کارها با امید به خدا انجام شده است یهمه
 مییگوینم ما مییگویم هم نبه بچه هایما. چشمشان غیر از خدا به چیز دیگری نبوده است

اما آدم شدن از درس خواندن  ،درس خواندن خیلی خوب است، درس بخوانید یا نخوانید
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پشت  دیآیم مریض. فرض کنید پزشک یا جراح شده اید میگویم هابچهبه . خیلی بهتر است
 ندتواینم دیگویم مریض. میلیون بپرداز تا عملت کنم چهار ـ پنج دییگویم مطبتان و بدر

ما یک ا. این یک درس خواندن است! برو و بمیر دییگویم این مبلغ را پرداخت کند و شما به او
 دیآیم یابچه. دیاشدهو قصاب  دیانخواندهفرض کنید درس . حالت دیگر را هم در نظر بگیرید

ه ب، ستا سرپرستیب دیفهمیم و دیآیم یتیم است یا زنی دیفهمیم و ردیگیم از شما گوشت
بی هم یک تکه چر، گذارمیم یک مثقال گوشت بیشتر برایش، اشکال ندارد ییگویم خودتان

 قصابی شوید برای من خوشایندتر نیچننیااگر . تا شب شام بهتری بخورد گذارمیم برایش
ه چه بهتر ک! بشوید قبلش آدم بشوید دیخواهیم یاکارههر . پزشکی شود چنانآناست تا 

باشید و آدم نباشید  خواندهدرساما بین این دو حالت که . د و آدم هم باشیدباشی خواندهدرس
 ،نیدکار معمولی ک. چه بهتر که حالت دوم باشید ،باشید ولی آدم باشید نخواندهدرسیا اینکه 

 . ولی آدم باشید
 اصالً  شکر را خدا. بچه هم از بم تحت پوشش گرفتیم چهارصدرفتیم آنجا . بم رخ داد یزلزله

. تمتفاوت اس هاخانوادهچون وضعیت ، با وضعیت رودبار مقایسه کردرا وضعیت بم  شودینم
البته مشکل بزرگ ما در اینجا . و دارای امکانات حداقلی هستند دارخانوادهبم همه  یهابچه

االن در بم . هم پدرها و هم مادرها، دچار اعتیاد هستند هاخانواده بخش زیادی ازاین بود که 
 تحویل هابچهبه ، تجهیزات رفاهی ساخته شده است نیترمدرنمتری با 81واحدی  28 یک

 و در واحدهایشان زندگی اندآمدهبیرون  هاکانکسو  هااردوگاهاز  هابچهداده شده است و 
 . کنندیم

 در بم. کردندیم از رودبار با ما همکاری ،نازنین دانشجو که امروز با من هستند یهابچهاین 
ن خودشا! به ما هم کاری ندارند. کنندیم مرتب به وضعیت رسیدگی. کنندیم هم با همکاری
 . فعالیت فرهنگی دارند هابچهبا  روندیم تعطیالتشان را

ما االن مشغول درس کامپیوتر هستند و مادرهای بیسوادمان  ]تحت سرپرست[ یهابچهاکثر 
شان بیایند و بگویند چطور با خود اهمخویم هاآن از. هستند هم در حال درس خواندن

ولی همین  ،ندارند که از خودشان خرج کنند یانهیهز. کنندیم با ما همکاری یخالدست
 یهیروحچنان در  ،در بم دارند مانمجتمعدر  ما مثالً  یهابچهکه برای  یایفرهنگ یهابرنامه

 تی ماکه وق کنندیم و برایشان گریه اندمشتاق هانیا گذار است و برای دیدنتأثیر ما یهابچه
این  یهاسن !رندیگیمو سراغ این جوانانمان را از ما  میخواهینم شماها را ندیگویم میرویم

دارید ی نسؤالاگر از من . فهندیم ما در بم نزدیکتر است و دردشان را بهتر یهابچهجوانان ما به 
 . ما بیایند یهابچهبروم و 
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 بیایند و سیر را توضیح دهند، ممکن  هابچهممنون. قبل از اینکه خیلی  :هدی صابر
یج  به چه  تانامکاناتاست بفرمایید با چه امکاناتی کار را شروع کردید و به تدر

 سطحی رسید؟ بناهایی تبدیل شد و به چه 
را تحت پوشش  هاهبچابتدا ما فقط  عرض کردم تانخدمترودبار  یدرباره: خانم قندهاری

 را از وقتی علت. دهندینم بعد از سوم راهنمایی ادامه تحصیل هابچهبعد دیدیم اکثر . گرفتیم
یکی از  مثالً . اندخوردهاشاره داشت به اینکه صدمه روحی  هاآن پاسخ اکثر ،جویا شدم هاآن

ادرت زیر آوار مرده اگر پدر و م» گفت. گفتم بله« ؟ تو پدر و مادر داری» به من گفت هابچه
 هاآن یهاجنازهسه روز ، را از زیر آوار بیرون کشیده باشی هاآن بعد با دست خودت، باشند

 اصالً  بو گرفته باشد شانیهاجنازه، را دفن کنی هاآن نتوانسته باشی، روی دستت مانده باشد
  .«؟!یخوانیم درس

بعد از سوم  هانیا هنرستانی ساخته شود که هانیا ایگفتند الزم است بر آقای احمدزاده
 این شد که آنجا هنرستان تاسیس. کاری بیاموزند کمدستشوند و  یاحرفهراهنمایی وارد فنی و 

هیچ . اندخوبخیلی ، اندخوبولی مردم ما خیلی  ،ما خیلی کم بود یبودجهابتدا . کردیم
 کارش، کاری کند خواهدیم کسی اگر گفتندیم هآقای احمدزاد. جای دنیا چنین مردمی ندارد

 خرج خواهندیم در راهی که دهندیم اگر پولی، مردم بدانند جیبش سوراخ ندارد، را شروع کند
مدرک داشته باشد و به همه سند داده شود تا بدانند پول در جای  هاخرجو تمام دخل و  شودیم

مهمتر از جمع کردن . کنندیم شما اطمینان مردم به، و نتیجه را ببینند شودیم درست خرج
 . شودیم سرمایه هم جمع، اطمینان که جلب شود. جلب اطمینان است، پول

برای  میخواهیم میگفتیم همین که، افرادی که در خیریه ما بودند دیگر به ما اطمینان داشتند
ولی ما امکان  ،ادنددیم ی از ما بپرسند مبلغ راسؤالفالن بچه دوچرخه بخریم بدون اینکه 

را که صاحب دوچرخه  یابچهتشکر  ینامهامکان نداشت ، رسید و سند ندهیم هاآن نداشت به
 ،برای خرید یک دوچرخه دهندیم تومان چهل ]هزار[اگر  دانستندیم. نرسانیم هاآن شده بود به

 . شودیم خریده اندهدادو کاالیی باالتر از پولی که  شودیم ن دیگر رویش گذاشتهاتوم دو هزار
از کفش کهنه گرفته تا چارچوب آهنی   میگرفتیم هاخانوادهما همه جور کاالی دست دوم از 

آهن ، اگر جایی آهن زیاد الزم است دادندینم اجازه برای مثال آقای احمدزاده. در و پنجره
ود و افه شود و آهن بیشتری خریده شبه پولش مبلغ دیگری اض، از مردم فروخته شود شدهگرفته

زیاد  اگر، اضافه کنید، به خود همان آهن، بلکه اصرار داشتند اگر آهنی کم است. به کار برود
در ساختمان به کار ببرید و  را عیناً  شدهیآورجمع  یهاآهناز همان ببرید و خود همان ، است

ارچوب آهنی پنجره را داده است چ از آن عکس بگیرید و عکس آن را برای کسی که آن مثالً 
 . بفرستید
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فید شاید برایتان م ،کنمیم ولی چند ماجرای کوچک را تعریف شودیم می دانم وقت تان گرفته
ن روغ. در آن شرایط به ما بن روغن اصیل رسید. خیلی کم بود «روغن اصیل»آن زمان . باشد

گفتند  کردندیم ه با ما همراهیک ییهاخانم. بردیمدرب منازل در رودبار اصیل خریدیم و 
اصیل را ببریم تهران  یهاروغناجازه بدهید . شودینم روغن اصیل در بازار تهران پیدا

به نظرم آمد فکر خوبی . بگیریم «روغن الدن»دو  «روغن اصیل»به ازای هر یک ، بفروشیم
ن چنی دیخواهیم چرا! دیکنیم لطغ» گفتند. گفتم به آقای احمدزاده. است و موافقت کردم

ولی وقتی در ازایش روغن  نندیبیم وقتی روغن اصیل از این در خارج شود همه؟! کاری کنید
 .!«ندیبینم الدن وارد اینجا شود هیچ کس

پتوهای خارجی را که برای کمک به رودبار فرستاده شده  احمرهاللآن زمان شایع شده بود که  
 احمرهالل» گفتند این جریان را تعریف کردند آقای احمدزاده. در بازار فروخته است ،ودب

، دزدی کرده است احمرهالل میگوینم من! بکنی یخواهیم همین کاری را کرده است که تو
 ینیبیم لیو. بلکه پتوهای خارجی را فروخته است که در ازایش سه پتوی ایرانی از بازار بگیرد

 هر جنسی برای اینجا. نکنید وقتچیهاین کار را ! انددهیدرا  هاآن که مردم فقط قسمت اول کار
چیزی که وارد . هاستبچهکم است برای خود ، هاستبچهخوب است برای خود  ،دیآیم

ولی  .برسد هابچهمگر به دست خود  ،به هیچ قیمتی نباید از اینجا خارج شود، شودیم اینجا
 آن برنج را خود خدا. هیچ وقت چنین کاری نکن. پنج برنج بگیر، بگویند یک روغن بده

ه نفع باید ببینیم چه کاری ب میشویم وقتی وارد کار. ما که هیچ کدام عاقل نیستیم .«رساندیم
در  مانهبچ پانصده الحمدلل  . به نفع اسم و آبروی خیریه است، به نفع بچه است، خیریه است

دید ج یبچهبرای گرفتن هر روز . بچه در بم داریم چهارصدو االن  میارساندهرا به ثمر رودبار 
هر مقداری هم که الزم باشند حاضر ؟ چیست هامراجعهعلت این . کنندیم به دفتر ما مراجعه

 مینکینم ولی ما قبول. هاآن تا ساخت مسکن برای هابچهاز هزینه گذران زندگی ، است بدهند
تعداد  میخواهینم چون ما. واگذار شود یاخانوادهما به  یهیریختحت پوشش  یاهبچدیگر 

ا با م. امداد شویم یتهیکم میخواهینم نیستیم و امداد یتهیکمچون ما . زیاد شود مانیهابچه
. میکنیم یدتحت نظارتمان را بازد یهاخانهو  میرویم مرتب ماهی چند روز ،این سن و سال

ات از ریز جزئی. خانه را بازدید کردیم سی ،روز دواین بار که ما رفتیم در گرمایی که بود طی 
، چه چیز کمبود دارند، از اینکه چه چیزی دارند و چه چیزی ندارند. میپرسیم شانیزندگ
 . باشد وردهنیا یرومخدر خدایی ناکرده به قلیان و مواد ، خواندینم یا خواندیم درس شانبچه

ا به عهده ر شانیسرپرستچرا ما  اگر نخواهیم سرکشی نکنیم اصالً . میکنیم ما مرتب سرکشی
 . دهدیم هم پول امداد و بهزیستی یتهیکم ،اگر غرض فقط رساندن پول باشد! ؟بگیریم
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قط سرپرستی از این پنج هزار بچه ما ف، شدند سرپرستیب بم یزلزلهپنج هزار بچه در 
ره ولی ثم. میکنیمو کمک مالی برای همان چهارصد بچه قبول  بچه را تقبل کردیم چهارصد
 . دیگری اگر هست در خدمتم سؤال. آدم است شاءاَّللانکه ما داریم  یابچه چهارصد

 

  :یارها هدی صابر یار و مادر  دیاگرفته هابچهکه برای را یی ممکن است وظایف پدر
 ؟ توضیح دهید

که بیشتر هم شامل ) یک سری. پدریار و مادریارها دو دسته بودند: خانم قندهاری
تمام خرج و ، میریگیم ما فقط سرپرستی مالی بچه را به عهده گفتندیم( پدریارهاست
را  اشنامهنه ، مینیبیم نه بچه را، مییآیم ولی نه خودمان برای کمک ،میدهیم مخارجش را

که پدریار یا  ییهابچهما به . دهیم را جواب اشنامهحوصله داریم برای ما بفرستید و نه 
 تواندینم، پدریار یا مادریار شما خارج از کشور است میگفتیم ،مادریاری از این دست داشتند

 طشما فق، ما ندارد یبرا یادهیفاچون  مییگوینم اسمش را هم به شما، بیاید شما را ببیند
 ،نوشتندیم نامه هابچهاین . دهدیم را جواب اتنامهبرای او نامه بنویسید و او هم  دیتوانیم

بچه و  ینامهنوشتی از رو، میدادیم را از زبان پدریار یا مادریارش جواب شاننامه نما خودما
 . کردمیم جواب خودمان را هم برای پدریار یا مادریارش ارسال

ده به سرانجام رسی شانبچهمادریارهایی بودند که تا همین االن هم که دیگر پدریار یا  یدسته
 مادریاری مثالً . با او ارتباط دارند ،است و ازدواج کرده است و حتی صاحب فرزند شده است

همین  ،پولی در دستش نیست، تماس تلفنی گرفته اشبچه دیگویم و ردیگیم با من تماس
ار را ما هم این ک. هزارتومان به دستش برسانم پنجاه و مثالً امروز کسی را به رودبار بفرستم 

 . کردندیم این طور نزدیکی پیدا هایبعض. میکنیم برایشان
حتی . میشناسینم خدا را اصالً  متأسفانهما . برای اینکه خدا را بهتر بشناسیم میگویم اینها را

با . مادر نداشتپدر و که  داشتیم یابچه. شناسمینم خود من در این سن باال خدا را
. زدمیم مرتب به او سر. وقتی زلزله اتفاق افتاد خیلی کوچک بود. کردیم مادربزرگش زندگی

ار یک ب. کردمیم و خیلی او را ناز و نوازش بردمیم عروسکی چیزی برایش رفتمیم هر بار هم
ان موقع سنش از من ماردیارش هم. گفتیم بله؟ من هم با شما بیایم شودیم مادریارش گفت

ورم این تص. با هم راهی خانه این دختر بچه شدیم. باالتر بود و ظاهر خیلی زیبایی هم نداشتند
چون مرا همیشه دیده بود و ، اندازدیم و خودش را در بغل من دیآیم بود که وقتی برسیم بچه

ست به محض ولی وقتی رسیدیم خدا شاهد ا. همیشه از دست من عروسک و هدیه گرفته بود
خانمی که با من است  دانستینم که اصالً  یابچه، این که این مادریار وارد خانه شد

 .در بغلش نشست و از بغلش بلند نشد، مرا زد کنار و رفت سمت مادریارش ،مادریارش است
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 گفتیم از خانه خارج شویم دختر بچه میخواستیم وقتی هم کهاین راهنمایی خدا است. 
ن این بچه با ای .«اینجا بماند( مادریارش) خانم ولی این، ما با شماها کاری ندارم، بقیه بروند»

با شوهرش تماس گرفت و گفت  جاهمانقرار داد که  ریتاثتحتواکنشش چنان مادریارش را 
هر کاری از  بمان و جاهمانشوهرش هم گفت . امشب بیایم و ماجرا این است توانمینم من

ای بچه را سروسامان داد این خانم آنجا ماند و کاره. ی این بچه انجام بدهبرا دیآیم دستت بر
بچه منتقل کرد و االن هم که آن دختر بچه  یخانهرا ساخت و مادربزرگ بچه را به  اشخانهو 

را این طور  هادلاین خداست که . اندارتباطهنوز با هم در ، بزرگ شده است و دو فرزند دارد
. دادیم نباید واکنشی نسبت به آن خانم نشان آن بچه آن روز اصالً  رنه قاعدتاً وگ  کندیم هدایت

د برود در بغل چه کسی بنشین دیگویم کسی که بچه. راهنما کس دیگری است میفهمیم پس
ار خدا برای راه انداختن ک یلهیوسچه کسی  فهماندیم کسی که به بچه  و از بغلش بلند نشود

 . است آن بچه
چیزی که من در این . بسیار اندکی شروع کردیم یبودجهکارهایی بود که ما با  هانیا یهمه

مردم هم خیلی خوب ، کندیم خدا کمک، درستی باشید یهاانسانمیان فهمیدم این است که 
 . کنندینم از هیچ چیز کوتاهی، ندهستمردم ما خوب مردمی ، هستند

 

  :؟ ه شدساخت یابودجههنرستان با چه هدی صابر 
 و دهندیم ما را که یانهیسال اگر به شما بگویم بیالن. ذره ذره جمع شد :خانم قندهاری

این پول از کجا آمده  !که خدایا میمانیم خودمان ،چند میلیارد شده است مانخرجکه  مینیبیم
 ؟! جمع شد و این کارها انجام شد هاپولاین  گونهچ؟! است
هر واحد . ساخته شده است واحدی 52واحدی و یک  28یک   در بم دو ساختمان داریماالن 

 ؟از کجا جور شده است اشهیسرما میفهمینم خودمان. میلیون تومان هزینه برداشته است 21
 ،این را باور کنید. شودیم فردا صبح بودجه فراهم، بودجه کم است ندیگویم ما شب همراهان

هر جا من خوف کردم و از ترس ماندن در خرج و مخارج ، میگویم یقتکه حق داندیم خدا
ردا ف گفتمیم. کار را انجام دادند  «ه موجوداللً » گفتند آقای احمدزاده، گفتم کاری را نکنیم

 من. ... در حساب آمدیم و فردا صبح« ه موجودالل  » گفتندیم! چک داریم دست مردم
 ،پدرم فوت کرده است دیگویم دیآیم یک دفعه یکی. اب و کتابی استچه حس فهممینم
نذر کرده است و به این ترتیب فردا  دیگویم دیآیم دیگری، ثلثش را به شما بدهم خواهمیم

ی بخش دیآیم کسی، شودیم جای همه چیز پر، صبح روزی که ما نگران بودجه و چک هستیم
 . رسدیم، طوری هست و خالصه هر کندیم از کار را تقبل

. دنمازتان را بخوانی، عزیزانم، هاجوان. کارتان را شروع کنید و نترسید، بگویید «الًلهبسم»
 تانا نشانخدا راه ر ،بکنید یا نکنید ولی نمازتان را اگر ترک نکردید میگوینم دیگری را کارچیه
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برای خدا هم کار ، ع نکنیدرا با خدا قط تانرابطه. شودیم و آخرش همه چیز درست دهدیم
یید خدایا برای تو، کنید  . کندیم خودش همه چیز را درست  به اسم تو، بگو

 

  :؟ و با چه سیری به سرانجام رسانید چه زمانیرا  مادر و کودک یخانههدی صابر 
 گروه بانوان نیکوکار که با ما همکاریساده بود. سیر آن خیلی . 95حدود سال : خانم قندهاری

از جایی شروع شد که  آسایشگاه کهریزک. کنندیم هم کار در آسایشگاه کهریزک ،کردندیم
 یریضی را پشت در جاییکی دو بار دیده بودند م ـ خدا رحمتشان کند ـ زادهمیحکمرحوم دکتر 

گر ولی دی ،دیگر مریض نیستند هانیا علت را که جویا شده بودند گفته بودند. گذارندیم
دکتر  .تختی در بیمارستان اشغال کنند توانندینم بنابراین  مانندینم و زنده اندکردهعمرشان را 

مریض  51-50دند و را گرفته بو یامخروبههم طی ماجراهای بسیار مفصلی اتاق  زادهمیحک
 . در اتاقی که هیچ گونه امکاناتی نداشتند، را آنجا جا داده بودند

رفته بودند آنجا را دیده بودند  هاخانماز آنجایی که با گروه بانوان آشنایی پیدا کرده بودند و 
یض با دو هزار مر آهسته آن اتاق مخروبه تبدیل شده است به آسایشگاه کهریزک آهستهآهسته

فراهم شده است و به همین  هاآن هم برای ،که بهترین امکاناتی را که در خاورمیانه نظیر ندارد
ه نوع در آنجا هم هامعلولاالن . شودیم و از آنجا فیلمبرداری شودیم علت مرتب از آن بازدید

 . دهندیم هادامرا  شانیزندگو  کنندیم زندگی و کارآموزی، امکانات، کالس
قع در وا. کردندیم با ما هم همکاری[ مادر و کودک یخانه]در تاسیس  این گروه بانوان نیکوکار

 هانآ برویم تحت پوشش فعالیت ،دیادهینرسبه ثبت آمدند به ما پیشنهاد دادند حاال که هنوز 
ون چ ،ته دلمان دوست نداشتیم این چنین شود. یکی شویم هاآن و با در آسایشگاه کهریزک

 هانیا برای معلولین بود و تداخل پول هاآن یتیم و فعالیت یهابچهباالخره فعالیت ما برای 
 . با این حال قبول کردیم. پیدا کندل شرعی اشکاممکن بود 

در  دولت نپذیرفت و گفت، دادندرا به دولت ارائه  مانیهاتیفعالولی وقتی پیشنهاد تلفیق 
نگهداری افراد معلول است  شانبرنامهقید شده است که  کهریزک معلوالن یخانه یاساسنامه

 را مادر و کودک یخانهدرخواست ثبت در اینجا ما . را هم در بر بگیردند هامیتی شودینم و
 نفرهپنج یرهیمدهیئت ، رسیدیم ثبت در رودبار ما به خیلی هم فوری به ثبت رساندند.دادیم و 

ولی  ،ددهنیمانجام  و اگر کار واجبی داشته باشیم زنندیم داریم که البته اکثرشان فقط سر
 . شودیم انجام پنج تا ده نفری ه با همین گروهکارهای دیگر الحمدللً 

 

   :؟کنندیم به شما ییهاکمکو چه  دارند ییهاآورده چه تانرهیمدهیئت هدی صابر  
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اگر کار اداری هم داشته باشیم  احیاناً  ،کنندیم که یایفکرغیر از کمک : خانم قندهاری
 را هم که از شانیینایبسنشان خیلی باالست و  هدچون االن دیگر آقای احمدزا .دهندیم انجام

ا چون از نزدیک ب، کمک کنند توانندینم هایریگمیتصمدر ]هیئت مدیره[ ولی . انددادهدست 
ر د توانندیم ما بیشتر یهابچه. ندارند هابچهدرکی از وضعیت ، نیستند هاتیفعالما در 

د در همین ح مانرهیمدچون حضور هیئت . مانرهیمدبه ما کمک کنند تا هیئت  هایریگمیتصم
و نقشی در  کنندیم و اوراق را امضا روندیم و دهندیم کار را انجام ندیآیم کهاست 

 . ندارند هابچهبرای  هایریگمیتصم
، دانیسراسراز این چهل نفر فقط ده نفر دانشگاه ! خیلی است. ما امسال چهل دانشجو داریم

 دانشگاه آزاد ینهیهزمیلیون تومان  چهلحساب کنید ما سالی . بقیه همه دانشگاه آزادند
را  اشیمالدانشجویی اوراق  شودینم شکرا ر و خدا رسدیم هانهیهزو منبع این  میدهیم

 هابچهه پیش از اینک! حواله کند و من به او بگویم سه روز صبر کن تا مبلغ را برایت بفرستم
 .آماده است اهبچهپول رسیده است و برای دادن به  نمیبیم، را بفرستند شانیمالاوراق 

 . خوانندیم را شاندرسهم دارند  هابچهه الحمدللً 
 

  :خودتان چه  یخانوادهاز اعضای  «مادر و کودک یخانه»در دفتر هدی صابر
 ؟ کنندیم کسانی به شما کمک

برخی کارهای   دهندیمانجام  میهانوهرا  مانیوتریکامپکارهای . هایلیخ: خانم قندهاری
م البته نتوانست. کنندیم ن کمکااکثرش. هست میهاعروسفرزندانم و  یعهدهبر  مانمتفرقه

سته اینجا ب بدر شاءاَّللانانم که رم جای خودم بنشوزنجیری گردن یک کدامشان بیندازم و بیا
 افراد. فرستدیم به وقتش دارد و یارهیذخ ولی برای چنین چیزی خدا خودش حتماً  ،نشود

ر و کار را زی ولی این طور نیست که دائم آنجا باشند ،کنندیم متفرقه یهاکمکمن  یخانواده
 . نظر بگیرند

 

   :در بیست سال گذشته به طور متوسط روزی چند ساعت وقت صرف هدی صابر
 ؟ دیکردیم این کار

ن چو. جمعه و شنبه و شب هم نداشتم اوقات،بعضی  تقریباً  .را وقتمتمام : خانم قندهاری
 خر یازلزلهوقتی . افتادیم عقب زیچهمه ،ماندیمروی زمین  بعضی کارها طوری بود که اگر

 .آن روزها و ساعات اولیه کارهای خیلی خیلی زیادی هست که نیاز به رسیدگی دارد ،دهدیم
و در خانه  دادمیمانجام  را که ی آقای احمدزادهکارها هاشبدر تراکم کاری  هاوقتخیلی 

 . گشتمیبرمدفتر به دیگر کاری نداشتم 



 111       خانه مادر و کودک انگذاریبن ی: سخنرانامیسنشست 
 

 

و یکی از اوقاتی است که کارهای زیادی باید  هاستبچه یهاکارنامهاالن زمان آمدن  مثالً 
ه چه یم کمشغول صحبت بر سر این بود مؤسسه یهابچهپیش از آمدن به اینجا با . انجام شود

از کالس اول تا کالس پنجم چه . نخبه بدهیم یهابچهکارنامه به  یزهیجا عنوانبهچیزی 
ال ما امس. و دانشجوهایمان به چه ترتیبی باشد هاییراهنمایق تشو. تعیین کنیم یازهیجا

بودن با این معدل چیز  یدانشگاهشیپ  20و  53.1 داریم با معدل یدانشگاهشیپ آموزدانش
اید ب هانیا یهمهبرای . اندنوشتهما االن برای پزشکی اسم  یهابچهچند نفر از . ی نیستکم

لیست ، کنندیم را معین هازهیجا. جوانمان است یهابچهاین قبیل زحمات ما با . فکر شود
این کارهای اضافی . داریم 20چند نفر معدل ، چند جایزه الزم داریم، کنندیم تهیه

بعدازظهر ساعت کارهای رسمی  5تا  8از صبح ساعت . شودیمدفتر انجام  در هابعدازظهر
 به دفتر ظهربعداز ،باشد یایاضافبرای نماز و ناهار و اگر کار  میرویم 5ساعت ، است

بدون  1-4بعدازظهر از ساعت  ،ما هستند اریکمکدانشجوی ما که  یهابچهاکثر . میگردیبرم
 یمهه. کنندیم به انجام این کارها در دفتر و شروع ندیآیم ،اینکه کاری به من داشته باشند

و آخر سر لیست را روی میز  کنندیم را تعیین شانیهازهیجاو  هابچه، آورندیم را در هاستیل
. مده مانشو ا ببندو  بگیر » یهیقض! ما این کارها را کردیم مییگویم و بعد هم ما گذارندیم ما
کارها را  یهمهو  میکنینم واقعیت این است که ما کاری. است« بده نشاپهلو من ستد به

 . دهندیمانجام  خودشان
 

  :؟ دانداوطلبدفتر حقوق بگیر و چند نفر چند نفر از همکاران شما در هدی صابر 
حسابدار  به جز. میدهیم ءبه اعضا وآمدرفتهزینه  یاندازهبهحقوقی جزئی : خانم قندهاری

 ولیپ ءاعضا یهیبقبه  ،و راننده که کارشان زیاد است و حقوق ثابت دارند و بیمه هم هستند
 . میدهیم نهیهزکمگفت  ودیم  تقریبًا میدهیم که بشود گفت حقوق میدهینم

 

  :؟ آیا کسانی که به شمادیدهیم انهیسالبیالن  را تانمصارف منابع و هدی صابر 
 ؟ دیکنیمبیالن سالیانه دعوت  یارائهبرای  را اندکردهکمک 

ابه معتن یهاکمکیا  اندکردهما به کسانی که مبالغ زیادی کمک . هرسال. بله: خانم قندهاری
 یا هر از گاهی دهندیم برای کسانی که مبالغ جزئی. میفرستیم را 1بیالنمان حتماً  ،مستمر دارند

ردارند و ب توانندیم که مییگویم مان در دفتر موجود است و هر وقت بیایندبیالن کنندیم کمک
ه هر چون ب، از این حساب خارج است شانیهابچهبه  شانیهاکمکالبته . بیالنمان را ببینند

                                                                                                                 
آخر سال مالی تهیه شود،  و مؤسسات که معمواًل در هاشرکت: صورت ریز دارایی و بدهی نیال. ب1

 ترازنامه )فرهنگ معین(.
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 ینهیهزو اینکه هر ماه چقدر  میاداده هابچه یانهیماهاز مخارج پدریار و مادریاری لیستی 
در لیست پرداختمان  هانیا .مسکن و رفت و آمد و دیگر مخارجشان استخوراک و پوشاک و 

 ،چگونه خرج شده است، امدادهاگر کسی بیاید و بگوید من به شما این مقدار پول . هست
ر که د میاگذاشتهکه روی آن  یااضافهو با مبلغ  میآوریم لیست مخارج فرزندش را بیرون

 کسانی هستند که ماهانه کمک جانبی هانیا غیر از. میدهیم به دستش ،لیست ثبت شده است
 28 سازوساختاز  االن مثالً . میدهیم لیست مخارجمان را هانیا به ما حتماً . کنندیم

 را به انشیجانبکمک  یثمرهو  میکنیم شانبرای افتتاح دعوت. میفرستیم عکس مانیواحد
م کار یک پنج مثالً  ،مبلغی که فالن فرد داده است با فالن مییگویم و مثالً  میدهیم نشان هاآن

 . انجام شده است
 

  :؟ دیکنیم شما چه مبلغی را قلم بزرگ حسابهدی صابر 
کتش به بر شدهکمکرقم مبلغ  یجابهولی من  ،بگیرد تانخندهشاید از جوابم : خانم قندهاری

ی این خانم ماه. چند روز پیش هم فوت کردند فانهمتأسخانمی مسن داشتیم که . کنمیم نگاه
 این خانم گفتمیم من با خودم. نانه صدهزارتوم، یتومانتکصدتا   دادیم صد تومان به ما
گاه من به ولی ن. ن را کمک کنداتا به اینجا بیاید و این صدتوم دهدیم ن کرایهابیشتر از صدتوم

ت و در چنان جای درس نمیبیم، در دفتر دیآیم ییک وقت پول. شدیم برکت پولی بود که داده
 . کنمیمحیرت  خرج شد که من اصالً  یایحساب

آن  واهمخیم آقایی پیش یکی از علما رفت و گفت پولی دارم که» دیگویم داستانی هست که
ری ین نفپول را به اول، آن عالم گفتند از در برو بیرون. مردم بدهم نیترمحتاجرا به فقیرترین و 

با خودش گفت بروم و مرد را . آن مرد هم همین کار را کرد. بده شودیم حاضرکه سر راهت 
رفت و . کندیم کاره تعقیب کنم تا ببینم پول را چ ،باشد نیترمستحقعالم باید  یگفتهکه به 

با پولش مشروب گرفت و خورد و ، شد یفروشمشروبدید مردی که پول را گرفته بود وارد 
ر برگشت و به آن عالم گفت من. آمدبیرون تمام کرد و  پولش را را به  پولم خواستمیم مرد خی 
عالم . آن عالم هم گفت آن مرد محتاج این بود! او با پولم چنین کرد! آدم بدهم نیترمحتاج

ت مرد پول را گرفت و از در رف. پولی به مرد داد و گفت این پول را بگیر و همان کار را تکرار کن
ب کرد این بار زن را تعقی. که چادر بر سر داشت ه زنیبون و به اولین نفری که دید پول را داد بیر

جلوی . را از زیر چادرش بر زمین انداخت و رفت یامردهو مرغ  یاخرابهو دید زن رفت در 
 .گرسنه هستند یلیخیلیخمن  یهابچهزن هم گفت . خانم را گرفت و ماجرای مرغ را پرسید

داشتم این مرغ مرده را که پیدا  ،شودیم جایز ،حالت اضطرار خوردن گوشت مردار چون در
مرغ مرده  .تو که این پول را به من دادی دیگر اضطرار رفع شد. بردمیم برای فرزندانم کرده بودم
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؟ تاین ماجرا چیس یقصهمرد برگشت و از عالم پرسید . بخرم شدهذبحرا انداختم تا بروم مرغ 
در راه حرام ، تو پولت را از راه حرام درآوردی. تفاوت پول است یقصه، هم گفت قصه آن عالم

ل هم خرج حالراهل به دست آمده بود و در حالراهاز  ،پولی که من به تو دادم. هم خرج شد
هیچ مبلغی با لحاظ . دهدیم برکت را خدا. مهم نیست مقدار اصالً  ،اگر پول حالل باشد .«شد

وقت  یک. مبلغ بزرگ میگویم ن این خانمامن به صد توم. رای من بزرگ نیستکردن رقمش ب
ولی  ،دهندیم ناولی یک وقت پنجاه هزار توم  مبلغش بزرگ است ،دهندیم ناتومرهزا

 .شودیم و تمام شودیم خرج مبلغش بزرگ نیست و فوراً 
  

  :؟ یا مستمر کنندیم کمک بارکیبیشتر افراد هدی صابر 
 لباً ولی غا ،ندیآیم کمک بارکیاول به نیت . کنندیم بیشتر مستمر کمک: هاریخانم قند

 برای اینکه ببینیم هر کاری در این مسیرها انجام کنمیم جریانی تعریف. شودیم مستمر
که اگر ما کار  تمام نکته این است. میکنینم کار خداست و ما این وسط هیچ کاری، شودیم

ار یک ب. مرتب بازار دارد آسایشگاه کهریزک. دهدیم خدا هم راه را به ما نشان، درست بکنیم
اهر درب منزل خو یابستهمعمولی  العادهفوقبازار آسایشگاه جمع شد دختر خانمی با لباسی 

ه را که در دستمال خواهر من بست. شدیم کمک به آسایشگاه آنجا جمع یهابستهکه ، بردمن 
 داخل جیبش و سراغ رفع و رجوع بقیه کارها گذاردیم و ردیگیم هم پیچیده شده بود یاکهنه

. النگویی داخل آن است ندیبیم و کندیم باالخره بسته را باز. رودیم آخر سر سراغ آن و رودیم
 دبرب ت احتیاطاً گذاشت تا یک وق در جیببا این حال . طال نیست حتماً  دیگویم با خودش

و آقای  دهدیم سر میدان فاطمی نشان النگو را به آقای پورجواهریان. نشان زرگر بدهد
 حال ما. هزار تومان هم ارزش دارد سیصد ـ چهارصدو  طالست دیگویم هم انپورجواهری

ره باالخ. ی از او نداشتیممفقود آن که هیچ اسم و نشان یاهداکنندهمانده بودیم و این النگو و 
با . شودیم ختهتی فروایده بگذاریم و ببینیم به چه قیمالنگو را نگه داشتیم تا در بازار بعد به مز

 از روز اول بازار تا روز آخر بازار خانمی. گذاشتیمبرای فروش هزارتومن آن را  910کف قیمت 
ما هم . هزار تومان بردارم210و را به من تخفیف بدهید و بگذارید این النگ گفتیم و آمدیم

 هانآ یبرنامه. بگذاریم برای بازار بعدی ندیگویم و شودیم بازار جمع. میکردیم مخالفت
ر بازار سوم هم فروش نرفت اگر د، کنندیم اجناس را تا سه بازار عرضه گونهنیااین است که 

نگو و باز ال شودیم همان خانم تکرار بازار دوم دوباره همان جریان با. فروشندیم فروشیبه طال
ولی بعد منصرف شده بود  ،خواهرم بعد از بازار دوم رفت که النگو را بفروشد. رودینم فروش

. شودیم بازار سوم برگزار. فروشدینم خواهرم النگو را. و گذاشته بود برای بازار سوم هم بماند
. دیآیم به دفتر بازار. رفته و سر جایش استالنگو فروش ن ندیبیم و دیآیم دوباره همان خانم
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مشخصات دستمالی هم که ) من خودم کسی هستم که النگو را برای شما آوردم» دیگویم
زار در دو با. کردمینم ولی باور ،شنیده بودم که کار شما درست است. (النگو داخل آن بود داد

ولی  .ضرید النگو را زیر قیمت بفروشیدقبل آمدم و هر بار مطمئن بودم باالخره با اصرارهایم حا
، خانه ،اکنون که دیگر درستکاری شما برای من ثابت شده است. این کار را نکردید وجهچیهبه

ام تان را بفرستید برای انجمأمورفردا . کنم به اسم آسایشگاه کهریزک خواهمیم مغازه و ملکم را
 خیلی محتمل بود النگویی که قیمتش؟ مینیبینم یا مینیبیم را خدا .«کارهای اداری سند

تومان کمتر فروخته شود تا هرچه زودتر پولش خرج  پنجاه هزارتومان بود با سیصد هزار 
 ولی. دیگر احتمالش در بازار دوم زیاد بود، در بازار اول چنین چیزی نشد. آسایشگاه شود

آن را بفروشد  خواهدیم که زندیم روی دست کسی و شودیم خدا مانع این کارکه اینجاست 
رای بمبلغ کوچک را . این النگو را نگه دارد که مبالغ بزرگی زیر آن خوابیده است دیگویم و

 . نترسید خدا نگه دارید و اصالً خاطر 
جایی باز کنند برای کمک به  خواهندیم گفتندیم امروز دو دانشجو به دفتر ما آمده بودند و

، ترسیدن اصالً ، گفتم از هیچ چیزی نترسید هاآن به. راهنمایی بگیرند کهپایین شهر  یهاخانم
. رومیم من هم دارم، تو گفتی برویم! خدایا» با خدا معامله کنید و بگویید! ؟دیترسیم از چه
. دانشجویان را خودت بفرست و همه کارها را خودت بکن، جا و امکانات را خودت بده، خانه

 طعاً ق. بسپاربه دست خدا وکیلت را خدا قرار بده و همه چیزت را  .«با تو اشهیبق، ممن رفت
گفتم شما دو دانشجو هستید که  هاآن به! کندیم خواهی دید خدا خودش هم چیز را درست

. دانشجو پشت شما خواهد آمد پنجاه کمکمخواهید دید  قطعاً ، دیشویم قدمشیپدارید 
جنوب شهر  به برای تعلیم زنان و کودکان دندانشجوهای دیگر ببین، تابستان که تعطیل شود

 را برایتان هاآن خدا  شما را همراهی خواهند کرد صددرصد ؟!شوندینم همراهتان، دیرویم
 . فرستدیم

یید و نترسید «الًلهبسم». شروع کنید . ترسیدن تعداد کم و حرف مردم اصالً ، از مبلغ کم. بگو
 بگویید... و رودیم آبرویت، نکن، شودینم ندیگویم مردم ،اهید بکنیدشما هر کاری بخو

اگر من بروم کاری را برای خدا . آبرویم را خدا داده است و اگر هم برود در راه او رفته است
! ؟برای که برود، م برای خدا نرودیاگر آبرو! ؟و در آن راه آبرویم برود چه اشکالی دارد انجام دهم

هبسم. نترسید اصالً   یهیریخ اگر ضرر کردید بیایید دفتر. بگویید و بدون ترس شروع کنید الل 
 . من ضامن ضررتان هستم !ضررمان را بدهید، میاکردهبگویید ضرر  مادر و کودک

 

  :چطور به شما جلب  کنندیم اعتماد کسانی که به شما کمک مستمرهدی صابر
 ؟ شد
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مثل جریان چارچوب آهنی پنجره و عکسی که گفتم . مثل همین جریان النگو: اریخانم قنده
من به مصرف نرسیده  یخانهآنچه داده است در  دیدیم و میکردیم ارسال آن برای صاحب

جنسی  ندیبیم که بانی «روغن اصیل»مثل جریان . در جای خودش خرج شده است! است
وقتی اعتماد چند . نشده است لیومفیح. رسدیم ان جنس دارد به مصرفداده است و هم

ان اعتمادش ،بشنوند هانیا را از هاانیجرهم که این  هانیا اطرافیان ،نفر به این شکل جلب شود
ا شم جاچیه. تبلیغ نداریم ما اصالً . فرستدیم خداست که پی این اعتمادها. شودیم جلب

ن هم آ  بوده است دهانبهدهاناگر هم تبلیغی شده است به همین شکل  .دیادهیندتبلیغ ما را 
 . اعتمادشان جلب شده است از طرف کسانی که خودشان مستقیماً 

ه در آن زلزله فقط یک بچه لل  الحمد. رفتندبرای کمک افراد مرکز ما . رخ دادقزوین  یزلزله
برای این زلزله به قدری برای ما . بودبقیه همه مانده بودند و خرابی هم ن. بدون پدر شده بود

اعالم کردیم که ما  کنندگانکمک یهمهبه . کمک جمع شده بود که از حد تصور خارج شد
ز داشته باشیم چون گرفتن سرپرستی فقط یک نفر ا میخواهینم مشارکتی در زلزله قزوین اصالً 

 ،غیر از سرپرستی، دیگردر مصارفی  دیدهیم اجازه. کندیم قزوین کارمان را خیلی مشکل
ـ  سه. زمستان سرد بود. رفتیم قزوین. همه موافقت کردند؟ ولی در همان قزوین خرج کنیم

چندین روستا بودند که ، تانکر آب نداشت، مدرسه در قزوین بود که مستراح نداشتچهار 
ت فچون ظرفی برای آوردن ن بود، خاموش شانیهایبخارظرف نفت نداشتند و تمام زمستان 

 هاتیفعال یهمهاز . لباس داده شد هابچهبه ، ساخته شد، این مدارس تعمیر شد. نداشتند
 دیتوانیم آدرس دادیم و گفتیم. کنندگان مبالغ گزارش شدبرای اهدا کار کامالً  ،عکس گرفته شد

 . ببینید هابچهرا در فالن مدرسه و برای فالن  تانیهاکمک یثمرهبروید 
 

  :یتون چه زمانی و چگونه احداث شدباغ هدی صابر  ؟ گردو و ز
ای بر یگذارهیسرماهدف  اب سه سال بعد از زلزله از وزارت کشاورزی تقریباً : خانم قندهاری

 !کرده بود وزارت کشاورزی هم با ما همان کاری را کرد که بهزیستی. زمین خواستیمها بچه
برای آبیاری . را روی دو کوه به ما واگذار کرد و سر کوه به ما زمین دادند شیهانیزمبدترین 

دیوار ضد زلزله که به قدری در آن آب است که اگر  چهارهزار متر آب و  52استخر زدیم با 
 یشکلولهاستخر از رودخانه  فتند برایگ آقای احمدزاده. بردیم آب شهر را، دیوارها خراب شود

 یکشلولهآقای احمدزاده گفتند من . دهدینم همه گفتند آب رودخانه جواب. کنندیم یاقطره
که ما موتور پمپاژ آب رودخانه را زده  یاز جای یکشلولهبعد از . رساندیم آبش را خدا، کنمیم

سر  و شودیم استخر پمپاژاز ، در استخر دیآیم آب. آب جوشیدن گرفت یچشمهسه ، بودیم
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وقتی به ثمر نشست . در تمام این مسیر درخت گردو و زیتون کاشته شده است. رودیم کوه
یک تکه زمین ناجور دیگر  ،دیاکردهخوب کار  قدرنیاوزیر کشاورزی آمد دید و گفت حاال که 

ینکه کشت در آن ولی بعد از ا !یک تکه زمین ناجور دیگر به ما داده شد! میدهیم هم به شما
موادشان منفجر شده . ما آمد در آن زمین تمرین نظامی کرد یاجازهسپاه بدون ، زمین انجام شد

ولی . آب سوخته و همه چیز از بین رفته است یهالوله و هادرخت، ما یهاوهیماست و تمام 
 تومان به ما هزارمردم برای هر درختی . کنندیم ه االن دوباره دارند روی آن زمین کارالحمدلل  

اردی پالک تواندیم دهر کسی دوست دار میاگفته، برای درختان باغ اول لیست داریم. دهندیم
والدینش یا فرزندش نوشته شده است و ما آن پالکارد را ، تهیه کند که روی آن اسم خودش

ن ای سال دیگر که فرزندشان از الی سی ـ چهل و مثالً  میزنیم برایش روی درخت منتخبش
 . ندیبیم هادرختاسم خودش را روی  ،گذردیم زیتون یهاجنگل

 

  :یتون و گردوهدی صابر  ؟ در آمدزاست باغ ز
ونه بدون هیچ گ ،بهترین روغن زیتون است، شودیم گرفته هاتونیزروغن . بله: خانم قندهاری

 برای. شودیم هران نرسیده است تمامبه قدری مرغوب است که روغن هنوز به ت. مواد اضافی
را هم یا در  هاگردو. میفروشیم زیتون را هم جداگانه  میگذاریم قیمت هابچهبه نفع  هاروغن

چهار ـ ه سالی الحمدللً  مانتونیزاز باغ . میفروشیم یادانهروستاهای همانجا یا همین جا 
 .اول است یهاسالچون االن تازه  شودیم همبهتر  کمکم شاءاَّللانمیلیون درآمد داریم که پنج 

  

  :؟ شودیم در چه راهی خرج هاباغدرآمد این هدی صابر 
به صندوق . رسدیم درآمده خیریه است و برای کارهای خیریه به مصرف: خانم قندهاری
از مخارج کنونی  یکی مثالً . شودیم هر وقت هر جا الزم باشد خرج، شودیم موجودی اضافه

البته مخارج ما خیلی بیشتر از این نوع درآمدهایمان . بازسازی همان باغ سوخته است، خیریه
 یعمده .که مخارج ما میلیاردی است دینیبیم ،ما بیندازید اگر آخر سال نگاهی به بیالن. است

ارجی که ما داریم درآمد در مقابل مختومان میلیون  چهار ـ پنج. دیگر است منابعدرآمد ما از 
 . چیزی نیست

 

  :؟ چه کسانی هستندبناهایتان  مهندسهدی صابر 
برای این  یانهیهزهم  وقتچیهکه  است  داماد بنده، آقای مهندس پدیدار: خانم قندهاری

ان خودش یلهیوسمیشه هم با خرج و و ه انددادهرا  هانقشههمیشه هم بهترین ، اندنگرفتهکارها 
 . اندآمدهو  اندرفته هاپروژهبرای سرکشی به 
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بناست ورزشگاهی  شاءاَّللاناالن هم در حال ساخت ورزشگاهی در رودبار هستند که 
ءاَّللان. شود یالمللنیب  منطقه نجات پیدا یهابچه ،اگر این ورزشگاه به سرانجام برسد شا
جمع شوند  هاابانیخاز کنار  هابچهاگر . ر آنجا خیلی نفوذ کرده استچون مواد مخد  کنندیم

بم هم دو ورزشگاه خیلی بزرگ دارد که . کنندیم از مواد نجات پیدا ،شود شانپناهو ورزشگاه 
 . اندساختهرا با کمک دولت خودمان  هاآن دو شرکت خارجی

 

  :ودبار از ر  یاتجربهبا چه . درودبار و بم سیزده سال بو  یزلزله یفاصلههدی صابر
 ؟ چه بود تانسالهزدهیس رباتج؟ رفتیدبه بم 

و  بدون پدر یبچهم فقط یما در رودبار گفت. ما خدا بود یهاتجربه یدهیچک: خانم قندهاری
همین  خواستمیم بم هم یزلزلهدر . به او رسیدگی کنیم میتوانیم چون بیشتر  رمیگیم مادر

فتم تنها چیزی که من در بم گ. این را نگویم گفت اما انگار خدا به من ،سیاست را پیش بگیریم
 من، بعد دیدم این من نبودم که چنین حرفی زدم. رمیگینم بدون مادر یبچهاین بود که 

ار کدر رودبار که ما این . دیرسینم عقل من به این چون اصالً  ،این حرف را زده باشم توانمینم
م هم در ب. میگذاشتیم دایی و برادر بزرگتر، خاله، عمه، در نهایت بچه را پیش عمو ،را کردیم

در  !رفتندیم زیر دست افراد معتاد میگرفتیم که ییهابچه یهمه میکردیم اگر این کار را
فته ه ما گرک یابچهاین مزیت را داشت که  کمدستبدون مادر نگرفتیم  یبچهصورتی که وقتی 

 اگر کاری را که در رودبار کرده بودیم تکرار! نه پیش اقوام معتادش، پیش مادرش بود ،بودیم
خرید و فروش  یلهیوس ممکن بود، شدندیم ما نزد اقوام معتادشان یهابچهو  میکردیم

ولی از  ،گذردیم مادر از جانش. کندینم این کار را وقتچیهولی مادر . شدیم موادشان
 . گذردینم اشبچه

بم فقط دو نفر بدون مادر داریم که آن هم مادرانشان بعد از زلزله قطع  یهابچهاالن از همه 
ناتی هر امکا میاگفتهو مادرهایشان  هابچهما به . نخاع شده بودند و چند سال بعد از دنیا رفتند

با . ی شما ندارندمصرف مواد در واحدهای مسکون یاجازهجز اینکه اقوامتان  ،میدهیم به شما
دست و ، خودشان موادشان را مصرف کنند یخانهولی  ،داشته باشید وآمدرفتاقوامتان 

 برای این است که بچه مصرف هانیا یهمه. شما بیایند یهاخانهشان را بشویند و بعد به صورت
فالنی  مپرسیم االن در بم وضعیت طوری است که وقتی. قبح آن برایش نریزد و مواد را نبیند
اک و کراعتیاد در آنجا االن شیشه ! کشدیم تریاک، نه معتاد نیست ،ندیگویم معتاد است

 .است
  

  :؟ دیکنیم را کنترل تانیهابچهچطور هدی صابر 
 . مرتب یهایسرکشبا : خانم قندهاری
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  :؟ ریا رودبا دیگذار یموقت بم  یهابچهبرای االن بیشتر هدی صابر 
 یمؤسسه. اندافتادهو جا  اندشدهرودبارمان دیگر بزرگ  یهابچهچون . بم: خانم قندهاری

فقط پرداخت ، سرکشی به آن صورت هم ندارد. رودبارمان االن مدیر و مسئول رسیدگی دارد
، ندیآیم هابچه، میفرستیم رودبارمان یمؤسسهپول را با صورت مخارج به . ماهانه دارد

 . روندیم و رندیگیم شان راپول
 

  :؟ هستندشما در بم  کارکمکرودبار  یهابچهچند درصد از هدی صابر 
کمکی هم اگر . اگر هم کمکی بکنند در همان رودبار است. در بم هیچ کدام: خانم قندهاری

م تما. میکنیم نیروهایمان عنوانبه هاآن زاست که ما ا یااستفادهدر واقع  ،هاستبچهاز طرف 
، یچنظافت، راننده، اعم از نگهبان میاساختهنیروهایمان در هنرستان و دانشگاهی که 

 هاآن به این صورت هم شغلی برای. خودمان هستند یهابچههمه از ... و یچتلفن، حسابدار
ولی کمک و استفاده به این . میاردهکاستفاده  هاآن یهایتوانمند شده است و هم ما از فراهم

 ان راشزبان، راهش نزدیک نیست. امکان ندارد صورت که از رودبار بیایند بم برای کمک اصالً 
 . کندیم با هم فرق شان کالً مدل، فهمندینم

 یدوزلحاف  بدوزد یاپنبهتشک  مانیهابچهکه برای  میافرستادهبم به  دوزلحافما از اینجا 
 تمسیایم! خیلی عجیب است» گفتیم برگشته بود. سال با ما همکاری داشت یهاسالکه 

 میگویم؟ کراک یا شیشه یا هروئین پرسدیم شاطر شودیم نوبتم که، در صف نانوایی
  .!«برگرد برو آخر صف دیگویم. خواهمیم نان، کدامچیه

به  .گردندیم ما را یهابچهی در فرودگاه از فرق سر تا نوک پا میرویمبم به  هابچهوقتی با 
اگر دنبال مواد هستید بروید ! ؟من دنبال چه هستید یهابچهدر » میگویم ین فرودگاهمأمور
 چیزها مواد فروخته یهیبقعین شکالت و کشک و  هاآن خودتان که در یهامارکت سوپر

بگویم وضع در  واهمخیم!« ؟دیزنیم خودتان را گول! ؟دیگردیم دنبال چه هانیا در! شودیم
ما به قدری روی . نشوند زدهآفتجدیدمان در بم  یهابچهخدا کند . خراب است طورنیابم 

گاری سی میکنینم را هم قبول مانیهامجتمعیم که حتی نگهبان هست در بم حساس مانیهابچه
 . باشند

 

  :؟ رودبار هم هستید یهابچهدر سیر اشتغال و ازدواج هدی صابر 
 اگر. اندکردهکه کسی را انتخاب  دهندیم فقط به ما خبر. در ازدواج نه لزوماً : دهاریخانم قن

یش خودم گرنه من از پو میفرستیمبرای تحقیق  یمأمور، از ما بخواهند که برایشان تحقیق کنیم
دختر  یدربارهون چ. دهمیم نظری شانازدواجو نه نسبت به  فرستمیم نه کسی را برای تحقیق
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 انتخاب خودشان. انتخابش بکنم یا نکنم امبچهچه شناختی دارم که برای  شدهانتخابیا پسر 
 ما جهیزیه، آورندیم را برای ما شانعقدنامهدخترهایمان ، بعد از دیدن و پسندیدن. کنندیم
 . هیچ دخالت دیگری نداریم. میدهیم

 

  :؟ اندکردها هم ازدواج چه تعداد از بچه هایتان بهدی صابر 
 . کم: خانم قندهاری

 

  :یفه ظو خدا چقدر موظف بود و  ،که از رودبار و بم کردید یبا توصیفهدی صابر
 ؟ داشت کمک کند

 . شدینم کاری انجام، کردینم اگر خدا کاری اصالً : خانم قندهاری
 

  :؟ دینیبیم وظفشما خدا را مهدی صابر 
خدایی که  ،من قائلم خودم که کارم را بکنم. نمیبیم من خودم را موظف: خانم قندهاری

 داندیم را هم که امیجسمقدرت ، عقلمیب که من داندیم و کندیم ایستاده است و تماشا
د چقدر پله داشته باش رومیم اگر جایی که ،من تا وقتی تهران هستم دیکنیم باور. کندیم کمک

 شومیم و مرتب سوار ماشین کنمیم کشیخانواده سر سیبه  رومیم اما وقتی بم  مشکل دارم
یک ذره هم از گرمای ، شومینم یک ذره هم اذیت، یک ذره هم ناراحت نیستم، شومیم و پیاده

جایی را . داندیم و قدرت مرا ندیبیم اما خدا دارد مرا !که هستم امنیهممن ؟! نمیبینمآزار بم 
 هم خود خدا رسیدگی هابچهبه . دهدیم خودش انجام «او» ،که مافوق قدرت من است

 پدرشان را از، زلزله شد. را حفظ کن هابچه یهمهخدایا خودت  میگویم من فقط، کندیم
 . را هم خودت درست کن اشهیبق، شدند سرپرستیب، گرفتی هاآن

 

  :بیایند هابچه تاناجازهبا هدی صابر . 
 .یک دانشجوی دختر، میاآوردهپسر  ینمونه یک دانشجو عنوانبهما . بله حتماً : خانم قندهاری

 ]تشویق حضار[..و هم پسران ما کنندیم که شما بدانید هم دختران ما کار
  

 کودک و مادر یخانههمکار اول سخنان 
دو خاطره برایتان تعریف  خواهمیم و نوه حاج خانم قندهاری، هستم من احمد فتوت. سالم

طرف دیگری است از همین خاطراتی که حاج خانم از رودبار و بم  میگویم خاطراتی که. کنم
وچکی ک یبچهآن زمان من در رودبار . خاطرات من تجربیات خودم در رودبار است. گفتند
 یلزلهزسال داشتم که  چهار ـ پنجتقریبا . بودم ترجوان، بم اتفاق افتاد یزلزلهوقتی . بودم
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حسی است که نسبت به رودبار دارم  دیآیم تنها چیزی که از آن زلزله یادم. رودبار اتفاق افتاد
اق اتف چون وقتی بچه بودم و آن. دیآیم و آن هم این است که حقیقتش از رودبار خیلی بدم

 از آنجا بدترین. بروم هاآن کمک حاج خانم و من هم مجبور بودم با رفتندیم افتاد پدر و مادرم
 هیچ کاری نداشتم بکنم و اصالً ، رفتیم سر امحوصلهچون خیلی . را دارم امیزندگخاطرات 

ه به ک شودیم و صحبت این کنمیم م که به رودبار فکره هنوز. مهست چرا آنجا دانستمینم
 . برومآنجا دوست ندارم  اصالً ، برویمرودبار 

آن موقع من تازه وارد دانشگاه . بم رخ داد یزلزلهاین حس و ماجرا جریان داشت تا زمانی که 
 هاآن تیم باگرف منفر از دوستانم تصمی چندیکی دو سال بعد از وقوع زلزله بود که با . شده بودم

ل از یک بار قب) سالی دو بار مؤسسه. ن خیلی ساده بودشروع کارما. به بم برویمبرای کمک 
، یفک، اعم از کفش) داشتند کاالییپرداخت  هابچهبه ( هامدرسهعید و یک بار قبل از شروع 

 شکف هابچهشده بودیم و به کفش  یغرفهمسئول ما . هر ماه بود شانینقدپرداخت ، (لباس
در کارهای  میتوانیم پسندجوانساده و ، ر راحتدر آن غرفه بود که من فهمیدم چقد. میدادیم

در یک روز سیصد بچه را خوشحال کنیم و برای یک سال  میتوانیم. شویم شریکخیلی بزرگ 
 ف دربه توصی وجهچیهبهحسی که آن کار برای من داشت . زندگی از این اتفاق انرژی بگیریم

 . دیآینم
ظر من علت تفاوت هم به ن. ار گرفتم مقایسه کنیدحسی را که از بم گرفتم با حسی که از رودب

 نیرویی را از طرف خدا تواندیم آدم یاسادهاین است که در بم توانستم متوجه شدم با چه کار 
 اهدخویم دری باشد برای کارهای بزرگی که خدا تواندیم منتقل کند و چقدر راحت هابچهبه 

. مکفش بودی یغرفهبار مسئول  دود که ما سالی سال بوسه ـ چهار . برای بندگانش انجام دهد
ن و و س شدهداده یهاکفشبودیم که هر سال وضعیت  و نمودار کامپیوتر یفتهیش نچند جوا

برای سال بعد چقدر کفش از چه سایز  میگفتیم و میبردیم را روی نمودار هابچهسال و سایز 
، روی کفش ها میگذاشتیم اسم. میبردیملذت و مدلی نیاز است و از این کار خودمان 

 ! ...گلباران و، پرستو، سرندپیتی! جوانانه یهااسم
  

 هابچهو  کردندیم اسمش را عوض، داشتندینم بر هابچههر کفشی را که  :خانم قندهاری
 حضار[  یخنده]. داشتندیم همان کفش را به هوای اسم جدیدی که داشت بر

 

 ؟ متولد چه سالی هستیدابر: هدی ص 
 . 5924آقای فتوت: 

 

  :بزرگتانهدی صابر  ؟ داوطلبانه وارد این کار شدید یا به توصیه مادر
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د فقط یادم است چن  بود یاجرقهیادم نیست اولین باری که رفتیم از روی چه آقای فتوت: 
گفتیم خوش  رفاً ص. کسی پیشنهاد داد کنمینم فکر. نفر دوست بودیم که چنین تصمیمی گرفتیم

 .، برویمگذردیم
  

  :؟دیرسیم یا بر اساس هرچه به ذهن خودتان دیکردیم با برنامه کارهدی صابر  
 یشدهدهیخر یهاکفشیک سری . چه خبر است میدانستینمدر شروع کار آقای فتوت: 

ل مسئو یک نفر هم. شدیم یک نفر مسئول انبار. شدیم ریختهدر غرفه یا اهداشده  مؤسسه
 سراغ، چه سایزی و چه مدلی بخرند میگفتیم، جا افتادیم کمکم. هابچهبه  هاکفشدادن 

 .تا کارمان بهتر باشد میرفتیم دکورهای جدید و کارهای جدید، جدید یهاستمیس
 

  :؟ دیگذار یم در چند سال اخیر متوسط چقدر وقتهدی صابر 
سال اول حضور من  سه ـ چهارقسمت اول . مکنیم کارهایم در بم را دو قسمتآقای فتوت: 

. میرفتینم هم به علت امتحانات دانشگاه هاوقتدر بم بود که فقط سالی دو بار بود که بعضی 
. روز سه میرفتیم هر بار که، میگذاشتیم روز وقت شش سالی نهایتاً  میرفتیم اگر مرتب

خانواده که فقط  22. ه شدواحدی در بم ساخت 28قسمت دوم از زمانی شروع شد مجتمع 
ما را جمع کردند و گفتند  یهمهیک روز حاج خانم . مادر و بچه بودند در مجتمع ساکن شدند

 یهیقب، هم ساکن شدند هاخانواده، مجتمع احداث شد، بکنیم میتوانستیم این کاری بود که ما
چه و  یه کارها یعنیبیشتر از این نگفتند و توضیحی نداند بق یزیچچیه. کارها با خودتان

 . چیست
را کنار  مسکونی یهامجتمعیکی از  مؤسسه. جمع شدیم یفکرهمبرای هم  خودمان دور

 هک یایجانب یهابرنامهگذاشته بود برای همین که مرکزی باشد برای کارهای فرهنگی و 
نظیم و ت یفکرهمفقط برای  میشدیم ماه دور هم جمع سه ـ چهار. داشته باشیم میخواهیم

و بعد از چند روز  شدیم هر چند وقت یک بار فرمی پر. کرد شودیم پروپوزال که چه کاری
تاسیس ، از قبیل احداث مرکز درمانی شدیم گرفته ییهامیتصم. شدیم کنار گذاشته

 . برگزاری کالس کامپیوتر، مهدکودک مدرن
یک عده در جای دیگر با  برای شودینم باالخره یک روز به این نتیجه رسیدیم که از دور

باالخره تیرماه پارسال جمعی بلند شدیم . نیازها و طرز فکرهای دیگر تصمیم گرفت، هافرهنگ
 دشوینم باورتان. ساکن شدیم هابچهو در یکی از واحدها بین رفتیم واحدی  28مجتمع و به 

هایمان یم و چقدر فکررفتیم و با چه فکرها و انرژی مضاعفی برگشت یایانرژبا چه فکرها و  که
 . عوض شده بود
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 شودیمن م زدیم این بود که از اینجاه که بعد از آن سفر داشتیم تنها حرفی که به یاجلسهاولین 
 مانرفتن یهابرنامهتصمیم گرفتیم . و وارد میدان شویم برویم جاهمانبه کاری پیش برد و باید 

که هستند  بینیم اصالً ب، را بیشتر بشناسیم هاآن، ویمبیشتر آشنا ش هابچهبا ، بم را بیشتر کنیمبه 
پی که با آن خواهندیم مهدکودک؟ چه نیازی دارند و واقعاً  کنندیم و چه فکر  تبالفو یا فقط تو
 ؟ بازی کنند

یکدیگر  هابچهتا هم  برگزار کنیم یاجلسهاولین قدم مهمی که برداشته شد این بود که بنا شد 
. دیآیم بیاید که چه کاری از دستمان بر نرا بهتر بشناسیم و دستما هاآن را بشناسند و هم ما

 تئاتر برای یبرنامهبه این نتیجه رسیدیم که یک  و طوفان فکری بعد از کلی صحبت و مشورت
یک ، ربازیگ عنوانبهپنج نفر را ، میدهیم هاآن به یاشنامهینما، میرویم گفتیم. بگذاریم هاآن

 . کنندیم و بعد ببینیم خودشان چه کار میکنیم ن و یک نفر را مسئول صحنه انتخابنفر کارگردا
ست ترفتیم و مشغول به گرفتن . که عملی شود خوردینمآب  امچشمپیش از اینکه برویم 

کبوتر  یهانقشبرای بازیگری انتخاب شدند در  ییهابچه. شدیم داوطلب یهابچهبازیگری از 
و کارگردان بودیم که به  هابچهدنبال هدایت این . هانقش یهیبقو  پشتالکو صیاد و آهو و 

استعداد و مناسب باهوش و با العادهفوقساله از مجتمع مسکونی برخوردیم  59-52دختری 
 هانزبا آن ساختار سنتی که فضای فکری غالب این است که نقش ، این کار البته آن هم در بم

ی این دختر ول .ر و نهی کنند و نباید مشارکت اجتماعی داشته باشندنباید ام، باید کمرنگ باشد
درسش خیلی ، کردیم نقاشی، نوشتیم قصه، گفتیم شعر. مناسب این کار بود شدیداً 

باالخره راضی که با ما  ،که چطور پیدایش کردیم میادهینفهمدختری که هنوز هم . خوب است
حاج  ،میاکردهگفتیم برای کارگردانی انتخابش  دختری که وقتی به حاج خانم. همکاری کند

خجالتی و ساکت و آرام و  اندازهنیااین دختر تا ! ؟زندیم خانم گفتند مگر فالنی حرف هم
  .از پس این کار بر بیاید کردینم کسی فکر خودش بود که اصالً  یهاغمو غرق در  حرفکم

 درحالی هر طور حساب  ارگردان شوندپسر را انتخاب کردیم که چند نفری با هم کدو ـ سه 
با انتخاب یک . باالتر است هانیا یهمهگردن از آن دختر یک سرو میدیدیم میکردیم

 . آمدیمتهران  به بازیگر گروه تئاتر را بستیم و خودمان تعدادیکارگردان و حدود 
را شروع  یهانیرتمکن و ببین چطور باید  یزیربرنامهکارگردان گفتیم برای یک ماه دختر به 

نی به او گفتم یک جدول زما. بعد با لباس، بعد در صحنه، اول تمرین خام. کنی و پیش ببری
. خواهمیم برای او رسم کردم و به او گفتم از او چنین جدولی 1چارتگانتیک . تنظیم کند

درست و حسابی برای من کشید و مشخص کرد در هر روزی چه  چارتگانتباالخره یک 
                                                                                                                 

 .دهدیرا نشان م پروژه که برنامه زمانبندی  اینمودار میله نوعی. 1
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تخاب بعد از ان. مرتب تلفنی با او در تماس بودیم. تمرین کند خواهدیم را با چه کسی نقشی
این کار برطرف شد و کمی به خوب بودن نتیجه  یدربارهکارگردان بددلی من  عنوانبهاین دختر 

 . کار قابل قبولی از آب در بیاید کردمینم ولی هنوز فکر  امیدوار شدم
فتیم و ر. با چه چیزهایی قرار است مواجه شویم میدانستینم. شتیمبرگبه بم بعد از یک ماه 

ریده پارچه خ ییآراصحنهبرای . اندکردهدیدیم خودشان وسایل الزم برای دکور را تهیه و درست 
بازیگرها را که  یهالباسخودشان دور هم جمع شده بودند و . بودند و نقاشی کرده بودند

. دیرسینم کارهایی کرده بودند که به فکر من و شما هم. دندحیوانات مختلف بودند دوخته بو
اینکه ما مرتب گفته بودیم فاکتور  رغمیعل. بودند انجام دادهاین کارها را هم داوطلبانه  یهمه

را به شما پرداخت کنیم ولی در نهایت  هاآن بدهید تا مبالغ ما را که کردید به ییهاخرجتمام 
ند در آن سهم دار هاآن داده نشد و گفتند کار خیر مشترکی است که هم خیلی از فاکتورها به ما

 . و هم ما
کاالیی به  یهاکمکبرای  خانمحاجآن روز را در ایامی قرار داده بودیم که . روز نمایش رسید

. ندیآیم نفر دیگر هم از تهران همراه ایشان 20-51 خانمحاجدر آن ایام غیر از . آمدندیم بم
. واحدی جمع کردیم 28را که از تهران آمده بودند در میدان وسط مجتمع  مؤسسهفراد ا یهمه

خودشان با موادی که گرفته . و صحنه را آماده کردندرا نصب کمک کردیم و پرده  هابچهبه 
که با یک ساعت ، تا قبل از شروع نمایش. را گریم کردند و نمایش شروع شد هابچه ،بودند

 من یا هر کس، چیز خاصی نیست، یک نمایش است گفتمیم با خودم ،تاخیر هم شروع شد
از  ،کردمیم که آخر نمایش گریه شدینم ولی باورتان. دادیم دیگری هم بود این کار را انجام

 . دادیم که یایانرژ و گذار بودن کارشانتأثیر شدت
 القمرقشدر بم  هابچهبرای آن موقع بود که فهمیدم تمام این فکرهایی که با خودم داشتم که من 

و به دود شد  ،زنمیم و از درس و دانشگاهم رومیم کفش یغرفهبار برای  دوو سالی  کنمیم
برای آن  توانمینم و حتی اگر هم بخواهم کنمینم رفت و من تازه فهمیدم که هیچ کاریهوا 
ما فقط یک جرقه هستیم   هستند هابچهخود این  هایانرژکارها و  یهمه. کاری بکنم هابچه

آمده  گرچه زلزله  «یتوانیم تو هم»، « شودیم» را متوجه این نکته کنیم که هابچهبرای اینکه 
 هابچهما این انرژی را از ! یتوانیم تو هم، پول نداری ولی فرقی ندارد، پدرت مرده است، است

نرژی گرفته بود و آن نمایش ا امهیگر ،ی که نمایش بر من داشتتأثیر واقعا از. میکردیم دریافت
جوانانی که آنجا دور هم جمع شده بودیم داد تا راهمان را ادامه  یهمهبلکه به  ،را نه فقط به من

کاری یعنی فقط  هم که هر میدانستیم و. انجام دهیم دیآیبرممان کاری از دست دهیم و هر
 .راه بیفتندبزنیم تا خودشان  هابچهبرای  میتوانیم که ییهاجرقه
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اکنون برای ت اندتوانسته مؤسسهآنجا با کمک  هابچهکارهایی که . کنمینم تریطوالنصحبتم را  
با  یاخانهکتابتاسیس ، کالس قرآن، خودشان بکنند عبارت است از برگزاری کالس کامپیوتر

ا ر هاتابکخودشان با آن کتابخانه و وضعیت  هابچهکه  یافزارنرممجهز به ، دو هزار کتاب
ر بار ه االن تقریباً . میریگیم فقط گزارش میرویم و ما وقتی کنندیم کنترل و اطالعات را وارد

گل سفال دستی و این قبیل ، ُکالژ، وسایل نقاشی، میرویمبه بم  روزسه تا پنج  ماه روزی
ن بزرگی په یپارچهاین بار که رفتیم . شوندیمکار  دور هم مشغول هابچهو  میبریم وسایل

از آن را نقاشی کرد و در  یاگوشهدور آن نشستند و هر کس  هابچهنفر از  40کردیم و حدود 
 جامان دیآیبرمخالصه هر کاری از دستمان . بزرگ نقاشی خیلی قشنگی شد یپارچهنهایت 

 بم صرف رفتن به وقتی است که میگذاریموسط هم که برای این کار  یاهیسرماتنها . میدهیم
 ارزش دارد اصالً  مانیزندگی که در تأثیر و میریگیم که از آن یایانرژکه در قبال  میکنیم

 هانیا که. میریگیم است که یایمرخصو  میگذاریم غیر از این هزینه بلیطی است که. ندارد
 . ندیآینم هزینه به شمار اصالً  ،هم در قبال منافعی که این کار برای ما دارد

 

 ؟ یعنی چه جمعی دییگو یم که« ما» این: هدی صابر 
ی و دختردای. بودیم و یکی از دوستانم امییدادختر ، امخالهدختر ، مندر شروع آقای فتوت: 

اعضای ، مدام شغول تحصیل هستند و به جای آن دویکی از دوستانم االن خارج از کشور م
ند نفر چ، روندیم، دیآیم پیش کاری برایشان، ندیآیم هایبعض. شوندیم دیگری اضافه و کم

نج پگروه دوام دارد و به طور متوسط  و خالصه به این ترتیب است این شوندیم ر جایگزینگدی
و هر کاری از دستمان  میکنیم نفر هستیم که دور هم جمع هستیم و با هم مشورت ـ شش

ش چون چند وقت پی .به جمعمان اضافه شود البته خیلی دوست داریم. میدهیم بیاید انجامبر
یک گروه جوانان دارند که با کاری نظیر ما شروع کردند و  هاآن. رفتیم رعد یمجتمع خیریهبه 

 شانیبرخولی  ،فعال همیشگی نیستند البته اعضا لزوماً . عضو دارند 400یا  900االن حدود 
 مانهمه. شوندیم یک روز در سال حاضر یهاکمکفکری و برخی دیگر برای  یهاکمکبرای 

 . شودیم کارهای بزرگتری انجامبیشتر  یهامآدکه با  میدانیم
 

  :؟آزاد بودید یا نظارت بزرگترها هم بود هایر یگشما چند نفر در تصمیم هدی صابر  
 ز ما خیلیکه البته دلشان ا هابچهمادر دو نفر از  ،ساله بودیم 24تا  20در ابتدا که آقای فتوت: 

 .بزرگتر در جمع ما بودند عنوانبه است، ترجوان
  

  ؟ دخالت داشتید هابچهشما چقدر در کار  :یخانم قندهار  هدی صابر خطاب به 
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ولی بعضی کارها را  گذارندیم که نیستیم و باالخره ما را در جریان خبریب: دهاریخانم قن
ما به ! مخالفت شود هاآن اگر زودتر بگویند با ترسندیم چون  دهندیم خبر 30 یقهیدق

باید  دهندیم تشخیص شانسنبه اقتضای  هاآن ،کاری انجام نشود مییگویم مانسناقتضای 
چه کار  میفهمیم و بعد تازه ما میکنیمبرخورد  هاآنبا و بعد هم  دهندیم انجام دهند و انجام

 . خوشحالند، دهندیم کارهایشان را انجام، اندموفقه خودشان الحمدلل  ! انددادهانجام خوبی 
 یرزاوهیگرخیلی برایشان  هابچه از بم، شانبرگشتو  به جمع ما هانیا بعد از اضافه شدن

ر ه کانیستند ما چ هانیا وقتی ندیگویم هابچه. اندرفتهیپذرا به جای پدرشان  هانیا .کنندیم
 یندازاریز شودیم بعدازظهر که پنجباشند  هانیا وقتی. ظهرهای گرم بمآن هم در بعداز! ؟کنیم

 اندهبردمتری  چهلاین بار یک طاقه پارچه . شوندیم سرگرم هابچه یهمهو  کنندیم بزرگ پهن
 ! اندکردهقشنگی  یهاینقاشدور تا دورش چه  هابچهو 

 کبد و دستش، کلیه، که در زلزله خیلی صدمه خورده استداریم  یابچه! خیلی عجیب است
؟ ی کیستپرسیدم این نقاش. رفتم دیدم یک تکه نقاشی فقط سیاه است. اندکردهت پیدا معلولی
چون  .گفتم این بچه هنوز دلش سیاه است. (دهیدبیآسهمان دختر بسیار ) فالن دخترگفتند 

. ودسیاه و تیره ب، به کار برده که ییهارنگ تمام ،این بچه معلولیت دارد و خیلی مریض است
دارد  کممکتحریر کرده است و  تقاضای میز، کمی تغییر کرده است هانیا ولی باز بعد از رفتن

 . دیآیم راه
و  کنمیم چون من خیلی دعوایشان خصوصبه، کنندیم چشم مادربزرگ نگاهبه به ما  هابچه

 دلگرمی دیگری هانیا نگاه دیگری دارند و از هاجوانن ولی به ای !رمیگیم ایرادهایشان را
 هاضاف هابچهخوشحالی به زندگی  هاجوانبا رفتن این ، اندخوش هانیابا  هابچه، رندیگیم
شاد کردن دل . کندیم نظر هانیا که خدا به فهممیم من روندیم به آنجا هانیا وقتی. شودیم

ینکه ا. اد کردن هم فقط به دادن شیرینی و موز نیستش. یتیم کار کوچکی نیست یهابچه
. دگذارنیم ممنونیم از وقتی که. است هابچهبزرگترین شادی برای  ،شودیم روحشان عوض

خدا خودش هم . گذارندیم برای خدا وقت، گذارندینم مؤسسهالبته وقتشان را برای من یا 
 . دهدیم مزدشان را

 

  بیشتر شده است؟  تانیدار برنامهدی صابر: االن ه 
. میاهشد دارتربرنامهاالن . کنیم یزیربرنامهچطور باید  میدانیم کمدستاالن آقای فتوت: 

حضور  یبرنامهاولین سفری بود که  ،پیش که آخرین سفری است که به بم داشتیم یهفته
 .دادیم هابچهبه طراحی کرده بودیم و  ،با عکس و نقاشی A3را در آنجا در کاغذی  مانروزهپنج

یک ، یمداشت هابچهبرای یک لیگ فوتبال . کارهایمان هم طبق برنامه پیش رفت یهمه تقریباً 
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 یهمسابقکارهای نقاشی و ُکالژ و ، گذاشتیم )به قول خودشان، وسط دو سه( یبازوسطلیگ 
 . انجام داد شودینم همه کارهایی است که بدون برنامه هانیا .عکاسی داشتیم

 

 . یک جا که مکانی بزرگتر است ومیاگرفتهما در بم دو محل اقامت در نظر  :انم قندهاریخ
زیاد است که  یهامهمانگی دارد و برای ربز یهااتاقو  هاستبرنامهاری زگربیشتر برای ب

من  میرویم وقتی خودمان. هابچهیک جا هم داخل خود مجتمع  .ارگ قدیم است روبروی
ت کنند صحب، وقت بیایندبتوانند تا دیر هابچهباشیم که  هابچهدر مجتمع خود  دهمیم ترجیح

اشاره به گروه ) هانیا آمد و به من گفت هابچهیک بار یکی از . شان را بگویندو مشکالت
م االن گفت. گفت ساعت پنج؟ قرار بود چه ساعتی بیایند: گفتم؟ اندکردهر چرا دی( هاجوان

شاید  ،گفتم وقتی آمدند علت تاخیرشان را بپرس. گفت پنج و ده دقیقه؟ عت چند استسا
ول اگر علت دیرکردنشان را قب. است شاید آژانس گیرشان نیامده، مشکلی برایشان پیش آمده

 بچه هم که انگار آمده بود از. کن شانخیتوبولی اگر قبول نکردی حتما  ،را ببخش هاآن کردی
 قتی باو. فهمندیم هابچه! چشم! با حالتی گفت چشم هانیا برای توبیخ ،ندمن کسب اجازه ک

ولی مادرها نه این مفاهمه را . باشند سالهسهحتی اگر بچه   شوندیم صحبت شود متوجه هاآن
، اندخوردهخیلی ضربه ، چون هنوز خیلی افسرده هستند هابچهبا ما دارند و نه با خود این 

 . داریمبا دو بچه ساله  58ما مادری . اندجوانمادرها  یهمه. ده استخیلی بال سرشان آم
 

 کودک و مادر یخانههمکار دوم سخنان 
رودبار اتفاق  یزلزلهکه وقتی  28متولد سال ، حاج خانم هستم ینوه، احمدزاده. به نام خدا
ندارم و از خیلی از  حس خاصیار هیچ رودب یزلزلهمن هم از . سال داشتم یکافتاد فقط 

 خانمحاجکه در رودبار افتاده است و فعالیت هایی که انجام شده است و االن  ییهااتفاق
 . بودم خبریب توضیح دادند

ر مدرسه کوچکی د یبازارچهبا دوستانم در مدرسه گفتیم . اما زمان زلزله بم دوم دبیرستان بودم
خیلی مشتاق اجرای ایده بازارچه در . را برای بم خرج کنیم درست کنیم و پول حاصل از آن

 ،آوردم خانمحاجقتی مبلغ حاصل از آن را برای و. مان را اجرایی کردیمطرح. مدرسه بودم
؟ م دهیانجابدهی و کاری برایشان  هاآن تا خودت پول را به ییآینمگفتند که چرا خودت به بم 

رفتیم . مبم شیرینی و شیر بگیری یهابچهآن پول برای  با یکی از دوستانم تصمیم گرفتیم با
فرهای ماه بود که هم همزمان با یکی از سآن موقع اسفند. فرستادیم و به بمشیرینی و شیر گرفتیم 

یم درست کرد یاغرفه. بود آخر سال یبازارچهو برپایی نمایشگاه و  هاپرداختبرای  خانمحاج
 .حس خیلی جالبی بود. میدادیم یرشیرینی و ش هابچهو در آنجا به 
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 رفتمیم بعد از آن طبق روالی که گفته شد سالی دو بار برای نمایشگاه. بود ماناول یتجربهاین 
آن نرفتن  .و اسفند آن سال نتوانستم آن سه روز را برومتقارن پیدا کرد سال کنکورم  ابتا اینکه 

تا این حد دلم برای کار در این   آنجا بود فکرم یهمهتمام آن سه روز ، مرا خیلی اذیت کرد
 . مسیر همراه و مشتاق شده بود

واحدی و اسکان  28از مجتمع  یبرداربهرهاین جریان ادامه داشت تا تیر پارسال که بعد از 
در  ،ل که رفتیمتیر پارسا. و کاری مفیدتر داشته باشیم ترپررنگتصمیم گرفتیم حضوری  هابچه

وابسته شدیم که حس خیلی خاصی  هابچهنجا بودیم خیلی عجیب به همان سه روزی که آ
ا ب. آشنایی داریم و روحیاتشان هایمندبا عالقه  ،میدانیم را هابچه تکتکاالن اسم . داشت

را از خودمان  هاآن، کنار بیاییم هاآن با میکنیم سعی میاآوردهبه دست  هاآن شناختی که از
نبال د ،میشده بود زدهشگفت کارشان واقعاً  یجهینتی نمایش هم که از بعد از ماجرا. نرنجانیم

 خود، در آخر هم ما کاری نکردیم. آقای فتوت توضیح دادندبودیم که  ییهاکالس یاندازراه
ش رو کانون پرو ارشاد بم یاداره ازجمله ،نیروهای حاضر در بم بودند که کارها را پیش بردند

 .کاری بکنند و فقط ما نیستیم هابچهخودشان در تالشند برای  هانیا .فکری بم
  

  :بزرگ و نوهـ به نظر شما این مدل همکاری دو نسل هدی صابر مدل موفقی ـ  مادر
 ؟ داز آن راضی هستی؟ بود

که چنین مادربزرگی دارم که باعث شدند من در  خوشحالم من واقعاً ، بله :خانم احمدزاده
 ایتیحمولی من به خاطر  ،همیشه برداشتن قدم اول خیلی سخت است. این مسیر قرار بگیرم

 .قدم اولم را خیلی راحت برداشتم گرفتمیم و الگویی که کردمیم که از مادربزرگم دریافت
که  طورهمان. مجتمع داریم بگویم درباره مادرهایی است که در خواهمیم که یانکته
با ، سال 22، سال20  اندسالوسنواقعا کم  شانیهایبعض. اندجوانگفتند خیلی  خانمحاج

نه قابل توصیف است و نه با  این مادرها در این زلزله اصالً  یدگیدبیآسمیزان . بچهدو ـ سه 
لی مادرها و ،کنندیم تغییرو خیلی راحت  هستند ریپذانعظاف هابچه. قابل مقایسه هابچهوضع 

هر روز ، مادری داریم که هنوز در افسردگی بعد از زلزله است. نیستند طورنیابه هیچ وجه 
 صحبتهمبا او و امثال او  میکنیم تالش. خوردیم سردرد دارد و هر روز تعداد زیادی قرص

 یرماندروانو  شناسنروانیاز به صحبت با  هانیا تکتک. کار ما نیست، ولی این کار ،شویم
 . دارند

ه برای او نماند یایینایبیعنی ! است هفت او مادری داریم که چشمانش ضعیف و شماره چشم
 نه کالس کامپیوتر! چون حاضر نیست عینک بزند انجام دهد تواندینم یکارچیه و است

 چرا عینک مییگویم وقتی. دهدیم انجام اشبچهنه هیچ کاری برای برای خودش و  دیآیم
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نیازمند  خیلی عمیقی دارند که واقعاً  یهابیآس! عینک بزنم خواهمینم دیگویم ؟یزنینم
 . میکنیم هاآن فکر کنند ما همه کار برای هاآن این هم درست نیست که. درمان است

 

  :آیا شما االن همان ؟ رفت و آمد به بم چه تحولی در شما به وجود آوردهدی صابر
 ؟ پیش هستید فرد چندسال

 یبازاسباب هابچهاصرار داشتم که به  ،میرفتیمبه بم خیر. روز اولی که واقعًا : خانم احمدزاده
 دهدینم انجام هانیا کاری برای یبازاسباببه این نتیجه رسیدم که تازه بعد از دو سال . بدهیم

کاناتی اماز بیشتر . حل شود یبازاسبابه با از آن است ک ترقیعم هانیا و مشکالت و نیازهای
هم ما چندین برابر م مهم است که البته برای خود هاآن برای که این حضور ماست، رندیگیم که

 .است
 

  ید خودتان هم مثل حاج خانم شوید؟  هدی صابر: دوست دار
 آقایی  ددهیمرا انجام  مؤسسهتعریف کنم. کسی که در بم کارهای  یاخاطرهآقای فتوت: 

سال سن  اندیماست و سی و  وسالسنهم  تقریباً  .مرد خیلی خوبی است. است اهل خود بم
صحبت بود و یکی از  خانمحاج یدربارهیک بار . گرم و راحتی با او داریم یرابطه. دارد

د هستی خانمحاج ینوهبزرگی که همراه ما بود به ما گفت شما چقدر شانس دارید که  یهاخانم
 ما هم گفتیم همه مثل هم هستیم و همه. و تجربیات ایشان استفاده کنید هادرساز  دیتوانیم و
فت است گ مؤسسهآقایی که در بم مسئول کارهای . بهره ببریم خانمحاجاز خاطرات  میتوانیم

مثل این است که در دانشگاه سراسری  ،هستید خانمحاج ینوهولی شما که  میتوانیم بله همه
دیگر با ایشان ارتباط دارند مثل دانشجویان  یهاشکلولی کسانی که به  ،هستید خانمحاج

ی حکم دانشجو نمیبیم بم هستم و ماهی یک بار ایشان را و من هم که کالً  هستند دانشگاه آزاد
بگویم فکر نکنم هیچ کدام از ما بتوانیم  خواهمیم حضار[. یخنده! ]دانشگاه پیام نور را دارم

شان از درس های میتوانیم ولی تا جایی که  اج خانم شویم و به طرز فکر ایشان برسیمح مثل
 . میکنیم استفاده

 

 و درس خوانده دیاکردهبشوید چونکه شما از این سن شروع  دیتوانیمحتما  :خانم قندهاری
کاری کردیم با آزمون و خطا پیش ما هر ، دیدهیم انجام تریاصولو کار را  دیاکردهلیتحصو 

ستند نیروهای جوان ما خیلی خوب ه. دیرویم ما با تجربه پیش رفتیم و شما با علم پیش. رفتیم
 . از ما هستند ترموفقخیلی  شاءاَّللان. و صددرصد آمادگی شان بیشتر از ماست

 



 129       خانه مادر و کودک انگذاریبن ی: سخنرانامیسنشست 
 

 

  :شما از سن کمی کار جمعی را شروع  هدی صابر خطاب به دو دوست همکار
؟ سته چقدر کارا؟ سادگی و پیچیدگی کار جمعی چیست یدربارهنظرتان . دیدکر 

 ؟بهتر از کار فردی است
  

که من  ییهایژگیویکی از . است فردیبهتر از کار کار جمعی صددرصد خانم احمدزاده: 
ر نظ کردمیم همیشه فکر. خودرأیی است ـ که امیدوارم به لطف خدا کم شده باشد ـ داشتم

ن شدم و ای یفکرهممجبور به  ،امشده هاتیفعالولی از وقتی وارد این . ن نظر استمن بهتری
و بعضی جاها در مقابل نظرات  شودیم بعضی جاها نظر من فائق. تغییر کرد ویژگی من کامالً 

نان که در گروه جوا خصوصبه. و بهتری دارند تریفننظر  دانمیم چون  کنمیم دیگران سکوت
 هاآن سال بزرگتر بودند و وقتی من تازه وارد دانشگاه شدمسه ـ چهارکم  هم از من دست

 .شده بودند لیالتحصفارغ
  

  :؟ آسان است در عمل به نظرتان تلفیق دو نسلهدی صابر 
 .و اینکه نسل دوم که باشد و روحیات دارد هاتیشخصبستگی به  کامالً خانم احمدزاده: 

از نظر من الزم ولی از نظر نسل باالتر از من  کاری .بین دو نسل طبیعی است نظراختالف
 . است که مهم استبا هم چگونگی کنار آمدن افراد  .ممکن است اسراف باشد

 
  :و هم االن که شش سال از آن روز( 1382) شما بم را هم زمان زلزلههدی صابر 

 دا راخ، دیاکردهو تجربیاتی که کسب  وآمدهارفتدر . دیادهید( 1388) گذردیم
یک و کمک کار  ؟ کمک کرد؟ آمددر تحوالت خدا ؟ ناظر دیدید یا شر

افراد باید در حد وسع خودشان  میگویم را دارم و خانمحاجمن هم نظر احمدزاده: خانم 
که خودشان هیچ کاری برای  نمیبیم افرادی را در بم اطراف خودم من شخصاً . تالش کنند

این طرز فکری است . کارها باید برایشان انجام شود یمههو انتظار دارند  کنندینم خودشان
 . میکنیم که ما برای محو آن از آن فضا تالش

ولی االن که حتی در سطح و  .کندیم شهر و فضا تغییرات زیادی ،اگر خود مردم بخواهند
 داهنخویم بستند که یعنیدر شهر  ییهاداربستاز همان اول . نمیبینم ظاهر شهر هم تغییری

غییر هیچ چیزی ت ،تبلیغاتی که شده است یهمه رغمیعلولی  ،مشغول بازسازی و تعمیر شوند
در  هایلیخهنوز . کانکس است هامغازههنوز خیلی از . نه شهر و نه ارگ قدیم، نکرده است

 . کنندیم زندگی هااردوگاه
 



 2باب بگشا؛ دفتر سوم: تبیین ما ـ       131
  

 

  :؟ ریا ناظ سال خدا آنجا تماشاچی بود پنج ـ شش در این دیکنیم فکرهدی صابر
 ؟ حضورش را حس کردید یا نه؟ بود هابرنامهو  هابچه کارکمک

آن هم به خاطر  ،فضای ظاهری شهر تغییری نکرده است دیگویم حس مناحمدزاده: خانم 
 . ناظر بودن یا فعال بودن خدا بستگی به خود مردم دارد. خواهندینم اینک خود مردم

 

  :؟خدا با خودت برخورد فعالی کرد؟ ر بودخدا با خودت چطو  یرابطههدی صابر 
 ؟ حس کردی در کارهایت نیروی دیگری هم مکملت شده است

نیروی ما  ،کارهایی که هست یهمه رغمیعلچون وقتی آنجا هستیم . کامالً احمدزاده: خانم 
وقتی  کهیصورتدر   یمهست مشغولتا دیر وقت و  میشویم از صبح زود بلند. چند برابر است

 . با این فشردگی کار کنیم میتوانینم وقتچیه ،یمهست تهران
 

، میکردیم قشنگی که اول کار یهایزیربرنامهدر . بگویم خواهمیم یک خاطرهآقای فتوت: 
نات الزم امکا، میدیچیم میزها را، میختیریم برنامه. کالس کامپیوتر بود مانیهابرنامهیکی از 

. را نداشتیم کسی میدیرسیم وقتی به تعیین مربی. میکردیم امکانات را لیست یبندمیتقسو 
ـ شش. افتادیم بعد دوباره همین اتفاق یدفعه  یهارنامهبماه برای برگزاری کالس کامپیوتر  پنج 

تا اینکه یک روز که تهران بودیم . لنگ معلم بودیم یزیربرنامهولی آخر هر  ،مختلف ریختیم
 الو سنگ را ط کنندیم مؤسسهبرای  که کارهای عجیبی، سهمؤسخیلی فعال  یهاخانمیکی از 

تماس گرفت و گفت بم بوده است و آنجا خانمی را پیدا کرده است که هم خیلی ، کنندیم
 .کمک کند مؤسسهکامپیوتر ما شود و هم به  یهاکالسمشتاق است که داوطلبانه مربی 

 فراهمگهان از جایی دیگر مربی نا، ماه دنبال مربی بودیم شش! خودمان نفهیمدیم چه شد
 . شدن کارگردان برای تئاترمان فراهممشابه  دقیقاً   شدیم

 یهادورانو  امکردهفکری و عقیدتی سیر  یهابحرانخیلی در  هاجوانمن هم مانند خیلی از 
دوباره و ، دوباره وصل شده است، خیلی جاها ایمانم سست شده است. امگذراندهسختی را 
م دید ،تجربیاتی که از سر گذراندم یهمهبا  ،هادوراناین  یهمهدر . تم و برگشتمدوباره رف

مثل  آن را خدا بنامید یا هر چیز دیگر دیخواهیم، همیشه یک چیزی غیر از من حاضر است
از دست ما خارج است و  که کامالً  شودیم کارها طوری جور هاوقتبعضی . یک نوع انرژی

ین کار را ا دیتوانستینم شما دیکردیم ده سال دیگر هم کار. هاستآن نیرویی دیگر پشتیبان
 . انجام دهید

 

  :حضار[ خنده]؟ حاج خانم پادگانی هستند یا دموکراتیکهدی صابر 
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 هابچهبه  یدهزهیجابرای تعیین  مثالً  حضار[. خنده] پادگانی  دموکراتیکآقای فتوت: 
به من مجال دادند نظرم را اعمال کنم و در  خانماجح. نظری داشتند و من هم نظری خانمحاج

کار دموکراتیک  یافهیقب ولی ُخ  !رسیدیم خانمحاجخود  یهیاولبه همان نظر آخر دیدیم که 
 ! بود

 

  :؟ بکنند توانندیم چه کارهایی هابچهبه نظر شما ، خانم قندهاریهدی صابر 
 هالزم نیست ب. هستند با خدا و با نیرو، هستند جوان و تحصیلکرده! همه کار: خانم قندهاری

دو دانشجویی که صبح پیش  ازجمله. هرکس راه خودش را دارد. گفته شود چه کاری کنند هاآن
هیچ  .داشته باشند شهرنییپابرای باسواد کردن زنان  یابرنامه خواهندیم من آمدند و گفتند

هر کس خودش با نگاه به امکانات اطرافش ، بگویم چه کاری کنند هانیا ست من بهنیازی نی
 . انجام دهد و باید انجام دهد تواندیم که چه کاری شودیم متوجه

م مه. دست بزند تواندیم باشد اشعالقهخدا به هر کاری که مورد دیندار بامؤمن  نیروی جوان
تظر من. و بلند شویم «یاعلی»بگیریم و بگوییم  این است که ما خودمان دست به زانویمان

دلش  کسچیه ،تا ما خودمان دست به کار نشویمبکند.  مانوطننباشیم کسی کاری برای ما و 
 مانیهابچهو  مانوطنو  فقط خود ما هستیم که باید دلمان برای خودمان. سوزدینم به حال ما

 . ردیگیم خدا دستمان را ،دست هرکس را بگیریم. بسوزد
 

  بتا کنون چیزی از  ؟ دیاکردهرا مکتوب  تاناتیتجر
از مکتوب کردن گرفته تا فیلم . میابودهبه نحوی  اهمیشه دنبال ثبت آنهخانم احمدزاده: 

 .کنمیم من خودم تجربیاتم را با عکاسی ثبت. ساختن
  

 امحافظهدر  زیچهمه  کنمینم چیزی را ثبت کهنیابه  معروفم متأسفانهمن آقای فتوت: 
ذوقی که همراه ما بودند خیلی اصرار کردم که ولی به دوستان با. شودیم تا پاک ماندیم

 . ثبت کنند هاقالباعم از داستان و دیگر  توانندیم خاطراتشان را به هر نحوی که
 

ندان چ در آن گذر زمان کنمیمخیلی متشکریم. دو ساعت کنار هم بودیم که فکر  هدی صابر:
حث ما ب. نیست مانگذشته یجلسهنشست امروز ما بیگانه با موضوعات سی . وس نبودمحس

ا خدا ب ،کندیم را تبدیل به تقاضا شاندغدغهکه  یمنددغدغه یهاانساناین بود که  یدرباره
 تریجد خدا یآوردهدر تقاضایشان داشته باشند  یاآوردهاگر . کندیم تقاضایشان برخورد فعال

 . مشترک تعریف کرد یاپروژهبا خدا  شودیم این ترتیب است و به
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 که همهبل ،نیست و موسی تاریخ مانند ابراهیم یهادرشتاستخوانمشترک فقط از آن  یپروژه
، کهنسال هم تواندیم، نوجوان تواندیم سالهستیب  شوند یارابطهوارد چنین  توانندیم
 .تواندیم

آمده است که حضور فعال خدا را در آنجا باید در فعالیت بزرگ و  یازلزلهبیست سال پیش 
 شوندیم سرپرستیب رودبار یبچه 1100اینکه . که امروز مهمان ما بودند دید ییهاکوچک

 ایشان قرار و امثال نفرشان تحت سرپرستی خانم قندهاری 110یعنی  هاآن دهمکیو 
 یک کانکس درشان سه ماه را از زلزله خانم قندهاری و دوستان بعد. حضور خداست  رندیگیم
رایط و با شبا آن بارش رودبار  بعد در سرمای آنجا ،ردیگیمشهرداری آن کانکس را  ،گذرانندیم

که طوری  ،صاحب امکاناتی شدند جیتدربه. بودند UNر ددر چا ماهششرانش قبلی زمین 
رفته  با درایت هم پیش. کنند بنا یا بازسازی هابچهبرای هر کدام از  تملیکی یاخانهتوانستند 

ر که صغیبچه را  یخانهحق تملیک  آن پدر، کردیم به نحوی که اگر مادر بچه ازدواج. بودند
 شانیالتیتشکو کار  وسازهاساختخیلی پختگی و درایت هم در این  .ه استنداشتهم بوده 

  بوده است.
مدل  .به تاسیس هنرستان و دانشگاه شودیم کار منتهی یک پدریار و مادریار داشته، یابچههر 

ی قلهک فضای خانوادگ یزرگندهاگر دفترشان تشریف ببرید در . کارشان هم خانوادگی است
ق و لذا اگر بپذیریم که ذات خدا هم در عمود است و هم در اف. دیکنیم درک آنجا را کامالً 

کار  دیگران هم. بوده استدر رودبار یک تشکیالت افقی  هانیا تشکیالت، منتشر هم هست
دا، خ تشکیالت. ه استبود ترقاعدهبهو  ترسامانبهو  تردیجد هانیا ولی کار ،افقی کردند

است که امروز با یک نمونه و یک بخش  افرادیهمین تشکیالت خدا بلکه  ،نیست داردموشاخ
 . نا شدیمآن آش

سیری  .به امکانات قابل توجهی رسید، کار از زیر صفر شروع شدایشان هم تصریح کردند که 
. دشویم جاهای دیگر مشابه تکرار یهمهکه در اینجا و  «محک»در  بود مشابه سیر خانم قدس

 انمیروشنفکر یجامعهسیاسی و ـ نیروهای فکری ، احزاب، سیاسی ما یجامعهدر دورانی که 
یل به تقاضا تبد که اندداشته هیاول یهادغدغهنیروهای اجتماعی ما که  ،دستاوردی ندارند عموماً 

ی دستاوردها ،استبرخورد فعال کرده  هاآن تقاضای باو خدا  اندشده افتهیسازمان، شده است
 ،چون خودمان دستاوردی نداریم ،در جریانات روشنفکری هستیم ما که عموماً . سترگی دارند

نیروهای قبل از ما هم دستاوردی  یهیبقهم دستاوردی ندارد و  و آدم خدا و عالم میکنیم فکر
و موسیقی متن  آهنگتنُ خالف این ه دستاوردها جدی بوده و هست و بردر صورتی ک. ندارند

به نسل نو  خواهدیم است و جریان و قدرت مستقر هم« شودینم، شودینم» دوران ما که
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ان بودن آغازگر یک جری. آغازگر باشند اندتوانستهکه  میخوریم به افرادی بر ،«شودینم» بگوید
 ندارد و هم کهنسال سالوسنارتباطی به  ،امروز برای ما ثابت شد یوگوگفتهم چنانچه در 

 . باشد و هم نوجوان و جوان کنندهشروع تواندیم
ردند و به کار ب شد و مهم این است که در ادبیاتی که خانم قندهاریاین یک تشکیالت کیفی 

و در  شودیم فراخوان است و خم یآمادهخدا ، در آن نداشتیم یتصرفودخلما هم دخالت و 
کردن  جاروبوآباین . کندیم جاروبوآبشرایط را  ،هایمیقد، به قول هاپروسهو  هاپروژه

 . اتفاق بیفتد تواندیم من و شما تکتکبرای  هم شرایط
 ههم، 1دادهرخکه اخیرًا  یدر روزگاری که با اتفاقات. شکریمتن ماو حاضر هامهمان یهمهاز 

جمع  یهمهدوپینگی به  ،همانان عزیز که داشتیمیمو  حضور خانم قندهاریبا  ،هستند افسرده
ءاَّللان .تزریق شد یلی خ. فصل تحول برسدادامه داشته باشد و جامعه به سر دوپینگ که شا

 . ممتشکر

                                                                                                                 
 منظر است.  1811. رخدادهای بعد از خرداد 1



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


