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 ۱۰۰۳اد سرال   .هستم. نام خانوادگي همسررم هارادردادا اسر     ۱۰۳۱شرف قندهاري متولد سالا

سال قبل تاسيس آسايشگاا کاريزک در کارهاي خيريه مشغول هرودم. در آ    ۰۲الي  ۰۳قريب هه 

تيم که پدرم در هاغي که خودشرا  نيرز   دما  منزل ما، در شميرا  واقع هود. در منزلي سکون  داش

هنا کردا هودند. در طبقة اول منرزل مرا يسرينية قنردهاري     هراي فردندانشا  مقيم هودند،  جاآ در 

واقع شدا هود که درهرگيرندة يک مرکز خيريه و محل تجمرع هرانوا  شرميراني هرود و فتاليتاراي      

رساني انساني ي کالسااي درس، کمکشد. هرقرارانجام مي آ  محلمتتددي در خيريه و يمايتي 

هه يادثه ديدگا  و نيادمندا  در وقوع هالياي طبيتي مانند سيل و دلزله و يا کمک هه ايرانياني که 

در آ  دما  اد عراق راندا شدا هودند و هه طور کلي هرگونه کمکري هره مرردم نيادمنرد اد جملره      

هراي درس يسرينيه در آ  دمرا     السمتلما  ک شد.محسوب ميهاي اين موسسة خيريه فتالي 

فتال هود و هسيار عالقمند هره   جاآ مريوم خانم کاتوديا  و خانم مشکوا هودند. مادر من نيز در 

کره تترداد   ها شرک  کنندا در کالسها شرک  کنند. اد هين جوانا  ها در اين کالساين که جوا 

ه تواناتر و عالقمندتر هودند انتخاب و در نفر ک ۰۳الي  ۱۳رسيد تتداد نفر مي ۱۳۳هه يدود  هاآ 

 شدند.کارهاي خيريه در کنار ما هه فتالي  مشغول مي

هراي  هراي يتريم و خرانوادا   فتالي  ديگر ما کمک رساني هه ايتام شميرا  هرود. در آ  دمرا  ه ره   

هراي قبرل اد انقرالب    گرفتنرد. در دهره  نيادمند، شناسايي و مورد يماي  قرار مري و سرپرس  هي

شميرانات مانند امرود نبود و ساکنا  اين منطقه در سرماي دمستا  در شرايط هسيار نراگواري هره   

 هردند.سر مي

کررديم و هره دور اد مشرم فردنردا      ها را تايه مري در آ  دما  ما، مايحتاج مورد نياد اين خانوادا

ينية قندهاري در طبقه اول داديم. در آ  دورا  خانة ما که يسخانوادا در اختيار خانوارها قرار مي

کردند. رودي مرردي هره مرا مراجتره     آ  قرار داش ، خانة مردم هود و نيادمندا  هه آ  مراجته مي

کرد و عنوا  کرد که مادر سالمندي دارد که هيمار اس  و هه دليل کاول  دمرار اخرتالل يرواس    

ذاهند و مکاني نيرز  عرنج و  اش درشدا و هرروي رفتار خود کنترل ندارد و هه همين دليل خانوادا

جا  نگاداري مادر سالمند خود نيافته اس . وي اد ما، درخواس  کررد هره او کمرک کنريم ترا      

مکاني هراي نگاداري او پيدا کند. در آ  دما  در تارا ، تناا يک خانة سالمندا  وجود داش  که 
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داش . اين آسايشرگاا در   نفر را ۰۳ها اختصاص يافته هود و تناا ظرفي  پذيرش يدود هه ارتشي

 ،اس . هه دنبال درخواس  آ  مررد، مرا   «آسايشگاا هفتم تير»شميرا  واقع هود که نام امرودي آ  

مکا  نگاداري سالمندا  هوديم که ها نام آسايشگاا کاريزک در جنوب تارا  يافتن در جستجوي 

مراجرع اراهره شرد. رود    هرخورد کرديم. پس اد اخذ مشخصات آ  مکا ، نشاني آسايشگاا هه مرد 

هتد اد آ ، وي هه نزد ما آمد و ها تشکر اد ما هه دليل يافتن اين مکا ، اين پرسش را مطرر  کررد   

و من پاسخ دادم: خيرر. وي سر س هره مرا      «ايد؟آيا شما اين مکا  را اد نزديک ماليظه کردا»که: 

مرتبه تشرريف هبريرد و   من هادهم اد لطف شما س اسگزارم اما خواهش دارم که فقط يک »گف : 

 «آ  مکا  را اد نزديک هبينيد.

اين جمله در ذهن من هاقي ماند و فراموش نشد تا شرب عيردنورود پرس اد فراغر  اد کارهراي      

جاري خيريه و هرپايي فروشگاا هراي ايتام، هه اتفاق همسررم تصرميم هره مراجتر  هره آ  مکرا        

هاي قبل اد سال نو جا  نياد کودکا  در شبگرفتيم. )در فروشگاا ايتام، اجناس گوناگو  مورد 

سرپرس  هدو  اين کره آگراا   شد و کودکا  هيهاي نيادمند قرار دادا ميهادديد و انتخاب خانوادا

هاشند که اين اجناس رايگرا  و هره ررورت خيريره اسر ، اقرالم مرورد نيراد خرود را دريافر            

کرديم و ها آ  که ها مسير آشنا نبوديم،  کردند(. پس اد اتمام نمايشگاا هه اتفاق همسرم يرک مي

ها پرسش اد رهگذرا  هه سم  مقصد پيش رفتيم. وقتي در مسير قرار گرفتيم، ها توجه هه آ  کره  

هايد مسير را آ  قدر ادامه دهيم ترا  » ،ها منين شنيديم کهدر آ  دما  جادة آسفال  نبود، اد محلي

همرين   و دقيقرا   «کاريزک اسر .  جاآ ما  هرسد، شاماي هه مهه مکاني هرسيم که هوي تند و دنندا

طور هم هود. هه جايي رسيديم که هوي نامطبوع دهاله و تتفن فضا را پرکرردا هرود. آسايشرگاا در    

 جرا آ نمرود.  در هدو امر، و اد شدت هوي دنندا وارد شد  هه آ  غيرممکن مري  .همانجا واقع هود

متر مرهع اد آ  آکندا اد دهالره هرود. هرا کنرار      ۰۳۳هيش اد دميني هه وست  هالغ هرهزار متر هود که 

اي در يرک طررف عردا    ها مسيري هاد شدا هود و در وسط آ  يک ماا آب قرار داش .دد  دهاله

اي را هه تميز کرد  ماهي و تکه کرد  آ  مشغول هودند و در سرم  ديگرر، گوسرفند ذهره شردا     

شرد. هيمرارا  اد ايرن آب،    ه مراا وارد مري  کردنرد و آلرودگي و فضروآت آ  هر    قطته قطتره مري  

شستند. وقتري  غيرهاداشتي مي نوشيدند و سبزي خورد  را نيز ها همين آب و هه رورت کامال مي

مو   شرب عيرد اسر  هرراي سرالمندا       »پرسيديم که اين کارها هراي ميس  پاسخ شنيديم که: 
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تفرن و ايرن ويرتي  غيرهاداشرتي     من هرآشفتم که ها اين هروي ت  «کنيم.سبزي پلو ماهي تايه مي

 دندگي کرد. ما هسيار متأثر شديم. جاآ توا  مگونه مي

نفرر فروت    ۶شدند و هرشب يردود  سالمند در آ  مکا  نگاداري مي ۱۰-۱۱در آ  دما  يدود 

 شدند.  وارد مي محلکردند و رود هتد نيز مند نفر سالمند جديد هه مي

کاني هداي  شديم که در آ  مردي روي تخ  دراد کشريدا  سراغ مدير آسايشگاا را گرفتيم، هه م

هود و گفته شد که وي مدير اين مجموعه اس . اتاق او نيز آکنردا اد دهالره هرود. در انبرار نيرز اد      

اقالمي مو  ماي، شيريني و ميوا پوسيدا گرفته تا لوادم عقد و عروسري، کره مرردم اهردا کرردا      

شدند. هيچ کس يتي يک پرستار نبودکه ايرن  گاداري ميهودند، همگي ک ک ددا و آلودا هودند ن

اغذيه را هه هيمارا  هخوراند. در يقيق  آشنايي من ها آقاي دکتر يکيم دادا اد هما  رود و هما  

هتردادظار در   مکا  آغاد شد. او رياس  هيمارستا  فيرودآهادي را هرعادا داش  و ترا سراع  دو  

آمد، آ  غرذا را  مراا ايافه غذاي هيمارستا ، هه آسايشگاا ميکرد. پس اد آ  هه هفتالي  مي جاآ 

را آب و جرارو   مکا  .دادآب و ماي مي هاآ مرخيد و هه مي جاآ  و خود خوراندهه هيمارا  مي

گشر .  اش هرادمي گذاش  و هره خانره  کرد و شب نيز يک مراغ نفتي هاآي سرآناا روشن ميمي

رربه هره    ۴و  ۰شدو يدود ساع  مندا  اد خواب هيدار ميهاي شب اد غصه و نگراني سالنيمه

کرد و در مکاني که ع ميماند. اجساد را جنفر فوت کردا  ۲-۶ديد که گش  و ميآسايشگاا هرمي

داد و نظافر   کررد و هره هيمرارا  مراي مري     گذاش . س س آهي گرم مري دير پله قرار داش ، مي

شسر  و  ويتي  نامناسربي داشر ، آ  را نيرز مري    هود که  جاآ کرد. يک توال  شکسته هم مي

گش . کار در سال اول هه همين رف  و ظار دوهارا هرميهه هيمارستا  مي ۲/۶ -۰هاآخرا ساع  

نزد دکتر يکيم دادا رفتيم. هتد اد هادديد اد اين محرل،  اول هود که هما  سال در  ،منوال هود و ما

مرن  ». هناهراين ها آقاي دکتر رحب  کردم و گفتم: توانم کمک نکنممن مطمئن شدم که ديگر نمي

مرن گفرتم:    «مگر من اد شما کمک خواسرتم؟ »دکتر هم گفتند: «توانم هه شما هکنم؟مه کمکي مي

هرا کمرک   رودي که هايد کسي هه مرري  » ايشا  گفتند: «توانم هکنم؟ها مه کمکي ميمددجوهه »

اي دارد؟ اين مري  د ياآ کمک شما مه فايداکرد، هيچ کس کاري نکرد تا هه اين رود افتادنمي

آقراي دکترر مرن    » من دوهرارا گفرتم:   «خواهند.اد شما کمک نمي مددجوهاميرد. اين هه دودي مي

هرراي خردا   »و او در جرواب گفر :    «خواهم هراي خدا کاري کنم.خواهم يک کاري هکنم، ميمي

آقاي دکتر، »گفتم:  هاد« اي ما کار کند.خواهي کار کني؟ مگر خدا محتاج تو اس ؟ خدا هايد هرمي
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ايشرا  در جرواب گفتنرد:     «خواهم کار کنم.کنم هراي خدا ميخواهم کاري هکنم و فکر ميمن مي

خواهي مثال  مادر داري، خانه و پول داري، همسر خوب و فردند سالم داري و ياآ مي و تو پدر»

خرواهم مکرار کرنم؟ اگرر     پول تورا مي ؟ منيکنمقداري پول کمک خواهي ميهه من هگويي که 

هرا و  هخواهي اغذيه هم هه ما کمک کني، مگر خودت انبار را نديردي؟ مگرر نديردي کره مروش     

هدهند؟  هاآ ها را هه روند و کسي هم نيس  که خوراکيها هاآ ميها اد سروکله خوارکيسوسک

فته کره  گخواهم. خدا نمن آدم ميگردانم. ي من هرميتيا هايد خودت هيايي يا هيچ. هرمه را هفرس

ت را هدا، هلکه گفته يک پنجم عقل  را هم هدا، يک اخواهي خمس هدهي، يک پنجم مالاگر مي

اد وجرودت هردهي، نره اد     پنجم دست  را هم هدا، يک پنجم پاي  را هم هدا. ترو هايرد اد تنر ،   

تواند اد ترو هگيررد.   ساع  هم مي . پول که مال تو نيس . پول را خدا هه تو دادا و در يکاتلما

خواهي پيش خدا هروي و دسرت  خرالي   من محتاج تو نيستم هلکه تو محتاج من هستي. فردا مي

خواهي هگرويي کره   ها اين تن سالم که هه تو دادم مه کار کردي؟ تو مي گويداس . خدا هه تو مي

هودم و ترو اد   من هه تو دادامن لباس و پوشاک اهدا کردم؟ مگر لباس و پول مال تو هودا اس ؟ 

 «خودت مه دادي؟

دادا مرا که مانند يک آدم خفته هودم هيدار کردند و من فاميدم که تا يراآ هريچ   يکيمآقاي دکتر 

هايم هودا اس . هدف مرن اد آ  رود ترا کنرو  ايرن     ام و هدهي من هه خدا توانمنديکاري نکردا

م هه خدا هدهکارم. در مجموع هراين اساس هرود کره   هودا که هدهي خود را هه خدا هدهم و اآ  ه

اي يک رود آغاد کردم و آقاي دکترر نيرز   ما هه آسايشگاا رفتيم و کار را شروع کرديم. اول ها هفته

اي ندارد. اد در کره  اي يک رود فايدارفتم و ديدم که هفته جاآ موافق  کردند اما مند رودي هه 

شد من فردا گفتند. مگر ميمين را ميهخب فردا هم  «آب، آبآب، »گفتند: شدم همه ميوارد مي

رفر ، ديررا کسري    دادند اد هين مينباشم؟ پس فردا هم همين ويع هود. يتي غذايي که مردم مي

خدايا مرن کره   »گفتم: کردم و مينبود که هه هيمارا  غذا هدهد. من هه درگاا خدا گريه و داري مي

پدرم در آ  موقع مررا رردا ددنرد و گفتنرد:      « هلد نيستم.دهم. ارال توانم اين کارها را انجام نمي

هرا هرم مرادرت هسرتند.     خواهد. گما  کن پيرمردها پدرت و پيرد اين کار هلدي و ماارت نمي»

هرم   هرا آ کردي هراي مادر و فردندان  مي و هاي تو هستند. هرکاري هراي پدرمتلولين هم ه ه

شد. دکتر يکيم دادا هم هه من اختيار عمرل دادنرد و گفتنرد:     راهگشاي من نصيح  پدر، «هکن.

مره  "و  و تو هرم دنبرال   هيردر " ؟مه هايد کرد"روم دنبال من هم مي .خواهي هکنهرکاري مي»
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دکتر مثل مورمه هارکش دنبال امکانات رف  تا هار هکشد و هيراورد.   «هاش. جااينر د "؟ هايد کرد

گفرتم و او هرم دنبرال آ     را مري  "؟ مره هايرد کررد   "مرن هايرد    من د  خانه شدم و او مرد خانه.

 رف .مي

در آ  دما   سالمنديک نگاداري هه همين شکل اين کار، اد اين جا شروع شد و قدم هه قدم اد 

کردند نفر فوت مي ۲-۶نفر در يال ياير توسته ياف . در آ  دما  هر شب  ۱۶۳۳نگاداريهه 

کند و اين توفيق پروردگار هودا اس  که اين مجتمع اد يک  و امرود در ماا شايد يک نفر فوت

 اين ميزا  امکانات و هنا و تجايزات گستردا شدا اس .مندي اد هاراکوير تا 
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هراي دکترر يکريم دادا هرود. آقراي دکترر رهريس        عل  ارلي هه وجود آمد  اين مرکرز، دغدغره  

د کره  شادي شارري هود. او در هيمارستا  ها تتداد ديادي اد مراجتين مواجه ميهيمارستا  فيرودآه

متلول يا سالمند هودند و مو  جايي هراي اقام  نداشتند و توا  نگاداري اد خود را نيز نداشتند 

کترر هرر رود هرا تتردادي اد     دمردند و و مي ماندندکردند اما پش  در ميهه هيمارستا  مراجته مي

هاي فتال هيمارسرتا  را اشرغال   شدند تخ اگر پذيرش مي هاآ    فوت شدا مواجه هود.سالمندا

. مکراني نيرز جار     نبودنرد ها نيز دندا همانند در رورتي که هيمار کردند و ممکن هود تا سالمي

ها مه هه رورت رايگا  و مه هره ررورت غيررايگرا  وجرود نداشر ، هره جرز         نگاداري اد آ

 نفر سالمند را داش . ۰۳ظرفي  پذيرش تناا تش که آ  هم هيمارستا  پولي ار

فتالير  خرود را آغراد کرردم. در      ۱۰۲۱آقاي دکتر يکيم دادا آشنا و اد سال ها ۱۰۲۳من اد سال 

هاي دندگي خود را داشتند و هره دليرل شررايط جنرف گرفترار      هاي اول انقالب مردم دغدغهسال

ها هراي تحصيل هه خارج رفتره  ب تحصيل کردالد، اغهودند. ثروتمندا  کشور مااجرت کردا هودن

هرراي  آ  دما  ها ورشکس  شدند و هودند. يتني مملک  مندسال خالي هود. هسياري اد کارخانه

دماني هود. در منين شرايطي در وسرط ايرن کروير، ايرن شرار       ةترين هرهنامناسبو توسته رشد 

ا دل روهيد، ها عشق روهيد. شما تا خرود نياهيرد   روهيد هدو  اين که دولتي در کار هاشد. اين شار ه

دانيد. اگر اد من ه رسند آيرا کاريرزک را پرول درسر  کررد؟      نبينيد هيچ نمي جااينو عشق را در 

. و اگرر ه رسرند   «هرگرز »گرويم:  مي «مديري  خوب درس  کرد؟» اگر هگويند: «هرگز.»گويم: مي

فقرط دل و  » گرويم: مه عاملي کاريزک کرد؟ ميهودي  جاآ پس اين کاريزک را که تو اد اول در 

ها فرهنف هزرگ  ةمن اد اهتدا در يک خانواد .هتد ةدر درج «اتحاد و اتفاق»در درجه اول و  «عشق

سنتي ها هما  اعتقادات قديم. عالوا هراين کره خرانوادا مرا اعتقراداتي      ةشدا هودم، در يک خانواد

يسينية قندهاري واقع شدا هود که در آ  قرآ  تتلريم  خودما ،  ةداشتند و مقيد هم هودند، در خان

گرويم  ها من نمري يرفشد. مادر من هميشه در يسينيه هود و اهل قرآ  هود، ها تمام اين دادا مي

هرر مسرلما     ةدانستيم وظيفر من هوديم. ما در يد خودما  اعتقاداتي داشتيم که ميکه ما خيلي مؤ

هرا  کند. هاور ايرانري گفتيم سن  ما نيز همين را يکم ميياس . عالوا هراين مو  ايراني هوديم م

هايد در کنار جوا  هاشد و من ديدم که آن ه انجام  هرک  خانه اس ، پير، هميشه اين هودا که پير
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کنند که سالمندا  در اين دورا هه مره  نمي عناي ها گيرد هرخالف دين و آهين ماس . خانوادامي

ها هه دليل اين که خانم کنند که خودشا  مه نيادهايي دارند. خانوادامي فقط فکر هاآ نياد دارند. 

دهنرد دنردگي آپارتمراني داشرته     تررجيه مري   ،روندهايشا  هه مدرسه ميکنند و ه هو آقا کار مي

کشرند و  کنند، اين پيرهاي هي ارا را تروي آپارتمرا  مري   روند توي آپارتما  دندگي ميهاشند. مي

افتنرد  شوند. مو  يرک  ندارند هه دودي اد پا در مري تما  آمدند ديگر يبس ميوقتي که هه آپار

 هرا آ هرا هرا   کننرد و در نتيجره عرروس   شروند و هرداخالقي مري   و وقتي اد پا افتادند عصباني مري 

سادند و مرردم متوجره نيسرتند کره مره      نمي هاآ ها ها سادند، نوانمي هاآ سادند، دامادها ها نمي

سالمندي که دماني هزرگ خانوادا هرود، اآ  ماننرد کرارگر يرک      .آورندين سالمند ميدارند هرسرا

رود هه دليل نارايتي اعصاب، شريرگاد را هرم رويرش    خانوادا اس . کمي هم که سنش هاآتر مي

هندند که نکند خود را هسوداند. شايد هرق را هم خاموش کنند ترا مرثال  نررود و دسرتش را در     مي

ن گوينرد کره اير   گيرند هترد هرم مري   هناهراين تمام امکانات دندگي را اد سالمند مي .فيود هرق کند

آ   درها دماني يياطي داشرتند کره   شود. ديرا اينهداخالق مي سالمند، هداخالق شدا اس . قطتا 

اي داشر  کره در آ  سربزي کاشرته هرود و      شس . هاغ ره دستش را در آ  مي ويوض آهي هود 

کرد و در هر رورت اشرتغال داشر  و سررش گررم     مي يرسعلف آ  را ميد، سبزي آ  را مي

 هود. 

هايش را اد او گرفتند و فرستادند هره  هايش را گرفتند، نواو سرگرمي يقرورت، عالاين وقتي هه 

خوشي و رفاا و  را که عاملي هاي دور، اين سالمند ديگر هه فراغ مبتال شدا اس . هرخارج و راا

 عصربي و ناراير    فرداند و يک آورد، اد او گرفتهميهه همراا د در دندگي لذت هراي اين سالمن

خرانم و   «رسيم، او هداخالق اس ؟مرا وقتي ما اد راا مي»گويند ميآنگاا هم  ،ندااهه وجود آورد

روند و مادرهزرگ هي ارا اد ربه خانره را تميرز کرردا،    ها نيز مدرسه ميروند سرکار، ه هآقا، مي

هرا و  ، اد ربه ديم  کشيدا و هراي اعضاي خانوادا دلمه پخته اس ، هتد کره ه ره  مرتب کردا

شکنند و هتد هرم دمراني   آورند توي خانه و قلب او را مي، همبرگر ميروندميخانم و آقا هيرو  

هرم  گذارند و دماني را توي يک اتاق تناا مي هاآ کنند، شا  ميشوند ترکها هداخالق ميکه اين

ميزي اد وجودش هاقي نماندا اس ، نه اد جسمش و نره   رآورند ديگسالمند را نزد ما ميکه اين 

شود. من در آ  دما  پي هردم که اغلرب مرردم هره    ظلم مي هاآ اد رويش و من ديدم که در يق 
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دهند، امرا ايرن قشرر سرالمند گويرا هره       انديشند و آنا  را سروساما  ميسرپرس  ميهاي هيه ه

 سالمندا  مطرود مه؟اند. ديرا کار هراي کودکا  جذاهي  دارد، اما دا شدافراموشي س ر

هراي سالمند درس  کنيم کره  مطلوب ا  يک دندگي مپس هدف من اين شد که در مملک  خود

هينند هما  سالمندي را کره طرردش   آيند، ميسال و نيم ميها هتد اد يکوقتي خانوادا .الگو هاشد

 ، سرالمندي کره او را   انرد کرردا  درس يک دندگي پر اد خشون   انصافيهي هااند و هراي او کردا

ند و پش  در آسايشگاا گذاشتند و رفتنرد، اآ   او را آورد ند، ودآورهه يساب ميسرهار خانوادا 

رود، رود، هردو  عصرا هرم مري    رفته ياآ دارد راا ميراا نمي کند، اگر قبال در کارگاا کار مي دارد

 ايها هراي من انگيرزا شروع کردا، هتد ها عصا هه راا افتادا اس . در مجموع تمام اين اول ها واکر

مشراهاي وجرود    ةدر مرورد متلرولين نيرز انگيرز     هشتاهم.دادا شد که هه همکاري آقاي دکتر يکيم

قدر که کسي پا ندارد يا دستش کج اس  و يرا  شناسند. همينمتلول را نمي داش . جامته ما اکثرا 

کنند، هره  فامد، ها اهان  هه او نگاا ميکنند او ميزي نمياش متلول اس  فکر ميو قيافه رورت

که وقتي من ها متلولين که انگار او يک انسا  کامل نيس . در يالي نگرند ميمشم ديگري هه او 

 کره فامنرد در يرالي  شا  اد افراد سالم هم هيشرتر مري  هايدرگير شدم، فاميدم که در واقع هتضي

تواننرد درسر  يررف    نمري  هاآ هينيد که هتضي اد شا  کج و متوج و ناقص اس . شما ميهد 

هرا  . پس ايرن تفکري دارندهينيد مه هياني دارند و مه شنويد، ميرا مي هاآ هزنند اما وقتي يرف 

 را هرا انگشر  هره هرم     هرا آ شود که اين گونه ظلم مي هاآ هم فام دارند. وقتي من ديدم که هه 

و و عقرل   انديشهمقدر  هاآ فامند که و نمي «او را هبين! دس  ندارد، پا ندارد»دهند که نشا  مي

را در جامته ناديدا هگيرم و هه همين دليل ايسراس کرردم کره     هاآ دارند، دلم نيامد که ايساس 

 يرم.روند، من هايد اين مسئولي  را هه عادا هگمو  کسي هه سراغ متلولين و سالمندا  نمي
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ها هرم  وجود نداش . اين جادا کاريزک کوير هود. اين هناها ارال دماني که ما کار را آغاد کرديم 

وجود نداشر ، ديررا    ارال  جااينو پرندا هم شور آب شور و دمين ؛وق  نبود. فقط يک کويرآ 

شور  هوت. يک کوير و دمينِنند يک هياها  هرآب شيرين ايتياج داش . جايي هود ماهه پرندا هم 

کرد و امکا  کار کشاوردي هرم در آ  وجرود نداشر ،    هم در آ  دندگي نمي انسا که يتي يک 

مکا   را خواهاندا هود، اين سالمندا دادا در سال اول ديرا آب نبود. مکاني که در اهتدا دکتر يکيم

درمانگاهي هرود   محل ساهقا  مکا  فتلي فارله دارد. آ  ماار کيلومتر ها ر  نبود. آ  مکا  سهفتلي 

هرود و   اد آ  اسرتفادا شردا   ها هه عنوا  درمانگراا،  الدوله ساخته هود و سالکه مريوم خانم فخر

اي که هه هاي سم  مپ جاداشدا هود. اين درمانگاا در وسط هياها رها متروکه  وس س مخروهه 

 رود واقع هود. قم مي

وسط هياها  هود کره  در يک خانه ويرانه  جاآ هرد. مي جاآ ادا در اهتدا هيمارها را هه دکتر يکيم د

 جاآ رف . وقتي ما هه و موش اد در و ديوار آ  هاآ ميخواهيدند مي جاآ ها ها سف و گرههشب

خراهره   عقرب هود. مند تا اتراق  ةخان ارال  جاآ گرفتيم، ديرا عقرب ميهار، رفتيم هر دو رود يک

کشيديم و آهي هم که اد هايش گرفته هود، هرق و آب نداش ، اد ماا آب ميهود که تمام ماا هم 

 متر هود.   ۱۳۳۳نيز يدود  دمينوست  کشيديم شور هود. ا ميما

دماني کره  »گفتند: دادا آ  دما  رهيس هيمارستا  فيرودآهادي  شارري هودند. ايشا  ميآقاي يکيم

خواستم اد در هيمارستا  هه سرم  خانره   کردم و ميدادظار کار را تتطيل ميهت ۰و  ۰من ساع  

شدم که روي دمين در هررف و سررماي   رو ميهروم پش  درب هيمارستا  ها تتدادي مري  روهه

ددنرد و  ه مري ل ر هپر هود، ل ر  هاآ دمستا  و يا گرماي تاهستا  در يالي که مگس و پشه در اطراف 

هسته هود و من مسئول پرذيرش را رردا    هاآ . هيمارستا  هم در را هرروي «اغذ ... آب»گفتند: مي

هرا  آ »گفر :  را پذيرش نکردا اس . او نيز در جواب من مري  هاآ پرسيدم که مرا ددم و ميمي

در آ  دما  نيز همانطور که ذکرر شرد جرايي هرراي نگارداري       «هيمار نيستند، متلول و سالمندند.

ه هره خانره   صر دادا هر شب ها دلري پرراد غ  وجود نداش . آقاي دکتر يکيم ها و سالمندا متلول

کرد کرد که مه هايد کرد. هرجا که مراجته ميخواهيد و فکر ميرفتند و تا ربه هم اد غم نميمي

شد ديرا اوآ  خودش پولدار نبود و ثانيا  مردم هه او اعتقادي نداشرتند و  اي هگيرد موفق نميتا خانه
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هرا هسر ،   اي وسط آ  هياها خراهه خانه»داد. ناايتا  هه او گفته شد که ي جواب او را نميثالثا  کس

او نيز همين خانه خراهه را که نه در دارد و نه پيکر و نره   «تواني هيايي و آ  را هبيني.اگر مايلي مي

آقراي دکترر    هيند. در و ديوار آ  خانه در يال فروريختن هود اما سقفي داش .ماا دستشويي، مي

آ  مکا  متتلق هه خانم فخرالدولره هرودا کره    »پرسيدند که اين متتلق هه کيس  و هه او گفته شد: 

د. رايب فتلي راستفادا ک جاآ توا  اد درمانگاا نيز، ديگر نميهراي وقف درمانگاا شدا اس  و 

همرا  دمرا  نرزد     آقاي دکترر يکريم دادا   «نيز آقاي دکتر اميني )يکي اد ودراي آ  دورا( هستند.

 «شما اسرتفادا هکرنم.   ةآقا اجادا هدهيد من اد اين درمانگاا خراه»گويد: آقاي دکتر اميني رفته و مي

 . آقاي اميني هه او پاسخ دادا هود کره: «مرا»گويد: مي دادادکتر يکيم «خير»شنود که او جواب مي

گرويي کره آب نردارم،    سرهم مري  آيي و پش مي جاايناگر من هه شما هگويم هله، اد فردا ربه »

دادا نيز هه او گفتره  آقاي دکتر يکيم «مزايم  شما را ندارم. ةهرق ندارم و پول ندارم. من يورل

دهم که هرروم و ديگرر هرنگرردم و هرگرز مررا نبينري. اآ        اگر هه من هگويي هله من قول مي»هود: 

ندارد. اگر ايرن مکرا  را هره همرين      همو پنجرا  کنند و درمنزل مي جاآ ها شب ها و سفشغال

دکترر  هرا پيشرنااد   هرم  آقراي امينري    «گرردم. رورت هه من اجارا هدهي، من ديگر پيش تو هرنمي

 «تواني اد اين جا استفادا کنري. اگر هه من قول هدهي که ديگر هرنگردي مي»و گف :  موافق  کرد

اش مراهي يرا سرالي هرزار تومرا       در يمن دوتا مغادا هم کنار درمانگاا هود که در آ  سال اجارا

هرا را هرم   اين مغرادا  ةاجار»شد که درس  هه ياد ندارم. آقاي اميني هه دکتر يکيم دادا گف : مي

را جرارو و   دمرين رفر . هرا دسر  خرود        محرل دادا اد او تشکر کردا و هره آ دکتريکيم «هگير.

د و در مجمروع آ  را  ها را پاک کردا هود. هرجرا کره شيشره نداشر ، نرايلو  کوهيردا هرو       سقف

هراي پشر  در   آوردا هرود. مرري    جاآ اسقاطي هيمارستا  را هه  ةاثاثيس س سروساما  داا هود. 

کشاندا هود و ايافه غذاي هيمارستا  را هم هتردادظارها هره    جااينهيمارستا  را نيز هغل کردا، هه 

هرا نيرز، يکري دو     . اين مري اين کار را داش ةآورد، ديرا رهيس هيمارستا  هود و اجادمي جاآ 

مردنرد و اد طررف ديگرر    ها مري کردند. اد يک طرف مري رود دندا هودند و هتد اد آ  فوت مي

شدند. هتد اد اين که من ها آقاي دکتر يکيم دادا همراا شدم، مرا  مي هاآ دوهارا جايگزين اي عدا

رفتم دکترر هره مرن     جاآ ي که من کرديم. اولين رودسال در هما  مکا  هوديم. ما همه کار مي ۲

توانم و آدم کم جاني هستم. واقتا  هم مرن اد  گفتم که نميمن مي «هايد هه طور داهم هيايي.»گف : 

هاآخرا رودي که  «يا هايد خودت هيايي و يا هي ي.»لحاظ جسمي هسيار ناتوا  هودم. دکتر گف : 

 ةهراي مرا در خيرير   کاتوديرا  کره اد متلرم   قرار شد من اد آ  هه هتد هه طور مرنظم هيرايم، خرانم    
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قندهاري هود نيز ها من همراا شد. من تا قبل اد آ ، ها کسي در اين مورد ررحب  نکرردم. امرا او    

 ۲ما ها هم ساع   «آيمتناا نرو، من هم ها تو مي» ،روم، خود گف  کهوقتي فاميد که من کجا مي

دادا هرم  هروديم. آقراي دکترر يکريم     سايشگااآکه هنود آفتاب نزدا هود، پش  در ربه، در يالي

، رف . وقتي که اد ماشين پيادا شديم و دکتر ما دو نفرر را هرا هرم ديرد    راا مي آسايشگااپش  در 

در يقيق  رود اولي که مرن هره منرزل دکترر رفتره هرودم، مردام         «ديدي گفتم فايدا دارد؟»گف : 

کارگر  ۶فرستم. . من هه جاي خودم آدم مينفرم، من تناا هستم، کاري هلد نيستممن يک»گفتم:مي

، فقرط خرودت هايرد    «اهدا »گف : اما آقاي دکتر مي .«دهمها را هم خودم ميفرستم و يقوق آ مي

فامي. من هر ديدي گفتم فايدا دارد. تو نمي»آقاي دکتر وقتي ما را ها هم ديد مجدد گف : . هيايي

نفرم، من تناا هسرتم، مرن   گفتي من فقط يکايي، ميکردم که تو هايد تمام وق  هيمه التماس مي

کني همراا تو خودش هرا ترو   ايد. تو خيال ميکاري هلد نيستم. ولي ياآ هبين! شما دو نفري آمدا

مور اس . او را خدا فرستادا اس . خدا هره او گفتره   أآمدا اس ؟ اين خانم خودش نيامدا هلکه م

و مرن يررف او را    «گفتري اشرتباا هرود؟   که هر مه مري هرو که تو تناا نباشي. ياآ متوجه شدي 

کسري   «من کار هلد نيسرتم. »و  «؟من مه کار کنم» ،گفتم کهمي يرفتم. ديرا من در آ  موقع داهما پذ

جايي نبود که آدم هتوانرد کسري را هرا خرود هبررد،      جا، آ توانستم ها خودم هياورم ديرا را هم نمي

اد فقر و فالک  و هدهختي. هه همين دليرل مرن هره هريچ کرس      پر  ،جايي هود آلودا، پر اد عفون 

 خودش آمد.   ةن همراا شود و هر کس آمد، هه ارادمنگفتم ها 

هم اد اين دانستيم اد کجا شروع کنيم. قبال  قدر کار دياد هود که نميهه هريال ما شروع کرديم. آ 

گررفتيم و  هرا را مري  کرديم، شر ش ميها را تميز کارها نکردا هوديم و هلد نبوديم. هايد دير مري 

او در را هراد   «؟ياآ ما مه کار کنريم »کرديم که ها آ  آشنا نبوديم. هه آقاي دکتر گفتم: کارهايي مي

متروف هود هه دس  ما داد  «جاروي فراشي»کرد و اد پش  در جاروهاي هلندي که در گذشته هه 

آقاي دکتر من مه کار کرنم اگرر   »من گفتم: خودش هم هه هيمارستا  رف .  «جارو کنيد.»و گف : 

فامي که مه کاري انجام دهي، جارو دد  که هلرد  خودت مي»و او در جواب گف :  «شما هرويد؟

را هره مرا    جرا آ و کار ما اد همين جا شروع شد. آقاي دکتر يکريم دادا   «هستي. فتال  جارو هز .

فراهم کند تا هتواند جرايي را هسرادد    «آهن»و و رف  دنبال اين که هتوانند کسي را پيدا کنند  س رد

رفر  و   هاو هم نين دميني را جا  ساخ  و ساد پيدا کند. او خود هه دنبال امکانات و پشتوانه

ه دانش آ  را داشرتم و  ن را ادارا کنم. من جاآ من تناا ماندم که ها عقل خود و هدو  دانش قبلي 
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روي انجرام  . اما ها خود فکر کردم کره ايرن کرار هرا ترک     ام ها اين کار مرتبط هودنه رشته تحصيلي

روي مخرالف هرودم. در يسرينيه نيرز     شود و من هايد يک گروا تجايز کنم. من اد اهتدا ها تکنمي

مرن در اهتردا هره     ،شد. اما در مورد کار در کاريزکما  کامال  هه رورت گروهي انجام ميکارهاي

امرا اگرر کسري اد مرن      .شرود مري هيايرد مرري     جاآ  ترسيدم که هرکس ههکسي نگفتم ديرا مي

مرا هه من نگفتري  »گف : و اگر مي «روممي جاآ هه »گفتم که هه او مي «؟رويکجا مي» ،پرسيدمي

و اگر  «من تناا نيستم، من ها خدا هستم. ،نه»، دادمپاسخ مي «؟رويکه من هم هيايم و مرا تناا مي

جايش هه قدري نامناسب اس  کره مرن هره هريچ     »دادم: ب ميجوا «؟مرا هه من نگفتي»گف : مي

گفرتم:  مي« دهيد من يکدفته ها شما هيايم؟اجادا مي»گف  که: مي راما اگ «گويم که هيايد.کس نمي

افتراد و ديگرر   آمرد، گيرر مري   دفتره مري  و هرکس که يک «ي.يتواني هياخواهي مياگر خودت مي»

شدند و مرن سرتي کرردم اد    ه همين رورت هه ما ايافه ميتوانس  نيايد. نفرات هتدي هم هنمي

توانسرتند مرا را   آمدنرد نمري  د و وقتي ميشتنها استفادا کنم، مردمي که قلب رهوفي داوجود انسا 

خرانم   ۰۲۳۳هه همين منوال، کار ها يک نفر خانم نيکوکار آغاد شد و در يال يايرر   .ترک کنند

اس ، دختر، خواهر و يا عروس  هم فوت کردا هاآ ر اد نيکوکار در مجموعه داريم و اگر يک نف

. تا هره يرال يرک    اندايافه شدااار نفر ماند. اگر يک نفر رفته، سه اند و جاي او را گرفتهاو آمدا

انرد، کرار   نفر هم اد اين گروا خارج نشدا اس . اين گروا ها ررداق  و سرالم  و عشرق آمردا    

کاريزک يتي يک نفر هيمار خانم هم توسرط پرسرنل يقروق     اند و تا هه امرود در آسايشگااکردا

 ةهگير آسايشگاا يمام نشدا اس  هلکه اين کار توسط هانوا  نيکوکار انجام شدا اس . گروا اولير 

 کرديم.سال فتالي  مينفر هود که ها همين تتداد يدود يک ۱۲-۰۳ما در کاريزک 
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هضراع ، وظيفرة مشرخص مؤسسرة     اد سرالمندا  و متلروآ  هري   پذيرش، ساماندهي و مراقبر   

 شود.سالمندا  کاريزک محسوب مي
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 شود.  امناء و هيئ  مديرا و مديرعامل ادارا مي مؤسسة کاريزک هه شيوة هيئ 

، آقراي يکراک،   اسامي اعضاي هيئ  امناء عبارتند اد: آقاي تحريريا ، آقاي مانيا ، آقاي عزيرزي 

 خانم هاادردادا، آقاي شيخ دادا، خانم کاتوديا ، آقاي اميني.

: آقاي عالءالديني، آقاي آسايش، آقاي سريدعلي  نيز هه اين شر  اس هيئ  مديرا اعضاي اسامي 

 آقاي موسوي و آقاي آسيم.،  رکه ساهقا  مديرعامل هودندر آقاي قمي يکاک

مديرعامل آقاي عالءالديني هستند که هه دليرل گرفتراري و   رهيس هيئ  مديرا خود هندا هستم و 

کره  کننرد. آقراي قمري    اشتغال، قاهم مقام ايشا  آقاي روفي نژاد امور جاري را رترق و فترق مري   

و  ءمديري  آ  را هرعادا دارند. عمومرا  اعضراي امنرا    خوداند اهدا کردا مؤسسهدرمانگاهي را هه 

 شود.هار انجام ميت هيئ  مديرا و مديرعامل هر دو سال يکانتخاها هيئ  مديرا اد تجار هستند.

آقاي نيکوکار رف  و آمرد دارنرد و امروري نظيرر      ۲۳۳خانم نيکوکار و  ۰۳۳در آسايشگاا يدود 

شرود. امررود   ها انجام مياستحمام، دلجويي و پرستاري اد سالمندا ، هيمارا  و متلولين توسط آ 

 م  اين مرکز هستند.هانوي نيکوکار در خد ۰۳۳۳هيش اد 

خانم نيکوکاري کره   ۰۳۳شوند. نيکوکارا  فتال در مؤسسه نيز هه طور کامال  دقيق سادماندهي مي

ط نقليه )اتوهروس و  يکنند رودهاي مشخصي در هفته توسط وسامستقيما  در آسايشگاا فتالي  مي

، هره آسايشرگاا   ر انجام شردا اسر   هراي آ  هاي آدم که اد طرف خيريه هماهنگير هوس(  ميني

کنند و يروالي  اند يرک  ميتتيين شدا هايي که قبال ربه اد مکا  ۲نقليه  طياهند. وسايانتقال مي

 گردند.مي هتدادظار نيز هاد ۰

ول انجرام  ئانرد و هرر گرروا مسر    در داخل آسايشرگاا نيرز نيروهراي داوطلرب سرادماندهي شردا      

هرا در امرور فرهنگري    ترر اد آ  ور هاداشتي و مامهاشد. داوطلبين در استحمام، امکارمشخصي مي

هاي متفاوتي دارد که افراد داوطلب هرکدام در هخش خاري کنند. آسايشگاا نيز هخشفتالي  مي

 فتال هستند.
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هاهودنرد  اي اد خانمتقسيم وظايف در کاريزک اد هما  اهتدا هسيار مرتب و منظم هودا اس . عدا

 اهکشند، آب را ها هيزم گرم کنند و در تش  و لگرن هريزنرد و هر    آمدند تا اد ماا آبکه فقط مي

هرا را  نبود و در مه دميني مري  يها را يمام کنند. ياآ اين که يماممري  خاري يک روش

هرا را  مرا هرا مشرکالت و سرختي فرراوا  مرري       . داردجداگانره  خود داسرتاني   کرديم،يمام مي

ها غذا درسر  کننرد. در آ  دمرا     آش زخانه هراي مري  آمدند تا درها فقط ميشستيم. هتضيمي

ريخر  و غرذا   ج و عدس پاک نکردا را توي ديف مينهراي آش زخانه ما يک کارگر داشتيم که هر

هرا امرور آشر زخانه را    اي اد خرانم کرد. آ  کارگر هما  رودهاي اول فوت کرد و عدادرس  مي

داديرم و  ند. تمرام کارهرا را مرا خرود انجرام مري      شسرت ها را ميهرعادا گرفتند. يک عدا هم لباس

آمدند کره همره   ها هراي پانسما  دخم هيمارا  مياي اد خانمها من هود. عداهم مديري  مجموعه 

اي ديگرر هرراي کوتراا    قندهاري هودنرد. عردا   ةها اد شاگردا  يسينيکردا هودند. اين خانمتحصيل

هرا ويرع هسريار هردي     آمدند. مرري  جا ميمساهل هاداشتي هه آ  ها وکرد  موها، گرفتن ش ش

 .رف ها راا ميداشتند. ش ش روي رورت آ 

اسرمي اد  هاي نيکوکار ها اتحاد، اتفاق، هدو  ريا و هدو  ردا آمدند و هدو  ايرن کره يتري    خانم

د دانشگاا اس  امرا  اند. خانمي در کاريزک داريم که استاتا هه امرود کار کرداها در ميا  هاشد، آ 

خواهم هگرويم کره   جا دآک يمام اس . سه تا خانم پزشک داريم که همه دآک يمامند. مياين

نيز در اين جا دآک يمام هسرتند. مرن هرمره هره ايرن خرانم دکترر         هاهايي تا اين مقاميتي آدم

او  «کرن ها را درمرا   خانم، شما که جرا  مشم هستي هرو توي هخش و مشم مري »گويم: مي

ها را هه مطب من هفرسر  امرا   آيم و يا اين که مري من هر رودي تو هگويي خود مي»گويد: مي

کره  خانم شما »گويم: ها ميوقتي هه مري  «ها دآک يمام هستم و خانم دکتر نيستم.من دوشنبه

 نره. آسايشرگاا اد  »گوينرد:  و آنرا  در جرواب مري    «شروهيد؟ خرود رامري   ،خودتا  رويدمييمام 

و اين آفاق خانم نگفته اس  که مرا   «آورد. دآک من آفاق خانم اس .شارستا  هراي ما دآک مي

 "م.مرن دآکر  "اسر :  شرک هسرتيم. هلکره گفتره    زدار هستيم و يا استاد دانشگاا يا پخانم کارخانه

و را خرواهيم تر  مي»شود: ها گفته ميآيد و وقتي که هه آ سالمندها يا متلولين اد يمام هدشا  مي

 وقتري اد  "د.نر اندادمري  دهرا  آبهرا  د و هه ررورت آ  ندهفحش مي ند،ندمش  مي «يمام کنيم

اگر من هگويم کره  »د: گويمي «مرا نگفتيد که شما مه کسي هستيد.» ،پرسيم کهمي هانوي نيکوکار

ايرن سرالمند    ؟کني؟ مگر من نوکرت هستم؟ مگر من دآک يمرام هسرتم  مراتو اين کارها را مي
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هراي نيکوکرار   اين خانم« ها خالي شود.خواهم عقدا دل آ کند و من ميدا دلش را خالي نميعق

 اند ما دآک يمام نيستيم.نگفتهکنند و خدم  ميسال اس  که در آسايشگاا  ۰۳
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  دفترر در تاررا   ۱۰کاريرزک    ةشود. خيريهاي مردمي تجايز مياکثر مناهع مالي مؤسسه اد کمک

شرود. اجنراس دسر  دوم، ملرک و     مري جرذب  هاي مردمي اد طريرق ايرن دفراتر    دارد که کمک

 شود.اس  که هه مؤسسه وارد مي يهاي نقدي اد جمله مناهتکمک

مالي قاهل تروجاي هرراي مؤسسره     ة  مديرا نيز در مواردي که نياد هودا پشتوانئ  امناء و هيئهي

کننرد امرا هي کردام پرداخر      هه مؤسسه کمک مالي مي نيکوکار خارج اد کشور نيز ۴۳۳اند. هودا

 هاي اهداهي در يک سال کمتر اد سال قبل نبودا اس . ندارند گرمه هرگز کمک يثاهت

دهند. در ايرن  کنند و درآمد آ  را هه خيريه تخصيص ميهرخي اد نيکوکارا  نيز نمايشگاا هرپا مي

شرود.  گرذاردا مري   فرروش ي دستي هه مترض جات و کارهاها، پوشاک، اغذيه، شيرينينمايشگاا

شرود، رررف   کاريزک اد ماليات متاف اس  و مبالغي که هه يساب کاريرزک واريرز مري    ةخيري

 عمرا  و آهاداني خواهد شد.

هرپا شدا اسر . در   ۱۰۲۰يکي ديگر اد مناهع کاريزک، هادارمه نيکوکاري اس  که اد هما  سال 

س س هه منزل خواهر مرن خرانم ايمرددادا    که شد هرگزار مي اهتدا هادار در منزل يکي اد دوستا ،

شرد و  سال در منزل خود من هرپرا مري   ۱)مدير خيريه مادر و کودک( منتقل شد و هتد اد آ   نيز 

هرراي ايرن امرر    هراغ فرردوس   سال اس  کره مکرا     ۰۳سال مکا  ثاهتي نداش ، اما اکنو   ۱۰تا 

 رسد.رنايع دستي در آ  هه فروش مي خريداري شدا اس  و لباس، اغذيه، شيريني و

عيرد قرهرا  هيشرتر اسر . در عيرد قرهرا        هم و  هاي جنسي و نقدي در هرخي اد مقاطع کمک

گيررد. اگرر شخصري عيردقرها  هره      آسايشگاا يالتي ديبا، روياني و سرشار اد عشق هه خود مري 

 ةخانر  ،در ايرن رود  ، جاي ديگري را انتخراب کنرد.  هتدآسايشگاا هيايد، غير ممکن اس  که سال 

پوشند و در يرالي  شوند، لباس ايرام ميشود، متلولين و سالمندا  محرم ميخدا شبيه سادي مي

هرايي کره آنرا     اشرک  مشراهدا کنند. ها اند طواف ميخدا را داشته ةکه هميشه آردوي ديارت خان

ديد. مرردم در آ  رود  جا توا  در آ شود، خدا را ميريزند و ايساسي که در ناظرا  ايجاد ميمي

در کنريم، و  کنند و يا مرا خودمرا  هرايشرا  فرراهم مري     آيند، گوسفندي را تايه ميميکاريزک هه 
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د هره طروري کره امسرال     نشوذهه و س س تقسيم ميکشتارگاهي که در کاريزک داريم گوسفندها 

 ايم.هزار قرهاني داشته ۰نزديک هه 

تواننرد يضروري تشرريف هياورنرد و اد     کننرد و مري  يک گوسفند را پرداخ  مي ةهرخي نيز هزين

نزديک ذهه گوسفندي را که هه نام ايشا  خريداري شدا هبينند. گوشتي که در اين رود هره دسر    

هرا و  شود و ماهقي هه ساير آسايشگاامصرف يک هفته آسايشگاا اد آ  کسر مي ميزا آيد اهتدا مي

آسايشگاا و هم در هين  کارکنا اين گوش ، ميا  اد هخشي شود. هاي ايرا  فرستادا ميهيمارستا 

 شود.سالمندا  و متلولين مقيم آسايشگاا تقسيم مي
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کننرد کره اد ايرن    هانوي نيکوکار ها خيريه همکاري مي ۰۳۳۳هما  گونه که قبال  عنوا  شد يدود 

نگاداري سالمندا  و هه طرور کلري خردمات را هرعاردا      نفر امور مرهوط هه استحمام، ۰۳۳تتداد 

 گمارند.دارند و هرخي اد آنا  نيز هه امور فرهنگي و آمودش سالمندا  و متلولين هم  مي

هاي متتردد موسريقي، آواد،   دهند. کالسهاي آمودشي نيز مؤسسه را ياري ميدر هرگزاري کالس

سرادي، هرافتني، تورهرافي، کفاشري و     اجي، گلتئاتر، هنر و کاردستي، خياطي، سراميک سادي، سر

شود که هرخي اد متلمين اد خيرين هسرتند و هره سراير آنرا      کاري در آسايشگاا هرگزار ميمترق

 شود.يقوق پرداخ  مي

ها پزشکا  هسياري مرتبط هستيم که تتداد ديرادي اد آنارا هره ررورت      MSدر درمانگاا و هخش 

وهي دانشجويا  رشته توانبخشي و مرددکاري نيرز هرا مؤسسره     افتخاري ها ما همکاري دارند. اد س

 مرتبط هستند.
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اعتمادسادي هراي مردم، هرگز مالش ما نبودا اسر . مرردم مرا هسريار نکتره هرين و دقيرق         ةمسئل

غول مشر مرا  که  ،هادار خيريه دما هستند. من در کتاب خود نيز شر  دادم که رودي پس اد پايا  

کانه را هه مرن   ةساله هه ما مراجته کرد و يک هست ۹نظاف  و آب و جاروي محل هوديم، کودکي 

وي هدو  اين که نرام و نشراني خرود را     «مادرم آ  را هراي هادار شما دادا اس .»داد و گف  که: 

گمرا    ذکر کند ما را ترک کرد و من هسته را هاد کردم و ها دستبندي دنف ددا مواجه شردم. اهتردا  

ي هدلي اس  اما ها اين يال آ  را هه هادار هردم و نشا  دادم و هره مرن گفتره    ئکردم که اين يک ش

 دارد.عيار قديمي اس  که قيم  هاآيي نيز  ۱۱شد که آ  يک دستبند طالي 

ها گذاشتيم. رود ماارم و يا پنجم هرادار هرود کره خرانم     در هادار هتدي، ما اين دستبند را در غرفه

قندهاري و اد متلما  قرآ  ما که در آ  دما  مديري  غرفه را هرعادا  ة، اد خيرين يسينيمشکوا

آيرد و  جرا مري  يک خانمي اس  که مند رود پش  سررهم هره ايرن   »داش ، نزد من آمد و گف : 

مرن   «هردهيم؟  ويدهيد ما اين دستبند را هه خواهد. اجادا ميتر ميدستبند را دا هزار توما  اردا 

هتد که اين خانم مراجته کرد مرا خبر کند و همين طور هرم شرد. مرن در     ةخواستم که دفت اواد 

هدو  نام و نشاني هه و اين دستبند را فردي آوردا  خانم محترم،» مواجاه ها آ  خانم هه وي گفتم:

من دادا و اطمينا  کردا اس  که من آ  را هه نفع کاريزک هفروشم نه هه نفع شما. و اگر مرن هره   

هم همين کار را خواهم کررد و  خود ا  و آشنايا  کهه سود اقوام و نزدي نفع شما اين کار را هکنم،

آ  خانم در جواب من شروع هه گريه  «دانم.من منين انساني نيستم و خود را مديو  آ  خانم مي

ياآ که نم و کخواستم شما را امتحا  اين دستبند را من خودم دادا هودم و فقط مي»کرد و گف : 

او هادار را تررک کررد و مرن هره دنبرال او دويردم و گفرتم:         «روم.امتحا  کردم و مطمئن شدم مي

داشرتم و آ  را هره نفرع کاريرزک     قبل تا ياآ نگه نمي ةخانم، شايد من دستبند شما را اد هادارم»

جرا  ا ايرن آمدي و آ  رکردم و شما امسال ميفروختم و پول آ  را نيز ررف امور کاريزک ميمي

. اما خواسر   ه اس پنداشتي که خانم هاادردادا آ  را هراي خود نگه داشتيافتي و ها خود مينمي

 «خدا هود که اين طور نشد. شما مرا هدجوري امتحا  کردي.
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پرسيد عوايد اين کار کجا ررف هاي خيريه هودم. در آ  هادار هرکس ميمن خود، مبدع هادارمه 

شرد. مرردم   کردند و اطمينا  يارل ميدادم و مردم مراجته مييزک را ميشود، من نشاني کارمي

 کردند.آمدند و س س رداق  ما را هاور ميخود هه دنبال پولشا  مي

ساله مؤسسه و نيز رونرد جلرب اعتمرادي کره طري کرردا اسر ،         ۰۲هم اينک ها توجه هه ساهقه 

 کاريزک در سراسر ايرا  رايب هوي  شدا اس .
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کررديم   داتاق ويرانه در يک دمين پر اد دهاله ها ظرفي  دا الي هيس  نفر کار را آغا ۰ما اد اهتدا ها 

هيمار رسيديم. دمين شورآهاد را در اين دما  آقراي محمردي کره يکري اد      ۲۳تا هه ظرفي  يدود 

ي هود هه ما اهدا کرد. اين دمين که هره ررورت رايگرا     و شغلش کشاورد اهيئ  امنا هوداعضاي 

دمين ديگري را نيز در شارک اميد هه ما آقاي محمدي هزار متر هود و  ۱تحويل گرفته شد يدود 

هراي مجراور   دمرين  اد جمله را ها پرداخ  وجه خريداري کرديم، هادمين قطته ساير امااهدا کرد 

 .ها را هم خريداري کررديم هاي هين آ د و هه تدريج دمينها هه يکديگر متصل نبودناين دمين را.

 تا کاريزک هه وست  فتلي درآمد.

افزايش ياف  و مو  ما اد توانايي مرالي هرخروردار نبروديم مسرير     مددجويا  هم هه تدريج تتداد 

رشد را هه آهستگي طي کرديم و هرمه کمک دريافر  کررديم رررف آهراداني و توسرته شرد و       

کند. آيا هنرود سرير   ايي ميدسال اس  که گ ۰۳کاريزک »گويند: اي ميرديم. عداهرگز ذخيرا نک

 مددجوايم و اد يک دهم که خير، مو  ما ظرفي  خود را هاآتر هرداو من پاسخ مي «نشدا اس ؟

ايم. اد يک دمين مخروهه هه وست  هرزار مترر، هره    رسيدا مددجو ۱۶۳۳شروع کرديم و امرود هه 

هراي  هرنامره هرا  هراي مسرتحکم   کاري شدا ، همراا ها ساختما ع دمين آهاد، گلمتر مره ۴۰۳ر۳۳۳

رفاهي، فرهنگي، آمودشي و درماني تبديل شدا اس . آسايشگاا کاريزک هي گراا ذخيررا نردارد    

و ايداث هنا و خريد محوطه  ةتوست ،ررف خريد دمين ا، هرمه هدس  آمداهتداديرا ما اد هما  

 ايم.  تجايزات کردا

سال در دمين موقوفه مريوم خانم فخرالدوله هوديم تا دمين شورآهاد را گرفته شروع هه  ۲-۶تا ما 

جا هه خاک س ردا شکل که مريوم دکتر يکيم دادا نيز در آ  Hساخ  کرديم. اهتدا اد يک هناي 

هراي مرردم   شدا اس ، آغاد کرديم. طبقات اول و دوم ساخته شد و اد مصالحي که اد منبع کمک

ين شدا هود ساختما  را ها سراميک، گچ و رنف تجايز کرديم. هنود آش زخانه و يمام ساخته تام

دادا درخواس  کردند هيمارا  را هه ايرن سراختما    سال گذشته هود که دکتر يکيم ۲نشدا هود و 

انتقال دهيم. من مخالف اين کار هودم ديرا هنود کار تمام نشدا و تجايزات کامل نشردا هرود. امرا    

 اي که نياد اس  کمک مالي نخواهند کرد.کتر متتقد هودند که اگر اين کار نشود مردم هه انداداد
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فامي، مردم عقلشا  هه مشمشا  اس  و اگر هبينند هنا کامرل  دختر تو نمي»گف  که: او هه من مي

در  گف . هناهراين هيمرارا  را و او راس  مي «شدا و هيچ کسري وجود ندارد کمک نخواهند کرد.

توسرته و تکميرل سراختما  هره      ،همين شرايط هه ساختما  جديد انتقال داديم و ها کمرک مرردم  

ساختما  ساهق، تخريب و در وسط آ  دمين سه ساختما  ديگر ايداث س س سرع  انجام شد. 

انقالب اسالمي هود و ما متتقد هوديم که ديگر دولر  و ملر     دورا  هامقار  مو  آ  دما   .دش

سه ساختماني را که در آ  مکا  هنا کردا هوديم و مجارز نيرز شردا هرود در اختيرار       ند،ايکي شدا

انداد ما آ  هود که اگر آسايشگاا . مشمها هاشدسال در تملک آ  ۱۳دول  قرار داديم تا هه مدت 

ترا  ۱۰۲۱ سرال  ادارا شد آ  را هاد پس نگيريم و هه همين رورت هنرود هرم اد يردود   هه درستي 

نظرام  د، لکرن  نشرو جرا سرالمندا  نگارداري مري    کا  در اختيار دول  اس  که در آ کنو  اين م

 اد کاريزک اس .مستقل  ،اعمال شدا در آ مديريتي 

پس اد انتقال هيمارا  هه شورآهاد و تکميل هنا، اولين هخشي که هه آ  ايافه شد، هخش توانبخشري  

سراخته شردند، آشر زخانه و     هراي ديگرر هتردريج   هود. هتد اد آ  مسجد هنا شرد و سر س هخرش   

اي را کره محرل   طبقره  ۴خانه رنتتي و اديال  دستي خارج شردند. سر س سراختما     رخشتوي

اقام  فتلي آقايا  سالمند اس  هنرا کررديم. هترد اد آ  سراختما  مارر سراخته شرد کره مکرا           

يردود  مسراي  آ   هود و س س ساختما  جديد فيزيوتراپي ساخته شرد کره   کارکنا  ناارخوري 

شرود. متلرولين و   هاي آمودشي متتددي در کاريرزک هرگرزار مري   متر اس . امرودا کالس ۱۰۳۳

شروند و در يرد   هايي که وجود دارد هه کار مشغول مري اند در کارگااسالمنداني که يرفه آموخته

 آيند و اروآ  آگاا نيستند کهها ميکنند. يتي سالمنداني هستند که هه کارگااتوا  خود فتالي  مي

اند و توا  انجام کاري را نيز ندارند اما هه عنوا  مثرال در کارگراا هرافتني،    جا آمداهراي مه هه اين

کنند و هه همين قانع هستند که فتالند. اين سالمندا  و متلرولين در اداي  کالف نخ کاموا را هاد مي

نرا  دارد. هرخري   کرار آ يجرم  کنند که ميزا  آ  هستگي هه توانرايي و  کار خود يقوق درياف  مي

دهنرد و هره عنروا  مثرال کرار      دريافتي ناميزي دارند اما هرخي ديگر کار قاهل توجاي انجرام مري  

رسد و اين افراد دستمزد هراآتري  ها هه فروش ميدهند و محصول آ خياطي و قاليبافي انجام مي

شرود. در داخرل   يهرا پرداخر  مر   در کارگراا هره آ    کنند . يقوق و دستمزد آنا  نقدا درياف  مي

آسايشگاا يدود سه فروشگاا نيز موجود اس  تا هتوانند ها دريافتي خود کراآي موردنظرشرا  را   

 خريداري کنند.
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هخرش   ۱، «هنفشره »هخش  ۲، «ارغوا »هخش  ۲هخش دارد که شامل  ۰۶در يال ياير آسايشگاا 

ي اختصاص يافته خار فتالي اس . هرهخش هه  «درما »و سه هخش  «رنوهر»هخش  ۲، «نارو »

انجرام اعمرال هيمارسرتاني را     ةشود. البتره مرا اجراد   اس  هه عنوا  مثال در نارو  درما  انجام مي

شود، هره ايرن متنرا کره اگرر کسري       هاي ويژا انجام مينداريم و هناهراين در هخش درما ، مراقب 

 ريزک وجود دارد.شود. البته يک درمانگاا مجزا نيز در کامنتقل مي هخش درما مري  شد، هه 

فوقراني محرل    ةديرين آ  هه آقايرا  اختصراص دارد و طبقر    ةهخش نارو ، دو طبقه اس  که طبق

هرا  اقام  هانوا  اس . هخش رنوهر فقط هه آقايا  اختصاص دارد. تفکيک هايي که در اين هخش

ل در ها و مشکالت سرالمندا  و متلرولين اسر . هره عنروا  مثرا      انجام شدا اس  هرمبناي هيماري

هخش هنفشه که محل نگاداري سالمندا  اس ، هخش اول هه سالمنداني تتلق داردکه هدو  عصرا  

روند و هرروي يرکاتشا  کنترل دارند. هه همين ترتيب هه تناسرب شررايط فيزيکري آنرا ،     راا مي

جرا  هاي مختلفي وجود دارد. هم نين يک ناارخوري جمتي تتبيره شردا اسر  کره در آ     هخش

هنشينند. در هخش دوم هنفشه، دنا  سالمندي اقام  دارنرد کره هرا عصرا      همتوانند دور هسالمندا  

نشرينند و در  قادر هه راا رفتن هستند، در هخش سوم سالمنداني مقيم هستند که هرروي ويل ر مي

اند و قادر هره رافرتن نيسرتند. هره     خواب خواهيداسالمندا  هرروي تخ  ،دو هخش ماارم و پنجم

 شوند.  هاي مختلف اد يکديگر منفک ميهخش همين ترتيب

هراي ايرن مؤسسره اد    کاريزک، هموارا در يال توسته و رشد اس . اکثر امرالک و دمرين   ةخيري

خيريه در  ةهه عنوا  مثال همين ملکي که دفتر و هادارمدارايي خود مؤسسه خريداري شدا اس ،

مويدي، رايب اين ملک در دمرا    آ  قرار دارد توسط مؤسسه خريداري شدا اس . البته آقاي

ييات وري  کرد که يک سوم اين هنا پس اد وفاتش هه کاريزک واگذار شود و سند ملک را نيز 

ما آگاا هاشريم. دمراني کره     ،نزد ما گذاش  تا اگر دماني خانوادا تمايل هه فروش اين ملک داش 

ه اد اين مقدار يرک سروم   ميليو  توما  اردش داش  ک ۱۴فوت کرد اين هنا يدود  آقاي مويدي

هراي مؤسسره هانضرمام    دارايري محرل  هاقيماندا نيز اد مبلغ هه خيريه هخشيدا شدا هود و دو سوم 

 کرديم، خريداري شد.تأمين که هندا و دو نفر ديگر اد اعضاي هيئ  مديرا وجوهي 

سر . امرا   ها هه ما اهدا شردا ا هرخي استيجاري اس  و ساير آ نيز  ساختما  شتبات ما در تارا 

 اس . «غير وقفي»کليه اين امالک 
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نفرر هرراي    ۰۳۳مؤسسه ما اد اهتدا غير دولتي و مردمي هودا اس . ها وجود اين ظرفير  هراآتر اد   

نفرر   ۱۳-۱۲گيررد، امرا مرا اد    آسايشگاا ممنوع اس ، ديرا که شکل يک اردوگاا را هره خرود مري   

 رسيدا اس . مددجو ۱۶۳۳هه آغاد کرديم و هه تدريج افزايش ياف  و امرود  مددجو

شرايط پذيرش سالمند در آسايشگاا اين اس  که اهتدا ايراد شود که سالمند رواني نباشد، متلول 

اي کره  ذهني داراي يرک  نباشد که اد آسايشگاا خارج شدا گم شود، ثروتمند نباشرد هره گونره   

مار هاشد کره امکرا  نگارداري    هه قدري هينيز خانوادا وي توانايي نگاداري او را نداشته هاشند و 

شرود،  در منزل وجود نداشته هاشد. هراي ايراد ايرن مروارد تحقيقرات محلري انجرام مري       سالمند

گيررد  شود و او در نوه  قررار مري  اي تشکيل ميو هراي سالمند پرونداگيرد رورت مياردشياهي 

 ماا هه طول هيانجامد. ۱تا  ۰دما  پذيرش که ممکن اس  

ايرن  دهند. پس اد طري  فرآيند تحقيق را انجام مي ،و روانشناس جا  پذيرش هيمارنفر مددکار  ۱

 اس . ل پذيرش متلولين نيز هه همين گونهشود. رواسالمند در آسايشگاا پذيرفته مي ،مرايل
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شد. يرک  راي ما مشکلي نيز ايجاد نميقبل اد انقالب ها دول  ارتباط خاري نداشتيم ولي هرگز ه

هار دکتر يکيم دادا نزد ملکه رفته هود و او هه آقاي دکتر پيشنااد کمک کرد. آقاي دکتر گفته هرود  

که اگر مايليد هه ما کمک کنيد يک اتومبيل آهو هه ما اهدا کنيد. اين کار انجام شد و ايرن اتومبيرل   

 دارد.هنود هم در آسايشگاا موجود اس  و کارايي 

هتد اد انقالب هم ارتباط ما ها دول  دوستانه هودا اس . يک سرال مرن نرزد آقراي دکترر فيراض       

اين تشکيالت را اد ما هگيريد و » گفتم: وي  سادما  هازيستي هود رفتم و هه قهخش که رهيس و

يليرو   خودتا  ادارا فرماهيد مو  ما توانايي مالي ادارا آ  را نداريم. اين آسايشرگاا سرالي سره م   

کنريم،  دس  پيدا نمري  ،توما  هزينه دارد و ما منين دريافتي نداريم و هه هدفي که مد نظر ماس 

خالي اد سرکنه   در آ  دما  ساختما  قديمي کاريزک، «ديرا هار مالي مؤسسه هسيار سنگين اس .

را کره  ساختماني » ،کههخش گف  آقاي فياضهود و ما هه ساختما  جديد نقل مکا  کردا هوديم. 

خالي اد سکنه اس  هره مرا هسر اريد و سراختما  جديرد را خودترا  ادارا کنيرد و هفرماهيرد کره          

 ويو  .«نياد ما  سالي سه ميليرو  تومرا  اسر    »و من در جواب گفتم:  «.اس تا  مقدر نيادمالي

و من روي  .«روي يک تکه کاغذ هنويس که نياد کاريزک سالي سه ميليو  توما  اس » ،کهگف  

ه نوشتم که نياد ما سالي سه ميليو  توما  اس  و توانايي ادارا مؤسسه لتکه کاغذ پارا و هاط يک

 توانيد مديري  آسايشگاا را خود هرعادا هگيريد.را نداريم و در اين رورت مي

اي هره يسراهداري مبنري    س س آقاي دکتر فياض هخش در کمال ناهاوري اد جاي هرخاس  و نامه

سر س يرک مرک     .  توما  هه هندا جا  رتق و فتق امور آسايشگاا نوشر  هرپرداخ  سه ميليو

 يکري اد   و هرا  هانکي هه مبلغ سه ميليو  توما  کشيدند و هه من دادند و من هه آسايشگاا هرگشتم، 

آيا قبول کردند که مسرئولي   »اد من پرسيد:  وي .هرخورد کردم همکارا  که هه کمک ما آمدا هود

وي نشرا  دادم کره    اوو مرک هرانکي را هره     «خير»و من در جواب گفتم:  «آسايشگاا را ه ذيرند؟

د که هره درخواسر  مرن يتري هردو  اسرتفادا اد مارر و امضراي         کرشگف  ددا شد و هاور نمي

 مؤسسه، اين گونه رسيدگي شدا هاشد. اين گونه دول  ها ما تتامل و همکاري داشته اس .
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هاي آسايشرگاا در سرال اد   دررد اد هزينه ۱۱هاي ما، رييالبته در يال ياير، ها پافشاري و پيگ

هراي  شود. البته طرف ما يک مؤسسه يا سادما  نيس ، هلکه هايد هه سادما طريق دول  تامين مي

هالل ايمر و مانند آ ، مندين هار مراجته کنيم ترا هتروانيم    امداد، هازيستي، ةمتتدد اد جمله کميت

 يم.مبالغ مورد نظر خود را ورول کن
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کنيم، مشکلي نيس  که آسا  نشرود. وقتري اد آ  کروير    هراي خدا کار مي هايد هگويم که مو  ما

متوقرع  و  کوتاا يک شار روهيدا اسر  مرن هايرد مقردر      يمدت پس ادخشک و هي آب و علف 

 هاشم که هگويم مشکل داريم. ناس اس

آسايشگاا اسر .   پرداخ  يقوق کارکنا  هامواجايم که يکي اد آ  هاييمالش هه هر روي هااما 

کند کمترر  ها اين که دستمزدي که آسايشگاا کاريزک هه کارگرا  و شاغلين آسايشگاا پرداخ  مي

ساير کارفرمايا  نيس ، فقر آنا  و مشکالتي که ها آ  گريبانگير هستند آ  قردر ديراد   پرداخ  اد 

 ۰۳۳آسايشرگاا،   کارکنا  ۱۳۳۳اد يدود  د.دهاس  که اين دستمزد کفاف ايتياجات آنا  را نمي

ند. آسايشرگاا  کنتوانند آنا  را تامين دارند نميکه تتداد فردندا  ديادي  هانفر آنا  خانه ندارند و 

هينيم کارکناني را کره  خود آگاا هاشد.  ما مه هسيار مي کارکنا  ةاين توا  را ندارد که اد ايوال کلي

را هراي فردندانشا  هبرند و مه هسيارند که فردند هيمار دارنرد  خورند تا سام غذاي خود غذا نمي

نه آنقدر توا  داريم کره دسرتگير تمرامي آنرا       و توانايي درما  و تقوي  جسمي او را ندارند. ما

 توانيم آنا  را ناديدا هگيريم.هاشيم و نه مي

م اد مرردم اسر  و   هاي مردمي اس . هايد عنوا  کنم که هرمه ما دارير مالش ديگر ما نوع کمک

اند. اگر يک قرص نا  دارند هه طور يتم آ  را ها فقررا  ها هه واقع خوب، مارها  و هخشنداايراني

اي ماننرد  داننرد کره اگرر هره خيريره     کنند. اما گاهي اوقات اد نيادها آگاا نيسرتند و نمري  تقسيم مي

گوشر  گوسرفند هرراي مرا     د. هه عنوا  مثرال نرذر   کننکنند مه اقالمي را اهدا کاريزک کمک مي

هار در هفته گوش  قرمرز مصررف   توانند هيش اد يکمشکالت فراواني را هه عادا دارد. سالمندا  نمي

هرا هره سراير    کنند و گاهي اوقات تتداد گوسفندا  نذري هه قدري دياد اس  که ما ناگزير اد ارسال آ 

کند. هاتر اس  مرردم هره   يشگاا تحميل ميهاآيي را هه آسا ةهزينامر هاي کشور هستيم و اين آسايشگاا

 آ  را هه يساب آسايشگاا واريز کنند. جاي آ ، ماهي يا مرغ اهدا کنند و يا پول

هاي سالمندا  تقايا داريم که يداقل سالي دو يا سه مرتبه ديگر ما اين اس  که اد خانوادا ةمسئل

هرا يتري   نف نشود. گاهي اوقات خانواداهه ديدار سالمند خود هيايند و او را هه منزل هبرند که دلت

 هرند و اين واقتا  جاي سوال دارد.پدر و مادر پير خود را هه خانه نمي ،هراي سال نو نيز
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سالمندا  مکاني کم ظرفي  اس  و داشتن ظرفي  هاآ هراي منرين جرايي ممنروع     ةدر ايرا  خان

سرالمندا ، آخررين    ةمنوال اس . در همه جاي دنيا خانر  اس . استانداردهاي جااني نيز هه همين

منزل اس  و هتد اد آ  مرگ اس . ديرا هدف منين مراکزي اين اس  که سالمندا  را نگارداري  

ترسند و نسرب  هره آ    کنند تا دما  مرگشا  فرارسد. سالمندا  نيز هه همين دليل اد اين مکا  مي

ي هادديردهايي کره داشرتيم، ديرديم کره هسرياري اد       ايساس انزجار دارند. در خارج اد کشور طر 

ين فترد  گرر مراسرم  سادند تا سالمند هر رود نظاراهاي سالمندا  را روهروي قبرستا  ميآسايشگاا

خشد، يا هه دول  واگرذار  بر اس  و ترغيب شود که اموالش را هخجا منزل آهاشد و هداند که اين

 .اش اعطا کندکند و يا هه فردي اد خانوادا

مد که سالمندي درس  شب قبل اد مراجت  هره آسايشرگاا فروت    آدر اهتداي کار، هسيار پيش مي

دادنرد و سرالمند پرس اد آ  کره     آوردنرد و هره مرا تحويرل مري     کرد. گاهي نيز سالمندا  را ميمي

کررد و مرا   ساع  فوت مري  ۰۴و در کمتر اد  کردکردند گريه ميآسايشگاا را ترک مي همراهانش

هرا اد  انرد. آ  ديم که آنا  هيچ مشکل جسمي ندارند و هلکه در آثر آآم رويي درگذشرته فاميمي

اي کرار کرنم کره    ترسيدند و من پي هردم که هرگز دوس  ندارم هراي خانره اين منزل مويش مي

 دهرا هترسند.مردم اد آ  هيشتر اد هاش 

کررد ولري مرو  ايرن     ي مري دوستي داشتم که مادر سالمندي داش . همسرش ها مادر او هدرفتار

دختر تک فردند هود ناگزير اد نگاداري مادرش در منزل خرود هرود. رودي مرادر ايرن خرانم هرا       

 ۰-۱هاي متتدد جسمي در هيمارستا  هسرتري شرد. هترد اد    اتومبيل تصادف کرد و هه دليل آسيب

مرادرش را   توانرد ماا، دکتر متالج توانس  مادر سالمند را درما  کند و هه دخترش خبر داد که مي

هه خانه هبرد. دختر که در منزل ها مشکالت فراواني مواجه هود نامار ها مرکز ما تمراس گرفر  و   

د و مرا نيرز موافقر  کررديم. او سر س هره       کرر درخواس  انتقال مادرش هره کاريرزک را مطرر     

فتره اسر  و   هيمارستا  نزد مادرش مراجته کرد. مادر ها شادي و وجد هه او مژدا داد که هابرود يا 

مادر من تصميم دارم شما »هايش و خانه دلتنف اس . و دختر ناگزير هه او گف : مقدر هراي نوا

کنند ترا هابرود پيردا کنيرد و     را هه مکاني انتقال دهم که يک نقاهتگاا اس  و اد شما نگاداري مي

دامادش نيز آشنا هود  هايگيرياي هود و ها هاانهمادر که د  فاميدا «هرم.س س شما را هه خانه مي



 30 

جا هرود. دختر هه او گف  که فردا هره دنبرال   مويوع شد و پرسيد که مه دماني هايد هه آ  ةمتوج

جا مراجت  نمرود  او خواهد آمد و او را هه کاريزک خواهد هرد. فردا ربه اول وق  دختر هه آ 

ب  کررد. دکترر در   و ها دکتر متالج در مورد ترخيص مادر خود و انتقرال وي هره کاريرزک ررح    

مادرتا  ديشب درگذش . من امراض جسرمي او را درمرا  کرردم امرا     »جواب او پاسخ دادا هود: 

 «شما قلب او را شکستيد و اين ترميم پذير نيس .

هايي  که قبل ها نامش مرگ نيس ، هلکه قتل اس  و مه هسيار هودند انسا هه دعم من، اين مرگ

جرا اد غصره دق کردنرد.    و يا در رود اول اقام  خود در ايرن  اد مراجته هه کاريزک کشته شدند

جا خانه دنردگي هاشرد و اد همرا  رود    پس من تصميم خودم را گرفتم که هايد کاري کنم که اين

کننرد و اشرتغال دارنرد.    در کاريزک کار مي ،ستي کردم که هه اين هدف هرسم. امرود سالمندا  ما

ر رورتي که اين روش در همه جاي دنيا ممنروع اسر . ديررا    آنا  ديگر سرهار خانوادا نيستند، د

جا روش متمايزي داريرم. سرالمندا    ل نگاداري آنا  هاشد. ما در اينمحسالمندا  هايد فقط  ةخان

اي که هرخري اد  ها ها يکديگر هسيار نزديکند هه گونهشوند. آ و متلولين در کنار هم نگاداري مي

نشانند. متلولين نيرز  ها را روي دانوي خود ميدانند و آ ا خود ميکودکا  متلول را نو ،سالمندا 

داننرد و هرا يکرديگر    هاي ساکن آسايشگاا را مادرهزرگ و پردرهزرگ خرود مري   پيرمردها و پيرد 

 ايرم ر نظر گرفتهدر آسايشگاا دماني را هراي مالقات سالمندا  ها کودکا  مادها د ،ارتباط دارند. ما

جرا  پوشرند و مرا کودکرا  ماردکودک را هره آ      دا  هاترين لباس خود را مري که در آ  رود سالمن

خواننرد و  گوينرد، شرتر و آهنرف مري    کودکا  قصه مري  ها هرايآوريم. پدرهزرگ و مادرهزرگمي

هرا را  هرار ايرن ه ره   اي يرک کنند. وقتري هفتره  دنند و اهراد عالقه ميرقصند، دس  ميکودکا  مي

کننرد کره   شوند و گما  مري ها عالقمند ميکنند هتدريج هه آ را س ري ميها مدتي هينند و ها آ مي

 هينند.هايشا  را ميها و ه هنوا

هرا  شرک  در آ  کالس ةاجاد نيزويژا متلولين هم وجود دارد که سالمندا   ةدر آسايشگاا مدرس

قر  پيرمررد   دا اسر . در يقي ورنشاط و جواني در آسايشرگاا هوجرود آ  امر خود، را دارند و اين 

هراي  و غصره  دهندتشکيل ميکنند و خانوادا جديدي جوا  و کودک در کنار يکديگر دندگي مي

 .ا اس دهند. هناهراين کاريزک تبديل هه خانه عشق و دندگي شديکديگر را تسکين مي
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 MSهيمرارا    هه تادگي هخرش ديگرري جار     هايي که در کاريزک موجود اس ،عالوا هرهخش

هرراي آ   هاي ديگري نيز هرنامهآيد. هه يساب ميساخته شدا اس  که آخرين هخش ساخته شدا 

هاي خراص  ساختماني جا  پژوهش هراي هيماري ،هادر نظر گرفته شدا اس . يکي اد اين طر 

 و روش درما  آ .  MSاس ، هه ويژا تالش هراي يافتن منشاء ايجاد هيماري 

در مقاهرل هاليراي طبيتري    و اتر اس  که يد دلزله هرودا  ئيک مودا و آمفي ت طر  ديگر، ساخ 

 مصو  هاشد. 

که يکي اد آردوهراي   اس آسايشگاا  کارکنا  طر  ديگري که در نظر داريم ساخ  منزل جا  

 کارکنرا  وايد مسکوني در محل آسايشگاا کاريزک جا   ۲۱قلبي من اس  که در يال ياير، 

 تخصيص دادا شدا اس .

طر  ديگري که در دس  ايداث اس  ، آسايشگاا سالمندا  و متلولين در محمديه کررج اسر    

اد امرور مرهروط هره     %۴۲که در مريله انجام کارهراي سراختماني قررار دارد و در يرال يايرر      

هررداري هرسرد ديررا هره     ساختما  هه اتمام رسيدا اس  و مشخص نيس  که مه دماني هره هاررا  

هستگي دارد و هر دما  که نيادهراي مرالي مرتفرع شرود، سراخ  آ  نيرز       کاريزک  ةخيري ةهودج

شود اما اميدواريم که آيد که هه دليل نيادهاي مالي کار متوقف ميشود. مواقتي پيش ميتسريع مي

 هسيارند.   نيادمند،و متلوآ ا هه دودي هه اتمام هرسد ديرا در کرج نيز سالمند
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 گسرتردة  اد ديدگاا من، اين ظرفي  هسيار هاآس . در شرايطي که دولر  گرفترار و درگيرر امرور    

مردم در هخش خصوري هره   داند که مطور منين مساهلي را ساماندهي کند،مملکتي اس  و نمي

لي که هسرياري اد آنرا    کنند در ياتامين مينيزخود مناهع مالي را  و خوهي قادر هه فتالي  هستند

 کنند.  ثروتمند هم نيستند. ها ميل و رغب  کمک مي

هاي خيريه هستند، اين اس  کره در ايرن کرار    من هه کساني که هه دنبال انجام فتالي  ةتناا توري

روي نکنند و آ  را پناا  نکنند و هگذارند ديگررا  نيرز هرا آنرا  همرراا شروند. مردير منرين         تک

رو ، خود را هسادند، نبايد دستور هدهند و خودمحور هاشرند. دمراني کره مرن     سساتي هايد اد دؤم

من در يرال انجرام کرار     «شما هايد اين کار را انجام هدهيد.»، آغاد هه کار کردم هه هيچ کس نگفتم

را  مرددجو کردم آنا  هرم  مي مددجو. اگر من لباس تن ادندام که آنا  هه من پيشنااد کمک دهودا

ام که ترو امرور هيمرارا  را هره     ام و هرگز هه کسي نگفته. و من هميشه تشکر کرداکردنديمام مي

ام و عادا هگير. اگر هم قصوري اد کسي سررددا اسر  خرود مسرئولي  آ  را هره عاردا گرفتره       

ام که شما اشتباا کرديد ديرا هراين هاورم که اگر من هه درستي او را توجيه کرردا هرودم ايرن    نگفته

آمد. در يقيق  مدير هايرد دوسر  و رفيرق هاشرد. هايرد مجموعره را هرداي  و        ياشتباا پيش نم

يماي  کند اما دستور ندهد، ديرا در امور نيکوکاري کسي نوکر و يا يقوق هگير ما نيس  و اگر 

ردند. اما در آسايشگاا گو ديگر هرنمي کنندمن اين گونه هرخورد نکنم اين داوطلبا  ما را ترک مي

گوينرد:  هرنرد مري  را در مرورد آ  هره کرار مري     «ما»دانند و لفظ خود مي ةآ  را خانکاريزک، همه 

. يتني ايرن يرس   «ما سالمندهاي»و  «ما هاي متلوله ه»، «ما آسايشگاا»، «هادارما »، «ما خانه»

روي کنيم و در آنا  اين يرس  اند، لکن اگر ما تکدر آنا  ايجاد شدا که همه عضو اين مجموعه

 قط کارگر هستي، اين نيروها اد رود هتد ديگر نخواهند آمد. فاد کنيم که شما را ايج
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دارد. هره عنروا    هاي خيريه را اد سرر راا هرر  هه دعم من، دول  هايد موانع موجود درانجام فتالي 

نرد.  کهراي هررق، آب و ماليرات متراف     اد پرداخ  هزينهرا خيريه  ها و مراکزمثال هايد آسايشگاا

سال اسر  کره    ۱۳سسات خيريه هگذارد. ما يدود ؤهاي رايگا  در اختيار اين مدول  هايد مکا 

د ترا  کنر هه ما واگذار را هاي هال استفادا شارداري در مناطق کنيم که دميناد دول  درخواس  مي

جرا هياينرد، غرذا    سالمند کنيم تا سالمندا  رودانه هه آ  ةگاداري رودانها را تبديل هه مراکز نما آ 

يمام کنند، وردش کنند، درس هدهند و درس هگيرند و هتدادظار نيز هه خانره هرگردنرد    هخورند،

 که دلتنف نشوند.

هرا و  گر و پشتيبا  ظاهر شرود و عرررة اجررا را هره خيريره     دول  هايد در مويع و موقع تسايل

NGO  واگذارد و س س نظارت کيفي اعمال کند.ها 

 


