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ر وز مهر ورزی و دوستی
در اهمیت تندرســتی همیــن بس که
حضرت رسول اکرم (ص) در پاسخ سوالی
که اگر شب قدر را درک کردیم چه چیزی
از خدای خود طلب کنیم؟ حضرت جواب
داد :عافیت را
موسسه خیریه بچه های آسمان ضمن
گرامی داشــت روز بهزیســتی و تامین
اجتماعی به منظور نیل به اهداف خود با
اتخاذ تدابیر الزم و حمایت های گوناگون
از کودکان نیازمند ،کودکان بی سرپرست،
عرضه خدمات توانبخشــی به معلوالن
جسمی و ذهنی و نگهداری از آن ها در سه
آسایشگاه دختران ،پسران و بزرگساالن ،با
همراهی و کمک های بی دریغ نیکوکاران
عزیز در حال خدمت رسانی است.
 25تیرماه هرســال در کشــورمان ،روز
بهزیســتی و تامین اجتماعی نامگذاری

شده است.
بی شک سالمت جسم و روان زیربنایی
ترین و اصلی ترین عامل پیشرفت و بهبود
یک جامعه است؛ برای رســیدن به این
اصل با برنامه ریزی پیشــرفته بهداشتی
و بهزیستی در کشــورهای توسعه یافته
و در حال توســعه به ویژه کشــورهای
جهان سومی ،باید افراد جامعه از دوران
شیرخوارگی تا پایان زندگی تحت مراقبت
جسمی و روحی قرار بگیرند.
روابط عمومی موسسه خیریه بچه های
آسمان ،روز بهزیستی و تامین اجتماعی،
روز مهرورزی و صمیمیت ،روز مهربانی
و یاری را به مهرورزان فداکار بهزیســتی
و همچنین نیکوکاران محترم که از بدو
تاسیس موسســه کنار ما بودند ،تبریک
می گوید.

روز بهزیستی و تأمین اجتماعی

اشــک و لبخند ؛ دو واژه پر معنای مددکار
در برابر مددجوســت؛ احســان و نیکی بذر
مهرورزی و آدمیت را در دل افراد می کارد.
تالش های قلبی و صادقانه انسان ها در مسیر
دستگیری و یاری رساندن به افراد کم توان تر
باعث رشد و شکوفایی صفات واالی اخالقی
در جامعه می گردد.
25تیر ماه روزبهزیســتی و تامین اجتماعی
فرصتی اســت تا با حفظ ارزش ها و کرامات
انسانی ،در کنار بررسی نارسایی ها و مشکالت
اجتماعی ،خدمت به نیازمندان را سرلوحه
اعمال خود قرار دهیم.
همانطور که امام علی(ع) می فرماید :خوشا به
حال آن که به بندگان خدا نیکی کند و برای
آخرت خود زاد و توشه برگیرد.
ضمن گرامی داشت روز بهزیستی امید است
امسال نیز در سایه الطاف الهی ،با استفاده از
تجارب و تالش هایمان در مسیر رشد موسسه
بچه های آسمان ،بتوانیم صفات مهربانی و
بخشــندگی را هرچه بیشتر در خود تقویت
کنیم و با کمک رسانی و نیکی کردن به دیگر
بندگان خدا ،آرامش درونی را به دست آوریم
برای عزیزان نیکوکاری که در تمامی لحظات
برای بهتر زیستن بچه های آسمان کنار ما
بودند ،خیر و برکت در کسب و کار و زندگی
شان آرزومندیم.

بخش دوازدهم  -عیدقربان
بخش سیزدهم  -معرفی کتاب
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کتابخوانی

 18تیرماه ر وز ادبیات
کودکان و نوجوانان
مهــدی آذر یزدی نویســنده
مشهور داستان های کودکان
ونوجوانان  27اسفندماه 1300
هجــری شمســی در محله
خرمشاه یزد به دنیا آمد.
وی در ســال  1322به تهران
رفت و قبل از نگارش داســتان
به مشــاغل گوناگون همچون
عکاسی و کتابفروشی اشتغال
داشت .آذریزدی از سال 1336
باتوجه بــه مطالعات وســیع
پیشــین خود ،نوشتن داستان
های گوناگون در زمینه کودک
و نوجوان را آغاز کرد .آذریزدی
در سال  1343به سبب نگارش
کتاب « قصه های خوب برای
بچه های خوب» موفق به کسب
جایزه یونسکو شده بود .وی در
 18تیرماه  1388درگذشــت
و در حســینیه خرمشاه یزد به
خاک سپرده شــد .به همین
ســبب 18تیرماه بــه عنوان
روزملی ادبیات کودک و نوجوان
نامگذاری شده است.
تشویق کودکان و نوجوانان به
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مطالعهکتاب
آمار ســرانه مطالعه در کشور
نشان می دهد  30تا  35درصد
از مردم کشور مطالعه آزاد دارند
و میزان مطالعه ایــن درصد از
جمعیت به میزان هرفرد کمتر از
نیم ساعت در روز است!
بهگزارشروابطعمومیموسسه
خیریه بچه های آسمان ،یکی از
علت های مطالعه کم بین مردم
 ،بدمطالعه کردن آنهاست .پایه
مطالعه برای هرفرد به نوعی باید
از خواندن رمان های کوتاه و بلند
آغاز شود؛ در صورتی که در ایران
گرایش ها بیشتر به سمت کتاب

هایی با گرایش هایی چون روان
شناسی و کتاب های زردی مثل
چگونه پولدار شوم است.
دســته ای از مردم هستند که
بسیاری از قصه ها و رمان های
معروف را درقالب فیلم و نمایش
به صورت تحریف شــده دنبال
می کنند .مطالعات به گوشی
ها منتقل شده است و خستگی
ذهن و چشم برجای می گذارد
و کتاب هــای صوتی جذابیت
مطالعات کاغذی را از بین برده
است.
کــودکان و نوجوانان چه رمان
های کالسیک ،چه داستان های
افسانه ای و تخیلی بخوانند برای
آن ها مفیداست.
راه های تشــویق کــودکان و
نوجوانان به مطالعه:
ابتدا بــرای کــودکان کتاب
بخوانید.
اجازه دهید کــودک خودش

کتاب مورد عالقه اش را انتخاب
کند.
اتاق کودک و نوجوان ها را با ابزار
های مرتبط با کتاب خواندن پر
کنید.
به نوجوانان کتاب هدیه دهید.
در کنار کتاب های کاغذی ،به
کودکان و نوجوانان کتاب های
الکترونیکیپیشنهاددهید.
نویســنده هــای معــروف را
پیشنهاددهید.
کتاب خواندن در قشر کودک و
نوجوان باعث:
رشد شــناختی کودک ،بهبود
مهــارت زبانــی او ،موفقیت
تحصیلی،افزایشتمرکزونظمو
انضباط،بهبودخالقیت،رسیدن
به درک عمیق از دنیا و درنتیجه
بهبود مهارت های اجتماعی و
تعمالت اجتماعی می شود.

مبــارک بــاد والدت ضامن آهو
روز والدت تــو غــزل آفریــده شــد
مفعول و فاعــات و فعل آفریده شــد
پلکــی زدی و معجــزه ای را رقم زدی
از بــرق چشــمانت زحل آفریده شــد
از شــهد غنچــه لــب پرخنده شــما
در چشمه بهشــت عســل آفریده شد
سینه به ســینه شــکرخدا عاشق توایم
این عشــق پــاک روز ازل آفریده شــد
والدت حضــرت علی بن موســی
الرضا (ع) تبریــک و تهنیت باد.
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کودکان بد سرپرست

من خانواده خوبی ندارم!
ما فرهنگ ایرانی اسالمی خود را
همواره با مهربانــی ،عطوفت و در
درجهاولبامهرمادروپدرنسبتبه
فرزندانمیشناسیم.سرزمینیکه
جایگاه پدر و مادر از اهمیت زیادی
برخوردار اســت .خانواده ،خانه،
جایی که عشق جریان دارد و قرار
نیست هیچ کدام از اعضای خانواده
قربانی خشم و بی عدالتی شوند .با
این حال می بینیم و آگاه هستیم
که هستند فرزندانی که مورد آزار و
اذیتهایروحیوجسمیخانواده
هایشانقرارمیگیرند.
به گزارش روابط عمومی موسسه
خیریه بچه های آســمان ،تنها
 ۱۵درصــد کــودکان در ایران از
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آموزشهــا و خدمــات پیش از
دبستان استفاده می کنند و این
مقدار مطابق ســند توسعه هزاره
و پایدار ،از عوامل توسعه نیافتگی
محسوب میشود؛ در حال حاضر
 ۲۵هزار کودک بی سرپرست و بد
سرپرست تحت پوشش سازمان
بهزیستیسراسرکشورقراردارند.
اماکودکبدسرپرستیعنیچی؟
کودک بدسرپرست یعنی کودکی
که به اجبــار والدین کار می کند،
کودک کار محسوب می شود و از
تحصیلجاماندهاست.
کودک بدسرپرست یعنی کودکی
که حمایت و آموزش درســت از
ســمت خانواده نمی بیند و مورد

آزار و اذیت جنسی قرار می گیرد و
حتیدرمواردیتوسطپدرخانواده
نیز مورد تعرض جنسی قرار می
گیرد.
کودک بدسرپرست یعنی کودکی
که اگر مواد مخــدر خانواده اش را
تامین نکند مورد شکنجه جسمی
و روحی قرار می گیرد.
متاســفانه خیلی مصــداق های
دیگــری از کــودک آزاری وجود
دارد از جمله کودک همســری و
انواع دیگر که نیــاز به یک تدبیر
زیرساختی چه از لحاظ فرهنگی
و چه روانی دارد؛ این مشــکالت
همچنین می تواند محصول فقر،
بیکاری ،بی سوادی و مهاجرت نیز

باشد.
قوانین در کشور ما سختی و سفتی
که باید در قبال موارد کودک آزاری
داشته باشد را ندارد؛ همانطور که
قانونکشتهشدنفرزندتوسطپدر
قصاص و دیه در پی ندارد.
آحاد جامعه باید به این باور برسد
که هر آســیب اجتماعی به همه
افراد جامعه ارتباط دارد و اصالح
آن ها سالمت روانی جامعه را در
پیش دارد.
کودکان بدسرپرســت بیشتر از
کودکانی که در کانــون خانواده
ای منســجم زندگی می کنند به
خدمات روانشناختی و روانشانسی
و آسیب شناســی احتیاج دارند .
بســیاری از احساســات در این
کودکان آســیب دیــده و دچار
مشــکالت زیادی هستند؛ آن ها
خشم ،فقدان و از دســت دادن را

به طور جدی و محسوس حس و
تجربه کرده اند؛ به همین جهت
اگر مشــکالت کــودکان درمان
نشود اسیب های این کودکان در
بزرگسالی به ویژه در دوره جوانی
به جامعه منتقل می شود زیرا این
کــودکان از فرصت های طبیعی
برای ابراز محبت نسبت به دیگران
و مورد توجه قرار گرفتن محروم
میمانند.
در این میان جامعــه در قبال این
کودکان وظایفــی دارد که باید به
بهتریننحوانجامدهدازجمله:
 .1تحت نظر گرفتــن کودکان به
ویژهدرمحیطهایاجتماعی
 .2آموزش هــای الزم به کودکان
داده شــود تا در صورت بروز آزار
و اذیت از ســمت خانواده و دیگر
اعضای جامعه ،در اســرع وقت با
اورژانساجتماعیتماسبگیرند.

 .3نظارت متخصصان روانشناسی
و مددکاران بــه وضعیت رفتاری
کودکانبدسرپرست
 .4تحویل کودک به بهزیســتی
در صورت اثبــات عدم صالحیت
والدین
 .5شــرکت دادن کودکان آسیب
دیده در کالس های روانشناسی
پس از جدایی آن ها از خانواده.
باید توجه داشت که این کودکان
مستعد آموزش انواع هنجارشکنی
به دیگر افراد جامعه هستند و در
طولمدتباعثگسترشبزهکاری
می شوند .نسل بعدی این افراد نیز
سرپرســتانی دارند که صالحیت
های الزم را ندارند ،در نتیجه آن ها
نیز کودکان بدسرپرست به وجود
می آورند که جامعه را مورد تهدید
قرار می دهد.
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داوطلبین

داوطلبانه دل شاد کنید
نیکوکاران عزیز می توانند با استفاده از
استعداد های خود دلی را شاد کنند.
بهگزارشروابطعمومیموسسهخیریه
بچه های آسمان ،هرکدام از عزیزانی
که می خواهند قدمی خیرخواهانه
و معنوی در کنار بچه های آسمان
بردارند ،می توانند از طریق سایت
موسسه در بخش کمک به خیریه
بچه های آسمان ،قسمت داوطلب فرم

عضویت داوطلبانه را پر نمایند و در
جهت اهداف خیریه گام های مثبت و
نیک بردارند.
آدرس سایت:
www.bachehayeaseman.org

شهادت امام محمد باقر 27تیر
سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان والیت و امامت ،امام محمد باقر ( علیه السالم ) تسلیت و تعزیت باد.
هفتم ماه ذی الحجه مصادف اســت با ســالروز شــهادت پنجمین اختر تابناک آســمان والیت حضرت
امــام محمد باقــر (( علیــه الســام ))  ،روابــط عمومی موسســه خیریه بچه های آســمان ،شــهادت
این امام همــام را بــه تمامــی ارادتمندان خانــدان اهل بیــت عصمت و طهارت تســلیت مــی گوید .
امام باقر علیه السالم :
الل الْعِبا َد فِــى ال ْحِ ســابِ یَــ ْو َم الْقِیمَ ِة عَلــى قَدْ ِر مــا آتاهُمْ مِــنَ ال ْ ُعقُــولِ فِــى ال ُّدن ْیا».
«إِن َّمــا یُــداقُّ ّ
خداونــد در روز قیامــت در حســاب بندگانــش ،بــه انــدازه عقلــى
کــه در دنیــا بــه آنهــا داده اســت ،د قّــت و باریــک بینــى مــى کنــد.
10

بچههای آسمان تیر 1400

تیر  1400بچههای آسمان

11

چالش مادران

 21تیرماه ر وز ازدواج
دیــدم کــه بــه عــرش
شــور و شــوقی برپاســت
برپا گر این بزم شعف ذات خداست
گفتم به خــرد چه اتفــاق افتاده
خیال بافی ها فرو می ریزد
تولد فرزند سازگاری های جدیدی
را در خانواده طلب می کند و در پی
آن چالش هایی نیز پیش رو دارد،
چالش هایی چون تغذیه مناسب،
نگهداری و تربیت درست فرزندان،
فشارهای روانی بسیاری را بروالدین
تحمیل می کند .حال اگر نوزادی
با معلولیت ذهنی یا جسمی و یا
رفتاری و ترکیبی از این ها متولد
شود ،فشار های روانی والدین به
ویژه مادر چندین برابر می شود.
مادران تا قبل از به دنیا آمدن
فرزندشان خیال هایی دارد برای
شکل ظاهری فرزنداشان ،آینده
شغلی و تحصیلی اما تمامی این
خیال بافی ها پس از به دنیا آمدن
یک کودک معلول برای خانواده به
ویژه مادر فرو می ریزد .همچنین
مشکالت جسمی چون سردرد،
اضطراب ،بی حسی دست و پا ،باال
پایین رفتن فشارخون و تنش در
12
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مادر فرزند معلول به وجود می آورد.
مشکالت با سایر اعضا خانواده
درگیر شدن بیش از حد مادر به
کودک معلول در خانواده هایی
که فرزندان سالم وجود دارد
ممکن است فرزندان دیگر را دچار
افسردگی ،مشکالت تحصیلی و
حتی خشم و نفرت نسبت به عضو
معلول خانواده کند.
در همین رابطه دکتر مهرناز
کمیجانی/روان شناس خاطرنشان
می کند :محدودیت در ارتباط های
منطقی و صحیح این گونه خانواده
ها در قبال اعضای دیگر خانواده و
دیگران به دلیل وجود احساساتی
نظیر خجالت ،گناه و تمایل به
پنهان کردن و توجه به کودک
موجب می شود تا آنان از افراد دیگر
فاصله بگیرند.
وجود نوزادانی با ناتوانی های
جسمی و ذهنی مستلزم توجه
طوالنی مدت برای تغذیه ،امور
درمانی و مراقبت های عمومی است

که نقش تعیین کننده
در زندگی کودک دارد؛
از این لحاظ مدیریت
مادر مهم است که
تعادل نقش بین مادر
و همسر دچار آسیب
نشود .نگرانی والدین
از آینده کودک معلول
ممکن است آنقدر شدت یابد که
مانع از توجه منطقی و اصولی به
وضعیت فعلی کودک و نیاز های او
شود .طبق پژوهش های انجام شده،
مادران کودکان استثنایی به شدت
تحت فشار روانی و استرس قرار
دارند و سطح افسردگی و اضطراب
در آن ها نسبت به مادران فاقد
کودکان استثنایی بسیار باالتر است.
این مسئله نیازمند انجام اقدام هایی
برای تغییر نگرش مردم نسبت به
کودکان استثنایی است؛ در این
زمینه همکاری دولت و رسانه های
ارتباط جمعی نقش بسیار موثری ایفا
می کند؛ از جمله برگزاری همایش

گفت که عروســی علی و زهراست

ر وز ازدواج مبارک
هایی در زمینه شناخت کودکان
استثنایی و همچنین معرفی افراد
استثنایی موفق به جامعه به ویژه
خانواده هایی که فرزندان کم توان
دارند.
در کنار این باید توجه دقیق به
صحبت های والدین توام با همدلی
و ایجاد فضای مناسب برای مادران
جهت بروز احساسات و افکار واقعی
آنان در مورد فرزندشان داشته
باشیم .بنابراین بر سیاستگذاران
کالن حیطه معلولیت واجب است با
اتخاذ تدابیر الزم بسترهای مناسبی
را در جهت ارتقا سالمت روحی و
روانی مادران فراهم آورند.
تیر  1400بچههای آسمان
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سبک زندگی

شاد زیستن سبک زندگی است
شادیوسیلهاینیستکهبشودآنراخرید،هدفی
نیست که بشــود به تنهایی در پی آن بود ،شادی
یک عنصر جانبی است به معنای درک و رو به جلو
حرکت کردن؛ ما هرگاه احساس کنیم به سمت
چیزی که برایمان باارزش و مهم اســت در حال
حرکت هستیم به طور خودکار و خودجوش نوعی
احساسرضایتوخشنودیبهمادستمیدهدکه
این همان شادی است .
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه بچه های
آسمان ،به نقل از گزارش ساالنه شادی ،رتبه ایران
از میان 149کشور جهان از لحاظ شاد زیستن ،در
رتبه  118قرار دارد و در این میان فنالند شادترین
کشورجهانوافغانستانغمگینترینکشورجهان
شناخته شد  .میزان باال رفتن حدشادی در میان
مردم یک کشور جدای از عوامل تیپ شخصیتی
هرفرد ،به مجموعه عواملی چون :سالمت ،ثروت،
مصاحبت و امنیت بستگی دارد .در واقع با بررسی
دقیق تر می بینیم که کشورهای شاد تماما در اروپا
قرار دارند و در مقابل غمگین ترین مردم جهان نیز
درکشورهاییهستندکهثباتسیاسیواقتصادی
ندارند و همچنین از امنیت کامــل نیز برخوردار
نیستند.
خنده ،شــوخی و شــادمانی ویژگی شایســته
انسانهاست که از احساســات آنان گلچین شده
است؛ ســامت روح را نشــان می دهد و موجب
بردباریوشکیباییمیشود.
می توان شاد بود اگر:
هرلحظهاززندگیرادوستبداریم،ازمقایسهکردن
خودبادیگرانپرهیزکنیم،پولراازالویتهایخود
پایین بیاوریم ،اهداف با معنایی داشته باشیم ،در
کار ابتکار عمل به خرج دهیم ،دوستان خوب پیدا
کنیم،مراقبافکارمانباشیم،لبخندبزنیموهمیشه
ببخشیم .و مهم تر اینکه ترس از دست دادن را کنار
بگذاریم؛ ترس از دست دادن ،زیستن در زمان حال
نیست،زیستندرآیندهنامعلوماست.
جامعه شناسان معتقدند ساختار رسمی جامعه
باید شادی را به عنوان یک حق برای مردم بشناسد،
آن را درک کند و در جهت شاد بودن مردم بکوشد.
روانشناسان باور دارند اگر می خواهید شاد باشید
باید اعتقاد داشته باشــید که میتوانید و توانایی
رسیدن به آن را دارید.
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اما چرا این قدر مردمان ما که روزگاری شاد بودن
جزو ارکان زندگی آن ها بود امروز غمگین و افسرده
اند؟
همواره کارشناسان برنقش شادی در سالمت روان
جامعه تاکید کرده اند ،در حالی که جامعه امروز
ما از شادمانی فاصله گرفته است و خنده  ،شادی
بیشتر در خاطرات مردم یافت می شود نه زندگی
روزمره آن ها.
محمودهاشمورزی،روانشناس،شادیرایکحس
ذهنی و درونی می داند که جلوه ای از رضایتمندی
را در فرد ایجاد می کند و معتقد است :افرادی که
شادمان هستند از بهداشــت روانی برخوردارند و
افرادی که شادمان نیستند مشکلی در بهداشت
روانی خود دارند.
اینروانشناسافزود:انسانهایاینجامعهبهدلیل
این که توانایی حل مسائل و مشکالت را ندارند کم
کم شادی را فراموش می کنند و افسرده می شوند.
افسردگی و اضطراب سبب می شود تا در زمان حال
زندگی نکنیم و آن را از دست بدهیم.
ورزی خاطرنشان می کند :به موقع از خواب بیدار
شدن،مثبتاندیشی،ورزشروزانه،صرفصبحانه،
لبخند بر لب داشتن ،گپ و گفتگوی صمیمانه با
خانواده و دوستان ،استفاده از موسیقی های آرامش
بخش،صلهرحموبرنامهریزیونظمدرزندگیمی
تواند منجر به ایجاد شادی و نشاط در افراد شود.

عرفه ،آدمی به عرش نگریست

ر وز عرفه ،ر وزی اســت که حق تعالی بندگان خویش را به
عبادت و طاعت خود خوانده و موائد جود و احسان خود را
برای ایشان گســترانیده و شیطان در این ر وز خوار و حقیر
و رانده تر و برای او خشــمناک ترین اوقات خواهد بود.
در عرفات هنگامیکه آدم به عرش نگریســت و نام های
مقدس پنجگانه را دید و جبرئیل آنهــا را به او تلقین کرد
که ای آدم! بگو :یا حمیــد بحق محمد! و یــا عالی بحق
علی! و یا فاطر به حق فاطمه! و یا محســن بحق الحسن!
و یــا قدیم االحســان بحق الحســین ـ علیه الســام ـ
ر وابــط عمومــی موسســه خیریــه بچــه هــای
آســمان ،بــرای تمامــی مســلمانان تقاضــای
بهتریــن هــای معنــوی را خواســتار اســت.
ر وز عرفــه ،ر وز نیایــش و دعــا گرامــی بــاد.
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گزارشفیلم
معرفی
تصویری

از سیاهی به روشنایی
از ســیاهی به روشنایی
از جملــه فیلــم هــای
موفقــی کــه د ر زمینه
ناتوا نــی های جســمی
آدم ها ساخته شده است
و جوایز زیــادی را نیزبه
خودت اختصــا ص د اده
اســت ،فیلــم ســیاه به
کارگردانی ســانجای لیال
بانســالی ،محصول سال
 2005کشور هند است.

به گزارش روابــط عمومی
موسســه خیریه بچه های
آســمان ،این فیلــم قصه
دختــری نابینا ،ناشــنوا و
الل را روایت مــی کند که
از شــخصیت و ا قعی هلن
کلر الهــام گرفته اســت.
آمیتــا ب پاچــان نقــش
معلــم و راهنمــای دختر
را بازی مــی کند که وی را
از تاریکــی دنیایش بیرون
می کشــد .دختری که در
پی از دست دادن توانایی
هــای بینایی ،شــنوایی و
زبان خود ،پرخاشــگر شده
16
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عید قربان ،عید ایثار

عیــد قربــان وســیله ای بــرای تقــرب بــه خداونــد اســت؛ بهانــه ای بــرای کمــک بــه نیازمنــدان.
سنت قربانی در روز عیدقربان نیز یادبود آزمایش الهی ذبح حضرت اســماعیل به دست پدرش حضرت ابراهیم است.

و بــه طور کلــی از زندگی
عادی فاصله گرفته اســت.
معلــم دختــر د ر تمــا م
طول مدت ســعی می کند
توانایی هــای نهفته دختر

رابه او یادآور شــود و او را
باوجــود ناتوانایــی هایش
به زندگی عادی برگرداند.

روابــط عمومــی موسســه خیریــه بچــه هــای آســمان از شــما خیریــن گرامــی دعــوت مــی
کنــد ،امســال نــذورات خــود را بــه دســت عزیــزان موسســه بچــه هــای آســمان برســانید.
باتوجه به شرایط سخت کرونا ،تعداد بازدید حضوری از آسایشــگاه های ما و کمک های مالی کاهش یافته است و نظر
به اینکه مخارج و نیاز های موسسه بچه های آسمان مستقیم توســط همراهان و نیکوکاران عزیز تامین می شود ،در
عید قربان نیز ما امید داریم نذورات شــما به دســت عزیزان آسایشگاه های موسســه خیریه بچه های آسمان برسد.
تیر  1400بچههای آسمان
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معرفی کتاب

کتاب سه شنبه ها باموری
حقیقــت این اســت که
اگر ،چگونه مردن را یاد
بگیری ،چگونه زیســتن
را نیز فرا خواهی گرفت.
کتا ب ســه شــنبه هــا با
موری اثــر میــچ آلبوم در
سراســر دنیا جزو کتا بهای
پرفروش به شــمار م یرود.
میــچ آلبــوم ایــن کتاب را
براساس یک ماجرای واقعی
و در شرح رابطه با استادش
موری شوارتز نوشته است.
داستان کتاب سهشنب هها با
موری دربارهی اســتاد پیری
اســت با نام موری شــوارتز
کــه در دوران کهولت خود
به ســر میبــرد و بســیار
بیمــار اســت .بیمــاری او
به تدریــج اعضــای بدن را
از کار م یانــدازد و باعــث
مــرگ ســلولی بافتهــا و
ماهیچههای بدن میگردد،
مــوری مــرگ را پذیرفته؛ او
خواهد مرد اما در واپســین
روزهای زندگــی م یخواهد
به کمال برسد .
مــوری چهــارده سهشــنبه
ماندگار آخر زندگ یاش را با
میچ آلبوم ،دانشــجوی خود
18
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گذرانده و با وجود دســت و
پنجه نرم کردن بــا بیماری
ســخت خــود  ،تو ا نســته
بزرگتریــن و بــا ارزشترین
درسهای زندگــی را به وی
منتقل کنــد .درسهایی که

با حضــور در هیچ کالس و
دانشــگاهی نم یتوان آنها
را فــرا گرفــت بلکــه باید
آن را در زندگــی فهمیــد و
لمسشان کرد .
تیر  1400بچههای آسمان
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