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  : با اجراي طرح راهي به آسمان در آستانه دهه كرامت در مشهد

زمينه حضور بيش از هزار فرشته زميني به حرم مطهر 
... رضوي فراهم شد  

 

 

و در راسـتاي اجـراي كشـوري طـرح     ) ع( با استعانت از خداوند متعال و در سايه الطاف حضرت وليعصر و عنايات ويژه امام رضا 
نفر از كودكان فلج مغزي يا داراي  1000طرح در شهريور ماه سال جاري با تحت پوشش قرار دادن بيش از راهي به آسمان، اين 

  .مشكالت شديد حركتي در استان خراسان رضوي به اجرا در آمد

  ... حريم حرم رضوي بسترسازي ورود فرشتگان زميني خداوند به حركت به سوي 
يـك ديـدار تكـرار     حرف از رفتن به يك سفر و آمـاده شـدن بـراي   

كـارت  ! نمـي دونـم از كجـا شـروع كـنم ؟ سـاك سـفر ؟       . نشدنيه
اما آيـا  . مي گذارم ر مي دارم و تو آينه كنار تصويرمشناسايي ام را ب

شناخته مي شويم يـا قصـد و    قعا ما آدمها با همين يك تكه كاغذوا
نيت ، نوع عمل و رفتارمان و نقشي كه در جامعه براي خـدمت بـه   

ريم به واقع كارت شناسـايي  استن از آالم و دردهاي آنها دامردم و ك
بندگان خدا بـا دغدغـه   . ؟ اصال بذاريد بگويم ما كي هستيمما است

هاي زياد و يك دنيا حاجت كه خدا به آنها فرصـت داده تـا شـايد بـا     
اجراي طرح راهي به آسمان به كودكان معلول شديد حركتي و خانواده هاي آنها انجام مي دهيم، راههاي  درخدمتي كه 

  ...بي شك دعوت به مهماني شاه توس يكي از همين فرصتهاست. نادرست را برگرديم و از نوع شروع كنيم
اصالً . تو صندوقچه قلبمون مي گذاريمه بندگيمونو تأييد مي كنكه شناسنامه  را كارت شناسايي رو توي ساك و ياد خدا
تو جيبم مي گـذارم، پـول بـه انـدازه كـافي       يك بار ديگه دستمو. اهمون نمي دنبدون اين شناسنامه تو خونه دوست ر

برداشتم ؟؟ همه براي رفتن به سفر بايد سرمايه اي داشته باشند كه خرج كنند اما تو اين سفر ما بايد خيلي چيزها خـرج  
، خالصـه بايـد از دوسـت    ...از غرور، مهرباني و لبخند گرفتـه تـا قـدرت و مقـام و     . ايه دار زيارت آقا بشيمكنيم تا سرم

  . داشتنيهامون بديم تا رنگ خدايي بگيريم و پسنديده امام بشيم
رضـا مـي شـوريم و گوشـمون را     ك توسل به حضـرت  شبراي اينكه دلمان سرماي هوس نخوره، چشمامونو با شوري ا

، و ما "حي علي خيرالعمل  ": صداي اذان در راه آهن مي پيچد ... زمه هاي مهربان فرشته هاي خدا مي كنيممتوجه زم
بليطمون را نگاه مـي كنـيم، جـواز ورود بـه     . با هدف خدمت به فرشتگان زميني خداوند، مي شتابيم براي كسب خوبيها
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اين سـفر مثـل سـفراي ديگـه بـه مشـهد        .ركت است قطاره اما واقعا جواز دعوت به آستان جانان كجاست؟ قطار در ح
  ... نيست، همه ما اين را حس كرده ايم، حتي آواي تلق تلوق قطار نيز انگار مفهوم ديگري دارد

 سـوي  بـه  سـفر عـازم  . عازم سفري هستيم كه تماماً بوي معنويت مـي دهـد   –تيم اجرايي طرح راهي به آسمان  –ما 
كودكان و خانواده هايي هستيم كه خدمت به آنها و كاستن كمي از بار سنگين مشكالت آنها در آستانه ميالد امام رضـا  

بيشـتر ايـن    ،تجربه سفرهاي قبلي راهي به آسمان به مـا نشـان داده    .و در شهر مقدس مشهد، توفيق بزرگي است) ع(
و مـي   شـود باعث شده بيشتر عمرشان در حصار منـزل سـپري   ر و همين امروبرو هستند با مشكالت زيادي خانواده ها 

بـه دليـل    هستند خانواده ها و كودكاني كه در همسايگي حرم زندگي مي كنند امـا  در استان خراسان رضوي هم  دانيم
   ...تجربه زيارت امام هشتم شيعيان را نداشته اند  مشكالت زيادي كه در حمل و جابجايي فرزند معلولشان دارند

آرزوي مشترك همه ما در آستانه سفر به مشهد اين است كه  طرح با موفقيت در استان اجـرا شـود تـا آخـر ايـن سـفر       
دلمان را به دل آن كودك معلول معصوم كه با كالسكه اهدايي طرح توانسته براي اولين بار زيارت آقا امـام رضـا   بتوانيم 

حرم دراز كنيم و بي هيچ شرمندگي از آقا امام رضا، چشمان شـرجي  دستمان را به سوي را تجربه كند، گره بزنيم و ) ع(
  ...مان را براي بيان حاجت به سوي يار بدوزيم

  : آغاز اجراي طرح  -

آمـار شـركت كننـدگان    . با كوله باري از خاطره پا به شهر ملكوتي مشـهد گذاشـتيم  
طـرح راهـي بـه     بسيار زياد بود و همين مسئله بر بار مسئوليت ما به عنوان مجريان

روزهاي پاياني منتهي بـه   .آسمان براي خدمت هرچه بيشتر به اين عزيزان مي افزود
بهزيستي خراسان رضوي  برآورد سازمانبر خالف . طرح روزهاي پركار و سختي بود

نفر در مدت زمـان   2205معلول واجد شرايط طرح در اين استان،  700مبني بر 
برابر پيش بيني  3بيش از  -ده روزه ثبت نام، در سايت مؤسسه ثبت نام نمودند 

همين مسئله روزهاي كاري سختي را جهت ارزيـابي تخصصـي   .  -انجام شده 
شرايط جسمي ثبت نام شـوندگان يكـي   . ورداين تعداد ثبت نام شده، به وجود آ
نفر بر طبق مشخصاتي كه در فرم ثبـت   1776يكي ارزيابي شد كه از ميان آنها 

پايان  ،اما اين تشخيص. نام وارد كرده بودند، واجد شرايط شركت در طرح شدند
نفـر از طريـق تمـاس     1776كار نبود چرا كه در زمان اجراي طرح تمامي ايـن  

كودك مورد شناسايي قرار  حقيقي وضعيت حركتيرزيابي شدند تا تلفني مجدداً ا
گيرد و در وقت و هزينه خانواده ها براي مراجعه غير ضروري به محـل اجـراي   

   .طرح جلوگيري به عمل آيد
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طرح به محل اجرا رسيديم تا آنجا  آغاز دعمثل ديگر طرحها، دو روز زودتر از مو 
بنرها و پوسترها چسبانده شد، كاميون وسـايل  ، طبق روال هميشه. را آماده كنيم

مكان مناسب براي اجـراي هـر چـه بهتـر      واهدايي رسيد، اتاقهاي ارزيابي آماده 
خـدمت بـه فرشـتگان    همـه چيـز بـراي     .نمايش فيلم آموزشي طرح انتخاب شد

  ... آماده بود زميني خداوند 
  : مراجعه خانواده ها به محل اجرا  -
بـه دليـل   . اولين ميهمانان ما از دورترين شهرستان به مشهد يعني جغتاي بودند 

مسافت دور از شب قبل حركت كرده بودند تا صـبح اول وقـت بـه محـل اجـرا      
چهره هاي آفتاب سوخته، لباسهاي سـاده و دسـتهاي پينـه بسـته شـان      . برسند

صميميتي . ندنشان از زحمت فراواني بود كه براي گذران زندگي شان مي كشيد
كه براي ما كه در شهري مثل تهران زندگي مي كرديم، در رفتارشان هويدا بود 

خيلي وقت بود كه با آدمهـايي بـه ايـن سـادگي و بـي      . دور از دسترس بود
  ...پيرايگي برخورد نداشتيم

بـه مراتـب    قصه هـايي . هر خانواده به همراه يك قصه زندگي وارد مي شد
ها صحنه هايي فراموش نشـدني در ذهـن مـا بـه      اين قصه. تلخ و دردناك
و با صورتي شـرمگين،   دستپاچهكه  مادريمثل صحنه . ه استيادگار گذاشت

 10به علت هزينه باالي پوشك، پالستيك وسـايل را جهـت پوشـك پسـر     
 13دختر  به خاطر جابجايي ساله معلولش جمع آوري مي كرد يا مادري كه 

پسـر   3 مادر ديگري كهساله و سنگين وزنش، دست راستش فلج شده بود يا 
خودش هم به تازگي ام اس گرفته بود و مشكالت زيادي بـا  معلول داشت و 

كه دو پسر سنگين  پدر ديگريوجود اين سه بچه برايش به وجود آمده بود يا 
بـا چـادر   ي بـه دليـل فقـر اقتصـاد     و وزن داراي مشكل شديد حركتي داشت

سـال بـا    8مي كرد يا مادري كه هنـوز بعـد از    كمسافرتي فرزندانش را پوش
 واقعيت مشكل فرزندش كنار نيامده بود و از لحظه ورود تا زمان خروج اشـك  

يا پدر و مادرهايي كه به دليل مشكالت عديـده اي كـه معلوليـت     مي ريخت
نـدگي در آسـتانه طـالق    سالها زفرزندشان برايشان به وجود آورده بود بعد از 

كه اي كاش فرصتي دست مي داد تا ديگر و صدها داستان تأسف انگيز  بودن
  ... اشاره شود شايد درك بهتري از درد و رنج اين بخش از جامعه به دست مي آمدآنها به تمامي 
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يز، گاه قصه زنـدگي  ن داراي هوش معمولي و قدرت تكلم بودندبچه هايي كه 
مي گفتيم كاش به اين بچه هـا بيشـتر    اينجا بود كه با خودعجيبي داشتند و 

توجه مي شد، آنگاه برنامه هاي اجتماعي تلويزيون بدون سوژه نمـي مانـد و   
خيلـي از ايـن   . اوقات فراغت مردم با نمايش داستانهاي سطحي پر نمي شـد 

جاي . هاي تلويزيوني را داشتندبچه ها قابليت تبديل شدن به قهرمان برنامه 
 محمـد مـثالً امير . خالي است... يلي از آنها در برنامه هايي مثل ماه عسل و خ

ساله باهوش ضايعه نخاعي كه آرزوي قهرمان واليبال شـدن داشـت    13پسر 

اما حتي يك باشگاه ورزشي ويژه معلولين در شهر محل سكونت آنهـا وجـود   
ي نيسـت را  كه بتواند راه رسيدن به اين آرزو كه براي او دست نيـافتن نداشت 

ساله كه هوش بسيار بااليي داشت اما به دليـل وضـعيت    10بپيمايد يا متين 
هيچ مدرسه اي در شهرستان محل سـكونتش پـذيراي او    اششديد حركتي 

مناسب مجبور بود بدون نبود و اين پسر باهوش ايراني به دليل عدم امكانات 
ساله كه جوري به  8 يا جواد يل كند،هدف روز را به شب و شب را به روز تبد

بـه دليـل   : اطراف نگاه مي كرد گويا تازه متولد شده است، مادرش مي گفـت 

رفتار بد اطرافيان او را در يك اتاق در خانه نگهداري مي كـنم و گـاهي مـي    
يا محدثه  .شود ماهها كسي را جز من يا پدرش و چهارديواري خانه نمي بيند

بـه خـوبي   كه به سواالتي كه راجع به وضعيت حركتي اش مي شـد،  ساله  9
اطالعات بسيار خـوبي در مـورد   با سن كمش يك كارشناس پاسخ مي داد و 

بيماري اش داشت؛ و صدها بچه ديگر از اين دست كه اگر شـناخته شـوند و   
آنها فراهم شـود، حرفهـاي زيـادي    امكان صحبت در يكي از رسانه ها براي 

اينها بزرگ مردان و بزرگ زنان كوچكي هستند كـه مـورد   . دارندبراي گفتن 
آيا وقت آن نرسيده است كه بيشتر مورد توجه قـرار   .بي مهري قرار گرفته اند

بـا   همه ايـن فرشـتگان زمينـي     ...بگيرند و به مشكالتشان رسيدگي شود ؟ 
در حضـور نـيم سـاعته اي كـه در      قصه زندگي شان،  همه تلخي و شيريني

اجرا داشتند خاطره اي به يادماندني در ذهن ما به يادگار گذاشتند و مـا  محل 
   .را در طي كردن راهي كه در پيش داشتيم ثابت قدم نمودند

  :  ...  بازتاب اجراي طرح در رسانه ها  -
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وقتي يك رويداد براي خبرنگاران ارزش خبري داشته باشـد، از هـر فرصـتي    
پـس از اجـراي طـرح     هفتـه   يك. براي پوشش خبري آن استفاده مي كنند

يهاي مهر، ارخبرگز خبرنگاران. مراجعه خبرنگاران و روزنامه نگاران شروع شد
ير، سـايت  ايرنا، تسنيم، روزنامه شهرآرا، روزنامه خراسان، مجتمع معلولين غـد 

سايت صدا و سيماي خراسان  و معلولين اسپيشال، بخش خبري شبكه استاني
 در طي دو نشست خبري از محل اجراي طرح گزارش تهيـه كـرده و    رضوي

در روزهاي پاياني اجـراي طـرح ،   . داشتند آنروايت خاص خود را از هر كدام 
اجـراي طـرح    آيت اهللا امامي كاشاني، امام جمعه تهران نيز از محـل حضرت 

روزنامه شهر آرا به نقل از سخنان ايشـان كـه در طـي بازديـد      .بازديد نمودند
جامعه بايد از نظـر فرهنگـي رشـد كنـد و از زاويـه      " : فرمودند، نوشت  ابراز

كودكان معلول وسايلي بـراي رسـاندن خيـر و    . معلوالن نگاه كند ديگري به 
عالم معصوم خودشـان احتـرام   بركت به كشور هستند و بايد به آنها در همان 

در رابطه با معلوالن كار فرهنگي ": امام جمعه موقت تهران افزود  ".گذاشت
بايـد  . مي كننـد  عميقي صورت نگرفته و مردم ما به چشم ترحم به آنها نگاه 

عـوض و بـا عالقـه و     ،با فرهنگ سازي، نگاه ترحم آميز مردم بـه معلـوالن  

توجـه بـه كودكـان معلـول     . برخورد شـود فرشته هاي آسماني محبت با اين 
ت آنهـا و خـانواده   تكليف الهي است و دست اندركاران بايد براي حل مشكال

راهي بـه آسـمان مسـير     ": عنوان خبرگزاري مهر نيز با  ".شان تالش كنند
رابطـه  ، در خبـري در ايـن   "كوتـاه كـرد   كودكان معلول را از خانه به جامعه 

ـ   استفاده از وسايل ":نوشت  طـي كـردن مسـير     دكمك توانبخشي مـي توان
زندگي را براي كودك معلول و خانواده ايشان ساده و كوتاه تر كرده و آنهـا را  
از كنج عزلت در خانه، راهي جامعه كند، اتفاقي خوشايند كـه ايـن روزهـا در    
مشهد با اجراي طرح راهي به آسمان مؤسسه توانبخشي وليعصر جامه عمـل  

  ".به خود پوشانده است

تان خراسان رضوي در بازديد از طرح رضايت كامل از اجراي طرح راهي به آسمان در اين اسـتان  مدير كل بهزيستي اس
خدا را شكرگذاريم كه مؤسسه توانبخشي وليعصر در استان خراسان رضوي شعبه داشته و كار عظيم و  ": گفت داشت و 

نفر كودك فلج مغـزي و يـا داراي    1000خداپسندانه اي را در تحت اجراي طرح راهي به آسمان انجام داده كه بيش از 
  .مشكالت حركتي اين استان از خدمات آموزشي و آگاه سازي و وسايل كمك توانبخشـي ايـن طـرح بهـره منـد شـدند      

اينجانب كمال تشكر را از مجموعه فوق داشته و آرزوي سالمتي و موفقيت را براي اين بزرگان از درگاه خداونـد متعـال   
نكته حائز اهميت اين اسـت    ".اده هاي آنها، بدرقه راهتان بادخير مددجويان و معلوالن و خانودعاي . مسئلت مي نمايم
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كه با توجه به موفق ارزيابي شدن طرح راهي به آسمان در استانهايي كه طرح تا به حال در آنها به مرحله اجرا در آمـده  
مـدير  در همـين رابطـه   . شهرستان متبوع خود بودند استانها نيز خواستار اجراي طرح در برخي ازاست، مديران بهزيستي 

  .اجراي طرح در استان مذكور بود كل بهزيستي استان خراسان جنوبي با مراجعه حضوري به محل اجراي طرح، خواستار
  
  ... قصه زندگي  -
بيماري او هيدروسـفال بـود،   . ساله و خيلي محجوب و خجالتي بود 7محمد  -

يعني سر بزرگي داشت به طوري كه براي جابجايي او حداقل به دو نفر احتيـاج  
اگر مي : ، مي گفت زده بودمادر محمد درحاليكه اشك در چشمانش حلقه . بود

توانستيم به موقع زمينه عمل جراحي شنت او را فراهم كنيم، سر محمـد انقـدر   
   ...ت مالي بزرگ نمي شد، امان از مشكال

برادران محمد مي گفتند كه او بسيار شيرين زبان است و هـوش خـوبي دارد و   
وقتـي محمـد درون   . شعرهاي زيادي هم بلد است، اما از حضور بقيه خجالت مي كشيد و زياد بـراي مـا صـحبت نكـرد    

 تـوانم ر محمـد، نمـي   او مي گفت به دليل بزرگي سـ . كالسكه نشست، برق شاد در چشمان مادر مهربانش مي درخشيد
اما االن كه مي . حتي براي يك خريد كوچك از خانه بيرون بروم چون جابجايي او بدون كمك ديگران غيرممكن است

او را جابجـا كـنم، واقعـا     سـريع و راحـت  بينم محمد انقدر راحت و خوشحال داخل كالسكه نشسته و من مي تونم انقدر 
  ...روزهاي شادي را در بيرون از خانه به همراه محمد سپري خواهم كرد از امروز به بعد مي دونم كه. خوشحالم

  
مشـكل شـديد   . بـود و اهل روستاي مهرآباد شهرسـتان خـواف   ساله  6 ناهيد -

بـراي   ه بـود سـال  4ناهيد  وقتي كـه  . ، حتي قادر به نشستن نبودحركتي داشت
عمل قلب باز به بيمارستان مي رود و به دليل عدم رسيدن اكسـيژن كـافي بـه    

فـيلم   ناهيـد مـادر  . مغزش حين عمل جراحي، دچار فلج مغزي شديد مي شـود 
را قبل از ورود به اتاق عمل در موبايلش ذخيره كـرده بـود و بـه همـه      دخترش

در بيمارستان مـي   كوچولوي بازيگوش كه آزاد و رها ناهيدديدن . نشان مي داد
نيمه جـاني كـه اكنـون در آغـوش مـادرش قـرار        دختر مقايسه با ايندر  دويد

بعد از اين حادثه دچـار  ناهيد پدر . داشت، براي هر بيننده اي تأسف برانگيز بود
، به طوريكه زندگي شان ناراحتي اعصاب شده و مادرش نيز افسردگي گرفته بود

ازاجراي طرح راهي به آسمان ابراز رضـايت مـي كـرد و    مادر ناهيد  .عديده اي شده بودبعد از اين حادثه دچار مشكالت 
ينكه هنوز هم براي من سخت است فرزندي كه زماني سالم بود و جلوي چشـمانم شـاد و خوشـحال مـي     با امي گفت 

مي توانم از اين پـس،   .زارميار سپاسگاما از بانيان اجراي اين طرح بس، اكنون در بين بچه هاي فلج مغزي ببينم را  دويد
 ،قبـل از ايـن  . غذاي ناهيد را درحاليكه روي اين كالسكه نشسته است به او بدهم و اين براي من بسيار خوشـايند اسـت  
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ا بـراي  غذاي ناهيد را به حالت دراز كش به او مي دادم و غذا بارها به ريه او وارد مي شد و همين امر مشكالت زيادي ر
   ...ده بودناهيد به وجود آور

  
همـه نگاههـاي تـرحم آميـز      و با سن كمش ياد گرفته بود كه بايد براي زنـدگي جنگيـد   -

حنانه با رفتـارش نشـان مـي داد كـه     . چشم به آينده دوختو ديگران را به فراموشي سپرد 
وقتي با يك پايش قدم بر مي داشت، بـه  . خيلي بيشتر از سنش از زندگي درس گرفته است

سـرت را بـاال بگيـر حنانـه، تـويي كـه در       ... سرش پايين بودنمي كرد و     هيچ كس توجه
تالش براي اثبات توانايي هايت را مي آموزي، سربلندتر عنفوان كودكي راه و رسم زندگي و 

   ...ي هستياز هر كس ديگر
و بايد تحت عمل جراحي قرار بگيـرد تـا بتوانـد از    بدشكلي شديد دارد يكي از پاهاي حنانه 

صنوعي استفاده كند، اما به دليل مشكالت مالي خانواده اش تا به حال نتوانسته است پاي م
صـورت   يـك مؤسسـه خيريـه   هماهنگي هاي كه توسط موسسه توانبخشي وليعصر با با . تحت عمل جراحي قرار بگيرد

اما براي . دنداده مي شو گرفته است، برخي از كودكاني كه احتياج به عمل اورژانسي ارتوپدي دارند به اين مؤسسه ارجاع
راه . حنانه از زيباييهاي جهان خلقت و حضور در اجتماع محروم نباشد، كالسكه اي بـه او اهـدا شـد    ،اينكه تا زمان عمل

اميدواريم با اين كالسكه عـالوه بـر كاسـتن از     .كند رفتن روي يك پا درد زيادي را به اين دختر زيبا و معصوم وارد مي
   .زمينه آشنايي بيشتر او با دنياي بيرون از محيط بسته خانه نيز فراهم شوددردهاي حنانه، 

  
عاشـق نجـوم بـود و    . ساله و اهـل فريمـان بـود    9 علي -

خيلـي دوسـت   اطالعات زيادي راجع به اين علـم داشـت و   
امـا مشـكالت   داشت به كالسـهاي آمـاتوري نجـوم بـرود     

او شده  حركتي اش مانع از پيگيري جدي تر اين علم توسط
موقـع   .دوست نداشت مادرش او را در بغل بگيرد  علي. بود

حركت مادرش جلو حركت مي كرد و او با گرفتن چادر وي، 
وقتـي كـه در    .سعي در حفظ تعادل خود در حركت داشـت 

خوشحال  از اينكه ديگر مجبور نبود هنگام راه رفتن به مادرش تكيه كند خيليطرح راهي به آسمان واكر به او اهدا شد، 
  ...بود 

  
كوتاه فاطمـه در بـدو ورود    دق. ساله و اهل روستاي كندر شهرستان كاشمر بود 12فاطمه  -

فاطمـه يـك مشـكل حركتـي ژنتيكـي داشـت بـه        . تعجب هر بيننده اي را بر مي انگيخت
صورتي كه پاهايش از زانو به بعد بسيار كوتاه بود و او براي اينكه بتوانـد حركـت كنـد روي    

از  مانتوي بلنـد فاطمـه مـانع   . زانوانش راه مي رفت كه درد بسياري براي او به همراه داشت
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وضـعيت و آن دمپاييهـاي    حركـت در ايـن   امـا راه رفتـنش مـانع از درك رنجـي كـه از       ،ديده شدن پاهاي او مي شد 
پالستيكي پاره روي سنگيريزه هاي جاده هاي خاكي روستا و در مقابل نگاههاي ترحم آميز ديگران مـي كشـيد، نمـي    

عمل جراحي او و استفاده از پاهاي مصنوعي بـراي او شـده   مشكالت مالي شديد خانواده فاطمه تا به حال مانع از ... شد
سسـه توانبخشـي وليعصـر بـراي عمـل      ؤوي توسط م. فاطمه دختر باهوشي بود كه آرزوي دكتر شدن در سر داشت. بود

اميدواريم دفعه آينده او را در حالي كه شاد و پرانرژي و با قدي كه توسط پاهاي مصـنوعي بلنـد   . جراحي ارجاع داده شد
  ... به اميد آن روز. ده است، در حال آمادگي براي كنكور پزشكي ببينيمش

  . را كليك كنيد اينجا قصه هاي بيشتري از شركت كنندگان در طرح راهي به آسمان استان خراسان رضوي،جهت خواندن 

  
  

  : درد دل خانواده ها  -
انگـار  بـا صـحبتهاي آنهـا، دنيـا روي      . غصه هاي خودت را فراموش مي كـردي پاي صحبت هر كدام كه مي نشستي 

   ...ديگرش را به ما نشان مي داد، البته روي نامهربانش را 
بزرگتـرين معضـل بيشـتر ايـن      سئله پوشـك مشكالت اقتصادي به خصوص م

بسـياري از آنهـا بـه دليـل مشـكالت مـالي از پيگيـري رونـد         . خانواده ها بـود 
از نحـوه   آنهـا عدم آگـاهي   كه اين امر و زندشان سرباز زده بودند توانبخشي فر

باعث شده بود كه آمار حمل و جابجايي، تغذيه و خواب فرزند معلولشان صحيح 
، مشـكالت   مشكالت تغذيـه اي  ،، بد شكلي، كوتاهي عضالني در رفتگي لگن

. در بين كودكان اين استان بسيار زياد باشـد  عفونتهاي ريه و تنفسي، زخم بستر
مشكالت جسمي شديدي را براي مادر و پـدر   ،وزن سنگين بسياري از كودكان

آنها به وجود آورده بود به گونه اي كه بيشتر آنها ترجيح مي دادند فرزندشـان را  
قـر  از محيط اجتماع دور سازند و بيشتر اوقات او را در خانه نگاه دارند كه البته ف

اطرافيان و عدم مناسب سازي محـيط اجتمـاعي   فرهنگي و رفتار بعضاً نادرست 
استحمام اين كودكان نيز يكي از بزرگتـرين  . در اين امر بي تأثير نبوده استنيز 

اگر روزي مادرم نباشد  ":مشكالت خانواده ها بود، اين گفته يكي از مادران كه 
بـه حمـام   هرگز نمي تـوانم او را  كه به من در استحمام دخترم كمك كند، من 

 به خوبي بيانگر مشكالت استحمام اين كودكان و عدم استقالل خـانواده  ".ببرم
مسائل روحي و عاطفي نيز يكـي از مشـكالت عمـده ايـن     . اين امر استدر  ها

افسردگي در بين مادران اين كودكان بسيار زيـاد  خانواده ها بود به طوريكه آمار 
عالوه بر ايـن هزينـه هـاي بـاالي دارو بـه      . و اين امر در بدو ورود در چهره بسياري از آنها به وضوح قابل مشاهده بود

كـه   از ديگر مسائل مهـم ايـن خـانواده هـا اسـت     خصوص داروهاي تشنجي و هزينه هاي سنگين خدمات بيمارستاني، 
،  يده اي را براي آنها به وجود آورده بود به گونه اي كه به دليل عدم استفاده به موقع از داروهاي تشـنج مشكالت عدي
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البته كمبود وسايل و تجهيزات كمك توانبخشي مناسب نيز يكـي  . بچه ها در محل اجراي طرح بوديم بارها شاهد تشنج
ا حتي از تهيه يك ويلچر معمولي نيز براي فرزندشـان  از مشكالت بزرگ اين خانواده هاست به نحوي كه بسياري از آنه

ناتوان بودند كه به حمد خدا اجراي طرح راهي به آسمان توانست اين مشكل را در بين قشري از خانواده هـاي معلـولين   
اميد است اجراي طرح راهي به آسمان، فـتح بـابي باشـد بـراي ارائـه      . حركتي خراسان رضوي، برطرف نمايد –جسمي 
  ... بيشتر و توجه افزون تر به اين خانواده هاي عزيز و كودكان معصوم و دوست داشتني آنها  خدمات

  
  

  :  ... باز هم خأل آموزشي  -
كـاش ايـن مسـائل     -چجوري مي شه اين سي دي ها را تهيه كرد ؟  -

در اين چند سالي كه بچه من مبـتال   –. قبال به ما آموزش داده شده بود
به اين بيماري است تا به حال هـيچ آموزشـي در زمينـه نحـوه صـحيح      

... ، تغذيه و حمل و جابجايي اين كودكان به ما ارائه نشده است و خواب
اينها جمالتي بود كه  بارها از طرف خانواده هايي كه بـه محـل اجـراي    

از اندازه خانواده ها بـه فـيلم   توجه بيش . ، شنيده مي شدمي آمدندطرح 
سـي دي و كتابچـه آموزشـي و    آنهـا بـراي دريافـت     اشتياقآموزشي و 

بـه گفتـه بسـياري از    . ، نشان از خأل آموزشي خانواده ها در اين زمينه دارددريافت راهنمايي و مشاوره در اين موضوعات
 .از اين آموزشها براي آنها هميشه وجود داشته اسـت  انگيزه پيرويآنها اگر چنين آموزشهايي زودتر به آنها داده مي شد، 

 يكي از مهمترين اهداف آموزشي طرح راهي به آسمان، ورود توانبخشي بـه محـيط منـزل و كاسـتن از مراجعـه مكـرر      
مخصوصاً در محيطهاي روستايي و شهرستانها كه امكانات درماني و كلينيكي كمتـر  . به مراكز كلينيكي است خانواده ها

از محيطهاي شهري است، اگر اصول اساسي و مهم نحوه صحيح مراقبت از فرزند معلول به زباني ساده و بـا اسـتفاده از   
يري از دفرميتي پاها و دستها يا وضعيت درسـت سـر   گدر دسترس ترين امكانات مثل استفاده از كيسه اي شن براي جلو

، به خانواده ها آموزش داده شـود، عـالوه بـر كـم شـدن      ... يا گردن هنگام تغذيه جهت جلوگيري از ورود غذا به ريه و 
  . رزندشان نيز صرفه جويي خواهد شددر وقت و هزينه خانواده ها جهت درمان فتدريجي مشكالت جسمي كودك، 

  
  :  ...  دنياي زهرا را آبي رنگ كرد، مامحويلچر  -

با توجه به طوالني شدن زمان اجـراي طـرح در اسـتان خراسـان رضـوي      
نظرات خانواده ها نسـبت بـه خـدمات    نسبت به شهرها و استانهاي ديگر، 

از طريـق تمـاس تلفنـي يـا مراجعـه       زمانطرح راهي به آسمان در همان 
دو هفته اي بـود از  ساله كه  10 مادر زهراي. حضوري آنها به ما مي رسيد

 ": در تمـاس تلفنـي مـي گفـت     استفاده مي كرد،  مؤسسهوسايل اهدايي 
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آموزشهاي ارائه شده در سـي دي و كتابچـه   . وسايل و خدمات اين طرح تأثير زيادي بر وضعيت زندگي ما گذاشته است
مـن پـس از تماشـاي آن فـيلم،     . هاي اهدايي به خصوص فيلم خواب، براي وضعيت خواب زهرا بسيار مؤثر بوده اسـت 

راي تصحيح وضـعيت حركتـي زهـرا از آن اسـتفاده     بالشي را كه در آن نمايش داده شده بود به سرعت درست كردم و ب
با استفاده از اين وسيله ساده و به كارگيري چند توصيه مناسب، زخم بستر زهرا را در حال بهبـودي مـي بيـنم و    . نمودم

 به حال به مراكز درماني زيادي مراجعه كرده بودم اما هيچ يك به اين راحتـي تا . اين واقعا براي من غيرقابل تصور است
 .بسـياري از بدشـكليها و عـوارض جلـوگيري كـرد      از  سـاده تـرين امكانـات   ما را راهنمايي نكرده بودند كه مي توان با 

مثال به علت وزن سنگين زهـرا و  . پسركوچكي دارم كه به خاطر بيماري زهرا او نيز از بسياري از تفريحات محروم است
امـا ديـروز پـس از    . سافرت يا گردش به همراه بچه هـا نـداريم  مشكالتي كه در جابجايي او است خيلي تمايلي براي م

خيلي خوشحال بـود   برادر زهرا اصرار مي كرد كه او كالسكه را هل بدهد و. خانوادگي به پارك كوه سنگي رفتيم مدتها،
را آبـي كـرده   حمام آبي رنگ نيز، رنگ دنيـاي زهـرا    ويلچر .كه از اين به بعد خواهرش هم مي تواند با او به پارك بيايد

قبل از آن استحمام زهرا با جيغ و فرياد همراه بود اما با استفاده از اين كالسكه، حمام به لحظاتي خوش بـراي مـا   . است
  "... ما شادي تمامي اين لحظات خوش را به بانيان اجراي طرح راهي به آسمان تقديم مي كنيم . تبديل شده است

  
  ... : موعد بازگشت فرا رسيد  -

با همه سختي ها و تلخي  در استان خراسان رضوي طرح راهي به آسمان
متأسـفانه آمـار معلوليـت در ايـن اسـتان      . ها و شيريني ها به پايان رسيد

بسيار باالست و بيماريهاي بسيار نادر و تعدد فرزند معلول در يك خانواده 
و همچنين وجود چندين بيماري مختلف در يك فرد، بـه كـرات در بـين    

اين كودكان و خانواده هاي آنها نيازهاي گوناگون . اجعين ديده مي شدمر
اجتماعي، اقتصادي، رواني و پزشكي دارند كه تا به حال آنگونه كـه بايـد   
به آنها توجه نشده و همين مسئله مشكالت اين خانواده ها را نسـبت بـه   

. الم هسـتند، صـد چنـدان نمـوده اسـت     خانواده هايي كه داراي فرزند سـ 
بايد . كالت بسياري از اين خانواده ها قابل بيان در قالب كلمات نيستمش

جاي آنها بود و در آن شرايط با آنها زندگي كرد شايد بتوان درد و رنجـي  
تصور زندگي با فرزند معلولي كـه خـود    شايد براي بسياري از ما .كه براي گذران زندگي متحمل مي شوند را درك نمود

ي است در حاليكه حتي از ضروري ترين مايحتاج زندگي مثل حمام، آب آشاميدني، تلفـن، فضـاي   داراي نيازهاي ويژه ا
محروم باشيم، غير ممكن باشد، اما مردماني در اين سرزمين هستند كه با معصوميت و نجابتي مثال زدنـي  ... آموزشي و 

  ...هموطنان خود با خبر باشيم؟وال آيا وقت آن نرسيده بيشتر از اح. در اين شرايط در حال گذران زندگي هستند
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تـا قبـل از ايـن     .آموزشـي شـد   كاجراي طرح در استان خراسان رضوي ركوردار اهداي وسايل كمك توانبخشي و كم 
نفره  1044نفر بود كه استان خراسان رضوي با آمار  700بيشترين آمار افراد تحت پوشش طرح مربوط به شهر تهران با 

  .تا به حال بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است ،افراد تحت پوشش
لبخند شـيرين ايـن فرشـتگان زمينـي و حـس      . خاطرات زيادي از كودكان دريافت كننده وسيله براي ما به يادگار ماند 

رضايتي كه در چشمان خانواده هاي آنها هويدا بود، سختي روزهاي پرفشار كاري را براي مـا بـه دسـت فراموشـي مـي      
در بين بچه ها فراوان . انواده هاي آنها ثابت قدم مي داشتسپرد و ما را در خدمت رساني هرچه بهتر به اين عزيزان و خ

بودند آنهايي كه در گوش مادر يا پدرشان مي گفتند اگه بهمون كالسكه بدن ديگه مي تـوني منـو ببـري حـرم؟ و كـم      
كـاش  . آقـا را براي اولين بار ببريم پـابوس   پسر يا دخترمونبا اين كالسكه مي تونيم  ،نبودند خانواده هايي كه مي گفتند

مي تونستيم با همه اين بچه هاي دوست داشتني به حرم آقا امام رضا بـريم و دلمـون را بـه دل پـاك و مهربـون ايـن       
كوچـك از امـام خوبيهـا داشـته     و آرزوي توفيق بيشتري  را در خدمت به اين فرشته هاي فرشته هاي زميني گره بزنيم 

  . باشيم
بـه پـابوس    هوسايل كمك توانبخشي بـه آنهـا اهـدا شـد     ،ه از طرف مؤسسهدرست است نمي توانيم با همه كودكاني ك

برويم، اما خوشحاليم كه با اجراي طرح راهي به آسمان در اين استان، زمينه حضور اين فرشتگان زمينـي  » ضامن آهو«
اي طرح،  بـه  بيشتر اين كودكان معصوم قبل از اجر چرا كه كه بيش از هزار نفر هستند به حرم مطهر رضوي فراهم شد

بي شك يكي از  .تجربه حضور در حرم امن رضوي را نداشتند ،داشتوجود  آنها دليل مشكالتي كه در حمل و جابجايي
مشكالت اساسي اين كودكان، عدم وجود شرايط مناسب جهت ورود به دنياي بيـرون از حصـار منـزل و لـذت بـردن از      

با بيش از دو دهه خـدمت بـه ايـن    ) عج(بانيان مؤسسه توانبخشي وليعصر . زيباييهاي مادي و معنوي جهان خلقت است
راهـي بـه آسـمان، توانسـته انـد قـدمي در راسـتاي        ، با اجراي طـرح  كودكان و اشراف به نيازهاي اين عزيزان درجامعه

  . شكافتن پيله انزوا و تنهايي توسط اين كودكان عزيز و پروانه شدن و ورود آنها به دنياي زيبايي و شگفتي بردارند
 لـين بـار  بـراي او  مي تواننـد اين فرشتگان دوست داشتني  با اجراي طرح راهي به آسمان دراستان خراسان رضوي حال

به وادي مقدس توس وارد شوند، بر آستان قدسي و ضريح بي نظير آن سالم دهند و گنبد رفيع طاليي سوار بر كالسكه 
مصفا بگذرند، دل كوچك و معصومشان را به پنجره فوالد گـره بزننـد و مـرغ     ياز رواقها ،را از نزديك به تماشا بنشينند

  ...نه سينه چاووش زيارت بخواندآشيادلشان از شادي وصال امام خوبيها در 
  
  

دعـاي روز  . رفتـيم ) ع(پس از اجراي موفقيت آميز طرح به پابوس امام رضا 
توانسـتيم در مـدت زمـان    اول ما مستجاب شده بود و به حمد خداي تعـالي  

تقريباً يك ماهه اجراي طرح، تحت عنايات ويژه حضرت رضا ، خـدمتي هـر   
اين شعر زمزمه مشترك . خداوند ارائه دهيمچند كوچك به فرشتگان زميني 

  : ما مجريان طرح راهي به آسمان در زيارت روز پايان اجراي طرح بود 
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 .تو سرآمد همه آرزوهاي مني

 از سمت مشرق مي وزي و همه بادها و بيدها در ياد تو گيسو شانه مي كنند؛

 !اي بادبان نجات

 !نهرضا گويان به درگاهت آمده ام و تشنه ام، تش
مرا جرعه اي از سقّاخانه ات بنوشان و در رودخانه اي كه از پشت پنجره فوالد تو تا آن سوي آسمان جاري است، زالل 

 .كن

 !اي آبروي آسمان و زمين

 !دل هاي شب زده ما را به نور ايمان شكوفا كن و با حرف و حديث خلوت و خدا آشنا

 !اي تمنّاي روشن آسمان

 !نيستم، مرا هم ضمانت كن كمتر از آهوي بي پناه

 .زخم هاي بي شماره ام به دست هاي نوازش تو محتاج است

 ...!بي پناه خويش را درياب


