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زین برف که بر ُگلم نشسته ست
بس خار که در دلم شکسته ست
خواهم که کند به سویت آهنگ

در دامن رحمتت زند چنگ
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یک روز از جهان به نامشان است اما سهم زیادی از 
جهان ندارند. از زمانی که انسان، غار نشین بود، طرد 
شده اند تا امروز که متمدن است و پیشرفته.

 بسته به اینکه کجا و در چه شرایطی متولد شوند یا 
حادثه ای برایشان رخ بدهد خوشبخت تر یا  ...ترند.
بعضی از خانواده ها تا جایی که بتوانند پنهانشان 
میکنند یا به آسایشگاه ها و مراکز نگهداری و 
توانبخشی می سپارندشان، اما خورشید همیشه 
پشت ابر نمی ماند. این که هرسال در آن روز 
جهانی، پالکادر به دست به خیابان ها بیایند در تمام 
این سالها تاثیر چندانی در بهبود زندگی شان نداشته 
است، بخاطر اینکه ما، همه ی ما از شهروند گرفته تا 
مسوول در باورهایمان نسبت به آنان دچار معلولیت 
هستیم. معلولین را باید همان گونه که هستند 
بعنوان شهروندان برابر پذیرفت. تا در ارائه خدمات 
برابری و احترام دریافت کنند نه ترحم و دلسوزی.

سالها خدمت در این موسسه توانبخشی به ما ثابت 
کرده است که معلولین در صورت قرار گرفتن در 
شرایط مناسب برای رشد و بالندگی، بسیار درخشان 
عمل میکنند. با وجود بار سنگین معلولیت ذهنی، 
دل تنگی های دخترانه برای خانواده ی نداشته و 
هزار چیز نگفته، باز هم امیدوارانه زندگی میکنند. 
در واقع حمایت از این عزیزان حمایت از روح زندگی 
ست، چیزی که الی چرخ های زندگی ماشینی 
دارد له می شود. این بار اگر معلولی را دیدیم، به 
هرشکلی، با هر معلولیتی، اول به خودمان کمک 
کنیم و با نگاهی دوستانه و برابر همراهش باشیم، تا 
باورکند که همه ی مردم دوست شان هستند.

ُسـَخـِن
ُمـدیـر
َمسئول
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بقیه دخترا توی اتاق تلویزیون نشستن و 
دارن از این فیلمای مزخرِف عشقوالنه نگا 

میکنن، ولی من برگشتم توی خوابگا تا 
باهات دعوا کنم.

از جهنمت نمی ترسم، بهشِتتم نمیخام. 
حتما بنده ی خوب زیاد داری که باهات 

خوب حرف میزنن، ولی اگه واقعا دوستیم 
حرفای بدمم  بشنو. دق کردم از بس 

نگفتم! 
خسته شدم دیگه!. توی این دنیا که نه 

سرش معلومه نه تهش، سهم من باید این 
باشه؟

تازه مگه چی میخوام؟ حاال هی بهم بگن 
کم توان ذهنی، خودت میدونی که دارم 

دیپلم خیاطیمو میگیرم. همیشه دلم 
میخواسته روی پای خودم واستم. توقع 
زیادیه؟  پدر ومادِر درست و حسابی که 

به ما ندادی، الاقل دلم میخاد شونه های 
یه مرد رو تجربه کنم. دلم میخاد برای 

خودم زندگیی داشته باشم. به یکی بگم 
که دوستش دارم. گاهی دلم میخاد با 
یه مرد قدم بزنم، برم خرید. مشاورای 

اینجا رو دوس دارم ولی خب، یه حرفایی 
هست که فقط به یه مرد میشه زد. تا کی 
دلمو خوش کنم به این جشنا و مهمونیا 

و چیزایی که برای رضای تو اینجا 
میگیرن!

اصال به آدمات کار ندارم، دارم با خودت 
حرف میزنم، خوِد خودت. اگه آدم بودی 
میشد موهاتو کشید و سرت جیغ کشید، 
بعد محکم بغلت کرد و حسابی گریه کرد.
دلم نمیخاد روی همین تخت اینقدر پیر 

بشم که همین جا بمیرم، میفهمی؟؟
دیگه بغضم نمیزاره  باهات حرف بزنم.  

بازم در سکوت به حرفام گوش دادی 
ممنون. ولی من کوتاه نمیام، من قدِم 

خودمو برداشتم، ببینم تو چیکار میکنی!    
یه حرفایی هست که فقط به خودت 

میشه زد.حاال اگه میشه لطفا اون چراغ  
رو خاموش کن، بعد هم منو ببوس و بهم 

شب بخیر بگو، خدا.  صری
ی نا

ت:عل
روای

س و 
عک

من برادر ندارم اما همه ی ما یه برادر داریم که اون باال باالهاس. 
گاهی میام اینجا و به لبخندش توی عکس نگا میکنم. من نمیدونم 

شهید شدن یعنی چی، ولی یه بار که از مربی ها پرسیدم این عکس 
کیه؟ گفتن این عکس برادر همه ی ماست که وقتی توی جنگ 

میخواسته دوستای شهید و زخمیشو برگردونه عقب،خودشم شهید 
شده. اونقدر زیاد شهید شده که حتی بدنش هم پیدا نشده. خانواده 

اش به یاد اون، زمین این خونه رو به ماها هدیه کردن و با کمک 
خیرین اینجا ساخته شده. برادر ما هیچ جا مزاری نداره ولی خونه  اش 

توی دل همه ی ماست. خوشحالم که یه برادر دارم که جاش توی 
بهشته. اون باال باالها.

 بمناسبت 16 دی ماه، سالگرد پرواز شهید حمید شاهید

برادری در آسمان



ُمَعِرفی ُموِسِسه خیرِیه
6

حوال��ی ش��هریور س��ال 1383 پایانه ی مس��افربری مش��هد 
مثل همیش��ه پر بود از پس��ر و دخترهایی که با یک دس��ت، 
دس��ته ی س��نگین ساک هایش��ان را گرفته بودند و با دس��ت 
دیگرش��ان به سمت حرم س��الم می دادند. با خودشان صفای 
شهرستان ش��ان را آورده بودن��د و وقتی دس��ت های پینه داِر 
پدر و مادرش��ان قرآن را روی سرش��ان گرفته و گفته بودند 
به خدا می س��پاریم تان، دل ش��ان قرص شده بود که در دیار 
غرب��ت دوام خواهن��د آورد و درس ش��ان را خواهن��د خواند. 
اما ورود به ش��هری بزرگ و دانش��گاهی ب��زرگ، دلهره های 
خ��ودش را دارد. دویدن دنبال خوابگاه، بی پولی، مش��کالت 
درمان��ی، تنهایی و دل تنگی و ه��زار نگرانی دیگر که همه به 

استقبال ش��ان آمده بودند.
چند روز بعد، چه آنها که س��ال اول ورودش��ان به دانش��گاه 
فردوسی بود چه آنها که دانشجوی سال های قبل بودند، پای 
دکه های تلفن کارتی صف کش��یده بودند تا خبرهای خوشی 
را ب��ه خانواده هایش��ان در ش��هرهای دور و نزدی��ک بدهند. 
دخترهای��ی که با خنده چیزی می گفتند و اشک هایش��ان را 
پ��اک می کردند. پس��رهایی که لبخن��د می زدند و در جواب 

ش��ادی های آن طرِف خط می گفتند خدا را ش��کر.
و هم��ه ی ای��ن خبرهای خ��وش برخاس��ته از بنی��ادی تازه 
تأس��یس بود که باالی س��ردرش به خطی زیبا نوش��ته بود: 
»بنی��اد دانش��گاهی فردوس��ی« . پایه های ای��ن بنیاد حوالی 
س��ال 1377 با تدبیر رئیس وقت دانش��گاه فردوس��ی )آقای 
دکتر عبدالرضا باقری( در جهت حل مش��کالت دانش��جویان 
و ارتب��اط بیش��تر صاحب نظ��ران با مس��ائل دانش��جویی و با 
دع��وت از گروهی از اس��اتید دانش��گاه و اف��راد فرهیخته و 
نیکوکار داخل وخارج از دانش��گاه فردوس��ی مشهد بنا نهاده 
ش��د و دراردیبهش��ت س��ال 1380 گروهی به نام »همیاران 
عمران دانش��گاه« ش��کفففل گرفت که این عزی��زان )آقایان 
علی باقرزاده، مهندس س��یدجواد شهرس��تانی، زنده یاد علی 
امیری پ��ور، مهندس حمید مستش��اری، دکت��ر محمدهادی 
ه��ادی زاده، ح��اج محم��ود معاون، ح��اج ج��واد رحیمیان، 
مهندس محمد گرجس��تانی، مهندس اکبر باقرزاده، مهندس 
حس��ن اس��ماعیل زاده، مهندس فرامرز یغمایی، مهندس حسن فقیه سبزواری و برخی 
مدی��ران وقت دانش��گاه آقای دکتر حس��ن حاج��ی کاظمی، مهن��دس محمدرضا قانع 
و دکت��ر عل��ی حائریان( ب��ا نیات خیرخواهانه فعالیت ش��ان را در جهت حل مش��کالت 

دانش��جویان ش��روع کردند.
در ق��دم اول تأمی��ن خوابگاه که از مهم ترین نیازهای دانش��جویان شهرس��تانی بود در 
دستور کار قرار گرفت و 6 خوابگاه با ظرفیت 2000 تخت احداث و راه اندازی شد. در 
این راس��تا خوابگاه بقا و پردیس5 را به دانشگاه اهدا کرد و خوابگاه های مریم، ناظران، 
اندیش��ه و مجتم��ع خوابگاهی بنیاد )پردیس7( را خ��ود اداره می کند. و این اقدام، بار 
س��نگینی را از روی دوش دانش��جویان، به خصوص دختران و دانش��جویان متأهل که 
در س��ال های قب��ل مجبور ب��ه اجاره کردن جایی در ش��هر و  اس��تفاده از خوابگاه های 

بی کیفی��ت و پرهزینه در س��طح ش��هر 
مش��هد بودند، برداش��ت.

گذش��ته از ای��ن، بنی��اد ب��رای کاهش 
مشکالت دانش��جویانی که به هر دلیلی 
یا  تحصیل  هزینه ه��ای  تأمی��ن  ام��کان 
درمان را ندارند، با حفظ احترام و آبروی 
از جمله اعطای  برنامه هایی دارد؛  افراد، 
کمک هزین��ه ی تحصیلی و وام ضروری 
در درمان تمام��ی بیماری ها و پرداخت 
از هزینه ه��ای دندان پزش��کی،  بخش��ی 
و  تهیه ی س��معک  بیماری های چش��م، 
بخشی از شهریه و یا شارژ کارت تغذیه.

رفاه��ی  مس��ائل  ب��ه  توج��ه  کن��ار  در 
دانش��جویان، برای ارج نهادن به جایگاه 
علم��ی اس��اتید و دانش��جویان و ارتقاء 
س��طح آموزش و پژوهش در دانش��گاه 
و ایجاد رقابت س��الم بین دانش��گاهیان، 
بنی��اد هرس��ال مراس��می وی��ژه برگزار 
می کند و از اس��تاد برجسته ی دانشگاه، 
دانش آموختگان  و  ممت��از  دانش��جویان 
به  تقدیر  برت��ر دوره ه��ای کارشناس��ی 
عمل آورده  و به دانش��جویان با رتبه ی 
برتر در کنکور که در دانش��گاه فردوسی 
مش��هد پذیرفته ش��ده اند،  بورسیه اعطا 

می کن��د.

 آدرس: مشهد، میدان آزادی
پردیس  دانشگاه، مقابل دانشکده ی ادبیات
و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 
تلفن: 051.38796774
 شماره حساب های کمک های مردمی:
 47000 بانک تجارت شعبه ی دانشگاه
))کد4250
شماره کارت: 6273532010822839
www.faf.um.ac.ir :سایت

*

*
*

*
*

دل نوش��ته های دانش��جویانی که به هر ش��کلی از حمایت های بنیاد برخوردار شده اند 
حاکی از تأثیر زیادی س��ت که این حمایت ها بر مس��یر علم آموزی آنان داش��ته اس��ت، 
ام��ا به گفت��ه ی مدیران بنیاد بهترین تش��کر از حامیان بنی��اد، نتیجه دادن تالش های 
دانش��جویی اس��ت، تا فارغ التحصیالن دانش��گاه خود بتوانند اف��رادی مؤثر و خیرخواه 

برای این مرز و بوم باش��ند.
ای��ن بنی��اد خیریه، کامال مردم نه��اد ب��وده و فعالیت های فرهنگ��ی و حمایتی خود را 
خارج از فضای سیاس��ی و بصورت عام المنفعه خاص دانش��جویان دانش��گاه فردوس��ی 
انج��ام می دهد، هرچند در ادامه ی این حرکت انس��انی، دیگر دانش��گاه های کش��ور با 
الگوبرداری از این کار، بنیادهای مش��ابهی را تأس��یس کردند و این موجب خوشحالی 
اس��ت، اما با این همه، »بنیاد دانشگاهی فردوس��ی« به شماره ثبت 1464 اولین بنیاد 
ثبت ش��ده ی دانشگاهی کش��ور اس��ت. هیأت امنای کنونی بنیاد هم عالوه بر شخصیت 
های حقوقی) ریاس��ت وقت دانش��گاه ومعاون آموزش��ی دانش��گاه(، جمع��ی از اهالی 
فرهنگ و خیرخواهی هس��تند؛ )آقایان مهندس مهدی اختراعی صناعی، دکتر حس��ین 
اش��تیاق حس��ینی، حاج علی باقرزاده )بقا(، دکت��ر عبدالرضا باق��ری، دکتر حمیدرضا 
ابراهیمی، عب��اس حکیمیان، مهندس رضا حمیدی، مهندس س��یدجواد شهرس��تانی، 
مهندس حمید شهرس��تانی، دکتر حس��ن صیرفی، مهندس اسداهلل عباس پور، مهندس 
محم��د فقیه زاده، دکتر علیرض��ا کوچکی، مهندس محمد گرجس��تانی، مهندس حمید 
مستش��اری، مهندس علی مشارزاده مهرابی، مهندس حس��ین مشارزاده مهرابی، دکتر 
مصطف��ی معین، اصغر ناظران، مهندس علی ناظران، علیرضا ناظری ، مهندس مس��عود 
ی��زدی، مهن��دس فرامرز یغمایی ، دکتر عباس یوس��فی و خانم ها دکتر فاطمه هادوی، 

ربابه باقرزاده، عذرا برزگر، زهره پوالدین و دکتر صدیقه گوینده(.
این بنیاد با دنبال کردن اهداف فرهنگی خود، آماده ی پذیرش مهربانی همه ی آنهایی است 
که دل شان برای فرهنگ و دانش این مرز و بوم می تپد و امیدوار است با حمایت های خیرین 

بیش از پیش بتواند قدم های مثبت و مؤثر بردارد.
 



 ِیک َنَفس
ِزنـــــِدگی

8

در میان بنی اس��رائیل عابدی بود. 
وی را گفتن��د: »ف��الن جا درختی 
اس��ت و قومی آن را می پرستند.« 
عابد خش��مگین ش��د، برخاست و 
تب��ر ب��ر دوش نهاد ت��ا آن درخت 
را برکند. ابلی��س به صورت پیری 
ظاهرالصالح، بر مس��یر او مجس��م 
ش��د و گفت: »ای عابد، برگرد و به 
عبادت خود مش��غول باش!« عابد 
گفت: »نه، بری��دن درخت اولویت 
دارد.« مشاجره باال گرفت و درگیر 

شدند.
عابد بر ابلیس غالب آمد و وی را بر 
زمین کوفت و بر سینه اش نشست. 
ابلیس در این میان گفت: »دس��ت 
بدار تا سخنی بگویم. تو که پیامبر 
نیس��تی و خ��دا بر ای��ن کار تو را 
مأمور ننموده است، به خانه برگرد 
تا ه��ر روز دو دینار زی��ر بالش تو 

نهم؛ با یک��ی معاش کن و دیگری 
را انف��اق نما و این بهتر و صواب تر 
از کندن آن درخت است.« عابد با 
خود گفت :»راست می گوید. یکی 
از آن به صدقه دهم و آن دیگر هم 

به معاش صرف کنم.« و برگشت.
بام��داد دیگ��ر روز، دو دینار دید و 
برگرف��ت. روز دوم دو دین��ار دید 

و برگرفت. روز س��وم هی��چ نبود. 
خشمگین ش��د و تبر برگرفت. باز 
در همان نقط��ه، ابلیس پیش آمد 
و گف��ت: »کجا؟« عاب��د گفت: »تا 
آن درخت برکن��م«. گفت: »دروغ 
اس��ت، به خدا هرگز نتوانی کند.« 
در جن��گ آمدند. ابلی��س عابد را 
بیفکند چون گنجشکی در دست! 
عابد گفت: »دست بدار تا برگردم. 
ام��ا بگو چ��را بار اول بر ت��و پیروز 
آم��دم و اینک در چن��گ تو حقیر 

شدم؟«
ابلیس گفت: »آن وقت تو برای خدا 
خش��مگین بودی و خدا مرا مسّخر 
تو کرد، ک��ه هرکس کار برای خدا 
کند، مرا بر او غلبه نباشد. ولی این 
بار ب��رای دنیا و دینار خش��مگین 

شدی، پس مغلوب من گشتی.«

وقتی که خندیدی، تو را دیدم
یک سیب در دست تو بود آن شب

وقتی که رفتی هم تو را دیدم
این بار هم با خنده ای بر لب

**
من فکر می کردم تو تنهایی

پس تو چرا آن طور خندیدی؟
باید همیشه غصه می خوردی

وقتی خودت را خسته  می دیدی
**

اما تو آنجا عالمی داری
یک خانواده، چندصد خواهر

حق داشتی، خوشحال بودی تو
من شادی ات را می کنم باور!

هیوا سپاهی الیین 11ساله از مشهد

تقدیم به »ندا« وخواهرانم درموسسه ی همدم فتح المبین

 نامه های
رسیده
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ُمَعــــِرفی
َبخش هاِی
مـُوِسـسـِه 
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اداره ی این مؤسس��ه شبیه زندگی در یک 
خان��واده ی بزرگ اس��ت، اما ب��ا این همه، 
بی نیاز از ضوابط و قوانین اداری و سازمانی 
نیس��ت. معموال در طول ش��بانه روز برای 
زندگی بخشیدن به چهارصد دختر، نزدیک 
به صدوچهل نفر در ش��یفت های مختلف 
خدمت رسانی می کنند که رسیدگی به این 

امر نیاز به گروهی همدل و همراه دارد.
واح��د نی��روی انس��انی، ام��ور عمومی و 
اداری را آق��ای محم��ود کمردی��ن زاده و 
همکاران ش��ان اداره می کنن��د که در این 
شماره از مجله، پای حرف شان می نشینیم. 
آق��ای کمردی��ن زاده ک��ه  موی��ش را در 
سازمان بهزیستی س��فید کرده از مدیران 
بازنشسته ی این سازمان است و از سال 84 
با هیأت امنایی شدن مؤسسه ی همدم، به 
دعوت مس��ؤولین این مرکز، مدیریت امور 
انس��انی را به عهده گرفته اس��ت. ایش��ان 
اش��اره می کن��د: »در اوای��ل جوان��ی بعد 
از مدت��ی معلمی در روس��تاهای اس��تان، 
زمانی که برای تحصیل در خارج از کشور 
اقدام کرده بودم، به ص��ورت اتفاقی آگهی 
اس��تخدامی را دیدم که  در آن اش��اره به 
حمایت از خانواده های بی سرپرس��ت شده 
بود و این مس��یر زندگی مرا تغییر داد و از 
آن روز به سمت سازمانی که بعدا سازمان 
بهزیس��تی نام گرفت، کش��یده شدم.« او 
سی س��ال در س��ازمان در قس��مت هایی 
ازجمله مددکاری، مس��ؤولیت در حوزه ی 
اجتماعی و بخش های اداری خدمت کرده 
که آخرین آن ریاس��ت اداره ی کارگزینی 

بهزیستی استان خراسان بوده است.

واحــد نیـروی انســانی، امـور عمـومی و اداری

در مورد فعالیت های واحد امور انسانی 
برایمان بگویید.

»در این واحد سامان دهی نیروی انسانی 
برای پیش��برد فعالیت های مؤسسه انجام 
می گیرد و معموال بر اساس نیاز واحدهای 
مختلف افراد دعوت به کار می ش��وند. از 
س��ال 84 که در خدمت مؤسس��ه هستم 
با حمایت مدیران مؤسس��ه سعی کردیم 
هم��ه چی��ز قانونمن��د پیش ب��رود و به 
همین خاطر سعی ش��د به کارگیری نیرو 
بر اس��اس قانون کار باشد. به این صورت 
که معموال افرادی ک��ه برای کار مراجعه 
می کنن��د یا بر اس��اس آگهی ه��ای داده 
شده توسط مؤسس��ه یا به هر شکلی که 
مطلع شده باش��ند، ابتدا فرم درخواست 
کار پر کرده و بر اس��اس تخصص شان به 
واحدهای مختلف معرفی می شوند و البته 
مدتی را برای آش��نایی با فضای کاری در 
مؤسس��ه می گذرانند تا خودشان و ما به 
این جمع بندی برس��یم که کار برایش��ان 
مناسب هست و یا آنها شرایط الزم برای 
کار را دارن��د یا نه. با وجود اینکه معموال 
سعی می ش��ود نیروهای متخصص به کار 
گرفت��ه ش��وند، ام��ا معم��وال تفاوت های 
موقعیت های  با  دانش��گاهی  آموخته های 
واقع��ی باع��ث ش��ده ک��ه م��ا در کن��ار 
برنامه های روزمره از همراهی کارش��ناس 
آموزش برخوردار شده و برای همکاران، 
کالس های آموزش ضمن خدمت داش��ته 
باش��یم تا تعامل بهتر با ای��ن فرزندان را 
از نزدی��ک لم��س کنند. س��ال ها قبل از 
هیأت امنایی ش��دن، زمان��ی که نیروهای 
خود س��ازمان بهزیستی در مؤسسات کار 
می کردند ش��رایط فرق می ک��رد، در آن 
زمان موسس��ه فتح المبی��ن 176 مددجو 
داش��ت و 240 کارمند. ولی االن به خاطر 
ش��رایط خاص با 400 مددجو مجبور به 
یاری گرفتن از نیروهای کمتری هس��تیم 
که ای��ن به همدلی و همراهی بیش��تری 

نی��از دارد.«

ایس��تاده بمیرم. در تمام این سالها همسر 
و خانواده ام با من بس��یار همراه و همدل 
ب��وده اند که در ای��ن فرصت با تمام وجود 
از آنها ممنون و متش��کر هس��تم، آنها در 
خدمات من سهیم هستند. امیدوارم نسل 
جوان که به دنبال کار و زندگی هستند در 
انتخاب رش��ته ی تحصیلی، کاری و مسیر 
زندگی ش��ان با عالقه و انگیزه پیش بروند 
که هر کاری با عشق و انگیزه همراه شود، 

موفق و تأثیرگذار خواهد بود.«
از آقای کمردین زاده تش��کر و خداحافظی 
می کنی��م تا ب��ه س��راغ دیگر هم��کاران 
واحدشان برویم. امیدواریم سال های سال 
در مس��یر خدمت به دختران همدم شاد و 

سالمت باشند.

برای حمایت از کارمندان برنامه های 
مش�خصی وجود دارد؟

»از آنجا که ما یک خانواده هستیم، یکی 
از دغدغه های اصلی هیأت مدیره و مدیران 
مؤسسه همیشه رفاه کارکنان بوده است و 
در هر فرصتی که امکانی فراهم شده سعی 
ش��ده از کارمندان حمایت شود، از جمله 
واگ��ذاری وام ب��ا حمایت برخ��ی بانک ها، 
اعزام به سفرهای سیاحتی و زیارتی، سبد 
خواروبار و... اما چیزی که در این میان قابل 
توجه است، این است که معموال بودجه ی 
مشخصی برای این امر وجود ندارد و مردم 
هم کمک ش��ان مختص بچه هاس��ت و ما 
اجازه ی دخل و تصرف نداریم. با این همه 
توجه به کارمندانی که با وجود سختی کار 
در امر توانبخش��ی فرزندان مؤسسه تالش 
می کنن��د، موضوع مهمی س��ت و انگیزه و 
نش��اط آنها را باال می برد و در اینجاس��ت 
که ضرورت تش��کیل یک کمیته ی رفاهی 
جه��ت هم��کاران احس��اس می ش��ود که 

انشاهلل بزودی تشکیل میشود.«
خاطره از این سال ها؟

آق��ای  ص��ورت  روی  زیب��ا  )لبخن��دی 
کمردین زاده می نش��یند و حلقه ی اش��ک 
از چش��مانش می گذرد و با نفس��ی عمیق 

می گوید:(
»بهتری��ن خاطرات من در این 38 س��ال 
مرب��وط به همین 8 س��ال آخر اس��ت که 
در این مؤسس��ه هستم. هر صبح با عشقی 
وصف ناپذیر راهی اینجا می ش��وم و از خدا 
خواس��ته ام س��فر زندگی من هم در حال 
خدمت رسانی به آخر برسد و مثل درخت ها، 

ام��ور ع�م�وم�ی
خان��م مهن��از س��پاهی که از س��ال 88 
ب��ه جمع هم��کاران مؤسس��ه پیوس��ته، 
مس��ؤولیت این واحد را به عهده دارد. او 
درباره ی نحوه ی آش��نایی اش با مؤسس��ه 
می گوی��د: »خیلی اتفاق��ی روزی از اینجا 
می گذش��تم. ب��ه داخل س��رزدم و بعد به 
کار در اینج��ا عالقه مند ش��دم. ب��ا اینکه 
کارش��ناس حقوق قضایی ب��ودم، ولی به 
خاط��ر عالقه ام، فرم پر کردم. بعد از چند 
روز ب��ا من تماس گرفتند و این طور ش��د 
که زندگ��ی ام با زندگی دخت��ران همدم 
گره خ��ورد.« او ابت��دا به عن��وان مربی و 
سپس دو س��ال در واحد مش��ارکت های 
مؤسس��ه کار کرده است تا اینکه به عنوان 
مس��ؤول امور عمومی انتخاب شده است. 
هماهنگی قس��مت های داخلی، رسیدگی 
به حقوق، بیمه، اضافه کار و کال مس��ائل 
مربوط به کارکنان و ش��یفت ها، بخش��ی 
از وظایف اوس��ت. عالوه ب��ر آن هماهنگی 
ب��ا ش��هرداری ها و س��ازمان های مختلف 
ازجمل��ه نی��روی انتظام��ی، راهنمایی و 
رانندگ��ی وآت��ش نش��انی، برای مس��ائل 
داخلی مؤسس��ه از فضای س��بز گرفته تا 
آس��فالت و... را ه��م با صب��وری پیگیری 

می کن��د. 
خان��م س��پاهی ک��ه معم��وال همیش��ه 
خنده روس��ت اش��اره می کن��د: »یک بار 
ب��رای پیگیری یک��ی از کاره��ای مرکز 
ب��ه یکی از س��ازمان های ش��هر رفتم که 
با گذش��ت مدت زیادی ق��رار بود کاری 
برایمان انجام بدهند و نش��ده بود. وقتی 
وارد ات��اق آن ش��خص ش��دم در حضور 
همکارانش ب��ه من گف��ت: »وقتی ُمفت 
می خواهی��د بای��د بدوی��د!« ای��ن حرف 
او ب��رای من خیلی س��نگین ب��ود، اما با 
خونس��ردی به او گفتم اگر من برای نفع 
ش��خصی خودم به شما مراجعه می کردم 
فرمایش ش��ما درست بود، اما االن منافع 
دختران بی سرپرس��ت در میان اس��ت. با 
ای��ن همه م��ردم خیلی خوبن��د و بعد از 

خدا، هوای دختران هم��دم را دارن��د.« 



که به من خبردادند سِر کار بودم. دوان دوان 
خودم را به خانه رساندم و روزهای سختی را 
تجربه کردم. اما اولین جایی که بعد از مراسم 
هفتم به خان��واده گفتم م��را ببرید، همین 
برگشتن به مؤسسه بود. دلم کنار این دخترها 
آرام گرفت. از وقتی در اینجا مش��غول به کار 
شده ام برکت زندگی ام بیشتر شده و من این 
را ب��ا تمام وجود لمس می کنم. کار در اینجا 
روزهای تلخ و شیرین زیاد دارد اما در نهایت 
یک خانواده هس��تیم. من هم در این سالها 
دوست و همراه خوبی داشته ام و از همسرم 

بخاطر همه ی مهربانی هایش سپاسگزارم.«
در بین صحبت ها رقی��ه )از دختران همدم( 
نامه ب��ه دس��ت وارد اتاق می ش��ود و خانم 
س��پاهی اش��اره می کند که رقیه جان هم از 
همکاره��ای خوب واحد اس��ت و دخترها به 
ج��ای اینکه بیکار باش��ند در انجام کارهای 
خانه ش��ان کمک و همراهی می کنند. رقیه 
که لبخند ملیحی به صورت دارد می گوید که 
همکاران این واحد پدر و مادرش هس��تند و 

خیلی دوستشان دارد.

مردم چگونه می توانند با واحد ش�ما 
هم�کاری کنن�د؟

اگرچ��ه اینج��ا محیط��ی زنان��ه دارد، اما 
مهربانی آقایان می تواند همیش��ه کارگش��ا 
باش��د، اینجا گاهی نیاز به نقاش، جوشکار، 
ی��ا افرادی برای کار س��اختمانی و خدمات 
داریم. نیاز به کس��ی که کار تأسیساتی بلد 
باش��د و یا افرادی ک��ه مینی بوس، هایس 
ی��ا وان��ت دارند خیل��ی می توانن��د کمک 
کنند. چند وقت پی��ش راننده ی محترمی 
با وان��ت از جایی برای بچه ه��ا غذا آورد و 
بعد خودش اعالم کرد که می خواهد همکار 
افتخاری باشد. یا دوستی که مهندس برق 
اس��ت گفته که در م��اه دو روزش را حاضر 
اس��ت به برنامه های اینجا اختصاص بدهد. 
در مجم��وع نزدیک به 30-40 نفر یاور آقا 
داریم که ده نفرشان حضور مؤثر دارند و ما 

از محبت شان بسیار ممنونیم.«
خ����اط�������ره؟

»ی��ادم می آید یک ماه بع��د از حضورم در 
اینج��ا، پدرم از دنیا رف��ت. و در آن لحظه 

ام��ور اداری
همی��ن کاغذه��ای کوچک��ی ک��ه گاهی 
می بینید دست به دست می شوند، تأثیرات 
بزرگی می گذارند که به چشم نمی آید. خانم 
تکتم صادقی که از سال نود همکاری اش را 
با مؤسسه آغاز کرده مسؤولیت اداره ی این 
قس��مت را به عه��ده دارد. او ابتدا در واحد 
روابط عمومی همکاری داشته و چند سال 
بعد ب��ه خاطر نظم و دقت��ش، دبیرخانه ی 
مؤسس��ه ب��ه او واگذار ش��ده اس��ت. خانم 

صادق��ی می گوی��د: »آغ��از ب��ه کار در این 
قس��مت مش��کالت خودش را داش��ت و تا 
دوس��تان به اهمیت نوع ارتباط شان با این 
واحد پی ببرند مدتی طول کشید ولی خدا 
را ش��کر االن خیلی بهتر شده و گزارش ها 
و مکاتب��ات بهت��ر انجام می ش��ود.  در این 
واح��د تم��ام نامه ه��ای ورودی و خروجی 
بایگانی و ثبت شده و معموال عالوه بر تایپ، 
دعوت نامه ها و دیگر مکاتبات آماده و ارسال 
می ش��ود.« خانم صادقی هنوز همکاری اش 
را با روابط عمومی در ثبت اطالعات خیرین 

ادامه می دهد.
کار ش�ما با بچه ه�ا ارتباط مس�تقیم 

ندارد. این ناراحت تان نمی کند؟
»همان ط��ور ک��ه می دانی��د وظیف��ه ی ما 
ایج��اب می کند که تم��ام وقت مان صرف 
مسائل اداری ش��ود و راستش را بخواهید 
چرا، وس��ط این همه مش��غله دل��م برای 
دخترها تنگ می ش��ود، مخصوصا از وقتی 
خودم مادر شده ام. گاهی به بهانه ای زمانی 
ک��ه نامه ی��ا کاغذی از س��اختمان کناری 
می خواهیم می گویم ک��ه یکی از دخترها 

بی��اورد ت��ا در همان لحظه ی کوت��اه با او 
حرف بزنم و حال و احوالی بکنم. یا گاهی 
که دخترها از جلوی اتاق رد می ش��وند و 
به ما سالم می کنند کلی انرژی می گیرم و 

توانم دو چندان می شود.« 
خ��اط���ره؟

»من هم مثل همه ی هم��کاران اینجا از 
ش��ادی بچه ها خیلی خوشحال می شوم. 
ی��ادم می آید روزی که یک��ی از دخترها 
ب��رای اولین بار کت��اب و دفت��ر تحویل 
گرفت تا به مدرس��ه برود، با خوش��حالی 
کت��اب به زیر بغل از جلوی من رد ش��د 
و این مرا هم سرش��ار از خوشحالی کرد. 
یا دیدن ش��هربانو که با وج��ود معلولیت 
زی��اد همیش��ه لبخند به ص��ورت دارد و 
دیدن فعالیت های توانبخش��ی اش خیلی 
ش��ادم می کند. من هم در این فرصت از 
همسر و خانواده ام بخاطر همراه ی  های 
بی دریغش��ان تش��کر میکنم. راستش را 
بخواهید از وقت��ی در اینجا کار می کنم، 
نگرش��م به زندگی تغییر کرده و زندگی 

من هم تغییر کرده اس��ت.«

از هم��کاران خ��وب ای��ن واحد تش��کر 
می کنی��م و امیدواری��م مثل همیش��ه در 
کنار دیگ��ر پازل های خدمت، مجموعه ای 
زیبا و انس��انی را پیش ببری��م. هر روز با 
اش��تباهات کمتر و تأثیرات مثبت بیشتر، 
چ��را که خان��واده همین اس��ت و همه از 
مس��ؤول و همکار و مددجو شانه به شانه ی 
هم پیش می رویم تا همدم و اهالی اش در 
سایه ی همدلی و احترام متقابل، روزهای 

پربرکتی را تجربه کند.
 آمین

ُمَعــــِرفی
َبخش هاِی
مـُوِسـسـِه 
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تابلوها نفس می کش��یدند. کافی بود بروی جلو و هدفون مربوط به عکس را روی سرت بگذاری 
و گوش کنی به تصویری که روبه رویت ایس��تاده. دختری که دل تنگی های دختری دیگر را در 
موهایش می بافد. پیردختری که دوست داشته مادر باشد اما هیچ وقت به هیچ کس نگفته. دار قالی 
نیم بافته ای که بوی آرزوهای خاک گرفته می دهد و چند تابلوی دیگر که همه بخشی از دل تنگی ها 

و زندگی دختران همدم را به تصویر می کشیدند. 
اما برای این که هر بازدیدکننده ای چند دقیقه پای یک تابلو مهمان باشد، صادق دهقانی و دوستان 
عکاس��ش صادق سوری، علی حسینیان، فرشته کامالن، شادی آفرین آرش، شیوا خادمی، الهام 
برادران و س��میرا غفاریان، ماه ها زحمت کش��یده بودند. جلسات پی درپی برای یافتن سوژه های 
مناسب، شب بیداری های صادق برای نوشتن روایت عکس ها، ضبط صدای دختران، تدوین و... . 

همه برای گفتن حرف های خصوصی.
حوالی س��ی مرداد ساعت پنج عصر نمایش��گاه »حرف های خصوصی« با حضور استاد بزرگ 
عکاس��ی و فیلم برداری س��یف اهلل صمدیان و مدیران موسس��ه همدم خانم دکتر حجت و آقای 
ش��یرازی نیا و مهمانان در نگارخانه ی فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد افتتاح شد. صمدیان که 
به خاطر دختران همدم از تهران پرواز کرده و به مشهد آمده بود، با نگاهی مهربان و متواضع ابراز 

داشت که لذت این حضور و هیجاِن انسانی را برای همیشه با خود به همراه خواهد داشت.
و ای��ن، ح��رف نگفته ی خیلی ها بود. مهمان ها فکر می کردند به یک نمایش��گاه معمولی دعوت 
شده اند. خیلی خونسرد هدفون را روی سرشان می گذاشتند و بعد یادشان می رفت کجا هستند! 
یادشان می رفت چندنفر دیگر کنار تابلو منتظر هستند. وسط سالن می ایستادند و انگار گمشده ای 

داشته باشند به اطراف نگاه می کردند.  
عالوه بر مهمان های دعوت ش��ده به خاطر موقعیت خوب فرهنگی و هنری جهاد دانش��گاهی که 
میزبان عالقه مندان به فرهنگ و هنر از هر سن و سالی هست، میزبان هنرآموزان کوچک و بزرگ 
بودیم. بچه هایی که کالس هایشان تمام شده بود و دوان دوان با خنده های از ته دل خودشان را به 
نمایشگاه می رساندند. یک روز پسر کوچکی وارد نگارخانه شد و پای یکی از تابلوها هدفون را به 
گوشش زد و به محض شنیدن صدای تابلو سالم کرد، شبیه یک گفت وگوی دوطرفه. یا خیلی ها 

می رفتند و روز بعد با دوستان شان می آمدند.
همه ی این محبت ها باعث شد که مدت نمایشگاه تمدید شده و چهار روز بعد از اختتامیه هم دایر 
باشد. اگرچه خیلی ها با سکوت نمایشگاه را ترک می کردند، اما بیش از سیصد اظهار نظر که در 
دفتر یادداشت نمایشگاه ثبت شده، شاهدی بر برقراری نوعی متفاوت از ارتباط با دختران همدم 
اس��ت. بازدیدکننده ها خودشان را بی واسطه با بخشی خصوصی از زندگی دختران همدم روبه رو 

می دیدند و این تداعی کننده ی دوستی عمیق 
بین آنها بود. خیلی ها دوست داشتند بعد از 
دیدن و ش��نیدن یک تصویر، خود آن دختر 
را از نزدی��ک ببینند و بغل��ش کنند. در این 
گزارش با ص��ادق دهقانی گفت وگو نکردیم 
چرا ک��ه او در حرف های خصوصی حرفش 
را زده ب��ود. این خلق یک اثر هنری س��ت و 
نیازی به توضیح ندارد و هرکس آزاد اس��ت 
برداش��ت خودش را داش��ته باشد. تشکر ما 
هم هرچه قدر صمیمانه باشد نمی تواند جای 
حس های خوبی را که از احساس��ات مردمی 
دریاف��ت کرده، بگی��رد. از او به خاطر این که 
بی چشم داشت هنر و خالقیتش را به دختران 

همدم هدیه کرد، سپاسگزاریم.
تابلوها و روایت هایشان بعد از نمایشگاه هم 
برای موسسه برکت داشتند و بعضی از آنها 
در بازارچه ی نیکوکاری مرکز به نفع دختران 

به فروش رسیدند.
هر اتفاق خوبی با همراهی و حمایت دوستان 
خ��وب رقم می خ��ورد. در بی��ان حرف های 
و  از مس��ؤولین  خصوص��ی سپاس��گزاریم 
کارکنان جهاد دانشگاهی مشهد به خصوص 
جن��اب آق��ای غ��راب، از عکاس��ان عزیز، از 
حمایت مدیر عامل موسسه خانم دکترحجت 
و همکاران خانم ها اعظم منعمی زاده و زینب 
دهقانی. و خیلی ها که نام شان برده نشد اما 
همراهی بی دریغی داشتند و همه ی دوستانی 
که آمدند و به »حرف های خصوصی« گوش 

دادند.  



بازارچه برای ما ش��بیه فصل بهار است که 
هر س��ال منتظرش هس��تیم. یک جش��ن 
بزرگ که در آن همه جور شادی و مهربانی 
پیدا می شود. بهارهای هر سال با هم فرق 
دارند؛ گاهی پرباران و پربرکت و گاهی هم 
کمتر. اما خدا را ش��کر! امسال پرباران بود. 
بارش مهربانی که باغ دختران همدم را پر 

از شکوفه های امید کرده بود.
بازارچه از دوازدهم تا شانزدهم شهریورماه 
برگزار ش��د و ش��امل برنامه ه��ای جذابی 
ب��ود که در عکس ها و روایت ها ش��اهدش 
خواهید بود. فضای باز بازارچه و هم چنین 
س��الن شیشه ای پر بود از غرفه های زیبا از 
جمله غرفه های چرم مش��هد، نان مزرعه، 
نوی��ن زعف��ران، مولتی کاف��ه، محصوالت 

روایتی از چهارمین بازارچه ی نیکوکاری خیر و خرید همدم

غذایی زش��ک، رعنا، گرینه، زیتون آرشیا، 
عالی��س، فاف��ا، لبنوش، چای شاهس��وند، 
آجیل برادران حس��ینی، شیرینی خانگی 
فرشته، پوشاک سبزه قبا، غرفه جورشین، 
کمپی��ن قط��ره قط��ره و کج��ا خوب��ه؟، 
غرفه ی لبخند کودک، نقاش��ی های سمانه 
احسانی نیا، صنایع دستی و هنری دختران 
هم��دم، لوازم التحری��ر و غرفه های دیگری 
که همه و همه برای شما مردم خوب شهر 

فراهم شده بود.
غرفه ه��ای غ��ذا ه��م ک��ه طرف��داران و 
جذابیت های خاص خودش را داش��ت. اما 
در کنار غرفه ها و جنب وجوشی که هرشب 
در اطراف شان حاکم بود، تاالر همدم برای 
برگزاری جش��ن و مراس��م خاص هرشب 

آماده شده بود.

شب اول 

شب دوم 

 با حضور هنرمندان و ورزشکاران و خیرین، 
ش��بی خاطره انگیز رق��م خ��ورد؛ برنامه با 
تالوت قرآن و س��رود جمهوری اس��المی و 
خیرمقدم دختران همدم آغاز ش��د. سپس 
خان��م دکتر حجت مدیرعامل موسس��ه در 
آغاز برنامه با اش��اره به اینک��ه این بازارچه 
به منظور آشنا ش��دن شهروندان نوع دوست 
و نیک اندیش با موسس��ه ی همدم، معرفی 
توانمندی دختران موسسه و ایجاد لحظاتی 
ش��اد و به یادماندن��ی در کنار ای��ن عزیزان 
راه ان��دازی ش��ده، از حضور عزیزان تش��کر 
کرده و این را نویدبخش روزهای بهتر برای 
همدم دانست. اجرای سرود دختران همدم 
و تئات��ر »منم میخوام حرف بزنم« با اجرای 
دو تن از دختران موسس��ه، مهتاب و مریم، 
از دیگر بخش های زیبای مراسم بود. سپس 
مجید پ��رکار مجری نام آش��نای تلویزیون 
مهمانانی همچون مهدی صفایی مدیر گروه 
»کانس��پت« و اعضای گروه��ش را به روی 

س��ن دعوت ک��رد. هم چنین مه��ران امامیه 
و امی��ر نوری ک��ه از بازیگ��ران و هنرمندان 
محبوب هس��تند به روی سن دعوت شدند 
و همگی که از بخش های مختلف موسس��ه 
بازدید کرده بودند از احس��اس خوب شان در 
کن��ار دختران همدم گفته و مراس��م همت 
عال��ی را ک��ه در آن گلیم های دس��ت بافت 
دختران به مزایده گذاش��ته شده بود، برگزار 

کردند.

ب��از هم ت��االر پ��ر بود از ش��ور و ش��وق 
بازدیدکنندگان ک��ه در کنار خیر و خرید 
آمده بودند تا از برنامه های جشن استفاده 
کنند. عالوه ب��ر ورزش��کاران و هنرمندان 
ش��ب قب��ل، میزبان ش��هرزاد کم��ال زاده 
بازیگ��ر س��ینما و تلویزی��ون بودیم که به 
هم��راه دیگ��ر مهمانان مراس��م مزایده ی 
ش��ب دوم را برگزار کردند. باز هم سرود و 
تئاتر دختران همدم مورد اس��تقبال حضار 
قرار گرفت و اجرای موس��یقی س��نتی از 
بخش های دلنش��ین مراس��م بود. در این 
ش��ب هم چنین میزبان قاس��م رفیعا شاعر 
و طنزپ��رداز خوب ش��هرمان بودیم که با 
خواندن اش��عارش بر زیبایی مراسم افزود. 
اجرای موسیقی با سازدهنی توسط استاد 
رحیمی نژاد مورد اس��تقبال و پس��ند همه 
واقع شد. در پایان مراسم، بادکنک آرزوها 
را ک��ه بازدیدکنندگان آرزوهایش��ان را بر 
آن نوش��ته بودند به آس��مان رها کردند تا 

درآسمان شب باال برود...خیلی باال.

چـه َخـــَبر
اَز این خاِنه؟
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شب سوم 
در این شب در میان استقبال بازدیدکنندگان 
میزبان داور بین المللی فوتبال آقای حسن 
کامرانی ف��ر، مجید خدایی قهرمان اس��بق 
کشتی جهان و بازیگر محبوب علی صالحی 
بودیم که باز هم همراه مان بودند و مراس��م 

همت عالی با حضورشان برگزار شد.
عالوه بر اجرای هنری سرود و تئاتر دختران 
همدم، اجرای موسیقی سنتی گروه »فردای 
جام« به سرپرستی اس��تاد مردان شاهی و 
اجرای برنامه ی طنز آقای عباس طاهری از 

قسمت های خوب برنامه بود.

ش��ب چه��ارم ی��ک مهمان بس��یار محبوب داش��ت؛ فاطم��ه معتمدآریا ب��ا فیلم 
»یحی��ی س��کوت نکرد« به موسس��ه آم��ده بود تا هم��راه با نمای��ش فیلم که با 
محب��ت کارگ��ردان و تهیه کنن��ده ی  فیلم اتف��اق افتاده بود در کنار ما باش��د. 
بازدی��د از بخش های مختلف موسس��ه برایش بس��یار دلنش��ین ب��ود و هنگامی 
که اش��ک در چش��مانش حلقه زد گفت که این اش��ک از روی دلسوزی نیست، 
بلک��ه از ش��وق دیدار دخت��ران این خانه اس��ت. در ادامه بعد از پخ��ش فیلم و 
مراس��م پرسش و پاس��خ دیگر برنامه های هنری جشن شروع شده و در پایان با 
همراه��ی فاطمه معتمدآری��ا، علی صالحی، صادق مرادی و بعضی از مس��ؤولین 
تیم فوتبال س��یاه جامگان خراس��ان، صنایع دس��تی دختران موسس��ه به مزایده 

گذاش��ته ش��د. 

شب چهارم و یحیی سکوت نکرد!

ش��ب آخر با همه ی دل تنگی هایش باز هم 
مهمان های عزیزی داشت. همراه با نمایش 
فیل��م »قن��دون جهیزیه« ب��ه کارگردانی 
علی مالقلی پور، بازیگران خوب و محبوب 
س��ینما، نگار جواهریان، افسانه چهره آزاد 
و ش��اهرخ فروتنیان به همراه عوامل فیلم 
در ای��ن خانه حضور یافتن��د. آنها در میان 
اس��تقبال مردم که می خواس��تند عکس و 
امضا بگیرند، از غرفه ها بازدید کرده و بعد 
از نمای��ش فیلم در تاالر حض��ور یافتند تا 
به سؤاالت مردم پاس��خ بدهند. شب آخر 
بازارچ��ه هم پ��ر از مهربان��ی و برکت بود. 
تاالر آن قدر پر ش��ده بود ک��ه دیگر جایی 
حتی برای ایس��تادن نبود و ما ش��رمنده ی 
مردمی بودیم که پش��ت درهای تاالر مانده 
بودند. پنج شب مهمانی داشت تمام می شد 
وغرفه  دارهای عزیز مثل همیشه با مهربانی 

و صبوری همراه مان بودند.
با احت��رام و ادب سپاس��گزاریم از همه ی 
آنهای��ی ک��ه پی��دا و پنه��ان در برگزاری 

شب آخر و قندون جهیزیه!
ای��ن بازارچه یارمان بودن��د. از هنرمندان 
ارزش��مند و مردمی فاطم��ه معتمد آریا، 
نگار جواهریان، عل��ی مالقلی پور و همه ی 
هنرمندان و حامیان همدم. از ورزشکاران 
و پهلوانان مهدی صفایی و گروه کانس��پت 

و...
مجریان خوب برنام��ه مجید پرکار، معین 
رض��ا فرخنده و دیگر مجری��ان هنرمند و 
همراه.  از موسس��ات، شرکت ها و حامیان 
مالی بازارچ��ه. از گروه یاوران که خالصانه 
هم��راه بودند وهمکاران خ��وب واحدهای 
مختل��ف موسس��ه از رواب��ط عموم��ی تا 
هماهنگ��ی و تأسیس��ات و... . امیدواری��م 
خداوند مهربان به همه ی آنها که نام ش��ان 
برده ش��د و یا بودند و اشاره ای نشد برکت 

و سالمتی روزافزون عطا کند.
خوش��حالیم که مث��ل فصل به��ار باز هم 
بازارچه از راه خواهد رسید و باران مهربانی 
مردم بر باِغ همدم خواهد بارید. ش��ما هم 

خواهید آمد؟    



جمعی از خدام کش��یک های دوم و چهارم 
ح��رم رضوی ب��ه دی��دار دخت��ران همدم 
آمدند. در دومین و س��ومین روز شهریورماه 
و درآس��تانه ی یازده��م ذی القع��ده زادروز 
می��الد ولی نعمت خراس��انیان حضرت امام 
رضا)علیه السالم(، به ترتیب جمعی از خدام 
کش��یک چهارم و دوم ح��رم مطهررضوی، 
ضمن دیدار با هم��کاران و دختران همدم، 
ساکنان سرای مهر را هم چون پدرانی مهربان 
در آغ��وش گرفتند و بس��ته هایی متبرک از 

شیرینی و نبات، به آنان هدیه کردند.
دراین بازدید، حجت االس��الم والمس��لمین 

در جش��نی ک��ه ب��ه مناس��بت می��الد با 
علی ب��ن  ام��ام  ثامن الحج��ج  س��عادت 
چهارمی��ن  در  موسی الرضا)علیه الس��الم( 
فض��ای محوط��ه ی  در  روز ش��هریورماه، 
هتل میثاق برگزار شد، کودکان با تقسیم 
دارایی های کوچک خود شگفتی آفریدند. 
کودکان عروس��ک به دس��ت، شادی های 
کودکانه ش��ان را س��خاوتمندانه تقسیم و 
جلوه ای از ایثار و سخاوت را بر بوم زندگی 

نقاشی کردند.

رضوی نس��ب، ضمن تبریک دهه ی کرامت 
و والدت باس��عادت امام رضا)علیه الس��الم( 
به حاضرین، از پرس��نل کوش��ا و پر تالش 
موسسه ی خیریه ی همدم تقدیر و خدمت به 
همنوع و مخصوصا خدمت به این دختران را 

عملی الهی عنوان کرد. 
خدام کشیک چهارم و دوم حرم رضوی، در 
پایان در فضایی لبریز از ش��ور و هیجان، در 
حالی که اشک شوق در چشمان همه حلقه 
زده بود، طی مراس��می 22 نفر از پرس��نل 
موسس��ه همدم را به قید قرعه انتخاب  و به 
آنان وام کمک هزینه ی سفر به کربالی معلی 

هدیه کردند. 

در این جش��ن، گ��روه ک��ودک و نوجوان 
ش��بکه ی خراس��ان رض��وی ب��ا اج��رای 
برنامه های ش��اد و فرح بخ��ش، گل لبخند 
را بر لبان کودکان مهمان و همراهان شان 
نش��اند و گروه س��رود دختران همدم هم 
در بخش��ی از مراس��م با اجرای سرودهای 
زیبا، ش��ور و ش��ادی این جشن را چندین 
برابر کرد. از مدی��ران هتل میثاق به خاطر 

مهربانی و دعوت شان ممنونیم.  

در جش��نی که به همت گروه »زهرای علی« در خانه ی دختران همدم در س��ومین روز 
شهریورماه برگزار شد، موج شور و شادی در سالن همایش های موسسه ی همدم طنین 

انداخت. 
به لطف بانوان نیکوکار حامی همدم، همچون س��ال های گذشته، جشنی به یادماندنی با 
حضور خانم دکتر ش��کیب)مدیر کل سازمان بهزیستی خراسان رضوی( و بانوان خیری 
که مهربانی ش��ان هیچ حد و مرزی نمی شناس��د، در محل مؤسسه ی همدم برگزار شد و 
دوست قدیمی دختران این خانه )خانم فتحی( و بانوان سپیدپوش دف نواِز همراه شان، با 
اجرای مولودی خوانی و گلریزان، فضایی لبریز از شور و شادی و هیجان به وجود آوردند 

و خاطره ای خوش رقم زدند.

برابر توافقات صورت گرفته در طرح بس��ته بندی محصوالت بهداش��تی شرکت گالریس، 14 
نفر از دختران فارغ التحصیل خوابگاه آفتاب از یازدهمین روز مهرماه مشغول به کار شدند.

به گفته ی خانم بختیاری)مس��ؤول آموزش و برنامه ریزی موسس��ه ی همدم( در شهریورماه 
امس��ال مهندسین ش��رکت گالریس از بخش های متفاوت این مجموعه دیدار و برای ارائه ی 
خدمات با مسؤولین موسسه مذاکره کردند. براین اساس، در مرحله ی اول اجرای این طرح، 
مهندسین این شرکت به آموزش چند نفر از مربیان پرداختند و در دومین مرحله نیز، مربیان 
به دختران آفتاب نحوه ی بس��ته بندی را آموزش دادند. ب��ه دنبال اجرا و اتمام فاز اول طرح 
مش��ارکتی اشتغال زایی و بسته بندی محصوالت بهداش��تی، در بیست و یکمین روز مهرماه، 
گروهی از دختران همدم، اولین دستمزد خود را از شرکت گالریس دریافت کردند و مهندس 

نـوای »زهـرای علی«

دسـت  رنج!
ذوالفقاری)کارشناس شرکت گالریس( در 
حضور تیم توانبخشی)مس��ؤول آموزش و 
روانشناس��ان( اولی��ن دس��تمزد دختران 
خواب��گاه آفت��اب را ب��ه س��ر گروه ه��ای 
تیم ه��ای 5 نفره، مهتاب آل عباس��یان و 

مریم شادکانی، پرداخت کرد.

چـه َخـــَبر
اَز این خاِنه؟
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گروهی از عکاس��ان بنام مشهد، طی دوره ای سه ماهه به 16نفر از دختران همدم عکاسی 
آموختند و یادش��ان دادن��د که »خوب دیدن« هنر اس��ت. مدیریت این طرح آموزش��ی 
برعهده ی نوشین وفادار بود و عکاسان دیگری از جمله فرشته کامالن، امین ابراهیمی و 

دیگران وی را در این دوره ی  آموزشی همراهی  کردند. 
به این ترتیب 29شهریور94 دختران عکاس همدم، راهی کانون گسترش فن و هنر عکاسی 
در خیابان مالصدرا شدند تا مدرک تأیید توانایی خود را از دست برگزارکنندگان بگیرند. 
 بعد از خوش آمدگویی مربیان آموزش عکاس��ی که طی دو ترم به چهار گروه از دختران 
هم��دم عکاس��ی آموخته بودن��د، خانم وف��ادار )مدیرعامل کانون( به بررس��ی 60عکس 
برگزیده ی بچه ها پرداخت و نکاتی را درباره ی هریک  از عکس ها یادآور  شد. در پایان این 
مراس��م، دختران همدم گواهینامه ی عکاسی خود را از خانم وفادار دریافت کردند و بعد 

از گرفتن عکس یادگاری با دست پر به خانه برگشتند.

گواهینامه ای برای »خوب دیدن«

بچه های همدم با مهر به مدرسه رفتند

درست وقتی که برگ های پاییزی، چرخ زنان از فراز درختان به زیر می آمدند، صف دختران 
مقنعه پوش همدم، بهاری مهربان را با خود به  مدرسه بردند.

ش��نبه چهارمین روز مهرماه س��ال 1394 که در حقیقت نخس��تین روز رس��می بازگشایی 

مدارس در س��ال جدید به شمار می رفت، 
دختران آموزش پذیر و مشتاق موسسه، در 
صفوفی منظم، در میان استقبال و بدرقه ی 
مدیر عامل و برخی از مربیان توانبخش��ی 
هم��دم و در هاله ای از بوی اس��پند و عطر 
ماه مهر، راه کالس های درس و تحصیل در 
مدارس��ی چون راحیل، مرضیه، آیندگان، 
سوم ش��عبان، س��تایش و پویا را در پیش 
گرفتن��د. به گفته ی خان��م دکتر حجت از 
مجموع 28نفری که امسال آماده ی حضور 
در کالس های درس و مش��ق  ش��دند، 14 
نف��ر از دختران کوچ��ک پناهگاهی، 7 نفر 
از مدرسه ی شهید ش��اهید و 7 نفر نیز از 

مجموعه ی آفتاب بودند.

 از مهر به چالوس...

 همـدم با اسـتانـدار  

ماجرا این گونه آغازش��د که نگاه مهربان 
خی��ر بزرگوار جناب آقای عباس اخوان، 
به نیاز دختران معصوم موسسه معطوف 
ش��د و اسباب سفری ش��یرین به شمال 
همیش��ه زیب��ا را ب��رای جمع��ی ازآنان 
فراهم س��اخت تا با بدرقه ی مس��ؤوالن 
موسس��ه ی هم��دم، جاده ی مش��هد به 
ش��مال، دختران این خانه را به س��مت 

میزبانی مهربان س��وق دهد.
س��فر، روز دوشنبه شش��م مهرماه آغاز 
شد و مقصد، ش��هر جنگلی و نام آشنای 

چال��وس ب��ود. 
اتوب��وس ک��ه در ای��ن س��فر25 تن از 
دختران موسسه و 14 تن از مربیان شان 
را در خ��ود جا داده ب��ود، صبح زود به 
مقصد رس��ید و دلنشینی س��فر از آنجا 
بیش��تر جلوه کرد که پیدا ب��ود میزبان 
از س��اعت ها قب��ل، در کن��ار ج��اده و 
درآس��تانه ی ویالی ش��خصی اش، چشم 
همشهریان  و  مس��افران  رس��یدن  به راه 

در مجاورت حضرت این فرصت را دارید که خادم مردم بااحس��اس ایران باشید و باید از آن 
به خوبی بهره برداری کنید.« 

پایان بخش این همنش��ینی نیز هدایایی بود که جناب اس��تاندار ب��ه نیابت از تمام دختران 
مؤسسه، به ندا و مریم -که در این دیدار حضور داشتند- تقدیم کرد و در فضایی صمیمانه، 

میزبان و مهمانان از یکدیگر خداحافظی کردند.

در آس��تانه ی س��الروز ش��هادت رجایی و 
باهنر و به انگیزه ی بزرگداشت روز دولت، 
شنبه هفتم شهریورماه جمعی از همکاران 
همدم، با استاندار خراسان رضوی دیدار و 

گفت وگو کردند. 
در ای��ن دی��دار که در محل کار اس��تاندار 
بزرگوار خراسان رضوی جناب آقای علیرضا 
رش��یدیان صورت گرفت، عالوه بر ایش��ان 
و همکاران ش��ان، آق��ای صابری فر)عضو و 
رئیس هیأت مدیره ی موسسه(، خانم دکتر 
مؤسس��ه،  مدیریت  عام��ل(،  حجت)مدیر 
مدی��ر روابط عمومی و دوتن از دختران به 
نیابت از400 دختر دیگر ، حضور داشتند. 

 در ابت��دای ای��ن دی��دار، آق��ای علیرضا 
رش��یدیان با گفتن این ک��ه من مطمئنم 
ام��ام رضا)علیه الس��الم( به ش��ما عنایت 
خاص��ی دارن��د که توفیق خدم��ت به این 
دختران گل را یافته اید، تأکید کرد: »امام 
رضا)علیه الس��الم(، امام رئوف است و شما 

ام��ام رضا )علیه الس��الم( بوده اس��ت. در ط��ی 4 روزی که دختران موسس��ه ی همدم 
مهمان جناب اخوان بودند، تمام لحظات سرش��ار از لط��ف و صفا وصمیمیت و همدلی 
بود. روی گش��اده و لب های متبسم و بزرگواری همواره آشکاری که در سیمای میزبان 
به چش��م می آمد، باعث ش��د تا در این 4روز مسافرت دختران همدم به شمال، یکی از 

بهترین و پرخاطره ترین س��فرهای جمعی این فرش��ته های معصوم رقم بخورد.
  س��فر به چالوس با خاطراتی خوش به پایان رسید در حالی که 400 دختر موسسه ی 
هم��دم، در دل دعا می کنند س��ایه ی بلن��د لطف و خیرخواهی جن��اب عباس اخوان و 

دیگر نیک اندیش��ان این مجموعه، هم چنان برسرش��ان باقی بماند. 



یاران همـدم و مدیران ارشـاد اسـالمی  
 دیدار مدیرعامل و هیأت همراه موسس��ه ی همدم با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی و معاونین و همکاران شان، در فضایی صمیمی و سرشار از تفاهم و همدلی برگزار و بر تداوم 

همکاری این نهاد با مؤسسه در عرصه های فرهنگی و هنری تأکید شد. 
در این دیدار، ابتدا  دکتر حجت به س��ابقه ی مکاتبات انجام ش��ده بین همدم و این نهاد اش��اره 
و صورت مس��أله را با عنوان نیاز س��الن  همایش های همدم به تأیید پروانه ی بهره برداری و نیز 
کمک به تس��ریع صدور مجوز یک موسس��ه ی فرهنگی و هنری ب��رای خیریه ی همدم، مطرح 
کردند. س��پس، جناب آقای سعید سرابی)مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی( با 
خوش آمدگویی و استقبال گشاده رویانه از مهمانان، تأکید کرد که: »اخذ مجوز برای فعالیت های 

13 مهرماه در کش��ور ما به عنوان روز نیروی 
انتظامی و س��رآغاز هفته ی گرامیداشت نام 
و مقام این نیروی پرتالش ش��ناخته ش��ده 
است. موسسه ی خیریه ی همدم که در طول 
سال و به مناس��بت های مختلف از خدمات 
و هم��کاری بی دریغ عزیزان نیروی انتظامی 
برخوردار اس��ت، وظیفه ی خود می دانست 
فرا رس��یدن ای��ن ایام را ب��ه یکایک اعضای 
جامعه ی پلیس تبریک بگوید. در نخستین 
روز هفته ی گرامیداش��ت نی��روی انتظامی، 
پلیس وظیفه شناس، از موسسه ی خیریه ی 

همدم بازدید کرد.
بر اس��اس همین خبر، اعضای اکیپ ناجا به 
حسین پور)سرکالنتر  س��رهنگ  سرپرستی 
ش��مال فرماندهی انتظامی مشهد مقدس( 
پس از حضور در محل موسسه از بخش های 
مختلف��ی چ��ون کارگاه ه��ای گلیم باف��ی، 
فرش��ینه بافی، گل س��ازی و... بازدید کردند 
و ضم��ن گفت وگو ب��ا برخ��ی توانجویان و 

مربیان موسس��ه و آش��نایی با ک��م وکیف از جـان گذشـته ها
فعالیت ش��ان، از نزدیک در جریان ش��رایط 
کار آنان قرار گرفتند. در روزهای بعد میزبان 
فرمانده محترم انتظامی شهرس��تان مشهد 
جناب س��رهنگ حجت نیک مرام و رئیس 
دفترفرماندهی جناب س��روان سید محمود 
علوی و معاونین انتظامی شهرستان مشهد 
بودیم که با خودشان مهربانی و امنیت را به 

همدم آوردند.
درآخرین روزهای هفته ی گرامیداش��ت نام 
و یاد نیروی انتظامی، مدیر عامل موسسه ی 
خیریه ی همدم، به همراه چندتن از همکاران 
و دختران موسس��ه، ضمن حضور در محل 
س��تاد فرماندهی انتظامی خراسان رضوی و 
دیدار با سردار بهمن امیری مقدم، فرمانده ی 
محترم انتظامی استان، در فضایی صمیمی با 

هم به گفت وگو پرداختند.

فرهنگی وهنری ی��ک نیاز طبیعی و قانونی 
اس��ت و مطمئنا ما همه با دیدی باز در این 
خصوص به موسسه ی همدم نگاه می کنیم.«

در ادام��ه، یوس��ف امینی)مع��اون فرهنگی 
اداره ی کل فرهنگ و ارش��اد اسالمي(، ناصر 
نبی زاده)معاون هنری و س��ینمایی(، صدرا 
مذهب یوسفي)مشاور مدیرکل و سرپرست 
اداره ی مش��هد( و جعفر ش��یرازی نیا)مدیر 
موسسه ی خیریه ی همدم( نیز سخن گفتند.

در دقایق پایانی این دیدار یک بار دیگر لزوم 
همراهی و همیاری وزرات خانه ی فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با مؤسساتی چون همدم مورد 

تأکید قرار گرفت.

اگر زندگی یک فیلم باشد!
در روزهایی که هواشناس��ی، هوای مشهد 
را س��رد و ابری اعالم ک��رده بود، خانه ی 
همدم به حضور هنرمندانی عاش��ق، گرم و 
آفتابی بود. حامد محمدی فیلم نامه نویس 
و کارگردان س��ینما دس��ت خانواده اش را 
گرفت��ه بود و به هم��راه دو بازیگر محبوب 
س��ینمای ایران همه باه��م به همدم آمده 

بودند.
ج��واد عزتی هنرمند عرصه ی بازیگری در 
س��ینما و تلویزیون و نازنی��ن بیاتی بازیگر 
محبوب سینما، شهرتشان را پشت درهای 
موسس��ه گذاش��تند و صبور و شاد قدم به 
بخش های مختلف مرکز گذاش��تند. حال 
دخترها را از خردسال تا کهنسال پرسیدند 
و ش��ادی هایش��ان را رد و بدل کردند. در 
ساختمان شهید شاهید، ندا از خوشی  های 
هم��دم گفت و تکتم و گروه س��رود هم از 
ش��ادی و دوس��تی، گروه تئات��ر همدم از 
نگرانی های مادری ب��رای دخترش و بعد 
مهمان ها به ساختمان فتح المبین رفتند 
و در س��رای مه��ر به لبخنده��ای معصوم 
دخترهای تخت نش��ین، دس��ت کشیدند. 
دل کن��دن از این هم��ه مهربانِی خاموش 
برای مهمان ها س��خت بود اما به اصرار ما 
راهی بخش های بعدی ش��دند، آخر همه 
ی دخترها دوست داشتند که هنرمندها را 
ببینن��د، آدم هایی را که در قاب تلویزیون 
یا پرده ی س��ینما دیده بودند و آرزویشان 

دیداری نزدیک بود.
دخترهای خوابگاِه مدرسه ی فتح المبین 
که کمتر، کس��ی ب��ه دیدنش��ان میرود با 
دیدن مهمان ها غافلگیر ش��دند، در ادامه  
بازدیدکنن��دگان ب��ه همراه م��ادر مهربان 
دخترها،خان��م دکترحج��ت، ب��ه خوابگاه 
آفت��اب رفتن��د و با دختره��ای محصل به 
گفتگو نشس��تند. ج��واد عزتی برایش��ان 
آواز خواند و ب��ا آنها تنیس روی میز بازی 
ک��رد و بازی را باخت تا روز بعد برایش��ان 
کیک بی��اورد. نازنین بیاتی ک��ه به همراه 
خان��واده ی خواه��رش مهمان م��ا بود، با 
دخترها ش��عر و س��رود خواند و صمیمانه 
بغلش��ان کرد و برایم��ان گفت که: “ اینجا 
از آن جاهایی س��ت که میشود لبخندهای 

معصوم و ش��ادی  های خال��ص پیدا کرد، 
چی��زی که در دنی��ای بی��رون کمتر پیدا 
میش��ود”. حامد محمدی هم که همدم را 
مدت هاس��ت بخشی از وجود خود میداند  
با همس��ر و دخترانش همب��ازی دخترها 
ش��د. روز بعد خیلی زود دلش��ان برای هم 
تنگ ش��د و همه کیک به دست دوباره به 
موسس��ه آمدند و در خواب��گاه آفتاب دور 
هم ش��ادی و ش��یرینی خوردن��د. بله اگر 
غم خوردنی س��ت، ش��ادی ه��م خوردنی 
س��ت. اگر چه مهمانان ما از دیده ش��دن 
در ق��اب دوربین گریزان بودند اما لحظاتی 

از این ش��ادی های خالص را ثبت کردیم. 
هنرمندان برگه های خیرنامه  ی همدم را 
امض��ا کردند و قول دادن��د بازهم پیش ما 
بیایند با خبرهای خوش��ی که شما را هم 
در جریانش خواهیم گذاش��ت. اگر زندگی 
یک فیلم باش��د، در کنار فرزندانی معصوم 
مثل دختران همدم، میشود بازی در نقش 

آدمی خوشبخت را تجربه کرد.

چـه َخـــَبر
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سفر ابدی استاد عباسعلی خمر

ک��ه  زمان��ی  دور  خیل��ی  س��ال های  از 
دختره��ای گروه س��رود، خیلی کوچک 
بودن��د به مؤسس��ه فتح المبی��ن می آمد 
ت��ا آواز ای��ن قناری ه��ای کوچ��ک را با 
س��از دلش��ان کوک کند. ش��هرتش در 
س��اخت آهن��گ و تنظیم ب��رای صدا و 
ازجمله کارش��ناس موس��یقی   ( س��یما 
ص��دا وس��یما، س��اخت موس��یقی برای 
چند اث��ر تلویزیونی؛ فیل��م برویم پیش 
ی��اس ه��ا، س��ریال فص��ل ش��کیبایی، 
موس��یقی مس��یتند ش��هدای حرم و...( 
و کالس های تدریس��ش را ب��ا آن همه 
هنرج��و کنار می گذاش��ت ت��ا آواز این 
دخت��ران معص��وم به گوش مردم ش��هر 
برس��د. حتی در این س��ال های آخر که 
به دلیل بیماری دچار معلولیت جس��می 
ش��ده بود، با همان مهربانی و اش��تیاق 
ب��ه دیدن بچه ه��ا می آمد ی��ا آنها را در 
تا گروه سرود مثل  خانه اش می پذیرفت 

سـکوت سـیاه

همیشه سر پا بماند. او عالوه بر دختران 
موسس��ه همدم شاگردان معلول دیگری 
داش��ت که از آنها هنرمن��دان قابلی در 
نواخت��ن پیانو و دیگر س��ازها، س��اخت. 
ازجمل��ه ش��اگردانش؛ محم��د مصلحی، 
حمی��د خوارزمی و مجتبی بهش��تی که 
با وجود چندمعلولی��ت در نواختن پیانو 

متبحرن��د.
اس��اتیدی چون کیوان ساکت و علیرضا 
جواه��ری و ایم��ان خمر  نی��ز از جمله 
از  ای  بزرگان��ی هس��تند ک��ه در دوره 
تجارب و تدریس اس��تاد  بهره برده اند.

اما اگر زندگی یک آهنگ باش��د وس��ط 
نت هایش یک س��کوت سیاه بزرگ دارد.

تکت��م و دختره��ای گ��روه س��رود ب��ا 
کن��ار س��یل  در  اش��ک بار  چش��م هایی 
جمعیت بر سر مزار استاد خمر ایستاده 
بودند و ی��ک دل و یک صدا می خواندند: 
»عجب رس��میه، رس��م زمون��ه/ قصه ی 

برگ و ب��اد خزونه/ میرن آدم��ا، از اونا 
فقط خاطره هاش��ون به جا می مونه«. 

جس��م اس��تاد در میان خاک جا گرفت، 
اما لبخند و مهربانی اش در صدای تکتم 
و هن��ِر هنرجویانش و به خصوص در هنر 
فرزندان��ش ک��ه راه او را ادامه می دهند 
و موجب افتخار این مرز و بوم هس��تند، 
زن��ده خواه��د مان��د. م��رگ، ی��ک نِت 
نوازنده ی  اما  سکوت سیاه طوالنی س��ت 
زندگی قول داده ک��ه هرچند همه ی ما 
روزی از آن عبور می کنیم اما موس��یقِی 
خ��وش حی��ات ادام��ه خواهد داش��ت. 
هم��ه ی اهالی هم��دم در غم فقدان این 
عزیز با خانواده ی اس��تاد عباسعلی خمر 
شریکند و دعای خیرشان را تقدیم روح 

مهربان��ش می کنن��د.

چرچی��ل می گوی��د: »در میانه ی جن��گ جهانی دوم درحالی ک��ه لندن زیر 
بمباران نازی ها بود قرار جلس��ه ای بس��یار مهم داش��تم. به علت اشتغال به 
کارهای دیگر چند دقیقه مانده به جلسه به راننده ام گفتم مرا فوری به محل 

جلسه برساند.
راننده مس��یر کوتاه ولی ورود ممنوع را انتخاب کرد. وس��ط خیابان ناگهان 
افسر راهنمایی قبض جریمه در دست، دستور توقف داد. راننده گفت: »این 
ماش��ین نخست وزیر است، ایشان به جلس��ه ی محرمانه ای می رود و باید 
س��ر ساعت به جلسه برسد.« افس��ر با خونسردی گفت: »هم 
ماش��ین و هم نخس��ت وزیر و هم م��ن وظیفه مان را خوب 
می شناسیم.« پلیس جریمه را صادر کرد و دستور دور  زدن 
به راننده داد. وقتی راننده مش��غول دور زدن ش��د، سیگار 
برگم را روشن کردم و گفتم: »جنگ را می بریم، چون 

قانون حاکم اس��ت و خیابان های 
لندن ب��ه رغم بمباران س��نگین 

دشمن، با قانون اداره می شود.«
پیش بین��ی  درس��ت  چرچی��ل 
کرده بود. جب��ران خلیل جبران 
می گوید: »برای انهدام یک تمدن 
س��ه چی��ز را باید منه��دم کرد؛ 
اول خانواده، دوم نظام آموزش��ی 
و س��وم الگوها را. برای اولی باید 
منزلت زن را شکست، برای دومی 
منزلت معلم و برای سومی منزلت 

دانشمندان را.«

 ِیک َنَفس
ِزنــــِدگی
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گلبرگ های س��رخابی را آرام آرام کنارهم 
میگ��ذارد ک��ه ناگه��ان بلندگوی س��الن 
اس��مش را اعالم میکن��د ومیگوید که به 
مددکاری مراجعه کند. بقیه ی دخترهای 
اتاق نگاهش میکنند. با هیجان نگاهش��ان 
میکند وقلبش مثل مرغ عش��قی که یکهو 
دِر قفس��ش را ب��از کرده ان��د، بیرون می 
پرد. تا از جایش بلند ش��ود و دس��تش را 
به دسته ی واکرش برساند ، گلبرگ ها از 
روی میزش میریزند و همه جا پخش و پال 
میش��وند. قول میدهد وقتی برگردد همه 

شان را جمع کند.
ت��وی آینه ی آسانس��ور به س��ن و س��اِل 
خ��ودش ن��گاه میکند. تا پیاده ش��ود و به 
زحمت خودش را به اتاق مددکاری برساند 
هزارسال طول میکشد. همین که وارد اتاق 
میشود  و میخواهد روی صندلی بنشیند، 

زمین میخورد.
 مددکارها کمکش میکنند تا روی صندلی 
بنش��یند. تند تند نفس میکشد و و بدنش 
میلرزد. با حس��رت به اطراف نگاه میکند؛ 
ن��ه مالقات کنن��ده ای توی اتاق هس��ت، 

نه گوش��ی تلفنی روی میز رها ش��ده  که 
معنی    اش این باشد؛” تلفن داری”.

سرش را به دیوار تکیه میدهد و باال را نگاه 
میکند، خیلی باال. ت��وی راه که می آمدبا 
خودش گفت��ه بود » اگربع��د از این همه 
سال آمده باشند، اول باهاشان دعوا میکنم 
بعد بغلش��ان میکن��م، یا نه اول بغلش��ان 
میکنم بعد حس��ابی دعوا میکنم و اش��ک 
میری��زم «، اما حاال هیچک��س نبود، تمام 

دنیا خالی شده بود.چشم هایش را بست؛
چهل و سه سال قبل؛

درخت های س��یِب روستای عسگریه تازه 
ش��کوفه داده بودن��د که ص��دای گریه ی 
نوزادی در شب روس��تا پیچید. دختر بود 
و در به��ار به دنی��ا آمده بود، اس��مش را 
زهرا گذاشتند. مثل بیش��تر خانواده های 
روس��تایی چندتا گوسفند و مرغ داشتند و 
کمی زمین اجاره ای که بشود گندم و جو 
کاشت. زهرا در دامن  روستا بزرگ میشد و 
کم کم معلولیت های مادرزادی  خودشان 
را نش��ان میدادن��د. به گفت��ه ی خودش 
بیش��تر از همه پدرش او را دوست داشت 

و او هم پدرش را. مادرش توجه زیادی به او 
نداشته، شاید منتظرتولد فرزندی بوده که در 
کار خانه و مزرعه بیشتر به دردش بخورد نه 
اینکه سربارش باشد. هرچند زهرای کوچک 
با همان مشکالت حرکتی و ذهنی و گفتاری 
ک��ه دچارش بود بازهم بیکار نمی نشس��ت 
و تالش خ��ودش را میکرد. ت��ا کالس دوم 
درس خواند و بعد همراه گوسفندان راهی 
صحراها ش��د.  گاهی همنشینی با حیوان 
های زبان بس��ته خیل��ی بهتر از آدم هایی 
س��ت که تو را نمی فهمند. زهرا از دوران 
کودکِی نداشته، خاطرات زیادی بیان نمی 
کند مگر همین چند قل��م و البته بازی با 
عروسک دخترعمویش که خیلی دوستش 
داش��ته و جای خیلی چیزها را پر میکرده. 
و بعد پدرش در یک تصادف نزدیک روستا 
جانش را از دس��ت می ده��د و تنها تکیه 
گاه زهرا فرو میریزد. بار س��نگین اداره ی 
زندگی بیش از پیش بر ش��انه های خسته 
و زنانه ی مادرش می افتد. او درمزارع کار 
میکند تا شاید بتواند خرج زهرا، دوخواهر 
و برادر کوچک��ش را دربیاورد. بااین همه، 

به روایت: علی ناصری

بر اساس زندگی یکی از دختران موسسه ی همدم

 ِزنِدگی
ُدختراِن َهمَدم
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تنهایی ماجرای س��ختی س��ت و مادرش 
تصمی��م ب��ه ازدواج میگی��رد و ای��ن آغاز 

سفری تازه برای زهراست.
سال شصت و سه و دوازده سالگی؛

در پرونده ی زهرا یک برگه ی استش��هاد 
محلی هس��ت که مردم روستا پر کرده اند 
و ش��هادت داده اند که ای��ن دختر بخاطر 
مش��غله های مادر رها ش��ده و در روس��تا 
س��رگردان است، اینکه چندباری در جوی 
آب افتاده و نزدیک بوده خفه شود و مردم 
نجات��ش داده اند. حاال راس��ت یا دروغ با 
همی��ن نام��ه او مس��افر مراک��ز نگهداری 
مختلفی میش��ود، و باالخره در سال هزارو 
س��یصد و ش��صت و س��ه در موسسه فتح 
المبین)هم��دم ام��روز( پذیرش میش��ود. 
تا یک س��ال بعد از پذی��رش، الی پرونده، 
کاغذهایی با اثر انگشت مادرش ثبت شده  
که چندباری اورا با خود به روس��تا و خانه 
ب��رده و بعد... دیگر اثری نیس��ت. نه دیگر 
اثر انگشتی هس��ت نه جای پایی. حتی از 

روستا هم انگار رفته بودند. از همه جا.
در تمام سال های بعد مددکاران زیادی با 
زهرا همراه بوده اند تا ردی از خانواده اش 
پیدا کنند. ظاهرا مادرش حاال مرده و اثری 
از برادر و خواهرانش هم پیدا نش��ده، سال 
هفت��اد و نه مددکار وقت با ش��ماره تلفنی 
که در پرونده ی او درج ش��ده  و مربوط به 
خاله اش در مش��هد بوده تماس میگیرد، 
اما خانمی که آن طرف خط جواب میدهد 
میگوید ک��ه تازه به این خان��ه آمده اند و 

اطالعاتی از مستاجر قبلی ندارند. 
یکی از مددکارهاِی آن سالهای موسسه،در 
پرونده ی زهرا نوش��ته ک��ه » صحبت در 
مورد خورشید، ماه، ستاره ها ، ابر، زمین و 
خ��اک را به خوبی یاد گرفته و اعداد را هم 
از یک تا یازده می شمارد و تا عدد سه می 
تواند بنویسد...«.ش��اید بعد از او پرسیده؛ 
وقتی سه و یک را کنار هم بگذاری میشود 

چند؟...
سی و یک سال انتظار؛

زندگی بعضی ها با سختی هایش، خوشی 
های کوچکی ه��م دارد، زهرا با وجود این 
همه تنهای��ی و دل تنگی در فعالیت های 
گروه��ی ک��م وبیش ش��رکت میکند و در 
کارگاه گلی��م باف��ی کار ک��رده و حاال هم 

مدتی س��ت در کارگاه گلس��ازی مشغول 
اس��ت.  در می��ان س��الهای زندگ��ی اش، 
ردپایی از خانم مهربانی هس��ت که بعنوان 
خیر به دیدن زه��را می آمده و گاهی هم 
که خیلی دلش میگرفته تلفنی باهم حرف 

میزده اند. 
زهرا با بچ��ه ها چندباری س��فر رفته، در 
جشن ها ش��رکت کرده، به مهمانی رفته، 
ام��ا بعضی چیزها هرچق��در هم که خوب 
باش��ند جای چیزهای دیگ��ر را نمیگیرند. 
گوداِل دل تنگی گاهی آنقدر عمیق اس��ت 
که با هیچ چیز پر نمی ش��ود، معنی این را 
کس��ی میداند که س��ی و یک سال منتظر 
باش��د. مسافری باش��د که چشم به راهش 
نیس��تند و وطنش را گ��م کرده. ولی خب 
دوست داشتن، معلول و غیرمعلول ندارد و 
زهرا تنها آرزویش مالقات با افراد خانواده 
اش است. چندوقت پیش خواب پدرش را 
دیده ک��ه دنبالش میگش��ته و بعد به این 

موسسه آمده بوده تا اورا با خود ببرد. 
مددکاری موسسه میگوید: » ما پیگیر پیدا 
ش��دن خانواده اش هس��تیم و خانواده ی 
بچه های مجهول الهویه نباید نگران باشند 
چون ما فقط حضور عاطفی آنها را در کنار 
فرزندانش��ان میخواهیم و فک��ر نکنند که 
مجبور خواهند ش��د بچه را تحویل بگیرند 
یا متحمل هزینه شوند. آنها با حضورشان 
بارس��نگینی از دوش خودش��ان، ما و این 
بچه ها برخواهند داش��ت، چون هیچ چیز 
برای این بچ��ه ها نمی تواند جای خانواده 
را بگیرد حتی اگر در حد مالقات و تماس 
تلفنی هم باش��د یک دنیا برایش��ان ارزش 

دارد.«
چشم هایش را بازمیکند، دنیا خالی ست، 
ب��ه زمان حال برمیگ��ردد، همچنان که به 
حرف های مددکار گوش میدهد در دلش 
دعایی کوچک زمزم��ه میکند که ؛ “ خدا 
هیچ امیدواری را ناامید نکند”. حاال صدای 
م��ددکار را می ش��نود؛ اورا صدا زده اند تا 
از او اج��ازه بگیرند وبرای مصاحبه با مجله 
آماده ش��ود، برای نوشتن زندگی اش. خدا 
را چه دیدی، شاید بعد از آن، کس و کاری 
پیدا ش��ود. کلمه ها خس��ته اند، حرف ها 

رفته اند و زهرا فقط با س��ر اش��اره میکند 
که اش��کالی ندارد. از جایش بلند میشود، 
دس��ته ی واکرش را میگی��رد و خودش را 
هل میدهد به س��مت آسانس��ور. از سمت 
اتاق س��رود، صدای تکتم می آید که دارد 
آواز میخوان��د؛ » خاط��رات عم��ر رفته در 
نظرگاهم نشس��ته.../ بر س��پهر الجوردی، 
آتش آهم نشسته.../ ای خدای بی نصیبان... 
طاقتم ده...، طاقتم ده...« درآسانسور بسته 
میش��ود و صدای تکت��م دور؛» قبله گاه ما 
غریبان... طاقت��م ده... طاقتم ده...«.وقتی 
به اتاق گلس��ازی برمیگردد، گلبرگ های 
ریخت��ه را جمع کرده اند. بقیه ی دخترها 
ایس��تاده ان��د و منتظرخبرهای خوش��ی 
هس��تند  که با خودش آورده، اما با دیدن 
حلق��ه ی اش��ک دور چش��مانش چیزی 
نمیگویند و دوباره برمیگردند س��ر گلهای 
خودش��ان. یکی از دختره��ا کمک میکند 
که زهرا دوباره پشت صندلی اش بنشیند. 
چند لحظه بی حرکت می ماند و به گلبرگ 
ه��ای روی میز ن��گاه میکند که منتظرش 
هس��تند. لبخندی کوچک مثل ستاره ای 
دنباله دار از چش��مانش میگذرد. باخودش 
میگوی��د؛” الاق��ل ب��ه اندازه ی س��اختن 
چن��د گل در دنی��ا س��هم دارم”. بعد آرام 
دس��تانش را باال م��ی آورد و روی گلبرگ 
های سرخابی می کشد.چشم هایش را می 
بن��دد، چند قطره ی زالل روی دس��تانش 
می افتد. گلها زیر دستانش جان میگیرند 

و بوی گلی غریب در فضا می پیچد...



 چند روز بعد:
 خ��دا هیچ امی��دواری را ناامید نمی کند. 
چن��دروز بع��د از نوش��تن زندگ��ی زهرا و 
پیگیری های مددکاران موسس��ه، خانواده 
ی زه��را پی��دا ش��دند. اول از صدوهیجده 
ش��ماره مخابرات روس��تا را گرفته و بعد با 
توجه به اس��م و فامیل هایی که از گذشته 
در پرونده بوده ،آدرس گرفتند. چند تماس 
و پرس��و جو باعث شد تا روز بعد شماره ی 
دایی زهرا را که در مش��هد زندگی میکند 
از دوستی در روس��تا بگیرند. تماس پشت 
تماس تااینکه باالخره ارتباط برقرار ش��د و 
خاله های زهرا هم پیدا شدند و بعد خواهرا 
و برادرش. بع��د از هماهنگی ابتدا دوخاله 
ی زهرا به دیدنش آمدند. دو خانم چادری 
و جاافتاده ک��ه توی اتاِق مددکاری منتظر 
نشسته بودند. بلندگوی سالن اسم زهرا را 
اع��الم کرد و گفت ک��ه به مددکاری 
ب��رود. زه��را که نمی دانس��ت چه 
چیزی در انتظارش اس��ت اینبار 
ب��ه آرام��ی از جایش بلند ش��د. 
دِرآسانسور باز شد و زهرا به سمت 
م��ددکاری رفت. این بار که منتظر کس��ی 

نب��ود زمین هم نخورد.  وقتی در را باز کرد 
دید که دونفر داخل اتاق نشسته اند. دونفر 
که غریب��ه بودند، یا نه، آش��نا بودند!. زهرا 
بعد از کمی مکث،خاله هایش را ش��ناخت 
و بغض سی ویک ساله اش ترکید. یکدیگر 
را بغ��ل کردند. قربان صدقه اش میرفتند و 
میگفتندکه در ب��ازی روزگار گم اش کرده 
بودند و حاال خیلی خوش��حالند که دوباره 
پیدایش کرده اند. چندروز بعدهم دوخواهر 
زهرا به دیدنش آمدند. یکی خواهر خودش 
و دیگ��ری خواهری ناتنی که از ازدواج دوم 
مادر بود ول��ی در همان مالقات اول معلوم 
بود که زهرا را خیلی دوست دارد. در آغوش 
هم گریه کردندو خندیدند. بعد زهرا که هزار 
سال جوان تر شده بود دست خواهرهایش 
را گرف��ت و آنه��ا را به اتاق گلس��ازی برد. 
دخترهای اتاق که منتظر ایستاده بودند به 
استقبالش��ان رفتند. همدیگر را بغل کردند 
و بوس��یدند. همه به زهرا برای پیدا ش��دن 

خانواده اش تبری��ک می گفتند. دنیا دیگر 
خال��ی نبود. حاال زهرا بااینکه در موسس��ه 
همدم زندگ��ی میکند، ب��رای روزهای دل 

تنگی خانواده ای هم دارد. 
ش��ب موقع خواب هم اتاق��ِی زهرا به او که 
آرام در تخت��ش خوابیده بود ن��گاه کرد. با 
خودش گفت: » کار خدا را ببین! این دختر 
تا امروز هیچ کس و کاری نداشت و حاال دو 
خاله و خواهرو برادر دارد!.« بعد لبخند زد و 
سمت پنجره را نگاه کرد. سمت آسمان. از 
همان لحظاتی که دوست داری یک ستاره 
ی دنب��ال دار بگذرد و ت��و آرزویی بکنی. 
هر چ��ه نگاه کرد خبری نبود. نفس��ش را 
به س��نگینی ف��رو داد و با خ��ودش گفت: 
» منم فردا یه س��ر میرم مددکاری...«. بعد 
چرخید و پتو را روی سرش کشید. همین 
که چش��م هایش رابس��ت، آس��مان پر از 

ستاره  های دبناله  دار شد...  

یکي از اساتید دانشگاه خاطره ی جالبي را که مربوط به سال ها پیش بود، نقل مي کرد: »چندین 
سال قبل براي تحصیل در دانشگاه سانتاکالرا کالیفرنیا، وارد ایاالت متحده شده بودم. سه چهار 
ماه از شروع سال تحصیلي گذشته بود که یک کار گروهي براي دانشجویان تعیین شد که در 
گروه هاي پنج ش��ش نفري با برنامه ی زماني مشخصي باید انجام مي شد. دقیقا یادم هست از 
دختر آمریکایي که درس��ت توي نیمکت بغلیم مي نشس��ت و اسمش کاترینا بود. پرسیدم که 
براي این کار گروهي تصمیمش چیست؟ گفت اول باید برنامه ی زماني را ببیند. ظاهرا برنامه 

دست یکي از دانشجوها به اسم فیلیپ بود.
پرسیدم: »فیلیپ رو مي شناسي؟«

کاترینا گفت: »آره، همون پسري که موهاي بلوند قشنگي داره و ردیف جلو مي شینه.«
گفتم: »نمي دونم کي رو میگي!«

گفت: »همون پسر خوش تیپ که معموال پیراهن و شلوار روشن شیکي تنش مي کنه!«
گفتم: »نمي دونم منظورت کیه!«

گفت: »همون پسري که کیف و کفشش همیشه ست هست با هم.«
ب��از هم نفهمیدم منظورش ک��ي بود. آنجا بود که کاترینا تُن صدای��ش را کمی پایین آورد و 
گفت: »فیلیپ دیگه، همون پسر مهربوني که روي ویلچیر مي شینه... .« این بار دقیقا فهمیدم 

چه کسی را مي گوید، ولي به طرز غیر قابل 
ب��اوري به فکر فرو رفت��م. آدم چه قدر باید 
نگاهش به اطراف مثبت باشد که بتواند از 
ویژگي ه��اي منفي و نقص ها چشم پوش��ي 

کند... چه قدر خوب است مثبت دیدن...
یک لحظه خودم را جاي کاترینا گذاش��تم. 
اگر از من در مورد فیلیپ مي پرس��یدند و 
فیلیپ را مي شناختم، چه مي گفتم؟ حتما 
س��ریع مي گفتم: »هم��ون معلوله دیگه!« 
وقتي نگاه کاترینا را با دید خودم مقایس��ه 
کردم خیلي خجالت کش��یدم... . شما چه 
فک��ر مي کنید؟ چه قدر عالي مي ش��ود اگر 
ویژگي هاي مثبت افراد را بیش��تر ببینیم و 
بتوانیم از نقص هایشان چشم پوشي کنیم.«

 ِزنِدگی
ُدختراِن َهمَدم
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 ِیک َنَفس
ِزنــــِدگی
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 ناِمه هاِی
 ِرسیده
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همه مردم دوست ما





نیک اندیشـان ارجمـند:
جناب حاج آقای احمدی افزادی
جناب آقای حبیب تهرانی
خاندان محترم حکیمیان
جناب آقای سید جالل الدین میر شفیعی)در سوگ پدر عزیزتان(
جناب آقایان مهندس  رضا حمیدی و  مهندس حمید مستشاری 
)در سوگ عزیز از دست رفته زنده یاد مهندس واال(

همـکاران ارجمـند :
خانم ها: شمس��ی س��عیدی فر، اعظم جاللیان، مرضیه ،مهناز و 
مینا کاکایی 
و آقایان صادق عظیمی، سید رضا موسوی

همدم و اهالی این خانه خود را در فقدان عزیزانتان
 شریک می دانند.

همدردی ما را پذیرا باشید

َهمَدردی
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اشتراک ساالنه با هزینه پست )4 شماره(: 000 /300 ریال
فروش یک شماره نشریه  با هزینه پست :000/ 100 ریال

امکان اشتراک به سه طریق ممکن است :
1 - مراجعه حضوری و پرداخت نقدی حق اشتراک

2 - واریز به شماره حساب رفاه کارت 5894631837607472
www.hamdam.org 3 - پرداخت اینترنتی از طریق سایت

برگ اش�تراک و رسید بانکی را به نشانی مشهد مقدس، خیابات خیام شمالی،عبدالمطلب 58 ارسال نموده و 
یا شماره پیگیری را با تلفن 371121211-051 اعالم نمایید.

ه�ر گونه تغییر در نش�انی پس�تی خود را س�ریعا به دفتر نش�ریه به ص�ورت کتبی و یا از طری�ق تلفن -051
37121121 اطالع دهید.   

نام خانوادگی:                                              نام:                               سال تولد:                     
 میزان و رشته تحصیلی :                               شغل:                             نام موسسه:                

 شماره مورد نظر برای شروع اشتراک:                نشانی :                                                                        
کد پستی:                                                 تلفن :                             فکس:             

صندوق پستی:                                           پست الکترونیکی:                                           

تاریخ و امضاء

کپی فرم زیر نیز قابل قبول  است  

آشنایی با روش های نوین توانبخشی
سندرم داون
نقطه ای بود و سپس هیچ نبود!
افسردگی پس از زایمان

اِشِتراِک َهمَدم
44
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 صدیقه بختیاری شهری
کارشناس توانبخشی و آموزش دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی مشهد
 

قسمت اول

همه ساله به مناسبت های گوناگون مانند 
روز جهانی معلولین، نابینایان، ناشنوایان 
و ... مراسم مختلف برگزار شده و مقاالت 
زیادی در رسانه های کشور منتشر می 
شود که در آنها به جایگاه معلوالن و حقوق 
اجتماعی آنان و آگاه سازی جامعه در مورد 
توانمندهای این افراد تأکید شده است و 
از آنجائیکه مشکالت معلوالن، اجتماعی 
و جمعی می باشد و برای حل مشکالت 
اجتماعی باید راه حل های اجتماعی 
یافت و یکی از این راهبردها بهره گیری 
از شیوه  های توانبخشی نوین است که 
ریشه این دستاورد فکری حاصل پیشرفت 
جوامع و ورودشان به دنیای مدرنیته و 
ارتقاء سطح علمی جوامع و نگاه منطقی تر 
افراد به پدیده معلولیت و همچنین انقالب 
تکنولوژی و شیوه های آموزشی می باشد. 
توانبخشی مبتنی بر جامعه شیوه ای جدید 
می باشد که در سلسله مطالب پیوسته به 
تعریف آن و ارائه مطالب کاربردی آموزشی 
برای افراد جامعه و خانواده های دارای افراد 
معلول و همچنین خود افراد دارای اختالل 
یا ناتوانی در این نشریه می پردازیم. 

چرا توانبخشی مبتنی بر جامعه؟
Community based Rehabilition

بی��ش از 650 میلیون نفر در سراس��ر دنیا 
با معلولیت زندگ��ی می کنند. تخمین زده 
می ش��ود که این افراد به ع��الوه ی اعضای 
خانواده هایش��ان، به ط��ور حی��رت آوری دو 
میلیارد نفر را تشکیل می دهند. در تمام دنیا 
و در تمام کشورها، افراد معلول اغلب از نظر 
اجتماعی در انزوا به سر می برند و از بسیاری 
از امکانات اساسی زندگی محروم می باشند. 
آنها ش��انس اندکی برای رفتن به مدرس��ه، 
کسب شغل، داشتن مسکن، تشکیل خانواده 
و لذت بردن از زندگی اجتماعی دارند. افراد 
معلول محروم ترین و بزرگ ترین گروه اقلیت 

دنیا را تشکیل می دهند.
آمار و ارقام نش��ان می دهد 80 درصد افراد 
معلول در سرتاس��ر دنیا در مناطق روستایی 
به سر می برند که فقط 2 درصد از این افراد 

به خدمات توانبخشی دسترسی دارند.
سؤال این اس��ت که برای پاسخ به نیازهای 
توانبخشی این افراد چه کاری می توان انجام 
داد؟ آیا می توان سیس��تمی را طراحی نمود 
که هزینه های مالی قابل قبولی برای دولت ها 
داش��ته باش��د و بتوان آن را ب��ا ویژگی های 
کش��ورهای در حال توسعه تطبیق داد؟ چه 
اقدامات��ی باید انج��ام داد تا این سیس��تم 
منفعل نبوده و افراد معلول صرفا گیرنده ی 
خدمات نباش��ند و با مشارکت و مداخله ی 

فعال آنان همراه باشد؟ 
با اش��اره ای ب��ه مدل های ارائ��ه ی خدمات 
توانبخشی شاید بتوان به این سؤاالت پاسخ 

داد.
خدم�ات  ارائ�ه ی  ب�رای  م�دل  س�ه 

توانبخشی وجود دارد: 

می کنند، بدهد. مدل پیش��نهادی سازمان 
جهانی بهداشت برای کش��ورهای در حال 

توسعه توانبخشی مبتنی بر جامعه بود.
توانبخشی مبتنی بر جامعه چیست؟

در سال 1969 انجمن بین المللی توانبخشی 
در دوبلی��ن، در بررس��ی وضعی��ت موجود 
توانبخش��ی، متوج��ه ش��کافی عظیم بین 
خدمات م��ورد نی��از و خدمات ارائه ش��ده 
گردید. جمع بندی ای��ن انجمن بین المللی 
منجر به ارائه ی پیش��نهادها و تدابیری در 

جهت حل این مشکل شد، از جمله: 
1- تغییر در تکنولوژی آموزشی 

2- ایجاد سیس��تم ارائه ی خدم��ات به روش 
جدید

3 - ض��رورت به کارگیری نیروه��ا و تخصص های 
جدید

البته س��ازمان بهداشت جهانی در آن زمان 
راه حلی عملی پیش��نهاد نداد. شاید تصور 
چنین بود که هرگونه راه حل باید در قالب 

همان مراکز تخصصی به اجرا درآید.
در س��ال 1978 طرح مراقبت های اولیه ی 
بهداشتی توس��ط سازمان بهداشت جهانی، 
دو اص��ل را به دنبال داش��ت. این دو اصل 

عبارت بودند از:
بهبود نسبی شرایط برای عده ی بیشتری از 
مردم، مهم تر از تدارک خدمات با استاندارد 

باال برای یک قشر محدود است. 
اف��راد غی��ر متخص��ص از طری��ق آموزش 

می توانند خدمات ارزنده ای ارائه دهند.
طرح مراقبت ه��ای اولیه ی بهداش��تی، به 
عنوان اس��تراتژی پذیرفته ش��ده در جهت 
تحقق ش��عار »بهداشت برای همه« تا سال 
2000، ارائه ش��د و به دنبال آن، درس��ال 
1981 توانبخشی برای همه تا سال 2000 

مطرح گردید.
توانبخش��ی مبتنی بر جامعه در ابتدا با این 
مفهوم آغاز ش��د که هسته ی اصلی فعالیت 
محیط زیس��ت عادی و خان��ه ی معلولین 
باش��د و با آموزش خانواده به معلول کمک 
شود تا امور شخصی خود را انجام دهد. اما 
به تدریج، این رویکرد در برگیرنده ی مفاهیم 

پیچیده تری شد.
 )ILO( در س��ال 1994 س��ال جهانی کار

-1 توانبخشی مبتنی بر مؤسسات 
-2 توانبخشی فرا مؤسسه ای 

-3 توانبخشی مبتنی بر جامعه
در کش��ورهای توس��عه یافته، مدل ارائه ی 
خدم��ات توانبخش��ی بیش��تر مبتن��ی بر 
مؤسس��ات و مراکز تخصصی است. در این 
سیس��تم فرد ب��ه مراکز مراجعه و توس��ط 
پرس��نل متخص��ص، خدمات توانبخش��ی 
را دریاف��ت می کند. این سیس��تم معموال 
خدمات با کیفیت ب��اال را ارائه می کند، اما 
ایجاد مؤسس��ات کافی، تربیت و استخدام 
کارکنان و پرداخ��ت هزینه های مراقبت و 
خدمات بس��یار پرهزینه است. این سیستم 
برای ارائه ی خدمات در کشورهای در حال 
توسعه به دلیل کمبود امکانات مالی منطقی 
به نظر نمی رس��د و برای حل مشکالت در 
س��طح وس��یع و اس��تفاده ی اف��راد فقیر 
نامناس��ب است. در سیستم فرا مؤسسه ای، 
متخصصین از مراکز ب��ه منزل فرد معلول 
رفت��ه و در آنج��ا به وی آم��وزش داده و یا 
س��ایر مداخالت ارائه می گردد  و در صورت 
لزوم فرد به مؤسس��ه ارجاع می شود. با این 
وجود، این سیس��تم نیز گران اس��ت و این 
متخصصین می توانند ب��ه تعداد محدودی 
خدمات ارائه نمایند و بردن این متخصصین 
به نقاط دور افتاده در کش��ورهای در حال 

توسعه غیر عملی است. 
درک عدم کارایی این سیس��تم ها نقطه ی 
آغازی برای جهت دهی کارها به س��مت راه 
حل های مبتنی بر جامعه بود. راه حل هایی 
که اوال بهتر بتواند با ش��رایط کشورهای در 
حال توسعه تطابق داشته باشد و دوما بتواند 
پاسخ کاملی به رفع نیازهای توانبخشی اکثر 
اف��راد معلولی که در این کش��ورها زندگی 

ِعلمی  آموِزشی
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سازمان آموزش علمی- فرهنگی ملل متحد 
)UNESCO( و سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( ب��ه منظور ایجاد ی��ک رویکرد 
 CBR مشترک برای گس��ترش برنامه های
اولین »منش��ور مش��ترک CBR« را ارائه 

دادند.
بر اس��اس آخرین منش��ور مشترک این سه 

آژانس بین المللی در سال 2004:
CBR راهب��ردی اس��ت در درون برنام��ه 
توس��عه ی جامع��ه در جهت توانبخش��ی، 
برابرس��ازی فرصت ه��ا و الح��اق اجتماعی 
معلولین، که از طریق تالش های مش��ترک 
آنها، خانواده هایشان، سازمان هایشان، جامعه 
و سایر مؤسس��ات خدمات رس��انی دولتی، 
غیردولتی، آموزشی، ش��غلی، اجتماعی و... 

اجرا می شود.

با وجود 
پیش��رفت هایی ک��ه از آن 

زمان تاکنون صورت گرفته 
اس��ت، اما هنوز بس��یاری از 

افراد معل��ول خدمات اولیه ی 
نتوانسته اند توانبخشی را دریافت نکرده اند و 

به صورت براب��ر در امور مربوط به تحصیل، 
آم��وزش، اش��تغال، اوق��ات فراغت و س��ایر 
فعالیت های محیط زندگی خود و یا در سطح 
وس��یع تر یعنی جامعه شان مشارکت داشته 
باشند. زنان معلول، افراد دارای معلولیت های 
شدید یا چندمعلولیتی، افراد دچار مشکالت 
روانپزشکی، افراد مبتال به ایدز و افراد معلولی 
که در فقر به س��رمی برند، از جمله کس��انی 
هس��تند که حداقل دسترسی را به خدمات 
دارند. در پی اجرای استراتژی CBR بایستی 
تمام تالش ها در جهت تضمین برخورداری 

همه ی افراد معل��ول از حقوق و فرصت های 
برابر در جامعه به عنوان یک شهروند، صرف 
نظ��ر از س��ن، جن��س، نوع 
معلولیت و شرایط اقتصادی 
� اجتماع��ی تداوم داش��ته 
باش��د؛ این یعن��ی تحقق 
ش��عار »جامع��ه ای برای 

همه«.
ب��دون   CBR البت��ه 
حقوق  چارچوب  یک 
بش��ری روشن، فقط 
می توان��د بر ارائه ی 
درمانی  خدم��ات 
کمکی  وسایل  و 
به اف��راد معلول 
شود.  متمرکز 
ای��ن  گرچ��ه 
ام��ر می توان��د مزایای 
موقتی به همراه داشته باشد. اما برای 
توانمندس��ازی افراد معلول کافی نیست. از 
طرفی این نگاه سعی در رفع موانع موجود و 
افزایش مشارکت اجتماعی ندارد � به طوری 
که یک فرد معلول ممکن اس��ت یک بریس 
دریافت کند، اما دسترس��ی او به مدرسه یا 

محل کار مورد بی توجهی قرار می گیرد. 
CBR با یک چارچوب حقوق بشری روشن، 
می تواند یک اس��تراتژی ب��رای پرداختن به 
حقوق جامع افراد معلول باش��د که در کنار 
سایر استراتژی های مؤثر وارد عمل می شود. 
فراهم ک��ردن خدمات درمانی و وس��ایل و 
تجهیزات کمک��ی می تواند بخش��ی از این 
استراتژی باش��د، اما به هدف ارتقای حقوق 

کامل انسانی.
CBR می توان��د در ی��ک چارچوب مبتنی 
بر کنوانسیون حقوق کودکان جا بگیرد. در 
چنین چارچوبی، اس��تراتژی هایی از قبیل، 
آموزش فراگیر و سازمان های افراد معلول و 

خانواده های آنها توسعه پیدا می کند.
CBR توانبخشی فرامؤسسه ای و مؤسسه ای 
1- در توانبخشی مبتنی بر مؤسسات، محور 
کار مؤسسات اس��ت. این رویکرد به بخشی 
از نیازه��ای تعداد کمی از معلولین پاس��خ 
می دهد. ای��ن رویکرد در بهترین حالت یک 
رویکرد محدود و در بدترین حالت رویکردی 
است که حقوق معلولین را مورد غفلت قرار 

می دهد.
2- در توانبخشی فرامؤسسه ای، باز هم محور 
کار بر مؤسسه است. تعداد بیشتری خدمت 
»دریاف��ت« می کنند، اما ب��ه دلیل فاصله از 
مراکز محدودیت های زی��ادی وجود دارد و 
براس��اس این که فرد چه نیازی داشته باشد، 
خدماتی مش��ابه آن چه در مؤسسات وجود 

دارد ارائه می شود. 
3 -در CBR محور کار، جامعه محلی است. 
به طوری که نقطه ی ش��روع دقیقا برعکس 
اس��ت. فرد معلول، اعضای خانواده و جامعه 
محلی تصمیم می گیرند که اولویت های آنان 
چیست و سپس با یکدیگر و هم چنین همراه 
با تس��هیل گران محلی، دولت و مؤسس��ات 
به منظور دسترس��ی به خدمات مناس��ب و 

موجود کار می کنند. 

گروه ها و افرادی که در اجرای برنامه ی 
توانبخشی مبتنی بر جامعه نقش دارند:

اف��راد معلول: اف��راد دارای معلولیت باید در 
تمام مراحل نقش فعال داش��ته باشند. آنها 
در تجارب عملی خ��ود، آگاهی های دقیقی 
از شرایط اجتماعی مؤثر بر معلولیت دارند و 
همین آگاهی، می تواند نقش آنان را در تیم 
توانبخش��ی به صورتی فعال و جدی مطرح 

سازد.
خان��واده ی اف��راد معلول: خان��واده، نقش و 
مس��ؤولیت اصل��ی مراقب��ت تم��ام اعضا را 
عهده دار اس��ت و بنابراین بای��د در برنامه ی 

توانبخشی به صورت جدی درگیر باشند.
اعضای جامعه: کسانی هستند که از شرایط 
اجتماعی، اقتصادی و امکانات جامعه آگاهی 
دارند و روش های مؤثر کار در شرایط موجود 

را می شناسند. 
بخش دولتی: تأثیر بخش دولتی در توسعه 
و اس��تمرار برنامه توانبخشی و نقش مهمی 
که در این زمینه ایفا می کنند، غیرقابل انکار 
است. این بخش با حمایت مادی، تدارکات 
امکانات و خدمات برای معلولین می توانند 

به پویایی فرایند بیفزایند.
بخ��ش غیردولتی: این بخ��ش می تواند در 
آم��وزش و حمایت معلولی��ن نقش مؤثری 

داشته باشد. 
اف�راد متخص�ص: کس��انی هس��تند که 
اطالع��ات و مهارت های خ��ود را در اختیار 
اعضای جامعه قرار می دهند و از این طریق 
نقش مؤثری در بهداشت، درمان، آموزش، 
خدمات اجتماعی، روانی و... بازی می کنند. 
در عین ح��ال، در تدارک و ارائه ی خدمات 

در سطح جامعه نقش دارند. 
CBR مزایای

انعطاف پذیر
درگیری فعال خانواده و جامعه 
ی��ک رویکرد مش��ارکتی ب��ا افراد 

معلول و خانواده های آنان
ظرفیت س��ازی برای اف��راد معلول و 

خانواده ه��ای آن��ان در متن جامعه و 
متناسب با فرهنگ آنان 

یک رویک��رد کل نگر به اف��راد معلول، 
توجه ب��ه نیازهای اجتماعی، اش��تغال، 

تحصی��ل و س��ایر نیازه��ا و ن��ه فقط به 

مشکالت فیزیکی، رویکردی که از مراکز و 
مؤسسات برای پاسخ دهی به نیازهای افراد 

معلول استفاده می کند.
سیستمی که مبتنی بر جامعه محلی است، 
ام��ا از طری��ق ارجاع از خدمات در س��طح 

منطقه ای و ملی استفاده می کند.
سیس��تمی اس��ت که می خواهد حدود 80 
درصد نیازهای توانبخش��ی افراد معلول در 

سطح جامعه محلی برطرف شود.
ب��ا س��ایر سیس��تم های موج��ود یکپارچه 
می شود و آموزش فراگیر برای افراد معلول 

را ارتقا می بخشد.
یک رویکرد با مفهوم وسیعی از »توانبخشی«

یک استراتژی دراز مدت 
توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایران

کشور ایران یکی از پیشتازان اجرای برنامه 
CBR در جهان اس��ت. در زمستان 1370 
با سفر دو هفته ای دکتر هاری هاران مشاور 
سازمان جهانی بهداشت و گفت وگو و تبادل 
نظر ایشان با مس��ؤولین توانبخشی کشور، 
CBR در ایران ش��کل گرفت و در تابستان 
1371 طرح آزمایشی توانبخشی مبتنی بر 

جامعه در استان سمنان شروع شد. 
تکنولوژی CBR و خدمات شش گانه

س��ازمان جهانی بهداشت به منظور اجرای 
توانبخشی مبتنی بر جامعه 34 جلد کتابچه 
را با عنوان »آموزش در جامعه برای کمک 
به افراد معلول« در اس��ل 1989 تهیه و به 
چاپ رس��اند و در اختیار کش��ورهای عضو 
ق��رار داد. این کتابچه ها تاکنون به 50 زبان 
از جمله فارسی )در سال 1372( ترجمه و 

در بیش از 90 کشور به عنوان تکنولوژی 
اصل��ی CBR مورد 

استفاده 
قرار می گیرد.

30 جل��د از این کتابچه ها 

ب��رای  آموزش��ی  کتابچه ه��ای  به عن��وان 
خانواده ه��ا و 4 جلد با عن��وان کتابچه های 
راهنما برای مجریان CBR تهیه شده است.

کتابچه ه��ای آموزش��ی وی��ژه ی اعض��ای 
خانواده ی افرادی تهیه ش��ده اس��ت که به 
نوعی معلولیت دارند و برای 7 نوع معلولیت 
)بینای��ی، ش��نوایی، گویایی، بی حس��ی در 
دست و پاها، رفتار غیرعادی، صرع و مشکل 

یادگیری( تدوین شده است.
کتابچه های آموزش��ی از لحاظ محتوا در 3 

گروه طبقه بندی می شوند: 
کتابچه های حاوی اطالع��ات برای آگاهی 

معلولین و خانواده ی آنان از معلولیت
کتابچه های پیش��گیری از افزایش ش��دت 

معلولیت 
کتابچه های آموزشی برای انتقال مهارت های 

توانبخشی به اعضای خانواده ی فرد معلول
ویژگی های کتابچه های آموزشی

1- با آداب و رسوم جامعه منطبق است.
2- به آسانی قابل فهم است. 

3- ب��رای افراد کم س��واد و بی س��واد قابل 
استفاده می باشد. 

4- کم هزینه و قابل اجراست.
5- از لح��اظ علمی، صحی��ح و از نظر فرد 

دریافت کننده معقول می باشد. 
این نشریه در ش��ماره های بعدی به ارائه ی 
محتوای آموزشی برای آموزش خانواده های 
دارای افراد معلول، خود فرد معلول و دیگر 

افراد جامعه می پردازد.



 ناهید یاور ـ روانشناس بالینی

قسمت اول 
یک��ی از علل عم��ده ی کم توانی ذهنی در کودکان اختالل کروموزومی بوده که در این میان 
س��ندرم داون رایج ترین آنها اس��ت. با توجه به باال رفتن سن ازدواج در جامعه، میزان شیوع 
ای��ن اختالل در بین نوزادان افزایش یافته و با درنظرگرفتن حجم ورود این گروه به آموزش 
و پ��رورش و احس��اس خطر در این رابطه آزمایش های غربال گ��ری در دوران بارداری اخیرا 
ضروری ش��ده است. لذا ضرورت مطالعه و بررس��ی و حتی آشنایی بیشتر و دقیق تر در این 
رابطه برای همگان احس��اس می ش��ود و به همین علت ما در این ش��ماره و شماره ی بعد به 

این موضوع خواهیم پرداخت.

Down sy -  یکی از رایج ترین علل کروموزومی کم توانی ذهنی متوسط تا شدید، سندرم داون
drom است که در گذشته منگولیسم نامیده می شد. حداقل ده درصد کودکان مبتال به کم توانی 
ذهنی متوس��ط تا ش��دید دچار سندرم داون هستند که امروزه روش��ن شده است ناشی از یک 
نسخه ی اضافی از کروموزوم شماره 21 یا trisomy21 می باشد. از هر 660 نوزادی که متولد می 
شود، یک کودک مبتال به سندرم داون است، هرچند ریسک ابتال در خانواده هایی که کودک مبتال 

دارند یا سن مادر فراتر از سی وپنج سال است، به طور قابل مالحظه افزایش می یابد. 
در حوالی س��ال 1886، پزشک انگلیسی النگوم داون که بر جنبه های فیزیکی کودکان کم توان 
ذهنی توجه داشت، این سندرم را تشخیص داد. درباره ی شباهت چین های گوشه ی چشم این 
بیماران و چش��مان اریب کودکان مغولی تعبیر و تفسیرهای زیادی شده است. اما حتی در بین 
کودکان چینی نیز، خصوصیات سندرم با خصوصیات نژادی پوشیده نمی شود. به دلیل این که 
شباهت این بیماران با مغوالن جزئی است. و به دلیل این که این اصطالح ناظر بر یک نژاد بزرگ 

است، اصطالح قبلی به طور کلی حذف و سندرم داون جایگزین آن شد.

مش�خصات فیزیکی: تریزومی 21 بر جنبه های گوناگون رشد و تحول فیزیکی تأثیر داشته و 
باعث پیامدهای جزئی و جدی متنوعی می ش��ود. تعدادی از این نابه هنجاری های جس��مانی بر 
س��المت کودک اثرات عمده ای نداشته و فقط جنبه ی تش��خیصی دارند. با وجود این برخی از 
نابه هنجاری ه��ا پیامدهای جدی تر دارند از جمله تخریب رش��د و تحول مغز کودک، این که 40 
درصد آنان به یک نقص مهم در رش��د و تحول قلب مبتالیند. در برخی از آنها انس��داد دستگاه 
باالیی روده ای یا سوء عمل فاحش روده ی بزرگ پایینی به چشم می خورد و حدودا یک درصد از 

کودکان مبتال به سندرم داون سرطان خون می گیرند. 
کم توانی عضله که البته با افزایش سن بهتر می شود باعث سست بودن بدن آنان و برجستگی شکم 
می شود. ناحیه ی پس سری پهن و جمجمه کوچک و سینوس ها رشد نیافته اند. بینی کوچک و 
به علت توسعه نیافتگی استخوان های انفی جمجمه کوتاه می باشد. به نظر می رسد که چشم ها به 
سوی باال اریب باشند که با تاخوردگی کوچک پوست در گوشه های درونی همراه است و وجود 
خطاهای انکسار نورولوچی از خصوصیات مشترک این بیماران می باشد. گوش ها معموال کوچک 
اس��ت و زبان کودک هرچند از نظر اندازه معمولی اس��ت، اما دهان به طور نسبی کوچک بوده و 
سقف آن کوتاه و همراه با تنوس ضعیف عضله است که این موقعیت منجر می شود تا زبان کودک 
به طور متناوب از دهان بیرون بیاید. در کودکان مسن تر، زبان شیار می خورد و فرد از دهان نفس 

کشیده و قابلیت ابتال به عفونت های تنفسی افزایش می یابد. 
رش��د دندان ها با تأخیر بوده و حتی با رعایت دقیق بهداشت دندان، این کودک متحمل التهاب 
و تورفتگی لثه ها می شود. تکلم با تأخیر، صدا بم و یادگیری سخن گفتن به طور شمرده مشکل 
است. گردن کوتاه و پهن و دست ها اغلب کوتاه و مربع شکل است. پنجمین انگشت بسیار کوتاه 
بوده و به جای دو بند یک بند دارد و ممکن اس��ت به جای دو خط کف دس��ت، تنها یک خط 

وجود داشته باشد. 
در پاها بین اولین و دومین انگشت پا فاصله زیاد است و پوست آنان ظاهری خشک و خال خالی 

با گرایش به ترک خوردگی بوده و موهای آنان پراکنده، زیبا و راست است.
قد فرد از میانگین جامعه کوتاه تر است زیرا بازوان و پاها در مقایسه با تنه کوتاه هستند. حدود 
27 تا 30 درصد نوزادان بیش از چندسال زنده نمی مانند. با وجود این اگر کودک بدون عوارض 
جدی وارده بر قلب یا روده، یا تولید سرطان خون یا عفونت ها زنده بماند تا حدود میان سالی به 

زندگی خود ادامه می دهد.
بلوغ: رش��د و تحول جنس��ی ممکن اس��ت تأخیر یافته یا ناقص باش��د و یا این که هر دو مورد 
اتفاق بیفتد. خصوصیات جنس��ی ثانوی و اعضای تناسلی در اغلب موارد توسعه نیافته است. در 
نوجوانی با افزایش قد ناگهانی روبه رو می ش��ود و قاعدگی معموال در هفت س��الگی آغاز ش��ده و 

یک دوره ی به هنجار را طی می کند. اشخاص 
به ندرت ازدواج می کنند و تنها عده ی اندکی 
از زنان مبتال موفق به تولید مثل ش��ده اند و 
حدودا نیمی از فرزندان مبتال به سندرم داون 

بوده اند و مردان عموما عقیم هستند.
س�الخوردگی: ب��ه نظ��ر می رس��د فرایند 
س��ال خوردگی خیل��ی زود رخ می دهد که 
شامل زبری پوست و فرورفتگی لثه ها همراه 
با از دس��ت دادن دندان هاس��ت. مرگ ومیر 
نس��بی بعد از 40 س��الگی باالست. اما علل 
مرگ مانند عللی اس��ت ک��ه موجب مرگ 
جمعیت س��ال خورده ی به هنجار می گردد. 
الزم به ذکر اس��ت وجود یک نشانه ی جالب 
آسیب ش��ناختی بافتی در زمین��ه ی پیری 
س��ریع در مغز بزرگ ساالن مبتال به سندرم 

داون گزارش شده است.

ه�وش: کودکان مبتال به سندرم داون، اکثرا 
IQ=40-( در حدود کم توانی ذهنی متوسط

45( ج��ای می گیرند، اما برخ��ی از آنها در 
مرتبه ی کم توانی ذهنی خفیف و تعدادی نیز 
در حد شدید هستند. الزم به ذکر است اکثر 
کودکانی که در مؤسس��ات زندگی می کنند 
دارای هوشبهر پایین تر از 35 می باشند. این 
بیماران در 15 سالگی اندازه ی سرشان به طور 
متوسط به اندازه ی سر کودکان به هنجار 2 تا 

5/2 ساله است. 
ویژگی های شخصیت: کودکان سندرم داون 
نسبت به سایر کم توانان ذهنی خوشحال تر 
و مهربان تر بوده و البته لج بازی و سرکش��ی 
نیز در آنان دیده می ش��ود. ولی به طور کلی 
اف��رادی آرام، بامحبت و مهربان هس��تند و 
اکثرا بانش��اط به نظر می رسند و به موسیقی 
عالقه ی زیادی نشان می دهند. با این که در 
فهم کلماتی که می ش��نوند عاجزند، به هر 
سؤالی با گش��اده رویی بله می گویند، با این 

امید که موجب خوشحالی دیگران شوند. 
مکانیسم هایی که منجر به ایجاد سندرم 

داون می شوند: 
1( ع��دم تف��رق صحی��ح کروموزومی: که 
95 درصد مبتالیان را ش��امل می ش��ود. در 
نتیجه ی اختالل در تقس��یم میوز )تقسیم 
س��لولی که منجر به تولید اسپرم یا تخمک 

منابع: 
1( رابینسون، ناسنی ام. رابینسون، هالبرت بی. کودک 
عقب مانده ی ذهنی. ترجمه فرهاد ماهر. مشهد: آستان 
قدس رضوی، شرکت به نشر، 1385 
2( میالنی فر، بهروز. روانشناس��ی کودکان و نوجوانان 
استثنائی. نشر قومس، 1386.
3( غف��اری، س��عیدرضا. درس ه��ای ژنتی��ک ب��رای 
کارشناسان نظام سالمت. نشر اندیشه سرا، 1385.

4( سی ویندرز، پاتریشیا. مهارت های حرکتی کودکان 
س��ندرم داون. مترجم علی اس��المبولچی مقدم، فرهاد 
فتحی نژاد، محمد کوروش احمدی



می شود( است که در این جا نیز در 95 درصد موارد مشکل مربوط به تقسیمات سلول های مادری 
بوده و فقط 5 درصد مربوط به پدر می باش��د. بنابراین سن باالی مادر بسیار مهم تر بوده چراکه 
مراحل تقس��یم س��لولی مادر طوالنی تر از پدر بوده و درواقع از دوران جنینی او شروع شده و تا 

زمان لقاح ادامه می یابد. 
2( جابه جایی رابرستونی: حدود 4درصد از مبتالیان را شامل می شود و افرادی که از این طریق 
مبتال می ش��وند پدر یا مادر آنان حامل های س��الم این جابه جایی هس��تند؛ به طوری که تعداد 
کروموزوم های حامل 45 عدد است و تنها مشکل او ایجاد گامت )سلول جنسی( دارای ناهنجاری 
است. خانم های جوانی که کودک مبتال به دنیا می آورند اکثرا از این نوع هستند و شخصا عالئمی 
دال بر بیماری ندارند. اگر مادر دارای کروموزم جابه جایی باشد ابتال سه برابر بیشتر از موقعی است 

را که پدر ناقل باشد و این نشان دهنده ی آن است که اسپرم ناقل کمتر  تخمک  می توان��د 
بارور کند.

مش��اوره ی ژنتیک برای خواهران و ب��رادران مهم بوده 
چراک��ه در این ن��وع جنب��ه ی ارث نقش مهمی 

دارد. عل��ت این ک��ه مادر یا پ��در دارای 
45 کروموزم هس��تند مش��خص 

نیست. بعضی جهش تازه ی 
ژن��ی، م��واد رادیواکتیو، 

س��ن پ��در، مص��رف 
شیمیایی  داروهای 

و  اختالالت 
متابولیکی 

کروموزوم ها 
را دخی��ل 

می دانند.

3( ش��کل موزائیس��م: نوعی دیگ��ر از عدم 
انفصال کروموزومی ب��وده و به جای این که 
کروموزوم ه��ا ب��ه ط��ور مس��اوی در ط��ی 
تقس��یمات در سلول های تقس��یم شوند در 
بعض��ی دارای 45 کروم��وزوم و در بعض��ی 
ش��امل 47 کروموزوم می شوند و سلول های 
جدید در کنار یکدیگر قرار گرفته و موزائیسم 
را به وج��ود می آورن��د که در آن ع��ده ای از 
س��لول های بدن بیمار دارای س��ه کروموزم 
21 و عده ی دیگر کامال طبیعی یعنی دارای 
دو کرومزوم 21 هس��تند، زیرا س��لول هایی 
که دارای 45 کروموزوم هس��تند به سرعت 
ازبین می روند. نش��انه های فیزیکی و شدت 
عقب ماندگی در نوع موزائیس��م کمتر از 
انواع دیگر است. الزم به ذکر است که 
در این نوع نیز سن مادر مهم است.
در پایان الزم به ذکر اس��ت که 
در شماره ی بعدی به اقدامات 
توانبخشی و درمانی الزم و 
ممکن برای این اختالل 
پرداخت که  خواهی��م 
راهنمای خوبی برای 
والدی��ن ای��ن گروه 

خواهد بود.

دکتر محمدرضا سرگلزایی، روانپزشک

آوردن توجه می کنیم.
cost-be - )امروزه به موازنه ی هزینه-فایده 
efit( در هر انتخاب اشاره می کنند. گزینه های 
جدید زندگی وسوسه مان می کنند که به آنچه 
به دست می آوریم نظر داشته باشیم نه به آنچه 
از دست می دهیم. وقتی خرید یخچال فریزر 
جدید را برایمان تبلیغ می کنند چش��مان ما 
را به آنچه به دس��ت می آوریم می دوزند و ما 
فراموش می کنیم برای این انتخاب جدید چه 
هزین��ه ای باید بپردازی��م و بابت پرداخت آن 
هزینه، چند ساعت از عمرمان را باید بفروشیم 
و ب��رای فروش آن بخ��ش از عمرمان چقدر 

عشق و اندیشه را از دست خواهیم داد. 
رقابت با همس��ایه بر س��ر تصاحب اتومبیل 
لوکس ت��ر گاهی چنان کورمان می کند که از 
خاطر می بریم که برای ربودن گوی سبقت در 
این چوگان بازی تفاخر، دیگر مدت هاست که 
مستغرق ابرها و پروانه ها و ستاره ها نشده ایم. 

در این بازار م��کاره ی دنیا آن چه به گوش ما 
می رسد بوق و شیپور فایده هاست. وظیفه ی 
ماس��ت که در همان زمان که این ش��یپور را 

می شنویم هزینه ها را به خود گوشزد کنیم. 
ماجرا فقط ماجرای خریدن کاال نیست. گاهی 
برای خریدن یک نگاه عاشقانه یا یک لبخند 
مهربان همه ارزش هایمان را زیر پا می گذاریم. 
گاهی ب��رای دریافت یک حمای��ت پدرانه یا 
ی��ک آغوش مادرانه حق رأی خ��ود را واگذار 
می کنیم. گاهی برای رس��وا نشدن همرنگ 

مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری قطعه ش��عر 
زیبایی دارد که گفت وگوی میان عقاب و کالغ 
نام دارد. در این ش��عر حکایت گونه عقابی از 
کالغی می پرسد که راز عمر طوالنی کالغ ها 
چیست و کالغ پاسخ می دهد: »دلیل این که 
ش��ما عقاب ها عمر کوتاهی دارید این اس��ت 
که بسیار بلند پروازید و به طبقات باالی جو 
می روید که آنجا هوا سرد است و عمر شما را 
کم می کند. اما ما کالغ ها همین پایین ها پرواز 
می کنیم که هوا گرم است و عمر ما طوالنی 
می شود.« عقاب که به عمر طوالنی عالقه مند 
شده اس��ت تصمیم می گیرد همچون کالغ 
زندگی کند و باال نپرد و بنابراین مدتی با کالغ 
همسفر می ش��ود. آن گاه درمی یابد که برای 
کسی که پایین می پرد ش��کار کردن دشوار 
می شود زیرا سطح کمتری از زمین را زیر نظر 
دارد و شکار کمتری می یابد. بنابراین از کالغ 
می پرس��د اکنون چه باید بخورم؟ کالغ او را 
به دنبال خود می کشاند و عقاب می بیند که 
کالغ در زباله ها به دنبال غذا می گردد. عقاب 
که از خوردن پس مان��ده ی غذای دیگران و 
جس��ت وجو در آش��غال دانی ها نف��رت دارد 
درمی یابد که نمی تواند برای به دست آوردن 
عمر طوالنی تن به چنین خفتی بدهد. بنابراین 
عطای عمر طوالنی را به لقای آن می بخشد و 
به اصطالح می گوید: »نه شیر شتر خواهم و 
نه دیدار عرب.« و سپس به اوج آسمان پرواز 
می کند و باال و باال و باالتر می رود. این ش��عر 
زیبا را دکتر خانلری با این بیت تمام می کند:

لحظه ای بر اوج آن بام کبود    
             نقطه ای بود و سپس هیچ نبود 

عقاب انتخاب می کند ک��ه لحظه ای زندگی 
کند ولی آن لحظه را در اوج بام بلند آس��مان 
بگذراند به جای اینکه عمری طوالنی در میان 

زباله ها داشته باشد. 
در این حکایت زیبا دکتر خانلری به ماهیت 
دشوار انتخاب اشاره می کند. در هر انتخابی ما 
چیزهایی را به دست می  آوریم ولی چیزهایی 
را هم از دست می دهیم. دشواری انتخاب در 
همین بخش از دست دادن است در حالی که 
اغلب ما در هنگام انتخاب به بخش به دست 

جماعت می شویم. گاهی برای آن که هم چون 
اب��وذر تنها نمانیم در مقابل مروان ها س��کوت 
می کنیم. گاهی ب��رای آن که در آتش افکنده 

نشویم در مقابل نمرودها سجده می کنیم. 
در تمام این لحظه ها، چش��مان مان فریفته ی 
چیزی ش��ده که به دس��ت  آوریم و در مقابل 

آن چه از دست می دهیم نابینا شده ایم. 
همیشه نمي شود هم خدا را داشته باشیم و هم 
خرما را. گاهی باید از یکی از این دو دل بکنیم. 
برخی تصور می کنند آنقدر زیرک و باهوشند 
که همیشه می توانند هر دوی این ها را داشته 
باش��ند، غافل از آن ک��ه در عین تصور زیرکی، 
آن قدر س��اده لوحند که متوجه نشده اند که در 
واقع هر دو را از دست داده اند؛ از اینجا مانده، از 

آنجا رانده. و اما...
گاهی یافتن »خط سوم« آن قدر ارزشمند است 
که باید ش��هامت این را داشته باشیم که هم از 
اینجا بمانیم و هم از آنجا رانده ش��ویم. گاهی 
چنان ما را از هزینه ی انتخاب می ترسانند که 
ما تسلیم جبر و تقدیر می گردیم؛ هم چون یک 
تماش��اچی بی طرف از کنار تمام انتخاب های 

زندگی می گذریم. 
در نظر داش��تن هزینه های هر انتخاب کاری 
است عاقالنه اما اگر این امر باعث شود که برای 
نپرداختن هزینه هیچ انتخ��اب پرهزینه ای را 
انجام ندهیم به جای عاقل، ترسو خواهیم بود. 

در برخ��ی از انتخاب ها هرچن��د که پرهزینه 
باش��ند، بهتر اس��ت نگاه به آن چه به دس��ت 
می آوریم داش��ته باشیم به جای آنچه از دست 

می دهیم.
ش��یخ احمد جام��ی ش��اید در وصف چنین 

انتخاب هایی است که می گوید:
نه در مسجد گذارندم که رندی   

       نه در میخانه که این خمار خام است
میان مسجد و میخانه راهی است              

         غریبم، عاشقم،  این ره کدام است؟
و موالنا حال چنین انتخابگِر دالوری را چه زیبا 

ترسیم می کند:
چه خوش آن قماربازی که بباخت هرچه بودش   

         بنماند هیچش ااّل هوس قمار دیگر



مقدمه:
بارداری، زایمان و س��ازگاری با نوزاد تازه 
تول��د یافته را ش��اید بتوان حس��اس ترین 
مرحل��ه ی رش��د زندگی زن دانس��ت. در 
این مقط��ع زمانی یک بحران فیزیولوژیک 
روحی، روانی و هیجانی به وقوع می پیوندد 
که باعث س��ردرگمی و تغیی��ر هویت فرد 
می ش��ود. دوره ی بع��د از زایم��ان دوره ی 
انتقالی اس��ت که مادر ب��ا نقش ها، الگوها 
و ارتباط ه��ای جدید روبه روس��ت که باید 
با تمام آنها س��ازگاری یابد. از سوی دیگر 
در ای��ن دوره به عل��ت از بین رفتن انرژی 
ذخیره ش��ده ی مادر ناش��ی از خس��تگی، 
اثرات دارویی، طول مدت زایمان، مشکالت 
ایجاد ش��ده در روند زایم��ان و نظایر آنها 
مادر بیش��تر از هر زمان دیگر مستعد ابتال 
به بحران های احساس��ی و خلقی از جمله 

افسردگی پس از زایمان است.  
افس��ردگی پ��س از زایم��ان تأثی��ر منفی 
چش��مگیری بر تمام ابعاد کیفیت زندگی 
م��ادر می گ��ذارد و روابط م��ادر و نوزاد را 
تخری��ب ک��رده، ادامه ی اخت��الل و عدم 
تش��خیص به موق��ع آن منجر ب��ه تطابق 
غی��ر مؤثر م��ادر با ک��ودک می گ��ردد و 
تکامل ش��ناختی ن��وزاد را تحت تأثیر قرار 
می دهد و ممکن اس��ت ب��ه ناتوانی وی در 
انج��ام کار و اختالل رفت��اری منجر گردد 

و حتی ممکن است باعث کاهش واضحی 
در بهره ی هوشی کودک گردد. افسردگی 
پس از زایمان عالوه ب��ر اثرات زیان بخش 
ب��ر روابط مادر و کودک ارتباط با همس��ر 
را نی��ز مخت��ل می کند و همس��ران زنان 
افس��رده اغلب دچار افسردگی می شوند و 
در صورتی که برطرف نش��ود ممکن است 
ب��ه جدایی و ط��الق بینجامد و در صورت 
عدم تش��خیص به موقع و تشدید آن منجر 
به تراژدی خودکش��ی مادر یا فرزندکشی 

می گردد.
تعریف: 

اخت��الالت روانی پ��س از زایمان به س��ه 
دسته تقس��یم بندی می ش��وند؛ اندوه بعد 
از زایم��ان ک��ه در 50 ت��ا 80 درصد زنان 
پ��س از زایم��ان اتف��اق می افت��د و نوعی 
افس��ردگی خفیف اس��ت که چن��دروز تا 
یک هفته بع��د از زایمان ادامه می یابد اما 
هیچ گاه بیش��تر از دوهفته طول نمی کشد. 
روان پریش��ی پ��س از زایمان ک��ه 2 تا 3 
هفته پس از زایمان ش��روع می ش��ود و با 
افسردگی، هذیان و توهم مشخص می شود 
و افس��ردگی پ��س از زایمان ک��ه مطابق 
معیاره��اي چهارمین ویراس��ت راهنماي 
تش��خیصی و آماري اختالل ه��اي روانی، 
عبارت اس��ت از افس��ردگی عمده و وجود 
همزمان پن��ج مورد از عالئم برهم خوردن 

نظم جس��مانی و مشخصه ی افسردگی که 
حداقل یکی از آنها خلق افسرده یا کاهش 
عالقه و لذت در فعالیت ها باشد. این عالئم 
حداقل باید به مدت 2 هفته تداوم داش��ته 
و حداکثر ظرف 4 هفته پس از زایمان آغاز 
گردد. عالئم شامل خلق افسرده، اضطراب 
مف��رط، بی خواب��ی، تغییر وزن، احس��اس 
تنهایی ش��دید، تحریک پذی��ری، تغییر در 
اش��تها، احساس گناه، کاهش تمرکز، عدم 
احس��اس لذت از زندگی و دوگانگی روانی 
که شایع ترین عالمت این اختالل بی ثباتی 
خلق، بی خوابی شدید و احساس خستگی 

است.
سبب شناسی و عوامل زمینه ساز: 

علت افس��ردگی پس از زایمان نامشخص 
و یک اختالل چندعاملی اس��ت که عوامل 
مختل��ف جمعیت��ی، روان��ی، اجتماعی و 
هورمون در بروز این اختالل س��هیم است. 
از جمله عوامل مس��تعدکننده ی فرد برای 
این اختالل س��ابقه ی افسردگی، سابقه ی 
افس��ردگی در خان��واده، ناخواس��ته بودن 
حاملگی، حاملگی اول، تعارضات با همسر، 
عدم حمایت از س��وی همسر، هنگامی که 
ش��وهر از ورود عضو جدید خوشحال است 
موجبات کاهش اس��ترس همسر را فراهم 
می کند، بستری ش��دن نوزاد، بستری شدن 
مادر بعد از زایمان به هر علت، نوع زایمان 
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که طبق مطالعات انجام شده توسط آپونگ 
و هم��کاران زنان��ی که به طریق س��زارین 
ن��وزاد خ��ود را به دنی��ا می آورن��د امکان 
بیش��تری برای ابتال به افس��ردگی پس از 
زایم��ان دارند، میزان تحصی��الت مادر، با 
افزای��ش تعداد زایمان احتمال افس��ردگی 
ب��اال م��ی رود؛ زیرا زم��ان کمت��ری برای 
اس��تراحت و تفری��ح می یاب��د و هم چنین 
وضعیت اقتصادی خانواده عامل مهمی در 
ابتالی مادر به افس��ردگی پ��س از زایمان 

است. 
شیوع  و درمان: 

شیوع افسردگی، مخصوصا افسردگی پس 
از زایمان ب��ا عالئم فرهنگ��ی و اجتماعی 
ارتباط تنگاتنگ داش��ته ب��ه همین دلیل 
در کش��ورها و نژادهای مختلف شیوع آن 
متفاوت اس��ت. پژوهش ها در ایران شیوع 
افس��ردگی پس از زایم��ان را طیفی از 16 
ال��ی 31 درصد گزارش دادند. این اختالل 
قابل درمان بوده اس��ت. درمان افسردگي 
پس از زایم��ان، ترکیب��ي از روان درماني، 
حمایت اجتماعي و دارودرماني اس��ت که 
به دو صورت مداخله هاي پیشگیري کننده 
و درمان در مرحله ي حاد، تقسیم مي شود. 
روش هاي پیش��گیري، شامل آموزش هاي 
روان درمان��ي بع��د از حادث��ه اس��ت ک��ه 
درترکیب با برنامه ه��اي مراقبت پره ناتال 
انجام مي شود. درمان هاي مختلف دیگري 
نی��ز مي تواند به صورت ف��ردي- گروهي، 
خانواده درمان��ي یا زوج درمان��ي با آموزش 
و ایجاد زمینه ه��اي حمایتي اصالح روابط 
زناشویي، نحوه ي مراقبت از خود، تغذیه ي 
مناس��ب، ورزش و آرمیدگي به پیشگیری 
یا مداخله ی مستقیم این موضوع بپردازد. 
بیش��ترین ان��دازه ی تأثی��ر را درمان های 
روان ش��ناختی داش��ته و اندازه ی متوسط 
برای درمان های دارویی برآورد شده است.

توصیه هایی جهت پیشگیری: 
مادران جوان که تصمیم به باردارشدن دارند 
و هم چنین زنان باردار و همسران شان، قبل 
از تولد کودک بهتر است آموزش های الزم 
را درباره ی عالئم و نش��انه های افسردگی 
پ��س از زایم��ان و عوامل زمینه س��از آن 
بدانند. پذیرش داشتن احساس افسردگی 

مسأله مهمی است، تا نپذیرید برای کمک 
اقدام نخواهید کرد. برخی از مادران بر این 
باورند که درماندگی آنها ناشی از بی کفایتی 
خود آنها در مقام یک مادر یا شخص است 
و در نتیج��ه بی��ان احساسات ش��ان برای 
دیگر اش��خاص اکراه آمیز است. آنها درک 
نمی کنن��د که افس��ردگی پ��س از زایمان 
دارند و نیاز به کم��ک دارند. مادران  نباید 
از این  که  احساس��ات  پیچی��ده ای  در مورد 
مادربودن  خود دارند احس��اس  گناه  کنند. 
ایجاد تطابق  و پیوند  عاطفی  طبیعی  نیاز به  
درمان  دارد. درنظرگرفتن  برنامه های  مکرر 
خ��ارج  از منزل  نظیر قدم  زدن  و دیدارهای  
کوتاه  ب��ا دوس��تان  و اقوام  ب��رای  مادران  
مفید اس��ت . این  برنامه ها به  مادران  کمک  
می کند تا دچار احس��اس  ان��زوا از دیگران  
نشوند. مادران  باید کودک  خود را در اتاق  
جداگانه ای  بخوابانند. در این  صورت  مادران  
راحت تر اس��تراحت  خواهن��د کرد. مادران  
می توانن��د برای  انجام کارهای  روزانه  نظیر 
خریدک��ردن  و مراقبت  از کودک  در هنگام  
استراحت  خود از خانواده  یا دوستان  کمک  
بگیرند. مادر در صورت  احساس  افسردگی  
بهتر اس��ت  احساس��ات  خود را با همسر یا 
یک  دوس��ت  که  ش��نونده ی  خوب��ی  برای  
حرف های  اوست  در میان  بگذارد. صحبت  
کردن  با س��ایر مادران  امکان  اس��تفاده  از 
همفکری  و تجربه ی  آنان  را فراهم  می کند. 
روان  درمانی  یا مشاوره  با متخصص  مربوطه  
در صورت  تداوم  افسردگی  توصیه  می شود. 
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داون بهره برده اس��ت تا فیلم بتواند تأثیری 
حقیق��ی بر مخاط��ب بگذارد. درخش��نده 
درباره ی ش��خصیت علی این طور می گوید: 
»زمانی که من نوجوان بودم در کرمانش��اه 
زندگی می ک��ردم و در محله ی ما دختری 
به ن��ام »آدا« ب��ود که همه او را مس��خره 
می کردن��د. اگ��ر حرفی می زد ک��ه از روی 
پاکی و س��ادگی او ب��ود همه می خندیدند. 
همیش��ه فکر می کردم که در دنیای او چه 
می گ��ذرد و چه فکری نس��بت ب��ه ما دارد 
تا این که فرصت س��اخت فیلم��ی درباره ی 
این گونه از کودکان به خاطر نگاه نادرس��ت 
جامعه به آنها در خانه ها محبوس شده اند و 
سرنوشتی جز فراموش شدن ندارند فراهم 
ش��د. انتخاب ی��ک فرد مبتال به س��ندروم 
داون برای ایفای این نقش کار آسانی نبود. 
»عل��ی احمدی فرد« حتی تصوری از خیلی 
واژه ها نداشت. ولی چون هدفم نشان دادن 
این بچه ها بود، س��ختی ای��ن تصمیم را به 
ج��ان خریدم و ح��اال از نتیجه اش بس��یار 
راضی هستم.« )مزدا مرادعباسی، بانویی از 

زاگرس، ص 201(
این فیلم در جش��نواره های مختلف جوایز 

بسیاری به دست آورده است:
* سیمرغ بلورین نقش دوم زن )پانته آ  بهرام( 

در جشنواره ی فیلم فجر 
* دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن)کامبیز 

روشن روان( در جشنواره ی فیلم فجر
* پروان��ه ی زرین بهتری��ن بازیگری )علی 
فیلم ه��ای  جش��نواره ی  در  احمدی ف��ر( 

کودکان و نوجوانان 
* پروانه ی زرین بهترین دس��تاورد هنری و 
فنی و بهترین کارگردانی )پوران درخشنده( 
در جشنواره ی فیلم های کودکان و نوجوانان 
* جای��زه ی بهتری��ن فیلم تماش��اگران در 

ــهاب حسینی، الهام حمیدی،  بازیگران: ش
علی احمدی فرد، پانته آ بهرام و... 

ــرح و  ــری ط ــده، مج ــنده، تهیه کنن نویس
کارگردان: پوران درخشنده

مشاور فیلم نامه: دکتر محمدهادی کریمی
سال تولید: 1385
زمان: 110 دقیقه

خالصه ی فیلم
ایم��ان )ش��هاب حس��ینی( و ن��گار )الهام 
حمی��دی( قرار اس��ت با ه��م ازدواج کنند، 
اما مانعی بر س��ر راه ش��ان وجود دارد. علی 
برادر ایم��ان س��ندروم داون دارد. ایمان در 
قبال برادرش احس��اس مسؤولیت می کند و 
می خواهد از او نگهداری کند، اما خانواده ی 
نگار این مسأله را نمی پذیرند. نگار با تحقیق 
و کس��ب اطالعات درباره ی بیم��اری علی، 
س��عی می کند پدرش را قانع کن��د. ایمان، 
علی را به آسایش��گاه می برد. اما خیلی زود 
پش��یمان می شود و می رود تا او را برگرداند. 
اما علی از آسایش��گاه فرار ک��رده و آواره ی 
خیابان ها شده. س��تاره که موادفروش است 
از علی برای فروش مواد اس��تفاده می کند و 
علی شرایط سختی را تجربه می کند. پس از 
ماجراهای دیگری که اتفاق می افتد علی در 
خیابان تصادف می کند و روانه ی بیمارستان 

می شود.
ن��گاه به ف��رد معل��ول به عن��وان مانعی در 
جری��ان طبیعی زندگی، واقعیتی اس��ت که 
خانواده هایی که دارای فرزند معلول هستند 
آن را بارها تجربه کرده اند. گاهی بسیاری از 
تنش های موجود در این خانواده ها به خاطر 
حضور فرزند معلول است. این در حالی است 
که این قشر حدود 1،200،000 نفر از افراد 
جامعه را تش��کیل می دهند و این رقم نشان 
می دهد که شناخت دقیق و توجه به نیازهای 
این افراد، چه قدر می تواند در سالمت روانی 

جامعه مؤثر باشد.
از  فیل��م  س��اخت  در  درخش��نده  پ��وران 
ش��خصیتی نابازیگ��ر و مبتال به س��ندروم 
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جشنواره ی فیلم های کودکان و نوجوانان 
* شرکت در جشن خانه ی سینما 

»بچه های اب��دی« همچون دیگر فیلم های 
درخش��نده تالش م��ی کند تا ب��ا انعکاس 
مش��کالت معل��والن، گام ه��ای مؤثری در 
جهت ش��ناختن بهتر این اف��راد به جامعه 
بردارد و نشان دهد که این بچه ها احساسات 
لطیف و عمیق��ی دارند که دیگران از درک 
آن عاجزن��د؛ بچه هایی که ب��رای ابدیت و 
جاودانگی خلق شده اند و می توانند در قلب 

همیشه تپنده ی جامعه ماندگار شوند. 

نقدوبررسی: فهیمه شریعتی
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نویسنده: ژوزه ساراماگو
ترجمه: مینو مشیری

سال انتشار: 1388
نشر علم

نوبت چاپ: پانزدهم

ژوزه س��اراماگو نویسنده ی پرتغالی در سال 
1922 در دهک��ده ای کوچ��ک در ش��مال 
لیس��بون، در خانواده ای  کش��اورز به دنیا 
آمد. وی پس از رهاک��ردن تحصیالتش به 
شغل های مختلفی نظیر آهنگری، مکانیکی 
و کارگری روزمزدی پرداخت. پس از مدتی 
نیز به مترجمی و نویسندگی در روزنامه ی 
ارگان حزب کمونیست پرتغال مشغول شد. 
اگرچ��ه اولین رمان او به نام »کش��ورگناه« 
در 1947 به چاپ رس��ید، ول��ی ناکامی او 
برای کس��ب رضایت ناشر برای چاپ کتاب 
دومش موجب ش��د تا رمان نویسی را کنار 
بگذارد، تا این که با انتشار کتاب »بالتازار و 
بلیموندا« در سال1982 و ترجمه ی آن به 
انگلیسی در 1988 شهرت به سراغ او آمد، 

رمانی تاریخی که به انحطاط دربار پرتغال 
در قرن شانزدهم می پردازد. او بارها نامزد 
جایزه ی نوبل ادبی ش��ده ب��ود تا اینکه در 
س��ن 76 سالگی موفق شد این جایزه را از 
آن خ��ود کند. آثار او ب��ه 25 زبان ترجمه 

شده است.
ساراماگو کتاب »کوری« را در سال1995 
منتشر کرد؛ کتابی که بسیاری از منتقدان 
ادبی آن را ش��اهکار خوانده اند و معتقدند 
که س��بک س��اراماگو »رئالیسم جادویی« 
است در حالی که خود نویسنده بر این باور 
اس��ت که ادامه دهنده ی ادبیات اروپاست 
و تأثیرپذیری خود را بیش��تر از گوگول و 
سروانتس می داند. مترجم در مقدمه چنین 
می نویسد: »ساراماگو در »کوری« تعهد و 
باور عمی��ق خود را به عدال��ت اجتماعی، 
احت��رام به خرد و عقل س��لیم هم��راه با 
تزکیه ی روح و جس��م که تنها راه ضمانت 
پایدارماندن هر جامعه ای اس��ت در غالب 
یک رمان هنرمندانه و ش��گفت انگیز به ما 
ارمغان می دهد.« دیگر آثار این نویس��نده 

عبارتند از: س��المرگ ریکاردو ریس، قایق 
س��نگی، تاریخ محاصره ی لیسبون، انجیل 
به روایت عیس��ی مسیح، یادداشت هایی از 

النسروت و  تمام نامها. 
داس��تان »کوری« از آنجا آغاز می شود که 
در ترافیک یک چهارراه، ناگهان راننده ای 
نابینا می ش��ود. به فاصل��ه ی کمی، عده ی 
دیگری هم نابینا می شوند. چشم پزشک با 
معاینه ی آنها درمی یابد که هیچ مش��کلی 
وجود ن��دارد و آنها برخالف تاریکی، دچار 
دیدی س��فید ش��ده اند و این بیم��اری با 
ارتباطی ن��دارد. طبق دس��تور  نابینای��ی 
دولت، تمام��ی نابینایان در آسایش��گاهی 
جمع می ش��وند. پلیس، پزشک )که نابینا 
ش��ده( و همس��رش را نیز به آنجا منتقل 
می کند، اما همس��ر پزشک به دروغ ادعای 
نابینایی می کند تا بتواند در کنار همسرش 
باش��د. پس از رخ دادن ماجراهای جذابی 
ک��ه مخاطب را به دنبال خود می کش��اند، 
همه متوجه می ش��وند که تمام شهر نابینا 
شده اند. پس از اوج و فرودها و ماجراهایی 

نمادی��ن ک��ه در داس��تان رخ م��ی دهد، 
سرانجامی بس��یار جذاب و تحسین برانگیز 
را نویس��نده به مخاطبانش تقدیم می کند 
که برای حظ بیشتر مخاطبان همدم را به 

خواندن این کتاب دعوت می کنیم. 
ش��خصیت های داس��تان هیچ کدام اس��م 
ندارن��د: »زن دکتر به راه خ��ود ادامه داد، 
وقتی که به سرس��را رسید به سمت دری 
رفت که به محوطه ی بیرون باز می شد. به 

بیرون نگاه کرد.« )ص 172( 
مترج��م در مقدم��ه ی  این کت��اب 366 
صفح��ه ای می نویس��د: »ک��وری موردنظر 
ساراماگو کوری معنوی است. سازماندهی 
و قانونمن��دی و رفت��ار عاقالن��ه ی خود به 
نوعی آغاز بینایی اس��ت. س��اراماگو کالم 
پیچیده و چندپهلویش را در دهان تک تک 
ش��خصیت های کتاب و مخصوصا در پایان 
در دهان زن دکتر گذاش��ته اس��ت: چرا ما 
کور ش��دیم، نمی دانم، شاید روزی بفهمیم، 
می خواهی عقیده ی مرا بدانی، بله، بگو، فکر 
نمی کنم ما کور شدیم، فکر می کنم ما کور 

هستیم، کور اما بینا، کورهایی که می توانند 
ببینند اما نمی بینند.«

تاکنون مترجمان بسیاری به ترجمه ی این 
کتاب به فارس��ی پرداخته اند که ترجمه ی 
مینو مش��یری از ترجمه های خوب و روان 
این کتاب به شمار می آید: »ترسش یواشکی 
به سراغش برگشت، هنوز چندمتری نرفته 
بود، ش��اید هم اش��تباه می کرد، ش��اید در 
مقابلش، یک اژده��ای نامرئی  با دهان باز 
منتظر اس��ت. یا روحی دس��ت دراز کرده 
است و می خواهد او را به دنیای وحشتناک 
مردگان ببرد که هیچ وقت مردن شان پایان 
نمی گیرد، زیرا همیشه کسی پیدا می شود 

که آنها را از نو زنده کند.« )ص 254( 
راوی داس��تان، سوم ش��خص و دانای کل 
اس��ت، از این رو از تمام ماجراها و صحنه ها 
اط��الع دارد و می تواند تصوی��ری جامع از 
ش��هر کوران را برای مخاطب ترسیم کند. 
نویس��نده توصیفات را دقیق و جزء به جزء 
بیان کرده و کش��ش های داس��تانی بسیار 

جذاب و خواندنی است.     



بعضي از تکه هاي زم��ین خ�د ا خوشبخت 
ترن��د چون میش��ود نرد بانهای��ي روي آن 
گذاش��ت و از د رخت آس��مان باال رفت  ...
زمین خد ا وسیع است. زمین خد ا هوشیار 
اس��ت. وقتي آد م هاي زی��اد ي، همزمان از 
ی��ک نقطه ي زمین، آرزوهایش��ان را راهي 
آس��مان کنند، خلوص آن نقطه، بیش��تر 
میش��ود ... خ��د ا مهربانت��ر به آنه��ا نگاه 
میکند .... گوش��ه اي از ش��هر مشهد، تکه 
زمیني هس��ت پ��ر از آرزو ... از ذهن هایي 
س��پید و بي فریب ... س��ال 1356 بود که 
تکه اي از زمین خد ا، به اند ازه 10000 متر 

مربع، س��هم د ختران کم توان ذهني ش��د 
تا د ر آنجا زند گي کنن��د، آموزش ببینند، 
خد مات توانبخش��ي د ریافت کنند و چند 
قد م ب��ه آرزوهایش��ان نزد یک ش��وند.این 
موسسه که »همد م فتح المبین« نام گرفته 
اس��ت، ابتد ا با پذی��رش 60 د ختر و تحت 
پوشش سازمان بهزیستي، آغاز به کار کرد. 
د ر س��ال 1380 نوع مد یریت مجموعه، به 
شیوه ي هیئت امنایي تغییر یافت که اتفاق 
مبارکي بود. هیئت امنا، همگي از خیرین 
و نیک اند یش��ان اند و با تمام همت و نیرو، 
در جهت بهتر ش��د ن شرایط  د ختران این 
خان��ه، گام برمي د ارن��د. اقد امات موثري 
مثل تجهیز، بازسازي و نوسازي بخشهاي 
مختلف مجموعه، راه اند ازي سیس��تم هاي  
هواس��از، الن��د ري  و تهوی��ه و همچنین 
تکمیل و بهره برد اري از س��اختمان شهید 

شاهید، در کارنامه ي این نیکوکاران 
 مي د رخش��د. د ر س��ال 1384 موسسه به 
طور کامل از س��ازمان بهزیس��تي مستقل 

ش��د و تح��ت عن��وان خیری��ه ي  توانمند 
س��ازي و حمای��ت از معلولی��ن به هیئت 
امنا  واگذار گرد ید. هیئت امنای مؤسس��ه 
17 نفر می باش��ند که از این میان، دو نفر 
عضو علی البد ل و هفت نفر اعضای هیئت 
مد یره هستند. نام این بزرگواران هیئت به 
شرح زیر است: آقاي اکبر صابري فر، رئیس 
هیئ��ت مد ی��ره، مهند س حمی��د طیبي، 
نائ��ب رئی��س، خان��م د کتر زه��را حجت، 
مد یرعام��ل موسس��ه و آقای��ان مهن��د س 
محمد چوپانکاره، علي اکبر علیزاد ه، احمد 
ش��اهید و س��ید مرتضي اد یب��ي نیز د یگر 
اعض��اي هئیت مد یره هس��تند. مس��ئول 
فني  و رئیس مرکز جامع توانبخشی آقاي 
جعفر ش��یرازي نیا مي باشد. د ر حال حاضر 
نزد یک به چهارصد د ختر بی سرپرست و یا 
فاقد سرپرس��ت مؤثر د ر این خانه زند گی 
می کنند. حد ود 150 نفر کارمند و نزد یک 
ب��ه د و هزار نفر ی��اور کار خد مت رس��انی 
به ای��ن عزیزان را به صورت ش��بانه روزی 

انجام می گیرد. خیریه توانبخش��ی همد م 
فتح المبی��ن یک مرکز جامع توانبخش��ی 

است که د ارای بخش های زیر است: 
1 � حمای��ت پذیر )مراقب��ت های ویژه( با 

هوش بهری 25 تا 35  حد ود 70 نفر
2� تربی��ت پذیر )هوش به��ری 35-50( 

حد ود 132 نفر 
3 � آموزش پذیر )ه��وش بهری 80-50( 

حد ود 116 نفر
4 � خوابگاه د ان��ش آموزی )بهنجار پایین 
یا میان راهی( با هوش بهری 80 الی 100 

حدود 20 نفر 
5 � خانه کوچ��ک پناهگاهی، د انش آموز 

حد ود 20 نفر 
6 � روزانه، آموزش پذیر حد ود 40 نفر 

د خت��ران ای��ن خانه ب��ه ط��ور همزمان از 
امکان��ات و خد م��ات مختلف��ي اس��تفاد ه 
مي کنند.خد م��ات توانبخش��ي از جمل��ه: 
فیزیوتراب��ي، گفتار د رمان��ي و کارد رماني. 
فعالیتهاي مختلف ورزش��ي براي د ستیابي 

به حد اکثر  توانمند ي  جس��مي و شرکت 
د ر کارگاه ه��اي هنري از قبیل گلیم بافي، 
س��وزن د وزي و س��رمه د وزي فراهم کرد ن 
فضایي ش��بیه به خانه ب��راي د ختران این 

مرکز،
هزینه هاي س��نگیني د رب��رد ارد. براي هر 
مد د ج��و، ماهان��ه بی��ش از 12.000.000 
ریال  هزینه میش��ود که یارانه ي د ریافتي 
از سازمان بهزیس��تي هم، تنها پاسخگوي 
قس��متی ای��ن هزینه هاس��ت و الباق��ي را 

کمکهاي مرد مي تامین میکند.
کمکهاي مرد مي ک��ه اهل خیرند و خطي 
روش��ن از زیر کفشهایش��ان روي پیاد ه رو 

باقیست ... جایي روي خوشبختي زمین.
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5-Student dormitory ( for stu-
dents of elementary school, 
guidance school, and high 
school)
In order to achieve maximum 
physical and mental ability, these 
clients have been provided with 
different rehabilitation services 
such as physiotherapy, speech 
therapy, occupational therapy 
and participating in art work-
shops such as, Kilim-weaving, 
needle-lace, and purl works.
   Such activities and workshops 
are very expensive and costly.  
They cost 5.000.000   Rials for 
each client monthly.  Subsides 
from Social Welfare Organiza-
tion aren’t enough for these 
costs. So the rest is provided by 
public assistance. 

 atholmobin Rehabilitation Charity’ was established by order of the 
then- governor in 1977, with the land-area of 10,000 square meters. 
In the beginning, the institute began its work with 60 mentally retarded 
girls. In 2001, the type of its administration changed into board direc-
tory. The members of this board were all benevolent and charitable. 
They did so many significant actions such as commissioning of air con-
ditioning and ventilation systems and laundry equipment and they also 
exploited “Shahid Shaahid building” in four floors with the land area of 
4000 square meters. In 2005, The Fatholmobin Rehabilitation Charity 
became independent from the Social Welfare Organization and was 
donated to the board under the name of “A charity supporting peo-
ple with disabilities”. The board of the directors consists of seven main 
members and two vice ones:
1-Akbar  Saberi(Head of the board)
2-Hamid Tayyebi(Vice president)
3-Zahra  hojjat  (Executive manager)
4-Mohammad Chupankare (Board of Directors)
5-Aliakbar Alizade(Board of Directors)
6-Ahmad Shaahid (Board of Directors)
7-Morteza Adibi(Board of  
Directors) 
     At the foundation, this institute had 186 clients and 93 official staffs 
which now turn to 398clients and 150 official staffs. (It should be men-
tioned that all the clients are girls).and it should be mentioned that 254 
volunteer members cooperate with this charity.
The clients of this center are divided into four subsets in the age of 4 
to 60:
1-Isolated (Deep mentally retarded)
2-Educable (Moderate mentally retarded) 
3-Trainable (Mild mentally retarded)
4-Trainable in the age of 4 to 12

A Status Report of 

Fatholmobin-Hamdam
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