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سخن مدیر مسوول

دکتر زهرا حجت

نمی توان به 
چشم های منتظر 
نیاندیشید!

انجامبهینــهیوظایفمدیریتی،نیازمنــدمقاومتیقدرتمندو
بیپایاندرمقابلیکچالشماندگاراستکهدردوعنوانکلیمعنا

میشود:»افزایشروزافزوننیازها«و»کمبودمنابعوامکانات«.
اما،درجازدنوماندن،هرگزنمیتواندهدفمجموعهیمدیریتی
»همدم«باشد.راهادامهداردواندیشیدنبه»ارتقا«و»توسعه«نه

فقطیکآرزو،بلکهتکلیفیناگزیراست.
ما،حتیبهقدرلحظهاینمیتوانیمازنحوهیگذرانزندگیوآتیه
دخترانیکهدرصفورودبهمؤسسهبهسرمیبرندغافلباشیم.
جویبارثانیههایاینانتظاردرستپشتدرهای»همدم«جاری

است.انتظاریکهطعمتلخآندرکامفرزندانمنتظرپشتدرهایمراکزشبانهروزیفقطباورودبه
مؤسساتتوانبخشیمیتواندتبدیلبهشیرینیشود.

بهعنوانکســیکهبهلبخندخداوندباریتعالیایماندارد،میدانمکهادامهخواهیمدادوبهعیان
میبینمکهبرگزیدگانراســتینپروردگارمهربانماراتنهانمیگذارند.وبازهمآغوشمحبتشان
دریچهیپروازبهآسمانبیکرانمعنویتوعشقخواهدشــد.ایماندارمکهگردونهیروزگاربر
مدارآشکارشدنتقدیرهایشگفتفرزندانهمدمخواهدچرخیدونامرادیهابهکامرواییمبدل

خواهدشد...
امانمیتوانیمدلنگرانیهایخودرابهزباننیاوریم.نمیتوانازفکرچشمهایغمگیندخترانیکهدر
نوبتورودبهمؤسسهبهسرمیبرند،بیرونآمد.ما،میخواهیمهمدمازوضعموجودکهالبتهمتناسب
استانداردهایجهانیاستبهوضعیتمطلوبتریبرایپذیرشواجدالشرایطهایخارجازاینخانه

برسدواینآرزوبدونمشارکتمسئوالنهوآگاهانه،ممکننیست.
دربرآوردهشدناینآرزویمهم،چالشهایزیادیوجوددارد.همهینگاههایمنتظر،حقبهرهمندی
ازآموزشــهای»ایدهآل«رادارند.ازاینرو،راهیجزاقدامبه»توســعهیهمدم«درپیشنیست.
خیریهیتوانبخشیهمدم»طرحتوسعه«رابایاریخداوندکلیدزدهوگامهاینخستبرای
پیشرفتدراینمسیر،برداشتهشدهاست.برایادامهیراهوپاسخبهنگاهنگران
ودســتهاینیازمندفرزندانبیپناهجامعهوپشتدرهایانتظارموسسهی
همدم،دستیاریگرشمارامیطلبیم.بســیارضروریوفوری
استکه؛هرهموطن،سهمیولوبهقدرخشتی،برای
توسعهوتکمیلاینبهشتکوچکبپذیرد
تاباانجامواتماماینپروژهیعظیم،دردی
ازدلفرزندانمنتظراینمرزو
بوم،درمانشود.



علیرضاسپاهیالیین

درروزگارما،اغلبروابطعمومیها،حتیدرموسساتومراکزخیریه،
ماموریتخودرابهدامانداختنجامعهیهدفمیدانند.یعنیدررویکردی
خودمحور،جامعهیهدفمجموعهایازمغزهایخاموبازیپذیرتصور
میشودکهبههرترتیبوقیمتیمیتوانجلبوجذبشکرد.چنیننگاه
سودباورویکجانبهایباعثشدهاستتافاصلهیاداراتونهادهایمهم
خصوصیودولتیکشورما،باجوامععاموخاص،روزبهروزبیشترشود.چرا
کهنهشناختیازدغدغههایمهمجامعهیهدفحاصلمیشود،نهبهایی
بهایندغدغههادادهمیشــودونهبراینیازهایواقعیومهممخاطب،

برنامهریزیعلمیواقدامعملیصورتمیگیرد.
چنــانکــهمیدانید؛»اطــالعرســانی،ترغیــب،وحدت،انســجام،
وافزایــشمشــارکت«،مهمتریــناهــدافروابطعمومیهاســت.
همهیایــنفاکتورهــا،نهایتــاریشــهدرواژههــایاعتمادســازی
واقنــاعدارنــد.اگــراعتمادیبــههدفگــذاریصحیــحوعملکرد
درســتیکنهادیــایکمرجــعنباشــد،هیــچاقدامــینمیتواند
بهکاهــشفاصلــهوافزایــشرابطــهیمبــداومقصدمنجرشــود.
بهگمانمن،باورداشتنبه»روراستی«وبهادادنبه»شعورمخاطب«،راز
موفقیتیکروابطعمومیآگاهومتعهداست.روراستی،یعنیآنچههستیم
وآنچهمیخواهیمراصادقانهبیانکنیم.وبهادادنبهشعورمخاطب،یعنی
اینکهمخاطبمانرافهیمونکتهسنجومختارتلقیکنیمونخواهیمخواست

وتمایلمانرابدوندرنظرداشتنیازوگرایشمخاطب،بهاوبقبوالنیم.
مــادامکــهروابــطبراســاسروراســتیوگزارشهــایدقیــقو
بیدروغپیــشبــرود،اعتمــادواطمینانخاطــرالزمبــرایقناعت

سخن سردبیر

همدم، شما هستید...

واقنــاعومشــارکتدرمصالحومنافــعجمعــی،درهردوطرفوجود
خواهدداشــت.درغیــراینصــورت،شــمادرمقامروابــطعمومی،
حــرفخواهیــدزدوهیچکــسشــمارابــاورنخواهــدداشــت.
میتوانیمبااطمینانبگوییمکه؛درموسسهیهمدم،مردماعمازیاوران
وخیریننیکوکار،بخشیازپروســهیعملکردروابطعمومیمحسوب
میشــوند...همینفصلنامهیهمدمکهاکنوندردســتشماســتو
گزارشهایمختصرومصوریکــهدرآنمالحظهمیفرمایید،منبعثاز
همینباوراستوتالشــیکهبرایحضورصادقانهوبیتعارفدرمحضر

شمابزرگوارانداریم...
همدم،درستمقابلچشمانخداوشماســت...بهاینامیدکهراهیبه
اندیشهودلهایمردمبیابدوخیال400دخترمعصومشرا،ازبابتآینده

وآرامشخاطرشان،راحتکند.
همدم،شماهستیدکهاگرنباشید،همدمی،بیمعناست.

عکس:ساالرغفاری
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 معرفی واحـدهای
 مـوسسه

پناهگاه تازه و سایبان همیشه...
       ساعتی در خانه ی جدید دختران همدم

بلوارخیامشمالی،عبدالمطلب58،موسسهخیریهتوانبخشیفتحالمبین)همدم(
وحاالبههمینآدرساضافهکنیدقائم4،پالک34.خیابانقائمهمحاالبخش
دیگریازموسسهشدهاست؛یکخانهیدوطبقهبرایتعدادیازدخترانهمدم...
»خانهیپناهگاهی«کهپیشتردرساختمانشاهیدواقعبودوحاالبرایخودش

نامونشانیمجزادارد.

واردساختمانکهمیشوم،پرازشوروهیاهویدختراناست.دیوارهاباپنلهای
چوبیزیباشدهاندوهماناولچشــممبهپنجرهایمیافتدکهروبهحیاطباز
میشودوچهحیاطزیبایی؛همدرختداردوهمحوضیکوچکامازیبا.حضور
درختهایانگور،به،وگلمحمدیحیاطرادلنشینترکردهاستآنقدرکهآدم

دلشمیخواهددرسایهیدرختهابنشیندوکتابیبخواند.
درطبقــهیهمکــفکــههمــهیامکانــاتیــکزندگــیرادارد
11تخــتدیــدهمیشــود.10تخــتبــرایدختــرانو1تخــت
بــرایمربــیوهمــهیتخــتهــاروکــشهــایگلگلــیزیبــادارند.
برایهرکدامازدخترهایککمددرنظرگرفتهشــدهاست.طبقهیباالیخانه
همهست،یعنیهرچیزیکهدرطبقهیپایینقراردارددرطبقهیباالهمدیده
میشودتادخترانطبقهیباالهمبتوانندیکخانهیخوببرایخودشانداشته
باشند.اینجاهماتاقهادلپذیراستوپنجرههاییروشنداردومهمترازهمه،یک
تراسبزرگودلبازکهجانمیدهدبرایاینکهغروبهابچههادورهمبنشینند

وچاییبخورندوروزگاربگذرانند.
درمیــانخوشــحالیدختــران،ازخانــمدکتــرحجــت)مدیــرعامــل
همــدم(میخواهــمدربــارهیخانــهیجدیــددختــرانبرایــم
بگویــدوایــنکــهاصــالچهشــدیکخانــهبــهمجموعــهاضافهشــد؟
وخانمدکترمیگوید:ازخـــیلیوقتقبل،یکیازدغدغههــایمااینبودکه
بچههاییکــههوشبهربهتریدارندوازنظربهزیســتیبهعنــوان»بچههای
میانراهی«شناختهمیشوندازبقیهیبچههاییکههوشبهرکمتریدارندجدا
شوندوحاالخوشحالیمکهایناتفاقافتادهاست.هرچندکهالبتهپیشازاینما

تعدادیازبچههاراتحتعنوانخانهپناهگاهیازبقیهبچههاجداکردهبودیم.
خانمدکترحجتادامهمیدهد:اتفاقیکهدربارهیاینخانهافتادهاستایناست
کهساختمانجدیدحتیدرداخلمرکزهمنیستوالبتهازطرفیدیواربهدیوار

مرکزاستودخترانساکنشازمجموعهخیلیدورنشدهاند.

خانه ی دوست داشتنی
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دوخانواده ی20 نفره
ازخانمدکتردربارهیکارهایمقدماتیانجامشدهبرایتهیهخانهیجدید
دخترانهممیپرسمومیشنومکه:طبقبرنامهریزیهایانجامشده
باهمراهیهیئتمدیرهقراربراینشدکهمکاندرنظرگرفتهشدهبرای
تعداد20نفرازدخترانباشد.بنابراین،خانهیجدیدتهیهوآمادهسازی
الزمهمباکمکخیرینوهیئتمدیرهوهیئتامناانجامشد،بااینهدف
کهبتوانیمدراینخانهیجدید،توانبخشیدخترانراارتقادهیم.ایننکته
راهماضافهکنمکه؛امیدوارمخانوادههاییپیداشوندتاسرپرستیاین
دخترانرابرعهدهبگیرندوباتوجهبهحرفهآموزیهاییکهایندخترانبا
استعدادانجامدادهاند،بتوانندباکمکافرادخیرومهربانجذبکارگاههای
تولیدیبشــوند.البتهماهممیتوانیمبرایایجاداینگونهکارگاههادر

مرکزمکانیرادراختیارافرادخیروکارآفرینقراربدهیم.
ازخانمدکتردربارهیتاثیرراهاندازیاینگونهکارگاههایتولیدیبردختران
هممیپرسموایشانپاسخمیدهد:هرکدامازایندخترانباشرکتدر
کالسهایهنریودیگرکالسهایموردنظرحرفهوهنریراآموختهاند
وحتیدربرخیازرشتههامدرکهماخذکردهاندوحاالاگردرکارگاهی
مشغولبهکارشوندهمباعثشکلگیریاعتمادبهنفسدرآنهامیشود،
هماستقاللپیدامیکنندوهممیتواندکمکیبرایخانوادههایخودشان
باشند.فراموشنکنیماینبچههایاپدرومادرندارند،یاوالدینموثرندارند
وازطرفیکارکردنآنهاباعثبهترشدنرابطهیاجتماعیآنهامیشود.
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 می ماند هزینه های زندگی! 
دکترحجتدرادامهیگفتههایشدربارهیادارهیخانهجدیددختران
هممیگوید:خوشبختانههمانگونهکهتوضیحدادهشد،اینخانهشکل
گرفتهاستامانبایدفراموشکنیمکهبااینکارهزینههایمرکزهمبیشتر
میشودومابایدبهفکرتامیناینهزینههاهمباشیم.چونهمهزینههای
نگهداریاینســاختمانازقبیلآب،برق،گازو...اضافهشدهاستوهم
هزینههاییکهباانتقالدخترانبهاینمکانجدیدبوجودمیآید.آنچه
مسلماستاینکه؛کمکهایهرچندکوچکامامستمرخیرینوافراد
نیکوکارمیتواندباعثآسایشوآرامشهرچهبیشترتکتکایندختران
بشودوهمدمهمیشهپذیرایمهربانیخیریندرشکلهایمختلفاست

ومیدانیمکهخیرینماراتنهانخواهندگذاشت.
بعدازگفتوگوباخانمدکترحجتبادخترانهمصحبتمیکنم.همهی
آنهاازاینکهحاالصاحبخانهایمجزاشدهاندخوشحالند.مثالنفیسه
شادیوشوقخودشرااینگونهبیانمیکند:خیلیخوشحالم.احساسخوبی

دارمکهجداشدهایموجزءبچههاییشدهایمکهعادیهستیم.
مهتابهمباذوقزدگیفراوانازمستقلشدنخودشودوستانشحرف
میزندومیگوید:منازروزاولیکهشنیدمقراراستبهاینخانهبیاییم
روزشــماریمیکردمکهکارهایخانهزودترتمامشودتابتوانیمبیاییم
اینجاوحاالهمهیماخیلیخوشحالهستیمکهاینکارانجامشدوما

صاحباینخانهشدیم.
بعدازساعتیحضوردرجمعدختراندرخانهجدیدشانازخانهدوطبقه
آنهابیرونمیآیموباخودمفکرمیکنموجودآدمهایمهرباننعمتاست
میخواهدمدیرانوکارکنانیکمجموعهباشندومیخواهدافرادخیرو
مهربانخارجازمجموعه.دخترانهمدمبایدازاینجهتخداراشکرکنند
کهآدمهاییهستندوهوایآنهارادارند؛نیکوکارانیکهتالشمیکنند

زندگیدخترانهمدمروبراهترباشد.



8تابستان 97

قصه ی پر غصه ای که
 از خـرداد آغاز شد...

زندگی دخـتران
این خانه؛ 

خردادماه آن سال
اولینروزخردادماه1364بود.هنوزبهاربودوپرندهها
پرازخواندنهایبهاریبودندوزمینسرشارازشکفتن.
درخانهیبتولومحمدهرچهبودخوشحالیبودچون
آنهاصاحبدختریشدهبودند.اسمشرامریمگذاشتند
امابختبامریمیارنبود.اگریاربودنبایددرخانوادهای
بهدنیامیآمدکههمپدرشمعتادبودوهممادرش.او
میتوانستدختریکخانوادهیتحصیلکردهوموفق
باشد.اصالمیتوانســتدرخانوادهایبهدنیابیایدکه
پدرومادرشســوادنداشتهباشــندامازندگیسالمی
داشتهباشــند.وخانوادهیاواینطورنبودند.پدرشاز
آنمردهاییبودکهدنبالموادمخــدررفتهبود،راهی
کهبرایهیچکسیســرانجامخوبینداردوبرایاوهم.
برایهمینسرانجامدســتگیروبرایحملباالیمواد
مخدرراهیزندانشــد.حکماوبرایحملموادمخدر
اعداماعالمشد.تیرماهسال1369بودوهنوزاولینماه
ازتابستانتمامنشدهبودکهسرشباالیداررفتتامریم
ازداشتنپدرمحرومشود.اینهمهیماجرانبود.مریماز
لحاظذهنینیزدچارمشکلبود.حاالاوماندهبودویک
خواهرویکبرادر.برادرشازاوچندسالیبزرگتربودو
خواهرشکوچکتر.خانوادهی5نفرهآنهابارفتنپدر4
نفرشدهبود.مادربایدبرایفرزندانشمادریمیکرداما
مگراعتیادمیگذاردآدمغیرازفکرکردنبهموادمخدر
بهچیزدیگریهمفکرکند؟مادرمریمبیسوادبودواو
هممانندشوهرشدلبستهیموادمخدرشدهبود.اوحتی
برایحملموادمخدردستگیرهمشدوبهزندانرفتو
ایننبودنهاباعثشدسرنوشتبچههابیشازپیشبدتر

شود،آنهاهمبهسمتموادمخدربروند.
مریم20سالهبودوروزهایکیبعدازدیگریمیآمدندو
میرفتندتاآناتفاقتلخبرایاورخداد.دریکیازروزهای
ســال1384بودکهمردیبهاوتجاوزکرد.حاصلاین
تجاوزکودکبیگناهیشدکهبهیکیازمراکزبهزیستی
سپردهشد.همانزمانبودکهبهتشخیصدادگاه،مریم
همشدیکیازدختراناینخانه.اوبیپناهماندهبود.هم
مادرشبهزندانافتادهبودوهمانسایهینصفونیمه
ازسرمریمکوتاهشــدهبودوهمخواهروبرادرشدنبال
زندگیخودشانرفتهبود.مادرشهمبعدهاازدواجکرد
واززندانآزادشد،اماموادمخدرراهرگزفراموشنکرد.

مادری در حاشیه
همینیکیدوهفتهقبلبود.دراردیبهشتماه،تصمیم
گرفتیمتابهمادرمریمسریبزنیم.مریمذوقکردهبود.
دلشمیخواستزودتربهخانهبرســد.آدرسیکهدر
دستداشتیم،جاییدرحاشــیهیشهربود.حاشیهی

بعضیها،قصهمینویسندتادیگرانراسرگرمکنندواصالبعضیقصههاراکهمیخوانی،
وقتیخواندنقصهتماممیشودعمرقصههمتماممیشــود.اما،همهیقصههااینطور
نیستند.بعضیازقصههاراکهمیخوانیم،تمامنمیشوندوانگاردروجودماریشهمیدوانند؛
بخشیازآنبهقلبماراهپیدامیکندوقاطیاحساساتمانمیشوندوقسمتیازآنهموارد
تفکراتمامیشوندوقصههایدختراناینخانهازایندستقصههاست.قصههاییکههر
کدامرابشنویموهرکدامراکهبخوانیمباخواندنشدروجودماریشهمیدوانندوتاهمیشه

جزئیازمامیشوند.

عباسعلیسپاهییونسی



9تابستان 97

شهرهمیشهبرایمیادآورغمبودهاست.تادلتانبخواهددراینحاشیهها
غمدیدهام.آدمهاییدیدهامکهخودشاندروضعیتبدزندگیخودشان
نقشــیندارندامابهاجباربایدآنراتحملکنندومریمهمیکیازهمان

آدمهاستکهبایدبااینروزگارنامردونامرادبسازد.
وقتیدرمیانهیراهتوقفکردیمتاآدرسراازمغازهداریبپرسیم،مریم
گفت:»هنوزنرسیدیم.«واوشدراهنمایماوچهخوبکوچه-پسکوچهها

هنوزدرخاطرشماندهبود.
پنجشنبهیخوباردیبهشتیبودومارســیدهبودیمبهخانهایکهمادر
مریمدرآنزندگیمیکند.مریمباذوقوشوقدرزد.بعدازدقیقهایدری
رنگورورفتهبازشدوزنیاز40سالگذشتهدرآستانهیدرنمایانشد
کهخوشآمدمانگفتتاداخلشویم.داخلشدهونشدهمریمومادرش
همدیگررابغلکردند.حیاطکوچکبود.میشــدفقرراازدیوارهایش

تشخیصدادووقتیواردپذیراییشدیماینفقربیشترنمایانشد.
درودیواریدودگرفتهواثاثیهایمختصر،گوشهیپذیراییترکبرداشته
بود.آشپزخانههنوزگچنشــدهبود.مادرمریممیگفت200هزارتومان
پولپیشدادهاموماهیهم100هزارتوماناجارهمیدهم.آبوبرقو
گازازهمسایههاگرفتهایم.اینجاخرابهاستولیمجبورم.ندارمکهجای

بهتریاجارهکنم.
مــادرمریــماززندگــیاشگفــت.ازایــنکهبعــدازاعدامشــوهر
اولشبــامرددیگــریازدواجکــرداما5ســالقبلاوهمفــوتکرد.
ازبدبختیهــایزندگیاشگفــتوهمهیآنلحظاتمریمســاکت
نشســتهبودوهیچچیزنمیگفت.نمــیدانممریــمدرآنلحظاتبه
چهچیزیفکرمیکرد.شــایددلشمیخواســتپیشمادرشباشــد
شــایدبهدوســتانشدرهمدمفکــرمیکرد.شــایدبــهروزهاییکه

گذشــتهاندفکرمیکردومانمیدانستیمدرســرمریمچهمیگذرد.

مریم دلش می خواست...
باالخرهبعدازساعتیماندندرخانهمادرمریم،بلندشدیمتاراهیشویم.اما
انگارمریمدلشمیخواستپیشمادرشبماند.شایدبرایما،مادرمریم
مادریاستکهروزیموادمخدراوراازمریمگرفتهاستوشایدازنگاهما
خانهآنهاخانهایرنگورورفتهوحقیروفقیردرحاشیهاینشهربزرگ
است.امابرایمریمهرچهباشدمادرشدرآنجازندگیمیکندوبهاوباید

حقدادکهدلشبرایمادرشوخانهیخرابشانتنگشود.
بلندشــدهبودیمومریمدوبارهمادرشرابغلکردهبودومادرشهماورا
محکمبغلکردهبود.حتمامادرمریمهمازوضعپیشآمدهناراحتبوداما

حاالچهکارمیتوانستبکندتاباعثخوشحالیدخترشبشود؟!
درراهبازگشت،مریمساکتنشستهبودوازشیشهبیرونرانگاهمیکرد.

اما بعد
بعضیهاقصهمینویسندتادیگرانراسرگرمکننداماباورکنیدکهقصهی
دخترانهمدمهیچکدامبرایسرگرمشدندیگراننیست.اینقصهها،هر
کداممیتواندتلنگریباشدبرایمنوشمابرایاینکهقدرزندگیخودرا
بدانیموبهپاساینقدردانیگاهیبهدختراناینخانهسریبزنیموحال
واحوالشانرابپرسیم.شایدتلنگریباشدبرایاینکهفکرکنیمبهپاس
داشتنخانواده،بهپاسسالمتیکهداریمچگونهمیتوانیمدستافتاده

ایرابگیریم...

عکس:اعظممنعمیزاده
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 نگاهی به خانه ی
همـسایه

برایخبرنگار،بههمخوردنقرارگفتوگو،اتفاقخوشــایندینیستاما
بعضیمصاحبهها،ارزشتحملتاخیرهاوتکــرارقرارهارادارند؛گفتگوبا

عالیهعطارکهبعدازچندینبارهماهنگیانجامشد،ازاینمقولهاست...
ازآنجاکهمیدانستمایشاندرگیربرنامههایخیرخواهانهاست،صبرکردم
تافرصتپیداشودوســرانجامدرعصریبهاریبهدفترشانرفتموباهم
بهگفتگونشستیموامیدوارمهرکدامازاینگفتگوهاومعرفیخیرینویا
گروههاویاموسساتیکهکارخیرانجاممیدهند،باعثشودتابهنیازمندان

بیشتریکمکبرسد.
طبقآماریکهخانممعاونبهعنوانمدیرعاملگروهراهسالمتیخاص
خراسانرضویدادنداینگروهتاکنونتوانستهاستاتفاقاتبسیارخوبیرا
برایبیماراننیازمندرقمبزنداماازآنجاکهتعدادکارهایانجامشدهآمارو
ارقامباالییراشاملمیشودوازحوصلهخارجاست،دراینگفتگوصرفابه

بازگوکردنکلیاتفعالیتهابسندهشدهاست.

  همه چیز از این جا شروع شد
برایشــروعازخانمعطارخواســتمبگویدچگونهپایشــانبهکارهای

خیرخواهانهبازشد؟
اوپاسخداد:مادربندهخیریهایدارند.یکروزیکیازدوستان200هزار
تومانفرستادوخواستکهپولبهبیمارستاندکترشیخبرسد.داشتمبا
خواهرمصحبتمیکردمکهپولراچگونهبهبیمارستانبرسانیمکهخانم
معاون)ازدوســتانیکهدرگروهراهسالمتیخاصخراسانرضویهمراه
خوببندهاست(بهجمعمااضافهشدوبعدازاطالعازماجراگفتمنپولرا
میرسانم.وقتیپرسیدمچهآشناییبابیمارستاندارید؟گفتکه:پدرمهر
ماهمبلغیرابهبیمارستانکمکمیکردندوهردفعهازفرزندانشمیخواست
بهعنواننمایندهپولرابهبیمارستانبرسانندوازجملهمنهماینکاررا
انجامدادم.باایناتفاقپایماهمبهاینگونهکارهابهطورجدیبازشــد.

همه چیز
از 200 هزار تومان شروع شد!
ساعتیبا؛عالیهعطار،مدیرعاملگروه»راهسالمتیخاص«خراسانرضوی
عباسعلیسپاهییونسی
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بعدازاینمقدمه،عطاردربارهشکلگیریگروهچنینگفت:فعالیتهای
گروهراهسالمتیابتدابهشکلغیررسمیدردیماهسال91آغازشدو
همانطورکهگفتماینهمکاریابتداتوسطبندهبههمراهخانمزهرامعاون
بهمنظورتامینهزینهیداروودرمانکودکان،ازبیمارستاندکترشیخ
شروعشداما،بهتدریجباعضویتدرشورایمشارکتبیمارستانهایدولتی
ادامهیافت.گروهراهسالمتیخاصخراســانرضویازتاریخ9دیماه
1395بهصورترسمیبهعنوانیکسازمانمردمنهادفعالیتخودراپی

گرفتکهتاامروزادامهداشتهاست.
اینبانویخیراندیشادامهداد:عضویتدرشورایمشارکتبیمارستانهای
قائم،هاشمینژاد،شریعتی،بیمارســتاناکبروحمایتازگروهبیماران
کلیویمیزبانانخورشــیدبیمارســتانامامرضا)ع(،حمایــتازبانوان
دانشگاهیتوسعهسالمتو...ازدیگرفعالیتهایگروهراهسالمتیخاص

خراسانرضویاست.
وقتیازخانمعطارخواستمدربارهیاعضاءگروههمبگوید،چنینگفت:
هیئتمدیرهیگروهدارای9نفرعضوازاعضاءمجمععمومیاستکهبرای
مدتدوسالانتخابشدهاندوبهاینمجموعهخدمتمیکنند.گروهراه
سالمتیدربیمارستانهایدولتیوگروههاییکهرسماًبهصورتسازمان
مردمنهادفعالیتمیکنندوزیرنظردانشگاهعلومپزشکیهستند،فعالیت
میکند.حمایتازکودکانآسایشگاهشهیدبهشتیوفیاضبخشوکمک
بهبخشدندانپزشکیآسایشگاهفیاضبخش،بیمارانگروههایدیابت،
تاالسمیوبیمارانیکهنیازبهکاشتحلزونیسمعکدارند،ازدیگرفعالیت
هایگروهاستودرکناراینگروهباهمیاریبرخیداروخانهها،اقدامبه

تأمینبخشیازهزینههایداروییبیماراننیزکردهاست.

پیشگیری مقدم بر درمان است
یکیازبخشهاییکهموسســاتخیریهبایددرآنبخشفعالیتکنند
پیشگیریوآموزشاستوخانمعطاردربارهیاینبخشازفعالیتهای
گروههمگفت:باتوجهبهاینکهپیشگیریهموارهمقدمبردرمانمیباشد
ومیتواندازهزینهومشــکالتآیندهبرایجامعهجلوگیریکند،گروه
راهسالمتیباتهیهدستگاههایتشخیصیودرمانیبرایبیمارستانهای
دولتیبهتشخیصودرمانســریعبیمارانکمکمیکند.غیرازاین،با
جهاددانشگاهیبرایآگاهیمردمدرموردبیماریهایارتباطیهمکاری
میکندوآزمایشگاههایطرفقراردادگروهباانجامآزمایشهایرایگانبه
مددجویانیاریمیرسانند.همچنینباهمکاریمراکزپیشگیریژنتیک،
غربالگریمادرانباردارنیازمندرازیرنظربیمارستانامالبنینحمایتو
باجهاددانشگاهیدرزمینهیآگاهسازیمردمدرموردبیماریهپاتیت
همکاریمیکند.مثالمادرروزمعلمبابرگزاریهمایشیباحضورمعلمین
سعیمیکنیمتاازفرصتآموزشیاستفادهکنیم.میدانیدکهمعلمین
بهســببارتباطباتعدادزیادیازدانشآموزانوسطحسوادیکهدارند،

میتوانندسفیرانخوبیبرایآموزشدرمناطقومدارسباشند.

پروانه ای ها و اُتیسم
عطاردربارهفعالیتهایگروهدرحوزهیدوبیماریاُتیســموپروانهای
هانیزگفت:از3مــاهقبلکهفعالیتدراینبخشراشــروعکردیمکار
باحمایتاز3کودکآغازشــداماامروز26کودکراتحتپوششداریم

کهدرمشهدودرروستاهایاطرافزندگیمیکنند.خانوادهیبعضیاز
اینبیمارانمشکالتفراوانیدارندامادرحالحاضرماتنهابهدرمانآنها
کمکمیکنیمکهنســخهیبعضیازبیمارانپروانهایماهانه500تا2
میلیونتومانمیشود.یعنیمادرماهاولفعالیتدراینبخشباهزینهی
3میلیونتومانشــروعکردیمولیدرحالحاضرماهی7میلیونتومان
فقطدرزمینهیبانداژهزینهمیکنیمکهرقمباالییاست.یعنیماهنوز
واردبعدداروییاینعزیزاننشدهایم.برایخانوادهیاینبچههاهمبرنامههایی
داشتهایموداریم.درابتداخیلیازلحاظروحیبهمریختهبودندامااالن
وضعیتبهتریدارندچونمیبینندگروهیهســتکهحواسشبهآنها

باشد.

دهکده هایی برای درمان و تفریح کودکان
ازخانمعطارخواستمدربارهیمهمترینفعالیتهایدردستانجامگروه
همبگویدوشنیدم:ازمهمتریناهدافدردستاقدامگروه،مشارکتدر
احداثبخشکودکانبیمارستانناظرانواحداثدهکدهیراهسالمتی
استکهدرمان،همراهباتفریحواقامتموقتبرایکودکانیاستکهدر

جامعهجایگاهیندارندووالدینآنهاهمنیازبهحمایتدارند.
اینمجموعهبرایکمکبهبهبودشــرایطکــودکانبیماریهایخاصو
معلولینوخانوادههایآنهادرنظرگرفتهشــدهاستوشاملبخشهای
هنری،فنیحرفهایواشــتغالزاییمددجویاناستکهاستقاللمالی
داشتهباشندوهزینههایزندگیخودشــانراتامینوزندگیبهتریرا

تجربهکنند.

حرفهای پایانی خانم عطار
گروهراهسالمتیخاصخراسان،بههیچعنوانفعالیتسیاسیوحزبی
نداردوهدفشفقطآرامشوآسایشکودکاناینمرزوبوموکمکبهآینده
سازانکشوراست.امیدواریمباخدمتیهرچندکوچکبتوانیمباریازدوش
خانوادههایآسیبدیدهبرداریمولبخندیبرلبهایآنهابنشانیم.خداوند

توفیقروزافزونیاریبهمردمنیازمندرابهماعنایتفرماید.
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یک روز کارمند پستی که به نامه های 
آدرس نامعلوم رسیدگی می کرد متوجه نامه ای شد 
که روی آن با خطی لرزان نوشته شده بود: نامه ای به خدا! 

با خودش فکر کرد بهتر اســت نامه را باز کند و بخواند. نامه این طور 
نوشته شده بود:خدای عزیزم، بیوه زنی 83 ســاله هستم که زندگی ام با 
حقوق نا چیز باز نشســتگی می گذرد. دیروز یک نفر کیف مرا که صد 
دالر در آن بود دزدید. این تمامی پولی بود که باید تا پایان ماه خرج 
می کردم. یکشنبه هفته ی دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم را 
برای شــام دعوت کرده ام. اما بدون آن پول چیزی نمی توانم بخرم. 

هیچ کس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم. خدای مهربان، تنها امید 
من برای کمک تو هستی...

کارمند اداره پست خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و نامه را به سایر همکارانش نشان 
داد. نتیجه این شد که همه ی  آنها جیب خود را جستجو کردند و هر کدام چند دالری 

روی میز گذاشتند. در پایان 96 دالر جمع شد و برای پیرزن فرستادند...
کارمندان اداره ی پست از اینکه توانسته بودند کار خوبی انجام دهند خوشحال بودند. 
عید به پایان رســید و چند روزی از این ماجرا گذشت تا این که نامه ی دیگری از 

پیرزن به اداره ی پست رسید؛ روی آن نوشته شده بود: نامه ای به خدا!
کارمندان جمع شدند تا نامه را باز کنند و بخوانند. مضمون نامه چنین بود:
خدای عزیزم، چگونه مــی توانم از کاری که برایــم انجام دادی 

تشکر کنم. با لطف تو توانستم شامی عالی برای دوستانم 
مهیا کرده و روز خوبی را با هــم بگذرانیم. من 

به آنها گفتم که چــه هدیه خوبی برایم 
فرستادی... البته چهار دالر آن کم 

بود که مطمئنم کارمندان 
اداره ی پســت آن را        

برداشته اند!!

پستچی فداکار!

یک نفس زندگی

تصویرگر:نگینحسینزاده
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خبرهای خوب این خانه
مروری گذرا، بر رخدادهای سه ماه  گذشته ی همدم  

خبرهاکهنهنمیشوند.مــشروحاخبارهــمدمرامیتوانیددرفـــضای
مجازیدنبالکنید،امااشــارهایکوتاهدراینصفــحاتبراییادآوری

مهربانیوتشکرازدوستانهمدماست.

                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

عکس:سعیداحمدی
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فقط برای زیارت امام رضا 
و همدم به مشهد می آیم!

بهــارهرهنما،پسازشــرکتدربیســتوهشــتمینتولدلبخـــند
مخصــوصمـــتولدیناســــفندماهیموسســهگفــت:فقــطبه
امیــدزیارتامــامرضــا)ع(وبچههــایهمدمبــهمشــهدمیآیم.«

 جشن درخت کاری درسایه  ی درخت دوستی
 

جمعــیازمدیــرانشــهرداریمنطقــهی2مشــهدواعـــضای
شــورایاجتماعــیمحالتایــنمنطقــهباحضــوردرموسســهو
کاشــتنمادینچنداصلــهنهــال،روزدرختکاریراگرامیداشــتند.

شادمانی سرودخوان مهربانی در همدم
 

درابتدایبازدیدهايعــــیدانهيهنرمندانکشورمانازهمـــــدم
»حامدمحضرنیــا«خوانندهيتیتراژفیلمهاوبرنامههــايتلویزیونياز
اینمرکزخیریهدیدنوباشــوقوذوقخاصيبــابچههاگفتوگوکرد.

با عیدی و تبریک؛ رفاهی ها به همدم آمدند
 

صبــحروزبیســتماســــفند96،جـــمعیازکارکنــانشــعببانــکرفــاهخـــراسانرضــوی،بــاحضــوردرجمــعدختــرانایــن
موسســهوتقدیــمهدایاییبــهاهالــیاینخانــهضمــنتبریــکروزمــادر،یکســالتــالشوخدمــتآنهــاراتقدیــروتحـــسینکردند.
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دیدار قرمز پوشان با همدمی ها
پیش از بازی پدیده


عصرروزشــنبههجدهمفروردین1397گروهســرودآوایهمدمدر
البیهتلپارسمشــهدوبهجهــتبهجایآوردنوظیفــهیمیزبانی
بهدیداربازیکنانواعضایکادرفنیباشــگاهپرســپولیستهرانرفت.



هم آوایی مـحسن موسیقی خـراسان
 با آوای همدم

 
میرزازاده،هنرمندنامآشــناییموســیقیمقامیوســنتیخراسان
درنخســتینماهبهــارواینباربــرایتقدیــمعیدانه،بههمــدمآمد.



نمی شود مــشهد آمد و همـدم نیامد!

»ســیدعلیصالحی«و»ســـیاوشمفیدی«دوهنرمندکـــشورمان
عصرروزچهارشــنبهپانزدهــمفروردین1397ســاعاتیرامـــیهمان
خانهیمهربــانعبدالمطلب58شــدند.صالحــیدرایندیــدارگفت:

نمیشودمشهدآمدوهمدمنیامد!

خاطر عزیزان جانباز و خاطره ی عزیز همدم


فرزندانهمدمبهمناسبتگرامیداشتروزجانبازازآسایشگاهجانبازانامامخمینی)ره(مشهد،دیدنکردند.
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بازیگر پایتخت، راوی رحمت در همدم


هومــنحاجــیعبداللهــی)بازیگــرنقــش»رحمــت«ســریال
پایتخــت(بــههمــراهســیدعلــیصالحــی)هنرمنــدســینما
وتلویزیــون(درفضایــیصمیمانــهازهمــدمدیــدنکــرد.



نیما نکیسا در همدم؛
خوشحالم که خانه ای در مشهد دارم!

فرزنداناردیبهشتیهمدمباحضورنیمانکیسا،علیاصحابیومهیار
بریمانیتولدشانراجشنگرفتند.

دیدار دل های هـمدم 
و گل های تیم ملی فوتسال


31فروردیــنامســال،گلهــایتیــمملیفوتســالیعنــیجناب
سیدمحمدناظمالشریعه)سرمربیتیمملیفوتسالایران(بهاتفاقخانم
محمدی)همسرشــان(وآقایابوالفضلکریمیان)سرپرستتیمملی(
درمیاناستقبالکارکنانوفرزندانهمدم،بهاینموسسهیخیریهآمدند.
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شادی همـدمی
 در پرتوی خورشــید نیمه ی شعبان


روزسهشنبهیازدهماردیبهشت1397بهمناسبتمـیالدامامزمان)عج(
بامشــارکتتعدادیازخیرینحوزههایعلمیهمـــشهدوکــــسبهو
بازریانجشــنباشــکوهیدرتاالرهمایشهایاینخیریه،برگزارشد.

حضور موفق دختران همدم در
 بیست و چهارمین المپیک ویژه


بیســتوچهارمـــینالمپیــکویــژهیایراندرشـــهرگــرگان،
19تــا21اردیبهـــشت1397بــاحضــورفعــالوپرنشــاط
ورزشـــکارانهمـــدمبرگــزارشــدوفرزنــدانورزشــکارمــا
بادومــدالطــالویــکمــدالبرنزتیمــیبهمشــهدبرگشــتند.

مدیران آستان قدس
 به میهمانی فرشته ها  آمدند


بیستوپنجماردیبهشت،مدیرانآستانقدسرضوی)موسویان؛مدیر
اموراستانها،موسوی؛معاونارتباطاتورســانه،علیمحمدی؛رئیس
دفترمعاونتاداریمالی(،همراهبادوتنازهنرمندانصداوسیما،آقایان
عبداهللروا)مجری(وحامدمحضرنیا)هنرمند(،درمعیتمسعودبصیری؛
مسئولسازمانبسیجرسانهیکشور،برایدیداربادخترانهمدم،بهاین

کشتی گیران، در راه همدمی بودنخیریهآمدند.


دکترریاضی)عضوشورایشهرمشهد(همراهباتعدادیازپیشکسوتان
قهرمانانسابقوجوانکشتیخراسان،شانزدهماردیبهشت،ساعاتیرا
درموسسهیخیریهیهمدمگذراندندوباروندفعالیتهایمختلفآن

آشناشدند.
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آقای گل فوتسال آسیا
  پیراهنش را به دختران همدم هدیه کرد

حسینطیبیستارهیمشهدیفوتسالایرانوآقایگلفوتسالآسیا
ضمنحضوردرموسسه،پیراهنامضایشدهیتیمملیرابهفرزندان

همدم،هدیهکرد.

مهدی صباغی، در  مدرسه ی اراده 


مهدیصباغی،بازیگرپیشکسوتسینماوتلویزیونایراندرچهارمین
روزماهمبارکرمضانوطبققراریکهباخــوددارد،بههمدمآمدواین

موسسهرامدرسهیارادهنامید.

تقدیر از عضو هیات امنای همدم 

درآخریننشستهیاتمدیرهموسسه،ازجنابحاجاحمدشاهیدبه
پاسخدماتوتالشهایارزندهاشدرموسســهیهمدم،بااهدایلوح

سپاسویکقابنفیس،تقدیربهعملآمد.

دیدار جوادعزتی و همـدم در هویزه

دیدارجوادعزتی)ستارهیسینما(،بااهالیاینخانه،هموارهسرشاراز
لبخندومهروهمدلیاست-پردیسسینماییهویزه،پیشازتماشایفیلم

سینماییآینهبغل.

ژوله، در کنار دختران همدم

امیرمهدیژولهنویسندهیفیلمنامهیسریالهایشناختهشدهوشاددر
کناردخترانهمدم،داستاناشکولبخندوامیدنوشت.
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بازیگر والیت عشق در خانه ی دلها

محمدصادقی،بازیگرمشهدیسریالماندگار»والیتعشق«،دیداری
صمیمانهوبیریابااهالیاینخانهداشت.

دیدار عطاران و دسته گلهای همدم


دیدارفرزندانهمدمبارضــاعطارانوتقدیمدســتهگلیپرازمهرو
دوسـتیساختهیدسـتهنرمنداناینخانهسینماهویزهمشهد.

شب نورانی  همدم؛
باحضوراستادرضاعابدینزاده)حافظبینالمللیقرآن(،استادسیدجوادحسینی)قاریممتازبینالمللی(،ابوالفضلزاهدمقدم)نفراولمسابقاتآموزش

وپرورشکشور(واستقبالگرمهمشهریانوخیرین،محفلانسباقرآندرهمدم،برگزارشد-21خرداد1397
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گذری بر شبهای رمضان و آنچه در همدم گذشت؛

ما و ماهی که با شما ماه بود!

وقتــیهمدمــیباشــی،درهابــهرویــتهمیشــهبازاســت.چه
زیباســتکــهدرمــاهضیافــتالهیجایــیباشــیکــهمیتوانی
همدمانه،همقدمفرشــتگانزمینیشــویوتقدیرســالوسالیانتو
درآنجــاودرمیانآنهارقمبخورد.شــایددراذهانبگــذردآیافرزندان
همــدمدرکدرســتیازمــاهرمضــانوروزهداریدارنــدیــانــه؟!
بایدمناجاتوترنمدعایدخترانهمدمرادرافطاروسحردیدتاپیبردکه
دردنیایآنهاملکوتباچهوسعتیتجلیدارد؛دستهاییبهظاهرناتوانبه
آسمانبلندمیشودوچشمهاییامیدواردرانتظاربارشرحمتازجانب

حضرتباریتعالیاست...
اگربخواهیمنگاهیگذرابهماوقعهمدمدرماه»بهارقرآن«بیاندازیم،باید
بگوییم؛سوایبازدیدهایویژهیایامرمضان،خیریننیکونهاد،طیماه
مبارکفرزندانمانراغروبهایبسیاریبرسفرههایافطارخوددعوتکردند
وحضورپاکفرشتگانزمینیراکهمعنایگناهونافرمانیرانمیدانند،در

بزمهاییعارفانهدرسایهیدستانبخشندهیخودبهعیاندیدند.
همراهیباشکوهشماخیرینعزیزدربرنامههایمختلفماهواقعامبارک
رمضاندرهمدم،بهراستیشایستهیتقدیروتحسیناست.اینگزارشبه

برخیازاینموارداشارهیمختصرومصورخواهدداشت:
برگزاریضیافتافطاریدرهشتمینروزماهمبارک،درهوایهشتمین

مهرملکوتوحضورعاشقانهیخیریندرکنارفرزندانهمدم.
دیدارمهندستقیزادهخامسی)شهردارمشهد(اعضایمحترمشورای
مشهدوجمعیازمدیرانبهزیستیواعضایهیاتمدیرهیهمدمدربزمی

صمیمانهومراسمافطاریدریازدهمرمضان.
دعوتازفرزندانهمدمبهمراســمضیافتافطاریخیریهی»مهرلیال«
درتهرانبهمدیریتلیالبلوکاتودیدارهمدمیهاباهنرمندانمحبوب

کشورمان،دریازدهمینروزازماهمبارکرمضان.
پانزدهمینروزماهمبارک؛حضورعلیرضارشیدیان)استاندارخراسانرضوی(
وجمعیازمدیراندولتیوصاحبانصنایعبرایشرکتدرضیافتافطاراتاق
بازرگانی،بهمیزبانیهمدمودیداریپربرکتونزدیکبافرزنداناینخیریه.
مراسماحیاوشبزندهداریفرزندانهمدمباحضورخیریندرشببیست
ویکمماهرمضانباســخنرانیپرشورحاجآقایاســدیومداحیمداح

مشهوراهلبیتحاجوحیدقلیزاده...
برگــزاریضیافــتپرشــورافطــاربیستوششــمینشــبمــاه
مبــارکباعنــوان»محفــلانســانباقــرآن«،بــاهمــکاریمرکز
قرآنکریــمســازمانفرهنگــیآســتانقدسرضــویوحضــور
قاریبینالمللیقرآن؛ســیدجوادحســینیوهمچنینســخنرانیو
مداحیوتالوتقــرآنواجرایبرنامههــایمتنوعمذهبــیوقرآنی.
امسال،بسیاریازیاورانونیکوکارانوهمسایههایهمدم،نمازعیدسعید
فطرراهمدرحالوهوایمعنویتروزیباتری،ساعت8صبحعیدفطر،در
محوطهیموسسهودرکناراهالیاینخانهتجربهکردندکهدرنوعخود،

حرکتیدرخورتحسینوخاطرهایباشکوهرقمزد.


عکس:اکرمابراهیمی
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توقفیکوتاهدرچهارمینبازارچهیآجیلوشیرینیهمدم

»شکوفه ی شیرین«
در شبهای آخر اسفند، شکفت  



صدایدلنشینرادیوبازارچهدرمحلموسســهیتوانبخشیهمدم
طنینانداختهبودونویدفرارسیدنسالنورامیداد؛سالیکهقراربودبا

گلبرگهایمهربانی،درجویباریازهمدلیجاریشود...
آیینافتتاحیهیبازارچهینوروزی»شکوفهیشیرین«باحضورفرشته
ســلجوقی)مدیرکلاموربانوانوخانوادهاستانداری(ومحسنتوحیدی
مقدم)معاونپشتیبانیونیرویانسانیبهزیستیخراسانرضوی(وجمعی
ازمردمخیرونیکوکارمشهدبرگزارشد.دکترحجتمدیرعاملمؤسسهی
توانبخشیهمدمدرحاشیهیافتتاحبازارچهطیگفتگوییکوتاه،گفت:
»مردمبزرگوارشــهرمان،هموارهحامی400دختربیسرپرستهمدم
هستندوامیدواریمامسالنیزباخریدازغرفههایمتنوعبازارچه،خادمان

مؤسسهرادرادامهیراهشانیاریکنند.«

دومین شب؛ بزمی دوستانه با بیان ساده ای از مهربانی
مصادفشدنوالدتحضرتزهرا)س(نمادآزادگیوسربلندیزنان
وفخربانوانمسلمانواسطورهینیکاندیشیبادومینشبازبازارچهی
نوروزی»شکوفهیشیرین«فضارادلچسبترکرد.دخترانمهربانهمدم

بازاللینگاهوکلماتشان،اینعیدرابهمیهمانانتبریکمیگفتند.
درقسمتیازبازارچهچترهاوابرهاییزیباخودنماییمیکردکهغرفهی
آرزوهایفرزندانهمدمراشــکلدادهبود.درگوشــهایدیگرازبازارچه
غرفهی»ریسنت«کهمخصوصبازیهایرایانهایاستبرایاولینبار
درجنبنمایشگاهیازاتومبیلهایکالسیک،آفرودوموتورسیکلتهای
ریس،تریلوکراسپذیرایبازدیدکنندگانبودوبااستقبالزیادیمواجه

شد...
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شب سوم؛ پایانی خوش برای آغازهایی امیدبخش


هوادارانهمدلیدربازارچهبهخریدآجیلوشیرینیعیدمشغولبودند.
خریدیکهدلنشینبودومیدانستندتمامویاقسمتیازسودخریدشان،

بهفرزنداناینخانهاختصاصمییابد.
بعــدازخریــد،میهمانــانبهســمتتــاالرهمایــشهمــدمراهی
شــدندتابرنامهایشــادومفرحپایانبخــشاینهمدلیزیباباشــد.
مراســمباتالوتقرانکریموصلــواتخاصهامامرضا»ع«آغازشــد.
دکترزهراحجتمدیرعاملمؤسسهیهمدمضمنخیرمقدمبهمیهمانان
بازارچهگفت:»فرزندانهمدممعلولنیستند،معلولکسیاستکهقدر
خواستههاوتوانمندیهایشرانمیداندودستخیرندارد.ایندخترانتوانا
هستندوبرگزاریبازارچه،بهانهایاستبرایحضورشمادربیندخترانو

فرزنداناینمؤسسهودیدنتوانمندیهایشان.
گروهســرودفرزندانهمدمبادواجرامــورداســتقبالمیهمانانقرار
گرفت.ایلیامنفردخواننــدهیبنامایرانیدراینشــبازبازارچهحاضر
بودونشاندادکهانسانیتهنوززندهاســتودلهایمهربانجاودانند...
ایلیامنفردوتکتمفرید)تکخوانگروهسرودهمدم(حاضرینرابهاجرای

مشترکگلارکیدهمیهمانکردند.

مهدییغماییخواننــدهینامآشــناومحبوبکشــوروپوریاحیدری
خوانندهیخــوشآتیــهازدیگــرمیهمانــاناختتامیــهی»بازارچه
یشــکوفهیشــیرین«بودنــد.دکترحجتدربخشــیازمراســماز
مهدییغماییبهعنوانســفیرویاورهمیشــههمراههمدمبهصورت
ویژهباحضوردکترنبی)کارآفریننمونهیکشــور(ودکترقاســمزاده
)مدیرعاملفرودگاهشــهیدهاشــمینژادمشــهد(تقدیروتشکرکرد.
همتعالیبااجرایمجــریتوانمندملیامیرحســینرجبیباتابلوی
قلمکاریمس)کاردستانتوانمندفرزندانهمدم(برگزارشدوبازهم،چون
همیشهمردمباهمتوخیرمشهددرراهخیرونیکاندیشیسنگتمام
گذاشتند.اجرایبرنامهیطنزکمدینبنام،محمدرضاذریهشورونشاطو
خندهرابهلبهاودلهاروانهساخت.حسنختامآییناختتامیهیچهارمین
بازارچهیآجیلوشیرینی،اجرایموســیقیبومیوسنتیباهنرمندی
جوادحسنزادهخوانندهیخوبخراسانیبودکهزینتبخشفضایدلها
شدودرنهایت،مراسمباگرفتنعکسیادگاریوامضایهنرمندانبربوم

»شکوفهیشیرین«پایانپذیرفت...
تاوقتیدیگروشکوفهیامیدیدیگرکهسالآیندهبرلبهاودلهایهمدمی

خواهدشکفت...
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 بايك گل   بهار مى شود  

موسسه  ى خيريه ى همدم ـ فتح المبين

www.Hamdam.o rg

 خيام شمالىـ  عبدالمطلب 58 | تلفن: 051-37112111-13

مشاركت آنالين:
 5894   6318  3760   7472 رفاه كارت : 

فـتح الـمبين

اين دسته گل ، دست رنج دختران همـدم 
است؛  گلى كه شــما به مراسمـتان مى بريد 
 و بخشى از  هزينه ى خيريه ى همــدم را  

تامين مى كند.

 بايك گل   بهار مى شود  

موسسه  ى خيريه ى همدم ـ فتح المبين

www.Hamdam.o rg

 خيام شمالىـ  عبدالمطلب 58 | تلفن: 051-37112111-13

مشاركت آنالين:
 5894   6318  3760   7472 رفاه كارت : 

فـتح الـمبين

اين دسته گل ، دست رنج دختران همـدم 
است؛  گلى كه شــما به مراسمـتان مى بريد 
 و بخشى از  هزينه ى خيريه ى همــدم را  

تامين مى كند.
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و درد، یادم رفته بود!
نوشته ی: دکتر علی شمسا
استاد ارولوژی و پیوند کلیه ی دانشگاه مشهد
تصویرگر:فرزانهرئیسالساداتی

یک نفس زندگی

اّولآذرماه1395بهاتفاقگروهکوهنوردینظامپزشــکیمشــهدبهقلعهی
رودخانرفتیم.یکقلعهیقدیمیدرارتفاعاتبینفومنوماسوله،منطقهایبس
بدیعوزیبا،بادرختانسربهفلککشیدهودرحالچهرهوجمالعوضکردنو

زیباوزیباترشدن.
رودخانهیخروشانباصدایروحنواز،کوههایبلندوپلهها،افزونازهزاروهمگی
هنرمندانهچیدمانشدهوازهمهمهمترقلعهایدربلندایکوهومحصورازهمه
جا،بازیرزمینیهایمتعددوانبارآذوقهواسلحهودیدهبانیهایمتعددبرچند

گوشهیقلعه.
ناهار،مهمانسفرهیسخاوتمندانهیدانشگاهعلومپزشکیرشتبودیمومرهون
لطفدکترحمیدیمدنیکهچراغسخاوترااوروشنکرد؛شبرفتیمماسوله.
درجهحــرارت،منهایهفــتتامنهایهشــتدرجهیســانتیگــرادبود.
تقریبآ5دقیقهایازاتوبوسبیرونآمدم.ازشدتسرماتمامتنمبهسختیلرزید.

فوریبرگشتمداخلاتوبوس.
صبحروزبعدنتوانســتمبراینمازبایستم؛ازشــدتدردهایسیاتیکی،دیگر
زمینگیرشدم.مدتیاستراحتکردم.مدتیباویلچرزندگیکردم.مدتیعصابه

دستگرفتم.درکناراینهافیزیوتراپیکردم.
چندیننوبتوتوسطدونفر؛بیشترتوسطبرادرکوچکترولیبلندمرتبهام،کاظم.به
عالوهتزریقداخلنخاع،تزریقاتعضالنی،استعمالداروازابتداوانتهایدستگاه
گوارش!وباالخرهطبسوزنی.وهمهتوصیهکردنداستخروآبدرمانیوقدمزدن
درآبرا.واینرامدتهااستکهانجاممیدهم؛گاهیاستخرآستانقدسوگاهی

استخرسازمانبرق.القصه؛
کنگرهیاورولوژیاکتبر)آبان(سال96درلیسبونپرتغالبرگزارشد.وقتیقرار
شدهتل5ستارهبگیرموپولهایشراتماموکمالوحتیبیشترهمازمنگرفتند
بهفکربرداشتنوسایلاستخرمنجملهمایو،افتادم.هتل5ستارهمحلاقامتبنده
درلیسبون،هتلبزرگآلتینبود)Altis Grand Hotel(کهاستخریدارد
درطبقهیسوم.عالوهبراستخر،جاکوزیکوچک،اطاقسونایخشکوسونای

بخارهمداشت.
ازروزدومورودمبهلیسبون،رفتمبهسراغاستخر.ابتداگفتندکهبایدکالهاستخر
داشتهباشی،کهخریدم.تنهابهمنکلیدیدادندوحولهای.لباسمراعوضکردم
دوشگرفتمورفتمسراغاستخر.دمغروبآفتاببود.هوابهقولیگرگومیش
شدهبودولیمیتوانســتمباکمیدقتدوماهیدستآموزوبزرگراکهداخل

استخربودند،ببینم؛حرکاتایندوماهیمرامستومبهوتکرد.
گاهییکماهی،دورماهیدیگرحلقهمیزدونوازششمیکرد.

گاهیماهیمادهرویآبمیآمدوماهینراززیرشمثلگذرزیردریاییازتنگهی
داردانل،عبورمیکرد.گاهیهمدورمیشدندازهموکنارساحلاستخرمیرفتند
ومسابقهیسرعتمیگذاشتند.ماهینر،گاهیدستوبالهاشراپرآبمیکرد
ورویماهیمادهمیپاشید.لحظهیبعد،ماهینردستانماهیمادهرامیگرفت
ودورخودشمیچرخاند.داشتموحشتمیکردمکهنکندحالماهیمادهبهم
بخوردودچارسرگیجهشود!اوجهیجاِنبازیماهیها،لحظهایبودکهماهینر
سرشرارویپهلویآندیگریمیگذاشــت،وتوگوییکهاورامیبوئید.آنقدر
محوبازیماهیهاشدهبودمکهدردیادمرفتهبود.والبتهیادمرفتهبودکهبرای

چهآمدهاملیسبون!
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همدردی

جناب آقای دکتر ارندی 
حاج آقای سبزه کار 

سرکارخانم دکتر سعادت میرصدرایی 
جناب آقای مهندس رضا حمیدی

جناب آقای سلیمانی )مدیریت گل قدس(

سرکارخانم بختیاری
سرکارخانم فالح 

سرکارخانم رضایی
جناب آقای عارف

جناب آقای میرزاده

نیک اندیشان ارجمند؛

همکاران گرامی؛

عکس:مهرانکریمان
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چند لحظه ی علمی
و آموزشی

هنِر معذرت خواهی!

استفاده ی  سازنده از خشـم! 

گفتاردرمانی در اختالل بَلع   

نقش موسیقی، در مداخله های 
کاردرمانی کودکان عقب مانده ی 

)M.R( ذهنی

عکس:فرشتهکامالن
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هنِر معذرت خواهی!

صدیقهبختیاریشهری
مدرسدانشگاه مدیرآموزشوبرنامهریزیمؤسسهـ

گفتوگوباهریتلرنر)Harriet Lerner(نویسنده
روانشناسورواندرمانگر،دربارهیهنرمعذرتخواهی

مجلهروانشناسیامروز:خانملرنر،شماآخرینبارکیمعذرتخواهی
کردید؟

لرنر:امروزصبح،ازهمسرممعذرتخواهیکردم
ر.ا.:آیازیادپیشمیآیدکهمجبورباشیدازهمسرتانعذرخواهیکنید؟

لرنر:مثلبســیاریازافراد،مننیزدررابطهباهمسرمخیلیوقتهارفتار
نادرستیدارم.بعداز45سالازدواج،بلهزیادپیشمیآیدکهازیکدیگر

معذرتخواهیکنیم.بعدازاینمدتدراینکارخبرهشدهایم.
ر.ا.:آیاانسانخودرابامعذرتخواهیآسیبپذیرنمیکند؟

لرنر:بله،دروهلهاولنمیدانمکهآیادیگریعذرمراقبولمیکندیانه.و
یاآیامیبایستباکوهیازانتقاداتمواجهشوم؟امایکمعذرتخواهی
طبقتجربهشخصیخودموهمینطورتجربهازکار خوب،درمیانمدتـ
باعثباالرفتناحتراممننسبتبهخودممیشودوالبته رواندرمانیـ
باالرفتناحترامدیگراننسبتبهمن.بنابراینیکمعذرتخواهیجدیو
واقعیماراکوچکنمیکند.مگراینکهبخواهیمبهوسیلهیکعذرخواهی
ازاختالفوبحثاجتنابکنیم.وقتیکهبامعذرتخواهی ـبههرقیمتیـ
تنهاکوتاهمیآییمکهآتشبسبرقرارشود.البتهدرمقولهمعذرتخواهی

تفاوتهاییبینزنانومردانوجوددارد.
ر.ا.:چهتفاوتهایی؟

لرنر:برایمردانعذرخواهیبهمراتبســختتراززناناست.بههمین
دلیلکهعنوانکردید،بهدلیلترسازضعیفوکوچکجلوهکردن.اما
مسئولیتپذیریدرروابطشخصییاشغلییادرخانواده،برایناساس
استکهبتوانرفتارخودراازبیروندیدوبرایآنهااحساسپشیمانیکرد
واینپشــیمانیراابرازکرد.همانطورکهگفتم،عذرخواهیبههیچوجه

عالمتکوچکیوضعفنیست،حتیاگرگاهیچنینحسیدارد.
ر.ا.:شــما)درکتابخوب(نوشــتهایدکهمعذرتخواهییکهدیهسه
گانهاست؛هدیهبهخود،هدیهبهطرفمقابل،وهدیهبهرابطه،منظورتان

چیست؟
لرنر:اولاینکهعذرخواهییکهدیهبهدیگریاســت.باعذرخواهیبه
دیگریاینامــکانرامیدهمکهدررابطهاشبامناحســاسامنیتو
پشتیبانیشدنداشتهباشد.ماباعذرخواهیبهدیگرینشانمیدهیم
کهاحساساتاوبرایمانجدیاستومســئولیتاشتباهخودرابهعهده
میگیریم.یکمعذرتخواهیخوببهدیگــریاینحسرامیدهدکه
دررابطهعدالتبرقراراســتوتصوراوراازواقعیتتقویتمیکند:»بله،
احساسزخمیشدنتووسرخوردگیتومعناییدارد،وکارهاوحرفهای
مندرستنبودهاست.«بایکمعذرتخواهیدرست،همهاینهابهطرف
مقابلمنانتقالپیدامیکند.مناینپیامرامیدهمکهمیخواهمبخشی
ازرنجاورابگیرموبهدوشبکشم.واینقولکهکاراشتباهمراتکرارنمیکنم.

ر.ا.:وهدیهبهخود؟
لرنر:اینمربوطمیشودبهحساحتراممننسبتبهخودم؛بهبلوغرسیدن
معنایشایناســتکهمیتوانمخودمراابژکتیوببینموبرایعملکردم

مسئولیتقبولکنم.
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ر.ا.:منظورازهدیهبهرابطهچیست؟
لرنر:مادرطولزندگیدوبارهدیگرانرازخمیمیکنیموازســویآنها
زخمیمیشویم.بنابراینمعذرتخواستنومعذرتپذیرفتنتالحظه
آخرزندگیمهمخواهدبود.روابطبینانســانی،رابطهیبیندوهمکار،
بیندودوست،یارابطهیعاطفیوعاشقانه،بســیارتراژیکمیبوداگر
ماقابلیتوتواناییعذرخواهیرانداشتیم.ماهمهانسانیم،باکاستیهاو
اشتباههایمان.یکعذرخواهیخوبمیتواندشفابخشباشدورابطهی
بیندونفرراتحکیمکند.امانبودعذرخواهی،یاعذرخواهیناموفقشکاف

ایجادمیکندیاحتیمیتواندباعثپایانیافتنیکدوستیشود.
ر.ا.:تاجاییکهبهیادمیآورم،مادرمهرگزنمیتوانستازمابچههابرای
کاریعذرخواهیکند.وقتیکتابشمارامیخواندم،بهیادآوردمکهاو
بهخاطراینناتوانیاشدرعذرخواهی،درلحظههایحساسزندگیاش

نتوانستبهدیگراننزدیکشود.
لرنر:معموالانسانهاییکهبیشــتریندردواندوهرابرایدیگرانفراهم

میکنند،همانکسانیهســتندکهتواناییمعذرتخواهیندارند.چون
برایعذرخوایصادقانه،فردنیازبهمبناییمنسجمدارد،پایهیمحکمی
کهریشهدرعزتنفسدارد.تنهاچنینکسیمیتوانددررفتارخودتأمل

کندوبهخودشبافاصلهبنگرد.
ر.ا.:معنیحرفشماایناستکهمیبایستخودرادوستداشتهباشمتا

قادربهعذرخواهیباشم؟
لرنر:البته،برایفهمیدناشتباهاتیکهبهدیگرانضربهزدهاست،نیازمند
بهعزتنفسوارزشدادنبهخودهستیم.کسانیکهقادربهعذرخواهی
نیستند،برلبهایباریکباالیدرهیعدمعزتنفس،باالنسومقاومت

میکنند.
ر.ا.:میتوانیددقیقترتوضیحدهید؟

لرنر:بهعنوانمثالمنباافرادزیادیسروکارداشتهامکهازپدرومادرخود
انتظارعذرخواهیبرایکارهاییکهدرکودکیباآنهاکردهبودندداشتند.
امیدیکهبرایبسیاریازآنهاهیچوقتبرآوردهنمیشودواینربطیندارد
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بهاینکهآنپدرومادرهافرزندانخودرادوستداشتهاندیادارند.توانایی
پشیمانشــدنوعذرخواهیکردن)پسبهدوستداشتندیگریلزوما
مربوطنیست(بهعزتنفسودوستداشتنخویشمربوطاست.کسی
کهازخودششرممیکند،افکارمســمومینسبتبهخوددارد.صاحب
افکاریشبیه:منانسانبدیهستم،منالیقدوستداشتهشدننیستم،
منبرایفرزندمپدریامادربدیبودهام...قادربهعذرخواهیکردننیست.
مامیتوانیمبرایکاریکهکردهیانکردهایم،برایحرفیکهزدهیانزده
ایمعذرخواهیکنیم،امانمیتوانیمونمیبایستبرایکسیکههستیم

عذرخواهیکنیم.
ر.ا.:آیامعذرتخواهیبیندوهمکار،دودوست،ودونفرکهدریکرابطه

هستندباهمفرقدارد؟
لرنر:البتهکهدریکرابطهیکارینیزمهماســتکهبرایعملکردخود
مسئولیتقبولکنیموهمیشهراهسادهمقصرشمردندیگرانراانتخاب
نکنیم.امابهتراستدقتکردکهدرمحیطکاریبیشازحدعذرخواهی
نکنیم.بهخصوصزنان،کهعادتدارندبسیاریازمسائلعاطفیخودرا
باخودبهمحلکارحملکنند،درحالیکهجایشانآنجانیست.مسالهی
اساسیدررابطههمکاری،انجامدادندرستکاربهطورمشترکاست.در
یکرابطهیعاطفییاعاشقانهیاخصوصی،مسالهیمهم،نزدیکشدن
بهیکدیگروایجادنوعی»حقیقتمشترک«اســت.درچنینرابطهای
برایرسیدنبهآشتیوهارمونی،خیلیبیشتربهعمقمیرویم.دراینجا
عذرخواهییکاتفاقلحظهاینیست.بلکهماننددویماراتونیاستکه
چیزهایدیگرینیزبهآنتعلقدارد،مانندخوبگوشکردنیابهدیگری
فضادادنبرایابرازرنجوآزردگیخود.منبهآننام»صندلیداغ«میدهم.

ر.ا.:صندلیداغ؟
لرنر:منبایداحساسرنجشوآزردگیوسرخوردگیکهطرفمقابلدر
برابرمابرازمیکندراطاقتبیاورم.اینکاربهیکعذرخواهیدرستدریک
رابطهعاطفییادوستانهتعلقدارد.اماچنینچیزیدریکرابطهیکاری

مشکلسازاست.
ر.ا.:معمولتریناشتباهدرعذرخواهیچیست؟

لرنر:استفادهازکلمه»اما!«مثال:»منمتاسفمکه...کارراکردم،اماتوهم..
کارراکردی«.اینکلمههمهیصداقتوجدیتیکعذرخواهیراازبین
میبردوهیچتفاوتینمیکندکهبعدازآنچهجملهایبیاید،حتیاگر
کامالدرستوواقعیباشد.اینکلمهکهدرمیانبسیاریازعذرخواهیها
میخزد،باخودمعنایتوجیهوکماهمیتجلوهدادنعملکردمانرابه
دنبالداردوعذرخواهیماراضعیفمیکند.اشتباهدیگرایناستکهبه

خاطراحساسیکهطرفمقابلپیداکردهاستعذرخواهیکنیم.
ر.ا.:مشکلاینکارچیست؟

لرنر:وقتیمنمیگویم:»منمتاسفمکهتوراناراحتیاعصبانیکردم«
ازقبولروشنوشفافاشــتباهخودمطفرهمیروم.وقتیبهعنوانمثال
میگویم:»متاسفمکهتودرمهمانیعصبانیشدیچونتویذوقتوزدم«

اینیکعذرخواهیواقعینیست.
ر.ا.:فرمبهتردراینمثالچهمیتوانستباشد؟

لرنر:»متاســفانهمندرمهمانیتویذوقتوزدم.میدانمکهازاینکار
خوشتنمیآید.میفهممکهکارمدرســتنبود.ومیخواهمکهدیگر
پیشنیاید.«بهزباندیگر:یکعذرخواهیخوببررویعملکردمنتمرکز

میکندونهبررویعکسالعملدیگری.برایکارخودعذرخواهیکنید.
وتمام!البتهیکعذرخواهیکاملهم،درصورتیکهقرارنباشدرفتاری
کهبهخاطرآنعذرخواهیمیکنیمکمترینتغییریبکند،کوچکترین

فایدهاینداردویکعذرخواهیخالیخواهدبود.
ازدیدمن،فرمجبرانخســارتبهیکعذرخواهیموفقتعلقدارد.اگر
منلیوانشرابرابررویلباسدوستمخالیکنموتنهایک»ببخشید«
بگویم،بدوناینکهزحمتوخرجتمیزکردنآنرابرعهدهبگیرم.اینیک
عذرخواهیناقصخواهدبودوتاثیرزیادینخواهدداشــت.مناغلباز
مراجعین)مرد(خودمیشنوم:»منصدبارازهمسرمعذرخواهیکردهام،
امااونمیتواندموضوعراتمامکند.«روشناستکهعذرخواهینمیبایست
تبدیلبهوسیلهایبرایساکتکردندیگریشود!همانطورکهگفتهشد
معذرتخواهی)دررابطهشخصیواحساسی(یکدومارتناستنهدوی
سرعت،چیزیکهمیتواندگاهیمشکلباشد.ماعمومابهطورناخودآگاه
سعیدردفاعازخودداریم.اماحالتتدافعیگرفتن،کامالنقطهیمقابل
درستگوشدادنوفهمیدنودرستارتباطبرقرارکردناست.مااحتیاج
بهارادهیقویوصداقتدربرابرخودمانداریمکهبتوانیمخودراازتمایل

بهحالتتدافعیگرفتنرهاکنیم.
ر.ا.:چطورمیتواناینکارراانجــامداد،چطورمیتوانخودراازتوجیه

کردنخودهنگامعذرخواهیرهانید؟
لرنر:ازهمهمهمترایناستکهدقیقگوشبدهیم.بهاینمعنیکهسعی
کنیممغزآنچهرادیگریدربارهرنجواحساســشمیخواهدبهمابگوید
دریابیموســعینکنیمواقعیتهاراسرجایشــانبگذاریم،یااغراقهاو
بیدقتیهایدرونگفتههایاوراتصحیحکنیم!وقتیکسیکهدربرابراو
عذرخواهیمیکنیدناگهانسرخشمشرابهرویشمابازمیکند،تحریفها
یااغراقهایاحتمالیدرونسخنهایاورادرککنید،اماقلبخودراباز
کنیدوبهآنچیزیدرحرفهایشگــوشبدهیدکهمیتوانیدبفهمیدو
برایتانقابلقبولاست.حتیاگرتنهانیمیازحرفهایاوباشد.کنجکاو
باشیدبرایفهمیدنآنچهاوحسمیکند.ازاوسوالکنید.سعیکنیداورا

آنطوربفهمیدکهدوستداریدخودفهمیدهشوید.
ر.ا.:بهنظرکارسختیمیآید.

لرنر:بله،منخوبمیفهممکهمیتواندمشکلباشد.برایخوبگوش
دادن،نیازبهایناســتکهکمیبرذهنخودترمزبزنیم؛حرفاوراقطع
نکنیم،تصحیحنکنیم.شمامیتوانیددرموردچیزهاییصحبتکنیدکه
نظردیگرینسبتبهآنداریدیاباآنموافقنیستید.امالطفااینکاررادر

اولینجلسهعذرخواهیانجامندهید.
ر.ا.:آیامیشودبرایهمهچیزعذرخواهیکرد؟یاچیزهاییوجوددارندکه

قابلعذرخواهینیستند؟
لرنر:بعضیچیزهارامسلمانمیتوانبایکعذرخواهیجبرانیاترمیم
کرد.یکیازدوســتانمنبااتومبیلازچراغقرمزردشدهوبچهایرازیر
گرفتهکهدرهمانلحظهازدنیارفتهاست.اوسعیکردازخانوادهکودک
عذرخواهیکند،اماآنهانخواستنداوراببینند.هدفاصلییکعذرخواهی
نبایداینباشدکهمنخودماحساسبهتریداشتهباشم.همهعذرخواهی

هاپذیرفتهنمیشوند.
ر.ا.:منچهزمانیحقیبرایدریافتیکعذرخواهیدارم؟

لرنر:اگرشماازکسیانتظارعذرخواهیدارید،تقریباهیچگاهآنرااینطور
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به دست نمی آورید که از او تقاضا کنید. مهمتر این است که برای او شرح دهید که احساس شما چیست. مثال: »در صحبت قبلی مان 
حس کردم که احترام من حفظ نشده است و تحقیر شده ام« و نه اینطور که : »تو خیلی پست و وقیح بودی«. از خودتان بگویید و سعی 

کنید مختصر و مفید باشید.  
ر.ا.: من معموال به دخترم می گویم: »لطفا پیش او عذرخواهی کن.« یا : »نگاه کن او از تو عذرخواهی کرده است.« آیا این خوب است؟ 

چطور می توان به یک کودک عذرخواهی کردن را آموخت؟ 
لرنر: شما زمانی یک کودک را برای عذرخواهی کردن تربیت می کنید که بتوانید او را برای این کار تشویق کنید و به او بگویید : »ممنون 
برای عذرخواهی ات«. این کاری است که کمتر پدر و مادری انجام می دهند. بلکه بیشتر اوقات بابت آن سرزنش هم می شوند. این باعث 

می شود آنها در برابر این موضوع آلرژی پیدا کنند. 
ر.ا.: موقعیت را عوض کنیم؛ اگر کسی از من عذرخواهی کند، آیا وظیفه دارم اتوماتیک او را ببخشم؟ 

لرنر: البته که نه. نمی دانم در آلمان چگونه است، اما در آمریکا فرهنگ عمومی به مردم فشار می آورد که عذرخواهی را حتما قبول کنند 
و فرد را ببخشند. انگار که این تنها راه رها شدن از رنجی باشد که دیگری به او وارد کرده باشد: »پدرت را ببخش. او هر کاری که توانسته 

انجام داده! کلی زمان از آن وقت گذشته! خودت را از گذشته رها کن...« چنین موعظه هایی از دید من بیش از حد داده می شوند. 
لرنر: البته که  با عذرخواهی می توان و می بایست از شدت تخریب کسی که آزار رسانیده کاست. اما طرف مقابل موظف نیست رنج خود 
را درجا فراموش کند. من فکر می کنم اصرار شدید بر قبول عذرخواهی یا بخشــندگی، فرد آسیب دیده را تنهاتر و درخودفرورفته تر 
می کند. از چنین اصرار شــدیدی می بایســت دســت برداریم. همانطور که گفتم برای بعضی چیزها نمی تــوان عذرخواهی کرد. 

............
منبع : سایت روانشناسی یک فراکاو
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خشمبخشیاززندگیاست.ازخاطره،شــادیوهمدردیچیزیکمنداردوهمهیمااینهیجانراتجربه
کردهایم.البتههیچکسخشمگینشدنرابرنمیگزیند.خشمواکنشیاستکهدرسیستمعصبیماکارگذاشته
شدهاست.درحقیقتخشمیکیازنخستینهیجانهاییاستکهمادراندرنوزادانخودتشخیصمیدهند.
درمانشود.اما یابایدـ بنابراینبرایشروعمدیریتخشمهیچوقتزودنیست.خشمچیزینیستکهبتواندـ
اگرمیخواهیدازآنبهرهببریدبایدآنرابهخوبیدرخانه،سرکارودرصمیمانهترینروابطخودمدیریتکنید.
مدیریتخشمبهشمامیگویدکهچگونهمیتوانیدباتمرکزرویچیزهایمثبت،خشمخودرامدیریتکنید،
خوابراحتیداشتهباشید،چطوردیدتانرابهزندگیتغییردهیدوچگونهبرخوردهارابهچالشتبدیلکنید؟
مدیریتخشم،ازنصیحتهایسادهیسالهایگذشــتهکهمیگفتند»هروقتخشمگینشدیدازیکتاده

بشمارید«یا»چندنفسعمیقبکشید«،بهطورعمدیبسیارفراتررفتهاستواینخبرخوبیاست.
خشم،عربدهبدیدارد!معموالخشمرابایکرفتارتهاجمییانوعیدیگرازدستاوردهایمخربزندگیهمراه
میکنید.علتآنایناستکهتابحالکسیبهشمانشانندادهچطورازخشمبهشکلسازندهاستفادهکنید.در
اینبخش،جنبهیمثبتخشمرابیانمیکنیم؛جنبهایکهمیتواندبرایحلمسائلهرروزه،درکمنظور
طرفمقابلشماوبهحداقلرساندنومهاربرخوردهابهکاررودودربخشبعدیگامهاییبرایاستفادهازخشم

سازندهپیشنهادمیشود.
ازدانشجویانممتازیکدانشگاهمشهورخواستهشدتابنویسندکهوقتیخشمگینمیشوندچهکاریانجام

میدهند؟جدولزیرخالصهیپاسخهایآنهاست.سعیکنیدمواردمشابهخودرابیابید.
اظهارات منفی: 
اشیاراپرتمیکنم.

ازهمهدوریمیکنم.
سردردمیگرنیمیگیرم.

احساسافسردگیمیکنم
باهیچکسحرفنمیزنم.

گریهمیکنم.
احساسگناهمیکنم.

فریادمیکشم.
دوبارهودوبارهخشمرادرسرمرورمیکنم.

دندانهایمرابهممیفشارم.
حرفهاییمیزنمکهمنظورمآنهانیستوبعداًپشیمانمیشوم.

درتمامطولشببیدارمیمانم.

استفاده ی  سازنده از 
خشـم !

     ارمغان قبادی-کارشناس ارشد روانشناسی



اظهارات مثبت:
درباره ی خشم با یک دوست  حرف می زنم.

برای ورزش بیرون می روم.
برای قدم زدن و تفکر می روم.

 
خشم یک منبع کار گذاشته شده در درون است.

ما با ظرفیتی برای خشم به دنیا می آییم. خشم چیزی نیست که باید آن را 
فرا گرفت یا مانند پول یا دوستی به دست آورد. وقتی نیازی  به آن هست 
خشم خود به خود می آید. در مورد آن مثل حقی فکر کنید که هنگام تولد 
به شما داده اند. از خود بپرســید: »آیا می خواهم از این حق برای تجدید 

ساختمان زندگی ام استفاده کنم؟«

خشم مولد و تســریع کننده فعالیت 
است؛ 

وقتی هیجان زده می شوید، »انرژی« 
می سوزانید. خشــم باعث تولید و 

افزایش فوری آدرنالین و احتراق 
قندخون می شــود. مردمک 
چشم را گشــاد، ضربان قلب 
را تند، فشارخون را بیشتر و 
حتی موهای پشت گردن را 
سیخ می کند. در این حالت 
استرس عمومی در بدن فعال 
می شود. اما به خاطر داشته 
باشید که این هیجان ها عمر 

کوتاهی دارند پس الزم است از 
انرژی خود قبل از اینکه هدر رود 

به نفع خود استفاده کنید. 

 خشم ارتباط برقرار می کند؛
خشــم به همه ی دنیا می گویــد که چقدر 

بیچاره اید. چقدر احســاس ناخرسندی، ناموفقی، 
ناراضی بودن، بی هیجانی و نامحبوب بودن می کنید. خشم 

ناگفتنی ها را می گوید! آخرین باری را که با حالت خشمگین حرف زدید به 
خاطر بیاورید. یادتان می آید چه گفتید؟ مطمئن ام که دیگران شنیدند چه 
گفتید اما خودتان هم شنیدید؟ به خشم خود گوش کردید؟ به خشم تان 
گوش کنید، راجع به اینکه زندگی شما چه ایرادی دارد و برای اصالح آن چه 
کار باید بکنید، حرف می زند. مفیدترین گفت وگویی که می توانید همراه با 
هیجان با کسی بکنید، گفت وگو با خودتان است. از خودتان بپرسید: »خشم 

من درباره ی من به خودم چه می گوید؟«

 خشم از شما در برابر آسیب حمایت می کند؛
خشم بخش مهمی از پاسخ »جنگ یا گریز« است که به شما در کنار آمدن 
و زندگی کردن با چالش های زندگی کمک می کند. خشم، بخش »جنگ« 
است. بخشــی که شــما را برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای واقعی یا 

احتمالی به یک اقدام هجومی وادار می کند. 
آیا هرگز به قدر کافی خشمگین می شوید که برای گرفتن حق خود به پا 
خیزید؟ آیا هرگز آن قدر خشمگین می شوید که برای رفتارهای خشن و 
غیرقابل قبول دیگران محدوده ای تعیین کنید؟ مثال بگویید: » هی! زیادی 
تند نرو!« یا بگویید: »نمی تونی هرجور دلت خواست با من صحبت کنی«. 
امیدوارم بشوید، چون در غیراین صورت در راه تبدیل شدن به یک قربانی 
هستید. از خودتان بپرسید: »چطور می توانم از خشم برای دفاع از خود در 

راه درست استفاده کنم؟«

 کشف انگیزه های پشت خشم شما؛
قبل از اینکه بتوانید از خشــم به صورت سازنده استفاده 
کنید، باید انگیزه های پشــت آن را بشناسید. 
ایــن ســوال را از خودتــان بپرســید: 
وقتی خشمگین می شوم، دقیقا به چه 

چیزی می خواهم برسم؟ 
نتیجه ی مطلوب چیست؟ 

به دنبال چه هستم؟
می خواهم چه اتفاقی بیفتد؟

محققینــی کــه روی 
خشم مطالعه می کنند 
معتقدند که فقط ســه 
انگیزه پشــت خشــم 
هســت که در ادامه به 
آنهــا می پردازیم. دکتر 
جیمز آدریل از دانشگاه 
ماساچوست کشف کرده 
است که بیشتر خشم هایی 
که ابراز می شوند از نوع سازنده 
هســتند )63%(، رده ی دوم 
به خشــم های انتقامــی مربوط اند 
)57%( و خشــم هایی که برای خالی 

کردن بخار ابراز می شوند )%37(.

 انتقام جویی؛
آیا روش شما برای گرفتن انتقام عمل خطایی که نسبت به شما انجام گرفته 
ابراز خشم است؟ آیا هدف شما آسیب زدن یا نابود کردن کسی، جریحه دار 
کردن احساسات کسی، کتک زدن یا شکستن چیزی در اوج ناتوانی است؟ 
آیا خشم شما برای تشــدید ناراحتی ها و احساس شادی از صدمه زدن به 
دیگران طراحی شده است؟ اگر جواب شما آری است، ماهیت خشم شما 
مخرب است نه سازنده. به این نوع خشم، خشم انتقامی می گویند. آیا پیش 
آمده که هنگام خشم، چیزهایی را از بین ببرید که مجبور شوید مدتی را 
صرف جبران آن کنید؟ از خود بپرســید: »آیا دوســت دارم هزینه خشم 

انتقامی خودم را بپردازم؟«
 



ایجاد یک تغییر مثبت؛
خشمسازندهبرایتقویتقدرتفرد،بهدستآوردناستقاللوتشویقشخصیدیگربهانجامکاری

کهبهنفعاواست،بهکارمیرود.
اگرفرزندیدارید،هرگزوقتیکهخواستهایداورابهرفتارسالمتشویقکنید،ازاوخشمگینشدهاید؟
)مثالمنعکردنازرانندگیباسرعتباال(.آیاهرگزبهعنوانفردیکهتازهمتأهلشدهازاقوامهمسرتان
بهایندلیلکهبهجایدادناجازهیتصمیمگیریدرموردزندگیخودتانبهشماگفتهاندچهکار
بکنیدبرایتانخوباستوچهکاربکنیدبد،ابرازناراحتیکردهاید؟خب،پسحتماشمابهخشمسازنده
متمایلهستید.ازخودتانبپرسید:»میتوانمازخشمطوریاستفادهکنمکهبیشتربهمنسودبرساند

تاضرر؟«
تخلیه ی بخار؛

هرگزاحساسکردهایدکهدرمرزانفجارقرارداریدوبعدهممنفجرشدهاید؟خشمبرایبسیاریاز
مردم)نهکسانیکهدنبالانتقاماند(راهتخلیهیبخاراست.خشمآنهابههیچشخصیاموضوعخاصی
مربوطنیست.نوعیجایگزیناستکهنشانمیدهدیکاسترسودرماندگیمیخواهدتخلیهشود.با
اینکهایننوعخشم»احساسخوبی«رابهانسانمیدهداماسازندهنیستبلکهخشمیاستکه»پراز
سروصدا«وسرکشیاستومشخصکنندههیچچیزمهمینیست.ازخودتانبپرسید:آیا»احساس
خوب«داشتنپسازابرازخشمدیگربسنیست،بهترنیستکهازخشمبهشکلیپرمعنیبرایاستفاده

درزندگیاستفادهکنم؟
از خشم تان برای درک خود استفاده کنید؛

خشممثلآیینهاست.آنچهراکهدربرابرشهستمنعکسمیکند.خشمبهشماودنیامیگویدکهچه
جورآدمیهستید،چهانتقاداتیاززندگیدارید،مشتاقچههستید،چقدراسترسداریدو...

درزیربعضیپاسخهایممکندربارهیاینکهخشممندربارهیمنچهمیگویدراآوردهایم.سعی
کنیدخودتانرابیابید.

خشمممیگویدکهمنآدمخودپسندیهستمکهنیازهایخودراارجحبرنیازدیگران
میدانم.

خشمممیگویدکهمنآدمبااخالقیهستمکهبهانصافوعدالتاعتقاددارد.
خشمممیگویدکهمنبیصبرهستمونیازهایمنهمینحاالباید

تأمینشود.
خشمممیگویدکهنمیخواهمبامنبابیاحترامیرفتارشود.

خشمممیگویدکههمیشــهدرزندگیمناسترسزیادی
هستومنبیشازحدتحتفشارم!

خشمممیگویدکهمنآدمخاصیهستموبنابراینحق
دارمکهراهخودرابروم.

خشمممیگویدکهزماندرستبرایایجادبعضی
تغییــراتمثبتدرزندگیمنهمینحاالســت.
بایدراهبهتریبرایزندگیباشد.تااینجادرمورد
اینکهخشمواقعاپدیدهبدینیستصحبتکردیم.
هیجانیاستمانندسایرهیجانهاکهاگردرمسیر
درستقراربگیردومدیریتشودمیتواندسودمند

باشد:خشمسازنده.
خشمسازندهشاملدوچیزاست:

گرفتناینتصمیمکهخشم،شماراتاکجاخواهدبرد.
رسیدنبهآنجاازطریقیکفرایندقدمبهقدم...

ادامهدارد...
منبع:مدیریتخشمازدکترویلیامدویلجنتری
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گفتاردرمانی در اختالل بَلع   
     فائزه جهانگیرـ  کارشناس گفتار درمانی

اختاللبلع،بههرگونهمشکلخوردنموادغذاییوآشامیدنمایعاتگفته
میشودودرواقع،اختاللبلع،مشــکلانتقالموادغذاییجامدیامایعاز
دهانتامعدهاست.تشخیصودرمانزودهنگاماختالالتبلعمیتواند
خطرمرگبیماروبستریشدندربیمارستانراکاهشدهد.وقتیاختالل
بلعبهموقعتشخیصدادهنشودوبدوندرمانبماند،احتمالخطرابتالبه
آسپیراسیونوپنومونی)عفونتسیستمتنفسی(تا7برابرافزایشمییابد.

عالئم بیماری: 
تظاهراتوعالئمبیماریکهدشواریبلعدرهنگامعبورغذاازحلقبهمری
داردبهاینصورتاست:گیرکردنغذادرگلو،صدایخنثییاقرقرهمانند،
برگشتغذاازبینییااحساسخفگی،بلعهایمکرروپشتسرهم،صاف

کردنمکررگلو،سرفهوذاتالریه.

علل بروز اختالل بلع: 
اختالالتبلعدرتمامسنینمیتواندبروزکندامادرافرادمسناحتمالبروز
آنبیشتراست.عواملمختلفیمیتوانندسببایجاداشکالدربلعشوندکه
عبارتنداز:عادتهایبدغذاخوردن،مشکالتعصبیاعضله،مشکالت

مریوسایراختالالتمانندسرطان.

درمان اختالل بلع: 
گفتاردرمانگرتالشمیکندباتکنیکهایتوانبخشیعملکردبلعرابهبود
ببخشدوباعثتغییرفیزیولوژیآسیبدیدهبهفیزیولوژیسالمشود.این
تکنیکهازمانزیادیراازدرمانگــروبیمارمیگیردوتأثیرآنبالفاصله
پسازدرمانمشاهدهنمیشود.درصورتیکهمشکلبلعباتکنیکهای
توانبخشیدرماننشودازتکنیکهایجبرانیدرجهتبهبودبلعاستفاده
میشود.اینتکنیکهابرایتأثیرفوریبررویایمنسازیطراحیشدهاند
امادرفیزیولوژیبلعآسیبدیده،تغییریبهوجودنمیآورند.راهکارهای

زیرتاحدیبهرفعمشکلکمکمیکنند.
آرامشداشتهباشید.تنشوفشارروانیباعثمشکلشدنبلعمیشود.
فعالیتهاییکهآرامشرابهشمابرمیگردانندانجامدهیدمانندورزش،

یوگا،ماساژ،تنفسعمیقو...
هوارامرطوبکنیدچونبسیاریازاختالالتبلعناشیازخشکیهواست.

بعضیازمتخصصانخوردنروزانههشتلیوانآبراتوصیهمیکنند.
برگشتاسید)ریفالکس(رادرمانکنید.اگراحساسبرگشتاسیدمعده
بهگلوداریدراههایزیادیبرایکنترلآنوجوددارد.ازجملهترککافئین

الکل،شکالتوسیگار.
اختاللبلعدرسالمندانشایعتراســت.زیراباافزایشسن،تغییراتیدر
وضعیتدندانهاایجادمیشودومیزانترشحبزاقکاهشمییابد.ضعف
حرکاتدهانی،کاهشحساســیترفلکسبلعوبسیاریعواملدیگردر

بروزاینمشکلنقشدارند.

راهکارهایکاهشاحتمالوقوعآسپیراسیون)پریدنغذادرگلو(درافراد
مبتالبهاختاللبلعبهویژهسالمندان:

1-قبلازشروعوعدهیغذاییخود،حدود30دقیقهاستراحتکنید.زیرا
خستگیاحتمالپریدنغذادرگلوراافزایشمیدهد.

2-برایصرفغذارویصندلیبنشینیدیاپشتیتختراتازاویه90درجه
باالبیاورید.

3-بهسرعتغذاخوردنواندازهیلقمههادقتکنید.
4-لقمهرادرمحلمناسبیازدهانقراردهید.برایمثالاگردرعضالت

سمتچپدهانضعفداریدلقمهرادرسمتراستدهانبگذارید.
5-اســتفادهازداروهایخوابآوروبیحسکنندهرابهحداقلبرسانید.
زیرااینداروهامیتوانندرفلکسبلعوسرفهراکاهشدهند.لذادرصورتی
کهغذابهگلویشماپریدنمیتوانیدباســرفهبهموقعازورودآنبهریه

جلوگیریکنید.
6-هنگامتغذیه،عواملحواسپرتشدندرمحیطرابهحداقلبرسانید.

7-بافتهایغذاییسادهترراانتخابکنیدکهراحتتربلعیدهشوند.
.................................

منابع:
اختاللبلعدربزرگساالن،نوشتهی:جاللبختیاری

Sciencedirect.com



نقش موسیقی، در مداخله های کاردرمانی
)M.R( کودکان عقب مانده ی ذهنی 

    محبوبه سادات مشرفـ  کارشناش کاردرمانی

امروزهدراغلبجوامعپیشرفتهاستفادهازموسیقیدرمانیبهدالیلجذابیت،مقرونبهصرفبودن،سهولتاستفاده،غیرتهاجمیبودن،قابلیتاجراتوسط
 همهیافرادواثراتجانبیاندکبهعنوانبخشیازروشهایمکملدرمانیدرانواعاختالالتوبیماریهاوباالخصدرتوانبخشیونوتوانیضایعاتحسیـ
حرکتیواختالالتذهنیمورداستفادهقرارمیگیردوچنانچهبادیگرروشهایدرمانیتلفیقوتکمیلشود،یکیازبهترینروشهایمداخلهدرمانیمیباشد.
موسیقیدارایریتمونظمخاصیاستوباادراکموسیقیدرمغزمکانیزمیادگیریتحتالشعاعقرارمیگیردوکارکردهاییچونحافظهراکهبایادگیری

ارتباطتنگاتنگیدارند،تقویتمیکندودرنتیجهیادگیریپایداربوجودمیآید.
موسیقیبهدلیلپیوندبسیارنزدیککهباروح،هیجان،احساسوعواطفکودکدارد،بوجودآورندهوتقویتکنندهیمهارتهایارتباطی،اجتماعی،گفتار

وزباناست.
بُعدملودیکوآهنگینموسیقی،برایکودکانآرامشبخش،تلطیفکنندهونشاطآوراستوبُعدریتمیکوموزونآنایجادکنندهینظم،هماهنگی
یکپارچگیووحدتمیانعناصردرونی،ذهنیوروانیکودکبادنیایپیرامونشاستوباعثبهبودمهارتهایحرکتی،افزایشهماهنگیچشمودست
Orientationتصویربدنی(و(BodyEmageتقویــت )co–ordinationeye&hand(بهبوددامنهیحرکتیمفاصلـ

)جهتیابی(خواهدشد.
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سهگروهاصلیازبیمارانکهبرایدرمانآنهامیتوانازموسیقیاستفادهکرد:
A(کودکانمبتالبهعقبماندگیذهنی.

B(افراددچارتضادهایرفتاریوعاطفی)ناسازگاری(.
C(افرادمبتالبهاختالالتجسمانی.

دراینمیان،موسیقیگروهیتأثیربیشتریدارد.پژوهشهانشاندهندهیاینمطلباست؛کودکانیکه
درفعالیتهایموسیقیاییآموزشدیدهوشرکتمیکنند؛بیشترازبقیهباپدرومادرومعلمانشانصحبتو
مشورتمیکنندواینمزایایاجتماعیبهاحتمالزیادبهافزایشاعتمادبهنفس،خوداتکاییوبهبودمشکالت

رفتاریدانشآموزانمنجرمیشود.
کودکانعقبماندهیذهنی،بهعلتتأثیرمداوموســرانجامتوقفدرتحولذهنی،عالوهبرمشکالتیدر
حوزههایشناختی،مسائلمختلفیدرزمینهعاطفی،اجتماعیوبهداشتروانیدارند.دراینراستاموسیقی

درمانیبهعنوانیکروشمکملدرکاردرمانیمفیدومناسببرایافرادعقبماندهذهنیمطرحمیشود.
دریکمطالعهموردی،تأثیرموسیقیدرکودکاناوتیسمموردبررسیقرارگرفت.نتایجنشاندادکهکودکان
اوتیسمدرزمینههاییچونبرقراریتماسچشمی،کسبآگاهینسبتبهمحیطوآواسازیبهپیشرفتهای
قابلمالحظهایدستپیداکردهاند؛چراکهکودکاناوتیسمدرکموسیقیاییباالتریدرمقایسهباکودکان
رشدطبیعیداشتهوقابلیتبیشتریدردرک،تشخیص،تمایزوبهخاطرسپردنگامهایموسیقیدارند.این

حرکتیدرآنانمیشود. امرباعثسازگاریبشتروافزایشرشدمهارتهایادراکیـ
بهطورجامع،موسیقیدرمانیعبارتاستاز:کاربردخالقوکنترلشدهیموسیقیبهمنظورتأثیربرانسان
وکمکبهیکپارچهسازیفیزیولوژیک،روانیوعاطفیفرددرطولدورهیدرمانیکبیماریدرجهتبهبود

)1999 حفظوپیشبردسالمتذهنوجسم)مؤسسهیموسیقیدرمانگریاسترالیاـ

منابع:
worldhealthorganization)1

)AmericanmusicTherapyAssociation)A.M.T.A)2
Positivesocailinteraction)3

Roodteniqinoceopationalthrapy)4
Rhythmactivitesforhospitalizedchildren)5

EffectiveoccupatixthrepyinterventionforM.R)6
مرکزخدمات حرکتیکودکانعقبمانــدهذهنیـ 7(تأثیرموســیقیملودیکوریتیمکبررفتار،رفتارـ

پایاننامهکارشناسیارشددردانشگاهآزادواحدکرج بهزیستیامامعلی»ع«ـ
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برادرمخسرو،فیلمیاستبابازیشهابحسینی،ناصرهاشمیوهنگامه
قاضیانی،بهکارگردانیاحسانبیگلری،نویســندگیپریساهاشمپورو
احسانبیگلریوتهیهکنندگیسعیدملکان؛محصولسال1394.اینفیلم
دربخشنگاهِنوسیوچهارمیندورهیجشنوارهفیلمفجرحضورداشتو
درجشنوارهیفیلمیاریسوئدتندیسبهترینفیلمبلندرادریافتکرد.

خسرو،نقشاولاینفیلمبابازیشهابحســینی،بهاختاللدوقطبی
مبتالستوبنابرشرایطیمجبورشــدهمدتیدرمنزلبرادرشناصرکه
دندانپزشــکاســتزندگیکندودراینمدتدرمنزلبرادرشبرایاو

اتفاقاتیرخمیدهد.
یکیازبهترینفیلمهادراینحــالوهوا»دیوانهازقفسپرید«)میلوش
فورمن،1975بابازیبهیادماندنیجکنیکلسون(است.ورودیکبزهکار
ناسازگاربهآسایشــگاهیروانیوبههمزدننظمظاهریآنجازمینهساز

موقعیتهاینمایشیوکشمکشهایگوناگونمیشود.
تماشاچیاینگونهفیلمهابادیدنیکشخصیتروانپریشوناسازگار
درمحیطمنظمیمثلمنزلناصرکهدندانپزشکحاذقوخشکمزاجی
استتحریکمیشودکهبرخوردهایروزانهیاینافرادچهخواهدشدو
زمانیکهمشخصمیشودخسروبرادرناصراست،درکعواطفبرادریبا
رعایتدیسپلینخاصآدمیدرسخوانومنظمکهسالهایزیادیروییک
خطخاصوالبتهصافزندگیکردهاست،باعثمیشودبینندهیفیلمبا
دقتخاصیدرگیردیدنادامهیآنشود.انگارقراراستایناتفاقروزی

گریبانگیرهرکدامازمانیزبشود.
»شهابحسینی«نقشخسرورابهعهدهگرفتهاست،نقشیکهگاهی

بانگاههاوسکوتیکهنمایانگربیماریاوستبهخوبیدرآمیختهاست.
دربخشیازفیلم،پزشکمعالجاشارهمیکندکهبیماریدوقطبیخسرو
شروعفازشیداییاســت.ایننوعاختاللهمراهباخوشحالیوشادیو
هیجانفرد،افزایشانــرژیوخوشبینیبیشازاندازه،احســاسبرتر
بودنداشتنایدههایجدیدومهیجبســیاروپریدنازیکایدهبهایدهی
دیگروعصبیشدنازدســتافرادیاستکهدرخوشبینیهایموقت

فردشریکنمیشوند.
بیمیلییاناتوانیدرخوابیــدن،بلندپروازیهــایغیرواقعی،دمدمی

برادر ما؛ خسرو!

مزاجبودن،رفتارهاینامعمولغیرمترقبه،حرفزدنسریع،تصمیمات
عجوالنهایکهگاهنتایجوخیمبهدنبالدارد،احســاسصمیمیتزیادو
بروزبیشازحداحساساتواعتیادبهالکلوموادمخدر،ازدیگربروزهای

ایناختاللاست.
چندنمونهاش،گیتارزدنخسروباحالتیعصیانگرانه،بازیباتوپماهوتی
داخلاتاقوکوبیدنپیاپیآنبهدیواردرنیمهشب،عصبیشدنازصدای
بیوقفهیدزدگیریکاتومبیلدرداخلکوچهورفتنبهآنجاوشکستن
شیشهاتومبیلبالگد،بههمریختناشیاولوازماتاقکاربرادرشناصر)ناصر
هاشمی(وچسباندنعکسهایقدیمیداخلآلبومخانوادگیبهدیوار

اتاقاست.
یکیازویژگیهایمثبتمضمونیفیلمدرحوزهروانشناسانه،شیوهعمل
رفتاریوغیرانسانیناصربهعنوانشخصیتیفرهیختهوروشنفکردرمورد
برادرشخسرواست.دربرابراینبرخوردتندوغیراخالقیناصرمیبینیم
کهپسرششایانبهمراتبارتباطعاطفیبهتریباعمویشدارد.شایددر
دنیایفانتزیوکودکانهوپرجنبوجوششایان،رهاییخسروازقیدوبند
وآنشوروهیجاناتغیرقابلپیشبینیاش،جذابتروپذیرفتنیتراست.

فیلمباارائهیتصویریخاکستریازیکخانوادهیطبقهیمتوسطروبه
رشدجامعهیشهریکهمناسباتنامتعادلوپرتنشوموقعیتهایدُفرمه
درآنوجهغالبپیداکردهاســت،نگاهیتلخوکنایهآمیزبهاینزمانهی
خالیازمهروخصایصانسانیداردفیدشدنتصویرپایانیدرداخلتونل

میتواندتاکیدیبراینواقعیتباشد.

نگاهی گذرا به فیلم سینمایی »برادرم خسرو« 
محمدرحیمی

 معرفی فـیلم
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میگوینددرقدیمدزدسرگردنههممعرفتداشت:
روزیدزدیدرمجلسیپرازدحامبازیرکیکیسهیسکهی

مردیغافلرامیدزدد.
هنگامیکهبهخانهرســیدکیســهرابازکرددیددرباالی
ســکههاکاغذیســتکهبرآننوشــتهاســت:خدایابه
برکتایندعاســکههــایمراحفاظــتبفرمــا.اندکی
اندیشــهکرد.ســپسکیســهرابهصاحبشبــازگرداند.
دوستانشاوراسرزنشکردندکهچرااینهمهپولراازدست
داد.دزدکیسهدرپاسخگفت:صاحبکیسهباورداشتکه
دعاداراییاورانگهباناست.اوبرایندعابهخدااعتقادنموده

است.مندزدداراییاوبودمنهدزددیناو.
اگرکیســهاوراپسنمیدادم،باورشبردعاوخداسست

میشد.آنگاهمندزدباورهایاوهمبودم.
وایندورازانصافاست!

معرفت
تصویرگر:فاطمهآقایی

یک نفس زندگی



46تابستان 97

 جــدول

 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

                 1 
                 2 
                   3 
                  4 
                 5 
                  6 
                 7 

                   8 
                 9 
                   10 
               11 
                   12 

                  13 
                 14 
                 15 

 

جدول شماره:  3

1.هشتمیندورهاینجشنوارهباحضورچهرههایهنریکشور،شرکت
کنندگان،داورانومســئولیناستانیوکشــوریچندیقبلدرتاالر
همایشهایهمدمبرگزارشدـابربارانزا2.بایاریکاوهآهنگربرضحاک
برنجفروش3.ضمیر جوابمخصوصعروسخانمـ ستمگرچیرهشدـ
مقابلخریدـ نتمنفی4.مخففشاهـ حضرتروحا...ـ پدربزرگـ اتحادـ
بزرگراه ظرفنگهداریآبیخ5.گوارا-امــا-آوردن6.درماندهوعاجزـ
حیوانعظیمالجثه-همگی8.محلیکه ـمیوهتلفنی!7.شــهرتوتـ
مایحتاجونیازهایماهانهیفرزندانموسسههمدمبهمردمعرضهمیشود

حرفپیروزی9.مادرترکی-سبیکه-بزکوهی-گریختن
عنصرشیمیای-حیوان واحداختالفپتانسیلالکتریکیـ 10.خشکیـ
نجیب11.بانویخیرهنرپیشهکهبرایزیارتامامرضا)ع(ومراسمتولد
فرزنداناسفندماهیهمدمبهمشهدمشرفشد-ویتامینانعقادخون12.
پسندادنیخسیس نکتهسنجی-حالوت-یکدندگی13.نشانی-لحظهـ
دچاراختالل عرصهمسابقاتاتومبیلرانیـ -حرارت14.پیشونداستمرارـ
روحیشده15.هنرمندنامآشناییموسیقیمقامیوسنتیخراسانکهدر

نخستینماهبهارواینباربرایتقدیمعیدانه،بههمدمآمد

 1.دوتایی-شهریدراردبیل-ازخشکبارملقببهبمبکلسیم2.بدیـ
روزگارگذشته3.روز3شنبه11اردیبهشت خزندهگزندهـ ضربهفوتبالیـ
1397بهاینمناسبت،بامشــارکتتعدادیازخیرینحوزههایعلمیه
مشهدوکسبهوبازریان،جشنباشکوهیدرتاالرهمایشهایاینخیریه
تیرپیکاندار- برگزارشدـمخففبدتروبهتر4.کتابمقدسبودائیانـ
 بهکاربردنیکشتیگیرـ سخنانبیهوده-بعد5.ضمیرهمیشهغایبـ
جسدمردارـپولکشورآفتابتابان6.سربازهمهفن الستیکمرتجعـ
عزیزعرب-اهل حلقهزینتدست-کفشچهارپا7.قوهمجریهـ حریفـ
بازارچهآجیلوشیرینیویژهشب شهریدرافغانستان8.دشنامدادنـ
عیدکهباهمکاریموسسههمدمدرنیمهدوماسفند96برپاشد9.پرچم
گلســرخ10.صفحهمدورخودروو مدخلغذابهبدنـ ـنهیازدیدنـ
 نامقدیــمکربال11.پهلوانانـ روزنامهارمنیزبانچاپتهرانـ رایانهـ
دردها-البیرنت12.آقایهومنحاجعبدالهیبازیگرایننقشدرپایتخت،
بویماندگی واحدبزرگزمانـ ازموسسههمدمبازدیدکردندـمقابلکلـ
چاشنیسرخرنگ-تازه14.موی غالفشمشیرـ 13.ترشوشیرینـ
امروزتازی-دهان15.کتاب»امینآبادشعبهدیگریندارد« گردنشیرـ
ازایننویسندهکهتوسطانتشــاراتآیینمابهچاپرسیده،درسال96
فیلمیبسیارموفقدرارتباطبامعلولینو روانهیبازارکتابشدهاستـ

توانمندیهایآنانازآقایرحمانسیفیآزاد

افقی :

عمودی :

جواب جدول قبل
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 معرفی کـتاب

 دو پیشنهاد خوب برای کتابخوان ها
    خدیجه زمانیان

بهار باشد یا تابستان فرقی ندارد. برای بعضی ها مهم این است که فرصتی برای خواندن پیدا کنند. اگر اهل کتاب و مطالعه باشی این فصل 
بهترین زمان برای خواندن است. اینکه یک کتاب دستت بگیری و بروی زیر سایه یک درخـت لم بدهی و فارغ از هـیاهوی زندگی روزمره 
با یک داستان خوب و دلچسب همراه شوی و مطالعه کـنی، رویای بسیاری از آدم های امـروز است. با این توضیح مختصر، شاید پیشنهاد 

مطالعه ی دو کتاب به شما کمک کند که اثری خوب را انتخاب کنید و با روزهای تابستان همراه شوید: 

انتشاراتققنوسکهمعموالآثارخوبیمنتشرمیکنددرمجموعهایبه
نام»پانوراما«دستبهترجمهوانتشارآثاریزدهکهداستانهایگزیده
وخوشخوانیهســتند.اینآثاربهمخاطبیکهفراغتهایکوتاهداردو
بهمطالعهیکتابهمعالقه،کمکمیکندکهعلیرغممشکالتزندگی
امروزبتواندکتابهایموردعالقــهاشراهمبخواند.برایمعرفیاولین
کتاباینشماره،سراغیکیازکتابهایمجموعهی»پانوراما«رفتهایم.
اینکتابکه»رستوراننقاشی«نامدارد،نوشتهی»مارسلامه«استو
توسطمریمخراسانیترجمهشدهاســت.ترجمهیروانخانمخراسانی
درکنارداستانجذابکتاب،باعثشــدهاثرامهبسیارخوشخوانباشد.
رســتوراننقاشــی،دربــارهینقاشــیهاینقاشــیبــهنــامالفلور
اســت.الفلورهنرمندنقاشــیاســتکهآثــارشعالوهبــرتاثیرهای
مثبــتروحــیمیتواندبــرجســممخاطبانشهــمتاثیربگــذارد.
مخاطباواگرگرسنهباشــدباخیرهشــدنبهتابلوهایاوکهباموضوع
غذاکشیدهشــدهاســتمیتواندســیرشــود.آوازهیتاثیرتابلوهای
الفلوربهگــوشهمهودولتمردانمیرســدومشــکالتاینهنرمندو
سوءاســتفادهازهنرجاودانهیاوبرایمقاصدسیاســی،آغازمیشود.
»رســتواراننقاشــی«،کتابــی80صفحــهایوجــذاباســت
کــهمیتوانــداوقــاتخوشــیرابــرایمخاطــبرقــمبزنــد.
مارسلامهنویسندهمطرحومشهورفرانســویاست.اوجزءنویسندگان
پرکاراســتوجذابیتآثارشبهخاطرطنزهاینیشــداراواستکهدر
آنهابعضیآداباجتماعیوسیاســتمدارانروشنفکرانکارمندوکال
همهوهمهچیزرابهبادانتقادوتمســخرمیگیرد.اینطنزسیاهدرکنار
تخیلیبیمانندبدبینیاورابهجهاننشــانمیدهدولــیاینبدبینی
منجربهپوچینمیشــود.بلکههمدردیعمیقاورانسبتبهانسانها
نشانمیدهدوعصیانگرانهاســت.عالوهبراینهاقصداوپندوموعظه
نیســتبلکهمیخواهدخوانندهراســرگرمکنــدوازروزمرگیبرهاند.

رستوران نقاشی
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 معرفی کتاب

ارنست همینگوی؛ 
آخرین مصاحبه و سایر گفت وگو ها

برایمخاطبانحرفهایکتاب،مطمئناخواندنگفتگوهاییکهبهزندگیوشخصیتنویسندگانویاآدم
هایخاصمیپردازد،بسیارجذاباست.اگرمصاحبهگرحرفهایباشدباپرسشسواالتیکهطراحیکرده
میتواندالیههایمختلفذهنیفردمصاحبهشــوندهرانشاندهدومخاطببیشتروبهترشخصیتمورد

عالقهاشرابشناسد.
اگرسوژهیموردنظرجزءافرادیباشــدکهاهلگفتگوومصاحبهنباشــد،اینکتابهابهراحتیمیتواند

الیههایذهنیفردرابهمخاطبنشاندهد.
نشرآبکارانبهتازگیاثریمنتشرکردهباعنوان»ارنستهمینگوی؛آخرینمصاحبهوسایرگفتوگوها«.ازآن
جاکهآثاربسیاریازآثارایننویسندهدرایرانترجمهومنتشرشدهاست،شایدخواندنایناثربرایطرفداران

ایننویسندهآمریکاییجذابباشد.
کتاب»ارنستهمینگوی؛آخرینمصاحبهوسایرگفتوگوها«باترجمهحسینکربالییطاهر

درسهبخشباعناوین»ارنستهمینگوی،هنرداستانســرایی«،»همینگویدرکوبا«،»دیداریسرزدهبا
همینگوی«و»زندگیدربعدازظهر:آخرینمصاحبه«گفتوگوهاییازجوجپلیمپتون،رابرتمنینگ،لیود
الکهارتورابریتایمتجیناباهمینگویکهدرسالهای1954تا1958بهترتیبدرمجالتوروزنامههای
پاریسریوییو،ماهنامهآتالنتیک،هفتهنامهاستارواسکوائرمنتشرشدهاسترادراختیارخوانندهمیگذارد.
دراینکتاب،ارنستهمینگویبهعشق،جنگ،شهرت،ماهیگیریوانضباطشورانگیزیاشارهمیکندکه
قلمشرابهحرکتدرآوردهوسوژههایداستانهایاوشــدهاند.اوبیپروامقابلخبرنگاراننشستهوبه

سوالهایآنهادررابطهبازندگیوحرفهنویسندگیاشپاسخمیدهد.
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نیاز و بی نیازی
دوبــرادر،مــادرپیــروبیمــاریداشــتند...
باخــودقرارگذاشــتندکــهیکــیخدمتخدا
کنــدودیگــریدرخدمــتمــادرباشــد...
یکيبهصومعهرفتوبهعبادتپرداختودیگری
درخانهماندوبهپرســتاریمادرمشغولشد!
چنــدینگذشــت،بــرادرصومعهنشــین
مشهورعاموخاصشــدوبهخودغره،که:
خدمتمنارزشــمندترازخدمتبرادرم
اســت،چراکهاودراختیارمخلوقاستو
مندرخدمتخالق.همانشبپروردگار
رادرخوابدیدکــهویراخطابکرد:
بهحرمــتبرادرتتورابخشــیدم....
اشــک صومعهنشــین بــرادر
درچشــمانشآمــدوگفــت:
یارب!مندرخدمتتوبودمواو
درخدمتمادر،چگونهاست
مرابهحرمتاوميبخشی؟!
آیاآنچــهکــردهاممایه
رضــایتونیســت؟
نــدارســیدکــه:
آنچهتــومیکنی،
منازآنبینیازم.
وليمــادرتاز
آنچهاومیکند،
بینیازنیست!
عکس:شهرامقبادی
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زمینخداوسیعوهوشیاروخوشبختاست...امابعضیتکههای
زمینخداخوشبختترندچونمیشودنردبانیرویآنگذاشت

وازدرختآسمانباالرفت...
درگوشهایازشهرمشهد،تکهزمینیقراردارد،خوشبخت؛جایی
درآستانهیآسمان...محلازدحامدلهایمهربان...جاییپرازآرزو

...پرازذهنهایسپیدوبیفریب...
ســال1361بودکهتکهایاززمینخدا،بهانــدازهی10000
مترمربع،سهمدخترانکمتوانذهنیشدتادرآنجازندگیکنند
آموزشببینند،خدماتتوانبخشــیدریافتکنندوچندقدمبه

آرزوهایشاننزدیکترشوند.
اینمکانکهابتدامؤسســهیفتحالمبیننامگرفتوســپس
با»خیریههمدم«کاملشــد،کارشراتحتپوشــشسازمان

بهزیستیباپذیرش60دخترشروعکرد.
ازسال1380نوعمدیریتمجموعهبهشیوهیهیئتامناییتغییر
یافتکهاتفاقمبارکیبود.ازهمانســال،اعضایهیئتامناکه
همگیازخیرینونیکاندیشانشناختهشدهاند،باتمامهمتو
نیرو،درجهتبهترشدنشرایطدخترانهمدم،گامبرداشتهاند.

اقداماتمؤثریمثل؛تجهیز،بازســازیونوســازیبخشــهای
مختلفمجموعــه،راهاندازیسیســتمهایهواســاز،احداث
سالنهایهمایشونمازخانه،الندریوتهویهوهمچنینتکمیل
وبهرهبرداریازساختمانشهیدشاهیدبرایکودکانآموزشپذیر

درکارنامهیایننیکوکارانمیدرخشد.
درسال1384مؤسسهبهطورکاملازسازمانبهزیستیمستقل
وتحتعنوان»خیریهیتوانمندسازیوحمایتازمعلولین«به

هیئتامناواگذارگردید.
هیئتمدیرهیمؤسسه،هفتعضواصلیودوعضوعلیالبدلدارد:
حاجاکبرصابریفر)رئیسهیئتمدیره(،مهندسحمیدطیبی
)نائبرئیس(،دکترزهراحجت)مدیرعاملمؤسســه(وآقایان
حسینمحمودی،علیاکبرعلیزاده،مهندسعلیکافیوجعفر

شیرازینیا،دیگراعضایهیئتمدیرهیهمدمهستند.

جایی در آستانه ی 
آسمان

نگاهی به تاریخچه ی همدم؛ از گذشته تا امروز

عکس:علیرضامدبر
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 معرفی کوتاه موسسه

فرزندانتحتحمایتهمدم،همگیدختربیسرپرستیابدسرپرستاند.اینمؤسسهدرابتدایواگذاری186
مددجوو93کارمندرسمیمأموربهخدمتداشت.اینرقمدرحالحاضربه400مددجووقریب150نیروی

قراردادیافزایشیافتهاست.
اینروزها؛فرزنداناینخانه،براســاسنوعمعللویتیاشرایطشاندردوســاختمانمستقلومجزازندگی
میکنند:ساختمانشمارهی1)فتحالمبین(بهمســاحت10/000/000مترمربعوزیربنایحدود6800متر
مربعمحلنگهداریوآموزشمعلولینذهنیعمیقودخترانتربیتپذیراستوساختمانشمارهی2)مرکز
شهیدحمیدشاهید(،بهمساحت2600مترمربعوزیربنای3500مترمربعمحلزندگیدخترانآموزشپذیر
وخانهیکوچکپناهگاهیاست.مددجویان7تا12سالهایکهمرکزباآمدنشانافتتاحشدهبود،حاالدرسنین

5تا60سالگیهستندودرپنجزیرمجموعهنگهداریمیشوند:
سرایمهر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنیعمیق

تربیتپذیر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنیمتوسط
آموزشپذیر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنیخفیف

خانهیپناهگاهی؛محلنگهداریفرزندانآموزشپذیردرسنین5تا12سال
مرکزآموزشروزانه

مددجویانمؤسسهیهمدم،بهطورهمزمانازامکاناتوخدماتمختلفیبرخوردارند،ازجمله:
استفادهازخدماتتوانبخشیازقبیل:فیزیوتراپی،گفتاردرمانیوکاردرمانی

حضوردرفعالیتهایمختلفورزشیبرایدستیابیبهحداکثرتوانمندیجسمی
شرکتدرکارگاههایهنریازقبیلگلیمبافی،گلسازی،سوزندوزی،سرمهدوزیوفرشینه.

بدیهیاستکهفراهمساختنفضاییشبیهخانهبرایدختراناینمرکز،هزینههایسنگینیبهدنبالدارد.در
حالحاضر،برایهرمددجو،ماهانهبیشاز20/000/000ریالهزینهمیشودکهیارانهیدریافتیازسازمان

بهزیستیتنهاحدودیکسوماینهزینهراتأمینمیکند.دوسومدیگر،باکمکهایمردمیتأمینمیشود.

عکس:مهران کریمان
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parts of the Charity, installation of air conditioning sys-
tem, a laundry room, ventilation system and furthermore, 
completion and utilization of Shahid Shahid Building. 
In 2006, the Charity separated from the Welfare Organiza-
tion and assigned to the Board of Trustees under the name 
of Charity of empowerment and support of the disabled. 
The Board of Trustees consists of 17 members: 2 alternate 
members and 7 members of the Board of Directors. The 
members are: Mr. Akbar Saberi Far (Chairman), Mr. Ha-
mid Tayebbi (Vice President), Dr. Zahra Hojjat (Director 
of the Charity), Mr. Ali Kafi, Mr. Ali Akbar Alizade, and 
Jafar Shiraziniya are the other members of the Board of 
Directors, and the head of the Rehabilitation Center is Mr. 
Shirzinia. 
Around 400 unattended or without an efficient guardian 
live in the Charity now. Approximately, 150 employees 
and nearly 2000 social workers do services and care to 
these dear girls round the clock. Hamdam Fatholmobin is 
composed of these parts: 
1. Special care with the IQ: 25 around 70 girls
2. Trainable with the IQ: 35-50 around 132 girls
3. Educable with the IQ: 50-80 roughly 136 girls

4. A small shelter around 20 students
5. Daily, educable nearly 50 girls
The girls of this Charity utilize several facilities and 
services simultaneously. Rehabilitation services such as 
physiotherapy, speech therapy, occupational therapy, var-
ious exercises for getting the maximum physical strength, 
participating in different art workshops including: carpet 
weaving, needlework, embroidery and providing a situa-
tion like the real life for the girls of this Charity cost too 
much.
Approximately, 20,000,000 rials is paid for the expens-
es of each girl. The subsidy of the Welfare Organization 
does not suffice and therefore several philanthropists pay 
the remainder of the expenses. Under the shoes of these 
benevolent humans remains a golden trace on the side-
walk… somewhere on the luckiness of earth.

عکس:اکرمابراهیمی
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Some of the patches of God’s earth are luckier than the 
other parts since you can put some ladders in it and climb 
the heavens’ sky… God’s earth is so vast. God’s earth is 
conscious. When plenty of human beings, from one spot 
on the earth, make their wishes, the purity of that spot 
grows… The Lord will get kinder to them… 
In a corner of Mashhad, there is a piece of land full of 
wishes of innocent and naïve minds… It was 1982 that a 
patch from God’s earth (10000 square meters) was con-
structed for the girls with mental disability in order to re-
side there, get education, receive rehabilitation services, 
and get closer to their wishes. 
Hamdam Fatholmobin Rehabilitation Charity began its 
work under the supervision of Welfare Organization by 
adopting 60 girls. In 2002, the administration method of 
the Charity changed to Board of Trustees method, which 
was a good event. The Board of Trustees is all donors and 
benevolent human beings and with their all vigor and ef-
fort try to improve the conditions of these beloved girls. 
Some of the effective steps that have been done include: 
tooling up, rebuilding, and reconstruction of the different 

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity

عکس:علیرضامدبر




