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سخن مدیر مسوول

دعوت به؛
 ساخــتن بهاری  در خــزان

پاییــزبــاتمــامزیباییهایــشرســید؛همــانفصلــیکــهاخوان
درچکامهای"پادشــاهفصلها"نامیــدش.خزان،اما،بهــارتعلیمو
تربیتاســت.ســخن،ازدهانآمــوزگارانمیتراودوبرذهــنوزبان
یادگیرندگانمینشــیندوایــنتعاملگــرموگیراکــهفرایندهای
یادگیــریراترســیممیکنــد،بهپاییــزمعنــایبهارمیبخشــد.
درمیانچهارصددختربیسرپرســتتوانبخشــیهمدم،بیستودو
محصلدیرآمــوزازمقطعآمادگیتادبیرســتانراهیمــدارسروزانه
)عــادیواســتثنایی(میشــوند.درکنارایــندانشآمــوزانتعداد
زیادیازفرزندانمــاندرهمدمبهخاطرنداشــتنخانــوادهایموثراز
تحصیلجاماندهاندکــهازابتدایمهرماهدرمحلموسســهباهمراهی
آموزشــیمربیــانویــاورانآمادهمیشــوندتــاازطریــقمدارس
شــبانهیبزرگســاالننهضت،بــهجریانجــاریآمــوزشبپیوندند.
بایدبهیادداشتکهپاسحقفرزندانیکهازنعمتخانوادهمحرومندو
نیزحفظذوقوانگیزهیادگیریدرآنانکاریاســتبسدشوار.فرزندان
محصلهمدمباسایرشــهرونداندانشآموزکهبهنحویعادیزندگی

ودرکالسومدرسهمشــترکتحصیلمیکنند،شرایطمتفاوتیدارند
وازاینمنظر،کاربرایمدیریتوهدایتعواطفدخترانآسیبدیدهی
اجتماعیمابســیاردشــواراســت.مجموعهیمدیریتــیهمدمنیک
میداندکهرشــدفرهنگیواعتالیارزشهایهرملتیبهمیزانتوجه
آنهابهحقوقهمهیافرادبــهطوراعموافراداســتثناییبهطورخاص
بســتگیدارد.بهاینجهت،نیروهایمتخصصیازجمله؛روانشناسان،
مددکارانوکارشناســانآموزشــیبرایایجادهماهنگیوکاســتناز
فاصلهیبیندانشآموزانهمدمومدارسعادی،بهکارگرفتهمیشوند.
ارائهیفرصتهایمناســبوپیبردنبهاســتعدادوبهرهمندیازحق
آموزشبدونتوجهبــهتفاوتهایظاهریفرزنــداندانشآموزماناز
مبانیبسیارمهموموردتوجهسیســتممدیریتآموزشیتوانبخشیدر
همدماست.صدالبته،دراینراستابهحامیانیچونشمانیزنیازمندیم
کهدراینعرصهیحســاسودشــواروراهناهموارآمــوزشوپرورش،
درکنارمابمانیدتاازخزان،بهاریپرازلطافتدوستداشــتنبسازیم.

دکتر زهرا حجت



علیرضاسپاهیالیین

میهمانان دعاخوان همدم، همه رفته بودند.  
آخرین نفرها، مدیرعامل موسســه بود و نگهبانهــای همدم و من... و 

البته او...
او، نشسته بود دم در موسسه و انگار که داشت هنوز طعم خوش دعای 
عرفه را زیر زبان مزه مزه می کرد... منتظر همســرش بود که بیاید 
و برگردند خانه. اما طوری راحت نشســته بود کــه توگویی خانه اش 
همینجاســت. مدیرعامل که آمد برود، بلند شــد، باهمان لبخند ملیح و 
چشمهای شوخ و لحن مهربانش، گفت: »خانم دکتر، انگار باید یک کلید 
هم به من بدین که هروقت دلم خواست بتونم بیام پیش دخترای عزیزم.«

همسرش آمد و رفتند. به سادگی گفتیم خداحافظ.
و هیچ نمی دانستیم این آخرین باری است که خواهرمان، سمیه رهنمای 
عزیزمان، سیڤین سربرآورده از آشیانه ی همدم را، می بینیم. عید قربان 

در راه بود.
»سمیه رهنما« که او را بیشــتر بانام انتخابی خودش هێلین)به کُردی  
آشیانه( می شناختیم، دختری بود حدودا 30 ساله، سرزنده و  صمیمی 
و مشــتاق کار و باورمند به ارزش های انسانی و دلداه ی همدم و 400 
دخترش. او که یاور موسسه هم بود، دختری 5ساله داشت به نام مانا. 
سمیه هفته ای دوســه بار به موسســه می آمد و ســراغ کارهای زمین 
مانده را می گرفت و گاهی که دســت مانایش را هــم گرفته بود، برای 

احوالپرسی سراغ من هم می آمد که دایی کاوه ی مانا بودم.
اولین بار، زمان زلزله ی کرمانشــاه بود که ســمیه باتمام قوای ذوقی 
و زندگــی اش به همــدم آمد. همــدم، به یــاری گروهــی از هنرمندان 
نمایشگاهی از آثار خط و نقاشــی دایر کرده بود برای یاری رسانی به 
زلزله زدگان، و  ســمیه با »سێڤین« آمد؛ ســیڤین، سیب میخک کاری 
شــده ای که به گفته ی هێلین، نماد عشــق آدمیان به یکدیگر است و در 
میان ُکردها، زنان به نشان وفاداری و دلدادگی، آن را  به زحمت بسیار 

می سازند و با لذت بسیار، هدیه می کنند.
هێلین، گوشه ای از نمایشگاه نشســته بود با خانواده اش و هنرش را به 
دختران همدم آموزش می داد؛ سیڤین ها را یکی یکی درست می کردند و 
به هرکسی که تابلویی می خرید، هدیه می دادند... ترکیبی مسحورکننده 

سخن سردبیر

بدرود آشیان ویران سـێڤین! 

از عطر میخک و ســیب، تمام فضای نگارخانه را آکنده بود و هرکه 
برای تماشا می آمد، ردپای این رایحه او را تا گوشه ی سمت چپ سالن 
می کشانید؛ تا دیدار زن بانشاطی که پشت میزی نشسته بود و چشمانش 

می خندید. 
او سمیه بود؛ هێلین.

از آن روز، تــا همین دیــروز که در اوایــل شــهریورماه، خبر کوچ 
ناباورانــه اش به ناگهان در راهروهای موسســه متل ســوز یخ زده ی 
زمســتانی پیچید، دو ســال می گذرد... دراین مدت، اغلب دختران و 
کارکنان همدم فکر می کردند که سمیه رهنما، همکار تازه ی شان است؛ 
همکاری که از هیــچ کاری دریغ نمی کند... خواهــری که در همه ی 
اتاق ها ســێڤین یادگاری اش عطر عشــق می پراکند... که هنوز دم در 
سالن است، صدای پای خنده اش به گوش همکاران دیگر می رسد و آنان 
را برای برخوردی از نوع دیگر، دیداری از گونه ی پاکی فرشــته ای 

خاکی، آماده می کند...
حاال همین ســمیه، باهمین خوبــی بی دریغش، باهمین حس راســتین 
خواهــری اش، باهمان لبخند ســیالش و همــان نگرانی بومی پشــت 
پلک هایش، رفته است. ســکته کرده است. ســکته  خجالت و شرم که 
بلد نیست. نه سن وســال می فهمد و نه خواهروبرادری را... نه همدم 
چهارصد دختر بی پناه را می شناسد و نه مانای قشنگ و نازنینش را...  
سکته ی بی شرم او را از ما گرفته است... آمده، بی مقدمه شبیخون زده 

و ما داغان و بی آشیان و بی هێلین شده ایم.
و ما، تنها یک راه دفاع از خودمان داریم... اینکه سکته را باور نکنیم. 
رفتن ســمیه را باور نکنیم. هرقدرهم رفته باشد، ما این رفتن را قبول 
نداریم. حتما خدا صدای ناباوری ما را می شــنود و سمیه ی ما را پس 
می دهد. خدا چاره ای ندارد. وگرنه جواب دلشکســتگی و ناباوری و 

بهت انفجاری ما بندگانش را چه خواهد داد؟
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یــادش بخیــر، او که بدرود آشیان ویران سـێڤین! 
دراین باغ، النه داشت

ایــن عکس ها، گــزارش مختصــر و مصــوری از حضور 
و همراهــی بانو هێلیــن  رهنما در موسســه ی همدم اســت. 
همدمی اش کوتاه بود، ولی همه جا بود و در هر کار خیری که 
نام همدم مطرح می شد، با نهایت مهر و فروتنی دست داشت.

همین  حاال، نشــانه های هستی بی مرگش؛ ســێڤین هایش، در 
همه ی اتاق های همدم هســت. و صدایش که تــوی راهروها 
می پیچــد و عطر عبــور انســانی بی دریــغ و بــی دروغ را 

می پراکند. 
یادش مانا و مانا)دختر خردسال( عزیزش، یادگاری ماندگار 

باد.
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 معرفی بخش های موسسه

یکنفرازنیروهایخدماتموسسهمشــغولهلدادنسطلبزرگآبی
رنگیاهمانپینمخصوصحمللباسهایبچههابهطرفرختشوخانه
یاالندریاست.بااوازراهروهاوبخشیازحیاطوازکناردرختانمیگذرم
تامیرســیمبهتهحیاطموسســه؛جاییکهسهخانممشــغولکارند.
لباسهاتحویلگرفتهمیشودوسطلبزرگخالیمیشودوایناتفاقی
استهرروزهدرموسسهکهشایدازچشمآنهاییکهازبیرونبهموسسهمی
آینددورمیماند.اماآنهاکهاهلاینخانهاندمیدانندهرروزتهحیاطودر
رختشوخانه،خانمهاییسختکارمیکنندتالباسبچههاومربیانآنها

همیشهتمیزباشد.
کاری که سخت است

چنددقیقهایدرالندریمیهمانهمکارانمیشومتاازنزدیککارآنها
راببینم.آنچهدراولینلحظهحضوردرالندریتوجههرکســیراجلب
میکند،حجمانبوهیازلباسومالفهوپتوســتکهبایدشستهبشوندیا

شستهشدهاندوحاالبایداتوبشوندتادوبارهاستفادهبشوند.
خانم»خانپــور«دربارهینحــوهورودشبهموسســهوکاردرالندری
میگوید:»من7سالیاستکهباآقایسرابی)مسئولرختشوخانه(کار
میکنم.قبلازورودبهموسسه،درجاهایدیگریهمکارکردهامامااالن
مدتیاستاینجاهستموخوشحالمکهمیتوانمبهدخترانهمدمخدمتی

بکنم.«
بوییکهازلباسهایکثیفبلندمیشــودآزاردهندهاستوماندنرادر
الندریسختمیکند.امادوستانمشغولدرالندریبامهربانیبهسواالتم
پاسخمیدهند.»گلی«یکیدیگرازخانمهادربارهنحوهورودشبههمدم
میگوید:»من7ســالقبلبهمرکزواردشــدم.آنزماندوستیبودکه
اینجامشغولبودواومنرابهمرکزمعرفیکرد.بعدازورودبهاینجا،کاربا
ماشینهاراآموزشدیدمومشغولشدموازهمانابتداهمنیرویالندری
بودم.آنزمانالبتهنیروهایدیگریبودندکهازاینجارفتندوهمکاران

جدیدیآمدند.«
اودرحالیکهدکمهیدستگاهخشککنرامیزند،ادامهمیدهد:»کار
اینجاسختاستچونبایدلباسهای400دختروتعدادیازمربیانو
نیروهایخدماتشستهشــودوازاینجهتگاهیمادرروزبیشازهزار

لباسراآمادهمیکنیم.«
حاال کار سنگین تر شده است

خانمجوان،همکارسومالندریهمدربارهیمشغولبهکارشدندراین
بخشمیگوید:»من8سالقبلتوسطدوستیکهمیدانستاینجابه
نیرونیازدارندبهمرکزمعرفیومشغولبهکارشدم.«اوادامهمیدهد:»کار
اینجاسختوسنگیناستوازگذشتهسنگینترشدهاستچونتعداد

نیروهاوتعداددخترانبیشترشدهاست.«
درادامهخانمپورحسینیدیگرهمکارالندریدربارهیبخشهایالندری
میگوید:»اینجاسهاتاقمجزاداردکهیکیاتاقآلیزاست؛جاییکهلباس
هایبچههاکهبهعلتنداشتنکنترلادرارشانکثیفشدهاستشستهو
آبکشیوخشکمیشود.اتاقبزرگترهمشاملماشینشستن،ماشین
آبگیریوماشینخشککناستواتاقآخرهماتاقاتوویاپرساست.«
درادامهیحرفهایخانمخانپور،خانمجوانمیگوید:»وقتیکهجشن

داریمویادربرخیروزهاحجملباسهابیشترمیشودچونلباسهمکاران
دربعضیبخشهاهمبایدشستهبشودوکارمادرزمستانبیشترازفصل
تابستاناستچوندرفصلهایسردبایدلباسهایگرمشستهوآماده
بشــوندوآنلباسهاهملباسهاییمثلکاپشنویالباسهایضخیم

هستندوکارسنگینترمیشود«
ماشین لباسشویی 70 کیلویی

خانمگلیدربارهتفاوتماشینهایلباسشوییدرمرکزباآنچهمادرخانه
هااستفادهمیکنیم،میگوید:»ماشینهایخانگیحجمکوچکیمثل8
کیلویا11کیلوامامااینجاماشینباحجم70کیلوداریموتفاوتبعدی
ایناستکهدرماشینهایخانه،ماشیناتوماتسهمرحلهرامیتواندانجام
بدهد.یعنیهملباسرابشوید،همآبکشیکندوهملباسراخشککند.
امااینجاهرکدامازاینکارهارایکماشینانجاممیدهدوبایدلباسها
کهحجمشانکمنیستبعدازهرمرحلهجابهجابشوندواینکارراسخت
میکند.ونکتهبعدیکهاینجاکارراسختمیکندایناستکهلباس
هاچوندرحجمزیادومتنوعیهستندبویبدیتولیدمیکنندکهباید

کامالتمیزبشوند.«
خانمخانپوردرتکمیلحرفهایهمکارشمیگوید:»یکیازکارهایی
کهبایدمرتبانجامشود،شستنمحیطکاراست.برایاینماهرروزعصر
بعدازتعطیلشدنکار،کفاتاقرامیشوییمودرحینکارهمیکیدوبار
محلرامیشوییمچونممکناستازلباسهاکثیفیویاچیزیرویکف

اتاقبریزدوباعثایجادآلودگیبشود.
سطلدیگریازلباسمیرسد

درحینصحبتمایکیازدخترانواردمیشودوتقاضایمانتوییمیکند
ومیگوید:»یکمانتویگشادمیخواهم«.خانمپورحسینیمیگوید:
»بعضیازدخترهاکمکمربیهستندواالنکهایندخترمانتومیبرد
براییکیازبچههاستکهمانتواشکثیفشدهونیازفوریبهمانتوپیدا

کردهاست.«

بعدازتوضیحاتسههمکاربخشالندریازدواتاقدیگریعنیاتاقهای
آلیزواتاقپرسهمبازدیدمیکنموهرچهمیبینملباساســتوپتوو
مالفهوآنهمدرحجمبسیارزیاد.باخودمفکرمیکنمحتماشستناین
حجمازلباسواتوکردنمقدارزیادیازآنهادرهرروزاصالکارآســانی
نیســت...اماخانمهایبخشالندریباعشــقوعالقهکارخودراانجام
میدهند.راهیمیشومتابرومکهسطلبزرگدیگریپرازلباسهای
رنگارنگکثیفدیگرازراهمیرســدواینیعنیایــنکهبخشالندری

تعطیلیندارد.

النــدری؛ کــوه لباســی کــه 
هر روز شســته می شــود!

عباسعلی سپاهی یونسی
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عکس:شیماصفریان)دخترانهمدم(
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زندگی دخـتران
این خانه؛ 

دل فاطمه،  پیش همان پدر و مادر است
عباسعلی سپاهی یونسی

آدمهادوستدارندهمدیگرراببینندوباهمباشند،باآنهاییکهدوستشاندارند.اماگاهیاینمالقاتداشتنومیلبهدیدارجوری
دیگراست.دلتبیشترمالقاتمیخواهدوبیشتردوستداریکهآنهاییراکهدوستداریببینیمخصوصااگرآنهاپدرومادروبرادرت

باشند.حتیاگراینپدرومادروبرادرمشکلروانیداشتهباشند.
دلتنگیهایفاطمهازهمینجنساستوقتیروبرویمنشستتاچندکلمهایباهمحرفبزنیمتنهاچیزیکهگفتاینبودکهدلتنگ
خانهاست.ازاینگفتکهدلشمیخواهدبهخانهبرگردد.نمیدانمشایدحاالفراموشکردهاستکهپدرومادرشچهقدرباهمدعوا
میکنند،شایدفراموشکردهاستکهخانهآنهاخانهگرمینیســتامادلاستدیگروقتیهواییمیشودچهکارشمیشودکرد؟
زهرایکیدیگرازدخترهااورابهاتاقآورد.کنارمنشســتبالبخندیبرلبونگاهیمتعجب.»پرســیدمچندسالاستکهاینجا
زندگیمیکنی«واوانگشتانیکدستشرانشــاندادوچیزینگفت.ازاوپرسیدم:»دوستداریبهخانهبرویویااینجاباشی؟«
واوگفت:»خانه.«مختصرومفیدگفت.ودراینیککلمه،چهقدرمعناپنهاناستاگرخانهخانهباشد.پرسدم:»مادرترابیشردوست
دارییاپدرترا«واوپاسخداد:»مادرمراچوناومنرابزرگکرده«واومرابزرگکردهاستراخیلیرسمیگفت.بهعکسهایروی
دیواراتاقاشارهکرد.انگارحواسشجاییدیگربود.بعدازچنددقیقهایکهچیزینداشتغیرازنگاههایکنجکاوانهومقداریلبخند

،فاطمهرفتومنبرگشتمبهپروندهزندگیاو.
ازدواج دوِم زن و مرد

وقتیپدرومادرفاطمهباهمازدواجکردندازدواجدومشانبود.هردوشایدباهزارویکآرزودوبارهازدواجراامتحانکردند.هردونفر
آنهادرازدواجاولشانموفقنبودنداماشایدفکرکردندبهتراستیکباردیگربختخودشانراامتحانکنند.اماگاهینمیشودوبرای
آنهاهمنشدوازدواجدومهمچیزدندانگیرینشد.حاصلازدواجاآنهادوفرزندشد.بهقولمعروفجنسشانجورشدامازندگیاآنها
زندگیازهمگسیختهایشد.شایدروزهاییکهپدرفاطمهبهکارگریمشغولبودزندگیآنهاوضعیتبهتریداشتهمانروزهاییکه
اوهنوزمریضنشدهبودوسراغموادهمنرفتهبود.امابعداوسراغموادمخدررفتوکمکمشدآدمیبیکار.شایدهمانروزهاییکهکنار
منقلمینشتتاخودشرابسازدهمسرشهمهمراهششدتاهردوباهمبنشینندوبکشندوروزهایزندگیراخرابوخرابتربکند.
بعدهاپدرومادرفاطمهدچاربیماریاعصابوروانشدندوخانهایکهدوآدمبیماردرآنباهمباشندکهگاهیهمخماریآنهاراآزار
میدهد،چهوضعیتیمیتواندداشهباشد.بختبافاطمهیارنبودواوهمازهمانکودکیمعلولیتذهنیراهمراهداشتانگارسهماو
اززندگیوازایندنیاشدهبودهمینچیزهاپدرومادریکهمریضهستندوبرادریکهاوهمبهسمتموادمخدررفت.کاربهجایی
رسیدکهفاطمهبهعلتناتوانیپدرومادرشدرنگهداریاودرخیابانرهاشدامادوبارهباشناساییخانوادهاشبهآنهاتحویلدادهشد.
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        خانه ای که خانه نیست
محلزندگیفاطمههموضعیتبهتریازوضعیــتروحیوروانیپدرو
مادرشنداردواینراگزارشمددکاربهمامیگوید.خانمشیبانیدرباره
محلزندگیفاطمهنوشــتهاســت:»منزلآنهاحدود60متریاستکه
ازمادربزرگفاطمهبهآنهارسیدهاســت.بادیدنمنزلمتوجهمیشوید
کهرسیدگیدراینزندگیوجودنداردچونخانهکثیفوبدبووشلخته
است.«وقتیاینهارامیخوانمتصویریدرذهنمنقشمیبنددتصویریاز
خانههاییکهکممشابهآنهارادرحاشیهشهرندیدهام.خانههایکوچکو
تنگیکهازسرورویآنهافقروبدبختیمیباردوامیدیبهبهبودوضعیت
اینگونهخانههاهمنیست.البتههمیشــهباخودمفکرمیکنماگرهمین
خانههایکوچکدراختیاریکخانوادهسالمباشندمحیطیگرموتمیز

براییکزندگیمیشودولیبرایخانوادهایمعتادنه.
حاصلاینمیشودکهدربرخیمواقعهمسایههایاینگونهخانوادههاباید
هوایآنهاراداشتهباشندوهرازگاهیبهآنهاکمکیبکنندکمکهایغذایی

ورختولباستااینافرادهمروزگاربگذرانند.

        روزی که همدم خانه فاطمه شد
روزگاربرایفاطمهگذشتوگذشــتتااوسرانجامبهصالحدیدمراجع
قانونیازخانوادهاشجداشــدوبهادارهپذیرشوهماهنگیبهزیستی
سپردهشدتادرادامهبشودیکیازدخترانهمدمدخترانیکههرکداماز
آنهاقصهایاستکهبایدآنراخواندتاحواسمانبیشتربهاینقصههای
پرغصهباشد.فاطمهیابایدباخانوادهایزندگیکندکهپدرومادروپسر
خانوادهســابقهمصرفموادمخدررادارندوبیماریروانینیزدارندیادر
مرکزیمانندهمدمکهمکانیامنبرایاوســتهرچنداومثلخیلیاز
دخترانهمدمدلشگاهیهوایخانهرامیکندواینطبیعیاستآدم
دلداردودلرانمیتوانکاریکردآنهموقتیدلتنگیسراغشمیآید.
پروندهرامیبندم.دوبارهانبوهیازفکرهایجورواجوردوروبرمپرســه
میزنند،تقصیرفاطمهچیستکهبایداینروزهاراتجربهکند،سهمپدر
ومادراودرایجاداینوضعیتبدچهقدراستووضعیتاجتماعوآینده

دخترانیمثلفاطمهراچگونهمیشودبهترکرد.
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 نگاهی به خانه ی
همـسایه

درهمیننزدیکیهســتندیعنییکیازهمسایههایمهربانمادرشهر
مشــهدکهمهربانیبخشــیازوجودتکتکآنهاســت.منظورمازآنها
دوستانیاستکهدرموسسهیخیریهیداراالکرامیاهمان)بهمهربانی(به
خدمترسانیبهدانشآموزانمستعداینشهروخانوادههایآنهامشغول
اند.دریکیازآخرینروزهایمردادماهگرممشهد،بهدفتراینموسسهدر
خیاباندانشگاهرفتمتااززبانمدیرعاملاینموسسه»مریمتقوی«بیشتر
دربارهیموسسهایبشنومکهسراغزندگیکودکانمستعدامادارایمشکل
مالیاینسرزمینرفتهاند.آنهابهخوبیمیدانندهراتفاقخوبیقراراست

رقمبخوردبایدبهآیندهسازاناینسرزمیننظرداشتهباشد.
آنچهدرادامهمــیخوانید،حرفهایماومریمتقویاســتدربارهی

اهداف،اقداماتودیگرمسائلاینموسسه:

برایشروعبفرماییدداراالکرام)بهمهربانی(ازکیکارخودراشروعکرد؟
موسسهداراالکرامبهعنوانموسسهایغیرانتفاعیوغیرسیاسیازسال
1380درتهرانتاسیسشد.دراینموسسهحمایتهمهجانبهیآموزشی
فرهنگی،بهداشتی،درمانیومعیشــتیازدانشآموزانتحتپوششبا
رعایتاصلاحترامبهکرامتذاتیانسان،سرلوحهیکارقرارگرفتهاست
ودرجهتارتقاءسطحعلمودانشوفرهنگکودکانونوجوانانایرانبا

حمایتوهمراهیمردمعزیزقدمهایخوبیبرداشتهمیشود.
وقتیموسسهدرسال1380تاسیسشــد،درابتدایفعالیتخود،باراه
اندازیصندوققرضالحسنهدرراستایرفعمشکالتاقتصادی،فرهنگیو
اجتماعیومعیشتیافرادواجدشرایطتالشمیکردوفعالیتهایمتنوعی
راپیشمیبردامادرادامهوازسال1384بیشترفعالیتهایموسسهمعطوف
بهحمایتازتحصیلکودکانونوجوانانبیسرپرســتوفاقدسرپرست
موثر،بچههایکار،بچههایخیابانیوبچههاییکهبهدلیلشــرایطبد

اقتصادیخانواده،ترکتحصیلکردهاند،معطوفشد.


وازچهزمانیشعبهمشهدراهاندازیشد؟
اسفند1390بودکهشعبهمشهدموسسههمافتتاحشدودرحالحاضر
بالغبر650دانشآموزمستعدوواجدشــرایط،بورسیهیاینموسسهرا

دریافتکردهاند.درموسســهبهمهربانی،دانشآموزانعالوهبردریافت
بورسیهتحصیلیکهبستگیبهمقدارتالشوکوششآنهادارد،خدمات
مددکاری،خدماتآموزشــی،خدماتفرهنگیوبهداشــتودرمانیرا
دریافتمیکنند.650دانشآموزیکهبورسیهموسسهرادریافتکردهاند
درحاشیهیمشهدوروستاهایاطرافمشهدزندگیمیکنندودرکنار
خانوادهخودبابورسیهایکهازمامیگیرندبهتحصیلخودادامهمیدهند.

درمحلموسسههمکاریبرایدانشآموزانانجاممیدهید؟
جداازبورسیهیدریافتی،مابرایآنهاخدماتیدرمحلموسسهدرقالب
برگزاریکالسهاوکارگاههایمختلفدرنظرگرفتهایمکهدرطولسال
درجریاناستوازطریقموسساتخصوصیوغیرخصوصی،کانونهای
مشاورهیتحصیلی،کالسهایزبانانگلیسیوموسساتیازایندستکه
باماقراردادهمکاریدارند،بهدانشآموزانخدماتمیدهیم.درکلدر
ایران،بیشاز2هزارو800دانشآموزبورسیهیموسسهرادریافتکرده
اندوخبردارمکهنهمینشعبهیداراالکرامنیزبهتازگیدرزاهدانافتتاح
شدهاستواالننزدیکبه100دانشآموزراتحتپوششقراردادهاست.
مادرکنارحمایتازدانشآموزانخانوادههایآنهاراهمتحتپوششقرار
میدهیم.آنچهمدنظرموسسهاستایناستکهبچههادربسترزندگیو

درکنارخانواده،بستهیکاملیازحمایتهارادریافتکنند.

فرمودیدکهازخانوادهیبچههاهمحمایتمیکنید؟
بله،مامعتقدیمکهبخشیازحمایتازخانوادهبچههابایدباشدتابچههارها
نشوندوبتواندباخیالیآسودهتربتوانندادامهیتحصیلبدهند.معتقدیمکه
دانشآموزانبهجایزندگیدریکمجموعهبایددرکنارخانوادهخودشان
باشندوهمانفرایندطبیعیزندگیادامهداشتهباشدومابهعنوانیک
موسسهیخیریهبتوانیمقوتقلبیبرایآنهافراهمکنیمتاازیکحمایت

عاطفیومالیبرخوردارباشند.

اینحمایتهاحتمامنجربهاتفاقاتخوبهمشدهاست؟
یقینا.ماتعدادیفارغالحتصیلدانشگاهیداشتهایموجالباستبرایتان
بگویمهمینهفتهقبلیکیازبچههاکهجاییشاغلشدهاست،بهجمع

بچه هـــای ما، »مـــــــهربانــی  « 
وام می گیرند

)گفت وگویی با مدیر موسسه خیریه دار االکرام- به مهربانی- مشهد( 

عباسعلی سپاهی یونسی
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باموسسههمدمتاچهاندازهآشناهســتیدوچهارزیابیازفعالیتاین
موسسهدارید؟

همدمبهنظرمنخانهایپرازعشــقومحبتاســتکهباحضوردرآن
میتواناینامررابیشتروبهترلمسکرد.منسالهاستباهمدمآشنا
هستمامااخیرابهعلتعضویتدرشــبکهیحامیانآموزشوسالمت
کودکانکهواردنهمینماهفعالیتخودشدهاست،آشناییامباهمدمو
مدیریتاینموسسهبیشترشدهاســت.درجشنوارهفرهنگیکهچندی
قبلمابرگزارکردیمدخترانهمدمخوشدرخشــیدند.دعوتماازبچه
هایهمدمبرایشرکتدراینجشــنوارهبهایندلیلبودکهمرزیبین
موسساتیکهکارخیرانجاممیدهندوجودنداردوبایدکمککردتابچه
هایبااستعدادبدرخشند،چهاینبچههاازهمدمباشندوچهازموسسه

دارالکرامیاهرموسسهدیگری.

آیاخاطرهایهمازاینســالهاداریدکهبرایخوانندگانماتعریف
کنید؟

همهیروزهاولحظاتیکهمااینجابابچههادرارتباطیمخاطرهاســت؛
خاطرهیذوقوشوقواشکولبخندهایبچهها.قدردانیمادرهاخاطره
هرروزهماست.انجامدرمانهایفوریبرخیازبچههاونتیجهگرفتناز
درمانآنهابخشدیگریازخاطراتشیرینمنوهمکارانمبودهاست.هر

لحظهوهردقیقهیکارمادرموسسهخاطرهاست.

وسخنآخر؟
اگرمبنایمابرپیشگیریباشدخیلیازمشــکالتیکهاالنباآنروبرو
هستیموجودنخواهدداشت.وقتییکبچهدرمحیطخانوادهموردحمایت
قرارمیگیردوخانوادهیاوهمتحتپوشــشقرارمیگیردآسیبهای

اجتماعیماکمترخواهدبود.

خیرینموسسهیماپیوستواینیعنیتالشهایمانتیجهدادهاست.
ایندوستماگفتکهدیگرنیازبهبورسیهبودنبرایادامهیتحصیلندارد
وخواستدرادامهراهخّیرباشــد.مابهدانشآموزانتحتحمایتاینرا
میگوییمکهشماازبانکمهربانیموسســهقرضمیگیریدتاروزیکه

بتوانیدآنرابرگردانید.
مابهدانشآموزانتحتحمایتکمکمیکنیمتابهاینباوربرسندکه
باتالشمیتوانندمسیرروشنیبرایخودرقمبزنندوتنهاکسیکهمی
تواندزندگیبچههاراتغییردهد،خودشانهســتند.دراینراستاحتی
جشــنوارهایبرگزارکردیمتابهخالقیتوتالشبچههابهادادهبشودو

مشوقیبرایآنهاباشد.
پسرویکردماپرورشاستعدادهایبچههادرحوزههاوزمینههایمختلف
استورساندنبچههابهاینکهشرطارتباطباماتحصیلوکاروتالش
استوآنهابهاندازهتالشوکوششوخالقیتیکهدارند،نتیجهوامتیاز
میگیرند.برایناساسبرخیبچههایبورسیهورزشکارانخوبیهستند،
بعضیهادرسخوانهایخوبیهستندوبعضیهادرکارهایهنریخوب
ظاهرمیشوند.ازاینجهتمادرشعبهیمشهدتاکنونبه900دانشآموز
خدمترسانیکردهایمواگرچههمهیآنهادانشآموزانیمحرمونیازمند
بودهاند،اماخوشبختانهدانشآموزینداشتهایمکهبعدازخروجازسیستم

ما،معتادیاخالفکاروچیزهاییازایندست،بشود.

بهنظرشــماحمایتازایندانشآموزاندرزندگــیآیندهیآنهاچه
تاثیریدارد؟

ببینیدوقتیدانشآموزانمیبینندآدمهاییدرقالبیکموسسهازآنها
حمایتعاطفیومالیمیکنند،آدمهاییمیشوندکهدرآیندهخودرادر
برابرنیازمندانمسئولمیدانندواگرمثالیکیازایندانشآموزاننانوا
میشودباعشــقنانمیپزدوبهمردممیدهد.هرچندماانسانهای

بزرگیهمداریمامابهدلیلحفظکرامتانسانیازمعرفیآنهامعذوریم.
راهارتباطیشماوخیرینبهچهشکلیاست؟

موسسهفرهنگیداراالکرامموسسهایاستکهازمالیاتمعافاستواز
اینجهتموسساتوافرادیکهبهماکمککنندمیتوانندرسیدهایی
راکهمیگیرندبــهداراییارائهبدهندوجزءهزینــههایمالیخودقرار
بدهند.همبهشکلحضوریمیتوانندبامراجعهبهموسسهکمککنندو
همازطریقواریزبهحسابهایبانکیموسسه.شکلدیگرکمکهاهم
کمکهایغیرنقدیاستکهباتماسباموسسهمیتوانندازچندوچون

آنآگاهبشوند.
بیشتردانشآموزانتحتحمایتموسســهدرچهمقطعیتحصیل

میکنندودخترهستندیاپسر؟
بیشتردانشآموزاندخترهستندوغالبدانشآموزاندرمتوسطهاول

تحصیلمیکنند.
بچههاازچهمسیریبهموسسهمعرفیمیشوند؟

غالبــاازطریــقمدیــراندرمــدارسوآمــوزشوپــرورش،خیرین
داراالکرامهمکهبچــههارابهمــامعرفیمیکنندوبعضــیازمواقع
همبچههاوخانوادههاییکهتحتپوشــشماهســتندمعرفموسسه
میشــوندضمناینکــهمــادرفضایمجــازیهمفعالهســتیمو
ازاینطریقهــمدانشآموزاننیازمندبهموسســهمعرفییشــوند.
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یک نفس زندگی

دوچرخه

مردیبادوچرخهبهخطمرزیمیرسد.اودوکیسهبزرگهمراهخوددارد.
مأمورمرزیمیپرسد:»درکیسههاچهداری؟«

اومیگوید:»شن«
مأموراوراازدوچرخهپیادهمیکندوچونبهاومشکوکبود

یکشبانهروزاورابازداشتمیکند.
ولیپسازبازرسیفراوان،واقعاًجزشنچیزدیگرینمییابد.

بنابراینبهاواجازهعبورمیدهد.
هفتهبعددوبارهسروکلههمانشخصپیدامیشودومشکوکبودنوبقیهماجرا..

اینموضوعبهمدتسهســالهرهفتهیکبارتکرارمیشــودوپسازآنمرددیگر
درمرزدیدهنمیشــود.یکروزآنمأموردرشــهراورامیبیندوپسازسالم
واحوالپرســــی،بهاومیگوید:»منهنوزهمبهتومشکوکمو
میدانمکهدرکارقاچاقبودی.راستشرابگوچه
چیزیراازمرزردمیکردی؟«مردمیگوید:

»دوچرخه«!!!
گاهیوقتهاموضوعاتفرعیمارابهکلیاز

موضوعاتاصلیغافلمیکنند!!

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

                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرهاکهنهنمیشــوند.مــــشروح
اخبارهــمدمرامیتوانیددرفـــضای
مجازیدنبالکنید،امااشــــارهای
کوتاهدراینصفــحاتبراییادآوری
مهربانیوتشکرازدوستانهمدماست.
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نماز عید فطر، در محراب همدم برگزار شد

امســال،نمــازعیدفطــردرهمدمبــهشــورونظمونشــاطخاصی
برگزارشــد.روزهدارانهمشــهریوخصوصاهمســایههایموسســه،
ترجیجدادنــد،شــکرانهییــکمــاهروزهداریرادرکنــارفرزندان
همدمبخواننــدوبرکاتــشرانثــار400دختــراینخیریــهکنند.

 همدم؛ میزبان توانبخشــی هاجِر کاشــان

گروهیازاعضایکادرادرایوآموزشــیموسسهیخیریهیتوانبخشی
هاجرکاشــانبهسرپرســتیعلیهاشــمیطاهری)مدیرموسسه(با
هدفتبادلتجریهوآشــناییبافعالیتهایهمدم،روزچهارشــنبه30
خــرداد1397ازکارگاههــایاینموسســهیخیریهبازدیــدکردند.

تقدیر از قلم زن های هنرمند همدم

 چندتنازکارکنــانودخترانهمــدمکهبهدعوتمدیــرکلمیراث
فرهنگیاستانوشرکتدرمراسمتجلیلازاستادسیدجاللشمسینژاد
دوشنبهشببیســتوهشــتمخرداد،درمحلموزهیبزرگخراسان
حاضرشــدهبودند،عالوهبرحضوردربرنامهایزیبا،شــاهدتشــویقو
تقدیرمربیقلمزنیویکیازدخترانهنرمنــدقلمزنهمدمنیزبودند...

علی کفاشیان در همدم؛ 
با دعای همدمی ها

تیم  ملی فوتبال پیروز می شود 
 نایبرئیساولفدراسیونفوتبالایرانروزجمعه
اولتیر1397ضمندیداربامدیــرانوفرزندان
اینموسســهیخیریهبابیانایــنمطلبگفت:
»بهامیدخداوبادعایفرزندانبیسرپرستهمدم
امیدواریمقدرتمندترازگذشتهظاهرشویموباعث
رضایتوشادیمردمخوبکشــورمانباشیم.«
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آغاز هفته ی بهزیستی و لحظه های باشکوه 
دیدار درهمدم

دوشنبه25تیرماه،پسازحضورجمعیازاهالیهمدمدرمحلادارهی
کلبهزیستیخراسانرضوی،مدیرشــعببانکسپه،کارکنانتامین
اجتماعیاســتان،مدیرعاملوکارکناناداریروزنامهیشــهرآرا،در
نوبتهایکاریمختلفبههمدمآمدندوازاینموسسهیخیریهبازدید
کردندتاضمنتبریکایامهفتهیبهزیســتی،برنقشواهمیتحضور
همدمدرمیانموسســاتخیریهیتحتنظارتبهزیستیتاکیدکنند.

تحسین مدیرکل، از هنر همدمی
29تیرمــاه،دکتــرجعفــرمرواریــددرنخســتیندیــدارازهمــدم
پــسازتصــدیمدیرکلــیارشــاداســالمیخراســانرضــوی
کــرد. تحســین را موسســه هنرمنــد دختــران و کارکنــان
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گلگشت روز دختر بچه های ما، با بچه های مایا؛

40نفــرازدختــرانبــههمــراهدونفــرازمربیــانخوبموسســه
وتعــدادیازکوهنــوردانخبــرهوشــیرینزبانگــروهمایــاعصــر
یــکروزاواســطتیرمــاه،ســواراتوبوسهــاشــدندوخاطــرهی
یــکروزخیرخواهانــهوبانشــاطوآموزنــدهرارقــمزدنــد.



سرپرست شعب بانک ملی استان در همدم؛ 
حضور دراین موسسه، ما را به خدا نزدیک تر می کند

ظهرجمعــه29تیرمــاه97حســنمونســاندردیــداریصمیمی
وپربرکــتازایــنموسســهیخیریه،بــهبخشهایمختلفســرزد
وضمــنگفتوگــوپیرامــوننیازهــاوضرورتهــایمرکزبــامدیران
آن،گفــت:حضوردراینموسســه،مــارابهخــدانزدیکتــرمیکند.



 
مدیران علمی- پزشــکی مشهد در همدم؛


دکترمحمدرضادارابیمحبوب)رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهد(روز
چهارشنه27تیر97بهمناســبتهفتهیبهزیستی،بههمراهمعاونینو
کارشناسانایندانشگاه،همچنینمحسنمروی)رییسبهزیستیمشهد(
ضمنبازدیدیتخصصی،ازکارگاههاوبخشهایمختلفدیدنکردند.




اســتقبال حیایــی از همدمی ها در ســینما
اولشهریورماه،امینحیایی)بازیگرتوانایســینماوتلویزیون(،درمحل
ســینماهویزهیمشــهد،بامهرویژهایازفرزندانهمدماســتقبالکرد.
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ـ   حرفه ای مشهد: رییس مرکز آموزش شماره ی 2  فنی 
مهارت و انسان دوستی؛ دو رکن کار در همدم است

مهــدیملکــیرییــسمرکــزآمــوزشفنی-حرفــهایشــمارهی
2مشــهد،روزیکشــنبه31تیــر97،بــهمناســبتگرامیداشــت
هفتــهیبهزیســتیدرهمــدمحاضــرشــدوضمــنتبــادلنظر
پیرامــونهمکاریهــایمشــترکوبازدیــدازکارگاههــایمختلف
گفــت:مهــارتوانساندوســتی،دورکــنکاردرهمــدماســت.

بازی نمادیــن و پیروزی شــیرین همدم


تیمفوتسالهمدمدریکبازیدوســتانهبانتیجه8بر6برتیمسایپای
مشهدپیروزشد.

 شورآفرینی زهرای علی در
 زادروز علی بن مــوسی )ع( 

درروزمیــالدهشــتمینخورشــیدســپهرامامتووالیــتحضرت
علیبنموسیالرضا)ع(همچونسنواتگذشــتهمراسممولودیخوانی
باشــکوهیخاصبانواننیکوکارباهمتگروهزهرایعلی)ع(بامدیریت
خانمفتحیدرســالنهمایشهایتوانبخشــیهمدم)فتحالمبین(برای

فرزندانبیسرپرست،میهمانانوخیریناینخانهبرگزارشد.

 روز دختر درهمدم
24تیرماه،جشــنتولدحضرتمعصومــه)س(وروزدختردرهمدم،با
حمایتهنرمندانیاوراینخیریه،لبریزشوروشــادیوانرژیمثبتو

معنویتبود.
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نفیسه روشن در همدم: 
امــروز، روز قدردانی از فرشــته اســت! 

نفیسهروشن)بازیگرسینمایایران(روزیکشنبههفتممردادماه1397
برایدیدارواحوالپرسیبابچههایهمدمبهاینموسسهیخیریهآمدو
ضمناینکهساعاتیرادرکنارآنهاسپریکرد،باشارهبهتاثیردعایزینب

درزندگیاش،گفت:امروز،روزقدردانیازفرشتهاست!

دیدار همدمی ها با مـــدیران هــمدمی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی

درنهمینروزمردادماه1397،همکارانموسسهیهمدم؛دکترزهراحجت
)مدیرعامل(،جعفرشــیرازینیا)رئیسموسسه(وسپاهیالیین)رئیس
روابطعمومی(،ضمنحضوردرادارهیکلارشاداسالمیخراسانرضوی
بامدیرکلوجمعیازهمکارانشاندیدارودرفضاییصمیمانه،پیرامون
ضرورتوچگونگیهمیاریوحمایتمدیریتفرهنگوارشــاداسالمی

استانومشهدمقدسازاینخیریه،گفتوگوکردند.

تقدیر   همدمی ها از یاوران قرآنی

درفضاییصمیمیومعنوی،جمعیازفرزندانوکارکنانهمدمبادوستان
خوددرآستانقدسرضویدیدارواززحماتآنهادربرگزاریمراسمات

زیبایماهمبارکرمضان،تقدیرکردند.

تبریک روز سینما از نمای نزدیک

همزمــانبــاروزســینما،جمعــیازفرزنــدانوهمــکارانهمــدم
شــهرمان ســینمایی بــزرگ مجتمــع دو در ضمــنحضــور
)هویزهوســیمرغ(،اینمناســبتراازنزدیکبهدســتاندرکانایندو
مجموعهتبریکوبرایهمیاریهمارهیآنان،صمیمانهســپاسگفتند.
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همدمی ها
به دیــدار خبرنــگاران مشــهدی رفتند
چهارشــنبه17مردادوهمزمانباروزگرامیداشــتخبرنــگار،خانم
دکترحجت)مدیرعامل(وتعدادیازفرزنــدانواهالیاینخانهجهت
عرضتبریکوخداقوتبهدیدندوستانرسانهایشاندرروزنامههای
قدسخراســانوشــهرآرارفتندتااینبــاراهالیخیــروخبرمیزبان

فرشتههایمعصومموسسهباشند.

دکتر کافی )رئیس دانشگاه فردوسی( در همدم:
 من، بــه حــال شــما غبطــه می خورم 

دکترمحمدکافیرییسدانشگاهفردوسیمشهدروزیکشنبه21مرداد
1397ضمندیداربامدیرانوفرزندانهمدموبازدیدازکارگاههایهنری
اینموسسهیخیریه،گفت:»منبهحالشماخادمینهمدموفعالیتهای

خیرخواهانهیتانغبطهمیخورم.«

گردهمایی ساالنه ی مدیران همدم با اهل 
رسانه برگزار شد 

روزدوشنبه22مرداد1397نشستساالنهیخبرنگارانوفعاالنعرصهی
مطبوعاتبهمناسبتهفتهیگرامیداشــتمقامخبرنگاربامدیرعامل
همدمبرگزارشدوگروهیازاهالیقلموروزنامهنگاریدرجریانبرنامههای
پیشرووچشماندازتوســعهیفضایاینموسسهیخیریهقرارگرفتند.
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در پی بازدید ساالنه ی خبرنگاران از همدم 
همدمی هــا به دیــدار خبرنــگاران رفتند
جمعــیازکارکنــانوفرزنــدانهمــدم،باحضــوردرتحریریــهی
چنــدرســانه،ازیکســالهمراهــیویــاوریهفتهنامــهی
نخســتوخبرگزاریهــایایرنــا،ایســناوایکنــاتقدیــرکردنــد.

اخبار مشهد، گزارش امید و اندوه خانه ی ماست

مدیرروابطعمومــیوتعدادیازدختــراناینموسســه،جهتتبریک
ایامگرامیداشــتمقامومنزلتخبرنــگاردردفترپایــگاهخبریاخبار
مشــهدحضورپیداکردندوبــاتقدیمســبدگلوتابلــویملیلهدوزی
هنرمندانهمدممناســبتایامرابهکارکناناینپایــگاهتبریکگفتند.

  بازدیدکارآفرینان از غرفه ی کار همدمانه
14تیرماه،دکترعلیرضانبیومهندسشــریعتیمقــدم)ازکارآفرینان
موفقاســتانویاورانهمیشــگیموسســه(ازغرفهیصنایعدســتی
همــدمدرهمایشبرگزیــدگانصنعتومعــدنایــران،بازدیدکردند.
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احوالپرسی از سحر در شهرآرا
سیاســی )معــاون نوروزیــان محمدرحیــم 97 مــرداد 17
امنیتــیاســتانداریخراســانرضــوی(واحمــدعلــیموهبتــی
)فرمانــدارمشــهد(ازســحرکوچولــویهمــدمدرحاشــیهی
دیدارهــایروزخبرنــگاردرشــهرآرا،بهگرمــیاحوالپرســیکردند.

دعاي عرفه، روزي از مهر و معرفت در همدم رقم زد
درآستانهیعیدسعیدقربان،باحضوردوتنازمداحانمطرحاهلبیتآقایانمافینژادوهاشمی،ودرمیاناستقبالقابلتوجههمشهریانمومنوخیراندیش

دعاینورانیعرفهدرمحوطهیموسسهیهمدمبرگزارشد.

پنجمین اکسپوی عکس همدم، کلید خورد!
درمراســمســالیانهیتقدیرازعکاسیاوراناینموسســهیخیریه،باحضورتعدادیازپیشکســوتاناینرشــتهیهنریازجملهفرامــرزبردبارعامل
حمیدرضاگیالنیفرومســعوداحمدزاده،ونیزفرزندانعکاسومدیرانموسســه،ازپوســترفراخوانپنجمیناکســپویعکسهمدمپردهبرداریشد.
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تداوم تمرینات لگاتو، با حضور موفق آوای همدم 

نیمهیشــهریور،تمریناتگروهلگاتوباحضورگروهآوایهمدم،زیرنظر
خانمگیالسیان)مدیرخیریهیبهکوشگرگانومربیموسیقی(درمشهد
برگزارشد.ویدرموردبچههایهنرمندهمدمگفت:»برایمنباورکردنی
نیستکهاینبچههایخالقمیتوانندکارهاییبکنندکهخوانندگانعادی

همبهسختیازپسآنبرمیآیند.«

با کســب 9 مدال؛ همدمی ها، افتخــار آفریدند!

بیســتوپنجمیندورهیبازیهایالمپیکویژهیایراندرحالیپانزدهم
وشانزدهمشهریوردرمشهدبرگزارشدکهورزشکارانپرتالشهمدم،در
رشتههایورزشیدوومیدانی،بوچیاودوچرخهسواریخوشدرخشیدندو
بادریافت6مدالطال،یکمدالنقرهودومدالبرنز،برافتخاراتورزشیاین

موسسهیخیریهافزودند.

علیشاپور، به همدم پیوست...

شنبههفدهمشهریور،حسینعلیشاپور)خوانندهوپژوهشگرموسیقیایرانی(
ضمنبازدیدازهمدموتاکیدبرتداومحضوردرموسسه،گفت:»هنرمندان
بایدضمنحمایتمعنویومادیازهمدم،تعهدخودرانسبتبهفرزندان

اینموسسهیخیریهبهنحواحسنتانجامدهند.«

صنایع دستی همدم در نمایشگاه بین المللی مشهد

درپانزدهمیندورهینمایشگاهگردشگریوصنایعوابستهکهازیازدهمتا
15شهریوردرمحلنمایشگاهبینالمللیمشهدبرگزارشد،آثارصنایعدستی
فرزندانموسسهیهمدمبهنمایشعمومدرآمدونظرمتخصصینوفعالین

اینعرصهرابهخودجلبکرد.
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چند مسافِر هنرمند، در همدم 
ششــمشــهریور1397،محمــدرحمانیــان)نویســندهوکارگردان(
رضایزدانی)خواننده(،علیعمرانی)بازیگرتئاتروســینما(وسایرعوامل
سریال»چندمسافر«بهصورتدستهجمعیوجهتاحوالپرسیازفرزندان
همدم،دراینموسســهیخیریهحضورپیداکردند.علیعمرانیکهیک
اپیزودازنمایش»خطرویخط«رابامهتاب)بازیگرتئاترهمدم(اجراکرد
گفت:»اجرایحرفهایوخاصمهتابعادینیستواوتواناییفوقالعادهای

دارد.«.

کشتی گیران در همدم به تمرین مهربانی آمدند 

اعضایتیمملیبانوانکشتیکالسیکایراندرزادروزجهانپهلوانتختی
وروزملیکشتیبههمدمآمدند.دکترمسعودریاضی)رییسهیئتکشتی
استانوعضوشورایاسالمیشهرمشهد(ضمنایندیدار،گفت:»روحیهی
جوانمردیجزویجدانشدنیازکشتیاستوهدفماازاحوالپرسیدختران
همدمایناســتکهآثاروبرکاتشرادرعملکردبانوانتیمملیکشورمان

ببینیم.«

تبریک صمیمانه  به آقای محمدصادق دهقانی 

یاورهنرمندهمدمومستندســازبااخالقکشــورماندرکسبتندیس
شایستگیبهترینمستندنیمهبلند تاالن  دردهمینجشنمستقلسینمای

مستندایران.
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عزاداری در ملبورن
*دکترعلیشمسا

محرم1437است؛برایشرکتدریککنگرهیجهانیبهملبورن
رفتهام.کنگرهتمامشــده.بهچندمرکزپزشــکیسرمیزنم.ولی
دغدغهاصلیامتجربهیجاییغیرازفضایروحانیایرانبخصوص
مشــهدمقدسدردههیاولمحرموبهخصوصشبهایتاسوعاو

عاشوراست.
دراینحسرتوآهامکهدوســتیعزیزاطالعمیدهددرملبورن
هممجلسعزاداریهستوحسینآقادنبالشمامیآید؛ملبورن
سهمیلیونجمعیتدارد،مثلمشهد،ولیجغرافیایشگستردهتر
اســت.مثاًلدرخلوتیشــب،فاصلهازمحلماتامجلسعزاداری
حدودیکساعتاست.یکاستاداسترالیاییمیگفت:ملبورندر

یکروزچهارفصلدارد.وبندههماضافهکردم:مانندمشهد.
واردمجلسعزاداریمیشــومدرحســینیهیبیتالعباس.محلی
کهمربوطبهشــهرداریناحیهاستوعالوهبرســالناجتماعات
اتاقهایمتعددداردوکتابخانهوازجملهمعایناتکودکانتوسط
پرستار.وهمگیبهســبکانگلســتان.هرمحلهایبرایخودیک
چنینتشــکیالتیدارد.بهاصطالحخودشــان»مرکزاجتماع«یا
محلاجتماع)Community Center(اســت؛شهرداری
ناحیه،اینتشکیالتراشــبهابهاجارهاینهیئتدادهاستچند
هزاردالر.ســاعت7بعدازظهرکهمیشــوددورتادوردیوارهارابا
پرچمهایعزاداریمزینبهاشعارمحتشمکاشانیآذینمیکنند:

بازاینچهشورشاستکهدرخلقعالماست
بازاینچهنوحهوچهعزاوچهماتماست

بعدازاتمامجلســهکهباشامهمراهاست،ســرهیئتازحاضرین
میخواهداوالًکمککنندتا»محلاجتماع«بهشــکلاولیهخود
برگرددوثانیاًبیسروصداسوارماشینهایخودبشوندومزاحمتی

برایهمسایگانایجادنکنند.
شروعجلسهباقرائتقرآناست.خانمهاازطریقبلندگودرسالن
دیگر،مراســمراپیگیریمیکنند.بعدازتالوتکالمخدا،زیارت
عاشوراخواندهمیشود.آنکهبیشترینبخشازدعایعاشورارادر
اینمدتمیخواند،دعاراحفظاســت.اوهم»بوتی«است؛بوتی

لمهیرایجاینجاست:یعنیکسیکهباقایقفرارکردهاست.
بعدازخواندنزیارتعاشورا،سخنرانیشــروعمیشود.سخنران
هم»حاجعلی«است.اوهمبوتیاست؛ازایرانی هاییاستکهزمان
صدامازعراقاخراجشدهوباخانوادهاشدراصفهانساکنشدهاند.
اماســناطفالکهباالرفتهبایستوارددبســتانمیشدهاند،ولی
هنوزپاسپورتایرانینداشتهاند.علتمهاجرتایشاناینبوده.در
استرالیاهرایرانیبهاصطالحخوداینهموطنان»موردی«داردو
موردایشانایناســت.پارچهایچفیهمانندرامثلثیشکلتاکرده
ودورشانههاوپشــتشافکندهاست.مثلبســیجیهایخودمان.
ســخنران،مقداریدرموردمظلومیتحضرتامامحسین)ع(و

خاندانمطهــرشویارانبیهمتایشصحبــتمیکند.گاهیهم
بهشــبهاتجاریپاســخمیدهد.مثاًل؛»اشــکالیندارداگرنماز
نمیخوانی،ســینهنمیزنیوفالنآبممنوعرامیخوری!ولیبه
مجلسامامحسین)ع(بیا،شایدپاکشوی.واگرپاکهستیثواب

چندینبارحجمقبولراببری.«
اودرپاسخبهاینشبههکهچگونهحضرتامامحسین)ع(میتواند
دریکروزســیصدنفررابههالکتبرساند؟کشــتارفجیعمنیرا
مثالمیزندواینطــورجوابمیدهدکه؛چگونــهزائرینبیتاهلل

رویهمریختندوهزاراننفردریکروزکشتهشدند؟
حاجعلی،شبعاشورا،ضمنصحبتهایشمیگوید:»خب!ماکه
دوستدارحسینهستیمبایدکاریبکنیمکهایشانراضیوخشنود
باشند.نمازوبهخصوصنمازاولوقتیادماننرود.نکندگاهینماز

بخوانیموگاهینخوانیم.«
اوعالوهبرایــنمیگوید:»امادرموردقرآن،ســعیکنیمقرآنرا
واردزندگیمانبکنیم.آنرابخوانیم،همیشهبخوانیموبدونغلط

بخوانیم.«
بعدازســخنرانی»حاجعلی«،مداحیشــروعمیشود.مداحچه
صدایقشــنگیداردوچهاشــعارجالبیمیخوانــد.مقداریکه
مداحیمیکند،ســینهزنیشــروعمیشــود؛جــز4-3نفربقیه
پیراهنهایمشــکیرادرمیآورندوشــروعبهســینهزنیکنند.
رویبعضیازپیراهنهایعزابهانگلیســییاعربینوشــتهشــده
»یاحســین«وپشــتپیراهنآنهااغلببهزبانانگلیســیاین
جملهراکه»الیومکیومکیااباعبــداهلل«راحککردهاند.چندنفر
ازاینسینهزنهابازوها،پشت،شانهوبعضاگردنشانراخالکوبی
کردهاند.داخلســینهزنهاناگهانچشــممبهرســتموسهراب
میخوردباقدرشید،سینههایستبروبازوانتنومند.فکرمیکنم
ایندوجوانهمسنوسالهستند،بنابرایننبایدرستموسهراب
باشندبلکهبیشتربهداشآکلوکاکارســتمشبیهاند.یکیازاین
دونفرتُرکاستودرآخرسینهزنیدوسهخطشعربهزبانترکی
میخواند.همینجوان،موهایبلندشراپشــتسرجمعکردهو
گرهزدهاست.پسرشهمکهموقعپخشمفاتیحالجنانوغذاکمک
میکرد،نظیرپدرسرشراســلمانیکردهاست:موهایبلند،بافته

ورهادرپشتسر.
ســینهزنیایشــانگاهیچنــاناوجمیگیردوچنــانمحکمبه
ســینهمیزنندوچنانخــودرااززمینمیکنندتادستهاشــان
راحتتربلندشودکهدرآنحال،زمینزیرپایمانتکانمیخورد.
بهخصوصوقتیســینهزنیاوجمیگیردکهمداحدرحینخواندن
شعرازروییادداشتهایش،پایراستشرامحکمبهزمینمیکوبد

وکمرشراخموراستمیکند.
راقمسطور،تاکنونعزاداریوســینهزنیرابهاینگونهدرخارجاز
ایرانندیدهام.جمعیتمردانه،شایدحدودیکصدنفرمیشوند.در
جمع،بیشترایرانیاندوکمترافغانی.اینجامشترکاتتمامشیعیان
راحولمحورحســین)ع(میبینم.اینجمعیتکهبهگفتهیکیاز
همینبوتیها90%شانبوتیهستند،تنهابهعشقحسین)ع(
دورهمجمعشدهاندوبهعشقحســینویارانشدراینسرزمین
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غربتوباوجودکوهمشــکالتیکهبهدوش
دارند،آوارگیخودوخانوادهخودرادربرابر
آوارگیبازماندگانواقعهیعاشــورافراموش

کردهاند.
عشقحســین،همهیشــیعیانراباهرطرز

تفکریدورپرچمکربالجمعمیکند.
حاجعلی،یکپیشــنهاددیگــرهممیدهد؛
برایخریدیکزمینوســاختحسینیههر
کدامپاجلوبگذاریدوماهیانهحداقل50دالر
بدهید،تا»جاییبســازیمبــرایخودمان«!
اینسالها،دراسترالیاچندرقمایرانیداریم.
ایرانی هاییکهبهقصــدتحصیلآمدهاند،کار
گرفتهاندواآلنمشــغولاند.چندنفرشانرا
مالقاتمیکنــم؛مهندس،پزشــکعمومی
دندانپزشــکویکآسیبشــناسدرست
همنامبانوینویســندگیایران؛ســیمین!و
برخیکهازدانشگاهمشــهدبورسیهشدهاند
واآلنماندگارندومشــغولتجارتوادارهی
چندقنادیو...عــدهایازایرانیهاهمظرف
5سالاخیربامرارتهایفراوانوبا»قایق«
خودشانرابهاسترالیارســاندهاند.حسنآقا
یکیازهمینافــرادبودمردیکــهدربازار
بزرگتهــرانکارتجارتمیکــرد.بهدالیل
سیاســیوفتنه88راهیاندونزیشــدواز
آنجابرایرسیدنبهاســترالیا30هزاردالر
بهدالالناندونزیائــیداد.اومیگفتتوقایق
افغانیها،ایرانیهانزاعداشــتندافغانیهای
»قایقی«اصــاًلازایرانیجماعتخوششــان
نمیآمد.حسنآقاگفتقایقبعدماباحدود
90نفرایرانیغرقشــد.عالوهبراینهاظرف
این5ســالقایقهایفراوانیناپدیدشدهاند
کهاثریازآنهاوسرنشــینانآنهانیست.
حسنآقابهشدتبهوطنشعشقمیورزدو
درآرزویعتبهبوسیحضرترضاست.اواآلن

درتاکسیتلفنیکارمیکند.
نکتــهقابــلتوجــهدرمــوردایرانیهاعدم
همبســتگیآنهاســت.برخالفهندیهاو
چینیهاکههمگیپشــتهمرادارند.چهدر

دانشگاهوچهدرکسبوکار.
ونکتهیمشــترکایرانیهای»بوتی«باهر
مســلکومراموهرنوعخالفوجرم،انتقاد
ازفســاداداریایرانورشوهیهمهگیراست
ودزدیهایکالنمیلیاردیوعشقبهوطن
کهبهدالیلمختلفسیاســیوقضائیو...از
آنخارجشــدهاندوبهغربتپناهآوردهاند...
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دعای این دختر، معجزه می کند... 
  گپی کوتاه با نفیسه روشن )هنرمند سینما و تلویزیون(

اشاره:
خانمنفیسهروشن)بازیگرسینماوتلویزیونایران(ازجملههنرمندانیاستکهبهگفتهی
خودشبااهالیهمدم–همفرزندانوهمکارکنان–ارتباطخوبیدارد.اوبارهادرمراسم
بازارچهها،جشنتولدفرزندانو...بهاینموسسهیخیریهآمدهاستوپیماندوستیخاصی
باهمدمیهابستهاست.اینباراوبهدلیلدیگریدرهمدمحضورپیداکردهاست؛اوازتاثیرات
دعاییکیازدخترانسرایمهرهمدم-البتهکمیسربسته-میگویدونذریداردکهآمده

استآنرااداکند....

خانمروشنضمنخوشآمدبهشــما؛خوانندگاننشریهیهمدمازرفت
وآمدهایتانبهموسسهمطلعهســتند.ظاهرااینباربرایاداینذریدر

سرایمهرحاضرشدهاید.
 بیایید کمی به عقب برگردیم و بپرسیم چه شد که با همدم مانوس 

شدید؟
مسائلیکهبهدلودرونآدمبرمیگردد،نیازیبهتعریفوتمجیدندارد.
قصدمازشرکتدراینگفتوگووبیانبعضیتجربیاتشخصیامدرهمدم
صرفاآشناشدنبعضیازخوانندگانشــماباروحانیتوفضایتاثیرگذار
موسسهوتفاوتآنبابرخیموسســاتدیگراســتکهدرابتداوقبلاز
جوابدادنبهســوالشــمااجازهدهیدکهمقدمتابعضیازاینتفاوتها
رامشخصکنم؛سهچهارسالیهســتکهباهمدمآشناشدهام.اینآمدو
رفتنهاباعثارتباطقلبیخوبیبینمنوبچههایموسسهشدهاست.این
راهمبگویمکهاینجاتنهاخیریهدرمشهداستکهمنبهآنسرمیزنم.باور
کنیدبچههایاینجاراازتهقلبمدوستدارم.هرهنرمندیوقتیبهاستانی
میرودقاعدتاازسمتچندینخیریهدعوتمیشود.درمشهدهمازطرف
خیریههایمختلفیدعوتشدمامامتاسفانهبهدلیلخاطرهبدیکهازیکی
ازموسساتخیریهداشتم،رفتوآمدمراکمکردم.امابعدازاینکهتوسط
دکترســیناعلیزادهباهمدمآشناشدمدرچندمراســمتولدلبخندکه
بیشــترآنهادرهمدمبرگزارشــد،حاضرشــدم،ارتباطاتخیلیخوبی
بــابچههایموسســهپیداکــردم.وپسازمــدتکوتاهیایــنارتباط
خوبباخادمینموسســهنیزبرقرارشد؛احســاسمیکنمآنهابهخاطر
جوصمیمانههمدماســتکهتوانســتهاندبهاینخوبــیخدمتکنند.
واقعیتشرابگویماینجاراخیلیمتفــاوتمیبینم.وبخاطرهمینانرژی
خوبیهمازآنمیگیرم.امادرموردســوالشــماکهچهشدمنامروزدر

همدمهســتم،بایدبگویمامروزبهنیــتدیدارمجــددبچههاوخصوصا
زینببهســرایمهررفتم.من6ماهقبلدرگوشزینبیکدرخواســت
دعاییداشــتموچیزیخواســتمکهبعدازدعایخیراوبرآوردهشد.نذر
کردمبرایشســجادهومهربیاورمکــهالبتهبهدلیلحضورمدرســریال
»بچهمهندس«درماهمبارکرمضاننتوانستمزودتربیایمتااینکهخدارا

شکرامروزآمدمونذرمرااداکردم.
خانم روشن از نگاه زیبای شــما به موسسه و بچه های همدم 
ممنونیم.  آیا امکانش هست بگویید چه دعایی در گوش زینب زمزمه 

کردید؟
درخواستمناززینب،خصوصیبود.البتهبایداعترافکنموصادقانهبگویم
قبلازاینماجراوهرچندکهبارهاشــنیدهبودمدعایایندخترمعصوم
معجزهمیکند،اماخودمباورمنمیشد.منفکرمیکنمکسیکهدعامیکند
بایدسیمشوصلباشدمهمنیستکیباشهوکجاباشهویادرچهشرایطی
زندگیمیکند.منناباورانهدرگوشزینبدرخواستمراگفتموبعدازیک
ماهمشکلمحلشد.امروزآمدهامضمنتشکراززینبوادایدینم،دوباره
درگوشیچیزیازاوبخواهم.والبتهاینبارباباورراسخوکامالجدیآرزویم

رابهاومیگویمومطمئنمحتماجوابخواهمگرفت.
این بار اگر اگر دعای شــما  برآورده بشود، چه نذری خواهید 

داشت؟
هنوزبهاینمســالهفکرنکردهام.قطعاکاربزرگبــرایهمهبچههاانجام
میدهم.شــایدیکهدیهیمفیدووســیلهوموردیکهبرایشانضروری
باشدتهیهکنم.شایددراینمدتنذرتازهایداشتهباشم.بایدببینمچهبهدلم
میفتد.اماهرچهکههستوهرچهشدمنبههمدمیبودنمودوستداشتن

اینبچههاافتخارمیکنم...

 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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یک نفس زندگی

 دُخترِ  عمو علی اکبر...
 

سپاهی الیین

روســتا، کتابی خاک خورده اســت که روی اوراق حرمان و حسرتش 
جلدی از لبخند و مهر و مدارا کشیده اند... 

هفت هشــت ســالم بود. همراه عیدی و هــادی و عزیــز، روی تپه ای 
که روستای »ســندیفال« به آن تکیه داده، مشــغول چرانیدن بره ها و 
بزغاله هایمان بودیم. بهاری سبز و شکوفا بود… ما، روی خط الراس 
تپه ای که پایین تر، گورستان کودکان روستا را بغل کرده بود، بر بساطی 
از سبزه نشســته بودیم و با آرزوهای عشــقی مان که ریخته بودیم کف 

دست های کوچک و خالی مان، ذوق می کردیم.
یک باره، عمو علی اکبر را دیدیم؛ بیلی بر دوش و بقچه ی سپید کوچکی 
زیربغلش... وسط خانه های کاهگلی، از پیش داالن خانه  بیرون آمد... 
در حلبی حیاط را با بی حوصلگی هل داد. از کوچه ی گلی و گودالهای 
متعددش گذشت و به سمت دامنه ی تپه چرخید. خسته خسته خودش را 
از دامنه باال کشــید. به ما نزدیک و نزدیکتر شد و کنجکاوی ما را در 

سکوت پرسش بارمان بیشتر  کرد.
رسید به ســینه کش گورســتان. بقچه اش را کناری گذاشت... نگاهی 
به ما انداخت و بی که چیزی بگوید، شــروع به شکافتن خاک کرد... 
شــگفت زدگی و شــور کودکانه ما را از جا کند. پیــش رفتیم... عیدی 

متعجبانه پرسید؛
- چ دەکی ئاپۆ؟

- تشت... قهورەکێ دەکۆلمه!
- سا کێ را؟

- سا زەری یێ را... ئیرو له سوێ، بهلێ وە لێکهت*!

چشم هایمان از حیرت گرد شد... شئ پیچیده در بقچه ی سفید کوچک  
جسد »زری« بود. دخترک شش ماهه ی عمو علی اکبر و عمه فاطمه. 
داخل ملحفه ی نیــم دار، خواهــر کوچولوی عزیز بــود؛ دخترچه  ی 
شــیرینی که هــرروز، وقتی ســوژه ی شــوخی نداشــتیم، از عزیز 
خواستگاریش می کردیم... تازه که به دنیا آمده بود و صدای گریه اش 
نمی گذاشــت در همســایگی خواب به چشــممان بیاید، عمــه فاطمه 
می گفت: علی جان، ناراحت نشو... دعا کن این یکی از سرخک جان 

سالم به درببرد، زن خودت بشود... 
هر چهار نفرمان ساکت و ناباور، به تماشا ایستادیم... عمو علی اکبر 
زمین نمدار بهاری را نیم متری کند. بعد با بیلش، روی دیواره ی گور 
طاقچه  ای در آورد که به زحمت یک وجب عمق داشت. زری را پیچیده 

در کفن رنگ و رورفته، هل داد داخل نقب کوچک... بعد گفت: 
چما سه کنینه؟ ده خالیێ بریژن سه ر**!

چهار نفری کمک کردیــم و خاک ها را ریختیــم روی زری. بعد هم 
برای خاطرجمعــی، چندباری رو خاک ها جســت و خیــز کردیم و 
پشته ی خاک براثر پاکوب مان شکل گور گرفت و محکم شد. بعد  عمو 
علی اکبر بیلش را برداشت و برگشت... و ما دوباره نشستیم به مرور 
داستان های عشقی خودمان... و جایی از دلمان نیم وجب گودتر شده 

بود.
همین شهریورماه، عموعلی اکبر، در سن هشتادوچند سالگی، به عمه 
فاطمه و زری و بچه های دیگرش پیوست. گفتم از آنهمه اندوه خندان 

یادی کرده باشم.

* چه می کنی عمو؟/ هیچی، گور می کنم/ برای کی؟/ برای زری  امروز صبح بالی شما 
خورد به جانش، ُمرد. 

 **معطل چی هستین؟ خاک بریزین روش.
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همدردی

آقای دکتر مخملباف
آقای ارجمند و خانم سالمی
حاج آقای کمالی
آقای سنجرموسوی
آقای نیری
خانم زهره  پوالدین
خانواده محترم  رحیمیان و تکلو
خانواده محترم رهنما و نجفی

خانم بختیاری
خانم پرنده
خانم مرتضوی
آقای جندقی

نیک اندیشان ارجمند؛

همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه فقدان عزیزانتان شریک می دانند. 
همدردی مارا  پذیرا باشید.

همکاران گرامی؛

عکس:الههجعفری
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چند لحظه ی علمـی
و آمـوزشی

دلها، با یاد خدا آرام  می گیرد...

استفاده ی سازنده از خشم )2(؛

تأثیر برنامه ی تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد

عکس:مهرانکریمان
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نتایجتحقیقاتتجربیانجامشدهدرکشورهایمختلفوبویژهایرانحاکی
ازآناستکهمیانباورهایمذهبیورفتارهاییهمچوننماز،دعا،زیارت
وتوکلبهخداباافسردگیرابطهیمنفیوجوددارد.اینیافتههانشانداد
کهکاهشعالقهبهزندگی،انزواطلبی،احساسغم،خودکمبینی،احساس
شکستوناامیدیدرافرادافسردهیغیرمذهبیبیشترازافرادافسردهی

مذهبیاست.
یکیازمصداقهایبرجســتهیذکرخدا،دعاســت.اگرانســانباخدا
ارتباطداشتهباشــدودرشــرایطدشــوارزندگیمانندبیماری،فقرو
مشکالتتنهاازخداکمکبخواهد،هرگزبهسراسیمگیوناچاریگرفتار
نمیشود)کرالوشیهان1989(.بهگونهایکهافرادمومنارتباطخود
راباخداوند،مانندارتباطبایکدوستبسیارصمیمیتوصیفمیکنندو
براینباورندکهمیتوانبانیایش،تاثیرمنفیبیماریبرروانرا،کنترلکرد.

افسردگی: 
تعریف:امروزهافسردگیشایعتریناختاللروانیاستکهدرهمهیجوامع
وهمهیگروههایسنیدیدهمیشود.ایناختاللبرجنبههایگوناگون
زندگیمردمتاثیرمیگذارد.بیاشــتهایی،احساسخستگی، غمگینی

ناامیدیواحساسدرماندگی،ازنشانههایمهمافسردگیاست.
عواملژنتیکــی،فیزیولوژی،اجتماعی،عاطفیوشــناختیدرپیدایش
افسردگیدخیلمیباشندولیدرمنابعاسالمی،علتعمدهیافسردگی،
نگرشهاینامعقول،افراطوتفریطدرخواستهها،تاثیرگناه،کمرنگشدن

معنویتدرزندگیونبودنغنایروحیاست.
لَُهَمِعیَشًةَضْنًکا.« خداوندمیفرماید:»َوَمْنأَْعَرَضَعْنِذْکِريَفإَِنّ
»هرکسازیادمنرویگردانشود،زندگیسختیخواهدداشت.«

درروایات،افسردگیرابه"غم"تعبیرکردهوالبتهیادآورشدهاندکهازدعا
برایدرمانآناستفادهکنید.امامصادق)ع(میفرمایند:»چهچیزمانع
میشودکهیکیازشماهرگاهبراثرمشکلیازمشکالتایندنیادچارغم
واندوهشد،وضوبگیرد.سپسداخلمسجدشودودورکعتنمازبگذاردو

بعدازنمازدعاکند«
آدلــر)1987(درتحقیقــاتخــودنشــانمــیدهــدکــه
افســردگیدرمــردانوزنانــیکــهبــهکلیســامیرونــدوبــه
نیایــشمیپردازنــد،ســریعترازدیگــرانبهبــودمــییابــد.

                                                                                                              )  دلها، با یاد خدا آرام  می گیرد...(

)بررسی تاثیر مداخله ی کاردرمانی دعا و نیایش  درکاهش 
عالئم افسردگی و بهبود سالمت جسم و روان در معلولیت(

کاردرمانگرـموسسهتوانبخشیهمدم محبوبهساداتمشرفـ

یونگ)1935(درجریانفعالیتهایرواندرمانیخودچنینمینویسد:
درمیانبیمارانیکهدرنیمهیدومزندگیخودیعنیحدود35سالگی
هستند،حتییکنفرراندیدهامکهدرحقیقتمشکلشپیداکردندیدگاه
مذهبیورابطهایمعنویباخدانبودهباشد.ازنتایجاینتحقیقاتانجام
شدهمیتوانبهعنوانسندیعلمیبرارائهمشاورهیمذهبیبرایافراد

مبتالبهافسردگیاستفادهکرد.
برمبنایتحقیقاتفوقونشــاندادناثراتدعادردرمانافســردگی
بهصورتعملــی،اینطرحبهعنــوانمداخلهکاردرمانــیدرمعلولین
»باتوجهبهآســیبپذیربودناینقشــروتشــدیدعالئمافســردگی
فتحالمبینموردبررســیقرار درآنها«درمرکزتوانبخشــیهمــدمـ
گرفت.درراســتایاینبرنامــهکاردرمانگرباانتخــابمددجویانیکه
بهرههوشــینرمالترینســبتبهبقیهداشــتندودرعینحالعالئم
افســردگیدرآنهانمــوداربود،ایــنکارراشــروعکــرد.مددجویان
انتخــابشــدهاز3بخــشروزانــه،فتــحالمبیــنوآفتــاببودند:
بخشفتحالمبیــن؛طیبهعباســی)CPهمــیپلژی(،اکــرمغیور
mordatMRwith(زهــرهســتاری،)دایپلژیایســاتیک(

)motordelay
Depressionwithlow(بخشروزانه:فهیمهخسروجردی
)spondolosis+modrateMR(سکینهغالمی،)MR

)syndromedown(ـمریمعباسپور
)depress(زینبادیب،)depress(بخشآفتاب:مریمجاودانی

وشقایقگرامیان
ایــنافــرادبــهمــدت45روزتحــتایــنبرنامــهبودنــد؛
آمــوزشمهارتهــایعملکــردی انجــامتمرینــاتدرمانــی
وذهنــیهمــراهبــاپخــشآیــاتقــرانودعــادرجلســه.
الزمبهذکراستدرموردمددجویانیکهقادربهخواندنونوشتنبودند،
آیاتکلیدی)آیهالکرسی،االبذکراهللتطمئنالقلوبوچندسورهیقرآن
کریم،بهصورتمکتوبانجاممیشدتادرموقعیکهدچارمشکلیاغمو
اندوهمیشوندباتاسیبهاینآیاتوخواندنآنها،بتوانندرفتارمشکلساز
راکنترلنمایند.حتیدعایتوسل،آیهالکرسیوچندسورهآنقدرتکرار
میشــدتامددجوبتواندبدونخواندنآنهاراحفظکندوهمیشهبتواند
مورداستفادهقراربدهد.بعدازگذشت45روز،تغییراتچشمگیریدراین
افرادبهچشمخورد.بطوریکهپسازمشاورهباوالدین،مربیانوپرستاران،

ِ َتْطَمِئنُّ الُقُلوُب أاَل بِِذكِر اللَّ
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شاهدبهترشدناوضاعروحیوجسمیاینافرادبودیم.
برایتبدیلاینفرضیهبهیکاصلونظریه،بهمدت10روزایندرمانانجام
نشد.درجلساتکاردرمانی،دیگرآیاتقرانپخشنمیشدورونددرمان

بهروالگذشته)قبلاز45روز(برگشت.
متاسفانهدرایندورهدیگرافرادتمایلبهشرکتدرجلساتکاردرمانیو
احساسشادیوسبکیونشاطنداشتند.درواقعانگیزهشرکتدرجلسات
درآنهاازبینرفتهبود.ودرامردرمانهمکاریالزمراباکادرمانگرنداشتند.
ومدامدرجستجویگمشدهایبودند.بههماندلیلبهکاردرمانیمراجعه
توکلوارتباطباخداییگانهبودکهبر میکردندواینگمشدههماندعاـ

روانوجسماینافرادتأثیربسزاییباقیگذاشتهبود. رویروحـ
الزمبهذکراستکهحتیدرزمینهیجسمیوحرکتیپیشرفتهایفوق
العادهاینشانمیدادندوکسانیکهوابستهبهویلچربودند،دیگرباتأسی
بهآیاتقرانودعاونیایشباغلبهبرترسواضطراببهصورتفعالوبا
گفتنیاعلیمیایستادندوباورآنهابراینبودکهخداوندهمیشهمحافظ،

نگهبانویاورآنهامیباشد.
نتایجایــنتحقیقاتکهبیانگــرارتباطمثبتمیــانباورهایمذهبیو
رفتارهاییهمچوننماز،دعا،زیارتمیباشــدمیتواندبهعنوانمدرک
عملیرهنمودیبرایدرمانگرانوبقیهارگانهاوسازمانهاباشدکه علمیـ
دربارهاهمیتباورهایمذهبی،بهویژهدعادرسالمتروانوجسمبیشتر
تأکیدکنند.واثباتاینمطلبکهدوریازمذهبیومعنویتسببایجاد

وتشدیداختالالتروانیوافسردگیخواهدشد.
امیداستباانجاماینتحقیقوگسترشآندرسطحکشوربتوانراهنمای

مؤثریدرکاهشعالئمبیماریومعلولیتبود.

پینوشتهاومنابع:
ترجمهشهریارشهیدیو رواندرمانیومعنویتـ 1-ویلیامووســتـ

سلطانعلیشیرافکنص5
2-بهداشترواندراسالمصص47،26،23و63

پژوهشیامامخمینی 3-مجلهیروانشناسیودین،مؤسسهآموزشیـ
ص65 )ره(ش3ـ

4-مایکلآرگایل،روانشناسیشادی،ترجمهیمسعودگوهری،صص
266–265

5-رضارستمی،مجلسهبهداشتروانوجامعه،ش1،صص8و9
6-میرزاحسیننوری،مستدرکالوسائل،ج4،ص319

7-محمدیصانعی،بهداشترواندراسالم،ص86
Krollandshihanw.religiusbelivesand-8
psychiatricinptient52practicesamong

Minnesota
koening h .Rellgious copiny and -9
cognirivesymptomsofdepressionin

.elderlymedical
10-آیرنبرن،بلکماریودیویدســون،شــناختدرمانیافسردگیو

اضطراب
11-پریرخداستان،روانشناسیمرضیتحولیازکودکیتابزرگسالی

ج1،ص61
12-علینفیفقیهی،جوانوآرامشروان،مجموعهمقاالتص107
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چندگرم خـــودداری 
بهتر از نیم کیلو جبران!

دربخشاولاینمقاله،درمورداثراتخشمبهعنوانبخشیازیکزندگی
درکنارسایرهیجانهاگفتیم.خشممولدوتسریعکنندهیفعالیت،باعث
برقراریارتباطبادنیاوخود،حمایتازمادربرابرآســیب،موجبکشف

انگیزههایپشتخشممیشود.
اکنون،اقداماتالزمدربابخشموکنترلآن،دراینبخشارائهمیشود:

وقتیکهحسمیکنیدخشمواردمیشود،اولینکاریکهبایدبکنیدیک
»اقدامفوری«است.متاسفانه90درصدمردمپسازشروعاحساسخشم
هیچاقدامینمیکنندوبسیاراتفاقمیافتدکهخیلیسریعازمرحلهی
احساسخشمضعیفبهغضبنزدیکانفجار،میرسند.اینکهمیگویند
هیجانهابایددورهخودرابگذرانندافسانهاستواتفاقابهحالخودرها
کردنآنهامیتواندخطرناکباشد.هرچهزودترخشمخودراکنترلکنید

احساسبهتریخواهیدداشت.
رنجش،مالیمترینشکلخشــموپیشپاافتادهترازخشماست.تقریبا
بیشترافراددستکمهفتهاییکبارمیرنجند.چونشدترنجشکمتراز
خشماست،مردمسریعتربهآنمسلطمیشوندتابهخشموایناحتمالهم
هستکهرنجشخودبهخودازبینبرود.خالصهاینکهمعموالاگررنجش

درهمینحدرنجشبماند،مسئلهایپیشنمیآید.
خودراچطورفقطبرایرنجشآمادهمیکنید؟

اینبارکهکسیدکمهیخشمشمارافشارداد،اینکارهاراامتحانکنید:
فکرنکنیدآنحادثهیامورد،جدیترازهمانیاستکههست.همهچیز
رادرنظربگیرید.وقتیکسیدرترافیکجلویشمامیپیچد،اینناراحت

کنندهاستاماآخردنیاکهنیست.
بهخودتاننگیرید.آنکسیکهجلویشمامیپیچدشمارانمیشناسد.
شایدبتوانیدمتوجهشویدکهاوهمداردخشمخودشراخالیمیکندو

هیچمشکلخاصیباشخصشماندارد.

استفاده ی سازنده از خشم )2(؛

کارشناسارشدروانشناسی ارمغانقبادیـ
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تقصیرراگردنطرفمقابــلنیندازید.وقتیشــروعمیکنیدبهمقصر
شناختندیگران،خیلیراحتاجازهمیدهیدرنجشتاناوجبگیرد.بهترین

کارایناستکهرهایشکنید.
بهانتقامفکرنکنید.بیشتروقتهاانتقامقدمبعدیمقصرشناختندیگران

است.انرژیخودراصرفچیزهایمفیدترکنید.
بهدنبالراههایدورازخشــمبرایبرخوردباوضعیتپیشآمده،باشید.
وقتیازدستآنرانندهرنجیدهاید،چطورمیتوانیدبدونخشمگینشدن
باوضعیتبرخوردکنید؟شایدبهترباشدبهموسیقیموردعالقهیخودیا
رادیوگوشکنید.)بعضیوقتهاکهبهبرنامههایرادیوییگوشمیکنید

آنچیزیکهاولخشمگینتانکردهبود،فراموشتانمیشود!(
نگذاریدیکحالمنفیمثلافسردگی،خشمشــمارابزرگنشاندهد.
خشمفقطباعثتشدیدافسردگیمیشود.بهخودتانبگویید،حاالکهحال
خوشازمنگرفتهشدهنمیگذارماینوضع،بیشترحالمراخرابکند.از
خودتانبپرسید:اگرافسردهنبودمچهکارمیکردم؟بعدهمانکاررابکنید.

رفتن از محل و مدتی بعد برگشتن
یکســازوکاردرونیطبیعیبرایجنگوگریزدربدنشماکارگذاشته
شدهکههروقتبانوعیتهدیدمواجهشــدید،بهرفتارشماسمتوسوو
جهتمیدهد.اینسازوکارتعیینمیکندکهپاسخاحتمالیشمابهیک
تحریکیکواکنشخشمگین)جنگ(یاصرفافرار)گریز(ازعاملتحریک
بهخاطرپرهیزازمسئله)جنگ(باشد.مشکلاینجاستکههیچکداماز
ایندودرمدیریتخشمبهشماکمکینمیکند.اگرتصمیمبگیریدکه
بمانیدوبجنگید،بایدبرایپیروزشدنبرتهدیدبهمدتکافیخشمگین
باقیبمانیدوممکناستشدتخشمشمادرطولاینفرایندافزایشهم
پیداکند.ازطرفدیگر،اگرازتحریکروبرگردانید)فرارکنید(ممکناست
خشمتانراهمراهخودببرید.دراینصورتازتهدیدخالصمیشویدامااز
یک هیجانهایخودنه!خبرخوشاینکهیکراهسوممناسبیهمهستـ

راهدیگربرایانجاماقدامفوری.
میتوانیددرآغاز،خودراازدرگیریکناربکشــیدوبرویدامابعدازاینکه
بهاندازهکافیبرایحلمشکلازراه»صحبتکردن«آرامشدیددوباره
برگردید.اینعاقالنهترینراهبرایحلمسائلتحریککنندهیخشماست

کهدرعینحالبرگزیدنآنبرایمردم،کمتریناحتمالرادارد.

اجازه دادن به طرف مقابل برای زدن حرف آخر
مردمازخیلیچیزهامیرنجند؛چکهکردنشیرآبیاخودروییکهروشن
نمیشود...اماازدستیکدیگرخشمگینمیشوند.بنابراینبیشترخشمها
درقالبتعاملهایاجتماعیپدیدارمیشــوند.همیشهکسیحرفاول
رامیزند.اینیعنیعاملتحریک،یعنــیچیزیکهتوپرابهحرکتدر
میآورد.حالسوالایناستکهچهکسیتوپراازحرکتبازمیدارد؟چه
کسیحرفآخررامیزند؟بعدازاینکهمتوجهشدیدخشمگینهستید،
میتوانیدتصمیمبگیریدوبگذاریدکسیکهحرفاولرازدهاستحرف
آخرراهمبزند.هرچهزودتراینکاررابکنیدبهتراست،مگراینکهبخواهید

کنترلاوضاعازدستخارجشود.
بیشــتروقتهامردمهنگاممخالفتبادیگرانودرحالیکهاصالتوجه
نمیکنندچطورکنترلوضعیتازدستشانخارجمیشودمیلدارندحرف

آخرراخودشانبزنند.مدیریتخشمبیشترازآنکهدربارهنتیجهکارباشد
دربارهروندکاراست.اگرمیتوانیدبرایبهبودبخشیدنبهروندکاربگذارید

طرفمقابلحرفآخررابزند،باهمهیتوانتاناینکاررابکنید.
اگربرایزدنحــرفآخراصرارکنید،کمکیبهخــودنکردهاید.حداقل
یکحرفغیردفاعیبزنیدمثل»حاالهرچی«.اگرکســینسبتبهشما
خشمگینشودوبخواهددربارهیحماقتشــمارجزبخواند،بااوبحث
نکنیدوفقطبگویید»حاالهرچی«،یعنیحــاالهرچیمیخواهیبگو،
هرچهمیخواهیفکرکنومنمیرومدنبالکارم.بهاینترتیبواردبازی

خشمگیناونخواهیدشد.

کالم آخر: 
باردیگریکهدیدیدخشمگینشدهاید،قبلازاینکهکاریبکنید،عواقب
آنچهراکهدرسردارید،مجسمکنید.اگراطمینانپیداکردیدکهبعداباید
بخاطرآنعذرخواهیکنید،آنکاررانکنید.برایابرازاحساساتخودتان
بهدنبالراهیبگردیدکهبهکسیآسیبنزند.درچنینوضعیتهاییچند

گرمخودداریبهنیمکیلوجبرانمیارزد.
......

اقتباساز:مدیریتخشم/ویلیامدویلجنتری



40پاییز 97

تأثیر برنامه ی تمرین هوازی
 بر سـطح هورمــون رشد

)تأثیر برنامه ی تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 بتا استرادیول زنان میانسال مبتال به سرطان سینه(
 مولفان: آذر اسفهبدی، مهرداد فتحی، مهتاب معظمی، غالم رسول و محمدرحیمی 

)گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد( 

چکیده، زمینه و هدف: 
سرطانسینه،ازشایعتریننوعسرطانهاوبیشترینعلتمرگومیردر
زنانمیانسالدرکشورهایتوسعهیافتهمیباشد.یافتههانشانمیدهند
بیتحرکیوتغییراتهورمونی،خطرابتالبهسرطانسینهراباالمیبرد.
هدفازاینمطالعهبررسیاثرهشتهفتهتمرینهوازیبرسطوحهورمون

رشدو17بتااسترادیولزنانمیانسالمبتالبهسرطانسینهبود.
روشبررســی:دراینمطالعهنیمــهتجربی15زنمبتالبهســرطان
ســینهبامیانگینسن)17/15±44/46ســال(،وزن)70/53±5/18
کیلوگرم(ونمایــهتودهبــدن)2/18±27/58کیلوگرمبــرمترمربع(
بهصورتنمونهگیریدردســترسانتخابوبهعنــوانگروهتجربیدر
نظرگرفتهشــدند.برنامهتمرینهوازیســهجلســهدرهفتهبهمدت

40تا60دقیقهوباشــدت30تا60درصدضربانقلبذخیرهبهمدت
هشتهفتهانجامشد.ســطوحهورمونرشــدو17بتااسترادیولقبل
وبعدازهشــتهفتهتمرینهوازی،دربیمارانبا12ســاعتوضعیت
ناشــتاو24ســاعتنداشــتنفعالیتبدنیشــدید،اندازهگیریشد.
دادههابااســتفادهازآزمونآماریتیهمبســتهتجزیهوتحلیلشدند.
یافتهها:ســطوحهورمونرشــدبهدنبالهشــتهفتهتمرینهوازی
تغییــرمعنــیدارینکــرد)p=0/447(،درحالــیکــهســطوح
.)p=0/0001(17بتااســترادیولبهطــورمعنــیداریکاهشیافــت
نتیجهگیری:بهنظرمیرسدهشتهفتهتمرینهوازیمیتواندیکیاز
نشانگرهایسرطانسینه)17بتااسترادیول(راکاهشدهد،بنابراین،این

تمرینهاجهتبهبودیاپیشگیریسرطانسینهتوصیهمیشود.
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واژه های کلیدی:
ورزش،هورمــونرشــد،17بتااســترادیول،زنان،ســرطانســینه...

مقدمه: 
سرطانیکمشـکلگسـتردهپزشـکيودومینعاملمرگدردنیاسـت؛
بهطوريکـهپـسازبیمـاریهــايقلـبوعــروقدرجایگـاهدومقــرار
دارد.سرطانسینه،ازشایعتریننـــوعسـرطانوبیشترینعلتمرگو
میرزنانمیانسالدرکشورهايتوسعهیافتهميباشد.درایننوعسرطان
سلولهـايبدخیمازبافتسینهمنشـأگرفتـهوبـهصـورتیکتــوده
بــدوندردوســفتدرقســمتخــارجسینهشروعبهرشدميکنند.
رشـدروزافـزونسـرطانسینهدرچنددههاخیروآثـارزیانبـارآنبـر
عوامـلجسمانيعاطفي،معنوي،اجتماعيواقتصادي،باعـثشدهاست
کهعالوهبرمردمتوجـهمتخصصـــاننیزبیشازپیشبـهاینبیماری
معطـوفشـودوآنهـــاسرطانرامشکلبهداشتيعمدهقـرنحاضـر
معرفـيکنند.تغییراتهورمـــونيمتـأثرازعوامـــلمحیط،وراثتو
ژنتیکمیتواندنقشمهميدربـروزسـرطانسینهداشــتهباشــدیکی
ازایــنعوامــل،هورمــــونرشد)GH(است.گزارشهانشانمیدهند
کهدربیمارانمبتالبهســـرطانسـینه،سـطوحسـرميGHافـزایش
مییابد.اینهورمـونبعـدازترشـــح،واردخـونشدهوباپروتئینهای
بانديخود)GHBD(ترکیـبشـــدهوسپسبهرسپتورخودمتصل
 lGF(میشودایناتصـالباعثتحریکتولیدفاکتوررشدشبهانسولینی
-1(درکبدمـیشـود،محـــورارتبـاطGH- 1وIGF،سـببافزایش
ریسکسرطانســینهمیشود،بهطـــوريکهمحور-IGF-GH 1در
مراحـلمختلفـيازپیشـرفتسرطانسـینهازجملـه؛تکثیـرسـلولي
بقـايسـلول،سانترینوژنزوعـودبیمـــاريوحتـيمقاومـتدربرابـر
شیمیدرمـاني،واردميشـود.17بتـااسـترادیول)استرادیول(نیزیکی
ازعمدهتریناستروژنهایقابـــلبررسـيدرسـرطانسـینهشـناخته
شـدهاســـت.هورموندرتخمدانزنانتشکیلميشـودویکیازنشانه
هايمهـمسـرطانسـینهاسـت؛بـهطـوریکـهتحقیقاتگزارشکردند
خطرابتالبهسرطانسـینهدرزنانيکهغلظتاسترادیولسرميباالیي
دارند،بیشـتراست.تحقیقاتنشاندادهاندکهبسـیاريازبیمـارانمبتال
بهسرطانسینهمیتوانندوضعیتبیماريخـودراازطریقبرنامهمنظم
ورزشي،کـاهشوزنمـــازاد،انجامرفتارهايخودمراقبتيودریافـت
دارو،کنتـــرلکنند.دراینارتبـاط،ازآنجـاکـهاســـتفادهازداروها
دربیشــترمواردگرانقیمت،تهاجميوهمراهبـــاوجودعوارضجانبي
زیادياست،ازفعالیتبدنيبـهعنوانیکعاملکمکيدربهبودکیفیت
زندگيبیمـارانمبــتالبــهسـرطانسینهشــدهاســتدرکشورهاي
پیشرفته،ازفعالیتبـدنيمـنظمبـهعنـوانراهکارمفیدومؤثردرکمک
بـهدرمـانبیمـاریهـــايالتهابينیزاستفادهميشود.سرطانسینهاز
جملهبیماریهایالتهابياسـتکـهبـیتحرکـيوچـاقيازعواملبروز
آنمحسوبميشــوندکهفعالیتوتمرینورزشيازاینطریقکاهش
التهابينیزميتوانـــددربهبودسرطاننقشمهميایفاکند.همچنین
ورزشوبرنامههایتمرینيمنظمدرزنانمبـــتالبـهسـرطانسینهبا
تأثیربرشاخصتودهبـدنودرصـدچربـي،موجـبتغییـراتهورمـون
میشــوند؛ازاینرودربیمارانمبتالبهسرطانسینهفعالیتورزشـــی
میتواندبهعنوانبرنامهمکملدردرمانمـــورداسـتفادهقرارگیردودر

ایـنزمینـهاولـینبـار،رودوهمکاراننشاندادنـد،فعالیـتبـدنيسـطح
هورمـونرشـدراافـزایشمـیدهـد.ضـمنآنکـهپاسـخهورمونرشدبه
سطحآمـادگيافـراد،شـدتومـدتجلســهتمرینــيزمــاننمونــه
گیــريخــونودیگــــرفاکتورهايمحیطيوابستهاسـت.مـورفيو
همکـارانگزارشکردندکهفعالیتهایورزشيمنظممیتواندبهصورت
مثبتبرخستگيناشيازسرطان،آمـــادگيبدنيکیفیتزنـدگيدر
بیمـارانمبـتالبـهسـرطانسینهتحتتأثیرداشــتهباشــد.همچنین
کــــاظمويهمکارانکاهشسطوحاینترلوکینواسترادیولوافزایش
سطحآدیپونکتینرادرپاسـخبـهتمـرینهـايهــوازي،گــزارشکردنــد.
بنــــابراینفعالیــتهــــايورزشيمنظمراهکارآسان،کمهزینه،در
دسـترسوغیردارویيدرکمکبهبیمارانسرطانيدردرمانآنميباشد.
ازسويدیگر،خـرمجـاهوهمکـاراننشـاندادندیکدورهتمرینهاي
هوازيکوتاهمدتباشـدتمتوسطبرسطوحسرمبتااسترایدولودرصـد
چربـــيزنانیائســهغیرفعالتأثیريندارد.باتوجهبهنتایجمتناقضو
بحثانگیزوعـدموجودشـیوهتمرینـيمناســـبومـنظمبـاطـول
دورهمشخص،وباتوجـهبـهافـزایشروزافـــزونجمعیـتزنانیائسه
وکمبودمطالعههـــادرزمینـهپییشـــگیريومعرفيراهکارهايغیر
دارویيوخـودکنترليازابـتالبهسرطانسینهدرایـنگـروهوافـزایش
غیرقابـلکنتــرلچــاقيوابــتالبــهســــرطانسینهدرکشــور
همچنیــنبــهدلیلعــدموجودتحقیقهـــایيکـــهبـــهطـــور
همزمانتأثیــرفعالیتهـــايورزشـــيرابـــرهـــردويهورمون
رشــدواســترایدولمـــوردبررســـيقـــراردادهباشــد،ازســوي
محققهایانجامپژوهشمتنـــوعيدراینزمینهاحســاسميشود.
ازســويدیگــرباتوجــهبهایــنکــهدرتحقیــقهایکـــاربردي
کـــهقـــایمبـــهزمـــانومکانهستند،نیازبهبوميســازيدانش
مـــيباشـــد،بـــرآنشدیمبااستفادهازامکاناتوشرایطکمهزینـه
بـــهبررسيتأثیرهشتهفتهتمرینهـــوازيبـرهورمـــونرشـدو
17بتااسـترادیولزنـانمیانسـالمبـتالبـــهسرطانسینهبپردازیم.

روش بررسي: 
 ایــنپــژوهشازنــــوعنیمــهتجربــيبــاطــــرحپیشآزمونـ
پسآزمونرويیکگروهتجربيبودکهدرسال1393انجامشد.جامعهی
آمـاريتحقیقزنـانمیانسالمبتالبهسرطانسینهبادامنهیسني40تـا
60سالشهرمشهدومراجعهکنندهبـهبیمارسـتانامیدبودند.باتوجهبه
شرایطخاصآزمودنيهـايتحقیقحاضر،حجمنمونهبراساسنمونهدر
دسـترسبـودکـــهپـــسازفراخـــوانودعـــوتبـــهمشـــارکت
بـــاتأییـــدپزشـــکانمتخصـــص،15بیمـــارزنداوطلــــببــــه
روشنمونهگیريانتخــــابيدردسترسبرگزیدهوبراساسبروندادفرم
تکمیلشدهآمــــادگيشــــرکتدرفعالیــــتهــــايورزشــــي
)Physical Activity Readiness Questionnaire(بــه
عنوانگروهتجربيدرنظـرگرفتـهشـــدند.معیارهـايورودعبارتبود
از:زنانیائسهغیرفعـالکـهدریکسالگذشتههیچگونهفعالیتبدني
منظمينداشتندوازآخریندورهقاعدگيآنهاششماهگذشـتهبـود.آنهـا
عروقي،گوارشي،متابولیکي هیچگونهبیمارينظیر؛بیمـاریهایقلبيـ
وکلیويوارتوپــدينداشـــتند،داروومکملغذایيخاصياســتفاده
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نميکردندوعـادتبـهمصرفسیگارنیزنداشتند.بهمنظوررعایتمنشور
اخالقيتماميبیمارانپیشازنمونهگیريبـهصـورتشـفاهيبـاماهیـت
ونحوهانجامکاروخطرهاياحتماليآنآشناشـدندوبهآنهانکاتيعمده
وضروريدربارهتغذیـهفعالیـتبدني،بیماريومصرفدارویادآوريشـد
تـانســـبتبهرعایتآندقتالزمبهعملآورند،سـپسبیمـارانفرم
رضـایتنامـهکتبـيهمکـاريدرکـارتحقیقـيراتکمیلوآمادگيخود
راجهتشرکتدرتحقیقاعـالمکردند.قابلذکراستکهکلیهبیماران
مختاربودنددرهرزمـانيوبـدونهـیچقیدوشـرطيازادامـهکـارتحقیقي
انصرافدهند.دراینتحقیقدرمرحلهپیشازآغـــازوپـــسازپایان
برنامهتمرینورزشيازوریـدجلـوبـازویيبیمارانبهمیزان10سیسي
نمونهخـونگرفتـهشـد.پــیشازجمعآورينمونــهخــون،همــه
بیمــاران12ساعتناشتابودندو24ســـاعتفعالیـتبـدنيشـدید
نداشـتند.درهـردومرحلــهپـیشوپـسازمداخلــهنمونهگیريخوني
بینساعات8تا9صبحانجامشـد.نمونههايخونيحداکثریکساعت
پسازخونگیـريباسرعت2700دوردردقیقهبهمدت10تا15دقیقـه
جداسازيوسانتریفیوژشد.عواملهورمـــونيشـاملهورمـونرشـدو
ـبتااسـترادیولبـااســـتفادهازروشالکتروکيمـلومینســانسو 17ـ
بــادســتگاهالیســایزمحصـولکمپـانيروچبـاحساسیتي15ــ10
مـولازغلظتماده،اندازهگیريشد.برنامــهتمــرینهــوازيشــامل:
گــرمکــــردنعموميبهمدت5تا10دقیقه)راهرفـتن،دویـدننـرم
حرکاتکششــيوجنشپذیري،(پروتکلتمرینـــيو10دقیقهسرد
کردنبودکهبهمدتهشتهفته،باتـــواترسهجلسهدرهفتهبهمدت

40تا60دقیقهوزیرنظـــرمربيوپژوهشگرانجامشــد.برنامهتمرین
هـوازيبـاشدت60-30درصدضربانقلبذخیرهایبـود.شدتتمرین
براساسنسبتيازحداکثرضـــربانقلـــبذخیرهايبرايهربیماربه
روشکـاروننمحاسـبهودرحینتمرینبهوسیلهضـربانسـنجپـوالر
ســـاختکشورفنالندکنترلشد.ضربانقلباستراحت+]درصدمورد
220=])ضربانقلبذخیرهايداده )سنـ نظر)×ضربانقلباستراحتـ
هـايجمــعآوريشــدهبــااســــتفادهازنرمافزارSPSSوآزمون
هاآماريشاپیروــویلـــک،لونوتيدانشجویيتجزیهوتحلیلشدند.
براساسنتایججـدول2تفـاوتمیـانگینهـايپــیشآزمــونوپــس
آزمــونهورمــونرشــدزنــانمیانسالبهلحاظآماريمعنيدارنبـود
p=447/0ازطرفيتفاوتمیانگینهايپیشآزمونوپـــسآزمـــون
.)0001/0=p(17بتااسترادیولسرميبهلحاظآماريمعنيداربـــود

بحث:
افزایشوکاهشبرخيازهورمونهـادربـدنوتجمعآندربافتسینهو
همچنینبيتحرکيخطـرابتالبهسرطانسینهراباالمیبـرد.هـدفاز
مطالعـهیحاضربررسيثأتیرهشتهفتهتمرینهايهوازیبرسـطوح
ـبتااسـترادیولزنـانمیانسالمبتالبهسرطانسینه هورمـونرشـدو17ـ
بود.براساسیافتههاياینتحقیق،فعالیتورزشيهوازياثرمعنـيداري
بـرهورمونرشدزنانمیانسالمبـتالبـــهسـرطانسینهدا.شت.نتایج
تحقیقهانشانمیدهدسـطوحهورمـــونرشــد،عامــلتأثیرگــذار
دربــــروزســــرطانســــینهاست.درواقععوامليکهباعثافزایش
بـــاافـزایشخطـــر سطوحهورمونرشدمیشوندمانندآکرومگاليـ
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ســـرطانســـینههمـــراهمـــيباشـــدوبـــاآنتاگونیســتهــاي
ایــنهورمــون،رشــدســلولهــايسرطانيسینهکاهشميیابد.
همچنین،تحقیـقهـــاگزارشکردندنوساناتشـبانهروزيهورمـون
رشـد،سطوحسرمیlGF-1راتنظیممیکند.lGF-1عـالوهبـرتأثیرات
خاصخود،برخيازاعمالهورمونرشـدرامیانجیگريمیکندوسطوح
آندرگردشخـون،بـهصــورتبــازخوردمنفــيترشــحهورمــون
رشــدرامتوقفميکند.هرچنـددرتحقیـقحاضـرlGF-1 ارزیابي
نشد،اماسطحهورمونرشدتغییـرنکـرد.دراینزمینهبـهجـزتحقیـق
خیردهوهمکـاران،تحقیـقدیگـریمشـاهدهنشـد،کـهنتـایجتحقیـق
حاضـربـایافتههایخیردهوهمکارانهمخوانيداشت،بهطوريکهایـن
محققـانگـزارشکردنـدهشـتهفتـهتمـرینهوازيدرزنانمیانسال
مبتالبهسرطانسینهمنجـربهتغییرمعنيدارهورمونرشدبیندوگروه
کنترلوتجربینميشـودازسـویيدیگـر،نتـایجتحقیـقحاضربانتایج
تحقیقهايانجامشدهرويگروههـــايسالممتناقضبود.بـهعنـوان
مثـالبیژهوهمکـــارانتأثیرششماهتمرینهوازيباشدت55-65
درصـــددرزنـــانمیانســـالغیرفعـــالوخورشیديوهمکاراناثر
تمرینمنتخبهوازيدرمردانچـاقرابرتغییراتهورمـونرشـدبی
ثأتیردانسـتند،درحاليکهبنوهمکارانافـزایشهورمـونرشـدرادر
فعالیتهايهـوازيدرمـردانچـاقوتـــوفیقيوهمکارانتأثیربرنامـه
هـوازيرابـرسـطحهورمـــونرشدپالسمامعنيدارگزارشکردند.با
اینوجودالزماستپژوهشهایبیشـــتريدراینزمینـهانجـامشود
تابتواندرموردتأثیرتمرینهایورزشــيبرتغییراتGHدرزنانمبتال
بهسرطانسینهاظهارنظـرکرد.بااینحال،همـانطـورکـهبیانشـد
درتحقیقحاضرتغییراتIGF-1بررسينشدکهبهنظرمیرسـدپاسخ
محورIGF-GH-1بهتمریننیزدراینبیمـارانبایدبررسيشودکه
ازمحدودیتهايتحقیقحاضـراستامیداستدرتحقیقهـايآینـده
تغییراتغلظـــتGHنسبتبهتمریناتبـاشـــدتومـدتهـاي
متفـاوتبررسيشود.بااینکهدراینتحقیق،محدودیتهـایيازجمله
عدمرعایترژیـمغـذایيمناسـببـهوسـیلهآزمودنيهـا،تفـاوتهـاي
فـرديوعـدمکنتـرلدقیـقحاالتروحيوروانيوجودداشتهاسـت
باعـثشـــددرنتیجهگیریجانباحتیاطبیشتررعایتشود.ازطرفي
نتایجتحقیقحاضرنشـاندادهشـتهفتــهتمــرینهــوازيتــأثیر
معنــيداريبــــرمیــــزان17بتااسترادیولداشتهاست.ایننتایجبا
یافتـههـايترتیبیانوزرنشان،مکتیرنـــان،اسـمیتوهمکـاران
میرآخوريوهمکاران،کاظميوهمکاران،هـمخـوانيدارد.ازطرفـيبــا
یافتـههـاينانسيویلیامز،جنیفرالکوپلنـدوکملـروایلـدوخـرمجـاهو
همکــارانهــمخــوانينــدارد.اســمیتوهمکاران،اثرفعالیتورزشي
باشـدتمتوسـطرابـرمتابولیسماستروژنبررسيکردندونتیجهگرفتند
کهتغییردرمتابولیســماســتروژندرزنانپسازیائسگي،ممکناست
سازوکـاريباشـدکـهطـيآن،افـزایشفعالیــتجســماني،خطــر
ســرطانسینهراکــاهشمیدهــد.مــکتیرنــانوهمکــاراننشــان
دادنــدبیشترینکاهشدرغلظتسرماسترادیولزنانتمرینکردهمربوط
بهزنانيبودکهچربيبدنآنهابیشـترازدودرصدکاهشداشت.همچنین
میرآخوريوهمکارانگزارشکردندباتوجهبهاثرافزایشيتمـرینورزشي
هوازيبربيان miR 206واثرکاهشــيبربیانERوکاهشسطوح

استرادیولپالسمادرموشهـايمبتالبهسرطانسینه،تمرینهوازي،این
حلقهتنظیميرابـهسـمتکـاهشتکثیرسـلولیپیشمیبردومیتواند
بهعنـوانسـازوکـارنـویندرجریاناثـراتمثبتوکمکدرمانيفعالیت

ورزشيبرسرطانسینهدرنظرگرفتهشود.
کـاظميوهمکـاراننیـزبیـانکردنــددرپاســخبــهتمــرینهــاي
17واسترادیولکاهش،ازطرفيسـطح هــوازي،ســطوحاینترلوکینـ
آدیپــونکتینافــزایشميیابــد.بنــابراین،ازفعالیــتورزشيبهعنوان

روشمناسبيبرايکمکبهدرمـانسرطانیادکردند.
ازآنجاکهاسترادیولمثلسایراستروئیدهايجنسیازکلسترولساخته
میشودممکناستبرنامهتمرینيبـــااثرگـذاريدرمیـزانکلسـترول
درکـــاهشاستراديولسرمینقشداشـتهباشـــدیادرمتابولیسـم
استرادیولودرنتیجهکاهشسـطحسـرميآنمـؤثرباشــد.ازطــرف
دیگــر،تحقیـقهــانشــاندادهانــــدآدیپونکتینميتواندبـافعـال
کـردنAMPKآنـزیمهـــايدرگیردرتولیدکلسـترولراسـرکوب
کنـدولـــذاازتولیداسترادیولدربافـتچربـــيجلـوگیرييکنـد.
بنابراینتمرینهایهـوازيمـــنظممـیتواننـدسـطوحاستروژنسرمرا
بدونمداخلهدارویـيکـاهشدهنـدکهپیامدبالینیمهمیبرایبیماران

مبـتالبـهسـرطانسینهميباشد.
ازدیگرمکانیسمهایموثرتمرینهايهـوازيبرکاهشاسترادیولمیتوان
اینگونهبیانکردکهدرپاسخبهتحریکخارجيمانندتمـرینورزشـی
بیانژنیبهوسیلهسازوکارهایمتفاوتیمانندخـاموششدنبیانژن
miRNAs،RNAsمیتوانـدتنظیمشــودوRNAبهوسیلهمیکرو
غیرکدگــذارکوچــکهســتندکــهبیانژنيراازطریقازبینبــردن
مولکوهایmRNAویاازطریقجلـوگیريازترجمـهآنهاتنظیممي
کنند.بیشاز50درصدژنهـــاي miRNA درنواحیژنومیکهمراه
سرطانقرارگرفتهاند.بنابراینپیشنهادشدهmiRNAs نقشمهمیدر
 206 – mir پاتوژنزانواعسرطاندرانسانبازیمیکنند.دراینمیان
رابطهنزدیکیباانواعسرطانهاداردوباسرکوببیانگیرندهآلفااستروژن
)ERα(بهعنوانسرکوبکنندهتومورسرطانسینهعملمیکند.عالوه
 MCFمیتوانداهدافاسترادیولدرسلولها– mirبراین،بیشبیان
-راسرکوبکند.Mir - میتواندبیان ESR1راکهاهدافاسترادیول

دربافتسینههستندراسرکوبکند.
همچنینفعالیتورزشــیبروزنبــدنوپراکندگیچربــیبدنتاثیر
میگذارد.ســازوکارمربوطبهچاقیوسرطانســینهثابتنشدهاست
اماممکناستناشــیازافزایشغلظتاسترادیولسرمباشدکهبهعلت
افزایشتولیداستروژنباآروماتازدربافتچربیوکاهشغلظتهورمون
هایجنسیمتصلبهگلوبولیناست.عالوهبراین،طبقنتایجتحقیقات
فعالیتورزشــیمتابولیسماســتروژنراتحتتاثیرقرارمیدهد.آنزیم
هایواقعدرسلولهایسینه،استرادیولرابهاسترونتبدیلمیکنند
کهآننیزبه2و16هیدروسیلیتمیشــود.2-هیدروکسیاستروناز
متابولیتهایاسترادیولمیباشندکهفعالیتورزشیبهافزایشمتابولیت

2-هیدروکسیاستروندرادرارمیانجامد.
ازآنجاکهاستردیولمثلسایراستروئیدهایجنسیازکلسترولساخته
میشود.ممکناســتبرنامهتمرینیبااثرگذاریدرمیزانکلسترولدر
کاهشاسترادیولسرمدخالتکند،یادرمتابولیسماسترادیولودرنتیجه
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کاهشسطحسرمیآنموثرباشد.فعالیتورزشیمتابولیسماستروژنرا
تحتتأثیرقرارمیدهد.بااینحالدرتحقیقحاضرسطوحآدیپونکتینو
استروژنموردبررسیقرارنگرفتهاست،کهاینموارداحتماالبرتغییرات
اســترادیولتاثیردارند.همچنینباتوجهبهاثرmir – 206 برژنهای
پاییندستاسترادیولومحدودیتمالیپژوهشــگربرایاندازهگیری
اینژنها،توصیهمیشود.برایروشنترشدنسازوکارهایسلولیاثر
فعالیتورزشی،پژوهشهایبیشتریدراینزمینهانجامگیرد.همچنین
ازدیگرمحدودیتهایتحقیقحاضرمیتوانبهعدموجودگروهکنترل
جهتمقایسهنتایجبینگروهها،وعدمکنترلبرنامهغذاییآزمودنیها

اشارهکرد.
ازآنجاکهانجامفعالیتورزشــیمیتواندیکــیازعواملموثربربهبود
وضیعتبیماریباشــدوبانظربهاینکهمیزانتغییراتهورمونرشدو
17-بتااســترادیولبهنوعفعالیتورزشی،تعدادساعتهاوجلسههای
فعالیت،مدتتمرینافرادوهمچنینبهوضعیتافراد)سالمیابیماربودن(
بستگیدارد،بهپزشکانومربیانورزشیپیشــنهادمیشودبههنگام
طراحیتمرینات،تدابیرویژهایدراینزمینهبیاندیشند.بااینحالتایید
اینموضوعبهپژوهشهایبیشــترینیازدارد.همچنینشدتفعالیت
ورزشی،نکتهمهمیاستکهبایددرطراحیتمرینهابرایافرادمبتالبه
سرطانسینه،بهآنتوجهداشت.چنانچهدرپژوهشیمشاهدهشدکهاگر
چهتمرینبا50درصدظرفیتعملکردی،موجبکاهشحجمتومورو
وضعیتالتهابیتومورمیشود،اماتمرینبا80درصدظرفیتعملکردی
نهتنهاموجبکاهشحجمتومورنمیشود،بلکهرشدتومورراهرچندبه
میزانناچیزتسریعمیکند.باتوجهبهایننتایج،میتوانگفتکهانتخاب
شدتدربرنامهتمرینیافرادمبتالبهسرطان،بایداحتیاطانجامشودو

نبایدازشدتهایباالاستفادهکرد.

نتیجه گیری: 
بهطورکلینتایجتحقیقحاضرکاهش17بتااسترادیولرابهدنبالهشت
هفتهتمرینهوازیباشــدت60-30درصدضربانقلبذخیرهدرزنان
مبتالبهسرطانسینهرانشانداد.کاهشاسترادیولبدونمداخلهدارویی
کههدفهورموندرمانیدربیمارانســرطانیاست،میتوانداثرمثبت
فعالیتبدنیرانشاندهد.بادرنظرگرفتنیافتههایاینتحقیق،انجام
فعالیتمنظمهوازیبهبیمارانمبتالبهسرطانسینهپیشنهادمیشود.

تقدیر و تشکر: 
اینمطالعهحاصلپایاننامهیکارشناسیارشدمصوبکمیتهتحقیقات
دانشگاهآزاداسالمیواحدبجنورداســت.بدینوسیلهازکلیهیبیمارانی
کهدراینمطالعهشــرکتکردندودرانجامآن،مارایاریدادند،تشکرو

قدردانیمیکنیم.
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باالخرهیهروزبایهماشینژیان
قهوهایرنگاومدمخونه.

بچههادورمحلقهزدن.
پسرمپرسید:بابااینچندسالشه؟
گفتم:هفدهسالازساختشگذشته.

دخترمپرسید:بابااینماشینازخودمونه؟
گفتم:آرهدخترم.

گفت:مالخودخودمونه؟
گفتم:آرهازخودخودمون.

سپرجلوشکجبودوسپرعقبنداشــت.درهاشهمقورودبهبود.یکهفتهتمومروزوشبباهاش
وررفتیمتاسروصداشروکموروبراهشکردیم.بچههادورممیچرخیدن:

-بریدکنار!روکشصندلیهاشروهمبایدعوضکنیم.خیلیکثیفوپارهست.
ششماهبعدکهآخرینقسطشرودادماینکاروکردم.حاالرویصندلیعقبباالوپایینمیپریدن.

خوشحالبودیم.دیگهماشینیداشتیمکهمرتبشکردهبودیم.دربوداغوننبود.
مادرزنسنگینوزنمیکروزخواستبرهحرم.

گفتم:اجازهبدینبرسونیمتون.
بهســختیازدرتورفت.بچههاکمکشکردن.هلشدادنتاسوارشــد.درروبهزحمتروشبستن.تارسیدنبه

حرم،ماشینیکوریبهسمتاونکجبود.
پسرمنمیذاشتببرمشکارواشمیگفت:گرونه،حقشهنصفماشینهایدیگهازمونبگیرن.

ماشینشستنرادوستداشت.وقتیشلنگآبرومیگرفتروش،صندلیهاشخیسمیشدوتامدتیسقفشهم
چکهمیکرد.بیرونشهرکهمیرفتیمدخترممیگفت:باباجلوبزن!تروخدا،یااهلل،تندتر!
سرعتشبههفتادنمیرسید.قبلازرسیدنبهاینسرعتاتاقشبادمیافتادومیلرزید.

یکباریهودرشبازشــد.خدارحمکردنزدیکبوددخترمپرتشــهبیرون.ازشــیبتندپــارکطرقبهکهباال
میرفتیم،میترسیدمخاموشکنه،گازمیدادم.

دخترمدلشمیسوخت:باباگناهداره،نالهمیکنه.
بچههاخودشونوبهجلوخموتشویقشمیکردن:یااهلل،برو،برو،نایست،نایست!

سرباالئیکهتموممیشد.همگینفسراحتیمیکشیدیم.
منوبچههاخیلیاصرارکردیمتامادرشونراضیشدباماشینمونبریمشمال.بهقوچاننرسیدهپنجر

کردیم.تویهوایداغالستیکروعوضکردم.حرکتکهکردیمخانمیکریزغرمیزد:
-چقدگرمه!زمستونهاسرما،حاالهمگرماازدرزاشتومیاد!
پسرمگفت:خودمقولمیدمبزرگشدمبرایمامانبنزبخرم...

خیلیزودبچههاازشمالابریوبارونیخستهشدن.زدیمبهجادههرازبهطرفتهرونحرکتکردیم،
بریمکرجخونهعموشون.تویپیچوخمهایجادهکوهســتانیوسرباالئیهاوقتیازکنارماشینهای
بزرگحملتیرآهنردمیشــدیم،ترسورمونمیداشت.میخواســتیمهرچهزودترردشیم.مبادا

ماشینیازمقابلبیاد،فرصتروازمابگیره.یکطرفکوهبلند،طرفدیگهدرهعمیقبود.
پسرمسربهسرمامانشمیذاشــت:نترسمامان،اگهپرتشــیم،تاتهدرهنرســیدهفرصتداریمبه

اورژانسزنگبزنیم!
هیچوقتابتکارخوبشروفراموشنمیکنم.برایاینکهماشــینهایبزرگمراقبماباشــنوهوای
ماروداشتهباشنباماژیکرویقطعهمقوایینوشت:میازارموریکهدانهکشاست...وچسبوندپشت

شیشهعقب!

یک نفس زندگی

مور   دانه کش
دکترعباسـعلیصحافیان
تصویرگر:فرزانهرئیسالساداتی
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نان آور؛ یک قصه ی آشنا...
در باب انیمیشنی که نامزد اسکارشد 

محمدرحیمی

 معرفی فـیلم
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موسسهیخیریهیهمدممسئولیتبهبودزندگیوآموزششبانهروزی
400دختربیسرسترابهعهدهدارد.همهیایندخترهابرایخادمین
همدموهمهیکسانیکهباآنهاآشــناییدارندارزشمندوعزیزهستند.
خیلیها،ازآنهاطلبدعایخیردارند.بســیاریازمــردم،درکناراین
بچههاتمرینانسانیتوعشقمیکنند.اهمیتحضورایندخترانبرای
شهروندانعزیزمشهدیوحتیسایرشــهرهایدیگرکشورمانروشن

است.
البتهمــننمیخواهمدرموردهمــدمحرفبزنــم.میخواهمروایتگر
انیمیشنیباشمکهقصهاشتاحدزیادیسیاهاستوازسرزمینیسخن
میگویدکهدرآنارزشدادنبهدخترانکوچکوبزرگشجایینداردو
ایندخترانحتیحقزندگیمعمولدرکنارسرپرستانشانراهمندارند.
روزیروزگاری،درکشوریخیالیوپرازغم،زناندیگرجایگاهشانرابه
عنوانیکانسانازدستدادهبودند.آنها،بدونبرادر،همسریاپدرشان
حقخروجازخانههارانداشــتند.مردهایاینجامعهمدامبهزنانلزوم
زندگیدرتنهاییاندرونخانهرایادآوریوحتیاینکاررایکارزشواال

تلقیمیکردند.
دراینجامعه،زناناصوالحقکاربیرونمنزلرانداشتندواگرضرورتی
پیشمیآمــد،قهرمانهایداســتانکهدخترانکوچکــیبودندموی
سرشانراکوتاهمیکردندوبالباسپسرانهمشغولکارمیشدندواسامی
حقیقیشان»پروانه«و»شــازیه«رابهنامهایمردانهایمانند»دالور«
و»آتیش«،تغییرمیدادند.چونآنهادرنوجوانیشــانصرفادرقامت
یکپســر،حقزندگیراپیدامیکردندوجهاناطرافشــانبهقدری
تاریکوپرازکثافتبودکهاینحقراتنهادرازایکنارگذاشــتنهویت
زیبایشانوتبدیلشدنبهچیزیکهنبودند،بهآنهااعطاکند.درکشور
خیالیوپرازسیاهیوناراحتکنندهایکهازآنصحبتکردیم،خواندن
کتاب،داشــتنعکسومواردیازایندســت،جرمبهحسابمیآمد.
اهالیآنجادینرابهانهایبرایجنگوکســباعتباروبهخصوصزن
راموجودیبیارزشتلقیمیکردند.اینهاراگفتــم،کهبگویمنانآور
)The Breadwinner(کهناماصلیآن»پروانه«اســت،قصهایاز
همینجنسوازدرونهمینشهرسرشارازسیاهیتقدیمتانمیکند.
وخبربداینکه؛توصیفاتیکهبهکاربردم،فقطدربارهیکشوریخیالی
صادقنیست؛این،بهواقعوضعیتکشوریاســتدرنزدیکیما،بهنام

»افغانستان«.
استودیویایرلندیانیمیشنســازیکارتون»ســالون«تابهامروزسه
انیمیشنبلندسینماییروانهیاکرانکردهکههرسهنامزدجایزهاسکار
شــدهاند.»رازکلز«،»آوازجنوب«وحاالانیمیشــن»نانآور«بهتهیه
کنندگیآنجلیناجولیمحصول2017کهبراساسکتابیبهنویسندگی
دبوراالیسوازخاطراتمصاحبههایشخصیاوباچندافغانیفراریدر

سفرشبهپاکستان،نوشتهشدهاست.
نانآور،داســتانزندگیدختریبهنامپروانهاستکهباپدرمعلمشدر
شهرشاندستفروشــیمیکنند.پدربعدازاینکهجلوییکیازمامورین
طالبانمیایستدوبااودهانبهدهانمیگذارد،بازداشتوبهزندان»پل
چرخی«فرستادهمیشود.خانوادهیپروانهکهمتشکلازمادرشفاطمه
خواهربزرگترشثریاوبرادر3ســالهاشزکیاست،درابتدابهدنبالپدر
میروندولیزمانیکهتمامراههارابرایدیدناویاآزادکردنشبســته

میبینند،میفهمندکهبایدزندگیشانرابدوناوبگذرانند.ازآنطرفبه
علتاینکههیچزنیدرافغانستانحقنداردتنهاییدرشهرترددکندویا
هیچمغازهایبهزنتنهاجنسنمیفروشد،نمیدانندتکلیفشانچیستو
بایدچگونهاموراتخودرابگذرانند.پروانهباکوتاهکردنموهایخودخودش
راشبیهپسرهامیکندوزندگیاشرابهعنوانیکپسربچهدرشهرادامه
میدهد.اووارددنیایجدیدیمیشودکهپیشازاینبهدلیلدختربودنش

نمیتوانستآنراتجربهکند.اوبهنوعینانآورخانهمیشود.
دیدنانیمیشــننانآورالبتهبرایبچههایامروزیمیتوانداستراحتی
باشدازدنیایقهرمانزدهوسوپرقهرمانانوهیوالهایآنهاودرسیباشداز

حقیقتزندگیومشکالتآن.
واقعیتآناســتکهانیمیشننانآورمخاطبینبزرگســالرابیشتراز
کودکانهدفگرفتهاست؛مخصوصاآنجاکهقصههایپریگونهایبهرسم
همیشگیآثاراستودیوکارتنسالوندربطنداستاناصلیروایتمیشود
مفاهیمبزرگساالنهایدرخودجایدادهاستکهکمتربچهایقادربهدرک
آنهاست.حتینامپسرانه»آتش«کهپروانهبهمنظورورودبهزندگیودنیای
پسرانهاشبرایخودانتخابمیکند،اشارهونمادیبهحکایتعطاریعنی
همانپروانهوعشقشبهآتشاستکهباوجودخطرداشتندایمگردآن
میچرخد.اینحجمازنشانهشناسیدریکانیمیشنبینظیراستولیکن

طبعابرایهمگانقابلدرکنیست.
دیدناینفیلمازنظریبرایخراسانیهاییکهاینمعرفیرامیخوانند
میتواندخاصوجالبباشد.ساکنیناستانهایخراسانرضویوجنوبی
باتوجهبهمیزبانیسالیانطوالنیازافاغنهیعزیزومظلوم،میتوانندباحال
وهوایفیلمارتباطبهتریبرقرارکنند.دربعضیروستاهاوشهرکهای
مرزیکشــورخودمانهمگاهیمخالفتبادرسخواندندخترانوکار
کردنشانراشاهدیموحتیگاهمنظرهیدلهرهآورکودکانکار،درهمین

چهاراهنزدیکخانهیهمهیماقبلمشاهدهاست.
اخیرادرخبریبهنقلازناهیدتاجالدیننمایندهمردماصفهانوعضوهیات
رییسهیکمیسیوناجتماعیمجلسدهم،آمارکودکانکاردرایران3تا

7میلیوننفرعنوانشدهبود.
ویتاکیدکردهبودکه:»وروداینکودکانبهبازارشغلیزیرزمینیباعث
شکلگیریمعضلبهرهکشیمیشــود.ضمناینکهزمینهرابرایسوء

استفادهازاینکودکانبیشازپیشفراهممیآورد.«
دردنیایداستانیانیمیشــننانآور،بچههاجاییبرایبازیودلخوشی
ندارند.هرچههستکاراســتوجمعکردنپولبامصیبتوتالشودر
نهایتدلخوشبودنبهخریدندوقرصنانبامــزدیکروزکارودقیقا
نانآورشدنبهمعنیخاصکلمه.واینداستانواقعی،متاسفانهدرهمهی
دنیاوحتیکشورخودمانهمهرروزتکرارمیشود.البتهفرقشایناست
کهالزمنیستلباسمردانهبپوشیتااجازهکارکردنداشتهباشی،بلکه
دخترهاباهمانلباسخودشــانوچهرهیآفتابسوختهسرچهارراهها

مشغولگلفروشیو...هستند.
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 جــدول

جدول شماره:  4

1.مراســمقرائتدعاینورانیعرفهدرقالباینبرنامهدرموسسههمدم
مدافع زیادشوندهـ دشــمندیرینهپنیر2.بدگویادبیـ برگزارشــدـ
گیاه نقطهاینترنتی4.ورمـ صدمترمربــعـ رجاـ فوتبالی3.نپذیرفتنـ
قورباغهدرختی6. اشــارهبهنزدیکـ زیبایمردابی5.آبگوشتسادهـ
فرآیندیکهدر ســوغاتیتبریز7.دیوارگلیـ گیاهخورشتیـ آشکاراـ
آنبهفردتوانخواهکمکمیشودتاتواناییازدسترفتهخودپسازیک
واقعه،بیمارییاآسیبراکهمنجربهمحدودیتعملکردیویشدهاست
 ازمصالحساختمانیـ صوتنفرت8.سمتراستـ مجدداًبهدستآوردـ
مرغمیرودـ گویشیمحلیدرکشورمان9.سرخرگـ حرفدومیونانیـ
یکدندگی ازشیخنشینهایخلیجهمیشهفارس10.شهرخونوقیامـ
یکی پدرـ امتحانچهارجوابیـ کج11.ابریشــمناخالصـ ـاثرچربیـ
عاملمحرکانجامبسیاریازکارهایسخت ازدوجنس12.همراهیـ
اســم14.فیلمیبه کمانصورتـ 13.زندگیکردن-حــرفانتخابـ
کارگردانی»فیلیپاستولزی«-صفتیبرایفوالد15.آلبومیموسیقاییاز

ازعواملتکثیرگیاهان-پشتهخاک استادشجریانـ

1.اینگروهمولودیخوانیبهسرپرستیخانمفتحیهرسالدرروزوالدت
امامرضا)ع(بانیتیخالصانهومتواضعانه،ازتهرانخاصدیداربافرزندان
بیسرپرستتوانبخشیهمدمبهمشهدسفرمیکنند-موسسهیبزرگ
توانبخشیهمدممدتیاستفرزندانخودرابااینهنرزیبایایرانیانآشنا
 وآنرابهصورتکالسحرفهآموزیتخصصیایجادکردهاست2.اجرتـ
برایرفتنبهموسسههمدمازاینخیابانواردبولوارعبدالمطلبوسپس
 شرقیترینشهرروسیهـ خیابانعبدالمطلب58شــوید3.دنیاآوردنـ
نامپسرانهفرنگی4.مصنوعشیمیاییمورداستفادهدر پسوندمانندی!ـ
ازدروسدوره قلبتپندهمصر-قشنگ5.ضمیراتحاد!ـ ساختظروفـ
ابتدایی6.بازیگرخانمسریال»بچهمهندس«کهروزیکشنبههفتممرداد
ماه1397برایدیدارواحوالپرسیبابچههایهمدمخصوصااهالیسرای
واحد مهربهاینموسسهیخیریهآمدوساعاتیرادرکنارآنهاسپریکردـ
لنگهدر-ابوالبشر)ع( وسطـ صوتندا7.شهربادگیرهاـ ورزشوالیبالـ

رنگآرامشبخش باالبرخودروـ گازنادرتبلیغاتیـ 8.ویتامینجدولیـ
9.صوتندا-»بیابان«درهمریخته-ازوســایلتبلیغاتــی10.نهیاز
نشاطوخرمی-شرور نالیدنمیکند-مشکل-ناخوشایند11.تحیتـ
همسر نیستشــونده-شایســته13.راهفرارـ 12.مخففکاهوکوهـ
 میگویندجوابآنهویاســت14.ســودحرامـ حضرتیعقوب)ع(ـ
عددعمرـوقتوزمان15.ریاستمحترمدانشگاهفردوسیمشهد متانتـ
کهروزیکشنبه21مرداد1397ضمندیداربامدیرانوفرزندانهمدم
ازکارگاههایهنریاینموسسهیخیریهدیدنکردوبازندگیوآموزش
سبزیخردکردنی 400دختربیسرپرستاینموسسهیخیریهآشناشدـ

ـدانهمعطر

افقی :

عمودی :

جواب جدول قبل
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 معرفی کتاب

نگاهی به: باروِن درخت نشین     ) نوشته ی: ایتالو کالوینو( 
 

هرکدامازماشایدتاکنونآرزوینوعدیگریازبهزیستیونوزیستیرادرذهنخودپروراندهباشیم؛بهزیستنیکه
بتوانددرراستایکمکبههمنوعانمانهمباشد.اماسنتهایکهنهدرمقرراتخشکزمینیاجازهنمیدهدخارج
ازهنجارهایاجتماعیقدمیبرداریموبهایننوعآرزوهاچندانوسیعترفکرکنیموبهمرحلهیعملبرسانیمچرا

کهدرجامعه،بهعنوانهنجارشکنیسرکوبخواهدشد.
ایتالوکالینویکیازسرشــناسترینچهرههایادبیاتمعاصرایتالیااست.طنزظریفنزدیکبهواقعیت،تخیل
قدرتمندوتوانمند،استفادهازتمثیلواســتعارههاوافســانهپردازیدرآثارکالینوجایگاهویژهایرادرمیان

رماننویساناروپاییبهخوداختصاصدادهاست.
کتاب»باروندرختنشین«باترجمههایمتعدددردنیایادبیاتجهانوهمچنینچندترجمهدرایرانبیشک
یکیازشاهکارهایادبیاستکهدرعینســادگیوروانی،معانیعمیقیرادرخودگنجاندهاست.نویسندهبا
تبحریخاصتوانستهزندگیغریبونوعیجدیدازگوشهنشینیانسانرادرسرآغازسدهنوزدهم،بهتصویربکشد.
محوراصلیداســتان،زندگیشــخصیبهنام»بارونکوزیمو«است.بارونکوزیمو،پسرارشــدبارونروندواز

خانوادههایاشرافیاست.
راویداستانبرادرکوزیمواستواتفاقهاییراکهدرزندگیشخصیتاصلیداستانازدورانکودکیتاهنگام

مرگویرخمیدهد،روایتمیکند.
بارونکوزیمو،درسن12سالگیباسماجتیبچهگانهبهخاطرسختگیریهایپدرومقرراتوسنتهایخشک
ودستوپاگیردرزندگیاشرافیازخانهقهرمیکندوبهدرختانپناهمیبرد.زندگیبرفرازدرختانبالجاجتی
کودکانهشکلمیگیرد.امارفتهرفتههدفشتغییرمیکندوتصمیممیگیرددرمسیرگریزازمردموشکستن

مریم همایونی
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برخیهنجارهابهگونهایدیگرکمکحالهمنوعانشباشدوبهزندگی
آدمیانوقراردادهایانسانیپشتپانزند.بهایننتیجهمیرسدکهزمینرا
رهاکندوبهزندگیدرراهپرپیچوخمولرزاندرختانپناهببرد.اززندگی
کلیشهایزمینیانفاصلهبگیردوازفرازدرختانوازآسمان،زمینرابهتر

ببیندوبیشتروبهتربشنودوبهانسانهاکمککند.
درطولزندگیاشبرفرازدرختان،اتفاقاتزیادیرخمیدهدکهتوسط
برادرشراویداستاننقلمیشود؛»بارون،زمینراجایمناسبیبرای
زندگیندیدوجهانیآرمانیبرایخودساخت.برایاوجهاندگرگون
شــدهبود.جهانیبودپرازپلهایباریکوخمیدهایکهمیانزمینو
آسمانکشیدهشدهبود،جهانتنهاوشاخههایپوشیدهازپوستهوگره

چینوشیار.دنیایمازیرزمینآنجهانبود.«
بارون،ازباالیدرختانبهزمینیانوکارگرانونیازمندانکمکمیکند.
درسنمیانسالیکوزیمویکمبارزسیاسیمیشودوبدوناینکهپایش
بهزمینبرسدبرایمدتیدرگروهفراماسونهارهبریگروهرابرعهده
میگیردویکسریقوانینتوسطاووضعمیشودودرنهایتبارونتنها
وجداازهرفرقهوتفکریبدوناینکهبهزمینبازگرداندهشود،میمیردو

اثباتمیکندکه»برایبهتردیدنزمینبایدازآنفاصلهگرفت.«
دربخشآغازیناینکتابمیخوانیم:

»آخرینروزیبودکهبرادرمکوزیموباماگذراند.اینروزراچنانبهیاد
دارمکهانگاردیروزبود.درناهارخوریخانهماننشستهبودیم.شاخههای
پربرگبلوطبزرگباغازپنجرهدیدهمیشد.نیمروزبود.خانوادهیمابه
رسمقدیمیهمیشهدراینساعتناهارمیخورد.ناهاربعدازظهر،شیوه
ایکهدربارولنگارفرانســهبابکردهبودوهمهیاشرافآنراپذیرفته
بودنددرخانهیماجایینداشــت.بهیاددارمکهبادمیوزیدوبرگها
تکانمیخورد.بادیبودکهازدریامیوزید.کوزیموبشــقابحلزونرا
بهکناریزدوگفتپیشازاینگفتــهبودم،بازهممیگویمکهحلزون
نمیخورم.حرکتیاینچنینخیرهسرانهدرخانهیماجایینداشت...«
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زمینخداوسیعوهوشیاروخوشبختاست...امابعضیتکههایزمین
خداخوشبختترندچونمیشــودنردبانیرویآنگذاشتوازدرخت

آسمانباالرفت...
درگوشهایازشهرمشــهد،تکهزمینیقراردارد،خوشبخت؛جاییدر
آستانهیآسمان...محلازدحامدلهایمهربان...جاییپرازآرزو...پراز

ذهنهایسپیدوبیفریب...
ســال1361بودکهتکهایاززمینخدا،بهانــدازهی10000مترمربع
سهمدخترانکمتوانذهنیشدتادرآنجازندگیکنندآموزشببینند
خدماتتوانبخشیدریافتکنندوچندقدمبهآرزوهایشاننزدیکترشوند.
اینمکانکهابتدامؤسســهیفتحالمبیننامگرفتوسپسبا»خیریه
همدم«کاملشد،کارشراتحتپوششسازمانبهزیستیباپذیرش60

دخترشروعکرد.
ازسال1380نوعمدیریتمجموعهبهشیوهیهیئتامناییتغییریافت
کهاتفاقمبارکیبود.ازهمانسال،اعضایهیئتامناکههمگیازخیرین
ونیکاندیشانشناختهشدهاند،باتمامهمتونیرو،درجهتبهترشدن

شرایطدخترانهمدم،گامبرداشتهاند.
اقداماتمؤثریمثل؛تجهیز،بازســازیونوســازیبخشــهایمختلف

مجموعه،راهاندازیسیستمهایهواســاز،احداثسالنهایهمایشو
نمازخانه،الندریوتهویهوهمچنینتکمیلوبهرهبرداریازســاختمان
شــهیدشــاهیدبرایکودکانآموزشپذیردرکارنامهیایننیکوکاران

میدرخشد.
درسال1384مؤسسهبهطورکاملازسازمانبهزیستیمستقلوتحت
عنوان»خیریهیتوانمندسازیوحمایتازمعلولین«بههیئتامناواگذارگردید.
هیئت مدیره ی مؤسسه، هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل دارد:
حاجاکبرصابریفر)رئیسهیئتمدیــره(،مهندسحمیدطیبی)نائب
رئیس(،دکترزهراحجت)مدیرعاملمؤسسه(وآقایانحسینمحمودی،
علیاکبرعلیزاده،مهندسعلیکافیوجعفرشــیرازینیا،دیگراعضای

هیئتمدیرهیهمدمهستند.
فرزندانتحتحمایتهمدم،همگیدختربیسرپرستیابدسرپرستاند.
اینمؤسسهدرابتدایواگذاری186مددجوو93کارمندرسمیمأموربه
خدمتداشت.اینرقمدرحالحاضربه400مددجووقریب150نیروی

قراردادیافزایشیافتهاست.
اینروزها؛فرزنداناینخانه،براساسنوعمعللویتیاشرایطشاندرسه

ساختمانمستقلومجزازندگیمیکنند:

 معرفی کوتاه موسسه



53پاییز 97

جایی در آستانه ی 
آسمان

نگاهی به تاریخچه ی همدم؛ از گذشته تا امروز

ساختمان شماره ی 1:
)فتحالمبین(بهمســاحت10/000/000مترمربــعوزیربنایحدود
6800مترمربعمحلنگهداریوآموزشمعلولینذهنیعمیقودختران

تربیتپذیراست.
 ساختمان شماره ی 2 :

)مرکزشهیدحمیدشاهید(،بهمساحت2600مترمربعوزیربنای3500
مترمربعمحلزندگیدخترانآموزشپذیروخانهیکوچکپناهگاهی
است.مددجویان7تا12سالهایکهمرکزباآمدنشانافتتاحشدهبود،حاال
درسنین5تا60سالگیهستندودرپنجزیرمجموعهنگهداریمیشوند:

سرایمهر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنیعمیق
تربیتپذیر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنیمتوسط
آموزشپذیر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنیخفیف

ساختمان شماره 3: 
خانهیپناهگاهیارغوانوشــقایقبامساحت300متردردوطبقهی
مجزابا200مترزیربنابرایسنینزیر14وباالی14سالکهفرزندانلب

مرزی)میانراهی(توانبخشیهمدمهستند.
مرکز آموزش روزانه

مددجویانمؤسسهیهمدم،بهطورهمزمانازامکاناتوخدماتمختلفی

برخوردارند،ازجمله:
استفادهازخدماتتوانبخشیازقبیل:فیزیوتراپی،گفتاردرمانیوکاردرمانی
،حضوردرفعالیتهایمختلفتأتروورزشــیبرایدستیابیبهحداکثر
توانمندیجسمی،شرکتدرکارگاههایهنریازقبیلگلیمبافی،گلسازی

قلمزنیرویمس،فرشینه،ملیلهکاغذیو....
بدیهیاستکهفراهمساختنفضاییشبیهخانهبرایدختراناینمرکز،
هزینههایسنگینیبهدنبالدارد.درحالحاضر،برایهرمددجو،ماهانه
بیشاز20/000/000ریالهزینهمیشودکهیارانهیدریافتیازسازمان
بهزیســتیتنهاحدودیکچهارماینهزینهراتأمینمیکند.ومابقی،با

کمکهایمردمیتأمینمیشود.
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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.
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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




