به نام خـدا

در این دنیا
بر این دریای پهناور
میان موجهای ناگهان و تلخ و ناباور
توتنهاتکیهگاهلحظههایمباش
تو را میخواهم ای همدم؛
تو را ای بهترین یاور...
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نگارخانه؛
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سخن مدیر مسوول

دکتر زهرا حجت

در ایــن ســهماهه کــه ســرگرم تــدارک انتشــار شــمارهی تازهی
فصلنامهی همــدم بودیم ،مثــل فصول دیگــر ،اتفاقات ریزودرشــتی
در این موسســهی خیریهی افتاد؛ دیدو بازدیدها ،جشــن و ســوگها
ســخنرانیها و مثــل همیشــه محبتهای بیدریغ و مســتدام شــما
نیکــوکاران و یــاوران بزرگــوار توانبخشــی همدم(فتحالمبیــن).
دراین میان اما ،گشایش نگارخانهی همدم ،خود فصل تازه و متمایزی را رقم زد.
سالن نگارخانهی همدم ،پیش ازاین هم سالها برای برگزاری  نمایشگاههای
مختلف مورد استفادهی موسسه و اهل هنر و نیکوکاری قرار میگرفت .با
این وجود ،به تشویق و حمایت مدیران هنری و حراستی شهرمان ،برآن
بودیم که برای فعالیت رســمی ســالن چندمنظوره همدم تحت عنوان
نگارخانه مجوز رسمی مقامات و مصادر ذیربط را دریافت کنیم و شکر خدا،
این مهم به یاری و عنایت خود این بزرگواران میســر شد و موسسهی ما
بطور رسمی صاحب یک نگارخانهی و مجوزدار ،برای نمایش آثار و ارتباط
دوسویهی ما و هنردوستان نیکوکار شهرمشهد و سرزمین عزیز ایران شد.
اما ،چرا نگار خانه؟
شــاید ایــن پرســش بــرای شــما هــم پیــش آمــده باشــد که؛
نگارخانــه ،بــا یــک موسســهی خیریــه چــه نســبتی دارد؟
در نظر بگیریم که مشــهد ،دومین شــهر بزرگ ایران است با جمعیتی
بالغ بر 3میلیون نفر .در نظر بگیریم که شــهرمان عالوه براین ،ســاالنه

پذیرای قریب  30میلیون زائر و مسافر اســت .در نظر بگیریم که به رغم
این ،شــهرمان از فقر زیرساختهای متناســب هنری رنج میبرد .در نظر
بگیریم که اهل هنر ،در تمام ســالهای پس از تاســیس همدم ،همواره
پایهی ثابت تمامــی برنامههای خیرخواهانهی موسســه بودهاند و ثابت
شــده اســت که هنرمندان و دوســتداران آثار هنری ،از مستعدترین
نیکوکاران جامعهی ما هســتند .و در نهایت ،در نظــر بگیریم که هنر ،از
جمله زیباترین و موثرترین راههای توانبخشی معلولین جامعه است و در
سالهای اخیر ،در سایهی این ظرفیت مهم ،توانبخشی همدم توانستهاست
شاهد رشــد و شــکوفایی روزافزون دختران تحت پوشــش خود باشد.
با درنظر داشــتن جمیــع ایــن واقعیتها ،هیــات مدیــره و مدیریت
همدم ،خود را موظــف و مکلف به گشــودن بابی برای ارتباط بیشــتر
جامعه بــا فضــای موسســه دانســت .و اینچنیــن بود کــه موضوع
دریافت مجوز رســمی برای نگارخانه مطرح و رســمیت بخشــیدن به
فعالیتهای هنری در موسســه و ارتباط مســتمرتر با جامعــه از طریق
کشــش جاودانی هنر ،در برنامهی مدیریت این مجموعــه قرار گرفت.
خدای را شکر که نگارخانهی همدم گشــایش یافت و اکنون ،ما کارکنان
و  400فرشتهی هنردوست همدمی ،چشــم به راه اقدام اهل هنر و اکرام
هنردوســتان داریم تا رونق نگارخانهی همدم روزبهروز بیشــتر و توجه
عمومی به حمایت از دختران ما و هنر نیکوکاری ،تجلی بیشــتری بیابد.
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سخن سردبیر

دوستبداریم
اگرنههیچنداریم!
  علیرضاسپاهی الیین

عکس  :فرشته کامالن

مثل معروفی هســت که میگوید«آســیاب به نوبت» و این معنایش آن
اســت که دنیای بزرگ ما ،همچون آســیابی مشــغول آرد کردن گندم
زندگی انسانهاست؛ یکی یکی ،آدمها متولد میشــوند ،بزرگ میشوند،
زندگی میکنند و نهایتا پس از نشســتن آرد پیری بر روی و موی همه ،با
باری از اعمال نیک و بد ،رخت رحلت میپوشند و به ابدیت میپیوندند  ...
دراین آسیاب نوبتی ،قرنها و هزارههای متوالی ،دیگران آمدند و رفتند تا
اینکه سرانجام نوبت به ما رسید .ما ،آدمهای این روزگار ،با انبوه گرفتاری
و امیدواری ...و صدالبته یقین به اینکــه بخواهیم و نخواهیم ،نوبت نهایی
ما هم میرســد و باید آمادهی رفتن به دیار باقی باشــیم ،دیــر یازود...
دایناســورهای عظیمالجثه ،پس از حیاتی چندصد میلیونساله ،از روی
زمین رفتند و جز فســیلهایی ســنگی کج و معوج برجا ننهادند .اجداد
ما هم از زمان میمون بــودن ،تا زمان آدم شــدن ،رفتنــد و حتی اغلب
نشانی از گورشــان هم برجا نیســت ...البد ما هم میرویم .تردید نکنیم  .
حرف من اما این نیست.
حرفم این اســت کــه موجودات گذشــته و درگذشــته را هــر عاملی
از میان برده باشــد ،آنها مســتحق هزاران ســال حکمرانــی بر کرهی
خاکی بودهاند ...چــرا که نه بمبی داشــتند و نه تفنگی ،نــه کارخانهی
آالیندهای ،نه ذهن ســیاس و خودخواهی ...حتی بیشترشــان عقدهی
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نــژادی و اســتعماری و بهرهکشــی اقتصــادی و انگیــزهی تبلیغاتی
و تحمیق و فریــب دیگران را هم نداشــتند .ولی رفتنــد و چیزی برجا
نگذاشــتند جز همان ســنگواره و همان گــور کوچک و همــان غبار
پراکنده که شــاید میتواند درســی باشــد برای ما نوادههای نامیمون!
اما ،مــا چه؟ آیا مــا داریم زندگــی میکنیم؟ آیــا ما ارزیابی درســتی
از وضعیــت خود داریــم وآیــا میدانیم به چنــد درصــد از هدفی که
پروردگار بــزرگ طبیعت برای خلقت ما در نظر داشــته ،رســیدهایم؟
بهنظر میرســد که؛ مــا انســانهای معاصر ،فقــط داریم قــدم به قدم
به خودکشــی جمعی نزدیکتر میشــویم؛ بــا اینهمــه خودخواهی،
زیادهخواهــی ،جنگطلبی ،مرگخواهی ،بیشــعوری و بــیدردی و
بیعشــقی و بیفکری و بیفرهنگی و گریز از ارزشــهای مهم و مشترک
تاریخی و بیتوجهی به نیازهای مشــترک و نیازمندانی که چشمشان به
همیاری ماست و ما که چشممان به گردآوردن و انبارکردن بیشتر است.
آیا وقت آن نیست که بنشینیم و کمی بیشتر به آمهای دیگر مهر بورزیم؟
شــاید همین فردا چرخش این آســیاب نوبت را به ما داد و بیمقدمه راه
افتادیم با کولهباری از آرد پیری و خســتگی و برای هجرت همیگشی ،در
غبار جادهی مرگ گم شدیم .آنگاه آیا ردپای روشنی از ما بجا خواهد ماند؟

شعر همدمانه

یهکلیدکهنه

       عبدالجبار کاکایی  

 يه كليــد كهنه چرخيد توي قفل ســينهم انگار
يــه دل شكســته افتاد زير دســت و پــاي زوار
دلــمُ نــذر تــو كــردم كــه هنــوز دلنگرونم
چي مي شــد مثل كبوتــر ،زير ايوونــت بمونم
مث خواب بود ،مث رويا ،مث لمس آســمون بود
تو هياهــوي صدا ها ،يه ســكوت مهربــون بود
پاي حوض نقرهپوشــت ،رو به گلدسته نشستم
دلــمُ بــه قفــاي پنجــره فــوالد تو ،بســتم
نه ســر گاليه كــردن ،نه دل شــكوه شــنيدن
نــه اميــد دل ســپردن ،نــه تــوان دل بريدن
يه كليد كهنه چرخيد توي قفل ســينهم انگار....
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معرفی بخشهایموسسه

ساعتیباتاسیساتیهایهمدم؛

ما ،خرابــیها را
درستمیکنیم!

        عباسعلی سپاهی یونسی

خیلی شاید جلو چشممان نباشند اما در همان لحظاتی که آنها را نمی بینیم
حتما در بخشی از موسسه در حال رتق و فتق امور تاسیساتی هستند .ما
وقتی آنها را می بینیم که  مثال هوای اتاقها سرد است و احساس ما این است
که در بخش گرمایشی مشــکلی پیش آمده است .گوشی را بر می داریم و
موضوع را به آنها خبر می دهیم تا هر چه سریعتر مشکل را حل کنند اما این
تنها بخشی از کار همکاران خوبمان در بخش تاسیسات همدم است .برای
این شماره سری به آنها زدیم و خواستیم خدا قوتی به آنها گفته باشیم که
شب و روز حواسشان به بخش های موسسه است.
پیش از دیگر همکاران بخش تاسیسات سراغ آقای کیانوش احمد خانی
می رویم که مدیریت بخش تاسیسات و سالن همایش را بر عهده دارد .او
دربارهی ورودش به موسسه می گوید :قبل از ورود به موسسهی همدم ،از
جمله همکاران جناب آقای مهندس چوپانکاره بودم .تا زمانی که گفتند قرار
است در موسسه سالن همایشی ساخته بشود.مهندس چوپانکاره از بنده
خواستند به موسسه بیایم .به این شکل بنده هم از سال 1393شدم عضوی
از خانوادهی خوب همدم .سالن همایش که تمام شد خواستند در موسسه
بمانم و مدیر سالن همایش شدم .تا آن زمان ،برای صدا برداری برنامه ها،
نیرو از بیرون موسسه میآمد .این برای موسسه هزینه داشت و برای همین،
بنده مدتی شــاگردی آقای طیبی را کردم و صدا برداری را تا حدودی یاد
گرفتم .بعد از یک سالی توانستم آن چه از صدا برداری در سالن همایش الزم
است را یاد بگیرم .این یاد گرفتن باعث صرفه جویی مالی هم شد چون دیگر
الزم نبود برای اپراتور بخش صدا که از بیرون می آمد هزینه کنیم.
آقای احمد خانی ادامه میدهد :بعد از مدتی مدیر موسسه خانم دکتر حجت
از بنده خواستند که بخش تاسیسات را هم بر عهده بگیرم و بنده هم اطاعت
کردم .از طرفی با اعتمادی که موسسه به بنده داشته است حدود  80درصد
از استعالم خریدهای سنگین را هم بنده برای موسسه انجام می دهم.
احمد خانی دربارهی کار تاسیســات در یک اداره و از جمله در موسســه
همدم هم می گوید :تاسیسات به زبان ساده یعنی تعمیر خرابیها ،تعمیر
خرابیهایی که زود مشهود می شود و به قول معروف به چشم میآید  .مثال
سقف یک اتاق که خراب می شود و نم می زند ،خیلی زود به چشم میآید.
برای جلوگیری از اتفاقات و زیانهای بیشتر باید زود تعمیر بشود .یا مثال
یک سرمای ناگهانی می رســد و اوضاع به گونه ای می شود که همکاران
نمیتوانند به کارشان ادامه بدهند پس باید تاسیسات زود دست به کار شود
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و گرمایش مورد نظر را تامین کند و چیزهایی از این دست .قسمت دیگر کار
ما هم سرکشی های روزانه و یا ماهانه از برخی قسمت هاست که باید حتما
انجام بشــود .مثال چک کردن روزانهی موتور خانه ها که گاهی یک سهل
انگاری کوچک ممکن است هزینه زیادی را روی دست موسسه بگذاردبرای
همین از این مورد هم بنده و همکارانم غفلت نمیکنیم.
این همکار عزیزمان در پایان دربارهی سختی کار در بخش تاسیسات هم
میگوید :سختی کاری نمی بینم و دلیل این امر هم عشقی است که ما به
بچه ها داریم و فکر می کنیم کار برای این عزیزان یک توفیق است.
****
بعد از آقا کیانوش ،سراغ دیگر پرسنل تاسیسات میرویم و پای صحبت آنها
هم  مینشینیم تا بهاختصار از حال و هوای خود و کار در بخش تاسیسات
توانبخشی همدم بگویند:
جواد احمدی:
پنج سال است که در همدم زندگی میکنم .نمیگویم کار چون با همدم
بودن یعنی زندگی .زندگی که پر از برکت میشود و تاثیر معنوی شغلم را
من و همسرم که ایشان هم از مربیان موسسه هستند  ،به وضوح میبینیم.
موسسهی همدم به جهت مســاحت زیاد و داشتن سه ساختمان مستقل
همیشه کار تاسیساتی دارد .شاید کار در این حوزه کمی سخت جلوه کند
اما چون برای خدمت رسانی به فرزندان بیسرپرست هست ،کار تبدیل به
عشق میشود.
نمیتوانم به خاطرهای خاص اشاره کنم چون لحظه لحظهی با همدم بودن
خاطره است.
سید حسین موسوی:
مدت  9سال اســت که در اینجا کار میکنم و لحظه به لحظهی آن برایم
سراسر خاطره اســت .گاهی شاید برای چند شــیفت حضور نداشتنم در
مرکز ،به شــدت دلتنگ بچهها و محیط کارم شدهام .اینجا را مثل خانهی
خودم دوست دارم .درآمدی که از همدم کسب میکنم بسیار برایم بابرکت
بودهاست .قبل از کار در همدم شغل آزاد داشتم ،ولی وقتی در اینجا مشغول
به کار شدم خانه هم خریدم .برکات دیگری هم خداوند به واسطهی دعای
دختران همدم نصیبم کردهاست .دعای فرزندان مرکز در حق کسانی که

به آنها خدمت میکنند مستجاب است و بارها اجابت دعایشان را دیدهام.
در قسمت تاسیســات شــرح وظایفی داریم که به صورت موظفی انجام
میدهیم ،اما اگر هر کار دیگری هم پیش بیاید من و همکارانم  با جان و دل
انجام میدهیم و دریغ نداریم و اجازه نمیدهیم کاری روی زمین بماند چون
همدم خانهی قلبی همهی ماست.
سید محمد سیدی:
شش سال است که در همدم مشغول به کار هستم .مادرم سالهای زیادی
است که به دختران این مرکز عاشقانه  خدمت میکند و خدا را به جهت این
تقدیر که توفیقی است برای من و مادرم ،شکر میکنم.
خدمت کردن به افراد بیسرپرست لطفی است از جانب خداوند که شاید
نصیب هر کسی نشود و همیشه سعی کردهام این لطف و محبت خدا را به
یاد داشته باشم.
هر کاری سختی و مسئولیت خودش را تا حدی دارد .بخش تاسیسات هم
بدون سختی و مسئولیت نیســت ولی وقتی پای خدمترسانی به قشری
آسیب دیده باشد ،تمام کارها آسان و دلپذیر میشود .تمام لحظاتی که در
اینجا بودم خاطره است و قلبا همدم را دوست دارم.
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زندگی دخـتران
این خانه؛

نامهای که
مثل 
برگشت خوردهباشد...
      عباسعلی سپاهی یونسی

اولین روز از آخرین ماه ســال بود؛ سال  .۱۳۸۹حتماً هوا سرد بود .هر چه
بود آخرین ماه زمســتان بود و زمستان داشــت آخرین زورش را میزد.
مــیخواســت خــودی نشــان بدهــد آن هــم در آخریــن روزهایی
کــه نوبــت مانــدن او بــود .نمیدانــم شــاید آن روز غیر از ســرمای
زمســتانی در شــهر بــرف هــم باریــده بــود .شــاید بــاران باریده
بــود ،شــاید آن روز درختــان لخــت شــهر سردشــان شــده بــود.
گنجشک ها کز کرده بودند روی شاخههای سرد و شاید خودشان را رسانده
بودند به پناهی که از ســرمای بیامان در امان بماننــد .عصر بود .یکی از
روزهای خوب خدا بود .برای خانوادهی صنم اما نمی دانیم چگونه روزی بود!
آن روز در خانواده آنها کودکی به دنیا آمده بود .خانوادهای که ما از آن چیزی
نمی دانیم .نه از مادر خانواده میدانیم ،نه از پدرش...
نمیدانیم که خواهر صنم که بود و از برادرش هم چیزی نمیدانیم .اصال
شاید صنم نه خواهری داشــت و نه برادری .اصال شاید قبل از این که او به
دنیا بیاید ،پدرش فوت کرده بود .اصال شاید وقتی او از مادرش به دنیا آمده
بود ،مادرش از دنیا رفته بود و دهها و صدها شاید دیگر اما ،آن زمستان شروع
زمستان زندگی صنم شــد .اگر اینطور نبود او در  2سالگی رها نمی شد.
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حرم مطهر امام مهربانیها
دو سال بعد از تولد صنم بود .همان زمانی که کودک بیش از هر زمانی نیاز
به آغوش گرم مادرش دارد .همان زمانی که باید وقت گریه کردن ،مادری
بی تاب بشود و کودکش را به سینه اش بفشارد تا آرام شود اما مادری نبود.
بهار شروع شده بود .زمستانِ طبیعت تمام شده بود اما زمستان زندگی صنم
تازه شروع شده بود.
آن روز هم حرم امام مهربانیها؛ امام رضا(ع) ،شلوغ بود .بهار از راه رسیده
بود و درختان سرمای جانسوز را از سر گذرانده بودند وچشمشان به جمال
بهار روشن شده بود و آماده می شــدند تا دوباره پر از شکفتن شوند؛ پر از
سرشاری .در شروع روزهای شکفتن دوبارهی طبیعت ،در اولین روزهای
بهار آدمهای زیادی به حرم آمده بودند .در شلوغی حرم ناگهان صدای گریه
کودکی  ۲ساله توجه ها را به خود جلب کرد .عده ای جمع شده بودند دور
کودک .هر کسی چیزی میگفت .مردی از نامردی پدر و مادر بچه حرف
می زد و زنی به صورت کودک نگاه میکرد و زیر لب می گفت :خدایا خودت
کمکش کن ،بچهی بیچاره را...
صنم در حرم پیدا شــده بود .یکی او را آورده بود و در حرم رها کرده بود.
حتما با خودش فکر کرده بود حرم امام بهتر از گوشهی خیابان است .شاید
همان لحظاتی که آدم ها جمع شده بودند و هر کس به شکلی برای صنم
دل میسوزاند ،یکی آن طرفتر ایستاده بود و آن یک نفر پدر صنم بود .اصال
شاید مادر او ایستاده بود و از دور تماشا می کرد تا ببیند سرانجام این رها
کردن به کجا میرســد و بعد که مطمئن شد صنم را به بخش گمشدگان
بردند ،راه رفتن به خانه را در پیش گرفت و از حرم خارج شد و صنم ماند و
دستهای غریبه .صنم  ماند و آغوشهایی که هرگز نمی توانند جای آغوش
مادر را بگیرند.
خانه ای به نام شیرخوارگاه
صنم به شیرخوارگاه سپرده شد و شد یکی از کودکان این شهر که کسی از
پدر یا مادرش خبری نداشت .چهار سال از عمرش را در شیرخوارگاه طی
کرد تا این که یک نفر آمد تا او را با خود ببرد .آن یک نفر اما پدر و خانوادهی
صنم نبودند .مردی بود که خودش میگفت برای رضای خدا دارد صنم را
به فرزندخواندگی قبول میکند .خودش دو فرزند داشت .هر دو هم پسر
اما تصمیم گرفته بود تا کودکی را به فرزندخواندگی قبول کند .قرعه به نام
صنم افتاده بود و روزی که مرد رفته بود بچه ها را در شیرخوارگاه ببیند برای
لحظاتی مهر صنم به دلش افتاده بود .البد برایش لبخندی زده بود و لبخند
کودکانهی او ،دل مرد را رام خود کرده بود و پیگیر کارهای «امین موقت»
او شده بود.
بعد از مدتی با طی کردن مراحل قانونی شده بود امین موقت صنم .صنم به
خانهی یکی از شهروندان راه یافته بود و شده بود یکی از فرزندان خانواده؛
تنها دختر خانواده.
شــاید با خودش فکر کرده بود چقدر خوب اســت که حاال برای خودش
خانــواده ای دارد .میتوانــد بــا آنهــا به بــازار بــرود ،میتوانــد برود
به شــهربازی ،میتواند به میهمانی بــرود ،میتواند روزهــای بهتری را
تجربه کنــد اما گویــا بازهم بــرای صنــم زمســتان در راه بــود .بعد
از کمتــر از یکســال ،خانــواده ای کــه او را بــه فرزندی قبــول کرده
بودند ،تصمیــم گرفتنــد او را دوبــاره به بهزیســتی تحویــل بدهند.

امین موقت او را برگردانده بود .می گفــت ،صنم در خانواده مورد پذیرش
قرار نگرفته است .می گفت او با دو پسرش ناســازگاری دارد .میگفت او
هوشبهری متوسط دارد .امین موقت روی این مورد آخری تاکید می کرد
و می گفت زمان تحویل صنم این مورد را یعنی معلولیت ذهنی خفیف را به
آنها نگفته اند در حالی که مددکار شیرخوارگاه این مورد را قبول نداشت.
می گفت مگر می شود ما شرایط کودک را به طور کامل برای کسی که او را
به سرپرستی قبول می کند نگوییم؟ مگر می شود؟
مثل نامه ی برگشت خورده
از سال  ۱۳۹۵یک ماه مانده بود که صنم دوباره به بهزیستی برگشت خورد؛
درســت مثل نامهای که میتواند پر از مهربانی باشد اما انگار اشتباه پست
شده است و باید به جای دیگر پست می شد تا برگشت نخورد .او برگشت
خورد و این بار شد یکی از دختران این خانه .او حاال دوستان تازه ای دارد و
جای دیگر برای زندگی .گاهی زندگی همین است؛ نامه های پر از مهربانی
را برگشت میزنیم و سعادتی را از خودمان دریغ میکنیم .صنم حاال بزرگتر
شده است .شــاید حاال در دنیای کودکانهی خودش به زندگی بیشتر فکر
می کند؛ به پدر و مادری که نیستند ،به رفتنی که رفت و برگشت به روزهای
پیش رو ،به میهمانی هایی که با دوستانش می رود ،به میهمانیهایی که
آدمهای مهربان این شــهر برای بچه های همدم میگیرنــد تا آنها برای
لحظاتی هم که شده است غم هایشان را لب تاقچهی فراموشی بگذارند .تا
برای ساعتی هم که شده است لبخند بزنند و شادی کنند .زندگی گاهی هم
این است .پر از زمستان است و انگار یکی بهارش را دزدیده است.
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نگاهی به خانهی
همـسایه

درکارخیر
باید «من» را از میان برداشت...
گفتوگویی نزدیک ،با نیکوکار نامدار؛ جعفرداوردوست شالچی

اشاره:
جعفر داوردوست شالچی یکی از ایرانیهای ساکن اروپا است که با کوشش
و تالش فراوان و پس از کســب موفقیتهای چشمگیر مالی در حرفهی
مهندســی عمران ،خیریهای با نام حرکت انســانی تاسیس کردهاست؛
موسسهای که امروزه در اکثر کشورهای جهان نمایندگی دارد.
جعفرشالچی ،اواخر آبان سال  1397در سفری که به مشهد داشت ،دفتر
این بنیاد خیریه را در مرکز خراسان رضوی افتتاح کرد .چند روز بعد جهت
آشنایی با همدم و فعالیتهای مختلف آن ،در میان بچههای موسسه حضور
پیدا کرد .گفت و گویی که میخوانید  ،ضمن این بازدید انجام گرفته است:
*جناب مهندس! ضمن عرض خوش آمد و تشکر از حضورتان در همدم،
لطفا با توجه به بازدیدی که امروز داشتید ،ابتدا نظرتان را در مورد فعالیتهای
موسسه بفرمایید؟  
** من از دو موضوع در همدم احســاس خوبی پیدا کردم؛ اوال که فضای
کارگاهها و خوابگاه بچهها ،زیبا و صمیمی است و دوم اینکه متوجه شدم
بچههای اینجا با عشق و محبت نگهداری میشــوند که این برنامه برای
پرورش و توانبخشی روح و ذهن بچهها بسیار ارزشمند است و من بهشخصه
به این موضوع خیلی اهمیت میدهم .اگر واقعنگر باشیم ،متوجه میشویم
جز با نیروی عظیم عشق نمیتوان از روشــی دیگر برای رسیدن به قلهی
موفقیت در همدم رسید چرا که کار در اینگونه مراکز و جز با توسل به نیروی
عشق ،بسیار سخت و طاقت فرساســت .این را هم بگویم که کارگاههای
موسسه خیلی عالی بود و مشخص اســت که زحمات زیادی برای ادارهی
آنها کشیده میشود.
*قبل از اینکه به همدم بیایید ،فکر میکردید که در یک موسسهی خیریهی
مشهد ،چنین فضای استاندارد بانشاطی حاکم باشد؟
** پیشتر ،دوســتان من از موسسهی شــما خیلی تعریف کرده بودند.
بنابراین عالقمند بودم هرچه زودتر به همدم بیایم و امروز که به اینجا آمدم
خوشحالم تصوری که از اینجا داشتم و همچنین تعریفهایی که دوستانم
کرده بودند درست بوده است .من امروز حدود  100نفر از بچهها را از نزدیک
دیدم و دوست داشتم همهی  400نفر را ببینم تا بتوانم شرایطشان را بهتر
ارزیابی کنم .کارگاهها و خوابگاههای این صدنفری که من دیدم خوب بود.
اما امروز شنیدم که این موسسهی خیریه ،در عین حال با مشکالت زیادی
از لحاظ فضایی مواجه اســت .ای کاش فضای باز بیشتری مهیا میشد تا
بچههایی که امکان راه رفتن دارند ،بتوانند از هوای آزاد و بازی کردن در آن
لذت بیشتری ببرند .چون ایران ما کشور گرمی است ،میبایست در طراحی
ساختمان اینگونه مراکز و محل نگهداری افراد معلول ،فضای آزاد بیشتری
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در اختیارشان باشد.
من در اســکاندیناوی زندگی میکنم .آنجا به دلیل برودت و سرمای هوا  
فضای داخل خوابگاهها را به گونهای خاص و در جهت رفاه بیشتر ساکنین
طراحی و تجهیز میکنند .امــا اینجا -و البته در صــورت وجود زمین و
سرمایهی کافی -باید به فضاهای سبز و مفرح بیشتر اهمیت داده شود که
بچهها با شور و هیجان مشغول بازی و ورزش و پیادهروی باشند.
* پس شما روی نقش و تاثیر طبیعت در توانبخشی اینگونه بچهها تاکید
میکنید؟
** بله .من جدای از لزوم وجود فضاهای طبیعی کافی در ســاختمان و
خوابگاه بچهها ،پیشنهاد میکنم آنها را به کوه و دامن طبیعت بکر هم ببرید
و تا جایی که من در جریانم خوشبختانه این کار ماهی یکبار در همدم اتفاق
میافتد  ...امیدوارم یاوران ورزشکار و کوهنورد ،فرزندان این موسسه را در
این زمینه بیشتر کمک کنند.
*ما ایرانیها ،انسانهایی عاطفی هستیم و بر همین مبنا  عشق به خدمت
در خیریههایی چون همدم داریم .با توجه به اینکه شما در اروپا هستید لطفا
توضیح بدهید که در ذهن اروپاییها چه چیزی هست که آنها را به کار خیر و
نیکوکاری تشویق میکند؟ اصال چرا باید به این بچهها توجه کرد؟
** عشق ،مرز و کشور و منطقهی بخصوصی نمیشناسد .در همه جای دنیا
عشق حکمرانی میکند .اروپا هم از این قضیه مستثنی نیست و درآنجا هم
محبت و عاطفهی انسانهاست که باعث همدلی و کمک به اینگونه بچهها
میشود.
ما گاهی فکر میکنیم این بچهها دریافت خاصی از زندگی ندارند و خیلی
چیزها و مســائل روزمره را  متوجه نیستند و نمیفهمند .من معتقدم این
ماییم که نمیفهمیم و هرچه این بچهها درک میکنند اصل هستی است
و لبریز از احساسات اصیل انسانی .این بچهها همگی فرشتههای بیگناهی
هســتند که وظیفهی تمام مردم جهان خدمت به آنها و نگهداریشــان
با بهترین شرایط ممکن اســت .ماهاتما گاندی میگوید کشور پیشرفته
کشوری است که به حیوانات کشــورش هم اهمیت میدهد چه برسد به
انسانهای مظلوم و بیگناهش.
* چه پیشنهادی برای نیکوکاران و شهروندان مشهدی جهت همدلی بیشتر

با فرزندان همدم دارید؟
** ما باید همــه باهم همکاری کنیــم .این پیامی
اســت که ما با نــوع طراحــی لوگــوی خیریهی
خودمان(شــالچی) هم روی آن تاکید داشتهایم .تا
همکاری نداشته باشــیم به جایی نخواهیم رسید.
بزرگترین خیریهی دنیا متعلق به آقای بیل گیتس
است که سالی چهارمیلیارد دالر صرف امور خیریه
میکند .من دوماه پیش با او مالقات داشتم و از وی
خواستم به تنهایی کار نکند .او میتواند هزاران نفر
را با خود همراه کند تا زودتر و بهتر به نتیجه برســد
و با همکاری خیرین دیگر و بدون اســم بردن از یک
نفر خاص ،حتی باعث از بین رفتن فقر در کل جهان
شود .بنابراین من از تمام مردم و خیرین و نیکوکاران
مشهدی درخواست میکنم زیر یک سقف گرد هم
بیایند و فارغ از نام وشــهرت و عنوان ،در گسترش
امور خیر و عامالمنفع و کمک به جامعهی انســانی
فعالیت کنند .من بهشــخصه ،هیچ تاکیدی بر نامم
ندارم و همین آرم و لوگوی خیریهی خودمان را با نام
«حرکت انسانی» کافی میدانم و نیازی نمیبینم که
اسم شالچی در کنارش آورده شود.
من معتقدم در کار خیر ،بایستی کلمهی من را از میان
برداریم تا بتوانیم به هدف واقعی خیریهها برســیم.
به تنهایی نمیشــود کاری انجام داد .باید همه باهم
باشیم.
* از کدام بخش همدم بیشتر خوشتان آمد و میتواند
به عنوان یک خاطرهی ماندگار در ذهنتان ثبت شود؟
** از ســرای مهر و خصوصا تابلوی گنجشکهای
گلدوزی شــده توســط زینب خیلی خوشم آمد و
همچنین صدای تکتم را هیچگاه از یاد نخواهم برد.
صدای تکتم برای من تداعیگر صدای فرشــتهای
بود که پیام مهر و محبت خداونــد را تکرار میکرد.
من بدون اغراق حرف میزنم و باید اعتراف کنم فکر
میکردم خداوند است که با ما و از زبان تکتم حرف
میزند.
*و حرف و نکتهی آخرتان؟
** من دوســت دارم به بچهها بگویم :به گمان من
هرکدام از شما یک قدرت الهی هستید .هرگز احساس
ناتوانی نداشته باشید ،همت کنید و مطمئن باشید به
آنچه میخواهید میتوانید دســت یابید .من هم در
خانهای همانند شما بزرگ شدم و شرایط شما را درک
میکنم .بنابراین مشکالت شما کوچکتر از قدرت
شماست .هدف من عشق است .شما هم با عشق به
آنچه میخواهید برسید ،خواهید رسید.
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یک نفس زندگی

داستان خجالت
  
     کاوه کوهی

تصویرگر :نگین حسینزاده

به پارک میرویم با همسرم ،برای مثال ورزش .گوشهی سمت چپ ،پشــت کاجهای مطبق  ،چند جوان در
تاریکی زاویهی مسجد و ایستگاه اتوبوس نشستهاند .همان گردهمایی شبانه اســت .آزادند و قدرش را هم
میدانند .از مصایب دولتی تا دامنه و دلیل تحوالت جهانی و حتی نمرهی کفش زن رونالدو ،در صدایشان هست.
گله از نابسامانی در فحشهایشان بیتابی میکند  .پارک از سرمای هوا خلوت است .سرما ،باعث خیر شده و مجال
اینجور تجمعات اعتراضی را بیشتر کرده ...خوشبختانه در استتار کاملند .شاید اگر شعلهی آتشی که آن گوشه
در حدفاصل دیوار و درخت روشن کردهاند نباشد ،ما هم متوجهشان نشویم .نوسان فریادهای غمگینشان هم
شنیده میشود .دلسوزی وسوسهام میکند بروم نزدیک و راجع به آتش و اینکه ممکن است باعث لو رفتنشان
شود ،بهشان یادآوری کنم .ولی تردید دارم .در واقع خجالت میکشم .میترسم فکر کنند بویی بردهام .یا فکر
کنند قرمزی مفتولهای الی آتش ،کنجکاوم کرده .برمیگردیم خانه...
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خبرهایخوباینخانه
مروریگذرا،بررخدادهایسهما هگذشتهیهمدم
www.hamdam.org
@hamdam.charity

@hamdamcharity

خبرها کهنه نمیشــوند .مــــشروح

اخبار هــمدم را میتوانی د در فـــضای

مجازی دنبال کنید  ،اما اشــــارهای

کوتاه در این صفــحات برای یادآوری

مهربانی و تشکر از دوستان همدم است.

عکس  :اکرم ابراهیمی

سوگواریمحرمیبایارانهمدمی
پنجم مهــر ،فرزنــدان همــدم ،در نگارخانــهی موسســه و در دومین
دههی محرم ،کنار مردم مشــهد ،خیریــن و میهمانانــی از دیگر نقاط
کشور ،به سوگ ســاالر شــهیدان نشســتند و خاطرهی فداکاریهای
امــام حســین(ع) و یــاران گرانقدرشــان را گرامــیداشــتند  .
درایــن مراســم ســوگواری ،دکتــر علیرضا نبی بــه تشــریح رفتار
انساندوســتانهی امام حســین(ع) با کودکان بیسرپرســت پرداخت.

دیدار اســتاد ،بــا هنرمنــدان همدمی
در پنجمیــن روز از فصــل پاییــز ،پــدر هنرهــای تجســمی
خراســان اســتاد منوچهــر اســپهبدی ،بــا توانبخشــی
همــدم و فرزنــدان هنرمنــدش ،دیــداری صمیمــی داشــت.

فرزندان همــدم درحرم امــام مهربانی

ه ســال
دیدار خواهر و برادر ،بعد از این هم 

هفتــم مهرمــاه ،فرزنــدان همــدم اولیــن شــنبهی مــاه
مهــر را در حــرم امــام مهربانیهــا آغــاز کردنــد و محــرم
حســینی را بــه خورشــید خراســان تســلیت گفتنــد.

پایــان مهــر  ٩٧تبدیــل به یــک روز خــوب بــرای مــا همدمیها و
دختر خوبمــان منیــژه شــد؛ داداش منیزه خانــم ،بعد از  ٣٠ســال
پیدا شــد .خــدا را بــرای ایــن خبر خــوب سپاســگزار و شــاکریم.

اهدایهنرقلمزنیهمدم
بهمدیرکلمیراثفرهنگی
یازدهــم مهرمــاه  ،هنرمنــدان همــدم بشــقاب مســی قلمزنــی
شــدهی خود را به ابوالفضــل مکرمیفــر (مدیرکل میــراث فرهنگی
صنایع دســتی و گردشــگری خراســان رضوی) در آییــن اختتامیهی
گرامیداشــت هفتــهی گردشــگری در تــاالر همــدم ،اهــدا کردند.
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همدمیها
بــه دیــدار رئیسپلیس مشــهد رفتند
سهشــنبه هفدهــم مهرمــاه ،جمعــی از همــکاران و فرزنــدان
همــدم ضمــن دیدار بــا جنــاب ســرهنگ اکبــر آقابیگــی (رییس
پلیس مشــهد) و معاونیــن و همــکاران ،مناســبت هفتــهی ناجا را
به آنان تبریک گفتنــد و برایشــان آرزوی توفیق و تندرســتی کردند  .

درخششماهمهربانی
در حضور دوســتان همدمی شــهرداری
19مهــر ،ویــژه برنامهای  بــا حمایــت و هدایــت ســازمان فرهنگی
شــهرداری مشــهد و بــا هــدف گرامیداشــت هفتهی ملــی کودک
در تــاالر همــدم برگزار شــد و طــی آن  فرزنــدان موسســه در آیین
جشــن تولد خواهــران متولد مهرماهیشــان نیــز  شــرکت کردند.

دیدارصنعتگرانهمیشهحامی...
بازدیــد جمعــی از صنعتگــران و کارآفرینــان هماســتانی از
موسســهی همــدم و دیــداری نزدیــک بــا دختــران هنرمنــد
موسســه و قــول مســاعدت ومهــر بیشــتر بــه اهالــی همــدم.

یک روز همدمانه ،درآغــوش پاییز طالیی
صبح پنجشنبه  28مهر ،گروه کوهنوردی مایا با یک دستگاه اتوبوس آمدند و
بچههای ورزشکارموسسه را به گلگشت بردند ،به منطقهی طرقدر و  ییالقات
«کالته آهن» و روز پاییــزی خاطرهانگیزی بــرای همدمیها رقم زدند.
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شالچینیکوکار
به دیدار دختران موسسه آمد

مهندس جعفــر شــالچی(خیر و نیکوکار خوشــنام کشــورمان) بعد
از دیدن آثار ســوزندوزی زینب در ســرای مهر ،گفت« :قدرت عشــق
اســت که باعــث حرکــت چرخهــای زندگــی در همدم میشــود».

برگزاریشبیهخوانیدرهمدم

بزرگداشتهفتهیبسیجدرهمدم

دوشــنبه  14آبان ،بههمت و همیاری  دفتر نمایندگــی نهاد رهبری در
دانشــگاه علمی کاربردی و با حضور جمعی از مدیران دانشگاه و فرزندان
موسسه ،آیین ســنتی شــبیهخوانی (تعزیه) در تاالر همدم برگزار شد.

گرامیداشت روز و هفتهی بسیج در همدم با همکاری حوزهی مقاومت
بسیج  5حضرت رقیه(س) و برگزاری ویزه برنامــهای با حضور فرزندان
موسسه.  .

دیدار نوروزی در آذرماه
در یکی از آخرین روزهای آذرماه ،مهندس نوروزی (رییس کمیســیون
اقتصادی،سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسالمی مشهد)همراه برخی
اعضای هیات امنای همدم ،بازدیدی از بخشهای مختلف موسسه داشتند.

شبچلهیهمدم
چهارشنبهشب  28آذرماه ،آخرین برنامهی پاییزی موسسه که برگزاری
پیشاپیش جشن شب یلدا بود ،با مشــارکت گروه خیرین گمنام و حضور
جمعی از دوســتداران همدم ،رقم خورد .دراین مراسم ،حاضرین ،شاهد
برنامههای مختلفی از قبیل موسیقی ،نمایش ،حافظخوانی و پذیرایی بودند.

زمستان 16 97

دیدارحمیدیهمیشهنیکوکار
بازدید مهندس رضــا حمیدی (نیکــوکار و خیر مشــهدی) از غرفهی
دختران هنرمند همدم ،در نمایشــگاه مشــاغل اســتاندارد سالن صبا  .

بانک رفاه و حضوری دوباره در همدم
دیدار صمیمانهی بهمن آرمان (سرپرســت شــعب بانک رفاه استان) و
جمعی از کارکنان این بانک ،بــا همکاران و فرزنــدان خیریهی همدم..

حضورهمدمیها
درهتلهایتونمایشگاهگردشگری
دومیــن نمایشــگاه بینالمللی صنعت غذا و گردشــگری مشــهد از ۷
تا  ۹آذر در هتل همای یک به همت شــرکت ســپهر پارســیان برگزار
شــد و فرزندان همدم نیز هنرهای دســتی خود را بــه میهمانان عرضه
کردند .در این دوره از نمایشــگاه عــاوه بر برنهای معروف کشــورمان
کشورهای  افغانستان ،پاکستان ،ترکیه ،قطر ،عراق و ...نیز حضور داشتند.

دیدار یاوران بانک تعاون با همدم
در یک روز ورزشی
تعدادی از ورزشکاران حاضر در هشتمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانک
توسعهی تعاون کشــورمان  به مناســبت روز ملی پارالمپیک ،ساعاتی
از وقت اداری روز  بیســت و چهــارم مهر ،میهمان اهالی همدم شــدند.
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در میان استقبال باشکوه هنرمندان و مردم نیکوکار مشهد؛

موسسهیهمدم
نگارخانهدارشد

هنر بزرگ ،کار اهالی همدم است...
نیمههای پاییز هرسال ،فصل آغاز جشنوارههای فرهنگی هنری در ایران و
جهان و هر جشنواره ،اغلب نماد و نمایندهی نگاه برگزارکنندگان و یادآور
تالش آنهاست.
فرزندان همدم همهساله از اواسط پاییز تا پایان این فصل طالیی ،برنامههای
فرهنگی ـ هنری مختلفی دارند و در ســایهی تالش و حمایت خادمین
موسسه و یاوران دلسوزشان ،سعی میکنند بهترین میهمانان و سخنوران
کشور را برای حضور در این جشنوارهها دعوت کنند.
امسال ،بهانهی یکی ازاین برنامههای فرهنگی هنری موسسه ،افتتاحیهی
نگارخانهی همدم بود .نگارخانهای که از همینروز افتتاح ،شانهاش را زیربار
خرج و مخارج دارویی و نیازهای اساسی  400دختر بیسرپرست خواهد
گذاشت و هرچند شاید نتواند همهی نیازهای موسسه را رفع و رجو کند اما
قطعا در خط مقدم مشارکتهای مردمی ،نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.
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افتتاحی های باشکوه با حضور میهمانانی ارجمند
سرانجام و پس از مدت ها دوندگی وبرنامهریزی ،روز یکشنبه بیستم آبانماه
1397فرارسید و نگارخانهی همدم با حضورچهرهی برجستهی خوشنویسی
کشور(استاد غالمحسین امیرخانی) ،مهندس تقیزاده خامسی (شهردار
وقت مشهد) ،دکتر محمدرضا راشــد محصل (استاد برجستهی ادبیات)،
دکتر مکرمیفر(مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
خراسان رضوی) و دهها مدیر اجرایی دیگر استان و همینطور هنرمندان و
نمایندگان  رشتههای مختلف هنری در میان شور و شوق وافر شهروندان
مشهدی و یاوران و خیرین همیشگی همدم ،و نیز خبرنگاران رسانههای
دیداری ،نوشتاری و مجازی ،رسما افتتاح شد.
در بخش ابتدایی برنامهی افتتاحیه که «نگارینه» نام داشــت و بهشکلی
باشکوه در تاالر موسسه برگزار شد ،هریک از اساتید مدعو و مدیران حاضر در
مراسم ،ضمن تقدیر از فعالیتهای فرهنگی ـ  هنری همدم در سالهای اخیر
به ایراد سخن پرداختند و در حضور چشمگیر جمعیت و هنرمندان حاضر
آرزو کردند که با گشایش نگارخانه ،همدم به قطب هنری ایران تبدیلشود.
در ابتدای برنامه سید حسن ثابت محمودی (سهیل محمودی) ،به عنوان
مجری مراسم و طی سخنان کوتاهی گفت« :سالهاست که با همدم ارتباط
و در این فضا احساس صمیمیت خاصی دارم و هربار که اینجا حضورپیدا
میکنم شکرگزار خداوند و سپاسگزار مدیران موسسه میشوم؛ این مکان
مقدس بهواسطهی نفس حق بچههای هنرمند و معصومی که دارد تا به امروز

توانسته است خدمات بزرگ و شایان توجهی به هنر و فرهنگ خراسان و
ایران ارائه کند و امیدواریم با حضور اســتاد امیرخانی و اســاتید بزرگوار
دیگری که امشــب در این تاالر گردهم آمدهاند ،شاهد فصل جدیدی از
فعالیتهای خیرخواهانهی موسسه باشیم».
پخش فیلم کوتاهی از شرایط زندگی و نگهداری و آرزوهای دختران همدم
نخســتین چراغ برنامههای آیین گشــایش نگارخانه را روشن کرد که با
استقبال و تاثر میهمانان مواجه شد.
سپس ،دکتر زهرا حجت ،به عنوان اولین سخنران و جهت عرض خیرمقدم
به میهمانان نگارینه به جایگاه فراخوانده شد.
مدیرعامل موسسه ،در ابتدای ســخن گفت« :ماه ربیعاالول یادآور تولد
پیامبر رحمت و مهربانی است؛ با تاسی از این ماه نورانی و توسل به آخرین
فرســتادهی الهی ،برآن شــدیم نگارخانهی همدم را با دســتان مبارک
استاد امیرخانی و هنرمندان بزرگواری که دعوت اهالی این خانه را قبول
کردهاند افتتاح کنیــم و امیدواریم از این به بعد و بــا نگاه خیرخواهانهی
هنرمندان عزیزی که همواره یار و یاور موسســه اند ،شــاهد شکوفایی و
فعالیت آن و میزبان آثار گرانمایهی اهالی هنر خراسان باشیم».
او افزود« :ما معجزات هنر را بهعینه مشــاهده کردهایم .آنجا که دستان
ناتوان و ذهن رنجور فرزندان همدم بواســطهی فعالیــت در کارگاههای
هنری موسســه در حد غیرقابل باوری تغییر کرده است و به همین دلیل
هنر را نه تنها مایهی آرامش فرزندانمان میدانیــم ،بلکه آن را به عنوان
یکی از روشهای توانبخشــی مداوم موسســه پذیرفتهایم .نام و آوازه و
اعتبار هنرمندان کشورمان ،هنگام حضور در همدم باعث آشنایی مردم و

جامعهی مشتاقان به هنر میشود و دستاورد این کار ارزشمند ،خدمت بهتر
به دختران بیسرپرست موسسه خواهد بود».
هنرِقلمی در مقابل هنرِعملی کمارزش است!
دکتر محمدرضا راشدمحصل ،استاد برجستهی ادبیات فارسی سخنران
بعدی این مراســم بود که پس از پخش کلیپی کوتاهی درمعرفی ایشان و
اجرای چند آهنگ ملی و محلی توسط گروه آوای همدم ،به جایگاه دعوت شد.
دکتر راشــدمحصل ،در مقدمهی ارائهی مقالهای با عنــوان «جلوههای
هنری ایرانیان در تمدن اسالمی» ،گفت« :قبل از حضور در تاالر ،به همراه
اســتاد امیرخانــی از کارگا ههــای هنــری موسســه دیــدن
کردیــم .مــن با دیــدن هنــر عملــی ایــن بچهها احســاس شــرم
کــردم .چــرا کــه هنــر قلمــی بنــده در مقابــل آثــار قابــل رویت
و ارزشــمند آنها بیارزش اســت و صرفا یک نوشته بهشــمار میآید».
او ادامه داد « :باید عرض کنم کار بزرگی که خادمین این موسسهی خیریه
انجام دادهاند بینظیر و ستودنیاست .دعوت از جمع قابل توجهی از ادبا و
هنرمندان برجستهی کشورمان و همینطور مدیران دستگاههای اجرایی
استان توسط یک خیریهی باسابقه ،نشان از خدمت صادقانهی آنها و بیریا
بودن فعالیتهایشــان دارد .من به عنوان یک معلم دانشــگاه و از طرف
همکارانم در مجامع علمی ،آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این
زمینه اعالم میکنم».
دکتر راشد محصل در پایان مقالهاش گفت « :مدیران فرهنگی مشهد باید
بدانند رویداد بزرگی که خادمین همدم آغاز کردهاند ،خدمتی تاریخی به
خراسان عزیز است ،وظیفهی مسئولین دانای این شهراست که آنها را تنها
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نگذارند و با تمام امکانات از آنها حمایت کنند تا پیوند مبارک هنر ،مردم  و
خدمت به جامعهی معلولین هماستانی پایدار بماند».
در مقابل هنر همدم باید سرتعظیم فرود آوریم!
سرانجام نوبت به استاد غالمحسین امیرخانی رسید .ایشان که پس از پخش
فیلم کوتاه معرفیشان و در میان تشویق پیدرپی حضار به جایگاه آمده بود
اینگونه آغاز به سخن کرد« :امروز میهمان کارگاههای باشکوه هنرمندان
همدم بودیم .کودکانی که ظاهرا نباید کاری از دستشان برآید اما بعد از دیدار
با آنها و آثار زیبایشان بســیار منقلب شدم و به این نتیجه رسیدم که بنده
داوری و قضاوتی در مورد هنرشان نمیتوانم داشته باشم و فقط میبایست
در مقابل آثار آنها سکوت کنم».
چهرهی ماندگار فرهنگی کشــورمان ادامه داد« :صحبت در مورد هنر و
هنرمندی در خراسان کار سادهای نیســت .در طول تاریخ شاهد حضور
هنرمندان بزرگی در این خطهی روحانی از ایرانزمین بودهایم .اسامی این
هنرمندان در طول تاریخ تا به امروز به حدی درخشــان و نورانی است که
حقش است شما خراسانیها به سایر مردم ایران مالیات بدهید .چرا که به
تنهایی میراثدار بخش مهمی از تاریخ فرهنگی این ســرزمین هستید».
رییس شورای عالی انجمن خوشنویســان ایران افزود« :عاطفه و مهربانی
در جامعهی ایرانی جایگاه واالیی دارد .من شاهد خدمت صادقانهی بانوان
متمولی بودهام که ساعاتی از هفته مشغول خدمت به کودکان بیسرپرست
هستند .عاطفه میبایست عملی باشد و زبانی و نوشتاری هیچ ارزشی ندارد
چرا که عمال در خدمت جامعه قرار نمیگیرد .امشب در این مراسم باشکوه
شاهد حضور هنرمندان عزیزی هستیم که اراده کردهاند در خدمت دختران
بیسرپرست همدم باشند .اگر هنرمند و عاطفهاش بتواند باری از دوش این
کودکان بردارد آنگاه در تاریخ جایگاهی برای خود دست و پا میکند و در غیر
اینصورت متاسفانه باید گفت شمعی لرزان در میان باد و باران و طوفان است».
مدیر فرهنگسرای ارسباران با اشاره به جذابیت کارگاههای همدم گفت:
« بنده سالهاست با تشکیالت عزیز و نازنین همدم آشنا هستم و امشب
افتخار حضور در کنار خادمین متعدد و مربیان کوشا و مخلص آن را پیدا
کردم .شما جزوی از جامعهی یاوری خراسان هستید که در تاریخ مشرق
زمین کمنظیر است .زحمات شما برای برگزاری چنین برنامهی باشکوهی
نشان از لطف پروردگار به این مجموعه دارد و من ایمان دارم راه شما راهی
مقدس و پویا و همیشگی خواهد بود».
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پس از سخنان استاد امیرخانی ،مهندس تقیزاده خامسی (شهردار مشهد)
در صحبتهای کوتاهی گفت« :حضور فرزند رشید هنر ایران در مشهد را
گرامی میداریم و از مدیران همدم سپاسگزاریم که این فرصت را بوجود
آوردند تا همهی ما از بیانات و حضور اســتاد امیرخانی عزیز بهره ببریم».
وی سپس  یک جلد قرآن نفیس را که همراه آورده بود ،به استاد امیرخانی
هدیه کرد.
در پایان این ویژه برنامه و قبل از افتتاح رسمی نگارخانهی همدم ،هدایایی
به رسم یادبود از طرف موسسه ،هنرمندان و خیرین به استاد امیرخانی اهدا
شد .همچنین استاد مجتبی سبزه (خوشنویس و شاگرد ارشد امیرخانی)
تابلوی خوشنویسی نفیسی به موسسه اهدا کرد.
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صدای ایمان را از
رادیوجیبیمنمیشنوید!
       دکترعلی شمسا

حدود  25سال قبل ،توفیق عمل به دســتور پیامبر اکرم(ص) را یافتم و به
توصیهی اطلبوا العلم ولو بالسین(دانش را گرچه در چین باشد بیاموزید) ،در
یک کنگرهی علمی در قارهی اقیانوسیه (دورتر از چین) شرکت کردم .در این
کنگرهی علمی از ایران فقط دو نفر شرکت کردهبودیم؛ بنده و یکی از همکاران
بزرگوار از تهران .مسیر رفت و برگشت ما؛ تهران-کواالالمپور-سیدنی بود.
دوست تهرانی پیشنهاد کرد تمام مسیر مسافرت را با هم باشیم .پذیرفتم.
وزیر خارجهی آن وقت ایران که از دوســتان گرمابه و گلســتان ایشان بود
برایمان محلی را در ســفارت ایران در مالزی تهیه دید .فرودگاه کواالالمپور
از فرودگاههای شلوغ ،حتی شــلوغترین آسیای جنوب شرقی است .نامش
«ماالگا» است .میگویند در همین ســال  2017میالدی ،پنجاه و هشت
میلیون و پانصدوپنجاه وچهار هزار و ششصد و بیست وهفت  مسافر را به اقصی
نقاط دنیا جابجا کردهاست .دوستان سفارت در این فرودگاه به دنبال ما آمدند
و  یکیدوشب میهمان لطف آنان بودیم .بلیط ما نشان میداد که در مراجعت
از سیدنی به کواالالمپور باید حدود بیست ساعت منتظر هواپیمای هما باشیم.
ناگهان به ذهنم گذشــت که این مدت را به سنگاپور برویم .به رفیق تهرانی
گفتم به دلیل دوری راه و خستگی فراوان اگر کالهمان را به اینجا پرتاب کنند
دیگر رغبت و توان برگشتن نیست ،بیا سنگاپور برویم که غنیمت است و یک
فرصت طالئی .قبول کرد .قیمت بلیط هوائی رفت و برگشت از این فرودگاه به
سنگاپور یکصد دالر آمریکا بود .بلیط تهیه کردیم .از زمان برگشتن از سیدنی
تا پرواز سنگاپور کمتر از دو ساعت زمان داشتیم ،لذا بار و بنه اضافی و همچنین
ن ما
بلیطهای برگشت به تهران را به دوستان سفارت دادیم تا کارت سوار شد 
به هواپیمایی هما را پیش از مراجعت از سنگاپور ،تهیه کنند و چنین کردند.
کنگره علمی دوســاالنهای بود که مدتی اســت ســالیانه شــده اســت.
مقالههایی ارائــه کردیم و از مباحث علمی متنوع کنگــره لذت وافر بردیم.
به مالزی که برگشتیم ،آسیمهسر از میان سیل جمعیت فرودگاه به «گیت»
(دروازه خروجی) سنگاپور روانه شدیم .زیرا زمان ترانزیت ما کمتر از دو ساعت
بود .مسافرت بسیار فشرده بود ،زمان کوتاه و وقت بسیار کم برای مشاهده
دیدنیهای فراوان و جذاب سنگاپور مانند ،جزیره ،آکواریوم ،تلهکابین پارک
پروانهها ،برج آســمانی و جزیره ســنتوزا .چون نزدیکیهای غروب بود ،با
راهنمایی کارمند هتل ،جزیرهی سنتوزا و تنها پارک سنتوزا و رقص فوارههای
رنگی را انتخاب کردیم .استخری بود بزرگ و کنارههایش فوارههای کوتاه و
بلند .در یک ساعت معین رقص فوارهها شروع میشد .ما بهموقع رسیدیم.
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ارکستر مخفی در حال نواختن آهنگ زیبا بود .فوارههای لیزری به حرکت
درآمدند و با تنظیم و رهبری ارکستر پشت پرده و پنهان ،میرقصیدند ،قر و
قمیش میآمدند ،ریسه میرفتند و شبیه رقص واقعی گاهی به جلو و گاهی
به عقب خم میشدند .در آن دمدمای غروب دلانگیز و پارک مصفا و سرسبز
جلوههای زیبا و مناظری بدیع خلق کردهبودند .رقص فوارهها که تمام شد
تمام تماشاچیهای اطراف استخر ،شــروع کردند به تشویق کردن و دست
زدن .این بندهی سادهدل هم جوّگیر شدم و شادمانی کردم و به دنبال رهبر
ارکستر کمنظیر میگشتم که از پرده برون آید و از حاضرین تشکر کند! ولی
افسوس که این مصداق «چیزی که یافت مینشود آنم آرزوست» بود .کم کم
ستارهها هم درآمدند و در آسمان آبی نورافشانیکردند.
تأللوی ماه شــب بدر در اســتخر زیبای پارک موجب شــادی و نشــاط
بود .در آن وقت شــب ،فقط باید به هتــل میرفتیم و دمی میآســودیم.
رفتیم هتل .در نزدیکــی هتل ما خبرهایی بود! یک خانم ســانتیمانتال با
لباسهای اجق وجق دم در با نگاه کاسبکارانه ایستاده بود و ما دو نفر را به
مهمانی «آن کارهها!» دعوت میکرد .به اصطالح دالل محبت بود! زدیم به
چاک .قول امام علی(ع) یادمان آمد که :از نقاط تهمتخیز بپرهیزید (اتقوا من
مواضع التهم) .زدیم به چاک و سریعاً گریختیم!
روز که شد و خورشید خانم از شرق جزیره باال آمد ،رفتیم به فروشگاه بزرگ
که در تملک چند مسلمان بود؛ فروشگاهی بود چند طبقه .سریع از جلوی
اجناس میگذشــتیم و دنبال خرید ســوغات بودیم .وقت زیادی تا پرواز
نداشتیم .نام اجناسی را که میخواستیم یادداشــتکردهبویم .من چند تا
«تیشرت» و منجمله یک رادیو جیبی انتخاب کردم و به صندوق مراجعه
کردیم .ســوغاتیها را دریافت کردیم و پولش را پرداختیم .دلشوره گرفته
بودم و نگران نرسیدن به پرواز .تاکسی گرفتیم .نزدیکیهای فرودگاه ،تازه
متوجه شدم که رادیو داخل سوغاتیها نیست .از فرط عجله آن را جاگذاشته
بودم .فرصت برگشــت نبود .قبض خرید را برای روز مبادا نگه داشتم .این
قبض را سالها نگه داشــتهبودم و هر زمان که به آن نگاه میکردم ،مثل تمام
مالباختهها ،از ته دل آه میکشیدم!
سالها گذشت تا اینکه همان کنگره ،درسنگاپور تکرار شد .همینکه رسیدم
رفتم سراغ همان فروشگاه ،جلوی صندوق ایستادم و خودم را معرفی کردم.
داستان را تمام و کمال برایش شرح دادم .حتی گفتم تا همین اواخر قبض را
همراه خود داشتهام ولی اآلن آن را با خود ندارم .قبول کرد .دستور داد یک
رادیو ترانزیستوری پاناسونیک ژاپنی به من بدهند .بدون دریافت هیچوجهی.
لذت بردم؛ این منش یک فروشندهی مسلمان واقعی است .نمیدانم اگر چنین
ماجرایی در مملکت شیعی ما رخ بدهد ،همین سرانجام را خواهد داشت یانه؟
در تمام عمرم فقط یک مورد مشابه را در آجیلفروشی تواضع تبریز دیدم.
به آجیلفــروش گفتــم :چند ســال قبــل اینجــا آجیل خریــدم ولی
پســتهها را فراموش کــردم که بــردارم ...فروشــنده به همــان مقداری
کــه گفتــم بــدون هیچگونــه نــک و نوکــی ،باکمــال خوشروئــی
و تواضــع ،پســته تحویلــم داد و چیــزی هــم مطالبــه نکــرد.
راستی،آیهی «وای بر کمفروشان» برای کدام قشر از جامعه نازل شدهاست؟

ایکاش میشد مادرم را برای یکبار هم که شده صدا بزنم .ایکاش میتوانستم
هنگام عصبانیت فریادی از دل بر آورم .ایکاش میتوانستم ولو برای یکبار با
پدرم از خستگی و درماندگیهایش سخن بگویم.
ای کاش میتوانستم شنوندهی هیاهوی پر هیجان کودکان در پارک محله
باشم...
میدانم در دلت «ایکاشها» بسیارند اما ایمان دارم با نگاهت میتوانی دنیایی
را خلق کنی که عالم محو زیباییاش شود ،ای گویای خاموش!
میدانم که میتوانی بر تمام دلتنگیهایت رنگ آبیِ آن آسمانی را که فقط
تو تجربه کرده ای نقاشی کنی و به روی دنیا لبخند بزنی  ...صدای زندگی را
میشنوی و باران را میبینی .چشمت هماهنگ با چرخهای ویلچیری که یکی
از جنس تو برآن نشسته ،میچرخد و تا ابدیتی که دنیا برای شما ساخته پیش
میرود .آنگاه ،نگاه آدمهای دنیا را معنا و الفبای معلولیت را هجی میکنی...
پدیدهی معلولیــت آنقدر برای جامعــهی جهانی اهمیت دارد که ســوم
دسامبربزرگداشــت روز معلولین نامگذاری شده اســت .با این وجود نگاه
به معلولیت در همهی جوامع یکســان نیســت .باید برای نگاه یکســان و
بهینه ساختن شرایط زندگی معلولین به صورت ریشهای فرهنگسازی شود؛
باور کنیم که فرد معلول همچون دیگر انسانها دارای عزتنفس و غروراست .او
هم شخصیت دارد و نمیشود به وجود و حضور او بیتوجه بود .سلوک گروهی
از مردمان بدین گونه است که با نگاه و رفتار ،باوری از کم توانی و ناتوان بودن را
به افراد معلول منتقل میکنند و این ،دشواری وظیفه خانواده ،مربیان و آنانی
را که شــب وروز در جهت ارتقاء تواناییها و آموزش این هستیهای متفاوت
هستند را دوچندان میکند .آموزش همگانی باید جزو برنامه ها و نگاه عامه
به این طیف از جامعه باید بسیار سنجیده و آگاهانه باشد .اگر جز این باشد
کمترین آسیب ها  ،انزوا و عدم فعالیتهای فردی و اجتماعی در افراد معلول
خواهد بود.
موسسه توانبخشی همدم از جمله مراکز توانمندیاست که به علت نگهداری
شــبانهروزی فرزندان بیسرپرســت کمتوان ذهنی ،با معلولین ارتباطی
تنگاتنگ دارد و میکوشد تا زمینه ساز رشد و فعالیت ثمربخش این قشر باشد.
دوازدهم آذرماه ،روز جهانی معلولین و هفتهی گرامیداشت آن فرصتی مغتنم
برای همدم بود تا با فعالیتهای توانبخشی ،فرهنگی و هنری این مهم را به
جامعه یادآوری کند و همراهی مردم با معلوالن را با معادلهی زیبای مهربانی و
عشق پیوندی جاودانه بزند .در این مسیر مسئولین و مردم نیکونهاد با همراهی
خود ما را تنها نگذاشتند.
در این مجال ،برخی برنامهها و فعالیت هایی را که به مناسبت بزرگداشت روز
و هفتهی جهانی معلولین در همدم صورت گرفت را به اختصار شرح میدهیم:

ایکاشها را
درنگاهشمیتوانخواند...

مروری گذرا بر برنامهها و دیدارهای همدم به مناســبت بزرگداشت روز و
هفتهی جهانی معلولین ،در سال 97
      مریم همایونی

پنجمین اکسپوی عکس همدم با همراهی و همدلی عکاسان ایران و خراسان
با حضور حجتاالســام رســول منتجبنیا نماینده ادوار مجلس شورای
اســامی ،دکترحمیدرضا پوریوسف مدیرکل بهزیســتی خراسان رضوی
و اســاتید به نام عکاسی مشهد با حضور پرشور و بیســابقهی هنرمندان و
هنردوستان هنر عکاسی گشایش یافت و پس از شش روز ،بابرگزاری مراسمی
ویژه و تقدیر از عکاسان شرکتکننده ،به پایان رسید.
در بین آثار فاخر به نمایش گذاشته شده دراین اکسپو ،هجده قطعه عکس
از آثار فرزندان هنرمند همدم بود که در سالهای اخیر توسط عکاسان یاوران
موسســه آموزش دیدهاند ،و این از بخشهای قابل توجه این نمایشگاه بود.
حضور موسسهی توانبخشی همدم در دومین نمایشگاه بینالمللی گردشگری
صنعت غذا و شــیرینی با حضور برندهای مطرح و کارآفرینان برتر کشــور
برنامهی دیگری بود.
از جمله بازدیدکنندگان از غرفــهی توانمندیهای فرزندان همدم و گفتن
تبریک به مناسبت هفتهی معلولین ،نمایندگانی از کنسولگری کشورهای
همسایه ،سرکنسول کشور عراق ،اتاق اصناف مشهد ،خانهی صنعت معدن و
تجارت خراسان رضوی ،سازمان میراث فرهنگی و دیگر ارگانها و اتحادیهها بودند.
همچنیــن ،بازدید خانــم جراح مشــاور شهردارمشــهد در امــور بانوان
مهندس رحیمی معاون فرهنگی شهرداری منطقه دوی مشهد ،مهندس
تقویان رییس شــهرداری ناحیه یک منطقه دو مشــهد و جمعی از فعالین
فرهنگی و شــورای بانوان محالت این منطقه و تبریک روز جهانی معلولین
به فرزندان و کارکنان موسسه توانبخشی همدم را دراین هفته شاهد بودیم.
همچنین ،مسئولین سینما هویزهی مشــهد از فرزندان همدم برای دیدن
فیلم و ثبت روزی خوش و شــاد برای همدمیها در بزرگداشت روز جهانی
معلولین دعوت کردند.
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غرف های نیز برای عرضــهی توانمندی های فرزندان همدم در دانشــگاه خیام
مشهد به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولین ،اختصاص داده شد .حضور
همدم در شورای شــهر به عنوان فضیلت پاسخگویی با حضور مدیران شهری،
اعضای شورای شهر ،مدیران بهزیستی و نمایندههایی از معلولین مشهد ،یک
برنامهی دیگر بود.جشن و جنگ شــادی برای فرزندان همدم  با همت خیرین
از جمله خانوادهی محترم رضاپور به مناسبت روز جهانی معلولین برگزار شد.
بازدید گروهی از مدیران و  کارکنان هالل احمر از موسســه ،برگزاری مراسم
ویژهی ادارهی کل بهزیســتی خراســان رضوی و حضور مدیران این سازمان
در تاالر همدم ،بازدید چندساعتهی دکتر حســن رحیمپور ازغدی به همراه
محمدجواد استادی( رئیس ادارهی فرهنگ و ارشاد مشهد مقدس) از موسسهی
همدم و نیز دیدار دوتن از نمایندگان مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
آقایان دکتر شیران خراسانی و دکتر بحرینی از بخشهای مختلف موسسهی
همدم ،از آخرین برنامهها و اتفاقات موسســهی همدم در هفتهی بزرگداشت
معلولین در سال  97بود.
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اولین اجرای ارکســتر ملی ویــژهی ایران
و حضــور موثــر «آوای همــدم» در آن
عصــر جمعــه 23آذر ،بــا مشــارکت موثــر گــروه «آوای همــدم»،
اولین اجــرای ارکســتر ملی ویــژهی ایــران ،در تاالر ســورهی تهران
برگزار شــد .حاصل این رویــداد بزرگ هنــری که توانایــی جمعی از
معلولین هنرمند ایران را بهخوبی نشــانداد ،آشــنایی بیشــتر مردم
کشــورمان با ظرفیتهای خاص این قشــر از فرزنــدان ایرانزمین بود.
آغاز فعالیت ارکستر ملی ویژه ،به دوسال قبل و پیگیرهای خستگیناپذیر
خانم گیالســیان (رهبر ایــن ارکســتر)  برمیگردد .درایــن مدت ،هر
یک از اعضای این گروه 20نفره ،در شــهرهای مختلف ایــران ،زیرنظر
مربیان موســیقی خود به کار و تمریــن مداوم می پرداختند و هر ســه
ماه یکبــار ،برای انجــام تمرینهای مشــترک دورهم جمع میشــدند.
اولین اجرای ارکستر ملی ویژهی ایران ،با استقبال و حضور مهربانانهی جمع
کثیری از عالقمندان برگزارشد؛  15تن از اعضای دفتر سازمان فرهنگی
ملل متحد (یونیســف) ،دکتر نحوینژاد (معاون توانبخشــی بهزیستی
کشــور) ،خانم دکتر فخری (مدیرکل حوزهی هنری توانبخشی کشور)
هنرمندان عزیزی همچون استاد چکناواریان ،افسانه بایگان و ...نیز جمعی
از خیرین و هنردوستان کشورمان ،از جمله حاضران در تاالر سوره بودند.
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دیداری همایــون و بابرکت

شــنبه 24 ،آذرمــاه ،پــس از انتظــاری همیشــگی ،همایــون
شــجریان عزیز بــه همــدم آمد تــا پــس از دیــدار و احوالپرســی
مفصــل بــا فرزنــدان و کارکنــان موسســه و همخوانی با تکتــم ،در
تقویــم فصلــی همــدم روزی خاطرهانگیــز و بابرکــت ثبت شــود.
در پی این حضــور و بازتاب رســانهای فراگیر جهانیاش ،بســیاری از
شــما خوبــان خیراندیــش و هنردوســت ،بــا درگاههــای ارتباطی
موسســه تماس گرفتیــد و بعضا ضمــن اظهــار شــادمانی و تبریک
گالیه داشــتید که چرا این رخداد خجســته را بهموقع اطالعرســانی
و امــکان حضــور شــما را در ایــن دیــدار فراهــم نکردهایــم .فکــر
کردیــم باید یــادآور شــویم کــه همدم بــدون شــما هیچ اســت.
اما بایــد بدانیــد که حضــور اغلــب هنرمنــدان و از جملــه همایون
عزیــز در این موسســه ،بــدون برنامهریزی قبلــی و صرفا یــک دیدار
داوطلبانهی کوتاهمدت اســت و فرصت برنامهریــزی و دعوت و اجرای
مراســم ،نیســت .عالوه براین ،همــدم ،بــدون اخذ مجوزهــای الزم
نمیتواند اقدام به برگزاری مراســم هنری رســمی و پــر مخاطب کند.
مطمئن باشید چنانچه شــرایط الزم فراهم و با حمایت مدیران فرهنگی
شهرمان همراه شود ،شما نخستین کسانی خواهید بود که در جریان هر
امر مبارکی جهت تامین منافع  400فرشتهی همدم ،قرار خواهید گرفت.
مدیریت و هیات مدیرهی همدم ،حضور هنرمندان در این موسسه را صرفا
راهی جهت کوتاهکردن فاصلهی موسســه با مردم خیرخواه کشــورمان
میدانند .لذا بیتعارف و تردید ،شما در ردیف نخست دلتنگی و دعوت و
حرمت ما هستید .یقین بدانید که راه خیر از کوچهی همت و محبت مردم
میگذرد در آینده دوباره و صدباره در همدم شما را زیارت خواهیم کرد..
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دو صحنهی واقعی از زندگی این روزهای مردم؛

یک ثانیه تا مدار عاشقی!

تقدیم به فرشته های همدم
        امیر روحپرور

صحنه اول :بوی بهشت زیر تاالر
وارد ســوله که میشوم خشکم می زند ...دهــها  دختر کم ســـن و سال  
در ردیفی منظم ،مشغول کار مردانهاند!
تق تق تق ،...یکی فــرش می باید ،یکی نقاشــی می کشــد ،یکی تابلوی
نفیس می ســازد و آن یکی با دســتانی کوچک اما پرتوان زیوری  را برای
فروش آمــاده می کند؛ انــگار کارخانه اســت! کارخانه ای  که موســیقی  
"کار" را  کودکانــه  کــوک مــی کنــد؛ گــوش خــراش ،اما دلنشــین.
فکرش را بکن با همــهی معلولیتها روی یک صندلی نشســته اند ،مدام
و بدون وقفه؛ انگار رباتاند درقالب انســان .ولی چه انســانی بهتر از آنان .
...بــاورش ســخت اســت  .دخترها یــک ریــز کار میکننــد .خنکای
پنجــره گاهــی نســیمی را روانــه صــورت هــای شادا بشــان  
میکنــد .از یکیشــان   دربــاب ســختی کار مــی پرســم.
 سخت نیست؟نگاهی به انگشتریاش میکند ،لبخندی می زند و پاسخی پر معنا می دهد؛   
اینجــا کارگاه عشــقه ...عشــق بــه کار و تالش ...عشــق بــه زندگی  .از او دربارهی شرایط کارش ســـوال میکنم ،و پیش از زبان ،پاســخ را در
چشمانش می یابم؛
"خدا بانیان این موسسه  رو حفظ کنه؛ مامان حواسش به همه چیز هست...
باور کنید از صبح تا ظهر اینجا کارمی کنیم اما اصال احســاس خســتگی
نمیکنیم ...خیلی هوامــون رو دارنــد ،نمیذارن آب تــوی دلمون تکون
بخوره ...اینجا مــا یک خانواده ایم ...خدا خیرشــون بــده اونهایی که به ما
ســر می زنن و با  کمک هاشــون  فرصتی ایجاد میکنن کــه  بیدغدغه  
زندگــی  و خدا را شــکر کنیــم ...الهی که همیشــه ســامت باشــن "
ســالن بعدی ،نوبت دیــدار دخترهایی اســت  کــه دل آســمانی دارند
و بامهربانیشــان قلبهــای زنگارگرفتــه را جــا میدهنــد .کافــی
اســت دســتی برسرشــان بکشــی ...آنجاســت کــه معجزهی خــدا را
می بینــی؛ جایی کــه فاصله تــا مدار عاشــقی فقــط یک ثانیه اســت.
با زبان بی زبانی و حرکات دســت و پا ،شــوق خالصانهی خــود را از دیدار

نثارت میکنند و چه شیرین میخندند این فرشتههای خدا بر روی زمین.
اینجاست که میفهمی عشق به خدمت  چه رنگ و بویی دارد ،رنگ خدا ...
مادر را که میبیننــد چنان به وجد میآینــد که نگو و نپــرس ...انگار بال
میزنند به طــرف مادر و غش غش خند هیشــان در میان شــوخی های
ریز مادر رها میشــود .بغل میکنــد ،میبوید و میبوســد دخترانش را...
آنطرفتر  20گل سرســبد کنار هم زندگی میکنند؛ نــدا ،مهتاب ،فاطمه،
نگین ،روژان ،دینا ،المیرا ،زهرا و ...یکی از یکی شیرینتر مثل عسل؛ آشیانه
ای پر از مهر و صفا .بازدید از سالنها تمام می شود و حاال وارد تاالر همایش
می شــوم؛ هتلداران کنار هم نشســته اند؛ تکتم جان نقل محفل است؛ با
گروهش می خوانند ،با ســوز دل؛ تا پلــی بزنند میان خالــق و مخلوقاتی
که اینجا میهمانانانــد ...حاال صورت ها خیس شــده ...خیس عاشــقی.
خانــم دکتــر حجــت پشــت تریبــون اســت و از هزینه هــای همدم  
میگویــد؛ از ایــن کــه ســایهی ســیاه گرانــی ،تامیــن اقــام مورد
نیــاز و داروی نگهــداری بچــه هــا را چقــدر ســخت کــرده اســت .
و اینجاست که نوبت عاشقی می رســد؛ نوبت مهربانی  ...یکی  10میلیون،
دیگری  5میلیون  و آن یکی  1میلیون .اسم ها خوانده نمی شود اما رقم ها
گفته می شود پشت سرهم انگار مسابقه است؛ مســابقهی انفاق و عشق...
صحنهی دوم؛ صورتی که اشک شوق ندیده است
همه چیز دارد ...بهترین خانه و چند مدل ماشین وارداتی .
ســالی شــش ماه خــارج از کشوراســت؛ از این کشــور اروپایــی به آن
کشــور اروپایی ،از ایــن جزیره به آن جزیــره ...خالصه ،غرق رفاه اســت .
تــازه بــه دوران رســیده یــا نوکیســه نیســت امــا هرچــه
داشــته اســت از بــاال و پاییــن کــردن قیمتهــا بدســت آورده .
و حاال ســود ماهانهی بانکی  بیدغدغهای دارد ...یک عدد درشــت با چند
صفر جلواش ...اوچند ســالی است که نه سرما می چشــد  نه گرما ،نه عرق
می ریزد ،نه مشکل گرانی دارد و نه مشــکل باال رفتن قیمت ها ،نه غصهی
حقوق کارگرانش را دارد و نه اندوه نان شــبش را ...غرق در ناز نعمت است.
اما نه یک چیز کم دارد ...
ثروتش" برکت "ندارد.
او شهد شــیرین کار خیر را نچشیده اســت .او نمی داند  سفره پهن کردن
برای یک خانــوادهی 400نفــرهی توانجویان چه لذتــی دارد؟ .نمی داند
عشق واقعی چیست؟ نمی داند مفهوم لبخند آرام یک  کودک رنج دیدهی  
یتیم چیســت؟ ...لذت او لذت دنیاســت؛ لــذت پول ،لذت دالر و ســکه !
و برای همین اســت که  نمی داند وقتی فرشــتهی کوچولوی همدم را در
آغوش می کشــی  و صورتت  یواشــکی زیر باران اشک شــوق خیس می
شــود ،یعنی چی ؟ او نمی داند عطر بهشــت زیر ســقف همدم یعنی چه!
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این دسته گلها دســت رنج دختران
همدم است؛ گلی که شما به مراسمها
و همایشهایتان میبرید و بخشی از
هزینهی خیریه همدم را تامین میکند.
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یک نفس زندگی

آنچهنپاید
دلبســتگی را نشاید...
تصویرگر:فرزانه رییس الساداتی

افالطون را گفتند« :چرا هرگز غمگین نمیشوی؟
گفت« :دل بر آنچه نمی ماند ،نمی بندم».
فردا یک راز است؛ پس نگرانش نباش...
دیروز یک خاطره بود؛ حسرتش را نخور...
و امروز یک هدیه است؛ قدرش را بدان و از تک تک لحــظه هایت
لذت ببر...
از فشار زندگي نترس ،به ياد داشته باش که فشار ،تودهی زغال
سنگ را به الماس بديل ميکند...
نگران فردايت نباش؛ خدای ديروز و امروز ،خداى فردا هم هست...
ما اولين بار است كه بندگي ميكنيم ،ولى او قرنهاست که خدايى 
ميكند.
پس به خدايى او اعتماد كن و فردا و فرداها را به او بسپار...
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همدردی

نیکاندیشانارجمند؛
جناب آقای سرهنگ منصورزاده
جناب آقای اباذریان
جناب آقای اسماعیل منصوری
سرکارخانم هژبر کاللی

همکارانگرامی؛
جناب آقای دکتر همراز
سرکار خانم بانژاد
جناب آقای نیستانی
سرکار خانم رحیمی
سرکار خانم قبادی

همدم و اهالی این خانه خــود را در اندوه
فقدان عزیزانتان شــریک مــی دانند.
همــدردی مــارا پذیــرا باشــید.

چندلحظهیعلمـی

و آمـوزشی

اضطراب امتحان!
تابآوری...
مددکاری اجتماعی و مسایل آن...

زمستان 39 97

اضطرابامـتحان!

محبوبه محمدنیا ـ کارشناس ارشد مشاوره تحصیلی

اضطراب یک ناراحتی دردناک ذهنی است و از ویژگیهای آن ترس و ناراحتی
است که راه فرار ندارد و اضطراب ،ناشــی از این عوامل است .ولی تفاوتهای
مشخصی با آن دارد .اضطراب معلول تحلیل است .انسان دوست ندارد رفتارش
مورد آزمایش قرار گیــرد .به این دلیل در موقعیت آزمون ،دچار شکســت
میشود .یکی از عوامل شکست امتحان ،ترس از عدم آشنایی دانشآموزان و
شرایط و نحوهی برگزاری امتحان میباشد .عامل دیگر سختگیری آموزگاران
است .همچنین حضور معلم ناشــناس موجب ترس میشود و توضیحهای
منفی بعضی والدین نیز می تواند با اضطراب رابطه مستقیم داشته باشد.
در واقع اضطراب یک موضوع روانی و درونی افراد جامعه است و در جوامع همه
با آن سروکار دارند .پس یک موضوع اجتماعی است و همین اضطراب است
یآورد
که استعدادها را تخریب میکند .مشکالتی که تمرکز حافظه به بار م 
یتواند با شرایط محیط روبرو
باعث رفتارهای ناپخته میشود و فرد مبتال نم 
یدهند و دچار مشکالتی اعم از
شود .برخی افراد کنترل خود را از دســت م 
جسمانی ،رفتاری و شناختی می شوند و اضطراب در عملکرد تحصیلی آنها
تأثیر میگذارد و باعث مشکالتی برای آنها در امتحان میشود  .
اضطراب یک حالــت بهنجار و ضروری در زندگی انسانهاســت اما آنگاه که
شدت اضطراب و نگرانی زیاد میشود و به حدی میرسد که بیشتر باز دارنده
میشود تا برانگیزاننده ،عملکرد فرد را تحت الشعاع قرار داده و آن را کاهش
میدهد و دیگر یک حالت بهنجار نیست .اضطراب از عوامل مؤثر بر یادگیری
است و پدیده ای روانشناختی است و کمتر کسی پیدا میشود که با آن مواجه
نشده باشد .آنچه مهم است شدت هیجانزدگی است که به هنگام حضور در
محافل اجتماعی یا شرکت در آزمونهای مختلف ،دامنگیر افراد میشوند.
در واقع اضطراب در اثر استرس و فشــارهای زیاد و یکدفعه بوجود میآید.
اضطراب معموال از  4تا  6سالگی افزایش مییابد و دختران اضطراب را بیشتر
از پســران تجربه میکنند .هدف اصلی ما اضطراب شــب امتحان است که
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دانشآموزان با شنیدن اسم امتحان دچار تشویش خاطر میشوند.
اضطراب امتحان ،نوعی خودمشغولی ذهنی است که با خودضعیفپنداری
و تردید فرد دربارهی تواناییهای خود مشــخص میشود و غالبا با شناخت
منفی ،عدم تمرکز حواس و واکنش های جسمانی نامطلوب و افت تحصیلی
همراه است.
چرا اضطراب باعث کاهش توانایی فرد میشود؟
پاسخ اجمالی این است که؛ وقتی سطح اضطراب باالست ،توجه فرد پایین
یآید و فقدان مهارتهای مطالعه میتواند اضطراب را پدید آورد.
م
راهکارهای مقابله با اضطراب:
بهترین روش ایمنسازی است که باید مؤلفههای آن را شناخت؛ اولین مؤلفه
کنترل تنفس و آرامش عضالنی جسمی .دوم؛ خودفرمانی (گفتگوی شخصی
هدایتشده) است .سوم؛ تصویرســازی ذهنی هدایت شده است   .چهارم؛
مسئلهگشایی میباشد .روش ایمن سازی یک روش شناختی ـ رفتاری است.
تن آرامی و کنترل تنفس باعث تعدیل جنبههــای فیزیولوژیکی اضطراب
امتحان میشود .پنجم؛ برقراری ارتباط عاطفی والدین با فرزندان .فرزندانتان
را در آغوش بگیرید و به آنها با کلمات محبت آمیز ابراز عالقه کنید .ششــم؛
در مواقعی که ناراحت هستید گریه کنید و جلوی احساسات خود را نگیرید.
منابع:
-1دادســتان ،پ ( )1376ســنجش و درمــان اضطراب امتحــان ،مجله
روانشناسی سال اول.
-2ابوالقاسمی ،ع ( ،)1374ساخت و اعتباریابی مقدماتی پرسشنامه اضطراب
امتحان و بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومی.
2010 Latas M, Pantic M, Obradovic D , Med Pregl -3

تابآوری...
Resiliency
دکتر محمد سلطانیزاده

آیا درهنگام طوفان ،درختان را دیدهاید ،آنــگاه که به خود میپیچند و خم
میشــوند بر فهــا بــه روی شاخههایشــان ســنگینی میکنــد
تا بدانجا که شاخههایشــان در مقابل زمین ســر تعظیم فــرود میآورند
امــا بــه نــدرت میشــکنند و بــه محــض فروکش کــردن طوفــان و
آب شــدن برفهــا بهتدریــج اســتوارتر از گذشــته بــر میخیزنــد؟
احتماال تا به حال این سؤال به ذهنتان رسیده که چرا برخی افراد در برخورد
با عوامل اســترسزا انعطافپذیــری خاصی دارند و خم به ابــرو نمیآورند
ولی بعضیهای دیگر برای مقابله با چنین عواملی مشــکل دارند؟ و این که
ویژگیهای این افراد آموختنی است یا ارثی؟ برخی افراد در برابر مشكالت
بسيار آسيبپذير عمل ميكنند و به سرعت در هم مي شكنند و برخي ديگر
آرام منطقي ،صبور و مطمئن با مشكالت دســت و پنجه نرم ميكنند  .اين
تفاوت از كجا ناشي مي شود و علت آن چيست؟پاســخ روانشناسان به اين
پرسش اين است :تاب آوري!
بله تفاوت اين دو دســته با يك ويژگي خاص ،يعني "تابآوري" ،تفســير
ميشود .اما تابآوري به چه معناست و خود ،شامل چه ويژگي هايي مي شود؟
شاید بارزترین نمونهی چنین افرادی مردم ژاپن بعد از سونامی گذشته باشند
که پس از ویران شدن شهرها و از دست دادن نزدیکترین افراد زندگیشان
توانستند زنده بمانند ،ثبات عاطفی خود را حفظ کنند ،در برابر استرس و فشار
سرسختانه بایستند و با نهایت توان با شرایط بسیار ناگوار خود مقابله کنند و
مهمتر از همه پس از برطرف شدن همهی عوامل فشارزا ،به سرعت و اغلب با
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ایجاد هیجانات مثبت به حالت عادی طبیعی بازگردند.
شاید بهتر باشد قبل از اینکه بیشــتر در مورد تابآوری بدانید آزمون زیر را
انجام دهید و سعی کنید به شیوه ای واقعبینانه خود را ارزیابی کنید تا بدانید
که تا چه اندازه تابآور هستید .وضعیت تابآوری خود را در یک مقیاس پنج
درجه ای ( =1بسیار کم تا  = 5بسیار زیاد) ارزیابی کنید و سپس نمرات خود
را جمع بزنید و به قسمت تفســیر توجه کنید تا بدانید چه وضعیتی دارید.
  .1در یک بحران یا موقعیت آشــفته ،می توانم خــود را آرام کنم و بر انجام
کارهای مفید تمرکز کنم.
 .2من معموالً خوشبین هستم ،مشکالت را به عنوان چیزی گذرا میبینم و
انتظار دارم که بر آنها غلبه کنم.
 .3من میتوانم ســطوح باالیی از ابهام و نامشخص بودن را در یک موقعیت
تحمل کنم.
 .4من سریعاً با تحوالت و تغییرات جدید سازگار میشوم و وقتی که مشکالتی
برایم پیش می آید به خوبی به حالت اول برمیگردم.
 .5من بازیگوش هستم ،در موقعیت های سخت و دشوار از حس شوخطبعی
استفاده می کنم و میتوانم بخندم.
 .6من پس از فقدان ها و ضربه های زندگی می توانم به لحاظ هیجانی بهبود
یابم .دوستانی دارم که می توانم با آنها صحبت کنم .می توانم احساساتم را
برای دیگران بیان کنم و درخواســت کمک کنم .احساس خشم ،فقدان و
ناامیدی من خیلی طول نمیکشد.
 .7من احساس اعتماد به نفس میکنم ،خودم را تحسین میکنم و مفهوم
درستی از اینکه چه کسی هستم دارم.
 .8من کنجکاو هستم ،سوال میپرسم ،میخواهم بدانم که چیزها چطور کار
میکنند و دوســت دارم راه های جدیدی برای انجام دادن کارها پیدا کنم.
  .9من درس های ارزشمندی از تجارب خود و از تجارب دیگران یاد میگیرم.
 .10من توانایی حل مساله خوبی دارم ،می توانم از منطق تحلیلی استفاده
کنم ،خالق باشم یا از درک تجربی استفاده کنم.
 .11من می توانم امور را خوب پیش ببرم ،اغلب می خواهم گروه یا پروژه را
هدایت کنم.
 .12من بسیار منعطف هســتم ،با تناقضهای پیچیده ام احساس راحتی
میکنم ،من هم خوشبین و هم بدبین ،هم خودخواهم و هم خودخواه نیستم
در عین اینکه اعتماد می کنم محتاط هستم و مسایلی از این قبیل ...
.13منهمیشهخودمهستمامادرموقعیتهایمختلفمتفاوترفتارمیکنم.
 .14من ترجیح می دهم که بدون یک نســخه معیــن کار کنم .من زمانی
اثربخش تر هستم ،که در انجام آنچه که فکر می کنم درآن موقعیت بهترین
است آزاد باشم.
 .15من مردم را می شناسم و به شهود خود اعتماد می کنم.
 .16من شنونده خوبی هســتم و به خوبی می توانم بادیگران همدلی کنم.
 .17من درباره دیگران غیرقضاوتی برخورد می کنم و با افرادی که سبک های
شخصیتی مختلفی دارند سازگار هستم.
 .18من بسیار با ثبات هستم .و زمان های سخت و دشوار را به خوبی پشت سر
می گذارم و هنگام کار بادیگران روحیه ای مستقل و درعین حال مشارکت
جویانه دارم.
 .19تجارب سخت مرا قویتر و بهتر کرده اند.
 .20من بدشانسی را تبدیل به خوش شانســی کرده ام و مزایایی در تجارب
بد یافتهام.
نمره گذاری:
نمره  80و یا بیشتر = بسیار تاب آور
نمره  65تا  = 80بهتر از غالب افراد
نمره  50تا  = 65پایین اما مناسب
نمره  40تا  = 65شما در تالش و تقال هستید.
 40و یا کمتر =کمک بخواهید.
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تعریف تاب آوری
تاب آوري معادل واژه انگليسي  Resiliencyاست .در فرهنگ لغت ،اين كلمه
خاصيت كشساني ،بازگشت پذيري و ارتجاعي معنا شده است ،ولي در متون
بهداشت رواني تاب آوري معادل گوياتري است .ريشه تاب آوري ( resiliency
) از علم فيزيك گرفته شده اســت و به معني جهيدن به عقب است .در واقع
افراد تاب آور قادر هستند به عقب بجهند .آنها توانايي زنده ماندن و حتي غلبه
بر ناماليمات را دارند .تاب آوري ميتواند باعث شــود كه فرد پيروزمندانه از
رويدادهاي ناگوار بگذرد و عليرغم قرار گرفتن در معرض تنش هاي شــديد
شايستگي اجتماعي ،تحصيلي و شغلي او ارتقا يابد .تاب آوري نوعي ويژگي
است كه از فردي به فردي متفاوت اســت و ميتواند به مرور زمان رشد كند
يا كاســتي يابد .در واقع تاب آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و
فاجعه است .روانشناسان همیشه سعی کرده اند که این قابلیت انسان را برای
سازگاری و غلبه بر خطر و سختی ها افزایش دهند .افراد و جوامع میتوانند
حتی پس از مصیبت های ویرانگر به بازسازی زندگی خود بپردازند.
به بیان دیگر فرد تاب آور یعنی کســی که در برقرای تعادل زیســتی روانی
در شرایط دشوار توانمند اســت .البته معنای تاب آوری فقط این نیست که
در برابر آسیب ها یا شــرایط تهدید کننده پایدار بمانیم و در رو به رو شدن
با شرایط خطرناک حالتی انفعالی داشته باشــیم ،بلکه در عمق معنای آن
شرکت و حضور فعال و سازنده ی ما در محیط پیرامونمان نیز مد نظر است.
ویژگی های افراد تابآور؛
بازیگوشی و کنجکاوی بچگانه :سواالت زیادی می پرسند ،میخواهند از هر
چیزی سر دربیاورند .همچون کودکان از خودشان لذت می برند ،همیشه و
در هر جا زمان خوشــی دارند ،از چیزها متعجب می شوند ،تجربه میکنند،
اشتباه می کنند ،آسیب می بینند و میخندند .به طور مداوم از تجارب خود
میآموزند :تجارب جدید و غیرمنتظره را ســریعاً درونســازی می کنند و
تغییریافتن بوسیله آنها را تسهیل میکنند .از خود میپرسند" :نکته جدید

یا درس آن چیست؟
انعطاف پذیری باالیی دارند  :می توانند خود را به ســرعت با تغییر شرایط
ســازگار کنند و از نظر هیجانی و ذهنی بسیار منعطف هستند .در ضمن با
شــخصیتی متناقض راحت هســتند و می توانند قوی و لطیف ،حساس و
سرســخت ،منطقی و شــهودی ،آرام وهیجانی و جدی و بازیگوش باشند.
رابطه دوستانه یا عاشــقانه خوبی دارند :پژوهش ها نشــان می دهند که
مردم در شرایط کاری دشــوار و تخریب کننده ،اگر رابطه دوستانه داشته
باشــند و یا خانواده ای دوست داشــتنی داشته باشــند ،مقابله بیشتری
در مقابــل اســترس دارند و بــه احتمــال کمتری ممکن اســت مریض
شــوند .بنابراین افراد تنها و منزوی بیشــتر مســتعد شــرایط آشــفته
هســتند .صحبت کردن با دوســتان و خانواده از اثر مشــکالت میکاهد
و موجب افزایش احســاس ارزشــمندی خود و اعتماد به نفس میشود.
احساسات خود را صادقانه بیان می کنند :افراد تاب آور میتوانند خشم ،عشق
تنفر ،تحسین ،غم و طیف وسیعی از هیجانات انسانی را به شکل صادقانه و باز
تجربه و ابراز کنند .همچنین می توانند در شرایطی که الزم باشد احساسات
خود را به شکل آگاهانه فرونشانی کنند.
انتظار دارند که کارها خوب پیش برود :افــراد تاب آور خوش بینی عمیقی
دارند که بوسیله ارزش ها و استانداردهای درونی هدایت می شوند همچنین
تحمل زیاد در مقابل شرایط مبهم و نامشخص دارند .بدون یک نسخه از پیش
تعیین شده هم میتوانند کار کنند
بــا دیگــران همدلی نشــان مــی دهنــد :مــی تواننــد دنیــا را از دید
دیگــران ببیننــد حتــی اگــر مخالــف نظــر آنهــا باشــد .از خــود
مــی پرســند" :دیگــران چگونــه فکــر و احســاس میکننــد؟ از
دیــد آنهــا ایــن مســاله چگونه بــه نظــر میرســد؟ آنها مــرا چطور
می بینند؟ چه چیزی باعث شده که اینگونه فکر ،احساس و رفتار کنند؟"
از شهود و حدس خالق خود استفاده می کنند :درک زیرآستانه ای و شهود
را بعنوان منابعی مفید از اطالعات قبول دارند .از خود می پرســند "بدنم
(احساسم) به من چه می گوید؟ آیا رویاهایم معنایی دارند؟ چرا به آنچه به
من گفته می شــود ،اعتقاد ندارم؟ اگر این کار را انجام دهم چه می شود؟"
از خود به خوبی دفاع می کنند :مقاومت می کنند ،شکست و ناکامی را جبران
می کنند ،به راحتی گول نمی خورند ،اگر الزم باشد خود را کنار می کشند تا
در امان باشند و از تدابیر دیگر استفاده میکنند .دوستان ،منابع و حمایت را
می یابند و کمک می خواهند.
در استفاده از شانس توانایی و استعداد دارند :در مدرسه زندگی درس هایی
را یاد گرفته اند که بــرای آنها مانند پادزهر در موقعیت های دشــوار عمل
میکنند .آنها می توانند موقعیتهایی را که برای دیگران به لحاظ عاطفی
تخریب کننده و مسموم کننده است را به موقعیتهایی تبدیل کنندکه به
لحاظ عاطفی برای آنها پرورش دهنده و تغذیه کننده اســت .زیرا که آنها
درس های خوبی از تجارب ســخت خود می گیرند .بدشانسی را تبدیل به
خوش شانسی می کنند و توانمندی را از گرفتاری و سختی بدست می آورند.
ورق را برمــی گرداننــد   :تجاربــی را کســب کــرده انــد کــه هنگام
رو به رو شــدن بــا مصائــب زندگــی برایشــان همانند پادزهــر عمل
می کنــد .مــی توانند موقعیــت هایــی را که بــرای دیگــران مخرب و
آســیب زا تلقی می شــود برای خود به موقعیت هایــی تبدیل کنند که
موجب خودشکوفایی شــان می شــود .از این رو بدشانســی را به خوش
شانســی تبدیل میکننــد و از گرفتــاری ها ســربلند بیــرون میآیند.
در هر دهه از زندگی بهتر و بهتر می شوند :افراد تاب آور به شکل روزافزونی
در زندگی شایستگی ،تاب آوری ،ثبات و آزادی بیشتری را تجربه می کنند
و از زندگی بیشــتر و بیشــتر لذت می برند .بطور کلی مــی توان گفت که
کیفیت زندگی چنین افرادی روندی صعودی و پیشرونده دارد .آنها از خود
می پرسند که :آیا امروز بهتر از گذشته می توانم با مشکالت زندگی کنار بیایم؟
تاب آوری آموختنی اســت.نکته ای که بایــد به آن توجه کرد این اســت
که درســت اســت تاب آوری به قابلیت تطابق انســان در مواجهه با بالیا

یا فشــارهای جانــکاه ،غلبه یافتــن و حتی تقویت شــدن بــا آن تجارب
اطالق می شــود ،اما این خصیصه در کنــار توانایی های درونی شــخص و
مهارت هــای اجتماعــی او و همچنین در تعامــل با محیــط تقویت می
شــود ،توســعه می یابد و به عنوان یک ویژگــی مثبت متبلور می شــود.
نتیجه اینکه تاب آوری در هر ســن و در هر ســطحی رخ می دهد و سازه ای
شناختی و قابل آموزش اســت .یعنی تاب آوری پدیدهای ذاتی نیست .بلکه
از طریق تمرین ،آموزش ،یادگیری وتجربه حاصل می شود .پس اگر فکر می
کنید تاب آوری کمی دارید ،می توانید آن را تقویت کنید و مهارت های خود را
برای تاب آور شدن پرورش دهید.
در زندگي خود معنا و هدف داشــته باشــيد .افرادي كــه در زندگي هدفمشــخصي ندارنــد و معناي مهمي بــراي زندگي خــود نيافته انــد ،با هر
سختي و مشــكلي ،از هم مي پاشــند و انگيزة خود را از دســت مي دهند.
ارتباطات خود را توسعه دهيد .داشتن روابط عاطفي و اجتماعي محكم عاملبسيار مهمي در سالمت روان انسان به شمار مي رود و هنگام بروز بحران هاي
زندگي پشتوانة بسيار مفيدي محسوب ميشــود .بنابراين روابط دوستانه و
خانوادگي خود را تقويت كنيد.
نسبت به تغييرات انعطاف پذير باشــيد .زندگي يعني تغيير .اگر نسبت بهتغييرات زندگي منعطف نباشيد همواره در بيم و هراس باقي مي مانيد و توانايي
مواجه شدن با آن را از دست مي دهيد.
مراقب تغذيه و ســامتي خود باشــيد .از قديم گفته اند عقل سالم در بدنسالم اســت .پس براي آنكه بهتر بينديشيد مراقب جســم خودتان باشيد،
تغذية سالم  ،ورزش و ســبك زندگي ســالم را ســرلوحه خود قرار دهید.
مهارت هاي سالم براي مقابله با مشكالت را بياموزيد .اگرمقابل ههاي مسئلهمدار و هيجان مدار سالم را بياموزيد به هنگام مواجهه با مشكالت زندگي مخزن
غني و پرمحتوايي از راهكارهاي مفيد داريد كه بر حسب اوضاع مي توانيد از
آنها استفاده كنيد.
خوشبين باشــيد .نگاه واقع بينانه توأم با مثبت انديشــي سبب مي شوددرك مناسبي از مسئله داشــته باشيد و به شــيوه اي متناسب عمل كنيد
دلبستگي هاي مثبت ايجاد كنيد .مشاركت در يك يا چند فعاليت سرگرمكنندة سالم ،عضويت در گروههاي مذهبي ،حضور در باشگاه ورزشي،كال سهاي
هنري و انجمن هاي علمي و مانند آن موجب مي شود به هنگام وجود مشكل
آرامش خود را بازيابيد.
معنويت را در خود تقويت كنيد .افرادي كه ايمان قوي دارند و در مشكالت وسختي ها ضمن تالش و تعقل به خداوند توكل مي كنند ،آرامش و امنيت وصف
ناپذيري را تجربه مي كنند.
در پایان الزم اســت یادآوری کنیم که تاب آوری یک پدیده ذاتی نیســت
بلکه از طریــق تمرین ،آمــوزش ،یادگیری و تجربه حاصل می شــود .پس
اگر فکر می کنید که تــاب آوری کمی دارید می توانیــد آن را تقویت کنید
و اگر تــاب آوری خوبی دارید بهتر اســت که بدانید برای اینکــه بتوانید در
همین ســطح بمانید یا آن را افزایش دهیــد نیاز به تقویت و تــداوم دارید.
منابع:
-1روش های نوین تاب آوری و به زیستی جوانان   ،نویسندگان نیکول نیکتورا؛ جولی آن لیزر ماریا ،
مترجمان  :محمد رضا مقدسی؛ عفت حیدری ()2015
-2مزایای تاب آوری  ،نویسندگان :ریچارد اس سیترین؛ آالن ویس  مترجمان  :محمد رضا مقدسی؛
عفت حیدری()2014
-3تاب آوری (منابع و گفتمان)راهنمایی برای تقویت تاب آوری در کودکان تقویت روحیه انسانی  

A guide to promoting resilience in children strengthening
the human spirit

نویسنده :ادیت گروتبرگ ،مترجم :محمدرضا مقدسی (  )1396

-4دانلود مقاالت از سایت خانه تاب آوری به آدرس http://www.resiliency.ir

-5مقاله بررسي ارتباط بين سرسختي روانشناختي و خود تاب آوري با فرسودگي شغلي نویسنده:
محمد نریمانی و مسلم عباسی ()1390

زمستان 43 97

مددکاری اجتماعی و مسایل آن...
به انتخاب همکاران واحد مددکاری همدم

من احسن الی الناس ،استدام منهم المحبت ...
کسی که به مردم نیکی کند ،دائما از محبت آنان بهرهمند میشود.
امام علی(ع)
مقدمه:
مــددکاری اجتماعــی ،فعالیــت ویــژ های اســت کــه برخــی
موسســات رفــاه اجتماعی آنــرا بــه مراجعین خــود ارئــه میدهند.
از دیــدگاه مــددکاری اجتماعــی ،ریشــهی مشــکالت انســانها نه
تنها در عوامــل فــردی و خانوادگــی آنها ،بلکــه میتوانــد در عوامل
اجتماعــی و در تعامل بیــن این افراد و محیط اجتماعیشــان باشــد.
مــددکاران اجتماعــی از طریق وارد شــدن به زندگی مددجــو به طور
مستقیم رفتارها و ارتباطات مددجو و خانواده او را مشاهده و مورد بررسی
قرار میدهد و به تشخیص و ارزیابی مشــکل میپردازد .و در صورتی که
الزم باشد تغییر در محیط خانوادگی و اجتماعی مددجو بهوجود میآورد.
امروزه علیرغــم ایجاد تغییــرات عمیق فرهنگی و تغییر در شــیوههای
زندگی بســیاری از افراد در رویارویی با مســائل زندگی فاقد تواناییهای
الزم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت
زندگی روزمره آســیبپذیر کردهاســت .همهی ما در زندگی با چالشها و
مشکالتی مواجه میشــویم و هر کس به شــیوهی خاص خود به مسائل
پاســخ میدهد .علم مددکاری اجتماعی در این زمینه به کمک بشریت
آمده و از طریق دانــش و مهارت اصولــی و  قابل فراگیــری ،با حمایت
مددکاران اجتماعی که از این دانش بهره گرفته اند جهت حل تعارضات و
چالشهای زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد ،طالق
همســر آزاری و کودک آزاری و ....که منجر به عقــب ماندگی فرهنگی و
اقتصادی دولتها خواهد شد در جهت نجات بشریت گام برداشته است.
تاریخچهی مددکاری اجتماعی
دستگیری از نیازمندان و افراد بیسرپرست از زمان خلقت انسان تا کنون
مرسوم بودهاست .مطالعه در مذاهب قبل از تاریخ نشان میدهد که  توجه  به
سالمت و رفاه مردم در گذشته نیز مدنظر بوده است .در دین اسالم ،نیکوکار
دارایی خود را در راه دوستی خدا به خویشاوندان ،یتیمان ،فقرا ،رهگذران
و سائالن می بخشد .حفظ حرمت و شــخصیت افرادی که از نیکوکاری و
خدمت دیگران برخوردار می شوند در دین اسالم الزم شمرده شدهاست.
با تصویب «قانون فقرای الیزابت» در انگلستان در سال  ،1601حمایت از
افراد نیازمند جنبهی قانونی گرفت و سپس در سایر کشورها قوانین مشابهی
تصویب شــد .در ایران  آموزش مددکاران اجتماعــی متخصص با ایجاد
آموزشگاه های عالی خدمات اجتماعی از سال   1337در تهران آغاز شد.
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مفاهیم اساسی در مــددکاری اجتماعـی
مددکار اجتماعی :
به فــردی اطالق می شــود که بــا بهــره گیــری از مهارتهــا وتعالیم
حرفــه ای همچنین منابع موجــود در جامعه تالش می کند اســتقالل
و تعادل گروهی و اجتماعی افــراد یا مددجویان را فراهم و مشــکل آنها
را حــل کنــد .گاهی جهــت توصیــف ایــن حرفــه از واژهی مهندس
اجتماعی اســتفاده میشــود که محدودهی وســیعی را در بر می گیرد.
مددکار فردی :
مددکار فردی ،شامل شخص و خانواده او می شود که در شرایط نامناسبی
قرار گرفته اند و بدون دخالت سازمان ویا در میان سازمان ،موسسه یا فرد
حرفه ای یعنی مددکار اجتماعی قادر به حل و فصل مشکل خود نیست.
تعریف مشکل:
به معنــی علــت و مجموعــه ای از علــل شــرایط و موقعیتی اســت
کــه موجــب ضعــف وتقلیــل توانایــی وکارآیــی در رونــدکاری
فعالیــت هــا و زندگــی اجتماعــی افــراد در جامعــه میگــردد.
آسیب اجتماعی:
آســیب اجتماعی به هر نوع عمل فــردی یا جمعی اطالق میشــود که
در چارچــوب اصــول اخالقــی و قواعــد عــام عمل جمعی رســمی
و غیررســمی جامعهی محل فعالیت کنشــگران قــرار نمیگیرد و در
نتیجــه با منــع قانونی یا قبــح اخالقــی و اجتماعی روبه رو میشــود.

گروههــای آســیب پذیر(گروههای هــدف در مــددکاری اجتماعی):
گروههای آســیب پذیر ،شــامل نوجوانان ،کودکان ،معلولین جســمی
نابینایــان ،معلولیــن ذهنی مثــل تربیتپذیری پناهگاهــی ،معلولین
اجتماعــی مثــل بزهــکاری ،معتادیــن ،فقــرا ،متکدیــان ،زندانیان
و زنــان ویــژه .بیماران جســمی و صعــب العــاج مانند افــراد دارای
ســرطان و ایدز ،خانواده های بیسرپرســت ،جنگ زده ،ســیل زدگان
حاشیهنشینان شــهرکهای بزرگ و محلهای فقیر نشــین ،می شود.
ابزارها ،روشها و وسایل برای شناخت مددجود و مشکل:
این ابزارها و وســایل اختصاص به حرفه مــددکاری اجتماعی ندارد و در
تحقیقات اجتماعی توسط پژوهشگران ،معاینات بالینی توسط پزشکان
و روانشناسان و خدمات مشــاوره ای مشاوران و حتی بررسی های جامعه

شناختی و مردمشناسی و ســایر علوم اجتماعی و انسانی مورد استفاده
قرار می گیرد ولی در مددکاری اجتماعی ،به بعضی از موارد دقت و تاکید
بیشتری الزم است .روشهای شناسایی و درک شرایط و موقعیت مددجود و
کشف مشکل و علل بروز و ظهور آنها را درچهار موضوع میتوان بررسی کرد:
 -1مشاهده (دیده ها) -2مصاحبه (شنیده ها وگفته ها) -3مطالعه (یافته ها)
 -4مکاشــفه (پرداختها ،تجزیه وتحلیل ها ،ارزیابی ها و اســتنتاجها)   .
مددکاری اجتماعی:
میان رشــته ها و حرفه هایی که در حوزهی علوم اجتماعی و انسانی قرار
دارند ،به دلیل پرداختن به انسان به عنوان موضوع اصلی ،ارتباط وجود دارد.
از جملهی این حرفه ها و رشته ها مددکاری اجتماعی است .آنچه امروزه
تحت عنوان مددکاری اجتماعی در جهان مطرح می شود ،عبارت است از:
«فعالیت ویژه ای که برخی موسسات رفاه اجتماعی آن را بر مراجعان خود
عرضه می کنند ،یعنی به آنها یاری میرسانند تا با مشکالتی که در انجام کار
و وظایف اجتماعی خود رو به رو می شوند ،با کارایی بیشتر مقابله کنند   ».
به بیان دیگــر« ،مــددکاری اجتماعــی ،خدمتی حرفه ای اســت که
بــر پایــهی دانــش و مهارتهای خــاص قرار گرفته اســت .هــدف آن
کمک به افراد ،گروهها ویا جامعه اســت تا بتوانند اســتقالل شــخصی
اجتماعــی ورضایــت خاطــر فــردی واجتماعی بــه دســت آورند».
در حرفهی مــددکاری اجتماعــی ،بر اســاس تمرکز توجــه و فعالیت
مددکار بــر روی فرد ،خانــواده ،گــروه یا جامعــه و مبتنی بــر اینکه
پاســخگوی مشــکالت کدام یک از آنها باشــد ،روشــهایی وجود دارد
و به این ترتیب روشــهای مددکاری از ســه روش اصلی یــا فعالیتهای  
اساســی و دو روش فرعی و یک روش کــه هم می توانــد بنابر موقعیت
و شــرایط و میدان کار و حیطهی عمــل مددکاران در هر کشــور اصلی
یا فرعی به حســاب آید ،تشــکیل می شــود .این روشهــا  عبارتند از:
الف) روشهای اصلی:
 -1مــددکاری فــردی یــا کار بــا فــرد «خدمــات حرفــهای
را بــه فــرد دارای مشــکل و خانــواده او ارائــه میکنــد».
 -2مددکاری گروهی یا کار گروهی« ،خدمات حرفه ای را از طریق گروههای
دارای مشکل و با استفاده از خاصیت گروه به اعضای گروه ارائه میکند».
 -3مــددکاری جامعــه ای یــا کار بــا جامعــه« ،خدمــات حرفــه
ای را بــه افــراد یــک جامعــه بــا محــدوده ای مشــخص و از طریق
گروههــای درونآنجامعــه،بــااســتفادهازفنــونبرنامهریــزیواجرای
طرح های توســعه و ارزشــیابی خدمــات عامالمنفعه ارائــه میکند».
ب) روشهای فرعی:
 -1مدیریــت در موسســات خدمــات اجتماعــی «خدمــات
حرفــه ای خــود را بــا سرپرســتی و ادارهی موسســات خدمــات
اجتماعــی و بهطــور مســتقیم در اختیــار نیازمندان قــرار میدهد».
 -2تحقیقــات رفــاه اجتماعــی « خدمــات حرفــهای خــود را
بــر اســتفاده در طــرح هــای اجرایــی خدمــات اجتماعــی از
طریــق تهیــه و اجــرای طــرح هــای تحقیقاتی ارائــه مــی دهد ».
 -3اقدامــات اجتماعــی «خدمــات حرفــه ای را بــا اســتفاده از
قوانیــن و امکانات موجــود و یــا از طریــق گذراندن قوانیــن جدید و
ایجــاد امکانــات به طبقــات نیازمنــد و کل جامعــه ارائه مــی کند»

ضمنــا ،غالبــا خدمــات مــددکاری در مناطــق ســیل زده ،زلزلــه
زده ،جنــگ زده و مناطــق و محــل هایــی کــه برخــی از بیماریهای
واگیــر دار مثــل وبــا شــیوع پیــدا کــرده اســت و یــا خدمــت در
شــهرک جذامیــان را نیــز جــزو روش اقــدام اجتماعی مــی دانند.
ج) روشــی کــه گاه در شــمار فعالیتهــای اصلــی و اساســی
و گاهــی نیــز جــزء روشــهای فرعــی محســوب مــی شــود
و عبــارت از اقــدام اجتماعــی در مــددکاری اجتماعــی:
برای تشریح روشها ،عوامل عمده در جریان مددکاری برای هر روش بیان
می شود تا از این طریق شناختی از آنها فراهم شود .این عوامل عبارتند از  :
 -1مددجو.
  -2خصوصیات و ماهیت مشکل.
  -3محل کار و میدان عمل ،مکان و شعاع فعالیت مددکار.
  -4چگونگی جمعآوری اطالعات و حقایق دربارهی مددجو و مشکل   .
 -5کیفیت و نحوهی رابطه متقابل مددکار -مددجو.
 - 6طول زمان فعالیت مددکاری.
 -7نقشهای مورد انتظار از مددکار اجتماعی که در مقابل مراجعین ایفا
میکند.
گمان بر این اســت کــه اگرتعاریفــی از مــددکاری فــردی ،مددجو و
مشــکل گفته شــود امــکان درک بهتر هــر روش مقدور خواهــد بود.
ویژگیهای شــخصی مورد نیاز جهت انجام حرفه مــددکاری اجتماعی  :
تمایــل بــه انجــام دادن کار خیــر و داشــتن حــس نوع دوســتی.
داشــتن علــم و آگاه بــودن بــه حــوزهی مــددکاری اجتماعــی و
رفتارهــای اجتماعــی و در کل جامعهشناســی و روانشناســی.
آگاه بودن به نقاط ضعف و قوت خود و دخالت ندادن آنها در کار حرفهای.
پایبند بودن به اصول حرفهای.
داشــتن حــس مســئولیتپذیری در مقابــل کار و مراجعــان خــود.
داشتن قدرت برنامهریزی.
توان مدیریت.
صداقت.
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توانایی ایجاد رابطه با افراد ،گروهها و جامعه.
رازدار بودن.
برخورد محبتآمیز مددکار اجتماعی با مددجو.
آگاه بودن و شناخت گروههای هدف.
آگاهیازآدابورسومفرهنگجامعهایکهمددکاراجتماعیدرآنجاکارمیکند.
عدم پیشداوری.
توانایی کنترل احساسات مثبت و منفی خود.
نقش و وظایــف مددکار اجتماعی در مرکز توانبخشــی همدم:
 -1تشــکیل پرونده از مشــخصات کامــل مددجو و ذکــر خصوصیات
ضــروری رفتــاری ،ذهنــی ،روحی ،عــادات ســامتی و ســایر موارد
 -2اقدامات الزم برای صدور شناسنامهی توانخواهانی  که فاقد شــناسنامه
هستند.
 -3پیگیــری الزم در خصوص عکسدار شــدن شناســنامهی دختران.
-4اقدامات الزم در خصوص صدور کارت ملی هوشمند.
 -5پیگیری درمان ،کارهای مربوط به مـــــددجو و خانواده و تهیه دارو و
ملزومات بهداشتی.
 -6ارتبــاط بــا دادگســتری در خصــوص پذیــرش یــا ترخیــص
دختــران و نیــز پیگیــری مســائل قیمومیــت و حقوقــی توانخواه.
 -7در زمان پذیرش توانخواه معرفی وی به تیم توانبخشــی (کاردرمانگر
گفتار درمانی ،روانشناســی و )...در خصوص بررســی و ارزیابی اولیهی
وضعیت جســمی و روانی و ذهنی وی صورت میپذیــرد و پس از تایید
توســط تیم توانبخشــی پذیرش از واحد مددکاری پیگیری میشــود.
 -8مصاحبه بــا خانــواده توانخــواه ،در صــورت بروز مشــکالت بین
توانخواه و خانواده به همراه آنها جهت دریافت مشــاوره به روانشــناس
مؤسســه مراجعه میشــود تا در خصــوص بهتر شــدن وضعیت وی و
چگونگی ارتباط خانواده بــا توانخواه پیگیریهــای الزم صورت پذیرد  .
 -9پیگیــری در خصــوص ارزیابــی  6ماهــه وضعیت جســمی روانی
و ذهنــی ...از واحدهــای توانبخشــی از ایــن واحد پیگیری میشــود  .
 -10بازدید منزل و بررسی وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
خانواده دختران و در صورت تشخیص نیازمند بودن خانواده آنها مساعدت
به خانواده توانخواه از این واحد پیگیری میشود.
 -11اقدامات در خصوص  شناســایی خانوادهی دختران مجهولالهویه.
 -12برقراری ارتباط تلفنی دخــــتران با خانوادههایشــــان از این واحد
پیگیری میشود  .
 -13اقدامات در خصوص مالقات دختران جــهت دیدار با نزدیکانشان که
در مراکز بهزیستی و زندان میباشند.
 -14اقدامات در خصوص مالقات و مرخصی دختران توســط خانواده آنها
از واحد مددکاری پیگیری میشود.
  -15حمایــت از مددجــو ،خانــواده و گســترش ارتبــاط مددجــو با
خانــواده از طریق مشــاهده ،مصاحبــه ،بازدیــد منــزل و مراجعه به
نهادهای مختلف بهخصــوص ادارهی سرپرســتی و کمــک در تعیین
قیــم مناســب بــرای مددجویــان بیسرپرســت و بدسرپرســت.
 -16ارتبــاط بــا بهزیســتی در خصــوص پیگیر یهــای
الزم جهــت دریافــت یارانــهی ســازمان بهزیســتی و ارســال
لیســت مربوطــه و لیســتهای درخواســتی ســازمان  .
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 -17صــدور مجــوز اردوهــای خــارج از شــهر و اســتان
توســط ایــن واحــد از ســازمان بهزیســتی پیگیــری میشــود.
 -18اقدامــات الزم در خصــوص صــدور کمیســیون پزشــکی
توانخــواه از ســازمان بهزیســتی از ایــن واحــد پیگیری میشــود.
 -19پیگیــری مســائل تحصیلــی دختــران از جملــه :اقدامــات در
خصــوص ســنجش تحصیلــی و ثبــت نــام دختــران در مــدارس
و نیــز پیگیــری وضعیــت تحصیلــی دختــران در مدرســه.
 -20پیگیــری در خصــوص پرداخــت هزینــه ســرویس دختــران
دانشآمــوز  از ایــن واحد اقــدام و به مــدراس تحویل داده میشــود.
 -21اقدامات در خصوص پرداخت حقوق ماهـیانه دختران که
مــسئولیت اموری را در خوابگاه به عهده گرفتهاند ،پیگیری میشود.
 -22ثبت خصوصیات مــددجو و خانواده و اقدامات صورت پرفت در
پرونده توانخواه.
در انتها باید گفت مــددکار اجتماعــی بعنوان رابط و تســهیلگر بین
مددجو خانواده ،جامعــه و نهادهای مرتبط با امــور توانخواهان از جمله:
ادارهی سرپرستی بهزیستی ،دادگستری ،ثبت احوال ،بیمه و مدارس و...
میباشد و با علم و آگاهی به قوانین تعیین شدهی مراکز از سوی سازمان
بهزیســتی ،ظرفیتها و امکانات موجود به کشــف و تقویت استعدادها و
یکند.
توانمندیهای عزیزان پرداخته و شرایط بهتر زیستن آنها را فراهم م 
فهرست منابع وماخذ
در تهیه مطالب حاضر به این منابع مراجعه و نگاه شده است:
 -1ســید حســن ،موســوی چلــک ،مــددکاری اجتماعــی کار بــا
فرد(2فــرد و خانــواده) ،انتشــارات شــاک ،تهــران ســال   1390
حمیدرضا ،کریمی درمنی و سید سعید ،آقایی ،مددکاری اجتماعی کار با
فرد ( )1انتشارات دانشکده  ،تهران سال  84ص 1و4و5و13و21و42و61
 -2کریمــی در منــی ،حمیــد رضــا ،مــددکاری اجتماعــی کار
با فرد ( )2انتشــارات دانشــکده  ،تهران  ،ســال  84و  85ص 76و119
 -3آقایی ،سید سعید ،مـــبانی مددکاری اجتماعـــی ،انتشارات
دانشکده تهران  83 ،ص 9و24و35
 -4سیدحســن ،موســوی چلــک ،مــددکاری اجتماعــی 1
(کار بــا فــرد) -انتشــارات ســمت ،تهــران ،ســال 1383
  -5خاکســاری ،محمــد حســن،مفاهیم مــددکاری اجتماعــی
بــا تکیــه بــر مــددکاری فــردی ،انتشــارات دفتــر آمــوزش و
پژوهــش ســازمان بهزیســتی کشــور ،تهــران ســال 1371
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داستان کوتاه

فـریده؛
شاهزادهای با نقص کامل!
مرضیه زیدانلو
ـ«حاال من هم نمیخندم ،ببین کی ضرر میکنه»؟!
خندیدن ،یک اتفــاق معمولی اســت اما جملــهای کــه خواندید یک
گزارهی خبری و اســتفهامی ســاده نیســت .این جمله را ،کسی گفته
اســت که ارزش خنــد ه و بهــای نخندیدنــش را میداند .ایــن جمله
را «فریــده» گفته اســت و شــما اگــر فریــده را نشناســید ،احتماال
درک نمیکنیــد کــه چــرا گفتــه و چقــدر درســت گفتــه اســت!
فریده ،یکی از دخترهای موسســهی همدم یا همان فتحالمبین اســت.
یکی از چهارصد خواهری اســت که در مســاحت یــک هکتاری صحن
و ســرای این خانه ،شــبها را به روز و روزها را به شــب پیوند میزنند و
دلخوشیشــان ،عالوه بر کنار هم بــودن و دیدن مادریــاران و کارکنان
موسسه ،تماشــای مهربانیهای بیپایان کسانی اســت که همهروزه به
همدم میآیند تا در قامت یاوران و نیکوکاران ،دســت نوازشــی بر ســر
وشانهی این دختران معلول و درواقع فرشتگان بیعیب خداوند ،بکشند.
بگذارید فریده را دقیقتر به شما معرفی کنم؛
دختری 34ســاله اســت اما جثــهاش به انــدازهی نصــف تصورتان از
یک دختر 34ســاله هم نیســت .دختری اســت با ترکیبی از معلولیت
جســمی حاد و کمتوانی ذهنــی خفیف ...فرشــتهای با دســت و پای
دفُرمه ...دســتهایی که بهزحمت دست آســتینش را گرفتهاند و پاهایی
که زمان کنجــکاوی برای دیدنشــان ،بیش از خودشــان طــول دارد.
دختری اســت که تمام طول و عــرض قامتش جمع شــده داخل یک
عدد صندلی چرخدار کوچــک ...یعنی از دور نگاه کنید بیشــتر صندلی
میبینید تــا فریده! اما از نزدیــک ،قصه فرق میکنــد .از نزدیک ،فریده
آنقدر بزرگ میشــود که مدام از خودتان ســوال میکنیــد چطور یک
صندلی چرخدار میتواند این عظمت را در خــود جا بدهد و جابجا کند؟
روی همیــن صندلی چرخــدار کــه اخیرا مدلــش به همــت یکی از
خیرین همدم تغییــر کرده و نوع موتــوردارش را در اختیــار فریده قرار
دادهاند ،ایــن دختر نصفهونیمه ،هــم زندگی میکنــد و هم هنرمندی
میکند ....کمتریــن هنرمندیاش هم این اســت کــه ترجیح میدهد
با همــان صندلی چرخــدار قدیمــی در محوطــه و محیط موسســه
حرکت کنــد تــا راننــدهاش «اختــر» بــیکار نشــود .اختــر ،یکی
دیگر از همین چهارصدتا دختر معلولی اســت که بوســتانهای شــهر
بهشــت ،از عطر نفــس و نگاهشــان ،شــادابی و گالب ،وام میگیرند.
فریده را روی همین صندلی چرخدار ،میشــود در همهجــا دید؛ داخل
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سالن همایش ،وقتی مراسم رسمی داریم ...دم در موسسه ،وقتی میهمان
عالیقدری مثل شــما داریم ...توی کالس گلسازی خانم عصارگل وقتی
گلها با همهی لبخندشان به استقبال بازدیدکنندهها میروند ،زیر آفتاب و
باران محوطهی ساختمان شاهید ،وقتی روز کسلکننده را چشمی خندان
دوباره میتواند زنده کند و در همان محوطه زیر درختان ابریشم و گلهای
صورتی درخشانشــان ،وقتی مهمترین کمبود جهان یک لبخند است و
این لبخند ناگهانی ،در یک قدمی شما گل میکند و مدهوشتان میکند!
فریده ،باهمین خانهی ســیار کوچک و جثهی کوچک و دنیای کوچکش
هنرمند بزرگی اســت؛ او ،سوزن دوزی و ســرمهدوزی و رنگآمیزی بلد
اســت .کارهای ســرمهدوزی فریده ،پایهی ثابت فروشهای موسســه
در جشــنها و برنامههای همت عالی اســت .کارهای فریده ،حیرتآور
اســت .حیرتی به اندازهی آنچه ممکن اســت از تماشــای این شاهزاده
کوچولــو در برهوت هســتی ،به مــا مســافران گمکــرده راه و بییار و
یاور ،دســتدهد .همت هنری فریده عالی اســت .فریده عالی اســت.
فریده  27سال است که جهان جالب و نامتعارف این فرشتگان شگفتانگیز
را در همدم به نور نگاه و نسیم نفسش معطر کرده است و هرچند این چیزی
که من مینویسم یکچهارصدم ظرفیت و موجودی همدم است ،اما انصافا
این یکی با بقیه فرق میکند ...این یکی ،هم نقصهایش کاملتر و پدیدارتر
اســت ،هم اندازهی حضور و تاثیری که برای ما همه دارد ،بیشتر است...
بارهای بار مثل همین امروز ،دلگرفته و مبهــوت و پکر از روزگار نامیزان
وارد همدم میشوم .ذهن و زبان و چشم و دلم ،هرکدامشان یک جا دنبال
تکهای از پازل بههمریختهی زندگی میگردد .پریشانحال ،وارد موسسه
میشوم .هنوز خودرو را به گوشهای وانگذاشته ام که چشمم با شکوفهی
لبخند فریده تالقی میکند؛ او ،روی صندلی چرخدارش نشسته و خندان
به استقبال همکاران آمده است ...درست مثل بادی که بهیکباره بوزد و غبار
اندوهت را در پلکزدنی به تاراج ببرد ،حتی متوجه نمیشــوی که لکهی
سیاه غم ،سطح دلت را کی ترک گفته است ....تردید نمیکنی که شاهزاده
کوچولوی قص هی «سنت اگزوپری» این دفعه با ویلچر به صحرای بیسامان
جهان برگشته ...تردید نمیکنی که فرشــتهای از باغهای معلق ملکوت
پرکشیده و در زمین همدم فرود آمده ...تردید نمیکنی که خود خورشید
اســت ...آمده با تمام گرمی و مهربانی و امیدبخشی و لبخندش تا دستی
برروی دردهای ریز ودرشتت بکشد و باخواندن ورد لبخند ،خوبشان کند.
و تو تازه میفهمی که بزرگی آدمی به جثه نیســت و کمــال را نمیتواند

عکس :اکرم ابراهیمی

نقصهای کالســیک و متعارف انســان زیر ســوال ببرد .و احتماال تــازه درک میکنی که
دکتر حجت (مدیرعامل) چه میگفت ،وقتی آن روز برای میهمانان موسسه توضیح میداد که؛
یک روز ،فریده بر حسب اتفاق که بهندرت هم پیش میآید ،کمی دلخور بود ....یعنی چیزی
میخواست که نمیشــد در اختیارش بگذارند ...آنوقت  ،خواست که همکاران را مثال تهدید
کند تا خواستهاش را برآورده کنند ...و بنابراین ســراغ بزرگترین تهدید ممکن رفت و گفت:
ـ«حاال من هم نمیخندم ،ببین کی ضرر میکنه»؟!

معرفی فـیلم

نگاهیبهانیمیشنفردیناند؛

قوی ،خندهدار
و صلحدوست...
       محمد رحیمی

معرفی انیمیشنهای «کوکو» و «نان آور» در شمارههای قبلی فصلنامهی
همدم با اســتقبال خوانندگان ما همراه بود .به نظرمیرسد که خواندگان
فصلنام ه از اینکه انیمیشنهای زیبایی را با خانواده نگاه کردهاند ،راضی اند؛
خصوصا  که آموزههایی همچون عشق و محبت به خانواده و استحکام هرچه
بیشتر آن و نیاز به مهر و همدلی با افراد ضعیف و بیسرپرست در فیلمهای
معرفی شده ،نهفته بود .این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که
متوجه باشیم در معرض هجوم تبلیغاتی انواع سریالها و فیلمهای روز دنیا
قرار داریم و در بیشتر اوقات نمیدانیم  چه فیلمی را ببینیم تا با خیال راحت
به فرزندانمان نیز پیشنهاد دیدنش را بدهیم.
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انیمیش «فردیناند» ،محصول  2017کشــور آمریــکا نیز ازجملهی این
فیلمهاست؛ کارتونی که با سرمایهگذاری شــرکت فاکس به کارگردانی
«کارلوس سالدنها» و همراهی تیم بلو اســکای که انیمیشنهای «عصر
یخبندان» و «رباتها» را در کارنامه خود دارند ،خیلی زیبا و ســرزنده ،به
بار نشسته است.
این انیمیشن بر اساس کتاب پر فروشــی با نام داستان فردیناند نوشتهی
مونرو لیف و رابرت السون در سال  -۱۹۳۶همزمان با جنگ داخلی اسپانیا-
اقتباس شده است.
این فیلم درجشنوارهی اسکار  2018نامزد بهترین انیمیشن سال بود و اگر
حضور موفق «کوکو» نبود  ،به احتمال زیاد شاهد موفقیت بیچون و چرای
آن میبودیم.
فردیناند ،گاو بسیار مهربانی است که از خشــونت متنفر است و همیشه
دوست دارد بر خالف جنگیدن مثل دیگر گاوهای هم سن و سال خودش
گلها را بو کند!
او در کودکی از محل زندگیاش فرار میکند و بعد از مدتی فرار و دربدری
خودش را در منزل مردی گل فروش  در دهکدهای زیبا و آزاد میبیند که با
دختر کوچکش (نینا) به تنهایی زندگی میکند.
کار مرد خانواده پرورش گلهاست .گل در تمام جهان  نماد صلح و آشتی
و مهر و محبت است و فردیناند که از کودکی خودش مهربان و نجیب بود
اکنون خــودش را در کنار کعبهی آمالش میبیند .هــر روز که میگذرد
رابطهی دخترک با فردیناند صمیمانهتر میشود .فردیناند بزرگ و بزرگتر
میشود اما دخترک مهربان و صمیمی داستان در همان سن و قد و قامت
باقی میماند  .شکی نیست نویسندهی داستان به دنبال نشان دادن کودک
ن است که آدمها هرچقدر هم بزرگ و تنومند و خشمگین باشند
درون  انسا 
همچنان از نعمت وجود کودک درونشان برخوردارند.
فردیناند ،حتی هنگامی که بــه گاوی بزرگ و تنومند تبدیل می شــود
روحیهی لطیفش را با خود نگاه می دارد .اما به علت قویهیکل بودن ،روزی
دستگیر می شــود و از دهکدهی پر گل و بلبل و خانوادهی تازهیافتهاش
خصوصا نیناجدا میافتد .شرایط طوری است که او میباید سفری طوالنی
را برای رســیدن دوباره به دهکده (به قول موالنا اصل خویش) آغاز کند.
در طول این سفر با ســه جوجهتیغی و یک بز همراه میشود که همراهی
آنان با یکدیگر اتفاقات تازه ای را در طول مســیر بــرای آنان رقم میزند.
همانطور که گفته شد فردیناند  بیشــتر به بو کردن گلها مشتاق است تا
کارهای مردانهی دیگری که بقیهی گاوها انجام میدهند.
او که قهرمان اصلی این فیلم بهشــمار میرود ،بسیار ازخودگذشته است
خشن نیست و جرئت این را دارد که کاری که دوست دارد را انجام دهد؛ اما
فراموش نکنید که اینیک کارتون است و اجازه این را دارد که بعضی جاها
ال بزرگترین موجودی که تا حاال دی دهاید ،بزرگترین
مسخره باشــد ،مث ً
قلب را دارد و برعکس خیلی کاراکترهای دیگر در بزرگسالی ،خوشگلتر
از کودکیاش است و آدم بد و رذل اصلی داستان که تمام مدت خرابکاری
میکند هم درواقع برای خدمت به داستان طراحیشده است و بااینوجود
یکجور خلوص و پاکی در تمامی چهرهها دیده میشود.
در صحن های که نقطهعطف فیلم به شمار میرود ،فردیناند هرچند گاومیش
مبارزه ای نیســت و هیچ تجربهای در خصوص نبرد در میدان ندارد ،ولی
مجبور میشود برای نجات جان دوستانش از دست گاوبازهای اسپانیایی

خودش به میدان مبارزه برود .او به خوبی از عهدهی ال پریمرو(بهترین گاوباز اسپانیا) بر می آید و او را مغلوب میکند .همین باعث میشود که ماتادور شکست
را برنتابد و بخواهد با شمشیرش او را بکشد .یک گل قرمز فردیناند را به گذشته بر میگرداند و او را یاد مزارع گل و نینا میاندازد و بدون هیچدفاعی چشم به
ماتادور می دوزد و گل در دست می نشیند .این صحنه می تواند اقتباسی از یک ماجرای واقعی در اسپانیا باشد .ماتادوری که می خواست گاو میش را بکشد
اما گاومیش اشک میریزد و همهی مردم فریاد آزادی برای گاومیش سر میدهند .در این داستان هم فردیناند هیچدفاعی از خود نمی کند و تنها می نشیند
و و ماتادور را نگاه می کند که شمشیر به دست به او میخواهد حمله کند اما صدای جمعیت بلند میشود که خواستار آزادی فردیناند هستند و ال پریمرو هم
تعظیم کرده و صحنه را ترک میکند و باخت را قبول می کند و فردیناند به همراه دوستانش به مزرعه ی نینا و پدرش باز می گردند.
انیمیشن تالش دارد با نشــاندادن یک گاو صلحجو ،اهمیت «نکشتن» را با نکشــتن ماتادور و نهایتا همراهیکردن مردم در انیمیشن برای جلوگیری از
کشتهشدن گاو ،به صورت عملی به او و مردم آموزشدهد .هوراکشیدنهای مردم برای گاوباز و تالش همگانی برای کشتن گاوی مظلوم در ابتدای مبارزه
روی مخاطب کودک و حتّی بزرگسال ،تأثیر میگذارد و او را ناراحت میکند تا شاید در آینده از مخالفان گاوبازی شده و تعداد این مراسم را در این کشور ،بیش
از پیش کاهش دهد .شاید بتوان عالقهی فردیناند به گل را نشانی بر گیاهخواری گاوها دانسته و بر این تأکید کرد که گاو در شرایط عادی خطری برای کسی
ندارد و این گاوبازها هستند که او را بی جهت برای مبارزه تحریک میکنند.
نکته دیگری که از انیمیشن برداشت میشود ،پیگیری آرمانهای شخصی در عین مخالفت با دیگران است .آرمان فردیناند ،بوکردن گلها در یک محیط آرام و
خط بطالن
زیبا همراه با صلح و صفاست در حالی که بقیه گاوها به شدّ ت به دنبال مبارزه با ماتادورها هستند .در حقیقت ،انیمیشن بر همرنگ جماعتشدنّ ،
میکشد .فردیناند از تالش برای رسیدن به هدفش هم فراتر میرود و سعی میکند با آگاهیبخشی به دوستان خود به آنها بفهماند که اگر تالش نکنند ،هر
چقدر هم که قوی باشند ،سرنوشتشان چیزی جز مرگ نیست .او در نهایت نیز آنان را نجات میدهد .در نتیجه مخاطب میفهمد که نباید فقط به فکر خود
باشد همانگونه که فردیناند با وجود امکان فرار ،برمیگردد تا دوستانش را نیز با خود همراه سازد.
پیتر دیبرگ منتقد سینما از نشریه معتبر  Varietyبه این فیلم امتیاز  ۸۰از  ۱۰۰را داده است و در مورد آن میگوید« :در سالی که برای استودیوهای بزرگ
انیمیشنسازی سال کم فروغی است ،این بهترین مجموعهی موجود است :صادقانه ،دوست داشتنی ،به طرز شگفتانگیزی خندهدار و بهطورکلی در مورد
محتوایش صادق است».
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جــدول

جدول شماره5 :
افقی:
افقی:
 .1نگارخانه همدم آبانماه با حضور این چهره سرشــناس خوشنویســی
کشور افتتاح شد  .2برابر فارسی فاکس -جیحون  -قادر  .3داداش  -پسوند
شباهت  -جنگافزار  .4مظهر گرما   -امیدواری به امری  -بهشت شداد .5
برادر پدر  -ماهی  -عالمت مفعول بیواسطه  -مطرود  .6ابزار هندسی رسم
زاویه قائمه  -قمر مصنوعی  .7ضرورت  -شیر درنده  -کلمه احترام آمیز اول
اسم مردان  -دشنام دادن  .8خراب  -جستنی معدنچی  -از صبحانهجات
 .9نواختن ساز  -سرشت  -رنگ « .10لندن» درهم ریخته!  -اخاللگر -
تلخ  -بله ایتالیایی  .11یمانی مشهور!  -همدم و همنشین  -یار بیزبان   .12
یکنواخت  -نام دیگر موسسه «به مهربانی» که اسفند  1390شعبه مشهد
آن افتتاح شد و در حال حاضر بالغ بر 650دانشآموز مستعد و واجد شرایط،
بورسیهی این موسسه را دریافت کرده اند  .13درخت تسبیح  -سرپرست
 دوراندیشی  .14گل سرخ  -از حاالت سه گانه آب  -پیشه و شغل  -خاطره .15مرغ سعادت  -این طرح با هدف خدمت به معلولین و نیازمندان توسط
برخی رانندگان نیکوکار تاکسی مشهدی اجرا می شود

عمودی:

 .1با خرید این گروه محصوالت صنایع دستی دختران همدم از فرزندان این
موسسه حمایت کنید   -منتسب به فصل اول سال  .2کشنده بیصدا!  -ماه
دهم رومی برابر مرداد ماه  -نیمهگرم  -سرمای شدید  .3تاللو  -کتابت .4
مادر باران!  -سیستم عاملی قدیمی برای گوشیهای موبایل برند نوکیا -
خویشاوندی  .5این پول در سفر یونان به کارتان میآید  -اولیتر  -لباس
 .6لقبی در چرخ ریسندگی  -رنگ آرامشبخش  -دوست داشتن  -دویار
همقد!  .7موسیقی نظامی  -فلز سرچشمه  -مکانی مقدس در مکه  -سخن
صریح  .8دریا  -این فیلم سینمایی کارگردانی «احسان بیگلری» و با بازی
«شهاب حسینی»  ،به بخشهایی از زندگی یک مبتال به اختالل دوقطبی
میپردازد  .9خجل و شرمســار  -بیماری پوستی  -بیخودی  .10لحظه -
بیهوده  -عبادتگاه مسیحیان  .11گوشت ترکی   -زین و برگ اسب -مثل و
مانند  -کافی  .12پیامبر کشتیبان  -اقیانوس کمجنب و جوش  -جنگافزار
ورزشی!  .13سوبسید  -نقش هنری  -پسر کورش و برادر کمبوجیه   .14
مبارزه  -پوست گندم و برنج و امثال آن  -ماه میانی پاییزی  .15آیین جشن
تولد متولدین مهرماه که  با حمایت و هدایت سازمان فرهنگی شهرداری
مشهد برگزار شد  -رجولیت

جوابجدولقبل
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معرفی کتاب

ساالر مگسها .نوشتهی :ویلیام گلدینگ.
ترجمهی :ناهید شهبازی مقدم .نشر آموت۱۳۹۶ -

ســاالر مگسها؛ آموزش
      دوستی و انعطافپذیری...
       مجتبی جهانپور

در زندگی پرتالطم و سراســر روزمرهگی دنیای امروز ،داشتن جامعه ای
ایدهآل که به مدینهی فاضلهی ذهن ما نزدیکتر باشــد ،شاید تبدیل به
آرزویی دست نیافتنی شده است .دنیایی که ترس و اضطراب بر آن غالب
شده و در اوقاتی که پریشانی اجتماعی بر آرامش عمومی مستولی میشود،
احساس ناامنی و بیپناهی باعث میشود رهبرانی بیشتر بهچشم بیایند که
قدرت بیشتری دارند.
لزوم حاکمیت و حفظ قانون در جوامع انســانی و پرهیز از وحشــیگری و
جنگجویی برای کسب و حفظ قدرت ،فرمولی است که انسانهای دنیا به آن
رسیدهاند و برای دور شدن و پایان نقطهی  از دست رفتن معصومیت انسانها
باید در عمل به این نکته رسید و به آن عمل کرد.
س ها" اولین رمان "ویلیام گلدینگ" شاعر و رمان نویس
کتاب ساالر" مگ 
بریتانیایی است که جایزهی نوبل ادبیات سال  1983را دریافت کرده است.
در متن پیام آکادمی نوبل به هنگام اعطای جایزه به گلدینگ آمدهاســت:
«جایزه ادبی نوبل برای خلق داستانهایی به گلدینگ تعلق میگیرد که
وضوح و تیزبینیِ هنر واقعگرایی ،تنوع و جهانشمولی اسطوره را توأمان به
روایت درمیآورند تا موقعیت انسان را در جهان امروزی به تصویر بکشند».
جذابیت رمان ساالر مگسها شاید به این دلیل باشد که قهرمانان داستان
کودکان شش تا دوازدهسالهای هستند و معصومیت ذاتی کودکان در همه
جای دنیا بارزترین صفت آنهاست و تالشی که کاراکترهای کودک و نوجوان
رمان برای ایجاد جامعه ای منظم و بیعیب ضمن گرایش تک تک آنها برای
کسب قدرت انجام میدهند ،بسیار ملموس و شیواست.
داستان از جایی شروع میشود که هواپیمای حامل بچههای یک مدرسهی
انگلیسی در جزیرهای خالی از سکنه سقوط میکند؛ تنها بازماندهی این
سقوط تعدادی از بچهها هستند که بعضی از آنها کودک و برخی نوجوان
هستند و هیچ فرد بزرگسالی در میان آنها نیســت .در ادامهی داستان ،با
پسرک نوجوانی به نام رالف آشنا میشویم که همراه با پسرک عینکی و چاقی
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که آسم دارد و لقبش «خوکه» است ،یک صدف پیدا میکنند؛ آنها تصمیم به
جمعکردن بچههایی که در جزیره پراکنده شدهاند میگیرند .رالف با دمیدن
در صدف و ایجاد صدا ،موجب جمع شدن دیگر بچهها میشود ،بچهها یکی
پس از دیگری از راه میرسند و در آخر دوقلوهایی به نامهای سام و اریک
(که تمام رفتار و حرکاتشان شبیه یکدیگر است) نیز به جمع بچهها اضافه
میشوند .بعد از جمع شدن اکثر بچهها ،یک گروه کُر به رهبری پسری به نام
جک مریدو نیز به این جمع ملحق میشود .پس از گفتگویی کوتاه ،بچهها
تصمیم میگیرند برای مقابله با شرایط پیش آمده رئیسی انتخاب کنند؛
جک و رالف برای این ریاست کاندیدا میشوند و در نهایت رالف با رای اکثر
بچهها به عنوان رئیس انتخاب میشود ،سپس رالف ،جک و یکی از اعضای
گروه کُر به نام ســیمون ،به گشــتزنی در جزیره میروند و به این نتیجه
میرسند که جزیره خالی از سکنه است.
رالف در روزهای بعد به این نتیجه میرســد که برای نجات از جزیره باید
آتش روشــن کنند که اگر احتماالً کشــتی از اطراف جزیره عبور کند ،از
طریق دود ،متوجه حضور آنان شــده و برای نجات آنان بیاید ،بنابراین به
صورت نوبتی بچههای بزرگتر را مسئول رسیدگی به آتش میکند تا آتش

همیشه روشن بماند .آنها روشن کردن آتش را با استفاده از عینک خوکه
انجام میدهند .از طرفی جک و گروهش با ذکر دلیل که «ما به غذا (گوشت)
نیاز داریم» وظیفهی شکار را برعهده میگیرد و معموالً با گروهش به شکار
خوک میرود؛ همین کار آنها باعث میشود که آتش چندین بار خاموش
شود .از آنجایی که رالف نجات از جزیره را در گرو روشن بودن و دود کردن
آتش میداند ،چندین بار به خاطر خاموش شدن آتش با جک مشاجره و
درگیری پیدا میکند...
اگر از خواندن داستانهایی که در آن زمان و  مکان گم است لذت  میبرید  ،
رمان ســاالر مگسها را پیشــنهاد میکنم ،چراکه؛ در کنار  بیان کردن
دلواپســی های زمان خود ،با بیانی پر از تلمیح  و کنایه به داستان هویتی
فرازمانی بخشیده و باعث ماندگاری این اثر شده است.
کتاب ها ،درهایی را به ذهن ما باز میکنند که از طریق آن بدون این که از
یرویم؛ به جاهایی میرویم که هرگز
جایمان بلند شویم به دنیای دیگری م 
تا کنون نرفته ایم ،به دشتی پهناور در دورترین جای دنیا.
این کتاب به ما عشــق ،اندوه ،دوســتی و انعطافپذیری روح انســان را
میآموزد.
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معرفی کوتاه موسسه

جایی
در آستانه ی آسمان
نگاهی به تاریخچهی همدم؛ از گذشته تا امروز

زمین خدا وسیع و هوشیار و خوشبخت است  ...اما بعضی تکههای زمین
خدا خوشبختترند چون میشــود نردبانی روی آن گذاشت و از درخت
آسمان باال رفت ...
در گوشهای از شهر مشــهد ،تکه زمینی قرار دارد ،خوشبخت؛ جایی در
آستانهی آسمان  ...محل ازدحام دلهای مهربان  ...جایی پر از آرزو  ...پر از
ذهنهای سپید و بیفریب ...
ســال  1361بود که تکهای از زمین خدا ،به انــدازهی  10000مترمربع
سهم دختران کم توان ذهنی شد تا در آنجا زندگی کنند آموزش ببینند
خدمات توانبخشی دریافت کنند وچند قدم به آرزوهایشان نزدیکتر شوند.
این مکان کــه ابتــدا مؤسســهی فتحالمبین نــام گرفت و ســپس با
«خیری ه همدم» کامل شــد ،کارش را تحت پوشش سازمان بهزیستی با
پذیرش  60دختر شروع کرد.
از سال  1380نوع مدیریت مجموعه به شیوهی هیئت امنایی تغییر یافت
که اتفاق مبارکی بود .از همان سال ،اعضای هیئت امنا که همگی از خیرین
و نیکاندیشان شناخته شدهاند ،با تمام همت و نیرو ،در جهت بهتر شدن
شرایط دختران همدم ،گام برداشتهاند.
اقدامات مؤثری مثل؛ تجهیز ،بازســازی و نوســازی بخشــهای مختلف
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مجموعه ،راه اندازی سیستمهای هواســاز ،احداث سالنهای همایش و
نمازخانه ،الندری و تهویه و همچنین تکمیل و بهرهبرداری از ســاختمان
شــهید شــاهید برای کودکان آموزشپذیر در کارنامهی این نیکوکاران
میدرخشد.
در سال 1384مؤسسه به طور کامل از سازمان بهزیستی مستقل و تحت
عنوان«خیریهیتوانمندسازیوحمایتازمعلولین»بههیئتامناواگذارگردید.
هیئت مدیرهی مؤسسه ،هفت عضو اصلی و دو عضو علیالبدل دارد:
حاج اکبــر صابریفــر (رئیس هیئت مدیــره) ،مهنــدس حمید طیبی
(نائب رئیس) ،دکتر زهرا حجت (مدیرعامل مؤسســه) و آقایان حســین
محمودی علی اکبر علیزاده ،مهندس علی کافی و جعفر شیرازینیا ،دیگر
اعضای هیئت مدیرهی همدم هستند.
فرزندان تحت حمایت همدم ،همگی دختر بیسرپرست یا بدسرپرستاند.
این مؤسسه در ابتدای واگذاری  186مددجو و  93کارمند رسمی مأمور به
خدمت داشت .این رقم در حال حاضر به  400مددجو و قریب  150نیروی
قراردادی افزایش یافته است.
این روزها؛ فرزندان این خانه ،بر اساس نوع معللویت یا شرایطشان در سه
ساختمان مستقل و مجزا زندگی  میکنند:

ساختمان شمارهی :1
(فتحالمبین) به مســاحت  10/000/000مترمربــع و زیربنای حدود
6800متر مربع محل نگهداری و آموزش معلولین ذهنی عمیق و دختران
تربیتپذیر است.
ساختمان شمارهی : 2
(مرکز شهید حمید شاهید) ،به مساحت  2600مترمربع و زیربنای 3500
مترمربع محل زندگی دختران آموزشپذیر و خانهی کوچک پناهگاهی
است .مددجویان  7تا  12سالهای که مرکز با آمدنشان افتتاح شده بود ،حاال
در سنین  5تا  60سالگی هستند و در پنج زیرمجموعه نگهداری میشوند:
سرای مهر؛ محل نگهداری فرزندان کمتوان ذهنی عمیق
تربیت پذیر؛ محل نگهداری فرزندان کمتوان ذهنی متوسط
آموزش پذیر؛ محل نگهداری فرزندان کمتوان ذهنی خفیف
ساختمان شماره :3
خانه ی پناهگاهی  ارغوان و شــقایق با مساحت  300متر در دو طبقه ی
مجزا با  200متر زیربنا برای سنین زیر  14و باالی  14سال که فرزندان
لب مرزی ( میان راهی ) توانبخشی همدم هستند.

مرکز آموزش روزانه
مددجویان مؤسسهی همدم ،به طور همزمان از امکانات و خدمات مختلفی
برخوردارند ،از جمله:
استفاده از خدمات توانبخشی از قبیل :فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی و کاردرمانی
حضور در فعالیتهای مختلف تأترو ورزشــی برای دســتیابی به حداکثر
توانمندی جسمی ،شرکت در کارگاههای هنری از قبیل گلیمبافی ،گلسازی
قلم زنی روی مس ،فرشینه ،ملیله کاغذی و . ...
بدیهی است که فراهم ساختن فضایی شبیه خانه برای دختران این مرکز
هزینههای سنگینی به دنبال دارد .در حال حاضر ،برای هر مددجو ،ماهانه
بیش از  20/000/000ریال هزینه میشود که یارانهی دریافتی از سازمان
بهزیســتی تنها حدود یک چهارم  این هزینه را تأمین میکند .و مابقی ،با
کمکهای مردمی تأمین میشود.
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Trustees is all donors and benevolent human
beings and with their all vigor and effort 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 parts of the Charity, installation of air conditioning system, a
laundry room, ventilation system and furthermore, completion and utilization of Shahid
Shahid Building.
In 2006, the Charity separated from the Welfare Organization 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. Hamid 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, various exercises for getting the maximum physical strength,
participating in different art workshops including: carpet weaving, needlework, embroidery and providing a situation like the real life
for the girls of this Charity cost too much.
Approximately, 20,000,000 rials is paid for
the expenses 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 sidewalk… 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 constructed
for the girls with mental disability in order to
reside 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

