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به نام خـدا
در این دنیا
بر این دریای پهناور
میان موج های ناگهان و تلخ و ناباور
تو تنها تکیه گاه لحظه هایم باش

تو را می خواهم ای همدم؛ 
تو را ای بهترین یاور...
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سخن مدیر مسوول

نگارخانه؛
خانه ی نگارش خیر...   

درایــنســهماههکــهســرگرمتــدارکانتشــارشــمارهیتازهی
فصلنامهیهمــدمبودیم،مثــلفصولدیگــر،اتفاقاتریزودرشــتی
دراینموسســهیخیریهیافتاد؛دیدوبازدیدها،جشــنوســوگها
ســخنرانیهاومثــلهمیشــهمحبتهایبیدریغومســتدامشــما
نیکــوکارانویــاورانبزرگــوارتوانبخشــیهمدم)فتحالمبیــن(.
دراینمیاناما،گشایشنگارخانهیهمدم،خودفصلتازهومتمایزیرارقمزد.
سالننگارخانهیهمدم،پیشازاینهمسالهابرایبرگزارینمایشگاههای
مختلفمورداستفادهیموسسهواهلهنرونیکوکاریقرارمیگرفت.با
اینوجود،بهتشویقوحمایتمدیرانهنریوحراستیشهرمان،برآن
بودیمکهبرایفعالیترســمیســالنچندمنظورههمدمتحتعنوان
نگارخانهمجوزرسمیمقاماتومصادرذیربطرادریافتکنیموشکرخدا،
اینمهمبهیاریوعنایتخوداینبزرگوارانمیســرشدوموسسهیما
بطوررسمیصاحبیکنگارخانهیومجوزدار،براینمایشآثاروارتباط
دوسویهیماوهنردوستاننیکوکارشهرمشهدوسرزمینعزیزایرانشد.

اما،چرانگارخانه؟
شــایدایــنپرســشبــرایشــماهــمپیــشآمــدهباشــدکه؛
نگارخانــه،بــایــکموسســهیخیریــهچــهنســبتیدارد؟
درنظربگیریمکهمشــهد،دومینشــهربزرگایراناستباجمعیتی
بالغبر3میلیوننفر.درنظربگیریمکهشــهرمانعالوهبراین،ســاالنه

پذیرایقریب30میلیونزائرومسافراســت.درنظربگیریمکهبهرغم
این،شــهرمانازفقرزیرساختهایمتناســبهنریرنجمیبرد.درنظر
بگیریمکهاهلهنر،درتمامســالهایپسازتاســیسهمدم،همواره
پایهیثابتتمامــیبرنامههایخیرخواهانهیموسســهبودهاندوثابت
شــدهاســتکههنرمندانودوســتدارانآثارهنری،ازمستعدترین
نیکوکارانجامعهیماهســتند.ودرنهایت،درنظــربگیریمکههنر،از
جملهزیباترینوموثرترینراههایتوانبخشیمعلولینجامعهاستودر
سالهایاخیر،درسایهیاینظرفیتمهم،توانبخشیهمدمتوانستهاست
شاهدرشــدوشــکوفاییروزافزوندخترانتحتپوشــشخودباشد.
بادرنظرداشــتنجمیــعایــنواقعیتها،هیــاتمدیــرهومدیریت
همدم،خودراموظــفومکلفبهگشــودنبابیبرایارتباطبیشــتر
جامعهبــافضــایموسســهدانســت.واینچنیــنبودکــهموضوع
دریافتمجوزرســمیبراینگارخانهمطرحورســمیتبخشــیدنبه
فعالیتهایهنریدرموسســهوارتباطمســتمرترباجامعــهازطریق
کشــشجاودانیهنر،دربرنامهیمدیریتاینمجموعــهقرارگرفت.
خدایراشکرکهنگارخانهیهمدمگشــایشیافتواکنون،ماکارکنان
و400فرشتهیهنردوستهمدمی،چشــمبهراهاقداماهلهنرواکرام
هنردوســتانداریمتارونقنگارخانهیهمدمروزبهروزبیشــتروتوجه
عمومیبهحمایتازدخترانماوهنرنیکوکاری،تجلیبیشــتریبیابد.

دکتر زهرا حجت
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علیرضاسپاهیالیین

مثلمعروفیهســتکهمیگوید»آســیاببهنوبت«واینمعنایشآن
اســتکهدنیایبزرگما،همچونآســیابیمشــغولآردکردنگندم
زندگیانسانهاست؛یکییکی،آدمهامتولدمیشــوند،بزرگمیشوند،
زندگیمیکنندونهایتاپسازنشســتنآردپیریبررویومویهمه،با
باریازاعمالنیکوبد،رخترحلتمیپوشندوبهابدیتمیپیوندند...
دراینآسیابنوبتی،قرنهاوهزارههایمتوالی،دیگرانآمدندورفتندتا
اینکهسرانجامنوبتبهمارسید.ما،آدمهایاینروزگار،باانبوهگرفتاری
وامیدواری...وصدالبتهیقینبهاینکــهبخواهیمونخواهیم،نوبتنهایی
ماهممیرســدوبایدآمادهیرفتنبهدیارباقیباشــیم،دیــریازود...
دایناســورهایعظیمالجثه،پسازحیاتیچندصدمیلیونساله،ازروی
زمینرفتندوجزفســیلهاییســنگیکجومعوجبرجاننهادند.اجداد
ماهماززمانمیمونبــودن،تازمانآدمشــدن،رفتنــدوحتیاغلب
نشانیازگورشــانهمبرجانیســت...البدماهممیرویم.تردیدنکنیم.

حرفمناماایننیست.
حرفمایناســتکــهموجوداتگذشــتهودرگذشــتهراهــرعاملی
ازمیانبردهباشــد،آنهامســتحقهزارانســالحکمرانــیبرکرهی
خاکیبودهاند...چــراکهنهبمبیداشــتندونهتفنگی،نــهکارخانهی
آالیندهای،نهذهنســیاسوخودخواهی...حتیبیشترشــانعقدهی

سخن سردبیر

دوست بداریم
 اگر نه هیچ نداریم!  

نــژادیواســتعماریوبهرهکشــیاقتصــادیوانگیــزهیتبلیغاتی
وتحمیقوفریــبدیگرانراهمنداشــتند.ولیرفتنــدوچیزیبرجا
نگذاشــتندجزهمانســنگوارهوهمانگــورکوچکوهمــانغبار
پراکندهکهشــایدمیتوانددرســیباشــدبرایمانوادههاینامیمون!
اما،مــاچه؟آیامــاداریمزندگــیمیکنیم؟آیــاماارزیابیدرســتی
ازوضعیــتخودداریــموآیــامیدانیمبهچنــددرصــدازهدفیکه
پروردگاربــزرگطبیعتبرایخلقتمادرنظرداشــته،رســیدهایم؟
بهنظرمیرســدکه؛مــاانســانهایمعاصر،فقــطداریمقــدمبهقدم
بهخودکشــیجمعینزدیکترمیشــویم؛بــااینهمــهخودخواهی،
زیادهخواهــی،جنگطلبی،مرگخواهی،بیشــعوریوبــیدردیو
بیعشــقیوبیفکریوبیفرهنگیوگریزازارزشــهایمهمومشترک
تاریخیوبیتوجهیبهنیازهایمشــترکونیازمندانیکهچشمشانبه
همیاریماستوماکهچشممانبهگردآوردنوانبارکردنبیشتراست.
آیاوقتآننیستکهبنشینیموکمیبیشتربهآمهایدیگرمهربورزیم؟
شــایدهمینفرداچرخشاینآســیابنوبترابهمادادوبیمقدمهراه
افتادیمباکولهباریازآردپیریوخســتگیوبرایهجرتهمیگشی،در
غبارجادهیمرگگمشدیم.آنگاهآیاردپایروشنیازمابجاخواهدماند؟

عکس:فرشتهکامالن
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شعرهمدمانه

یه کلید کهنه
عبدالجبارکاکایی

یهکلیــدکهنهچرخیدتويقفلســینهمانگار
یــهدلشکســتهافتادزیردســتوپــايزوار

دلــُمنــذرتــوکــردمکــههنــوزدلنگرونم
چيميشــدمثلکبوتــر،زیرایوونــتبمونم

مثخواببود،مثرویا،مثلمسآســمونبود
توهیاهــويصداها،یهســکوتمهربــونبود

پايحوضنقرهپوشــت،روبهگلدستهنشستم
دلــُمبــهقفــاليپنجــرهفــوالدتو،بســتم

نهســرگالیهکــردن،نهدلشــکوهشــنیدن
نــهامیــددلســپردن،نــهتــواندلبریدن

یهکلیدکهنهچرخیدتويقفلســینهمانگار....
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 معرفی بخش های موسسه

ساعتی با تاسیساتی های همدم؛ 

ما، خرابــی ها را
درست می کنیم!

عباسعلیسپاهییونسی

خیلیشایدجلوچشمماننباشندامادرهمانلحظاتیکهآنهارانمیبینیم
حتمادربخشیازموسسهدرحالرتقوفتقامورتاسیساتیهستند.ما
وقتیآنهارامیبینیمکهمثالهوایاتاقهاسرداستواحساسماایناست
کهدربخشگرمایشیمشــکلیپیشآمدهاست.گوشیرابرمیداریمو
موضوعرابهآنهاخبرمیدهیمتاهرچهسریعترمشکلراحلکنندامااین
تنهابخشیازکارهمکارانخوبماندربخشتاسیساتهمدماست.برای
اینشمارهسریبهآنهازدیموخواستیمخداقوتیبهآنهاگفتهباشیمکه

شبوروزحواسشانبهبخشهایموسسهاست.
پیشازدیگرهمکارانبخشتاسیساتسراغآقایکیانوشاحمدخانی
میرویمکهمدیریتبخشتاسیساتوسالنهمایشرابرعهدهدارد.او
دربارهیورودشبهموسسهمیگوید:قبلازورودبهموسسهیهمدم،از
جملههمکارانجنابآقایمهندسچوپانکارهبودم.تازمانیکهگفتندقرار
استدرموسسهسالنهمایشیساختهبشود.مهندسچوپانکارهازبنده
خواستندبهموسسهبیایم.بهاینشکلبندههمازسال1393شدمعضوی
ازخانوادهیخوبهمدم.سالنهمایشکهتمامشدخواستنددرموسسه
بمانمومدیرسالنهمایششدم.تاآنزمان،برایصدابرداریبرنامهها،
نیروازبیرونموسسهمیآمد.اینبرایموسسههزینهداشتوبرایهمین،
بندهمدتیشــاگردیآقایطیبیراکردموصدابرداریراتاحدودییاد
گرفتم.بعدازیکسالیتوانستمآنچهازصدابرداریدرسالنهمایشالزم
استرایادبگیرم.اینیادگرفتنباعثصرفهجوییمالیهمشدچوندیگر

الزمنبودبرایاپراتوربخشصداکهازبیرونمیآمدهزینهکنیم.
آقایاحمدخانیادامهمیدهد:بعدازمدتیمدیرموسسهخانمدکترحجت
ازبندهخواستندکهبخشتاسیساتراهمبرعهدهبگیرموبندههماطاعت
کردم.ازطرفیبااعتمادیکهموسسهبهبندهداشتهاستحدود80درصد

ازاستعالمخریدهایسنگینراهمبندهبرایموسسهانجاممیدهم.
احمدخانیدربارهیکارتاسیســاتدریکادارهوازجملهدرموسســه
همدمهممیگوید:تاسیساتبهزبانسادهیعنیتعمیرخرابیها،تعمیر
خرابیهاییکهزودمشهودمیشودوبهقولمعروفبهچشممیآید.مثال
سقفیکاتاقکهخرابمیشودونممیزند،خیلیزودبهچشممیآید.
برایجلوگیریازاتفاقاتوزیانهایبیشتربایدزودتعمیربشود.یامثال
یکسرمایناگهانیمیرســدواوضاعبهگونهایمیشودکههمکاران
نمیتوانندبهکارشانادامهبدهندپسبایدتاسیساتزوددستبهکارشود

وگرمایشموردنظرراتامینکندوچیزهاییازایندست.قسمتدیگرکار
ماهمسرکشیهایروزانهویاماهانهازبرخیقسمتهاستکهبایدحتما
انجامبشــود.مثالچککردنروزانهیموتورخانههاکهگاهییکسهل
انگاریکوچکممکناستهزینهزیادیرارویدستموسسهبگذاردبرای

همینازاینموردهمبندهوهمکارانمغفلتنمیکنیم.
اینهمکارعزیزماندرپایاندربارهیسختیکاردربخشتاسیساتهم
میگوید:سختیکارینمیبینمودلیلاینامرهمعشقیاستکهمابه

بچههاداریموفکرمیکنیمکاربرایاینعزیزانیکتوفیقاست.
****

بعدازآقاکیانوش،سراغدیگرپرسنلتاسیساتمیرویموپایصحبتآنها
هممینشینیمتابهاختصارازحالوهوایخودوکاردربخشتاسیسات

توانبخشیهمدمبگویند:

جواداحمدی:
پنجسالاستکهدرهمدمزندگیمیکنم.نمیگویمکارچونباهمدم
بودنیعنیزندگی.زندگیکهپرازبرکتمیشودوتاثیرمعنویشغلمرا
منوهمسرمکهایشانهمازمربیانموسسههستند،بهوضوحمیبینیم.
موسسهیهمدمبهجهتمســاحتزیادوداشتنسهساختمانمستقل
همیشهکارتاسیساتیدارد.شایدکاردراینحوزهکمیسختجلوهکند
اماچونبرایخدمترسانیبهفرزندانبیسرپرستهست،کارتبدیلبه

عشقمیشود.
نمیتوانمبهخاطرهایخاصاشارهکنمچونلحظهلحظهیباهمدمبودن

خاطرهاست.

سیدحسینموسوی:
مدت9سالاســتکهدراینجاکارمیکنمولحظهبهلحظهیآنبرایم
سراسرخاطرهاســت.گاهیشایدبرایچندشــیفتحضورنداشتنمدر
مرکز،بهشــدتدلتنگبچههاومحیطکارمشدهام.اینجارامثلخانهی
خودمدوستدارم.درآمدیکهازهمدمکسبمیکنمبسیاربرایمبابرکت
بودهاست.قبلازکاردرهمدمشغلآزادداشتم،ولیوقتیدراینجامشغول
بهکارشدمخانههمخریدم.برکاتدیگریهمخداوندبهواسطهیدعای
دخترانهمدمنصیبمکردهاست.دعایفرزندانمرکزدرحقکسانیکه
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بهآنهاخدمتمیکنندمستجاباستوبارهااجابتدعایشانرادیدهام.
درقسمتتاسیســاتشــرحوظایفیداریمکهبهصورتموظفیانجام
میدهیم،امااگرهرکاردیگریهمپیشبیایدمنوهمکارانمباجانودل
انجاممیدهیمودریغنداریمواجازهنمیدهیمکاریرویزمینبماندچون

همدمخانهیقلبیهمهیماست.

سیدمحمدسیدی:
ششسالاستکهدرهمدممشغولبهکارهستم.مادرمسالهایزیادی
استکهبهدختراناینمرکزعاشقانهخدمتمیکندوخدارابهجهتاین

تقدیرکهتوفیقیاستبرایمنومادرم،شکرمیکنم.
خدمتکردنبهافرادبیسرپرستلطفیاستازجانبخداوندکهشاید
نصیبهرکسینشودوهمیشهسعیکردهاماینلطفومحبتخدارابه

یادداشتهباشم.
هرکاریسختیومسئولیتخودشراتاحدیدارد.بخشتاسیساتهم
بدونسختیومسئولیتنیســتولیوقتیپایخدمترسانیبهقشری
آسیبدیدهباشد،تمامکارهاآسانودلپذیرمیشود.تماملحظاتیکهدر

اینجابودمخاطرهاستوقلباهمدمرادوستدارم.
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زندگی دخـتران
این خانه؛ 

اولینروزازآخرینماهســالبود؛سال1389.حتماًهواسردبود.هرچه
بودآخرینماهزمســتانبودوزمستانداشــتآخرینزورشرامیزد.
مــیخواســتخــودینشــانبدهــدآنهــمدرآخریــنروزهایی
کــهنوبــتمانــدناوبــود.نمیدانــمشــایدآنروزغیرازســرمای
زمســتانیدرشــهربــرفهــمباریــدهبــود.شــایدبــارانباریده
بــود،شــایدآنروزدرختــانلخــتشــهرسردشــانشــدهبــود.
گنجشکهاکزکردهبودندرویشاخههایسردوشایدخودشانرارسانده
بودندبهپناهیکهازســرمایبیاماندرامانبماننــد.عصربود.یکیاز
روزهایخوبخدابود.برایخانوادهیصنمامانمیدانیمچگونهروزیبود!
آنروزدرخانوادهآنهاکودکیبهدنیاآمدهبود.خانوادهایکهماازآنچیزی

نمیدانیم.نهازمادرخانوادهمیدانیم،نهازپدرش...
نمیدانیمکهخواهرصنمکهبودوازبرادرشهمچیزینمیدانیم.اصال
شایدصنمنهخواهریداشــتونهبرادری.اصالشایدقبلازاینکهاوبه
دنیابیاید،پدرشفوتکردهبود.اصالشایدوقتیاوازمادرشبهدنیاآمده
بود،مادرشازدنیارفتهبودودههاوصدهاشایددیگراما،آنزمستانشروع
زمستانزندگیصنمشــد.اگراینطورنبوداودر2سالگیرهانمیشد.

حرم مطهر امام مهربانی ها
دوسالبعدازتولدصنمبود.همانزمانیکهکودکبیشازهرزمانینیاز
بهآغوشگرممادرشدارد.همانزمانیکهبایدوقتگریهکردن،مادری
بیتاببشودوکودکشرابهسینهاشبفشاردتاآرامشودامامادرینبود.
بهارشروعشدهبود.زمستاِنطبیعتتمامشدهبودامازمستانزندگیصنم

تازهشروعشدهبود.
آنروزهمحرماماممهربانیها؛امامرضا)ع(،شلوغبود.بهارازراهرسیده
بودودرختانسرمایجانسوزراازسرگذراندهبودندوچشمشانبهجمال
بهارروشنشدهبودوآمادهمیشــدندتادوبارهپرازشکفتنشوند؛پراز
سرشاری.درشروعروزهایشکفتندوبارهیطبیعت،دراولینروزهای
بهارآدمهایزیادیبهحرمآمدهبودند.درشلوغیحرمناگهانصدایگریه
کودکی2سالهتوجههارابهخودجلبکرد.عدهایجمعشدهبودنددور
کودک.هرکسیچیزیمیگفت.مردیازنامردیپدرومادربچهحرف
میزدوزنیبهصورتکودکنگاهمیکردوزیرلبمیگفت:خدایاخودت

کمکشکن،بچهیبیچارهرا...
صنمدرحرمپیداشــدهبود.یکیاوراآوردهبودودرحرمرهاکردهبود.
حتماباخودشفکرکردهبودحرمامامبهترازگوشهیخیاباناست.شاید
همانلحظاتیکهآدمهاجمعشدهبودندوهرکسبهشکلیبرایصنم
دلمیسوزاند،یکیآنطرفترایستادهبودوآنیکنفرپدرصنمبود.اصال
شایدمادراوایستادهبودوازدورتماشامیکردتاببیندسرانجاماینرها
کردنبهکجامیرســدوبعدکهمطمئنشدصنمرابهبخشگمشدگان
بردند،راهرفتنبهخانهرادرپیشگرفتوازحرمخارجشدوصنمماندو
دستهایغریبه.صنمماندوآغوشهاییکههرگزنمیتوانندجایآغوش

مادررابگیرند.

خانه ای به نام شیرخوارگاه 
صنمبهشیرخوارگاهسپردهشدوشدیکیازکودکاناینشهرکهکسیاز
پدریامادرشخبرینداشت.چهارسالازعمرشرادرشیرخوارگاهطی
کردتااینکهیکنفرآمدتااوراباخودببرد.آنیکنفراماپدروخانوادهی
صنمنبودند.مردیبودکهخودشمیگفتبرایرضایخداداردصنمرا
بهفرزندخواندگیقبولمیکند.خودشدوفرزندداشت.هردوهمپسر
اماتصمیمگرفتهبودتاکودکیرابهفرزندخواندگیقبولکند.قرعهبهنام
صنمافتادهبودوروزیکهمردرفتهبودبچههارادرشیرخوارگاهببیندبرای
لحظاتیمهرصنمبهدلشافتادهبود.البدبرایشلبخندیزدهبودولبخند
کودکانهیاو،دلمردرارامخودکردهبودوپیگیرکارهای»امینموقت«

اوشدهبود.
بعدازمدتیباطیکردنمراحلقانونیشدهبودامینموقتصنم.صنمبه
خانهییکیازشهروندانراهیافتهبودوشدهبودیکیازفرزندانخانواده؛

تنهادخترخانواده.
شــایدباخودشفکرکردهبودچقدرخوباســتکهحاالبرایخودش
خانــوادهایدارد.میتوانــدبــاآنهــابهبــازاربــرود،میتوانــدبرود
بهشــهربازی،میتواندبهمیهمانیبــرود،میتواندروزهــایبهتریرا
تجربهکنــداماگویــابازهمبــرایصنــمزمســتاندرراهبــود.بعد
ازکمتــرازیکســال،خانــوادهایکــهاورابــهفرزندیقبــولکرده
بودند،تصمیــمگرفتنــداورادوبــارهبهبهزیســتیتحویــلبدهند.

مثل نامه    ای که
 برگشت خورده باشد...

عباسعلیسپاهییونسی
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امینموقتاورابرگرداندهبود.میگفــت،صنمدرخانوادهموردپذیرش
قرارنگرفتهاست.میگفتاوبادوپسرشناســازگاریدارد.میگفتاو
هوشبهریمتوسطدارد.امینموقترویاینموردآخریتاکیدمیکرد
ومیگفتزمانتحویلصنماینموردرایعنیمعلولیتذهنیخفیفرابه
آنهانگفتهانددرحالیکهمددکارشیرخوارگاهاینموردراقبولنداشت.
میگفتمگرمیشودماشرایطکودکرابهطورکاملبرایکسیکهاورا

بهسرپرستیقبولمیکندنگوییم؟مگرمیشود؟
مثل نامه ی برگشت خورده

ازسال1395یکماهماندهبودکهصنمدوبارهبهبهزیستیبرگشتخورد؛
درســتمثلنامهایکهمیتواندپرازمهربانیباشداماانگاراشتباهپست
شدهاستوبایدبهجایدیگرپستمیشدتابرگشتنخورد.اوبرگشت
خوردواینبارشدیکیازدختراناینخانه.اوحاالدوستانتازهایداردو
جایدیگربرایزندگی.گاهیزندگیهمیناست؛نامههایپرازمهربانی
رابرگشتمیزنیموسعادتیراازخودماندریغمیکنیم.صنمحاالبزرگتر
شدهاست.شــایدحاالدردنیایکودکانهیخودشبهزندگیبیشترفکر
میکند؛بهپدرومادریکهنیستند،بهرفتنیکهرفتوبرگشتبهروزهای
پیشرو،بهمیهمانیهاییکهبادوستانشمیرود،بهمیهمانیهاییکه
آدمهایمهرباناینشــهربرایبچههایهمدممیگیرنــدتاآنهابرای
لحظاتیهمکهشدهاستغمهایشانرالبتاقچهیفراموشیبگذارند.تا
برایساعتیهمکهشدهاستلبخندبزنندوشادیکنند.زندگیگاهیهم

ایناست.پراززمستاناستوانگاریکیبهارشرادزدیدهاست.
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 نگاهی به خانه ی
همـسایه

جعفرشالچی،اواخرآبانسال1397درسفریکهبهمشهدداشت،دفتر
اینبنیادخیریهرادرمرکزخراسانرضویافتتاحکرد.چندروزبعدجهت
آشناییباهمدموفعالیتهایمختلفآن،درمیانبچههایموسسهحضور
پیداکرد.گفتوگوییکهمیخوانید،ضمناینبازدیدانجامگرفتهاست:

*جنابمهندس!ضمنعرضخوشآمدوتشکرازحضورتاندرهمدم،
لطفاباتوجهبهبازدیدیکهامروزداشتید،ابتدانظرتانرادرموردفعالیتهای

موسسهبفرمایید؟
**منازدوموضوعدرهمدماحســاسخوبیپیداکردم؛اوالکهفضای
کارگاههاوخوابگاهبچهها،زیباوصمیمیاستودوماینکهمتوجهشدم
بچههایاینجاباعشقومحبتنگهداریمیشــوندکهاینبرنامهبرای
پرورشوتوانبخشیروحوذهنبچههابسیارارزشمنداستومنبهشخصه
بهاینموضوعخیلیاهمیتمیدهم.اگرواقعنگرباشیم،متوجهمیشویم
جزبانیرویعظیمعشقنمیتوانازروشــیدیگربرایرسیدنبهقلهی
موفقیتدرهمدمرسیدچراکهکاردراینگونهمراکزوجزباتوسلبهنیروی
عشق،بسیارسختوطاقتفرساســت.اینراهمبگویمکهکارگاههای
موسسهخیلیعالیبودومشخصاســتکهزحماتزیادیبرایادارهی

آنهاکشیدهمیشود.

*قبلازاینکهبههمدمبیایید،فکرمیکردیدکهدریکموسسهیخیریهی
مشهد،چنینفضایاستانداردبانشاطیحاکمباشد؟

**پیشتر،دوســتانمنازموسسهیشــماخیلیتعریفکردهبودند.
بنابراینعالقمندبودمهرچهزودتربههمدمبیایموامروزکهبهاینجاآمدم
خوشحالمتصوریکهازاینجاداشتموهمچنینتعریفهاییکهدوستانم
کردهبودنددرستبودهاست.منامروزحدود100نفرازبچههاراازنزدیک
دیدمودوستداشتمهمهی400نفرراببینمتابتوانمشرایطشانرابهتر
ارزیابیکنم.کارگاههاوخوابگاههایاینصدنفریکهمندیدمخوببود.
اماامروزشنیدمکهاینموسسهیخیریه،درعینحالبامشکالتزیادی
ازلحاظفضاییمواجهاســت.ایکاشفضایبازبیشتریمهیامیشدتا
بچههاییکهامکانراهرفتندارند،بتوانندازهوایآزادوبازیکردندرآن
لذتبیشتریببرند.چونایرانماکشورگرمیاست،میبایستدرطراحی
ساختماناینگونهمراکزومحلنگهداریافرادمعلول،فضایآزادبیشتری

دراختیارشانباشد.
مندراســکاندیناویزندگیمیکنم.آنجابهدلیلبرودتوسرمایهوا
فضایداخلخوابگاههارابهگونهایخاصودرجهترفاهبیشترساکنین
طراحیوتجهیزمیکنند.امــااینجا-والبتهدرصــورتوجودزمینو
سرمایهیکافی-بایدبهفضاهایسبزومفرحبیشتراهمیتدادهشودکه

بچههاباشوروهیجانمشغولبازیوورزشوپیادهرویباشند.

*پسشماروینقشوتاثیرطبیعتدرتوانبخشیاینگونهبچههاتاکید
میکنید؟

**بله.منجدایازلزوموجودفضاهایطبیعیکافیدرســاختمانو
خوابگاهبچهها،پیشنهادمیکنمآنهارابهکوهودامنطبیعتبکرهمببرید
وتاجاییکهمندرجریانمخوشبختانهاینکارماهییکباردرهمدماتفاق
میافتد...امیدوارمیاورانورزشکاروکوهنورد،فرزنداناینموسسهرادر

اینزمینهبیشترکمککنند.

*ماایرانیها،انسانهاییعاطفیهستیموبرهمینمبناعشقبهخدمت
درخیریههاییچونهمدمداریم.باتوجهبهاینکهشمادراروپاهستیدلطفا
توضیحبدهیدکهدرذهناروپاییهاچهچیزیهستکهآنهارابهکارخیرو

نیکوکاریتشویقمیکند؟اصالچرابایدبهاینبچههاتوجهکرد؟
**عشق،مرزوکشورومنطقهیبخصوصینمیشناسد.درهمهجایدنیا
عشقحکمرانیمیکند.اروپاهمازاینقضیهمستثنینیستودرآنجاهم
محبتوعاطفهیانسانهاستکهباعثهمدلیوکمکبهاینگونهبچهها

میشود.
ماگاهیفکرمیکنیماینبچههادریافتخاصیاززندگیندارندوخیلی
چیزهاومســائلروزمرهرامتوجهنیستندونمیفهمند.منمعتقدماین
ماییمکهنمیفهمیموهرچهاینبچههادرکمیکننداصلهستیاست
ولبریزازاحساساتاصیلانسانی.اینبچههاهمگیفرشتههایبیگناهی
هســتندکهوظیفهیتماممردمجهانخدمتبهآنهاونگهداریشــان
بابهترینشرایطممکناســت.ماهاتماگاندیمیگویدکشورپیشرفته
کشوریاستکهبهحیواناتکشــورشهماهمیتمیدهدچهبرسدبه

انسانهایمظلوموبیگناهش.
*چهپیشنهادیبراینیکوکارانوشهروندانمشهدیجهتهمدلیبیشتر

درکار خیر
 باید »من« را از میان برداشت...

گفت وگویی نزدیک، با نیکوکار نام دار؛ جعفرداوردوست شالچی

اشاره:
جعفرداوردوستشالچییکیازایرانیهایساکناروپااستکهباکوشش
وتالشفراوانوپسازکســبموفقیتهایچشمگیرمالیدرحرفهی
مهندســیعمران،خیریهایبانامحرکتانســانیتاسیسکردهاست؛

موسسهایکهامروزهدراکثرکشورهایجهاننمایندگیدارد.
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بافرزندانهمدمدارید؟
**مابایدهمــهباهمهمکاریکنیــم.اینپیامی
اســتکهمابانــوعطراحــیلوگــویخیریهی
خودمان)شــالچی(همرویآنتاکیدداشتهایم.تا
همکارینداشتهباشــیمبهجایینخواهیمرسید.
بزرگترینخیریهیدنیامتعلقبهآقایبیلگیتس
استکهسالیچهارمیلیارددالرصرفامورخیریه
میکند.مندوماهپیشبااومالقاتداشتموازوی
خواستمبهتنهاییکارنکند.اومیتواندهزاراننفر
راباخودهمراهکندتازودتروبهتربهنتیجهبرســد
وباهمکاریخیریندیگروبدوناســمبردنازیک
نفرخاص،حتیباعثازبینرفتنفقردرکلجهان
شود.بنابراینمنازتماممردموخیرینونیکوکاران
مشهدیدرخواستمیکنمزیریکسقفگردهم
بیایندوفارغازناموشــهرتوعنوان،درگسترش
امورخیروعامالمنفعوکمکبهجامعهیانســانی
فعالیتکنند.منبهشــخصه،هیچتاکیدیبرنامم
ندارموهمینآرمولوگویخیریهیخودمانرابانام
»حرکتانسانی«کافیمیدانمونیازینمیبینمکه

اسمشالچیدرکنارشآوردهشود.
منمعتقدمدرکارخیر،بایستیکلمهیمنراازمیان
برداریمتابتوانیمبههدفواقعیخیریههابرســیم.
بهتنهایینمیشــودکاریانجامداد.بایدهمهباهم

باشیم.
*ازکدامبخشهمدمبیشترخوشتانآمدومیتواند
بهعنوانیکخاطرهیماندگاردرذهنتانثبتشود؟
**ازســرایمهروخصوصاتابلویگنجشکهای
گلدوزیشــدهتوســطزینبخیلیخوشمآمدو
همچنینصدایتکتمراهیچگاهازیادنخواهمبرد.
صدایتکتمبرایمنتداعیگرصدایفرشــتهای
بودکهپیاممهرومحبتخداونــدراتکرارمیکرد.
منبدوناغراقحرفمیزنموبایداعترافکنمفکر
میکردمخداونداستکهباماواززبانتکتمحرف

میزند.

*وحرفونکتهیآخرتان؟
**مندوســتدارمبهبچههابگویم:بهگمانمن
هرکدامازشمایکقدرتالهیهستید.هرگزاحساس
ناتوانینداشتهباشید،همتکنیدومطمئنباشیدبه
آنچهمیخواهیدمیتوانیددســتیابید.منهمدر
خانهایهمانندشمابزرگشدموشرایطشمارادرک
میکنم.بنابراینمشکالتشماکوچکترازقدرت
شماست.هدفمنعشقاست.شماهمباعشقبه

آنچهمیخواهیدبرسید،خواهیدرسید.
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یک نفس زندگی

بهپارکمیرویمباهمسرم،برایمثالورزش.گوشهیسمتچپ،پشــتکاجهایمطبق،چندجواندر
تاریکیزاویهیمسجدوایستگاهاتوبوسنشستهاند.همانگردهماییشبانهاســت.آزادندوقدرشراهم
میدانند.ازمصایبدولتیتادامنهودلیلتحوالتجهانیوحتینمرهیکفشزنرونالدو،درصدایشانهست.
گلهازنابسامانیدرفحشهایشانبیتابیمیکند.پارکازسرمایهواخلوتاست.سرما،باعثخیرشدهومجال
اینجورتجمعاتاعتراضیرابیشترکرده...خوشبختانهدراستتارکاملند.شایداگرشعلهیآتشیکهآنگوشه
درحدفاصلدیوارودرختروشنکردهاندنباشد،ماهممتوجهشاننشویم.نوسانفریادهایغمگینشانهم
شنیدهمیشود.دلسوزیوسوسهاممیکندبرومنزدیکوراجعبهآتشواینکهممکناستباعثلورفتنشان
شود،بهشانیادآوریکنم.ولیتردیددارم.درواقعخجالتمیکشم.میترسمفکرکنندبوییبردهام.یافکر

کنندقرمزیمفتولهایالیآتش،کنجکاومکرده.برمیگردیمخانه...

داستان خجالت


تصویرگر:نگینحسینزادهکاوهکوهی



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

                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرهاکهنهنمیشــوند.مــــشروح
اخبارهــمدمرامیتوانیددرفـــضای
مجازیدنبالکنید،امااشــــارهای
کوتاهدراینصفــحاتبراییادآوری
مهربانیوتشکرازدوستانهمدماست.

عکس:اکرمابراهیمی
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سوگواری محرمی با یاران همدمی

پنجممهــر،فرزنــدانهمــدم،درنگارخانــهیموسســهودردومین
دههیمحرم،کنارمردممشــهد،خیریــنومیهمانانــیازدیگرنقاط
کشور،بهسوگســاالرشــهیداننشســتندوخاطرهیفداکاریهای
امــامحســین)ع(ویــارانگرانقدرشــانراگرامــیداشــتند.
درایــنمراســمســوگواری،دکتــرعلیرضانبیبــهتشــریحرفتار
انساندوســتانهیامامحســین)ع(باکودکانبیسرپرســتپرداخت.

فرزندان همــدم درحرم امــام مهربانی

مــاه شــنبهی اولیــن همــدم فرزنــدان مهرمــاه، هفتــم
مهــررادرحــرمامــاممهربانیهــاآغــازکردنــدومحــرم
گفتنــد. تســلیت خراســان خورشــید بــه را حســینی

  دیدار خواهر و برادر، بعد از این همه  ســال

پایــانمهــر97تبدیــلبهیــکروزخــوببــرایمــاهمدمیهاو
دخترخوبمــانمنیــژهشــد؛داداشمنیزهخانــم،بعداز30ســال
پیداشــد.خــدارابــرایایــنخبرخــوبسپاســگزاروشــاکریم.

دیدار اســتاد، بــا هنرمنــدان همدمی

درپنجمیــنروزازفصــلپاییــز،پــدرهنرهــایتجســمی
توانبخشــی بــا اســپهبدی، منوچهــر اســتاد خراســان
همــدموفرزنــدانهنرمنــدش،دیــداریصمیمــیداشــت.

اهدای هنرقلم زنی همدم
 به مدیرکل میراث فرهنگی

یازدهــممهرمــاه،هنرمنــدانهمــدمبشــقابمســیقلمزنــی
شــدهیخودرابهابوالفضــلمکرمیفــر)مدیرکلمیــراثفرهنگی
صنایعدســتیوگردشــگریخراســانرضوی(درآییــناختتامیهی
گرامیداشــتهفتــهیگردشــگریدرتــاالرهمــدم،اهــداکردند.
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همدمی ها
 بــه دیــدار رئیس پلیس مشــهد رفتند

سهشــنبههفدهــممهرمــاه،جمعــیازهمــکارانوفرزنــدان
همــدمضمــندیداربــاجنــابســرهنگاکبــرآقابیگــی)رییس
پلیسمشــهد(ومعاونیــنوهمــکاران،مناســبتهفتــهیناجارا
بهآنانتبریکگفتنــدوبرایشــانآرزویتوفیقوتندرســتیکردند.

درخشش ماه مهربانی
 در حضور  دوســتان همدمی شــهرداری


19مهــر،ویــژهبرنامهایبــاحمایــتوهدایــتســازمانفرهنگی
شــهرداریمشــهدوبــاهــدفگرامیداشــتهفتهیملــیکودک
درتــاالرهمــدمبرگزارشــدوطــیآنفرزنــدانموسســهدرآیین
جشــنتولدخواهــرانمتولدمهرماهیشــاننیــزشــرکتکردند.

یک روز همدمانه، درآغــوش پاییز طالیی


صبحپنجشنبه28مهر،گروهکوهنوردیمایابایکدستگاهاتوبوسآمدندو
بچههایورزشکارموسسهرابهگلگشتبردند،بهمنطقهیطرقدروییالقات
»کالتهآهن«وروزپاییــزیخاطرهانگیزیبــرایهمدمیهارقمزدند.

دیدار صنعتگران همیشه حامی...

بازدیــدجمعــیازصنعتگــرانوکارآفرینــانهماســتانیاز
موسســهیهمــدمودیــدارینزدیــکبــادختــرانهنرمنــد
موسســهوقــولمســاعدتومهــربیشــتربــهاهالــیهمــدم.
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شالچی نیکوکار
 به دیدار دختران موسسه آمد 

مهندسجعفــرشــالچی)خیرونیکوکارخوشــنامکشــورمان(بعد
ازدیدنآثارســوزندوزیزینبدرســرایمهر،گفت:»قدرتعشــق
اســتکهباعــثحرکــتچرخهــایزندگــیدرهمدممیشــود.«

برگزاری شبیه خوانی در همدم

دوشــنبه14آبان،بههمتوهمیاریدفترنمایندگــینهادرهبریدر
دانشــگاهعلمیکاربردیوباحضورجمعیازمدیراندانشگاهوفرزندان
موسسه،آیینســنتیشــبیهخوانی)تعزیه(درتاالرهمدمبرگزارشد.

دیدار نوروزی در آذرماه

دریکیازآخرینروزهایآذرماه،مهندسنوروزی)رییسکمیســیون
اقتصادی،سرمایهگذاریومشارکتهایشورایاسالمیمشهد(همراهبرخی
اعضایهیاتامنایهمدم،بازدیدیازبخشهایمختلفموسسهداشتند.

شب چله ی همدم

چهارشنبهشب28آذرماه،آخرینبرنامهیپاییزیموسسهکهبرگزاری
پیشاپیشجشنشبیلدابود،بامشــارکتگروهخیرینگمناموحضور
جمعیازدوســتدارانهمدم،رقمخورد.دراینمراسم،حاضرین،شاهد
برنامههایمختلفیازقبیلموسیقی،نمایش،حافظخوانیوپذیراییبودند.

 بزرگداشت هفته ی بسیج در همدم


گرامیداشتروزوهفتهیبسیجدرهمدمباهمکاریحوزهیمقاومت
بسیج5حضرترقیه)س(وبرگزاریویزهبرنامــهایباحضورفرزندان

موسسه..
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بانک رفاه و حضوری دوباره در همدم 

دیدارصمیمانهیبهمنآرمان)سرپرســتشــعببانکرفاهاستان(و
جمعیازکارکناناینبانک،بــاهمکارانوفرزنــدانخیریهیهمدم..

دیدار حمیدی همیشه نیکوکار

بازدیدمهندسرضــاحمیدی)نیکــوکاروخیرمشــهدی(ازغرفهی
دخترانهنرمندهمدم،درنمایشــگاهمشــاغلاســتانداردسالنصبا.

حضور همدمی ها 
در هتل هایت و نمایشگاه گردشگری

دومیــننمایشــگاهبینالمللیصنعتغذاوگردشــگریمشــهداز7
تا9آذردرهتلهماییکبههمتشــرکتســپهرپارســیانبرگزار
شــدوفرزندانهمدمنیزهنرهایدســتیخودرابــهمیهمانانعرضه
کردند.درایندورهازنمایشــگاهعــالوهبربرنهایمعروفکشــورمان
کشورهایافغانستان،پاکستان،ترکیه،قطر،عراقو...نیزحضورداشتند.

دیدار یاوران بانک تعاون با همدم
 در یک روز ورزشی


تعدادیازورزشکارانحاضردرهشتمینالمپیادفرهنگیورزشیبانک
توسعهیتعاونکشــورمانبهمناســبتروزملیپارالمپیک،ساعاتی
ازوقتاداریروزبیســتوچهــارممهر،میهماناهالیهمدمشــدند.
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هنربزرگ،کاراهالیهمدماست...
نیمههایپاییزهرسال،فصلآغازجشنوارههایفرهنگیهنریدرایرانو
جهانوهرجشنواره،اغلبنمادونمایندهینگاهبرگزارکنندگانویادآور

تالشآنهاست.
فرزندانهمدمهمهسالهازاواسطپاییزتاپایاناینفصلطالیی،برنامههای
هنریمختلفیدارندودرســایهیتالشوحمایتخادمین فرهنگیـ
موسسهویاوراندلسوزشان،سعیمیکنندبهترینمیهمانانوسخنوران

کشوررابرایحضوردراینجشنوارههادعوتکنند.
امسال،بهانهییکیازاینبرنامههایفرهنگیهنریموسسه،افتتاحیهی
نگارخانهیهمدمبود.نگارخانهایکهازهمینروزافتتاح،شانهاشرازیربار
خرجومخارجداروییونیازهایاساسی400دختربیسرپرستخواهد
گذاشتوهرچندشایدنتواندهمهینیازهایموسسهرارفعورجوکنداما
قطعادرخطمقدممشارکتهایمردمی،نقشبسزاییایفاخواهدکرد.

افتتاحیهایباشکوهباحضورمیهمانانیارجمند
سرانجاموپسازمدتهادوندگیوبرنامهریزی،روزیکشنبهبیستمآبانماه
1397فرارسیدونگارخانهیهمدمباحضورچهرهیبرجستهیخوشنویسی
کشور)استادغالمحسینامیرخانی(،مهندستقیزادهخامسی)شهردار
وقتمشهد(،دکترمحمدرضاراشــدمحصل)استادبرجستهیادبیات(،
دکترمکرمیفر)مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدســتیوگردشگری
خراسانرضوی(ودههامدیراجراییدیگراستانوهمینطورهنرمندانو
نمایندگانرشتههایمختلفهنریدرمیانشوروشوقوافرشهروندان
مشهدیویاورانوخیرینهمیشگیهمدم،ونیزخبرنگارانرسانههای

دیداری،نوشتاریومجازی،رسماافتتاحشد.
دربخشابتداییبرنامهیافتتاحیهکه»نگارینه«نامداشــتوبهشکلی
باشکوهدرتاالرموسسهبرگزارشد،هریکازاساتیدمدعوومدیرانحاضردر
هنریهمدمدرسالهایاخیر مراسم،ضمنتقدیرازفعالیتهایفرهنگیـ
بهایرادسخنپرداختندودرحضورچشمگیرجمعیتوهنرمندانحاضر
آرزوکردندکهباگشایشنگارخانه،همدمبهقطبهنریایرانتبدیلشود.
درابتدایبرنامهسیدحسنثابتمحمودی)سهیلمحمودی(،بهعنوان
مجریمراسموطیسخنانکوتاهیگفت:»سالهاستکهباهمدمارتباط
ودراینفضااحساسصمیمیتخاصیدارموهربارکهاینجاحضورپیدا
میکنمشکرگزارخداوندوسپاسگزارمدیرانموسسهمیشوم؛اینمکان
مقدسبهواسطهینفسحقبچههایهنرمندومعصومیکهداردتابهامروز

در میان استقبال باشکوه هنرمندان و مردم نیکوکار مشهد؛ 

موسسه ی همدم 
نگارخانه دار شد
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توانستهاستخدماتبزرگوشایانتوجهیبههنروفرهنگخراسانو
ایرانارائهکندوامیدواریمباحضوراســتادامیرخانیواســاتیدبزرگوار
دیگریکهامشــبدراینتاالرگردهمآمدهاند،شاهدفصلجدیدیاز

فعالیتهایخیرخواهانهیموسسهباشیم.«
پخشفیلمکوتاهیازشرایطزندگیونگهداریوآرزوهایدخترانهمدم
نخســتینچراغبرنامههایآیینگشــایشنگارخانهراروشنکردکهبا

استقبالوتاثرمیهمانانمواجهشد.
سپس،دکترزهراحجت،بهعنواناولینسخنرانوجهتعرضخیرمقدم

بهمیهماناننگارینهبهجایگاهفراخواندهشد.
مدیرعاملموسسه،درابتدایســخنگفت:»ماهربیعاالولیادآورتولد
پیامبررحمتومهربانیاست؛باتاسیازاینماهنورانیوتوسلبهآخرین
فرســتادهیالهی،برآنشــدیمنگارخانهیهمدمرابادســتانمبارک
استادامیرخانیوهنرمندانبزرگواریکهدعوتاهالیاینخانهراقبول
کردهاندافتتاحکنیــموامیدواریمازاینبهبعدوبــانگاهخیرخواهانهی
هنرمندانعزیزیکههموارهیارویاورموسســهاند،شــاهدشکوفاییو

فعالیتآنومیزبانآثارگرانمایهیاهالیهنرخراسانباشیم.«
اوافزود:»مامعجزاتهنررابهعینهمشــاهدهکردهایم.آنجاکهدستان
ناتوانوذهنرنجورفرزندانهمدمبواســطهیفعالیــتدرکارگاههای
هنریموسســهدرحدغیرقابلباوریتغییرکردهاستوبههمیندلیل
هنررانهتنهامایهیآرامشفرزندانمانمیدانیــم،بلکهآنرابهعنوان
یکیازروشهایتوانبخشــیمداومموسســهپذیرفتهایم.ناموآوازهو
اعتبارهنرمندانکشورمان،هنگامحضوردرهمدمباعثآشناییمردمو

جامعهیمشتاقانبههنرمیشودودستاورداینکارارزشمند،خدمتبهتر
بهدخترانبیسرپرستموسسهخواهدبود.«
هنِرقلمیدرمقابلهنِرعملیکمارزشاست!

دکترمحمدرضاراشدمحصل،استادبرجستهیادبیاتفارسیسخنران
بعدیاینمراســمبودکهپسازپخشکلیپیکوتاهیدرمعرفیایشانو
اجرایچندآهنگملیومحلیتوسطگروهآوایهمدم،بهجایگاهدعوتشد.
دکترراشــدمحصل،درمقدمهیارائهیمقالهایباعنــوان»جلوههای
هنریایرانیاندرتمدناسالمی«،گفت:»قبلازحضوردرتاالر،بههمراه
ازکارگاههــایهنــریموسســهدیــدن اســتادامیرخانــی
کردیــم.مــنبادیــدنهنــرعملــیایــنبچههااحســاسشــرم
کــردم.چــراکــههنــرقلمــیبنــدهدرمقابــلآثــارقابــلرویت
وارزشــمندآنهابیارزشاســتوصرفایکنوشتهبهشــمارمیآید«.
اوادامهداد:»بایدعرضکنمکاربزرگیکهخادمیناینموسسهیخیریه
انجامدادهاندبینظیروستودنیاست.دعوتازجمعقابلتوجهیازادباو
هنرمندانبرجستهیکشورمانوهمینطورمدیراندستگاههایاجرایی
استانتوسطیکخیریهیباسابقه،نشانازخدمتصادقانهیآنهاوبیریا
بودنفعالیتهایشــاندارد.منبهعنوانیکمعلمدانشــگاهوازطرف
همکارانمدرمجامععلمی،آمادگیخودرابرایهرگونههمکاریدراین

زمینهاعالممیکنم.«
دکترراشدمحصلدرپایانمقالهاشگفت:»مدیرانفرهنگیمشهدباید
بدانندرویدادبزرگیکهخادمینهمدمآغازکردهاند،خدمتیتاریخیبه
خراسانعزیزاست،وظیفهیمسئولیندانایاینشهراستکهآنهاراتنها
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نگذارندوباتمامامکاناتازآنهاحمایتکنندتاپیوندمبارکهنر،مردمو
خدمتبهجامعهیمعلولینهماستانیپایداربماند.«

درمقابلهنرهمدمبایدسرتعظیمفرودآوریم!
سرانجامنوبتبهاستادغالمحسینامیرخانیرسید.ایشانکهپسازپخش
فیلمکوتاهمعرفیشانودرمیانتشویقپیدرپیحضاربهجایگاهآمدهبود
اینگونهآغازبهسخنکرد:»امروزمیهمانکارگاههایباشکوههنرمندان
همدمبودیم.کودکانیکهظاهرانبایدکاریازدستشانبرآیدامابعدازدیدار
باآنهاوآثارزیبایشانبســیارمنقلبشدموبهایننتیجهرسیدمکهبنده
داوریوقضاوتیدرموردهنرشاننمیتوانمداشتهباشموفقطمیبایست

درمقابلآثارآنهاسکوتکنم.«
چهرهیماندگارفرهنگیکشــورمانادامهداد:»صحبتدرموردهنرو
هنرمندیدرخراسانکارسادهاینیســت.درطولتاریخشاهدحضور
هنرمندانبزرگیدراینخطهیروحانیازایرانزمینبودهایم.اسامیاین
هنرمنداندرطولتاریختابهامروزبهحدیدرخشــانونورانیاستکه
حقشاستشماخراسانیهابهسایرمردمایرانمالیاتبدهید.چراکهبه
تنهاییمیراثداربخشمهمیازتاریخفرهنگیاینســرزمینهستید.«
رییسشورایعالیانجمنخوشنویســانایرانافزود:»عاطفهومهربانی
درجامعهیایرانیجایگاهواالییدارد.منشاهدخدمتصادقانهیبانوان
متمولیبودهامکهساعاتیازهفتهمشغولخدمتبهکودکانبیسرپرست
هستند.عاطفهمیبایستعملیباشدوزبانیونوشتاریهیچارزشیندارد
چراکهعمالدرخدمتجامعهقرارنمیگیرد.امشبدراینمراسمباشکوه
شاهدحضورهنرمندانعزیزیهستیمکهارادهکردهانددرخدمتدختران
بیسرپرستهمدمباشند.اگرهنرمندوعاطفهاشبتواندباریازدوشاین
کودکانبرداردآنگاهدرتاریخجایگاهیبرایخوددستوپامیکندودرغیر
اینصورتمتاسفانهبایدگفتشمعیلرزاندرمیانبادوبارانوطوفاناست.«
مدیرفرهنگسرایارسبارانبااشارهبهجذابیتکارگاههایهمدمگفت:
»بندهسالهاستباتشکیالتعزیزونازنینهمدمآشناهستموامشب
افتخارحضوردرکنارخادمینمتعددومربیانکوشاومخلصآنراپیدا
کردم.شماجزویازجامعهییاوریخراسانهستیدکهدرتاریخمشرق
زمینکمنظیراست.زحماتشمابرایبرگزاریچنینبرنامهیباشکوهی
نشانازلطفپروردگاربهاینمجموعهداردومنایماندارمراهشماراهی

مقدسوپویاوهمیشگیخواهدبود.«

پسازسخناناستادامیرخانی،مهندستقیزادهخامسی)شهردارمشهد(
درصحبتهایکوتاهیگفت:»حضورفرزندرشیدهنرایراندرمشهدرا
گرامیمیداریموازمدیرانهمدمسپاسگزاریمکهاینفرصترابوجود
آوردندتاهمهیماازبیاناتوحضوراســتادامیرخانیعزیزبهرهببریم«.
ویسپسیکجلدقرآننفیسراکههمراهآوردهبود،بهاستادامیرخانی

هدیهکرد.
درپایاناینویژهبرنامهوقبلازافتتاحرسمینگارخانهیهمدم،هدایایی
بهرسمیادبودازطرفموسسه،هنرمندانوخیرینبهاستادامیرخانیاهدا
شد.همچنیناستادمجتبیسبزه)خوشنویسوشاگردارشدامیرخانی(

تابلویخوشنویسینفیسیبهموسسهاهداکرد.



21زمستان97



22زمستان97

حدود25سالقبل،توفیقعملبهدســتورپیامبراکرم)ص(رایافتموبه
توصیهیاطلبواالعلمولوبالسین)دانشراگرچهدرچینباشدبیاموزید(،در
یککنگرهیعلمیدرقارهیاقیانوسیه)دورترازچین(شرکتکردم.دراین
کنگرهیعلمیازایرانفقطدونفرشرکتکردهبودیم؛بندهویکیازهمکاران
بزرگوارازتهران.مسیررفتوبرگشتما؛تهران-کواالالمپور-سیدنیبود.
دوستتهرانیپیشنهادکردتماممسیرمسافرتراباهمباشیم.پذیرفتم.
وزیرخارجهیآنوقتایرانکهازدوســتانگرمابهوگلســتانایشانبود
برایمانمحلیرادرســفارتایراندرمالزیتهیهدید.فرودگاهکواالالمپور
ازفرودگاههایشلوغ،حتیشــلوغترینآسیایجنوبشرقیاست.نامش
»ماالگا«است.میگوینددرهمینســال2017میالدی،پنجاهوهشت
میلیونوپانصدوپنجاهوچهارهزاروششصدوبیستوهفتمسافررابهاقصی
نقاطدنیاجابجاکردهاست.دوستانسفارتدراینفرودگاهبهدنبالماآمدند
ویکیدوشبمیهمانلطفآنانبودیم.بلیطمانشانمیدادکهدرمراجعت
ازسیدنیبهکواالالمپوربایدحدودبیستساعتمنتظرهواپیمایهماباشیم.
ناگهانبهذهنمگذشــتکهاینمدترابهسنگاپوربرویم.بهرفیقتهرانی
گفتمبهدلیلدوریراهوخستگیفراواناگرکالهمانرابهاینجاپرتابکنند
دیگررغبتوتوانبرگشتننیست،بیاسنگاپوربرویمکهغنیمتاستویک
فرصتطالئی.قبولکرد.قیمتبلیطهوائیرفتوبرگشتازاینفرودگاهبه
سنگاپوریکصددالرآمریکابود.بلیطتهیهکردیم.اززمانبرگشتنازسیدنی
تاپروازسنگاپورکمترازدوساعتزمانداشتیم،لذاباروبنهاضافیوهمچنین
بلیطهایبرگشتبهتهرانرابهدوستانسفارتدادیمتاکارتسوارشدنما
بههواپیماییهماراپیشازمراجعتازسنگاپور،تهیهکنندوچنینکردند.
کنگرهعلمیدوســاالنهایبودکهمدتیاســتســالیانهشــدهاســت.
مقالههاییارائــهکردیموازمباحثعلمیمتنوعکنگــرهلذتوافربردیم.
بهمالزیکهبرگشتیم،آسیمهسرازمیانسیلجمعیتفرودگاهبه»گیت«
)دروازهخروجی(سنگاپورروانهشدیم.زیرازمانترانزیتماکمترازدوساعت
بود.مسافرتبسیارفشردهبود،زمانکوتاهووقتبسیارکمبرایمشاهده
دیدنیهایفراوانوجذابسنگاپورمانند،جزیره،آکواریوم،تلهکابینپارک
پروانهها،برجآســمانیوجزیرهســنتوزا.چوننزدیکیهایغروببود،با
راهنماییکارمندهتل،جزیرهیسنتوزاوتنهاپارکسنتوزاورقصفوارههای
رنگیراانتخابکردیم.استخریبودبزرگوکنارههایشفوارههایکوتاهو
بلند.دریکساعتمعینرقصفوارههاشروعمیشد.مابهموقعرسیدیم.

ارکسترمخفیدرحالنواختنآهنگزیبابود.فوارههایلیزریبهحرکت
درآمدندوباتنظیمورهبریارکسترپشتپردهوپنهان،میرقصیدند،قرو
قمیشمیآمدند،ریسهمیرفتندوشبیهرقصواقعیگاهیبهجلووگاهی
بهعقبخممیشدند.درآندمدمایغروبدلانگیزوپارکمصفاوسرسبز
جلوههایزیباومناظریبدیعخلقکردهبودند.رقصفوارههاکهتمامشد
تمامتماشاچیهایاطرافاستخر،شــروعکردندبهتشویقکردنودست
زدن.اینبندهیسادهدلهمجّوگیرشدموشادمانیکردموبهدنبالرهبر
ارکسترکمنظیرمیگشتمکهازپردهبرونآیدوازحاضرینتشکرکند!ولی
افسوسکهاینمصداق»چیزیکهیافتمینشودآنمآرزوست«بود.کمکم

ستارههاهمدرآمدندودرآسمانآبینورافشانیکردند.
تأللویماهشــببدردراســتخرزیبایپارکموجبشــادیونشــاط
بود.درآنوقتشــب،فقطبایدبههتــلمیرفتیمودمیمیآســودیم.
رفتیمهتل.درنزدیکــیهتلماخبرهاییبود!یکخانمســانتیمانتالبا
لباسهایاجقوجقدمدربانگاهکاسبکارانهایستادهبودومادونفررابه
مهمانی»آنکارهها!«دعوتمیکرد.بهاصطالحداللمحبتبود!زدیمبه
چاک.قولامامعلی)ع(یادمانآمدکه:ازنقاطتهمتخیزبپرهیزید)اتقوامن

مواضعالتهم(.زدیمبهچاکوسریعاًگریختیم!
روزکهشدوخورشیدخانمازشرقجزیرهباالآمد،رفتیمبهفروشگاهبزرگ
کهدرتملکچندمسلمانبود؛فروشگاهیبودچندطبقه.سریعازجلوی
اجناسمیگذشــتیمودنبالخریدســوغاتبودیم.وقتزیادیتاپرواز
نداشتیم.ناماجناسیراکهمیخواستیمیادداشــتکردهبویم.منچندتا
»تیشرت«ومنجملهیکرادیوجیبیانتخابکردموبهصندوقمراجعه
کردیم.ســوغاتیهارادریافتکردیموپولشراپرداختیم.دلشورهگرفته
بودمونگراننرسیدنبهپرواز.تاکسیگرفتیم.نزدیکیهایفرودگاه،تازه
متوجهشدمکهرادیوداخلسوغاتیهانیست.ازفرطعجلهآنراجاگذاشته
بودم.فرصتبرگشــتنبود.قبضخریدرابرایروزمبادانگهداشتم.این
قبضراسالهانگهداشــتهبودموهرزمانکهبهآننگاهمیکردم،مثلتمام

مالباختهها،ازتهدلآهمیکشیدم!
سالهاگذشتتااینکههمانکنگره،درسنگاپورتکرارشد.همینکهرسیدم
رفتمسراغهمانفروشگاه،جلویصندوقایستادموخودمرامعرفیکردم.
داستانراتماموکمالبرایششرحدادم.حتیگفتمتاهمیناواخرقبضرا
همراهخودداشتهامولیاآلنآنراباخودندارم.قبولکرد.دستوردادیک
رادیوترانزیستوریپاناسونیکژاپنیبهمنبدهند.بدوندریافتهیچوجهی.
لذتبردم؛اینمنشیکفروشندهیمسلمانواقعیاست.نمیدانماگرچنین
ماجراییدرمملکتشیعیمارخبدهد،همینسرانجامراخواهدداشتیانه؟
درتمامعمرمفقطیکموردمشابهرادرآجیلفروشیتواضعتبریزدیدم.
بهآجیلفــروشگفتــم:چندســالقبــلاینجــاآجیلخریــدمولی
پســتههارافراموشکــردمکهبــردارم...فروشــندهبههمــانمقداری
کــهگفتــمبــدونهیچگونــهنــکونوکــی،باکمــالخوشروئــی
وتواضــع،پســتهتحویلــمدادوچیــزیهــممطالبــهنکــرد.
راستی،آیهی»وایبرکمفروشان«برایکدامقشرازجامعهنازلشدهاست؟



صدای ایمان را از
رادیو جیبی من می شنوید!

دکترعلیشمسا
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ایکاش ها را
در نگاهش می توان خواند...
مروریگذرابربرنامههاودیدارهایهمدمبهمناســبتبزرگداشتروزو

هفتهیجهانیمعلولین،درسال97

مریمهمایونی

ایکاشمیشدمادرمرابراییکبارهمکهشدهصدابزنم.ایکاشمیتوانستم
هنگامعصبانیتفریادیازدلبرآورم.ایکاشمیتوانستمولوبراییکباربا

پدرمازخستگیودرماندگیهایشسخنبگویم.
ایکاشمیتوانستمشنوندهیهیاهویپرهیجانکودکاندرپارکمحله

باشم...
میدانمدردلت»ایکاشها«بسیارنداماایماندارمبانگاهتمیتوانیدنیایی

راخلقکنیکهعالممحوزیباییاششود،ایگویایخاموش!
میدانمکهمیتوانیبرتمامدلتنگیهایترنگآبِیآنآسمانیراکهفقط
توتجربهکردهاینقاشیکنیوبهرویدنیالبخندبزنی...صدایزندگیرا
میشنویوبارانرامیبینی.چشمتهماهنگباچرخهایویلچیریکهیکی
ازجنستوبرآننشسته،میچرخدوتاابدیتیکهدنیابرایشماساختهپیش
میرود.آنگاه،نگاهآدمهایدنیارامعناوالفبایمعلولیتراهجیمیکنی...

پدیدهیمعلولیــتآنقدربرایجامعــهیجهانیاهمیتداردکهســوم
دسامبربزرگداشــتروزمعلولیننامگذاریشدهاســت.بااینوجودنگاه
بهمعلولیتدرهمهیجوامعیکســاننیســت.بایدبراینگاهیکســانو
بهینهساختنشرایطزندگیمعلولینبهصورتریشهایفرهنگسازیشود؛
باورکنیمکهفردمعلولهمچوندیگرانسانهادارایعزتنفسوغروراست.او
همشخصیتداردونمیشودبهوجودوحضوراوبیتوجهبود.سلوکگروهی
ازمردمانبدینگونهاستکهبانگاهورفتار،باوریازکمتوانیوناتوانبودنرا
بهافرادمعلولمنتقلمیکنندواین،دشواریوظیفهخانواده،مربیانوآنانی
راکهشــبوروزدرجهتارتقاءتواناییهاوآموزشاینهستیهایمتفاوت
هستندرادوچندانمیکند.آموزشهمگانیبایدجزوبرنامههاونگاهعامه
بهاینطیفازجامعهبایدبسیارسنجیدهوآگاهانهباشد.اگرجزاینباشد
کمترینآسیبها،انزواوعدمفعالیتهایفردیواجتماعیدرافرادمعلول

خواهدبود.
موسسهتوانبخشیهمدمازجملهمراکزتوانمندیاستکهبهعلتنگهداری
شــبانهروزیفرزندانبیسرپرســتکمتوانذهنی،بامعلولینارتباطی
تنگاتنگداردومیکوشدتازمینهسازرشدوفعالیتثمربخشاینقشرباشد.
دوازدهمآذرماه،روزجهانیمعلولینوهفتهیگرامیداشتآنفرصتیمغتنم
برایهمدمبودتابافعالیتهایتوانبخشی،فرهنگیوهنریاینمهمرابه
جامعهیادآوریکندوهمراهیمردمبامعلوالنرابامعادلهیزیبایمهربانیو
عشقپیوندیجاودانهبزند.دراینمسیرمسئولینومردمنیکونهادباهمراهی

خودماراتنهانگذاشتند.
دراینمجال،برخیبرنامههاوفعالیتهاییراکهبهمناسبتبزرگداشتروز
وهفتهیجهانیمعلولیندرهمدمصورتگرفترابهاختصارشرحمیدهیم:

پنجمیناکسپویعکسهمدمباهمراهیوهمدلیعکاسانایرانوخراسان
باحضورحجتاالســالمرســولمنتجبنیانمایندهادوارمجلسشورای
اســالمی،دکترحمیدرضاپوریوسفمدیرکلبهزیســتیخراسانرضوی
واســاتیدبهنامعکاسیمشهدباحضورپرشوروبیســابقهیهنرمندانو
هنردوستانهنرعکاسیگشایشیافتوپسازششروز،بابرگزاریمراسمی

ویژهوتقدیرازعکاسانشرکتکننده،بهپایانرسید.
دربینآثارفاخربهنمایشگذاشتهشدهدرایناکسپو،هجدهقطعهعکس
ازآثارفرزندانهنرمندهمدمبودکهدرسالهایاخیرتوسطعکاسانیاوران
موسســهآموزشدیدهاند،واینازبخشهایقابلتوجهایننمایشگاهبود.
حضورموسسهیتوانبخشیهمدمدردومیننمایشگاهبینالمللیگردشگری
صنعتغذاوشــیرینیباحضوربرندهایمطرحوکارآفرینانبرترکشــور

برنامهیدیگریبود.
ازجملهبازدیدکنندگانازغرفــهیتوانمندیهایفرزندانهمدموگفتن
تبریکبهمناسبتهفتهیمعلولین،نمایندگانیازکنسولگریکشورهای
همسایه،سرکنسولکشورعراق،اتاقاصنافمشهد،خانهیصنعتمعدنو
تجارتخراسانرضوی،سازمانمیراثفرهنگیودیگرارگانهاواتحادیههابودند.
همچنیــن،بازدیدخانــمجراحمشــاورشهردارمشــهددرامــوربانوان
مهندسرحیمیمعاونفرهنگیشهرداریمنطقهدویمشهد،مهندس
تقویانرییسشــهرداریناحیهیکمنطقهدومشــهدوجمعیازفعالین
فرهنگیوشــورایبانوانمحالتاینمنطقهوتبریکروزجهانیمعلولین
بهفرزندانوکارکنانموسسهتوانبخشیهمدمرادراینهفتهشاهدبودیم.

همچنین،مسئولینسینماهویزهیمشــهدازفرزندانهمدمبرایدیدن
فیلموثبتروزیخوشوشــادبرایهمدمیهادربزرگداشتروزجهانی

معلولیندعوتکردند.
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غرفهاینیزبرایعرضــهیتوانمندیهایفرزندانهمدمدردانشــگاهخیام
مشهدبهمناسبتگرامیداشتروزجهانیمعلولین،اختصاصدادهشد.حضور
همدمدرشورایشــهربهعنوانفضیلتپاسخگوییباحضورمدیرانشهری،
اعضایشورایشهر،مدیرانبهزیستیونمایندههاییازمعلولینمشهد،یک
برنامهیدیگربود.جشنوجنگشــادیبرایفرزندانهمدمباهمتخیرین
ازجملهخانوادهیمحترمرضاپوربهمناسبتروزجهانیمعلولینبرگزارشد.
بازدیدگروهیازمدیرانوکارکنانهاللاحمرازموسســه،برگزاریمراسم
ویژهیادارهیکلبهزیســتیخراســانرضویوحضورمدیراناینسازمان
درتاالرهمدم،بازدیدچندساعتهیدکترحســنرحیمپورازغدیبههمراه
محمدجواداستادی)رئیسادارهیفرهنگوارشادمشهدمقدس(ازموسسهی
همدمونیزدیداردوتنازنمایندگانمشهدوکالتدرمجلسشورایاسالمی
آقایاندکترشیرانخراسانیودکتربحرینیازبخشهایمختلفموسسهی
همدم،ازآخرینبرنامههاواتفاقاتموسســهیهمدمدرهفتهیبزرگداشت

معلولیندرسال97بود.
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اولین اجرای ارکســتر ملی ویــژه ی ایران
و حضــور موثــر »آوای همــدم« در آن

عصــرجمعــه23آذر،بــامشــارکتموثــرگــروه»آوایهمــدم«،
اولیناجــرایارکســترملیویــژهیایــران،درتاالرســورهیتهران
برگزارشــد.حاصلاینرویــدادبزرگهنــریکهتوانایــیجمعیاز
معلولینهنرمندایرانرابهخوبینشــانداد،آشــناییبیشــترمردم
کشــورمانباظرفیتهایخاصاینقشــرازفرزنــدانایرانزمینبود.
آغازفعالیتارکسترملیویژه،بهدوسالقبلوپیگیرهایخستگیناپذیر
خانمگیالســیان)رهبرایــنارکســتر(برمیگردد.درایــنمدت،هر
یکازاعضایاینگروه20نفره،درشــهرهایمختلفایــران،زیرنظر
مربیانموســیقیخودبهکاروتمریــنمداوممیپرداختندوهرســه
ماهیکبــار،برایانجــامتمرینهایمشــترکدورهمجمعمیشــدند.
اولیناجرایارکسترملیویژهیایران،بااستقبالوحضورمهربانانهیجمع
کثیریازعالقمندانبرگزارشد؛15تنازاعضایدفترسازمانفرهنگی
مللمتحد)یونیســف(،دکترنحوینژاد)معاونتوانبخشــیبهزیستی
کشــور(،خانمدکترفخری)مدیرکلحوزهیهنریتوانبخشیکشور(
هنرمندانعزیزیهمچوناستادچکناواریان،افسانهبایگانو...نیزجمعی
ازخیرینوهنردوستانکشورمان،ازجملهحاضراندرتاالرسورهبودند.
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دیداری همایــون و بابرکت
شــنبه،24آذرمــاه،پــسازانتظــاریهمیشــگی،همایــون
شــجریانعزیزبــههمــدمآمدتــاپــسازدیــدارواحوالپرســی
مفصــلبــافرزنــدانوکارکنــانموسســهوهمخوانیباتکتــم،در
تقویــمفصلــیهمــدمروزیخاطرهانگیــزوبابرکــتثبتشــود.
درپیاینحضــوروبازتابرســانهایفراگیرجهانیاش،بســیاریاز
شــماخوبــانخیراندیــشوهنردوســت،بــادرگاههــایارتباطی
موسســهتماسگرفتیــدوبعضاضمــناظهــارشــادمانیوتبریک
گالیهداشــتیدکهچرااینرخدادخجســتهرابهموقعاطالعرســانی
وامــکانحضــورشــمارادرایــندیــدارفراهــمنکردهایــم.فکــر
کردیــمبایدیــادآورشــویمکــههمدمبــدونشــماهیچاســت.
امابایــدبدانیــدکهحضــوراغلــبهنرمنــدانوازجملــههمایون
عزیــزدراینموسســه،بــدونبرنامهریزیقبلــیوصرفایــکدیدار
داوطلبانهیکوتاهمدتاســتوفرصتبرنامهریــزیودعوتواجرای
مراســم،نیســت.عالوهبراین،همــدم،بــدوناخذمجوزهــایالزم
نمیتوانداقدامبهبرگزاریمراســمهنریرســمیوپــرمخاطبکند.
مطمئنباشیدچنانچهشــرایطالزمفراهموباحمایتمدیرانفرهنگی
شهرمانهمراهشود،شمانخستینکسانیخواهیدبودکهدرجریانهر
امرمبارکیجهتتامینمنافع400فرشتهیهمدم،قرارخواهیدگرفت.
مدیریتوهیاتمدیرهیهمدم،حضورهنرمنداندراینموسسهراصرفا
راهیجهتکوتاهکردنفاصلهیموسســهبامردمخیرخواهکشــورمان
میدانند.لذابیتعارفوتردید،شمادرردیفنخستدلتنگیودعوتو
حرمتماهستید.یقینبدانیدکهراهخیرازکوچهیهمتومحبتمردم
میگذرددرآیندهدوبارهوصدبارهدرهمدمشمارازیارتخواهیمکرد..
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دو صحنه ی واقعی از زندگی این روزهای مردم؛

یک ثانیه تا مدار عاشقی!
تقدیمبهفرشتههایهمدم

امیرروحپرور

صحنهاول:بویبهشتزیرتاالر
واردســولهکهمیشومخشکممیزند...دهــهادخترکمســـنوسال

درردیفیمنظم،مشغولکارمردانهاند!
تقتقتق...،یکیفــرشمیباید،یکینقاشــیمیکشــد،یکیتابلوی
نفیسمیســازدوآنیکیبادســتانیکوچکاماپرتوانزیوریرابرای
فروشآمــادهمیکند؛انــگارکارخانهاســت!کارخانهایکهموســیقی
"کار"راکودکانــهکــوکمــیکنــد؛گــوشخــراش،امادلنشــین.
فکرشرابکنباهمــهیمعلولیتهاروییکصندلینشســتهاند،مدام
وبدونوقفه؛انگاررباتانددرقالبانســان.ولیچهانســانیبهترازآنان.
...بــاورشســختاســت.دخترهایــکریــزکارمیکننــد.خنکای
پنجــرهگاهــینســیمیراروانــهصــورتهــایشادابشــان
پرســم. مــی کار ســختی دربــاب  یکیشــان از میکنــد.

-سختنیست؟
نگاهیبهانگشتریاشمیکند،لبخندیمیزندوپاسخیپرمعنامیدهد؛
-اینجــاکارگاهعشــقه...عشــقبــهکاروتالش...عشــقبــهزندگی.
ـوالمیکنم،وپیشاززبان،پاســخرادر ازاودربارهیشرایطکارشســ

چشمانشمییابم؛
"خدابانیاناینموسسهروحفظکنه؛مامانحواسشبههمهچیزهست...
باورکنیدازصبحتاظهراینجاکارمیکنیمامااصالاحســاسخســتگی
نمیکنیم...خیلیهوامــونرودارنــد،نمیذارنآبتــویدلمونتکون
بخوره...اینجامــایکخانوادهایم...خداخیرشــونبــدهاونهاییکهبهما
ســرمیزننوباکمکهاشــونفرصتیایجادمیکننکــهبیدغدغه
زندگــیوخداراشــکرکنیــم...الهیکههمیشــهســالمتباشــن "
ســالنبعدی،نوبتدیــداردخترهاییاســتکــهدلآســمانیدارند
وبامهربانیشــانقلبهــایزنگارگرفتــهراجــالمیدهنــد.کافــی
اســتدســتیبرسرشــانبکشــی...آنجاســتکــهمعجزهیخــدارا
میبینــی؛جاییکــهفاصلهتــامدارعاشــقیفقــطیکثانیهاســت.
بازبانبیزبانیوحرکاتدســتوپا،شــوقخالصانهیخــودراازدیدار

نثارتمیکنندوچهشیرینمیخندنداینفرشتههایخدابررویزمین.
اینجاستکهمیفهمیعشقبهخدمتچهرنگوبوییدارد،رنگخدا...
مادرراکهمیبیننــدچنانبهوجدمیآینــدکهنگوونپــرس...انگاربال
میزنندبهطــرفمادروغشغشخندهیشــاندرمیانشــوخیهای
ریزمادررهامیشــود.بغلمیکنــد،میبویدومیبوســددخترانشرا...
آنطرفتر20گلسرســبدکنارهمزندگیمیکنند؛نــدا،مهتاب،فاطمه،
نگین،روژان،دینا،المیرا،زهراو...یکیازیکیشیرینترمثلعسل؛آشیانه
ایپرازمهروصفا.بازدیدازسالنهاتماممیشودوحاالواردتاالرهمایش
میشــوم؛هتلدارانکنارهمنشســتهاند؛تکتمجاننقلمحفلاست؛با
گروهشمیخوانند،باســوزدل؛تاپلــیبزنندمیانخالــقومخلوقاتی
کهاینجامیهمانانانــد...حاالصورتهاخیسشــده...خیسعاشــقی.
خانــمدکتــرحجــتپشــتتریبــوناســتوازهزینههــایهمدم
میگویــد؛ازایــنکــهســایهیســیاهگرانــی،تامیــناقــالممورد
نیــازوداروینگهــداریبچــههــاراچقــدرســختکــردهاســت.
واینجاستکهنوبتعاشقیمیرســد؛نوبتمهربانی...یکی10میلیون،
دیگری5میلیونوآنیکی1میلیون.اسمهاخواندهنمیشودامارقمها
گفتهمیشودپشتسرهمانگارمسابقهاست؛مســابقهیانفاقوعشق...

صحنهیدوم؛صورتیکهاشکشوقندیدهاست
همهچیزدارد...بهترینخانهوچندمدلماشینوارداتی.

ســالیشــشماهخــارجازکشوراســت؛ازاینکشــوراروپایــیبهآن
کشــوراروپایی،ازایــنجزیرهبهآنجزیــره...خالصه،غرقرفاهاســت.
امــاهرچــه بــهدورانرســیدهیــانوکیســهنیســت تــازه
داشــتهاســتازبــاالوپاییــنکــردنقیمتهــابدســتآورده.
وحاالســودماهانهیبانکیبیدغدغهایدارد...یکعدددرشــتباچند
صفرجلواش...اوچندســالیاستکهنهسرمامیچشــدنهگرما،نهعرق
میریزد،نهمشکلگرانیداردونهمشــکلباالرفتنقیمتها،نهغصهی
حقوقکارگرانشراداردونهاندوهنانشــبشرا...غرقدرنازنعمتاست.

امانهیکچیزکمدارد...
ثروتش"برکت"ندارد.

اوشهدشــیرینکارخیررانچشیدهاســت.اونمیداندسفرهپهنکردن
براییکخانــوادهی400نفــرهیتوانجویانچهلذتــیدارد؟.نمیداند
عشقواقعیچیست؟نمیداندمفهوملبخندآرامیککودکرنجدیدهی
یتیمچیســت؟...لذتاولذتدنیاســت؛لــذتپول،لذتدالروســکه!
وبرایهمیناســتکهنمیداندوقتیفرشــتهیکوچولویهمدمرادر
آغوشمیکشــیوصورتتیواشــکیزیرباراناشکشــوقخیسمی
شــود،یعنیچی؟اونمیداندعطربهشــتزیرســقفهمدمیعنیچه!
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این دسته گلها دســت رنج دختران 
همدم است؛ گلی که شما به مراسم ها 
و همایش هایتان می  برید و بخشی از 
هزینه ی خیریه همدم را تامین میکند.
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یک نفس زندگی

آنچه نپاید
دلبســتگی را نشاید...

افالطونراگفتند:»چراهرگزغمگیننمیشوی؟
گفت:»دلبرآنچهنمیماند،نمیبندم.«
فردایکرازاست؛پسنگرانشنباش...

دیروزیکخاطرهبود؛حسرتشرانخور...
وامروزیکهدیهاست؛قدرشرابدانوازتکتکلحــظههایت

لذتببر...
ازفشارزندگينترس،بهیادداشتهباشکهفشار،تودهیزغال

سنگرابهالماسبدیلمیکند...
نگرانفردایتنباش؛خدایدیروزوامروز،خدایفرداهمهست...
مااولینباراستکهبندگيميکنیم،ولیاوقرنهاستکهخدایی

ميکند.
پسبهخداییاواعتمادکنوفرداوفرداهارابهاوبسپار...

تصویرگر:فرزانهرییسالساداتی



همدردی

جناب آقای سرهنگ منصورزاده
جناب آقای اباذریان

جناب آقای اسماعیل منصوری
سرکارخانم هژبر کاللی

جناب آقای دکتر همراز
سرکار خانم بانژاد

جناب آقای نیستانی
سرکار خانم رحیمی
سرکار خانم قبادی

نیک اندیشان ارجمند؛

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

همکاران گرامی؛



39زمستان97

چند لحظه ی علمـی
و آمـوزشی

اضطراب امتحان! 
تاب آوری...

مددکاری اجتماعی و مسایل آن...
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اضطراب امـتحان! 
محبوبه محمدنیاـ  کارشناس ارشد مشاوره تحصیلی

اضطرابیکناراحتیدردناکذهنیاستوازویژگیهایآنترسوناراحتی
استکهراهفرارنداردواضطراب،ناشــیازاینعواملاست.ولیتفاوتهای
مشخصیباآندارد.اضطرابمعلولتحلیلاست.انساندوستنداردرفتارش
موردآزمایشقرارگیــرد.بهایندلیلدرموقعیتآزمون،دچارشکســت
میشود.یکیازعواملشکستامتحان،ترسازعدمآشناییدانشآموزانو
شرایطونحوهیبرگزاریامتحانمیباشد.عاملدیگرسختگیریآموزگاران
است.همچنینحضورمعلمناشــناسموجبترسمیشودوتوضیحهای

منفیبعضیوالدیننیزمیتواندبااضطرابرابطهمستقیمداشتهباشد.
درواقعاضطرابیکموضوعروانیودرونیافرادجامعهاستودرجوامعهمه
باآنسروکاردارند.پسیکموضوعاجتماعیاستوهمیناضطراباست
کهاستعدادهاراتخریبمیکند.مشکالتیکهتمرکزحافظهبهبارمیآورد
باعثرفتارهایناپختهمیشودوفردمبتالنمیتواندباشرایطمحیطروبرو
شود.برخیافرادکنترلخودراازدســتمیدهندودچارمشکالتیاعماز
جسمانی،رفتاریوشناختیمیشوندواضطرابدرعملکردتحصیلیآنها

تأثیرمیگذاردوباعثمشکالتیبرایآنهادرامتحانمیشود.
اضطرابیکحالــتبهنجاروضروریدرزندگیانسانهاســتاماآنگاهکه
شدتاضطرابونگرانیزیادمیشودوبهحدیمیرسدکهبیشتربازدارنده
میشودتابرانگیزاننده،عملکردفردراتحتالشعاعقراردادهوآنراکاهش
میدهدودیگریکحالتبهنجارنیست.اضطرابازعواملمؤثربریادگیری
استوپدیدهایروانشناختیاستوکمترکسیپیدامیشودکهباآنمواجه
نشدهباشد.آنچهمهماستشدتهیجانزدگیاستکهبههنگامحضوردر
محافلاجتماعییاشرکتدرآزمونهایمختلف،دامنگیرافرادمیشوند.
درواقعاضطرابدراثراسترسوفشــارهایزیادویکدفعهبوجودمیآید.
اضطرابمعموالاز4تا6سالگیافزایشمییابدودختراناضطرابرابیشتر
ازپســرانتجربهمیکنند.هدفاصلیمااضطرابشــبامتحاناستکه

دانشآموزانباشنیدناسمامتحاندچارتشویشخاطرمیشوند.
اضطرابامتحان،نوعیخودمشغولیذهنیاستکهباخودضعیفپنداری
وتردیدفرددربارهیتواناییهایخودمشــخصمیشودوغالباباشناخت
منفی،عدمتمرکزحواسوواکنشهایجسمانینامطلوبوافتتحصیلی

همراهاست.
چرااضطرابباعثکاهشتواناییفردمیشود؟

پاسخاجمالیایناستکه؛وقتیسطحاضطرابباالست،توجهفردپایین
میآیدوفقدانمهارتهایمطالعهمیتوانداضطرابراپدیدآورد.

راهکارهایمقابلهبااضطراب:
بهترینروشایمنسازیاستکهبایدمؤلفههایآنراشناخت؛اولینمؤلفه
کنترلتنفسوآرامشعضالنیجسمی.دوم؛خودفرمانی)گفتگویشخصی
هدایتشده(است.سوم؛تصویرســازیذهنیهدایتشدهاست.چهارم؛
رفتاریاست. مسئلهگشاییمیباشد.روشایمنسازییکروششناختیـ
تنآرامیوکنترلتنفسباعثتعدیلجنبههــایفیزیولوژیکیاضطراب
امتحانمیشود.پنجم؛برقراریارتباطعاطفیوالدینبافرزندان.فرزندانتان
رادرآغوشبگیریدوبهآنهاباکلماتمحبتآمیزابرازعالقهکنید.ششــم؛
درمواقعیکهناراحتهستیدگریهکنیدوجلویاحساساتخودرانگیرید.

منابع:
1-دادســتان،پ)1376(ســنجشودرمــاناضطرابامتحــان،مجله

روانشناسیسالاول.
2-ابوالقاسمی،ع)1374(،ساختواعتباریابیمقدماتیپرسشنامهاضطراب

امتحانوبررسیرابطهاضطرابامتحانبااضطرابعمومی.
2010 Latas M, Pantic M, Obradovic D , Med Pregl -3
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تاب آوری...
Resiliency
       دکتر محمد سلطانی زاده

آیادرهنگامطوفان،درختانرادیدهاید،آنــگاهکهبهخودمیپیچندوخم
میشــوندبرفهــابــهرویشاخههایشــانســنگینیمیکنــد
تابدانجاکهشاخههایشــاندرمقابلزمینســرتعظیمفــرودمیآورند
امــابــهنــدرتمیشــکنندوبــهمحــضفروکشکــردنطوفــانو
آبشــدنبرفهــابهتدریــجاســتوارترازگذشــتهبــرمیخیزنــد؟
احتماالتابهحالاینسؤالبهذهنتانرسیدهکهچرابرخیافراددربرخورد
باعواملاســترسزاانعطافپذیــریخاصیدارندوخمبهابــرونمیآورند
ولیبعضیهایدیگربرایمقابلهباچنینعواملیمشــکلدارند؟واینکه
ویژگیهایاینافرادآموختنیاستیاارثی؟برخیافراددربرابرمشکالت
بسیارآسیبپذیرعملميکنندوبهسرعتدرهمميشکنندوبرخيدیگر
آراممنطقي،صبورومطمئنبامشکالتدســتوپنجهنرمميکنند.این
تفاوتازکجاناشيميشودوعلتآنچیست؟پاســخروانشناسانبهاین

پرسشایناست:تابآوري!
بلهتفاوتایندودســتهبایکویژگيخاص،یعني "تابآوري"،تفســیر
ميشود.اماتابآوريبهچهمعناستوخود،شاملچهویژگيهایيميشود؟
شایدبارزتریننمونهیچنینافرادیمردمژاپنبعدازسونامیگذشتهباشند
کهپسازویرانشدنشهرهاوازدستدادننزدیکترینافرادزندگیشان
توانستندزندهبمانند،ثباتعاطفیخودراحفظکنند،دربرابراسترسوفشار
سرسختانهبایستندوبانهایتتوانباشرایطبسیارناگوارخودمقابلهکنندو
مهمترازهمهپسازبرطرفشدنهمهیعواملفشارزا،بهسرعتواغلببا
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ایجادهیجاناتمثبتبهحالتعادیطبیعیبازگردند.
شایدبهترباشدقبلازاینکهبیشــتردرموردتابآوریبدانیدآزمونزیررا
انجامدهیدوسعیکنیدبهشیوهایواقعبینانهخودراارزیابیکنیدتابدانید
کهتاچهاندازهتابآورهستید.وضعیتتابآوریخودرادریکمقیاسپنج
درجهای)1=بسیارکمتا5=بسیارزیاد(ارزیابیکنیدوسپسنمراتخود
راجمعبزنیدوبهقسمتتفســیرتوجهکنیدتابدانیدچهوضعیتیدارید.
1.دریکبحرانیاموقعیتآشــفته،میتوانمخــودراآرامکنموبرانجام

کارهایمفیدتمرکزکنم.
2.منمعموالًخوشبینهستم،مشکالترابهعنوانچیزیگذرامیبینمو

انتظاردارمکهبرآنهاغلبهکنم.
3.منمیتوانمســطوحباالییازابهامونامشخصبودنرادریکموقعیت

تحملکنم.
4.منسریعاًباتحوالتوتغییراتجدیدسازگارمیشومووقتیکهمشکالتی

برایمپیشمیآیدبهخوبیبهحالتاولبرمیگردم.
5.منبازیگوشهستم،درموقعیتهایسختودشوارازحسشوخطبعی

استفادهمیکنمومیتوانمبخندم.
6.منپسازفقدانهاوضربههایزندگیمیتوانمبهلحاظهیجانیبهبود
یابم.دوستانیدارمکهمیتوانمباآنهاصحبتکنم.میتوانماحساساتمرا
برایدیگرانبیانکنمودرخواســتکمککنم.احساسخشم،فقدانو

ناامیدیمنخیلیطولنمیکشد.
7.مناحساساعتمادبهنفسمیکنم،خودمراتحسینمیکنمومفهوم

درستیازاینکهچهکسیهستمدارم.
8.منکنجکاوهستم،سوالمیپرسم،میخواهمبدانمکهچیزهاچطورکار
میکنندودوســتدارمراههایجدیدیبرایانجامدادنکارهاپیداکنم.
9.مندرسهایارزشمندیازتجاربخودوازتجاربدیگرانیادمیگیرم.
10.منتواناییحلمسالهخوبیدارم،میتوانمازمنطقتحلیلیاستفاده

کنم،خالقباشمیاازدرکتجربیاستفادهکنم.
11.منمیتوانمامورراخوبپیشببرم،اغلبمیخواهمگروهیاپروژهرا

هدایتکنم.
12.منبسیارمنعطفهســتم،باتناقضهایپیچیدهاماحساسراحتی
میکنم،منهمخوشبینوهمبدبین،همخودخواهموهمخودخواهنیستم

درعیناینکهاعتمادمیکنممحتاطهستمومسایلیازاینقبیل...
13.منهمیشهخودمهستمامادرموقعیتهایمختلفمتفاوترفتارمیکنم.
14.منترجیحمیدهمکهبدونیکنســخهمعیــنکارکنم.منزمانی
اثربخشترهستم،کهدرانجامآنچهکهفکرمیکنمدرآنموقعیتبهترین

استآزادباشم.
15.منمردمرامیشناسموبهشهودخوداعتمادمیکنم.

16.منشنوندهخوبیهســتموبهخوبیمیتوانمبادیگرانهمدلیکنم.
17.مندربارهدیگرانغیرقضاوتیبرخوردمیکنموباافرادیکهسبکهای

شخصیتیمختلفیدارندسازگارهستم.
18.منبسیارباثباتهستم.وزمانهایسختودشواررابهخوبیپشتسر
میگذارموهنگامکاربادیگرانروحیهایمستقلودرعینحالمشارکت

جویانهدارم.
19.تجاربسختمراقویتروبهترکردهاند.

20.منبدشانسیراتبدیلبهخوششانســیکردهامومزایاییدرتجارب
بدیافتهام.

نمرهگذاری:
نمره80ویابیشتر=بسیارتابآور
نمره65تا80=بهترازغالبافراد
نمره50تا65=پایینامامناسب

نمره40تا65=شمادرتالشوتقالهستید.
40ویاکمتر=کمکبخواهید.

تعریفتابآوری
تابآوريمعادلواژهانگلیسيResiliencyاست.درفرهنگلغت،اینکلمه
خاصیتکشساني،بازگشتپذیريوارتجاعيمعناشدهاست،وليدرمتون
resiliency(بهداشتروانيتابآوريمعادلگویاترياست.ریشهتابآوري
(ازعلمفیزیکگرفتهشدهاســتوبهمعنيجهیدنبهعقباست.درواقع
افرادتابآورقادرهستندبهعقببجهند.آنهاتوانایيزندهماندنوحتيغلبه
برنامالیماترادارند.تابآوريمیتواندباعثشــودکهفردپیروزمندانهاز
رویدادهايناگواربگذردوعلیرغمقرارگرفتندرمعرضتنشهايشــدید
شایستگياجتماعي،تحصیليوشغلياوارتقایابد.تابآورينوعيویژگي
استکهازفرديبهفرديمتفاوتاســتومیتواندبهمرورزمانرشدکند
یاکاســتيیابد.درواقعتابآوریظرفیتیبرایمقاومتدربرابراسترسو
فاجعهاست.روانشناسانهمیشهسعیکردهاندکهاینقابلیتانسانرابرای
سازگاریوغلبهبرخطروسختیهاافزایشدهند.افرادوجوامعمیتوانند

حتیپسازمصیبتهایویرانگربهبازسازیزندگیخودبپردازند.
بهبیاندیگرفردتابآوریعنیکســیکهدربرقرایتعادلزیســتیروانی
درشرایطدشوارتوانمنداســت.البتهمعنایتابآوریفقطایننیستکه
دربرابرآسیبهایاشــرایطتهدیدکنندهپایداربمانیمودرروبهروشدن
باشرایطخطرناکحالتیانفعالیداشتهباشــیم،بلکهدرعمقمعنایآن
شرکتوحضورفعالوسازندهیمادرمحیطپیرامونماننیزمدنظراست.

ویژگیهایافرادتابآور؛
بازیگوشیوکنجکاویبچگانه:سواالتزیادیمیپرسند،میخواهندازهر
چیزیسردربیاورند.همچونکودکانازخودشانلذتمیبرند،همیشهو
درهرجازمانخوشــیدارند،ازچیزهامتعجبمیشوند،تجربهمیکنند،
اشتباهمیکنند،آسیبمیبینندومیخندند.بهطورمداومازتجاربخود
میآموزند:تجاربجدیدوغیرمنتظرهراســریعاًدرونســازیمیکنندو
تغییریافتنبوسیلهآنهاراتسهیلمیکنند.ازخودمیپرسند:"نکتهجدید
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یادرسآنچیست؟
انعطافپذیریباالییدارند:میتوانندخودرابهســرعتباتغییرشرایط
ســازگارکنندوازنظرهیجانیوذهنیبسیارمنعطفهستند.درضمنبا
شــخصیتیمتناقضراحتهســتندومیتوانندقویولطیف،حساسو
سرســخت،منطقیوشــهودی،آراموهیجانیوجدیوبازیگوشباشند.
رابطهدوستانهیاعاشــقانهخوبیدارند:پژوهشهانشــانمیدهندکه
مردمدرشرایطکاریدشــواروتخریبکننده،اگررابطهدوستانهداشته
باشــندویاخانوادهایدوستداشــتنیداشتهباشــند،مقابلهبیشتری
درمقابــلاســترسدارندوبــهاحتمــالکمتریممکناســتمریض
شــوند.بنابراینافرادتنهاومنزویبیشــترمســتعدشــرایطآشــفته
هســتند.صحبتکردنبادوســتانوخانوادهازاثرمشــکالتمیکاهد
وموجبافزایشاحســاسارزشــمندیخودواعتمادبهنفسمیشود.
احساساتخودراصادقانهبیانمیکنند:افرادتابآورمیتوانندخشم،عشق
تنفر،تحسین،غموطیفوسیعیازهیجاناتانسانیرابهشکلصادقانهوباز
تجربهوابرازکنند.همچنینمیتواننددرشرایطیکهالزمباشداحساسات

خودرابهشکلآگاهانهفرونشانیکنند.
انتظاردارندکهکارهاخوبپیشبرود:افــرادتابآورخوشبینیعمیقی
دارندکهبوسیلهارزشهاواستانداردهایدرونیهدایتمیشوندهمچنین
تحملزیاددرمقابلشرایطمبهمونامشخصدارند.بدونیکنسخهازپیش

تعیینشدههممیتوانندکارکنند
بــادیگــرانهمدلینشــانمــیدهنــد:مــیتواننــددنیــاراازدید
دیگــرانببیننــدحتــیاگــرمخالــفنظــرآنهــاباشــد.ازخــود
مــیپرســند:"دیگــرانچگونــهفکــرواحســاسمیکننــد؟از
دیــدآنهــاایــنمســالهچگونهبــهنظــرمیرســد؟آنهامــراچطور
میبینند؟چهچیزیباعثشدهکهاینگونهفکر،احساسورفتارکنند؟"
ازشهودوحدسخالقخوداستفادهمیکنند:درکزیرآستانهایوشهود
رابعنوانمنابعیمفیدازاطالعاتقبولدارند.ازخودمیپرســند"بدنم
)احساسم(بهمنچهمیگوید؟آیارویاهایممعناییدارند؟چرابهآنچهبه
منگفتهمیشــود،اعتقادندارم؟اگراینکارراانجامدهمچهمیشود؟"
ازخودبهخوبیدفاعمیکنند:مقاومتمیکنند،شکستوناکامیراجبران
میکنند،بهراحتیگولنمیخورند،اگرالزمباشدخودراکنارمیکشندتا
درامانباشندوازتدابیردیگراستفادهمیکنند.دوستان،منابعوحمایترا

مییابندوکمکمیخواهند.
دراستفادهازشانستواناییواستعداددارند:درمدرسهزندگیدرسهایی
رایادگرفتهاندکهبــرایآنهامانندپادزهردرموقعیتهایدشــوارعمل
میکنند.آنهامیتوانندموقعیتهاییراکهبرایدیگرانبهلحاظعاطفی
تخریبکنندهومسمومکنندهاسترابهموقعیتهاییتبدیلکنندکهبه
لحاظعاطفیبرایآنهاپرورشدهندهوتغذیهکنندهاســت.زیراکهآنها
درسهایخوبیازتجاربســختخودمیگیرند.بدشانسیراتبدیلبه
خوششانسیمیکنندوتوانمندیراازگرفتاریوسختیبدستمیآورند.
ورقرابرمــیگرداننــد:تجاربــیراکســبکــردهانــدکــههنگام
روبهروشــدنبــامصائــبزندگــیبرایشــانهمانندپادزهــرعمل
میکنــد.مــیتوانندموقعیــتهایــیراکهبــرایدیگــرانمخربو
آســیبزاتلقیمیشــودبرایخودبهموقعیتهایــیتبدیلکنندکه
موجبخودشکوفاییشــانمیشــود.ازاینروبدشانســیرابهخوش
شانســیتبدیلمیکننــدوازگرفتــاریهاســربلندبیــرونمیآیند.
درهردههاززندگیبهتروبهترمیشوند:افرادتابآوربهشکلروزافزونی
درزندگیشایستگی،تابآوری،ثباتوآزادیبیشتریراتجربهمیکنند
واززندگیبیشــتروبیشــترلذتمیبرند.بطورکلیمــیتوانگفتکه
کیفیتزندگیچنینافرادیروندیصعودیوپیشروندهدارد.آنهاازخود
میپرسندکه:آیاامروزبهترازگذشتهمیتوانمبامشکالتزندگیکناربیایم؟
تابآوریآموختنیاســت.نکتهایکهبایــدبهآنتوجهکردایناســت
کهدرســتاســتتابآوریبهقابلیتتطابقانســاندرمواجههبابالیا

یافشــارهایجانــکاه،غلبهیافتــنوحتیتقویتشــدنبــاآنتجارب
اطالقمیشــود،امااینخصیصهدرکنــارتواناییهایدرونیشــخصو
مهارتهــایاجتماعــیاووهمچنیندرتعامــلبامحیــطتقویتمی
شــود،توســعهمییابدوبهعنوانیکویژگــیمثبتمتبلورمیشــود.
نتیجهاینکهتابآوریدرهرســنودرهرســطحیرخمیدهدوسازهای
شناختیوقابلآموزشاســت.یعنیتابآوریپدیدهایذاتینیست.بلکه
ازطریقتمرین،آموزش،یادگیریوتجربهحاصلمیشود.پساگرفکرمی
کنیدتابآوریکمیدارید،میتوانیدآنراتقویتکنیدومهارتهایخودرا

برایتابآورشدنپرورشدهید.
-درزندگيخودمعناوهدفداشــتهباشــید.افراديکــهدرزندگيهدف
مشــخصيندارنــدومعنايمهميبــرايزندگيخــودنیافتهانــد،باهر
سختيومشــکلي،ازهمميپاشــندوانگیزةخودراازدســتميدهند.
-ارتباطاتخودراتوسعهدهید.داشتنروابطعاطفيواجتماعيمحکمعامل
بسیارمهميدرسالمتروانانسانبهشمارميرودوهنگامبروزبحرانهاي
زندگيپشتوانةبسیارمفیديمحسوبميشــود.بنابراینروابطدوستانهو

خانوادگيخودراتقویتکنید.
-نسبتبهتغییراتانعطافپذیرباشــید.زندگيیعنيتغییر.اگرنسبتبه
تغییراتزندگيمنعطفنباشیدهموارهدربیموهراسباقيميمانیدوتوانایي

مواجهشدنباآنراازدستميدهید.
-مراقبتغذیهوســالمتيخودباشــید.ازقدیمگفتهاندعقلسالمدربدن
سالماســت.پسبرايآنکهبهتربیندیشیدمراقبجســمخودتانباشید،
تغذیةسالم،ورزشوســبکزندگيســالمراســرلوحهخودقراردهید.
-مهارتهايسالمبرايمقابلهبامشکالترابیاموزید.اگرمقابلههايمسئله
مداروهیجانمدارسالمرابیاموزیدبههنگاممواجههبامشکالتزندگيمخزن
غنيوپرمحتوایيازراهکارهايمفیدداریدکهبرحسباوضاعميتوانیداز

آنهااستفادهکنید.
-خوشبینباشــید.نگاهواقعبینانهتوأمبامثبتاندیشــيسببميشود
درکمناسبيازمسئلهداشــتهباشیدوبهشــیوهايمتناسبعملکنید
-دلبستگيهايمثبتایجادکنید.مشارکتدریکیاچندفعالیتسرگرم
کنندةسالم،عضویتدرگروههايمذهبي،حضوردرباشگاهورزشي،کالسهاي
هنريوانجمنهايعلميومانندآنموجبميشودبههنگاموجودمشکل

آرامشخودرابازیابید.
-معنویترادرخودتقویتکنید.افراديکهایمانقويدارندودرمشکالتو
سختيهاضمنتالشوتعقلبهخداوندتوکلميکنند،آرامشوامنیتوصف

ناپذیريراتجربهميکنند.
درپایانالزماســتیادآوریکنیمکهتابآورییکپدیدهذاتینیســت
بلکهازطریــقتمرین،آمــوزش،یادگیریوتجربهحاصلمیشــود.پس
اگرفکرمیکنیدکهتــابآوریکمیداریدمیتوانیــدآنراتقویتکنید
واگرتــابآوریخوبیداریدبهتراســتکهبدانیدبرایاینکــهبتوانیددر
همینســطحبمانیدیاآنراافزایشدهیــدنیازبهتقویتوتــداومدارید.

منابع:
1-روشهاینوینتابآوریوبهزیستیجوانان،نویسندگاننیکولنیکتورا؛جولیآنلیزرماریا،

مترجمان:محمدرضامقدسی؛عفتحیدری)2015(
2-مزایایتابآوری،نویسندگان:ریچارداسسیترین؛آالنویسمترجمان:محمدرضامقدسی؛

عفتحیدری)2014(
3-تابآوری)منابعوگفتمان(راهنماییبرایتقویتتابآوریدرکودکانتقویتروحیهانسانی
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نویسنده:ادیتگروتبرگ،مترجم:محمدرضامقدسی)1396(
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مددکاری اجتماعی و مسایل آن...

              به انتخاب همکاران واحد مددکاری همدم

مقدمه:
مــددکاریاجتماعــی،فعالیــتویــژهایاســتکــهبرخــی
موسســاترفــاهاجتماعیآنــرابــهمراجعینخــودارئــهمیدهند.
ازدیــدگاهمــددکاریاجتماعــی،ریشــهیمشــکالتانســانهانه
تنهادرعوامــلفــردیوخانوادگــیآنها،بلکــهمیتوانــددرعوامل
اجتماعــیودرتعاملبیــناینافرادومحیطاجتماعیشــانباشــد.
مــددکاراناجتماعــیازطریقواردشــدنبهزندگیمددجــوبهطور
مستقیمرفتارهاوارتباطاتمددجووخانوادهاورامشاهدهوموردبررسی
قرارمیدهدوبهتشخیصوارزیابیمشــکلمیپردازد.ودرصورتیکه
الزمباشدتغییردرمحیطخانوادگیواجتماعیمددجوبهوجودمیآورد.
امروزهعلیرغــمایجادتغییــراتعمیقفرهنگیوتغییردرشــیوههای
زندگیبســیاریازافراددررویاروییبامســائلزندگیفاقدتواناییهای
الزمواساسیهستندوهمینامرآنانرادرمواجههبامسائلومشکالت
زندگیروزمرهآســیبپذیرکردهاســت.همهیمادرزندگیباچالشهاو
مشکالتیمواجهمیشــویموهرکسبهشــیوهیخاصخودبهمسائل
پاســخمیدهد.علممددکاریاجتماعیدراینزمینهبهکمکبشریت
آمدهوازطریقدانــشومهارتاصولــیوقابلفراگیــری،باحمایت
مددکاراناجتماعیکهازایندانشبهرهگرفتهاندجهتحلتعارضاتو
چالشهایزندگیوپیشگیریازآسیبهایاجتماعینظیراعتیاد،طالق
همســرآزاریوکودکآزاریو....کهمنجربهعقــبماندگیفرهنگیو
اقتصادیدولتهاخواهدشددرجهتنجاتبشریتگامبرداشتهاست.

تاریخچه ی مددکاری اجتماعی
دستگیریازنیازمندانوافرادبیسرپرستاززمانخلقتانسانتاکنون
مرسومبودهاست.مطالعهدرمذاهبقبلازتاریخنشانمیدهدکهتوجهبه
سالمتورفاهمردمدرگذشتهنیزمدنظربودهاست.دردیناسالم،نیکوکار
داراییخودرادرراهدوستیخدابهخویشاوندان،یتیمان،فقرا،رهگذران
وسائالنمیبخشد.حفظحرمتوشــخصیتافرادیکهازنیکوکاریو
خدمتدیگرانبرخوردارمیشونددردیناسالمالزمشمردهشدهاست.
باتصویب»قانونفقرایالیزابت«درانگلستاندرسال1601،حمایتاز
افرادنیازمندجنبهیقانونیگرفتوسپسدرسایرکشورهاقوانینمشابهی
تصویبشــد.درایرانآموزشمددکاراناجتماعــیمتخصصباایجاد
آموزشگاههایعالیخدماتاجتماعیازسال1337درتهرانآغازشد.

مفاهیم اساسی در مــددکاری اجتماعـی 
مددکار اجتماعی :

بهفــردیاطالقمیشــودکهبــابهــرهگیــریازمهارتهــاوتعالیم
حرفــهایهمچنینمنابعموجــوددرجامعهتالشمیکنداســتقالل
وتعادلگروهیواجتماعیافــرادیامددجویانرافراهمومشــکلآنها
راحــلکنــد.گاهیجهــتتوصیــفایــنحرفــهازواژهیمهندس
اجتماعیاســتفادهمیشــودکهمحدودهیوســیعیرادربرمیگیرد.

مددکار فردی :
مددکارفردی،شاملشخصوخانوادهاومیشودکهدرشرایطنامناسبی
قرارگرفتهاندوبدوندخالتسازمانویادرمیانسازمان،موسسهیافرد
حرفهاییعنیمددکاراجتماعیقادربهحلوفصلمشکلخودنیست.

تعریف مشکل:
بهمعنــیعلــتومجموعــهایازعلــلشــرایطوموقعیتیاســت
کــهموجــبضعــفوتقلیــلتوانایــیوکارآیــیدررونــدکاری
فعالیــتهــاوزندگــیاجتماعــیافــراددرجامعــهمیگــردد.

آسیب اجتماعی: 
آســیباجتماعیبههرنوععملفــردییاجمعیاطالقمیشــودکه
درچارچــوباصــولاخالقــیوقواعــدعــامعملجمعیرســمی
وغیررســمیجامعهیمحلفعالیتکنشــگرانقــرارنمیگیردودر
نتیجــهبامنــعقانونییاقبــحاخالقــیواجتماعیروبهرومیشــود.

گروههــایآســیبپذیر)گروههایهــدفدرمــددکاریاجتماعی(:
گروههایآســیبپذیر،شــاملنوجوانان،کودکان،معلولینجســمی
نابینایــان،معلولیــنذهنیمثــلتربیتپذیریپناهگاهــی،معلولین
اجتماعــیمثــلبزهــکاری،معتادیــن،فقــرا،متکدیــان،زندانیان
وزنــانویــژه.بیمارانجســمیوصعــبالعــالجمانندافــراددارای
ســرطانوایدز،خانوادههایبیسرپرســت،جنگزده،ســیلزدگان
حاشیهنشینانشــهرکهایبزرگومحلهایفقیرنشــین،میشود.

ابزارها، روشها و وسایل برای شناخت مددجود و مشکل: 
اینابزارهاووســایلاختصاصبهحرفهمــددکاریاجتماعینداردودر
تحقیقاتاجتماعیتوسطپژوهشگران،معایناتبالینیتوسطپزشکان
وروانشناسانوخدماتمشــاورهایمشاورانوحتیبررسیهایجامعه

من احسن الی الناس، استدام منهم المحبت ...
کسی که به مردم نیکی کند، دائما از محبت آنان بهره مند می شود. 

امام علی)ع(
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شناختیومردمشناسیوســایرعلوماجتماعیوانسانیمورداستفاده
قرارمیگیردولیدرمددکاریاجتماعی،بهبعضیازموارددقتوتاکید
بیشتریالزماست.روشهایشناساییودرکشرایطوموقعیتمددجودو
کشفمشکلوعللبروزوظهورآنهارادرچهارموضوعمیتوانبررسیکرد:
1-مشاهده)دیدهها(2-مصاحبه)شنیدههاوگفتهها(3-مطالعه)یافتهها(
4-مکاشــفه)پرداختها،تجزیهوتحلیلها،ارزیابیهاواســتنتاجها(.

مددکاری اجتماعی:
میانرشــتههاوحرفههاییکهدرحوزهیعلوماجتماعیوانسانیقرار
دارند،بهدلیلپرداختنبهانسانبهعنوانموضوعاصلی،ارتباطوجوددارد.
ازجملهیاینحرفههاورشتههامددکاریاجتماعیاست.آنچهامروزه
تحتعنوانمددکاریاجتماعیدرجهانمطرحمیشود،عبارتاستاز:
»فعالیتویژهایکهبرخیموسساترفاهاجتماعیآنرابرمراجعانخود
عرضهمیکنند،یعنیبهآنهایاریمیرسانندتابامشکالتیکهدرانجامکار
ووظایفاجتماعیخودروبهرومیشوند،باکاراییبیشترمقابلهکنند.«
بهبیاندیگــر،»مــددکاریاجتماعــی،خدمتیحرفهایاســتکه
بــرپایــهیدانــشومهارتهایخــاصقرارگرفتهاســت.هــدفآن
کمکبهافراد،گروههاویاجامعهاســتتابتواننداســتقاللشــخصی
اجتماعــیورضایــتخاطــرفــردیواجتماعیبــهدســتآورند.«
درحرفهیمــددکاریاجتماعــی،براســاستمرکزتوجــهوفعالیت
مددکاربــررویفرد،خانــواده،گــروهیاجامعــهومبتنیبــراینکه
پاســخگویمشــکالتکدامیکازآنهاباشــد،روشــهاییوجوددارد
وبهاینترتیبروشــهایمددکاریازســهروشاصلییــافعالیتهای
اساســیودوروشفرعیویکروشکــههممیتوانــدبنابرموقعیت
وشــرایطومیدانکاروحیطهیعمــلمددکاراندرهرکشــوراصلی
یافرعیبهحســابآید،تشــکیلمیشــود.اینروشهــاعبارتنداز:

الف( روشهای اصلی:
1-مــددکاریفــردییــاکاربــافــرد»خدمــاتحرفــهای
رابــهفــرددارایمشــکلوخانــوادهاوارائــهمیکنــد.«
2-مددکاریگروهییاکارگروهی،»خدماتحرفهایراازطریقگروههای
دارایمشکلوبااستفادهازخاصیتگروهبهاعضایگروهارائهمیکند.«
3-مــددکاریجامعــهاییــاکاربــاجامعــه،»خدمــاتحرفــه
ایرابــهافــرادیــکجامعــهبــامحــدودهایمشــخصوازطریق
گروههــایدرونآنجامعــه،بــااســتفادهازفنــونبرنامهریــزیواجرای
طرحهایتوســعهوارزشــیابیخدمــاتعامالمنفعهارائــهمیکند.«

ب( روشهای فرعی:
اجتماعــی»خدمــات 1-مدیریــتدرموسســاتخدمــات
حرفــهایخــودرابــاسرپرســتیوادارهیموسســاتخدمــات
اجتماعــیوبهطــورمســتقیمدراختیــارنیازمندانقــرارمیدهد.«
2-تحقیقــاترفــاهاجتماعــی»خدمــاتحرفــهایخــودرا
بــراســتفادهدرطــرحهــایاجرایــیخدمــاتاجتماعــیاز
طریــقتهیــهواجــرایطــرحهــایتحقیقاتیارائــهمــیدهد.«
3-اقدامــاتاجتماعــی»خدمــاتحرفــهایرابــااســتفادهاز
قوانیــنوامکاناتموجــودویــاازطریــقگذراندنقوانیــنجدیدو
ایجــادامکانــاتبهطبقــاتنیازمنــدوکلجامعــهارائهمــیکند«

ضمنــا،غالبــاخدمــاتمــددکاریدرمناطــقســیلزده،زلزلــه
زده،جنــگزدهومناطــقومحــلهایــیکــهبرخــیازبیماریهای
واگیــردارمثــلوبــاشــیوعپیــداکــردهاســتویــاخدمــتدر
شــهرکجذامیــانرانیــزجــزوروشاقــداماجتماعیمــیدانند.
ج(روشــیکــهگاهدرشــمارفعالیتهــایاصلــیواساســی
وگاهــینیــزجــزءروشــهایفرعــیمحســوبمــیشــود
اجتماعــی: مــددکاری در اجتماعــی اقــدام از عبــارت و
برایتشریحروشها،عواملعمدهدرجریانمددکاریبرایهرروشبیان
میشودتاازاینطریقشناختیازآنهافراهمشود.اینعواملعبارتنداز:

1-مددجو.
2-خصوصیاتوماهیتمشکل.

3-محلکارومیدانعمل،مکانوشعاعفعالیتمددکار.
4-چگونگیجمعآوریاطالعاتوحقایقدربارهیمددجوومشکل.

5-کیفیتونحوهیرابطهمتقابلمددکار-مددجو.
6-طولزمانفعالیتمددکاری.

7-نقشهایموردانتظارازمددکاراجتماعیکهدرمقابلمراجعینایفا
میکند.

گمانبرایناســتکــهاگرتعاریفــیازمــددکاریفــردی،مددجوو
مشــکلگفتهشــودامــکاندرکبهترهــرروشمقدورخواهــدبود.
ویژگیهایشــخصیموردنیازجهتانجامحرفهمــددکاریاجتماعی:
تمایــلبــهانجــامدادنکارخیــروداشــتنحــسنوعدوســتی.
داشــتنعلــموآگاهبــودنبــهحــوزهیمــددکاریاجتماعــیو
رفتارهــایاجتماعــیودرکلجامعهشناســیوروانشناســی.
آگاهبودنبهنقاطضعفوقوتخودودخالتندادنآنهادرکارحرفهای.

پایبندبودنبهاصولحرفهای.
داشــتنحــسمســئولیتپذیریدرمقابــلکارومراجعــانخــود.

داشتنقدرتبرنامهریزی.
توانمدیریت.

صداقت.
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تواناییایجادرابطهباافراد،گروههاوجامعه.
رازداربودن.

برخوردمحبتآمیزمددکاراجتماعیبامددجو.
آگاهبودنوشناختگروههایهدف.

آگاهیازآدابورسومفرهنگجامعهایکهمددکاراجتماعیدرآنجاکارمیکند.
عدمپیشداوری.

تواناییکنترلاحساساتمثبتومنفیخود.

نقش و وظایــف مددکار اجتماعی در مرکز توانبخشــی همدم: 
1-تشــکیلپروندهازمشــخصاتکامــلمددجووذکــرخصوصیات
ضــروریرفتــاری،ذهنــی،روحی،عــاداتســالمتیوســایرموارد
2-اقداماتالزمبرایصدورشناسنامهیتوانخواهانیکهفاقدشــناسنامه

هستند.
3-پیگیــریالزمدرخصوصعکسدارشــدنشناســنامهیدختران.

4-اقداماتالزمدرخصوصصدورکارتملیهوشمند.
5-پیگیریدرمان،کارهایمربوطبهمـــــددجووخانوادهوتهیهداروو

ملزوماتبهداشتی.
6-ارتبــاطبــادادگســتریدرخصــوصپذیــرشیــاترخیــص
دختــرانونیــزپیگیــریمســائلقیمومیــتوحقوقــیتوانخواه.
7-درزمانپذیرشتوانخواهمعرفیویبهتیمتوانبخشــی)کاردرمانگر
گفتاردرمانی،روانشناســیو...(درخصوصبررســیوارزیابیاولیهی
وضعیتجســمیوروانیوذهنیویصورتمیپذیــردوپسازتایید
توســطتیمتوانبخشــیپذیرشازواحدمددکاریپیگیریمیشــود.
8-مصاحبهبــاخانــوادهتوانخــواه،درصــورتبروزمشــکالتبین
توانخواهوخانوادهبههمراهآنهاجهتدریافتمشــاورهبهروانشــناس
مؤسســهمراجعهمیشــودتادرخصــوصبهترشــدنوضعیتویو
چگونگیارتباطخانوادهبــاتوانخواهپیگیریهــایالزمصورتپذیرد.
9-پیگیــریدرخصــوصارزیابــی6ماهــهوضعیتجســمیروانی
وذهنــی...ازواحدهــایتوانبخشــیازایــنواحدپیگیریمیشــود.

10-بازدیدمنزلوبررسیوضعیتاجتماعی،اقتصادیوفرهنگی
خانوادهدخترانودرصورتتشخیصنیازمندبودنخانوادهآنهامساعدت

بهخانوادهتوانخواهازاینواحدپیگیریمیشود.
11-اقداماتدرخصوصشناســاییخانوادهیدخترانمجهولالهویه.
ـانازاینواحد 12-برقراریارتباطتلفنیدخــــترانباخانوادههایشـــ

پیگیریمیشود.
ـهتدیداربانزدیکانشانکه 13-اقداماتدرخصوصمالقاتدخترانجـ

درمراکزبهزیستیوزندانمیباشند.
14-اقداماتدرخصوصمالقاتومرخصیدخترانتوســطخانوادهآنها

ازواحدمددکاریپیگیریمیشود.
15-حمایــتازمددجــو،خانــوادهوگســترشارتبــاطمددجــوبا
خانــوادهازطریقمشــاهده،مصاحبــه،بازدیــدمنــزلومراجعهبه
نهادهایمختلفبهخصــوصادارهیسرپرســتیوکمــکدرتعیین
قیــممناســببــرایمددجویــانبیسرپرســتوبدسرپرســت.
پیگیریهــای خصــوص در بهزیســتی بــا ارتبــاط -16
الزمجهــتدریافــتیارانــهیســازمانبهزیســتیوارســال
ســازمان. درخواســتی لیســتهای و مربوطــه لیســت
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اســتان و شــهر از خــارج اردوهــای مجــوز صــدور -17
توســطایــنواحــدازســازمانبهزیســتیپیگیــریمیشــود.
18-اقدامــاتالزمدرخصــوصصــدورکمیســیونپزشــکی
توانخــواهازســازمانبهزیســتیازایــنواحــدپیگیریمیشــود.
19-پیگیــریمســائلتحصیلــیدختــرانازجملــه:اقدامــاتدر
خصــوصســنجشتحصیلــیوثبــتنــامدختــراندرمــدارس
ونیــزپیگیــریوضعیــتتحصیلــیدختــراندرمدرســه.
20-پیگیــریدرخصــوصپرداخــتهزینــهســرویسدختــران
دانشآمــوزازایــنواحداقــداموبهمــدراستحویلدادهمیشــود.

21-اقداماتدرخصوصپرداختحقوقماهـیانهدخترانکه
مــسئولیتاموریرادرخوابگاهبهعهدهگرفتهاند،پیگیریمیشود.
22-ثبتخصوصیاتمــددجووخانوادهواقداماتصورتپرفتدر

پروندهتوانخواه.
درانتهابایدگفتمــددکاراجتماعــیبعنوانرابطوتســهیلگربین
مددجوخانواده،جامعــهونهادهایمرتبطباامــورتوانخواهانازجمله:
ادارهیسرپرستیبهزیستی،دادگستری،ثبتاحوال،بیمهومدارسو...
میباشدوباعلموآگاهیبهقوانینتعیینشدهیمراکزازسویسازمان
بهزیســتی،ظرفیتهاوامکاناتموجودبهکشــفوتقویتاستعدادهاو
توانمندیهایعزیزانپرداختهوشرایطبهترزیستنآنهارافراهممیکند.

فهرست منابع وماخذ 
درتهیهمطالبحاضربهاینمنابعمراجعهونگاهشدهاست:

1-ســیدحســن،موســویچلــک،مــددکاریاجتماعــیکاربــا
فرد2)فــردوخانــواده(،انتشــاراتشــالک،تهــرانســال1390
حمیدرضا،کریمیدرمنیوسیدسعید،آقایی،مددکاریاجتماعیکاربا
فرد)1(انتشاراتدانشکده،تهرانسال84ص1و4و5و13و21و42و61
2-کریمــیدرمنــی،حمیــدرضــا،مــددکاریاجتماعــیکار
بافرد)2(انتشــاراتدانشــکده،تهران،ســال84و85ص76و119

ـی،انتشارات 3-آقایی،سیدسعید،مـــبانیمددکاریاجتماعــ
دانشکدهتهران،83ص9و24و35

اجتماعــی1 مــددکاری چلــک، موســوی سیدحســن، -4
1383 تهــران،ســال انتشــاراتســمت، فــرد(- بــا )کار
5-خاکســاری،محمــدحســن،مفاهیممــددکاریاجتماعــی
بــاتکیــهبــرمــددکاریفــردی،انتشــاراتدفتــرآمــوزشو
پژوهــشســازمانبهزیســتیکشــور،تهــرانســال1371
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ـ»حاالمنهمنمیخندم،ببینکیضررمیکنه«؟!
خندیدن،یکاتفــاقمعمولیاســتاماجملــهایکــهخواندیدیک
گزارهیخبریواســتفهامیســادهنیســت.اینجملهرا،کسیگفته
اســتکهارزشخنــدهوبهــاینخندیدنــشرامیداند.ایــنجمله
را»فریــده«گفتهاســتوشــمااگــرفریــدهرانشناســید،احتماال
درکنمیکنیــدکــهچــراگفتــهوچقــدردرســتگفتــهاســت!
فریده،یکیازدخترهایموسســهیهمدمیاهمانفتحالمبیناســت.
یکیازچهارصدخواهریاســتکهدرمســاحتیــکهکتاریصحن
وســرایاینخانه،شــبهارابهروزوروزهارابهشــبپیوندمیزنندو
دلخوشیشــان،عالوهبرکنارهمبــودنودیدنمادریــارانوکارکنان
موسسه،تماشــایمهربانیهایبیپایانکسانیاســتکههمهروزهبه
همدممیآیندتادرقامتیاورانونیکوکاران،دســتنوازشــیبرســر
وشانهیایندخترانمعلولودرواقعفرشتگانبیعیبخداوند،بکشند.

بگذاریدفریدهرادقیقتربهشمامعرفیکنم؛
دختری34ســالهاســتاماجثــهاشبهانــدازهینصــفتصورتاناز
یکدختر34ســالههمنیســت.دختریاســتباترکیبیازمعلولیت
جســمیحادوکمتوانیذهنــیخفیف...فرشــتهایبادســتوپای
دُفرمه...دســتهاییکهبهزحمتدستآســتینشراگرفتهاندوپاهایی
کهزمانکنجــکاویبرایدیدنشــان،بیشازخودشــانطــولدارد.
دختریاســتکهتمامطولوعــرضقامتشجمعشــدهداخلیک
عددصندلیچرخدارکوچــک...یعنیازدورنگاهکنیدبیشــترصندلی
میبینیدتــافریده!اماازنزدیــک،قصهفرقمیکنــد.ازنزدیک،فریده
آنقدربزرگمیشــودکهمدامازخودتانســوالمیکنیــدچطوریک
صندلیچرخدارمیتوانداینعظمترادرخــودجابدهدوجابجاکند؟
رویهمیــنصندلیچرخــدارکــهاخیرامدلــشبههمــتیکیاز
خیرینهمدمتغییــرکردهونوعموتــوردارشرادراختیــارفریدهقرار
دادهاند،ایــندخترنصفهونیمه،هــمزندگیمیکنــدوهمهنرمندی
میکند....کمتریــنهنرمندیاشهمایناســتکــهترجیحمیدهد
باهمــانصندلیچرخــدارقدیمــیدرمحوطــهومحیطموسســه
حرکتکنــدتــاراننــدهاش»اختــر«بــیکارنشــود.اختــر،یکی
دیگرازهمینچهارصدتادخترمعلولیاســتکهبوســتانهایشــهر
بهشــت،ازعطرنفــسونگاهشــان،شــادابیوگالب،واممیگیرند.
فریدهرارویهمینصندلیچرخدار،میشــوددرهمهجــادید؛داخل

سالنهمایش،وقتیمراسمرسمیداریم...دمدرموسسه،وقتیمیهمان
عالیقدریمثلشــماداریم...تویکالسگلسازیخانمعصارگلوقتی
گلهاباهمهیلبخندشانبهاستقبالبازدیدکنندههامیروند،زیرآفتابو
بارانمحوطهیساختمانشاهید،وقتیروزکسلکنندهراچشمیخندان
دوبارهمیتواندزندهکندودرهمانمحوطهزیردرختانابریشموگلهای
صورتیدرخشانشــان،وقتیمهمترینکمبودجهانیکلبخنداستو
اینلبخندناگهانی،دریکقدمیشماگلمیکندومدهوشتانمیکند!
فریده،باهمینخانهیســیارکوچکوجثهیکوچکودنیایکوچکش
هنرمندبزرگیاســت؛او،سوزندوزیوســرمهدوزیورنگآمیزیبلد
اســت.کارهایســرمهدوزیفریده،پایهیثابتفروشهایموسســه
درجشــنهاوبرنامههایهمتعالیاســت.کارهایفریده،حیرتآور
اســت.حیرتیبهاندازهیآنچهممکناســتازتماشــایاینشاهزاده
کوچولــودربرهوتهســتی،بهمــامســافرانگمکــردهراهوبییارو
یاور،دســتدهد.همتهنریفریدهعالیاســت.فریدهعالیاســت.
فریده27سالاستکهجهانجالبونامتعارفاینفرشتگانشگفتانگیز
رادرهمدمبهنورنگاهونسیمنفسشمعطرکردهاستوهرچنداینچیزی
کهمنمینویسمیکچهارصدمظرفیتوموجودیهمدماست،اماانصافا
اینیکیبابقیهفرقمیکند...اینیکی،همنقصهایشکاملتروپدیدارتر
اســت،هماندازهیحضوروتاثیریکهبرایماهمهدارد،بیشتراست...
بارهایبارمثلهمینامروز،دلگرفتهومبهــوتوپکرازروزگارنامیزان
واردهمدممیشوم.ذهنوزبانوچشمودلم،هرکدامشانیکجادنبال
تکهایازپازلبههمریختهیزندگیمیگردد.پریشانحال،واردموسسه
میشوم.هنوزخودرورابهگوشهایوانگذاشتهامکهچشممباشکوفهی
لبخندفریدهتالقیمیکند؛او،رویصندلیچرخدارشنشستهوخندان
بهاستقبالهمکارانآمدهاست...درستمثلبادیکهبهیکبارهبوزدوغبار
اندوهترادرپلکزدنیبهتاراجببرد،حتیمتوجهنمیشــویکهلکهی
سیاهغم،سطحدلتراکیترکگفتهاست....تردیدنمیکنیکهشاهزاده
کوچولویقصهی»سنتاگزوپری«ایندفعهباویلچربهصحرایبیسامان
جهانبرگشته...تردیدنمیکنیکهفرشــتهایازباغهایمعلقملکوت
پرکشیدهودرزمینهمدمفرودآمده...تردیدنمیکنیکهخودخورشید
اســت...آمدهباتمامگرمیومهربانیوامیدبخشیولبخندشتادستی
بررویدردهایریزودرشتتبکشدوباخواندنوردلبخند،خوبشانکند.
وتوتازهمیفهمیکهبزرگیآدمیبهجثهنیســتوکمــالرانمیتواند

 داستان کوتاه

فـریده؛ 
شاهزاده ای با نقص  کامل!

مرضیهزیدانلو



نقصهایکالســیکومتعارفانســانزیرســوالببرد.واحتماالتــازهدرکمیکنیکه
دکترحجت)مدیرعامل(چهمیگفت،وقتیآنروزبرایمیهمانانموسسهتوضیحمیدادکه؛
یکروز،فریدهبرحسباتفاقکهبهندرتهمپیشمیآید،کمیدلخوربود....یعنیچیزی
میخواستکهنمیشــددراختیارشبگذارند...آنوقت،خواستکههمکارانرامثالتهدید
کندتاخواستهاشرابرآوردهکنند...وبنابراینســراغبزرگترینتهدیدممکنرفتوگفت:

ـ»حاالمنهمنمیخندم،ببینکیضررمیکنه«؟!

عکس:اکرمابراهیمی
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 معرفی فـیلم

معرفیانیمیشنهای»کوکو«و»نانآور«درشمارههایقبلیفصلنامهی
همدمبااســتقبالخوانندگانماهمراهبود.بهنظرمیرسدکهخواندگان
فصلنامهازاینکهانیمیشنهایزیباییراباخانوادهنگاهکردهاند،راضیاند؛
خصوصاکهآموزههاییهمچونعشقومحبتبهخانوادهواستحکامهرچه
بیشترآنونیازبهمهروهمدلیباافرادضعیفوبیسرپرستدرفیلمهای
معرفیشده،نهفتهبود.ایننکتهزمانیاهمیتبیشتریپیدامیکندکه
متوجهباشیمدرمعرضهجومتبلیغاتیانواعسریالهاوفیلمهایروزدنیا
قرارداریمودربیشتراوقاتنمیدانیمچهفیلمیراببینیمتاباخیالراحت

بهفرزندانماننیزپیشنهاددیدنشرابدهیم.

نگاهی به انیمیشن فردیناند؛ 

قوی، خنده دار   
و صلح دوست...

محمدرحیمی

انیمیش»فردیناند«،محصول2017کشــورآمریــکانیزازجملهیاین
فیلمهاست؛کارتونیکهباسرمایهگذاریشــرکتفاکسبهکارگردانی
»کارلوسسالدنها«وهمراهیتیمبلواســکایکهانیمیشنهای»عصر
یخبندان«و»رباتها«رادرکارنامهخوددارند،خیلیزیباوســرزنده،به

بارنشستهاست.
اینانیمیشنبراساسکتابپرفروشــیبانامداستانفردیناندنوشتهی
مونرولیفورابرتالسوندرسال1936-همزمانباجنگداخلیاسپانیا-

اقتباسشدهاست.
اینفیلمدرجشنوارهیاسکار2018نامزدبهترینانیمیشنسالبودواگر
حضورموفق»کوکو«نبود،بهاحتمالزیادشاهدموفقیتبیچونوچرای

آنمیبودیم.
فردیناند،گاوبسیارمهربانیاستکهازخشــونتمتنفراستوهمیشه
دوستداردبرخالفجنگیدنمثلدیگرگاوهایهمسنوسالخودش

گلهارابوکند!
اودرکودکیازمحلزندگیاشفرارمیکندوبعدازمدتیفرارودربدری
خودشرادرمنزلمردیگلفروشدردهکدهایزیباوآزادمیبیندکهبا

دخترکوچکش)نینا(بهتنهاییزندگیمیکند.
کارمردخانوادهپرورشگلهاست.گلدرتمامجهاننمادصلحوآشتی
ومهرومحبتاستوفردیناندکهازکودکیخودشمهربانونجیببود
اکنونخــودشرادرکنارکعبهیآمالشمیبیند.هــرروزکهمیگذرد
رابطهیدخترکبافردیناندصمیمانهترمیشود.فردیناندبزرگوبزرگتر
میشودامادخترکمهربانوصمیمیداستاندرهمانسنوقدوقامت
باقیمیماند.شکینیستنویسندهیداستانبهدنبالنشاندادنکودک
درونانساناستکهآدمهاهرچقدرهمبزرگوتنومندوخشمگینباشند

همچنانازنعمتوجودکودکدرونشانبرخوردارند.
فردیناند،حتیهنگامیکهبــهگاویبزرگوتنومندتبدیلمیشــود
روحیهیلطیفشراباخودنگاهمیدارد.امابهعلتقویهیکلبودن،روزی
دستگیرمیشــودوازدهکدهیپرگلوبلبلوخانوادهیتازهیافتهاش
خصوصانیناجدامیافتد.شرایططوریاستکهاومیبایدسفریطوالنی
رابرایرســیدندوبارهبهدهکده)بهقولموالنااصلخویش(آغازکند.
درطولاینسفرباســهجوجهتیغیویکبزهمراهمیشودکههمراهی
آنانبایکدیگراتفاقاتتازهایرادرطولمســیربــرایآنانرقممیزند.
همانطورکهگفتهشدفردیناندبیشــتربهبوکردنگلهامشتاقاستتا

کارهایمردانهیدیگریکهبقیهیگاوهاانجاممیدهند.
اوکهقهرماناصلیاینفیلمبهشــمارمیرود،بسیارازخودگذشتهاست
خشننیستوجرئتاینراداردکهکاریکهدوستداردراانجامدهد؛اما
فراموشنکنیدکهاینیککارتوناستواجازهاینراداردکهبعضیجاها
مسخرهباشــد،مثاًلبزرگترینموجودیکهتاحاالدیدهاید،بزرگترین
قلبراداردوبرعکسخیلیکاراکترهایدیگردربزرگسالی،خوشگلتر
ازکودکیاشاستوآدمبدورذلاصلیداستانکهتماممدتخرابکاری
میکندهمدرواقعبرایخدمتبهداستانطراحیشدهاستوبااینوجود

یکجورخلوصوپاکیدرتمامیچهرههادیدهمیشود.
درصحنهایکهنقطهعطففیلمبهشمارمیرود،فردیناندهرچندگاومیش
مبارزهاینیســتوهیچتجربهایدرخصوصنبرددرمیدانندارد،ولی
مجبورمیشودبراینجاتجاندوستانشازدستگاوبازهایاسپانیایی
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خودش به میدان مبارزه برود. او به خوبی از عهده ی ال پریمرو)بهترین گاوباز اسپانیا( بر می آید و او را مغلوب می کند. همین باعث می شود که ماتادور شکست 
را برنتابد و بخواهد با شمشیرش او را بکشد. یک گل قرمز فردیناند را به گذشته بر می گرداند و او را یاد مزارع  گل و نینا می اندازد و بدون هیچ دفاعی 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 می ریزد و همه ی مردم فریاد آزادی برای گاومیش سر می دهند. در این داستان هم فردیناند هیچ دفاعی از خود نمی کند و تنها می نشیند 
و و ماتادور را نگاه می کند که شمشیر به دست به او می خواهد حمله کند اما صدای جمعیت بلند می شود که خواستار آزادی فردیناند هستند و ال پریمرو هم 

تعظیم کرده و صحنه را ترک می کند و باخت را قبول می کند و فردیناند به همراه دوستانش به مزرعه ی نینا و پدرش باز می گردند.
انیمیشن تالش دارد با نشــان دادن یک گاو صلح جو، اهمیت »نکشتن« را با نکشــتن ماتادور و نهایتا همراهی کردن مردم در انیمیشن برای جلوگیری از 
کشته شدن گاو، به صورت عملی به او و مردم آموزش  دهد. هوراکشیدن های مردم برای گاوباز و تالش همگانی برای کشتن گاوی مظلوم در ابتدای مبارزه 
روی مخاطب کودک و حّتی بزرگسال، تأثیر می گذارد و او را ناراحت می کند تا شاید در آینده از مخالفان گاوبازی شده و تعداد این مراسم را در این کشور، بیش 
از پیش کاهش دهد. شاید بتوان عالقه ی 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 می کنند. 
نکته دیگری که از انیمیشن برداشت می شود، پیگیری آرمان های شخصی در عین مخالفت با دیگران است. آرمان فردیناند، بوکردن گلها در یک محیط آرام و 
زیبا همراه با صلح و صفاست در حالی که بقیه گاوها به شّدت به دنبال مبارزه با ماتادورها هستند. در حقیقت، انیمیشن بر همرنگ جماعت شدن، خّط بطالن 
می کشد. فردیناند از تالش برای رسیدن به هدفش هم فراتر می رود و سعی می کند با آگاهی بخشی 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 می دهد. در نتیجه مخاطب می فهمد که نباید فقط به فکر خود 

باشد همان گونه که فردیناند با وجود امکان فرار، برمی گردد تا دوستانش را نیز با خود همراه سازد.
    پیتر دی برگ  منتقد سینما از نشریه معتبر Variety به این فیلم امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ را داده است و در مورد آن می گوید: »در سالی که برای استودیوهای بزرگ 
انیمیشن سازی سال کم فروغی است، این بهترین مجموعه ی موجود است: صادقانه، دوست داشتنی، به طرز شگفت انگیزی خنده دار و به طورکلی در مورد 

محتوایش صادق است«.
 



52زمستان 97

 جــدول

جدول شماره:  5

افقی:
1.نگارخانههمدمآبانماهباحضوراینچهرهسرشــناسخوشنویســی
کشورافتتاحشد2.برابرفارسیفاکس-جیحون-قادر3.داداش-پسوند
شباهت-جنگافزار4.مظهرگرما-امیدواریبهامری-بهشتشداد5.
برادرپدر-ماهی-عالمتمفعولبیواسطه-مطرود6.ابزارهندسیرسم
زاویهقائمه-قمرمصنوعی7.ضرورت-شیردرنده-کلمهاحترامآمیزاول
اسممردان-دشنامدادن8.خراب-جستنیمعدنچی-ازصبحانهجات
9.نواختنساز-سرشت-رنگ10.»لندن«درهمریخته!-اخاللگر-
تلخ-بلهایتالیایی11.یمانیمشهور!-همدموهمنشین-یاربیزبان12.
یکنواخت-نامدیگرموسسه»بهمهربانی«کهاسفند1390شعبهمشهد
آنافتتاحشدودرحالحاضربالغبر650دانشآموزمستعدوواجدشرایط،
بورسیهیاینموسسهرادریافتکردهاند13.درختتسبیح-سرپرست
-دوراندیشی14.گلسرخ-ازحاالتسهگانهآب-پیشهوشغل-خاطره
15.مرغسعادت-اینطرحباهدفخدمتبهمعلولینونیازمندانتوسط

برخیرانندگاننیکوکارتاکسیمشهدیاجرامیشود

1.باخریداینگروهمحصوالتصنایعدستیدخترانهمدمازفرزنداناین
موسسهحمایتکنید-منتسببهفصلاولسال2.کشندهبیصدا!-ماه
دهمرومیبرابرمردادماه-نیمهگرم-سرمایشدید3.تاللو-کتابت4.
مادرباران!-سیستمعاملیقدیمیبرایگوشیهایموبایلبرندنوکیا-
خویشاوندی5.اینپولدرسفریونانبهکارتانمیآید-اولیتر-لباس
6.لقبیدرچرخریسندگی-رنگآرامشبخش-دوستداشتن-دویار
همقد!7.موسیقینظامی-فلزسرچشمه-مکانیمقدسدرمکه-سخن
صریح8.دریا-اینفیلمسینماییکارگردانی»احسانبیگلری«وبابازی
»شهابحسینی«،بهبخشهاییاززندگییکمبتالبهاختاللدوقطبی
میپردازد9.خجلوشرمســار-بیماریپوستی-بیخودی10.لحظه-
بیهوده-عبادتگاهمسیحیان11.گوشتترکی-زینوبرگاسب-مثلو
مانند-کافی12.پیامبرکشتیبان-اقیانوسکمجنبوجوش-جنگافزار
ورزشی!13.سوبسید-نقشهنری-پسرکورشوبرادرکمبوجیه14.
مبارزه-پوستگندموبرنجوامثالآن-ماهمیانیپاییزی15.آیینجشن
تولدمتولدینمهرماهکهباحمایتوهدایتسازمانفرهنگیشهرداری

مشهدبرگزارشد-رجولیت

افقی :
عمودی :

جواب جدول قبل
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 معرفی کتاب

درزندگیپرتالطموسراســرروزمرهگیدنیایامروز،داشتنجامعهای
ایدهآلکهبهمدینهیفاضلهیذهنمانزدیکترباشــد،شایدتبدیلبه
آرزوییدستنیافتنیشدهاست.دنیاییکهترسواضطراببرآنغالب
شدهودراوقاتیکهپریشانیاجتماعیبرآرامشعمومیمستولیمیشود،
احساسناامنیوبیپناهیباعثمیشودرهبرانیبیشتربهچشمبیایندکه

قدرتبیشتریدارند.
لزومحاکمیتوحفظقانوندرجوامعانســانیوپرهیزازوحشــیگریو
جنگجوییبرایکسبوحفظقدرت،فرمولیاستکهانسانهایدنیابهآن
رسیدهاندوبرایدورشدنوپایاننقطهیازدسترفتنمعصومیتانسانها

بایددرعملبهایننکتهرسیدوبهآنعملکرد.
کتابساالر"مگسها"اولینرمان"ویلیامگلدینگ"شاعرورماننویس
بریتانیاییاستکهجایزهینوبلادبیاتسال1983رادریافتکردهاست.
درمتنپیامآکادمینوبلبههنگاماعطایجایزهبهگلدینگآمدهاســت:
»جایزهادبینوبلبرایخلقداستانهاییبهگلدینگتعلقمیگیردکه
وضوحوتیزبینِیهنرواقعگرایی،تنوعوجهانشمولیاسطورهراتوأمانبه
روایتدرمیآورندتاموقعیتانسانرادرجهانامروزیبهتصویربکشند.«
جذابیترمانساالرمگسهاشایدبهایندلیلباشدکهقهرمانانداستان
کودکانششتادوازدهسالهایهستندومعصومیتذاتیکودکاندرهمه
جایدنیابارزترینصفتآنهاستوتالشیکهکاراکترهایکودکونوجوان
رمانبرایایجادجامعهایمنظموبیعیبضمنگرایشتکتکآنهابرای

کسبقدرتانجاممیدهند،بسیارملموسوشیواست.
داستانازجاییشروعمیشودکههواپیمایحاملبچههاییکمدرسهی
انگلیسیدرجزیرهایخالیازسکنهسقوطمیکند؛تنهابازماندهیاین
سقوطتعدادیازبچههاهستندکهبعضیازآنهاکودکوبرخینوجوان
هستندوهیچفردبزرگسالیدرمیانآنهانیســت.درادامهیداستان،با
پسرکنوجوانیبهنامرالفآشنامیشویمکههمراهباپسرکعینکیوچاقی

ساالر مگس ها. نوشته ی: ویلیام گلدینگ.
ترجمه ی: ناهید شهبازی مقدم. نشر آموت-  139۶

ســاالر مگس ها؛ آموزش 
دوستی و انعطاف پذیری...


مجتبیجهانپور
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کهآسمداردولقبش»خوکه«است،یکصدفپیدامیکنند؛آنهاتصمیمبه
جمعکردنبچههاییکهدرجزیرهپراکندهشدهاندمیگیرند.رالفبادمیدن
درصدفوایجادصدا،موجبجمعشدندیگربچههامیشود،بچههایکی
پسازدیگریازراهمیرسندودرآخردوقلوهاییبهنامهایسامواریک
)کهتمامرفتاروحرکاتشانشبیهیکدیگراست(نیزبهجمعبچههااضافه
میشوند.بعدازجمعشدناکثربچهها،یکگروهُکربهرهبریپسریبهنام
جکمریدونیزبهاینجمعملحقمیشود.پسازگفتگوییکوتاه،بچهها
تصمیممیگیرندبرایمقابلهباشرایطپیشآمدهرئیسیانتخابکنند؛
جکورالفبرایاینریاستکاندیدامیشوندودرنهایترالفبارایاکثر
بچههابهعنوانرئیسانتخابمیشود،سپسرالف،جکویکیازاعضای
گروهُکربهنامســیمون،بهگشــتزنیدرجزیرهمیروندوبهایننتیجه

میرسندکهجزیرهخالیازسکنهاست.
رالفدرروزهایبعدبهایننتیجهمیرســدکهبراینجاتازجزیرهباید
آتشروشــنکنندکهاگراحتماالًکشــتیازاطرافجزیرهعبورکند،از
طریقدود،متوجهحضورآنانشــدهوبراینجاتآنانبیاید،بنابراینبه
صورتنوبتیبچههایبزرگتررامسئولرسیدگیبهآتشمیکندتاآتش

همیشهروشنبماند.آنهاروشنکردنآتشرابااستفادهازعینکخوکه
انجاممیدهند.ازطرفیجکوگروهشباذکردلیلکه»مابهغذا)گوشت(
نیازداریم«وظیفهیشکاررابرعهدهمیگیردومعموالًباگروهشبهشکار
خوکمیرود؛همینکارآنهاباعثمیشودکهآتشچندینبارخاموش
شود.ازآنجاییکهرالفنجاتازجزیرهرادرگروروشنبودنودودکردن
آتشمیداند،چندینباربهخاطرخاموششدنآتشباجکمشاجرهو

درگیریپیدامیکند...
اگرازخواندنداستانهاییکهدرآنزمانومکانگماستلذتمیبرید،
رمانســاالرمگسهاراپیشــنهادمیکنم،چراکه؛درکناربیانکردن
دلواپســیهایزمانخود،بابیانیپرازتلمیحوکنایهبهداستانهویتی

فرازمانیبخشیدهوباعثماندگاریایناثرشدهاست.
کتابها،درهاییرابهذهنمابازمیکنندکهازطریقآنبدوناینکهاز
جایمانبلندشویمبهدنیایدیگریمیرویم؛بهجاهاییمیرویمکههرگز

تاکنوننرفتهایم،بهدشتیپهناوردردورترینجایدنیا.
اینکتاببهماعشــق،اندوه،دوســتیوانعطافپذیریروحانســانرا

میآموزد.
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زمینخداوسیعوهوشیاروخوشبختاست...امابعضیتکههایزمین
خداخوشبختترندچونمیشــودنردبانیرویآنگذاشتوازدرخت

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

ذهنهایسپیدوبیفریب...
ســال1361بودکهتکهایاززمینخدا،بهانــدازهی10000مترمربع
سهمدخترانکمتوانذهنیشدتادرآنجازندگیکنندآموزشببینند
خدماتتوانبخشیدریافتکنندوچندقدمبهآرزوهایشاننزدیکترشوند.
اینمکانکــهابتــدامؤسســهیفتحالمبیننــامگرفتوســپسبا
»خیریههمدم«کاملشــد،کارشراتحتپوششسازمانبهزیستیبا

پذیرش60دخترشروعکرد.
ازسال1380نوعمدیریتمجموعهبهشیوهیهیئتامناییتغییریافت
کهاتفاقمبارکیبود.ازهمانسال،اعضایهیئتامناکههمگیازخیرین
ونیکاندیشانشناختهشدهاند،باتمامهمتونیرو،درجهتبهترشدن

شرایطدخترانهمدم،گامبرداشتهاند.
اقداماتمؤثریمثل؛تجهیز،بازســازیونوســازیبخشــهایمختلف

مجموعه،راهاندازیسیستمهایهواســاز،احداثسالنهایهمایشو
نمازخانه،الندریوتهویهوهمچنینتکمیلوبهرهبرداریازســاختمان
شــهیدشــاهیدبرایکودکانآموزشپذیردرکارنامهیایننیکوکاران

میدرخشد.
درسال1384مؤسسهبهطورکاملازسازمانبهزیستیمستقلوتحت
عنوان»خیریهیتوانمندسازیوحمایتازمعلولین«بههیئتامناواگذارگردید.
هیئت مدیره ی مؤسسه، هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل دارد:
حاجاکبــرصابریفــر)رئیسهیئتمدیــره(،مهنــدسحمیدطیبی
)نائبرئیس(،دکترزهراحجت)مدیرعاملمؤسســه(وآقایانحســین
محمودیعلیاکبرعلیزاده،مهندسعلیکافیوجعفرشیرازینیا،دیگر

اعضایهیئتمدیرهیهمدمهستند.
فرزندانتحتحمایتهمدم،همگیدختربیسرپرستیابدسرپرستاند.
اینمؤسسهدرابتدایواگذاری186مددجوو93کارمندرسمیمأموربه
خدمتداشت.اینرقمدرحالحاضربه400مددجووقریب150نیروی

قراردادیافزایشیافتهاست.
اینروزها؛فرزنداناینخانه،براساسنوعمعللویتیاشرایطشاندرسه

ساختمانمستقلومجزازندگیمیکنند:

 معرفی کوتاه موسسه

جایی
 در آستانه ی آسمان

نگاهی به تاریخچه ی همدم؛ از گذشته تا امروز
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ساختمان شماره ی 1:
)فتحالمبین(بهمســاحت10/000/000مترمربــعوزیربنایحدود
6800مترمربعمحلنگهداریوآموزشمعلولینذهنیعمیقودختران

تربیتپذیراست.

 ساختمان شماره ی 2 :
)مرکزشهیدحمیدشاهید(،بهمساحت2600مترمربعوزیربنای3500
مترمربعمحلزندگیدخترانآموزشپذیروخانهیکوچکپناهگاهی
است.مددجویان7تا12سالهایکهمرکزباآمدنشانافتتاحشدهبود،حاال
درسنین5تا60سالگیهستندودرپنجزیرمجموعهنگهداریمیشوند:

سرایمهر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنیعمیق
تربیتپذیر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنیمتوسط
آموزشپذیر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنیخفیف

ساختمان شماره 3: 
خانهیپناهگاهیارغوانوشــقایقبامساحت300متردردوطبقهی
مجزابا200مترزیربنابرایسنینزیر14وباالی14سالکهفرزندان

لبمرزی)میانراهی(توانبخشیهمدمهستند.

مرکز آموزش روزانه
مددجویانمؤسسهیهمدم،بهطورهمزمانازامکاناتوخدماتمختلفی

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

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

کمکهایمردمیتأمینمیشود.
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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 re-
construction of the different parts of the Char-
ity, installation of air conditioning system, a 
laundry room, ventilation system and further-
more, completion and utilization of Shahid 
Shahid Building. 
In 2006, the Charity separated from the Wel-
fare Organization and assigned to the Board of 
Trustees under the name of Charity of empow-
erment and support of the disabled. The Board 
of Trustees consists of 17 members: 2 alter-
nate 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. Approxi-
mately, 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 facil-
ities and services simultaneously. Rehabilita-
tion services such as physiotherapy, speech 
therapy, occupational therapy, various exercis-
es for getting the maximum physical strength, 
participating in different art workshops in-
cluding: carpet weaving, needlework, embroi-
dery 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 re-
mainder 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 lucki-
er 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 con-
scious. 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 rehabili-
tation services, and get closer to their wishes. 
Hamdam Fatholmobin Rehabilitation Char-
ity 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 meth-
od, which was a good event. The Board of 

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity

عکس:اکرمابراهیمی




