
یا خدا

"قایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از این خاک غریب...
پشت دریاها شهری است
که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است
دست هر کودک ده ساله ی  شهر
خانه ی معرفتی است...
پشت دریاها شهری است
که در آن وسعت خورشید
به اندازه ی چشمان سحرخیزان است
قایقی باید ساخت"
سهراب سپهری
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سخنمدیرمسوول

دکترزهراحجت

آنهاکههرازگاهبــههمدممیآیند،چهیاورباشــندوچــهخیر،چه
مدیــرانشــهریودولتــیوخصوصــیباشــندوچهمــردمعادی
همشــهریوهممیهــن،اغلــبدیدهانــدوبهایــناذعــاندارندکه
موسســهیهمدم،محیطیاســتآراســتهومطبوعو400مددجوی
تحــتآمــوزشومراقبــتاینموسســههــمغالبــادرشــرایطی
اســتانداردازجهتبهداشــتیوپوشــاکوتغذیه،نگهداریمیشوند.
مالحظهیچنینشــرایطی،غالبابادورویکردمتفاوتمواجهمیشود؛
گروهیخیالمیکنندکهاوضاعمالیبهسامانموسسهوفراوانینعمتو
پولاستکهاجازهیچنینمدیریتیبهاهالیهمدممیدهد.گروهینیز
دانستهیاحسباتفاق،میگویند:ادارهیاستانداردمجموعهایمثلهمدم
بیشازپولوامکانات،مرهونهمدلینیکوکارانویاورانوهمکارانهمدم
استومزیدبراین،مدیوناینباوراستکه:نشاندادنچهرههایزردو
لباسهاینامناسبومعلولیتهایرقتانگیز،بهنیتجلبتوجهوترحم
افراردنیکوکار،درشانهمدموهیاتمدیرهوکارکنانوفرزندانآننیست.
بامالحظهیایــنواقعیتیادداشــتاینشــمارهیفصلنامهیهمدم
رابــهطــرحوتبیینایــنموضــوعاختصاصدادیــمتابــهخودمان
وهمکارانمــاندرهرجــایمیهناســالمیمانیــادآورشــویمکه؛
نگهــداریومراقبــتوآمــوزشوپــرورشفرزنــدانکمتــواندر
موسســاتخیریهیخصوصیودولتــیونیمهدولتــی،امریمقدس
وارزشــمنداســتکــهمیتــوانازدومســیربــهآندســتیافت؛
هــممیتــوانمظلومنمایــیکــردوبــانمایــشدادننقصهــا
ونکبتهــاوبیچارگــیوناتوانــیمعلولیــن،درجلــبتوجــه
وترحــمدیگــرانکوشــیدوبودجههــایالزمرابــرایتامیــن
هزینههــایمتعــددومفصــلایــنعزیــزانتــدارکدیــد.
هممیتوانباتمرکزبرتــواناینفرزندانوتقویتاســتعدادهایذاتی
آنان،راهبهزیســتنوتوفیقولذتبردنازلحظاتزندگیرایادشانداد
وازنیکوکارانوخیرخواهانهمخواســتکهدرزمینهیگسترشاین
راهبردورسیدنبهاینمقصودمبارک،یارویاورموسساتخیریهباشند.
موسســهیخیریهیهمدم،بهرغمســودآوربودنراهنخســتبهراه
دومباورمنــدوپایبنــداســتوازعمــومکســانیکــهدســتیبه
خیردارنــدنیــز،میخواهدکــهدراتخــاذایــنروشوبهــادادنبه
شــانوشــخصیتمعلولیــنهموطــن،همــراهوهمدمماباشــند.



نمایش نقص  و جلب ترحم، هرگز! 

عکس:سعیداحمدی
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اینچندسطر،ادایدینیاستبهتمامییاورانمهربانوانسانوباایمانی
کهسالهاســت،ازهرفرصتیبرایهمدلیوهمکاریباکارکنانهمدمو
یاریرسانیبه400فرشتهیتحتپوششوآموزشاینخیریه،صمیمانه
وصادقانهوفروتنانــهوعاشــقانه،ازراهدورونزدیــککمکمیکنند:
شرایطکاردرهمدم،تقریبامثلهرادارهوموسسهیدیگریاست،بااین
تفاوتکه،کارکنانهمدمدرهرسمتوبخشیکهباشند،نمیتواننداز
خطخدمتوفداکاریخارجشوند.اینویژگی،همچنانکهنشانازمدیریت
درستودلسوزانهیمجموعهدارد،بهخاطرفضایعاطفیخاصوتاثیر
معنویهمنشینیکارکنانباچهارصدفرشتهیزمینیمعصومهمهست.
دراینمیان،یکمســالهیمهمویگانههموجــودداردوآنرفتوآمد
انسانهاینیکوکاریاستکههمیشهباهمدمدرارتباطاندوبیشتروقتها
درفضایاداریوپرســتاریاینموسســهیخیریهبهچشممیخورند؛
صبحامروزوپیشازاینکهبخواهمدستبهقلمببرموبنویسم،ازپنجرهی
اتاقمشاهداتفاقیبودمکهبهعنوانیکنمونه،بیانشمیتواندمنظورمرا

واضحتراداکند؛
یکیازبانوانیاورهمدم،کناریکیازدخترانمددجویاینخانهکهشرایط
جسمیوهوشبهریخاصدارد،رویصندلیفضایبازموسسهنشسته
بودوهمچنانکهبهگرمیومهربانینوازشــشمیکرد،عاشــقانهترین
کلماترازمزمهمیکــردولطیفترینحاالتمادرانهرانشــانمیداد.
غیرازماوهمکارانمانکهایشانودیگریاورانرامیشناسیم،هیچکس

یادداشـتسردبیر

علیرضاسپاهیالیین

باورشنمیشــودکهاومادرواقعیایندخترنباشــد؛صداها،اشــکها
عشــقها،نوازشهــاوآرامشهایاینیــاوران،دقیقــامادرانهوتجلی
لطفالهیونشــانهیبارزبزرگیمقاموبیدریغیاحسانانسانهاست.
ـناختانسانهای همدموموسساتیچونهمـــدم،یکفرصتاندبرایش

راستین...
دراینشــهر،کلیآدموجودداردکهزبانبیانموثروتمکنمالیبسیار
واحساســاتسرشــاردارند.اماهمگاناینتوفیقراندارندکهفراخور
فرصت،ســریبههمدمبزنندوسهمشــانراازســالمتیبهدخترانی
اداکنندکهسهمشــانازهســتی،صرفادلخوشــیبهاینخانهاســت
ویــکتختاســتراحتثابــتیایــکصندلــیچرخــدارمعمولی.
ماانســانها،مثلیهدســتگاهتولیدی،دریکمجموعهیبههمپیوسته
زندگیمیکنیمکهنقصونارســاییهربخشوهرقطعــهیآنتاثیر
مســتقیمبرعملکردکلیدســتگاهدارد.اگردرنظربگیریمکهسالمت
یانقصانقطعات،بههیچوجهنشــانهیلیاقتهایشــخصینیســت.
آنگاهدرخواهیمیافتوباورخواهیمکردکه؛دراینســامانهرســیدگی
وجبرانکاســتیهایبخشنارســا،وظیفهیقطعاتســالماســت.
یاورانمهربانهمدم،دانســتهوبیدریــغ،مدامدرحالیاریرســانی
بــهبخشهــایآهســتهگامجامعــهانــد.آنهــا،براســتیانســان
راســتیناند.خداوندخیرشــاندهدکهبهبندگانشخیرمیرسانند.

یاور؛ سـایه ای بر سر... 
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من، اینطوری عوض شدم! 

بهمدتچندینســالهمســرمبهیکاردوگاهدرصحــرای)ماجوی(
کالیفرنیافرســتادهشــدهبود.منبرایاینکهنزدیکاوباشــم،بهآنجا
نقلمــکانکردموایــندرحالیبــودکــهازآنمکاننفرتداشــتم.
همســرمبرایمانوراغلــبدرصحرابــودومندریــککلبهکوچک
تنهامیمانــدم.گرماطاقتفرســابــودوهیچهمصحبتینداشــتم.
ســرخپوســتهاومکزیکیهایآنمنطقههمانگلیسینمیدانستند.
غذاوهــواوآبهمهجاپرازشــنبــود.آنقدرعذابمیکشــیدمکه
تصمیمگرفتمبــهخانهبرگردموحتیقیدزندگیمشــترکمانرابزنم.
نامهایبــهپدرمنوشــتموگفتــمیکدقیقــهدیگرهــمنمیتوانم
دوامبیاورم.میخواهــماینجاراتــرککنموبهخانهیشــمابرگردم.
پدرنامــهامرادردوســطرجوابدادهبود،دوســطریکــهزندگیام
راکامــالعــوضکــردوتــاابــددرذهنــمباقــیخواهنــدمانــد؛
»دوزندانیازپشتمیلههابیرونرامینگریســتند...یکیگلوالیرا

میدیدودیگریستارگانرا!«
بارهاایندوخطراخواندمواحســاسشــرمکردم.تصمیــمگرفتمبه
دنبالستارگانباشموببینمجنبهمثبتدروضعیتفعلیمنچیست؟
بابومیهادوســتشــدموعکسالعملآنهاباعثشــگفتیمنشــد.
وقتیبهبافندگیوســفالگریآنهاابرازعالقهکردم،آنهااشیاییراکهبه
توریستنمیفروختندرابهمنهدیهکردند.بهاشکالجالبکاکتوسهاو
یوکاهاتوجهمیکردم.چیزهاییدرموردسگهایآنصحراآموختموغروب
رامدامتماشامیکردم.دنبالگوشماهیهاییمیرفتمکهازمیلیونها

یکنفسزندگی

سالپیش،وقتیاینصحرابستراقیانوسبود،درآنجاباقیماندهبودند.
چــهچیــزیتغییــرکــردهبــود؟صحــراوبومــیهــاهمــان
بودنــد...ایــننگــرشمنبــودکــهتغییــرکــردهویــکتجربه
رقتبــاررابــهماجرایــیهیجــانانگیــزودلربابــدلکــردهبود.
منآنقدراززندگیدرآنجامشعوفبودمکهرمانیباعنوان”خاکریزهای
درخشــان”درموردزندگیدرصحرایماجوینوشــتم.مــناززندانی
کهخودمســاختهبودمبهبیروننگریســتهوســتارههارایافتهبودم.
اگربهفرزندانخودرویاروییباسختیهایزندگیرانیاموزیمدرحقآنها

ظلمکردهایم.
برگرفتهازکتابآیینزندگی،نوشتهیدیلکارنگی

تصویرگر:نگینحسینزاده
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چهنیکوســتدربینتمامروزمرهگیهاکههمهیمابــهنوعیگرفتار
آنهســتیمبهدنبالفرصتیباشــیمبرایرســیدنبهزیباییباطنیو
مفهومعالیزندگی.یکیازمهمتریــنوپررنگترینمفاهیمدرزندگی
مفیدبودنبرایخودودیگراناســتوچهبهترکهاینمفیدبودنبرای
دیگرانیباشدکهازنعماتیمحرومند؛برایشکوفاییآنهاوارزشآفرینی
برایکســانیکهتفاوتهایناخواســتهباعامهیمــردمدارندونیلبه
انسانیتوزیبااندیشــیدرقالبیاوریویاوربودنبههمنوعانکهباعث
میشــودارزیابیهایمعمولدرزندگیشــخصینهبرکمالگراییکه
برانطباقوقایعروزمرهزندگیبامعیارزیباییشــناختیمنطبقگردد.
مؤسسهیتوانبخشــیهمدمسرپرستیشــبانهروزیچهارصددختر
بیسرپرســتبامعلولیتذهنــیدرســطحهایمختلــفرابرعهده
دارد.ازایــنروبالغبر160نفرنیرویانســانیدرحالخدمترســانی
بهاینعزیــزانانــد.درکنــارنیروهایثابــتاینمرکزتوانبخشــی
یاوراننیکوکارینیزهســتندکهبــدونهیچچشمداشــتیبهصورت
افتخاریوباعنــوان»یاور«درحــالخدمتبهاینفرزندانهســتند.
دراینشــمارهباسرپرســتیــاورانهمدمآشــناخواهیمشــدودر
شمارههایبعدفصلنامه،بهمعرفییاورانعزیزماننیزخواهیمپرداخت:

لطفاباخوانندگانفصلنامهیهمدمگفتگورابامعرفیخودآغازکنیدو
بفرماییدازچهطریقبامؤسسهیهمدمآشــناشدیدوچهانگیزهایبرای

همکاریبااینمؤسسهداشتید؟
بهنامخداوباسالمبهخوانندگانفصلنامهیهمدم.فاطمهثابتیهستم
بازنشســتهیفرهنگی.ازاوایلبازنشستگیدوســتداشتمبامؤسسات
خیریههمکاریداشتهباشموبهنوعیازاینطریقزکاتشغلمرابپردازم
امانحوهیورودبهاینمؤسساترانمیدانستمتااینکهسال1389یکیاز
همکارانمکهازیاورهایتحصیلیدرسریاضیفرزندانهمدمبودند،بخاطر
مشغلهیکاریوشغلیزیادنمیتوانستندباهمدمهمکاریداشتهباشند
ازاینروازمنخواستندکهبهجایایشانبهمؤسسهبیایم.منهمفرصت
راغنیمتشمردهودراولینفرصتبهمؤسسههمدمآمدموباسرکارخانم
حسینیکهدرآنزمانمســئولیتیاورانرابرعهدهداشتندآشناشدم
وازآنجاهمکاریمبااینمؤسسهشروعشــدوتاکنونادامهداشتهاست.

اگرممکناست،ازسوابقکارهایاجرائیتاندرهمدمبگویید؟
من،درابتدابهعنوانیاوربهمؤسسهآمدموباتوجهبهرشتهوتخصصمبا
بچههاییکهدردرسریاضیمشکلداشتندهمکاریمیکردموپساز
مدتیبخاطرعزیمتخانمحسینیبهتهران،مسئولیتوهماهنگییاوران
بهمنسپردهشد.قسمتیازکارمگزینشافرادیاستکهتمایلکمکبه

کار درهمدم، همه اش خاطره است!
گپ وگفتی خودمانی، با فاطمه ثابتی )سرپرست یاوران همدم(

همیارانهمدم

پریا گلبویی
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فرزندانهمدمراباتوجهبهتخصصهایگوناگونخوددارندوفرمیاوری
راپرکردهاندوباتوجهبهنیازهایدخترانهمدمیاورهاگزینشمیشوند.

ـؤسسهراهپیدامیکنند یاورهابهچهصورتگزینشمیشوندوبهمــ
ودرچهاموریکمکمیکنند؟

افرادیکهبههرشــیوهایبامؤسســهآشــنامیشــوندچــهازطریق
بازدیدحضوریویاازطریقنشــریهورســانههایمختلــف،درصورت
تمایلفرممربــوطبهیــاوریراازطریــقروابطعمومیموسســهپر
میکنندوبــاتوجهبــهاظهاراتشــانونوعمهارتــیکهدارنــدباآنها
تمــاسگرفتهوبرایهمکاریشــانباهمــدمازآنهادعوتمیشــود.

برایتشـــخیصنوعنیازها،شمابافرزندانهمدمبهطورمســتقیمدر
ارتباطهستید؟

حتما،بــدونارتبــاطبــابچههانمیتــواننــوعنیــازآنهارا بلــهـ
تشــخیصداد.خیلــیازاوقــاتخــودبچههــابــهمــنمراجعــه
وخواهــشمیکننــدبــرایآنهــایــاوریرادرنظــربگیریــم.

خاطرهیخاصیازهمدمداریدکهبرایتانماندگارشدهباشد؟
درواقعبیتعــارفکاردرهمدمهمهاشخاطرهاســت.بچههاازدیدن
فردیخارجازمحیطمؤسسهبسیارذوقمیکنندوخوشحالمیشوند
وشادیآنهاخوشحالیماست.مخصوصاًدرایاممحرمهرشببااقامهی

همیارانهمدم

نمازمغربوعشاءوخواندنزیارتعاشوراکهبههمتخانماحمدآبادی
برگزارمیشود،بچههابســیارلذتمیبرندواستقبالمیکنندودیدن
اینمناظروســادگیوزاللیبچههــا،کالتبدیلبهخاطرهمیشــود.

چهپیشنهادیبرایشهروندانمشهدجهتهمدلیوارتباطبیشتربا
فرزندانهمدمدارید؟

مردمماهمیشــهپشــتیبانیکدیگربودهاندواگربــادخترانهمدم
بیشترآشــناشــوندومهرشــانرابهصورتدیدارینثاراینبچههای
بیسرپرســتبکنندوازطریــقعاطفیخالءهــایآنهــاراپرکنند
خیلیبهتراســت.چراکهفرزندانبیسرپرســتوبدسرپرســت،به
محبتنیــازدارند.عــالوهبراین،کســانیکــهازنظرمالیشــرایط
بهینهایدارندســعیکنندبخشــیازهزینههایجاریمؤسســهرا
تقبلکنند،چونسرپرســتی400نفــروتامینمخارجشــان،فقط
درحرفآساناســتوممکناســتحجمنیازهاکمتربهنظربرسد.

ودرآخر،آیاحرفونکتهیخاصیهستکهبفرمایید؟
درآخــرمیخواهــمازخانــمخانیعزیــز،تشــکرویــژهبکنمکه
بدونهیــچچشمداشــتیدراینمدتبــامنوموسســههمکاری
داشــتهاندوگاهیبهدلیلمشــغلهیروزمرهیمن،ایشــانبیشــتر
زحماتراتقبلمیکننــدوهماهنگیبــایاورانراانجــاممیدهند.
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اگر موافق باشید کمی از خودتان بگویید؟
بندهسال1361ازدانشگاهعلومپزشکیمشهدفارغالتحصیلشدم.ازسال
1363درنظامسالمتکشوردرگناباد،تربتحیدریهومرکزبهداشتاستان
بهمدت30سالانجاموظیفهکردهام.سال1392بازنشستهشدمامامجدد
دعوتبهکارشــدموباعنوانقائممقامرییسدانشگاهدرحوزهاجتماعیو
سازمانهایمردمنهادوخیریههایسالمتفعالیتکردم.ازابتدادربخش
سالمتدودیدگاهوجودداشتهاستیکدیدگاهاینبودهاستکهبارویکرد
پزشکیهمهامورسالمتراباخدماتپزشکیوبهداشتودرمانحفظکنیم.
دیدگاهدیگرامامعتقدبهرویکردتوسعهاجتماعیاست.یعنیمامردمرادرگیر
خدماتسالمتبکنیمومراقبتازســالمتدرحوزههایمختلفسالمت
جســمی،روانی،اجتماعیومعنویموردتوجهماباشــد.متاسفانهرویکرد
پزشکیبهخاطرتفکرحاکمبرسیستماداریوحتیسیستموزارتبهداشت
همیشهغالببودهاست.یعنیامروزماازنظرنیرویانسانی،تجهیزاتپزشک
بیمارستانهاومراکزپزشــکی،خانههایبهداشتو...بسیاررشدکردهایم
امابااینهمهمیبینممشکالتســالمتمردممتاسفانهبیشترشدهاست.

بیشتر شدن مشکالتی که می فرمایید چه دلیلی دارد؟
دودلیلدارداولمشــارکتنکردنمردمدرمراقبتازســالمتخودشانو
دومشــیوهزندگیغلطیکهامروزمادرگیرآنهستیم.بهطوریکهامروزه
میگویند70تا80درصــدعواملتاثیرگذاربرســالمت،عواملاجتماعی
استنهعواملپزشکی.یعنیرویکردپزشــکیحداکثرتاثیرشدرموضوع
سالمت20درصداست.متاســفانهاینرویکردتوسعهاجتماعی،نهتنهادر
حوزهسالمتبلکهدردیگرمسائلمامثلمسائلقضایی،فرهنگی،امنیتی
ودرحوزههایمختلفمــوردغفلتقرارگرفتهاســت.چونیکتفکرکور
دولتینفتیحاکمبــرمدیریتمابودهاســت.درصورتیکــهافتخارمابه
امامعلی)ع(ایناستکهایشــانیکمرددموکراتبودهاست.میدانیمکه
اوحکومترابههرقیمتنگرفت.مــیگفتاگرمردمنخواهندمنحکومت
رانمیخواهمووقتیهــمقبولکردگفتاینحکومــتوقدرتبرایمن
ازآبدماغبزکمارزشــتراســت.االناینطورنیســتبیندولتمردانبه
معنایعامازیکشهرســتاندوردســتتادولتمرداندرسطحباال،یک

شرط موفقیت ما، مشارکت مردم است
گفت وگو با دکتر غالمحسن خدایی ) فعال خیرین سالمت و مدیر مسئوول فصلنامه ی بهورز(

         عباسعلی سپاهی یونسی

جداییوتفرقیوجوددارد.ایننوعیتفکرشــدهاســت.مافقیرنیستیمو
منابعزیــادیداریمامابهخاطرتفکریکهبهآناشــارهکــردم،روزبهروز
سالمتمردمبیشتربهخطرمیافتد.بخشیازاینبهخطرافتادن،بهخاطر
عدممشارکتمردموعدممراقبتازسالمتخودشــاناست.نهایتامنابع
محدودیکــهداریمهزینهدرمانهــایگرانقیمتمیشــودکهدرواقع
تعیینکنندههایآنهاکمپانیهایداروییوتجهیزاتپزشــکیمیباشد.

ولی چند سالی است که شاهد افزایش مــشارکت مردم در فرایند 
سالمت هستیم؟

بله.درزمانریاستدکترهاشمیاینرویکردشکلجدیتریبهخودگرفت
وحاصلآنافزایشمشارکتمردمدرحوزهسالمتبود.باشکلگیریاین
رویکرد،سازمانهایمردمنهاد،خیریههایسالمتو...جدیترواردعرصه
سالمتشدند.واقعااگرمردمراتوانمندبکنیمکهاولخودشانازخودشان
مراقبتبکنندوباورشانبشودکههیچانسانیدررویکرهزمیندلسوزتراز
خودشانبرایخودشــانوجودندارد،بهنتایجخیلیخوبیخواهیمرسید.
دولت،مسئوول،پزشکهرکداممشکالتخودرادارند.پسبایدمردمدرقالب
سازمانهایمردمنهادمسئولیتپذیریبکنندودیگرانراهمتوانمندسازند.

در جایــی از صحبت هایتــان به خیریه های ســالمت اشــاره 
کردیــد. وقتی تعبیــر خیریه ســالمت را اســتفاده می کنیم 
در نگاه بعضی هــا، این معنی را می دهد که پولی جمع شــود برای 
احتماال نگاه شــما این نیســت؟ دارو  و درمان بیماران نیازمند،
بله»خیریهسالمت«ترکیبیازدرمانوآموزشوپیشگیریاست.بحثتوسعه
مشارکتمردمهمدستوردینیاســتوهمدستورعقلیکهشرطموفقیت
ما،مشارکتمردماســت.برایهمینماحضورمردمرادر3گروهخیریهها

افزایشدادهایم:
اولخیریههایدرمانــیکهدرمشــهد؛درحالحاضــر42درمانگاهو5
بیمارســتانخیریهداریم.دومموسســاتخیریهحمایتیاســتکهبههر
دلیلیمردمبیمارشــدهاندودچارمشــکالتاقتصادیهمهستندبایدبه
آنهاکمککنیمکهفقطدردبیماریراداشــتهباشــندنهدردبیپولیرا.

قرارمانبادکترغالمحسنخدایی)مردیکه40سالازعمرشرادرنظامسالمتکشورمانطیکردهاست(دردفترنشــــریهیبهورزانجامشد.برخورد
ـمانجابودکهیاداین همکارانشدردفترنشریهبااووخوشحالیآنهاازدیداردوبارهاش،نشانازمهربانیوکارهایفراوانیبودکهایشانانجامدادهاست.ه
فرازازشعرنیماافتادمکه:»یادبعضینفرات/روشنممیدارد/قوتممیبخشد،/راهمیاندازد،/واجاِقکهنسرِدسرایم/گرممیآیدازگرمِیعالیدمشان.«
اینبهترینحالتیاستکهبراییکانسانمیتوانمتصورشدکهوجودشبرایدیگرانخیروبرکتاست.اوسالهادرســـمتهاییکهداشتهاستدر
موضوعاجتماعیشدنسالمتفعالبودهوهست.ویدرحالحاضرمشاوررییسدانشگاهعلومپزشکیمشهددراموراجتماعیومدیرمسئوولفصلنامه

بهورزمیباشد.
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دراینبخشهم30موسســهحمایتیدرخراسانرضویفعالیتمیکنند.
اینموسســاتبهدرمانوتامیندارویبیماران،کاردرمانیوگفتاردرمانی
بیمارانکمکمیکنند.یکبخشدیگرکارهایاینموسســاتهمکمک
بهتوســعهمراکزدرمانیوبهداشــتیوخریدتجهیزاتپزشکیبرایمراکز
درمانیاست.درطولاین3ســالمردمخیرمادرقالباینموسسات120
میلیاردتومانبهتوســعهواحدهایبهداشــتودرمانوحمایتازبیماران
نیازمندکمککردند.سومهمسازمانهایمردمنهادتخصصیمیباشند.هر
کدامازاینســازمانهایمردمنهاددرموردیکیازبیماریهاازجملهسرطان
سلیاک،دیابتو...فعالاند.مادراینبخشدراستان65سازمانمردمنهاد
تخصصیغیردولتیداریم.اینهاعالوهبرآموزشبیمارانوتغذیهکودکاندر
بخشآموزشبرایپیشــگیریازبیماریهاوتوانمندسازیخانوادههابرای
مراقبتازخودشانواشتغالزاییفعالیتمیکنند.دراینبخشجایکار
فراوانوجوددارد.اهمیتتخصصیشــدنسازمانهایمردمنهاددرحوزه
سالمت،ایناستکههرکدامیکیازبیماریهایخاصراپیگیریمیکنند.
مثالیکگروهفقطبهسرطانوبیماراناینحوزهمیپردازد،یکیبهدیابت
و...اینتخصصیشــدنبهنفعبیمارنخاصمیباشــدچونمثالسازمان
مردمنهادیکهبهبیمارانتاالســمیمیپردازدحتیبهاشتغال،مسکنو
ازدواجاینعزیزانهمتوجهمیکند.یامثالانجمنســرطانمشهدیکیاز
بزرگترینانجمنهاییاستکهدرحوزهسرطاندرخاورمیانهکارمیکند.

ویژگی مهم سازمانهای مردم نهاد از نظر شما چیست؟
بهنظرممهمترینویژگیایناســتکــهتکلیفمدارانــهکارنمیکنندو
اخالقمدارانهکارمیکنند.درصورتیکــهبهطورمثالمنیکهدریکاداره
کارمیکنم،بهمنگفتهاندروزانه8تا14بایدســرکارباشمولیدرحوزه
ســازمانهایمردمنهادوخیرین،آدمهاییمثلمهندسمستشاریراداریم
کهبیشاز80سالعمردارد.ایشــانبهاندازه10تا20مدیردولتیارشدما
کارمیکند.ایناگراخالقمدارانهنباشد،آیابازهمهمینمیشود؟خیلیاز
آدمهایدیگرراهممیشناسمکهبههمینترتیبواقعاازدلوجانوشبانه
روزیبرایبهبودوضعیتمردمنیازمندوبیمارانکارمیکنند.درکناراین
افراد،انجمنهاییهمهســتندکهجوانهستنداماخوبکارمیکنندمثال
گروهلبخندکودککهکارشایناستکهلبخندیبرلبانکودکانبیاوردویا
گروهیازجوانانهستندکهبهبیمارستانهامیروندوبابچههایبیمارکارو
سعیمیکننداینبچههاروزهایبهتریرادربیمارستانهاسپریکنند.کار
گروهاییازایندســتاهمیتفراوانیداردکهبادلوجانهمکارمیکنند.

شما با  موسسه همدم هم در ارتباط هستید از این برایمان بگویید که 
چگونه با همدم آشنا شدید؟

یکیازاقــواممادرهمدممشــغولبهکاربــودومیدانیدکــهمیگفتند
فتحالمبین.خانمبندههمبــهآنجارفتهبودامابندهارتباطینداشــتمتا
اینکهجایینشــریههمدمرادیــدموبعدهمباخانمدکتــرحجتمدیر
همدمآشــناشــدم.بعدازآنبودکهچندباریدرقالببرنامههایگروهی
ازهمدمبازدیدکردموآشــناییبندهباهمدمومدیرانهمدمبیشــترشد.

چهارزیاییازوضعیتموسسههمدمدارید؟
بهنظرمیکیازموسساتموفقدراســتانوحتیدرکشورهمدماستآن
همبهلحاظسرمایهاجتماعیواعتمادیاستکههمدمنزدمردمبهدست
آوردهاســت.بعضیازانجمنهاوموسساتدرسطحاســتانیموفقعمل

کردهاندامادرســطحکشــورینهولیهمدمحتیبینالمللیهمخوش
درخشیدهاست.اینسرمایهایســتکهمامیتوانیمازآناستفادهبکنیم.
همدمچندویژگیدارداولاینکهمدیریتهمدممردمیاســت.سیاست
گذاریواجرایآنمردمیاســتکهارزشفراوانیدارد.معتقدماگرهمین
مرکزدراختیاردولتبود،االناینوضعخوبرانداشــت.دوماعتمادمردم
بهاینخیریهدرسطحخوبیاست.هرسازمانیبزرگترینسرمایهاشقبل
ازسرمایهمالیاعتمادمردماستواینراهمدمدارد.االنمردمبههمدماز
هرنوعتفکریوهرردهیاجتماعیاعمازهنرمند،اهلسیاســت،دانشجو
روحانی،بازاریانو...اعتماددارندوبرایهمیناســتکهاقشارمختلفبه
همدمرفتوآمدمیکنند.هرکدامازاینآدمهاســرمایهایکهدارنداعم
ازمالی،فکری،علمــی،هنریوحاضرندازانبــرایهمدمهزینهکنندکه
اینارزشباالییداردوبایدآنراقدردانســت.نکتهبعــدیکهنبایدازآن
غفلتکرد،بحثمدیریتهمدموافرادیاســتکهدرهمدمبهکارگرفته
شدهاند.ازسطحخودمدیرعاملتاکارکناناحســاسوابستگیسازمانی
رابهشــدتدارند.منمعتقدمکســانیکهدرهمدمکارمیکنندکارمندو
حقوقبگیرنیستند.وقتیشماباکسانیکهدرهمدممشغولخدمترسانی
هستندروبرومیشوید،بهایننتیجهمهممیرسیدکهاینافرادهمدمراخانه
خودشانمیدانندوبچههارابچههایخودشان.مایکهمدممیشنویماما
بایدبدانیمکارکردنومراقبتازبعضیازبچههاواقعاسختاست.منخودم
گاهیفکرکردهامکهآیامیتوانمیکهفتهبابچههاکارکنم؟مخصوصادر
بخشهاییمثلبخشایزولهکهسختیخاصخودرادارد.برایماکارکردن
دریکادارهدولتیویاشرکتوموسسهخصوصیخیلیزودتبدیلبهشغل
میشــود.ولیدرهمدمایناحســاسوجودنداردوایــنارزشفراوانی
دارد.خوشــبختانهدوســتانهمدمدرشــبکههاوگروهاییکهدرحوزه
سالمتومشارکتهایاجتماعیایجادشــدهاستهمحضورفعالیدارند.

و سخن پایانی؟
بایددســتمریزادیبگویمبهمدیرانهمــدموآدمهاییکــهبرایبهبود
وضعیت400دخترتحتسرپرســتیاینخیریهیخوب،تالشمیکنند.
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بعدازاینهمهسال،حاالبهحرفمادربزرگمرسیدهام...
آنروزیکهازپــیپروانههاشــادوخندانمیدویدمتابگیرمشــانو
البالیجمعیــتودرمیــانهیاهویپــارکمحلهگمشــدموگریه
میکردموبعدازپیداشــدن،مادربزرگــمروبهمنکــردوگفت:"این
غصهکهجدینیســتچونپیداشــدی،چــونمیدانیکهســایهی
پدرومادررویســرتهســت؛توایــندنیایــکعالــمآدمزندگی
میکنند،دِرقلبهرکدومازایــنآدمهاروبازکنییکعالمداســتان
ازشــونمیشــنوی.همهیاینداســتانهامیشهداســتانزندگی..."
مادربزرگمراســتمیگفــت.درشــهرمانپنجرههایزیــادیوجود
دارد.شــبهنگامتمــامچراغهایشــهرروشــنمیشــود.خانهای
کمســو،خانــهیپرنورتــروخانــهایشــایدتاریــکوبــدوننور!
دراینشــهرودرمکانیکهبیشــباهتبهبهشتنیســتوچهارصد
دختــربیسرپرســتفرشتهســیرتدرآنزندگــیمیکننــد،اتاقی
کوچکبــاپنجرهایکهروبهآســمانبازمیشــودوجــوددارد.درآن
اتــاقاصــالخبــراززرقوبرقهــایرنگارنــگدنیــانیســت،خبر
ازدیوارهــایقدکشــیدهوســتونهایمجللنیســت،ولــیتادلت
بخواهد،دلهــاتوانقدکشــیدندراینچهاردیواریکوچــکرادارند.
بانیــرهبهگفتگــونشســتم.نیــرهازفرزندانایــنخانهنیســت،اما
همیشــهبافرزنداناینخانههســتوباهمینبچههازندگیمیکند.
نیرهناشنواســت.شــنیدنوصحبتکردنبرایشسختاســتامابا
وجودسختیودشــواری،ازاوخواســتمبازبانایماواشــاره،پنجرهی
دلــشرابرایمبــازکنــدوازغربــتگلدانشــمعدانیاتاقــشبرایم
بگویــدوازبهانههــایگاهوبــیگاهدلــشوداســتانزندگیــش:
نیره،39سالســنداردوازوقتییادشمیآید-شایدازهفت،هشت
ســالگی-درمراکزبهزیســتیزندگیمیکردهاســت.پدرومادربرای
هرکســیازباارزشترینهایزندگیهســتندونیرهتماماینســالها

نَیِّر جان؛ فرشـته ای بی زبان!
گفت وگویی خودمانی با »نیره«، همکار هنرمند همدم

      مجتبی جهانپور

فقطبــاهالــهایمبهمازتصویــرپدرومــادرشزندگیکردهاســت.
بهنظرمیرسدکهسختبشــودفقطباتکیهبهتصویریمحووهالهای
ناشناخته،یکعمربهپدرومادرخودفکرکرد.ونیرهبابغضیفروخورده
ازدنیایپرازتنهاییاشســخنمیگوید.بعدازفوتپدرومادرشکهبا
فاصلهیکمیازهمازدنیارفتند،تنهابرادرشدرسن14سالگیبهجبههی
جنگرفتوشهیدشدوآنجابودکهفهمیدازحاالچقدرتنهاست!کودکی
هفتسالهراهیبهزیستیشدتاادامهیکودکیاشرادرشرایطیمتفاوت
ازگذشتهاشبگذراند.نیرهناشنواستومیگویدازکودکیموردتمسخر
همساالنمقرارمیگرفتم.نمیتوانســتمباکسیحرفبزنمچوندیگران
بازباناشــارهآشــنانبودندواطالعزیادیاززندگیناشنوایاننداشتند.
اومیگوید»ازکودکیتنهاییبامنشــروعبهبزرگشدنکرد.دلتنگی
برایپدرومــادروبرادروارتباطنگرفتنبابچههایســالموتمســخر
دیگرانمــراازدرونتنهاترکردوباعثشــدانزواپیشــهکنم.بزرگتر
شــدموســعیکردمخودراباشــرایطموجودوفقدهم.درآنزندگی
گروهیدرمراکزمختلفبهزیســتیبرایرفعتنهاییامبههنرروآوردم.
خیاطی،چیدنسفرههفتسین،گلدوزیو...تااینکهدرسن23سالگی
بهطورمعجزهآساییکارمندبهزیستیشدم.بهمحضاینکهزمزمههای
اســتخداممرادربهزیســتیشــنیدمروبهحرمامامرضا»ع«باخدابه
گفتگونشستموگفتمبعدازاینهمهســالسختیوتنهاییکمکمکن
ونذرکردم40روزبهحرمامــامرضا»ع«برومودربیســتوهفتمین
روزحاجتــمراگرفتموابــالغکارمرادریافتکردم.خیلیخوشــحال
شدموزندگیجدیدمنشــروعشــد.بازهمباهمانکیفیتوشرایط
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قبلدرکنارهمانبچههایبیسرپرســتبودمودرحالخدمتبهآنها
ولیبهعنوانکارمند.دوازدهســالمرکزشهیدقدوسیبودم.چهارسال
ادارهپذیرشوهماهنگیبهزیســتی،ششسالشــیرخوارگاهحضرت
علیاصغر»ع«.تماماینسالهاباعشقکارکردم.درمرکزعلیاصغر»ع«
بچههاکوچکوخردسالبودند.تحملغمآنهابرایمبهشدتسختبود.
مدامبهیادسرنوشتخودممیافتادموبزرگشدنمدرتنهاییوبیکسیام؛
تااینکهبههمدممنتقلشــدم.ازهمانابتــدایورودمبههمدماینجابا
تماممراکزدیگربرایمفرقداشت.مســئولینباعشقخالصانهیبسیار
زیادیبادختراناینخانهبرخوردمیکردندومحیطهمدمبرایممتفاوت
وبسیاردلنشــینبود.روزاولکهواردسرایمهرشــدمزینبگوشهای
آرامرویتختشخوابیــدهبودوتوجهمبهاوجلبشــدوهمانجاازخدا
خواستمباوجوداسپاسمشدیدعضلهیدستانزینببهمنکمککند
تابهاوگلدوزییادبدهموحاالزینبباوجودشــرایطخاصشبهزیبایی
هرچهتمامترگلدوزیمیکند.ازآمدنمبههمدمهشــتسالمیگذردو
بهلطفمدیراناینمجموعهاتاقیرادراختیارمگذاشــتندبرایزندگی
ودرخیاطخانهمشغولبهکارشــدموبعدازمدتیبهمنکالسدادند.
اتاقمرابهشدتدوســتدارمچونمستقلهســتموازطرفیدرکنار
فرزندانبیسرپرســتیزندگیمیکنمکهزندگیمشــابهمنداشتندو
آنهارادرکمیکنم.بعدازظهرکهمیشــودبیرونازخوابگاهودرحیاط
فرشپهنمیکنموبابچههایناشــنوایمرکزهمدمدرسکارمیکنم.
درحیــنصحبتاشــکپهنــایصــورتنیــرهرادربــرمیگیرد.

ازآرزوهایشمیگویدکهدلشمیخواهدخانهایبزرگداشــتهباشد
وتمامناشــنواهاییکهبیسرپرســتهســتندراخودشبزرگکند.
دلشمیخواهدتمــاممردمدنیازباناشــارهرایــادبگیرندوصبوری
بیشتریباناشنواهاداشتهباشند.سریعبهافرادناشنوابرچسبمجنون
ونفهمیدننزنندودرکوچهوبازارمسخرهشــاننکنند.اشکمیریزد
ومیگویــدوقتیبههمدمآمــدمخوابمــادرمرادیدموبــااینکهاز
تصویرشچندانچیزیبهخاطــرندارم،درخوابمآمــدوبهمنگفت
ازاینجاراضیهســتیوگفتمخیلیزیاد.گلدانهاوعروســکهایمرا
نشــانشدادمووقتیرفتمبرایشآببیاورمگویــیازاتاقمرفتهبود.
اشکهایشراپاککردوگفتخداراهزارانبارشکرمیکنمکهدرهمدم
هستمچوناینجاراواقعادوستدارم،فرزندانشراومسئولینمهربانشرا...
ازاتاقکوچــکزیبایشبیرونآمدم.احســاسکردمتاپرندهشــدن
فاصلهاینیســتوقتیپابهپایدریادالنمینشــینیبزرگمیشوی
وســرابهایدنیابرایتبیارزشمیشــوندوپیبهارزشهایواقعی
زندگیمیبری.دردلاززندگــیپرازتنهایینیرهپروانهایســاختم
ودرســخاوتآســمانآبیهمدمرهاکــردمتادردســتانیکایکما
بنشــیندومهربانیوقدردانبودنرایادمانبدهد.تایادمانبدهدبرای
شــنیدندردهانیازیبهگوشوشنواییسالمنیســت،برایهمدردی
نیازیبهتکلمبیاشــکالنیســتوبرایخواندنهقهقهایکودکان
وفرزندانبیسرپرســتاینخانهنیازیبهداشتنســوادنیست.باید
انسانباشیممباداروزیحســرتپروازوســبکبالیدردلمانبماند...
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پادشــاهيتصمیمگرفتبرايپســرشهمســرياختیارکند.
پدردستوردادیکصددخترزیباجمعکنندتابرایپسرشهمسری
انتخابکند.اوهمهیدخترهاراجمعکردوبههرکدامبذریداد
وگفت:طیسهماهآیندههرکسبااینبذرزیباترینگلراپرورش
دهدعروسمنخواهدشد.دختراندستبهکارشدندودرمیان
آنهادخترفقیریبودکهدرروســتازندگیمیکرد.اوبامشورت
کشاورزانروستایشبذررادرگلدانکاشت،امادرپایان90روز
هیچگلیسبزنشد.خیلیهاگفتندکهدیگربهجلسهنهایینرو،اما
اوگفت:»نمیخواهمکههمناموفقمحسوبشوموهمترسو«.
روزموعودپادشاهدیدکه99دخترهرکدامباگلهاییزیباآمدند
ســپسازدخترروستاییدلیلراپرســیدوجوابراعیناًشنید.
آنــگاهروبههمــهگفت:قصــدمناینبــودکــهصادقترین
دختررابیابــم!تمامبذرگلهایــیکهبهشــمادادهبودمعقیم
ونابــاروربــود،امــاهمــهیشــمانیرنــگزدیــدوگلهایی
دیگــرآوردیــد،جــزایــندختــرکــهحقیقــتراآورد!

حقـیقت
تصویرگر:فرزانهرییسالساداتی



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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ـرهنگی اســتان بازدید دوتن از مدیران  فــ
از کارگاههای هنری این خانه

دکتــرافشــینتحفهگــر)معــاونفرهنگــیادارهکلفرهنــگو
ارشــاداســالمیخراســانرضــوی(وابراهیــمزرهســاز)مدیرکل
کانونپرورشفکــریخراســانرضــوی(ازکارگاههــایهنرمندان
همــدمبازدیــدوارادهیراســخاهالیاینخانــهراتحســینکردند.

حضــور صبحگاهــی  شــهردار در همدم

دکتــرمحمــدرضــاکالئــی)شــهردارمشــهدمقــدس(دراولین
ســاعتکاریهفتــماســفند97،جهــتتبریــکروززن،درمیان
دخترانبیسرپرســتموسســهیخیریهیهمدمحضورپیــداکرد.

ما میزبان گشایش 
ـنواره ی ملی عروسـکی رضوی،  بودیم  جشــ

آیینافتتاحیهیدوازدهمینجشــنوارهیملیتئاترکودکونوجوانو
نمایشعروسکیرضوی،درتاالرهمدموباحضورمدیرانارشدفرهنگی
هنریخراسانرضویوهنرمندانوپیشکسوتانتئاتراستانبرگزارشد.

معاون رئیس جمهور در غرفه ی همدم

درروزهــایپایانیســال97،دکتــرمعصومهابتــکار)معــاونامور
زنــانوخانــوادهیرییــسجمهــور(ازغرفــهیتوانمندیهــای
دختــرانهمــدمدرنمایشــگاهبینالمللــیمشــهدبازدیــدکــرد.

خـبرها
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دیدار مســئوالنه، با فرزنــدان این خانه

محســننصرپــور)مدیــرکلصداوســیمایخراســانرضــوی(و
نصراهللپژمانفر)نمایندهیدورهینهمودهممجلسشــورایاسالمی(
بادلیپرمهر،بافرزندانبیسرپرســتتوانبخشــیهمدمدیدارکردند.

بازدید سرپرســت سازمان تامین اجتماعی 
کشور، از همدم


حضورمحمدحسنزدا)سرپرستســازمانتامیناجتماعیکشور(در
همایشگرامیداشتمقاموسیرهیشــهداوبازدیدپرمهروصمیمانهی
ایشانازموسسهواحوالپرسیازفرزندانتوانبخشیهمدم،خاطرهسازبود.

عیددیدنــی اخالقــی ســتاره ی ســینما


رضااخالقیراد)بهترینبازیگرنقشاولمرددرجشنوارهیفیلمآنتالیا(
ضمنبازدیدازهمدمگفت:»آغازسالنودرکناردوستانجدیدهمدمیام
رابهفالنیکمیگیرموامیدوارمازبرکاتاینآشــناییبهرهمندشوم«.

ارسال کمک  
برای هموطنان ســــیل زده ی گلســتان

هفتــمفروردیــن98،هدایــایفرزنــدانایــنخانــه،بــرای
هموطنــانســیلزدهیگلســتانارســالشــدتــابگویند:شــما
تنهــانیســتید،دوســتانهمدمیفراموشتــاننخواهنــدکــرد...

خـبرها
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باد، یکی از ٤٠٠ گل این باغ را برد

درروزهاییکــهحرفازبهــاروبــارانوگلبــود،یکــیازدختران
اینخانــه؛عارفهســاداتعزیز،کهچشــمخندانشپنجرهیســرای
مهربهســمتخدابــود،ناگهــانرفــتوداغدارمانکــرد.خاطرهی
عارفهولطفیراکــهپدرشبههمدمیهــادارد،فرامــوشنمیکنیم.

همدمی ها
 روزجانباز را به جانبازان عزیز تبریک گفــتند

همدمیها،ضمنسرزدنبهآسایشـــــگاهامامخمینی)ره(میالدبزرگ
جانبازدشتکربالحضرتابوالفضلالعــــــباس)ع(رابهجانبازانعزیز

تبریکوشادباشگفتند..

نیکوکاران همدمی؛ افطارها و دیدارها 

مراســممعنویافطاروجشــنتولدبــرایفرزنداناردیبهشــتماهی
موسســهیهمدم،بااســتقبالوحضورجمعیازمردممومن،خیرینو
تنیچندازســفیرانهنرمندهمدم،برگزارشــد.درماهمبارکرمضان
نیکوکارانهمدمی،باحضورودیداربافرزندانهمدموبرگزاریمراســم
افطارشاندرســالنهایهمدموتامینبخشــیازهزینههایموسسه
یابادعوتدخترانایــنخیریهبهمنازلخود،اوجنیکیودســتیاریو
انساندوستیرابهنمایشگذاشتندکهازیکایکشانصمیمانهمتشکریم.

دیدار همدمی ها با آتش نشانان همــشهری


مدیرعاملهمدموهمراهان،سالنوومسئولیتتازهرایکجابهدکترعزیزی
)مدیرعاملسازمانآتشنشانیمشهد(وهمکارانشانتبریکگفتند.

خـبرها
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همدم؛ میزبان استاندار خراسان رضوی و 
اعضای اتاق بازرگانی

درشــامگاهیازدهمینروزازماهمباکرمضان،بهدعــوتاتاقبازرگانی
خراســانرضویوبرســفرهیموسســهیهمدم،علیرضارزمحسینی
وجمعــیازتجــارومدیــرانصنایــعخصوصــیودولتیاســتانو
ایرانگردآمدندتاضمنصرفافطار،آســتینخیربــاالبزنندومبالغی
براییاریموسســهیهمدموکمکبــهآزادیزندانیــان،گردآورند.
اســتاندارخراســانرضوی،درپایانحضورشدرهمدم،ضمنآرزوی
موفقیتبرایهمه،گفت:»باتوجهبهتجاربارزندهیمدیرانموسسهی
همــدم،امیدواریمزمینهایفراهمشــودکــهباکمکهایشــما،این
خیریهضمنتکمیلپروژهیتوســعهیفضایموسســه،برایمراقبت
توانبخشیوآموزشتعدادبیشــتریازمعلولینعزیز،بسترسازیکند.«

سفر همدمی ها 
به کیش، به همـت یک نیکوکار همــدمی

بههمتجنــابحــاجمحمــودمادرشــاهیان،جمعــیازهمکاران
وفرزنــدانموسســهیهمــدم،درخردادمــاه98بــهجزیــرهی
کیشرفتندومیهمــانمحبتهایبیدریــغاینخیربزرگــوار،بودند.

خـبرها
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جشــنوارهیآجیــلوشــیرینیهمــدم،عصــرچهارشــنبه22
اســفند97بــههمــتوهمــکاریگــروه»لبخنــدکــودک«وبــا
حضورجمعقابــلتوجهــیازمــردمنیکوکارمشــهد،تنــیچنداز
هنرمنــداننامــیکشــورمان،اصحــابرســانهوفعالیــناقتصادی
خراســانرضوی،درمحلباغســرایدیزدرشــاندیز،رســماآغازشد.
درایــنجشــنوارههــم،همچــونپنــججشــنوارهیقبلــیآجیل
وشــیرینیهمــدم،مــردمنیکــوکارکشــورمان،ضمــنتهیــهی
ملزوماتشــبعیــدخانــوادهازبازارچــه،ازغرفهیصنایعدســتی
موسســهنیزدیــدارکردنــدوبــامجموعــهایازآثــارومحصوالت
صنایعدســتیوســایرتوانمندیهایفرزنداناینخانهآشــناشدند.
درشباولجشنوارهودربخشجانبی،باحضورتعدادیازچهرههایهنری
وورزشیکشورمان،آیینتولدچهارنفرازفرزنداناسفندماهیموسسهنیز
برگزارشد.درابتدایاینبخشازمراسموبعدازاجرایدکلمهینداکهبه
نوعیخوشآمدگویمیزبانبرنامهبهحضاربود،گروهسرودآوایهمدمبه
اجرایبرنامهپرداختکهباتشویقوتحسینمتوالیحاضرینروبروشد.
درادامــه،مهدیجهانــی)خواننــدهیپرطرفدارکشــور(،همــراهبا
متولدیناســفندماهیموسســهدرجایگاهحاضرشــدوگفت:»قبلاز
حضوردرهمدمواینبازارچهیپرشــور،باهمکارانودوســتانزیادی
مشــورتکردموپسازاینکهخیالمازاعتبارودرســتکاریموسسهی
خیریهیهمدمراحتشــد،قبولکــردمدراینبرنامهحاضرشــوم«.
درادامهیبرنامه،نگینمعتضدی)بازیگرســینماوتلویزیون(،درجایگاه

درختی شیرین، که در اسفند شکوفه داد!
گزارشی از جشنواره ی آجیل و شیرینی نوروزی  همدم- اسفند97

       محمد رحیمی

قرارگرفتوگفت:»اینکهعوایدخریدازاینبازاچهیباشــکوه،به400
فرزندبیسرپرســتموسســهمیرســد،مصداقفراهمکردنزمینهی
مشارکتعموممردمدرامرخیراســت؛خصوصادرپایانسالودرشهر
امامرضا)ع(.شــهریکهمردمانشبهمهربانبودنودستگیریازافراد
تنهاوبیسرپرستمشــهورهســتند.اتفاقعجیبیکهبازباننمیتوان
بیانگرآنباشم،طلبیدهشــدنمنتوســطاماممهربانیهاست.دراین
ایاممشــغولفیلمبرداریازکارهتازهایبودیموفکرنمیکردمفرصتی
باشدتادرسال97توفیقزیارتمشــهدراداشتهباشماماخداونددعایم
رامســتجابکردوباهماهنگیهمکارانمفرصتشدبهخراسانبیایمو
چشممبهدیدارحرمامامهشتم)ع(وفرزندانهمدمروشنشود.امیدوارم
هنرمندانخوبایرانعزیزمانبتوانند،همراهباسایرمردمنیکوکاروخوب
خراسانبهبچههایساکناینموسسهســربزنندوآنهاراتنهانگذارند«.
درشــبدومایــنبازارچه،مهــدییغمایــی)آهنگســازوخواننده(
اجرایمشــترکیباتکتمهمدمداشــتوپــسازآنامیررضادالوری
)بازیگرســینما(بافروتنــیدرجایگاهحاضرشــدوگفــت:»روزهای
پایانیســالمعموالبهکارهایشخصیاممیرســیدمولیامسالخدا
راسپاســگزارمکهدرجمعصمیمیمــردمنیکوکارمشــهدوفرزندان
معصومهمدمحاضرشدموازنزدیکشــاهدهمدلیومهربانیجمعی
ازبهترینهموطنانمهســتم؛مردمیکــهدرهرلحظهوباهرشــرایط
اقتصادیکهداشــتهباشــند،اهالیهمدمراتنهانخواهندگذاشــت.«
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لبخند نوروز، با اشتیاق آغازشد، با بی میلی تمام؛ 

درسومینشبازاینبازارچه،همشهریانوفادارماآمدند
تاهمنواباخادمینموسسه،از50جوانمهربانشهرمان
تشــکرکنندوبهآنهابگوینددلمانبهشماوبودنوادب
ومعرفتانخوشاســت؛مابهبودنگروهلبخندکودک
درشهرامامرضا)ع(افتخارمیکنیموازاینکهدرزمانهی
گرانیهاوتورموفشــاراقتصادی،فرزندانموسســهی
خیریهیهمدمرافراموشنکردهاید،سپاسگزارتانهستیم.
دراینشــب،علــیعبدالمالکی)خوانندهوآهنگســاز(
بهجایــگاهرفتوگفــت:»باورکــردنهنــروتوانایی
فرزنــدانهمــدم،کارآســانینیســت؛امــروزکنــار
دارگلیمبافــیومیــزقلمزنــیآنهــانظارهگــرکار
حیرتانگیزشــانبــودم.مطمئنمخداوندایــننقطهاز
جهانرابهطورخاصیآفریدهاســت.البتــههمهیاین
اتفاقاتخوبرامدیونحضورامامهشــتم)ع(،خادمین
عاشــقبهبچههاومردممهربانویاوریآنهاهســتیم.«
همزمــانودراجــرایبرنامــهیهمتعالــی،علیرضا
مســلمی)کمدینوصداپیشــه(درجایگاهبــهاجرای
برنامههایهنــریپرداختودرصحبتهــایکوتاهی
گفــت:»همــدمدرهمهجایایــراننامونشــامخاص
خــودشرادارد.امروزازهــرهنرمندوورزشــکارملی
میتوانیدآدرسدقیقهمدمرابپرســید.امشــبحس
خوبیدارموفکرمیکنماینحســیکــهدرمیانمردم
نیزموجمیزنــد،نتیجــهیزحماتوعشــقخادمین
موسسهوگروهمهربانوکوشــایلبخندکودکباشد.«
درادامه،خادمینموسسهبهپاسقدردانیاززحماتگروه
لبخندکودک،ضمنغافلگیرکردنسامانمصطفایی)مدیر
اینبنیاد(،تولدشرابهصورتنمادینجشنگرفتندواز
زحماتچندســالهیآنهادربرپاییبازارچههاینوروزی
تقدیرکردند.آقــایمصطفایینیزبهنیابــتازهمکاران
ودوســتانشدراینبنیادخیریهگفــت:»جمعیت50
نفرهیبنیــادلبخندکودک،باامیدبــهزندگیوآموزش
بهتر400دختربیسرپرســتموسسهیخیریهیهمدم
درچنــدماهاخیــربصــورتبیوقفه،فعالیــتکردندو
امشــبخوشــحالیمکهنتیجهیمطلوبیبهدستآمد.
ماهمیشــهازمردمومســئولینخواســتهایمبهجوانان
کشــوراعتمادکننــدوازخانمدکترحجــتبخاطراین
اعتمادسازیوهمکاریصمیمانهشانتشکرمیکنیم.«
جشنوارهیآجیلوشیرینیهمدمدراسفند97،درحالی
پایانگرفتکهمااهالیهمدم،فرصتدیگریپیداکردیم
تادرقاباینمراسمعمومیشادی،سیماینیکوکاریو
همیاریمردمایرانراتماشاوخدایبزرگرابرایداشتن
چنینمردممهربانوفداکاروهمیشههمراهی،شکرکنیم.
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بچههایهمــدم،ازچنــدروزپیشکهصــدایمناجاتخوانــیودعاهای
مخصوصشــبهایقــدرراازتلویزیوندیدهیــاازبلندگوهایمســاجدو
حسینیههایاطرافخوابگاهشانشــنیدهبودند،مشتاقانهمنتظرفرارسیدن
شــب23رمضانبودندتاخودشــانمیزبانبرنامهیمعنویشبقدرباشند.
انــگارآنهاهــممیدانســتندکــهزمــانمحتاجدعــایفرشتههاســت
وایــنشــهر،شــبقــدریبــهبچههــایهمــدمبدهــکاراســت...
بچهها،ازصبحسهشــنبههفتمخرداد98،دلتویدلشاننبود.خوشحالیو
هیجانازرفتوآمدهایشــانبهبخشاداریوسوالپرسیدنتکتکشان
دیدنیبود.دوستداشتندخودشانازهمکارانبخشاداریماجرایامشبرا
بشنوندوخیالشانراحتباشدکهبرنامهیشبقدرحتمابرگزارخواهدشد.
اینمیاناما،زینبخوشــحالنبود.زینب،دوســالقبل،درهمینشبهای
قدرودرمیانآرزوهایبچهگانهاشازخداخواستهبود،مادریمهربانبرایش
دستوپاکندواوهمدستهایمهربانمادرشرابهبچههایخوابگاهنشاندهد
وبهآنپزبدهد...زینبچندروزبعدازآنشــبقدربهیادماندنی،بهآرزویش
رسید.خیلیزود...مثلتمامآرزوهایاهالیاینخانهکهزودمقدرومستجاب
میشوداماپروانهیباورشعمریکوتاهداشتوهماندستتقدیر،مادرتازه
یافتهاشراازاوگرفت.بعدازآنماجرایتلخ،زینبحتیبهدوســتانشگفته
بودکهباخداقهرکردهوتاچندماهباکسیدرســتوحسابیحرفنمیزد....
ســاعتنــهونیــمشــبکــهشــد،میهمانــانبرنامــهازراهرســیدند.
حاجآقایروحبخشبههمراهمداحخوشصداییازگروهمذهبی»پشتیبان
من«قبولزحمتکردهبودندواجرایبرنامهیامشــبرابهعهدهداشــتند.
قبلازشروعورسمیشدنبرنامه،حاجآقایروحبخشازفرصتاستفادهکرد
وازبچههادرموردآدابشبقدرسوالمیپرسید.بچههایهمدمکموبیش
جوابدرستمیدادند.درموردنزولقرآنوازراهرسیدنفرشتههابررویزمین
صحبتشد.درمورداینکهاینفرشتههایمهربانوظیفهدارنددعاونیایشو
خواستههایمارابادقتمکتوبکنندوبهدستخودخداوندبرسانند.اماآنجاکه
حاجآقاگفت:»امشبفرشتههایآسمانیچقدرخوشبختاندکهمیهماناهالی
همدموفرشتههایزمینیمشهدخواهندشدودعاودرخواستآنهارابهآسمان

میبرند«بغضخیلیهاشکستومراســمکمکمرنگواقعیاشراپیداکرد...
زینبگوشــهیچادرمربیاشراگرفتهبودوساکتبهمناجاتخوانیودعای
جوشنکبیروپسازآنبهمراسمقرآنبهسرگیریخواهرانشگوشمیدادو
نگاهمیکرد.سکوتزینبتاجاییادامهداشتکهنوبتبهقسمدادنامامهشتم
رسید...بچههابهتقلیدازحاجآقاروبهگنبدطالییپدرمهربانشانایستادندو
اشکامانشاننداد.بچههاخودشانبیریاوسادهدعامیکردندومداحمراسم
یکریزاشکمیریختوساکتشدهبود.انگاراوداشتبهتقلیدازدلهایصاف
بچهها،شبیکامالمتفاوتازسایرمراسمشبقدرزندگیاشراتجربهمیکرد...
بچههایهمدمچقدربیریامیشوندوقتیاسمامامرضاومهربانترینآقایاین
عالمرامیشنوند...زینبهمبغضششکستهبودوزیرلبمیگفت:»چرامادرمو
ازمنگرفتی؟منتازهبهاوعادتکردهبودم.سهممنخانمیمهربانبودکهگاهی
بهمنسرمیزدوبارفتنشدوبارهیتیمشدم«.زینبهقهقگریهمیکردوآقای
روحبخشخداوندرابهشاهخراسانقسممیدادکهآرامشوامنیتومهربانی
راازمردمایراننگیردودوســتانهمدمرادرسایهســارعظمتشحفظکند...
مراســمتمامشــد.درمیــانبهــتمیهمانانیکهآمــدهبودنددوســاعت
گذشــتوآنهااصالفکــرنمیکردندزمــانبهاینســادگیوســبکبالی
ســپریشــدهاســت.آنهاباورداشــتندایــننشــاطخاصمعنــویکه
نصیبشــانشــده،بهخاطرحضورشــاندرکنــاراهالــیهمدماســت...
امازینبدوبارهامشــببهآرزویشرســیدهبود.خداوندهمدم،آقاییمهربان
راباکادویــیزیباپیشزینبفرســتادهبودتاجایمــادرشرابرایشبگیرد.
آقاینجفیپور،همســرمرحومخانمرهنمابودکهمیخواســتومیخواهد
ادامــهدهنــدهیکارخوبهمســرزندهیــادشباشــد.اودســتنوازش
بهســرزینبکشــیدوبهاوگفت:»ازاینبهبعدمنبابایتوهســتم.بابایی
کهلیاقتآمدنبهایــنخانهراپیــداکردهاســت.زینبجان،بــرایخانم
خدابیامرزمدعاکنوامشــبازخداوندبخواهآرامشــیابدیداشــتهباشد«.
چشــمانزینببــرقمیزد.تشــکرکــردورفــتوچنــدقدمکــهدور
شــدبرگشــتوبعــهآقــاینجفیپــورگفــت:»خیالــتراحتباشــد
مــادرمدربهشــتزندگیمیکنــد.منچندبــارخوابــشرادیــدهام....«

شـــب قـدری که
دل همدمـی ها  را برق انداخــت...
گزارشی از حال و هوای مراسم احیای 23 رمضان در خیریه ی همدم

           گلبهار جعفری
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هنردوســتان و نیکــوکاران ،98 اردیبهشــتماه اوایــل
شــهرمانمشــهد،شــاهدســهشــباجــرایزیبــایارکســتر
ملــیویژهیایــران،درتــاالرموسســهیخیریــهیهمــدمبودند.
کمکبهســیلزدگاننــوروز1398کشــورمان،بهمردممشــهداین
انگیــزهرادادتــادرحضــورمدیــراننهادهــایدولتــیوخصوصی
هنرمندانواصحــابرســانهوباتقبلزحمــاتوهنرمندیبســیار
فرزندانمعلولاینســرزمین،چهارمتاششــماردبیهشــتماه،شاهد
ســهشــباجرایماندگارواثرگذارارکســترملیویژهیایرانباشند.
درابتدایاینســهشــبوقبلازحضوراعضایگروه،دکترزهراحجت
)مدیرعاملموسسه(بهعنوانمیزباندرجایگاهحضورپیداکردوپیرامون
چگونگیوانگیزههایبرگزاریاینبرنامهسخنگفت:»ماهمبارکشعبان
ماهتولدبزرگاندینوشادیاهلبیت)ع(است؛مابههمینمناسبتهای
فرخندهوبهجهتحمایتازســیلزدگانعزیزکشــورمانکهدرآغاز
سالدچارمشکالتشدیدیشــدند،باهمکاریخانممریمگیالسیان
)رهبرارکســترملیویژهیایران(،اقدامبهبرگــزاریاجرایصحنهای
ارکســترملیویژهیایــرانکردیمکهتوســطمردمخیرومســئولین
خداجوینهادهایدولتیوخصوصیخصوصامدیــرانوکارکناناداره
فرهنگوارشاداســالمیمشــهدوهمچنینادارهکلفرهنگوارشاد
خراسانرضوی،حمایتشدونهایتاسهشبدرخدمت21نفرازنوازندگان
دارایمعلولیتکشورمانبودیموخوشحالیمکهبخشیازعوایدحاصل
ازفروشبلیت،بهســیلزدگانعزیزماناختصاصپیــداخواهدکرد.«
دراولینشــبازاینایامخاطرهانگیز،دکترجعفــرمروارید)مدیرکل

سه شب، شادی و شـگفتی و نیکوکاری...
       مروری بر فراز و فرود سه  شب شور و شادی، با برگزاری ارکستر 

ملی ویژه در همدم

فرهنگوارشاداسالمیخراســانرضوی(ضمنامضایپوسترارکستر
گفت:»اجراییکهدیدیمدرحقیقتیکرویــداداجتماعیبود.هرچند
ظاهرکارزیباشناســانهوصرفاهنریبوداماتاثیــراتاجتماعیفراوانی
میتواندداشتهباشد.جایبسیخوشحالیاســتکهاعضایاینگروهاز
سراسرکشورمانشکلگرفتهاندوتوانســتهاندهمدرجمعخودوهمدر
شکلارائهیاثرشان،اثریچنینجذابخلقکنندکهحاویمضامیناتحاد
همهیاقوامایرانیوصلحجهانیاست.مضامیناینکنسرت،بینالمللی
استوقطعاتاثیراتفراملیفراوانداردوباعثافتخارمامشهدیهاست.«
همچنین،محمدجواداســتادی)رییسادارهفرهنگوارشــاداسالمی
مشهد(نیزکهدرمدتسهشــبخودوهمکارانپرتالششاندرسالن
همدمحضورداشــتندوباصمیمتمثــالزدنی،زمینــهیایناجرای
متفاوتومردمیراسرپرســتیوهدایتمیکردند،درخصوصاجرای
اینگروهگفت:»دونکتهیویژهدرایناجرامشــاهدهشــدکهمیتوانم
ابتدابهیکاجرایســالموفاخردرحوزهیموســیقیدرمشهداشاره
کنمکهبعدازمدتهاشــاهدآنبودیــم.دوماینکه؛نوازندگانارکســتر
بچههاییباشرایطخاصهســتندوممکناســتبهنظربعضیازافراد
جامعهیما،ناتواننامیدهشــوند،درحالیکهچنیننیســتوایناتفاق
بینظیرعالوهبراثباتاینمهم،نقطهقوتمشــهدرامیرســاند،بهویژه
درحوزهیخدماتبهزیســتیوتوجــهخیریهیهمدمبــهاینمقولهو
نیزدرحوزهیمدیریتوپشــتیبانینهادهایدولتــیازاینتالش،که
تاثیراتبسیارمثبتیرویمخاطبینمشــهدیداردومابهعینهدیدیم.«
درشــبهایســهگانهیبرگــزاریبرنامــهازســویارکســتر
ملیویژهیایران،عالوهبرشهردارمشــهد،جمعیازمدیرانشهرداری
واعضایشورایاشــالمیشــهرنیزدرمیانمخاطبینحضورداشتند
کهآنهانیزباتحســیناجرایموفــقبچههایگــروه،خادمینهمدم
وهمکارانهنریشــانرابهادامهیاینراهتشــویقوامیــدوارکردند.
بتولگندمی)عضوشــورایاســالمیشــهر(درپایاناجرایشبدوم
گفــت:»تواناییهایــیدرســطحعالیمشــاهدهکردیم.ایــنبچهها
ثابــتکردندکهمعلولیــتمیتواندباعثشــگفتیشــودوکامالآنرا
بهرخکشــیدند.بهنظرماجــرایبســیارفوقالعادهایبودوشــگفتی
خلقکردند،امشــبحــسخوبیبهمنالقاشــدکهتاکنــوندرهیچ
برنامهواجرایموســیقیحــسنکردهبودم.مادرشــورایاســالمی
شــهرمشــهد،ضمنحمایتهمهجانبهیاینگونهفعالیتهــایویژهو
ارزشــمند،معتقدیممیبایســتنگاهجامعهرابهمعلولینعوضکنیم
وایمانداریــمهمهیآنهــامیتوانندمثلهمینبچههــادرعالیترین
ســطوححضورپیداکنندچراکــهمعلولیتاصالمحدودیتنیســت.«
دکترامیرعزیزی)مدیرعاملسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهرداری
مشهد(نیزکهدوشبمتوالیبههمراههمکارانبرایتماشایاینبرنامه
درتاالرهمدمحضوریافتهبود،نظرشرادرموردبرنامهاینگونهتوضیحداد:
»قدرتوتواناینبچههابســیارباالســت.جنبههایهنریواجتماعی
آنغیرقابلوصفاســتوانســانرابهفکروامیداردکهخداوندمتعال
چهقوتوارادهایدراینگروهبهودیعهگذاشــتهاست.مادرشهرداری
مشهدوحوزهیمدیریتشــهری،امیدواریمازتمامنیروهاوروابطملی
وبینالمللیماناســتفادهکنیمتاکلمردمایرانوحتیدوســتداران
اینهنردرســایرکشــورهایجهان،باایناثرفاخرونمونهآشناشوند.«

گزارش
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درســومینشــب،امیرکربالییزاده)هنرمندســینماوتئاتر(ورضایزدانی
برنامــه انتهــای تــا میــانحضــار در آهنگســاز( و )خواننــده
حضــورداشــتندوهــرکــدامضمــنتمجیــدازایــنرویــداد
ارزشــمندهنــری،نظرشــانرابــاخبرنــگارمــادرمیــانگذاشــتند؛
کربالییزادهگفــت:»حسوحالــمقابلوصفنیســتونمیتــوانکلمهو
جملــهیخاصیبرایبیــانآنپیداکرد.فقــطمیتوانمبگویمکهبهشــدت
لذتبردم.ایــنهمهتالشوکوششــیکــهدیدیمنتیجهیفعلخواســتن
خادمینومربیانوبچههایگروهبــود.ازخداوندممنونمامشــباینجابودم
واثرماندگارخانمگیالســیانوارکســترملیویژهیایرانرادیــدم؛اثریکه
قطعاماندگاروتاریخســازخواهدبود.شــمابهخوبیاززبانهنرجهتمعرفی
اینبچههااســتفادهکردهایدوهمچنینتوانســتهایدهنررابهخدمتبگیرید
وحالبچههــاراخوبکنیــدوآنهاحــالهمهیمــارادگرگــونکردند.«
رضایزدانینیزکهخودشازخوانندگانموفقکشــورماناست،درمورداجرای
ارکسترملیویژهیایران،اینطورگفت:»منواقعاغافلگیرشدماینکهدختریکه
دارایسندرومداوناستبهزیباییپیانوبنوازدیاکسیکهنابینااستازعهدهی
نواختنگیتاربربیایدچیزینیســتکهبتوانمعیارخاصیدرموفقیتبرایآن
تعیینکرد.بایدواقعاازخداوندسپاسگزاریکنمکهامشبدرهمدمشاهداین
شــکوهوجاللوهنرنماییبودم.منازهمهیمربیانخصوصاخانمگیالسیان
همبایدتشــکرکنمومیدانمچقدربایدایمانوانرژیوصبرداشتهباشیتابه
ایندرجهبرسیومحصولیچنینداشــتهباشی.همچنینامیدوارمموسسهی
خیریهیهمدمهمیشهمنبعخیروبرکتوهنرمندیبرایایرانعزیزمانباشد.«
مریمگیالســیانهمبهعنــوانهمراههمیشــگیورهبرهدایتگرارکســتر
ملیویژهیایــران،ازهمکاریوپشــتیبانیادارهفرهنگوارشــاداســالمی
شــهرمقدسمشــهدوهمچنینادارهکلفرهنگوارشــادخراسانرضویو
موسســهیهمدمدرایناجرایموفق،بهطورویژهوصمیمانهسپاسگزاریو
برایهیاتمدیرهومدیریتوکارکنانهمدم،بهکراتآرزویخیروتوفیقکرد.
البته،ارکســترملیویــژهیایرانمیهمانــاندیگریهمداشــتکهمیتوان
بــهخانــمنرگــسآبیــارنویســنده،کارگــردانوفیلمنامهنویــسموفق
کشــورماناشــارهکــردکــهبــالطــفومهربانــیدرکنــارســایرمردم
مهربــانخراســان،بــهاجــرایبچههــایگــروه،توجــهویژهایداشــت.
ازهمهیعزیزانیکههمــدمرادربرقراریاینبرنامهیــاریکردهاند،بویژهاز
مدیرعاملباشگاهفرانگرانجنابآقایاحسانمصطفویصمیمانهسپاسگزاریم.



گزارش
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گزارش

امســالهم،فرزندانوخادمینموسســه،همچونســالهایگذشته
میزبــانجمعــیازقاریــانوحافظــانبینالمللــیکشــورمان
بودنــدومحفــلانسبــاقــرآنهمــدمرادرمــاهمبــارکرمضان
1398،باشــوروشــوقیلبریزازروحانیتومعنویت،برگــزارکردند.
اینمحفلنورانی،باعنوان"انسباقرآن"،همچونسنواتگذشتهباحضور
مردمروزهداروخداجویمشهد،فعالینوعالقمندانمراسمدینی-مذهبی
وقاریانواســاتیدقرآنیبینالمللیوباهمکاریصمیمانهیمرکزقرآن
کریمآستانقدسرضوی،باهدفاستفادهازروحانیتوانوارمعنویاین
کتابآسمانی،درتاالرهمایشهایاینموسســهیخیریهبرگزارشد.
دراینمراســممعنویکهروزپنجشــنبه19اردیبهشــت1398،بعد
ازافطــارششــمینروزازماهمبــارکرمضــانبرگزارشــد،جمعی
ازمدیرانوروســایاداراتاســتانهمحضورداشــتندکهازآنجمله
میتــوانبهحضــوردکترپوریوســف)مدیرکلبهزیســتیاســتان(
جنابســرهنگکمالــی)رییسســازمانبســیجاداراتاســتان(
دکترقاسمزاده)مدیرکلفرودگاههایاستان(،حاجآقایآقامحمدیان
)مدیرعاملجامعهقاریانقرآنمشــهد(،حجتاالســالمکاظمیانپور
)مدیرگروهمعارفصداوســیمایاســتان(وتعدادیازاعضایشورای
اسالمیشهرمشهداشارهکردکهدرکناراهالیرسانهوجمعیازشهروندان
مشــهدیازقرائتقرآنوبرنامههایحفظخوانیاینشب،بهرهبردند.
درابتــدایمراســم،ابتــداابوالفضــلنــوروزی،قــارینوجــوان
مشــهدی،بــهقرائــتقــرآنپرداخــتوســپسحجتاالســالم
محمدمهــدیرجبــی،حافــظکلقــرآنبهســؤاالتحاضــراناز
صفحاتمختلفقرآنپاســخدادوبراســاسمحفوظاتخــودآیاتی

محفلی قرآنی ، با استانداردهای جهانی...
      گزارشی از برگزاری جلسه ی انس باقرآن در همدم

ازســورههای»آلعمران«،»رعد«،»طــه«و»مائــده«راتالوتکرد.
درادامــهاینمحفــلنورانــی،عبدالجلیلاشــرفیازقاریــانممتاز
خراســانرضــویآیاتــیازســوره»ابراهیــم«وهمچنینســوره
»فاتحــه«راتــالوتکــردوپــسازآنگــروهتواشــیحوهمخوانی
فدکالزهرا)س(قطعه»اسماءالحســنی«واثریبانام»یازائر«رابهدو
زبانعربیوفارســیتقدیمبهساحتقدســیحضرترضا)ع(کردند.
پایانبخشبرنامههایقرآنیاینمحفلازسلســلهکرسیهایتالوت
رضویقرائتحمیدشــاکرنژادبودکهاینقاریبینالمللینیزبهتالوت
آیات95تا101ازســوره»انعام«وهمچنینســوره»بلــد«پرداخت.
ایــنقــاریبینالمللــیکشــورمان،ضمــنابــرازرضایــت
گفــت: قــرآنهمــدم بــا انــس محفــل در ازحضــورش
»باعنایاتخداوندمتعالوحضرترضا)ع(درماهمبارکرمضان،ازسوی
نهادهایمختلفیدرداخلوخارجازکشورمانجهتتالوتقرآنکریم
دعوتمیشوم،اماامسالدراوایلاینماهپرفیضوبرکت،تصمیمگرفتم
دعوتخیریهیهمدمرااجابتکنموخداراشــکرمیکنمکهخادمین
اینموسسهیخیریهدرکناروظیفهینگهداریوتوانبخشی400دختر
بیسرپرست،بهمسائلدینیوبرگزاریمراسمقابلقبولواستانداردهای
قرآنینیزتوجهخاصیدارند.امیدوارماینگونهبرنامههاهرســالفراخور
شهرمقدسمشهدوهمچنیناینموسسهیپویاوباارزش،برگزارشود«.
درابتــدایایــنمراســمنیــز،نمــازمغــرب،بهجماعتوباشــکوه
تمامدرمحوطــهیهمدمبرگزارشــدوآقــایدکترمهــدیرجبی
)مدیرگروهتواشــیحفدکالزهرا)س(وموذنحرممطهــررضوی(به
زیباییوتســلطکامل،بهاجراینــوایروحانیاذانمغــربپرداخت.
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یکنفسزندگی

 حکایت ماه رمضان

درمــاهرمضــانچندجــوان،پیرمــردیرا
دیدندکهدورازچشــممردم،غــذامیخورد.
بــهاوگفتند:ایپیرمــردمگرروزهنیســتی؟
پیرمردگفت:چراروزهام،فقطآبوغذامیخورم
واقعــا؟ گفتنــد: و خندیدنــد جوانــان
پیرمردگفــت:بله،دروغنمیگویم،بهکســی
بدنگاهنمیکنم،کســیرامســخرهنمیکنم
باکسیبادشــنامســخننمیگویم،کسیرا
آزردهنمیکنم،چشــمبهمالکســیندارمو...
ولیچونبیمــاریخاصــیدارممتأســفانه
نمیتوانــممعــدهراهــمروزهدارشکنــم.
بعدپیرمردبهجــــوانانگفت:آیاشـماهمروزه

هستید؟
یکــیازجوانــاندرحالیکــهســرشرااز
خجالــتپاییــنانداختــهبــود،بــهآرامی
گفــت:خیــرمــافقــطغــذانمیخوریــم!
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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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سرکار خانم دکتر سپیده توکلی
جناب دکتر محمود کمالی

جناب مهندس چمنیان
جناب آقای عباس زادگان

جناب آقای رضا ماهـر

آقای محمدتقی جندقی

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

همکاران گرامی؛

نیک اندیشان ارجمند

همدردی



 اوتیسم در کودکان؛  از تشخیص تا درمان
آلودگی محیط، منشاء معلولیت!

پیامدهای منفی ازدواج پیش از بلوغ...
کودک و تماشای تلویزیون؛ چه و چگونه؟

چند لحظه ی علمـی
و آمـوزشی

عکس:مهرانکریمان
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مقدمه:
بیمــاریاوتیســمیــکاختــاللدرسیســتمعصبــیاســتکــه
باعــثعــدمعملکــردصحیــحمغــزمــیشــودودراوایــلدوره
کودکــی،معمــوالًقبــلاز3ســالگیخــودشرانشــانمیدهــد.
هرچنــددرمــانوشــفایکاملیبــرایبیمــاریاوتیســموجود
نداردامادرمــانجدیوبهموقعاوتیســمتغییراتبزرگــیدرزندگی
کودکانمبتالبهاینبیمــاریایجادمیکند.ایناختــاللدربیماران
اوتیســتیکباعثمیشــودمغزنتوانددرزمینهرفتارهــایاجتماعی
ومهارتهــایارتباطیوحرکتیبهدرســتیعملکنــد.اینکودکان
درزمینههــایارتباطکالمــیوغیرکالمیورفتارهــایاجتماعی،در
حفظوایجــادتعادلودرزمینــهحسهایعمقیدارایمشــکلاند.
بیماریاوتیسمیکعارضهنوروبیولوژیکیواختاللتکاملیاست.اختالل
طیفاوتیسم،نوعياختاللعصبيرشدياستکهباویژگيهایيچون
کاستيدربرقراريارتباطوزبان،مشکلدررفتارهاياجتماعيوانجام
دادنحرکاتتکراريوکلیشهايبهچشممیآید.اوتیسمنوعياختالل
رشــديازنوعروابطاجتماعياســتکهبارفتارهايارتباطي-کالمي
غیرطبیعيمشخصميشــود.ازطرفدیگر،اوتیســمعبارتاستاز
ناتوانيکودکدربرقراريارتباطبامــردمیاموقعیتها؛اینکودکانبه
والدینواشخاصدیگرهیچگونهوابستگينشاننميدهندوباکودکان
همســنوســالخودبازينميکنند،درحاليکهبهاشــیايخاصو
بيجاندلبستگينشانميدهند.بنابرایناوتیسم،نوعياختاللرشدمغز
استکهبراســاسنقصدرواکنشهاياجتماعيوارتباطات،رفتارهاي
تکراريومحدود،مشخصميشودکهقبلازسهسالگيشروعميشوند.

اینمجموعهنشانههابانوعخفیفطیفاوتیســمبهنام»اختاللطیف
اوتیسم«فرقدارند.ایناختاللدرپســرانشایعترازدختراناست.این
اختاللبررشدطبیعيمغزدرحیطهيتعامالتاجتماعيومهارتهاي
ارتباطيتأثیرميگذارد.کودکانمبتالبهاوتیسم،درارتباطاتکالميو
غیرکالمي،تعامالتاجتماعيوفعالیتهايمربوطبهبازي،مشکلدارند.

علل بروز اوتیسم
هنوزمحققاننتوانســتهاندعلتخاصیرابهتنهاییبرايایجادبیماري
اوتیسمکشفکنندومیتوانیکسريعللرادربروزآنمؤثردانست.
محققاندیگــرينیــزمعتقدندکهتحتشــرایطخاصیتعــدادياز
ژنهايناپایدارباعــثاختاللدرعملکردمغزودرنهایتبروزاوتیســم
میشــوند.تعداددیگريازمحققاننیزبرروياحتمالبروزاوتیسمدر
دورانبارداريتحقیقمیکنند.آنهامعتقدندکهیکعاملویروســی
ناشناخته،اختاللمتابولیســمیویاآلودگیبهموادشیمیائیمحیطی
دردورانبارداريمیتواندعاملایجاداینبیماريباشــد.احتمالبروز
اوتیسمدرکودکانیکهبیماريهاییمانندســندرمژنایکسحساس
توبروسسلروسیس،سندرمروبال،وفنیلکتنوریايدرماننشدهداشته
باشند،بیشتراســت.بعضیازموادخطرناکمانندجیوهنیزکهدردوران
بارداريواردبدنمادرشــوندمیتواننداحتمالبروزاوتیســمراافزایش
دهند.اوتیسمیکبیماريروانینیســت.کودکاناُتیستیکقابلدرمان
هســتندونبایدازآنهاقطعامیدشودونیزبهتراســتبدانیدکههیچ
عاملروانیشناختهنشدهاســتکهباعثبروزاوتیسمدرکودکانشود.

 اوتیسم در کودکان؛  از تشخیص تا درمان
         نویسندگان؛  کمال هوشیارـ  سید عرفان تقوی

مـقاله
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عالیم ابتال به بیماري اوتیسم

عالیمونشانههایاوتیسمبیشــتراوقاتقبلازسنسهسالگیشروعبه
ظهورمیکنند.دراوایلوالدینکودکمبتالبهاوتیسممتوجهمیشوند
کهکودکشانشروعبهصحبتنکردهومانندسایرکودکانهمسنشرفتار
نمیکند.امااینکهکودکمانندســایرکودکانودرســنآنهاشروع
بهصحبتکردهوبعــدمهارتهایکالمــیخودراازدســتدهد،نیز
ممکناست.عالیماوتیســمشــامل:تاخیردریادگیریصحبتکردن
ویااصاًلصحبتنکردنکودکممکناســتناشــنوابهنظربرسدحتی
اگرآزمایششــنواییســنجیراطیکردهونتایجآزمایششاننرمال
باشدشــامل:انواعرفتارها،عالیقوبازیهایتکراری،ناتوانیدرگفتن
اســم،برقراریارتباطچشــمی،اجتنابازنوازششــدنوبغلشدنو
یاکمکنخواســتن،ناتوانیازشــروعمکالمهوصحبتبــادیگرانویا
عدمتواناییدرحفظمکالمات،حســاسبــودنبهنورصــداویالمس
شــدنودرعینحالبیتوجهیبــهدرد،عاداتغذایــیعجیبرفتار
خودزنیمثاًل:کوبیدنســربهزمینیــادیوارویاخودزنیبادســتها.

روش هاي تشخیص بیماري اوتیسم
برايتشخیصاینبیماريهیچتستپزشکیوجودندارد.برايتشخیص
اوتیسمدریککودکبایدرفتار،ارتباطوسطحرشدذهنیکودکبهدقت
بررسیشود.ازآنجاییکهبعضیازعالئماینبیماريبابعضیازبیماري
هايدیگرمشترکاســتممکناســتمتخصصانآزمایشهاوتست
هايپزشکیمتفاوتیرابرايکودکتجویزکنندتاازوجودیاعدموجود
مشکالتدیگردرکودکمطمئنشوند.بایکبررسیکوتاهدریکجلسه
ممکننیستکهبتوانبهطورقطعوجوداوتیسمرادرکودکیثابتکرد.
مشاهداتوالدینوبررسیکاملمراحلرشدکودکازالزاماتتشخیص
اوتیسمدریککودکاســت.درنگاهاولممکناستکودکاُوتیستیک
بهنظرعقبماندهذهنی،داراياختاللرفتاري،دارايمشــکلشنوایی
ویادارايرفتارهايعجیببهنظربرســد.البتهممکناســتتماماین
عالئمدریککودکاُوتیستیکوجودداشتهباشندکهاینامرخودباعث
مشکلترشدنتشخیصمیشود.بههرحالدرابتدايامربایستیمعاینه
دقیقوکاملیازکودکبهعملآیدزیرابهاینترتیبمیتوانیکبرنامه
مناسبودقیقبرايکمکبهکودکاُتیســتیکودرماناوتدارکدید.

تاثیر ورزش بر کودکان اوتیسم 
مقایســهقدرتکودکبادیگران،نشــانهاعتمادبهقدرتخوداســتو
رقابتنیزمیتوانددرآموزشموثرباشــد.همســاالنکودکبرآموزش
تربیتوآموختنکودکموثرندوورزشیکیازراههایآموختناســت.
ازاینرو،بهتاثیراتورزشبربهبودوضعیتمبتالیانبهایناختاللمیپردازیم:
ورزشبرایکودکانمبتالبهاوتیسممفیداست.کودکانمبتالبهاوتیسم
قادربهشرکتدردوومیدانینیستند.آنهامیتوانندبهعنوانیکعضو
فعالدرتیمشنایخودشرکتکنند.فایدهفعالیتهایورزشيبرایاکثر
کودکانمبتالبهاوتیسمثابتشدهاست.فوایدورزشدرکودکاناوتیسم
عبارتنداز:کمشدنرفتارهایتکراری،عملکردمثبتاجتماعی،افزایش
تمرکز،کاهشخطرابتالبــهچاقیوبیماریهایقلبیدربزرگســالی.
افرادمبتالبهاوتیسمســطحیازادراکحســیرادریافتمیکنندکه

اکثرمانمیدانیــمیــاآنرادرکنمیکنیم.اینادراکحســیبرای
آنهایکباراضافیاســتوباعثمیشــودآنهارفتارهاییرابهکار
ببرندکهپریشانشانمیکند.ورزشمزایاییمشــابهآنبرایشانایجاد
میکند،بااینتفاوتکــهمعانیضمنیاجتماعیندارد.شــناودویدن
شــاملحرکاتریتمیکیاستکهشــبیهرفتارهایکلیشهایهستند
وممکناســتافرادمبتالبهاوتیســمبههمانشــیوهیزدندستها
بهیکدیگــروراهرفتنرویپنجهیپاحواسشــانپرتشــود؛مربیان
ورزشــيبهایندانشدســتیافتهاندکــهچگونهباانجــامتمرینات
ورزشــیمیتوانندرفتارهایتکراریکودکاناوتیسمراکاهشدهند.

چالش های اوتیسم و ورزش
ورزشهایــیکهمیتواننــدبرایکــودکاناوتیســمیچالشبرانگیز
باشند،مناســبند.امابهاینمعنانیســتکهکودکاناوتیسمیبایددور
ازورزشبمانند.بهاشــارهییکروانپزشــکخوب،مهمایناستکه
بهآنهاکمکشــودتاورزشــیراانتخابکنندکهازآنلذتببرندو
احســاسبرتریدرآنداشتهباشند.اوتیســمچالشهایبهخصوصی
دارد،آنهمزمانیکهســراغورزشــیمیروند،اماهــمچنینباعث
فراهمکردنامکاناتهیجــانانگیزیبرایآنهامیشــود.هرکودک
اوتیســمچالشهایمنحصربهفردخــودراداردکهمربیــانباتجربه
بایدخودرابــاآنوفقدهند؛چالــشهایمتفاوتباتوجهبهشــدت
بیماری،شرایطشــانمتفاوتاســت.بعضیازکودکانکنارهمیگیرند
درحالیکهبرخیدیگرفعالند.تعدادیازاینکودکانروانوســلیس
صحبتمیکنند،درحالیکهبرخیدیگــرازآنهاصحبتنمیکنند.

تشویق کودکان مبتال به اوتیسم به ورزش
بهترینروشبرایافزایشفعالیتفیزیکورزشــیبیمــارانمبتالبه
اوتیســم،افزایشمیزانتوزیعوراحتیورزشاست.برایافزایشمیزان
ورزشبیماراناوتیسموافرادیکهمشــکلتمرکزدارندبایدراههاییرا
پیداکردتااینافرادبیشــترازورزشلذتببرندوبیشــتربااینفعالیت
تفریحکنند.لذتبردنازورزشفاکتوریاســتکهباعثادامهدادنبه
ورزشمیشــود.محققانمعتقدندکهورزشمــداومدربیمارانمبتال
بهاوتیســمواختالالتجمعیباعثمیشــودکهازمشــکالتآنها
کاستهشــودودرکوتاهوطوالنیمدتوضعیتفیزیکیواجتماعیاین
بیمارانبهترشود.کودکانمبتالبهاوتیسممشکالتیازجملهخستگی
مشــکلخوابوافســردگیدارندوورزشمیتواندجــزوبرنامههای
درمانیاولیهآنهاباشد.تشویقاینکودکانبهورزشبسیارمهماست.

توصیه ها و مزایای ورزش برای کودکان مبتال به اوتیسم
ورزشمیتواندآمادگیجســمانیکودکانونوجوانانراافزایشدهدو
کسبمهارت،موفقیت،اعتمادبهنفسوروابطاجتماعیآنهارانیزباال
ببرد.حالتصورکنیدتمریناتیبرایکودکاناوتیســمتهیهشدهباشد؛
کودکانیکهازلحاظاعتمــادبهنفسوروابطاجتماعیدچارمشــکل
هســتند؛دقیقاًباورزشمیتوانضعفهایاینکودکانرابرطرفکرد.
ورزشهایمنظمباعثبهبودرشددرکودکانمیشودچراکهازطرفی
فعالیتفیزیکیباعثکاهشگلوکزودرنتیجهترشــحهورمونرشــد
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میشــودوازطرفدیگرباعثمنظمشــدنوافزایشخوابوتغذیه
کودکخواهدشدکهاینعواملبرایرشــدکودکانضروریهستند.
بهعالوهفعالیتهــایمنظمباعثافزایشتراکماســتخوانیوکاهش
احتمالبروزپوکیاســتخوانودردهایمفاصلدربزرگسالیمیشود.
ولیبرایورزشبایدبامتخصصانطبفیزیکیوورزشمشــورتکرد
زیراگاهیانتخابنادرستدرورزشمضراتجبرانناپذیریبهخصوص
برایکودکایجادمیکند.اماتحقیقاتنظاممنددرزمینهیتاثیرورزش
دربهبودایناختالل،هنوزهمکموفقطمحدودبهگروههایشــرکت
کنندهیکوچکاست.تمرینبدنینهتنهاباعثبهبودوضعیتجسمی
میشودبلکهرفتارهایناســازگارانهاوتیســمرانیزکاهشمیدهد.
کودکاناوتیستیکنســبتبهکودکانمعمولیدرعیناینکهفعالیت
کمتریدارند،بیشــترهمدرمعرضخطرهستندچراکهشیوهزندگی
بیحرکتیدارندکهخطراتناشیازبیماریهایقلبی،دیابتوچاقی
رادرآنهاافزایشمیدهد.ازآنجاکهثابتشــدهورزشدرجمعیت
عادیوسیلهایموثربرایجلوگیریازاینمشکالتاست،ایناحتمال
وجودداردکهدرجمعیتاوتیسمنیزموثرباشد.تحقیقاتنشانمیدهد
تمرینفیزیکیباعثبهبودمهارتهــایاجتماعی،ارتباطیوحرکتی
کاهشرفتارهایکلیشهایکودکاناوتیسمورفتارهایخودتحریکی
آنهامیشــود.تمرینفیزیکییکرویکردمعقولاستولیمطالعات
وتحقیقاتزیــادیانجامنگرفتهتــابتواندمارادریافتــننوعورزش

ومداخــالتتمرینیکهدردرماناوتیســممفیدترباشــد،هدایتکند.


معرفی تعدادی از بازی های موثر برای کودکان اوتیسم
بازیاول؛شناساییبخشهایبدن:

بخشــیازبدنکودکراناممیبریــدوکودکبایــدآنبخشرالمس
کند.برایمثالمیگویید:»ســرترالمسکن.«وکودکبایدســرش
رالمسکند.یادتانباشــداگــرکودکقادربهدرکدســتورشــمابه
صورتکالمینبود،اشــکالینداردبهصورتتصویریبهاونشاندهید.
براییادگیــریکودکعجلهنکنیدوبهاوزماندهیدتاســازگارشــود.

بازیدوم؛بغلکردنتوپ
کودکرویتوپدرازمیکشــدوبا2دســتتوپرابغلمیکند.توجه
داشتهباشــیدپایکودکرویزمینباشــد)برایحفظتعادل(وشکم،
سینهوپاهاکامالبهتوپچسبیدهباشند.سپسکودکتوپرا20تا60
ثانیهفشارمیدهد.بهاندازهکافیاســتراحتو3مرتبهدیگرتکرارکند.

بازیسوم؛چرخشدستها
کودکبههــرصورتکهراحتاســت،بنشــیندیابایســتد.ســپس
دســتهاراازجلوبهعقــببچرخاند.)ایــنحالتبهتراســتامااگر
کــودکمایلبــهچرخاندندســتبــهصــورتازعقببهجلــوبود
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اشــکالیندارد(.تمریــنرا10نوبــتوهربــار3مرتبهتکــرارکند.

بازیچهارم؛راهرفتنرویپنجهپا
ازکــودکبخواهیــدرویپنچــهپــایخــودبایســتدوراهبــرود.

بازیپنجم؛خرابکردنسازه
چندجعبهســبک)یااســباببازیهایســاختمانی(راروییکدیگر
قراردهیدوبــهکودکبگوییدبادســتآنهــارارویزمیــنبیندازد.
بالفاصلــهجعبههــارادوبــارهبچینیــدواوآنهــارادوبــارهبیندازد.

بازیششم؛فشاردادنتوپ
توپهــایکوچکــی)مینیبــال(راتهیهکنیــدودراختیــارکودک
قــراردهیــد.ازاوبخواهیدبــا1دســتیا2دســتتــوپرابگیرد
وآنرا10مرتبــهفشــاردهــدو3مرتبــهاینبــازیراتکــرارکند.
البتهبرایانجاماینتمرینوســایرتمرینهاییادشدهبایدوقتصرف
کنید،بنابراینصبروحوصلهبهخرجدهیــدوبههیچوجهعجلهنکنید.
»رندال«معتقداســتکهبازیجزئیمهمدرآموزشاطفالاســت.به
زعمویمحرومیتازبازیبهشــدتتاثیرگذاربــودهوموجبتاخیردر
رشداجتماعیکودکانمیشــود.امابهنظرمیرســدکهبهواقعبازی
پایهواساساولینروابطاجتماعیباشــد.درطیبازیمیآموزیمکهبا
دیگرانبهنحومطلوبارتباطبرقرارکنیم،تجاربمختلفکســبکنیم
ودرافکاروتمایالتخودمنعطفباشــیم.بایدتوجهداشتکهکودکان
اوتیسمدرمقایســهبادیگرانازرشداجتماعیکمترینیزبهرهمیبرند.
محورایننگرشبراینموضوعاستواراســتکهرشداجتماعیکودکان
ناشیازاثرمتقابلسطحشــناختیوطرحهایذهنیآنانباتجربههای
محیطیاست.لذادراینقبیلکودکانمشکالترشداجتماعیهمواره
وجودخواهدداشت.یکیازمهمتریناهدافدرآموزشوپرورشکودکان
اوتیســم،ســازگاریاجتماعی،برقراریروابطمفیدوموثربادیگرانو
پذیرشمسئولیتهایاجتماعیدرمهارتهاییکهبیشتردرزمینهی
خودیاریاست،میباشد.بازیمیتواندموجبتقویتفرایندسازگاری
بااجتماعوجامعهدرکودکاناوتیســمگردد.اینبازیهــابایدبهطور
مستقیمیاغیرمستقیمبررویمسائلعاطفییاجسمیوبراساسنوع
اختاللموجود،برنامهریزیواجراگردد.تعداديازاینبازيهاعباتنداز:

پرتابتوپبههوا
بچههابهصورتدایرهایمیایستند،مربیتوپرابههواپرتابمیکند
یکیازبچههاراصدامیزند،بچهایکهناماوبردهشدهبایدبالفاصلهبه
وسطدایرهبیایدوتوپرابگیردواجازهندهدکهتوپبیافتد.پسازاینکه
بچههااینمرحلهرایادگرفتند،یکیازبچههاتوپرابههواپرتابمیکند
واسمیکیدیگرازدوستانشراصدامیزندوبازیبههمینمنوالادامه
پیدامیکندتایکییکیبچههاحذفشوندوبرندههامشخصمیشود.

جمعکردنتوپباآهنگومتوقفکردنهنگامقطعصدا
دراینبازیازبچههاخواستهمیشودباپخشآهنگشروعبهجمعکردن
توپهایرویزمینکنندوبالفاصلهبعدازقطعشــدنآهنگ،دیگرهیچ
توپیرابرندارندوبعدازاتمامکارشروعبهشمردنتوپهامیکنندفردیبه

عنوانبرندهمعرفیمیشودکهتعدادتوپهایبیشتریراجمعکردهباشد.
عموزنجیربافوآسیاببچرخ

دراینبازیهــابچههابهصورتدایرهمیایســتندوصدایحیواناتو
حرکاتتخیلیازقبیلشانهزدن،خندیدنوگریهکردنراتقلیدمیکنند.

دایرهوارایستادنوشوتکردنتوپبرایهم
ابتــدابچههــابایــدبــهصــورتانفــرادیبتواننــدتــوپرابرای
هــمشــوتکننــدوســپسبــهصــورتدایــرهایبایســتندو
بههمیــنصورتکهایســتادهاندتــوپرابراییکدیگرشــوتکنند.

شناکردن
شــنابرایاکثرمردانیکورزشفوقالعادهبهحسابمیآید،خصوصا
کودکانیکهاوتیســمدارند.کودکانیکهتوپرابهسختیمیتواننددر
دستبگیرند.عالوهبراین،کودکاندچاراوتیسمدرتیمهایشنابسیار
موفقعملمیکنندزیراورزشیســتکهرقابتفردیدرآنمیباشد.

 Track and Field  
بهطرزشــگفتآوری،کودکانکوچکتردرتیمهایورزشیپیچیدهای
مثلفوتبالبازیمیکننــد،درحالیکهممکناســتدرطرفدیگر
کودکانمدرســهایمشــغولپریدنودویدنباشــند.برایکودکانی
کهاوتیســمدارنــد،Track and Fieldیــکورزشعالیبهحســاب
میآید.درایــنورزش،بهمهارتهایارتباطیکمترینیازمیباشــد.

بولینگ
باوجوداینکهصدایآنبلنداست،امابولینگورزشعادیبرایکودکانی
کهاوتیسمدارند،بهحسابمیآید.شایدهمتکراریباشد،اماممکناست
منجربهرضایتکودکشود.بههردلیلیکهباشد،بولینگازجملهورزش
هایعالیدررویدادهایاجتماعیاستکهطیفکودکاندارایاوتیسمرا
شاملمیشود.لیگهایبولینگاغلببااستقبالروبرومیشودوفرصت
خوبیبرایاینکودکاناســتتابخشیازیکســازمانورزشیباشند.

منابع :
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نشردوران.چاپاول.

لینداجی،راســتلی.اســتیون،ام.شــور)1394(.اوتیســمبــهزبان
ســاده.مترجم:صمدي،ســیدعلي.نشــردوران.صــص505-513.
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آمارهانشــانگراینمســئلههســتندکهمواجهباآالیندههایموجود
درهــواهمچونســربوآرســینکدرگروهفلــزاتســنگین،تا30
برابرخطرتولــدنوزادمعلولوعقــبماندهذهنــیراافزایشمیدهد.
فاکتورهــایمختلفــیدربــروزاختاللهــایکروموزومــیو
بیماریهــاومعلولیتهــایمــادرزادیدخیــلهســتندکــهازآن
جملــهمیتــوانبهعوامــلمحیطــیاشــارهکــردوآلودگــیهوا
وپارازیتهــاوامــواجواشــعههادرایــنگــروهقــرارمیگیرنــد.
 بررســیهانشــانمیدهداثراتآالیندههاییچونمنواکسیداکربنـ
دیاکســیدگوگردوذراتمعلقدرنواحیصنعتیوشــهرهایبزرگ
بهخصوصدرفصلزمســتانبیشــترینتأثیــررادراینمیــاندارد.
قــرارگرفتــندرمعــرضآلودگــیهــوادرطــولدورانبــارداری
خطــراوتیســمرابــرایجنیــنبههمــراهخواهــدداشــتوحتی
درنــوزادتــازهمتولدشــدهبویــژهنوزادانــیکــهزودتــرازموعد
بــهدنیــاآمدهانــد،خطــرابتــالبــهاوتیســمراافزایــشمیدهد.
»اوتیســمنوعــیاختــاللرشــدیاســتکــهبــارفتارهــای
میشــود.« مشــخص غیرطبیعــی و کالمــی ارتباطــی،
همچنیندربررســیدیگر،مشخصشــدهکهآلودگیهواهممیتوان
بهعنوانیکفاکتــورخطربرایابتالبهســندرومداونمطرحشــود.
گرچهمهمترینعلتســندرومداونتریزومیکروموزوم21ووابســته
بهجنسوژنتیکیاســت،ولیآلودگیهوا)محیط(هــمبهعنوانیک
ریســکفاکتوردرجهشکروموزمــیدرزمانبارداریمطرحاســت.
زمانــیکــهگازمنوکســیدکربــنواردبــدنمــیشــود،بدلیــل
اینکهقدرتچســبندگیمونواکســیدکربنبهگلبولهــایقرمز20
برابراکســیژناســت،داخلخونشــدهوهمراهباگردشخونوارد
تمامقســمتهایبــدنمیشــودومانعازرســیدناکســیژنبهبدن
خواهدشــد.درزمانبارداریهمازجفتعبورکردهومقداراکســیژنی
راکهبهاینقســمتدادهمیشــود،کاهــشدادهوباعثمیشــودتا
شرایطعقبماندگیرشــدجنین)بهعنواندلیلمحکم(رافراهمآورد.
همچنیــنســربناشــیازآلودگیهــوا،میتوانــداحتمــالتولد
کودکانمبتالبــهنقصعضو،اوتیســموبیشفعالیرادوتاســهبرابر
افزایشدهــدوموجبمســمومیت،کندذهنیوکمیحافظهشــود.
سهماهپیشازبارداری،سهماهاولوسهماهدوماززمانهایطالییبهشمار

میروندکهمراقبتهاباباالترینسطحخودبایدصورتبگیرد.بهطورمعمول
ازهریکهــزارتولد،2نوزاددرایرانمبتالبــهاختاللهایکروموزومی
هستندکهباافزایشآلودگیمحیطاینمیزانبه24درصدافزایشمییابد.
درواقعمیتــوانگفتآمارتولدنــوزادانبانقصژنتیکــیباوجودپدر
ومادرکامالســالمافزایشیافته،کهاحتمالداشــتنمنشــأآلودگی
هوادراینمســئلهزیاداست.درکشــورهایجهانســومیکمورداز
هر3مــورداختاللهایژنتیکیمادرزادیناشــیازآلودگیهواســت
کهاینعامــلنیز30درصــدخطرســقطجنینراافزیــشمیدهد.
درعینحــالمتخصصانطبپزشــکیاذعاندارنــد،اگرچهآلودگی
هــوامیتواندبــهعنــوانیــکفاکتــورمهــمدربــروزبیماریهای
ژنتیکــیونقــصمــادرزادیدخیــلباشــدولــینمیتوانــدتنها
دلیلباشــد،چــراکــهتغییــراتژنتیکــینمیتواندصرفابــهدلیل
استنشــاقهوایآلودهتوســطخانمبارداربوجودآید.واینمســتلزم
تأثیــرعواملمختلــفوگــذرنســلهایمتمــادیمیباشــدواین
اختاللممکناســتبعــدازچهــاریاپنجنســلخودرانشــاندهد.
درعینحالکارشناســانتغذیهتوصیــهمیکنندکهزنانبــارداردر
روزهــایآلودگــیهــوابــامصــرفمیوههــا،ســبزیهاولبنیاتو
غذاهایآنتیاکســیدانتأثیــراتاینعامــلرابهحداقلرســاندهو
ازفعالیتهاییهمچــونپیادهرویکهمســتلزمافزایشتنفساســت
خــوددارینماینــدتــامیــزانســمومدریافتیبــهحداقلبرســد.
درنهایتآنچهکهمشــخصاســتایناســتکهنمیتــوانتأثیرات
مخربآلودگیهواوپارازیتهایموجوددرهوابــرتولدنوزادانمعلول
ونقصژنتیکیرامنکرشــد؛ولــیازآنمیتوانبهعنــوانیکفاکتور
مهمبویژهدرکسانیکهآســیبپذیریبیشــتریدارند،استفادهکرد.

..............

منابع:
مقالهسالمترواندربروزعواملعقبماندگیذهنی.

آخرینمقاالتساملندررابطهباآلودگیهوا/تألیفدکترمحمدحیدرزاده.
مقالــهP.D.Fتأثیــرآلودگــیمحیــطزیســتدربــروزاوتیســم
اصفهــان( زیســت محیــط دانشــگاه دانشــجویان )تألیــف
اختــالالتکروموزومــیوفاکتورهــایمحیطی،همشــهریآنالین.

آلودگی محیط، منشاء معلولیت!
نگاهی به؛ تأثیر آلودگی محیط در بروز اختالالت کروموزومی

        محبوبه مشرفـ  کاردرمانگر موسسه توانبخشی همــدم   



پیامدهای منفی ازدواج پیش از بلوغ... 
تاملی در ازدواج دخـــتران قبل از سـن بلوغ و آثار و پیامــدهای مرتبط با آن 

        مهناز کاکاییـ  کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی
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حمایت از دختران بــرای جلوگیری از اســتثمار در ازدواج از موضوعات مهم در 
بحث های حقوق بشر اســت. ازدواج یکی از حســاس ترین وقایع زندگی انسان 
و از مهم ترین نمادهای حقوقی و همزیســتی در جوامع بشــری است. اهمیت 
نکاح در درجه ی اول بــه رابطه فی مابین کل اجتماع بــا مهمترین جزء این کل 
یعنی خانواده مربوط می  شــود. اگر جامعه را به مثابه جسم آدمی در نظر بگیریم 
خانواده ها ســلول های این جسم محســوب می شــوند و زمانی جامعه می تواند 
سالم باشد و به خوبی عمل کند که این ســلول ها در سالمت باشند. کوچکترین 
خللی در این نهاد موجب بروز مشــکالت عدیده در ســطح جامعه خواهد بود. 
لزوم آمادگی و بلوغ جســمانی و رشــد قوای عقالنی افراد برای زندگی مشترک 
الزم است. کارشناسان معتقدند ازدواج دختر و پسر در دوران کودکی یا نوجوانی 
پیامدهای منفی و آســیب های اجتماعی بســیاری به دنبال دارد، زیرا نوجوانی 
که هنوز به ســن بلوغ و قوه ی تشخیص کافی نرســیده، قادر نیست مسئولیت 
یک زندگی را بر دوش بگیــرد. فقر فرهنگی، پایبندی به اصول و رعایت ســنن 
قدیمی و ســنتی توسط بســیاری از این خانواده ها باعث می شــود تا دختران و 
پسران کم سن و سال گرفتار معضالت متعدد ناشــی از ازدواج زودهنگام شوند. 
معاون پیشــگیری از آســیب های اجتماعی سازمان بهزیســتی کشور، ضمن 
گفت وگویــی پیرامــون ایــن موضــوع، گفته اســت: بــر اســاس آمارهای 
بین  المللی از هر 3 دختر در  کشــورهای در حال توســعه، یک نفر در ســنین 
کودکــی ازدواج می کند، به طــوری که 700 میلیــون نفر در جهان در ســن 
کودکــی ازدواج کرده انــد و این آثــار و پیامدهایی را به دنبال داشــته اســت.

او در ادامــه بــا بیان اینکــه، آمادگــی بــرای ازدواج وقتی اســت کــه چهار 
بلوغ جنســی، عاطفی، اقتصادی و اجتماعی در فرد ایجاد شــود، گفته اســت:
»میزان طالق متأســفانه در ازدواج  های زودرس بیشــتر اســت و بیشــترین 
آســیب را طفلی کــه از ایــن ازدواج متولد شــده اســت لمــس خواهد کرد 
و به طــور مســتقیم آثــار منفــی )ازدواج زودرس( بــر  وی بــار می گردد.« 
براساس آمارها، تقریباً 20% از 500 هزار دختری که در سن پایین باردار شده اند بر 
اثر حاملگی و زایمان می میرند و همچنین آنهایی هم که موفق به تولد نوزادان خود 
می شوند به جهت اتالف ذخایر بدنی، بچه های ناسالمی به دنیا می آورند. از جمله 
مشکالت این نوزادان: 1- نارس بودن 2- فلج مغزی 3- عقب ماندگی ذهنی است.
بنابراین جلوگیری از ازدواج  های زودهنگام مادران، اقدامی در راستای پیشگیری 
از معلولیت ذهنی نوزادان است. به عنوان مثال: در یک پژوهش علمی، 110 کودک 
که از مادران کم سن به دنیا آمده بودند مورد بررسی قرار گرفتند؛ ضریب هوشی 
این کودکان از 40 تا 110 در نوسان بود و تعداد قابل توجهی از این کودکان دارای 
ضریب هوشــی 70 به پایین بودند که عمال عقب مانده ذهنی تلقی می شــوند. 
بارداری در ســن قبل بلوغ، فاجعه بار اســت چرا که سیســتم مربوطه در بدن 
به قدر کافی رشــد نکرده اســت و بارداری زودهنگام هم تأثیرات بســیار بدی 
برای مادر و هم در جنینی که در شــکم مادر اســت، دارد. بیشــتر جنین ها در 
این شــرایط تکامل پیدا نمی کننــد و کودکان نــارس به دنیا آورده می شــود. 
به نظر می رســدکه شناســایی ســنی که در آن فرد قابلیت رویارویی با مسائل 
و مشــکالت و درک آنها را داشــته باشــد ضروری به نظر می رســد تــا بتوان 
از آثــار و پیامدهای آن که ارتباط مســتقیم بــا اجتمــاع دارد، جلوگیری کرد.
در پایان، به این هم اشــاره کنیم که: اخیــراً طرحی از جانب فراکســیون زنان 
مجلس در رابطه با افزایش ســن ازدواج دختران مطرح شــده اســت که ازدواج 
زیر سن 13 ســال به هیچ عنوان انجام نشود و ازدواج در ســنین 13 تا 15 سال 
نیز با شرایط خاص مثل تأیید پزشــکی و... انجام پذیرد. در صورت تصویب این 
طرح، تا حدودی از ازدواج های زودرس و آثار عواقب آن می توان جلوگیری کرد. 
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نمیتوانتصورکردکهفرزندانمابزرگشوند،رشدکنند،وارددانشگاهیا
حوزههایمختلفشغلیشوندامابارایانهآشنانباشندوازشبکهجهانی
)اینترنت(چیزیندانند.دنیایامروز،دنیایتلویزیون،ماهواره،کامپیوترو
اینترنتاستومواردفوقچنانباسرعتواردزندگیبشرشدهونفوذخود
راادامهمیدهندکهنمیتوانازکنارآنهابابیتفاوتیگذشتبلکهبایدباآنها
بهروشصحیحبرخوردکردتابیشترینسودواستفادهحاصلآید.نکته
قابلذکرآناستکههمچنانکهاثراتمفیدتکنولوژیجدیددرکیفیت
زندگیماقابلانکارنیست،درصورتعدممدیریتصحیحنیزممکناست
تأثیراتمضرآنبرزندگیکودکانونوجوانانماغیرقابلجبرانباشــد.

کودکانوتلویزیون:
درموردتلویزیونبهنظرمیرسدباتوجهبهآنکهمدتزمانطوالنیتری
ازورودآنبهزندگیماگذشــته،والدیــنفکرمیکننــددراینمقوله
کمتربافرزندانشانمشــکلدارندودرآنحدیکهاستفادهازکامپیوتر
واینترنتوالدینرانگرانمیکنداســتفادهازتلویزیــونآنهاراباچنین
شــرایطیمواجهنمیکند.تماشــایتلویزیونیکفعالیتمهموعمده
استکهتأثیراتمثبتیبررویاطالعات،دانشویادگیریدارد.تلویزیون
میتواندتأثیریقویدررشدارزشهاوشکلدهیرفتارداشتهباشدولی
میتواندتأثیراتنامطلوبینیزدرزندگیکودکبگذارد.زمانیکهصرف
تماشایتلویزیونمیشــودکودکراازفعالیتهایمهمیچونمطالعه
تکالیفمدرســه،بازی،ورزش،تعامالتخانوادگیورشــداجتماعیباز
میدارد.همچنینکــودکانمیتواننداطالعاتــیراازتلویزیوندریافت
کنندکهنامناسبوغیرصحیحاســت،بخصوصآنکهکودکاندریک
مرحلهسنیقادرنیســتندبینواقعیتوفانتزیارائهشدهدربرنامههای
تلویزیونیتفاوتقائلشوند.کودکانیکهساعاتزیادیراصرفتماشای

کودک و تماشای تلـــویزیون؛               
چه و چگونه؟ 

         دکتر فریبا عرب گل
)فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان/ دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بیمارستان امام حسین( 

تلویزیونمیکنندممکناســتمواردزیردرآنهابیشــتردیدهشــود:
پیشرفتتحصیلیضعیفتریداشتهباشند.

کمترکتاببخوانندوکممطالعهکنند.
فعالیتفیزیکیوورزشیکمتریداشتهباشند.

چاقیوافزایشوزندرآنهابیشترباشد.
کودکانممکناستدربرنامههایتلویزیونیوماهوارهباموضوعاتیچون
پرخاشگری،رفتارهایجنسیومصرفموادمخدروالکلآشناشوندواز
آنجاکههنوزتفکرانتقادیومنطقیدرآنهاشکلنگرفتهاستممکناست
چیزهاییراکهمیبینندبهعنوانمواردمعمول،سالموقابلقبولبپذیرند.
چنانچهبرنامههــایتلویزیونیبهســمتیرودکهمفاهیمخشــونتو
پرخاشگریدرآنهازیادباشدوسیستمارتباطیخانوادهنیزبهگونهایمختل
باشــدکههیچگونهبحثوتبادلنظریدرمورداینبرنامههابیناعضای
خانوادهصورتنگیرد،میتواندتأثیرنامطلوبیرویرفتارکودکبگذارد.
ممکناستکودکرفتارتهاجمیوپرخاشــگرانهرابهعنوانراهوروشی
برایحلمشکالتومســائلشانتخابکندویاباشخصیتهایخاصی
مثلقربانییامهاجمهمانندســازیکردهورفتارهایآنانراتقلیدکند.
کودکانیکهخودمشکالترفتاریوهیجانیدارندویادرکنترلتکانههای
خودمشکلدارند،ممکناستراحتترتوسطبرنامههاینامناسبتحت
تأثیرقراربگیرند.اگرچهبرنامههایپرخاشگرانهوخشونتآمیزتلویزیون
تنهاعلتپرخاشگریکودکاننیســتامامیتواندیکعاملمهمباشد.
والدیــنفعــالومســئولمیتواننــدبــهگونــهایعمــلکننــدتا
کودکانتجربــهایمثبتبــاتلویزیونوســایررســانههایتصویری
داشــتهباشــندمــواردزیــرتوصیههایــیبــرایوالدیــناســت:
1-بــهبرنامههایــیکــهکــودکشــمامیبینــدتوجــهنمــوده
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وگاهــیاوقــاتآنبرنامههــارابــافرزنــدخــودتماشــاکنیــد.
2-زمانتماشایتلویزیونرامحدودکردهودرزمانهاییازروزتلویزیون

راخاموشکنید.
3-تلویزیــونرادراتــاقکــودکقــرارندهیــدچــراکــهدرایــن
صــورتنمیتوانیــدبــرایزمــاناســتفادهازآنمحدودیــتو
قانونخاصــیبگــذارد.آنرادریــکمــکانعمومیترقــراردهید.
4-زمانصــرفغذا،زمــانتعامــلودورهــمجمعشــدناعضای
خانــوادهوزمــانمطالعهزمانینیســتکهبــاتماشــایتلویزیوناز
کیفیتآنکاســتهشــود،درمواقعفــوقتلویزیونراخامــوشکنید.
5-زمانیکهاحساسمیکنیدبرنامهخاصیازتلویزیونبرایکودکشما

مناسبنیستآنراخاموشکنید.
6-اجــازهدهیــدبچههــابرنامههایفــردیومــوردعالقهخــودرا
بانظارتشــماانتخابکنندامااجــازهندهیدهربرنامــهایراببینند.
7-درموردچیزهاییکــهدرتلویزیونمیبینیدبــافرزندخودبهبحث
وتبادلنظربپردازیــد.روینکاتمثبتهمچونهمکاری،دوســتیو
احترامگذاشتنبهدیگراندربرنامههاوفیلمهایتلویزیونتأکیدکنید.
ـههایتلویزیونفرصتخوبیاستکهاطالعات 8-زمانتماشایبرنامـــ
ـهرهاووقایعمختلفافزایش کودکراراجعبهتاریخ،افراد،مکانها،شـــ

دهید.
9-درارتباطبابرنامهدرموردارزشهایاخـالقی،خانوادگیوفـــردی

صحبتکنید.
10-درمــوردپیامدهــاوعواقــبرفتارهــایپرخاشــگرانهوپرخطر
همچونمصرفســیگار،موادمخدررفتارهایجنســیصحبتکنید.
11-درمــوردتأثیــرتبلیغــاتدرزندگــیروزمــرهصحبــتکنید.

12-بحثراجعبهموضوعاتفوقباعثرشــدتفکرانتقادیدرکودک
میشودتفکریکهباعثمیشودکودکهرگونهاطالعاتیرابدونفکر
کردننپذیردبلکهپیرامونآنتحقیقکند،اطالعاتجمعآوریکندو
سپسدرصورتصحیحبودنآنرابپذیرد.باتوصیههاونقشفعالشما
کودکمیتواندازتلویزیونبراییادگیریســالمومثبتاستفادهکند.
13-برنامههاینامناسبراجلویبچههاردکنیدومهرعدمتأییدروی
آنبزنیدورویایننکتهتأکیدکنیدکــهاینفکروعقیدهویااینرفتار
روشمناسبیبرایحلمشکلنیستوراهحلهایبهتریوجوددارد.
14-اجازهندهیدکودکشــمابرنامههایخشــونتآمیز،صحنههای
قتلودیگرکشــیویابرنامههاینامناســبدیگرراببینــد.کانالرا
عوضکنیدویــاتلویزیونراخامــوشکنیدوتوضیــحدهیدکهچه
مــواردیدربرنامههــایفوقاشــتباهاســتوقابلقبولنیســت.
15-دربرنامههــایجنگــی،خشــنوتهاجمــیبــهکــودک
یــادآوریکنیــدکــهگرچــههنرپیشــهیــاقهرمــانایــنماجرا
واقعــاآســیبنمیبیندوکشــتهنمیشــود،امــاچنیــناعمالی
درزندگیواقعیمــامنجربــهدرد،ناراحتیوحتیمرگمیشــود.
16-زماناســتفادهازتلویزیونصرفنظــرازنوعبرنامــه)حتیاگر
نامناســبهمنباشــد(بایدمحدودشــود،چــراکهفرصــتوزمان
پرداختــنبهفعالیتهــایمفیدومناســبیچونخوانــدن،مطالعه
کردن،بازیبــادوســتان،ورزشوفعالیتبدنی،تعاملبــااطرافیان
وآموختنمهارتهــایاجتماعــیوارتباطیراازکــودکمیگیرد.
17-درصورتــیکــهکــودکتحــتفشــارگــروهیاهمســاالن
اســتســعیکنیدباســایروالدینارتبــاطبرقــرارکنیدوبــاآنها
بهبحــثوتبادلنظربنشــینیدوازنقطهنظراتآنهااســتفادهکنید.
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پردهیاول:
...بهمحوطهغسالخانهکهمیرسمکمیجامیخورم؛انگارنمایشگاهمد
است.یکیکرواتزدهوباعینکدودیوکفشهایایتالیاییاشهمهرا
میپایدودیگریکتوشلوارشراچنانباپیراهنشستکردهکهالحق
واالنصافچشــمهمهراخیرهکردهاســت؛انگارهمهآمدهاندعروسی!
خانمهاهمکهمیخواهندازمردهایشانکمنیاورند،بهقولمشهدیها
هفتادقلــمآرایشکردهاند.همــهجوریشرادیدهبــودم،اماخدایش
ایندیگهآخرشــه!تشــییعجنازهبهســبکفیلمهــایهالیوودی!!
ماشــینهایمــدلباالیکــیپــسازدیگریپــارکمیکننــد.در
اینمیاننحوهیپیادهشــدنیکیازسرنشــینانحســابیکنجکاوم
میکند.زیــرااوبیشازدیگراننگرانخاکقبرســتاناســتکهبرق
کفــشهایــشراکمنکنــد.میگویندپســربــزرگمرحوماســت
کهصاحــبثــروتهنگفتیازپدرششــدهاســت؛اززمیــنگرفته
تاباغوویــال.امانمیدانمچرارخســارشنشــانیازداغپدرنمیدهد.
عدهایزیردرختهاحسابیگرمصحبتند.یکیازخانهمیلیاردیاش...
کهتازهباالیشــهرخریدهمیگویــد،دیگریاز500ســکهدیروززیر
فیبازارخریــدهوآنیکیازســودکالنیکهدرمعاملهایکردهاســت
میگویــد؛انگارنهانــگارکهبرایمراســمتشــییعجنازهآمــدهاند.
بویتندادکلنفرانســویکــهباحــرفهاییازجنسدالروســکه
درآمیختــه،درفامیلمرحومآنهمدرایســتگاهآخــرتموجمیزند
وحســابیحالــمرامیگیرد؛آخــراینجاجــایاینحرفهااســت؟!
درهمینفکرهاهستمکهیکیازکارگرانغســالخانهپسرانمرحومرا
صدامیزند.اماکسیرانمییابد.کارگرغســالخانهدوبارهصدامیزند
امابازهمکســیجوابنمــیدهد...ازهمــهجابهمننــگاهمیکند؛
آقالطفابیایدکمک...پاســخمثبتمــیدهموبهســردخانهمیروم.
واردســردخانهکهمیشــوم،دههاآدمکوچکوبزرگرامیبینمکه
گویاطی24ساعتهگذشتهدارفانیراوداعگفتهاند؛ازکودکخردسال
کهلبخندبرلبدارد،تافقیریکهدرعالمبیکســیسکتهکردهاست.
مرحومموردنظرماهمکهپدریکیازدوســتاننزدیکماســت،درکنار
یکیازاجســادانگاربهخوابعمیقیفرورفته.ســکوتعجیبفضای
ســردخانهوآدمهایرنگوارنگشراهرگزفراموشنمیکنم؛سکوتی
کهدرایندنیــایخاکیفقطدرســردخانهمیتوانتجربــهاشکرد.
کارگرغسالخانهمیگویدبسما...واینجاستکهاحساسمیکنمدستم
بهدیوارپربرفکسردخانهچسبیدهاست.هرکاریمیکنمدستمازدیوار
کندهنمیشود.کمکمسردیسردخانهمثلآواربرسرمخرابمیشود.
حسمرگرادرکنارمردیکهچشــمهایشبازماندهاست،باتکتک
سلولهایمحسمیکنم.حسابیوحشتمیکنمکهکارگربهشترضابه
کمکممیآیدوبالبخندییادآوریمیکندکههرچنددردنیایمردگانم
امافعالزندههستم.نفسگرمکارگرغسالخانهبهدادممیرسدودستم
باالخرهپسازچندثانیهایکهچندساعتبهمنگذشته،جدامیشود.

دو روایت واقعی
 از زندگی و مرگ دو انســان؛ 
آن که بــا مرگ رفــت وآن که با زندگــی ماند!

       امیرروحپرور 


باکمککارگرغســالخانهباهزاربدبختیمرحومراکــهازقضاخیلی
سنگینوزنهمهست،برایطیمراحلبعدیبهبیرونانتقالمیدهیم.
چندســاعتیمیگــذردوتقریباهمــهدوســتانوفامیــلمرحوم
کــهمیگفتنــدیکــیازثروتمنــدانشــهراســتبــرایآخرین
خداحافظــیمیآینــد.مرحومکفــنشــدهدراختیــارنزدیکانش
بــرایآخریــنوداعقــراردادهمیشــود،امانــهازشــیونوزاری
خبریهســتونهازگریهواشــکهــایفرزندانوهمســرداغدیده!
مدتــیبعــدتابــوتبــرایتشــییعجنــازهرویزمیــنقــرار
میگیــردبــازداســتاندوبــارهتکــرارمــیشــود؛ایــنبــارهم
کســیحاضــربــهبرداشــتنتابــوتمــردثروتمنــدنیســت....
....چنــدروزیازمجلسپرآبوتــابچهلممرحــوممیگذردکه
متوجهمیشــومدرخانوادهمردثروتمندکهنهاهلخیربودهونهاهل
نیکوکاریجنگیتمامعیاررخدادهاست،جنگبرسرارثومیراث.....

پردهیدوم:
اوازپزشــکاننیکــوکاروخــدومبودهاســت.مردمخیلیدوســتش
دارنــد؛بیــش40ســالرایــگاندرخدمــتمــردمبودهاســت...
مگهمیشــوددوســتشنداشــت...دکتربــودوعشــق....دکتربود
وامیــد،دکتــربــودودریــادریــاآرزویخوشــبختیدیگــران.....
اوغریــبغریبنوازيبودکهدســتهایش»عشــق«وچشــمهایش
تجســم»مهربانــي«بــود.اوبیــرقآرزوهــايمردمــيبــودکــه
»دنــدان«داشــتندو»نــان«نداشــتند.بهراســتيمگرميشــود
آنهمــه»گذشــت«و»ایثــار«رابهآســانیتفســیرکــرد؟
وچــهروزســیاهيبــود؛وقتــیکــهدکتــرفــوتکــردهبــود؛
هــزارانبیمــاريکــهميگریســتندوهــزاراندردمنــدي
کــهچــراغخانهشــانبــرايهمیشــهخامــوششــدهبــود!
آهوانبیاباننیــزبرتنهایياوگریســتند.وهزارانرازنــاگفتهکهدر
سینهیمهربانشبهدلخاکســپردهشــد.ومردميکهبانالهازهم
ميپرسیدند:دیگر،چهکسينیمههايشــببربسترمانخواهدآمد؟
دیگرچهکسيبرايبچههایماننقلوشیرینيخواهدآورد؟دیگرچه
کسياشــکهایمانراپاکخواهدکرد؟خدایابااینهمهدردچهکنیم؟
هنــوزآخریــننســخهاشموجوداســت.هنــوزآخریــنقطرات
اشــکشبرنســخهايکهدرواپســیندمحیات،برايبیمارنوشــته
اســت،دیدهميشــودتــا»دنیا«بدانــدکهایــنمیهنوایــنمرد،
معنــاي»زندگــي«و»بــودن«رادر»حیــاتدیگــران«مــيداند.
یکیازدوستانشتعریفمیکرد:دریکيازشبهاينزدیکعیددرحالي
کههنوزسرمايزمستانوجودداشــتوبرفزیاديدرکفخیابانها
بود،حدودساعت9شــببهدیدنشرفتم.خوشــحالشدوگفتباید
جایيبرویم،بلندشووماشینراروشنکن.درحاليکهمسیرخیابانها

گزارشاحوال
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رابهسختيطيميکردیمگفت:ماشینرابهسمتمحلهفقیرنشینشهر
هدایتکن.دهآدرسدارمکهبایدبهدربخانههایشانبرویم....منخودم
شاهدبودمکهآنزندهیادچگونهآدرسدقیقفقیرترینمردمراداشت...
تانیمههايشببهدربمنازلیکایکآنانرفتیم.بچههاميگریستندو
دکترهمميگریستومنصدايهقهقگریهیشادیمردیرادرانتهاي
کوچهميشــنیدمکهميگفت:بچههایمفردالباسنوخواهندپوشید....
اودرنقلخاطرهایدیگرازدکتر،گفت؛شبيشخصيکهظاهرآراستهاي
داشــت،بهمطبدکتردرمنزلشآمد.طبقمعمولجایيبراينشستن
نبود.اطرافدکتررويزمینهرچهبودداروبــودکههمهرابهرایگانبه
بیمارانميدادوانبوهکتابهایيکهمونسشــبهايتنهایيدکتربودند.
شخصیگفت:دکتر!منازمشهدخدمترســیدهام.منزمانیثروتمند
بودهامولیحاالچیزينــدارم،ميخواهمبهمنکمککنید.دکتربعداز
شنیدنحرفهایشگفت:راســتشمنچیزيندارمميبینيکهخانهام
اجارهاياســتوســقفشهمهرلحظهممکناســتفرودبیاید.مالو
منالدیگريهمندارم.یکریــالهمازپولویزیتبــهجیبمنميرود
وهرچههســتخرجهمیندردمندانبیچارهميشــود.مــنفقطبا
حقوقدورانبازنشســتگيام،زندگيميکنم.چندآلبــومتمبرباارزش
قدیميدارمکهشــاید150هزارتومانارزشداشــتهباشــد.درحالي
کهمنباحیرتنظارهگــرصحنهبودم،دکتــرآنهارابــهاودادوگفت:
قرضميدهــمبفروشهروقتوضــعمالياتخوبشــددوبارهبیاور
کهاینپولباید،خرجمردمشود.آنشــخصرفتوساليبعددرحالي
که25هــزارتوماندرجیبداشــتبهدیــدندکترآمــد،دکتروقتي
مبلغرادیدگفتبروعزیــزمن...پــولرانگرفتوآنمــردهمرفت...
...یکروز،بهمزارشرهســپارشــدم.روزجمعهبــود،مردمانزیادي
گلزارابــدياورااحاطهکــردهبودند.دیــدمکهتوگویــیآرامگاهابدي
دکتردرکنارشــهداياینشهرســتانبــرايهمهزیارتگاهياســت.
وجالبآنکه،همهسالهدرســالگرددرگذشتدکترمحمدکوثری،مردم
اداراتوســازمانهایشهرستانزادگاهش،همهبســیجمیشوندتادر
روزیبهنام»خدمتبیتوقع«،خدماتــیرایگانبهمحرومانارائهکنند.

.................
منابع:خبرگزاریقرآن.کتاب»مردیکهمظهررحمتبود«ازامیرنجفی.
ومقالهی»خدمتبــیمنتبهیادطبیبمهربان«ازروزنامهخراســان.

گزارشاحوال
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فیلــم»کفرناحوم«فیلمیرئالیســماجتماعیودراماســتازکشــور
نادینلبکــی«محصولســال2018که لبنانبــهکارگردانیبانــو»
نامزدبهریــنفیلمخارجیزباناســکار،گلدنگلوبوبفتاشــدوپس
ازتشــویقممتد15دقیقهایدرجشــنوارهیفیلمکــن،جایزهیاین
جشــنوارهیمعتبرراازآنخودکرد.تاپیــشازفیلم»کفرناحوم«هیچ
زنیازدنیایعربنامزداسکارنشــدهبودواینرویدادهنریمهمدنیای
عرب،نادینلبکــیراپرچمدارســینماینوینلبنانقراردادهاســت.
زندگــیپــرازحســرتومملــوازمشــکالتزاغهنشــینان
درتمــامدنیــاموضوعیاســتکــهذهــنجهانیــانرابــهخــود
مشــغولمیکنــد.نادیــنلبکــیســعیکــردهاســتبــافیلمی
رئــالواجتماعــیبخشــیاززندگــیایــنقشــررابازگــوکنــد.
»کفرناحوم«شهریباستانیدراسرائیلاستوزاغهایدراطرافبیروت
کهفیلمسرگذشــتواقعیزاغهنشــینانبیروترابهتصویرمیکشــد.
فیلمبهشــکلیواقعگــراومســتندگونهوبــااســتفادهازفالشبک
داســتان»زیــن«کــودک12ســالهایراروایــتمیکنــدکــهدر
بیغولههــایبیــروتزندگــیمیکنــد.زینالرفیعــا،درعالــمواقع
نیزبزرگشــدهیزاغهنشــینیاســتوکارگــرداناکثــربازیگران
اصلــیراازآســیبدیدگانزاغهنشــینیانتخــابکــردهاســت.
زین،باچهرهایمصممونگاهیبانفوذوبالغانهنقشبسزاییدرموفقیت
فیلمدارد.زیندراوجکودکیبهاجبارزمانهبزرگشدهاستوکودکیاش
درالتهابمشکالتبزرگیگذشتهوازاو»زین«غمگینیساختهاست.وی
کهدردادگاهبهجرمچاقوزدنبهشخصیبه5سالمحکوممیشود،در
هماندادگاهازپدرومادرششکایتمیکندکهچرامنرابهدنیاآوردهاند؟
ــفرناحوم«حولوحوششــکایتزینبانقشآفرینیستایش فیلم»کــ

برانگیزشمیگذرد.
شکایتاززادهشدنوغصهیخواهرانوبرادرانبیشمارشکهسایهی
فقرمالی،اجتماعیوفرهنگیسراســرزندگیشــانرافراگرفتهاســت.
رفتارهایبدونامناســبپدرومادرزیننســبتبــهاوودیگرخواهرو
برادرانــش،غصهیکودکیکــهمادربــاردارشبــرایدوازدهمینبار
قراراســتبازهمکودکیرابهدنیایســختوغمگینشاندعوتکند
گوشــهایازاضطرابهاینهانیزیناســت.زینچــوندیگرکودکان

مـعرفیفیلم

زاغهنشینمدامدرمعرضموادمخدر،خشــونتوبسیاریآسیبهای
اجتماعیقرارداشتهاســت.قهرمانفیلم،زین،شــاهدازدواجاجباری
خواهر11سالهاشبامردی30سالهاستکهدرواقعپدرومادرشبرای
بدســتآوردنپولاورابهمردیفروختهاندوزمانــیکهخواهرزینبه
دلیلســقطجنینمیمیردزینبافریادازخانهبیرونمیدودومیرود
بدنبالسرنوشــتینامعلومتازندگیخودرادرشهریبزرگادامهدهد.
زینبعدازفرارازخانهبهمهاجرغیرقانونیازاتیوپیبهنام»راحیل«برخورد
میکندکهپســرزیبایکوچکیبهنام»یونس«دارد.راحیلبهناگهان
ناپدیدمیشودوبهناچاروظیفهینگهدارییونسبهدوشزینمیافتد
کهدراینراستانیزمشکالتتاســفبارزیادیگریبانگیرزینمیشود.
فیلمکفرناحومبهروشــنیزندگیکــودکانآســیبدیده،کودکانی
کهدرلبنانوسراســردنیــاوبخصوصدرجهانســومبیشــمارند
مشــکالتمهاجــرانغیرقانونــی،سواســتفادهازکــودکان،عــدم
رعایــتحقــوقکــودکان،نژادپرســتیو...رانشــانمیدهــد.
اینکهکودکیدردادگاهشکایتازبدنیاآمدنشبکند،آرزویتمامکودکانی
استکهدرچنینشــرایطیزندگیمیکنندوکارگردانبعدازتحقیق
وگفتگویبســیارزیادبازاغهنشــینان،چنینفیلمیساختهاستتادر
زندگیخودکودکانخیابانیراکهبخشــیازوجدانماهستند،ببینیم.
درمصاحبهای،نادیــنلبکیدرجواباینســوالکه:دوســتدارید
تماشــاگرانبعدازدیدنفیلمچهتأثیریازآنبگیرند؟پاسخدادهاست:
امیــدوارمبتواندمطالباتــیرادراینرابطهمطرحکنــدونوعیآگاهی
وبینشــیعمیقبوجودبیــاورد.منفقــطفیلمنســاختمکهمردم
رامتوجهوجــودیکمشــکلکنمزیراهمــهازوجوداینمشــکالت
آگاهند.هدفمتغییربرداشــتونگرشهاســت.درلبنــانفقطباتغییر
دیدگاهمردماســتکهمیتوانبهایجادتغییردرقوانینامیدداشــت.
بعدازدیدنفیلمشــایدنقدهاییتکنیکــیبرآنواردباشــد.اماپیام
جهانــیفیلــمکفرناحــومودرخواســتازجهانیانکــه»درصورت
غوطهوربــودندرفقرفرهنگــیواجتماعیبــهفرزنــدآوریوارضا
غریزهیبقــاادامهندهنــدتا»زین«هــایغمگیــنرادردنیاپرورش
ندهنــدکهاززنــدهبودنخــودغمگیــنوازآوردنشــانبــهدنیابه
پدرومادرشــانوجهانیانشــکایتکنند«،پیامیقابلتاملاســت.

کفـرناحوم؛
 زندگی غمبار »زین« و زینت اسکار!

کارگردان: نادین لبکی/ محصول کشور  لبنان 
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مـعرفیکتاب

اهمیتوارزشخوانــدنوتحقیقدرادبیاتتاریخیبرهمگانآشــکار
استچراکههویتوفرهنگوتاریخمللرانشــانمیدهندونمیتوان
بهتاریخوعقبــهیخودبیاعتنابــودوازاینجهتاســتکهمیتوان
باخوانــدنادبیاتکالســیکوتاریخیودانســتنسرگذشــتهای
پیشــینیانبــرتجربیاتخــودافــزودودرســهایآموزنــدهگرفت.
بنابهگفتهیماریووارگاسیوسا»آموزهیکتابهایتاریخیتاریخمصرف
ندارند"وازاینجهتموضوعــاتتاریخیرامیتوانبــاتکیهبرقوهی
تجســموتخیلدرذهنترسیموتحلیلکردودرســهاازآنآموخت.«
مقایسهیشخصیتها،احساسات،تجربیات،مضامینارزشهاودیدگاههای
تاریخگذشتهباجامعهیکنونیذهنرابهچالشیمیکشدبرایاستفاده
ازتجربیاتگذشــتگانبرایبدســتآوردندرکعمیقیازخودواقعی
وایناســتبرخیازفوایدتحقیقوخواندنکتابهایتاریخی؛ازاینرو
درایــنشــمارهازفصلنامهیهمــدمکتــاب»کجامــیروی؟«اثر
هنریــکســینکوئیچرابــهشــمامعرفــیمیکنیــموامیدواریماز
خواندنایــناثرزیباحظادبیببریدوشــوریعمیقوانســانیبیابید:
کتاب»کجامیروی؟«اثرنویسندهیبناملهستانی"هنریکسینکوییچ"
کتابیقابلتأملوبسیارزیباستکهخوانندهبامالحظهیمعرفیآن،محال
استاینکتابهفتصدصفحهایراتابهاتمامنرساندبهراحتیکناربگذارد.
ایناثررادرســال1353مرحومحسنشــهباز)مترجمقهارایرانی(که
ترجمهیرمانهایبزرگــیرادرکارنامهیکاریخــودداردبهگونهای
بسیارشیوا،روانودلنشــینترجمهکردهاســت.امابنابهدالیلیچاپ
اولاینکتابتوســطانتشــاراتماهیدرســال1389منتشــرشد.
کتــابفاخــروجاویــدان»کجامــیروی؟«کــهدرژانــررمانهای
تاریخیاســت،درهمانابتــداینگارشآنبــهپنجاهزبــانزندهی
جهانترجمــهودرســال1905بهدریافــتجایزهینوبلنائلشــد.
هنریکســینکوییچکهدراینکتابتاریــخامپراطــوریرمرابهطور
مفصلــیروایتکــردهاســت،بــرایتحریراینکتــابتمــامتاریخ
امپراطوریرمراموردمطالعهوتحقیقاتمیدانیدقیققراردادهاســت.
بهگفتهیعمومتاریخنویسانکالدیوسســزاردروسوسگرمانیکوس
معروفبه»نــرون«یکیازبیرحمترینوســتمکارترینحاکمانتاریخ
استکهازبدوخلقتبشــرتاامروزانســاننظیرشراکمتردیدهاست.
نرونچهاردهسالدررمفرمـــانرواییکردودراینمدتحوادثبســیار

تلخیرقمزدهشد؛
مــردمآنزماننیــزبهخاطرجــوحاکم،بــهخونریزیوبرادرکشــی
خوگرفتهبودندوتماشــایمرگفجیــعمردمبرایشــاننوعیتفریح
وسرگرمیمحســوبمیشد.ازمحســناتشــاخصاینکتابفاخر
ایناســتکهباخواندنســطربهســطرآنبــهراحتیمیتــوانبه
گونهایملمــوسوواقعــیخــودرادربطــناتفاقــاتورخدادهای
تاریخیآنزمانحسکرد.قســمتیازکتاببهزمانــیبرمیگرددکه
نرونپادشــاهســتمگررم،برایخاطرآنکهبتواندبصورتواقعیچند
بیتشعررادروصفسوختنیکسرزمینبسراید،رمرابهآتشکشید.

کجا می روی، خدایا؟
تورقی در کتاب: »کجا می روی؟«/ اثر هنریک سینکوئیچ
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 در البالی این حوادث تاریخی از جشن های بســیار عظیم و عجیبی روایت می  خوانیم که گویی فقط در افسانه ها می تواند این رویدادها رخ دهد. در همان 
دوران آیین یکی از عالی ترین مظاهر شرافت انسانیـ  عیسی مسیحـ  در حال رواج بود که حواریون مســیحی به سختی و در خفا پیام آزادگی و گذشت را 
در کالبد بی جان جامعه ای که غرق در گمراهی و ســتم بودند به روح جامعه دمیدند. نرون به طرز فجیعی پیروان مسیحی را در قالب خوشگذرانی و تفریح 
از بین می برد و سیاســیون فرومایه با تأیید رفتارهای نرون به نابودی رم دامن می زدند و آنجاســت که در زیباترین بخش کتاب پی به فلسفه ی نام کتاب 
می بریم. زمانی که نرون در آخرین ماه های فرمانروایی اش با شقاوت و بدون دلیل هزارن مسیحی بی گناه را به قتل می رساند و در این هنگام پیری فرتوت 
عصازنان و خســته حال ناگهان می ایســتد و زانو بر زمین می زند و با صدایی مرتعش و حزن انگیزفریاد برمی آورد که: »ای خداوند من! به کجا می روی؟«
در البالی تمام فجایــع غم انگیز اجتماعی، سیاســی آن دوران به اســم مارکوس وینچیوس و شــاهزاده لیژیــن )لیژیا( زیاد بــر می خوریم که فضای 
پر خفقان آن زمان را در عشــقی بســیار لطیف، زیبا و انسان ســاز به تصویر می کشــد. عشــقی که ســردار صاحب منصب مارکوس را از گذشــته ی 
پــر زرق و برق خویش جــدا می کنــد و زندگــی او را اگر چه بــا درد، ولی زیبــا می ســازد و از پیلــه ی زندگی وی موجــودی کامل بیــرون می آید.
افــزوده اســت. بــاارزش  اثــر  ایــن  شــخصیت جذابــی چــون "پطرونیــوس" و حــوادث پیرامــون آن نیــز بــر جذابیــت 
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جواب جدول قبل

آرزوی گلدســتهـ پولکماهــی2.تعجبخانمانهـ 1.لیلهالقــدر...ـ
گلزیباینوروزی امانتفــروشـ بزرگ3.ضربهایدرورزشوالیبالـ
صوتندا نامدخترانهوطنیـ چهارضلعیمنظمهندسیـ 4.طاقچهباالـ
نصیب سرمایهجاودانی6.حشرهخونخوارـ درشتوعظیمـ 5.پناهگاهـ
وقسمت-واژهیاواژههاییکهبهصورتمکرروبدونهیچتغییریدرآخر
دوست بیتهایامصراعهابعدازقافیهمیآیدگفتهمیشــود7.خاکـ
آخریننازی خونبســتهـ علمودانش8.ازنزوالتپربرکتآســمانیـ
وقتوزمان10.شــبها متحرکـ پســوندمحافظتـ 9.ابرزمینیـ
محبتو نژادایرانی11.میگویندتوانســتناستـ هســتیووجودـ
بهمراددلنرســیده-آینده13.مساوی مهربانی12.نمازیکرکعتیـ
اسباب ازمبطالتروزه14.خشــمگینـ ماهمحبتتختپادشــاهیـ
نامدیگرموسسهخیریهتوانبخشیهمدم صبرزرد15.دریاچهسیستانـ

1.سهشنبههفتماردیبهشتباهدفکمکبهسیلزدگانکشورماندر
تاالرخیریهمشهدرویصحنهرفت2.پیامبرزیبارو»ع«-صدمترمربع
انتها باعــثوبانیـ رســتورانفرنگی3.ناپدریـ صوتندایبیادبانهـ
لیستغذای برســردرمغازهبجوییدـ عزیزعرب4.حالتبیهوشــیـ
امپراطوریباستانی-کامپیوتر6.این رستوران5.پسندادنیخسیسـ
محفلباحضورچندتنازقاریانمطرحکشوریدرموسسههمدمبرگزار
خوردنیدردآور زیرخاککردنمردهـ شــد-زردترکی7.درخشــانـ
پسوند صحراییوســیعدرمصرـ مرموزـ »سقف«میانتهی!8.اسبـ
کلمه دارایاســلحه10.مقتداـ مقابلاسیدـ مصدرجعلی9.بیباکیـ
عقیده محضردارـ احترامآمیزپیشازنامبانــوان-آزاد11.راهمیانبرـ
عزتقائلشدن13.حمام تکیهکالمبچهمشــهدـ انتخاباتی12.بلیغـ
شــهریدراردبیــل-عضوصورت14.از صفحهترازوـ مقتلامیرکبیرـ
پایانوفرجامچیزی-نیرومند15.نقدیبراینکتاباثرویلیام حبوباتـ
گلدینگرامیتوانیددرسایتاینترنتیموسسههمدمبخوانید-شاداب

عمودی :افقی :
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جدول شماره:  7
طراحجدول:محمدرضاعلیزاده
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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
)نائبرئیــس(،دکتــرزهراحجــت)مدیرعامــلمؤسســه(وآقایان
حســینمحمــودی،علــیاکبــرعلیــزاده،مهنــدسعلــیکافی
مهندسمرتضیادیبیوجعفرشیرازینیا،دیگراعضایهیئتمدیرهی

همدمهستند.
فرزندانتحتحمایتهمدم،همگیدختربیسرپرستیابدسرپرستاند.
اینمؤسسهدرابتدایواگذاری186مددجوو93کارمندرسمیمأموربه
خدمتداشت.اینرقمدرحالحاضربه400مددجووقریب160نیروی
قراردادیافزایشیافتهاست.اینروزها؛فرزنداناینخانه،براساسنوع
معلولیتیاشرایطشاندرسهساختمانمستقلومجزازندگیمیکنند:

جایی
در آستانه ی آسمان

نگاهی به تاریخچه ی همدم؛ از گذشته تا امروز

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

تربیتپذیراست.

 ساختمان شماره ی 2 :
)مرکــزشــهیدحمیــدشــاهید(،بــهمســاحت2600مترمربعو
زیربنــای3500مترمربعمحــلزندگیدخترانآموزشپذیراســت.

ساختمان شماره 3: 
خانهیپناهگاهیارغوانوشقایقبامســاحت300متردردوطبقهی
مجزا)هرطبقه10نفر(درســنینزیر14وباالی14سالکهفرزندان

لبمرزی)میانراهی(توانبخشیهمدمهستند.
مرکز آموزش روزانه

مددجویانمؤسسهیهمدم،بهطورهمزمانازامکاناتوخدماتمختلفی
برخوردارند،ازجمله:

استفادهازخدماتتوانبخشیازقبیل:فیزیوتراپی،گفتاردرمانیوکاردرمانی
حضوردرفعالیتهایمختلفتأتروورزشــیبرایدســتیابیبهحداکثر
توانمندیجسمی،شرکتدرکارگاههایهنریازقبیلگلیمبافی،گلسازی

قلمزنیرویمس،فرشینه،ملیلهکاغذیو....
بدیهیاســتکهفراهمســاختنفضاییشــبیهخانهبرایدختراناین
مرکزهزینههایسنگینیبهدنبالدارد.درحالحاضر،برایهرمددجو،
ماهانهبیشاز25/000/000ریالهزینهمیشودکهیارانهیدریافتیاز
سازمانبهزیستیکمترازیکسوماینهزینهراتأمینمیکند.ومابقی،با

کمکهایمردمیتأمینمیشود.



عکس:شیداطباطبایی

welfare organization ( charity for the empower-
ment and protection of the disabled) to the board 
of trustees. 
The board of divectors of the institute has 7 main 
members and 2 non-core members : 
Akbar sabery far ( chairman of the board) , 
Hamid tayyebie ( vice chairman ) , DR. Zahra 
Hojjat ( managing director of the institute) and 
Mr. Hossein Mahmoodi , Ali Akbar Alizadeh , 
Ali Kaffie , Morteza Adibi and Jafar Shirazinia 
are members of the board of directors . 
Companion-backed children are all unmarried or 
bad guys . 
This institute was originally commissioned by 
186 clients and 93 officers. 
The figure has now risen to 400 clients and near-
ly 160 contractors.
These days, the children of this home live in 
three distinct and independent setting , based on 
their disabilities or conditions : 
Building number (1) : 
( Fath – Ol – Mobin ) with an infrastructure of 
about 6800 meters is a place for the maintenance 
and training of deep mentally disabled and edu-
cable girls . 
Building number(2) : 
( Hamid Shahid’s center) with an area of 2600 
meters and a 3500 meters underground building 
is an educational ground for girls . 
Building number (3) : 
The refuge house of Arghavan and Shaghayegh 
with a total area of 300 meters in two separate 
floors ( each floor is 10 people ) under the age 
of 14 and over 14 years old , the children of the 
borderline ( between the way)of Hamdam reha-
bilitation . 
Daily training center 
Attendees of the Hamdam’s institute simulta-
neously have various facilities and services. In-
cluding : 
Use of rehabilitation services such as physiother-
apy , speech therapy , occupational therapy , par-
ticipate in various theater and sports activities to 
achieve maximum physical fitness,participate in 
artwork such as : weaving , knitting , crocheting 
, copying , carpet , paper tapestry and …..obvi-
ously , providing a home-like space for girls in 
the center is costly . 
Currently , more than 25,000,000 Rials are spent 
per client each month that the subsidy received 
from the welfare organization amounts to less 
than one – third of this cost,and we are funded 
by popular support . 



tally retarded girls that they live there and to be trained 
, to recive rehabilitation services and get closer to their 
aspirations . 
This place was first named Fath –Ol – Mobin institute 
and then completed with ( Hamdam charity), began her 
work under the umbrella organization with 60 girls. 
Since 1380 , the type of portfolio management has 
changed in the form of a board of trustees , which was 
happy . 
From the same year, members of the board of trustees , 
all of whom are well-known charities and well-known 
people , are struggling to improve the Hamdam’s girls . 
Effective measures such as equipping , rebuilding and 
renovating the various section of the complex , arrange-
ment of air-conditioner systems,construction of confer-
ence hall and prayer hall , landing and ventilation , as 
well as completion and operation of Shahid’s building 
for educational children shine in the work of these righ-
teous people . 
In 1384 , the institute was fully independent from the 

God’s earth is vast and sober …
Bot some of the pieces of the land of God are more 
prosperous, because it is possible to put a ladder on it 
and rise up from the bottom of the sky ….. 
In the corner of the city of Mashhad there is a patch of 
land . Fortunately,there is a piece of land happy , some-
where in the sky … the place of conquering the hearts 
of the hearts is full of dreams …
In the year 1361 , a fragment of Allah’s earth was ab-
sorbed in the size of 10,000 meters was shared of men-

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity

عکس:شیداطباطبایی




