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صوجلبترحم،هرگز!
نمایشنق 
دکتر زهرا حجت

عکس :سعید احمدی

آنها که هرازگاه بــه همدم میآیند ،چه یاور باشــند و چــه خیر ،چه
مدیــران شــهری و دولتــی و خصوصــی باشــند و چه مــردم عادی
همشــهری و هممیهــن ،اغلــب دیدهانــد و به ایــن اذعــان دارند که
موسســهی همدم ،محیطی اســت آراســته و مطبوع و 400مددجوی
تحــت آمــوزش و مراقبــت این موسســه هــم غالبــا در شــرایطی
اســتاندارد از جهت بهداشــتی و پوشــاک و تغذیه ،نگهداری میشوند.
مالحظهی چنین شــرایطی ،غالبا با دو رویکرد متفاوت مواجه میشود؛
گروهی خیال میکنند که اوضاع مالی بهسامان موسسه و فراوانی نعمت و
پول است که اجازهی چنین مدیریتی به اهالی همدم میدهد .گروهی نیز
دانسته یا حسب اتفاق ،میگویند :ادارهی استاندارد مجموعهای مثل همدم
بیش از پول و امکانات ،مرهون همدلی نیکوکاران و یاوران و همکاران همدم
است و مزید براین ،مدیون این باور است که :نشان دادن چهرههای زرد و
لباسهای نامناسب و معلولیتهای رقتانگیز ،به نیت جلب توجه و ترحم
افرارد نیکوکار ،در شان همدم و هیات مدیره و کارکنان و فرزندان آن نیست.
با مالحظهی ایــن واقعیت یادداشــت این شــمارهی فصلنامهی همدم
را بــه طــرح و تبیین ایــن موضــوع اختصاص دادیــم تا بــه خودمان
و همکارانمــان در هرجــای میهن اســامیمان یــادآور شــویم که؛
نگهــداری و مراقبــت و آمــوزش و پــرورش فرزنــدان کمتــوان در
موسســات خیریهی خصوصی و دولتــی و نیمهدولتــی ،امری مقدس
و ارزشــمند اســت کــه میتــوان از دو مســیر بــه آن دســت یافت؛
هــم میتــوان مظلومنمایــی کــرد و بــا نمایــش دادن نقصهــا
و نکبتهــا و بیچارگــی و ناتوانــی معلولیــن ،در جلــب توجــه
و ترحــم دیگــران کوشــید و بودجههــای الزم را بــرای تامیــن
هزینههــای متعــدد و مفصــل ایــن عزیــزان تــدارک دیــد.
هم میتوان با تمرکز بر تــوان این فرزندان و تقویت اســتعدادهای ذاتی
آنان ،راه بهزیســتن و توفیق و لذت بردن از لحظات زندگی را یادشان داد
و از نیکوکاران و خیرخواهان هم خواســت که در زمینهی گسترش این
راهبرد و رسیدن به این مقصود مبارک ،یار و یاور موسسات خیریه باشند.
موسســهی خیریهی همدم ،به رغم ســودآور بودن راه نخســت  به راه
دوم باورمنــد و پایبنــد اســت و از عمــوم کســانی کــه دســتی به
خیردارنــد نیــز ،میخواهد کــه در اتخــاذ ایــن روش و بهــادادن به
شــان و شــخصیت معلولیــن هموطــن ،همــراه و همدم ما باشــند.
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یاور؛سـایهایبرسر...
علیرضا سپاهی الیین

این چند سطر ،ادای دینی است به تمامی یاوران مهربان و انسان و باایمانی
که سالهاســت ،از هر فرصتی برای همدلی و همکاری با کارکنان همدم و
یاریرسانی به  400فرشتهی تحت پوشش وآموزش این خیریه ،صمیمانه
و صادقانه و فروتنانــه و عاشــقانه ،از راه دور و نزدیــک کمک میکنند:
شرایط کار در همدم ،تقریبا مثل هر اداره و موسسهی دیگری است ،با این
تفاوت که ،کارکنان همدم در هر سمت و بخشی که باشند ،نمیتوانند از
خط خدمت و فداکاری خارج شوند .این ویژگی ،همچنانکه نشان از مدیریت
درست و دلسوزانهی مجموعه دارد ،بهخاطر فضای عاطفی خاص و تاثیر
معنوی همنشینی کارکنان با چهارصد فرشتهی زمینی معصوم هم هست.
در این میان ،یک مســالهی مهم و یگانه هم وجــود دارد وآن رفت و آمد
انسانهای نیکوکاری است که همیشه با همدم در ارتباطاند و بیشتر وقتها
در فضای اداری و پرســتاری این موسســهی خیریه به چشم میخورند؛
صبح امروز و پیش از اینکه بخواهم دست به قلم ببرم و بنویسم ،از پنجرهی
اتاقم شاهد اتفاقی بودم که به عنوان یک نمونه ،بیانش میتواند منظورم را
واضحتر ادا کند؛
یکی از بانوان یاور همدم ،کنار یکی از دختران مددجوی این خانه که شرایط
جسمی و هوشبهری خاص دارد ،روی صندلی فضای باز موسسه نشسته
بود و همچنان که به گرمی و مهربانی نوازشــش میکرد ،عاشــقانهترین
کلمات را زمزمه میکــرد و لطیفترین حاالت مادرانه را نشــان میداد.
غیر از ما و همکارانمان که ایشان و  دیگر یاوران را میشناسیم ،هیچکس

باورش نمیشــود که او مادر واقعی این دختر نباشــد؛ صداها ،اشــکها
عشــقها ،نوازشهــا و آرامشهای این یــاوران ،دقیقــا مادرانه و تجلی
لطف الهی و نشــانهی بارز بزرگی مقام و بیدریغی احسان انسانهاست.
همدم و موسساتی چون همـــدم ،یک فرصت اند برای شـناخت انسانهای
راستین...
دراین شــهر ،کلی آدم وجود دارد که زبان بیان موثر و تمکن مالی بسیار
و احساســات سرشــار دارند .اما همگان این توفیق را ندارند که فراخور
فرصت ،ســری به همدم بزنند و سهمشــان را از ســامتی به دخترانی
ادا کنند که سهمشــان از هســتی ،صرفا دلخوشــی به این خانه اســت
و یــک تخت اســتراحت ثابــت یا یــک صندلــی چرخــدار معمولی.
ما انســانها ،مثل یه دســتگاه تولیدی ،در یک مجموعهی بههم پیوسته
زندگی میکنیم که نقص و نارســایی هر بخش و هر قطعــهی آن تاثیر
مســتقیم بر عملکرد کلی دســتگاه دارد .اگر در نظر بگیریم که سالمت
یا نقصان قطعات ،به هیچوجه نشــانهی لیاقتهای شــخصی نیســت.
آنگاه درخواهیم یافت و باور خواهیم کرد که؛ دراین ســامانه رســیدگی
و جبران کاســتیهای بخش نارســا ،وظیفهی قطعات ســالم اســت.
یاوران مهربان همدم ،دانســته و بیدریــغ ،مدام در حال یاریرســانی
بــه بخشهــای آهســتهگام جامعــه انــد .آنهــا ،براســتی انســان
راســتین اند .خداوند خیرشــان دهد که به بندگانش خیر میرسانند.

یک نفس زندگی

5
تابستان  98

من،اینطوریعوضشدم!
تصویرگر :نگین حسینزاده

به مدت چندين ســال همســرم به یک اردوگاه در صحــرای (ماجوی)
کالیفرنيا فرســتاده شــده بود .من برای اینکه نزدیک او باشــم ،به آنجا
نقل مــکان کردم و ایــن درحالی بــود کــه از آن مکان نفرت داشــتم.
همســرم برای مانور اغلــب در صحرا بــود و من در یــک کلبه کوچک
تنها میمانــدم .گرما طاقت فرســا بــود و هیچ هم صحبتی نداشــتم.
ســرخ پوســت ها و مکزیکیها ی آن منطقه هم انگلیسی نمیدانستند.
غذا و هــوا و آب همه جا پر از شــن بــود .آنقدر عذاب میکشــیدم که
تصمیم گرفتم بــه خانه برگردم و حتی قید زندگی مشــترکمان را بزنم  .
نامه ای بــه پدرم نوشــتم و گفتــم یک دقیقــه دیگر هــم نمیتوانم
دوام بیاورم .میخواهــم اینجا را تــرک کنم و به خانهی شــما برگردم.
پدر نامــه ام  را در دو ســطر جواب داده بود ،دو ســطری کــه زندگی ام
را کامــا عــوض کــرد و تــا ابــد در ذهنــم باقــی خواهنــد مانــد؛
«دو زندانی از پشت میله ها بیرون را می نگریســتند ...یکی گل و الی را
می دید و دیگری ستارگان را!»
بارها این دو خط را خواندم واحســاس شــرم کردم .تصمیــم گرفتم به
دنبال ستارگان باشم و ببینم جنبه مثبت در وضعیت فعلی من چیست؟
با بومی ها دوســت شــدم و عکس العمل آنها باعث شــگفتی من شــد.
وقتی به بافندگی و ســفالگری آنها ابراز عالقه کردم ،آنها اشیایی راکه به
توریست نمی فروختند را به من هدیه کردند .به اشکال جالب کاکتوس ها و
یوکاها توجه میکردم .چیزهایی در مورد سگهای آن صحرا آموختم و غروب
را مدام تماشا میکردم .دنبال گوشماهی هایی می رفتم که از میلیون ها

سال پیش ،وقتی این صحرا بستر اقیانوس بود ،در آنجا باقی مانده بودند.
چــه چیــزی تغییــر کــرده بــود؟ صحــرا و بومــی هــا همــان
بودنــد ...ایــن نگــرش من بــود کــه تغییــر کــرده  و یــک تجربه
رقتبــار را بــه ماجرایــی هیجــان انگیــز و دلربا  بــدل کــرده بود.
من آنقدر از زندگی در آنجا مشعوف بودم که رمانی با عنوان ” خاکریزهای
درخشــان” در مورد زندگی درصحرای  ماجوی نوشــتم .مــن از زندانی
که خودم ســاخته بودم به بیرون نگریســته و ســتاره ها را یافته بودم.
اگر به فرزندان خود رویارویی با سختیهای زندگی را نیاموزیم در حق آنها
ظلم کرده ایم.
      برگرفته از کتاب آیین زندگی ،نوشتهی دیل کارنگی
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کاردرهمدم،همهاشخاطرهاست!

گپ وگفتی خودمانی ،با فاطمه ثابتی (سرپرست یاوران همدم)
پریا گلبویی

چه نیکوســت در بین تمام روزمرهگیها که همهی ما بــه نوعی گرفتار
آن هســتیم به دنبال فرصتی باشــیم برای رســیدن به زیبایی باطنی و
مفهوم عالی زندگی .یکی از مهمتریــن و پررنگترین مفاهیم در زندگی
مفید بودن برای خود و دیگران اســت و چه بهتر که این مفید بودن برای
دیگرانی باشد که از نعماتی محرومند؛ برای شکوفایی آنها و ارزشآفرینی
برای کســانی که تفاوتهای ناخواســته با عامهی مــردم دارند و نیل به
انسانیت و زیبااندیشــی در قالب یاوری و یاور بودن به همنوعان که باعث
میشــود ارزیابیهای معمول در زندگی شــخصی نه بر کمالگرایی که
بر انطباق وقایع روزمره زندگی با معیار زیباییشــناختی منطبق گردد.
مؤسسهی توانبخشــی همدم سرپرستی شــبانهروزی چهارصد دختر
بیسرپرســت با معلولیت ذهنــی در ســطحهای مختلــف را برعهده
دارد .از ایــنرو بالغ بر  160نفر نیروی انســانی در حال خدمترســانی
به این عزیــزان انــد .در کنــار نیروهای ثابــت این مرکز توانبخشــی
یاوران نیکوکاری نیز هســتند که بــدون هیچ چشمداشــتی بهصورت
افتخاری و با عنــوان «یاور» در حــال خدمت به این فرزندان هســتند.
در این شــماره با سرپرســت یــاوران همدم آشــنا خواهیم شــد و در
شمارههای بعد فصلنامه ،به معرفی یاوران عزیزمان نیز خواهیم پرداخت:
      لطفا با خوانندگان فصلنامهی همدم گفتگو را با معرفی خود آغاز کنید و
بفرمایید از چه طریق با مؤسسهی همدم آشــنا شدید و چه انگیزهای برای
همکاری با این مؤسسه داشتید؟
به نام خدا و با سالم به خوانندگان فصلنامهی همدم  .فاطمه ثابتی هستم
بازنشســتهی فرهنگی .از اوایل بازنشستگی دوســت داشتم با مؤسسات
خیریه همکاری داشته باشم و به نوعی از این طریق زکات شغلم را بپردازم
اما نحوهی ورود به این مؤسسات را نمیدانستم تا اینکه سال  1389یکی از
همکارانم که از یاورهای تحصیلی درس ریاضی فرزندان همدم بودند ،بخاطر
مشغلهی کاری و شغلی زیاد نمیتوانستند با همدم همکاری داشته باشند
از این رو از من خواستند که به جای ایشان به مؤسسه بیایم .من هم فرصت
را غنیمت شمرده و در اولین فرصت به مؤسسه همدم آمدم و با سرکار خانم
حسینی که در آن زمان مســئولیت یاوران را برعهده داشتند آشنا شدم
و از آنجا همکاریم با این مؤسسه شروع شــد و تاکنون ادامه داشته است.
     اگر ممکن است ،از سوابق کارهای اجرائیتان در همدم بگویید؟
من ،در ابتدا به عنوان یاور به مؤسسه آمدم و با توجه به رشته و تخصصم با
بچههایی که در درس ریاضی مشکل داشتند همکاری میکردم و پس از
مدتی بخاطر عزیمت خانم حسینی به تهران ،مسئولیت و هماهنگی یاوران
به من سپرده شد .قسمتی از کارم گزینش افرادی است که تمایل کمک به

همیاران همدم

یکنند
      یاورها به چه صورت گزینش میشوند و به مـــؤسسه راه پیدا م 
و در چه اموری کمک میکنند؟
افرادی که به هر شــیوهای با مؤسســه آشــنا میشــوند چــه از طریق
بازدید حضوری و یا از طریق نشــریه و رســان ههای مختلــف ،در صورت
تمایل فرم مربــوط به یــاوری را از طریــق روابط عمومی موسســه پر
میکنند و بــا توجه بــه اظهاراتشــان و نوع مهارتــی که دارنــد با آنها
تمــاس گرفته و برای همکاریشــان با همــدم از آنها دعوت میشــود.
      برای تشـــخیص نوع نیازها ،شما با فرزندان همدم به طور مســتقیم در
ارتباط هستید؟  
بلــه ـ حتما ،بــدون ارتبــاط بــا بچهها نمیتــوان نــوع نیــاز آنها را
تشــخیص داد .خیلــی از اوقــات خــود بچههــا بــه مــن مراجعــه
و خواهــش میکننــد بــرای آنهــا یــاوری را در نظــر بگیریــم.
     خاطرهی خاصی از همدم دارید که برایتان ماندگار شده باشد؟
در واقع بیتعــارف کار در همدم همهاش خاطره اســت .بچهها از دیدن
فردی خارج از محیط مؤسسه بسیار ذوق میکنند و خوشحال میشوند
و شادی آنها خوشحالی ماست .مخصوصاً در ایام محرم هر شب با اقامهی

      چه پیشنهادی برای شهروندان مشهد جهت همدلی و ارتباط بیشتر با
فرزندان همدم دارید؟
مردم ما همیشــه پشــتیبان یکدیگر بودهاند و اگر بــا دختران همدم
بیشتر آشــنا شــوند و مهرشــان را بهصورت دیداری نثار این بچههای
بیسرپرســت بکنند و از طریــق عاطفی خالءهــای آنهــا را پر کنند
خیلی بهتر اســت .چرا که فرزندان بیسرپرســت و بدسرپرســت ،به
محبت نیــاز دارند .عــاوه براین ،کســانی کــه از نظر مالی شــرایط
بهینهای دارند ســعی کنند بخشــی از هزینههای جاری مؤسســه را
تقبل کنند ،چون سرپرســتی  400نفــر و تامین مخارجشــان ،فقط
در حرف آسان اســت و ممکن اســت حجم نیازها کمتر به نظر برسد.
      و در آخر ،آیا حرف و نکتهی خاصی هست که بفرمایید؟
در آخــر میخواهــم از خانــم خانی عزیــز ،تشــکر ویــژه بکنم که
بدون هیــچ چشمداشــتی در این مدت بــا من و موسســه همکاری
داشــتهاند و گاهی به دلیل مشــغلهی روزمرهی من ،ایشــان بیشــتر
زحمات را تقبل میکننــد و هماهنگی بــا یاوران را انجــام میدهند.

تابستان 98

فرزندان همدم را با توجه به تخصصهای گوناگون خود دارند و فرم یاوری
را پر کردهاند و با توجه به نیازهای دختران همدم یاورها گزینش میشوند.

نماز مغرب و عشاء و خواندن زیارت عاشورا که به همت خانم احمدآبادی
برگزار میشود ،بچهها بســیار لذت میبرند و استقبال میکنند و دیدن
این مناظر و ســادگی و زاللی بچههــا ،کال تبدیل به خاطره میشــود.
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شرطموفقیتما،مشارکتمردماست
گفتوگو با دکتر غالمحسن خدایی ( فعال خیرین سالمت و مدیر مسئوول فصلنامهی بهورز)
عباسعلی سپاهی یونسی
قرارمان با دکتر غالمحسن خدایی (مردی که  40سال از عمرش را در نظام سالمت کشورمان طی کرده است) در دفتر نشــــریهی بهورز انجام شد .برخورد
همکارانش در دفتر نشریه با او و خوشحالی آنها از دیدار دوباره اش ،نشان از مهربانی و کارهای فراوانی بود که ایشان انجام داده است .هـمان جا بود که یاد این
فراز از شعر نیما افتادم که« :یاد بعضی نفرات /روشنم می دارد /قوتم می بخشد /،راه می اندازد /،و اجاقِ کهن سر ِد سرایم /گرم می آید از گرمیِ عالی دمشان».
این بهترین حالتی است که برای یک انسان می توان متصور شد که وجودش برای دیگران خیر و برکت است  .او سالها در ســـمت هایی که داشته است در
موضوع اجتماعی شدن سالمت فعال بوده و هست .وی در حال حاضر مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور اجتماعی  و مدیر مسئوول فصلنامه
بهورز می باشد.

اگر موافق باشید کمی از خودتان بگویید؟
بنده سال 1361از دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارغ التحصیل شدم .از سال
 1363در نظام سالمت کشور در گناباد ،تربت حیدریه و مرکز بهداشت استان
به مدت  30سال انجام وظیفه کرده ام .سال  1392بازنشسته شدم اما مجدد
دعوت به کار شــدم و با عنوان قائم مقام رییس دانشگاه در حوزه اجتماعی و
سازمان های مردم نهاد و خیریه های سالمت فعالیت کردم .از ابتدا در بخش
سالمت دو دیدگاه وجود داشته است یک دیدگاه این بوده است که با رویکرد
پزشکی همه امور سالمت را با خدمات پزشکی و بهداشت و درمان حفظ کنیم.
دیدگاه دیگر اما معتقد به رویکرد توسعه اجتماعی است .یعنی ما مردم را درگیر
خدمات سالمت بکنیم و مراقبت از ســامت در حوزههای مختلف سالمت
جســمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی مورد توجه ما باشــد .متاسفانه رویکرد
پزشکی به خاطر تفکر حاکم بر سیستم اداری و حتی سیستم وزارت بهداشت
همیشه غالب بوده است .یعنی امروز ما از نظر نیروی انسانی ،تجهیزات پزشک
بیمارستان ها و مراکز پزشــکی ،خانه های بهداشت و  ...بسیار رشد کرده ایم
اما با این همه می بینم مشکالت ســامت مردم متاسفانه بیشتر شده است.
بیشتر شدن مشکالتی که می فرمایید چه دلیلی دارد؟
دو دلیل دارد اول مشــارکت نکردن مردم در مراقبت از ســامت خودشان و
دوم شــیوه زندگی غلطی که امروز ما درگیر آن هستیم .به طوری که امروزه
می گویند 70تا  80درصــد عوامل تاثیر گذار بر ســامت ،عوامل اجتماعی
است نه عوامل پزشکی .یعنی رویکرد پزشــکی حداکثر تاثیرش در موضوع
سالمت  20درصد است .متاســفانه این رویکرد توسعه اجتماعی ،نه تنها در
حوزه سالمت بلکه در دیگر مسائل ما مثل مسائل قضایی ،فرهنگی ،امنیتی
و در حوزه های مختلف مــورد غفلت قرار گرفته اســت .چون یک تفکر کور
دولتی نفتی حاکم بــر مدیریت ما بوده اســت .در صورتی کــه افتخار ما به
امام علی(ع) این است که ایشــان یک مرد دموکرات بوده است .می دانیم که
او حکومت را به هر قیمت نگرفت .مــی گفت اگر مردم نخواهند من حکومت
را نمی خواهم و وقتی هــم قبول کرد گفت این حکومــت و قدرت برای من
از آب دماغ بز کمارزشــتر اســت .االن این طور نیســت بین دولت مردان به
معنای عام از یک شهرســتان دوردســت تا دولت مردان در سطح باال ،یک

جدایی و تفرقی وجود دارد .این نوعی تفکر شــده اســت .ما فقیر نیستیم و
منابع زیــادی داریم اما به خاطر تفکری که به آن اشــاره کــردم ،روز به روز
سالمت مردم  بیشتر به خطر می افتد .بخشی از این به خطر افتادن ،به خاطر
عدم مشارکت مردم و عدم مراقبت از سالمت خودشــان است .نهایتا منابع
محدودی کــه داریم هزینه درمان هــای گران قیمت می شــود که در واقع
تعیین کننده های آنها کمپانی های دارویی و تجهیزات پزشــکی می باشد.
ولی چند سالی است که شاهد افزایش مــشارکت مردم در فرایند
سالمت هستیم؟
بله .در زمان ریاست دکتر هاشمی این رویکرد شکل جدی تری به خود گرفت  
و حاصل آن افزایش مشارکت مردم در حوزه سالمت بود .با شکل گیری این
رویکرد ،سازمان های مردم نهاد ،خیریه های  سالمت  و ...جدیتر وارد عرصه
سالمت شدند .واقعا اگر مردم را توانمند بکنیم که اول خودشان از خودشان
مراقبت بکنند و باورشان بشود که هیچ انسانی در روی کره زمین دلسوزتر از
خودشان برای خودشــان وجود ندارد ،به نتایج خیلی خوبی خواهیم رسید.
دولت ،مسئوول ،پزشک هرکدام مشکالت خود را دارند .پس باید مردم در قالب
سازمانهای مردم نهاد مسئولیت پذیری بکنند و دیگران را هم توانمند سازند.
در جایــی از صحبتهایتــان به خیریههای ســامت اشــاره
کردیــد .وقتی تعبیــر خیریه ســامت را اســتفاده میکنیم
در نگاه بعضیهــا ،این معنی را میدهد که پولی جمع شــود برای
دارو و درمان بیماران نیازمند ،احتماال نگاه شــما این نیســت؟
بله «خیریه سالمت» ترکیبی از درمان و آموزش و پیشگیری است .بحث توسعه
مشارکت مردم هم دستور دینی اســت و هم دستور عقلی که شرط موفقیت
ما ،مشارکت مردم اســت .برای همین ما حضور مردم را در  3گروه خیریه ها
افزایش داده ایم:
اول خیریه های درمانــی که در مشــهد؛ در حال حاضــر  42درمانگاه  و 5
بیمارســتان خیریه داریم .دوم موسســات خیریه حمایتی اســت که به هر
دلیلی مردم بیمار شــده اند و دچار مشــکالت اقتصادی هم هستند باید به
آنها کمک کنیم که فقط  درد بیماری را داشــته باشــند نه درد بی پولی را.

ویژگی مهم سازمانهای مردم نهاد از نظر شما چیست؟
به نظرم مهم ترین ویژگی این اســت کــه تکلیفمدارانــه کار نمیکنند و
اخالقمدارانه کار میکنند .در صورتی کــه به طور مثال منی که در یک اداره
کار می کنم ،به من گفته اند روزانه  8تا  14باید ســر کار باشم ولی در حوزه
ســازمانهای مردمنهاد و خیرین ،آدمهایی مثل مهندس مستشاری را داریم
که بیش از  80سال عمر دارد .ایشــان به اندازه  10تا  20مدیر دولتی ارشد ما
کار میکند .این اگر اخالقمدارانه نباشد ،آیا باز هم همین می شود؟ خیلی از
آدمهای دیگر را هم می شناسم که به همین ترتیب واقعا از دل و جان و شبانه
روزی برای بهبود وضعیت مردم نیازمند و بیماران کار میکنند .در کنار این
افراد ،انجمن هایی هم هســتند که جوان هستند اما خوب کار میکنند مثال
گروه لبخند کودک که کارش این است که لبخندی بر لبان کودکان بیاورد و یا
گروهی از جوانان هستند که به بیمارستانها میروند و با بچه های بیمار کار و
سعی می کنند این بچه ها روزهای بهتری را در بیمارستان  ها سپری کنند .کار
گروهایی از این دســت اهمیت فراوانی دارد که با دل و جان هم کار میکنند.
شما با موسسه همدم هم در ارتباط هستید از این برایمان بگویید که
چگونه با همدم آشنا شدید؟
یکی از اقــوام ما در همدم مشــغول به کار بــود و می دانید کــه میگفتند
فتح المبین .خانم بنده هم بــه آن جا رفته بود اما بنده ارتباطی نداشــتم تا
این که جایی نشــریه همدم را دیــدم و بعد هم با خانم دکتــر حجت مدیر
همدم آشــنا شــدم .بعد از آن بود که چند باری در قالب برنامه های گروهی
از همدم بازدید کردم و آشــنایی بنده با همدم و مدیران همدم بیشــتر شد.
چه ارزیایی از وضعیت موسسه همدم دارید؟
به نظرم یکی از موسسات موفق در اســتان و حتی در کشور همدم است آن
هم به لحاظ سرمایه اجتماعی و اعتمادی است که همدم نزد مردم به دست
آورده اســت .بعضی از انجمن ها و موسسات در سطح اســتانی موفق عمل
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در این بخش هم  30موسســه حمایتی در خراسان رضوی فعالیت میکنند.
این موسســات به درمان وتامین داروی بیماران ،کاردرمانی و گفتار درمانی
بیماران کمک میکنند .یک بخش دیگر کارهای این موسســات هم کمک
به توســعه مراکز درمانی و بهداشــتی و خرید تجهیزات پزشکی برای مراکز
درمانی است .در طول این  3ســال مردم خیر ما در قالب این موسسات120
میلیارد تومان به توســعه واحدهای بهداشــت و درمان و حمایت از بیماران
نیازمند کمک کردند .سوم هم سازمانهای مردم نهاد تخصصی می باشند .هر
کدام از این ســازمانهای مردم نهاد در مورد یکی از بیماریها از جمله سرطان
سلیاک ،دیابت و  ...فعال اند .ما در این بخش در استان 65سازمان مردم نهاد
تخصصی غیر دولتی داریم .اینها عالوه بر آموزش بیماران و تغذیه کودکان در
بخش آموزش برای پیشــگیری از بیماریها و توانمند سازی خانواده ها برای
مراقبت از خودشان و اشتغال زایی فعالیت می کنند .در این بخش جای کار
فراوان وجود دارد  .اهمیت تخصصی شــدن سازمان های مردم نهاد در حوزه
سالمت ،این است که هر کدام یکی از بیماریهای خاص را پیگیری می کنند.
مثال یک گروه فقط به سرطان و بیماران این حوزه می پردازد ،یکی به دیابت
و ...این تخصصی شــدن به نفع بیمارن خاص می باشــد چون مثال سازمان
مردم نهادی که به بیماران تاالســمی می پردازد حتی به اشتغال ،مسکن و
ازدواج این عزیزان هم توجه میکند .یا مثال انجمن ســرطان مشهد یکی از
بزرگترین انجمن هایی است که در حوزه سرطان در خاورمیانه کار می کند   .

نگاهی به خانهی همسایه

کرده اند اما در ســطح کشــوری نه ولی همدم حتی  بین المللی هم خوش
درخشیده است  .این سرمایه ایســت که ما می توانیم از آن استفاده بکنیم.
همدم چند ویژگی دارد اول این که مدیریت همدم مردمی اســت .سیاست
گذاری و اجرای آن مردمی اســت که ارزش فراوانی دارد .معتقدم اگر همین
مرکز در اختیار دولت بود ،االن این وضع خوب را نداشــت .دوم اعتماد مردم
به این خیریه در سطح خوبی است .هر سازمانی بزرگترین سرمایه اش قبل
از سرمایه مالی اعتماد مردم است و این را همدم دارد .االن مردم به همدم از
هر نوع تفکری و هر رده ی اجتماعی اعم از هنرمند ،اهل سیاســت ،دانشجو  
روحانی ،بازاریان و  ...اعتماد دارند و برای همین اســت که اقشار مختلف به
همدم رفت و آمد میکنند .هر کدام از این آدم ها ســرمایه ای که دارند اعم
از مالی ،فکری ،علمــی ،هنری و حاضرند از ان بــرای همدم هزینه کنند که
این ارزش باالیی دارد و باید آن را قدر دانســت .نکته بعــدی که نباید از آن
غفلت کرد ،بحث مدیریت همدم و افرادی اســت که در همدم به کار گرفته
شده اند .از سطح خود مدیر عامل تا کارکنان احســاس وابستگی سازمانی
را به شــدت دارند .من معتقدم کســانی که در همدم کار میکنند کارمند و
حقوق بگیر نیستند .وقتی شما با کسانی که در همدم مشغول خدمت رسانی
هستند روبرو می شوید ،به این نتیجه مهم می رسید که این افراد همدم را خانه
خودشان می دانند و بچه ها را بچه های خودشان .ما یک همدم می شنویم اما
باید بدانیم کار کردن و مراقبت از بعضی از بچه ها واقعا سخت است .من خودم
گاهی فکر کرده ام که آیا می توانم یک هفته با بچه ها کار کنم؟ مخصوصا در
بخش هایی مثل بخش ایزوله که سختی خاص خود را دارد .برای ما کار کردن  
در یک اداره دولتی و یا شرکت و موسسه خصوصی خیلی زود تبدیل به شغل
می شــود .ولی در همدم این احســاس وجود ندارد و ایــن ارزش فراوانی
دارد .خوشــبختانه دوســتان همدم در شــبکه ها و گروهایی که در حوزه
سالمت و مشارکت های اجتماعی ایجاد شــده است هم حضور فعالی دارند.
و سخن پایانی؟
باید دســتمریزادی بگویم به مدیران همــدم و آدمهایی کــه برای بهبود
وضعیت  400دختر تحت سرپرســتی این خیریهی خوب ،تالش می کنند.
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نَیِّرجان؛فرشـتهایبیزبان!
بعد از این همه سال ،حاال به حرف مادربزرگم رسیدهام...
آن روزی که از پــی پروانهها شــاد و خندان میدویدم تا بگیرمشــان و
البالی جمعیــت و در میــان هیاهوی پــارک محله گم شــدم و گریه
میکردم و بعد از پیدا شــدن ،مادربزرگــم رو به من کــرد و گفت" :این
غصه که جدی نیســت چون پیدا شــدی ،چــون میدانی که ســایهی
پدر و مادر روی ســرت هســت؛ تو ایــن دنیا یــک عالــم آدم زندگی
میکنند ،د ِر قلب هر کدوم از ایــن آدمها رو باز کنی یک عالم داســتان
ازشــون میشــنوی .همهی این داســتانها میشه داســتان زندگی  "...
مادربزرگم راســت میگفــت .در شــهرمان پنجرههای زیــادی وجود
دارد .شــب هنگام تمــام چراغهای شــهر روشــن میشــود .خانهای
کمســو ،خانــهی پرنورتــر و خانــهای شــاید تاریــک و بــدون نور!
در این شــهر و در مکانی که بیشــباهت به بهشت نیســت و چهارصد
دختــر بیسرپرســت فرشتهســیرت در آن زندگــی میکننــد ،اتاقی
کوچک بــا پنجرهای که رو به آســمان باز میشــود وجــود دارد .در آن
اتــاق اصــا خبــر از زرق و برقهــای رنگارنــگ دنیــا نیســت ،خبر
از دیوارهــای قد کشــیده و ســتونهای مجلل نیســت ،ولــی تا دلت
بخواهد ،دلهــا توان قد کشــیدن در این چهار دیواری کوچــک را دارند.
با نیــره به گفتگــو نشســتم .نیــره از فرزندان ایــن خانه نیســت ،اما
همیشــه با فرزندان این خانه هســت و با همین بچهها زندگی میکند.
نیره ناشنواســت .شــنیدن و صحبت کردن برایش سخت اســت اما با
وجود سختی و دشــواری ،از او خواســتم با زبان ایما و اشــاره ،پنجرهی
دلــش را برایم بــاز کنــد و از غربــت گلدان شــمعدانی اتاقــش برایم
بگویــد و از بهانههــای گاه و بــیگاه دلــش و داســتان زندگیــش:
نیره 39 ،سال ســن دارد و از وقتی یادش میآید  -شاید از هفت ،هشت
ســالگی -در مراکز  بهزیســتی زندگی میکردهاســت .پدر و مادر برای
هرکســی از باارزشترینهای زندگی هســتند و نیره تمام این ســالها

گفت وگویی خودمانی با «نیره» ،همکار هنرمند همدم
مجتبی جهانپور
فقط بــا هالــه ای مبهم از تصویــر پدر و مــادرش زندگی کرده اســت   .
به نظر میرسد که سخت بشــود فقط با تکیه به تصویری محو و هالهای
ناشناخته ،یک عمر به پدر و مادر خود  فکر کرد .و نیره با بغضی فروخورده
از دنیای پر از تنهاییاش ســخن میگوید .بعد از فوت پدر و مادرش که با
فاصلهی کمی از هم از دنیا رفتند ،تنها برادرش در سن  14سالگی به جبههی
جنگ رفت و شهید شد و آنجا بود که فهمید از حاال چقدر تنهاست! کودکی
هفت ساله راهی بهزیستی شد تا ادامهی کودکیاش را در شرایطی متفاوت
یگوید از کودکی مورد تمسخر
از گذشت هاش بگذراند .نیره ناشنواست و م 
یگرفتم .نمیتوانســتم با کسی حرف بزنم چون دیگران
همساالنم قرار م 
با زبان اشــاره آشــنا نبودند و اطالع زیادی از زندگی ناشنوایان نداشتند.
او میگوید «از کودکی تنهایی با من شــروع به بزرگ شدن کرد .دلتنگی
برای پدر و مــادر و برادر و ارتباط نگرفتن با بچههای ســالم و تمســخر
دیگران مــرا از درون تنهاتر کرد و باعث شــد انزوا پیشــه کنم .بزرگتر
شــدم و ســعی کردم خود را با شــرایط موجود وفق دهم .در آن زندگی
گروهی در مراکز مختلف بهزیســتی برای رفع تنهاییام به هنر رو آوردم  .
خیاطی ،چیدن سفره هفتسین  ،گلدوزی و ...تا اینکه در سن  23سالگی
به طور معجزهآسایی کارمند بهزیستی شدم .به محض اینکه زمزمههای
اســتخدامم را در بهزیســتی شــنیدم رو به حرم امام رضا«ع» با خدا به
گفتگو نشستم و گفتم بعد از این همه ســال سختی و تنهایی کمکم کن
و نذر کردم  40روز به حرم امــام رضا «ع» بروم و در بیســت و هفتمین
روز حاجتــم را گرفتم و ابــاغ کارم را دریافت کردم .خیلی خوشــحال
شدم و زندگی جدید من شــروع شــد .باز هم با همان کیفیت و شرایط
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قبل در کنار همان بچههای بیسرپرســت بودم  و در حال خدمت به آنها
ولی به عنوان کارمند .دوازده ســال مرکز شهید قدوسی بودم .چهار سال
اداره پذیرش و هماهنگی بهزیســتی ،شش سال شــیرخوارگاه حضرت
علیاصغر «ع» .تمام این سالها با عشق کار کردم .در مرکز علی اصغر «ع»
بچهها کوچک و خردسال بودند .تحمل غم آنها برایم به شدت سخت بود.
مدام به یاد سرنوشت خودم میافتادم و بزرگ شدنم در تنهایی و بیکسیام؛
تا اینکه به همدم منتقل شــدم .از همان ابتــدای ورودم به همدم اینجا با
تمام مراکز دیگر برایم فرق داشت .مســئولین با عشق خالصانهی بسیار
زیادی با دختران این خانه برخورد میکردند و محیط همدم برایم متفاوت
و بسیار دلنشــین بود .روز اول که وارد سرای مهر شــدم زینب گوشهای
آرام روی تختش خوابیــده بود و توجهم به او جلب شــد و همانجا از خدا
خواستم با وجود اسپاسم شدید عضلهی دستان زینب به من کمک کند
تا به او گلدوزی یاد بدهم و حاال زینب با وجود شــرایط خاصش به زیبایی
یکند .از آمدنم به همدم هشــت سال  میگذرد و
هرچه تمامتر گلدوزی م 
به لطف مدیران این مجموعه  اتاقی را در اختیارم گذاشــتند برای زندگی
و در خیاط خانه مشغول به کار شــدم و بعد از مدتی به من کالس دادند.
اتاقم را به شدت دوســت دارم چون مستقل هســتم و از طرفی در کنار
فرزندان بیسرپرســتی زندگی میکنم که زندگی مشــابه من داشتند و
آنها را درک میکنم .بعد از ظهر که میشــود بیرون از خوابگاه و در حیاط
فرش پهن میکنم و با بچههای ناشــنوای مرکز همدم درس کار میکنم.
در حیــن صحبت اشــک پهنــای صــورت نیــره را در بــر میگیرد.

از آرزوهایش میگوید که دلش میخواهد خانهای بزرگ داشــته باشد
و تمام ناشــنواهایی که بیسرپرســت هســتند را خودش بزرگ کند.
دلش میخواهد تمــام مردم دنیا زبان اشــاره را یــاد بگیرند و صبوری
بیشتری با ناشنواها داشته باشند .سریع به افراد ناشنوا برچسب مجنون
و نفهمیدن نزنند و در کوچه و بازار مسخرهشــان نکنند .اشک میریزد
و میگویــد وقتی به همدم آمــدم خواب مــادرم را دیدم و بــا اینکه از
تصویرش چندان چیزی به خاطــر ندارم ،در خوابم آمــد و به من گفت
از اینجا راضی هســتی و گفتم خیلی زیاد .گلدانها و عروســکهایم را
نشــانش دادم و وقتی رفتم برایش آب بیاورم گویــی از اتاقم رفته بود.
اشکهایش را پاک کرد و گفت خدا را هزاران بار شکر میکنم که در همدم
هستم چون اینجا را واقعا دوست دارم ،فرزندانش را و مسئولین مهربانش را...
از اتاق کوچــک زیبایش بیرون آمدم .احســاس کردم تا پرنده شــدن
فاصل های نیســت وقتی پا به پای دریادالن مینشــینی بزرگ میشوی
و ســرابهای دنیا برایت بیارزش میشــوند و پی به ارزشهای واقعی
زندگی میبری .در دل از زندگــی پر از تنهایی نیره پروانهای ســاختم
و در ســخاوت آســمان آبی همدم رها کــردم تا در دســتان یکایک ما
بنشــیند و مهربانی و قدردان بودن را یادمان بدهد .تا یادمان بدهد برای
شــنیدن دردها نیازی به گوش و شنوایی سالم نیســت ،برای همدردی
نیازی به تکلم بیاشــکال نیســت و برای خواندن هقهقهای کودکان
و فرزندان بیسرپرســت این خانه نیازی به داشتن ســواد  نیست .باید
انسان باشیم مبادا روزی حســرت پرواز و ســبکبالی در دلمان بماند...
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پادشــاهي تصمیم گرفت براي پســرش همســري اختيار كند.
پدر دستور داد یکصد دختر زیبا جمع کنند تا برای پسرش همسری
انتخاب کند .او همهی دخترها را جمع کرد و به هر کدام بذری داد
و گفت :طی سه ماه آینده هرکس با این بذر زیباترین گل را پرورش
دهد عروس من خواهد شد .دختران دست به کار شدند و در میان
آنها دختر فقیری بود که در روســتا زندگی میکرد .او با مشورت
کشاورزان روستایش بذر را در گلدان کاشت ،اما در پایان  90روز
هیچ گلی سبز نشد .خیلی ها گفتند که دیگر به جلسه نهایی نرو ،اما
او گفت« :نمی خواهم که هم ناموفق محسوب شوم و هم ترسو».
روز موعود پادشاه دید که  99دختر هر کدام با گلهایی زیبا آمدند
ســپس از دختر روستایی دلیل را پرســید و جواب را عیناً شنید.
آنــگاه رو به همــه گفت :قصــد من این بــود کــه صادقترین
دختر را بيابــم! تمام بذر گلهایــی که به شــما داده بودم عقیم
و نابــارور بــود ،امــا همــهی شــما نیرنــگ زدیــد و گلهایی
دیگــر آوردیــد ،جــز ایــن دختــر کــه حقیقــت را آورد!

خبرهایخوباینخانه

خبرها کهنه نمیشــوند .مــــشروح

اخبار هــمدم را میتوانی د در فـــضای

مروریگذرا،بررخدادهایسهما هگذشتهیهمدم

مجازی دنبال کنید  ،اما اشــــارهای

www.hamdam.org
@hamdamcharity
@hamdam.charity

مهربانی و تشکر از دوستان همدم است.

کوتاه در این صفــحات برای یادآوری
عکس  :اکرم ابراهیمی
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حضــور صبحگاهــی شــهردار در همدم
دکتــر محمــد رضــا کالئــی (شــهردار مشــهد مقــدس) در اولین
ســاعت کاری هفتــم اســفند  ،٩٧جهــت تبريــک روز زن ،در میان
دختران بیسرپرســت موسســهی خیریهی همدم حضور پیــدا کرد.

مامیزبانگشایش
جشـــنوارهیملیعروسـکیرضوی ،بودیم
آیین افتتاحیهی دوازدهمین جشــنوارهی ملی تئاتر کودک و نوجوان و
نمایش عروسکی رضوی ،در تاالر همدم و با حضور مدیران ارشد فرهنگی   
هنری خراسان رضوی و هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر استان برگزار شد  .

بازدیددوتنازمدیران فـــرهنگیاســتان
ازکارگاههایهنریاینخانه
دکتــر افشــین تحفهگــر (معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و
ارشــاد اســامی خراســان رضــوی) و ابراهیــم زرهســاز (مدیرکل
کانون پرورش فکــری خراســان رضــوی) از کارگاههــای هنرمندان
همــدم بازدیــد و ارادهی راســخ اهالی این خانــه را تحســین کردند.

معاونرئیسجمهوردرغرفهیهمدم
در روزهــای پایانی ســال  ،97دکتــر معصومه ابتــکار (معــاون امور
زنــان و خانــوادهی رییــس جمهــور) از غرفــهی توانمندیهــای
دختــران همــدم در نمایشــگاه بینالمللــی مشــهد بازدیــد کــرد  .

خـبرها

حضور  محمدحسن زدا (سرپرست ســازمان تامین اجتماعی کشور) در
همایش گرامیداشت مقام و سیرهی شــهدا و بازدید پر مهر و صمیمانهی
ایشان از موسسه و احوالپرسی از فرزندان توانبخشی همدم ،خاطرهساز بود  .

دیدار مســئوالنه ،با فرزنــدان این خانه
محســن نصرپــور (مدیــرکل صداوســیمای خراســان رضــوی) و
نصراهلل پژمانفر (نمایندهی دورهی نهم و دهم مجلس شــورای اسالمی)
با دلی پر مهر ،با فرزندان بیسرپرســت توانبخشــی همدم دیدار کردند.

ارسال کم 
ک
برای هموطنان ســــیلزدهی گلســتان

هفتــم فروردیــن  ،٩٨هدایــای فرزنــدان ایــن خانــه ،بــرای
هموطنــان ســیلزدهی گلســتان ارســال شــد تــا بگویند :شــما
تنهــا نیســتید ،دوســتانهمدمی فراموشتــان نخواهنــد کــرد...

عیددیدنــی اخالقــی ســتارهی ســینما
رضا اخالقی راد (بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنوارهی فیلم آنتالیا)
ضمن بازدید از همدم گفت« :آغاز سال نو در کنار دوستان جدید همدمیام
را به فال نیک میگیرم و امیدوارم از برکات این آشــنایی بهرهمند شوم»  .

تابستان 98

بازدید سرپرســت سازمان تامین اجتماعی
کشور ،از همدم
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باد ،یکی از ٤٠٠گل این باغ را برد
در روزهایی کــه حرف از بهــار و بــاران و گل بــود ،یکــی از دختران
این خانــه؛ عارف هســادات عزیز ،که چشــم خندانش پنجرهی ســرای
مهر به ســمت خدا بــود ،ناگهــان رفــت و داغدارمان کــرد .خاطرهی
عارفه و لطفی را کــه پدرش به همدمیهــا دارد ،فرامــوش نمیکنیم.

دیدارهمدمیهاباآتشنشانانهمــشهری
مدیرعامل همدم و همراهان ،سال نو و مسئولیت تازه را یکجا به دکتر عزیزی
(مدیر عامل سازمان آتشنشانی مشهد) و همکارانشان تبریک گفتند.

همدمیها
روزجانبازرابهجانبازانعزیزتبریکگفــتند

همدمیها ،ضمن سرزدن به آسایشـــــگاه امام خمینی(ره)  میالد بزرگ
جانباز دشت کربال حضرت ابوالفضلالعــــــباس (ع) را به جانبازان عزیز
تبریک و شادباش گفتند.  .

نیکوکارانهمدمی؛افطارهاودیدارها
ن تولد بــرای فرزندان اردیبهشــتماهی
مراســم معنوی افطار و جشــ 
موسســهی همدم ،با اســتقبال و حضور جمعی از مردم مومن ،خیرین و
تنیچند از ســفیران هنرمند همدم ،برگزار شــد .در ماه مبارک رمضان
نیکوکاران همدمی ،باحضور و دیدار با فرزندان همدم و برگزاری مراســم
افطارشان در ســالنهای همدم و تامین بخشــی از هزینههای موسسه
یا با دعوت دختران ایــن خیریه به منازل خود ،اوج نیکی و دســتیاری و
انساندوستی را به نمایش گذاشتند که از یکایکشان صمیمانه متشکریم.

خـبرها

در شــامگاه یازدهمین روز از ماه مباک رمضان ،به دعــوت اتاق بازرگانی
خراســان رضوی و برســفرهی موسســهی همدم ،علیرضا رزمحسینی
و جمعــی از تجــار و مدیــران صنایــع خصوصــی و دولتی اســتان و
ایران گرد آمدند تا ضمن صرف افطار ،آســتین خیر بــاال بزنند و مبالغی
برای یاری موسســهی همدم و کمک بــه آزادی زندانیــان ،گردآورند.
اســتاندار خراســان رضوی ،در پایان حضورش در همدم ،ضمن آرزوی
موفقیت برای همه ،گفت « :باتوجه به تجارب ارزندهی مدیران موسسهی
همــدم ،امیدواریم زمینهای فراهم شــود کــه با کمکهای شــما ،این
خیریه ضمن تکمیل پروژهی توســعهی فضای موسســه ،برای مراقبت
توانبخشی و آموزش تعداد بیشــتری از معلولین عزیز ،بسترسازی کند».

سفرهمدمیها
به کیش ،به همـت یک نیکوکار همــدمی
به همت جنــاب حــاج محمــود مادرشــاهیان ،جمعــی از همکاران
و فرزنــدان موسســهی همــدم ،در خردادمــاه  98بــه  جزیــرهی
کیش رفتند و میهمــان محبتهای بیدریــغ این خیر بزرگــوار ،بودند.

تابستان 98

همدم؛ میزبان استاندار خراسان رضوی و
اعضای اتاق بازرگانی
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درختیشیرین،کهدراسفندشکوفهداد!

گزارشی از جشنوارهی آجیل و شیرینی نوروزی همدم -اسفند97
محمد رحیمی

جشــنوار هی آجیــل و شــیرینی همــدم ،عصــر چهارشــنبه 22
اســفند  97بــه همــت و همــکاری گــروه «لبخنــد کــودک» و بــا
حضور جمع قابــل توجهــی از مــردم نیکوکار مشــهد ،تنــی چند از
هنرمنــدان نامــی کشــورمان ،اصحــاب رســانه و فعالیــن اقتصادی
خراســان رضوی ،در محل باغســرای دیزدر شــاندیز ،رســما آغاز شد.
در ایــن جشــنواره هــم ،همچــون پنــج جشــنوارهی قبلــی آجیل
و شــیرینی همــدم ،مــردم نیکــوکار کشــورمان ،ضمــن تهیــهی
ملزومات شــب عیــد خانــواده از بازارچــه ،از غرفهی صنایع دســتی
موسســه نیز دیــدار کردنــد و بــا مجموعــهای از آثــار و محصوالت
صنایع دســتی و ســایر توانمندیهای فرزندان این خانه آشــناشدند.
در شب اول جشنواره و در بخش جانبی ،با حضور تعدادی از چهرههای هنری
و ورزشی کشورمان ،آیین تولد چهار نفر از فرزندان اسفندماهی موسسه نیز
برگزار شد .در ابتدای این بخش از مراسم و بعد از اجرای دکلمهی ندا که به
نوعی خوشآمدگوی میزبان برنامه به حضار بود ،گروه سرود آوای همدم به
اجرای برنامه پرداخت که با تشویق و تحسین متوالی حاضرین روبرو شد.
در ادامــه ،مهدی جهانــی (خواننــدهی پرطرفدار کشــور) ،همــراه با
متولدین اســفندماهی موسســه در جایگاه حاضر شــد و گفت« :قبل از
حضور در همدم و این بازارچهی پرشــور ،با همکاران و دوســتان زیادی
مشــورت کردم و پس از اینکه خیالم از اعتبار و درســتکاری موسسهی
خیریهیهمدم راحت شــد ،قبول کــردم در این برنامه حاضر شــوم».
در ادامهی برنامه ،نگین معتضدی (بازیگر ســینما وتلویزیون) ،در جایگاه

قرار گرفت و گفت« :اینکه عواید خرید از این بازاچهی باشــکوه ،به 400
فرزند بیسرپرســت موسســه میرســد ،مصداق فراهم کردن زمینهی
مشارکت عموم مردم در امر خیر اســت؛ خصوصا در پایان سال و در شهر
امام رضا(ع) .شــهری که مردمانش به مهربان بودن و دستگیری از افراد
تنها و بیسرپرست مشــهور هســتند .اتفاق عجیبی که با زبان نمیتوان
بیانگر آن باشم ،طلبیده شــدن من توســط امام مهربانیهاست .در این
ایام مشــغول فیلمبرداری از کاره تازهای بودیم  و فکر نمیکردم فرصتی
باشد تا در سال  97توفیق زیارت مشــهد را داشته باشم اما خداوند دعایم
را مســتجاب کرد و با هماهنگی همکارانم فرصت شد به خراسان بیایم و
چشمم به دیدار حرم امام هشتم (ع) و فرزندان همدم روشن شود .امیدوارم
هنرمندان خوب ایران عزیزمان بتوانند ،همراه با سایر مردم نیکوکار و خوب
خراسان به بچههای ساکن این موسسه ســر بزنند و آنها را تنها نگذارند».
در شــب دوم ایــن بازارچه ،مهــدی یغمایــی (آهنگســاز و خواننده)
اجرای مشــترکی  با تکتم همدم داشــت و پــس از آن امیررضا دالوری
(بازیگر ســینما) با فروتنــی در جایگاه حاضر شــد و گفــت« :روزهای
پایانی ســال معموال به کارهای شخصیام میرســیدم ولی امسال خدا
را سپاســگزارم که در جمع صمیمی مــردم نیکوکار مشــهد و فرزندان
معصوم همدم حاضر شدم و از نزدیک شــاهد همدلی و مهربانی جمعی
از بهترین هموطنانم هســتم؛ مردمی کــه در هر لحظه و با هر شــرایط
اقتصادی که داشــته باشــند ،اهالی همدم را تنها نخواهند گذاشــت».

گزارش

در سومین شب از این بازارچه ،همشهریان وفادار ما آمدند
تا همنوا با خادمین موسسه ،از  50جوان مهربان شهرمان
تشــکر کنند و به آنها بگویند دلمان به شما و بودن و ادب
و معرفتان خوش اســت؛ ما به بودن گروه لبخند کودک
در شهر امام رضا(ع) افتخار میکنیم و از اینکه در زمانهی
گرانیها و تورم و فشــار اقتصادی ،فرزندان موسســهی
خیریهی همدم را فراموش نکردهاید ،سپاسگزارتان هستیم.
در این شــب ،علــی عبدالمالکی (خواننده و آهنگســاز)
به جایــگاه رفت و گفــت« :باور کــردن هنــر و توانایی
فرزنــدان همــدم ،کار آســانی نیســت؛ امــروز کنــار
دار گلیمبافــی و میــز قلمزنــی آنهــا نظار هگــر کار
حیرتانگیزشــان بــودم .مطمئنم خداوند ایــن نقطه از
جهان را بهطور خاصی آفریده اســت .البتــه همهی این
اتفاقات خوب را مدیون حضورامام هشــتم(ع) ،خادمین
عاشــق به بچهها و مردم مهربان و یاوری آنها هســتیم     ».
همزمــان و در اجــرای برنامــهی همت عالــی ،علیرضا
مســلمی (کمدین و صداپیشــه) در جایگاه بــه اجرای
برنامههای هنــری پرداخت و در صحبتهــای کوتاهی
گفــت« :همــدم در همهجای ایــران نام و نشــام خاص
خــودش را دارد .امروز از هــر هنرمند و ورزشــکار ملی
میتوانید آدرس دقیق همدم را بپرســید .امشــب حس
خوبی دارم و فکر میکنم این حســی کــه در میان مردم
نیز موج میزنــد ،نتیجــهی زحمات و عشــق خادمین
موسسه و گروه مهربان و کوشــای لبخند کودک باشد».
در ادامه ،خادمین موسسه به پاس قدردانی از زحمات گروه
لبخند کودک ،ضمن غافلگیر کردن سامان مصطفایی (مدیر
این بنیاد) ،تولدش را به صورت نمادین جشن گرفتند و از
زحمات چند ســالهی آنها در برپایی بازارچههای نوروزی
تقدیر کردند .آقــای مصطفایی نیز به نیابــت از همکاران
و دوســتانش در این بنیاد خیریه گفــت« :جمعیت 50
نفرهی بنیــاد لبخند کودک ،با امید بــه زندگی و آموزش
بهتر  400دختر بیسرپرســت موسسهی خیریهی همدم
در چنــد ماه اخیــر بصــورت بیوقفه ،فعالیــت کردند و
امشــب خوشــحالیم که نتیجهی مطلوبی به دست آمد.
ما همیشــه از مردم و مســئولین خواســتهایم به جوانان
کشــوراعتماد کننــد و از خانم دکتر حجــت بخاطر این
اعتماد سازی و همکاری صمیمانهشان تشکر میکنیم».
جشنوارهی آجیل وشیرینی همدم در اسفند  ،97در حالی
پایان گرفت که ما اهالی همدم ،فرصت دیگری پیدا کردیم
تا در قاب این مراسم عمومی شادی ،سیمای نیکوکاری و
همیاری مردم ایران را تماشا و خدای بزرگ را برای داشتن
چنین مردم مهربان  و فداکار و همیشه همراهی ،شکر کنیم.
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شـــبقـدریکه
دل همدمـیها را برق انداخــت...
گزارشیازحالوهوایمراسماحیای 23رمضاندرخیریهیهمدم
گلبهارجعفری

بچههای همــدم ،از چنــد روز پیش که صــدای مناجاتخوانــی و دعاهای
مخصوص شــبهای قــدر را از تلویزیون دیده یــا از بلندگوهای مســاجد و
حسینیههای اطراف خوابگاهشان شــنیدهبودند ،مشتاقانه منتظر فرارسیدن
شــب  23رمضان بودند تا خودشــان میزبان برنامهی معنوی شب قدر باشند.
انــگار آنها هــم میدانســتند کــه زمــان محتاج دعــای فرشتههاســت
و ایــن شــهر ،شــب قــدری بــه بچههــای همــدم بدهــکار اســت...
یو
بچهها ،از صبح  سهشــنبه هفتم خرداد  ،98دل توی دلشان نبود .خوشحال 
ن از رفت و آمدهایشــان به بخش اداری و سوال پرسیدن تک تک شان
هیجا 
دیدنی بود .دوست داشتند خودشان از همکاران بخش اداری ماجرای امشب را
بشنوند و خیالشان راحت باشد که برنامهی شب قدر حتما برگزار خواهد شد.
این میان اما ،زینب خوشــحال نبود .زینب ،دو ســال قبل ،در همین شبهای
قدر و در میان آرزوهای بچهگانهاش  از خدا خواسته بود ،مادری مهربان برایش
دست و پا کند و او هم دستهای مهربان مادرش را به بچههای خوابگاه نشان دهد
و به آن پز بدهد ...زینب چند روز بعد از آن شــب قدر بهیادماندنی ،به آرزویش
رسید .خیلی زود ...مثل تمام آرزوهای اهالی این خانه که زود مقدر و مستجاب
میشود اما پروانهی باورش عمری کوتاه داشت و همان دست تقدیر ،مادر تازه
یافتهاش را از او گرفت .بعد از آن ماجرای تلخ ،زینب حتی به دوســتانش گفته
بود که با خدا قهر کرده و تا چند ماه با کسی درســت و حسابی حرف نمیزد....
ســاعت نــه و نیــم شــب کــه شــد ،میهمانــان برنامــه از راه رســیدند.
حاج آقای روحبخش به همراه مداح خوش صدایی از گروه مذهبی «پشتیبان
من» قبول زحمت کرده بودند و اجرای برنامهی امشــب را به عهده داشــتند.
قبل از شروع و رسمی شدن برنامه ،حاج آقای روحبخش از فرصت استفاده کرد
و از بچهها در مورد آداب شب قدر سوال میپرسید .بچههای همدم کم و بیش
جواب درست میدادند .در مورد نزول قرآن و از راه رسیدن فرشتهها بر روی زمین
صحبت شد .در مورد اینکه این فرشتههای مهربان وظیفه دارند دعا و نیایش و
خواستههای ما را با دقت مکتوب کنند و به دست خود خداوند برسانند .اما آنجا که
حاج آقا گفت« :امشب فرشتههای آسمانی چقدر خوشبختاند که میهمان اهالی
همدم و فرشتههای زمینی مشهد خواهند شد و دعا و درخواست آنها را به آسمان

میبرند» بغض خیلیها شکست و مراســم کم کم رنگ واقعیاش را پیدا کرد...
زینب گوشــهی چادر مربیاش را گرفته بود و ساکت به مناجاتخوانی و دعای
جوشن کبیر و پس از آن به مراسم قرآن به سرگیری خواهرانش گوش میداد و
نگاه میکرد .سکوت زینب تا جایی ادامه داشت که نوبت به قسم دادن امام هشتم
رسید ...بچهها به تقلید از حاج آقا رو به گنبد طالیی پدر مهربانشان ایستادند و
اشک امانشان نداد .بچهها خودشان بیریا و ساده  دعا میکردند و مداح مراسم
یکریز اشک میریخت و ساکت شده بود .انگار او داشت به تقلید از دلهای صاف
بچهها ،شبی کامال متفاوت از سایر مراسم شب قدر زندگیاش را تجربه میکرد...
بچههای همدم چقدر بیریا میشوند وقتی اسم امام رضا و مهربانترین آقای این
عالم را میشنوند ...زینب هم بغضش شکسته بود و زیر لب میگفت« :چرا مادرمو
از من گرفتی؟ من تازه به او عادت کرده بودم .سهم من خانمی مهربان بود که گاهی
به من سر میزد و با رفتنش دوباره یتیم شدم» .زینب هق هق گریه میکرد و آقای
روحبخش خداوند را به شاه خراسان قسم میداد که آرامش و امنیت و مهربانی
را از مردم ایران نگیرد و دوســتان همدم را درسایهســار عظمتش حفظ کند...
مراســم تمام شــد .در میــان بهــت میهمانانی که آمــده بودند دو ســاعت
گذشــت و آنها اصال فکــر نمیکردند زمــان به این ســادگی و ســبکبالی
ســپری شــده اســت .آنها باور داشــتند ایــن نشــاط خاص معنــوی که
نصیبشــان شــده ،ب ه خاطر حضورشــان در کنــار اهالــی همدم اســت...
اما زینب دوباره امشــب به آرزویش رســیده بود .خداوند همدم ،آقایی مهربان
را با کادویــی زیبا پیش زینب فرســتاده بود تا جای مــادرش را برایش بگیرد.
آقای نجفیپور ،همســر مرحوم خانم رهنما بود که میخواســت و میخواهد
ادامــه دهنــدهی کار خوب همســر زندهیــادش باشــد .او دســت نوازش
به ســر زینب کشــید و به او گفت« :از این به بعد من بابای تو هســتم .بابایی
که لیاقت آمدن به ایــن خانه را پیــدا کرده اســت .زینب جان ،بــرای خانم
خدابیامرزم دعا کن و امشــب از خداوند بخواه آرامشــی ابدی داشــته باشد».
چشــمان زینب بــرق میزد .تشــکر کــرد و رفــت و چنــد قدم کــه دور
شــد برگشــت و بعــه آقــای نجفیپــور گفــت« :خیالــت راحت باشــد
مــادرم در بهشــت زندگی میکنــد .من چند بــار خوابــش را دیــدهام»....
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سهشب،شادیوشـگفتیونیکوکاری...

مروری بر فراز و فرود سهشب شور و شادی ،با برگزاری ارکستر
ملی ویژه در همدم

اوایــل اردیبهشــتماه  ،98نیکــوکاران و هنردوســتان
شــهرمان مشــهد ،شــاهد ســه شــب اجــرای زیبــای ارکســتر
ملــی ویژهی ایــران ،در تــاالر موسســهی خیریــهی همــدم بودند.
کمک به ســیل زدگان نــوروز  1398کشــورمان ،به مردم مشــهد این
انگیــزه را داد تــا در حضــور مدیــران نهادهــای دولتــی و خصوصی  
هنرمندان و اصحــاب رســانه و با تقبل زحمــات و هنرمندی بســیار
فرزندان معلول این ســرزمین ،چهارم تا ششــم اردبیهشــت ماه ،شاهد
ســه شــب اجرای ماندگار و اثرگذار ارکســتر ملی ویژهی ایران باشند.
در ابتدای این ســه شــب و قبل از حضور اعضای گروه ،دکتر زهرا حجت
(مدیر عامل موسسه) به عنوان میزبان در جایگاه حضور پیدا کرد و پیرامون
چگونگی و انگیزههای برگزاری این برنامه سخن گفت« :ماه مبارک شعبان
ماه تولد بزرگان دین و شادی اهل بیت(ع) است؛ ما به همین مناسبتهای
فرخنده و به جهت حمایت از ســیلزدگان عزیز کشــورمان که در آغاز
سال دچار مشکالت شدیدی شــدند ،با همکاری خانم مریم گیالسیان
(رهبر ارکســتر ملی ویژهی ایران) ،اقدام به برگــزاری اجرای صحنهای
ارکســتر ملی ویژهی ایــران کردیم که توســط مردم خیر و مســئولین
خداجوی نهادهای دولتی و خصوصی  خصوصا مدیــران و کارکنان اداره
فرهنگ و ارشاد اســامی مشــهد و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد
خراسان رضوی ،حمایت شد و نهایتا سه شب در خدمت  21نفر از نوازندگان
دارای معلولیت کشورمان بودیم و خوشحالیم که بخشی از عواید حاصل
از فروش بلیت ،به ســیلزدگان عزیزمان اختصاص پیــدا خواهد کرد».
در اولین شــب از این ایام خاطره انگیز ،دکتر جعفــر مروارید (مدیر کل

فرهنگ و ارشاد اسالمی خراســان رضوی) ضمن امضای پوستر ارکستر
گفت « :اجرایی که دیدیم در حقیقت یک رویــداد اجتماعی بود .هرچند
ظاهر کار زیباشناســانه و صرفا هنری بود اما تاثیــرات اجتماعی فراوانی
میتواند داشته باشد .جای بسی خوشحالی اســت که اعضای این گروه از
سراسر کشورمان شکل گرفتهاند و توانســتهاند هم در جمع خود و هم در
شکل ارائهی اثرشان ،اثری چنین جذاب خلق کنند که حاوی مضامین اتحاد
همهی اقوام ایرانی و صلح جهانی است .مضامین این کنسرت ،بینالمللی
است و قطعا تاثیرات فراملی فراوان دارد و باعث افتخار ما مشهدیهاست».
همچنین ،محمد جواد اســتادی (رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی
مشهد) نیز که در مدت سه شــب خود و همکاران پرتالششان در سالن
همدم حضور داشــتند و با صمیمت مثــال زدنی ،زمینــهی این اجرای
متفاوت و مردمی را سرپرســتی و هدایت میکردند ،در خصوص اجرای
این گروه گفت« :دو نکتهی ویژه در این اجرا مشــاهده شــد که میتوانم
ابتدا به یک اجرای ســالم و فاخر در حوزهی موســیقی  در مشهد اشاره
کنم که بعد از مدتها شــاهد آن بودیــم .دوم  اینکه؛ نوازندگان ارکســتر
بچههایی با شرایط خاص هســتند و ممکن اســت به نظر بعضی از افراد
جامعهی ما ،ناتوان نامیده شــوند ،در حالی که چنین نیســت و این اتفاق
بینظیر عالوه بر اثبات این مهم ،نقطه قوت مشــهد را میرســاند ،بهویژه
در حوزهی خدمات بهزیســتی و توجــه خیریهی همدم بــه این مقوله و
نیز در حوزهی مدیریت و پشــتیبانی نهادهای دولتــی ازاین تالش ،که
تاثیرات بسیار مثبتی روی مخاطبین مشــهدی دارد و ما بهعینه دیدیم».
در شــبهای ســهگانهی برگــزاری برنامــه از ســوی ارکســتر
ملی ویژهی ایران ،عالوه بر شهردار مشــهد ،جمعی از مدیران شهرداری
و اعضای شورای اشــامی شــهر نیز در میان مخاطبین حضور داشتند
که آنها نیز با تحســین اجرای موفــق بچههای گــروه ،خادمین همدم
و همکاران هنریشــان را به ادامهی این راه تشــویق و امیــدوار کردند.
بتول گندمی (عضو شــورای اســامی شــهر) در پایان اجرای شب دوم
گفــت« :تواناییهایــی در ســطح عالی مشــاهده کردیم .ایــن بچهها
یشــود و کامال آن را
ثابــت کردندکه معلولیــت میتواند باعث شــگفت 
به رخ کشــیدند .به نظرم اجــرای بســیار فوقالعادهای بود و شــگفتی
خلق کردند ،امشــب حــس خوبی به من القا شــد که تاکنــون در هیچ
برنامه و اجرای موســیقی حــس نکرده بودم .ما در شــورای اســامی
شــهر مشــهد ،ضمن حمایت همه جانبهی اینگونه فعالیتهــای ویژه و
ارزشــمند ،معتقدیم میبایســت نگاه جامعه را به معلولین عوض کنیم
و ایمان داریــم همهی آنهــا میتوانند مثل همین بچههــا در عالیترین
ســطوح حضور پیدا کنند چرا کــه معلولیت اصال محدودیت نیســت».
دکتر امیر عزیزی (مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
مشهد) نیز که دو شب متوالی به همراه همکاران برای تماشای این برنامه
در تاالر همدم حضور یافته بود ،نظرش را در مورد برنامه اینگونه توضیح داد:
«قدرت و توان این بچهها بســیار باالســت .جنبههای هنری و اجتماعی
آن غیر قابل وصف اســت و انســان را به فکر وا میدارد که خداوند متعال
چه قوت و ارادهای در این گروه به ودیعه گذاشــته است .ما در شهرداری
مشهد و حوزهی مدیریت شــهری ،امیدواریم از تمام نیروها و روابط ملی
و بینالمللیمان اســتفاده کنیم تا کل مردم ایران و حتی دوســتداران
این هنر در ســایر کشــورهای جهان ،با این اثر فاخر و نمونه آشنا شوند».
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در ســومین شــب ،امیر کربالیی زاده (هنرمند ســینما و تئاتر) و رضا یزدانی
(خواننــده و آهنگســاز) در میــان حضــار تــا انتهــای برنامــه
حضــور داشــتند و هــر کــدام ضمــن تمجیــد از ایــن رویــداد
ارزشــمند هنــری ،نظرشــان را بــا خبرنــگار مــا در میــان گذاشــتند؛
کربالیی زاده گفــت« :حس و حالــم قابل وصف نیســت و نمیتــوان کلمه و
جملــهی خاصی برای بیــان آن پیدا کرد .فقــط میتوانم بگویم که به شــدت
لذت بردم .ایــن همه تالش و کوششــی کــه دیدیم نتیجهی فعل خواســتن
خادمین و مربیان و بچههای گروه بــود .از خداوند ممنونم امشــب اینجا بودم
و اثر ماندگار خانم گیالســیان و ارکســتر ملی ویژهی ایران را دیــدم؛ اثری که
قطعا ماندگار و تاریخســاز خواهد بود .شــما به خوبی از زبان هنر جهت معرفی
این بچهها اســتفاده کردهاید و همچنین توانســتهاید هنر را به خدمت بگیرید
و حال بچههــا را خوب کنیــد و آنها حــال همهی مــا را دگرگــون کردند».
رضا یزدانی نیز که خودش از خوانندگان موفق کشــورمان است ،در مورد اجرای
ارکستر ملی ویژهی ایران ،اینطور گفت« :من واقعا غافلگیر شدم اینکه دختری که
دارای سندروم داون است به زیبایی پیانو بنوازد یا کسی که نابینا است از عهدهی
نواختن گیتار بربیاید چیزی نیســت که بتوان معیار خاصی در موفقیت برای آن
تعیین کرد .باید واقعا از خداوند سپاسگزاری کنم که امشب در همدم شاهد این
شــکوه و جالل و هنرنمایی بودم .من از همهی مربیان خصوصا خانم گیالسیان
هم باید تشــکر کنم و میدانم چقدر باید ایمان و انرژی و صبر داشته باشی تا به
این درجه برسی و محصولی چنین داشــته باشی .همچنین امیدوارم موسسهی
خیریهی همدم همیشه منبع خیر و برکت و هنرمندی برای ایران عزیزمان باشد».
مریم گیالســیان هم به عنــوان همراه همیشــگی و رهبر هدایتگر ارکســتر
ملی ویژهی ایــران ،از همکاری و پشــتیبانی اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی
شــهر مقدس مشــهد و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشــاد خراسان رضوی و
موسســهی همدم در این اجرای موفق ،بهطور ویژه و صمیمانه سپاسگزاری و
برای هیات مدیره و مدیریت و کارکنان همدم ،بهکرات آرزوی خیر و توفیق کرد.
البته ،ارکســتر ملی ویــژهی ایران میهمانــان دیگری هم داشــت که میتوان
بــه خانــم نرگــس آبیــار نویســنده ،کارگــردان و فیلمنامهنویــس موفق
کشــورمان اشــاره کــرد کــه بــا لطــف و مهربانــی در کنــار ســایر مردم
مهربــان خراســان ،بــه اجــرای بچههــای گــروه ،توجــه ویژهای داشــت.
از همه ی عزیز انی که همــدم را در برقراری این برنامه یــاری کردهاند ،بویژه از
مدیر عامل باشگاه فرانگران جناب آقای  احسان مصطفوی صمیمانه سپاسگزاریم.
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محفلیقرآنی،بااستانداردهایجهانی...
گزارشی از برگزاری جلسهی انس باقرآن در همدم

امســال هم ،فرزندان و خادمین موسســه ،همچون ســالهای گذشته
میزبــان جمعــی از قاریــان و حافظــان بینالمللــی کشــورمان
بودنــد و محفــل انس بــا قــرآن همــدم را در مــاه مبــارک رمضان
 ،1398با شــور و شــوقی لبریز از روحانیت و معنویت ،برگــزار کردند.
این محفل نورانی ،با عنوان "انس با قرآن" ،همچون سنوات گذشته با حضور
مردم روزهدار و خداجوی مشهد ،فعالین و عالقمندان مراسم دینی  -مذهبی
و قاریان و اســاتید قرآنی بینالمللی و با همکاری صمیمانهی مرکز قرآن
کریم آستان قدس رضوی ،با هدف استفاده از روحانیت و انوار معنوی این
کتاب آسمانی ،در تاالر همایشهای این موسســهی خیریه برگزار شد.
در این مراســم معنوی که روز پنجشــنبه  19اردیبهشــت  ،1398بعد
از افطــار ششــمین روز از ماه مبــارک رمضــان برگزار شــد ،جمعی
از مدیران و روســای ادارات اســتان هم حضور داشــتند که از آنجمله
میتــوان به حضــور دکتر پوریوســف (مدیرکل بهزیســتی اســتان)
جناب  ســرهنگ کمالــی (رییس ســازمان بســیج ادارات اســتان)
دکتر قاسم زاده (مدیر کل فرودگاههای استان) ،حاج آقای آقا محمدیان
(مدیرعامل جامعه قاریان قرآن مشــهد) ،حجتاالســام کاظمیان پور
( مدیرگروه معارف صدا وســیمای اســتان) و تعدادی از اعضای شورای
اسالمی شهر مشهد اشاره کرد که در کنار اهالی رسانه و جمعی از شهروندان
مشــهدی  از قرائت قرآن و برنامههای حفظخوانی این شب ،بهره بردند.
در ابتــدای مراســم ،ابتــدا ابوالفضــل نــوروزی ،قــاری نوجــوان
مشــهدی ،بــه قرائــت قــرآن پرداخــت و ســپس حجتاالســام
محمدمهــدی رجبــی ،حافــظ کل قــرآن به ســؤاالت حاضــران از
صفحات مختلف قرآن پاســخ داد و بر اســاس محفوظات خــود آیاتی

از ســورههای «آلعمران»« ،رعد»« ،طــه» و «مائــده» را تالوت کرد.
در ادامــه این محفــل نورانــی ،عبدالجلیل اشــرفی از قاریــان ممتاز
خراســان رضــوی آیاتــی از ســوره «ابراهیــم» و همچنین ســوره
«فاتحــه» را تــاوت کــرد و پــس از آن گــروه تواشــیح و همخوانی
فدک الزهرا(س) قطعه «اسماءالحســنی» و اثری با نام «یا زائر» را به دو
زبان عربی و فارســی تقدیم به ساحت قدســی حضرت رضا(ع) کردند.
پایان بخش برنامههای قرآنی این محفل از سلســله کرسیهای تالوت
رضوی قرائت حمید شــاکرنژاد بود که این قاری بینالمللی نیز به تالوت
آیات  95تا  101از ســوره «انعام» و همچنین ســوره «بلــد» پرداخت.
ایــن قــاری بینالمللــی کشــورمان ،ضمــن ابــراز رضایــت
از حضــورش در محفــل انــس بــا قــرآن همــدم گفــت:
«با عنایات خداوند متعال و حضرت رضا(ع) در ماه مبارک رمضان ،از سوی
نهادهای مختلفی در داخل و خارج از کشورمان جهت تالوت قرآن کریم
دعوت میشوم ،اما امسال در اوایل این ماه پر فیض و برکت ،تصمیم گرفتم
دعوت خیریهی همدم را اجابت کنم و خدا را شــکرمیکنم که خادمین
این موسسهی خیریه در کنار وظیفهی نگهداری و توانبخشی  400دختر
بیسرپرست ،به مسائل دینی و برگزاری مراسم قابل قبول و استانداردهای
قرآنی نیز توجه خاصی دارند .امیدوارم اینگونه برنامهها هر ســال فراخور
شهر مقدس مشهد و همچنین این موسسهی پویا و با ارزش ،برگزار شود».
در ابتــدای ایــن مراســم نیــز ،نمــاز مغــرب ،بهجماعت و باشــکوه
تمام در محوطــهی همدم برگزار شــد و آقــای دکتر مهــدی رجبی
(مدیر گروه تواشــیح فدکالزهرا(س) و موذن حرم مطهــر رضوی) به
زیبایی و تســلط کامل ،به اجرای نــوای روحانی اذان مغــرب پرداخت.
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حکایتماهرمضان
در مــاه رمضــان چند جــوان ،پیر مــردی را
دیدند که دور از چشــم مردم ،غــذا میخورد.
بــه او گفتند :ای پیرمــرد مگر روزه نیســتی؟
پیرمرد گفت :چرا روزهام ،فقط آب و غذا میخورم
جوانــان خندیدنــد و گفتنــد :واقعــا؟
پیرمرد گفــت :بله ،دروغ نمیگویم ،به کســی
بد نگاه نمیکنم ،کســی را مســخره نمیکنم
با کسی با دشــنام ســخن نمیگویم ،کسی را
آزرده نمیکنم ،چشــم به مال کســی ندارم و...
ولی چون بیمــاری خاصــی دارم متأســفانه
نمیتوانــم معــده را هــم روزهدارش کنــم.
بعد پیرمرد به جــــوانانگفت :آیا شـما هم روزه
هستید؟
یکــی از جوانــان در حالی کــه ســرش را از
خجالــت پاییــن انداختــه بــود ،بــه آرامی
گفــت :خیــر مــا فقــط غــذا نمیخوریــم!
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این دسته گلها دســت رنج دختران
همدم است؛ گلی که شما به مراسمها
و همایشهایتان میبرید و بخشی از
هزینهی خیریه همدم را تامین میکند.
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نیکاندیشانارجمند
سرکار خانم دکتر سپیده توکلی
جناب دکتر محمود کمالی
جناب مهندس چمنیان
جناب آقای عباسزادگان
جناب آقای رضا ماهـر

همکارانگرامی؛
آقای محمدتقی جندقی

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

چندلحظهیعلمـی
و آمـوزشی
اوتیسم در کودکان؛ از تشخیص تا درمان
آلودگی محیط ،منشاء معلولیت!
پیامدهای منفی ازدواج پیش از بلوغ...
کودک و تماشای تلویزیون؛ چه و چگونه؟
عکس  :مهران کریمان

36

مـقاله

تابستان 98

اوتیسمدرکودکان؛ ازتشخیصتادرمان
نویسندگان؛ کمال هوشیار ـ سید عرفان تقوی

مقدمه:
بیمــاری اوتیســم یــک اختــال در سیســتم عصبــی اســت کــه
باعــث عــدم عملکــرد صحیــح مغــز مــی شــود و در اوایــل دوره
کودکــی ،معمــوالً قبــل از  ۳ســالگی خــودش را نشــان میدهــد.
  هر چنــد درمــان و شــفای کاملی بــرای بیمــاری اوتیســم وجود
ندارد اما درمــان جدی و به موقع اوتیســم تغییرات بزرگــی در زندگی
کودکان مبتال به این بیمــاری ایجاد میکند  .این اختــال در بیماران
اوتیســتیک باعث می شــود مغز نتواند در زمینه رفتارهــای اجتماعی
و مهارت هــای ارتباطی و حرکتی به درســتی عمل کنــد .این کودکان
در زمینههــای ارتباط کالمــی و غیرکالمی و رفتارهــای اجتماعی ،در
حفظ و ایجــاد تعادل و در زمینــه حس های عمقی دارای مشــکل اند.
بیماری اوتیسم یک عارضه نوروبیولوژیکی و اختالل تکاملی است .اختالل
طيف اوتيسم ،نوعي اختالل عصبي رشدي است كه با ويژگي هايي چون
كاستي در برقراري ارتباط و زبان ،مشكل در رفتارهاي اجتماعي و انجام
دادن حركات تكراري و كليشهاي بهچشم میآید .اوتيسم نوعي اختالل
رشــدي از نوع روابط اجتماعي اســت كه با رفتارهاي ارتباطي -كالمي
غيرطبيعي مشخص مي شــود .از طرف ديگر ،اوتيســم عبارت است از
ناتواني كودك در برقراري ارتباط با مــردم يا موقعيت ها؛ اين كودكان به
والدين و اشخاص ديگر هيچ گونه وابستگي نشان نمي دهند و با كودكان
همســن و ســال خود بازي نميكنند ،درحالي كه به اشــياي خاص و
بي جان دلبستگي نشان ميدهند .بنابراين اوتيسم ،نوعي اختالل رشد مغز
است كه براســاس نقص در واكنشهاي اجتماعي و ارتباطات ،رفتارهاي
تكراري و محدود ،مشخص ميشود كه قبل از سه سالگي شروع مي شوند.

اين مجموعه نشانهها با نوع خفيف طيف اوتيســم به نام «اختالل طيف
اوتيسم» فرق دارند .اين اختالل در پســران شايع تر از دختران است .اين
اختالل بر رشد طبيعي مغز در حيطه ي تعامالت اجتماعي و مهارت هاي
ارتباطي تأثير ميگذارد .كودكان مبتال به اوتيسم ،در ارتباطات كالمي و
غيركالمي ،تعامالت اجتماعي و فعاليت هاي مربوط به بازي ،مشكل دارند.
علل بروز اوتیسم
هنوز محققان نتوانســته اند علت خاصی را به تنهايی براي ایجاد بیماري
اوتیسم کشف کنند و می توان یک سري علل را در بروز آن مؤثر دانست.
محققان دیگــري نیــز معتقدند که تحت شــرایط خاصی تعــدادي از
ژنهاي ناپایدار باعــث اختالل در عملکرد مغز و در نهایت بروز اوتیســم
میشــوند .تعداد دیگري از محققان نیز بر روي احتمال بروز اوتیسم در
دوران بارداري تحقیق میکنند .آن ها معتقدند که یک عامل ویروســی
ناشناخته ،اختالل متابولیســمی و یا آلودگی به مواد شیمیائی محیطی
در دوران بارداري می تواند عامل ایجاد این بیماري باشــد .احتمال بروز
اوتیسم در کودکانی که بیماري هايی مانند ســندرم ژن ایکس حساس
توبروس سلروسیس ،سندرم روبال ،و فنیل کتنوریاي درمان نشده داشته
باشند ،بیشتر اســت .بعضی از مواد خطرناك مانند جیوه نیز که در دوران
بارداري وارد بدن مادر شــوند میتوانند احتمال بروز اوتیســم را افزایش
دهند .اوتیسم یک بیماري روانی نیســت .کودکان ا ُتیستیک قابل درمان
هســتند و نباید از آن ها قطع امید شود و نیز بهتر اســت بدانید که هیچ
عامل روانی شناخته نشده اســت که باعث بروز اوتیسم درکودکان شود.
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روش هاي تشخیص بيماري اوتیسم
براي تشخیص این بیماري هیچ تست پزشکی وجود ندارد .براي تشخیص
اوتیسم در یک کودك باید رفتار ،ارتباط و سطح رشد ذهنی کودك به دقت
بررسی شود .از آن جایی که بعضی از عالئم این بیماري با بعضی از بیماري
هاي دیگر مشترك اســت ممکن اســت متخصصان آزمایش ها و تست
هاي پزشکی متفاوتی را براي کودك تجویز کنند تا از وجود یا عدم وجود
مشکالت دیگر در کودك مطمئن شوند .با یک بررسی کوتاه در یک جلسه
ممکن نیست که بتوان به طور قطع وجود اوتیسم را در کودکی ثابت کرد.
مشاهدات والدین و بررسی کامل مراحل رشد کودك از الزامات تشخیص
اوتیسم در یک کودك اســت .در نگاه اول ممکن است کودك ا ُوتیستیک
به نظر عقب مانده ذهنی ،داراي اختالل رفتاري ،داراي مشــکل شنوايی
و یا داراي رفتارهاي عجیب به نظر برســد .البته ممکن اســت تمام این
عالئم در یک کودك ا ُوتیستیک وجود داشته باشند که این امر خود باعث
مشکلتر شدن تشخیص می شود .به هر حال در ابتداي امر بایستی معاینه
دقیق و کاملی ازکودك به عمل آید زیرا به این ترتیب می توان یک برنامه
مناسب و دقیق براي کمک به کودك ا ُتیســتیک و درمان او تدارک دید.
تاثير ورزش بر كودكان اوتيسم
مقایســه قدرت کودک با دیگران ،نشــانه اعتماد به قدرت خود اســت و
رقابت نیز می تواند در آموزش موثر باشــد .همســاالن کودک بر آموزش
تربیت و آموختن کودک موثرند و ورزش یکی از راه های آموختن اســت.
از اینرو ،به تاثیرات ورزش بر بهبود وضعیت مبتالیان به این اختالل می پردازیم:
ورزش برای کودکان مبتال به اوتیسم مفید است .کودکان مبتال به اوتیسم
قادر به شرکت در دو و میدانی نیستند .آن ها می توانند به عنوان یک عضو
فعال در تیم شنای خود شرکت کنند .فایده فعالیتهای ورزشي برای اکثر
کودکان مبتال به اوتیسم ثابت شده است .فواید ورزش در كودكان اوتيسم
عبارتند از :کم شدن رفتارهای تکراری ،عملکرد مثبت اجتماعی ،افزایش
تمرکز ،کاهش خطر ابتال بــه چاقی و بیماری های قلبی در بزرگســالی.
افراد مبتال به اوتیسم ســطحی از ادراک حســی را دریافت می کنند که

چالش های اوتیسم و ورزش
ورزشهایــی که می تواننــد برای کــودکان اوتیســمی چالشبرانگیز
باشند ،مناســبند .اما به این معنا نیســت که کودکان اوتیسمی باید دور
از ورزش بمانند .به اشــارهی یک روان پزشــک خوب ،مهم این است که
به آن ها کمک شــود تا ورزشــی را انتخاب کنند که از آن لذت ببرند و
احســاس برتری در آن داشته باشند .اوتیســم چالشهای به خصوصی
دارد ،آن هم زمانی که ســراغ ورزشــی می روند ،اما هــم چنین باعث
فراهم کردن امکانات هیجــان انگیزی برای آن ها می شــود .هرکودک
اوتیســم چالشهای منحصر به فرد خــود را دارد که مربیــان با تجربه
باید خود را بــا آن وفق دهند؛ چالــش های متفاوت باتوجه به شــدت
بیماری ،شرایطشــان متفاوت اســت .بعضی از کودکان کناره می گیرند
در حالی که برخی دیگر فعالند .تعدادی از این کودکان روان و ســلیس
صحبت می کنند ،در حالی که برخی دیگــر از آن ها صحبت نمی کنند.
تشویق کودکان مبتال به اوتیسم به ورزش
بهترین روش برای افزایش فعالیت فیزیک ورزشــی بیمــاران مبتال به
اوتیســم ،افزایش میزان توزیع و راحتی ورزش است .برای افزایش میزان
ورزش بیماران اوتیسم و افرادی که مشــکل تمرکز دارند باید راه هایی را
پیدا کرد تا این افراد بیشــتر از ورزش لذت ببرند و بیشــتر با این فعالیت
تفریح کنند .لذت بردن از ورزش فاکتوری اســت که باعث ادامه دادن به
ورزش می شــود .محققان معتقدند که ورزش مــداوم در بیماران مبتال
به اوتیســم و اختالالت جمعی باعث می شــود که از مشــکالت آن ها
کاسته شــود و در کوتاه و طوالنی مدت وضعیت فیزیکی و اجتماعی این
بیماران بهتر شود .کودکان مبتال به اوتیسم مشکالتی از جمله خستگی
مشــکل خواب و افســردگی دارند و ورزش می تواند جــزو برنامه های
درمانی اولیه آن ها باشد .تشویق این کودکان به ورزش بسیار مهم است.
توصیه ها و مزایای ورزش برای کودکان مبتال به اوتیسم
ورزش می تواند آمادگی جســمانی کودکان و نوجوانان را افزایش دهد و
کسب مهارت ،موفقیت ،اعتمادبهنفس و روابط اجتماعی آن ها را نیز باال
ببرد .حال تصور کنید تمریناتی برای کودکان اوتیســم تهیه شده باشد؛
کودکانی که از لحاظ اعتمــاد به نفس و روابط اجتماعی دچار مشــکل
هســتند؛ دقیقاً با ورزش میتوان ضعفهای این کودکان را برطرف کرد.
ورزش های منظم باعث بهبود رشد در کودکان می شود چراکه از طرفی
فعالیت فیزیکی باعث کاهش گلوکز و در نتیجه ترشــح هورمون رشــد
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عالیم ابتال به بيماري اوتیسم
عالیم و نشانه هاى اوتیسم بیشــتر اوقات قبل از سن سه سالگى شروع به
ظهور مىکنند .در اوایل والدین کودك مبتال به اوتیسم متوجه مى شوند
که کودکشان شروع به صحبت نکرده و مانند سایر کودکان همسنش رفتار
نمى کند .اما این که کودك مانند ســایر کودکان و در ســن آن ها شروع
به صحبت کرده و بعــد مهارتهاى کالمــى خود را از دســت دهد ،نیز
ممکن است .عالیم اوتیســم شــامل :تاخیر در یادگیرى صحبت کردن
ال صحبت نکردن  کودك ممکن اســت ناشــنوا به نظر برسد حتى 
و یا اص ً
اگر آزمایش شــنوایى ســنجى را طى کرده و نتایج آزمایش شان نرمال
باشد شــامل :انواع رفتارها ،عالیق و بازى هاى تکرارى ،ناتوانى در گفتن
اســم ،برقرارى ارتباط چشــمى ،اجتناب از نوازش شــدن و بغل شدن و
یا کمک نخواســتن ،ناتوانى از شــروع مکالمه و صحبت بــا دیگران و یا
عدم توانایى در حفظ مکالمات ،حســاس بــودن به نور صــدا و یا لمس
شــدن و در عین حال بى توجهی بــه درد ،عادات غذایــى عجیب رفتار
خودزنى مثالً :کوبیدن ســر به زمین یــا دیوار و یا خودزنی با دســت ها.

اکثر ما نمی دانیــم یــا آن را درک نمیکنیم .این ادراک حســی برای
آن ها یک بار اضافی اســت و باعث می شــود آن ها رفتارهایی را به کار
ببرند که پریشانشان می کند .ورزش مزایایی مشــابه آن برایشان ایجاد
میکند ،با این تفاوت کــه معانی ضمنی اجتماعی ندارد .شــنا و دویدن
شــامل حرکات ریتمیکی است که شــبیه رفتارهای کلیشه ای هستند
و ممکن اســت افراد مبتال به اوتیســم به همان شــیوهی زدن دست ها
به یکدیگــر و راه رفتن روی پنجهی پا حواسشــان پرت شــود؛ مربيان
ورزشــي به اين دانش دســت يافتهاند كــه چگونه با انجــام تمرینات
ورزشــی می توانند رفتارهای تکراری  كودكان اوتيسم را کاهش دهند.
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می شــود و از طرف دیگر باعث منظم شــدن و افزایش خواب و تغذیه
کودک خواهد شد که این عوامل برای رشــد کودکان ضروری هستند.
به عالوه فعالیت هــای منظم باعث افزایش تراکم اســتخوانی و کاهش
احتمال بروز پوکی اســتخوان و دردهای مفاصل در بزرگسالی می شود.
ولی برای ورزش باید با متخصصان طب فیزیکی و ورزش مشــورت کرد
زیرا گاهی انتخاب نادرست در ورزش مضرات جبران ناپذیری به خصوص
برای کودک ایجاد می کند .اما تحقیقات نظاممند در زمینهیتاثیر ورزش
در بهبود این اختالل ،هنوز هم کم و فقط محدود به گروه های شــرکت
کنندهی کوچک است .تمرین بدنی نه تنها باعث بهبود وضعیت جسمی
می شود بلکه رفتارهای ناســازگارانه اوتیســم را نیز کاهش می دهد.
کودکان اوتیستیک نســبت به کودکان معمولی در عین این که فعالیت
کمتری دارند ،بیشــتر هم در معرض خطر هستند چراکه شیوه زندگی
بی حرکتی دارند که خطرات ناشی از بیماری های قلبی ،دیابت و چاقی
را در آن ها افزایش می دهد .از آن جا که ثابت شــده ورزش در جمعیت
عادی وسیله ای موثر برای جلوگیری از این مشکالت است ،این احتمال
وجود دارد که در جمعیت اوتیسم نیز موثر باشد .تحقیقات نشان می دهد
تمرین فیزیکی باعث بهبود مهارت هــای اجتماعی ،ارتباطی و حرکتی
کاهش رفتارهای کلیشه ای کودکان اوتیسم و رفتارهای خودتحریکی
آن ها می شــود .تمرین فیزیکی یک رویکرد معقول است ولی مطالعات
و تحقیقات زیــادی انجام نگرفته تــا بتواند ما را در یافتــن نوع ورزش

و مداخــات تمرینی که در درمان اوتيســم مفيدتر باشــد ،هدايت كند  .
معرفی تعدادی از بازی های موثر برای کودکان اوتیسم
بازی اول؛ شناسایی بخشهای بدن:
بخشــی از بدن کودک را نام میبریــد و کودک بایــد آن بخش را لمس
کند .برای مثال میگویید« :ســرت را لمس کن ».و کودک باید ســرش
را لمس کند .یادتان باشــد اگــر کودک قادر به درک دســتور شــما به
صورت کالمی نبود ،اشــکالی ندارد به صورت تصویری به او نشان دهید.
برای یادگیــری کودک عجله نکنید و به او زمان دهید تا ســازگار شــود.
بازی دوم؛ بغل کردن توپ
کودک روی توپ دراز میکشــد و با  2دســت توپ را بغل میکند .توجه
داشته باشــید پای کودک روی زمین باشــد (برای حفظ تعادل) و شکم،
سینه و پاها کامال به توپ چسبیده باشند .سپس کودک توپ را  20تا 60
ثانیه فشار میدهد .به اندازه کافی اســتراحت و  3مرتبه دیگر تکرار کند.
بازی سوم؛ چرخش دستها
کودک به هــر صورت که راحت اســت ،بنشــیند یا بایســتد .ســپس
دســتها را از جلو به عقــب بچرخاند( .ایــن حالت بهتر اســت اما اگر
کــودک مایل بــه چرخاندن دســت بــه صــورت از عقب به جلــو بود
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بازی پنجم؛ خراب کردن سازه
چند جعبه ســبک (یا اســباببازیهای ســاختمانی) را روی یکدیگر
قرار دهید و بــه کودک بگویید با دســت آنهــا را روی زمیــن بیندازد.
بالفاصلــه جعبههــا را دوبــاره بچینیــد و او آنهــا را دوبــاره بیندازد.
بازی ششم؛ فشار دادن توپ
توپهــای کوچکــی (مینیبــال) را تهیه کنیــد و در اختیــار کودک
قــرار دهیــد .از او بخواهید بــا  1دســت یا  2دســت تــوپ را بگیرد
و آن را  10مرتبــه فشــار دهــد و  3مرتبــه این بــازی را تکــرار کند.
البته برای انجام این تمرین و ســایر تمرینهای یادشده باید وقت صرف
کنید ،بنابراین صبر و حوصله به خرج دهیــد و به هیچوجه عجله نکنید.
  «رندال» معتقد اســت که بازی جزئی مهم در آموزش اطفال اســت .به
زعم وی محرومیت از بازی به شــدت تاثیرگذار بــوده و موجب تاخیر در
رشد اجتماعی کودکان می شــود .اما به نظر می رســد که به واقع بازی
پایه و اساس اولین روابط اجتماعی باشــد .در طی بازی میآموزیم که با
دیگران به نحو مطلوب ارتباط برقرار کنیم ،تجارب مختلف کســب کنیم
و در افکار و تمایالت خود منعطف باشــیم .باید توجه داشت که کودکان
اوتیسم در مقایســه با دیگران از رشد اجتماعی کمتری نیز بهره می برند.
محور این نگرش بر این موضوع استوار اســت که رشد اجتماعی کودکان
ناشی از اثر متقابل سطح شــناختی و طرح های ذهنی آنان با تجربه های
محیطی است .لذا در این قبیل کودکان مشکالت رشد اجتماعی همواره
وجود خواهد داشت .یکی از مهمترین اهداف در آموزش و پرورش کودکان
اوتیســم ،ســازگاری اجتماعی ،برقراری روابط مفید و موثر با دیگران و
پذیرش مسئولیت های اجتماعی در مهارت هایی که بیشتر در زمینهی
خودیاری است ،میباشد .بازی می تواند موجب تقویت فرایند سازگاری
با اجتماع و جامعه در کودکان اوتیســم گردد .این بازی هــا باید به طور
مستقیم یا غیر مستقیم بر روی مسائل عاطفی یا جسمی و بر اساس نوع
اختالل موجود ،برنامه ریزی و اجرا گردد .تعدادي از اين بازي ها عباتند از:
پرتاب توپ به هوا
بچه ها به صورت دایره ای می ایستند ،مربی توپ را به هوا پرتاب می کند
یکی از بچه ها را صدا می زند  ،بچه ای که نام او برده شده باید بالفاصله به
وسط دایره بیاید و توپ را بگیرد و اجازه ندهد که توپ بیافتد .پس از اینکه
بچه ها این مرحله را یاد گرفتند ،یکی از بچه ها توپ را به هوا پرتاب می کند
و اسم یکی دیگر از دوستانش را صدا می زند و بازی به همین منوال ادامه
پیدا می کند تا یکی یکی بچه ها حذف شوند و برنده ها مشخص می شود.
جمع کردن توپ با آهنگ و متوقف کردن هنگام قطع صدا
در این بازی از بچه ها خواسته می شود با پخش آهنگ شروع به جمع کردن
توپهای روی زمین کنند و بالفاصله بعد از قطع شــدن آهنگ ،دیگر هیچ
توپی را برندارند و بعد از اتمام کار شروع به شمردن توپها میکنند فردی به

  دایرهوار ایستادن و شوتکردن توپ برای هم  
ابتــدا بچه هــا بایــد بــه صــورت انفــرادی بتواننــد تــوپ را برای
هــم شــوت کننــد و ســپس بــه صــورت دایــره ای بایســتند و
به همیــن صورت که ایســتاده اند تــوپ را برای یکدیگر شــوت کنند.
شنا کردن
شــنا برای اکثر مردان یک ورزش فوق العاده به حساب می آید ،خصوصا
کودکانی که اوتیســم دارند .کودکانی که توپ را به سختی می توانند در
دست بگیرند .عالوه براین ،کودکان دچار اوتیسم در تیم های شنا بسیار
موفق عمل می کنند زیرا ورزشیســت که رقابت فردی در آن می باشد.
Track and Field

به طرز شــگفت آوری ،کودکان کوچکتر در تیم های ورزشی پیچیده ای
مثل فوتبال بازی می کننــد ،در حالی که ممکن اســت در طرف دیگر
کودکان مدرســه ای مشــغول پریدن و دویدن باشــند .برای کودکانی
که اوتیســم دارنــد Track and Field ،یــک ورزش عالی به حســاب
میآید .در ایــن ورزش ،به مهارت های ارتباطی کمتری نیاز می باشــد.
بولینگ
با وجود اینکه صدای آن بلند است ،اما بولینگ ورزش عادی برای کودکانی
که اوتیسم دارند ،به حساب می آید .شاید هم تکراری باشد ،اما ممکن است
منجر به رضایت کودک شود .به هر دلیلی که باشد ،بولینگ از جمله ورزش
های عالی در رویدادهای اجتماعی است که طیف کودکان دارای اوتیسم را
شامل می شود .لیگ های بولینگ اغلب با استقبال روبرو می شود و فرصت
خوبی برای این کودکان اســت تا بخشی از یک ســازمان ورزشی باشند.
منابع :
بهبهاني،ســرور .كريمــي مريداني،محمد(.)1394بيماري اوتيســم از
تشخيص تا درمان.مجله مهندسي پزشكي .شماره .174صص .60-70
صمدی ،سیدعلی .مک کانکی  ،روی( .)1390اختالالت طیف اتیسم.
نشر دوران.چاپ اول.
لینداجی ،راســتلی .اســتیون ،ام .شــور ( .)1394اوتیســم بــه زبان
ســاده.مترجم  :صمدي،ســيد علي .نشــر دوران.صــص.505 -513

Green D,charmanT,picklesA,chandler s,LoucasT,simonoff
Diagnostic and statistical Manual-Text .)2014( E,Baird G
.68:Revision.Chicago,I.L.Association P
Vaccines and autism:a tale of .)2013( .Gerber JS,Offit PA
Lay.61-456:)4(48 shifting hypotheses».Clin Infect Dis
.summary – IDSA
Infancy and autism .)2012( .Johnson MH.Elsabbagh ,M
progress,prospects,and challenges.Progress Brain
.83-355 :164 ;Research
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اشــکالی ندارد) .تمریــن را  10نوبــت و هربــار  3مرتبه تکــرار کند.
بازی چهارم؛ راه رفتن روی پنجه پا
از کــودک بخواهیــد روی پنچــه پــای خــود بایســتد و راه بــرود.

عنوان برنده معرفی می شود که تعداد توپهای بیشتری را جمع کرده باشد.
عمو زنجیرباف و آسیاب بچرخ
در این بازی هــا بچه ها به صورت دایره می ایســتند و صدای حیوانات و
حرکات تخیلی از قبیل شانه زدن ،خندیدن و گریه کردن را تقلید میکنند.
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آلودگیمحیط،منشاءمعلولیت!

نگاهی به؛ تأثیر آلودگی محیط در بروز اختالالت کروموزومی

محبوبه مشرف ـ کاردرمانگر موسسه توانبخشی همــدم

آمارها نشــانگر این مســئله هســتند که مواجه با آالیندههای موجود
در هــوا همچون ســرب و آرســینک درگروه فلــزات ســنگین ،تا 30
برابر خطر تولــد نوزاد معلول و عقــب مانده ذهنــی را افزایش میدهد.
فاکتورهــای مختلفــی در بــروز اختال لهــای کروموزومــی و
بیماریهــا و معلولیتهــای مــادرزادی دخیــل هســتند کــه از آن
جملــه میتــوان به عوامــل محیطــی اشــاره کــرد و آلودگــی هوا
و پارازیتهــا و امــواج و اشــعهها در ایــن گــروه قــرار میگیرنــد.
بررســیها نشــان میدهد اثرات آالیندههایی چون منواکسیداکربن ـ
دیاکســید گوگرد و ذرات معلق در نواحی صنعتی و شــهرهای بزرگ
به خصوص در فصل زمســتان بیشــترین تأثیــر را در این میــان دارد.
قــرار گرفتــن در معــرض آلودگــی هــوا در طــول دوران بــارداری
خطــر اوتیســم را بــرای جنیــن به همــراه خواهــد داشــت و حتی
در نــوزاد تــازه متولد شــده بویــژه نوزادانــی کــه زودتــر از موعد
بــه دنیــا آمدهانــد ،خطــر ابتــا بــه اوتیســم را افزایــش میدهد.
«اوتیســم نوعــی اختــال رشــدی اســت کــه بــا رفتارهــای
ارتباطــی ،کالمــی و غیرطبیعــی مشــخص میشــود».
همچنین در بررســی دیگر ،مشخص شــده که آلودگی هوا هم میتوان
به عنوان یک فاکتــور خطر برای ابتال به ســندروم داون مطرح شــود.
گرچه مهمترین علت ســندروم داون تریزومی کروموزوم  21و وابســته
به جنس و ژنتیکی اســت ،ولی آلودگی هوا (محیط) هــم به عنوان یک
ریســک فاکتور در جهش کروموزمــی در زمان بارداری مطرح اســت.
زمانــی کــه گاز منوکســید کربــن وارد بــدن مــی شــود ،بدلیــل
اینکه قدرت چســبندگی مونواکســیدکربن به گلبولهــای قرمز 20
برابر اکســیژن اســت ،داخل خون شــده و همراه با گردش خون وارد
تمام قســمتهای بــدن میشــود و مانع از رســیدن اکســیژن به بدن
خواهد شــد .در زمان بارداری هم از جفت عبور کرده و مقدار اکســیژنی
را که به این قســمت داده میشــود ،کاهــش داده و باعث میشــود تا
شرایط عقب ماندگی رشــد جنین (به عنوان دلیل محکم) را فراهم آورد.
همچنیــن ســرب ناشــی از آلودگی هــوا ،میتوانــد احتمــال تولد
کودکان مبتال بــه نقص عضو ،اوتیســم و بیش فعالی را دو تا ســه برابر
افزایش دهــد و موجب مســمومیت ،کندذهنی و کمی حافظه شــود.
سه ماه پیش از بارداری ،سه ماه اول و سه ماه دوم از زمانهای طالیی به شمار

میروند که مراقبتها با باالترین سطح خود باید صورت بگیرد .به طور معمول
از هر یک هــزار تولد 2 ،نوزاد در ایران مبتال بــه اختاللهای کروموزومی
هستند که با افزایش آلودگی محیط این میزان به  24درصد افزایش مییابد.
در واقع میتــوان گفت آمار تولد نــوزادان با نقص ژنتیکــی با وجود پدر
و مادر کامال ســالم افزایش یافته ،که احتمال داشــتن منشــأ آلودگی
هوا در این مســئله زیاد است .در کشــورهای جهان ســوم یک مورد از
هر  3مــورد اختاللهای ژنتیکی مادرزادی ناشــی از آلودگی هواســت
که این عامــل نیز  30درصــد خطر ســقط جنین را افزیــش میدهد.
در عین حــال متخصصان طب پزشــکی اذعاندارنــد ،اگرچه آلودگی
هــوا میتواند بــه عنــوان یــک فاکتــور مهــم در بــروز بیماریهای
ژنتیکــی و نقــص مــادرزادی دخیــلباشــد ولــی نمیتوانــد تنها
دلیل  باشــد ،چــرا کــه تغییــرات ژنتیکــی نمیتواند صرفا بــه دلیل
استنشــاق هوای آلوده توســط خانم باردار بوجود آید .و این مســتلزم
تأثیــر عوامل مختلــف و گــذر نســلهای متمــادی میباشــد و این
اختالل ممکن اســت بعــد از چهــار یا پنج نســل خود را نشــان دهد.
در عین حال کارشناســان تغذیه توصیــه میکنند که زنان بــاردار در
روزهــای آلودگــی هــوا بــا مصــرف میوههــا ،ســبزیها و لبنیات و
غذاهای آنتی اکســیدان تأثیــرات این عامــل را به حداقل رســانده و
از فعالیتهایی همچــون پیادهروی که مســتلزم افزایش تنفس اســت
خــودداری نماینــد تــا میــزان ســموم دریافتی بــه حداقل برســد.
در نهایت آنچه که مشــخص اســت این اســت که نمی تــوان تأثیرات
مخرب آلودگی هوا و پارازیتهای موجود در هوا بــر تولد نوزادان معلول
و نقص ژنتیکی را منکر شــد؛ ولــی از آن میتوان به عنــوان یک فاکتور
مهم بویژه در کسانی که آســیب پذیری بیشــتری دارند ،استفاده کرد.
..............
منابع:
مقاله سالمت روان در بروز عوامل عقب ماندگی ذهنی.
آخرین مقاالت ساملن در رابطه با آلودگی هوا /تألیف دکتر محمد حیدرزاده.
مقالــه  P.D.Fتأثیــر آلودگــی محیــط زیســت در بــروز اوتیســم
(تألیــف دانشــجویان دانشــگاه محیــط زیســت اصفهــان)
اختــاالت کروموزومــی و فاکتورهــای محیطی ،همشــهری آنالین.
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حمایت از دختران بــرای جلوگیری از اســتثمار در ازدواج از موضوعات مهم در
بحثهای حقوق بشر اســت .ازدواج یکی از حســاسترین وقایع زندگی انسان
و از مهمترین نمادهای حقوقی و همزیســتی در جوامع بشــری است .اهمیت
نکاح در درجهی اول بــه رابطه فیمابین کل اجتماع بــا مهمترین جزء این کل
یشــود .اگر جامعه را به مثابه جسم آدمی در نظر بگیریم
یعنی خانواده مربوط م 
خانوادهها ســلولهای این جسم محســوب میشــوند و زمانی جامعه میتواند
سالم باشد و به خوبی عمل کند که این ســلولها 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 آســیبهای اجتماعی بســیاری به دنبال دارد ،زیرا نوجوانی
که هنوز به ســن بلوغ و قوهی 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 خانوادهها باعث میشــود تا دختران و
پسران کم سن و سال گرفتار معضالت متعدد ناشــی از ازدواج زودهنگام شوند.
معاون پیشــگیری از آســیبهای اجتماعی سازمان بهزیســتی کشور ،ضمن
گفتوگویــی پیرامــون ایــن موضــوع ،گفتهاســت :بــر اســاس آمارهای
بینالمللی از هر  3دختر در کشــورهای در حال توســعه ،یک نفر در ســنین
کودکــی ازدواج میکند ،به طــوری که  700میلیــون نفر در جهان در ســن
کودکــی ازدواج کردهانــد 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 ازدواجهای 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 میگردد».
براساس آمارها ،تقریباً  %20از  500هزار دختری که در سن پایین باردار شدهاند بر
اثر حاملگی و زایمان میمیرند و همچنین آنهایی هم که موفق به تولد نوزادان خود
میشوند به جهت اتالف ذخایر بدنی ،بچههای ناسالمی به دنیا میآورند .از جمله
مشکالت این نوزادان -1 :نارس بودن  -2فلج مغزی  -3عقبماندگی ذهنی است.
جهای زودهنگام مادران ،اقدامی در راستای پیشگیری
بنابراین جلوگیری از ازدوا 
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  40تا  110در نوسان بود و تعداد قابل توجهی از این کودکان دارای
ضریب هوشــی  70به پایین بودند که عمال عقب مانده ذهنی تلقی میشــوند.
بارداری در ســن قبل بلوغ ،فاجعهبار اســت چرا که سیســتم مربوطه در بدن
بهقدر کافی رشــد نکردهاســت و بارداری زودهنگام هم تأثیرات بســیار بدی
برای مادر و هم در جنینی که در شــکم مادر اســت ،دارد .بیشــتر جنینها در
این شــرایط تکامل پیدا نمیکننــد و کودکان نــارس به دنیا آورده میشــود.
به نظر میرســدکه شناســایی ســنی که در آن فرد قابلیت رویارویی با مسائل
و مشــکالت و درک آنها را داشــته باشــد ضروری به نظر میرســد تــا بتوان
از آثــار و پیامدهای آن که ارتباط مســتقیم بــا اجتمــاع دارد ،جلوگیری کرد.
در پایان ،به این هم اشــاره کنیم که :اخیــرا ً طرحی از جانب فراکســیون زنان
مجلس در رابطه با افزایش ســن ازدواج دختران مطرح شــده اســت که ازدواج
زیر سن  13ســال به هیچ عنوان انجام نشود و ازدواج در ســنین  13تا  15سال
نیز با شرایط خاص مثل تأیید پزشــکی و ...انجام پذیرد .در صورت تصویب این
طرح ،تا حدودی از ازدواجهای زودرس و آثار عواقب آن میتوان جلوگیری کرد.

41

پیامدهایمنفیازدواجپیشازبلوغ...
تاملی در ازدواج دخـــتران قبل از سـن بلوغ و آثار و پیامــدهای مرتبط با آن
مهناز کاکایی ـ کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی

42

مـقاله

تابستان 98

کودکوتماشایتلـــویزیون؛

چهوچگونه؟

دکتر فریبا عربگل
(فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان /دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بیمارستان امام حسین)

نمیتوان تصورکرد که فرزندان ما بزرگ شوند ،رشد کنند ،وارد دانشگاه یا
حوزههای مختلف شغلی شوند اما با رایانه آشنا نباشند و از شبکه جهانی
(اینترنت) چیزی ندانند .دنیای امروز ،دنیای تلویزیون ،ماهواره ،کامپیوتر و
اینترنت است و موارد فوق چنان با سرعت وارد زندگی بشر شده و نفوذ خود
یدهند که نمیتوان از کنار آنها با بیتفاوتی گذشت بلکه باید با آنها
را ادامه م 
به روش صحیح برخورد کرد تا بیشترین سود و استفاده حاصل آید .نکته
قابل ذکر آن است که هم چنانکه اثرات مفید تکنولوژی جدید در کیفیت
زندگی ما قابل انکار نیست ،در صورت عدم مدیریت صحیح نیز ممکن است
تأثیرات مضر آن بر زندگی کودکان و نوجوانان ما غیرقابل جبران باشــد.
کودکان و تلویزیون:
در مورد تلویزیون به نظر میرسد با توجه به آن که مدت زمان طوالنیتری
از ورود آن به زندگی ما گذشــته ،والدیــن فکر میکننــد در این مقوله
کمتر با فرزندانشان مشــکل دارند و در آن حدی که استفاده از کامپیوتر
و اینترنت والدین را نگران میکند اســتفاده از تلویزیــون آنها را با چنین
شــرایطی مواجه نمیکند .تماشــای تلویزیون یک فعالیت مهم و عمده
است که تأثیرات مثبتی بر روی اطالعات ،دانش و یادگیری دارد .تلویزیون
یتواند تأثیری قوی در رشد ارزشها و شکلدهی رفتار داشته باشد ولی
م
میتواند تأثیرات نامطلوبی نیز در زندگی کودک بگذارد .زمانی که صرف
تماشای تلویزیون میشــود کودک را از فعالیتهای مهمی چون مطالعه
تکالیف مدرســه ،بازی ،ورزش ،تعامالت خانوادگی و رشــد اجتماعی باز
میدارد .همچنین کــودکان میتوانند اطالعاتــی را از تلویزیون دریافت
کنند که نامناسب و غیرصحیح اســت ،بخصوص آن که کودکان در یک
مرحله سنی قادر نیســتند بین واقعیت و فانتزی ارائه شده در برنامههای
تلویزیونی تفاوت قائل شوند .کودکانی که ساعات زیادی را صرف تماشای

تلویزیون میکنند ممکن اســت موارد زیر در آنها بیشــتر دیده شــود  :
پیشرفت تحصیلی ضعیفتری داشته باشند.
کمتر کتاب بخوانند و کم مطالعه کنند.
فعالیت فیزیکی و ورزشی کمتری داشته باشند.
چاقی و افزایش وزن در آنها بیشتر باشد.
کودکان ممکن است در برنامههای تلویزیونی و ماهواره با موضوعاتی چون
پرخاشگری ،رفتارهای جنسی و مصرف مواد مخدر و الکل آشنا شوند و از
آنجا که هنوز تفکر انتقادی و منطقی در آنها شکل نگرفته است ممکن است
چیزهایی را که میبینند به عنوان موارد معمول ،سالم و قابل قبول بپذیرند.
چنانچه برنامههــای تلویزیونی به ســمتی رود که مفاهیم خشــونت و
پرخاشگری در آنها زیاد باشد و سیستم ارتباطی خانواده نیز به گونهای مختل
باشــد که هیچگونه بحث و تبادل نظری در مورد این برنامهها بین اعضای
خانواده صورت نگیرد ،میتواند تأثیر نامطلوبی روی رفتار کودک بگذارد.
ممکن است کودک رفتار تهاجمی و پرخاشــگرانه را به عنوان راه و روشی
برای حل مشکالت و مســائلش انتخاب کند و یا با شخصیتهای خاصی
مثل قربانی یا مهاجم همانندســازی کرده و رفتارهای آنان را تقلید کند.
کودکانی که خود مشکالت رفتاری و هیجانی دارند و یا در کنترل تکانههای
خود مشکل دارند ،ممکن است راحتتر توسط برنامههای نامناسب تحت
تأثیر قرار بگیرند .اگرچه برنامههای پرخاشگرانه و خشونتآمیز تلویزیون
تنها علت پرخاشگری کودکان نیســت اما میتواند یک عامل مهم باشد.
والدیــن فعــال و مســئول میتواننــد بــه گونــهای عمــل کننــد تا
کودکان تجربــهای مثبت بــا تلویزیون و ســایر رســانههای تصویری
داشــته باشــند مــوارد زیــر توصیههایــی بــرای والدیــن اســت:
 -1بــه برنامههایــی کــه کــودک شــما میبینــد توجــه نمــوده
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و گاهــی اوقــات آن برنامههــا را بــا فرزنــد خــود تماشــا کنیــد  .
 -2زمان تماشای تلویزیون را محدود کرده و در زمانهایی از روز تلویزیون
را خاموش کنید.
 -3تلویزیــون را در اتــاق کــودک قــرار ندهیــد چــرا کــه در ایــن
صــورت نمیتوانیــد بــرای زمــان اســتفاده از آن محدودیــت و
قانون خاصــی بگــذارد .آن را در یــک مــکان عمومیتر قــرار دهید.
 -4زمان صــرف غذا ،زمــان تعامــل و دور هــم جمع شــدن اعضای
خانــواده و زمــان مطالعه زمانی نیســت که بــا تماشــای تلویزیون از
کیفیت آن کاســته شــود ،در مواقع فــوق تلویزیون را خامــوش کنید.
 -5زمانی که احساس میکنید برنامه خاصی از تلویزیون برای کودک شما
مناسب نیست آن را خاموش کنید.
 -6اجــازه دهیــد بچههــا برنامههای فــردی و مــورد عالقه خــود را
با نظارت شــما انتخاب کنند اما اجــازه ندهید هر برنامــهای را ببینند.
 -7در مورد چیزهایی کــه در تلویزیون میبینید بــا فرزند خود به بحث
و تبادل نظر بپردازیــد .روی نکات مثبت همچون همکاری ،دوســتی و
احترام گذاشتن به دیگران در برنامهها و فیلمهای تلویزیون تأکید کنید.
 -8زمان تماشای برنامــــههای تلویزیون فرصت خوبی است که اطالعات
کودک را راجع به تاریخ ،افراد ،مکانها ،شــــهرها و وقایع مختلف افزایش
دهید  .
  -9در ارتباط با برنامه در مورد ارزشهای اخـالقی ،خانوادگی و فـــردی
صحبت کنید.
 -10در مــورد پیامدهــا و عواقــب رفتارهــای پرخاشــگرانه و پرخطر
همچون مصرف ســیگار ،مواد مخدر رفتارهای جنســی صحبت کنید.
 -11در مــورد تأثیــر تبلیغــات در زندگــی روزمــره صحبــت کنید.

 -12بحث راجع به موضوعات فوق باعث رشــد تفکر انتقادی در کودک
میشود تفکری که باعث میشود کودک هرگونه اطالعاتی را بدون فکر
کردن نپذیرد بلکه پیرامون آن تحقیق کند ،اطالعات جمعآوری کند و
سپس در صورت صحیح بودن آن را بپذیرد .با توصیهها و نقش فعال شما
کودک میتواند از تلویزیون برای یادگیری ســالم و مثبت استفاده کند.
 -13برنامههای نامناسب را جلوی بچهها رد کنید و مهر عدم تأیید روی
آن بزنید و روی این نکته تأکید کنید کــه این فکر و عقیده و یا این رفتار
روش مناسبی برای حل مشکل نیست و راهحلهای بهتری وجود دارد   .
 -14اجازه ندهید کودک شــما برنامههای خشــونتآمیز ،صحنههای
قتل و دیگرکشــی و یا برنامههای نامناســب دیگر را ببینــد .کانال را
عوض کنید و یــا تلویزیون را خامــوش کنید و توضیــح دهید که چه
مــواردی در برنامههــای فوق اشــتباه اســت و قابل قبول نیســت.
 -15در برنامههــای جنگــی ،خشــن و تهاجمــی بــه کــودک
یــادآوری کنیــد کــه گرچــه هنرپیشــه یــا قهرمــان ایــن ماجرا
واقعــا آســیب نمیبیند و کشــته نمیشــود ،امــا چنیــن اعمالی
در زندگی واقعی مــا منجر بــه درد ،ناراحتی و حتی مرگ میشــود.
 -16زمان اســتفاده از تلویزیون صرف نظــر از نوع برنامــه (حتی اگر
نامناســب هم نباشــد) باید محدود شــود ،چــرا که فرصــت و زمان
پرداختــن به فعالیتهــای مفید و مناســبی چون خوانــدن ،مطالعه
کردن ،بازی بــا دوســتان ،ورزش و فعالیت بدنی ،تعامل بــا اطرافیان
و آموختن مهارتهــای اجتماعــی و ارتباطی را از کــودک میگیرد.
 -17در صورتــی کــه کــودک تحــت فشــار گــروه یا همســاالن
اســت ســعی کنید با ســایر والدین ارتبــاط برقــرار کنید و بــا آنها
به بحــث و تبادلنظر بنشــینید و از نقطه نظرات آنها اســتفاده کنید.
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دو روایت واقعی
از زندگی و مرگ دو انســان؛
پردهی اول:
...به محوطه غسالخانه که می رسم  کمی جا میخورم؛ انگار نمایشگاه مد
است .یکی کروات زده و با عینک دودی و کفش های ایتالیایی اش همه را
می پاید و دیگری کت و شلوارش را چنان با پیراهنش ست کرده که الحق
و االنصاف چشــم همه را خیره کرده اســت؛ انگار همه آمده اند عروسی!
خانم ها هم  که می خواهند از مردهایشان کم نیاورند ،به قول مشهدیها
هفتاد قلــم آرایش کرده اند  .همــه جوریش را دیده بــودم ،اما خدایش
این دیگه آخرشــه! تشــییع جنازه به ســبک فیلم هــای هالیوودی!!
ماشــین های مــدل باال یکــی پــس از دیگری پــارک میکننــد .در
این میان نحوهی پیاده شــدن یکی از سرنشــینان  حســابی کنجکاوم  
می کند .زیــرا او بیش از دیگران  نگران خاک قبرســتان اســت که برق
کفــش هایــش را کم نکنــد .می گویند پســر بــزرگ مرحوم اســت
که صاحــب ثــروت هنگفتی از پدرش شــده اســت؛ از زمیــن گرفته
تا باغ و ویــا  .اما نمیدانم چرا رخســارش نشــانی از داغ پدر نمیدهد.
عده ای زیر درخت ها حسابی گرم صحبتند .یکی از خانه میلیاردی اش...
که تازه باالی شــهر خریده می گویــد ،دیگری از  500ســکه دیروز زیر
فی بازار خریــده و آن یکی از ســود کالنی که درمعامله ای کرده اســت
می گویــد؛ انگار نه انــگار که برای مراســم تشــییع جنازه آمــده اند.
بوی تند  ادکلن فرانســوی کــه  با حــرف هایی از جنس دالر و ســکه
درآمیختــه ،در  فامیل  مرحوم آن هم در ایســتگاه آخــرت موج میزند
و حســابی حالــم را میگیرد؛ آخــر اینجا جــای این حرفها اســت؟!
در همین فکرها هستم که یکی از کارگران غســالخانه پسران مرحوم را  
صدا می زند .اما کسی را نمی یابد .کارگر غســالخانه دوباره صدا میزند
اما بازهم کســی جواب نمــی دهد ...از همــه جا به من  نــگاه میکند؛
آقا لطفا بیاید کمک ...پاســخ مثبت مــی دهم و به ســردخانه می روم.
وارد ســردخانه که می شــوم ،دهها آدم کوچک و بزرگ را می بینم که
گویا طی  24ساعته گذشته دار فانی را وداع گفته اند؛ از کودک خردسال
که لبخند بر لب دارد ،تا فقیری که در عالم بی کســی سکته کرده است.
مرحوم مورد نظر ما هم که پدر یکی از دوســتان نزدیکم اســت  ،در کنار
یکی از اجســاد  انگار به خواب عمیقی فرورفته .ســکوت عجیب فضای
ســردخانه و آدم های رنگوارنگش را هرگز فراموش نمی کنم؛ سکوتی
که در این دنیــای خاکی فقط در ســردخانه میتوان تجربــهاش کرد.
کارگر غسالخانه میگوید بسما ...و اینجاست که احساس می کنم دستم
به دیوار پر برفک سردخانه چسبیده است .هرکاری می کنم دستم از دیوار
کنده نمی شود .کم کم سردی سردخانه مثل آوار بر سرم خراب می شود.
حس مرگ  را در کنار مردی که چشــم هایش باز مانده است ،با تک تک
سلول هایم حس می کنم .حسابی وحشت میکنم که کارگر بهشت رضا به
کمکم میآید و با لبخندی یاد آوری می کند که هر چند در دنیای مردگانم
اما فعال زنده هستم .نفس گرم کارگر غسالخانه به دادم می رسد و دستم
باالخره پس از چند ثانیه ای که چند ساعت به من گذشته ،جدا می شود.

آن که بــا مرگ رفــت وآن که با زندگــی ماند!
امیرروحپرور
با کمک کارگر غســالخانه با  هزار بدبختی مرحوم را کــه از قضا خیلی
سنگین وزن هم هست ،برای طی مراحل بعدی  به بیرون انتقال می دهیم.
چند ســاعتی میگــذرد و تقریبا همــه دوســتان و فامیــل مرحوم  
کــه  میگفتنــد یکــی از ثروتمنــدان شــهر اســت بــرای آخرین
خداحافظــی میآینــد .مرحوم کفــن شــده در اختیــار نزدیکانش
بــرای آخریــن وداع  قــرار داده می شــود ،اما نــه از شــیون و زاری
خبری هســت و نه ازگریه و اشــک هــای فرزندان و همســر داغدیده!
مدتــی بعــد تابــوت بــرای تشــییع جنــازه روی زمیــن قــرار
میگیــرد بــاز داســتان دوبــاره تکــرار مــی شــود؛ ایــن بــار هم
کســی حاضــر بــه برداشــتن تابــوت مــرد ثروتمنــد نیســت....
 ....چنــد روز ی از مجلس  پر آب و تــاب چهلم  مرحــوم میگذرد که
متوجه می شــوم در خانواده مرد ثروتمند که نه اهل خیر بوده و نه اهل
نیکوکاری  جنگی تمام عیار رخ داده است ،جنگ بر سر ارث و میراث.....
پردهی دوم:
او از پزشــکان نیکــوکار و خــدوم بودهاســت .مردم خیلی دوســتش
دارنــد؛ بیــش  40ســال رایــگان در خدمــت مــردم بوده اســت...
مگه میشــود دوســتش نداشــت ...دكتر بــود و عشــق ....دكتر بود
و اميــد ،دكتــر بــود و دريــا دريــا آرزوی خوشــبختی دیگــران.....
او غريــب غريب نوازي بود كه دســتهايش «عشــق» و چشــمهايش
تجســم «مهربانــي» بــود .او بيــرق آرزوهــاي مردمــي بــود كــه
«دنــدان» داشــتند و «نــان» نداشــتند .بهراســتي مگر ميشــود  
آ نهمــه «گذشــت» و «ايثــار» را بهآســانی تفســير کــرد؟
و چــه روز ســياهي بــود؛ وقتــی کــه دكتــر فــوت کــرده بــود؛
هــزاران بيمــاري كــه ميگريســتند و هــزاران دردمنــدي
كــه چــراغ خانهشــان بــراي هميشــه خامــوش شــده بــود!
آهوان بيابان نيــز بر تنهايي او گريســتند .و هزاران راز نــا گفته كه در
سينهی مهربانش به دل خاك ســپرده شــد .و مردمي كه با ناله از هم
ميپرسیدند :ديگر  ،چه كسي نيمه هاي شــب بر بسترمان خواهد آمد؟
ديگر چه كسي براي بچه هايمان نقل و شيريني خواهد آورد؟  ديگر چه
كسي اشــكهايمان را پاك خواهد كرد؟  خدايا با اين همه درد چه كنيم؟
هنــوز آخريــن نســخه اش موجود اســت .هنــوز آخريــن قطرات
اشــكش بر نســخهاي كه در واپســين دم حيات ،براي بيمار نوشــته
اســت ،ديده مي شــود تــا «دنيا» بدانــد كه ايــن ميهن و ایــن مرد،
معنــاي «زندگــي» و «بــودن» را در «حيــات ديگــران» مــي داند.
یکی از دوستانش تعریف می کرد :در يكي از شبهاي نزديك عيد در حالي
كه هنوز سرماي زمستان وجود داشــت و برف زيادي در كف خيابانها
بود ،حدود ساعت  ۹شــب به ديدنش رفتم .خوشــحال شد و گفت بايد
جايي برويم ،بلند شو و ماشين را روشن كن .در حالي كه مسير خيابانها
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را به سختي طي مي  كرديم گفت :ماشين را به سمت محله فقير نشين شهر
هدايت كن .ده آدرس دارم كه بايد به درب خانه هايشان برويم ....من خودم
شاهد بودم كه آ ن زندهیاد چگونه آدرس دقيق فقيرترين مردم را داشت...
تا نيمههاي شب به درب منازل يكايك آنان رفتيم .بچه ها ميگريستند و
دكتر هم ميگريست و من صداي هق هق گريهی شادی مردی را در انتهاي
كوچه مي شــنيدم كه ميگفت :بچه هايم فردا لباس نو خواهند پوشيد....
او در نقل خاطرهای دیگر از دکتر،گفت؛ شبي شخصي كه ظاهر آراسته اي
داشــت ،به مطب دكتر در منزلش آمد .طبق معمول جايي براي نشستن
نبود .اطراف دكتر روي زمين هر چه بود دارو بــود كه همه را به رايگان به
بيماران مي داد و انبوه كتابهايي كه مونس شــبهاي تنهايي دكتر بودند.
شخصی گفت :دکتر! من از مشهد خدمت رســيده ام .من زمانی ثروتمند
بودهام ولی حاال چيزي نــدارم ،ميخواهم به من كمك كنيد .دكتر بعد از
شنيدن حرفهايش گفت :راســتش من چيزي ندارم مي بيني كه خانه ام
اجارهاياســت و ســقفش هم هر لحظه ممكن اســت فرود بيايد .مال و
منال ديگري هم ندارم .يك ريــال هم از پول ويزيت بــه جيبم نمي رود
و هر چه هســت خرج همين دردمندان بيچاره مي شــود .مــن فقط با
حقوق دوران بازنشســتگي ام ،زندگي مي كنم .چند آلبــوم تمبر با ارزش
قديمي دارم كه شــايد  ۱۵۰هزار تومان ارزش داشــته باشــد .در حالي
كه من با حيرت نظارهگــر صحنه بودم ،دكتــر آنها را بــه او داد و گفت:
قرض مي دهــم بفروش هر وقت وضــع مالي ات خوب شــد دوباره بياور
كه اين پول بايد ،خرج مردم شود .آن شــخص رفت و سالي بعد در حالي
كه  ۲۵هــزار تومان در جيب داشــت به ديــدن دكتر آمــد ،دكتر وقتي
مبلغ را ديد گفت برو عزيــز من ...پــول را نگرفت و آن مــرد هم رفت            ...
 ...یک روز ،به مزارش رهســپار شــدم .روز جمعه بــود ،مردمان زيادي
گلزار ابــدي او را احاطه كــرده بودند .دیــدم که توگویــی آرامگاه ابدي
دكتر در كنار شــهداي اين شهرســتان بــراي همه زيارتگاهي اســت.
و جالب آنکه ،همهساله در ســالگرد درگذشت دکتر محمد کوثری ،مردم
ادارات و ســازمانهای شهرستان زادگاهش ،همه بســیج می شوند تا در
روزی به نام «خدمت بیتوقع» ،خدماتــی رایگان به محرومان  ارائه کنند.
.................
منابع :خبرگزاری قرآن .کتاب «مردی که مظهر رحمت بود» از امیر نجفی.
و مقالهی «خدمت بــی منت به یاد طبیب مهربان» از روزنامه خراســان.
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کفـرناحوم؛
زندگیغمبار«زین»وزینتاسکار!
کارگردان :نادین لبکی /محصول کشور لبنان
مریم همایونی

فیلــم «کفرناحوم» فیلمی رئالیســم اجتماعی و درام اســت از کشــور
لبنان بــه کارگردانی بانــو « نادین لبکــی» محصول ســال  2018که
نامزد بهریــن فیلم خارجی زبان اســکار ،گلدن گلوب و بفتا شــد و پس
از تشــویق ممتد  15دقیقهای در جشــنوارهی فیلم کــن ،جایزهی این
جشــنوارهی معتبر را از آن خود کرد .تا پیــش از فیلم «کفرناحوم» هیچ
زنی از دنیای عرب نامزد اسکار نشــده بود و این رویداد هنری مهم دنیای
عرب ،نادین لبکــی را پرچمدار ســینمای نوین لبنان قرار داده اســت.
زندگــی پــر از حســرت و مملــو از مشــکالت زاغهنشــینان
در تمــام دنیــا موضوعیاســت کــه ذهــن جهانیــان را بــه خــود
مشــغول میکنــد .نادیــن لبکــی ســعی کــرده اســت بــا فیلمی
رئــال و اجتماعــی بخشــی از زندگــی ایــن قشــر را بازگــو کنــد.
«کفرناحوم» شهری باستانی در اسرائیل است و زاغهای در اطراف بیروت
که فیلم سرگذشــت واقعی زاغهنشــینان بیروت را به تصویر میکشــد.
فیلم به شــکلی واقعگــرا و مســتندگونه و بــا اســتفاده از فالشبک
داســتان «زیــن» کــودک  12ســالهای را روایــت میکنــد کــه در
بیغولههــای بیــروت زندگــی میکنــد .زینالرفیعــا ،در عالــم واقع
نیز بزرگ شــدهی زاغهنشــینی اســت و کارگــردان اکثــر بازیگران
اصلــی را از آســیبدیدگان زاغهنشــینی انتخــاب کــرده اســت.
زین ،با چهرهای مصمم و نگاهی با نفوذ و بالغانه نقش بسزایی در موفقیت
فیلم دارد .زین در اوج کودکی به اجبار زمانه بزرگ شده است و کودکیاش
در التهاب مشکالت بزرگی گذشته و از او «زین» غمگینی ساختهاست .وی
که در دادگاه به جرم چاقو زدن به شخصی به  5سال محکوم میشود ،در
همان دادگاه از پدر و مادرش شکایت میکند که چرا من را به دنیا آوردهاند؟
فیلم «کــــفرناحوم» حول و حوش شــکایت زین با نقشآفرینی ستایش
برانگیزش میگذرد.
شکایت از زاده شدن و غصهی خواهران و برادران بیشمارش که سایهی
فقر مالی ،اجتماعی و فرهنگی سراســر زندگیشــان را فراگرفته اســت.
رفتارهای بد و نامناســب پدر ومادر زین نســبت بــه او و دیگر خواهر و
برادرانــش ،غصهی کودکی کــه مادر بــاردارش بــرای دوازدهمین بار
قرار اســت باز هم کودکی را به دنیای ســخت و غمگینشان دعوت کند  
گوشــهای از اضطرابهای نهانی زین اســت .زین چــون دیگر کودکان

زاغهنشین مدام در معرض مواد مخدر ،خشــونت و بسیاری آسیبهای
اجتماعی قرار داشتهاســت .قهرمان فیلم ،زین ،شــاهد ازدواج اجباری
خواهر  11سالهاش با مردی  30ساله است که در واقع پدر و مادرش برای
بدســت آوردن پول او را به مردی فروختهاند و زمانــی که خواهر زین به
یمیرد زین با فریاد از خانه بیرون میدود و میرود
دلیل ســقط جنین م 
بدنبال سرنوشــتی نامعلوم تا زندگی خود را در شهری بزرگ ادامه دهد.
زین بعد از فرار از خانه به مهاجر غیرقانونی از اتیوپی به نام «راحیل» برخورد
میکند که پســر زیبای کوچکی به نام «یونس» دارد .راحیل به ناگهان
ناپدید میشود و به ناچار وظیفهی نگهداری یونس به دوش زین میافتد
که در این راستا نیز مشکالت تاســفبار زیادی گریبانگیر زین میشود.
فیلم کفر ناحوم به روشــنی زندگی کــودکان آســیبدیده ،کودکانی
که در لبنان و سراســر دنیــا و بخصوص در جهان ســوم بیشــمارند  
مشــکالت مهاجــران غیرقانونــی ،سواســتفاده از کــودکان ،عــدم
رعایــت حقــوق کــودکان ،نژادپرســتی و ...را نشــان میدهــد.
اینکه کودکی در دادگاه شکایت از بدنیا آمدنش بکند ،آرزوی تمام کودکانی
است که در چنین شــرایطی زندگی میکنند و کارگردان بعد از تحقیق
و گفتگوی بســیار زیاد با زاغهنشــینان ،چنین فیلمی ساخته است تا در
زندگی خود کودکان خیابانی را که بخشــی از وجدان ما هستند ،ببینیم.
در مصاحبهای ،نادیــن لبکی در جواب این  ســوال که :دوســت دارید
تماشــاگران بعد از دیدن فیلم چه تأثیری از آن بگیرند؟ پاسخ دادهاست:
امیــدوارم بتواند مطالباتــی را در این رابطه مطرح کنــد و نوعی آگاهی
و بینشــی عمیق  بوجود بیــاورد .من فقــط فیلم نســاختم که مردم
را متوجه وجــود یک مشــکل کنم زیرا همــه از وجود این مشــکالت
آگاهند .هدفم تغییر برداشــت و نگرشهاســت .در لبنــان فقط با تغییر
دیدگاه مردم اســت که میتوان به ایجاد تغییردر قوانین امید داشــت.
بعد از دیدن فیلم شــاید نقدهایی تکنیکــی بر آن وارد باشــد .اما پیام
جهانــی فیلــم کفرناحــوم و درخواســت از جهانیان کــه «در صورت
غوطهور بــودن در فقر فرهنگــی و اجتماعی بــه فرزنــدآوری و ارضا
غریزهی بقــا ادامه ندهنــد تا «زین»هــای غمگیــن را در دنیا پرورش
ندهنــد که از زنــده بودن خــود غمگیــن و از آوردنشــان بــه دنیا به
پدر و مادرشــان و جهانیان شــکایت کنند» ،پیامی قابل تامل اســت.
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اهمیت و ارزش خوانــدن و تحقیق در ادبیات تاریخی بر همگان آشــکار
است چرا که هویت و فرهنگ وتاریخ ملل را نشــان میدهند و نمیتوان
به تاریخ و عقبــهی خود بیاعتنا بــود و از این جهت اســت که میتوان
با خوانــدن ادبیات کالســیک و تاریخی و دانســتن سرگذشــتهای
پیشــینیان  بــر تجربیات خــود افــزود و درســهای آموزنــده گرفت.
بنا به گفتهی ماریو وارگاس یوسا «آموزهی کتابهای تاریخی تاریخ مصرف
ندارند" و از این جهت موضوعــات تاریخی را میتوان بــا تکیه بر قوهی
تجســم و تخیل در ذهن ترسیم و تحلیل کرد و درســها از آن آموخت».
مقایسهی شخصیتها ،احساسات ،تجربیات ،مضامین ارزشها ودیدگاههای
تاریخ گذشته با جامعهی کنونی ذهن را به چالشی میکشد برای استفاده
از تجربیات گذشــتگان برای بدســت آوردن درک عمیقی از خود واقعی
و این اســت برخی از فواید تحقیق و خواندن کتابهای تاریخی؛ از این رو
در ایــن شــماره از فصلنامهی همــدم کتــاب «کجا مــیروی؟» اثر
هنریــک ســینکوئیچ را بــه شــما معرفــی میکنیــم و امیدواریم از
خواندن ایــن اثر زیبا حظ ادبی ببرید و شــوری عمیق و انســانی بیابید:
کتاب «کجا میروی؟» اثر نویسندهی بنام لهستانی "هنریک سینکوییچ"
کتابی قابل تأمل و بسیار زیباست که خواننده با مالحظهی معرفی آن ،محال
است این کتاب هفتصد صفحهای را تا به اتمام نرساند بهراحتی کنار بگذارد.
این اثر را در ســال  1353مرحوم حسن شــهباز (مترجم قهار ایرانی) که
ترجمهی رمانهای بزرگــی را در کارنامهی کاری خــود دارد به گونهای
بسیار شیوا ،روان و دلنشــین ترجمه کرده اســت .اما بنا به دالیلی چاپ
اول این کتاب توســط انتشــارات ماهی در ســال  1389منتشــر شد.
کتــاب  فاخــر و جاویــدان «کجا مــیروی؟» کــه در ژانــر رمانهای
تاریخی اســت ،در همان ابتــدای نگارش آن بــه پنجاه زبــان زندهی
جهان ترجمــه و در ســال 1905به دریافــت جایزهی نوبل نائل شــد  .
هنریک ســینکوییچ که در این کتاب تاریــخ امپراطــوری رم را بهطور
مفصلــی روایت کــرده اســت ،بــرای تحریر این کتــاب  تمــام تاریخ
امپراطوری رم را مورد مطالع ه و تحقیقات میدانی دقیق قرار داده اســت.
به گفتهی عموم تاریخ نویسان کالدیوس ســزار دروسوس گرمانیکوس
ن و ســتمکارترین حاکمان تاریخ
معروف به «نــرون» یکی از بیرحمتری 
است که از بدو خلقت بشــر تا امروز انســان نظیرش را کمتر دیده است.
نرون چهارده سال در رم فرمـــانروایی کرد و در این مدت حوادث بســیار
تلخی رقم زده شد؛
مــردم آن زمان نیــز بهخاطر جــو حاکم ،بــه خونریزی و برادرکشــی
خو گرفته بودند و تماشــای مرگ فجیــع مردم برایشــان نوعی تفریح
و سرگرمی محســوب میشد .از محســنات شــاخص این کتاب فاخر
این اســت که با خواندن ســطر به ســطر آن بــه راحتی میتــوان به
گونهای ملمــوس و واقعــی خــود را در بطــن اتفاقــات و رخدادهای
تاریخی آن زمان حس کرد .قســمتی از کتاب به زمانــی برمیگردد که
نرون پادشــاه ســتمگر رم ،برای خاطر آن که بتواند بصورت واقعی چند
بیت شعر را در وصف سوختن یک سرزمین بسراید ،رم را به آتش کشید.

کجامیروی،خدایا؟
تورقی در کتاب« :کجا میروی؟» /اثر هنریک سینکوئیچ
مریم همایونی
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در البالی این حوادث تاریخی از جشنهای بســیار عظیم و عجیبی روایت میخوانیم که گویی فقط در افسانهها میتواند این رویدادها رخ دهد .در همان
دوران آیین یکی از عالیترین مظاهر شرافت انسانی ـ عیسی مسیح ـ در حال رواج بود که حواریون مســیحی به سختی و در خفا پیام آزادگی و گذشت را
در کالبد بیجان جامعهای 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 میبرد و سیاســیون فرومایه با تأیید رفتارهای نرون به نابودی رم دامن میزدند و آنجاســت که در زیباترین بخش کتاب پی به فلسفهی نام کتاب
میبریم .زمانی که نرون در آخرین ماههای فرمانرواییاش با شقاوت و بدون دلیل هزارن مسیحی بیگناه را به قتل میرساند و در این هنگام پیری فرتوت
عصازنان و خســته حال ناگهان میایســتد و زانو بر زمین میزند و با صدایی مرتعش و حزنانگیزفریاد برمیآورد که« :ای خداوند من! به کجا میروی؟»
در البالی تمام فجایــع غمانگیز اجتماعی ،سیاســی آن دوران به اســم مارکوس وینچیوس و شــاهزاده لیژیــن (لیژیا) زیاد بــر میخوریم که فضای
پر خفقان آن زمان را در عشــقی بســیار لطیف ،زیبا و انسانســاز به تصویر میکشــد .عشــقی که ســردار صاحب منصب مارکوس را از گذشــتهی
پــر زرق و برق خویش جــدا میکنــد و زندگــی او را اگر چه بــا درد ،ولی زیبــا میســازد و از پیلــهی زندگی وی موجــودی کامل بیــرون میآید.
شــخصیت جذابــی چــون "پطرونیــوس" و حــوادث پیرامــون آن نیــز بــر جذابیــت ایــن اثــر بــاارزش افــزوده اســت.
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افقی:

 . 1لیله القــدر  ...ـ پولک ماهــی  .2تعجب خانمانه ـ گلدســته ـ آرزوی
بزرگ  .3ضربهای در ورزش والیبال ـ امانتفــروش ـ گل زیبای نوروزی
 .4طاقچه باال ـ چهارضلعی منظم هندسی ـ نام دخترانه وطنی ـ صوت ندا
 .5پناهگاه ـ درشت و عظیم ـ سرمایه جاودانی  .6حشره خونخوار ـ نصیب
و قسمت  -واژه یا واژههایی که بهصورت مکرر و بدون هیچ تغییری در آخر
بیتها یا مصراعها بعد از قافیه میآید گفته میشــود  .7خاک ـ دوست
علم و دانش  .8از نزوالت پربرکت آســمانی ـ خون بســته ـ آخرین نازی
 .9ابر زمینی ـ پســوند محافظت ـ متحرک ـ وقت و زمان  .10شــبها
هســتی و وجود ـ نژاد ایرانی  .11میگویند توانســتن است ـ محبت و
مهربانی  .12نماز یک رکعتی ـ به مراد دل نرســیده  -آینده  .13مساوی
ماه محبت تخت پادشــاهی ـ از مبطالت روزه  .14خشــمگین ـ اسباب  
صبرزرد  .15دریاچه سیستان ـ نام دیگر موسسه خیریه توانبخشی همدم

جوابجدولقبل

عمودی:
 .1سه شنبه هفتم اردیبهشت با هدف کمک به سیلزدگان کشورمان در
تاالر خیریه مشهد روی صحنه رفت  .2پیامبر زیبارو«ع»  -صد مترمربع
صوت ندای بیادبانه ـ رســتوران فرنگی  .3ناپدری ـ باعــث و بانی ـ انتها
عزیز عرب  .4حالت بیهوشــی ـ بر ســردر مغازه بجویید ـ لیست غذای
رستوران  .5پسندادنی خسیس ـ امپراطوری باستانی  -کامپیوتر  .6این
محفل با حضور چند تن از قاریان مطرح کشوری در موسسه همدم برگزار
شــد -زرد ترکی  .7درخشــان ـ زیرخاک کردن مرده ـ خوردنی دردآور
«سقف» میانتهی!  .8اسب ـ مرموز ـ صحرایی وســیع در مصر ـ پسوند
مصدرجعلی  .9بیباکی ـ مقابل اسید ـ دارای اســلحه  .10مقتدا ـ کلمه
احترام آمیز پیش از نام بانــوان  -آزاد  .11راه میانبر ـ محضردار ـ عقیده
انتخاباتی  .12بلیغ ـ تکیهکالم بچهمشــهد ـ عزت قائل شدن  .13حمام
مقتل امیرکبیر ـ صفحه ترازو ـ شــهری در اردبیــل -عضو صورت  .14از
حبوبات ـ پایان و فرجام چیزی  -نیرومند  .15نقدی بر این کتاب اثر ویلیام
گلدینگ را میتوانید در سایت اینترنتی موسسه همدم بخوانید -شاداب

جــدول
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جدول شماره7 :

طراح جدول :محمدرضا علیزاده

52
تابستان 98

جایی
در آستانه ی آسمان
نگاهی به تاریخچهی همدم؛ از گذشته تا امروز
عکس  :سید پوریا اسماعیلزاده

زمین خدا وسیع و هوشیار و خوشبخت است  ...اما بعضی تکههای زمین
خدا خوشبختترند چون میشــود نردبانی روی آن گذاشت و از درخت
آسمان باال رفت ...
در گوشهای از شهر مشــهد ،تکه زمینی قرار دارد ،خوشبخت؛ جایی در
آستانهی آسمان  ...محل ازدحام دلهای مهربان  ...جایی پر از آرزو  ...پر از
ذهنهای سپید و بیفریب ...
ســال  1361بود که تکهای از زمین خدا ،به انــدازهی  10000مترمربع
سهم دختران کم توان ذهنی شد تا در آنجا زندگی کنند آموزش ببینند
خدمات توانبخشی دریافت کنند وچند قدم به آرزوهایشان نزدیکتر شوند.
این مکان کــه ابتــدا مؤسســهی فتحالمبین نــام گرفت و ســپس با
«خیری ه همدم» کامل شــد ،کارش را تحت پوشش سازمان بهزیستی با
پذیرش  60دختر شروع کرد.
از سال  1380نوع مدیریت مجموعه به شیوهی هیئت امنایی تغییر یافت
که اتفاق مبارکی بود .از همان سال ،اعضای هیئت امنا که همگی از خیرین
و نیکاندیشان شناخته شدهاند ،با تمام همت و نیرو ،در جهت بهتر شدن
شرایط دختران همدم ،گام برداشتهاند.
اقدامات مؤثری مثل؛ تجهیز ،بازســازی و نوســازی بخشــهای مختلف

مجموعه ،راه اندازی سیستمهای هواســاز ،احداث سالنهای همایش و
نمازخانه ،الندری و تهویه و همچنین تکمیل و بهرهبرداری از ســاختمان
شــهید شــاهید برای کودکان آموزشپذیر در کارنامهی این نیکوکاران
میدرخشد.
در سال 1384مؤسسه به طور کامل از سازمان بهزیستی مستقل و تحت
عنوان«خیریهیتوانمندسازیوحمایتازمعلولین»بههیئتامناواگذارگردید.
هیئت مدیرهی مؤسسه ،هفت عضو اصلی و دو عضو علیالبدل دارد:
حاج اکبــر صابریفــر (رئیس هیئت مدیــره) ،مهنــدس حمید طیبی
(نائب رئیــس) ،دکتــر زهرا حجــت (مدیرعامــل مؤسســه) و آقایان
حســین محمــودی ،علــی اکبــر علیــزاده ،مهنــدس علــی کافی
مهندس مرتضی ادیبی و جعفر شیرازینیا ،دیگر اعضای هیئت مدیرهی
همدم هستند.
فرزندان تحت حمایت همدم ،همگی دختر بیسرپرست یا بدسرپرستاند.
این مؤسسه در ابتدای واگذاری  186مددجو و  93کارمند رسمی مأمور به
خدمت داشت .این رقم در حال حاضر به  400مددجو و قریب  160نیروی
قراردادی افزایش یافته است .این روزها؛ فرزندان این خانه ،بر اساس نوع
معلولیت یا شرایطشان در سه ساختمان مستقل و مجزا زندگی  میکنند:
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ساختمان شمارهی :1
(فتحالمبین) به مســاحت  10/000/000مترمربــع و زیربنای حدود
6800متر مربع محل نگهداری و آموزش معلولین ذهنی عمیق و دختران
تربیتپذیر است.
ساختمان شمارهی : 2
(مرکــز شــهید حمیــد شــاهید) ،بــه مســاحت  2600مترمربع و
زیربنــای  3500مترمربع محــل زندگی دختران آموزشپذیر اســت.
ساختمان شماره :3
خانه ی پناهگاهی  ارغوان و شقایق با مســاحت  300متر در دو طبقهی
مجزا (هر طبقه  10نفر) در ســنین زیر  14و باالی  14سال که فرزندان
لب مرزی ( میان راهی ) توانبخشی همدم هستند.
مرکز آموزش روزانه
مددجویان مؤسسهی همدم ،به طور همزمان از امکانات و خدمات مختلفی
برخوردارند ،از جمله:

استفاده از خدمات توانبخشی از قبیل :فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی و کاردرمانی
حضور در فعالیتهای مختلف تأترو ورزشــی برای دســتیابی به حداکثر
توانمندی جسمی ،شرکت در کارگاههای هنری از قبیل گلیمبافی ،گلسازی
قلم زنی روی مس ،فرشینه ،ملیله کاغذی و . ...
بدیهی اســت که فراهم ســاختن فضایی شــبیه خانه برای دختران این
مرکز هزینههای سنگینی به دنبال دارد .در حال حاضر ،برای هر مددجو،
ماهانه بیش از  25/000/000ریال هزینه میشود که یارانهی دریافتی از
سازمان بهزیستی کمتر از یک سوم  این هزینه را تأمین میکند .و مابقی ،با
کمکهای مردمی تأمین میشود.

welfare organization ( charity for the empowerment 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 nearly 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 educable 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 rehabilitation .
Daily training center
Attendees of the Hamdam’s institute simultaneously have various facilities and services. Including :
Use of rehabilitation services such as physiotherapy , speech therapy , occupational therapy , participate in various theater and sports activities to
achieve maximum physical fitness,participate in
artwork such as : weaving , knitting , crocheting
, copying , carpet , paper tapestry and …..obviously , 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 .
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A Status Report of
Fatholmobin-

Hamdam

Rehabilitation Charity
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 , somewhere 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 absorbed in the size of 10,000 meters was shared of men-

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 , arrangement of air-conditioner systems,construction of conference 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 righteous people .
In 1384 , the institute was fully independent from the

