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سخنمدیرمسوول

سالمبهشماخوبانخیراندیش.سالمبهآنانکهاهلقولوقراروارادهیکاراند.
درآخریــنشــمارهازفصلنامــهیهمــدمدرســال98ودرآســتانهینــوروزمهربــانوگلباران
ضمــنعــرضتبریــکوشادباشــیصمیمانهوگــرم،فکرکــردمازشــماخواننــدگانویــاوران
همــارهیهمــدم،بخواهــمکــهدرابتــدایســالنــو،بیاییمبــاهــمقــرارومــداریبگذاریم:

بهارنو،قرارنو،روزگارنو...
مااهالیهمدم،نوعقرارگذاشــتنمانفرقمیکند.اینفرقراکسینگذاشته،امادرخانهایکهچهارصد
فرشتهیپاکومنتظرزندگیمیکنند،تفاوتهاهمطبیعیاست.اینفرقوتفاوتهارانوعنیازهایشان
ایجادمیکند.ومنهمبراســاسهمیننیازها،قرارومدارشــماوهمدمرااینگونهپیشــنهادمیکنم:

درسالنو،بیاییمچندانتظارتازهیاهالیهمدمرابشناسیموپاسبداریم:
1-دخترانهمدم،مثلهمیشــهمنتظرنگاهنوازشــگرشــمایند.شایستهاستکهدرســالجدید،در
برنامهیزندگیشــما،دســتکمیکبرنامهیدیداربااهالیاینخانهقراربگیرد.بهعبارتی،ایننیازباید
بهیکرابطهیمتقابلتبدیلشودودرســبدخریدکاالهایفرهنگِیانســانیوعاطفیما،قراربگیرد.
2-همدم،خانهایاســتکهچراغشبانیروینیکوکاریروشــناســتودراینهیچتعارفینیســت.
چنانچهدستهمدمازدامانخیرینکوتاهشــودوچنانچهشــما،رویمهرتانراازاینخانهبرگردانید
چراغایــنخانهخامــوشوزندگــیچهارصــدفرشــتهیآنفراموشمیشــود.بیاییمدرســالنو
ضرورتادامــهیحیاتاینخانهرابیشــتردرکوحمایتمانراازســاکنانبیپناهش،بیشــترکنیم.
3-شــمانیکمیدانیدکهمنابعدرآمدیهمدمانــدکومهمترینمنابعمالیما،یارانهیبهزیســتی
وکمکهاینقــدیوغیرنقدیاهلخیراســت.میتوانیــمرویاهداوامانتدهیدستســاختههای
هنریدخترانمانحســابکنیمکهالبتهدرآمدشناچیزاســت.اما،همدمبهلطفخیرینبزرگوار،یک
ســالننگارخانهیزیباویکتاالراجتماعاتباشــکوهداردکهبرایبرگزاریمراســممختلف،میتواند
بهنهادهایمختلفدولتــیوغیردولتیاجارهدادهشــود.قراروانتظارماایناســتکهیــاورانواقعی
همدم؛همشــهریانوهموطنانعزیزمان،اجارهواســتفادهازاینســالنهارادراولویتخودقراردهند.
4-سالنهایهمدم،باامکاناتپذیراییعالی،فرصتبسیارمناسبیفراهمآوردهاندکهشماوهمدم،بتوانید
واردتعاملی»دوسرسود«شــوید.درعینحال،بایدبدانیدکهمدیریتاینموسسه،تنهاوقتیمیتواند
ســالنهایهمدمرابهدیگراناجارهدهدکه:مراجعینمحترم،قبالمجوزهایالزمراازاداراتنظارتبر
اماکنعمومیوارشاداسالمی،اخذکردهباشند.خواهشمانایناستکهاهمیتاینموضوعرادرکوبرای
امکانتداومحیاتفرهنگیواجتماعیدرهمدم،مالحظهمسایلحراستیوحفاظتیموسسهرابفرمایید.
ـالیسرشارازخیرونکویی ــدم،سـ امیدواریمسال1399،برایهمهیمــردمایرانواهالـیخیریهیهم

وشادیباشد.

دکتر زهرا حجت

بهار نو، قرار نو، روزگار نو...
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یادداشـتسردبیر

علیرضاسپاهیالیین

 سهم همدم، از بهار... 

یکسالدیگرهمگذشت؛بههمینسادگیوسرعت!
ایــنیادداشــترا،درحالــیدارمبــرایشــماخواننــدگان
فصلنامــهویــارانهمیشــگیموسســهیهمــدممینویســمکه
درروزهــایآخــرســالقــرارداریم.ســالبــهزودینومیشــود
وچنانکهمعروفاســتومتوقعیم،حــالوفالنیز،نوخواهدشــد.

امااینحالوفالچگونهنومیشود؟
حالوفال،ازقبیلوقماشســالنیســتندکهبهحکمپایانزمستان
تقویموســالنامهراورقبزنندوفصلتازهایفــرارویمابازکنند...پس
مکانیسمنوشدنوبهترشــدنحالوفالماچیستوچطورمیتوانیم
دعایهمیشگیتحویلسالرابرایخودمانمستجابومحققکنیم؟
آیاکار،بادعایصرفدرستمیشود؟یانه،عالوهبردعا،عواملوالزاماتی

میطلبد؟
بــهگمــانمــن،اســتجابتدعــا،اگــربــاارادهیمحقــقکردن
دعاتــوامنباشــد،هــردعــا،صرفایــکآرزویخــاماســت.دعای
بیتالش،یکآرزویخاماســتکهتنهابهخمودگــیوفاصلهافتادن
بینخلقوخالــقمنتهیمیشــود.دعاییکهبخواهدبهبهترشــدن
حالوفــالمامنجــرشــود،بایــد:ضمانتاجراییداشــتهباشــد.
برایاهالیهمدم،داشــتنضمانتاجرایییعنیداشــتناینشروط:
1-برداشــتنگامهــایعملــیدرجهــتبهبــودبخشــیدن
بــهشــرایطزندگــی.بــهفرمــودهیخداونــد:هیــچحــالو

فالــیتغییــرنمیکنــد،مگــراینکــهانســانهاخــودبخواهنــد.
2-دانستناینکه:حالماهرگزخوبنمیشود،مگراینکهحالدیگران
همخوبشود.ماتنهانیستیموخوشبختیتنهاییوتکنفرهمعنیندارد.
3-پذیرفتناینکه:خداوطبیعت،بههیچمخلوقــیلطفویژهندارند
وباهیچانســانواجتماعیســرمخالفــتوقهرولجاجــِتمادرزادی
ندارند.قانونجــذبمیگویدکه:هرطوربیاندیشــیوبــههرچیزکه
فکرکنــی،همانســراغتخواهدآمدوهمانقســمتتخواهدشــد.
4-دیــدناینکــه:درایــناجتمــاع،برخیافــراد،صرفابــهدلیل
تنگنایمعیشــتوفقدانامکانــاتونقصهایطبیعــی،ازموقعیت
الزمبرایبهترشــدنحالوفالشــانمحرومندومیبایــدبیدرنگو
بیتردید،بــرایتغییرشــرایطوتحولاحــوال،دستشــانرابگیریم.

یارانهمدمیوخوانندگانگرامی!
قبولکنیمکــهجامعهیمانیازمندتحوالتاساســیاســت.نگاهمابه
خودمان،بهجامعه،بهجهان،بهآینده،بهمشــکالت،بهامیدهایپیش
رووبههرچیزیکهمارامایوسومحبوسکردهاســت،بایدتغییرکند.
نگاهمابایدنســبتبــهمعلولیتومعلولیــنهمتغییرکنــد.معلولین
شــرکایمــادرمالکیتایــنزندگــیاند.آنهــاکماکانشــریکما
هســتند،فقطبختواقبــالیارشــاننبودهکهتنیســالمداشــته
باشــندوحقشــانراازمامطالبــهکنند.ولیمــاکهباشــعوریم،باید
ازنگاهخاموششــانبفهمیموسهمشــانرااززندگینادیــدهنگیریم.
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اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از جمله جاهایی است که موسسه ی همدم، در موقعیت ها و مناسبت های گوناگون، از توجهات مدیرانش بهره مند 
می شود.مهندس حمیدی از مدیران با ســابقه و از خیرین بزرگوار این مجموعه اســت، که در کنار همکاران خود همواره به چشم عنایت در 
همدم و فرزندانش نگریسته است و ما بر خود فرض دیدیم در این شــماره ی ویژه، با انجام گفت و گویی، پیرامون مسوولیت های اجتماعی اتاق 
بازرگانی پیام مهر و رهنمودهای کارسازشان را بشــنویم. بزرگواری این وجود و فروتنی ایشان، ما  را پای صحبت جناب مهندس ناصر صادقی

) دبیر کمیسیون  مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ( نشانده است؛
ــت با مهندس صادقــی و در محضر جناب  آقای مهندس حمیدی:  آنچه می خوانیدگفت و گوی ماس

تعریف شما از مسئولیت اجتماعی چیست؟
مســئولیتیــکمفهــوم،ومســئولیتاجتماعــیپیونــددادنایــنمفهــومبــااجتمــاعاســت.تعریفــمازمســئولیتاجتماعــی
داشــتنایــناحســاساســتکــهشــخصفراتــرازآنچــهبــهخــودشمربــوطمــیشــود،نســبتبــهوضعیــتحــالوآینــدهی
خــارجازوجــودش،یعنــینســبتبــهدیگــرهمنوعــانومحیطــیکــهدرآنزندگــیوکارمیکنــد،دغدغــهداشــتهباشــد.

نقش و رسالت اتاق بازرگانی، در تشــریح و توســعه ی مفهـوم مسئولیت اجتماعی چیست؟
موضوعفعالیتاتاقبازرگانیشــاملمواردیمیشودکهدرقانونتأسیساتاقآمدهاســتازجملهکمکبهفراهمآوردنموجباترشدوتوسعهاقتصاد

)گفت وگو با مهندس ناصر صادقی؛ دبیر کمیســیون »مســئولیت اجتماعی« 
در اتاق بازرگانی خراسان رضوی(

حاصـِل نگاه اجتماعــی به مـعلولیت 
قبوِل مسـئولیت است!

گفتگویویژه
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گفتگویویژه

کشور،تبادلافکاروبیانآراءوعقایدمدیرانصنعتی،معدنی،کشاورزی
وبازرگانیکهباتوّجهبهشــرایطامروزکشــور،اصلیترینرسالتاتاق
کمکبهدولتبرایادارهبهترامورکشــوردرهمهیزمینههاست.نقش
اتاقنیزتقویتارتباطبینفّعاالناقتصــادیازیکطرفبانظاماجرائی
دولتوقّوهمقّننهوازطرفدیگرآشــناکردنجامعــهبانوعفّعالیتهای
اقتصادیوشناساندنالزاماترشدورونقاقتصادیبهعموممردماست.

لطفاً انواع مسئولیت های اجتماعــــی را برای ما تعریف و تبیین 
بفرمایید؟

ازدههاسالپیش،باتوّجهبهدیدگاههایفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی
وحّتیسیاســیدرکشــورهایمختلف،تعاریفمختلفیدرموردانواع
مســئولیتاجتماعیارائهشدهاســت،اّماآنچهبهنظرمیرسدمیتوان
بطورخیلیخالصهبیانکردکهشاملهمهحوزههاباشد،دونوعاصلی
مسئولیتاشــخاص)اعمازحقوقیوحقیقی(نسبتبهانسانومحیط
زیستاست.مسئولیتاجتماعینســبتبهانسانشاملروابطاخالقی،
آموزشیوتربیتی،نیکوکاری،بهداشتوســالمت،روابطکار،مراودات
عادالنهومنصفانهومســائلیازاینقبیلمیشودومسئولیتاجتماعی
نسبتبهمحیطزیســتشــاملمحافظتازپایداریوسالمتمحیط
زیستانسانوحیوانوگیاهدرطبیعتوحتیآبوخاکمیشود.بدیهی
استمسئولیت،مفهومیانسانیاســتکهبرعهدهآدمیانقرارداردواز
آنجاکهنوعبشردرطولتاریخبادســتکاریواِعمالتغییراتفاحش
درطبیعتبهنفعخودشســببایجادخســارتهاییبهزیانســایر
موجوداتزندهشدهاست،برایجبرانیاکاهشآنبایدکاریکندواین
اصالحومحافظتازطبیعتبدونداشتنمســئولیتمیسرنمیشود.

زمینه ها و ظرفیت هــای موجود برای ایفای مســئولیت های 
اجتماعی از ســوی فعاالن اقتصــادی و صنعتــی کدامند؟
اجتماعــی مســئولیتهای تواننــد مــی اقتصــادی فّعــاالن
رادرزمینــههــایزیــربــرعهــدهگیرنــدوایفــانماینــد.

محیطزیستوطبیعت
توسعهبهداشتوسالمتعمومی

نیکاندیشیونیکوکاریوکمکبهضعیفان
ترویجعلموپشتیبانیازاستعدادهایخالقونوآور

زمینهسازیبرایکاهشبیکاریوایجاداشتغالبرایجویندگانکار
گسترشحضورومشارکتبانوانوجواناندرصحنههایکارومدیریت

اموراجتماعیوآشناکردنشهروندانباقوانینوتشویقهمگانبه
رعایتقانون

پاسداریازفرهنگ،زبانوادبیاتفارسیوترویجاخالقیاتوکمکبه
گسترشنشاطاجتماعی

قوانیــنبرنامه،اســنادتوســعه،نیازهایفــراوانجامعهبــهکار،نیاز
بــهتولیــدارزشووجودجوانــانتحصیلکــردهظرفیتهــایبزرگ
معنویهســتندوســرمایهگذاریهایفراوانانجامشــدهدرگوشهو
کنارکهیــاتعطیلماندهویابــاظرفیتهایغیراقتصــادیولیبهزور

فّعالنگاهداشتهشــدهاند،نیزظرفیتهایمادیهســتندکهدرصورت
وجودعالقــهوانگیــزهوهّمتبرایایفــایمســئولیتهایاجتماعی،
میتواننــدتوّســطفعــاالناقتصادیدلســوزبــکارگرفتهشــوند.

مســئول اجتماعــی دایمــی کیســت و چگونــه می توان 
اهمیت تداوم این مســئولیت را به ارباب صنایع یاداور شــد؟
مسئولاجتماعیدایمیشخصیاشــخصیتهاییهستندکهباعلمبه
وضعیتموجودودرکنیازهایآینده،برایتأمینرفاهوسعادتجامعه
میکوشندودرجهتزمینهسازیبرایتحّققتوســعهپایداردرکشور،
ارزشهایمعنویواخالقیراپاسمیدارند.اهمیتتداوممسئولیت
هایاجتماعیرانهتنهابهاربابصنایعکهبهتماماقشارمردموصاحبان
کسبوکار،فقطباآموزشواّطالعرسانیمســتمرمیتوانیادآورشد.

ــئولیت اجتماعی  شما در محل کارتان جهت توسعه  و تحـقق مس
چه کار و برنامه هایی داشته اید؟

ازآنجاکهرعایتقانونوپاســداریازاخالقحســنهوترویجراســتی
ودرســتیراازاصــولاّولیــهبــرایپایبندیبــهوظیفهشــهروندی
وتحققمســئولیتاجتماعیمیدانــم،عملکردنبهایــنمفاهیمو
ترویــجپیوســتهآنمهمتریــنبرنامهایاســتکهنهتنهــادرمحل
کار،کهدرتمــامصحنههایزندگــیجمعیوفردیرعایــتکردهام.
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گفتگویویژه

 شناخت مسئولیت های اجتماعــی چگونه می تواند به افـزایش 
نشاط عمومی کمک کند؟

اصوالًشــناختدرحوزهدانشقرارداردوبدیهیاســتهرچهانسانبه
دانشخودشبیفزاید،بادرکبیشــترازمفاهیموپدیدهها،احســاس
بهتریپیدامیکند.شناختبیشترمســئولیتهایاجتماعینیزازآنجا
کهباخیرعمومیومنفعتهمگانیســروکارداردوانســانرانســبت
بههمنوعــانوموجــوداترویکرهزمیــنبهایفــایوظایفاخالقی
وامیدارد،بصورتطبیعیســببشادیونشاطوســرزندگیمیشود
زیراانســانموجودیجمعگرااســتوشادیوآســایشخودشرادر
امنیتوآرامــشدیگرانمیبیند.وقتیمســئولیتاجتماعیبهموقعو
بهدرستیوبدونتبعیضایفاشود،نشــاطعمومینیزافزایشمییابد.

 شما رابطه ی مسئولیت اجتماعی، کارآفرینی و خیراندیشــی را 
چگونه می بینید؟

اینمفاهیمجداازیکدیگرنیســتند.کسیکهمســئولیتاجتماعیرا
احساسکندبهخودیخودبسویانجامکارهاینیکوآفرینشآنچهمورد
نیازعموماستکشیدهمیشودوبرعکس،کسانیکهدرامورنیکوکاری
ونیکاندیشــیفّعالیتمیکنند،چــهبدانندیانداننــد،درحالایفای
مسئولیتاجتماعیخویشهســتند.البتهمربیانجامعهوسرمایههای
اجتماعیکهاکثریتمردمبهآناناتّکاءدارند،وظیفهسنگینیدرتشویق
عمومیبهشناختورعایتمســئولیتهایاجتماعیرابرعهدهدارند.


* نگاه یــک مســئول اجتماعــی،  بــه مفاهیمــی چون 
معلولیــت و نیازهــای جامعــه ی معلولین چگونه اســت؟
درجوامعامروزمعلولیتچهبصورتطبیعیومادرزادیویادراثرعوامل
مختلف،بخشیازواقعیتزندگیاســت.ندیدنمشکالتوپشتکردن
بهنیازهایگوناگونجامعهمعلولین،نوعیفریبخودیافاصلهگرفتناز
انسانیتوتعهداخالقیاست.اختصاصدادنبخشیازمنابعیاامکانات
شخصیوگروهیازقبیلوقت،سرمایه،دانش،آموزشوارتباطاتبرای
کمکبهرفاهوآســایشوادامهزندگیسالموکاستنازمشکالتروحی
وجســمیجامعهمعلولینوهمچنینهمراهیوهمدلیباکســانیکه
خودشانراوقفمعلولینکردهاند،یکیازمسئولیتهایمهماجتماعی
مردموهمهیشهرونداناســت.بنابرایننگاهیکمسئولاجتماعیبه
معلولیت،داشتنمسئولیتواحســاسوظیفهولزومبرنامهریزیبرای
برعهدهگرفتنسهمیدراینزمینهبرایادایدینبهدیگرهمنوعاناست.

* خیریه ی همدم و 400 دختر تحت سرپرستی این مؤسسه، در 
اندیشه ی مسئوالنه و جامعه نگرانه ی شما چه جایگاهی دارند؟
مؤسسهتوانبخشیمعلولینهمدم،یکنهادنیکوکاریدارایاستاندارد
مدیریتیوحرفهایباالســتکهبهدلیلکســبتجربههایگرانبهاو
رعایتاصولاساســینیکوکاریوتوجهعلمیبهنیازهایدخترانتحت

سرپرستیوهمچنینداشــتندرککاملازچگونگیبرقراریارتباط
سالمواثرگذاربیننیکوکاران،مســئوالناجتماعی،خانوادههاواقشار
گوناگونجامعهبامفاهیممتعالینیکوکاریوتوانبخشــی،توانستهنه
تنهابرایخودشکهبرایهمهیکســانیکهباآنمؤسســهدرپیوند
هستندافتخاربیافریند.بنابراینخیریههمدمدرذهنوخاطراینجانب
همیشــهیکمدلموفقوالگوینمونهازانجامدرســتکارخیراست.

 آیا خاطرات خوشی از اقدامات و دلبستگی های خود در خصوص 
توجه به مسئولیت اجتماعی دارید؟ لطفا یک نمونه اش را بفرمایید.
بهصورتطبیعی،همهیماکهبراســاسفرهنگملیمانباآموزههای
اخالقیآشناوتحتتربیتخانوادهونظامآموزشیاخالقمدارتربیتشده
ایم،وعالوهبرآنمصیبتهاوآالمهمنوعانمانراازنزدیکدیده،حس
کردهوبرایکاهشآنتالشکردهایم،آنجاکهتوانســتهایملبخندیبر
لبیااحساسرضایتیرادرخاطرویااندکشادیدردلنیازمندانایجاد
کنیم،قطعاًبهمراتبازدرستیاقدامیکهانجامدادهایماحساسشادی
ورضایتکردهایموتردیدینیســتهرکسدرطــولعمرخودشبه
فراخورتواناییهاوآنچهبرایشپیشآمده،خاطراتخوبوخوشــحال
کنندهایدراینزمینهدرذهنشحکشــدهکهمعموالًارزشمعنوی
آنمانعازبیانمستقیمودادنشرحجزئیاتمیشود.شایددلیلشآن
استکهانساندوستداردکمکیراکهبهدیگرهمنوعشانجاممیدهد
چهدرجهتامنیتخاطــراووچهبرایرضایخــداوچهانجاموظیفه
اخالقی،پوشیدهبماند.بههمیندلیلازبیاننمونهدراینزمینهمعذورم.

توصیه ی شــما بــه اربــاب صنایــع و تجــارت در خصوص 
شــناخت و قبــول مســئولیت اجتماعــی چیســت؟
خوشبختانهاکثرفعاالناقتصادیازقدیموبطورسنتیبهاشکالگوناگون
درقبالجامعهایکهدرآنکاروزندگیمیکردهانداحساسمسئولیت
داشتهاند.اینمسئولیتگاهبهصورتکمکیااعانهبهضعفا،گاهدرشکل
مشارکتدرایجادزیرســاختهایموردنیازعموموبرخیاوقاتدرقالب
مراســمگلریزان،ســاختمعابرودرختکاری،احداثآبانبارووقفو
مواردیازاینقبیلبودهاست.امروزهکهزندگیشهریوحتیروستایی
پیچیدگیهایخاصیپیداکردهوجمعیتافزونشدهاست،نوعکمکها
وشکلواندازهپذیرفتنمسئولیتهایاجتماعیهمتغییرکردهوگسترده
ترشدهاست.نیازجامعهبهثباتاقتضامیکندهمهیفعاالناقتصادی
نهبهخاطرالزامقانون،کهبرایتأمینامنیتهمهجانبهجامعه،مطالعات
وشناختخودشاندرزمینهمســئولیتهایاجتماعیراافزایشدهند.
توصیــهاینجانببهتمــامصاحبانکاروثروتوشــغلآناســتکه
بههرشــکلکهبرایشانمیســراســتازتخصیصوقت،دانش،تجربه
ســرمایه،آمــوزشویــاهرکمــکدیگــریکــهخودشــانبهتر
میدانندبــرایبهبودبخشــیدنبهاوضــاعاجتماعیدریــغنکنند.
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اشاره:
گروهتئاترهمدم،بعدازمنتخبشــدندرجشــنوارهیتئاتراستانیو
گرفتنمجوزحضوردرجشــنوارهیمنطقهایخلیجفــارسوکویردر
اینرویدادمعتبرهنریکشــورماننیزتوانستخوشبدرخشدوضمن
برگزیدهشــدندربخشهایبازیگری،کارگردانیونویسندگیآنخبر
خوبیبرایاهالیاینخانهبــهارمغانآوردکهمیتــوانگفتدرتاریخ
موسساتخیریهایچونهمدمتازهونابویکرکوردمحسوبمیشود.
داورانجشــنوارهیمنطقــهایخلیــجفــارسوکویــربعــداز
رضایتشــانازاجرایخــوبوهنرمندانهیدختــرانهنرمندهمدم
گروهشــانرابهعنوانگروهبرترجشــنواره،راهیجشــنوارهیمعتبر
تئاترفجرکردندوازآنهاخواســتنددرمدتیکســالبهاســتانهای
مختلفکشــورمانســفرکننــدواجراهایدورهایداشــتهباشــند.
برایآشناییبیشــترباچندوچونهمهیاینموفقیتهاکهماصرفابه
دوتایآنهااشارهکردهایم،لحظاتیکوتاهباجوادغفوریمنشکارگردان
اینگروهومربیبااخالقموسسهیهمدمبهگفتگونشستهایمومیخواهیم
بدانیمتئاتردرکدامقسمتقصهیتوانبخشیموسسهایخیریهیهمدم
جاداردوآیاهدفآنهابههمینموفقیتهایجشنوارهایختمشدهیانه؟

ــینه ی هنری خودتان  آقای غفوری منش ابتدا کمی از پیش
بگویید تا بعد به تئاتر در همدم برسیم.

ابتدااجازهبدهیدبندههمبهنوبهیخودمبــههمهیخیرین،خادمین
ومربیانزحمتکشومهربانهمدمخســتهنباشــیدوخداقوتبگویم
وازشــماوهمکارانروابــطعمومــیوبخشفصلنامــهیهمدمهم
تشــکرکنمکهفرصتیدراختیارکارگاهتئاترموسســهقــراردادید.ما
حرفهایزیادیدررابطــهباتئاتــروتئاتردرمانیدرهمــدمداریمکه

ما، نمایش بازی نمی  کنیم، زند گی می  کنیم... 
از همصحبتی با جواد غفوری منش؛ کارگردان تئاتر خراسان و  مربی نمایش فرزندان همدم

* محمد رحیمی

معرفیبخش
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حتماخوانندههایشــماازآنزیادباخبرنیســتندکهدروقتخودش
بهآنهااشــارهمیکنمومیدانمبرایشــانجالبوتازهوشنیدنیاست.
منسال1350درمشهدمتولدشدموازنوجوانیباتوجهبهعالقهایکه
بهتئاترداشتمدرکالسهایآقایسعیدتشــکریشرکتکردم.وقتی
دبیرستانیبودم،فعالیتمدرتئاترخیلیبیشترشدودرگروه" آیت"عضو
شدمکهخاطراتخوبوبهیادماندنیآنسالهاراهنوزدرذهندارمچراکه
باشوقوذوقوسختیهایخاصآنزمان،درهمهیکالسهاوبرنامههای
تئاترحضورداشتموبازیگریرویصحنه،تمامخوابوخیالزندگیام
شــدهبودواینمیان،باتوجهبهعالقهیزیادمبــهکارگردانی،کمکمبا
اینبخشهمآشناشدموچندســالبعدوباتجربهایکهبهدستآورده
بودم،درکانونپرورشفکریکودکانونوجوانانمشــغولبهکارشدم.

پس می توانیم بگوییم اولین تجربه ی کار با کودکان را در دهه 70 در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دست آوردید. آیا در 
کل تفاوتی بین کار کودک و بزرگسال هست؟ و می توانیم بگوییم 
تجربه ی کانون باعث درخشش شــما در همدم نیز شده است؟
واقعیتشایناســتکهآموزشکارنمایشــیبهکودکانازهرلحاظبا
بزرگساالنمتفاوتاســت.منازســال1375مربیبچههابودهام.باید
بهروحلطیفوحســاسکــودکانونوجواناناهمیتدادونمیشــود
هرمتنیراباآنهــاکارکرد.همهچیــزبایدهدفمندباشــدودرنهایت
تماشاچیهماحساسرضایتکند.ماتماشــاچیهایحرفهایزیادی
درهمینمشــهدداریمکهبهخوبیمیتوانندبفهمنــدکاریراکهنگاه
میکنندچقدرکودکانهاســت.مهمنیســتبازیگرانشکودکباشند
بلکهکارگردانــی،صحنهپــردازیومهمتــرازهمهمیبایســتخود
متنونمایشــنامهبهســنوســالوفضایتجربیزندگیآنهابخورد.
منازاینبابــتتجربههایخوبــیدرکانونپیداکردمکــهدرهمدم
نیزازآنهااســتفادهکردمامــانکتهیحائزاهمیتایناســتکههمدم
دارایشــرایطویژهایاســت.شــمادراینجابایدباتعدادیازدختران
دارایمعلولیتذهنیتئاترکارکنیکهاصوالبهنتیجهیجشــنوارهای
آنوحتیجنبهیهنریاشنیز،نیازخاصینیســت.مــااینجاازتئاتر
بهصورتیدیگــربهرهمیبریموآنرادرکنارســایراصولتوانبخشــی
جــایمیدهیــم.درهمدم،مــانمایــشبــازینمیکنیــم،زندگی
روانیخاصیاســتکهشــما میکنیــم...اینکار،داراینتایجروحیـ
میتوانیدبــامطالعهیپروندهیقبــلوبعدازحضــوربچههاییکهدر
کارگاهتئاترشــرکتکردهاند،بــهنتایججالبتئاتــردرمانیپیببرید.

منظور شما از تئاتر درمانی چیســت؟ روشهای خاصی دارید؟
هدفازهمــهیفعالیتهایهنریوبهتبعآن،تئاتــردرهمدمکمکبه

توانبخشیوتغییرحالبچههایموسسهاســت.خادمینموسسهتمام
تالششــانایناســتکهروحیهیخوبفرزنداناینخانــه،مداومت
داشــتهباشــد.ماازســال1394درکارگاهتئاترهمدمباهمینهدف
شــروعبهکارکردهایم.تعــدادیازبچههابهترازســایرینهســتندو
میتوانبهیکــیدونفرازآنهامثلمهتابوافســانهاشــارهکردکهدر
چندینجشنواره،حائزرتبههایخوبیهمشــدهاند.امامانمیخواهیم
دنبالتئاترحرفهایبهآنگونــهکهدربیرونازهمدمدنبالمیشــود
برویــم.هرچندناخــودآگاهبــهخیلــیازاهــدافجشــنوارهاینیز
رســیدهایم.ماهمهیبچههــارادرکارگاهتناترشــرکتمیدهیم.به
همهیآنهافرصتبــازیدادهایمونتایجخوبیبهدســتآمدهاســت.
ماضمنرعایتاصولمخصوصبهتئاترمعلولیــن،دنبالاجرایاصول
خاصدخترانمعلولینذهنینیزهستیم.مادردورههایمختلفیازسال
برنامههایمتفاوتیبرایبچههاداریم.مثالبرایشانکتابمیخوانیمواز
آنهامیخواهیمخودشانادامهیداستانراحدسبزنندوبهقولمعروف
ازخالقیتشاناســتفادهکنند.پایانبندیداستانهایمعروفکودکاندر
همدم،شنیدنیاستوبرایخودمهمتازگیدارد.گاهیبدوناینکهمتنو
نمایشنامهایدرکارباشدازآنهامیخواهیمیکموضوعرابازیکنند.برای
مثالمدتیقبل،روانشناسانموسسهگفتندیکیازبچههابعضیاوقات
دخترانهمکالسیاشرااذیتمیکند.مندرکالستئاتر،کهباحضور
همانبچهبود،پیشنهادکردمامروزنمایشمیمونبازیگوشرااجراکنیم.
منفقطگفتمبچههایکمیمونبازیگوشیدرجنگل،حیواناتدیگررا
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اذیتمیکردمثالعسلآقاخرسهرارویزمینمیریخت،شاخهیدرختان
رامیشکستوهویجهایخرگوشکوچولوراتویرودخانهمیانداخت.
سپس،ازچندتاازبچههاخواستمنقشخرسوخرگوشودرخترابازی
کنندوحسشــانراازآزاریکهازمیمونبازیگوشدیدهاند،باتئاتربیان
کنند.بعدازاینبازی،بهآنهاگفتمکالغســیاهخبــرآوردهکهمیمون
بازیگوشمریضشده.حاالچکارمیکنید؟بعددیدمکهدرختوخرگوش
دلشانبرایاوســوختوهرکدامباهدایاییبهدیدارشرفتنداماخرس
گفتحقشبودهمریضبشه!اینکارباعثشدمیمونکوچولویداستانو
ودختربازیگوشواقعیهمدمکهازاولتاپایاناینماجرا،بهنمایشماخیره
شدهبود،نظرشدرموردکارشعوضشودوکمکمرفتارشرادرچندروز
تغییردهدکهروانشناسانموسسهنیزبراینادعایمامهرتاییدمیزنند.

پس با این حســاب، شــما به صورت مداوم از تئاتــر درمانی 
اســتفاده می کنید و به گفته ی خودتان هدفتان جشــنواره و 
رتبه نیســت اما اخبار خوبــی از موفقیت های گــروه تئاتر 
شــما به گوش می رســد. در این مورد هم کمی صحبت کنید.
بلهدرسته،همانطورکهگفتم،کلکارگاههایهنریموسسهیخیریهی
همدم،باهدفشرکتدرجشنوارهومسابقهایتشکیلنشدهاندوهدف
اصلیکارگاهتئاترهم،تئاتردرمانیوروحیهیخوببچههاست.امامااز
جشنوارههایتئاترهمغافلنبودهایموتاکنوندرچندینجشنوارهودر
بخشهایمختلفبرندهشــدهایمکهمیتوانبهحضوروبرندهشدندر
بخشهایبازیگریاولزنونویسندگیوکارگردانیبرتردرجشنوارهی
منطقهایبســیج،رادیویی،اســتانی،وازهمهمهمتردرجشــنوارهی
منطقهایخلیجفارسوکویرنامبردکهآذرماهسالجاریدربندعباس

برگزارشدوبازیواجرایخوببچههاباعثمعرفیهمدمبههنرمندان
تئاترکلایرانشد.البتهمیدانیدکهبخشفرهنگیموسسهبابرگزاری
جشــنوارههایبزرگیهمچونتجلیلازشاعرانخراسانباحضوراستاد
شفیعیکدکنی،تجلیلازاســتادکیوانســاکت،میزبانیازبزرگترین
هنرمندانعرصهیخوشنویسیهمچوناستادامیرخانیوسایربزرگان
اینرشتهودههامراسمونمایشگاهباشکوهعکاسیوغیرهتوانستهاست
جایگاهمهمیدرهنروادبیاتکشورمانداشتهباشدوامسالبادرخشش
بچههایتئاتر،جایگاهمشــخصیدراینرشــتههمنصیبهمدمشد.

 و حرف آخر؟
بایدازهمهیخادمین،مدیرانمجموعهیهمدمومسئولینکهباتمام
توانوزحمت،پیگیروپشتیبانپیشــنهاداتوبرنامههایبندهبودهاند
ودرطولاینســالهاباحمایتبیدریغشــانتوانســتیمکارگاهتئاتررا
ســرپانگهداریم.همچنینامیــدوارمباحمایتبیشــترخیرینخوب
کشــورمان،زندگیاهالیهمدمهمچنانشــادوباانرژیوپویاباشــد.
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درآستانهیروزجهانیمعلولین،چندتنازدوستانبرایدیداربادختران
مددجویموسســهی»همدم«،بهاینخیریهآمدهاند؛جاییکهمنهم
افتخارخادمیفرزندانوهمکارانویاورانشرادارم.آنچهاینجامینویسم
درواقعفشــردهیگفتوگویخودمانیودرددلدوستانهیمنواین
عزیزانباهماستکهفکرکردمبدنیستبهعنوانبخشیازدغدغههای
جامعهیبهزیســتیومعلولینکشــور،باشماهمبهاشــتراکبگذارم:
معلولومعلولیت،دوواژهیآشناوغریباند؛باگوشهایماآشناوبادلهای
ماغریب.واژگانیکهبهرغملطافتذاتیوالزامعمومیبهتوجهعاطفیو
انسانی،ظاهریخشــنوپسزنندهدارند...ومااساسایادمانمیرودکه
درپساینظاهرنامطلوبوغمبار،سهحقیقتبزرگومهمنهفتهاست:
1-معلول،یکانساناســتباتمامیحقوقالهیوانسانیوقانونی.یک
انسان،مادامکهنفسمیکشد،میبایدازتمامیمواهبحیاتبرخوردار
باشــدوهیچکسبههیچدلیلی،نمیتوانداینحقراازاوســلبکند.
2-معلولیتانتخابینیستومعلول،باهرکیفیتوشرایطیازمعلولیت
غالبامقصروضعیتکنونیخودنیست.بنابراین،تفاوتآدمسالمبامعلول
درمیزانلیاقتوتیزهوشــیآدمهایسالمنیستوشرایطموجودبیش
ازهرچیزمحصولاتفاقوحادثهاســتنهخطاوخامیفردمعلول.حتی
چنانچهبخواهیممقصرومسببیبرایاینشرایطقایلباشیمنیز،معلول
آخرینکسیاستکهمیتوانانگشــتاتهامواخطاربهطرفشگرفت.
3-همچنانکههریکازمابرایخــودلیاقتوقدرتانجامکاریقائلیم
وچنانچهخودرابهجهاتجســمیوذهنیســالمتصورمیکنیم،این
دریافتبایددروهلهینخست،بهمااحســاسمسئولیتبدهد.درواقع
اگرزاویهیدیدمناسبیداشتهباشیم،مالحظهخواهیمکردکهاعضای
جامعه،بــهمثابهاندامهاییــکپیکرند.اندامهایما،بــرایخودنوعی

ما و مکانیسم جبرانی مـعلولیت
* جعفر شیرازی نیا- رئیس موسسه ی خیریه ی همدم

مکانیسمجبرانیدارند.چنانچهعضویدچارنقصعملکردشود،تاجایی
کهمقدوراست،ازطریقوتواندیگراندامها،برایمحافظتازآناستفاده
میکنیم.دراینمکانیسمجبرانی،برایحفظآرامشوامکانترمیمعضو
ناقص،کاراندامهایدیگربیشــترمیشــود...بارآندستیکهمیشکند
یاچشمیکهبیناییاشمحدودمیشــود،بردوشدستوچشمدیگر
خواهدافتادواینامریطبیعیاست.ومیدانیمکهچنانچهعضوناقص
رابهحالخودرهاکنیم،بهزودیحیاتوحالــتدیگراندامهانیزمتاثر
ومنقصخواهدشد.این،عینآنمسالهایاســتکهدرموردماوافراد
معلولجامعهنیزصدقمیکند.وتازه،اینامر،جدایازوظایفاخالقی
وعاطفیوعقلیاســتکههمهیآحادجامعهدربرابــریکدیگردارند.
موسسهیهمدمخانهیدلهایتپندهیمهرباوراست.سرپناه400فرشتهی
خاکی؛باغــیبرای400گلخوشبوکهتمامچهارفصلســال،چشــم
بهراهبارانمحبتونســیمنوازشماوشماســت.وماکهافتخارخدمت
بهاین400دخترعزیزمانراداریم،نهایــتآرزویماهواداریوحمایت
مادیوتوجهمعنویشــمابهاینفرزندانعزیزیاستکهناخواستهدر
ردیفمعلوالناینجامعهقــرارگرفتهاند.همانندشــما،تالشیکایک
همکارانوهمیارانموسسه،رسیدنبهموهبتیاستکهنامش»توجهبه
نقصهایدیگران،بهشکرانهیسالمتیخود«است...همانکهگفتهاند؛
اســت. ناتــوان دســت توانا/بگرفتــن بــازوی شــکرانهی
وایــن،وظیفــهایاســتکــهمکانیســمجبرانــیعقــلواخالق
ووجــدانوخیرخواهــی،مــارابــدانملــزممیکنــد.ودر
مســیرخیر،شــرطاولقــدمعاشــقبــودناســتوبالطبــعآدم
عاشــقبــاســوزوســازهایمعشــوقهماهنــگوهمــراهاســت.

یادداشتروز
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روزدومنــوروز98بــود.بــاهمســرمتصمیــمگرفتیمدرکنــاردید
وبازدیــدبزرگترهــا،ســریهــمبهفرشــتههــایکوچــکهمدم
بزنیــم...بــرایدیــدنبچههــالحظــهشــماریمیکردم.همســرم
هــمهیجــانخاصیداشــت،انــگارکــهمیخواهــدواقعابــهدیدن
بچههایخودشبــرود...دریکروزنــوروزی،چهچیزیبهتــرازاین؟!
خیابانهــایخلوتباعثشــدمســیریــکســاعتهمنزلتاهمــدمرا
در20دقیقــهطیکنیــم.خیلــیزودبهجلــویخانــهیپناهگاهی
رســیدیم؛همانجایــیکــه20فرشــتهیکوچــکباهــمزندگی
میکننــد.هماهنگیقبلــیبرایمجــوزورودمــانانجامشــدهبود.
معموالهروقتبــهدِرخانهیپناهگاهیمیرســیدیمبــهمحضاینکه
مربیشــیفتدررابازمیکردبچههایکییکیبهآغوشــممیپریدندو
اینیکیازشــیرینترینلحظههایزندگیمبود.ســاعت10صبحدقیقا
جلویدرخانهتوقفکردیم.همســرمبهعادتهمیشــگییکبوقزد
ولیخبرینشد.یکدقیقهگذشــت،تااینکهمنزنگزدم.شیفتخانم
ســعیدیبود.دررابازکردندودیدهبوســیوتبریکســالنوانجامشد.
ولیتعجبآوراینکــهازبچههاخبرینبودودرطبقهیهمکفبســته
بود.خیلیتعجبکردمچونانتظاراستقبالهمیشــگیراداشتم.درهر
حالباهمســرمبهطبقهیباالرفتیمکهبازهمدربســتهبود!وقتیدررا
زدموواردشــدمباصحنهایجالبوغیرمنتظرهمواجهشــدم.تمامبچه
هایکوچکطبقهیپایینبالباســهایمرتبوموهایشــانهشدهروی
مبلهاآمادهنشســتهبودندوبچههایبزرگترجلویدربهاســتقبالما
آمدهبودند.باورودماهمگــییکصداوهماهنگعیــدراتبریکگفتند.
مــنبــیاختیــاراشــکهایمســرازیرشــدونمــیدانســتمگرمای
وجــودکدامیــکرادربغلــمبپذیــرم.براســتیاینهمــهخلــوص
اینهمــهمحبــتواینهمــهعاشــقیراکجــامــیتــوانیافــت؟
چونبهعنــوانعیددیدنیرفتهبودیم،خودمانمیوهوشــیرینیهارادر
منزلدرظروفمناســبیآمادهیپذیراییچیدهبودیــم.همهچیزبرای
پذیراییویکدورهمیشــادمانهآمادهبود.دخترانبزرگترباسینیچای
ازماپذیراییکردند؛گوییخوشطعمترینچایدنیابهمادادهشد.هفت
سینبسیارکوچکیراکهچیدهبودندبهمانشاندادندوگفتنداینسفره
رادیشــبچیدهاندتاامروزکهمامیآییم،آمادهباشــد.همهچیزخیلی
ساده،کوچکومختصرولیبیریا،محبتآمیز،دوســتانهوخالصبود.
کمیکهنشستیموخوشوبشکردیموبابچههامیوهوشیرینیخوردیم
بههمســرمگفتمعیدیهایبچههارابدهد.تازهداشــتشروعمیکرد
کهازراهپلههاصدایمهتابمثلهمیشــهپرنشاطوپرشــورآمدبایک

عید، در همدم دیدنی است
*فرزانهفریدونی

یادداشــت
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جعبهیشــیرینیدردســتاش.منازحضورشمتعجببودم،چون
گفتهبودندکهمهتاببــهمرخصیرفته!خودشرابهآغوشــمانداخت
وگفتچونگفتندامروزشــمامیآییدخودمرارســاندم.بهجعبهی
شیرینیدردســتاشاشــارهکردم.گفتچونخودمبهمهمانیرفته
بودمدلمنیامدبرایخواهرانمشــیرینینیارم.مهتابکهدرجمعباشد
خواهناخواهشیطنتها،شــورونشاطوشــادمانیدوچندانمیشود.
تاســاعت12آنجابودیم.کمیباکوچکترهابــازیکردیم.دخترهای
بزرگتربرایمانسرودخواندندودوساعتپرازخوشی،شادیوشادمانی
گذشــت....درآخرهمگفتمبچههاامروزتولدهمســرمهماستوآنها
بیمحابادوبارهآهنگتولدرابرایهمســرماجراکردندوگوییبهترین
جشــنتولدزندگیاشبود،چونهمراهبااشــکشــوقصورتشنیز
پرازخندهبود.علیرغممیــلقلبیازبچههاخداحافظــیکردیم،در
حالیکهازمامیخواســتندبازهمدرایامعیدنوروزبهآنهاســربزنیم.
داشتیمازخیابانقائمردمیشــدیمکهمهنازوسمیه-دوتاازدختران
ساختمانشــاهید-مارادیدندوشــناختندودســتتکاندادند.نگه
داشــتیمکهباآنهاهمســالمواحوالپرســیبکنیم.وقتیفهمیدندکه
دیدنبچههایخانهیپناهگاهیآمدیمخیلیناراحتشــدندوگفتند
چرابینمافرقمیگذارید؟همســرمگفتتانیمساعتدیگربهدیدن
شــماهممیآییم.بالفاصلهبهنزدیکترینقنادیمحلمراجعهکردیم
ودوجعبهشــیرینیومقداریشــکالتخریدیموبهساختمانشاهید
برگشتیم.وقتیرسیدیمزمانســروناهاربچههابودوهمسرمبههمین
دلیلداخلساختماننشد.منچونبچههارابدونحجابندیدهبودم
نتوانستمبهراحتیآنهاراتشخیصدهم.فقطوقتیبهآغوشممیآمدند،
تازهباکلیتعجبوتردیدمیشناختمشــان.درمیانشوروولولهایکه
برپاشدهبودناگهانازانتهایسالنصدایبلندتکتمآمدکهپرسیدمگه

خانمفریدونیآمده؟وقتیرویمرابرگرداندماورادرلباسراحتیدیدم
وآنقدرازدیدنقیافهشمتعجبشدمکهقابلوصفنبود.سراسیمهبه
سویشدویدموگفتمدخترتوبومیکشیازکجافهمیدیمنآمدهام؟
هنوردرحالصحبتباتکتمبودمکهازداخلاتاقصداییشــنیدمکه
باصدایبلندمیگفتخانمفریدونیپیشمنهــمبیایید،منداخل
اتاقرویتختمهستم.اینصدایفریده؛دخترهمیشهخندانمنبود.
مربیشــیفتهــمخانــمحســینپوریــابــهاصطالحخودشــان
»فرشــتهجون«بــود،اینفرشــتهیزمینــی.یکــیازمهربانترین
وخالصتریــنمربیــانموسســه.اوگفــتهــروقتشــماوبعضی
خیرهامــیآییدشــورونشــاطعجیبیدرمرکــزایجادمیشــود.
خدایــا!یعنــیمــنکمتریــنالیــقاینهمــهانــرژیخــوب
هســتم.خدایــاسپاســگزارمکــهایــنلیاقــترابــهمــندادی.
برخالفهفتســینکوچکوزیبــایخانهیپناهگاهی،درســالن
ساختمانشاهیدهفتســینبسیاربزرگوقشــنگیگذاشتهبودند.
بچههامیخواســتندکهســرســفرهباآنهاعکسبیاندازم.همینطور
کهمشــغولعکسگرفتــنبودیمتکتــمآمدوگفتمــنچیپس؟
ســاعتاز2گذشــتهبودکهتــازهیــادمآمــدهمســرمدرراهپله
هــایپاییــنمنتظــرایســتادهاســت.وقتــیبــهبچههــاگفتم
همگیمانتــووروســریپوشــیدندونــزدهمســرمآمدنــد.کجا
اینهمــهمحبــت،اینهمهصفــاواینهمهعشــقمــیتــوانیافت؟
دومفروردینســال98هنوزمثلدیروزکامالدریادماست.یکروزپر
ازشادی،پرازشــادمانی،پرازعشــق،پرازخاطرهوپرازانرژیخوب...
راســتیبهتحویلســالونــوروزباســتانیچیــزینمانــده.وقتی
بهمهمانــیهایپــرتجمــلخانوادگیمیرویــدبدانیدکهچشــم
امیدوارایندختــرانباصفــا،درانتظاردیــداروحضورشماســت...
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انســانهایخیرخواهونیکوکار،هرجاودرهرشغلیکهباشندکارهای
مفیدومثمــررادرفعالیتهایروزمــرهخودقــرارودربرابرهمنوعان
خودوظایفومســئولیتهایاجتماعیشــانرابهبهترینشکلممکن
انجاممیدهند.انسانهایخوبدرتمامدنیاخوبهستندونمیتوانند
ازدایــرهیقوانین»خوببودن«خارجشــوندودرهمــانچهارچوبی
کهبرایخودتعریفکردهاندفعالیتمیکنند.مؤسســهیتوانبخشــی
همدمبهلطفخیریــنومردمنیکونهاد،دوســتانوهمراهانبســیار
خوبــیداردکهمصداق»خوبــی«ومعرف»خیر«اند؛یکــیازخیرین
همیشــههمراههمــدم،مدیرعاملهلدینــگباما،جنــابآقایدکتر
سیدرضانبویاستکهبودنشبرایهمدمیانمعنیمهراستوآفتاب.
دراینشماره،گفتگوییباایشــانانجامدادهایمکهدرادامهمیخوانید:

* آقــای دکتــر، لطفــا پیــش از هــر ســخنی، در رابطه 
بــا فعالیــت و زمینــه ی کاری تــان توضیــح دهیــد؟

هلدینگباما،)باماتابهشــت(بارویکردفروشــگاهزنجیرهایازســال
1390فعالیتخــودراآغازکرد.اینشــرکتدرحالحاضــربا750
نفرنیرویانســانیمتخصصو35شــعبهفروشــگاهیبــابرندهای
شــهرماوبامافعالیتمیکند.توجهبهحوزههایمنابعانســانی،تکریم
مشــتریان،ارائهیخدمــاتوارتبــاطبُردبُــردباتأمیــنکنندگان
کاال،مهمتریــناســتراتژیهایایــنشــرکتتعریفشــدهاســت.
فرهنــگســازمانیمجموعــهیمــاحــولمحــورشــعارهای:
1-صداقــت2-احتــرام3-پشــتیبانیمؤثــرازیکدیگــر4-توجه
بــهارزشهــایانســانیوالهــی5پاســخگوییموثــر،میچرخد.
اینمجموعه،درحوزهیمســئولیتاجتماعیتمامتوانخودرادرشهر
مقدسمشهدودرحوزههایکمکبهورزشاستان،کمکبهمؤسسات

خیریهوکمکبهبیمارانمتمرکزکردهاســت.هلدینگباماگواهینامه
HACCPرانیزبهجهتکنترلکیفیتمحصوالتارائهشدهدریافتکرده

است.مامعتقدیمکهدرشهرمقدسمشهد،همسایگیبااماممهربانیها
حضرتعلیبنموسیالرضا)ع(مســئولیتعظیمیرابردوشمانهاده
است.فروشگاههایشــهرماوبامابادسترسی،مقایســهوانتخابآسان
شرایطارائهخدماتبهزائرینومجاورینامامرضا)ع(راایجادکردهاست.

* اگــر ممکــن اســت در رابطه بــا مســئولیت اجتماعی 
خود در قبال مؤسســاتی مثل همدم هم توضیــح بفرمایید؟

مسئولیتاجتماعیمأموریتیاســتکهازجانبخداوندبهانسانهاداده
میشودوهرچهابزارهایانسانیبیشترباشدطبیعتاًاینمأموریتپررنگتر
خواهدبودودرمجموعیکرســالتتلقیمیشود.مجموعهیهلدینگ
باماازابتدایفعالیتخودهموارهحضوردرعرصههایمســئولیتهای
اجتماعیرارویکردجداییناپذیراســتراتژیخودتعریفکردهاســت.

* جناب نبوی، از حس عاطفی خود نسبت به همدمی ها بگویید؟

بچههایهمدمازنگاهمن2گروههســتند.یکگروهبچههاییهستند
کهعاشقانهوخالصانهوداوطلبانهبهبچههایگروهدومکهتحتپوشش
موسســههســتند،خدمتمیکنند.اینهاازنگاهمنمروجانفرهنگ
مهربانیهستندوبهحالخوبیکهدارندغبطهمیخورمودربازدیدهایی
کهازمؤسسههمدمداشتهامبارهادیدهامکهچقدرارتباطعاطفیخوبی
بینعزیزانداوطلبوپرسنلدرمؤسسهوبچههایتحتحمایتشکل
گرفتهاست،بهطوریکهاینبچههااعضایداوطلبوکارکنانمؤسسهرا
مثلخانوادهمیبینند.گروهدیگرکهفرزندانتحتحمایتاینمؤسسهاند

مهربانی، کار سختی نیست...
گپ و گفتی  با دکتر ســید رضا نبوی؛  مدیرعامل هلدینگ باما

* مریم همایونی

گـزارش
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یکیازبهترینجمعیتهایهدفاندکهیکمؤسســهخیریهمیتواند
تحتحمایتقراردهد.اینبچههاکســانیهســتندکهبدسرپرستیا
بیسرپرستودارایمعلولیتهایمختلفجسمیوذهنیهستند.شاید
بتوانگفتاینبچههامتاسفانهافرادیهستندکهجامعهتوجهکمتریبه
آنهاداشتهوبهنوعیازخانوادهوجامعهطردشدهاندوهیچسرپناهیبرای
یکزندگیحداقلیندارند.امابههمتهمدمیهایعزیزامروزشاهدیک
زندگیمطلوبتروبهترهستند.هرچندکههیچچیزگرمایمحبتپدرو
مادرویایکسقفامنهرچندسادهراپرنمیکندامااینبچههادرهمدم
بهحمداهللتوانســتهاندتاحدیبامحیطانسبگیرندوبههمتهمهی
همدمیهااینخالهاپرشدهاســت.نگاهمنبهاینبچههامثلفرزندان
خودماست.فکرمیکنمتکتکاینبچههافرزندانخودمهستندوسعی
میکنمحتیاالمکانهمانخدماتیکهبهفرزنــدانخودمارائهمیدهم
بتوانماینخدماترابــهبچههایهمدمهمارائهبدهــمویاافرادخیررا
کهدراطرافخودممیشناســمبرایخدمتبهاینبچههاترغیبکنم.


* بنگاه های اقتصادی به چه صورت می توانند به مؤسسات کمک 

کنند؟
هربنگاهاقتصادیباتوجهبهنوعفعالیتخــودمیتواندحمایتخودرا
تعریفکنــد.درمجموعهیماتعدادباالیمشــتریانفرصتهایمعرفی
مجموعههایــینظیرهمــدمراایجادمیکنــد.گاهیبــهفراخوریک
مجموعهیاقتصادی،اشــتغالنیزمیتواندبرایمعلولینتعریفشود.

* چه پیشنهادی به مسئولین دارید برای توجه بیشتر به قشر 
معلولین؟ 

درابتــداپیشــنهادمبهمســئولینایناســتکــههمهمــابایداین
قشــررابهعنواناعضایاصلیجامعــهبپذیریم.لذاهــروقتدرحال
برنامهریزیشــهریهســتیمبایدبــهاینافــرادنیزتوجــهکنیم.در
مرحلهدومهمهافرادجامعــهبایدبهایننکتهتوجــهکنندکهبدترین
حسبرایمعلولینحسترحماســت.آنهادوســتندارنــددربرخورد
جامعــهترحــمراببینــد،اینیکحــسمنفــیتحقیرآمیزاســت.
ودرموردخودمعلولینبایدعرضکنمکهآنهاسرشارازتواناییهستند.
کارهاییراانجاممیدهندکهگاهیافرادغیرمعلــولامکانانجامآنرا
ندارند.چراکه»خداگرببنددزحکمتدریزرحمتگشایددردیگری«

* پیشنهادتان برای توفیق بیش ازپیش همدم و همـــدمی ها 
چیست؟

امــروزهاقدامــاتمؤثــرغیرمســتقیمپاســخســریعتریمیدهدو
مجموعــهیهمــدمتحــتمدیریــتســرکارخانــمدکتــرحجت
دراینحوزهبســیارحرفهایعملکردهاســت؛مواردیشــبیهایجاد
کارگاههــایمختلفدرتولیــدمحصوالتســنتیوگروهموســیقی
همــدم،شــاهکارهاییاســتکهنظیــرشکمتــردرکشــوروجود
دارد.بنابراین،پیشــنهادمایناســتکههمیــنروشرادنبالکنند.

* نگاه فرهنگی شــما به فعالیت های اجتماعی چگونه اســت؟ 

یکسالنورزشیبدنســازیرادرنظربگیرید،هدفآنتقویتوزیبایی

عضالتودرنهایتســالمتیبرایورزشکاراناســت.منفکرمیکنم
بزرگترینمســئولیتورســالتیککارهایفرهنگیتقویتارزشــها
نهادهاوهنجارهاییاســتکهازمذهبوفرهنگکشورنشأتمیگیرد.
درامــورفرهنگیبایدخوبیهــا،مهربانیها،ســخاوتمندیهامدیریت
تقدیرها،گذشتها،نگاهحمایتی،صداقت،توکلتالش،احترامرابهصورت
غیرمستقیمآموزشدهیم.دوستیمیگفت:اگرخواستیخودترامقایسه
کنیتنهامواردیرامقایسهکنکهخداوندبهآنهانمرهوارزشمیدهد.

* باتوجــه بــه اینکــه حلول ســال نــو و نــوروز را پیش 
رو داریــم، در خصــوص نیکــوکاری و توجــه بــه همدم 
پیشــنهاد بهارانــه  ی شــما بــرای مــردم چیســت؟ 
بهار،فصلمجددرویشزندگیاست،خداونددرفرایندبهارشادابیمجدد
وجاریشدنزندگیراقراردادهاست.دلهایمانیزگاهینیازبهرویشو
تقویتوزندهشدنمجدددارد.دنیاومادیاتانسانهاراحریصترمیکند.
آنچهکهبهانسانآرامشوحسزیباییوزندهشدنمیبخشد،مهربانی
ومحبتاســت.ارتباطباافرادینظیرفرزندانخوبهمدمی،تفســیر
زیبایمهربانیوراهگشایزندگیاســت.ویادمانباشدحالدلهایمان
جاییخوبمیشــودکهفقطوفقطخدابرایآنجاارزشقائلاســت.

* و حرف آخرتان؟

دردنیافقطمهربانــیمیماندوبــس.بهویژهمهربانیبــدونتوقعبه
بچههایینظیربچههــایهمدم،روحانســانراتاآســمانهفتمپرواز
میدهد.خانــمبتیجیــنایــدی؛)BETTYGEANEADIE(کتابیدارد
بهنامآغوشنــور.درآنکتابخاطــراتخودراکهمتاثــرازیکمورد
مرگمغزیاســتبهرشــتهتحریردرمیآورد.اواینچنینمینویسد:
درآســمانکهبودمنورهاییرامیدیدمکهازســمتمردمبهســمت
آســمانمیآیــدوفرشــتههاییرامیدیدمکــههدایاییازســمت
آســمانبهســمتمردممیبرند.علتراکهجویاشــدمپاسخشنیدم:
اینهــاپاســخهایخداونداســتبــهمردمیکــهخالصانــهمهربانی
میکنند.آنجامتوجهشــدم،خداوندبهبیشــترینچیــزیکهاهمیت
میدهــدمهربانیاســت.مهربانــیکارســختینیســتگاهییک
لبخنداثــرشســالهامیمانــدوبهتریــنباقیــاتصالحاتاســت.

گـزارش
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یکنفسزندگی

درِس کوچک و حقیقِت بزرگ


خــود نوجــوان نــوهی باتجربــهای، و دل اهــل پیرمــرد
بدهــد. زندگــی درس او بــه تــا بــرد مزرعــهای بــه را
مزرعه،سرشارازجوانههایشادابوطالییگندمبوداماکمیآنطرفتر
ازخیلگندمهایزیبا،جوانهیپژمردهای،جلــوهمیکرد.پیرمردروبه
دختربچهکردوگفت:نوهیعزیزم،اینگندمهایسرزندهایکهمیبینی
نمادانسانهاییهســتندکهدرزندگیخودهدفواالییداشتهاند.وبا
همبستگیواتحادبهدرجاتباالدســتیافتهاند.پساشارهبهجوانهی
خمیدهوپژمردهکردوگفت:آنجوانههمکهمیبینی،نمادانســانهای
پستوبیارزشیاســتکهبیهدفیوغرور،مانعازرشدآنهاشدهاست.
دخترک،پسازآنکهســخنانپدربزرگبهپایانرســید،بهسویلوازم
کشــاورزیکهبهدِرانبار،تکیهدادهشــدهبودند،رفتوازمیانآنهابیل
کوچکیپیداکردوبهسویمزرعهبازگشت.سپسبهسویجوانهیپژمرده
رفت،آنراازخاکدرآوردوبُردمیانگندمهایرسیدهکاشت.سپسبه
چشمهایپدربزرگخیرهشــدوگفت:»میدانیدپدربزرگ،منخیال
میکنماینجوانه،بیشترازهرچیزیبهخاطرتنهاییاینجوربیحالشده.
تنهاییدلمنراهمیشهتنگوافســردهمیکند.اینبیچارهتنهابودهو
باداذیتشکرده.شــایددرکناربقیهبوتههایگندمحالشبهترشود.«
پدربزرگباشگفتیبهنوهیخودنگاهکردودرحالیکهنمیدانستچه
بگویدگفت:حقباتوستنوهیعزیزم.توامروزدرسبزرگیبهمندادی.
امروزمنمیخواســتمبهتودرسبدهماماتوبهمنیکیازحقیقتهای
بزرگزندگــیراآموختی.امروزتومعلممنشــدیومنشــاگردتو...

* هیوا سپاهی الیین

تصویرگر:نگینحسینزاده
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خـبرهای خوب این خانه
مروری اجمالی بر رخدادهای سه ماه گذشته ی خیریه ی همدم

                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرهاکهنهنمیشــوند.مــــشروح
اخبارهــمدمرامیتوانیددرفـــضای
مجازیدنبالکنید،امااشــــارهای
کوتاهدراینصفــحاتبراییادآوری
مهربانیوتشکرازدوستانهمدماست.

عکساز:ناهیدفارسی
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جشنی خاطره ساز، در شب چله ی همدم

مراسمشــبیلدایهمدمباحضورپرشــورفرزنداناینموسســهوجمعیاز
خیرینوهنرمندانهمشــهری،بهخاطرهایشــیرینوبهیادماندنیبدلشد.
درایــنمراســم،گــروهســرودآوایهمــدم،جــاللســلیماناحمــدی
)اســتادآوازومدرسدوتار(،آیدانریاحی)شــاهنامهخــوانونقالکوچک(
ســیدمحمدهاشــمی)خاندایی/طنزپرداز(،عباســعلیســپاهییونســی
)شــاعروروزنامهنگار(،داریوشدیهیم)آکاردئوننــواز(،نیکروش)نوازندهی
ارگ(مریماســماعیلزادهوگروههنری»آوایســلیمان«ومســعودقیصری
هنرنماییکنند.همچنیــنازجوادغفوریمنش)مربیتئاتــر(واعضایگروه
نمایشوسرودهمدمکهدرهشتمینجشنوارهیمناطقکویروخلیجفارسدر
بندرعباسحائزچندینرتبهیبرترشدند،بااهدایلوحویژه،تقدیربهعملآمد.

خـبرها

ستاره های همدم
 در افق شــیریِن  گردشــگری، درخشــیدند

فرزندانهمدم،درسومیننمایشگاهبینالمللياختصاصِيگردشگري،صنعتغذا
وشیرینيمشهدمقدس)ستارهها(درمحلهتلپارس،شرکتکردندوتوانایی
خواهرانهنرمندشــانرابهفعالینوعالقمنداناینحوزهنشاندادند.دراین
نمایشگاه4روزهکهشرکتسپهرپارسیانبهمدیریتخانمهاصادقیورجبپور
حضورداشتندودرنیمهیدومدیماهبرگزارشدوتالشيبودبرايمعرفيظرفیت
صنایعوسنتهايغذایيخراسان،کارکنانهمدم،تالشکردندبابرپاییغرفهای
شاملاقالمفرهنگیوصنایعدســتیدختراناینموسسهیخیریه،توانمندی
وارادهیفرزندانموسســهرابهنمایشبگذارند.درمراسمجنبینمایشگاهنیز
دکترزهراحجت،باسخنانیآموزندهواثرگذاردرکارگاهتجربهیسالناجتماعات
هتل،معرفیجامعــیازشــرایطکاریوتوفیقاتخیریهیهمــدمارایهکرد.
درمراسمرســمیاختتامیهنمایشــگاهنیزکهدرنیمهیبهمنماهدرمجتمع
ســپیدبرگزارشــد،گروهآوایهمدمدرکناردیگراعضایارکسترملیویژهی
ایران،بهاجرایبرنامهپرداختندوموردتوجهوتحســینبســیارقرارگرفتند.
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رییس دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد

 در همدم
دکترمحمدحســینبحرینی)رییسدانشــگاهعلومپزشــکیمشهد(
اواخردیمــاه،همراهبــاجمعــیازمعاونیــنومدیرانایندانشــگاه
بــههمــدمآمــدوبــافرزنــدانوخادمیــنموسســه،دیــدارکرد.

موسســه بازنشســته ی  مادریــاران 
 تقدیر شدند

بــهمنظــورسپاســگزاریازرنــجومشــقتعاشــقانهیمادریاران
فــداکاروســختکوشهمــدمکــهبــهافتخــاربازنشســتگی
نایــلآمدهانــد،مراســمیبرگــزاروازآنــانتقدیــرشــد.

خـبرها

شهردار منطقه 12 مشهد؛
 زینت بخش همدم

همزمــانبــازادروزحضــرتزینــب)س(،دکتــرعلــیزینتبخش
)شــهردارمنطقه12مشــهد(همراهباجمعــیازهمــکاران،باگلو
شــیرینیبهدیــداراهالیایــنخانهآمــدوزینتبخشهمدمشــد.

 تقدیــر از مــادر و مادریــاران همــدم

فرزندانهمــدم،درویــژهبرنامــهایمفرحکــهبهمناســبتمیالد
فرخنــدهیحضــرتفاطمــهزهــرا)س(وگرامیداشــتمقــام
مادردرتــاالرایــنموسســهیخیریــهبرگــزارشــد،ازمادریاران
زحمتکششــانوخانــمدکتــرزهــراحجت)مدیــرعامــلومادر
400دختــربیسرپرســتموسســه(،تقدیــربــهعمــلآوردنــد.
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خـبرها

ضیافت صبحانه در حرم مطهر

ضیافتصبحانهیاهالیهمدمدرمیهمانسرایحرممطهرامامرضا)ع(،
برایدخترانایــنخانهخاطرهایخــوشومعنویتیدلپذیــررقمزد.

 فرزندان همدم، میهمان گرمای بانی بن 

فرزندانهمدم،دریکیازشبهایسردزمستان،بهدعوتدوستانمرکز
خریدوتفریح»بانیبن«،ساعاتشادوپذیراییگرمابخشیراتجربهکردند.

قاصدک
پیــام آور موفقیــت هنرمنــدان همدم

نمایش"قاصدک"ازفرزندانهنرمندهمدم،درهشتمینجشنوارهتئاتر
افراددارایمعلولیتمناطقکویروخلیجفارس،برگزیدهوجهتحضور
درجشــنوارهیبینالمللیفجردربخشکودکونوجوان،معرفیشــد.

اردوی زمستانی عکاسی
 برای فرزندان همدم  

اردویعکاســیاهالیهمدمباهمراهیوهمدلییاورانعکاسموسسه
برگزاروزمســتانبافالشدوربینفرزندانماگرمولبریزمهربانیشد.
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خـبرها

برگزاری جام باشگاه های کتابخوانی 
با همکاری همدم 

جــامباشــگاههایکتابخوانیکــودکونوجوانباهمکاریموسســه
توانبخشــیهمــدم،نهــادکتابخانههــایعمومــیکشــوروادارهی
کتابخانههایعمومیخراسانرضوی،چهارمیندورهاشرابرگزارکرد.

حضور همدم در سمینار ستاره ها
) دانشگاه تجربه(

باحضوردکترزهراحجــت)مدیرعاملموسســهیخیریهیهمدم(و
ســخنرانیپیرامونوظایفاجتماعیبرندهایبرتــرحوزهیصنعتدر
هتلپارسمشهد،سمینارجانبیســومینساالنهیستارههابرگزارشد.
همچنیــندرایــنکارگاهدکتــرنبــی،دکتربهــروزفروتــن،دکتر
دیناری،دکتــرمــال،آقایاناحمــدیوعلمخــواهحضورداشــتند.

بازدید از همدم با نگاه تلویزیونی

محمدعنبریوســیدســعیدنجیبــی)مدیــرانبرنامــهتلویزیونی
پایش(وســیداحســانمصطفوی)مدیرعاملزعفــرانمصطفوی(از
کارگاههایهنریهمدموبررســیوپیشــنهادبازدیدوراههایجدید
ارتباطاینموسســهبابینندگانشبکهیاولســیمارابررسیکردند.

 مدیران ارشد بهزیستی کشور، در همدم

مدیرانارشــدســازمانبهزیســتی،دکتروحیدقبادیدانــا)معاون
وزیرورییسســازمانبهزیســتیکشــور(ودکترمحمدنفریه)معاون
توانبخشــیســازمان،ازبخشهایمختلــفهمدمبازدیــدوهریک
ازآنهابابیاننظراتکارشناســیخود،خادمینموسســهرابهســوی
روزهایبهتــردرماههــایپایانیســال،راهنماییوتشــویقکردند.
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خبرها

گــرزبانــماللآمــدزورکــیدرخانــهام
مــیرومزیرلحــافومــیکنــمدادوهوار:

دارمازســردردمــیمیــرمبهفریادمرســید
میشــومازدســتاینســردردآخررهسپار

لوزهتینــمبــادکــردهمعــدهامداردورم
کلیهامدرخودهزارانســنگکــردهاحتکار

شســتپایراســتمرفتهدرونچشــمچپ
نیســتدیگربعضــیازاعمالمــندراختیار

میهمــاِنبخــتبرگشــتهترحــممیکنــد
برمنبیمــاروکیگیــرددرآنخانــهقرار؟

ازمنبیمــارکیخواهــانعیدیمیشــود؟
تازهشــایدرحــمکــردودادماراصــددالر

ازپذیرایــیمهمانــانشــومآخــرخــالص
درامانمانندســیبومــوزوکیــویوخیار

الغرض»جاویــد«باایــنپولتیــک!جالبش
میشــودحالیبهحالی،خوشبهحالروزگار

چونکهدکشدمیهمانازخانهبرخیزوبرقص
»ایدریغازمــااگرکامــینگیریــمازبهار«

»عطرنرگسرقصبادآهستهمیآیدبهار«
بندهامامــیکنمازدســتمهمانــانفرار

گرچهفروردینهوایشدلپذیروجالباست
لیکهرگزنیســتممناینهواراخواســتار

چــونبههمــراههــوایدلپذیــرفرودین
میرســدمهمانبرایــمازیمینوازیســار

چونکهمدتهاستهشتمرابهنهدادمگرو
پسبهمنازجانــباینقوممیآیدفشــار

نیســتدرمانجزفرارازحملــهقوممغول
چــونبجزتخریــبازآنهــانباشــدانتظار

یابههــرعلتاگــردرخانهمانــدمروزعید
میکنمخــودرابهشــکلماهرانهاســتتار

المپهاخاموشمیگردنددراوقاتشــب
تایقینگرددکــهرفتهمیزبــانازایندیار

آیفــنتصویریخــودراچنانمیــزانکنم
تاشــودرخســارمهمانانبهخوبیآشــکار

هرچهزنگیدنــدوکوبیدنــددررا،بیخیال
میهمانچونخستهگرددمیروددنبالکار

می آید بهار...
*جاوید
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ششمین اکسپوی همدم، در یک قاب؛

یادهای عزیِز گذشــته و شادی های آینده

فصلنامهیشــماره35همدم،درحالیزیرچاپمیرودکهقراراســت
ششمیناکســپویهمدم،همانندپنجدورهیقبل،بااستقبالشایان
عالقمندانومشارکتاستادانوهنرمندانعکاس،درمحلنگارخانهی
همدمبرگزارشود.اتفاقیکهمیخواهدچشمهایزیبانگرشمانیکخواهان
رابهمیهمانینازونیاز400فرشتهیهمدمیبیاوردوباشرایطنگهداریو
آموزشوتوانبخشیایندخترانپاکدامنومعصوم،بیشترآشنایتانکند.
قراراســتبهزودیروبانگشایشششمیناکســپویهمدمباحضور
مسئولین،استادانمطرحعکاسی،عکاسانشرکتکنندهوعالقمندان
خیروهنربریدهشــودوباروشــنشــدنچراغیکگردهماییبزرگ
خیرخواهانــهوهنرمندانه،جامعهیعکاســیمشــهد،گامــیگرمو
تماشــاییدرمســیرتالیفقلوبنیکــوکارانواهالیهمــدم،بردارد.
امینابراهیمی،یاورعکاسخســتگیناپذیرموسســهکهمثلهمیشه
پایثابتاینرویداداســتوبهعنواندبیرششمیناکسپویسراسری
عکسهمدم،چندماهمداومهمتوپیگیریاشدرکناردیگرهمکاران
ویاوران،نمایشــگاهرابهچنینروزهاییرســانده،باابرازخوشحالیاز
تداوماکســپویهمدم،درخصوصروندبرگزاریمیگوید:درپاسخبه
فراخوانایناکســپو،بیشاز1400قطعهعکسازقریب130عکاس
هموطنازسراسرکشوربهدستمانرسیدوداوریآثاررسیده،دردیماه

1398باحضورآقایانحمیدرضاگیالنیفر،فرامرزعاملبردبارومسعود
احمدزادهصورتگرفتتادرنهایتبردیوارهاینگارخانهیهمدم،قریب
170قابعکسزیبا،نوازشــگرچشمهایمشــتاقانهنرعکاسیباشد.
ابراهیمی،همچنینحضوربیدریغعکاسانشــرکتکنندهدرایندروه
ازاکسپوراکههدفشهمچونسالهایگذشتهآشناکردنهرچهبیشتر
هنرمندانومخاطباندنیایعکاسیباخیریهیهمدمونیازهایمادیو
معنویفرزنداناینموسسهاست،بسیارچشمگیروقابلتقدیردانست.
اوضمنتشکرازخانمدکترحجت)مدیرعاملهمدم(کهباحضوروحمایت
خودباعثدلگرمیعکاسانهموطنشدهاســت،گفت:شرکتدختران
هنرمندعکاسموسسهدرنمایشگاهششمیندورهیاکسپویسراسری
عکسهمدم،ازاتفاقاتمغتنمایندورهاستودراینخصوصبایدازخانم
فرشتهکامالنوبقیهییاورانعکاسموسســه،بهطورویژهتشکرکنم.
نکتهایکــهدرحینتدارکایننمایشــگاهذهنهمهیعکاســانرابه
خودمشــغولکرده،جایخالیمرحــومکامرانرحمتیانعزیزاســت
کهنبودشبهویژهبرایتیمبرگزاریایندوره،بســیارمشــهوداســت.
تــاهمــهی برگــزارمیشــود ششــمیناکســپویهمــدم،
ایــن نهــال باشــند شــاهد بهروشــنی بازدیدکنندگانــش،
رخــدادزیبــا،درطــیشــشدورهچقــدرباشــکوهوبالندهشــده
وچهرســاوگویــا،نویدبخشنوروزوبهارانخجســتهیآیندهاســت.

عکسازمحمدغفاری
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در گفت وگوی همدم و دکتر آرش اکبری مفاخر، مطرح شد؛

شاهنامه خوانی و قصه گویی؛ نیازهای مهم کودکان
* مریم همایونی

خوانندگانپیگیرفصلنامهوهمراهانموسســه،واقــفاندکهخیریهی
همدمدرراســتایعملبهوظایفبهداشتیوآموزشــیخود،توجهبه
فرهنگوهنرایرانزمینرابــهعنوانیکظرفیتبــزرگبرایترغیب
هموطنانبــهنیکوکاری،همــوارهمدتوجــهقراردادهاســت.آموزش
شــاهنامهوقصهخوانــی،ازدیگــربرنامههاییاســتکــهدرادامهی
اقدامــاتفرهنگیمؤسســهتوانبخشــیهمــدم،درحالاجراســت.
یادگیریمفاهیمشــاهنامهیفردوســی،برایهمهیماازچندجهت
حائزاهمیتاست.تردیدینیستکهشــاهنامهبزرگتریناثرحماسی
ایراناســتوهمانندتمامآثاریکهصفتحماســیراباخوددارنداین
مأموریتمهمراداردکهنخســتازفراموشیفرهنگوادبوتاریخملی
جلوگیریکندوسپساینکهباتجلیروحملی،مردمانرابهخودباوری
برساند.شاهنامههمچنینمحلبروزافکارسرایندهیآناست؛خردورزی،
بیاعتباریدنیاوحســرتازدســترفتنپهلوانان،ســتونهایاصلی
تفکرشاعریاســتکهشاهنامهراســرودهوهمراهباســتایشپاکیو
راستیودرستی،خودراشایســتهیدریافتلقب»حکیم«کردهاست.
چنیناســتکهآشــناییباکلیــاتداســتانهایشــاهنامهیحکیم
ابوالقاسمفردوســی،برایهمهیمااهمیتویژهمییابدوبرایآموزش
دادنبــهدخترانتوانبخشــیهمدمهممبنــاومحورقــرارمیگیرد.
درموسسهیخیریهیهمدم،مدتیاســتکهدکترآرشاکبریمفاخر
)اســتادبرجســتهزبانوادبیاتفارســی(آموزشاینمهمرابرعهده
گرفتهانــدودرآســتانهیبهارونوروزباســتانی،بیمناســبتندیدیم
کهباایشــانپیراموناینموضوع،بــهگفتگوییصمیمانــهبپردازیم:


* جناب دکتر! ضمن اینکه خوانندگان ما را بیشــتر با خود آشــنا 
می کنید، لطفًا به  اجمال از اهمیت فردوسی و شاهنامه اش بگویید؟

آرشاکبریمفاخرهســتم؛تحصیلکــردهیزبانوادبیاتفارســی.
ازهماندورهیدبیرستانوسپسدانشــگاه،بهمطالعهدرحماسههای
ایرانیوبهویژهشاهنامهفردوســیعالقمندبودم.فردوسیدرواقعپدر
ادبیاتفارسیاســتوزبانفارسیبهدستایشــانتثبیتمیشودتا
بهدستمامیرســد.ازجهتدیگرفردوســیاهمیتشدرایناستکه
توانســتهبهخوبیتماماقوامایرانیرابازبانها،نــژاد،ادیانوآیینهای
مختلف،دورکلمهیایرانوفرهنگایرانشــهریجمعکند.مهمترین
بازتابشاهنامهاینبودهاستکههمیشــهیکایرانمتحدداشتهایمبا
اقواممختلفوهرگاهکشوردچارآســیبوعارضهایشدهودشمنبهما
حملهکردهاست،اقواممختلفتحتعنوان»ایرانی«بهجنگدشمنرفته
وازکشوردفاعکردهاند.اینمهمترینحاصلکارفردوسیبرایماست.

* بفرماییــد کــه بــا همــدم چگونــه آشــنا شــدید و 
قصه گویــی بــرای فرزنــدان همــدم از کجا شــروع شــد؟ 

ســعادتوافتخارآمدنبههمدمرامدیونهمســرمهســتم.حدوددو
ســال،یکروزدرتلویزیوندرموردهمدموفعالیتهایــیکهدراینجا
صورتمیگیرد،برنامهایدیدهبودند.منراتشــویقکردندکهبههمدم
بیایموبابچههاکارکنم.اماچونروحیهامتاحدودیظریفوحســاس
اســتوکمطاقتم،فکرمیکردمهمهیبچههایهمدممعلولیتشدید
دارندوبرایمتحملدیدنوآموزششــانســختخواهدبــود.تااینکه
ازطریقبنیادفردوســیکهمدیریتآنبااســتادخالقیاستوایشان
همجدیداًبههمدمآمدنــد،بازدیدیصورتگرفــتومندیدمبچهها
بهلحاظبهــرهیهوشــیومعلولیتهایذهنیوجســمیدرردههای
مختلفهســتندوبعضااســتعدادهایخیلیخوبدارند.دیدمشرایط
برایآموزششــاهنامهبهتعــدادیازفرزنــدانهمدممهیاســتواز
شــهریورماه1398طیگفتگوییکهبــابنیادفردوســیومدیرعامل
همــدمخانمدکتــرحجتصــورتگرفت،قــرارشــدجمعههاصبح
برایآموزششــاهنامهخواهیدرخدمــتدخترانمدرهمدمباشــم.
شهریورماه98ازابتدایشاهنامهشــروعکردیمواالنبهداستانزالو
رودابهرسیدهایم.خوشبختانهبچههابسیارعالقهمندندخوبهمپیشرفت
کردهاند.بخششنیداریهوششانخیلیتقویتشدهاستوخیلیخوب
صحبتمیکنندوداستانتعریفمیکنند.بعضیجلساتاصاًلبرایقصه
تعریفکردننوبتبهمننمیرسد،چونعالقهمندهستندخودشانآنچهرا
یادگرفتهانددرقالبقصهگوییبیانکنند.عالوهبراین،گاهیدرآغازجلسه
یکموسیقیدرموردشاهنامهپخشمیشودودرپایانجلسهمعموالیک
فیلمکهیااقتباسازخودشاهنامهاستیادرارتباطباشاهنامه،برایبچهها
پخشمیشود.یکمسألهدیگرکهمنبهآنتوجهکردهام،ضرورتاست
کهدوستانوهمکارانماکهشاهنامهتدریسمیکننددرکنارشاهنامهاز
داستانهایمربوطبهشاهنامههماستفادهکنند.مثالداستانزالورودابه
رادرشاهنامهداریم.اما،مثالروایتیدیگرداریمدرکردستانوبلوچستان
کهبهزبانهایمحلیاســتواگرهمکارانمانبااینهاآشناییدارند،این
وجهازداستانهایمربوطبهشاهنامههمگفتهشود.چونعناصرتخیلی
واینقصههافانتزیبیشــتریدارندوبچههاآنرابیشــترمیپسندند.

* داستانهایی که عنوان کردید، چطور وارد یا منسوب به شاهــنامه 
شده اند؟ 

میدانیمکهقبلازفردوســی،گروهوانجمنیتشکیلشدواینانجمن
ازچهارفردشاخصتشــکیلشــدهبود.آنهاهمهمکارانیداشتند.به
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نظرونگاهخودشــانبهترینداســتانهارادرمجموعــهایجمعکردند
کهآنرابتوانندبهعنــوانتاریخایرانبهمردممعرفــیکنندوچونآن
دوره،دورهیخردگراییبود،آنهاســعیکردندداســتانهاییراانتخاب
کنندکــهخردپذیرترباشــدویکمجموعهیمنســجمعلمیباشــد.
آنهاآنبخشهاراانتخابکردندوتأکیدشــانبرمنابــعمکتوببودو
فردوســیهمدرآنفرصت30سالهطبیعتاًبیشــترازآننمیتوانسته
ویانمیخواســتهبگویدچــونکیفیــتکاربرایشمهمبودهاســت.
فردوســیایــنمجموعــهراازآغازتــاپایانبهشــعردرآوردهاســت
امــادرکنــارآنودرمناطــقدیگــرایــران،شــاهنامههایدیگری
هــمداریــم.مثــاًلدرمناطــقغــربایــرانشــاهنامههاییداریم
کهمعروفاســتبهشــاهنامهیکردیویکسریداســتانهادرآنها
وجودداردکهدرشــاهنامهیفردوســینیامدهاســت،بهچنددلیل:
اولاینکهفردوســیوکســانیکــهشــاهنامهیابومنصــوریمنبع
فردوســیراجمعآوریکردند،درخراســانبودند،مثالازکردســتان
وزبــانشــاهنامهایکــهدرآنجابــوداطالعنداشــتند.ایناســت
کهدرخراســاناینهابهکارخودشــانادامهدادندودرغــربایران،در
کردســتانوکرمانشاهولرســتانهمآنهابهکارخودشــانادامهدادند.
بهعنوانمثــال،قصهایکــههمینامــروزدخترانهمــدمبهصورت
تئاتراجراکردند،داســتاندختریاستکهازدستدشــمنفرارکرد
وفرامرزرادیــد.اصالتاًقصهایاســتکــهدرغربایرانوجــوددارد

ومنآنرادریــککتاببهنــام»رزمنامهیکنیزک«چــاپکردهام.
کنیزکیعنــیدخترخانــم.ومعنیکنیــزوخدمتــکارنمیدهد.این
داســتانجنگنامهایاســتکهیکدخترخانمنقشاصلیومحوری
آنراداردکهازدستدشــمنفرارمیکندوفرامرزپســررستمراپیدا
میکندواوراتشــویقمیکندکهزنهاودخترهایایرانیرانجاتدهد.

 
* آیا بــه لحاظ روحی، از شــروع  کالســهای داســتان خوانی 
تاکنون در فرزنــدان همدم تغییــری هم احســاس کرده اید؟ 
پیشرفتبچههاازنظرمنباورنکردنیاست.باتوجهبهتفاوتهوشبهرها
بینبچهها،پیشرفتچشمگیریداشتهاند.اگراینکالسرامندربیرون
میداشــتم،هیچوقتتوقعپیشرفتاینچنینینداشــتم.بچههاخیلی
عالقهمندهستندوبســیارقصهرادوســتدارند.ویژگیمهمکالسما
ایناســتکهمنتقریباًحکمگردانندهرادارموبچههاخودشانکارهارا
انجاممیدهند.پیشرفتبچههاخیلیخوببودهاست.قدرتشنیداری
بچههاتقویتشــدهوبچههابهدقتمیشنوندوقصهراگوشمیدهندو
بعدبازتابشرادرتعریفهاونمایشهایشانمیبینم.منمعتقدمآموزش
وپرورشبایدبهقصهگوییاهمیتبدهدچراکهســوادشنیداریبچهها
بسیارپاییناست.بچههایمایادنگرفتهاندکهآراموبیشتربهصحبتها
گوشدهند.صبروشیکباییندارند.اینقصهگوییباعثمیشودبچهها
صبروشکیباییوتمرکزوسوادشنیداریشانتقویتشودواینهاهمهدست
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بهدستهمدادهاستتاروحیهیبچههاهمدرجهتمثبتتغییرکند.
* با توجه بــه اینکه بین این بچه ها، فرزندانی هســتند که بهره ی 
هوشــی کمتری دارند، کنترل آنها برایتان ســخت نبوده است؟ 

البتــهدرایــنخصــوصبیشــترزحمــتبــهدوشمربیهاســت.
ولیکلیتکالسبهاینگونهاســتکهســعیشــدهدرفضایکالس
بــهقصههاگــوشدهنــدودرجمــعحضورداشــتهباشــند.کالس
ما،گاهیبیشــتراز2ساعتطولکشــیدهوبچههاخســتهنشدهاند.

* آیا ارتباط عاطفی با این بچه ها پیدا کـرده اید؟ و منتظر روز کالس 
هستید؟ 

منبرایجمعههاوبرگزاریکالسلحظهشماریمیکنم.خانوادهامهم
بسیاربامنهمراههستندواگربرنامهایبرایجمعهصبحداشتهباشیم
حتماآنراتغییرمیدهندوبهوقتیدیگرموکولمیشودتاکالسهمدم
کنسلنشود.اگربامنهمراهنبودنداینکارخیرمداومتپیدانمیکرد.


* به نظر شما، ایجاد فرهنگ کتاب و کتابخوانی برای این بچه ها چقدر 

ضرورت دارد؟

مهمترینابزارآمــوزشبچههابیانغیرمســتقیماســتواینانتقال
غیرمســتقیممهمترینابزارشقصهگوییاســت.یعنیبچههاازطریق
شنیدنقصهفرهنگرایادمیگیرندوبعدبامطالعه.قصهجاذبهیخودش
رادارد.تابیستسالپیشوحتیاالندرروستاهامنتقلکنندگانفرهنگ
واخالقجامعهپــدرومادربزرگهاوقصهگوهابودندکــههمهچیزرااز
طریققصهبهطورغیرمستقیمبهبچههایادمیدادند.بایدرویاینمساله
بیشترسرمایهگذاریشود.البتهبایدافرادتخصصداشتهباشند.مثالبرای

ارائهیشاهنامهحتمابایدفردیباشدکهبهصورتتخصصیحداقلچند
دورهیآموزشــیشــاهنامهرازیرنظرمتخصصینهمانحوزهگذرانده
باشدومهارتقصهگوییراازمحضراستادانقصهگوییکسبکردهباشد.
درانتقالشــاهنامهرویکردانتقادیهممهماســت.مثــالامروزبچهها
قصهایراتعریــفکردندکهرســتمبعــدازاینکهدژســفیدراگرفت
آنجارابهآتــشکشــید.ازبچههاپرســیدمآیاکاررســتمخوببود؟
همهگفتندنهازآنمکانمیشــداســتفادهکردبرایامــورفرهنگی
مدرســه،کتابخانهو...بنابراین،نتیجهمیگیریمکهبهآتشکشــیدنش
جایی-حتــیاگررســتماینکارکــرده-کاردرســتینبودهاســت.

* شاهنامه، در رشد فکری و اخالقــی بچه ها چه تأثیری مــی تواند 
داشته باشد؟

بیشــترینبارقصههایشــاهنامهکهدراینجاوجودشراحسمیکنم
همانروحیــهیمقاومــتومبارزهاســتوتســلیمنشــدندربرابر
مشکالتوســختیها.مثالبچههایهمدمکهبخشهاییاززندگیشان
بازالدرارتباطاســتدفعــهیاولکهقصهیزالراشــنیدندناراحت
شــدند.اماجلســاتبعدیوقتیبهخودشــانمراجعهکردند،متوجه
شدندکهزالچطورپیشــرفتومقاومتکردهاســتوچگونهتوانسته
بینســیمرغوپدرشهمســانیبرقرارکندوبهســمتپدرشبیایدو
درجامعهباشــدوبهیکجهانپهلــوانتبدیلشــود.روحیهیمبارزه
مقاومتوتسلیمنشــدنباراصلیآناســتودیگراینکهخردورزیو
عقلواندیشــهبهصورتغیرمســتقیمبهبچههاآموزشدادهمیشود.
مسائلدیگریازجملهمسئولیتپذیریبهشکلغیرمستقیمبهبچهها
آموزشدادهمیشــود.مثالمناینجــادقتکردهامبچههــایبزرگتر
نسبتبهبچههاییکهســنکمتریدارند،احساسمسئولیتمیکنند.
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* جناب دکتر مفاخر! به عنوان پرســش پایانی، بفرمایید که برای 
مؤسسه توانبخشــی همدم و دیگر مؤسسات مشــابه، برگزاری 
همایشها و برنامه های فرهنگی و هنری را تا چه اندازه الزم می دانید؟ 

توانبخشــیدرحــوزهیاهــدافاصلیایــنمجموعهاســتکهباید
بهصورتتخصصیانجامشود.خوشــبختانه،همدمدراینزمینهبسیار
موفقبودهاســت.اهمیتدادنبهمســائلفرهنگی،آنبخشــیاست
کهدرکنارامورتوانبخشــیقــرارمیگیردوالزموملزومهمهســتند.
نگاهفرهنگیاســتکهبهبچهیکمتوانذهنییــادمیدهدچگونهاز
توانایینهفتهخودشاســتفادهکنــدوبتواندهنــروتواناییخودشرا
بهجامعهعرضهکند.معرفیمؤسســاتتوانبخشــیازنــگاهفرهنگی
وهنریوحتیعلمــیمیتواندتبلیغاتبســیارمهموموثریباشــد.
عالوهبرایــن،چنیــنبرنامههاییافــرادفرهنگیومتخصــصدرهر
رشــتهایرابرایهمکاریدرهمدمتشــویقوعالقهمندمیکندکهبه
همدمبیایندوکمکفرهنگیکنندوباحضورشــانمثمرثمرباشــند..
ایــنخواهــشراازاســتادان،هنرمنــدانوتوانمنــداندارمکــه
برایایــنبچههــادرآموزشامــورفرهنگــی،هنــریوعلمیوقت
بگذارند،بهدخترانهمدمســربزنندوتنهایشــاننگذارنــد.منخودم
ازآمــدنبــهاینجــابســیارحــسوحــالخوبــیدارموازخداوند
میخواهــمبتوانــمایــنجلســاترابهصــورتدائمیادامــهبدهم.
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شاسـی بلند !
*عباسعلی صحافیان

رویشانهشاسینشسته.درراُهلمیدهد،سرشراخممیکند،واردقهوه
خانهمیشود.ازآنباالتویابریازدودسیگاروبخارسماوردنبال»ُمراد
بیغم«میگردد:"کجاست؟نالوتیچهکارکرده؟عروسیبهکجاکشید؟!" 
قهوهخانهپاتوقهمیشگیآنهاست.سالهاقلمدوشاونشسته.پوست
وگوشتسرشانهشاسیجاانداخته.اصغربههمهگفتهبود:"اینباباخر
زوره.فقطبدمبخوره،حّبیباالبندازه،ِگلِهاینداره".تویقهوهخانهلب
گاراژهمهجورآدمیهست.قماربازهادوریکمیز؛کفتربازهاروینیمکت
کنارینشستهاند،سیگاروقلیانمیکشند.مرادباچنداستکاننعلبکی
تویدستشداردمیآید.دادمیزند:"فرمونشبِدهبیا"واشارهمیکند
دنبالشبرود.رویمیزآخرچسبیدهبهدیواردوتاچایقندپهلومیگذارد.
اصغرسفارشدوتانیمروهممیدهد.دستیبرپیشانیشاسیمیگذارد،او
میایســتد.بــهکــفســرشفشــارمیدهــد،پشــتبــه
بیدکمــهی جــای از مینشــیند. زمیــن روی آرام دیــوار
پیراهــنچــرکوپــاره،شــکمپُــرمویــشبیــرونمیزنــد.
مرادنیمرورامــیآورد،رویمیزمیگذارد.اصغردســتشنمیرســد.
عالمــتمیدهــد.شاســیکمــیجلوتــرمیخــزد.حاالدســتش
مــیرســد.مــرادســماوررابــهشــاگردهاســپرده،آمــدهمقابل
اصغرنشســته.تکــهایازنــانتــازهمیکندوبــهدهــانمیگذارد:
ـتــودیگهکیهســتی؟!هموناصغــرچرچیلنامردهمیشــگی!این
همهپولوپلهبههمزدی،برایکی؟!یهکمســرکیســهروشــلکن!
ـکوربشــهِچشــیکهنمیتونهببینه.حــاالبِنالببینمچــهکردی؟

عروسیبهکجارسید؟
ـدیروزباعیالوعــروسخانمرفتیمبازار،آینهشمعدونخریدیم.دنبال

یهقالیماشینیسهدرچهار...
لقمهتویدهانشاستکهمیگوید:

ـقالی؟قالیواسهچی؟!موکتهمخوبه.فکرمنبیچارههمباشبیغم.
ـنگفتمپولبهجیگرتبنده.نونزیرکبابمونروازســرراهکهپیداش
نکردیم.تکنیســیونآمد،ندادیم؛دندونســازآمدندادیم.نمیدونمتو
بُکمشدیم. مادرقحبهمهرهمارداشتییاِســحروجادوکردیکهماُصمٌّ
دارممیگــماینفتیلهروازگوِشــتبیــرونکنکــهارزونتمومکنی.

-اینهمهپولدادم؛تازهمیگیسرکیسهروشلکن!؟
-راستیعروسمیپرسهشاسیبلندچیمیشه؟

-هیچکسندونهتوکهمیدونیبیغم.پونزدهسالعاّلفشبودم.تازهپا
بهبلوغگذاشتهبودمکه"شاســی"روگیرآوردم.ایناسمروخودمروش
گذاشــتم،چونقدشدرازبود.ماههایاولُکفریمیشدم.سرشداد
میکشــیدم.فحشــشمــیدادم.انــگارنــهانــگار!بــیرگ
مثــلیــکخــروارگوشــتلَخــتوبیحرکــتبــود.نشــون
گرفتــم. غمبــاد دســتش از حالیشــه. چیــزی نمــیداد
لقمــهآخــرراقــورتمیدهد.ســفیدهتخــممرغهــاوروغــِنته

بشــقابرویــیراروینــانمیمالــد؛لولــهکردهدســتشاســی
میدهــد.بیغــمداردازجــابلنــدمیشــودکــهمیگویــد:
-یــکجــوانصــافهــمخــوبچیزیــه،چرچیــل!یــهدونــه
تخممرغهــمبــرایاینبیچــارهســفارشمــیدادی.اگــهاونبود
همیشــهیخــدامیخواســتیخــودترورویزمیــنبکشــی.
-تندنروبیغم.اگهنونشنمیدادم،اینهیکلشنبود.اینبرایمنفقط
دوتاپاست.منهمهچیزشم:چشم،گوش،مغز.مننبودمتاحاالُمردهبود.
مرادداردازجابلندمیشــود؛میخواهــدبرودکهاصغــرپیراهنشرا
میگیردمیِکشــد:"بذاربگم".مــرادپایینپیراهنــشرابرمیگرداند
تویشــلوارش،دوبارهمینشــیند.چشــمبهاومــیدوزد:"نمیدونی
بیغمچقدزحمتکشــیدم.ســالهاتویهوایخنــکگرگومیش
میرفتیمجلــویحموِمبازار.رویشــونهشبودم.مثــلخرسُخرُخر
میکرد،مــنگداییمیکردم.وقتنمازمغربوعشــاءمقابلمســجد
بازارمینشســتیم.جونکندمبیغم،صنارسیشــاهیدرستکردم".
مرادلبخندیرویلبشمینشــیند.دوبارهبلندمیشــود؛یکچشمبه
درقهوهخانهویکچشمبهسکویســماورداردمیگوید:"خوبیادمه
چرچیل!شعارمیدادیگداییکنمحتاجخلقنشی".هردومیخندند.
مرادداردمیرودکهاصغرفریادمیزند:"همینحرفهارومیزنیکهاین
باباهمتازگیُدمدرآورده.درستهکهکروالله،ولییهچیزهاییحالیشه".
ازروزیکــهمــرادقــولداد–قمــر-خواهرزنــشرابــرایاصغــر
خواســتگاریکند،دایمازاومیخواهدســرکیسهراشــلکند.اصغر
رگگردنــشبلندمیشــود،میگویــد:"آنقدشــلکردمکــهداره
میریزهزمین.نکنهبیغم،مزدومواجبداّللیمحبتترومیخوای؟!".
ســالهااســتکهاصغرجیرهیشــیرهتریــاکشاســیراازخوداو
میخرد.گرانبرایشتماممیشــودولیچارهاینــدارد.میگویدبرای
رامکردناینغولبیشــاخودممجبوراســتپولبهموادبدهد.حاال
کهدارندباجناقمیشــوندمرادمیگویدمایهکاریحســابشمیکند.
اینروزهااصغربیشــترازقبلبهقهوهخانهمیآید.مرادهمچاییهای
بیرنگوبویــشرابهنافشمیبنــدد.بهجایتخمســگوتخمِجن
حاال"نوکرتــم،چاکرتم"تحویلشمــیدهد.اوهمچیــزینمیگوید
تاخرشازپلبگذرد.فقــطمیگوید:"مرادجون،زودترجوشــشبده.
تمومشکن.ازبابتشاســیخیالتتختباشــه.خودمهمازشخسته
شــدم.بایدببرمشیهجاییمثلجلویبهزیســتیگموگورشکنم."
ایندو،پانزدهسالگذشتهراتویآلونکیپشــتگاراژمیانردیفخانه
هایپیشســاختهچوبیباهمزندگیمیکنند.خانههاییباسقفهای
حلبیزنگزدهودیوارهایتختهایرنگورورفتهکهعمرشــانراکرده
اند؛بهزورسرپاایستادهاند.صبحتاعصرکهپدرومادرهاسرکارند،چهل
پنجاهتابچههایقدونیمقِدهفتهشتسالهتویهممیلولند،دوروبَر
اتاقکهاتویگردوخاکباپایبرهنهوباجیغوفریاددنبالهممیدوند.
اصغر،همیشهپولخوردهایشرابهخودبیغممیداد،جایشاسکناس
درشــتمیگرفت.تازگیمیبََردبهصندوقدارداروخانــهمقابلگاراژ
میدهد،چندتــاقوطیخالیقرصهمازاومیگیــرد.میداندخیلیها
مراقبشاند.آخرشبهاکهآلونکهاخاموشهستند،وقتیُخروپُفشاسی
بلندمیشود،اصغراسکناسهایلولهکردهراتویقوطیمیگذارد.زیرنور
کمفتیلهفانوس،پیچیکیازتختههایدیواررابازمیکند.قوطیجدید

داستانکوتاه
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رابغلقبلیهاجامیدهد.حسابقوطیهایشرادارد.تختهرادوبارهسر
جایشپیچمیکند.بانوکانگشتشخاکخیسشدهرارویپیچمیمالد.
اولینشــبیکهمرادبیغــمآمددنبــالاصغر،بروندخواهــرزنجوان
بیوهاشراببیندوقولوقرارهایشــانرابگذارند،شاســیخوابیدهبود.
اصغرآهســتهخودشراتالــبپلهآلونککشــاند.ترکموتــورمراد
نشســت.مثلبچههادســتانداختدورکمرشوراهافتادند.بهخانهاو
درحاشیهشهررســیدند.چشمشبهقمرافتاد؛ســیاهسوختهولیتپل
ُمپلوبانمک.چیزیکهمیخواســتداشــتنصیبشمیشــد.همان
جاازمرادخواســتاتاقینزدیکخانــهخودشبرایآنهــااجارهکند.
یکروزصبحاصغرچشــمبازمیکندمیبیندشاسییکقوطیخالی
تودستشدارداسکناسیرابومیکشــد.قوطیواسکناسراازدستش
میگیرد.پولُخرددســتشمیدهد.اصغرتویاینچنــدروزمتوجه
شدهشاسیهمانغولهمیشــهآراموخرفنیســت.حرکاتشتغییر
کردهاست.دوروزبعدبرایبارآخراورامیبَردکبابیکنارگاراژ.دوسیخ
کوبیدهسفارشمیدهد.رویشانهاونشســته،کبابشرالقمهمیکند
ومیخورد.شاســیبویکباببهدماغشخورده.دائموولمیزند.نان
چربوچیلیزیرکبابشراهمراهپوســتگوجــهوترکهایریحانالی
نانسنگکباقیماندهمیپیچدوبهدستشمیدهد.اوباولعمیخورد.
روزعروسیمیرســد.اصغرشاســیراتنهامیگذارد؛میرودسلمانی.
بیغمازاوخواســتهبرایشــبعروســیکالهکامواییاشراازســر
بردارد.ازحمامبرمیگردد.لباسدامادیاشراداردمیپوشــد،شاسی
دستیبهســروصورتاومیِکشــد.شــایدبویحماممیدهدیاعطر
ادکلنیراکهزدهشاســیحسکرده.اصغربهخــودشنمیگیرد.دارد
همهچیزتماممیشــود.سرشــبســاندویچوجیرهمواداورابیشتر
ازهمیشــهمیدهد.صــدایموتورمــرادمیآید.عجلــهمیکند،باید
زودتربروند.دررابــهرویشقفلمیکند،ترکموتورمرادمینشــیند.
آنجاکهمیرسند،تویآیینهخودشرامیبیند.باریشوسبیلتراشیده
ولباسنوجوانترشــده.وارداتاقیمیشودکههمهچیزشنونواراست
حتیدیوارهایشسفیدوبراقاست.عروسبزککردهزیرچادرسفیدگل
گلینشسته،زنهایآراگیراکردهقندرویسرشمیسایند.میرودجلو
گردنبندیراکهخریدهگردنعروسمیاندازد.همهدستمیزنند.بعد
ازشاممهمانهایغریبهمیروند.عمویپیرعروسآنهارادستبهدست
میدهد.بقیههمدرحالرفتنهســتند.بهمراداشارهمیکند؛میآید
جلو:"مرادنوکرتم.فرداصبحزودتربیا.اگهشاسیبوبردهباشه،کاردستم
میده.بهمغزحرومشکهمیزنه،همهچیزروبهــممیریزه.یادتنره".
فــردایزفافمــرادکمــیدیرتــرمیآیــد.اصغــرآمــادهومنتظر
اســت.ترکموتوراوســوارمیشــود.مــیگویــد:"مــرادنوکرتم.
عجلــهکــن."مــرادگازمیدهــدوســرعتمیگیــردتــاجلــوی
حمــامبــازارتوقــفمیکنــد.اصغــربرافروختــهفریــادمیزنــد:
ـنهمراد!اینجاچرا!؟بریمآلونک،شاسیرودمدربهزیستیبذارم،برمیگردیم.

ـآخهچهعجلهایمرد؟!باتننجسکجامیخوایبری!؟
ـچرانجس؟میریمحموم.فقطکمیدیرتر.همین.

ـاصاًلدلمراضینمیشهآدمناپاکروسوارموتورمکنم.
ـولکــنمــرادبــذاربریــم.دلواپســم.اگــهاونغــولبیابونــی
بیداربشــه،آلونــکروبهــممیریــزه.اذیتمنکــن.راهبُیــفبریم.

بــاُغــرولُنــداو،مــرادموتــورشراروشــنمیکنــد.دوبــارهراه
میافتنــد.ازاولیــنچهــارراهمیخواهنــدعبــورکننــدکــهچراغ
زردقرمــزمیشــود.مــرادرویترمــزمــیزنــد.پلیــسراهنمایی
متوجــهشــانمیشــود.میآیــد،ســوئیچموتــوررابرمــیدارد:

ـبزنکنارلوتی.
ـسرکار،اینبیچارهپانداره.مریضبدحالتوخونهداریم.

ـبزنکنار.البدتصدیقهمنداری،مدارکچی؟!
ـسرکار،باعجلهاومدیم.موضوعمرگوزندگیه.توروجونمادرت،توروخدا.
مرادبیغـــممیبیندبهانهوالتماسفایدهایندارد،روبهاصغرچرچیل

میکندومیگوید:
ـنگفتمُجُنبسوارموتورمننشو.میبینیکهولکننیس.حاالبپرپائین!
ــــیبگیر.پولشروخودممیدم.اگهشاسیبلند ـعجلهکنمراد.تاکسـ

شدهباشهکارمونزاره.
مــرادگوشــشبدهــکاراونیســت.دنبــالســرکاراســتوارمیرود
قبــضرســیدموتــورشرابگیــرد.معطلــشمیکنــد.دارداز
طــرفدّکهپلیــسمیآید.بادســتاشــارهمــیکنــد،دادمیزند:
"تاکســی.آهایتاکسی".تاکســیخالیازراهمیرســد؛کنارمیزند.

ـتاگاراژمرکزیچندمیبری؟همیننزدیکی.
ـدربستبیستچوب.

ـچهخبره؟!دوقدمراهکهبیشترنیس.
ـازاینقدمهابَرندارداداش!واستخوبنیس.

-عجلهکنمراد،سوارشو.پولشومیدم.چارهاینیس.
پشتگاراژمقابلردیفاتاقکهایکارگریپیادهمیشوند.باچشماناز
حدقهبیرونآمدهنگاهمیکند.آلونکسرجایشنیست.حلبیهایسقف
چندمترآنطرفترافتادهاند.ازدیوارهاجزیکی،بیشترسرپانیست.اصغر
خودشرارویزمینمیِکشد.تویســرشمیزند:"بیچارهشدم،پوالم
رفت.خونهخرابشدم".بچههارایکییکیکنارمیزند.همگیدورشاسی
بلندکهرویزمینافتادهحلقهزدهانــد؛همدیگرراهلمیدهند.جلوتر
میرود.میخآهنیبلندیمتصلبهیکتکهتختهتویسرشاسیفرورفتهو
خونیکطرفصورتشَدلَمهبسته.پولهاولولههاتودستبچههاستکه
همدیگرراُهلمیدهند.چنداسکناسمچالهشدهتویمشتشاسیبلند
میبیند.ماشینپلیسآژیرکشانازراهمیرسد،کنارجسدنگهمیدارد.

...........................
*بهیادزوجیبههمینشکلوقدوقوارهدرسال1344،زمانیکهتازه
دانشجوشدهبودمدرپیادهروهایخیابانارگمشهدگداییمیکردند.

داستانکوتاه
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هدِف خنده درمانی، صلح جهانی است
گپ وگفتی بهاری بــا مربیــان خنده درمانی، کنار هفت ســین یــوگای خنده

*پریا گلبویی

خنده،جزئیازرفتارانسانیاستکهبهوسیلهیمغزبرایتنظیماحساسات
تولیدمیشودوبدینوسیلهبهانسانهادرروابطاجتماعیکمکمیکند.
بــرای نشــانهای روانشناســی، منظــر از خنــده
اســت. دیگــران بــا مثبــت رابطــهای کــردن برقــرار
ازقدیماالیــامگفتهانــد»خنــدهبــرهــردردبیدرماندواســت«
وبارهــااینحــسراتجربــهکردیمکــهبعــدازخنــدهایطوالنی
تــاســاعتهاوحتــیروزهــاحــسوحــالخوبــیداشــتهایم.
دانشروانشناسی،امروزهپیبردهاســتکهلبخنددرزندگیازاهمیت
بسزاییبرخورداراستودرســالهایاخیردانشپژوهانسعیداشتهاند
کهفیزیولــوژیخندهواثراتپزشــکیقابــلاثباتشراآشــکارکنند.
برایناساس،مؤسســهیتوانبخشیهمدمنیزســعیکردهاستدرحد
توانلبخندیبرلباندخترانشبنشــاندوبههمیــندلیلگروهیوگای
خندهمدتیاستکهبافرزنداناینخانهخندهدرمانیراآغازکردهاست.
درآســتانهیبهاروحالوهواینوروز،بااینگروهدلنشــینبهگفتگو
نشســتیمتاشــایدبتوانیمدراینشــمارهمخصوصبهار99،ضرورت
خندیــدنرابــهخودمــانیــادآورشــویموحتیاالمــکانلبخندی
بهارانهبرچهرهیشــماخواننــدهیعزیزفصلنامهیهمدمبنشــانیم.
باشــدکهزندگیتانهموارهسرشــارازشــادی،خندهوسالمتیباشد.
اولیــنگفتوگــورادرفضایــیصمیمــی،بــاخانــمرفاهــی
کردیــم. آغــاز خندانــش و شــاد چهــرهای و زوارزاده

گـزارش
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* خودتــان را بیشــتر معرفــی کنیــد و بفرماییــد چــه 
شــد که بــا مراکــز توانبخشــی ارتبــاط برقــرار کردید؟ 
زهــرارفاهــیزوارزادههســتموعضــوتیــممربیــانخندهدرمانی
خراســان.ســال1395تحتنظــراولینبانــویاســتادبینالمللی
خندهدرمانــی؛خانــمصدیقهکریمــی،آمــوزشدیــدمودورههای
مربیگریراگذراندموازســال1395فعالیتمرادرایــنزمینهازخانه
ســالمندان،خیریههاومراکزبهزیســتیازجملههمدمشــروعکردم.

* چه انگیزه ای باعث شــد با مراکز توانبخشی ارتباط برقرار کنید؟
ازابتــدا،یکــیازاهــدافمااینبــودکــهایــنکاررابههمــهارائه
دهیــم.چــونبســیاریازتکنیکهایــشباعــثتنشزدایــیو
کاهشاســترسمیشــودوچــهبهتــرکهکاهــشاســترسبرای
کســانیباشــدکهدچارآســیبهایاجتماعیشــدهاندواینانگیزه
باعثشــدبهمراکــزتوانبخشــیوبههمــدمخدمترســانیکنیم.

*  آیا در حال حاضر خنده درمانی به اندازه ی کافی بین مردم شناخته 
شده اســت؟ آیا مراکزی برای تشــکیل این کالس ها وجود دارد؟ 
کالسهــایمربیگــریراکــهبــاارائــهیمــدرکباشــد،خانــم
کریمــیانجــاممیدهندامــامــامربیهابرایســالنهایورزشــی
مــدارسویــامراکــزیکــهمیخواهنــدبــراینیروهایشــان
ایــندورههــارابرگــزارکننــدکارگاهآموزشــیمیگذاریــم.

* آیــا آورده  مالــی هــم از ایــن طریــق دارید و آیــا خنده 
درمانــی تأثیــری در زندگی شــخصی شــما داشته اســت؟ 

بیشــترمنفعتروحیومعنویدارد.وقتیپیشســالمندانوبیماران
ومراکزتوانبخشــیمیرویمبرعکسنــگاهمردم،ماباصــدبرابرانرژی
مضاعفبهخانهبرمیگردیم.لبخنداینقشربرکتزندگیماستوالبته
تأکیدیکههمیشهاستاددارندایناستکهبدونقیدوشرطکارکنید.
ازوقتیحرفهیکاردرمانیراشروعکردمبامشکالتروزمرهراحتترکنار
آمدم.وقتیبهمشکالتزیادفکرکنیحاشیههایشزیادمیشود.وقتیبا
اصولخندهدرمانیآشناشویمرویاصلمشکلتمرکزمیکنیموراههای
مناســبشراپیدامیکنیم.ایناصول،روحیهرابازسازیمیکندویک
خودسازیابتدارویخندهدرمانوبعدخانوادهواطرافیاناوتاثیرمیگذارد.
خندهدرمانیتحتنظرارگانخاصینیســتوخودجوشاســت.خانم
کریمیمدرکشانراازدکترکاتاریاازهندگرفتهاند.بعدازتکمیلدورههای
آموزشیکهخانمکریمیکارگاهآموزشــیمیگذراند،اسامیرابههند
میفرســتندومدرکبینالمللیمربیانازهندوســتانصادرمیشود.

* از همدم و فرزندان همدم بگویید؟
وقتیفعالیتمدرهمدمآغازشدمتوجهشــدم،بااینکهتعدادیازبچهها

حالجسمیوروحیشانخوببوداماخیلیازبچههاهمافسردهبودند
وحتیدربرخورداولیهاســتقبالخوبیازمانشــدوواکنشهایبدی
داشتند.چهبانگاهویاکالمپرازبغضوگرفتگیبودند.کارکهشروعشد
تایکیدوماهکسیرامجبوربهاعمالتکلیفنمیکردیمتااینکهکمکم
همهیبچههادراینبرنامهباشــادیواشــتیاقفراوانشرکتکردند.
حتیکســانیکهمشکلجســمیدارندفعالیتچشــمگیرتریدارند.

*  دراین خصوص پیشنهادی به مربیان همدم ندارید؟
پیشــنهادمبرایهمدمیهاایناســتکهاولمربیانهمدمواردوادی
خندهدرمانیشــوند.بایدمربیــاناینمرکزجداازمشــکالتیکههمه
گرفتارشهستیمروحیهیشادیداشتهباشندتاهمتنشهاراازخودشان
دورکنندوهــماینکهباروحیهیشــادتریبادختــرانهمدمبرخورد
کنندوازمحلکارکهمیروند،روحوجســمخستهشانرابهخانهنبرند.

* و حرف آخر؟
خندهدرمانینهوســیلهیخاصیمیخواهدونهمــکانخاص.باچند
تکنیکسادهمیتوانیدهمیشهشادباشیدوباعثشادیدیگرانشوید.

فرزانهجاودانیازدیگرمربیانخندهدرمانیمشهداستکهباتوانبخشی
همدمهمکاریدارد.باایشــانهــمگفتگوییخودمانیانجــامدادیم:

* از خودتان و آشنایی با همدم بگویید؟ 
من،قبــلازگرفتنمــدرکخندهدرمانــیدرکنارخانــمرفاهیکار
کردموبعددرکالســهایخانمکریمیشــرکتکــردم.ازابتدانیتمان
رضایامامرضا»ع«بودوفقطاشاعهیشــادیبینمردمواینکهاول
حالدلخودمــانراخوبکنیمتــابتوانیمدلدیگرانراشــادکنیم.
وقتــیبــههمــدمآمدیــمبــااســتقبالگــرممدیریــتمجموعه
همــدمومربیهــامواجهشــدیموتشــویقشــدیمبااشــتیاقاین
کاررادنبــالکنیــم.اوایــلبچههــاچنــدانهمــکارینداشــتند
اماپسازمدتیاســتقبالشــدواکنونباآغوشبازمــارامیپذیرند.

* در مــورد خنده درمانی توضیح دهیــد و این که آیــا ارتباط 
 عمیقــی هم بین شــما و دختران همدم شــکل گرفته اســت؟
وقتیپیــشبچههانیســتمدلمبرایشــانتنــگمیشــود.مثالماه
رمضــانکالسیوگایخنــدهبرگزارنشــدوبهشــدتدلتنگبچهها
شــدهبودمومتقابالدخترانهمدمهــمهمینطوروایــندلتنگیدو
جانبهبــود.چیــزیکهبرایــمبســیارزیبــاوجالباســتدلپاک
اینبچههاســتکــهبســیاررفتارشــانصادقانــهوعاشقانهســت.
خندهدرمانی،نیازتمامافراداســتنهفقطبیمــاران.ازطریقبازیهای
کودکانهکودکدرونپیداواســترسزداییمیشــود.دربیمارستانما
باکودکانبیمــارکارمیکنیموقبلوبعدازخندهدرمانیآزمایشــاتو

گـزارش
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شدن بیماران آن پزشک است. دکتر کاتاریا به محض ورود به بیمارستان 
با بیمارانش خوش و بش می  کــرد و به این نتیجه رســید که چقدر این 
نوع گفتمان تأثیر مثبت بر روحیه  ی بیمــاران دارد و به این فکر کرد که 
چرا این را بین مردم رواج ندهم تا همه شــاد باشــند و کمتر بیمار شوند. 
از پارک هــا و مراکز پرجمعیت شــروع کرد و تاکنون حدود شــش هزار 
باشگاه خنده در تمام دنیا وجود دارد و در ایران نیز در حال افزایش است. 

*  چطور می شــود در حین کارهای روزمره خندید؟ و این سوال که 
معموال  مربی هــای خنده درمانی از چه طیف اجتماعی هســتند؟ 

خنــده خصلتی دارد کــه ملکــه ی ذهن می شــود.  مثال دیــروز برای 
گرفتن عکس پرســنلی عکاســی رفته بودم و شــخص عکاس می گفت 
این خنده کلی به من انــرژی می دهد و اگر روزی چنــد مراجعه کننده 
به این صورت داشــته باشــم، قطعا حس خوبی به کارم خواهم داشــت. 
خنده اثرات عمیــق و مفیدی می توانــد در روابط اجتماعی، شــخصی 
و گروهی داشــته باشــد. مربی های ما از همه طیف اجتماعی هســتند. 
کارمند، روانشــناس، خانه دار و ... هر شــخصی افکار، شخصیت و مشی 
خاص خود را دارد ولــی در این حیطه همه یکدســت می شــوند. ما نه 
به سیاســت کار داریم، نه مذهب و نه مشــکالت. فقط رهایی اســت که 
غالب می شــود. اوایل از طرف کمیته یوگا با ما مقابله شد چون اطالعات 
دقیقی از این تخصص نداشــتند. اما اکنون حتی رییــس کمیته یوگا در 
این کالسها شــرکت می کنند و این حس خوب به همه انتقال داده شده 
که هیچ دخالتــی در امر یوگا نیســت و بابت این اتحاد خدا را شــاکریم. 

* و سخن پایانی شما؟
از اینکــه مســیر زندگیــم به همــدم و بــه همدمیــان افتاد خــدا را 
بســیار شــکرگزارم و امیــدوارم بتوانــم بــر روی لبــان فرزندانی که 
از زندگــی عــادی اجتماعــی بی بهــره هســتند لبخندی بنشــانم.

فشار خون بیماران بررسی می شود و کاهش اضطراب بعد از خنده درمانی 
باعث شده است که پزشــکها و پرســتاران از این درمان استقبال  کنند. 
معموال انرژی های منفی در وجود انســان رســوب می کند و ســردی و 
ســنگینی انرژی منفی در مفصل ها و ماهیچه  ها ته نشین می شود که با 
یک سری تکنیک های خنده درمانی این جریان کمتر و یا رفع خواهد شد. 

* هدف اجتماعی خنده درمانی چیست؟ 

اگر هر انســانی آداب خنده درمانی را بداند و این را در خانواده، شــهر و 
کشــور تعمیم دهد، همه ی ما به صلح با خود می رسیم و جهان گلستان 
می شود. هدف اصلی، صلح جهانی است. این تنها حرفه ای است که همه 
یار و یاور هم هستند. در شغلهای دیگر ممکن است برای رسیدن به پست 
باالتر هیجاناتی درگیر شود ولی در این شغل همه کنار یکدیگر هستند و 
اگر مشکلی پیش بیاید همه بسیج می شــوند تا آن مشکل برطرف شود. 
خنده درمانی رشته ای است که نیاز به هیچ ابزاری ندارد. به همه می گوییم 
ما پشت تمام پست و مقام  هایی که داریم کودک ۳ تا ۵ ساله هستیم و باید 

کودک درونمان جوششی زیبا و شاد داشته باشد.

* آیــا ممکــن اســت جایی هــم ایــن روش جــواب ندهد؟
بله، جاهایی ممکن است ارتباطی برای خنده درمانی رقم نخورد و از طریق 
سپاسگزاری کار خود را شروع می کنیم سپاس برای تمام آنچه که داریم. 

* و حرف آخرتان؟
دختــران همــدم فوق  العاده هســتند. فرشــته هایی کــه در این مرکز 
زندگی می کننــد. خداوند را ســپاس می گوییم برای حضــور تک تک 
بچه ها در کنار مربی ها و مادریاران مهربانشــان. بــه جرأت می گویم این 
فرشــته ها را خداوند به زمین فرســتاده تا ما خدمت گزارشــان باشیم. 

فرزانــه غفوریــان، از دیگــر مربیــان یــوگای خنــده اســت کــه با 
چهره ای دلنشــین و شــاداب گفتگوی خــود را بــا ما آغــاز می کند: 

* خانم غفوریان، از یوگا بگویید و یوگای خنده و تأثیر آن در زندگی 
روزمره؟

حدود ۱۷ ســال یــوگا کار کرده ام. یــوگا یعنی اینکــه در لحظه حضور 
داشته باشــیم. نه به گذشته کاری داشــته باشــیم نه به آینده. در یوگا 
این شــعار بصورت ارادی آمــوزش داده می شــود و ما با تنفــس وادار 
می شویم که در لحظه حضور داشــته باشــیم. اما از وقتی یوگای خنده 
را شــروع کردم به صورت غیر ارادی در لحظه حضور دارم چون بســیار 
شــادم. ما به چیزی فکر نمی  کنیــم و فقط در لحظــه زندگی می کنیم.
یوگای خنده یک ســری حرکات کششی در تنفس اســت همراه با آوا و 
صدای خنده. شــاید عده  ای تصور کنند خنده درمانی طنــز و کمدی و 
ُجک اســت در صورتی که اصال اینطور نیســت. یک طب مکمل است و 
اثرات عمیق مثبتی روی افراد بیمار و عادی دارد. در کشــور ما هر مطب 
پزشکی شلوغ تر باشــد می گوییم حتما تبحر بیشــتری دارد ولی طبق 
تحقیقات من در دیگر کشــورها مطب های خلوت  نشان دهنده ی درمان 
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یکی از بهترین روزهای زندگِی 

شاهنامه پژوِه نامِی ایران 


یکــیازروزهایپربــاروشــیرینمادرســهماهــهیزمســتان،روزیبــودکهاســتادجــاللخالقی
مطلق؛ادیب،پژوهشــگروشــاهنامهپژوهایرانــیبافرزنــدانوکارکنانتوانبخشــیهمدمدیــدارکرد.
دکترجاللخالقیمطلقدرابتدایحضوردرمؤسســههمدمگفت:»خدمتیکهشمابرایاینقشرازجامعه
انجاممیدهید،بینظیراستواینازخودگذشــتگینهتنهابرایخود،کهبرایهمهیجامعهاست.بچههای
بیسرپرستدرهمهجایدنیااحتیاجبهرســیدگیدارند.نهتنهادرایران،کهدربسیاریازکشورهاجوشش
وپشتیبانیکارخیرازسمتمردماست،بدونحمایتدولتواینبسیارپســندیدهاست.کسانیکهتوفیق
دیدارازهمدموموسســاتنظیرهمــدمراپیدامیکنندبادیــدنتوانمندیاینبچههاســرذوقمیآیند".
بعدازگفتگوبامســئولینهمدم،دکترخالقیمطلقازفرزندانســرایمهردیدنکرد.دیداریمهربانانهو
ازجنسشــعروشــعور.درادامه،دیدارینیزازبخشمدرســهوفرزندانتربیتپذیرمؤسسهصورتگرفت.
بازدیدازکارگاهگلیمبافیوکارگاهقلمزنیازدیگــربخشهایاینبازدیدبود.خالقیمطلقدرکارگاهقلمزنی
بادخترانهنرمنــدهمدمبرایدقایقیهمیارشــدوهمراهباآنــانبخشکوچکیازچهرهیشــاعربزرگ
ایرانفردوسینامدارراقلمزدوگفت:»منامروزبهاندازهیخواندنشاهنامهازدیدنکارهایشمالذتبردم«.
از گلیمــی و فردوســی بنیــاد قلمزنــی تابلــوی نیــز، همــدم مهربــان فرزنــدان
دلبافتههــایخــودرابــهرســمیادبــودبــهفخــرادبیــاتپژوهشــیکشــورهدیــهکردنــد.
درپایــانایــندیداراســتادبــزرگوپژوهشــگرشــاهنامهپــژوه،جــاللخالقــیمطلقخطــاببه
مســئولینازحــسوحالــشازایــنبازدیــدودیداربــادختــرانبیسرپرســتهمدمچنیــنگفت:
»ازصمیــمقلبــممیگویــمکــهامــروزیکــیازبهتریــنروزهــایزندگــیمــنبــودکــهبــااین
بچههــاآشــناشــدموذوقوشــوقوهنرشــانرادیــدموکســانیکــهبــهایــنبچههــاخدمــت
میکننــدبایــدازخودگذشــتهباشــندکــهمیتواننــدزندگیشــانراایــنچنیــنوقفایــنبچهها
بکنند.اینکوشــشهاشــایددرایندنیادیدهنشــودامادرآندنیاقطعــااجریبزرگخواهندداشــت.«
الزمبهیادآوریاســتکه؛مهمتریندســتاوردجاللخالقیمطلقتصحیحشــاهنامهفردوســیاستکه
درهشــتدفترطیســالهای1366تا1386درنیویورکانتشــاریافت.تصحیحشــاهنامهیفردوســی
حاصــلقریــبچهــلســالکارمــداماســتادخالقــیمطلــقدرگــردآوریوبررســیکهنتریــن
دســتنویسهایشــاهنامهومقابلهیآنهــاباپیــرویازروشهایجدیدتصحیحمتونفارســیاســت.

خـبرویژه
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این دسته گلها دســت رنج دختران 
همدم است؛ گلی که شما به مراسم ها 
و همایش هایتان می  برید و بخشی از 
هزینه ی خیریه همدم را تامین میکند.
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یکنفسزندگی



99
ار

بهـ

42

ــد ابوترابی جناب آقای حاج احمـ
جناب آقای  عــــلی رضایـــی
جناب آقای دکتر عبداهلل بهرامـی 
ــــروی جناب آقای جعفر خســ
جناب آقای مهندس مســتشاری
ســرکار خانم فــرزانه تکلـــو
ســـرکار خانم مهــــــدیزاده
خانواده محــــــترم حقـــیر

جناب آقای غالمـی  
سرکار خانم حمیدی

همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه فقدان  عزیزانتان شریک می دانند. 

همدردی مارا  پذیرا باشید.

  همکار گرامـی؛

نیک اندیشان ارجمند

همدردی



چند لحظه ی عـلمی
و آمـوزشی

ــش تنش های زندگی نقِش لمِس عاطفی، در کاه
ــفالی )Hydrocephalas( چیسـت و  هیدروسـ

چگونه درمان می شود؟
بررسی تاثیر درمان نوروفیدبک 

)A.D.H.D( در درمان کودکان نقِص توجه و بیش فعال
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زمانیکهدونفرمدتطوالنیراباهمســپریمیکنندوزندگیشانبه
همآمیختهمیشــود،احتمالاینکهدرزندگیروزمرهدچارتنششوند
بسیارزیاداست.جنگوجدالباشریکعاطفیاغلباسترسزاوناراحت
کنندهاست.اینمسالهمیتواندبهرابطهآسیببزند.یکرابطهپرتنش
درنهایتبرایهریکازطرفین،ایجادبیمیلــیوبیانگیزگیمیکند.
پژوهشــگرانیکهدرحوزهروابطعاطفیفعالیــتمیکنندراهکارهای
فراوانیرابرایاجتنابازامکانتوهیــنوتحقیرهاییکهدرزمانبحث
برسراختالفنظرهاپیشمیآید،ارائهمیدهند.آنهامیگویندبهجای
مکالمهایبرمبنایتوهینوتحقیربایدگفتگویهمدالنهشکلبگیرد.
حتیاگــربدانیدکــهدرهنــگاممکالمهپرتنــشچــهراهکارهایی
درســتاســت،بازهمکنترلاحساســاتبسیارسختاســت.یکیاز
دالیلیکــهباعــثمیشــودازیکگفتگــویســازندهوموثــردور
شــوید،خشــمیاســتکهدرلحظــهمکالمهدچــارآنهســتید.
مناقشــاتهمچنیــنعاملایجاداســترساند.کســیکهاســترس
ونگرانــیدارد،معموالنمیتوانــدبهترینرفتــارخــودراارائهدهد.
بنابراینیکــیازراههاییکهبــهماکمکمیکندتابحــثوجدلرابه
یکمکالمهآرامتبدیلکنیم،ایناســتکهبتوانیمبهآرامشبرســیم.
یــکپژوهــشتــازه،راهــکاریســادهبــرایرســیدنبــه
آرامــشدرهنــگاممناقشــهرامــوردبررســیقــراردادهاســت.
پژوهشــگرانایــنراهــکاررالمــسعاطفــینامیــدهانــد.
چرالمسعاطفیمیتواندترفندمناسبیدرمیانبحثهایپُرتنشباشد؟
چونتمــاسولمسکــردنیکدیگراثــراتبیوشــیمیقابلتوجهی
دارد.لمسعاطفیباعثمیشــوداُکســیتوســین)هورمونعشق(
دربــدنآزادشــود.اینهورمــوندرایجاداحســاسپیونــدهمدلی
بســیارموثراســت.تمــاسعاطفــیهمچنیــنباعثآزادشــدن
اندورفینهایــیمیشــودکهدرداشــتناحســاسخوبموثــراند.
درمطالعاتازمایشــگاهی،ســطحکورتیــزول)هورموناســترس(
ضربــانقلــبشــرکتکنندگانیکــهتحتفشــارواســترسقرار
گرفتهبودنــدبالمــسوتمــاسعاطفیبهمیزانمناســبرســید.
درروابــطعاطفــیزوجهاییکــهروزانهتمــاسفیزیکــی)آغوش(
دارند،ارتبــاطموثرتریباهمدارنــدوجروبحثهــاراراحتترپیش
میبرند.بنابراینلمسعاطفیمیتواندمیزاناســترسراکاهشدهد
وبهمــااینانگیــزهرابدهدکهنیازهــاییکدیگررابهتــردرککنیم.
دریکپژوهش140زوجدرشــرایطآزمایشــگاهیدربارهیکموضوع
باهمبحــثکردندوپژوهشــگرانتماسهایعاطفیآنهــارادرزمان
بحثموردبررســیقراردادند.اززوجهاخواســتهشــدهبودتادرحین
بحثدســتهاییکدیگررابگیرندودرمقابلازگروهکنترلخواســته
شــدهیچنوعتماسجســمیبرقــرارنکننــد.زوجهاییکــهتماس
جسمیداشــتنددرجروبحثرفتاریســازندهترنشــاندادند.مثال
آنهاباشــریکعاطفیخــودهمــکاریکردند،مســئولیترفتارخود
راپذیرفتندونســبتبهطرفمقابلاحساســاتمثبتنشــاندادند.
لمسعاطفــی،عالوهبــراینکهراهــکارمناســبیبرایجــروبحث
ســازندهاســت،درایجاداحســاسخوشــایندوبهتردرافراددرگیر
نیزموثــراســت.اینزوجهــااعــالمکردهانــداینتمــاسفیزیکی
باعثشــدهکمتــراحســاساســترسوناراحتیداشــتهباشــند.
دردوپژوهشدیگرنیزازشرکتکنندگانخواستهشدتااینگونهتصور
کنندکهشریکعاطفیدرحینبحثبازویآنهارانوازشمیکند.آنها
نیزاعالمکردندکهدرجریانبحثومجادلهاسترسکمتریداشتهاند.

نقِش لمِس عاطفی
 در کاهش تنش های زندگی

مـقاله

تحقیق و تنظیم: صدیقه بختیاری شهری، مدرس و پژوهشگردانشگاه 
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اینپژوهشهامیگویندلمــسعاطفییکترفندســادهبرایکاهش
تنشهادرجروبحثهاباشــریکعاطفیاســت.لمسعاطفیدستها
پیش،حینوپسازبحثبهشماکمکمیکندتااحساسآرامشکنید.
اگریکبحــثناگهانیپیشبیایــد،ایجادلمسعاطفیکمیمشــکل
اســت.هرچهجروبحثشدیدترباشــداینکارمشــکلترخواهدبود.
امابــراســاسدســتاوردهایایــنپژوهش،لمــسعاطفــیبرای
زوجهاییکــهمشــکالتزیــادیدرروابــطخــوددارنــدمیتواند
ســوءتعبیرهاییایجادکند.مثالممکناســتیکیازطرفیناحساس
کندتمــاسفیزیکــینوعــیتالشبــرایکنتــرلیاتحقیراســت.
هرگونهتماسفیزیکیعاطفیهنگامبحثبرروییکموضوعمیتواند
شــماوشــریکعاطفیتانراآرامکندوبهکاهشاســترسبیانجامد.
اینکارمیتوانداحســاسنزدیکــیایجادکندوهمیــنموضوعراهی
اســتبرایآنکهبخواهیدبرایرســیدنبهراهکارمناســبمشــترک
تالشکنیدوازرفتارهایپرخاشــگرایانهوخودخواهانــهدوریکنید.

اثرطالییلمسکردن:
المسهاولینحسیازماستکهتوسعهمییابدوبرایمابیشترینابزارهای
تماسبادنیایخارجرافراهممیکند.پوستوگیرندههایحسیموجود
درآن،قدیمیترینوگستردهتریناعضایحســیماراایجادمیکنند.
حسالمســهبرایمــایــککانــالارتباطیایجــادمیکنــد.خواه
یــکدســتدادنمحکــمباشــد،یــکدســتزدنتشــویقآمیز
برپشــتکســیباشــد،یــانــوازشآرامیبــررویشــانهباشــد.
تمــاسبدنــی،نیرویــیبســیارقویتــرازکالمایجــادمیکنــد.
تجربههایشــخصیمانشــانمیدهدکهحتیخفیفتریــنتماساز
طرفشــخصیدیگر،میتوانــدتجربههایقویهیجانــیایجادنماید
ازیکتجربهآرامبخشکهفرد،توســطهمســرشلمسمیشــودتا
اضطرابیکهدراثرلمسغیرمنتظره،توســطیکغریبهایجادمیشود.
مــاازلمــسکــردنبــرایدرمیانگذاشــتناحساســاتخــودبا
دیگرانوبــرایبهبــودمعنــایارتباطاتخــوداســتفادهمیکنیم.
هیــچحــسدیگــریماننــدایــننمیتوانــدمــارابرانگیــزد.
تماسبدنــینقــشبســیارمهمــیدراولیــنتعامــالتاجتماعی
ماایفــامیکنــد.درسهــایآغازینمــاازعشــقورزیــدن،اغلب
ازطریــقآغــوشگرفتنهــایدورانکودکــیتوســطدیگــران
)بهخصــوصمادر(حاصلمیشــود.اولینحسهایالمســهخاطرت
ماراشــکلمیدهدوبدینترتیــبرفتارآینــدهماراپیــشمیراند.
حــسالمســهابــزاریبســیارقدرتمنــدبــرایتحریــکوتنظیم
هیجانــاتدرآدمــیفراهــممیکنــد.درواقــعپوســتماشــامل
گیرندههــایحســیاســتکــهمیتوانــدپاســخهایهیجانــیو
عاطفــیویــاپاســخهایمربــوطبــهدردولــذتراایجــادنماید.
لمسکردنشــکلمهمیازارتباطدربســیاریازحیواناتمیباشد.به
طورمثالببرهایمادر،فرزندانخودرالیسمیزنندوپوزهخودرابهآنها
میمالند.میمونهایکدیگررابادستتیمارداریونوازشمیکنندوبچه
خرسهابایکدیگرکشتیمیگیرند.درقلمروحیواناتلمسکردنبرای
ایجادراحتی،ایجادپیوندهاوبرقراریغلبهوتســلطاســتفادهمیشود.
همچنینلمــسکــردندرحیوانــاتاجتماعــیازاهمیــتزیادی
برخورداراســت.بــهطورمثالگزارششــدهاســتکهتمــاسبدنی
دلفینهاتحتعنــوانبههــمزدنبالههــا،دربهبودروابــطخرابو
کاهشاســترسدربینگروههاتعامالتپرخاشــجویانهکمکمیکند.
اثــربــینظیــرلمــسعاطفی)دســتدادنیــامصافحــه(

اســالم در یکدیگــر( گرفتــن آغــوش )در معانقــه
پیوندهــایاجتماعــی،نیازمنــد»تحکیــم«اســت.استوارســازی
اینرشــتههاباکلــیگوییبــهدســتنمیآیــد.بایــدنمونههای
عملــیومصاقهایخــاصوروشــنارائهشــود،تامرزهایدوســتی
وپیوندهــایعاطفــیاســتوارترگــرددوپایــداربماند.»ســالم«و
دســتدادنیکیازایناموراست.ســالم،چراغسبزآشــناییاست.
وقتــیدونفــربــههــممیرســند،نگاههــاکــهبــههــممیافتد
چهرههــاکــهرودرروقــرارمیگیــرد،نخســتینعالمــتصداقت
ومــودتوبــرادری،»ســالمدادن«اســتودرپــیآن،دســت
اســت. گرفتن)معانقــه( آغــوش در »مصافحــه«و و دادن
فرمودنــد: نیــز آلــه« و علیــه اهلل اکــرم»صلــی پیامبــر
التصافــح«؛ و بالتســلیم فتالقــوا تالقیتــم، »اذا
هرگاهیکدیگررادیدارکردید،با»سالم«و»دستدادن«باهمدیدارکنید.
ازجملــهدســتوراتمهماســالم،خوشــروییوحســنمعاشــرت
بــابــرادراندینــیاســتکــهازجملــهایــنآداب،مصافحــه
)دســتدادنباهــم(ومعانقــه)درآغــوشگرفتنیکدیگر(اســت.
»مصافحه«»دوســتیآور«،»کدورتزدا«و»محبتآفرین«اســت.ما
عالقهخودوصمیمیترابادستدادنودرآغوشگرفتنابرازمیکنیم.
امامباقر)علیهالســالم(فرمــود:هردونفــرمؤمنیکهباهمدســت
بدهند،دســتخدامیاندســتآناناســتودســتمحبــتالهی
بیشــترباکســیاســتکهطرفمقابلرابیشــتردوســتبــدارد.
هنگامیکهدوبــرادردینیبههممیرســندوباهمدســتمیدهند
خداوندبانظــررحمتبهآنــانمینگردوگناهانشــان،آنســانکه
برگدرختانمیریــزد،فرومیریزدتــاآنکهآندوازهمجداشــوند.

شیوه مصافحه:
دســتدادننیــز،همچــونســالم،ادبوآدابــیدارد.یکــی
ازآنهــاپیوســتگیوتکــراراســت.دریــکســفروهمراهــی
ودیــدار،حتــیچنــدبــاردســتدادننیــزمطلــوباســت.
ابوعبیدهنقــلمیکند:همراهامامباقر»علیهالســالم«بــودم.اولمن
ســوارمیشــدم،ســپسآنحضرت.چونبرمرکبخویشاســتوار
میشــدیم،ســالممیدادواحوالپرســیمیکرد.چنانکهگوییقبال
یکدیگرراندیدهایم.آنــگاهمصافحهمیکرد.هرگاههــمازمرکبفرود
میآمدیــمورویزمینقــرارمیگرفتیم،بــازهمبههمــانصورت،
ســالممیکردودســتمــیدادواحوالپرســیمیکــردومیفرمود:
بــادســتدادندومؤمــن،گناهانشــانهمچــونبــرگدرختان
فرومیریــزدونظرلطــفالهیباآناناســت،تــاازهمجداشــوند.
ازآدابدیگــرمصافحــه،فشــردندســت،ازرویمحبــتو
عالقهاســت.امــانــهدرحدیکــهســببرنجــشودردگــردد.
جابربــنعبــداهللانصــاریمیگویــد:دردیــداربــارســولخــدا
»صلیاهللعلیهوآله«برآنحضرتســالمکرد.آنحضرتدســتمرا
فشــاردادوفرمود:دستفشردن،همچونبوســیدنبرادردینیاست.
همچنیــنهنــگاممصافحــه،طــولدادنودســترازودعقــب
نکشــیدنازآدابدیگــرســنتاســالمیاســت.درمصافحــه،
پــاداشکســیبیشــتراســتکــهدســتشرابیشــترنگــهدارد.
پیامبراکرم»صلیاهللعلیهوآله«نیزاینسنتنیکوراداشتکهچونبا
کسیدستمیداد،آنقدردستخودرانگهمیداشتتاطرفمقابلدست
خودراسستکندوعقببکشد.باری...محبتقلبیرابایدآشکارساخت.
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عالقه،گنجینهفتهدردروناستکهبایدآنرااسـتخراجوآشـکارکرد،تا
ازبرکاتشبهرهبرد.روشنترینخیروبرکتش،تقویتدوستیهاوتحـکیم

آشناییهاورابطههااست.
ازآثاردیگرمصافـحه،»کینهزدایی«است.پیامــبرخدا»صلیاهللعلیهو
آله«فرمود:»تصافحوا،فانالتصافحیذهبالســـخیمه«و»تصافحوافانه

یذهببالغل«؛

حدود لمس عاطفی د رخانواده:
برایاینکهمابــهعنــوانوالدینبتوانیــمفرزندانیعاطفــیپرورش
دهیــمبایــددرمحــلزندگــیخــودفضایــیراایجــادکنیمکه
فرزندانمــانشــاهدمحبــتورزیوالدیــننســبتبههمباشــند.
محبتورزیوارزشعشــقودوســتداشــتندرخانوادهاستکهبه
فرزندانآموزشدادهمیشــودتاجاییکهفرزندانیکــهدرخانوادهای
ســردوبیروحپرورشیافتهاندکهشــاهدمهرومحبتوالدیننسبت
بههمنبودهاند،مســلمانمیتوانندهمســریعاطفیومهربانبرایزن
یاشوهرآیندهشانباشــندلذابهنظرمیرســدبرایاینکهمابهعنوان
والدینبتوانیمفرزندانیعاطفیپرورشدهیمبایددرمحلزندگیخود
فضاییراایجادکنیمکهفرزندانمانشاهدمحبتورزیوالدیننسبتبه
همباشند.امامسلمااینسوالدرذهنشــماهمنقشبستهکهاینابراز
محبتتاچهحدبایدباشــد؟آیادیدنابرازمحبتوالدیننسبتبههم
توسطفرزندانباعثپرورشبیحیاییدرآنهانمیشود؟تاچهحداجازه
داریمدربرابردیدگانفرزندانخودنسبتبههمسرمانابرازعالقهکنیم؟
البتــهراههــایمختلفــیبــرایابــرازعشــقوعالقــهزوجینبه
یکدیگروجوددارد.امــاتماماینراههابــرایابــرازدرمقابلدیدگان
فرزنــدانمناســبنیســتند.برخــیازایــنراههــابــرایفرزندان
نامناســب،دارایتاثیــرگــذاریبــدویاحداقــلبدآموزیاســت.

روشهای مناسب لمس عاطفی در خانواده
-گرفتندســتیکدیگر:الزماســتفرزندانبدانندکهشماهمدیگررا
دوستداریدوالزماستکهاینعشقوعالقهرابهطورعینیوفیزیکی

بهچشمخودببینند.گرفتندستهمدیگردرهنگامراهرفتن،تماشای
تلویزیونوفیلمو...یکروشســادهابرازاینموضوعاست.اینموضوع
همچنینمیتواندبــهبهبودرابطهتانباهمســرتاننیــزکمککند.
بچههاییکهشــاهدابرازعالقهوالدینشــاننســبتبههمهســتند
احســاسامنیتبیشــتریمیکنندوایــنهمانچیزیاســتکهبه
آننیازدارند.برخــیازبچههادوســتانیدارندکهوالدینشــانازهم
طالقگرفتهانــدوازاینموضوعاحســاسنگرانیمیکننــدودلواپس
هســتندکهاگرایناتفاقبرایشــماهمبیفتدچهبرســرآنهاخواهد
آمــد.بنابرایــنبــهطــوردایمــیومنظــمدســتهاییکدیگــررا
بگیریدتــاآنهاکمتــرنگــرانایــنموضــوعدرذهنخودباشــند.
-درآغوشگرفتن:درآغوشگرفتنهمســریکبخشمهمازروشهای
ابرازعالقهاســتوبرایکودکاندیدنآناشــکالیندارد.البتهایندر
آغــوشگرفتنبایدکوتــاهبودهوخیلیتــوامباحــرکاتاضافیدیگر
نباشد.وقتیکهبچههاببیننددرزمانخداحافظییکدیگررادرآغوش
میگیریدمیفهمندکهدرآغوشگرفتننشــاندهندهعشــق،احترام
وتوجهبهیکدیگراســت.البتهایندرآغوشگرفتنبایددرحدمعمول
باشــدوتماسبدنیکاملبینشــماوهمســرتانصورتنگیردویابه
شدتوخیلیسفتوســختیکدیگررادرآغوشنگیریدزیرااینشکل
ابرازعالقهدربرابردیدگانبچههااصالمناســبنمیباشــد.برایمثال
همانطورهمسرتانرادربرابردیدگانفرزندتاندرآغوشبگیریدکهوقتی
یکیازبســتگانتانراکهمدتیطوالنیندیدهایددرآغوشمیگیرید.


منابع:

*کتابرفتارشناسیتماس/دزموندموریس/ترجمهوهابزاده
*بحاراالنوارجلد76

*میزانالحکمهجلد4
*تبیان
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 )Hydrocephalas( هیدروسفالی
چیست و چگونه درمان می شود؟
اکرمحــدادیاول)کارشناسبهداشتموسـسهیهمــدم(

هیدروســفالییکبیماریناشــیازافزایشحجممایعمغزینخاعی
)csf(استکهمعموالًبهعلتانســدادجریانمغزینخاعیدربطنهایا
درفضایساباراکنوئیدمغزایجادمیشودکهممکناستمادرزادییا
اکتسابیباشــد.مایعمغزینخاعی)csf(مایعیاستشفافوبدونرنگ
کهحجمآنفضایداخلبطنهایمغزوکانالمرکزیطنابنخاعیراپر
میکند.اگرچهشبکهکوروئیدیهریکازبطنهایمغزیکهتودهایاز
مویرگاستوظیفهتشکیلمایعمغزینخاعیرابهعهدهداردولیمقدار
کمتریازمایعمغزینخاعیاحتماالًتوسطدیوارههایمویرگنرمشامه
ساختهمیشــود.یکیازمهمترینوظایفاینمایعنگهداریوحفاظت
ازمغزونخاعاست.هیدروسفالیبهشــرایطیگفتهمیشودکهمایعات
درداخلجمجمهتجمعکردهوباعثورمکردنمغزمیشــود.درواقع
هیدروسفالیHydrocephalasدرلغتبهمعنایتجمعآبدرجمجمه
استکهبهمغزآسیببرساندواینآسیبدیدگیمیتواندمنجربهبروز
فیزیکیوذهنیدربیمارشود.بنابراین ناتواناییهاواختالالترشــدیـ
برایجلوگیریازبروزعوارضوخیمترالزماســتاینبیماریحتمادر
مراحلاولیهتحتدرمانقرارگیرد.اصوالهیدروســفالیدربدوتولد،در
کودکان4-1سالوبزرگساالنباالی60سالاتفاقمیافتد.ازآنجاکه
دورسربزرگتنهانشانهاولبروزبیماریاســتوطبقبرآوردهایارائه
)NINDS(شدهتوسطمؤسســهملیاختالالتعصبیوســکتهمغزی
ازهر1000نوزادیکهمتولدمیشــوند2-1نفربــهاینبیماریمبتال
هستند.عالئمهیدروســفالیدرکودکاندراندازهدورسریابزرگشدن
غیرطبیعیاندازهسرمیباشــد.درکودکانوبالغینشاملعالئمافزایش
فشاردرونجمجمهمانندسردرد،استفراغ،تهوع،انحرافچشمهابهپایین
اختاللدرتعادل،عدمهماهنگیواختاللدرشــناخت،کاهشحافظه
خوابآلودگیونهایتاکمامیباشد.عالئمبالینیدرهیدروسفالیبامزمن
شدنتفاوتمییابد.)دیالتاسیون(وگشادینوعحادبطنیبیشترخودرابا
عالئمغیراختصاصیوعالئمافزایشفشاردرونجمجمهاینشانمیدهد،
درمقابلممکناستدیالتاسیوننوعمزمنبهویژهدرافرادمسنبدون
نشانهوبیسروصدا)تریادآدامز(آغازشود.بیاختیاریدرادرار،اختالل
درراهرفتن،گیجیومنــگبودنازدیگرعالئماینبیماریمیباشــد.

علل هیدروسفالیک 
علتبروزدرنوزادانیکهبااینعارضمتولدمیشــوندهنوزنامشخص
اســتامابهدلیلوجودیــکنقصژنتیکییــادراثــرعوارضیمانند
اسپینابیفیدا)شــکافمادرزادیمهرهها(یاانسفالوســل)بیرونزدگی
پوششرویمغز(ایجادشدهباشد.همچنینممکناستپساززایمان
دراثرعواملیچونتولدزودهنگام،خونریــزیداخلوریدی،مننژیت،
وجودتوموریاضایعهمغزی،آســیبدیدگییاضربهبهسربهوجودآید.
هیدروسفالیدرکودکانزیر2سالبهخاطربازبودنتومورهایکرانیکال
)درزهایاستخوانجمجمه(منجربهبزرگشدنغیرطبیعیجمجمهمی
شودولیدربزرگساالنبااختاللدرراهرفتنوحافظهنمودپیدامیکند.

اتیمولوژیهیدروسفالیبیشترشاملویژگیهایزیراست:
تولیــدبیــشازانــدازهمایعمغــزینخاعــی،)لیکــورمغز(بــانام
هیپرپروداکتیوکهبیشــتردرکودکاندیدهمیشــودوبیشتریندلیل
وجودکارینومویاپاپیلومدرشــبکهکوروئیداســت.همچنینانسداد
درمســیرگردشمایعبیشــتربهدلیلبســتهبودنکانــالیامجرای
ســیلویوسبینبطن3و4مغــزرخدادهودرنوزادانبیشــتراســت.

شــناختبینبطنهایمغزیوحفرهپریتوئنجهتتســکینودرمان
هیدروسفالی:

اگرهیدروســفالیدرمــاننگــرددمنجربهآســیبدیدگــیمغزو
حتیمــرگخواهدشــد.اگــربیمــاریدرمراحــلابتداییباشــد
میتوانبــهدرمانهــایداروییکــهدرواقــعنوعیکاهنــدهمایع
نخاعیهســتندامیــدواربــود،امــادرصورتپیشــرفت مغــزیـ
بیمــاریبایــدازجراحیبــرایرفــععاملبیمــاریاســتفادهکرد.

درمان هیدروسفالی:
شــنتیاشــانتShunttreatment:لولهنازکوانعطافپذیریاست
کهیکدریچهداشــتهوبرایتخلیهمایعاضافیازمغزمورداســتفاده
قرارمیگیــرد.بهترینومعمولتریــندرمانایناختــاللدربیماری
 روششــانتگذاریاســت.بااســتفادهازایــنروشمایــعمغزیـ
نخاعیبهحفرهبدنیکــهحفرهصفاتینــامداردهدایــتمیگرددو
ازجمعشــدنمایعداخلجمجمــهجلوگیریمیگردد.بــاتوجهبه
ســنوشــدتبیماری،مراحلدرماننیزدرافرادمتغیــرخواهدبود.
امیــداســتدرراســتایآگاهســازیومشــارکتجامعــهو
خانــوادهافــرادمبتــالبــهایــنناتوانیهــا،درمــانوگامکوچکی
درشــناختوجلوگیــریازبــروزایــنبیمــاریداشــتهباشــیم.

..........
منابع:

Dr.ERTIAEIازهیدروســفالیچهمیدانید،دکترابوالحســنارتیاعــی
Dr.rouzbeh shams جراحــیهیدروســفالیدکتــرروزبــهشــمس
ProfessorMajidپزشکیپالیک؛پروفسورمجیدسمیعی مجلهعلمیـ

Samii
Dr.Poolinچشماندازژنتیکیهیدروسفالی

FaranakTafreshiآنریکوپوپلین،ترجمهفرانکتفرشی
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 Attention Deficit Hyperactivity (اختــاللبیــشفعالــی
Disorder(،بــرایاولیــنبــاربوســیلهدکتــرهنریــکهافمــن

درســال1845شــناختهشــد.بــرطبــقکتــابDSM-IV،ســه
الگــویرفتــاریبرایمشــخصشــدنبیــشفعالــیوجــوددارد:
1-افرادیکهبطورمداومنشانههایکمبودتوجهدارند)کمکمتمرکزیدر

عینهوشباال(.
2-افرادیکهفعالیتبیشازحددارند)فعالیتبدنیبیشازاندازهومهار

نشدنی(.
3-کسانیکهرفتارهایآنیونسنجیدهیابیشازحدطبیعیسنشاندارند

)شتابوعجلهدررفتار(.
گاهیافرادهر3نوعالگوراازخودشــاننشــانمیدهنــد.اینرفتارها
بایددرســالهایاولیهزندگیوقبلاز7ســالگیپدیدارشــدهباشندو
حداقلباید6ماهادامهداشــتهباشــد.درضمناینرفتارهــابایدباعث
ایجادیکمشــکلجــدیحداقــلدردومــکانمثلمدرســهوخانه
یاســایرمکانهایاجتماعیشــدهباشــد.)بــهعبارتیاگــرکودکی
نشــانههایبیشفعالــیرافقــطدرخانهیــافقطدرمدرســه)فقط
یکمــکان(داشــتهباشــدنبایدبیــشفعالتشــخیصدادهشــود.

علل شناخته شده بیش فعالی
مطالعاتبیانگرایناســتکهیــکارتباطمحکمبینمصرفســیگار
والکلدرحینبــارداریوخطرابتــالیکودکبهبیــشفعالیوجود
دارد.آلودگــیهواواثرســرببــررویجنیــنوهمینطــورکودکان
میتواندازعواملدیگراینبیماریباشــد.همچنیــنصدماتمغزیو
نحوهتغذیه)اســتفادهبیشازحدشــکروافزودنیهایخوراکی(موثرند.
درسال1982تحقیقانجامشــدهتوسطموسسهســالمتآمریکابیانگر
اینبودکهرژیمغذاییکنترلشــدهمــیتواندبهحــدود5درصدازبچه
هایبیشفعالکمککنــد.رژیمغذاییکمپروتئینوپــرهیدراتکربن
کمبودموادمعدنی،اســیدهایچربضروری،فســفولپییدهاواسیدهای
آمینه،اختــالالتتیروئیــدیوکمبــودویتامینهــاوآهــنخصوصاً
ویتامــینهایگروهBازعواملمهمایجاداختاللبیشفـعالیوکمتوجهیاند.

بهنظرمــیرســددراینبیمــاریمــوادکنتــرلکنندهانســولین
بهنصــفمیــزانطبیعیکاهــشیافتــهکــهدرنتیجهباعــثافت
قنــدخــونودرنهایــتکاهــشفعالیــتهــایمغزیمیشــود.
درحالیکهشــیوعایــنبیماریدرجامعــه5درصداســت،مطالعات
رویدوقلوهــاتاثیرمحکــموراثترابرایــنبیماریتاییــدمیکنند.
سلولهایمغزیازخودموادیبهنام»انتقالدهندههایعصبی«ترشح
میکنندکهدرذخیرهوپــردازشاطالعاتنقشمهمــیدارند.یکیاز
اینموارددوپامیناســتکهســطحآندرکــودکانA.D.H.D بطور
غیرطبیعیپاییناســتوباعثکاهشحافظهوکمبودتوجهمیشود.

درمان بیش فعالی
درســالهایاخیر،درمانهایمختلفیهمچوندارودرمانی،رفتاردرمانی
ودرمانهایترکیبی)دارودرمانــیهمراهبارفتاردرمانــی(برایدرمان
کودکانبیشفعالارائهشــدهاســت.دردارودرمانیعــوارضجانبی
داروهاهمچونبیخوابــی،افزایشضطراب،تحــرکپذیریوکاهش
اشــتهابروزمیکندولذاایندرمانموردتوجهاکثرمراجعاننیســت.
رفتاردرمانینیزمقطعیمیباشــدونیازمندصبــروحوصلهمراجعان
اســت.اماترکیبدارودرمانیورفتاردرمانیقطعاًمــیتواندعالئماین
بیماریراکاهشدهد.ولیدرســالهایاخیردرمانهاینوینیبرایاین
بیماریارائهشــدهکهکهمیتوانبــهنوروفیدبــک،کاردرمانیذهنی
برایافزایــشتمرکز،اتــاقتاریــکومغناطیسدرمانیاشــارهکرد.

نوروفیدبکچیست؟
نوروفیدبکیکتکنولوژیدرمانیجدید،غیرتهاجمیوبسیارموثراست.
نبودعوارضجانبیمنفیوطولکوتاهمدتنسبتبهدرمانهایدیگرباعث
شدهکهســازمانغذاودارویامریکاایندرمانراموردتاییدقراردهد.

نحوه درمان با نوروفیدبک
دردرمــاننوروفیدبک،ازامــواجمغــزیوبازخوردآنبــهبیماربرای
درمانبیماریاســتفادهمیشــود.درواقــعنوعییادگیریاســتو
مغزیادمیگیردچطوربــهتنظیمخودپرداختــهونقایصعملکردی

بررسی تاثیر درمان نوروفیدبک 
)A.D.H.D( در درمان کودکان نقِص توجه و بیش فعال

تدوین و تحقیق: محبوبه سادات مشرف-کاردرمانگر)اِرگوتراپیست( مرکز توانبخشی همدم
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خودرابرطرفکنــد.ایندرمانازلحــاظعلومشــناختینوعیرفتار
درمانیُکنشــگرمیباشــدکــهباآســانســازیارتباطــاتنورونی
رویکردهــایدارویــیراکــهدرآنمحرکزاهــاباعــثســهولتدر
تبادلانتقالدهندههایعصبیمیشــوند،شــبیهســازیمیکنند.

روش درمان با دستگاه نوروفیدبک
درایندرمانیکالکترودرویپوستســرودوالکترودرویدوگوشو
باکمکیکچسبمخصوصنصبمیشــوندتاامواجمغزیرادریافت
وبهکامپیوترمنتقلکنند.درمانیتــورمقابلدرمانگرامواجبصورتخام
وهمینطورستونهایرنگیدیدهمیشوند.درحالیکهکودکدرمانیتور
خودامواجرابهشکلیکبازییافیلممشاهدهمیکند،یااینکهازکودک
خواستهمیشــودفعالیتهایمربوطبهیکبازیرایانهایراانجامدهد.
درهمینزمانفعالیتهایالکتریکیمغزبهیارانهودســتگاهثبتامواج
الکتریکیمغزفرستادهشدهوپردازشمیشوند.هرزمانکهامواجمغزی
بتوانندوضعیتمناســبیرابازیابیکنند،بهکودکســریعپاداشداده

میشود.هرفردنرمال4دستهموجمغزیداردکهعبارتنداز:
1-امـــواجآلفا)Alpha(درزمانآرامشوrelaxathionفعــــالیت

بسزاییدارد.
2-امواج)Beta(سریعــترینموجمغزیاستودرمواقعتوجهوتمرکز

فعالیتزیادیدارد.
3-امواجتتا)Theta(درزمانیکهفرددرحالبهخوابرفتناستویا

افکارپوچوبیهدفیداردفعالاست.
4-امواجدلتا)Delta(کندترینموجمغزیاستودرهنگامخواب

عمیقفعالترینموجاست.
وقتییــککــودکنرمالتــالشمیکندمطلبــیرابخوانــدیاروی
موضوعیتمرکزکند،امواجبتادرمغزافزایشمییابــد،امادرکودکان
بیشفعالایناتفــاقنمیافتدوبجــایافزایشموجبتا،مــوجتتادر
مغزشــانافزایشمییابد)موجافکارپــوچ(واینبهاینمعنیاســت
کهاینکــودکاننمیتوانندبــهاندازهکــودکاندیگــرتمرکزکنند.
هــدفدرمــاننوروفیدبــکدرکــودکانبیــشفعــالکاهــش
فعالیــتامــواجکنــدوافزایــشفعالیــتامواجســریعمیباشــد.
درجلساتنوروفــیدبکدرمانیبهکودکمیآموزیمکهچگونهموجبتای

خودراباالبیاورد.
بطورکلیجلســاتهفتهایدوبارومدتهرجلســهیکساعتاست.
برایثابتماندنتغییراتالکتروآســفالوگراموتغییراتبالینی،فراوانی
جلســههاینوروفیدبکبین20تا80جلسهمیباشــد.معموالًبعداز
30جلســهدرمان،درکودکانعالئمبیشفعالیکمرنگمیشــود.این
بهبودیقابلمقایسهبازمانیاســتکهکودکدرحالمصرفروزانه4
قرصریتالیناست.اینبهبودیطوالنیمدتوتاحدیدائمیمیباشد.
درمــوردعــوارضجانبــیاحتمالــیایــنروشدر30ســال
خوشــبختانه و شــده انجــام بســیاری مطالعــات گذشــته
هیچگونــهعارضــهجانبــیبــرایایــنروشذکــرنشــدهاســت.

نتیجهگیری
اگرچــهپژوهشهــایبســیاریاثربخشــینوروفیدبــکرادربهبود
نشــانههایکودکانبااختاللکمتوجهیبیشفعالــیگزارشمیکند
اماهنــوزبهپژوهشــهایعلمیبیشــتریدرایــنمــورددرمانینیاز
اســت.ازآنجاییکهداروهایتحــرکزادارایاثــراتجانبیاندوافزون
براینبرخــیازکودکانبــهداروهاوبرخــیبهنوروفیدبکپاســخگو
نیســتند،بهتراســتبــرایپیشینهســازیوبهــرهوری،ترکیبیاز
روشــهاینوروفیدبکودارویــیرادردرمانایناختاللبهکاربســت.

SilverL.B.Attention-Deficit/Hyperactivity)1
Disorder in Adult Life-Child and Adolessent-
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)2011( practice journal of child neurology

 Evaluation of Neurofeedback in A.D.H.D .The long )5
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 Narimani M,Rajabi S,Delavars. Effect of)6
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 attention and hyperactivity disorder,Arak university
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گاه، آدم عشق است!
معرفی کوتاهی از: رمــان »جای خالی سلوچ«/نوشــته ی: محمــود دولت آبادی

 * مجتبی جهانپور 

»جایخالیسلوچ«،رمانیرئالیســتیازمحموددولتآبادیاستکه
بالفاصلهپسازآزادیاززندانســاواکوطی70روزنوشتهشدهاست.
دولــتآبــادیداســتانآنراهنگامــیکــهدورهســهســاله
بــود. پرورانــده ذهنــش در میگذرانــد را خــود حبــس
دراینکتاببازندگیمردمیکروســتاآشنامیشویدوتوصیفاتکتاب
آنقدرملموسوپررنگاستکهانگارشماهمدرآنروستازندگیمیکنید.
داســتانیازروزمرهگیهایمــردمکهباقلــمتوانــاوجذابیتیخاص
چناننوشــتهشــدهکهخوانندهراباخــودشتاانتهاهمــراهمیکند.
رمــانجــایخالــیســلوچهمــانگونــهکــهازاســمش
ســلوچ)اســممــرد(پیداســت،ازرفتــناوشــروعمیشــود.
داستاناینرمانروایتزندگیســختودردناکوپرفرازونشیبزنی
بهنام»مرگان«اســتکهدریکیازروستاهایســبزوارزندگیمیکند.
مرگان3فرزنددارد؛2پسرویکدختر.مرگانوهمسرشسلوچ،بهخاطر
بیکاریمردخانواده،بامشکالتمالیفراوانیدستوپنجهنرممیکنند.
سلوچبههردریمیزندکاردرستوحسابیپیدانمیکند.ازاینروبرای
ادارهخانهبهمشکالتاساســیبرمیخورندوزندگیروزبهروزبرایشان
تلخترمیشود.ســرانجامصبرسلوچســرمیآیدوغرورمردانهاشاجازه
ماندنوادامهدادندرچنینوضعیرابــهاونمیدهد.بههمیندلیلدر
یکتصمیمناگهانی،بیسروصدا،بدونآنکهکسیباخبرشود،دیاریرا
کهبهآنتعلقخاطرداشتهوخانهوخانوادهاشرابدونهیچخبریترک
میکندوباهدفپیداکردنکارمناسبوکسبدرآمدروانهشهرمیشود.

دراینکتــاب،دولتآبادیاحساســاتومشــکالتزندگــیِمرگان
)زنســلوچ(رابــهتصویــرمیکشــد.اوازروحســرکشپســران
ســلوچصحبتمیکندودردهایهاجــر،دخترنوجوانســلوچرادر
ازدواجبــامــردیکــهســالهاازاوبزرگتــراســتروایــتمیکند.
ایــنرمانبــهجایخالیســلوچاشــارهمیکنــداماســلوچحضور
مســتقیمیدرداســتانندارد.ولیبهتدریجباخواندنکتابشخصیت
اودرپسماجراهاوارتباطشــخصیتهابایکدیگرآشــکارمیشــود.
اینکتــابدرحقیقتســعیمیکندتقدیــِرزندگــِیزنانیهمچون
مرگانرانشــاندهدکهدرجایجاِیایــرانحضوردارنــدوپابهپای
مردانکارهایدشــواروســختانجــاممیدهندودرسختکوشــی
هیچکمازمــردانندارنــد؛زنانیکــهدرتماِمعمرحتییــکروزهم
رنِگخوشــیرانمیبیننداّماخمبــهابرونمیآورندوبــاوجوِدهمهی
اتفاقاتیکــهممکناســتدههامــردراازپــابینــدازد،میجنگند.
ـــیازمتنجایخالیســلوچبهپایان اینمعرفیکوتاهراباخوانشبخش

میبریم:
»زخمیاگربرقلببنشــیند،تونهمیتوانیزخــمراازقلبتوابکنیو
نهمیتوانیقلبــترادوربیندازی.زخمتکهایازقلبتوســت.زخماگر
نباشد،قلبتهمنیســت.زخماگرنخواهیباشــد،قلبترابایدبتوانی
دوربیندازی.قلبتراچگونهدورمیاندازی؟زخموقلبتیکیهســتند.
گاهآدم،خودآدم،عشقاست.بودنشعشــقاست.رفتنونگاهکردنش
عشقاست.دستوقلبشعشقاست.درتوعشــقمیجوشد،بیآنکه
ردشرابشناســی.بیآنکهبدانیازکجادرتوپیداشــده،روییده.شاید
نخواهیهم.شــایدهمبخواهیوندانی.نتوانیکهبدانی.عشــق،گاهی
همانیادکمرنگسلوچاستودســتهایبهگلآلودهیتوکهدیواری
راسفیدمیکنند.عشــق،خودمرگاناســت؛پیداوناپیداست،عشق.
گاهتورابهشــوقمیجنبانــد.وگاهبهدرددرچاهیتفرومیکشــد.«

معرفیکتاب
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دلی کوچک، به وسعت دریا...
* امیر روحپرور

...وقتــیحالمازروزگاربدمیشــود،ازســختیهایزندگــیگالیهمند
میشــومونامرادیهاوناجوانمــردیهایایامناراحتممــیکند،بهبچه
هایهمدمپناهمیبرم.2سالاســتکهخانهیپناهگاهیهمدمپناهگاه
منهمشدهاست.اینفرشــتههایکوچک،منکوچکترینراحامیخود
میدانند،غافلازاینکهاونهاحامیحفظارزشهایانسانیدرونمنهستند.
وقتیازدنیــایپرازتزویــروریایبیــرون،پــراززیادهخواهــیهاوپر
ازخودبزرگبینیهابهدنیــایخالصوپاکوبیریایاینفرشــتههای
معصومپناهمیبرم،انگارتازهبیدارمیشــوموازخودمخجالتمیکشــم.
چقدرآرزوهایکوچکدارندوخودشانآنرابزرگودستنایافتنیمیدانند.
بینآنهاکاغذهاییپخشکردمکهآرزوهایشــانرابرایمبنویسندتادر
حدتوانمآنهارابرآورم.آرزوییکییکبســتهچایپاکتیمخصوص
خودشبود.آرزویدیگرییکجفتجورابصورتــی.آرزویآنیکی
یکساعتبابندمشکیوصفحهیسفید.آرزویدیگرییکبستهکامل
آدامسموزی!وباالخرهآرزویاورفتنبهبازاربــامنبهعنواندخترم.
خدایاماکجاایســتادهایم؟آنجاییکــهآرزوهایفرزنــدانخودمانو
فرزنداناقوامونزدیکانمانداشتنیکگوشیموبایل14میلیونتومانی
یایککفشمارک2میلیونوپانصدهزارتومانیاســتوداشــتنیک
ساعتهوشمند3میلیونتومانیاســت،اینهاچقدرکمتوقعوپاکاند!
خدایاچقدرازشنیدنآرزوهایکوچکوبهدیدگاهخودشانبزرگاین
فرشتههایکوچکشرمندهشدهام.نهنزدتوکهدردادگاهوجدانخودم.
منپنجشــنبههابههمــدممیآیــم.گاهیوجــودکاروجلســات
ودرگیــریزندگیمــراازآمــدندرروزمــوردنظرممنــعمیکند
وهفتهیبعدکــهمیآیــمهرکداممــرامــیبینند،اولینســوالی
کــهازمــنمــیپرســنداینکهچــراهفتــهیپیــشنیامــدی؟!
آمدنمنچهچیزداردکهآنهاآنقدرمنتظرند؟چــراازآمدنمنپیش
خودشــانخوشــحالمیشــوند؟هیچ.منکمترینم.منذرهایبیش
نیســتم.ولیهمینحضورمنکمترینباعثجرقهیشادیوروزنهی
امیددردلاینفرشتههایمعصوممیشــودوحسمیکنندکهمورد
توجهاند،قابلدوستداشتناندوکسیهستکهبرایشانارزشقایلاست.
خوشــابــهســعادتمدیــرمحتــرمآموزشــگاه،کارکنانبســیار
مهربانودوســتداشــتنیهمدمکهاینجافقطبــادلکارمیکنند.
وایــنفقــطازآنانیبــرمیآیــدکهدلــیدارندبــهوســعتدریا.

التماسدعا


یادداشـت
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اولین و آخرین قربانی »انگل«،کودکان اند!
نگاهــی به فیلم  انــگل)Parasite(، ســاخته ی: بونــگ جون هو

* آوات رحیمی

»بونگجونهو«کارگردانکرهایباســاختوکارگردانیفیلم"انگل"
یاParasiteبرایکشــورکرهیجنوبیتاریخســازیکردهاست.کسی
کههنــگامدریافتجایزهیعنــوانبهترینکارگرداناســکار2020و
هنگامیکهموفقشدهبودازسداسامیکارگردانهایپرطنینسینمای
جهانهمچونمارتیناسکورســیزی،کوئنتینتارانتینو،ســممندس
وتادفیلیپس،بگــذرددرجایگاهقرارگرفتوگفــت:»وقتیجوانبودم
فیلمهایاسکورسیزیبرایمالهامبخشبود؛امشــبروبرویایناستاد
کهنهکارســینمابایدازاووســایربزرگانســیمایجهانتشــکرکنم
کهایدههــایبنیادینهنریرابادیــدنفیلمهایآنهایــادگرفتهام...«
بونگجونهویخالقومتواضع،درســالگذشتهتوانستنخلطالی
جشنوارهکن2019،بهترینفیلمجشنوارهفیلمسیدنی2020،بهترین
فیلمغیرانگلیسیزبانهفتادوهفتمینمراسمگلدنگلوب2020،بفتا
فیلمغیرانگلیسیزبانجشنوارهبفتا2020رابافیلم"انگل"بهمنزلببرد.
امااینپایــاندروکردنجوایزاینفیلمدرخشــاننبودچــراکهبونگ
جونهو،جایزهیبهتریــنفیلمنامهارژینال)غیراقتباســی(وبهترین
کارگردانیوبهترینفیلمرانیزدریافتکردومهمترازهمه،یادتانباشد
کهاینفیلمنمایندهکرهجنوبیدراسکاراستوبهندرتیکفیلمخارجی
توانستهاسکارفیلمنامهارژینالیاکارگردانیومهمترازآنهابهترینفیلم
)جایزهاصلیمراســم(رابگیردوازاینروکاراواستثناییاست.»انگل«
نخســتینفیلمآســیاییاســتکهبرندهیهمهیاینجوایزمیشود.
داســتانفیلمدربارهیخانوادهبسیارفقیریاســتکهدریکزیرزمین
زندگیمیکنند.آنهابیکارندوبرایتامینزندگیخودمجبورندهرکاری
انجامدهند.امازمانیکهپســراینخانوادهپیشنهادیازجانبدوستش
دریافتمیکند،زندگیآنهاتغییرمیکند.ایندوســتبهپسرخانواده
میگویدکــهدرغیاباو،خــودشرابهعنوانمدرسزبــانجازدهوبه
دخترخانوادهایثروتمند،زبانانگلیســیبیاموزدوالبتــهازاومراقبت
کندچراکهبهاودلبستهونمیخواهدکسیســراغاوبرود!پسرخانواده
نیزپسازپذیرشدرخواســتدوســتش،زمانیکهبهنــزدآنخانواده
میرود،نقشــهایمیکشــدتابتوانددیگراعضایخانوادهاشکهبیکار
هستندرانیزبامخفیکاریونیرنگبهخانهبیاوردومشغولبهکارکند.
داستانفیلمبهآرامیازمحلههایپائینشهربهباالشهروطبقهیمرفه
میرودوآدمهایسادهپائینشــهربهدلخانواهایمیروندکهبرخالف
تصویررایجیکهازطبقهیثروتمنددرآثارســینماییترســیممیشود
چندانآدمهایبدیبــهنظرنمیرســند.بهنظرمیرســددر»انگل«
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53 هیوالییوجودنداردکهبخواهدانســانیتراببلعدوشخصیتانسانهارا
زیرپالهکند.اماهوشمندیواستادی"بونگجونهو"درادامهماجراتمام
معادالترابههممیریزدواثررادرحدیکتراژدیکاملپیشمیبرد.
تماشاگرتقریباًدرنیمیاززمانداستانبایکاثرکمدیمواجهاستکه
بهتالشهایخانوادهکیمبرایبکارگیریخالقیتهایشاندرتوطئهبه
جهتاخراجرانندهوخدمتکارمنزلخالصهمیشــود.امااوجکاربونگ
جونهوپسازگذشتنیمیازداستانآغازمیشودوآنهمزمانیاستکه
بحراناصلیقصهشکلگرفتهوزیرزمینمخوففیلمیافتمیشود.جایی
کههمسِرفراریخدمتکارسابقخانه،سالهاستدرآنجازندگیمیکند.
آنهامستاصلهستندوازخدمتکارجدیدخانهتقاضایکمکمیکننداما
زمانیکهبراثریکاتفاقدرجایگاهبرترقرارمیگیرند،پوستهشرافتبه
کناررفتهوتبعاتزندگیدرشرایطنابرابراجتماعیخودرانشانمیدهد.
دربخشیازاینلحظاتماشاهداشارههمســِرخدمتکارسابقخانهبه
همســایهشــمالیهســتیم.اواعالممیکندکهزدندکمهارسالفیلم
بهخانوادهکیمبرایصاحبخانهشــبیهبهبمباتماســتوهمســراو
نیزلحظاتیخودرادرجایگاهقدرتتصورکردهوســخنرانیپرشــوری
بهســبکگویندگانخبرکرهشمالیســرمیدهدکهبهخوبیعطش
قــدرترادروجوداونشــانمیدهــد.اوایــنســخنرانیراچنانبا
اســتادیانجاممیدهدکهباعثتعجبوتحســینهمسرشمیشود.
بسیاریازمنتقدین،اینفیلمرابهتریناثر»بونگجون-هو«تابهامروز
توصیفکردهاندکهبهعنــوانیکاثرکمدیغیرعادیآغــازوبهاثری
عجیبتبدیلمیشودکهدرهیچژانریقابلدستهبندینیست.آخرین
اثربونگ،زندگیرازیرکفنسرمایهداریمیجویدودرپایان،ماراتوانگرتر

میســازد.الخاندروگونســالساینیاریتورئیسهیئتداورانجشنواره
کندرکنفرانسخبریپسازمراسماهدایجوایزدراینبارهگفتهاست:
»اینفیلــمتجربهایمنحصربهفــردواثریغیرمنتظرهاســت.همهی
ماراتحتتأثیــرقرارداد.اینکهفیلــم،ماراازطریــقژانرهایگوناگون
باخودهمراهمیکندوبهشــکلیســرگرمکنندهپیرامونمســئلهای
جهانیواساســیحــرفمیزندبــرایمــاغیرقابلپیشبینــیبود«

درپایانفیلمParasite تنهاسرنوشــتیکشــخصیتبهطورکاملبه
تصویرکشیدهنمیشود؛داســونگ.پســرنوجوانخانوادهپارککهاگر
دچارتشنجشــود،بایدظرف30دقیقهبهبیمارســتانمراجعهکند.اما
درپایانفیلمکهقراراســتمراسمتولدداســونگبرگزارشود،مهمانی
وحشــتناکیرامیبینیمکههیچکدامازاعضایخانوادهیاونیستندتا
پسرکرابهبیمارستانبرسانند.پدرشباضرباتچاقوکشتهشدهومادرش
همبیهوشاســت.رانندهخانوادهپارکهمدرزیرزمینبرایهمیشــه
گرفتارشدهاست.سایرمهمانانهمناپدیدشــدهاند.بنابراینآنبچهی
بیچارهمحکومبهمرگاســت.ایناتفاقدقیقاطعمتلخثروترامیدهد.
دردنیایــیکــهآســودگیحتیبــرایثروتمنــدانهموجــودندارد
فرهنــگدرگیریمیــاناقشــارقدرتمنــدوضعیفجامعههمیشــه
قربانــیمیگیــرد.دقیقــادرشــرایطیمشــابهبــاجهــانواقعــی
ماکههرروزاخباربســیاریازآنمیشــنویم،اولیــنوآخرینقربانی
Parasite،همــانکودکانــیهســتندکههمیشــهبهآنهــابیاعتنا

هســتیم.اینفیلمیکیازبهتریــنوپرمعناترینفیلمهایچندســال
اخیرسینمااســتولیاقتجوایزیکهدرمراسماســکارگرفتهرادارد.
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جدول شماره:  10

جواب جدول قبل

1.پیامهمکارانمادرنشــریههمدمرابهمناســبتفرارسیدناینایام
پذیراباشــید–نصفمجله2.پارچهشــناوردردریاهــا–ازلبنیات–
آبنباتژلهای3.مرواریددرشت–شانه–عاملتکثیرقارچها–ویروس
پرسروصدایشــایعدرچین4.نانگرد–مجسمهایدریونانقدیمکه
ازعجایبهفتگانهمحســوبمیشــد-نیمیانتهی5.بخشایشگر–
روغنمالیکــردن–خاککوزهگــری6.تقوا–راهکوتــاه-ابتدا–نت
منفی7.قهرماندوهایســرعتآسیاکهبهمناســبتگرامیداشتروز
جهانیمعلوالنازاینموسسهیخیریهبازدیدکردودرحرکتینمادین
باورزشــکارانهمدم،مســافتیکوتاهرادوید-نگهبانچماقنقرهای
8.مارکیبرایخودکار–آشســاده–بیایمان9.شــهریدرلرستان
–کنارهفتســیندرســفرهنوروزافغانســتانیهاقرارمیگیرد-چه
وقت؟10.یــکخودمانی–نامدخترانــهوطنی-»شــنبه«بیآغازو
پایان–ســبزیپیچیده11.بلیغ–ازمواداولیهشکالتسازی12.قلمه
گیاه–کمانگیرایرانباستان–عقیم-آزاد13.شهرمدفنابنسینا–شاعر
مســافر–واحدواکسیناسیون–ســفیدترکی14.قرضبانکی–واحد
شمارششتر-آگاه15.میوهمرباییوشــربتی–پایانبخشایامنوروز

عمودی :افقی :

1.میانگین89و91–نمکخوراکی–نمادتصویرپیدایشوروشنایی
درسفرههفتسین2.معکوس–اینســیننوروزینمادتولد،حیات
دوبارهوزایشوسبزیاست-دربرگرفتن3.نقشهنری–گرانقدر-خرم
4.مردانایرانیدوشبهدوشبانواندرآســتانهآغازســالنودراینامر
مشارکتدارند–کلمهشرط5.وقت–سازمدور–اینپولدرسفرچین
بهکارتانمیآید6.کلمههمراهی–کالهدرگویشبچهلندن–مجرم–
دلآزارکهنه7.استخوانسوممهرهگردن–نقیضپرداخت–آبرووعزت
8.نمایشگاهبینالمللياختصاصِيگردشگري،صنعتغذاوشیرینيمشهد
مقدسکهفرزندانهمدمهمباشورونشاطدرآنحضوریافتند–درخت
انگور–بریدنشــاخههایزایددرختان9.ابزارورزشچوگان–خوبو
خوش-فوری10.باالیانگلیسی–عضوبدنحیوانات-تمدنباستانی
پرو-ازاحشــام11.فرومایه–کتابیازجاللآلاحمدواصلیترینآیین
نوروزی12.درختتســبیح–کشــورتزارها–عددفوتبالی13.کشور
خاســتگاهاولینبیداریاســالمی–لحظه–کجاســت؟–مایهحیات
14.مرغسخنگو–نوعیحلوا–بزکوهی–ماهروچیرهدست15.ادیب
پژوهشــگروشــاهنامهپژوهایرانیکهدرصبحباطراوتوبارانییکیاز
واپسینروزهایپاییز،بافرزندانوکارکنانتوانبخشیهمدمدیدارکرد
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زمینخداوسیعوهوشیاروخوشبختاست...امابعضیتکههایزمینخداخوشبختترندچونمیشودنردبانیرویآنگذاشتوازدرختآسمانباالرفت...
درگوشهایازشهرمشهد،تکهزمینیقراردارد،خوشبخت؛جاییدرآستانهیآسمان...محلازدحامدلهایمــــهربان...جاییپرازآرزو...پرازذهنهای

سپیدوبیفریب...
سال1361بودکهتکهایاززمینخدا،بهاندازهی10000مترمربعسهمدخترانکمتوانذهنیشدتادرآنجازندگیکنندآموزشببینندخدماتتوانبخشی

دریافتکنندوچندقدمبهآرزوهایشاننزدیکترشوند.
اینمکانکهابتدامؤسســهیفتحالمبیننامگرفتوســپسبا»خیریههمدم«کاملشــد،کارشراتحتپوشــشســازمانبهزیســتیباپذیرش
60دخترشــروعکرد.ازســال1380نوعمدیریتمجموعهبهشــیوهیهیئــتامناییتغییــریافتکهاتفــاقمبارکیبود.ازهمانســال،اعضای
هیئتامناکههمگیازخیرینونیکاندیشــانشــناختهشــدهاند،باتمامهمتونیرو،درجهتبهترشدنشــرایطدخترانهمدم،گامبرداشتهاند.
اقداماتمؤثریمثل؛تجهیز،بازســازیونوسازیبخشــهایمختلفمجموعه،راهاندازیسیستمهایهواساز،احداثســالنهایهمایشونمازخانه،
الندریوتهویهوهمچنینتکمیلوبهرهبرداریازســاختمانشــهیدشــاهیدبرایکودکانآموزشپذیــردرکارنامهیایننیکوکارانمیدرخشــد.
درسال1384مؤسسهبهطورکاملازسازمانبهزیســتیمستقلوتحتعنوان»خیریهیتوانمندسازیوحمایتازمعلولین«بههیئتامناواگذارگردید.

هیئت مدیره ی مؤسسه، هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل دارد:
حاجاکبرصابریفر)رئیسهیئتمدیــره(،مهندسحمیدطیبی)نائبرئیس(،دکترزهراحجت)مدیرعاملمؤسســه(وآقایان:حســینمحمودی

علیاکبرعلیزاده،مهندسعلیکافی،مهندسمرتضیادیبیوجعفرشـیرازینیادیگراعــــضایهیئتمدیرهیهمدمهستند.
فرزندانتحــتحمایتهمدم،همگیدختربیسرپرســتیابدسرپرســتاند.اینمؤسســهدرابتدایواگــذاری186مددجوو93کارمندرســمی

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

معرفیکوتاهمؤسسه

عکساز:اکرمابراهیمی
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مأموربهخدمتداشــت.اینرقمدرحالحاضر
بــه400مددجووقریب160نیــرویقراردادی
افزایشیافتهاســت.ایــنروزها؛فرزنــداناین
خانه،براســاسنوعمعلولیتیاشرایطشــاندر
سهساختمانمســتقلومجزازندگیمیکنند:

ساختمان شماره ی 1:
)فتحالمبیــن(بــهمســاحت10/000/000
مترمربــعوزیربنــایحــدود6800متــر
مربــعمحــلنگهــداریوآمــوزشمعلولین
ذهنــیعمیــقودختــرانتربیتپذیراســت.

 ساختمان شماره ی 2 :
)مرکــزشــهیدحمیدشــاهید(،بهمســاحت
2600مترمربــعوزیربنــای3500مترمربــع
محــلزندگــیدختــرانآموزشپذیراســت.

ساختمان شماره 3: 
خانهیپناهگاهیارغوانوشــقایقبامساحت
300متردردوطبقهیمجــزا)هرطبقه10نفر(
درســنینزیر14وباالی14ســالکهفرزندان
لبمرزی)میانراهی(توانبخشیهمدمهستند.

مرکز آموزش روزانه
مددجویانمؤسســهیهمدم،بهطورهمزماناز
امکاناتوخدماتمختلفیبرخوردارند،ازجمله:
اســتفادهازخدمــاتتوانبخشــیازقبیــل:
فیزیوتراپــیگفتاردرمانــیوکاردرمانیحضور
درفعالیتهــایمختلــفتأتروورزشــیبرای
دســتیابیبهحداکثرتوانمندیجسمی،شرکت
درکارگاههایهنریازقبیلگلیمبافیگلسازی
قلمزنیرویمس،فرشــینه،ملیلهکاغذیو....
بدیهیاســتکهفراهمســاختنفضاییشبیه
خانهبرایدختراناینمرکزهزینههایسنگینی
بهدنبــالدارد.درحالحاضر،بــرایهرمددجو
ماهانــهبیــشاز25/000/000ریــالهزینــه
میشودکهیارانهیدریافتیازسازمانبهزیستی
کمترازیکســوماینهزینــهراتأمینمیکند.
ومابقی،بــاکمکهایمردمیتأمینمیشــود.

معرفیکوتاهمؤسسه
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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 con-
ditions   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 or-
ganization amounts to less than one – third of this cost,and we are funded by popular support . 

عکساز:فرشتهکامالن



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 Ham-
dam’s girls . 
Effective measures such as equipping , rebuilding and 
renovating the various section of the complex , arrange-
ment of air-conditioner systems,construction of confer-
ence hall and prayer hall , landing and ventilation , as 
well as completion and operation of Shahid’s building 
for educational children shine in the work of these righ-
teous people. In 1384 , the institute was fully indepen-
dent from the welfare organization ( charity for the em-
powerment and protection of the disabled) to the board 
of trustees. 
The board of divectors of the institute has 7 main mem-
bers and 2 non-core members : 
Akbar sabery far ( chairman of the board) , Hamid 

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