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آنچهازکروناآموختیم...
دکتر زهرا حجت

بهاری را پشت سر گذاشتیم که هر روزش رنگ و بوی عصر جمعه را
داشت؛

میهمــان ناخواندهی نــوروزی نســخهی دل همهی ما را بــا نامهربانی
پیچیــد .هــر کــدام از مــا بهخاطــر شــرایط بحــران کرونایــی به
انــدازهی یک عمر خســته شــدیم و به انــدازهی یک جهــان دلگیر...
روزگار سختی بر ما گذشت؛ مســئولیت و سرپرستی  400فرزندی که از
نعمت خانواده محرومند بر شدت اضطرابها افزود .باید در باالترین سطح
بهداشت ،محیط زندگی فرزندان و محیط کاری و اداری کارکنان همدم
حفظ میشد .بهداشــت و ســامت کارکنان و اضطراب اینکه مبادا این
ویروس نامهربان به خانه و خانوادهی بزرگ همدم راه پیدا کند روز بهروز
بیشتر میشد و باید برای سالمتی فرزندانمان و کارکنان تدابیر جدیتری
اتخاذ میکردیم .لحظاتی بود که از سر استیصال و نگرانی تمام غمهای عالم
در دلم جمع میشد و از چشمانم سرازیر ،چرا که به خاطر این شرایط باید
فاصلهها رعایت میشد و هر روز دورا دور دخترانم را که هر روز بیدغدغه
در آغوشــم جای میگرفتند از دور میدیدم و میدانید که چقدر دشوار
اســت مادری از دیدار دردانه فرزندانش بهخاطر جبر زمانه محروم بماند.
هنگام تحویل سال ،بغضی سخت درگلویم شکســت چرا که پس از این
همه سال اولین سالی بود که من و دیگر دوســتداران همدم نتوانستیم
لحظهی شروع سال جدید را همراه با نگاه عاشقانه و پر از سخن فرزندان
همدمیمان ،تحویــل کنیم .در لحظه تحویل ســال این شــکوفههای
غمگین بهاری غم دلشــان بیشتر از هرســال بود و دلهایشان بهانههای
بیشــتری میگرفت و بغضها بود کــه از جور این زمانه میشکســت.
نداشــتن خانه و خانــواده یک طــرف و ندیــدن همدمیهــا و یاران
و خیرین مهربان همدمی که هر ســال و همیشــه به دیــدن دختران
همدم میآمدند و امســال از دیدارشــان محروم بودنــد از طرف دیگر.
این روزها تمامی نداشت ،سخت و دیر و تلخ گذشت ....غمها و مشکالت
کرونایی ،در کنار تمــام دلگیریهــا ،درسهایی نیز برایمان داشــت.
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شاید قصد کرونا شبیخون زدن به مهربانیها بود اما یاد گرفتیم قدر بودن
با هم را بیشتر بدانیم که از بودن تا نبودن بهاندازهی کوچکی و ناچیزیِ یک
سلول بیشتر فاصله نیست .یاد گرفتیم قدر داشتههایمان را بدانیم و قوی و
متحد باشیم تا بر مشکالت پیروز شویم .یاد گرفتیم همصدا باهم میتوانیم
فریاد همدلی سر دهیم و در روزهای سخت و پر از تنهایی ،بیشتر از همیشه
حس یکی شــدن را داشته باشــیم .یاد گرفتیم که قدر دلتنگیهایمان را
بدانیم و چقدر ســخت بود دلتنگی و دلتنگی و دلتنگیهــای کرونایی...
بیاییم ازینپس ،مهربانی ،یکی شــدن و اهمیت دادن به مسئولیتهای
اجتماعی را سرلوحهی زندگی خویش قرار دهیم و بازوی همیاری بهسوی
ناتوانان ،با اخالص و ایمان قلبی بگشــاییم .بیاییم قدردان سالمتی خود و
مواظب یکدیگر باشــیم تا خداوند باریتعالی هم مواظب دلهایمان باشد.
بهزودی کــه آنقدرهــا دیــر نخواهد بــود فریــاد همدلــی و همدمی
را برای شکســت کرونا ســرخواهیم داد و جشن شــکرانهی سالمت را
باهم خواهیم گرفت .بهار با تمام نابهاریاش رفت و خورشــید از پشــت
بلندیها نمودار اســت؛ فصل خورشــید تابان رسیده اســت و خداوند
چون همیشه نظارهگر ماســت .از قافلهی محبت و خوبیها عقب نمانیم؛
دختران همــدم را کــه روزهایی پر از بغــض و تنهایی ســپری کردهاند
فراموش نکنیم و به دیدارشــان بیاییــم و رنج غم را از چشمهایشــان با
حضــور پرمهرمــان بزداییم .بیگمــان ،فــردا روز بهتــری خواهد بود.
صبحت بهخیر خورشید....
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زندگیآجیلیوغفلتازلذتهایعزیز!
علیرضا سپاهی الیین

تهمانــد هی کاســهی کوچــک آجیــل را گذاشــتهام جلــوام و
دارم بــرای بــار چنــدم فیلــم «رنــگ خــدا» را تماشــا میکنــم.
دســتم ،بــیاراده مــیرود و بالفاصله بــا یکــی دو آجیل اعــم از بادام
زمینی و تخمهی ژاپنــی و آفتابگــردان ،برمیگردد به ســمت دهانم...
هر لحظــه شــتابم در این تکــرار ماشــینی ،بیشــتر میشــود؛ انگار
کــه دارم وظیفــهی مهــم و تعطیلناپذیــری را دنبــال میکنــم.
میخورم .تنــد و حریصانه .اما چشــمم میخ تلویزیون و حواســم درگیر
طبیعت زیبای روستا و حرفهای پسرک نابیناست .نه مزه بادام را میفهمم
نه طعم تخمه و نه معنی معدود پســتههای داخل کاسه را ...مزهها قاطی
هم شده و هوشم که جای دیگری است از هیچ کارم ،لذت الزم را نمیبرد.
دارم ســعی میکنم بفهمم که هوسهــای بیوقفه و نامحدود انســان
بیهدف امروز ،چه بر ســرش آوردهاســت؟ چه بر ســرمان آوردهاست؟
تند و تند ،خــورده تنقالت تلگــرام و تلویزیون را میخوریــم و بیآنکه
چیــزی بفهمیم ،فقط چاق میشــویم .نــه انــرژی الزم را گرفتهایم ،نه
درک درســتی از هســتی و حقوق انســانی خود یافتهایم و نه انگیزهی
کار مهــم و موثــری داریــم و نه دســتی بــه یــاری برمیآوریــم .ما

ک لذیــذ کرمهای کــور فرداییم.
چاقهــای بیمصرف امــروز و خورا 
اگر گاهی و فقــط اگر گاهی دســت از خــوردن برداریــم و دقیقتر به
اطرافمان نگاه کنیم ،آنوقت شــاید خیلی چیزهای تازه ببینیم که لذت
خوردن را برای ما معنادارتــر و عزیزتر کنند؛ مثال دســتی که نیازمند
یاری اســت ،مــادری که محتــاج غمخواری اســت ،دختــری که در
آرزوی زندگیداری اســت و نابینایی که در حســرت دیداری اســت!
در انتهای این یادداشــت ،بد نیســت ایــن مونولوگ ماندگار محســن
رمضانــی را در فیلــم رنــگ خــدا ،باهــم دوبــاره خوانــی کنیــم:
«می دونی چیه؟ هیچکی منو دوست نداره ،عزیزم منو دوست نداره ،اگر
چشم داشتم می رفتم مدرسه روســتا ،همه بچه های روستا اونجا درس
می خونن ،غیر من که باید برم مدرسه نابیناها که اونور دنیاست .معلمون
میگه خدا شما نابیناها را بیشتر دوســت داره چون نمی بینید ،ولی من
گفتم اگر ما رو دوست داشت نابینا نمی کرد تا اونو نبینیم ،ولی اون گفت
خدا دیدنی نیست ،خدا همه جا هست ،شــما می تونید اونو حس کنید،
شما می تونید اونو با دســتاتون ببینید ،حاال من همه جا رو می گردم تا
دستم به خدا بخوره و همه چیزو بهش بگم حتی هرچی که تو دلم هست».

یک نفس زندگی
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بزرگ ناشناس!
ِ
مهمان
ِ
در مراسم عروسی ،پیرمردی در گوشه سالن تنها نشـسته بود که داماد جـلو آمد
و گفت :سالم استاد .آیا من را میشناسید؟
معلم بازنشسته جواب داد :خیر عـــزیزم .فقط میدانم مهمان دعــوتی از طرف
داماد هستم .داماد ضمن معرفی خود گفت :چطور آخر؟ مگر میشــــود من را
فراموش کرده باشید؟!
یادتان هســت ســالها قبل ســاعت گران قیمت یکی از بچهها گم شد و شما
فرمودید که باید جیب همه دانشآموزان را بگردید و گفتید همه باید رو به دیوار
بایستیم و من که ســاعت را دزدیده بودم از ترس و خجالت خیلی ناراحت بودم
که آبرویم را میبرید ،ولی شما ساعت را از جیبم بیرون آوردید و تفتیش جیب
بقیهی دانشآموزان را تا آخر انجام دادید و تا پایان آن ســال و سالهای بعد در
آن مدرسه هیچ کس موضوع دزدی ساعت را به من نسبت نداد و خبردار نشد.
اســتاد گفت :باز هم شــما را نشــناختم! ولی واقعــه را دقیق یادم هســت.
چون من موقــع تفتیش جیــب دانشآمــوزان چشــمهایم را بســته بودم.
تربیت و حکمت معلمان ،دانشآموزان را بزرگ میکند!
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وقتیدلتگرفت،بههمدمبیا....
گفتوگو با نیکاندیش همدمی؛ مهندس محسن خنداندل
مریم همایونی

حافــظ! نهاد نیک تــو کامت بــرآورد  /جانهــا فدای مــردم نیکو نهــاد باد
این بیت حافظ ،مبین احوال آدمهای ویژه اســت و مهندس محسن خنداندل از
همان "نیکونهادان" است که حافظ عزیزمان اشاره بدانها کرده است .از همانانی
که باید باشــند و بمانند .باشــند برای این که دلها را گرمی ببخشند و حال و روز
آدمیان را به کنند و بمانند برای آن که نیکویی اســتمرار یابــد؛ و یاد باید کرد از
پدری روانشاد و مادری مینوسرشــت که از همان کودکی درخت انسان دوستی
را در نهاد محســن خنداندل کاشــتند و آبیاری کردند و کام دل بــ ه بار آوردند.
وصف مهندس خنداندل را بســیار شــنیده بودم ،اما گفتگو با ایشان الیههای
پنهانی از شخصیتش را برایم آشکار ســاخت .مردی از تبار نیکیها ،دوستدار و
متعهد به تمام فرزندانــش در همدم و دور از هیاهو و تجمــات روزمره .با تمام
گرفتاریهای کاری با چهــره و رویی گشــاده میزبان ما بودند .ســاعتی را به
گفتگو نشســتیم و از دنیا و نامهربانیهایش فراموش کردیم و حال دلمان خوب
شــد .لطفا شــما هم متن گفت وگوی ما را بخوانید تا مصدق احساس ما باشید:
* لطفا پیش از هـر سخنی خود را معرفــی کنید و در رابطه با زمینه
کاری و تخصصی خود توضیحاتی بفرمایید؟
محســن خنــداندل هســتم .فارغالتحصیل کارشناســی ارشــد مدیریت و
دانشــجوی دکتری مدیریت اســتراتژیک در زمینهی دادهپردازی و مهندسی
نرمافزار فعالیت دارم 31 .ســال اســت که مدیر مســئول خدمات حسابداری و
حسابرسی حســاب رایانه و مدیر شــرکت تولید نرمافزارهای مالی و مدیریتی
هســتم .عضویت در هیأت مدیره و مدیرمالی در چندین واحد صنعتی و تولیدی
رییس کمیســیون فنی و مهندســی و عمران اتاق بازرگانــی ،صنایع و معادن
و کشــاورزی خراســان رضوی و رییس انجمن شــرکتهای فنی و مهندسی
و مشــاورهای خراســان رضوی ،از جملــه دیگر ســوابق کاری بنده اســت.
* با وجود مشغلهی کاری بسیار که به برخی از آنها اشاره داشتید
هرگز از امور خیر و ارتباط با موسســهای مثــل همدم نیز غافل
نبودهاید .لطفا از سابقهی آشــنایی با مؤسسهی همدم بگویید؟
ســابقهی آشــنایی من با همدم به یکی از اصلیترین الگوهای من در زندگیم
برمیگردد .پدر در زندگی هر فرزندی جایگاه و پایگاه مستحکمی دارد و من نیز
از این قاعده مســتثنی نبودم .کم سن و ســال بودم که پدرم مرا همراه با خود به
مناطق پایین و حاشیه شهر که با وضع بسیار اســفناکی زندگی میکردند ،برای
توزیع غذا میبرد؛ همین کاری که االن با فرزندانم انجام میدهم و این ســنت
حسنه از پدرم به یادگار مانده اســت .روزی مرحوم پدرم گفت میخواهم جایی

متفاوت باهم برویم و این جای متفاوت ثمرهاش آشنایی من با یک خانواده بسیار
محترم ،بزرگ ،عزیز و قابل ستایش به نام همدم (فتحالمبین) بود .با پدر و مادری
بسیار خوب و باگذشت به نام خانم دکتر حجت و آقای شــیرازی نیا .سال 1384
بود که با همدم آشنا شدم و این آشنایی شاید یکی از بزرگترین و افتخارآمیزترین
اتفاقات زندگیم بــود و البته ماندگارترین خاطرهای که پــدرم برایم به وجود آورد.
* با این اشــاره ،لطفا در مورد اهمــیت کارهای خــیر و تاثیر آن در
زندگی شخصی ،برایمان بگویید؟
رفتارهای انسان گرایانه و محبت آمیز بخش مهم و جداییناپذیر در زندگی ما هستند
و همهی ما به کار خیرخواهانه و محبتگرایانه عالقه داریم .اما عدهای از ما به خاطر
درگیری و مناسبات روزانه از آن غافل میشویم .زمانی که با پدرم به مناطق حاشیه
و محروم شــهر برای توزیع غذا میرفتیم افرادی را میدیدیم که در زمین چالهای
حفر کرده بودند و روی آن را با پالستیک یا کارتن میپوشاندند و به آن اصطالحا
النهی روباهی میگفتند؛ من مطمئنم حتی آنها هم که در النهی روباهی زندگی
میکنند عالقه به رفتارهای خیرخواهانه در آنها وجود دارد .به همین دلیل و بهخاطر
ریشــههایی که در زندگی تکتک ما وجود دارد معتقدم انسانهایی که کاری از
دستشان برمیآید باید انجام بدهند که نه تنها وظیفهی اجتماعی آنهاست بلکه جور
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افرادی را که در توانشان نیســت و عالقه به انجام کار خیر دارند هم باید بکشند.
مجموعهی همدم در بین خیریههای مشابه ،متفاوت کار کرده است .کاری کرده
است کارستان و متفاوت بودنش کامال محرض اســت .به یاد دارم چهارده سال
پیش همکاری کردیم و برای  39نفر از دختران همدم شناسنامه گرفتیم .شناسنامه
که نداری ،هویت نداری و این بسیار غمانگیز است .از بین چهارصد فرزند همدم
حدود  80نفر فقط روی تخت هستند و زندگی نباتی دارند با مشکالت شدید جسمی
و ذهنی .باید بین ارائهی خدمت به این افراد حتما تفاوت قائل باشیم و برای بهتر
شدن زندگیشــان که محروم از زندگی عادی هستند ،به صورتی جدی بکوشیم.
* جنــاب مهندس ،لطفــا در رابطه بــا مســئولیت اجتماعی
افــراد در برابــر همــدم و موسســات مشــابه بگوییــد؟
بنده معتقدم که فعاالن اقتصادی باید بخشی از درآمد خود را نذر سالمت اجتماعی
کنند .فکر کنیم اگر بچههایی که االن در همدم و مراکز مشــابه زندگی میکنند،
مأوا و محلی برای ساماندهی نداشته باشند ،چه اتفاقات ناگواری در انتظار جامعه
خواهد بود! به خاطر دارم دکتر حجت مدیرعامل موسســه میگفتند خیلی از این
بچهها در خیابان و پارک و مکانهای مذهبی رها شــدهاند بدون اینکه خانواده و
هویت آنها مشخص باشــد .فرض کنیم این افراد رها شده که از مبانی آموزشی و
فرهنگی و تربیتی غافل ماندهاند و خانوادهی موثری ندارند ،در جامعه رها شوند و در
جامعه حضور پیدا کنند ،تبعاتش چه می شود و به چه صورت رفتارهایشان در بدنهی
جامعه تأثیر میگذارد .خدا را شکر خیرین بسیاری هستند که با روح بلند و بزرگشان
مدرسه سازی میکنند ،به فرزندان این مؤسسات رسیدگی میکنند و ...به عنوان
مثال مرحومان آقایان یزدانبخش و ایمانی .روحشــان چقدر بزرگ بود که هنوز
هزاران نفر سر سفرهی آنها نشستهاند و گذران زندگی دارند و این حاکی از بزرگی
و بزرگمنشی آنها بوده است .بنده اعضای هیأت مدیره و هیأت امنای مجموعه
همدم را میشناسم .همه از فعاالن اقتصادی هستند که روح بسیار بلندی دارند و من
از همین تریبون از دیگر فعاالن اقتصادی میخواهم به این حلقه بپیوندند .امیدوارم
فعاالن اقتصادی ما فارغ از تمــام روزمرهگیها ،نگاه جدی به حوزهی فعالیتهای
اجتماعی خیریه و کمکهای نوع دوســتانه و بشــر دوســتانه داشــته باشند...

تجمالتی زندگی را فراموش و حوزهی خدمت را بنگریم .مثال بیل گیتس میگوید:
«من از عضویت هیأت مدیرهام استعفا دادم ،از هیأت مدیرهی مایکروسافت بیرون
آمدم .من را آزاد کنید تا بروم و برای مردم جهان وقت بیشتری برای خدمتگزاری
بگذارم ».ببینید این نگاه چقدر مقدس اســت! آن انسان بزرگ از تمام جنبههای
زندگیش میگذرد برای اینکه به همنوعانش خدمت کند و اگر همهی ما این روحیه
را در خود پرورش دهیم به همان بخش آرامش درونی خواهیم رسید .این نوع نگاه
به زندگی باعث خوشرویی ،خوش برخوردی و جمیع حسهای خوب میشود...
جنبههای زحمت و ســخت فعالیتهــای اقتصــادی ،اجتناب ناپذیر اســت.
ولی باید جنبههــای اخالقی مثبتی را کــه در جامعهی ما متأســفانه کمرنگ و
یا حتی منهــدم شــده ،ببینیــم و بازگردانیــم .البتــه بازهم تأکیــد میکنم
من ســوال شــما را فقط پاســخ دادم صحت ایــن ســوال را تاییــد نکردم.
* در این سالهای ارتباط با همدم ،آیا خاطرهی خاصی هم از این
موسسه و همدمیها دارید؟
پدرم خادم کشیک هشتم حرم رضوی بودند .دفعهی اول که به همدم آمدم بهاتفاق
دوستانشان و با همان لباسهای کشیک رضوی بود .یاد آن روز برایم عزیز ،عظیم
و متبرک و مقدس است و دیگر خاطرهام روزی بود که استاد همایون شجریان به
همدم آمدند و دیدار و سر زدن من به بچهها متقارن شده بود با این دیدار .روح بزرگ
همایون شجریان قطعا از روح بزرگ پدرش نشأت گرفته چرا که همایون ثمرهی
مرد بزرگی به نام محمدرضا شجریان است .همایون همجنس بچههای همدم بود و
هیچ نشانهای از رنگ و ریا در این مرد بزرگ ندیدم .وقتی با تکتم نابینا روی سن رفت

* تصــور عامــهی مــردم از فعالیــن اقتصادی انســانهایی
خشــک و انعطافناپذیــر اســت .امــا همدمیها از شــما
بــه عنوان فــردی بســیار مهربــان و همیشــه همــراه یاد
میکنند .شــما چگونه بیــن ایــن دو مقوله جمع بســتهاید؟
من ایــن ســوال را نمیتوانم پاســخ بدهــم و حتی تأییــد نمیکنــم و این
لطف همدمیهاســت به من؛ ولی همیشــه به دانشــجویانم گفتــهام زندگی
مقولهای اســت که ورودش دســت ما نبوده و خروجش هم دســت ما نیست.
اما ایجــاد عالقهمندی به ادامه دادن و چگونگی ادامه دادنش دســت ماســت.
نگاه مثبت و راحت به زندگی باعث آرامش میشود .در حقیقت اگر بتوانی خودت
را به مقام بالندگی برســانی و خدماتت را برای دیگران باقــی بگذاری ،آن موقع
نگاهت به زندگی متفاوت میشود و آرامش وجود انسان را فرا میگیرد .باید حوزهی

دیدم با چه بزرگی و بزرگمنشی خودش را با صدای تکتم هماهنگ و سازگار کرد.
* باتوجه به شــناخت نزدیکتان از موسســه ،آیــا در کنار امور
توانبخشی مؤسسهی همدم ،اجرای برنامههای فرهنگی و هنری
را هم الزم میدانید؟
من حوزهی فعالیتهای فرهنگی و هنری همدم را متعلق به خودش نمیدانم .آن را
متعلق به جامعه و تسری یافته در تمام الیههای اجتماعی میبینم .آمدن افراد بزرگ
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و صاحبنام و صاحب اندیشه را تنها متعلق به همدم نمیبینم .باز نشر اخبار فرهنگی
از جانب شما خدمت به تمام اجتماع است .وقتی افرادی بزرگ در برنامههای متعدد
به همدم میآیند این فقط شناسایی توانبخشی همدم به مردم نیست ،این شناسایی
حوزههای بهزیستی ،خدماتی ،درمانی ،خیریه و انساندوستانه به تمام الیههای
اجتماعی است .همدم به طوری شایســته به رسالت اجتماعیاش عمل میکند
و بخشی از آن فرهنگسازی اســت .به نظر من تمام نیروهای انسانی مجموعه
هر کدام در تخصص خود به نحوی نیکو به رسالت خود عمل میکنند .من خانم
منعمیزاده را از بین همکاران شما میشناسم و به هنرش دستمریزاد میگویم.
اتفاقاتی که در همدم میافتد اتفاقات همدمی نیست؛ رخدادهای فرهنگی است .از
آن دست ،بازیابی رفتارهای خالقانهای است که شاید در مملکت ما کمرنگ شده
و شما برای بازیابی آن موفق عمل کردهاید .شــما نگاه به رفتارهای اجتماعی را
تغییر میدهید و من خیلی اوقات به خاطر همین نگاه مشارکت و همکاری کردهام.
* حضرتعالی ،برای پشتیبانی بیشتر از اقشار ضعیف و کمکهای
خیرخواهانه به خیریهها چه پیشنهادی برای اهالی صنعت دارید؟
وقتی با چشــم واقعبینتری به اطرافمــان نگاه کنیم میبینیم که انســانهای
کم برخــوردار در بین مــا کم نیســتند و ما با صدقــهی جاریــهی رفتارهای

اقتصادیمــان تا وقت داریــم باید به این مقوله رســیدگی کنیــم .برکتش هم
از جایــی میآیــد کــه فکــرش را نمیکنیــم .انســانهای بزرگی هســتند
که در شــهر و کشــورمان خدمات بزرگ و ارزنــدهای ارائه میدهنــد اما گمنام
هســتند و امیدوارم این قضیه آنقدر توســعه پیدا کند که بتوانیم مجامع بســیار
بزرگتری را برای کارهــا و خدمات بزرگتر برای بهزیســتن بهوجــود بیاوریم.
* و سخن آخر؟
یک بخش زندگی مــن  ۴۰۰دختر من در همدم هســتند کــه در آن مجموعه
زندگی میکننــد و وظیفهی پدری بر عهدهی من اســت کــه در حد بضاعتم به
آنها خدمترســانی کنم و بخــش دیگر رفتارهــای عمومی و اجتماعی اســت
که از همهی ما ســر میزند در برابر این فرزندان .ســایت همــدم روی چندین
ســایت که خودم دارم لینک شــده اســت با عنوان «برای وقتی دلت میگیرد»
و من پیشــنهاد میکنم به همــهی مردم که وقتی دلشــان گرفــت حضوری
و یا مجازی ســری بــه دختران همــدم بزننــد و زندگــی را زیباتــر ببینند...
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ایننیزبگذرد...
تصویرگر :سارا دستمالچیان

ﻣﺮﺩی ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ میگرﯾﺴﺖ.
ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ
ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩم ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ :ﺍﯾﻦ نیــز بگــذﺭﺩ!
ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ،ﮔﻔﺖ:
ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ســاﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ
ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺘﻢ .ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ.
ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ :ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ برﮔﺸﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ بــه این دیوار نــگاه کنم و یادم نــرود که :ﺍﯾﻦ
نیز بگذرد؛
گر به دولت برسی ،مست نگردی ،مردی
گر به ذلت برسی ،پست نگردی ،مردی
اهل عالم همه بازیچهی دست هوسند
گر تو بازیچه این دست نگردی ،مردی!
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اشاره:

مهندس ایرج یزدانبخش ،بنیانگذار و مدیر گروه صنعتی پارت الستیک
پدر صنعت خراســان رضوی ،از کارآفرینان پیشکســوت و از نیکوکاران
نامی خراسان و ایران ،ســیزدهم فروردین  ۱۳۹۹در سن  ۸۰سالگی ،گام
در جادهی سفر ابدیاش نهاد و ما را «میان پریشانی تلفظ درها»« ،برای
خوردن یک سیب» بیش از همیشه تنها گذاشت .ایرج یزدانبخش مشهور
به باباایراج که متولد  ۱۳۱۹شهرستان نیشابور بود ،به مدت حدود  ۲۰سال
در پســتهای کارشــناس ،مدیرکل و معاون در مرکز آمار ایران خدمت
کرد .او پس از بازنشســتگی وارد بخش خصوصی شــد و در سال ۱۳۶۳
کارخانه پارت الســتیک را راهاندازی کرد و سپس در صنعت قطعهسازی
یکی از قطبها و معمار بزرگ قطعات الســتیکی خودرو در ایران شــد.
ایرج یزدانبخش را کمتر کســی اســت که نشناســد .حضــور موثر این
انسان خوشقلب و خوشفکر در اغلب جلســات تصمیمسازی از مسایل
فرهنگی و مطبوعاتی گرفته تا حوزهی صنعــت و مدیریت کالن و تعامل
و مدارا بــا همکاران ،در میــان مدیران و مــردم ،از او چهــرهای موفق و
مدیری محبوب بــه جامعه معرفی کرده بود .در عیــن حال ،خیرخواهی
او بــرای اطرافیان و بهویــژه نیازمنــدان ،امــری زبانزد همــگان بود.
دراین شــماره از فصلنامهی همدم ،به مناســبت درگذشــت این انسان
ارجمند و به پاس یاد و نام این نیکوکار بزرگوار و آشنایی بیشتر خوانندگان
با شــخصیت باباایرج ،بخشــی از خاطرات امیرشــهال (عضو برجسته و
نامآشنای شــورای شهر مشــهد و روزنامهنگار توانا) که ســابقهی سالها
همکاری با زندهیاد مهندس یزدانبخش را نیز داراســت ،باهم میخوانیم:
بهیادنیکوکاربزرگ؛ایرجیزدانبخش

کاشبهقلبشدستوردیگریدادهبود!

به قلم :امیر شهال

زیر سقف من ،همهچیز به من مربوط است!

باباایــرج دوازدهکارخانــه داشــت کــه بیشترشــان ،قطعاتخــودرو
تولیدمیکردند .دفت ِر کا ِر او امّا در شــرکتی بود که مــن ،مدیراداریاش
بودم(پویاگستر) .درپویاگســتر ،حدود هزارنفر کارمیکردند .پویاگستر
نوارهایِآببندیخودرو تولید میکرد .نوارهایی که از ورود آب و گردوخاک
و صدا به داخلِماشــین جلوگیریمیگرفــت .از آن هزارنفــر۶۰۰ ،نفر
نیروهایی بودند که مستقیماً با پویاگســتر قرارداد داشتند و ۴۰۰نفر هم
که بیشترشــان ،زنانِسرپرســتخانوار یا دخترانِنیازمنــدِکار بودند ،با
یک شــرکتِپیمانکار ،طرفِ قرارداد بودند .طبقِ قراردادی که با پیمانکار
داشتیم ،هیچچی ِز آن ۴۰۰نفر ،اعمّاز حقوق و اضافهکار و سرویس و خورد
و خوراکشــان ،به ما مربوط نبود و پویاگســتر صرفاً قطعاتِتکمیلشده
را از او میخرید(قطعهکاری) .روزی از روزها کــه باباایرج ،برای بازدید ،به
داخل ســالنتولید رفتهبود ،چندنفر از دخترها ،جلــوی او را میگیرند و

از تاخیر در پرداختحقوق و بعضی نارواییهایِ دیگر که کارفرمایشــان
در حقّ آنها میکرد ،به باباایرج شِ ــکوه میکنند .چنددقیقهبعد ،از دفتر
او زنگ زدند و گفتنــد :آقاییزدانبخــش میخواهند شــما را ببینند!
هنــوز وارد اتــاق نشــدهبودم کــه خیلیعصبانــی پرســید :تــو از
یمِهرگان میشــود ،خبر داری؟
قکُشــیهایی که دارد در حقِّ بچّ هها 
حَ 
خواستم توضیح بدهم که قراردا ِد ما با مِهرگان ،قطعهکاری است و حقوق و
مزایا و بیمه و سنوات و عیدی و پاداشِپرسنلاش به ما مربوط نمیشود ،که
حرفام را ب ُرید و گفت :زیر سقف من ،همهچی ِز بچّ هها ،به من مربوط است!
دیگر نشــنوم مدیراداریام بگوید امو ِرپرسنلِشرکت به ما مربوط نیست!
از همیــن االن ،پیمانــکار را خلع کنید و قــرارداد همــهی دخترها را با
پویاگســتر ببندید تا مثــلِ بچّ ههایخودمــان حقوق و مزایــا بگیرند.
بعدهم تلفن را برداشت و به مهندسسهیل ،پسرش ،که معاونِمالی بود و
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مهندسفرشاد که معاونمنابعانسانیاش بود ،عینِ همین دستورات را داد.
این تصمیــم ،آنروزهــا( )۱۳۸۵برای پارتالســتیک ،هرمــاه چیزی
درحــدود ۵۰میلیونتومــان آب خــورد ،امّــا نشــانداد یزدانبخش
دربارهی کســانی کــه او را باباایرج خطاب میکنند ،با کســی شــوخی
ندارد و خــوب میدانــد رابط هیپدر-فرزنــدی ،یک جــا ّدهی دوطرفه
اســت و پدر ،اگر واقعاً پدر باشــد ،نباید بهخاط ِر جیبِخــودش ،در قِبالِ
حقّوحقوقِقانونــیِ بچّ ههایــش ،بــا کســی معامله و مســامحه کند.
با یکمیلیونتومان و "من" میشود!

آقایِیزدانبخش یکیدوسال بعداز اینکه از مرکزآمار بازنشستهاشکردند
قصــد میکنــد دوبــاره وارد فضایِخدمت شــود .با بررســیهایی که
برادرکوچکترش ،مهندسعبــدهلل انجام میدهد ،صنعــت را برای این
نقشآفرینی انتخاب میکند و از آنجا که ســرمایهای برای شــروعکار
فــروش منــزلاش در نیشــابور میگیــرد .وقتی
ِ
نــدارد ،تصمیمبــه
موضوع را با همســرش درمیان میگــذارد ،نصرتخانم از او میپرســد
با یکمیلیونتومان میشود؟
نه ،امّا با یکمیلیونتومان و "من" میشود!
ســال  ،۱۳۵۹بــا آن یکمیلیو نتومــان ،هزارمتــر زمیــن در
چاهشــک میخــرد .یــک دســتگاه پــرس و قالــب و میکســر و
غلطــک هــم تهیّــه و شــروع بــه تولیــد پاشــنهکفش میکننــد.
حــاال ۴۰ســال از آن روزهــا گذشــته ،امّــا اگــر همیــناالن بــه
سالنقدیمیِپارتالســتیک بیاییــد ،میبینیــد کــه آن پرسِقدیمی
همچنان دارد پاشــنهکفش تولید میکند .برای من همیشــه سوال بود
که در دلِ کارخانهای که همهی ماشــینآالتاش ،دستگاههای رو ِز دنیا
لیســانس پژو فرانســه ،قطعاتِخودرو تولید میکند ،چرا
ِ
تحت
شــده و ِ
۷نفر نیرویکار ،باید پای این پرس ِعه ِد دقیانوس ،پاشــنهکفش بزنند؟
یکروز که بهاتّفاق باباایرج برای سرکشی و بازدید به چاهشک رفتهبودیم
همین را پرســیدم . :مگر ســو ِد پاشــن هیکفش چقدراســت که در دلِ
ی ِخاورمیانه ،ا ِشغالِ اینهمه فضا و انرژی و
ن کارخان هیقطعهساز 
بزرگتری 
نیرو را توجیه کردهاست؟!
جوابام را چنــدرو ِز بعد داد .وقتی برحســب تصــادف ،پیرمردی بهنام
حاججوادحقیقتگو از تهران مهماناش بود .ســ ِر میز ناهــار ،ما را بههم
معرفی کرد و گفت :این آقا ،اوّلین مشــتریِ تولیدات ما بود .آنســالها
که کسی به کسی اعتماد نداشــت ،پول پاشنهکفشها را جلوجلو میداد.
هر ســفارشاش۵۰۰ ،هزارتومان نقدینگی برای پارتالستیک میآورد
حلل کلّی از مشــکالتمان بود .من خودم را مدیون آقای حقیقتگو
که ّ
میدانم و تا روزی که ایشان سفارش داشتهباشد ،حتّی اگر پارتالستیک
قطعات هواپیما و موشــک بســازد ،متعهد به تامین اوامر ایشان هستیم.
برایم مهم بود مردی در تراز باباایرج ،اینطور در برابر اوّلین مشــتریاش
فروتن و خاضع باشــد و برخالفِ خیلیها که وقتی به جایی میرســند
تالش میکنند گذشتهشــان را چال کنند ،او گذشــتهاش را قاب کرده و

جلوی چشــماش گذاشــته تا فراموش نکند از کجا ،به کجا رسیدهاست!
نخستانسان ،سپسکاال!

آقایِیزدا نبخــش چیــزی کــه اعتقــاد نداشــت را نمیگفــت
امّــا چیــزی را کــه میگفــت ،بــه هرقیمتــی پایــش میایســتاد.
یکــیاز تکیهکالمهایی که مثــل ن ُقلونبات از دهــاناش بیرونمیآمد
جملهی ماتسوشیتا ،بنیانگذار ناســیونال بود :نخستانسان ،سپسکاال.
هیچچیز برای باباایرج از بچّ ههایی کــه در کارخانجاتاش کار میکردند
مُهمتر نبود.
سخت قطعهسازی بود .تحریمها تازه شروع
ِ
سال ،۱۳۸۵یکیاز سالهای
ی را که بیشاز ۵۰۰هزارنفر ،مستقیم بهآن
شدهبود و صنعتِخودروســاز 
کاهش تیراژ خودرو ،قطعهســازها برای
ِ
وصل بودند ،هــدف میگرفت .با
زندهماندن ،ناچار به کمکردن خرج و ب َرجشــان بودند .در پارتالستیک
شورایی تشکیل شــد بهنام "شــورایراهبری" که وظیفه داشت الزاماتِ
عبور از بحران را به یزدانبخش پیشــنهاد دهد .یکــیاز توصیههای آن
شورا ،تعدیلِ ۵۰۰نفر از  ۲۵۰۰نیرویانســانیِگروه بود .اینکار ،ماهیانه
یکمیلیاردتومــان صرفهجویی بهبار مــیآورد .آقاییزدانبخش اگرچه
متعهد شدهبود پای همهی مصوبات شورا را امضاء و تصمیمات آن را اجرا
کند ،امّا زیرِبار اینیکی نرفت .بعدها خودش تعریفکرد به شــورا گفته:
ی بگم؟
برم به اون ۵۰۰نفر چ 
بگم چــون ســفارش نداریم ،شــما بریــد تــا کارخونه ســرپا بمونه؟
بگم چون منِ پدر از عهده چندرغاز حقوق شما برنیومدم ،تشریف ببرید
تا ما بمونیم؟
جواب زن و بچّ هی اونها را کی میده؟
مگــه همیشــه بهشــون نگفتم مــا تــویِ یک کشــتی هســتیم؟
حاال اونها را با چه منطقی پیادهکنیم؟
آقا ییزدا نبخــش بعــ ِد آن جلســه صدایــم زد و بهاتفــاق
رفتیــم داخــل ســالنتولید .از مدیرکارخانــه خواســت
بچههــا را جمــع کنــد .روی چهارپایــهای ایســتاد و گفــت:
امروز به من گفتند تنها راه نجات کارخانه ،اخراج ۵۰۰نفر از شماســت .
چهکسی حاضر است اخراجشود؟ .
هیچکس چیزی نگفت .بعد ادامه داد:
با هم آمدهایم و اگر قرار به رفتن شد ،با هم میرویم .
اگر مجبور شویم ،یکسوّم حقوقمان را بگیریم ،میگیرم ،امّا هیچکس را
پیاده نمیکنیم.
بچّ ههــا کــه بــا ایــن صداقــت و صراحــت او آشــنا بودنــد
برایــش دســت زدنــد و حر فهایــش را تاییــد کردنــد.
اگرچه هیچوقت کار به اینجاها نکشــید و گروه تا عا ّدیشــدن دوبارهی
ســفارشها ،ســهچهارماه ،وا م ِ۲۸درصد گرفت و حقوقها را ســرِموقع
داد تا زندگیِ کســی لنگ نمانــد ،امّا باباایــرج نزد بچّ ههایــش ،از یک
امتحانِدیگر ســربلند بیرون آمد .امتحانِ نخستانســان ،ســپسکاال.
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دارم نیروهای آینده را میسازم...

هرسال در پارتالستیک جشــنی میگرفتیم که صفرتاصدش ،زیرنظر
باباایرج بود .اینجشن ،جشنِدانشآموزانممتا ز بود .همکارانِصفوستاد
کارنامهی ِفرزندانشــان را میآوردنــد و بعداز تایی ِد ممتاز بودنشــان
دعوتنامهای بــا امضاء باباایرج ،بــرای دانشآموز میفرســتادیم و از او
میخواســتیم بهاتّفاق پدرومادرش ،در جشــنِممتازها شــرکتکند.
نکتهی مهم همین بود کــه آن روز ،پدرومادرها ،بهخاط ِر فرزندانشــان
مهمانِ باباایــرج بودند .آقاییزدانبخش این شــیوهی دعــوت را ،برای
شــخصیتدادن بــه ممتازهــا انتخابکردهبود .اینجشــن شــهریو ِر
هرســال برگزارمیشــد و راحتِراحت۷۰۰-۶۰۰ ،نفر مهمان داشتیم.
بهدســتآوردنِ جوا ِز ورود به این مراســم ،برای بچّ هها آنقدر حیثیتی
میشــد که آنها از رو ِز ا ّولمهــر ،بهجای فکرکردن بــه امتحاناتِثلثی
بــرای راهیابی بــه این جشــن درسمیخواندنــد .باباایــرج میگفت:
دارم نیروهای آیندهام را میســازم .اینها مدیران فردای من هســتند.
با آنکه در اقتصا ِد یزدانبخشی ،حســاببهدینار و بخششبهخروار بود
امّا در جشنِممتازها ،صرفهجویی معنایی نداشــت .بچّ هها حقداشتند
جیــب باباایرجشــان صفا کنند.
ِ
بریزند و بپاشــند و یکروزِکامــل ،با
محلِّبرگزاری ،عمدا ً ســالنتولی ِد کارخانهها انتخاب میشــد تا بچّ هها
با محیط کار پدرانشان آشــنا شــوند .در پایان هم ،تو ِر کارخانهگردی
میگذاشــتیم تا خانوادهها از کتابخانه و مرکزبهداشت و دندانپزشکی
و فروشــگاه و مهدکودکمان بازدید کنند .آقــای یزدانبخش میگفت:
مــن وظیفــه دارم رویِ شــاگردا ّولهای گــروه ســرمایهگذاری کنم
تــا آنها بــا صنعــت آشــنا شــوند و از همیــن االن ،به رشــتههایی
فکرکنند که بهجــای کارمندیدولــت ،آنها را تحویــلِ صنعت دهد.
نکتهی دیگر این جشــن ،حضور اعضــای خانــوادهی یزدانبخش بود.
نصرتخانم و همهی اهل و عیالِ ایشان میآمدند و با بچّ هها عکسِیادگاری
میگرفتند تا نشاندهند تشویقِ بچّ هها چقدر برایشان مهم است .عالوه
ن باباایرج مدالهایِطالییرنگــی میخرید و مثلِ قهرمانانِالمپیک،
برای 
حس پیــروزی در یک تورنمنت
به گردنِ بچّ ههــا میآویخت تا به آنهاّ ،
ل ِقبل ،افزایش
بینالمللی دستدهد! ممتازهایِ هرسال ،درمقایسه با سا 
مییافتند و این ،هدف اصلی باباایرج بود .بچّ هها هرچه به دانشگاه نزدیکتر
میشدند ،تالش بیشــتری میکردند .چون میدانستند جایز هیویژهی
ک و دورقمیکنکــور ،پژو ۴۰۵و پراید اســت.
باباایرج بــه رتبههایتــ 
گالیه از کمدانشی

حضور در جمع دانشجویان و سخنرانی برایشان بود .آقاییزدانبخش
ال خِ سَّ ــت بهخرج نمیداد .هیچگاه ندیدم
برایِ انتقالِ تجربیاتاش ،اص ً
چیزی بهنا ِم "فوتِا ُســتادی" را برایِ خودش نگه دارد .هرچه میدانست
را صادقانه با دانشجوها به اشــتراک میگذاشــت و فرمولهایِ میانب ُ ِر
موفّق ّیتاش را بی کم و کاســت برایشــان هجّ ی میکرد .همین ،باعث
میشــد دفات ِر ارتباطِصنعتودانشــگاه ،برای گرفتنِ وقت از او ،ســر و
دست بشکنند .باباایرج معتقد بود مدیرانِایرانی ،مدیرانِ گرانی هستند.
چــون فنونِمدیریّت را ،نه در کالس و آزمایشــگاه ،که بــا آزمونوخطا
پشــتِمیزها آموختهاند و از آنجاکه جابجاییها در مملکت باال است ،با

رفتن یک مدیــر و آمدن مدیر بعد ،دوباره باید هزینــه کرد تا مدی ِر الحق
به مدی ِر سابق برســد .او میکوشــید از فرصت حضور در دانشگاه ،برای
انتقال لِمهایی استفاده کند که در هیچ کتاب و جزوهای تدوین نشدهبود.
باباایــرج تاکیــد زیــادی روی هو شعاطفــی(  )EQUدر مقابــلِ
ت و همیشــه به دانشــجویان یادآور میشــد
هوشعقلی( )IQUداشــ 
فارغالتحصیلِ دانشــگاه هاروارد کــه بهرهیهوشــیباالیی دارد ،الزاماً
موفقترین آدم نیســت .اصطالحی که آقاییزدانبخش برای جاانداختن
منظورش بــهکار میبــرد ،این بــود که مدیر موفّق کســی اســت که
بین عقل و دلاش ،تســمهپروانهای بیانــدازد تا آندو بــا هم بچرخند.
آقاییزدانبخــش ،دانشــگاه را کارخانهی آدمســازی میدانســت ،امّا
همیشه شاکی بود که چرا دانشــگاه بدون توجّ ه به نیا ِز صنعت ،آدم تولید
میکند و همین باعث میشود تولیدات دانشــگاه پس از فارغالتحصیلی
پشت درب کارخانهها رسوب کنند و اســمِعبور را برای ورود بلد نباشند.
جالببود که دانشــجویان ،اینهمه صراحت ،به دلشان نمیآمد و برای
این تعریضها کــف هم میزدند .گالیــهی دیگر باباایرج به کمدانشــیِ
دانشــجوها بود .صریــح میگفــت :فارغالتحصیالنِصنعتیشــریف را
حتّــی اگر نیــرو نخواستهباشــم اســتخدام میکنم .چون حتــم دارم
کســی که از شــریف بیرون آمده ،آدم باســوادی اســت .امّا شــماها...
(و با خندهیبچّ هها دیگر ادامه نمیداد).
یکبــار کــه بــه دانشــگا ِهقوچان رفتهبودیــم ،از معدّ لِ دانشــجویان
پرســید و وقتــی شــنید باالترینمعدّ لشــان۱۶/ ۵اســت ،بــا آنها
شــرط کرد به کســی که معدل  ۱۸بیاورد ،یک پراید جایــزه میدهد.
لِدانشــگاه ،آنترم ،باالی۱۷/ ۵شد(عددهاتقریبیهستند) و یکیاز
معدّ 
دانشــجویان که ناماش از خاطرم پریــده ،پرایــدش را از باباایرج گرفت.
مسوولیتهایاجتماعی

آقاییزدانبخش تاکید داشــت شــغلها در پارتالســتیک ،براساس
دانشوتخصص ِکارکنان و بدون توجّ ه به جنس ّیتشــان ،توزیع شــود.
نســبت مردها به زنهایگروه۶۰ ،به ۴۰بود که بینِ
ِ
باهمین پیشفرض،
شرکتهای قطعهسازی کشور ،رکورد محســوب میشد .البته این اصرار
باباایرج ،برای شرکت هزینههایی هم داشت که اسماش را "مسوولیتهای
اجتماعی" گذاشــتهبود .مصاحبههایاســتخدامیاش را خودش انجام
میداد و نظــارت بر کیفیت و کمیّت خدماتشــان هم بــا خودش بود.
چهار مرب ّیِ خانم که ســابقهی کار در مهدکودکهایخوبشهر داشتند
را اســتخدام کرد .دســتور خرید وسایلکمکآموزشــی و اسباببازی
برای گروههایمختلف ســنّی را داد و خودش هــر روز دقایقی میرفت و
در شلوغیِشــیرین بچّ ههای دو مهدکودک اختصاصی پارک الســتیک
ی روزانهاش را در میکــرد .حرفهــای روز افتتاحیهاش خیلی
خســتگ 
شــنیدنی بود :حواستان باشــد .دارید نســلآیندهی پارتالستیک را
بزرگ میکنید .اینها باید از همینجا با مفهوم "خدمت" آشــنا شــوند.
مادرها روزی دو نوبت میآمدند ،بچّ ههایشــان را در آغوش میفشردند
شیرشــان میدادنــد و بعداز نیمســاعت عشــقبازی ،برمیگشــتند.
حاال بچّ ههای نســلِ اوّل مهدکودک پارتالســتیک۱۶-۱۵ ،سالشان
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شــده .آنها کالس هفتم-هشــتم هســتند .هنوز با هم ارتباط دارند و
عزمشان برای برگشــتن به پارتالســتیک ،پساز اتمام درسودانشگاه
جزم است .باباایرج حاالحاالها در جسم و روحِ نســلها باقی خواهدبود.
انجمن «تکثیر شادی»!

مرگ دخترِبزرگ آقاییزدانبخش در آبانماه ۱۳۸۷کم ِر او را شکســت.
ِ
هرچند باباایرج در کِسوتِ رهبر یک مجموعهیعظیمِصنعتی ،خیلیزود
خودش را بازیابی کرد و نگذاشــت آثا ِر این غ م ِجانسوز به فرزنداناش در
گروه ســرایت کند ،امّا مایی که از نزدیک با او در ارتباط بودیم ،به خوبی
میفهمیدیم ،باباایرجِ بعداز شــادی ،دیگر هیچگاه آن باباایرجِ قبل نشد!
آقاییزدانبخش همیشــه میگفت اگر فرمانده خمیازه بکشــد ،سرباز
میخوابد و اگر غمگین باشد ،سرباز دِق میکند .پس فرمانده وظیفه دارد
برای حفظ سربازان ،روحیهاش را در بحرانها حفظ کند و خَ م بر ابرو نیاورد.
مرحوم شــادییزدانبخش ،در ۳۷ســالگی ،برای بهدنیاآوردن دوّمین
فرزن ِد دلبندش ،راهیِ بیمارستان شــدهبود ،امّا چنددقیقه بعد ،بهخاطر
عارضهی آمبولی ،خب ِر درگذشت او و فرزند نازنیناش را به خانواده دادند.
خبر به قدری هولناک و دلخراش بود که کســی را یــارای فهم و هضم و
پذیرشاش نبود .کاری نمیشد کرد .باید در برابر تقدیر الهی تسلیم میشد.
کمی که گذشــت امّا آقاییزدانبخــش مثل همــهی فرصتهایی که
از دل بحرانهای زندگیاش میســاخت ،تصمیم به تکثی ِر شــادیاش
گرفــت .او یــک انجمننیکــوکاری تاســیسکرد تــا دانشآمــوزانِ
نیازمندی کــه اگر حمایت مــادّی و معنــوی نمیشــدند ،از تحصیل
بازمیماندند را تحتپوشــش بگیرد و آنها را تا دانشــگاه همراهی کند.
ی ِمهندسشادییزدانبخش گذاشت تا نا م ِاو ،در
نِنیکوکار 
اسماش را انجم 
لحظهلحظهیِ قدفرازیدنِ بچّ هها جاری و ساری باشد .از نصرتخانم ،همس ِر
داغدیدهاش هم خواست مدیرعاملیِخیریّهی شــادی را بهعهده بگیرد و
همچون مادر ،بر داستانِ بالندگیِ بچّ ههایی که قرار است تا دههها ،نا ِم شادی
را زنده نگهدارند ،نظارت کند .باباایرج عجیب یقین داشت بیستسالِدیگر
صدها شــادی را تحویل جامعــه میدهد که اگر فقط دهدرصدشــان به
مدارج باالی خدمتی برسند ،او دِیناش را به ایران و ایرانی ادا کردهاست.
حــاال اقــاّ ۲۰۰دانشآمــوز ،بورســیهیِ انجمنشــادی هســتند و
صفرتا صد هزینههای تحصیلشــان توســط انجمن تامین میشــود.
کاش به قلبش دستور دیگری داده بود!

آقاییزدانبخش عض ِو باشــگا ِه ســینهچاکها بود .این ،عنوانی است که
صنعتگران ،به افرادی از میانِ خودشان که عملِقلبِباز کردهاند ،میدهند.
زمانی که انجمنمدیرانصنایع ،هفتهاییکروز ،استخرِآســتانقدس را
لطف نظام مالی ،مالیاتی،
برای کارآفرینان گرفتهبود ،با این کلوپ کــه به ِ
گمرکی و بیمهایِ کشور ،تعدادشان کم نیســت و هر روز هم ،بر عرض و
طولاش اضافه میشود ،آشنا شدم .اعضایکلوپ ،با یک خطِّ باالبهپایینِ
قرم ِز دوختودوزی شــده روی قفسهسینهشــان ،شناســایی میشوند.
ماجــرایِ عمل ِقلبِبــا ِز آقاییزدانبخش امّــا ،بهاندازهی چنــد واح ِد
خودشناســی ،درسآموز و تاثیرگــذار بود و نشــانمیداد مردانِبزرگ
کشــاکش مرگوزندگی هــم ،اراد هیالزم بــرای از پــای درآوردن
ِ
در
شَ ــبحِمرگ و فرماندادن به تداوم زندگیشــان را ،خود دراختیار دارند.
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پشــت میز کار ،قلــباش درد میگیرد و بــا آمبوالنس
ِ
ســالِ ،۱۳۷۹
به بیمارســتان منتقلاش میکننــد .دکتر پیشبینــیِ حملهیقلبی
ظرفِ ۲۴ساعتآینده را میدهد و بالفاصله دستور بستری صادر میشود.
باتوجّ ــه بــه سنّوســال و بیماریزمینــهای کــه باباایــرج داشــت،
ادامهیدرمــان ،زیر نظر
تیمپزشــکی تصمیــم میگیــرد او را بــرای 
پزشکِشهیرِایرانی ،پروفســور ایرجگنجبخش ،که از قضا ،همدبیرستانیِ
باباایــرج در مدرســهی رازیِ تهــران بــود ،بــه فرانســه اعزامکنــد.
در بیمارســتانِ ســالپتریهیپاریس معلــو م میشــود ،ســهتا
از رگها ،باالی۹۰درصد بســته اســت و خونرســانی به قلب ،تقریبا
دارد قاچاقــی و فقط با یکرگِاصلی انجاممیشــود .پروفســورایرج ،با
ورزش آقاییزدانبخش
ِ
مشــاهدهی نتایج اکو ،آنژیوگرافــی و تســت
میکوشــد تــا وضعیــت جســمی او را برایش تشــریح کنــد و چون
میدانــد باباایــرج زبانِفرانســه بلد اســت ،بــه فرانســوی میگوید:
«قلــبات خستهاســت ایــرج! خیلــی از آن کار کشــید های.
دیگــر نمیخواهــد برایــت کار کنــد .تصمیــم گرفتــه بنشــیند
و مــا اینجاییــم کــه جلــوی نشســتناش را بگیریــم».
آقاییزدانبخــش امّــا بــا حاضرجوابــیای کــه از روحبــزرگ و
اراد هیمحکماش ناشــی بود ،کنایهی پروفسور را اینطور پاسخمیدهد:
«میدانــی که چنین اجــازهای نــدارد ایرججان! مــن تعیین میکنم
وقت خستهشــدن و نشســتن اســت .حق نــدارد قبلاز
کِــی و کجاِ ،
ا بیستســال!»
مــن بنشــیند .او حاالحاالهــا بایــد کار کنــد .اقــ ً
پروفســورگنجبخش با دیدن این همه روحیه و اعتمــاد بهنفس« ،برآوو
برآوو گویان» ،باباایرج را بهاتاقجراحی میبــرد و عمل ،باموفقیت انجام
میشــود .قلب باباایرج درست همان بیستســالی که خواستهبود کار
کرد .کاش او به قلباش دستو ِر سیســال ،چهلسال ،یا بیشتر داده بود!
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زندگی بیخاطره!
ِ
 61سال

داســتان زندگی زینب؛ ماهــی کــه در هفت آســمان یک ســتاره ندارد
مریم همایونی

اتاقهــای همدم به مــوازات هم قــد علــم کردهاند و احساســی زیبا
مرا بــه اتاقی میکشــاند کــه میزبانــش دختــران جــوان دیروزها
هســتند .ایــن کالس و در جــوار آن خوابگاههــا ،بــا دیگــر کالس
خوابگاههای موسســه هیچ تفاوتــی نــدارد؛ دیوارها ،میــز و صندلی
و تختخــواب هماننــد دیگــر اتاقهاســت و پنجــره همــان پنجره!
پنجرهای کــه در پــس آن درختان کهنســالش با همین ســالمندان
رشــد کردهاند و بــا یــاری باغبان پیر مؤسســه ،ســرپا ایســتادهاند
و ســبز! اما به محض آنکه وارد این بخش میشــوی دوســت داری در
گوشــهای بنشــینی و فقط فکر کنــی؛ ســالمندان چنیــن مراکزی
بــا ســرای ســالمندان خــارج از اینجــا تفاوتهــای زیــادی دارند!
با ســالمندان خارج از این محیط اگر همکالم شــویم تمــام خاطرهها و
گذشتهشان به فرزندان و نوهشان ختم خواهد شد اما با فرزندان سالمند
همدم که همکالم شوی مهجوری عمیق و غم نهفته در چشمانشان را به
وضوح میبینی .کنار تختهایشان هیچ قابی که یادآور خاطره از گذشتهای
دور باشد به چشم نمیخورد .نه از همســر ،نه فرزند و نه حتی پدر و مادر!

همراه با مددکار مهربان این بخش ســعی میکنم در کنارشــان به تمام
داستان زندگیشان گوش دهم و نجوای بغضهای لبریز از سکوتشان را
بشنوم...
سراغ زینب میروم .به دنبال تکه ابری در آسمان زندگیاش میگردم تا
شاید قطرهای باران جواب دلتنگیهایش و سوالهای ذهنش باشد که؛ چرا
من؟! از زینب میخواهم برایم از روزگار ســپری شدهاش بگوید .پراکنده
حرف میزند و میخندد ...مددکارش میگوید :زینب  61ســال دارد و
مجهولالهویه است و در پروندهاش درج شــده از خانهی سبز شهرداری
به همدم انتقال داده شده است .حتما کسی را داشته که از نگهداریاش
عاجز بوده و او را در فضای سبزی در گوشهای از این شهر رها کردهاست!
از زینب میپرسم پدر و مادرت کجا هستند؟ میگوید :مر دهاند! میپرسم
برادرت کجاســت؟ میگوید نمیدانم! شــاید نانوایی اســت! خواهرت
کجاست؟! نمیدانم! شاید سر چهارراه! دلت برای کی تنگ شده؟ نمیدانم!
همهاش همینهاست؛ نمیدانمهای بسیار ...یک واژهی تکراری که پاسخ
سواالت بیشمار است!

زندگی دختران این خانه
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از زندگی زینب و زینبهای موسســه چه میتوان نوشــت جز اینکه 61
سال زندگی بیخاطره دارد؟
فکر میکنم حتی داشتن گذشتهی پررنج از زندگی بدون خاطره بهتر است!
ای کاش عشقی حتی ناکام چون شهابی در آسمان ذهنش میدرخشید
تا زندگیــش را معنــادار میکرد .دســتهای چروکیده ولــی زیبایش
جغرافیای دردهای تمام زمین اســت و خطهای کنار چشــمانش تاریخ
مرارتهای روزگاری را که در سکوت و تنهایی بر او گذشته ،نشان میدهد.
هیــچ چیــزی از زندگــی شــخصیاش دســتگیرم نمیشــود و
این منتهای یک زندگــی غمبار اســت! زینب هر روز پشــت پنجره به
انتظار مینشــیند .اما منتظر چه کســی ،این بــار مــن نمیدانم!! در
پروندهاش درج شــده تــا بحال هیچکــس بــه مالقاتش نیامــده! او
مصداق کامل «در هفت آســمان یک ســتاره نداشتن» اســت! و زینب
قصهی ما در هفت آســمان و حتــی بیشــتر از آن یک ســتاره ندارد.
از صحبت کردن دست نمیکشــم و با ســواالت پیدرپی میخواهم به
راز زندگیاش و آنچــه در ذهنش میگذرد پی ببــرم! میخندد و باز هم
پراکنده حرف میزند .پیداســت که خانوادهای که شاید در زمانی داشته
هیچ به یاد ندارد و زمان ،زبان خاطراتش را الکن کرده اســت! در چهرهی
زینب و دیگر سالمندان این بخش روحی خســته از هر تردید و دوری را
میبینم؛ روحی که تا به حال گرمی دستان خانوادهای را لمس نکرده است.
لحظهای به افراد پیری که در خانهی سالمندان خارج از موسسهی همدم
زندگی میکنند حســادت میکنم!! آنها دلگیر و دلشکســته هستند اما
کوله بارشان پر اســت از خاطرات بودن در کنار خانواده! در دل و در عالم
واقعی عکسهای زیادی دارند برای یادآوری خاطراتشــان اما سالمندان
این بخش چطور این همه ســال بدون خاطره روزگار را سپری کردهاند؟!
کاش بــارش اشــکم در زیر پــای زینب تنهــا و غمگین بــا آن لبخند
ملیحش میتوانســت مرهمی بــرای زخمهای سربســتهاش باشــد.
کاش میشــد قلمو بدســت بگیــرم و آســمان دل تمام ســالمندان
دنیا و تمــام فرزنــدان همــدم را به رنــگ آبی آســمان رنــگ بزنم!
چنین قدرت و قلممویی ندارم و مجبورم در کنارشان روی صندلی خالی
بنشینم و خود واقعیام را ببینم که گاهی نسیم فراموشی در زندگی من و
همهی ما گذر میکند .به این فکر میکنم که همهی ما مسیر سالمندی و
پیری را طی خواهیم کرد و وارد دنیایی پر از سکوت و تنهایی خواهیم شد.
کاغذ و قلمهایم را بــه آرامی برمیــدارم و از خــدا میخواهم همهی ما
بتوانیــم هــر از گاهی همنشــین انســانهایی باشــیم کــه در هفت
آســمان یک ســتاره هم ندارند! شــاید گــرد خســتگی و غصههای
روزگار را از تــن رنجورشــان بزداییــم و بذر عشــق را در دلهایشــان
بکاریم و نگذاریم غروب زندگیشــان بــا غربت و تنهایی قرین شــود.
زینب را با دنیای خودش تنها میگذارم و در دنیای پر هیاهو و شــلوغ
ماشینیام قدم میزنم...
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شاه ،مُرده است!
در زمان یکی از شــاهان ،شــایعه شــد که شــاه مردهاست.
شــاه ،بــه عواملــش دســتور پیگیــری داد کــه
کســی کــه شــایعه را درســت کــرده پیــدا کننــد.
پــس از جســتجو ،بــه عامــل شــایعه پراکنــی کــه
یــک پیــرزن بــود رســیدند و او را نــزد پادشــاه بردنــد.
پادشــاه بــه پیــرزن گفــت :چــرا شــایعه مــرگ مــن
را درســت کــردی ،در حالــی کــه مــن زنــده ام؟
پیرزن گفت :من از اوضــاع مملکت به این نتیجه رســیدم که
شــما دارفانی را وداع گفتــه اید؛ چون هرکســی هرکاری که
بخواهد انجام میدهد :قاضی رشــوه میگیرد و داروغه از همه
باج خواهی میکند و به همه زور میگوید .کاســبها همه کم
فروشــی و گران فروشــی میکنند .هیچ دادخواهی هم پیدا
نميشود .هیچکس به فکر مردم نیست و مردم به حال خود رها
شده اند .الجرم فکر کردم شــما در قید حیات نیستید ،قربان!
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کوتاه در این صفــحات برای یادآوری

مهربانی و تشکر از دوستان همدم است.

تابستان 99

خـبرهایخوباینخانه

خبرها کهنه نمیشــوند .مــــشروح
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عیددیدنی ونیکوکاریمجازیبااثراتواقعی
باتوجه به شــیوع ویروس کرونا و محدود شــدن رفت و آمدهای یاوران
و نیکوکاران و همراهان همیشــگی ما به موسســهی خیریهی همدم ،از
اواخر اســفندماه  ،98همکاران این موسســه اقدام به راهاندازی کمپین
عیددیدنی مجازی و نیکوکاری مجازی کردند که با استقبال عالی بزرگان
فرهنگ وهنر ایرانزمین ،به خلق خاطرهای ماندگار و اثرگذار بدل شــد:
از جملــه خوبانــی کــه دراین حرکــت جالــب مشــارکت صمیمانه
و مهربانانــه داشــتند و بــه شــکل مجــازی ،دیــدار و محبتشــان
را شــامل حــال فرزنــدان همــدم کردنــد ،ایــن عزیــزان بودنــد:
آقای دکتــر محمد جعفــر یاحقی (اســتاد زبــان و ادبیات فارســی)
استاد کیوان ساکت (آهنگ ســاز،نوازنده،مدرس و اســتاد تار و سه تار)
ســید محمــد ناظمالشــریعه (ســرمربی تیم ملــی فوتســال ایران)
اســتاد غالمحســین امیرخانی (چهــره ی مانــدگار هنری کشــور)
حسن تفتیان (ســریعترین مرد آســیا و قهرمان دوی  100متر جهان)
علی مسعودی (بازیگر سینما و تلویزیون ایران)
احمد حلت (روانشناس و مدیر مسئول مجله موفقیت)
علی شــریعتی مقدم (عضو هیئت امناء همدم و مدیرعامل شرکت نوین
زعفران)
سیدعلی صالحی (بازیگر سینما و تلویزیون ایران)

استاد رسول مرادی (سفیر هنری همدم ،خوشنویس برجستهی کشور)
(مجری تلویزیون ایران) اقبال واحدی
دکتر علیرضا قیامتی (استاد برجســته ی ادبیات و عضو بنیاد فردوسی)
(کارآفریــن نمونه و مدیــر عامل کارخانه آرشــیا) دکتــر علیرضا نبی
آنا براتی (مربی تیم ملی کشتی آلیش بانوان و نایب رئیس کشـــتی
بانوان خراسان)
(استاد برجسته ی ادبیات و عضو بنیاد فردوسی) دکتر آرش اکبری مفاخر
حسین طیبی (شاه ماهی فوتسال ایران و آسیا)
یلدا عباسی (هنرمند و نوازنده دوتار ،عضو هیئت مدیره انجمن دوستی
ایران و ایتالیا)
(هنرمند خواننده و نوازنده موسیقی کردی خراسان) محسن میرزازاده
(مربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران) فاطمه شریف
امیرحســین رجبــی (مجــری و برنامــه ســاز تلویزیــون ایــران)

خـبرها

برنامــه زنــده در اینســتاگرام همــدم؛ شــاهنامهخوانی دکتــر آرش
اکبری مفاخر (عضو برجســته بنیاد فردوســی) در الیو اینســتاگرام و
در کنــار فرزنــدان همــدم انجام و با اســتقبال شــایان ،مواجه شــد.

تصویر مــا و برق محبت چشــمهای مردم
درایــن ایــام ،گــزارش برنامــهی تلویزیونی"ســفرههای همدلــی"

از توانبخشــی همــدم و بازتــاب زیبــای روز هداری و امیــدواری
در ایــن موسســهی خیریــه ،از خاطــرات خــوب مــا بــود.

حال همدمیها خوب است
به لطف شما و کادر درمانی

به لطــف خداونــد و زحمــات شــبانهروزی کادر درمانی ـ پزشــکی
موسســه ،تــب ســنجی و غربالگــری مرتــب روزانــه صــورت
میگیــرد .خوشــحالیم کــه میتوانیــم خبــر ســامتی همــهی
بچههــای همــدم را بــه خیریــن و یــاوران عزیــز مخابــره کنیــم.

شب خاطرهانگیز همدم با قرآن
در اواخر اردیبهشتماه و همزمان با شــب قدر ،شب نورانی و خاطرهانگیز
همدم ،با طنین تالوت آســمانی قاری ممتاز بینالمللی استاد سید جواد
حســینی و پخش مســتقیم آن از طریق شــبکههای مجازی موسسه
رقم خورد.

تابستان 99

شــاهنامهخوانی همدمی در اینستاگرام
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خیر و خدمت در ماه میهمانی خدا
با مشارکت شهرداری مشهد ،بستههای غذایی و بهداشتی ،تهیه و تقدیم
خانوادههای نیازمند همدم شد.

دیدارروابطعمومیها
برایتبریک وتمدیدهمراهی

به مناســبت گرامیداشــت هفتهی روابط عمومی ،دکتــر زهرا حجت
(مدیــر عامــل همــدم) و جمعــی از خادمیــن روابط عمومــی این
موسســهی خیریه با امیــر اقتنایی (مدیــر روابط عمومی شــهرداری
مشــهد) دیــدار و لــوح قلمزنــی منقــش بــه لوگــوی شــهرداری
مشــهد ،اثــر دســت فرزنــدان همــدم را بــه ایشــان اهــدا کردند.

پاسخ یک دوست و یک دنیا شادی برای همدم
پاســخ پرمهــر همایــون شــجریان عزیــز ،بــه کلیپــی که توســط
فرزنــدان توانبخشــی همــدم بــه مناســبت زادروز ایشــان تهیه و
ارســال شــده بــود ،مایــهی شــادی و مباهــات اهالی همدم شــد.

با مهربانی مردم ایران؛
عــید فطر همدم مبارک شد...
همزمان با عید ســعید فطر ،مردم مومن و مهربان کشــورمان خصوصا
مشهدیهای عزیز با واریز وجوه شــرعی ماه مبارک رمضان ،گام مهمی
در ادامهی زندگی و توانبخشی  400دختر بیسرپرست همدم برداشتند

خـبرها
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هدیهی همدمیها و
تبریک روز صنایع دستی
محمــد مطیــع (معــاون صنایعدســتی ســازمان میــراث فرهنگی
خراســان رضــوی) که بــه مناســبت روز جهانــی صنایعدســتی در
دفتــر کارش میزبــان مدیرعامــل و جمعــی از همــکاران خیریهی
همدم بود ،لــوح زیبای منقش به نشــان ســازمان میــراث فرهنگی و
محصــول هنرنمایی دختــران همدم را بــه عنوان هدیــه دریافت کرد.

سکوت تاالر همدم شکسته شد
در آخرین روزهای خردادماه ،تاالر همایشهای همدم ،پس از ماهها سکوت
و خلوت ناشی از تهدید کرونا ،ســرانجام درهای خود را برای برگزاری دو
مراسم ،بر روی نیکوکاران همشهری گشود؛ بزرگداشت متولدین خردادماه
باشــگاه نوین زعفران و یادبود یکی از هنرمندان نیکوکار همشــهری در
چهلمین روز درگذشــتش ،با رعایــت پروتکلهای بهداشــتی برگزار و
ســکوت تاالر همدم با امید به رونق دوبارهی برنامههایش ،شکستهشــد.

صدای هنرمند خراسانی
ندای همدلی با همــدم
در نخســتین روزها از نخســتین مــاه تابســتان ،اجرای الیو محســن
میــرزازاده در تاالر همــدم ،گرمای دوچندانــی باخــود آورد .میرزازاده
هنرمند خوشصدا و نیکخواه خراســانی که به مناســبت گرامیداشت
روز دختر و میــاد حضرت معصومــه(س) ،میهمان همدم بــود ،برای
کمک به دختران این خانه ،در فضای مجازی بــه اجرای برنامه پرداخت.
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آموزش مجازی در دوران قرنطیه؛

آموزشتعطیلنیست!
در دایره بزرگ قرنطینهگی در دوران شــیوع ویروس کرونا و دور ماندن
دختران مؤسســه همدم از محیطهای تعاملی جامعه از جمله مدرســه
و برنامههای آموزشــی ،برنامهریزی یــک کارگاه آموزشــی مجازی با
عنــوان (آمــوزش مهارتهــای زندگی) بــا بهرهگیری از پیامرســان
 whatsappتوســط صدیقه بختیاری پژوهشــگر و مدرس دانشــگاه
انجام شــد که بــا اســتقبال و موفقیت چشــمگیری مواجــه گردید.
ایــن برنامــهی آموزشــی کــه در کلیــهی بخشهــای موسســه
بهصــورت هماهنــگ و بــا توجــه بــه ویژگیهــا و نیازهــای
خــاص آنهــا طراحـــی گردیــد ،دارای قابلیــت اجراســت.
اهداف طرح:
-۱آموزش مربیان جهت استفاده از امکانات محیط زندگی دختران برای
بهبود توانایی آنها در مهارتهای زندگی به خصوص مهارتهای ارتباطی
و سازگاری اجتماعی آنها.
 -2آموزش مربیان و دیگر اعــــضای تیم تربیتی در کاربرد (فعالیتهای
روزمرهگی) برای بهبود تواناییهای جسمی ،شناختی ،ذهنی ،اجتماعـی
و رفتاری.
 -۳استمرار و ادامه آموزشهای طراحی شده در غالب رولپلی ،نقاشی و
بازی ،در فعالیتهای آموزشی روزانه.
 -۴طراحی آموزشی ویژه جهت استفاده از حداکثر توانایی دختران برای

گزارش

23
تابستان 99

تهای روزمره زندگی).
انجام (ADLفعالی 
 -۵گنجاندن تمامی مهارتهای ده گانــه زندگی و تکنیکهای درمانی
(جســمی ،ذهنی و )...در قالبهای جذاب و هنری با مشارکت صدرصد
خود دختران.
 10مهارت پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی:
مهارتهایــی که ســازمان بهداشــت جهانی بــرای داشــتن زندگی
فــردی و اجتماعــی موفــق معرفــی کــرده اســت ،عبارتنــد از:
 -۱مهارت خودآگاهی
 -۲مهارت همدلی
 -۳مهارت روابط بین فردی
 -۴مهارت ارتباط موثر
 -۵مهارت مقابله با استرس
 -۶مهارت مدیریت هیجان
 -7مهارت حل مسئله
 -8مهارت تصمیمگیری
-9مهارت تفکر خالق
 -10مهارت تفکر نقادانه
در ادامه بــه توضیح مختصــر هر کدام ازایــن ده مهــارت میپردازیم:
مهارت خودآگاهی:
توانایــی شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت و یافتــن تصویــری
واقعبینانــه از خــود .شــناخت نیازهــا و تمایــات فــردی بــرای
آشــنایی بــا حقــوق و مســئولیتهای فــردی ـ اجتماعــی.
مهارت همدلی:
درک کــردن دیگــران و مشکالتشــان در هــر شــرایطی .ایــن
مهــارت بــه دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن و در
نتیجــه ،روابــط اجتماعــی بهتــر افــراد بــا یکدیگــر میانجامــد.
مهارت روابط بین فردی:
مشــارکت و همکاری با دیگران ،همراه با اعتمــاد واقعبینانه که در کنار
تقویت دوستیها ،دوستیهای ناسالم را خاتمه میدهد تا کسی از چنین
روابطی آسیب نبیند.
مهارت ارتباط موثر:
درک بهتــر نیازهــا و احساســات دیگــران ،بــه شــیو های
کــه فــرد بتوانــد نیازهــا و احساســات خــودش را نیــز در
میــان بگــذارد تــا ارتباطــی رضایتبخــش شــکل بگیــرد.
مهارت مقابله با فشار عصبی:
بــا آموختن ایــن مهــارت افــراد هیجانهــای مثبــت و منفــی را
در خــود و دیگــران میشناســند و ســعی میکننــد واکنشــی
نشــان دهند کــه ایــن عوامل مشــکلی بــرای آنهــا ایجــاد نکنند.
مهارت مدیریت هیجان:
هر انســانی که در زندگی خود با هیجانات گوناگونی از جمله غم ،خشم

ترس ،خوشــحالی ،لذت و موارد دیگر مواجه است که همه این هیجانات
بر زندگی او تأثیر میگذارد .شناخت و مهار این هیجانات ،همان مدیریت
هیجان است .برای کسب این مهارت فرد به طور کامل باید بتواند احساسات
و هیجانات دیگران را نیــز درک و به نوعی این هیجانــات را مهار کند.
مهارت حل مسئله:
زندگــی سرشــار از مســائل ســاده و پیچیده اســت .با کســب این
مهــارت بهتــر میتوانیــم مشــکالت و مســائلی را کــه هــر روز در
زندگــی برایمــان رخ میدهنــد ،از ســرراه زندگیمــان برداریــم.
مهارت تصمیمگیری:
برای برداشــتن هرقدمی درزندگــی باید تصمیم گیری کنیم ،مســیر
زندگی انسان را تصمیم گیری او مشخص میکند .با آموختن این مهارت
اهداف خود را واقع بینانه تعیین و از میــان راه حلهای موجود بهترین
را انتخاب میکنیم و مســئولیت عواقب آن را نیز بــه عهده میگیریم.
مهارت تفکر خالق:
تفکــر یکــی از مهمترین مهارتهــای زندگی اســت .مهــارت تفکر
خــاق ،همــان قــدرت کشــف ،نــوآوری و خلــق ایــدهای جدید
اســت تا در مــوارد گوناگــون بتوانیــم راهی جدیــد و موثــر بیابیم.
با آموختن تفکــر خالق ،هنگام مواجهه با مشــکالت و دشــواریهای
احساســات منفــی را بــه احساســات مثبــت تبدیــل میکنیــم.
هنگامی که تفکر خــاق را میآموزیم دیگر مشــکالت زندگی مزاحم
ما نیستند بلکه هرکدام فرصتی هســتند تا راه حلهای جدید بیابیم و
مشکالت را به گونهای که کسی تاکنون این کار را نکرده باشد ،حل کنیم.
مهارت تفکر نقادانه :
این مهارت موجب میشود هرچیزی را به ســادگی قبول یا رد نکنیم و
پیش از آن ،موضوع موردنظر را به خوبی مورد بررســی قرار دهیم و پس
از آن ،در مورد رد یــا پذیرش آن تصمیمگیری کنیــم .با آموختن تفکر
نقادانه فریب دیگران را نمیخوریم و به عاقبت امور به خوبی فکر میکنیم
و دقیق و درســت تصمیمگیری و ارتباطات درســتی برقرار میکنیم.
در انتهــای ایــن یادداشــت ،از خانــم صدیقــه بختیاری ،دوســت
و همــراه اندیشــمند همــدم کــه چهارصــد دختــر همدمــیاش
را بــرای پیشــبرد امــور آموزشــی و توانبخشــی تنهــا نمیگذارد
و عاشــقانه و مســئوالنه در خدمتشــان اســت ،سپاســگزاریم.
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آقای مامان!
ِ
حاج
جعفرشیرازینیا(مدیرخیریهیهمدم)

در این روزهای داغ کرونایــی که غم به روح و روان همه پنجه میکشــد
به ذهنم رســید یکی دو خاطره برایتــان بگویم و ســعی کنم لبخندی
روی لبــی بنشــانم؛ یــادش بــه خیــر ،آن اوایل کــه به مؤسســهی
همــدم منتقــل شــده بــودم ،شــاهد اتفــاق جالبــی بــودم؛
دختــران این خانــه ،پیش از حضــور من ،همیشــه در کنــار مدیران
خانم بودنــد و مــن اولین مردی بــودم که بــه عنوان مدیــر خیریهی
دخترانــهی توانبخشــی همدم یــا فتحالمبین به کار مشــغول شــده
بودم ...برای همیــن ،برای این بچههای معصوم ســخت بــود که با یک
آقا یا حاج آقا کنار بیاینــد .بنابراین تا مدت زیادی بیشــتر دخترانی که
از کنــارم عبور میکردنــد یا به من ســر میزدند مرا «مامــان» خطاب
میکردند .فکر میکردند هرکســی مدیر همدم باشــد ،حتما بانوســت!
خاطــرهی دیگرم این اســت که :یادم هســت ،وقتی ایــن بچهها خیلی
باکســی صمیمی میشــدند ،ســعی میکردند بــا بیان دعــا و آرزوی
خیر ،به طــرف اظهار محبت کننــد .اما گاهی پیازداغ ایــن دعاها خیلی
زیاد میشــد و مثال ســعی میکردند بهصــورت سفارشــی و خاص دعا
کننــد .بنابرایــن میگفتنــد« :الهی کــه بری مکــه ،برنگــردی»!...
آن اوایــل ،بچهها به تعداد کافــی در خوابگاهها تخت نداشــتند و فضای
کافی هم برای گذاشتن تخت موجود نبود .مدتها گذشت تا شرایط فراهم
شــد و برای یک خوابگاه که بچههای فهمیدهتری در آن بودند ســفارش
تختهای دو طبقه داده شد .یادم هســت که بچهها در صف میایستادند
و بااحتیــاط و بهنوبــت در خوابگاه را بــاز میکردند و سرشــان را داخل
خوابگاه میآوردند تا برای اولین بار به تماشای تخت دو طبقه نایل شوند!
سی هشت سال از حضور در بهزیستی خراسان و هجده سال از شروع کار من
در این مؤسسه میگذرد و احساس میکنم که زمان چقدر زود گذشتهاست.
بــه ســهم خــودم ،درسهــای زیــادی از دختــران ایــن خانــه
گرفتــهام و بزرگتریــن درس ،صبــوری و مهربانــی اســت.
این روزهــا ،خیلــی از دخترها دیگر برای خودشــان خانمی شــدهاند و
بعضا بهاصطالح از هر انگشتشــان هنــری میبارد .بیتعارف و براســتی
مدیریت موسســه ،این ســطح از توانیابی و آموزش را ،مدیون هنرمندی
و دلســوزی همکاران خســتگیناپذیر و یــاوران یکدل همدم اســت.
از همــهی شــما همــکاران و یــاران سپاســگزارم کــه بودیــد و
همراهیمــان کردید و ســپاس که مــا را در ایــن راه تنها نگذاشــتید.

یادداشت کوتاه
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باکمیچرخش
لبهای همدم را متبسم کنیم!
احمد بهجت ـ گفتار درمانگر موسســه توانبخشــی همدم

قســمتی از ســلول هــای مغــزش آســیب دیــده
اســت .اما آیــا روحــش را هم از دســت داده اســت؟
آیا آخرتی برایش متصور هستیم .برای خودمان چطور؟
دســتش به ســختی حرکت میکند .آیا دست های ما
هم به ســختی حرکت میکننــد؟ افکارمــان چطور؟
چهارصد هــزار تومان بــرای خریــد مانتــو و کفش.
چهارصــد هــزار تومــان بــرای شــلوار و پالتــو.
افکار ما با ســرعت حرکــت میکنــد .بله افــکار ما با
ســرعت حرکت میکند اما مهم جهت حرکت اســت.
قســمتی از ســلولهای عصبی در ســمت چپ مغزش
آسیب دیده اســت .احساســات و عواطف در نیمکرهی
راســت مغز درک میشــوند و نیمکرهی راست مغزش
کامــا آگاه اســت و شــادی و غــم را لمــس میکند.
پاهایش را بــه آرامــی تکان میدهــد و قــدم میزند.
برف و یخ زیــر پاهایــش صدا مــی کنند .بــرف و یخ
توانایــی اش را فریاد میزننــد .افکار گرم مــا میتواند
توســط دســت و پــای کــودکان همدم لمس شــود.
زبانش را تکان میدهــد ،از لب های نــازک و ضعیفش
کالمــی میزاید .گویا تمــام احساســش از تغیر جهت
افــکار ما خشــنود شــده اســت .از چرخش افــکار ما
به ســمت نوع دوســتی ،لب های شــیرین کــودکان
ایــن خانه ،متبســم و شادیشــان متبلور میشــود...
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نفیسه شکوهیان ( به قلم دخــتران این خانه )
بغضی گلویم را گرفته بود و یواشکی هقهق گریه میکردم .با خودم میگفتم چرا بعضی از آدمها
اینقدر غرور و تکبر دارند؟ گاهی دلم میخواهد تنها تر از االن باشــم  .اصال فقط خودم باشــم و
خودم و خدای خودم .خدا با آدمها خیلی فــرق دارد .هیچوقت نامهربانی نمیکند و هوای من و
دلم را دارد .تمام این دلگیریها بهخاطر خانوادهی نداشتهام است و چه بسا که زندگی در جریان
است و باید روزگار را گذراند .میخواهم با سختیهایی که داشتم و سختیهایی که پیش رو دارم
مبارزه کنم تا بتوانم به اهداف خودم برسم و سربلند از این بحران در بیایم .ای کاش میتوانستم با
مشکالتی که دارم راه حلی را بیابم و درست تصمیم بگیرم که بعد خودم از این کارم پشیمان نشوم.
شاید سرنوشت من اینطور مرا امتحان میکند تا من بتوانم از این بحران سربلند و پیروز در بیایم.
خدایا کمکم کن که حالم خوب باشد و بتوانم انرژی مثبت به دیگران بدهم با حرفهای خوب.
دوســت ندارم به این زودی از پــا در بیایم و نا امید شــوم چون من هنوز زنــدهام و باید تالش
کنم بهســوی هدفهای بلندمرتبــه و راه خــود را ادامه دهم تا بــا خوشــحالی از این بهبعد
زندگی کنم و تحصیل کنم و انشــاهلل کــه بتوانم اولین کتابم را منتشــر کنم و زبــان را ادامه
دهم و استاد زبان در دانشگاه شــوم و هتلدار قسمت پذیرش شــوم و خیلی هدفهای دیگر.
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این دسته گلها دســت رنج دختران
همدم است؛ گلی که شما به مراسمها
و همایشهایتان میبرید و بخشی از
هزینهی خیریه همدم را تامین میکند.
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یک نفس زندگی
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نیکاندیشانارجمند

جناب آقای علی اکبر علیزاده قناد ( عضو محترم هیات مدیره همدم)
و بانوی گرامیتان سرکار خانم عراقی
جناب آقای حسن مدرس ( عضو محترم هیات امنا)
جناب آقای مهندس سیدعلی حیدری
جناب آقای علی خسرو شاهی
جناب آقای سید محمد صادق سیدی

همکارگرامـی؛

جناب آقای شعبانی
سرکار خانم انسانی
سرکارخانم حمیدی
سرکار خانم اسماعیلی
همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه فقدان عزیزانتان شریک می دانند.

همدردی مارا پذیرا باشید.
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چندلحظهیعلمی
نقشاعتقادوایماندرکنترلودرمانبیماریهاچگونه درمان میشود؟
و آمـوزشی
کودک ،احساس مسئولیت میخواهد...
تربیتجنسیفرزندان،نیازجامعهیسالم
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تربیت جنسی فرزندان ،نیاز جامعهی سالم
تدوین :صدیقه بختیاری شهری(مدرس و پژوهشگردانشگاه ،دانشجوی دکتری مشاوره)

تربيت جنســي از مشــكالت و دغدغه های خانوادهها اســت و پدران و مادران در برابر غريزهی جنســي كودكانشــان نميتوانند بیتفاوت باشند؛ زيرا
تربيت جنسي از دشــوارترين و حساســترین تربیتها بوده كه اندك اشــتباه و غفلتي در آن ممكن است باعث گمراهی کودکان شــود .مسئله جنسي
موضوعي اســت كه والدين در مورد آگاهكردن فرزند خود نسبت به آن در هراســند و اين تصور را دارند كه آگاهي فرزندشــان نسبت به مسائل جنسي
باعث گمراهي آنها خواهد شــد و حجب و حيــاي والدين نیز در ارائه اطالعات جنســي به فرزندان باعث ســردرگمي آنان در این مســئله ميشــود.
خانواده نقش مهم و قدرتمندی در اجتماعی شدن جنسی کودکان دارند .توجيه ضرورت طرح مسائل جنسي توسط والدين با هدف آموزش امور جنسي
به فرزندانشــان امری الزامی است .مشکل موجود در مسیر تربیت جنســی کودکان نداشتن آگاهی و حجب کاذب اســت .این دو عامل مانع ارتباط بین
والدین و فرزندان برای بیان حقایق به روش اصولی و صحیح میشــود .نيازهاي والدين در اين خصوص مشــخص نيســت و والدين هنوز تعريف درستي
از آموزش جنسي ندارند .باوجود اینکه در كشــورهاي غربي آموزشهای جنســي متنوعی به نوجوانان داده ميشــود ،ولي به نظر ميرسد اكثر نوجوانان
هنوز آگاهي الزم را در اين زمينه به دســت نیاورده اند .تنها  25/9درصد مادران قادر به پاســخگویی صحيح به ســؤاالت جنسی فرزندانشان هستند .به
هر میزان که والدين در تربيت جنسي كودك از روشــها و برنامه هاي جامع ،اصولي و منطقي اســتفاده كنند ،تربيت جنسي کاملتری انجام خواهد شد.
تربیت جنســی جامع میتواند به كودكان و نوجوانان کمک کند تا چارچوبي از موضوعات بهداشــتی و اجتماعی پیچیده و بحرانی را در ذهن ایجاد کند.
فراهم کردن اطالعات دقیق درباره روابط جنســی و مســائل مرتبط با آن میتواند نتیجه تصمیمگیری هایی باشــد که به زندگی های سالم تر بیانجامد
آيــات و روايات و احــكام مختلف در اســام به صورت مســتقيم و غيرمســتقيم به مســائل جنســي و تعديــل آن پرداختهاند؛ لذا ميتــوان نتيجه
گرفــت كه ایــن موضــوع در اســام از ضروريات بــوده و نميتــوان اجــازه داد كه اين مســئله خود بــه خود با مــرور زمــان برای فرد حل شــود.
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مواردیکهباعثمیشودکودکانبهمسائلجنسیعالقهمندشوند

جواب دادن به مسائل جنسی کودکان در چه سنی مناسب است؟

اول پیدا کردن اطالعات از طریق اینترنت ،رســانه هــا ،فضای مجازی و
ارتباط برقرار کردن با دوستان خود در مدرســه و دوم مخفیکاری پدر و
مادرها! به همین دلیل چون آن ها درباره این موضوعات اطالعات دقیقی
ندارند ،اگر سوال هایشان بی جواب بماند ممکن است دست به کنجکاوی
بزنند .خیلی از والدین تصور می کنند غریزه جنسی در کودکان وقتی به
ســن بلوغ رســیدند در آن ها به وجود می آید که این تصور غلطی است.

زمان جســتجوی کودکان در ســن ۲/۵تا  ۴ســالگی می باشــد .در این
زمان کودکان ســؤاالت بی شماری ذهنشــان را درگیر می کند و دائما از
پدر و مادر خود درباره ی دنیای بیرون ســؤال میکنند .این ســن دوران
جســتجو و آگاهی جنســی کودکان نیز می باشــد .کودکان تفاوت بین
دختر و پســر را می بینند و سواالتی ذهنشان را مشــغول میکند .مثال:
بچه چه جوری بــه وجود می آید؟ دانشــمندان معتقدنــد دلیلی ندارد
که پدر و مادر شــروع به صحبت در مورد مسائل جنســی کنند .والدین
می توانند در موقعیتهای مختلف به ســوال های کودکشــان بســیار
مختصر و کوتاه جــواب بدهند و از گفتن مســائل اضافــی پرهیز کنند.
اگر بــه کــودک مــان دربــاره مســائل جنســی توضیحــات زیادی
بدهیم ممکن اســت باعــث ســردرگمی او شــود .به والدیــن توصیه
می شــود با مطالعــه کتــاب های آموزشــی و شــرکت در جلســات
مشــاوره اطالعات زیادی را کســب کنند تــا بتوانند در برابر ســواالت
جنســی کودکان پاســخ درســتی بدهند .جــواب دادن به ســواالت
جوانترها قبل از بلوغ بــه عهده پدر و مادر همجنس کودک می باشــد.

واکنش والدین نسبت به سواالت جنسی کودکان چگونه است؟
پــدر و مادرهــا در برابر ســواالت جنســی کــودکان واکنــش های
متفاوتــی از خــود نشــان مــی دهنــد کــه در ادامــه میخواهیــم
هــر یــک از ایــن واکنــش هــا را مــورد بررســی قــرار دهیــم.
 -۱به سؤاالت فرزندشان پاسخ نمی دهند
گاهی اوقات کــودکان به دلیــل رفتارهــای تند والدین جرات ســوال
کردن از آن ها را پیــدا نمی کنند و اگر ســوالی بکنند بــا جواب تندی
مثل« :بــرو حوصلتــو نــدارم و حق نــداری بــا من صحبــت کنی»
روبه رو می شــوند .وقتی به ســواالت جنســی کودکان جواب درستی
داده نشــود آن ها ســرخورده می شــوند و مسائل جنســی برای شان
تبدیل به یک راز می شــود و معلوم نیســت در ســنین بزرگسالی چه
شخصیتی در او شــکل بگیرد و برای پیدا کردن جواب های خود ممکن
است دست به کارهای وحشــتناکی مثل رفتن به گروه های ناجور بزند.
 -۲گفتن جواب های اشتباه به فرزندشان
بعضــی از والدین از ســوال هــای فرزندشــان خســته می شــوند و
پاســخ های اشــتباه به آن هــا می دهنــد .بــرای مثال :فرزندشــان
می پرســد من از کجا بــه این دنیا آمــده ام؟ پــدر و مــادر میگویند
ما تو را از بــازار خریده ایم .بعد از چند ســال که فرزندشــان با حقیقت
روبه رو شــد به والدیــن خود احســاس بی اعتمــادی پیــدا میکند.
 -۳گفتن مسائل اضافه به فرزندشان
گاهی برخی والدین گمان میکنند ،اگر همه مســائل جنســی را خیلی
روشــن به فرزندشــان بگویند والدین روشــنفکر و به روزی هستند .در
صورتی که صحبت کردن در مورد این مسائل باید خیلی خالصه و کوتاه
باشد زیرا کودک توانایی درک همه ی مســائل را به صورت یک جا ندارد.
 -۴به فرزندشان اطالعات درست و دقیق می دهند
برخــی از پــدر و مادرها برای فرزندشــان وقــت زیــادی میگذارند و
از کتاب های آموزشــی برای تربیــت فرزند خود اســتفاده میکنند در
جلســه های مشــاوره شــرکــت میکننــد .همه ایــن مــوارد باعث
میشــود کودک به پــدر و مادر خــود اعتماد زیادی داشــته باشــد و
احساسات خود را در شــرایط مختلف با پدر و مادر خود در میان بگذارد.

نکاتمهمدرآموزشجنسیکودکان
 -۱وقتی با ســواالت کودکتان روبرو شــدید از آن ها چیــزی را مخفی
نکنیــد .زیرا باعث بــی اعتمادی کودکتان نســبت به شــما میشــود
و ممکــن اســت اطالعــات خــود را از منابع نامعتبــر به دســت آورد.
 - ۲اطالعاتی کــه میخواهید در اختیــار کودک خود قــرار دهید باید
با سن و ســال کودک تناسب داشــته باشــد .در این زمینه می توانید از
کتاب های مناسب آموزش جنســی کودکان و مشــاوره استفاده کنید.
 - ۳بــرای جــواب دادن به ســوال هــای کودک مــی توانیــد از فرزند
خود ســوال هایــی کنید ،بــا ایــن روش مــی توانیــد دانســته ها و
حدســیات کــودک خــود را بــه روش درســت ســاماندهی کنیــد.
 - ۴آموزش جنســی کودکان خود را تا پایــان دورهی راهنمایی به تولید
مثل معطوف کنید .به این منظور تا کودک به ســن خاصی نرسید ،هدف
از رابطه جنسی را به مســئله تولید مثل و بچه دار شــدن محدود کنید.
 - ۵به کودک خــود اعضای بدنــش را معرفی کنید .کودکان از ســن ۲
ســالگی به بعد فعالیت های اعضــای بدن خود را مثل گوش و چشــم را
می شناســند .برای معرفی کردن اعضای بدن میتوانید از عروســک یا
آینه اســتفاده کنید .پس از نشــان دادن اعضای بدن مثل دست ،چشم
و گوش و پرســیدن از فعالیتهــای آن ها ،درباره اعضای جنســی بدن
با عنوان کردن نام علمــی آن ها می توانید به سؤالشــان پاســخ دهید.
 - ۶اعضای تناسلی بدن را به کودک خود طوری معرفی کنید که هیچ فردی
حق ندارد آن را ببیند و لمس کند .به کودک خود آگاهی دهید ،اگر شخصی
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اعضای بدنش را لمس کرد ،سریع با شما در میان بگذارد .می توانید از واژه
راز خوب و راز بد برای این آموزش استفاده کنید .راز خوب مثل این است که
فردا با هم می خواهیم برای پدر جشن تولد بگیریم و او را سورپرایز کنیم.
راز بد مثل ایــن که فردی اندام هــای خصوصی تو را نــگاه کند یا لمس
کند و از تــو بخواهــد آن را به کســی اطــاع ندهی .به کــودک خود
یاد دهید کــه حتی رازهــای بد را بــه والدین و مربی مهــد خود اطالع
دهنــد ،زیرا ایــن موضوع ممکن اســت به او صدمــه بزند .با اســتفاده
از بازی ها این موضــوع را به کــودکان خود آموزش دهیــد .برای مثال
از نقاشــی کردن برای شناســایی افراد قابل اعتماد یا غریبه اســتفاده
کنید و یا با بــازی کردن نقش افــراد غریبه ،کودک خــود را آگاه کنید.
بهکودکان ۲تا ۶سالهچگونهبچهدارشدنراتوضیحدهیم
برای آموزش جنسی کودکان می توانید به آن ها توضیح دهید که فرزند
همه موجودات از تخم به وجود می آید بعضی از آن هــا تخم را در درون
شــکم خود نگهداری می کنند و بعضی دیگر خارج از بدن .برای کودک
خود مثال هایــی از این قبیل بزنیــد :این که پرندگان تخــم میگذارند
بعد روی آن میخوابنــد و تخم تبدیل به جوجه می شــود .ولی مامانها
تخم را در شــکم خود نگهداری میکنند و روز به روز بزرگتر میشــود تا
تبدیل به بچه شــود به همین علت مادرها شکمشــان بزرگتر میشود.
جوابدادنبه گروهسنی ۷تا ۸سال
تخــم درون شــکم مادرکه دچــار یک ســری تغییرات شــده ،به بچه
تبدیل می شــود و مادر در بدن خــود از آن نگهداری میکنــد .بچه تا
وقتی که وارد دنیا شــود درون شــکم مادرش می ماند و بعد از گذشــت
چند ماه بــه خاطر رشــد کردن بچه شــکم مــادر روز بــه روز بزرگتر
میشــود .اگر کودکتان ســوال کرد تخم کجا بود باید بــه او بگویید این
تخمک از اول در شــکم مــادر وجود داشــته و خدا آن را درون شــکم
موجــودات زنده بــرای به دنیــا آوردن بچه هایشــان قرار داده اســت.
اگر کودکتان پرســید چرا بچه را درون شــکم خود نگه مــی دارید باید
به او جواب دهیــد ،چون بعضــی از موجودات به بچه هایشــان شــیر
می دهنــد و خونگرم هســتند ،بعــد از این که بچه شــان بــه دنیا آمد
نمــی تواننــد از خودشــان مراقبت کننــد ،بــه همین دلیــل پیش
مادرها می ماننــد تا بزرگ شــوند .مثل :انســان ها ،شــیر ،گربه و …
اگر باز هم کودک ســوال کرد بچه ها از کجا به این دنیا مــی آیند؟ به او
بگویید وقتی زمان آمدن بچه به این دنیا رســید ،شــکم مادر را دکترها
باز میکنند و کودک را وارد این دنیا می کنند .هیــچ گاه نباید به فرزند
ال من تــو را از بازار خریــده ام .گفتن اطالعات
خود دروغ بگوییم که مث ً
نادرســت به کودک باعث میشود وقتی بزرگ شد نســبت به پدر و مادر
خود بی اعتماد شــود .بعضی از کودکان نیز برای جستجوی جواب خود
با افراد بزرگســال دیگر رابطه برقرار میکنند و جواب هایــی را از آن ها
دریافت می کنند که مناســب سنشــان نیســت و به انحرافات جنسی

کشیده می شوند ،پس سعی کنید آموزش جنســی کودکان را خودتان
برعهده بگیریــد تا فرزندتــان به مشــکالتی از این قبیل دچار نشــود.
–آموزشجنسیکودکانبارعـایتنکاتمهمواساسـیذکرشده
در خانواده

بعضی از خانــواده ها عقیده دارند درباره مســائل جنســی نباید چیزی
به کودک خــود بگویند ،اما برخی دیگــر اعتقاد دارند کــودکان هرچه
زودتر با این مســائل آشنا شــوند آســیب کمتری می بینند .اگر پدر و
مادر درباره آموزش جنسی کودکان خود واکنشــی نشان ندهند ،باعث
میشود فرزندشــان در آینده دچار چالشهای بسیاری شود .یکی از این
چالش ها میتواند آگاهی زودرس کودکان درباره مســائل جنسی باشد.
پــدر و مادرهــا بایــد روابــط خــود را از کــودکان پنهــان کننــد
یکی از مســائل مهم برای آموزش جنســی کودکان زیر سن  ۷سال طرز
برخورد پدر و مادر با همدیگر است؛ پدر و مادر باید به نوع برخوردی که در
کنار فرزندشان دارند توجه کنند و حد و مرزهایی را رعایت نمایند .کودکان
باید از عشق بین پدر و مادرشان آگاه شــوند تا بتوانند در آینده احساس
امنیت بیشتری کنند و محبت کردن به همسران خود را نیز آموزش ببینند.
امــا ایــن گونه عشــق و محبــت باید خیلــی دقیق باشــد ،تــا باعث
کنجکاوی فرزندشــان نشــود .رســول خــدا (ص) می فرماینــد :اگر
کودک شــیرخوار شاهد روابط جنســی باشــد ،بعدها این کودک اگر از
انحراف ســردرآورد ،والدین باید خــود را در این انحــراف مقصر بدانند.
توجهبهخوابواستراحتوالدین

یکی دیگر از مسائل مهم در آموزش جنسی کودکان این است که والدین
باید محل خواب کــودک را از حدود  ۶ماهگی به بعد جــدا کنند ،اما باید
اتاق خواب به صورتی باشــد که پدر و مادر صدای گریه کودک خود را به
راحتی بشــنوند تا به او رســیدگی کنند .حتی والدین باید به فرزندشان
آموزش بدهند که قبل از وارد شــدن بــه اتاق آن ها همیشــه در بزنند.
لطیفهگوییوآمیزش
پدر و مادرها باید مراقب رفتار خود در کنار فرزندشــان باشند و در برابر
شوخی هایی که با یکدیگر انجام می دهند نکات اخالقی را رعایت کنند
این قضیه در آموزش جنســی کودکان بســیار مهم و تاثیرگذار اســت.
آرایشکردنزنوشوهربراییکدیگر
آرایش کــردن زن و مــرد در اســام برای یکدیگر مســتحب اســت،
اما مادران بایــد این نکتــه را رعایت کننــد ،در زمانی که فرزندشــان
در کنــار آن هــا هســت از آرایــش هــای غلیــظ جلوگیــری کنند.
طرزلباسپوشیدن
والدین برای آموزش جنســی کودکان خود باید زمانی که فرزندشــان
در کنار آن هاست از پوشــیدن لباس های نامناســب جلوگیری کنند.
لباس پوشــیدن پدر و مــادر نباید بــه صورتی باشــد که انــدام های
جنســی آن ها مورد نمایش کودک قرار بگیرد؛ آن ها باید از پوشــیدن
لباس های جذب و کوتــاه در حضــور فرزندان خود خــودداری کنند.
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شستوشویدستهاوپوشیدنلباس
پدر و مادرها باید به تمیز بودن فرزندشــان اهمیت خاصــی بدهند .اما
موضوعی که در مورد آموزش جنســی کودکان اهمیت دارد این اســت
که شست و شوی کودکان نباید به صورتی باشــد که باعث تحریک آلت
تناســلی آن ها شــود .درباره حمام کردن فرزندتان باید نکاتی را رعایت
کنید .از ســن  ۳ســالگی هر کودکی باید به همراه جنس موافق خود به
حمام بــرود و اگر به هر دلیلی نتوانســت در صورتــی میتواند با جنس
مخالف خودش به حمام بــرود که لباس کامل برتن والد مخالف باشــد.
برای مثال از ســن  ۳ســالگی دختر باید با مادرش به حمــام برود و اگر
در صورتی بــا پدرش به حمــام رفت ،بایــد لباس کامل بــر تن پدرش
باشــد .پــدر و مادرهــا باید بــه این نکتــه توجه داشــته باشــند در
زمانی که فرزندشــان حضور دارد لبــاس های خــود را تعویض نکنند.
سخنپایانی
تربیت جنســی صرفا بــه معنای انتقال اطالعات نیســت و یــا صرفا به
معنای فراگیری چند مهارت نیســت ،بلکه افراد باید در بستر رشد و در
درون خانواده با همراهی جامعه نگرش های مناســب را به میل جنسی
خود و همچنین مهارت هــای الزم برای مواجه بــا موقعیت هایی که بار
جنسی دارند و آماده شدن برای تعامل جنسی مناسب در درون خانواده
بیاموزند ،تربیــت الزمه ی درونی شــدن این نگرش ها در افراد اســت.
اینکه ما بخواهیم در یک مقطع درســی فقط برخی مطالــب را به افراد
منتقل کنیم درونی شدن آن تضمین نمی شود لذا بهترین فضای تربیت
جنسی خانواده است ،الگوی مناسب برای تربیت جنسی الگوی خانواده
محور مبتنی بر رشــد اســت .در اصل تربیت جنســی از خانواده شروع
میشود و افراد باید از خردســالی در درون خانواده تربیت شوند و بعدها
پــس از ازدواج بتوانند این مهارت هــا را در درون خانــواده به کار ببرند.
در این موضوع نقش ســازمان و نهادهای آموزشــی همچون آموزش و
پرورش ،رسانه ،دانشــگاه ،وزارت بهداشــت و  ...نباید نادیده گرفت و آن
ها با توانمند ســازی خانواده ها نقش موثری در تربیت جنســی دارند.
متاســفانه یکی از آموزش های غلط تربیت جنســی این اســت که به
کودکان اســم اعضای بدن و حریم خصوصی را بیاموزنــد .نباید در ابتدا
به ســراغ کودک رفت چراکه یک کــودک در خانواده بــه طور ملموس
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نگاهکردنفیلم
رســانه ها تاثیر خیلی مهمی در نوع آموزش جنســی کــودکان دارند.
پدر و مادر بایــد از دیدن فیلم هایی که ممکن اســت روی کودکشــان
تاثیر منفی بگــذارد جدا خــودداری کنند .یــا زمانی به تماشــای این
گونه فیلم ها بنشــینند که فرزندشــان در آن جا حضور نداشــته باشد.
مراقبت کردن پــدر و مــادر در رابطه بــا فرزنــدان پدر و مــادر برای
آمــوزش جنســی کــودکان عــاوه بر ایــن که بایــد نوع پوشــش و
ارتبــاط خود را با کودکشــان رعایت کننــد .باید به مســائل مهمی که
به خــود و فرزندانشــان ارتبــاط دارد توجه خاصی داشــته باشــند.
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با این مسائل آشنا شــده اســت .زمانی که افراد خانواده توانمند شوند و
آگاهی پیدا کنند در خصوص تربیت جنســی کودکان می توانند حریم
خصوصی را درونی کنند ،به طوری که اگر کســی بــه حریم خصوصی
فرزند نزدیک شــد باید کودک برانگیخته شــود و واکنش نشــان دهد.
نامی که بــرای اعضای خصوصــی کودکان توســط والدیــن انتخاب
میشــود نبایــد تحقیر کننــده باشــد و در اصــل باید آن اســم زبان
مشــترکی بین خانواده و کودک ایجــاد کند که هرزمــان او بخواهد از
عضو خصوصی بدنش صحبت کند از آن اســم اســتفاده کند .اگر حریم
خصوصی توســط خانواده ها درونی نشــود و صرف چند کلیپ و عکس
در مدرســه و آموزش ببیننــد ،عمال این آمــوزش موثــر نخواهد بود.

تغییرونوازشها

والدین بایــد از همــان کودکــی ،نواحی خصوصــی کودکشــان را به

آن ها آموزش دهند که چه کســانی مــی توانند به آن جا دســت بزنند
چه کســانی نمی توانند .باید به آن هــا آموزش دهند که اگر کســی به
آن نواحی دســت زد ســریع بــه پدر و مــادر خــود گــزارش دهند و
از گفتــن این مســئله به پــدر و مادر هیچ هراســی نداشــته باشــند.
....................................
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نقش اعتقاد و ایمان

در کنترل و درمان بیماریها

محبوبهساداتمشرف
کاردرمانگرموسسهتوانبخشیهمدم

ایمان ،اعتقادات مذهبی ،دستورات دینی ،مراسم و آیین های مذهبی همه
عواملی هستند که می توانند در امر درمان و پیشگیری از اختالالت روانی
و جسمی به نحوی موثر بکار برده می شود به شرط آنکه روش بکارگیری و
موارد استفاده از آنها شناخته شود مخصوصاً اینکه افراد چه سالم و چه بیمار
چه درمانگر و چه درمان شــونده ،از لحاظ درجه ایمان و میزان دینداری
تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارند .برخورد آنها با مسایل دینی نیز متفاوت
است و انتظارات آنهااز دین یکسان نیست .اســتفاده از روشهای دینی در
درمان بیماران روانی در دو دهه اخیر مورد توجه و بررســی پژوهشگران و
درمانگران قرار گرفته است و گزارشهای چندی درخصوص اثر بخشی این
روش منتشر شده اســت .ایمان موجب امیدواری شده و خوش بینی افراد
را افزایش می دهد .دین به افراد متدین نوعی احساس کنترل و کارآمدی
میبخشد که ریشه خدایی دارد و میتواند کاهش یافتگی کنترل شخصی
را جبران کند .انسان سالم ازنظرمزلو ،انســان خواستار تحقق خود است
که دارای ویژگیهایی اســت .این افراد برای رســیدن بــه کمال و تحقق
خود ،درک صحیحی از واقعیت دارند و جهان اطراف را آنگونه که هســت
می بینند نه آنگونه کــه خود می خواهنــد .نقاط قــوت و ضعف خود را
بدون ناراحتی می پذیرند و وجود خویش را آنگونه که هســت و بدون ریا
میپذیرند.
این افراد تعهد کاری داشــته و احســاس مســئولیت و خودباوری دارند.
فروم معتقد اســت نیاز انســانها به تعالی که بصورت میل به فراتر رفتن از
وجود منفعل و رســیدن به هدفمندی و آزادی تعریف میشود .سه عامل
معنویت ،آزادی و مســئولیت از نظرفروم جوهر وجود انســان هســتند.

شخصیت انســان سالم از دیدگاه اســام ،انسانی اســت که جسم و روح
در آن متعادل باشــد .و مهمترین راه برای رســیدن به درمــان بیماریها
از دیدگاه اســام دعا و نیایــش و آموزه های قرآنی و مذهب می باشــند.
خداوند در آیه  124ســوره طه می فرماید هر کس از یــاد من رویگردان
شــود زندگی تنگ و ســختی خواهد داشت و بدون شــک حفظ ارتباط
بــا خداوند که منبــع مطمئن فیــض و امنیت در عالم هســتی اســت
می تواند انســان را از عوامل بهــم زننده تعادل مصــون و محفوظ نماید.
انســانی که خداوند را فراموش میکند نهایتاً به یک فراموشــی خطرناک
مبتال می شود که او را در زندگی آسیب پذیر می سازد و زمینه برای ابتالء
به انواع اختالالت خطرنــاک مبتال میکند .اصوالً مشــکالت رفتاری در
زندگی روزمره بیشتر بخاطر کمبودهای معنوی و نبود غنای روحی و عدم
اطمینان به آینده و ترس از نابود شدن امکانات موجود و وابستگی بیش از
حد به جهان ماده اســت .آنکس که به خدا ایمان دارد از همه نگرانیها در
امان است .ایمان بهخدا ،توبه و چشم دوختن به امدادهای غیبی را به همراه
دارد و همین عامل باعث رفع نگرانی ،دلهره و افسردگی را دارد .وقتی کسی
احساس کند که خداوند توانایی حل همه گونه مشکالت بیشتر را دارد در
برابر مشکالت خم به ابرو نمی آورد و کمتر دچار بیماری و استرس می شود.
امیرمؤمنان علی (ع) فرمود :همواره به خدا روی بیاور و از او یاری طلب کن که
او مشکالت تو را حل کرده و دست تو را میگیرد .و همچنین خداونددر سوره
بقره آیه  38میفرماید :پس هرگاه از جانب من هدایتی به شما رسید کسانی
که از هدایت من پیروی کنند نه دچار بیم می شوند و نه اندوهگین میشوند.
مهاتما گاندی رهبــر فقید هند میگوید :اگر دعــا نمیکردم مدتها پیش
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دیوانه میشدم .ویلیام جیمز روانشــناس بزرگ آمریکایی گفته :ما و خدا بایکدیگر معامله داریم ما اگر خود را تسلیم قدرت او
کنیم سرنوشت واقعی ما رقم خواهد خورد.
هر موقع احســاس ناراحتی شــدید یا بیماری در زندگی رخ دهد ،می توان به ســوی خــدا رفت در این صــورت میتوان هم
چارهجویی کرد و هم کمک خواســت و هم آرامش روان یافت .در جهــان بینی الهی مهمترین اصل احســاس نیاز به خداوند
میباشد .اگر در این اصل غفلت یا تردید وجود داشته باشد نمی توان انتظار دارشت که شخصیت انسان صحیح و استوار بنا گردد.
آیه  19سوره حشر :همچون کسانی نباشید که خداوند را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خودفراموشی گرفتار کرد .آنها فاسقانند
از تفســیر ایــن آیــه برداشــت مــی شــود کــه مهمتریــن نکتــه فرامــوش کــردن نیازمنــد بــودن بــه خداونــد
مــی باشــد .انســانی کــه نیاز خــود بــه خــدا را فرامــوش کنــد نمــی توانــد ابعــاد شــخصیت خــود را بــر مبنای
اســتواری بنــا نمایــد و باعــث تضــاد و تناقــض مــی شــود .ســوره محمــد آیــه  38در تاییــد ایــن مطلــب
می فرمایدکه خداوند از خلق بی نیاز است و شما فقیر و نیازمند هستید.
انسان هر لحظه در حال آزمایش است ،لذا فرآیند برخورد او در حوادث و معضالت مورد ارزیابی قرار میگیرد .بنابراین انسان نباید
انتظار داشته باشد که همه چیز بر وفق مرادش باشد .تحقیقات نشان می دهد که افرادی که تغییر در جهان مادی را یک امر طبیعی
می دانند ،نسبت به استرس و افسردگی مقاوم تر می باشند .آیه  168سوره بقره بیانگر این موضوع است ،کسانی که دچار افسردگی
می شوند توجهی به تواناییهای خود ندارند و در تنظیم اهداف خود خیال پردازی می کنند و از واقعیت ارزیابی درستی ندارند.
یکــی از آمــوزه هــای قرآنــی کــه نظــام تربیــت اســامی بــا تکیــه بــرآن قــادر اســت ســامت روانــی
انســان را فراهــم نمایــد ،ارائــه دیــدگاه خــاص نســبت خلقــت انســان و جهــان پیرامــون او مــی باشــد.
قرآن امنیت و آرامش را که ایمــان در نفس مؤمن بوجود می آورد را در آیه  82ســوره انعام چنین توصیف مــی فرماید :الَّذِینَ
ِک لَهُــمُ الْمْنُ َوهُم ُم ْهتَدُ ونَ ؛ تنهــا آنهایی که ایمان به خــدا آورده و آن را عبادت هیچ
ءَا َمنُوا ْ َول َمْ یَلْبِسُ ــوا ْ إ ِیمَ َنهُم ب ِظُ لمٍ أُ ْولَئ َ
معبود دیگری بجز خدا مخلوط نکرده اندســزاوار آرامش و طمأنینه هســتند و تنها آنها را به راه حق و خیر و هدایت شدگانند.
همچنین قرآن کریم در ســوره حج آیه  31می فرماید کســانی که بخدا اعتقاد نداشته و قلبشــان خالی از موهبت الهی باشد
در چنگال ناراحتــی های زندگی گرفتار میشــوند و قهر طبیعت وجودشــان را پژمرده میکند و ملجــاء و پناهگاهی ندارند.
در حــال حاضــر علیرغــم کوششــهای فراوانــی کــه جوامــع مــدرن امــروزی در زمینــه هــای تعلیــم و تربیــت و
ارشــاد جوانــان بعمــل میآورند تــا از آنهــا افــراد مفید و شایســته بســازند ،امــا این کوششــها نتایــج مفیــد و مورد
انتظــار را به بــار نمیآورنــد .یکی از نخســتین کســانی کــه مســئله گرایش بــه دیــن را در درمــان بیمــاران مطرح
کرد ویلیــام جیمز بودکــه معتقــد بود ایمــان به خــدا بدون شــک موثرتریــن درمــان افســردگی و اضطراب اســت.
روان درمانــی دینی رویکــرد نوین در درمان بیماریها می باشــد .آنهــا که رابطه مذهب و مقابله باســرطان را مورد بررســی
قرار دادند ،به این نتیجه رســیدند که بیــن مذهب و معنای زندگی رابطــه مثبت و بین یأس ،خصومت و انــزوای اجتماعی و
مذهب رابطه منفی وجود دارد .کارن یونگ معتقد بود ،در طول ســالهای گذشته افراد زیادی که ســن باالی  35سال داشتند
جهت درمان به مــن مراجعه کردند ،حتی یک مورد پیدا نکردم که اساســاً مشــکل فــرد ،نیاز به یک گرایش دینی نباشــد.
باتوجــه بــه تحقیــق انجــام شــده ،میتــوان دریافــت که اســام ضمــن اینکــه نیاز بــه امــور دنیــوی و توجــه به
ملزومــات جســمانی را مــورد عنایــت قــرار میدهــد ،امــا درنهایــت یــاد خداونــد را مایــه آرامــش جــان و روح
انســان معرفــی میمایــد .و بــرای هریــک از امــور زندگــی دســتورالعمل دقیــق و تعریــف شــده ای دارد.
لذا در کنار درمانهای کالســیک میتوان با تقویــت باورها و رفتارهای دینــی در امر درمان بیماریها کمک موثرتری داشــت.
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کودک،احساسمسئولیتمیخواهد...

نگاهی به مشــکالتکودکان بدسرپرســت و بیسرپرست
* تحقیــق مشــترکی از :هانیــه آقامحمدیــان و معصومــه رضازاده
(از روانشناسان موسسه توانبخشی همدم)

خانواده ،از قدیم االیام رکن طبیعی و اساســی جوامع انســانی به شــمار
میرفته اســت که با ضروریات زندگی و با سرشــت و طبیعت انســانی
سازگار بوده اســت .خانواده ،نخســتین آموزشگاه و پرورشــگاه انسان
محل کســب ارزشها ،و فضایل انســانی و اخالقی ،زمینه ساز تکامل و
تحول و کارگاه الگوسازی و سرنوشت سازی است( .صنعتی نیا.)1370 ،
کودک به عنوان فردی از اعضای جامعه بهصورت چشمگیر و پویا در حال
تکامل اســت که در این مسیر بر اســاس موقعیت سنی خاص و وضعیت
حساس در معرض آسیبهای جســمی و روانی قرار میگیرد .او به عنوان
یک شــخص دارای نیازهای فیزیکی ،روانی ،اجتماعی و معنوی اســت.
هنگامی که این نیازها در ســطح متناســب اعمال شــوند ،در واقع او در
حالت سالمت میباشــد ولیکن هرگونه تغییر یا بیماری که سالمتی او را
به مخاطرهاندازد حالت غیر متعادل ایجاد میکنــد و باعث عدم ارضای
نیاز کودک میشــود( .کالئــی1375 ،؛ به نقل از پورگنابــادی.)1370،
کودکان هر جامعه ،در واقع آیندهی آن جامعه محســوب میشوند .آنها
زمانی میتوانند برای اجتماع خود مفید واقع باشد که درمحیط خانوادگی
سالم ،مستحکم و امنی تربیت شــده باشند .بدون شــک خانواده تأثیر
بســیار بزرگی در شــخصیت کودک دارد .خانواده با توجه کردن به تمام
جنبههای رشدی ،شناختی ،هیجانی ،اجتماعی ،رفتاری و معنوی کودک
میتوانــد او را برای آیندهی مملکــت خود به بهترین نحــو تربیت کند.
متأســفانه همهی کــودکان از کانون گــرم خانواده برخوردار نیســتند
کودکان بیسرپرســت و بدسرپرســت ،از حضور تربیتی ،روانشناختی
و حمایــت مؤثــر والدیــن و نیــز از مزایــای زندگــی در خانــواده
محــروم هســتند( .دکتر اصغــری نکاح ،میــدری دربنــدی.)1398 ،

محرومیــت از کارکردهای ضــروری خانواده (مراقبــت ،درک همدالنه
مشارکت ساختار قدرت شفاف و حل مسئله) میتواند کودکان بیسرپرست
و بدسرپرســت را در معرض ابتال بــه اختالالت رفتــاری ـ هیجانی قرار
دهد( .خســرو شــیری .)1391 ،رشــد الگوهای رفتاری خصومتآمیز
(پاترسوون و همکاران )1992 ،و عصبی شدن (رادمنش )1393 ،و ایجاد
پرخاشگری در کودک از تبعات محرومیت از گرمای عاطفی خانواده است.
تعریف بیسرپرست و بدسرپرست:
بر اســاس مالکهای یونیســف ،کودکان بیسرپرســت ،افراد زیر 18
ســالی هســتند که از سرپرســتی و حضور تربیتی ،روانشــناختی و
حمایتی موثر والدیــن و از مزایای زندگی در خانواده محروم شــدهاند و
ازاین کمبود رنج میبرند .این شــرایط عالوه بر کودکان بیسرپرســت
شــامل تمام کودکان بدسرپرســتی میشــود که یک یا هر دو والدین
آنها دچار مشــکالت و بیماریهایی هستند و ســبب میشود صالحیت
و کفایــت الزم را برای انجام وظایــف والدینی بصورت موقــت یا دائمی
از دســت داده باشــند .در ایران این کودکان با معرفی مقــام قضایی به
ســازمان بهزیستی ســپرده میشوند( .ســازمان بهزیســتی.)1388 ،
تاریخچــهی حمایــت از کــودکان بیسرپرســت و بدسرپرســت:
مســائل اجتماعی مثل فقر ،بیماری ،بیسرپرســتی ،بیکاری ،فحشــا
بردگــی و  ...همــواره در تاریخ زندگی انســانها وجود داشــته اســت.
مشــکل کودکان بیسرپرســت نیز دارای تاریخچهی بســیار طوالنی
بوده و بیشــک از زمانی که بشــر زندگی اجتماعی اختیار کرده ،با این
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معضل نیز روبهرو بوده اســت .لیکن موضوع اصلــی چگونگی و نحوهی
برخورد و رســیدگی جامعه به آنهاست (محســنی تبریزی.)1380 ،
بر اســاس آموزههای دینی،مراد از کودک بیسرپرســت همان کودک
یتیم اســت .از گذشــتههای دور در ایران و دیگر کشــورهای اسالمی
بر اســاس تعالیم قرآن و ســنت همواره صحبت از ایتام بوده اســت .از
دیدگاه اســام ،یتیم کودک بیوالدینی اســت که دائمــا در معرض
فشــارهای عصبی و اســترسهای روانی قرار دارد و یا والدینش به فکر
مالاندوزی اند و برای کودکان اهمیتی قائل نیســتند .این کودکان در
عین حال که سرپرست دارند ،بیسرپرست هســتند( .بابایی.)1369 ،
یشــوند از طریق خانواده و یا ســایر مراجع ذیصالح
عواملی که باعث م 
در مراکز شــبانهروزی مورد پذیرش و نگهداری قرار گیرند ،عبارتند از:
حوادث و بالهای طبیعی از قبیل ســیل ،زلزله ،قحطی ،خشکســالی،
گرســنگی ،بیماریهای واگیردار و مرگ و میرهای طبیعی والدین که
بر اثر آن تعــدادی از کودکان ،والدین و اقوام خود را از دســت میدهند
در مورد این قبیل عوامــل میتوان گفت که وقوع آنهــا اجتنابناپذیر
اســت و پیشــگیری و کنترل آنهــا تقریبا از قــدرت و توانایی بشــر
خارج اســت .حوادث و عوامــل غیرطبیعی که بیشــتر در قبال عوامل
فردی ،خانوادگی و اجتماعی ظاهر میشــوند ،به شــرح ذیل اســت:
مجهولالمکان بودن والدین ،طالق و جدایــی والدین از یکدیگر ،ترک
خانواده توسط پدر ،اعتیاد والدین یا یکی از آنها ،عدم صالحیت اخالقی
والدین یا یکی از آنها ،بیمــاری صعب العالج والدیــن ،فقر ،مفقوداالثر
بودن والدین ،وجود نابسامانی ،آشــفتگی و ناسازگاری خانواده ،خیانت
والدین نسبت به یکدیگر ،اختالفات اعتقادی و طبقاتی والدین با یکدیگر
کثرت فرزندان خانواده ،ازدواج مجدد والدین ،وجود ناپدری و نامادری
در خانواده ،زندان بــودن والدین یا یکی از آنها ،محل زندگی و مســکن
نامناسب ،فرار کودکان از خانه به لحاظ داشتن خانواده خشن ،مستبد و
بیثبات و درنهایت طرد و رها کردن کودکان در مجامع و معابر عمومی.
عوامل یاد شــده به لحاظ عدم کارکرد و انجام درست و صحیح وظایف
خانواده و اجتماع در قبال خود و یکدیگر بروز میکنند .در میان عواملی
که اشاره شد ،عدم احساس مسئولیت در قبال کودک عمدهترین عامل
به شمار میرود بهطوری که در گذشته تعداد زیادی از پذیرفتهشدگان
در شبانهروزیها را کودکان تشــکیل میدادند که والدین و یا بستگانی
داشتند .لکن شــناخت غلط از ارزشها این کودکان را راهی پرورشگاه
که چون فراموشخانه مینماید ،کرده بود( .محسنی تبریزی.)1380 ،
محرومیت از والدین:
اگــر محرومیــت بــه معنــی از دســت دادن (فقــدان) چیزهایــی
کــه مطلــوب و محبــوب و موردنیــاز ضــروری زندگــی انســان
اســت ،دانســته شــود ،میتوان آن را بصورت های ذیــل تعریف کرد:
-1محرومیت حیاتی
 -2محرومیتی حسی ـ ادراکی

-3محرومیتهای عاطفی
محرومیت عاطفی ،یــک اصطالح عمومی اســت و به هــر موقعیتی که
فــرد از واکنشهای عاطفــی دیگران محروم شــود ،اطــاق میگردد.
غالبــا محرومیت عاطفــی دربــارهی کودکانی بــه کار مــیرود که در
موقعیتهــای بــدون عشــق و محبــت و تمــاس بــا دیگــران بزرگ
میشــوند( .معصومی1385 ،؛ بــه نقــل از نصرالهیان مجــرد .)1386
محرومیت پنهــان که در آن مســئلهی فقدان مطرح نیســت؛ بلکه عدم
تأمیــن نیازهای بدنــی و روانی با وجــود منبع تأمین کننده ،اســت .در
اینجا ممکن اســت پدر و مادر و هم کانونی به نام خانواده ،وجود داشــته
باشــد ،اما فضای حاکم بر خانواده مثل طرد کــودکان و نوجوانان ،کمبود
محبت و عــدم توجه به خواســتهها و نیازهــای فرزندان بــه محرومیت
تدریجی و پنهان آنــان از مهر و محبــت و حمایت عاطفی منجر شــود.
محرومیت آشکار:
در محرومیت آشــکار ،کودکان و نوجوانــان از رســیدگی عاطفی پدر و
مادر و یا هر دو ،به دالیلــی «جدایی ،طالق و مرگ والدیــن و  »...محروم
میشوند .هرچند کارکرد اصلی مراکز شــبه خانواده تأمین کارکرد اصلی
یسرپرســت و بدسرپرست اســت اما با انتقال این
خانواده برای کودکان ب 
کودکان از محیط آسیبرســان خانواده به محیطی با آســیبهای کمتر
کافی به نظر نمیرســد و ســوگ ناشــی از فقدان خانواده این کودکان را
در معرض اختالالت روانشــناختی مانند افســردگی ،اضطراب ،شکایت
جسمانی ،بازدارندگی ،پرخاشــگری ،رفتار قانونشــکنانه و برانگیختی
رفتارهای اغتشاشآمیز شــامل انحراف از هنجارهای اجتماعی ،تخریب
اموال و آســیب زدن به دیگران قرار میدهد که بــر زندگی کودک اثرات
منفی پایدار خواهد داشــت .اســتمرار و تداوم ارتباط با والدین بهویژه در
سالهای نخســت زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این میان
کودکانی که در پرورشگاه به ســر میبرند و با افراد گوناگون در تماس اند و
در معرض بیشترین خطرات در این زمینه قرار دارند ،به دلیل محرومیتها
یشــوند.
و ناکافیهــای مختلف غالبا دچار مشــکل روانی ـ اجتماعی م 
...................

منابع و مآخذ:
-1پایان نامهی مقایسه اثربخشی بازی درمانی شــناختی ـ رفتاری گروهی و بازتاب
درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست ،استاد راهنما دکتر
حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ،استادان مشــاور ،دکتر عبدالحسین آقامحمدیان
شعرباف ،دکتر سید محسن اصغری نکاح ،پژوهشگر مهدیه سروری ،زمستان سال1394
-2ســازمان بهزیســتی کشــور ،معاونت امور اجتماعــی ( ،)1388دســتورالعمل
تخصصی مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرســتی ســازمان بهزیســتی کشور.
تهــران :تــدارک کل روابط عمومی بهزیســتی کشــور ،خدیوی زنــد ،م (.)1374
-3پرخاشــگری و ناکامــی (تغذیههــا و مفاهیــم ،ســنجش و تشــخیص
و روان درمانــی) .تهــران ،انتشــارات تربیــت ،اصغــری نــکاح ،م (.)1388
-4صنعتــی نیــا ،ع ( ،)1370کاوشــی پیرامــون کــودکان بیسرپرســت و
بدسرپرســت و چگونگی نگهداری از آنان ،روابط عمومی ســازمان بهزیســتی کشــور.
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بهرنگچشمهایمادرم...
سویدا سپاهی الیین

با صدای زنگ موبایلم به خودم آمدم.
شــماره ناشــناس بــود؛ متعجــب مــی شــوم اگــر ناشناســی
زنــگ بزنــد .معمــوال وقتــی شــماره ناشــناس اســت ،دلــم فرو
میریــزد ،از بــس کــه دانشــجوی ســربهراه و مظلومــی هســتم!
سریعا از کالس بیرون زدم و با هزاران سالم و صلوات گوشی را جواب دادم.
صدای خشدار گنگی پرسید :خانم سپاهی؟
با صدای لرزانی گفتم :بله خود هستم!
صدایــش را صــاف کــرد و محکم گفــت :من منشــی آقــای دکتر
یحیویام؛ رییس دانشــکده! ایشــان مــی خواهند قبل از ســاعت12
شــمارا اینجا ببینند .لطفا تشــریف بیاوریــد .و گوشــی را قطع کرد.
تا چند دقیقه گیج و منگ ســر جایم ماندم و بعد که کــم کم به خودم
آمدم ،سعی کردم حالم را عادی نشــان دهم و برگردم سر کالس .هنوز
ننشسته بودم ،با پچ و پچ همهی دوســتانم را متوجه موضوع کردم تا اگر
الزم شد هر کدامشان داستانی برای سرهم کردن در ذهن داشته باشند!
تا ســاعت 11و  45که کالســمان تمام شــد یک کلمه هم به حرفهای
اســتاد گوش نکردم .فکرم هزار جا رفت و مــدام در دل خودم را دلداری
می دادم که :دختر آرام باش ،چیزی نیســت ...حاال تو که آنقدرها شــر
نیستی ...اگر هم کمی شــر به پا کردهای که برایش اخراجت نمیکنند!
به ضرب و زور تسلیها و تسکینها ،هر طور بود تا سر موقع طاقت آوردم.
دوستانم همگی پای پله ها مثل لشکر شکست خورده ای که برای حریف
پیک تسلیم می فرستند ،ایستادند و من خودم را مثل موسیکوتقیهای
محوطهی دانشکده ،تا دم اتاق رئیس از پله ها گیج و بالتکلیف باال کشیدم!
وارد دفتر شــدم و بیمقدمه رو به منشــی دکتر که بعضیهاشــوخی
وجــدی میگفتند مــادر آقــای رییــس اســت ،گفتم :ببخشــین
حاج خانم ،آقای رییس معموال دانشــجوها را برای چه چیزی میخواد؟
پیرزن سرش را با بی حوصلگی از الی دفتر هایش بیرون آورد .عینک ته
استکانی اش را ته بینی اش چسباند و گفت :دختر جان برای کار خالف!
از فــرط هیجــان و اضطــراب چشــمم ســیاهی رفــت.
تمــام خــاف هایــم از دوســالگی -که چوب خشــک هــای حیاط
خانهی همســایه را آتش زدم -تا همین شورشی که اخیرا برای تعطیلی
دانشــگاه راه انداخته بودیم ،یک به یــک از جلو چشــمانم رژه رفتند.
خانم منشی ،که رنگ پریده ی مرا دید ،دلش سوخت و گفت :خب حتما
که حاال برای کار خالف نیســت دختر جان! شاید کار خوبی کردهباشی!
بالفاصله و در کمال صداقت پاسخ دادم:

ای مادر جان! کدام کار خوب؟ من در تمام عمرم یک کار خیر هم نکردهام!
خنده ای کرد و گفت :نگران نباش ،انشاهلل که خیر است! حاال بفرما برو داخل.
دســتان منجمــدم ،به هــزار زحمت بــه ســرمای دســتگیره ی در
غلبه کردند و پس از ســه بار تــاش ،هرچه توان در بدن داشــتم جمع
کردم و باالخره در باز شــد .از اینکه خان اول را پشــت ســر گذاشتهام
نفســی عمیق و آهســته کشــیدم .جناب رییس که داشــت با تلفن
حرف میــزد ،متوجه حضورم شــد و با دســت اشــاره کرد بنشــینم!
در طــول مدتی که داشــت بــا تلفن حرف میــزد ،تک تــک مفاصلم
انگار داشــتند تحلیــل می رفتنــد .ولــی طبیعی نگاهــش میکردم
و ســعی داشــتم لبخند کم رنگی را کــه بر لبانــم بود ،حفــظ کنم.
در این فکر بودم که امروز چه عذابی کشــیدم و از شــدت استرس چند
سال از عمرم کاسته شد ...که باالخره تلفن رییس سرآمد .باخودم گفتم
االن است که دادی به سرم بکشد و مثل بازجوها دورم بچرخد و بد وبیراه
نثارم کند و من هم گریهکنان به تمام گناه های کرده و نکرده اقرار کنم!
تلفنــش کــه تمــام شــد ،گفــت :ســام دختــرم؛ حــال
شــما؟ احــوال شــما؟روزگار بــر وقــف مــراد هســت؟
از نوع کلمات و لحــن صحبتش حیرت کردم .چند ثانیــه ای هاج و واج
نگاهش کردم و بعد خودم را جمع و جور کردم و گفتم :خدارا شکر ،جناب
رییس برای ما دانشجویان هم میگذرد.
پس از کمی خوش و بش گفت :شنیده ام برای این بیماری که جدیدا از
چین آمده ،دست به اعتراض زد ه و دم در ادارهی آموزش ،تجمع کرده اید؟
با صدایــی که انگار از تــه چاه می آمــد ،گفتم :خب آقــای دکتر خطر
دارد .مــا کارآمــوزی مــی رویم و خــدای نکــرده اگر کســی مبتال
بشــود همگــی در خوابگاه ایــن ویــروس را میگیریــم و میمیریم!
با خنده ای که آشکارا تمســخر و تردید درآن بود ،گفت :خانم دانشجو
این ها همه شــایعه اســت ،مگر بیماری به اینجا هم می آید؟ تا برســد
جلویش را گرفته اند! بعد هم کلش یک ســرماخوردگی ســاده اســت!
بعد ،از طرف راســت میزش جلوتر آمد و با لحنــی جدیتر گفت :از این
شوخیها گذشته دخترم ،مگر وقتی داشــتید انتخاب رشته میکردید
فکرش را نکرده بودید؟ مگر نمیخواســتید در جامهی کادر پزشــکی و
درمانی ،به جامعه خدمت کنید؟ حاال هم شــما ،این گوی و این میدان!
گفتم :ولی آقای دکتر...
نگذاشت حرفم را تمام کنم .گفت :ولی نداریم خانم سپاهی ...من کل روز
را که وقت ندارم به همه توضیح واضحات بدهم ...بروید و در این میدان بجنگید!
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از اینکــه دســت خالــی و پکــر داشــتم اتــاق رییــس را تــرک میکــردم ،عصبانــی و دلخــور
بــودم .بلند شــدم و بــا خداحافظــی مختصــری از اتــاق زدم بیــرون و یک راســت رفتــم پیش
دوســتانم و بــا صدایی رســا که تقریبــا بــه داد و فریاد شــبیه شــده بود ،گفتــم :آقا کــه خودش
را در اتاقــش قرطینــه کرده اســت ،حــاال از مــا دانشــجویان ســال دومی انتظــار جنــگ دارد!
هیچ یک از دانشــجوها حرفی نــزد .همه فهمیدند چــه خبر بــوده .راهی خوابگاه شــدیم و غمگین و
بیحال ،خزیدیم روی تختهایمان .هنوز یک ســاعت از لم دادنمان نگذشــته بود که ناگهان دوســتم
با خوشــحالی فریاد زد تلگرام هایتان را چک کنید ،استانداری همهی دانشــگاها را تعطیل اعالم کرده
اســت! آخ جان ...وســایلمان را جمع کنیم و همه بهســامتی برگردیم به کانون گرم خانوادههایمان!
طوری خوشــحال شــدم که دلم می خواســت بــروم دم در اتاق رییس ،شــکلک دربیــاورم و بگویم:
خوب شــد آقای رئیس؟!! دیدی که میــدان جنگی درکار نیســت؟ حاال میدانی بهتر از این چیســت
آقای دکتر؟ اینکه حاال شــما باید هــر روز از خانه ات بیرون بیایی و بروی ســرکار ...ما هم خوشــحال
و خندان به خانه های گــرم و نرممان مــی رویم و برایتان آرزوی خوشــبختی میکنیم و ســامتی!!
بساطمان را جمع کردیم و نصف روز نکشیده ،بیشتر دانشجوهای خوابگاهی شاد و راضی از این پیروزی
جوانمردانه و مفت ،راهی شهر هایمان شدیم.
االن که این خاطره ر ا برایتان مینویســم دوماه از آن پیروزی مهم میگذرد؛ با اینکه دلهامان آشــکارا
برای دانشکده و همکالسیها و کادر بیمارســتان تنگ شــده ،ولی خانه ی ما گرم و امن و خوب است...
با این حال ،یک جای قفســهی ســینهام ،دچار دردی مبهم و تعریف ناشــده اســت .این درد به رنگ
چشــمهای خیس مادر دکتر یحیوی اســت .هر روز که در تلویزیون خبر جان باختن تعداد بیشــتری
از اعضا کادر درمانی را می شــنوم ،تازه میفهمم که موضوع فقط یک ســرماخوردگی ســاده نیســت!
بیتعــارف ،از آن خنــده و خوشــحالی روز فــرار از دانشــکده ،خبــری نیســت .تقریبــا روزی
نیســت که با خــودم نگویــم کاش من هــم لیاقــت جنــگ در کنــار دکتر یحیــوی را داشــتم...
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شــیوع؛ 10سالقبلازکرونا!

(معرفی فیلم /نگاهی به :شیوع)2011
محمدرحیمی

اگــر نگرانیهای فیلــم "شــیوع" را جــدی میگرفتیم ...اگــر حداقل
دســتهایمان را با آب و صابون و هنگامی که از بیرون به خانههایمان
برمیگشــتیم ،میشســتیم ....اگر همهی مردم دنیا خیلی زودتر از اینها
ماســک میزدند ...اگر بیمار کرونایی شــماره صفر چینــی زودتر پیدا
میشــد ....اگر زودتر شــهرها را قرنطینه میکردیم ....اگر جلوی پروازها
و مســافرین چینی را میگرفتیم ....و هزاران اگر دیگر را اگر میدانستیم
امروز جهانیان به این شکل درگیر شیوع ویروس مرگبار کووید  19نبودند.
باید سال  2011بهتر و با دقت بیشــتری فیلم "شیوع" را میدیدیم و قدر
پیشنهادات خوبشرا میدانســتیم .پیشــنهاداتی مثل قرنطینه کامل
شهرها ،ماسک زدن ،تالش مضاعف برای شناسایی بیماری و راه حلهای
موثر بهداشتی -اجتماعی درمان آن .و بعد ازنزدیک به ده سال از تولید آن
اینگونه مستاصل ،شاهد مردن هموطنانمان و همینطور سایر انسانهای
بیگناه کرهی زمین بر اثر یکسری ندانستنها و عاجز بودنها نمیشدیم و
هر روز آمار و ارقام مربوط به بیماری کرونا در صدر اخبار مهم جهان نبود...
فیلم شیوع ،از ساختههای استودیوی بزرگ فیلمسازی "برادران وارنر" و به
کارگردانی "استیون سودربرگ" در سال  ، 2011جهانیان را با انتشار یک

نوع بیماری از طریق شخص به شخص و از راه لمس کردن دست ،لباس و
هر چیز دیگری که یک فرد بیمار ،قبال آن را لمس کرده باشــد آشنا کرد.
البته این اولین بار نبود که از طریق یک فیلم ،اخطار شوم انتشار یک مرض
همهگیر به نسل بشر رسیده باشــد چرا که داستان این فیلم الهام گرفته و
تحت تأثیر از بیماریهای واگیردار در دهه اول قرن  ،21همچون شیوع نوعی
از کروناویروس به نام سارس در ســال  ۲۰۰۲و آنفلوانزای خوکی در سال
 ۲۰۰۹است که خود به تنهایی میتوانستند درس عبرتی برای ما باشند.
داستان فیلم برای ما و همزمان با خواندن این معرفی کوتاه ،بسیار آشنا و
قابل باورتر از سال ساختش است؛ سرفه ای که در ابتدای فیلم می شنویم
صدای سرفه "بت" (جوینیت پالترو) می باشــد؛ یک زن اهل میناپولیس
آمریکا که از خانه اش به هنک کنگ سفر می کند .زمانی که زن به آمریکا
برمیگردد ،همراه با خودش ویروسی ناشــناخته را نیز وارد میکند .پسر
این زن بعد از مدتی به طرز مشــکوکی میمیرد و او دلیل مرگ پسرش را
پیگیری میکند .همســر "بت" با نام "میچ" (مت دیمون) ظاهرا ً در مقابل
این بیماری کامال مصون و واکســینه اســت .متاســفانه او از این موضوع
غافل اســت که همین ویروس به زودی خانواده اش را از بین خواهدبرد.
این فیلم از قاعــده های تخصصی ســبک هیجانــی ( )Thrillerپیروی
میکند .به همــراه زیرنویسهایی که روز شــماری می کننــد :روز اول
روز سوم ،میناپولیس ،جنوا ...بازیگران بزرگی در نقش بسیاری از شخصیت
های کلیدی داستان ظاهر شــده اند .کســانی مثل دکتر "الیس چیور"
(الرنس فیشــبرن) که در مرکز کنتــرل بیماریها در آتالنتا مشــغول
به کار اســت .دکتر "اریــن میرز" (کیت وینســلت) که عضو ســرویس
اطالعاتی بیماریهای مســری اســت و تالش می کند تا رد گستردگی
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و پراکندگی بیماری را با بازدید های مســتقیم پیدا کند .دکتر "لئونورا
اورینتــز" (مارتین کوتیالرد) یک محقق از ســازمان بهداشــت جهانی
در جنوا" .آلــی هکســتال" (جنیفر ا ِل) ســعی در تولید و اثربخشــی
یک واکســن دارد و بــی صبرانه نگــران آزمایــش کردن آن اســت.
اما جدای از داســتانهای مختلفی که در شــیوع روایت می شود ،باید
به فضاســازی و فیلمبرداری فوق العادهی فیلم اشــاره کــرد که یکی از
بهترینهــای ســال 2011را رقــم زدهانــد .ســودربرگ در شــیوع
توانسته با اســتادی تمام شــهرهایی را به تصویر بکشــد که بوی مرگ
و وحشــت از گوشــه کنار آن به خوبی حس میشود .مشــاهدهی بهم
ریختگی این شــهرها و عکسالعمل های وحشــت زدهی مــردم که به
واســطهی درماندگــی از درمــان بیماریشــان بوجــود آمــد ترس
و وحشــت زیادی در دل تماشــاگر ایجاد می کند و او را بــه این فکر وا
مــیدارد که شــاید ایــن اتفــاق روزی برای خــودش هــم رخ بدهد!
اگرچه گفته شده که داستان این فیلم تخیلی است اما دانشمندان عقیده
دارند که چنین فضایی در صورت انتشــار ویروســی مانند «آنفوالنزای
خوکــی» در ابعاد وســیع بــه راحتی قابــل تجربهکــردن خواهد بود.
یادمان نرود صحنههایی که بهمن ماه ســال  1398از تلویزیون در مورد
شهر ووهان چین برای اولین دیدیم .قرنطینهی کامل شهر و پرسه نزدن
هیچ آدمیزادی و توقف هم ه خودروها و بر زمین افتادن و رها شدن اجساد
کشتهشدگان ویروس کرونا و البته بخشی از همین صحنهها را پس از مدت
کمی در کشور خودمان و ســپس در اروپا و آمریکا نیز مشاهده کردیم...
اســکات زد .برنس (فیلمنامه نویس شیوع) هنگام نوشــتن فیلمنامه از
گروهی از ویروسشناسان و همهگیرشناسان ،از جمله کارشناسان سازمان
بهداشت جهانی ،مشورت گرفته بود .به گفتهی او «شباهت ویروس فیلم
ما به ویروس کرونا جزئی ،اتفاقی و واقعاً بیاهمیت است .چیزی که اهمیت
دارد و دقیق است واکنش اجتماعی و فراگیری وحشت و تأثیرات ثانویهی
آن است ».در این فیلم شخصیتی به تصویر کشیده شدهاست که شایعاتی
یکند و درمانهایی جعلی برای آن
بیاساس دربارهی این ویروس منتشر م 
ارائه میدهد .اتفاقی که پس از شیوع ویروس کرونای کووید  ۱۹نیز بارها
روی داد .به عنوان مثال شرکت آمازون اخیرا ً اعالم کرد که از فروش بیش
از یک میلیون قلم کاال توسط اشــخاص ثالث به دلیل ادعاهای نادرست
فروشــندگان مبنی بر درمان بیماری کووید ۱۹-جلوگیری کردهاست.
آقای اســکات در مصاحبه بــا روزنامه نیویورک تایمز گفــت که عدهای
در شــبکههای اجتماعی با او تماس گرفته بودنــد و او را به عضویت در
سازمانی مخفی که هدفش کنترل مســائل دنیا است متهم کرده بودند.
او گفت« :به یاد دارم که یکی از نگرانیهایم در آن زمان این بود که شیوع
اطالعات نادرســت میتواند به انــدازه خود ویروس خطرناک باشــد».
این فیلم نمونههایی از روانشناسی اجتماعی و رفتار جمعی را ارائه میدهد
که میتواند منجر به هیستری جمعی و از بین رفتن نظم اجتماعی شود.
ناراحتی ،خشم و ناتوانی در ارتباط با کمبود اطالعات ،همراه با رسانههای
جدید مانند وبالگها ،به نظریه پردازان توطئه اجازه میدهد تا اطالعات و
ترس را گسترش دهند ،که خود تبدیل به نوعی آلودگی خطرناک میشوند.
شــیوع ،فیلم بســیار خوبی اســت که دیدنش به همه توصیه می شود
.شیوع در پشــت دوربین ،ســودربرگ را دارد که تماشــای فیلمهایش
یکــی از واجبات هــر سینمادوســتی اســت و در جلــوی دوربین هم
ســتاره هایی حضور دارند که کمتر زمانی می توانید آنها را یکجا ببینید!
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دن كيشــوت ،قديمىترين و مشهورترين رمان اســپانيائى است به قلم
ســروانتس ( .)1547-1616این نویســنده ،بهواســطهی نــگارش این
کتاب ،بهشايســتگى بزرگترين نويسندهى اســپانيا محسوب مىشود.
انتشــار دو جلد كتاب دنكيشــوت با فاصلهى  10ســاله صورت گرفت.
جلــد اوّل در ســال  1605و جلــد دوم آن در ســال  1615در اســپانيا
انجام شــد .اين كتاب به بيشتــر از  30زبان زندهى دنيا ترجمه شــده
ا در شــوروى ســابق از ســال  1917تــا  ،1990پنجــاه
اســت .مثــ ً
بــار و هــر بــار  900/000نســخه از ايــن كتاب چاپ شــده اســت.
قهرمان اصلــى كتــاب «آلونزوكيژانــوی نيكنفــس» و يا بــه تعبير
خودش «دنكيشــوت پهلوانمنش» نــام دارد .دنكيشــوت «پهلوان
پنبهاى» اســت كــه به قــول نويســنده «ملقمــهاى اســت از عقل و
جنون» (ص  .)1157دنكيشــوت اســبى دارد به نام «رســىنانت» و
مهترى دارد به نام «ســانكو» كه داراى خری خاكســترى رنگ اســت.
دنكيشــوت قصد دارد عليه ظلــم و بيداد از ناحيهى هــر كس ،هر چيز
و هر جا بايســتد .مهترش نيــز در آرزوى حكومت بر يك جزيره اســت
كــه از طــرف دنكيشــوت و بعــد از پيــروزى نصيبش خواهد شــد.
كتــاب دنكيشــوت يــك رمــان اســت ،كتــاب تاريخــى نيســت
ا مّــا از خوانــدن آن نــكات جالبــى بدســت مىآيــد .مثــاً:
 1ـ در زمان چاپ كتاب ( 1605م) كپىبردارى از نام اين كتاب مشهور مانند

ادب آموخـتن از بیادبان!
نگاهی بــه آموزههــای رمان دُن كيشــوت
نوشتهى ســروانتس .ترجمهى محمّ د قاضى
(دو جلــد /انتشــارات نيل /ســال .)1369
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ال نويسندهى ديگرى به نام «آوه الندا» به
زمان حاضر ،شايع بوده است .مث ً
گمان اين كه سروانتس ( )1547-1616يا در گذشته است و يا نمىتواند
جلد دوم كتاب را بنويســد ،جلد دوم كتاب دنكيشوت را نوشته و به بازار
نشر ارسال مىكند .سروانتس از اين حركت نابخردانه به شدت خشمگين
مىشود به نحوى كه در آغاز جلد دوم كتاب ،نويسندهى مزبور را به «دزدى و
خيانت» متّهم مىكند .اين گونه سرقتهاى ادبى در كشور ما هم معاالسف
وجود دارد .در وادى علم و دانش هم موارد مشــابه مشــاهده مىشــود.
 2ـ نوشتن اين كتاب همزمان بوده اســت با «محكمهى تفتيش عقايد».
 3ـ ســروانتس و يــا بــه تعبيــر ديگــر دنكيشــوت از مســلمانها
ا مســلمانان را «دزد و راهــزن و بربــر» معرفى
متنفّــر اســت .مثــ ً
مىكند و يــا وقتى كه تازه مســلمانى بــه دين مســيحيت برمىگردد
تعبير زير را بــه كار مىبرد« :از عضــوى بيمار و قانقاريائى (اســام) به
عضــوى ســالم و طيــب (مســيحى) مبــدّ ل شــد!» (ص .)1217
در عصر سروانتس ،مسيحيان اسپانيا نسبت به تركان عثمانى نظر منفى
داشــتند به نحوى كه اين اعتقاد به صورت ضربالمثل درآمده بود .مثالً:
«تُرك باشــم اگر چنان كار (ناشايســتى) را انجام بدهم»( .ص .)1098
 4ـ در زمــان نوشــتن كتــاب دنكيشــوت ( 165و  ،)1615در
اســپانيا ،بازار فــروش دختران وجــود داشــته اســت( .ص .)1275
بايد يادآورى كرد كه اسپانيا در آن زمان مستعمرات فـــراوانى (منجمله
آمريكا) داشته است.
 5ـ مترجميــن فرانســوى ،اســپانيايى و حتّــى فارســى (محمّ ــد
قاضى) ،به چند اشــتباه تاريخى و يا ادبى ســروانتس اشــاره كردهاند.
 6ـ ســانكو (مهتر دنكيشــوت) كانديد حكومت بر يك جزيــره به نام
«ارزانآباد» مىشــود .دنكيشــوت به عنوان ارباب او شــروع به دادن
درس حكومتدارى مىكنــد .گرچه به هيچ وجه قابــل قياس با فرمان
امام على(ع) به مالكاشتر نخعى نيســت ولى در جاى خود ارزنده است.
ال به مهترش مىگويد« :اى پســر! نخســت آن كه از خدا بترس ...دوم
مث ً
اينكه همواره در نظر داشــته باش كه كيســتى و تا ممكن است بكوش
كه خود را بشناســى .چه خودشناســى از كســب هر علــم و فضيلتى
مشــكلتر اســت .ثمرهى اين خودشناسى اين اســت كه ديگر نخواهى
كوشــيد چون وزغ خود را باد كنى تا به بزرگى گاو شــوى»( .ص .)987
در ادامه مىگويــد« :به اصل و تبــار حقير خود افتخار كن و شــرم مدار
از اين كــه اقرار كنى كــه از خانوادهى كشــاورزان به جهــان آمدهاى».
و باز مىگويد« :اى ســانكو! بــدان و آگاه باش كه فضيلت و شــرافت را
راهنماى خود قرار دهى ...زيرا اصل و نســب موروثى اســت و فضيلت و
شرف اكتسابى و شــرف به تنهائى بيش از اصل و نســب ...ارزش دارد».
دنكيشــوت باز هم ادامــه مىدهد« :كســانى كــه به عنــوان حاكم
در واليتى اقامت مىكنند ،شايســته نيســت كه مدّ ت مديــدى دور از
زن خود بســر برند و بكوش تــا وى را تعليم و تربيت كنــى ...زيرا حاكم
خويشــتندار و خردمند هر چه در دوران حكومت خود بدســت آورده
است ،به دســت يك زن احمق و بىتربيت به باد خواهد داد»( .ص .)981
دنكيشــوت دربارهى قضــاوت كردن حاكــم ،نيز توصيههايــى دارد:

«اگر اتّفاق افتــاد كه يكى از دشــمنانت را محاكمه كنــى ،زينهار كه به
ياد عنــاد و كينهى ديرينــه نيفتى و تنهــا نظر به حقيقــت امر كنى».
باز در ادامــهى چگونگــى قضاوت كــردن مىگويــد« :اگر زنــى زيبا
به درگاه تو آمد و داورى خواســت ...چشــم از اشك چشــمان او برگير...
با صبر و وقار و متانــت به ماهيت دعــوى او توجّ ه كــن( .»...ص .)990
باز دربارهى قـــضاوت مىگويد« :آن را كه بايد به عمل قـصاص دهــى ،به
زخم زبان ميازار».
علیرغم این كه نويسندهى كتاب يك مسيحى معتقد و متعصب است و نظر
مساعدى هم نسبت به اسالم و مسلمين ندارد ،ولى همانگونه كه مالحظه
مىشود منشــور عدالتخواهى ،قضاوت و حكومت را زيبا ترسيم مىكند.
 7ـ بــراى رفتار خصوصى حاكم نيز دســتوراتى دارد .مثــاً« :هيچ وقت
سير و پياز مخور» ،متين و موقر راه برو (شــبيه نصيحت لقمان حكيم به
فرزندش« :با تكبّر و سرمستى در زمين راه مرو» (آيه  17سورهى لقمان).
بــاز ادامــه مىدهــد كــه« :آگاه بــاش كــه شــراب نــه از عهدهى
نگهــدارى راز برمىآيــد و نــه از عهــدهى وفــاى بــه عهــد».
و بــاز مىگويــد« :دقــت كــن ...در حضــور كســى آروغ ...نــزن»،
«هرگــز نبايــد شــلوار كوتــاه بــه پــا كنــى ،زيــرا شــلوار كوتــاه
نــه شايســتهى بــزرگان اســت و نــه در خــو ِر حكمرانــان».
ال مىگويد:
سروانتس در البالى كتاب ،دستورات اخالقى هم مىدهد ،مث ً
«حقناشناسى ...و غرور بزرگترين گناهى است كه آدمى با آن آشناست».
نويسنده همچنين نسبت به كسانى كه محبّت در حقّ فردى كردهاند،
توصيه به حقشناسى مىكند و مخصوصآ نسبت به خدا كه همواره در حقّ
«او» تفضّ ل و عنايت كرده است( .ص .)1078
حتّــى در جاى ديگر مىنويســد« :ســاكنين دوزخ حق ناشناســانند».
و ايضآ دربارهى حقناسپاسى مىگويد« :حق ناسـپاسى گناه كبيره است».
(ص .)1143
 8ـ كتــاب دنكيشــوت ،كتابى اســت رمــان و داســتانى مهيــج ،با
ايــن وجــود گهگاهى بــه نــكات ادبــى جالبــى برمىخوريــم كه به
يال بــه نظر ارباب معرفت مىرســانم:
عنــوان نمونه تعــدادى از آنها را ذ ً
الف) دو راه براى غنى شدن وجود دارد :علم و دانش و شمشير و سالح( .ص )650
ب) شاعرى ،دردى است مسرى و بىدرمان( .ص )57
ج) بىگناه اغلب به آتش گنهكار مىسوزد( .ص )57
د) در آنجا كه حسد حاكم است ،فضيلت نمىتواند زندگى كند( .ص )533
هـ ) حسد ،ريشهى تمام دردهاست( .ص )664
و) در آنجا كه خسّ ت حكمفرما اســـت جاى زندگى براى جوانمـرد نيست.
(ص )533
ز) چراغ اقبال ،تندتر از چرخ آسياب مىگردد( .ص .)533
ح) از قول ژولسزار مىگويد« :بهترين مرگ ،مرگ ناگهانى است»( .ص )925
ط) شجاعـــت ،فضيلتى اســت كه مابين دو رذيلت بزرگ ،يعنى جُ ـبن و
جسارت قرار دارد( .ص )753
نكتهى بارز ديگر كتاب دنكيشوت ،استفادهى نويسنده به مقدار فراوان از
اسطورههاى يونان باستان مىباشد.
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جدول شماره11 :
افقی:

عمودی:

 .1توانستن است  -استفاده از معلولین در تولید که حمایتی جدی از این
قشر محسوب میشود .2گرداب  -قارچ  -پیشــینه  .3خریدن  -ورزش
شهرنوردی  -شعله آتش  .4شــکارچی  -صوت ندا  -دســتور  -عدد ماه
 .5مخترع ماشین بخار  -رگبار  .6شــعر پدراز این شاعر بینادل در سایت
اینترنتی همدم خواندنی اســت -دفع مزاحمت  .7از تقسیمات ارتشی
 مصنوع شــیمیایی پرکاربرد در بستهبندی  -تلخ  .8شــیار درونی لولهتفنگ  -اجیر  -پســتی در زمین فوتبال  .9وضو  -نوشــیدن آن در فصل
گرما باعث ایجاد صدمه به سینوسها میشود  -ذره باردار شیمیایی .10
شهری در گیالن  -برهنه  -هستی  .11نوعی سختچوب تیرهرنگ یا سیاه
و مقاوم با چگالی نسبتاً باال که معموالً به چندگونه مختلف در سرده خرمالو
اطالق میشود  -رها  .12از محصوالت ایرانخودرو  -از نیروهای چهارگانه
ارتشــی  -کلمه احترامآمیز مردانه  .13شــلوار جیــن  -محل نگهداری
احشام  -میگویند ســامتی میآورد  .14سرپرست  -ابریشم ناخالص -
روشنایی -حرف و ضمیر انگلیسی  .15زبردســت  -بیباک  -تندرستی

 .1نیکو  -معرفی این رمــان محمود دولتآبــادی را میتوانید در پرتال
اینترنتی موسسه همدم بخوانید  .2از انواع تزریق آمپول  -کشور آفریقایی
به مرکزیت لیبرویل -خانه تابســتانی  .3موسســه همدم پابهپای دیگر
خیران در این کمپین که در ایام ماه مبارک رمضان برپاشد پیوست  -تیر
پیکاندار  .4عدد خیطی  -محلی برای تهیه و خرید لباس عروس  -دستار
 .5بازیکن اســبق تیم فوتبال پرســپولیس تهران ملقب به فرشادآقای
گل  -نوشتهها  -زائوترسان خیالی  .6سوره زنان  -غالم مقرب و مخصوص
سلطان محمودغزنوی  -خاندان  .7چراگاهها  -کتاب خواندنی سیده زهرا
حسینی  -انگشتان دســت  .8طهارت  -درخت پرشاخ و برگ جنگلی -
حرف انتخاب  .9یقه آهاری  -تمرینکردن  -برندی معتبر برای ســاعتی
سوئیســی  .10صداقت  -ســنت  .11نیمه اول آغاز  -از صنایع دســتی
دختران همدم که به تامین برخی از مخارج خودشان کمک میکند  -مزه
دهانجمعکن  .12رودخانه مرزی -بوی ماندگی  -مرغ میرود  -آســان
 .13ذریه  -دشمن سرسخت  -حکومت مشــتمل بر دولتهای مستقل
ایالتی که زیر نظر دولت مرکزی فعالیت میکننــد  .14برادر باوفای امام
حسین«ع» و مظهر رشادت و جوانمردی  -نقصان  -بیمارستان باسابقه
مرکز شهر مشهد  .15نیرودادن  -اساس  -فیل عظیمالجثه ماقبل تاریخ

جوابجدولقبل

جــدول

51
تابستان 99

طراح جدول :محمدرضا علیزاده

52

معرفی کوتاه مؤسسه

تابستان 99

جایی در
آستانهی
آســمان

نگاهی به تاریخچهی همدم؛
از گذشته تا امروز

زمین خدا وسیع و هوشیار و خوشبخت است  ...اما بعضی تکههای زمین خدا خوشبختترند چون میشود نردبانی روی آن گذاشت و از درخت آسمان باال رفت ...
در گوشهای از شهر مشهد ،تکه زمینی قرار دارد ،خوشبخت؛ جایی در آستانهی آسمان  ...محل ازدحام دلهای مــــهربان  ...جایی پر از آرزو  ...پر از ذهنهای
سپید و بیفریب ...
سال  1361بود که تکهای از زمین خدا ،به اندازهی  10000مترمربع سهم دختران کم توان ذهنی شد تا در آنجا زندگی کنند آموزش ببینند خدمات توانبخشی
دریافت کنند وچند قدم به آرزوهایشان نزدیکتر شوند.
این مکان که ابتدا مؤسســهی فتحالمبین نام گرفت و ســپس با «خیری ه همدم» کامل شــد ،کارش را تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی با پذیرش
 60دختر شــروع کرد .از ســال  1380نوع مدیریت مجموعه به شــیوهی هیئــت امنایی تغییــر یافت که اتفــاق مبارکی بود .از همان ســال ،اعضای
هیئت امنا که همگی از خیرین و نیکاندیشــان شــناخته شــدهاند ،با تمام همت و نیرو ،در جهت بهتر شدن شــرایط دختران همدم ،گام برداشتهاند.
اقدامات مؤثری مثل؛ تجهیز ،بازســازی و نوسازی بخشــهای مختلف مجموعه ،راه اندازی سیستمهای هواساز ،احداث ســالنهای همایش و نمازخانه
الندری و تهویه و همچنین تکمیل و بهرهبرداری از ســاختمان شــهید شــاهید برای کودکان آموزشپذیــر در کارنامهی این نیکوکاران میدرخشــد.
در سال 1384مؤسسه به طور کامل از سازمان بهزیســتی مستقل و تحت عنوان «خیریهی توانمندسازی و حمایت از معلولین» به هیئت امنا واگذار گردید.
هیئت مدیرهی مؤسسه ،هفت عضو اصلی و دو عضو علیالبدل دارد:
حاج اکبر صابریفر (رئیس هیئت مدیــره) ،مهندس حمید طیبی (نائب رئیس) ،دکتر زهرا حجت (مدیرعامل مؤسســه) و آقایان  :حســین محمودی
علی اکبر علیزاده ،مهندس علی کافی ،مهندس مرتضی ادیبی و جعفر شـیرازینیا دیگر اعــــضای هیئت مدیرهی همدم هستند.
فرزندان تحــت حمایت همدم ،همگی دختر بیسرپرســت یا بدسرپرســتاند .این مؤسســه در ابتدای واگــذاری  186مددجو و  93کارمند رســمی
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ساختمان شمارهی : 2
(مرکــز شــهید حمید شــاهید) ،به مســاحت
 2600مترمربــع و زیربنــای  3500مترمربــع
محــل زندگــی دختــران آموزشپذیر اســت.
ساختمان شماره :3
خانه ی پناهگاهی ارغوان و شــقایق با مساحت
 300متر در دو طبقهی مجــزا (هر طبقه  10نفر)
در ســنین زیر  14و باالی  14ســال که فرزندان
لب مرزی ( میان راهی ) توانبخشی همدم هستند.
مرکز آموزش روزانه
مددجویان مؤسســهی همدم ،به طور همزمان از
امکانات و خدمات مختلفی برخوردارند ،از جمله:
اســتفاده از خدمــات توانبخشــی از قبیــل:
فیزیوتراپــی گفتاردرمانــی و کاردرمانی حضور
در فعالیتهــای مختلــف تأتر و ورزشــی برای
دســتیابی به حداکثر توانمندی جسمی ،شرکت
در کارگاههای هنری از قبیل گلیمبافی گلسازی
قلم زنی روی مس ،فرشــینه ،ملیله کاغذی و . ...
بدیهی اســت که فراهم ســاختن فضایی شبیه
خانه برای دختران این مرکز هزینههای سنگینی
به دنبــال دارد .در حال حاضر ،بــرای هر مددجو
ماهانــه بیــش از  25/000/000ریــال هزینــه
میشود که یارانهی دریافتی از سازمان بهزیستی
کمتر از یک ســوم این هزینــه را تأمین میکند
و مابقی ،بــا کمکهای مردمی تأمین میشــود.
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مأمور به خدمت داشــت .این رقم در حال حاضر
بــه  400مددجو و قریب  160نیــروی قراردادی
افزایش یافته اســت .ایــن روزها؛ فرزنــدان این
خانه ،بر اســاس نوع معلولیت یا شرایطشــان در
سه ساختمان مســتقل و مجزا زندگی میکنند:
ساختمان شمارهی :1
(فتحالمبیــن) بــه مســاحت 10/000/000
مترمربــع و زیربنــای حــدود 6800متــر
مربــع محــل نگهــداری و آمــوزش معلولین
ذهنــی عمیــق و دختــران تربیتپذیر اســت.
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, Ali Akbar Alizadeh , Ali Kaffie , Morteza Adibi and Jafar Shirazinia are members of the board of directors .
Companion-backed children are all unmarried or bad guys .
This institute was originally commissioned by 186 clients and 93 officers.
The figure has now risen to 400 clients and nearly 160 contractors.
These days, the children of this home live in three distinct and independent setting , based on their disabilities or conditions Building number (1) :
( Fath – Ol – Mobin ) with an infrastructure of about 6800 meters is a place for the maintenance and training of deep
mentally disabled and educable girls .
Building number(2) :
( Hamid Shahid’s center) with an area of 2600 meters and a 3500 meters underground building is an educational ground
for girls .
Building number (3) :
The refuge house of Arghavan and Shaghayegh with a total area of 300 meters in two separate floors ( each floor is
10 people ) under the age of 14 and over 14 years old , the children of the borderline ( between the way)of Hamdam
rehabilitation .
Daily training center
Attendees of the Hamdam’s institute simultaneously have various facilities and services. Including :
Use of rehabilitation services such as physiotherapy , speech therapy , occupational therapy , participate in various
theater and sports activities to achieve maximum physical fitness,participate in artwork such as : weaving , knitting ,
crocheting , copying , carpet , paper tapestry and …..obviously , providing a home-like space for girls in the center is
costly .
Currently , more than 25,000,000 Rials are spent per client each month that the subsidy received from the welfare organization amounts to less than one – third of this cost,and we are funded by popular support .

A Status Report of
Fatholmobin-

Hamdam

Rehabilitation Charity
God’s earth is vast and sober …
Bot some of the pieces of the land of God are more
prosperous, because it is possible to put a ladder on it
and rise up from the bottom of the sky …..
In the corner of the city of Mashhad there is a patch of
land . Fortunately,there is a piece of land happy , somewhere in the sky … the place of conquering the hearts
of the hearts is full of dreams …
In the year 1361 , a fragment of Allah’s earth was absorbed in the size of 10,000 meters was shared of mentally retarded girls that they live there and to be trained
, to recive rehabilitation services and get closer to their
aspirations .
This place was first named Fath –Ol – Mobin institute

and then completed with ( Hamdam charity), began her
work under the umbrella organization with 60 girls.
Since 1380 , the type of portfolio management has
changed in the form of a board of trustees , which was
happy .From the same year, members of the board of
trustees , all of whom are well-known charities and
well-known people , are struggling to improve the Hamdam’s girls .
Effective measures such as equipping , rebuilding and
renovating the various section of the complex , arrangement of air-conditioner systems,construction of conference hall and prayer hall , landing and ventilation , as
well as completion and operation of Shahid’s building
for educational children shine in the work of these righteous people. In 1384 , the institute was fully independent from the welfare organization ( charity for the empowerment and protection of the disabled) to the board
of trustees.
The board of divectors of the institute has 7 main members and 2 non-core members :
Akbar sabery far ( chairman of the board) , Hamid
tayyebie ( vice chairman ) , DR. Zahra Hojjat ( managing director of the institute) and Mr. Hossein Mahmoodi

