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 سخن مد یر مسوول  

دکتر زهرا حجت

آنچه از کرونا آموختیم...

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

میهمــان ناخوانده ی نــوروزی نســخه ی دل همه ی ما را بــا نامهربانی 
پیچیــد. هــر کــدام از مــا به خاطــر شــرایط بحــران کرونایــی به  
انــدازه ی یک عمر خســته شــدیم و به انــدازه ی یک جهــان دلگیر...

روزگار سختی بر ما گذشت؛ مســئولیت و سرپرستی 400 فرزندی که از 
نعمت خانواده محرومند بر شدت اضطراب ها افزود. باید در باالترین سطح 
بهداشت، محیط زندگی فرزندان و محیط کاری و اداری کارکنان همدم 
حفظ می شد. بهداشــت و ســامت کارکنان و اضطراب اینکه مبادا این 
ویروس نامهربان به خانه و خانواده ی بزرگ همدم راه پیدا کند روز به روز 
بیشتر می شد و باید برای سامتی فرزندانمان و کارکنان تدابیر جدی تری 
اتخاذ می کردیم. لحظاتی بود که از سر استیصال و نگرانی تمام غم های عالم 
در دلم جمع می شد و از چشمانم سرازیر، چرا که به خاطر این شرایط باید 
فاصله ها رعایت می شد و هر روز دورا دور دخترانم را که هر روز بی دغدغه 
در آغوشــم جای می  گرفتند از دور می دیدم و می دانید که چقدر دشوار 
اســت مادری از دیدار دردانه فرزندانش به خاطر 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 
لحظه ی شروع سال جدید را همراه با نگاه عاشقانه و پر  از سخن فرزندان 
همدمی مان، تحویــل کنیم. در لحظه تحویل ســال این شــکوفه های 
غمگین بهاری غم دلشــان بیشتر از هرســال بود و دلهایشان بهانه های 
بیشــتری می گرفت و بغض ها بود کــه از جور این زمانه می شکســت. 
نداشــتن خانه و خانــواده یک طــرف و ندیــدن همدمی هــا و یاران 
و خیرین مهربان همدمی که هر ســال و همیشــه به دیــدن دختران 
همدم می آمدند و امســال از دیدارشــان محروم بودنــد از طرف دیگر.
این روزها تمامی نداشت، سخت و دیر و تلخ گذشت.... غم ها و مشکات 
کرونایی، در کنار تمــام دلگیری هــا، درس هایی نیز برایمان داشــت.

شاید قصد کرونا شبیخون زدن به مهربانی ها بود اما یاد گرفتیم قدر بودن 
با هم را بیشتر بدانیم که از بودن تا نبودن به اندازه ی کوچکی و ناچیزِی یک 
سلول بیشتر فاصله نیست. یاد گرفتیم قدر داشته هایمان را بدانیم و قوی و 
متحد باشیم تا بر مشکات پیروز شویم. یاد گرفتیم هم صدا باهم می توانیم 
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 دلتنگی هایمان را 
بدانیم و چقدر ســخت بود دلتنگی و دلتنگی و دلتنگی هــای کرونایی...
بیاییم ازین  پس، مهربانی، یکی شــدن و اهمیت دادن به مسئولیت های 
اجتماعی را سرلوحه ی زندگی خویش قرار دهیم و بازوی همیاری به سوی 
ناتوانان، با اخاص و ایمان قلبی بگشــاییم. بیاییم قدردان سامتی خود و 
مواظب یکدیگر باشــیم تا خداوند باریتعالی هم مواظب دلهایمان باشد. 
به زودی کــه آنقدرهــا دیــر نخواهد بــود فریــاد همدلــی و همدمی 
را برای شکســت کرونا ســرخواهیم داد و جشن شــکرانه ی سامت را 
باهم خواهیم گرفت. بهار با تمام نابهاری اش رفت و خورشــید از پشــت 
بلندی ها نمودار اســت؛ فصل خورشــید تابان رسیده اســت و خداوند 
چون همیشه نظاره گر ماســت. از قافله ی محبت و خوبی ها عقب نمانیم؛ 
دختران همــدم را کــه روزهایی پر از بغــض و تنهایی ســپری کرده اند 
فراموش نکنیم و به دیدارشــان بیاییــم و رنج غم را از چشمهایشــان با 
حضــور پرمهرمــان بزداییم. بی گمــان، فــردا روز بهتــری خواهد بود.

صبحت به خیر خورشید....
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ته مانــده ی کاســه ی کوچــک آجیــل را گذاشــته ام جلــوام و 
 دارم بــرای بــار چنــدم فیلــم »رنــگ خــدا« را تماشــا می کنــم.
دســتم، بــی اراده مــی رود و بافاصله بــا یکــی دو آجیل اعــم از بادام 
زمینی و تخمه ی  ژاپنــی و آفتابگــردان، برمی گردد به ســمت دهانم... 
هر لحظــه شــتابم در این تکــرار ماشــینی، بیشــتر می شــود؛ انگار 
 کــه دارم وظیفــه ی مهــم و تعطیل ناپذیــری را دنبــال می کنــم.

می خورم. تنــد و حریصانه. اما چشــمم میخ تلویزیون و حواســم درگیر 
طبیعت زیبای روستا و حرفهای پسر ک نابیناست. نه مزه بادام را می فهمم  
نه طعم تخمه و نه معنی معدود پســته های داخل کاسه را... مزه ها قاطی 
 هم شده و هوشم که جای دیگری است از هیچ کارم، لذت الزم را نمی برد.
دارم ســعی می کنم بفهمم که هوس هــای بی وقفه و نامحدود انســان 
 بی هدف امروز، چه بر ســرش آورده اســت؟ چه بر ســرمان آورده است؟
تند و تند، خــورده تنقات تلگــرام و تلویزیون را می خوریــم و بی آنکه 
چیــزی بفهمیم، فقط چاق می شــویم. نــه انــرژی الزم را گرفته ایم، نه 
درک درســتی از هســتی و حقوق انســانی خود یافته ایم و نه انگیزه ی 
کار مهــم و موثــری داریــم و نه دســتی بــه یــاری برمی آوریــم. ما 

علیرضا سپاهی الیین

 زندگی آجیلی و غفلت از لذت های عزیز!

یادداشت سردبیر

 چاق هــای بی مصرف امــروز و خوراک  لذیــذ کرم های کــور فرداییم.
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؛ مثا دســتی که نیازمند 
یاری اســت، مــادری که محتــاج غمخواری اســت، دختــری که در 
 آرزوی زندگی داری 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 
می گه 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.«
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یک نفس زندگی

مهماِن بزرِگ ناشناس!

در مراسم عروسی، پیرمردی در گوشه سالن تنها نشـسته بود که داماد جـلو آمد 
و  گفت: سام استاد. آیا من را می شناسید؟

معلم بازنشسته جواب داد: خیر عـــزیزم. فقط می دانم مهمان دعــوتی از طرف 
داماد هستم. داماد ضمن معرفی خود گفت: چطور آخر؟  مگر می شــــود من را 

فراموش کرده باشید؟!
یادتان هســت ســال ها قبل ســاعت گران قیمت یکی از بچه ها گم شد و شما 
فرمودید که باید جیب همه دانش آموزان 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 می برید، ولی شما ساعت را از جیبم بیرون آوردید و  تفتیش جیب 
بقیه ی دانش آموزان را تا آخر انجام دادید و تا پایان آن ســال و سال های 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 دانش آمــوزان چشــم هایم را بســته بودم.

تربیت و حکمت معلمان، دانش آموزان را بزرگ میکند!
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حافــظ! نهاد نیک تــو کامت بــرآورد / جان هــا فدای مــردم نیکو نهــاد باد 
این بیت حافظ، مبین احوال آدمهای ویژه اســت و مهندس محسن خندان دل 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 روان شاد و مادری مینوسرشــت که از همان کودکی درخت انسان دوستی 
را در نهاد محســن خندان دل کاشــتند و آبیاری کردند و کام دل بــه  بار آوردند.
وصف مهندس خندان دل را بســیار شــنیده بودم، اما گفتگو با ایشان الیه های 
پنهانی از شخصیتش را برایم آشکار ســاخت. مردی از تبار نیکی ها، دوستدار و 
متعهد به تمام فرزندانــش در همدم و دور از هیاهو و تجمــات روزمره. با تمام 
گرفتاری های کاری با چهــره  و رویی گشــاده میزبان ما بودند. ســاعتی را به 
گفتگو نشســتیم و از دنیا و نامهربانی هایش 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 خنــدان دل هســتم. فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد مدیریت و 
دانشــجوی دکتری مدیریت اســتراتژیک  در زمینه ی داده پردازی و مهندسی 
نرم افزار فعالیت دارم. 31 ســال اســت که مدیر مســئول خدمات حسابداری و 
حسابرسی حســاب رایانه و مدیر شــرکت تولید نرم افزارهای 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 مشــاوره ای خراســان رضوی، از جملــه دیگر ســوابق کاری بنده اســت.

* با وجود مشغله ی کاری بسیار که به برخی  از آنها اشاره داشتید 
هرگز از امور خیر و ارتباط با موسســه ای مثــل همدم نیز غافل 
نبوده اید. لطفا از سابقه ی آشــنایی با مؤسسه ی همدم بگویید؟

ســابقه ی آشــنایی من با همدم به یکی از اصلی ترین الگوهای من در زندگیم 
برمی گردد. 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 می کردند، برای 
توزیع غذا می برد؛ همین کاری که االن با فرزندانم انجام می دهم و این ســنت 
حسنه از پدرم به یادگار مانده اســت. روزی مرحوم پدرم گفت می خواهم جایی 

وقتی دلت گرفت، به همدم بیا....
گفت وگو با نیک اندیش همدمی؛ مهندس محسن خندان دل 

          مریم همایونی

متفاوت باهم برویم و این جای متفاوت ثمره اش آشنایی من با یک خانواده بسیار 
محترم، بزرگ، عزیز و قابل ستایش به نام همدم )فتح  المبین( 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 خاطره ای که پــدرم برایم به وجود آورد.

ــیت کارهای خــیر و تاثیر آن در  * با این اشــاره، لطفا در مورد اهم
زندگی شخصی، برایمان بگویید؟

رفتارهای انسان گرایانه و محبت آمیز بخش مهم و جدایی ناپذیر در زندگی ما هستند 
و همه ی ما به کار خیرخواهانه و محبت گرایانه عاقه داریم. اما عده ای از ما به خاطر 
درگیری و مناسبات روزانه از آن غافل می شویم. زمانی که با پدرم به مناطق حاشیه 
و محروم شــهر برای توزیع غذا می رفتیم افرادی را می دیدیم که در زمین چاله ای 
حفر کرده بودند و روی آن را با پاستیک یا کارتن می پوشاندند و به آن اصطاحا 
النه ی روباهی می گفتند؛ من مطمئنم حتی آنها هم که در النه ی روباهی زندگی 
می کنند عاقه به رفتارهای خیرخواهانه در آنها وجود دارد. به همین دلیل و به خاطر 
ریشــه هایی که در زندگی تک تک ما وجود دارد معتقدم انسان هایی که کاری از 
دستشان برمی آید باید انجام بدهند که نه تنها وظیفه ی اجتماعی آنهاست بلکه جور 
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تجماتی زندگی را فراموش و حوزه ی خدمت را بنگریم. مثا بیل گیتس می گوید: 
»من از عضویت هیأت مدیره ام استعفا دادم، از هیأت مدیره ی 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 جنبه های 
زندگیش می گذرد برای اینکه به همنوعانش خدمت کند و اگر همه ی ما این روحیه 
را در خود پرورش دهیم به همان بخش آرامش درونی خواهیم رسید. این نوع نگاه 
به زندگی باعث خوش رویی، خوش برخوردی و جمیع حس های خوب می شود...

جنبه های زحمت و ســخت فعالیت هــای اقتصــادی، اجتناب ناپذیر اســت. 
ولی باید جنبه هــای اخاقی مثبتی را کــه در جامعه ی ما متأســفانه کمرنگ و 
یا حتی منهــدم شــده، ببینیــم و بازگردانیــم. البتــه بازهم تأکیــد می کنم 
من ســوال شــما را فقط پاســخ دادم صحت ایــن ســوال را تاییــد نکردم.

 * در این سالهای ارتباط با همدم، آیا خاطره ی خاصی  هم از این 
موسسه و همدمی ها دارید؟ 

پدرم خادم کشیک هشتم حرم رضوی بودند. دفعه ی اول که به همدم آمدم به اتفاق 
دوستانشان و با همان لباسهای کشیک رضوی بود. یاد آن روز برایم عزیز، عظیم 
و متبرک و مقدس است و دیگر خاطره ام روزی بود که استاد همایون شجریان به 
همدم آمدند و دیدار و سر زدن من به بچه ها متقارن شده بود با این دیدار. روح بزرگ 
همایون شجریان قطعا از روح بزرگ پدرش نشأت گرفته چرا که همایون ثمره ی 
مرد بزرگی به نام محمدرضا شجریان است. همایون هم جنس بچه های همدم بود و 
هیچ نشانه ای از رنگ و ریا در این مرد بزرگ ندیدم. وقتی با تکتم نابینا روی سن رفت 

افرادی را که در  توانشان نیســت و عاقه به انجام کار خیر دارند هم باید بکشند. 
مجموعه ی همدم در بین خیریه های مشابه، متفاوت کار کرده است. کاری کرده 
است کارستان و متفاوت بودنش کاما محرض اســت. به یاد دارم چهارده سال 
پیش همکاری کردیم و برای 39 نفر از دختران همدم شناسنامه گرفتیم. شناسنامه 
که نداری، هویت نداری و این بسیار غم انگیز است. از بین چهارصد فرزند همدم 
حدود 80 نفر فقط روی تخت هستند و زندگی نباتی دارند با مشکات شدید جسمی 
و ذهنی. باید بین ارائه ی 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 سامت اجتماعی 
کنند. فکر کنیم اگر بچه هایی که االن در همدم و مراکز مشــابه زندگی می کنند، 
مأوا و محلی برای ساماندهی نداشته باشند، چه اتفاقات ناگواری در انتظار جامعه 
خواهد بود! به خاطر دارم دکتر حجت مدیرعامل موسســه می گفتند خیلی از این 
بچه ها در خیابان و پارک و مکان های مذهبی رها شــده اند بدون اینکه خانواده و 
هویت آنها مشخص باشــد. فرض کنیم این افراد رها شده که از مبانی آموزشی و 
فرهنگی و تربیتی غافل مانده اند و خانواده ی موثری ندارند، در جامعه رها شوند و در 
جامعه حضور پیدا کنند، تبعاتش چه می شود و به چه صورت رفتارهایشان در بدنه ی 
جامعه تأثیر می گذارد. خدا را شکر خیرین بسیاری هستند که با روح بلند و بزرگشان 
مدرسه سازی می کنند، به فرزندان این مؤسسات رسیدگی می کنند و... به عنوان 
مثال مرحومان آقایان یزدان بخش و ایمانی. روحشــان چقدر بزرگ بود که هنوز 
هزاران نفر سر سفره ی آنها نشسته اند و گذران زندگی دارند و این حاکی از بزرگی 
و بزرگ منشی آنها بوده است. بنده اعضای هیأت مدیره و هیأت امنای مجموعه 
همدم را می شناسم. همه از فعاالن اقتصادی هستند که روح بسیار بلندی دارند و من 
از همین تریبون از دیگر فعاالن اقتصادی می خواهم به این حلقه بپیوندند. امیدوارم 
فعاالن اقتصادی ما فارغ از تمــام روزمره گیها، نگاه جدی به حوزه ی فعالیت های 
اجتماعی خیریه و کمک های نوع دوســتانه و بشــر دوســتانه داشــته باشند...   

* تصــور عامــه ی مــردم از فعالیــن اقتصادی انســانهایی 
خشــک و انعطاف ناپذیــر اســت. امــا همدمی ها از شــما 
بــه عنوان فــردی بســیار مهربــان و همیشــه همــراه یاد 
می کنند. شــما چگونه بیــن ایــن دو مقوله جمع بســته اید؟ 

من ایــن ســوال را نمی توانم پاســخ بدهــم و حتی تأییــد نمی کنــم و این 
لطف همدمی هاســت به من؛ ولی همیشــه به دانشــجویانم گفتــه ام زندگی 
مقوله ای اســت که ورودش دســت ما نبوده و خروجش هم دســت ما نیست. 
اما ایجــاد عاقه مندی به ادامه دادن و چگونگی ادامه دادنش دســت ماســت.
نگاه مثبت و راحت به زندگی باعث آرامش می شود. در حقیقت اگر بتوانی خودت 
را به مقام بالندگی برســانی و خدماتت را برای دیگران باقــی بگذاری، آن موقع 
نگاهت به زندگی متفاوت می شود و آرامش وجود انسان را فرا می گیرد. باید حوزه ی 

دیدم با چه بزرگی و بزرگ منشی خودش را با صدای تکتم هماهنگ و سازگار کرد.

*  باتوجه به شــناخت نزدیکتان از موسســه، آیــا در کنار امور 
توانبخشی مؤسسه ی همدم، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری 

را هم الزم می دانید؟

من حوزه ی فعالیت های فرهنگی و هنری همدم را متعلق به خودش نمی دانم. آن را 
متعلق به جامعه و تسری یافته در تمام الیه های اجتماعی می  بینم. آمدن افراد بزرگ 
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و صاحب نام و صاحب اندیشه را تنها متعلق به همدم نمی بینم. باز نشر اخبار فرهنگی 
از جانب شما خدمت به تمام اجتماع است. وقتی افرادی بزرگ در برنامه های متعدد 
به همدم می آیند این فقط شناسایی توانبخشی همدم به مردم نیست، این شناسایی 
حوزه های بهزیستی، خدماتی، درمانی، خیریه و انسان دوستانه به تمام الیه های 
اجتماعی است. همدم به طوری شایســته به رسالت اجتماعی اش عمل می کند 
و بخشی از آن فرهنگ سازی اســت. به نظر من تمام نیروهای انسانی مجموعه 
هر کدام در تخصص خود به نحوی نیکو به رسالت خود عمل می کنند. من خانم 
منعمی زاده را از بین همکاران شما می شناسم و به هنرش دستمریزاد می گویم.

اتفاقاتی که در همدم می افتد اتفاقات همدمی نیست؛ رخدادهای فرهنگی است. از 
آن دست، بازیابی رفتارهای خاقانه ای است که شاید در مملکت ما کم رنگ شده 
و شما برای بازیابی آن موفق عمل کرده اید. شــما نگاه به رفتارهای اجتماعی را 
تغییر می دهید و من خیلی اوقات به خاطر همین نگاه مشارکت و همکاری کرده ام.

*  حضرتعالی، برای پشتیبانی بیشتر از اقشار ضعیف و کمک های 
خیرخواهانه به خیریه ها چه پیشنهادی برای اهالی صنعت دارید؟ 

وقتی با چشــم واقع بین تری به اطرافمــان نگاه کنیم می بینیم که انســانهای 
کم برخــوردار در بین مــا کم نیســتند و ما با صدقــه ی جاریــه ی رفتارهای 

اقتصادی مــان تا وقت داریــم باید به این مقوله رســیدگی کنیــم.  برکتش هم 
از جایــی می آیــد کــه فکــرش را نمی کنیــم. انســانهای بزرگی هســتند 
که در شــهر و کشــورمان خدمات بزرگ و ارزنــده ای ارائه می دهنــد اما گمنام 
هســتند و امیدوارم این قضیه آنقدر توســعه پیدا کند که بتوانیم مجامع بســیار 
بزرگ تری را برای کارهــا و خدمات بزرگتر برای به زیســتن به وجــود بیاوریم.

* و سخن  آخر؟

یک بخش زندگی مــن 400 دختر من در همدم هســتند کــه در آن مجموعه 
زندگی می کننــد و وظیفه ی پدری بر عهده ی من اســت کــه در حد بضاعتم به 
آنها خدمت رســانی کنم و بخــش دیگر رفتارهــای عمومی و اجتماعی اســت 
که از همه ی ما ســر می زند در برابر این فرزندان. ســایت همــدم روی چندین 
ســایت که خودم دارم لینک شــده اســت با عنوان »برای وقتی دلت می گیرد« 
و من پیشــنهاد می کنم به همــه ی مردم که وقتی دلشــان گرفــت حضوری 
و یا مجازی ســری بــه دختران همــدم بزننــد و زندگــی را زیباتــر ببینند...
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مرد ی با لباس و کفشهای گرانقیمت به دیواری خیره 
شده بود و می گریست.

با  بود  نقطه ای که خیره شده  به  و  نزدیکش شدم 
دقت نگاه کرد م، 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 د یوار نــگاه کنم و یادم نــرود که: این 
نیز بگذرد؛

گر به دولت برسی، مست نگرد ی، مرد ی
گر به ذلت برسی، پست نگرد ی، مرد ی
اهل عالم همه بازیچه ی د ست  هوسند
گر تو بازیچه این دست نگرد ی، مرد ی!

این نیز بگذرد...
تصویرگر: سارا د ستمالچیان

یک نفس زندگی
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زیر سقف من، همه چیز به من مربوط است!

باباایــرج دوازده کارخانــه داشــت کــه بیشترشــان، قطعات خــودرو 
تولید می کردند. دفتِر کاِر او اّما در شــرکتی بود که مــن، مدیراداری اش 
بودم)پویاگستر(. درپویا گســتر، حدود هزارنفر کارمی کردند. پویاگستر  
نوارهایِ آب بندی خودرو تولید می کرد. نوارهایی که از ورود آب و گردوخاک 
و صدا به داخلِ ماشــین جلوگیری می گرفــت. از آن هزارنفــر، 600نفر 
نیروهایی بودند که مستقیماً با پویاگســتر قرارداد داشتند و 400نفر هم 
که بیشترشــان، زنانِ سرپرســت خانوار یا دخترانِ نیازمنــِدکار بودند، با 
یک شــرکتِ پیمانکار، طرِف قرارداد بودند. طبِق قراردادی که با پیمانکار 
داشتیم، هیچ چیِز آن 400نفر، اعمّ از حقوق و اضافه کار و سرویس و خورد 
و خوراک شــان، به ما مربوط نبود و پویاگســتر صرفاً قطعاتِ تکمیل شده 
را از او می خرید)قطعه کاری(. روزی از روزها کــه باباایرج، برای بازدید، به 
داخل ســالن تولید رفته بود، چندنفر از دخترها، جلــوی او را می گیرند و 

به یاد نیکوکار بزرگ؛ ایرج یزدانبخش 

کاش به قلبش دستور دیگری داده بود!
به قلم: امیر شها

از تاخیر در پرداخت حقوق و بعضی ناروایی هایِ  دیگر که کارفرمایشــان 
در حّق آن ها می کرد، به باباایرج ِشــکوه می کنند. چنددقیقه بعد، از دفتر 
او زنگ زدند و گفتنــد: آقای یزدان بخــش می خواهند شــما را ببینند! 
هنــوز وارد اتــاق  نشــده بودم کــه خیلی عصبانــی پرســید: تــو از 
َحق ُکشــی هایی که دارد در حقِّ بّچه های ِمهرگان می شــود، خبر داری؟ 
خواستم توضیح بدهم که قرارداِد ما با ِمهرگان، قطعه کاری است و حقوق و 
مزایا و بیمه و سنوات و عیدی و پاداِش پرسنل اش به ما مربوط نمی شود، که 
حرف ام را بُرید و گفت: زیر سقف من، همه چیِز بّچه ها، به من مربوط است! 
دیگر نشــنوم مدیراداری ام بگوید امورِ پرسنلِ شرکت به ما مربوط نیست!

از همیــن االن، پیمانــکار را خلع کنید و قــرارداد همــه ی دخترها را با 
پویاگســتر ببندید تا مثــِل بّچه های خودمــان حقوق و مزایــا بگیرند.

بعدهم تلفن را برداشت و به مهندس سهیل، پسرش، که معاونِ مالی بود و 

اشاره:
مهندس ایرج یزد ان بخش، بنیانگذار و مد یر گروه صنعتی پارت الستیک 
پدر صنعت خراســان رضوی، از کارآفرینان پیشکســوت و از نیکوکاران 
نامی خراسان و ایران، ســیزدهم فروردین 1399 در سن 80 سالگی، گام 
در جاده ی سفر ابدی اش نهاد و ما را »میان پریشانی تلفظ د رها«، »برای 
خوردن یک سیب« بیش از همیشه تنها گذاشت.  ایرج یزد ان بخش مشهور 
به باباایراج که متولد 1319 شهرستان نیشابور بود، به مد ت حدود 20 سال 
در پســت های کارشــناس، مد یرکل و معاون در مرکز آمار ایران خدمت 
کرد. او پس از بازنشســتگی وارد بخش خصوصی شــد و در سال 1363 
کارخانه پارت الســتیک را راه اندازی کرد و سپس در صنعت قطعه سازی 
یکی از قطب ها و معمار بزرگ قطعات الســتیکی خودرو در ایران شــد.

ایرج یزدانبخش را کمتر کســی اســت که نشناســد. حضــور موثر این 
انسان خوش قلب و خوش فکر در اغلب جلســات تصمیم سازی از مسایل 
فرهنگی و مطبوعاتی گرفته تا حوزه ی صنعــت و مدیریت کان و تعامل 
و مدارا بــا همکاران، در میــان مدیران و مــردم، از او چهــره ای موفق و 
مدیری محبوب بــه جامعه معرفی کرده بود. در عیــن حال، خیرخواهی 
او بــرای اطرافیان و به ویــژه نیازمنــدان، امــری زبانزد همــگان بود.
دراین شــماره از فصلنامه ی 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 امیرشــها )عضو برجسته و 
نام آشنای شــورای شهر مشــهد و روزنامه نگار توانا( که ســابقه ی سالها 
همکاری با زنده یاد مهندس یزدانبخش را نیز داراســت، باهم می خوانیم: 

آشنایی با خیرین خراسان
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مهندس فرشاد که معاون منابع انسانی اش بود، عیِن همین دستورات را داد.
این تصمیــم، آن روزهــا)1385( برای پارت الســتیک، هرمــاه چیزی 
درحــدود 50میلیون تومــان آب خــورد، اّمــا نشــان داد یزدان بخش 
درباره ی کســانی کــه او را باباایرج خطاب می کنند، با کســی شــوخی 
ندارد و خــوب می دانــد رابطه ی پدر-فرزنــدی، یک جــاّده ی دوطرفه 
اســت و پدر، اگر واقعاً پدر باشــد، نباید به خاطِر جیبِ خــودش، در قِباِل 
حقّ وحقوقِ قانونــِی بّچه هایــش، بــا کســی معامله و مســامحه کند.

با یک میلیون  تومان و "من" می شود!
آقایِ یزدان بخش یکی دوسال بعداز این که از مرکز آمار بازنشسته اش کردند 
قصــد می کنــد دوبــاره وارد فضایِ خدمت شــود. با بررســی هایی که 
برادرکوچک ترش، مهندس عبــدهلل انجام  می دهد، صنعــت را برای این 
نقش آفرینی انتخاب می کند و از آن جا که ســرمایه ای برای شــروع کار 
نــدارد، تصمیم بــه فــروِش منــزل اش در نیشــابور می گیــرد. وقتی 
موضوع را با همســرش درمیان می گــذارد، نصرت خانم از او می پرســد  

 با یک میلیون تومان می شود؟
 نه، اّما با یک میلیون  تومان و "من" می شود!

ســال1359، بــا آن یک میلیون تومــان، هزارمتــر زمیــن در 
چاهشــک می خــرد. یــک دســتگاه پــرس و قالــب و میکســر و 
غلطــک هــم تهّیــه و شــروع بــه تولیــد پاشــنه کفش می کننــد.
حــاال 40ســال از آن  روزهــا گذشــته، اّمــا اگــر همیــن االن بــه 
سالن قدیمیِ پارت الســتیک بیاییــد، می بینیــد کــه آن پرِس قدیمی  
همچنان دارد پاشــنه کفش تولید می کند. برای من همیشــه سوال بود 
که در دِل کارخانه ای که همه ی ماشــین آالت اش، دستگاه های روِز دنیا 
شــده و تحِت لیســانِس پژو فرانســه، قطعاتِ خودرو تولید می کند، چرا 
7نفر نیروی کار، باید پای این پرس ِ عهِد دقیانوس، پاشــنه کفش بزنند؟

یک روز که به اتّفاق باباایرج برای سرکشی و بازدید به چاهشک رفته بودیم 
همین را پرســیدم: . مگر ســوِد پاشــنه ی کفش چقدراســت که در دِل 
بزرگ ترین  کارخانه ی قطعه سازی ِخاورمیانه، اِشغاِل این همه فضا و انرژی و 

نیرو را توجیه کرده است؟!
جواب ام را چنــدروِز بعد داد. وقتی برحســب تصــادف، پیرمردی به نام 
حاج جوادحقیقت گو از تهران مهمان اش بود. ســِر میز ناهــار، ما را به هم 
معرفی کرد و گفت: این آقا، اّولین مشــترِی تولیدات ما بود. آن ســال ها 
که کسی به کسی اعتماد نداشــت، پول پاشنه کفش ها را جلوجلو می داد. 
هر ســفارش اش، 500هزارتومان نقدینگی برای پارت الستیک می آورد 
که حّال کلّی از مشــکات مان بود. من خودم را مدیون آقای حقیقت گو 
می دانم و تا روزی که ایشان سفارش داشته باشد، حّتی اگر پارت الستیک 
قطعات هواپیما و موشــک بســازد، متعهد به تامین اوامر ایشان هستیم.
برایم مهم بود مردی در تراز باباایرج، این طور در برابر اّولین مشــتری اش 
فروتن و خاضع باشــد و برخاِف خیلی ها که وقتی به جایی می رســند 
تاش می کنند گذشته شــان را چال کنند، او گذشــته اش را قاب کرده و 

جلوی چشــم اش گذاشــته تا فراموش نکند از کجا، به کجا رسیده است!

نخست انسان، سپس کاال!
آقایِ یزدان بخــش چیــزی کــه اعتقــاد نداشــت را نمی گفــت 
اّمــا چیــزی را کــه می گفــت، بــه هرقیمتــی  پایــش می ایســتاد.
یکــی از تکیه کام هایی که مثــل نُقل ونبات از دهــان اش بیرون می آمد 
جمله ی ماتسوشیتا، بنیانگذار ناســیونال بود: نخست انسان، سپس کاال. 
هیچ چیز برای باباایرج از بّچه هایی کــه در کارخانجات اش کار می کردند

 ُمهم تر نبود.
سال1385، یکی از سال های سخِت قطعه سازی بود. تحریم ها تازه شروع 
شده بود و صنعتِ خودروســازی  را که بیش از 500هزارنفر، مستقیم به آن 
وصل بودند، هــدف می گرفت. با کاهِش تیراژ خودرو، قطعه ســازها برای 
زنده ماندن، ناچار به کم کردن خرج و بَرج شــان بودند. در پارت الستیک 
شورایی تشکیل شــد به نام "شــورای راهبری" که وظیفه داشت الزاماِت 
عبور از بحران را به یزدان بخش پیشــنهاد دهد. یکــی از توصیه های آن 
شورا، تعدیِل 500نفر از 2500 نیروی انســانیِ گروه بود. این کار، ماهیانه 
یک میلیاردتومــان صرفه جویی به بار مــی آورد. آقای یزدان بخش اگرچه 
متعهد شده بود پای همه ی مصوبات شورا را امضاء و تصمیمات آن را اجرا 
کند، اّما زیِربار این یکی نرفت. بعدها خودش تعریف  کرد به شــورا گفته:

 برم به اون 500نفر چی  بگم؟
 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 بّچه ی اون ها را کی می ده؟

 مگــه همیشــه بهشــون نگفتم مــا تــوِی یک کشــتی هســتیم؟  
 حاال اون ها را با چه منطقی پیاده کنیم؟

به اتفــاق  و  زد  صدایــم  جلســه  آن  بعــِد  آقای یزدان بخــش 
خواســت  مدیرکارخانــه  از  ســالن تولید.  داخــل  رفتیــم 
بچه هــا را جمــع کنــد. روی چهارپایــه ای ایســتاد و گفــت:
 امروز به من گفتند تنها راه نجات کارخانه، اخراج 500نفر از شماســت .

 چه کسی حاضر است اخراج شود؟ .
هیچ کس چیزی نگفت. بعد ادامه داد:

 با هم آمده ایم و اگر قرار به رفتن شد، با هم می رویم .
 اگر مجبور شویم، یک سّوم حقوق مان را بگیریم، می گیرم، اّما هیچ کس را 

پیاده  نمی کنیم.  
بّچه هــا کــه بــا ایــن صداقــت و صراحــت او آشــنا بودنــد 
کردنــد. تاییــد  را  حرف هایــش  و  زدنــد  دســت  برایــش 

اگرچه هیچ وقت کار به این جاها نکشــید و گروه تا عاّدی شــدن دوباره ی 
ســفارش ها، ســه چهارماه، وام ِ 28درصد گرفت و حقوق ها را ســِرموقع 
داد تا زندگِی کســی لنگ نمانــد، اّما باباایــرج نزد بّچه هایــش، از یک 
امتحانِ دیگر ســربلند بیرون آمد. امتحاِن نخست انســان، ســپس کاال.

آشنایی با خیرین خراسان
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دارم نیروهای آینده را می سازم...

هرسال در پارت الستیک جشــنی می گرفتیم که صفرتاصدش، زیرنظر 
باباایرج بود. این جشن، جشنِ دانش آموزان ممتاز  بود. همکارانِ صف وستاد 
کارنامه ی ِفرزندان شــان را می  آوردنــد و بعداز تاییِد ممتاز بودن شــان 
دعوت نامه ای بــا امضاء باباایرج، بــرای دانش آموز می فرســتادیم و از او 
می خواســتیم به اتّفاق پدرومادرش، در جشــنِ ممتازها شــرکت کند. 
نکته   ی مهم همین بود کــه آن روز، پدر ومادرها، به خاطِر فرزندان شــان 
مهماِن باباایــرج بودند. آقای یزدان بخش این شــیوه ی دعــوت را، برای 
شــخصیت دادن بــه ممتازهــا انتخاب کرده بود. این جشــن شــهریوِر 
هرســال برگزارمی شــد و راحتِ راحت، 600-700نفر مهمان داشتیم. 
به دســت آوردِن جواِز ورود به این مراســم، برای بّچه ها آن قدر حیثیتی 
می شــد که آن ها از روِز اّول مهــر، به جای فکرکردن بــه امتحاناتِ ثلثی  
بــرای راه یابی بــه این جشــن درس می خواندنــد. باباایــرج می گفت:
 دارم نیروهای آینده ام را می ســازم. این ها مدیران فردای من هســتند.
با آن که در اقتصاِد یزدان بخشی، حســاب به دینار و بخشش به خروار بود  
اّما در جشنِ ممتازها، صرفه جویی معنایی نداشــت. بّچه ها حق داشتند 
بریزند و بپاشــند و یک روِزکامــل، با جیــِب باباایرج شــان صفا کنند. 
محلّ ِبرگزاری، عمداً ســالن تولیِد کارخانه ها انتخاب می شــد تا بّچه ها  
با محیط کار پدران شان آشــنا شــوند. در پایان هم، توِر کارخانه گردی 
می گذاشــتیم تا خانواده ها از کتاب خانه و مرکزبهداشت و دندان پزشکی 
و فروشــگاه و مهدکودک مان بازدید کنند. آقــای یزدان بخش می گفت:

 مــن وظیفــه دارم روِی شــاگرداّول های گــروه ســرمایه گذاری کنم 
تــا آن ها بــا صنعــت آشــنا شــوند و از همیــن االن، به رشــته هایی 
فکرکنند که به جــای کارمندی دولــت، آن ها را تحویــِل صنعت دهد.

نکته ی دیگر این جشــن، حضور اعضــای خانــواده ی یزدان بخش بود. 
نصرت خانم و همه ی اهل و عیاِل ایشان می آمدند و با بّچه ها عکِس یادگاری 
می گرفتند تا نشان دهند تشویِق بّچه ها چقدر برای شان مهم است. عاوه 
براین  باباایرج مدال هایِ طایی رنگــی می خرید و مثِل قهرمانانِ المپیک، 
به گردِن بّچه هــا می آویخت تا به آن ها، حّس پیــروزی در یک تورنمنت 
بین المللی دست دهد! ممتازهاِی هرسال، درمقایسه با سال ِقبل  ، افزایش  
می یافتند و این، هدف اصلی باباایرج بود. بّچه ها هرچه به دانشگاه نزدیک تر 
می شدند، تاش بیشــتری می کردند. چون می دانستند جایزه ی ویژه ی 
باباایرج بــه رتبه های تــک  و دورقمی کنکــور، پژو405 و پراید اســت.

گالیه از کم دانشی
 حضور در جمع دانشجویان و سخنرانی برای شان بود. آقای یزدان بخش 
ــت به خرج نمی داد. هیچ گاه ندیدم  براِی انتقاِل تجربیات اش، اصًا ِخسَّ
چیزی به ناِم "فوتِ اُســتادی" را براِی خودش نگه دارد. هرچه می دانست 
را صادقانه با دانشجوها به اشــتراک می گذاشــت و فرمول هاِی میان بُِر 
موّفقّیت اش را بی کم و کاســت برای شــان هّجی می کرد. همین، باعث 
می شــد دفاتِر ارتباطِ صنعت ودانشــگاه، برای گرفتِن وقت از او، ســر و 
ِ ایرانی، مدیراِن گرانی هستند.  دست بشکنند. باباایرج معتقد بود مدیران 
چــون فنونِ مدیریّت را، نه در کاس و آزمایشــگاه، که بــا آزمون وخطا 
پشــتِ میزها آموخته اند و از آن جاکه جابجایی ها در مملکت باال است، با 

رفتن یک مدیــر و آمدن مدیر بعد، دوباره باید هزینــه کرد تا مدیِر الحق 
به مدیِر سابق برســد. او می کوشــید از فرصت حضور در دانشگاه، برای 
انتقال لِم هایی استفاده کند که در هیچ کتاب و جزوه ای تدوین نشده بود.
باباایــرج تاکیــد زیــادی روی هوش عاطفــی)EQU( در مقابــِل 
هوش عقلی)IQU( داشــت  و همیشــه به دانشــجویان یادآور می شــد 
فارغ التحصیِل دانشــگاه  هاروارد کــه بهره ی هوشــی باالیی دارد، الزاماً 
موفق ترین آدم نیســت. اصطاحی که آقای یزدان بخش برای جاانداختن 
منظورش بــه کار می بــرد، این بــود که مدیر موّفق کســی اســت که 
بین عقل و دل اش، تســمه پروانه ای بیانــدازد تا آن دو بــا هم بچرخند.

آقای یزدان بخــش، دانشــگاه را کارخانه ی آدم ســازی می دانســت، اّما 
همیشه شاکی بود که چرا دانشــگاه بدون توّجه به نیاِز صنعت، آدم تولید 
می کند و همین باعث می شود تولیدات دانشــگاه پس از فارغ التحصیلی  
پشت درب کارخانه ها رسوب کنند و اســمِ عبور را برای ورود بلد نباشند. 
جالب بود که دانشــجویان، این همه صراحت، به دل شان نمی آمد و برای 
این تعریض ها کــف هم می زدند. گایــه ی دیگر باباایرج به کم دانشــِی 
دانشــجوها بود. صریــح می گفــت : فارغ التحصیانِ صنعتی شــریف را 
حّتــی اگر نیــرو نخواسته باشــم اســتخدام می کنم. چون حتــم دارم 
کســی که از شــریف بیرون آمده، آدم باســوادی اســت. اّما شــماها...

)و با خنده ی  بّچه ها دیگر ادامه نمی داد(.
یک بــار کــه بــه دانشــگاِه قوچان رفته بودیــم، از معّدِل دانشــجویان 
پرســید و وقتــی شــنید باالترین معّدل شــان5 /16اســت، بــا آن ها 
شــرط کرد به کســی که معدل 18 بیاورد، یک پراید جایــزه می دهد.

ِ دانشــگاه، آن ترم، باالی5 /17شد)عددهاتقریبی هستند( و یکی از  معّدل 
دانشــجویان که نام اش از خاطرم پریــده، پرایــدش را از باباایرج گرفت.

مسوولیت  های  اجتماعی
آقای یزدان بخش تاکید داشــت شــغل ها در پارت الســتیک، براساس 
دانش وتخصص ِ کارکنان و بدون توّجه به جنسّیت شــان، توزیع شــود. 
باهمین پیش فرض، نســبِت مردها به زن های گروه، 60به40 بود که بیِن 
شرکت های قطعه سازی کشور، رکورد محســوب می شد. البته این اصرار 
باباایرج، برای شرکت هزینه هایی هم داشت که اسم اش را "مسوولیت  های  
اجتماعی" گذاشــته بود. مصاحبه  های اســتخدامی اش را خودش انجام 
می داد و نظــارت بر کیفیت و کمّیت خدمات شــان هم بــا خودش بود. 
چهار مربّیِ  خانم که ســابقه ی کار در مهدکودک های خوب شهر داشتند 
را اســتخدام کرد. دســتور خرید وسایل کمک آموزشــی و اسباب بازی 
برای گروه های مختلف ســّنی را داد و خودش هــر روز دقایقی می رفت و 
در شلوغیِ شــیرین بّچه های دو مهدکودک اختصاصی پارک الســتیک 
خســتگی  روزانه اش را در می کــرد. حرف هــای روز افتتاحیه اش خیلی 
شــنیدنی بود: حواس تان باشــد. دارید نســل آینده ی پارت الستیک را 
بزرگ می کنید. این ها باید از همین جا با مفهوم "خدمت" آشــنا شــوند.

مادرها روزی دو نوبت می آمدند، بّچه های شــان را در آغوش می فشردند 
شیرشــان می دادنــد و بعداز نیم ســاعت عشــق بازی، برمی گشــتند.

حاال بّچه های نســلِ  اّول مهدکودک پارت الســتیک، 15-16سال شان 
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شــده. آن ها کاس هفتم-هشــتم هســتند. هنوز با هم ارتباط دارند و 
عزم شان برای برگشــتن به پارت الســتیک، پس از اتمام درس ودانشگاه 
جزم است. باباایرج حاالحاالها در جسم و روِح نســل ها باقی خواهدبود.

انجمن »تکثیر شادی«!
مرِگ دختِربزرگ آقای یزدان بخش در آبان ماه1387 کمِر او را شکســت. 
هرچند باباایرج در ِکسوِت رهبر یک مجموعه ی عظیمِ صنعتی، خیلی زود 
خودش را بازیابی کرد و نگذاشــت آثاِر این غم ِجان سوز به فرزندان  اش در 
گروه ســرایت کند، اّما مایی که از نزدیک با او در ارتباط بودیم، به خوبی 
می فهمیدیم، باباایرِج بعداز شــادی، دیگر هیچ  گاه آن باباایرِج قبل نشد!
آقای یزدان بخش همیشــه می گفت اگر فرمانده خمیازه بکشــد، سرباز 
می خوابد و اگر غمگین باشد، سرباز ِدق می کند. پس فرمانده وظیفه دارد 
برای حفظ سربازان، روحیه اش را در بحران ها حفظ کند و َخم بر ابرو نیاورد.
مرحوم شــادی یزدان بخش، در 37ســالگی، برای به دنیاآوردن دّومین 
فرزنِد دلبندش، راهِی بیمارستان شــده بود، اّما چنددقیقه بعد، به خاطر 
عارضه ی آمبولی، خبِر درگذشت او و فرزند نازنین  اش را به خانواده دادند. 
خبر به قدری هولناک و دلخراش بود که کســی را یــارای فهم و هضم و 
پذیرش اش نبود. کاری نمی شد کرد. باید در برابر تقدیر الهی تسلیم می شد.
کمی که گذشــت اّما آقای یزدان بخــش مثل همــه ی فرصت هایی که 
از دل بحران های زندگی اش می ســاخت، تصمیم به تکثیِر شــادی اش 
گرفــت. او یــک انجمن نیکــوکاری تاســیس کرد تــا دانش آمــوزاِن 
نیازمندی کــه اگر حمایت مــاّدی و معنــوی نمی شــدند، از تحصیل 
بازمی ماندند را تحت پوشــش بگیرد و آن ها را تا دانشــگاه همراهی کند. 
اسم اش را انجمن ِنیکوکاری ِ مهندس شادی یزدان بخش گذاشت تا نام ِ او، در 
لحظه لحظه ِی قدفرازیدِن بّچه ها جاری و ساری باشد. از نصرت خانم، همسِر 
داغدیده اش هم خواست مدیرعاملیِ خیریّه  ی شــادی را به عهده بگیرد و 
همچون مادر، بر داستاِن بالندگِی بّچه هایی که قرار است تا دهه ها، ناِم شادی  
را زنده نگه دارند، نظارت کند. باباایرج عجیب یقین داشت بیست سالِ دیگر 
صدها شــادی را تحویل جامعــه می دهد که اگر فقط ده درصدشــان به 
مدارج باالی خدمتی برسند، او ِدین اش را به ایران و ایرانی ادا کرده است.
حــاال اقــّا 200دانش آمــوز، بورســیه ِی انجمن شــادی هســتند و 
صفرتا صد هزینه های تحصیل شــان توســط انجمن تامین می شــود.

کاش به قلبش دستور دیگری داده بود!
آقای یزدان بخش عضِو باشــگاهِ  ســینه چاک ها بود. این، عنوانی است که 
صنعت گران، به افرادی از میاِن خودشان که عملِ قلبِ باز کرده اند، می دهند. 
زمانی که انجمن مدیران صنایع، هفته ای یک  روز، استخِرآســتان قدس را 
برای کارآفرینان گرفته بود، با این کلوپ کــه به لطِف نظام مالی، مالیاتی، 
گمرکی و بیمه ایِ  کشور، تعدادشان کم نیســت و هر روز هم، بر عرض و 
طول اش اضافه می شود، آشنا شدم. اعضای کلوپ، با یک خطِّ باالبه پاییِن 
قرمِز دوخت ودوزی شــده روی قفسه سینه شــان، شناســایی می شوند.

ماجــراِی عمل ِقلب ِبــاِز آقای یزدان بخش اّمــا، به اندازه ی چنــد واحِد 
خودشناســی، درس آموز و تاثیرگــذار بود و نشــان می داد مردانِ بزرگ  
در کشــاکِش مرگ وزندگی هــم، اراده ی الزم بــرای از پــای درآوردن 
َشــبحِ مرگ و فرمان دادن به تداوم زندگی  شــان را، خود دراختیار دارند. 

ســاِل1379، پشــِت میز کار، قلــب اش درد می گیرد و بــا آمبوالنس 
به بیمارســتان منتقل اش می کننــد. دکتر پیش بینــِی حمله  ی قلبی  
ظرِف24ساعت آینده را می دهد و بافاصله دستور بستری صادر می شود. 
باتوّجــه بــه سنّ وســال و بیماری زمینــه ای کــه باباایــرج داشــت، 
تیم پزشــکی تصمیــم می گیــرد او را بــرای ادامه  ی درمــان، زیر نظر 
پزشِک  شهیِرایرانی، پروفســور ایرج گنج بخش، که از قضا، هم دبیرستانِی 
باباایــرج در مدرســه ی رازِی تهــران بــود، بــه فرانســه اعزام کنــد. 
در بیمارســتاِن ســالپتریه ی پاریس معلــوم  می شــود، ســه تا 
از رگ ها، باالی90درصد بســته اســت و خون رســانی به قلب، تقریبا 
دارد قاچاقــی و فقط با یک رگِ اصلی انجام می شــود. پروفســورایرج، با 
مشــاهده  ی نتایج اکو، آنژیوگرافــی و تســت ورزِش آقای یزدان بخش  
می کوشــد تــا وضعیــت جســمی او را برایش تشــریح کنــد و چون 
می دانــد باباایــرج زبانِ فرانســه بلد اســت، بــه فرانســوی می گوید:
 »قلــب ات خسته اســت ایــرج! خیلــی از آن کار کشــیده ای. 
دیگــر نمی خواهــد برایــت کار کنــد. تصمیــم گرفتــه بنشــیند 
بگیریــم.« را  نشســتن اش  جلــوی  کــه  این جاییــم  مــا  و 

آقای یزدان بخــش اّمــا بــا حاضرجوابــی ای کــه از روح بــزرگ و 
اراده ی محکم اش ناشــی بود، کنایه ی پروفسور را این طور پاسخ می دهد:

 »می دانــی که چنین اجــازه ای نــدارد ایرج جان! مــن تعیین می کنم 
ِکــی و کجا، وقِت خسته شــدن و نشســتن اســت. حق نــدارد قبل از 
مــن بنشــیند. او حاالحاالهــا بایــد کار کنــد. اقــًا بیست ســال!«

پروفســورگنج بخش با دیدن این همه روحیه و اعتمــاد به نفس، »برآوو 
برآوو گویان«، باباایرج را به اتاق جراحی می بــرد و عمل، باموفقیت انجام 
می شــود.  قلب باباایرج درست همان بیست ســالی که خواسته بود کار 
کرد. کاش او به قلب اش دستوِر سی ســال، چهل سال، یا بیشتر داده بود!
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اتاق هــای همدم به مــوازات هم قــد علــم کرده اند و احساســی زیبا 
مرا بــه اتاقی می کشــاند کــه میزبانــش دختــران جــوان دیروزها 
هســتند. ایــن کاس و در جــوار آن خوابگاه هــا، بــا دیگــر کاس 
خوابگاه های موسســه هیچ تفاوتــی نــدارد؛ دیوارها، میــز و صندلی 
و تختخــواب هماننــد دیگــر اتاق هاســت و پنجــره همــان پنجره!
پنجره ای کــه در پــس آن درختان کهنســالش با همین ســالمندان 
رشــد کرده اند و بــا یــاری باغبان پیر مؤسســه، ســرپا ایســتاده اند 
و ســبز! اما به محض آنکه وارد این بخش می شــوی دوســت داری در 
گوشــه ای بنشــینی و فقط فکر کنــی؛ ســالمندان چنیــن مراکزی 
بــا ســرای ســالمندان خــارج از اینجــا تفاوت هــای زیــادی دارند!

با ســالمندان خارج از این محیط اگر هم کام شــویم تمــام خاطره ها و 
گذشته شان به فرزندان و نوه شان ختم خواهد شد اما با فرزندان سالمند 
همدم که هم کام شوی مهجوری عمیق و غم نهفته در چشمانشان را به 
وضوح می بینی. کنار تخت هایشان هیچ قابی که یادآور خاطره از گذشته ای 
دور باشد به چشم نمی خورد. نه از همســر، نه فرزند و نه حتی پدر و مادر!

61 سال زندگِی بی خاطره !  
داســتان زندگی زینب؛ ماهــی کــه د ر هفت آســمان یک ســتاره ند ارد 

       مریم همایونی

زندگی دختران این خانه

همراه با مددکار مهربان این بخش ســعی می  کنم در کنارشــان به تمام
داستان زندگی شان گوش دهم  و نجوای بغض های لبریز از سکوتشان را 

بشنوم...
سراغ زینب می روم. به دنبال  تکه ابری در آسمان زندگی اش می گردم تا 
شاید قطره ای باران جواب دلتنگی هایش و سوالهای ذهنش باشد که؛ چرا 
من؟! از زینب می خواهم برایم از روزگار ســپری شده اش بگوید. پراکنده 
حرف  می زند و  می خندد... مددکارش می گوید: زینب 61 ســال دارد و 
مجهول الهویه است و در پرونده اش درج شــده از خانه ی سبز شهرداری 
به همدم انتقال داده شده است. حتما کسی را داشته که از نگهداری اش 
عاجز بوده و او را در فضای سبزی در گوشه ای از این شهر رها کرده است!
 از زینب می پرسم پدر و مادرت کجا هستند؟ می گوید: مرد ه اند! می پرسم 
برادرت کجاســت؟ می گوید نمی دانم! شــاید نانوایی اســت! خواهرت 
کجاست؟! نمی دانم! شاید سر چهارراه! دلت برای کی تنگ شده؟ نمی دانم!

همه اش همینهاست؛ نمی دانم های بسیار... یک واژه ی تکراری که پاسخ 
سواالت بی شمار است! 
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زندگی دختران این خانه

از زندگی زینب و زینب های موسســه چه می توان نوشــت جز اینکه 61
 سال زندگی بی خاطره دارد؟ 

فکر می کنم حتی داشتن گذشته ی پررنج از زندگی بدون خاطره بهتر است! 
ای کاش عشقی حتی ناکام چون شهابی در آسمان ذهنش می درخشید 
تا زندگیــش را معنــادار می کرد. دســت های چروکیده ولــی زیبایش 
جغرافیای دردهای تمام زمین اســت و خط های کنار چشــمانش تاریخ 
مرارت های روزگاری را که در سکوت و تنهایی بر او گذشته، نشان می دهد. 
هیــچ چیــزی از زندگــی شــخصی اش دســتگیرم نمی شــود و 
این منتهای یک زندگــی غم بار اســت! زینب هر روز پشــت پنجره به 
انتظار می نشــیند. اما منتظر چه کســی، این بــار مــن نمی دانم!! در 
پرونده اش درج شــده تــا بحال هیچ کــس بــه ماقاتش نیامــده! او  
مصداق کامل »در هفت آســمان یک ســتاره نداشتن« اســت! و زینب 
قصه ی ما در هفت آســمان و حتــی بیشــتر از آن یک ســتاره ندارد.

از صحبت کردن دست نمی کشــم و با ســواالت پی درپی می خواهم به 
راز زندگی اش و آنچــه در ذهنش می گذرد پی ببــرم! می خندد و باز هم 
پراکنده حرف می زند. پیداســت که خانواده ای که شاید در زمانی داشته  
هیچ به یاد ندارد و زمان، زبان خاطراتش را الکن کرده اســت! در چهره ی 
زینب و دیگر سالمندان این بخش روحی خســته از هر تردید و دوری را 
می بینم؛ روحی که تا به حال گرمی دستان خانواده ای را لمس نکرده است.
 لحظه ای به افراد پیری که در خانه ی سالمندان خارج از موسسه ی همدم 
زندگی می کنند حســادت می کنم!! آنها دلگیر و دلشکســته هستند اما 
کوله بارشان پر اســت از خاطرات بودن در کنار خانواده! در دل و در عالم 
واقعی عکس های زیادی دارند برای یادآوری خاطراتشــان اما سالمندان 
این بخش چطور این همه ســال بدون خاطره روزگار را سپری کرده اند؟!

کاش بــارش اشــکم در زیر پــای زینب تنهــا و غمگین بــا آن لبخند 
ملیحش می توانســت مرهمی بــرای زخم های سربســته اش باشــد. 
کاش می شــد قلمو بدســت بگیــرم و آســمان دل تمام ســالمندان 
دنیا و تمــام فرزنــدان همــدم را به رنــگ آبی آســمان رنــگ بزنم!
چنین قدرت و قلم مویی ندارم و مجبورم در کنارشان روی صندلی خالی 
بنشینم و خود واقعی ام را ببینم که گاهی نسیم فراموشی در زندگی من و 
همه ی ما گذر می کند. به این فکر می کنم که همه ی ما مسیر سالمندی و 
پیری را طی خواهیم کرد و وارد دنیایی پر از سکوت و تنهایی خواهیم شد. 
کاغذ و قلم هایم را بــه آرامی برمیــدارم و از خــدا می خواهم همه ی ما 
بتوانیــم هــر از گاهی همنشــین انســانهایی باشــیم کــه در هفت 
آســمان یک ســتاره هم ندارند! شــاید گــرد خســتگی و غصه های 
روزگار را از تــن رنجورشــان بزداییــم و بذر عشــق را در دلهایشــان 
بکاریم و نگذاریم غروب زندگی شــان بــا غربت و تنهایی قرین شــود.

زینب را با دنیای خودش تنها می گذارم و در دنیای پر هیاهو و شــلوغ 
ماشینی ام قدم می زنم... 
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یک نفس زندگی

در زمان یکی از شــاهان، شــایعه شــد که شــاه مرده است. 
کــه  داد  پیگیــری  دســتور  عواملــش  بــه  شــاه، 
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 می دهد: قاضی رشــوه می گیرد و داروغه از همه 
باج خواهی می کند و به همه زور می گوید. کاســب ها همه کم 
فروشــی و گران فروشــی می کنند. هیچ دادخواهی هم پیدا 
نمي شود. هیچکس به فکر مردم نیست و مردم به حال خود رها 
شده اند. الجرم فکر کردم شــما در قید حیات نیستید، قربان!

شاه، ُمرده است!
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خـبرهای خوب این خانه
مروری اجمالی بر رخدادهای سه ماه گذشته ی خیریه ی همدم

                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرها کهنه نمی شــوند . مــــشروح 
اخبار هــمد م را می توانید  د ر فـــضای 
مجازی د نبال کنید ،  اما اشــــاره ای 
کوتاه د ر این صفــحات برای یاد آوری 
مهربانی و تشکر از د وستان همد م است.
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باتوجه به شــیوع ویروس کرونا و محدود شــدن رفت و آمدهای یاوران 
و نیکوکاران و همراهان همیشــگی ما به موسســه ی خیریه ی همدم، از 
اواخر اســفندماه 98، همکاران این موسســه اقدام به راه اندازی کمپین 
عیددیدنی مجازی و نیکوکاری مجازی کردند که با استقبال عالی بزرگان 
فرهنگ وهنر ایران زمین، به  خلق خاطره ای 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 ناظم الشــریعه )ســرمربی تیم ملــی فوتســال ایران(
اســتاد غامحســین امیرخانی )چهــره ی مانــدگار هنری کشــور(
حسن تفتیان )ســریع ترین مرد آســیا و قهرمان دوی 100 متر 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(

خـبرها

استاد رسول مرادی )سفیر هنری همدم، خوشنویس برجسته  ی 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  

ــتی  آنا براتی )مربی تیم ملی کشتی آلیش بانوان و نایب رئیس کشـ
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( 

عیددیدنی  و نیکوکاری مجازی با اثرات واقعی
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شــاهنامه خوانی همدمی در اینستاگرام

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

  شب خاطره انگیز همدم با  قرآن

در اواخر اردیبهشت ماه و همزمان با شــب قدر، شب نورانی و خاطره انگیز 
همدم، با طنین تاوت آســمانی قاری ممتاز بین المللی استاد سید جواد 
حســینی و پخش مســتقیم آن از طریق شــبکه های مجازی موسسه

 رقم خورد.  

خـبرها

حال همدمی ها خوب است
به لطف شما و کادر درمانی

به لطــف خداونــد و زحمــات شــبانه روزی کادر درمانیـ  پزشــکی 
موسســه، تــب ســنجی و غربالگــری مرتــب روزانــه صــورت 
می گیــرد. خوشــحالیم کــه می توانیــم خبــر ســامتی همــه ی 
بچه هــای همــدم را بــه خیریــن و یــاوران عزیــز مخابــره کنیــم.

تصویر مــا و برق محبت چشــمهای مردم

درایــن ایــام، گــزارش برنامــه ی تلویزیونی"ســفره های همدلــی" 
از توانبخشــی همــدم و بازتــاب زیبــای روزه داری و امیــدواری 
در ایــن موسســه ی خیریــه، از خاطــرات خــوب مــا بــود.
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خـبرها

دیدار روابط عمومی ها
برای تبریک  و تمدید همراهی 

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

خیر و خدمت در ماه میهمانی خدا
 

با مشارکت شهرداری مشهد، بسته های غذایی و بهداشتی، تهیه و تقدیم
 خانواده های نیازمند همدم شد.

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، مایــه ی 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 
مشهدی های عزیز با واریز وجوه شــرعی ماه مبارک رمضان، گام مهمی 
در ادامه ی زندگی و توانبخشی 400 دختر بی سرپرست همدم برداشتند 
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خـبرها

هدیه ی همدمی ها و
  تبریک روز صنایع دستی  

 
محمــد مطیــع )معــاون صنایع دســتی ســازمان میــراث فرهنگی 
خراســان رضــوی( که بــه مناســبت روز جهانــی صنایع دســتی در 
دفتــر کارش میزبــان مدیرعامــل و جمعــی از همــکاران  خیریه ی 
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 همایش های 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 پروتکل های بهداشــتی برگزار و 
ســکوت تاالر همدم با امید به رونق دوباره ی برنامه هایش، شکسته شــد.  

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 خوش صدا و نیک خواه 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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در دایره بزرگ قرنطینه گی در دوران شــیوع ویروس کرونا و دور ماندن 
دختران مؤسســه همدم از محیط های تعاملی جامعه از جمله مدرســه 
و برنامه های آموزشــی، برنامه ریزی یــک کارگاه آموزشــی مجازی با 
عنــوان )آمــوزش مهارت هــای زندگی( بــا بهره گیری از پیام رســان 
whatsapp   توســط صدیقه بختیاری پژوهشــگر و  مدرس دانشــگاه 
انجام شــد که بــا اســتقبال و موفقیت چشــمگیری مواجــه گردید.
ایــن برنامــه ی آموزشــی کــه در کلیــه ی بخش هــای موسســه 
به صــورت هماهنــگ و بــا توجــه بــه ویژگی هــا و نیازهــای 
خــاص آنهــا طراحـــی گردیــد، دارای قابلیــت اجراســت. 

اهداف طرح:  
 1-آموزش مربیان جهت استفاده از امکانات محیط زندگی دختران برای 
بهبود توانایی آنها در مهارت های زندگی به خصوص مهارت های ارتباطی 

و سازگاری اجتماعی آنها. 
2- آموزش مربیان و دیگر اعــــضای تیم تربیتی در کاربرد )فعالیت های 
روزمره گی( برای بهبود توانایی های جسمی، شناختی، ذهنی، اجتماعـی 

و رفتاری.
 3-  استمرار و ادامه آموزش های طراحی شده در غالب رول پلی، نقاشی و 

بازی، در فعالیت های آموزشی روزانه.
 4- طراحی آموزشی ویژه جهت استفاده از حداکثر توانایی دختران برای 

گزارش

آموزش مجازی در دوران قرنطیه؛

آموزش تعطیل نیست!
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انجام ADL)فعالیت  های روزمره زندگی(.
5-  گنجاندن تمامی مهارت های ده گانــه زندگی و تکنیک های درمانی 
)جســمی، ذهنی و...( در قالب های جذاب و هنری با مشارکت صدرصد

 خود دختران.  

10 مهارت پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی:
مهارت هایــی که ســازمان بهداشــت جهانی بــرای داشــتن زندگی 
فــردی و اجتماعــی موفــق معرفــی کــرده اســت، عبارتنــد از:

1- مهارت خودآگاهی 
2- مهارت همدلی

3- مهارت روابط بین فردی 
4-  مهارت ارتباط موثر

5- مهارت مقابله با استرس
6- مهارت مدیریت هیجان

7- مهارت حل مسئله
8- مهارت تصمیم گیری

9-مهارت تفکر خاق
10- مهارت تفکر نقادانه 

در ادامه بــه توضیح مختصــر هر کدام ازایــن ده مهــارت می پردازیم: 
مهارت خودآگاهی: 

توانایــی شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت و یافتــن تصویــری 
واقع بینانــه از خــود. شــناخت نیازهــا و تمایــات فــردی بــرای 
آشــنایی بــا حقــوق و مســئولیت های فــردی ـ اجتماعــی. 

مهارت همدلی: 
درک کــردن دیگــران و مشکاتشــان در هــر شــرایطی. ایــن 
مهــارت بــه دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن و در 
نتیجــه، روابــط اجتماعــی بهتــر افــراد بــا یکدیگــر می انجامــد.

مهارت روابط بین فردی:
مشــارکت و همکاری با دیگران، همراه با اعتمــاد واقع بینانه که در کنار 
تقویت دوستی ها، دوستی های ناسالم را خاتمه می دهد تا کسی از چنین 

روابطی آسیب نبیند. 
مهارت ارتباط موثر:

بــه شــیوه ای  دیگــران،  احساســات  و  نیازهــا  بهتــر  درک 
کــه فــرد بتوانــد نیازهــا و احساســات خــودش را نیــز در 
میــان بگــذارد تــا ارتباطــی رضایت بخــش شــکل بگیــرد.

مهارت مقابله با فشار عصبی: 
بــا آموختن ایــن مهــارت افــراد هیجان هــای مثبــت و منفــی را 
در خــود و دیگــران می شناســند و ســعی می کننــد 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 می گذارد. 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 می توانیــم مشــکات و مســائلی را کــه هــر روز در 
زندگــی برایمــان رخ می دهنــد، از ســرراه زندگی مــان برداریــم. 

مهارت تصمیم گیری:
برای برداشــتن هرقدمی درزندگــی باید تصمیم گیری کنیم، مســیر 
زندگی انسان را تصمیم گیری او مشخص می کند. با آموختن این مهارت 
اهداف خود را واقع بینانه تعیین و از میــان راه حل های موجود بهترین 
را انتخاب می کنیم و مســئولیت عواقب آن را نیز بــه عهده می گیریم. 

مهارت تفکر خاق:
تفکــر یکــی از مهمترین مهارت هــای زندگی اســت. مهــارت تفکر 
خــاق، همــان قــدرت کشــف، نــوآوری و خلــق ایــده ای جدید 
اســت تا در مــوارد گوناگــون بتوانیــم راهی جدیــد و موثــر بیابیم. 
با آموختن تفکــر خاق، هنگام مواجهه با مشــکات و دشــواری های 
احساســات منفــی را بــه احساســات مثبــت تبدیــل می کنیــم. 
هنگامی که تفکر خــاق را می  آموزیم دیگر مشــکات زندگی مزاحم 
ما نیستند بلکه هرکدام فرصتی هســتند تا راه حل های جدید بیابیم و 
مشکات را به گونه ای که کسی تاکنون این کار را نکرده باشد، حل کنیم. 

مهارت تفکر نقادانه :
این مهارت موجب می شود 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 تصمیم گیری کنیــم. با آموختن تفکر 
نقادانه فریب دیگران را نمی خوریم و به عاقبت امور به خوبی فکر می کنیم 
و دقیق و درســت تصمیم گیری و ارتباطات درســتی برقرار می کنیم.

در انتهــای ایــن یادداشــت، از خانــم صدیقــه بختیاری، دوســت 
و همــراه  اندیشــمند همــدم کــه چهارصــد دختــر همدمــی اش 
را بــرای پیشــبرد  امــور آموزشــی و توانبخشــی تنهــا نمی گذارد 
و عاشــقانه و مســئوالنه در خدمتشــان اســت، سپاســگزاریم.

گزارش
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در این روزهای داغ کرونایــی که غم به روح و روان همه پنجه می کشــد
 به ذهنم رســید یکی دو خاطره برایتــان بگویم و ســعی کنم لبخندی
روی لبــی بنشــانم؛ یــادش بــه خیــر، آن اوایل کــه به مؤسســه ی 
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 خیریه ی 
دخترانــه ی توانبخشــی همدم یــا فتح المبین به کار مشــغول شــده 
بودم... برای همیــن، برای این بچه های معصوم ســخت بــود که با یک 
آقا یا حاج آقا کنار بیاینــد. بنابراین تا مدت زیادی بیشــتر دخترانی که 
از کنــارم عبور می کردنــد یا به من ســر می زدند مرا »مامــان« خطاب 
می کردند. فکر می کردند هرکســی مدیر همدم باشــد، حتما بانوســت!
خاطــره ی دیگرم این اســت که: یادم هســت، وقتی ایــن بچه ها خیلی 
باکســی صمیمی می شــدند، ســعی می کردند بــا بیان دعــا و آرزوی 
خیر، به طــرف اظهار محبت کننــد. اما گاهی پیازداغ ایــن دعاها خیلی 
زیاد می شــد و مثا ســعی می کردند به صــورت سفارشــی و خاص دعا 
کننــد. بنابرایــن می گفتنــد: »الهی کــه بری مکــه، برنگــردی...!« 
آن اوایــل، بچه ها به تعداد کافــی در خوابگاه ها تخت نداشــتند و فضای 
کافی هم برای گذاشتن تخت موجود نبود. مدتها گذشت تا شرایط فراهم 
شــد و برای یک خوابگاه که بچه های فهمیده تری در آن بودند ســفارش 
تخت های دو طبقه داده شد. یادم هســت که بچه ها در صف می ایستادند 
و بااحتیــاط و به نوبــت در خوابگاه را بــاز می کردند و سرشــان را داخل 
خوابگاه می آوردند 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 می گذرد و احساس می کنم که زمان چقدر زود گذشته است.
بــه ســهم خــودم، درس هــای زیــادی از دختــران ایــن خانــه 
اســت.  مهربانــی  و  صبــوری  درس،  بزرگتریــن  و  گرفتــه ام 
این روزهــا، خیلــی از دخترها دیگر برای خودشــان خانمی شــده اند و 
بعضا به اصطاح از هر انگشتشــان هنــری می بارد. بی تعارف و براســتی 
مدیریت موسســه، این ســطح از توانیابی و آموزش را، مدیون هنرمندی 
و دلســوزی همکاران خســتگی ناپذیر و یــاوران یکدل همدم اســت. 
از همــه ی شــما همــکاران و یــاران سپاســگزارم کــه بودیــد و 
همراهیمــان کردید و ســپاس که مــا را در ایــن راه تنها نگذاشــتید. 

حاج آقاِی مامان!
  جعفر شیرازی نیا )مدیر خیریه ی همدم(

خاطره نویسی
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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 می کند. آیا دست های ما 
هم به ســختی حرکت می کننــد؟  افکارمــان چطور؟
چهارصد هــزار تومان بــرای خریــد مانتــو و کفش. 
چهارصــد هــزار تومــان بــرای شــلوار و پالتــو.
افکار ما با ســرعت حرکــت می کنــد. بله افــکار ما با 
ســرعت حرکت می کند اما مهم جهت حرکت اســت.
قســمتی از ســلولهای عصبی در ســمت چپ مغزش 
آسیب دیده اســت. احساســات و عواطف در نیمکره ی 
راســت مغز درک می شــوند و نیمکره ی راست مغزش 
کامــا آگاه اســت و شــادی و غــم را لمــس می کند.
پاهایش را بــه آرامــی تکان می دهــد و قــدم میزند. 
برف و یخ زیــر پاهایــش صدا مــی کنند. بــرف و یخ 
توانایــی اش را فریاد می زننــد. افکار گرم مــا می تواند 
توســط دســت و پــای کــودکان همدم لمس شــود.
زبانش را تکان می دهــد، از لب های نــازک و ضعیفش 
کامــی می زاید. 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 شادی شــان متبلور می شــود...

 با کمی چرخش
 لب های همدم را متبسم کنیم!

یادداشت کوتاه

          احمد بهجتـ  گفتار درمانگر موسســه توانبخشــی همدم
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دلنوشته

بغضی گلویم را گرفته بود و یواشکی هق هق گریه می کردم. با خودم می گفتم چرا بعضی از آدمها 
اینقدر غرور و تکبر دارند؟ گاهی دلم می خواهد تنها تر از االن باشــم . اصا فقط خودم باشــم و 
خودم و خدای خودم. خدا با آدمها خیلی فــرق دارد. هیچ وقت نامهربانی نمی کند و هوای من و 
دلم را دارد. تمام این دلگیری ها به خاطر خانواده ی نداشته ام است  و چه بسا که زندگی در جریان 
است و باید روزگار را گذراند. می خواهم با سختی هایی  که داشتم و سختی هایی که پیش رو دارم 
مبارزه کنم تا بتوانم به اهداف خودم برسم و سربلند از این بحران در بیایم. ای کاش می توانستم با 
مشکاتی که دارم راه حلی را بیابم و درست تصمیم بگیرم که بعد خودم  از این کارم پشیمان نشوم. 
شاید سرنوشت من اینطور مرا امتحان می کند 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 حرف های خوب.
دوســت ندارم به این زودی از پــا در بیایم و نا امید شــوم چون من هنوز زنــده ام و باید تاش 
کنم به ســوی هدف های بلندمرتبــه و راه خــود را ادامه دهم تا بــا خوشــحالی از این به بعد 
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 هتل دار قسمت پذیرش شــوم و خیلی هدف های دیگر.

نفیسه شکوهیان ) به قلم دخــتران این خانه (
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این دسته گلها دســت رنج دختران 
همدم است؛ گلی که شما به مراسم ها 
و همایش هایتان می  برید و بخشی از 
هزینه ی خیریه همدم را تامین میکند.
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یک نفس زندگی
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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 

جناب آقای شعبانی  
سر کار خانم انسانی
سر کارخانم حمیدی

سر کار خانم اسماعیلی

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

همدردی مارا  پذیرا باشید.

  همکار گرامـی؛

نیک اندیشان ارجمند

همدردی
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چند لحظه ی علمی
و آمـوزشی

تربیت جنسی فرزندان، نیاز جامعه ی سالم 

نقش اعتقاد و ایمان در کنترل و درمان بیماری هاچگونه درمان می شود؟

کودک، احساس مسئولیت می خواهد...
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تربیت جنســي از مشــکات و دغدغه های خانواده ها اســت و پدران و مادران در برابر غریزه ی جنســي کودکانشــان نمي توانند بی تفاوت باشند؛ زیرا 
تربیت جنسي از دشــوارترین و حساســترین تربیتها بوده که اندک اشــتباه و غفلتي در آن ممکن است باعث گمراهی کودکان شــود.  مسئله جنسي 
موضوعي اســت که والدین در مورد آگاه کردن فرزند خود نسبت به آن در هراســند و این تصور را دارند که آگاهي فرزندشــان نسبت به مسائل جنسي 
باعث گمراهي آنها خواهد شــد و حجب و حیــاي والدین نیز در ارائه اطاعات جنســي به فرزندان باعث ســردرگمي آنان در این مســئله مي شــود. 
خانواده نقش مهم و قدرتمندی در اجتماعی شدن جنسی کودکان دارند. توجیه ضرورت طرح مسائل جنسي توسط والدین 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. نیازهاي والدین در این خصوص مشــخص نیســت و والدین هنوز تعریف درستي 
از آموزش جنسي ندارند.  باوجود اینکه در کشــورهاي غربي آموزشهای جنســي متنوعی به نوجوانان داده میشــود، ولي به نظر میرسد اکثر نوجوانان 
هنوز آگاهي الزم را در این زمینه به دســت نیاورده اند. تنها 25/9 درصد مادران قادر به پاســخگویی صحیح به ســؤاالت جنسی فرزندانشان هستند.  به 
هر میزان که والدین در تربیت جنسي کودک از روشــها و برنامه هاي جامع، اصولي و منطقي اســتفاده کنند، تربیت جنسي کاملتری انجام خواهد شد. 
تربیت جنســی جامع میتواند به کودکان و نوجوانان کمک کند تا چارچوبي از موضوعات بهداشــتی و اجتماعی پیچیده و بحرانی را در ذهن ایجاد کند. 
فراهم کردن اطاعات دقیق درباره روابط جنســی و مســائل مرتبط با آن می تواند نتیجه تصمیم گیری هایی باشــد که به زندگی های سالم تر بیانجامد
آیــات و روایات و احــکام مختلف در اســام به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم به مســائل جنســي و تعدیــل آن پرداخته اند؛ لذا میتــوان نتیجه 
گرفــت که ایــن موضــوع در اســام از ضروریات بــوده و نمیتــوان اجــازه داد که این مســئله خود بــه خود با مــرور زمــان برای فرد حل شــود.

تربیت جنسی فرزندان، نیاز جامعه ی سالم 
      تدوین: صدیقه بختیاری شهری)مدرس و پژوهشگردانشگاه،  دانشجوی دکتری مشاوره(
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مواردی که باعث می شود کودکان به مسائل جنسی عالقه مند شوند

اول پیدا کردن اطاعات از طریق اینترنت، رســانه هــا، فضای مجازی و 
ارتباط برقرار کردن با دوستان خود در مدرســه و دوم مخفی کاری پدر و 
مادرها! به همین دلیل چون آن ها درباره این موضوعات اطاعات 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.

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 می خواهیــم
 هــر یــک از ایــن واکنــش هــا را مــورد بررســی قــرار دهیــم.

1- به 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.

2- گفتن 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 می گویند 
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 می کند.

3- گفتن مسائل اضافه به فرزندشان
گاهی برخی والدین گمان می کنند، 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 خاصه و کوتاه 
باشد زیرا کودک توانایی درک همه ی مســائل را به صورت یک جا ندارد.

4- به فرزندشان اطاعات درست و دقیق می دهند
برخــی از پــدر و مادرها برای فرزندشــان وقــت زیــادی می گذارند و 
از کتاب های آموزشــی برای تربیــت فرزند خود اســتفاده می کنند در 
جلســه های مشــاوره شــر کــت می کننــد. همه ایــن مــوارد باعث 
 می شــود 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.

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

زمان جســتجوی کودکان در ســن 2/5تا 4 ســالگی 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 می کنند. 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 می کند. مثا: 
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 موقعیت های 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 اطاعات زیادی را کســب کنند تــا بتوانند در برابر ســواالت 
جنســی کودکان پاســخ درســتی بدهند. جــواب دادن به ســواالت
 جوان ترها قبل از بلوغ بــه عهده پدر و مادر همجنس کودک می باشــد.

نکات مهم در آموزش جنسی کودکان

1- وقتی با ســواالت کودکتان روبرو شــدید از آن ها چیــزی را مخفی 
نکنیــد. زیرا باعث بــی اعتمادی کودکتان نســبت به شــما می شــود 
و ممکــن اســت اطاعــات خــود را از منابع نامعتبــر به دســت آورد.
2 - اطاعاتی کــه می خواهید 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.
3 - بــرای 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.
4 - آموزش جنســی کودکان خود را تا پایــان دوره ی 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.
5 - به کودک خــود اعضای بدنــش را معرفی کنید. کودکان از ســن 2 
ســالگی به بعد فعالیت های اعضــای بدن خود را مثل گوش و چشــم را 
می شناســند. برای معرفی کردن اعضای بدن می توانید از عروســک یا 
آینه اســتفاده کنید. پس از نشــان دادن اعضای بدن مثل دست، چشم 
و گوش و پرســیدن از فعالیت هــای آن ها، درباره اعضای جنســی بدن 
با عنوان کردن نام علمــی آن ها می توانید به سؤالشــان پاســخ دهید.
6 - اعضای 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 اطاع 
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.

به کودکان ۲ تا ۶ ساله چگونه بچه دار شدن را توضیح دهیم

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 می گذارند 
بعد روی آن می خوابنــد و تخم تبدیل به جوجه می شــود. ولی مامان ها 
تخم را در شــکم خود نگهداری می کنند و روز به روز بزرگتر می شــود تا 
تبدیل به بچه شــود به همین علت مادرها شکمشــان بزرگتر می شود.

جواب دادن به گروه سنی 7 تا ۸ سال

تخــم درون شــکم مادرکه دچــار یک ســری تغییرات شــده، به بچه 
تبدیل می شــود و مادر در بدن خــود از آن نگهداری می کنــد. 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 
می شــود. 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 می  کنند و کودک را وارد این دنیا می کنند. هیــچ گاه نباید به فرزند 
خود دروغ بگوییم که مثًا من تــو را از بازار خریــده ام. گفتن اطاعات 
نادرســت به کودک باعث می شود 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 می کنند 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 مشــکاتی از این قبیل دچار نشــود.
 – آموزش جنسی کودکان با رعـایت نکات مهم واساسـی ذکر شده 

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 
می شود فرزندشــان در آینده دچار چالش های بسیاری شود. یکی از این 
چالش ها می تواند 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 7 سال 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.

توجه به خواب و استراحت والدین
یکی دیگر از مسائل مهم در آموزش جنسی کودکان این است که والدین 
باید محل خواب کــودک را از حدود 6 ماهگی 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.

  لطیفه گویی و آمیزش
پدر و مادرها باید مراقب رفتار خود در کنار فرزندشــان باشند و در برابر 
شوخی هایی که با یکدیگر انجام می دهند نکات اخاقی را رعایت کنند  
این قضیه در آموزش جنســی کودکان بســیار مهم و تاثیرگذار اســت.

آرایش کردن زن و شوهر برای یکدیگر
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.

طرز لباس پوشیدن
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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 نگاه کردن فیلم
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.

شست و شوی دست ها و پوشیدن لباس
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 3 ســالگی هر کودکی باید به همراه جنس موافق خود به 
حمام بــرود و اگر به هر دلیلی نتوانســت در صورتــی می تواند با جنس 
مخالف خودش به حمام بــرود که لباس کامل برتن والد مخالف باشــد.
برای مثال از ســن 3 ســالگی 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.

سخن پایانی
تربیت جنســی صرفا بــه معنای انتقال اطاعات 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 
می شود 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 

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
می شــود 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، عما این آمــوزش موثــر نخواهد بود.

تغییر و نوازش ها
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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 ایمان، اعتقادات مذهبی، دستورات دینی، مراسم و آیین های مذهبی همه 
عواملی هستند که می توانند در امر درمان و پیشگیری از اختاالت 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
می بخشد  که ریشه خدایی دارد و می تواند کاهش یافتگی کنترل شخصی 
را جبران کند. انسان سالم ازنظرمزلو، انســان خواستار تحقق خود است 
که دارای ویژگی هایی 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 

می پذیرند. 
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 می شود. سه عامل 
معنویت، آزادی و مســئولیت از نظرفروم جوهر وجود انســان هســتند.

            نقش اعتقاد و ایمان
                                                           در کنترل و درمان بیماری ها  

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 124 ســوره 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 می کند نهایتاً به یک فراموشــی خطرناک 
مبتا می شود که او را در زندگی آسیب پذیر می سازد و زمینه برای ابتاء 
به انواع اختاالت خطرنــاک مبتا می کند. اصوالً مشــکات 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 به  خدا، 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 مشکات بیشتر را دارد در 
برابر مشکات 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 مشکات تو را حل کرده و دست تو را می گیرد. و همچنین خداونددر سوره 
بقره آیه 38 می فرماید: پس هرگاه از جانب من هدایتی به شما رسید کسانی 
که از هدایت من پیروی کنند نه دچار بیم می شوند و نه اندوهگین می شوند.
مهاتما گاندی رهبــر فقید هند می گوید: اگر دعــا نمی کردم مدتها پیش
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  دیوانه می شدم. 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
چاره جویی کرد و هم کمک خواســت و هم آرامش روان یافت. در جهــان بینی الهی مهمترین اصل احســاس نیاز به خداوند
 می باشد. اگر در این اصل غفلت یا تردید وجود داشته باشد نمی توان انتظار دارشت که شخصیت انسان صحیح و استوار بنا گردد.
آیه 19 سوره 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 38 در 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 معضات مورد ارزیابی قرار می گیرد. 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 168 سوره بقره بیانگر این موضوع است، کسانی که دچار افسردگی
 می شوند توجهی به توانایی های 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.
َِّذیَن  قرآن امنیت و آرامش را که ایمــان در نفس مؤمن بوجود می آورد را در آیه 82 ســوره انعام چنین توصیف مــی فرماید: ال
َءاَمُنواْ َولَْم یَلِْبُســواْ إِیَمَنُهم بُِظلٍم أُْولَِئَک لَُهــُم الْْمُن َوُهم ُمْهَتُدونَ  ؛ تنهــا آنهایی که ایمان به خــدا آورده و آن را عبادت هیچ 
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 31 می فرماید کســانی که بخدا اعتقاد نداشته و قلبشــان خالی از موهبت الهی باشد 
در چنگال ناراحتــی های زندگی گرفتار می شــوند و قهر طبیعت وجودشــان را پژمرده می کند 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 می آورند تــا از آنهــا افــراد مفید و شایســته بســازند، امــا این کوششــها نتایــج مفیــد و مورد 
انتظــار را به بــار نمی آورنــد. 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 35 سال 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، می تــوان دریافــت که اســام ضمــن اینکــه نیاز بــه امــور دنیــوی و توجــه به 
ملزومــات جســمانی را مــورد عنایــت قــرار می دهــد، امــا درنهایــت یــاد خداونــد را مایــه آرامــش جــان و روح 
انســان معرفــی می مایــد. و بــرای هریــک از امــور زندگــی دســتورالعمل دقیــق و تعریــف شــده ای دارد.
لذا در کنار درمانهای کاســیک می توان با تقویــت باورها و رفتارهای دینــی در امر درمان بیماریها کمک موثرتری داشــت.

..………………………………

منابع:
1(مقاالت پرتال فرهنگی راسخوان

2(مبانی روشهای مشاوره بالینی از منظر اسام/غامرضا زهره منش
Www.tebyan.net & www.aftab.ir)3

University of mazandaran , babolsar , iran)4

Educational & Training organization , babol iran)5
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خانواده، از قدیم االیام رکن طبیعی و اساســی جوامع انســانی به شــمار 
می رفته اســت که با ضروریات زندگی و با سرشــت و طبیعت انســانی 
سازگار بوده اســت. خانواده، نخســتین آموزشگاه و پرورشــگاه انسان 
 محل کســب ارزش ها، و فضایل انســانی و اخاقی، زمینه ساز تکامل و 
تحول و کارگاه الگوسازی و سرنوشت سازی است. )صنعتی نیا، 1370(. 
کودک به عنوان فردی از اعضای جامعه به صورت چشمگیر و پویا در حال 
تکامل اســت که در این مسیر بر اســاس موقعیت سنی خاص و وضعیت 
حساس در معرض آسیب های جســمی و روانی قرار می گیرد. 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 سامت می باشــد ولیکن هرگونه تغییر یا بیماری که سامتی او را 
به مخاطره  اندازد حالت غیر متعادل ایجاد می کنــد و باعث عدم ارضای 
نیاز کودک می شــود. )کائــی، 1375؛ به نقل از پورگنابــادی،1370(.
کودکان هر جامعه، در واقع آینده ی آن جامعه محســوب می شوند. آنها 
زمانی می توانند 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 
جنبه های رشدی، شناختی، هیجانی، اجتماعی، رفتاری و معنوی کودک 
می توانــد او را برای آینده ی مملکــت خود به بهترین نحــو تربیت کند. 
متأســفانه همه ی کــودکان از کانون گــرم خانواده برخوردار نیســتند
کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت، از حضور تربیتی، روان شناختی 
و حمایــت مؤثــر والدیــن و نیــز از مزایــای زندگــی در خانــواده 
محــروم هســتند. )دکتر اصغــری نکاح، میــدری دربنــدی، 1398(. 

کودک، احساس مسئولیت می خواهد...
نگاهی به مشــکالت  کودکان بدسرپرســت و بی سرپرست 

* تحقیــق مشــترکی از: هانیــه آقامحمدیــان و معصومــه رضازاده
 )از روانشناسان موسسه توانبخشی همدم(

محرومیــت از کارکردهای ضــروری خانواده )مراقبــت، درک همدالنه 
مشارکت ساختار قدرت شفاف و حل مسئله( می تواند کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرســت را در معرض ابتا بــه اختاالت رفتــاریـ  هیجانی قرار 
دهد. )خســرو شــیری، 1391(. رشــد الگوهای رفتاری خصومت آمیز 
)پاترسوون و همکاران، 1992( و عصبی شدن )رادمنش، 1393( و ایجاد 
پرخاشگری در کودک از تبعات محرومیت از گرمای عاطفی خانواده است.

تعریف بی سرپرست و بدسرپرست:
بر اســاس ماک های یونیســف، کودکان بی سرپرســت، افراد زیر 18 
ســالی هســتند که از سرپرســتی و حضور تربیتی، روان شــناختی و 
حمایتی موثر والدیــن و از مزایای زندگی در خانواده محروم شــده اند و 
ازاین کمبود رنج می برند. این شــرایط عاوه بر کودکان بی سرپرســت

شــامل تمام کودکان بدسرپرســتی می شــود که یک یا هر دو والدین 
آنها دچار مشــکات و بیماری هایی هستند و ســبب می شود صاحیت 
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 می شوند. )ســازمان بهزیســتی، 1388(.

تاریخچــه ی حمایــت از کــودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت: 
مســائل اجتماعی مثل فقر، بیماری، بی سرپرســتی، بیکاری، فحشــا 
بردگــی و ... همــواره در تاریخ زندگی انســان ها وجود داشــته اســت. 
مشــکل کودکان بی سرپرســت نیز دارای تاریخچه ی بســیار طوالنی 
بوده و بی شــک از زمانی که بشــر زندگی اجتماعی اختیار کرده، با این 
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معضل نیز روبه رو بوده اســت. لیکن موضوع اصلــی چگونگی و نحوه ی 
برخورد و رســیدگی جامعه به آن هاست )محســنی تبریزی، 1380(. 
بر اســاس آموزه های دینی،   مراد از کودک بی سرپرســت همان کودک 
یتیم اســت. از گذشــته های دور در ایران و دیگر کشــورهای اسامی 
بر اســاس تعالیم قرآن و ســنت همواره صحبت از ایتام بوده اســت. از 
دیدگاه اســام، یتیم  کودک بی والدینی اســت که دائمــا در معرض 
فشــارهای عصبی و اســترس های روانی قرار دارد و یا والدینش به فکر 
مال اندوزی اند و برای کودکان اهمیتی قائل نیســتند. این کودکان در 
عین حال که سرپرست دارند، بی سرپرست هســتند. )بابایی، 1369(. 
عواملی که باعث می  شــوند از طریق خانواده و یا ســایر مراجع ذیصاح 
در مراکز شــبانه روزی مورد پذیرش و نگهداری قرار گیرند، عبارتند از: 
حوادث و باهای طبیعی از قبیل ســیل، زلزله، قحطی، خشکســالی، 
گرســنگی، بیماری های واگیردار و مرگ و میرهای طبیعی والدین که 
بر اثر آن تعــدادی از کودکان، والدین و اقوام خود را از دســت می دهند 
در مورد این قبیل عوامــل می توان گفت که وقوع آنهــا اجتناب ناپذیر 
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 می شــوند، به شــرح ذیل اســت: 
مجهول المکان بودن والدین، طاق و جدایــی والدین از یکدیگر، ترک 
خانواده توسط پدر، اعتیاد والدین یا یکی از آنها، عدم صاحیت اخاقی 
والدین یا یکی از آنها، بیمــاری صعب العاج والدیــن، فقر، مفقوداالثر 
بودن والدین، وجود نابسامانی، آشــفتگی و ناسازگاری خانواده، خیانت 
والدین نسبت به یکدیگر، اختافات 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 
بی ثبات 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 می کنند. در میان عواملی 
که اشاره شد، عدم احساس مسئولیت در قبال کودک عمده ترین عامل 
به شمار می رود به طوری که در گذشته تعداد زیادی از پذیرفته شدگان 
در شبانه روزی ها را کودکان تشــکیل می دادند که والدین و یا بستگانی 
داشتند. لکن شــناخت غلط از ارزش ها این کودکان را راهی پرورشگاه 
که چون فراموش خانه می نماید، 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، می توان آن را بصورت های ذیــل تعریف کرد: 

1-محرومیت حیاتی 
2- محرومیتی حسیـ  ادراکی 

3-محرومیت های عاطفی 
محرومیت عاطفی، یــک اصطاح عمومی اســت و به هــر موقعیتی که 
فــرد از واکنش های عاطفــی دیگران محروم شــود، اطــاق می گردد. 
غالبــا محرومیت عاطفــی دربــاره ی کودکانی بــه کار مــی رود که در 
موقعیت هــای بــدون عشــق و محبــت و تمــاس بــا دیگــران بزرگ 
می شــوند. )معصومی، 1385؛ بــه نقــل از نصرالهیان مجــرد 1386(.

محرومیت پنهــان که در آن مســئله ی 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 خواســته ها 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، طاق و مرگ والدیــن و ...« محروم 
می شوند. هرچند کارکرد اصلی مراکز شــبه خانواده تأمین کارکرد اصلی 
خانواده برای کودکان بی  سرپرســت و بدسرپرست اســت اما با انتقال این 
کودکان از محیط آسیب رســان خانواده به محیطی با آســیب های کمتر 
کافی به نظر نمی رســد و ســوگ ناشــی از فقدان خانواده این کودکان را 
در معرض اختاالت روان شــناختی مانند افســردگی، اضطراب، شکایت 
جسمانی، بازدارندگی، پرخاشــگری، رفتار قانون شــکنانه و برانگیختی 
رفتارهای اغتشاش آمیز شــامل انحراف از هنجارهای اجتماعی، تخریب 
اموال و آســیب زدن به دیگران قرار می دهد که بــر زندگی کودک اثرات 
منفی پایدار خواهد داشــت. اســتمرار و تداوم ارتباط با والدین به ویژه در 
سالهای نخســت زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این میان 
کودکانی که در پرورشگاه به ســر می برند و با افراد گوناگون در تماس اند و 
در معرض بیشترین خطرات در این زمینه قرار دارند، به دلیل محرومیت ها 
و ناکافی هــای مختلف غالبا دچار مشــکل روانیـ  اجتماعی می  شــوند. 

................... 
منابع و مآخذ: 

1-پایان نامه ی مقایسه اثربخشی بازی درمانی شــناختیـ  رفتاری گروهی و بازتاب 
درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، استاد راهنما دکتر 
حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، استادان مشــاور، دکتر عبدالحسین آقامحمدیان 
شعرباف، دکتر سید محسن اصغری نکاح، پژوهشگر مهدیه سروری، زمستان سال 1394

2-ســازمان بهزیســتی کشــور، معاونت امور اجتماعــی )1388(، دســتورالعمل 
تخصصی مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرســتی ســازمان بهزیســتی کشور. 
تهــران: تــدارک کل روابط عمومی بهزیســتی کشــور، خدیوی زنــد، م )1374(.

3-پرخاشــگری و ناکامــی )تغذیه  هــا و مفاهیــم، ســنجش و تشــخیص 
و روان درمانــی(. تهــران، انتشــارات تربیــت، اصغــری نــکاح، م )1388(.

4-صنعتــی نیــا، ع )1370(، کاوشــی پیرامــون کــودکان بی  سرپرســت و 
بدسرپرســت و چگونگی نگهداری از آنان، روابط عمومی ســازمان بهزیســتی کشــور.
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با صدای زنگ موبایلم به خودم آمدم.
شــماره ناشــناس بــود؛ متعجــب مــی شــوم اگــر ناشناســی 
زنــگ بزنــد. معمــوال وقتــی شــماره ناشــناس اســت، دلــم فرو 
می ریــزد، از بــس کــه دانشــجوی ســربه راه و مظلومــی هســتم!  
سریعا از کاس بیرون زدم و با هزاران سام و صلوات گوشی را جواب دادم.

صدای خش دار گنگی پرسید: خانم سپاهی؟ 
با صدای لرزانی گفتم: بله خود هستم! 

صدایــش را صــاف کــرد و محکم گفــت: من منشــی آقــای دکتر 
یحیوی ام؛ 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 کاس. هنوز 
ننشسته بودم، با پچ و پچ همه ی دوســتانم را متوجه موضوع کردم تا اگر 
الزم شد هر کدامشان داستانی برای سرهم کردن در ذهن داشته باشند!
تا ســاعت 11و 45 که کاســمان 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 کرده ای که برایش  اخراجت  نمی کنند! 
به ضرب و زور تسلی ها و تسکین ها، 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 موسی کوتقی های 
محوطه ی دانشکده، تا دم اتاق رئیس از پله ها گیج و باتکلیف باال کشیدم! 
وارد دفتر شــدم  و بی مقدمه رو به منشــی دکتر که بعضی ها  شــوخی 
وجــدی می گفتند 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 خاف!
رفــت. ســیاهی  چشــمم  اضطــراب  و  هیجــان  فــرط  از 
تمــام خــاف هایــم از دوســالگی -که چوب خشــک هــای حیاط 
خانه ی 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 خاف نیســت دختر جان! شاید کار خوبی کرده باشی! 

بافاصله و در کمال صداقت پاسخ دادم:  

ای مادر جان! کدام کار خوب؟ من در تمام عمرم  یک کار خیر هم نکرده ام! 
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 گذاشته ام 
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 گریه کنان به تمام گناه های کرده و نکرده اقرار کنم!
تمــام شــد، گفــت: ســام دختــرم؛ حــال  تلفنــش کــه 
هســت؟  مــراد  وقــف  بــر  شــما؟روزگار  احــوال  شــما؟ 
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 می گذرد.
پس از کمی خوش و بش گفت: شنیده ام برای این بیماری که جدیدا از 
چین آمده، دست به اعتراض زده   و دم در اداره ی 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 مبتا 
بشــود  همگــی در خوابگاه ایــن ویــروس را می گیریــم و می میریم!
 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 جدی تر گفت: از این 
شوخی ها گذشته دخترم، مگر وقتی داشــتید انتخاب رشته می کردید 
فکرش را نکرده بودید؟ مگر نمی خواســتید در جامه ی 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!

به رنگ چشمهای مادرم...
      سویدا سپاهی الیین

داستان کوتاه؛
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 از اینکــه دســت خالــی و پکــر داشــتم اتــاق رییــس را تــرک می کــردم، 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 
بی حال، خزیدیم روی تخت هایمان. هنوز یک ســاعت از لم دادنمان نگذشــته بود که ناگهان دوســتم 
با خوشــحالی فریاد زد تلگرام هایتان را چک کنید، استانداری همه ی دانشــگاها را تعطیل اعام کرده 
اســت! آخ جان... وســایلمان را جمع کنیم و همه به ســامتی برگردیم به کانون گرم خانواده هایمان! 
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 می کنیم 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 می نویســم دوماه از آن پیروزی مهم می گذرد؛ با اینکه دلهامان آشــکارا 
برای دانشکده و همکاسی ها و کادر بیمارســتان تنگ شــده، ولی خانه ی ما گرم و امن و خوب است...  
با این حال، یک جای قفســه ی ســینه ام، دچار دردی مبهم و تعریف ناشــده اســت. این درد به رنگ 
چشــم های خیس مادر دکتر یحیوی اســت. هر روز که در تلویزیون خبر جان باختن تعداد بیشــتری 
از  اعضا کادر درمانی را می شــنوم، تازه می فهمم که موضوع فقط یک ســرماخوردگی ســاده نیســت!
  بی تعــارف، 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... 

داستان کوتاه؛
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شــیوع ؛ 10 سال قبل از کرونا!
)معرفی فیلم/ نگاهی به: شیوع2011(

 محمد رحیمی

اگــر نگرانی های فیلــم "شــیوع" را جــدی می گرفتیم... اگــر حداقل 
دســت های مان را با آب و صابون و هنگامی که از بیرون به خانه های مان 
برمی گشــتیم، می شســتیم.... اگر همه ی مردم دنیا خیلی زودتر از اینها 
ماســک می زدند... اگر بیمار کرونایی شــماره صفر چینــی زودتر پیدا 
می شــد.... اگر زودتر شــهرها را قرنطینه می کردیم.... اگر جلوی پروازها 
و مســافرین چینی را می گرفتیم.... و هزاران اگر دیگر را اگر می دانستیم 
امروز جهانیان به این شکل درگیر شیوع ویروس مرگبار کووید 19 نبودند.
باید سال 2011 بهتر و با دقت بیشــتری فیلم "شیوع" را می دیدیم و قدر 
پیشنهادات خوبش  را می دانســتیم. پیشــنهاداتی مثل قرنطینه کامل 
شهرها، ماسک زدن، تاش مضاعف برای شناسایی بیماری و راه حل های 
موثر  بهداشتی- اجتماعی درمان آن. و بعد ازنزدیک به ده سال از تولید آن 
اینگونه مستاصل، شاهد مردن هموطنان مان و همین طور سایر انسان های 
بی گناه کره ی زمین بر اثر یکسری ندانستن ها و عاجز بودن ها نمی شدیم و 
هر روز آمار و ارقام مربوط به بیماری کرونا در صدر اخبار مهم جهان نبود...
فیلم شیوع، از ساخته های استودیوی بزرگ فیلمسازی "برادران وارنر" و به 
کارگردانی "استیون سودربرگ"  در سال 2011 ، جهانیان 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، قبا آن را لمس کرده باشــد آشنا کرد. 
البته این اولین بار نبود که از طریق یک فیلم، اخطار شوم انتشار یک مرض 
همه گیر به نسل بشر رسیده باشــد چرا که داستان این فیلم الهام گرفته و 
تحت تأثیر از بیماری های واگیردار در دهه اول قرن 21، همچون شیوع نوعی 
از کروناویروس به نام سارس در ســال 2002 و آنفلوانزای خوکی در سال 
2009 است که خود به تنهایی می توانستند 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 
برمی گردد، همراه با خودش ویروسی ناشــناخته را نیز وارد می کند. پسر 
این زن بعد از مدتی به طرز مشــکوکی می میرد و او دلیل مرگ پسرش را 
پیگیری می کند. همســر "بت" با نام "میچ" )مت دیمون( ظاهراً در مقابل 
این بیماری کاما مصون و واکســینه اســت. متاســفانه او از این موضوع 
غافل اســت که همین ویروس به زودی خانواده اش را از بین خواهد برد. 
این فیلم از قاعــده های تخصصی ســبک هیجانــی )Thriller( پیروی 
می کند. به همــراه زیرنویس هایی 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 بیماری ها در آتانتا مشــغول 
به کار اســت. دکتر "اریــن میرز" )کیت وینســلت( که عضو ســرویس 
اطاعاتی بیماری های مســری اســت و تاش می کند تا رد گستردگی 
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47 و پراکندگی بیماری را با بازدید های مســتقیم پیدا کند. دکتر "لئونورا 
اورینتــز" )مارتین کوتیارد( یک محقق از ســازمان بهداشــت جهانی 
در جنوا. "آلــی هکســتال" )جنیفر اِل( ســعی در تولید و اثربخشــی 
یک واکســن دارد و بــی صبرانه نگــران آزمایــش کردن آن اســت.
اما جدای از داســتان های مختلفی که در شــیوع روایت می شود، باید 
به فضاســازی و فیلمبرداری فوق العاده ی فیلم اشــاره کــرد که یکی از 
بهترین هــای ســال 2011را رقــم زده انــد. ســودربرگ در  شــیوع 
توانسته با اســتادی تمام شــهرهایی را به تصویر بکشــد که بوی مرگ 
و وحشــت از گوشــه کنار آن به خوبی حس می شود. مشــاهده ی بهم 
ریختگی این شــهرها و عکس العمل های وحشــت زده ی مــردم که به 
واســطه ی درماندگــی از درمــان بیماریشــان بوجــود آمــد  ترس 
و وحشــت زیادی در دل تماشــاگر ایجاد می کند و او را بــه این فکر وا 
مــی دارد 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 تجربه کــردن خواهد بود.
یادمان نرود صحنه هایی که بهمن ماه ســال 1398 از تلویزیون در مورد 
شهر ووهان چین برای اولین دیدیم. قرنطینه ی کامل شهر و پرسه نزدن 
هیچ آدمیزادی و توقف همه  خودروها و بر زمین افتادن و رها شدن اجساد 
کشته شدگان ویروس کرونا و البته بخشی از همین صحنه ها 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 ویروس شناسان و همه گیرشناسان، از جمله کارشناسان سازمان 
بهداشت جهانی، مشورت گرفته بود. به گفته ی او »شباهت ویروس فیلم 
ما به ویروس کرونا جزئی، اتفاقی و واقعاً بی اهمیت است. چیزی که اهمیت 
دارد و دقیق است واکنش اجتماعی و فراگیری وحشت و تأثیرات ثانویه ی 
آن است.« در این فیلم شخصیتی به تصویر کشیده شده است که شایعاتی 
بی اساس درباره ی این ویروس منتشر می  کند و درمان هایی جعلی برای آن 
ارائه می دهد. اتفاقی که پس از شیوع ویروس کرونای کووید 19 نیز بارها 
روی داد. به عنوان مثال شرکت آمازون اخیراً اعام کرد که از فروش بیش 
از یک میلیون قلم کاال توسط اشــخاص ثالث به دلیل ادعاهای نادرست 
فروشــندگان مبنی بر درمان بیماری کووید-19 جلوگیری کرده است.
آقای اســکات در مصاحبه بــا روزنامه نیویورک تایمز گفــت که عده ای 
در شــبکه های 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 نگرانی هایم در آن زمان این بود که شیوع 
اطاعات نادرســت می تواند به انــدازه خود ویروس خطرناک باشــد.«
این فیلم نمونه هایی از روانشناسی اجتماعی و رفتار جمعی را ارائه می دهد 
که می تواند منجر به هیستری جمعی و از بین رفتن نظم اجتماعی شود. 
ناراحتی، خشم و ناتوانی در ارتباط با کمبود اطاعات، همراه با رسانه های 
جدید مانند وباگ ها، به نظریه پردازان توطئه اجازه می دهد تا اطاعات و 
ترس را گسترش دهند، که خود تبدیل به نوعی آلودگی خطرناک می شوند.
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 کیشــوت، قدیمی ترین و مشهورترین رمان اســپانیائی است به قلم 
ســروانتس )1616-1547(. این نویســنده، به واســطه ی نــگارش این 
کتاب،  به شایســتگی بزرگ ترین نویسنده ی اســپانیا محسوب می شود.

انتشــار دو جلد کتاب دن کیشــوت با فاصله ی 10 ســاله صورت گرفت. 
جلــد اّول در ســال 1605 و جلــد دوم آن در ســال 1615 در اســپانیا 
انجام شــد. این کتاب به بیش تــر از 30 زبان زنده ی دنیا ترجمه شــده 
اســت. مثــًا در شــوروی ســابق از ســال 1917 تــا 1990، پنجــاه 
بــار و هــر بــار 900/000 نســخه از ایــن کتاب چاپ شــده اســت. 

قهرمان اصلــی کتــاب »آلونزوکیژانــوی نیک نفــس« و یا بــه تعبیر 
خودش »دن کیشــوت پهلوان منش« نــام دارد. دن کیشــوت »پهلوان 
پنبه ای« اســت کــه به قــول نویســنده »ملقمــه ای اســت از عقل و 
جنون« )ص 1157(. دن کیشــوت اســبی دارد به نام »رســی نانت« و 
مهتری دارد به نام »ســانکو« که دارای خری خاکســتری رنگ اســت.

دن کیشــوت قصد دارد علیه ظلــم و بیداد از ناحیه ی هــر کس، هر چیز 
و هر جا بایســتد. مهترش نیــز در آرزوی حکومت بر یک جزیره اســت 
کــه از طــرف دن کیشــوت و بعــد از پیــروزی نصیبش خواهد شــد.

کتــاب دن کیشــوت یــک رمــان اســت، کتــاب تاریخــی نیســت 
اّمــا از خوانــدن آن نــکات جالبــی بدســت می آیــد. مثــًا:

1ـ  در زمان چاپ کتاب )1605 م( کپی برداری از نام این کتاب مشهور مانند 

ادب آموخـتن از بی ادبان!
نگاهی بــه آموزه هــای رمان ُدن کیشــوت  
نوشته ی ســروانتس. ترجمه ی محّمد قاضی
)دو جلــد/ انتشــارات نیل/ ســال  1369(.
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زمان حاضر، شایع بوده است. مثًا نویسنده ی دیگری به نام »آوه الندا« به 
گمان این که سروانتس )1616-1547( یا در گذشته است و یا نمی تواند 
جلد دوم کتاب را بنویســد، جلد دوم کتاب دن کیشوت را نوشته و به بازار 
نشر ارسال می کند. سروانتس از این حرکت نابخردانه به شدت خشمگین 
می شود به نحوی که در آغاز جلد دوم کتاب، نویسنده ی مزبور را به »دزدی و 
خیانت« مّتهم می کند. این گونه سرقت های ادبی در کشور ما هم مع االسف 
وجود دارد. در وادی علم و دانش هم موارد مشــابه مشــاهده می شــود.
2ـ  نوشتن این کتاب هم زمان بوده اســت با »محکمه ی تفتیش عقاید«.
3ـ  ســروانتس و یــا بــه تعبیــر دیگــر دن کیشــوت از مســلمان ها 
متنّفــر اســت. مثــًا مســلمانان را »دزد و راهــزن و بربــر« معرفی 
می کند و یــا وقتی که تازه مســلمانی بــه دین مســیحیت برمی گردد 
تعبیر زیر را بــه کار می برد: »از عضــوی بیمار و قانقاریائی )اســام( به 
عضــوی ســالم و طیــب )مســیحی( مبــّدل شــد!« )ص 1217(.
در عصر سروانتس، مسیحیان اسپانیا نسبت به ترکان عثمانی نظر منفی 
داشــتند به نحوی که این اعتقاد به صورت ضرب المثل درآمده بود. مثًا: 
»تُرک باشــم اگر چنان کار )ناشایســتی( را انجام بدهم«. )ص 1098(.
4ـ  در زمــان نوشــتن کتــاب دن کیشــوت )165 و 1615(، در 
اســپانیا، بازار فــروش دختران وجــود داشــته اســت. )ص 1275(.
باید یادآوری کرد که اسپانیا در آن زمان مستعمرات فـــراوانی )من جمله 

آمریکا( داشته است.
5ـ  مترجمیــن فرانســوی، اســپانیایی و حّتــی فارســی )محّمــد 
قاضی(، به چند اشــتباه تاریخی و یا ادبی ســروانتس اشــاره کرده اند.

6ـ  ســانکو )مهتر دن کیشــوت( کاندید حکومت بر یک جزیــره به نام 
»ارزان آباد« می شــود. دن کیشــوت به عنوان ارباب او شــروع به دادن 
درس حکومت داری می کنــد. گرچه به هیچ وجه قابــل قیاس با فرمان 
امام علی)ع( به مالک اشتر نخعی نیســت ولی در جای خود ارزنده است. 
مثًا به مهترش می گوید: »ای پســر! نخســت آن که از خدا بترس... دوم 
اینکه همواره در نظر داشــته باش که کیســتی و تا ممکن است بکوش 
که خود را بشناســی. چه خودشناســی از کســب هر علــم و فضیلتی 
مشــکل تر اســت. ثمره ی این خودشناسی این اســت که دیگر نخواهی 
کوشــید چون وزغ خود را باد کنی تا به بزرگی گاو شــوی«. )ص 987(.
در ادامه می گویــد: »به اصل و تبــار حقیر خود افتخار کن و شــرم مدار 
از این کــه اقرار کنی کــه از خانواده ی کشــاورزان به جهــان آمده ای«.

و باز می گوید: »ای ســانکو! بــدان و آگاه باش که فضیلت و شــرافت را 
راهنمای خود قرار دهی... زیرا اصل و نســب موروثی اســت و فضیلت و 
شرف اکتسابی و شــرف به تنهائی بیش از اصل و نســب... ارزش دارد«.
دن کیشــوت باز هم ادامــه می دهد: »کســانی کــه به عنــوان حاکم 
در والیتی اقامت می کنند، شایســته نیســت که مّدت مدیــدی دور از 
زن خود بســر برند و بکوش تــا وی را تعلیم و تربیت کنــی... زیرا حاکم 
خویشــتن دار و خردمند هر چه در دوران حکومت خود بدســت آورده 
است، به دســت یک زن احمق و بی تربیت به باد خواهد داد«. )ص 981(.
دن کیشــوت درباره ی قضــاوت کردن حاکــم، نیز توصیه هایــی دارد: 

»اگر اتّفاق افتــاد که یکی از دشــمنانت را محاکمه کنــی، زینهار که به 
یاد عنــاد و کینه ی دیرینــه نیفتی و تنهــا نظر به حقیقــت امر کنی«.

باز در ادامــه ی چگونگــی قضاوت کــردن می گویــد: »اگر زنــی زیبا 
به درگاه تو آمد و داوری خواســت... چشــم از اشک چشــمان او برگیر... 
با صبر و وقار و متانــت به ماهیت دعــوی او توّجه کــن...«. )ص 990(.
ــضاوت می گوید: »آن را که باید به عمل قـصاص دهــی، به  باز درباره ی قـ

زخم زبان میازار«.
علی رغم این که نویسنده ی کتاب یک مسیحی معتقد و متعصب است و نظر 
مساعدی هم نسبت به اسام و مسلمین ندارد، ولی همان گونه که ماحظه 
می شود منشــور عدالت خواهی، قضاوت و حکومت را زیبا ترسیم می کند.  
7ـ  بــرای رفتار خصوصی حاکم نیز دســتوراتی دارد. مثــًا: »هیچ وقت 
سیر و پیاز مخور«، متین و موقر راه برو )شــبیه نصیحت لقمان حکیم به 
فرزندش: »با تکّبر و سرمستی در زمین راه مرو« )آیه 17 سوره ی لقمان(.
بــاز ادامــه می دهــد کــه: »آگاه بــاش کــه شــراب نــه از عهده ی 
نگهــداری راز برمی آیــد و نــه از عهــده ی وفــای بــه عهــد«.

و بــاز می گویــد: »دقــت کــن... در حضــور کســی آروغ... نــزن«، 
»هرگــز نبایــد شــلوار کوتــاه بــه پــا کنــی، زیــرا شــلوار کوتــاه 
نــه شایســته ی بــزرگان اســت و نــه در خــوِر حکمرانــان«. 
سروانتس در البای کتاب، دستورات اخاقی هم می دهد، مثًا می گوید: 
»حق ناشناسی... و غرور بزرگترین گناهی است که آدمی با آن آشناست«.

نویسنده هم چنین نسبت به کسانی که محّبت در حّق فردی کرده اند، 
توصیه به حق شناسی می کند و مخصوصآ نسبت به خدا که همواره در حّق 

»او« تفّضل و عنایت کرده است. )ص 1078(.
حّتــی در جای دیگر می نویســد: »ســاکنین دوزخ حق ناشناســانند«.
و ایضآ درباره ی حق ناسپاسی می گوید: »حق ناسـپاسی گناه کبیره است«. 

)ص 1143(.
8ـ  کتــاب دن کیشــوت، کتابی اســت رمــان و داســتانی مهیــج، با 
ایــن وجــود گهگاهی بــه نــکات ادبــی جالبــی برمی خوریــم که به 
عنــوان نمونه تعــدادی از آنها را ذیًا بــه نظر ارباب معرفت می رســانم:
الف( دو راه برای غنی شدن وجود دارد: علم و دانش و شمشیر و ساح. )ص 650(

ب( شاعری، دردی است مسری و بی درمان. )ص 57(
ج( بی گناه اغلب به آتش گنهکار می سوزد. )ص 57(

د( در آنجا که حسد حاکم است، فضیلت نمی تواند زندگی کند. )ص 533(
هـ ( حسد، ریشه ی تمام دردهاست. )ص 664(

ــت جای زندگی برای جوانمـرد نیست.  و( در آنجا که خّست حکمفرما اسـ
)ص 533(

ز( چراغ اقبال، تندتر از چرخ آسیاب می گردد. )ص 533(.
ح( از قول ژول سزار می گوید: »بهترین مرگ، مرگ ناگهانی است«. )ص 925(
ط( شجاعـــت، فضیلتی اســت که مابین دو رذیلت بزرگ، یعنی ُجـبن و 

جسارت قرار دارد. )ص 753(
نکته ی بارز دیگر کتاب دن کیشوت، استفاده ی نویسنده به مقدار فراوان از 

اسطوره های یونان باستان می باشد. 

معرفـی کتاب 
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جدول شماره:  11

جواب جدول قبل

1. توانستن است - استفاده از معلولین در تولید که حمایتی جدی از این 
قشر محسوب می شود2. گرداب - قارچ - پیشــینه 3. خریدن -  ورزش 
شهرنوردی - شعله آتش 4. شــکارچی - صوت ندا - دســتور - عدد ماه 
5. مخترع ماشین بخار - رگبار 6. شــعر پدراز این شاعر بینادل در سایت 
اینترنتی همدم خواندنی اســت- دفع مزاحمت 7.  از تقسیمات ارتشی 
- مصنوع شــیمیایی پرکاربرد در بسته بندی - تلخ 8. شــیار درونی لوله 
تفنگ - اجیر - پســتی در زمین فوتبال 9. وضو - نوشــیدن آن در فصل 
گرما باعث ایجاد صدمه به سینوس ها می شود - ذره باردار شیمیایی 10. 
شهری در گیان - برهنه - هستی 11. نوعی سخت چوب تیره رنگ یا سیاه 
و مقاوم با چگالی نسبتاً باال که معموالً به چندگونه مختلف در سرده خرمالو 
اطاق می شود - رها 12. از محصوالت ایران خودرو - از نیروهای چهارگانه 
ارتشــی - کلمه احترام آمیز مردانه 13. شــلوار جیــن - محل نگهداری 
احشام - می گویند ســامتی می آورد 14. سرپرست - ابریشم ناخالص - 
روشنایی -حرف و ضمیر انگلیسی 15. زبردســت - بی باک -  تندرستی

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

عمودی :افقی :
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زمین خدا وسیع و هوشیار و خوشبخت است ... اما بعضی تکه های زمین خدا خوشبخت ترند چون می شود نردبانی روی آن گذاشت و از درخت آسمان باال رفت ...
در گوشه ای از شهر مشهد، تکه زمینی قرار دارد، خوشبخت؛ جایی در آستانه ی آسمان ... محل ازدحام دلهای مــــهربان ... جایی پر از آرزو ... پر از ذهن های 

سپید و بی فریب ...
سال 1361 بود که تکه ای از زمین خدا، به اندازه ی 10000 مترمربع 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 مؤسســه ی فتح المبین نام گرفت و ســپس با »خیریه  همدم« کامل شــد، کارش را تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی با پذیرش 
60 دختر شــروع کرد.  از ســال 1380 نوع مدیریت مجموعه به شــیوه ی هیئــت امنایی تغییــر یافت که اتفــاق مبارکی بود. از همان ســال، اعضای 
هیئت امنا که همگی از خیرین و نیک اندیشــان شــناخته شــده اند، با تمام همت و نیرو، در جهت بهتر شدن شــرایط دختران همدم، گام برداشته اند. 
اقدامات مؤثری مثل؛ تجهیز، بازســازی و نوسازی بخشــهای مختلف مجموعه، راه اندازی سیستم های هواساز، احداث ســالن های همایش و نمازخانه  
الندری و تهویه و همچنین تکمیل و بهره برداری از ســاختمان شــهید شــاهید برای کودکان آموزش پذیــر در کارنامه ی این نیکوکاران می درخشــد. 
در سال1384 مؤسسه به طور کامل از سازمان بهزیســتی مستقل و تحت عنوان »خیریه ی توانمندسازی و حمایت از معلولین« به هیئت امنا واگذار گردید. 

هیئت مدیره ی مؤسسه، هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل دارد:
حاج اکبر صابری فر )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 شـیرازی نیا دیگر اعــــضای هیئت مدیره ی همدم هستند.
فرزندان تحــت حمایت همدم، همگی دختر بی سرپرســت یا بدسرپرســت اند. این مؤسســه در ابتدای واگــذاری 186 مددجو و 93 کارمند رســمی 

جایی در
آستانه ی 
ـمان آسـ
نگاهی به تاریخچه ی همدم؛

 از گذشته تا امروز 

معرفی کوتاه مؤسسه
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مأمور به خدمت داشــت. این رقم در حال حاضر 
بــه 400 مددجو و قریب 160 نیــروی قراردادی 
افزایش یافته اســت. ایــن روزها؛ فرزنــدان این 
خانه، بر اســاس نوع معلولیت یا شرایط شــان در 
سه ساختمان مســتقل و مجزا زندگی  می کنند: 

ساختمان شماره ی 1:
)فتح المبیــن( بــه مســاحت 10/000/000 
مترمربــع و زیربنــای حــدود 6800متــر 
مربــع محــل نگهــداری و آمــوزش معلولین 
ذهنــی عمیــق و دختــران تربیت پذیر اســت.

 ساختمان شماره ی ۲ :
)مرکــز شــهید حمید شــاهید(، به مســاحت 
2600 مترمربــع و زیربنــای 3500 مترمربــع 
محــل زندگــی دختــران آموزش پذیر اســت. 

ساختمان شماره 3: 
خانه ی پناهگاهی  ارغوان و شــقایق با مساحت 
300 متر در دو طبقه ی مجــزا )هر طبقه 10 نفر( 
در ســنین زیر 14 و باالی 14 ســال که فرزندان 
لب مرزی ) میان راهی ( توانبخشی همدم هستند. 

مرکز آموزش روزانه
مددجویان مؤسســه ی همدم، به طور همزمان از 
امکانات و خدمات مختلفی برخوردارند، از جمله: 
اســتفاده از خدمــات توانبخشــی از قبیــل: 
فیزیوتراپــی گفتاردرمانــی و کاردرمانی حضور 
در فعالیت هــای مختلــف تأتر و ورزشــی برای 
دســتیابی به حداکثر توانمندی جسمی، شرکت 
در کارگاه های هنری از قبیل گلیم بافی  گلسازی 
قلم زنی روی مس، فرشــینه، ملیله کاغذی و ... . 
بدیهی اســت که فراهم ســاختن فضایی شبیه 
خانه برای دختران این مرکز هزینه های سنگینی 
به دنبــال دارد. در حال حاضر، بــرای هر مددجو 
ماهانــه بیــش از 25/000/000 ریــال هزینــه 
می شود که یارانه ی دریافتی از سازمان بهزیستی 
کمتر از یک ســوم  این هزینــه را تأمین می کند 
و مابقی، بــا کمک های مردمی تأمین می شــود.

معرفی کوتاه مؤسسه
ان

کام
ته 
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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 con-
ditions   Building number (1) : 
( Fath – Ol – Mobin ) with an infrastructure of about 6800 meters is a place for the maintenance and training of deep 
mentally disabled and educable girls . 
Building number(2) : 
( Hamid Shahid’s center) with an area of 2600 meters and a 3500 meters underground building is an educational ground 
for girls . 
Building number (3) : 
The refuge house of Arghavan and Shaghayegh with a total area of 300 meters in two separate floors ( each floor is 
10 people ) under the age of 14 and over 14 years old , the children of the borderline ( between the way)of Hamdam 
rehabilitation . 
Daily training center 
Attendees of the Hamdam’s institute simultaneously have various facilities and services. Including : 
Use of rehabilitation services such as physiotherapy , speech therapy , occupational therapy , participate in various 
theater and sports activities to achieve maximum physical fitness,participate in artwork such as : weaving , knitting , 
crocheting , copying , carpet , paper tapestry and …..obviously , providing a home-like space for girls in the center is 
costly . 
Currently , more than 25,000,000 Rials are spent per client each month that the subsidy received from the welfare or-
ganization amounts to less than one – third of this cost,and we are funded by popular support . 



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

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