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 خدایا! ای هوایت، بوی عــــــــــطرم
 غمم را گفــــته ام در این دو سطرم؛
 چه زیبا می شـــــــود، در بارش برگ
ببخشی چشم خیسم را به چترم!
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خوبان
ݣݣاغ خیمـــه ی خاک اند... چر

سخنمدیرمسوول

دکتر زهرا حجت

معــروف اســت کــه پــروردگار، هیچــگاه زمیــن را از حجــت تهــی نمی کنــد.
بدون تعارف و تردیــد، نیکوکاران و خیراندیشــان و خوبان، حجت های الهی

 بر روی  زمین اند.
کرونایــی و تنگنــای امکانــات حمایتــی و نگهــداری   در شــرایط دشــوار 
بیماران و کمبودهــای درمانی و بهداشــتی بــرای آنــان، مهربانــی بی دریغ  و 
همدلــی بی ریای شــما عزیزانی که از همــه جا و به ویــژه حتــی از راه دور هوای 
هموطنان نیازمند خود را در ایران و خراســان دارید و بــه تدارک اقالمی چون 
تخــت و برانــکارد و... کمــک می کنیــد، مایــه ی مســرت و مباهــات ماســت. 
اجازه می خواهیــم صرفا بــه بخش کوتــاه و گوشــه ی کوچکی از الطاف شــما 
کریم که در این  اشــاره و خداوند را برای داشتنتان شــکر کنیم. خداوند را شــا
روزهای تهدید کرونا و نیاز به درمان و کنترل، واسطه ی رساندن خیر شما به

 دست دیگر نیازمندان هم بوده ایم: 

در ماههــای اخیر، مکــررا هموطنان مــا ضمن محبت ویــژه بــه اهالی همدم 
کــز و مناطق هــم کمک هایی ارســال  از طریــق این موسســه، بــرای دیگــر مرا
ج از کشــور کــه  فرموده انــد. فهرســت بخشــی از اقــالم اهدایــی خیریــن خــار
مدیریــت همــدم آن را بــه مقاصــد ذیــل  رسانده اســت، بــه ایــن قــرار اســت:

کشن جراحی. بیمارستان شریعتی: تخت icu + سا
شــبکه بهداشــت باخرز: ارســال برانکارد، یک عدد تخت همراه بیمار، 250 

کسیمر. عدد،  ماسک  n95  و پالس ا
  شبکه بهداشت کالت:ارسال برانکارد، تخت همراه بیمار، 500 عدد،  ماسک 

.  N95
  شبکه بهداشت درگز: ارسال برانکارد، تخت همراه بیمار، 250 عدد،  ماسک 

 .n95
یاران و همراهان همدمی عزیز! 

ک اند به قول شاعر: خوبان، چراغ خیمه ی این خا
ک اند... چون چشمه های نور، همه پا

کریم و بــه نیابت از   خدای بزرگ را برای وجود شــریف و لطف بی دریغتان شــا
کز درمانی و شهرســتان ها، از اقالم اهالی همدم و کســانی که در مقاصد و مرا

 ارســالی شــما برای رفاه حــال  نیازمندان اســتفاده کرده اند، عــرض می کنیم:  
ســپاس که ســایه ی مهربانــی و نیک اندیشــی شــما، همچــون آفتــاب تابان 
هماره بر سر ما هست و به ما  اهالی همدم، شوق تداوم راه و انگیزه ی تالش و 

کار و زندگی و امیدواری می دهد.  

مثلهمیشه،قدردانوچشمبهاحسانشماهستیم.
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َحَســب ســنت های شــیعی یــا عشــقی کــه بــه حســین بن علــی و اشــرافی 
کارمــان می شــود  کــه می رســد،  کــه بــر مظلومیتــش داریــم، محــرم 
گریســتن و غمگنانــه زیســتن.... و گاه، یادمــان مــی رود کــه مــوالی مــا
    حســین)ع(، جــان شــیرین بــر ســر چــه نهــاد و ســر بــه پــای چــه داد؟

کــه شــنیده و خوانده ایــم، ابــا عبــداهلل، وقتــی مــی خواســت   چنــان 
ج شــود، وصیــت نامــه ای نوشــت و آن را بــه بــرادر خــود  از مکــه خــار
وصیت نامــه  فرمــود: ایــن  در  حضــرت  داد.  حنفیــه  بــن  محمــد 

کام جویــی و آشــوبگری و ســتمگری قیــام  »مــن بــرای جــاه طلبــی و 
نکــردم، بلکــه بــرای اصــالح در کار امــت جــدم قیــام کــردم، مــی خواهــم 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و بــه شــیوه جــد و پــدرم حرکــت کنــم«.

شــیوه ی جد و پــدر امام ســوم ما چــه بــوده و برچــه منهاجی بوده  اســت؟ 
رافــت.  و  رحمــت  رســول  بــه  مشــهورند  مــا،  پیامبــر  کــه  می دانیــم 
در بــاب پیامبــر و اصــرار و افتخارشــان بــه یاری رســانی نیازمنــدان

نباشــد.  رفتارشــان  و  گفتــار  از  مثــال  ذکــر  بــه  نیــازی  شــاید 
می فرمایــد: البالغــه،  نهــج    328 درحکمــت  علــی)ع(،  امــام  امــا 
ُسبحانَُهَفَرَضفیأَْمواِلاألْغِنیاِءأَْقواَتالُفَقراِءَفماجاَعَفقیٌرإالَّبِما اللَّ »إنَّ
ُمتَِّعبِِهَغنیٌ؛خداوند روزى نیازمندان را در اموال ثروتمندان واجب کرده 
است و نیازمندى گرسنه نمی ماند، مگر اینکه توانگرى از حق او بهره مند
 شــده باشــد«. مطابق این فرمایش، نیازمندان و ثروتمندان، در شــرایط 
هم شــریک اند. شــرایط مــا، ماحصــل کنــش متقابل نیکــی و ســتم مردم

 نسبت به هم است. 

علیرضا سپاهی الیین

یادداشتسردبیر

گــر پیــرو حســین و علــی هســتیم، چگونــه ممکن اســت ســهم  براســتی ا
نیازمندان را در دارایی خویش و توقع بجای آنان را از دستان بخشنده ی

 خویش، درک نکنیم؟
همچنــان کــه می دانیــم افــراد دارای معلولیــت موسســه ی همــدم کــه 
مفتخــر بــه خادمــی 400 تــن از آنــان هســتیم، عمومــا در بــروز مشــکالت 
خویش هیچ قصوری ندارند. در این استنباط منصفانه، همه ی اعضای 
جامعــه در آنچــه دارنــد و ندارنــد ســهیم اند؛ دختــران کم تــوان و نیازمند 
همــدم، شــریک ســالمت جســمی و درآمــد مالــی هموطنــان ســرآمدند. 
ازایــن  درکمــان  تــا  اســت  خوبــی  فرصــت  می رســد،  کــه  محــرم 
آزمــون بســپاریم.  بوتــه ی  بــه  را،  قانــون دینــی و عقلــی و اخالقــی 
کــه می رســد، فرصــت مــاه شــدن فراهــم می شــود. درایــن  محــرم 
کــه بــه مــاه شــدن بیانجامــد حــالل می شــود.   مــاه حــرام، هــر فعلــی 
محرم امسال هم آمد و گذشت. این شماره از فصلنامه ی ما، در پایان فصل 
جوانمردی و شهادت امام سوم شیعیان و یاران وفادارش منتشر می شود؛
ُکتل هــای ســنگین گاهــی از زیــر َعَلــم و  بــرای حســینی بــودن، کاش 

و  مــاه  نیازمنــدان  نزدیکــی،  همیــن  در  و  بیاوریــم  بــاال  را  ســرمان 
کتریــن آدمیــان روی زمین انــد، امــا از قضــای  معصومــی را ببینیــم کــه پا
روزگار، حتــی درک اهمیــت محــرم و عاشــورا، برایشــان دشــوار اســت.
یادمان باشد که ما، در ســهم و فهم خویش از عشق حسین)ع( و برکاتش

با فرزندان همدم برابریم. 

محرم؛ ماهی که ماِه »ماه بودن« بود! 
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انســانیت
انسانهایناپختههمیشهمیخواهندکهدر

مشاجراتپیروزشوند...
باشــد... "رابطــه"  دادن  دســت  از  قیمــت  بــه  گــر  ا حتــی 

امــا انســانهای عاقــل، درک می کننــد کــه گاهــی بهتــر اســت در 
مشــاجره ای ببازند، تــا در رابطه ای که برایشــان با ارزش تر اســت

 "پیروز" شوند... 
هیچگاه فرامــوش نکنیم کــه هیچکس بر دیگــری برتــری ندارد؛

مگر به " فهم و شعور ". مگر به " درک و ادب " !
آدمی فقط در یک صــورت حق دارد بــه دیگران از بــاال نگاه کند و

آن هنگامی است که بخواهد دست کســی را که بر زمین افتاده را 
بگیرد  و او را بلند کند !

واینقدرتتونیست؛این"انسانیت"است!
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زنی که چهل سال است خادم معلوالن است
محمد  رحیمی

   کارم را عاشقانه دوست دارم... 

پــس از بازنشســتگی از بهزیســتی، بــا درخواســت مدیــر وقــت همــدم
در کنار کادر درمان موسسه مشغول به خدمت شده اســت. او را همه ی 
اهالــی همــدم و همین طــور کادر درمــان بیمارســتانها و آزمایشــگاه ها و 
داروخانه هــای ســطح شــهر بــه مهربانــی و جدیــت در کار می شناســند. 
هروقــت یکــی از بچه هــا بــه دوا دکتــر نیــاز پیــدا می کنــد و ادامــه ی 
درمانــش در کلینیــک موسســه امکان پذیــر نیســت، او دســت بــه کار 
می شــود. بــا رویــی خــوش و روحیــه ای خســتگی ناپذیر صفر تــا صد یک 
دکتــر بــردن، آزمایــش گرفتــن، دارو خریــدن و حتــی داروخورانــدن بــه 
بچه هــا را انجــام می دهــد و از ایــن بابــت همــه از او بــه نیکــی و صبــوری 
یــاد می کننــد. او یکــی از همــکاران دلســوز و مهربــان همــدم اســت کــه 
حرف هــای شــنیدنی زیــادی از روزهــای کار در ایــن موسســه و خاطرات 
تلــخ و شــیرین همدمــی بــودن، دارد. پــای حرف هــای او می نشــینیم؛

•لطفا از خودتان بگویید.
روســتای  از   1339 ســال  متولــد  هســتم.  کارگــر  صغــری  مــن    
و  عــروس  را  همه اشــان  خــدا  لطــف  بــه  و  دارم  بچــه   5 زشــک. 
دامــاد کــرده ام و ماشــاهلل هفــت تــا نــو ه ی ســالم و خوشــکل هــم دارم.

•از چه سالی به استخدام بهزیستی درآمدید؟
من ســال 1360 در بهزیســتی مشــهد اســتخدام شــدم. به عنوان مادریار 
معلــول در آسایشــگاه شــهید فیاض بخــش مشــهد شــروع بــه کار کــردم 
و 20 ســال آنجــا بــودم. بعــد از آن20 ســال، 10 ســال پایانــی خدمتــم در 
همــدم و خدمــت بچه هــای عزیــز و همــکاران باصفــای اینجــا بــوده ا م.

•خــب چــه شــد کــه در بهزیســتی اســتخدام شــدید؟ خودتــان دوســت 
داشتید یا کسی واسطه شد؟

من در تمام طول زندگیــم فقط خدا را داشــته ام. هرچــی از خدا بخواهی 
بهت می دهد به شرطی که صادق باشــی و زحمت بکشی. اوایل دهه ی 

60 مثل همــه ی اقشــار ضعیــف جامعه، مــن هم مشــکل مالی داشــتم و 
دنبال کار می گشتم. از خدا خواستم کاری سر راهم قرار دهد که خدمتی 
به همنوعانــم در آن نهفته باشــد. وقتی شــنیدم بهزیســتی اســتخدامی 
دارد بــه آنجــا رفتــم و بــه لطــف خــدا اســتخدام شــدم. البتــه بایــد بگویم 
ایــن کار بســیار ســخت و طاقت فرســا بــود و همزمان بــا مــن، خیلی های 
دیگــر هــم اســتخدام شــدند. امــا خیلــی زود جــا زدنــد و دوام نیاوردنــد.

•سختی کاری که می گویید، چه بود؟
ببینید شغل ما مربوط می شد به نگهداری از معلولین عزیزی که خودشان 
فاقد هرگونه حرکتی بودند. از نظافتشــان، حمام بردنشان، تعویض لگن 
و پوشــک تا غذا و دارو دادن شــان دســت من بود. ضمنــا نظافت محیط 
آسایشــگاه هم با خودمان بــود و نیــروی خدماتــی، آنجا را تمیــز نمی کرد. 
اینهایی که گفتم فیزیکی بود و اما دیدن یک عده انســانی که سالهاست 
معلولند و نمی توانند حرکت کنند روی روحیه ام تاثیر زیادی داشت. شاید 
هرکس دیگری بود افســرده می شــد اما من هر روز عهدی که با خدا بسته 
بودم را به یاد می آوردم و سعی می کردم تا توان دارم برای معلولین عزیز آن 
آسایشــگاه و بعد از آن، دختران معصوم همدم تالش کنم. ســختی کار ما 
خیلی زیاد بودند اما عشــق به کار باعث می شــد حال و احوالم بهتر شود.

چــه؟ یعنــی  کار«  بــه  »عشــق  می گوییــد  اینکــه  کارگــر!  •خانــم 
عشق به کار در محیط بهزیســتی خصوصا جایی مثل همدم یعنی اینکه 
بچه های معلــول را مثــل فرزنــدان و خانــواده ی خودت دوســت داشــته 
باشــی وگرنه هیچ وقــت نمی توانی بــه آنها خدمت کنی. تا عشــق نباشــد 
چگونه در آسایشگاه و کنار تخت چند بیمار بی حرکت که منتظرند تو تمام 
نیازهای شان را برآورده کنی، می شود کار کرد؟ من همکارانی را می شناسم 
که هنگام غذا دادن به بچه های معلول، ذکر می گویند و کارشان را عبادت 
می پندارنــد. تا این حس و حال نباشــد محال اســت اینجــا دوام بیاوری.

•از همدم قدیم بگویید؟ چه فرقی با االن داشت؟
واهلل بایــد از کارکنان قدیمی بهزیســتی بپرســید. کســانی کــه می توانند با 
تصویر و عکس به شــما بگویند اینجا چه وضعی داشــت. همــدم از لحاظ 
بهداشــت و نظافت، امنیت، دارو و درمان بچه ها، وضعیت اســتخدامی 
کارکنــان و امنیــت شــغلی و... از زمان حضــور آقای شــیرازی نیا بــه عنوان 
مدیر موسســه خیلــی فرق کــرد. خدا بــه ایشــان و خانم دکتــر حجت عمر 
باعزت بدهد که همدم را در ایران به خوبی معرفی کردند  بطوری که امروز 
باعث کسب آبرو برای بهزیستی مشهد و استان شده است. قبل از حضور 
این زن و مرد خیرخواه، شام و نهار درست و حســابی به بچه ها و کارکنان 
شــیفت نمی دادند. خیلــی اوقــات خودمان با پولــی که جمــع می کردیم 
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برای همکاران شــیفت شــب شــام مهیا می کردیــم. بچه ها بیشــتر اوقات 
گوشــت تازه نمی خوردند. میوه و ســبزی تازه هم که بماند اما این ســالها 
وضعیت خیلی فرق کرده. داخل بخش  بستری بچه ها می شوی متوجه 
بوی بد یا کمبود دارو نمی شوی. خدارو شکر که خانم دکتر حجت و آقای 
شیرازی نیا و سایر هیات مدیره تمام حواسشان به بچه ها و کارکنان است.

• چه شد بعد از بازنشستگی به همدم آمدید؟ شما که 30 سال سختی 
این کار را چشیده و دیده بودید؟

بعــد از بازنشســتگی، حــاج آقــای شــیرازی نیا از مــن خواســت بــرای 
کز  کمــک بــه کلینیــک همــدم، در بــردن و آوردن بچه هــای بیمــار بــه مرا
درمانــی کمــک کنــم. مــن خیلــی خوشــحال شــدم کــه می توانــم بازهم 
در کنار ایــن بچه ها باشــم. از ســال 1390 تــا امروز، هــر گاه که بچــه ای نیاز 
بــه دکتــر و آزمایــش و یــا دیالیز داشــته باشــد مــن در خدمتشــان هســتم.

کی می خواهید در همدم بمانید؟  • تا
تا روزی کــه زنده باشــم و تــوان کاری داشــته باشــم و مدیــران همدم من 
را الیق خدمــت در کنــار بچه هــا بداننــد، آمــاده ام خدمــت کنــم و کارم را 

عاشقانه دوست دارم.

کــز درمانــی بــا شــما و زمانــی کــه بچه هــا را بــه آنجــا می برید  • برخــورد مرا
 چطوری است؟

کز درمانی ارتباط خوبی با ما دارند. خصوصا بیمارســتان امام رضا )ع(  مرا
و بخش مددکاری اش که واقعا ســنگ تمام می گذارنــد. آنها در همه وقت 
با روی خــوش پذیــرای بیمــاران ما هســتند. همین طــور آزمایشــگاهها و 
داروخانه هاس ســطح شــهر کــه امیــدوارم خداوند بــه همه ی آنهــا برکت 
بدهــد و مطمئــن باشــند ایــن خیرخواهــی کــه بــرای بچه هــای مظلــوم 
همدم انجــام می دهند،نتیجه اش چنــد برابر به زندگی شــان برمی گردد.

• خانم کارگر می دانیم کل سالهایی که در همدم بوده اید برایتان خاطره 
است. موافقید که یکی از خاطرات شیرین تان را برایمان تعریف کنید؟

اوایــل ســال 1388 دختــرم ســرطان حنجــره گرفته بــود. شــب و روز گریه 
می کــردم و ناراحــت بــودم. خیلــی جاهــا بردیمــش. دکترهــا فقــط  دارو 
می دادنــد و می گفتنــد کار دیگــری از دســتمان برنمی آیــد. یــک شــب که 
دلــم شکســته بود کنــار تخــت یکــی از بچه هــا به نــام زهــره نشســته بودم 
و داشــتم بــرای یکــی از خانمهــای همــکارم درد دل می کــردم و بغــض 
کــرده بــودم. دیــدم زهــره بــه پهنــای صــورت دارد اشــک می ریــزد و 
بــه حرفهایــم بــا دقــت گــوش می دهــد. دســت زهــره را گرفتــم و بــا گریــه 
از او خواســتم بیــن مــن و خــدا باشــد و بــرای ســالمتی دختــرم دعــا کند. 

کــه معجــزه شــد و اثــری از بیمــاری دختــرم نمانــد.... خــدا رو شــکر 
**

خانــم کارگر، به اینجای داســتانش که رســید اشــک امانش نــداد و گفت 
گــر کاری ندارید باید بــروم بیمارســتان امام رضــا )ع( دنبــال کار بچه ها.  ا
کیــد کردنــد  او رفــت و همکارانــی کــه از او خاطــرات زیــادی داشــتند،  تا
بنویســیم که صغــری کارگــر با تمــام وجــود در این چهل ســال بــه جامعه 
معلــوالن خدمــت  کرده اســت. او بــدون چشــم داشــت و حتــی زمانی که 
پســرش خردســال بــود بــا چــادر او را بــه پشــتش می بســت و بــا عشــق به 
معلولین این شــهر و دیــار، خدمت می کــرد... او کارگری اســت کــه با نوع 
خدمتــش، در پیشــگاه پــروردگار، در عیــن بندگــی، پادشــاهی می کنــد.
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کتاب خوان ها بهترین آدم هایی هستند که می شــود عاشق شان شد... 
کتاب خوان ها در قیاس با افراد عادی آدم های باهوش تری هستند و شاید 
کی باشــند که ارزش عاشق شــدن را دارند. تنها آدم های روی این کره خا

بر اســاس مطالعاتــی کــه روان شناســان در ســال های 2006 و 2009 انجام 
داده اند، کسانی که رمان می خوانند بیشــترین قدرت همدلی با دیگران 
را دارنــد و قابلیتــی دارنــد بــه اســم »تئــوری ذهن« کــه به آنهــا ایــن اجازه 
را می دهــد کــه درکنــار آنچــه خــود بــه آن اعتقــاد دارنــد، عقایــد، نظرهــا و 
عالئــق دیگــری را مدنظــر قــرار داده و دربــاره آن هــا قضــاوت کننــد. آن هــا 
می توانند بــدون این کــه عقاید دیگــران را رد کننــد یا از عقیده خودشــان 
دســت بردارنــد از شــنیدن عقایــد مخالــف لــذت ببرنــد. ممکــن اســت 
همیشــه بــا شــما موافــق نباشــند امــا ســعی می کننــد ماجراهــا را از زاویــه 
دید شــما هــم ببیننــد. آن هــا نــه  تنها باهوشــند کــه عاقــل هم هســتند.

کتاب خوان هــا بــا شــما حــرف نمی زننــد، بــا شــما رابطــه برقــرار می کنند. 
بــه خودتــان لطف کنیــد و بــا کســی قــرار بگذارید کــه می دانــد چه طــور از 
زبانش اســتفاده کند. آن ها فقط شــما را نمی فهمند، درک تان می کنند. 
آدم هــا فقــط بایــد عاشــق کســی شــوند کــه بتوانــد روحشــان را ببینــد.
قرار و مدار گذاشتن با آدم اهل کتاب به قرار گذاشتن با هزاران نفر می ماند. 
انــگار که تجربــه ای را کــه او بــا خوانــدن زندگی همه ایــن آدم ها به دســت 
آورده در اختیار شــما قرار دهد. انگار با یک کاشــف قرار گذاشــته باشــید.

ین آدم ها... بهتر
           دکتر دشتی نیشابوری
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در بــاره ی انســان هایی کــه از بــدو تولــد مهــر »مجهول الهویــه« بــودن بــر 
پیشانی شــان می خورد چــه بایــد نوشــت؟ از عالمت ســوال های فــراوان 

بی پاسخ چه می توان نوشت؟
از ندانســتن، از بی خاطــره بــودن، از ذهــن خالــی و غمگین چــه می توان 
نوشــت؟ از انســان های خودخــواه و شــاید درمانــده، از نــام پــدر و مــادر 
فرضی بــرای گرفتن شناســنامه بــرای این جــور آدم هــا چه باید نوشــت؟
بچه های مجهول الهویه با نداشتن هیچ خاطره و پیش فرضی از خانواده 
باید چه کنند؟ فریاد تنهایی شان را رو به کدام آسمان بی انتهایی باید سر 
دهند؟ کسی چه می داند در دل سه شــنبه های پر از یاس تعداد زیادی از 

فرزندان همدم چه می گذرد؟!
او، یکــی از ایــن مجهول الهویه هاســت؛ نامــش الهــام اســت. بیســت 
تابســتان را گذرانــده اســت. دختــری زیبا و دوست داشــتنی با شــیطنت 
کــه بــه قــول قدیمی هــا از دیــوار راســت بــاال مــی رود.  ذاتــی خاصــش 
از سه شنبه ها می گوید؛ از سه شنبه هایی که تا به حال صدای پیج شدن 
نامــش را بــرای مالقــات از بلندگــوی مرکز نشــنیده اســت! به چشــم های 
زیبایــش که نــگاه می کنم با خــودم می گویــم پدر و مــادرش بــه چه حدی 
از اســتیصال و نافرجامی رســیدند که حاضر شــدند این دخترک معصوم 
را در حــرم امــام رضــا)ع( رهــا کننــد! آن لحظــه از خــدا چــه خواســتند و 
چطور سرنوشــت دخترشــان را به دســت تقدیر ســپردند! در حــال حاضر 
زنده هســتند یا این دنیــا را با حســرت دیــدن فرزندشــان وداع گفته اند؟

الهام خواهر و برادر دارد؟ از کدام شــهر و دیار اســت و بســیاران سوال دیگر 
که واحد مددکاری هم پاسخ آنها را نمی داند و فقط سر تکان می دهند...

- الهام! بگو ببینم چه آرزویی داری؟
 پدر و مادرم رو پیدا کنم و برم خونمون.

- فکر می کنی خونتون چه شکلیه؟ تصور کردی پدر و مادرت چه شکلی 
هستند؟

مامانــم  کنــم  فکــر  پولــدارن.  بابــام  و  مامــان  و  بزرگــه  خونمــون 
قــد بلنــده چشــمهای درشــت ســبز داره و بابــام هــم موهــاش مشــکیه 
کاله و ماشــین مشــکی هــم داره! بلنــده،  نــداره و قــدش  ریــش  و 
- حــاال غیــر از آرزوی پیدا شــدن پــدر و مــادرت دیگه چــه آرزویــی داری؟

سه شــنبه ها کســی بیاد دیدنم، برام عروســک بیــاره و دفتر مشــق. زودتر 
کرونا تموم بشــه و بریم حرم امام رضا)ع(. خیلی دلم گرفته و دوست دارم 
دوباره همه بیان مرکــز بازدید و یاورم برام جانماز و تســبیح جدید بیاره...

**

    ) نگاهی به زندگی  و آرزوهای الهام(
مریم همایونی

... سه شنبه های پر تکرار
موالی من!

فرزنــدان ایــن خانــه میهمــان آســتان تــو هســتند و از راه دور دامن دامــن 
و  مهرباننــد  بی دریــغ   همــدم  دختــران  آورده انــد.  برایــت  حاجــت 
معبودشــان. و  تــو  بــا  کودکانه ی شــان  گفت وگــوی  زیباســت  چــه 
زهره، شفای جسمی مادرش را می خواهد که سالهاست او را ندیده. مریم 
دلش دانشگاه می خواهد و فاطمه ســاعت عروسکی صورتی رنگ و الهام 
خســته از سه شــنبه های پرتکرار پیدا کردن  پــدر و مــادرش را می خواهد.

پروردگار مهربان!
ظرفیت دســت و دامن کوچک ما اندک  اســت و می دانیم دریای احسان 

تو بی کران.
وقتــی فرزنــدان بــی سرپرســت ایــن خانــه تــو را صــدا می کننــد رواق 
چشمانشــان بــا قطــرات اشــک آیینــه کاری می شــود و آن گاه از پشــت 
ضریــح اشــک، ســیمای ملکوتــی امــام هشتمشــان)ع(  را در عصمتــی 
کــه  می بیننــد  فــوالد  پنجــره ی  بــه  بسته شــده  ســبِز  نــخ  انبــوه  از 
می شــود.  دلشــان  ضامــن  عنایتــش  دســت  و  مهربــان  نــگاه 
خدایــا! ایــن دلهــا از دلتنگــی بســیار بــه تــو روی آورده انــد؛ امیدشــان

 را ناامید نکن! 
روزهایســهشــنبهدرهمدم،قراردیــدارمعدودبچههاییاســتکه

خانوادهدارندوبهدیدارشانمیآیند.

زندگیدختراناینخانه
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روشنی بخشــش عطــِر  شیشــه  آن  بــا  پاییــز 
شــاد برگ هــای  صــدای  ســرخی  و  پاییــز 
ذهنــم در  برگشــته  رنگ هــا  از  قطــار  یــک  بــا 
آبــاد و  آبــادی  و  آبــی  فصــل  پاییــز، 

بــاران روســری  یــک  بــا  خویــش  ابتــدای  در 
کــه آرام اســت در انتهــای خویــش بــا قصــری 
مــن چــار فصــل ســال را در چهــره اش دیــدم
اســت گام  اولیــن  صــدای  کــه  فصلــی  پاییــز، 

مــن شــانه های  روی  بــه  آهســته  می خوابــد 
زندگی ســازش و  جــاودان  آوازهــای 
خویــش گــرم  آغــوش  در  آهســته  می گیرمــش 
پــروازش عطــر  بــا  عاشــقش،  گونه هــای  بــا 

مــن کوچــه ام، تــو کوچــه ای، مــا کوچه ســارانیم
باشــیم آســمان  صــدای  بــی  شــعرهای  تــا 
طوالنــی شــب های  قصــه ی  روشــنای  در 
تــا دســت در دســت و شــکوه بی کــران باشــیم

پاییــز می شــود  یــادگاری  عکس هــای  در 
پاییــز می شــود  شــب  زنــده ی  هــای  رنــگ  در 
پاییــز در  پاییــز  در  پاییــز  در  پاییــز 
پاییــز می شــود  لبالــب  دلخوشــی هامان  از 

ک پــا اوج  و  هســتیم  آســمان  هــای  بــال  مــا 
کــه نــوای زندگــی آب اســت در لحظــه هایــی 
پیداســت شــب  عمــق  در  آینــه  درون  نــوری 
اســت مهتــاب  زرد  آوازهــای  از  کــه  نــوری 

آرام می بــرم  عکســی  قــاب  در  را  پاییــز 
هســتند زندگــی  تمــام  کــه  هایــم  دســت  بــا 
شــادم و  می ســازم  را  خــوب  روزهــای  ایــن 
ک ســادگی هســتند ایــن شــاخه هــا، مفهــوم پــا

آینــده خــوب  روزهــای  پــای  رد  بــا 
پریشــانم موهــای  روی  گرمــی  شــال  بــا 
مــی دوزم چشــم  افق هــا  بــه  لــب،  بــر  لبخنــد 
»همواره« خواهد شد سپیدی، خوب می دانم...

فاطمه خمر

 پاییز
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سرعِتآهو90کیلومتردرساعتاست،درحالیکهســرعتشــیر57
کیلومتردرساعتاست!پسچطورآهوطعمهیشیرمیشود؟"ترس"آهو
ازشکارشدنباعثمیشودکهاوبرایسنجیدنفاصلهخودباشیرمدام
به"پشــتسر"نگاهکندوبهخاطرهمین،سرعتشبسیارکممیشود!تا
جاییکهشیرمیتواندبهاوبرسد،یعنیاگرآهوبهپشتسرشنگاهنکند
طعمهیشیرنمیشود...اگرآهوبهسرعتخودایمانداشتهباشد؛همانگونه
کهشــیربهنیرویشایماندارد؛هیچگاهطعمهیشیرنخواهدشد!این
قصهیخیلیازماآدمهاهمهست!اگربهخودمانایماننداشتهباشیمو
درطولزندگیهمیشهبهپشتسرنگاهکنیموبهمرورخاطراتگذشته
بپردازیم،هماززندگیمانعقبمیمانیموهمآیندهراازدستمیدهیم!

ایمان و ترس!
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مــن قبل ترهــا عاشــق تاریکــی بــودم... از روزهــا خوشــم نمی آمــد!چشماِن گرَم خورشید...
دوست داشتم همه جا تاریک باشد و من تنها. همه می گفتند شب و روز

 مکمل هم هستند
امــا بــه گوشــم نمی رفــت. تــا روزی کــه خورشــید را دیــدم؛ از نزدیــک!
صورتش می درخشــید.. و چشمانش... وای از چشــمانش که به عسلی

 می زد!  چشمان گرم خورشید بر من تابید و خودم راه را گم کردم!
واضح تر بگویم قلبم گم شد!

و این آغاز نور بود آغاز شــعله ها... همان شعله های ســوزان. و من همان 
روز عاشق روز شدم!

صورت زیبای خورشید من در روز بود که می درخشید...  
هفته ها گذشت...

تابســتان داغ من تمام شــد و پاییز بارانیم هم به ســر آمد. زمســتان شد!
ابرها بی طاقت شــده بودنــد... می آمدنــد و می رفتنــد. روزهــا، گاه ابری 

می شد و گاه آفتابی
و خورشــید من البــه الی آن ابرهــا، نگاهش از همیشــه غمگین تر بــود. تا 

این که باالخره...
روزی از راه رســید کــه تمامــش ابــری بــود! آن روز خورشــید را ندیــدم... 
تمام روز را منتظرش ماندم. اما نور من حتی از پشت ابر هم دیده می شد!
روز های بعــد، تنها طوفانــی را دیدم که دلهــره می انداخت بــه جان برف

 ها... و قلب گمشده من هیچگاه بازنگشت...
**

من قبل تر ها عاشق تاریکی بودم اما شبی از شبهای اسفند بود که برق ها 
رفت... قلبم ریخت!!

دســت و پایم را گم کردم! بی قرار شــدم و مدام پلک می زدم تا شاید نور را 
ببینم. حــس می کردم خورشــید جایی میــان آن تاریکی گم شده اســت. 
حس می کــردم دارد خواهش می کند کــه پیدایش کنم.  دلشــوره امانم را 

بریده بود؛ برق ها آمد!
با بی تابی دور و برم را گشتم. خورشید داشت از آنجا به من لبخند می زد!

از همان جــا؛  از همان قــاب عکس روی میــز و با چشــمانش لبخند میزد؛ 
چشــمان گــرم خورشــید، از ســمت همســایه می تابیــد و امیــد را بــه دلم 

می بخشید... 

)تقدیمبهخواهرانهمدمیام(
زیالن
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                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرهاکهنهنمیشــوند.مــــشروح
اخبارهــمدمرامیتوانیددرفـــضای
مجازیدنبالکنید،امااشــــارهای
کوتاهدراینصفــحاتبراییادآوری
مهربانیوتشکرازدوستانهمدماست.

خـبرهای خوب این خانه
                   مروری بر رخدادهای همدم  در سه  ماهه ی تابستان 1400
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 بعــد از هماهنگــی، فرصــت و موقعیــت مناســب نصیب شــد و جمعــی از 
مدیران موسسه، در حاشیه ی میدان عدل خمینی و در محل کار، برای

بهزیســتی  اداره ی  مدیــر  دیــدار  بــه  تبریــک   و  احوالپرســی 
رفتنــد. نخعــی  مهــدی  آقــای  جنــاب  یعنــی   مشــهد  شهرســتان 

 

   چهارشــنبه 23 تیــر 1400 و در نخســتین روز های گرامیداشــت هفته ی 
بهزیســتی، جشــن کوچکــی بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان، مدیــران 
بهزیســتی اســتان، خیریــن و یــاوران ایــن موسســه ی خیریه و بــا هدف 
سپاســگزاری از یــاوران، فرزنــدان و کارکنــان نمونــه ی ایــن خانــه، در 
تــاالر همــدم برگــزار شــد و فرزنــدان موسســه ی خیریــه ی توانبخشــی 
گرامیداشــت هفتــه بهزیســتی را بــا رعایــت صحیــح  همــدم، آییــن 
فاصله گــذاری اجتماعــی و شــیوه نامه های بهداشــتی برگــزار کردنــد. 

   

مدیرانهمدمبهدیدار
مدیــرســازمانبهزیســتیشهرســتانمشــهدرفتنــد

درآیینگرامیداشتهفتهیبهزیستی
درتاالرهمدم؛

تبریکهمدم
برایصدمینسالتاسیسقنادیطباطبایی

دکتر زهــرا حجت )مدیــر عامل همدم( با حضــور در  دفتر ســید مصطفی- 
طباطباییان و اهدای لوح سپاس و یادبود، صدمین سال تاسیس قنادی 
طباطبایی و خیرخواهی و خیراندیشی این خاندان نیکوکار را تبریک گفت.
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درهفتهیبهزیستیاتفاقافتاد؛دوهمدمی،یکدیدارویکمدال...

شــنبه  روز  کشــور(  بانــوان  فوتبــال  ملــی  تیــم  )بازیکــن  چهکنــدی  ســمانه  و  کشــور(  بانــوان  فوتســال  ملــی  تیــم  )مربــی  شــریف  فاطمــه   
ایــن موسســه ی خیریــه  برابــر بچه هــای  بــازی نمادیــن  یــک  کردنــد و در  از همــدم دیــدن  بــه مناســبت هفتــه ی بهزیســتی   1400 تیــر   26
بــه میــدان رفتنــد. ایــن بــازی بــه برتــری 4 بــر 3 تیــم الــف همــدم انجامیــد و باعــث شــادی و تقویــت روحیــه ی ورزشــکاران همدمــی شــد.

قطعه ی زیبــای »بــال رؤیایی عشــق«، با حمایــت و همراهــی هنرمندان 
نــام دار میهن مــان؛ آواِز جنــاب اســتاد همایــون شــجریان، موســیقِی یار 
کت، همراهی جناب آقای غالمرضا  دیرین همدم یان اســتاد؛ کیوان ســا
صادقی و اساتید بیژن جناب و مجتبی سبزه و به همت یاور هماره دلسوز 
موسســه ی همــدم آقــای علــی شــریعتی مقدم، بــا شــعری از شــادروان 
فریدون مشــیری، بــرای دختــران همدم آمــاده و منتشــر و خوشــبختانه 
بــا اقبــال گــرم مــردم هنردوســت و همدم دوســت ایــران، مواجــه شــد.  

دکتــر مجتبــی منتظــری )معــاون فرهنگــی و رییــس ســازمان فرهنگــی 
شهرداری مشهد(، به همراه هیاتی از همکاران، به مناسبت گرامیداشت 
هفتــه ی بهزیســتی بــا مدیــران و جمعــی از اهالی همــدم دیــدار کــرد و در 
جریان زندگــی و خدمات توانبخشــی این موسســه ی خیریه قــرار گرفت. 
وی درایــن دیدارگفت: »وجــود همدم در مشــهد باعث کاهــش رنج گروه 
بزرگــی از خانــواده هــا و فرزنــدان بی سرپرســت خراســان رضوی اســت.«

پروازهمدمیها،بر»بالرؤیاییعشق«

معاونفرهنگیشهردارمشهد:
همدم،باعثکاهشرنجگروهبزرگیازخانوادههاست
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بررســی  جلســه ی  حاشــیه ی  در  )مدیرعامــل(   حجــت  زهــرا  دکتــر 
کرونــا  ایــام  در  روزانــه ی موسســه  بخــش  مشــکالت خانواده هــای 
گفــت: »همــدم افتخــار دارد  و ارائــه ی راهکارهــای علمــی بــه آنهــا 
بخــش  فرزنــدان  کــه  باشــد  اســتان  توانبخشــی  اولیــن موسســه ی 
کرده انــد.« دریافــت  را  کرونــا  کســن  وا دوز  دو  هــر  آن  روزانــه ی 

ســید مهــدی رحمتــی )ســرمربی تیــم فوتبــال پدیــده( در حاشــیه ی 
بازدیــد از موسســه ی خیریــه ی همــدم مشــهد، اظهــار کــرد: »دوســت 
انجــام  خداپســندانه  اقدامــی  غدیــر  ســعید  عیــد  روز  در  داشــتم 
دهــم و تصمیــم گرفتــم همــراه بــا ســید حســین علــوی مقــدم )عضــو 
منتخــب شــورای اســالمی شــهر مشــهد( در ایــن موسســه حضــور پیــدا 
کنــار دختــران همــدم مشــهد، باشــیم.« کنیــم و جشــن غدیــر را در 

   

یکجشنخودمانی
وتقدیرازیکهنرمندهمدمی

لــوح مســی دست ســاز فرزنــدان همــدم، بــه مناســبت عیــد غدیــر
تقدیــم محســن میــرزازاده )ســفیر هنــری همــدم(، شــد. فرزنــدان 
همــدم در آســتانه ی عیــد ســعید غدیرخــم بــا برگــزاری جشــنی کوچــک 
و دلنشــین و دعــوت از محســن میــرزازاده هنرمنــد نــام آشــنای کشــور 
از  را  خــود  شــادمانی  خیریــه،  موسســه ی  ایــن  هنــری  ســفیر  و 
کردنــد. فرارســیدن دهــه ی والیــت و عیــد ســعید غدیــر خــم ابــراز 

 

همدمیهاوهماندیشیدرخصوصکرونا...

حضوریکورزشکارملی
ویکمدیرمنتخبشهریدرهمدم؛

خـبرها
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بــه   1400 اول شــهریور  روز  کــه  و خودمانــی  در دیدارهایــی ســاده 
منظــور گرامی داشــت روز پزشــک صــورت گرفــت، نماینــدگان اهالــی 
ایــن خانــه، بــا حضــور در دفتــر دکتــر ســید محمدحســین بحرینــی 
و  معاونــان  از  و جمعــی  پزشــکی مشــهد(  علــوم  دانشــگاه  )رییــس 
روز  همــدم،  فرزنــدان  دســتی  صنایــع  اهــدای  و  ایشــان  مدیــران 
پزشــک را بــه زحمتکشــان جبهــه ی ســالمت مشــهد تبریــک گفتنــد.

همدمیها،روزپزشکراتبریکگفتند

همدم،حالوهوایحرمگرفت

جمعــی از بانــوان خــادم حــرم مطهــر امــام هشــتم )ع( میهمــان همــدم 
شــدند و هــوای پنجــره طــال و حریــم رضــا )ع( در آســتانه ی میــالد 
حضــرت، در ایــن خانه پیچیــد. همچنیــن ســنت قدیمــی پرچم گردانی 
و حضــور جمعــی از خادمــان و دربانــان حــرم مطهــر امــام رضــا )ع( در 
میــان دختــران بی سرپرســت همــدم، در روز میــالد ایــن امــام همــام..

 

در زادروز امــام رضــا )ع(، پیراهــن امضاشــده ی تیــم ملــی فوتبــال 
ایــران، بــه نفــع دختــران بی سرپرســت همــدم فروختــه شــد. ســی  و 
نهمیــن پویــش »تولــد لبخنــد«، بــا مزایده گــذاری پیراهــن امضاشــده ی 
تیــم  ملــی فوتبــال، حــال دل فرزنــدان همــدم را خــوش کــرد.  الزم اســت 
از مدیریــت شــرکت محتــرم تاپیــس کــه پیراهــن ارزشــمند امضاشــده 
کنیــم.  سپاســگزاری  کــرد،  خریــداری  پیشــنهاد،  باالتریــن  بــه  را 

   

فــروشپیراهنامضاشــدهیتیمملــیفوتبــالایران
بهنفعدخترانهمدم

خـبرها
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توسط سازمان آتش نشانی و در تاالر همدم، طریق استفاده ی  صحیح از 
کپسول های خاموش کننده ی حریق و آشنایی با ریسک های احتمالی در 
خوابگاه های موسسات توانبخشی به کارکنان همدم، آموزش داده شد..

در جشــن گرامیداشــت روز بهزیســتی، آرون افشــار )هنرمند خوش صدا(
 در تــاالر همــدم میهمــان ویــژه ی فرزنــدان همــدم شــد و بــا اجــرای چند 
آهنگ پر شــور، دل و جــان بچه های موسســه را لبریز نشــاط و شــادمانی 
کــرد. در ایــن آییــن همچنیــن، فرزنــدان قدرشــناس همــدم، از مــژده 
رنگیان)نماینــده یــاوران رســانه ای و خبرنــگار شــهرآرا(، ســینا علیــزاده 
)یــاور فرهنگــیـ ـــ هنــری(، ســعید احمــدی )عــکاس یــاور( و محمــد علــی 
مصطفوی )یاور بخش پشــتیبانی( ضمن ویــژه برنامــه ای، تقدیر کردند.     

   

دیدارهمدمیها
بامعاونتوانبخشیبهزیستیخراسان

در آســتانه ی فرارســیدن هفتــه ی بهزیســتی و به منظــور عــرض تبریــک
 مدیران همدم به دیدار حمیدرضا علی زاده، معاون توانبخشی بهزیستی 

خراسان رضوی رفتند.

آموزشطریقاستفادهیصحیح
ازکپســولهایخامــوشکننــدهیحریــقدرهمــدم

طنیناندازیصداییکهنرمندوشادیاهالیهمدم

خـبرها
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آقایان مهدی نخعی )رییس بهزیســتی مشــهد( و دکتر محسن توحیدی
) معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی خراســان رضوی(، ضمن حضور در 
آیین گرامیداشت روز بهزیستی در همدم، از تالش ها و توفیقات مدیریت 
همدم در نگهــداری و توانبخشــی 400 فرزند این موسســه، تقدیر کردند.

جبرائیــل-  دکتــر  بــه  همــدم  فرزنــدان  دســتی  صنایــع  اهــدای  بــا 
موفــق )معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد( و چنــد 
گرامــی داشته شــد.    نفــر از همــکاران خیرخــواه ایشــان، روز داروســاز 

تبریکاهالیهمدمبهمناسبت
تورنمــتتایلنــد قهرمانــیتیــمملــیفوتســالدر

همدمیها،قهرمانیتیمملیفوتســالایراندرتورنمتقارهایتایلندرا
بهســرمربی،کادرفنیوبازیکنانتیمتبریکگفتند.دربخشــیازمتن
تبریکخطاببهسیدمحمدناظمالشــریعه،سرمربیتیمملیآمدهبود:
قهرمانیغرورآفرینتیمملیفوتســالایراندرتورنمــتقارهایتایلند
بــهمدیریتفنیشــماوسرپرســتیمدبرانهیجنابآقــایمهندس
ابوالفضلکریمیانخبریشــعفانگیزدرایامجشــنعیدغدیرخمبود.

حضورمدیرانبهزیستیدرهمدم

تبریکروزداروسازازسویاهالیهمدم

خـبرها
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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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نابینا  
مردینابینازیردرختیبرسردوراهینشستهبود!

پادشاهینزداوآمد،ازاسبپیادهشدوادایاحترامکردوگفت:قربانازچه
راهیمیتوانبهپایتخترفت؟

پسازاووزیرپادشاهنزدمردنابینارسیدوبدونادایاحترامگفت:آقا،راهی
کهبهپایتختمیرودکداماست؟

سپسسربازینزدنابیناآمد،ضربهایبهسراوزدوپرسید:
احمق،راهیکهبهپایتختمیرودکداماست؟

هنگامیکههمهآنهامردنابیناراترککردند،اوشروعبهخندیدنکرد.مرد
دیگریکهکنارنابینانشستهبود،ازاوپرسید:بهچهمیخندی؟

نابیناپاسخداد:
اولینمردیکهازمنسوالکرد،پادشاهبود.مرددوموزیراوبود.ومرد
سومفقطیکنگهبانسادهبود.مردباتعجبازنابیناپرسید:چگونهمتوجه

شدی؟مگرتونابینانیستی؟
نابیناپاسخداد:فرقاستمیانآنها...پادشاهازبزرگیخوداطمینانداشت

وبههمیندلیلادایاحترامکرد!
ولینگهبانبهقدریازحقارتخودرنجمیبردکهحتیمراکتکزد.طرز

رفتارهرکسنشانهشخصیتاوست...
نهسفیدیبیانگرزیباییاست.ونهسیاهینشانهزشتی.شرافتانسانبه

اخالقشاست!
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جنابآقایجندقی
سرکارخانمدهقان
سرکارخانمحدادی
سرکارخانمسیادتی
سرکارخانممینازاده

کت اســـــــتادکیوانسا
جنابآقایدکــــــــــترسرابی

جنابآقایمرتضیادیبیطوسی
جنابآقایحاجمحمودقنادطوسی

جنابآقاینظری
سرکارخانمآببندی

همدمواهالیاینخانهخودرادراندوهفقدانعزیزانتانشریکمیدانند.
همدردیماراپذیراباشید.

نیک اندیشان ارجمند

همکاران محترم

همدردی



چـند لحـظه ی
علمی و آموزشی

آشناییبافلجمغزی»CP«وچالشهایآن؛ازکودکیتابزرگسالی
  دلتانمیخواستجایآدمدیگری باشید؟
ایرانوخطرافزایشجمعیتبیمارانروانی

عکس از : شبنم نظری 
                                   )از دختران همدم(
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مـقاله28

»CP«آشنایی با فلج مغزی
و چالشهای آن؛ ازکودکی تا بزرگسالی

مولف: محبوبه سادات مشرف، کاردرمانگر)ارگوتراپیست( مرکز توانبخشی همدم

مقدمه:
ســی پــی یــا فلــج مغــزی )CP( گروهــی از اختــالالت سیســتم عصبــی را 
گوینــد که باعث بــروز مشــکالتی در هماهنگی عضالت و ســایر مشــکالت 
حرکتــی مــی شــوند. فلــج مغــزی، ممکــن اســت در اثر آســیب یــا عفونت 
در دوران بــارداری، یــا در حیــن تولــد و یــا بعــد از آن ایجــاد شــود. 
همچنیــن ممکــن اســت در نتیجــه جهش هــای ژنتیکــی به وجــود آید.

علتایجادفلجمغزی:
علت ایجاد آن»ژنتیکی، بــارداری، حین زایمان و پــس از زایمان« هر چه 
خ مي دهد و عالئم آن اغلب در باشد، فلج مغزی در اوایل زندگي کودك ر

 اولین سالهای زندگی کودک ظاهر می شوند.
هیچ گونــه شــرایط و بیمــای شــناخته شــده اي به عنــوان فلج مغــزي با 
شــروع دیررس وجود ندارد. شــما نمــی توانیــد در هنگام بزرگســالی این 

بیماري را تجربه کنید.
بنابرایــن فلــج مغزی یــك بیمــاری پیشــرونده نیســت. این بــدان معنی 
اســت که در طول زندگــی فرد بدتــر نمی شــود. با ایــن حال، فــردی که با 
بیمــای و شــرایط فلج مغــزی زندگــی می کنــد، با افزایش ســن مــی تواند 
چالش ها و مسائل جدیدی را تجربه کند. ذیال به برخی مشکالت ناشی 

از این اختالل اشاره می شود:

الف.تقسیمبندیفلجمغزیبراساستعداداندامهایدرگیر:
  *کوادی پلژی: هر چهار اندام کودک، درگیر است.

امــا درگیــری   کــودک درگیــر اســت  انــدام  پلــژی: هــر چهــار   *دای 
پاها)اندام های تحتانی( شدیدتر از دست هاست.

 * همــی پلــژی: یک طــرف بدن درگیــر اســت. معموال دســت بیشــتر از پا
 درگیر است.

* تری پلژی: ســه انــدام کــودک درگیر اســت معمــوال دو دســت و یک پا.

* منــو پلــژی: فقــط یــک عضــو کــودک درگیر اســت معمــوال یک دســت.

ب.تقسیمبندیبراساساختاللحرکتی
کــودک اســپاتیک بســیار ســفت می باشــد و در  * اســپاتیک: عضــالت 
مقابل کشــش، مقاومت می کنند. این عضالت هنگامــی که به کار گرفته

 می شــوند بیــش از انــدازه فعــال می شــوند و حــرکات زمختــی را ایجــاد 
می کنند. در حالت طبیعی عضالت بــه صورت جفت کار می کنند، برای 
مثــال وقتی یــک گــروه منقبض می شــود گــروه مخالف شــل می شــوند 
تا امــکان حرکــت آزادانــه را در راســتای مــورد نظــر فراهــم ســازند. اما در 
عضالت اســپاتیک هر گروه عضالنی به طور همزمان منقبض می شــوند 
و حرکــت را متوقــف می ســازند، کــه بــه ایــن حالــت "انقبــاض همزمان" 
گفتــه می شــود. ســفتی عضالنــی ممکــن اســت در حالــت خفیــف فقط 
تعداد محدودی حرکت را مختل نماید و یا اینکه در حالت شــدید تمام 
حرکات بدن را دچار مشکل ســازد. مقدار سفتی با گذشــت زمان تغییر 
می کند. معموال آسیب به قشــر مغز باعث بروز سفتی عضالنی می شود.

* آتتوئیــد: عبــارت اســت از اشــکال در کنتــرل و هماهنگــی حــرکات. 
کودکان مبتال بــه فلج مغزی نــوع آتتوئید، حــرکات پیچشــی، غیرارادی 
و مــداوم دارنــد. ایــن افــراد معموال مشــکالت گفتــاری نیــز دارنــد. این 
ضایعــه در اثــر آســیب بــر هســته های قاعــده ای مغــز بــه وجــود می آید.

کســیک، نادرترین نــوع فلج مغزی اســت.  کســیک: فلج مغــزی آتا * آتا
افــراد مبتال دچــار یک آشــفتگی و نقــص در حــس تعادل و حــس عمقی 
می باشــند. توان عضالنی این افراد پایین است. عضالت آنها شل است 
و به حالت تلو تلو خوردن راه می رونــد و اندام های فوقانی آنها در حالت

 راه رفتن بی ثبات می باشد.

نشانههايفلجمغزيدربزرگساالن:
عالئمی که بزرگســاالن مبتــال به فلج مغــزی تجربــه می کننــد، اغلب به 

نوع فلج مغزی و همچنین شدت و سطح آن بستگي دارد.
برخــی از انــواع فلــج مغــزی ماننــد فلــج مغــزی اسپاســتیك باعــث 
ســفتی عضــالت، رفلکس هــای شــدید و حــرکات غیــر طبیعــي در 
هنــگام حرکــت یا تــالش بــراي راه رفتــن می شــود. بیمــاری فلــج مغزی 
ممکــن اســت کل بدن یــا فقــط یــك ســمت آن را تحت تاثیــر قــرار دهد.

عالئمشایعفلجمغزيعبارتنداز:
* ضعف عضالنی
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* سفتي عضالت 
* حرکات قیچی مانند در پا در هنگام راه رفتن

paralysis فلج بودن *
* حرکات غیر ارادی در دستها، بازوها و پاها

* انقباض در عضالت صورت و زبان 
* مشکل در فرو دادن غذا

* از دست دادن تون عضالنی
* شــل بودن اندام ها) فالپی( کــه خیلی منعطف انــد و حرکت می کنند.

به دلیل بروز عواملی و آشکارتر، ممکن است اینطور به نظر برسد که فلج 
مغزی بــا افزایش ســن رو بــه وخامت اســت. اما اینطور نیســت؛ شــرایط 

فلج مغزی غیر پیشرونده است.
در عوض، شــرایط بیمــاری می تواند به آرامــی توانایی های بــدن را برای 
حرکــت کــردن و انجــام کار مفیــد کاهــش دهــد کــه در نتیجــه، شــخص 

احساس مي کند که شرایط رو به وخامت است.
چالش های مربوط به درد:

ناهنجاری هــای عضــالت، مفاصــل و اســتخوان ها می تواننــد در دوران 
کودکــی ناراحتــی ایجــاد کننــد، امــا در فــرد مبتــال بــه فلــج مغــزی، ایــن 
ناراحتی به درد تبدیل می شــود. به عــالوه، فلج مغزي می تواند بر رشــد 
و عملکرد مفاصل تأثیر بگذارد. این مســاله می تواند منجــر به بروز آرتروز 

زودرس شود.
همچنیــن فلــج مغــزی، می توانــد در هــر بــار اســتفاده از مفاصل، فشــار 
بیش از حدي را بر روی آنها ایجاد کند. این گونه مســائل و مشکالت نیز 

ممکن است منجر به درد شود.
این درد بیشــتر در مفاصل اصلی بدن از جملــه لگن، زانو، مــچ پا و باال و 

پایین کمر دیده می شود. 
فلــج مغــزی در بســیاری جهــات از نظر جســمی بــدن را تحــت تاثیــر قرار 
 مي دهد. اثرات ناشــی از ایــن درد می تواند ســایر عالئم بیمــاری را بدتر 
کنــد. بــرای برخــی از افــراد، درد را مــی تــوان بــا اقدامــات پیشــگیرانه 
کــرد. ایــن اقدامــات شــامل فیزیوتراپــی و کاردرمانــی اســت.  کنتــرل 
مصــرف برخــی از دارو  هــا نیــز ممکــن اســت در ایــن زمینــه موثــر باشــد.

نگرانی های شایع مربوط به سالمت روان:
ممکن اســت افراد مبتال بــه فلج مغــزی به دلیــل بیماری و شرایطشــان 
احســاس انزوا کنند. ممکــن اســت از برنامه ها یــا گردش هــای بیرون از 

خانه اجتناب کنند.
ممکــن اســت بــه دلیــل محدودیــت هــای جســمی احســاس شــرم و 
خجالت داشته باشــند. این مســاله می تواند منجر به انزوای اجتماعی

 اضطراب و حتی افسردگی شود. 
افســردگی در میان افــراد مبتال به بیمــاری های مزمن ماننــد فلج مغزی 
شــایع تر اســت. مطالعــه اي در ســال ٢٠١٧ بــرروي ٥٠١ نفر از افــراد مبتال 
به فلــج مغزی نشــان داد کــه ٢٠ درصــد از آنهــا افســردگی دارنــد. همین 
مطالعه نشان داد که افسردگی در کسانی که مشکالت دستگاه گوارشي 
کی اســتفاده می کنند نیز بیشــتر اســت. دارنــد و یا از مســکن هــای خورا

ممکن است مســائل و مشــکالت مربوط به ســالمت روان نادیده گرفته 
شــود؛ زیرا فلج مغــزي در درجــه اول یک بیماری جســمی اســت. تمرکز 
برای درمــان ممکن اســت بــر روی بهبود تحــرک، کاهــش درد و افزایش
 انــرژی بیماران باشــد. بــا این حال، اثرات افســردگی و مســائل ســالمت

 روان می تواند شدت فلج مغزی را افزایش دهد.
مهم اســت که خانــواده، نزدیــکان و پزشــک نیازهای عاطفــی، روحی و 

همچنین نیازهای جسمی شخص مبتال به فلج مغزی را در نظر داشته
 باشند. 

گــروه هــای پشــتیبانی، درمانگــران و ســایر متخصصان بهداشــت روان 
می توانند منبع خوبــی برای کمك به افــراد مبتال به فلج مغزی باشــند.
ســایر مشــکالت پزشــکی همزمان با فلج مغزی شــامل موارد زیر است:

* فشار خون
* مشکالت قلبی

* دیابت
* بی اختیاری ادرار

* آسم
* درد مفاصل

* مشکل در غذا خوردن و بلع
* اختالالت شنوایی

* سکته
* مشکالت تنفسی

scoliosis اسکولیوز *
* مشکالت گفتاری

پیریزودرسدرافرادفلجمغزی:
در نتیجــه پیشــرفت در درمانهای پزشــکي و مدیریت درمانــی، امید به 
زندگــی برای افــراد مبتال به فلــج مغــزی تقریباً به انــدازه جمعیت عادی 

شده است.
با این حــال، افراد مبتــال به فلــج مغزی اغلب بــا مســائل و چالش هایی 
روبرو هستند که افراد بدون این اختالل معموال آنها را تجربه نمی کنند.
پیری زودرس: برخی از انواع پیری زودرس، افراد مبتال به فلج مغزی در 
دهه ی چهل زندگــی را تحت تاثیر قــرار می دهد. در این افراد کشــیدگی

 ماهیچه ای فشار باالیی را بر بدن وارد می کند.
به عنــوان مثــال، افــراد مبتال بــه فلــج مغــزی احتمــااًل پیــری زودرس را 
تجربــه می کننــد. معمــوال اینگونــه عالئــم پیــری زودرس هنگامــي کــه 
آنها به سن ٤٠ ســالگی می رسند، شــروع به نشــان دادن خود می کنند.

افــراد مبتــال بــه فلــج مغــزي ســه تــا پنــج برابــر بیشــتر از افــراد فاقــد ایــن 
اختــالل بــرای انجــام کارهــای روزمــره شــان انــرژی مصــرف می کننــد.
با گذشــت زمان، بروز فشار بیشتر روی عضالت و اســتخوان ها می تواند 
بــدن را فرســوده کنــد. در نهایــت، اســتفاده بیــش از حــد از مفاصــل 
مانند مفصل هــای زانــو، مچ پا، لگــن و بازوهــا می توانــد منجر بــه آرتروز 
کــه بــه آن آرتریــت دژنراتیــو  ) اســتئوآرتریت- osteoarthritis( شــود 

degenerative arthritis نیز گفته می شود. 
بــرای برخــی از افــراد، پیــری زودرس ممکــن اســت ســبب شــود تــا نیــاز 
به اســتفاده از وســایل کمکــی بــراي حرکــت ماننــد صندلی چرخــدار یا 
عصا داشــته باشــند. بــرای برخــي دیگــر از افــراد، ممکــن اســت توانایی 
راه رفتــن کامــاًل از بیــن بــرود. از دیگــر عالئــم پیــری زودرس می تــوان به 
افزایــش درد، ســفتی عضــالت و مشــکالت قلــب یــا ریه هــا اشــاره کــرد.

ســندرمپسازاختــالل)Post-impairmentsyndrome(درافراد
فلجمغزی:

سندرم پس از اختالل، شرایط شــایعی است که هنگامی اتفاق می افتد 
کثر برسانید. افرادی که دچار  که مصرف انرژی بدن خود را مرتبا به حدا
فلج مغزی هســتند، می تواننــد از تمام انرژی خود بــرای انجام کارهای 
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روزمره معمولی ماننــد باال رفتن از یــک پله کوچک یا جــارو کردن زمین
 استفاده کنند.

ترکیبی از ایــن افزایــش مصرف انــرژی، به عــالوه درد، خســتگی و ضعف
 فشار زیادی را بر دوش بدن می گذارد.

ممکن اســت تشــخیص ســندرم پس از اختالل از ســایر عالئم و تأثیرات 
فلج مغزی دشــوار باشــد. افراد مبتال بــه فلج مغــزي برای انجــام هر نوع 
فعالیتی بــه مصرف انرژی بیشــتری احتیــاج دارند؛ بنابراین خســتگی و 

درد براي آنها مساله شایعی است.
با این حال وجود درد مزمن، خســتگی و ضعف، ممکن اســت ســرنخی 
باشــد که نشــان دهــد فرد فلــج مغــزی مبتال بــه ســندرم پــس از اختالل

می باشد.

آیافلجمغزیمیتواندناتوانیهایدیگریایجادکند؟
فلج مغزی شــرایطی اســت کــه در نتیجه آســیب مغــزی ایجاد می شــود 
و مناطــق دیگــر مغــز نیــز می تواننــد تحــت تأثیــر آن قــرار گیرنــد. برخی از 
کــودکان مبتال بــه فلج مغــزی بــا مشــکالت شــنوایی، بینایــی و گفتاری 
مواجه می شــوند. همچنین ممکن اســت این کودکان دچار مشــکالتی 
در کنترل مثانه و مشــکالت عضالنی باشند. کودکان مبتالبه فلج مغزی 
باید به طور مرتب تحــت نظر یک متخصــص کاردرمانی قــرار بگیرند تا از 

بروز مشکالت دیگر جلوگیری شود.
فلج مغــزی غالباً باعث ایجاد مشــکالت ســالمت روان در کــودکان مبتال 
به ایــن ناتوانی می شــود. بســیاری از کــودکان مبتال به فلــج مغزی حتی 
کــه محدودیــت جســمی دارنــد، دارای مشــکالت رفتــاری  کودکانــی 
ع  هســتند. افــراد دارای ناتوانــی یادگیــری، درد مزمــن یــا شــدید یــا صــر
مرتبط با CP یا فلج مغزی هستند به احتمال زیاد دچار اختالالت روانی 
می شوند که در اوایل کودکی ظاهر می شــود و ممکن است تا سال های 
بزرگ سالی آن ها ادامه داشته باشــد. کودکان مبتال به فلج مغزی اغلب 
از اختــالل بیــش فعالــی کمبــود توجــه )ADHD(، اضطــراب، نگرانــی
 مشــکالت ارتباطــی ماننــد بدخلقــی و قشــقرق و سرکشــی و مشــکالتی 
اجتماعــی مانند ترجیــح دادن بودن بــا افراد بالــغ به جای همســاالن و

 احساسات عمیق تنهایی رنج می برند.

آیادرمانیبرایفلجمغزیوجوددارد؟چهدرمانیبرایاینعارضه
وجوددارد؟ 

توانبخشی فلج مغزی؛ 
کودکان مبتال به فلج مغزی نیازهای مختلفی دارند. برخی از کودکان در 
مهارت های حرکتی و حاالت اسپاسمی مشکل دارند، اما عموماًچیزها 
را خیلی ســریع می گیرند. بیماران دیگــر دچار طیف کاملی از مشــکالت 
از مهارت هــای حرکتــی گرفته تا مشــکالت تنفســی و گوارشــی هســتند. 
گر تحت نظر یک متخصص کاردرمانی باشند، افراد مبتال به فلج مغزی  ا
می تواننــد از آســیب هــای طوالنی مــدت ناشــی از مصــرف زیاد انــرژی و 
افزایش خســتگی جلوگیری کنند. ایــن متخصصان پزشــکی می توانند 
به ایــن افــراد کمک کننــد تــا روش هایي بــراي انجــام کارهــای روزمره و 

صرف انرژی کمتر به طور همزمان را یاد بگیرند.
با دریافت درمان و توانبخشــی مناسب، بســیاری از کودکان فلج مغزی 
طول عمرشان در ســطح مابقی افراد جامعه می شود. در مجموع وقتی
کنــد طــول عمــر نیــز  کیفیــت زندگــی افــراد ســی پــی افزایــش پیــدا   
افزایــش پیــدا می کنــد. بهبودمهارتهــای شــناختی، درکــی- حرکتــی 

کیفیــت زندگــی ایــن افــراد می شــود. وگفتــاری نیــز باعــث بهبــود 
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معاملــه ی زندگی خودمــان با آدم هــای مشــهور، ثروتمند یا زیبــا به این
 آسانی ها نیست.

زندگی ســخت اســت، برای بعضی هــا کــه حقیقتاً ناجــور پیش مــی رود. 
این ســختی همراه می شــود با آدم هــای موفق، پولــدار، زیبــا و محبوبی 
که صبح تا شــب تلویزیون و دیگر رسانه ها نشــانمان می دهند. طبیعی 
گر اســت که گاهی دلمان بخواهد ما هم جای یکی از آن ها باشــیم. اما ا

 این آرزو واقعًا جدی شود چه؟ 
گر  »تــاد مــی«، فیلســوف آمریکایــی، معتقــد اســت تعــداد اندکــی از مــا ا

چنین انتخابی جلویمان باشد، قبولش می کنیم.
هیــچ وقــت بــا حســادت بــه زندگــی دیگــران نــگاه کرده ایــد، با حــدی از 
حسادت که برای یکی دو لحظه )یا بیشــتر( به این فکر افتاده باشید که 
کاش می شد خودتان جای او باشــید؟ مثاًل میشــل اوباما که آمیزه ای از 
متانت و شور و هیجان است؛ جرج کلونِی جذاب و شیک با آن طبع شوخ 
و طعنه آمیز؛ یوســین بولت یا لیونل مسی یا یک ورزشــکار مشهور دیگر؟

اصاًل آدم هــای معــروف بــه کنــار، کســی از آشــناهای خودتــان کــه انگار 
نظرکرده اســت و زندگی خوبی دارد: شــغلی چالش برانگیــز و لذت بخش
همســری خوش برخــورد و جــذاب، آپارتمانــی بــزرگ بــا منظــره ای 
دیدنــی )و بلــه، این هایــی کــه در فــرودگاه می تواننــد بــدون کنتــرل از 
گــر پیشــنهادش وجود داشــته  گیــت رد شــوند(. آیــا در ایــن لحظه هــا، ا
باشــد، وسوســه می شــوید کــه جــای خودتــان را با آن هــا عــوض کنید؟
گــر جداً به ایــن چیزها فکــر می کنیــم، این  واقعاً ایــن را می خواهیــم؟ و ا
یعنــی چــه طــور آدمــی هســتیم یــا چــه نگاهــی بــه زندگی مــان داریــم؟
گــر جای کس دیگــری زندگی  قطعاً پیچیدگی هایــی اینجا وجــود دارد. ا
می کردیــد، آن وقــت چــه کســی بچه هــای شــما را بــزرگ می کــرد یــا بــه 
همســرتان عشــق می ورزید یا از پــدر و مادرتــان در دوران پیــری مراقبت 
گر شــما جای کــس دیگــری بودیــد اصاًل بچه هایتان  می کــرد؟ در واقع، ا
وجــود نداشــتند. که ایــن فکــر جالبی نیســت. بــرای بیــان ایــن مطلب

شــاید بهتریــن راه ایــن باشــد کــه آن را در قالــب نوعــی معاملــه توضیــح 
گر شــما زندگــی آن افــراد را داشــتید، آنــگاه آن هــا زندگی شــما را  دهیم: ا
داشــتند، و دقیقــًا همانطور که شــما زندگــی می کنید زندگــی می کردند. 
مســئولیت های شــما را آن ها بر عهده می گرفتند و بنابرایــن جایی برای 

احساس گناه باقی نمی ماند.
گــر ماجــرا را این طــور در نظــر بگیریــم، آنــگاه مســئله ی خواســتِن ا
اینکــه جــای کــس دیگــری باشــیم بــه مســئله ی تجربه کــردن تبدیــل 
می شــد: آیا کســی هســت که تجربه ی زندگــی اش را به تجربــه ی زندگی 
خودتــان ترجیــح بدهید، با فــرض این کــه باقی چیزها یکســان باشــد؟

وقتــی بخواهیم تجربــه ی کــس دیگــری را داشــته باشــیم، مالحظه ای 
که ســریعاً به ذهن می رســد این اســت که میــل به کــس دیگــری بودن 

  دلتان می خواست جای آدم دیگری باشید؟ 

            تحقیق و تنظیم: صدیقه بختیاری شهری، مدرس و پژوهش گر دانشگاه 

)یعنــی داشــتن تجربــه ی او( مبتنــی بــر ارزش هــا و امیالــی اســت که من 
دارم، و لــذا مــن باید من باشــم تــا بخواهــم او بشــوم. ولی خیلی روشــن 
نیســت که آیــا ایــن مالحظــه واقعــًا می توانــد مانعی بــرای چنیــن میلی 
باشد یا نه. می توانم بگویم درست اســت که تجربه ی آن ها بودن دقیقاً
وقتی بهتر اســت که من خودم باشــم، ولی دســت کم آنقدر همپوشــانی 
بین مــن و آن ها وجــود دارد که ارزش هــا و امیال مــن در آن هــا نیز وجود 
داشــته باشــد، و درعین حال آن ها تجربه ای بهتر از من داشــته باشــند. 
کان می توانــم بــه جــای آن هــا بــودن را ترجیــح بدهــم. بنابرایــن کمــا

گفــت افــراد دیگــر را اصــاًل نمی تــوان آن قــدر  در مقابــل، می شــود 
کــه مطمئــن شــد همــان ارزش هــا و امیــال را دارنــد یــا نــه.  شــناخت 
نکته این اســت کــه من بــه قدر کافــی دیگــران را نمی شناســم تــا بتوانم 
بگویــم کــه آیــا حاضــرم تجربه هایــم را با آن هــا معاملــه بکنــم یا نــه. ولی 
ممکــن اســت کســی هــم بگویــد همیــن قــدر کــه مــن بــا کــس دیگــری 
کافــی اســت تــا حاضــر بشــوم جــای او باشــم. شــباهت هایی دارم، 
کثر ما حاضر نخواهیم بود جای خودمان  به نظر من، با مقداری تأمل، ا
را بــا شــخص دیگــری عــوض کنیــم، هــر چقــدر هــم کــه زندگــی دیگــران 
کننــده به نظر برســد -یا حتــی واقعًا باشــد. هرچنــد، برای  موفق یــا اغوا
ایــن کــه بفهمیــم چــرا حاضــر نیســتیم، بایــد زاویــه ی دیدمــان را تغییر 
بدهیــم. باید بــه تجربه هــای خودمــان دقــت کنیم، نــه بــه تجربه های 
دیگــران، یــا اول بــه تجربه هــای خودمــان نــگاه کنیــم. بــرای اینکه یک 
نفر دیگر باشــم چه چیزهایــی را فدا می کنــم؟ روابطم با همــه -فرزندان

همســر، دوســتان- و کل گذشــتۀ زندگــی ام را. زیــر بــار چنیــن چیــزی 
نخواهــم رفــت. آنچــه از دســت خواهــم داد کل تجربه ی خودم اســت.

مطمئنًا کسانی هســتند که زندگی های فوق العاده سختی دارند. شاید 
بــرای آن ها کامــاًل بیــارزد کــه بخواهنــد تجربه ی کــس دیگری را داشــته 
باشند. اما چند نفر از ما در چنین موقعیتی هســتیم، تا این حد ناجور؟
من با کسانی که برایم مهم هستند گذشته ی خاصی دارم. البته، آن ها 
برای شــخصی که مــن جایم را بــا او عوض می کنــم نیز مهــم خواهند بود

و به همین طریق، آنچه مــن برای آن ها انجــام داده ام او نیــز برای آن ها 
انجام خواهــد داد. اما گذشــته ای که من خــودم تجربه کــرده ام دیگر از 
دســت می رود. به جــای آن حاال گذشــته ای با کســان دیگــری دارم که 
آن ها را بــه اندازه ی کســانی که بــا آن ها ارتباط داشــته ام نمی شناســم. 
ایــن وضعیت چــه حســی خواهــد داشــت؟ واقعــًا نمی دانم. شــاید این 
شــخص شــغلی دارد که آن هــا از آن لذت می برنــد و از نظر مالــی خیالش 
راحــت اســت و معروف یــا زیباســت. امــا آیــا ایــن تفاوت هایی کــه با من 
دارد آن قــدر جــدی هســتند که حاضــر باشــم جایم را بــا او عــوض کنم؟
کــه بپرســیم آیــا حاضــرم  در ایــن ســطح ایــن ســؤال مثــل ایــن اســت 
کــه  خوبی هایــی  بــا  را  دلبســتگی هایم  عمیق تریــن  تجربه هــای 
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بــه نظــر نمی آیــد بــه انــدازۀ روابطــم اهمیــت داشــته باشــند عــوض 
دلبســتگی هایم  تجربــۀ  بیــن  دقیقــًا  معاملــه  ولــی  نــه؟  یــا  کنــم 
چیــزه ســری  یــک  عــالوه ی  بــه  ســطحی  آســایش  وســایل  و 

 نظر نخواهد آمد.
گــر روابــط آن ها هم روابــط خوبی  البته می شــود ایــن ایــراد را گرفت که ا
باشــد -روابطی کــه تجربــه اش بــرای آن افــراد لذت بخش بوده باشــد- 
دیگــر الزم نیســت دقیقــًا بدانم کــه چــه جــور روابطی هســتند. امــا این 
گــر آن تجربه هــا تجربه هــای خوبی  ایراد خــودش مشــکلی دارد: حتــی ا
کنــم؟ در  باشــند، آیــا حاضــرم تجربه هــای خــودم را بــا آن هــا عــوض 
اینجاســت کــه ارزش هــا و امیــال مــورد نظــر خــود مــن، آن هایــی کــه در 
طــول زندگــی ام پــرورش داده ام، نیــروی واقعی خودشــان را بــه نمایش 
می گذارنــد. تجربه هایــی کــه مــن در زندگــی ام بــرای آن هــا ارزش قائلــم 
صرفــًا بــه دلیــل لذت بخــش بــودن بــه دســت نیامده انــد، بلکــه چــون 
تجربه هایــی بوده انــد که من بــرای آن هــا ارزش قائــل بوده ام به دســت 
آمده انــد. و مــن بــه ســبب کســی کــه هســتم بــرای آن هــا ارزش قائلــم.

پس مسئله فقط این نیست که آیا تجربه های شخص دیگر تجربه های 
خوبــی هســتند یــا نــه، بلکــه مهم تــر ایــن اســت کــه آیــا می خواهــم این 
تجربه های خوب را داشــته باشــم یا نه، و آیا آنقدر در این خواستن مصر 
هســتم که حاضر باشــم تجربه های خــودم را با آن هــا عوض کنــم یا نه؟ 
تجربه هــای دیگری باید تا حد بســیار زیادی شــبیه بــه تجربه های خود 
من باشند - یعنی تجربه هایی که برای من بیشــترین اهمیت را دارند- 
تا بتواننــد کاندیداهای مناســبی بــرای این معاملــه به حســاب بیایند.

و این نه تنها چیزی اســت که من قادر به دانستنش نیستم، بلکه بسیار 
هم بعید است که چنین باشد.

به عالوه، ما تجربه هــای فراوانی را از ســر می گذرانیم که در آن ها کســانی 
که برای ما مهم هســتند با شــرایط ســختی مواجــه می شــوند و از چنین 
تجربه هایی احساس پشیمانی نمی کنیم. برای مثال، وقتی فرزند کسی 
مشــکالت اجتماعــی دارد یــا یک دوســت شــغلش را از دســت می دهد، 
از ســر گذرانــدن این اتفاقــات نه تنهــا بــرای آن ها دشــوار اســت، بلکه ما 
هــم بــه ســبب همراهــی بــا آن هــا در مشکالتشــان نوعــی رنــج همدالنه 
را تجربــه می کنیــم. دوســت داشــتیم آن هــا آن مشــکالت را نداشــتند. 
اما، بــا توجــه بــه ایــن کــه آن مشــکالت را دارنــد، می خواهیم کنارشــان 
باشــیم تــا بتوانیــم از آن هــا حمایــت کنیــم. نمی خواهیــم کــس دیگری 
کار را انجــام بدهــد. می خواهیــم خودمــان آنجــا باشــیم، حتــی ایــن 

گر برای ما تجربه ی لذت بخشی نباشد.  ا
البته ترجیح ما در وهله ی اول این است که آن ها اصاًل چنان تجربه هایی 
را نداشته باشند. اما این بیشتر برای آن هاست تا برای ما. با توجه به این 
که آن ها آن تجربه ها را دارند، انتخاب ما ایــن خواهد بود که تجربه های 
ناخوشــایند خودمــان را در کنــار آن هــا داشــته باشــیم. عــالوه  برایــن، از 
آنجایی که چنیــن تجربه هایی برای ما ســنگین بوده اند، ممکن اســت 
برای خودمان هــم ترجیح بدهیم کــه چنــان اتفاقاتی نیفتاده باشــند، 
اما این مســئلۀ کم اهمیت تری اســت. این مســئله مربوط به این است 
کــه زندگــی مــا در برخــی لحظــاِت ناخوشــایند چطور گذشــته اســت، نه 
لی برای عوض کردن زندگی مان بــا زندگی کس دیگر. اســتدالل  اســتدال
برای تعویض زندگی ها باید مبتنی بر خواسِت نداشتِن هر گونه رابطه ای 
بــا نزدیکان مــان باشــد، بــا همــه ی ســیه روزی هایی کــه در پــی دارد.

وقتی من درباره ی معامله ی زندگی خودم با زندگی کس دیگری ســؤال 
می پرسم، از منظر خودم نگاه می کنم و می پرســم آیا می خواهم آن نوع 
روابطــی را که دیگری دارد من داشــته باشــم یا نــه. و آن روابــط هر نوعی 

که باشــند، احتمااًل با نوع روابط خود من فرق دارنــد، روابطی که عمیقاً
بــرای مــن معنــادار هســتند. مــن دارم چیــزی را کــه در تجربــه ی خودم 
برایش ارزش قائلم با چیزی کــه در تجربه ی دیگری برایــش ارزش قائلم 
و مهم تریــن خصوصیــات آن تجربــه را حتــی نمی توانــم بدانــم مقایســه 
کثــر ما بعید اســت وارد چنین معامله ای گــر این طور ببینیم، ا می کنم. ا

گر برای ما مقدور باشد.  بشویم، حتی ا
مــا در جهانــی زندگــی می کنیــم کــه در آن دائمــًا زندگــی کســانی را پیش 
چشم ما می آورد که ثروتمندتر یا مشــهورتر یا تأثیرگذارتر یا زیباتر هستند 
و انــگار که ما بایــد به ایــن چیزها اشــتیاق نشــان بدهیم. البته مشــتاق 
گــر ایــن زندگی های  چیزی بــودن بــه خودی خــود مشــکلی نــدارد. اما ا
رشــک برانگیز بــرای این به مــا نشــان داده می شــوند کــه برایشــان له له 
گــر برایمان مقــدور باشــد، حاضــر باشــیم آن زندگی ها  بزنیــم، که فقــط ا
را داشــته باشــیم، آنــگاه بایــد گفــت این هــا تصاویــری هســتند کــه از ما 
می خواهنــد چیزهایــی را کــه برایمــان مهــم اســت فرامــوش کنیــم. در 
عصــری کــه عصــر طمــع کاری اســت، عصــری کــه در آن، تقریباً همه ی 
قیــود اخالقِی طمــع کاری کنــار گذاشــته شــده اند، مایه ی تســلی خاطر 
گر بنا باشــد از میان  خواهد بود -و حتــی الزم خواهد بود- کــه بفهمیم ا
گذشــته ی افراد مختلف دســت به انتخــاب بزنیم، احتمااًل گذشــته ای 
کــه انتخــاب خواهیــم کــرد همــان گذشــته ی خودمــان خواهــد بــود.

منبع:
ایــن مطلــب را »تــاد مــی« نوشــته اســت و در تاریــخ 17 جــوالی 2017 بــا 
عنــوان »؟if you could be someone else, would you« در وب ســایت 

نیویورک  تایمز منتشر شده است. 
•• تاد می )Todd may( اســتاد فلســفۀ سیاســی در دانشــگاه کلمســون 
اســت. آخرین کتاب او زندگــی شــکننده: پذیرش آســیب پذیر بودنمان
دارد. نــام   )A Fragile Life: Accepting Our Vulnerability(  
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کــه بــرای  کــه شــوهرش ســکه هایی را  ضربــه آخــر را وقتــی خــورد 
ســرمایه گذاری خریــده بودنــد، بــا ضــرر فروخــت و گذاشــت روی پــول 
فروش ماشــین تا بتوانند بــه خانه اجــاره ای جدید اسباب کشــی کنند.
بعــد  روز  یــک  چــون  کنــد.  جمــع   را  اســباب ها  نتوانســت  امــا  او 
کــه بچه هــا هنــوز مدرســه بودنــد، تصمیمــش را گرفــت. یــک  از ظهــر 
مشــت قــرص تــوی یخچــال مانــده را بــا چنــد لیــوان آب قــورت داد. 
قرص هــا از زندگــی خالصــش نکردنــد، تنهــا باعــث شــدند چنــد روزی 
در بیمارســتان بمانــد و از پنجــره بــه زرد شــدن برگ هــای پاییــز خیــره 
شــود. تــوی بیمارســتان هــم حالــش بهتــر نشــد. دلــش نمی خواســت 
هرگــز بــه خانــه برگــردد و هــر روز بــا اضطــراب کــم آمــدن خرجــی خانــه و 
توقعــات بچه هــا و ترس بیکار شــدن شــوهرش دســت و پنجه نــرم کند.

روان،  ســالمت  محققــان  گفتــه  بــه  کــه  بــود   90 ســال  تابســتان 
شــد.  اعــالم  میلیــون   25 عــدد  ایــران  در  روان  بیمــاران  آمــار 
بر اســاس آخرین مطالعات جدید در بین مردم تهران نشان می دهد که 
34.2 درصــد از آنها یعنــی 4 میلیون نفر از اختالالت روانــی رنج می برند. 
کارشناســان می گویند افراد بیــکار واز کارافتــادگان، زنان، افــراد مطلقه، 
بی سوادان و کم سوادان، شهرنشینان و افراد دارای وضعیت اقتصادی 
و اجتماعــی پاییــن بیشــتر از بقیــه درمعــرض اختــالالت روانی هســتند. 

ایــران و خطــر افزایــش جمعیــت 
 بیماران روانی 

          مریم توکلی 

آخریــن بررســی شیوع شناســی بیماری هــای روانــی در ایــران بعــد از 
ده ســال طــی ســال های 89 و 90 در سراســر کشــور و در جمعیــت 15 
تــا 64 انجــام شــده اســت. ایــن تحقیــق فقــط بــار کلــی بیماری هــای 
روانــی را در بیــن مــردان و زنان بــرآورد کــرده و بــار تک تــک بیماری های 
وســواس،  اضطــراب،  افســردگی،  روان پریشــی،  ماننــد  روان 
نمی دهــد. نشــان  تفکیــک  بــه  را   ... و  اســکیزوفرنی  دوقطبــی، 
بــر اســاس آن تحقیــق وزارت بهداشــت کــه بعــد از 10 ســال ا نجــام شــد، 
26.5 درصــد زنــان و 20.8 درصد مــردان در طول یک ســال بــه یک نوع 
اختالل روانی مبتال می شــوند که رتبه اول بار بیماری هــای زنان را دارد.
در میــان عوامــل اجتماعــی موثــر بــر اختالل هــا و بیماری هــای روانــی 
در میــان جامعــه، نمی تــوان تاثیــر مســائل اقتصــادی را نادیــده گرفت.   

 
مگرمااززندگیچهمیخواهیم؟

بی تــا، 32 ســاله و متاهــل اســت و یــک پســر دارد. پیــش از ایــن ســابقه
 بیماری روانی نداشته اما در چند ســال اخیر، چندین دوره افسردگی را 

تجربه کرده است.
بیکاری، مشکالت اقتصادی و معیشتی زندگی بی تا را دستخوش تغییر 
کرد: »اول ازدواج مان وضع مان خوب بود. ماشــین داشتیم. خانه مان 
اجاره ای بود، اما خوب بــود. حاال هیچ چیز نداریــم. من االن تحت نظر 
دکتــرم و دارو مصــرف می کنم. وقتی می شــنوم کــه در رادیــو و تلویزیون 
می گویند توقع تان را از زندگی پایین بیاورید دیوانه می شــوم. من از نظر 
روحی کشش این همه مشکل را ندارم. مگر توقع ما از زندگی چیست؟«
او می گویــد: »بــاردار بــودم. اوایــل خیلــی حالم خوب بود. شــور و شــوق 
داشــتم. امیــد داشــتم. حتــی احســاس می کــردم ایــن احتمــال وجــود 
دارد کــه بچــه ام در شــرایط بهتــری بــزرگ شــود، امــا همــه چیــز را به هم 
ریخــت. آنقــدر وضعیت معــاش رویم اثر گذاشــت کــه افســردگی گرفتم. 
همــه اش گریــه می کــردم. نتوانســتم بــه بچــه ام شــیر بدهــم. پایــم بــه 
مطــب دکتر و روانشــناس بــاز شــد آن هم بــا هزینه هــای سرســام آورش؛ 
یک ســال طــول کشــید تا کمــی بهتــر شــوم، اما بــاز هــم حالم بد شــد.«
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 تجربــه بعــدی بی تــا بــه شــغل شــوهرش برمی گــردد: »شــوهرم در یــک 
شــرکت خصوصــی کار می کــرد. چندمــاه حقوق شــان را ندادنــد چــون 
می گفتنــد هزینــه مناقصه هــا تامیــن نشــده. بعــد از چند ماه پول شــان 
را دادنــد امــا از کار بی کارشــان کردنــد. شــش مــاه تمــام بــی کار بــود!«

اختاللهایخاموش
بنــا بــر آمــار منتشرشــده، بــه طــور کلــی بیماری هــای روانــی حــدود 14 
درصــد کل بــار بیماری هــای کشــور را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. 
بــر مبنــای اعــالم ســازمان جهانــی بهداشــت، قریــب 400 میلیــون نفر از 
مردم جهــان از افســردگی رنج می برنــد. براســاس آمار حــدود 23 درصد 
ایرانی ها بیمــاری روانــی دارند، امــا این آمار بــه تنهایــی منعکس کننده 
وضعیت روانی اقشــار مختلف جامعه نیســت. آمارهای رســمی معمواًل 
ک  بیماری های خفیــف روانی را نادیــده می گیرند و مراجعه مــردم را مال
ارزیابی وضعیت روانی شــان قرار می دهند. این در حالی اســت که رفتن 
پیش مشاور و روانشناس حتی در شهرهای بزرگ ایران هم رایج نیست 
و تعداد زیادی از مردم هنوز بیماری روانی را انگ می دانند و از مراجعه به 
دکتر و مصرف دارو خودداری می کنند. آشنا نبودن مردم با اختالل های 
روانی نیز باعــث رواج پدیــده ای می شــود که انجمــن روانپزشــکان آن را 
»اختالل های خاموش روانــی« می نامد. این در حالی اســت کــه یکی از 
رایج ترین اختالل هــای روانی در ایران هم افســردگی و اضطراب اســت.
مدتی قبــل، مدیر دفتر ســالمت روانی وزارت بهداشــت گفتــه بود، نبود 
قانــون ســالمت روان بیمــاران و متخصصــان ایــن حــوزه نیــز از جایــگاه 
قانونی برخوردار نیستند و بدون شک خالء های قانونی در هر زمینه ای 
می تواند مشکالت ناشــی از عدم نظارت نهادهای مســئول را رقم بزند.

 در تائیــد این ادعا، مدیــر یک کلینیک مشــاوره و روانشناســی می گوید: 
»دالیــل افســردگی و اختــالالت روانــی مــردم فــراوان اســت. زندگــی در 
شهرهای شلوغ و پر ســر و صدا، گرانی، مشــکالت اقتصادی و ... همین 
مســائل خود به مشــکالت تــازه ای دامــن می زنــد. افــراد باید بیشــتر کار 
کننــد؛ در نتیجــه ارتبــاط اعضــای خانــواده کمتــر می شــود و بچه هــا از 
والدین جــدا می شــوند. افــراد دیگر احســاس آرامــش و امنیــت ندارند. 
همــه نگــران از دســت دادن شــغل و گرفتــار نــان شب شــان هســتند.«

هشدارهاراکسیجدینمیگیرد
امیرهوشــنگ مهریار می گویــد: » به طور کلــی مود و خلق مردم افســرده 
شــده اســت. گاهی افراد خودشــان دلیل اصلــی اضطراب و افســردگی و 
حالت هایشــان را نمی دانند، اما پس از چند جلســه مشــخص می شــود 
که فــرد به دلیــل مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی، تــوان مدیریت خود 
را بــر زندگــی اش از دســت داده و افســردگی توانــش را بــرای برخــورد بــا 
چالش هــای روزانــه زندگــی از بین بــرده اســت. افــراد برون گــرا در چنین 
شــرایطی پرخاشــگر می شــوند. درونگراهــا وضعیت شــان حتــی بدتــر 
هــم هســت و ممکــن اســت وارد فــاز منفــی و بیمــاری  شــوند. در زمــان 
بــروز جنگ هــای جهانی و حتــی تا همیــن 40،30 ســال پیــش اضطراب 
شــایع ترین اختــالل روانــی بــه حســاب می آمــد امــا پژوهش هــای 
گرفتــه اســت.« اخیــر نشــان می دهــد، افســردگی جــای اضطــراب را 

گــروه ســنی خاصــی منحصــر  او مشــکالت ایــن روزهــای مــردم را بــه 
نمی دانــد، امــا معتقــد اســت عــوارض ایــن حالت هــا در جوانــان باعــث 
افزایــش طــالق، تــرک تحصیــل و از دســت دادن شــغل  می شــود. 
این روانشــناس ســیر تغییرات روانی مــردم را در ســال های اخیــر چنین 
کــه  کســانی هســتند  ارزیابــی می کنــد: »بیشــتر مراجعه کننــدگان مــا 

نمی تواننــد بــا موقعیتــی کــه از طــرف جامعــه بــه آنهــا تحمیل می شــود 
کنــار بیایند. اختــالالت روانی نوعی اختالالت مزمن اســت که به آســانی 
و خیلــی زود درمــان نمی شــود و بایــد تحــت مراقبــت باشــد. مراقبتــی 
کــه هزینه هــای آن معمــوال زیــاد اســت! احســاس افســردگی آنهــا را در 
یک رونــد رو به ســقوط قــرار داده اســت: افســردگی، اضطــراب، اعتیاد، 
افــراط در نوشــیدن الــکل، خودکشــی و انــواع اختالل هــای روانــی.«

 
خطآخر

 امیرعلــی 28 ســاله اســت، فوق لیســانس یــک رشــته مهندســی. او 
خــودش را اینطــور توصیــف می کنــد: »بی حوصلــه و افســرده ام. بــه زور 
ســر کار مــی روم. تفریــح خاصــی نــدارم، امیــدی هــم بــه آینده نــدارم.«

امیرعلــی دو ســال قبــل در آزمــون دکتــرا هــم قبــول شــده بــود، امــا از 
کــه چــه بشــود؟ تفاوتــی در  تحصیــل انصــراف داد: »دکتــرا بگیــرم 
حقوقــم نمی کنــد. جایــگاه اجتماعــی خاصــی هم به دســت نمــی آورم. 
نگــران.« بازنشســته  یــک  خــودم؛  بابــای  مثــل  می شــوم  فوقــش 
خانــواده بــه او فشــار می آورنــد کــه ازدواج کنــد، امــا او انگیــزه ای بــرای 
کــه ازدواج تنهــا بــه مشــکالتش اضافــه  ازدواج نــدارد. معتقــد اســت 
و  اســت  محــدود  هــم  دوســتانش  بــا  روابطــش  کــرد.  خواهــد 
از بیشــتر مــردم بیــزار اســت. می گویــد: »پیــش  احســاس می کنــد 
مشــاور هــم رفتــه ام، امــا فایــده ای نــدارد. هیــچ نقطــه امیــدی نــدارم 
روزی وضــع خــودم درســت شــود.« اســت  کنــم ممکــن  فکــر  کــه 
احمد همیشه هم اینطور نبوده است. زمانی را به یاد می آورد که شاد و 

پرانگیزه بوده است.
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درکانــادا پیرمــردی را بــه خاطر دزدیــدن نــان بــه دادگاه احضــار کردند.
پیرمرد به اشــتباهش اعتراف کرد ولی کار خودش را اینگونه توجیه کرد: 
گفــت: قاضــی  بمیــرم،  بــود  نزدیــک  و  بــودم  گرســنه  خیلــی 

تو خودت مــی دانی که دزد هســتی و مــن 10 دالر تــو را جریمه مــی کنم و 
میدانــم کــه توانایــی پرداخت آنــرا نداری بــه همیــن خاطر من جــای تو 
جریمه را پرداخت می کنم. درآن لحظه همه سکوت کرده بودند و دیدند 
که قاضی 10 دالر از جیب خود درآورد و درخواست کرد به خزانه بابت حکم 
پیرمــرد پرداخت شــود. ســپس ایســتاد و به حاضریــن در جلســه گفت:

جریمــه  دالر   10 هرکــدام  بایــد  و  هســتید  محکــوم  شــما  همــه 
کــه  می کنیــد  زندگــی  شــهری  در  شــما  چــون  کنیــد  پرداخــت 
کنــد؛ درآن جلســه  فقیــری مجبــور مــی شــود تکــه ای نــان دزدی 
پیرمــرد بخشــید. بــه  را  آن  قاضــی  و  4٨٠ دالر جمــع شــد  دادگاه 

**
مســلمانان  شــهر  در  گــر  ا می گویــد:  شــعراوی  شــیخ  مرحــوم 
کــه ثروتمنــدان آن شــهرمال او را مــی دزدنــد! فقیــری دیــدی، بــدان 

اجازه ندهیم انسانیت در ما بمیرد؛ 
مرگ انسانیت مرگ خوبی هاست!

مرگ انسانیت
مرگ خوبی هاست!
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10 برابر عیدی!

 چند روزی به آمد ن عید ماند ه بود. بیشتر بچه ها غایب بود ند، یا اکثراً به 
شهرها و شهرستان های خود شــان رفته و یا گرفتار کارهای عید بود ند؛ 
اما استاد بد ون هیچ تاخیری سر کالس آمد و شروع به د رس د اد ن کرد ...
باالخره کالس رو به پایــان بود که یکی از شــاگرد ان خیلی آرام گفت:

 استاد آخر سال است؛ د یگر بس است!
اســتاد هم د ستی به ســر خود کشــید! و عینکش را از روی چشمانش 
برد اشــت و همین طور که آن را روی میز می گذاشت، خود ش هم برای 

اولین بار روی صند لی جا گرفت.
اســتاد 50 ســاله  با آن کت قهوه ای ســوخته  که به تن د اشت، گفت:

 حاال که تونســتید من را از د رس د اد ن بیاند ازید، بگذارید خاطره ای را 
برایتان تعریف کنم:

من حد ود اً 21 یا 22 ساله بود م، مشــهد زند گی می کرد یم، پد ر و ماد رم 
کشاورز بود ند، با د ست های چروک خورد ه و آفتاب سوخته، د ست هایی 
که هر وقت آنها را می د ید م د لم می خواســت ببوسمشــان، بویشــان 
کنم؛ کاری که هیچ وقت اجازه به خود ند اد م با پد رم بکنم! اما د ســتان 
ماد رم را همیشــه خیلی آرام، بو می کرد م و د ر آخر بر لبانم می گذاشتم.

استاد اکنون قد ری با بغض کلماتش را جمله می کند:
نمی د انم شما شــاگرد ان هم به این پی برد ه اید که هر پد ر و ماد ری بوی 
خاّص خود شــان را د ارند یا نه؟ ولی من بوی ماد رم را همیشه زمانی که 
نبود و د لتنگش می شــد م از چاد ر کهنه ســفید ی که گل های قرمز ریز 
روی آن نقش بســته بود حس می کرد م. چاد ر را جلوی د هان و بینی ام

 می گرفتم و چند د قیقه با آن نفس می کشید م...
اما نســبت به پــد رم؛ مثــل تمــام پد رهــا؛ هیچ وقــت اجــازه ابراز 

احساســات پید ا نکرد م؛ جــز یک بــار، آن هم نه به صورت مســتقیم.
نزد یکی های عید بود، من تازه معلم شد ه بود م و اولین حقوقم را هم گرفته 
بود م. صبح بود، رفتم آب انبار تا برای شستن ظروف صبحانه آب بیاورم.
از پله هــا بــاال می آمــد م کــه صــد ای خفیــف هــق هــق گریــه 
مرد انــه ای را شــنید م، از هــر پلــه ای کــه بــاال می آمــد م صــد ا را 
بلند تــر می شــنید م... اســتاد حاال خــود ش هــم گریــه می کند...

پد رم بود، مادر هم او را آرام می کرد، می گفت: آقا! خد ا بزرگ است، 
خدا نمی گذارد ما پیش بچه ها کوچک شویم! فوقش به بچه ها عید ی 

نمی د هیم!... اما پد ر گفت: خانم! نوه های ما، د ر تهران بزرگ شد ه اند و از 
ما انتظار د ارند، نباید فکر کنند که ما...

حاال د یگر ماجرا روشن تر از این بود که بخواهم د لیل گریه های پد ر را 
از ماد رم بپرسم، دست کرد م توی جیبم، 100 تومان بود، کل پولی که 
از مد رسه )به عنوان حقوق معلمی( گرفته بود م، روی گیوه های پد رم 

گذاشتم و خم شد م و گیوه های پر از خاکی را که هر روز د ر زمین زراعی
 همراه بابا بود بوسید م.

آن ســال، همه خواهر و براد رام ازتهران آمد ند مشــهد، با بچه  های قد و 
نیم قد که هر کد ام به راحتی، با لفظ "عمو" و "د ایی" خطابم می کرد ند.
پــد ر بــه هرکدــ  ام از بچه هــا و نــوه هــا 10 تومــان عیــد ی د اد؛ 
10 تومــان مانــد کــه آن را هم بــه عنــوان عید ی بــه مــاد ر د اد.
اولین روز بعد از تعطیالت بود، چهارد هم فرورد ین، که رفتم سر کالس.

بعد از کالس، آقای مد یر با کروات نویــی که به خود ش آویزان کرد ه بود 
گفت که کارم د ارد و باید بروم به اتاقش؛ رفتم، بســته ای از کشوی میز 
خاکســتری رنــگ کهنــه گوشــه اتاقــش د رآورد و بــه مــن د اد.

گفتم: این چیست؟
گفت: "باز کنید؛ می فهمید".

باز کرد م، 900 تومان پول نقد بود!
گفتم: این برای چیست؟

گفت: "از مرکز آمد ه اســت؛ در این چند ماه که شما اینجا بود ی بچه ها 
رشد خوبی د اشتند؛ برای همین من از مرکز خواستم تشویقت کنند."
راستش نمی د انســتم که این چه معنی می تواند د اشته باشد؟! فقط د ر 
آن موقع ناخود آگاه به آقای مد یر گفتم: این باید 1000 تومان باشد، نه 

900 تومان!
مد یر گفت: از کجا می د انی؟ کسی به شما چیزی گفته؟

گفتم: نه، فقط حد س می زنم، همین.
د ر هر صورت، مد یر گفت که از مرکز اســتعالم می گیرد و خبرش را به 

من می د هد.
روز بعد، همین که رفتم اتاق معلمان تا آماد ه بشوم برای رفتن به کالس 
آقای مد یر خود ش را به من رســاند و گفت: من د یــروز به محض رفتن 
شما استعالم کرد م، د رســت گفتی! هزار تومان بود ه نه نهصد تومان! آن 
کسی که بســته را آورد ه صد تومان آن را برد اشته بود، که خود م رفتم از 

او گرفتم؛ اما برای د اد نش یک شرط د ارم...
گفتم: "چه شرطی؟"

گفت: بگو ببینم، از کجا این را می د انستی؟!
گفتم: آخه شــنید م که خدــا 10 برابر عمــل نیک رو پــاد اش مید ه.
)َمْن جاَء بِالَْحَسَنِة َفلَُه َعْشــُر أَْمثالِها – قرآن کریم، سوره انعام، آیه160(
رفتار ما بــا پد ر و ماد رمان سرمشــق رفتــار فرزند انمــان خواهد بود..
شــاد ی پد ران و ماد رانی که در کنارمان نیستند و باخاطراتشان زند گی 

می کنیم یک فاتحه نثار کنید.

خاطره ای شنیدنی از استاد ادب پارسی؛ دکتر شفیعی کدکنی
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خدای من، چرا رهایم کردی؟
نگاهی به کتاب: فرشته ساز، اثر استفان برایس 

*حمیدرضاپورنجفیان

از خواندن شــاهکار ســتودنی اســتفان برایس »فرشته ســاز« شــگفت زده 
شــدم؛ بــاز هــم ســامگیس زنــدی و انتخــاب شــگفت انگیز دیگــری برای 
کــه از طرفــی بســیار جــذاب و خوش خــوان اســت  ترجمــه... رمانــی 
و از دســت آدم نمی افتــد و از طــرف دیگــر از لحــاظ مضامیــن و الیــه ی 
زیریــن داســتان، بســیار فربــه اســت و محــل بحــث فــراوان دارد.

دکتــر ویکتــور هوپپــه پــای بــه دهکــده ای می گــذارد بــا ســه نــوزاد 
مرمــوزی  ماجــرای  و  هســتند  لب شــکری  همــه  کــه  یکســان 
کــه  را  زنــی  او  پــدر و فرزنــدی پنهــان اســت.  ایــن رابطــه ی  پشــت 
و  برمی گزینــد  بچه هــا  پرســتاری  بــه  بازنشسته ای ســت،  معلــم 
از این پس پرســتار شــاهد رفتــار عجیــب دکتر بــا فرزنــدان خواهد بــود...

امــا بخــش دوم کتــاب فالش بــک مفصلــی ســت بــه چنــد بــازه ی زمانی 
گذشــته ی ویکتــور؛ و ایــن شــیوه ی روایــت اســتادانه، تعلیــق داســتان 
را بــرای پیگیــری ســرانجام رمــان، عمیق تــر و محکم تــر می ســازد.

لقــاح  زمینــه ی  در  خاصــی  آزمایــش  پــی  در  هوپپــه  ویکتــور  دکتــر 
مصنوعــی ســت بــه نــام کلون ســازی؛ کــه شــیوه ای بحث برانگیــز میــان 
دانشــمندان اســت. برخی ایــن کار را پا توی کفــش خدا کــردن می دانند 
و برخــی هــم آن را چالــش بزرگی بــه حســاب می آورنــد برای حــل معمای 
وجود خــدا و حتی خدا را به بازنگری واداشــتن... اســتفان برایس به طور 
موازی ما را بــه دوران خردســالی و کودکی ویکتــور می برد. جایــی که او به 
خاطر لب شــکری بودنــش و حالت های خــاص ذهنی اش، از ســوی مادر 
طرد می شــود و پــدر )کــه او هــم دکتر اســت( بــه ناچار طفــل معصــوم را به 
صومعــه ای می ســپارد کــه در آن از بچه هــای عقب مانده ذهنــی مراقبت 
می شود اما با سخت گیری های مذهبی راهبه ها، خواهرهای روحانی... 
گاه لب به  ویکتور بی نــوا پس از کشته شــدن یکی از بچه هــای صومعه، نــا
ســخن می گشــاید و کتاب مقدس می خواند. یکی از راهبه ها که برخالف 
سایرین خوش قلب و مهربان است، ســعی در آموزش خواندن به ویکتور 
می کند و در نهایت به پدرش می فهماند که این بچه عقب مانده نیست. 
ویکتور تجربــه ی دیگری را میان کشــیش ها از ســر می گذرانــد و تعلیمات 
مســیحی در پرورش شــخصیت او نقش مهمی را بــازی می کنــد؛ و این بار 
هم یک معلم خوش قلب میان کشــیش های متعصب، و باقــی ماجرا...
ارجاعــات الهیاتــی رمــان و چالش هــای اعتقــادی آن، نقطــه ی مرکــزی 
روایــت را شــکل می دهــد. برایــس بــا قصــه ای جــذاب ســراغ آفرینــش 
کــه تعلیمــات دینــی در شــکل دهی  گــوش زد می کنــد  رفتــه و بــه مــا 
شــخصیت فــردی و بــه تبــع آن نقشــی کــه فــرد در جامعــه ایفــا  می کنــد، 
دو لبــه ی شمشــیر خواهــد بــود: می توانــد خیرخواهانــه باشــد و بــه نبرد 
جهــل و ظلــم رود یــا متعصبانــه همــه ی خوبی هــا را از زیــر تیــغ بگذراند.
رابطه ی پدر و فرزندی در رمان با ارجاع به رابطه ی عیسی و خدا و هم چنین 
پدر خطــاب کــردن خــدا در دیــن مســیحیت، قابل تامــل اســت. ویکتور 
بی نوا از ســوی مادر طرد شــده و پدرش هم به این کار رضا داده؛ گر چه در 
نهایت پشــیمان می شــود... خدای من، خدای من، چــرا رهایم کردی؟

معرفـی کتاب 
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شکریه نظری، یکی از فعالین حقوق زنان در کابل، که این روزها به شدت 
نگــران آینده خــود و زنان کشــورش اســت، در گفت وگــو با ایســنا می گوید: 
»درســت اســت که رفتار و رویه  طالبان موجه تر به نظر می رســد، اما من به 
عنوان یک شــهروند، از روزی که طالبان تمام افغانستان را تصرف کردند، 
چشم انداز و دیدی بسیار ناخوشایند و تاریک از آینده زنان در افغانستان 
که مشخص نیســت ۶ ماه بعد وضعیت ما چگونه خواهد بود!« دارم؛ چرا

این صحبتهــا و بســیاری نظرات دیگــر پــس از آن به میــان آمده اســت که 
جنگجویان طالبان کابل را نیز مثل دیگر نقاط کشــور فتــح کردند تا مردم 
افغانســتان در شــوکی عظیم فرو روند  و تــرس بزرگی در دل داشته باشــند.  
بیشــتر نگرانــی مــردم از ایــن اســت کــه طالبــان همــان طالبــان ۲۰ ســال 
گذشــته باشــد. همان طالبانــی کــه ســخت ترین قوانیــن و محدودیت ها 
را در ســال های حکومــت بــر افغانســتان یعنــی ســال های ۱۹۹۶ تــا ۲۰۰۱

برای زنــان و اقلیت ها ایجاد کــرد؛ طوری که هیچ زنی بــدون همراهی یک 
شــخص محرم مانند پدر، برادر و همســر و چادری به نام برقع، حق خروج 
از خانه را نداشــت. در آن زمان زنان از کمترین حقوق انســانی خود مانند 
تحصیل نیز برخوردار نبودنــد. در آن دوره مدارس و بازارهای افغانســتان 
خالــی از زنــان بــود و هیچ زنــی بدون مــرد در ســطح شــهر دیده نمی شــد.

کــه تــرس را بــا تمــام وجــود حــس می کننــد و در  کودکانــی  گریــه ی 
فــرودگاه کابــل منتظــر خــروج از افغانســتان هســتند، یکــی از تراژدیهــای 
بــرای  کــه نگرانی شــان  کودکانــی  ایــن روزهــای افغانســتان اســت. 
اهالــی همــدم آشناســت. تنهایــی و بی سرپرســت بــودن درد مشــترکی 
کــه بــا آنهــا حــس می شــود. البتــه فرزنــدان مــا زیــر سایه ســار  اســت 
محبــت شــما اهالــی خیــر و خیرخواهــان ایران زمیــن سالهاســت در 
بهشــت کوچــک همــدم زندگــی آرامــی دارنــد امــا  درد بی کســی و دوری 
از خانــواده را همــواره و به وضــوح می تــوان در چشمان شــان دیــد...

همــدم  مجلــه ی  از  شــماره  ایــن  در  کوتــاه  توضیــح  ایــن  بــا   
معرفــی  شــما  بــه  را  بــاز«  »بادبــادک  معــروف  فیلــم  می خواهیــم 
را  آن  می کنیــم  پیشــنهاد  ندیده ایــد  را  فیلــم  ایــن  گــر  ا کنیــم. 
کنیــد تــا بــا درد فرزنــدان ایــن ســرزمین مظلــوم آشــنا شــوید. تماشــا 
کارگــردان فورســتر«  »مــارک  ی  ســاخته  بــاز«  »بادبــادک  فیلــم 

 آلمانــی االصل ســینمای آمریکاســت کــه ســازنده ی فیلم های تحســین 

؛    بادبادک باز
 بازی زندگی،  در میدانی از افغان...

• گلبهار جعفری

کجاآباد« اســت.  شــده  ای چــون »ضیافــت اهریمــن«  و »در جســتجوی نا
فیلــم بر اســاس رمــان پرفــروش »بادبــادک بــاز« نوشــته »خالد حســینی« 
)نویســنده ی سرشــناس افغــان- امریکایــی ( ســاخته شــده اســت. 
رمــان »بادبــادک بــاز« از زمــان نخســتین چــاپ خــود در ســال 2003 تــا به 
امــروز همچنــان در صــدر فهرســت کتــاب  هــای پرفــروش و پرخواننــده 
باقی مانــده اســت. این رمــان که تا بــه حال بــه 42 زبــان مختلــف ترجمه 
شــده و مرکــز توجــه بســیاری از محافــل ادبــی و هنــری قــرا گرفتــه اســت. 
»بادبادک باز« ، رمانی ست درباره  ی دوستی، خیانت، صداقت و رستگاری. 
داســتانی  ســت دربــاره  ی فرهنگــی غنــی در ســرزمینی زیبــا کــه بــه خاطر 
جنــگ، تجــاوز و تعــدی در حــال از بیــن رفتــن اســت. در این فیلم شــاهد 
روایت سرگذشــت پســر جــوان افغانــی به نــام »امیر« هســتیم که از ســنین 
کودکــی بــه همــراه پــدر خــود و همچنیــن دوســت نزدیکــش »حســن« در 
شــهر کابــل افغانســتان زندگی مــی کنند. »حســن« پســر مســتخدم خانه 
»امیــر« و پــدرش اســت و همبــازی دوران کودکــی او محســوب مــی شــود. 
روایت سرگذشــت زندگی ایــن افراد کــه بر پایه شــخصیت محــوری  »امیر« 
انجــام گرفتــه از ایالــت کالیفرنیــا در آمریــکا آغــاز مــی شــود کــه او بــه همراه 
همســرش »ثریا« در آنجا زندگی می کنند و ادامه ماجرا به صورت بازگشــت 
به گذشــته و روایت دوران کودکی امیر و حسن به تصویر کشیده می شود. 
ایــن فیلــم کــه در ژانــر تاریخــی- اجتماعــی اســت در سانفرانسیســکوی 
منتقــل   1978 کابــل  بــه  فالشــبکی  بــا  و  می شــود  آغــاز   2000 ســال 
کــه توالــی زمــان در روایــت داســتان  می شــود. از ایــن طریــق اســت 
درآیــد.  تصویــر  بــه  امیــر  تاســف بار  گذشــته ی  تــا  می ریــزد  هــم  بــه 
از زیبایی های تصویری فیلم، آغاز خوب آن است که با رنگ آمیزی خوب و 
مناسب تیتراژ آغاز می شود و این تیتراژ در بادبادکی که در میانه ی آسمان 
در پــرواز اســت محــو می گــردد. آغــاز فالشــبک )کابــل 1978( بــا صحنــه ی 
بادبادک بــازی و رقابــت کــودکان بر ســر تصاحب بادبــادک مغلــوب یکی از 
قســمت های جذاب فیلم اســت که خوب پرداخته شــده اســت و تصاویر 
هوایی از پرواز دو بادبادک رقیب که یکی به رنگ پرچم افغانستان است و آن 
دیگری به رنگ آبی و سفید و مشکی، زیبایی این سکانس را افزوده است.
عــالوه ی بــر زیبایــی بک گرانــد تیتــراژ و بادبــادک آغازیــن آن، کــودکان و 
بزرگســاالنی که در کنار دریاچه ی سانفرانسیســکو مشــغول بادبادک بازی 
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هســتند بــه خوبــی بــا موضــوع و عنــوان فیلــم مطابــق و هماهنگ انــد؛ 
بــه خصــوص، نوجــوان بادبادک بــازی کــه در خط نــگاه امیر)شــخصیت 
قهرمان( درحــال دویدن اســت و در نقطــه ای دورتر از او ناپدید می شــود. 
این آغاز متناســب بــا پایــان فیلم اســت به گونــه ای کــه انتهای فیلــم نیز 
در کنــار همین دریاچــه و توامــان با بادبــادک بازی امیر و ســهراب اســت.

»حســن« در داســتان فیلم، شــخصیتی اســت کــه به ســبب انتســاب به 
قومیــت هــزاره و وفــاداری در دوســتی بــا امیر)منتســب بــه قوم پشــتون( 
منفور آصــف )ضــد قهرمان فیلــم( و دوســتانش )که منســوب بــه قومیت 
پشــتون اند( قرار گرفته، بدین جرم مورد آزار جنســی آنان واقع می شــود. 
آصف در توجیه نفرت خویش از حسن به امیر اینگونه می گوید: »اینا وطن 
گه احمقایی مثل تو و  ما ره مردار می ســازه، خون ماره مردار می ســازه، و ا
پدرت ایناره همراه خــود نگاه نمی کردین ما از شرشــان بیغم می بویدم. «

روایــت جــذاب فیلمنامه کــه مقــدار زیــادی از آن مســلما به رمــان »خالد 
حســینی« باز می گردد و کارگردانــی عالی و کــم نقص »مارک فورســتر« به 
همراه بازی های دقیق و بسیار زیبای فیلم خصوصا »همایون ارشادی«

»شــان تــوب« و کودکانــی کــه نقــش کودکــی هــای »امیــر« و »حســن« را 
بــازی می کنند نقش بســیار مهمــی در تاثیــر گــذاری فیلم ایفــاء می کنند.
همان طــور کــه در ابتــدای معرفــی فیلــم گفتــه شــد، افغانســتان امــروز
گــروه طالبــان، شــاهد صحنه هــای دلخــراش   بــا حکمرانــی مجــدد 

زیــادی اســت. دیــدن ایــن فیلــم در زمــان کنونــی می توانــد بیننــده را بــا 
کثر  کمان جدیــدش آشــنا کنــد. هرچند مــا هم ماننــد ا خلــق و خــوی حا
حامیــان کــودکان بی سرپرســت ایــران و جهــان، دعــا می کنیــم مهربانی 
و همدلــی و همــدردی جایگزیــن تعصبــات قومــی قبیلــه ای و افراطــی 
کنــده شــود و  گیتــی پرا شــود. مــا امیدواریــم خیرخواهــی در سراســر 
صدای ســفیر هیــچ گلولــه ای، کودکــی را از خــواب خــوش بیــدار نکند...

بادبادک باز 
کارگردان : مارک فورستر .

محصول سال : 2007
بازیگران: همایون ارشادی- شان توب- خالد عبداهلل-ذکریا ابراهیمی- 

احمد خان محمود زاده - آتوسا لئونی
محصول: آمریکا

مدت فیلم: 128 دقیقه
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جدول شماره:  12
1. این اثر زیبای استاد همایون شجریان ، موسیقی یار همدم برای دختران 
این مرکز آماده و منتشر شد - گریختن 2. درجه دار ارتشی – داخل شدن 
– دست کشــیدن بر پاها و سر در وضو 3. ســرمای شــدید – نگاه خیره – از 
چهارعمل اصلی ریاضیاتی - بنیان 4. مغز ســر – درس خوانده - نمونک 
5. غلــط – ســایه - بازســازی 6. از شــرکت های نفتی فرانســوی – ابــزارکار 
مشترک نجار و آشپز – صندلی راحتی - مرموز 7. دیوار سیمی – کشیدنی 
اســلحه - صیــد 8. ورق- ایــن پــول در ســفر بــه غنــا بــه کارتــان می آیــد – 
طردکردن – ابریشــم خام 9. از روش های آســان کمک به دختران همدم  
با شماره گیری کددستوری #400400*4*733* با گوشی تلفن همراه 10. 
دنیاآوردن – کامیون ارتشــی – نخست وزیر اســبق انگلیس که مشارکتی 
فعال در جنــگ خلیج فارس داشــت – جاده معــروف شــمالی 11. حیوان 
بیابانگرد – مادر فلزات – نصف – از آخر بخوانید ذره بنیادی می شود 12. 
بطن – شادمانی - گالبی 13. سایبان – کشت و کار – نسک – ابر زمینی 14. 
ترمینال – جنبش هوا – حرف نهم یونانی 15. نگاه خیره – ســرمربی تیم 
فوتبال پدیده خراسان که چندی قبل بازدیدی از موسسه همدم داشت

 1. منــع قانونــی - همدمی هــا ، بــا مراجعــه بــه دفاتــر و محــل کار جمعی از 
مدیران سالمت مشــهد ، این روز را به ایشان تبریک گفتند - فخرفروشی 
خودمانــی 2. بیمــاری تنگــی نفــس – سســت – از اوراق بهــادار - گــودال 
3. لنگــه در – شــیره خرمــا – مقابــل جمــع – از انــواع لوبیــا 4.  مدیرعامل 
همــدم بــا ارســال ســپاس نامه ای فرارســیدن 17مــرداد و ایــن روز را بــه 
اصحــاب رســانه تبریک گفتنــد - نوعــی دوچرخــه مســابقه ای 5. نهنگ 
کی 6. مســاوی  – خوگرفتــن – شــاعر رباعی ســرای نیشــابوری – ســاز شــا
– گهواره – خســتگی - تقوا 7. خمیر بتونه – موسســه خیریه توانبخشی 
فتح المبیــن - شــهر پرفــروغ 8. کشــور فالســفه – پیامبــر صبــور – از انواع 
بسته بندی 9. تکیه کالم بچه مشهد – سبیکه – رفیع – نام ترکی 10. توده 
مردم – درمانگاه ارتشی – از پسران صدام حسین معدوم 11. انجام یافت 
– چــوب شکســته بندی – قیمت – قــوم ایــران باســتان 12. واحــدی در 
ســطح – فیلم نوســتالژی پــرآوازه هنــدی بــه کارگردانــی رامش ســیپی - 
حضرت روح ا...)ع( 13. دســت آویز – امید – مایه آهنــگ 14. بلیغ – زین 
و برگ اســب - خودکار 15. در آســتانه عید غدیر جشــنی کوچک با حضور 
این خواننده موسیقی کرمانجی و سفیر هنری موسسه همدم برگزارشد.

افقی :

عمودی :
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 طراح جدول: محمد رضا علیزاده
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زمیــن خــدا وســیع و هوشــیار و خوشــبخت اســت ... امــا بعضــی تکه هــای زمیــن خــدا خوشــبخت ترند چــون می شــود نردبانــی روی آن گذاشــت
 و از درخت آسمان باال رفت ...

در گوشــه ای از شــهر مشــهد، تکه زمینی قرار دارد، خوشــبخت؛ جایی در آســتانه ی آســمان ... محل ازدحام دلهای مــــــهربان ... جایی پــر 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 مــکان که ابتــدا مؤسســه ی فتح المبیــن نــام گرفت و ســپس بــا »خیریه  همــدم« کامــل شــد، کارش را تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی بــا پذیرش 
60 دختر شــروع کــرد.  از ســال 1380 نوع مدیریــت مجموعه به شــیوه ی هیــأت امنایی تغییر یافــت که اتفــاق مبارکی بــود. از همان ســال، اعضای هیئت 
امنا کــه همگــی از خیریــن و نیک اندیشــان شــناخته شــده اند، بــا تمام همــت و نیــرو، در جهــت بهتر شــدن شــرایط دختــران همــدم، گام برداشــته اند. 
اقدامات مؤثری مثل؛ تجهیز، بازسازی و نوسازی بخش های مختلف مجموعه، راه اندازی سیستم های هواساز، احداث سالن های همایش و نمازخانه  
النــدری و تهویــه و همچنین تکمیــل و بهره برداری از ســاختمان شــهید شــاهید بــرای کــودکان آموزش پذیــر در کارنامــه ی ایــن نیکوکاران می درخشــد. 
گذار گردید.  در سال1384 مؤسسه به طور کامل از سازمان بهزیستی مستقل و تحت عنوان »خیریه ی توانمندسازی و حمایت از معلولین« به هیئت امنا وا

هیأتمدیرهیمؤسسه،هفتعضواصلیودوعضوعلیالبدلدارد:
کبر صابری فــر )رئیس هیــأت مدیره(، مهندس حمیــد طیبی  )نائب رئیــس(، دکتر زهرا حجــت )مدیرعامل مؤسســه( و آقایان : حســین محمودی حاج ا

کبر علیزاده، مهندس علی کافی، مهندس مرتضی ادیبی و جعفر شـیرازی نیا دیگر اعــــضای هیأت مدیره ی همدم هستند. علی ا

معرفیکوتاهمؤسسه

جایی در آستانه ی آسمان
یخچه ی همدم؛  از گذشته تا امروز  نگاهی به تار
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فرزنــدان تحــت حمایــت همــدم، همگــی دختــر 
بی سرپرســت یــا بدسرپرســت اند. ایــن مؤسســه 
گــذاری 186 مددجــو و 93 کارمنــد  در ابتــدای وا
رسمی مأمور به خدمت داشــت. این رقم در حال 
حاضر به 400 مددجو و قریب 160 نیروی قراردادی 
افزایــش یافتــه اســت. ایــن روزهــا؛ فرزنــدان ایــن 
خانه، بر اســاس نــوع معلولیــت یا شرایط شــان در 
ســه ســاختمان مســتقل و مجزا زندگی  مــی کنند: 

همدم1:
 10/000/000 مســاحت  بــه  )فتح المبیــن( 
مربــع  6800متــر  حــدود  زیربنــای  و  مترمربــع 
ذهنــی  معلولیــن  آمــوزش  و  نگهــداری  محــل 
اســت. تربیت پذیــر  دختــران  و  عمیــق 

همدم2:
بــه مســاحت  )مرکــز شــهید حمیــد شــاهید(، 
مترمربــع   3500 زیربنــای  و  مترمربــع   2600
اســت.  آموزش پذیــر  دختــران  زندگــی  محــل 

همدم3:
خانــه ی پناهگاهی  ارغوان و شــقایق با مســاحت 
300 متــر در دو طبقــه ی مجــزا )هــر طبقــه 10 نفــر( 
در ســنین زیــر 14 و بــاالی 14 ســال کــه فرزنــدان 
لب مرزی ) میان راهی ( توانبخشی همدم هستند. 

همدم4
مددجویان مؤسسه ی همدم، به طور همزمان از 
امکانات و خدمات مختلفی برخوردارند، از جمله: 
قبیــل:  از  توانبخشــی  خدمــات  از  اســتفاده 
فیزیوتراپــی گفتاردرمانــی و کاردرمانــی حضــور 
در فعالیت هــای مختلــف تأتــر و ورزشــی بــرای 
کثر توانمندی جسمی، شرکت  دســتیابی به حدا
در کارگاه هــای هنری از قبیل گلیم بافی  گلســازی 
قلم زنی روی مس، فرشــینه، ملیله کاغذی و ... . 
بدیهی اســت کــه فراهــم ســاختن فضایی شــبیه 
خانه برای دختران این مرکز هزینه های سنگینی 
بــه دنبــال دارد. در حال حاضــر، برای هــر مددجو 
ماهانــه بیــش از 30/000/000 ریال هزینه می شــود 
بهزیســتی  ســازمان  از  دریافتــی  یارانــه ی  کــه 
کمتــر از یــک ســوم  ایــن هزینــه را تأمیــن می کند و 
مابقــی، بــا کمک هــای مردمــی تأمیــن می شــود.

معرفیکوتاهمؤسسه



, 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
Hamdam(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 . 
Hamdam(2):
( Hamid Shahid’s center) with an area of 2600 meters and a 3500 meters underground building is an educational ground 
for girls . 
Hamdam(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 . 
Hamdam(4):
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 30,000,000 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 . 
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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 

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity

عکس از :فرشته کامالن




