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به نامخدا
آی گله ـ ـ ــای سـ ـ ـ ـ ـ ــپید!
باز هم چ ــله رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــید؟
کاش در مق ـ ـ ـ ــدم ع ـ ـ ــید
رنگ زیبای بهاری برسد
کاش لبخند اناری برسـد
کاش،یاری برسد...
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کرونا ،صرفا یک پاندمی مخوف و مرگآفرین نبود؛ این ناخوشی بزرگ
در کنــار تاثیــرات مخــرب دامن ـهدارش فرصتــی نیــز فراهــم ســاخت
تــا عظمــت برخــی انســانها ســنجیده و دیــده شــود و مــا بفهمیــم
بعضــی از آدمهــا آنقــدر بزرگنــد کــه میتواننــد کارهایــی باشــکوه و
باورنکردنــی انجــامدهنــد کــه هرکســی از پســش بــر نمیآیــد .کرونــا
نشــان داد کــه؛ گاهــی اوقــات ،ر خ دادن برخــی اتفاقــات موجــب
انجــام آزمــون روی بعضــی آدمهــا میشــود و چقــدر مهــم
اســت کــه آدم بتوانــد از چنیــن آزمونهایــی ســربلند بیــرون آیــد.
شــیوع بیمــاری کرونــا و درگیــری ا کثریــت جامعــه باایــن پاندمــی از
جملــه مســائلی بــود کــه باعــث شــد ،نــگاه عمومــی بیــش از پیــش
متوجــه اهمیــت کار کادر درمان شــود .در یــک مقطع زمانــی ،وقوع
یــک اتفــاق باعــث شــد تــا ایــن گــروه بــا صبــوری و علــم بــاالی خود
تبدیــل بــه ایثارگرانــی افتخارآفریــن شــوند .ایثارگرانــی که عبــور ما از
بــای کرونــا بیتردیــد مدیــون ایســتادگی و فــدا کاری آنهاســت....
بالیــی کــه بهخیــر گذ شــت ولــی بها یــش را کادر درمــان دادنــد!
ایســتادگی و فــدا کاری کادر درمــان ،تــا آنجــا بــود کــه در
نهایــت تعــداد زیــادی از متخصصیــن و نخبــگان پز شــکی و کادر
درمانــی کشــورمان ،جــان شــیرین و ارزشمندشــان را از د ســت
دادنــد کــه جــای خالــی آنــان را هیچکــس نمیتوانــد پــر کنــد.
این چند خط یادداشــت این شــمارهی فصلنامهی همــدم را به یاد
این عزیزان و شهدای درمانگر نوشــتم تا از صمیم قلبم سپاسگزاری
کنــم از کادر درمــان ،کــه ا گــر مهربانــی و مهــارت و از خودگذشــتی
ایــن گروه وجــود نداشــت ،آمــار تلفــات بیمــاران کرونایی بــه مراتب
بیشتر میبود...
در خاتمهی این یادداشــت ،الزم میدانم صمیمانه ســپاس بگویم
به همــهی عزیزانی که در این راســتا مــا و دخترانمــان را در این خانه
حمایت کردند؛
ســپاس از دانشــگاه علــوم پز شــکی مشــهد .ســپاس از مد یــران و
کارشناسان بهداشت مشهد .سپاس از کارشناسان دلسوز سازمان
بهزیســتی .ســپاس از همکاران و یــاوران همــدم و صدالبتــه خیرین
و بزرگوارانــی کــه در تامیــن دارو و وســایل پیشــگیری و بهداشــتی
از قبیــل الــکل ،مــواد ضدعفونــی کننــده ،ماســک دســتکش و...
دختــران این خانــه را حمایــت کردنــد .امیدواریــم هرگز ایــن بلیهی
جانســوز تکــرار نشــود و امیدواریــم ملــت نیکاندیش و خیرخــواه ما
از تمامــی آزمونهــای بــزرگ ،بــا ســربلندی و ســامتی ،عبــور کنند.

رسیده بود بالیی ،ولی بهخیر گذشت...
دکتر زهرا حجت
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کتابخانهیهمدم؛شناسنامهیتازهیما...
علیرضاسپاهیالیین

کتــاب و کتابخوانــی ،میتوانــد معیــاری بــرای شــناخت دغدغههــا
و برنامههــای یــک جمــع باشــد .هــر انــدازه در یــک جامعــه کتــاب و
کتابخوانــی جــا داشــته باشــد ،میتــوان به نــرخ ســواد و ســطح عالی
بینــش و دانــش در آن مجموعــه پــی بــرد .هــر انــدازه یــک مجموعــه
کتابخــوان باشــد ،میتــوان بــه استانداردســازی اهــداف و کیفیــت
خدمات آن مجموعه امیدوار بود .کتــاب ،کاالی فرهنگی و اثرگذاری
اســت کــه ارمغــان شــگفت انگیــز هــزاره دوم بــرای هــزاره ســوم ،بــه
شــمار می رود .کتــاب چــه در وضعیت ســنتی و چــه در عرصــه کتاب
دیجیتالی ،رســانهای تاثیرگذار و فراموش نشــدنی و عیــار خوبی برای
تامــل بــر فرهنــگ یــک جامعــه و جامعهشناســی خودمانــی اســت.
چنان کــه میدانیــد و همهی پژوهشــگران علــوم اجتماعی نیــز بر آن
تا کید دارند ،ســرانهی مطالعه در کشــورهای پیشــرفته و به اصطالح
«جهان اول» ،به مراتب بیشتر از کشورهای جهان سوم و فقیر جهان
است و بدون تردید ،رونق و پیشــرفت مرا کز علمی و آ کادمیک آنان را
میتوان بیش از هر چیــز ،مدیون کتاب و فرهنــگ کتابخوانی در این
جوامع دانســت .داشــتن یک کتاب و مطالعه دقیق آن ،میتواند راه
و رسم زندگی و کســب و کار فرد یا گروه یا مجموعه ای را دگرگون کند و
فرصت های طالیی بســیاری را فراروی افراد آن قرار دهد .در سایهی
کتابخوانــی اســت که انســان میتوانــد قدرت تخیــل خــود را تقویت و
زمینه را برای رشــد و بالندگی روزافــزون فردی و جمعــی ،فراهم کند.
مالحظــهی ایــن حقیقــت ،نکت ـهای بــود کــه از ســالیان گذشــته تــا
امــروز ،همواره ذهــن مدیران موسس ـهی توانبخشــی همــدم را درگیر
و داشــتن کتابخان ـهای متناســب بــا نیازهای ایــن مجموعــه را ،برای
همدم بــه یــک ایــدهی ایدهئــال و دغدغ ـهی اصیل بــدل کــرده بود.
امــروز کــه شــمار هی  42فصلنا م ـهی همــدم دارد آمــاد هی چــاپ
میشــود ،میتوانیــم بــا ســری بلنــد و دلــی خشــنود ،بــه عــرض شــما
خواننــدگان عزیز برســانیم که؛ به مدد نیکاندیشــان همیــار و همت
مدیــران و کارکنــان همــکار همــدم؛ از بنیــاد فردوســی و دانشــگاه
فردوســی بگیریــد تــا بنیــاد پژوهشهــای آســتانقدس و بنیــاد
زندهیــاد دکتــر افشــار ،همــه و همــه دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا
پایههــای اولی ـهی کتابخانهی همــدم با بیــش از 3000جلــد کتاب در
موضوعــات مختلــف علــوم اجتماعــی و روانشناســی و گفتاردرمانــی
تــا ادبیــات کــودک و تاریــخ و ...در داخــل موسســه گذاشــته شــود.
برای موسس ـهای که به اذعان همگان در ســالهای اخیر ،با رویکردی
کامال فرهنگــی بر مبحــث توانبخشــی کمتوانــان ذهنی توجــه و تمرکز

داشــته اســت ،جــای چنیــن کتابخان ـهای خالــی بــود و مــا ا کنــون،
میتوانیــم ضمــن سپاســگزاری از یــاران و نیکــوکاران همــاره حامــی
خویــش ،بــا افتخــار و اعتبــاری خــاص ،مدعــی شــویم کــه در حــد
بضاعتمان ،نخســتین کتابخان ـهی تخصصی توانبخشــی را دراختیار
داریــم و امیدواریم ،همزمن با طرح توســعه ،آن را توســعه ببخشــیم.
چنــان کــه در گزارشهــای ایــن شــماره نیــز آمدهاســت ،کتابخانهی
همــدم ،ســرانجام بــا تــاش بیوقف ـهی همــکاران روابــط عمومــی و
یاوران عزیزمان ،همزمــان با روز جهانــی معلوالن افتتاح شــد ،با این
آرزو کــه از هرکتاب ایــن کتابخانه ،پنجــرهای رو به آ گاهی و روشــنایی
در همــدم و بــرای فرزنــدان و همــکاران و همیارانــش گشــوده شــود.
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خیــری ،پیچیــده در عــزت!
پیرمرد دستفروش پرسید :این دستمالها دونهای چنده؟
ِ
خانم از
فروشنده پاسخ داد :هر کدوم  2هزار تومن خانم.
خانم گفت :من ،شش تا برمیدارم و  10هزار تومن میدم .وگرنه نمیخرم و میرم.
فروشنده پاسخ داد:
اشــکالی نــداره خانــم .بــا ایــن کــه ســودی بــرام نــداره ولــی ایــن میتونــه شــروع خوبــی بــرای مــن باشــه
چــون امــروز حتــی یــه دونــه دســتمال هــم نفروخت ـهم و بــرای زنــده مانــدن بــه ایــن پــول نیــاز دارم.
شیک خود
ماشین ِ
ِ
احساس برنده شــدن ،سوارِ
ِ
قیمت دلخواهِ خودش خرید ،با
ِ
خانم ،دستمال ها را به
شد و با دوستش به رستورانی کالس باال رفت.
ی از غذای خــود را خوردند و مقدار
او و دوســتش آن چه را که میخواســتند ســفارش دادند .آنها فقط کم 
زیادش را باقی گذاشتند و صورتحســاب را هم که  ۳۵۰هزار تومان بود ۴۰۰ ،هزار تومان حساب کردند و به
عنوان انعام نگه دارد!
ِ
رستوران شیک گفتند که بقیه اش را به
ِ
صاحب
ِ
ـتوران شــیک ،کامــا عادی بــه نظر برســد ،اما بــرای پیرمرد
ِ
صاحب رسـ
ِ
این داســتان ممکن اســت بــرای
ِ فروشنده بسیار ناعادالنه است.
ـگام خریــد از نیازمنــدان ،بایــد نشــان دهیــم
ســؤالی کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت :چــرا همیشــه هنـ ِ
ـخاوت مــا ندارنــد ،ســخاوتمندیم؟!
ِ
کــه قــدرت داریــم و چــرا نســبت بــه کســانی کــه نیــازی بــه سـ
ـت بــاال جنــس میخــرد،
ـراد فقیــر ،بــا قیمـ ِ
دوســتی دارم کــه یــک بــار برایــم تعریــف کــرد :پــدرم ،از افـ ِ
ـایل خریــداری شــده احتیــاج نــدارد .گاهــی اوقــات هزین ـهی بیشــتری نیــز
هرچنــد گاهــی بــه وسـ ِ
بــه آنهــا پرداخــت میکنــد .یــک روز شــگفت زده از پــدرم مــی پرســیدم :چــرا ایــن کار را مــی کنــی بابــا؟
پــدرم پاســخ داد :ایــن کار ،عمــل خیــری اســت کــه در عــزّ ت پیچیــده شدهاســت ،پســر جــان!
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کارم را عاشقانه دوست دارم...
زنی کهچهلسالاستخادممعلوالناست
محمدرحیمی

 60مثل همــهی اقشــار ضعیــف جامعه ،مــن هم مشــکل مالی داشــتم و
دنبال کار میگشتم .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 طاقتفرســا بــود و همزمان بــا مــن ،خیلیهای
دیگــر هــم اســتخدام شــدند .امــا خیلــی زود جــا زدنــد و دوام نیاوردنــد.

پــس از بازنشســتگی از بهزیســتی ،بــا درخواســت مدیــر وقــت همــدم
در کنــار کادر درمــان موسســه مشــغول بــه خدمــت شدهاســت.
او را هم ـهی اهالــی همــدم و همینطــور کادر درمــان بیمارســتانها و
آزمایشــگاهها و داروخانههای ســطح شــهر بــه مهربانــی و جدیــت در کار
میشناســند .هروقــت یکــی از بچههــا بــه دوا دکتــر نیــاز پیــدا میکنــد و
ادام ـهی درمانــش در کلینیــک موسســه امکانپذیــر نیســت ،او دســت
به کار میشــود .با رویی خــوش و روحیهای خســتگیناپذیر صفــر تا صد
یــک دکتــر بــردن ،آزمایــش گرفتــن ،دارو خریــدن و حتــی داروخورانــدن
به بچههــا را انجــام میدهــد و از ایــن بابت همــه از او بــه نیکــی و صبوری
یــاد میکننــد .او یکــی از همــکاران دلســوز و مهربــان همــدم اســت کــه
حرفهــای شــنیدنی زیــادی از روزهــای کار در ایــن موسســه و خاطرات
تلــخ و شــیرین همدمــی بــودن ،دارد .پــای حرفهــای او مینشــینیم؛
•لطفا از خودتان بگویید.
مــن صغــری کارگــر هســتم .متولــد ســال  1339از روســتای
زشــک 5 .بچــه دارم و بــه لطــف خــدا همهاشــان را عــروس و
دامــاد کــردهام و ماشــاهلل هفــت تــا نــوهی ســالم و خوشــگل هــم دارم.
•از چه سالی به استخدام بهزیستی درآمدید؟
من ســال  1360در بهزیســتی مشــهد اســتخدام شــدم .به عنوان مادریار
معلــول در آسایشــگاه شــهید فیاضبخــش مشــهد شــروع بــه کار کــردم
و  20ســال آنجــا بــودم .بعــد از آن 20ســال 10 ،ســال پایانــی خدمتــم در
همــدم و خدمــت بچههــای عزیــز و همــکاران باصفــای اینجــا بــود هام.
•خــب چــه شــد کــه در بهزیســتی اســتخدام شــدید؟ خودتــان دوســت
داشتید یا کسی واسطه شد؟
من در تمام طول زندگیــم فقط خدا را داشــتهام .هرچــی از خدا بخواهی
بهت میدهد به شرطی که صادق باشــی و زحمت بکشی .اوایل دههی

•سختی کاری که میگویید ،چه بود؟
ببینیدشغلمامربوطمیشدبهنگهداریاز معلولینعزیزی کهخودشان
فاقد هرگونه حرکتی بودند .از نظافتشــان ،حمام بردنشان ،تعویض لگن
و پوشــک تا غذا و دارو دادنشــان دســت من بود .ضمنــا نظافت محیط
آسایشــگاه هم با خودمان بــود و نیــروی خدماتــی ،آنجا را تمیــز نمیکرد.
اینهایی که گفتم فیزیکی بود و اما دیدن یک عده انســانی که سالهاست
معلولند و نمیتوانند حرکت کنند روی روحیهام تاثیر زیادی داشت .شاید
هرکس دیگری بود افســرده میشــد اما من هر روز عهدی که با خدا بسته
بودم را به یاد میآوردم و سعی میکردم 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 میشــد حال و احوالم بهتر شود.
•خانــم کارگــر! اینکــه میگوییــد «عشــق بــه کار» یعنــی چــه؟
عشــق بــه کار در محیــط بهزیســتی خصوصــا جایــی مثــل همــدم یعنــی
اینکــه بچههــای معلــول را مثــل فرزنــدان و خانــوادهی خــودت دوســت
داشتهباشیوگرنههیچوقتنمیتوانیبهآنهاخدمت کنی.تاعشقنباشد
چگونه در آسایشگاه و کنار تخت چند بیمار بیحرکت که منتظرند تو تمام
نیازهایشان را برآورده کنی ،میشود کار کرد؟ من همکارانی را میشناسم
که هنگام غذا دادن به بچههای معلول ،ذکر میگویند و کارشان را عبادت
میپندارنــد .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 میتوانند با
تصویر و عکس به شــما بگویند اینجا چه وضعی داشــت .همــدم از لحاظ
بهداشــت و نظافت ،امنیت ،دارو و درمان بچهها ،وضعیت اســتخدامی
کارکنان و امنیت شغلی و ...از زمان حضور آقای شیرازینیا به عنوان مدیر
موسســه خیلی فرق کرد .خــدا به ایشــان و خانم دکتر حجــت عمر باعزت
بدهد کــه همــدم را در ایران بــه خوبی معرفــی کردنــد بهطوری کــه 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 بچهها و کارکنان
شــیفت نمیدادند .خیلــی اوقــات خودمان با پولــی که جمــع میکردیم
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برای همکاران شــیفت شــب شــام مهیا میکردیــم .بچهها بیشــتر اوقات
گوشــت تازه نمیخوردند .میوه و ســبزی تازه هم که بماند اما این ســالها
ش بستری بچهها میشوی متوجه
وضعیت خیلی فرق کرده .داخل بخ 
بوی بد یا کمبود دارو نمیشوی .خدارو شکر که خانم دکتر حجت و آقای
شیرازینیاوسایرهیاتمدیرهتمامحواسشانبهبچههاو کارکناناست.
• چه شــد بعد از بازنشســتگی به همدم آمدید؟ شــما که  30سال سختی
این کار را چشیده و دیده بودید؟
بعــد از بازنشســتگی ،بنــا بــه درخواســت موسســه بــرای کمــک بــه
کلینیــک همــدم ،در بــردن و آوردن بچههــای بیمــار بــه مرا کــز درمانــی
کمــک کنــم .مــن خیلــی خوشــحال شــدم کــه میتوانــم بازهــم در کنــار
ایــن بچههــا باشــم .از ســال  1390تــا امــروز ،هــر گاه کــه بچ ـهای نیــاز
بــه دکتــر و آزمایــش و یــا دیالیز داشــته باشــد مــن در خدمتشــان هســتم.
• تا کی میخواهید در همدم بمانید؟
تا روزی کــه زنده باشــم و تــوان کاری داشــته باشــم و مدیــران همدم من
را الیق خدمــت در کنــار بچههــا بداننــد ،آمــادهام خدمــت کنــم و کارم را
عاشقانه دوست دارم.
• برخــورد مرا کــز درمانــی بــا شــما و زمانــی کــه بچههــا را بــه آنجــا میبرید
چطوری است؟
مرا کز درمانی ارتباط خوبی با ما دارند .خصوصا بیمارســتان امام رضا (ع)
و بخش مددکاریاش که واقعا ســنگ تمام میگذارنــد .آنها در همهوقت
با روی خــوش پذیــرای بیمــاران ما هســتند .همینطــور آزمایشــگاهها و
داروخانههــای ســطح شــهر کــه امیــدوارم خداوند بــه همهی آنهــا برکت
بدهــد و مطمئــن باشــند ایــن خیرخواهــی کــه بــرای بچههــای مظلــوم
همدم انجــام میدهند،نتیجهاش چنــد برابر به زندگیشــان برمیگردد.
• خانم کارگر میدانیم کل سالهایی که در همدم بودهاید برایتان خاطره
اســت .موافقید که یکی از خاطرات شــیرینتان را برایمــان تعریف کنید؟
اوایــل ســال  1388دختــرم ســرطان حنجــره گرفته بــود .شــب و روز گریه
میکــردم و ناراحــت بــودم .خیلــی جاهــا بردیمــش .دکترهــا فقــط دارو
میدادنــد و میگفتنــد کار دیگــری از دســتمان برنمیآیــد .یــک شــب که
دلــم شکســته بود کنــار تخــت یکــی از بچههــا بهنــام زهــره نشســته بودم
و داشــتم بــرای یکــی از خانمهــای همــکارم درد دل میکــردم و بغــض
کــرده بــودم .دیــدم زهــره بــه پهنــای صــورت دارد اشــک میر یــزد و
بــه حرفهایــم بــا دقــت گــوش میدهــد .دســت زهــره را گرفتــم و بــا گریــه
از او خواســتم بیــن مــن و خــدا باشــد و بــرای ســامتی دختــرم دعــا کند.

خــدا رو شــکر کــه معجــزه شــد و اثــری از بیمــاری دختــرم نمانــد....
**
خانــم کارگر ،به اینجای داســتانش که رســید اشــک امانش نــداد و گفت
ا گــر کاری ندارید باید بــروم بیمارســتان امام رضــا (ع) دنبــال کار بچهها.
او رفــت و همکارانــی کــه از او خاطــرات زیــادی داشــتند ،تا کیــد کردنــد
بنویســیم که صغری کارگر با تمام وجــود در این چهل ســال به جامعهی
معلــوالن خدمــتکردهاســت .او بــدون چشــم داشــت و حتــی زمانی که
پســرش خردســال بــود بــا چــادر او را بــه پشــتش میبســت و بــا عشــق به
یکــرد ...او کارگری اســت کــه با نوع
معلولین این شــهر و دیــار ،خدمت م 
خدمتــش ،در پیشــگاه پــروردگار ،در عیــن بندگــی ،پادشــاهی میکنــد.
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اصــالت چیست؟
دکتر دشتی نیشابوری

در روزگاران قدیم ،روی درب قصر یکی از پادشاهان لکه سیاهی افتاده بود
و خادمین و درباریان هر کار میکردند ،نمیتوانســتد لکــه را از بین ببرند.
مــرد فقیــری از ایــن موضــوع مطلــع شــد .گفــت مــن میدانــم چــرا درب
قصــر پادشــاه ســیاه شــده اســت .مــرد فقیــر را پیــش پادشــاه بردنــد.
ب پادشاه گفت:
پادشاه ،علت لکه سیاه درب را پرســید و مرد فقیر در جوا 
داخلدرب گرانبهایقصرشما کِ رمیهست کهدارداز داخلآنرا میخورد.
پادشــاه به اوخندیــد وگفت :ای مــردک مگر میشــود در داخــل درب کرم
زندگی کند؟
مــرد فقیــر گفــت :ای پادشــاه ،مــن یقیــن دارم کرمــی در آن وجــود دارد.
پادشاه گفت :باشد دســتور میدهم درب را خراب کنند و ا گر کرمی در کار
نبود ،گردنت را میزنم .مرد بیچاره پذیرفت.
وقتــی در را شــکافتند دیدنــد کِ رمی زیر قســمت ســیاهی لکه رنــگ وجود
دارد.
پادشــاه خوشــش آمد و دســتور داد مرد فقیر را به گوشــه ای از آشــپزخانه
ببرند و مقداری از پس مانده غذاها نیز به او دادند.
روز بعــد پادشــاه که ســوار بــر مرکــب یکــی از اســبانش شــد بــود رو بــه مرد
فقیــر کــرد و گفــت :ایــن بهتریــن اســب مــن اســت ،نظــر تــو چیســت؟
مرد فقیر گفت :شــاید این اســب در تند دویدن بهترین باشــد که هســت
ولــی یــک ایــراد هــم دارد .پادشــاه ســوال کــرد :بگــو ببینــم چه ایــرادی؟
مرد فقیر گفت :این اســب در اوج دویدن هم که باشــد وقتی رودخانه ای
ببیند به درون آب میپرد.
پادشاه باورش نشد و برای امتحان صحت ادعای مرد فقیر ،سوار بر اسب
از کنــار رودخانه ای گذشــت .اســب بــا دیدن رودخانه ســریع خــودش را
درون آب انداخت.
پادشــاه از دانایــی مــرد فقیــر متعجــب شــد و یــک شــب دیگــر نیــز او را در
محــل قبلی با پــس مانده غــذا جــا داد و روز بعــد خواســت تــا او را بیاورند.
وقتی فقیر را نزد پادشاه آوردند .پادشاه از او سوال کرد مردک بگو دیگر چه
میدانی؟
مرد که به شدت میترسید ،با نگرانی گفت:
میدانم که تو شاهزاده نیستی!
پادشــاه به خشــم آمد و او را به زنــدان افکند ولی چــون مرد دو مــورد قبل
را درســت جــواب داده بــود ،پادشــاه را در پــی کشــف واقعیت وا داشــت.
پادشــاه نزد مادرش رفت و گفت :ای مادر راســتش را بگو من کیســتم؟ آیا
این درست است که من شاهزاده نیستم؟

مــادرش بعــد کمــی َطفــره رفتــن گفــت :حقیقــت دارد پســرم! مــن
و شــاه از داشــتن بچــه بــی بهــره بودیــم و از بــه تخــت نشســتن
بــرادرزاده هــای شــاه هــراس داشــتیم .وقتــی یکــی از خادمــان دربــار تــو
را بــه دنیــا آورد ،تــو را از او گرفتیــم و گفتیــم مــا بچ ـهدار شــدهایم.
بدیــن طریــق راز شــاهزاده نبــودن پادشــاه مشــخص شــد.
پادشاه بار دیگر مرد فقیر را خواست و از سر دانایی او پرسید.
مرد فقیر گفت:
علت ســیاهی درب را از آنجایی فهمیــدم که هر چیزی تــا از درون خودش
خراب نشــود از بین نمیرود .عالقه اســب به آب را چون پاهایش پشمی و
کُ رکدار بود فهمیدم .دریافتــم که در زمان کُ ره بــودن و چریدن در چرا گاه
حتما روزی از شــیر گاومیشــی خورده و بــه آبتنی عالقهمند شدهاســت.
پادشاه پرسید اصالت مرا چگونه فهمیدی؟
فقیر گفت :من پاســخ دو ســئوال مهــم زندگی ات را بــه تــو دادم ،ولی تو به
جای پــاداش دو شــب مــرا به گوشــه ای از آشــپز خانــه فرســتادی و غذای
پســمانده درباریان دادی .چون این کار تــو را دور از کرامت یک شــاهزاده
دیدم ،فهمیدم تو شاهزاده نیستی!
**
اصالــت و ریشــهی آدمهــا مهــم اســت .ایــن خیلــی اهمیــت دارد که یک
انســان درچه مکتب و مســلکی و در چگونه محیطی تربیت یافته اســت؛
تواولبگوبا کــــــــــــیانزیســــــــتی
سپس من بگویم که تو کیستی!

زندگی دختران این خانه
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پیش رو ...
زمستان ِ
ِ
دو بهار غمگین و
پریا گلبویی

فکــر کنــم شــش-هفت ســاله بــودم؛ یادمــه مامانم یــک فــرش قدیمی و
کهنه رو انداخته بــود تو حیاطی که همیشــه مارمولــک از در و دیواش باال
میرفت و بهشــون عادت کرده بودیم .بابام یک گوشــه نیمخیز نشســته
بود روی زمین و انگار در این دنیا نبود .با پکهای عمیق سیگار میکشید
و مادرم که انگار تمام حســرتهای دنیا رو دلش بود فرش رو میشست.
نزدیک بهــار بــود؛ مــادرم که بــا هــزار بدبختــی خونههــای مــردم کارگری
میکــرد بــرام یــک جفــت کفــش تقتقــی قرمــز گرفتــه بــود و مــن
در آن روزگار و در دل خــودم خوشــبختترین آدم روی زمیــن بــودم.
بــرای خــودم در اون حیــاط کوچــک و پــر از شــلوغی و شــلختگی
قــدم م ـیزدم و انــگار ســیندرال در کاخ زیبــاش قــدم میزنــد!
م چپــه شــد .مــادرم مُ ــرد و تا چشــم باز
در فاصل ـهی کمــی طشــت زندگی ـ 
کــردم دیــدم در مرکــز سرپرســتی بچههــای بدسرپرســت و بیسرپرســت
زندگی میکنم .تا امروز که بیســت و دو ســالهام از پدرم هم خبــری ندارم و
آخریــن خاطرات محــو از خانواده زمان خا کســپاری مــادرم بود کــه در آن
روز تلــخ بــا آن جمعیت کــم برگزار شــد و ســر خا ک کســی نبود بــه من بگه
تو دیگــه از االن بــزرگ شــدی و باید یک عالــم غم رو بــه دوش بکشــی....
بــا زندگــی جدیــد ســاختم .پــر از دلتنگــی بــود امــا دلخوش ـیهایی
هــم داشــت .حداقلــش ایــن بــود تــو خیابونهــا ویلــون و ســیلون
نبــودم! دلخوش ـیها کــم بــود ولــی خــب یــک زندگــی عــادی بــه صــورت
گروهــی و جمعــی بود تــا اینکــه ســر و کل ـهی کرونــای لعنتــی پیدا شــد...
دو تا بهار گذشــت و کرونا نرفت! هــی گفتن امــروز میره ،فردا میــره! دیگه

چکــس رو ندارم که سهشــنبهها بیاد
دلم خیلی خیلی گرفته .درســته هی 
مالقاتــم ولی دلــم سهشــنبههای قبــل رو میخواد کــه بشــینم رو نیمکت
حیاط و خوشــحالی بچههای دیگه رو ببینم .اوایل کــه کرونا اومد خیلی
کیف میکردم و میگفتم چه خوب که مالقاتها کنســل شــده و دل منم
خنک میشــد ولی االن دیگه نه! دلم برای همخوابگاهیهام میسوزه.
بــرای اون تــک و تــوک بچههایــی کــه خانــواده داشــتند و مدتهاســت
نتونســتن اونها رو ببیننــد! اصال دلــم برای همــهی مردم دنیا میســوزه!
چــرا اینطــوری شــد؟ چــرا اینقــدر همــه چــی دل گرفتــه و غمگیــن شــد؟
خدایــا مــا کــه دلخوشــی نداشــتیم! خدایــا مــا کــه اونقدرهــا زندگــی
روبراهــی نداشــتیم! هــر چــی میگــردم یــک خاطــرهی خــوش از
گذشــتههای دور تــو زندگیــم پیــدا کنــم نیســت کــه نیســت .دیگــه ایــن
وســط کرونــا چــی بــود آخــه؟ کرونــا چــی میخــواد بهمــون یــاد بــده؟
اینکه زندگــی هیچ اعتباری نــداره؟ اینکه قدر لحظه لحظ ـهی زندگیمون
رو بدونیــم؟ اینکــه دنیــا ارزش نــداره بــد باشــی و ممکنــه هــر لحظــه بــار
ســفر رو ببنــدی و بــری؟ اینکــه آدمهــا هــم رو دوســت داشــته باشــند؟!
باشــه خدا جــان .باشــه قربــون صــورت ماهت بــرم .قبــول! قبــول! تمام
این درسها درســت ولی بگــو کرونا بــره .اصال بــره توی یه جزیــره که هیچ
موجودی توش نیســت زندگی کنه و به ما دیگه کاری نداشــته باشــه....
خدایا کرونا رنگ بهار سوم رو نبینه...
آمین....
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پرواز همدم ،با بال رویایی عش ــق...
گپی همدمانه با استاد کیوان سا کت
محمدرحیمی

مقدمه:
کیوان ســا کت ،بــه ســال  ۱۳۴۰در خانــوادهای فرهنگی در تربــت حیدریه
چشــم بــه جهــان گشودهاســت .وی از کودکــی با تشــویق مــادر و پــدر به
موسیقی و نقاشی پرداخت؛ در نقاشی شا گرد اســاتیدی همچون اُ ستاد
صادقپور واستاددوّ لّوبود.اوّ لیندرسهایموسیقیاشرانیزاز داییاش
منوچهرزمانیانوسپساز محضرهمشهریاش،حمیدمتبسمفرا گرفت.
ســا کت ،در ســال  ۱۳۶۹به دعوت پرویز مشــکاتیان به عنــوان تکنواز به
گروه عارف دعوت شد و حاصل این همکاری ،خلق آثاری نظیر «افشاری
مرکب»« ،افق مهر» و «وطن من» با صدای ایرج بسطامی ،و «مقام صبر»
با تکنوازی تار و سهتار کیوان سا کت و آواز علیرضا افتخاری است .او در سال
 ۱۳۷۵گــروه وزیری را تأســیس و آثار زیــادی را با این گروه اجرا کردهاســت.
از دیگــر فعّ الیتهای کیوان ســا کت میتوان بــه کُ نســرتهای متعدد در
داخل و خارج ایران اشاره کرد .وی ارکستر بزرگ کیوان سا کت را تأسیس
و بــا بیــش از  ۶۰نوازنــده و خواننــده ،کنســرتهای متعــددی را در تهــران
و مشــهد و بیشــتر شــهرهای ایران و جهــان اجرا کردهاســت .آنچه اســتاد
کیــوان ســا کت را بــرای مــا برجســتهتر و اشــتیاق مــا را بــرای همصحبتی
بــا او بیشــتر کردهاســت ،تعلــق خاطــری اســت کــه بــه موسســهی
همــدم دارد؛ حاصــل همدلــی و همیــاری اســتاد بــا همــدم ،ســاختن
قطعاتــی مخصــوص فرزنــدان ایــن خانــه و همچنیــن مراســمی اســت
کــه بــه پــاس ایــن همــکاری و همدلــی در آذرمــاه ســال  1396در تــاالر
همــدم بــرای بزرگداشــت اســتاد ســا کت برگزارشــد .بــال رویایــی عشــق،
آخریــن آهنگــی اســت کــه کیــوان ســا کت ،براســاس شــعری از فریــدون
مشــیری ســاخته و با صدای همایــون شــجریان عزیز پیشــکش فرزندان
همــدم کردهاســت .بهانــهی ایــن گفتوگــو نیــز همیــن آهنــگ اســت؛
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بفرمایید که ایدهی ساخت اثر ارجمند «بال رویایی عشق»چگونه
شکل گرفت؟
* بــال رویایی عشــق ،بــرای مــن از چند منظر دوستداشــتنی اســت.
مــن قبــا آهنــگ آن را ســاخته بــودم و شــعرش را هــم خیلــی دوســت
داشــتم .دالئــل عالق ـهی شــخصی مــن بــه شــعر دوســت داشــتنی در
این فرصت کوتــاه نمیگنجد .با مهنــدس علی شــریعتی (تهیه کننده
این آهنــگ) در مورد این کــه چه کار جدیــدی میتوانیم بــرای همدم
انجــام دهیــم صحبــت میکردیم و مــن در مــورد آهنگــی که روی شــعر
«بــال رویایــی عشــق» کــه ســرودهی شــاعر معاصــر زندهیــاد «فریدون
مشیری» است صحبت کردم و ایشــان گفتند آقای همایون شجریان
هــم آمادگــی خــود را جهــت خوانــدن آهنگــی بــرای فرزنــدان همــدم
اعــام کردهانــد .این شــد که بیشــتر بــه آن فکــر کــردم و با کمــک آقای
صادقــی بــا تنظیــم جدیــدی آن را آمــاده و تقدیــم بــه همــدم کردیــم.
با دیدن کلیپ ایــن کار ،عواطف خالصانه و مهر خاصــی را که آقای
شجریان به بچه های همدم دارند ،به خوبی میشود دید .شما که
در طول کار همراهشان بودید از احساس جناب همایون بگویید؟
* بــی شــک تمــام کســانی کــه دســت انــدر کار ایــن آهنــگ بودنــد چه
خواننــده و چــه بنــده و چــه مســولین هنــری و فنــی همــه بــا عشــق
خاصــی کــه از رفتــار و حرفهــا و حــاالت آنهــا مشــخص بــود کارکردنــد.
عشــق آنهــا یقینــا از مهــر و انساندوستیشــان سرچشــمه میگرفــت.
جناب همایون شجریان هم با توجه به شناختی که از همدم داشتند
و قبال اینجا آمده و با تکتم همخوانی کرده بودند ،از انجام آن بسیار
ی و خرسند به نظر میرسیدند و تمام تالششان را کردند که کار
راض 
خوبی از آب دربیاید.

به نظر جنابعالی ،در مســیر توســعهی خیر و نیکوکاری ،موسســات
توانبخشــی مثــل همــدم و هنرمندانی مثل شــما و جناب شــجریان
چگونه میتوانند با هم در تعامل باشند؟
* مــن خــودم را همــکار کوچکــی از خادمیــن همــدم میدانــم و صــد
البتــه بــه ایــن حســم افتخــار میکنــم .امیــدوارم در آینــده کارهــای
زیباتــر و خالقانهتری بــه اهالی ایــن خانه تقدیــم کنم .در مــورد تعامل
هنرمنــدان دیگــر نیــز مــن فکــر میکنــم تعامل همــدم بــا هنرمنــدان و
بــا حمایــت خیرینــی کــه دلســوز انســانهای بیپنــاه هســتند میتواند
زمینه ســاز بوجــود آمــدن آثار خــاص و زیبــای هنری موســیقی شــود.
در واقع هر هنرمندی ا گر ذره ای احساس انسانیت و بشردوستی
داشته باشد از خدمت به همنوعانش و خصوصا از همراهی و همیاری
با اهالی همدم ،خرسند و سربلند خواهد شد.
بسیار سپاسگزاریم استاد و ا گر در پایان فرمایش دیگری هم دارید،
در خدمتیم؟
* عرض خاصــی نــدارم و تنها از مــردم بهویــژه خواننــدگان فصلنامهی
همــدم و باالخــص از هنرمنــدان عزیــز هموطــن میخواهــم :در هــر
ســمت و موقعیتــی کــه هســتند ،از مســئولیت اجتماعیشــان غفلــت
نکننــد و بــا شــناخت از شــرایط دشــوار نگهــداری معلــوالن و نیازهــای
مختلفشــان ،حتیاالمــکان در کنــار خدمتگــزاران ایــن قشــر معصــوم
و نیازمند قــرار بگیرنــد و موجبــات رضای خــدا و مــردم را فراهــم کنند.
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استادسا کتعزیزابتدااز طولمدتآشناییوچگونگیارتباطتانبا
موسسهی همدم بفرمایید؟
*حدود  10ـ ـ  12ســال قبل ،پدرم ( زنــده یاد محمدتقی ســا کت) گفتند
موسســهای خیریــه هســت کــه از  400دختــر بــی سرپرســت نگهــداری
میکنــد و سالهاســت خانــم و آقایــی مهربــان و تحصیــل کرده خــادم و
مدیر این موسســه اند .پدرم با اشــتیاق خواســت که؛ ا گر بشود جهت
اجرای برنامــه ای به آنجــا بروم بلکــه بتوانیم بــا برگزاری مراســم هنری
و فاخــر ،مــردم و خیریــن را بــه همیــاری بــا فرزنــدان آن ترغیــب کنیم.
پــدرم اضافــه کرد کــه کمــک هــای بهزیســتی و یارانــه هایی که شــامل
حال اهالی همدم میشــود ،به دشــواری کفاف هزینهی اولیه بچه ها
را میدهد و میبایســت جهت خرید دارو و ســایر مایحتاج الزم بچه ها
از مردم بخواهیــم به میــدان بیاینــد و خادمین همــدم را کمک کنند.
در اولین دیــدارم با خانم دکتر حجت و آقای شــیرازینیا متوجه شــدم
آنها زن و شــوهری زحمتکش و مورد احترام اند که زندگیشــان را وقف
خدمت به 400دختر معصوم و بیپناه کردهاند .این بود که از آن پس هر
سالسعی کردهامباحضور در همدم-خصوصادر روز جهانیمعلولین-
در خدمت بــه این مجموعه تا انــدازهای کــه در تــوان دارم دریغ نکنم.

چه شد که شما آهنگسازی این کار را پذیرفتید؟
* همانطــور کــه پیشــتر گفتم ،خدمــت بــه بچههای همــدم ،از ســالها
پیــش در برنام ـهی کاری مــن بــود .بنــده قبــا هــم بــرای گــروه ســرود
همــدم آهنگــی بــا شــعری از آقــای ســپاهی الییــن ســاخته و تنظیــم
کــرده بــودم کــه در برنامههــای مختلــف اجــرا شــد .منتهــا آن کار
تهیــه کننــده و اسپانســری نداشــت و گمنــام باقــی مانــد و فقــط خود
بچههــای همــدم اجرایــش کردنــد .بــه نظــر مــن جــا دارد آن کار را هم
خواننــدهای نــامآور اجــرا کنــد تــا تاثیرگذاری بیشــتری داشــته باشــد.
در مــورد بــال رویایی عشــق ،چنانکــه ابتــدای عرایضم هم گفتــم ،این
آهنــگ را مــن از قبــل ســاخته بــودم و بــه دلیــل عالقــهی شــخصی بــه
همدم و به ایــن آهنگ ،احســاس کردم بایــد برای ایــن بچهها تنظیم
مجدد شــود .ضمنا آقای مهندس شــریعتی عزیــز که از جمله کســانی
اســت که همــواره قلبش برای همــدم میتپــد و همیشــه در برهههای
گونا گــون بــه فرزنــدان ایــن موسس ـهی خیری ـهی توانبخشــی کمــک
کردهاســت ،در این پروژه ســرمایهگذاری کردند و این شد که توانستیم
با حمایتهای ایشــان ،گروهــی حرفهای از اســاتید هنــری در حوزهی
موســیقی ،فیلمبرداری ،صدابــرداری ،تدویــن و گرافیــک و  ...دور هم
جمع کنیم و بــا صدای زیبــای همایــون شــجریان آن را تکمیل کنیم.
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برف میبارد...
باریــد بــرف و روشــنی بــام و در شــد و
دســتان مهربــان زمیــن گــرم و تر شــد و
بــا چکههــای آب بــه روی پیــاده رو
با قصه هــای خوب و خــوش و عطــر فصل نو
مفهــوم شــا لگردن و آن ســردی هــوا
آوازهای آبی و آرام و آشنا
المــاس کــرده شــکل جهــان را بلورهــاش
بر شــاخه های روشــن و پاک درخــت راش
برف آمده کنار دالرا ِم روزها
میخوانــد ابتــدای گل و کوچــه بــاغ را
رقص شــکو ِه فصــلِ تمیــز و ســپید و صاف
ِ
در حرف هــای دختر و شــعر و شــب و لحاف
اینجا کنــار برف ،هــوای جهان خوش اســت
فصل مدا ِد رنگ ،که در جسم و جان خوش است
بــا آدم ســپید و هویــچ و کاله و شــال
اکلیــل هــای زرد ســتاره ،صــدای بــال
برفــی کــه نــور را بــه زمیــن و هوا رســاند
اعجــاز ،روی نرمــیِ تــن پــوش ها نشــاند
*فاطمه خمر

یک نفس زندگی
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از این نمیگذرم!
سیدهفرزانهرییسالساداتی

البد این داستان را شــنیده اید که پیرمردی روستایی به حال مرگ افتاد.
در همان حال تصمیم گرفت از همه نزدیکان و دوستانش حاللیت بطلبد
و طلبید.
در پایان یادش آمد که از شترش هم حاللیت بطلبد؛ سراغ او رفت و گفت:
بسیار اتفاق افتاد که بار سنگین بر پشتت گذاشتم؛ بسیاری اوقات ،گرسنه
و تشنه ماندی؛ بسیاری اوقات تو را به ســرعت دواندم و ...حاال آمدهام که
بگویم حاللم کن.
شتر گفت همه را حالل کردم جز یکی را.
مرد بیمار پریشان شد و پرسید :چیست آن یکی؟
شتر گفت :روزی خواســتی مرا برای حمل بار از طویله بیرون ببری .خود
سوار بر االغ شــدی و برای اینکه من دنباله رو تو باشم افســارم را به دم
االغ بســتی .مرا پیش االغ ،خرد و حقیر کردی .از ایــن یکی نمیگذرم.
**
بد نیست که؛ نگه داشتن حد حرمت و لیاقت و شان و شایستگی دیگران
یادمان باشد.
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دارمکافات؛ برو باالتر ...
تــوی بیمارســتان فیــروز آبــادی دســتیار دکتــر مظفــری بــودم.
روزی از روزهــا دکتــر مظفــری ناغافــل صدایــم کــرد اتــاق عمــل و
پیرمــردی را نشــاندادن کــه بایــد پایــش را بهعلــت عفونــت میبریدیــم.
دکتــر گفــت کــه اینبــار مــن نظــارت میکنــم و شــما عمــل میکنیــد...
به مچ پای بیمــار اشــاره کردم کــه یعنــی از اینجا قطع کنــم و دکتر گفــت :برو
باالتر!
باالی مچ را نشان دادم و دکتر گفت برو باالتر!!
باالی زانو را نشان دادم و دکتر گفت برو باالتر!!!
تا اینکه وقتی به باالی ران رسیدم دکتر گفت که از اینجا ببر...
عفونت از این جا باالتر نرفته!
**
لحنوعبارت«بروباالتر»خاطرهبسیار تلخیرادر منزندهمی كردخیلیتلخ.
دوران کودکی همزمان با اشغال ایران توسط متفقین در محله پامنار زندگی
می کردیم.
قحطی شده بود و گندم نایاب بود و نانوایی ها تعطیل.
مردم ایران و تهران بهشدت عذاب و گرسنگی میکشیدند که داستانش را
همه میدانند.
عده ای هم بودند که به هر قیمتی بود ارزاق شان را تهیه میکردند و عده ای
از خدا بیخبر هم بودند که با احتکار از گرسنگی مردم سودجویی میکردند.
شــبی پدرم دســتم را گرفت تا در خانه همســایه مان کــه دالل بــود و گندم و
جو می فروخت برویم و کمــی از او گندم یــا جو بخریم تا از گرســنگی نمیریم.
پدرم هر قیمتی که می گفت همســایه دالل ما با لحــن خاصی می گفت :برو
باالتر ...برو باالتر !
بعد از به هوش آمدن پیرمرد برای دیدنش رفتم.
چقدر آشنا بود...
وقتی از حال و روزش پرسیدم گفت :بچه پامنار بودم...
گندم و جو می فروختم...
خیلی سال پیش...
قبل از اینکه در شاه عبدالعظیم سا کن بشم...
دیگر تحمل بقیه صحبتهایش را نداشتم.
خود را به حیاط بیمارستان رساندم.
منباورداشتم که«از مکافاتعملغافلمشو ،گندماز گندمبرویدجوز جو»؛
اما بــه هیچ وجــه انتظار نداشــتم کــه چنیــن مکافاتــی را به چشــمم ببینم.
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خبرها کهنه نمیشــوند .مــــشروح

اخبار هــمدم را میتوانی د در فـــضای

مجازی دنبال کنید  ،اما اشــــارهای

کوتاه در این صفــحات برای یادآوری

مهربانی و تشکر از دوستان همدم است.
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دیدار مدیران همدم با خادمان ناظران
جمعــی از اعضای هیئــت مدیــرهی همــدم ضمــن بازدیــد از بخشهای
مختلف بیمارستان ناظزان و دیدار با خادمین خیرخواه این بیمارستان
در جریان کمبودها و مشــکالت پیش روی آن قرار گرفتنــد و به مدیریت و
کارکنان بیمارستان خداقوت گفتند.

خدماتهمدمباعثافتخار سازمانبهزیستیاست
حمیدرضــا علیــزاده (معــاون توانبخشــی بهزیســتی خراســان رضــوی) در
ابتــدای روز کاری سهشــنبه  20مهــر  ،1400ضمــن بازدیــد فنــی از همــدم
گفت« :خدمات متنــوع همدم و نظم و نظافت خاصی که اینجا مشــاهده
میشــود باعــث افتخــار ســازمان بهزیســتی خراســان رضــوی اســت».

همهی همدمیها وا کسینه شدند

طی شــش ماههی گذشــته ،وا کسیناســیون کرونای فرزنــدان و همکاران
موسســه همدم،بــا همــکاری صمیمان ـه و دلســوزانهی مرکــز بهداشــت
موســوی قوچانی(شماره،)3وکارشناســان دلســوز بهزیســتی انجام شــد.
همچنیــن ســومین وا کسیناســیون فرزنــدان و همــکاران موسســه نیــز به
سالمتی پایان پذیرفت.
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فوتسال نمادین؛  نمایش همدلی ورزشکاران با همدم
به گزارش روابط عمومی موسس ـهی همدم ،روز دوشــنبه  24آبان  1400به همت هیئت فوتبال خراسان رضوی و با هدف ایجاد شــور و نشاط اجتماعی و
همچنین روحیهبخشی به فرزندان همدم در عصر کرونا ،یک مسابقهی فوتسال بین تیم منتخب بانوان داور و مربی فوتبال خراسان رضوی و تیم فوتبال
همدم برگزار شد.

بازدید شهردار کالن شهر مشهد از غرفهی همدم
دکتر ســید عبــداهلل ارجایی (شــهردار مشــهد) ضمــن بازدید از نمایشــگاه
دســتاوردهای مرا کــز توانبخشــی مشــهد ،بطــور ویــژه غرف ـهی همــدم
را ســتود و افــزود« :نتیج ـهی توانبخشــی و توجــه اهالــی همــدم بــه
معلــوالن را در ایــن نمایشــگاه بــه وضــوح میتــوان مشــاهده کــرد»

خانوادهی هنرمند زندهیاد  علی سلیمانی در همدم
ســهیال جــوادی و صبــا ســلیمانی همســر و دختــر زندهیــاد
علــی ســلیمانی (هنرمنــد کشــورمان) ضمــن دیــداری
صمیمانــه بــا دختــران همــدم ،فعالیتهــای هنــری و
اقتصــادی اهالــی ایــن خانــه را مــورد توجــه و تمجیــد قــرار دادنــد.
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جشنتولدروژان،بهانهیدلخوشیهمدمیها
بــه همت یاور خوب موسس ـهی همــدم آقای ســینا علیــزاده ،تولد دختر
همدمیمان «روژان» ششــم آبانماه  ۱۴۰۰جشن گرفته شــد تا در دوران
قرنطینــه ،بــرای تحمــل دوران ســخت کرونایــی ،شــادی و دلخوشــی
 کوچکی فراهم شود.

برگــزاری دورهی آموزشــی ایمنــی و اطفــای حریــق
در همدم

بــه مناســبت گرامیداشــت روز پدافنــد غیــر عامــل ،دورهی آموزشــی
ایمنی و اطفــای حریق بــا حضــور  30نفــر از کارکنان موسس ـهی خیریهی
توانبخشــی همــدم بــه مــدت  6ســاعت و بــا حضــور حســن نجمــی
(مدیــر منطقــه  2عملیــات ســازمان آتشنشــانی مشــهد) برگــزار شــد.

درخششغرفهیفرزندانهمدم
فرزندان هنرمند و توانمند همدم ،با حضوری درخشــان ،مورد تحســین
دکتــر فیــروزی (مدیــرکل بهزیســتی اســتان) و ســایر بازدیدکننــدگان
نمایشــگاه توانمندیهای فرزندان دارای معلولیت استان ،قرار گرفتند.
این نمایشــگاه از نهم لغایــت پانزدهم آذر مــاه در پارک ملت مشــهد مورد
بازدید عموم قرار گرفت.

خـبرها

بازدیــد دکتــر هاشــم دایمــی؛ عضــو شــورای شــهر مقــدس مشــهد
به اتفاق خانواده ،از موسسهی توانبخشی همدم.
دایمی دراین دیــدار گفت :فرزنــدان همــدم ،هنرمندانی توانا هســتند..

هنرمنــدان ،تــوان هنــری همدیهــا را تحســین کردند
مازیار شاهی (آهنگساز و نوازنده) و علی ثابتنیا (معاون هنری بنیاد بین
المللی امام رضا) ضمن دیدار با خادمین همدم و اعضای گروه سرود این
موسس ـهی خیریه ،فعالیتهای توانبخشــی و هنــری اهالی ایــن خانه را
تحسین کردند.

عضوهیئتامنایموسسه
میهمانومشوقهمدمیها
مهنــدس حمیــدی بزرگــوار (مدیرعامــل شــرکت فــرش مشــهد و عضــو
هیئت امنای موسســه توانبخشــی همــدم) ،بــا فرزنــدان همدم دیــدار و
مثــل همیشــه ضمــن رهنمودهــای کاربــردی و زیبایشــان ،آنــان را برای
ن تشــویق و آمــاده کردنــد.
زندگــی شــادمان در آســتانهی فصــل زمســتا 
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دیــدار خانوادگی عضو شــورای شــهر مشــهد ،از همدم
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معاون دادستان مشهد
شریک لحظههای ناب اهالی همدم شد
نیرهعابدینزاده(معاوندادستانعمومیوانقالبمرکزخراسان
رضوی) بــا حضــور در موسســهی خیریهی همــدم ،ســاعتها با
فرزنــدان بیسرپرســت ایــن موسســهی خیریــه همصحبــت و از
نزدیک با زندگی ،مشــکالت و آرزوهای اهالی این خانه آشنا شد.
معــاون دادســتان مشــهد در ابتــدای دیــدارش از همــدم گفــت:
«امــروز بــه واســطهی حضــور در هفتــهی جهانــی گرامیداشــت
معلوالن و همچنین قرار گرفتن در آســتانهی روز پرســتار ،افتخار
حضور در میــان بچههــای عزیز همــدم و پرســتاران مهربــان آنها
را پیــدا کــردم .مــا در دادســتانی مرکــز خراســان رضوی بــه عنوان
مدعیالعمــوم وظیفــه داریــم جویــای حــال و احــوال بچههــا و
نحــوهی توانمندســازی و احیانــا مشــکالت آنهــا باشــیم».
بازدید خانم عابدین زاده از ســرای مهر آغاز شــد .او در این بخش
به مادریاران همدم رو کرد و گفت« :شــما بانوان فدا کار و عاشق،
لحظــات عارفانــهای را تجربــه میکنیــد ،لحظاتی که شــما در دل
شــب و تنهایی ،هوای این بچهها را دارید ،به آنهــا دارو میدهید
و دردهــای آنها را با دســت محبتی که به سرشــان میکشــید ،کم
میکنید .آن لحظات ناب ،خود خداوند شــاهد رفتارفدا کارانه و
عارفانهی شماســت .لطفا برای ما در همان لحظات دعا کنید».
معــاون دادســتان مشــهد در کارگاه گلیمبافــی پــس از قیچــی
کــردن ر ج آخــر گلیــم بافتــه شــده توســط معصومــه ،گفــت:
«اینجــا فراتــر از یــک آسایشــگاه نگهــداری معلــوالن اســت چــرا
کــه مــن عالقــه و توانمنــدی هنــری را در چهرههــای ایــن بچهها
میبینــم و ایــن بســیار ارزشــمند اســت .مــن امــروز خوشــحالم
کــه همــدم مامــن امنــی بــرای  400دختــر بیسرپرســت جامعــه
درســت کرده و بایــد از اعضای هیئت امنــا ،هیئت مدیــره و مدیر
عامــل آن صمیمانــه تشــکر کنــم کــه خیرخواهیشــان را نســبت
بــه ایــن قشــر مظلــوم جامعه بــه خوبــی بــه انجــام رســاندهاند».
وی ضمن تشــکر از مردم خیرخواه مشــهد و ایران ،گفــت« :در هر
کار خیری ،افراد خیر و مردم مهربان کشــورمان نیز حضور دارند و
حتی بیشتر اوقات آنها کمبودها و کاستیهای مسئوالن را جبران
میکنند .من میخواهم به خیرین عزیز کشورمان بگویم که ما در
دادستانی خراسان رضوی در کنار سایر ارگانهای نظارتی ،ضمن
تشــکر و قدردانی از مشــارکت شــما عزیزان که عالقمنــد به تامین
و تقویت نشــاط در زندگــی فرزندان همــدم هســتید ،واریزیها و
وجوهات شــرعی شــما را تا جایی که به دســت مستحقش برسد
رصــد میکنیــم و از این بابت بــه شــما اطمینان خاطــر میدهیم
کــه عطایــا و هدایای شــما ،خــرج بچههــا و نیازهــای آنها شــود».
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درآخرین روز هفتهی معلوالن اتفاق افتاد؛
میزبانی هم ـ ــدم از نیکان هموطن
در روز پایانی هفتهی جهانی گرامیداشــت معلــوالن ،جمعی از خیرین
هموطن با حضور در همدم ،فعالیتهای توانبخشی اهالی این خانه را
از نزدیک دیدند و ستودند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســهی توانبخشــی همــدم ،جمعــی
از خیریــن کشــورمان پــس از زیــارت مرقــد مطهــر امــام رضــا (ع)
بــه مناســبت هفتــهی جهانــی معلــوالن ،روز پنجشــنبه  18آذر 1400
بــا حضــور درجمــع صمیمــی اهالــی همــدم بــا فعالیتهــای توانبخشــی
ایــن موسســهی خیریــه از نزدیــک آشــنا شــدند و بــه عنــوان ســوغاتی
و نیــت مشــارکت در امــور خداپســندانه ،چنــد اثــر و محصــول
کارگاههــای بچههــای موسســه را بــا همــت عالــی خریــداری کردنــد.
آنها پس از استماع گزارش خانم دکتر حجت (مدیر عامل موسسه) و در
جریان قرار گرفتن نیازهــای روزانــه و ماهانهی  400دختر بیسرپرســت
اظهــار امیــدواری کردند کــه بــا ســایر همــکاران و خانوادههایشــان نیز
در مــورد همدلــی بــا اهالــی ایــن خانــه و تامیــن نیازهایشــان گفتوگــو
کننــد و همچنــان هــوای بچههــای معصــوم همــدم را داشــته باشــند.
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بزرگداشــت روزجهانــی معلــوالن در همدم؛
یک جشــن و چهارصــد خاط ـ ـ ــره بــا خوبان...
پــس از دو ســال احســاس تنهایــی و دوری از همیــاران و خیرخواهــان کشــورمان کــه بــه دلیــل
شــیوع ویروس کرونــا در جمــع اهالــی همــدم حا کــم شــدهبود ،ســرانجام در میان شــادی و شــور
400فرزنــد همــدم ،جشــن روز جهانــی معلــوالن ســال  ،400بــا حضــور شــما مــردم و مســئوالن
برگزار شــد؛ جشــنی که قرار بــود در روزی ســرد و مــه آلــود برگزار شــود .در روزی که شــهرآورد ســنتی
فوتبال اســتقالل و پرســپولیس هم از تلویزیون پخش میشــد و ما فکــر میکردیم به ایــن دالیل و
همچنین به دلیــل ترس از کرونــا ،میهمانان کمتری در تاالر همدم حضور داشــته باشــند ،ولی...
در ایــن گــزارش و از نگاه روابــط عمومی موسس ـهی خیری ـهی همــدم (فتحالمبین) ،شــما روایتی
امیدبخــش از جشــنی کوچــک امــا شــورآفرین خواهیــد خوانــد؛ جشــنی کــه طــی دوســاعت
خاطــرهای زیبــا و بهیادماندنــی از یــک ســال همراهــی و همدلــی انســانهایی خــوب رقــم زد.
مدیران و حرفهای دلگرمکنندهی آنها
در ابتــدای ایــن برنامــه کــه ســیزدهم آذر  1400و از ســاعت  17آغــاز شــد ،دکتــر
زهــرا حجــت (مدیــر عامــل) ضمــن خیــر مقــدم بــه مدعویــن گفــت« :ای کاش فــرد معلولــی
وجــود نمیداشــت تــا روزی بــرای او هــم در تاریــخ جهانــی ثبــت نمیشــد .مــا خادمیــن
فرزنــدان بیسرپرســت و دارای معلولیــت همــدم ،زمانــی خوشــحال میشــویم کــه بشــنویم
در ایــران و جهــان ،فرزنــدی معلــول بــه دنیــا نیایــد و امیــدوارم بــه زودی شــاهد ســامت کل
جامعــه و همینطــور درمــان کامــل بیمــاری وحش ـتآفرینی ب ـه نــام ویــروس کرونــا باشــیم».
وی بــا اشــاره بــه برخــی فعالیتهــای توانبخشــی صــورت گرفتــه در همــدم افــزود« :افتخــار مــا در
همــدم ایــن اســت کــه هــر ســال کــه میگــذرد فرزندانمــان توانمندتــر از ســالهای قبــل شــوند و
در محیطــی بانشــاط و پــر انــرژی زندگــی کننــد کــه البتــه این میســر نمیشــود جــز به مــدد حضور
خیریــن و مــردم همدمدوســت در کنــار  400دختــر بیسرپرســت و ســا کن ایــن خانــه کــه
امیــدوارم همچنــان ســایهی خیرخواهــی آنهــا بــر ســر مــا و فرزندانمــان تــداوم داشــته باشــد».
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اجرای سرود و موسیقی هنرمندان همدمی و مردمی
در این مراسم ،محسن میرزازاده ،هنرمند سرشناس کشورمان نیز حضور
داشــت که در بخشهایی از مراسم به اجرای موســیقی مقامی خراسانی

کلیپها و جادوی تصویر
گاهی همه چیــز را نمیتــوان با ســخنرانی بــه مخاطب گــزارش و القــا کرد.
آنجا دقیقــا نوبت جــادوی تصویر روی پــردهی نقرهای تاالر همدم اســت.
در این جشــن بهیادماندنی ،ســه کلیپ تاثیرگذار و خبری نیز پخش شــد.
ابتدا کلیپ کوتاهی از زندگی و توانبخشی اهالی همدم که توسط یاور خوب
موسســه ،صادق دهقانی ســاخته شــده اســت به نمایش درآمد و ســپس
کلیپآهنگین«بالرویاییعشق»پخششد کهتوسطهمایونشجریانو
جمعیدیگراز اساتیدموسیقی ،گرافیکوفیلمبرداریساختهوبهدختران
همدم تقدیم شده است .سومین کلیپ ،فیلمی روایی و کوتاه از ساخت و
تجهیز کتابخانهیتخصصیهمدمبود کهنشاندهندهیتالشوپیگیری
خیرین ،مدیران و جمعی از کارکنان موسســه جهــت اضافه کردن نهادی
فرهنگی ـــــ علمی با هــدف پربارتر کردن اهداف توانبخشــی همدم اســت.
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در ادامــه ،دکتــر فاطمه ســلیمی (عضو هیات رئیس ـهی شــورای اســامی
شــهر مشــهد) در جایگاه حاضر شــد و ضمن تبریــک روز جهانــی معلوالن
گفت« :همدم یکی از پرافتخارترین موسســات خیریه و توانبخشــی شــهر
و کشورمان اســت که با نگهداری و آموزش و توانبخشی علمی فرزندانش
خدمت بزرگی به جامعهی معلوالن دارد .من اعتقــاد دارم مادریارانی که
از این فرزندان معصوم نگهداری میکنند میبایســت بیشــتر از قبل مورد
توجه قــرار گرفته و شــغل آنها در میــان طبقات پرخطــر کاری قــرار گیرد».
وی ضمن اشــاره به لزوم همدلی و همکاری نهادهای دولتی و خصوصی
با همــدم اضافه کــرد« :خیرین و مردم همیشــه پــای کار بوده و هســتند.
من امروز شــاهد بــودم جمعی از مــردم خیرخواه مشــهد با حضــور در تاالر
همدم و فشــردن دســت فرزندان یتیــم این خانــه و همدلی کــردن با آنها
وظیفهی انسانیشــان را نشــان دادند .من معتقدم ا گر همــکاری با یک
موسس ـهی خیریــه را به ســه بخش تقســیم کنیــم ،مــردم در یــک بخش
آن قــرار دارند و دو ســوم باقــی مانده وظیفــهی نهادهای دولتــی از جمله
شهرداری و مجموعهی مدیریت شهری است .مردم و خیرین امروز پای
کار هستند و ما منتظر اعالم حضور مدیران نهادهای دولتی نیز هستیم».
در این مراســم ویــژه که به مناســبت بزرگداشــت روز جهانی معلــوالن ،با
حضوراعضــای شــورای اســامی شــهر مشــهد ،اصحــاب رســانه ،خیرین
هنرمندان و جمعی از کارکنان و فرزندان موسســهی خیریهی همدم ،در
تاالر همایشهای موسسه برگزار شد ،مدیر کل بهزیستی استان و معاونان
وی و جمعــی از مدیران نهادهــای دولتی نیز حضــور داشــتند و از خیرین
و کارکنــان نمون ـهی ایــن خیری ـهی توانبخشــی نیز  ،تقدیــر به عمــل آمد.

پرداخت و شور و شعف خاصی به حضار خصوصا بچههای همدم بخشید.
محســن میــرزازاده که پــای ثابــت برنامهها و جشــنهای فرزنــدان همدم
اســت در ابتــدای اجــرا گفــت« :خیلــی خوشــحالم کــه دوبــاره در جمــع
صمیمــی بچههــای همــدم قــرار دارم .جمعــی کــه انــرژی خاصــی دارنــد
و هروقــت بــه اینجــا ســر میزنــم الهامــی تــازه بــرای آهنگــی نــو میگیــرم».
آقــای میــرزازاده ،بعــد از اجــرای ســه آهنــگ جدیــد از خــودش ،همــراه بــا
تکتــم (تکخــوان گــروه ســرود همــدم) آهنــگ مشــهور دخترقوچانــی را
نیــز همخوانــی کــرد کــه مــورد توجــه ویــژهی حضــار قــرار گرفــت.
نبایــد نا گفتــه بگذاریــم کــه پیــش از اجــرای چنــد آهنــگ توســط
اســتاد میــرزازاده ،گــروه ســرود «آوای همــدم» نیــز بــه همــراه مربــی خــود
اســتاد امین خمر ،چند آهنگ متفاوت اجرا کرد که در هنــگام این اجراها
تاالر همــدم مملو از ســکوتی آهنگیــن بود .ســکوتی هماهنگ و تشــویقی
طوالنــی کــه حتــی توســط خردســاالن حاضــر در تــاالر نیــز رعایــت شــد.

23

 24گزارش ویژه
زمستان 1400

افتتاح کتابخانهی تخصصی همدم و درخواستی فرهنگی
کتابخان ـهی تخصصــی همــدم از جملــه بخشهایــی اســت کــه تاســیس
و تجهیــز آن از ابتــدای ســال جــاری بــا هــدف توانمنــد ســازی علمــی
روانشناســان ،کاردرمانگــران و ســایر کارشــنان تخصصــی مجموعــه و
همینطور پربارتر کردن اوقات فراغت فرزندان موسسه کلید خورده است.
در این مســیر ،جمعی از نهادها و خیرین با اهدای کتــاب به این کتابخانه
سعی در کمک به تجهیز و بهروزرسانی آن کردهاند .از جملهی این نهادها
میتوان به مرکز پژوهشهای اســامی آستانقدس رضوی ،بنیاد فروسی
دانشــگاه فردوســی مشــهد و بنیاد مرحــوم دکترایرج افشــار اشــاره کرد که
امیدواریم سایر نهادهای همکار و همچنین انتشــاراتیهایی که این خبر
را میخواننــد ،ما را در تداوم این مســیر یــاری دهند .الزم بــه ذکر میدانیم
که؛ کتابخانهی همــدم در حال حاضر حدود ســه هزار جلــد در حوزههای
روانشناسی ،ادبیات ،تاریخ ،فرهنگ و هنر ،علم ،فلسفه و ادبیات کودکان
دارد و میتواند مرجعی خوب برای عالقمندان به حوزههای مرتبط باشد.
در آییــن افتتاحی ـهی ایــن کتابخانــه که بــا حضــور دکتر مســعود فیــروزی
(مدیر کل بهزیســتی اســتان) و جمعی از معاونــان وی انجام گرفــت ،لزوم
توجه نهادهای دولتی و اهدای کتاب به مرکز فرهنگی تازه افتتاح شدهی
همدم توسط خانم دکتر حجت و آقای سپاهی الیین (مدیرروابط عمومی
همدم) به ســمع دکتر فیروزی رســید و ایشــان نیز ،همزمان ضمن تماس
تلفنی با حجت االسالم علی ا کبر سبزیان (مدیرکل کتابخانه های عمومی
خراسان رضوی) قول مســاعدت در این زمینه را از ایشــان دریافت کردند.
تقدیر از خوبان روزگار
خوبــان روزگار ،عنوانــی اســت بــرای آنهایــی کــه در روزگار ســخت کرونــا و
یخزدگــی اقتصــاد ایــران ،کمــر همــت بــه خیرخواهــی و همدلــی
میبندنــد و همچنــان وفــادار بــه خوبــی و مهربانــی هســتند .آنهــا عضــو
همیــن مــردم جامعهانــد کــه قلبــی بــزرگ و ســخاوتمند دارنــد و
هی ـچگاه  400دختــر بیسرپرســت همــدم را فرامــوش نمیکننــد.
در بخــش پایانــی جشــن همــدم ،از جمعــی از آنهــا و همچنیــن
برخــی از کارکنــان همــدم تقدیــر شــد .هنگامــی کــه اســامی خیریــن
خوانــده میشــد دس ـتزدنهای مــداوم فرزنــدان همــدم
تقدیــری خــاص بــود از دس ـتهایی کــه ســایهی سرشــان هســتند...
جشــن روز جهانــی معلــوالن در میــان شــادی و شــور اولی ـهای که داشــت
و بعــد از دو ســال وقفــه در برگــزاری چنیــن مراســمی برگــزار میشــد .در
روزی کــه نیکاندیشــان هموطــن ،هــوای ســرد مشــهد و پخــش زندهی
مســابقهی فوتبــال اســتقالل و پرســپولیس از تلویزیــون را بیخیــال
شــدند و خودشــان را به جمع بچههای بیسرپرســت اما شــاد و پــر انرژی
همدم رســاندند تــا بگوینــد« :بچههــای همــدم ،مــا همیشــه در کنارتان
هستیم ،شما تنها نیســتید ،ما شــما را با هیچ چیزی عوض نمیکنیم»...
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این دسته گلها دســت رنج دختران
همدم است؛ گلی که شما به مراسمها
و همایشهایتان میبرید و بخشی از
هزینهی خیریه همدم را تامین میکند.
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یک نفس زندگی
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نیک اندیشان ارجمند

همکاران محترم

همدمواهالیاینخانهخودرادر اندوهفقدان  عزیزانتانشریکمیدانند.
همدردیمارا  پذیراباشید.
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چـندلحـظهی
علمی و آموزشی
عکس از  :شبنم نظری
(از دختران همدم)

خودبزرگبینی در میان ایرانیان!
کرونا ،یا ویروس خستگی؟!
مروری بر  انواع تکنیکهای تنفسی...
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خودبزرگبینی در میان ایرانیان!
علیرضا منافزاده

ناپلئون خواب تســخیر جهــان را میدیــد و هیتلر میخواســت نــژادی از
ابرانســانها پدیــد آورد .دوســت مــن دختــری دارد که چنــدی پیش در
تئاتر مدرس ـهاش نقش کوچکــی بازی کرده و با اســتقبال تماشــا گران رو
به رو شــده و ا کنــون گمــان میکند کــه بهترین هنرپیش ـهی نســل خود
است .همســایهی ما پژوهشگر ســادهی یک آزمایشــگاه زیستشناسی
اســت و مقالههایــی در ایــن زمینــه بــه چــاپ رســانده امــا مدتــی اســت
اطمینان پیــدا کرده که بــه زودی بزرگترین کشــف قــرن را خواهد کرد.
حتماً بعضی از شماها به خاطر دارید که محمدرضاشاه خود را جانشین
کــورش هخامنشــی میدانســت و میخواســت ایــران را بــا پــول نفــت به
دروازههای تمدن بزرگ برســاند .ا گر دقت کنید هم ـهی این آدمها یک
خصلــت مشــترک دارنــد و آن خودبزرگبینــی یــا جنــون عظمت اســت.
آدمیان خود را چنان که درواقع هســتند ،نمیبینند .یــا خودکمبیناند
و یــا خودبزرگبیــن .روانشناســان خودکمبینــی را بــه همــان انــدازهی
خودبزر گبینــی زیا نبــار میداننــد و حتــی معتقدنــد کــه اندکــی
خودبزرگبینی بهتر و ســالمتر از خودکمبینی است .زیرا آدم خودکمبین
بــه تواناییهــای خــود اعتقــادی نــدارد و از همینروهمــواره شکســت
میخــورد .به ویــژه آنکــه رنــدان ،خودکمبینــی او را بــا عناویــن گونا گون
از جملــه فروتنــی میســتایند و او را از آشــکار کــردن تواناییهایــش و
بهرهمنــد شــدن از آنهــا بــاز میدارنــد .و امــا مــرز میــان خودبزرگبینی
عادی و خودبزرگبینی بیمارگون کجاســت؟ روانشناسان دو نشانهی
اساســی بــرای ایــن مــرز میشناســند .اول ،گسســت کامــل از واقعیــت
و دوم ،تحقیــر دیگــری تــا حــد انــکار او .جالــب اینکــه ایــن خصلــت ،در
عینحــال که میل بــه نابودی دیگــری را در بیمــارِ خودبزرگبین شــدت
میبخشــد ،بیشــتر وقتهــا بــا خودویرانگری خــود او نیــز همراه اســت.
روانشناسان ریشههای خودبزرگبینی را مانند بسیاری از بیماریهای
روانــی در کودکـ ِـی بیمار جســت و جــو میکنند .بــه عقیدهی بیشــتر آنان
خودبزرگبینــی معمــوالً در کودکانــی پدیــد میآیــد کــه از حمایت بیش
از اندازهی مــادر برخوردارند و پــدر به هر دلیلــی توانایی حد گذاشــتن بر
رفتار کــودک را نــدارد .از زمانی کــه این گمــان در کودک پدیــد میآید که
میتواند خواستههایش را با پافشــاری بر آنها بر کرسی نشاند ،نطفهی
خودبزرگبینــی در روان او بســته میشــود .خودبزرگبیــن ،خویشــتن
را تواناتــر ،دانشــمندتر ،شایســتهتر ،حقدارتــر و خطاناپذیرتــر از همــه
میدانــد .حتماً تا کنون پای صحبــت آدمی خودبزرگبین نشســتهاید و

دیدهاید که چگونــه ،بیآنکه بر زبان بیاورد ،از شــما میخواهد که فقط
شــنونده باشــید .البته بهتر اســت در برابــر او خامــوش بمانید .زیــرا ا گر
سخنی هوشــمندانه از شما بشنود ،بیشــک آن را تخطئه خواهد کرد.
روانشناســان گونــهای از خودبزرگبینــی را بــا زخمخوردگــی روانــی
یــا روانگزیدگــی توضیــح میدهنــد .در ایــن حالــت ،خودبزرگبیــن
آدمــی بســیار شــکننده اســت .او در عیــن خودبزر گبینــی عــادت
بــه مظلو منمایــی نیــز دارد و بــرای اثبــات مظلومیــتاش میتوانــد
حتــی تــا مــرز نابــودی خــود پیــش بــرود .شــکی نیســت کــه رویــدادی
یــا رفتــاری تحقیرآمیــز زخمــی درمانناپذیــر بــر روان او زده اســت و از
همیــن رو ،خودبزرگبینیاش بیشــتر وقتها بــا تهدید عاطفــی همراه
اســت .او خــود را آســیبدیده و فداشــده نشــان میدهــد .درواقــع
خویی ذاتــیاش زخمخوردگــی یــا روانگزیدگــی
ِ
بیرحمــی و دشــمن
او را جبــران میکنــد .بــا ایــن ســاز و کار میتــوان خودبزرگبینیهــای
قومــی و ملــی را نیــز توضیــح داد .هویتهــای نابُ ردبــار ملــی کــه بعضــی
از ملتهــا بــرای خــود ســاختهاند ،نتیجــۀ ایــن نــوع خودبزرگبینــی
اســت .به همــان گونــه کــه آدم خودبزرگبیــن از پذیــرش تواناییهای
دیگری تــن میزند ،ملتهــای خودبزرگبین نیز همــۀ بزرگیها ،هنرها
دانشها و زیباییها را از آن خود و دیگران را بیبهــره از آنها میدانند.
خودبزرگبینــی پدیــدهای نیســت کــه خــاص فرهنگهــا یــا ملتهای
معینی باشــد .آن را در میان همهی مردمان جهان میتــوان یافت .اما
در میان بعضی ملتها به دالیل فرهنگی و تاریخی زمینهی مناســبتر
و شــدت بیشــتری دارد .آیا گمان نمیکنید که فرهنگ ما ایرانیان برای
رشد و گســترش این بیماری اســتعداد بیشتری داشته باشــد؟ دامنه و
شدت این بیماری را در میان طبقهی متوسط شهری ایران و جماعتی
که روشنفکر نامیده میشوند ،به آســانی میتوان سنجید؟ کافی است
اندکــی در رفتــار و گفتــار ایــن گــروه از ایرانیــان دقــت کنیــد و ببینید که
چگونــه ایــن بیماری چــه به صــورت فــردی و چه بــه صــورت جمعی در
میان آنان بیداد میکند .شــکی نیســت که صورت فردیاش نتیجهی
تربیت خانوادگی است .اما صورت جمعیاش حاصل هویت نابردباری
است که در قرن گذشــته برای ما ســاختهاند .هویت نابردباری که روی
دیگر ســکهی خودبزرگبینی ماســت ،نکبــت دیروزمان را بــه حملهی
عــرب و درماندگــی امروزمــان را بــه توطئ ـهی قدرتهــای غربی نســبت
میدهــد و بدینســان ،ناتوانــی فــردی و جمعــی مــا را توجیــه میکند.
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کرونا ،یا ویروس خستگی؟!

تحقیق و تنظیم :صدیقه بختیاری شهری ،مدرس و پژوهشگر دانشگاه

در این دوره بهتر از همیشه فهمیدهایم که به حضور دیگران نیاز داریم
نه ارتباط با آنها.
قرنطینــه کــه شــروع شــد ،خیلیهــا نفــس راحتــی کشــیدند .بــرای
ـت رفتوآمدهــای فال کتبــارِ اول صبــح ،و نشســتن
مدتــی از د سـ ِ
پشــت میزهــای کســالتبار اداره خبــری نبــود .کار در خا نــه را حــت
بــه نظــر میرســید و خبــری از همکارهــا و رئیسهــای ناخوشــایند هــم
نبــود .امــا حــاال ،بعــد از یــک ســال و نیــم ،آنچــه برایمــان باقــی مانــده
ا ســت خســتگیای ا ســت بیپایــان ،خســتگیای کــه ا نــگار ســا لها
اســتراحت هــم نمیتوانــد آن را از تنمــان در کنــد .چــرا اینقــدر
خســتهایم؟ بیونگچــول هــان جوابــی بــرای ا یــن ســؤال دارد.
کوویــد  ۱۹آین ـهای اســت کــه بحرانهــای جامعهمــان را بــاز میتابانــد و
نشــانگان آسیبشــناختیای را که پیش از همهگیری وجود داشــتهاند
مشــهودتر عر ضــه میکنــد .یکــی از آ نهــا خســتگی ا ســت .هم ـهی
مــا بهنوعــی احســاس میکنیــم کــه خیلــی خســتهایم ،خســتگیای
بنیــادی کــه مثــل ســایه همهجــا و همهوقــت همــراه ماســت .امــا طــی
ـت
ایــن همهگیــری حتــی احســاس خســتگی بیشــتری کردهایــم .بطالـ ِ
تحمیلشــده به ما در زمان قرنطینه خســتهمان کرده اســت .بعضیها
ادعــا میکننــد کــه ممکــن اســت زیبایــی فراغــت را از نــو کشــف کنیــم
و از ســرعت زندگــی کاســته شــود .در واقــع ،آنچــه بــر زمــان قرنطینــه
مســلط اســت نه فراغت و آهســتگی ،بلکه خســتگی و افســردگی اســت.

چرا اینقــدر احســاس خســتگی میکنیــم؟ امــروزه خســتگی پدیدهای
جهانی به نظر میرســد .ده ســال پیش ،کتابی به نام جامعۀ فرسودگی
منتشــر کــردم و در آن خســتگی را بهمثابــۀ بیمــاریای وصــف کــردم که
جامعــۀ نئولیبــرال موفقیتمحــوراز آن رنــج میبــرد .خســتگیای کــه
طــی همهگیری تجربه شــد مــرا مجبور کرد تــا دوبــاره به آن موضــوع فکر
کنــم .کار ،هر چقــدر هم کــه ســخت باشــد ،منجر بــه خســتگی بنیادی
نمیشــود .ممکن اســت پــس از کار از پــا بیفتیم ،امــا ایــن ازپاافتادگی با
خســتگی بنیادی همســان نیســت .کار در نقطهای به پایان میرســد.
اما اجبــار به موفقیــت ،که خــود را بــردۀ آن ســاختهایم ،از آن نقطه فراتر
م ـیرود .در زمــان فراغــت همــراه ماســت ،حتــی در خــواب عذابمــان
میدهــد و اغلــب منجــر بــه بیخوابــی میشــود .خالصــی از ایــن اجبــار
ممکــن نیســت .دقیقــاً همیــن فشــار درونــی اســت کــه مــا را خســته
نوع
میکنــد .بنابراین تفاوتی میان خســتگی و ازپاافتادگی وجــود داردِ .
ـت از پاافتادگــی حتــی میتوانــد ما را از شــرّ خســتگی خــاص کند.
درسـ ِ
اما این ویروس فقــط مبتالیان به کووید را خســته نمیکنــد .حتی افراد
ســالم را هــم خســته میکنــد .اســاوی ژیــژک در کتابــش ،همهگیــری!
کوویــد ۱۹جهــان را تــکان میدهــد ،یــک فصــل کامــل را بــه ایــن ســؤال
اختصاص میدهد« :چرا ما همیشه خســتهایم؟» ژیژک هم آشکارا این
را حس میکند کــه همهگیری ما را خســته کــرده اســت .در همان فصل
کتاب من ،جامعۀ فرسودگی ،از در مخالفت درمیآید و میگوید
ژیژک با ِ
که خوداستثماری جای استثمار توســط دیگران را نگرفته ،بلکه تنها به
کشورهای جهانسوم منتقل شــده اســت .من دربارۀ اینکه این انتقال
رخ داده با ژیژک موافقم .اما کتاب من بیشتر به جوامع نئولیبرال غربی
میپــردازد ،نه وضعیــت کارگران چینــی .اما شــکل نئولیبــرال زندگی نیز
از طریق شــبکههای اجتماعی در حال گســترش به سراســر جهانسوم
اســت .افزایــش خودســتایی ،اتمیزهشــدن و خودشــیفتگی در جامعه
پدیدهای جهانی است .شبکههای اجتماعی همهی ما را به تولیدکننده
تبدیــل میکنــد ،بــه کارآفرینانــی کــه تجارتشــان خویشتنشــان اســت.
شــبکههای اجتماعــی آن فرهنــگ خودپســندی را جهانــی میســازند
که جامعــه و هر چیز اجتماعــی را محو میکنــد .ما خــود را تولید میکنیم
و خویشــتنهایمان را در معــرض نمایشــی دائمــی قــرار میدهیــم .این
همیشــگی خــود ،ما
ِ
بودن
تولیــد خویشــتن ،ایــن «در معرض نمایــش» ِ
را خســته و افســرده میکند .ژیژک بــه این خســتگی بنیادی کــه ویژگی
زمــان حال ماســت و توســط این همهگیری تشــدید شــده نمیپــردازد.
ژیــژک گویــا در قطعــهای از کتــاب همهگیــریاش نســبت بــه فرضیــهی
خوداســتثماری نــرم میشــود و مینویســد «آنها ،افــرادی کــه از خانه
کار میکنندممکــن اســت زمــان حتــی بیشــتری بــرای اســتثمار خــود
پیــدا کننــد» .در دورهی همهگیــری ،اردوگاه نیــروی کار نئولیبرالــی نام
جدیــدی پیــدا کــرده اســت :دفتــر کار خانگــی .کار در دفتــر کار خانگــی
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چارچوب
ِ
خستهکنندهتر از کار در دفتر است .هرچند این را نمیتوان در
خوداســتثماری مضاعف توضیح داد .آنچه خســتهکننده اســت انزوای
موجــود در این شــیوۀ کارکــردن اســت ،نشســتن بیپایــان بــا پیژامه در
نگران
برابر نمایشــگر .ما بــا خودمــان رویارو شــدهایم و دائمــاً مجبوریــم ِ
خودمــان باشــیم و گمانهزنی کنیــم .خســتگی بنیــادی درنهایت نوعی
ـتگی خــود اســت .دفتــر کار خانگــی ،بــه ایــن دلیــل کــه مــا را حتی
خسـ ِ
عمیقتــر از قبــل در خودمــان گرفتــار میکنــد ،خســتگیمان را شــدت
میبخشــد .دیگرانی کــه میتوانند حــواس مــا را از خودمان پــرت کنند
غایبانــد .مــا بهخاطــر فقــدان تمــاس اجتماعــی ،آغوشهــا و لمــس
جســمانی خســته میشــویم .تحت شــرایط قرنطینه رفتهرفتــه متوجه
میشــویم که شــاید دیگران آنطور که سارتر در نمایشــنامۀ دوزخ گفته
«جهنم» نیســتند ،بلکه شــفایند .این ویروس همچنین ناپدیدشــدن
«دیگری» را که در برونراندن دیگری شــرح دادهام شــتاب میبخشــد.
غیاب عادات همیشــگی یکــی دیگر از دالیل خســتگی ناشــی از دفتر کار
خانگــی اســت .مــا ،بهخاطــر انعطافپذیــری ،داریم عــادات ثابتــی را از
ـان تــازه میبخشــند .غیاب
دســت میدهیــم کــه بــه زندگــی ثبــات و جـ ِ
ضرباهنــگ امــور ،بهویــژه ،افســردگی را تشــدید میکنــد .ایــن رســوم و
اجتمــاع بدون ارتبــاط هســتند ،حالآنکه
ْ
همیشــگی آفریننــدۀ
ِ
عادات
امــروزه آنچــه غالــب اســت ارتبــاط بــدون اجتمــاع اســت .حتــی همــان
عاداتــی کــه هنــوز در اختیــار داشــتیم ،از قبیــل تماشــای مســابقات
فوتبال ،کنســرتها و رفتــن به رســتوران ،تئاتر یا ســینما ،لغو شــدهاند.
بــدون رســوم همیشــگی احوالپرســی ،مجبوریــم بــه خــود اتــکا کنیم.
اینکــه بتوانیــم بهگرمی با کســی احوالپرســی کنیم بــار خویشــتنمان را
ســبکتر میکنــد .فاصلهگــذاری اجتماعــی بســاط زندگــی اجتماعــی را
برمیچیند .ما را خسته میکند .ســایر مردم را به ناقلین بالقوۀ ویروسی
تقلیــل میدهــد کــه بایــد فاصلــۀ فیزیکــی بــا آنهــا را حفــظ کــرد .ایــن
ویروس بحرانهــای فعلی مــا را دامنهدارتر میکند؛ در حــال نابودکردن
اجتماعی است که خود ازپیش دچار بحران بود؛ و ما را با یکدیگر بیگانه
میکند .در این زمانهی شــبکههای اجتماعی که امر اجتماعی را تقلیل
ی میکند ،حتــی از آنچــه بودهایم تنهاتر شــدهایم.
میدهــد و ما را منــزو 
فرهنگ نخستین چیزی بود که طی قرنطینه رها شد .فرهنگ چیست؟
آنچــه اجتمــاع را بــه وجــود م ـیآورد! بــدون آن مــا بــه جایــی میرســیم
کــه ،مثــل حیوانــات ،صرفــاً در پــی بقــا باشــیم .ایــن اقتصاد نیســت که
بایــد در اســر ع وقــت از ایــن بحــران خــاص شــود بلکــه ،ورای همهچیز
فرهنــگ یــا بهعبارتــی زندگــی اجتماعی اســت که بایــد نجاتــش دهیم.
جلســات مــداوم در زوم نیز مــا را خســته میکنند .آنهــا مــا را تبدیل به
زامبیهــای زوم میکننــد .مجبورمــان میکننــد تــا دائمــاً بــه درون آینه
بنگریم .نگاهکردن به چهرهی خود روی نمایشــگر خســتهکننده است.
مــا پیوســته بــا چهرههــای خــود مواجهیــم .عجیــب آنکــه ایــن ویروس
دقیقــاً در زمان ـهی ســلفی پدیدار شــده اســت ،رســمی کــه میتــوان آن

را بهمنزلــۀ چیــزی منتــج از خودشــیفتگی جامعهمــان توضیــح داد.
ویــروس این خودشــیفتگی را تشــدید میکند .طی همهگیــری ،همگی
ما دائمــاً با چهرههــای خــود مواجهیم؛ مــا در مقابــل نمایشگرهایمان
نوعــی ســلفی بیانتهــا تولیــد میکنیــم .اینهــا مــا را خســته میکنــد.
خودشــیفتگی زوم عــوارض جانبــی عجیبوغریبی بــه بار آورده اســت؛
ِ
منجر به رونق جراحی زیبایی شــده اســت .تصاویر کجوکولــه و تیرهوتار
روی نمایشــگر باعــث مأیوسشــدن آدمهــا از ظاهرشــان میشــود ،و
ا گــر از قضا وضوح نمایشــگر بــاال باشــد ،نا گهــان چینوچروک ،طاســی
لکههای کبدی ،پف پای چشــم و ســایر نواقص پوســتی نامطبوع را در
خودمان کشف میکنیم .از زمان آغاز همهگیری ،جستوجوها در گوگل
برای جراحی زیبایی اوج گرفته اســت .طی قرنطینــه ،جراحان زیبایی
بــا ســیلی از پرسوجوهــای مشــتریان بــرای بهبــود ظاهر تکراریشــان
موا جــه بود هانــد .حتــی صبحــت از «دیســمورفیای زوم» اســت.
دیجیتالی مروج این دیســمورفیا (دلمشــغولی اغراقشــده دربارۀ
ْ
آینۀ
نقایــص فرضی در ظاهر جســمانی شــخص) اســت .این ویــروس جنونِ
بهینهســازی را کــه از پیش از همهگیــری مــا را در چنگال خود داشــت تا
منتهی درجــۀ خــود پیش میرانــد .اینجــا نیــز ویــروس آینــهای در برابر
جامعهمــان میگیــرد .و درمــورد دیســمورفیای زوم ،ایــن آینــه واقعــی
اســت! یأس محــض از ظاهرمــان در ما بیــدار میشــود .دیســمورفیای
زوم ،این دلمشــغولی نامعقول دربــارۀ خودمان ،ما را خســته میکند.
همهگیــری عــوارض جانبــی منفــی دیجیتالیشــدن را نیــز آشــکار کرده
اســت .ارتباط دیجیتال رویدادی بســیار یکطرفه و فروکاســته اســت:
هیچ نــگاه خیــره ،هیچ بدنــی در کار نیســت .حضــور جســمانی دیگری
را کم دارد .همهگیری این را تضمین میکند که این شــکلِ ارتباطِ ذاتاً
غیرانســانی به هنجار تبدیل شــود .ارتبــاط دیجیتال مــا را خیلیخیلی
خســته میکند .ارتباطی بدون طنیــن ،ارتباطی عاری از شــادی .ما در
جلس ـهای در زوم بنابه دالیل فنی نمیتوانیم به چشمان یکدیگر نگاه
کنیم .تمــام کاری کــه میکنیــم خیرهشــدن به نمایشــگر اســت .غیاب
نگاه خیرۀ دیگــری ما را خســته میکنــد .امیــدوارم این همهگیــری ما را
متوجه کنــد که حضورِ دیگری چیزی اســت کــه با خود شــادی میآورد
اینکه زبان متضمن تجربهای جسمانی است ،اینکه گفتوگویی موفق
مســتلزم حضور بدنها اســت ،اینکه ما مخلوقاتی جســمانی هســتیم.
عادات همیشــگیای که طی همهگیری از دســت دادهایــم نیز متضمن
تجربــۀ جســمانیاند .آنهــا بازنمــودی از اشــکال ارتباط جســمانیاند
کــه جامعــه را میآفریننــد و بنابرایــن شــادی میآورنــد .مهمتــر از همــه
مــا را از خودمــان دور میکنیــم .در وضعیــت فعلــی ،آن عادات و رســوم
همیشگی پادزهری برای خستگی بنیادی خواهد بود .بههمینترتیب
فینفسه ،جنبهای جســمانی در اجتماع وجود دارد .دیجیتالیشدن
انســجام اجتماعــی را تضعیــف میکنــد ،تاجاییکــه موجــب حــذف
حضــور فیزیکی میشــود .ویروس مــا را بــا بدنهایمان بیگانــه میکند.
توجه زیاد به سالمتی از پیش از همهگیری فرا گیر بوده است .اینک ما در

مـقاله

35
زمستان 1400

وهلۀ اول دلمشغول بقا هســتیم ،گویی در وضعیت جنگی دائمی قرار
زندگی خوب مطرح نیست .ما تمام
ِ
داریم .در نبرد بر سر بقا ،مســئلهی
نیروهای زندگی را فرا میخوانیم تنها به این منظور که هرطور شده زندگی
را طوالنیتر کنیم .با این همهگیری ،این نبرد سهمگین برای بقا متحمل
گسترشی ویروســی شــده اســت .ویروس جهان را به بخش قرنطینهای
تبدیــل میکنــد کــه در آن تمــام زندگــی بهخاطــر بقــا معلــق میشــود.
امــروزه ســامت مهمترین هدف بشــر شــده اســت .جامع ـهی بقامحور
درکش از زندگــی خــوب را از دســت میدهد .حتی لــذت نیز در پیشــگاه
ســامت ،که هدفی غایی اســت ،قربانی میشــود .نیچه قبالً سالمتی را
ممنوعیت سفتوسخت سیگارکشیدن
ِ
ایزدبانویی جدید نامیده است.
نیز این شــیفتگی به بقــا را بیــان میکند .لــذت باید جــای خــود را به بقا
بدهــد .طوالنیکــردن زندگــی واالترین ارزش اســت .مــا هرآنچــه زندگی
را الیــق زیســتن میکنــد ،رضایتمندانــه ،بــه نفع بقــا قربانــی میکنیم.
منطق حکــم میکند کــه حتــی در زمانهی همهگیــری تمــام جنبههای
زندگــی را قربانــی نکنیــم .ایــن وظیفۀ سیاســت اســت که تضمیــن کند
زندگــی فقــط بــه حیــات ،بــه بقــای صــرف ،فروکاســته نمیشــود .مــن
کاتولیکــم .دوســت دارم ،بهخصــوص در ایــن زمانــۀ عجیب ،به کلیســا
بروم .کریسمس پارسال در یک مراسم عشای ربانی شبانه شرکت کردم
که علیرغم همهگیری برگزار شــد .باعث خوشــحالیام شــد .متأســفانه
ندر ،که عاشــقش هســتم ،خبری نبود .از خــودم پرســیدم :آیا علیه
از کُ ُ
کُ نـ ُـدر نیــز ممنوعیــت سفتوســختی در طــول همهگیــری وجــود دارد؟
چرا؟ وقتی از کلیســا خــارج میشــدم ،از روی عادت دســتم را بــه درون

سنگاب (ویژۀ آب تعمید در کلیســاها )دراز کردم و شوکه شدم :سنگاب
خالی بــود .یک قوطی مایــع ضدعفونیکننــده کنار آن گذاشــته بودند.
ویروس کووید ،۱۹از طریق تعمیق گسلهای اجتماعی ناشی از بیماری،
جامع ـهی فرســوده را مســتهلک میکنــد و مــا را بهســوی یک خســتگی
دســتهجمعی ســوق میدهد .بنابراین ویروس کرونــا میتواند ویروس
خســتگی نیز نامیــده شــود .امــا ایــن ویــروس همچنیــن بحرانی اســت
در معنــای یونانــی واژهی کریســیس ،یعنــی نقطــۀ عطــف .زیــرا ممکــن
اســت ما را قادر ســازد تا سرنوشــتمان را دگرگون کرده و از عذابمان روی
بگردانیــم .مصرّ انــه از مــا درخواســت میکنــد :بایــد زندگــیات را عــوض
کنی! امــا مــا فقــط بهشــرطی میتوانیــم ایــن کار را بکنیــم کــه بهنحوی
بنیادین جامعهمان را اصالح کنیم ،بهشرطی که موفق به یافتن شکل
مقابــل ویــروس خســتگی مقاوم باشــد.
ِ
تــازهای از زندگی شــویم کــه در
منبع :بیونگ چول هان
ترجمه :علی امیــری مرجعNation :
سایت :ترجمان
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مروری بر
انــواع تکنیکهای تنفســی...
تهیه و تنظیم :محبوبه سادات مشرف
(کارشناس کاردرمانی،کارشناس ارشد مشاوره)

 -1تنفس یکسان
تنفــس یکســان بــه ایجــاد تعــادل در بــدن و در نتیجــه ســامت
پایــدار کمــک میکنــد و مهمتر یــن حاصــل آن ،داشــتن خوا بــی
را حــت ا ســت .بنابرا یــن داشــتن آن قبــل از خــواب کمــک
زیــادی بــه شــما میکنــد ،هرچنــد در هــر لحظــه از شــبانه روز
مــی توانیــد آن را انجــام دهیــد و از فوایــدش بهــره منــد شــوید.
در ایــن روش دم و بــازدم تنهــا از راه بینی انجام می شــود و نیاز اســت که
مدت زمان دم و بازدم با هم برابر باشــند و هرکدام  ۵ثانیه طول بکشند.
به این صورت که شما به مدت  ۵ثانیه نفسی عمیق از راه بینی میکشید
و ســپس به آرامی نفســتان را از بینی بیرون میدهید به طوری که مدت
زمــان بیــرون دادن نفســتان  ۵ثانیــه طــول بکشــد و بــه یکبــاره نباشــد.
 -2تنفس جمجمهی درخشان
تنفس جمجمهی درخشــان ،به ایجاد هوشیاری در شما کمک میکند
و موجب می شــود که خــواب از ســرتان بپرد .بــه همین دلیــل انجام آن
قبل از خــواب توصیــه نمی شــود و بهتــر اســت زمانی کــه از خــواب بیدار
میشــوید بــرای شــروع یــک روز سرشــار از انــرژی آن را انجــام دهیــد ،یــا
اینکه ا گر در طــول روز احســاس خوابآلودگی کردید ،مــی توانید به این
روش اعتمــاد کنیــد و آن را انجــام دهیــد تــا مجــددا انرژیتــان بازگــردد.
در ا یــن روش نیــز دم و بــازدم از راه بینــی انجــام مــی شــود بــا ا یــن
تفــاوت کــه زمــان و ســرعت دم و بــازدم بــا یکدیگــر متفــاوت اســت .بــه
ایــن صــورت کــه نیــاز اســت در ابتــدا دمــی آهســته و طوالنــی داشــته
باشــید و ســپس بــازدم بــه صــورت ســریع و قــوی اتفــاق بیفتــد و هــوا از
قســمت پایینــی شــکم بــه ســمت بینــی بیاید و بــه شــدت خارج شــود.
ابتــدا ممکــن ا ســت انقباضــات شــکمی در ا یــن روش تو جــه
شــما را جلــب کنــد امــا بــه مــرور بــه آن عــادت میکنیــد.
 -۳تنفس شکمی
بــرای بهر همنــدی از ا یــن تنفــس نیــاز ا ســت کــه د ســت چــپ خــود
را روی قفســه ســینهتان بگذاریــد و در همــان لحظــه د ســت
راســت خــود را روی شــکمتان قــرار دهیــد ،ســپس دمــی عمیــق از راه
بینــی بکشــید و ســپس آرام آن را از طر یــق دهــان بیــرون بدهیــد.
دستی که روی شکمتان گذاشته اید ،باید با نفس های شما باال بیاید و

دستی که روی قفسه سینه خود گذاشتهاید حرکت کمی دارد .دیافرا گم
باید کامال به وسیله هوا منبسط شــود .هنگام بازدم یعنی بیرون دادن
نفستان ،باید دست روی شــکمتان به سمت داخل شــکم حرکت کند
اما باز هم دســتی که روی قفســه ســینهیتان اســت حرکت کمی دارد.
بــرای اینکــه نتیجــه مطلــوب دریافــت شــود ،ســعی کنیــد روزانــه ده
دقیقه زمان بگذارید و در هــر دقیقه  ۷تا  ۱۰بار دم عمیق و بازدم داشــته
باشــید و از این طریق به کاهش ضربــان قلب و آرامشــتان کمک کنید.
 -۴تنفس متناوب
بــرای برقــراری تعــادل بیــن نیمکــره چــپ و راســت مغــز و افزایــش
تمر کــز و انــرژی میتــوان از تکنیــک تنفــس متنــاوب اســتفاده کــرد.
ســعی کنید در حالت نشســته قــرار بگیرید به طــوری که پشــتتان کامال
صــاف باشــد و ســپس شســت دســت راســتتان را روی ســوراخ راســت
بینــی قــرار دهیــد و ســپس از طریــق ســوراخ چــپ بینــی نفــس عمیــق
بکشــید و بعــد از ایــن کار ،انگشــت حلقهیتــان را روی ســوراخ چــپ
بینــی بگذاریــد و بــازدم را از طریــق ســوراخ راســت بینــی انجــام دهیــد.
دقــت کنیــد کــه ایــن روش را قبــل از خــواب انجــام ندهیــد چــون ایــن
تمریــن باعــث پا کســازی انــرژی مــی شــود و فــرد را بیــدار نگه مــیدارد.
 -۵تنفس منسجم
در تکنیــک تنفــس منســجم ،در هــر دقیقــه ،پنــج تنفــس کامــل انجام
میشــود .با انجــام دم و بازدمی که هر کدام پنج شــمارش طول بکشــد
میتوانید به این ریتم برســید .تنفس با این ریتــم ،تغییرپذیری ضربان
قلب ( )Heart Rate Variability: HRVرا به حدا کثر می رســاند .تنفس
منســجم همچنین در کاهــش اســترس موثر اســت و در صــورت ترکیب
با یوگای آینــگار ،می تواند نشــانه های افســردگی را به حداقل برســاند.
نحــوه انجــام ایــن تمریــن :ابتــدا راحــت بنشــینید .در پنــج شــماره
عمــل دم را انجــام دهیــد .بــا پنــج شــماره نفــس خــود را بیــرون
بدهیــد و ایــن الگــوی تنفســی را بــرای چنــد دقیقــه انجــام دهیــد.

 -7تکنیک تنفس شیر
ممکن است این تمرین کمی خندهدار به نظر برسد ،اما تنفس شیر یکی از
ن تنش و فشار را از قفسه سینه
تمرینهای انرژیزا در یوگاست که انجام آ 
و صورت شما دور میکند .در یوگا به این تمرین« ،سیمهاسانا» میگویند.
نحــوه انجــام ایــن تمریــن :ابتــدا دو زانــو روی زمیــن بنشــینید ،بــه گون ه
ای کــه زانوهــا روی زمیــن و با ســن روی پاشــنههای پــا قــرار بگیــرد.
ســپس کــف دس ـتها را روی زانوهــا قــرار داده و انگشــتان دو دســت
را بــاز کنیــد .در حال ـی کــه چش ـمها کامــا بــاز هســتند از طریــق بینــی
نفــس عمیــق بکشــید .در همیــن حــال دهــان خــود را کامــا بــاز کنیــد
و نــوک زبــان را بــه ســمت چانــه و پاییــن ،بیــرون بیاوریــد .نفــس خــود
را از طریــق دهــان و بــا تولیــد صــدای «هــا»ی ممتــد بیــرون دهیــد تــا
ی
عضالت گلــو و حنجــره منقبض شــوند .به نــوک بینی یــا میــان ابروها 
خود نــگاه کنیــد .ایــن تمریــن تنفســی را دو تا ســه مرتبــه انجــام دهید.
 -۸تنفس زنبور عسل (بهراماری)
انجــام ایــن تمرین تنفســی یــوگا بــه ایجــاد آرامش فــوری کمــک میکند
و مخصوصــا ناراحتیهــای ا طــراف پیشــانی را تســکین میدهــد.
برخــی از تنفــس زنبــوری در یــوگا بــرای رهایــی از ناامیــدی ،نگرانــی و
خشــم اســتفاده م ـی کننــد .شــما بایــد ایــن تمریــن را در مکانــی انجــام
دهیــد کــه ایجــاد صــدای زنبــور بــرای دیگــران مشکلســاز نباشــد.
نحوه انجام ایــن تمرین :ابتدا راحت بنشــینید .چشــمان خود را بســته
و عضــات صــورت را شــل کنیــد .ســپس انگشــتان شســت خــود را روی
زبانــه بیرونــی گــوش (ترا گــوس) گذاشــته و عمــل دم را انجــام دهیــد.
هنــگام بــازدم ،بــا فشــار بیشــتر بــر ترا گــوس ،ورودی گــوش را ببندیــد.
بــا دهــان بســته و ایجــاد صــدای «اٌم» ممتــد ،نفــس خــود را بــه آرامــی
بیــرون دهیــد .هــر چنــد بــار کــه راحــت هســتید ،تمریــن را تکــرار کنید.
 -۹تنفس سگمنتال
بیماردرحا لــت خوابیــده روی تخــت یــا نشســته روی صندلــی
قرارمیگیــرد ،ناحیــه پهلــو او رابــا دســتمال و یادســت درمانگــر فیکــس
وثابت میکنیــم و از بیمــار میخواهیــم کــه دم عمیق انجــام دهد،کمی
نفــس را نگــه میداریــم تــا بــازدم را طــوری انجــام دهد کــه به دســتمال
بســته شــده روی شــکم و پهلو و یا دســت درمانگر فشــار و نیرو وارد کند.

 -۱۰ماساژ عضالت توراسیک ،ناحیه پشت و اسکاپوال
بیماربه حالت خوابیده به پهلوی راست یا چپ قرار میگیرد و تراپیست
باالی ســر بیمار ،دو دســت خود را به حالت کاس ـهای روی ناحیه کتف
بیمار(نواحــی اســتخوان اســکاپوال) قــرار و بصــورت دایــرهای ماســاژ
میدهد و یا با ضربات آهســته و پیوســته به ناحیه پشــت ضربه میزند
و بــا ایــن کار ســرفه را در بیمــار تحریــک میکنــد( .)Tappingایــن کار،
دو بــار در روز و هــر بــار  ۵تا۱۰بار بســته بــه تحمل بیمــار انجام میشــود.
 سرفه کنترل شدهســرفه راهــی اســت کــه بــدن میتوانــد ســموم موجــود در مخــاط
را دفــع کنــد .ســرفه کنتــرل شــده باعــث شــل شــدن مخــاط اضافــی
در ریههــا میشــود و آن را از طریــق مجــاری تنفســی بــه بــاال
میفرســتد .افــراد مبتــا بــه  COPDمیتواننــد بــرای پا کســازی
ریههــا از مخــاط اضافــی ،ایــن تمریــن هــا را انجــام دهنــد:
با شــانههای آرام ،روی یــک صندلی بنشــینید و هــر دو پــا را روی زمین
صاف نگه دارید.
 بازوها را روی شکم جمع کنید. به آرامی از طریق بینی استنشاق کنید. در حالی که به جلو متمایل هســتید ،بازدم را به آرامی بیرون دهید ودستها را به سمت معده فشار دهید.
 هنگام بازدم  ۲یا  ۳بار سرفه کنید .دهان را کمی باز نگه دارید. به آرامی از طریق بینی استنشاق کنید. استراحت کنید و در صورت لزوم ،تمرین را تکرار کنید.مخاط را از ریهها تخلیه کنید.
تخلیــه وضعیتــی ،شــامل دراز کشــیدن در موقعیتهــای
مختلــف بــرای اســتفاده از جاذبــه بــرای از بیــن بــردن مخــاط از
ریهها ســت .ایــن عمــل ممکــن اســت تنفــس را بهبــود بخشــد
و بــه درمــان یــا جلوگیــری از عفونتهــای ریــوی کمــک کنــد.
رو شهــای تخلیــه وضعیتــی بســته بــه موقعیــت متفــاوت اســت:
 به پشت ،روی زمین یا تخت دراز بکشید. برای اطمینان از پایینتر بودن قفســه ســینه از باســن ،بالشها را زیرباسن قرار دهید.
 بــه آرامــی از طریــق بینــی بدمیــد و از طریــق دهــان بــازدم دهیــد. هــر بــازدم بایــد دو برابــر دم طــول بکشــد ،کــه بــه آن تنفــس ۲ :۱گفتــه میشــود .ایــن مراحــل را چنــد دقیقــه ادامــه دهیــد.
 بــر روی پهلــو بــه یــک طــرف دراز بکشــید و ســر را روی بــازو یــا بالــشقرار دهید.
 زیر باالتنه بالش بگذارید. الگوی تنفس  ۲ :۱را تمرین کنید .چند دقیقه ادامه دهید و در طرفدیگر تکرار کنید.
 روی شــکم خــود یــک دســته بالــش را روی زمیــن قــرار دهیــد.بــا شــکم روی بالشهــا دراز بکشــید .یادتان باشــد که باســن را باالیسینه نگه دارید.
برای پشتیبانی ،بازوها را زیر سر تا کنید. -الگــوی تنفــس  ۲ :۱را تمریــن کنیــد و چنــد دقیقــه ادامــه دهیــد.
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 -۶تنفس سیتکاری
هــوا را بــه داخــل دهــان خــود بکشــید و صــدای هیــس را تولیــد کنیــد
( بــدون شــکافی در دهــان) و در نهایــت از بینــی بــازدم انجــام دهیــد.
در تنفــس ســیتکاری ،در طــول دم ،صــدای “ســی” یــا “ســیت”
تولیــد میشــود .معنــی “کاری” در زبــان سانســکریت بــه معنــای
“چیــزی ا ســت کــه تولیــد میکنــد” .ا یــن تمر یــن عــاوه بــر تولیــد
صــدای ســی ،احســاس خنکــی را در دهــان ایجــاد میکنــد .در زبــان
انگلیســی ،معمــوال بــه ا یــن تنفــس ،تنفــس هیــس گفتــه میشــود.
بــرای انجــام ایــن تمریــن :ابتــدا در یــک وضعیــت راحــت مدیتیشــن
بنشــینید و چشــمان خــود را ببندیــد .در طــول تمر یــن ،دســتها
روی زانوهــا قــرار میگیرنــد .دنــدان بــاال و پایینــی را بــه یکدیگــر فشــار
دهیــد و لبهــا را تــا جا یــی کــه ا مــکان دارد از هــم فاصلــه دهیــد.
از فاصل ـهی بیــن دنــدان هــا شــروع بــه نفــس کشــیدن کنیــد .صــدای
نفــس هایتــان را گــوش کنیــد .ســپس دهــان خــود را ببندیــد و بــازدم
را از بینــی انجــام دهیــد .ایــن فرآینــد را بــرای  20دقیقــه ادامــه دهیــد.
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عالمهی استاد؛
حکـیم همهی فصول

(خاطرات من از عالمه محمدرضا حکیمـ ــی)

دکتر علی شمسا (استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
لمس میت ،با پوشیدن دستکش بدون اشکال است

شــعر و ترجمه مرحوم مصطفی زمانــی و ترجمه مرحوم دکتر ســید
جعفــر شــهیدی دارم .ترجمــه دکتر شــهیدی ترجمــه ای دقیق و
بســیار شــیوا و به ســبک خود نهج البالغه با رعایت آرایه های ادبی و
برنده کتاب سال جمهوری اســامی ایران در ســال  1369می باشد.
اما در زمانی که صحبت ماست ،ترجمه شــادروان جواد فاضل با ترجمه
آزاد و البته بسیار فخیم و روان  ،مورد استقبال گسترده «علی دوستان»
قرار گرفته بــود .این ترجمه ،زیبا بــود ،ولی کامل نبود .شــایع بود که
عالمه حکیمی به شــادروان جواد فاضل پیشــنهاد کرده بود ایشان به
جای نوشــتن داســتان های ادبی از جمله؛ دختر یتیــم ،گل قرنقل،
ماجرا ،تقدیم به تــو و ...به ترجمه کامل و دقیق نهــج البالغه بپردازد و
عالمه ،پاداش مادی وی را از بازاریان دینپرور ســتانده و به او داده بود.
کمک به نویسندگان جوان و انقالبی
پرویز خرســند جــوان مشــهدی متولد  1319ســاکن محله شــاه
عباس یکی از نویســندگان تــازهکار بود بــا نثری زیبا ،چنــان که به
قول دکتر شــریعتی « :برادرم پرویز خرســند قویترین نویســنده ای
اســت که نثر امــروز را در خدمت ایمان دیــروز ما قرارداده اســت» .
عالمــه حکیمی در چــاپ کتاب این نویســنده تــازه کار تحت عنوان
«آنجا که حــق پیروز اســت» کمــک کــرد و مقدمهای هــم بر آن
نگاشــت؛کتابی با نثر فاخر پرویز خرســند .پرویز خرسند بعد از انقالب
به حکم حضــرت آیه ا ..خامنه ای ســردبیر «مجله ســروش» شــد.

اولین دیدار بنده با عالمه بر میگردد به ســال های حدود 44؛ وقتی که
تازه قرار بود دانشجوی پزشکی شوم .درس تشــریح بدن ،در دانشکده
پزشکی و در همان ســال های اول برقرار بود .ســالن نسبتا بزرگ بود و
هر چند نفر یک جسد برای تشریح داشتند .جســدها بیهویت بودند.
از خانوادهای مذهبی بودم .پدرم به این شــرط اجازه داد به دانشــکده
پزشــکی بروم و پزشــک شــوم که :اگر خطائی کردم و بی دین شدم
مسوولش خودم هستم .این تعهد را در محضر یکی از آیات عظام دادم.
خب ،پــر واضح اســت که لمــس میــت خالی از اشــکال نیســت.
بنابرایــن باید ایــن مســاله را از یــک روحانــی آگاه میپرســیدم.
لذا رفتم مدرســه نــواب ،طبقه دوم مشــرف به خیابان نــادری قبلی
و آیه ا ...شــیرازی فعلی ،خدمت آقــای محمدرضا حکیمی و ایشــان
فرمودنــد :لمس میت ،با پوشــیدن دســتکش بدون اشــکال اســت.
آن ســالها ،عالمــه حکیمــی در مــاه مبــارک رمضان حوالــی ظهر
در منزلی پشــت دادگســتری فعلی مشهد ،به ایراد ســخن (مذهبی)
میپرداختنــد و نکته جالب این ســخنرانی ،تشــویش ســخنران بود
که در آغــاز گفته می شــد :متاســفانه نمیدانم برای چه نــوع فکر و
علم مســتمعین محترم حاضر ،ســخن بگویم؛ دانشــجو ،دانش آموز
تاجر ،فرهنگی ،بــازاری؟ البتــه آن روزها ایشــان عمامه داشــتند.
پیگیر ترجمه خوب نهج البالغه
علمای اســامی ،نهــج البالغه حضرت علــی (ع) را » تالــی قرآن» و
یــا اخ القرآن ( بــرادر قــرآن) نامیده انــد و تاکنون بیش از دویســت
ترجمه و شــرح بر نهج البالغه (راه فصاحت ـ راه شــیوایی) نوشته اند.
هم اکنون بنده  5نهــج البالغــه در کتابخانه کوچک خــودم دارم که
قدیمــی تریــن آن ترجمه فیضاالســام اســت .دو نهــج البالغه به

آثاری که از ایشان خواندم
عالمه محمدرضا حکیمی نوشــته های متعددی دارد که الحیات ستون
فقرات آثار ایشان است که همراه با دو برادرش (محمد و علی حکیمی) در
دوازده جلد به زبان عربی نوشته است .رهبر انقالب در نماز جمعه هفتم
فروردین  1360به عنوان یک کتاب قیمتی و گنجینه فرهنگ اسالمی از
آن یاد کرده اســت .دائره المعارفی بر پایه آیات قرآن و احادیث صحیح.
عالمه مقدمه ای نیز در  107صفحه بر کتاب «احیاگر حوزه خراســان»
نوشته است .این کتاب گذری دارد بر زندگی و آثار میرزا مهدی اصفهانی
(  1303ق .اصفهانــی  1365-ق .مشــهد)؛ مردی کــه بارها خدمت
امام زمان (ع) رسیده است و با داشتن شرایط کافی و وافی برای مرجعیت
آن را نپذیرفته است .عالمه حکیمی معتقد اســت که اگر آثار این فقیه
عالیقدر به مقدار مناســبی تلخیص و به زبان های زنده دنیا ،اســتادانه
ترجمه شــود ،امید اقبال صاحب نظــران وجود دارد و برای ســخنان
طعنآمیز امثال برتراند راســل و ارنســت رنان پاســخی دندان شکن
میباشد و حقایق طلبان جهان را به حوزه حقایق قرآنی رهنمون میکند.
تنهــا کتابــی کــه بنــده از عالمــه خوانــده ام تفســیر آفتــاب
اســت .نثــری بســیار فاخــر دارد دربــاره امــام خمینــی (ره)؛
ای حماسه چکادهای عصیانگر!
ای حماسه بازوان وضو گرفته خونین!
ای حماسه آشوب های نستوه هر فالت!
ای حماسه آبادی ها و شهرها ،میدان ها و برزن ها !
ای حماسه شبهایی در برابر هزار و یکشب !
ای حماسه «جسر بغداد» ،نه آن همه دیگر بغداد !
ای حماسه صالبت شبانان!  ...اکنون شما را بر بال فرشته های فریادهای
خونین ،به اوجگاه خورشــید فراخواندهاند و امــروزه فریادها و فریادها
به یاری «روح خدا» برخاســت و به آســمان رســید و کلمه خون شد
و خون کلمه ،و کلمــه ها فریاد و این همه را خورشــید می نوشــت ...

معرفـی کتاب
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عصر استالین ،از چشم آنتونی مارا
نگاهی به رُمان «تزار ،عشق و تکنو» نوشتهی آنتونی مارا
* حمیدرضا پورنجفیان
آنتونی مارا ،نویسندهی کتاب «تزار ،عشق و تکنو»
نویسندهی جوان آمریکایی است که از فرط عشق
به تاریخ و ادبیات روســیه ،روزگاری را در این کشور
سپری کرده اســت و حاصل آن رمانی روسی است
که به مصائــب و مســائل مردمــان این ســرزمین از
دورهی اســتالین تــا بــه امــروز مــی پــردازد .او چند
داســتان را بــا نــخ اتصــال ظریفــی بــرای خواننــده
روایت میکند کــه می توان آن را چشــم انداز گویا و
واضحی از تاریخ قرن بیستم روســیه قلمداد کرد.

راوی اول نقاشــی اســت که پــس از انقالب بــه حزب پیوســته و در
ادارهی سانســور ،مســئول حذف تصاویر مغضوبان نظام از عکس ها و
نقاشی هاست .کاری که متصدیان اکنون این پســت با فتوشاپ انجام
میدهند .او بارها چهرهی تروتســکی و رهبرانی را کــه در دادگاه های
فرمایشی به خیانت خود اعتراف کرده اند ،از میان برداشته تا از خاطرهها
زدوده شوند .او تا آن جا در اثبات وفاداری اش پیش رفته که حتی برادر
خود را لو داده اســت و اینک عذاب وجدان در قبــال خانواده اش دارد.
ماموریت اکنون او حذف یک بالرین مشهور است که به جرم جاسوسی
دستگیر شده و کنجکاوی نقاش دربارهی رقاصه ،کار دستش می دهد...
فصل دوم توسط اول شخص جمع درون رویداد روایت می شود؛ در فالش
بک ماجرای بالرین معروف که گرفتار اردوگاه های کار اجباری در سیبری
شده را پی میگیریم و با داســتان زندگی نوهی او که تقدیر سرگذشتی
شبیه مادربزرگش را پرورانده همراه می شویم .روایت این فصل منحصر
به فرد اســت و کمتر رمانی را با این شیوهی روایت ســراغ داریم .راوی
ها همکالسی های نوهی بالرین هســتند و اوج و حضیض زندگی او را تا
میانسالی از البهالی مشاهدات و شــایعه ها بازگویی میکنند .گالینا از
هنگامی که می فهمد مادربزرگش چنان شهرت و استعدادی داشته ،راه
او را در پیش میگیرد و پس از فروپاشی شوروی ،با یک تاجر نفت به نام
ورونف ازدواج میکند و غرق نعمت روزگار میگذراند اما پس از اطالع از
کشته شدن معشــوق دوران جوانی اش ،کولیا ،در جنگهای چچن ،راه

خود را از آسودگی جدا میکند و عقوبت جانگزای آن را به جان میخرد...
ورونف از بازیگران فصل بعدی است و ماجرای جنگ های چچن و جدال
بر ســر نفت و مذاکره با چینیها ،موضوع هایی است که بدان پرداخته
می شــود .راوی مترجمی اســت که درگیر این ماجراهاست و همسر او
دربارهی عکس های سانسور شدهی دوران استالین تحقیق کرده است...
در فصل بعد ،حکایت اســیر شــدن کولیا و همرزم او را در چچن دنبال
میکنیم و ایــن گونه نخ ظریف اتصال میان فصــول حفظ و بر جذابیت
رمان نزد خواننده افزون می شود .آنتونی مارا به تمام زوایا و گوشههای
تاریک زندگی مردم روسیه سرک کشیده و به نوعی تاریخ اجتماعی این
کشور را به تصویر کشیده اســت .او با قدرت خاص قلم خود و استفاده از
تشبیه ها و استعاره ها و ارجاع هایی موفق ،شــاهکاری استثنایی خلق
کرده است که می توان آن را تا سال ها در گوشه ی ذهن خود حفظ کرد.
.
.
.
.
.
.
.
* آنتونی مارا نویســنده داســتان هــای آمریکایی اســت .آنتونی مارا
دبیرستان را در مدرسه لندون به پایان رســاند و با لیسانس نویسندگی
خالق از دانشگاه انگلیســی کالیفرنیای جنوبی خارجه فارغ التحصیل
شد .او یکی از همکاران اســتگنر  2013-2011در دانشگاه استنفورد
بود .در حــال حاضــر ،در دانشــگاه اســتنفورد به عنوان ســخنران
درمبحث داســتان تدریــس میکنــد .او در اروپای شــرقی زندگی و
تحصیل کرده اســت و هم اکنون در اوکلند ،کالیفرنیا ســاکن اســت.
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یکفیلموامیدیتازه
در جهـــــان کرونا زده...

• (گذر و نظری بر فیلم «شاه ریچارد» ،ساختهی رینالدو مارکوس گرین)

آوات رحیمی
بر اساس گزارش جدید دو ساالنه «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»
( ،)OECDبــه نقــل از ایرنا ،همهگیــری کوویــد( ۱۹-ویروس کرونــا) ضمن
کاهــش امید بــه زندگــی  ،به طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم در بــازه زمانی
سال  ۲۰۲۰تا نیمه نخســت ســال  ۲۰۲۱میالدی باعث افزایش متوسط ۱۶
درصدیمیزانمرگومیردر جهاننسبتبهپنجسال گذشتهشدهاست.
همینطــور نشــریهی «الوانگواردیــا» اســپانیا پیشــتر در گزارشــی نوشــت:
«پیامدهای جمعیتی و بهداشتی همهگیری کووید ۱۹-هنوز کشف نشده
اســت .به تأخیــر در تشــخیص بیماریهای جــدی که کشــورهایی مانند
اسپانیا را درگیر کرده است ،کاهش امید به زندگی را نیز باید اضافه کنیم که
عمدتاً به دلیل مرگ و میر ناشی از کرونا است .دادههای مطالع ه دانشگاه
آ کسفورد نشان میدهد که این بیماری همهگیر باعث بزرگترین کاهش
امید به زندگی در منطقه غرب اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شده است».
با هم ـهی ایــن ناامیدی کــه در ســطح جهــان مشــاهده میشــود و اخبار
دوســال پیش تا کنــون هر لحظــه از یــادآوری آن کوتاهــی نکردهانــد و آن را
مثل پتکی بر ســر جوان و پیر ســا کن کرهی زمین میکوبند ،چه باید کرد؟
جوابــش را در ایــن یادداشــت کوتــاه از فیلمســازخوب آمریکایــی
«رینالــدو مارکــوس گریــن» میپرســیم؟ آیــا میتوانیــم بــه یــک فیلمســاز
اعتمــاد کنیــم و از او بخواهیــم بــه روح آشــفته و ترســوی جهــان امیــدی
تــازه بدمــد؟ آیــا میتوانیــم از او بخواهیــم نــه بخاطــر کســب شــهرت و
فروختــن بلیطهــای میلیــون دالری در گیش ـههای ســینمای دنیــا و
بلکــه بخاطــر بازگرداندن امید شــیرین ســه ســال قبــل ،فیلمــی جادویی
بســازد تــا دنیــا دوبــاره بــه تــاش و ایــن بــار بــه تالشــی تــازه دســت یابند؟
میتوانیــم از او بخواهیــم از نمادهــای خاصــی کــه  100درصــد ه حــوزهی
امیــدواری و ســامت روح و روان اشــاره دارند ،در فیلمش اســتفاده کند؟
«رینالــدو مارکــوس گریــن» به نظــر نویســندهی ایــن معرفی کوتــاه همان
شــخصی اســت که بــا ســاخت فیلــم زیبــای «شــاه ریچــارد» امیــدی تازه
بــه جهانیــان عرضــه کــرد و درخواســت مــا را شــنید و اجابتــش کــرد .او
در اوج ســادگی و مثــل یــک رهبــر پختــه و کارآزمــوده از ژانــری ورزشــی و
حضــور زن کــه نمــاد زایــش و امید اســت بهــره بــرد .او نــه یــک زن بلکــه از
دو بانــوی موفــق تاریــخ ورزش دنیــا «ونــوس ویلیامــز» و «ســرینا ویلیامز»
یتــری بــه مــای افســرده و ناامید ،تزریــق کند.
اســتفاده کرد تــا امید جد 

بلــه؛ او راز موفقیــت ســتارگان دنیــای تنیــس ،یعنــی خواهــران ویلیامــز را
دس ـتمایهی فیلمــی تــازه در دنیــای کرونــا زدهی مــا کــرد تــا به انــدازهی
خــودش نخــودی در کاســه آش دانشــمندان ســازندهی ویــروس کرونــا و
کادر درمان جهان و ســایر تالشکننــدگان و امیدآوران عصــر کرونا بیندازد.
البتــه نخودهــای او ســیاهند و گــران قیمــت .آنهــا دو خواهر سیاهپوســت
اهــل آمریــکا هســتند  .کســانی کــه بارهــا جوایــز بــزرگ مســابقات تنیــس
دنیــا را درو کردهانــد« .ونــوس ویلیامــز» قهرمــان تنیــس دونفــرهی
ویمبلــدون ،تنیــس آزاد اســترالیا و تنیــس آزاد آمریــکا و برنــدهی  ۴مــدال
طــای المپیــک اســت و «ســرینا ویلیامــز» نفــر اول ردهبنــدی تنیســوران
حال حاضر دنیــا در رنکینگ فدراســیون جهانی تنیس و قهرمان بیســت
و ســه گرنداســلم و مــدال طال دربخــش انفــرادی المپیــک و دو مــدال طال
المپیــک در بخــش دونفــره اســت .ضمنــا او آخریــن تنیســوری از میــان
مــردان و زنان اســت که هــر چهــار عنوان گرنداســلم را کســب کردهاســت.
در فیلمهــای ژانر ورزشــی و قهرمانــان رشــتههای مهیج آن مثــل «»Rush
و «« Ford v Ferrarهمــواره مربیــان ســرآمدی حضــور دارنــد کــه در کنــار
قهرمــان فیلــم تاثیــرات اصلــی و مهمــی هــم از لحــاظ فنــی و هــم از لحاظ
روحی ـ ـ روانی دارند .در فیلم «شــاه ریچارد» نیز مربی سختکوشی حضور
دارد که این دو دختر زادهشــده از خانوادهی فقیر و ســادهی سیاهپوست
آمریکایی را به اوج شهرت میرساند .مربی ،غریبه نیست و پدر زحمتکش
خانــواده اســت که هــم نــان آور اســت هــم روحیه دهنــده و هــم امیــدوار!
بلــه؛ امیــدوار بــودن بســیار ارزشــمند تــر از حرفــهای بــودن اســت  .یــاد
صحبتهــای «حســن یزدانــی» عزیــز افتــادم کــه پــس از شکســت از تیلور
آمریکایــی در جمــع فرزنــدان موسســهی خیریــهی توانبخشــی همــدم
مشــهد گفت« :امروز با حضورم در کنار  400خواهر معصــوم و مهربان از آنها
میخواهم برایم دعا کنند تا امیدوارانه تمرین کنم و روزی تیلور را شکست
دهم ».او تیلــور را در مهر ماه  1400و در مســابقات جهانی نروژ شکســت داد
و همراه بــا بغض مقــدس او روی تشــک کشــتی 80 ،میلیون ایرانی اشــک
شــوق ریختند و بدون اینکه خودشــان بدانند امیــدواری زیــادی در روح و
روانشان افزوده شد و الحق و االنصاف ما در ایران قهرمانان زیادی داریم که
میبایست زندگی و تالششان ،فیلم تازهای برای نسل ناامیدمان شود...
برگردیم به مربیگری ریچارد پدر که نقشــش را ویل اســمیت بازی میکند
ریچارد مربیی است که از کودکی برای دختران خود برنامه ریخته تا آنان را
تبدیل به قهرمان کند .هرچند در این راه او متحمل ســختیهای فراوانی
نیز میشود .ســختیهایی که بخش زیادی از آن ناشــی از فضای فرهنگی
و اجتماعــی حا کــم بــر محــات سیاهپوســت نشــین آمریکاســت .او تالش
میکند دخترانش را از خیابانهــای پر از جرم و جنایــت آمریکا حفظ کند.
خیابانهایــی کــه یــا بــا دســتههای خالفــکاران خیابانــی پــر شــده
اســت و یــا بــا پلیسهــای سفیدپوســتی کــه بیدلیــل بــه ســیاهان
حملــه میکننــد .در واقــع فیلــم تنهــا اثــری بیوگرافــی محــور نیســت
و در زیرالیههــای داســتانی خــود رگههــای از سیاســت را نیــز دارد.
سیاس ـتهایی کــه نشــان میدهــد جامعــه سیاهپوســت در آمریــکا تــا
چــه انــدازه درگیــر تعصبــات نژادپرســتانهی سفیدپوســتان قــرار دارد.
ریچارد به صورت مداوم و شبانهروزی مشغول رویا پردازی برای دخترکانش
اســت .او  5دختر ســیاه و ســاده دارد که برایشــان برنامههای مهمی دارد.
او الگــوی خاصــی بــرای پدرانــی اســت کــه بــه دخترانــش اخــاق ،فروتنی
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دوســت داشــتن زندگــی ،عشــق ورزیدن بــه طبیعــت ،جدیــت در تمرین
ســخت نگرفتــن زندگــی ،شــیرینی مســابقه دادن و درک اینکه بایــد از هر
مســابقه پیش از هرچیــز ،لــذت بــرد ،آرامــش هنــگام شکســت و دوری از
متــر از هم ـهی اینهــا امیــدواری را میآموزد.
هرگونه جهــل و تعصــب و مه 
پدر خســتگی ناپذیر ،بــه جای اینکه برای کســب موفقیت بــرای خودش
تالش کنــد ،آن را بــرای فرزندانش میخواهــد .و همین اســت که بیننده
بعــد از دقایقــی از دیــدن فیلــم متوجــه میشــود ،قــرار نیســت خواهــران
ویلیامــز در کانــون توجــه باشــند بلکــه ایــن کانــون ،خــاص زحمــات و
رویاپــردازی و عملکــرد بینظیــر ریچپــارد اســت کــه بــه همین مناســبت
در دنیــای ورزش خصوصــا تنیــس بــه او لقــب «شــاه» بخشــیدهاند.
عملکــرد عالــی «ویــل اســمیت» در ایــن فیلــم او را بــه یکــی از پیشــتازان
قطعــی جوایــز اســکار تبدیــل میکنــد .اســمیت بــدون شــک قــرار اســت
نامــزدی اســکار  2020بهتریــن بازیگر مــرد را بــرای بــازی خارقالعــادهاش
در نقــش شــخصیت اصلــی دریافــت کنــد ،و همچنیــن احتمــال زیــادی
وجــود دارد کــه او ایــن مجســمه طالیــی را بــه خانــه ببــرد .نقــش ریچارد
ویلیامــز همــان اجــرای ویــل اســمیت اســت کــه سالهاســت منتظــر آن
هســتیم امــا ندیدهایــم؛ او  ٪100بــه ایــن نقــش متعهــد اســت و بــه عنوان
یکــی از بزرگتریــن ســتارههای ســینمایی تمــام دوران هالیــوود ،بــه ایــن
نقــش هویــت میبخشــد .بدون شــک ایــن یــک اجــرای پــر زرق و بــرق یا
باشــکوه نیســت ،او در اینجا نیســت که دگرگونیهــای فیزیکی شــدیدی
ایجــاد کنــد یــا بــا روش بازیگــری متفــاوت از اســکار ،جایــزه گدایــی کنــد
بلکــه او بــه ســادگی خــود را محــو ایــن نقــش و اجــرای درســتش میکند.
کارگــردان ،رینالــدو مارکــوس گریــن ،ســکانسهای مختلــف تمریــن و

مســابقه تنیــس را بــه شــکل هیجانانگیــزی کــه ارزشــش را دارنــد ،بــه
لطــف انتخابهــای خالقانــه قاببندیهــا و تدویــن دقیــق بــه نمایش
میگذارد .تنیس چیزی نیســت کــه در طول تاریــخ ســینما آنقدرها روی
پــرده بــه تصویــر کشــیده شــده باشــد ،امــا فیلمســازی پویــای شــخص
گرین ثابــت میکند کــه چگونــه میتوان حتــی مســتقیم ترین رالــی رفت
و برگشــت را از نظــر بصــری ،جــذاب کــرد .ایــن بــه ویــژه در طول مســابقه
تنیــس اوج فیلم ،که بــا تعلیقــی دلخــراش ارائه میشــود ،صادق اســت.
ســینا تهرانی (مشــاور خانواده و تحصیلی گــروه درس زندگی) در سلســله
گفتگوهــای آموزشــی خود بــا خبرگــزاری فردا بــه مقولــه نقــش والدین در
موفقیت فرزند ســالم پرداخته با اشــاره به نقش تربیتــی والدین خودش
میگویــد« :هربــار کــه صــدای پرنــدگان در حیــاط خانــه مــان بــه گــوش
میرســید ،پدر و مــادرم روی بالکن می ایســتادند و با تحســین به صدای
آنها گوش می دادند .با اینکه ما همه روزه صدای پرندگان را می شنیدیم
اما ایــن اتفاق همــواره بــرای والدینــم تازگی داشــت .در حیــاط خانه مان
چند درخت میوه بود و پدرم در زیر آالچیق می نشست و این زیباییهای
طبیعی خداوند را تحســین می کــرد .او و مــادرم هیچــگاه از زیبایی های
اطرافشان خســته نمی شــدند و به من نیز کمک می کردند تا حوصله به
خرج دهم و زیبایی را در هرچیزی و در هرکسی که اطرافم هست ،ببینم.
آنهااز تکتکلحظاتزندگیشانلذتمیبردند.پدرمهموارهمی گفت:
«پســرم ا گر در قلب خودت محراب عبادتی نداشــته باشــی ،هرگز قلبت را
در محراب عبادتگاهی پیدا نخواهی کرد ».و من همواره سپاســگزار پدرم
هســتم که به من کمک کرد تا در قلبم محراب عبادتی بنــا کنم .او بجای
اینکهمراموعظه کندبارفتارشبرایمیکالگوونمونهعملیانسانیّ تبود».

42

جــدول

زمستان 1400

افقی:
 .1گفتگوی خواندنی با این ایشان که 40ســال است درخدمت معلولین
هســتند را میتوانیــد در تارنمــای موسســه همــدم بخوانیــد -شــهری
درخراسان رضوی که موسسه خیریه همدم  ،اقالم اهدایی خیرین خارج
کشــور را به آن رســانده اســت  .2چــاال ک  -حرمســرا  -شــنیدن  .3زادگاه
رازی  -از فروع دین اسالم  -ســارق  -آبرومند  .4هزار  -باشگاه فوتبالی در
لیگ ســریآ ایتالیا  -مروارید درشــت  .5پرحرفی  -جنس مدال نفر ســوم
مسابقه  -شهری در ترکیه روی رود سیهان  .6طالی سیاه  -ابزار نجاری -
سرخرگ.7جریمهتاخیر-فرمان کشتی -گیاهمقدسزرتشتیان.8نفس
خســته  -نام ترکی  -شــکمبند طبی  -مکان « -قرص» توخالــی  .9فراهم
کردن شــرایط زندگی بهتر برای معلولین از جمله وظایف آن اســت -شهر
خروسجنگی  .10آســان  -نمودن  -زرد ترکی  .11حشــره آفت سازه چوبی
 جرس  -خریدن  .12شیمی کربن  -اندیشــه  -آدمی  -بله ایتالیایی .13شهرباران-بیمارینرمیاستخوان.14پهلوان-قومیزردپوست کهوایل
دههدوممیالدیدرشمالخزر سکونتیافتند-الگو-بسیار .15استفاده
از توانجویــان و معلولیــن در چرخــه تولیــد را گوینــد  -غــذای آبــدار ایرانی

عمودی:
 .1هیــچ  -کاهــش اضطــراب  ،تقویــت سیســتم ایمنــی بدن  ،پیشــگیری
از بیماریهــای قلبــی و  ...از ویژگیهــای ایــن روش درمانی اســت که که
تنهــا بــا خندیــدن انجــام میشــود  .2ناآشــنا  -حمــام مقتــل امیرکبیــر -
نخســت  -گونه برجســته  .3گل ســرخ  -بانــی یپروتســتان  -نوشــتن .4
اطــاع و آ گاهــی  -نقصــان  -از تقســیمات کشــوری  .5بیعیــب و نقــص
 میــت  -کمربنــد فرضــی زمیــن  .6خوگرفتــن  -درخــت لــرزان  -جــواندر گویــش جــوان لندنــی  -کالم معتبــر  .7نپذیرفتــن  -قیمت  -شــهری
جدیــد در مجــاورت مشــهد  .8از تقســیمات ارتشــی  -جانپنــاه ســرباز
 درخشــان  .9همدمیهــا روز اول شــهریور کــه بــه نــام ایــن پیشــگامانســامتی نامگذاری شــده بــه مح ـلکار ایشــان مراجعــه و فرارســیدن آن
را تبریــک گفتنــد -رمــز  -تنــدی  .10نهــی از دویدن  -دســتآموز  -ســا ک
دســتی  .11پیشــوند نــداری  -حلنشــدنی  -از افعــال ربطــی  .12والــه -
ابریشــم ناخالص  -فروریختــن  .13زیــان  -پول خــرد مهاراجــه  -ناپدری
 طایفــهای در هندوســتان .14فرارکــردن  -نیمصدای ســگ  -مارگزیدهاز سیاهوســفیدش میترســد .15این گلهای زیبای دستساز دختران
همــدم  ،آمــاده تحویــل بــه ســفارشدهندگان عزیز اســت  -عدد روســتا
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جایی در آستانهی آسمان
نگاهی به تاریخچه ی همدم؛ از گذشته تا امروز

زمیــن خــدا وســیع و هوشــیار و خوشــبخت اســت  ...امــا بعضــی تکههــای زمیــن خــدا خوشــبختترند چــون میشــود نردبانــی روی آن گذاشــت
واز درختآسمانباال رفت...
در گوشهای از شــهر مشــهد ،تکه زمینی قرار دارد ،خوشــبخت؛ جایی در آســتانهی آســمان  ...محل ازدحام دلهای مــــــهربان  ...جایی پر از آرزو  ...پر از
ذهنهای سپید و بیفریب ...
سال 1361بود کهتکهایاز زمینخدا،بهاندازهی 10000مترمربعسهمدختران کمتوانذهنیشدتادر آنجازندگی کنندآموزشببینندخدماتتوانبخشی
دریافت کنند وچند قدم به آرزوهایشان نزدیکتر شوند.
این مــکان که ابتــدا مؤسس ـهی فتحالمبیــن نــام گرفت و ســپس بــا «خیری ه همــدم» کامــل شــد ،کارش را تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی بــا پذیرش
 60دختــر شــروع کــرد .از ســال  1380نــوع مدیریــت مجموعــه بــه شــیوهی هیئــت امنایــی تغییــر یافــت کــه اتفــاق مبارکــی بــود .از همــان ســال ،اعضای
هیئت امنا که همگی از خیرین و نیکاندیشــان شــناخته شــدهاند ،با تمام همت و نیرو ،در جهت بهتر شــدن شــرایط دختران همدم ،گام برداشتهاند.
اقدامات مؤثری مثل؛ تجهیز ،بازسازی و نوسازی بخشهای مختلف مجموعه ،راه اندازی سیستمهای هواساز ،احداث سالنهای همایش و نمازخانه
النــدری و تهویــه و همچنین تکمیــل و بهرهبرداری از ســاختمان شــهید شــاهید بــرای کــودکان آموزشپذیــر در کارنامــهی ایــن نیکوکاران میدرخشــد.
در سال 1384مؤسسه به طور کامل از سازمان بهزیستی مستقل و تحت عنوان«خیریهیتوانمندسازیوحمایتاز معلولین»بههیئتامناوا گذار گردید.
هیئتمدیرهیمؤسسه،هفتعضواصلیودوعضوعلیالبدلدارد:
حاج ا کبر صابریفر (رئیــس هیئت مدیره) ،مهنــدس حمید طیبی (نائــب رئیس) ،دکتر زهــرا حجت (مدیرعامل مؤسســه) و آقایان  :حســین محمودی
علی ا کبر علیزاده ،مهندس علی کافی ،مهندس مرتضی ادیبی و جعفر شـیرازینیا دیگر اعـــضای هیئت مدیرهی همدم هستند.

معرفی کوتاه مؤسسه

زمستان 1400

فرزنــدان تحــت حمایــت همــدم ،همگــی دختــر
بیسرپرســت یــا بدسرپرســتاند .ایــن مؤسســه
در ابتــدای وا گــذاری  186مددجــو و  93کارمنــد
رسمی مأمور به خدمت داشــت .این رقم در حال
حاضر به  400مددجو و قریب  160نیروی قراردادی
افزایــش یافتــه اســت .ایــن روزهــا؛ فرزنــدان ایــن
خانه ،بر اســاس نــوع معلولیــت یا شرایطشــان در
ســه ســاختمان مســتقل و مجزا زندگی مــیکنند:
همدم:1
(فتحالمبیــن) بــه مســاحت 10/000/000
مترمربــع و زیربنــای حــدود 6800متــر مربــع
محــل نگهــداری و آمــوزش معلولیــن ذهنــی
عمیــق و دختــران تربیتپذیــر اســت.
همدم : 2
(مرکــز شــهید حمیــد شــاهید) ،بــه مســاحت
 2600مترمربــع و زیربنــای  3500مترمربــع
محــل زندگــی دختــران آموزشپذیــر اســت.
همدم:3
خانــه ی پناهگاهی ارغوان و شــقایق با مســاحت
 300متــر در دو طبقــهی مجــزا (هــر طبقــه  10نفــر)
در ســنین زیــر  14و بــاالی  14ســال کــه فرزنــدان
لبمرزی(میانراهی)توانبخشیهمدمهستند.
همدم 4
مددجویان مؤسسهی همدم ،به طور همزمان از
امکانات و خدمات مختلفی برخوردارند ،از جمله:
اســتفاده از خدمــات توانبخشــی از قبیــل:
فیزیوتراپــی گفتاردرمانــی و کاردرمانــی حضــور
در فعالیتهــای مختلــف تأتــر و ورزشــی بــرای
دســتیابی به حدا کثر توانمندی جسمی ،شرکت
در کارگاههــای هنری از قبیل گلیمبافی گلســازی
قلم زنی روی مس ،فرشــینه ،ملیله کاغذی و . ...
بدیهی اســت کــه فراهــم ســاختن فضایی شــبیه
خانه برای دختران این مرکز هزینههای سنگینی
بــه دنبــال دارد .در حال حاضــر ،برای هــر مددجو
ماهانــه بیــش از  50/000/000ریال هزینه میشــود
کــه یارانــهی دریافتــی از ســازمان بهزیســتی
کمتــر از یــک ســوم ایــن هزینــه را تأمیــن میکند و
مابقــی ،بــا کمکهــای مردمــی تأمیــن میشــود.
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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
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 50,000,000 Rials are spent per client each month that the subsidy received from the welfare organization amounts to less than one – third of this cost,and we are funded by popular support .

1400 زمستان
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فرشته کامالن: عکس از

A Status Report of
Fatholmobin-

Hamdam

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

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

