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شــماره ی 44 فصلنامــه ی همــدم را در حالــی آمــاده ی انتشــار 
کــه در آســتانه ی تابســتان داغ، بــازار صف کشــیدن هــم  می کنیــم 
کارونــی  غ و ما کشــورمان داغ شده اســت. از صف هــای مــر در 
کــه بگذریــم، می رســیم بــه اصلی تریــن صــف ایــن روزهــا  و روغــن 
کــه بــه  کــرد؛ صفــی  کــه می تــوان آن را مقابــل نانوایی هــا مشــاهده 
گفتــه ی مســئولین مربوطــه در شــوراهای آرد و نــان، غیــر ضــروری 
اســت و مــا در خصوص تهیــه و تامین نــان و نیازمــان به ایــن ماده ی

 غذایــی ثابــت، مشــکلی نداریــم.  این کــه شــرایط کشــورمان خاص 
است و بروز جنگ و قحطی نسبی در مناطقی از جهان به این شرایط 
دامــن زده، امــری بدیهــی اســت و در  نابســامانی و نگرانــی نانــی مــا
موثر اســت. اما؛ آیا قبول نداریم که همه چیز و همه جــا نیازمند صف 
کشــیدن و اتالف وقت نیست؟ آیا متوجه این هســتیم که »صف«، تا 
عنصر انســانی در آن قرار نگیرد تبدیــل به نگرانی جمعی نمی شــود؟ 
آیــا متوجهیــم که وقتی شــمار افــراد حاضــر دریک صف بیشــتر شــود
اثرات روانی صف هم بیشــتر می شــود و این ما هســتیم که در نهایت 
»صــف« را بــه  دیــواری بــرای افزایــش موانــع آرامــش و اضطرابمــان

 بدل می کنیم؟ 
صف، در شــرایطی کــه توزیع با مشــکل مواجه  شــود، یک مکانیســم 
جبرانی طبیعی اســت و در همه جای جهان نیز اتفــاق می افتد، ولی 
گر صف  بســتن، بدل به »صفت« جمعی ما شــود، حتما جای تامل ا

 جدی خواهد داشت. 
کــه بــرای هــر نیــازی و در هــر حالــی توجیــه  صــف، چیــزی نیســت 
اجتماعــی و اقتصــادی داشــته باشــد. صــف، در ذات خــودش 
گــر در موقــع و مقــام الزم ایجــاد نشــود، می توانــد  استرس زاســت و ا
امنیــت فــردی و جمعــی مــا را متاثــر کنــد. خوشــبختانه در دنیــای 
معاصــر، ســطح ســواد عمومــی آنقــدر بــاال رفتــه اســت کــه هر کســی 
بدانــد نبایــد در هرصفــی بایســتد. اصــوال، هــر نیــازی نمی توانــد و 
گاه و مســئولیت پذیر را بــه صف کند. صــف  وقتی  نبایــد انســانهای آ
کــه صدایــی بــه امدادخواهــی بلنــد شــده باشــد یــا  ضــرورت دارد 
نیــازی فرهنگی افــراد جامعــه را با هم متحــد و هماهنــگ کند. صف
کــه اشــتیاق و اشــتهای مــا، در رقابت هــای   وقتــی ضــرورت دارد 
کــه  ســالم هــر روز بیــش از پیــش شــود. صــف، آنجــا الزم اســت 
اخــالق و کرامــت انســانی مــا را متقاعــد کنــد در انجــام کار خیــر، از 
هــم ســبقت بگیریــم و بــه یکدیگــر نوبــت عــرض انــدام ندهیــم. 
صفــی کــه صــرف تامیــن نیازهــای شــخصی شــود و دیگــران را دچــار 
دغدغــه ی کمبــود کنــد، صفــی نیســت کــه ارزش ایســتادن داشــته 
گر باشــد. ایــن جمله ی معــروف را شــاید شــما هم خوانــده باشــید؛ ا

گــر »درد دیگــران« را   »درد« را احســاس می کنــی، تو »زنــده ای«، اما ا
احساس می کنی؛ تو »انسانی«!

صف، آنجا مهم و الزم است که بخواهد »انسانیت« و » کیفیت درد« 
ما را محک بزند.

در کدام صف بایستیم؟!
دکتر  زهرا حجت
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فکر کنیــد که خورشــید بــه زمیــن از میزان جــوش و خــروش و حــرارت دلــش بگویــد؛ از لذتــی که در 
کنــش نــور دارد. از میــزان روشــنی و قــدرت نــوری کــه در دل دارد. فکــر کنید کــه زمین به مــاه از  پرا
ســرعت حرکــت و چشــم اندازهایش بگویــد و آنچــه بــر روی مــاه می بینــد و از زیبایــی مــاه. احتماال 
مخاطبش چیزی از این سخن نمی فهمد و قطعا رسیدن به فهمی مشترک و مشابه ناممکن است.
بپذیریــم کــه وقتــی آدم هــا در مدارهــای مختلــف و موقعیت هــای متفــاوت قــرار گرفته انــد، خیلی 
ســخت می توان توقع داشــت همــه مثل هم فکــر کننــد. چنین توقعــی، نه بجاســت و نه ســازنده.
هم مــدار کردن، شــاید تنهــا راهی باشــد کــه بتواند بــه درک و شــناخت مشــترک آدم هــا بیانجامد.
هم مــداری، احتمــاال بــا تربیت فرهنگــی مبنایــی و اســتاندارد میســر بشــود، نه الزامــا با قــرار دادن 
تمامی آدمها در یک نقطه. چنین چیزی ناممکن و هزینه بر و بی فایده اســت. شــاید بهترین اتفاق 
همان باشد که آدمها، در موقعیت و اشــکال مختلف بمانند، اما استانداردهای تربیتی و شناختی

 مشابهی داشته باشند؛ یعنی نوعی وحدت در عین کثرت.
مهم این اســت که اجــرام، از تــالش و تکاپوی درونــی و بیرونــی بازنایســتند و هرکدام به ســهم خود
کن مطلق اســت یا رهای مطلق، احتماال بی مدار است  بخشــی از کاینات را روشــن کنند. آنکه ســا
گــر ســتاره ای درخشــان باشــد، احتمــاال یــا مدت هاســت که  و بی برنامــه. چنیــن مــوردی، حتــی ا
مرده اســت، یا محکوم به مرگ و متالشی شــدن قطعی است. موسســه ی همدم، مداری است که 
در آن دلهای عاشــق حول محور محبت و همدلی می چرخند. در این مدار بلنــد و زیبا، هر کس که 
مایه ای از انسان دوستی و احسان دارد، می تواند به روشنی بچرخد و به اطرافش نور ببخشد.  شما
 ســتاره های زیبای این مدار مهر و مدارا هســتید و ما بســیار خوشــبختیم که گاه و بــی گاه، از حضور 
پرنور و عاشق شــما، نیروی زندگی و ســرزندگی می گیریم. 400 جفت چشــم، در این منظومه منتظر 
طلوع شــما هســتند. منتظر تولد لبخندی که می تواند تا مدتها، دلهای مشــتاق فرزندان ما را گرم 
کند. فرقی نمی کند که شــما ماه  باشید یا خورشید؛ شــما همیشه منبع و منشــا روشنایی هستید.

علیرضا سپاهی الیین

یادداشتسردبیر

ُبر مدار مدارا...
َ
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گهان ســگ کوچکی را می بینید که  تصور کنید کــه در جنگلی قدم می  زنید و نا
گهان  کنار درختی نشسته است، همچنان که به آن ســگ نزدیک می شوید، نا
به شــما حمله کرده و دندان های تیز خود را نشــان می دهد، شما وحشت زده 
گهــان متوجه می شــوید که یکی از پاهای ســگ  و خشــمگین می شــوید، اما نا
در تله ای گرفتار شــده اســت، به ســرعت حالت ذهنی شــما از خشــم به ســوی 
نگرانــی و ترحم تغییر مــی نمایــد؛ زیرا متوجه شــده ایــد که حالت پرخاشــگری 
ســگ از جایــگاه آســیب پذیــری و درد نشــات می گیــرد، ایــن موضــوع در مورد 

همه ی ما نیز صدق می کند.
گر همه چیز را می دانستیم دیگران را می بخشیدیم. خشم ناشی از جهل است. ا
ما هرگــز نمی دانیــم آدمی کــه روبروی مــا قــرار گرفته در حــال چه مبــارزه روحی

 است یا از چه مبارزه ای آمده است...

اگر همه چیز را می دانســـــــــــتیم
شاید خیلی ها را می بخشیدیم!
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کودک که بودم هر بــار در ارتفاع بلندتری از شــهر قرار می گرفتــم با ذوق و
کــدوم یکــی از اون چراغ هــا  شــوق  کودکانــه از مــادرم می پرســیدم: " 

 خونه ی ماست؟" 
هرگــز از ایــن ســوال تکــراری خســته نمی شــدم و مــادرم از جــواب 
نامعلومــی نشــانه  بــه نقطــه ی  را  اشــاره اش  انگشــت  کــه  تکــراری 
می گرفــت و می گفــت: " اونجاســت! ببیــن! هــر کــدوم از ایــن چراغ هــا 
فیلســوف های  فیلســوف ترین  مثــل  مــن  و   " داره!  داســتان  یــک 
جهان طــوری بــه نشــان تاییــد ســرم را تــکان مــی دادم کــه ســهروردی 
ننوشــت!! و  نگفــت  مصمــم  چنیــن  اشــراقش  حکمــت  بــرای 
هنوز و امــروز که غــروب می آید چــراغ خانه ها یکی یکی روشــن می شــود 
و هر کــدام از این چراغ ها یک سرگذشــت و یــک قصــه دارد و قصه ها چه

 می کند با دل ها! قصه ی پنجره ها و چراغ ها...
بعضــی چراغ ها پر نور هســتند و بعضی کم نور، بعضی در شــرف خاموش

 شدن و بعضی خاموش خاموش...
هــر روز بــه همــدم می آیــم. همدمــی کــه در آن زندگــی چهارصــد دختــر 
جاری اســت و هر کدام از ایــن دخترها بایــد در این شــهر چهارصد چراغ 

زندگیدختراناینخانه

نجمه؛ داستان زندگی یک چراغ!

مریم همایونی 

)بخشیاززندگینجمه،دخترهمدمِیما(
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روشــن می داشــتند و حــاال بــار زندگــی و گذشــته ی تاریکشــان روی 
پنجره  های این مرکز سنگینی می کند و ترک می اندازد.

به اتاقم وارد می شــوم و بــاز هم دور تــا دور اتــاق را پنجره هایــی گرفته که
 می شود صدای دلتنگی ها را از آنها شنید. از پشت یکی از همان پنجره ها 
که گفتم، صدای گریه ی بی امان نجمه را می شــوم که جمالتی نامفهوم 

و مقطع از دلتنگی می گوید؛ از مادر و خواهر و... 
خودم را به حیاط پشــتی و زیــر پنجره می رســانم و شــروع می کنیم با هم 

راه رفتن و از گذشته اش برایم صحبت کردن...
از خانــه ای کاه گلــی می گویــد در یکــی از روســتاهای اســفراین. از انبــوه 
گل های محمدی که در همان حیاط بوده و اتاق هایی کوچک با سقف 

چوبی و طویله ای در گوشه ی حیاط با چند گوسفند!
فــردی  خــودش  حــد  در  و  مهربــان  مــردی  کــه  نجمــه  پــدر 
معلولیــت  وجــود  بــا  بــوده،  زندگــی  بــه  نســبت  مســئولیت پذیر 
گالب گیــری  روان،  و  اعصــاب  و داشــتن مشــکالت  خفیــف ذهنــی 
شــدید  اعتیــاد  دچــار  مــادرش  عجیــب  تضــادی  در  و  می کــرده 
بســیاری داشته اســت. روان  و  اعصــاب  هــم مشــکالت  او  و  بــوده 

پدر، چهــار دخترش را چون جانش دوســت داشــت. نجمــه دختر بزرگ 
خانواده در کنار پدر، مســئولیت بزرگ کردن خواهرانش را عهده دار بود و 
در کنار بی مسئولیتی مادر تا چشم باز کرد دید در شانزده سالگی تبدیل 
بــه کوهی از غم شــده کــه کــه شــانه هایش در زیــر شــکنجه های مادرش 
بی تــاب و خســته مانــده اســت! زندانــی شــدن نجمــه و خواهرانــش در 
طویله، کتک خوردن با کمربند و کابل برق، داغ کردن قاشق و گذاشتن 
روی بــدن و... همــه ره آورد عشــق مادرانــه ای بود کــه نثار ایــن دختران 
بی پناه می شــد. در نهایت قلب پدر تــاب دیدن این همه غم را نداشــت 
و در یــک بعــد از ظهــر غم انگیــز خــودش و همــه ی وجــودش را بــه آتــش 
کشید و چراغ کم ســوی خانه شــان رو به تاریکی محض گذاشت و تمام!

تمامــی کــه منجــر بــه ازدواج مجــدد مــادر شــد و انتقــال ســه خواهــر بــه 
کن همدم اند؛ نرگس که دچار  بهزیســتی.  حاال، نرگس و نجمه هر دو ســا
معلولیت ذهنی اســت در مرکز فتح المبین همدم زندگی می کند و نجمه 
در خوابگاه شهید شاهید همدم روزگار و زندگی را به سر می برد. او همراه 
با روان شــناس مرکز هفته ای یک بار به دیدن خواهــرش نرگس می رود و 
کی می برد و با هم حرف می زنند. کلثوم خواهردیگر  مادرانه برایش خورا
که مشکل اعصاب و روان شدید دارد در مرکزی دیگر زندگی می کند. خواهر 
کوچکتر ازدواج کرده است و در شهرستان زندگی  می کند و گاهی به دیدن 
خواهرانش می آید. از مادر بعد از ازدواج های متعدد خبر چندانی نیست؛ 
اینکه چطــور آن خواهر متاهل این هجــران پر از درد و غــم را تاب می آورد 

خودش مثنوی وار نوشتن می خواهد.
نجمــه بــا اندوهــی ســرد از آرزوهایــش می گویــد؛ از دلتنگــی زیــاد بــرای 
پــدرش و خواهرانش. در پارادوکســی غریب کــه از مادرش متنفر اســت او 
را بخشــیده و حتــی گاهی دلتنگش می شــود و شــاید ایــن بزرگــی را برای 
بخشــیدن مادرش باید به پای دریای پرتالطم و ناآرام درونش نوشــت!
دریای ناآرامی که چهــره ی زیبایش را در هم می کشــد و غمگین می کند.

روزگار  ایــن  در  کــه  بســیاری  نجمه هــای  و  نجمــه  نمی دانــم 
وجــود دارنــد می تواننــد بــا وجــود چراغ هــای خامــوش در زندگــی بــه 
کودکی هایــم بازهــم  طلــوع برســند یــا نــه! دلــم می خواهــد مثــل 
فیلســوف وارانه ســرم را تــکان بدهــم و بــا اطمینــان بگویــم می شــود! 
کــه  کودکانــه ام را نــدارم و هــر بــار  امــا نمی دانــم چــرا دیگــر قــدرت 
بــه ایــن اســتیصال می رســم قســمتی از خــودم را از دســت می دهــم. 
دســت نجمــه را می گیــرم و بــا هــم در ســکوت راه می رویــم و تمــام....
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زن جوانی د ر جاد ه رانند گی می کرد برف کنار جاد ه نشسته بود و هوا سرد 
بود.  ناگهان الستیک ماشین پنچر شد و زن ناچار شد از ماشین  پیاد ه شود تا 
از رانند گان دیگر کمک بگیرد. حد ود چهل و پنج دقیقه اي مي شد که د ر آن 
سوز سرما ايستاد ه بود . زن کنار جاد ه منتظر کمک ايستاد ه بود . ماشین ها 
يکي پس از ديگري رد مي شدند . انگار با آن پالتوي کرمي اصال توي 
برفها ديده نمي شد . به ماشینش نگاه کرد که رويش حسابي برفنشسته 
بود. شالش را محکم تر دــور صورتش پیچید و کاله پشمياش را تا روي 
گوش هايش کشید . باالخــره يک ماشین قديمي کنار جاد ه ايستاد و مرد 
جواني از آن پیاد ه شد . زن، کمي ترسید اما بر خود شمسلط شد مرد جوان 
جلو آمد و به او سالم کرد و مشکلش را پرسید . زن توضیح د اد که ماشینش 
پنچر شده و کسي هم به کمک او نیامده است. مرد جوان از او خواست بیش 
از اين د ر آن سرماي آزار دهنده نماند و تا او پنچرگیري مي کند زن د ر 
ماشین بماند . او واقعا از خداوند متشکر بود که مرد جوان را برای کمکش 
فرستاد ه است . د ر ماشین نشسته بود که مرد جوان تق تق به شیشه زد و 
اشاره کرد که الستیک د رست شد. زن پولي چند برابر پول پنچرگیري د ر 
مغازه را ، برد اشت و از ماشینپیاد ه شد و بعد از اينکه از وي تشکر کرد ، پول 
را به طرفش گرفت.  مرد جوان ، با اد ب ، پول را پس زد و گفت که اين کار 
را فقط براي رضاي خاطر خداوند انجام د اد ه است و به او گفت : " د ر عوض 
، سعي کنید آخرين کسي نباشید که کمک مي کند . " از هم خداحافظي 
کردند و زن که به شدت گرسنه بود به طرف اولین رستوران به راه افتاد . 
از فهرست غذاي رستوران يکي را انتخاب کرد ه بود که زن جواني که ماه 
هاي آخر بارد اري خود را مي گذراند با لباس گارســونی به طرفش آمد و با 
مهرباني از او پرسید چه میل د ارد . زن  غذايي 80 دالري سفارش د اد و 
پس از آنکه غذا را تمام کرد ، يک اسکناس صد دالري به زن جوان د اد . زن 
جوان رفت تا بیست دالر باقی ماند ه را برگرد اند . اما وقتي بازگشت خبري 
از آن زن نبود . د ر عوض ، روي يک دستمال کاغذي روي میز ياد د اشتي 
ديده مي شد . زن جوان ياد د اشت را بردــاشت . د ر ياد د اشت نوشته شده 
بود که آن بیست دالر به عالوه ي چهارصد دالر زير دستمال کاغذي براي 
وي گذاشته شده است تا براي زايمان دچار مشکل نشود . ياد د اشت براي 
آن زن بود و د ر آخر نوشته شده بود : " سعي کنآخرين نفري نباشي که 
کمک مي کند . " شب که شوهر زن جوان به خانه بازگشت ، بسیار محزون 
بود و گفت که به خاطر پول بیمارستان نگران است چون نزديک زمان 
زايمان است و آن ها آهي د ر بساط ندارند . زن جوان ماجراي آن روز را 
برايش تعريف کرد : د رباره ي زني با پالتوي کرم روشن که مبلغ کافي 
براي او گذاشته بود و نامه را هم به او نشان د اد . قطره ي اشکي از گوشه ي 

ین کسی نباش آخر
 که کمک می  کند...

چشممردجوانفروریختوبرايهمسرشتعریفکردکهآنروزصبح
درجادهبههمینزنبرايرضايخداوندکمککردهاست.اینجاست
کهمیگنازهردستبديازهموندســتهممیگیری...گاهیدلم
میسوزدکهچقدرمیتوانیممهربانباشیمونیستیم!چقدرمیتوانیم
باگذشتباشیمونیستیم!گاهیدلممیسوزدکهچقدرمیتوانیمکنار
همباشیموازهمفاصلهمیگیریم!چقدرمیتوانیمدلبهدستآوریماما
دلمیسوزانیم!خدايمهربونم،عاقبتهممونوختمبهخیربگردان...

یک نفس زند گی
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کویــر، در "خــواف" بی خــوف ایســتاده در برابــر تندبادهــای بیــداد و هجمــه و ایلغارهــا، در ســرزمین آســبادها، مــردی از تبــار مهــر و هنــر  ▪ در 
ک را بلنــدآوازه کــرد. "عثمــان" بــا تــارش، هــم زبــاِن آســمان شــد و خلقــی بــر او و پنجه هــای  کســتان گشــود و خافیــان و ایــن خــا دیــده بــر ایــن خا
شــورآفرینش، آفریــن گفتند. تــار "عثمان" مــا، بوی آســمان مــی داد. طنین دلنشــین تــار او، گویی آوایــی از عرش بــود که بر فرشــیان مهمان می شــد.
▪ وقتی آن پیرپارسا، آن مرشــد با مرام، آن انیس قبله و قبیله، دست به تار می برد؛ گویی دشــت و کوه، هم نوا با او "نوایی" را بر لب داشتند. آوای تارش

لی آبشار "رزداب"، به دل انگیزی سبزه های "خواجه یار" و به شکوه مدرسۀ "غیاثیه" بود.  به خنکای آسبادهای "نشتیفان"، به زال
▪ "تــار" او همه روایت ُحســن و نیکی بود؛ محضــرش، مکتب مهر و عشــق بود. او اویــس َقَرنی یک قــرن و قوم که نه، اویس عزیز ســالیان همه شــیفتگان 
هنــر اســت. "تــار" او نه دو تــار، کــه گیســوی رها در بــاد صوفیــان بــه ســماع آمــدۀ "قونیــه" را می مانســت کــه شــکوه "بلــخ" و"بخــارا" در آن جلوه گــر بود.
▪ تــارش بوی پیراهن "یوســف" داشــت که نه روشــنای چشــم "کنعانیان" خــواف، بلکه روشــنای چشــم هزاران"یعقوب" در دوردســت ها شــد و خلقی 
خ" بود؛ و در پــرده های تارش، جمــال یار هویــدا بود. او راوی راســتین  شــوریده و شــیدایش شــدند. صدای ســحرآمیز ســازش، "بانگ گردش های چر

زندگی، امید، صداقت و نیکی بود.
▪ استاد "عثمان محمدپرســت" خوافی، نمونۀ یک انســان کامل بود. قرنی با غم مردمش زیست؛ برای غربت شان گریســت؛ برای چشم های پر شوق 
شــان نواخت و دل جالدیده اش، همه نور و نوازش بود. ترانه هایش، عطر هفت شهر عشــق داشت. او خیر خیراندیشــی بود که غم مردم را غِم خویش 

می دانست و این شعر ابوسعید ابوالخیر عزیز، مصداق زندگی پیر پارسای ماست که:
و اندر همه دشت خاوران خاری نیست

کش با من و روزگار من کاری نیست 
▪ او نمونــه یــک انســان خودســاخته، مصــداق یــک هنرمنــد باوقــار و در اوج ایســتاده، ســمبل افتخارآفرینــی فرزنــد هنــر، قلــۀ افتخــار بــرای خوبــان 
کانــش، در یک کلمــه، او یک اســطوره بود؛ اســطوره صبر و ســکوت، اســطوره ســاز و آواز بــود. او یــک گنجینه زنده بشــری   خواف، نماد بــاور روشــن نیا
ک سرمســت مــی شــدند و از نغمــه "صفــات محمــد)ص(" ش نــه کعبــه، کــه طور بــه وجد مــی آمد.  در زمینــه موســیقی مقامــی بــود. از "فلــک" او افــال
گــر امروز، دریایــی دل و دیــده، او را عزیز  ▪ او نه دلی را شکســت و نه دســتی را بســت و نه روحی را َخســت. او بــاران مهر بود که بــر کویر دل ها مــی بارید و ا

می دارند؛ به این خاطر است که او را از خویش می دانند.
▪ حال که آن سرو ســبز و تنومند، آن هم دل و هم درِد مردم، ســاز پررازش را، بر شانه های زخمی یک شهر، به امانت گذاشــت و در اردیبهشت، بهشتی 
شد؛ و غمش در نهان خانه دل نشسته است؛ یادش را چون گلدسته های برافراشته خواف، چون زالل چشــمه های "کردیال" عزیز می داریم و بر روان 

آن افتخار سبز و مانا، درود می فرستیم. بهشت برین ارزانی او باد که زندگی را زیبا زیست.

برای »عثمان« هنرمند ما؛
خیراندیشی که غمش،  غم مردم بود!

دکتر اسماعیل حسین پور

یاد یاران
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همدمی کن  با تمام  همدمان

من بهشــت انــدر جهانــی دیده ام
میوه هــای عشــق  زانجا چیــده ام

گــر ببینــی ایــن ســرای پــر ز شــور
نورحق بینی به چشــم و درحضور

بندگانــی نیــک ســیرت مهربــان
مظهــر  عشــق  و امیــد بی کــران

دور هــم جمع انــد آنجــا بانــوان
آشــیان  از  بــدور   هــم   کنــار  در 

جمعشــان باشــد فزون از چارصد
جملــه محتــاج دعاینــد و مــدد

کارشــان هرطــرف بینــی هنــر در 
گویــی  بــدان  آثارشــان  آفریــن 

دختــران عشــق  آوای  بشــنوی 
باســرودی دلنشــین و جــاودان

کنی نقشی لطیف یک طرف پیدا
کار دســتی  پرتــوان و بــس ظریــف

وان طرف تــر گــر روی از پیــچ و خم
کار  قلــم صــد هنــر  بینــی  همــه  

ایــن زنان بــا هــم بســان خواهرند
یاورنــد را  یکدیگــر   نهایــت   تــا  

کــن مــدد گــر زدســت تــو بــر آیــد 
کمــک شــو ره بلــد کــه در راه  یــا 

خویشــتن تــوان  در  داری  گرتــو 
دســت یــاری ده بســان تهمتــن

شــادمانی هدیه کــن بر ایــن زنان
تا شــوی پیــش دل خــود قهرمان

کار  نیــک یــک  قــدم  بــردار  بهــر 
تــا شــوی درعشــق  شــادیها شــریک

جمع اینــان جمع یار و همدم اســت
عشق باشد کیش  و اینجا پرچم است

نقــل ســعدی شــاعر شــیرین ســخن
جمله انســان ها چــو عضو یــک بدن

روزگار از  آیــدت  دردی  کــه  گــر 
قــرار و  آرام  هــم  دل  از  مــی رود 

گــر ســرلوحه ی دفتــر شــود عشــق 
شــود جهان گســتر  دل هــا  شــادی 

گر که خواهــی شــاد باشــی در جهان
کــن بــا تمــام  همدمــان همدمــی 

   احمد جاودانی عرفانی



14
01

ن 
ستا

تاب

                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرهاکهنهنمیشوند.مــشروحاخبارهــمدمرامیتوانیددرفـــضایمجازیدنبالکنید
امااشــارهایکوتاهدراینصفــحاتبراییادآوریمهربانیوتشکرازدوستانهمدماست.

خـبرهای خوب این خانه
    مروری اجمالی بر رخدادهای سه ماه گذشته ی خیریه ی همدم
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جــواد خیابانــی )مجــری و گزارشــگر نام آشــنای فوتبــال ایــران( بعــد از 
دیدار با اهالی همــدم گفت: »آنچــه در همدم دیــدم، نمونــه ی زیبایی از 
نوع دوستی هموطنان مان نسبت به فرشته های این خانه  و تالش گرم و

کنانش بود.«    امیدوارانه ی سا

جوادخیابانیدرهمدم

 در شــانزدهمین روز از مــاه مبــارک رمضــان، جمعــی از خادمیــن آســتان 
قدس رضــوی، بســته های غذایــی را بــرای افطــار به فرزنــدان ایــن خانه 
تقدیــم کردنــد و فرزندان توانبخشــی همــدم، میهمــان امــام مهربانمان

 حضرت رضا)ع( شدند.

رمضانفرصتمهربانیومهمانیهمدمانه

جشنپیوند،درمیاندخترانیدلبند

خوش قلــب  نیکــوکاران  شــعبان،  نیمــه ی  بــزرگ  عیــد  بــا  همزمــان 
همدم دوســت، آقــای ســید مهــدی اســماعیل زاده و ســرکار خانــم آرزو 
رجب پور آغاز زندگی مشترکشــان را در جمع اهالی همدم جشن گرفتند.
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مهندس مریم عــرب احمدی )شــهردار منطقه 11 مشــهد( گفــت: حضور 
نمادین تیم فوتســال همدم و جمعی از خواهران توانجویشــان به عنوان 
تماشــاچی در مرحله ی فینال و رده بندی مســابقات جام رمضان بانوان

 مشهد، باعث برکت و شورآفرینی در این بازی ها شد. 

فرزندانشورآفرینهمدم،شاهدفینالیبانوانه

اســتقبال  بــا  و  اظهرالجمیــل  قرآنــی  موسســه ی  همــکاری  بــا 
مومنیــن  از  جمعــی  و  همــدم  خیریــه ی  موسســه ی  اهالــی 
روزه دار، محفــل نورانــی انــس بــا قــرآن بــا حضــور جمعــی از قاریــان 
و گروه هــای تواشــیح و هم خوانــی دینــی، در تــاالر همــدم، برگــزار شــد.

محفلنورانیانسباقرآن،درهمدم

عکاسانهمدم،دستبهدوربینشدند

فرزندان همدم در اردوی بهارانه ی عکاســی حاضر شــدند و با اشــتیاق و 
کسپوی سراسری عکس همدم هیجان، به اســتقبال برگزاری هفتمین ا

کسپو در تیر ماه  1401 برگزار خواهد شد.  رفتند. این ا
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فرزندان همدم در آســتانه ی عید ســعید فطر، جشــن کوچکــی گرفتند و 
پــس از ضیافت افطــار، در تــاالر همــدم میزبان گروه تواشــیح انــوار رضوی

محســن میــرزازاده و حمیــد هانــان و جمــع دیگــری از خیریــن جــوان 
همدم دوســت خراســانی بودنــد. محســن میــرزازاده قبــل از اجــرای 
گفــت:  »برکــت حضــور در  چنــد آهنــگ  در ضیافــت افطــاری همــدم، 
کنار ایــن بچه هــا را بایــد قــدر بدانیــم. مــن هروقــت آنهــا را می بینم حس 
بعدی شــان هســتم.« دیــدار  و هربــار منتظــر  خوشــبختی می کنــم 

فرزنــدان ورزشــکار همدم، ضمــن حضــور  پرشــور در پانزدهمیــن دوره ی 
مســابقات ورزشــی کم توانان ذهنی کشور، در رشــته ی آمادگی جسمانی 
مقــام اول و در رشــته های طناب کشــی و فوتبــال دســتی مقــام ســوم 

کشورمان را به دست آوردند. 

تشــکریهمدمــی،ازهمشــهریانهــاللاحمــری

به مناســبت هفته ی هالل احمر صورت گرفت؛ تقدیر و تشکر موسسه ی 
خیریــه ی توانبخشــی همــدم )فتح المبیــن(، رییــس، معــاون، مســئول 
داوطلبــان و مســئول آمــوزش جمعیــت هــالل احمــر مشــهد مقــدس. 

حسخوشبختیهنرمندهمدمی
درکناراهالیهمدم

ورزشکاراناینخانه
مثلهمیشهبرسکویسربلندیایران
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در گذشــت عثمــان محمدپرســت، اهالــی همــدم را بــه ســوگ نشــاند؛ 
مــرد محبوبی کــه جانــش هماهنگ بود بــا تپــش دل هایی که به دســت 
آورده بــود... دلــی کــه در ســینه ی فرزندان توانبخشــی همــدم می تپید.
  موسســه توانبخشــی همــدم، بــا انــدوه بســیار درگذشــت اســتاد عزیــز 
»عثمان محمدپرســت« را به خانواده ی ایشــان و جامعه ی هنری کشــور

تسلیت  گفت.

همدمیها،سوگوارهنرمندبزرگخراسانی

دکترفتاحاحمدی:
کزنمونهکمندارد همدم،چیزیازمرا

طی بازدید دکتر  فتاح احمدی) معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت 
دادگســتری و دبیر مرجــع ملی کنوانســیون حقوق کــودک( و دکتر محمد 
نصیری ) معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور(  از همدم مطرح شد: 
کز نمونــه و برتر نگهداری کودکان بی سرپرســت  »همدم در مقایســه با مرا
اروپایی و آمریکایی چیزی کم ندارد. اینجا حقوق کودکان به بهترین نحو 

رعایت می شود«.

دکتــر »علی محمد قــادری« معــاون وزیر رفاه  و  رئیس ســازمان بهزیســتی 
کشورمان از همدم بازدید کرد  و گفت: 

کریم که توفیقی دســت داد تا ضمن زیارت مضجع شریف  »خداوند را شــا
امــام رضــا)ع( و در سایه ســار کرامــت حضرتــش از همــدم نیــز بازدیــد و بــا 
فرشــتگان زمینی اینجــا مصاحبت کنم، فرزندانی که چشــم بصیرتشــان 
بــاز و مقــرر اســت انشــاهلل برایمــان دعــا کننــد. همــدم در جهــت رشــد 
تعالــی و توانمنــد ســازی فرزندانــش کارهــای خوبــی انجــام داده اســت. 
امیــد اســت مــا نیــز وظایف مــان را در قبــال آنــان بــه خوبــی ایفــا کنیــم.« 

حضورمعاونوزیررفاهورییسسازمانبهزیستیکشور
درجمعفرزندانیکهچشمبصیرتشانبازاست

خـبرها
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بعد از اتمام مرحله ی داوری، از 241 عکاس شــرکت کننده، 84 عکاس با 
110 اثر، موفق شــدند به هفتمین نمایشگاه خیرخواهانه ی هنری همدم

 راه پیدا کنند.
کسپوی همدم، به  یاری خدا و شما، با حضور جمعی از مدیران  هفتمین ا
استانی و اساتید پیشکسوت عکاسی، چهارم تیرماه سال جاری، افتتاح

 خواهد شد.

 به رسم همه ساله و به مناسبت والدت امام مهربانی ها؛ حضرت رضا)ع( 
فرزندان همدم و بانوان خیر مشهدی، در تاالر موسسه، میزبان گروه زهرای 
علی)ع( بودند و هم صدا با حاجیه خانم فتحــی، مولودی خوانی کردند.

جمعــی از بانــوان انتظامــات صحــن و حریــم آســتان قدس رضــوی در  
دومیــن روز از دهــه ی کرامــت با پرچــم حــرم حضرت رضــا )ع( بــه همدم 
آمدند و شــور و نشــاط معنوی خاصی را به اهالــی این خانــه هدیه کردند

کسپویهمدم اعالماسامیراهیافتگانبههفتمینا

مولودیخوانیمجاورانحرمرضوی)ع(،درهمدم

بزرگداشتدههیکرامتبا
مهربانیخادمینآستانقدسرضوی

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

عصرجمعه23اردیبهشت1401ازراهرســید؛روزیکهخیلیهامنتظرش
بودند.اینخیلیها،کارتدعوتیدردستداشــتندکهکمیمتفاوتتر
ازهمــهیکارتهــایدعوتزندگیشــانبــود.کارتیکــهدعوتکنندهی
آنبهرســمهمهیهمایشهــا،یکنفرتنهــانبودبلکــه21نفــرآنراامضا
کــردهبودند.بیســتویکنفریکــههیچکدامشــانمدیرورییــسادارهو
نهادیخاصنبودندولیقراربوددرهمایشوکنسرتروز23اردیبهشت
تاالرهمایشهایبینالمللیصداوســیمادرتهران،آوازصلحســردهند.
این21نفــررابایــددیدتاشــناخت.آنهــارابااســمنمیتــوانبخاطــرآوردو
فقطبایدکنارشــانبنشــینیواستعدادخاصشــانرادرزمینهینواختن
ســازیاخواندنآوازببینیتامتوجهبشــویازکدام21نفرحــرفمیزنیم!
آنها21نفربودند.قبــلازاینکهآوازصلحآنهارابههــمپیوندبزندوهمصدا
کنــد،هــرکــدامدرشــهرودیــارخودشــانمشــغولزندگیشــانبودنــدو
هنــوزکســیرابــرایکنسرتشــاندعــوتنکــردهبودنــد.21نفرقصــهیما
خودشــانراباورداشــتنداماکســینبودکهآنهارابــهاندازهیامــروزقبول
داشــتهباشــدوکمکشــانکندتــاشــناختهشــوند.کمــیواضحتــربگویم
این21نفردارایشــرایطویژهیجســمی،ذهنی،بیناییواتیســمبودند
ومــردمکمیآنهــارامیشــناختند.ایــنحدشــناختدرهرشــهریکمی
متفاوتترازســایرشــهرهابــود.مثالدرشــهرمشــهدوهمینموسســهی
خیریهیتوانبخشــیهمــدم،4دختــربااســتعداددرگــروهســرودهمدم
عضویتداشــتندکهبابرنامهریزیوتصمیمهایخــوبدکترزهراحجت
وهمــکارانباذوقشــاندرایــنموسســه،تمرینهــایمرتــبوجــدی
وقابــلقبولــیداشــتندوبــرایهمــهیمــردمشــهرودیــارامــامرضــا)ع(

داستاِن کوتاِه 
یک صـــدای بلند...

 شــناخته شــده بودند یا چند نفر از بچه های موسســه ی بهکــوش گرگان 
کــه توســط خانــم مریــم گیالســیان استعدادشــان کشــف شــد و اهالــی 
مهربان شمال کشــورمان آنها را می شناختند اما ســایر بچه ها در خانه ی 
خودشــان مشــغول تمرین ســاز و آواز بودنــد و هنــوز 21 نفر نشــده بودند!

 23 جمعــه  روز  کنســرت  حضــار  دعــوت  کارت  کــه  نفــری   21 ایــن 
اردیبهشــت 1401 را امضــا کــرده بودنــد، داســتان جمع شدنشــان هــم 
شنیدنی اســت؛ آنهــا را خانــم گیالســیان کــه آهنگســاز و موســیقی دان و 
البتــه خانــم خوش ذوقی هــم بــود، دور هــم جمع کــرد. خانم گیالســیان 
با مشــورت دوســتانش در ســایر شــهرهای کشــورمثل خانــم دکتر حجت 
در مشــهد، دســت بــه کار بزرگــی زد و 21 پســر و دختــر دارای معلولیــت 
کــرد و ریســک ایــن عــدد بــزرگ را هــم پذیرفــت... را دور هــم جمــع 
  خانــم گیالســیان از ســال 1395 تــا امــروز مشــغول تمریــن حضــوری و 
مجازی بــا 21 نفر دختر و پســر دارای شــرایط ویــژه ی ایران اســت. روند کار 
و فعالیــت گــروه و مجوزهایــش ســختی های خــاص خــودش را داشــت. 
خانم گیالســیان می گوید: »ابتدا اســم این گروه را لگاتو گذاشتیم. سپس 
شــد ارکســتر ویژه و یک بار در تهران و یک بار در مشــهد در ســالهای 1397 
و 1398، کنســرت موســیقی برگــزار کردنــد و مــردم مشــتاق و خیرخــواه 
تهــران و مشــهد شــاهد هنرنمایــی شــگفت انگیز فرزندان شــان بودنــد.« 
بعد در جواب ســوال ما در مورد اســم جدید گروه »نیــک آوا« می گوید: »به 
اســم ارکســتر ویژه ی ایران مجــوز ندادند ســپس با مشــورت اهالــی فن به 
 »نیک  آوا« تغییر اســم داد و مجوز گرفتیم. کم کم  شــروع کردیم به تمرین 
دادن بچه هــا. آنهایــی کــه در گــرگان و مشــهد  در موسســات خیریــه ی 
بهکوش و همدم زندگــی می کردند مرتب تر از بقیه تمرینات شــان را دنبال 
می کردند. ســایرین هم با کمک و تالش شــبانه روزی خانواده ها و مربیان 
زحمتکش موسیقی  شان در شهر و دیار خودشان مشغول تمرین شدند.«

خانــم گیالســیان در مــورد هــدف از ایــن کار هم می گویــد: » هدفم نشــان 
دادن توانمندی های این افراد در زمینه ی هنری بود. دنبال تغییر نگرش 
جامعه نســبت بــه معلــوالن بــودم و اینکه مــردم نــگاه ترحم برانگیزشــان 
را از روی آنهــا بردارنــد و بــه عنــوان یــک هنرمنــد ایــن افــراد را بشناســند. 
می خواستم مردم بدانند از زوایای دیگر، این افراد بسیار موفق هستند.«
رهبر ارکســتر نیک آوا در مورد  تمرینــات حضوری هم می گویــد: »همانطور 
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که گفتــم تمرینــات بچه ها بیشــتر بــه وســیله ی فضــای مجازی و ارســال 
نــت و صــدا و... بــود کــه ایــن خــوب بــود امــا اصــال کافــی نبــود. ســختی 
کار مــا همیــن دوری بچه هــا از همدیگــر بــود. مجبــور بودیــم چنــد مــاه 
یکبــار اردویــی برگــزار کنیــم و تمرینــات حضــوری هــم داشــته باشــیم 
تــا تلفیــق ســاز و آواز بچه هــا کامــال جــا بیفتــد. ایــن اردوهــا هزینه هایــی 
به همــراه  میزبــان  شــهر  و  خانواده هــا  و  خیریــه  موسســات  بــرای 
داشــت، امــا انجــام شــد و خــدا را شــکر نتیجــه ی خوبــی هــم داشــت.« 
نکتــه ی آخــر خانــم گیالســیان ایــن اســت کــه از همــکاری و همفکــری 
چندســاله ی خانم دکتر حجت و همکارانش در همدم هم تشکر می کند 
و می گوید: »حضور خانم دکتــر حجت در کنار ما دلگرمی فراوانی داشــت. 
ایده هــای ایــن بانــوی خیرخــواه همیشــه گره گشــا بــود. او دلســوزانه در 
همه ی این ســالها چــه در کنار بچه هــای همدم و چــه در کنار ســایر گروه
انرژی بخش بود. اما استعداد 4 دختر همدمی راهم باید ستایش کرد. آنها 
شگفت انگیز و توانمندند و حســابی تمرین کردند و حســابی هم در گروه 
درخشیدند. باید به مربیان همدم هم خسته نباشید جانانه ای بگویم«

 خانم دکتــر زهــرا حجت مدیــر عامل موسســه ی خیریــه ی همــدم، مادر 
کن این موسســه اســت که سالهاســت حواســش  معنــوی 400 دختر ســا
بــه تامین مــواد غذایــی، دارو، لباس وگره گشــایی از مشــکالت خاص این 
بچه هــا و حتــی خانواده هایشــان اســت. بــرای همیــن هــم او خصلتــی 
خــاص و دقیــق دارد و حواســش حســابی جمــع کار و بچه هایش اســت. 
می خواهیم در مــورد این گروه و آنچــه در همایش صدای صلــح در تهران 
دیــد کمــی برایمــان صحبــت کنــد. صحبتهایــی کــه شــنیدینش خالــی 
از لطــف نیســت. ابتــدا اجــازه دهیــد بگویــم خانــم دکتــر حجــت زحمــت 
هماهنگی مکان زندگی و تمرین ایــن 21 نفر و مربیان و خانواده هایشــان 
را هــم بــر عهــده داشــت. خانــم دکتــر حجــت مــادر اســت و خصلــت 
مادرانگی اش نه فقط برای 2 پســر خــودش و 400 دختر همــدم بلکه برای 
همــه ی بچه هــای گــروه »نیــک  آوا« مصــداق واقعــی پیــدا کــرده اســت.

او مثل هــر مادری قبــل از حرکــت بچه هایش در جــاده، به فکر ســرپناهی 
خــوب و درخور شــان گــروه بــود. همین شــد که بــا یکــی از خیریــن خوب 
کن پایتخــت کشــورمان صحبت کــرده بــود وآقــای کاردان هــم باغی  ســا
بــزرگ و دارای امکانــات اقامتــی و تفریحــی مناســبی در اختیــار گــروه قرار 
داد. خانم دکتر حجت ســه روز قبل از اجــرای بچه ها در کنارشــان بود و از 
نزدیک حال و هوای تمرینــات و زحمات مربیان و خانواده ها را به تماشــا 
نشســت. او اینطوری تعریف می کند که: »مربیــان و خانواده های بچه ها 
فقط به فکر بچه ی خودشان نبودند. آنها اصال تفاوتی در خدمت رسانی و 
مهربانی شان قائل نبودند. مادربچه ها در کارها هوای همدیگر را داشتند. 
وقتی بــه بچــه ی خودشــان چــای و غــذا و دارو می دادند، حواسشــان به 
خســتگی دیگر مادران هم بــود و بی صحبــت و منتی، امــورات بچه اش را 
انجام می دادند. تقسیم کارشــان هم دیدنی بود. یکی از مادران مسئول 
خیاطی بــود، دیگــری چــای و قهــوه امــاده می کــرد، یکــی دیگر بچه هــا را 
استحمام می کرد و باید بگویم این کار خالصانه اسمش عشق بود و بس.«
خانم دکتر حجت یک مادر است و این کارها را همیشه انجام داده و دیده 
اما انگار او چیــزی فراتر از حس مادرانه دیده اســت که با اشــتیاق برایمان 
گر نتوانســته ایم حس ایشــان را به خوبــی منتقل کنیم تعریف می کنــد و ا

از همه ی شما خوانندگان عزیز مجله، عذرخواهیم...

او در مورد اجــرای بچه ها در تــاالر همایش های بین المللی صدا و ســیما 
هــم می گویــد: »اجــرای بچه هــا عالــی بــود. ایــن فقــط گفتــه و نظــر مــن 
نیســت. اســاتید زیــادی از حوزه هــای مختلــف هنــری حضــور داشــتند 
ج  کــه حســابی از بچه هــا و کارشــان تعریــف کردنــد و راضــی از ســالن خار
کت، آهنگســاز و نوازنــده ی  شــدند. اســاتیدی مثــل اســتاد کیــوان ســا
معــروف کشــورمان  و خانــم لیــان رهبــر ارکســتر ویــژه ی هلنــد که هــر دو 
در کار ارکســتر موســیقی و آواز تبحــر دارنــد نمونه هایــی هســتند کــه از 
نتیجــه ی کار، ذوق کــرده بودنــد و احســاس خیلــی خوبــی داشــتند.«

  عصــر  روز جمعــه 23 اردیبهشــت 1401 از راه رســید. روزی کــه خیلی هــا 
منتظــرش بودنــد. ایــن خیلی هــا، کارت دعوتــی در دســت داشــتند 
کــه  کمــی متفاوت تــر از همــه ی کارت هــای دعــوت زندگی شــان بــود. 
همــه ی  رســم  بــه  آن  کننــده ی  امضــا  و  دعوت کننــده   کــه  کارتــی 
همایش هــا، تنهــا یــک نفــر نبــود بلکــه 21 نفــر آن را امضــا کــرده بودنــد!
کت، اســتاد نــادر مشــایخی، رخشــان بنی اعتمــاد اســتاد کیــوان ســا
گالره عباســی، نــورا  گالب آدینــه، شــبنم مقدمــی،  کت،  کیــوان ســا
هاشمی، پویا امینی و ... و همینطور سفیر کشــور برزیل، رایزن فرهنگی 
کشــور اتریــش، رهبــر ارکســتر ملــی ویــژه ی هلنــد، جمعــی از کارافرینــان 
برتــر کشــورمان  و خبرنــگاران داخلــی و خارجــی متعــددی نیــز حضــور 
کــه شــاهد هنرنمایــی فرزنــدان هنرمنــد و به ظاهــر معلــول  داشــتند 
کشــورمان بودند و صدا و نــوای صلح آنها را بــه جهانیان مخابــره کردند.
در ایــن همایــش خــوش ســاز و نــوا، 11 آهنــگ فارســی، انگلیســی

اجــرا  را  آنهــا  بچه هایــی  شــد.  اجــرا  عربــی  و  اســپانیایی  روســی،   
گوشــت و پوســت و  کــه وجــود و هســتی و بــه قــول معــروف  کردنــد 
استخوان شــان لبریــز از صلــح و آشــتی بــا بشــریت و زمیــن و زمــان بــود 
و هیــچ تعــارف خــاص و ژورنالیســتیی هــم در کارشــان نبــود و نیســت.
همــه ی ایــن 21 نفــر داســتان کوتــاه مــا، نمی خواهنــد کوتــاه بیاینــد و 
دلخوش بــه همین مقــدار باشــند. آنهــا تــازه راهشــان را پیــدا کرده اند و 
می خواهند کارتهای دعوت زیادی را امضا کنند. می خواهند از خداوند 
و زمیــن و زمــان بخواهنــد صلــح و آرامــش در دنیــا حکمرانــی کنــد. آنهــا 
صدایی چنان رسا دارند که سرانجام ســنگ ها هم آن را خواهند شنید.

گزارش ویژه
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همدردی24

جنابآقایصفرعلیکاردهی
ســـــــــــرکارخانمفاطمهکریمـی
ســـــــــــــــــــرکارخانمسحربهمن
ســـــــرکارخانمنسترنجعفری
ســـــــــــرکارخانمکلثومکهندل
ســـــــــــــــرکارخانمراضیهلطفی
کرمباقری ســـــــــــــــــــــرکارخانما

سرکارخانمدکترفرشتهسلجوقی
جنابآقایرضاماهــــــــــــر

همدمواهالیاینخانهخودرادراندوهفقدانعزیزانتانشریکمیدانند.
همدردیماراپذیراباشید.

نیک اندیشان ارجمند

همکاران محترم
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چـند لحـظه ی
علمی و آموزشی

ماساژرفلکسولوژیچیست؟
مردن؛آری،عذرخواهی؛هرگز!

ضرورتنگاهیانسانی،برایحفظاعتبارپزشکی
ما،گاهیُسرفهمیکنیم...

عکس از :هومان میرهادی
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مـقاله26

ی چیست؟ ماساژ رفلکسولوژ
تهیه وتنظیم:  محبوبه سادات مشرف

کارشــناس کاردرمانی وکارشناس ارشدمشاوره توانبخشــــــــــــی

ماســاژ بازتابی )Reflexology( از جملــه درمان های مکمــل و جایگزین 
اســت که قدمتی طوالنــی دارد. اعتقاد بر این  اســت که بازتاب شناســی 
حدود پنج هزار ســال قبل و از چین نشأت گرفته اســت اما ابتدایی ترین 
کشــف شــده  تصاویــر آن در آرامــگاه انکماهــور )طبیبــی در مصــر( 
اســت کــه بــه 2230 تــا 2500 ســال قبــل از میــالد مســیح بــر مــی گــردد.

کاربردهایماساژبازتابی)رفلکسولوژی(
تکنیک ماســاژ بازتابــی به عنوان یــک رویکــرد همه جانبه درکنــار درمان 
پزشکی می تواند مورد اســتفاده قراربگیرد. درعین حال، ســاده، ارزان و 
قابل اجرا برای همه افراد اســت. ماساژ بازتابی ســبب آرامش درمناطق 
بیش فعال بــدن وایجــاد تحریــک در مناطــق غیرفعال می شــود و بدین 
طریق باعث تعادل وآرامش دربدن وکاهش خستگی روحی فرد می شود.
ح شــده در این روش درمانی، اعتقاد بر این است که  درفرضیه های مطر
کانال هایی در بدن وجود دارد کــه انرژی حیاتی در امتــداد این کانال ها 
از پاهــا بــه تمامی انــدام هــای بــدن جریــان دارد و هرگونه مانعــی در این 
جریــان، منجر بــه بیماری می شــود. درایــن روش فشــار و ماســاژ بر روی 
نقاط رفلکسی کف پا اعمال شــده که بصورت آینه ای منعکس کننده ی 
تمام نقاط بدن اســت.  با درنظر گرفتن بیش از 75% مشــکالت سالمتی 
انســان به دلیل فشــارها و تنش های روانی اســت و چون درهر پــا بیش از 
7000هزار عصــب وجود دارد، بنابراین ماســاژ پاها و تحریــک اعصاب آنها 
می توانــد باعث کاهــش تنش و ایجــاد آرامش، برقــراری تعــادل، افزایش 
کســیژن رســانی در عضالت و رفع خستگی شود.  جریان خون و افزایش ا
بیشــتر مطالعــات درسرتاســرجهان بیانگــر تاثیر مثبــت رفلکســولوژی بر 

خستگی، اســترس وافســردگی اســت. هایئت نیز طی انجام تحقیقاتی 
به این نتیجه رســید کــه ماســاژ پــا دارای تاثیر بالقــوه در افزایــش میزان 
آرامش بیماران و ایجاد حس خوب بودن و بهبود خلق وخو می باشــد.
Lee YM 2006(( نیز نشــان داد که ماســاژبازتابی کف پــا می تواند باعث 
کاهش افســردگی و اســترس فرد گردد. یکی از بزرگان علم ماســاژ در این 
باره می گوید: ماساژ بازتابی یک ماســاژ محکم در مناطق معینی از بدن 
است که می تواند در تسکین و رفع ناراحتی های فیزیولوژیکی و عضالنی 
موثــر و  باعث آرامش و تمدد اعصــاب در ارگان های مختلف بدن شــود.

نقشکفدستوکفپادرماساژبازتابی
دانــش رفلکســولوژی بــر ایــن اســاس پایه ریــزی شــده کــه اعمال فشــار 
بــر نقــاط بازتابــی روی کــف دســت و کف پــا  بــه آرامــش اعصــاب کمک 
مــی کنــد در نتیجــه انقبــاض عــروق را کاهــش می دهــد و رونــد گــردش 
خــون را بهبــود مــی بخشــد. متخصصیــن رفلکســولوژی اعتقــاد دارنــد 
دســت هــا و پاها آینــه بــدن هســتند و نقشــه کل بــدن در پاها و دســتها 
انعــکاس می یابــد. این بــدان معنی اســت کــه هر نقطــه از کف پــا و کف 
دســت با یــک ارگان خاصــی از بــدن در ارتباط اســت. بنابرایــن تحریک 
رفلکسی خاص آنها، ارگان و سیســتم مرتبط را تحت تأثیر قرار می دهد.

ماساژبازتابیپا
ماســاژ بازتابــی پــا )رفلکســولوژی پــا( اولیــن بــار توســط یــک پزشــک 
آمریکایــی بــه نــام فیتــز جرالــد معرفــی شــد. در ایــن  روش از انگشــتان 
اشــاره و شــصت و یا اســتیک ماســاژ جهت فشــار بــر روی نقــاط خاصی 
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از کــف پا که بــا ارگان مــورد نظــر ارتباط دارند، اســتفاده می شــود. ماســاژ 
بازتابی کف پــا یک انــرژی حیاتی اســت کــه در امتــداد کانالهایــی از پا به 
تمــام ارگانهــای بــدن جریــان مــی یابــد. هــر گونــه مانعــی در ایــن جریان

در نهایــت منتهــی بــه بیمــاری خواهــد شــد. هــدف ماســاژ رفلکــس از 
بیــن بــردن ایــن موانــع و آزاد کــردن جریــان  انــرژی در این مســیر اســت. 

اثراترفلکسولوژی
شواهد نشان می دهد که بازتاب درمانی در موارد ذیل می تواند تأثیر 

مثبتی داشته باشد:
کنترل درد

کنترل اضطراب میگرن
درمان انسداد ریه

کنترل عالئم بهبود کیفیت خواب
درمان بیماری قلبی- عروقی

بهبود زخم
کنترل عالیم قبل و بعد از زایمان

کنترل سردرد
کنترل عالئم گوارشی

کاهش قند خون
کاهش فشار خون 

به طور معمــول، انواع ماســاژها با یک مکانیســم مشــابه بــر روی بدن اثر 
می گذارند. هنگامــی که ماهیچه هــا بیش از انــدازه فعالیــت دارند، مواد 
کتیک در موضــع تجمــع می کننــد و باعــث گرفتگــی  زائــد ماننــد اســیدال
عضلــه و اسپاســم عضالنی می شــوند. اما، ماســاژ بــا بهبود جریــان خون 
موجــب گــردش مایــع لنفــاوی و خــروج مــواد ســمی از بــدن می شــود.

ماساژ کف پا، نوعی ماساژ راحت و سریع اســت که می تواند باعث رهایی 
از درد شــود. به همیــن خاطر، افــراد در زمان هــای متفاوت به ســراغ این 
کثر افــراد هنگامی که در بخشــی از بدن احســاس  راه درمانــی می رونــد. ا
گاه آن نقطــه را ماســاژ می دهند.  درد یــا ناراحتــی دارند، به طــور ناخــودآ
کنشــی غریــزی اســت کــه در هنــگام وجــود درد و  در حقیقــت، ماســاژ وا
یــا عارضــه بدنــی بــه آن روی می آوریــم. رفلکســولوژی پــا، روش درمانــی 
معروفــی اســت کــه بــا کمــک آن می تــوان گرفتگــی، کوفتگــی و دردهای 
کمــر و گــردن را درمان کــرد. ماســور بــا وارد کردن فشــار بــر نقاطــی از کف 
پا، آن دســته از دردهایی را کــه به دلیل نامشــخص و براثر آســیب دیدگی 
بــه وجــود نیامده اند را درمــان می کنــد. دردهایی کــه به صورت مســتمر 
کنده تکرار می شــوند. فواید ماســاژدرمانی کف پا به  نیســتند و به طور پرا
اینجا خالصه نمی شود؛ برای مثال، ماســاژدرمانی برای بهبود سیاتیک 
یــک درمــان تکمیلــی هولیســتیک و آرام بــا هــدف تحریــک فرآیندهــای 
التیامــی بــدن و متعــادل ســازی تمامــی دســتگاه ها انجــام می شــود.
هنگام ماســاژکف پــا بــرای درمان ســیاتیک برخــی از نقــاط رفلکس بدن
 تحت فشار و ماساژدرمانی قرار می گیرد؛ زیرا، به عقیده برخی از پزشکان

نقاط کف پا در ارتباط با نواحی خاصی از بدن است. ماساژ رفلکسولوژی 
یک روش ساده و شفابخش برای درمان سیاتیک و درد ناشی از آن است.  
ماســاژ کــف پــا اثــر قابــل توجهــی بــر درمــان درد ســیاتیک دارد. نتایــج 
کی از آن اســت که ماساژدرمانی  تحقیقات انجام شــده در این زمینه، حا
باعــث کاهــش ناراحتــی و درد بیمــار مبتــال بــه ســیاتیک می شــود. برای 
مثــال، یــک مطالعــه بــر روی 400 نفر انجام شــده اســت کــه این افــراد به 
طور منظــم، هفتــه ای یکبار، ماســاژ دریافــت می کردنــد. بعد از گذشــت 

10هفته، دریافت کنندگان ماســاژ پا عملکرد بهتــر و درد کمتری را گزارش 
می کردنــد. تقریبًا در تمــام نواحی بدن نقطــه رفلکســولوژی مربوط به پا 
وجود دارد. چهار قســمت رفلکســولوژی اساســی در کف پا وجــود دارد.
 ناحیه »ســر و گردن« هر پنج انگشت شامل این قســمت ها می شود. در 
این منطقه نقاطی متناســب با ســینوس ها، چشــم ها، گوش هــا و غیره 

پیدا خواهید کرد.
“ســتون فقــرات” کــه بــا قســمت داخلی هــر پــا مرتبــط اســت، در جایی 
قــرار دارد کــه انگشــتان پا به قســمت بدنــه پای شــما متصل می شــوند. 
این مهمترین منطقه رفلکســولوژی اســت که می توانیــد از آن به عنوان 
بزرگراهی بــرای ارتباط بیــن مغز و اعصــاب، اســتخوان ها و ماهیچه های 

خود استفاده کنید.
»ناحیه ســینه«، در اطراف توپی پا قرار دارد. این ناحیه به طور کلی یک 
رنگ تیره تر از وســط پــا دارد و با ریه هــا، شــانه ها و غیره در ارتباط اســت.
»خط کمــر«، در هــر جایــی کــه پایتــان پهن تــر می شــود، قــرار دارد. این 
بخش با معده، کبــد، روده و غیره ارتبــاط دارد و به طور کلــی از یک رنگ 

روشنتر برخوردار است.
»“ناحیــه لگــن«، نیــز در پاشــنه قــرار دارد. بــه طــور معمــول دارای رنگ 
تیره ای مانند ناحیه قفســه ســینه در پا اســت. ایــن ناحیه از پــا مرتبط با 

پاها و باسن است.

نمودارتنوعرفلکسولوژیپا
نقشــه ای از کل بــدن خــود را کــه بــر روی پــای شــما طراحی شــده تصور 
کنیــد کــه در واقع یــک نمودار یــا نقشــه بازتابــی در پا اســت. هــر بخش از 
بــدن در قســمت مشــخصی از یــک یــا هــر دو پــا نمایان اســت. کشــیدن 
کــه بــه عنــوان مثــال انــدازه بــدن بــر روی پــای شــما ســاده نیســت، چرا
 موقعیت و مقیاس تغییر می کند. سینوس ها به نوک هر یک از انگشتان 
پــا وصل شــده و زانــو بــا بخشــی از مــرز بیرونی کــف پــا مرتبط اســت. یک 
نمــودار رفلکســولوژی پــا ممکن اســت کمــی متفــاوت از دیگری باشــد- 
نســخه های بی شــماری از نقشــه های رفلکســولوژی پــا در آنجــا وجــود 
دارد. همــه آنهــا دارای نقاطــی مشــابه اعضــای بــدن خواهنــد بــود امــا 
ممکن اســت بعضــی از ایــن مناطــق شــامل جزئیات بیشــتری باشــند.

 
نحوهصحیحماساژکفپابرایدرمانسیاتیک:

برای انجــام ماســاژ کــف پا بــرای درمــان ســیاتیک بــر روی یــک صندلی 
بشــینید و تمام نقاط کف پا و انگشــتان را به آرامی ماســاژ دهید. سپس
 یک دست را روی پا و دست دیگر را زیر پا قرار دهید و به آرامی از انگشتان 
پا به ســمت قــوزک را بــه آرامــی مالش دهیــد. این حــرکات را چنــد مرتبه 
بــه ســمت انگشــتان پــا تکــرار کنیــد. در مرحلــه بعــد، با یک دســت پــا را 
نگهدارید و با دست دیگر، انگشتان پا را فشــار دهید و به آرامی انگشتان 
را جــدا از یکدیگــر بکشــید. ســپس، بــا اســتفاده از انگشــت شســت، از 
قســمت باالیــی کــف پــا، یــک خــط افقــی را تصــور کنیــد و روی آن خــط 
را محکــم فشــار دهیــد. بــه گونه ای کــه بــه مرکز کــف پا فشــار وارد شــود. 
همچنیــن، قــوس و برآمدگــی پــا را بــه صــورت چرخشــی فشــار دهیــد.
کنیــد. اعمــال  پــا  هــردو  کــف  در  بــار  چنــد  را  شــده  کــر  ذ تکنیــک 
در گام بعــد، یــک پــا را بــاال نگــه داریــد و بــه پــای دیگــر بــه آرامــی مشــت 
بزنیــد و اقــدام بــه حرکــت دادن انگشــتان دســت بــه صــورت چرخشــی 
در سراســر کــف پــا کنیــد. ســپس، از قــوزک تــا نزدیکــی ران را بــا دســت 
ماســاژ دهیــد. ایــن حــرکات را می توانیــد 5 بــار تکــرار کنیــد. در نهایــت
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کاســه زانــو را بــا فشــارهای چرخشــی انگشــتان دســت ماســاژ دهیــد.
ماساژ کف پا بعد از ایستادن طوالنی مدت می تواند عضالت پا را آرام کند 
و به حالــت اول برگرداند. ماســاژ کف پا برای درمان ســیاتیک، سیســتم 
لنفــاوی را تحریک می کند و گــردش خون را بهبود می بخشــد. در نتیجه
ماســاژ کف پا عالوه بر رفع تنــش و ایجــاد آرامش، نقاط خاصــی در کف پا 
تحریک می شــود و برخــی از بیماری ها درمــان خواهد شــد. در نتیجه با 
ماساژدرمانی، می توان بیماری های مانند ســیاتیک، دردهای عمومی 
گردن درد، کمر درد و .. را درمان کرد. می توانید برای افزایش تاثیر ماساژ 
از روغن های گیاهی و طبیعی برای ماســاژدرمانی کف پا استفاده کنید.

عوارضجانبیواحتیاطجانبی:
حتمــًا تاریخچــه ســالمتی کامــل و دقیــق خــود را بــه رفلکسولوژیســت 
کار جدیــدی  کــه همیشــه قبــل از هــر  بدهیــد. ایــده خوبــی اســت 
کنیــد. مشــورت  خــود  پزشــک  بــا  رفلکســولوژی،  جملــه  از 

گــر زخم پــا، آســیب دیدگی جدیــد، زخم های پــا یا مــچ پا، نقــرس یا یک  ا
بیمــاری قلبــی عروقــی داریــد، رفلکســولوژی ممکــن اســت بی خطــر 
نباشــد. رفلکســولوژی همچنین ممکن اســت برای مبتالیــان به دیابت

 استئوآرتریت )تحت تأثیر مچ پا یا پا(، مشکالت گردش خون، عفونت های 
فعــال، ســنگ کیســه صفــرا، ســنگ کلیه یــا انــواع خاصــی از ســرطان ها 
مناســب نباشــد. زنــان بــاردار بایــد از رفلکســولوژی خــودداری کننــد.

انواعماساژدرمانیکفپا:
ماساژدرمانی کف پا را می توان به دسته زیر تقسیم کرد:

ماساژ آروماتراپی کف پا:
کنندگی و آرامش بخش ماساژ در کنار  در این روش، بیمار از خواص احیا

مزایای درمانی روغن های خالص بهره می برد.
ماساژدرمانی هولیستیک:

این تکنیک شــامل ماســاژ یک ســری نقاط رفلکــس با هــدف تحریک و
 آزادسازی تنش های بدن می شود.

ماساژ کدام نواحی پاها برای سالمت مفید است؟ 
تحریک و ماساژ شش نقطه حساس در کف پا، تأثیرات مثبت و موثری بر 
روی کیفیت گردش خون، فشارخون و میزان ترشح هورمون ها می گذارد 
که برای کاهــش میزان اســترس و رهایــی از بــی خوابی نیز مفید اســت و 
البته در رفع دردهای بدن، دفع سنگ کلیه، درمان دیابت و رفع التهاب 
استخوان ها و مفاصل هم موثر است. این شش نقطه حساس عبارتند از:

کشــیده و   شســت پــا: آیــا دوســت داریــد متناســب شــوید و اندامــی 
باریــک داشــته باشــید؟ کافــی اســت هــر بــار کــه هــوس خــوردن مــواد 
غذایــی چــاق کننــده را مــی کنیــد ، شســت پــای خــود را ماســاژ دهیــد!

 بندهای انگشت شست پا: با ماساژ دادن انتهایی ترین قسمت شست 
پا )نزدیک به کف پا( میتوان فشار و استرس وارد شــده به بدن را کاهش 
گر فرد  داد. ایــن کار هم چنین باعث ســالمت غده تیروئیــد نیز میشــود. ا
به صورت مداوم در معرض اســترس قرار گیرد ، عملکــرد غده تیروئید نیز 
دچار مشکل خواهد شد که با ماساژ این نقطه به رفع مشکل میپردازید.

قســمت وســط کــف پــا: در ایــن قســمت پایانــه هــای عصبــی متعددی 
کــه بــا ماســاژ دادن ایــن قســمت میتــوان اســترس هــا را  وجــود دارد 
از بیــن بــرد و بــه بهتــر شــدن تنفــس نیــز کمــک کــرد. ماســاژ دادن ایــن 
گم  گم میگــذارد. پــرده دیافرا قســمت، تأثیر مثبتــی بــر روی پــرده دیافرا
نوعــی عضلــه گنبــدی شــکل اســت کــه هنــگام نفــس کشــیدن بــه ریــه 
گــردد. کمــک میکنــد تــا رونــد پــر و خالــی شــدن آن بهتــر انجــام  هــا 

 قســمت مرکزی شســت پــا: ماســاژ دادن این قســمت از پــا ، تأثیــر مثبتی 
بر روی غــده هیپوفیز می گــذارد. این ســاختار در مغز، عملکــرد غدد دیگر 
بــدن را نیــز کنتــرل میکنــد. راهــی ســاده بــرای تنظیــم میــزان هورمــون 
در بــدن، فشــار دادن یــا ماســاژ دادن قســمت وســط شســت پــا اســت.
قســمت کنــار پاشــنه پــا: متخصصــان عنــوان کــرده اند کــه ماســاژ دادن 
کم uپیــدا کــرده اند  ایــن قســمت از پــا ، در دفــع ســمومی کــه در بــدن ترا
موثــر اســت. بــا ماســاژ دادن ایــن قســمت ، سیســتم دفــع بــدن فعال تر 
گر شــما ایــن ماســاژ را بطــور منظــم انجــام دهیــد و میــوه ها و  میشــود و ا
ســبزیجات فراوان نیز مصرف کنید از بدن خود ســمزدایی خواهید کرد.
لبــه داخلی کف پا: آیا همیشــه احســاس خســتگی و بی حالــی می کنید؟ 
شــاید الزم اســت که غدد آدرنال خود را تحریــک کنید. بــرای اینکه بدن 
شــما انرژی بگیرد ، قســمت لبه هــای داخلــی کف پا را ماســاژ دهیــد زیرا 
اعصــاب موجود در این قســمت بــا غــدد آدرنــال ارتبــاط دارد. روش اجرا 
این درمان بــه این صورت اســت که از فــرد میخواهیــم بطــور خوابیده یا 
نشسته در حالتی که پاهایش را کمی باالتر ازسطح بدن قرار داده)هرطور 
که راحت تــر اســت(ودرمانگر از دســتها برای واردســاختن فشــار بــر نقاط 
که بامشــکل بیمار مرتبط است،اســتفاده میکند  رفلکسی مشــخص از پا
که برای واردکردن فشار ابزارخاصی نیاز نیست. قبل از انجام این تکنیک 
در هرجلســه،10 دقیقــه ابتدابــه تکنیک آرامســازی وتکنیکهای تنفســی 
موثر اختصــاص یافته وســپس به مــدت 20 دقیقه)بــرای هرپــا10 دقیقه(

ابتدا برای پای چپ وسپس برای پای راست ماساژ بصورت حرکات عقب 
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وجلوی کف دســت درلبه خارجی)ازقوزک خارجی پا تا انگشت کوچک 
پا(صورت می گیرد.ابتدا انگشتان پا رابا یک دست حمایت ودست دیگر 
رامشت کرده وکف پاراازمحل اتصال انگشتان به پا توسط بند انگشتان 
دوم،بــه ســمت پاییــن ماســاژ داده وســپس بــا کناره مــچ دســت،کناره 
کمی فشار ماساژمی دهیم. داخلی پا را از انگشت بزرگ به سمت مچ پابا

بعد از ماســاژ پا، با دســت چپ پاشــنه پا را نگه داشــته و با فشــاربه کف پا 
آن را از مــچ خم و راســت کرده، ســپس با انگشــت شســت بــرروی نقطه 
کار را  کــرده و ایــن  خورشــیدی)Solar Plexus( فشارمســتقیم وارد 
بــرای مــدت 10 دقیقه بــرای هر پــا )4دقیقــه فشــار،2دقیقه اســتراحت، 
و مجددا 4دقیقــه فشــار( به صــورت دورانــی و بافشــاروارد3-4 کیلوگرم
 هفته ایی3جلســه به مــدت 8هفته، برای رســیدن به نتیجــه مطلوب

 انجام داد.
کــه ایــن درمــان بــه طــور مســتقیم بــر  گــر چــه اثبــات نشــده اســت  ا
 British journal ســلول هــای ســرطانی تاثیــر می گــذارد، امــا مجلــه
کــه  کــرد  منتشــر  را  شــده  کنتــرل  مطالعــه  یــک   Nursing Standard
کــه پــس از ســه دوره درمــان  کردنــد  در آن 100% از بیمــاران ادعــا 
داشــته اند. خــود  زندگــی  کیفیــت  در  ای  مالحظــه  قابــل  بهبــود 

 Evidence-Based گذشــته، مجلــه بــه طــور مثــال فقــط در ســال 
Complementary and Alternative Medicine نشــان داد کــه رفلکســولوژی 
نه تنهــا بــه کاهــش درد کمــک می کنــد، بلکــه موجــب هدایــت عصبی 
و جبــران نگرانــی هــای ناشــی از حساســیت حرارتــی و لــرز نیز می شــود.
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! مردن؛ آری، عذرخواهی؛ هرگز

بعضی ها، حاضرند بمیرند ولی عذرخواهی نکنند!

چرا بعضــی آدم هــا، حتی وقتــی معلوم اســت کــه مقصرنــد، عذرخواهی 
نمی کنند؟ بســیاری از مــا دفاع تمام قــِد این گونــه افراد از اشتباهاتشــان 
را نشــانه ی قــدرت و اعتماد بــه نفس آن هــا می دانیــم، امــا واقعیت چیز 
دیگری اســت. قبول اشــتباه بــه برداشــت مــا از خودمان آســیب می زند 
و کســانی کــه از عذرخواهــی گریزاننــد آن قــدر تصویــر ناپایــداری از خــود 
کــه می ترســند ضربــه ی ناشــی از قبــول اشــتباه آن هــا  در ذهــن دارنــد 
را به کلــی از پــا در بیــاورد. در مواجهــه بــا اینگونــه افــراد چــه بایــد کــرد؟

کــه  کــرده ام  دریافــت  خواننــدگان  از  زیــادی  نامه هــای  مــن 
وقتــی  حتــی  زندگیشــان،  آدم هــای  بعضــی  چــرا  می پرســیدند 
کننــد؟ عذرخواهــی  نمی تواننــد  مقصرنــد،  کــه  اســت  معلــوم 

آیا آن ها صرفا  لجباز هســتند؟ یا چیزی در روانشــان مانع از این می شود 
کــه بتواننــد مســئولیت کارهایشــان را بپذیرنــد و خیلــی ســاده اظهــار 

پشیمانی کنند؟
بیایید تعــارف را کنار بگذاریــم، حتی باوجدان ترین آدم هــای اطرافمان 
نیز گاهی عذرخواهــی نمی کنند.  این شــرایط معمــواًل به یکــی از این دو 

دلیل اتفاق می افتد:
1. به قــدر کافــی بــرای طــرف مقابل یــا رابطــه اهمیــت قائــل نیســتیم تا 
دشواری ناشــی از اعتراف به اشــتباهمان را به جان بخریم و به خاطرش

 عذرخواهی کنیم.
2. فکر می کنیم پوزشمان اهمیتی ندارد.

مثــال، بیاییــد فــرض کنیــم شــما درگیــر رســاندن کاری در ضرب االجلــی 
مشــخص بوده و بــه یکــی از همــکاران کــه مزاحمتــان شــده، پریده اید. 
گــر فکــر کنیــد کــه همکارتــان از پیــش بــه خاطــر اتفاقــی قبلــی کینه ای  ا
از شــما بــه دل دارد، شــاید بی خیــال عذرخواهــی شــوید، چــون حــس 
می کنیــد ایــن عذرخواهــی واقعــا کمکــی بــه رابطه تــان بــا او نمی کنــد.

 امــا آدم هایــی کــه تحــت هــر شــرایطی هرگــز نمی تواننــد اشتباهشــان را 
بپذیرنــد چطــور؟ چــه چیــزی باعــث می شــود کــه حتــی وقتــی به ضوح 
آدم هایــی چنیــن  بــرای  کننــد؟  عذرخواهــی  نتواننــد  مقصرنــد، 

تصدیــق خطــا و عذرخواهــی، از نظــر روانــی زیــادی تهدیدآمیــز اســت. 
عذرخواهــی در واقع نشــانگر آن اســت که به نحــوی به طرف مقابلشــان 
ایــن می تواندباعــث شــرمگین شدنشــان شــود. آســیب زده انــد و 
آدم هایی کــه قــادر بــه عذرخواهــی نیســتند، اغلــب آن چنان به شــدت 

احســاس کم ارزشــی می کننــد کــه ایگوهــای شکننده شــان نمی توانــد 
ضربــه ی ناشــی از پذیــرش اینکــه اشــتباه کرده انــد را هضــم کنــد. پــس 
گاه، وارد عمل می شــود و  ســاز وکار دفاعیشــان، گاهی بــه طــور ناخــودآ
شــاید تقصیر را به گردن عوامــل بیرونــی بیندازند یا حتــی واقعیت های 
بدیهــی را زیــر ســؤال ببرنــد تــا از تهدید اینکــه بــا عذرخواهی خودشــان 
را کوچــک کننــد، بگریزنــد. آدم هایــی کــه اهــل عذرخواهــی نیســتند 
بــا مقصردانســتن شــرایط، انــکار حقایــق یــا حملــه بــه طــرف مقابــل یا 
افــراد دیگر، بیــش از پیش به اشتباهشــان می چســبند و به ایــن ترتیب 
کننــد. می تواننــد بــه جــای حــس بی ارزشــی، احســاس توانمنــدی 

از  ناشــی  دفاعــی  حالــت  اشــتباه  بــه  خیلی هایمــان  متأســفانه، 
شــکنندگی ایــن آدم هــا را نشــانه ای از قــدرت روانــی تعبیــر می کنیــم. 
بــه  سرســختی  افــراد  ظاهــر  در  آن هــا  کــه  اســت  ایــن  دلیلــش 
ایــن  امــا  بکشــند.  پــس  پــا  نیســتند  حاضــر  کــه  می آینــد  چشــم 
پاپس نکشــیدن اتفاقــًا بــه دلیــل ضعــف آن هاســت نــه قدرتشــان.

از منظــر روانشــناختی تصدیق اینکــه حق با ما نیســت، از نظــر هیجانی 
ناراحت کننــده و بــرای تصویــری کــه از خودمــان داریــم دردآور اســت. 
بــرای قبــول مســئولیت و عذرخواهــی، عزت نفســمان بایــد بــه قــدر 
گــر  کافــی قــوی باشــد تــا بتوانیــم ایــن ناراحتــی را بپذیریــم. در واقــع، ا
عــزت نفســمان بــه حــد کافــی قــوی و تثبیت شــده باشــد، می توانیــم 
تحمــل  اســت،  همــراه  تصدیقــی  چنیــن  بــا  کــه  موقتــی  ضربــه ی 
کنیــم، بــدون اینکــه دیوارهــای پیرامــون ایگویمــان بــه لــرزه بیفتنــد.
گــر عــزت نفســمان در ظاهــر بــاال ولــی در حقیقت شــکننده باشــد امــا ا
آن ضربــه می توانــد بــه دیوارهــای دفاعیمــان رخنــه کــرده و ضربــه ی 
مســتقیمی بــه ایگویمــان وارد کنــد. البتــه، به عنــوان یــک قاعــده ی 
تجربی روانشــناختی، هر چه ســازوکارهای دفاعی فرد سفت وسخت تر 
کــه دارد از آن حفاظــت می کنــد شــکننده تر اســت. باشــند، ایگویــی 

اغلب هنگام مواجهه با کسی که عادت به عذرخواهی ندارد، مرتکب این 
اشتباه می شــویم که از کوره درمی رویم )بدون شک، به دلیلی موجه( و 
ســعی می کنیم در بحثمان با او برنده شــویم )چون حق با ماست!(. اما 
واقعیت غم انگیــز و مأیوس کننده این اســت که هرگــز نمی توانیم برنده 
گــر اثبــات کنیم کــه ایــن افــراد در واقعیت هــای محض و  شــویم. حتی ا
بحث ناپذیر اشتباه می کنند، آن ها یا همان واقعیت های بحث ناپذیر را 
انکار می کنند یا با گفتن چیزی مثل اینکه »چرا همیشــه قضیه را دشوار 
و ناخوشــایند می کنی« گزینه ی حمله ی شــخصی را انتخاب می کنند.

               تهیه وتنظیم:  صدیقه بختیاری شهری
 مدرس و پژوهشگر دانشگاه
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در چنیــن موقعیت هایــی، بهتریــن کار ایــن اســت که تــا حــد ممکن با 
ل حرفمــان را بزنیــم و بعــد وقتــی بحــث غیرســازنده  آرامــش و اســتدال
اشــخاص  ایــن  کــه  وقتــی  مثــل  بیاییــم   بیــرون  آن  از  می شــود، 
واقعیت هــا را زیــر ســؤال می برنــد، بهانــه ای مضحــک می تراشــند یــا 
ســراغ مطالــب بی اهمیــت می رونــد. وقتــی آرام بگیرنــد و دیگــر حــس 
نکننــد که تحــت حمله هســتند، بعــد می توانیم دنبــال نشــانه هایی از 
پشــیمانی بگردیم. آیــا آن ها زیــادی با ما مهربــان یا نگرانمان هســتند؟ 
گاهشــان بــرای ایــن اســت کــه رابطه شــان با مــا را به  ایــن روش ناخودآ
کــه بــرای تصویرشــان از خودشــان تهدید آمیــز  نحــوی درســت کننــد 
نباشــد. در واقــع آن هــا بــرای اینکــه احســاس بدی که نســبت بــه خود 
پیــدا کرده انــد را برطــرف کننــد، برایمــان ســنگ تمــام می گذارنــد...

خــب، پــس در رابطــه بــا آدم هایــی در زندگی تــان کــه اهــل عذرخواهی 
گر عضــوی از خانواده نیســتند چه کاری از دســتتان برمی آید؟ به ویژه ا

گــر افــرادی نیســتند کــه مرتــب  همــکار یــا دوســتتان باشــند؟ خــب، ا
بــا آن هــا تعامــل داریــد، می توانیــد بــه ایــن فکــر کنیــد کــه تماســتان با 
آن هــا را بــه حداقــل برســانید. امــا گــر خویشــاوندان نزدیکــی هســتند

برســید.  مشــترک  نقطــه ای  بــه  آن هــا  بــا  کنیــد  ســعی  می توانیــد 
بهترین راه بــرای انجــام ایــن کار، درک رفتــار آزاردهنده ی آن هاســت و 
درک اینکــه این افــراد صرفــا از نظر روانــی قادر بــه عذرخواهی نیســتند. 
به عــالوه، بایــد بدانیم قــرار نیســت آن هــا تغییر کننــد. تمریــن پذیرش 
می توانــد کمکتــان کنــد از بحــث بــا آن هــا بیــرون بیاییــد و بــرای اینکه 
احساس سرخوردگی، خشم و رنجشــتان را محدود کنید، مفید است.

کــه اهــل عذرخواهــی نیســت، در تمــاس  گــر آدمــی  بــه ایــن ترتیــب ا
نزدیک بــا شماســت، می توانید ســراغ اســتفاده از همدلی و شــفقتتان 
کــه  کــه زیــر ایــن ظاهــر بیرونــی  کنیــد  برویــد. بــه خودتــان یــادآوری 
کله شــق بــه نظــر می رســد، آن هــا به شــدت آســیب پذیرند. بســیار 
جــان کالم ایــن اســت: همگــی لحظاتــی را تجربــه می کنیــم کــه حاضــر 
به تصدیــق اشــتباهمان نیســتیم. امــا وقتی شــخصی هرگز مســئولیت 
اشــتباهش را قبول نمی کنــد و عادت بــه عذرخواهی ندارد، نشــانۀ این 
است که او فردی با ایگوی شــکننده اســت و خود را ضعیف می پندارد.

* نویسنده: گای وینچ- وب سایت؛ ِتد
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ضرورت نگاهی انســـــــانی
 برای حفظ اعتبار پزشکی

ناصر فکوهی

مقاله

در سال های نزدیک به انقالب، پزشکی مدرن به رویه ای عادی در سبک 
زندگی مردم تبدیل شــده بــود و  برخی از کنش هــای ســنتی )زایمان( از 
این پس در بیمارســتان انجام می شــد. مراجعه به پزشــک عمومی و در 
نزد اقشــار کم   درآمد تر مراجعه بــه »تزریق چی هــا« به ویژه در اقشــار کم 
درآمد، و ســپس به »دواخانه ها«، پزشــکان عمومی و متخصص و رفت 
و آمــد بــه بیمارســتان ها، روش هایی متعــارف در زندگــی مردم بــود و در 
عین حال »توصیه  های پزشــکی« مــردم به یکدیگر نیز بســیار رایج شــد
 توصیه هایی که هم به معرفی پزشک و دارو  مربوط می شد و هم به شیوه 
های درمان و ســبک زندگی. پزشــکان هر چند دیگر همچون دهه های 
پیش و پس از مشــروطه و ابتدای قرن شمسی لزوما از اشراف نبودند اما 
معمــوال از خانواده های بــا درآمد بــاال ریشــه می گرفتند؛ طبقاتــی که در 
آنها  سلسله مراتب ترجیحی برای تحصیل به ترتیب مهندسی، پزشکی 
و بــا فاصله ای زیــاد ادبیــات و علوم انســانی بود. پزشــکان و مهندســان

 از باالتریــن ســرمایه اجتماعــی و احتــرام بــه ویــژه ســرمایه کاریزماتیک 
گان خطاب در زبان ما باقی مانده  برخوردار بودند )چیزی که هنوز در واژ
اســت: »آقای مهنــدس!« »آقا یــا خانم دکتــر!«(. بــه گونه ای کــه پس از 
انقالب نیــز حتی رادیکال تریــن فعاالن سیاســی به آنها احترام گذاشــته 
و به آنهــا »امتیازاتی« ویژه می دادند )مثال داشــتن پوششــی »متفاوت« 
از سایرین در محل کار و در شــهر(. احترامی که پزشکی در دوران جنگ 
تحمیلی به ویژه از آن برخوردار شد. نقش پزشکان و پرستاران در جبهه 
ها و به شــهادت رســیدن تعداد زیادی از آنهــا چه در جنــگ و چه پس از 
کاری  آن به دلیل مســمومیت در حمالت شــیمیایی، شــهامت ها و فدا
آنها و  دالیل اصلی رشــد و موفقیت جراحی ســال های بعــد در ایران بود

 نیز در این امــر موثر بود. بدیــن     ترتیب می تــوان گفت در طــول دهه 60 
و ابتــدای دهه 1370 پزشــکان باالترین ســرمایه  کاریزمایــی و اجتماعی 
را مدیــون  فعالیت هایشــان در طــول دهه ســخت 60  و جنــگ تحمیلی 
بودنــد و  تصویــری بســیار مثبــت از آنهــا در جامعه ی مــا به وجــود آمده 
بود که بســیاری را هر چه بیشتر به ســوی تحصیالت پزشکی می کشاند. 
کیدی کــه نظام جدیــد، بر تفکیــک جنســیتی در حوزه  از ســوی دیگر تا
پزشکی داشت، خود ســبب  ورود تعداد زیادی از زنان به عرصه پزشکی 
و رشــد و بــاال رفتــن ســرمایه اجتماعــی و فرهنگــی آنهــا در جامعه شــد و 
مفهوم »پزشک زن« و یا به صورتی عامیانه »خانم دکتر« را چه در شهرها 
و چــه از طریــق دموکراتیــزه شــدن نظــام پزشــکی در روســتا هــا از طریق 
»خانه های بهداشت« به تصویری آشــنا و اطمینان بخش تبدیل کرد.

امــا از دهــه 1370 یعنــی از ســال   های پــس از جنــگ؛ حرکتــی معکــوس 
کــه هــر چــه بیشــتر در آن رویکردهــای  در پزشــکی ایــران اتفــاق افتــاد 
کاالیــی و پولــی شــدن خدمــات را گســترش داد. بدیــن  نولیبــرال  و 

ترتیب شــکاف بزرگــی میــان اعتبار پیشــین و چهره نامناســبی کــه برای 
بسیاری از پزشــکان در جامعه به تدریج شــکل می گرفت، مشهود بود. 
دالیــل زیادی بــرای ســقوطی آزاد در ایــن اعتبــار وجود داشــت، دالیلی 
همچــون افزایــش بی انــدازه ی تعــداد پزشــکان عمومــی و متخصــص
 دانشــگاه های پزشــکی، بیمارســتان ها، و کلینیک هــا و غیــره، کاهــش 
در ســطح دانــش و مهــارت در بخــش بزرگــی از آنهــا بــه دلیــل کمبودها، 
کــه  و به ویــژه فراینــد گســترده ی کاالیــی شــدن پزشــکی و بهداشــت 
از  دوره ی ریاســت جمهــوری هاشــمی رفســنجانی )1376-1368( 
آغاز شــد و به صورتــی مــداوم ادامــه یافــت. از این زمــان، شــکافی بزرگ 
جامعــه پرشــکی را بــه شــدت سلســله مراتبــی کــرد. سلســله مراتبی که 
در راس آن جراحــان در ســخت ترین تخصص هــا )مغــز و قلــب( قــرار 
می گرفتنــد و در پایین ترین رده هایش پزشــکان عمومی شهرســتان ها. 
بی اعتمادی نســبت به پزشــکان از دهه 1380 باز هم افزایــش یافت  و تا 
دهه 1390به اوج خود رســید و این فراینــد کامال با کاالیی شــدن هر چه 
بیشتر امر پزشکی همراه بود به صورتی که  مفهوم بسیار مذموم »بساز و 
بفروش« که در پیش از انقالب به »بنا ها« یا »اوســتا معمار« ها،  کارگران 
پیشــین و خــود ســاخته ای کــه ســرمایه دار شــده بودنــد و بــدون مجوز 
ساختمان ســازی می کردند و به مردم محروم می فروختند و ثروت های 
ج ســاز« نثار  بربــاد آورده برای خود ایجــاد می کردند، ایــن بار در قالب »بر
گروهــی از پزشــکان به ویــژه برخــی از جراحان شــد و بــرای نخســتین بار 
اینجا و آنجا ســخن از »مافیاهــای دارو، جراحــی و...« از »زد و بند میان 
آزمایشــگاه ها و پزشــکان«، از »زیر میزی هــا« و ... به میان آمد. شــکاف 
دائما گسترش می یافت و سقوط اخالقی به همان شدتی اتفاق می افتاد 
که ثروت پزشکان و ســبک زندگی آنها تغیییر می کرد. اشرافیتی جدید پا 
به میدان می گذاشــت که امــروز می تــوان در برخی از پزشــکان در مقابل 
کسانی که شاید بتوان »پزشکان مستضعف« نامیدشان دید، اشرافیتی 
اما بسیار شکننده، زیرا حاصل سقوطی اخالق بود که می توانست و می 
تواند به سقوطی واقعی و پایدار در گفتمان»پزشکی« )در شرایطی که این 
گفتمان در کشورهای توسعه یافته نیز با بحران روبروست( بیانجامد و در 
نهایت سیستم های »بیمه« را نیز از کار بیاندازد یا به شدت تضعیف کند.

با وجــود ایــن باید گفــت کــه این ســقوط هنوز شــکل گســترده بــه خود 
نگرفته اســت، الیه های پزشــکان و به ویژه گروه  های دیگر ســاختار این 
نظام از کارکنان بیمارســتان ها و پرستاران گرفته تا بســیاری از پزشکان 
متخصــص، جراحان در قالــب ســازمان های غیردولتــی و از همه مهم تر 
الیه هــای پایینــی سیســتم پزشــکی در شــهرهای کوچــک و روســتاها 
بیشــترین مقاومــت را بــرای حفــظ اعتبــار و جلوگیــری از عمیــق شــدن 
ایــن شــکاف از خــود نشــان داده انــد و تــا انــدازه ای نیــز موفــق بوده اند.
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ما، گاهی ُسرفه می کنیم...

مقاله

ما، بــه عنوان کســانی که افتخــار خدمت بــه فرزندان همــدم نصیبمان 
شده اســت، می کوشــیم بــا توجــه بــه یــاری خــدا و عنایــات شــما، ایــن 
خ ســنگین را بچرخانیــم و خــدا را شــکر کــه حــواس شــما هــم بــه ما  چــر
و ایــن 400 بچــه ی نازنیــن هســت. خواســتیم، بــه مناســبت ایــن ایــام 
گر  از حضورتــان تشــکر و ایــن را هــم اضافــه کنیــم کــه؛ بر مــا ببخشــایید ا
در فضاهــای مربــوط بــه همــدم، صرفــا از نیازهــای اهالــی ایــن خانــه 
می نویســیم... ما نمی خواهیم مظلوم نمایی یا خدای نخواســته شــما 
را نگــران و ناراحت کنیــم. ما فقــط می خواهیــم هرازگاهی، نگاه سرشــار 
از لطف شــما، متوجــه فرزنــدان همدم بشــود و بدانــد که امــورات اینجا

بدون مساعدت مردم که واسطه ی خیر خداوندند، نمی تواند بچرخد. 
بگذارید این چند خط را با تقدیم حکایتی قدیمــی تمام و کامتان را هم

 کمی شیرین کنیم؛ 
شخصی مکرر شــنیده بود که خداوند متعال ضامن رزق بندگان است و 

به هر موجودی روزی رسان است.
کــه بــه گوشــه مســجدی بــرود و  بــه همیــن خاطــر بــه ایــن فکــر افتــاد 
مشــغول عبــادت شــود و از خداونــد روزی خــود را بگیــرد. بــه ایــن 

بــه مســجد رفــت و مشــغول عبــادت  از ســر صبــح  یــك روز  قصــد 
شــد؛ همیــن کــه ظهــر شــد از خداوند طلــب ناهــار کــرد. امــا هرچــه به 
انتظــار نشســت برایــش ناهــاری نرســید. تــا اینکــه شــام شــد و او بــاز از 
کان چشــم بــه راه مانــد. کــی بــرای شــام کــرد و کمــا خــدا طلــب خورا

چند ساعتی از شــب گذشته، درویشــی وارد مسجد شــد و پاي ستونی 
نشست و شــمعی روشــن کرد. ســپس از همیانش قدری خورش و نان 

بیرون آورد و شروع کرد به خوردن.
مرد، که از صبح با شکم گرسنه از خدا طلب روزی کرده بود و در تاریکی 
و به حســرت به خوراك درویش چشــم دوخته بود، دیــد درویش نیمی 
از غــذا را خــورد و عنقریب باقیــش را هم مي خــورد، بی اختیار ســرفه ای 
کرد. درویش که صدای سرفه را شــنید گفت: هرکه هستی بفرما پیش.

 مــرد بینــوا کــه از گرســنگی داشــت می لرزیــد پیــش آمــد و بر ســر ســفره 
ح  درویش نشست و مشــغول خوردن شد. وقتی ســیر شد، درویش شر
حالــش را پرســید و مــرد هــم حکایتــش را تعریــف کــرد. درویــش گفت: 
دانســتم  مــی  کجــا  از  مــن  بــودی  نکــرده  تــو ســرفه  گــر  ا    خــب، 
خــودت  روزی  بــه  تــا  کنــم  تعــارف  نــان  تــو  بــه  تــا  اینجایــی  کــه 
کــرد! برســی؟ خــدا روزی رســان اســت امــا یــك ســرفه هــم، بایــد 

از طرف؛ توانبخشی همدم- فتح المبین



14
01

ن 
ستا

تاب

معرفـی کتاب 34

حرف هایی با دخترم درباره ی اقتصاد

هر جایی کــه ادبیات میدان داری کنــد، قطعا عرصه ای جــذاب خواهد 
کیــس همیــن اســت. او که در  بــود. بــرگ برنــده ی کتــاب یانیــس واروفا
مقطعی وزیــر اقتصاد یونــان بوده و این پســت مهــم را در دوره ی بحران 
اقتصــادی این کشــور پذیرفته، دســت بــه کار نوشــتن کتابی زده اســت 
که بــه ســادگی تمــام بتواند مفاهیــم کلــی جامعه ی بــازار را بــه مخاطب 
انتقــال دهــد و تاریــخ مختصــری از دادوســتد و پیدایــش ســرمایه ارائــه 
کنــد. او کتابش را خطــاب به دختر خود نوشــته کــه از نوجوانــی به قصد 
تحصیل به استرالیا رفته و به همین خاطر از ســاده ترین مثال ها و زبانی 
خودمانــی اســتفاده کــرده اســت. نقطــه ی قــوت کار او، حضــور پررنگ 
ادبیات )داســتانی و نمایشی(، ســینما و اســطوره در کتاب است: ارجاع 
مدام به فاوســت، خوشــه های خشــم، فرانکشــتاین، ادیــپ، ایکاروس

 ماتریکــس، عصــر جدیــد و... کمــک کــرده تــا نویســنده از ایــن قصه هــا 
گــر بخواهــم  کنــد. ا اســتفاده و مقصــودش را بــرای مخاطــب شــفاف 
به عنــوان مثــال اشــار ه ای بکنــم، در مــورد پیش بینــی در بــازار، از ادیپ 
کمک می گیرد تا روشــن کند که چگونه پیش گویی ها درباره ی سرانجام 
او، مســیر زندگی اش را تغییر داد و باعث شــد آن ســخنان محقق شوند.

کیس  نویسنده:  یانیس واروفا

حمیدرضا پورنجفیان

کتاب با این پرســش آغاز می شــود: چرا انگلیســی ها به بومیان اســترالیا 
حملــه کردنــد، و نــه برعکــس؟ آیــا بحــث هــوش در میان اســت یــا ذات 
آدمی؟ پاســخ »خیر« اســت؛ در جوامعی که بارش بــاران در تمام فصول 
سال موجب می شود تا محصول همیشــه فراوان باشد )مانند آمریکای 
جنوبــی و اســترالیا( دیگــر کشــت و کار و در نتیجه انبــار محصــول در کار 
نبوده و نیســت. از طــرف دیگر در اوراســیا بــاران همیشــه در کار نبوده و 
انسان ها به کشاورزی روی آورده اند و در نتیجه مازاد محصول به وجود 
آمده کــه پیامــدش خلق نوشــتار و محاســبه ی آن اســت. این جاســت 
که اســتعمار آغاز می شــود. به همین ترتیــب در قالــب فصل هایی کوتاه
رونــد شــکل گیری ســرمایه داری بــا مثال هایــی جــذاب از عالــم ادبیات 
بیــان می شــود؛ مانند تبدیــل جامعــه ای دارای بــازار به جامعــه ی بازار
بانکداری و حواشــی مربوط به آن، تجارت جهانی و فروپاشــی سیســتم 
ارباب-رعیتی، و هم چنین مفاهیم پایه ای مانند بدهی و سود و وام و...

حرف هایی با دخترم درباره ی اقتصاد، صرفا کتابی اقتصادی نیســت؛ 
بلکــه هم پوشــانی بــا چنــد حــوزه ی مختلــف دارد و می توانــد بــرای هــر 
کتابخوانی جذاب باشد و عالقه مندان به تاریخ، سیاست، ادبیات و... 

را اقناع کند.
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اسم من مریم است و این نام، وقتی هر روز صبح مربی کارگاه گلیم بافی 
در جــواب ســام مــن می گویــد: »ســام مریــم جــون خوبــی دختــرم؟« 
بــه نظــرم قشــنگتر می شــود و مــن کلــی ذوق می کنــم. می دانیــد ذوق 
کــردن یعنی چه؟ می دانیــد من و خیلــی از خواهرهایم که پــدر و مادری 
 نداریم توی دلمان می گوییــم خدا کند مربی مان به مــا بگوید دخترم؟

هر روز صبح من و خیلی های دیگر که پدر و مادری نداریم و کسی نیست 
به ما زنگ بزند، منتظــر آمدن خانم دکتــر و بقیه ی مربیــان و کارمندان 
موسســه ایم تا در مســیر اتاق کارشــان به آنها ســام کنیــم و آنهــا هم در 
 جواب سام ما بگویند سام دخترم. و ما از همان اول صبح ذوق کنیم.

من نمی دانم شــما بــا چه چیزهایــی ذوق زده می شــوید. مــن با همین 
جــواب ســاده. ایــن »دختــرم گفتــن« از همــه ی عروســک های ســارا 
و حتــی دســتبند طــای ســمیرا هــم قشــنگ تر اســت. ایــن »دختــرم 
کاش  گفتــن« تــا شــب خنــده را روی لب هــای مــن حفــظ می کنــد. 
 هــر روز کســی باشــد کــه بــه مــن بگویــد ســام دختــر قشــنگم خوبــی؟

بگذریــم. امــروز روز دختر اســت. االن کــه این نامــه ی خیالــی را برایتان 
می نویســم خیلــی خوشــحالم. امــروز بــه لطــف مربیــان و یــاوران 
کــه انــدازه ی  گرفتنــد  مهربان مــان جشــنی در تــاالر همــدم برایمــان 
یکــی دو مــاه بهمــان خــوش گذشــت. خیلی هایــی کــه هنرمندهــای 
معــروف و البتــه مهربانــی هســتند بــه جشــن مــا آمــده بودنــد. »حمید 
هانــان« رو کــه می شناســید؟ همــان آقــای مهربونی کــه همیشــه برای 
مــا آهنگ هــای شــاد می خوانــد و حســابی غــم و غصــه را از دل مــا دور 
می کند. حمید آقا آخر همــه ی اجراهایش می گوید: »من با دیدن شــما 
بچه های همدم به زندگی کردن امیدوار می شــوم. من مشکات بزرگی 
داشــتم که با دعای شــما خوبــان به خیــر گذشــت.« مــن و خواهرهایم 
نمی دانیم مشــکل او چه بوده ولی همیشــه برای او و همه ی دوســتان 
 و یــاوران دیگرمــان دعــا می کنیــم کــه زندگــی خوبــی داشــته باشــند...
آقای ســپاهی الیین مدیر روابط عمومی همدم که خیلی مهربان است 
برایمان شــعر خواند و صحبت کرد. او هم به ما گفت: »دختران خوب و 
قشــنگم روزتان مبارک. آقای سپاهی می گوید من ســه تا دختر در خانه 
 دارم و 400 دختر دیگر در همــدم« و با این حرفش حســابی می خندیم. 
امســال یک گــروه دف نــوازی هم آمــده بودند کــه خیلی منظــم بودند. 
»معصومــه« که کنار من نشســته بــود می گفــت: »من هم دوســت دارم 
دف بزنم. مثل شــقایق«. »شــقایق« گروه ســرود را می گفت که امســال 
چــون در اردو بودنــد، فقــط »تکتــم« برایمــان بــه تنهایــی دوتــا آهنــگ 
خوانــد و بعدش هم »خدیجــه  الیجه باف« شــعر خواند. مثــل »ندا« که 
دکلمه  می خوانــد، او هــم شــعرهایی را دکلمــه کرد. بعــد از ایــن دو اجرا 
 میهمان های تاالر ســرپا ایســتادند و خیلی خیلی آنها را تشویق کردند.

مجــری مراســم» محمدرضــا زرقــی« بیــن دعــوت کــردن از میهمان هــا 
 بــه مــا می گفــت »دختــران توانمنــد همــدم« و مــا بــاز ذوق می کردیــم.
آخــر برنامــه، بچه های خــردادی هــم ســورپرایز شــدند. آنها خودشــان 
هــم یادشــان نبــود تولــد دارنــد امــا اسمهای شــان را مجــری خوانــد و 
رفتند روی ســن دور میــز جمع شــدند و بعد از آهنــگ تولد تولد، شــمع 
کیک شــان را فــوت کردنــد. البتــه مامان دکتــر هم کنارشــان بــود. مثل 

 فقط به من بگو »دخترم«!
همیشــه به آنها گفــت دختر قشــنگم و مــن می دیدم چقــدر ذوق کرده 
بودند و کمی مانده بود سرشــان گیج برود و آبرویمــان را پیش مهمانها 
ببرنــد. بعــدش هــم مجــری ازخانــم دکتــر خواســت همانجــا بمانــد و 
جایزه ی بچه های ورزشــکار را هم بدهــد. جایزه گرفتن هم دردســری 
اســت برای ما. حاال بایــد تا چند ماه پــز گردنبند و جایــزه ی خانم های 
 ورزشکار را در خوابگاه ببینیم و بخندیم. البته ازسر کیف می خندیم...
امروز با همــه ی روزهای دیگر فــرق دارد. امــروز روز دختر اســت. تا خود 
ساعت 12 نصفه شــب نمی خوابم. خانم مربی خوابگاه باالسرم می آید 
و می پرســد: »چــرا نمی خوابــی دختــرم؟« مــن جوابــش را نمی دهــم و 
نگاهش می کنــم. دوبــاره دوســت دارم از من ســوال بپرســد و من مثل 
کــه خودشــان را نصفــه شــب بــرای مامانهایشــان لــوس  دخترهایــی 
می کننــد، نگاهــش کنــم. دوبــاره می پرســد: »چیــزی شــده دختــرم؟ 
دلــت درد می کنــه؟ گشــنه ای؟« بــه او می گویــم: »نــه خوبــم مامــان 
جونــم.« مربــی لبخنــد می زنــد و نمی دانــد چقــدر روز دختــر بــرای من 
و خواهرهایــم مهــم اســت و دوســت داریم تا ســاعت 12 شــب کــه هنوز 
هــم روز دختــر اســت بیــدار باشــیم. خانــم مربــی کــه خیالــش از بابــت 
گهــان صــدای ناله ی  من راحــت می شــود از تختــم دور می شــود کــه نا
معصومه شــنیده می شــود. خانم مربی مهربــان با عجله باالی ســرش 
مــی رود و می گویــد: »جــان دختــرم چیــزی شــده؟« معصومــه هــم از 
سردرد و پادردی دروغین می گوید. من می دانم معصومه خوب خوب 
اســت و نقش بــازی می کند تــا خانم مربی بــه او هــم بگویــد »دخترم«.

* مریم همدم
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استعداد ذاتی چیســت؟ کودکان ما چه اســتعدادی دارند؟ چگونه باید 
آنها را کشف کنیم؟ هوارد گاردنر )روانشناس رشد، پیشنهاد دهنده ی 
نظریه ی هوش چندگانه، کاشف عدد IQ و مبتکر انجام فعالیت هایی 

در زمینه ی استعدادیابی( می گوید: استعداد، ذاتی است و در ۳ سالگی 
و ۳۰ سالگی استعداد در ما یکسان خواهد بود.

نظریه ی باال کمی ســختگیرانه اســت اما تا همین مقدار هم یعنی اینکه 
کودک ما استعداد دارد و مهم این است که آن را چگونه باید کشف کنیم.

کــه تمــام فرزنــدان آن دارای اســتعدادی  خانــواده ای را فــرض کنیــد 
خــدادادی و یــا بــه قــول فیلم هــای کارتونــی جادویــی هســتند اال یــک 
گر  نفر! آیا ممکن اســت آن یــک بچه هیچ اســتعدادی نداشــته باشــد؟ ا
فرض را بر داشــتن اســتعدادی نهفته در او بدانیم راه کشــفش چیست؟

انیمیشــن کمدی Encanto یــا »افســون« تازه ترین اثر کارگــردان  معروف 
آمریکایــی »بایــرون هــاوارد« اســت کــه خالــق شــاهکارهایی همچــون 
تیزپــا )۲۰۰۸ )، گیســوکمند( ۲۰۱۰) و زوتوپیــا(  ۲۰۱۶) اســت کــه همــه ی 
این فیلم هــا نامزد یــا برنــده ی جایزه ی اســکار نیز شــده اند. »اســتودیو 
انیمیشــن والــت دیزنــی« مســئولیت ســاختن ایــن پــروژه بــزرگ را بــه 
عهده داشــت و ما از داســتان فیلــم متوجه می شــویم کــه تهیه کنندگان 
کرونــا همچنــان  و مدیــران ایــن شــرکت دوست داشــتنی، در دوران 
کــودکان جهــان ادامــه  داده انــد.  کنــی و انرژی بخشــی بــه  بــه امیدپرا
همــه ی آثــار هــاوراد در مجلــه ی همــدم معرفــی شــده اند و نقطــه ی 
مشــترک آنهــا تــاش مســتمر و ناامیــد نشــدن قهرمــان داســتان اســت. 
کــردن آرزوهایشــان کــه بخاطــر رویاپــردازی و دنبــال  قهرمان هایــی 
 معــروف شــده اند. البتــه نتیجــه ی آرزوهــای آنهــا، هــم برای خودشــان 
و هم بــرای مــردم اطرافشــان بــرکات زیــادی بــه همراه داشــته اســت...

اما انیمیشن زیبای »افسون« در مورد خانواده ای به نام »مادریگالس« 
اســت که در شــهری طلســم شــده در کوه های کلمبیــا زندگــی می کنند. 
در یــک خانــه ی جادویــی بــه همــه کــودکان جــز یــک نفــر  توانایی های 
منحصــر بــه فــردی چــون قــدرت بدنــی بــاال و یــا قــدرت شــفا بخشــی 
داده شــده اســت. »میرابــل« تنهــا دختــر جــوان عــادی ایــن خانــواده 
اســت که قــدرت جادویــی نــدارد و از ایــن جهت احســاس ســرخوردگی 
کــه جــادو در معــرض  می کنــد. او بــه صــورت اتفاقــی متوجــه می شــود 
کــه می توانــد آن را نجــات دهــد. کســی اســت  خطــر اســت و او تنهــا 

ایــن اســتعداد عجیــب و غریــب را شــمعی نورانــی بــه اهالــی خانــه 
اهــدا کــرده اســت. یــک اســتعداد از جنــس نــور! معجــزه زمانــی در ایــن 
خانــواده دمیــده شــد کــه در حــال فــرار از دســت دشمنان شــان بودنــد 
کشــته  و پــدر خانــواده نیــز در جریــان حمایــت و مقابلــه بــا دشــمن 

افسون؛
 معجزه ی ماندگار مهربانی!
نگاهی به یک انیمیشن خوب

آوات رحیمی

کــه وظیفــه ی چــراغ قوه هــای  شــد و شــمع نورانــی در دســت مــادر 
نجــات دهنــده ی خانــواده شــد. بــه عهــده دارد،  را  مــا  امروزیــن 

شــمِع نجات دهنده، در ابتدای کار به خانواده ی مادریگالس، خانه ای 
امن هدیه می دهد. ســپس در طاقچــه ای قرارش می دهنــد و وظیفه ی 
او این اســت که بــه فرزندان تــازه متولد شــده، یــک معجــزه کادو بدهد. 
انــگار کادوی تولد هــر عضوی از ایــن خانواده ی خــاص، از قبــل در ذهن  
کــودک تــازه به دنیــا آمــده، مشــخص و  شــمع وجــود دارد و اســتعداد 
بــه قــول معــروف تابلــو اســت و نیــازی نیســت کســی یــا کســانی در قالب 
روانشناس و پروفســور و پیر و ... دست به کشف اســتعداد بچه ها بزنند.
اما میرابل دختــر جوانی که بصــورت اتفاقــی عینکی هم به چشــم دارد از 
این نعمت بری اســت. اهالی روســتای خانواده ی جادویی در شــبی که 
مقدر اســت جناب شــمع، جادو کند و اســتعداد میرابل را به او اهدا کند
 در صحــن حیــاط خانــه ی دوطبقــه ی زیبــای مادریگالــس، مشــتاقانه 
منتظرنــد تــا نتیجــه ی کار را ببیننــد. اما هیــچ جادویــی در کار نیســت و 
چالش فیلم از همین جا آغاز می شود. بله، میرابل دختری ساده و خیلی 
خودمانی اســت و مثــل ســایر بچه های روســتا از هر اســتعداد مشــخص 
و تابلویی محروم اســت و جــزو طبقه ی خاصی هم نیســت. او مــی رود تا 
جزو طبقه ی معمولی جامعه ی روســتا شــود و می پذیرد خبــری از جادو 
نیست و باید از خودش مواظبت کند. او نه زور زیادی دارد تا سنگ های 
جلوی راهــش را به راحتی بــردارد، نه می توانــد با اجی مجی کــردن گل و 
باران و رنگهای زیبای رنگین کمانی خلق کند و دل کســی را شــاد کند. او 
زیبایی ظاهری ندارد و خواستگار و عاشقی دلخسته نیز منتظر لحظه ی 
دیــدارش نیســت. آری میرابل یــک دختر ســاده، معمولــی، کمی خنگ
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کمی زشت، تا حدی تپل، اما مهربان است و خانواده اش را خیلی دوست 
دارد و همیشــه حواســش بــه اتحــاد و آینــده ی خانــه و خانــواده اســت.

میرابــل کــه ظاهــرا برخــالف تمــام اعضــای خانــواده اش هیــچ قــدرت 
ویــژه ای نــدارد تمــام تالشــش را می کنــد تــا در خانــواده ، خودی نشــان 
دهــد تــا او را بپذیرنــد. بــه خصــوص کــه »ابــوال آلمــا« مادربزرگــش از او 
ناامید شــده و مدام سرزنشــش می کنــد. مــادرش، »جولیتا« بــه راحتی 
می توانــد زخم هــا را بــا آشــپزی اش التیــام بخشــد و خواهــرش »لوئیــزا« 
ســنگین ترین اشــیاء را به راحتی بلند می کند و خواهر دیگــرش »ایزابال« 
می توانــد زیباتریــن گل هــا را بــدون فکــر کــردن بــه آن پــرورش دهــد و 
کــه خــودش  دیــدن توانایی هــای خارق العــاده ی آن هــا در شــرایطی 
ک و عــذاب آور اســت.  کوچک تریــن تــوان جادویــی نــدارد دردنــا
مدتــی از داســتاِن »نداشــتن اســتعداد ظاهــری« در میرابــل می گــذرد
متوجــه می شــود کــه کاشــی های خانه شــان شــروع بــه تــرک خــوردن 
کــرده اســت امــا هیــچ کــس حــرف او را بــاور نمی کنــد و نگرانی هــای او را 
جــدی نمی گیرنــد و تصــور می کننــد او هــم نســخه ی برابــر اصــل عموی 
کــه از خانــه متــواری شــده اســت. در  عجیب غریبــش »برونــو« اســت 
این جا دیگر همه چیــز به میرابل بســتگی دارد که بفهمد چــه اتفاقی در 
خ دادن اســت تا بــرای نجات خانــواده و خانه اشــان اقــدام کند. حال ر
کاری هــای خــاص و تــالش و پشــتکار فــراوان میرابــل بــا انجــام فدا

 خانــواده اش را از بــالی بی خانمــان شــدن نجــات می دهــد. او در ایــن 
تــالش و پشــتکار بــه جایــی می رســد کــه حتــی بــه جنــاب شــمع بزرگوار 
کمــک می کنــد! خواهــران و مــادر و پــدرش  و خــود اصــل جــادو نیــز 
کــه مدتــی بــود بی اســتعداد شــده بودنــد دوبــاره جادویــی می شــوند 
و بــه ســبب زحمــات میرابــل همگــی شــاد و ســعادتمند می شــوند.

میرابل می تواند نقشی اسطوره ای از انســان اولیه را در آغاز خلقت برای 
ما روایــت کند که مثــل فرشــته ها، معجزه ای ظاهــری و از پیــش تعیین 

شده نداشــت. انسان آغازین ســعی کرد با پشــتکار و تالش، این جهان 
را کشف کند و از دل سنگ خارا شیشه اســتخراج کند و نهایتا به کره ی 
ماه نیز ســفر کنــد. میرابل می توانــد نماد انســان های ســالم و خالص و 
عاشــقی نیز باشــد که حاضرند بــدون هیچ چشم داشــت و بــدون هیچ 
هدیه و مقام و رتبــه ای، خالصانه به جامعه  و کشورشــان خدمت کنند 
و حامی همیشــگی مــردم بی پنــاه باشــند و حتی آنقــدر عاشــقانه رفتار 
می کنند که زمانی که ســلبریتی ها دچار افســون زر و زیور دنیا شــده اند 
و خوابشــان برده است آنها دســت به کار می شــوند و در حوادث سخت 
روزگار همچون ســیل، قحطی، کرونا، زلزله و... به داد مردم می رسند.

میرابــل امــا بــرای مــا همدمی هــا می توانــد نمــاد تک تــک دختــران 
معصوم مان نیز باشد. زمانی که در سرای مهر، »همدم خانِم« مهربان 
به خواهــران معلولــش غذا می دهــد یا زمانــی که یکــی از بچه هــا گریه و 
نالــه می کنــد همــدم بی قرارمی شــود و پــا به پــای مادریــاران مهربانــش 
کنار تخت بچه ی غمگین حاضر می شــود و با لبخندی ســاده او را شــاد 
می کند، کاری بــزرگ انجــام می دهد که بــرای ما و شــما از هــر جادویی 
باالتر و زیباتر است. ما اسمش را می گذاریم معجزه ی ماندگار مهربانی!
امــروز بــه میرابل هــای زیــادی در ایــن ســرزمین نیــاز داریــم. شــاید 
کــه روی چشــم میرابــل نقــش بســته اســت بــه ایــن معنــا  عینکــی 
کشــورمان بــا چشــمی بازتــر و دقتــی بیشــتر  کــه میرابل هــای  باشــد 
کــه منتظــر دســتگیر و فریــاد رســی اســت... دنبــال دســتی باشــند 
دیدن این فیلم شــاید کمکمــان کند تا به جــواب ســوال های ابتدایی 
فیلم را نزدیک تر شــویم و نحوه ی کشــف اســتعداد فرزندان مان آسانتر 

شود.
انیمیشن زیبای افسون، در نود و چهارمین دوره ی جوایز اسکار نامزد 
دریافت سه جایزه  بود که در نهایت توانست برنده اسکار بهترین فیلم 

پویانمایی شود.
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کلگــه مســجد  کاروانســرای  نصرالــه ســیچونی نیکوکارومغــازه دار در 
ســلیمان ۴۰ شــبانه روز چلــه گرفــت تــا خــدا را دیــدار کنــد؛  تمــام روزها

 روزه دار و درحال اعتکاف و از مردم بریده بود.
پــگاه بــه شــب و شــب بــه قیــام، زاری و گریــه بــه درگاه او؛ شــب ۳۶ ام 
کــه می گفــت: ســاعت ۶ بعــد از ظهــر، بــازار  ندایــی در خــود شــنید 
شوشتری ها )مســگران(، دکان رضازاده مســگر برو خدا را  خواهی دید.

نصراله سیچونی ســاعت ۵ در بازار شوشتری ها )مســگران( حاضر شد و 
در کوچه های بازار پی دکان می گشت.

می گویــد: پیرزنــی را دیدم دیگ مســی به دســت داشــت و به مســگران 
نشان می داد و قصد فروش آن را داشت.

به هر مسگری نشــان می داد، وزن می کرد و می گفت۴ ریال و ۲۰ شاهی.
پیرزن می گفت: نمیشه ۶ ریال بخرید؟

مســگران می گفتند: خیر مادر، بــرای ما بیــش از این مبلغ نمــی صرفد. 
پیرزن دیگ را روی ســر نهاده و در بازار می چرخید و همه همین قیمت

 را می دادند.
باالخره به مسگری رسید که دکان مورد نظر من بود.

مسگر به کار  خود مشغول بود که پیرزن گفت: این دیگ را برای فروش
 آوردم به ۶ ریال می فروشم، خرید دارید؟

مسگر پرسید: چرا به ۶ ریال؟؟؟
گفــت: پســری مریــض دارم کــرد و  پیــر زن ســفره دل خــود را بــاز 
دکتــر نســخه ای بــرای او نوشــته اســت کــه پــول آن ۶ ریــال مــی شــود!

مســگر دیــگ را گرفــت و گفت: ایــن دیگ ســالم و بســیار قیمتی اســت. 
گر ُمصر هستی من آنرا به ۲۵ ریال می خرم!!! حیف است بفروشی، اّما ا

خدا  کجاست؟!
پیر زن گفت: مرا مسخره می کنی؟!

مسگر گفت: ابدا" 
دیگ را گرفت و 25 ریال در دست پیرزن گذاشت!

پیرزن که شدیدا شــگفت زده شــده بود، دعا کنان دکان مسگر را ترک و
 دوان دوان راهی خانه ی خود شد.

کــه ناظــر ماجــرا بــودم و وقــت مالقــات  نصرالــه ســیچونی گفــت: مــن 
فراموشــم شــده بــود، در دکان مســگر خزیــدم و گفتــم : عمــو انــگار تــو 
کثــر مســگران بــازار ایــن دیــگ را وزن کردند و  کاســبی بلــد نیســتی؟!، ا
بیــش از 4 ریــال و 20 شــاهی ندادنــد، آنــگاه تــو بــه 25 ریــال میخــری؟!
مســگر پیر گفــت: من دیــگ نخریــدم! مــن پــول دادم نســخه فرزندش 
کنــد، پــول  را بخــرد، پــول دادم یــک هفتــه از فرزنــدش نگهــداری 
دادم بقیــه وســایل خانــه اش را نفروشــد، مــن دیــگ نخریــدم...
از حرفی که زدم، بسیار شرمسار شدم در فکر فرو رفته بودم که  ندایی با 

صدای بلند گفت:
کــردن کســی بــه دیــدار مــا نخواهــد آمــد! گرفتــن و عبــادت  بــا چلــه 
دســت افتــاده ای را بگیــر و بلند کن، مــا خود به دیــدار تــو خواهیم آمد؛

گر برسرنفس خود امیری، َمردی
گر بر دگران خرده نگیری، مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده ای بگیری مردی!

یک نفس زندگی



14
01

ن 
ستا

تاب
39

خــدا کنــد همیشــه آدم خــوب روی زمیــن وجــود داشــته باشــد. آدم 
خوب، همیشــه وجودش ضروری اســت و حضورش دلخوشی و صفای 
خاصی بــه دور و برش می دهــد. مگر می شــود آدم خوب نزدیکت باشــد 
و هر از گاهی بــه بهانه ای جویای احوالت نباشــد و حالت را خوب نکند؟ 
خواســتیم بگوییم که ســر و کلــه  ی یکــی از ایــن آدم های خــوب خدا در 
ایــن روزهای زیبــای بهاری پیدا شــد و جویــای حال و احــوال بچه های 
ما شــد. او اهل خیــر اســت و خیرخواهــی در رگ و خونش جاری اســت. 
او، ســاده و صمیمــی و بــه دور از هــر تعارفــی بــه خادمیــن موسســه 
می خواهــم  کــه  دارم  شــهریار  در  باغــی  »مــن  گفــت:  و  زد  زنــگ 
کنــم.«  25 نفــر از بچه هــای موسســه میزبانــی  5 روز از  بــه مــدت 
کــه ایــن خبــر مســرت بخش چقــدر شــادی و  و برایتــان چطــور بگویــم 
کــه مثــل همــه ی خیریــن بزرگــوار مــا  شــور بــه ایــن خانــه آورد... او 
بــه اصــرار و خواهــش مــا حاضــر بــه ذکــر نــام ونشــانش می شــود، یکــی 
از پشــتوانه های مهــر و معرفــت و برکــت بــرای اهالــی همــدم اســت.

خانــم دکتر حجــت کــه مــادر بچه هاســت و از همه بیشــتر از ایــن دعوت 
خوشــحال شده اســت، در مــورد ایــن خیــر بزرگــوار و لطــف مســتدامش 
می گوید: »بعد از کرونا این اولین اردویی است که به لطف خدا و به همت 
خیــر خوبمان جناب آقــای »مهــدی کاردان« برگزار می شــود. بچه های 
ما از ابتدای شــیوع پاندومی کرونا تا یکی دو ماه پیشتر، به طور کامل در 
قرنطینه به ســر بردند و از این بابت کمی دچار افســردگی و دلتنگی شده 
گزیر، دلچســپی  بودنــد. حاال بعــد از ایــن دوران غم انگیــز و تعطیــات نا
این ســفر دوبرابر شــده اســت؛ هــم اردوی بهــاره ی بعــد از کرونا اســت و 
هــم مکانــش در باغی زیبــا و پــر از درختــان میوه انتخاب شــده اســت.«

مــادر بچه هــا کــه خوشــحال باشــد یعنــی حــال دِل دخترهایــش خوب 
است. در این شرایط خاص اقتصادی مملکت، هرچه در توان خادمین 
موسسه است صرف خرید دارو و مواد غذایی بچه ها می شود. همکاران 
ما در بخش مشــارکت ها هر روز صبح تــا ظهر به صورت حضــوری و بعد از 
آن به صورت تلفنی مشــغول هماهنگی دریافت اقام مختلف مورد نیاز 

از خیرین خوب و مهربان خراسانی و غیرخراســانی هستند و دیگر پولی 
بــرای هزینه کــردن در ســفر و هتــل و بلیــط و... نمی ماند. در ایــن میان 
گر خیری مثــل جناب کاردان نباشــد، ما هیچوقــت نمی توانیم چنین  ا
ســفری در چنین فضایی برای بچه ها هماهنگ کنیم. چنین اتفاقاتی

نیازمند کســی اســت که بیاید  و بی دریغ به دختران ما محبت کند. یاد 
شعر زیبایی از سهراب سپهری افتادم که در بخش هایی از آن می گوید:

روزی
خواهم آمد و پیامی خواهم آورد.

در رگ ها، نور خواهم ریخت .
و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پر خواب! سیب

خ خورشید. آوردم ، سیب سر
خواهم آمد ، گل یاسی به گدا خواهم داد.

زن زیبای جذامی را، گوشواره ای دیگر خواهم بخشید.
کور را خواهم گفت: چه تماشا دارد باغ!

دوره گردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت .
جار خواهم زد: ای شبنم، شبنم، شبنم...

روی پل دخترکی بی پاست
کبر را بر گردن او خواهم آویخت.  ُدب آ

هر چه دشنام، از لب ها خواهم برچید.
هر چه دیوار، از جا خواهم برکند.

من گره خواهم زد، چشمان را با خورشید
دل ها را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد.

و بهم خواهم پیوست، خواب کودک را با زمزمه زنجره ها.
بادبادک ها، به هوا خواهم برد.

گلدان ها، آب خواهم داد....
در آخــر ایــن گــزارش کوتــاه، دوبــاره بایــد بگوییــم؛ خــدا کنــد همیشــه 
کــه رفیــق باشــد آدِم خــوب روی زمیــن وجــود داشــته باشــد؛ آدمــی 
کــه هــوای 400 دختــر بی سرپرســت همــدم را داشــته باشــد.  آدمــی 

او، هوای 400 دختر  
پرست  همدم  را  دارد... بی سر

به روایت مهربانی
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جدول شماره:  15

1. ســال ها می گذرد حادثه هــا می آید / ... خرداد کشــم2. دســته حروف 
ویژه قرآنی   ابزار هندســی رســم زاویه قائمه - صدمترمربــع3. کالم   مطلع   
پســوند شــباهت   قبلــه اول مســلمانان4. دیاســتاز   میدانــی در یــزد کــه 
میانی ترین نقطه ایران هم نامگذاری شده5. دربست کارخنه  کالم معتبر   
جاده آهنی   ســاز زهی ایرانی با دســته ای بلند و کاســه ای گالبی شکل6. 
ریشــه داری   زبان  کشــیدن روی ســطحی   جریــان ولتــاژ بــاال را از کوئــل به 
شمع ها هدایت می کند تا به ترتیب احتراق را منظم کند7. سپاسگزاری- 
کی ساخته شــده  ع تلگــراف   خورا محافظــت  پرچــم   گاز تنفســی8. مختر
از بــرگ درخت انگــور  دنباله رو ســوزن   رود آرام شــولوخوف9. صــوت ندا   از 
قدیمی ترین مناطق تهران واقع در شهرری- رمزمیله10. مجری توانمند 
فوتبال کشــورمان کــه اواخر ســال 1400 و در ایام نیمه شــعبان از موسســه 
همــدم بازدیــد داشــت11. مترســک   سرشــیر - بــدی12. بیمــاری تنگــی 
نفس   قسمت بیرونی سقف   صاحب  گاز گلخانه ای13. پشیمان   فیلمی 
به کارگردانــی »امیرحســین ثقفــی« محصــول ســال 1396 - ابر پرســا14. 
لحظه   شــهر چاقو   ثروت   ســاز مثنوی15. هدایتگر کشــتی  آلبوم یادگاری 
بازدیدکنندگان از موسســه همــدم که خاطرات زیــادی را یادآور می شــود 

1. خبرگــزاری دانشــجویان ایــران   خواننــده خوش صدای کشــورمان که 
همراه با مراد حســن زاده در جشــن نیمه شعبان موسســه همدم شرکت 
کردنــد2. قیمت   نــخ بافتنی   هــادی گرما و جریــان بــرق3. التماس کردن   
بــاالی مجلس   از حــاالت ســه گانه ماده4. ســایه  نه تــای یونانی   پوســت 
گنــدم و برنــج و... - اجر5. فرزنــدان همدم همراه با ارکســتر ویــژه ی ایران 
آن را همخوانی کردند  عابد دیرنشین   آخرین رمق6. الوان  دودلی   ارزش 
و احترام7. دســتور  پوســت کن  جمع مکســر ماده8. جســتنی معدنچی   
پهلــوان - »نیمــا«ی درهــم ریختــه   از فــرق دوگانه اســالمی9. اتمســفر - 
دختران همدم در این کارگاه با اســتفاده از نوارهای کاغذی رنگارنگ آثار 
زیبای هنری خلــق می کننــد10. خبرگــزاری رســمی ایتالیــا   آب در گویش 
کن مذهبی رفتن   شــریک    بچه زنجــان   رایحه   من +شــما11. به دیــدن اما
پرنده آفت توت12. بوی رطوبت   نقیض تند   شیار درونی لوله تفنگ   ابزار 
کاموابافی13. ماما  واحد ســنجش شــدت زلزله14.  ســی ام فروردین این 
سالن ورزشی مشهد در کنار فینال مسابقات فوتسال جام رمضان بانوان  
میزبان تیم فوتســال همــدم بــود  از توابع کاشــان15. بریدن شــاخه های 
زاید درختان   کشــوری آفریقایی به مرکزیت »کیگالی« - باد خنک و مالیم

افقی :

عمودی :
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 طراح جدول: محمد رضا علیزاده
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معرفیکوتاهمؤسسه42

همدم؛ گزارش احوال  و انتظارها...
وز  یخچه ی هــــــمدم؛  از گذشـــــــــــته تا امر نگاهی به تار
عکس از :هومان میرهادی

زمیــن خــدا وســیع و هوشــیار و خوشــبخت اســت ... امــا بعضــی تکه هــای زمیــن خــدا خوشــبخت ترند چــون می شــود نردبانــی روی آن گذاشــت
 و از درخت آسمان باال رفت ...

در گوشه ای از شــهر مشــهد، تکه زمینی قرار دارد، خوشــبخت؛ جایی در آســتانه ی آســمان ... محل ازدحام دل های مــــــهربان ... جایی پر از آرزو ... پر از 
ذهن های سپید و بی فریب ...

سال 1361 بود که تکه ای از زمین خدا، به اندازه ی 10000 مترمربع سهم دختران کم توان ذهنی شد تا در آنجا زندگی کنند آموزش ببینند خدمات توانبخشی 
دریافت کنند وچند قدم به آرزوهایشان نزدیکتر شوند. 

این مــکان که ابتــدا مؤسســه ی فتح المبیــن نــام گرفت و ســپس بــا »خیریه  همــدم« کامــل شــد، کارش را تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی بــا پذیرش 
60 دختــر شــروع کــرد.  از ســال 1380 نــوع مدیریــت مجموعــه بــه شــیوه ی هیئــت امنایــی تغییــر یافــت کــه اتفــاق مبارکــی بــود. از همــان ســال، اعضای
هیئت امنا که همگی از خیرین و نیک اندیشــان شــناخته شــده اند، با تمام همت و نیرو، در جهت بهتر شــدن شــرایط دختران همدم، گام برداشته اند. 
اقدامات مؤثری مثل؛ تجهیز، بازسازی و نوسازی بخش های مختلف مجموعه، راه اندازی سیستم های هواساز، احداث سالن های همایش و نمازخانه  
النــدری و تهویــه و همچنین تکمیــل و بهره برداری از ســاختمان شــهید شــاهید بــرای کــودکان آموزش پذیــر در کارنامــه ی ایــن نیکوکاران می درخشــد. 
گذار گردید.  در سال1384 مؤسسه به طور کامل از سازمان بهزیستی مستقل و تحت عنوان »خیریه ی توانمندسازی و حمایت از معلولین« به هیئت امنا وا

هیئتمدیرهیمؤسسه،هفتعضواصلیودوعضوعلیالبدلدارد:
کبر صابری فر )رئیــس هیئت مدیره(، مهنــدس حمید طیبی  )نائــب رئیس(، دکتر زهــرا حجت )مدیرعامل مؤسســه( و آقایان : حســین محمودی حاج ا

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



14
01

ن 
ستا

تاب
43

فرزنــدان تحــت حمایــت همــدم، همگــی دختــر 
بی سرپرســت یــا بدسرپرســت اند. ایــن مؤسســه 
گــذاری 186 مددجــو و 93 کارمنــد  در ابتــدای وا
رســمی مأمور به خدمت داشــت. این رقم در حال 
حاضر به 400 مددجو و قریب 160 نیروی قراردادی 
افزایــش یافتــه اســت. ایــن روزهــا؛ فرزنــدان ایــن 
خانــه، بر اســاس نــوع معلولیت یــا شرایط شــان در 
ســه ســاختمان مســتقل و مجــزا زندگی  مــی کنند: 

همدم1:
)فتح المبیــن( بــه مســاحت 10/000/000 مترمربــع 
و زیربنــای حــدود 6800متــر مربع محــل نگهداری 
و آمــوزش معلــوالن ذهنــی عمیــق و دختــران

تربیت پذیر است.
همدم2:

)مرکــز شــهید حمیــد شــاهید(، بــه مســاحت 2600 
مترمربــع و زیربنــای 3500 مترمربــع محــل زندگــی 
دختران آموزش پذیر)کم توان ذهنی خفیف( است. 

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

همدم4
مددجویان مؤسســه ی همدم، به طور همزمان از 
امکانات و خدمات مختلفی برخوردارند، از جمله: 
قبیــل:  از  توانبخشــی  خدمــات  از  اســتفاده 
فیزیوتراپــی گفتاردرمانــی و کاردرمانــی حضــور در 
فعالیت های مختلف تأتر و ورزشــی برای دستیابی 
در  شــرکت  جســمی،  توانمنــدی  کثــر  حدا بــه 
کارگاه هــای هنــری از قبیــل گلیم بافــی  گلســازی 
قلم زنی روی مــس، فرشــینه، ملیله کاغــذی و ...
بدیهــی اســت کــه فراهــم ســاختن فضایی شــبیه 
خانه برای دختران این مرکز هزینه های ســنگینی 
بــه دنبــال دارد. در حــال حاضــر، برای هــر مددجو 
ماهانــه بیــش از 50/000/000 ریــال هزینه می شــود 
بهزیســتی  ســازمان  از  دریافتــی  یارانــه ی  کــه 
کمتــر از یــک ســوم  ایــن هزینــه را تأمیــن می کنــد و 
مابقــی، بــا کمک هــای مردمــی تأمیــن می شــود.
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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 or-
ganization amounts to less than one – third of this cost,and we are funded by popular support . 
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A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity

عکس از :هومان میرهادی

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

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





14
01

ن 
ستا

تاب
47



14
01

ن 
ستا

تاب

48


