1

پاییز1401

2

پاییز 1401

به نام خدا

هر جا که هستی ،باش
او هم کنارت هس ـ ـ ـ ــت
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دکتر زهرا حجت

این شــماره از فصلنامهی همــدم را درحالــی آمادهی چــاپ میکنیم که یک
حادثهی تلخ ،کل خانوادهی همدم را متاثر و متالم کردهاست و آن به سوگ
نشســتن نیکاندیش همدمی جناب مهنــدس محمد چوپانکاره اســت در
فقــدان فرزند برومند و جــوان خیرمندشــان؛ زندهیاد مهندس رضــای عزیز.
از آنجــا کــه در خانــوادهی همــدم ،غمهــا و شــادیهایمان ،بــه هم پیوســته
اســت ،شایســته دیدیــم یادداشــت مدیرمســئول ایــن شــماره ،ادای
دیــن و عــرض تســلیتی باشــد بــه ایــن خانــوادهی محتــرم تــا بهاینوســیله
نشــان دهیــم ،مــا بــه عنــوان یــک پیکــر واحــد ،از محبــت خیرخواهــان
ایــن موسســه شــاد و از مصیبــت آنــان ،ســوگوار و غصــهدار میشــویم.
دنیــا ،میــدان شکســتنهای بیامــان اســت و زمــان ،قاصــد خبرهــای
نا گهــان؛ خبرهــای داغ و داغهــای بیخبــر ...دنیــا ،نمایشــگاه
غمهــای آشناســت ...غمهایــی کــه بــا ســام آغــاز میشــود و بیبــدرود بــه
پایــان میرســد ...ســامهای همیشــگی و طبیعــی و خداحافظیهــای
نا گهانــی و تلــخ ...و مــا هیچوقــت فکــرش را نمیکنیــم کــه بــا اینهمــه اندوه
دســت بهگریبــان شــویم و بــه ایــن همــه تلخــی و توفــان ،عــادت کنیــم...
بــه قــول هوشــنگ ابتهــاج؛ «مــرگ در هــر حالتــی تلــخ اســت»....
امــا مــرگ جــوان جنــس و جهــان دیگــری دارد ...مــرگ جــوان
داغی ناجور و زخمی ناسور است که مثل مُ هری قرمز روی دل حک میشود و
پا ک هم نمیشود ...میدانیم که هیچ کالم و پیامی ،باعث تسکین و تسالی
همیشگی شما نیکان سوگوار نخواهد بود ،اما دلمان میخواهد تا کید کنیم
که؛ در تحمل این ســوگ ســهمگین ،ما هم ســهم داریــم و ما هــم داغداریم.
مهنــدس چوپانــکاره و خانــم چوپانــکاره و تمــام ســوگواران این داغ ســنگین!
رضا ،باقی است ،همچنان که خدا باقی است...
شــما ،اســباب رضــای انســانهای خســته و ســوگوار بســیاری بودهایــد
پس زندگی شــما همــواره سرشــار از رضا و رضایت اســت .رضای خــدا ،همان
رضای شماست و این رضا بیتردید نامیراست...
عزیزان! ما میدانیم که گلها ،نمیمیرند ،فقط از گلــدان کوچک خانه ،به
باغی بزرگ ،نقل مکان میکنند.
مــا اهالــی همــدم ،معنــی همدلــی و همبســتگی و یــاوری و همــدردی
را خــوب میدانیــم و تــداوم شــور زندگــی و زیبایــی و شــادی در
وجــود شــما ،بــرای اهــل ایــن خانــه ،خیلــی اهمیــت دارد .ببخشــید
مــا را ،ا گــر در دســتهای کوتــاه و کوچــک اهــل ایــن خانــه ،بیــش
از ایــن ممکــن نیســت تــا مرهمــی بســازیم و بــر زخــم جانکاهتــان بگذاریــم.
در کنــار بــارگاه امــام رئــوف و انــوار خورشــید خراســان ،از زبــان 400
فرزنــد پــا ک و شــیرینزبان همــدم ،مــا برایتــان دعــا میکنیــم و یقیــن
داریــم ،بهیــاری خــدا و همدلــی آشــنایان ،ایــن زخــم ،ب ـهزودی بهبــودی
مییابــد و روزهــای روشــن ،از پشــت غبــار غــم ،فــرا میرســند .والســام.
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گلها ،هرگز نمیمیرند...
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در نسبت  «ثروت» و «قدرت»!

هرچه بزرگتر و بیشتر  ،بهتر !
علیرضا سپاهی الیین

ا یــن مثــل معــروف را البــد شــما هــم شــنید هاید؛ جمل ـهای کــه
در سرا ســر قــرن بیســتم ،در زبــان و ادبیــات کمونیس ـتها
بســیار ب ـهکار میرفــت و در تولیــدات مختلــف و ازجملــه ادوات نظامــی
کشــوری چــون شــوروی ،تجســم عینــی مییافــت .وســعت جغرافیــای
شــوروی ســابق و میراثــدار امــروزش روســیه نیــز معــرف و مویــد همیــن
باورداشت بودهاست.
برای ماندگاری و سروری ،باید دیگران را مرعوب هیکل درشت و زوربازوی
خودت کنی؛ تولیدات گنده ،ســرزمین گنده ،اســلحهی گنــده و هرچیز
گنده -به هربهای ممکن -تمثیل و ضامن بقای قدرت است و این اصلی
بود کلی که از دیرباز ،در فرهنگ روسها جا افتادهبود.
خالصهی چنین رهیافتی این اســت که؛ هرچه بیشــتر داشــته باشــیم و
خودمان را بزرگتر نشان بدهیم ،بیشتر هم مورد احترام و توجه خواهیم
بود .اما آیا بهواقع چنین است؟
مالحظهی قدرت علمی و اقتصادی کشورهایی چون کره و ژاپن و آلمان
و حتــی تایلنــد ،خــاف ایــن را ثابــت میکنــد .در عصــری کــه عمــدهی
معــادالت ارضــی و ارزی ،روی میزهــای مذا کــره و درفضــای مجــازی
رقــم میخــورد ،آیــا اصــرار صــرف بــر مالکیــت زمیــن و ثــروت میتوانــد
متضمــن کســب و حفــظ قــدرت باشد؟پاســخ تــا حــدی روشــن اســت
و البتــه منفــی ،امــا ســخن گفتــن در ایــن خصــوص ،اهمیتــی بیــش از
ایــن دارد ،چــرا کــه پاســخ ،همیشــه بــا صراحــت و صحــت توام نیســت.

در طــول تاریــخ بهکــرات دیدهایــم و کمــا کان میبینیــم کــه؛ تمایــل بــه
گســترش مالکیــت بــر اراضــی و داشــتههای دیگــران ،چقــدر میتوانــد
فاجعهبــار و غمانگیــز باشــد! یــک نمونــهاش روســیهی امــروز و
رفتــارش بــا کشــور ا کراین اســت یــا ترکیهی امــروز اســت و چشــم طمعی
کــه بــه همســایهاش ســوریه دارد .ایــن موضــوع اهمیتــی عظیــم دارد و
اهمیــت موضــوع ،بهخصــوص بــه ایــن دو پرســش گــره خوردهاســت؛
آیا فواید احتمالــی این قدرتطلبی ،آنقدر هســت که بتــوان با ضررهای
بزرگی چون صلب آزادی و نژادپرستی و دیگرستیزی ناشی از آن ،کنار آمد
و دم برنیاورد؟!
آیــا هیــچ راه دیگــری بــرای کســب قــدرت و محبوبیــت وجــود
نــدارد؟ مثــا آیــا نمیتــوان بــه جــای ســلطه بــر دارایــی دیگــران
از مســیر تقســیم دارایــی خویــش بــا دیگــران بــه آرامــش و اوج رســید؟
پاســخ هرچه باشــد ،واقعیت این اســت کــه در روزگار ما ،تعریــف جهانی
از «قــدرت» تفــاوت چشــمگیری بــا برداشــتهای ســنتی و قدیمــی آن
دارد؛ قدرتمنــد صرفــا کســی نیســت کــه بیــش از دیگــران ثــروت دارد
بلکــه آن کســی اســت کــه بتوانــد ضمــن بازتولیــد ثروتــش ،آن را در
خدمت گســترش آرامش و آســایش و رضایت انســانهای دیگر قرار دهد.
موسس ـهی همدم ،نمایشــگاهی زنــده و زایــا ،از تولیــد و تعامــل قدرت و
ثــروت اســت .ثروتمندان راســتین ،اینجــا به قــدرت حقیقی میرســند.

یک نفس زندگی

7
پاییز1401

سعادت من کجاست؟
ِ
بادکنک
ِ
دوستی میگفت :سمیناری دعوت شدم که هنگام ورود به هر یک
از دعوت شدگان بادکنکی دادند.
ســخنران ،بعــد از خوشــامدگویی از حاضریــن کــه  ۵۰نفــر بودنــد
خواســت که با ماژیک اسمشان را روی بادکنک بنویســند و آن را در
اتاقی که ســمت راســت ســالن بود ،بگذارند و خود در ســمت چپ
جمع شوند .سپس از آنها خواســت در  ۵دقیقه به اتاق بادکنکها
بروند و بادکنک نام خود را بیاورند.
مــن بــه همــراه ســایرین دیوان ـهوار بــه جســتجو پرداختیــم؛
همدیگــر را هــل میدادیــم و زمیــن میخوردیــم و هــرج و مرجــی
بــه راه افتــاده بــود .مهلــت  ۵دقیقــه ای بــا  ۵دقیقــه اضافــه هــم
بــه پایــان رســید امــا هیچکــس نتوانســت بادکنــک خــود را بیابــد!
این بار ،ســخنران همه را به آرامش دعوت و پیشــنهاد کرد :هرکس
بادکنکی را بردارد و آن را به صاحبش بدهد.
بدیــن ترتیــب ،کمتــر از  ۵دقیقه همه بــه بادکنــک خود رســیدند!
ســخنران در پایــان گفــت :ایــن اتفاقــی اســت کــه هــر روز در زندگی
مــا میافتــد؛ مادیوانــه وار در جســتجوی ســعادت خویــش به این
ســو و آن ســو چنــگ میزنیــم و نمیدانیــم کــه ســعادت مــا در گرو
ســعادت و خوشــبختی دیگــران اســت .بــا یــک دســت ســعادت
آنها را بدهیــد و با دســت دیگــر ســعادت خــود را از دیگــری بگیرید.
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حال بچههای همدم ،خوب است!
(گفتوگویهمدمبامعاوندادستانخراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانرضوی؛نیرهعـابدینزاده)

اشاره:
خانــم نیــره عابدیــن زاده ،معــاون دادســتان مرکــز خراســان رضــوی و
بانــوی طرفــدار حقــوق فرزنــدان بیسرپرســت اســتان هســتند.
ایشــان در بازدیدهــای متعــددی کــه از همــدم داشــتهاند ایــن
موسس ـهی خیریــه را جــزوی از خانــوادهی خــود خوانــده و هــر
بــار جویــای احــواالت فرزنــدان همــدم و پیشــرفتهای آنهــا در
درس و فعالیتهــای توانبخشــی و هنریشــان بــوده اســت.
در حاشــیهی بازدیــدی کــه ایشــان همــراه بــا خانــوادهی خــود
از کارگاههــا و خوابگاههــای موسســه بــه عمــل آوردنــد ،فرصتــی دســت
داد تــا بــرای ایــن شــمارهی فصلنام ـهی همــدم ،بــا ایشــان بــه گفتوگو
بنشــینیم و نظرشــان را در دو مــورد جویــا شــویم؛ ابتــدا در مــورد طــرح
توســعهی همــدم و ســاخت زمیــن مســتقر در منطق ـهی الهی ـهی
مشــهد و ســپس در مــورد اهمیــت و لــزوم فعالیتهــای فرهنگی موسســه
ســوال پرســیدیم .آنچــه میخوانیــد پاس ـخهای ایشــان اســت:
* خانم عابدینزاده ،ضمن عرض خوشآمد ،بهعنوان نخستین پرسش
لطفا در مورد طرح توسعهی همدم و لزوم مشــارکتهای مردمی در این
زمینه نظرتان را بفرمایید؟
با عرض سالم خدمت خوانندگان عزیز مجلهی همدم ،باید بگویم طرح
توسعهی همدم بدون کمک مردم و خیرین ،انجامشدنی نیست .بنا هم
نیستمبالغتماممشارکتهایمردمی کالنباشدیاحتمایکآدمپولداری
باشد که بخواهد کمک کند .در واقع الزم نیست پولدار باشیم بعد در این
راه خیر قدم بگذاریم .برای کمک باید دل بزرگی داشت نه پول زیاد .شاید
یک کمک اندک در مبالغ جزیی وقتــی به تعداد زیادی جمع آوری شــود
تبدیل به مشارکتی مفید میشــود .مرا کز بزرگ توانبخشــی که بهصورت
خیریــه در خدمــت تعــداد زیــادی از فرزندان کشــورمان هســتند ،نیــاز به
کمک همهی مردم دارند تا با تقویت زیر ساختهایشان ،نتایج ملموسی
حاصل شود .مثال همدم کالسهای کمی برای آموزش فرزندانش دارد اما
از آنها به خوبی استفاده کرده است .ا گر این کالسهای آموزشی و کارآفرینی
افزایــش پیــدا کنــد ایــن بچههــا فعالیتهــای بیشــتری خواهنــد داشــت.
طــرح توســعه و افزایــش کالســهای آموزشــی میتوانــد در جامعــه بــرای
خانوادهها و افراد کمتوان ذهنی ،امیدواریهای زیادی بیافریند .بچهها
ناچار نیســتند کــه در گوش ـهی تختشــان بنشــینند و در طــول روز به یک
نقطه خیره شوند .آنها در کنار خواهران دیگرشان و در نتیجهی توسعهی
موسسه میتوانند با نشاط و انرژی باال توانبخشیشوند .وقتی فرزندان
همدم و مرا کزی مثل همدم پویا و فعال باشــند ،بار بزرگی از مشکالت نیز
از دوش جامعه برداشتهمیشود .ســادهتر بگوییم ،کودکی که گلسازی
میکند ،یــا کاردســتی درســت میکند احســاس شــعف میکنــد .درواقع
انسانهاوقتیاحساس کنندوجوددارند،زندهاند.وظیفهیمردم،خیرین
و ما این است که احساس «بهدرد خوردن» را به آنها بدهیم .همانطور که
میدانید با کمکهای دولتی نمیتــوان اینجا را به این خوبــی اداره کرد.

* چرا نباید و نمیتوان روی کمکهای دولتی حساب کرد؟
ما میدانیم یارانهی دولتی برای نگهداری و آموزش فرزندان موسسه کم
و ناچیز اســت .اینگونه مرا کز بــزرگ با کمکهای خیرین اداره میشــوند.
خیرینی که بــرای ســعادت ایــن دنیا و جهــان آخرتشــان ســرمایه گذاری
میکنند.
پــس بــرای طــر ح توســعهی همــدم از خــود میپرســیم ا گــر فرضــا
در یــک اتــاق  4دختــر در حــال کار باشــند بهتراســت یــا  20نفــر؟
آموزششــان چقــدر میتوانــد مفیــد باشــد؟ فراهــم کــردن مــکان
بهتــر و بزرگتــر بــا امکانــات خــوب ،هــم از لحــاظ آموزشــی و هــم از لحــاظ
ســامت روحــی بــرای مددجــو بســیار ارزشــمندتر خواهــد بــود.
* بــا عنایت بــه اینکه شــما هــم حامــی فرزنــدان بیسرپرســت جامع ه در
اســتان و هم یکی از مســئولین قضایی هســتید چــه تضمینی بــه مردم و
خیرین در این ارتباط میدهید؟
من ابتدا دوبــاره از مــردم و خیرین خواهــش میکنم در این طرح توســعه
همیار وهمکار خادمینهمدمباشندوخیالشانراحتباشد کهنهادهای
ـال وجوهات مردمی هســت و تا
نظارتی اســتان حواسشــان به ریال به ریـ ِ
االن هم به همین صورت بودهاست .نهادهای نظارتی میکوشند وجوه
مردم که در دست خادمین و مدیران موسسات خیریه قرار داده میشود
بصورتدرستوبهجاودقیقمورداستفادهقرار بگیردوشکرخدانتایجش
را هم بهصورت زنده در همدم و سایر مرا کز توانبخشی مشاهده میکنیم.
* خانم عابدی ـنزاده ،چه احســاس و باوری اســت که شــما را به ســمت
حمایت از این بچهها میکشاند؟
احساسشادیدر وجودبچهها،مهمتریننیرویممکناست.لحظهای
که وارد چنین موسســاتی میشــوی و میبینــی حال بچهها خوب اســت

مصاحبه با خیرین

* ممنونیــم از پاســخهای شــما؛ ا گــر موافــق باشــید نظــر شــما را در مــورد
اهمیت فعالیتهای فرهنگی نیز بدانیم؟
مــن هر وقــت بــه همــدم آمــدهام متوجــه تغییــرات مثبــت اینجا شــدهام.
کارگاههــای هنــری حرفهآمــوزی فعــال و رو بــه پیشــرفتی دارد کــه نشــان
از توجــه درســت خادمیــن موسســه بــه ایــن امــور دارد .در اتــاق جلســات
مــا کــه میزبــان مســئولین اســتانی اســت تعــدادی از دستســازهای
فرزنــدان همدم نصب شــده اســت کــه باعث افتخار شــهر مشــهد اســت.
با هم ـهی ایــن توفیقات بایــد بگویــم انجــام فعالیتهــای فرهنگــی برای
ارتقــای خودبــاوری ابــن بچههــای بــا اراده ،الزم و ضــروی اســت و انتظــار
م ـیرود بیشــتر هــم بشــود .بچههــا بایــد ســرود و تئاتــر داشــته باشــند .ما
نمیتوانیــم هنــر را از روح ایــن بچههــا جــدا کنیــم .خصلــت هنــری آنهــا
بایــد رشــد پیــدا کنــد وگرنــه ممکــن اســت نقصــی در آنهــا پیــدا شــود.
* این فعالیتهای فرهنگی و هنری ،چه تاثیر مثبتی روی فرزندان این خانه
گذاشته است؟
بــه چشــمان ایــن بچههــا کــه نــگاه میکنیــم انگیــزهی خاصــی در آن
دیــده میشــود کــه نمیتوانیــم نادیــده بگیریــم؛ مثــا بچههــای همــدم
بهخوبــی آداب معاشــرت را یــاد گرفتهانــد .یــاد دادن آداب معاشــرت
بــه افــراد عــادی ممکن اســت راحــت بــه نظر برســد امــا بــرای ایــن بچهها
کار ســادهای نیســت و نشــان میدهــد زحمــت زیــادی بــرای آمــوزش آنها
کشــیده شــده اســت .اینها نشــان از همان تالشهــای فرهنگــی خادمین

* توسعهی همدم دراین راه چه کمکی خواهد کرد؟
من امیدوارم با اجرای توســعهی همــدم بتوانیم تفکیــک موضوعی بین
مددجویان داشــته باشــیم کــه احســاس راحتی بیشــتری با هــم بکنند.
میدانیم کهدوستشدنبابچههایدیگردر فضایبزرگ کار سختیبرای
دخترانموسسهاستوبایدباتوسعهیفضاوامکانات،بتوانیم گروههای
کوچکی برای آنها در آینده ایجاد کنیم تا صمیمیت بین آنها بیشــتر شود.
* از وقتی کــه در اختیار ما گذاشــتید ممنونیم .در صورتی که پیشــنهادی
برای بهتر شدن کار دارید بفرمایید؟
مــن متوجــه شــدهام همــدم مربیــان ،پرســتاران و مــددکاران خوبــی
دارد .خواهــش میکنــم بــرای خــود ایــن کادر پرتــاش همــدم نیــز کار
فرهنگــی مناســبی صــورت گیــرد .مــا بایــد قــدردان تــاش ایــن عزیــزان
باشــیم کــه هــوای  400دختــر بیسرپرســت موسســه را دارنــد .روحیهی
ایــن دوســتان بایــد تقویــت شــود تــا بتواننــد خدمتگــزاران بهتــری برای
اهالی ایــن خانــه باشــند .باید به هر شــکلی کــه میشــود مــددکار و مربی
خــوب را مــورد تشــویق قــرار داد تــا او بهتــر و بیشــتر در خدمــت مجموعــه
خــوب یــک مربــی مســاوی اســت بــا حــال خــوب بچههــا.
ِ
باشــد .حــال
* و سخن پایانی؟
در پایان از هیئت مدیرهی موسسه همدم باید سپاسگزاری کنم خصوصا
از خانــم دکتر حجــت که یکــی از بانــوان فعــال و مهربان شــهر مشــهدند و
با عشــق مشــغول کار هســتند .جنس کار خانم دکتــر حجت بــه گونهای
است که هر کسی نمیتواند آن را انجام دهد چرا که هم عشق میخواهد
هــم لیاقت و هــم تــوان اجرایــی .ایشــان بخشــی از کار حا کمیتــی را دارند
انجــام میدهند و ما نیــز امیدواریــم بتوانیم بــاری از دوششــان برداریم.

پاییز1401

خیالت راحت میشــود که از وجوهات مردمی در مســیر درستی استفاده
شــده اســت .یادمان نــرود اینهــا همانهایی هســتند که در خانــوادهی
خودشــان هم پذیرش نمیشــدند .نگهــداری از فرزندان کمتــوان ذهنی
مظلوم جامعه کار بسیار سخت اما ارزشمندی است که خادمین مرا کزی
چونهمدمباعشقفراواندر حالانجامآنهستند.بعضیاز مردمدوست
دارند به مرا کز کودکان ُخردسال کمک کنند که البته آنهم کار خوبی است
اما مرا کز توانبخشــی افــراد کمتــوان ذهنی را نبایــد هیچوقت از یــاد ببریم.

همــدم دارد .پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه کار فرهنگــی و هنــری بــرای
بچههــا بــا رویکــرد شادیبخشــی و تقویــت انگیــزه ،تــداوم پیــدا کنــد.
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بهلول و قیمت پادشاهی هارون!
روزی بهلــول بــر هــارون وارد شــد .هــارون گفــت :ای بهلــول مــرا
پندی ده.
بهلــول گفــت :ا گــر در بیابانــی هیــچ آبــی نباشــد تشــنگی بــر تــو غلبــه
کنــد و ببینی کــه میخواهــی به هال کــت برســی ،چه مــی دهی تــا تو را
جرعه ای آب دهند که خود را سیراب کنی؟
گفت :صد دینار طال.
بهلــول گفت ا گــر صاحــب آن بــه پــول رضایــت ندهــد چــه میدهی؟
گفت :نصف پادشاهی خود را می دهم.
بهلــول گفــت :پــس از آنکــه آشــامیدی ،ا گــر بــه مــرض حبــس البــول
مبتــا گــردی و نتوانــی آن را رفــع کنــی ،بــاز چــه میدهــی تا کســی آن
مریضی را از بین ببرد؟
هــارون گفــت :نصــف دیگــر پادشــاهی خــود را میدهــم.
بهلــول گفــت :پــس مغــرور بــه ایــن پادشــاهی نبــاش کــه قیمــت
آن یــک جرعــه آب بیــش نیســت ....آیــا ســزاوار نیســت کــه بــا خلــق
خدای عزوجل نیکوئی کنی؟!

گزارش ویژه

زینب ،با کولهبار شفا ،از کربال برگشت!
چنانکه گفتیم ،زینب همدم ،به لطــف جمعی از خیرین به همراه ســه نفر از مربیان
مادریاران موسســه ،هفته پیش به کربالی معلی مشرف شد و به سالمتی از این سفر
معنوی برگشت.
زینــب درســت و حســابی نمیتوانــد صحبــت کنــد امــا نگاههایــش را میتــوان تــا
حــدود زیــادی معنــی کــرد و متوجــه شــد کــه نــور چشــمانش بهوســاطهی کولهبــار
شــفا و دعایــی که بــا خــود آورده ،چقــدر بیشــتر از قبل شــده اســت .صحبتهــای او
را بــا کمــک مربیانــی کــه ســالها همصحبــت او هســتند بــه گــوش شــما میرســانیم.
زینــب میگویــد« :آنجــا سراســر نــور اســت و خوشــبختی ،هیــچ روزی در
آنجــا احســاس درد نکــردم .بــرای همــهی دوســتانم هــم دعــا کــردم».
هــر کســی را هــم کــه میبینــد بــا ایمــا و اشــاره میگویــد برایــت دعــا کــردم.
زینــب خیلــی مهربــان اســت و دعاهایــش همــه را شــامل میشــود.
البتــه اســمهایی را هــم مــیآورد کــه مادریــاران و کارکنــان روابط عمومــی هــم آنها را
نمیشناســند .اســمی مثــل زهــرا .میگویــد بــرای زهــرا هــم دعــا کــردم .نمیدانیــم
کــدام زهــرا را میگویــد ولــی البــد یکــی از کســانی اســت کــه روزی روزگاری بــه دیــدن
زینــب آمــده و تــا ابــد میهمــان قلــب ایــن دختــر مهربــان ســرای مهــر اســت...
خوش به حال زهرای زینب.
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زینب ،به کربال رفت
و با کولهبار شفا ،برگشت!

زینب به کربال رفت؛ این جملهی سادهی خبری را کسانی متوجه میشوند که همدم
ـب همــدم را بشناســند؛ آنهایی که بدانند زینب ســا کن ســرای مهر اســت و فلج
و زینـ ِ
مادرزادی است.
زینب ،هرچند که سالهاســت روی تختی به ابعاد دو متر در یک متر زندگی میکند اما
دنیایش از خیلیهــای دیگر پهناورتر و زیباتر اســت .نــه اینکه بخواهیــم اغراقی کرده
باشیم ،نه .او طرفدارهای بیشماری دارد .کسانی که گرهی در زندگی دارند و زینب را
واسطهی برطرف شدن گرفتاریهایشان کردهاند ،میدانند این دختر ،چقدر باصفا
و مهربان است و با درخواست دعا از طرف بازدیدکنندگان و میهمانان موسسه ،سریع
دستانش را به سوی آسمان میبرد ،زیر لب زمزمهی خاصی میکند و سپس با نگاهی
به طرف درخواست کنندهی دعا و با تکان دادن سر و برق چشمانش به او میفهماند
که دعا کردم و انشــاهلل حاجتروا خواهی شــد .البتــه لبخندش را هــم نباید فراموش
کنیم که حتی وقتی کلی میهمان به دیدنش میآیند از گوشهی لبش پا ک نمیشود.
زینب به کربالی معلی اعزام شــد .جمعی از خیرین بانی این کار خیر شــدند و جالب
اســت بدانید رفتن زینب باعث رفتن ســه نفر از مادریاران بخش ســرای مهر هم شد.
ســه نفری که میگوینــد هیچوقــت فکــر نمیکردیم بــه ایــن زودی عازم کربال شــویم.
آنهایی که بــار اول به ســرای مهر همــدم میآیند با خودشــان میگویند خــب اینجا از
جمعی بچهی فلج شــدید مغزی که قدرت هیچ کاری ندارند مراقبت میشــود .آنها
بایــد پــای صحبتهــای مادریــاران این بخــش بنشــینند و بشــنوند که چــه اتفاقات
خوبی به واسطهی این فرشتههای زمینی رخ داده است .یکی از این اتفاقات خوب
رفتن ســه مادریار مهربان به کربال بواســطهی خدمت به ســا کنین این بخش است.
زمانــی کــه زینــب میخواســت از موسســه خــار ج شــود ،دل تــوی دلمــان نبــود.
هم ـهی همــکاران از او طلــب دعــای خیــر میکردنــد .زینــب بــا تــکان دادن ســرش
میگفــت حتمــا یــادم میمانــد نگــران نباشــد .بغــض خیلیهــا ترکیــد و خنــکای
نســیم مهــر و رحمــت پــروردگار در ظهــر تابســتان داغ ،در خان ـهی مهربانــی خیابــان
عبدالمطلب  58وزیدن گرفت .زینب به کربال رفت و دلهای زیادی را با خودش برد...
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فاطمه؛
فرشـ ـ ـ ـ ــتهای در کوچهی کلمات...
(بهیادشاعرینامیرا ،کهبرایدخترانهمدممیسرود)

پــاک
ِ
او ،خــودش یکــی از دختــران روشــنِ آیینــه بــود؛ مفهــوم
خلقــت لبخنــد و از صمیــمِ قلــب ،شــبی ِه عشــق .او ،دل به شــکو ِه
ِ
پنجره بســته بــود و باالخره ،آنقــدر از تصــور آبی آســمان و صمیمت
ســیال پرواز بهوجد آمــد ،که طاقتــش تمام شــد ،پنجره را بــاز کرد
و مثل فوارهای روشــن ،تا آنســوی دیوارهــای ابر و آفتــاب ،اوج گرفت.
صحبــت از دختــری بــه نــام فاطمه خمــر اســت؛ شــاعرهای جوان
که بخــت یارمان شــد تــا در خدمــت فرزنــدان همــدم ،یــک روز
شــاهد حضور آهســته و نسیمآســایش درهمدم باشــیم و بشــنویم
که با تمــام دلــش ،بــرای فرشــتههای ایــن خانــه شــعر میگوید.
اما ،حیف که فاطمه ،خودش یک فرشــته بود! آنقدر فرشته بود که دلش
نیامد میان آدمهای خاکی عمرش را هدر بدهد ،برای همین هم خیلی زود
چادرش را سر کرد ،راه کوچهی بهشت را درپیش گرفت و درحالی که نگاه
ناباورمان بدرقهاش میکرد ،از مرزهای زمین و زمان گذشت و جاودانه شد.
میدانیم کــه نامش نامیرا و روحش شــاد اســت .فاطمــه خمر ،همین
حاال ،البالی این ســطرها راه میرود و شــعرش را بــرای دختران همدم
بازخوانی میکند .ما هم ،لبخنــدش را در کوچهی کلمات دنبال میکنیم
پابهپای خدایی که دراین نزدیکی اســت ،در خمارستان خیر و خورشید؛
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روشن آیینه
ِ
ما دختران
* فاطمه خمر

در رنگ های زندهی نقاشی
تصویر صورت من و تو پیداست
درهای نو ِر مشرق هر روزیم
این آفرینش همهی دنیاست
شب الماس
ما دختران روز و ِ
استقامت یک کوهیم
ِ
تنپوش
ِ
آیندهی سپید و درخشانیم
ما سبزنای جنگلِ انبوهیم
غرق تبلو ِر غزل و زنبق
غرق صدای آبی دریاها
چون اشتیاق جشن تولد ،شمع
در ترجمانِ واژهی رؤیاها
ما دختران پاک مسیحایی
از هر ستاره معجزه میسازیم
با بال های قووی نفسهامان
زیباترین تجسم پروازیم
مفهوم رنگ و بوی بهاری شاد
رنگین کمانِ پُر شده از باران
با عطر گرم ثانیه میرقصند
دستانِ پُر تأللؤ دنیامان
ایوانِ خانهی من و تو روشن
هم قصهی سرودنِ آزادی
حس دویدنی که پُر از شادی ست
ِ
در کوچه های خاکی آبادی
خاک پُر از بنفشهی یک گلدان
ِ
رخرنگ درونِ باغ
ِ
گیالس سُ
ِ
بخشش همهی خوبی ست
ِ
آبی که
با چشم های نقره ایِ برّاق
ما دختران روشنِ آیینه
خلقت لبخندیم
ِ
پاک
مفهوم ِ
ما از صمیمِ قلب ،شبی ِه عشق
دل به شکو ِه پنجره میبندیم
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دل بسته ایم و سا ِز پُر از شوریم
آواز دسته های کبوترها
میخندد این شکو ِه پُر از امید
در سایه سا ِر امنِ خدا ،زیبا...
پاییز
پاییز با آن شیشه عط ِر روشنیبخشش
پاییز و سرخی صدای برگهای شاد
با یک قطار از رنگها برگشته در ذهنم
پاییز ،فصل آبی و آبادی و آباد
در ابتدای خویش با یک روسری باران
در انتهای خویش با قصری که آرام است
من چار فصل سال را در چهره اش دیدم
پاییز ،فصلی که صدای اولین گام است
میخوابد آهسته به روی شانههای من
آوازهای جاودان و زندگیسازش
میگیرمش آهسته در آغوش گرم
خویش
با گونههای عاشقش ،با عطر پروازش
من کوچه ام ،تو کوچه ای ،ما
کوچهسارانیم
تا شعرهای بی صدای آسمان باشیم
در روشنای قصهی شبهای طوالنی
تا دست در دست و شکوه بیکران
باشیم
در عکسهای یادگاری میشود پاییز
در رنگ های زندهی شب میشود پاییز
پاییز در پاییز در پاییز در پاییز
از دلخوشیهامان لبالب میشود پاییز
ما بال های آسمان هستیم و اوج پاک
در لحظه هایی که نوای زندگی آب است
نوری درون آینه در عمق…
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فقطچندسطر    ،از کتابزندگیبینا
* مریم همایونی

اغلــب رفتنهــا ،ســاز نا کــوک زندگــی هســتند؛ ســازی کــه زخمههایــی
زخمدار بــر دل به جــا میگــذارد .در زندگی همــهی ما از جملــه دختران
همــدم رفتنهــای زیــادی وجــود دارد که گاهــی ایــن رفتنهــا منجر به
تنهایی بیشــترمان میشــود .گاهی آتش زدن به زندگی کبریت شعلهور
نمیخواهد ،فقط یک پا زدن الزم دارد برای لگد به روزگار و سرنوشت...
اسم مستعارش را بینا میگذارم؛
بینا دختر همدم  28ســاله اســت؛ با مشــکالت شــدید ذهنی ،جســمی
حرکتــی و گفتاری کــه به صورت مــادرزادی از بــدو تولــد همراهش بوده
اســت .مددکار موسســهی همدم در بازدیــد از محل زندگــی بینا چنین
گزارش داده است:
خان ـهای در یکــی از روســتاهای کالت 150 ،متری شــاید با  40متــر زیربنا
که بیشــتر شــبیه خرابه اســت با شــرایط بســیار نامناســب بهداشتی که
از کمتریــن امکانات رفاهــی برخوردار نیســت .وســط حیاط چــاه بزرگ
فاضالب قرار دارد که خطرنا ک است و بر مشکالت بهداشتی آنجا افزوده
اســت .بینــا چهــار خواهــر دارد بــا شــرایط گونا گون ذهنــی و نــه چندان
مناســب .مادر بیســواد اســت بــا کلکســیونی از درد و رنــج که خیّ ــری از
مشــهد ،داروهــای ماهانــهاش را تقبــل کــرده و برایــش ارســال میکند.
ســخن از رفتــن بــود! پــدر بینــا سالهاســت همســر و فرزندانــش را تــرک
کرده و به جــای نامعلومــی رفته و بــرای خــود چوپانی میکنــد .از همان
رفتنهایــی کــه بــد را بدتــر و شــرایط را رنجــور و دشــوارتر کردهاســت!
همســایهها هــر روز ناظــر این صحنــه بودند کــه بینــا در بدترین شــرایط
بهداشــتی و پوششــی در کوچههــا رهــا و مــادرش بــه تکد یگــری
مشــغول ا ســت و خواهرهــا کــه اوضــاع ذهنــی و مالــی چنــدان
مناســبی ندارنــد نمیتوانســتند بــه بینــا کمــک کننــد .همســایهها
بــا اورژانــس اجتماعــی تمــاس میگیرنــد و بینــا بــه بهزیســتی ســپرده
میشــود و در نهایــت بــه خان ـهی امــن همــدم میآیــد .گاهــی مــادر و
خواهرها یــش بــه دید نــش میآینــد و خــدا را شــکر میکننــد کــه
دخترشــان از آســیبها دور شــده و زندگــی را حــت و آرامــی دارد.
اما گزارش واحد مددکاری ،بخش بسیار غمبارتری هم داشت؛
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معلولآزاری و تعرض جسمی به بینا!
در آن لحظــات پــر از درد و وحشــت ،صــدای ثانیههــا چگو نــه بــر بینــا گذشــته؟ اعتصــاب ســرد و یخــش را چگونــه بــا نداشــتن تکلــم و قــدرت
جسمی فریاد زده ست؟ آن کس و یا کسانی که به خودشان اجازهی تعرض به بینا را دادند واقعا انســان بودند؟! ا کنون چگونه با وجدان نداشتهشان
روزگار را میگذرانند؟
این خاطــرات پــر از درد برایش جــادهای بیانتهــا از تلخی ســاخته و حاال روی تخــت امن همــدم وقتی به ســراغش میروم فقــط لبخند میزند .شــاید
چوب کبریت خاطراتش را یکی یکی آتش میزند تا آن فریادهای پر از سکوت را بسوزاند و فراموش کند.
روزها میگذرد و شــبها نیز؛ فقط خدا میداند دخ ـ ـ ـ ـ ـــتران همدم وقتی چشمهایش ـ ـ ـ ـ ـــان را میبندند چه رویاهایی دارند و چه خوابهایی میبینند...
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پاکبان ناشی!

على رضوىپور
تصویرگر :سمانه اسماعیلپور

نوع جــارو کردنــش کمى ناشــیانه بــود .تا حــاال ،در طــى صدهــا روز دهها
شــم
پا کبــان رو دیــدم و حالیــم بــود که ایــن یــارو ایــن کاره نیســت؛ بنا بر ّ
پلیســیم رفتم تو نخش .کم کــم این مشــکوک بودنش رفــت رو مخم .در
کیوسک رو باز کردم و صداش کردم «عزیز ،خوبى؟ یه لحظه تشریف بیار».
خیلى شــق و رق ،اومد جلو و از پشت عینک ظریف و نیم فریمش ،خیلى
شسته رفته جواب داد« :سالم .در خدمتم سرکار .مشکلى پیش اومده؟»
از لحــن و نــوع برخــوردش جــا خــوردم .نفسهــاش تــو ســرماى
ســحرگاه ابــر میشــد؛ بــه ذهنــم رســید دعوتــش کنــم داخــل .لحنمــو
کمــى دوســتانهتر کــردم« :خســته نباشــى ،بیــا داخــل یــه چایــى بــا هــم
بزنیــم» .بعد تکــه پاره کــردن یه چنــد تا تعــارف ،اومــد داخل و نشســت.
اون یکــى هدفــون رو هــم از گوشــش درآورد .دنبالــه ســیم هدفــون رو
بــا نگاهــم دنبــال کــردم کــه میرفــت تــو یق ـهش و زیــر لبــاس نارنجــى
شــهرداریش محــو میشــد .پرســیدم «چــى گــوش میــدى؟».
گفت« :یه کتاب صوتى به زبان انگلیسیه» .کنجکاوتر شدم« :انگلیسى؟!
موضوعش چیه؟» گردنشو کج کرد و گفت« :در زمینهی اقتصادسنجى».
شکام دیگه داشت سرریز میشد! «فضولى نباشه؛ واسه چى یه همچی
چیزى رو مىخونــى؟» .با یه حالت نیم خنده تو چهــرهش گفت« :چیه؟
به یــه پا کبــان نمیــاد کــه مطالعــه داشــته باشــه؟… بــه خاطر شــغلمه».
اســتکانى رو که داشــتم بــاال مىبردم وســط راه متوقــف کردم و بــا حالت
بتــر پرســیدم« :متوجــه نمیشــم ،ایــن اقتصــاد و ســنجش و این
متعج 
داستانها چه ربطی به کار شما داره؟» .نگاشــو یه لحظه برگردوند و بعد
دوباره به ســمت من نگاه کرد و گفت« :من اســتاد هســتم تو دانشــگاه».

قبــل از این کــه بخوام چیــزی بپرســم انــگار خــودش فهمید گیج شــدم
و ادامــه داد« :مــن پــدرم پا کبــان ایــن منطقــه اســت .آقــاى عزیــزى.
مــن دکتــراى اقتصــاد دارم و دو تــا داداشــم یکــی مهندســه و اون یکــى
هــم داره دکتراشــو میگیــره .هرچــى بــش میگیــم زیــر بــار نمــىره
بازخریــد شــه؛ مــا هــم هــر مــاه روزایــی رو بــه جــاى پدرمــون میآیــم کار
مىکنیــم کــه اســتراحت کنــه .هــم کمکــش کــرده باشــیم هــم یادمــون
نــره بــا چــه زحمتــى و چطــورى پدرمــون مــا رو بــه اینجــا رســوند».
چند لحظه سکوت فضاى کیوسک رو گرفت و نگاه مون تو هم قفل بود.
استکان رو گذاشتم رو میز و بلند شدم رفتم سمتش .بغلش کردم و گفتم
«درود به شــرفت مرد .قدر باباتم بدون .خیلى آدم درســت و مهربونیه».
**
یهمدارند.واقعاجای
آنهایی کهنانحاللمیبرندخانه،همچیناوالد 
بسی افتخار است...

مروری اجمالی بر رخدادهای سه ماه گذشتهی خیریهی همدم

www.hamdam.org
@hamdamcharity
@hamdam.charity

عکس از فاطمه فیروزی
(از دختران این خانه)

خبرها کهنه نمیشــوند .مــــشروح

اخبار هــمدم را میتوانی د در فـــضای

مجازی دنبال کنید ،اما اشــــارهای

کوتاه در این صفــحات برای یادآوری

مهربانی و تشکر از دوستان همدم است.
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همدم  ،میتواند الگوی مناسب
موسسات خیریهی ایران باشد

دکتر ســید مرتضی حســینی ،معــاون توســعهی مدیریــت و منابع
بهزیســتی کشــور ،ضمن آشــنایی با بخشهای مختلف موسســهی
همدم با خادمین ایــن خانه به تبادل نظــر پرداخت و از حســن توجه
آنها به نگهــداری و توانبخشــی صحیــح و اصولی بچههــا تقدیر کرد.
معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشــور ،دراین بازدید
گفت« :مربیان همدم با دل و جان کار میکننــد و بچههای کارگاههای
همدم بهترین آثــار را در نوع خود خلــق کردهاند که تاییدی اســت بر
عرض بنده .امیدوارم ســایر موسسات کشور و حتی ســازمان بهزیستی
بتوانــد از فعالیتها و ارتباطات موثــر اینجا الگوبــرداری خوبی بکند».
در این بازدید تخصصی ،دکتر مسعود فیروزی (مدیرکل) و مهدی نخعی
(معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی خراسان رضوی) نیز حضور داشتند.

گرامیداشت روز خبرنگار
در دفتر روزنامههای شهرمان
مدیرعامل ،مدیر روابط عمومی و یک نفر از دختران موسســه به نمایندگی از اهالی این خانه و با حضور در دفتر روزنامههای فعال مشــهدی ( خراســان،
قدس ،شــهرآرا و صبح امروز) ،روز خبرنگار را به آنها تبریک گفتند و از یکســال همدلی و همدمیشــان بــا فرزندان همدم تشــکر کردند .نمایندگان
همدم بــه نیابت از دختــران هنرمنــد کارگاه ملیله کاغذی ،لوگــوی طراحی شــدهی روزنامههای فــوق را به خبرنگاران میزبانشــان هدیــه دادند.

خـبرها

فرزنــدان توانمنــد و خودبــاور همدم با حضــوری فعال در نخســتین
نمایشــگاه تخصصــی خانــواده بــا عنــوان «مهرانــه» در محــل
نمایشــگاه بینالمللــی مشــهد ،بخشــی از دســتاوردهای خــود در
زمینهی توانبخشــی در چهار دههی گذشــته را به نمایش گذاشــتند
و بــا اســتقبال خــوب بازدیدکننــدگان نمایشــگاه مواجه شــدند.
فرزنــدان همــدم در فضایی به ابعــاد  24متــر مربع ،بخشــی از آثار
صنایــع دســتی خواهــران هنرمندشــان را بــه نمایش گذاشــتند
و بهصــورت همزمــان و عرضــهی مســتقیم ،فعالیتهایــی چــون
گلیمبافــی ،قلمزنــی روی مــس و فرشــینهبافی انجــام دا دنــد.

بازدید رییس شورای هماهنگی بانکهای استان ،از همدم
دکتــر حمیــد صفــای نیکــو (رییــس امــور شــعب بانــک ملــی خراســان رضــوی و دبیــر شــورای هماهنگــی بانکهــای اســتان)
ضمــن دیــدار بــا اهالــی همــدم و گفتوگــو بــا مدیرعامــل و اعضــای هیئــت مدیــرهی ایــن موسســهی خیریــه ،گفــت:
«معتقــدم خدمــت بــه فرزنــدان بیسرپرســت موسس ـهی خیری ـهای مثــل همــدم ،در اولویــت وظایــف مــا قــرار دارد».
در ابتــدای ایــن دیــدار ا کبــر صابریفــر (رییــس هیئــت مدیــره) ضمــن خیــر مقــدم گویــی بــه میهمــان همــدم گفــت« :بانــک ملــی
یکــی از خوشنامتریــن بانکهــای ایــران و آسیاســت .مــا بــه عنــوان خــادم 400فرزنــد بیسرپرســت همــدم ،در حــال پیگیــری ســاخت ســاز فــاز  2ایــن
موسســه در منطق ـهی الهی ـهی مشــهد هســتیم و امیدواریــم بــه کمــک موسســاتی مثــل بانــک ملــی ،بــه کــودکان بیشــتری خدمترســانی کنیــم».
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داوری معاون دادستان ،در باب همدم؛ اینجا تکهای از بهشت است
نیــره عابدیــنزاده (معــاون دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز خراســان رضــوی) بعــد از دیــدار بــا فرزنــدان همــدم ،گفــت« :اینجــا تکــهای از
بهشــت اســت که در جوار حرم امام رضــا (ع) توانســته اســت از  ۴۰۰فرزند بیسرپرســت ایــران بهخوبی نگهــداری و آنهــا را توانمند و خــاق کند».

« فلسفهی حقوق»
برای فرزندان همدم رونمایی شد
کتــاب «فلســفه حقــوق» کــه بــه قلــم «دکتــر عبــداهلل خدابخشــی»
آمــاده و منتشــر شدهاســت ،بــا حضــور فرزنــدان موسســهی خیریهی
توانبخشــی همــدم و جمعــی از خیریــن ،یــاوران و خادمیــن
ایــن خیریــه ،در تــاالر همایشهــای موسســه رونمایــی شــد.
خانم دکتر زهرا حجــت ،در ابتدای برنامــه ضمن خیر مقدم بــه میهمانان
موسســه گفت« :خدا را شــاکریم کــه شــاهد رونمایی کتاب ارزشــمند
دکتــر خدابخشــی هســتیم و میبایســت از ایشــان و همــت واالیــی
که بــه خــرج دادنــد و رونمایــی متفاوتــی بــرای کتابشــان انتخاب و
عواید فــروش آن را به اهالــی این خانه اهدا کردند ،سپاســگزار باشــیم».
.

بازدیداعضایکمیسیونفنی-مهندسی
از همدم
بازدید دکتر محسن خنداندل (رییس کمیسیون فنی ـ مهندسی اتاق بازرگانی
خراسان رضوی) از همدم ،به همراه جمعی از اعضای کمیتهی دانشجویی این
کمیسیون و ابراز تحسین برای فعالیتهای موسسه و حمایت از اهالی این خانه.

خـبرها

دیــدار مســئوالنهی ســرکار خانــم شــهناز رمــارم (فعــال فرهنگــی-
اجتماعــی و عضــو ســابق شــورای اســامی شــهر مشــهد) از
نگارخانــهی همــدم و خریــد از آثــار عرضهشــده در هفتمیــن
اکســپوی عکــس همــدم بــه نفــع فرزنــدان بیسرپرســت موسســه.

تحسین همدم از ســوی رئیس شعبهی 2
تامیناجتماعیمشهدوهمراهان
در ســرآغاز هفتــهی بهزیســتی و تامیــن اجتماعــی ،جناب آقــای جواد
نجفنــژاد ،رئیس شــعبهی  2تامین اجتماعی مشــهد ،همراه بــا جمعی از
همکاران ،ضمن بازدید از بخشهای مختلف خیریهی همدم ،فعالیتهای
همکاران و فرزندان این توانبخشــی را مورد توجه و تحســین قــرار دادند.

تحسین مدیریت از
درخشش همدم در مهرانه
بازدیــد دکتــر مســعود فیــروزی (مدیــرکل بهزیســتی خراســان
رضــوی) و جمعــی از معاونــان و مدیــران این نهــاد خدمتگــزار از
غرفــهی فرزنــدان توانمند همــدم در نمایشــگاه مهرانــه مخصوص
بانــوان توانمند خراســانی در محــل نمایشــگاه بینالمللی مشــهد.
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همدم ،شایستهی حضور
در نمایشگاههای ملی و بینالمللی
محسن داوری (معاون استاندار و فرماندار مشهد مقدس) همراه با سید جواد
موسوی (مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
خراســان رضوی) در غرفهی همدم حضور پیدا کرد و گفت« :مصنوعات
دستی ارزشــمند فرزندان همدم شایســتهی عرضه در نمایشگاههای ملی و
بینالمللی است.

هدایای خود را به کارگاههای قلمزنی همدم
سفارش دهید
ســید جواد موســوی (مدیرکل میراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع
دســتی خراســان رضــوی) پــس از دیــدار بــا اهالی همــدم گفــت« :به
ادارات دولتــی و ســایر نهادهــا پیشــنهاد میکنــم هدایــای خــود را به
کارگاههــای قلمزنــی روی فلــزات همــدم ســفارش دهنــد کــه هــم
بســیار هنرمندانــه اســت و هــم رضایــت پــروردگار را بــا خــود دارد».

گرامیداشت روز پزشک
با تقدیر از پزشکان همدم
یادروز حکیم بزرگ ،بوعلیســینا و روز پزشــک در توانبخشــی همدم،
با تقدیر از پزشــکان این موسســه؛ آقایان دکتر صالحپــور و دکتر موذنی
گرامی داشته شد.
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نمایش افتخار
پشت چراغ قرمز   معلولیت!
گزارشــی از حضــور فرزنــدان همــدم در نمایشــگاه دســتاوردها و خدمــات
بهزیستی کشور در تهران
محمد رحیمی

نمایشــگاه دســتاوردها و خدمــات بهزیســتی کشــور درتهــران گشــایش
یافــت و در گرمــای طاقــت فرســای اواخــر تیرمــاه ،جمعــی از فرزنــدان و
کارکنــان توانبخشــی همــدم ،بهنمایندگــی از دیگــر اهالــی ایــن خانــه و
بهزیســتی اســتان ،مامــور شــدند تــا گوش ـههایی از توانمنــدی ایــن
قشــر بهظاهــر کمتــوان امــا پرتــاش و تســلیمناپذیر را بهمناســبت
چهلودومین سالگرد تاسیس ســازمان بهزیســتی ،به نمایش بگذارند.
اهالــی این خانه کــه به نمایندگی از ســازمان بهزیســتی خراســان رضوی
در نمایشــگاه حضــور پیــدا کردهبودنــد ،بــه مــدت  5روز بخشــی از نتایج
توانبخشــی علمی و عملی فرزندان همدم را در «باغ مــوزهی قصر تهران»
بــه نمایــش گذاشــتند و مای ـهی تعجــب و تحســین همــگان شــدند.
این نمایشــگاه ،به مناســبت چهل و دومین ســالگرد تاســیس بهزیستی
و در هفتهایــی که بــه نام خــود بهزیســتی مزین شــده ،برپــا شــدهبود .به
همین خاطــر هــم بــا همــکاری و حضــور نماینــدگان ســازمان بهزیســتی
اســتانهای مختلف و همچنیــن بخشهای متنــوع مشــورتی و خدماتی
ســتاد بهزیســتی کشــورمان از تاریــخ  25لغایــت  29تیــر  1401در محل باغ
موزهی قصر تهران برگزار شد و بهگواه همگان ،فرزندان همدم ،تالشهای
مدیران ،مربیان و خواهران توانمندشــان را بهشایســتگی نشــان دادند؛
-1افتتاحیه و بازدید مدیران بهزیستی کشور
نمایشــگاه ،روز  25تیــر  1401بــا حضــور دکتر«علــی محمــد قــادری»
(رییــس بهزیســتی ایــران) ،معاونــان ایشــان و جمعــی از مــردم خیرخواه
و خونگــرم پایتخــت ایــران افتتاح شــد و لحظاتــی پــس از آن دکتــر قادری
بــه غرف ـهی همــدم آمــد و بــا دیــدن فرزنــدان ایــن خیریــه ،ضمــن اظهــار
شــادمانی گفــت« :هنــوز خاطــرات دیــدار بــا شــما عزیزانــم را در مشــهد
فرامــوش نکــردهام .شــما توانایــی ویــژهای داریــد و فرزنــدان راســتین
امــام هشــتم (ع) هســتید ،لــذا بایــد خداونــد را بابت حضــور شــما در این
نمایشــگاه شــکرگزاری و از تمام دلسوزان ســازمان بهزیســتی خراسان نیز
تشــکر کنیم کــه نماینــدگان الیقی را بــه ایــن نمایشــگاه اعــزام کردهاند».
بعــد از بازدیــد رییــس بهزیســتی کشــورمان ،نوبــت بــه معاونیــن ایشــان
و ســپس مــردم و هنردوســتان کشــورمان رســید کــه از نمایشــگاه و
غرف ـهی همــدم دیــدن کننــد .در ایــن میــان دکتــر حســینی (معــاون
توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان بهزیســتی کشــور)گفــت« :همــدم در
ســاخت برنــد در حــوزهی توانبخشــی ،توانایــی فوقالعــادهای دارد.
ایــن موسســه توانســته اســت از مهربانــی و خیرخواهــی یکــی از فرزنــدان
ســا کن در «ســرای مهر» اســتفادهی بهجایی داشــته باشــد و اسم سابق
موسســه یعنــی «فتحالمبیــن» را بــه اســم ایــن دختــر صاحــب کرامــت
یعنــی «همدم» ،تغییــر دهد که میبایســت همهی مــا در ســتاد مرکزی و
استانهای مختلف کشورمان از این کار خادمین همدم درس بگیریم».
دکتــر نصیــری (معــاون امــور فرهنگــی و اجتماعــی بهزیســتی کشــور) نیــز
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گفت« :ما به حضور نمایندگان اســتان خراســان رضوی افتخار میکنیم
چــرا کــه جــزو معــدود غرفههایــی اســت کــه چنــد نفــر از فرزنــدان دارای
شــرایط خاص و نیازهــای ویــژهاش را بــه نمایشــگاه آورده و میبینیم که
بهصــورت زنــده مشــغول هنرنمایــی و ســاخت محصوالت دستشــان
هســتند کــه نشــان دهنــدهی توانبخشــی واقعــی در همــدم اســت .مــا
منتظریــم ســفرا و نماینــدگان کشــورهای خارجــی بــه نمایشــگاه بیایند
تــا بچههــای توانمنــد و بــاارادهی همــدم را بــه آنهــا معرفــی کنیــم».
سایر معاونین و کارشناسان ارشد سازمان بهزیستی نیز از غرفهی همدم
دیــدن کردنــد .در ایــن میــان دکتــر رضــا دهقــان (مدیــر عامــل صندوق
فرصتهای شغلی معلوالن کشور) پس از بازدید از غرفهی همدم گفت:
«توانبخشــی عملــی فرزنــدان همدم بــرای همــهی مســئولین حاضر در
نمایشــگاه اثبات شــده اســت .ما ،میبایســت از توانمندی ایــن بچهها
حمایت کنیــم و آمــادهی هرگونــه همــکاری با اهالــی همدم هســتیم».
-2بازدید هنرمندان و مردم خونگرم تهرانی
در روزهــای دوم و ســوم نمایشــگاه و همزمــان بــا حضــور مــردم خونگرم
پایتخت کشــورمان جمعــی از هنرمندان کشــورمان نیز به جمــع بازدید
کنندگان نمایشــگاه اضافه شــدند و به تماشــای قلمزنی اســما نوروزیان
و گلیمبافی معصومه صفشــکن (دختــران هنرمند همدم) نشســتند.
در ایــن میــان خانــم پانتــهآ بهــرام ( بازیگــر) ســواالت زیــادی در ذهنــش
بود کــه از مســئول غرفه و خــود بچههــاپرســید .خانم بهــرامگفــت« :به
گمان من ،بیشــتر ما هنرمنــدان و حتی مســئولین دیربــط ،تا کنون قدر
ایــن بچههــا را نمیدانســتیم .مــن فکــر میکــردم کار هنــری در همــدم،
صرفــا یک نــوع ســرگرمی ســاده بــرای بچههــای ســا کن در آنجاســت اما
وقتــی از نزدیک کنار کســی مثل معصومه و اســما بنشــینی تازه وســعت
درک و فهــم آنهــا را از ریزهکاریهــای هنــری میبینــی .اینهــا ســاده بــه
دست نیامده است .مشــخص اســت مربیان همدم با دلســوزی فراوان
این کارهــای ســخت و زیبــا را بــه بچههایشــان یــاد دادهاند .مســئولین
هنــری کشــورمان بایــد در شــناخت و توســعهی تــوان ایــن هنرمنــدان
خــاص ،بیشــتر بکوشــند و از آنهــا حمایــت واقعــی داشــته باشــند».
چنــد نفــر از اســاتید گلیمبافــی ،فرشبافــی و قلمزنــی روی فلــزات نیز از
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و از خداونــد بخواهید مشــکالت اقتصادی از کشــور عزیزمان دور شــود.
امیدوارم ما و سایر مردم ایران عزیز نیز بتوانیم افتخار همیاری و دوستی
با شــما عزیزان را داشــته باشــیم و همدمی با همدم را فراموش نکنیم».

غرفهی همدم دیدن کردند .در این میان خانم سلمانی (استادکار گلیم)
کــه سالهاســت وظیف ـهی آمــوزش گلیمبافی بــه زنــان سرپرســت خانوار
بهزیستی کشور را به عهده دارد در بدو ورودش ضمن دیدن از گلیمهای
آویزان شــده در غرفه گفت« :این گلیمها کار دســت یک استاد کار است
و ممکــن نیســت بچ ـهای معلــول آن را بافتــه باشــد» .اما وقتی مســئول
غرف ـهی همــدم او را دعــوت کــرد کــه دقایقــی در کنــار معصومه بنشــیند
و گلیمبافــی عملــی فرزند هنرمنــد همدم را ببینــد با تعجب گفــت« :این
یک معجزهی واقعی اســت .شــما چگونه ایــن بچههــا را به ایــن درجه از
توانمندسازی رســاندهاید .گلیمی که معصومه میبافد در اوج زیبایی و
درستی بافته شده و هیچ یک از شا گردان من که سالهاست مشغول این
کارنــد و آدمهای عادی اجتمــاع نیز هســتند از عهــدهی آن برنمیآیند».
نماینــدگان بهزیســتی اصفهــان و زنجــان نیــز کــه خودشــان اســاتید کار
قلمزنی هســتند با تعجب بــه کارهــای «اســما نوروزیان» نــگاه میکردند
و مدتــی نیــز در کنــار او مینشســتند و غــرق در قلمزنــی زنــده و فعالیتــی
میشــدند کــه تــا دقایقــی قبــل بــاورش ســخت بــود .آنهــا میگفتنــد ا گر
خودشــان شــاهد این هنرنمایــی نبودنــد هیچوقت باورشــان نمیشــد
ایــن کارهــای زیبــا و بینقــص مــال کارگاه قلمزنــی همــدم باشــد.
در ادام ـهی بازدیــد هنرمنــدان ،عبدالرضــا امیــر احمــدی (مجــری
شــبکه  )1و اقبــال واحــدی (پیشکســوت و مجــری صــدا و ســیما) نیــز از
غرفهی همــدم دیــدن کردند و هر کــدام صحبتهــای جالبی داشــتند.
آقــای امیــر احمــدی میگفــت :سالهاســت بــا همــدم آَشــنا هســتم و در
ایــن میــان از همــه بیشــتر «تکتــم» را میشناســم کــه صــدای همــدم
اســت .من ســعی کــردم در حــد خــودم کمکــی به همــدم کــرده باشــم و
بــه همیــن دلیــل هنرمندانــی مثــل «عموپورنــگ» را با آنها آشــنا کــردم.
عموپورنــگ پــس از دیــدن تکتــم برایــم از توانمنــدی خارقالعــادهی
ایــن دختــر نابینــا و کمتــوان ذهنــی صحبتهــا داشــت و خاطــرات
شــیرینی از اجــرای دو نفــره بــا او در ذهنــش مانــدگار شــده اســت.
همچنین آقای «اقبال واحدی» که ســید است و هر ســال برای دختران
همــدم در ایام عیــد غدیر شــیرینی میفرســتد ،ضمن حضــور در غرفهی
همدم ،برای هر کدام از دختران حاضر در این غرفه ،یک روســری زیبا به
عنوان عیدی هدیه آورد و گفت« :بچههای عزیز برای همهی ما دعا کنید

-3بازدید جمعی از مدیران کشوری ،از غرفهی همدم
روز آخــر نمایشــگاه مصــادف شــده بــود بــا حضــور جمــع کثیــری از وزرا
نماینــدگان مجلــس ،مدیــران نهادهــای کشــوری ،ســفرای
کشــورهای خارجــی و نماینــدگان نهادهــای بینالمللــی کــه بــا
دعــوت مدیــران بهزیســتی و جهــت بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردها
و خدمــات بهزیســتی در غرفههــای ایــن نمایشــگاه حاضــر و از
نزدیــک بــا کارنامــهی  42ســال فعالیــت بهزیســتی آشــنا شــدند.
در ابتدای این دیدارها ،احمد وحیدی (وزیر کشور) از غرفههای بهزیستی
بازدیــد کــرد .دکتــر قــادری (رئیــس بهزیســتی کشــور) ضمن خیــر مقدم
به میهمــان عزیز همــدم توضیحاتــی پیرامــون  4دهه فعالیــت دختران
توانمند مشــهدی ارائه کرد و وزیر کشــور را با اســما و معصومه آشــنا کرد.
جناب وزیــر نیز با خوشــحالی از این آشــنایی مبــارک ،گفت« :بهزیســتی
نباید صرفا در یک هفته محدود و مهم تلقی شــود .بــا دیدن این بچهها
و توانایــی آنهــا ،بایــد بــه توانبخشــی و بهزیســتی افــراد معلــول ،ایمــان و
در برابــر خیریــن و خادمیــن این موسســات نیز ســر تعظیــم فــرود آورد».
در ادامــه ،ســید مرتضــی بختیــاری (رییــس کمیته امــداد امــام خمینی
کشــور) نیــز بــه غرفــهی همــدم آمــد و پــس از اســتماع توضیحــات دکتــر
قــادری -کــه در ایــن ایــام بــا فعالیتهــای همــدم کامــا و بصــورت جزیی
و دقیــق آشــنا شــده بــود -در مــورد فعالیتهــای همــدم گفــت« :ارادهی
مصمــم فرزنــدان امــام هشــتم مثالزدنی اســت؛ مــن دورادور بــا همدم
آشــنا هســتم و خیلی دلــم میخواهــد در ســفری به مشــهد ســاعاتی در
جمع شــما حاضر شــوم .امیدوارم روز به روز موفقتر و ســرآمدتر باشــید.
مــا نیــز در کنــار بهزیســتی بــه شــما فرزنــدان عزیزمــان افتخــار کنیــم».
میهمــان بعدی غرفــهی همــدم دکتر محمــود ســاالری (معــاون هنری
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی) بــود که خــودش پیرامــون موضوعات
هنــری تخصــص دارد .او با دقــت محصوالت دســت اهالــی ایــن خانه را
بررســی میکرد و در مــورد هر کــدام از آنها ســواالت مختلفی میپرســید.
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م جانبی نمایشگاه
-4مراس 
هــر شــب ســاعت  21مراســم مخصوصــی در صحــن حیــاط باغ مــوزهی
قصر برگــزار میشــد .در این ویــژه برنامه جمــع زیــادی از بازدیدکنندگان
نمایشگاه ،برای دو ساعت در سکوتی زیبا به هنرنمایی فرزندان معلول
ولی توانمنــد ایران خیره میشــدند .از جملــه این برنامههــا میتوان به
اجرای گروه ارکســتر ویــژهی ملی ایــران (نی ـکآوا) اشــاره کرد کــه  4نفر از
فرزندان همــدم نیز عضــو این گــروه بودند .تئاتر طنز ،موســیقی ســنتی
مصاحبــه بــا معلــوالن توانمنــد و خبــره و اجــرای تئاترعروســکی ،دیگــر
بخشهایاینمراسمشادشبانهبود کهخیلیهابهخاطرآن،از ساعاتی
قبل در محل برگزاری حاضر میشــدند و صندلی خــود را رزرو میکردند.
از دیگــر برنامههــای جانبــی نمایشــگاه اجــرای ورزش و تئاتــر خیابانــی
بــود .موضــوع تئاتــر خیابانــی ،روی مناسبســازی فضاهــای
شــهری بــرای حضــور معلــوالن عزیــز کشــورمان متمرکــز شــده بــود.
مجموعهی برنامههای شــاد جانبی نمایشــگاه توانســت جمــع زیادی
از اهالــی تهــران را بــرای  5روز بــا زندگــی خــاص فرزنــدان معلــول ایــران
آشــنا کنــد .آنهــا میدیدنــد کــه معلولیــت دلیــل محدودیــت نیســت و
میتوان جــور دیگر نیز دیــد .فقط کافی اســت به معلوالن فرصــت داد تا
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دکتــر نصیــری (معــاون امــور فرهنگــی و اجتماعی بهزیســتی کشــور) که
همراه دکتــر ســاالری در غرفهی همــدم حاضر شــده بــود توضیحاتی به
ایشــان داد .جالب اســت بدانید دکتر نصیری نیــز مانند دکتر قــادری در
حــد کمــال روی همــدم و فعالیتهــای این موسس ـهی خیریه شــناخت
داشــت و نیازی به صحبت اضافی مســول غرفه نبــود .در نهایت معاون
وزیــر ارشــاد ضمــن خریــد اثــر قلمزنــی اســما کــه مزیــن شــده بــود بهنام
امــام رضــا(ع) ،گفت« :توانبخشــی ایــن بچهها بــا روشهای هنــری کار
بسیار ارزشمندی است که همدم بهخوبی از عهدهی آن برآمده است.
در لحظــات پایانــی روز آخــر نمایشــگاه ،جمعــی از ســفرای کشــورهای
خارجی و نمایندگان نهادهای بینالمللی بــه همراه خبرنگاران داخلی
و خارجی در غرفــهی همدم حضور پیدا کردنــد و اینباز نیز دکتر نصیری
و کارشناسان ارشد این معاونت به همراه مترجمان حاضر در نمایشگاه
آثــار فرزندان همــدم را بــه آنها معرفــی کردند کــه بهراحتی میتوانســتی
لبخند رضایت و تعجب میهمانان خارجی غرفهی همــدم را نیز ببینی.

در چنین نمایشــگاههایی خود و توانمندی خود را بــه نمایش بگذارند.
اهالی همــدم در مدت این  5روز به قول مدیران ارشــد بهزیســتی کشــور
و ســایر میهمانــان حکومتــی و غیــر حکومتــی ،توانســتند نماینــدگان
شایســتهای بــرای بهزیســتی ســرزمین امــام هشــتم باشــند .غرفــهی
همدم جــزو معدود غرفههایــی بود که جمعــی از فرزندان دارای شــرایط
ویــژهاش را بــا تمــام ســختیهای جابجایــی و اســکان در تهران ،بــه این
نمایشــگاه اعزام کــرد تا هنرمنــدان همدمــی ،بصــورت زنــده و رودرروی
بازدیدکننــدگان نمایشــگاه ،بــه ســادگی تمــام ،توانمندیشــان را بــه
همگان نشان دهند و مایهی افتخار و ســربلندی خراسان بزرگ شوند.
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سالنامهی عکس همدم ،از فصل هفتم گذشت  ...
هفتمیــن ا کســپوی همــدم بــا هــدف فــروش آثــار بــه نفــع  400دختــر
یسرپرست موسسه خیریه همدم برگزار شد.
آییــن افتتاحی ـهی هفتمیــن ا کســپوی سراســری عکــس همــدم ،چهارم
تیرمــاه  1401با حضور چشــمگیر جمعــی از هنرمندان رشــتههای مختلف
هنری و بهویــژه عکاســی ،در تــاالر همایشهای این موسســه برگزار شــد و
نمایشگاه پنج روز تمام ،با استقبال و تحسین عالقمندان ،در نگارخانهی
همدم به کارش ادامه داد.
در مراســم گشــایش ،دکتر زهرا حجت (مدیر عامل همدم) در جایگاه ویژه
قرار گرفت و ضمن خیر مقدم گفت« :ســاماندهی چنین نمایشــگاه بزرگی
کــه حــاوی عکسهــای هنرمنــدان سراســر ایرانزمیــن اســت امکانپذیر
نیست مگر اینکه دلهای عاشقی همراهش باشند .هیات اجرایی ا کسپو
سالهاست که از راه برپایی نمایشگاههای هنری ،با تمام توان در خدمت
اهداف خیرخواهانهی موسســه اســت و این در حالی اســت کــه همیاران
هنرمنــد مــا ،در ایــن  7دوره ،تمامــی هزینههــای داوری ،چــاپ و برپایــی
نمایشگاهها را خود به عهده داشتهاند و این نشانهی لطف پروردگار به ما
و این یاران مهربان و نوعدوست است».
در ادامــه ،پــس از پخــش تیــزر معرفی اســتاد امیرحســین صفرلــی (عکاس
پیشکسوت خراســانی) ،وی در جایگاه حاضر شــد و ضمن اهدای عکسی
که در حــرم مطهر امــام رضــا (ع) از اســتاد فرشــچیان گرفتــه بود بــه همدم
گفت« :این عکس در روزی که قرار بود ضریح اقا امام رضا (ع) تعویض شود
گرفته شده است .استاد فرشــچیان در کنار ضریح امام هشتم در حالی که

حواسش به گرفتن عکس نبود ،مشــغول راز و نیاز با پروردگار بود و حس و
حال عجیبی داشــت .من این عکس را با افتخار به دختران بیسرپرست
همــدم هدیه میکنــم و امیــدوارم آنها همــواره برای مــن دعا کننــد .اینجا
خان ـهی دلهاســت و جــای نگهــداری چنیــن تصویــر پــر از احســاس نیــز
همینجاست».
پس از صحبتهای اســتاد صفرلــی ،گروه اجرایی ا کســپو به همــراه خانم
دکتر حجت و یکی از دختران هنرمند همدم ضمن سپاس از استاد صفرلی
برای خدمات شایان توجهش به هنر عکاســی و خلق آثاری بهیادماندنی
با اهدای لوح قلمزنی روی مــس فرزندان همدم ،از ایشــان تقدیر کردند.
هفتمین ا کسپوی عکس همدم ،ماحصل تالشهای بیوقفهی جمعی
از یــاوران هنرمند موسســه بــود و امیــن ابراهیمــی (دبیــر اجرایی ا کســپو)
ضمــن توضیحاتــی پیرامــون چگونگــی انتخــاب عکسهــای ارســالی بــه
دبیرخان ـهی نمایشــگاه ،در بــاب کــم وکیــف اتفاقــات آن ،اینطــور گفــت:
« 110اثر به نمایش درآمده درهفتمین ا کســپوی همدم ،از میــان  1360اثر
رسیده به دبیرخانهی جشنواره انتخاب شدند .در این میان 10 ،عکس از
فرزندانهنرمندهمدمنیزدر نمایشگاهقرار گرفتند کهدر نوعخودبینظیر
و کامال حرفهای و قابل عرضه در ا کســپو هســتند .امیدواریــم عالقمندان
و خیریــن عزیــز ،همــواره از ایــن نمایشــگاه اســتقبال کننــد و عکسهــای
ارائــه شــده را بــه نفــع  400فرزنــد بیسرپرســت همــدم خریــداری کنند».
هفتمیــن نمایشــگاه عکــس همــدم ،تــا روز چهارشــنبه هشــتم تیــر 1401
در محــل نگارخانــهی همــدم در دوشــیفت صبــح و عصــر از ســاعت 10

گزارش ویژه

27
پاییز1401

تــا  12و  17تــا  20از مشــتاقان هنــر عکاســی پذیرایــی و
در مجمــوع ،فرصــت خوبــی بــرای رفــت و آمــد اهــل خیــر و
هنــر بــه موسس ـهی همــدم و آشــنایی بــا  400فرشــتهی
خاموش آن ،فراهم کرد.
در روز پایانــی هفتمیــن نمایشــگاه عکــس همــدم ،یــک بار
دیگــر حضــور و همراهــی عالقمندان هنــر عکاســی در محل
نگارخان ـهی همــدم بــه اوج رســید .بســیاری از مدیــران
هنــری و نیکــوکاران هنردوســت مشــهدی در طــول ایــام
برگــزاری ا کســپو ،از نگارخان ـهی همــدم سرکشــی و خریــد
کردند تا دس ـتاندکاران نمایشــگاه نیز ،به هدف خیرشــان
کــه همانــا کمــک بــه فرزنــدان ایــن خانــه بــود ،برســند.
همچون سالهای گذشته ،تقدیر مدیران موسسه از داوران
و هیئــت برگــزاری نمایشــگاه ،آخریــن پــردهی ایــن نمایش
هنری دیدنی و قابل تحسین بود.
ا گــر چــه هفتمیــن دورهی ا کســپوی عکــس همــدم
بــه دلیــل شــیوع کرونــا بــا فاصل ـهی زیــادی از دورهی
ششــمش برگزارشــد ،امــا ایــن امیــدواری را ایجــاد کــرد کــه
در ســالهای آینــده ،نمایشــگاه بــا ظرفیــت و ظرافــت الزم
در زمــان مقتضــی ،بــه کارش ادامــه دهــد تــا از طریــق
دوربینهــای عکاســی ،در خدمــت خیــر و هنــر باشــد.
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این دسته گلها دســت رنج دختران
همدم است؛ گلی که شما به مراسمها
و همایشهایتان میبرید و بخشی از
هزینهی خیریه همدم را تامین میکند.
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و خدایی که در این نزدیکی اســت...
ارسالی از :عبداهلل همدمی

مــرد میانســالی در محل ـهی مــا زندگــی میکنــد کــه مــن از بچگــی او را
میشناسم؛ آدم تودار و خنده روییاست...
همیشه پیراهن شاد میپوشد ...او حتی در ماه محرم هم پیرهن سفید
میپوشد...
ولی هیچوقت کسی ازش بدی ندیده و سرش تو کار خودشه ...زنش هم
تقریبا حجاب آنچنانی نداره ،خیلی عادی میپوشه...
همیشــه دوســت داشــتم بدونم که چرا اهل مســجد و هیأت نیســت...
تــا اینکــه یــه روز دل و بــه دریــا زدم و توی یــه مســیر که با هــم بودیــم ازش
پرسیدم :آقا رضا دوست داری یه سفر بری خونه ی خدا...
با خنده گفت تو چی ،دوست داری؟
گفتم آره چرا که نه؟ بابام هم همیشه حســرت حج رفتن و کربال رو داره...
گفت :انشاال نصیبش میشه...
گفتم :جوابمو ندادی دوست داری بری؟
گفت :من خونه ی خدا زیاد رفتم...
اصال هم حسرتش رو ندارم...
چشام داشت از کاسه در میآمد .پرسیدم :شوخی میکنی؟
گفت :شوخی چرا؟
گفتــم :آخر ندیــدهام کســی تــوی محل بگویــد که شــما حــج رفته ایــد ...
گفت :شــما پرســیدید خونهی خدا ..مــن هم گفتــم آره زیاد رفتــم ...ا گه
بخواهید ،شما را هم میبرم...
خندهام گرفت .پرسیدم :چطور؟
گفــت:کاری نــداره ،فــردا صبــح آمــاده بــاش ببرمــت خونــه ی خــدا..
اونجا خیلیها هستند ...خدا هم منتظردیدن ماست.
یکــردم که چــه فکرهایی توی
شــب تا صبح خوابم نبرد .هم ـهاش فکر م 
سرش هست؟
صبــح کــه شــد ،رفتــم در خانهشــان و صــداش زدم و اون هــم بــا صــورت
تراشــیده و پیرهن شــاد و موهای براق آمد بیرون و با ماشــینش رفتیم...
وســط راه پرســیدم :میخواهیــد برویــم امامــزاده ،درســت اســت؟
گفت :بهزودی میبینی...
با هزاران ســوال بی جواب توی ســرم ســکوت کردم تا اینکه رســیدیم به
آسایشگاه بچههای بیسرپرست...
داشــتم شــاخ درمیآوردم .فقط نگاه میکــردم .همینکــه رفتیم داخل
بچه ها دویدند بغل آقا رضا و اونــو عمو صدا زدن .آقا رضا هم از وســایلی
که تو مســیر خریده بود ،بهشــون میداد وصدای خندهی بچه ها بلندتر
شد...

آقا رضا برگشــت طرف مــن و گفــت اینم خونــه ی خدا ،دیــدی که چقدر
خونهش نزدیکه؟
بعد ،ادامه داد:
خدا توی آسایشگاه معلوالن ذهنی...
توی بیمارستانهای کودکان ...
توی آسایشگاه سالمندان ...
غذا دادن به حیوانات و پرندگان گشنه...
توی مرا کز نگهداری کودکان بی سرپرست ...
توی مرا کز درمانی بیماریهای خاص ...
و حتی جاییه که ما به کودکان خیابانی گل و کتــاب و آبمیوه میدیم و یا
حیوانات رو سیر میکنیم.
اون ،همیشه چشم به راهه...
چرا میزان اعتقادات مردم را از ظاهر تشخیص میدیم؟
چرا همش فکر میکنیم خدا فقط توی امامزاده ها و مساجده؟
بهشــت من اونجاســت کــه خنــدهی از تــه دل ایــن انســانها را میبینم و
میشنوم...
خانــه هــای خــدا خیلــی نزدیکتــره از اونیــه که شــما تصــور میکنیــن...
دل خوش از آنيم که حج ميرويم
غافل از آنيم که کج ميرويم
کعبه به ديدار خدا ميرويم
او که همينجاست کجا ميرويم؟!
حج ،بهخدا ،جز به دل پا ک نيست
شستن غم از دل غمنا ک نيست
دين که به تسبيح و سر و ريش نيست
هرکه علي گفت که درويش نيست
صبح به صبح در پي مکر و فريب
شب همه شب گريه و اَمّ نيجيب
براستی که انسانیت کاملترین دین است....

یک نفس زندگی
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ایمان و ترس!
ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻫﻮ  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ که ســرعت شــیر ۵۷
ِ
کیلومتر در ســاعت ﺍﺳﺖ! ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﺁﻫﻮ ﻃﻌﻤﻪﯼ شیر میشود؟ "ﺗﺮﺱ"
ﺁﻫﻮ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ســنجیدن فاصله خود با شیر
مدام به "پشت ﺳﺮ" ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ همین ،سرعتش بسیار کم میشود!
تا جایی که شــیر میتواند به او برســد ،یعنی ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﻧﮕﺎﻩ
ﻧﮑﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪﯼ ﺷﯿﺮ ﻧﻤﯽشود ...ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ شیر به نیرویش ایمان دارد؛ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻃﻌﻤﻪﯼ ﺷﯿﺮ نخواهد شد!
ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ! ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ایمان نداشته باشیم
و در طول زندگی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻧﮕﺎﻩ کنیم و به مرور خاطرات ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ ،ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﻋﻘﺐ میمانیم ﻭ ﻫﻢ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ!

نیکاندیشانارجمند

جناب آقای مهندس چوپانکاره

جناب آقای مهندس محمد علی حمیدی
جناب آقای مقتدری

جناب آقای جاودانی

جناب آقای سجاد خمر

همکارگرامـی؛
سرکار خانم رحیمی
همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه فقدان عزیزانتان شریک می دانند.

همدردی مارا پذیرا باشید.

چندلحظهی
علمی و آمـوزشــــــــی

"عزتنفس"،فرزندانیبیعرضهبارمیآورد!
ِ
اصرارروی
آیا بینآرامسازیعضالنیوافسردگیمعلولینبهبودیافته
ازکرونا،رابطهایهست؟
هوش هیجانی و ازدواج...
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عزت نفس"  ،فرزندانی
اصرار روی " ِ
بیعرضه بار میآورد!
تهیه وتنظیم :صدیقه بختیاری شهری
مدرس و پژوهشگر دانشگاه

ـاختگی پیــروزی اســت.
ِ
طعــم طبیع ـیِ شکســت ،شــیرینتر از طعــم سـ
گاهــی والدیــن بــرای پــرورش عــزت نفــس فرزندشــان ســعی میکننــد
روی هم ـهی شکس ـتهایش ســرپوش بگذارنــد و کوچکتر یــن
موفقیتهایــش را ماننــد یــک پیــروزی بــزرگ جشــن بگیرنــد .ایــن نــوع
برخورد با موفقیتها و شکستها میتواند نتیجهای خالف انتظار به بار
آورد؛ بچههایــی که به جای عزت نفس احســاس بیعرضگــی میکنند!
در مقابــل ،یــک بچه با عــزت نفــس طبیعــی بچهای اســت کــه بهتجربه
یــاد گرفتــه میتوانــد از پــس موانــع و ناامیدیهــای زندگــی بربیایــد.
مجــال و فر صــت ا یــن را داشــته کــه شکســت بخــورد و فهمیــده کــه
شکس ـتخوردن با عــث نمیشــود دوســتش نداشــته باشــند.
ملیندا ِون ِر مویر مینویسد*:
اعتمادبهنفــس بچههــای مــن ،کــه بیشــترِ دیانایشــان شــبیه هــم
اســت ،نمیشــد بیشــتر از این با هم فرق داشــته باشــد .چنــد روز پیش
کمی خمیردنــدان ریخــت روی پیراهــن دختر هفتســالهام که داشــت
مسوا ک میزد؛ فکر میکنید چه کار کرد؟ بغضش ترکید ،افتاد روی زمین
و همینطور غلتید و جیغ زد «من بدترین آدم روی زمینم!» .حاال ،پســر
َدهســالهام طوری رفتار میکند که انگار از آلبرت انیشــتین بیشــتر سرش
میشــود .هروقت به او میگوییم درمورد چیزی اشــتباه میکند ،طوری
مخالفت میکنــد که انگار مســلمات علمی هم وابســته به نظر شــخصی
ماست .بعضی اوقات با خودم فکر میکنم شاید عزت نفس دخترم زیادی
کم و مال پســرم زیادی زیاد است .چقدر مهم اســت بهاندازه عزت نفس
داشــته باشــیم؟ اصال میزان اِســتانداردی برای عزت نفس وجود دارد؟
بهعنوان یک مادر آمریکایی ،همیشه فکر کردهام داشتن مقدار طبیعی
عزت نفس برای سالمتی بچههایم حیاتی است .بر اساس این طرز فکر،
ا گــر همین یک مــورد ،قــرص و محکم ســر جایش باشــد ،بقی ـهی چیزها

هم جای خودشــان را پیــدا خواهند کرد و درســت خواهند شــد .وقتی
داشــتم بــرای نوشــتن کتابــم« ،بچههایمــان را چطــور بــزرگ کنیــم که
نچســب و ناجور نشــوند؟» ،پژوهــش میکــردم ،یکی از دوســتان خوبم
کــه روزنامهنــگار حــوزهی والدگــری اســت -بــه مــن توصیــهی خیلــیدرســتی کرد کــه اولیــن فصــل کتــاب را دربــارهی عــزت نفس بنویســم.
اما وقتــی بیشــتر روی موضــوع کار کــردم ،فهمیــدم متأســفانه خیلی از
والدیــن آمریکایــی بیشازانــدازه بــه مفهــوم عــزت نفــس بهــا میدهند
و اصــاً آن را اشــتباه فهمیدهاند .داشــتن عــزت نفس طبیعــی تضمین
نمیکند که بچهها خوب زندگی کنند یا از دردســر دور بمانند .پژوهش
مــن میگویــد ا گرچــه «عــزت نفــس» مفهومی اســت کــه مطالعــهی آن
پیچیده و دشوار اســت ،قدمهایی که والدین برای پرورش عزت نفس
کودکان خود برمیدارند معمــوال -و برخالف انتظار -اثــر تضعیفکننده
دارد .وقتی بیشازاندازه تالش کنیم که بچههایمان احساس ارزشمند
بــودن و تحسینشــدن بکننــد ،شــاید در واقــع باعــث شــویم احســاس
بیعرضگــی بکننــد  -درحالیکــه ا گــر ،بــا وجــود همــهی دشــواریها
دانسته و با چشــم باز بچهها را در معرض ناامیدی و شکست قرار دهیم
ایــن کار میتوانــد بــه آنها حــس رضایتبخــش خودکارآمــدی بدهد.
دهههاســت آمریکاییهــا روی عــزت نفــس وســواس پیــدا کردهانــد و
آن را متــر و معیــاری در نظــر میگیرنــد کــه نشــان میدهــد مــردم چقدر
احســاس اعتمادبهنفس و ارزشــمندی دارند .فرماندار کالیفرنیاُ ،جرج
دوکمجیان ،در ســال  ۱۹۸۶قانونی را برای تشــکیل «گروه ویژهی ترویج
عزت نفــس و مســئولیتپذیری شــخصی و اجتماعــی» امضا کــرد .این
گروه ویژه بــه این نتیجه رســید کــه افزایش ســطوح عزت نفــس جمعی
باعث میشــود نرخ جرم ،بــارداری نوجوانــان ،ســوءمصرف موادمخدر
وابســتگی بــه بهزیســتی و عملکــرد ضعیــف در مدرســه کاهــش یابــد.
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گــزارش نهایــی گــروه ویــژه عــزت نفــس را ماننــد «وا کســنی اجتماعــی»
دانســت که «در برابر بســیاری از مشــکالت شــخصی و اجتماعی که آفت
زندگــی انســانها در دنیای امروز اســت ،نقشــی محــوری ایفــا میکند».
این گــزارهی بســیار جســورانهای اســت و بــر فــرض جســورانهی دیگری
مبتنی اســت که ایــاالت متحده دچــار مرض مســری عزت نفــس پایین
اســت و این نقــص خطرنــا ک اســت .البــد شــنیدهاید نوجوانهایی که
عزت نفــس کمی دارنــد بیشــتر از دیگــران احتمــال دارد افســرده شــوند
مضطرب شوند ،الکل بنوشــند ،مواد مصرف کنند و مرتکب جرم شوند.
همهی اینها درســت .اما چیزی که شاید نشــنیده باشید و متعجبتان
ـس این گــزاره درســت نیســت .عزت نفــس زیاد
کند این اســت کــه برعکـ ِ
نوشــدارویی نیســت که نوجوانها را از هم ـهی چیزهای بــد حفظ کند؛
بچههایی که عزت نفــس باالیی دارند هم انتخابهــای بدی میکنند.
گرِ یس چو روانشناس تکوینی در کالج ِســنت اوالف است و نویسندهی
همکار کتاب عزت نفس در زمان و مکان؛ چطور خانوادههای آمریکایی
آرمانی فرهنگــی را تخیل ،اجرا و شــخصی میکننــد؟ او میگوید «درواقع
روشــن نیســت عزت نفس چقدر میتواند پیشبینی دقیقــی از عاقبت
ســالم و طبیعی افراد ارائه کند .نوشــتههایی کــه در اینبــاره وجود دارد
نابسامان و درهمبرهم است» .روی اف .بامایستر ،روانشناس اجتماعی
دانشــگاه ایالتی فلوریدا و همکاران او نوشــتههای موجــود در این حوزه
را بهطــور جامــع و کامــل مــرور کردنــد و به ایــن نتیجه رســیدند کــه «باال
بردن عزت نفــس بهتنهایی باعث نمیشــود جوانترهــا عملکرد بهتری
در مدرســه داشــته باشــند ،مطیع قانــون باشــند ،از دردســر دور بمانند
و با رفقایشــان بهتــر کنــار بیایند یا بــه حقوق دیگــران احتــرام بگذارند».
بــه یــک دلیــل دیگــر هــم هســت کــه عــزت نفــس طبیعــی نمیتوانــد در
هم ـهی جهــان بایســته و اساســی باشــد :ایــن مفهــوم تــا حــد زیــادی
یــک ســازهی آمریکایــی اســت .بســیاری از دیگــر کشــورها ازجملــه ژاپن
و چیــن ،یــا اصــاً اعتنایــی بــه عــزت نفــس نمیکننــد یــا توجــه کمــی بــه
آن دارنــد (بعضــی زبانهــا واژهای بــرای ایــن مفهــوم ندارنــد) .چــو بــه
مــن گفــت «حتــی در بســیاری از جوامــع مــدرن ،فرهنگهایــی کــه فکر
میکنیــم خیلــی بــه فرهنــگ مــا شــبیه هســتند بــه مفهــوم عــزت نفس
لزومــاً در قا لــب همــان مجموعهآرما نهــای مــا نــگاه نمیکننــد».
وســواس آمریکاییهــا درمــورد عــزت نفــس ســنجش و تشــویق آن را
دشــوار و آشــفته میکنــد .والدیــن آمریکایــی بیشــتر اوقــات بهســختی
میتواننــد تخمین بزننــد عزت نفــس فرزندانشــان چقدر اســت .کریس
بری ،روانشــناس تکوینــی در دانشــگاه ایالتی واشــنگتن ،بــه من گفت
«عزت نفــس ســازهای واقعــا پیچیــده در زندگــی هــرروزۀ ماســت ».مثال
بعضــی بچههــای آمریکایــی (و بزرگترهــا) بــا عــزت نفــس کــم در ظاهــر
از خودشــان اعتمادبهنفــس نشــان میدهنــد تــا بااعتمادبهنفــس بــه
نظــر برســند .بهعــاوه ،والدیــن معمــوال عــزت نفــس فرزندانشــان را
بیشــتر از چیــزی که هســت تخمیــن میزننــد -دلیل هــردو اتفاق شــاید
ایــن اســت کــه بچههــا خــوب بلدنــد مســائل خودشــان را پنهــان کنند
و والدیــن هم چــون عــزت نفــس طبیعــی را بســیار مهــم و حیاتــی فرض

میکننــد ،قویــا میخواهند بــاور کنند وضع بچههایشــان خوب اســت.
نکتهی دیگر این اســت که والدین ســعی میکنند احساس ارزشمندی
بچههایشان را با روشــی اشــتباه ،با تعریف و تمجید افراطی ،زیاد کنند.
نتایج یک پیمایــش نشــان داد  ۸۷درصــد والدین آمریکایــی معتقدند
کودکان ،برای اینکه احساس خوبی به خودشان داشته باشند ،نیازمند
تعریف و تمجیدنــد .اما پژوهشــی کــه اِدی بروِ ملمان ،روانشناســی در
دانشــگاه آمســتردام ،انجام دادهاســت میگوید :تعریف و تمجید گاهی
ممکــن اســت تأثیر عکــس داشــته باشــد .وقتــی والدیــن از بچههایی با
تمجید «بادکنکی» میکنند -مثالً به بچهای
ِ
عزت نفس پایین تعریف و
که فقــط یــک چشــم چشــم دو ابــروی ســاده کشــیده میگوینــد «وای،
بــاورم نمیشــه .نقاشــیت فوقالعــادهس!»  -عــزت نفــس آن کــودک
از قبــل هــم پایینتــر میآیــد .بروملمــان ایــن اتفــاق را اینطــور تئوریزه
میکند که وقتی بچهای با عــزت نفس پایین تعریــف و تمجید بادکنکی
میشــنود ،آن را به فشــار تفســیر میکند ،فشــار بــرای اینکــه عملکردش
همیشــه درجهیــک باشــد .بعــد وارد فــاز صیانــت نفــس میشــود و در
نهایت بیشــتر بــه تواناییها و اســتعدادهایش شــک میکند (بر اســاس
روی دیگــر این رویه این اســت که وقتــی کاری میکنیم
پژوهشــی دیگرِ ،
که بچههایمــان فکر کننــد همیشــه مرکز جهان هســتی هســتند ،باعث
میشــویم احتمال خودشیفتهشدن آنها در بزرگســالی بیشتر شود).
تعریــف و تمجیــد از بچههــا خصوصــا بهخاطــر اســتعدادها یــا هــوش و
ذکاوتشــان -وقتی والدین به بچهشــان میگویند «تو خیلی باهوشی!»
یا «تــو یــه هنرمنــد بزرگــی!» -میتواند مشــکالتی ایجــاد کنــد .پژوهش
کارول دوک ،روانشناس دانشگاه اســتنفورد ،نشان داده که این قبیل
تعریــف و تمجیدها ،در مقایســه بــا تعریفکــردن از تالش بچههــا ،باعث
باد
میشوند احتمال اینکه کودک در مواجهه با شکســت دوام نیاورد و ِ
بادکنــک ارزشــمندیاش خالی شــود زیــاد شــود .آن کــودک در توانایی
و اســتعدادی کــه دیگران گفتــه بودنــد دارد شــک میکند .با گــذر زمان
ایــن ذهنیــت را پیدا میکنــد که توانایــی و اســتعداد خصوصیتــی ثابت
اســت ،نه چیزی کــه میتــوان بــا تمریــن و ممارســت آن را پــرورش داد.
ما والدیــن آمریکایــی امــروزه فــورا از فرزنــدان خــود در مقابــل ناامیدی
و شکســت محافظــت میکنیــم؛ وقتــی بچههــا در مســابقهای اول
نشــان تــاش و مشــارکت بــه آنهــا میدهیــم؛ بــه ســرعت
ِ
نمیشــوند،
ســوپرمن ،تکالیفــی را کــه جا گذاشــتهاند بــه مدرســه میرســانیم .امــا
ایــن مداخالتــی کــه بــا نیّ ــت خــوب انجــام میدهیــم نتیجــهی عکــس
میدهنــد ،چــون یــک بچــه بــا عــزت نفــس طبیعــی بچــهای اســت کــه
بهتجربــه یــاد گرفتــه میتوانــد از پــس موانــع و ناامیدیهــای زندگــی
بربیایــد .مجــال و فرصــت این را داشــته کــه شکســت بخــورد و فهمیده
کــه شکســتخوردن باعــث نمیشــود دوســتش نداشــته باشــند.
داریــو ســیونچک ،روانشــناس شــناختی در موسســهی علــوم آموزش
و مغزِ دانشــگاه واشــنگتن اســت کــه روی عزت نفــس مطالعــه میکند.
از او خواســتم برایــم توصیــف کنــد کــه کــودکان بــا عــزت نفــس طبیعــی
چطــور رفتــار میکنند .او گفــت این کــودکان غالبــا آنهایی هســتند که

35

36

مـقاله

پاییز 1401

چالشهــای جدیــد را میپذیرنــد یــا مــدت بیشــتری روی وظایفــی کــه
برایشــان چالشبرانگیز اســت کار میکنند .دلیلش شــاید این اســت که
قبال مجبور شــدهاند اینطــور کارهــا را بکنند و یــاد گرفتهاند پشــتکار در
ــلیگمن ،سرپرســت مرکز
زمان ناامیــدی نتیجــه خواهــد داد .مارتین ِس َ
روانشناســی مثبتگــرا دانشــگاه پنســیلوانیا ،اســتدالل کرده اســت که
«وقتــی روی هر نوع احســاس بدی ضربهگیــر میگذاریم تــا فرزندمان در
امان بماند ،تجربهی احســاس خوب را هم برایش ســختتر میکنیم».
بعد از همهی این حرفها ،برای پرورش عزت نفس طبیعی بچههایمان
چه باید بکنیم؟ باید دست از حساســیت و وسواس درمورد این مفهوم
بکشــیم ،چون احتماال آنطــور که فکــر میکنیم کمال مطلــوب تربیت
ال
بچههایمــان نیســت .بــه گفتهی چــو ،پژوهــش او نشــان داده کــه مث ً
ـوم عــزت نفس
بســیاری از کــودکان آســیای شــرقی با ســنجههای مرسـ ِ
نمرهی کمی میگیرند اما بهندرت در اثر این قضیه دچار مشکالت روانی
میشــوند یا در مدرســه ضعیف عمل میکنند .به اعتقاد چــو این نتایج
به ما میگوید« :عزت نفس فقــط یکی از هزاران تکرار و تمرینی اســت که
والدین میتوانند برای کمک به شــکوفایی فرزندانشان انجام دهند».
قرار نیســت پیلهنکردن به عزت نفــس بچههایمان باعث نابودیشــان
شــود -اتفاقا با توجــه به اینکــه اقدامــات ما بــرای باالبردن عــزت نفس
عموماً برعکس نتیجه میدهد ،شاید اینطوری بیشتر کمکشان کنیم.
بایــد حواســمان باشــد کودکانمــان را زیــر ســیل تعریــف و تمجیدهــای
بیحســابوکتاب نگیریــم .درعــوض بایــد در ارزیابیهایمــان صادقتــر

باشــیم -نــه کــه شــرمنده و خــوار و خفیفشــان کنیــم -بلکــه بایــد
بازخوردهایی کــه به آنهــا میدهیم متناســب با تالششــان باشــد .به
بچهتان بگویید با اینکه خارج میخوانَد شما صدای او را دوست دارید
امــا نگوییــد این قشــنگترین آوازی اســت کــه بــه عمرتان شــنیدهاید.
وقتــی میخواهیــم از کودکانمــان تعریف کنیــم باید ،بهجــای تجلیل از
موفقیتهــا و اســتعدادها و هــوش آنهــا ،تالششــان را تشــویق کنیــم.
بایــد بگذاریــم ســختیها را تجربــه کننــد .وقتی بچههــا بــا نامالیمتها
روبهرو میشوند و آن را پشت ســر میگذارند یاد میگیرند بیقیدوشرط
دوست داشته میشــوند و شکست نشــانهی بیعرضگی نیست ،بلکه
فرصتی است برای یادگرفتن و رشدکردن و باور پیدا کردن به خودشان.
........................
این مطلب را «ملیندا وِ نِر مویر» نوشته و در تاریخ  ۲۱ژوئیۀ  ۲۰۲۱با عنوان
American Parents Are Way Too Focused on Their Kids’ Self-Esteem
در وبسایت آتالنتیک منتشر کرده است.
از :فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی
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آیا  بین آرامسازی عضالنی و افــسردگی
مـــعلولین بهبودیافته از کـــــــــــــــــــــرونا
رابطهای هست؟
تهیه وتنظیم :محبوبه سادات مشرف
کارشناس کاردرمانی وکارشناس ارشدمشاوره توانبخش ـــــــــی

موضوع مقاله:
بررسیاثربخشیآرامسازیعضالنیهمراهباتصویرسازیذهنیبرمیزان
اضطراب و افســردگی معلولین جســمی وذهنی خفیف بهبود یافته از
بیمــاری کرونــا (کوویــد_ )19در مرکز توانبخشــی فتح المبیــن -همدم.
چکیده:
براساس بررسیهای انجام شــده ،بیماران کووید_ 19دارای ظرفیت
تحمل روانشناختی پایینی هستند و باتوجه به وضعیت فعلی بیماری
درجهان این افراد به شــدت در معــرض بروز اختالالت روانشــناختی
مانند اضطراب و افســردگی و همچنیــن افکار منفی دیگــر قرار دارند.
ایــن پژوهش باهــدف بررســی اثربخشــی درمــان آرامســازی عضالنی
همــراه بــا تصویرســازی ذهنــی برمیــزان اضطــراب و افســردگی در
معلولیــن جســمی و ذهنــی خفیــف بهبــود یافتــه از بیمــاری کرونــا
(کووید_ )19انجام شد.
روش
روش پژوهــش حاضــر روش نیمــه «شــبه» تجربــی بــا طــر ح پیــش
آزمون -پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل ا ســت .جامعــه تحقیــق
شــامل معلولیــن جســمی وذهنــی خفیــف در مر کــز شــبانه روزی
توانبخشــی دخترا نــه فتــح المبیــن (همــدم) مشــهد انــد.
ازایــن جامعــه 30نفــر بصــورت در دســترس انتخــاب
برگزیــده شــدند کــه ازلحــاظ هوشــی وعملکــردی در وضعیــت
مناســب و نرمالتــری قرارداشــتند و ســپس بــه شــیوه
تصادفــی در  2گــروه  15نفــره آزما یــش وگــواه گماشــته شــدند.
قبــل از اجــرای برنامــه ،از آزمودنــی هــای گــروه آزمایــش و کنترل(هــر
دو گــروه) ،پرسشــنامه اضطــراب و افســردگی بــک " "BAIبعنــوان
معیــاری برای پیش آزمون گرفته شــد و ســپس بر روی گــروه آزمایش
بــه مــدت  2مــاه روزی یــک ســاعت درمــان آرامســازی عضالنــی
وتصویرســازی ذهنی انجام شــد .برگروه ،کنترل درمانی انجام نشد.
یافته ها
پــس از انجــام مداخله درمانــی «آرامســازی عضالنــی و تصویرســازی
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ذهنــی» بــه مــدت  2مــاه ،نتایــج بیانگــر ا یــن بــود کــه بیــن افــراد
گروههــای آزمایــش و کنتــرل در متغیرهــای اضطــراب وافســردگی
تفــاوت معنــاداری وجــود دارد و همچنیــن درگــروه آزمایــش نیــز در
متغیرها(اضطــراب وافســردگی) در قبــل و بعــد از مداخلــه درمانــی
تفاوت معناداری دیده میشود.
نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه نشــان میدهــد کــه دو روش آرامســازی
عضالنــی و تصویرســازی ذهنــی توأمــا با عــث کاهــش اضطــراب و
افســردگی و افزا یــش امیــد بــه زندگــی در معلولیــن مــی شــود.
بــه نظــر میرســد بــا تو جــه بــه تأثیــر مثبــت ایــن رویکــرد درمانــی
مکمل،کــه یــک روش ســاده،کم هزینــه و قابــل اجــرا بــرای معلولیــن
ا ســت ،بتــوان بــه کا هــش مشــکالت روانشــناختی معلولیــن
در زمــان پســا کرونا وشــرایط قرنطینــه ،گام مؤثــری برداشــت.
واژه های کلیدی
کووید_ /19اضطراب /افسردگی /آرامسازی عضالنی /تصویر سازی
ذهنی
بیان مسئله؛
ســازمان بهداشــت جهانــی" "W.H.Oدرتاریــخ  30ژانویــه  2020بــا
انتشــار بیانیــه ای شــیوع کرونــا ویــروس را ششــمین عامــل وضعیت
اضطــراری دربهداشــت عمومــی در سرتاســر جهــان اعــام کــرد.
ایــن ویــروس عــاوه بــر عالئــم سیســتمیک «تــب ،ســرفه ،مشــکل
درتنفــس و»...باعــث بــروز تعــدادی از بیماریهــای روانشــناختی
نظیــر اضطــراب ،افســردگی ،تحریــک پذیــری ،رفتارهــای اجتنابــی
و اختــال اســترس بعــد از ســانحه؛ «P.T.S.D»_Posttrumatic
 stress disordeRمــی شــود( .بــه نقــل از علیــزاده و صفارنیــا_.)1398
اضطــراب درمــورد کوویــد  ،19بهدلیــل ناشــناخته بــودن
ا یــن و یــروس ،ادرا ک ایمنــی را درانســان کاهــش مــی دهــد.
(اطالعــات کــم علمــی ،اضطــراب را تشــدید میکنــد).
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همچنین در جریان روند قرنطینه با توجه به شــرایط محیط (داشتن
فاصله اجتماعی ،ماندن طوالنی درفضای دربســته خانه و رفت وآمد
هــای محــدود وکاهــش حمایتهــای روانــی) نشــانههای افســردگی
کاهش خلق و کرختی عاطفی در این بازه زمانی بیشتر مشهود است.
مفیدتر یــن را هــکار بــرای کا هــش اضطــراب وافســردگی در
شــرایط فعلــی ،در کنــار داروهــای آرامبخــش ،بــاال بــردن
آ گاهــی از خــود در زمــان حال«ا کنــون و همیــن جــا» ســت.
آ گاهــی ،از یــک طــرف فشــار روانــی ،اضطــراب ،درد و افســردگی را
کاهــش مــی دهــد و از ســوی دیگــر ا نــرژی ،خالقیــت ،کیفیــت
ارتبــاط و حــس ســامت عمومــی را افزا یــش مــی دهــد.
برطبق راهنمای تشخیصی  ، 5_DSMکمتوانی ذهنی اختالل مربوط
بــه رشــد هــوش و رفتارهــای انطباقــی اســت کــه قبــل از سن18ســال
بــروز مــی کنــد کــه ایــن اختــال بــر اســاس میــزان ضریــب هوشــی و
میــزان تطابق بــا محیط اطــراف بــه  5دســته ،کمتوان ذهنــی خفیف
متوســط ،شــدید ،عمیــق و کمتــوان نامعیــن تقســیم میشــوند.
این افراد بهدلیل پایین بودن بهرههوشــی در مسائلی مانند یادگیری
اســتدالل ،درک مفاهیــم انتزاعــی و رفتارهــای سازشــی یــا انطباقــی
بهراحتــی نمیتواننــد بــا محیــط اطــراف خــود ســازگاری پیدا کننــد.
بــا درنظرگرفتن وضعیــت پر مخاطــره فعلی ،شناســایی افراد مســتعد
اختــاالت روانشــناختی نظیــر معلولیــن کــه قشــر آســیب پذیرتــری
نســبت به جامعه نرمــال وطبیعی می باشــند ،امری ضروری اســت تا
بــا راهکارهــای مناســب بتــوان ســامت روان این افــراد را حفــظ کرد.
باتوجــه بــه اینکــه تأثیــرات منفــی شــرایط اســترسزا در ایــن افــراد
نمــود بیشــتری دارد و درهنــگام رویدادهــای تروماتیــک بیشــتر
بــا اضطــراب و افســردگی مواجــه مــی شــوند ،ضــرورت یــک درمــان
مکمــل در ایــن افــراد بــه عنــوان یــک گام مؤثــر احســاس مــی شــود.
ازدرمانهای مکمل برای رفع اضطراب و افســردگی مــی توان به انواع
تکنیکهای تنفســی ،مراقبه ،مدیتیشن آرامســازی عضالنی بنسون و
تصویر سازی ذهنی اشاره کرد.
بــا بررســی و مطالعــه ا یــن رویکردهــا ،روش آرامســازی
عضالنــی و تصویرســازی ذهنــی بــرای ا یــن ا فــراد بــه دلیــل
ســاده و قابــل ا جــرا بــودن ،نداشــتن نیــاز بــه تخصــص و قابــل
فهــم وکار بــردی بــودن بــرای معلولیــن توصیــه مــی شــود.
بــا در نظرگرفتــن ا یــن مــورد کــه چنیــن درمانــی تــا کنــون
بــرای معلولیــن گــزارش نشــده و اینکــه ا یــن ا فــراد بــه دلیــل
محدودیتهــای ذهنــی و جســمی بــا مشــکالت متعــدد در
جامعــه روبــرو و نیازمنــد حمایتهــای بیشــتری هســتند ،مــی تــوان
امیــد داشــت بــا انجــام ایــن برنامــه درمانــی بــه عنــوان رویکــردی
نــو در خدمــت رســانی بــه معلولیــن ،گام هــای تــازه ای برداشــت.
ا فــزون برا یــن ،آمــوزش و یادگیــری تکنیکهــای آرامســازی نوعــی
برنا مــه خودآمــوزی و خودیــاری بــه شــمار م ـیرود و ا یــن ا فــراد
را توانمنــد میســازد تــا قــدرت ســازگاری و رفتــار مثبــت کارآمــد
خــود را بــاال ببرنــد و از وابســتگی آنهــا نســبتا کاســته شــود.

آمــوزش آرامســازی مداخلــهای غیردارویــی و مکانیســم آن بــه
ایــن صــورت اســت کــه بــا ایجــاد تعــادل بیــن هیپوتاالمــوس خلفــی
و قدامــی ،کا هــش فعالیــت سیســتم عصبــی ســمپاتیک (کاهــش
متغیرهــای همــو دینامیــک) ،ترشــح کاتهکلوالمیــن هــا موجــب
کاهــش تنــش عضالنــی و آثــار نامطلــوب فیزیولوژیــک (منظم شــدن
تنفــس ،کاهش میزان فشــار خون و کاهــش تعداد تنفس و اسپاســم
عضالنی ناشــی از اســترس مــی شــود) .ایــن حــرکات ابتــدا از عضالت
ســر وصــورت و گــردن بطــور منظــم شــروع و ســپس بــه عضــات
انتهایی بــدن کمر ،رانها ،ســاق و ســپس انگشــتان پا ختم میشــود.
طرح پژوهش
روش در ا یــن پژو هــش طــر ح شــبهتجربی از نــوع پیــش آزمــون-
پــس آزمــون ا ســت کــه در آن اثربخشــی دو متغیــر مســتقل
(آرامســازی عضالنــی و تصویــر ســازی ذهنــی) بــر دو متغییــر وابســته
یعنــی اضطــراب و افســردگی ناشــی از کوویــد 19-را میســنجیم.
آزمودنی ها
جامعــه آمــاری ا یــن تحقیــق معلولیــن مر کــز توانبخشــی شــبانه
روزی فتــح المبیــن -همــدم مشــهد اســت .از ایــن جامعــه 30نفــر
از معلولیــن جســمی و ذهنــی خفیــف کــه مبتــا بــه بیمــاری کرونــا
شــده و ســپس بهبــود یافتــه انــد ،بهصــورت انتخابــی ،در دو گــروه
15نفــره ،آزما یــش و گــواه بهصــورت تصادفــی قــرار داد هشــدند.
ا یــن ا فــراد بــه مــدت  2مــاه روزی یــک ســاعت تحــت برنامــه
درمانــی آرامســازی عضالنــی و تصویرســازی ذهنــی قرارگرفتنــد.
ایــن مددجویــان در بــدو ورود به جلســات درمــان بــرای فا کتورهای
وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی ،شــرایط مشــابه درمــان ،تحمــل
پذیری ،انگیــزه و عالقه بــه درمان ،میــزان همکاری و ضریب هوشــی
درمــا ک ورودی همتــا ســازی شــده انــد و دربخــش مال کهــای
خروجــی؛ فا کتورهایــی چــون عــدم شــرکت دریــک جلســه درمــان
ابتــا بــه بیمــاری جســمانی درحیــن درمــان ،رخدادهــای محیطــی
مهــم درحیــن درمان ،عــدم انگیــزه جهــت ادامه درمــان و عــدم فهم
دســتورات درمانــی درابتــدا یــا در حیــن درمــان نیــز ،کنتــرل شــد.
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  محدودیت های تحقیق
باتوجــه بــه نمون ـهی مــورد بررســی؛ مشــکالت معلولیــن در زمینــه
پاییــن بــودن بهــره هوشــی ،عــدم درک صحیــح ازبرنامــه درمانــی
و همچنیــن ســازگاری پاییــن در تطا بــق بــا محیــط و توضیــح و
تمریــن درمــورد برنام ـهی جدیــد بــرای آنهــا احتمــاال بــا مشــکالت
و محدودیتها یــی موا جــه خواهیــم شــد .ا فــزون برا یــن بهدلیــل
شــرایط بیماری کرونا و موظــف بودن به انجــام یکســری قوانین تازه
اعــم از رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی ،محدویــت رفــت و آمدهــا و
انجام پروتکلهــای بهداشــتی و اینکه مرکــز توانبخشــی فتحالمبین
دارای بخشــهای متعــدد اســت و مــا ســعی در انتخــاب نمونــه هــا
(بهدلیل دقــت در ارزیابی و ارائه نتایج کاملتر) از قســمتهای مختلف
هســتیم؛ پیــش بینــی میشــد که بــر ســر ایــن تحقیــق ،با مشــکالت
و موانعــی همچــون همــکاری پرســنل بخشــها موا جــه باشــیم.
بــه ایــن منظــور ،بــرای رفــع ایــن مشــکالت پیــش رو از کارشناســان
بخشــهای مختلــف (روانشــناس ،مشــاور ،پرســتار ،کاردرمانگــر
گفتاردرمانگــر و مســؤولین شــیفت) قبــل از اجــرای برنامــه درمانــی
دریــک جلســه توضیــح برنا مــه تحقیقــی و اهمیــت آن توضیــح
دادهشــد و از آنهــا در مشــارکت درایــن تحقیــق دعــوت بعمــل آمــد.
روش کار
درابتدا از گروه آزمایش پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک ،بعنوان
پیش آزمون انجام گرفته شــد و به عنوان مال ک ارزیابی ،مورد بررسی
قرارگرفــت .بعــد از آن ،بــه مــدت یــک ســاعت هــر روز تــا دو مــاه ،آنهــا
تحت درمان آرامســازی عضالنی و تصویر ســازی ذهنی قــرار گرفتند.

آرامسازی عضالنی
روش اجــرای آرامســازی عضالنــی بــه این صــورت اســت که بیمــار در
بهترین وضعیتی که احســاس آرامش می کند (نشســته یــا خوابیده)
قرار میگیرد و چشــمان خود را می بنــدد؛ دراین حالــت ،کلمهای که
همیشــه برای او یادآور آرامش اســت (یک ذکر ،دعای قرآنی یا کلمات
خــدا ،عشــق ،مــادر و).....را انتخاب ،شــروع بــه تنفس هــای عمیق
ومنظــم و از راه بینــی دم را انجــام داده وبــازدم را از راه دهــان خــارج
میکنــد و درهربــازدم کلم ـهی موردنظــر را در ذهــن تکــرار میکنــد.
درهمیــن حالــت ازنــوک انگشــتان پــا عضــات خــود را رهــا ســاخته و
ایــن کار را به ســمت عضــات فوقانــی بــدن ادامه مــی دهــد تاتمامی
عضــات بــه انبســاط کامــل برســند .بیمــار ایــن حالــت را بــه مــدت
10تا20دقیقــه حفــظ میکنــد .به بیمــار توصیــه می شــود کــه از تغییر
حالــت و جابجایــی بالفاصلــه پــس از پایان تکنیــک خــود داری کند.
تصویر سازی ذهنی
مراحل اجــرای کار بدین صورت اســت که؛ فرد ،در اتاق ســا کت و آرام
نشســته (2الی3دقیقــه) خــود را آرام کنــد؛ چشــمها راببنــدد و چنــد
تنفس عمیق دیافرا گمی (یک دســت روی شــکم و دســت دیگر روی
ســینه) بکشــد .طوری نفــس بکشــدکه حرکت شــکم بیشــترازحرکت
ســینه باشــد؛ درهمین حــال به فــرد گفتــه می شــود :خودرا مجســم
کنیــد کــه درحــال پاییــن آمــدن ازیــک پلــکان ایــد .بــا هــرگام بــه این
احســاس توجه کنید که بیشــتر و بیشــتر آرمیده می شــوید .زمانیکه
کامال آرمیده شــدید ،یــک منظــره دلخــواه (میتــوان از تصاویــری که
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داریــد ،اســتفاده کنیــد) تجســم  ،و در آن احســاس راحتــی کنیــد و
درهمیــن حــال بتدریــج ذهــن خــود را بــه مشــکلی کــه میخواهیــد
حــل شــود (مثــل اضطــراب) معطــوف کنیــد .ا گــر تصاویــر متعــدد
بــه ذهــن آمــد ،یکــی از آ نهــا را انتخــاب تــا در آن جلســه روی آن کار
و تصورکنیدکــه مشــکل درانتهــای جلســه کامــا بهبــود مییابــد.
در پایان جلســه چنــد نفس عمیــق دیگربکشــید و خــود را درحالت
باال رفتــن از پلکان خیالی مجســم کنید و زمانی که بــه محیط کامال
آ گاه شدید ،چشمها را بازکرده ،بدن را کش وقوس دهد ،لبخندزده
و بــه روز خــود ادا مــه دهید(.نجمــه حمیــد وهمــکاران)1397،
یافته های پژوهش
ابتدا شــاخصهای توصیفی مربوط به نمرات اضطراب و افسردگی
هــردو گــروه در مرحلــه پیشآزمــون و پسآزمــون بهعمــل آمــده و
درقســمت آمــار اســتنباطی بــه منظــور بررســی میــزان اثربخشــی
مداخله صورت گرفته و تعیین معنادار بودن تفاوت میان گروههای
آزمایــش و کنتــرل از تحلیــل کوواریانس«مانکــوا» بهــره گرفته شــد.
نمرات اضطراب و افسردگی ،باتوجه به یافته های آماری این مطالعه
وتفــاوت معن ـیدار میانگیــن مؤلفههــا درقبــل و بعــد از مداخلــه در
گروههــای آزمایش و کنترل ،فرضی ـهی تأثیر مثبت روش آرامســازی
عضالنــی و تصویرســازی ذهنــی را برمعلولیــن بــه اثبات میرســاند.
همچنین نمرات اضطراب و افســردگی در پیشآزمــون و پسآزمون
در گروه آزمایش تفاوت معناداری نشــان میداد ،بطوریکه نمرات
اضطراب و افسردگی مددجویان تحت آزمایش در پسآزمون کاهش
پیدا کرده بود که تأثیر مثبت این مداخله درمانی را نشــان میداد.
یافتــه هــا حا کــی از آن بــود کــه بعــد از گذشــت دو مــاه از انجــام این
برنامــه ،بهبــودی تنفــس در هنــگام دم و بــازدم ،آرامــش ذهنــی
درتمرکز،کاهــش اسپاســم عضالنــی درهنــگام مواجهــه بــا تــرس و
اســترس و افزایش تعامالت و ســازگاری بیشــتر با دیگر مددجویان و
پرسنل در گروه آزمایش را شاهد بودهایم.
تعــدادی از مددجویــان تحــت مداخلــه ،بهدلیــل عــادت
کــردن بــه برنا مــه درمانــی ،خواســتار ادا مــه آن بودنــد و
هــر روز در رأس ســاعت مشــخص کــه برنا مــه درمانــی
داشــتیم ،بــا اشــتیاق و عال قــه بــه ا یــن درمــان ا صــرار داشــتند.
بســیاری از مددجویــان کــه در ایــام قرنطینــه وکا هــش ر فــت
وآمــد هــا ومالقــات نداشــتن بــا خانواد هشــان دچــار افســردگی
شــده بودنــد؛ دیگــر پیگیــر و چشــم انتظــار مالقــات کنندگانشــان
نبودنــد یــا خیلــی جزئــی بــه ا یــن مســئله تو جــه مــی کردنــد و
هــر موقــع کــه احســاس اضطــراب یــا بیحوصلگــی داشــتند
بــه گفتــه خودشــان از ا یــن تکنیکهــا بهــره میگرفتنــد.
همچنیــن طبــق نظرخواهــی از پرســنل و مربیــان بخشهــای
مربوطــه ،آنهــا اذعــان داشــتند کــه وضعیــت معلولیــن تحــت
کنتــرل بهترشــده و بــا شــرایط کرونــا و قرنطینــه بیشــتر ســازگار
شــد هاند و بــه نوعــی خــود را تطا بــق داده انــد و رضایتمنــدی

خــود را از انجــام ایــن برنامــه درمانــی اعــام میکننــد.
از طــرف دیگــر مددجویــان تحــت آزمایش کــه بعــد از بیمــاری کرونا
دچار مشــکالت تنفســی و بلع شــده بودنــد ،بعــداز انجــام برنامهی
درمانی«گذشــت دو ماه» و نتيجه گيری در مقايســه با گــروه كنترل:
گــروه تجربــی ،در انجــام تنفــس ،حــركات صحيــح ســينه و شــكم
ا جــرای دم وبــازدم موثــر ،قــورت دادن آب دهــان ،دم بينــی
و بــازدم دهانــی ،آرامــی ذهــن در تمركــز و اجــراي موثــر ،نســبت بــه
گــروه كنتــرل دارای قابليــت باال تــري بودنــد ،بهطــوری كــه پــس از
تمريــن و جمــع شــدن هــر  ٣٠نفــر در فضــاي روبــاز و آزمايــش فــوت
كــردن بادكنــك بــه وضــوح قابليــت اجرايــي گــروه تجربــی مشــهود
بــود در حالــي كــه گــروه كنتــرل نــه تنهــا نتوانســتند حجــم بادكنــك
را بــاد كننــد بلكــه دچــار تنگــی تنفــس و ســرفه میشــدند.
بحث و نتیجهگیری؛
مطالع ـهی حا ضــر باهــدف تأثیــر دو فــن آرا مســازی عضالنــی
و تصویرســازی ذهنــی برمیــزان اضطــراب و افســردگی معلولیــن
جســمی و ذهنی خفیــف بهبــود یافتــه از بیمــاری کرونا انجام شــد.
بــا تو جــه بــه مطالعــه و بررســی در پیشــینه ایــن موضــوع
و تحقیقــات مشــابه صــورت گرفتــه در مــوارد و بیماریهــا
و تأثیرپذیــری آن در بهبــود کنتــرل مدیریــت شــرایط بحرانهــای
روحــی و روانــی ،بــه ا یــن نتیجــه مــی تــوان دســت یافــت کــه؛
گرچــه ایــن درمــان بــه عنــوان یــک درمــان مکمــل در کنــار درمــان
دارو یــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،ولیکــن نیازمنــد ایجــاد
شــرایط خاص برای معلولیــن با توجــه بــه توانمندیهای آنهاســت.
در هرصــورت ،ا گر چــه اثربخشــی چنیــن درمانــی تــا بــه حــال بــر
معلولیــن ،گــزارش نشد ها ســت ،ولــی میتــوان امیــد داشــت
کــه شــاید گامــی مؤ ثــر بــرای خد مــت بیشــتر بــه ایــن قشــر کــه
نیازمنــد حمایتهــای بیشــتری درجامعــه هســتند ،باشــد.
درعیــن حــال ،ایــن چنیــن تحقیقاتــی میتوانــد زمینــه تحقیقــات
بعدی وگســترده دیگــر را درزمین ـهی درمان توانبخشــی و بــه عنوان
راهنمایــی بــرای پژوهشــگران و محققــان در آینــده ،فراهــم کنــد.
درخاتمــه الزم میدانیــم از حما یــت و همــکاری مدیرعامــل
محتــرم مر کــز توانبخشــی فتــح المبین-همــدم ،ســرکارخانم
دکتر حجت؛ همراهی پرســنل و مربیان مرکــز و از زحمات و همکاری
دلســوزانه و ویــژه خانــم اســفهبدی (متخصــص حــرکات اصالحــی
ورزشــی و تربیــت بدنــی مرکــز) که بــا اجــرای بالقــوه ومؤثــر خــود ما را
درانجــام ایــن تحقیــق یــاری دادند،کمــال تشــکر را داشــته باشــیم.
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هوش هیجانی  و  ازدواج...
گروه روانشناسی همدم

(بررســـی معـ ــیارهای انتخاب و دوام ازدواج در مؤسسهی توانبخشی همدم
بخش دوم)

عواملی موثر در ازدواج موفق
خانــواده در واقــع اولیــن واحــد اجتماعــی ا ســت کــه شــکلگیری
آن بــر مبنــای ازدواج صــورت میگیــرد .عوامــل مهمــی در شــکل
دادن بــه ازدواج موفــق نقــش دارنــد کــه قبــل از ازدواج بایــد بــه دقــت
بررســی شــده و زوجیــن آنهــا را مــورد توجــه قــرار دهنــد .بــرای بررســی
ایــن عوامــل ،بــا مــا همــراه باشــید .ویژگــی هــای شــخصیتی زوجیــن و
تناســب ایــن ویژگــی هــای یکــی از مهمتریــن عوامــل در شــکل دادن به
روابــط بیــن فــردی ،تعامــات عاطفــی و زندگــی زناشــویی موفق اســت:
سن ازدواج
ســن بــه عنــوان نشــانه و نمــادی از میــزان رشــد و بلــوغ روانــی
و اجتماعــی شــناخته مــی شــود و در عیــن حــال مــی توانــد نمــادی از
تجر بــه زندگــی ،میــزان اســتقالل و ثبــات نیــز محســوب شــود.
توانایی های عقل و هوش
این توانایی ها مجموعه ای از تواناییهای ذهنی هستند که نقش مهمی
در اجرای موفقیتآمیز امور مختلف زندگی در ابعاد تحصیلی ،اجتماعی
شــغلی ،روابط بین فردی و… ایفا میکنند .در عین حال تناســب سطح
هوشــی طرفیــن ازدواج نقــش مهمــی در تــوازن زناشــوئی ایفــا میکنــد.
بلوغ
بلوغ بــه معنای رشــد و پختگی فرد در ابعاد مختلفی به شــرح زیر اســت:
بلوغ زیستی :تحقق ظرفیت تولید مثل و رســیدن به مراحل پایانی رشد
اسکلتی و عضالنی.
بلــوغ اجتماعــی :شــکل گیــری هویــت اجتماعــی و پذیــرش نقشهــای
مرتبط با آن و کفایت نسبی در ایفای این نقشها.
بلوغ هیجانــی :قابلیت فرد برای شــناخت احساســات خــود و دیگران و
مدیریت ابراز هیجانات.
بلــوغ شــناختی :قابلیــت فــرد بــرای تفکــر انزاعــی ،مدیریــت پــردازش
اطالعات و واقعیت سنجی.
نقــص جــدی در هــر یــک از حیطههــای چهارگانــه بلــوغ بــه نارســائی
جــدی در قابلیــت هــای فــرد بــرای بر قــرای تمــاس روانــی بــا خــود و
دیگران منتهی می شود.
سطح تحصیالت
ســطح تحصیــات و تناســب آن در زوجیــن ،یکــی از مهمتریــن عوامــل
موثــر بــر شــکل گیــری ازدواج موفــق اســت .تاثیــر تحصیــات بــر روابــط
زناشــوئی ،تحــت تاثیــر مولفههــای واســطه ای نظیــر فرهنــگ ،هــوش
وضعیــت اقتصــادی و رشــد یافتگــی شــخصیتی طرفیــن قــرار دارد.
سالمت روان
ســامت روانــی زوجیــن از جملــه مهمتریــن عناصــر موثــر بــر ســازگاری

زناشــوئی و شــکل گیــری ازدواج مو فــق ،محســوب میشــود.
بهــره منــدی از ســامت روان ،میتوانــد نقــش مهمــی در شــادکامی
و بهزیســتی زوجیــن و زندگــی مشــترک آنهــا داشــته باشــد .بســیاری
از کارکردهــای مهــم دیگــر نظیــر موفقیتهــای شــغلی و اجتماعــی را
نیــز تحــت تاثیر قــرار مــی دهــد .شــناخت ابعــاد مختلــف ســامت روان
فرایندی پیچیده و چند بعدی داشــته و نقش مهمی در سازگاریهای
زناشــویی در دوره هــای مختلــف زندگــی مشــترک قبــل از ازدواج
بعــد از ازدواج ،فرزنــدآوری و تربیــت فرزنــد و ...خواهــد داشــت.
سالمت جسمی و فیزیکی
ســامت جســمانی بــه معنــای بهرهمنــدی از وضعیــت فیزیکــی ســالم
و بــدون بیمــاری جســمانی در فــرد اســت .وجــود هــر گونــه عالمــت از
بیمــاری جســمانی و فقــدان ســامت جســمانی و ظاهــری مــی توانــد
تاثیــری جــدی بــر روابــط بیــن فــردی زوجیــن داشــته باشــد .برخــی از
مشــکالت و بیماریهــای جســمانی ممکــن اســت به نســل بعــدی نیز
منتقل شــوند ،بنابراین این مســاله از اهمیــت باالیی برخوردار اســت.
بیماریهای وا گیردار ،بیماری هایی که کارکرد طبیعی جنسی را مختل
میکننــد و بیمــاری هائــی کــه بــه معلولیت هــای جــدی و یــا اختالالت
مزمــن و مختــل کننــده اندامهای حســی یــا حرکتــی منتهی می شــوند
مــی تواننــد تهدیــد جــدی بــرای روابــط زناشــوئی محســوب شــوند.
طبقه اجتماعی اقتصادی
ا گر چه با پیشــرفت ســطح پوشــش آموزشهای عمومی و حتــی فرا گیر
شــدن تحصیــات دانشــگاهی ،ا مــروزه ا فــراد امــکان خیلــی زیــادی
بــرای تغییــر جایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی خــود در اختیــار دارنــد
بــا ایــن وجــود هنــوز فاصلــه زیــاد بیــن ســطح اقتصــادی و بــه طبــع آن
جایــگاه اجتماعــی خانوادگــی افــراد مــی توانــد باعــث تفــاوت زیــاد در
ســایق ،انتظــارات و خواســته هــا و ســبک روزمــره زندگــی شــود .بــه
نظــر مــی رســد افــرادی کــه از زمینههــای اقتصــادی خیلــی متفاوتــی
هســتند ،بــا مشــکالت خیلــی زیــادی بــرای غلبــه بــر تفاو تهــای
فرهنگــی ،ارزشــی ،ســبک زندگــی و انتظــارات روبــرو خواهنــد شــد.
شرایط خانوادگی
بــه تناســب ســطوح مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
افــراد ،خانــواده نقــش مهمــی در فراینــد شــکلگیری ازدواج موفــق
خواهــد داشــت .خانــواده مبــدا ،محــل رشــد و پــرورش و خاســتگاه
ویژ گــی هــای رفتــاری ،روانــی و شــخصیتی هــر فــرد محســوب
مهم
منابــع ِ
ِ
می شــود .خانــواده چه قبــل و چــه بعــد از ازدواج ،از جمله
ـت عاطفــی و هویــت اجتماعــی افــراد اســت .تفــاوت فاحــش در
حمایـ ِ
ســطوح فرهنگــی ،ارزشــی ،اعتقادی/مذهبــی ،اقتصــادی و جایــگاه
اجتماعی می تواند منبع بســیاری از ناســازگاریهای زناشــوئی بشــود.
بــا این وجــود ،متغیرهای واســطه متعــددی هســتند که مــی توانند در
نحــوه تاثیــر متقابــل شــرایط خانوادگــی هــر یــک از زوجیــن با ســازگاری
زناشــوئی آنهــا مداخلــه کننــد .باورهــای خــاص زوجیــن ،ظرفیــت
تحمــل تفــاوت هــا ،میــزان احترامــی که زوجیــن صــرف نظــر از اختالف
در زمینــه هــای خانوادگــی بــرای هــم قائــل هســتند و ســطح اســتقالل
اقتصــادی و روانی آنهــا از خانــواد خــود از جملــه متغیرهــای مداخلهگر
در رابطــه خانــواده هر یک از همســران با ســازگاری زناشــوئی آنهاســت.
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شغل
داشتن شغل در واقع به معنای توانایی اقتصادی برای مدیریت زندگی
مشــترک از جنبــه مالــی و تامین مایحتاج زندگی اســت .شــغل بــا میزان
اســتقالل فردی ،کفایتهای روانی اجتماعی و تجربــه عمومی و خاص
افراد رابطــه دارد .بــرای یــک ازدواج موفق شــاغل بــودن مرد ضــروری و
اشــتغال زنــان یک امتیــاز مثبت محســوب می شــود .نــوع شــغل نیز در
بسیاری از موارد ،خیلی مهم و اساسی است .ا گر یکی از طرفین در مورد
نوع شغل فرد دیگر حساسیت خاصی داشته باشد ،باید به آن توجه کرد.
ویژ گی های شخصیتی
ویژگــی هــای شــخصیتی زوجیــن و تناســب ایــن ویژگــی هــای یکــی از
مهمتریــن عوامــل در شــکل دادن بــه روابــط بیــن فــردی ،تعامــات
عاطفی و زندگــی زناشــویی موفق اســت .بهره منــدی زوجیــن از ویژگی
هــای شــخصیتی مختلــف بــه خــودی خــود ا مــری طبیعــی ا ســت و
قابــل ارزشــگذاری نیســت ،بــا ایــن حــال در صورتیکــه زوجین تناســب
و تطابــق شــخصیتی الزم را بــا یکدیگــر نداشــته باشــند ،تــوان زندگــی
مســالمتآمیز ،پویــا و شــکوفا را بــا یکدیگــر نیــز نخواهنــد داشــت .هــر
چنــد شــناخت شــخصیت امــری پیچیــده و زمانبــر خواهــد بــود و گاه
برخــی ابعــاد آن ممکــن اســت هرگــز آشــکار نشــود ،بــا ایــن حــال آ گاهی
زوجیــن از ویژ گــی هــای شــخصیتی یکدیگــر و تــوان ســازگاری بــا آن
هــا ،از جملــه مهمتریــن ابعــاد زندگــی زناشــویی موفــق خواهــد بــود.
ارزش های فردی
داشــتن اهــداف ســازگار بــا یکدیگــر و یــا اهدافــی کــه مکمــل یکدیگــر
محســوب شــوند و بدســت آوردن درک متقابــل از طــرح آینــده یکدیگــر
نقــش اساســی و حیاتــی بــرای تامیــن یــک زندگــی زناشــوئی شــاد بازی
میکنــد .مهمتــر از یکــی بــودن اهــداف ،مغا یــر نبــودن آنها ســت.
ارزش هــا ،آندســته از بــاور هــای فــرد اســت کــه تعییــن کننــده خــوب و
بــد امورنــد .صــرف نظــر از منشــا ارزش هــای فــردی ،وجــود هماهنگــی
بیــن ارز شهــای زوجیــن بــرای یــک زندگــی شــاد ضــروری ا ســت.
باورهــای مربــوط بــه صمیمیــت ازدواج و روا بــط عاطفــی زناشــویی
باورهای مربوط به ازدواج و رابطه عاطفی/زناشــوئی آن دسته از باورها
هســتند که مربــوط بــه عقاید فــرد در مــورد ویژگــی هــای ازدواج ،روابط
عاطفــی ،و روابــط زناشــوئی صحیــح در زندگی مشــترک اند .ایــن باورها
نقش انــکار ناپذیــری در تعبیر و تفســیر رویدادهــا ،انتخاب پاســخ و بروز
رفتار دارند و موجب به شــکلگیری انتظارات و خواســتههای معقول یا
نامعقول در زندگی مشترک میشوند ،باورهای غیر واقع بینانه ،وا کنشی
و یا ناســازگار با باورهای طرف مقابل میتوانند بشــدت ســطح سازگاری
و خشــنودی زناشــوئی را پایین آورند و منجر به شــکل گیری تعارضات و
آســیبهای شــدید در زندگی عاطفی و زناشــویی شــوند .باورها ،خود را
در ترجیح ها ،انتخاب ها ،خواســته ها و ناخواســته ها نشان می دهند.
فرایند کمک به افراد برای اتخاذ تصمیم درست در انتخاب همسر شامل
کمک به آنهــا در درک بهتر مرحله ای از فرایند انتخاب همســر اســت که
مشــغول طی کــردن آن هســتند .به ایــن ترتیب میتــوان بــه آنها کمک
کرد تــا از انتخاب شــتابزده و یــا قطع نابههنــگام رابطه اجتنــاب کنند.
ایــن مرحلــه افــراد از بیــن تعاملهــای موجــود خــود بــا دیگــران یکــی را
انتخاب مــی کنند .این انتخاب بر اســاس میزان شــباهت هــای ادرا ک

شــده اســت .اصلیترین حوزههائــی که ایــن شــباهت ها اهمیــت پیدا
می کنند ،عبارتند از:
میزان شــباهتی که موضوع مورد توجه با معیارهای فرد برای جذابیت
جسمی دارد-
میزان شباهت ادرا ک شده در زمینه ارزش ها-
میزان شباهت ادرا ک شده در زمینه عالئق-
میزان شباهت ادرا ک شده در زمینه هوشمندی-
میزان شباهت ادرا ک شده در زمینه شخصیت-
میــزان شــباهت ادرا ک شــده در زمینه ســایر ارزش هــای رفتاری آشــنا
افشاءســازی شــروع شــده از مرحلــه قبــل را
ِ
شــدن بیشــتر افــراد ،خــود
عمــق مــی دهنــد .اطالعــات بیشــتری از جنبــه هــای شــخصیت طرف
مقابل به دســت می آورند .ارزش هــا و عالئق یکدیگر را به منظور کشــف
شــباهتها مقایســه می کننــد .ا گــر شــباهت های بیشــتری بیــن خود
پیدا کننــد رابطه پیشــرفت می کنــد و در غیــر اینصورت قطع می شــود.
در صــورت ادامــه رابطــه ،آنهــا وارد نوعــی رابطه ایــده آل پــردازی ذهنی
می شوند که میتواند از واقعیت فاصله زیاد داشــته باشد« .شیفتگی»
محصــول چنیــن ایــدهآل گرائــی ذهنی اســت که از مشــخصه هــای این
دوره است.
به وجود آمدن عالقه
مشخصه این مرحله در ابتدا شیفتگی احساسی است که به تدریج باید
بتواند جای خــود را بــه همدلی دوطرفه و احســاس همســازی نقش ها
بدهد .پدیده خاص این دوره پیدا شدن میل به حفظ استقالل فردی
در وا کنش بــه میل روزافــزون به با هــم بودن و ســهیم کــردن یکدیگر در
جنبه های مختلف افکار و احساسات است .این پدیده میتواند باعث
بروز تنش هائی در رابطه متقابل شــود .ا گر جذابیت رابطــه به اندازهای
باشــد که بر میل بــه اســتقاللجوئی غلبــه کند رابطــه دوام پیــدا کرده و
پیشرفت می کند .در این صورت افراد شروع به تبادل اطالعات در مورد
ســنت های خاص خانوادگی و گرایش های جزئیتر شخصی می کنند.
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نگاهی به انیمیشن دیدنی " منِ شرور"

نفرتانگیز
عبرتانگیز ودلانگیز!...
آوات رحیمی

فرزندخواندگــی در شــرایط کنونــی و جوامــع امــروزی ،برای اســتحکام و
گرمی بخشیدن به کانون خانوادههای بدون اوالد و سالمسازی جامعه
و رفع مشکالت روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن از ناهنجاریهای
روانــی زن و شــوهری کــه از نعمت فرزنــد محروم هســتند ،نقــش و فایده
چشــمگیری دارد و از بــار مســئولیت دولــت نیــز کاســته خواهــد شــد.
حضــرت علــی علیهالســام در فرمــان تاریخــی خــود بــه مالــک
اشــتر تا کیــد میکنــد تــا مواظــب یتیمــان باشــد و بــه وضــع آنــان
رســیدگی کنــد .نیــز در وصیّ ــت خــود بــه امــام حســن و امــام
حســین علیهمالســام میفرماید«:یتیمــان را گرســنه نگذاریــد
و موا ظــب باشــید کــه در اثــر بیسرپرســتی تبــاه نگردنــد».
بــا ا یــن مقدمــه میخواهیــم شــما را بــا انیمیشــن موفــق «مــن
شــرور» آشــنا کنیــم؛ داســتان مــردی شــرور و ضــد اجتمــاع کــه
بــا حضــور و ورود ســه دختــر یتیــم بــه زندگــیاش ،تغیییــرات
محسوســی در رفتــار و نگــرش او بــه زندگــی پیــدا میشــود.
«مـ ِـن نفرتانگیــز »بــه انگلیســی ( )Despicable Meیــک فیلــم کمــدی
پویانمایی رایانهای آمریکایی محصول  ۲۰۱۰است که توسط ایلومینیشن
انترتینمنــت بــه عنــوان اولیــن فیلــم آن تولیــد شدهاســت .ایــن فیلــم
بــه کارگردانی کریــس رنــاد و پییر کافیــن (در نخســتین کارگردانــی فیلم
بلندشان) با تهیهکنندگی کریس ملداندری ،جانت هیلی و جان کوهن
بــا فیلمنامهای توســط ســینکو پل و کــن داوریــو ،بر پایــهی داســتانی از
سرخیو پابلوس ســاخته و توســط یونیورســال پیکچرز توزیع شدهاست
مــن نفرتانگیــز در  ۱۹ژوئــن  ۲۰۱۰در جشــنواره بینالمللــی فیلم مســکو
به نمایش درآمد و در همان ســال توســط یونیورســال پیکچرز در ایاالت
متحــده ا کــران شــد .فیلــم ،نقدهــای مثبتــی دریافــت کــرد و ۵۴۳٫۲
میلیــون دالر در سراســر جهــان بــه دســت آورد و نهمیــن فیلــم پرفروش
سال  ۲۰۱۰شد .این فیلم نامزد بهترین فیلم بلند پویانمایی در شصت و
هشتمین مراسم گلدن گلوب و شصت و چهارمین دوره جوایز بفتا شد.
مــن نفرتانگیــز اولیــن ورودی از فرنچایــزی بــا همیــن نــام اســت کــه
شــامل ســه فیلــم دیگــر میشــود :مــن نفر تانگیــز ))۲۰۱۳( ۲
مینیو نهــا ( )۲۰۱۵و مــن نفر تانگیــز  .)۲۰۱۷( ۳فیلــم مینیو نهــا:
ظهــور گــرو  ( ۲۰۲۲چهارمیــن فیلــم بــا نــام مــن نفر تانگیــز  ۴در
د ســت ســاخت اســت و در ســال  ۲۰۲۴ا کــران خواهــد شــد.
لــذت میبرد.
«گــرو» مــرد شــروری اســت کــه از خالفــکاری و آزار دیگــران ّ
او در خانــه مخفیــگاه بزرگــی بــرای ســاختن اســلحه و تکنولوژیهــای
مختلف دارد که با اســتفاده از آنها و با کمک همــکارش «دکتر نفاریو» و
دوســتان زرد کوچکش« ،مینیونها» ،شــرارتهایش را انجام میدهد.
او حــاال قصــد دارد بــا دزدیــدن مــاه ،مرتکــب بزرگتریــن شــرارت
تاریــخ بشــود .گــرو از ارتــش کــره شــمالی ،اســلحه پیشــرفتهای
بــرای کوچــک کــردن مــاه مــیدزدد امــا در راه مــرد شــرور دیگــری
بــه نــام «ویکتــور» ،اســلحه را از او میگیــرد .حــاال ایــن دو شــرور بــرای
بهدس ـتآوردن اســلحه و دزدیــدن مــاه بــا یکدیگــر رقابــت میکننــد.
زمانــی کــه گــرو دنبــال نقشــه حســاب شــد های بــرای وارد شــدن
بــه خا نــه ویکتــور مــیرود تــا اســلحهاش را پــس بگیــرد ،ســه
دختربچــه یتیــم (مارگــو ،ادیــت و ا گنــس) را میبینیــد کــه بــرای
فــروش کلوچــه وارد خانــه ویکتــور میشــوند .همانجــا گــرو نقشــهاش
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را کامــل میکنــد .او بــه یتیمخانــه م ـیرود و پــس از طــی کــردن مراحــل اداری ،سرپرســتی ســه دختربچــه را قبــول میکنــد و بــه بهانــهی فــروش
کلوچــه ،آنهــا را وارد خانــه ویکتــور میکنــد و بــا کلوچههــای روباتــی کــه دکتــر نفاریــو ســاخته ،اســلحه را پــس میگیــرد .همهچیــز طبــق نقشــه
پیــش م ـیرود امــا اتفاقاتــی همزمــان درحــال ر خ دادن اســت کــه گــرو متوجــه آن نیســت .گــرو دارد کــم کــم بــه ســه دختربچــه وابســته میشــود.
گــرو کــه قبــل از ایــن اتفــاق تمــام توجهاتــش معطــوف بــه خواســتهها و آرزوهــای خــودش بــود ،ابتــدا بــا جبــر و ســپس کمکــم بــا عشــق بــرای ســه
فرزندخوانــدهاش ،هنــگام خــواب کتــاب قصــه میخوانــد و پــس از مــدت کمــی متوجــه میشــود دارد بــه نیازهــای دیگــران هــم توجــه میکنــد!
گــرو حــس میکنــد از پیل ـهی خودخواه ـیاش خــار ج شــده و غیــر از دیــد تــک بعــدی اهــداف قبلــیاش ،ا کنــون بایــد گاهــی بــه مدرســهی
بچهها یــش بــرود ،در طــول روز آنهــا را در پــارک و شــهربازی همراهــی کنــد و در خریــد و انتخــاب لبــاس و کفــش و کاله مشاورشــان شــود!
آن آدمــی کــه مخاطــب فیلــم ،او را بدطینــت میدانســت ،رفتــه رفتــه ،بــا ورود چنــد بچــه بــه زندگــیاش تبدیــل بــه فــردی خــوب و قانونمــدار
میشــود و حتــی بــا مــردم دور و بــرش شــوخی میکنــد و بــه کــودکان گمشــده و پیرمردهــا و پیرز نهــای کنــار خیابــان نیــز کمــک
میکنــد .گــرو صا حــب خانــواده میشــود .بــرکات ا یــن تغییــرات ،آرا مــش گــرو و ســه فرزنــد خوانــد هاش بصــورت همزمــان اســت.
در ادا م ـهی فیلــم میبینیــم کــه باال خــره روزِ ســرقت مــاه میرســد و گــرو موفــق میشــود مــاه را بــه دســت بیــاورد؛ امــا پــس از آن
ویکتــور دختــر بچههــا را م ـیدزدد و در ازای آن ،مــاه را از گــرو میخواهــد .گــرو بزرگتر یــن موفقیــت دوران شــرارتش  -مــاه را
 بــه ویکتــور میدهــد تــا دخترهــا نجــات پیــدا کننــد کــه ایــن حرکــت شــخصیت اصلــی فیلــم ،اوج دوســت داشــتن دیگــران را نشــان میدهــد.عشــق بــه کــودکان بیسرپر ســت را هــم در ا یــن فیلــم و هــم در واقعیتــی کــه مــا هــر روز میبینیــم میتــوان مشــاهده کــرد .اهالــی
همد مدو ســت ا یــران خصوصــا مشــهد یهای مشــتی و خو نگــرم هــر روز هــوای  400فرزنــد بیسرپرســت کشــورمان را دارنــد .بــا
تو جــه بــه نیازهــای و ی ـژی دختــران همــدم ،شــاید خانــواد های بــرای فرزنــد خواندگــی کمــی ســخت بهنظــر برســد ولــی اینجــا کــم
از یــک خانــواد هی واقعــی نــدارد و حــس خوشــبختی را میتــوان از بــرق چشــمان اهالــی ایــن خانــه بهراحتــی متوجــه شــد.

یک نفس زندگی
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زندگی؛ شکار شیر است
تصویرگر :سمانه اسماعیلپور

«مش مراد» ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺩﻩ ،بــه ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﺐ ﺍﺯ ﻗﻀﺎ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ
ﺷﺪ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ،ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ بــهرﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ...
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﻩ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ:
ﺁﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ! ﻣﺶ مراد ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ!!
ﻣﺶ مراد با ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺍﺳﻢ ﺷﯿﺮ ﻟﺮﺯﯾﺪ ﻭ ﻏﺶ ﮐﺮﺩ؛ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺴﺖ
ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺷﯿﺮ ﺑﻮﺩﻩ! ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺳﮓ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺶ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻏﺶ
ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺷﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ!
**
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﻢ ﯾﮏ "ﻣﺸﮑﻞ" ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ
ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭﺗﺎﻥ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ...در زندگی« ،مشكل بزرگ» وجود ندارد ،همه
چيز مسئله است و قابل حل...

جــدول

افقی:
 .1ســالها میگذرد حادثههــا میآید  ... /خرداد کشــم .2دســته حروف
ویــژه قرآنی – ابــزار هندســی رســم زاویــه قائمــه  -صدمترمربــع .3کالم –
مطلــع – پســوند شــباهت – قبلــه اول مســلمانان .4دیاســتاز – میدانی
در یــزد کــه میانیتریــن نقطــه ایــران هــم نامگــذاری شــده .5دربســت
کارخنــه – کالم معتبر – جــاده آهنی – ســاز زهــی ایرانی با دســتهای بلند
یشــکل .6ریشــهداری – زبانکشــیدن روی ســطحی –
و کاس ـهای گالب 
جریان ولتاژ باال را از کوئل به شــمعها هدایت میکند تا به ترتیب احتراق
را منظــم کنــد .7سپاســگزاری -محافظــت – پرچــم – گاز تنفســی.8
مختر ع تلگراف – خورا کی ساختهشــده از بــرگ درخت انگــور – دنبالهرو
ســوزن – رود آرام شــولوخوف .9صــوت نــدا – از قدیمیتریــن مناطــق
تهران واقع در شــهرری -رمزمیلــه .10مجــری توانمند فوتبال کشــورمان
کــه اواخــر ســال  1400و در ایــام نیمهشــعبان از موسســه همــدم بازدیــد
داشــت .11مترســک – سرشــیر  -بدی .12بیماری تنگی نفس – قسمت
بیرونــی ســقف – صاحــب – گاز گلخان ـهای .13پشــیمان – فیلمــی بــه
کارگردانی «امیرحســین ثقفی» محصول ســال  - 1396ابر پرسا .14لحظه
– شــهر چاقو – ثروت – ســاز مثنوی .15هدایتگر کشــتی – آلبوم یادگاری
بازدیدکنندگان از موسســه همــدم که خاطرات زیــادی را یادآور میشــود

عمودی:
 .1خبرگــزاری دانشــجویان ایــران – خواننــده خوشصــدای کشــورمان
کــه همــراه بــا مــراد حس ـنزاده در جشــن نیمــه شــعبان موسســه همدم
شــرکت کردنــد .2قیمــت – نــخ بافتنــی – هــادی گرمــا و جریــان بــرق.3
التماسکردن – باالی مجلس – از حاالت سهگانه ماده .4سایه – نهتای
یونانــی – پوســت گنــدم و برنــج و - ...اجــر .5فرزنــدان همــدم همــراه بــا
ارکســتر ویژهی ایــران آن را همخوانــی کردند– عابــد دیرنشــین – آخرین
رمق .6الــوان – دودلــی – ارزش و احترام .7دســتور – پوس ـتکن – جمع
مکســر ماده .8جســتنی معدنچــی – پهلــوان « -نیمــا»ی درهــم ریخته
– از فــرق دوگانــه اســامی .9اتمســفر  -دختــران همــدم در ایــن کارگاه بــا
اســتفاده از نوارهای کاغذی رنگارنگ آثار زیبای هنری خلق میکنند.10
خبرگزاری رسمی ایتالیا – آب در گویش بچهزنجان – رایحه – من+شما.11
بهدیــدن اما کــن مذهبــی رفتــن – شــریک – پرنــده آفــت تــوت .12بــوی
رطوبــت – نقیض تنــد – شــیار درونــی لولــه تفنــگ – ابــزار کاموابافی.13
ماما – واحد سنجش شدت زلزله .14س ـیام فروردین این سالن ورزشی
مشــهد در کنار فینال مســابقات فوتســال جــام رمضــان بانــوان  ،میزبان
تیم فوتســال همــدم بــود– از توابــع کاشــان .15بریــدن شــاخههای زاید
درختان – کشــوری آفریقایی بــه مرکزیت «کیگالــی»  -باد خنــک و مالیم

پاییز1401

جدول شماره16 :

47

48

معرفـی کتاب

پاییز 1401

کتاب یادها و دیدارها
اثر ایرج پارسینژاد
حمیدرضاپورنجفیان

یادهــا و دیدارهــای ایــرج پارســینژاد کتابــی سراســر شــگفت و نــاب و
خواندنــی اســت بــرای مخاطبــان تاریــخ شــفاهی و عالقهمنــدان بــه
سرگذشــت شــخصیتهای ادبی و فرهنگی معاصر ایران ...خاطرات او
از حــد و حدود ثبت لحظاتــی خصوصی فراتــر میرود ،چرا کــه نکاتی که
بازگویی میکند در شناخت بیشتر زوایای زندگی نامآوران ادب کشور ما
اهمیت دارد .ایرج پارسینژاد دکترای ادبیات از دانشگاه آ کسفورد گرفته
و در زمینــهی نقد ادبی در ایران ،آثار ارزشــمندی تالیف کرده اســت و با
طیف وسیعی از ادیبان و شــاعران و مترجمان آشنایی نزدیک داشته و
کتاب خاطراتش سرشار از مشاهدات دست اول اوست که مانند رمانی
م زندگی بزرگان غوطهور
جذاب خوانندهاش را غرق میکند تا در پیچ و خ 
شود .صراحت پارسینژاد در ثبت وقایع و اعتراف به اشتباهات خود در
گذشته ،ستودنی است .او پیش از انقالب در دیداری با آیزایا برلین ،شاه
ک از گفتهی خود اظهار شرمساری میکند
ایران را دیکتاتور خوانده و این 
و گر چه خــود هیــچگاه به ورطهی چپ کشــیده نشــده اما روشــنفکران
ایرانی را به واسطهی این گول خوردن و اشتباه تاریخی شماتت میکند.
در تلویزیون ملی ایران تحت ریاست رضا قطبی ،برنامهای را به نام شهر
آفتاب اجرا میکرده که در آن به معرفی کتاب و گفتوگو با شخصیتهای
برجستهی ادبی از شاملو و شهریار گرفته تا مینوی و ...پرداخته است.
افســوس که این برنامهی ارزشمند از آرشیو صدا و ســیما بیرون نیامده
است .پارسینژاد حتا با حسن تقیزاده مصاحبه کرده که تنها ویدیوی
ضبط شده از آن مرحوم اســت و دریغا که در دســترس نیست .او مدتی
هم یار غار استاد خانلری بوده و در تصحیح سمک عیار به او کمک کرده
اســت .تصویری که در کتــاب یادهــا و دیدارها از خانلری ترســیم شــده
سراســر نیکی و آزادگی اســت و گواهی بر این اســت که جــال آلاحمد و
مریدانش تا چــه حــد کورکورانه و بیدلیــل بــه او تاختهانــد .خانلری در
دیداری با شــاه ،وقتی که اعلیحضــرت نظر مســاعد او را دربارهی چاپ
و ثبــت نظراتش پیرامون اصالحات ارضی خواســته اســت ،فقط پاســخ
داده :بهتــر اســت در کمیتهای تخصصی بررســی شــود .ایــن خاطرهی
کوتــاه نشــانگر این اســت کــه خانلــری بلهقربانگــو نبــوده و بــا پذیرفتن
وزارت هم فقــط به فرهنــگ و ادبیــات مملکتــش خدمت کرده اســت.
ســخن کوتــاه ایــن کــه بیشــتر شــخصیتهای مهــم ادبــی کــه
میخواهیــد دربار هشــان نکت ـهای نــاب و ناشــنیده بخوانیــد
در ا یــن کتــاب جمعانــد :ابراهیــم گلســتان ،شــاهر خ مســکوب
نجــف دریابنــدری ،عبدالحســین زرینکــوب ،صــادق چوبــک
زریــاب خو یــی ،ا یــر ج افشــار ،شــفیعیکدکنی ،بیــژن مفیــد و...
گــر چــه در نهایــت بــا خوانــدن ایــن کتــاب ،غــم بزرگــی بــر ســینه
ســنگینی میکنــد کــه آن روزگار خــوش کــه مردانــی چنیــن پرمایــه و
شــگفتانگیز کــه قلبشــان بــرای ایــران و زبــان فارســی میتپیــده
بــه ســر آمــده اســت ،امــا مــروت نیســت کــه ناخوانــده از کنــار
رنجهــا و تال شهــای بیماننــد بــزرگان معا صــر ایــران بگذریــم...

جــدول

پاییز1401

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15 14 13 12

49

2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12

13
14

15
افقی:

طراح جدول :محمدرضا علیزاده

 .1این مکان در تهران میزبان نمایشگاه دستاوردها و خدمات سازمان بهزیستی کشور بود  .2میوه
پرخاصیت گرمسیری – دوچرخه اشتراکی عمومی مشهد – پارچه ابریشمی  .3تظاهر – ساز تیره
– شیار پیچ و مهره  -رودآرام  .4فراری دادن – برهردرد بیدرمان دواست  .5آب+صابون – جمله
قرآنی – ضربه والیبالی – پایینآمدن آب دریا  .6از ماشینآالت راهسازی – گلوله پرنور – مظهر
استقامت در طبیعت  .7سمت چپ – تعجب خانمانه – غله استراتژیک  -ستون  .8عصبانی – مقابل

50

معرفی کوتاه مؤسسه

پاییز 1401

همدم؛گزارشاحوال  وانتظارها...

نگاهــیبهتاریخچهیهمــــــــــــــــــــدم؛ ازگذشـــــــــتهتاامروز

موسسهی خیریهی توانبخشــی همدم ،در خصوص آموزش ،توانبخشــی و نگهداری دختران بیسرپرست یا فاقد سرپرســت موثر و کمتوان ذهنی ،از سال
 1361در شهرمشهدفعالیتدارد.
مدیریت موسســه از ســال 1383تغییر یافتهاســت و به صورت هیات امنایی ،با حمایت خیرین در ســه ســاختمان مجزا و به طور کامل مســتقل از سازمان
بهزیستی اداره می شود .در حال حاضر هزینه نگهداری و توانبخشی هر یک از فرزندان این خانه ماهانه بیش از 50میلیون ریال است که نزدیک به یک سوم
اینهزینهاز محلیارانهیدریافتیاز سازمانبهزیستیومابقیبا کمکهایمردمیتامینمیشود.
هیــات مدیــرهی موسســه هفــت عضــو اصلــی دارد کــه عبارتنــد از؛ حــاج ا کبــر صابری فــر (رییــس هیــات مدیــره) ،مهنــدس حمیــد طیبــی (نایــب رییس)
دکتر زهرا حجــت (مدیرعامل) و آقایان حســین محمــودی ،علی ا کبــر علیزاده قنــاد ،مهندس علــی کافی ،مرتضــی ادیبی و جعفر شــیرازی نیا دیگــر اعضای
هیاتمدیرهی همدمهستند.
حدود 350مددجو در بخشهای مختلف به صورت شــبانهروزی زندگی میکنند و قریب 50نفر دیگر نیز از امکانات آموزشــی و خدمات توانبخشی موسسه
بهصورتروزانهبرخوردارند.
خیریهیتوانبخشیهمدمیکمرکزجامعتوانبخشیوشاملپنجبخشجدا گانهاست:
 )1بخشروزانه؛در اینبخشحدود 50نفرروزانهاز خدماتتوانبخشیوآموزشیبرخوردارند.
 )2بخش کمتوانانذهنیعمیق؛حدود 70نفرباهوشبهریتقریبی 25در اینبخشهستند.
 )3بخشتربیتپذیریا کمتوانذهنیمتوسط؛حدود 125نفرباهوشبهری 25تا 45سا کناینبخشاند.

معرفی کوتاه مؤسسه
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 )4بخــش آموزشپذیــر یــا کمتــوان ذهنــی
خفیــف؛ حــدود  125نفــر بــا هــوش بهــری 45
تــا  75درایــن بخــش نگهــداری میشــوند.
 )5خانــه کوچــک پناهگاهــی؛  20نفــر ،بــا هــوش
بهــری  70بــه بــاال درایــن بخــش ســا کن انــد.
**
چنانکــه مالحظــه میشــود ،در مجمــوع حــدود
 400فرزنــد کمتــوان ذهنــی دختــر در موسســهی
توانبخشــی همدم نگهداری میشــوند کــه تامین
معیشتوتربیتوتوانبخشیآنان،نیازمندمدیریت
مدبرانــه و جــذب مســتمر کمکهــای مردمــی از
نیکــوکاران اســت و خــدا را شــا کریم که نظــر لطف و
محبتبندگانخیر،همانندپروردگار،مدامشامل
حال ایــن فرزنــدان بیگنــان و بیپناه میشــود .به
امید تــداوم ایــن یاریهــا و رفــع تمــام گرفتاریها.

, DR. Zahra Hojjat (CEO) and MR. Hosein Mahmoudi , Ali Akbar Alizadeh Qannad , Engineer Ali Kafi , Morteza
Adibi and Jafar Shirazinia are other members of Hamdam’s board of directors.
About 350 patients live in different departments around the clock , and about 50 other people have the educational
facilities and rehabilitation services of the institution on a daily basis .
Hamdam rehabilitation charity is a comprehensive rehabilitation center and includes 5 separate departments :
1-Daily section ; In this department , about 50 people have daily rehabilitation and training services.
2-Deep mental retardation ; there are about 70 people with an average intelligence of 25 in this department .
3-Trainable or moderately mentally retarded part ; About 125 people with 25-45 intelligence are living in the section.
4-Educable part or mild mental retardation ; About 125 people with an IQ of 45 to 75 are kept in this department .
5-Small shelter house ; 20 people with IQ of 70 and above live in this section.
As can be seen , a total of about 400 mentally retarded girls are kept in the Hamdam rehabilitation institute, which
requires careful management and continuous attraction of people’s help from benefactors to provide their livelihood and education and rehabilitation .
And we thank God that the kindness and love of the good servants, like the Lord , always include the situation of
these innocent and defenseless children.
Hoping for the continuation of these help and solving all problems .

Hamdam

Status Report and
Expectations

Hamdam rehabilitation charity institute has been operating in Mashhad since 1982 in the field of education,rehabilitation and maintenance of girls without
gurdians or without effective gurdians and mentally
retarded.
The management of the institution has been changed
since 2003 and it is managed by a board of trustees
with the support of donors in three separate buildings
and completely independent from the welfare organization.
Currently , the cost of maintenance and rehabilitation
of each child of this house is more than 50 million
Rials per month, of which nearly a third of this cost
is provided by the subsidy received from the welfare
organization and the rest by public donations.
The board of directors of the institute has 7 main
members,which are : Akbar Saberi Far ( chairman of
the board) , Engineer Hamid Tayyebi ( vice chairman)
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