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به نام خدا

 هر جا که هستی، باش
 او هم کنارت هســـــــــت
 او با گل و لبخـــــــــــــــــــند
 در انتظارت هســـــــــــت
 تنها نخـــــــــــــواهی ماند

تا دوست، یارت هست...
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 سخن مد یر مسوول  

دکتر زهرا حجت

نمیمیرند... گلها،هرگز

این شــماره از فصلنامه ی همــدم را درحالــی آماده ی چــاپ می کنیم که یک 
حادثه  ی تلخ، کل خانواده ی همدم را متاثر و متالم کرده است و آن به سوگ 
نشســتن نیک اندیش همدمی جناب مهنــدس محمد چوپانکاره اســت در 
فقــدان فرزند برومند و جــوان خیرمندشــان؛ زنده یاد مهندس رضــای عزیز.
از آنجــا کــه در خانــواده ی همــدم، غمهــا و شــادی هایمان، بــه هم پیوســته 
اســت، شایســته دیدیــم یادداشــت مدیرمســئول ایــن شــماره، ادای 
دیــن و عــرض تســلیتی باشــد بــه ایــن خانــواده ی محتــرم تــا به این وســیله 
نشــان دهیــم، مــا بــه عنــوان یــک پیکــر واحــد، از محبــت خیرخواهــان 
ایــن موسســه شــاد و از مصیبــت آنــان، ســوگوار و غصــه دار می شــویم.
دنیــا، میــدان شکســتن های بی امــان اســت و زمــان،  قاصــد خبرهــای 
نمایشــگاه  دنیــا،  بی خبــر...  داغ هــای  و  داغ  خبرهــای  گهــان؛  نا
غم هــای آشناســت... غم هایــی کــه بــا ســالم آغــاز می شــود و بی بــدرود بــه 
پایــان می رســد... ســالم های همیشــگی و طبیعــی و خداحافظی هــای 
گهانــی و تلــخ... و مــا هیچوقــت فکــرش را نمی کنیــم کــه بــا اینهمــه اندوه  نا
دســت  به گریبــان شــویم  و بــه ایــن همــه تلخــی و توفــان، عــادت کنیــم...
اســت«....  تلــخ  حالتــی  هــر  در  »مــرگ  ابتهــاج؛  هوشــنگ  قــول  بــه 
جــوان مــرگ  دارد...  دیگــری  جهــان  و  جنــس  جــوان  مــرگ  امــا 
داغی ناجور و زخمی ناسور است که مثل ُمهری قرمز روی دل حک می شود و 
ک هم نمی شود... می دانیم که هیچ کالم و پیامی، باعث تسکین و تسالی  پا
کید کنیم  همیشگی شما نیکان سوگوار  نخواهد بود، اما دلمان می خواهد تا
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، هم چنان که خدا باقی است...
شــما، اســباب رضــای انســان های خســته  و ســوگوار بســیاری بوده ایــد
پس زندگی شــما همــواره سرشــار از رضا و رضایت اســت. رضای خــدا، همان 

رضای شماست و این رضا بی تردید نامیراست...
عزیزان! ما می دانیم که گل ها، نمی میرند، فقط از گلــدان کوچک خانه، به 

باغی بزرگ، نقل مکان می کنند.  
مــا اهالــی همــدم، معنــی همدلــی و همبســتگی و یــاوری و همــدردی 
در  شــادی  و  زیبایــی  و  زندگــی  شــور  تــداوم  و  می دانیــم  خــوب  را 
وجــود شــما، بــرای اهــل ایــن خانــه، خیلــی اهمیــت دارد. ببخشــید 
بیــش  خانــه،  ایــن  اهــل  کوچــک  و  کوتــاه  دســت های  در  گــر  ا را،  مــا 
از ایــن ممکــن نیســت تــا مرهمــی بســازیم و بــر زخــم جانکاهتــان بگذاریــم. 
 400 زبــان  از  انــوار خورشــید خراســان،  رئــوف و  امــام  بــارگاه  کنــار  در 
ک و شــیرین زبان همــدم، مــا برای تــان دعــا می کنیــم و یقیــن  فرزنــد پــا
داریــم، به یــاری خــدا و همدلــی آشــنایان، ایــن زخــم، بــه زودی بهبــودی 
می یابــد و روزهــای روشــن، از پشــت غبــار غــم، فــرا می رســند. والســالم. 
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نسبت»ثروت«و»قدرت«! در

! ،بهتر وبیشتر هرچهبزرگتر

کــه  جملــه ای  شــنیده اید؛  هــم  شــما  البــد  را  معــروف  مثــل  ایــن 
کمونیســت ها ادبیــات  و  زبــان  در  بیســتم،  قــرن  سراســر  در 

بســیار بــه کار می رفــت و در تولیــدات مختلــف و ازجملــه ادوات نظامــی 
کشــوری چــون شــوروی، تجســم عینــی می یافــت. وســعت جغرافیــای 
شــوروی ســابق و میراثــدار  امــروزش روســیه نیــز  معــرف و مویــد همیــن

 باورداشت بوده است.
برای ماندگاری و سروری، باید دیگران را مرعوب هیکل درشت و زوربازوی 
خودت کنی؛ تولیدات گنده، ســرزمین گنده، اســلحه ی گنــده و هرچیز 
گنده -به هربهای ممکن- تمثیل و ضامن بقای قدرت است و این اصلی

 بود کلی که از دیرباز، در فرهنگ روس ها جا افتاده بود. 
خالصه ی 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 به واقع چنین است؟
مالحظه ی قدرت علمی و اقتصادی کشورهایی چون کره و ژاپن و آلمان 
و حتــی تایلنــد، خــالف ایــن را ثابــت می کنــد.  در عصــری کــه عمــده ی 
کــره و درفضــای مجــازی  معــادالت ارضــی و ارزی، روی میزهــای مذا
رقــم می خــورد، آیــا اصــرار صــرف بــر مالکیــت زمیــن و ثــروت می توانــد 
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.

علیرضا سپاهی الیین

یادداشت سردبیر

کان می بینیــم کــه؛ تمایــل بــه   در طــول تاریــخ به کــرات دیده ایــم و کمــا
گســترش مالکیــت بــر  اراضــی و داشــته های دیگــران، چقــدر می توانــد 
و  امــروز   روســیه ی  نمونــه اش  یــک  باشــد!  غم انگیــز  و  فاجعه بــار 
کراین اســت یــا ترکیه ی امــروز اســت و چشــم طمعی  رفتــارش بــا کشــور ا
کــه بــه همســایه اش ســوریه دارد. ایــن موضــوع اهمیتــی عظیــم دارد و 
اهمیــت موضــوع، به خصــوص بــه ایــن دو پرســش گــره خورده اســت؛

آیا فواید احتمالــی این قدرت طلبی، آنقدر هســت که بتــوان با ضررهای 
بزرگی چون صلب آزادی و نژادپرستی و دیگرستیزی ناشی از آن، کنار آمد 

و دم برنیاورد؟!
وجــود  محبوبیــت  و  قــدرت  کســب  بــرای  دیگــری  راه  هیــچ  آیــا 
دیگــران دارایــی  بــر  ســلطه  جــای  بــه  نمی تــوان  آیــا  مثــال  نــدارد؟ 
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 
کــه بیــش از دیگــران ثــروت دارد دارد؛ قدرتمنــد صرفــا کســی نیســت 
کــه بتوانــد ضمــن بازتولیــد ثروتــش، آن را در  کســی اســت  بلکــه آن 
خدمت گســترش آرامش و آســایش و رضایت انســانهای دیگر قرار دهد.  
موسســه ی همدم، نمایشــگاهی زنــده و زایــا، از تولیــد و تعامــل قدرت و 
ثــروت اســت. ثروتمندان راســتین، اینجــا به قــدرت حقیقی می رســند. 
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یک نفس زندگی

دوستی می گفت: سمیناری دعوت شدم که هنگام ورود به هر یک 
از دعوت  شدگان بادکنکی دادند.

ســخنران، بعــد از خوشــامدگویی از حاضریــن کــه 50 نفــر 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 5 دقیقه به اتاق بادکنک ها 

بروند و بادکنک نام خود را بیاورند.
مــن بــه همــراه ســایرین دیوانــه وار بــه جســتجو پرداختیــم؛ 
ج و مرجــی  همدیگــر را هــل می دادیــم و زمیــن می خوردیــم و هــر
بــه راه افتــاده بــود. مهلــت 5 دقیقــه ای بــا 5 دقیقــه 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 5 دقیقه همه بــه بادکنــک خود رســیدند!
ســخنران در پایــان گفــت: ایــن اتفاقــی اســت کــه هــر روز در زندگی 
مــا می افتــد؛  مادیوانــه وار در جســتجوی ســعادت خویــش به این 
ســو و آن ســو چنــگ می زنیــم و نمی دانیــم 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.

بادکنِکسعادِتمنکجاست؟
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)گفت وگوی همدم با معاون دادستان خراســـــــــــــــــــان رضوی؛ نیره عـابدین زاده(

حالبچههایهمدم،خوباست!

اشاره:
خانــم نیــره عابدیــن زاده، معــاون دادســتان مرکــز خراســان رضــوی و 
هســتند.  اســتان  بی سرپرســت  فرزنــدان  حقــوق  طرفــدار  بانــوی 
ایــن  داشــته   اند  همــدم  از  کــه  متعــددی  بازدیدهــای  در  ایشــان 
هــر  و  خوانــده  خــود  خانــواده ی  از  جــزوی  را  خیریــه  موسســه ی 
در  آنهــا  پیشــرفت های  و  همــدم  فرزنــدان  احــواالت  جویــای  بــار 
اســت. بــوده  هنری شــان  و  توانبخشــی  فعالیت هــای  و  درس 

خــود  خانــواده ی  بــا  همــراه  ایشــان  کــه  بازدیــدی  حاشــیه ی  در 
از کارگاه هــا و خوابگاه هــای موسســه بــه عمــل آوردنــد، فرصتــی دســت 
داد تــا بــرای ایــن شــماره ی فصلنامــه ی همــدم، بــا ایشــان بــه گفت وگو 
ح  بنشــینیم و نظرشــان را در دو مــورد جویــا شــویم؛   ابتــدا در مــورد طــر
توســعه ی همــدم و ســاخت زمیــن مســتقر در منطقــه ی الهیــه ی 
مشــهد و ســپس در مــورد اهمیــت و لــزوم فعالیتهــای فرهنگی موسســه 
اســت:  ایشــان  پاســخ های  می خوانیــد  آنچــه  پرســیدیم.  ســوال 

*خانمعابدینزاده،ضمنعرضخوشآمد،بهعنواننخستینپرسش
لطفادرموردطرحتوسعهیهمدمولزوممشــارکتهایمردمیدراین

زمینهنظرتانرابفرمایید؟
ح  با عرض سالم خدمت خوانندگان عزیز مجله ی همدم، باید بگویم طر
توسعه ی همدم بدون کمک مردم و خیرین، انجام شدنی نیست. بنا هم 
نیست مبالغ تمام مشارکتهای مردمی کالن باشد یا حتما یک آدم پولداری 
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 
کز بزرگ توانبخشــی که به صورت  تبدیل به مشارکتی مفید می شــود. مرا
خیریــه در خدمــت تعــداد زیــادی از فرزندان کشــورمان هســتند، نیــاز به 
کمک همه ی مردم دارند تا با تقویت زیر ساختهای شان، نتایج ملموسی 
حاصل شود. مثال همدم کالسهای کمی برای آموزش فرزندانش دارد اما 
گر این کالسهای آموزشی و کارآفرینی  از آنها به خوبی استفاده کرده است. ا
افزایــش پیــدا کنــد ایــن بچه هــا فعالیتهــای بیشــتری خواهنــد داشــت.

ح توســعه و افزایــش کالســهای آموزشــی می توانــد در جامعــه بــرای  طــر
خانواده ها و افراد کم توان ذهنی، امیدواری های زیادی بیافریند. بچه ها 
ناچار نیســتند کــه در گوشــه ی تختشــان بنشــینند و در طــول روز به یک 
نقطه خیره شوند. آنها در کنار خواهران دیگرشان و در نتیجه ی توسعه ی 
موسسه می توانند با نشاط و انرژی باال توان بخشی  شوند. وقتی فرزندان 
کزی مثل همدم پویا و فعال باشــند، بار بزرگی از مشکالت نیز  همدم و مرا
از دوش جامعه برداشته می شود. ســاده تر بگوییم، کودکی که  گل سازی 
می کند، یــا کاردســتی درســت می کند احســاس شــعف می کنــد. درواقع 
انسانها وقتی احساس کنند وجود دارند، زنده اند. وظیفه ی مردم، خیرین 
و ما این است که احساس »به درد خوردن« را به آنها بدهیم. همانطور که 
می دانید با کمک های دولتی نمی تــوان اینجا را به این خوبــی اداره کرد. 

*چرانبایدونمیتوانرویکمکهایدولتیحسابکرد؟
ما می دانیم یارانه ی دولتی برای نگهداری و آموزش فرزندان موسسه کم 
کز بــزرگ با کمک های خیرین اداره می شــوند.  و ناچیز اســت. اینگونه مرا
خیرینی که بــرای ســعادت ایــن دنیا و جهــان آخرتشــان ســرمایه گذاری 

می کنند. 
گــر فرضــا  ح توســعه ی همــدم از خــود می پرســیم ا پــس بــرای طــر
نفــر؟   20 یــا  کار باشــند بهتراســت  4 دختــر در حــال  اتــاق  یــک  در 
مــکان  کــردن  فراهــم  باشــد؟  مفیــد  می توانــد  چقــدر  آموزششــان 
بهتــر و بزرگتــر بــا امکانــات خــوب، هــم از لحــاظ آموزشــی و هــم از لحــاظ 
بــود. خواهــد  ارزشــمندتر  بســیار  مددجــو  بــرای  روحــی  ســالمت 

*بــاعنایتبــهاینکهشــماهــمحامــیفرزنــدانبیسرپرســتجامعهدر
اســتانوهمیکیازمســئولینقضاییهســتیدچــهتضمینیبــهمردمو

خیریندراینارتباطمیدهید؟
من ابتدا دوبــاره از مــردم و خیرین خواهــش می کنم در این طرح توســعه

همیار و همکار خادمین همدم باشند و خیالشان راحت باشد که نهادهای 
نظارتی اســتان حواسشــان به ریال به ریــاِل وجوهات مردمی هســت و تا 
االن هم به همین صورت بوده است. نهادهای نظارتی می کوشند وجوه 
مردم که در دست خادمین و مدیران موسسات خیریه قرار داده می شود 
بصورت درست و به جا و دقیق مورد استفاده قرار بگیرد و شکرخدا نتایجش 
کز توانبخشی مشاهده می کنیم. را هم به صورت زنده در همدم و سایر مرا

*خانمعابدیــنزاده،چهاحســاسوباوریاســتکهشــمارابهســمت
حمایتازاینبچههامیکشاند؟

 احساس شادی در وجود بچه ها، مهمترین نیروی ممکن است. لحظه ای 
که وارد چنین موسســاتی می شــوی و می بینــی حال بچه ها خوب اســت
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 خیالت راحت می شــود که از وجوهات مردمی در مســیر درستی استفاده 
شــده اســت. یادمان نــرود این هــا همان هایی هســتند که در خانــواده ی 
خودشــان هم پذیرش نمی شــدند. نگهــداری از فرزندان کم تــوان ذهنی 
کزی  مظلوم جامعه کار بسیار سخت اما ارزشمندی است که خادمین مرا
چون همدم با عشق فراوان در حال انجام آن هستند. بعضی از مردم دوست 
کز کودکان ُخردسال کمک کنند که البته آنهم کار خوبی است  دارند به مرا
کز توانبخشــی افــراد کم تــوان ذهنی  را نبایــد هیچ وقت از یــاد ببریم. اما مرا

گــرموافــقباشــیدنظــرشــمارادرمــورد *ممنونیــمازپاســخهایشــما؛ا
اهمیتفعالیتهایفرهنگینیزبدانیم؟

مــن هر وقــت بــه همــدم آمــده ام متوجــه تغییــرات مثبــت اینجا شــده ام. 
کارگاه هــای هنــری حرفه آمــوزی فعــال و رو بــه پیشــرفتی دارد کــه نشــان 
از توجــه درســت خادمیــن موسســه بــه ایــن امــور دارد. در اتــاق جلســات 
کــه میزبــان مســئولین اســتانی اســت تعــدادی از دست ســازهای  مــا 
فرزنــدان همدم نصب شــده اســت کــه باعث افتخار شــهر مشــهد اســت. 
با همــه ی ایــن توفیقات بایــد بگویــم انجــام فعالیت هــای فرهنگــی برای 
ارتقــای خودبــاوری ابــن بچه هــای بــا اراده، الزم و ضــروی اســت و انتظــار 
مــی رود بیشــتر هــم بشــود. بچه هــا بایــد ســرود و تئاتــر داشــته باشــند. ما 
نمی توانیــم هنــر را از روح ایــن بچه هــا جــدا کنیــم. خصلــت هنــری آنهــا 
بایــد رشــد پیــدا کنــد وگرنــه ممکــن اســت نقصــی در آنهــا پیــدا شــود.

*اینفعالیتهایفرهنگیوهنری،چهتاثیرمثبتیرویفرزنداناینخانه
گذاشتهاست؟

کــه نــگاه می کنیــم انگیــزه ی خاصــی در آن  بــه چشــمان ایــن بچه هــا 
دیــده می شــود کــه نمی توانیــم نادیــده بگیریــم؛ مثــال بچه هــای همــدم 
به خوبــی آداب معاشــرت را یــاد گرفته انــد. یــاد دادن آداب معاشــرت 
بــه افــراد عــادی ممکن اســت راحــت بــه نظر برســد امــا بــرای ایــن بچه ها 
کار ســاده ای نیســت و نشــان می دهــد زحمــت زیــادی بــرای آمــوزش آنها 
کشــیده شــده اســت. اینها نشــان از همان تالش هــای فرهنگــی خادمین 

همــدم دارد. پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه کار فرهنگــی و هنــری بــرای 
بچه هــا بــا رویکــرد شادی بخشــی و تقویــت انگیــزه، تــداوم پیــدا کنــد.

*توسعهیهمدمدراینراهچهکمکیخواهدکرد؟
من امیدوارم با اجرای توســعه ی همــدم بتوانیم تفکیــک موضوعی بین 
مددجویان داشــته باشــیم کــه احســاس راحتی بیشــتری با هــم بکنند. 
می دانیم که دوست شدن با بچه های دیگر در فضای بزرگ کار سختی برای 
دختران موسسه است و باید باتوسعه ی فضا و امکانات، بتوانیم گروه های 
کوچکی برای آنها در آینده ایجاد کنیم تا صمیمیت بین آنها بیشــتر شود.

*ازوقتیکــهدراختیارماگذاشــتیدممنونیم.درصورتیکهپیشــنهادی
برایبهترشدنکارداریدبفرمایید؟

مــن متوجــه شــده ام همــدم مربیــان، پرســتاران و مــددکاران خوبــی 
دارد. خواهــش می کنــم بــرای خــود ایــن کادر پرتــالش همــدم نیــز کار 
فرهنگــی مناســبی صــورت گیــرد. مــا بایــد قــدردان تــالش ایــن عزیــزان 
باشــیم کــه هــوای 400 دختــر بی سرپرســت موسســه را دارنــد. روحیه ی 
ایــن دوســتان بایــد تقویــت شــود تــا بتواننــد خدمتگــزاران بهتــری برای 
اهالی ایــن خانــه باشــند. باید به هر شــکلی کــه می شــود مــددکار و مربی 
خــوب را مــورد تشــویق قــرار داد تــا او بهتــر و بیشــتر در خدمــت مجموعــه 
باشــد. حــال خــوِب یــک مربــی مســاوی اســت بــا حــال خــوب بچه هــا. 

*وسخنپایانی؟
در پایان از هیئت مدیره ی 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 گونه ای 
است که هر کسی نمی تواند آن را انجام دهد چرا که هم عشق می خواهد
کمیتــی را دارند  هــم لیاقت و هــم تــوان اجرایــی. ایشــان بخشــی از کار حا
انجــام می دهند و ما نیــز امیدواریــم بتوانیم بــاری از دوش شــان برداریم.
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گفــت: ای بهلــول مــرا روزی بهلــول بــر هــارون وارد شــد. هــارون 
 پندی ده.

گــر در بیابانــی هیــچ آبــی نباشــد تشــنگی بــر تــو غلبــه  بهلــول گفــت: ا
کــت برســی، چه مــی دهی تــا تو را  کنــد و ببینی کــه می خواهــی به هال

جرعه ای آب دهند که خود را سیراب کنی؟
گفت: صد دینار طال.

گــر صاحــب آن بــه پــول رضایــت ندهــد چــه می دهی؟ بهلــول گفت ا
گفت: نصف پادشاهی خود را می دهم.

گــر بــه مــرض حبــس البــول  بهلــول گفــت: پــس از آنکــه آشــامیدی، ا
مبتــال گــردی و نتوانــی آن را رفــع کنــی، بــاز چــه می دهــی تا کســی آن 

مریضی را از بین ببرد؟
می دهــم. را  خــود  پادشــاهی  دیگــر  نصــف  گفــت:  هــارون 

کــه قیمــت  گفــت: پــس مغــرور بــه ایــن پادشــاهی نبــاش  بهلــول 
آن یــک جرعــه آب بیــش نیســت.... آیــا ســزاوار نیســت کــه بــا خلــق 

خدای عزوجل نیکوئی کنی؟!

بهلولوقیمتپادشاهیهارون!
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زینب،بهکربالرفت
شفا،برگشت! وباکولهبار

زینب به کربال رفت؛ این جمله ی ساده ی خبری را کسانی متوجه می شوند که همدم 
کن ســرای مهر اســت و فلج  و زینــِب همــدم را بشناســند؛ آنهایی که بدانند زینب ســا

مادرزادی است. 
زینب، هرچند که سالهاســت روی تختی به ابعاد دو متر در یک متر زندگی می کند اما 
دنیایش از خیلی هــای دیگر پهناورتر و زیباتر اســت. نــه اینکه بخواهیــم اغراقی کرده 
باشیم، نه. او طرفدارهای بی شماری دارد. کسانی که گرهی در زندگی دارند و زینب را 
واسطه ی برطرف شدن گرفتاری های شان کرده اند، می دانند این دختر، چقدر باصفا 
و مهربان است و با درخواست دعا از طرف بازدیدکنندگان و میهمانان موسسه، سریع 
دستانش را به سوی آسمان می برد، زیر لب زمزمه ی خاصی می کند و سپس با نگاهی 
به طرف درخواست کننده ی دعا و با تکان دادن سر و برق چشمانش به او می فهماند 
که دعا کردم و انشــاهلل حاجت روا خواهی شــد. البتــه لبخندش را هــم نباید فراموش 
ک نمی شود.   کنیم که حتی وقتی کلی میهمان به دیدنش می آیند از گوشه ی لبش پا
  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 می گوینــد هیچوقــت فکــر نمی کردیم بــه ایــن زودی عازم کربال شــویم. 
آنهایی که بــار اول به ســرای مهر همــدم می آیند با خودشــان می گویند خــب اینجا از 
جمعی بچه ی فلج شــدید مغزی که قدرت هیچ کاری ندارند مراقبت می شــود. آنها 
بایــد پــای صحبت هــای مادریــاران این بخــش بنشــینند و بشــنوند که چــه اتفاقات 
خ داده است. یکی از این اتفاقات خوب خوبی به واسطه ی این فرشته های زمینی ر
کنین این بخش است.  رفتن ســه مادریار مهربان به کربال بواســطه ی خدمت به ســا
ج شــود، دل تــوی دلمــان نبــود.  کــه زینــب می خواســت از موسســه خــار   زمانــی 
همــه ی همــکاران از او طلــب دعــای خیــر می کردنــد. زینــب بــا تــکان دادن ســرش 
می گفــت حتمــا یــادم می مانــد نگــران نباشــد. بغــض خیلی هــا ترکیــد و خنــکای 
نســیم مهــر و رحمــت پــروردگار در ظهــر تابســتان داغ، در خانــه ی مهربانــی خیابــان 
عبدالمطلب 58 وزیدن گرفت. زینب به کربال رفت و دلهای زیادی را با خودش برد...

زینب،باکولهبارشفا،ازکربالبرگشت!
چنان که 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.
کنــد امــا نگاه هایــش را می تــوان تــا  زینــب درســت و حســابی نمی توانــد صحبــت 
حــدود زیــادی معنــی کــرد و متوجــه شــد کــه نــور چشــمانش به وســاطه ی کوله بــار 
شــفا و دعایــی که بــا خــود آورده، چقــدر بیشــتر از قبل شــده اســت. صحبت هــای او 
را بــا کمــک مربیانــی کــه ســالها هم صحبــت او هســتند بــه گــوش شــما می رســانیم.

در  روزی  هیــچ  خوشــبختی،  و  اســت  نــور  سراســر  »آنجــا  می گویــد:  زینــب 
کــردم.«  دعــا  هــم  دوســتانم  همــه ی  بــرای  نکــردم.  درد  احســاس  آنجــا 
کــردم. برایــت دعــا  اشــاره می گویــد  و  ایمــا  بــا  کــه می بینــد  هــم  را  کســی  هــر 
می شــود. شــامل  را  همــه  دعاهایــش  و  اســت  مهربــان  خیلــی  زینــب 
البتــه اســم هایی را هــم مــی آورد کــه مادریــاران و کارکنــان روابط عمومــی هــم آنها را 
نمی شناســند. اســمی مثــل زهــرا. می گویــد بــرای زهــرا هــم دعــا کــردم. نمی دانیــم 
کــدام زهــرا را می گویــد 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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)به یاد شاعری نامیرا، که برای دختران همدم می سرود( 

فاطمه؛
کوچهیکلمات... فرشــــــــــتهایدر

او، خــودش یکــی از دختــران روشــِن آیینــه بــود؛ مفهــوم پــاِک 
خلقــِت لبخنــد و از صمیــِم قلــب، شــبیِه عشــق. او، دل به شــکوِه 
پنجره بســته بــود و باالخره، آنقــدر از تصــور آبی آســمان و صمیمت 
ســیال پرواز به وجد آمــد، که طاقتــش تمام شــد، پنجره را بــاز کرد 
و مثل فواره ای روشــن، تا آنســوی دیوارهــای ابر و آفتــاب، اوج گرفت. 
صحبــت از دختــری بــه نــام فاطمه خمــر اســت؛ شــاعره ای جوان

که بخــت یارمان شــد تــا در خدمــت فرزنــدان همــدم، یــک روز 
شــاهد حضور آهســته و نسیم آســایش درهمدم باشــیم و بشــنویم 
که با تمــام دلــش، بــرای فرشــته های ایــن خانــه شــعر می گوید.

اما، حیف که فاطمه، خودش یک فرشــته بود! آنقدر فرشته بود که دلش 
نیامد میان آدم های خاکی عمرش را هدر بدهد، برای همین هم خیلی زود 
چادرش را سر کرد، راه کوچه ی بهشت را درپیش گرفت و درحالی که نگاه 
ناباورمان بدرقه اش می کرد، از مرزهای زمین و زمان گذشت و جاودانه شد. 
می دانیم کــه نامش نامیرا و روحش شــاد اســت. فاطمــه خمر، همین 
حاال، البالی این ســطرها راه می رود و شــعرش را بــرای دختران همدم 
بازخوانی می کند. ما هم، لبخنــدش را در کوچه ی کلمات دنبال می کنیم
پابه پای خدایی که دراین نزدیکی اســت، در خمارستان خیر و خورشید؛ 

یادنامه
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مادخترانروشِنآیینه

در رنگ های زنده ی نقاشی
تصویر صورت من و تو پیداست

درهای نورِ مشرق هر روزیم
این آفرینش همه ی دنیاست

ما دختران روز و شِب الماس
تنپوِش استقامِت یک کوهیم

آینده ی سپید و درخشانیم
ما سبزنای جنگِل انبوهیم

غرق تبلورِ غزل و زنبق
غرق صدای آبی دریاها

چون اشتیاق جشن تولد، شمع
در ترجماِن واژه ی رؤیاها

ما دختران پاک مسیحایی
از هر ستاره معجزه می سازیم

با بال های قووی نفسهامان
زیباترین تجسم پروازیم

مفهوم رنگ و بوی بهاری شاد
رنگین کماِن پُر شده از باران
با عطر گرم ثانیه می رقصند

دستاِن پُر تأللؤ دنیامان

ایواِن خانه ی من و تو روشن
هم قصه ی سرودِن آزادی

حِس دویدنی که پُر از شادی ست
در کوچه های خاکی آبادی

خاِک پُر از بنفشه ی یک گلدان
گیالِس ُسرخرنِگ دروِن باغ

آبی که بخشِش همه ی خوبی ست
با چشم های نقره اِی بّراق

ما دختران روشِن آیینه
مفهوم پاِک خلقِت لبخندیم
ما از صمیِم قلب، شبیِه عشق
دل به شکوهِ پنجره میبندیم

دل بسته ایم و سازِ پُر از شوریم
آواز دسته های کبوترها

می خندد این شکوهِ پُر از امید 
در سایه سارِ امِن خدا، زیبا...

 پاییز

پاییز با آن شیشه عطِر روشنی بخشش
پاییز و سرخی صدای برگ های شاد

با یک قطار از رنگ ها 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

می خوابد آهسته به روی شانه های من
آوازهای جاودان و زندگی سازش

می گیرمش آهسته در آغوش گرم 
خویش

با گونه های عاشقش، با عطر پروازش

من کوچه ام، تو کوچه ای، ما 
کوچه سارانیم

تا شعرهای بی صدای آسمان باشیم
در روشنای قصه ی شب های طوالنی

تا دست در دست و شکوه بی کران 
باشیم

در عکس های یادگاری می شود پاییز
در رنگ های زنده ی شب می شود پاییز

پاییز در پاییز در پاییز در پاییز
از دلخوشی هامان لبالب می شود پاییز

ما بال های آسمان هستیم و اوج پاک
در لحظه هایی که نوای زندگی آب است

نوری درون آینه در عمق…
  

* فاطمه خمر

یادنامه
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* مریم همایونی

کــوک زندگــی هســتند؛ ســازی کــه زخمه هایــی  اغلــب رفتن هــا، ســاز نا
زخم دار بــر دل به جــا می گــذارد. در زندگی همــه ی ما از جملــه دختران 
همــدم رفتن هــای زیــادی وجــود دارد که گاهــی ایــن رفتن هــا منجر به 
تنهایی بیشــترمان می شــود. گاهی آتش زدن به زندگی کبریت شعله ور 
نمی خواهد، فقط یک پا زدن الزم دارد برای لگد به روزگار و سرنوشت...

اسم مستعارش را بینا می گذارم؛ 
بینا دختر همدم 28 ســاله اســت؛ با مشــکالت شــدید ذهنی، جســمی

 حرکتــی و گفتاری کــه به صورت مــادرزادی از بــدو تولــد همراهش بوده 
اســت. مددکار موسســه ی همدم در بازدیــد از محل زندگــی بینا چنین 

گزارش داده است:
خانــه ای در یکــی از روســتاهای کالت، 150 متری شــاید با 40 متــر زیربنا 
که بیشــتر شــبیه خرابه اســت با شــرایط بســیار نامناســب بهداشتی که 
از کم تریــن امکانات رفاهــی برخوردار نیســت. وســط حیاط چــاه بزرگ 
ک است و بر مشکالت بهداشتی آنجا افزوده  فاضالب قرار دارد که خطرنا
گون ذهنــی و نــه چندان  اســت. بینــا چهــار خواهــر دارد بــا شــرایط گونا
مناســب. مادر بی ســواد اســت بــا کلکســیونی از درد و رنــج که خّیــری از 
مشــهد، داروهــای ماهانــه اش را تقبــل کــرده و برایــش ارســال می کند.

ســخن از رفتــن بــود! پــدر بینــا سالهاســت همســر و فرزندانــش را تــرک  
کرده و به جــای نامعلومــی رفته و بــرای خــود چوپانی می کنــد. از همان 
کــه  بــد را بدتــر و شــرایط را رنجــور و دشــوارتر کرده اســت! رفتن هایــی 

همســایه ها هــر روز ناظــر این صحنــه بودند کــه بینــا در بدترین شــرایط 
کوچه هــا رهــا و مــادرش بــه تکدی گــری  بهداشــتی و پوششــی در 
چنــدان  مالــی  و  ذهنــی  اوضــاع  کــه  خواهرهــا  و  اســت  مشــغول 
کننــد. همســایه ها  کمــک  مناســبی ندارنــد نمی توانســتند بــه بینــا 
بــا اورژانــس اجتماعــی تمــاس می گیرنــد و بینــا بــه بهزیســتی ســپرده 
می شــود و در نهایــت بــه خانــه ی امــن همــدم می آیــد. گاهــی مــادر و 
کــه  می کننــد  شــکر  را  خــدا  و  می آینــد  دیدنــش  بــه  خواهرهایــش 
دخترشــان از آســیب ها دور شــده و زندگــی راحــت و آرامــی دارد.

اما گزارش واحد مددکاری، بخش بسیار غم بارتری هم داشت؛ 

کتابزندگیبینا ،از فقطچندسطر
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معلول آزاری و تعرض جسمی به بینا!
گذشــته؟ اعتصــاب ســرد و یخــش را چگونــه بــا نداشــتن تکلــم و قــدرت  در آن لحظــات پــر از درد و وحشــت، صــدای ثانیه هــا چگونــه بــر بینــا 
کنون چگونه با وجدان نداشته شان  جسمی فریاد زده ست؟ آن کس و یا کسانی که به خودشان اجازه ی تعرض به بینا را دادند واقعا انســان بودند؟! ا

روزگار را می گذرانند؟
این خاطــرات پــر از درد برایش جــاده ای بی انتهــا از تلخی ســاخته و حاال روی تخــت امن همــدم وقتی به ســراغش می روم فقــط لبخند می زند. شــاید 

چوب کبریت خاطراتش را یکی یکی آتش می زند تا آن فریادهای  پر از سکوت را بسوزاند و  فراموش کند.
روزها میگذرد و شــبها نیز؛ فقط خدا می داند دخــــــــــــتران همدم وقتی چشم هایشــــــــــــان را می بندند چه رویاهایی دارند و چه خواب هایی  می بینند...
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یک نفس زندگی

پاکبانناشی!

 
 نوع جــارو کردنــش کمی ناشــیانه بــود. تا حــاال، در طــی صدهــا روز ده ها 
کبــان رو دیــدم و حالیــم بــود که ایــن یــارو ایــن کاره نیســت؛ بنا بر شــّم  پا
پلیســیم رفتم تو نخش. کم کــم این مشــکوک بودنش رفــت رو مخم. در 
کیوسک رو باز کردم و صداش کردم »عزیز، خوبی؟ یه لحظه تشریف بیار.«

 خیلی شــق و رق، اومد جلو و از پشت عینک ظریف و نیم فریمش، خیلی 
شسته رفته جواب داد: »سالم. در خدمتم سرکار. مشکلی پیش اومده؟«

تــو ســرماى  برخــوردش جــا خــوردم. نفس هــاش  نــوع  و  لحــن  از   
ســحرگاه ابــر می شــد؛ بــه ذهنــم رســید دعوتــش کنــم داخــل. لحنمــو 
کمــی دوســتانه تر کــردم: »خســته نباشــی، بیــا داخــل یــه چایــی بــا هــم 
بزنیــم«. بعد تکــه پاره کــردن یه چنــد تا تعــارف، اومــد داخل و نشســت.

 اون یکــی هدفــون رو هــم از گوشــش درآورد. دنبالــه ســیم هدفــون رو 
بــا نگاهــم دنبــال کــردم کــه می رفــت تــو یقــه ش و زیــر لبــاس نارنجــی 
میــدى؟«. گــوش  »چــی  پرســیدم  می شــد.  محــو  شــهرداریش 

 گفت: »یه کتاب صوتی به زبان انگلیسیه«. کنجکاوتر شدم: »انگلیسی؟! 
موضوعش چیه؟« گردنشو کج کرد و گفت: »در زمینه ی اقتصادسنجی.«
 شک ام دیگه داشت سرریز می شد! »فضولی نباشه؛ واسه چی یه همچی 
چیزى رو می خونــی؟«. با یه حالت نیم خنده تو چهــره ش گفت: »چیه؟ 
کبــان نمیــاد کــه مطالعــه داشــته باشــه؟… بــه خاطر شــغلمه.« به یــه پا

 اســتکانی رو که داشــتم بــاال می بردم وســط راه متوقــف کردم و بــا حالت 
متعجب تــر پرســیدم: »متوجــه نمیشــم، ایــن اقتصــاد و ســنجش و این 
داستان ها 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.«

 علی رضوی پور
تصویرگر: سمانه اسماعیل پور

 قبــل از این کــه بخوام چیــزی بپرســم انــگار خــودش فهمید گیج شــدم 
کبــان ایــن منطقــه اســت. آقــاى عزیــزى.  و ادامــه داد: »مــن پــدرم پا
مــن دکتــراى اقتصــاد دارم و دو تــا داداشــم یکــی مهندســه و اون یکــی 
هــم داره دکتراشــو می گیــره. هرچــی بــش میگیــم زیــر بــار نمــی ره  
بازخریــد شــه؛ مــا هــم هــر مــاه روزایــی رو بــه جــاى پدرمــون می آیــم کار 
می کنیــم کــه اســتراحت کنــه. هــم کمکــش کــرده باشــیم هــم یادمــون 
نــره بــا چــه زحمتــی 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. خیلی آدم درســت و مهربونیه.« 
**  
 آنهایی که نان حالل می برند خانه، همچین اوالدی  هم دارند. واقعا جای 

بسی افتخار است...

 عکس از فاطمه فیروزی 
)از دختران این خانه(
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                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرها کهنه نمی شــوند . مــــشروح 
اخبار هــمد م را می توانید  د ر فـــضای 
مجازی د نبال کنید ،  اما اشــــاره ای 
کوتاه د ر این صفــحات برای یاد آوری 
مهربانی و تشکر از د وستان همد م است.

خـبرهای خوب این خانه
            مروری اجمالی بر رخدادهای سه ماه گذشته ی خیریه ی همدم

 عکس از فاطمه فیروزی 
)از دختران این خانه(
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دکتر ســید مرتضی حســینی، معــاون توســعه ی مدیریــت و منابع 
بهزیســتی کشــور، ضمن آشــنایی با بخش های مختلف موسســه ی 
همدم با خادمین ایــن خانه به تبادل نظــر پرداخت و از حســن توجه 
آنها به نگهــداری و توانبخشــی صحیــح و اصولی بچه هــا تقدیر کرد.
معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشــور، دراین بازدید 
گفت: »مربیان همدم با دل و جان کار می کننــد و بچه های کارگاه های 
همدم بهترین آثــار را در نوع خود خلــق کرده اند که تاییدی اســت بر 
عرض بنده. امیدوارم ســایر موسسات کشور و حتی ســازمان بهزیستی 
بتوانــد از فعالیت ها 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 روزنامه های شهرمان

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

 همدم ، می تواند الگوی مناسب 
موسسات خیریه ی ایران باشد
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بازدید رییس شورای هماهنگی  بانک های استان، از همدم   
 

اســتان(  بانک هــای  هماهنگــی  شــورای  دبیــر  و  رضــوی  خراســان  ملــی  بانــک  شــعب  امــور  )رییــس  نیکــو  صفــای  حمیــد  دکتــر 
گفــت:  خیریــه،  موسســه ی  ایــن  مدیــره ی  هیئــت  اعضــای  و  مدیرعامــل  بــا  گفت وگــو  و  همــدم  اهالــی  بــا  دیــدار  ضمــن 
دارد.« قــرار  مــا  وظایــف  اولویــت  در  همــدم،  مثــل  خیریــه ای  موسســه ی  بی سرپرســت  فرزنــدان  بــه  خدمــت  »معتقــدم 

ملــی  »بانــک  گفــت:  همــدم  میهمــان  بــه  گویــی  مقــدم  خیــر  ضمــن  مدیــره(  هیئــت  )رییــس  صابری فــر  کبــر  ا دیــدار  ایــن  ابتــدای  در 
یکــی از خوش نام تریــن بانکهــای ایــران و آسیاســت. مــا بــه عنــوان خــادم400 فرزنــد بی سرپرســت همــدم، در حــال پیگیــری ســاخت ســاز فــاز 2 ایــن 
موسســه در منطقــه ی الهیــه ی مشــهد هســتیم و امیدواریــم بــه کمــک موسســاتی مثــل بانــک ملــی، بــه کــودکان بیشــتری خدمت رســانی کنیــم.«

نخستین نمایشگاه خانواده 
با عنوان »مهرانه«، در مشهد 

فرزنــد ان توانمنــد و خود بــاور همد م با حضــوری فعال در نخســتین 
نمایشــگاه تخصصــی خانــواد ه بــا عنــوان »مهرانــه« د ر محــل 
نمایشــگاه بین المللــی مشــهد،  بخشــی از دســتاورد های خــود د ر 
زمینه ی توانبخشــی د ر چهار د هه ی گذشــته را به نمایش گذاشــتند 
و بــا اســتقبال خــوب بازد ید کننــد گان نمایشــگاه مواجه شــد ند.
  فرزنــد ان همــد م د ر فضایی به ابعــاد 24 متــر مربع، بخشــی از آثار 
صنایــع د ســتی خواهــران هنرمند شــان را بــه نمایش گذاشــتند 
و به صــورت هم زمــان و عرضــه ی مســتقیم، فعالیتهایــی چــون 
گلیم بافــی، قلم زنــی روی مــس و فرشــینه بافی انجــام د اد نــد. 
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داوری معاون دادستان، در باب همدم؛   اینجا تکه ای از بهشت است
 

نیــره عابدیــن زاده )معــاون دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز خراســان رضــوی( بعــد از دیــدار بــا فرزنــدان همــدم، گفــت: »اینجــا تکــه ای از 
بهشــت اســت که در جوار حرم امام رضــا )ع( توانســته اســت از ۴۰۰ فرزند بی سرپرســت ایــران به خوبی نگهــداری و آنهــا را توانمند و خــاق کند.«

بازدید اعضای کمیسیون فنی- مهندسی
 از همدم 

 
بازدید دکتر محسن خندان دل )رییس کمیسیون فنیـ   مهندسی اتاق بازرگانی 
خراسان رضوی( از همدم، به همراه جمعی از اعضای کمیته ی دانشجویی این 
کمیسیون و ابراز تحسین برای فعالیت های موسسه و حمایت از اهالی این خانه.  

کتــاب »فلســفه حقــوق« کــه بــه قلــم »دکتــر عبــداهلل خدابخشــی« 
آمــاده و منتشــر شده اســت، بــا حضــور فرزنــدان موسســه ی خیریه ی 
خادمیــن  و  یــاوران  خیریــن،  از  جمعــی  و  همــدم  توانبخشــی 
شــد. رونمایــی  موسســه  همایش هــای  تــاالر  در  خیریــه،  ایــن 
 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 می بایســت از ایشــان و همــت واالیــی 
که بــه خــرج دادنــد و رونمایــی متفاوتــی بــرای کتاب شــان انتخاب و 
عواید فــروش آن را به اهالــی این خانه اهدا کردند، سپاســگزار باشــیم.«

.

» فلسفه ی حقوق« 
برای فرزندان  همدم رونمایی شد

خـبرها
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دیــدار مســئوالنه ی ســرکار خانــم شــهناز رمــارم )فعــال فرهنگــی -

از  مشــهد(  شــهر  اســامی  شــورای  ســابق  عضــو  و  اجتماعــی 
از آثــار عرضه شــده در هفتمیــن  نگارخانــه ی همــدم و خریــد 
اکســپوی عکــس همــدم بــه نفــع فرزنــدان بی سرپرســت موسســه.  

در ســرآغاز هفتــه ی بهزیســتی و تامیــن اجتماعــی، جناب آقــای جواد 
نجف نــژاد، رئیس شــعبه ی 2 تامین اجتماعی مشــهد، همراه بــا جمعی از 
همکاران، ضمن بازدید از بخش های مختلف خیریه ی همدم، فعالیت های 
همکاران و فرزندان این توانبخشــی را مورد توجه و تحســین قــرار دادند. 

بازدیــد دکتــر مســعود فیــروزی )مدیــرکل بهزیســتی خراســان 
رضــوی( و جمعــی از معاونــان و مدیــران این نهــاد خدمتگــزار از 
غرفــه ی فرزنــدان توانمند همــدم در نمایشــگاه مهرانــه مخصوص 
بانــوان توانمند خراســانی در محــل نمایشــگاه بین المللی مشــهد.

بازدید و خرید خانم رمارم از هفتمین اکسپو

تحسین همدم از ســوی رئیس شعبه ی 2 
تامین اجتماعی مشهد و همراهان   

تحسین مدیریت از 
درخشش همدم  در مهرانه
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محسن داوری )معاون استاندار و فرماندار مشهد مقدس( همراه با سید جواد 
موسوی )مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
خراســان رضوی( در غرفه ی همدم حضور پیدا کرد و گفت: »مصنوعات 
دستی ارزشــمند فرزندان همدم شایســته ی عرضه در  نمایشگاه های ملی و 

بین المللی است.  

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 می کنــم هدایــای خــود را به 
کارگاه هــای قلم زنــی روی فلــزات همــدم ســفارش دهنــد کــه هــم 
بســیار هنرمندانــه اســت و هــم رضایــت پــروردگار را بــا خــود دارد.« 

یادروز حکیم بزرگ، بوعلی ســینا و روز پزشــک در توانبخشــی همدم، 
با تقدیر از پزشــکان این موسســه؛ آقایان دکتر صالح پــور و دکتر موذنی 

گرامی داشته شد.

 همدم، شایسته ی حضور 
در  نمایشگاه های ملی و بین المللی

هدایای خود را به کارگاه های قلم زنی همدم 
سفارش دهید 

گرامیداشت روز پزشک
 با تقدیر از پزشکان همدم

خـبرها
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گزارش ویژه

نمایشافتخار
معلولیت! پشتچراغقرمز

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، به نمایندگــی از دیگــر اهالــی ایــن خانــه و 
گوشــه هایی از توانمنــدی ایــن  بهزیســتی اســتان، مامــور شــدند تــا 
کم تــوان امــا پرتــالش و تســلیم ناپذیر را به مناســبت  قشــر به ظاهــر 
چهل ودومین سالگرد تاسیس ســازمان بهزیســتی، به نمایش بگذارند. 
  اهالــی این خانه کــه به نمایندگی از ســازمان بهزیســتی خراســان رضوی 
در نمایشــگاه حضــور پیــدا کرده بودنــد، بــه مــدت 5 روز بخشــی از نتایج 
توانبخشــی علمی و عملی فرزندان همدم را در »باغ مــوزه ی قصر تهران« 
گذاشــتند و مایــه ی تعجــب و تحســین همــگان شــدند. بــه نمایــش 

این نمایشــگاه، به مناســبت چهل و دومین ســالگرد تاســیس بهزیستی 
و در هفته ایــی که بــه نام خــود بهزیســتی مزین شــده، برپــا شــده بود. به 
همین خاطــر هــم بــا همــکاری و حضــور نماینــدگان ســازمان بهزیســتی 
اســتانهای مختلف و همچنیــن بخش های متنــوع مشــورتی و خدماتی 
ســتاد بهزیســتی کشــورمان از تاریــخ 25 لغایــت 29 تیــر 1401 در محل باغ 
موزه ی قصر تهران برگزار شد و به گواه همگان، فرزندان همدم، تالش های 
مدیران، مربیان و خواهران توانمندشــان را به شایســتگی نشــان دادند؛

1-افتتاحیه و بازدید مدیران بهزیستی کشور
نمایشــگاه، روز 25 تیــر 1401 بــا 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 غرفــه ی همــدم آمــد و بــا دیــدن فرزنــدان ایــن خیریــه، ضمــن اظهــار 
شــادمانی گفــت: »هنــوز خاطــرات دیــدار بــا شــما عزیزانــم را در مشــهد 
فرامــوش نکــرده ام. شــما توانایــی ویــژه ای 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 کرده اند.«

بعــد از بازدیــد رییــس بهزیســتی کشــورمان، نوبــت بــه معاونیــن ایشــان 
کــه از نمایشــگاه و  کشــورمان رســید  و ســپس مــردم و هنردوســتان 
غرفــه ی همــدم دیــدن کننــد. در ایــن میــان دکتــر حســینی )معــاون 
توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان بهزیســتی کشــور(  گفــت: »همــدم در 
ســاخت برنــد در حــوزه ی توانبخشــی، توانایــی فوق العــاده ای دارد. 
ایــن موسســه توانســته اســت از مهربانــی و خیرخواهــی یکــی از فرزنــدان 
کن در »ســرای مهر« اســتفاده ی به جایی داشــته باشــد و اسم سابق  ســا
موسســه یعنــی »فتح المبیــن« را بــه اســم ایــن دختــر صاحــب کرامــت 
یعنــی »همدم«، تغییــر دهد که می بایســت همه ی مــا در ســتاد مرکزی و 
استان های مختلف کشورمان از این کار خادمین همدم درس بگیریم.« 
دکتــر نصیــری )معــاون امــور فرهنگــی و اجتماعــی بهزیســتی کشــور( نیــز 

 گفت: »ما به حضور نمایندگان اســتان خراســان رضوی افتخار می کنیم 
چــرا کــه جــزو معــدود غرفه هایــی اســت کــه چنــد نفــر از فرزنــدان دارای 
شــرایط خاص و نیازهــای ویــژه اش را بــه نمایشــگاه آورده و می بینیم که 
به صــورت زنــده مشــغول هنرنمایــی و ســاخت محصوالت دست شــان 
هســتند کــه نشــان دهنــده ی توانبخشــی واقعــی در همــدم اســت. مــا 
منتظریــم ســفرا و نماینــدگان کشــورهای خارجــی بــه نمایشــگاه بیایند 
تــا بچه هــای توانمنــد و بــااراده ی همــدم را بــه  آنهــا معرفــی کنیــم.«
سایر معاونین و کارشناسان ارشد سازمان بهزیستی نیز از غرفه ی همدم 
دیــدن کردنــد. در ایــن میــان دکتــر رضــا دهقــان )مدیــر عامــل صندوق 
فرصت های شغلی معلوالن کشور( پس از بازدید از غرفه ی همدم گفت: 
»توانبخشــی عملــی فرزنــدان همدم بــرای همــه ی مســئولین حاضر در 
نمایشــگاه اثبات شــده اســت. ما، می بایســت از توانمندی ایــن بچه ها 
حمایت کنیــم و آمــاده ی هرگونــه همــکاری با اهالــی همدم هســتیم.«

2-بازدید 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 قلم زنی اســما نوروزیان 
و گلیم بافی معصومه صف شــکن )دختــران هنرمند همدم( نشســتند.
در ایــن میــان خانــم پانتــه آ بهــرام ) بازیگــر( ســواالت زیــادی در ذهنــش 
بود کــه از مســئول غرفه و خــود بچه هــا  پرســید. خانم بهــرام  گفــت: »به 
کنون قدر  گمان من، بیشــتر ما هنرمنــدان و حتی مســئولین دیربــط،  تا
ایــن بچه هــا را نمی دانســتیم. مــن فکــر می کــردم کار هنــری در همــدم، 
کن در آنجاســت اما  صرفــا یک نــوع ســرگرمی ســاده بــرای بچه هــای ســا
وقتــی از نزدیک کنار کســی مثل معصومه و اســما بنشــینی تازه وســعت 
درک و فهــم آنهــا را از ریزه کاری هــای هنــری می بینــی. اینهــا ســاده بــه 
دست نیامده است. مشــخص اســت مربیان همدم با دلســوزی فراوان
این کارهــای ســخت و زیبــا را بــه بچه هایشــان یــاد داده اند. مســئولین 
هنــری کشــورمان بایــد در شــناخت و توســعه ی تــوان ایــن هنرمنــدان 
خــاص، بیشــتر بکوشــند و از آنهــا حمایــت واقعــی داشــته باشــند.«
  چنــد نفــر از اســاتید گلیم بافــی، فرش بافــی و  قلم زنــی روی فلــزات نیز از 
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غرفه ی همدم دیدن کردند. در این میان خانم سلمانی )استادکار گلیم( 
کــه سالهاســت وظیفــه ی آمــوزش گلیم بافی بــه زنــان سرپرســت خانوار 
بهزیستی کشور را به عهده دارد در بدو ورودش ضمن دیدن از گلیم های 
آویزان شــده در غرفه گفت: »این گلیم ها کار دســت یک استاد کار است 
و ممکــن نیســت بچــه ای معلــول آن را بافتــه باشــد«. اما وقتی مســئول 
غرفــه ی همــدم او را دعــوت کــرد کــه دقایقــی در کنــار معصومه بنشــیند 
و گلیم بافــی عملــی فرزند هنرمنــد همدم را ببینــد با تعجب گفــت: »این 
یک معجزه ی واقعی اســت. شــما چگونه ایــن بچه هــا را به ایــن درجه از 
توانمندسازی رســانده اید. گلیمی که معصومه می بافد در اوج زیبایی و 
گردان من که سالهاست مشغول این  درستی بافته شده و هیچ یک از شا
کارنــد و آدم های عادی اجتمــاع نیز هســتند از عهــده ی آن برنمی آیند.«

نماینــدگان بهزیســتی اصفهــان و زنجــان نیــز کــه خودشــان اســاتید کار 
قلم زنی هســتند با تعجب بــه کارهــای »اســما نوروزیان« نــگاه می کردند 
و مدتــی نیــز در کنــار او می نشســتند و غــرق در قلم زنــی زنــده و فعالیتــی 
گر  می شــدند کــه تــا دقایقــی قبــل بــاورش ســخت بــود. آنهــا می گفتنــد ا
خودشــان شــاهد این هنرنمایــی نبودنــد هیچ وقت باورشــان نمی شــد 
کارگاه قلم زنــی همــدم باشــد. کارهــای زیبــا و بی نقــص مــال  ایــن 
در ادامــه ی بازدیــد هنرمنــدان، عبدالرضــا امیــر احمــدی )مجــری 
شــبکه 1( و اقبــال واحــدی )پیشکســوت و مجــری صــدا و ســیما( نیــز از 
غرفه ی همــدم دیــدن کردند و هر کــدام صحبت هــای جالبی داشــتند. 
آقــای امیــر احمــدی می گفــت: سالهاســت بــا همــدم َآشــنا هســتم و در 
ایــن میــان از همــه بیشــتر »تکتــم« را می شناســم 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 خارق العــاده ی 
کم تــوان ذهنــی صحبت هــا داشــت و خاطــرات  ایــن دختــر نابینــا و 
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 می فرســتد، ضمن حضــور در غرفه ی 
همدم، برای هر کدام از دختران حاضر در این غرفه، یک روســری زیبا به 
عنوان عیدی هدیه آورد و گفت: »بچه های عزیز برای همه ی ما دعا کنید 

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.«

3-بازدید جمعی از مدیران کشوری، از غرفه ی همدم
روز آخــر نمایشــگاه مصــادف شــده بــود بــا حضــور جمــع کثیــری از وزرا 
ســفرای  کشــوری،  نهادهــای  مدیــران  مجلــس،  نماینــدگان 
بــا  کــه  بین المللــی  نهادهــای  نماینــدگان  و  خارجــی   کشــورهای 
دعــوت مدیــران بهزیســتی و جهــت بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردها 
از  و  حاضــر  نمایشــگاه  ایــن  غرفه هــای  در  بهزیســتی  خدمــات  و 
42 ســال فعالیــت بهزیســتی آشــنا  شــدند. کارنامــه ی  بــا  نزدیــک 

در ابتدای این دیدارها، احمد وحیدی )وزیر کشور( از غرفه های بهزیستی 
بازدیــد کــرد. دکتــر قــادری )رئیــس بهزیســتی کشــور( ضمن خیــر مقدم 
به میهمــان عزیز همــدم توضیحاتــی پیرامــون 4 دهه 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 بچه ها 
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 غرفــه ی همــدم آمــد و پــس از اســتماع توضیحــات دکتــر 
قــادری -کــه در ایــن ایــام بــا فعالیتهــای همــدم کامــال  و بصــورت جزیی 
و دقیــق آشــنا شــده بــود- در مــورد فعالیتهــای همــدم گفــت: »اراده ی 
مصمــم فرزنــدان امــام هشــتم مثال زدنی اســت؛ مــن دورادور بــا همدم 
آشــنا هســتم  و خیلی دلــم می خواهــد در ســفری به مشــهد ســاعاتی در 
جمع شــما حاضر شــوم. امیدوارم روز به روز موفق تر و ســرآمدتر باشــید. 
مــا نیــز در کنــار بهزیســتی بــه شــما فرزنــدان عزیزمــان افتخــار کنیــم.«
 میهمــان بعدی غرفــه ی همــدم دکتر محمــود ســاالری )معــاون هنری 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی( بــود که خــودش پیرامــون موضوعات 
هنــری تخصــص دارد. او با دقــت محصوالت دســت اهالــی ایــن خانه را 
بررســی می کرد و در مــورد هر کــدام از آنها ســواالت مختلفی می پرســید. 
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دکتــر نصیــری )معــاون امــور فرهنگــی و اجتماعی بهزیســتی کشــور( که 
همراه دکتــر ســاالری در غرفه ی 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 موسســه ی خیریه شــناخت 
داشــت و نیازی به صحبت اضافی مســول غرفه نبــود. در نهایت معاون 
وزیــر ارشــاد ضمــن خریــد اثــر قلم زنــی اســما کــه مزیــن شــده بــود به نام

 امــام رضــا)ع(، گفت: »توانبخشــی ایــن بچه ها بــا روش های هنــری کار 
بسیار ارزشمندی است که همدم به خوبی از عهده ی آن برآمده است.

در لحظــات پایانــی روز آخــر نمایشــگاه، جمعــی از ســفرای کشــورهای 
خارجی  و نمایندگان نهادهای بین المللی بــه همراه خبرنگاران داخلی 
و خارجی در غرفــه ی همدم حضور پیدا کردنــد و این باز نیز دکتر نصیری 
و کارشناسان ارشد این معاونت به همراه مترجمان حاضر در نمایشگاه

آثــار فرزندان همــدم را بــه آنها معرفــی کردند کــه به راحتی می توانســتی 
لبخند رضایت و تعجب میهمانان خارجی غرفه ی همــدم را نیز ببینی.

4-مراسم  جانبی نمایشگاه
هــر شــب ســاعت 21 مراســم مخصوصــی در صحــن حیــاط باغ مــوزه ی 
قصر برگــزار می شــد. در این ویــژه برنامه جمــع زیــادی از بازدیدکنندگان 
نمایشگاه، برای دو ساعت در سکوتی زیبا به هنرنمایی فرزندان معلول 
ولی توانمنــد ایران خیره می شــدند. از جملــه این برنامه هــا می توان به 
اجرای گروه ارکســتر ویــژه ی ملی ایــران )نیــک آوا( اشــاره کرد کــه 4 نفر از 
فرزندان همــدم نیز عضــو این گــروه بودند. تئاتر طنز، موســیقی ســنتی

مصاحبــه بــا معلــوالن توانمنــد و خبــره و اجــرای تئاترعروســکی، دیگــر 
بخش های این مراسم شاد شبانه بود که خیلی ها به خاطر آن، از ساعاتی 
قبل در محل برگزاری حاضر می شــدند و صندلی خــود را رزرو می کردند.
از دیگــر برنامه هــای جانبــی نمایشــگاه اجــرای ورزش و تئاتــر خیابانــی 
فضاهــای  مناسب ســازی  روی  خیابانــی،  تئاتــر  موضــوع  بــود. 
شــهری بــرای حضــور معلــوالن عزیــز کشــورمان متمرکــز شــده بــود.

مجموعه ی برنامه های شــاد جانبی نمایشــگاه توانســت جمــع زیادی 
از اهالــی تهــران را بــرای 5 روز بــا زندگــی خــاص فرزنــدان معلــول ایــران 
آشــنا کنــد. آنهــا می دیدنــد کــه معلولیــت دلیــل محدودیــت نیســت و 
می توان جــور دیگر نیز دیــد. فقط کافی اســت به معلوالن فرصــت داد تا 

در چنین نمایشــگاه هایی خود  و توانمندی خود را بــه نمایش بگذارند.
اهالی همــدم در مدت این 5 روز به قول مدیران ارشــد بهزیســتی کشــور 
و ســایر میهمانــان حکومتــی و غیــر حکومتــی، توانســتند نماینــدگان 
شایســته ای بــرای بهزیســتی ســرزمین امــام هشــتم باشــند. غرفــه ی 
همدم جــزو معدود غرفه هایــی بود که جمعــی از فرزندان دارای شــرایط 
ویــژه اش را بــا تمــام ســختی های جابجایــی و اســکان در تهران، بــه این 
نمایشــگاه اعزام کــرد تا هنرمنــدان همدمــی، بصــورت زنــده و رودرروی 
بازدیدکننــدگان نمایشــگاه، بــه ســادگی تمــام، توانمندی شــان را بــه 
همگان نشان دهند و مایه ی افتخار و ســربلندی خراسان بزرگ شوند.
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دریچه هایی برای دعوت خوبان به خیر؛

فصلهفتمگذشت... سالنامهیعکسهمدم،از

کســپوی همــدم بــا هــدف فــروش آثــار بــه نفــع 400 دختــر   هفتمیــن ا
ی سرپرست موسسه خیریه همدم برگزار شد.

کســپوی سراســری عکــس همــدم، چهارم  آییــن افتتاحیــه ی هفتمیــن ا
تیرمــاه 1401 با حضور چشــمگیر جمعــی از هنرمندان رشــته های مختلف 
هنری و به ویــژه عکاســی، در تــاالر همایش های این موسســه برگزار شــد و 
نمایشگاه پنج روز تمام، با استقبال و تحسین عالقمندان، در نگارخانه ی

 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 عکس هــای هنرمنــدان سراســر ایران زمیــن اســت امکان پذیر 
کسپو  نیست مگر اینکه دل های عاشقی همراهش باشند. هیات اجرایی ا
سالهاست که از  راه  برپایی نمایشگاه های هنری، با تمام توان در خدمت 
اهداف خیرخواهانه ی موسســه اســت و این در حالی اســت کــه همیاران 
هنرمنــد مــا، در ایــن 7 دوره، تمامــی هزینه هــای داوری، چــاپ و برپایــی 
نمایشگاهها را خود به عهده داشته اند و این نشانه ی لطف پروردگار به ما 

و این یاران مهربان و نوع دوست 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 بی سرپرست 
همــدم هدیه می کنــم و امیــدوارم آنها همــواره برای مــن دعا کننــد. اینجا 
خانــه ی دل هاســت و جــای نگهــداری چنیــن تصویــر پــر از احســاس نیــز 

همین جاست.«
کســپو به همــراه خانم  پس از صحبت های اســتاد صفرلــی، گروه اجرایی ا
دکتر حجت و یکی از دختران هنرمند همدم ضمن سپاس از استاد صفرلی 
برای خدمات شایان توجهش به هنر عکاســی و خلق آثاری به یادماندنی
 با اهدای لوح قلم زنی روی مــس فرزندان همدم، از ایشــان تقدیر کردند.
کسپوی عکس همدم، ماحصل تالش های بی وقفه ی جمعی  هفتمین ا
کســپو( از یــاوران هنرمند موسســه بــود و امیــن ابراهیمــی )دبیــر اجرایی ا
ضمــن توضیحاتــی پیرامــون چگونگــی انتخــاب عکس هــای ارســالی بــه 
دبیرخانــه ی نمایشــگاه، در بــاب کــم وکیــف اتفاقــات آن، اینطــور گفــت: 
کســپوی همدم، از میــان 1360 اثر  »110 اثر به نمایش درآمده درهفتمین ا
رسیده به دبیرخانه ی جشنواره انتخاب شدند. در این میان، 10 عکس از 
فرزندان هنرمند همدم نیز در نمایشگاه قرار گرفتند که در نوع خود بی نظیر 
کســپو هســتند. امیدواریــم عالقمندان  و کامال حرفه ای و قابل عرضه در ا
و خیریــن عزیــز، همــواره از ایــن نمایشــگاه اســتقبال کننــد و عکس هــای 
ارائــه شــده را بــه نفــع 400 فرزنــد بی سرپرســت همــدم خریــداری کنند.«

هفتمیــن نمایشــگاه عکــس همــدم، تــا روز چهارشــنبه هشــتم تیــر 1401 
در محــل نگارخانــه ی همــدم در دوشــیفت صبــح و عصــر از ســاعت 10 

گزارش ویژه



14
01

ییز
پا

27
گزارش ویژه

تــا 12 و 17 تــا 20  از مشــتاقان هنــر عکاســی پذیرایــی و 
در مجمــوع، فرصــت خوبــی بــرای رفــت و آمــد اهــل خیــر و 
هنــر بــه موسســه ی همــدم و آشــنایی بــا 400 فرشــته ی

 خاموش آن، فراهم کرد.
در روز پایانــی هفتمیــن نمایشــگاه عکــس همــدم، یــک بار 
دیگــر حضــور و  همراهــی عالقمندان هنــر عکاســی در محل 
نگارخانــه ی همــدم بــه اوج رســید. بســیاری از مدیــران 
هنــری و نیکــوکاران هنردوســت مشــهدی در طــول ایــام 
کســپو، از نگارخانــه ی همــدم سرکشــی و خریــد  برگــزاری ا
کردند تا دســت اندکاران 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 پــرده ی ایــن نمایش

 هنری دیدنی و قابل تحسین بود. 
همــدم عکــس  کســپوی  ا دوره ی  هفتمیــن  چــه  گــر  ا

کرونــا بــا فاصلــه ی زیــادی از دوره ی  بــه دلیــل شــیوع 
ششــمش برگزارشــد، امــا ایــن امیــدواری را ایجــاد کــرد کــه 
در ســالهای آینــده، نمایشــگاه بــا ظرفیــت و ظرافــت الزم

کارش ادامــه دهــد تــا از طریــق  در زمــان مقتضــی، بــه 
باشــد. و هنــر  دوربینهــای عکاســی، در خدمــت خیــر 
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این دسته گلها دســت رنج دختران 
همدم است؛ گلی که شما به مراسم ها 
و همایش هایتان می  برید و بخشی از 
هزینه ی خیریه همدم را تامین میکند.
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ایننزدیکیاســت... وخداییکهدر
ارسالی از: عبداهلل همدمی

کــه مــن از بچگــی او را  مــرد میانســالی در محلــه ی مــا زندگــی می کنــد 
می شناسم؛ آدم تودار و خنده رویی است...

همیشه پیراهن شاد می پوشد... او حتی در ماه محرم هم پیرهن سفید 
می پوشد...

 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 می شه... 

گفتم: جوابمو ندادی دوست داری بری؟
گفت: من خونه ی خدا زیاد رفتم...

اصال هم حسرتش رو ندارم...
چشام داشت از کاسه در می آمد. پرسیدم: شوخی می کنی؟

گفت: شوخی چرا؟
گفتــم: آخر ندیــده ام کســی تــوی محل بگویــد که شــما حــج رفته ایــد ...
گه  گفت: شــما پرســیدید خونه ی خدا.. مــن هم گفتــم آره زیاد رفتــم... ا

بخواهید، شما را هم میبرم...
خنده ام گرفت. پرسیدم: چطور؟

گفــت:کاری نــداره، فــردا صبــح آمــاده بــاش ببرمــت خونــه ی خــدا..
 اونجا خیلی ها هستند... خدا هم منتظردیدن ماست.

شــب تا صبح خوابم نبرد. همــه اش فکر می کــردم که چــه فکرهایی توی 
سرش هست؟ 

صبــح کــه شــد، رفتــم در خانه شــان 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: به زودی می بینی...
با هزاران ســوال بی جواب توی ســرم ســکوت کردم تا اینکه رســیدیم به 

آسایشگاه بچه های بی سرپرست...
داشــتم شــاخ درمی آوردم. فقط نگاه می کــردم. همین کــه 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 خنده ی بچه ها بلندتر 

شد...

آقا رضا برگشــت طرف مــن و گفــت اینم خونــه ی خدا، دیــدی که چقدر 
خونه ش نزدیکه؟

بعد، ادامه داد:
خدا توی آسایشگاه معلوالن ذهنی...

توی بیمارستان های کودکان ...
توی آسایشگاه سالمندان ...

غذا دادن به حیوانات و پرندگان گشنه...
کز نگهداری کودکان بی سرپرست ... توی مرا

کز درمانی بیماریهای خاص ... توی مرا
و حتی جاییه که ما به کودکان خیابانی گل و کتــاب و آبمیوه میدیم و یا 

حیوانات رو سیر می کنیم.
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 خنــده ی از تــه دل ایــن انســانها را میبینم و 
می شنوم...

خانــه هــای خــدا خیلــی نزدیکتــره از اونیــه که شــما تصــور می کنیــن...
دل خوش از آنیم که حج میرویم

غافل از آنیم که کج میرویم
کعبه به دیدار خدا میرویم

او که همینجاست کجا میرویم؟!
ک نیست حج، به خدا، جز به دل پا

ک نیست شستن غم از دل غمنا
دین که به تسبیح و سر و ریش نیست

هرکه علي گفت که درویش نیست
صبح به صبح در پي مکر و فریب

شب همه شب گریه و َاّمن یجیب
براستی که انسانیت کامل ترین دین است.... 

دلنوشته
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سرعِت آهو 90 کیلومتر در ساعت است، در حالی که ســرعت شــیر 57 
کیلومتر در ســاعت است! پس چطور آهو طعمه ی شیر می شود؟ "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 می شود! 
تا جایی که شــیر می تواند 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 می مانیم و هم آینده را از دست می دهیم!

ایمانوترس!

یک نفس زندگی



 جناب آقای مهندس چوپانکاره
 جناب آقای مهندس محمد علی حمیدی

 جناب آقای مقتدری
جناب آقای جاودانی

جناب آقای سجاد خمر

سرکار خانم رحیمی

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

همدردی مارا  پذیرا باشید.

  همکار گرامـی؛

نیک اندیشان ارجمند



چندلحظهی
علمیوآمـوزشــــــــی

 اصرار روی "عزِت نفس"،فرزندانی بی عرضه بار می آورد!

آیا  بین آرام سازی عضالنی و افسردگی معلولین بهبودیافته 

از کرونا، رابطه ای هست؟

هوش هیجانی  و  ازدواج...
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روی"عزِتنفس"،فرزندانی اصرار
میآورد! بیعرضهبار

طعــم طبیعــیِ شکســت، شــیرین تر از طعــم ســاختگِی پیــروزی اســت. 
گاهــی والدیــن بــرای پــرورش عــزت نفــس فرزندشــان ســعی می کننــد 
کوچک تریــن  و  بگذارنــد  ســرپوش  شکســت هایش  همــه ی  روی 
موفقیت هایــش را ماننــد یــک پیــروزی بــزرگ جشــن بگیرنــد. ایــن نــوع 
برخورد با موفقیت ها و شکست ها می تواند نتیجه ای خالف انتظار به بار 
آورد؛ بچه هایــی که به جای عزت نفس احســاس بی عرضگــی می کنند!
در مقابــل، یــک بچه با عــزت نفــس طبیعــی بچه ای اســت کــه به تجربه 
گرفتــه می توانــد از پــس موانــع و ناامیدی هــای زندگــی بربیایــد.  یــاد 
کــه  کــه شکســت بخــورد و فهمیــده  مجــال و فرصــت ایــن را داشــته 
باشــند.  نداشــته  دوســتش  نمی شــود  باعــث  شکســت خوردن 

ملیندا ِونِر مویر می نویسد*: 
 اعتمادبه نفــس بچه هــای مــن، کــه بیشــتِر دی ان ای شــان شــبیه هــم 
اســت، نمی شــد بیشــتر از این با هم فرق داشــته باشــد. چنــد روز پیش 
کمی خمیردنــدان ریخــت روی پیراهــن دختر هفت ســاله ام که داشــت 
ک می زد؛ فکر می کنید چه کار کرد؟ بغضش ترکید، افتاد روی زمین  مسوا
و همین طور غلتید و جیغ زد »من بدترین آدم روی زمینم!«. حاال، پســر 
َده ســاله ام طوری رفتار می کند که انگار از آلبرت انیشــتین بیشــتر سرش 
می شــود. هروقت به او می گوییم درمورد چیزی اشــتباه می کند، طوری 
مخالفت می کنــد که انگار مســلمات علمی هم وابســته به نظر شــخصی 
ماست. بعضی اوقات با خودم فکر می کنم شاید عزت نفس دخترم زیادی 
کم و مال پســرم زیادی زیاد است. چقدر مهم اســت به اندازه عزت نفس 
داشــته باشــیم؟ اصال میزان ِاســتانداردی برای عزت نفس وجود دارد؟

به عنوان یک مادر آمریکایی، همیشه فکر کرده ام داشتن مقدار طبیعی 
عزت نفس برای سالمتی بچه هایم حیاتی است. بر اساس این طرز فکر، 
گــر همین  یک مــورد، قــرص و محکم ســر جایش باشــد، بقیــه ی چیزها  ا

هم جای خودشــان را پیــدا خواهند کرد و درســت خواهند شــد. وقتی 
داشــتم بــرای نوشــتن کتابــم، »بچه هایمــان را چطــور بــزرگ کنیــم که 
نچســب و ناجور نشــوند؟«، پژوهــش می کــردم، یکی از دوســتان خوبم 
-کــه روزنامه نــگار حــوزه ی والدگــری اســت- بــه مــن توصیــه ی خیلــی 
درســتی کرد کــه اولیــن فصــل کتــاب را دربــاره ی عــزت نفس بنویســم.

اما وقتــی بیشــتر روی موضــوع کار کــردم، فهمیــدم متأســفانه خیلی از 
والدیــن آمریکایــی بیش ازانــدازه بــه مفهــوم عــزت نفــس بهــا می دهند 
و اصــاًل آن را اشــتباه فهمیده اند. داشــتن عــزت نفس طبیعــی تضمین 
نمی کند که بچه ها خوب زندگی کنند یا از دردســر دور بمانند. پژوهش 
گرچــه »عــزت نفــس« مفهومی اســت کــه مطالعــه ی آن  مــن می گویــد ا
پیچیده و دشوار اســت، قدم هایی که والدین برای پرورش عزت نفس 
کودکان خود برمی دارند معمــوال- و برخالف انتظار- اثــر تضعیف کننده 
دارد. وقتی بیش ازاندازه تالش کنیم که بچه هایمان احساس ارزشمند 
بــودن و تحسین شــدن بکننــد، شــاید در واقــع باعــث شــویم احســاس 
گــر، بــا وجــود همــه ی دشــواری ها بی عرضگــی بکننــد - درحالی کــه ا
دانسته و با چشــم باز بچه ها را در معرض ناامیدی و شکست قرار دهیم
 ایــن کار می توانــد بــه آن ها حــس رضایت بخــش خودکارآمــدی بدهد.

دهه هاســت آمریکایی هــا روی عــزت نفــس وســواس پیــدا کرده انــد و 
آن را متــر و معیــاری در نظــر می گیرنــد کــه نشــان می دهــد مــردم چقدر 
ج  احســاس اعتمادبه نفس و ارزشــمندی دارند. فرماندار کالیفرنیا، ُجر
دوکمجیان، در ســال 1986 قانونی را برای تشــکیل »گروه ویژه ی ترویج 
عزت نفــس و مســئولیت پذیری شــخصی و اجتماعــی« امضا کــرد. این 
گروه ویژه بــه این نتیجه رســید کــه افزایش ســطوح عزت نفــس جمعی 
خ جرم، بــارداری نوجوانــان، ســوءمصرف موادمخدر باعث می شــود نر
 وابســتگی بــه بهزیســتی و عملکــرد ضعیــف در مدرســه کاهــش یابــد. 

               تهیه وتنظیم:  صدیقه بختیاری شهری
 مدرس و پژوهشگر دانشگاه
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کســنی اجتماعــی«  گــزارش نهایــی گــروه ویــژه عــزت نفــس را ماننــد »وا
دانســت که »در برابر بســیاری از مشــکالت شــخصی و اجتماعی که آفت 
زندگــی انســان ها در دنیای امروز اســت، نقشــی محــوری ایفــا می کند.« 
این گــزاره ی بســیار جســورانه ای اســت و بــر فــرض جســورانه ی دیگری 
مبتنی اســت که ایــاالت  متحده دچــار مرض مســری عزت نفــس پایین 
ک اســت. البــد شــنیده اید نوجوان هایی که  اســت و این نقــص خطرنــا
عزت نفــس کمی دارنــد بیشــتر از دیگــران احتمــال دارد افســرده شــوند 
مضطرب شوند، الکل بنوشــند، مواد مصرف کنند و مرتکب جرم شوند. 
همه ی این ها درســت. اما چیزی که شاید نشــنیده باشید و متعجبتان 
کند این اســت کــه برعکــِس این گــزاره درســت نیســت. عزت نفــس زیاد 
نوشــدارویی نیســت که نوجوان ها را از همــه ی چیزهای بــد حفظ کند؛ 
بچه هایی که عزت نفــس باالیی دارند هم انتخاب هــای بدی می کنند.

گِریس چو  روان شناس تکوینی در کالج ِســنت اوالف است و نویسنده ی 
همکار کتاب عزت نفس در زمان و مکان؛ چطور خانواده های آمریکایی 
آرمانی فرهنگــی را تخیل، اجرا و شــخصی می کننــد؟ او می گوید »درواقع 
روشــن نیســت عزت نفس چقدر می تواند  پیش بینی دقیقــی از  عاقبت 
ســالم و طبیعی افراد ارائه کند. نوشــته هایی کــه در این بــاره وجود دارد 
نابسامان و درهم برهم است«. روی اف. بامایستر، روان شناس اجتماعی 
دانشــگاه ایالتی فلوریدا و همکاران او نوشــته های موجــود در این حوزه 
را به طــور جامــع و کامــل مــرور کردنــد و به ایــن نتیجه رســیدند کــه »باال 
بردن عزت نفــس به تنهایی باعث نمی شــود جوان ترهــا 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 نمی توانــد در 
همــه ی جهــان بایســته و اساســی باشــد: ایــن مفهــوم تــا حــد زیــادی 
یــک ســازه ی آمریکایــی اســت. بســیاری از دیگــر کشــورها ازجملــه ژاپن 
و چیــن، یــا اصــاًل اعتنایــی بــه عــزت نفــس نمی کننــد یــا توجــه کمــی بــه 
آن دارنــد )بعضــی زبان هــا واژه ای بــرای ایــن مفهــوم ندارنــد(. چــو بــه 
مــن گفــت »حتــی در بســیاری از جوامــع مــدرن، فرهنگ هایــی کــه فکر 
می کنیــم خیلــی بــه فرهنــگ مــا شــبیه هســتند بــه مفهــوم عــزت نفس 
نــگاه نمی کننــد.« مــا  قالــب همــان مجموعه آرمان هــای  لزومــًا در 

وســواس آمریکایی هــا درمــورد عــزت نفــس ســنجش و تشــویق آن را 
دشــوار و آشــفته می کنــد. والدیــن آمریکایــی بیشــتر اوقــات به ســختی 
می تواننــد تخمین بزننــد عزت نفــس فرزندانشــان چقدر اســت. کریس 
بری، روان شــناس تکوینــی در دانشــگاه ایالتی واشــنگتن، بــه من گفت 
»عزت نفــس ســازه ای واقعــا پیچیــده در زندگــی هــرروزۀ ماســت.« مثال 
بعضــی بچه هــای آمریکایــی )و بزرگ ترهــا( بــا عــزت نفــس کــم در ظاهــر 
از خودشــان اعتمادبه نفــس نشــان می دهنــد تــا بااعتمادبه نفــس بــه 
نظــر برســند. به عــالوه، والدیــن معمــوال عــزت نفــس فرزندانشــان را 
بیشــتر از چیــزی که هســت تخمیــن می زننــد -دلیل هــردو اتفاق شــاید 
ایــن اســت کــه بچه هــا خــوب بلدنــد مســائل خودشــان را پنهــان کنند 
و والدیــن هم چــون عــزت نفــس طبیعــی را بســیار مهــم و حیاتــی فرض 

می کننــد، قویــا می خواهند بــاور کنند وضع بچه هایشــان خوب اســت.
نکته ی دیگر این اســت که والدین ســعی می کنند احساس ارزشمندی 
بچه هایشان را با روشــی اشــتباه، با تعریف و تمجید افراطی، زیاد کنند. 
نتایج یک پیمایــش نشــان داد 87 درصــد والدین آمریکایــی معتقدند 
کودکان، برای اینکه احساس خوبی به خودشان داشته باشند، نیازمند 
تعریف و تمجیدنــد. اما پژوهشــی کــه ِادی برِوملمان، روان شناســی در 
دانشــگاه آمســتردام، انجام داده اســت می گوید: تعریف و تمجید گاهی 
ممکــن اســت تأثیر عکــس داشــته باشــد. وقتــی والدیــن از بچه هایی با 
عزت نفس پایین تعریف و تمجیِد »بادکنکی« می کنند -مثاًل به بچه ای 
که فقــط یــک چشــم  چشــم دو ابــروی ســاده کشــیده می گوینــد »وای، 
بــاورم نمی شــه. نقاشــی ت فوق العــاده س!« - عــزت نفــس آن کــودک 
از قبــل هــم پایین تــر می آیــد. بروملمــان ایــن اتفــاق را این طــور تئوریزه 
می کند که وقتی بچه ای با عــزت نفس پایین تعریــف و تمجید بادکنکی 
می شــنود، آن را به فشــار تفســیر می کند، فشــار بــرای اینکــه عملکردش 
همیشــه درجه یــک باشــد. بعــد وارد فــاز صیانــت نفــس می شــود و در 
نهایت بیشــتر بــه توانایی ها و اســتعدادهایش شــک می کند )بر اســاس 
پژوهشــی دیگر، روِی دیگــر این رویه این اســت که وقتــی کاری می کنیم 
که بچه هایمــان فکر کننــد همیشــه مرکز جهان هســتی هســتند، باعث 
می شــویم احتمال خودشیفته شدن آن ها در بزرگ ســالی بیشتر شود(.
تعریــف و تمجیــد از بچه هــا خصوصــا به خاطــر اســتعدادها یــا هــوش و 
ذکاوتشــان -وقتی والدین به بچه شــان می گویند »تو خیلی باهوشی!« 
یا »تــو یــه هنرمنــد بزرگــی!«- می تواند مشــکالتی ایجــاد کنــد. پژوهش 
کارول دوک، روان شناس دانشگاه اســتنفورد، نشان داده که این قبیل 
تعریــف و تمجیدها، در مقایســه بــا تعریف کــردن از تالش بچه هــا، باعث 
می شوند احتمال اینکه کودک در مواجهه با شکســت دوام نیاورد و باِد 
بادکنــک ارزشــمندی اش خالی شــود زیــاد شــود. آن کــودک در توانایی 
و اســتعدادی کــه دیگران گفتــه بودنــد دارد شــک می کند. با گــذر زمان

 ایــن ذهنیــت را پیدا می کنــد که توانایــی و اســتعداد خصوصیتــی ثابت 
اســت، نه چیزی کــه می تــوان بــا تمریــن و ممارســت آن را پــرورش داد.

ما والدیــن آمریکایــی امــروزه فــورا  از فرزنــدان خــود در مقابــل ناامیدی 
و شکســت محافظــت می کنیــم؛ وقتــی بچه هــا در مســابقه ای اول 
نمی شــوند، نشــاِن تــالش و مشــارکت بــه آن هــا می دهیــم؛ بــه ســرعت 
گذاشــته اند بــه مدرســه می رســانیم. امــا  ســوپرمن، تکالیفــی را کــه جا
ایــن مداخالتــی کــه بــا نّیــت خــوب انجــام می دهیــم نتیجــه ی عکــس 
می دهنــد، چــون یــک بچــه بــا عــزت نفــس طبیعــی بچــه ای اســت کــه 
به تجربــه یــاد گرفتــه می توانــد از پــس موانــع و ناامیدی هــای زندگــی 
بربیایــد. مجــال و فرصــت این را داشــته کــه شکســت بخــورد و فهمیده 
کــه شکســت خوردن باعــث نمی شــود دوســتش نداشــته باشــند.
داریــو ســیونچک، روان شــناس شــناختی در موسســه ی علــوم آموزش 
و مغِز دانشــگاه واشــنگتن اســت کــه روی عزت نفــس مطالعــه می کند. 
از او خواســتم برایــم توصیــف کنــد کــه کــودکان بــا عــزت نفــس طبیعــی 
چطــور رفتــار می کنند. او گفــت این کــودکان غالبــا آن هایی هســتند که 
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کنیــم- بلکــه بایــد  کــه شــرمنده و خــوار و خفیفشــان  باشــیم -نــه 
بازخوردهایی کــه به آن هــا می دهیم متناســب با تالششــان باشــد. به 
ج می خواَند شما صدای او را دوست دارید بچه تان بگویید با اینکه خار

امــا نگوییــد این قشــنگ ترین آوازی اســت کــه بــه عمرتان شــنیده اید. 
وقتــی می خواهیــم از کودکانمــان تعریف کنیــم باید، به جــای تجلیل از 
موفقیت هــا و اســتعدادها و هــوش آن هــا، تالششــان را تشــویق کنیــم. 
بایــد بگذاریــم ســختی ها را تجربــه کننــد. وقتی بچه هــا بــا نامالیمت ها 
روبه رو می شوند و آن را پشت ســر می گذارند یاد می گیرند بی قیدوشرط 
دوست داشته می شــوند و شکست نشــانه ی بی عرضگی نیست، بلکه 
کردن به خودشان. فرصتی است برای یادگرفتن و رشدکردن و باور پیدا

........................
این مطلب را »ملیندا ِوِنر مویر« نوشته و در تاریخ 21 ژوئیۀ 2021  با عنوان
American Parents Are Way Too Focused on Their Kids’ Self-Esteem 

 در وب سایت آتالنتیک منتشر کرده است. 
از: فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی 

چالش هــای جدیــد را می پذیرنــد یــا مــدت بیشــتری روی وظایفــی کــه 
برایشــان چالش برانگیز اســت کار می کنند. دلیلش شــاید این اســت که 
قبال مجبور شــده اند این طــور کارهــا را بکنند و یــاد گرفته اند پشــتکار در 
زمان ناامیــدی نتیجــه خواهــد داد. مارتین ِســلیگَمن، سرپرســت مرکز 
ل کرده اســت که  روانشناســی مثبت گــرا دانشــگاه پنســیلوانیا، اســتدال
»وقتــی روی هر نوع احســاس بدی ضربه گیــر می گذاریم تــا فرزندمان در 
امان بماند، تجربه ی احســاس خوب را هم برایش ســخت تر می کنیم.«
بعد از همه ی این حرف ها، برای پرورش عزت نفس طبیعی بچه هایمان 
چه باید بکنیم؟ باید دست از حساســیت و وسواس درمورد این مفهوم 
بکشــیم، چون احتماال  آن طــور که فکــر می کنیم کمال مطلــوب تربیت 
بچه هایمــان نیســت. بــه گفته ی چــو، پژوهــش او نشــان داده کــه مثاًل 
بســیاری از کــودکان آســیای شــرقی با ســنجه های مرســوِم عــزت نفس 
نمره ی کمی می گیرند اما به ندرت در اثر این قضیه دچار مشکالت روانی 
می شــوند یا در مدرســه ضعیف عمل می کنند. به اعتقاد چــو این نتایج 
به ما می گوید: »عزت نفس فقــط یکی از هزاران تکرار و تمرینی اســت که 
والدین می توانند برای کمک به شــکوفایی فرزندانشان انجام دهند«. 
قرار نیســت پیله نکردن به عزت نفــس بچه هایمان باعث نابودی شــان 
شــود -اتفاقا  با توجــه به اینکــه اقدامــات ما بــرای باالبردن عــزت نفس 
عمومًا برعکس نتیجه می دهد، شاید این طوری بیشتر کمکشان کنیم.

بایــد حواســمان باشــد کودکانمــان را زیــر ســیل تعریــف و تمجید هــای 
بی حســاب وکتاب نگیریــم. درعــوض بایــد در ارزیابی هایمــان صادق تــر 
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موضوعمقاله:
بررسی اثربخشی آرامسازی عضالنی همراه با تصویرسازی ذهنی برمیزان 
اضطراب و افســردگی معلولین جســمی وذهنی خفیف بهبود یافته از 
بیمــاری کرونــا )کوویــد_19( در مرکز توانبخشــی فتح المبیــن- همدم.  

چکیده:
براساس بررسی های انجام شــده، بیماران کووید_19 دارای 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_19( انجام شد.

روش
ح پیــش  روش پژوهــش حاضــر روش نیمــه »شــبه« تجربــی بــا طــر
تحقیــق  جامعــه  اســت.  کنتــرل  گــروه  بــا  آزمــون  آزمون-پــس 
شــامل معلولیــن جســمی وذهنــی خفیــف در مرکــز شــبانه روزی 
انــد. مشــهد  )همــدم(  المبیــن  فتــح  دخترانــه  توانبخشــی 
انتخــاب دســترس  در  بصــورت  30نفــر  جامعــه  ازایــن 
وضعیــت  در  وعملکــردی  هوشــی  ازلحــاظ  کــه  شــدند  برگزیــده 
شــیوه  بــه  ســپس   و  قرارداشــتند  نرمالتــری  و  مناســب 
گماشــته شــدند. گــروه 15 نفــره آزمایــش وگــواه   2 تصادفــی در 

قبــل از اجــرای برنامــه، از آزمودنــی هــای گــروه آزمایــش و کنترل)هــر 
گــروه(، پرسشــنامه اضطــراب و افســردگی  بــک "BAI" بعنــوان  دو 
معیــاری برای پیش آزمون گرفته شــد و ســپس بر روی گــروه آزمایش 
بــه مــدت 2 مــاه 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 

آیابینآرامسازیعضالنیوافــسردگی
کـــــــــــــــــــــرونا مـــعلولینبهبودیافتهاز

رابطهایهست؟
تهیه وتنظیم:  محبوبه سادات مشرف

کارشناس کاردرمانی وکارشناس ارشدمشاوره توانبخشــــــــــی

کــه بیــن افــراد  ذهنــی« بــه مــدت 2 مــاه، نتایــج بیانگــر ایــن بــود 
کنتــرل در متغیرهــای اضطــراب وافســردگی  گروههــای آزمایــش و 
تفــاوت معنــاداری وجــود دارد و همچنیــن درگــروه آزمایــش نیــز در 
متغیرها)اضطــراب وافســردگی( در قبــل و بعــد از مداخلــه درمانــی 

تفاوت معناداری دیده می شود.

نتیجهگیری
آرامســازی  روش  دو  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــه  نتایــج 
کاهــش اضطــراب و  عضالنــی و تصویرســازی ذهنــی توأمــا باعــث 
افســردگی  و افزایــش امیــد بــه زندگــی در معلولیــن مــی شــود.
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه تأثیــر مثبــت ایــن رویکــرد درمانــی 
مکمل،کــه یــک روش ســاده،کم هزینــه و قابــل اجــرا بــرای معلولیــن 
معلولیــن  روانشــناختی  مشــکالت  کاهــش  بــه  بتــوان  اســت، 
گام مؤثــری برداشــت. کرونا وشــرایط قرنطینــه،  در زمــان پســا

واژههایکلیدی 
کووید_19/ اضطراب/ افسردگی/ آرامسازی عضالنی/ تصویر سازی 

ذهنی

بیانمسئله؛
 ســازمان بهداشــت جهانــی"W.H.O" درتاریــخ 30 ژانویــه 2020 بــا 
انتشــار بیانیــه ای شــیوع کرونــا ویــروس را ششــمین عامــل وضعیت 
کــرد. اضطــراری  دربهداشــت عمومــی در سرتاســر جهــان اعــالم 
ایــن ویــروس عــالوه بــر عالئــم سیســتمیک »تــب، ســرفه، مشــکل 
درتنفــس و...«باعــث بــروز تعــدادی از بیماریهــای روانشــناختی 
نظیــر اضطــراب، افســردگی، تحریــک پذیــری، رفتارهــای اجتنابــی 
 P.T.S.D«_Posttrumatic« و اختــالل اســترس بعــد از ســانحه؛
stress disordeR مــی شــود. )بــه نقــل از علیــزاده و صفارنیــا_1398(.

بــودن  ناشــناخته  به دلیــل   ،19 کوویــد  درمــورد  اضطــراب 
دهــد.  مــی  کاهــش  درانســان  را  ایمنــی  ک  ادرا ویــروس،  ایــن 
می کنــد(. تشــدید  را  اضطــراب  علمــی،  کــم  )اطالعــات 
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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 حمایت هــای روانــی( نشــانه های افســردگی
 کاهش خلق و کرختی عاطفی در این بازه زمانی بیشتر مشهود است.
در  وافســردگی  اضطــراب  کاهــش  بــرای  راهــکار  مفیدتریــن 
بــردن  بــاال  آرامبخــش،  داروهــای  کنــار  در  فعلــی،  شــرایط 
ســت. جــا«  همیــن  و  کنــون  حال»ا زمــان  در  خــود  از  گاهــی  آ
گاهــی، از یــک طــرف فشــار روانــی، اضطــراب، درد و افســردگی را  آ
کیفیــت  خالقیــت،  انــرژی،  دیگــر  ســوی  از  و  دهــد  مــی  کاهــش 
دهــد. مــی  افزایــش  را  عمومــی  ســالمت  وحــس  ارتبــاط 

برطبق راهنمای تشخیصی DSM_5 ، کم توانی ذهنی اختالل مربوط 
بــه رشــد هــوش و رفتارهــای انطباقــی اســت کــه قبــل از سن18ســال

کــه ایــن اختــالل بــر اســاس میــزان ضریــب هوشــی و  بــروز مــی کنــد 
میــزان تطابق بــا محیط اطــراف بــه 5 دســته، کم توان ذهنــی خفیف
کم تــوان نامعیــن تقســیم می شــوند.  متوســط، شــدید، عمیــق و 
این افراد به دلیل پایین بودن بهره هوشــی در مسائلی مانند یادگیری
ل، درک مفاهیــم انتزاعــی و رفتارهــای سازشــی یــا انطباقــی  اســتدال
کننــد. به راحتــی نمی تواننــد بــا محیــط اطــراف خــود ســازگاری پیدا

بــا درنظرگرفتن وضعیــت پر مخاطــره فعلی، شناســایی افراد مســتعد 
کــه قشــر آســیب پذیرتــری  اختــالالت روانشــناختی نظیــر معلولیــن 
نســبت به جامعه نرمــال وطبیعی می باشــند، امری ضروری اســت تا 
بــا راهکارهــای مناســب بتــوان ســالمت روان این افــراد را حفــظ کرد.
باتوجــه بــه اینکــه تأثیــرات منفــی شــرایط اســترس زا 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.
ازدرمان های مکمل برای رفع اضطراب و افســردگی مــی توان به انواع 
تکنیکهای تنفســی، مراقبه، مدیتیشن  آرامســازی عضالنی بنسون و 

تصویر سازی ذهنی اشاره کرد.
آرامســازی  روش  رویکردهــا،  ایــن  مطالعــه  و  بررســی  بــا 
دلیــل  بــه  افــراد  ایــن  بــرای  ذهنــی  تصویرســازی  و  عضالنــی 
ســاده و قابــل اجــرا بــودن، نداشــتن نیــاز بــه تخصــص و قابــل 
شــود. مــی  توصیــه  معلولیــن  بــرای  بــودن  وکاربــردی  فهــم 
کنــون  تــا  درمانــی  چنیــن  کــه  مــورد  ایــن  نظرگرفتــن  در  بــا   
دلیــل  بــه  افــراد  ایــن  اینکــه  و  نشــده  گــزارش  معلولیــن  بــرای 
در  متعــدد  مشــکالت  بــا  جســمی  و  ذهنــی  محدودیت هــای 
جامعــه روبــرو و نیازمنــد حمایتهــای بیشــتری هســتند، مــی تــوان 
امیــد داشــت بــا انجــام ایــن برنامــه درمانــی بــه عنــوان رویکــردی 
گام هــای تــازه ای برداشــت. نــو در خدمــت رســانی بــه معلولیــن، 
افــزون برایــن، آمــوزش و یادگیــری تکنیکهــای آرامســازی نوعــی 
برنامــه خودآمــوزی و خودیــاری بــه شــمار مــی رود و ایــن افــراد 
کارآمــد  را توانمنــد می ســازد تــا قــدرت ســازگاری و رفتــار مثبــت 
شــود. کاســته  نســبتا  آنهــا  وابســتگی  از  و  ببرنــد  بــاال  را  خــود 

آمــوزش آرامســازی مداخلــه ای غیردارویــی و مکانیســم آن بــه 
ایــن صــورت اســت کــه بــا ایجــاد تعــادل بیــن هیپوتاالمــوس خلفــی 
کاهــش فعالیــت سیســتم عصبــی ســمپاتیک )کاهــش  و قدامــی، 
کاته کلوالمیــن هــا موجــب  متغیرهــای همــو دینامیــک(، ترشــح 
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 
گــردن بطــور منظــم شــروع و ســپس بــه عضــالت  ســر وصــورت و 
انتهایی بــدن کمر، رانها، ســاق و ســپس انگشــتان پا ختم می شــود.

طرحپژوهش
ح شــبه تجربی از نــوع پیــش آزمــون-  روش در ایــن پژوهــش طــر
مســتقل  متغیــر  دو  اثربخشــی  آن  در  کــه  اســت  آزمــون  پــس 
)آرامســازی عضالنــی و تصویــر ســازی ذهنــی( بــر دو متغییــر وابســته 
کوویــد-19 را می ســنجیم. یعنــی اضطــراب و افســردگی ناشــی از 

آزمودنیها
ایــن تحقیــق معلولیــن مرکــز توانبخشــی شــبانه  جامعــه آمــاری 
روزی فتــح المبیــن- همــدم  مشــهد اســت. از ایــن جامعــه 30نفــر 
کــه مبتــال بــه بیمــاری کرونــا  از معلولیــن جســمی و ذهنــی خفیــف 
گــروه  شــده و ســپس بهبــود یافتــه انــد، به صــورت انتخابــی، در دو 
گــواه به صــورت تصادفــی قــرار داده شــدند.  15نفــره، آزمایــش و 
برنامــه  تحــت  ســاعت  یــک  روزی  مــاه   2 مــدت  بــه  افــراد  ایــن 
درمانــی آرامســازی عضالنــی و تصویرســازی ذهنــی قرارگرفتنــد.
کتورهای  ایــن مددجویــان در بــدو ورود به جلســات درمــان بــرای فا
وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی، شــرایط مشــابه درمــان، تحمــل 
پذیری، انگیــزه و عالقه بــه درمان، میــزان همکاری و ضریب هوشــی 
ک هــای  ک ورودی همتــا ســازی شــده انــد و دربخــش مال درمــال
کتورهایــی چــون عــدم شــرکت دریــک جلســه درمــان خروجــی؛ فا
 ابتــال 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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محدودیتهایتحقیق
باتوجــه بــه نمونــه ی مــورد بررســی؛ مشــکالت معلولیــن در زمینــه 
پاییــن بــودن بهــره هوشــی، عــدم درک صحیــح ازبرنامــه درمانــی 
و همچنیــن ســازگاری پاییــن در تطابــق بــا محیــط و توضیــح و 
تمریــن درمــورد برنامــه ی جدیــد بــرای آنهــا احتمــاال بــا مشــکالت 
و محدودیتهایــی مواجــه خواهیــم شــد. افــزون برایــن به دلیــل 
شــرایط بیماری کرونا و موظــف بودن به انجــام یکســری قوانین تازه 
اعــم از رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی، محدویــت رفــت و آمدهــا و 
انجام پروتکل هــای بهداشــتی و اینکه مرکــز توانبخشــی فتح المبین 
دارای بخشــهای متعــدد اســت و مــا ســعی در انتخــاب نمونــه هــا 
)به دلیل دقــت در ارزیابی و ارائه نتایج کاملتر( از قســمتهای مختلف 
هســتیم؛ پیــش بینــی می شــد که بــر ســر ایــن تحقیــق، با مشــکالت 
و موانعــی همچــون همــکاری پرســنل بخشــها  مواجــه باشــیم.
بــه ایــن منظــور، بــرای رفــع ایــن مشــکالت پیــش رو از کارشناســان 
کاردرمانگــر بخشــهای مختلــف )روانشــناس، مشــاور، پرســتار، 
گفتاردرمانگــر و مســؤولین شــیفت( قبــل از اجــرای برنامــه درمانــی 
دریــک جلســه توضیــح برنامــه تحقیقــی و اهمیــت آن توضیــح 
داده شــد و از آنهــا در مشــارکت درایــن تحقیــق دعــوت بعمــل آمــد.

 
روشکار

درابتدا از گروه آزمایش پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک، بعنوان 
ک ارزیابی، مورد بررسی  پیش آزمون انجام گرفته شــد و به عنوان مال
قرارگرفــت. بعــد از آن، بــه مــدت یــک ســاعت هــر روز تــا دو مــاه، آنهــا 
تحت درمان آرامســازی عضالنی و تصویر ســازی ذهنی قــرار گرفتند.

آرامسازیعضالنی
روش اجــرای آرام ســازی عضالنــی بــه این صــورت اســت که بیمــار در 
بهترین وضعیتی که احســاس آرامش می کند )نشســته یــا خوابیده( 
قرار می گیرد و چشــمان خود را می بنــدد؛ دراین حالــت، کلمه ای که 
همیشــه برای او یادآور آرامش اســت )یک ذکر، دعای قرآنی یا کلمات 
خــدا، عشــق، مــادر و.....(را انتخاب، شــروع بــه تنفس هــای عمیق 
ج  ومنظــم و از راه بینــی دم را انجــام داده وبــازدم را از راه دهــان خــار
می کنــد و درهربــازدم کلمــه ی موردنظــر را در ذهــن تکــرار می کنــد.
درهمیــن حالــت ازنــوک انگشــتان پــا عضــالت خــود را رهــا ســاخته و 
ایــن کار را به ســمت عضــالت فوقانــی بــدن ادامه مــی دهــد تاتمامی 
عضــالت بــه انبســاط کامــل برســند. بیمــار ایــن حالــت را بــه مــدت 
10تا20دقیقــه حفــظ می کنــد. به بیمــار توصیــه می شــود کــه از تغییر 
حالــت و جابجایــی بالفاصلــه پــس از پایان تکنیــک خــود داری کند.

تصویرسازیذهنی
کت و آرام مراحل اجــرای کار بدین صورت اســت که؛ فرد، در اتاق ســا
 نشســته )2الی3دقیقــه( خــود را آرام کنــد؛ چشــم ها راببنــدد و چنــد 
گمی )یک دســت روی شــکم و دســت دیگر روی  تنفس عمیق دیافرا
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. زمانی که 
کامال آرمیده شــدید، یــک منظــره دلخــواه )می تــوان از تصاویــری که 



14
01

ز  
ایی

پ

40
مـقاله

داریــد، اســتفاده کنیــد( تجســم ، و در آن احســاس راحتــی کنیــد و 
درهمیــن حــال بتدریــج ذهــن خــود را بــه مشــکلی کــه میخواهیــد 
گــر تصاویــر متعــدد  حــل شــود )مثــل اضطــراب( معطــوف کنیــد. ا
بــه ذهــن آمــد، یکــی از آ نهــا را انتخــاب تــا در آن جلســه روی آن کار 
و تصورکنیدکــه مشــکل درانتهــای جلســه کامــال بهبــود می یابــد.
در پایان جلســه چنــد نفس عمیــق دیگربکشــید و خــود را درحالت 
باال رفتــن از پلکان خیالی مجســم کنید و زمانی که بــه محیط کامال 
گاه شدید، چشم ها را بازکرده، بدن را کش وقوس دهد، لبخندزده  آ
و بــه روز خــود ادامــه دهید.)نجمــه حمیــد وهمــکاران،1397(

یافتههایپژوهش
ابتدا شــاخص های توصیفی مربوط به نمرات اضطراب و افسردگی 
گــروه در مرحلــه پیش آزمــون و پس آزمــون به عمــل آمــده و  هــردو 
درقســمت آمــار اســتنباطی بــه منظــور بررســی میــزان اثربخشــی 
مداخله صورت گرفته و تعیین معنادار بودن تفاوت میان گروه های 
آزمایــش و کنتــرل از تحلیــل کوواریانس»مانکــوا« بهــره گرفته شــد.
نمرات اضطراب و افسردگی، باتوجه به یافته های آماری این مطالعه 
وتفــاوت معنــی دار میانگیــن مؤلفه هــا درقبــل و بعــد از مداخلــه در 
گروه هــای آزمایش و کنترل، فرضیــه ی تأثیر مثبت روش آرامســازی 
عضالنــی و تصویرســازی ذهنــی را برمعلولیــن بــه اثبات می رســاند.

همچنین نمرات اضطراب و افســردگی در پیش آزمــون و پس آزمون 
در گروه آزمایش تفاوت معناداری نشــان می داد، بطوری که نمرات 
اضطراب و افسردگی مددجویان تحت آزمایش در پس آزمون کاهش 
پیدا کرده بود که تأثیر مثبت این مداخله درمانی را نشــان می داد.
کــی از آن بــود کــه بعــد از گذشــت دو مــاه از انجــام این  یافتــه هــا حا
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 بوده ایم.
عــادت  به دلیــل  مداخلــه،  تحــت  مددجویــان  از  تعــدادی 
و  بودنــد  آن  ادامــه  خواســتار  درمانــی،  برنامــه  بــه  کــردن 
درمانــی  برنامــه  کــه  مشــخص  ســاعت  رأس  در  روز  هــر 
داشــتیم، بــا اشــتیاق و عالقــه بــه ایــن درمــان اصــرار داشــتند.
رفــت  وکاهــش  قرنطینــه  ایــام  کــه در  از مددجویــان  بســیاری 
وآمــد هــا ومالقــات نداشــتن بــا خانواده شــان  دچــار افســردگی 
شــده بودنــد؛ دیگــر پیگیــر و چشــم انتظــار مالقــات کنندگانشــان 
کردنــد و  نبودنــد یــا خیلــی جزئــی بــه ایــن مســئله توجــه مــی 
داشــتند بی حوصلگــی  یــا  اضطــراب  احســاس  کــه  موقــع  هــر 
می گرفتنــد. بهــره  تکنیک هــا  ایــن  از  خودشــان  گفتــه  بــه   

همچنیــن طبــق نظرخواهــی از پرســنل و مربیــان بخش هــای 
کــه وضعیــت معلولیــن تحــت  آنهــا اذعــان داشــتند  مربوطــه، 
کرونــا و قرنطینــه بیشــتر ســازگار  کنتــرل بهترشــده و بــا شــرایط 
شــده اند و بــه نوعــی خــود را تطابــق داده انــد و رضایتمنــدی 

می کننــد. اعــالم  درمانــی  برنامــه  ایــن  انجــام  از  را  خــود 
از طــرف دیگــر مددجویــان تحــت آزمایش کــه بعــد از بیمــاری کرونا 
دچار مشــکالت تنفســی و بلع شــده بودنــد، بعــداز انجــام برنامه ی 
گــروه کنترل: درمانی»گذشــت دو ماه« و  نتیجه گیری در مقایســه با
گــروه تجربــی، در انجــام تنفــس، حــرکات صحیــح ســینه و شــکم

 اجــرای دم وبــازدم موثــر، قــورت دادن آب دهــان، دم بینــی 
و بــازدم دهانــی، آرامــی ذهــن در تمرکــز و اجــراي موثــر، نســبت بــه 
گــروه کنتــرل دارای قابلیــت باالتــري بودنــد، به طــوری کــه پــس از 
تمریــن و جمــع شــدن هــر ٣٠ نفــر در فضــاي روبــاز و آزمایــش فــوت 
کــردن بادکنــك بــه وضــوح قابلیــت اجرایــي گــروه  تجربــی مشــهود 
بــود در حالــي کــه گــروه کنتــرل نــه تنهــا نتوانســتند حجــم بادکنــك 
می شــدند. ســرفه  و  تنفــس  تنگــی  دچــار  بلکــه  کننــد  بــاد  را 

بحثونتیجهگیری؛
عضالنــی  آرام ســازی  فــن  دو  تأثیــر  باهــدف  حاضــر  مطالعــه ی 
و تصویرســازی ذهنــی برمیــزان اضطــراب و افســردگی معلولیــن 
جســمی و ذهنی خفیــف بهبــود یافتــه از بیمــاری کرونا انجام شــد.
موضــوع  ایــن  پیشــینه  در  بررســی  و  مطالعــه  بــه  توجــه  بــا 
بیماریهــا  و   مــوارد  در  گرفتــه  صــورت  مشــابه  تحقیقــات  و 
کنتــرل  مدیریــت شــرایط بحرانهــای  و تأثیرپذیــری آن در بهبــود 
کــه؛ روحــی و روانــی، بــه ایــن نتیجــه مــی تــوان دســت یافــت 
گرچــه ایــن درمــان بــه عنــوان یــک درمــان مکمــل در کنــار  درمــان 
دارویــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، ولیکــن نیازمنــد ایجــاد 
شــرایط خاص برای معلولیــن با توجــه  بــه توانمندیهای آنهاســت.
گرچــه اثربخشــی چنیــن درمانــی تــا بــه حــال بــر  در هرصــورت، ا
داشــت  امیــد  می تــوان  ولــی  نشده اســت،  گــزارش  معلولیــن، 
کــه  گامــی مؤثــر بــرای خدمــت بیشــتر بــه  ایــن قشــر  کــه شــاید 
باشــد.  هســتند،  درجامعــه  بیشــتری  حمایتهــای  نیازمنــد 
درعیــن حــال، ایــن چنیــن تحقیقاتــی می توانــد زمینــه تحقیقــات 
بعدی وگســترده دیگــر را درزمینــه ی درمان توانبخشــی و بــه عنوان 
راهنمایــی بــرای پژوهشــگران و محققــان در آینــده، فراهــم کنــد.
مدیرعامــل  همــکاری  و  حمایــت  از  می دانیــم  الزم  درخاتمــه 
ســرکارخانم المبین-همــدم،  فتــح  توانبخشــی  مرکــز  محتــرم 
 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.

منابعداخلی:
_ اورکی، محمــد، علی پــور، احمد، خرامــان، آزیتــا.)1398(، مروری 
بر اثــرات عصبــی وشــناختی کوویــد_19، "فصلنامه علمی پژوهشــی 
عصب روانشناسی"، سال پنجم،شماره 4،)پیاپی 19(،ص 135_14.
کبریان  _ ترابــی، محمــد، صلواتــی، محمــد، اســماعیل پــور، زهــرا، ا
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ومامایــی همــدان"، دوره بیستم،شــماره 1، شــماره مسلســل 37.
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بــر ســطح اضطــراب بیمــاران در انتظــار مداخــالت تشــخیصی و 
مامایــی  و  پرســتاری  "مجلــه  الکترفیزیولوژیــک،  درمانــی 
.44_37 صفحــات   ،78 شــماره   ،25 ســال  نگــر"،  جامعــه 
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مثبــت بــر اضطــراب امتحــان و تــرس از ارزیابــی منفــی، "مجلــه 
پیاپــی)24(. شــماره4،  ششــم،  بالینی"،ســال  روانشناســی 
_ حنفــی، نســرین، احمــدی، فضــل اهلل، معماریــان، ربابــه، خانــی
محمــد. )1383(، بررســی تأثیــر روش آرامســازی بنســون بــر اوضاع 
همودینامیــک بیمــاران تحــت آنژیوگرافــی عــروق کرونــر، "مجلــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی وخدمــات بهداشــتی_درمانی شــهید 
صدوقــی یــزد"، ســال دوازدهــم، شــماره چهــارم، صفحــه 78.
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کرونــا وشــیوه هــای مدیریــت اســترس و اضطــراب بیمــاری بــه 
 "گــروه روانشناســی ســالمت"، دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان.
_متقــی، مینــو، ابراهیــم زاده، منــا.)1397(، اثــر یابــی اختــالف دو 
روش غیــر دارویــی آرامســازی عضالنــی بنســون و تصویرســازی 

ذهنــی بــر میــزان اضطــراب بیمــاران تحــت همــو دیالیــز، شهرســتان 
ماهشــهر، "مجلــه دانشــکده پرســتاری و مامایــی ارومیــه، دوره 
شــانزدهم، شــماره دوازدهــم، پــی در پــی 113، صفحــات 881_890


منابعخارجی

LATiN REFERENES
 2014_2013 American  psychiatric Association, )APA(, MaY   _

president, WWW.Psychiatry.Org
 5th, Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders    _

2013 ,)5_Edition,  )DSM
 Treatment Anxiety and Stress with  ,)2012(.Duster, C   _

 )4( 1."Biofeedback. "Global Advances in Health and medicine
.83_76:

 The effect of yoga on anxiety ,)2012( .Li Aw, Goldmith CA   _
.35_21 :)1(17 ;2012 ."and stress, "Altern Med Rev

 Challenges to prevent and[  ,)2020(.Liux, Na, Rs, Bi, zQ    _
 control the out break of Novel coronavirus pneumonia

 ,)0(41;2020."Zhonghua liu xingbeing xue zazhi ".])19_)Covid
.30_29

 li w.  yang, y, liu, Z.H, Zhao, Y_y, zhang, Q, Zhang, l, et.     _
 Progression of mental Health Services during ,)2020(.al

 Out break in china. "International journal of ,19_the Covid
.32_17 ,)10(16 ;"Bilogical sciences



14
01

ز  
ایی

پ

42
مــقاله

هوشهیجانیوازدواج...
     گروه روانشناسی همدم

)بررســـی معــــیارهای انتخاب و دوام ازدواج در مؤسسه ی توانبخشی همدم 
بخش دوم(

عواملیموثردرازدواجموفق
کــه شــکل گیری  اولیــن واحــد اجتماعــی اســت  خانــواده در واقــع 
ازدواج صــورت می گیــرد. عوامــل مهمــی در شــکل  بــر مبنــای  آن 
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 
گــی هــای شــخصیتی زوجیــن و  ایــن عوامــل، بــا مــا همــراه باشــید. ویژ
گــی هــای یکــی از مهمتریــن عوامــل در شــکل دادن به  تناســب ایــن ویژ
روابــط بیــن فــردی، تعامــالت عاطفــی و زندگــی زناشــویی موفق اســت:

سنازدواج
روانــی  بلــوغ  و  رشــد  میــزان  از  نمــادی  و  نشــانه  عنــوان  بــه  ســن 
و اجتماعــی شــناخته مــی شــود و در عیــن حــال مــی توانــد نمــادی از 
شــود. محســوب  نیــز  ثبــات  و  اســتقالل  میــزان  زندگــی،  تجربــه 

تواناییهایعقلوهوش
این توانایی ها مجموعه ای از توانایی های ذهنی هستند که نقش مهمی 
در اجرای موفقیت آمیز امور مختلف زندگی در ابعاد تحصیلی، اجتماعی

 شــغلی، روابط بین فردی و… ایفا می کنند. در عین حال تناســب سطح 
هوشــی طرفیــن ازدواج نقــش مهمــی در تــوازن زناشــوئی ایفــا می کنــد.

بلوغ
ح زیر اســت: بلوغ بــه معنای رشــد و پختگی فرد در ابعاد مختلفی به شــر

بلوغ زیستی: تحقق ظرفیت تولید مثل و رســیدن به مراحل پایانی رشد 
اسکلتی و عضالنی.

بلــوغ اجتماعــی: شــکل گیــری هویــت اجتماعــی و پذیــرش نقش هــای
 مرتبط با آن و کفایت نسبی در ایفای این نقش ها.

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 حیطه هــای چهارگانــه بلــوغ بــه نارســائی 
جــدی در قابلیــت هــای فــرد بــرای برقــرای تمــاس روانــی بــا خــود و 

دیگران منتهی می شود.
سطحتحصیالت

ســطح تحصیــالت و تناســب آن در زوجیــن، یکــی از مهمتریــن عوامــل 
موثــر بــر شــکل گیــری ازدواج موفــق اســت. تاثیــر تحصیــالت بــر روابــط 
زناشــوئی، تحــت تاثیــر مولفه هــای واســطه ای نظیــر فرهنــگ، هــوش 
وضعیــت اقتصــادی و رشــد یافتگــی شــخصیتی طرفیــن قــرار دارد.

سالمتروان
ســالمت روانــی زوجیــن از جملــه مهمتریــن عناصــر موثــر بــر ســازگاری 

می شــود.  محســوب  موفــق،  ازدواج  گیــری  شــکل  و  زناشــوئی 
بهــره منــدی از ســالمت روان، می توانــد نقــش مهمــی در شــادکامی 
و بهزیســتی زوجیــن و زندگــی مشــترک آن هــا داشــته باشــد. بســیاری 
از کارکردهــای مهــم دیگــر نظیــر موفقیت هــای شــغلی و اجتماعــی را 
نیــز تحــت تاثیر قــرار مــی دهــد. شــناخت ابعــاد مختلــف ســالمت روان
فرایندی پیچیده و چند بعدی داشــته و نقش مهمی در سازگاری های 
زناشــویی در دوره هــای مختلــف زندگــی مشــترک قبــل از ازدواج
بعــد از ازدواج، فرزنــدآوری و تربیــت فرزنــد و... خواهــد داشــت.

سالمتجسمیوفیزیکی
ســالمت جســمانی بــه معنــای بهره منــدی از وضعیــت فیزیکــی ســالم 
و بــدون بیمــاری جســمانی در فــرد اســت. وجــود هــر گونــه عالمــت از 
بیمــاری جســمانی و فقــدان ســالمت جســمانی و ظاهــری مــی توانــد 
تاثیــری جــدی بــر روابــط بیــن فــردی زوجیــن داشــته باشــد. برخــی از 
مشــکالت و بیماری هــای جســمانی ممکــن اســت به نســل بعــدی نیز 
منتقل شــوند، بنابراین این مســاله از اهمیــت باالیی برخوردار اســت.
گیردار، بیماری هایی که کارکرد طبیعی جنسی را مختل   بیماری های وا
می کننــد و بیمــاری هائــی کــه بــه معلولیت هــای جــدی و یــا اختالالت 
مزمــن و مختــل کننــده اندام های حســی یــا حرکتــی منتهی می شــوند
مــی تواننــد تهدیــد جــدی بــرای روابــط زناشــوئی محســوب شــوند.

طبقهاجتماعیاقتصادی
گیر  گر چه با پیشــرفت ســطح پوشــش آموزش های عمومی و حتــی فرا ا
شــدن تحصیــالت دانشــگاهی، امــروزه افــراد 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 
ســالیق، انتظــارات و خواســته هــا و ســبک روزمــره زندگــی شــود. بــه 
کــه از زمینه هــای اقتصــادی خیلــی متفاوتــی  نظــر مــی رســد افــرادی 
هســتند، بــا مشــکالت خیلــی زیــادی بــرای غلبــه بــر تفاوت هــای  
فرهنگــی، ارزشــی، ســبک زندگــی و انتظــارات روبــرو خواهنــد شــد.

 شرایط خانوادگی
فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  مختلــف  ســطوح  تناســب  بــه 
افــراد، خانــواده نقــش مهمــی در فراینــد شــکل گیری ازدواج موفــق 
خواهــد داشــت. خانــواده مبــدا، محــل رشــد و پــرورش و خاســتگاه 
محســوب فــرد  هــر  شــخصیتی  و  روانــی  رفتــاری،  هــای  گــی  ویژ
 می  شــود. خانــواده چه قبــل و چــه بعــد از ازدواج، از جمله منابــِع مهِم 
حمایــِت عاطفــی و هویــت اجتماعــی افــراد اســت. تفــاوت فاحــش در 
ســطوح فرهنگــی، ارزشــی، اعتقادی/مذهبــی، اقتصــادی و جایــگاه 
اجتماعی می تواند منبع بســیاری از ناســازگاری های زناشــوئی بشــود.

بــا این وجــود، متغیرهای واســطه متعــددی هســتند که مــی توانند در 
نحــوه تاثیــر متقابــل شــرایط خانوادگــی هــر یــک از زوجیــن با ســازگاری 
کننــد. باورهــای خــاص زوجیــن، ظرفیــت  زناشــوئی آنهــا مداخلــه 
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 مداخله گر 
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، کفایت های 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 
گر یکی از طرفین در مورد  بسیاری از موارد، خیلی مهم و اساسی است. ا
نوع شغل فرد دیگر حساسیت خاصی داشته باشد، باید به آن توجه کرد.

گیهایشخصیتی ویژ
گــی هــای یکــی از  گــی هــای شــخصیتی زوجیــن و تناســب ایــن ویژ ویژ
مهمتریــن عوامــل در شــکل دادن بــه روابــط بیــن فــردی، تعامــالت 
گی  عاطفی و زندگــی زناشــویی موفق اســت. بهره منــدی زوجیــن از ویژ
هــای شــخصیتی مختلــف بــه  خــودی خــود امــری طبیعــی اســت و 
قابــل ارزشــگذاری نیســت، بــا ایــن حــال در صورتی کــه زوجین تناســب 
و تطابــق شــخصیتی الزم را بــا یکدیگــر نداشــته باشــند، تــوان زندگــی 
مســالمت آمیز، پویــا و شــکوفا را بــا یکدیگــر نیــز نخواهنــد داشــت. هــر 
چنــد شــناخت شــخصیت امــری پیچیــده و زمانبــر خواهــد بــود و گاه 
گاهی  برخــی ابعــاد آن ممکــن اســت هرگــز آشــکار نشــود، بــا ایــن حــال آ
گــی هــای شــخصیتی یکدیگــر و تــوان ســازگاری بــا آن  زوجیــن از ویژ
هــا، از جملــه مهمتریــن ابعــاد زندگــی زناشــویی موفــق خواهــد بــود.

ارزشهایفردی
کــه مکمــل یکدیگــر  داشــتن اهــداف ســازگار بــا یکدیگــر و یــا اهدافــی 
ح آینــده یکدیگــر محســوب شــوند و بدســت آوردن درک متقابــل از طــر

نقــش اساســی و حیاتــی بــرای تامیــن یــک زندگــی زناشــوئی شــاد بازی 
می کنــد. مهمتــر از یکــی بــودن اهــداف، مغایــر نبــودن آنهاســت. 
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 ارزش هــای زوجیــن بــرای یــک زندگــی شــاد ضــروری  اســت.
باورهــای مربــوط بــه صمیمیــت ازدواج و روابــط عاطفــی زناشــویی

باورهای مربوط به ازدواج و رابطه عاطفی/زناشــوئی آن دسته از باورها 
گــی هــای ازدواج، روابط  هســتند که مربــوط بــه عقاید فــرد در مــورد ویژ
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 شــکل گیری انتظارات و خواســته های معقول یا 
کنشی  نامعقول در زندگی مشترک می شوند، باورهای غیر واقع بینانه، وا
و یا ناســازگار با باورهای طرف مقابل می توانند بشــدت ســطح سازگاری 
و خشــنودی زناشــوئی را پایین آورند و منجر به شــکل گیری تعارضات و 
آســیب های 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 می تــوان بــه آنها کمک 
کرد تــا از انتخاب شــتاب زده و یــا قطع نابه هنــگام رابطه اجتنــاب کنند.
ایــن مرحلــه افــراد از بیــن تعامل هــای موجــود خــود بــا دیگــران یکــی را 
ک  انتخاب مــی کنند. این انتخاب بر اســاس میزان شــباهت هــای ادرا

شــده اســت. اصلی ترین حوزه هائــی که ایــن شــباهت ها اهمیــت پیدا
 می کنند، عبارتند از:

 میزان شــباهتی که موضوع مورد توجه با معیارهای فرد برای جذابیت
 جسمی دارد-

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-  میزان شباهت ادرا

ک شــده در زمینه ســایر ارزش هــای رفتاری  آشــنا   میــزان شــباهت ادرا
شــدن بیشــتر افــراد، خــود افشاءســازِی شــروع شــده از مرحلــه قبــل را
عمــق مــی دهنــد. اطالعــات بیشــتری از جنبــه هــای شــخصیت طرف 
مقابل به دســت می آورند. ارزش هــا و عالئق یکدیگر را به منظور کشــف 
گــر شــباهت های بیشــتری بیــن خود  شــباهت ها مقایســه می کننــد. ا
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 می تواند از واقعیت فاصله زیاد داشــته باشد. »شیفتگی« 
محصــول چنیــن ایــده آل گرائــی ذهنی اســت که از مشــخصه هــای این 

دوره است.
بهوجودآمدنعالقه

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 
کنش بــه میل روزافــزون به با هــم بودن و ســهیم کــردن یکدیگر در  در وا
جنبه های مختلف افکار و احساسات است. این پدیده می تواند باعث 
گر جذابیت رابطــه به اندازه ای  بروز تنش هائی در رابطه متقابل شــود. ا
باشــد که بر میل بــه اســتقالل جوئی 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 جزئی تر شخصی می کنند.
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فرزندخواندگــی در شــرایط کنونــی و جوامــع امــروزی، برای اســتحکام و 
گرمی بخشیدن به کانون خانواده های بدون اوالد و سالم سازی جامعه 
و رفع مشکالت روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن از ناهنجاری های 
روانــی زن و شــوهری کــه از نعمت فرزنــد محروم هســتند، نقــش و فایده 
چشــمگیری دارد و از بــار مســئولیت دولــت نیــز کاســته خواهــد شــد.
مالــک  بــه  خــود  تاریخــی  فرمــان  در  علیه الســالم  علــی  حضــرت 
آنــان  بــه وضــع  تــا مواظــب یتیمــان باشــد و  کیــد می کنــد  تا اشــتر 
امــام  و  حســن  امــام  بــه  خــود  وصّیــت  در  نیــز  کنــد.  رســیدگی 
نگذاریــد  گرســنه  را  می فرماید:»یتیمــان  علیهم الســالم  حســین 
نگردنــد.« تبــاه  بی سرپرســتی  اثــر  در  کــه  باشــید  مواظــب  و 

»مــن  موفــق  انیمیشــن  بــا  را  شــما  می خواهیــم  مقدمــه  ایــن  بــا 
کــه  اجتمــاع   ضــد  و  شــرور  مــردی  داســتان  کنیــم؛  آشــنا  شــرور« 
تغیییــرات  زندگــی اش،  بــه  یتیــم  دختــر  ســه  ورود  و  حضــور  بــا 
می شــود. پیــدا  زندگــی  بــه  او  نگــرش  و  رفتــار  در  محسوســی 
»مــِن نفرت انگیــز «بــه انگلیســی )Despicable Me( یــک فیلــم کمــدی 
پویانمایی رایانه ای آمریکایی محصول ۲۰۱۰ است که توسط ایلومینیشن 
انترتینمنــت بــه عنــوان اولیــن فیلــم آن تولیــد شده اســت. ایــن فیلــم 
بــه کارگردانی کریــس رنــاد و پی یر کافیــن )در نخســتین کارگردانــی فیلم 
بلندشان( با تهیه کنندگی کریس ملداندری، جانت هیلی و جان کوهن

بــا فیلمنامه ای توســط ســینکو پل و کــن داوریــو، بر پایــه ی داســتانی از 
سرخیو پابلوس ســاخته و توســط یونیورســال پیکچرز توزیع شده است
مــن نفرت انگیــز در ۱۹ ژوئــن ۲۰۱۰ در جشــنواره بین المللــی فیلم مســکو 
به نمایش درآمد و در همان ســال توســط یونیورســال پیکچرز در ایاالت 
کــرد و ۵۴۳٫۲  کــران شــد. فیلــم، نقدهــای مثبتــی دریافــت  متحــده ا
میلیــون دالر در سراســر جهــان بــه دســت آورد و نهمیــن فیلــم پرفروش 
سال ۲۰۱۰ شد. این فیلم نامزد بهترین فیلم بلند پویانمایی در شصت و 
هشتمین مراسم گلدن گلوب و شصت و چهارمین دوره جوایز بفتا  شد.
کــه  مــن نفرت انگیــز اولیــن ورودی از فرنچایــزی بــا همیــن نــام اســت 
)۲۰۱۳(  ۲) نفرت انگیــز   مــن  می شــود:  دیگــر  فیلــم  ســه  شــامل 

۲۰۱۵( و مــن نفرت انگیــز ۳ )۲۰۱۷(. فیلــم مینیون هــا:   مینیون هــا )
۴ در  ۲۰۲۲ ) چهارمیــن فیلــم بــا نــام مــن نفرت انگیــز  گــرو   ظهــور 
شــد. خواهــد  کــران  ا  ۲۰۲۴ ســال  در  و  اســت  ســاخت  دســت 
»گــرو« مــرد شــروری اســت کــه از خالفــکاری و آزار دیگــران لــّذت می برد. 
او در خانــه مخفیــگاه بزرگــی بــرای ســاختن اســلحه و تکنولوژی هــای 
مختلف دارد که با اســتفاده از آن ها و با کمک همــکارش »دکتر نفاریو« و 
دوســتان زرد کوچکش، »مینیون ها«، شــرارت هایش را انجام می دهد.
شــرارت  بزرگتریــن  مرتکــب  مــاه،  بــا دزدیــدن  دارد  قصــد  حــاال  او 
پیشــرفته ای  اســلحه  شــمالی،  کــره  ارتــش  از  گــرو  بشــود.  تاریــخ 
کــردن مــاه مــی دزدد امــا در راه مــرد شــرور دیگــری  کوچــک  بــرای 
بــه نــام »ویکتــور«، اســلحه را از او می گیــرد. حــاال ایــن دو شــرور بــرای 
به دســت آوردن اســلحه و دزدیــدن مــاه بــا یکدیگــر رقابــت می کننــد.

گــرو دنبــال نقشــه حســاب شــده ای بــرای وارد شــدن  کــه  زمانــی 
ســه  بگیــرد،  پــس  را  اســلحه اش  تــا  مــی رود  ویکتــور  خانــه  بــه 
بــرای  کــه  می بینیــد  را  گنــس(  ا و  ادیــت  )مارگــو،  یتیــم  دختربچــه 
گــرو نقشــه اش  فــروش کلوچــه وارد خانــه ویکتــور می شــوند. همانجــا 

نفرتانگیز
!... ودلانگیز عبرتانگیز
آوات رحیمی

نگاهی به انیمیشن دیدنی " مِن شرور"
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کــردن مراحــل اداری، سرپرســتی ســه دختربچــه را قبــول می کنــد و  بــه بهانــه ی فــروش  را کامــل می کنــد. او بــه یتیم خانــه مــی رود و پــس از طــی 
کــه دکتــر نفاریــو ســاخته، اســلحه را پــس می گیــرد. همه چیــز طبــق نقشــه  کلوچــه، آن هــا را وارد خانــه ویکتــور می کنــد و بــا کلوچه هــای روباتــی 
خ دادن اســت کــه گــرو متوجــه آن نیســت. گــرو دارد کــم کــم بــه ســه دختربچــه وابســته می شــود. پیــش مــی رود امــا اتفاقاتــی همزمــان درحــال ر

گــرو کــه قبــل از ایــن اتفــاق تمــام توجهاتــش معطــوف بــه خواســته ها و آرزوهــای خــودش بــود، ابتــدا بــا جبــر و ســپس کم کــم بــا عشــق بــرای ســه 
فرزندخوانــده اش،  هنــگام خــواب کتــاب قصــه می خوانــد و پــس از مــدت کمــی متوجــه می شــود دارد بــه نیازهــای دیگــران هــم توجــه می کنــد!

گاهــی بــه مدرســه ی  کنــون بایــد  ج شــده و غیــر از دیــد تــک بعــدی اهــداف قبلــی اش، ا گــرو حــس می کنــد از پیلــه ی خودخواهــی اش خــار
کاله مشاورشــان شــود! کفــش و  کنــد و در خریــد و انتخــاب لبــاس و  بچه هایــش بــرود، در طــول روز آنهــا را در پــارک و شــهربازی همراهــی 

کــه مخاطــب فیلــم، او را بدطینــت می دانســت، رفتــه رفتــه، بــا ورود چنــد بچــه بــه زندگــی اش تبدیــل بــه فــردی خــوب و قانون مــدار  آن آدمــی 
کمــک  نیــز  خیابــان  کنــار  پیرزن هــای  و  پیرمردهــا  و  گم شــده  کــودکان  بــه  و  می کنــد  شــوخی  بــرش  و  دور  مــردم  بــا  حتــی  و  می شــود 
اســت. همزمــان  بصــورت  خوانــده اش  فرزنــد  ســه  و  گــرو  آرامــش  تغییــرات،  ایــن  بــرکات  می شــود.  خانــواده  صاحــب  گــرو  می کنــد. 
آن از  پــس  امــا  بیــاورد؛  دســت  بــه  را  مــاه  می شــود  موفــق  گــرو  و  می رســد  مــاه  ســرقت  روِز  باالخــره  کــه  می بینیــم  فیلــم   ادامــه ی  در 
را  مــاه   - شــرارتش  دوران  موفقیــت  بزرگتریــن  گــرو  می خواهــد.  گــرو  از  را  مــاه  آن،  ازای  در  و  مــی دزدد  را  بچه هــا  دختــر  ویکتــور 
کــه  ایــن حرکــت شــخصیت اصلــی فیلــم، اوج دوســت داشــتن دیگــران را نشــان می دهــد. - بــه ویکتــور می دهــد تــا دخترهــا نجــات پیــدا کننــد 
اهالــی  کــرد.  مشــاهده  می تــوان  می بینیــم  روز  هــر  مــا  کــه  واقعیتــی  در  هــم  و  فیلــم  ایــن  در  هــم  را  بی سرپرســت  کــودکان  بــه  عشــق 
بــا  دارنــد.  را  کشــورمان  بی سرپرســت  فرزنــد   400 هــوای  روز  هــر  خون گــرم  و  مشــتی  مشــهدی های  خصوصــا  ایــران  همدم دوســت 
کــم  اینجــا  ولــی  برســد  به نظــر  ســخت  کمــی  خواندگــی  فرزنــد  بــرای  خانــواده ای  شــاید  همــدم،  دختــران  ویــژ ی  نیازهــای  بــه  توجــه 
شــد. متوجــه  به راحتــی  خانــه  ایــن  اهالــی  چشــمان  بــرق  از  می تــوان  را  خوشــبختی  حــس  و  نــدارد  واقعــی  خانــواده ی  یــک  از 
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یک نفس زندگی

»مش مراد« یکی از اهالی د ه، بــه صحرا رفت و شب از قضا حیوانی 
به او حمله کرد. پس از یک د رگیری سخت باالخره بر حیوان غالب 
شد، آن را کشت، به د وش انداخت و به سمت آباد ی بــه راه افتاد...
پس از ورود به د ه، همسایه اش از باالی بام او را دید و فریاد زد:

آهای مرد م! مش مراد یک شیر شکار کرد ه!!
مش مراد با شنیدن اسم شیر لرزید و غش کرد؛ بیچاره نمید انست 
حیوانی که با او د رگیر شده شیر بود ه! وقتی د رگیر 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 د رتان میآورد...د ر زند گی، »مشکل بزرگ« وجود ند ارد، همه 

چیز مسئله است و  قابل حل...

است شیر زندگی؛شکار
تصویرگر: سمانه اسماعیل پور
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جــدول

جدول شماره:  16

1. ســال ها می گذرد حادثه هــا می آید / ... خرداد کشــم2. دســته حروف 
ویــژه قرآنی – ابــزار هندســی رســم زاویــه قائمــه - صدمترمربــع3. کالم – 
مطلــع – پســوند شــباهت – قبلــه اول مســلمانان4. دیاســتاز – میدانی 
در یــزد کــه میانی تریــن نقطــه ایــران هــم نامگــذاری شــده5. دربســت 
کارخنــه – کالم معتبر – جــاده آهنی – ســاز زهــی ایرانی با دســته ای بلند 
و کاســه ای گالبی شــکل6. ریشــه داری – زبان  کشــیدن روی ســطحی – 
جریان ولتاژ باال را از کوئل به شــمع ها هدایت می کند تا به ترتیب احتراق 
را منظــم کنــد7. سپاســگزاری- محافظــت – پرچــم – گاز تنفســی8. 
کی ساخته شــده از بــرگ درخت انگــور – دنباله رو  ع تلگراف – خورا مختر
ســوزن – رود آرام شــولوخوف9. صــوت نــدا – از قدیمی تریــن مناطــق 
تهران واقع در شــهرری- رمزمیلــه10. مجــری توانمند فوتبال کشــورمان 
کــه اواخــر ســال 1400 و در ایــام نیمه شــعبان از موسســه همــدم بازدیــد 
داشــت11. مترســک – سرشــیر - بدی12. بیماری تنگی نفس – قسمت 
بیرونــی ســقف – صاحــب – گاز گلخانــه ای13. پشــیمان – فیلمــی بــه 
کارگردانی »امیرحســین ثقفی« محصول ســال 1396 - ابر پرسا14. لحظه 
– شــهر چاقو – ثروت – ســاز مثنوی15. هدایتگر کشــتی – آلبوم یادگاری 
بازدیدکنندگان از موسســه همــدم که خاطرات زیــادی را یادآور می شــود 

1. خبرگــزاری دانشــجویان ایــران – خواننــده خوش صــدای کشــورمان 
کــه همــراه بــا مــراد حســن زاده در جشــن نیمــه شــعبان موسســه همدم 
شــرکت کردنــد2. قیمــت – نــخ بافتنــی – هــادی گرمــا و جریــان بــرق3. 
التماس کردن – باالی مجلس – از حاالت سه گانه ماده4. سایه – نه تای 
یونانــی – پوســت گنــدم و برنــج و... - اجــر5. فرزنــدان همــدم همــراه بــا 
ارکســتر ویژه ی ایــران آن را همخوانــی کردند– عابــد دیرنشــین – آخرین 
رمق6. الــوان – دودلــی – ارزش و احترام7. دســتور – پوســت کن – جمع 
مکســر ماده8. جســتنی معدنچــی – پهلــوان - »نیمــا«ی درهــم ریخته 
– از فــرق دوگانــه اســالمی9. اتمســفر - دختــران همــدم در ایــن کارگاه بــا 
اســتفاده از نوارهای کاغذی رنگارنگ آثار زیبای هنری خلق می کنند10. 
خبرگزاری رسمی ایتالیا – آب در گویش بچه زنجان – رایحه – من +شما11. 
کــن مذهبــی رفتــن – شــریک – پرنــده آفــت تــوت12. بــوی  به دیــدن اما
رطوبــت – نقیض تنــد – شــیار درونــی لولــه تفنــگ – ابــزار کاموابافی13. 
ماما – واحد سنجش شدت زلزله14.  ســی ام فروردین این سالن ورزشی 
مشــهد در کنار فینال مســابقات فوتســال جــام رمضــان بانــوان ، میزبان 
تیم فوتســال همــدم بــود– از توابــع کاشــان15. بریــدن شــاخه های زاید 
درختان – کشــوری آفریقایی بــه مرکزیت »کیگالــی« - باد خنــک و مالیم

افقی :

عمودی :
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معرفـی کتاب 

کتابیادهاودیدارها
اثر ایرج پارسی نژاد

حمیدرضا پورنجفیان

ج پارســی نژاد کتابــی سراســر شــگفت و نــاب و  یادهــا و دیدارهــای ایــر
خواندنــی اســت بــرای مخاطبــان تاریــخ شــفاهی و عالقه منــدان بــه 
سرگذشــت شــخصیت های ادبی و فرهنگی معاصر ایران... خاطرات او 
از حــد و حدود ثبت لحظاتــی خصوصی فراتــر می رود، چرا کــه نکاتی که 
بازگویی می کند در شناخت بیشتر زوایای زندگی نام آوران ادب کشور ما 
کسفورد گرفته  اهمیت دارد. ایرج پارسی نژاد دکترای ادبیات از دانشگاه آ
و در زمینــه ی 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 
جذاب خواننده اش را غرق می کند تا در پیچ و خم  زندگی بزرگان غوطه ور 
شود. صراحت پارسی نژاد در ثبت وقایع و اعتراف به اشتباهات خود در 
گذشته، ستودنی است. او پیش از انقالب در دیداری با آیزایا برلین، شاه 
ایران را دیکتاتور خوانده و اینک  از گفته ی خود اظهار شرمساری می کند 
و گر چه خــود هیــچ گاه به ورطه ی چپ کشــیده نشــده اما روشــنفکران 
ایرانی را به واسطه ی این گول خوردن و اشتباه تاریخی شماتت می کند.
در تلویزیون ملی ایران تحت ریاست رضا قطبی، برنامه ای را به نام شهر 
آفتاب اجرا می کرده که در آن به معرفی کتاب و گفت وگو با شخصیت های 
برجسته  ی ادبی از شاملو و شهریار گرفته تا مینوی و... پرداخته است. 
افســوس که این برنامه ی ارزشمند از آرشیو صدا و ســیما بیرون نیامده 
است. پارسی نژاد حتا با حسن تقی زاده 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 جــالل آل احمد و 
مریدانش تا چــه حــد کورکورانه و بی دلیــل بــه او تاخته انــد. خانلری در 
دیداری با شــاه، وقتی که اعلی حضــرت نظر مســاعد او را درباره ی چاپ 
و ثبــت نظراتش پیرامون اصالحات ارضی خواســته اســت، فقط پاســخ 
داده: بهتــر اســت در کمیته ای تخصصی بررســی شــود. ایــن خاطره ی 
کوتــاه نشــانگر این اســت کــه خانلــری بله قربان گــو نبــوده و بــا پذیرفتن 
وزارت هم فقــط به فرهنــگ و ادبیــات مملکتــش خدمت کرده اســت.
کــه  ادبــی  مهــم  شــخصیت های  بیشــتر  کــه  ایــن  کوتــاه  ســخن 
بخوانیــد ناشــنیده  و  نــاب  نکتــه ای  درباره شــان  می خواهیــد 
مســکوب خ  شــاهر گلســتان،  ابراهیــم  جمع انــد:  کتــاب  ایــن  در 
چوبــک صــادق  زرین کــوب،  عبدالحســین  دریابنــدری،  نجــف 
و... مفیــد  بیــژن  شــفیعی کدکنی،  افشــار،  ج  ایــر خویــی،  زریــاب 
کتــاب، غــم بزرگــی بــر ســینه   گــر چــه در نهایــت بــا خوانــدن ایــن 
کــه مردانــی چنیــن پرمایــه و  کــه آن روزگار خــوش  ســنگینی می کنــد 
کــه قلب شــان بــرای ایــران و زبــان فارســی می تپیــده شــگفت انگیز 

کنــار  از  ناخوانــده  کــه  نیســت  مــروت  امــا  اســت،  آمــده  ســر  بــه 
ایــران بگذریــم... بــزرگان معاصــر  رنج هــا و تالش هــای بی ماننــد 
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 افقی: 
میوه .  2  شور بودکتی  سازمان بهزیسا و خدمات  دستاوردهمیزبان نمایشگاه  این مکان در تهران  .  1 

تیره ساز    –تظاهر  .  3  ابریشمیه  پارچ  –اشتراکی عمومی مشهد  چرخه  دو  –پرخاصیت گرمسیری  
جمله   –+صابون  آب.  5  درمان دواستبیبرهردرد    –فراری دادن  .  4  رودآرام  -پیچ و مهره  شیار    –

مظهر    –ر  پرنوگلوله    –آالت راهسازی  از ماشین.  6  آمدن آب دریاپایین   –بالی  والیضربه    –قرآنی  
مقابل    –بانی  عص.  8  ستون   -استراتژیک  غله    –خانمانه  تعجب    –چپ  سمت  .  7  تاستقامت در طبیع

دستی خراسان و صنایعیراث فرهنگی ، گردشگری  م   مدیرکل .  9  نارسمیوه    – اگر  مخفف    –اصل  

 طراح جدول: محمد رضا علیزاده
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موسسه ی خیریه ی توانبخشــی همدم، در خصوص آموزش، توانبخشــی و نگهداری دختران بی سرپرست یا فاقد سرپرســت موثر و کم توان ذهنی، از سال
 1361 در شهر مشهد فعالیت دارد.

مدیریت موسســه از ســال 1383 تغییر یافته اســت 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 از50 میلیون ریال است که نزدیک به یک سوم 

این هزینه از محل یارانه ی دریافتی از سازمان بهزیستی و مابقی با کمک های مردمی تامین می شود. 
کبــر صابری فــر )رییــس هیــات مدیــره(، مهنــدس حمیــد طیبــی )نایــب رییس(  هیــات مدیــره ی موسســه هفــت عضــو اصلــی دارد کــه عبارتنــد از؛ حــاج ا
کبــر علیزاده قنــاد، مهندس علــی کافی، مرتضــی ادیبی و جعفر شــیرازی نیا دیگــر اعضای دکتر زهرا حجــت )مدیرعامل( و آقایان حســین محمــودی، علی ا

 هیات مدیره ی  همدم هستند.
حدود 350 مددجو در بخش های مختلف به صورت شــبانه روزی زندگی می کنند و قریب 50 نفر دیگر نیز از امکانات آموزشــی و خدمات توانبخشی موسسه 

 به صورت روزانه برخوردارند.
گانه است:   خیریه ی توانبخشی همدم یک مرکز جامع توانبخشی و شامل پنج بخش جدا

 1(  بخش روزانه؛ در این بخش حدود 50 نفر روزانه از خدمات توانبخشی و آموزشی برخوردارند.
 2(  بخش کم توانان ذهنی عمیق؛ حدود 70 نفر با هوش بهری تقریبی 25 در این بخش هستند.

کن این بخش اند. 3(  بخش تربیت پذیر یا کم توان ذهنی متوسط؛ حدود 125 نفر با هوش بهری 25 تا 45 سا

همدم؛گزارشاحوالوانتظارها...
نگاهــی به تاریخچه ی همــــــــــــــــــــدم؛  از گذشـــــــــته تا امروز 

معرفی کوتاه مؤسسه
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ذهنــی  کم تــوان  یــا  آموزش پذیــر  بخــش    )4
خفیــف؛ حــدود 125 نفــر بــا هــوش بهــری 45 
می شــوند. نگهــداری  بخــش  درایــن   75  تــا 

5( خانــه کوچــک پناهگاهــی؛ 20 نفــر، بــا هــوش 
کن انــد.  بهــری 70 بــه بــاال درایــن بخــش ســا

** 
چنان کــه مالحظــه می شــود، در مجمــوع حــدود 
400 فرزنــد کم تــوان ذهنــی دختــر در موسســه ی 
توانبخشــی همدم نگهداری می شــوند کــه تامین 
معیشت و تربیت و توانبخشی آنان، نیازمند مدیریت 
مدبرانــه و جــذب مســتمر کمک هــای مردمــی از  
کریم که نظــر لطف و  نیکــوکاران اســت و خــدا را شــا
محبت بندگان خیر، همانند پروردگار، مدام شامل 
حال ایــن فرزنــدان بی گنــان و بی پناه می شــود. به 
امید تــداوم ایــن یاری هــا و رفــع تمــام گرفتاری ها.

معرفی کوتاه مؤسسه
الن

کام
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, 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 sec-
tion. 
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 liveli-
hood 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 rehabilitation charity institute has been op-
erating in Mashhad since 1982 in the field of educa-
tion,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 orga-
nization. 
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) 

Hamdam 
Status Report and 
Expectations 
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