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      ... و اگر زنده ای هنوز
   الاقل خطی، خبری، خوابی، خیالی ...

بی انصاف!
سید علی صالحی   
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دیناازدخترانهمدم

 در کعبه ام راهی نبود 
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خدایا...
مرا در سفرم نگهدار...

 و در خاندان و مالم جانشينم باش 
 و در آنچه نصيبم فرمودى بركت ده...

تو پناهگاه منى، زمانى كه راه ها با همه وسعتشان درمانده ام كنند و زمين 
با همه ى پهناورى اش بر من تنگ گيرد...

خدایا در این لحظه ما را از كسانى قرار ده كه از تو درخواست كردند و تو 
به آنان عطا فرمودى و تو را شكر نمودند. پس بر آنان افزودى و به سویت 

بازگشتند و آنان را پذیرفتى...

امام حسین علیه السالم- دعای عرفه
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|سخنمدیرمسؤول|

دعوت به سفری پنج روزه!
دکترزهراحجت

 آخر همین تابستان، دعوتید به یک سفِر پنج روزه. کافی است باخودتان 
کمی لبخند و مهربانی بردارید. از ماه ها قبل، تمام اهالی همدم دست به کار 
شده اند تا وقتی در پنجمین بازارچه نیکوکاری به این خانه سفر می کنید به 

شما و عزیزانتان خوش بگذرد.
از ســرودها و اجراهای هنری شــاد و اکران فیلم و حضور هنرمندان و 
مهمانان ویژه گرفته تا غرفه های رنگ به رنگ و متنوِع غذا، پوشاک و... برای 

استفاده ی شما تدارک دیده ایم.
هرکسی در این شــادی ها ســهمی دارد؛ دختران همدم، همکاران و 
مسئولین مرکز، غرفه داران و خیریِن حامی، هنرمندان و مهماناِن ویژه که از 

راه های دور خواهند آمد و....

 اما سهم شما چیست؟... آمدن.
بازارچه ی نیکوکاری فرصتی است برای دیده 

شدن و دوستی. برای تقسیم شادی ومهربانی. 
یادتان باشد اگر همه ی مردم شهر بیایند، باز 
هم یک صندلی برای شــما خالی خواهد ماند. 
یک کاسه ی آش سرد خواهد شد. یک نفر چشم 
به راهتان خواهد بود و این سفر هم تمام خواهد 

شد...
بیست وپنج تا بیست و نه شهریور همسفر ما 

باشید. 
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سعیدمرادی
cartoon@mihanmail.ir

عکسوروایت:علیناصری
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غصه خوردن مثل ُگل خوردنه. هیچ دروازه بانی بعد از اینکه گل خورد زمینو ترک نمی کنه. باید تا آخر بمونی 
و ادامه بدی، تاآخرین لحظه احتمال برنده شدن هست. تازه برنده هم نشدیم، نشدیم. واال!

من بهترین دروازه بان اینجام! دستام کوتاهن و شیرجه هم نمی تونم بزنم، ولی سر اینکه توی کدوم تیم باشم 
همیشه دعواس. آخه توی هرتیمی باشم گل نمی خوره! خخخخخ.

تیم مقابل هرچی هم قوی باشه من گل نمی خورم.
تازه مگه گل خوردنیه! گل رو باید بو کرد! خخخخخ

غصه رو هم نباید خورد. 
 ولی اگه یه روزی بخوام توی یه زمین بزرگ تر بازی کنم چی؟!

اون وقت حتما دروازه شم بزرگ تره!
فکرشو بکن! اون دروازه های هف هشت متری!

هرتوپی که میاد باید ویلچرمو اون سمتی ُهل بدم تا به توپ برسم! تازه خودم که نمی تونم باید اخترم که 
راننده ی ویلچرمه بامن بیاد توی دروازه!

اون وقت هی باید بهش بگم کدوم وری بره.
اختر برو چپ... نه نه صب کن بدو بریم راست...

اَه... بازم گل خوردیم...
بعدش میتونم سر اختر داد بزنم که اگه زودتر ُهل داده بودی شاید به توپ میرسیدیم. 

چه خوبه یکی توی بازی باشه که بتونی تقصیرو بندازی گردنشو خیال خودتو راحت کنی.
خوبیش به اینه که گل رو دونفره خوردیم.

غصه هم مثل ُگِل...
دل آدم هم مثل دروازه...

من بهترین دروازه بان اینجام. نه بخاطر شیرجه هام،
بخاطر لبام که همیشه خندونه...

حاال تیم مقابل هرچقدر میخواد قوی باشه، باشه!
واال.

|یادداشتسردبیر

 غم گل و دل دروازه
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اینجا خانه ی  دختران همدم است؛ دخترهای نازنین و 
مهربان همدم. دخترهایی که شاید دست بی مهر روزگار 
آن ها را از دامن خانواده هایشــان جدا کرده ولی در عوض 
در وجودشــان آنچنان محبت و عشقی به جا گذاشته که 
برای آن پایانی نیست. محبتی که با لبخندهای معصومانه  
و نگاه شادشــان، نثار هر تازه واردی می کنند. وقتی وارد 
موسسه می شــوی، می توانی این لبخندها را در گوشه و 

کنار مرکز ببینی. نه تنها بر لب دخترها که بر لب همه ی پرسنل، خیرین 
و مراجعه کنندگان. از زن و شــوهر جوانی که هدیه به دســت، از نذرشان 
می گویند و برای رساندن بسته ها به دختران، راهنمایی می خواهند تا مردی 
که محوطه ی زیبا و چمن کاری شده ی مرکز را زیر نور خورشید تابستان، با 
آرامش تمیز می کند. از مربیان پرحوصله تا خیرین نیک اندیشی که حمایت 
از دخترهای همدم، جزئی از دغدغه های هر روزه ی زندگی شان شده است. 
ظهر یک روز زیبای تابســتانی برای صحبت با یکی از این خیرین، به دفتر 

 گفت وگویی خودمانی با علی کافی،  خیر و عضو هیئت امنای همدم )فتح المبین(:

حال خوب همدم را
با هیچ چیز عوض نمی کنم

|گفــتوگــوباخیــریــن

مرتضیاخوان
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مدیر موسسه، جعفر شیرازی نیا می روم؛ آنجا که علی کافی 34 ساله، آرام 
و سر به زیر، منتظر نشسته اســت تا برایم از دختران همدم بگوید. راضی 
کردن او که سال هاست دختران همدم را زیر چتر حمایت خود قرار داده به 
گفت وگو کاری است که به دشواری صورت می گیرد. چرا که این خیر جوان، 
ترجیح می دهد خیرخواهی اش بی ریا و به دور از هیاهو و جنجال رسانه ای 
انجام شود. بخشی از حرف های این بانی خیر و عضو هیئت امنای موسسه 

فتح المبین را با هم می خوانیم: 

*تقریبا از 18 سالگی این عالقه در وجودم زبانه کشید. دوست داشتم در 
کارهای خیر مشارکت داشته باشم تا از هر طریق که می توانم به هم نوعان 

خودم کمک کنم. 
 *اولین کار خیری که شروع کردم مشارکت در امر خیر مدرسه سازی بود 
که توسط مرحوم پدربزرگم انجام شد. من فعالیت های این عمل خیرخواهانه 
را انجام می دادم و از طریق مجمع خیرین مدرسه ساز مشهد کارها را پیگیری 

می کردم تا در نهایت این فعالیت ها منجر به ساخت یک مدرسه شد.  

*با موسســه همدم از ســال 1386 با معرفی یکی از 
دوستانم آشنا شــدم. حاج آقای شیرازی نیا، این مرد خیر 
را می شــناختم و برای اولین بار که اینجا آمدم هر آنچه از 

دستم برمی آمد برای دختران همدم انجام دادم.  

*به نظر من کار در همه خیریه ها ارزشمند است. چرا 
که همه  موسسات خیریه تالش شان یکی و آن هم کمک 
به هم نوعان خودشان است. وقتی با موسسه آشنا شدم فقط 
می خواستم به هر نحوی که شــده برای افراد اینجا کاری 

انجام بدهم که خوشبختانه موفق شدم. 

*از نظر من، وضعیت بازارچه ی نیکوکاری همدم دارد 
سال به سال بهتر از قبل می شود. در همه این سال ها یکی 
از همراهان همیشگی بازارچه بوده ام و چون خودم مدیر 
فروش شرکت آریا گلستان هستم، همیشه شرکتم را در 

این بازارچه مشارکت داده ام. 

*امروز که در موقعیت فعلی هستم، از کارهایی که تا به 
حال انجام داده ام حال خیلی خوبی دارم. این حال خوب را 

با هیچ چیز عوض نمی کنم. 

* صد در صد مطمئن هستم تا جایی که توانش را داشته 
باشم مسیری را که تا اینجا طی کرده ام، ادامه خواهم داد.  

*اگر در آینده فرزندی داشته باشم، قطعا به او خواهم 
گفت همین مسیر را طی کند.
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بدترین و بهترین
روزی حضرت موســی )ع(روبه درگاه خداوند نمود و از او 

درخواست کرد که؛ 
 » بارالها می خواهم بدترین بنده هایت را ببینم.« 

ندا آمد که صبح زود به در ورودی شهر برو، اولین کسی که از 
شهر خارج شد او بدترین بنده ی من است .

حضرت موسی صبح روز بعد به در ورودی شهر رفت، پدری 
با فرزندش اولین کسانی بودندکه از شهر خارج شدند.

حضرت موسی گفت: » این بیچاره خبر ندارد که بدترین 
خلق خداست.«  

پس از بازگشــت، رو به درگاه خدا کرد و پس از ســپاس 
به خاطر اجابت خواســته اش عرضه داشــت: » بارالها، حال 

می خواهم بهترین بنده ات راببینم. «

|یـکنـفـسزنـدگـی|

ندا آمد: آخر شــب به در ورودی شهر برو،آخرین نفری که وارد 
شهر شد بهترین بنده ی من است.

شب هنگام موسی )ع( به در ورودی شــهر رفت ودید آخرین 
نفر همان پدر با فرزند ش هســتند! رو به درگاه خدا کرد وگفت: 
» خداوندا چگونه ممکن است بدترین و بهترین بنده ات یک نفر 

باشد؟!«
ندا آمد: ای موسی، این بنده هنگام صبح که از در ورودی شهر 
خارج  می شد بدترین بنده من بود، اما هنگامی که نگاه فرزندش 
به کوه های عظیم اطراف شهر افتاد از پدرش پرسید: » بزرگ تر از 

این کوه ها چیست؟« 
پدر پاسخ داد: » آسمانها«

فرزند پرسید: » بزرگتر از آسمانها چیست؟«
پدر در حالی که به فرزندش نگاه می کرد، اشــک از دیدگانش 
جاری شد و گفت: » فرزندم گناهان پدرت از آسمانها نیز بزرگتر 

است«.
فرزند پرسید: » بزرگتر از گناهان تو چیست؟«

پدرکه دیگر طاقتش تمام شــده بود، به نــاگاه بغضش ترکید 
وگفت: » عزیزم مهربانی وبخشندگی خدای بزرگ از تمام هرچه 

هست بزرگتر است!«

تصویرگر:سودهشیدا
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ویــژه بــازارچــه همدم
تابستان 95، پنجمین بازارچه نیکوکاری
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بازارچه شلوغ است و ازدحام آن با حضور پرشور مردم 
هر لحظه بیشــتر می شــود. عده ای از چادر عشایر، چای 
زغالی و نان داغ کرمانجی می خرند و گروه دیگری پشت 
غرفه ی  آش رشــته صف بســته اند. عــده  ی زیادی محو 
تماشا یا مشغول خرید هنرهای دســتی دختران همدم 
هســتند و بعضی، فقط به این نیت آمده اند تا در غرفه ی 
آرزوها، سراغ یکی از تنگ های رنگی آرزو بروند و رویاهای 
دست نیافتنی دخترکان همدم را به حقیقت پیوند بزنند. 
بازارچه  نیکوکاری دختران همدم چند سالی است روزهای 
آخر تابستان را تبدیل به فرصت نابی کرده تا همه  آن ها را که 
قلبشان به عشق همنوع می تپد، به غرفه هایش دعوت کند. 
غرفه هایی که عشــق عرضه می کنند، مهربانی، به یادگار 
می دهند و برپایی شــان طی این ســال ها بدون همراهی 

مهربانان خیر و دست اندرکار، غیر ممکن بوده است.

   داد و ستد آسمانی
قدیم ها، خیلی قدیم، قبل از اینکه تکه های کاغذ بعنوان پول بین مردم 
برای امرار معاش دست به دست شود، کاال با کاال مبادله می شد. گندم می 
دادند و پارچه می گرفتند. گوشت و پوســت می دادند و پرنده های اهلی 
می گرفتند و هزار و یک چیز دیگر که ارزِش مبادله داشت. ما که در آن روزگار 
نبودیم تا ببینیم چه اتفاقاتی می افتد اما امروز که نوبت ماست برای زیستن، 

شاهد ماجراهای قشنگ بسیاری هستیم.
این یادآوری فلســفی و تلنگر اجتماعی را 
اززبان جعفر شیرازی نیا)مدیر موسسه ی همدم( 
می شنوم. او درادمه می گوید: هنوز هم دادوستد 
بین مردم در جریان است و اما در این میان خیر 
و نیکی نیز رنگ و بویی دارد. بازارچه نیکوکاری 
از جمله تجارت هایی ســت که در آن عالوه بر 
خرید، خیر هم اتفاق می افتد. ســوِد زمینی و 
آسمانی دارد و از این رو  گام هایی که در جهت 

خیرو نیکی برداشته می شوند متبرکند. جدا از پول و کاال و یا خدماتی که رد 
و بدل می شود، یک دنیا مهربانی و عشق هم دست به دست می شود. از قدیم 
گفته اند از هردستی بدهی از همان دست پس میگیری و دوستان همدم این 

را بارها در همدلی با دختران همدم تجربه کرده اند.
بازارچه فقط  زمانی برای مشــارکت مالی نیســت، بلکه فرصتی ست 
برای دوســتی و تغییر باور جامعه نسبت به این آهســته گامان. تا مردم از 
نزدیک شاهد توانمندی انسان های فراموش شده ای باشند که نسبت به 
سرنوشت شان نمی توان بی تفاوت بود. به لطف و یاری خداوند برای پنجمین 
سال، بازارچه را به یاری تمامی حامیان همدم برگزار می کنیم و امیدواریم 

امسال هم برای همه پر از خیرو برکت باشد.  

 بازارچه ی نیکوکاری، به روایت برخی از همکار ان اجرایی

در این بازار اگر سودی است
با درویش خرسند است

|بــازارچــههمدم|

مرتضیاخوان
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   کار کردن برای این بچه ها همه ا ش عشق است
هفت سال است همدم دختران همدم شده 
است. مهناز ســپاهی از اولین ســال تاسیس 
بازارچه، همــراه این حرکت زیبــای فرهنگی 
بوده و امسال می خواهد پنجمین دوره بازارچه 
را کنار همــدالن دیگر تجربه کنــد. این یار و 
همراه همیشــگی دختران همدم از بازارچه و 
فعالیت هایش، حرف هایی دارد که شــنیدنی 

است:
• مسئولیت چیدمان و تدارکات غرفه ها از سال اول با من و همکار خوبم 
مرضیه کاکایی بوده و تعداد غرفه ها طی این مدت 2 برابر شده است طوری 
که پارسال حدود 30 غرفه داشتیم. طی سال هایی که تجربه همراهی در 
بازارچه را داشــته ام به وضوح می توانم بگویم از اولین تــا آخرین بازارچه 

تفاوت ها و پیشرفت های زیادی به وجود آمده است. 
• در بازارچه اول که نخستین تجربه مان بود، بیشتر به غرفه های داخلی 
توجه داشتیم و همه فعالیت ها در فضای سالن انجام می شد. از بازارچه دوم، 
محوطه حیاط هم اضافه شد. این فضا را غرفه غذا قرار دادیم و در آن، آرایش 
چهره، نقاشی صورت و عکاسی راه انداختیم. داخل را هم بیشتر به غرفه های 
ویژه خرید و فروش اختصاص دادیم. ابتدا برای برنامه هایمان سن متحرکی 
ســاخته بودیم که خدا را شکر با آماده شدن ســالن ، در بازارچه سال قبل 
توانستیم اکران فیلم و تئاتر داشته باشیم. اجرای سرود بچه ها هم در همین 

مکان به صورت زنده انجام شد.

• مدت زمان بازارچه 5 شب است و حضور در آن برای 
همه اقشــار کامال آزاد و رایگان می باشــد. هدف عمده 
ما از برگزاری ایــن بازارچه عالوه بر اینکــه می خواهیم 
درآمدی داشته باشیم که به نفع دختران همدم خرج شود، 
شناساندن این مرکز به مردم است. ساعت کار بازارچه 17 
تا 23 است و قصد داریم برنامه های تبلیغاتی بزرگی برای 

معرفی بازارچه داشته باشیم.
• کار کردن برای این بچه ها همه اش عشق است و هدف 
ما از فعالیت هایی که داریم بهتر شدن وضعیت زندگی آن ها 
است. اینجا همه همدل هستیم تا برای بچه ها عاشقانه کار 
کنیم. همه مثل دوست کنار هم هستیم و گاهی اوقات که 
می توانیم َخِیری را به این مــکان بیاوریم تا به نفع بچه ها 

اقدامی انجام دهد، خستگی از تنمان در می شود.
•  برکت معنــوی کار برای این بچه هــا را به خوبی در 
زندگی ام دیده ام. قبال جاهای دیگری کار کرده ام که شاید 
حقوقش بیشتر بوده است اما هیچ وقت نمی فهمیدم پولم 
چه می شود. اما اینجا ذره ذره حقوقم به برکت دعای خیر 
بچه ها با برنامه ریزی و حســاب و کتاب در زندگی هزینه 
می شــود. گاهی وقتی بیرون از اینجا می فهمند کجا کار 
می کنــم برایم احترام خاصــی قائلند که ایــن برای من 

ارزشمند است.
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این اولین بازارچه در سال است که برگزار می کنیم. پوشاک، مواد غذایی، 
زیورآالت و... بعضی از برندهایی هستند که امسال طبق سال های گذشته، 
می آیند تا در غرفه های ما محصوالت شان را به فروش بگذارند و درصدی از 

فروششان را به نفع دختران همدم به موسسه بدهند.
•  نقشی که به عنوان مسئول نیروی انسانی در این حوزه دارم تامین نیروی 
اجرایی این کار است. بخشی از این نیرو توسط یاوران بیرون از مجموعه که 
داوطلبانه در طول سال به کمک ما می آیند تامین می شود و بخش اصلی را 

بچه ها و نیروهای اینجا و همکاران خودمان، تامین خواهند کرد.
• با توجه به تجربه ای که طی 10 ســال حضور در اینجا کسب کرده ام 
همیشه می گویم باید برای این فعالیت های خیرخواهانه افرادی را انتخاب 
کرد که با عشق بیایند. مانند نیروهایمان که گاهی در مناسبت های مختلف 
بدون هیچ اعتراضی تا پاسی از شب اینجا کار می کنند. افرادی که یقینا مثل 

خود من برکت کار در این مجموعه را در زندگی شخصی خود دیده اند.

    غرفه های بازارچه امسال پربارتر از هر سال است
نگاه جدی تر به غرفه و غرفه سازی؛ این هدفی است که یاوران همدمی 

در بخش غرفه داران بازارچه پنجم همدم در سر 
می پرورانند. مهناز کاکایی، از همدمی هایی است 
که حاال 8 سال است کنار دختران سرزمین عشق 
حضور دارد. او از اولین بازارچه مسئولیت غرفه ها 
را به عهده داشته تا به امروز. وقتی با او صحبت 
می کنیم برایمان از چند و چون غرفه ســازی و 
البته غرفه آرایی بازارچه  ای می گوید که قرار است 

عشق را به سرزمین دختران همدم هدیه کند:
• کاری که تازه شروع می شود خب طبیعی است که ایراداتی هم داشته 
باشد. امر غرفه سازی و غرفه آرایی بازارچه همدم از سال اول تا به امروز که 

   داوطلبان فقط با عشق بیایند
ده ســال کار در موسســه 
خیریه با اقدامات خیرخواهانه 
عدد کوچکی نیست که بتوان 
به سادگی از کنار آن گذشت. 
محمود کمردین زاده، با تجربه 
همکاری طوالنی و خدمت به 
دختران همدم از جنس دیگر، 
همه این ســال ها مدیر نیروی 

انسانی بازارچه بوده اســت. حرف ها و تجربیات او را از این 
مسئولیت بخوانیم:

• استارت بازارچه توسط مدیرعامل موسسه، خانم دکتر 
حجت در سال 1392 زده شد. انجام فعالیت های اینچنینی، 
جزو سیاســت های کلی موسســه برای جذب مخاطب 
موسســه با هدف کمک به دختران همدم است. تاسیس 
بازارچه خیریه نیز برای ایجاد فرصتی جهت معرفی بهتر 

مجموعه به مردم انجام شد. 
• ما بازارچــه ای ایجاد کردیم تا افــراد اصناف مختلف 
مواد غذایی، پوشــاک و... در قالب غرفه هایی اینجا حضور 
پیدا کنند و محصوالت شــان را به نفع دختران همدم به 
فروش بگذارند. در کنار این قضیه یک ســری از خیرین و 
افراد صاحب نام نیز در موسم بازارچه به موسسه می آیند. 
در این ســال ها هر چه جلوتر رفتیم، این حضور پررنگ تر 
شده است. طوری که در بازارچه امسال، اکران دو فیلم را با 

حضور عوامل آن خواهیم داشت.
• ســال های اول، بازارچه2 بار برگزار می شد و امسال 
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پنجمین دوره اش را می گذراند، سال به سال پربارتر شده است.
• استقبال مردم طی دوره های گذشته عالی بوده است. حاال دیگر مردم 
بازارچه همدم را به عنوان یک اتفاق خوب می شناسند و هر سال انتظارش 

را می کشند.
• در یکی دو ســال اخیر غرفه های غذا را به مجموعه غرفه های بازارچه 

اضافه کرده ایم که الحق و االنصاف جواب هم داده است. 
• برندها و همیاران همدمی که تا به امروز با ما در بازارچه همراه بوده اند 
زیاد بوده است. اگر بخواهیم از آن ها نام ببریم ممکن است نام یکی را از قلم 

بیاندازیم. اما همراهیشان جای تشکر فراوان دارد.
• امســال طراحی غرفه های بازارچه کمی حرفه ای تر از هر سال است. 
امسال یک طراح و متخصص حرفه ای به ما کمک کرده است که امیدوارم 

خروجی اش عالی باشد.

   پوسترهای بازارچه، حس دوستی و هم نوعی دارند
هنرمندان زیادی از عکاس و نقاش تا نویسنده و طراحان گرافیک، طی 
این سال ها حامی همدم بوده اند و خیلی هایشان داوطلبانه و عاشقانه از زاویه 
هنر خود، به معرفی بهتر دختران فتح المبین پرداخته اند. اعظم منعمی یکی 
از این افراد است که طی 4 سال حضور در همدم، کار طراحی پوسترهای 

بازارچه را به عهده داشته است. حرف های او را درباره این فعالیت بخوانیم:
• نکتــه کلیدی کــه همیشــه در طراحی  
پوسترهای بازارچه سعی کردم رعایت کنم این 
بوده است که حس بازارچه خیریه بودن را در 
طرح هایم به مخاطب انتقال دهم. به نحوی که 
به محض اینکه چشم مخاطب به پوستر افتاد 
اوال بفهمد با بازارچه طرف است و دوما نسبت 
به کار خیری که شکل می گیرد واکنشی درونی 

داشته باشد.
• پوسترها طی این سال ها، طرح های متفاوتی داشته اند. از طراحی چند 
بادکنک که به هوا رفته بود در سال اول تا طراحی پوستری که نشان دهنده  
یک تابلو ورودی کوچه بود. در پوســتر امســال از کفش استفاده کرده ام. 
کفش هایی که به نوعی نماد حرکت دختران همدم و قدم برداشتن در مسیر 

خیر هستند.
• در پوسترهای بازارچه سعی کردم از رنگ ســازمانی مان یعنی رنگ 
سرخابی استفاده شــود. رنگی که گرم است و از نظر روان شناسی به جلب 
مخاطب کمک می کند. این رنگ، نوعی حس دوستی و هم نوعی دارد که 

ناخوداگاه به مخاطب منتقل می شود.

   فضای مجازی
 بستری مناسب برای معرفی و دعوت

این روزها فضای مجازی، بستر مناسبی برای معرفی و تبلیغات مختلف 
شده است. موسسه همدم هم به یاری تکنولوژی های روز جامعه، تا حدود 

زیادی در شناســاندن این مرکز و دختران نیازمندش به 
دیگران از طریق فضای مجازی موفق عمل کرده اســت. 
حرف های زهرا ناقل مسئول بخش تبلیغات فضای مجازی 

همدم را که 2 ســال است در 
این راه تــالش می کند، با هم 

می خوانیم:
• در همه طول سال با توجه 
به بســترهایی کــه در اختیار 
داریم به تبلیغــات در فضای 
مجازی می پردازیم. ما سایتمان 
را داریم که نسبتا بازدید خوبی 

هم دارد. مخصوصا در زمان بازارچه که بســیار پر بازدید 
می شــود. فیس بوک، گوگل پالس، اینســتاگرام و کانال 

تلگرامی مان نیز بازدیدهای خوب و قابل توجهی دارند. 
• از 2 هفته قبل از بازارچه تبلیغاتمــان در این فضاها 
آغاز می شود. تیزر ساخته می شــود و این تیزر روی کانال 
و اینســتاگراممان می رود. خدا را شــکر طی این مدت، 
توانسته ایم ارتباط خوبی با ادمین های کانال ها و گروه های 
دیگر تلگرامی برقرار کنیــم. کانال هایی کــه معموال از 

بازدیدهای باالیی برخوردار هستند.
•  در اینستاگرام افرادی هستند که فالوورهای زیادی 
دارند و اینجا همیشه در همدم کمک مان کرده اند. در این 
مواقع از ظرفیت آن ها هم کمک می گیریم تا تبلیغات ما را 
روی صفحه شان بگذارند. ما از ظرفیت چهره های مشهوری 
که به همدم می آیند نیز برای بازدید در شبکه های مجازی 

بهره می بریم.
•  بنر ما با استفاده از سامانه a network روی بیش از 
10 هزار سایت نمایش داده می شود و کاربران آن سایت ها 
با کلیک بر روی بنر به ســایتمان می آیند. این یک بهره 

تبلیغاتی خوب و کارساز است.
• خوشــبختانه تا به امروز، جامعه نســبت به همدم و 
همراهی با آن واکنش خوبی داشــته است. همین باعث 
شده خیلی از تبلیغات مان را به صورت رایگان انجام بدهیم. 
هزینه ای که برای تبلیغات می کنیم شاید فقط در حد چاپ 
آگهی در روزنامه ها و هزینه چاپ پوســتر و بنر باشد. در 

فضای مجازی تقریبا هیچ هزینه ای نمی کنیم. 

اینگفتگوییبابعضیازفعاالنبازارچهنیکوکاری
همدمبودوخیلیازدوستانحرفهایشاننگفته

ماند.
مهمایناستکههمهاهالیهمدمتالشمیکنند
تاامسالهممیزبانخوبیبرایمهربانیشماباشند.
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دختر خاله ای دارم که نامش پری اســت. البته نامش 
پریاست و خانواده و آشــنایان خودمانی تر پری صدایش 
می زنند. ُخب البته مهم نیست که نام اصلی و مستعارش 
چیست، مهم رفتاری است که درخصوص »خرید« دارد. او 
معموال سر وگوش آب می دهد که ببیند کجا نمایشگاهی 
است که کاال و اجناسش را با تخفیف عرضه می کند. پری، 
مشــتری ثابت بازارهای فصلی، فروشگاههای معروف به 
تاناکورا و مغازه هایی است که معموال تخفیف می دهند یا 

دست کم در تبلیغاتشان اینطور می گویند. 
اخیرا دریک مجلس عروســی، شــوهر دخترخاله ام- 
ابراهیم- که داماد ما محسوب می شود، من باب مزاح و در 
اصل به عنوان درددل و گالیه، می گفت: پری جان شنیده 
یکی از مانتوفروشــی های منطقه ی  طالب، تخفیف ویژه 
دارد، آژانس گرفته و رفته، یک دانه مانتو خریده و برگشته... 
بعد حساب کردیم و دیدیم که؛ با هزینه ی آژانس و زمانی که 
صرف شده، قیمت تمام شده ی مانتو، از قیمت همین مانتو 

در بوتیک فخری خانم که سرکوچه ی خودمان در قاسم آباد مغازه دارد،10 
درصد گرانتر درآمده است. تازه، حاال فهمیده که سایز این مانتو مناسبش 

نیست و می خواهد پروسه ی آژانس و رفت و برگشتش را تکرار کند!!
شما هم درمیان اطرافیان آدمها و رفتارهایی از قبیل دخترخاله ی من 
دیده یا شنیده اید؛ آدمهایی که اعتیاد به خریدهای ارزان دارند و همین که 
اعالن یک درصد تخفیف ببینند، بی توجه به هزینه های جانبی و کیفیت کاال 
و... دل به جاده می زنند و آنطرف دنیا هم باشد، در فعالیت نشاط بخش خرید، 

حضور بابرکتشان را به هم می رسانند. 
 حساب سود و زیان، شاید مهمترین موضوعی است که ازگذشته تاکنون، 
همیشــه در مرکز معادالت و تعامالت انسان قرار داشــته. اصال به تعبیر 
تئوریسین های کاپیتالیسم، محرک و محور عمده ی تالشها و پیشرفت های 

بشری همین تشخیص و تضمین سود و زیان است. 
اما آیا آدمیزاد همواره قادر به تشخیص درستی دراین خصوص هست؟

پاسخ احتماال منفی است. بسیار اندک اند معادالتی که پیشاپیش سود 
و زیانشان مشخص باشد. درعین حال، هســتند مبانی و مبادی روشنی 
که براساس آن می توان به سودی تضمینی دســت یافت. ازآن جمله اند؛ 

همدم، سود خریدتان را تضمین می کند...

سپاهیالیین

علیرضاسپاهیالیین
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خیرخواهی و دستگیری از نیازمندان و مشــارکت در امور بشردوستانه و 
محبت و گذشت وعدالت و...

برای ما که افتخار حضور و خدمتگزاری در همدم را داریم، این واقعیت 
 روشــن اســت که هرچیزی در چارچوب محبت و عنایت به این خیریه، 
می تواند راهی به فردای روشن انســان و جهان بگشاید. شاید بگویید این 
ادعای گزاف و بیهوده ای است. اما اگر دنیا را دار تقرب ببینید و بشر را ناگزیر 
از حرکت بســوی خیرخواهی و همدلی بدانید، درخواهید یافت که اینجا 

میدانی برای تمرین تحول بشر است.
بازارچه خیر وخرید پایان نیمسال اول 95 در راه است و همکاران و یاوران 
همدم همه در تالش برگزاری هرچه پربارتر و باشکوهتر این برنامه اند. اما 
آیا این معنایش این اســت که دراین بازار بهترین نمایش ارزانی و تنوع و 

گستردگی و کیفیت ارائه خواهد شد؟ 
پاسخ قطعا مثبت نخواهد بود. چه بسا که از منظر کم وکیف، بازارچه خیر 
و خرید همدم چیزی باشد درحد همه ی بازرهایی که ازاین دست بوده است 
و شما دیده اید. اما برای ما که سالها تجربه حضور دراین بازار را داشته ایم، 

پاسخ چیز دیگری است.
 از نگاه ما وباتوجه به تجارب، منهای سود یا زیان مادی، آنچه سود ویژه ی 
این بازارچــه را تضمین می کند، برکات و عنایاتی اســت که ازاین رهگذر 
بهره ی فرزندان همدم می شود. همین که خیرخواهان گام در فضای موسسه 
می گذارند و گاهی نگاه پرمهرشان با چشمهای منتظر دختران همدم تالقی 

می کند، همیــن که درصدی از هزینه هایشــان مصروف  
لبخند و شــادابی این گلهای معصوم می شــود، همین 
که برای دســت اندرکاران همدم، دل گرمــی و امیدواری 
به همراه می آورد، همین که همکاران ما حس همبستگی 
و نیکوکاری و خیراندیشــی هموطنان خود را درطول 5 
روز، از نزدیک می بینند و گرمای محبت نیکوکاران را در 
هوای همدم نفس می کشند و همین که این بازار، نگاه هارا 
عوض می کند تا آدم ها به جای خستگی و بی زاری و حساب 
حقیرانه ی سود و زیان مادی، به امیدواری و دستگیری و 
نیکوکاری و یاری و مهر و... و درمجموع به چیزهای بهتر و 
بزرگتری بیاندیشند، نکته ای است که به لحاظ اهمیت با 

هیچ چیزی دیگری نمی شود عوضش کرد.
اینکه شما در بازارچه ی پایان شهریورماه درهمدم، خرید 
ارزان و با کیفیتی بکنید برای ما مهم است و تمام تالشمان 
درهمین راستاســت... اما اصل موضوع، ســود تضمینی 
مشــارکت در همراهی و همدلی با همدم اســت... اینکه 
دخترخاله ی من نامش پری اســت یاپریا فرقی نمی کند، 
مهم این است که سود و زیان واقعی اش را بشناسد... مهم 
این است که هیچ نام و مقامی، حضور در چنین بازار نزدیک 

و پرسودی را با تخفیف های خالی و خیالی عوض نکند.
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چند وقتی بود که با معصوم خانم تصمیم گرفته بوِدم بِِرم 
ببیِنم ای بازارچه ی »همدم« چه خبره و اصال چی به چیه؟! 
کمال -رفیُقم- با خانمش رفته بودن و خیلی ازش تعریف 
ِمکردن. ولی مو وقت نِِمکرُدم. شب جمعه زودتر ُمغازه ِره 
بســُتم و رفُتم دنبال معصوم خانم که با هم بِِرم بازارچه ی 

همدم.
دِر خانه که رســیُدم بوق زُدم بِیه پایین، دیُدم آقاش و 
مادرش هم آمدن. ناقال مخواســته مو ِره سورپریز کنه که 
نگفته بود اینایَم ِمخن بَین! سوار که شدن داشُتم راه می 
افتاُدم گفت: »بی زحمت برو خانه آبجی مرضی، به اونایِم 
گفُتم با ما بَین.« حاال بیا و درستش کن! باید دنبال باجناُقم 
هم مرفُتم، با او بچه شیطون و جونورش. در خانه ی اونا که 
رسیِدم دیُدم آقاجان و مادرجان هم آمدن، یعنی پدربزرگ 
و مادربزرگ عیال. حاال اونا که قدمشا رو تخم چشُمم، ولی 
نه نفر آدم کجای یک پراید مخواستن ســوار بَِرن؟ اصال 
مگه داشــِتم ِمرفِتم باغ وکیل آباد یا پارک کوهسنگی که 
عده کشــی کرده بودن؟ خود همو کیارش -بچه شا- بِِری 
هفت پشت مان بس بود، از بس َشر بود. خالصه به هر ضرب 
و زوری بود چهار تا جلو پنج تا عقب ســوار شدن و رفتم 
»موسسه ی فتح المبین« که اسمش شده »همدم«. بماند 
که تو راه ای کیارش چی به سر ما آورد و چقدر ُکخ ریخت و 

چند بار نزدیک بود تصادف کنم...
ماشین رِه دوتا کوچه او َورتر پارک کرُدم و هشت تایی با او 
آتیش پاره رفِتم تو. همو َدم درش شماره هاما ره مخواستن. 
باجناُقم مشــکوک رفته بود که »بِری چی شــماره ما ره 

مخوان؟« گفُتم »داداش حرص نخور، بِری ای که بعدا اگه مراسمی ِدشِته 
بِشن بهت پیامک بزنن. نِمخی نده!« با کلی شک و دودلی شماره ها ره دادن 

و رفتم تو محوطه.
اوه... چه خبر بود! گفُتم حاالدیروقت مِیم البد خلوت رفته ولی انگار همه 
مردم مشهد همی فکر ره با خودشا کرده بودن! ُغلغله بود. باجناُقم باز شروع 
کرد به ُغر زدن که »ای چه وضعشه...« حیف که فامیل بود وگرنه همونجی 
ولش مکرُدم و مرفُتم بِری خودم! پدر و مادر و آقاجان و مادرجان که از ما جدا 
شدن و رفتن بری خودشا. ما چهارتا مانِدم با او کیارش آتیش بال. گفُتم »بِین 
از هم یَگ طرف شــروع کِنم غرفه ها ره ببیِنم.« خانما که از همو غرفه اول 
شروع کردن... »وای ای کیفاشا چقدر قشنگه... وای ای کفشا ره نگاه کن... آخ 
چی روسری هایی... « کاش مشد همونجی قالِشا بذُرم و در بُرم! حیف نِمشد، 
کارت بانکیمانه داِدم بِهشا و خودما ره خالص کرِدم که هی حرص و جوش 
نخوِرم. ولی انصافا هم جنساشا خوب بود هم قیمتشا مناسب بود. هرچند 
اگه گیرون هم ُمگفَتن خیالما راحت بود که سودش ِمره تو جیب موسسه و 

خرج دخترهای همدم ِمشه.
همی جور تو شلوغی جلو مرفِتم و هی صدای پیامک گوشی مان می آمد 
و هی باجناُقم با خشم به مو نگاه ِمکرد و مویَم خودمو ِمزُدم به او راه. انگار مو 
ازشا دعوت کرده بودم و نازشا ره کیشیده بوُدم که جان ما با ما بِین بازارچه! 
داشِتم جلوی غرفه ها میلیمتری جلو مرفِتم که دیِدم صدای آهنگ میه. نگاه 
کرُدم دیُدم یَگ گوشه ی محوطه بساط موسیقی زنده و ساز و آوازه. چقدر 
باحال، چی حس خوبی داشت. از الی جمعیت کله کیشیُدم ببیُنم چه خبره 
که دیُدم کیارش پسر باجناُقم رفته باالی ِسن و ِدره َکله َملق ِمزنه و مردم 
غش کردن از خنده و مجری برنامه هم که تو تلویزیون دیده بودمش داشت 

تشویقش ِمکرد. اِنا حاال خوب رفت!
باجناُقم که عین خیالش نِبود و تازه داشــت تشــویق مکرد و فیلم هم 

ُمو و باجناُقوم
بازارچه همدم، االن یهویی!

علیرضاکاردار
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مگرفت. ولی مو داشــُتم آب مرفُتم از خجالت. دیگه ای کیارش هر کاری 
به ذهنش ِمرسید او باال ِمکرد و مردم هم مرده بودن از خنده. دیُدم چندتا 
هنرپیشه ی معروف که نِمدنسُتم تو چی فیلمی دیده بودمشان هم آمدن رو 
صحنه به تشویق کردن کیارش. باجناقم هم خوشحال که بچه شیطونش 
معروف رفته. مو که فرار کرُدم و خوُدِمه زُدم به او راه که اصال اینا رِه نِمشناُسم 
ولی صداش می آمد که مجری داشت از خانواده هنرمند کوچولو قدردانی 
ِمکرد و مراسم حراج موسســه ِره با کمک همو کیارش جانور شروع کرده 

بودن.
جلوتر که رفُتم دیُدم چندتا غرفه صنایع دســتی کار بچه های موسسه 
هم هست. انصافا خیلی قشنگ بودن. آدم وقتی می بینه که ای طفل های 
معصوم که نه خانواده درست و حســابی ِدرن و نه سالمت جسمانی، اِنقدر 
هنرمندن از خودش خجالت ِمکشه که با تن سالم و وضع مناسب هیچ کار 
مفیدی تو زندگی نمکِنه. همونجا جوگیر شُدم و به بقیه گفُتم که بَین هرچی 
مخوان از ای غرفه بخرن مهمون مو. اونایم کوتاهی نکردن و یَگ دل سیری 

از عزا درآوردن!
یَگ دوری زده بوِدم که رسیّدم به بخش مهیج بازارچه... غرفه های غذا! 
اوه چه خبر بود... مایَم که شام نخورده بوِدم و ُگشــنه، هرچی گیر آورِدم 
مگرفِتم و ُمخورِدم. هم خوشمزه بودن، هم بهداشتی و هم سودش ِمرفت 
بِری دخترهای موسسه. نشسته بوِدم و داشِتم آش ُمخورِدم که دیِدم مجری 

و هنرپیشه ها هم آمَدن شاِمشا ره بخوَرن. یَره ما ره میگی 
جا خورِدم! ای معصوم خانم و آبجیش که انگار آدم فضایی 
دیدن. گوشی هاشا ره درآورده بودن و با تک تک ای بازیگرا 
سلفی ِمگرفتن. کیارش هم رفته بود بغل هنرپیشه سریال 

کیمیا و پایین نمی آمد.
خالصه هم یَگ شــام مقبولی خورِدم، هــم به اندازه 
ظرفیت حافظه گوشی هامان عکس و فیلم گرفِتم و هم به 
اندازه هرچی پول تو حسابمان داشِتم چیزی خریِدم. آخر 
شب دیگه داشتن اونجی ره تعطیل مکرَدن که به زور اینا ره 
کیشیِدم از بازارچه بیرون بِرم خانه. قولشه ازم گیریفتن که 
فردا شبش هم بِِرم. جلوی خانه باجناُقم نگه داشُتم پیاده شا 
کُنم دیُدم دست کرد تو کیسه و یَگ کادو از توش درآورد 
داد بِهم. گفت: »ایم تقدیم به شما که امشب اِنقد زحمت 
کیشیدن. یادگاریه، کار خود بچه های اونجّیه.« اشک تو 
چشمام جمع رفته بود. بغلش کرُدم و تشکر کرُدم. تا خانه 
عذاب وجدان گیریفته بوُدم که چرا تو دلُم به ای طفلکی 
ایَقد بد و بیراه گفته بوُدم. از خجالت داشُتم ِممرُدم. رسیُدم 
خانه، کاغذ کادوی تابلو ره که پاره کرُدم دیُدم نوشته تقدیم 

به بهترین باجناق دنیا... کاریکاتور تام و جری بود!
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مستحق
شب ســردی بود، پیرزن بیرون میوه فروشی ایســتاده و زل زده بود به 

مردمی که میوه می خریدند.
شاگرد میوه فروشی تند تند پاکت های میوه را داخل ماشین ها  
می گذاشــت و انعام می گرفت. پیرزن با خودش فکرکرد که 
چه می شد اگر او هم می توانســت میوه بخرد و با خود 

به خانه ببرد.
نزدیک تر رفت و چشمش افتاد به جعبه ی چوبی 
بیرون مغازه که میوه هــای گندیده و خراب، داخلش 

ریخته شده بود.
با خودش گفت چه خوب می شود اگر سالم ترهایش 
را جداکند و به خانه ببرد. می توانســت قسمت های 
خراب میوه ها را جدا کرده و بقیه را به بچه 
هایش بدهد تا هم اسراف 
نشــده و هم بچه 
هایش شــاد 

شوند.

برق شادی در چشمانش دوید. دیگر سردش نبود. پای جعبه میوه نشست 
وتا دستش را برد داخل جعبه شاگرد میوه فروشی صدا زد که خانم دست 

نزن پاشو برو! 
پیرزن زود از جای اش بلند شــد. چندتا از مشــتری ها نگاهش کردند. 

خجالت کشید. برگشت و آرام آرام از آنجا دور شد.
چند قدمی نرفته بود که زنی صدایش زد: مادرجان؟  

پیرزن ایســتاد  و نگاهش کرد. زن در حالی که لبخند می زد گفت: مادر 
جان این ها برای شماست.

توی دست زن سه پالستیک میوه پر از سیب و موز و پرتقال بود.
پیرزن با تعجب نگاهش کرد و گفت: دســت شــما درد نکند ولی من 

مستحق نیستم.
زن جواب  داد: اما من مســتحقم مادر جان. من مستحِق داشتن شعور 
انسانی هستم. من مستحِق فهمیدِن دیگران هســتم. شما هم عضوی از 
خانواده ی من هستید، جای مادرم هستید. اگر این ها را قبول نکنی دلم را 

می شکنی. لطفا قبول کن.
زن پالســتیک ها را جلوی پیرزن روی زمین گذاشت و رفت. پیرزن در 
حالیکه اشک شادی در چشمانش جمع شــده بود لبخند رضایتی زد و در 

حالیکه دعایش می کرد به دور شدن زن نگاه کرد.

|یـکنـفـسزنـدگـی|
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چه خبر از این خانه؟
خبرهای همدم؛  بهار و تابستان95
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  مجری نام آشنای تلویزیون در همدم 

رضا رشید پور، مجری توانای تلویزیون از قسمت های مختلف 
موسسه ی همدم بازدید و در حاشیه دیدار با بخش موسیقی، اظهار 
کرد: » خوب است از سرودهای زیبای فرزندان همدم آلبومی تهیه 

و از صدا و سیما برای عموم پخش شود.«

برگزاری »فراخوان الگوهای آموزشی«  

فراخوان الگوهای آموزشی شش ماهه ی اول سال 1395 توسط 
مربیان و برگزاری کارگاه تبادل نظر در مورد نحوه ی اجرای الگوهای 

فوق برای آموزش و توانبخشی دختران موسسه برگزار شد.

گام اول، برای بازارچه ی95 برداشته شد 

درروزهای آغازین سال 95، نخستین نشست مشورتی واحدهای 
مختلف موسســه ی خیریه ی همدم فتح المبین، برای بررسی و 
برنامه ریزی بازارچه ی همدم در محل کار مدیریت عامل این خیریه، 
برگزار و به این ترتیب، استارت شروع به کار و مقدمات بازار، زده شد.

دیدار گرم بازیگر سینما و تلویزیون
 از همدم 

 فریبا نادری، بازیگر نام آشنای ســینما و تلویزیون، در وزهای 
پایانی فروردین، با حضور در موسســه، از قسمت های مختلف آن 
بازدید و ضمن گفت وگو با دختران همدم، از کیفیت خدماتی که به 

دختران بی سرپرست ارائه می شود، اظهار خشنودی کرد.
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یک روز از مدرسه به دانشگاه

فرزندان همدم، روز دوازدهم فروردین، ابتدا به مدارس ستایش، 
آیندگان و... که تعدادی از دختران همدم در آن مشغول تحصیل 
هستند، رفتند. سپس به دانشگاه فردوسي مشهد رفتند و روز معلم 

را به معلمین و اساتید، تبریک گفتند.

  همدمی ها به دیدار جانبازان رفتند

همزمان با میالد حضرت ابالفضل العباس )ع( گروهی از دختران همدمی برای دیدار و شــادباش روز جانباز به آسایشگاه جانبازان امام 
خمینی )ره( رفتند. 

  دیدار یک افتخارآفرین 

هاشم خدابخشیان، مردی که به خاطر عالقه ی شخصی به عنوان 
پلیس افتخاری انتخاب و بعد در یک عملیات با اصابت گلوله ی اشرار 
از ناحیه کمر به پائین فلج شد، به موسسه ی همدم آمد تا از فرزندان 

موسسه احوالی بپرسد و دست نوازشی برسرشان بکشد.
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همدمی ها در »شهر غذا«، شادی خوردند

شنبه شــب هشــتم خردادماه، گروهی از دختران موسسه ی 
همدم، به دعوت یکی از میهمانان خیر این مرکز توانبخشی مهدی 

معین افشار)رئیس کالنتری آبکوه( ، به ضیافت شام رفتند. 

   یکشنبه ا  ی شاد، با طعم »چهارشنبه«!   

عوامل فیلم »چهارشــنبه«، همزمان با زادروز با سعادت ولی 
عصر)عج(، ضمن حضور در موسسه ی خیریه ی همدم، با فرزندان 
موسسه دیدار و با نثار عیدانه ی مهر، نســبت به این فرشته های 

معصوم، ابراز محبت و همدلی کردند.

  طرحی برای ســه ماهه ی تابستان دختران 
موسسه همدم

ضمن برگزاری یک نشســت مشورتی، مســئولین و مربیان، 
برنامه های پیشنهادی خود را به صدیقه بختیاری )مدرس دانشگاه 
و مســئول آموزش موسســه( ارائه دادند. اجرای بازیهای سنتی، 
برگزاری مسابقات، برنامه های ورزشی، گردش و اردوهای خارج از 

مرکز و.... از پیشنهادهای این نشست بود. 

چشم همه به حضور یک همدِم قدیمی 
روشن شد  

هشتم خرداد ماه،"روشنک"، به میهمانی موسسه آمد. او، سال ها 
پیش همدم نشین بود وآن  روزها شاید حتی فکرش را هم نمی کرد 
که روزی خانه همدم را به مقصد خانه خوشبختی ترک کند. او حاال 

دو فرزند دارد؛ فرزندانی سالم  که او را »مادر« صدا می زنند. 
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  همدمی ها از نمایشگاه تصویرسازی بازدید 
کردند

گروهی از دختران همدم از نمایشگاه تصویرسازی »وقتی همه ی 
دوستامو با هم کشیدم« با آثاری از سمانه اسماعیل پور که در محل 

نگارخانه ی سروش دایر بود، راهی خیابان فلسطین مشهد شدند.

  فردوسی خوانی، در جمع دختران همدم

همزمان با روز بزرگداشت فردوســی، گروه »کودکان میراث 
فرهنگی« به مرکز توانبخشی همدم )فتح المبین( آمدند. همدمی ها 
با لباس های محلی کردی، بلوچی و شمالی، همراه با میهمانان با 

شاهنامه وفردوسی بیشتر آشنا شدند.

به تماشای »پاندای کنگ فو کار 4«   

همزمان با ایام شــعبانیه گروهی از دختــران همدم به دعوت 
جمعی از دانشــجویان دانشگاه فردوسی مشــهد، برای تماشای 
انیمیشن »پاندای کنگ فو کار 4« به سالن همایش های دانشکده 

مهندسی دانشگاه فردوسی رفتند.

عضو شورای شهر مشهد، میهمان فرزندان 
همدم

خلیل موحد، با حضور در همدم، برای احوالپرسی از فرشته های 
بخش ایزوله، به سرای مهر رفت. عضو شورای شهر مشهد، ضمن 
اظهار همدلی، قول داد تا با رایزنی های الزم شرایط را برای حضور 
این بچه ها در حرم مطهر رضوی و زیارت امام هشتم )ع( مهیا سازد.
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  پرواز بر بال فرشته ها، در سالن همدم

مســتند »پرواز بر بال فرشــته ها« که به زندگی جانباز هاشم 
خدابخشــیان اختصاص دارد، با حضور سید محمدرضا موسوی، 
کارگردان اثر و دکتر سینا علیزاده، تهیه کننده ی مستند در سالن 

همایش های همدم به اکران در آمد.

رییس پلیس پیشین راهور به دیدار همدم آمد
سرهنگ حمیدرضا جعفری )رییس پلیس پیشین راهور خراسان رضوی( که به دیدار فرزندان همدم آمده بود، گفت: "اگر بهشتی باشد 

برای دختران و کارکنان  همدم است". 

  در جشنواره ملی فیلم ســنگر، شهر دختران 
همدم درخشید

با اعالم نتایج، فیلم "شــهری برای دخترانــم"، جوایز بهترین 
کارگردانی و بهترین تدوین جشنواره ملی فیلم سنگر را ازآن خود 
کرد. این فیلم به کارگردانی محمد صادق دهقانی پیش از این هم 
برنده جایزه ویژه جشنواره ملی فیلم »حسنات« و کاندیدای بهترین 

فیلم جشنواره منطقه ای »سینمای جوان« بوده است.
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   دیدار مرداَن آبی

 سه شــنبه اول تیرماه، جمعی از مدیران آب و فاضالب مشهد 
از بخش های مختلف همــدم بازدید کردند. آنــان ابتدا با جعفر 
شیرازی نیا، به گفت وگو نشستند و در ادامه، به سرای مهر، کارگاه 
گلیم بافی، کارگاه فرشینه بافی، کارگاه گلسازی و دیدار بچه های 

پناهگاهی رفتند.

  بازیگر شبهای برره

گلیمی که توسط ملیحه )یکی از دختران این موسسه( در مدت 
زمان 7 ماه به اتمام رسیده بود، شانزدهم خردادماه، با دستهای علی 

کاظمی، بازیگر شب های برره، از دار قالی بریده شد.

شبهای روشن رمضان در همدم

همزمان با نیمه ی رمضان و شب والدت امام حسن مجتبی)ع(، 
به همت بنیادکودک دفتر مشهد، مراسم جشن باشکوهی در سالن 
همایش های همدم برگزار و از دانش آموزان و دانشــجویان موفق 

تحت پوشش این بنیاد، تقدیر شد.

مدیران فعال شبکه های مجازی، همدمی 
شدند

   
تعدادی از مدیران صفحات فعــال و پرکاربر مجازی تبلیغاتی 
مشهد به موسسه آمدند تا دقایق شیرینی را کنار دختران این مرکز 
تجربه کنند. مستر جومونگ، آقای آنالین و آقای سرآشپز از جمله 

میهمانانی بودند که به همدم آمدند. 
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  تماشای »حس خوب زندگی« 

موضوع، ضیافت »افطــار مهربانی« بــود و قلب های خوش قدم 
همدمی بلیت به دســت آمدند تا در ضیافت افطار بیست و هفتمین 
غروب ماه خدا شرکت کنند. عوامل فیلم »حس خوب زندگی« هم 
آمده بودند تا در کنار میهمانان و دل های همدمی حضور داشته باشند. 
از سیده فرناز امینی بگیرید تا علی کاظمی، محمد شماییان، وحید 

شیخ زاده و میهمانان ویژه حسن جوهرچی و قطب الدین صادقی.  

ساالر صدا در تاالر همدم!

  ساالر عقیلی همراه با همسرش به همدم آمدند و به سرای مهر رفتند. بعد هم نوبت گروه سرود همدم شد. ساالر عقیلی هم رفت به دنیای 
بزرگ قلب هاِی کوچک. رفت روی سن و با بزرگواری از تک تک دختران تشکر و برای همه "عاشقان بی نشانی " را اجرا کرد.  

»همدم«، با شور و حضور عموها، 
»فیتیله پیچ« شد!

دریک روز خوب خردادی، عموهای برنامه ی فیتیله با دوربین 
و ابزار ضبط برای ســاخت فیلم به همدم آمدند. آنها از سرای مهر 
و با تقدیم شاخه های گل به  بچه های همدم شروع کردند. حضور 
عموهای فیتیله ای به خودی خود دختران همدمی را به شــعف 
آورده بود و دوربین، هیجان و لبخندی را که بر لب دختران همدمی 

نشسته بود، ضبط می کرد.  
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  افطار به یادماندنی همدم با حضور استاندار

تاالر نگارخانه ی موسسه ی همدم، در شامگاه شانزدهم رمضان 
مصادف با دوم تیرماه، میزبان جمع کثیری از اعضا و مدیران اتاق 
بازرگانی بود تا ضمن ضیافت افطاری با شرکت علیرضا رشیدیان 
)استاندار خراسان رضوی(، فرصتی نیز جهت دیدار با کارکنان و 

فرزندان موسسه فراهم آید.

   دختران مرکز توانبخشی همدم، با گوآش نقاشی کردند

گروهی از دختران مرکز توانبخشی همدم، به همت گروهی از یاوران، با گوآش نقاشی و زندگی را در فضای خیال انگیزی از رنگ و قلم مو 
تمرین کردند. قرار شد پرده های نقاشی شده ی این برنامه در بازارچه ی شهریورماه به نفع دختران این مرکز با همت عالی به فروش گذاشته 

شود.

همخوانی رهبر ارکستر با دختران همدم

صبح شنبه 12 تیرماه، امیرحسین اویســی آهنگساز و رهبر 
ارکستر خواننده ی مشهور کشورمان محمد علیزاده، با حضور در 
همدم از بخش های مختلف آن دیدن و در یکی از هیجان انگیزترین 
بخش های بازدید، چند قطعه ی مشهور این خواننده ی محبوب را به 

همراه دختران همدم اجرا کرد. 
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 بازار »بازارچه ی همدم«، داغ تر شد

در ادامه ی نشســت های پیشــین، ظهر 22 تیرماه، جلسه ای 
پیرامون پیشبرد برنامه ی بازارچه ی شهریورماه 1395 برگزار و بر 

هرچه باشکوه تر بودن این رویداد مهم تاکید شد.

تولد بازیگر »خنده بازار« در خانه ی پناهگاهی
   

بعد از برگزاری جشن تولد رضا عطاران )هنرمند نامی سینما و تلویزیون( توسط دختران همدم، روز دوم تیرماه، در خانه ی پناهگاهی این 
مرکز ضیافت تولدی برای آرش میراحمدی، بازیگر مجموعه ی »محله گل و بلبل« و »خنده بازار« برگزار شد.

دیدار مردی از هوای زیارت، با همدمی ها

سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری 
امام رضا)ع( همراه با خانم سرو آزاد معاونت اجرایی بنیاد امام رضا 
)ع( با حضور در موسسه ی همدم از بخش های مختلف مجموعه 

بازدید به عمل آوردند.
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   همخوانی مداحان اهل بیت با دختران همدم

مداحان  مشــهور حرم مطهر امام رضا)ع(، بــا دختران همدم 
همخوانی کردند. صبح روز 31 تیرماه، آقایان گالب گیر و حسینی 
و تعدادی دیگر از مداحان حرم امام رضا )ع( با حضور در این مرکز 
از بخش های مختلف آن دیدار و دربخشــی از دیدار مداحی را با 

دختران همدم  همخوانی کردند. 

گرامیداشت هفته ی بهزیستی و تقدیر از 
یاوران و همکاران 

  طی دو برنامه ی پرخاطره، در شبهای 27 و 29 تیرماه، و در تاالر 
پرشان طرقبه، به منظور تقدیر از یاوران و کارکنان برگزیده ی همدم 
و گرامیداشت هفته ی بهزیستی، جشنی برگزار و با استقبال پرشور 

همکاران و خانواده  هایشان مواجه شد. 

  ستاره ی مستطیل سبز، درآسمان آبی »همدم« 

علی انصاریان، ستاره ی اسبق دنیای فوتبال که تجربه بازی در  تیم های سرخابی های پایتخت و پوشیدن پیراهن تیم ملی را هم دارد، و 
به تازگی تجربه های ارزشمندی در دنیای هنر داشته، با حضور در موسسه ی خیریه ی همدم )فتح المبین( از بخش های مختلف آن دیدن و 

دقایقی را با دختران همدم گفت وگو کرد.  
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چرازندگیهاراروایتمیکنیم؟
روایتمیکنیمتایادماننرودکوچکترینچیزها
گاهیبسیارارزشمندهســتندولیبهچشمنمی
آیند.روایتمیکنیمچونفراموشمیکنیم.گاهی
تادرشرایطکسیقرارنگیریم،نمیتوانیمحالو

روزشرادرککنیم.
بااینهمهمادرجایگاهقضاوتنیســتیم.هر

بهروایتعلیناصری

انسانیداستانیداردواینجادرهمدمزمانیکهزندگیدختری
روایتمیشودبرایآناستتادوستانحامیشانبداننددرنجات
انسانهاشریکاندوازطرفیتواناییورشدوبالندگیدخترها
ودرنهایتتنهاییشانروایتشود.دانهایکهکاشتهمیشوداز

اولدرختنیست.
رشد،داستانیپرازفرازونشیبدارد.

 از البالی دفتر زندگی دختران همدم؛

الِک آبی

|اززنــدگــیدخترانهمدم|



33
تابستان 95

پیشازشرحداستان،برایاحترامبهحقوقاینفرزندهمدم،از
اسممستعاراستفادهشدهاست.

دختری که به انگشــتانش الک آبی می زند زندگی را دوست دارد، هر 
چند روی خوشــی به او نشان نداده اســت. یک ماهِ اولی که به اینجا آمده 
بود با هیچکس حرف نمی زد. با مربی ها خیلی همکاری نمی کرد وشب ها 
توی تختش می نشست و بلند بلند می خندید. هم اتاقی هایش بی خواب 

می شدند و داد و بیداد راه می افتاد. دلش می خواست به خانه برگردد. 

بهخانه؟خانهمعموالچهارســتوندارد؛پدر،مادر،برادر
وخواهر

 خانه شان کوچک و دود گرفته بود، وسط محله ای فقیرنشین و محروم 
در اطراف مشهد. پدر قبل از اینکه بخاطر پیری و اعتیاد از دنیا برود از کار 
افتاده بود. او قبل از این، دو ازدواج دیگرداشته و همین برای ملیحه، برادرها 
و خواهرهای ناتنی به یادگار گذاشته بود. حاال برادری داشت که در جنگ به 
شهادت رسیده بود و برادری که زنش را کشته و بعد خودش هم اعدام شده و 
یک برادر هم که  دو سه سالی از خودش بزرگتر بود و سایه اش روی زندگی 
ملیحه سنگینی می کرد. مادرش اعتیاد داشت و بارها بخاطر اعتیاد و تکدی 
او را گرفته بودند. قبل از اینکه زندگی جدیدش را در موسسه شروع کند فراز 

و نشیب های زیادی را پشت سرگذاشته بود؛
کاش وقتی مادری مجبور می شود گوشواره های دخترش را بفروشد برای 
خرید مایحتاج زندگی باشد؛ چیزی که گوشت بشود به تنشان نه چیزی که 

ذره ذره پدر و مادر را جلوی چشم آدم آب کند...
» مامانم یه روز که خیلی خمار شده بود دســتمو گرفت که ببره بازار. 
گفتم کجا میریم؟ گفت میخام گوشواره هاتو بفروشم الزم دارم. گریه کردم 
گفتم نه نمی خوام. گفت بیا بعد بهترشــو می خرم. رفتیم فروختیم. وقتی 
برمی گشــتیم توی خیابون تصادف کردیم من پرت شدم یه طرف، مادرم 

پرت شد یه طرف...«.
روزهای خوب هم در زندگی های تلخ پیدا می شود؛ مهربانی هایی که از 

پس ابرهای سیاه مثل خورشید گاهی می تابند و دلگرمی می دهند.
» با مامانم گاهی  لیف می بافتیم، از این دم دری ها. یه چیزایی یاد گرفتم.  
برام لباس می خرید، گاهی پارچه می داد برام لباس بدوزن. تا کالس چهارم 
درس خوندم بعدش نذاشتن. ولی دلم میخاد درس بخونم. با بچه ها توی 
کوچه بازی می کردم... قایم موشک، توپ بازی، خاکبازی... غیر از خونه مون 

و کوچه تقریبا هیچ جا نرفتم...«
مادر در مواردی او را برای گدایی با خود برده و به او پیشنهاد استفاده از 
مواد مخدر هم داده بود که به گفته ی خودش بعد از یکبار امتحان کردن از 

آن بدش  آمده است.
پدرش بااینکه گاهی اورا کتک مــی زده اما کم و بیش 

دوستش داشته وملیحه به او تکیه داشته است؛
» بعضی وقتا که به حرفش گوش نمی دادم منو میزد، 
مثال می گفت لباســامو بشــور، گوش نمــی دادم. کتک 
می خوردم ولی خب دوستش داشتم برام ساعت می خرید. 
دستبند، گوشواره، کادو. وقتی ُمرد روز بعدش برادرم منو 

آورد اینجا...«.
برادرش دچار رفتارهای ناهنجار اجتماعی ست و اعتیاد 
هم دارد. همه ی افراد خانواده از او می ترسند. حتی ملیحه 
فکر میکند مادرش هم برخالف میلش و بخاطر ترس از او 

قبول کرده که او را به اینجا بیاورند.
» برادرم من و مامانمو میزنه. تقصیر اون شــد که منو 
آوردن اینجا. روزی که منو می خواستن بیارن اینجا گریه 
میکردم. گفتم من که خانواده دارم چرا باید برم پیش اونایی 
که بابا مامان ندارن. برادرم دعوا راه انداخت گفت من خواهر 

نمیخام اصال از دخترا خوشم نمیاد...«.

زندگیجدید
خانواده ی ملیحه با نامه ی بهزیســتی گوشه ی  واحد 
مددکاری موسسه ایســتاده اند. زن ها به پشت دستشان 
می زنند و لب گاز میگیرند. بــرادرش داد و بیداد میکند و 
شاخ و شانه میکشد. ملیحه که چشم هایش قرمز شده اند 
گوشه ی روسری اش را محکم دور انگشتانش می پیچد. 
دخترها سرک می کشند تا دوست جدیدشان را ببینند. 
چند لحظه بعد خانواده می روند و او در سکوت به سمت 
خوابگاه میرود. تصمیم گرفته با هیچکس حرف نزند. الل 

تر از الل ها. 
 با کمیسیون پزشــکی بخاطر نداشتن آمادگی روحی 
و روانی همکاری خوبی نداشــته و بعنوان کم توان ذهنی 
متوسط به موسسه معرفی شده است. شب ها بیدار است؛ از 
خوابیدن می ترسد. اما چون با کسی حرف نمی زند دیگران 
دلیل بیــداری و رفتارهایش را نمی دانند. شــب ها بلند 
میشود و با شخصیت های خیالی خودش که شاید خانواده 
 ای مهربان باشــند بلند بلند حرف میزند و دور هم چای 
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می خورند و میخندند.
» خوابای بد می دیدم، خواب می دیدم توی یه زیرزمینم 
و یه سیاهی داره میاد به سمتم... االنم بعضی وقتا خوابای 
بد می بینم. چند شب پیش خواب دیدم که برادرم اومده 

اینجا بزور منو داره میبره...«.
وقتی ســالها در کنار خانواده زندگی کرده باشی حاال 
هرطور هم که باشــند، آمدن به خوابگاهی پر از دختران 
غریبه سخت است. او که برای مدت کوتاهی در مدرسه ی 
فتح المبین آموزش دیده، بخاطر ضریب هوشــی باال به 
ساختمان شهید شاهید منتقل میشــود اما بخاطر کنار 
نیامدن با فضای جدید و بیداری و خنده های شبانه دوباره 
به فتح المبین برمیگردد. بعد از برگشــتن به فتح المبین 
بخاطر تالش های مربی ثابت و برنامه های آموزشی منظم، 
ملیحه کم کم لب به سخن باز میکند. او حاال بسیار دوست 
دارد که به ساختمان شاهید برگردد و مربیان و کارشناسان 

موسسه در حال بررسی این بازگشت هستند.
  با توجه به بررسی های کارشناسان موسسه و توانایی 
باالیی که ملیحه از خود در یادگیری نشان داده قرار است 
دوباره به کمیسیون پزشــکی برای بررسی مجدِد درجه 
معلولیت معرفی شود. حاال مدتی است بعنوان کمک مربی 
در کالسشان فعالیت می کند و ســاده بافی و پیش گلیم 
را با موفقیت پشت سرگذاشته. بســیاری از فعالیت های 
بهداشتی و شــخصی را بخوبی انجام داده و دوستان تازه 
هم پیدا کرده است. او موقع درددل و گفت وگو با دوستان 
و مربیانش بارها گفته که اینجا خیلی خوب است اما بازهم 
دوســت دارد به خانه برگردد. و وقتی به او گفته اند که در 
خانه که همه اش کتک و دعواست و شرایط خوبی نداری، 
 به آرامی جواب داده که؛ »درســته... ولــی خب، هیچ جا 

خونه ی خوِد آدم نمی شه...«.
 افرادی مثــل او اگر در شــرایط اجتماعی و خانوادگی 
 درســتی قرار بگیرند معمــوال زندگی بهتــری را تجربه 
می کنند و نیازی نیست که دور از خانواده و در موسسات 
زندگی کنند. اگرچه او آرزو دارد به خانه برگردد اما بخاطر 
شرایط نابســامان اجتماعی خانواده اش، در حال حاضر 

امکان پذیر نیست. بهزیستی و موسسات توانبخشی از این دست کمک می 
کنند تا دخترانی مثل ملیحه بجای رها شدن در جامعه که معموال منجر به 
اعتیاد، سواستفاده و فسادشان می شود در مجموعه ای امن مهارت های 
رفتاری و اجتماعی را بیاموزند و یک زندگی سالم تر را تجربه کنند، هرچند 
هویت موضوعی است که همیشه برایشان پر رنگ است و داشتن خانواده 

آرزویی گاه دست نیافتنی.
او در نقاشی اش دو درخت کشیده، کوتاه و بلند و یک گل کنارشان که 

احتماال خودش باشد و بعد در باالی کاغذ خانه ای کشیده  که در ندارد...
 ملیحه چندروز پیش سرکالس به مربی شان گفته که دخترت باید قدر 
شمارا بیشتر بداند. و این نشان از اهمیت عواطف انسانی برای او دارد. تقریبا 
از هیچکدام از اعضای خانواده محبت زیادی دریافت نکرده اما کوچکترین 
مهربانی ها را به یاد دارد و بخاطر همان کمترین ها، خیلی دوست شان دارد. 
آرزوی ملیحه برگشتن به خانه است. او می گوید که حاال اگر برادرش روی 
او دست بلند کند او هم ساکت نمی نشیند و بلد است با او حرف بزند. چند 
روز پیش جلوی آب سردکن خوابگاه زمین خورده و دستش را گچ گرفته 
اند. روی سفیدی گچ دستش با خط بسیاری قشنگی با ماژیک اسمش را به 
انگلیسی نوشته است و الک آبی انگشتانش بیشتر به چشم می آید. خواب 
های او آرامتر شده اند. شاید در رویاهایش ملیحه آرزو دارد زودتر گلیمی 

ببافد و دفعه بعد که به خانه می رود آن را با خود بعنوان هدیه ببرد.
 اما تقریبا دیگر نه خانه ای وجود دارد نه خانواده ای؛ مادرش را مامورها 
گرفته اند و به کمپ منتقل شده است. خانه هم قرار است  بین ورثه تقسیم 
شود که خودشان چند ایل و تبارند. و ملیحه این را نمی داند. گاهی ندانستن 
خوشبختی است. او باید تا روز آخری که گلیمش تمام می شود ببافد. خدارا 

چه دیدی شاید برای گلیم بافته، بعدها خانه ای پیدا شد...



جای شما
قضاوتکردندربارهیدیگران،اگرخودرادرموقعیتآنهاقرارندهیم،
بسیارسادهاست.یکنمونهازاینقضیه،درکنگرهیحزبکمونیستشوروی
سابقرخداد،زمانیکهنیکیتاخروشچفجنایتهایاستالینراتقبیحمی

کردتاجهانراشگفتزدهکند.
هنگامیکهسخنرانیمیکرد،یکنفرازمیانجمعیتفریادبرآورد:

»رفیقخروشچف،وقتیبیگناهانقتلعاممیشدند،شماکجابودید؟«
خروشچفگفت:»هرکساینراگفتازجایبرخیزد.«

اماهیچکسازجایخودتکاننخورد.
خروشچفادامهداد:»االنخودشمابهسوالتانپاسخدادید.درآنزمان،

منهمهمانجاییبودمکهاالنشماهستید.«

|یــکنفــسزنــدگــی|
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نیک اندیشان ارجمند
مهندسحمیدطیبی)در فقدان زنده یاد مهندس جواد شهرستانی(.

استادکیوانساکت.
جنابمهندسعلیمتوسلیوخانوادهمحترم.

جنابدکترابوالقاسمرضایی.
خانمشهینقنادوخانوادهیمحترممسعودی.

خانوادهیمحترمژوبین.
خانوادهیمحترمبیکخراسانی.

همدمواهالیاینخانهخودرادرفقدانعزیزانتانشریکمیدانند.
همدردیماراپذیراباشید.

|همـــدردی|
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چندلحظه
علمی و آموزشی

• مهارت های زندگی: غارنشینی که آپارتمان نشین شده است!
• آشنایی با سبک هاِی فرزندپرورِی والدین

• نگاهی به یک ناهنجاری رفتاری | اختالل سلوک؛ نقض حقوق دیگران
• نگاهی نزدیک به عادات دهانی در کودکان | این قسمت: مکیدِن شست! 

• معرفی کتاب | اتاق؛ قصه ای در تبیین اسارت و آزادی
• نقد فیلم |کلوزآپی از عباس کیارستمی
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 مهارت های زندگی:

غارنشینی که آپارتمان نشین شده است!
دکترمحمدرضاسرگلزایی
روانپزشک،محققواستاددانشگاه

مقدمه:
مغز بشر قدمتی 200 تا 300 هزار ســاله دارد. در این 
دوران چند صد هزار ســاله، فیزیولوژی مغز بشر تغییرات 
اندکی داشته است در حالی که شرایط زندگی بشر آنقدر 
 دگرگون شده اســت که نه بشر ســیصد هزار سال پیش 
می توانست زندگی در دنیای امروزی را تصور کند و نه بشر 
امروز می تواند تصور کاملی از زندگی در دنیای غارنشینی 

و جنگل نشینی داشته باشد. 
آیا مغز -این ابزار باستانی- می تواند ابزار مناسبی برای 
زندگی پیچیده شهری باشد؟ جواب هم بلی هست هم خیر! 
اگر مغز به حال خود رها شــود و »تعلیم نبیند« توان 
بالفعلی برای مدیریت زندگی امروزی ندارد. اما خوشبختانه 
مغز انسان ظرفیت بالقوه وسیعی برای یادگیری دارد که 
اگر این ظرفیت فعال شود انسان می تواند به شکل موثری 
زندگی خود را اداره کند، از رنج های خود بکاهد و بر لذت 

هایش بیافزاید. 
تفاوت کشــورهای توســعه یافته ای همچــون ژاپن، 
سنگاپور، استرالیا و فنالند با کشورهای توسعه نیافته ای که 
رکورد دار خشونت، فقر، تصادفات رانندگی و آسیب های 
اجتماعی هستند نه در »ژنتیک« مردم آن کشورها، بلکه 
در »نحوه تربیت مغز« در کشورهای توسعه یافته و توسعه 
نیافته است. »مهارت های زندگی« یعنی تبدیل کردن یک 
مغز غارنشین به یک مغز آپارتمان نشین و تبدیل کردن یک 
جامعه توسعه نیافته به یک جامعه توسعه یافته. طبقه بندی 
های مختلفی راجع به مهارت های زندگی وجود دارند ولی 

من مهارت های زندگی را در سه بخش زیر قرار می دهم: 

مدیریتافکار،مدیریتاحساساتومدیریتروابط.
1-مدیریتافکار

ما مرتب در حال فکر کردن هســتیم ولی بخش زیادی از افکار ما، افکار 
غلطی هستند! »تفکر تربیت نشــده« نمی تواند بین خبر و دروغ، تاریخ و 
اسطوره، علم و شبه علم و جمع بندی و سوء برداشت فرق بگذارد. بسیاری از 
تصمیمات بزرگ روزانه ما تحت تاثیر قصه هایی است که در کودکی شنیده 
ایم یا شایعاتی است که هر روز می شنویم. مدیریت افکار یعنی غربال کردن 

دائمی فکرها و به چالش کشیدن آنها. 
»در عصر رسانه« داشتن مهارت مدیریت افکار اهمیت بیشتری می یابد 
چرا که ما به طور مستمر زیر بارانی از خبر قرار داریم که گفتگوی درونی و 

تصمیمات ما را شکل می دهند. 
تبلیغات داروهای ماهواره ای، تحریفات خبری رســانه های گروهی و 
چرخش شایعات در شبکه های اجتماعی مغز تربیت نشده را در خود غرق 

می کند. 
»تفکر نقاد« روشی است برای کشف سفسطه ها، مغلطه ها و پیش فرض 
هایی که سعی در فریب ما دارند. »تفکر خالق« مهارت فکری دیگری است 
که باعث می شود ما در انجماد و تحجر فکری گذشتگان گیر نیفتیم و خالق، 

پویا و کارآفرین باشیم. 

۲-مدیریتاحساسات
احساس ها راهنماهای ارزشمندی برای زندگی ما هستند اما احساسات 
خام و صیقل نیافته بیش از این که به ما کمک کنند، زندگی ما را دستخوش 

توفان های پیش بینی نشده می کنند. 
 واکنش خشم/ترس )ســتیز/گریز( به انسان غار نشــین این فرصت را 
می داد که در کســری از ثانیه قدرت عامل تهدید کننده را شناسایی کند 
و به سرعت با یکی از واکنش های ستیز یا گریز به این عامل تهدید کننده 
پاسخ دهد. اما در زندگی انسان شهر نشین این دو واکنش اغلب واکنش های 

|چندلحظهعلمیوآموزشی|



43
تابستان 95

متناسبی نیســتند و نه تنها منجر به حل مساله نمی شوند که خود کالف 
مساله را پیچیده تر می کنند. فرض کنید که همسایه شما شارژ ساختمان 
را نمی پردازد، در هنگام رانندگی ماشین بغلی با بوق توهین آمیزی از سمت 
راست تان سبقت می گیرد یا کارفرمای شما اشکال بی دلیلی از کار شما می 
گیرد. در هیچکدام از این موقعیت ها احساس های غریزی ترس و خشم به 
داد شما نمی رسند بلکه گرفتاری های شما را بیشتر می کنند. شما نیازمند 
این هستید که »شیر تنظیم« احساسات خود را در دست داشته باشید در 
غیر این صورت در مقابل موانع زندگی شهر نشینی واکنش های غارنشینی 

نشان می دهید و مشکالت تان چند برابر می شوند. 

3-مدیریتروابط
زندگی پیچیده اجتماعی باعث می شــود که انســان ها »نقش های« 
متعددی داشته باشند. یک نفر در همان حال که وکیل است، پدر هم هست، 
شهروند هم هست، همسر هم هست، فرزند هم هست و دانشجو هم هست. او 
باید سبک رفتارهای مختلفی را در برابر فرزندش، همسرش، موکلش، قاضی 
دادگاه و استاد دانشگاهش داشته باشد. این ماجرا باعث می شود انسان ها 
»چند الیه« باشند و گاهی این الیه ها با همدیگر هم »تعارض« و تضاد دارند. 
این که بتوانیم به سرعت بین نقش ها حرکت کنیم و هر نقش را در جای 
مناسب خود قرار دهیم و »روابط« بین اجزای درونی خود را تنظیم و تعدیل 
کنیم کار دشواری اســت، در همان حال هم باید یاد بگیریم که الیه های 
مختلف اطرافیان مان را بشناســیم و با اجزای درونی او مذاکره کنیم و بین 

متناسب ترین اجزای خودمان با متناسب ترین اجزای او 
رابطه برقرار کنیم.

 اگر به عنوان یک مسافر سوار تاکسی شویم و هر لحظه 
بخواهیم فرمان را از دست راننده بقاپیم و با او بر سر مسیر 
و چگونگی حرکت بجنگیم به جز خســارت و خستگی به 
نتیجه نمی رسیم. مغز غریزی ما برای تشخیص و تنظیم 
روابط در دنیای پیچیده امروزی آمادگی ندارد. مغز ما نیاز 

به کمک دارد، به داد او برسیم! 

جمعبندی
دانستن مشکل برای حل آن الزم است اما کافی نیست. 
این که بدانیم مغز غریزی ما با چه مشکالتی مواجه است 

باعث تغییر مغز ما نمی شود. 
ما باید در قدم بعــدی فنون و تکنیک هــای جدید را 
بیاموزیم و آنقدر در موقعیت های فردی و جمعی آن فنون 
را تمرین کنیم تا دانش )Knowledge( تبدیل به مهارت 
)Skill( شــود. تنها زمانی که »مدارهای جدید عصبی« 
)Neural circuits( در مغــز ایجاد شــود، مدیریت بر 
زندگی امروزی برای ما ممکن می شود. مهارت های زندگی 
هم به اندازه یادگیری رانندگی، شنا و شطرنج نیاز به مربی 

حرفه ای و تمرین زیاد دارد. 
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خانواده، اولین و مهم ترین بافت اجتماعی را براي رشد 
فرد فراهم می ســازد. اصطالِح فرزندپروری از ریشــه ی 
پَریو )pario(به معنی »زندگی بخش« گرفته شده است. 
منظور از ســبک های فرزندپروری، روش هایی است که 
والدین بــرای تربیت فرزنــدان خود بــه کار می گیرند و 
بیانگر نگرش هایی است که آنها نســبت به فرزندان خود 
دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای 
فرزندان خویش وضع می کننــد. در عین حال، رفتارهای 
فرزندپــروری، به واســطه ی فرهنگ، نــژاد و گروه های 

اقتصادی تغییــر می کند. روش هایی که والدیــن در تربیت فرزندان خود 
به کار می گیرند، نقشی اساسی در تامین سالمت روانی فرزندان آنها خواهد 
داشت به طوری که اکثر مشکالت رفتاری کودکان منعکس کننده ی شرایط 
پیچیده ی بین فردی اعضای خانواده بویژه والدین اســت. به عبارت دیگر، 
وجود مشکالت رفتاری کودک به منزله ی روابط معیوب اعضای خانواده با 
یکدیگر است و با روش های تربیتی نادرست والدین و تعامالت معیوب آنها 

با فرزندان ارتباط دارد.
در زمینه ی سبک های فرزندپروری نظریات متعددی ارائه شده است. ما 

در اینجا به دو نظریه ی بامریند و شفر اشاره خواهیم کرد.

 آشنایی با سبک هاِی فرزندپرورِی والدین 
تالیف:صدیقهبختیاریشهری/)مدرسومدیرگروهدانشگاهعلمیوکاربردیبهزیستیوتامیناجتماعیمشهد(



45
تابستان 95

نظریهیبامریند:
در اوایل دهه ی 1960 دایانا بامریند پژوهشی را با استفاده از مشاهده ی 
طبیعی، مصاحبه با والدین و سایر شیوه های پژوهش بر بیش از 100 کودک 

سن مدرسه اجرا کرد. یافته ها سه ویژگی را آشکار ساخت:
پذیرش و روابط نزدیک - کنترل - استقالل دادن.

بنابراین چهار سبک فرزندپروری بدست آمد که در هر یک از این ویژگیها 
با هم تفاوت دارند.

1-فرزندپروریمقتدرانه:
این روش موفق ترین روش فرزندپروری اســت که پذیــرش و روابط 
 نزدیک، روش های کنترل ســازگارانه و اســتقالل دادن مناسب را شامل 
می شــود. والدین مقتدر، صمیمی و دلسوز و نســبت به نیازهای کودک 
حساس هستند. آنها قاطع هستند اما دخالت گر و محدود کننده نیستند. 
شیوه های انظباتی آنها بجای تنبیهی بودن حمایت کننده است. این والدین 
قوانین و رهنمودهایی پی ریزی می کنند که فرزندان آنها چنان بار می آیند 
که از آنها پیروی کنند و اغلب براي مطیع  سازي از استدالل و منطق بهره 
مي جویند و به منظور توافق با کودک با او گفت وگو مي کنند. از رفتارهاي 
نامطلوب نمي ترســند و تاب مقاومت در برابر عصبانیت کودک را دارند  و 
به تالش هاي کودک در جهت جلب حمایت و توجه پاســخ مي دهند و از 
تقویت هاي مثبت بیشتري استفاده مي کنند. این والدین در بعد محبت نیز 
عملکرد خوبي دارند و در ابراز محبت و عالقه و مهرباني دریغ نمي ورزند. آنها 
حقوق ویژه خود را به عنوان یک بزرگسال مي شناسند و به عالیق فردي و 
ویژگي هاي خاص کودک خود نیز آگاهي دارند. در کل این والدین در عین 
گرم و صمیمي بودن با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدر هستند. این شیوه 

به فرزندان کمک مي کند تا با هنجارهاي اجتماعي بهتر سازگار شوند.

۲-فرزندپروریمستبدانه:
این روش از نظر پذیرش و روابط نزدیــک پایین، از نظر کنترل اجباری 
باال و از نظر استقالل دادن پایین است. والدین مستبد، سرد و طرد کننده 
هســتند. نمایش قدرت والدین اولین عاملي است که این شیوه را از دیگر 
شیوه ها متمایز مي سازد. در این سبک فرزندان چنین بار آورده می شوند 
که از قوانین سختگیرانه ایی که بوسیله والدین بوجود می آید پیروی کنند. 
نتیجه شکست در پیروی از چنین قوانینی معموالً تنبیه و اعمال زور است 
و براي کنترل کودکان خود از شــیوه هاي ایجاد ترس استفاده مي کنند. 
والدین مســتبد معموالً نمی توانند دلیلی که پشــت این قوانین است را 
توضیح دهند. اگر از آنها خواسته شود که علت را توضیح دهند ممکن است 
به سادگی پاسخ دهند »چونکه من اینچنین گفتم«. این والدین خواسته 
های زیادی دارند اما در قبال فرزندانشــان پاســخده نیستند. این والدین 
انتظار دارند فرمان های آنها بدون چون و چرا اطاعت شود. والدین درشیوه  

اســتبدادي کمترین مهرورزي و محبت را از خود نشان 
مي دهند.

3- فرزندپروری آسان گیرانه:
در این سبک، والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع 
نیستند، کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می کنند 
و به آنها اجازه می دهند در هر ســنی که باشند خودشان 
تصمیم گیری کنند، حتی وقتی که هنوز قادر به انجام آن 
نیســتند. خانواده این والدین نسبتاً آشفته است. فعالیت 
خانواده، نامنظم و اعمال مقررات، اهمال کارانه است. والدین 
ســهل انگار در عین آنکه به ظاهر نسبت به کودکان خود 
حساس هستند، اما توقع چنداني از آنها ندارند. این والدین 
بسیار بندرت به فرزندان خود اطالعات صحیح یا توضیحات 
دقیق ارائه مي دهنــد. آنها از روش هاي احســاس گناه و 
انحراف استفاده مي کنند. این والدین همچنین در بیشتر 
موارد در مواجهه با بهانه جویي و شکایت کودک، سر تسلیم 
فرود مي آورند. این والدین به ندرت به فرزندان انظباط می 
دهند با فرزندان ارتباط برقرار می کنند، و معموالً بجای یک 

والد جایگاه یک دوست را دارند.

4- فرزندپروری بی اعتنا:
در این روش، پذیرش و روابــط پایین، کنترل کم و بی 
تفاوتی کلی نسبت به استقالل دادن وجود دارد. این والدین، 
اغلب از لحاظ هیجانی جدا و افسرده هستند و وقت و انرژی 
کمی برای فرزندان صرف می کنند. در حالی که این والدین 
نیازهای پایه ای فرزندان را بــرآورده می کنند اما عموماً از 
زندگی فرزندانشان گسسته هستند. در موارد افراطی حتی 
ممکن اســت فرزندان خود را طرد یا در رفع نیازهای آنها 

اهمال کند.

الگویشفر:
شــفر با مطرح کردن ابعاد گرمی/ ســردی  و آزادی/ 
کنترل، یک الگوی فرضی در مورد روابط والدین- کودک 

ارائه داد و آن را به چهار دسته تقسیم می کند:

1-والدینبامحبتوآزادگذارنده:
این والدین کسانی هستند که معموالً به عنوان والدین 
نمونه شناخته می شوند. کودکان آنها دارای استقالل بوده و 
رفتار اجتماعی مناسبی دارند. محبت و گرمی توام با آزادی 
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موجب می شود به علت داشتن فضای مناسب برای برون 
ریزی هیجانی و عدم وجود پاســخهای نامناسب از سوی 
والدین، حالتهای پرخاشگری در کودکان چنین خانواده 

هایی دیده نشود. 

۲-والدینبامحبتومحدودکننده:
گاهی محبت والدین محدودیتهایی را به دنبال دارد. این 
والدین فرصت کسب تجربه و یادگیری را از کودکان سلب 
می کنند. آنها با محبت افراطی، آزادی الزم را از کودکان 

خود سلب می کنند.

3-والدینمتخاصمومحدودکننده:
رفتارهای خصومت آمیز این نوع والدین که بیشــتر بر 
اصل تنبیه استوار است به همراه سخت گیری و محدودیت 
شدیدی که نسبت به فرزندانشان اعمال می کنند، موجب 
ایجاد احساس خصومت شدید در فرزندان آنها می شود. از 
سویی عدم اجازه به کودک در ظاهر ساختن این احساس 

موجب عصبانیت در کودک می شود. 

4-والدینمتخاصموآزادگذارنده:
تفاوت این کودکان با گروه قبلی در این اســت که همراه شــدن عامل 
خصومت با عامل آزادی موجب ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه به شدیدترین 
حالت در این کودکان می گردد. نتایج برخی مطالعات نشان داده است که 

والدین کودکان بزهکار این الگو را از خود نشان می دهند. 

بحثونتیجهگیری:
شــیوه هایی که والدیــن در تربیت فرزنــدان خود بــه کار می گیرند، 
نقش اساســی در تامین ســالمت روانی فرزنــدان آن ها دارد. در ســایه 
ارتباط ســالم اســت که می توان نیازهای فرزندان را شــناخت و نسبت 
به تامیــن و ارضای آن ها همت گماشــت. همان گونه که اشــاره شــد، 
هر یک از این شــیوه ها اثراتی بر رفتــار کودکان دارند کــه در این میان 
 اثرات مخرب و منفی شیوه های سهل گیرانه و مستبدانه بیشتراست.             
 آن چه اهمیت دارد این است که طبق تحقیقات انجام گرفته، بهترین شیوه 
فرزند پروری، شیوه مقتدرانه است که والدین در عین گرم و صمیمی بودن 
با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدر هستند. این شیوه به فرزندان کمک 
می کند تا با هنجارهای اجتماعی بهتر سازگار شوند و همچنین تاثیر کمی 
بر آزادی های فردی کــودکان دارد. این کودکان با کفایت، واقع گرا، دارای 

اعتماد به نفس، فعال، خود نظم بخش و مسئول هستند.

منابع:
نشرارسباران. روانشناسیرشدلورابرک،ترجمهییحییسیدمحمدیـ
Isna.ir

راهکارها:  
در درجه ی نخست باید والدین را نسبت به شیوه های فرزندپروری و اثرات هر یک از آن ها بر فرزندان، آگاه کرد. این آگاه  سازی از 

چند طریق امکان پذیر است:
• برگزاری کالس های آموزش خانواده در مدارس توسط مشاوران.

• برگزاری دوره های آموزشی برای والدین کودکان خردسال در مهد کودک ها.
• لزوم ایجاد دوره های آموزشی در مراکز فرهنگی مانند فرهنگسراها، کانون های تربیتی آموزش و پرورش، کانون های فرهنگی مساجد 

و اماکن مذهبی. 
• برگزاری کارگاه های کوتاه مدت و فشرده یک روزه برای والدین.

• برگزاری جلسات برای مراقبین فرزندان بی  سرپرست در مراکز بهزیستی.
در درجه دوم باید مسئولین را، که در واقع والدین دوم فرزندان هستند، نسبت به وجود این شیوه ها و گستره رفتارهایی که به دنبال 

دارند، آگاه کرد. این اطالع رسانی به شیوه های زیر انجام می شود: 
• برگزاری جلسات مشابه جلسات والدین برای جامعه هدف زیر، به منظور آشنایی با این روش ها و ضرورت آموزش والدین و کسانی 

که با فرزندان در ارتباط هستند:
1- مسئولین آموزش و پرورش 

2- مسئولین بهزیستی 
3- مسئولین بهداشت روان در وزارت بهداشت 

4- نمایندگان مجلس
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بر اساس تعریف پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی 
)DSM-5(، اختالل سلوک، الگوی پیوسته و تکراری رفتاری است که در 
آن حقوق اساسی دیگران، هنجارهای اجتماعی متناسب با سن و یا قوانین 

نقض می شود.

اینگونهرفتارهابه4طبقهتقسیممیشوند،شامل:
پرخاشگری به اشخاص و حیوانات، تخریب اموال، فریبکاری یا دزدی و 

نقض جدی  قوانین.
برای تشخیص ابتال به این اختالل، سه مورد )یا بیشتر( از موارد 15 گانه 

باید در 12 ماه گذشته وجود داشته باشد.
همچنین بنا به تعاریف، الزم است که از هر طبقه حداقل یک مورد در 6 

ماه اخیر حضور داشته باشد ) انجمن روانشناسی امریکا، 2013 ( .
اختالل سلوک با بسیاری از اختالالت دیگر از جمله اختالل نقص توجه 
- بیش فعالی ) ADHD (، افســردگی و اختالالت یادگیری همراه است و 
عالوه بر آن با چندین عامل روانی - اجتماعی نظیر سطح پایین اجتماعی- 
اقتصادی روش تربیتی خشن و تنبیهی، اختالفات خانوادگی، فقدان نظارت 
مناسب والدین و فقدان کفایت اجتماعی ارتباط دارد. شایان ذکر است این 

اختالل یکــی از رایج ترین اختــالالت دوران کودکی و از 
عمده ترین دالیل ارجاع به مراکز درمانی است.

اختالل ســلوک، الگوی رفتاری پایدار، با مشــخصه 
پرخاشــگری و تجاوز به حقوق دیگران اســت. کودکان 
مبتال، به شدت در معرض طرد هم ساالن، عملکرد ضعیف 
تحصیلی، افزایش رفتار پرخاشگرانه و همچنین آماده ابتال 
به اختالل های خلقی، مصرف مواد و بزهکاری و اختالل 
شــخصیت ضد اجتماعی در بزرگسالی هســتند. روابط 
ضعیف میان فردی با اختالل شخصیت سلوک همبستگی 
دارد. کودکان مبتال به اختالل ســلوک به سرعت از گروه 
همتایشان طرد می شــوند و این رانده شدن، کودک را از 
کســب تجربیات اجتماعی حاصل از تعامل با همساالن 
محروم می سازد و مانع یادگیری شیوه های تعامل مناسب 
در موقعیت های اجتماعی می شــود، از طرف دیگر طرد 
شدن از گروه همســاالن بهنجار، وضعیتی مساعد برای 
 گرفتار شــدن در گروه همتاهــای غیراجتماعی فراهم 

می کند.

نگاهی به یک ناهنجاری رفتاری 

اختالل سلوک؛ نقض حقوق دیگران
ناهیدیاور/روانشناس
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همهگیرشناسی:
میزان شــیوع حدود 5 درصد تخمین زده می شــود. 
در پسرها 4 تا 12 بار شــایعتر از دخترهاست. همچنین 
شیوع این اختالل به میزان چشمگیری با عوامل اقتصادی 

اجتماعی ارتباط دارد.

سببشناسی:
در سبب شناسی این اختالل، بسیاری از عوامل زیستی 
روانی اجتماعی نقش دارند که بصورت اختصار به معرفی 

برخی از آنها می پردازیم:
1. عوامل مربــوط به والدین همچــون؛ روش تربیتی 

خشن، سوء مصرف مواد، طالق و کودک آزاری.
2.عوامل فرهنگــی اجتماعی مانند؛ فقــر اجتماعی و 
اقتصادی، فقدان شــبکه اجتماعی حمایت کننده و عدم 

مشارکت در فعالیتهای مثبت اجتماعی.
3.عوامل روانشــناختی مانند؛ بزرگ شدن در شرایط 
آشــفته و ابراز وجه منفی هیجاناتی نظیر خشم و ناکامی 

و غمگینی.
4.عوامل عصبی زیستی؛ یافته هایی در خصوص کاهش 
کارکرد نوروآدرژرنیک در اختالل سلوک به ثبت رسیده 
است و همچنین نتایج تحقیقات  رضایی و عشایری) 1382 
( نشان داده است که افراد کودکان مبتال به اختالل سلوک 
 Frontal Lobe( در زمینه کارکــرد قطعه ی پیشــانی
(  دچار نارســایی هســتند. در واقع یافته نشان دهنده ی 
ارتباط ناکارآمدی قطعه پیشــانی و بروز و ظهور رفتاری 

ضداجتماعی می باشد.
5.کودک آزاری و سوء رفتار با کودک؛ بطور نمونه قرار 
داشتن کودک در معرض خشونت بصورت طوالنی مدت و 
سوء رفتار جسمی کودک قابل ذکر است. البته باید تاکید 
کرد که همه رفتارهای جســمانی معادل اختالل سلوک 
نیست اما کودکان دارای الگوی گوش به زنگی و واکنشهای 
خشن، به احتمال بیشتری دست به خشونت زده و حقوق 

دیگران را زیر پا می گذارند.

عواملخطروپیشآگهی:
1.خلقوخو؛

عوامل خطر خلق وخویی، خلق خوی دشــوار وکنترل 
نشده کودک وهوش پایین تر از متوسط مخصوصا در رابطه 

با هوش بهر کالمی را شامل می شوند.
۲.محیطی:

الف( عوامل خطر در سطح خانواده: طرد و غفلت والدین، 
روشهای فرزند پروری بی ثبات، انضباط خشن، بهره کشی 

جسمی و جنسی، تغییرات مکرر مراقبت کنندگان، تبهکاری والدین و...
ب( عوامل خطر در سطح جامعه: طرد همساالن، معاشرت با گروه همسال 

بزهکار، مواجهه محلی با خشونت و . . .
3.عواملژنتیکیوفیزیولوژیکی:

میزان خطر در کودکان دارای والد تنی یا  ناتنی مبتال به اختالل سلوک 
افزایش می یابد. همچنین این اختالل در فرزنــدان والدین تنی مبتال به 
مصرف شدید الکل، افسردگی دوقطبی، اســکیزوفرنی یا والدین تنی که 

سابقه ADHD دارند، شایعتر  است.
بدترین پیش آگهی اختالل سلوک مربوط به کودکانی است که عالئم را 

در سنین پایین بروز میدهند و تعداد عالئم بیشتری را دارند.

تشخیصافتراقیایناختاللبااختالالتذیل:
1.اختالل لجبازی و نافرمانی     

)ADHD( 2.  اختالل کاستی توجه و بیش فعالی
3. اختالل افسردگی و  دو قطبی         

4. اختالل انفجاری متناوب          
5. اختالالت سازگاری

مسائلومشکالتکودکانمبتالبهاختاللسلوک:
پرخاشگری، مشخصه بارز اختالل ســلوک است که مشکالت رفتاری 
 و هیجانی مختلفی را بــرای این کــودکان و خانواده هــای آن ها ایجاد 
می کند. کودکان پرخاشگر مبتال به اختالل سلوک، وقتی به دوران نوجوانی 
و بزرگسالی می رسند عالئمی نظیر اضطراب و پرخاشگری علیه دیگران را 
از خود بروز می دهند و حتی ممکن است درگیر موارد دیگرکشی و اعتیاد 
شوند. به طور کلی پرخاشگری در ســال های اولیه زندگی باعث به وجود 
آمدن مشکالت جبران نا پذیری از جمله خودپنداره ضعیف و افسردگی، 
تکانشگری، بیش فعالی، عملکرد ضعیف تحصیلی و بسیاری از مشکالت 
دیگر می شوند. تحقیقات نشــان می دهد که یک سوم کودکان مبتال به 
اختالل سلوک، افسرده هســتند و بین حدود یک پنجم آن ها اضطراب 
وجود دارد. در زمینه تحصیلی نیز این دسته از کودکان و نوجوانان مبتال از 
کمبودهای تحصیلی رنج می برند و اغلب بی عالقه به مدرسه و فاقد اشتیاق 
به ادامه تحصیل هستند. عالوه بر ویژگی های فردی و خانوادگی، عواملی 
بیرون از چرخه خانواده وجود دارند که می توانند رفتار کودک را تحت تاثیر 
قرار دهند. ادبیات پژوهشــی مربوط به این زمینه نشان می دهد که افراد 
دارای مشــکالت رفتاری، مجموعه ای از عوامل اجتماعی نامطلوب، نظیر 
سطح اقتصادی پایین، بی ثباتی محل اقامت، زندگی در مکان های شلوغ و 

خشونت اجتماعی را در کارنامه خود دارند.

نتایجپژوهشهایمربوطبهاختاللسلوک:
سلیمانی و پورشریفی )1390(، در پژوهشــی تاثیر قصه درمانی بر بهبود 
سازگاری اجتماعی کودکان مبتال به اختالل سلوک را بررسی کرده اند. برای 
بهبود رفتار ضد اجتماعی از درمان های گوناگونی استفاده شده است. بر همین 
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اساس به کارگیری شیوه های غیر مستقیم مثل بازی و قصه در آموزش مهارتهای 
اجتماعی یک ضرورت به حســاب می آید. به نظر می رسد از آنجا که آموزه ها 
و پندها در خالل قصه به خوبی برای کودک قابل فهم و معنادار است، احتمال 

به کارگیری و تعمیم آن توسط کودک در زمینه های مشابه افزایش می یابد.
کمیجانی و ماهر )1386(، شــیوه های فرزندپروری والدین کودکان با 
اختالل سلوک و کودکان عادی را مقایسه کردند نتایج این پژوهش نشان 
می دهد که والدین کودکان دارای اختالل سلوک، اغلب مهارت های مهم 
تربیتی را نیاموخته اند. این والدین در اســتفاده از مقررات خشن و خرده 
گیر، ناسازگار، دمدمی و مسامحه کار هستند و احتمال کمی وجود دارد که 
فرزندان خود را هدایت کنند. به واقع آن ها رفتارهای اجتماعی کودکشان 

را تنبیه و رفتارهای منفی را تقویت می کنند.

نتایجبهدستآمدهازپژوهشکمیجانیوماهر)1386(به
صورتزیراست:

1- مادران کودکان با اختالل ســلوک بیش از مادران کودکان عادی از 
سبک فرزندپروری مستبدانه استفاده می کنند. 

2- مادران کودکان با اختالل ســلوک کمتر از مادران کودکان عادی از 
سبک فرزندپروری مقتدرانه استفاده می کنند.

3- مادران کودکان با اختالل ســلوک بیش از مادران کودکان عادی از 
سبک فرزندپروری سهل گیرانه استفاده می کنند.

4- پدران کودکان با اختالل سلوک بیش از پدران کودکان عادی از سبک 
فرزندپروری مستبدانه استفاده می کنند.

5- پدران نوجوان با اختالل سلوک کمتر از پدران نوجوان عادی از سبک 
فرزندپروری مقتدرانه استفاده می کنند.

6- پدران کودکان با اختالل سلوک بیش از پدران کودکان عادی از سبک 
فرزندپروری سهل گیرانه استفاده می کنند.

7- تضاد بین شیوه های فرزندپروری پدر و مادر در خانواده های دارای 
نوجوانان با اختالل ســلوک بیشــتر از پدر و مادر در خانواده های دارای 

نوجوانان عادی است.
همچنین نشــان داده اســت که آموزش مدیریت والد )PMT( که بر 
اســاس یادگیری اجتماعی مطرح شــده، راهکاری موثر و قابل استفاده 
 در درمان اختالل ســلوک می باشــد. در PMT به والدین آموزش داده 
می شود که چگونه تعامالت مثبت با کودکانشان را افزایش داده و از تعارضات 
بکاهند و از روش های نامناســب فرزندپروری بپرهیزند. آموزش مدیریت 
والدین، دربرگیرنده تقویت مثبت، اعمال نظم و مقررات غیر خشن، نظارت 
و سرپرستی موثر و حل مشکالت به صورت مسالمت آمیز است. پژوهش ها 
نشان می دهد که آموزش PMT به والدین کودکان دارای اختالل سلوک 
با کاهش شدت رفتار ناسازگارانه شخص، میزان خودباوری والدین و بهبود 

مدیریت رفتارهای کودک همراه است.

درماناختاللسلوک:
تعارض خانوادگی و مهارتهای ضعیف والدین، مشخصه روابط خانوادگی 

کودکان مبتال به اختالل ســلوک است. خود کودکان نیز 
مشکالت شناختی و رفتاری ظاهر می سازند. این ویژگیها 
حاکی از چند رویکرد احتمالی در درمان این کودکان است. 
و بررســیهای اخیر حاکی از آن بوده است که درمان برای 
کودکانی که در حال ظاهر ساختن نشــانه های اختالل 
سلوک هستند می تواند سودمند باشــد. آموزش والدین 
رویکرد دیگری است که غالبا برای مطالعه و کاربرد درمانی 
برای این اختــالل بکار رفته اســت. در درمان خانوادگی 
عمل گرا ، مهارتهای کنترل کودکان مستقیما به والدین 
آموخته می شود. این درمانها هدفشان معطوف به از بین 
بردن تعامــالت خانوادگی قهر آمیز همــراه با رفتار ضد 
اجتماعی است. همچنین از طریق جزوات آموزشی، تمرین 
با درمانگر و تکالیف خانگی ، والدین ، تشخیص رفتار مشکل 
ساز ، مشاهده و ثبت فراوانی رفتار ، پاداش دادن موثر رفتار 
صحیح و متوقف ســاختن پاداش دادن به رفتار نامطلوب 
میتوان اقدامــات درمانی را طرح ریــزی و پیگیری نمود. 
موفقیت درمانی هنگامی بیشتر است که کودکان مشکل 
ساز ، به موقع شناسایی شــوند. همچنین درمان در مورد 
خانواده هایی که کمتر تحت فشار روانی قرار دارند و وضوع 
اجتماعی-  اقتصادی بهتری دارند، موفق تر بوده است و نیز 
درمان از طریق مداخالت دارویی نمونه دیگری از درمانهای 
موثر می باشد. تحقیقات فراوانی در مورد شیوه های درمان 
کودکان مبتال به اختالل سلوک انجام شده است. فراوانی 
این بررســی ها به حدی اســت که انتظار میرود تاثیرات 
فراوانی در سبک زندگی این کودکان و خانواده های آن ها 

وجود داشته باشد.

منابع:
1.انجمن روانپزشکی آمریکا )2013( : راهنمای تشخیصی و آماری 

اختالالت روانی ویراست پنجم ) DSM-5 ( : ترجمه یحیی سیدمحمدی: 
انتشارات روان.

2.امیری، ع. )1391(. بررسی مقایسه ای ویژگی های شناختی، 
اجتماعی و حرمت خود نوجوانان مبتال به اختالل سلوک و عادی ، پایان 

نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران.
3.کاپالن و سادوک )2007( : خالصه روانپزشکی ویراست دهم: 

ترجمه دکتر فرزین رضاعی: انتشارات ارجمند.
4.اصغری نکاح.م)1392( : گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه 
به مثابه تکنیک و ابزار در مشاوره و روان درمانی کودک : فصلنامه تعلیم و 

تربیت استثنایی.
5.رضایی، مظاهر و عشایری،حسن )1382( : کارکردهای شناختی 
قطعه پیشانی در نوجوانان مبتال به اختالل سلوک : فصلنامه اندیشه و 

رفتار.
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 اکثر کودکان در جریان رشد، حداقل یک رفتار تکراری 
ثابت را که ارادی نیســت و »عادت« یــا »تیک« نامیده 
می شود، نشــان می دهند. این رفتارها در اکثر کودکان، 
پاسخی به نیازهای جسمی یا هیجانی گذراست و کمک 
می کنند با اســترس های زندگی روزمره کنار بیایند. این 
عادات یا تیک ها معموال پدیده ای موقت اند و بعد به مرور 
ناپدید می شوند. برای مثال، تمام کودکان در یک ساعت 
اول پس از تولد، شست خود را می مکند. سپس عمدتا پس 
از شیر خوردن این کار را می کنند. ولی در سالهای پیش 
 دبســتانی اکثر کودکان هنگام خواب ایــن عمل را انجام 
می دهند. همچنین اســتفاده از اشــیای انتقالی )مثال 
پتو، خرس پشمی و یا عروســک( بعد از 2 سالگی اوج می 
گیرد؛ یعنی در جریان جدایی و تفرد و پس از مقطع پیش 
دبستانی نیاز کودک به این اشیاء کم می شود. بین 9 تا 17 
ماهگی، نیاز کودک به الالیی زیاد می شود. یعنی در فاصله 

ای که خواب کودک طوالنی تر می شود. 
ولی بین 2 تا 3 سالگی این نیاز کودک برطرف می شود. 
همچنین سر کوبیدن بین 12 تا 17 ماهگی شروع می شود. 
تیک های حرکتی )مثال ســریع پلک زدن، شــانه باال 
انداختن و غیره( بین 6 تا 8 سالگی ظاهر می شوند. یعنی 
مقطعی که کودک باید »آرام بنشیند و یاد بگیرد« ولی این 

تیک ها در اکثر کودکان به سرعت رفع می شوند.
عادات »قدیمی« گاهی با استرس های جدید ظاهر می 
شوند. مثال با تولد خواهر و برادر، با طالق پدر و مادر، با رفتن 
به مدرسه ی جدید یا عدم حضور درازمدت یکی از والدین، 
بعضی از کودکان نیز بی هیــچ دلیلی به یک عادت خاص 
پناه می برند و این عادت رفته رفته برای آن ها به پاسخی 
خودکار و غیر ارادی تبدیل می شوند. این رفتارها یا عادات 
معموال نشانه ی آسیب زیر بنایی نیستند و فقط در شرایط 

خاص مشکل محسوب می شوند. 
آنها وقتی مشکل به شمار می روند که چنین شرایطی 

حاکم باشد:

 نگاهی نزدیک به عادات دهانی در کودکان 

این قسمت: مکیدِن شست! 
1- رفتار بیش از حد طول بکشد.

2- رفتار چنان شدید و مزمن شود که به کودک صدمه جسمی بزند. 
3- کودک آن قدر رفتار موردنظر را مرتکب شود که در روند رشد جسمی، 

اجتماعی و یا شناختی او خلل ایجاد کند. 

عادتدهانیمکیدِنشست:
نیاز به مکیدن از همان لحظه ی تولد در کودک وجــود دارد و از جمله 
نیازهای اولیه کودک است که باید ارضاء شود. عده ای از کودکان این نیاز 
را با مکیدن انگشت شست ارضاء می کنند. کودکان شیرخوار هنگامی که 
وقت شیر خوردنشان نزدیک می شود، چنین می کنند. در صورتی که این 
کودکان در شرایط کامال عادی و طبیعی بزرگ شوند این عادت خیلی زود 

برطرف می شود.
مکیدن شست کودکان شیرخوار وضعی شایع و طبیعی است. ولی اگر 
بعد از دوره شیرخواری و به خصوص در سالهای قبل از مدرسه ادامه داشته 

باشد نشانه ی اختالل رفتار و بروز عادتی بد در کودک است. 

عواملبهوجودآورندهیاتشدیدکننده:
1- عوامل طبیعی: 

زیاد بودن فاصله زمانی میان دو وعده شیر خوردن نوزاد که سبب گرسنه 
ماندن او بشود. 

وقتی که نوزاد به سرعت از پستان، یا شیشه ی شــیر بخورد و یا مادر با 
بی حوصلگی مدت شیر خوردن کودک را کوتاه کند. )ارضاء نشدن غریزه ی 

مکیدن(
تغییر بی موقع رژیم غذایی کودک که قاعدتا با تغییر وسایل غذاخوردن 
او همراه است. زیرا در حالی که کودک هنوز آمادگی را برای ترک پستان یا 

پستانک به دست نیاورده است، شما او را از لذت مکیدن محروم می کنید. 

2- محرومیت های عاطفی: 
زمانی که شرایط جدید خانوادگی از میزان توجه مادر به کود ک می کاهد؛ 
مثال تولد نوزاد جدید سبب می شود که کودک برای جلب نظر اطرافیان، به 
خصوص مادر چنین کند و این عمل کم کم در او تبدیل به عادت می شود. 

کشمکش میان والدین و کودک برای ترک این عادت سبب تشدید آن می شود. 

معصومهشجاعثانی/روانشناس
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وقتی که کودک خود را تنها و مطرود حس می کند و مجبور است مدت 
زمان طوالنی بی حرکت بنشیند، چون وســیله ی بازی و سرگرمی ندارد، 

انگشت خود را می مکد.
حسادت باعث ایجاد یا تشدید این عادت می شود.

اثراینعادتبرکودک:
عادت مکیدِن شست در کودکانی که با آنان طبیعی و عادی رفتار می شود 
و مشکل عاطفی و فیزیکی ندارند خیلی زود برطرف می شود. ولی در صورت 
برخورد نادرست با این عادت به تدریج در کودک گسترش می یابد و کودک 
دیگر به مکیدن شست قناعت نکرده و به خصوص هنگام خواب شروع به 
مکیدن ملحفه یا وسایل دیگر می کند و یا حتی ساعت ها به نقطه ای خیره 

شده و به این کار ادامه می دهد. 

روشجلوگیریازپیدایشاینعادت:
سعی کنید تا آنجا که می توانید مدت شــیرخوردن نوزادان را طوالنی 

کنید. 
از شیر گرفتن کودک در دوران شــیرخوارگی نباید ناگهانی و زودتر از 

موعد مقرر باشد. 
تغییر رژیم غذایی کودک از شیشه یا پستان به غذاهای دیگر باید تدریجی 

صورت گیرد و بهتر است ابتدا تلفیقی از هر دو باشد. 
هر نوع جدایی از مادر برای کودک دردناک است. اگر این جدایی الزم و 
اجباری است حتما کودک را به محیط خانوادگی مورد عالقه اش مانند خانه 

مادربزرگ و خاله یا عمه بسپارید. 
همیشه برای کودک که ناچار است به علت بیماری یا شکستگی پا مدتی 

بی حرکت بماند وسایل سرگرمی تهیه کنید. 

روشبرخوردبااینعادت:
همیشه برای کودک مبتال به این عادت وسیله ی سرگرمی تهیه کنید. 

در صورتی که قادر به کار کردن است او را وادار کنید که در 
کار خانه به شــما کمک کند و انجام کارهای ساده را به او 
بسپارید. این حالت وقتی که کودک به رختخواب می رود 
و پیش از آن که به خواب رود تشــدید می شود. به همین 
دلیل ســعی کنید تا حد امکان تنهایش نگذارید و وقت 
بیشتری صرف او کنید. برایش قصه بگویید یا به او اجازه 
دهید عروسک یا شی مورد عالقه اش را به رختخواب ببرید. 

ازکارهاییکهبایدپرهیزکنید:
هرگز سعی نکنید با خشونت و توسل به زور این عادت را 

در کودک از بین ببرید.
دستهایش را نبندید.

دستکش به دستش نکنید. 
تنبیه و خجالت دادن و تذکر دادن مدام فایده ای ندارد. 
خارج کردن انگشــت کودک از دهانش نه تنها سودی 

ندارد، بلکه گاهی سبب تشدید عادت می شود.
بی حرکت کردن آرنج هم گاهی اثر معکوس می گذارد و 

کودک را دچار اضطراب و هیجان می کند. 
به یاد داشته باشید درمانی موثر است که غیرمستقیم 
انجام گیرد. ابتدا باید علت این عادت را در کودک تشخیص 

داد و سپس راه حلی مناسب برگزید.

منابع:
شروار، کارولین اس. گوردون، بتی ان. سنجش و درمان مشکالت 

دوران کدکی. ترجمه: مهرداد فیروزبخت )1389( نشر دائره.
گالیمار. پی یر. رفتار با کودک. ترجمه: زهرا معتمدی )1379(



52
تابستان 95

|یــکنفــسزنــدگــی|

پاسخ
کشــاورزی مشــغول پاشــیدن بــذر بــود کــه ثروتمنــدی مغــرور بــه او 
 رســید و بــا تکبــر گفــت: بــکار، کــه از تــو کاشــتن اســت و از مــا خــوردن!

کشاورز نگاه معنا داری به او انداخت و گفت: دارم یونجه می کارم!!!

تصویرگر:عاطفهفتوحی
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نامکتاب:اتاق
نویسنده:امادوناهو

رمان »اتاق« اثر نویسنده ی ایرلندی خانم »اما دون اهو« که ساکن کانادا 
می باشد در فاصله ی کمی بعد از انتشار به دلیل قابلیت های مثبت زیاد این 
اثر، به یکی از موفق ترین  آثار داستانی تبدیل شد و توانست جوایز ادبی بسیار 
زیادی را از آن خود کند و در صدر جدول پرفروش ترین کتابهای نیویورک 

تایمز قرار گیرد.
این رمان، داستان زندگی مادری را روایت می کند که هفت سال به دلیل 
ربوده شدن توسط مردی اســیر و در اتاقی محبوس می شود و او در همین 
اتاق فرزندی را به دنیا می آورد که تا پنج سالگی در همان اتاق می ماند و با 
دنیای بیرون هیچ گونه ارتباطی ندارد. نقد جامعه ی مدرن یکی از موضوع 
های اصلی این رمان است. عنصر تلویزیون یکی از اساسی ترین ابزارها و لوازم 
محدود اتاق است و شاید پر رنگ بودن نقش تلویزیون در متن کتاب  اشاره ای 
جدی به رســانه در جامعه   مدرن امروز دارد، چرا که »جک« پنج ساله در 

سراسر سالهای اسارت در اتاق ادراک خود را از مادر و تلویزیون می گیرد.
این رمان، از زبان »جک « روایت می شــود و برای همین است که شاید 
با وجود حقایق تلخی که در جای جای داستان نهفته، گزندگی این اتفاق 
کمتر حس می شود. روایت، به گونه ای است که با سادگی و ذهنی کودکانه 
اتفاقات محیط  خود را بررســی می کند. جک، تصویری از جهان ترسناک 
بیرونی ندارد و جز راســت گویی و ذهنیتی کودکانه چیز دیگری برایش 
 معنا نــدارد و در هر فصل از کتاب همگام با پیش رفتن داســتان، جک، با 
موقعیت های جدیدی روبرو می شــود که از نگاه کودکانه اش  با چراهای  
زیادی رو به روست و مدام با آنها دســت و پنجه نرم می کند. بوجود آمدن 
همین چراهای کودکانه در داستان به گونه ای زیبا واقعت های دنیای امروز 
را در قالب زبانی کودکانه به تصویر می کشد. واقعیت هایی که روزمرگی آنها 

را برای انسان بی اهمیت کرده است. 
این داستان به دو بخش محتوایی  تقسیم شده است؛ بخش اول قبل از 
آزادی، که به نظر می آید جک و مادرش محصور هستند و جهان بیرون آزاد 
و بسیار دلپذیر است. بخش دوم، بعد از آزادی است که با آمدن و برگشت در 
جامعه همه چیز برعکس می شود و عادات جامعه به گونه ای است که این 
دو شخصیت نمی پذیرند و در آن پذیرفته نمی شوند تا جایی که جک در 

قسمتی از داستان می گوید:»ای کاش فرار نکرده بودیم!«
کتاب »اتاق«، اثری به غایت فلسفی و مبتنی بر مسائل روانشناختی است 
و نویسنده عالوه بر روایت سختیهای این مادر و فرزند زندگی آنها را از جنبه 
های روحی-روانی  بررسی می کند. عکس العمل دو شخصیت اصلی داستان 
و ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر به لحاظ روانشــناختی بسیار قابل تامل و 
بررسی است. مادر تجربه ی دنیای خارج از حبس و اسارت را دارد و کودک 

از بدو تولد فقط در اتاق زندگی کرده است و بعد از رهایی از 
اسارت و ارتباط با دنیای بیرون، خود را در زندان دیگری که 

محدودیت های یک زندان واقعی را دارد روبرو می بینند.
 اما دون اهو، به خواننده اثبات می کند همگی ما زندانی 

هستیم و اسیر جهان خودساخته ی خویش گشته ایم.
شخصیت منفی داستان »نیک پیر« همان فردی است 
است که شخصیت های اصلی داســتان را در اتاق زندانی 
کرده است اما نویسنده به دلیل اهمیت خلق فضا و جهان 
این مادر و کودک توجه چندانی به شخصیت منفی ندارد 
و ذهن خواننده چندان درگیر شــخصیت منفی داستان 

نمی شود.
زیاد بودن مسائل فلسفی کتاب در عین اینکه از مزیت 
های این رمان به حساب می آید، در نقاطی کم رنگ  باعث 
ضعف کار شده چرا که هرچند راوی داستان کودکی پنج 
ساله است اما حضور نویسنده به دلیل مطرح شدن مباحث 

فلسفی، گاهی بر شخصیت راوی داستان سایه  می افکند.
درباب مزیت ها و نقاط قوت داستان این کتاب می توان 
گفت رمان »اتاق« در ظاهر مانند بســیاری از  داستان ها 
حادثه ای را بازگو می کند اما مخاطب هر چه بیشتر پیش 
می رود با مسائل انسان شناختی و روانشناسانه ی بیشتری 

روبرو می شود.
ناگفته نماند که از روی این کتاب، فیلمی هم ســاخته 
شده است و به گفته ی منتقدین، از جمله فیلمهای موفق و 

مطرح سینمای امروز جهان به شمار می رود. 

قصه ای در تبیین اسارت و آزادی 
مژگانهمایونی

|معــرفــیکتــاب|
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کلوزآپی از عباس کیارستمی 
مژگانهمایونی

عباس کیارســتمی، متولد 1319، در طول زندگی پربار 
هنری خویش به عنوان نویسنده وکارگردان، بیش از 40 فیلم 
سینمایی، کوتاه یا مستند را نوشت، طراحی کرد یا ساخت. 
او پیش از ورود به دنیای سینما و تصاویر متحرک، با نقاشی 
و طراحی و گرافیک و عکاسی به قاب تصویر وارد شد. او که 
لیسانس نقاشی را از دانشــکده هنرهای تجسمی دانشگاه 
تهران دریافت کرده بود، به جز هنرسینما، با دنیای ادبیات نیز 
آشنایی داشت. شعر می سرود و در عرصه بررسیهای تاریخی 
و نقد تحلیل هم قلم زده بود. دو اثرمنتشر شده از او در دست 
است: »حافظ به روایت کیارســتمی« و »سعدی، از دست 

خویشتن فریاد«.
آنچه کیارستمی با آن شناخته می شود، اما، سینما است. 
عالوه بر کارگردانی، نویسندگی بسیاری از فیلمها را نیز انجام 
داده است. او فیلمسازی بود که بیان ویژه و شخصی، آشنایی 
گسترده اش با زبان تصویر، تسلط و آگاهی عمیق از بسترهای 
فرهنگ ملی و پرداختن به زوایــا و پیچیدگی های عمیق 
زندگی با زبانی ساده، از او چهره ای بین المللی ساخت که با 
هر جشنواره نگاهها را به خود متوجه ساخت. جامعه جهانی 
سینما، با اهدای جوایز متعدد به سبک و شیوه این فیلمساز 
برجسته رسمیت بخشید. او یکبار جزو 10 فیلمساز برجسته 
آسیا)رتبه ســوم( و باری دیگر جزو 10 فیلمساز برجسته 
جهان )رتبه ششم( قرار گرفت.... بسیاری از فیلمهای او در 
جشنواره های معتبر جهانی درخشیده و جایزه برده است. 
به نشانه سپاس از کیارستمی، مهمترین جوایز دریافتی او را 

می توان اینگونه نام برد:
- ســیمرغ بلورین جشــنواره فجر برای »کلــوزآپ« ، 

.)1990(1368
- جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره کن برای فیلم »زندگی 

و دیگرهیچ« ، 1992.
-جایــزه نخل طال از جشــنواره کن بــرای فیلم »طعم 

گیالس« ، 1997.

- جایزه شیرنقره ای جشــنواره لوکارنو برای فیلم »باد ما را خواهد برد« ، 
.1999

احترام به کیارستمی، مرزهای سینما را درمی نوردد:
- دکترای افتخاری دانشســرای عالی پاریس را در سال 2002 را دریافت 
کرد و در همان سال نشان شوالیه ادب و هنر را از وزارت فرهنگ فرانسه گرفت.
درباره شــخصیت فردی و اصالت فرهنگی او باید افزود که پس از انقالب 
1357 حاضر به ترک وطن نشد و خود را چون درختی پنداشت که در خاکی 

دیگر، میوه نخواهد داد. 
 درباره سبک فیلمسازی و گرایشها و سالیق او اشاره مختصری می شود. در 
جایی سخنی گفته بود که هم ایدیولوژی ذهنی و هم راز موفقیتش را نشان می 
دهد:» هرکسی می تواند نویسنده بزرگترین و بهترین داستان عاشقانه باشد 
به شرط آنکه داستان عاشقانه خودش را بنویسد«. نگاه او به زندگی، هدف او 
از فیلم سازی را آشکار می کند. آنجا که می گوید : »هر روز صبح که بیدار می 
شوم به همسایه ام سالم می کنم. این همان چیزی است که در تمام فیلمهایم 
خواسته ام. دوست دارم تصویری مهربانتر و صمیمی تر از انسانیت و کشور را به 

نمایش بگذارم و دوستی و عشق میان مردم را در فیلمهایم به تصویر بکشم.«
کیارستمی تحت تاثیر هیچ فیلمسازی نبود و راه خودش را رفت. فیلم های 
او فرمول مشخصی ندارد. نه به سینمای کالسیک وفادار است و نه تحت تاثیر 
سینمای آوانگار قرار می گیرد. »ســادگی« تعبیری اولیه از فیلمهای اوست. 
از کودکان به عنوان نقش اول و قهرمان داســتان اســتفاده می کند. سبک 
مستندگونه، بهره گیری از فضاهای روستایی، شاعرانگی و حذف کارگردان از 
ویژگیهای برترین آثار اوست. از دیگر المانهای مورد عالقه او گفتگوی شخصیت 
ها در خودرو اســت که لحظاتی از  »زندگی و دیگر هیچ« و سرتاسر »ده« را 
شامل می شود. درکنار این خصایص شکلی باید به گرایشهای فکری و محتوایی 
آثار او نیز اشاره شود. فیلمهای کیارستمی از زوایای زیادی قابل بررسی است. 
او قصه ای بظاهر ساده را روایت می کند  اما با عبور از الیه های سطحی اتفاقات 

روزمره،  پیچیده ترین مفاهیم انسانی و فلسفی را مطرح می کند.
»خانه دوست کجاست« نقطه عطف کارنامه فیلمسازی کیارستمی است.  
او با این فیلم تولد دوباره ای می یابد که با تکاملش در »کلوزآپ« و تداوم مسیر 
با »زندگی و دیگرهیچ« و»زیردرختان زینون« به »طعم گیالس« می رسد و 

بارها مورد تمجید و تحسین بزرگان سینمای جهان قرار می گیرد. 

|نـــقـــدفـــیـــلـــم|
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»کلوزآپ« درمیان فیلمهای کیارســتمی از آن جهت قابل تامل است که 
نخستین جایزه حرفه ای را برای کیارســتمی به ارمغان آورده و نیز رویکرد 
روانشناختی ویژه ای در این فیلم مطرح شده که از نظر نوع اتفاق، استثنایی و 
منحصر بفرد است. در این نوشته با ادای احترام به »عالی جناب کیارستمی« 

و یادی از زندگی و آثار او، به کاویدن »کلوزآپ« می پردایم؛

کلوزآپ
کارگردان،نویسندهوتدوینگر:عباسکیارستمی.

تهیهکننده:علیرضا زرین.
بازیگران:حسین سبزیان، حسین فرازمند، هوشنگ شماعی، ابوالفضل 
آهن خواه، مهرداد آهن خواه، نیر محسنی زنوزی، محسن مخملباف، عباس 

کیارستمی.
فیلمبردار: علیرضا زرین دست.

خالصهداستان: حسین سبزیان به دلیل شباهتش به محسن مخملباف، 
خود را به خانواده آهن خواه به عنوان محسن مخملباف معرفی می کند و به 
بهانه ساختن فیلم به خانه آنها راه می یابد. از مهرداد، پسر خانواده، که به سینما 
عالقه مند اســت می خواهد در فیلمی که او قصد ساختنش را دارد نقشی به 
عهده بگیرد. در نهایت با پیگیری پدر خانواده، که از اول به او مشکوک است، 

پس از سه روز مخملباف قالبی دستگیر و به دادگاه کشیده می شود و....
کلوزآپ براساس یک داستان واقعی و تا حد زیادی به شیوه ی بداهه ساخته 
شده است. ماجرایی نامتعارف که طی آن مردی به نام حسین سبزیان خود را به 
جای محسن مخملباف جا می زند و چند روز برای خانواده آهن خواه نقش بازی 
می کند. داستانی که در نهایت به دادگاهی شدن سبزیان ختم می شود. نکته 
جالب اینجاست که تمام شخصیت های فیلم در نقش خودشان بازی می کنند. 
روند فیلم گرچه از ابتدا تا انتها منطبق با اتفاقاتی رخ داده ساخته شده است، 
اما مخاطب را با چالش هایی حقیقی و عمیق مواجه می کند. چالش هایی که 
کیارستمی را از سطح یک راوی صرف فراتر می برد و ما را با فیلمسازی روبرو 

می کند که با مصالحی که در اختیار دارد واقعیت دلخواه خود را می سازد. 
کیارستمی در کلوزآپ با نگاه هوشمندانه و جستجوگرش ظاهر اتفاقات را 
کنار زده و با دقیق شدن در اصل ماجرا به بازتاب های ذهنی و روحی شخصیتی 
دست می زند که عشق جنون آمیزش به سینما زندگی اش را برای همیشه 

دگرگون کرد.
کلوزآپ همانقدر که درباره مفهوم »واقعیت« اســت، و تماشاگر را هم با 
فرم و هم مضمون فیلم بــا آن درگیر می کند، درباره »هویت« نیز هســت. 
حسین سبزیان انســانی بود غرق در رویای شخصی خویش. مردی که برای 
ارضای حس »دیده شدن« و مورد »احترام« قرار گرفتن، طی یک بازی، خود 
را به جای فیلمســاز معروفی جا می زند. بازی ای که خیلی ساده شروع شد 
ولی پس از جدی شدن، ابعاد رسانه ای به خود گرفت. این کار برای سبزیان 
جذابیت داشــت. فرورفتن در جلد دیگری و بازی کردن در نقش کارگردانی 
شــناخته شــده، حتی برای چند روز، به او لذت »مهم بودن« و مورد توجه 
قرارگرفتن را بخشید. این، اما، تمام ماجرا نیست. در این فیلم قربانی داستان، 
مهرداد آهنخواه، نیز به چالش کشیده می شود. او به گمان)طمع( آشنایی با 

سینماگری برجسته، به دنبال ایجاد ارتباط و بهره بردن از 
جایگاه طرف مقابل بود. یا مــرد خبرنگار که در رویای خود 
رسیدن به جایگاه خبرنگاری برجسته چون اوریانافاالچی 
را می پروراند. کلوزآپ به منشــوری می مانــد که از وجوه 
مختلف قابل بررسی است. فیلمی که درباره پیچیدگی های 
ذات آدمی و رنج درونی انسانهایی که از خود و سرنوشتشان 
می گریزند سخن می گوید. انسانهایی با درونهایی پرتناقض 
که می خواهند نسخه بدل کســی دیگر باشند. آرزوهایی 
ناممکن که وقتی می خواهند آشکار شوند، به انکار خویش و 
جعل دیگری می انجامند. این تناقضها از مشخصات دنیای 
امروزین ما هستند که باید بتوانیم آنها را بدرستی مدیریت 

کنیم.
فیلم چندلحنی و پرسشگر کیارستمی ما را به یاد سخن 
منتقد غربی مشهوری می اندازد که درک کرد کلوزآپ نه تنها 

با ما از نیازی انسانی به »رویا« و قدرت عظیم افسون سینما 
برای رویا سازی حرف می زند، بلکه با کاراکتر آسیب دیده و 
روانشناسی کسی که می خواهد جای »دیگری« باشد، ما را 
با موضوعی بنیادین آشنا می سازد که پرده از بحران عمیق 
 زندگی اجتماعی ما برمی دارد. این که؛ ما تحت شــرایطی 
بی ریشــه و سرشــار از نقش های دروغین و فقدان احترام 

واقعی به شخصیت انسانی و »نابجا« زندگی می کنیم.
مساله ی کلوزآپ ریشه در جامعه ای پراز کمبود دارد که 
در آن افراد در تعریف ارزشها دچار سوءتفاهم شده اند. جامعه 
ای که شهروندانش را به سوی ریاکاری و نقاب برچهره زدن 

سوق می دهد.
سخن آخر درباره ی کلوزآپ این اســت که این فیلم در 
ابتدای نمایش آنچنان که انتظار می رفت مورد اســتقبال 
قرار نگرفت اما گذر زمان ارزشهایش را بیش از پیش آشکار 
کرد. در نظر سنجی »سایت اند ساوند« که از نشریات معتبر 
ســینمایی جهان اســت، با دعوت از 846 منتقد طرازاول 
سینمایی، از بین 50 فیلم برتر سینمای جهان، کلوزآپ در 
رتبه 42 بهترین فیلمهای تاریخ سینمای جهان قرار گرفته 

است.
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این خـــانه در یک نگـــاه
بعضي از تکه هاي زمــین خـد ا خوشبخت ترند چون 
میشود نرد بانهایي روي آن گذاشــت و از د رخت آســمان 

باال رفت   ...
زمین خد ا وسیع است. زمین خد ا هوشیار است. وقتي 
آد م هاي زیاد ي، همزمان از یک نقطه ي زمین، آرزوهایشان 
را راهي آسمان کنند، خلوص آن نقطه، بیشتر میشود ... 
خد ا مهربانتر به آنها نگاه میکند .... گوشه اي از شهر مشهد، 
تکه زمیني هست پر از آرزو ... از ذهن هایي سپید و بي فریب 
... سال 1356 بود که تکه اي از زمین خد ا، به اند ازه 10000 
متر مربع، ســهم د ختران کم توان ذهني شــد تا د ر آنجا 
زند گي کنند، آموزش ببینند، خد مات توانبخشي د ریافت 
کنند و چند قد م به آرزوهایشان نزد یک شوند.این موسسه 
که »همد م فتح المبین« نام گرفته است، ابتد ا با پذیرش 
60 د ختر و تحت پوشش ســازمان بهزیستي، آغاز به کار 
کرد. د ر ســال 1380 نوع مد یریت مجموعه، به شیوه ي 
هیئت امنایي تغییر یافت که اتفاق مبارکي بود. هیئت امنا، 
همگي از خیرین و نیک اند یشان اند و با تمام همت و نیرو، در 
جهت بهتر شد ن شرایط  د ختران این خانه، گام برمي د ارند. 
اقد امات موثري مثل تجهیز، بازسازي و نوسازي بخشهاي 
مختلف مجموعه، راه اند ازي سیستم هاي  هواساز، الند ري  
و تهویه و همچنین تکمیل و بهره برد اري از ســاختمان 

شهید شاهید، در کارنامه ي این نیکوکاران 
 مي د رخشد. د ر سال 1384 موسســه به طور کامل از 
سازمان بهزیستي مستقل شــد و تحت عنوان خیریه ي  
توانمند سازي و حمایت از معلولین به هیئت امنا  واگذار 
گرد ید. هیئت امنای مؤسسه 17 نفر می باشند که از این 
میان، دو نفر عضو علی البد ل و هفــت نفر اعضای هیئت 
مد یره هستند. نام این بزرگواران هیئت به شرح زیر است: 

آقاي اکبر صابري فر، رئیس هیئت مد یره، مهنــد س حمید طیبي، نائب 
رئیس، خانم د کتر زهرا حجت، مد یرعامل موسسه و آقایان مهند س محمد 
چوپانکاره، علي اکبر علیزاد ه، احمد شاهید و سید مرتضي اد یبي نیز د یگر 
اعضاي هئیت مد یره هستند. مسئول فني  و رئیس مرکز جامع توانبخشی 
آقاي جعفر شیرازي نیا مي باشد. د ر حال حاضر نزد یک به چهارصد د ختر 
بی سرپرست و یا فاقد سرپرست مؤثر د ر این خانه زند گی می کنند. حد ود 
150 نفر کارمند و نزد یک به د و هزار نفر یاور کار خد مت رسانی به این عزیزان 
را به صورت شبانه روزی انجام می گیرد. خیریه توانبخشی همد م فتح المبین 

یک مرکز جامع توانبخشی است که د ارای بخش های زیر است: 
1ـ  حمایت پذیر )مراقبت های ویژه( با هــوش بهری 25 تا 35  حد ود 

70 نفر
2ـ تربیت پذیر )هوش بهری 35-50( حد ود 132 نفر 
3ـ  آموزش پذیر )هوش بهری 80-50( حد ود 116 نفر

4ـ  خوابگاه د انش آموزی )بهنجار پایین یا میان راهی( با هوش بهری 80 
الی 100 حدود 20 نفر 

5ـ  خانه کوچک پناهگاهی، د انش آموز حد ود 20 نفر 
6ـ  روزانه، آموزش پذیر حد ود 40 نفر 

د ختران این خانه بــه طور همزمــان از امکانات و خد مــات مختلفي 
استفاد ه مي کنند.خد مات توانبخشي از جمله: فیزیوترابي، گفتار د رماني و 
کارد رماني. فعالیتهاي مختلف ورزشي براي د ستیابي به حد اکثر  توانمند ي  
جسمي و شرکت د ر کارگاه هاي هنري از قبیل گلیم بافي، سوزن د وزي و 

سرمه د وزي فراهم کرد ن فضایي شبیه به خانه براي د ختران این مرکز،
هزینه هاي ســنگیني د ربــرد ارد. براي هــر مد د جو، ماهانــه بیش از 
12.000.000 ریال  هزینه مي شود که یارانه ي د ریافتي از سازمان بهزیستي 
هم، تنها پاسخگوي قسمتی از این هزینه هاست و الباقي را کمکهاي مرد مي 

تامین مي کند.
کمکهاي مرد مي که اهل خیرند و خطي روشن از زیر کفشهایشان روي 

پیاد ه رو باقیست ... جایي روي خوشبختي زمین.



57
تابستان 95

دلتویدلمنیست.شــبوروزمیبافم.
گلیمکهتمومبشه،بازارچهشروعمیشه.

ُگِلرویشماهمیشهدیدنداره.
قدمتونرویچشم.
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Board of Trustees method, which was a good event. The 
Board of Trustees is all donors and benevolent human be-
ings and with their all vigor and effort try to improve the 
conditions of these beloved girls. Some of the effective 
steps that have been done include: tooling up, rebuilding, 
and reconstruction of the different parts of the Charity, 
installation of air conditioning system, a laundry room, 
ventilation system and furthermore, completion and utili-
zation of Shahid Shahid Building. 
In 1384, the Charity separated from the Welfare Organiza-
tion and assigned to the Board of Trustees under the name 
of Charity of empowerment and support of the disabled. 
The Board of Trustees consists of 17 members: 2 alter-
nate members and 7 members of the Board of Directors. 
The members are: Mr. Akbar Saberi Far (Chairman), Mr. 
Hamid Tayebbi (Vice President), Dr. Zahra Hojjat (Direc-
tor of the Charity), Mr. Mohammad Choopankare, Mr. Ali 
Akbar Alizade, Ahmad Shahid, and Seyyed Morteza Adibi 
are the other members of the Board of Directors, and the 
head of the Rehabilitation Center is Mr. Shirzinia. 
Around 400 unattended or without an efficient guardian 
live in the Charity now. Approximately, 150 employees 
and nearly 2000 social workers do services and care to 
these dear girls round the clock. Hamdam Fatholmobin is 
composed of these parts: 
1. Special care with the IQ: 25 between 35 to 70 girls
2. Trainable with the IQ: 35-50 around 132 girls

3. Educable with the IQ: 50-80 roughly 116 
girls
4. Boarding school (children with syndrome 
down or foster children) with the IQ: 80-100 
about 20 girls
5. A small shelter around 200 students
6. Daily, educable nearly 20 girls
The girls of this Charity utilize several fa-
cilities and services simultaneously. Reha-
bilitation services such as physiotherapy, 
speech therapy, occupational therapy, various 
exercises for getting the maximum physical 
strength, participating in different art work-
shops including: carpet weaving, needle-
work, embroidery and providing a situation 
like the real life for the girls of this Charity 
cost too much.
Approximately, 12,000,000 rials is paid for 
the expenses of each girl. The subsidy of the 
Welfare Organization does not suffice and 
therefore several philanthropists pay the re-
mainder of the expenses. Under the shoes of 
these benevolent humans remains a golden 
trace on the sidewalk… somewhere on the 
luckiness of earth.
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Some of the patches of God’s 
earth are luckier than the oth-
er parts since you can put some 
ladders in it and climb the heav-
ens’ sky… God’s earth is so vast. 
God’s earth is conscious. When 
plenty of human beings, from 
one spot on the earth, make their 
wishes, the purity of that spot 
grows… The Lord will get kinder 
to them… 
In a corner of Mashhad, there is 
a piece of land full of wishes of 
innocent and naïve minds… It 
was 1356 that a patch from God’s 
earth (10000 square meters) was 
constructed for the girls with 
mental disability in order to re-
side there, get education, receive 
rehabilitation services, and get 
closer to their wishes. 
Hamdam Fatholmobin Rehabil-
itation Charity began its work 
under the supervision of Welfare 
Organization by adopting 60 
girls. In 1380, the administration 
method of the Charity changed to 

A Status
Report
of
Fatholmobin-
Hamdam 
Rehabilitation 
Charity
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You are our friends any where in the world
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همه ی مردم دوست ما

همـدم
موسسهخیریهتوانبخشی
فتــحالمبین
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