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از بهارش پیداست... | سخن مدیر مسؤول

ماماِن سبز و باباِی آبی... | یادداشت سردبیر

بــــا شعــــر،   مهربــــانی | گفت و گـو با خیـریـن
گفتگوی بهاری، با یک شاعر و روزنامه نگار حامی همدم؛

نگاهی به سالی که بر ما گذشت...
خالصه ی خبرها و رویدادهای موسسه ی همدم در سال 94

یــک روز، پــرواز خواهیــم کــرد!
گزارشی از نمایشگاه نقاشی دختران همدم در آخرین روزهای پاییز

گزارش توپ
از دو روی یک سکه ی ورزشی!

هــدیــه هــای رسیــــده
آیا نسیم بهاری  بیدارمان می کند؟!

کــه ُگــل  تاهفتــه ی دیگــر نبــاشد...
برخورد شاعران سبک خراسانی وعراقی با بهار و کیفیت تصویرسازی از آن

انگــار بهــار آمــده بــاشد!
بهار در شعر شاعران ایران 

طنــزهــای بهــاری

چند بــار ببوسیــم؛ دوبــار یا سه بــار؟
توصیه های مهم و راهبردی نوروزی!

یکی پیکان،  یکی خاور پسندد!
چند راه میان بُر برای مقابله با چاقی

افسوس کتابخــانه ها کــم شده انــد!

مرا به نــام کوچکم صــدا نزن!

بنــده خـــدا، ُچُغکهود! 

ُغـــــر نـــــزن، باالم جـــــان!

همدم و هم نفس و مونس و غمخواری هست؟

افالس مــا و مــال تــوانگر بُــود مــدام |معرفیکتاب

زنــی را می شنـــاسم مـــن...

این خـــانه در یگ نگـــاه
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از بهارش پیداست...
دکترزهراحجت

پایان یک سال خورشیدی و رسیدن به سرآغازی دیگر، فارغ از اینکه درچه حال 
وهوایی باشیم، ازدیرباز برای ما ایرانیان خاطره انگیز و الهام بخش بوده است. نوروز، 
شاید تنها نقطه ی عطفی است که دارا و ندار را از طریق تازه شدن، انگیزه ی یکی شدن 
می دهد و با یادآوری اینکه همواره نقطه ی آغازی هست، به همگان نیروی شروعی 

دوباره می بخشد.
بهار، رنگ های زیادی با خودش می آورد. رنگ هایی که در سبزه ها و شکوفه هاست، 
رنگ هایی که در لباس های نو و دید و بازدیدهاست و رنگ هایی که در دلهاست و با 
چشم دیده نمی شوند اما به روز و روزگار مردم رونق و برکت می بخشند. وقتی بهار 
شکوفه بر تن درختان این موسسه می پوشاند، دست هایی پاک  بر لب و دل دختران این 
خانه، شکوفه های لبخند و شادی می نشانند که همه به رنگ مهربانی هستند. خوب 
یا بد بودِن سال نو به خود ما بستگی دارد، این که چقدر بهاری بمانیم و دست هایمان 

عطر کاشتن گل های مهربانی بدهد. 
براین باوریم حضورتان در موسســه ی همدم ، زیباترین شــروع تحول برای شما 
ودختران این خانه اســت. حلول ســال 95 می تواند، به این تحول، حالوت بدهد. 

امیدواریم امسال برای همه سرشار از برکت و امید باشد. 
... سالی که نیکوست از بهارش پیداست.  

طرحجلد
ایده:علی ناصری

اجرا: زهره اقطاعی

|سخنمدیرمسؤول
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اینم تنگ ماهی مون...
خب دیگه، حاال یه سفره ی هفت سینم داریم. 

مریم و نرگس و دخترا رفتن خونه، ولی من اینجا موندم. 
آخه مهمون دارم. 

اومدن که سال نو رو دور هم باشیم. قراره سیزده به در هم بریم یه جای خوب!.
یه جایی که پر از خوشحالیه؛ تاب، سرسره، پاستیل، پفک،بستنی،...

چیزای خواستنی. ..
پارسال هم اومدن، ولی زود پاره شدن، گمشــون کردم.  نمیدونم کاغذش کجاافتاد! شایدم بچه ها برش 

داشتن. 
اینجا ولی جاشون امنه. باال سرتخت خودم. مواظب شون هستم.  

هرجاهم که برم باز برمیگردم همین جا. تنهاشون نمیزارم. 
دلم میخاد باهاشون عکس یادگاری بگیرم. خودم دیدم بعضیا عکس یادگاری دارن!. تازه قابشم کردن!.

آخ گفتم قاب! کاش یه قاب عکس داشتم. کاش یکی واسه ام... 
از کجا میشه یه قاب عکس خرید؟

ماماِن سبز و باباِی آبی...

ری
اص
ین

عل
س:

عک
تو

وای
ر

|یادداشتسردبیر
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عباسعلی سپاهی یونسی
 شاعرکودک و نوجوان

و روزنامه نگار
عباسعلی سپاهی یونسی، اگر چه متولد سال 1354 در 
روستای یونسی از توابع شهرستان گناباد- خراسان رضوی 
است اما برای معرفی یک شاعر قبل ازهرچیز باید به آثار و 

بــــا شعــــر،   مهربــــانی
گفتگوی بهاری، با یک شاعر و روزنامه نگار حامی همدم؛

برایخوبیکردننیازبهکیسههایپرازسکهیطال)حسابهایبانکیهمیشهپر(ندارید،قلبیازطالکافیست.
بهاینخاطربهاینمطلباشارهکردیمچونخیلیهادرهنگامروبروشدنباموسساتخیریهآرزومیکنندزودتروضعمالیشان
خیلیخوبشودتابتوانندباخیالراحتسریبهاینجورجاهابزنند.اماهمدمدوستانمهربانیداردکهباحمایتمعنویخودشان،
قدمهایبزرگیدرجهتمعرفیموسسهبرداشتهوحضورشانبویبهارمیدهد.دراینفرصت،بایکیازاینعزیزانآشناشدهو

گپیدوستانهمیزنیم:

زندگِی ادبی اش نگاهی انداخت؛ او در حال حاضر به عنوان یکی از بهترین شاعران کودک 
و نوجوان کشور مشغول فعالیت و آثارش مورد توجه مخاطبان و عالقه مندان به ادبیات 

کودک و نوجوان است.
 سپاهی یونسی، تا کنون چاپ بیش از 40 مجموعه ی شعر در سه مقطع خردسال، 
کودک و نوجوان از جمله؛ کتابهای: صبح و ســیب)مجموعه شــعر نوجوان، برگزیده 
جشنواره کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(، یاد لبخندهایتان هستم 
)مجموعه شعر نوجوان، برگزیده جشنواره کتاب سال مجالت پوپک و سالم بچه ها(،   

|گفــتوگــوباخیــریــن
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جبهه در یک آلبوم)نشر بنیاد پژوهش های آستان قدس و برگزیده جشنواره کتاب سال 
دفاع مقدس( و شاید همین اطراف باشد)کاندیدای جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی 

ایران( را در کارنامه ی خود دارد.
عناوین برخی از کتاب های دیگر او عبارتند از: »راه رفتن زیر باران« ، »طفلکی آقای 

سیر«، »آنی مانی«، »خسته نباشی خدا جان«، »شب که میشه کالغا...«و... 
عالوه براین، مسئولیت صفحه ی کودک روزنامه ی قدس از 10 سال قبل تا دی ماه 

1394بر عهده ی سپاهی یونسی بوده است.
مدیر جلسه شعر و قصه کودک و نوجوان حوزه هنری خراسان  در 3 دوره و تا کنون.

مدیر جلسه شعر و قصه کودک و نوجوان ارشاد اسالمی مشهد به مدت 2 سال.
مدیر جلسه ی شعر و قصه کودک و نوجوان فرهنگسرای کودک و آینده شهرداری 
مشهد در ســالهای 90 و 91، دبیر بخش شــعر ماهنامه »باران« در قم، داور برخی از 
جشنواره ها از جمله کتاب ســال کودک رضوی، جشنواره طالی سیاه، جشنواره شعر 
رضوی بخش کودک و... کارشــناس ارزیابی کتابهای کودک در بنیاد شهید خراسان 
رضوی و بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی. او یکی از دو سردبیری 
ماهنامه ی »شــهروند کوچولو« وابسته به شهرداری مشــهد را نیز از سال 93 تا زمان 
تعطیلی ماهنامه تجربه کرده و آخرین اثر چاپ  شده ی او مجموعه شعر نوجوان » نه نخ 

شدم، نه خرس« در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. 

اولینشعریکهگفتید؟
» اولین شعرم را به یاد ندارم اما وقتی نوشتمش که کالس چهارم ابتدایی بودم. البته 
الزم نیست بگویم که هیچکس تحویلم نگرفت. شــاید به این علت که تا آن روزگار در 
زادگاهم کسی ادعای شــاعری نکرده بود و از طرفی زنده یاد مادرم فقط سواد خواندن 

قرآن داشت و پدرم هم بی سواد بود و برای همین تنها و تنها 
در آن روزگار برای دلم بود که می نوشتم و ازآنجا که دلم به 
سمت شعر کشش داشت،  باعث می شد که دامن شعر را 

رها نکنم و او را جزیی از خودم بدانم«.

توجهبهکودکونوجواندرشــعروادبیات
فارسیازچهزمانیشروعشد؟

» خب در ادبیات گذشته ی ما چیزهای اندکی در دیوان 
شاعران بزرگ برای کودکان پیدا می شود و در همان اندک 
هم سعی بر این بوده است که با شعر، کودکان را تربیت کنند 
و این که چرا در دیوان شاعران بزرِگ ما شعر برای کودکان 
نیســت شــاید به خاطر این بود که کودکان به رسمیت 
شناخته نمی شدند و اصوال برای شاعران بزرگ کسر شان 
بود که  برای کودکان هم شــعر بگویند. اگر گاه چیزی هم 
پیدا می شود بیشتر در فضای ادبیات شفاهی ماست. اما  در 
دوره ی جدید یعنی از مشروطه به بعد، افرادی سراغ سرودن 
برای بچه ها رفتند که بعضی از آنها شهره به شعر بزرگسال 
خود هســتند از جمله ایرج میرزا، نسیم شمال، علی اکبر 
دهخدا. بعدها که پیش تــر می آییم و به افرادی چون نیما 
یوشیج، پروین دولت آبادی و... می رسیم و بعدها به شاعری 
چون محمود کیانوش می رسیم که به لذت بخشی و تخیل 
در شــعر کودک اهمیت می دهد و شــعر دیگر تنها برای 

نصیحت و آموزش نیست«.

خودتانچقدرکودکونوجوانید؟
» شاید باورش سخت باشد اما خیلی وقت ها فکر می کنم 
من از دبیرستان جلوتر نیامده ام و خیلی وقت ها  خودم را 
یک دانش آموز دبیرستانی احساس می کنم که دلش برای 

شیطنت کردِن آن سالها تنگ می شود«.

راضیکردنبچههاباشعرکارسادهایست؟
» اصال کار ساده ای نیست. بچه های امروز هم کم حوصله 
اند و هم ســرگرمی های فراوانی دارند که شعر من و دیگر 
دوستان شاعرم باید با آنها ارتباط برقرار کند تا در فکر و ذهن 
و دل بچه ها جایی برای خودشان باز کنند. اگر خودستایی 
نباشد فکر می کنم تا حدودی در این کار موفق بوده ام و این 

را از استقبال همین بچه ها برداشت کرده ام«.

اگرشاعِرکودکونوجواننمیشدید،چکاره
میشدید؟

» اگر شاعر کودک نمی شــدم دوست داشتم تصویرگر 
کتابهای کودک و نوجوان باشم یکی از لذت هایم نگاه کردن 
به آثار تصویرگری اســت و البته از این که بگذریم دوست 
داشتم هر چه باشد ربطی به هنر و ادبیات داشته باشد. این 
چیزها آرامم می کند و فکر می کنم اگر طبیعت و شــعر و 

موسیقی نبود دنیا جای خوبی برای زندگی نبود«.

ازبهارآنسالهاوروستابرایمانتعریفکنید؟
» بهار که می رسد دلم یاد کودکی هایم می کند یاد همان 
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روزهایی که منتظر بودیم تا دایی ام از تهران 
برگردد و ســری به خانه ما هم بزند و بعد  
کیف کنیم که دایی از تهران آمده است. یاد 
سکه های عید می افتم که منتظر بودم تا از 
این یکی و آن یکی بگیرم و بعد بتوانم با آنها 
برای خودم خوراکی های خوش مزه بخرم 
و باز هم کیف کنم. عید هم همه اش خاطره 
بــود خاطراتی که حاال با یادشــان زندگی 

می کنم«.

چطورباهمدمآشناشدید؟
» آشنایی من با همدم به چند سال قبل 
بر می گردد به زمانی که بــه طور اتفاقی از 
طرف روزنامه مامور شــده بودم تا یکی از 
خبرهای  موسسه را پوشش بدهم. پوشش 
آن خبر باعث شد احســاس خوبی نسبت 
به همدم پیدا کنم و با ایــن که من در این 
سالها،  اخباری از دیگر مراکز خیریه مشهد 
را هم پوشــش داده ام اما در این بین، شدم 
یکی از دوســتان همدم و حاال هر از گاهی 
ناگهان خودم را در بین لبخندها و دلتنگی ها 
دختران همدم می بینم. دخترانی که با آنها 

بودن یعنی گرفتن یک دنیا انرژی مثبت« .

خاطرهایازاینآشناییدارید؟
» به نظرم همه لحظاتی که آدم در همدم 
تنفس می کند خاطره اســت. همدم جایی 
اســت که در آن با آدمهای مختلفی روبرو 
شده ام از کارگردان ها و هنرمندان مشهوری 
همچون استاد حسین علیزاده و میرباقری 
گرفته تا  مجید مجیدی و ... و البته آدمهای 
معمولی که گاهی می بینی با یکی از دختران 
همدم روی نیمکتی نشســته انــد و دارند 
حرف می زنند و تو فکر می دانی البد زهرا، 
مریم، زینب و... دارند از دلتنگی هایشــان 

می گویند«.

یاورییکروزنامهنگارشاعر؛
آقای سپاهی مدت هاست با قلم زیبایش 
در انعکاس خبرها و اتفاقات موسسه همدم 
در روزنامه قدس همــراه و حامی دختران 
موسسه اســت و قبال هم از شعرهایش در 
مجله همدم چاپ شده. پایان گفتگوی مان 

شعر دیگری از اوست.

 کالغ مستاجر 

عباسعلیسپاهییونسی

یک کالغ مستاجر
در محله ما بود

خانه اش همین نزدیک
روی کاج زیبا بود

رهن کرده بود آن را
سال قبل از یک زاغ

زاغ خانه ای بهتر
دیده بود در یک باغ

یک نفر فقط می شد
زندگی کند در آن
خانه در زمستانها

خیس می شد از باران

بال می زد و می رفت
صبح زود از خانه

صبح زود یعنی باز
جستجوی صبحانه

روی شاخه ای یک روز
یک کالغ خانم دید

در نگاه او شادی
در نوکش تبسم دید

رفت و حرف زد با او
از خودش از این عالم

از عذاب تنهایی
از سکوت ها از غم

در محله ما باز
شنبه شب عروسی بود

روی شاخه های کاج
باز دیده بوسی بود

خانه حیف کوچک بود
یک اتاق تنها داشت

خانه کالغ خوب
یک نفر فقط جا داشت

می زد از طلوع صبح
روز و شب به هر جا سر

هفته ها  به دنبال
خانه ای مناسب تر

عاقبت پس از یک ماه
خانه ای مناسب دید
غصه از دلش  پر زد

بعد  از آن کمی خندید

با عیال مربوطه
از محله ما رفت

حیف شد که همسایه
خسته شد، از اینجا رفت! 



نگاهی به سالی که بر ما گذشت...
خالصه ی خبرها و رویدادهای موسسه ی همدم در سال 94
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شام شِب سال نو
یک سال پیش، درست همین وقت ها، گروهی از دختران 
همدم، شام شب ســال نوی شــان را در میان مردم شهر 
خوردند؛ سبزی پلو با ماهی نبود اما هرچه بود برای همیشه 

طعم آن شام زیر دندانشان ماند.

سمت خدا
مجری مهربان برنامه ی سمت خدا، آقای نجم الدین شریعتی به دیدن دختران همدم آمد واز نزدیک لمس کرد که تمام     

دلهای مهربان به سمت خداست.

روزمادر و پدر
دختران همدم این روزهای عزیز را جشن گرفتند تا به 
همه ی آنها که از مدیر و مربی و خیر، دست مهر مادری و 
پدری برسرشان می کشند تبریک بگویند و نشان دهند که 

صمیمانه دوستشان دارند.
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بازیگر
محســن افشــانی، هنرمند مهربان وخوب ســینما و 

تلویزیون در کنار همدم.

قصه های امیرعلی
بودن امیرعلی   )نویسنده داستان های جذاب قصه های 
امیرعلی( در کنار دختران همدم هم یکی از اتفاقات خوب 

سال 94 بود.

سومین اکسپوی عکس همدم
دوستان عکاس و هنرمند آثارشان را درسومین نمایشگاه 

عکس، به نفع دختران همدم به نمایش گذاشتند.

همسران هیئت دولت
زیارتشان را با آمدن به موسسه ی همدم کامل کردند؛ 
همسران محترم اعضای هیئت دولت در سفرشان به مشهد 

میهمان همدم شدند، به مهربانی.

رادیو همدم
صدای خنده ها و حرف دلهای دختران همدم در فضای 
مجــازی و در رادیوی همدم پیچید، وقتــی رادیو همدم 

افتتاح شد.

دوبازیگر
نفیسه روشن و روناک یونسی، با مهربانی  همدم دختران 

این خانه شدند.
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رئیس  بهزیستی کشور
و هیئت همراه در همدم 

معاون وزیر و رئیس ســازمان بهزیســتی کل کشــور 
دکتر انوشیروان محســنی بندپی و قائم مقام و مدیرکل 
دفترریاست بهزیســتی دکتر پهبد پورشــبانان در جمع 

دختران همدم شاهد مهربانی و شور زندگی بودند.

روزی برای چهارصددختر 
دختران همدم هم، روز دختر را جشن گرفتند تا یادشان 

نرود که زندگی برای بقای زیبایی هایش به آنها نیاز دارد.

حرف های خصوصی
 در نمایشــگاه هنر ترکیبی که به همت محمد صادق 
دهقانی و دوستان عکاس موسسه؛ شــادی آفرین آرش، 
الهام برادران، علی حســینیان، شــیوا خادمی، ســمیرا 
غفاریان قالیباف، صادق سوری و فرشته کامالن در گالری 
جهاددانشگاهی برگزار شــد، مردم در ارتباطی نزدیک، با 

لحظات خاص  زندگی دختران همدم آشنا شدند. 

روز خبرنگار در رهمدم
دختران همدم که دوستان عزیزی در رسانه های جمعی 
دارند، همزمان با روز خبرنگار به دیدن دوستانشــان در 
روزنامه ی قدس، خراسان و دیگر خبرنگاران نیک اندیش 

رفتند تا قدردران مهرشان باشند.

فطریه
مردم روزه دار پایان یک ماه روزه داریشــان را با تقسیم 
فطریه و کفاره شان با زندگی دختران همدم جشن گرفتند.

عیدی که قربان صفا
و مهرتان هستیم 

در کنار جشن های عید قربان، مردم با اهدای نذروات و 
گوشت قربانی نشان دادند که در تمام لحظات زندگی شان 

به یاد دختران همدم هستند.
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وزیر رفاه در همدم
دکتر علی ربیعی، وزیرتعاون کارو رفاه اجتماعی در ماه 
مهمانی خدا میهمان دختران همدم شد و لحظاتی آسمانی 

را در کنارشان سپری کرد.

نگارخانه ی شفاخانه
 در یکی از داروخانه های ســطح شــهر نمایشگاهی از

عکس های گرفته شده توســط دختران هنرمند همدم و 
عکس هایی از عکاسان مطرح برگزار شد. داروخانه ی دکتر 

جاللیان مدت هاست میزبان آثار هنری مختلف است.

شب خیلی باارزش
تجربه ی شب های قدر ماه رمضان سال94 در مراسم ویژه  و درکنار دختران همدم و آمین های زاللشان، حس دیگری داشت.

کارگردانان و هنرمندان
مطرح سینما در همدم

با مهربانی ســیدرضا میرکریمی، عزیزانی چون مجید 
مجیدی، کمال تبریزی، کامبوزیا پرتوی، برزیده و خیلی 
دیگر از کارگردانان و هنرمندان سینما به دیدن زیبایی و 

هنر دختران همدم آمدند.
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چهارمین بازارچه ی خیروخرید 
بازارچه ی خیر وخرید همدم برای چهارمین سال متوالی 
به خیر و خوشی برگزارشد و عالوه بر غرفه های خوشمزه 
و هنری و دیدنی که داشــت در این بازارچه شاهد حضور 
هنرمندان بزرگی مثل فاطمه معتمدآریــا با اکران فیلم 
»یحیی ســکوت نکرد«  و نگار جواهریان با فیلم» قندون 
جهیزیه« باحضور کارگردان فیلم علی مالقلی پور و دیگر 
هنرمندان بودیم. هنرمندان و ورزشــکاران زیادی در این 

برنامه همراهمان بودند که قدردران مهرشان هستیم.

والدت امام مهربانی و جشن همدمی ها 
خیلی از دخترهای موسسه که دخترهای امام رضا نامیده می شوند چون در حرم پیدایشان کرده اند.، میالد امام مهربانی را  با همراهی گروه» زهرای علی« 

جشن گرفتند وبرای برکت و شادی زندگی دعا کردند.

سفری از مهر به چالوس 
همه سفر را دوست دارند. و دختران همدم به مهربانی خیرین به سمت جاده های سبز 

شمال رفتند تا چالوس را تجربه کنند.
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امنیت و آرامش 
در کناِر از جان گذشته ها 

 در هفته ی نیروی انتظامی دالوران نیروی انتظامی از 
امیر و درجه دار گرفته تــا دیگران به دیدن دختران همدم 
آمدند و با خودشــان آرامش آوردند. دختران همدم هم با 
دسته های گل بازدیدشــان را جواب دادند برای تبریک و 

تشکر از این همه خوبی.

دختران همدم
در جشن عموهای فیتیله ای

  امسال هم وقتی صدای زنگ مدارس آغاز دهه ی مبارک 
فجر را خبر داد، دختران همدمی آماده شدند و در یک شب 
زیبا از دهه ی فجر، میهمان جشــنی  بیادماندنی با حضور 

عموهای فیتیله ای بودند.

کیش و مات!
به مهربانی خیرین، بازهــم دختران همدم به جریزه ی 
کیش پرواز و روزهای خوشی را در کنار آب و آفتاب و دلفین 
ها تجربه کردند. مشروح گزارش این سفر درهمین ویژه نامه 

دیده می شود.

روزجهانی معلولین!
در کنار تبریک این روز به همه ی معلوالن، موسسه همدم 
با همکاری بنیاد ژنتیک یک کارگاه آموزشی رایگان برگزار 
کرد تا به خانواده ها  در داشتن فرزندانی سالم آگاهی های 

الزم را هدیه کند.

خداحافظی و سالم به مدیرکل بهزیستی
در مراســمی که در تاالر همدم برگزار شد از زحمات 
مدیرکل سابق بهزیستی استان)خانم دکتر شکیب( تقدیر 
و آقای دکتر پوریوســف به عنوان مدیرکل جدید سازمان 

بهزیستی استان خراسان رضوی معرفی شد.

  یلدا، شب طوالنی دوستی ها 
 طوالنی ترین شب سال به خوشی گذشت برای دختران 
همدم که دوستانی روشن داشتند و شادی ها و جشن شان 

را به خانه ی همدم آورده بودند.
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نمایشــگاه»آفریقا تــا برزیل« و 
برگزاری مسابقه ی بزرگ فوتسال 

همچنان که در این شــماره به طور مشــروح و مصور 
خواهید دید، با حضور و همکاری آقایان حســن کامرانی 
فر و خدادادعزیزی و بســیاری همراهــان مهربان دیگر، 
یک نمایشــگاه دیدنی از یادبودهای جناب کامرانی فر در 
نگارخانه همدم برگزارشد که در اختتامیه اش فوتبالیستها و 
هنرمندان بزرگی حضور داشتند و بعد هم با همدلی خداداد 
مسابقه ی بزرگ فوتسال ستاره ها برگزار و اتفاقی کم نظیر 

برای همدمی ها رقم زده شد.

سومین جشنواره ی تئاتر معلولین کویر
و توفیقات همدم

در جشنواره ی منطقه ای تئاتر کویر، دختران همدم با تئاتر صحنه ای»سه پنجره از 
شادی« )به کارگردانی زینب دهقانی( و نمایش عروسکی »ماه پریا«)به کارگردانی جواد 
غفوری منش( به روی صحنه رفتند و با عرضه ی اســتعداد خود در هنر نمایش،  باعث  

شگفتی داوران و راهیابی به مرحله ی کشوری شدند.

شبانه به صرف سیرک 
صدنفر از دختران همدم مهمان سیرک کاردینالی شدند و هیجان و شادی و تنوع را در جشن شان تجربه کردند.



17
بهـــار 95

روزسه شــنبه پنجم آبانماه 94 طنین اندازی خداحافظی کارکنــان و نگاه مهربان 
دختران همدم  بدرقه ی راه گروه 25 نفره ی یاران و همکارانی شــد که راهی  فرودگاه 
شهید هاشمی نژاد مشهد بودند تا همسفر کیش شوند. جزیره ی کیش چشم به راه بود؛ با 
سواحل زالل و آبی وگرمش، با قایق های رنگارنگ تفریحی وماهیگیری اش، با بازارهای 
پر و پیمان و وسوسه انگیزش، با خیابانهای خلوت و نخل های سایه گستر و کشتی یونانی 
و آثار باستانی و پدیده ی خراسانی اش، و...کیش با مردمان خون گرم و خوش لهجه اش، 
با انبوه هتل های ریز و درشت اش با هتل پانیذ جمع وجور و پرشورش و میزبانی مردی از 
جنس مهربانی که نامش آقای محمودمادرشاهیان است و هرچند برخی از ما میهمانانش، 
هنوز او را ازنزدیک ندیده بودیم، اما دست پرمهرش همه جا احساس می شد و می دانستیم 
سفر50 نفراز توانجویان وکارکنان همدم در دوگروه25نفره به کیش، از جمله الطاف و 
عنایاتی است که ایشان تدارک وتهیه اش را دیده است و راقم این سطور، به اتفاق گروه 
25 نفره ی همراه، تا نهم آبان و شنبه ی بعد و زمان برگشت به مشهد، برای نشستن بر این 

سفره ی لطف و محبت، خدا را شاکربود .  
دیدار با سواحل زالل جنوب و قدم زدن درامتداد ساحلی خلوت و باشکوه، بختی یگانه 
وفرصتی مغتنم بود؛ تماشای انواع قایقهای موتوری و بادبانی در کنار لنجهای تجاری 
وکشتی های تفریحی که پرچم ســه رنگ ایران برفرازشان می رقصد، به خلیج همیشه 

فارس، شکوهی شایسته بخشیده بود.
صبح پنجشنبه ازابتدای سفر به عنوان روز گشت وگذار دربازار کیش تعیین شده بود. 
نزدیک بودن هتل محل اقامتمان)پانیذ( به مرکز جزیره و بازار، کار آمد و شد به مراکز 

عمده ی خرید را ساده کرده بود. 
راجع به پارک دولفین های کیش زیاد شنیده بودیم و درمجموع می دانستیم یکی 
از مهمترین جاذبه های گردشگری کیش به شمار می رود. باغ پرندگان این پارک جایی 
بود درفضایی نسبتا وسیع، برای نگهداری انواع پرندگان دریایی و جنگلی؛ طاووس ها، 

حواسیل ها، لک لک های بزرگ و کوچک، تمساح ها، مرغابی ها و...
شب، وقتی داخل مینی بوس دشتیم به سمت هتل برمی گشتیم و دخترکان همدم 
را می دیدیم که با چه شور و حرارت و هیجانی دارند از آنچه در پارک دولفین ها دیده اند 
برای مربیان و همراهان خود حرف می زنند، ناخود آگاه ذهنم پر کشــید به سمت بانی 
سفر که بلیط گشت وگذار مسافران همدم در این پارک را هم خریده بود و با خودم فکر 
 کردم اگرچه اغلب دختران وکارکنان همدم که دراین سفر حاضرند ایشان را به درستی 

سفـــری شیـــرین به سواحـــل شـــور 
یادنگاری سفر فرزندان همدم به جزیره ی کیش 

نمی شناســند یا به خاطر ندارند، اما بی تردید باوردارند که 
شــادی این لحظه ها و خوشی خاطرات ســفر به کیش را 
مدیون همت مردی هســتند که برایــش تابلوی ماندگار 
لبخند معصومانه ی فرزندان همدم، بسیار قیمتی  و ماندگار.  
صبح شنبه، آخرین روز حضور درکیش را طبق قرار به 
بازدید از هتل داریوش گذراندیم. همزمان با بازگشت ما به 
هتل پانیذ، چرخش عقربه های ساعت روی دورتند  افتاد و 
شــمارش معکوس خداحافظی از کیش آغاز  شد. ناهار را 
زودتر از موعد همیشه  خوردیم. چمدان ها را بار مینی بوس 

می کنیم و فرودگاه کیش کجایی؟ 
هواپیما خیز برداشت و جزیره زیرپای مسافران کوچک 
وکوچکتر  شد. جزیره ی کیش که تا 5روز پیش برای بسیاری 
از ما غریبه بود و حاال،چنان ماتمان کرده بود که برای ترک 

کردنش ماتم گرفته بودیم.  
دوســاعت پرواز، مارا درحالی از روی دشــتهای وسیع 
و ابرهای انبوه به مشهد  رساند که آســمان بارانی آبانماه، 
فرودگاه را برای مســافران همدم آب و جــارو کرده بود. 
عطر باران و بوی اذان و لبخند صمیمی همشــهریانی که 
به استقبال مسافرانشان  آمده بودند، حس وحال خاصی به 
فرودگاه می داد. سفر، هرقدرهم خاطره انگیز ولذت بخش 
باشــد و کیش هرقدرهم گــرم و دیدنی باشــد، گرمای 
نفس های همشهریان مشهدی و مخصوصا همکاران ما در 

موسسه ی همدم دلچسب تر است.    
در همان فــرودگاه با خودم عهد  کردم کــه به نیابت از 
همســفران، خانم دکترحجت، آقای مهنــدس ادیبی و 
مخصوصا هیئت امنای خیریه ی همدم بنویسم که: آقای 
مادرشاهیان، از لطفی که به همکاران موسسه ی ما داشتید 
و دارید، خیلی خیلی ممنون و دستمریزاد. تنتان همیشه 

سالمت باد. بدرود.
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شبیلدارادوستدارم
پا که به نمایشــگاه می گذارم یکی یکــی جلو می آیند. 
دخترهای نقاش موسسه. همان ها که مدت یک ماه است 

یــک روز، پــرواز خواهیــم کــرد!
گزارشی از نمایشگاه نقاشی دختران همدم در آخرین روزهای پاییز

دارند تالش می کنند و توسط 4 مربی مهربان هفته ای 3 جلسه آموزش می بینند تا امروز 
با تابلوهایشان اینجا باشند؛ زهرا، شیما، معصومه، حمیده، فریده، اختر و مهناز. اولین شان 
شیما ست که خودش سراغم می آید. دستم را می کشد و با ذوق و شوق اعالم می کند او 

سردبیربهروبرواشارهمیکند:»همینراهرومستقیمبرید.نگارخانهمشخصه.اوناهاش.میبینین؟هموندِرشیشهایه.«
اینهارامیگویدوخودشبرایانجامکاریدورمیشود.حاالمنتنهاهستم.میانساختمانهاودرختها.درقطعهایازباغخدا
کهگلچینیازخوشبوترینغنچههایشدرآنجمعشدهاندومناینشانسخوبراپیداکردهامکهامروزبرایتماشایهنرنمایی
صادقانهشان،درجمعشانباشم.چندقدمجلومیروموباالخرهدِرشیشهایرامیبینم.تاپشتدرمیرسمیکنفرآنرابرایمباز
میکندوسالموخوشامدمیگوید.نگاهشزاللومعصوماستورویصورتشلبخندیبزرگنقاشیشدهاست.مشخصهیمشترک

همهیبچههایاینجا.

هدیهساداتمیرمرتضوی
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هم توی نمایشگاه تابلو دارد. با قدم هایش همراه می شوم تا تابلویش را نشانم بدهد. یک 
ظرف سبز پر از میوه های درشت که با رنگ پالستیک نقاشی شده است و واقعا بینظیر 
است. شیما توضیح می دهد: »این واسه شب یلداست. دوشنبه، شب یلداست.« از این 
همه زرنگی اش تعجب می کنم. باز به تابلویش اشاره می کند: »نگا! توش موز داره. انار 

داره. سیب داره. پرتقال داره.« 
می پرسم: »شیما! شب یلدا رو دوست داری؟« 

با خوشحالی سرش را چندبار تکان می دهد. می گویم: »شب یلدا چیکار می کنین 
اینجا؟« می گوید: »خوراکی می خوریم. دور هم جمع می شیم. دست می زنیم. شادی 

می کنیم.«

دختریباقشنگترینخندههایدنیا
توی ویلچر نشسته، سویی شرت سوسنی خوشرنگی به تن دارد و همه ی صورتش 
خنده است. فریده تابلوهای مدادرنگی اش را نشانم می دهد. آدمک های توی تابلوهایش 
هم مثل خودش می خندند. کنار هر تابلو، عروسک هایی جلب توجه می کند که از روی 
شخصیت های نقاشی بچه ها ساخته شده اند. این عروسک ها کار گروه هنری مهرآیین 
است. فریده تندتند حرف می زند: »خانم! ما سرمه دوزی هم می کنیم. گل هم درست 
می کنیم.« با حرف هایش متوجه می شوم این، همان دختری است که آقای سردبیر از 
هنرهای دستی اش برایم گفته است. همان که با وجود معلولیت های زیاد، کارهای هنری 

زیادی انجام می دهد. یکی از دخترها وسط حرفش می پرد: 
»خانم! تا حاال کارهاش رو چند نفر خریدند. از تهران. یک 
نفر هم از خارج.« فریده با خنده  این حرف ها را تایید می کند. 
به شوخی می گویم: »فریده! پس معلومه وضعت حسابی 
توپه. باید به من هم پول قرض بدی.« از این حرف، خنده اش 
شدیدتر می شود و چشم های شــادمانش، ریز و ریزتر. باز 
دوستش می گوید: »خانم! فریده قرار شده برنامه خندوانه 
هم بره.« فریده باز می خندد و سرش را تکان می دهد و من 
با خودم فکر می کنم، چقدر خنده های فریده قشنگ است. 
آنقدر قشنگ که مطمئنم هیچ مهمانی در برنامه ی خندوانه 
نتوانسته و نمی تواند به این خوبی بخندد. این همه زالل، 

بی ریا و شاد.

سبکاختریسم!
در تمام مدتی که با فریده مشــغول صحبتیم، دوست 
همراهش، با ســِر پایین، کنار ویلچر ایستاده و با خجالت 
لبخند می زند. می پرســم: »تو هم توی نمایشــگاه، تابلو 
داری؟« خجالت می کشــد جواب بدهد. در عوض یکی از 
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بچه ها جلو می دود و یکی از قشنگ ترین تابلوهای نمایشگاه 
را که ترکیبی از نقاط رنگی است و در اولین لحظه های ورود 
به نمایشگاه نظرم را جلب کرده نشان می دهد و می گوید: 
»خانم! اینو اختر کشیده.« می گویم: »آفرین اختر! چطوری 
تونستی تابلوی به این خوشگلی بکشی؟«جوابش لبخندی 
شــرمگین اســت که با لب هایش بازی می کند. دوستش 
توضیح می دهد: »اختر اول توی لیوان ها رنگ ریخته. بعدش 
هم از رنگ ها تابلو درست کرده.«  آقای سردبیر که حاال در 
نمایشگاه حضور پیدا کرده و بچه ها به گرمی به استقبالش 
رفته اند به جمع مــا می پیوندد و می گوید: »این ســبک، 
اسمش سبک اختریسمه و اختر قراره اون رو به اسم خودش 
به ثبت برسونه. درست می گم اختر؟« از این حرف، صدای 
خنده ی همه ی بچه ها بلند می شود و لبخند متواضعانه اختر 

هنرمند، پررنگ تر.

برایهمهدعامیکنم
گوشه ای ایســتاده و بدون اینکه در حرف ها مشارکتی 

داشته باشــد آرام و بی صدا نگاه می کند. بچه ها که متفرق می شوند، توجهم را جلب 
می کند. مالحت و وقارش، لبخند بزرگی که تا گوشه های صورتش باال رفته و چشم های 
سبز زاللش. می گویم: »تو هم تابلو داری؟« تابلوی مدادرنگی اش را نشانم می دهد که 
تصویری از یک خانواده است. یک بچه ی سالم و یکی دیگر که به گفته ی معصومه معلول 
است و توی صندلی چرخ دار نشسته است. برای خوردن چایی که برایم ریخته شده سمت 
دیگر نمایشگاه می روم. معصومه هم دنبالم می آید. می گوید: »من غیر نقاشی عکس هم 
می گیرم.« بعد با جمله هایی به زبان خودش برایم توضیح می دهد چقدر عکس گرفتن را 
دوست دارد. عکس از درخت، گل، خورشید. یکدفعه  می گوید: »من بارون رو هم خیلی 
دوست دارم. وقتی بارون میاد همه ش می رم زیر بارون. هی همه می گن: معصومه! بیا تو! 
خیس می شی. ولی من باز می رم زیر بارون.« می گویم: »معصومه! زیر بارون که می ری 
چیکار می کنی؟« با چشم های قشنگش به صورتم خیره می شود: »دعا می کنم. واسه شفا. 
واسه سالمتی. واسه خوشحالی همه آدما.« گریه ام را سخت کنترل می کنم. می گویم: 
»معصومه! ایندفعه که بارون اومد واسه منم دعا می کنی؟« سخاوتمند جواب می دهد: 

»دعا می کنم.« و بعد دست هایش را برای در آغوش گرفتنم باز می کند.

قصهیهمدلی
شب است و خیابان های شلوغ و مســیری که به خانه ختم می شود. ماشینی بدون 
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رعایت نوبت، از آنطرف چهارراه می آید و چیزی نمانده با ماشــینی دیگر تصادف کند. 
نمی دانم کی قرار اســت ما آدم ها رعایت نوبت را یاد بگیریم. فرشــته ها اما اینطوری 
نیستند. این را خودم به چشم دیدم. وقتی ساعتی قبل در نمایشگاه نقاشی، با دخترکان 
همدم صحبت می کردم و می دیدم چه صبورانه انتظار می کشــند نوبتشان شود. یک 
عابر پیاده  به ماشینی که چیزی نمانده لهش کند، فحشی آبدار می دهد. این در حالی 
است که خودش منتظر سبز شدن چراغ عابر نمانده. یادم می آید اینطور حرف ها اصال 
در دنیای واژگان دخترکان همدم راهی نــدارد. آن ها که فقط لبخند هدیه می دهند و 
مهربانی تقسیم می کنند. مثل حمیده 17 ســاله که با آن لباس لیمویی شاد و صورت 
قشنگ، در نمایشگاه مدام دور و برم می چرخید و می پرسید: »خانم! پذیرایی شدین؟ 
خانم! چاییتون سرد نشه! خانم! بفرمایین شکالت!« فقط که دخترها نیستند. همه ی 
همدمی ها از جنس دیگرند. مثل چهار هنرمند نقاش و مربــی مهربان دخترها. الهه 
دانشــمندیان، نغمه طالبیان، غزال عنایتی و نجمه حسینی که یکبار با همت عالی در 
سال 92 نمایشگاه »بیا تا گل برافشانیم« را از آثار خود به نفع دختران همدم ترتیب دادند 
و امسال عزمشان را برای آموزش نقاشی به دخترها، جزم کردند تا بعد از یک ماه آموزش، 
نمایشگاهی اشتراکی از آثار خود و نقاشی  بچه ها داشته باشند.یادم می آید وقتی نجمه 
حسینی، با چشم هایی امیدوار برایم از نمایشگاهی گفت که باید در آینده ای نزدیک با 
همت همه برپا  شود. نمایشگاهی که همه دیوارهایش فقط و فقط به آثار بچه های همدم 

اختصاص داشته باشد. 
میان نور مغازه ها و بنرهــای تبلیغاتی، برای یک لحظه 
چشمم به آسمان می افتد و ستاره هایی که مثل پولک روی 
پارچه ی شبش دوخته شده اند. »من عاشق ستاره هام.« این 
را معصومه برایم گفت. وسط خنده ها و حرف هایش و آغوش 
گرمی که هر چند لحظه باز می کرد و از من می خواســت 
بیشتر پیشــش بمانم. نمی دانم او هم االن دارد مثل من 
به آســمان نگاه می کند؟ با خودم فکر می کنم کاش اتاق 
معصومه پنجره داشته باشــد و کاش تخت او که این همه 
ستاره دوست دارد کنار پنجره باشد. آنوقت حتما هر شب، 
ستاره ها به خوابش می آیند تا برایش قصه بگویند. قصه ی 
عشق و مهربانی. قصه ی همدلی آدم های خوب و فرشتگان 
بی بالی که باالخره یک روز، پرواز خواهند کرد. آنوقت حتما 
معصومه با آن لبخند تمام نشدنی، خواب قشنگش را برای 
همه ی دخترکان همدم تعریف می کند تا با نوای قصه اش، 
دلتنگی  دسته گنجشک های کوچکی   شود و از دل  او و تمام 

دوستانش پر بزند. برای همیشه.
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رویاولسکه؛
من خودم که آن روز توی موسســه ی همدم نبودم اما 
دوســتانم برایم تعریف کرده اند که در  ادامه ی آشنایی با 
این موسسه، حسن کامرانی فر تصمیم گرفته نمایشگاهی 
از دست آوردهایش  در دو جام جهانی و داوری مسابقات 
بین المللی و آسیایی فوتبال را در نگارخانه ی این موسسه 
به نفع دختران همدم برپا کند. جلسه پشت جلسه تا اینکه 
دوست دیگری هم به گروه اضافه شده و خداداد عزیزی هم 
با آن چهره ی مهربانش به دیدن دختران همدم می آید و 
قرار می شود اختتامیه ی این نمایشگاه، یک بازی فوتسال 
باشــد با حضور بازیکنان مطرح و قدیمی فوتبال و بعضی 

اعضای تیم هنرمندان که در مقابل تیم پیش کسوتان فوتبال مشهد و به نفع این دختران 
برگزار شود.

ازآفریقاتابرزیل...
حسودی ام می شود به آنهایی که توی نمایشگاهِ دست آوردهای این داور بین المللی 
در نگارخانه ی همدم حضور داشتند. لباس هایی که در مسابقات مختلف پوشیده بود. 
لباس های تیم های ملی کشورهای جهان که بعضی ها امضا هم شده بودند. مدال های 
طالیی و نقره ای. جام های خوش رنگ. بَج های زیبا که یادگار لبخندها و دست های 
دوستانه بودند. پرچم های خاطره انگیز. شال های رنگی با نام تیم های ملی و باشگاهِی 
دنیا. کارت های قرمز و زردی که بارها جلوی بازیکنان خارجی باال رفته بودند. سوت هایی 
که نفس گرم داور در آنها دمیده بود. توپ های خوش شانس و آن برازوکای لعنتی) توپ 

بیشترینضربهرامنخوردم،باورکنید!باورتاننمیشود؟اجازهبدهیدبرایتانتعریفکنمکهچهاتفاقیافتاد:

گزارش توپ
از دو روی یک سکه ی ورزشی!
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این سوال وول میخورده که: » اصال مردم برای تماشای بازی 
میان یا نه؟! « 

بعد اذان ظهر، مرکز پر از خبرنگار و عکاس و طرفداربوده 
و یهویی تیم بازیکنان و هنرمندان می ریزند توی موسسه 
و هرکی دستش میرسیده وسط بازدید شروع می کند به 

گرفتن عکس های یهویی! 
یهویی من و خداداد عزیزی! یهویی من و کریم باقری! 
یهویی من و نیما نکیســا! یهویی مــن و... یهویی من و.... 

یهویی من و...
تا چند روز بعد صفحات اجتماعی پر بوده از اینجور عکس 

ها و متن ها. 
بعد از اینکه همه از بخش های موسسه و نمایشگاه آفریقا 
تا برزیل بازدید کردند  درتاالر همدم جمع شدند  و در کنار 
اجراهای زیبای دختران گروه ســرود همدم، کامرانی فر، 
پیراهن امضا شده ی تیم ملی برزیل و مدال طالی  فینال 
جام باشگاه های جهان را به نفع آنها با هدیه ی همت عالی 
بفروش میرســاند. تاالر همدم که به خودش هنرمندان و 

معروف جام جهانی برزیل( که همیشه به  آن حسودی ام می شود!  و کلی چیز،میز دیگر تا 
دل آنهایی که برای دیدن و لمس کردنش نرفته بودند، بسوزد!  کامرانی فر به خبرنگارها 
گفته بود: »مدت ها بوده که دلش می خواسته است نمایشگاهی از این همه یادگاری برپا 
و مردم دوست داشتنی شهر را در این خاطرات زیبا سهیم کند تا اینکه با موسسه همدم 

آشنا می شود و تصمیم می گیرد این خاطره ها را با خیر و نیکی پیوند بزند.« 
دوستانم می گفتند که چهار روز نمایشگاه برپا بوده اما مثل همه ی نمایشگاه هایی که 
به نفع موسسات خیریه برگزار می شود، خیلی شلوغ نبوده و همه اش چشمشان به در 
بوده است که آدم ها و دوستان جدید ببینند. بااین همه، چهره و لبخند آرام کامرانی فر 
بهشان امید میداده؛ داورها بهتر می دانند که باید تا آخر بازی صبر کنند. هیچی قابل 

پیش بینی نیست، وقتی با خدا قرارداد بسته باشی!

روزآخِرآفریقاتابرزیل؛
روزهای قبل هم بد نبود. خیلی از دوســتان همدم به دیدن این همه زیبایی آمدند. 
به دیدن آن برازوکای لعنتی! اما روز آخر خداییش خیلی شلوغ شده بوده. من خودم که 
آنجا نبودم اما برایم تعریف کردند که از صبح خیلی ها پشت در موسسه ی همدم، زنبیل 
گذاشته بودند که بیایند و امضایی یا عکسی با ورزشکار یا هنرمندی بگیرند و بروند. از روز 
اول نمایشگاه هم بازار فروش بلیط بازی خیلی گرم نبوده و راستش ته دل برگزار کننده ها 

یهوییمنوخداداد
عزیزی!یهوییمنوکریم
باقری!یهوییمنونیما
نکیسا!یهوییمنو...

یهوییمنو....یهوییمن
و...

تاچندروزبعدصفحات
اجتماعیپربودهاز
اینجورعکسهاو

متنها.
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بزرگان زیادی دیده حاال نگاه می کرده به مهدی مناجاتی، 
کریم باقری، خداداد عزیــزی، علیرضا منصوریان، مهرداد 
میناوند، پژمان جمشــیدی، نیما نکیسا، مهدی هاشمی 
نســب، نیما شاهرخ شــاهی، ســیاوش خیرابی، احسان 

هاشمی، الهام حمیدی و...
علی دایی پروازش تاخیر داشت و قرار بوده مستقیم به 
سالن بیاید برای بازی. تمام دوستانی که اسمشان برده شد 
بدون دریافت هزینه ای  آمــده بودند اما افرادی هم بودند 
در میان هنرمندان که ظاهرا درخواست سکه کرده بودند 
و نیامدند و جالب اینکه از آنجایی که این دیدار همزمان با 
دعوت یک مجتمع تجاری از بعضی ورزشکاران و هنرمندان 
بوده، یکی از همکاران موسسه همدم از خانم بازیگری دعوت 
کرده که به موسسه ماهم بیاید و او در جواب انگشت اشاره 
و شصتش را به هم مالیده و گفته » نه، موسسه شما از اینا 

نداره«. حاال ما که سعی می کنیم قضاوت نکینم ولی خدا همه ما را بی نیاز کند ان شاهلل. 
این روی سکه به خیر و خوشی چرخید و مهربانی کامرانی فر به زندگی دختران همدم 

برکت داد.
 و اما در آن روی سکه، همه آقایان راهی سالن شهید بهشتی می شوند برای بازی یا 
تماشای بازی. الهام حمیدِی مهربان هم در کنار دختران همدم می ماند تا دور از هواداران 

و دوربین ها، همدم دختران موسسه شود.

رویدومسکه:
از اینجا به بعد را برایم تعریف نکرده اند، خودم دیده ام. دل دوستانم و آن برازوکای 
لعنتی بسوزد که اینجا نیست تا این همه شــور و هیجان را ببیند. داور مرا گذاشت زیر 
بغلش و باهم وارد سالن شدیم!  واااوووو. چه جمعیتی! مردِم ورزش دوست، گوش تاگوش 
نشسته بودند و این همه استقبال خیلی دلگرم کننده بود!. خدای من!... چهره های سال 
های به یادماندنی فوتبال ایران با آن همه اضافه وزن و موهای سفید بربناگوش داشتند 
خودشان را گرم می کردند و جمعیت چندهزار نفری اسم یکی یکی شان را صدا می زد و 
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با دست و صوت وجیغ و هورا تشویق شان میکرد.  آخ که چقدر دلم میخاست زودتر علی 
دایی با سر بزند وسط صورتم. یا خداداد عزیزی چنان لگد محکمی توی شکمم بزند که 
بروم بچسبم به تور دروازه ی استرالیا. یا دست های گرم نکیسا مرا بغل کند و باهم غلت 
بزنیم روی کف سالن.و خیلی از بازیکن ها و هنرمندان و پیشکسوتان فوتبال مشهد که 

در طول بازی از خجالتم در آمدند.
اسامی بازیکنان تیم مهمان را که بارها شــنیدید و اما در تیم پیشکسوتان مشهد؛ 
غالمحسین نخودیان، حسین شاملو، منصور شفیعی، خداداد عزیزی، رضا داد عزیزی، 
حســین الفاطمی، مصطفی صنوبری و جانداری با مربیگری مهدی قیاسی به میدان 

رفتند.
 با سوت داور بازی شروع شد و من،  بین دست و پای بازیکن ها باال و پایین می رفتم. 
هنوز موسسه ی همدم را ندیده بودم و فقط تعریفش را شنیده بودم و برایم جالب بود 
که همه ،از دوتیم گرفته تا تماشــاچی و برگزار کننده همه برای یک هدف آنجا بودند. 
روی دیوارهای سالن در کنار حامیان این مسابقه، قلب بزرگی بود که می گفتند نشان 
آن موسسه بود و من چقدر دلم میخاســت زودتر به دیدن این بچه ها بروم، در همین 

فکرو خیال بودم که کریم باقری مرا شوت کرد! و میدانید که 
شوت کریم باقری یعنی چه! و من از کنار دروازه با سرعت 
گذشتم ومحکم به وسط این قلب خوردم و صدای جمعیت 
برای تشویق باال رفت. در آن لحظه سرم گیج رفت و در وسط 
قلب همدم، دختران و همکاراِن خانم موسسه  را دیدم که 
همه پای تلویزیون نشسته بودند و برای هردوتیم دست و 
جیغ و هورا میکشیدند. نیمه ی اول بازی شش بر یک به نفع 

تیم مهمان تمام شد.
در بین دو نیمه با حضور کامرانی فــر، از داوران بازی؛ 
جمشید المی و رضا واعظی که از داوران خوشنام و قدیمی 
فوتبال استان بودند با همراهی تشویق تماشاچیان تقدیر 
به عمل آمد و بعد نیمه دوم آغاز شد. روی نیمکت هنرمندان 
برای لحظه ای علی مسعودی) علی مشهدی( را دیدم که 

صورت خندان و سِر طاسش را خیلی دوست دارم.



26
بهـــار 95

در نیمه ی دوم چشــم و چالی برای من نگذاشتند. یک 
نیمه ی پر گل و من هربار که کسی توی صورت یا شکمم 
می زد، پا و سرش را میبوسیدم و می گفتم دمت گرم، محکم 
تر!  در تمام مدت بازی تماشاچی ها برای بازیکن ها دست 
میزدند اما لحظاتی هم بود که بازیکن هــا از ته دل برای 
تماشاچی ها دست زدند، هم بخاطر حضور پرشورشان و هم 
بخاطر لحظات انسانی از جمله لحظه ای که از درگذشتگان 

فوتبال و هادی نوروزی یاد کردند.
بازی هشــت بر پنج تمام شــد، بدون آنکه بازنده ای 
داشته باشد. و بازیکنان و هنرمندان قبل از هجوم جمعیت 
خودشان را به رخت کن رساندند. خیلی ها آرزو به دلشان 
ماند که با آنها عکس یا امضا بگیرند و بعضی ها هم خودشان 
را به هتل یا فرودگاه رســاندند اما یک پیشنهاد توپ دارم 
برای آنهایی که امکان هیچکدام از اینها را نداشــتند. یک 
طراح خوب پیدا کنید که فتوشاپ بلد باشد و آن وقت خیلی 
راحت میتواند شما را کنار هرکسی که بخواهید بگذارد. من 

اگرچه آن روز بیشتر از همه ضربه خوردم اما دلم برای همه شان تنگ خواهد شد، برای 
ورزشکاران و هنرمنداِن صاحب نام، برای آن همه تماشاچی که به عشق فوتبال و همدم 
آنجا بودند و همه ی دوستان همدم. آن روز بعد از آن همه افت و خیز برای لحظاتی در 
دستاِن خداداد عزیزی، علی دایی، کریم باقری، حسن کامرانی  فر و... آرام گرفتم تا مرا 
برای یادگاری امضا کنند. آنجا پیراهن های ورزشی را هم امضا کردند و من همیشه برایم 

سوال است که چرا کسی شورت ورزشی را امضا نمی کند!. 
بازیکنان و هنرمندان مهربان از همدم خداحافظی کردند و به شهرشان پرواز کردند. 
چند روز بعد هم مدیران موسســه ی همدم در جمعی خودمانی و صمیمی از حســن 
کامرانی فر و خدادادعزیزی و دســت اندرکاران این اتفاقات زیبا تقدیر کردند. آفریقا تا 
برزیل و بازی خیریه ای فوتسال، یک هفته ی به یادماندنی برای همدم رقم زد و خیلی 
ها از جمله مسئولین ورزش استان، مدیران سالن بهشتی، مدیرکل و کارکنان فرودگاه 
مشهد، نیروی انتظامی عزیز، صدا و سیما، هتل درویشی، تاپیس و... در این اتفاق زیبا 
نقش داشتند و دختران همدم از آنها صمیمانه سپاسگزارند. حاال دیگر به برازوکای بیچاره 
حسودی ام نمی شود، حتی اگر در بازی های جام جهانی بازی کرده باشد. من خوشبخت 
ترم چرا که برای زندگی دختران همدم بازی کرده ام و حاال در آغوششان هستم، تا بازی 

بعدی که برای دویدن بیدارم کنند.

محسنایزدی



 هــدیــه هــای
رسیــــده
دوستانادیبوهنرمندهمدم،

مطالبوآثارشانرابهشماهدیهکردهاند
تاسالنوراباشادیآغازکنید

محسنایزدی
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آیا نسیم بهاری
بیدارمان می کند؟!

کاوهکوهی
پایان اسفندماه یعنی زمزمه های آغاز بهار و بهار در فرهنگ و ادب ایرانیان از دو جنبه 
قابل بررسی است؛ نخست از جنبه تصویرسازی های شاعرانه که معموال در شعر سبک 
خراسانی به چشم می خورد و پیشگامان شعر پارسی در این وادی شاهکارهایی جاودان 
آفریده اند. شعر پارسی در قرون اولیه ی حیات خود در ادبیات کالسیک ما رویکرد افاقی 
دارد و غالبا به پدیده های جسمانی و ملموس می پردازد. از این رو توصیف بهار درشعر 
این دوره تجلی شگرف دارد و همانطور که اشاره شد تصویرگری طبیعت در اینگونه آثار 

زبانزد است.
رویکرد دوم که در قرون بعد با ورود تصوف و عرفان به شــعر پارسی صورت گرفت 
رویکرد انفسی است که در سایه ی همین رویکرد، مفهوم بهار نیز همچون بسیاری از 
واژه ها در ذهن و زبان بزرگان ادب ما دچار تغییر و تحول شد. در اینگونه آثار مفهوم بهار 
قرین تحول درونی وانفسی انسان است و شاعران ما آن را دستاویزی برای تحول درونی 

قرار داده اند.
موالنا در شعرهای بهاری اش، مانند همیشه روش تمثیل را پیش می گیرد و می گوید 
همانطور که در بهار که فصل رویش و شکفتن است سنگ سخت و گران سبز نمی شود و 
رویشی در آن نیست، جان تو نیز اگر مانند همیشه سخت باشد دچار دگرگونی معنوی 

نخواهد شد. پس باید سخت جانی را کنار گذاشت تا به بار بنشینی ومتحول شوی.
نظیر همین مفهوم را حافظ هم در بیتی مشهور آورده است:

نوبهاراست در آن کوش که خوشدل باشی/ که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
و بسیاری شواهد و نمونه های دیگر که خوانندگان فصلنامه ی همدم می توانند در 
سراسر آثار گران سنگ ادب پارسی آن را رصد کنند. اما غرض از این سطور، آن است که 
درآستانه ی نوزایی طبیعت، توجه خویشتن و شما را به این جلب کنیم که مستعدترین 
عنصر طبیعت برای این تجدید حیات خود انســان است. آیا نســیم بهاری از خواب 
زمستانی غفلت و بی توجهی به همنوع بیدارمان می سازد تا برگهای سبز بهاری، در رقص 
دلپذیر فروردینی، گاهی مسیر نگاه ما را به سمت 400 چشم منتظری بچرخانند که 
شکوفایی لبخندشان، منوط به نسیم بهاری نفس های ما و نوازش یاری دستان ماست؟!
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 شوری که در این شعار دارم
نوری است  که در غبار دارم

شب رفت و هنوز مثل خورشید
من چشم به کوهسار دارم

حرفی است اگر که بر لبانم 
با مردم این حصار دارم

با مردم این حوالی امشب
پشت سخنم قرار دارم

پیغام گل است آنچه در باد
بر دوش غزل، سوار دارم

یک سال گذشته است و من باز
یک چشم به رهگذار دارم

وقت است که ناگهان درآید
من چشم  به این بهار دارم

در این سفر از بهار، من نیز
بر دوش زمانه  بار دارم

لبخند و ترانه و شکوفه است
باری که در این قطار دارم

می آید و باز می شود سبز 
دشتی که در این دیار دارم

وقتی که بهار آمد از کوه
من با دل سنگ، کار دارم!

در این فوران باد و بوران
من دل به هوای یار دارم

ای یار من، ای شکوه تاریخ!
من دل به غمت دچار دارم

من از گل سرخ پشت اسفند
بیش از همه انتظار دارم

امید به دست های سبزش
با خنجر بی شمار دارم

در خاطر من اگر هراسی است
از قوم ترانه خوار  دارم

من خاطره های تلخ بسیار
از فتنه ی این تبار دارم

از صورت خشمگین داراست
بر گونه اگر انار دارم

نوروز دوباره آمد از راه
من چشم به این بهار دارم

می آید و سرخ می شود باز
این سبزه که در کنار دارم

بر چهره ی سنگ می زند رنگ
داسی که در اختیار دارم

قول این غزل است و یادگاری
در دفتر روزگار دارم...

 

من چشم به این بهار دارم... 
علیرضاسپاهیالیین                                                     

تصویرگر:سارانوروزکرمانشاهی
خوشنویس:پیمانقاسمی
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مرضیهزیدانلو
آمد بهارخرم با رنگ و بوی طیب
با صدهزار نزهت و آرایش عجیب

این بیت سرآغاز قصیده ای است بهاری از رودکی که در 
آن توصیف بهار با تشــبیهات و تصویرسازی های شگفتی 
همراه است. رودکی بهار را چنان سپاهی توصیف می کند 
که رویدادهای طبیعی هرکدام دراین سپاه شغلی برعهده 
دارند؛ ابرهــای تیره به منزله ســپاهیان و باد صبا نقیب و 

فرمانده این لشکر است.  
 اما تصویرســازی بدیع دیگر رودکی در همین قصیده 
توصیف الله اســت کــه آن را به پنجه ی خضاب شــده و 
رنگین نو عروسان تشــبیه می کند. بی انصافی است اگر 
درباره وصف بهار درشعر فارســی سخن بگوییم و از استاد 
مسلم تصویرگری در شعر یعنی منوچهری دامغانی یادی 
نکنیم؛ منوچهری قصیده ای نغز از خود به یادگارگذاشته 
که هربیت آن نمایی از طبیعت است که با زبان شاعرانه به 
تصویر کشیده شده است که مناسب با مجال این نوشتار به 

تحلیل ابیاتی از آن می پردازیم.
نو بهار آمد و آورد گل و یاسمنا

باغ همچون تبت وراغ بسان عدنا
 منوچهری در آغاز این قصیده پرشور باغ و مرغ زار را از 
شدت زیبایی بوستان چین و از آن باالتر به باغهای بهشت 

تشبیه می کند.
آسمان خیمه زد از بیرم ودیبای کبود
میخ آن خیمه ستاک سمن ونسترنا

اما هنرمندی منوچهری در تصویرگری این است که مخاطب را به دیگرگونه دیدن 
طبیعت وامی دارد و به او القا می کند که آسمان گویا خیمه ای است از بافته های نرم و 
کبود رنگ و گلهای یاسمن و نسترن میخ های کوبیده برزمین هستند که این خیمه را 

نگه داشته اند.
صدالبته بررســی اشــعار بهاریه منوچهری دامغانی همچنین سایر شعرای سبک 
خراسانی محتاج زمان فراوان ست. مناسب اســت که در ادامه بحث به رویکرد انفسی 

شاعران دوره عراقی نسبت به بهار بپردازیم.
همانطور که گفتیم بهار درشعر دوره عراقی بیشتر مفهومی است به این معنی که اراده 
شاعران این دوره از لفظ بهار لزوما وصرفا بهار طبیعت نیست چه این بزرگان گاهی بهار را 
به معنای شکوفایی وتحول درونی آدمی اراده می کنند وگاه این بهار را اشارتی بر حیات 

دوباره انسان بعد از مرگ می دانند. موالنا فرمود:
این بهارنو زبعد برگ ریز

هست برهان بر وجود رستخیز
جان کالم آن است که بهار در دوره ای از ادبیات کالسیک ما عامل وجد و بیداری است 
و این وجد انسان رابه سرمستی فرا می خواند تا جایی که توبه شکنی دربعضی شواهد 

مالزم بهار آمده است. حافظ می گوید:
به عزم توبه سحرگفتم استخاره کنم

بهارتوبه شکن می رسدچه چاره کنم؟
خواجه همین مفهوم را در بیت دیگر چنین می آورد:

من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها
توبه از می وقت گل دیوانه باشم گرکنم

توبه شکنی بهار را مرحوم استاد شهریار در دوبیت از غزلی عاشقانه این گونه شرح 
می دهد:

نوبهار آمد وچون عهدبتان توبه شکست
فصل گل دامن ساقی نتوان داد زدست

کــه ُگــل  تاهفتــه ی دیگــر نبــاشد...
برخورد شاعران سبک خراسانی وعراقی با بهار و کیفیت تصویرسازی از آن



کاسه وکوزه ایمان که نمودند درست
دیدم آن کاسه به تنگ آمد و آن کوزه شکست

توبه شــکنی در فصل بهار از آن روی توصیه می شود که 
شاعران ما بهار فصل طرب و خوش باشی و لذت فرصتهای 
زود گذر عمر می دانند و چه بسا نشانه های بهاران در طبیعت 

را آیینه عبرت می دانند. خیام می فرماید:
ابرآمد و باز برسرسبزه گریست
بی باده گلرنگ نمی باید زیست

این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تاسبزه خاک ما تماشاگه کیست؟

در این رباعی دل انگیز خیام هم خوش باشــی و لذت را 
گوشزد می کند و هم عبرت آموزی از شکفتن گل از خاک 
مردگان را فرا یاد می آورد ومی گوید همانطور که امروز سبز 
خاک کسی ما را نگاه می کند روزی نیز سبزه رسته از خاک 

ما به نظاره کسی می نشیند.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در ادب فارســی گاه بهار را به 
ســبب کوتاهی و زود گذر بودن به عمر انسان وبه خصوص 
دوره جوانی تشبیه می کنند واز همین روی غنیمت شمردن 

و لذت بردن از آن توصیه می شود. حافظ می سراید:
خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد

که در دستت به جز ساغر نباشد
زمان خوشدلی دریاب ودریاب
که دائم درصدف گوهرنباشد

غنیمت دان ومی خور در گلستان
که گل تاهفته دیگر نباشد...

تصویرگر:سارانوروزکرمانشاهی
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چو سبزه دمد
وحشیبافقی

طراز سبزه  بر گلشن عذار خوش است
معین است که گلشن به نوبهار خوش است

چه خوش بود طرف روی یار از خط سبز
بلی چو سبزه دمد طرف الله زار خوش است

اگر چه خوش نبود در نظر غبار ولی
گر از خط تو بود در نظر غبار خوش است

به بوی مشک جراحت شود فزون و مرا
جراحت دل از آن خط مشکبار خوش است

به یاد سبزه خطی گشت سبزه کن وحشی
که سبزه سرزده اطراف جویبار خوش است 

چون نسیم نو بهار
بیژنترقی

تا بهار دلنشین آمده سوی چمن
ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن

چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر
تا که گلباران شود کلبه ویران من

تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان
تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان

چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین دمی
چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهان

تا بهار دلنشین آمده سوی چمن
ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن

چون نسیم نو بهار بر آشیانم کن گذر
تا که گلباران شود کلبه ی ویران من

باز آ ببین در حیرتم بشکن سکوت خلوتم
چون الله تنها ببین بر چهره داغ حسرتم

ای روی تو آیینه ام عشقت غم دیرینه ام
باز آ چو گل در این بهار سر را بنه بر سینه ام

انگــار بهــار آمــده بــاشد!
بهار در شعر شاعران ایران 

تصویرگر:سارانوروزکرمانشاهی

آن الله عذار آمده باشد
محمدحسینشهریار

بی تو ای دل نکند الله به بار آمده باشد
ما در این گوشه زندان  و بهار آمده باشد

چه گلی گر نخروشد به شبش بلبل شیدا
چه بهاری که گلش همدم خار آمده باشد

نکند بی خبر از ما به در خانه پیشین
به سراغ غزل و زمرمه یار آمده باشد

از دل آن زنگ کدورت زده باشد به کناری
باز با این دل آزرده کنار آمده باشد

یار کو رفته به قهر از سر ما هم ز سر مهر
شرط یاری که به پرسیدن یار آمده باشد

الله خواهم شدنش در چمن و باغ که روزی
به تماشای من آن الله عذار آمده باشد

شهریا،ر این سر و سودای تو دانی به چه ماند
روز روشن که به خواب شب تار آمده باشد
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خبر عید مبارک
بیدلدهلوی

 ای مژده ی دیدار تو چون عید مبارک
فردوس به چشمی که تورا دید مبارک

 جان دادم و خاک سر کوی تو نگشتم
بخت اینقدر از من نپسندید، مبارک

 در نرد وفا برد همین باختنی بود
منحوس حریفی که نفهمید مبارک

 هر سایه که گم گشت رساندند بنورش
گردیدن رنگی که نگردید مبارک

 ای بیخردان غره اقبال مباشید
دولت نبود بر همه جاوید مبارک

 صبح طرب باغ محبت دم تیغ است
بسم ا... اگر زخم توان چید مبارک

 ژولیدگی موی سرم چتر فراغیست
مجنون مرا سایه این بید مبارک

 بر بام هالل ابروی من قبله نما شد
کز هر طرف آمد خبر عید مبارک

 دل قانع شوقیست بهر رنگ که باشد
داغ تو بما جام بجمشید مبارک

 در عشق یکی بود غم و شادی )بیدل( 
بگریست سعادت شد و خندید مبارک!

چه کنم؟
سیدحسنحسینی

 شاهد مرگِ  غم انگیز بهارم، چه کنم؟
 ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم؟

 نیست از هیچ طرف، راهِ  برون شد ز شبم
 زلف افشان تو گردیده حصارم، چه کنم؟

 از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند
 سخت دلبسته این ایل و تبارم، چه کنم؟

 من کزین فاصله، غارت شده چشم توام
 چون به دیدار تو افتد سر و کارم، چه کنم؟

 یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است
 میله های قفسم را نشمارم چه کنم؟! 



34
بهـــار 95

میرم کنار پنجره.گلدان های شمعدانی و نم باران فضای اتاق رو حسابی بهاری کرده. زمزمه ی زیر لبم همراه با صدای بچه ها 
که از اتاق سرود به گوش میاد، به احساسی شاعرانه منجر میشه؛ سرودهایی که هر روز دختران همدمی با انرژی می خونن و 

فضای سالن رو هنری می کنن.
زهره دو روزه ناراحته. میگه شیطون گولش زده! یک کوچولو کار اشتباه انجام داده و مربیش هم برای تنبیه از دیروز باهاش قهر 

کرده و حاال زهره با بغض و نم چشماش از من میخواد که ضامنش بشم!
خیلی جالبه اولین کسی هست که برای ضمانت ازم چک و فیش حقوقی نخواسته!

باران بند اومده. مربی زهره ضمانت منو قبول کرد. زهره فراموش می کنه بیست و سه سالشه و مثل بچه ها از خوشحالِی بخشش 
مربی، باالو پایین می پره و سر و صدای هیجانش تمام سالن و راه پله ها رو پر می کنه. ذوقش رنگ میده به دل من و خانم مربی.
حاال من موندم و گل های پشت پنجره؛ گل هایی که همراه با غنچه های الفتی که در دل دختران همدم جوانه زده و در قلبهای 

ما ریشه َدونده، رشد می کنن و در آستانه ی بهار شکوفه میدن...

ضمـــانت گـــل های بهـــار
مژگانهمایونی
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 می آید بهار؟
بلعم

عطر نرگس، رقص باد، آهسته می آید بهار
بر خالف سال ماضی، خسته می آید بهار

 
کس نمی داند که طعمش چیست؟ شیرین یا ملس

مثل بعضی میوه ها  سربسته می آید بهار
 

غول بد ذات زمستان را بگو یادت به شر
رسته از چنگال تو وارسته می آید بهار

 
گنبد سبز فلک آیینه بندان کرده است

دسته گلها چیده با گلدسته می آید بهار
 

تا که مارا وارهاند از هزاران گونه غم
بندها از پای خود بگسسته می آید بهار

 
نرخ بازار تورم را که هیچش خوانده اند
با صدای رعدها  بشکسته می آید بهار

 
تا که از دولت بگیرد سهم خود را نقد نقد

در صف یارانه ها بنشسته می آید بهار
 

فک و دندان تا کند سرویس از ابنای خلق
قبل جنگ هسته ای  با هسته می آید بهار

 
تا نماند مثل ما »بلعم« به زیر خط فقر
دمب خود با اغنیا پیوسته می آید بهار

وقتی چمن رسیده
ناصرفیض

باید که شیوه ی سخنم را عوض کنم
شد، شد، اگر نشد، دهنم را عوض کنم

گاهی برای خواندن یک شعر الزم است
روزی سه بار انجمنم را عوض کنم

از هر سه انجمن که در آن شعر خوانده ام
آنگه مسیر آمدنم را عوض کنم

در راه اگر به خانه ی یک دوست سر زدم
این بار شکل در زدنم را عوض کنم

وقتی چمن رسیده به اینجای شعر من
وقت است قیچی چمنم را عوض کنم

باید پس از شکستن یک شاخ دیگرش
جای دو شاخ کرگدنم را عوض کنم

وقتی چراغ مه شکنم را شکسته اند
باید چراغ مه شکنم را عوض کنم

عمری به راه نوبت ماشین نشسته ام
امروز می روم لگنم را عوض کنم

با من برادران زنم خو ب نیستند
باید برادران زنم را عوض کنم

دارد قطار عمر کجا می برد مرا؟
یارب! عنایتی! ترنم را عوض کنم

ور نه ز هول مرگ زمانی هزار بار
مجبور می شوم کفنم را عوض کنم

دستی به جام باده و دستی به زلف یار
پس من چگونه پیرهنم را عوض کنم؟

طنــزهــای بهــاری
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محسنایزدی
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 از مهمان هایتان ساده پذیرایی کنید تا برای 
1

تهیه لــوازم پذیرایی تجمالتی مجبور نشــوید وام بگیرید! 
مهمان ها برای دیدن خودتان می آیند، نه برای تامین ویتامین 
و پروتئین بدنشــان، میوه ای بخرید که با دیدن کنده شدن 
پوستش توسط آن ها، پوست خودتان کنده نشود! همچنین 
داشتن آجیل واجب نیست، تخمه آفتابگردان هم مجلس را 

گرم می کند!

2 شیرینی پزی هنر است و استعداد می خواهد،  
آزمون و خطا و تجربه کردن را برای بعد از عید گذاشته و به دل 
و روده مهمان ها رحم کنید! یک نوع شیرینی تازه، بهتر از ده 
نوع شیرینی عجیب و غریب و هفت رنگ و بدمزه است که دو 

ماه پیش پخته شده و در ویترین قنادی مانده است!

3  استکان چای را کوچک انتخاب کنید. به فکر 
مهمانهایی که قرار است ده جای دیگر بروند و چای بخورند 

باشید!

چند بــار ببوسیــم؛ دوبــار یا سه بــار؟
توصیه های مهم و راهبردی نوروزی!

4  هنگام برنامه ریزی برای پذیرایی از مهمانها،  به جز خوردن، زمانی برای نفس 
کشیدن و خوش و بش کردن هم در نظر بگیرید!

5 همانطور که شما دوست دارید به مسافرت بروید، میزبان شما در شهر دیگر 
هم ممکن است دوست داشته باشد به جای پذیرایی از شما، به مسافرت برود! اگر قصد سفر 
با اتومبیل خودتان را دارید، جریمه و توقیف به کنار، به فکر آن هایی که بعد از تعطیالت 

مشتاق دیدن روی ماه و سالم تان هستند هم باشید!

6 اگر بزرگ خاندان هســتید، حتما بعد از شنیدن صدای توپ تحویل سال 
منتظر مهمان خواهید بود. فقط تغییر ساعت را به یاد داشــته باشید تا غافلگیر نشوید! 
همچنین اگر کوچک خاندان هستید، ساعتی به بزرگ ترها مهلت دهید تا دستکم چای دم 

کنند، سپس عید دیدنی را آغاز کنید!

»جلوس« یکی از بهترین رسم های نوروز است. یک روز را مشخص کنید تا  7
هم خودتان غافلگیر نشــوید و هم مهمان ها به در بسته نخورند! هنگام برگزاری جلوس، 

گنجایش منزل میزبان را در نظر داشته باشید تا از سر و کول هم باال نروید!

علیرضاکاردار
نوروز با فرم و فضا و فرهنگ خاص خودش در راه است و برای کسانی که عمری را در قبال این هدیه ی بهاری بالتکلیف مانده اند، چیزی بهتر از شنیدن 

این توصیه های راهبردی )همان استراتژیک سابق( نیست:
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8 آیفون تصویری یکی از بهترین اختراع های بشر است. این را همینجوری 
گفتم! از بازدید گروهی به شــدت پرهیز کنید. به شما خوش می گذرد ولی ممکن است 

میزبان تحمل این خوشی را نداشته باشد!

9 اگر تمام سال کاور روی مبل ها را برنمی دارید و مهمان ها با نشستن روی 
کاورهای پالستیکی سر می خورند و عرق می ریزند، دستکم در این چند روز بردارید. قول 

می دهیم لباسمان تمیز باشد!

10 هنگام روبوسی برای سردرگم نشدن، همان اول مشخص کنیم که »دو بار« 
یا »سه بار«، تا ضایع نشویم!

عیدی گرفتن از رسم های مهم ماســت. ولی عیدی دادن می تواند بعضی 
11

وقت ها رسم نباشد! عیدی هرچه باشد نیکوست، ولی عیدی نقدی نیکوتر است. اسکناس 
نو هم با کهنه فرقی ندارد، زیرا فقط تا سیزدهم مهمان ماست! همچنین اخبار اقتصادی را 

دقیق دنبال کنید. زیرا باید نرخ تورم را در میزان عیدی خود لحاظ کنید!

12 عیدی بچه ها را فراموش نکنید، دل شــان کوچک است و طاقت شان کم. 
همچنین ممکن است آبرورریزی راه بیندازند! همچنین کودکان عزیز؛ عیدی های نقدی 
خود را به پدر و مادرتان بدهید تا برایتان نگهداری کنند. ولی برای پس گرفتنش خیلی 

پیگیر نباشید!

 هنگام عیدی دادن؛ رفتگر محله، شــاگرد مغازه، آرایشگر، فراش مدرسه، 
13

نظافتچی اداره، سرایدار شرکت، کودکان کار و دیگران را فراموش نکنید. عیدی فقط سهم 
نوه عمه، دختر رییس و پسر صاحبخانه نیست!

 در هر مهمانی یک نوع خوراکی بخورید. یک جا چای، جای بعدی شیرینی 
14

و... اینگونه تا پایان تعطیالت می توانید با خیال راحت و بدن سالم دوام بیاورید! هنگام روبرو 
شدن با ظرف آجیل و شیرینی ریز، این شــعار را به یاد بیاورید: کم بخور، همیشه بخور! 
همچنین اگر فاصله بین محلهای عید دیدنی زیاد یا پر ترافیک است، چای کمتری بنوشید!

مسلسل وار پذیرایی نکنید. فرصتی برای نفس کشیدن مهمان باقی بگذارید! 
15

مطمئن باشید مهمانها با شما تعارف ندارند. الزم نیست هر سی ثانیه یک بار میوه و شیرینی 
را در حلقشان فرو کنید!

 چرا با کفش؟ هرچقدر کفشمان نو و تمیز و پاک باشد، فاصله اتومبیل تا خانه 
16

را که روی هوا راه نرفته ایم!

 دید و بازدید حداکثر یک ساعت طول می کشد. مراسم شام و ناهار در فرصت 
17

مناسب تری برگزار خواهد شد! همچنین خواهش می کنیم، استدعا می کنیم، تمنا می کنیم 

برای دقایقی هم که شده آن گوشــی و تبلت لعنتی را کنار 
بگذارید تا روی ماه تان را ببینیم! لطفا رمــز وای فای را هم 

نپرسید!

 بعد از سلفی انداختن با سفره هفت سین هر 
18

خانه، دید و بازدید و عکس گرفتن با المانهای سطح شهر را 
فراموش نکنید. در سالهای گذشته عده ای با مجسمه های 

خیابانها بیشتر از خانواده خود عکس گرفته بودند!

19 آیا واقعا تصمیم دارید در این چند روز تعطیل 
از صبح تا شب پای تلویزیون بنشینید؟ اگر به فکر سالمت 
جسم و جان و روح و روان خود نیستید، به فکر ذوق زدگی 
تلویزیون از این توجه ناگهانی باشــید! اگــر خیلی به فیلم 
عالقمندید، سری هم به ســینما بزنید. بد نیست به جز روز 
سالم سینما، روزهای غیر رایگان هم به آن سالم کنیم! وگرنه 
چند ساعتی را در پارکها بگذرانید. هوای آزاد و تحرک هم به 
اندازه فیلم دیــدن و عید دیدنی برای بدن ضروری اســت! 
مطمئن باشید هنوز مکانهایی دیدنی در شهرتان هست که 

آنها را ندیده اید. می گویید نه؟ بروید بگردید!

 تا حاال سری به روستاها و شهرهای کوچک 
20

اطرافتان زده اید؟ مسافرت فقط سفرهای دالری آن ور آبی 
نیست! آیا زن و فرزند دارید؟ یادتان نیست؟ نگاهی به دور و بر 
بکنید... دیدید؟ باور کنید آنها هم به تفریح نیاز دارند! یادمان 

باشد وقت برای خواب بسیار است، بیشتر بیدار بمانیم!

21 قرار است سیزده فروردین روز آشتی با طبیعت 
باشد نه روز آتش زدن طبیعت! هر کار بکنیم بطری نوشابه، 
پاکت چیپس و پالستیک میوه نمی توانند جزیی از طبیعت 

بشوند. سطل آشغال برای همین اختراع شده!

 علم ثابت کرده که سبزه گره زدن، گره از بخت 
22

کسی باز نمی کند، ولی امتحانش مجانی است!

 ســالی یک روز تحرک، دویدن، توپ بازی و 
23

کنار گذاشتن موبایل و کامپیوتر و تلویزیون، برای بدن ضرری 
ندارد. ولی در ســیزده به در به فکر ســن و سال، گرفتگی 

عضالت و دیسک کمر باشید!

 یکی از کارهای آخر تعطیــالت آزاد کردن 
24

ماهی های قرمز در استخرها و آبگیرهاست. تا قبل از اینکه 
جوانمرگ شوند، بگذارید تشکیل خانواده بدهند!
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محسنایزدی
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یکی پیکان، 
یکی خاور پسندد!

چند راه میان بُر برای مقابله با چاقی 

سامانفیروزی

»آیا از الغری خود رنج می برید؟ اگر از الغری رنج نمی برید، آیا از چاقی خود رنج می برید؟ اگر از الغری یا چاقی رنج نمی برید، آیا از ناتوانی میل خوردن)!( رنج 
می برید؟ به هر حال قطعا شما از یک چیزی رنج می برید. پس همین حاال با ما تماس بگیرید!« به طور یقین، این آگهی ها که مثل خوره روح آدم را نه آهسته آهسته، 
بلکه به سرعت می خورد، بارها و بارها به گوش مبارکتان اصابت کرده است. البد شنیده اید که می گویند نابرده رنج، گنج میسر نمی شود، البته مشکل اینجاست 
که در این موارد رنج را شما می برید ولی گنجش نصیب افراد غالبا کالهبردار می شود! از آنجا که متاسفانه اغلب داروهای الغری در چنین تبلیغاتی تقلبی هستند، 
رژیم گرفتن برای کاهش وزن هم اصوال کار سختی است و ورزش کردن از آن هم سخت تر، تعدادی راه میانبر برای مبارزه با چاقی و اضافه وزن ارایه کرده ایم که 

امیدواریم با استفاده از آنها بتوانید ایام عید را توپ بخورید و بعد با این روش ها، به آسانی با اضافه وزن خود مقابله کنید: 

بازگشت به مدهای قدیم
مادربزرگ مرحوم بنده معتقد بود که یک پرده گوشت اضافی، هزار و یک عیب آدمیزاد را می پوشاند! در قدیم االیام، 

چاقی و تپل بودن »مد روز« بود، یعنی نه تنها قدیمی ترها از چاقی رنج نمی بردند بلکه از آن لذت وافری هم می بردند! 

تجربه نشان می دهد که مدهای قدیمی یک روز دوباره زنده خواهند شد، به عنوان مثال عینک های بزرگ کائوچویی 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها که تا همین چند وقت پیش هیچ احدالناسی به هیچ وجه من الوجوه حاضر نبود حتی برای 

یک لحظه هم که شده، آن ها را به چشم بگذارد، اآلن مد روز شده و همه، حتی افراد غیر عینکی، با فراغ بال و رضایت 

خاطر آن ها را به چشم می گذارند و کلی هم احساس خوشتیپ بودن و به روز بودن می کنند. شما هم می توانید صبر 

کنید تا یک روز چاقی دوباره مد شود، آنوقت شما هم یک آدم »به روز« هستید و می توانید اعالم کنید که امروز، روز 

انتقام است و به تمسخر افراد الغر بپردازید و آنها را نی قلیان خطاب کنید و از دیدن شکم گنده خود در آینه لذت ببرید! 

هستید که شکم هم درآورده اید!غذایی، شما نه تنها دچار کمبود مواد غذایی نیستید، بلکه آنقدر مایه دار چرا که علی رغم باال بودن قیمت فعلی گوشــت و سایر فرآورده های فخر فروشی به دیگران بهره بگیرید و آن را مایه مباهات خود بدانید، »چاقی« را برای خود به فرصت تبدیل نموده، از ظرفیت شکم خود برای استفاده از ظرفیت ها و تبدیل تهدید به فرصت دارند، می توانید تهدید  با کمی مثبت اندیشی، مثل برخی از دوستان که عالقه روزافزونی به تبدیل تهدید به فرصت

معاشرت با افراد تپل دوست!
این روش هم مانند روش قبلی، بر قابلیت های معاشرتی شما تاکید دارد، با این تفاوت که در 

این روش، شما بایستی به دنبال افرادی بگردید که افراد چاق را جذاب می دانند. شاعر بزرگوار 
در این باب می فرماید:

یکی چاق و یکی الغر پسندد یکی کفر و یکی باور پسندد   
یکی پیکان یکی خاور پسندد! به چشم من تپل ها خوب هستند   

دقت در انتخاب دوستان

از قدیم االیام گفته اند کــه آدم ها را باید از روی دوستانشــان 

بشناسید. با کمی دقت در انتخاب دوستانتان، شما هم می توانید 

فردی جذاب و خوش هیکل جلوه کنید. فقط کافی است به توصیه 

یکی از بزرگان عمل کرده، همیشه با افراد چاق تر از خودتان رفت 

و آمد کنید. به این ترتیب، در بین آن همه آدم خیلی چاق، شما با 

چاقی معمولی خودتان، »باربی« به نظر خواهید آمد!

روش اول: 

روش دوم: 
روش سوم:

روش چهارم:
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افسوس کتابخــانه ها کــم شده انــد!

تو را می خواندم از دنیای نامه
گل رز می نهادی الی نامه

سرت گویا شلوغ است و جدیدن
پیامک می فرستی جای نامه!

در باور ما جوانه ها کم شده اند
بر روی درخت النه ها کم شده اند

هر گوشه ی شهر چای و قلیان زده ایم
افسوس کتابخانه ها کم شده اند!

در حالت گرگ و میش نشناختمش
هم از پس و هم ز پیش نشناختمش

آنقدر که همسر من آرایش کرد
در مجلس عقد خویش نشناختمش!

با عطر همیشه ژاکتش را می شست
آرایش او هویتش را می شست
انگار که یک آدم دیگر می شد

وقتی زن بنده صورتش را می شست!

امیرحسینخوشحال
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مرا به نــام کوچکم صــدا نزن!

سامانفیروزی
به طور قطع یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر، اختراع »نام« بوده است. احتماال قبل از به وجود آمدن اسم، افراد بشر هم دیگر را به صورت 
»هوی« ، »اوی«، »اوهوی« و ... صدا می زدند. این سبک نامگذاری هنوز در نواحی شرق آسیا ور نیفتاده، به عنوان مثال اسم عمه رهبر کره شمالی 
»کیم کیونگ هوی« است. بعد از اختراع نام و افزایش جمعیت، بشر دید دست زیاد شده و فکر کرد که البد نام خانوادگی هم الزم است. در قدیم 
رسم بود که نام خانوادگی بعضی افراد را از روی شغل آن ها انتخاب کنند. در آن زمان البته همه مردم سر کار می رفتند و کسی بیکار نبود. با وجود 
نرخ بیکاری باالی 20 درصد در بین جوانان، اگر بنا بود انتخاب نام خانوادگی در زمان ما اتفاق بیفتد، احتماال به جای نام های خانوادگی مثل 
»صرافان«، »خراط ها« و»کفاشیان«، فامیل هایی مثل »عالفان«،»عالف ها« و »عالفیان« به وجود می آمد و وجود نام های خانوادگی مانند 
بیکار زاده، کارجوی مفلس، بی شغل نیا، خیابان مترکن پور، و غیره نیز محتمل می شد! در اینجا خیلی قصد ورود به بحث نام خانوادگی را نداریم 

و صرفا به چند توصیه در انتخاب نام فرزندان، کفایت می کنیم:

 اگر برای انتخاب اسم فرزندتان دچار مشکل شــدید، مثل برخی از هم وطنان عزیزمان که مصداق ضرب المثل »هنر نزد 

ایرانیان است و بس« هستند، عمل نکنید. چرا که دیده شده بعضی ها، هنگام تولد فرزندشان، اولین چیزی را که جلوی چشمشان 

ظاهر می شود به عنوان اسم بچه انتخاب می کنند، نمونه اش هم اسم هایی است که  مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال 

کشور چند وقت پیش به آن ها اشاره کرده است: نوشابه، پرتقال، حیاط، پیرزن، قابلمه، پشه، گالبی، بستنی، میش و غیره. تصور 

کنید که اسم فرزندتان را مثل آن هموطن عزیز، »قابلمه« گذاشته اید. زمانی که همسرتان به شما می گوید که برو قابلمه را 

بیاور، شما می مانید که منظورش قابلمه مسی بوده یا قابلمه چدنی یا فرزند نگون بخت شما!

اشتباهات شخصی آقای داوری داشته باشد!»نود« را نگاه کند، یاد فرزند شما خواهد افتاد: »اشتباهات داوری«! این اسم دارای ایهام هم هست و می تواند اشاراتی هم به اگر فامیل شما »داوری« است، اسم فرزند خود را »اشتباهات« بگذارید. از آن به بعد هر کس از دوستان و خویشان شما برنامه نام و نام خانوادگی، باید با هم متناسب و حتی االمکان مکمل هم باشند تا اسامی زیبا و معنی داری خلق کنند. به عنوان مثال، 

 سعی کنید نام فرزندتان با شخصیت او تناسب داشته باشد. البته مسلما شما قادر به پیش بینی آینده فرزندتان نخواهید بود، 

ولی اگر درصدی، حتی صدم درصدی، احتمال می دهید که فرزندتان در آینده تبدیل به فردی خواهد شد که نه تنها کسی 

تمایلی به ستایش کردن او ندارد بلکه ملت به او فحش هم می دهند، نام او را »محمود«)ستایش شده( نگذارید! این مسئله در 

تاریخ کشورما هم دارای سابقه است، نمونه های دورترش هم  محمود افغان و محمود غزنوی هستند!

این صورت ممکن است فرزندتان از شعر عمران صالحی به صورت وارونه استفاده کند و به شما بگوید که :» مرا به نام کوچکم و در جواب منتقدین تان به شعر سهراب استاناد کنید که: » من نمی دانم که.... چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست!« در باشید. چون در این صورت ممکن است خدایی نکرده به جای اسم هایی مثل پرستو و درنا، اسم فرزندتان را »کرکس« بگذارید  انتخاب اسامی شاعرانه خیلی جذاب است، اما الزم نیست خیلی چشم ها را بشویید و در نام گذاری، دنباله رو حرف شعرا 
صدا ...نزن«

1
2

3
4
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در انتخاب اسم، کلمات هم قافیه را هم در نظر داشته باشید. 
برای آینــده فرزندتان می گویم، فــردا روز نگویید که چرا توی 

مدرسه برای بچه ما شعرهای آنچنانی می سازند! از ما گفتن.

اگر اسم انتخابی شما نیم فارسی و نیم عربی است، باید خیلی 

دقت کنید. مثال اسم هایی مثل جاسم سهراب، امید جابر و غیره 

خیلی قشنگ نیستند! 

»پهنانه« نگذارید، این واژه علیرغم ظاهر زیبایش، معنای بوزینه بعدا منجر به پشیمانی شما بشود. مثال اگر دختر دارید، اسم او را ممکن است از برخی از واژه های اصیل فارسی استفاده کنید که مجاز باال برود و خدایی نکرده اوردوز کنید! چون در این صورت لکن نگذارید غلظت خون آریایی در رگ های شــما بیش از حد عالقه به فرهنگ باستانی و کهن ایرانی، امری بسیار نکو است، 
می دهد!  

یکی از نکات مهم در نامگذاری این اســت که اسم به نحوی 

انتخاب شــود که اگر شــخص را به صورت مخفف صدا کردند، 

کلمه ضایعی از آب در نیاید! مثال اگر اســم فرزندتان را »پوالد« 

می گذارید، باید پیه این را هم به تن بمالید که او را در مدرســه 

»پولی« صدا کنند. به پیشوندهای محتمل برای این کلمه مخفف 
هم فکر کنید.

پس از نوشتن اسمش، دستش از کار خواهد افتاد. باید فرم های استخدامی بی شماری را را پر کند، و احتماال هربار زیار« را ندارد! به فکر زمانی باشید که فرزندتان به دنبال یافتن کار، »عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن دیگر چند بخشی نگذارید. دیگر کسی حوصله اسم هایی مثل  اگر نام خانوادگی شــما چند بخشی اســت، نام فرزندتان را 

امیدواریم که با به کار بردن موارد فوق، برای فرزندتان اســم 
شایسته ای پیدا کنید!

5
6

7
8
9

بیا پایین 
محمدرضاترکی

 خم شده پشت ما بیا پایین
با توام..نه .. شما! بیا پایین

 ای مهندس, جناب! دکترجان!
اخوی! حاج آقا! بیا پایین

 از برای خدا از آن باال
پسر کدخدا! بیا پایین

 پیش از آنکه هوا برت دارد
یک هویی، بی هوا بیا پایین

 ای که یک چند پیش از این بودی
کاسب خرده پا بیا پایین

 هر که آمد عمارتی نو ساخت
زد به نام شما بیا پایین

 قسط من می دهم تو می گیری
وام از بانکها؟! بیا پایین

 روی امواج قدرت و ثروت
می روی تا کجا؟ بیا پایین

 این همه پشتک آن همه وارو!
اندکی هم حیا بیا پایین

 می شود بوی این دو رنگیها
عاقبت بر مال بیا پایین

 روز محشر نمی شود پیدا
پارتی، آشنا بیا پایین

 صد کیلومتر رفته ای باال
قدر یک توّکه پا بیا پایین

 پول را می شود همین جا خورد
هی نبر کانادا بیا پایین

 من نمی گویم از بلندی قاف
یا ز هیمالیا بیا پایین،

 اختالست اگر تمام شده 
لطفا از کول ما بیا پایین!
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محمدرضاناصری   
توی ِده هالیود یگ پســری بود به اســم ُچُغکهود! این 
چغکهود قصه مان  توی یگ دوکون نصب هود کار ِمَکرد. 
که شرکت طرف قراردادشان مارک »ِکندی وود« بود. در 
ضمن چغکهود فوق لیسانس ریاضی هم داشت ولی کو کار 
مرتبط؟ چغکهود که گفُتم تو کار نصب هود بود صبح تا شب 
جون ِمکند و ِمرفت تو خانه های مردم براشــان هود نصب 
ِمکرد. هود گرون و بــا کالس و چخچخی ره تو خانه های 
باالشهر و هودهای الکی پلکی  دست چندم و بعضی وقتایم 

فقط یگ فن خردو ره تو خانه های پایین شهر!
 یک روز از روزها چغکهود یک هو به خودش آمد وگفت 
یره ای که عدالت نیست. بری چی هود خوب و چخچخی 
بری اونا، هود خرابا بری اینا. پس چی؟ پس مو باید بوروم 
از خانه آدم پولدارا هوداشــان ره ورداروم ببروم خانه فقیر 
نصب ُکُنم حالشه ببرن. که هموجور تو افکار خودش غرق 
بود که یگهو رفیقش »خان خردو« یگ پس کلگی محکم 
بهش زد. گفت »خب اسکول بری چی بلند بلند فکر ُمکنی؟ 
مخ دلنگون هم چی به تو مرسه؟ توی ای دوره زمونه از هر 
دستی بدی با همو دست مزننت صدا کوچوسگ بدی! نمخه! 

 بنــده خـــدا، ُچُغکهود! 
وخه بیا حاکم شهر مسابقات پلخمون گذاشته جایزه نفر اول ده تا یخچال، نفر دوم ده تا 
تلویزیون، سوم ده تا هوده چخچخیه اصل فنالند. وخه بیا همونا ره  ببر، بعد پخش کن. 

دردسر هم ندره.«
چغکهودم رفت مسابقات و یگ جوری خواست بزنه که سوم بره و هودا ره ببره. ولی 
هموجوریم زد، اقد که بقیه تر زدن او اول رفت و ده تا یخچال ره بهش دادن! اوویم گریه 
مکرد که »مو هودا ره مخام، مو مخاستوم سوم بوروم. حداقل مثل بچه های آسمان بهم 
کفش وردکاپ بدن...« که گفتن »خره خو برو یخچاال ره بوفروش، پنجاه تا هود بخر!« 

گفت »َعخی راس ِمِگن هااا!«
اویم »گیشتله گیشــتو دینگله دینگو«ُکنان، رفت که جایزشه بیگیره! هموجوری 
که  چغکهود رفت جایزشه بیگیره، یگهو چشــش افتاد به یگ دختر کنار حاکم شهر 
که قیشنگ بود ولی بی آرایش و ماست مالی  و یگ دل نِع که هزار و شونصد و یگ دل 
عاشقش رفت! که یگهو متوجه رفت دماغش عملیه و گفت نه یره! دختر باید ساخته خدا 
بِِشه نه ساخته دست جراح ِمالمین)پالستیک قیدیمی رفته(! چغکهود با خودش گفت 
»یره حیفه االن احساس عشق دروم، بذار بیبینوم هیشکی دگه نیس عاشقش بوروم؟« 
واز یه کم چپ و راستشه نگا ُمُکنه بیبنه مورد دگه ای پیدا نمره که... پیدا رفت! نه او نه، 

بغلیش. هااا... همووو! عجب چیزی که نه عجب خانومیه!
همونجه سریع به خان خردو گفت »ِدداش موگوم تو که آماره همه ره دری او دخترگه 
کیه اونجه؟« خان خردویم گفت »عخییی عاشق رفتی؟ ِکندی؟! مدنی او کیه او دختر 
خوِد خوده پادشایه! اسمش صاددرالیه! هیچ نسبتی هم با سین درال ندره! عمرا نگات 

بُُکنه چه برسه بخه زنت بره!«
چغکهودم که عاشق رفته بود گفت »برو یره مو نِمتنوم که عشقوم ره ول ُکُنم. عشقومه، 
حقومه« که تو همو صحنه یگهو پرید سمت صاددرالیو گفت مو تو ره موخوام! صاددرالیم 
نه گذاشت نه ورداشت یگ لنگ کفششــه درآورد پرت کرد ِطرف چغکهود گفت »برو 
گمرو یرگه ی هودی مودی شوهر مو باید ماشین شاســکول بلند دشته بشه! خانه تو 
هاشمیه دشته بشه« که کفششه چغکهود گرفت و گفت »جان مادرت مو االن بوروم 
همی کفش ره ببینوم به پای کدوم دختر شهر ِمره که با همو ازدواج کونوم!« صاددرالیم 
که دید بچمان )چغکهود( اِقد سادیه و هنوز قصه سیندرال ره یادشه، عاشقش رفت. ولی 
گفت »حتما باید برم ماشین شاسکول بلند بخری وگرنه همو کفش ره از پاشه ُمُکنوم تو 

حلقت! خانه هاشمیه که نه، حداقل راسته وکیل آباد که بخر!«
ها ای جوری بود که دو گل نوشکفته یعنی صاددرال و چغکود قصه ی ما با مهریه هزار 
و شصت و شیش تا سکه تابستون )بهار سابق( آزادی با هم ازدواج نِِکردن! نِِکردن؟ نه که 

نِِکردن! مگه حاکم شهر ِمذره ازدواج کنن؟
چغکهود بنده خدا آه ندره با ناله سودا کنه!

یگ نخ بادبادک نِِمَدن دستش هوا کنه،
بعد بیَین دست دخترشانه بدن دست چغکهود؟ مگه فیلم هندیه؟!

هیچی دگه چغکهود سر به بیابون گذاشت و صاددرالیم سر به خیابون!
پایین آمِدم سیگار بود، چغکهود شبا همش بیدار بود!

باال رفِتم پشمک بود، صاددرال دنبال فندک بود!
دگه وقتشه مویم بوروم بخوابوم ُمُخم تاب ورداشته!
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محسنایزدی
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در کتاب »داســتان های کهن« در جلــد پنجم، فصل 
احواالت زندگی زناشویی آورده اند که؛

زنی بود که خلق و خوی شوهرش او را به تنگ آورده بود 
و کاری از دستش بر نمی آمد. شوهر او همیشه می گفت و 
می خندید و با بچه ها خوش و بش می کرد. ولی مدتی بود 
با کوچک ترین مسئله عصبانی می شــد و داد و فریاد راه 

می انداخت!
پس، زن نزد راهبی رفت که در کوهستان زندگی می کرد 
تا از او کمک بگیرد. زن از راهب معجونی خواست تا شاید 
چاره ی کارش شــود! راهب، به زن نگاهی کــرد و گفت: 

یارانه تون رو دیر ریختن؟
زن گفت: نه، اون که عادی شــده، وگرنــه باید هرماه 

اینطوری می شد!  
+ دفترچه های قسطش فزونی یافته پس از خرید عید؟

- نه ای پیر، از قبل اینطوری بــود. اصال خرید نرفتیم، 
یعنی جرات نکردیم بگیم پول بده بریم خرید.

+ سفر خارجه طلب کرده بودید، برای تعطیالت؟
- ای راهب دل خوشی دارید! سال تا سال به پارک وکیل 

آباد نیز نمی رویم!
+ ای بابا پس چه مرگش است این شوهر شما؟ بگذریم... 
برای ســاختن معجون نیاز بــه یک تار مو از ســبیل ببر 
کوهستان است که حیوانی بسیار وحشی است. هر وقت تار 
مویی از سبیل ببر وحشی را آوردی برایت معجونی می سازم 

تا شوهرت با تو مهربان شود.
- راه دیگه ای نداره؟ خدایی خیلی سخته!

+ امممم...، بگذار بگویم کــوروش بیاید قدری جمالت 
پندآموز یادت دهد شاید جواب داد. کوروش کام آن!

کوروش: دســتانی کــه کمــک می کننــد پاک تر از 
دست هایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

ُغـــــر نـــــزن، باالم جـــــان!

راهب: نه داداش برای شعار انتخاباتی نیومده، انتخابات کال تموم شد! پند زندگی بده. 
کوروش: ولی اون بودا بودها، من نبودم!

راهب: پس یه شعر قشنگ بگو. مثال اون مگسی را کشتم خوبه.
کوروش: به جاِن مادرم اون رو هم حسین پناهی گفته.

زن: من برم همون سیبیل ببر کوهستان رو بکنم راحت ترم! 
زن با نا امیدی به خانه اش برگشت. غذایی آماده کرد و روانه ی کوهستان شد. خود را به 
نزدیکی غار ببر رساند. از شدت ترس بدنش می لرزید اما مقاومت کرد. آن شب ببر بیرون 
نیامد! چندین شب به همین منوال گذشت. هر شب چند گام به غار نزدیکتر می شد، 
باالخره ببر وحشی غرش کنان از غار بیرون آمد و ایستاد و به اطراف نگاه کرد! هر شب که 

می گذشت آن ببر و زن چند گام به هم نزدیکتر می شدند و...
چند ماه گذشت و زن دیگر نزد راهب باز نگشــت تا از نتیجه ی کارش بگوید. راهب 
نیز یقین کرده بود که احتماال غذای زن به قدری بدمزه بوده که ببر کوهستان ترجیح 
داده خود زن را بخورد. تا اینکه یک روز زن را در صف نانوایی دید و فهمید که روابطش 

با شوهرش خوب شده.
+ای زن فهمیدی که اگر همان صبر و حوصله و عشق و محبتی را که به ببر کردی به 

شوهرت کنی، او هم اخالقش خوب می شود؟
- نه!

+ یعنی چی نه؟ مگر نتوانســتی ببر را رام کنی و ســپس پند بگیری که آرام کردن 
شوهرت کار ساده تری است؟

- نه ای پیر! کی حوصله ی این کارا رو داره، شما هم دلت خوشه ها!
+ خب شما که رسما گند زدی به نتیجه اخالقی داستان! پس چیکار کردی؟

- در جریانید که االن همه بازیگرها یه حیوون خونگی دارن، منم که تونستم ببر رو 
رام کنم، بردمش خونه که مثل اون خانم بازیگره خوشگله، یه ببر خونگی داشته باشم!

+ پس شوهرت چه شد؟
- اون که همون اول تا ببر رو دید دوباره شروع کرد به ُغر زدن، منهم دیدم دیگه تحمل 

غر زدن هاش رو ندارم، به ببرم گفتم بخوردش!
در این هنگام راهب نفس عمیقی کشــید و با لبخندی روی لب جان به جان آفرین 

تسلیم کرد!
***

پ.ن: اوال؛ این که هیچوقت زن ها رو دست کم نگیرین. دوما هم؛ ُغر نزنین دیگه! نکنه 
دوست دارید یه ببر هم پیدا بشه شما رو بخوره؟!

فرانکباباپور   



51
بهـــار 95

هوا بفرست
ناخوشیم ای خدا هوا بفرست

تا نرفتیم در کما بفرست«!

حذف کن مادران زنها را
بعد از آنم دوتا سه تا بفرست

خر ما آمده ست و آماده ست
چند گونی ز باقال بفرست

ای خداوند کابل و افغان
چند مثقال هم دوا بفرست

یار بد با زغال لیمو هم
من نمی دانم از کجا، بفرست

گر سیاسی شود شبی شعرم
حکم من را هم از فتا بفرست

یک دکل گم شده؟ فدای سرم
چند تایی ز ماورا بفرست

شعر بنده رسیده به آخر
صلواتی در انتها بفرست

 

موشی و دیواری
»گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست

در و دیوار گواهی بدهد کاری هست« )سعدی(

صاحب خانه اگر کرد جوابت، خوش باش
بر سر کوهِ پس شهر، دوتا غاری هست

غصه ی پول مرا کشت، خدا را َمردم
توی بازار مرا قرض و طلبکاری هست

البته جای غم و غصه نباشد، زیرا
تا که چک نیست، مرا فرصت انکاری هست

وعده ها هست فراوان و صد افسوس مرا
جای یاراِن چو تو، یار دغلکاری هست

 ادعا کرده ام و داد سخن ها دادم
که در این دهر مرا طبع گهرباری هست

شعرک زشت و بدآهنگ مرا جان خودت
در همه کشور پرمهر، خریداری هست؟

غیر یاراِن فتا در همه ی شهر مرا
همدم و همنفس و مونس و غمخواری هست؟

هیس! ای جمع، نگویید سخن، چون اینجا
غیر جمع رفقا، موشی و دیواری هست!

همدم و هم نفس و مونس و غمخواری هست؟
  سیدحسینعمادی
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آقازاده ای را نعمت یامفت از ترکه ی َعّمان بدست افتاد. فسق و فجور آغاز کرد 
و همان اول سر ضرب راه تایلند پیش گرفت.1 فی الجمله نماند از سایر معاصی 
منکری که نکرد و مسکری که نخورد و دم به دم با شلوارک و بطری مسکرات 
عکس در شبکه های اجتماعی می گذاشت. باری به نصیحتش گفتم: »ای فرزند 
دخل آب روان است و عیش، آسیای گردان. یعنی خرج فراوان کردن مسلّم کسی 
را باشد که دخل معین دارد.« گفت: »نترس! بفرما!«2 چون مرا محل نگذاشت 
و تخفیفم داد بر آن شدم که عیشش کوفت کنم. گفتمش: »عقل و ادب پیش 
لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپری شود، سختی بری و عین ّسگ  گیر و 
و  نمی پذیرد  نصیحت  دیدم  بفرما.«3  نترس.  آنش  »از  پشیمانی خوری.« گفت: 
هر چه به مغزش پیام ارسال می کنم دلیوری نمی دهد. ترک مناصحت گفتم و 
روی از مصاحبت بگردانیدم تا پس از سالیش بدیدم بر مرکبی شش دره سوار و 
پیتبول وار حوریان دورگه در کنار و لبخند رضایت بر لب و بر تن لباس مارکدار. 
به حق صحبتی که میان ما بود به راننده اش دستور توقف داد و گفت: »بفرما« 
گفتمش فرجام آن خرج بی حساب که کردی به نکبت حال می رسید حال آن که 
تو را می بینم با مال و نعمت افزون و روی و گونه ی گلگون. از کیفیت امر جویا 
شدم و گفتم فحش گذاشتم هر که را گوید بفرما! گفت: »ثلث ماترک بخوردم و 
ثلثش را ملک و زمین خریدم و ثلث آخر به سپرده گذاشته با سودش راه می روم 
و می خورم و سوت همی زنم.« قول حکیمی به یاد آوردم که گفت دو مسافر اگر 
به چاه بیابان درافتند، مالدار به چاه کیسه ی زّر ذی قیمت یابد و فقیر، دفترچه 

قسط طویل المدت. 
از عاقلی سوال بکردم ز بهر چیست       

ِکافالس ما و مال توانگر بُود مدام   
گفتا که فاقه از پی درویش می دود 

وز بعد مال مال بیاید علی الّدوام   

افالس مــا و مــال تــوانگر بُــود مــدام
  پدرامابراهیمی

پانویس:
1. درباره این آقازاده ی میراث یافته و افعالش –به خصوص سفر به تایلند- اختالف عمیقی بین تاریخ نگاران وجود داشته و دارد. گروهی از آنان 
که معروف ترینشان ابن حلزون است بر سر آنند که او همان حکیمی است که پسرش را می گفت کمخوری و قناعت پیشه کن. اما گروه دیگری از 
مورخان که در کتاب های چاپ تکرنگ، با دستار و عبای روشن از راست به چپ می زنند، به سرکردگی ابن مجّوف، عقیده دارند که او شخصیتی 
ساختگی بوده که نگارندگان محروم و تهیدست تمام آمال و آرزوهای سرکوب شده ی خود را در قالب او تجسم بخشیده اند. لکن بیضوی در جامع 
التواریخ نوشته: »بعض مسائل تاریخی به دست تاریخ نگاران مغرض و یا ناآگاه مورد قلب و دستبرد و تغییر قرار می گیرند و به دلیل نبود شواهد 
و قرائن کافی برای رد یا اثبات وجود این فرد در دوران نگارش این کتاب )جامع التواریخ( لعنت بر پدر و مادر نویسنده ای که ما را سر کار گذاشته 

باشد.« اما نگارنده باید این را بیفزاید که شما لیست پروازهای ورودی به تایلند را مروری کنید و ببینید چه خبر است!
2. اشاره به معنی اینکه بیا کنارم بنشین. 

3. اشاره به در خروجی.

ازکتابنئوگلستان/نشرچشمه

|معـــرفـــیکتـــاب



53
بهـــار 95



54
بهـــار 95

زنی را می شناسم من 
که در یک گوشه ی خانه

میان شستن و پختن
درون آشپزخانه

**
سرود عشق می خواند

نگاهش ساده و تنهاست
صدایش خسته و محزون

امیدش در ته فرداست
**

زنی، که زیر لب گوید: 
گریزانم از این خانه...
ولی، موهای طفلم را

که بعد از من  زند شانه؟!
 

زنی  با تار تنهایی 
لباس تور می بافد

زنی در کنج تاریکی
خیال نور می بافد

** 
زنی خو کرده با زنجیر 

زنی مانوس با زندان
تمام سهم او اینست:

نگاه سرد زندانبان!
 **

زنی را می شناسم من 
که می میرد ز یک تحقیر

ولی آواز می خواند
که: تسلیمم به این تقدیر

 

زنــی را می شنـــاسم مـــن...
تقدیم به بانوان عزیز سرزمینم

زنی با فقر می سازد 
زنی با اشک می خواند
زنی با حسرت و حیرت

گناهش را نمی داند
**

زنی، درد عمیقش را
 کند مخفی، به هر سختی

مبادا دیگران گویند:
چه بد بختی، چه بد بختی!

**
زنی را می شناسم من 

که شعرش بوی غم دارد
ولی  با خنده  می گوید

که: دنیا پیچ و خم دارد...

میناششبلوکی   

دی
رمن

نف
آذی
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امروز سر خانه تکانی فهمیدم
چقدر جهاز مادرم پیر شده

لب بیشتر استکان ها
پر زده اند

قاشق و چنگال ها 
خسته از رفاقتی دیرین

هر کدام به کنجی سر خود را گرم کرده اند 
و دیگر ذوق سفره را هم ندارند

پشت کمد درآمده 
با چسب 

صدای داد و فریادش را خفه کرده اند
پهلوی یخچال زخم و خمیده است

ولی با این حال 
زیر پاهایش روزنامه گذاشته 

تا قدش به پنجره برسد
و اجاق را از حسادت و افسوس 

بیشتر بسوزاند
اجاقی که با سرفه چای می سازد 

و نیمه جان غذا را گرم نگه می دارد

رسولادهمی   

خــانه تکـــانی

اینجا
تنها پرده ها حال و روز خوبی دارند

نمی دانم کاسه داشت به کتری می گفت
یا میز با خودش زمزمه می کرد

هر چه بود یکی می گفت:
ما هم جای پرده این قدر رقصیده بودیم

جوان می ماندیم
کنار پنجره می روم

راست می گویند
مادرم همیشه شیشه های خانه را

عزیز می داند
برایشان گلدان می گذارد

گاهی هم سیب یا انار
کنجی که در آن زیاد انتظار پدرم را کشیده

پدری که سال هاست 
یک دل سیر کفش نپوشیده و راه نرفته است

آه
هیچ چیز این خانه تکانی را دوست ندارم

ما داریم 

هر سال، به اجبار 
ذره ای از جهاز مادرمان را 

دور می ریزیم
و این برای خانه غم سنگینی ست

زنی که با ترانه لیوان می چید
با ترانه قاشق ها را می شمرد

و  با ترانه آب به گلوی گلدان ها می ریخت
حاال رفته رفته

یکی یکی
خاطراتش را سر کوچه می گذارد

زنی که امروز فقط یک لحظه 
خنده اش را دیدم

آن هم وقتی بعد یک سال
دوباره اولین  نامه ی عاشقانه ی پدر را

الی عکس های آن موقع پیدا کرد
نامه ای که به جای سالم و احوال پرسی

با »زیبا جان دوستت دارم«
شروع شده است! 
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این خـــانه در یگ نگـــاه
بعضي از تکه هاي زمــین خـــد 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، سهم 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 سازمان 
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  هواســاز، الند ري  و تهویه و همچنین تکمیل و بهره برد اري از ساختمان 

شهید شاهید، در کارنامه ي این نیکوکاران 
 مي د رخشد. د ر سال 1384 موسسه به طور کامل از سازمان بهزیستي مستقل شد 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 هفت 
نفر اعضای هیئت مد یره هستند. نام این بزرگواران هیئت به شرح زیر است: آقاي اکبر 
صابري فر، رئیس هیئت مد یره، مهند س حمید طیبــي، نائب رئیس، خانم د کتر زهرا 
حجت، مد یرعامل موسسه و آقایان مهند س محمد چوپانکاره، علي اکبر علیزاد ه، احمد 
شاهید و ســید مرتضي اد یبي نیز د یگر اعضاي هئیت مد یره هستند. مسئول فني  و 
رئیس مرکز جامع توانبخشی آقاي جعفر شــیرازي 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 توانبخشــی اســت که د ارای 

بخش های زیر است: 
1ـ  حمایت پذیر )مراقبت های ویژه( با هوش 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 به طور همزمان از امکانات و خد مات 
مختلفي اســتفاد ه مي کنند.خد مات توانبخشي از جمله: 
فیزیوترابي، گفتار د رماني و کارد رماني. فعالیتهاي مختلف 
ورزشي براي د ســتیابي به حد اکثر  توانمند ي  جسمي و 
شرکت د ر کارگاه هاي هنري از قبیل گلیم بافي، سوزن د وزي 
و ســرمه د وزي فراهم کرد ن فضایي شــبیه به خانه براي 

د ختران این مرکز،
هزینه هاي سنگیني د ربرد ارد. براي هر مد د جو، ماهانه 
بیش از 12,000,000 ریال  هزینه میشــود که یارانه ي 
د ریافتي از سازمان بهزیستي هم، تنها پاسخگوي قسمتی 
این هزینه هاست و الباقي را کمکهاي مرد مي تامین میکند.

کمکهاي مرد مي که اهــل خیرند و خطي روشــن از 
زیر کفشهایشــان روي پیاد ه رو باقیســت ... جایي روي 

خوشبختي زمین.
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 عروسک به لبخند دختران همدم
گوش داد و از ته دل برایشان دست زد
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 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, comple-
 .tion and utilization of Shahid Shahid Building
 In 1384, the Charity separated from the Welfare Organization
and assigned to the Board of Trustees under the name of Char-
 ity of empowerment and support of the disabled. The Board
 of Trustees consists of 17 members: 2 alternate members and
 7 members of the Board of Directors. The members are: Mr.
Akbar Saberi Far (Chairman), Mr. Hamid Tayebbi (Vice Pres-
ident), Dr. Zahra Hojjat (Director of the Charity), Mr. Mo-
hammad Choopankare, Mr. Ali Akbar Alizade, Ahmad Sha-
 hid, 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
Special care with the IQ: 25 between 35 to 70 girls .1
Trainable with the IQ: 35-50 around 132 girls .2
Educable with the IQ: 50-80 roughly 116 girls .3
 Boarding school (children with syndrome down or foster  .4
children) with the IQ: 80-100 about 20 girls
A small shelter around 200 students .5

Daily, educable nearly 20 girls .6
 The girls of this Charity utilize several
 facilities and services simultaneously.
Rehabilitation services such as physio-
 therapy, speech therapy, occupational
 therapy, various exercises for getting the
maximum physical strength, participat-
 ing in different art workshops including:
 carpet weaving, needlework, 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 suf-
 fice and therefore several philanthropists
 pay the remainder of the expenses. Under
the shoes of these benevolent humans re-
 mains 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 other parts since you
 can put some ladders in it and climb the
 heavens’ sky… God’s earth is so vast.
God’s earth is conscious. When plen-
 ty 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 reside there, get ed-
 ucation, receive rehabilitation services,
 .and get closer to their wishes
 Hamdam Fatholmobin Rehabilitation
Charity began its work under the super-
vision of Welfare Organization by adopt-
 ing 60 girls. In 1380, the administration
 method of the Charity changed to Board
 of Trustees method, which was a good
event. The Board of Trustees is all do-
 nors and benevolent human beings and
with their all vigor and effort try to im-
 prove the conditions of these beloved

A Status
Report
of
Fatholmobin-
Hamdam 
Rehabilitation 
Charity
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همه ی مردم دوست ما

همـدم
موسسهخیریهتوانبخشی
فتــحالمبین

|  رفاه کارت:  7472  3760   6318   5894   |  جام ملت:  39000022/96   |
|مشهد، خیام شمالی، عبدالمطلب 58  |

|تلفن: 13-37112111-051  |  روابط عمومی: 37121121-051 | پاسخگویی شبانه روزی: 6262 125 0935  |
|     www.hamdam.org |   30000026  :سامانه پیام کوتاه|

»خودم دیدم بعضیا عکس یادگاری دارن...
تازه قابشم کردن!...«                       صفحه5


