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طرحجلد:
ایده:علی ناصری

طراحیواجرا:زهره اقطاعی

 وقتی خوب نگاه کردم...
دکترزهراحجت

یک روز معمولی می توانست باشد. از همان روزهایی که 
به بخش سرمیزنم تا حال همکاران و بچه ها را بپرسم. اما 
گاهی اتفاقی حال و روز آدم را عوض می کند؛ وقتی وارد 
سرای مهر) بخش مراقبت های ویژه( شدم، مردی جلوی 
در ایستاده بود وداخل را نگاه میکرد. جلوتر رفتم یک طرِف 
چهره اش دیده می شد. صورِت خشنی داشت و چشمش 
را از دست داده بود. سرم را پایین انداختم ولی ذهنم پر از 
افکار منفی شــده بود.  با خودم فکر کردم؛ » پشت چهره 

ای به این خشنی اصال می تواند مهرو عاطفه ای باشد؟! «.
باهمین حس و حال از کنارش گذشــتم و رفتم داخل 
سالن ها. دستی به ســر بچه ها کشیدم و در مورد مسائل 

بخش با همکاران صحبت کردم.
وقتی در حال برگشتن به اتاقم بودم دوباره مرد را دیدم.

هنوز آنجا بود. اما این بار طرف دیگر چهره اش را دیدم. 
سمتی که چشمش سالم بود و داشت با اشتیاق به دخترش 
نگاه می کرد و  لبخند کوچکی از گوشه ی لبش آویزان بود.

جلوتر رفتم. دلم ریخت. او پدر یکــی از بچه ها بود که 
برای مالقات آمده  و دختــر کوچکش را درآغوش گرفته 
بود. در آن لحظه جای تمــام آن قضاوت های عجوالنه را 

احترام گرفت.
 مردی که خشــن بنظر می رسید باعشــق دخترش را 

می بوسید و با تنها چشمش... 
با تنها چشمش گریه می کرد...

این تصویر تا همیشه در ذهنم خواهد ماند وقتی خوب 
نگاه کردم،آن پدر شبیه کوهی پر از صخره و سنگ بود که 

از چشمه ی زالل دلش، جویبارِ مهربانی جاری بود.

|سخنمدیرمسؤول|
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هروقت واسه خواهرم خواستگار میاد، قایم موشک بازی می کنیم. همیشه فقط 
من قایم میشم. مامانم بهم چندتا شکالت میده و میگه » تا وقتی مهمونا برن همین 

جا توی کمد بمون. اگه پیدات کنن بازی رو می بازیم.«
بعضی وقتا که دلم نمی خواد قایم بشم، میگه » خوشبختی خواهرتو نمیخای؟!«. 
من نمیدونم خوشبختی یعنی چی ولی خوشحالیشــو می خوام. خواهرمو دوس 
دارم، وقتی گریه میکنه چشماش شبیه چشمای خودم میشه. پسرهمسایه مون 
که پاهاش راه نمی رن دیروز وقتی از پشت پنجره حرف می زدیم گفت اونا هم قایم 
موشک بازی میکنن. فقط چون ماشین چرخدارش توی کمد جا نمیشه موقع بازی 
میبرنش یه کمد بزرگ تر که دوستاشم اونجان. منم دیگه توی این کمد جا نمیشم. 
پاهام درد گرفته، شکالتام تموم شده، دستشــویی ام دارم. یه بار همین جا جیش 
کردم، بعدش فهمیدم روی آلبوم عکســای خانوادگی نشستم. بابام داد زد عکسا 
نجس شــدن. میخواس همه رو بریزه بیرون. ولی فقط خیس شده بودن. مامانم 
یواشکی آلبومو گذاشت توی نایلون و یه جایی قایمش کرد. دیگه خسته شدم، پس 
چرا کسی نمیاد منو پیدا کنه؟. دلم میخاد برم کنار خواهرم بشینم. منم میخوام 
دوســتامو بیارم خونه، بعد به مامان بابام بگم توی کمد قایم بشن. ولی زود میریم 

پیداشون می کنیم، آخه من میدونم قایم شدن چه سخته...

) به بهانه ی روز جهانی معلولین، به امید روزی که هیچ خانواده ای فرزندش را پنهان نکند (

 عکس و روایت: علی ناصری

|یادداشتسردبیر

قایم موشک چه سخته
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حاال که دوباره دارد می آید، می خواهم بگویم من یلدا 
را خیلی وقت است می شناسم. تقریبا از همان اولین روز 
زندگی ام. در واقع، اولین بار یلدا را وقتی دیدم که من تازه 
به دنیا آمده بودم و دیدم که یلدا به خانه ی ما آمده و با پدر و 

مادرم حسابی گرم گرفته است.
مردم، یلدا را از جمله جشــن های باســتانی ایرانیان 
می دانند که آداب و رســوم خاص خــود را دارد. از جهت 
اسم و رسم، شب اول زمســتان و طوالنی ترین شب سال 
است. شبی که در سرزمین ما، خیلی ها رسیدنش را بهانه 
می کنند تا دور هم جمع شوند، بگوبخند کنند و تاجایی که 

می توانند بیدار بمانند وخوش بگذرانند وشادباشند.
من ولی از همان روز اول که دیدمــش ) درحقیقت از 
همان شب اول(، حس کردم یلدا فقط برای جشن گرفتن 
تولدها و هدیه کردن شادیها به مردم، پا به عرصه ی  هستی 

گذاشته است.
همسایه های ما، می گویند: شب یلدا بعد از نوروز تنها 
جشنی است که همیشه در میان ما ایرانی ها پایدار مانده؛ 
دور هم بودن و خوردن آجیل مخصوص، هندوانه و انار و 
شیرینی و میوه های گوناگون، گرفتن فال حافظ و شاهنامه 
خوانی  و... که هر کدام حکمت خاص خودشــان را دارند 
والبته  بیشــتر جنبه ی نمادین... اینها مهمترین آداب و 
رسوم های ویژه شب یلدا  است. همســایه ها البته غصه 
دارند که این آداب و رسوم، در روزگار ما با وجود تکنولوژی  

و ســرگرمی های مختلــف مثل 
گذشــته مورد توجه قرار 

نمی گیرند...

من ولی فکر می کنم که یلدا همه ش این نیســت؛ یلدا بانوی بزرگوار و 
بخشنده و روشنی است که وقتی می آید، همه ش به فکر تقسیم مهربانی و 
پیوند و لبخند است... مواظب است که خدای نخواسته ننه سرما آدمهای 
بی ســرپناه وکم لباس و پاپتی را اذیت نکند. مواظب است که حتما چراغ 
خانه ی تمام همسایه ها روشن باشد و تاریکی زل نزند به چشمهای کم سوی 
پیرزن نابینای محله ی ما. مواظب اســت که برف غصه، روی موهای مردم 
ننشیند و یک شــبه جوانها را پیر و پیرها را راهی رخت خواب ابدی نکند. 
مواظب است که مردم دهکده های دور آنقدر سرگرم گاو وگوسفند نشوند 
که تولد بچه هایشان را جشن نگیرند و نفهمند چه اتفاق مهمی در زندگیشان 

افتاده است.
من فکر می کنم یلدا خیلی مهمتر از این است که فقط یک شب باشد؛ دراز 
و سرد و بدقواره  با انبوه پوست میوه و آشغال آجیل در بغلش که مدام تن 

رفتگر محله را بلرزاند و دل ساکنان ته کوچه را بسوزاند!
یلدا وقتی می آید، با خود فقط بهانه  ی شــادی دارد. و بهانه ی فراموش 
کردن کینه ها و غصه ها. و بهانه ی یادکردن از فراموش شــده ها. و بهانه ی 
پنهان کردن اشــکها زیر برف... و به دنیــاآوردن نازونوازش ها در نازاترین 
شرایط ممکن... و جشن گرفتن تولد آدمهایی که هرچند جوانسال و میانسال 
و کهنســال اند، اما تازه باید متولد بشوند و سعی کنند در روشنایی فانوس 
شب یلدا، کوچه هایی را ببینند که به درهای بسته ختم می شوند و به دلهای 

شکسته و به آدمهای خسته...
من درهمین شــب یلدای روبرو، دوباره متولد می شوم. در دامن بانویی 
که من می شناســم و سرشــار مهربانی و گرما و محبت و رفاقت و عشق 
است. در ابتدای کوچه ای که به چلچراغ 
چشــمهای چهارصد دختر 
معصــوم و منتظر ختم 
می شود. در خیریه ی 

خوبی ها؛ همدم. 

 

 یلدا، بانوی بخشنده ای که من می شناسم... 

|بهاستقبالبلندترینشبسال

سپاهیالیین
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در اتاق مشرف به پنجره حیاط پشت میزش نشسته است.
تا رسیدن به او، اتفاقات جذاب زیادی را می شود رصد کرد؛ در گوشه ای از مؤسسه ، زهرا در حال آموزش دیدن دوتار 

است. شهاب در حال تمرین آواز و ملیحه و چند نفر دیگر دیالوگ های تئاتر خود را تمرین می کنند.
حمید کیانیان با همان لبخند همیشگی اش به استقبال می آید.

او را از سال ها پیش می شناسم. او یکی از اعضای خانواده ی »کیانیان«است؛ رضا، داوود و حمید کیانیان برای جامعه ی 
هنری خراسان و  البته برای جامعه ی فرهنگ و هنر کشور نامهایی پرآوازه اند.

 و من امروز، سراغ حمید کیانیان آمده ام تا با او هم کالم شوم. تا از دغدغه هایش در باب تئاتر بپرسم و او از تالشهایش 
در عرصه ی نمایش بگوید بخصوص فعالیتش در خصوص تئاتر معلولین جســمی و از شیرینی تماشای نمایش های 

گرمشان بر روی سنگفرش های سرد خیابان. با ما همراه باشید:

بچه های باران

|معرفیموسساتخیــریـه

مژگانهمایونی

 کیانیان: 
باید احترام 
جایگزین ترحم  
شود



9
زمستان 95

دغدغههاواهدافحمیدکیانیاندربارهی»گروهباران«چه  
هستند؟

سالهاست با بچه های معلول جسمی کار کرده ام و دغدغه هایم برای این 
قشر زیاد است. کار کردن با بچه های معلول جسمی کمی سخت است چرا 
که معلولین ذهنی ترحم را چندان متوجه نمی شوند و شاید حتی ترحم 
و دســت نوازش و یاری دیگران را دوست داشته باشند و بپذیرند. اما اغلب 
معلولین جسمی حرکتی یاری دیگران را ترحم تلقی می کنند و همین باعث 
می شود که از جامعه فاصله بگیرند. بزرگترین مشکلی که معلولین جسمی 
و حرکتی با آن دست و پنجه نرم می کنند شاید نوع معلولیت نیست، نوع 
نگاه دیگران به آنهاست. معلولین به خاطر فرهنگ غلط جامعه و خانواده ها 
و یا کسانی که از معلولین سواستفاده کردند، نمی توانند به راحتی به خود 

باوری برسند.
یکی از بزرگترین دغدغه های من تبدیل این نوع نگاه از ترحم  به احترام 
است. معلول به این خاطر در جامعه زیاد ظاهر نمی شود چون یاد نداریم و 
فرهنگ سازی نشده که چطور با آنها برخورد کنیم. در اینجا ما سعی داریم 
معلول با توانمندی های خودش آشنا شــود و به خود باوری برسد و عزت 
نفس از دست رفته اش را بدست بیاورد و بعد وارد جامعه بشود. وقتی این 
فرد با توانمندی وارد جامعه شود همه او را می پذیرند؛ تشویق، کمک و یاری 
هم می کنند و به این ترتیب انگیزه ی انسان معلول دو برابر می شود و تالش 

بیشتری می کند.

اگربخواهیدازتفاوتگروهبارانبامراکزمشابهبگویید،چه    
خواهیدگفت؟

خیلی از مراکز با معلولین جسمی و حرکتی کار می کنند و کالس های 
متعدد و آموزش فنی و حرفه ای دارند. اما شــاید به نسبت کار و تالش و 
سرمایه شان بازدهی چندانی نداشته باشند. چون وقتی به شخصی که اعتماد 
به نفس ندارد مهارت آموزش دهند، یا فرا نمی گیرد و یا در سطح مبتدی 
آموزش می گیرد. وقتی اعتماد به نفس نباشد، نگاه مردم در جامعه اذیتش 
می کند. نبود امکانات و مبلمان شهری و عدم بسترسازی مناسب رفت و آمد 
او را آزار می دهد. اما، ما برعکس عمل می کنیم. اول به بچه ها اعتماد به نفس 
را آموزش می دهیم تا به توانمندی های خودآگاه شوند و قدرت خود را ببیند 

و بعد که شروع به کار می کنند موفق می شوند.
گروه ما ابتدا 11 نفر بود و در طی هفت سال به 84 نفر رسیدیم و در تمام 
این مدت سعی کردیم معلول را از منجالبی که از طرف فرهنگ و نگاه اشتباه 
جامعه به او تحمیل شده بیرون بکشیم و اعتقاد داریم که این کار فقط با هنر 
مؤثر اتفاق می افتد و معلول را بالنده می کند و به او اعتماد به نفس می دهد.
گاهی پیش آمده است که در خیابان به بچه های ما بخاطر معلولیتشان 
پــول داده اند ولی بــدون اینکــه ناراحت بشــوند و داد بزنند پــول را به 
 صاحبش برمی گرداندند و می گویند: ما هنرمندیم. بازیگر تئاتریم و مقام
 آورده ایم. چون به این باور رســیده اند و یاد گرفته اند که با فرهنگ فعلی 
جامعه باید اینچنین زندگی کنند و آموزش داشتن اعتماد به نفس از شاخص 

های تفاوت ما با دیگر مراکز مشابه است.

برایتغییرنوعنگاهمردمازترحمبهاحترام 
چهاقداماتیانجامگرفتهاست؟

گروه تئاتر باران تنها گروه تئاتری هنری است که همه ی 
اعضای آن معلول هستند. ما با ایجاد نمایش، توانمندی و 
قدرت را به بچه های معلول القا می کنیم چرا که تئاتر در 
هفت هنر تنها هنری است در جهان که مخاطب و هنرمند 
در یک لحظه و یــک مکان در کنار هم قــرار دارند و باید 
اینقدر اعتماد به نفس داشته باشــی که بتوانی در مقابل 
تعداد زیادی کــه برای دیدن هنر زنــده نمایش آمده اند 
بگویی»من«، و این »من« آنقدر قوی باشــد که تماشاگر 
در مقابل آن احساس کوچکی کند. بارها پیش آمده وقتی 
نمایش بچه های باران تمام شــده، بیننده در آخر متوجه 
معلولیت آنها شده چون توانمندی آنقدر سایه اش گسترده 
بوده که معلولیت دیده نشده و همین است که باعث شده 
ده دقیقه ایستاده بچه هایمان را تشویق کنند. یکی دیگر 
از کارهایی که برای افزایش اعتماد به نفس بیشتر بچه ها و 
مردم صورت گرفته ایجاد غرفه های نمایشگاهی است که 
تا کنون بیش از 300 غرفه نمایشگاهی داشته ایم و بچه ها 
مجبور می شوند چهره به چهره با مردم صحبت کنند و به 
آنان از توانمندی های خود بگویند. باید ببینید فرزندی از ما 
که روی ویلچر نشسته و فقط سرش تکان می خورد چقدر 
زیبا حرف می زند و دیگران را جــذب می کند و با معرفی 

محصوالت دیگر دوستانش اوج می گیرد.
اقدام دیگر در همین راستا، ایجاد شغل های مختلف برای 
اعضای گروه است و سیاستی اتخاذ شده که معموالً سعی 
می کنیم شغلی باشد که مستقیماً با مردم در ارتباط باشد. 
مثل بازاریابی و کارگزاری بیمه و هر آنچه در ارتباط با مردم 
باشد. چون معلولین باید در جامعه دیده شوند. وقتی دیده 
شوند مشکالتشان هم دیده می شود. برایشان رمپ ساخته 
می شود. اتوبوس مناسب مهیا می کنند و... و دلیل اینکه 
نگاه مردم به معلولین متفاوت است این است که کم دیده 
می شــوند. غیر از این اقدامات، کار دیگر راه اندازی گروه 
سرود باران است  که با آموزش موسیقی، توانمندی بچه ها 

چند برابر می شود.
  مــا بــرای افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و بــاور به 
توانمندی هایشــان به مردم، چند برنامــه نمادین دیگر 
داریم. مثاًل با شــعار »من باید بروم و می توانم« با عصا از 
قلعه رودخان باال می روند که این کار ثبت در رکورد آسیا 
شد. از دیگر حرکت های نمادین ما این است که هر هفته 
جمعه صبح پارک ملت می رویم. شــادیم و می خندیم و 
مردم هم از شادی ما به وجد می آیند و از این طریق مردم با 
معلولین آشنا می شوند و پی به توانمندی معلولین می برند.
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آیاتابحالبهکارکردنحرفهایتئاترباافراد    
ناتوانذهنیآموزشپذیرهمفکرکردهاید؟

ای کاش 24 ساعت شبانه روزی من 72 ساعت بشود. 
چون عاشق کار کردن هستم. متاسفانه تا کنون این فرصت 
برایم فراهم نشده است، گرچه دوست دارم این اتفاق بیفتد. 
شــاید چندان تخصص زیادی برای کارکردن با ناتوانان 
ذهنی و نوع نگاهشــان ندارم اما دوست دارم در این حوزه 
هم فعالیت داشته باشم. البته  مؤسسات هم بنا به دالیلی 

که برای خودشان دارند این پیشنهاد را مطرح نکرده اند.
   

درجلسهایدکترحجت،مدیرعاملمؤسسهی
همدمپیشنهاددادندکهمؤسساتمشابههمهباهم
بازارچهینیکوکاریراهاندازیکنند،شماموافق

اینپیشنهادهستید؟
باید این کار اتفاق بیفتــد و اگر تا بحال این اتفاق خوب 
صورت نگرفته بخاطر»من«بودن هاست.  وقتی همه با هم 
برای جامعه ی معلولین کار می کنیم چرا باید انحصاری اش 
کنیم؟ چرا»مــن« باید به فردی که ســندروم داون دارد 
کمک نکنم؟ چون در حوز ه ی فعالیت »من«  نیســت؟! 
البته که هر خیریه ای شــاخصه ای دارد. مثاًل مؤسسه ی 
همدم در کنار دیگر شاخصه هایش نشریه ی شاخصی دارد 
که تا کنون توانمندتر از دیگر مؤسسات مشابه عمل کرده 
است. شــاخصه ی ما هنر تئاتر درمانی است و مؤسسات 
دیگر شاخصه های دیگری دارند که باید برای تکامل هم 
از آنها استفاده کنیم. باید »منیت« ها کنار گذاشته شود و 
صرفاً هدف ما آشنایی و کمک رسانی به معلولین شهرمان 
باشد. ما در حق این قشر از عزیزانمان لطف نمی کنیم، آنها 

هستند که به ما لطف می کنند و اجازه ی خدمت می دهند. ما برای یاری 
رساندن به آنها به وظیفه ی خود عمل می کنیم.

خانوادهیکیانیانبرایجامعهیفرهنگیوهنریخانوادهای
شناختهشدههستند.اینواقعیت،آیاتأثیریبرایشناساندن

بیشترمؤسسهیبارانبهمردمداشتهاست؟
بله، تا حــدودی بی تأثیر نبوده اســت. وقتی مردم متوجه می شــوند 
نویسنده ی تئاترداوود کیانیان اســت و کارگردان حمید کیانیان، بیشتر 
استقبال می شود. بازیگران را نیز راحت تر می توانیم به مؤسسه دعوت کنیم. 
البته گاهی این نکته ی مثبت سخت تر می شــود و حساسیت ها شدت و 

انتظارات بیشتر می شود.
  

آیادرسطحکشور،بامؤسساتمشابهخودتانهمرابطهی
کاریبرقرارکردهاید؟

تا کنون در سه شهر به اسم خودشان تئاتر راه اندازی کرده ایم و با چند 
مرکز برای انتقال تجربه هایمان در این زمینه گفتگو داشته ایم. اما گاهی برای 
ما ایرانی ها شاید تغییر دادن عادات و روش های قبل، به راحتی عبور کنیم.

  
درکنارتمامفعالیتهایهنریشما،همسرتانسمیراصالح

زادهحضوردارند.نقشایشاندرگروهچیست؟
 از ابتدای تشکیل گروه، همسرم هم در کنار من بوده اند و بسیار دلسوزانه 
برای بچه ها با عنوان مدیر روابط عمومی قدم برداشتند. من از ایشان به خاطر 

همراهی صادقانه و همیشگی شان کمال تشکر را دارم.
 

واگرکالمیباقیماندهاست؟
امیدوارم روزی برسد که جامعه نسبت به توانایی های قشر معلول به باور 

برسند و نگاه مثبت و زیباتری به تمام معلولین کشور داشته باشند.
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|یـکنـفـسزنـدگـی|
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 بهترین گوشت بازار!
آورده اند که شخصی به مهمانی دوست خسیسش رفت. به محض این که مهمان وارد 
شد، میزبان پسرش را صدا زد و گفت: پسرم، امروز مهمان عزیزی داریم، برو و نیم کیلو 
از بهترین گوشتی که در بازار هست برای او بخر. پسر رفت و بعد از ساعتی دست خالی 

برگشت. پدر از او پرسید: پس گوشت چه شد؟!
پسر گفت: نزد قصاب رفتم و به او گفتم از بهترین گوشتی که در مغازه داری به ما بده. 
قصاب گفت: گوشتی به تو خواهم داد که مانند کره باشد... با خودم گفتم اگر این طور 
است پس چرا به جای گوشت، کره نخرم! پس به نزد بقال رفتم و به او گفتم: از بهترین 
کره ای که داری به ما بده. او گفت: کره ای به تو خواهم داد که مثل شیره ی انگور باشد. 
با خود گفتم اگر این طور است چرا به جای کره، شیره ی انگور نخرم؛ پس به قصد خرید 
آن وارد دکانی شدم و گفتم از بهترین شیره ی انگورت به ما بده. فروشنده گفت: شیره ای 
به تو خواهم داد که چون آب صاف و زالل باشد. با خود 

گفتم اگر این طور است چرا به خانه نروم، زیرا که 
ما در خانه به قدر کفایت آب داریم. این چنین 

بود که دست خالی برگشتم!
پدر گفت: چه پسر زرنگ و باهوشی هستی؛ اما یک چیز را از دست 
دادی، آنقدر از این مغازه به آن مغازه رفتی که کفشت مستهلک شد. پسر 

گفت: نه پدر، کفش های مهمان را پوشیده بودم!!
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» یک، دو، سه... چهار«. » یک، دو، سه... پنج«. حاال به 
سمت چپ. برو ماشاهلل

 صدای خنده و شادی دخترها از محوطه ی موسسه به 
گوش می رسد که شماره های آخر را با صدای بلند تکرار 
میکنند. آنهایی که امکان شرکت در ورزش صبحگاهی را 
داشته اند با لباس های رنگ به رنگ خودشان را به حیاط 
رسانده اند تا همراه با مربی شان فعالیت های بدنی انجام 

بدهند. 
روزی که با حرکت آغاز شــود، لبخندهای بیشــتری 

خواهدداشت.
 واحد تربیت بدنی از جمله بخش هــای موفق وموثر 
موسسه اســت که در باال بردن امید به زندگی دخترها و 
پویایی شان در دیگر کالس های آموزشِی موسسه نقش 

بسزایی دارد. بااین واحد و همکارانش آشنا می شویم
خانمورزش:

آذر اســپهبدی که در حال حاضر دانشجوی دکترای 

فیزیولوژی ورزشی است از نیمه ی دوم سال 1390 بعنوان مربی ورزشی و 
مسئول واحد در کنار دختران این خانه حضور دارد. او قبال  به مدت دوازده 
سال در اداره ی تربیت بدنی استان مســئول بازرسی     سالن های ورزشی 
بوده و با شــهرداری هم به عنوان ناظر کالس های آسیب شناسی ورزشی و 
همچنین مربی شنا، تنیس روی میز وآمادگی جسمانی در مناطق مختلف 
شهرهمکاری داشته است. قبل از ایشان نیز در سالهای گذشته مربیانی در 
این واحد فعالیت داشته اند که بیشتر تمرکز روی آماده سازی تیم بوده است 
و در حال حاضر در زمینه ی حرکــت درمانی و ورزش همگانی هم فعالیت 
می شود. خانم اسپهبدی، به پرسشــهای فصلنامه ی همدم؛ اینطور پاسخ  

داده است:

شمااینجاچهکارهاییمیکنید؟ 
»همه ی ما یک هدف مشترک داریم و آن هم بهبود زندگی این دختران 
است. فرقی نمی کند در کدام قســمت از موسسه باشیم. در حال حاضر با 
توجه به توانایی دخترها نزدیک به 200 نفر از برنامه های این واحد در قالب 
ورزش همگانی و تخصصی استفاده می کنند. 100 تا 150 نفر هرروز برای 

واحد تربیت بدنی و حرکت درمانی موسسه

زنگ ورزش!

|معرفیبخشهایموسسه
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ورزش صبحگاهی و پیاده روی در محوطه ی دو ساختمان حاضر می شوند 
) البته دخترهایی که بخاطر بیماری های تنفسی، گوارشی و... مشکالتی 
دارند در این برنامه حاضر نمی شوند و ورزش های خاص خودشان دارند.( و 
50 نفر هم در کالس های تخصصی ورزشی شرکت می کنند. تربیت بدنی، 
استفاده ی منظم و مکرر از یک قابلیت ذهنی/ بدنی در قالب حرکت است. و 
اینجا با حضور و همکاری مربیان و یاوران متخصص، ورزش در رشته های: 
تنیس روی میز، شنا، ایروبیک، والیبال، بسکتبال، فوتسال ، وشو و ورزش 

صبحگاهی و بازی درمانی دنبال می شود.«

تاثیرورزشبرزندگیوتوانبخشیدخترهایموسسهچه
میزاناست؟

» ورزش، بسته به تقسیم بندی معلولیت های ذهنی، تاثیرات متفاوتی 
بر زندگی شــان دارد. بیشــتر دخترهایی که در بخش مراقبت های ویژه 
بستری هســتند با فقر حرکتی مواجه اند و حرکت درمانی باعث باالرفتن 
اعتمادبه نفس  شده و افسردگی شان  را کم می کند. دخترهایی که به  صورت 
شبانه روزی در مرکز زندگی می کنند هم با استفاده از برنامه های ورزشی 
شرایط بهتری برای حضور در دیگر کالس ها دارند و بچه هایی که درمدارس 
خارج از موسسه درس می خوانند هم به خاطر تمریناتی که در مرکز دارند 

در کالس های ورزشِی مدارس بهتر ظاهر می شوند. 
به طور کلی با توجه به تغییر روحیه ای که بعد از ورزش اتفاق می افتد، 
بچه ها تعامل بهتری با اطرافشان دارند، از گوشه گیری وخمودگی فاصله 
می گیرند و روند درمان و توانبخشی به شکل موثرتری پیش می رود. البته 

تغذیه ی درســت هم در کنار فعالیت بدنی موثر است. در 
حال حاضرزینب ادیب که از دختران خود مؤسسه است 
به عنوان همکار در کنار من حضور دارد و کارش را خیلی 

خوب انجام می دهد.«

دخترهایموسسهدرمسابقاتحرفهایهم
شرکتکردهاند؟

» بله، سال 91 که استان گلســتان میزبان هشتمین 
دوره ی مسابقات المپیک ویژه )مسابقات ورزشی ویژه ی 
کم توانان ذهنی( بود، دختران موسسه ی همدم به عنوان 
تنها شرکت کنندگان از مشــهد، در این مسابقات حضور 
پیدا کردند و با وجود تمرینات کم و تجربه ی اندک بعنوان 
اولین حضور، در بین چهل شهر و شهرستان بعد از تهران یا 
اراک مقام دوم تیمی در تنیس روی میز و مقام های سوم تا 
هفتم را در دیگر رشته های ورزشی به دست آوردند. دونفر 
از دختران موسسه به اردوی تیم ملی و حضور در مسابقات 
کشور مصر دعوت شدند که متاسفانه این حرکت به دلیل 

باال بودن هزینه ها و نبود اسپانسِر مالی، ادامه پیدا نکرد.«

خاطرهایهمازحضوربچههادرمســابقات
دارید؟

» راستش زمانی که برای شرکت در المپیک ویژه دعوت 
شدیم، من تازه به موسســه آمده بودم و هنوز دخترها را 
خوب نمی شناختم. از طرفی جداشــدن از خانواده برای 
چندروز و سفر کردن بدون آنها برایم آسان نبود. به هرحال 
به راه افتادیم، توی راه دخترها اذیت می کردند و روز اول 

مسابقات شرایط خوبی نداشتیم. 
دخترها به خاطر نداشتن تجربه و مســابقات داخلی، 
نگران بودند. حتی یکی از بهترین بازیکن های تیم تنیس 
که امید من برای برد بود) به خاطر ضریب هوشی باالتر از 
دیگر شــرکت کننده ها و همچنین بازی قانون پذیری که 
داشت( از فشار استرس همه اش در حال خوردن تنقالت 
بود. حالش بد شد و ســه بازی اولش را باخت! هرچه به او 
تذکر می دادم فایده ای نداشــت. تقریبا هیچ امیدی برای 

درخشیدن نداشتیم. 
کلی با او بحث کردم تااینکه در مورد احساسش حرف 
زد و معلوم شد که نگران و مضطرب است. بعد از صحبتی 
که با هم کردیم و نگرانی اش کم شد دوباره به شرایط عادی 
برگشت و با اصرار به هیئت داوران و فرصت تازه ای که داده 
شد، مسابقات بعدی را برد و همین باعث برد تمام تیم شد. 
از آن لحظه یادم ماند که بدون شناخت و آگاهی در مورد 

شرایط بچه ها با آنها روبرو نشوم.«
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همکاریدیگرسازمانهاباشمادرچهحدی
است؟

» خدارا شــکر تعامالت خوبی بین ما وجــود دارد و با 
ما همکاری می کنند که جای تشــکر دارد. تربیت بدنی، 
در مواردی برای ما مربی های متخصــص اعزام می کند. 
چندوقت پیش همزمان با روز تربیت بدنی، رییس هیئت 
تنیس روی میز اســتان خراســان رضــوی؛ آقای کاظم 
مســتحقی راد که خودشــان قهرمان جهان هستند از 
موسسه بازدید داشتند و بعد از بررسی فعالیت های ورزشی 
دختران، تجهیزاتی از جمله یــک میز تنیس روی میز به 
موسسه اهدا کردند. شهرداری هم در خط  کشی فضاهای 
ورزشی با رنگ های ترافیکی کمک  مان کرده است. بااین 
همه، برای اختصاص سالن های ورزشی سرپوشیده که در 
هفته بچه ها دو روز حضور پیدا کنند، اگر ارگان یا سازمانی 
همراهی کند لطف بزرگی است. هم برای دخترها تنوع می 

شود و هم تمرینات شان بهتر پیش می رود.« 

بهنظرشما،دخترانموسسهمیتوانندکناردیگر
خانوادههاازسالنهایورزشیشهراستفادهکنند؟

»به موضوع خوبی اشاره کردید. به این سوال هم می شود 
با بله جواب داد هم با نه! این بستگی به تعامل درست جامعه 
با این بچه ها دارد. متاســفانه به خاطر باورهای غلطی که 
هنوز وجود دارد در بعضی موارد مردم از این بچه ها دوری 
می کنند. شرایطی بوده که می خواستیم بچه ها در سالن 
ایروبیک یا ورزشی در کنار خانم ها حضور پیدا کنند و این 
امکان فراهم نشده است. البته  دوستان خوبی هم هستند 
که به شکل صحیحی با بچه ها همراهی کرده و آنها را به 

فضاهای ورزشــی دعوت می کنند. مدیران موجهای آبی و پارک ساحلی 
آفتاب هرچندوقت یکبار بچه ها را برای استفاده از امکانات رفاهی و ورزشی 
دعوت می کنند. خانم مقیمی که از یاوران ورزشی هستند دخترها را برای 
بازی اسکواش می برد و دخترها خیلی استقبال کرده اند و حاضر نیستند 
حتی یک جلسه اش کنسل شود و دیگر عزیزانی که بچه ها را در فعالیت های 

ورزشی بیرون از موسیسه همراهی می کنند.« 

آیاخانوادههاییراکهمعلولدرخانهدارندبهورزشتوصیه
میکنید؟

» ورزش برای همه اثرات مثبتی دارد. البته با توجه به بیماری هایی که 
ممکن است افراد داشته باشند بهتر است هرورزشی با مشورت متخصص 
انجام شود. ولی در نهایت انجام برنامه های ورزشی در خانه فضای شادتری 
برای زندگی به ارمغان می آورد. در مــواردی که حتی خانواده ها معلولین 
بستری دارند و امکان حرکت ندارند، می توان با ماساژ اندام و حرکت درمانی 
وضعیت روحی و جســمی معلول را بهتر کرد. خوشــبختانه سی دی های 
آموزشی برای ماســاژ و حرکت درمانی در کلوپ های ورزشی و سی دی 
فروشی ها هست که خانواده ها می توانند تهیه کنند. به نظرم هر چیزی برای 

داشتن زندگی شادتر، ارزش وقت گذاشتن دارد.«

واحدورزشهمدمدرحالحاضرچهچیزهایالزمدارد؟
» یکی از مشکالت ما همین کمبود فضاست که با همکاری سازمان هایی 
که سالن سرپوشیده دارند قابل حل است )به عنوان مثال سالن بمبئی چی(. 
زمین بسکتبال مان نیاز به آسفالت مناسب دارد. کفش و لباس ورزشی الزم 
داریم برای ورزش صبحگاهی یا کوه پیمایی که گاهی می رویم. همینطور 
راکت تنیس، بدمینتون، توپ بســکتبال و والیبال، حلقه و چوب و لوازم 

ایروبیک و قفسه برای اتاق بازی درمانی. 
در کنار همه ی این ها برگزاری مسابقات داخلی در شهر و استان خودمان 
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خیلی می تواند کمک کند به بهتر شدن شرایط بچه ها و ارتقا سطح ورزش 
معلولین استان. این امر باعث می شود بچه ها برای مسابقات کشوری آمادگی 
بیشتری داشته باشند. یکی از مسیرهایی که می تواند باورهای غلط جامعه را 

نسبت به معلولین تغییر بدهد، همین ورزش قهرمانی ست.«

آیابینهمکارانتانیاورورزشیهمدارید؟
» بله، یکی ازآنها خانم زهره توسی است؛ مدیر سابق باشگاه ورزشی که 
لوازم باشگاهشان را به دختران موسسه هدیه کرده اند  و دخترها رابرای شنا 
می برند. خانم غفرانی مربی والیبال. خانم زهره دیده بان مربی وشو و ورزش 
های رزمی. خانم سحر امیرشاهی مربی شنا که قهرمان آسیا هستند ، خانم 
مقیمی مربی اسکواش و دیگر دوستانی که در دوره های قبل با ما همراهی 
داشته اند ولی حضور ذهن ندارم نامشــان را بگویم و ما و دختران موسسه 

قدردان محبت شان هستیم.«

ازاهدافپیشروهمبگویید.
»با توجه به تخصص خودم که حرکت درمانی ســت و حمایت مدیران 
موسسه، ان شاهلل در زمینه ی اصالح حرکت بچه هایی که فقر حرکتی زیادی 
دارند برنامه هایی داریم تا بچه های بیشتری بتوانند در کالس های آموزشی 
حاضر شوند و این مسلتزم حرکت است. چرا که اصل توانبخشی همین است. 
در زمینه ی ورزش تخصصی هم دخترها توانایی باالیی دارند که امیدواریم با 
آماده سازی تیم و حضور در مسابقات استانی و کشوری نماینده های خوبی 

برای ورزش معلولین باشیم.«

وحرفهایآخرزنِگورزش؟
» روزهای اولی که به این موسســه آمده بودم، سختی کار باال بود و فکر 
می کردم یک ســال هم دوام نیاورم. بااین وجود بودن در کنار این دخترها 
ومحبت وعالقه شان همه چیز را تغییر داد. اگر چه کار در هر صورت گروهی 

اســت و ما همه در موفقیت ها سهیم هســتیم اما دیدن 
ثمره ی برنامه ها، لذت زیادی دارد. یادم می آید شهربانو که 
در بخش مراقبت های ویژه بستری و معلول سی پی از نوع 
پاراپولوژی است، اصال قادر به حرکت و حتی نشستن نبود 
و مثل یک تکه گوشت روی تخت خوابیده بود. با همکاری 
کاردرمان وقت و گذاشــتن محافظ پا و انجام تمرین های 
حرکت درمانی، وضعیت جســمانی او تغییر کرد و بعد از 
دوسال توانســت با واکر چند قدمی راه برود. در آن لحظه 
دیدن خنده ی از ته دل او، تصویری آســمانی و غیرقابل 
وصف بود. تا یادم نرفته بگویم که من، همســر و خانواده 
ام را درهمه ی این خوبی ها سهیم می دانم و از آنها بخاطر 

همراهی شان صمیمانه سپاسگزارم.«
»مسلما تمام موفقیت های این واحد با همدلی مسئولین 
و همکاران موسســه اتفاق افتاده که جا دارد از همراهی 
همه ی این عزیزان بویژه مدیران موسسه و خانم ها مرضیه 
کاکایی و محبوبه محمدنیا و کادر آموزش و روانشناسان 

همدم، کمال تشکر را داشته باشم.«
**

قدیمهاوقتیبارانمیآمد،زنگورزشراتعطیل
نمیکردیم،درکالسبرگزارمیشد.قلبکوچکمان
میتپیدبرایهیجانبزرگیکهدرپنهانوپیداکردن
چیزیدرکالسبود.حاالهماگربارانیازمشکالتبر
زندگیمانباریدیادمانباشد،زنگورزشراتعطیل
نکنیموهمتکنیمتاهیچزنگورزشیدرهیچجا
تعطیلنشود.خوشبختیممکناستپشتنگاه
کودکیپنهانشدهباشدکهیادگرفتهدستشراکمی

باالتربیاورد،مثلجوانهایازخاک.
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|یـکنـفـسزنـدگـی|

 وضع مالی...
شاه عباس از وزیر خود پرسید:

امسال وضع مالی مردم و اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟
وزیر گفت:

الحمداهلل به گونه ای است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه بروند!
شاه عباس گفت:

نادان اگر اوضاع مالی مردم خوب بود، می بایست کفاشان به مکه می رفتند نه پینه دوزان. 
چون که مردم نمی توانند کفش بخرند، ناچار به تعمیرش می پردازند! بررسی کن و علت آن را 

بیاب تا کار را اصالح کنیم.

زمستان 95 
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چه خبر از این خانه؟
خبرهای همدم؛  پاییز95



پنجمین بازارچــه ی خیر و خرید همــدم در روزهای 
منتهی به ماه مهر، در هوایی پر از مهربانی همراهان دور و 

نزدیک به این موسسه ی خیریه، برگزار شد.
پس از ماهها تالش و برنامه ریزی و مشــورت همکاران 
و یاوران همدم، ســاعت پنج عصر پنجشــنبه بیست و 
پنجم شهریور همراه با مردم نیکوکار مشهد و تعدادی از 
زائرین امام رضا)ع( پنجمین بازارچه نیکوکاری معروف به 
»بازرچه ی خیر و خرید« افتتاح شد؛ افتتاحیه ای ساده و 
بی ریا و بدون سروصدا و صرفا باحضور مردم و برخی یاوران 

رسانه ای. افتتاحیه ای با حضور دختران فرشته صفت همدم که با لباس های 
محلی مردم ایران و سینی و قرآن و دسته گلی زیبا حاضر شده بودند، دست 
زدند و خندیدند و خوشحالی خود را از اینکه همچنان همه ی مردم دوست 

ما هستند، ابراز داشتند. 
البته مجری خوش اخالق و توانای شبکه های مختلف تلویزیون – اقای 
اقبال واحدی – هم در جمع ما حضور داشت و حاضران در مراسم افتتاحیه 
از شنیدن خبر مجری گری او در تاالر همدم که در همه شب در حاشیه ی 
بازارچه برگزار می شد، خوشحال شــدند. مخصوصا بزرگترها که یادآور ی 
صدا و اجرای واحدی در برنامه ی خاطره انگیز »صبح بخیر ایران« برایشان 

گزارشی کوتاه از پنجمین بازارچه ی خیر و خرید همدم

 فرفره هایی که پنج روز تمام چرخیدند!
محمدرحیمی
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شیرین و دلپذیر بود.
غرفه های مختلف از جنس پوشــیدنی، تزیینات، خوراکی، نوشیدنی و 
حتی دیدنی مانند تلسکوپ و رصد آسمان، در بازارچه حاضر و منتظر حضور 
مردم مشتاق به شرکت در کار خیر و نیکوکاری بودند. غرفه هایی هم بود که 
متصدیانش درست تا لحظه ی افتتاحیه هنوز مشغول تزیین و آماده سازی و 

جمع و جور کردن وسایل هایشان بودند.
غرفه ی دختران همدم اما پر بود از دســت بافته های متنوع و رنگارنگی 
از جنس گلیم، فرشینه، سوزن دوزی، منجوق دوزی و گلسازی. غرفه دار 
این غرفه هم خود دختران هنرمند موسسه بودند. حتی شهربانو از سرای 
 مهر آمده بود و نقاشی می کشید و رنگ عشق به چشمان بازدید کننده ها 
می بخشید. او فرفره های رنگی می فروخت. فرفره هایی که 5 روز چرخیدند 

و نماد تالش همیشگی همدمی های معصوم شدند.

غرفه ی فرهنگی بازارچه که امســال بــرای اولین بار 
سروســامان گرفته بود، پر بود از کتاب و فیلم و سی دی و 
مخاطبان خودش را داشت. این غرفه درست کنار درخت 
آرزوها بود؛ که اغلب شــما  بودید و دیدید چه دست های 
مهربانی آرزوهای دختران همدم را باز و در حد توانشــان 

سعی کردند آنها را برآورده کنند.
زیر همیــن درخت آرزوهــا هنرمندان خوشــنویس 
خراسانی مشق عشق می کردند و از مهربانی می نوشتند.    
تا یادم نرفته از رادیو بازارچه هم باید بنویسم؛ رادیویی زنده 
که مجری هایش همکاران خود همدم بودند. آنها با غرفه 
داران و بازدیدکننده ها مصاحبه زنده و مستقیم داشتند و 
هر از گاهی غرفه های مختلف بازارچه را معرفی می کردند.
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 البته برنامه های شــبانه ی تاالر همدم را هم به اطالع 
بازدیدکنندگان می رساندند.

و برنامه های شبانه ی تاالر همدم که هر پنج شب کلی 
مخاطب داشت؛ شب اول اقبال واحدی مجری بود و امیر 
محمد متقیان )همبازی معروف عموپورنگ(، امیر سهیلی 
و ابراهیم شفیعی میهمان چشمان مردم نیکو نهاد مشهد 
شدند و شادی خرید خیرخواهانه ی آنها را دوچندان کردند.

شــب دوم در تاالر همدم فیلم سینمایی »خبر خاصی 
نیست« پخش شد که دو نفر از بازیگران این فیلم هم در 
کنار مردم نشستند و فیلمشــان را دیدند؛ افسانه بایگان 
و بیتا احمدی پس از اتمام فیلم بــه بخش های مختلف 
موسسه مانند سرای مهر و کارگاه گلیم بافی هم سر زدند و 

البته از بازارچه هم دیدن کردند.
درشب دوم علی راموز )خواننده( و علی مســعودی)کمدین( به جمع 
میهمانان موسسه اضافه شــدند و حس خوبی به همدم بخشیدند؛ حسی 
از جنس دوستان دور ولی نزدیک. آنها با اینکه ساکن پایتخت هستند اما 
هروقت آنها را دعوت کرده ایم، با حضوری خالصانه دختران همدم را تنها 

نگذاشته اند.
برنامه های شب سوم تاالر با مجری گری جناب شهرام رفوگران که یکی از 
مجری های خوب و توانمند مشهدی است شروع شد و مردم مشتاق منتظر 
اجرای سرود خوانی دختران هنرمند همدم بودند که همچون شبهای قبل 

و حتی دو شب بعدی آغازگر برنامه های تاالر بودند. 
در این شب هنرمند توانای کشورمان مهدی یغمایی به قول خودش یکی 
از بهتری اجراهای زندگیش را در تاالر همدم داشــت. مخصوصا آنجا که با 
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تکتم )دختر نابینا و تک خوان گروه ســرود همدم( در جایگاه قرار گرفت 
و با هم آهنگ معروف برنامه شــب کوک را همخوانی کردند. آنجا بود که 
اشک شوق مردم نیکونهاد مشهد بر گونه هایشــان جاری شد و به تالش 
های شبانه روزی مربیان همدم آفرین گفتند که از دختری نابینا و به ظاهر 

کم توان، هنرمندی توانا و پر انرژی و اثرگذار ساخته اند.
در برنامه های شب چهارم موسسه، شمیم غدیر در تاالر همدم وزیدن 
گرفت و نسیم معطر ارادت به موالی متقیان در اجرای برنامه های موسسه 
مشهود بود. امیرحسین رجبی مجری توانمند شبکه های صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی ایران در ابتدای اجرا، گفت که از تهران آمده اســت تا 
همدمیان را ببیند و به دختران امام رضا)ع( خدمت کند و تاکید کرد که: از 

این بابت خیلی خوشحال و مفتخر هستم.
رجبی، از مهتاب به خاطر نقالی های خوبی که در این شبها داشت تشکر 

و اشاره کرد: » این دختر هنرمند، عضو گروه سرود و تئاتر 
همدم است که در سال گذشته توانســته است مقام اول 
جشنواره ی تئاتر کویر را به دست آورد وما امشب هم شاهد 

اجرای نقالی او خواهیم بود.«
در پایان شب چهارم حجت االسالم والمسلمین سید 
جواد ارشــادی نیا پشــت تریبون رفت و ضمن تبریک 
پیشــاپیش عید غدیر خم گفت: »در دهه ی والیت قرار 
داریم که دهه ی تشکر از تمســک به امیر مومنان است و 
می خواهیم شــادی هایمان را با دختران معصوم همدم 
تقسیم کنیم. محبت به این بندگان خوب خدا در حقیقت 

نشانه ی عشق به خود حضرت حق است.«
در نهایت روز پنجم بازارچه فرا رسید؛ روزی که کمتر 
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کسی دوست داشت تمام بشود. نه غرفه داران خسته شده 
بودند، نه مردم مشتاق به خیر و خرید و نه حتی کارمندان 
همدم که تا نصفه های شــب در تالش بودنــد. انگار کار 
خیر خستگی نمی شناسد و تجربه ی واقعی این حرف در 

نگاههای همکاران موسسه پیدا بود.
در برنامه های شب پنجم که همزمان بود با فرخنده شب 
عید ســعید غدیر خم، چون آخرین ایستگاه بازارچه بود، 
دکتر حجت مدیر عامل موسسه طی صحبت هایی  کوتاه، 
هم گزارشی از روند کار بازارچه به مخاطبین ارائه و هم از 

حامیان همیشگی فرزندان همدم تشکر کرد.
او از خیرین عزیزی که در برنامــه ی همت عالی - که 
هرشب در تاالربرگزار شد - اقدام به خرید صنایع دستی 
دختران همدم می کردند، تشکر کرد و گفت: »دعای خیر 
دختران فرشته صفت همدم پشت سر شماست و امیدواریم 

زندگی تان همیشه با خیر و نیکوکاری گره بخورد.«
برنامه ی پایانی تاالر همدم دو میهمان ویژه هم داشت؛ 
حســن کامرانی فر )داور نام آشنای خراســانی و رئیس 
دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال( و حسن جوهرچی 
)هنرمند محبوب سینمای ایران( که در اجرای برنامه ی 
همت عالی در کنار امیر حسین رجبی روی جایگاه حاضر 

شدند و نشان دوستی همدم را در دلشان حک کردند.
البته برنامه های دیگری هم در شب آخر برگزار شد که باید از این میان 
به اجرای حرفه ای سازدهنی توسط اقای رحیم نژاد و خوانندگی مرتضی 
تاجیک و دکلمه ی ندا اشاره کنیم که  می گفت: »اگرچه خانواده ندارد اما 

همدم خانواده ی اوست و جمع حاضر پدران و مادران او هستند.«
به این ترتیب شب پایانی پنجمین بازارچه ی خیر و خرید همدم، به عنوان 
سرآغاز روزتازه ی همیاری به پایان رسید؛ ساعت حوالی نیمه شب بود که 
درهای تاالر دوباره باز شد و مردم مشهد، با رضایت خاطر از مشارکت در خیر 
و خرید و شادی حضور در کنار دختران همدم، راهی خانه های خود شدند 
تا با دریافتی تازه و نزدیک و تعلق خاطره ی بیشــتر، در اولین فرصت برای 
گرفتن دستهای گرم و چشــمهای به در دوخته ی دختران همدم، به این 

موسسه ی خیریه باز گردند.
ناگفته نگذاریم که پیش از برگزاری بازارچه، چندین نشست تدارکاتی 
همکاران و نشست مطبوعاتی با اهالی رسانه نیز برگزار شد که درطول 5 روز 
بازارچه، نتایج این حضور و هماهنگی را بخوبی در نظم و ترتیب برگزراری 
بازارچه و بازتابهای خبری مشــاهده کردیم. همچنیــن، پس از برگزاری 
موفقیت آمیز بازارچه نیز به همت مدیران موسســه و همکاری شایسته ی 
مدیران هتل پارمیس در شاندیز، مراسمی برای تقدیر از دست اندرکاران 
ویاوران پنجمیــن بازارچه ی خیر وخرید همدم برگــزار و با حضور جمع 
صمیمی همکاران و یاوران و هنرمندان واهدای لوح سپاس به آنان، به شبی 

زیبا و خاطره انگیزبدل شد.
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 همدم، برای بهبودی »بهنام« دعا کرد

یکشنبه سوم مردادماه بهنام صفوی خواننده موسیقی پاپ که 
خودش این روزها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند، در 
آرامش خاصی از قسمت های مختلف موسسه بازدید و با دختران 
معصوم موسسه، اظهار همدلی کرد و آنها نیز برای سالمتی بهنام 

دعا کردند.

  جشن همدمی ها در روز میالد
 حضرت فاطمه ی معصومه )س( و روز دختر 

 
روز میالد حضرت معصومه، روزی بود که لبخند آمد؛ روز دختر. 
روز زیستن عاشقانه ی فرزندان سرزمین عشق،  درچشم های آن 

ها که درس عشق را مشق می کنند.
 دختران همدم این روز را در کنار یاوران پرشــمار خود جشن 

گرفتند و خاطره ای خوش رقم زدند.

  اکبر میثاقیان: کارمربیان »همدم« 
سخت تر از ماست

 
     اکبر میثاقیان سرمربی تیم »بادران« تهران،که قبال هم از این 
موسسه ی خیریه بازدید کرده بود، این بار همراه چند نفر از بازیکنان 
و کادر فنی تیمش به همدم آمدو ضمن بازدید از بخش های مختلف، 
گفت: »مادریاران همدم سخت کوش ترین مربیان جهان هستند و 
به نظر من کار اصلی مربی گری را اینها انجام می دهند و کارشان از 

مربیان تیم های فوتبال سخت تر است!« 

  برگزاری نشست خبری  بازارچه ی شهریور ماه 
 

نشســت خبری پنجمین بازارچه ی نیکوکاری خیر و خرید، با 
حضور دکتر زهرا حجت مدیر عامل موسسه ی همدم و جمعی از 
خبرنگاران رسانه های جمعی، درمحل تاالر اجتماعات این خیریه 
برگزار و از سوی مدیرعامل به پرسشهای مختلف اصحاب رسانه 

پیرامون کم وکیف بازارچه، پاسخ داده شد.
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    تولد لبخند در همدم
 

به همت حامی مهربان دختران همدم؛ آقای ســینا علیزاده و 
یاوران گروه »تولد لبخند«، جشن تولد هایی برای هنرمندان بزرگ 
ایران در مؤسسه همدم برگزار شــد.تولد داریوش فرضیایی)عمو 
پورنگ(، حســن جوهرچی)بازیگر(، امیر مهدی ژوله)نویسنده(، 
مهدی یغمایی)خواننده(، مهدی مقدم)خواننده(،  مسعود لعلی 
)نویســنده( و علی راموز )خواننده( از جملــه ی  این هنرمندان 

هستند.
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  به مناسبت روزخبرنگار،  از یاوران رسانه ای تقدیر شد 
 

18 مردادماه، خبرنگاران رسانه های مختلف استانی و کشوری، به دعوت موسسه و برای حضور درآیین گرامیداشت هفته ی خبرنگار، به 
همدم آمدند و ضمن بازدید از موسسه و تجدید عهد با فرزندانش، مورد تقدیر قرار گرفتند. 

دختران موسسه ی همدم نیز  به مناســبت روز خبرنگاربه دیدار خبرنگاران و مدیران روزنامه های قدس، خراسان، شهر آرا و همچنین 
هفته نامه نخست رفتند.
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  جشن مولودی خوانی خورشید خراسان  در سالن همدم 
 

گروهی از تهران آمده بودند تا نذر هر ساله شان را ادا کنند. نذر عاشقی؛ مولودی خوانی برای امام مهربانی ها در سرای همدم. مهمانان در 
روز میالد خورشید هشتم صندلی به صندلی سالن را پر کرده بودند. و مراسم  در فضایی از عطر دلپذیر نام رضا)ع( برگزار شد. 

  بازدید بازیگر زاپاس، از همدم
 

جواد عزتی بایگر نام آشنای کشورمان، عصر روز هفتم شهریورماه  
از موسسه ی همدم  بازدیدی صمیمانه داشت. در این بازدید که دو 
ساعت به طول انجامید، جواد عزتی  به بخش های مختلف رفت و 

مورد استقبال دختران این بخش ها قرار گرفت.

   دیدار موتورسواران ریس مشهد از همدم
 

موتورسواران ریس هیات موتورسواری مشهد روز دوشنبه بیست 
و یکم شهریورماه مصادف با عید سعید قربان از همدم بازدید کردند.
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   بوی ماه مهر در سومین روز پاییز وزیدن گرفت
   

با شروع سال تحصیلی جدید، دختران دانش آموز همدم روانه ی 
کالسهای درس شدند. بیست و پنج نفر از دختران دانش آموز در 
مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان این موسسه، روز شنبه سوم 
مهرماه، طی مراسمی و با حضور مدیر عامل و تعدادی از همکاران 

همدم، در کالسهای درس حاضر شدند.

  تیم ملی فوتسال کشورمان از همدم بازدید کرد
تیم ملی فوتسال کشورمان از همدم بازدید کرد.  ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال در سرای مهر، گفت: » در دیدار قبلی از همدم  

ما از شما خواستیم دعایتان را بدرقه ی راهمان کنید و با دعای شما قهرمان آسیا شدیم. امروز آمده ایم از شما بخواهیم دوباره این تیم را دعا 
کنید تا انشاهلل در جام جهانی هم بتوانیم سربلند باشیم.«  ناگفته نماند که تیم ملی فوتسال ایران آماده  حضور در کشور کلمبیا می شد و 

درپایان مسابقات، برای نخستین بار مقام سوم جام جهانی فوتسال را کسب کرد.

   دیدار »بنیاد مادر« از همدم در سرآغاز مهر
 

جمعی از اعضای »بنیاد مادر« روز شنبه سوم مهرماه از همدم 
دیدن و ضمن مالقات بــا مدیر عامل  و آشــنایی  با فعالیت های 
گوناگون این موسسه ی خیریه، پیرامون همکاری های دوجانبه 

تبادل نظر کردند. 
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   همدم و سه دیدار در یک روز
 

صبح پنج شنبه هشتم مهرماه، دختران و همکاران موسسه، به 
دیدار حسن جعفری مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد رفتند 

تا روز آتشنشان و ایمنی را تبریک بگویند. 
دیدار دوم و ســوم در محل موسســه اتفاق افتاد؛ آنجا که ابتدا 
جمعی از خواهران بسیجی، سری به دختران موسسه ی همدم زدند. 
سپس، خانم راضیه شــیر محمدی)قهرمان مشهدی پارالمپیک 

لندن(، برای دیدار با همدمی ها به موسسه آمد.  

   همدمی فرمانده ی پلیس استان، با میهمانان 
همدمی

ظهر یکشنبه 25 مهرماه جاری، طبق هماهنگی پیشین، تعدادی از 
کارکنان و دختران موسسه ی خیریه ی همدم)فتح المبین(، در محل 
فرماندهی انتظامی خراســان رضوی، به حضور فرمانده ی ارشد این 
نیرو در استان یعنی سردار بهمن امیری مقدم رسیدند تا هم در پایان 
هفته ی نیروی انتظامی، این مناسبت را تبریک بگویند، هم از همراهی 

و حمایت پلیس در همدمی همیشگی با موسسه، تقدیر کنند.

   میزبانی رئیس پلیس مشهد از همدمی ها در هفته ی نیروی انتظامی  
 

صبح روز دوشنبه پنجم مهرماه و به مناسبت هفته ی گرامیداشت نیروی انتظامی، سرهنگ محمد بوستانی رئیس پلیس شهر مقدس 
مشهد، میزبان جمعی از همکاران دختران همدم بود. 
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    رضا عطاران: حس  می کنم در خانه ی خودم هستم
رضا عطاران بازیگر صاحب سبک ســینما و تلویزیون ایران در عصر پاییزی چهاردهمین روز ماه مهر، با مهربانی خاص و لطف ویژه، از 
بخش های مختلف موسسه ی همدم دیدن و امید و اشتیاق و شوری مخصوص در دل دختران معصوم همدم پدیدار کرد. در پایان این دیدار،  
این هنرمند مشهدی مطرح گفت: » حس میکنم درخانه ی خودم هستم و قول می دهم هر وقت به مشهد بیایم، پس از پابوسی امام رضا )ع(، 

حتما به موسسه ی همدم خواهم آمد.« 

   دختران همدم، به سال1359 رفتند

 به مناسبت هفته ی دفاع مقدس، مینی بوس موسسه که حامل 
جمعی از دختران وهمکاران همدم بود، در ششمین روز از مهرماه 
سال1395 از خروجی همدم حرکت کرد و 20 دقیقه بعد رسید به 
31 شهریورماه 1359؛ جایی که در پارک مروارید آبی قاسم آباد، 
در کنار مزار دوشهید گمنام، به همین مناسبت نمایشگاهی دیدنی 

برگزارشده بود.

   بازدید »همنوردان مایا«   از همدم 
 

گروه کوهنوردی »همنوردان مایا« در روز عید سعید غدیر خم 
از بخش های مختلف موسسه مانند سرای مهر، کارگاه گلیم بافی و 
کارگاه گلسازی دیدن کردند. جهانشاهی سرپرست گروه در ضمن 
این بازدید گفت: » ما با پای ظاهری صعود می کنیم اما صعود شما 

با دل و روحتان همراه و عجین است.«
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   شرکت قهرمان تنیس روی میز، در مسابقه ای بدون بازنده  

کاظم مستحقی راد سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز ایران و رییس فعلی هیات تنیس روی میز خراسان رضوی به مناسبت روز ملی 
پارالمپیک از این موسسه ی خیریه بازدیدکرد و با برخی اعضای تیم تنیس روی میز موسسه، مسابقه داد.  وی در پایان دیدار گفت: »یک 
عدد میز تنیس وتعدادی راکت و توپ را امروز به دختران ورزشکار موسسه هدیه می کنیم و انشااهلل ماهانه یک مربی حرفه ای از طرف هیات 
با بچه های تیم تمرین خواهد کرد؛ ضمنا امیدواریم بتوانیم در برگزاری مسابقاتی از این دست بیشتر از پیش در خدمت دختران فرشته 

صفت همدم باشیم.«

    طبعیت گردی همدمی ها، درحضور پادشاه فصل ها
بیست نفر از دختران همدم لباس و کفش های ورزشی شان را پوشیدند و یکی یکی سوار اتوبوس سفید رنگ و تمیزی شدند که در ورودی 
موسسه پارک شده بود؛ اتوبوس را گروه همنوردان مایا فرستاده بود، و همدمی ها چند روزی  منتظر بودند تا بیست و ششم مهرماه فرا برسد و 
به مناسبت روز تربیت بدنی هم  ورزش کنند و هم در فضای پاییزی، همدم طبیعت شوند. پاییز پادشاه فصل هاست و بچه های همدم دراین 

گشت وگذار، میهمان پادشاه بودند.   
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می گویند به تعداد آدم های روی زمین، پرنده هست توی آسمان... یک 
پرنده که با تولد هر کس به دنیا می آید و هم پرواز مرغ جان اوست... اگر آن 
کس غمگین شود؛ پرنده اش هم غم می خورد... واگر شاد شود؛ پرنده اش 
سبک تر خواهد پرید... می گویند مدت ها پیش از آنکه آدم بخواهد به شهری 
سفر کند، پرنده اش پیش از او می رود و  بر شانه ی بام های آن شهر می نشیند 

و او را به سوی خود می خواند...
پرنده ی دل بچه های همدم این بار، به سوی شیراز پرواز کرده بود...

شاید یک پرنده نشسته بود بر مناره ی آبی شاهچراغ... یکی بر شاخه ای 
از درخت بهار نارنج... یکی دیگر نشسته بود گوشه ای از مقرنس راز آمیز بام 
حافظیه... و یکی هم بال و پر کشیده بود حوالی دروازه قرآن...  و هر چهل 
مرغ، آواز سفر و چشم به راهی خوانده بودند تا روزی که بچه های ما بار سفر 

ببندند، بسم اهلل بگویند و پا در راه بگذارند.
بیســت و نهمین روز از ماه مهر، دختران همدم، به دعوت موسســه ی 

توانبخشی نرجس شیراز،  سفری شیرین و پر خاطره را آغاز کردند...
بیست ساعت راه را گذراندند به قصه گفتن و خندیدن و بازی های ساده... 
به نجواهای دخترانه... بعضی ها هم سر گذاشته بودند روی شیشه ی اتوبوس 

و دل داده بودند به گذار مکرر خط های سفید جاده از دشت های عاشق...
ساعات جاده که سپری شــدند، دروازه قرآن، افراشــته و خاموش، به 
خاص ترین میهمان هایش خوش آمد گفت... بچه ها اولین تصویر ها از شهر 
گل و نارنج و غزل را در ذهن ثبت می کردند و پرنده هایشان در آسمان به هر 

طرف پر می کشیدند...
نزدیکی ظهر، مسافران همدم به خانه ی میزبان رسیدند که دلنشین و 

گشاده رو و خونگرم، به انتظار میهمان بود...
جناب آقــای بهاء الدینی، مدیر محتــرم مرکز توانبخشــی نرجس، و 
همسرشان خانم حیدری، به بچه های همدم خوش آمد گفتند و این استقبال 
به یاد ماندنی را با طعم چای و مسقطی شیرین کردند... این آغازی بود برای 

هفت روز زیبایی و شادی و تجربه های نو...
دختران قلب های ســپید، با چادرهای گل دار نو، در صحن شــاهچراغ 
پرنده ی دعا بر گلدسته ها می نشــاندند... دل می دادند به آیینه کاری ها و 
بوی صلوات و مشک و عود و آرزوی مقبول اولین زیارت را می گذاشتند برای 

خواهرهای غایبشان...
روز بازدید از تخت جمشید، بچه ها تماشای یک شگفتی باستانی را تجربه 

کردند و با توریست های چشم آبی عکس یادگاری گرفتند...
شب های بازار وکیل، در میان موج زندگی و ازدحام بازار، در میان بوی 
گالب و رازیانه ی دکان عطاری، از پشــت حریر پارچــه های زری دوزی، 

دخترهای همدم، دست به دســت هم داده بودند... مانند 
زنجیره ای از ستاره ها در صورتی فلکی... راضیه یک روسری 
گل دار خرید برای نرگس... شــقایق چند جعبه مسقطی 
خرید برای ندا و بقیه ی بچه هایی که مدرســه داشتند و 

نیامده بودند...
روز گشت و گذار در سروســتان حافظیه، هر دختری 
واژه ی شعری بود... با گوشواره ای از غزل... لب خاموش... 
ورق رنگی فالی در مشــت... راز می گفتنــد با خواجه ی 

شیراز... دل بسته بودند به نوید و امید کلمات فال...
روزهای سفر، یکی پربار تر از دیگری می آمدند و با اتفاق 
زیبایی به یادماندنی می شدند و  به سر می رسیدند... اتفاقاتی 
مانند بازدید از مقبره ی خواجوی کرمانی و شیخ سعدی، 
طبیعت گردی در آبشار مارگون و سیاحت در باغ جهان نما 
و پارک جنت. برای بچه ها شــاید از همه خاطره انگیزتر 
شرکت در جشنواره ی انار بود... تمام این لحظه های خوب، 
با حضور بی وقفه و گرمابخش سرکار خانم حیدری، میزبان 

مهربان بچه ها، رنگ زیباتری می یافت...
باالخره یک هفتــه ی رویایی و شــادی بخش، با تمام 
درس های نو و تصویرهــای رنگی اش به پایان رســید... 
بچه ها با کوله هایی پر از خاطره و سوغاتی، و مشامی پر از 
عطرهای گرمسیری، دوست های نویافته ی شیرازی را به 
خدا سپردند و به امید سفری دیگر، راهی خانه شدند... مثل 

یک دسته پرنده...

مثل یک دسته پرنده...
یادنوشت سفردختران همدم به شیراز

صفیهخدامی
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اگرحدودهایغــروبروزجمعه14آبانماهکه
مصادفبودباپنجمصفر،گذارتانبهحوالیهمدم
افتادهباشدیاشوروشــلوغیحولوحوشتاالر
همایشهایشرابهچشمدیدهباشید،ممکننیست
صدایسوزناکیراکهداشتبهآوازواشک،قصهی
شهدایکربالومظلومیتساالرشــهداودختر
داغدیدهوشهیدهاشحضرترقیه)س(رامیگفت،
نشنیدهباشــیدودرنیافتهباشیدکهموسسهی
خیریهیهمدم)فتحالمبیــن(،داردآیینویژهی
تعزیهخوانیومیهمانانســوگوارشرامیزبانی

میکند.
جمعهشــب،پنجمماهصفر،مصادفبودباشب
شهادتدخترنازدانهیامامحسین)ع(؛وازبیان
روضهخوانمراسممیشدشنیدکه:رقیه،آنقدربا
سرپدرششیرینزبانيونالهکردتاخاموششد...
همهپنداشــتندبهخوابرفته...وقتيبهسراغاو

آمدند،ازدنیارفتهبود...
برخیروایات،حضرترقیه)س(رادخترشــاه
زنان؛شهربانودختریزدگردسوم)پادشاهایرانی(
کهدرحملهیمســلمانانبهایراناسیرشدهبود
معرفیمیکنند.شــهربانو،بهازدواجامامحسین
)علیهالســالم(درآمدومادرگرامیحضرتامام

سجاد)ع(نیزبهشمارمیآید.
مســلمگچکارازاهالیکوفهمیگوید:»وقتی
اهلبیــت)ع(راواردکوفهکردنــد،نیزهداران،
سرهایمقدسشــهیدانراجلویمحملزینب
)س(میبردند.حضرتبادیدنآنسرها،ازشدت
ناراحتی،سرشرابهچوبهیمحملکوبیدوباسوزو

گدازشعریبااینمضامینسرود:
ایهاللمنکهچونبدرکاملشدیودرخسوف

فرورفتی!ایپارهیدلم!گماننمیکردمروزیمصیبتتوراببینم.
برادر!بافاطمهخردسالوصغیرت،سخنبگوکهنزدیکاستدلش
ازغصهآبشود.برادرجان!چقدربرایایندخترکوچکتسخت

استکهپدرشراصدابزند،ولیاوجوابشراندهد.«
وهمچنانکهزینب)س(دانستهونالیدهبود،رقیه)س(دلشاز

غصهآبشد...
درپارهایروایاتنقلشدهاستکه:»وقتیبهدستوریزید،سر
پدررابرایدخترشآوردند،رقیهسررادربغلگرفتوعقدههای
دلرابازکردوهرچهمیخواستباسرباباگفت.آنشب،رقیه
گمشدهیخودرایافتهبود.امابینوازشوآغوشگرم.پسآنقدر

گریستتاجانبهجانآفرینتسلیمکرد.«
مراسمتعزیهگردانیونمایشخوانیشهدایکربالکهبااشکو
زاریوسوگواریفرزندانوهمکارانموسسهیهمدمهمراهشده
بود،میهمانانویژهایهمداشت؛ازجمله؛قیصریمشاورمدیر
کلورییسبهزیستیمشهد،همکاراناداراتمختلفبهزیستی
استانومردمنیکوکارمشهد.نقطهیاوجوپایانمراسمنیمهی
آباناجرایدکلمهایبسیارموثرتوسطدخترشهیدباصری)از
شهدایمعززمدافعحرم(بودکهاشکواحساسهمهرابهجوش

آورد...

 و... دختر، دلش از غصه آب شد!
از حال و هوای نمایش تعزیه ی حضرت رقیه)س( در تاالر همدم 
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بهروایتعلیناصری
دو دختِر کوتاه قد با لباس محلی زابلی جلوی اتاق مددکاری دســت هم 
را گرفته و به زن عمویشان که با ته لهجه ی سیستانی از دربه دری های این 
دوخواهر می گوید، گوش می دهند. همراه با برادر بزرگ تر و زن عموی شان 
برای پذیرش آمده اند. چیز زیادی نمی بینند و هربار که زن عمو از گذشته ی 
 این خانواده می گوید ته دلشــان ُهری می ریزد و آرام دســت هم را فشــار

 می دهند.
»بنده خدا پدرشــان کارگره، پولی در نمیآره. االن دوســاله  به امید کار 
 به مشهد آمده. اگر قبولشــان نکنی که آواره ی خیابان ها می شن و گرسنه 
می مانن. مادرشان؟... مادرشــان که طفلی سه سال پیش سرطان گرفته و 

عمرش را داده به شما....«
 ماجان، خواهر بزرگتــر، لبش را گاز می گیرد. چهــره ی مادرش را به یاد 
می آورد. چهره که نه، چشم هایش خیلی نمی بینند. اما  درشتِی پینه های 
دست مادرش را وقتی به پهنای صورتش کشیده می شد بیاد می آورد. سه 
برادر دارند که یکی از آنها از همه بزرگتر و کمک حال خانواده است. روستای 
کوچک شان نزدیک  شــهر زابل هیچ امکانات رفاهی ندارد. حتی آب برای 
خوردن به سختی پیدا می شــود. بااین همه در میان بیابان خشک و بی آب 
وعلف و فقر فرهنگی ومادی که بر روستا سایه افکنده، این خانواده چند لقمه 
مهربانی کنار گذاشته اند که هرروز باهم می خورند. ماجان و رخک بسیار آرام 
و صبور هستند و این با وجود مشکالت زیاد معیشتی، نشان از حمایت های 

مادر دارد.
پدر کارگر است ولی کار پیدا نمی شود. او بعد از مدتی  به اعتیاد رو می آورد. 
مادر با وجود ســختی های زندگی در خانه های روستا فرش می شوید و کار 
می کند تا شاید لقمه نانی دربیاورد. پسر بزرگ خانواده هم کارگری می کند. 
بااین همه تنها چیزی که آخر ماه به خانه می آورند، نداری ست. مادر بعد از 
مدتی به دالیل ناشناخته ســرطان می گیرد و از دنیا می رود. او که می رود 
دلخوشی ها هم می روند. روستا دیگر  جایی برای  ماندن نیست. برادر بزرگتر 
به دعوت عمویش که قبال کوچ کرده  به مشهد می آید تا کار کند و پولش را 
برای  خرج خواهرها و برادرهایش  بفرستد. آدمیزاد به امید زنده است، پدر 
هم به همراه دو دختر و دوپسرش بعد از مدتی راهی می شوند. اتوبوس کهنه 
همراه با گرد و خاک زاهدان آنها را به مشــهد می آورد و خانواده ی کوچک 
که از دیار رستم و سهراب وقصه های شاهنامه آمده اند در روستایی نزدیک 
آرامگاه فردوسی کنار منزل عمویشان خانه ای کوچک اجاره می کنند تا زن 
عمو به بچه های این خانواده هم رسیدگی کند. مردها می روند دنبال کار اما کو 
کار؟! برادر بزرگتر که حاال هجده سال دارد بخاطر کار سنگین کمرش آسیب 
دیده  و او هم بعد از مدتی به زندگی پشت کرده و به مواد مخدر رو می آورد. 

برادرهای کوچک تر در شهر آواره اند. نه درس می خوانند و 
نه کار موثری دارند. بعد از مدتی به پیشنهاد زن عمو تصمیم 
می گیرند دخترها را به بهزیستی تحویل بدهند تا الاقل شاید 

دونفر از این خانواده روی بهتری از زندگی ببینند.

  روِیبهتِرزندگی-تیرماه1394-روزپذیرش
شناسنامه ی دخترها نیست. کجاست؟ » واال، از نداری، 
پدرشان مجبور شده به یک آشنایی نزدیک زابل اجاره بده 

که میخواست دخترهاشو بفرسته مدرسه...«
مددکار نامه ی اداره ی پذیرش را از آنها می گیرد و تاکید 
می کند که پدر زودتر باید شناسنامه ها را بیاورد و آنها قول 
می دهند که این خبر را به گوشش برسانند. موقع خداحافظی 
قبل از رفتن، زن عمو با آن دستی که بچه ای به بغل ندارد 
دو دختر را بغل می کند و به گویِش سیستانی در گوششان 
چیزی می گوید و بعد برادر بزرگتر دل تنگی ها را قســمت 
می کند و می بوسدشان. دو خواهر مثل پرنده هایی بی پناه 
و نگران با چشم هایی مه آلود به میز رو به رو نگاه می کنند. 
مددکار با مهربانی از جایش بلند می شود تا دستی به سرشان 
بکشد و به آنها خوش آمد بگوید. زبان فارسی را خیلی متوجه 
نمی شوند. لبخند نمی زنند و ساکت و غمگینند. چشمانشان 
دوخته به جایی دور است، انگار هنوز نگاه می کنند به غروب 
های بیابان اطراف روستا. به روزهایی که می دانستند مادر 
به خانه برخواهد گشــت، چه با دست های پر، چه با دست 

های خالی.

فرشتههامیآیند-شروعبرنامههایدرمانی
وتوانبخشی

در پرونده ی هردوخواهر شروع برنامه های توانبخشی و 
معاینات مختلف که توسط کارشناسان موسسه انجام شده 
به چشم می خورد. از پزشک و روانپزشک و روانشناس گرفته 
تا  گفتاردرمان و کاردرمان و دیگر کارشناسان و مربیان که 
در ادامه ی معاینات کارشناسان بهزیســتی روند درمان و 

توانبخشی را دنبال کرده اند. 
ماجــان: متولــد آذر 1382. کم توان ذهنــی آموزش 
پذیر اســت و کم بینایی شــدید هم دارد. همچنین شش 

دو مرغابی در ِمه*
داستان زندگی » س - ر« و »ح - ر«؛ با نام های مستعار ماجان )ماه جان( و ُرخک ) رخساره(-  برگرفته از اسامی سیستانی.

|اززنــدگــیدخترانهمدم|
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 انگشتی  در انگشتان دست و پاست که به دلیل آویزان بودن
 انگشــت های اضافه، در کارهای روزانه دچار مشــکالت 
زیادی است. به دلیل باال رفتن سن امکان استفاده از مدارس 
اســتثنایی را ندارد ولی از کالس های آموزشــی موسسه 

استفاده می کند.
ُرخک: متولد آذر 1384. او هم آموزش پذیر و کم بینای 
شدید و شش انگشــتی است. اما خوشــبختانه می تواند 
در مدارس اســتثنایی درس بخواند و بعد از پیگیری های 
مددکاری و پس گرفتن شناسنامه هایشان وخط خوردن 
اســم او از مدارس سیستان و بلوچســتان حاال درمدارس 
نابینایان و کم بینایان درس می خواند. برای مدتی به اسم این 
دوخواهر، دو دختر دیگر در مدارس آن استان تحصیل کرده 
اند که برای پیگیری تحصیل خواهر کوچکتر نیاز بود اسم 
او از لیست ثبت نام شده ها خط بخورد و مجددا در مشهد و 

مدارس استثنایی ثبت نام شود. 
)از اولین برنامه های موسســه انجام عمــل جراحی و 
برداشتن انگشــت های اضافه بود. هردوشان موقع خواب، 
غذا خوردن و انجام تمرینات ورزشــی درد زیادی را بخاطر 
این زائــده ها تحمل می کردنــد. با پیگیری های بســیاِر 
مددکاری، پدرشان را بعد از مدت ها  پیدا کردند تا برای عمل 
جراحی رضایت بدهد. بعد از عمل، حرکت دست ها و پاهای 
هردو خواهر به حالت طبیعی برگشــت و با انجام تمرینات 
کاردرمانی و ورزشی حاال می توانند مثل افراد عادی حرکت 
و زندگی کنند. همچنین وضعیت اضافه وزن و چاقی کاذب 
که بخاطر سوء تغذیه دچارش شده بودند با استفاده از وعده 

های غذایی مناسب بهتر شد.(
هردو خواهر بسیار کم حرف هســتند ولی با استفاده از 
 کالس های گفتار درمانی، کلمات بیشــتری یاد گرفته و

 می توانند ارتباط بهتری با اطرافشان برقرار کنند.
براساس معاینات انجام شده، کم بینایی هردوخواهر که 
یک بیماری وراثتی است و روز به روز بیشتر می شود قابل 
درمان نیست. بااین همه، هردو برای معاینات چشم پزشکی، 
نزد پزشک متخصص اعزام شــده و حاال با عینک، بینایی 
بهتری را تجربه می کنند و همه چیز بهتر دیده می شــود؛ 
ظرِف غذا، تخت خواب، لباس های دخترانه و نور آفتاب، که 

روزها از پنجره می تابد. 
از جمله برنامه های موثر موسســه ی همدم، حمایت از 
خانواده های فرزندان تحت پوشــش این موسسه است که 
البته خیرین و افراد عالقه مند مــی توانند در این برنامه ی 
انسان دوستانه با این موسسه همراه باشند. مسئولین موسسه 
پیگیر هســتند تا برادرهای ماجان و رخک هم، از خدمات 

بهزیستی بهره مند شده و در شرایط بهتری قرار بگیرند.

بازدیدمنزل
وقتی خواهرها دلشان  تنگ می شود مددکار زنگ می زند به برادرها وگاهی 
برادِر بزرگتر می آید دنبالشــان تا چندروزی کنار هم باشند. در فرصتی که 
مددکار برای بازدید منزل این خانواده مــی رود آنها را هم با خود می برد. به 
ماجان و رخک نگفته اند که کجا می روند. توی راه ساکت اند اما همین که به 
مسیر آرامگاه فردوسی نزدیک می شوند، ماجان انگار جان تازه ای گرفته باشد 
از جا می پرد و چیزهایی زمزمه می کند. بعد با اشتیاق پشتِی صندلی راننده را 
می گیرد و در حالیکه با دستش به اطراف اشاره می کند می گوید که از کدام 

طرف بروند تا زودتر به خانه شان برسند.
کوچه خاکی و تنگ است و خانه ها با معماری بی قاعده ای به هم فشار آورده 
اند. » ایناها همین دِر ســفید«. ماجان این را می گوید و پیاده می شود. در، 
خیلی هم سفید نیست. خواهرها با مشت به در می کوبند و بعد از چند دقیقه 
برادر کوچکتر خواب آلوده  در را باز می کند. حیاط، یک متر است و جایی برای 
بازی ندارد. داخل، تنها اتاِق منزل، سرد و تاریک است. پتویی پاره پرده ی دِم 
در است  و پنجره ها و ورودی اتاق را با هرچه که دم دست شان بوده پوشانده 
اند تا حریف سرما باشد. مددکار و دخترها داخل می شوند و برادر بزرگتر به 
استقبالشان می آید. اتاق سرد وسیاه  است وبوی دود می دهد. بخاری ندارند. 
برادر کوچک تر شــانه هایش را بغل کرده و می لرزد. متکایی کهنه می آورد 
تا مددکار تکیه بدهد و این تنها چیزی ست که برای پذیرایی دارند. دخترها 
نزدیک برادر بزرگ ترشان می نشــینند و مددکار در مورد وضعیت زندگی 
برادرها می پرسد. از نبودن کار و سرگردانی شان می گوید و اینکه به هر دری 
زده برای کار اما به این راحتی ها پیدا نمی شــود. مددکار از او می خواهد تا 
شناســنامه ی خودش و برادرها را بیاورد. او بعد از بررسی تاکید می کند که 
هفته ی آینده حتمــا مراجعه کنند برای عکس دار کردن شناســنامه ها  تا 
موسســه بتواند برای پذیرش دو برادر کوچکتر در مراکز بهزیســتی و ثبت 
 نامشــان در مدارس، اقدام کند. همچنین در مورد بــرادر بزرگتر هم تاکید 
می کند که از کالس هایی که هماهنگ خواهند شد برای یاد گیرِی خواندن 
و نوشتن استفاده کند و دیگر دور و بِر مواد مخدر نچرخد تا انشاء هلل بتوانند 
کار خوبی هم برایش پیدا کنند. برادر بزرگتر لبخند می زند و سرش را پایین 
می اندازد. مددکار بلند می شود و به بهانه ی اینکه ببیند برادِر بزرگتر چقدر 
خانه داری بلد است سری به آشپزخانه کوچک می زند تا لوازم ضروری خانه 
را بررسی کند. دخترها در خانه می مانند و مددکار به همراه برادر کوچکتر 
می رود تا به زن عمو که خانه اش کوچه ی پشتی ست سری بزند. خانه ی آنها 
هم محقر است و چهار دختر کوچک از مادر آویزان هستند. برادر کوچک به 
محض ورود به ســمت بخاری می دود تا دست های الغرش را گرم کند. زن 
عمو هم که زیر چشمش از دعوای شب قبل کبود است از مشکالت زندگی و 
نداری هایشان می گوید. از نبود کار و درماندگی و عقب افتادن اجاره خانه. بعد 
همه با هم به سمت خانه ی برادرها برمی گردند تا زن عمو هم دخترها را ببیند.

بچه ها می آیند دم دِر سفید و با لهجه ی سیستانی حال و احوال می کنند. 
کمی دلخوشی در هوا موج می زند اما خیلی زود باد سرد پاییزی می پیچد توی 
کوچه و موقع خداحافظی می رسد. ماجان و رخک سوار ماشین می شوند تا 
به دنیای جدیدشان در موسســه برگردند. ماشین به راه می افتد و زن عمو و 
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دخترهایش و برادرها در شیشه ی خاک گرفته ی عقب، دور می شوند. کمی از 
لبخنِد این مالقات تا چند روز، گوشه ی لب های دوخواهر می ماند. در لحظه ای 
که مددکار آنها را با برادرها تنها گذاشته تا به خانه ی زن عمو برود، وقتی برادر 
بزرگتر پرسیده که: »خب چه خبر؟ خوش می گذره؟«، آنها از جشن هایی که 
به دعوت دوستان موسسه می روند یا مهمانی ها یا خوشی هایی که دارند نگفته 
اند، تا دل برادرهایشان نسوزد. کاش می شد کمی از شادی ها را مثل تکه ای 

کیک در جیب گذاشت و برای آنها که دوستشان داری برد.
 چند روز بعد بر اساس گزارش مددکاری، مسئوالن موسسه برای خانه ی 
کوچِک برادرهای ماجان و رخک، یک عدد بخــاری، چند پتو، یک فرش و 
مقداری لوازم منزل  می فرستند. بعد هم مددکار زنگ می زند و از برادر بزرگتر 

قول می گیرد که وسایل را نفروشند. نگه دارند و استفاده کنند.
 هفته ی بعد مددکار دوباره به دیدن برادرها و زن عمو می رود و برایشان 
مواد غذایی و خواروبار می برد. برادر کوچکتر در مدرسه ثبت نام شده تا با لباس 
فرم و کیف وکتاب به کالس اول برود. همچنین برای دختر کوچک زن عمو 
هم اقدام به ثبت نام کرده اند که به دلیل پر شدن کالس ها به نتیجه نرسیده. 
دخترعموها و برادرها دم در ایستاده اند و برادر کوچک را مثل قهرمانی که به 
قصر پادشــاه می رود بدرقه می کنند. چند پای الغر و کوچک، چند دست 
نحیف و معصوم که با خوشحالی تکان می خورند  وانگار گروه سرودی است 

که همه با هم می گویند: برو... برو.... بجای همه ی ما به مدرسه برو...

دستدردسِتهم
اعتماد، ترس ها را به صمیمیت تبدیل می کند. ماجان و رخک حاال اینجا 
را خانه ی خودشــان می دانند. هرچند آرزویشان جمع شدِن دوباره ی همه 
خانواده است. موفقیت برای افراد در شرایط مختلف تعاریف متفاوت دارد. برای 

مددکاری که به بهبود زندگــی فرزندی کمک کرده، برای 
گفتار درمانی که یک کلمه بیشتر یاد داده، برای کاردرمانی 
که حرکت عضوی را اصالح کرده، برای روانشناسی که سنگ 
صبور شده، برای مربی که مادر صدایش زده اند و برای دو 

دختری که لبخند زدن را یاد گرفته اند.
 بعد از ظهِر آخر پاییز است. از الی ابرها صدای آواز مرغابی 
هایی که در حال کوچ اند به گوش می رسد. هنوز کمی نور و 
گرما به آجرهای دیوار موسسه می تابد. دخترها توی حیاط  
بازی می کنند و سروصدا راه انداخته اند. ماجان و رخک روی 
نیمکت، کنار هم بی صدا نشسته اند و به شادی خواهرهای 
جدیدشان گوش می دهند. در نگاه هردوشان انگار همه جا 
در مهی عمیق فرو رفته است. ماجان به درخت های بی برگ 
آن طرف دیوار که محو و نامشــخص هستند نگاه می کند 
وبا لهجه ی خودشان می گوید: » دیشــب... خواب مامانو 
دیدم...«. رخک نگاهش می کند و می گوید: » من هم... «. 
ماجان می پرسد: » توی خواِب توهم می خندید؟...«. رخک 
سرش را به عالمت تایید تکان می دهد. بعد هردوبرای چند 
لحظه در سکوت به هم نگاه می کنند و گوشه ی لب شان آرام 

تکان می خورد، آرام...، آرام...

*عنوان گزارش برگرفته از نمایشــنامه »دو مرغابي در مه« نوشته 
مرحوم حسین پناهي ، به کارگرداني رسول نجفیان است. این نمایشنامه 
سرگذشت خانواده ای ست که به امید رسیدن به زندگی بهتر از روستا 

به شهر کوچ می کنند.  



|یـکنـفـسزنـدگـی|

موی سفید
دخترک در آشپزخانه نشسته و به مادرش که مشغول آشپزی بود، نگاه می کرد. 

ناگهان البالی موهای مادرش متوجه چند تار موی سفید شد. 
از مادرش پرسید: مامان! چرا بعضی از موهای شما سفیده؟

مادرش گفت: هر وقت تو یک کار بد می کنی و باعث ناراحتی من می شوی، یکی از موهایم 
سفید می شود.

دختر کوچولو کمی فکر کرد و گفت: حاال فهمیدم چرا همه موهای مامان بزرگ سفید شده!
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آخرین بار کــه او را دیدیم روی تخت بیمارســتان بود. وقتی با کیک 
تولدش وارد اتاق شدیم، امواج انتظار بود که از چشمان بیمار و مظلومش 
همه مان را دربر گرفت؛ هرچند که هرگز از بیماری سختش زبان به اعتراض 
نگشود. اگر حرفی بر زبان می آورد، شکر بر پروردگار بود و خجالت هایش 
از زحمت هایی که درست کرده و ... زمان بازی معکوسش را شروع کرده 
بود. به سرعت او را به سوی نقطه سرنوشت می کشید و درعین حال، اوقات 
انتظار برای مالقات اهالی همدم را کش می آمد و سخت و کند می گذشت. 
حاال یکی از آن انتظارها به ثمرنشسته بود. از دیدار عزیزانش خوشحال بود 
و بسیار امیدوار که به زودی به جمع ما برمی گردد و همه ی ما که زیرلب و 
کمرنگ می گفتیم انشاءاهلل و مواظب بودیم نگاهمان به هم نیفتد که مبادا 

او آن حقیقت تلخ و ناگوار را دریابد... 
و حال نمی دانم این قلم است که از نوشتن عاجز شده یا احساسی است 
که به راحتی بر روی کاغذ نگاشته نمی شــود. صحبت از فقدان عزیزی 
است که سالها با ســمت مددکار در بین کودکان اینجا عاشقانه زیست. 
کودکانی که از نعمت خانواده محروم و همواره نیازمند محبت اند و شکیبا 
یکی از زیباترین پاسخ ها به آن نیاز بود. همدم، فقط مکان اشتغال و محل 
کسب درآمد او نبود؛ جایی بود که او در آن به شکوفایی رسید. شخصیت 
متعادلی که درمیان بچه ها مراتب تکامل روحی را طی کرد و دوباره متولد 
شد. وجودی فداکار، صبور و خدمتگزاِر حقیقی بچه ها و یکی از باغبانان 

راستین گلستان همدم.
اینک، روزها از آن مالقات پرخاطره و روزهای باهم بودنمان گذشــته 
است. شکیبا کوله بار رنج ها و دردهای بی پایان شب ها و روزهای بیماری 
را در آرامستان بزرگ شهر بر زمین گذاشــت و در ظهر تابستانی گرم به 

گنبد مینو پرواز کرد. 
...با قدمهایی لرزان و بی رمق  وارد موسسه شدم. هیچ چیزی جز داغی 
اشک که بر روی گونه ها بی صدا راه میرفت و جاده ای سرخ رنگ از خود به 

جا می گذاشت حس نمی شد.
هر کدام از بچه ها گوشه ای از حیاط کز کرده و زانوی غم به بغل گرفته 
بودند. با چشمهای اشکبار همکاران روبرو شدم. خانواده ی بزرگ همدم 
در غم از دست دادن مریم شکیبا )مددکار مهربان موسسه( از عمق جان 
جمالتی حاکی از سوگ و ســتایش بر زبان جاری می کردند که نه قلب 
تحمل حمل آن را دارد و نه دســتی قدرت نگارشش را. چشمان اشکبار 
دختران دروغ نمی گفت؛ از مهربانی بی دریغش می گفتند و همکاران از 
مسئولیت پذیری بی نظیرش نســبت به کارش و عشق بی انتهایش به 

بچه ها. یاد مصرعی از سعدی بزرگ افتادم که: یارا، بهشت، 
صحبِت یاراِن همدم است«.  بارها این کالم درستی خود را 
بر من اثبات کرده است. اگر اینگونه است، احساس دوزخ 
نیز می تواند رفتن عضوی باشد از این خانواده ی بزرگ. 

شــکیبا، با رفتنش ترکی بزرگ را بر دلهــا به یادگار 
گذاشت. ســعی می کنم مرتبه ای فراتر را بیندیشم. آیا 
راهی برای تداوم شــکیبا وجود دارد؟ صفحات ذهنم به 
سرعت ورق می خورد و به سالها پیش بر می گردد. زمانی 
که مریم شکیبا تازه در موسسه اســتخدام شده بود. با 
خوشحالی بچه ها خوشحال بود و از غم بچه ها غمگین. 
برای تمام دختران سرزمین همدم رنگ آبی را می خواست 
و معتقد بود در جامدادی امید، آبی رنگ زندگی است و 

امید زنجیری است که تو را به خداوند متصل می کند.
شکیبای عزیز!

در باغ خاطرات باهم بودنمان یادهای ســبزی که به 
یادگار گذاشته ای همیشــه همراهمان خواهد بود. ای 
آبی ممتد، با تو پیمان می بندیم که آرمانها و ارزشهایی را 
که تو به آنها رسیدی و صمیمی و صادق در زندگی کاری 
و شــخصی ات نهادینه کردی، پاس بداریم؛ بیاموزیم و 
بکارببندیم و می دانم که در این لحظات آرامش خواهی 
داشت و روح تو به شادی چون نسیمی فرحبخش گونه 

های ما و بچه ها را همچنان نوازش خواهد کرد. 
و ما با کالمی مقدس تو را به آغوش خداوند فرستادیم 

که ساده بودی و صاف، معصوم آمدی و زالل رفتی...

مژگانهمایونی

تو را به آغوش خداوند فرستادیم...
سوگ نوشتی برای آن یار شکیبا
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نیک اندیشان ارجمند آقایان
حمیدصادقیوپرویزصادقی
دکترپرتویودکترحبیبی

مهندسچوپانکاره
وحاجآقایاحمدیان

همکارانگرامی
خانمهاقاضویواسدپرور

آقایانجندقی،نوباغیوشجاعی

همدمواهالیاینخانهخودرادرفقدانعزیزانتانشریکمیدانند.
همدردیماراپذیراباشید.

|همـــدردی|



43
زمستان 95

چندلحظه ی
علمی و آموزشی

Bulimia Nervosa مهارت های زندگی: اختالل پراشتهایی عصبی •

•  چرا کودکان ناخن می جوند؟ | سیری در عادات دهانی کودکان- بخش دوم

• کودک خود را سرزنش نکنید | چگونه با کودک درباره ی 
سوء استفاده  جنسی صحبت کنیم

•  نگاهی گذرا به حقوق معلولین|  هدف، رسیدن به حقوقی برابر است
•  دانشی برای آنان که می خواهند توانا شوند

• معرفی کتاب |  دانشی برای آنان که می خواهند توانا شوند
• نقد فیلم | فارست گامپ، فیلمی که خودباوری  می آموزد    
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 مهارت های زندگی:

Bulimia Nervosa اختالل پراشتهایی عصبی
گردآورنده:معصومهشجاع-روانشناسیبالینی

 ) Eating disorders ( امروزه اختالالت خــوردن
از جمله موردتوجه ترین اختالالت روانی – تنی به شمار 
می روند. این دســته از اختالالت باعث ایجاد اشــکال در 
سالمت جسمی و عملکرد روانی می شوند و جریان زندگی 

فرد مبتال را مختل می کنند.
پرخوری عصبی، یک نوع اختالل در غذا خوردن اســت که با دوره های 
مکرر پرخوری همراه است و با تالش های غیر عاقالنه جهت جلوگیری از 

افزایش وزن دنبال می شود.

|چندلحظهعلمیوآموزشی|
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ویژگیهایتشخیص:
Aمالک

دوره های مکرر پرخوری، به صورت خوردن در فواصل زمانی مجزا) به 
طور مثال: هر دوره 2 ساعت (است و با مقدار غذایی که قطعاً بیش از مصرف 

اکثر مردم در دوره های زمانی و موقعیت های مشابه آن است.
مصرف غذای بیش از حد، که با احساس نداشتن کنترل، همراه است.

Bمالک
 رفتارهای جبرانی نامناسب جهت پیشگیری از افزایش وزن که با عنوان 

رفتارهای پاکساز به آنها اشاره می شود.
 Cمالک

پرخوری و رفتارهای جبرانی نامناســب هر دو به طور متوسط، حداقل 
هفته ای یک مرتبه به مدت سه ماه رخ می دهد.

مبتالیان به این اختالل دارای حالت ولع عجیب بوده و نیاز شدیدی به 
خوردن و بلعیدن مواد غذایی پر انرژی و ســاده ای پیدا می کنند که زمان 
زیادی برای جویدن و بلعیدن و آماده کردن آنها الزم نباشــد. ضمن آنکه 
گاهی دوبار در هفته دچار حمله بیماری می شوند. در حالت حمله، بیمار 
قادر به کنترل مقدار و سرعت غذا خوردن نیست و اراده ای از خود برای پایان 
دادن به خوردن ندارد. در پرخوری عصبی معموالً افراد مبتال از مشکالت 
خوردن خود خجالت می کشند و سعی می کنند نشانه های خود را مخفی 
کنند و معموالً این نوع پرخوری تا حد امکان مخفیانه صورت می گیرد. بعد 
از فروکش کردن حالت ولع و تمایل به پرخوری، فاز پشیمانی و ناراحتی و 
احساس گناه، افراد مبتال را عذاب می دهد و در راستای مصرف انرژی های 
دریافتی و جلوگیری از افزایش احتمالی وزن خود، به اقدامات پیشگیرانه 
دست می زنند. رایج ترین رفتار پاکسازی اقدام به استفراغ کردن است که 
در این جهت از روش های مختلفی استفاده می کنند و عموماً در انجام این 
عمل ماهر می شوند و سرانجام می توانند به اراده ی خود آن را انجام دهند.

موارد دیگر رفتار پاکسازی درافراد مبتال:
 1- استفاده از ملین ها

2- استفاده از هورمون تیروئید 
3-روزه گرفتن

4-ورزش بیش از حد که در موقعیت های نامناسب و بعضاً با وجود آسیب 
و عوارض جسمانی ادامه می یابد.

آغازگرهایپرخوریعصبی:
عوامل:

خلقوخو: نگرانی در مــورد وزن، عزت نفس پایین، 
نشانه های افسردگی و اضطراب.

عواملمحیطی: درونی کردن آرمان بدن الغر. حوادث 
تکان دهنده و یا تغییر همراه با تنش در زندگی. مورد بهره 

کشی جسمی یا جنسی قرار گرفتن در کودکی.
عواملژنتیکــیوفیزیولوژیکی: چاقی کودکی و 

بلوغ زودرس.
پرخوری عصبی معموالً در نوجوانی و یا اوایل بزرگسالی 
شروع و میزان شیوع در بین زنان بیشتر است و والدین افراد 

مبتال معموالً از نظر عاطفی بی اعتنا بوده اند.
 

عوارضاختالل:
بی نظمی و یا فقدان قاعدگی در زنان، ســوراخ شدن 
مری، پارگی معده، بی نظمی ریتم قلبی، پایین افتادگی 

راست روده.
درمان:

نکته مثبت در افراد مبتال این است که آنان عدم کنترل بر 
رفتار خود را احساس می کنند و اغلب تقاضای کمک دارند. 

این افراد معموالً به راحتی درمان را می پذیرند.
درمان افراد مبتال به این اختــالل از طریق گروه های 
حمایتی، آموزش تغذیه، آمــوزش در زمینه تغییردادن 
عادت های خوردن، اســتفاده از روش درمانی شناختی-
رفتاری به ویژه برای بیمارانی که آسیب روانی مشخص تری 
دارند صورت می گیرد. با توجه به همزمانی اختالالتی چون 
افسردگی و اضطراب با این اختالل، استفاده از داروهای ضد 

افسردگی و ضد اضطراب می تواند مؤثر واقع شود.

منابع
 )5-DSM ( راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ویرایش پنجم

ترجمه: یحیی سیدمحمدی
روانشناسی رشد: جلد دوم:لورابرک:ترجمه: یحیی سیدمحمدی

مجله تحقیقات علوم و رفتاری: پر اشــتهایی عصبی : سمانه خان پور 
اردستانی.شیرین صادق پور
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ناخنجویدن:
ناخن جویدن دائم و کندن یــا جویدن ناخن ها و رفتار 
نوک زدن به ناخن ها یا کندن پوست انگشتان، دو عادت 

شایع کودکان هستند.
براســاس گزارش های والدین، 25 درصد از کودکان، 

تقریباً بین 2/5 تا 6 سالگی ناخن می جوند.
میزان ناخن جویــدن کودکان در 6 ســالگی افزایش 
می یابد و در نوجوانــی به اوج خود که 45 درصد اســت 
 می رســد. ســپس در بزرگســاالن به 4/5 درصد تقلیل 
 می یابد. محققــان رفتار ناخن جویــدن را رفتار آموخته 
شده ای می دانند که تنش کاه و اضطراب کاه است و هنگام 
تمرکز کردن رخ می دهد؛ ناخن جویدن هنگام استرس به 

باالترین حد خود می رسد.
ولی ناخن جویدن ظاهراً مؤلفه ی خانوادگی یا ژنتیکی 
هم دارد چون در دو سوم دوقلوهای یک تخمکی و یک سوم 
دو قلوهای دو تخمکی، هر دو کودک ناخن می جوند. ناخن 
جویدن عالوه بر آن که ظاهر ناخن ها را بد می کند، باعث 
زخم شدن و عفونت ناخن یا روپوست اطراف ناخن می شود؛ 
همچنین مشکالت دندانی ایجاد می کند؛ مثاًل باعث کوتاه 

شدن ریشه ی دندان ها بر اثر فشار زیاد می شود.

ناخنجویدننشانهیچیست؟
ناخن جویدن، نشانه ای از اضطراب اســت و از بیماری خاص نمی توان 
حرف زد. می توان با دید وسیع تر به مسئله مزبور نگریست و متذکر شدکه 

ناخن جویدن:
در مرحله ی اول نشانه نوعی عدم تعادل احساسات در کودک است.

در مرحله ی شــدیدتر حاکی از وجود نوعی تعارض درونی و فشارهای 
سخت و عصبی.

حکایت از احساس تنهایی درباره خود و رنج خود دارد و آن را برای خویش 
ناخوشایند می شناسد.

نشانه ای برای ابراز احساس رنج درباره ی مسئله خاص.
نشانه ای از هیجان عصبی بسیار شدید است.

گاهی ممکن است نشانه ای باشد از وجود ترسی مزمن که منشأ آن مهم 
یا جزئی است.

نشانه وجود چیزی در ذهن است که برای کودک قابل حل و رفع به نظر 
نمی رسد.

در کل اگر ناخن جویدن به علت یادگیری عادت نباشد، حاکی از نوعی 
نگرانی و ناراحتی است. او وضعی را احســاس می کند که برای غلبه بر آن 
چاره ای نمی بیند جز اینکه به خود بپیچد، با لباس خود بازی کند، انگشت 
به دهان فرو برد، مویش را بکند، اشــیاء دوروبر را به دهانش ببرد و بمکد و 

ناخن بجود...

 چرا کودکان ناخن می جوند؟ 
سیری در عادات دهانی کودکان- بخش دوم

گردآورنده:ناهیدیاور،روانشناسبالینی

در بخش پیشین، بررسی عادات دهانی کودکان را آغاز کردیم و به عادت 
دهانی شست مکیدن پرداختیم. در این بخش به عادت دهانی دیگر یعنی 

ناخن جویدن می پردازیم.
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ماهیتآن:
ناخن جویدن را نوعی ناراحتی عصبی می دانند که در کودکان مضطرب و 
خجالتی بسیار است، اگرچه در کودکان سالم و طبیعی نیز بیش یا کم وجود 
دارد و به صورت یادگیری در بین آنان شایع است. برخی ناخن جویدن را 
معادل عملی پرخاشگرانه می دانند که در آن پرخاش و مبارزه علیه خود 
است و ناشی از اضطرابی غیرقابل تحمل می دانند که در آن به خود صدمه 
ای وارد می آورد. بعضی دیگر ماهیت آن را مکانیســمی برای کاهش فشار 

حاصل از نابسامانی و نیازمندی های شدیدمی دانند.

بهرهیکودکازآن:
ناخن جویدن، وسیله ای است برای کودک تا فشارهای درونی اش را پایین 
می آورد و از این بابت وسیله ای اســت برای کودک خوب و راحت کننده. 
کودک به هنگام احساس ناراحتی تنشی را در خود احساس می کند که پس 
از جویدن و گاهی کندن ناخن احساس آرامش می کند. جویدن ناخن به 
کودک مضطرب آسودگی خاطر و راحتی می دهد، با سرگرمی خاصی که 
برای او پدید می آورد لحظاتی از غم راحت می کند و کودکان برای تخلیه ی 
فشار روانی و به صورتی ناخودآگاه از آن استفاده می کنند. البته این احساس 
آرامش چندان طوالنی نیست و او ناگزیر پس از ساعاتی به حالت اولیه خود 

برمی گردد.

ریشههاوعلل:
کمبود محبت: کودکان تشنه محبت اند و خود را شدیداً 
بدان نیازمندمی دانند. محرومیت موجب بروز رفتارهای 

عصبی مانند انگشت مکیدن و ناخن جویدن می شود.
نگرانی و تشــویش: گفتیم که این حالت در کودک و 
بزرگترها نشانه تشویش و نگرانی است. آن کس که از آینده 
ای مبهم بیم دارد و از چیزی که برای او شــناخته شده و 
قطعی نیست وحشت دارد، دچار این حالت می شود. شما 
جلوه ی آن را در کودکانی بیشــتر می بینید که از یک سو 
دردرس و تحصیل احساس ضعف می کنند و نمی توانند 
همراه بادیگر دانش آموزان به پیش روند و از سوی دیگر با 
والدین خود مالحظاتی دارند و توقع آن ها از او این است که 

نمرات عالی درخشانی داشته باشند.
ترس های مزمن: گاهی کودکی بنا به عادتی غلط شدیداً 
از چیزی می ترسد و یا اصوالً کودکی شدیداً وابسته است 
و از همه چیــز ترس دارد و اگر این کــودکان در محیط و 
صحنه ای قرار گیرند که در آن احساس خطر کنند، همین 
حالت در آن ها پدید می آید. احســاس گناه، احســاس 
ناامنی در محیط خانوادگی، ناخشنودی در شرایط زندگی 
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و اختالالت عصبی از جمله موارد روانی است که می تواند 
منجر به بروز این رفتار شود.

یادگیری نیز می تواند منجر به بروز این رفتار بویژه در 
کودکان سالم بشود و ریشه ی تقلیدی داشته باشد. می تواند 
عادتی باشد که او آن را از پدر و مادر یا دوستان فراگرفته 

است.
در نهایت اینکه علل ارثی و ژنتیکی نیز می توانند در بروز 

چنین رفتاری مؤثر باشند.

درمان
با توجه به اینکه این عادت رفتاری طی چند ماه یا چند 
ســال اتفاق افتاده، والدین نباید توقع داشــته باشند که 
 این اختالل به زودی برطرف شــود. چنین تصوری باعث 
می شود به علت بهبود نیافتن در زمان کوتاه یا عود بیماری، 

کودک افسرده و ناامید شود و درمان را رها کند.
اگر کودک شما با چنین مشکلی مواجه است، شما به 

عنوان یک پدر و مادر باید به نکته های زیر توجه کنید: 
بیشترین سهم درمان بر عهده ی خود بیمار است، سپس 

خانواده ی او و در نهایت کادر درمانی.
انجام مشــاوره و رفتار درمانی از ضروریات درمان این 

بیماری است.
ناخن های کودک باید تا حد امکان کوتاه باشد تا تحریک 

به جویدن آن نشود.
والدین وقتی ناخن کودک را می گیرند، بهتر است او را 
تشویق کالمی کنند. استفاده از روش تشویق بسیار مؤثر 

است.
به هیچ وجه با استفاده از الک ناخن درصدد رفع مشکل 
ناخن جویدن کودک نباشــید چرا که ایــن روش نه تنها 
تاثیری در درمان ندارد بلکه با جویدن ناخن آغشته به الک، 

ممکن است کودک مسموم شود.

چسب زدن به ناخن و بستن انگشتان هم نه تنها به درمان کمک نمی کند 
بلکه با این کار امکان تغییر شکل انگشتان وجود دارد. در مواردی حتی انجام 

این کار برای مدت کوتاه، انگشتان را کج می کند.
کودک را به دلیل ناخن جویدن به خصوص در جمع سرزنش یا تمسخر 
نکنید. بهتر اســت در مورد عوارض این اختالل در تنهایی صحبت کنید. 
ترجیحاً این کار باید به وسیله افرادی غیر از والدین، به خصوص درمانگران 

مطرح شود.
از آنجا که این بیماری به تدریج شکل گرفته، برای درمانش باید حوصله 

به خرج داد.
امکان دارد کودک در صورت مواجهه با استرس کوتاه مدت شروع به ناخن 
جویدن کند که معموال تا قبل از 2هفته بر طرف می شــود. ولی اگر بعد از 

2هفته این عادت ادامه یافت، باید جدی تر درمان بشود. 

منابع:
شروار، کارولین اس. گوردون، تبی ان، سنجش و درمان مشکالت دوران کودکی. ترجمه : 

مهرداد فیروز بخت )1389( نشردائره.
Mag_iran.com
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در طول 30 سال گذشته بسیاری از دانشمندان روانشناسی سعی کرده اند 
روش هایی را پیدا کنند که بتوانند به کودکان درباره ی آزارهای جنسی و 
مزاحمت های جنســی آموزش دهند و از این طریــق از وقوع این حوادث 
جلوگیری کنند. متأســفانه هیچ یک از روش های معرفی شده به اندازه ی 
کافی مؤثر نبوده است. با وجود این، یکی از بهترین روش های موجود این 
است که ابتدا به این موضوع از زاویه کودک نگاه کنیم. در این مقاله سعی 
می کنیم روش هایی را مطرح کنیم که توسط آنها از اغوا شدن کودک توسط 
دیگران جلوگیری شود. اما به خاطر داشته باشــید که ممکن است برای 

جلوگیری از تجاوز و کودک ربایی این روش ها کافی نباشد.
1- از گفتگو درباره ی این موضوع نترســید. صحبت کردن درباره سوء 
استفاده جنسی باید بخش  مهمی از هر برنامه ی آموزش جنسی به کودک 
باشد. مانند دیگر بخش های آموزش جنسی، ضروری است که چندین مرتبه 
با کودک صحبت شود. همانطور که کودک به سن بلوغ نزدیک می شود باید 

اطالعات بیشتری درباره سوءاستفاده در اختیار او گذاشت.
2- توضیح دهید که درصد اندکی از بزرگســاالن، مبتال به یک بیماری 
روانی به نام بچه بازی     هستند و این بیماری باعث می شود که آنها به جای 
آدم های بزرگ، کودکان را برای روابط جنســی انتخاب کنند. همچنین 
توضیح دهید که هر بزرگســالی که با آنها زندگــی می کند، حتی اعضای 

خانواده، ممکن است که به این بیماری مبتال باشند.
  3- سعی کنید که کودک به خوبی متوجه منظور شما بشود. برای کودک 
به خوبی توضیح دهید که این افراد کامالً سالم به نظر می رسند، اما زمانی که 

فرصت پیدا کنند دست به سوء استفاده می زنند.
  4- ارزش های جنسی مناســب و خوب را به دختر و پسر آموزش دهید. 
توضیح دهید که هیچ کس نباید به خاطر پول یا هدیه عمل جنسی انجام دهد.
  5- از کلماتی مانند »آسیب«، »صدمه« و مانند اینها برای سوءاستفاده 

جنسی اســتفاده نکنید، زیرا ممکن است کودک آن را با 
دردهای جسمانی اشتباه بگیرد. بچه بازها اغلب به قربانی 
خود می گویند کاری خواهند کرد که آنها احساس خوبی 

داشته باشند.
  6- سوء استفاده جنسی را به عنوان »تماس بد« توصیف 
نکنید، زیرا بچه بازها بسیار ماهر هستند و کار خود را با ناز 
و نوازش شــروع می کنند که به هیچ وجه برای کودک به 

معنای تماس بد نیست.
  7- اگر یک فرد بزرگسال قصد دست درازی داشته باشد 
کودک باید بسیار قاطع باشــد و مدام بگوید نه. به کودک 
بگویید که بعد از اولین برخورد مشکوک، به شما یا یک فرد 

بزرگسال مورد اعتماد دیگر خبر بدهد.
8- توضیح دهید که چرا نباید بزرگساالن و کوچکترها با 

یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند.  
  9- کودکان باید نشانه های اغواگری از طرف دیگران را 
یاد بگیرند. به کودکان خود آموزش دهید که حتی اگر این 
کارها خوب به نظر برسند و احساس خوبی ایجاد کنند باز 

هم اشتباه هستند.
  10- درباره ی برخورد مناســب با بزرگســاالن با آنها 

صحبت کنید. 
  11- در آخر، کــودکان باید عواقب تماس جنســی 
نامناســب را بفهمند. کاهش عزت نفــس پایین، اعتیاد 
جنسی، افســردگی، اضطراب، مشــکالت رابطه، رفتار 
خودکشی، مشــکالت مصرف مواد، گناه و شرم همگی از 

مشکالت تماس جنسی نامناسب هستند.

کودک خود را سرزنش نکنید

چگونه با کودک درباره ی 
سوء استفاده  جنسی صحبت کنیم

صدیقهبختیاریشهری-مدرسدانشگاه،مسئولبرنامهریزیوآموزشموسسه
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نکته:
به کودکان فقط نگویید که به کسی اجازه نده تا به اندام 
خصوصی تو دست بزند، زیرا کودکان بزرگتر می دانند که 
این دست زدن به اندام جنسی لذت بخش است. بنابراین 

کودکان بزرگتر نیاز به آموزش بیشتر و کامل تری دارند.
از وضعیت جنسی کودک خود آگاه باشید. کودکی که 

تمایالت جنسی دارد آسان تر فریب می خورد.
آموزش جنســی باید از اوایل کودکی شــروع شــود. 
کودکانی که درباره ی مســائل جنســی اطالعات ندارند 
ممکن است کنجکاوی کنند. از گفتن کلمه ی سکس هنگام 

گفتگو با کودک اجتناب نکنید.
به کودک خود تفاوت بین تماس جنسی و تماس غیر 
جنسی را آموزش دهید. به کودک بگویید که چه کسانی 
اجازه دارند به اندام جنسی آنها دست بزنند )مثال دکترها 
در مطب خود هنگام معاینه( در غیر این صورت کسی حق 

ندارد آنها را لمس کند.
وقتی با کودک خود درباره ی ســوء اســتفاده جنسی 
صحبت می کنید جدی باشید، جوک تعریف نکنید. یا اینکه 
سعی کنید به هیچ وجه قربانی را سرزنش نکنید، زیرا اگر از 
بد حادثه کودکتان قربانی شود، کمتر احتمال دارد که آن 

را با شما درمیان بگذارد.
 هر گونه اتهامی را جدی بگیرید. شاید نتوان به اندازه ی 
کافی روی این موضوع تأکید کرد، اما به هیچ وجه گزارش 
کودک مبنی بر مورد سوء اســتفاده یا هر گزارش مرتبط 
دیگری را حتی اگر کوچک باشد نادیده نگیرید. شاید شما 
حقیقت را ندانید، اما فرض نکنید که کودک دروغ می گوید.

واکنشبهسوءاستفادهجنسیشدنکودک:
اگر کودکتان گزارش کرد که مورد سوءاستفاده جنسی 
قرار گرفته است، دانستن اینکه چه واکنشی نشان بدهید 
دشوار است. این مقاله به شما کمک می کند که در چنین 
شرایطی بهترین اقدام را انجام دهید. سعی کنید این نکته ها 
را قبل از وقوع حادثه تمرین کنید، زیرا در آن لحظه سخت 
است که بتوانید خود را کنترل کنید و به خاطر آورید که چه 
واکنشی مناسب است. از این رو بهتر است این نکته ها را به 

خوبی در ذهن خود تمرین کنید.
1- نفس عمیق بکشید:   

اولین نکته مهم این اســت که آرامش خودتان را حفظ 

کنید تا بتوانید به فرزند خود کمک کنید. اگر نتوانید آرامش خود را حفظ 
کنید نمی توانید به حرف های کودک گوش کنید و نمی توانید از او حمایت 
کنید و حتی ممکن است که شرایط را بدتر کنید. علی رغم احساسات بدی 
که در درونتان به غلیان آمده است باید ســعی کنید که خود را آرام نشان 

دهید. این به کودک کمک می کند آرام شود.
احساسات خشــم، قضاوت و بی ایمانی خود را کنترل کنید. این کارها 

کودک را می ترساند و ممکن است از درمیان گذاشتن واقعه اجتناب کند.
2- خیلی صمیمانه به حرف های کودک گوش کنید.

 به او اطمینان بدهید که در امان است. تماس چشمی خود را با او حفظ 
کنید، موبایل خود را جواب ندهید، و توجه خود را کامل به کودک معطوف 
کنید. کودکتان نیاز دارد بداند که شــما به او گوش می دهید و او را جدی 
می گیرید. به وی اطمینان بدهید که حرفش را بــاور می کنید، حتی اگر 

حرف های او را نفهمیدید یا مطمئن نبودید که قصه درست است یا نه.
به او فرصت بدهید. مجبورش نکنید که حرف بزند، و بگویید اگر حس 
خوبی ندارد نیازی نیست که تمام جزئیات را اکنون بیان کند. در حال حاضر 
او احساس کنترل خود را از دست داده اســت بنابراین به او کمک کنید تا 

احساس خود را جمع و جور کند.
 3- هر چه کودک می گوید را مو به مو یادداشت کنید.   

از کلمات خودتان استفاده نکنید، آنچه را کودک می گوید یادداشت کنید، 
زیرا این یادداشــت به کار مراجع قانونی خواهد آمد. در حالیکه یادداشت 
می کنید به کودک بگویید که دارید به او گوش می کنید و این کار را برای 

پیگیری و کمک به او انجام می دهید.
این جمله را به کودک بگویید: هر چیزی که بگی خیلی برای من اهمیت 
داره. من می خوام حرفاتو بنویســم. االن قلم و کاغذ میارم تا بتونم حرفاتو 

بنویسم، خب؟
 4- به او بگویید آنچه انجام داده درست است. ممکن است کودک گیج و 
آشفته باشد، بنابراین به او اطمینان بدهید که بهترین کار این بوده که االن 

دارد با شما راجع به آن حرف می زند:
»خیلی خوبه که داری به من می گی. این نشــون مــی ده که تو خیلی 
شجاعی. حاال که به من گفتی من می تونم بهت کمک کنم تا در امان باشی، و 
می تونیم با هم از پلیس کمک بگیریم تا مطمئن بشیم که دیگه بهت صدمه 

نمی زنه. ممنون که بهم گفتی.«
  5- به او اطمینان بدهید که در امان است، و شما شدیداً تالش می کنید 
تا او را از سوء استفاده گر دور نگه دارید. تهدید نکنید که سوءاستفاده گر را 

می کشید، این کودک را بیشتر می ترساند.
  6- اطمینان بدهید که گناه او )کودک( نیست. کودک ممکن است احساس 
گناه داشته باشد. اگر متوجه احساس گناه شدید، بگویید که هیچ کسی در 

این زمینه مقصر نیست، تنها مقصر کسی است که سوء استفاده کرده است.
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کودک خود را سرزنش نکنید. دختران نوجوان ممکن است خود را مقصر 
بدانند به خاطر نوع لباسی که پوشیده اند و یا به این خاطر که احتماالً از سن 
خود بیشتر به نظر می رسند. معموالً جامعه، آنها را مقصر می داند، اما شما 

باید به او بگویید که این موضوع 100 درصد غلط است.
  7- با مراجع قدرت تماس بگیرید و دستوالعل های آنها را پیگیری کنید.         
مراجع قدرت می توانند از شما حمایت کنند و سوءاستفاده گر را از همه 
دور نگه دارند تا به کسی آسیب وارد نکند. برای کودک توضیح بدهید که چه 

چیزی در جریان است تا احساس سردرگمی نکند.
برای آنها توضیح بدهید که نیاز اســت تا قصه اش را برای پلیس تعریف 
کند تا پلیس از او حمایت کند. به او بگویید که تمام وقت پیشش می مانید.  

8- از کودک خود حمایت کنید. 

عشق و دلسوزی شما بهترین کمک برای احساس ایمنی 
و دوست داشته شدن در کودک است. 

زمان بیشتری را با او ســپری کنید و صبور باشید. آنها 
زمان سختی را ســپری می کنند و ممکن است بعضی را 

رفتارهای کودکانه ی قبلی خود را انجام دهند. 
روشن کنید که از دســتش عصبانی نیستید و کنار او 

هستید.

wikihow:منبع
مترجم: حمید بهرامی زاده، دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی 

دانشگاه عالمه طباطبایی
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معلولین جزئی از جامعه هستند؛ همان مادرها، پدرها، 
خواهرها یا برادر های جامعه که دچار نقص جســمانی یا 
ذهنی بوده اند یا بعدا شده اند. در سیر عادی جامعه، دولت 
و حتی افراد، در برابر برخی انسانها مسئول هستند، به حکم 
انسانیت. افرادی که نه خود خواسته، بلکه در اغلب مواردی 
مادرزادی یا بر اثر ســانحه ای، سالمت جسمانی خود را از 

دست داده اند.
در هر کشوری،  برای کار و امرار معاش معلولین -که از 
مشکالت عمده ی آنهاست-  تدابیری اندیشیده اند که گاه 
ممکن است این اندیشــه در نتیجه ی یک تصمیم فردی 
باشد و گاه در نتیجه ی اندیشــه، تجربه و استفاده از روش 
های علمی و آگاهــی از تعداد معلولیــن در جامعه و نیاز 
آنهاست. زمانی که تدابیر اتخاذ شده بر اساس نیاز و روش 
های علمی باشد، قوانینی تصویت خواهد شد که کارایی 

موثرتری در جامعه خواهد داشت.
موضوع حقوق انسانی افراد دارای معلولیت از بزرگ ترین 
چالش های جوامع امروزی اســت. مهم در این میان، این 
اســت که به جای رفتار ترحم آمیز و از روی دلســوزی با 
معلوالن و اعطای صدقه به آنها، باید برخوردی حقوقی با 
موضوع داشت. شاید در روزگاران گذشته صرف دلسوزی 
و نگاه ترحم انگیز یا اعطای کمک های مالی می توانســت 
کارساز باشد اما در دنیای امروز این به تنهایی کافی نیست. 
بهتر است این دید را مردم به خاطرات تاریخ واگذار کنند 
که معلولیت یک خواسته ی از جانب خداست و خدا کسی 
را که معلول می آفریند بیشتر دوست می دارد و مصلحت 
اقتضا می کند که فردی چنین باشد. بهتر است این اندیشه 
جایگزین شود که اگر کسی معلول باشد به حکم انسانیت 
بهتر است برای غلبه بر ضعف خدادادی اش،  به وی کمک 
شــود، اما نباید هم وی را با کمک های بی چشمداشــت 
از اجتماع و حق زیست و حیاتی که ســایر انسانها دارند، 
محروم کنیم... اصل حمایت از حقــوق معلوالن با اینکه 
امتیازات بیشتری نسبت به ســایر شهروندان به معلوالن 
جامعه اختصاص می دهد، اما هدف آن در انتها این است که 
معلوالن نیز از حقوق برابر برخوردار باشند، کار کنند و از 

این طریق بتوانند امرار معاش کنند.
معلولیت، بیش از آنکه جنبه ی پزشــکی داشته باشد، 

 نگاهی گذرا به حقوق معلولین )قسمت اول(

هدف، رسیدن به حقوقی برابر است
پدیده ای است اجتماعی، به گونه ای که می توان گفت: اگر از لحاظ اجتماعی 
برخی موارد الزام باشد یا برخی موارد نظارت بیشتری داشته  باشند، درصد 
زیادی از بروز معلولت جلوگیری خواهد شــد. در ارتباط با این موضوع در 
ایران بصورت پراکنده مقررات و قوانینی در جهت پیشگیری و جلوگیری از 

بیماریها و حوادثی که منجر به ناتونی می شود تصویب شده است. ازجمله:
  1- قانون لزوم ارائه ی گواهینامه ی پزشــک قبــل از ازدواج. مصوب: 

 1317/9/13
  2- قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار. 

مصوب: 1320/3/11
  3- قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی. مصوب: 

1363/7/5
  4- آیین نامه ی ایجاد تشّکل بیماریها خاص. مصوب: 1376/3/4

  5- قانون اصالح الیحه ی قانونی راجع به تاســیس سازمان بهزیستی 
کشور. مصوب: 1359

چکیده ای از این قوانین را می توان اینگونه بازگفت: برقراری مراقبت های 
بهداشتی و انجام معاینات در این راستا به صورت اجباری، برای پیشگیری 
اولیه از اختالل و ناتوانی موثر بوده است. به حق می توان گفت قوانین مصوب 
قبل از انقالب سهم بسزایی در پیشگیری اولیه از بروز معلولیت مادرزادی 

داشته اشت.
بعد از سیاست پیشــگیرانه ی دولت در قبال ایجاد معلولیت، سیاست 
تقنینی دولت  جهت حمایــت از افرادی که به هر دلیــل دارای معلولیت 

می باشند، معرفی می شود.
در ایران خواسته ها و نیازهای معلولین از طریق تشکل های غیر دولتی 
معلولین -که به حق پویایی و امید را در دل معلوالن می پروراند –به وسیله ی 
سازمان بهزیستی که  زیرمجموعه وزارت رفاه است، جمع آوری شده و در 
16  اردیبهشت1383 در صحن علنی مجلس ششم تحت عنوان قانون جامع 

حمایت از معلوالن به تصویت رسیده است.
در خصوص قانون جامع حمایت از معلــوالن پنج آیین نامه تدوین و به 

شرح زیرتصویب شده است:
  1- آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع 

  2- آیین نامه اجریی ماده 8
  3- آیین نامه اجریی ماده13 
  4- آیین نامه اجریی ماده14 

  5- آیین نامه ی میــزان کمک هزینه یارانه ی قابــل پرداخت به مراکز 
غیردولتی بابت نگهداری، خدمات توانبخشــی و آموزشی و حرفه آموزی 

معلوالن.

محبوبههمایونی)دانشجویکارشناسیارشدحقوقجزاوجرمشناسی(
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قانون جامع حمات از معلوالن در 16 ماده به طور بسیار کلی حمایت خود 
را از قشر معلول کشور اعالم کرده است. از جمله حمایت های قانون گذار در 

این قانون، عبارتند از:
  1- الزام موسسات و شــرکت ها و نهادهای دولتی بر احداث وسایل به 

نحوی که مورد استفاده معلوالن نیز بتواند باشد.
  2- تامین اعتبار ســازمان بهزیســتی جهت ارائه خدمات توانبخشی، 

حمایتی و آموزشی رایگان به معلوالن. 
  3- استفاده ی نیمه بها از برخی تسهیالت دولتی. 

  4- تحت بیمه قرار گرفتن شخص معلول و خانواده ی تحت سرپرستی 
وی.   

  5- معافیت از سربازی در برخی موارد.  
  6- ایجاد فرصت های شغلی.  

  7- اختصاص مسکن در شرایطی خاص.  
نه تنها در ایران بلکه در عرصه ی بین الملل نیز مساله ی حقوق و حمایت از 
حقوق معلوالن، بسیار جدی و دارای قوانین و کنوانسیون های مهمی است.

با توجه به توصیه ی کنفرانس جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، 
بیگانه ستیزی و تمام اشکال نابرابری که در سپتامبر سال 2001 در دوربان 
آفریقای جنوبی برگزار شــد و بر اساس قطعنامه ی کمیسیون حقوق بشر 
در آوریل ســال 2002، اقدامات برای تدوین یک کنوانسیون بین المللی 
همه جانبه و منسجم برای بهبود و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت 
در قالب تشکیل یک کمیته ی ویژه از تابستان همان سال آغاز گردید و در 
نهایت در 23 دسامبر 2006 مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حقوق 
معلولین و یک پروتکل اختیاری مربوط به آن را تصویب کرد. کنوانسیون 
مزبور اولین  کنوانسیونی است که به طور اختصاصی راجع به معلولین نوشته 

شده است.
از جمله ویژگیهای این کنوانسیون می توان به رویکرد انسانی آن در ماده ی 

یک اشاره کرد: طبق ماده ی یک: »هدف از این کنوانسیون، 
پیش برد، حمایت و حصول اطمینان از برخورداری مساوی 
همه معلوالن از حقوق انسانی، آزادی های اساسی و افزایش 
احترام به حرمت ذاتی آنها می باشد«. این رویکرد مهم از 
اعالمیه ها و اسناد جهانی بسیاری است که طی سال ها و 
بر اساس تجارب جوامع بشــری در سازمان ملل متحد به 
تصویب رسیده اســت. طبق این کنوانسیون، فرد معلول 
دارای ویژگی های ذاتی است و نمی توان به صرف معلول 
بودن در حق وی تبعیض روا داشــت. نمی توان به حریم 
خصوصی او تعدی کرد و حقوق مســلم او را در زمینه ی 
ازدواج، خانواده، سرپرستی، داشتن اسم و برخورداری از 
ملیت نادیده گرفت و در یک کالم نمی توان حق زندگی و 

موجودیت فردی وی را  انکار کرد.
و از ویژگی های دیگر این کنوانسیون می توان به توجه 

ویژه ی آن به اطفال و زنان اشاره کرد.
در این مقاله، نگاهی صرفا  گذرا به اهم قوانین ومقرراتی 
که در ایران و عرصه ی بین الملل در ارتباط با حقوق معلوالن 
و حمایت از آنها وجود داشت اشــاره شد واین بدین معنا 
نیســت که تمامی جنبه های حمایتــی دولت محدود و 
محصور به قوانین یاد شده می باشد. در قوانین خاص بطور 
پراکنده در ارتباط با حقوق معلولین نیز موادی به تصویب 
رسیده و این نشان از اهمیت و نگرانی قانونگذار در حمایت 

از حقوق معلوالن است.
در قسمت دوم این مقاله با حقوق و امتیازاتی که ناشی از 
سیاست حمایتی قانونگذار در مورد حقوق معلوالن است، 

به صورت تفصیلی آشنا خواهیم شد.
ادامه دارد...



تصویرگر:عاطفهفتوحی

به خاطر خدا!
 روزی فقیری  به نزد هندوانه فروشی رفت و گفت هندوانه ای 

برای رضای خدا به من بده که فقیرم و چیزی ندارم.
هندوانه فروش درمیان هندوانه ها گشــتی زد و هندوانه ی خراب 

و به دردنخوری به فقیر داد. فقیر نگاهی به هندوانه انداخت و دید 
که به درد خوردن نمی خورد. مقدار پولی را که به همراه داشت، 
به هندوانه فــروش داد و گفت: لطفا به انــدازه ی پولم به من 

هندوانه ای بده.
هندوانه فروش، هندوانه ی خیلی خوبی را وزن کرد و به 
مرد فقیر داد. فقیر، هر دو هندوانه را رو به آسمان کرد و 
گفت: خداوندا بندگانت را ببین... این هندوانه ی خراب را 

به خاطر تو داده است و این هندوانه ی خوب رابخاطرپول!

|یــکنفــسزنــدگــی|
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نویسنده:رابرت بولتون
مترجم:حمیدرضا سهرابی
چاپپنجم: پاییز1388  

شمارگان: 3000
انتشارات:رشد

بسیاری از ما با این مشکل مواجه شــده ایم که گاه از برقراری ارتباط با 
دیگران عاجز بوده ایم. وقتی با دوســتان یا همکاران خود در محیط کار و 
یا همکالسی هایمان در مراکز آموزشی و یا در دیگر موارد با مردم کوچه و 
بازار نمی توانیم یک رابطه ی مثبت و دوجانبه برای تفاهم و رشد و پیشرفت 
و گذران زندگی اجتماعی رضایت بخش برقرار کنیم، آیا از خود پرسیده ایم 

دلیلش چیست و ریشه ی این ناکامی و عدم موفقیت  درکجاست؟
اگر ارزیابی های بی طرفانه از چند مورد مشــکل ارتباطی را در کنار هم 
بگذارید حداقل به این نکته می رســید که جزئی نگری و حساسیت های 
بی اساس، یکی از مسایلی است که اجازه نمی دهد شما با دیگران ارتباط 
مثبت و سازنده ای برقرار کنید. نکته ی اساسی دیگر بی توجهی به یک سری 
قوانین و واقعیات عاطفی- انسانی است. در واقع، در اغلب زمینه ها و بحرانها، 

راه حل نهایی مبتنی بر همین واقعیات پیچیده ی عاطفی- انسانی است.
آنچه دراین مقدمه آمد، خالصه ی متن  و محتوای کتاب روانشاســی 
انسانی اســت که دراین مجال می خواهیم ضمن معرفی مختصر، شمارا با 

مولف و محورهای کتاب بیشتر آشنا کنیم:
کتاب »روان شناسی روابط انسانی« توسط پرفسور رابرت بولتون یکی از 
متخصصان علوم ارتباطات نوشته شده است. این کتاب ارتباط را از زوایای 
گوناگون مورد بررسی قرار و به خواننده نشان می دهد که چگونه می توان 
یک ارتباط موثر برقرار کرد؟ کتاب به این پرسشــها پاسخ می دهد که: چه 
موانعی بر سر راه ارتباط وجود دارد که اجازه نمی دهد ما بتوانیم رفتار مناسب 
ارائه دهیم و رفتار مناسب از جانب دیگران دریافت کنیم؟ زبان بدن چیست 
و از چه طریقی می توان فهمید که حرکات بدن هرکس حاوی چه پیام هایی 
به مخاطب اوست؟ چگونه می توان روابط بین فردی را ترمیم کرد و یا چگونه 
می توانیم گوش شنوای خوبی برای دیگران باشیم؟  چطور در جمع دیگران 

ابراز وجود کنیم  و ده ها چرا و پرسش و مطلب خواندنی دیگر.

مطالب این کتاب حاصل ســالها مطالعه و پژوهش در 
خصوص ابعاد مختلف ارتباط و تاثیــر آن در زندگی افراد 

است.
کتاب روان شناسی روابط انسانی شامل 4 بخش و 15 
فصل است. بخش اول )مقدمه( مشتمل بر فصل های یک 
و دو می باشــد. فصل یک کتاب به »آموزش مهارت های 
ترمیم فاصله بین فردی« اختصــاص دارد و در فصل دوم 
تحت عنوان »موانع ارتباطی«، به 13 مانع ارتباطی رایج 

می پردازد.  
بخش دوم با عنوان »مهارت های گوش کردن«، فصل 
های ســوم تا هفتم کتاب را در بر می گیرد و بخش سوم 
کتاب با عنوان »مهارت های ابراز وجود« شامل فصل های 

هشتم تا یازدهم کتاب می شود.
عنوان بخش چهارم ، »مهارت کنترل تعارض و تضاد« 
 است و مشــتمل بر فصل های دوازدهم تا پانزدهم کتاب 
می شــود. در پایان، نویســنده مراحل بهبود ارتباط را به 

عنوان سخن آخر آورده است.
این کتاب ترجمــه ای روان دارد و مثال های آن بومی 
سازی شــده اســت و مطالعه آن را به کلیه افرادی که در 
 پی ارتقای توانایی های ارتباطی خود هســتند پیشنهاد 

می کنیم.

 دانشی برای آنان که می خواهند توانا شوند
مرضیهزیدانلو

|معــرفــیکتــاب|
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 فارست گامپ، فیلمی که خودباوری  می آموزد    
مژگانهمایونی

فیلم فارست گامپ محصول ســال 1994 آمریکا، به 
کارگردانی رابرت زمکیس ساخته شــده است. این فیلم 
جوایز اســکار برای بهتریــن بازیگر نقــش اول مرد»تام 
هنگس«، بهترین کارگردانی»رابرت زمکیس« و بهترین 
جلوه هــای ویژه»آرتور اشــمیت« و بهتریــن فیلم نامه 

برای»اریک راث« را دریافت کرد.
در فیلم فارست گامپ، با شنیدن موسیقی بسیار زیبای 
آلن سیلوستری در متن فیلم به خوبی می توان صحنه های 
فیلم مخصوصاً پالن های تأثیرگذار جنگ ویتنام را در ذهن 

بازسازی کرد.
فارست گامپ چه به لحاظ تکنیکی و چه از نظر محتوایی 
و مفهومی فیلمی است بسیار هوشمندانه، قوی و تأثیرگذار 
و امیدبخش که می تواند داشــتن یــک زندگی خوب را 
آموزش دهد و می تواند الگویی برای یک زندگی ســالم 
باشد چون در آن نشــان می دهد که چگونه بهترین بهره 
را از زندگی ببریم، چگونــه از بدی های دیگران بگذریم و 
بخشنده باشیم، چگونه سختی ها را تحمل کنیم و چگونه 

به افرادی که دوستشان داریم عشق بورزیم.
فیلم با تصویر یک »پر« سرگردان آغاز می شود که آنقدر 
در هوا می چرخد تا پس از مسافتی طوالنی کنار کفش های 

کتانی» فارست گامپ «می افتد. »فارست گامپ« شخصی است دارای کم 
توانی ذهنی که دیگران او را از لحاظ اجتماعی ساده لوح و شاید حتی کودن 

خطاب می کنند.
فارست گامپ باهوش نیست اما تحصیالت دانشگاهی را به پایان می برد. 
پاهایش دچار مشکل حرکتی است اما در بازی فوتبال امریکایی و دوندگی 
گوی سبقت را از دیگران می رباید. از سرمایه گذاری بی اطالع است ولی یکی 
از بزرگترین شرکت های صید ماهی را تأسیس می کند. شجاع نیست و در 
میدان نبرد به جای کارهای قهرمانانه از خطر پرهیز می کند ولی به خاطر 
نجات دیگران مدال افتخار کسب می کند. فارست با اینکه فردی دارای نیاز 
ویژه ی آموزشی است با تکیه بر استعدادهایش به موفقیت و قهرمانی و حتی 

شهرت دست پیدا می کند.
فارست، مادرش، جنی و بوبا را عاشقانه دوست می دارد. رد پای این افراد 
در فیلم کاماًل محســوس و ملموس و بر مدار عاطفی فیلم تأثیر به سزایی 

گذاشته است.
مادرش)ســالی فیلد( که حوادث اطراف را با زبانی ساده برای فارست 
توصیف می کند و همیشه همراهش هست، یک جمله ی کلیدی دارد که 
می گوید:» زندگی مثل یک جعبه ی شکالت می مونه، هیچ وقت نمی دونی 

داخلش چه جور شکالتیه!«
بوبا دوست سیاه پوست ساده دلی که در دوره ی آموزشی ارتش با او آشنا 
شده و آرزو دارد خانواده فقیرش را با صید میگو به وضع بهتری برساند؛ و 
جنی که وارد زندگی عاطفی اش شد و رفت اما فارست هرگز عشق او را از 
یاد نمی برد. حتی زمانی که جنی هر روز به خاطر اعتیاد و روابط ناســالم 
 رو به سراشــیبی می رود و فارســت در مقابل پله های افتخار را پشت سر 
می گذارد. فارســت نام قایقش را جنی گذاشــته و موفق شده یکی از بی 
نظیرترین صیدهای میگو را انجام دهد ولی او تنها دنیای کوچک خودش 

را می خواهد. دنیایی که تمام وسعتش آغوش مادر و داشتن جنی است...

|نـــقـــدفـــیـــلـــم|
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جایی درآستانه ی آسمان...
)نگاهی به  تاریخچه ی همدم؛ از گذشته تا امروز(

زمین خدا وسیع و هوشیار و خوشبخت است... اما بعضی تکه های زمین 
خدا خوشبخت ترند چون می شــود نردبانی روی آن گذاشت و از درخت 

آسمان باال رفت... 
درگوشه ای از شــهر مشــهد، تکه زمینی قرار دارد، خوشبخت؛ جایی 
درآستانه ی آسمان... محل ازدحام دلهای مهربان... جایی پُر از آرزو... پُر از 

ذهن های سپید و بی فریب...
سال 1356 بود که تکه ای از زمین خدا، به اندازه ی 10000 متر مربع، 
سهم دختران کم توان ذهنی شد تا در آنجا زندگی کنند، آموزش ببینند، 
خدمات توانبخشی دریافت کنند و چند قدم به آرزوهایشان نزدیک تر شوند.
این مکان که ابتدا موسسه ی فتح المبین نام گرفت و سپس با »خیریه ی 
همدم« کامل شد، کارش را  تحت پوشش سازمان بهزیستی با پذیرش 60 

دختر شروع کرد.
از سال 1380، نوع مدیریت مجموعه به شیوه ی هیئت امنایی تغییر یافت 
که اتفاق مبارکی بود. ازهمان سال، اعضای هیئت امنا که همگی از خیرین 
و نیک اندیشان شناخته شده اند، با تمام همت و نیرو، در جهت بهتر شدن 

شرایط دختران همدم، گام برداشته اند.
اقدامات موثری مثل؛ تجهیز، بازســازی و نوسازی بخش های مختلف 
مجموعه، راه اندازی سیستم های هواســاز، احداث سالن های همایش و 
نمازخانه، الندری و تهویه و همچنین تکمیل و بهره برداری از ســاختمان 

شهید شاهید، در کار نامه ی این نیکوکاران می درخشد.
در سال 1384 موسسه به طور کامل از سازمان بهزیستی مستقل و تحت 
عنوان »خیریه ی توانمندسازی و حمایت از معلولین« به هیئت امنا واگذار 

گردید. 
هیئت مدیره ی موسسه، هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل دارد:

حاج اکبر صابری فر )رئیس هیئت مدیره(، مهندس حمید طیبی )نائب 
رئیس(، دکتر زهرا حجت )مدیرعامل موسسه( و آقایان حسین محمودی، 

علی اکبر علیزاده، مهندس علی کافی و جعفر شیرازی نیا،  
دیگر اعضای هئیت مدیره ی همدم هستند.

فرزندان تحت حمایت همدم، همگی دختر بی سرپرست 
یا بد سرپرست اند. این موسســه در ابتدای واگذاری 186 
مددجو و 93 کارمند رسمی مامور به خدمت داشت. این 
رقم در حال حاضر به 400 مددجــو و قریب 150نیروی 

قراردادی، افزایش یافته است.
این روزها؛ فرزندان این خانه، بر اســاس نوع معلولیت 
یا شرایط شــان در دو ساختمان مســتقل و مجزا زندگی 
می کنند: ساختمان شماره ی 1 )فتح المبین( به مساحت 
10/000/000 متــر مربع و زیر بنای حــدود 6800 متر 
مربع، محل نگهداری و آمــوزش معلولین ذهنی عمیق و 
دختران تربیت پذیر اســت و ساختمان شماره ی 2)مرکز 
شهید حمید شاهید(، به مساحت 2600 متر مربع و زیر 
بنای 2500 متر مربع محل زندگی دختران آموزش پذیر و 
خانه ی کوچک پناهگاهی است. مددجویان 7 تا12 ساله ای 
که مرکز با آمدنشان افتتاح شده بود، حاال در سنین 4 تا 60 

سالگی هستند و در پنج زیر مجموعه نگهداری می شوند:
• ســرای مهر؛ محل نگهداری فرزندان کم توان ذهنی 

عمیق 
• تربیت پذیر؛ محل نگهداری فرزندان کم توان ذهنی 

متوسط 
• آموزش پذیر؛ محل نگهداری فرزندان کم توان ذهنی 

خفیف 
• خانه ی پناهگاهی؛ محــل نگهداری فرزندان آموزش 

پذیر در سنین 4 تا 12 سال  
• مرکز آموزش روزانه 

مددجویان موسسه ی همدم، به طورهمزمان از امکانات 
و خدمات مختلفی برخوردارند، ازجمله:

استفاده از خدمات توانبخشی از قبیل: فیزیوتراپی، گفتار 
درمانی و کاردرمانی.

حضور در فعالیت های مختلف ورزشی برای دستیابی به 
حداکثر توانمندی جسمی.

شــرکت در کارگاه های هنــری از قبیــل گلیم بافی، 
گلسازی، سوزن دوزی و سرمه دوزی.

بدیهی است که فراهم ساختن فضایی شبیه خانه برای 
دختران این مرکز، هزینه های سنگینی به دنبال دارد. در 
حال حاضر، برای هر مددجو، ماهانه بیش از 12/000/000 
ریال هزینه می شــود کــه یارانه ی دریافتی از ســازمان 
بهزیستی تنها حدود یک سوم این هزینه را تأمین می کند. 

دوسوم دیگر، با کمک های مردمی تامین می شود.
مردمی که تقســیم کننده ی خیرو خوبی و برکت اند و 
روی پیاده روها، به دنبال گامهایشان، همیشه خط روشنی 
باقی اســت... مردمی که در شناسنامه هایشان نام آشنای 

شما می درخشد.
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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 alternate 
members and 7 members of the Board of Directors. The 
members are: Mr. Akbar Saberi Far (Chairman), Mr. Ha-
mid Tayebbi (Vice President), Dr. Zahra Hojjat (Director 
of the Charity), Mr. Ali Kafi, Mr. Ali Akbar Alizade, and 
Jafar Shiraziniya 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
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Hamdam 
Rehabilitation 
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You are our friends any where in the world
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برایاحترامبهطبیعتو
صرفهجویــیدرهزینهها،
تیراژکمتــریازمجلهچاپ
میشود.لطفابعدازمطالعهدر
اختیاردوستانتانقراردهید.

همه ی مردم دوست ما

همـدم
موسسهخیریهتوانبخشی
فتــحالمبین
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