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ِ
مثلث امید ،شادی و انگیزه
زندگی در
  دکتر زهرا حجت

تقویم روی میز مناسبتهای گوناگونی را یادآوری میکند .هر ببرم که در و دیوار آن گواهی از مهربانی و یکرنگی و یگانگی میدهد.
روز ،نشان از نشانی خاص است و یادآور مهمهای زندگی .مهم هایی عشقهای خالصانه را جایی بیابم که وقتی مهری را نثارت میکنند
که بودنشان الزم است و ضرورتی برای تامین نیازهای جامع های پویا .میدانی که از عمق جانشان است و وقتی لبخندی را بر لبهایشان
برگه های تقویمِ عمری را که گاه به شتاب و گاه آهسته میگذرد ،مینشانی میدانی که هرگز از آن لبخند بیمهری نخواهی دید.
من این توفیق را دارم که؛ هر صبح وارد ســرزمین زیبای همدم
به آرامی ورق میزنم و به دوازدهم آذر میرسم!
ی فصل ســرد ،میشوم؛ جایی که پناهگاه فرزندان بیسرپرست و دختران معلول
آیا همزمانی «روز جهانی معلولین» با آســتان ه 
نشانهی آغاز زمستانِ زندگی و روزگار فرسودگی و افسردگی گروه ذهنی اســت و هر روز باید به گلهای این باغ ،امید به زیستن داد و
زیادی از جاماندگان کاروان سالمت نیست؟ باور «ما» میگوید که یادآوری کرد که از نگاهتان ای کاش ها را به خوبی میخوانیم و با
تمام نیرو سعی در برآورده کردن نیازهای مادی و معنویتان داریم.
خیر! نیست!
فرزندان همــدم میدانند که با تکیه بر توانمندیهایشــان و با
دوازدهم آذرماه هرســال ،میعــاد مردمان سراســر جهان با  
بوستانهایی است که مصداق معجزهی شکفتن در زمستان و به بار مشارکت و دیده شدن در امور اجتماعی میتوانند در مدار هستی
نشستن توانمندی انسانهایی است که ریشه وجودیشان از «امید» ،نقشی روشن و ماندگار را ایفا کنند .ما خوشــحالیم که با افتخار،
«شادی» و «انگیزه» آبیاری میشود .این است که دوازدهم آذرماه چهارصد فرزند این مجموعه را بهیاری شما زیبابینان و نیکاندیشان
برای ما ،یادآور یکم فروردین نیز هست ...و لذت بزرگی است حضور جامعه ،به این باور رساندهایم که؛ معلول آن است که از خلق لحظه
در میان نوازندگان این سمفونیِ سراسر شکوه و افتخار .سرنوشتی های زیبا ،عاطفه ها و مهر جاودان ،باز میماند.
همه باهم دست در دست یکدیگر و با نگاهی ناب ،توانمند بودن
زیبا که تجربهی یگانه ما را میســازد و هر روز ما را بی هیچ بهانه و
واسطهای در محضر پروردگار قرار میدهد .بنابراین ،به سهم خود ،معلوالن تمام دنیا را باور کنیم و بر دلتنگیِ آبیِ آسمانشان رنگی از
خدا را سپاس میگویم که بخش عمدهای از زندگیم را به گونهای لبخند بزنیم و ثابت کنیم در دنیای پر هیاهوی امروز ،در ابدیتی که
قرار داد که هر روز با معلولین همراه باشم و پا به پایشان قدم بردارم .از دنیا برای معلوالن ساختهاست ،پا به پای آنان پیش می رویم و الفبای
هیاهوی دنیایی که بر مدار کشمکش و تضاد میگردد ،به جایی پناه توانمندی را در کنار معلولیتشان هجی خواهیم کرد...

| یادداشت سردبیر
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وناگهان،مردممیدرخشند...
علیرضا سپاهی الیین
سر شب ،از ســر و صدای زیاد بلندگوی مسجد
محل ،دمغ و دل گرفتهام که همســرم از خرید بر
میگردد و گلهمندانه میگوید :این چه مملکتیه،
از دیروز تا حاال اکبرآقــا پیا ز رو کیلویی 500تومن
گرونتر میفروشه؟!  
یادم میآید که صبح ،همین اکبرآقا ماشینش را
درست پارک کرده بود وسط کوچه و وقتی گفتم:
حاج آقا ،اآلن چهجوری رد بشم برم اداره؟ طلبکارانه
جواب داد :حاال مگه  5دقیقه دیر برسی ،چی میشه؟!
چند  ساعت بعد ،دارم توی گوشی موبایل ،یک
گروه خبری تلگرامی را چک میکنم که یکباره خبر
زلزلهی شدید کرمانشاه را میبینم؛ زمینلرزهای با
قدرت بیش از هفت درجهی ریشتر استانهای غربی
را لرزاند...
یاد شوخی مشهوری میافتم که وقوع حوادث
طبیعی خسارتبار را در ایران ،نتیجهی رویگردانی
مردم از طاعت پروردگار و ارتکاب گناهان بیشمار،
دانســته بود ...و یاد آنچه همین امــروز دیده و
شنیدهام .دلم بیشتر میگیرد .باخودم میگویم،
ظاهرا این شوخی ،جدی شده است و اینکه بعضیها
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میگویند ما مردم بدی شدهایم و باید کالهت را بچسبی و به کسی اعتماد
نکنی ،حرف چندان بیراهی نیست.
صبح ،هنوز به خیریهی همدم نرسیدهام ،در فرصت پشت چراغ قرمز،
دوباره موبایلم را چک میکنم .اولین چیزی که توجهم را جلب میکند،
کمپینی است که تعدادی از دوستان برای حمایت از زلزلهزدههای مناطق
غربی راه انداختهاند ....داخل اداره ،همکاران من ،مثل کسانی که پنداری
خانهی خودشان در زلزلهی دیشب آوار شده ،به هول و والی کمکرسانی
و مددکاری مصیبتدیدههای کرمانشاه و ســرپل ذهاب و قصرشیرن
افتادهاند ...چند نفری زنگ میزنند و میگویند اگر شمارهحسابی برای
جمعآوری کمک نقدی اعالم کنید ،ما آمادهایم هرچه در توان داریم دریغ
نکنیم ...در اتاق نگهبانی اداره ،تلویزیون ،خودروها و کامیونهایی را نشان
میدهد که به همراه نیروها و کمکهای مردمی ،عازم غرب کشورند....
ی
ظهر که به خانه برمیگردم ،دم در مسجد محل ،از کمکهای غیرنقد 
مردم ،کوهی سر به آسمان برداشته .همزمان اکبر آقا با وانتبارش ،مشغول
تحویل چند بست ه لباس و پتوی تازه است .بقیه ،هرکدام کاری میکنند.
بیاختیار با خودم زمزمه میکنم :چه مردم خوبی داریم .این مردم اگر
مجال عشقورزی و محبت داشته باشند ،اصال اهل کمفروشی و خست
و بیخیالی نیســتند .فرصت مهربانی پیدا کننــد ،بیدریغ و بیدروغ
میدرخشند .مگر همین موسسهی همدم را کمکهای مردم نمیچرخاند؟
خدا میداند که اگر یک روز کنارمان نباشــند 400 ،دخترمان سر بیشام
زمین میگذارند .دمشان گرم ،مردم .شاید گاهی باید زلزلهای اتفاق بیافتد
که ناگهان ،شاهد درخشش خیرهکنندهی این مردم باشیم .خدایی مردم
خوب و خیرخواهی داریم .خدا کنه همه و همیشه اینطور باشیم .خدا کند
قدر هم را بدانیم...
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| معرفی واحدهای موسسه  

جایی برای دیدار با روان...
  عباسعلی سپاهی یونسی

شاید اکثر مردم و یاوران مهربانی که برای بازدید از همدم
به این موسســه می آیند و از بخش های مختلف موسسه
بازدید میکنند ،خبر نداشته باشند غیر از بخشهایی که
نگهداری از دختران را بر عهده دارند ،این موسســه بخش
های دیگری هم دارد.
این بخش ها ،در عین اهمیت فراوانی که دارند ،از آنجا که
فعالیت آنها در بخش اداری دستهبندی شدهاست ،در بازدید
های عمومی دیده نمیشوند و تنها گذر دختران همدم یا
بستگان آنها به این بخش ها می افتد.
ازجملهی این بخش ها ،واحد روانشانسی است که برای
این شــمارهی فصلنامهی همدم ،ســراغ  دوستان شاغل
دران رفتهایم تا با آنها گپ و گفت کوتاهی داشــته باشیم و
خوانندگان ما نیز بیشــتر با آنها و کارشان آشنا شوند .کار
بخش روانشناســی از آن جهت مهم است که با روح و روان
دختران همدم در ارتباط است .پس باید با دقت و وسواس
اداره شود.
اتاق روانشناسی در ســاختمان شهید شاهید واقع شده

است؛ روبروی خانهی کوچک پناهگاهی است و در شکل ظاهر فعالیتهایش،
می توان گهگاه داخل یا خارج شــدن دختری را به آن دید .اما بیشتر از این
را می توان در توضیحات دو روانشاس این بخش شــنید .ابتدا از ناهید یاور  
میخواهیم تا بخش خودشان را معرفی کند  .
ناهید یاور ،که رشتهی تحصیلیاش روانشناسی بالینی است ،دورهی طرح
را در سازمان بهزیستی و مرکز توانبخشی دختران همدم گذرانده است و پس
از به اتمام رسیدن دورهی دو ســاله  اکنون  7سالی است در همدم مشغول
به کار است  .او در خصوص برنام ههای واحد محل کارش ،اینگونه می گوید:
فعالیتهای واحد روانشناسی
تهایی که در این واحد انجام میشــود ،شامل موارد
«به طور کلی فعالی 
زیر است  :اول بررســی مددجویان جهت پذیرش یا عدم پذیرش در صورت
متناسب نبودن مددجو با فضا و شــرایط مرکز و  ارائهی توضیحات الزم به
ادارهی پذیرش برای این که اقدامات دیگری انجام شود  .بعد از این که مددجو
پذیرش شــد ،تعیین جایگاه مددجو  کار بعدی اســت که از طریق بررسی
عملکرد هوشی ،رفتاری و شــرایطی روانی و تشکیل پرونده انجام می شود.
اقدام دیگری که باید به عنوان روانشناس انجام بدهیم ارائهی برنامهی اصالح

رفتار در صورت لزوم برای دختران ،متناسب با وضعیت شناختی ،رفتاری و
سن آنان است».
پیگیری وضعیت روانی و رفتاری دختران
یاور برای توضیح بیشــتر درباره مســئولیت های این بخش میگوید:
«ارجاع به روانپزشک و پیگیری وضعیت روانی و دارویی دختران در حیطهی
روانپزشکی و ارائهی گزارشــات در صورت نیاز به روانپزشک بخش دیگری
از فعالیت های ما می باشــد و غیر از این ،ارائهی برنامهی توانبخشــی در
حیطههای شــناختی ،حرفهای و رفتاری و آموزشهای الزم به دختران در
جهت بهبود و ارتقاء سطح تعامالت بین فردی و اجتماعی ،ارزیابی دختران
به صورت دورهای در حیطههای فــوق و درج اطالعات به صورت ماهیانه در
پروندهی دختران و ارائهی برنامهی سه ماهه در راستای توانمندسازی فردی
بر اساس چارت پروندههای روانشناســی ،تعامل با واحدهای کاردرمانی و
گفتاردرمانی در راستای بهبود مشکالت دختران در حیطههای مذکور
تعامل با واحد مددکاری ،پیگیری وضعیت تحصیلی ،رفتاری دختران در
مدرسه ،پیگیری وضعیت رفتاری و شرایط روانی در ارتباط با خانواده در بخش
روزانه و انجام ارجاعات در صورت لزوم  ،تعامل و آموزش به مربیان در راستای
بهبود سطح تعامالت بین مربی و دختران مرکز و ارتقاء سطح خدمات ارائه
شده به دختران ،ارتباط با خانواده دخترانه شبانهروزی در صورت امکان جهت
افزایش شناخت و آگاهی از پیشینه و شرایط آنان نیز از دیگر مسئولیت های
افرادی است که در بخش روانشناسی فعالیت میکنند»
از یاور می پرسیم :کوتاهی در انجام وظیفه ،چه مشکالتی را در پی دارد؟
او پاسخ می دهد « :مسلما کوتاهی در انجام وظیفه در هر بخش موسسه
می تواند تاثیر منفی بر عملکرد موسســه داشته باشد و در این بخش هم به
همین صورت است .کوتاهی در هر قسمت میتواند منجر به بروز آسیب برای
دختران و ایجاد خلل در فرایند درمان و توانبخشی دختران شود ولی به طور
یشود که همیشه با تمامی
عمده روانشناســی جزء واحدهایی محسوب م 
دختران در ارتباط اســت و وضعیت این عزیزان حتی در صورت عدم بروز
مشکل بررسی میشود».
این روانشناس درباره روزهای سخت کار هم میگوید « :سختترین روزها
را میتوان زمانی توصیف کرد که دختران تفاوت خودشان را به زبان میآورند
و میپرسند :چرا نباید مثل ســایر افراد ،خانواده داشته باشند؟ و یا سواالت
دیگری از این جنس را مطرح می کنند و این سوال را به خوبی میتوان درک
کرد که با تمام وجود میپرسد .در اینجاست که شاید سختترین لحظه برای
یک روانشناس که به صحبتهای این عزیزان گوش میدهد پیش میآید و
در پاسخ فقط میتوان یک نفس عمیق کشید .و اینجاست که جای همدلی
کردن است و شرایط حتی سختتر از روزهایی میشود که در لحظه باید تعداد
زیادی از دختران را از نظر خلقی و رفتاری مدیریت کرد».
از یاور می خواهیم از خاطرات شیرین کار با دختران هم بگوید و می شنویم:
« خاطرات شیرین و شاید بهتر باشد اینگونه بگویم لحظات و روزهای خاصی
را با دختران تجربه کردم و این اتفاق باعث شد که وارد دنیایی بشوم که تا قبل
از این با آن آشنا نبودم و هر لحظهاش را خاص و متفاوت میتوان توصیف کرد.
بویژه زمانی که با احساسات صادقانه و خالص این دختران روبرو میشوم».

بعد از گفت وگو با ناهید یاور ،نوبت صفا مهدوی اســت
تا به عنوان دیگر روانشــناس این بخش  ،باهم به گفت وگو
بنشینیم؛
کاری سخت اما لذتبخش
مهدوی ،ابتدا دربارهی چگونگی آشــنایی خود با همدم
می گوید « :آشنایی من با مؤسسهی همدم بصورت اتفاقی
با مراجعه به سایت این مجموعه صورت پذیرفت و پس از آن
مراجعهی حضوری و ارائه مدارک اتفاق افتاد و  پس از مدت
کوتاهی برای همکاری با این مجموعه دعوت شدم».
مهدوی هم توضیحاتی دربارهی بخش روانشناسی می
دهد و بعد از توضیحاتی دربارهی وظایف این بخش ،درباره
اهمیت کار در حوزهی روانشناسی میگوید « :اهمیت این
بخش در پیشــگیری از عوارض ناشــی از معلولیت شروع
میشود تا بکارگیری از اهرمهای تخصصی بر اساس شرح
وظایف ،با همکاری سایر بخشهای تخصصی مرکز شامل
مددکاری ،کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،بخش درمان و حوزهی
مراقبتی ،تا در جهت بهبود عملکرد ذهنی ،روانی ،جسمی
و اجتماعی مددجو و سازگاری وی با محیط و ارتقاء کیفی
زندگی وی ،به صــورت تیمی برنامهریــزی وکار صورت
پذیرد».
مهدوی همچنیــن میافزاید « :هدف کلی از تشــکیل
اینگونه مراکز ارائهی خدمات مربوط به ســامت شــامل
خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی است تا با بهکارگیری
کادر تخصصی و مراقبتی ،حتی االمکان نسبت به کاهش
میزان معلولیت با روشهای آموزشی منطبق با ویژگیهای
این طیف از معلولیــت اقداماتی مؤثر صــورت پذیرد .در
غیر اینصورت حضــور آنان در اینگونه مراکــز بدون انجام
فعالیتهای آموزشی و توانبخشی حرفهای هیچگونه تغییری
در رشد و ارتقای ذهن این عزیزان به وجود نخواهد آورد».
این روانشناس دربارهی ســختی کار در این بخش نیز
می گوید « :سختترین روزهای کاری من در بدو ورود به
مؤسسه دورانی بود که در بخش درمان همکاری داشتم .بعد
از سپری شدن مدتی ،فعالیت خود را در بخش روانشناسی
آغاز کردم و در حال حاضر از شغلم رضایت کامل دارم .برای
من حضور در همدم طی ســالهای خدمت ،تماماً با عشق
و عالقه به کار و هر روز آن با روز دیگر متفاوت بودهاســت.
با وجود تمامی ســختیهای آن ،هیچگاه شــکوهای از کار
نداشتهام و همواره پس از پایان هر روز کاری با رضایت خاطر
به خانه رفته و  روز بعد با انرژی مضاعف به محل کار آمد هام
و سعی کردهام اگر لحظات تلخی هم برایم ایجاد شده است،
بیاعتنا گذر کنم چون حضور در محل کار و خدمت به این
عزیزان لذتبخش و شیرین است».
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شوری برای هنر و شبی برای همدم
یادنوشتشبیکهآسمانهمدمستارهبارانهنرمندانوادباشد

  مژگان همایونی  /کارشناس مسئول امور فرهنگی همدم

زمستان 96

8

گرامیداشت استاد کیوان ساکت در سکوتی لبریز از فریاد و شوق

در روزهای منتهی به دوازدهم آذر و روزی که خاص بزرگداشت معلولین است مؤسسهی توانبخشی همدم در شور
و شوقی غیرقابل وصف ساعتها و ثانیه ها را میگذراند .عقربههای ساعت تیکتاک کنان ثانیههای زمان را پشت
سر گذاشت .دیوار فاصله در هم شکست و به تاریخ دوازدهم آذرماه هزار و سیصد و نود و شش نزدیک شد.
این روز از دو جهت مهم بود ،بزرگداشت روز جهانی معلولین و هشدارهای پیدرپی سازمان هواشناسی کشور در
خصوص پیشبینی برودت هوای مشهد .قرار بود هوای شهرمان در این روز از همیشه سردتر باشد؛ قرار بود همهی
برگهای درختان که تا آن شب باهجوم بادهای پاییزی مقاومت کرده بودند روی سنگ فرش خیابان بریزند ،قرار
بود سرمای استخوان سوز خراسان مردم شهر را در خانه هایشان نگه بدارد و بقول اخوان ثالث؛ کسی سر بر نیارد
کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را...
اما در گوشهای از شــهر ،فرزندان و کارکنان همدم در تب و تاب همایشی بزرگ بودند که آسمان زندگیشان را با
حضور هنرمندان موسیقی و نقشآفرینان فرهنگ و ادبیات ایران ستاره باران کنند .باد سوزناک آذرماه به خیابان
عبدالمطلب مشهد رسید و مهربان شد .انگار میدانست نباید امشب به دلهای منتظر  400فرزند بیسرپرست این
خانه آزاری برساند .باد راهش را کج کرد و از این دیار مهربان به آرامی گذشت...
در این خاک ،در این باغچهی پاک ،به جز عشق
و به جز مهر ،دیگر هیچ نکاریم
استاد کیوان ساکت ،نوازندهی برجستهیتار و مدرس
ردیفهای موسیقی سنتی ایران ،هنرمندی است نیکوکار
که سالهاســت در کنار فرزندان همدم غمخوار آنهاست.
این هنرمند بزرگ از نیکوکارانی است که روایت ناگفته و
قصهی ناشنیده فرزندان این خانه را میشنود و پابهپایشان
قدم میزند ،می خندد و اشک میریزد .به همین مناسبت،
مدتها پیش تصمیم گرفته شد به نام زیبای امام مهربانیها
حضرت علی بن موسی الرضا«ع» از هشت فرهیختهی بنام
خراسان تقدیر شود و شروع این حرکت با نام استاد کیوان
ساکت ،خیر نیکوکار و هنرمند نامی خراسانی به مناسبت
روز جهانی معلولین ،کلید خورد.
ستاره باران آسمان همدم با حضور چهرههای

پرافتخار حوزهی فرهنگ و هنر ایران زمین
تالوت زیبای قاری قرآن ســید جالل رضوی از مدرسین به نام انجمن
خوشنویسان مشهد فضای سالن همایشهای همدم را معطر کرد .سرود
ملی جمهوری اسالمی نواخته شــد و تکتم فرزند محبوب همدم با صدای
آسمانیاش حاضرین را به شنیدن سرود امام رضا «ع» فراخواند.
مجری مراسم ،استاد ســهیل محمودی ،در جایگاه حاضر شد و پس از
خیر مقدم به میهمانان و تبریک هفتهی وحــدت و روز جهانی معلولین
گفت« :همدم یک بار دیگر با تمام تــوان و تعهد غیرقابل وصفش پای کار
آمد و کارستانی به پا کرد؛ دیدنی! باور کردنی نیست مؤسسهی توانبخشی
بتواند گامی چنین سنگین و مهم و ماندگار در راستای پاسداشت فرهنگ و
هنر ایران بردارد و امشب از استادی قدردانی کند که در نوازندگی و اخالق
شهره خاص و عام است .او بهراستی نمونهی واقعی یک هنرمند متعهد است
و همین بس که زمان زیادی از وقت گرانبهایش را برای خدمت به فرزندان
این مرکز به کار گرفته و بهجاست در ایام گرامیداشت روز جهانی معلولین از
این موسیقیدان نیکوکار ،تقدیر شود».
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استاد کیوان ساکت ،نوازندهی برجستهیتار و مدرس ردیفهای موسیقی سنتی
ایران ،هنرمندی است نیکوکار که سالهاست در کنار فرزندان همدم غمخوار آنهاست
سهیل محمودی ،سپس اسامی میهمانان ویژه را برای مدعوین قرائت
کرد .اساتید :فرهاد فخرالدینی (رهبر ارکســتر ملی ایران) ،محمد سریر
(موسیقیدان و رئیس هیأت مدیرهی خانهی موسیقی ایران) ،حسن ناهید
(پیشکسوت و صاحب ســبک نینوازی ایران) ،نادر مشایخی (آهنگساز و
رهبر ارکستر) ،محمد دلنوازی (هنرمند) ،رسول مرادی ،اسرافیل شیرچی و
مجتبی سبزه (اساتید به نام خوشنویسی) عثمان محمدپرست (استاد بنام
دوتارنوازی خراســان) دکتر محمدجعفر یاحقی (پژوهشگر و نویسندهی
ایران ،عضو پیوستهی فرهنگستان زبان و ادب پارسی و دانشمند نمونهی
سال) امیرمحمود حریرچی (مؤلف و جامعه شــناس) محمدباقر کالهی
اهری (شاعر و پژوهشگر) و محمد جابانی (مؤلف و مورخ مردم شناس بنام
خراسان) و ترانه میالدی (نویسنده و طراح) و همچنین میهمانان بزرگواری
از مسئولین بلندپایهی استان از جمله؛ سید جواد حسینی (معاون سیاسی
امنیتی اجتماعی اســتاندار خراسان رضوی) ،دکتر ســید سعید سرابی
(مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی) ،دکتر تحفهگر (معاون
هنری ،سینمایی) ،دکتر حمیدرضا پوریوسف (مدیرکل بهزیستی خراسان
رضوی) ،محمدرضا حیدری (رئیس شورای اسالمی شهر مشهد) احسان
اصولی (رئیس کمیســیون فرهنگی شورای شهر مشــهد) ،مجید خرمی

(مدیرعامل مؤسسهی شــهرآرا) ،بخشی ازاین میهمانان
ارجمند حاضر در تاالر همدم بودند.
پس از آن ،جعفر شــیرازینیا (ریاســت مؤسســهی
توانبخشــی همدم) ضمن خوشآمدگویی به میهمانان و
عذرخواهی از انبوه جمعیتی کــه به دلیل پر بودن فضای
سالن همایش ایستاده بودند ،روز جهانی معلولین را تبریک
گفت و ادامه داد« :ما و فرزندانمان در همدم با دیدن نوابغ
روزگار و تعداد قابل توجهی از اساتید فرهنگ و هنر ادبیات
کشورمان خود را خوشبخت میدانیم و به خود میبالیم و
سپاسگزاریم از استاد ساکت هنرمند توانمند روزگارمان و
یاور خوب و قدیمی مؤسسه که اجازه دارند این نکوداشت
توسط ما برگزار شود».
در ادامهی برنامه ،دکتر سرابی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراســان رضوی) در جایگاه حاضر شد و گفت:
«همکاری همدم ،انجمن موسیقی خراسان رضوی و اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی» در برگزاری
این مراســم ،اتفاق مبارکی بود .من از تالشهای انجمن
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موسیقی خراســان صمیمانه تشــکر میکنم و امیدوارم
بتوانیم همکاریهای مشترک بیشتری با این موسسهی
خیریهی پویا و فعال داشته باشیم.
دکتر پوریوســف مدیرکل بهزیســتی استان خراسان
نیز بعد از دعوت در جایگاه و تبریک روز جهانی معلولین
گفت« :از همراهی خوب همهی دوستانی که تالش کردند
این همایش در چنین سطحی و با حضور استادان بزرگ
حوزهی فرهنگ و هنر کشورمان برگزار شود تشکر میکنم
و امیدوارم مؤسسهی خیریهی همدم پیشرو در نکوداشت

خیرین و یاوران نیکوکار کشورمان باشد».
بعد از خیر مقدمهای رسمی میزبانان نکوداشت ،گروه آوای همدم بعد
از اجرای آهنگ های «امام رضا «ع» و «ایران» ،به اجرای ترانهی «همدم»
ساختهی استاد کیوان ساکت با شعری از علیرضا سپاهی الیین(مدیر روابط
عمومی همدم) پرداختند که با تحسین و تشویق های مداوم حضار روبرو
شد.
راز رویش خاک باران است و آفتاب...
حضور انبوه مشــتاقان در تاالر همایشهای همدم ،نشان از محبوبیت
استاد کیوان ساکت داشت .در سایهی همیاری و همدلی میهمانان ،مراسم با
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سخنرانی وزین و تخصصی استادانی چون محمد سریر ،عثمان محمدپرست
و حسن ناهید ادامه پیدا کرد.
ترانه میالدی به نیابت از جامعهی معلولین به جایگاه دعوت شد و گفت:
«استاد ساکت با خدمات شایانی که به جامعهی معلولین ایرانی داشته است
جایش در قلب و ذهن ماست» .پیام من به دوستانی که مثل من معلولیت
دارند این اســت که بدانند معلولیت به معنای پایان زندگی نیست .من از
مسئولین هم درخواست میکنم ضمن ایجاد زمینهی حضور بهتر و بیشتر
معلولین در نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی ،بکوشند تا شهرها و اماکن
عمومی را با دید و درک حضور معلولین بسازند و اداره کنند.
استاد فرهاد فخرالدینی با صالبت خاصی صحبتهایش را آغاز کرد« :ای
کاش گروه ارکستری در اینجا حاضر میشد و من امشب به افتخار کیوان
عزیزم رهبری آن را به عهده میگرفتم .کار خیریهی همدم را در برگزاری
این نکوداشت با عظمت ستایش میکنم ،طی بازدیدی که از این مرکز داشتم
متوجه شدم هنر و استعداد فرزندان این موسسه به زیبایی کشف شدهاست.
شما در همدم کارتان ارزشمند و مورد تایید بنده است و چه کاری بهتر از
استفاده از هنر عالی ایرانی ،در توانبخشی به مددجویان معصوم .وی ادامه
داد« :کسی که ارزش هنر را بداند به نظر من ارزش معنویت و انسانیت را هم
میداند و خداوند را ستایش کرده است ».همدم شخص خوبی را برای تقدیر
انتخاب کرده است.

رونمایی کتاب «گزیده ردیف کاربردی موسیقی
ملی ایران»
نوبت به رونمایی از کتاب «گزیــدهی ردیف کاربردی
موســیقی ملی ایران» اثر جدید استاد کیوان ساکت شد.
سهیل محمودی مجری و شاعر توانمند ایران از فرهیختگان
و مقامات اداری استان دعوت کرد در جایگاه حاضر شوند و
با هم از این کتاب ارزشمند رونمایی کنند .کیوان ساکت در
ابتدای رونمایی گفت« :خوشحالم که آسمان همدم امشب
پر از ستارههای فرهنگ و هنر شده اســت و از اینکه این
مؤسسهی خیراندیش با همکاری انجمن موسیقی استان
زحمت تقدیر از بندهی حقیر را به عهده گرفتند تشــکر
میکنم و امیدوارم بتوانم ضمن جبران زحمات آنها همواره
خادم خوبی برای اهالی همدم باشم».
مجری نکوداشت از دکتر زهرا حجت (مدیرعامل همدم)
به عنوان نماینــدهی همدم و بانــوان فرهیختهی حاضر
در سالن ،محمدجعفریاحقی ،دانشــمند برگزیده کشور
در سال  96و نمایندهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
استاد کالهی اهری و اســتاد جابانی به عنوان نمایندهی
ادیبان خراسانی ،دکتر حسینی نمایندهی دولت یازدهم،
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دکتر حیدری رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد و تمام
اساتیدی که از تهران به این نکوداشت دعوت شده بودند
خواهش کرد در این رونمایی حاضر شوند و همزمان با آن و
ضمن توضیحاتی پیرامون مطالب این اثر ارزشمند ،جمعی
از مدیران صنایع و خیرین حاضر در تاالر کتاب استاد ساکت
را با امضای او ،به نفع فرزندان همدم خریداری کردند.
آخرین سخنران نکوداشت پر ستارهی کیوان ساکت،
دکتر حســینی (معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
استانداری خراسان رضوی) بود که ضمن تبریک هفتهی
وحدت و روز جهانی معلولین گفت« :به نمایندگی از دولت
تدبیر و امید به برگزار کنندگان این نکوداشــت ارزشمند
تبریک میگویم و خوشحالم در مجلسی که فرهیختگی از
مکان و زمانش می بارد ،حاضر شدهام».
فرزندان همدم مســبب حضور ســتارههای درخشان

فرهنگ ،هنر و ادبیات ایران زمین شده اند و این مکان مقدس توانسته است
با مهربانی و درایت نقش موثری در تاریخ خراسان بازی کند؛ قطعا امشب و
اتفاقات مبارک آن در حافظهی تاریخی این کهن دیار و بوم باقی خواهد ماند.
برنامهی نهایی نکوداشت ،اجرای موسیقی زند ه بود که ضمن آن ،استاد
کیوان ساکت با همراهی استاد سروش عازمی خواه (پیانیست) به اجرای
بداهه نوازی در راست پنجگاه ،اصفهان و شــور پرداخت و همزمان «شعر
دست» سرودهی زنده یاد فریدون مشیری را نیز دکلمه کرد.
پایان بخش مراســم تقدیم هدایایی از طرف فرزنــدان هنرمند کارگاه
قلم زنی همدم ،انجمن موسیقی خراسان رضوی ،و هدایایی دیگر از طرف
مدعوین بود که به رسم یادگاری به استاد ساکت اهدا شد.
همراهی بیدریغ انجمن موسیقی خراسان رضوی و ادارهی کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با موسسهی توانبخشی همدم از اتفاقات
خوب برگزاری مراسم بزرگداشــت استاد کیوان ســاکت بود .آشنایی و
همراهی بیشتر با آقای صدرا یوسفی نمایندهی محترم ادارهی کل فرهنگ
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و ارشاد اسالمی خراسان رضوی و آقای حامد طاهری ریاست محترم انجمن
موســیقی خراســان رضوی در همین رویداد نصیب همدم شد؛ عزیزانی
که از ابتدای مراحل اجرایی برای این بزرگداشــت توفیق حضور و فعالیت
بیدریغشان را در کنار خود داشتیم .حضوری از جنس رفاقت های ماندگار.
نیک میدانیم برگزاری این مراسم وزین ممکن نمیشد مگر با حمایت و
مشارکت و همراهی این بزرگواران.
  
پایان مراسم و پایان سخن
به نام تو آغاز کردیم و ســرانجام نیز به نام تو باید باشد .صحبت از مسیر
سخت کار فرهنگی قصهای است مکرر  .بهنام خدا این قصه را آغاز کردیم و
در تداوم آن ،دست یاری شما نیکاندیشان فرهیخته را بهگرمی میفشاریم.
البته کاستیها و تنگناهای مسیر فرهنگ و هنر را میدانیم و بر این باوریم
که سپیدهدم هرگز روز نمیشود مگر پس از تاریکی ،و این شکفتن گل در
میان خارها و برفها دلیل بر جاودانگی امید به روشنایی است .مؤسسهی

توانبخشی همدم امیدوار است در ایجاد پلهای ارتباطی با
مخاطبان فرهنگی و هنری خویش موفق باشد تا یخهای
فاصله ذوب و زحمات جمعی ،منتهی به آن شود که معنی
حقیقی «عشــق » را بیابیم و حس همدلــی را در افکار و
دستان هنرمندان بیدار کنیم .این شاید آرزویی بزرگ باشد
اما دور از انتظار و دسترس نیست.
و کالم آخر این که؛ دعا کنیم ریشههای فرهنگیمان تا
ژرفای ابدیت نفوذ کند .دعا کنیم تالش خستگی ناپذیر و
عاشقانهی خیریه همدم در راستای فعالیتهای توانبخشی
و اعتالی فرهنگ و هنر این مرز و بوم بارقهی امیدی باشد
که هیچ گاه به خاموشی نگراید...
« رازیست در ترنم سبز درختان؛ رازی به ژرفای عشق
و بلندای همت».
بدرود...

| معرفی موسسات خیــریـه

بابک،انگیزهایکهخیریهایراشکلدادهاست؛
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نشینان تربتی...
ِ
این عرش
هر کدام از مراکز نگهداری معلــوالن و یا خیریه هایی
که می شناسیم برای خود داســتانی دارند اما شاید ما از
داستان آنها بی خبر باشیم درست مثل داستان «موسسهی
خيريهی عرش نشــينان توانا جام» که شنیدن ماجرای
شکل گیری اش خالی از لطف نیست.
این موسسه با مشهد دوســاعتی فاصله دارد و در شهر
تربت جام در بلــوار والفجر ،بعد از خيابان قاســم انوار در
حاشــیهی خیابان اصلی واقع شــده اســت .اما ماجرای
شکلگیری این موسسه که کودکان معلول قابل درمان،
آموزشپذير و اتيسم را شناسايي و تحت حمايت خود قرار
میدهد ،چیست؟
ماجرا از آن جا شروع شد که...
ســال  1392خانم شــیخ احمدی از اهالی تربت جام
در یکی از مراکز بهزیســتی شــهر ،با کودکی به نام بابک
آشنا می شــود .بابک کودکی است با مشکالت مادرزادی
در ناحیهی صورت(ناقص الخلقه) و این باعث میشــود
که سر از مراکز نگهداری معلوالن بهزیستی در بیاورد .او
که مشهدی است چند سال پیش به تربت جام فرستاده
میشود و وقتی در یکی از روزها گذر خانم شیخ احمدی
به واسطه ادای نذری به محل نگهداری بابک میافتد ،هم
مســیر زندگی بابک و هم خانوادهی جان نثار و بخصوص
مادر خانواده ،یعنی خانم شیخ احمدی دچار تغییر میشود؛
خانم شیخاحمدی میشود حامی بابک .بهزیستی تربت
جام همراهی و همکاری میکند و بابک که همنام فرزند
بزرگتر خانم شیخ احمدی است ،در مدرسهی معمولی
ثبت نام میشود و با پیگیری او سالمتی ذهنی بابک ۱۰۰
در صد اثبات و از مرکز نگهداری معلوالن ذهنی ترخیص
میشود .خانم شیخاحمدی تصمیم میگیرد برای مداوای
بابک اقدام کند و در این مسیر با پزشک فرشتهصفتی به نام
دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی آشنا میشود؛ پزشکی که

کمکهای او به کودکان دارای معلولیتهایی از جنس معلولیت بابک ،زبانزد
است و چند عمل او و تیم پزشکی اش باعث می شود چهرهی بابک تغییر
کند .پروسهای که البته تا امروز هنوز ادامه دارد.
وقتی خانواده بابک پیدا شدند
بعدها خانواده اصلی بابک پیدا می شــود و او به آغــوش خانواده اش بر
میگردد .اما ،حضور او در زندگی خانم شیخ احمدی باعث می شود او و چند
نفر از دوستان خیرش به فکر ایجاد مرکزی برای کمک به کودکان معلول
قابل درمان ،آموزش پذير و اتيسم بیفتند .موسسهای که به طور رسمی از
فروردین سال  1395کار خود را شروع کرده است و خانم شیخ احمدی در
حال حاضر مدیریتش را بر عهده دارد.
خودش در این باره می گوید :در حال حاضر موسسه  از  225مددجوی
تحت پوشش خود حمایت میکند .این مددجویان کودکان و نوجوانانی تا
سن  18سالگی  را شامل می شــوند و حمایت ما هم از این مدد جویان در
خانواده صورت میپذیرد.

او دربارهی وضعیت و شرایط خانوادگی این مدد جویان میگوید :در بین
این مدد جویان هم کودک یتیم داریم ،هم کودکانی که با دارا بودن پدر و
مادر خانواده های بسیار نیازمند دارند و هم کودکانی که سرپرست موثری
ندارند و  60درصد این مدد جویان هم از روســتاهای تربت جام اند که در
خانهی بعضی از آنها ،به جای یک معلول  2و حتی  3معلول وجود دارد.
شیخ احمدی در توضیح  بیشــتر میگوید :از اين تعداد بيش از پنجاه
کودک با شــرايط دشــوار در حال تحصيل در مدارس عادي و آموزش در
مدارس استثنائي و مدارس توانبخشي هســتند و الباقي در حال درمان از
طريق توانبخشي و ديگر حمايتهاي درماني .لذا به همت ،حمايت و کمک

هاي نقدي وغير نقدي خیرین عزيز در هر مورد ممکن ،شديدا نياز داريم.
شناسایی بیماران ا ُتیسم
یک بخش دیگر فعالیت موسسه خيريهی عرش نشينان توانا ،شناسایی
کودکان دارای بیماری ا ُتیسم می باشد و این موسسه طرح غربالگری این
بیماری را در تربت جام انجام میدهد تا از این طریق بتواند به کودکانی که
به ا ُتیسم مبتال هســتند و به خانواده های آنها ،کمک کند .شیخ احمدی
بهعنوان توضیح بیشــتر دربارهی فعالیت های موسســه میگوید :جدا از
مسئولیت اصلی که برای موسسه تعریف کرده ایم در حال حاضر ،ما به 20
خانواده متفرقه نیز کمک میکنیم و این خانواده ها دارای شرایط بسیار مالی
بدی هستند که مثال پدر خانواده فوت شده است و مادر خانواده باید از  7یا
 8فرزند خودش نگهداری کند؛ آن هم در حالی که بعضی از این خانواده ها
حتی شناسنامه ای هم ندارند و یارانه ای هم دریافت نمی کنند .پس شرایط
زندگی آنها بسیار بد است و نیاز به حمایت جدی دارند.
وی ادامه می دهد :جدا از کمک هایی که در حد توان موسسه برای درمان

و آموزش مددجویان انجام می شــود ،سعی می کنیم در
طول سال در مناســبت های مختلف ،کمک های غذایی
و یا لباس به خانواده های نیازمند تحت پوشش برسانیم.
وقتی خدا می خواهد...
وقتی حرف های شــیخ احمدی را می شنوم ،خاطرات
دیدارم با این زن مهربان و بابک برایم زنده می شود؛ اولین
دیدارم با این خانم و خانــواده اش در تربت جام و آخرین
دیدار سال قبل و در شب افتتاح موسسه اتفاق افتاد و حاال

فکر می کنم روزگار چه بازیها که ندارد.
کودکی با شرایط خاص به دنیا می آید و سر از یکی از
مراکز بهزیستی در می آورد .به دست انسان های مهربان
مقدار زیادی از مشــکالت او با درمان حل می شود .و بعد
وجود او بهانه ای می شود تا مرکزی برای تعداد دیگری از
کودکان این سرزمین ایجاد شود که خوشبختانه تا امروز
توانسته است کمک های خوبی به این کودکان و خانواده
آنها بکند.
حرف خانم شــیخ احمدی در گوشم تکرار میشود که
میگوید :در حال حاضر ما با کودکانی روبرو هســتیم که
درمان آنها باعث شده مشکالتشان کم شود و مثال کودکی
که تا  4سالگی نتوانسته است راه برود ،سرانجام راه بیفتد.
و ما این را از لطف خداوند بزرگ و کمک خیرینی می دانیم
که چه در قالب پزشک ،چه دیگر شهروندان ،به کمک ما و
به کمک بچه های شهرشان آمده اند.
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| از زندگی دختران همدم|  

کُ لبهای که از هم فروپاشید!
زندگی یکی از دختران «همدم» با نام مستعار «بهار»؛

  عباسعلی سپاهی یونسی
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دنیا پــر از زندگــی های جــور واجور اســت .هم
زندگیهای روشن دارد ،هم زندگی های تاریک .تازه
زندگیهای نیمه روشن و نیمه تاریک هم دارد .چرایش
را من نمی دانم .شاید این هم بخشی از قوانین خلقت در
این جهان است .شاید باید جنس بازار دنیا جور باشد.
خب ،البد اگر همهی زندگیها روشــن میبود ،دچار
یکنواختی می شــدیم! یا نمیدانم دچار یک مشکل
دیگر ...برای همین باید همهجور زندگی وجود داشته
باشد و یکی از این زندگی ها ،زندگی «بهار» است؛ که
دختر مهربانی است  9ساله.
  آن رو ِز خوش...
کودک تازه متولد شــده دختر بود .پدر و مادرش
ِ
لبخند زدند و دیگران آمدنش را تبریک گفتند .مثل هر
پدر و مادری  برای نامش نظرها مختلف بود اما ،سرانجام
اسم دخترک «بهار» شد و «بهار» چه قدر اسم زیبایی
است .اگر اهل شعر و ادبیات و نوشتن باشی  ،فکرت را
پرواز می دهد تا زمزمه می کنی  :
صاحبدلی نماند در این فصل نوبهار
اال که عاشق گل و مجروح خار اوست
دخترک هنوز آن قدر کوچک بود که نداند به کجا
آمده اســت و چه سرنوشــتی در انتظار اوست .دلش
روزهایی پر از جست و خیزهای کودکانه میخواست؛
روزهایی که پدر او را در آغوش کشــد .او را ببوسد و بو
کند .روزهایی  میخواست که سرش را روی دامن مادر
بگذارد و به خوابی خوش فرو برود ...اما بخت آن قدر با
بهار-این دختر معصوم -یار نبــود که زندگی آرامی را
تجربه کند .شاید شــروع زندگی تاریک  بهار ،با همان
تولد آغاز شد .از همان روزی که اختالف پدر و مادر او با
همدیگر شروع شد .از همان روزی که خانهی آنها محل
بگو مگوهای گاه و بیگاه پدر و مادرش بود .پدر داد میزد

و مادر هم گاهی داد می کشید و گاهی از ترس مرد خودش را به پناهی
میکشید تا از دست او در امان باشد و چشم های مهربان  معصوم بهار،
همهی این داد زدن ها را می دید .گاهی از ترس گریه اش میگرفت ،اما
چه میتوانست بکند؟ تنها در کنجی پناه میگرفت و یا به طرف مادر
می دوید که او هم خود به دنبال پناهی بود .برادرش که او هم مشکالت
خودش را داشت ،همین وضعیت را تجربه میکرد .او هم باید این جنگ
و دعواها را تحمل میکرد .تا این که آن اتفاق افتاد.
روزی که آن اتفاق افتاد
مدتی بود به خاطر اعتیاد پدرش ،بگو مگو ها بین پدر و مادرش باال
گرفته بود .مصرف مواد او زیاد شده بود .پدر ،کریستال مصرف میکرد.
زن ،دیگر نمیتوانســت وضع را تحمل کنــد و از طرفی مرد هم به زن
بدبین شده بود و این شک در کنار ،اعتیاد ،ماجرا را سخت تر کرده بود.
معلوم است که وجود هر یک از این دو عامل ،کافی است تا یک زندگی
را از بین ببرد..
آن روز ،بعد از مشاجره ای شــدید بین زن و مرد ،پدر بهار با چاقو به
همسرش حمله و او را با ســه ضربه چاقو از ناحیه کتف مجروح کرد و
خودش هم فراری شد .بچه ها گریه میکردند .وقتی خون را روی بدن
مادرشان دیدند ،جیغ کشیدند .وحشت کرده بودند و نمی دانستند چه
باید بکنند ...و اصال آنها چه کاری می توانستند بکنند؟! صدای گریه و
کمک خواهی مادر ،همسایه ها را به خانه آنها کشید .زن را به بیمارستان
بردند و بچه ها ماندند با خانه ای بدون پدر و مادر.
همسایه ها ،بچه های تنها شده را به عمه آنها سپردند .بچه ها اما در
نبود پدر و مادر سر از یکی از مراکز نگهداری کودکان  بهزیستی در آوردند
و بعد هم به موسسه همدم منتقل شدند .عمه گفته بود بچه ها در حین
بازی در کوچه گم شدند و بعد به وسیله پلیس به بهزیستی تحویل داده  
شدند ...و بعد ،مادرکه بعد از ترخیص از بیمارستان دنبال بچه ها گشته
بود ،آنها را در مرکز همدم یافت.
بعد از متواری شدن پدر ،شــاید اگر مادر بهار ،توانایی مالی داشت
میتوانســت از فرزندان خودش نگهداری کند اما او توانایی مالی برای
اجاره کردن خانه ای را ندارد .او گاهی در آرایشگاهی شاگردی میکند و
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چون جا و مکانی از خودش ندارد ،گاهی پیش خواهرش زندگی میکند
و گاهی هم به خانه برادرش می رود و این البته ساده نیست .مخصوصا
که او به دلیل پیش آمدن مشکالت فراوان ،دچار مشکالت روحی هم
شده است.
او تنها می تواند هر از گاهی به دیدن دخترش در مرکز بیاید و به دیدن
پسرش که در یکی از مراکز نگهداری کودکان معلول نگهداری می شود
برود .گاهی هم مرخصی «بهار» را می گیرد و او را با خود می برد اما ،نمی
تواند یکی دو روز بیشتر او را نگه دارد .هم حال و احوال خودش خوب
نیست و باید سر کار برود و هم هر چه باشد ،خودش هم سر بار دیگران
است...
یکی از دختران  400دختر همدم شد
حاال بهار یکی از دختران همدم شده است ،زندگی دیگری را تجربه
میکند .شاید این جا آن چیزی نباشد که دوست دارد اما هر چه باشد
از آن خانه پر از جنگ و دعوا بهتر است ...از این بهتر است که پدر چیزی
را پرت کند و مادر جیغ بکشد .از این بهتر است که روزهایت پر از ترس
و دعوا باشد و هی با خودت فکر کنی امروز قرار است چه اتفاق ناگواری
بیفتد...
زندگی  بهار ،حاال خیلی هم خالی نیست .دوستانی برای خودش پیدا

کرده است و روزهای اغلب شاد و گاه غمگینی را تجربه
میکند .به پرونده اش که نگاه کنی بیش از هر چیزی
گزارش میهمانی رفتن او با بچــه های دیگر به دعوت
خیرین است و او خوشحال است که از جمله بچههایی
است که می تواند گاهی با دوستانش به میهمانیهایی
برود .برنامههایی که آدم های مهربان این شــهر برای
دختران همــدم تدارک می بینند .وقتــی در خانهی
خودشــان بود از این خبرها نبود چون پدرش ترجیح
می داد اگر پولی به دست می آورد آن را صرف  خریدن
مواد برای خودش بکند تا برای رفاه بچه ها و تفریح آنها.
«بهار» ،حاال یکی از دختران همدم است که بعد از
خدا تنها امیدش آدم های مهربان این سرزمین است .او
هم مثل دیگر دختران همدم با دیدن لبخند آدمی خیّر
گل از گلش می شــکفد و آن وقت است که غصه های
کودکانه اش را فراموش میکند.
چقدر خوب است من و شما همان آدم های خیّری
باشــیم که مهربانی را به «بهار» و «بهارها» در همدم
هدیه میدهند ،تا دلشان ،برای خانواده و نزدیکانی که
دارند یا ندارند ،کمتر تنگ شود.

| گفتگوی ویژه زمستان؛
بهمناسبت  روز جهانی معلولین|  

معلول را به جامعه بسپاریم ،نه مراکز!

ساعتی همصحبتی با؛ دکتر حمیدرضا پوریوسف (مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی)
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تقویم پر از روزها و مناسبتهاست و همه این روها البد
بهانه ای است برای اندیشیدن بیشتر و توجهی جدیتر به
آن روز بخصوص و یا موضوعی خاص .سال  ۱۹۹۲بود که
از سوی مجمع عمومی ســازمان ملل متحد روزی به نام
معلولین نامگذاری شد و شــد  ۱۲آذر یا  ۳دسامبر روزی
برای این عزیزان .حتما فرد یا افرادی که این روز را پیشنهاد
دادند هم به دنبال این بوده اند تا توجه به این قشر از جامعه
بیشتر شود و از این رهگذر بتوان زندگی بهتری برای آنها
رقم زد .به همین مناسبت ،برای این شمارهی همدم ،سراغ
حمیدرضا پوریوسف مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی-
که از آبان ماه  1394این مســئولیت را بــر عهده گرفته
اســت -رفتهایم و پیرامون دغدغههای معلولین ومدیران
این عرصه گفت وگو میکنیم:
با این سوال شروع بکنیم که در مشهد و استان
چه تعداد معلول داریم؟
در مشــهد بیش از  40هزار معلول داریم که شناسایی
شده اند ،در بهزیستی پرونده دارند و در استان نیز نزدیک
 100هزار معلول داریم.
بهزیستی چه قدر تالش کرده است و چه اندازه کمک
کرده اســت تا این معلولین از خانه ها خارج شوند و نقش
موثری در جامعه داشته باشند؟
ببینید از ابتدا نظر سازمان بهزیســتی بر توان افزایی،
توان بخشی و قادر سازی متمرکز بوده است اما این ادبیات
تا مدتی مغفول مانده بود و صرفا توان بخشــی در اهداف
دنبال می شد .یعنی در پی آن بودیم که فردی که به یک
نقص جسمی ،حسی و یا روانی مبتال شده است ،نقص او به
حداقل برسد و استقالل او بیشتر شود اما در سالهای اخیر به
دنبال این بودیم که شرایط پیشرفت و شکوفایی فرد معلول
در جامعه فراهم شــود .یعنی معلول بتواند خودش برای
خودش تصمیم بگیرد و کار کردن معلوالن برای خودشان

و دیگر معلوالن هم شکل بگیرد .این امر زمانی معنا پیدا می کند که محیط
برای حضور معلول فراهم شود و در قالب توسعه مؤسسات مردم نهاد امکان
مشارکت معلولین در جامعه بیشتر شود و شکل گیری این امر نیاز به شفاف
سازی اطالعات و منابع بود تا معلوالن خودشان برای خودشان برنامه ریزی
کنند .رویکرد ما در بهزیستی در قالبهای توســعه مراکز روزانه ،افزایش
مهارتهای حرفه و حرفه آموزی ،افزایش خدمات مراقبت در منزل و طرح
مراقبین و ...است و طرح های جدیدی که در حال اجراست تا معلول به جای
سپرده شدن به مراکز به جامعه سپرده شود.
پس با این توصیف خیلی با مراکز شبانهروزی موافق نیستید؟
اعتقادمان این است که مرکز شــبانهروزی با همهی اهمیتی که دارند،
متاســفانه فرد معلول و خانوادهاش ،در قالب آنهــا ،کمترین کنترل  را بر
زندگیاش دارند .در صورتی که ما دنبال این هستیم که فرد بیشتر با جامعه
در ارتباط باشد .وجود مرکز شبانهروزی به این معنی است که بیست و چهار
ساعت زندگی معلول در مرکز میگذرد در حالی که جامعه و خانواده در آن
مشارکتی ندارند .ولی وقتی معلول به مرکز روزانه سپرده می شود ،ساعاتی
در اختیار مرکز است و ساعاتی در اختیار جامعه و در اختیار خود و خانواده
است .کوتاه سخن ،معلول باید در جامعه نقش داشته باشد حتی اگر این نقش
به دالیل وضعیت جسمی  و یا دیگر شرایط  او کم باشد.
این که مراکز در پذیرش معلولین ســختگیری میکنند به
همین توضیحات بر میگردد؟
به دو دلیل و روش ســختگیری میشــود؛ ســختگیری تخصصی و
غیرتخصصی .سخت گیری تخصصی یعنی اینکه ما تا وقتی مطمئن نشویم
که معلول در بیرون از مرکز نمی تواند به توانمندسازی برسد او را پذیرش
نمیکنیم .سخت گیری دیگری که وجود دارد بحث امکانات است؛ مثال ما
کمبود فضا داریم ،کمبود فضای خدماتی داریم و علیرغم اینکه ممکن است
خانواده چارهای جز ســپردن معلول خود به مراکز نداشتهباشد ،اما بعضی
وقتها هم مراکز پر است و جای خالی وجود ندارد.
خیرین چه نقشی میتوانند در حل این مشکالت ایفا کنند؟
خیرین در بخش های مختلف یاریگر بهزیستی بوده اند و هستند؛ مثال در
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خیرین مصداق اصطالح «مسئول اجتماعی» هستند و نسبت به همنوعان خودشان
احساس مسئولیت میکنند و از این جهت ،ما از خیرین مرتبط با موسسهی همدم
خیلی تشکر میکنیم چون انسانهای سلیمالنفس و نیکوکاری هستند
تامین هزینه های معلولین ،تجهیز و تکمیل مراکز و یا دیگر اقالم مورد نیاز.
آقای دکتر ،اگر خواسته باشید از مرکز همدم ارزیابی داشته
باشید ،نظر شما چه خواهد بود؟
صحبت کردن دربارهی مرکز همدم خیلی سخت است ،به خاطر اینکه
خدمات مرکز همدم خدماتی بســیار با کیفیت و تخصصی است و  کمتر
مرکزی را می توان با همدم مقایسه کرد .سطح خدمات در مرکز همدم خوب
است و خیلی خوب انجام می شود و یک  نکته مثبت دربارهی همدم این است
که خیرین خیلی خوبی دارد .با چند نفر از خیرین همدم که در ارتباط هستم
می بینم که بسیار آدمهای محترم و مخلص و خدمتگزاری برای معلولین
هستند .به نظر می رســد که بعضی از خیرین مصداق اصطالح «مسئول
اجتماعی» هســتند و نسبت به همنوعان خودشــان احساس مسئولیت
میکنند و از این جهت ،ما از خیرین مرتبط با موسسهی همدم خیلی تشکر
میکنیم چون انسانهای سلیمالنفس و نیکوکاری هستند که بسیار تمایل

به کار خیر دارند .خوشبختانه دارد زمینه فراهم می شود تا
مرکز همدم با فضایی که برای ساخت و ساز جدید در نظر
گرفته است ،جهشی در خدمترسانی بیشتر داشته باشد
و  مطمئنم در چند سالهی آینده ،خدمات با کیفیت بسیار
خوبی از همدم انشاهلل شاهد خواهیم بود.
در برخی از مراکز و از جمله همدم در سالهای
اخیر به برنامه های فرهنگی  و هنری هم توجه می شود.
این رویکرد ،تا چه اندازه در سرنوشت معلوالن تاثیرگذار
اســت و چقدر نگاه مردم را به این خیریه ها و مراکز تغییر
می دهد؟
   ما ،رفتن به ســمت برنامه های فرهنگی را برای افراد
معلول ضروری میدانیم  .البته برای هر معلول بسته به نیاز
و توانایی که دارد باید فعالیت تعریف کرد .مثال در همدم

بعضی از خواسته ها و نیازهای معلولین خوشبختانه در حال پذیرش است اما امیدوارم
که با شتاب بیشتری انجام بشود .شاید الزم است این نگرش ایجاد شود که معلول هم
باید سهمی در اجتماع و امکانات آن داشته باشد
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معلولی داریم که به نوعی بسترگرا و تختگراست .برای این
فرد مشارکت اجتماعی ممکن است به حداقل برسد چون
ممکن است از نظر جسمی بسترگرا باشد و از نظر توانمندی
عقلی و هوشی وضعیت پایینی داشته باشد .اما بچه هایی
هم هستند که زمینهی کار فرهنگی برای آنها وجود دارد
و کار فرهنگی باعث می شود این بچه ها به توانمندسازی
بیشتری برسند .وقتی کار فرهنگی توسط بچهها ارائه شود
و بچه ها در کارهای فرهنگی مشارکت داشته باشند ،باعث
می شود که فرد معلول به توانمندی باالیی ذهنی و جسمی
برسد و باعث شکوفایی و اعتماد به نفس در او بشود .باعث
می شود کیفیت زندگی اش بهتر بشود و آماده بشود برای
جامعه پذیر شدن و ارتباطات اجتماعی او تقویت می شود.
اعتقاد ما این است که خیلی وقتها هنر میتواند در خدمت
توانبخشی باشد .از جهت دیگر ،کار فرهنگی برای مؤسسه
باعث افزایش مشارکت اجتماعی و مردمی می شود .هم بچه
ها بیشتر دیده می شوند و هم خدمات مرکز .اگر مشارکت
اجتماعی باشد ،مشــارکت مادی هم می آید ولی عکس
این قضیه شاید صحت نداشــته باشد .به این خاطر تاکید
بر مشارکت اجتماعی است و کار فرهنگی باعث مشارکت
اجتماعی مردم با مرکز می شود که می تواند موثر باشد.
در شهر مشهد چند درصد فضای شهری برای
معلولین مناسبسازی شده است؟
ما اعتقاد داریم که باید کل فضاهای شهر اعم از مبلمان
شــهری ،پارکها ،معابر ،فضاهــای اداری و عمومی برای
معلوالن مثل افراد دیگر قابل دســترس و استفاده باشد.
یعنی هم فرد معلول به این فضاها دسترسی داشتهباشد
و هم امکان بهره مندی وجود داشته باشد .در حال حاضر
متاسفانه شــاید در بهترین شکل  10درصد معابر شهری
برای معلولین مناسب سازی شــده باشد و این خیلی کم
است .یا شاید حداکثر 20الی  30درصد فضای عمومی و
دولتی برای افراد معلول قابل دسترسی و قابل بهره برداری
باشد .روندی شروع شده است اما بسیار کند است .وقتی
معلول از خانه اش بیرون می آید ،قاعدتاً مشکالت زیادی
دارد و این مشکالت که بخشی از آن به تردد او بر میگردد،
باعث می شود در خانه  بماند و بیرون نیاید .این ترجیح خانه

بر اجتماع خیلی وقتها باعث انزوا و گوشهگیری و عزلت معلولین می شود.
این روندی است خالف جهت توانمندسازی معلولین .اما سعی شده است
فرد را از منزل و خانه و از تنهایی به اجتماع بکشیم تا مشارکتی در اجتماع
داشته باشد و باعث خودشکوفایی او بشود.
مشکل کجا بوده که تا به حال این اتفاق نیفتاده است؟
کار درحال انجام است .چندین دســتگاه در این ماجرا درگیرند اما باید
شتاب بیشتری بگیرد و خوشحالیم که در حال حاضر هر چند کم اما درصدی
از کار انجام شده است .بعضی از خواسته ها و نیازهای معلولین خوشبختانه
در حال پذیرش است اما امیدوارم که با شتاب بیشتری انجام بشود .شاید الزم
است این نگرش ایجاد شود که معلول هم باید سهمی در اجتماع و امکانات
آن داشته باشد .باید خود را در موقعیت معلول قرار دهیم تا ببینیم وقتی
این فرد از خانه برای انجام امور روزمره خود خارج می شود با چه مشکالتی
روبرو می شود.
در جامعهی ما ،هنوز هم با خانوادههایی مواجهیم که چند معلول
دارند .مشکل کجاست ؟؛ خانواده کمکاری کرده است ،یا نهادهای
مرتبط ،که شاهد این وضعیت هستیم؟
غفلت در تمام ســطوح بوده است .در ســال  20تا  30هزار فرد معلول
در کشــور متولد می شــوند که از اختالالت ژنتیکی قابل پیشگیری رنج
میبرند .این که چه کمکاریهایی شــده اســت که همچنان افراد معلول  
متولد می شوند جای تامل و برســی دارد .البته این نکته را هم باید افزود
که تعداد متولیدن معلول ،در مقایســه با گذشته کمتر شده اند .اما در این
ماجرا همه مقصریم .خیلی وقتها تشخیص مشکالت قبل از تولد از جهت
هزینهها گران است .به نظرم بهتراست جلو بارداری که حاصل آن کودک
معلول است ،گرفته شود و این آگاهسازی انجام بشود .زوجین موقع ازدواج
و قبل از بارداری باید مشــاوره بگیرند .الزم است به سمتی برویم که انجام
این مشاوره های قبل از ازدواج و قبل از تولد نوزادان به مطالبه خانواده های
ایرانی تبدیل بشود نه این که ما سراغ آنها برویم و آنها را ملزم به انجام برخی
مشاوره ها بکنیم .باید به آن روز برسم و برای رسیدن به این نقطه باید تالش
بیشتری انجام بدهیم .به نظر می رسد که باید از رویکردهای سلبی به سمت
رویکردهای ایجابی حرکت کنیم .اگر به این نقطه برسیم که خانواده ها خود
در پی انجام این مشاوره ها باشند کمتر شاهد تولد نوزادانی با این شرایط
خواهیم بود .این باعث خواهد شد هزینه کمتری بر خانواده و جامعه و دولت،
تحمیل شود.

خبرهای خوب این خانه
مروریبرمهمتریناتفاقاتهمدمدرسهماههی گذشته

خبرها کهنه نمیشــوند .مشــروح اخبار همدم را میتوانید در فضای مجازی دنبال کنید،
اما اشارهای کوتاه در این صفحات برای یادآوری مهربانی و تشکر از دوستان همدم است.

   /     @hamdamcharity

     /     @hamdamcharity

www.hamdam.org
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مهرحسین(ع)ومهردانشدرهمدم

دیدار فوتبالی در سالن فرودگاه

 22شهریور ،ســید محمد ناظمالشریعه (ســرمربی تیم ملی
فوتسال ایران) در فرودگاه مشهد ،در میان استقبال فرزندان همدم،
گفت« :دیدار با این بچههای معصوم ،همیشه برای بازیکنان و کادر
تیم ملی فوتسال انرژیبخش بوده است .شهرزاد مظفر (سرمربی
تیم ملی فوتســال بانوان) هم در این دیدارگفت« :توصیف دعای
فرشتههای زمینی همدم در میان بچههای فوتسالی کشور همه
جا به گوش میرسد».

 ۳۵نفر از فرزندان این خانه در اولین روز از ماه مهر که با شروع ماه
محرم همزمان بود ،به مدرسه رفتند.
این دانشآموزان از مقطع آمادگی تا دبیرســتان مشــغول به
تحصیل هســتند که تعدادی از این فرزندان در مدارس عادی و
تعدادی دیگر در مدارس استثنایی  ادامه تحصیل میدهند.

همراهانششمینبازارچهیهمدم،تقدیرشدند
چهارشنبه شب  22شهریور ماه  1396جشن سپاس و تقدیر از همکاران ،یاوران ،خبرنگاران و غرفهداران ششمین بازارچهی خیر و خرید
همدم در میان انبوهی از ابراز احساسات و یادآوری خاطرات برگزاری این بازارچه ،در تاالر همایش های موسسه برگزار شد.
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صدایهمدمدرسالنسرانطنیناندازشد

  
دختران گروه آوای همدم در آیین افتتاح فعالیت  150مرکز اورژانس اجتماعی کشور در سالن اجالس سران تهران ،آهنگ غرور افرین
«ایران» را اجرا کردند .در ضمن این حضور ،رامبد جوان ،با تکتم (دختر هنرمند و تکخوان گروه آوای همدم) دیدار کرد و او را مورد تشویق
و تفقد قرار داد.

گرامیداشتروزجهانی
وهفتهیملیکودکدرهمدم
در روز جهانی و آغاز هفتهی ملی گرامیداشت کودک ،تعدادی
از هنرمندان ،بسیجان ،دانشــجویان ،دانشآموزان و تنی چند از
فرماندهان پلیس راهور خراسان رضوی به همدم آمدند و با اهدای
شــیرینی و گل و هدایای نقدی و غیر نقدی دیگری این روز را به
فرزندان معصوم این موسسهی خیریه تبریک گفتند.

حضورآتشنشاناندرهمدم
بهمناسبتروزآتشنشانیوایمنی
در ایام گرامیداشت روز آتشنشانی و هفتهی ایمنی ،دکتر حسن
جعفری به همراه تعدادی از معاونان و مدیران سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی مشــهد ،میهمان موسسهی همدم شدند .دکتر
جعفری در این دیدار گفت« :گرامیداشت روز آتشنشانی در کنار
فرزندان معصوم همدم ،زیبا و بهیادماندنی تر است».
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یکتبریکدوستانهیاستاندارد
در روز جهانی استاندارد و برای دیدار با مدیران بزرگوار ادارهی
کل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی خراســان رضوی ،جمعی از
فرزندان و کارکنان همدم به همراه خانم دکتر حجت ،مدیرعامل
مؤسسه همدم راهی این مجموعه شدند.

بچههایهمدمبهکالنتریرفتند
چندتن از دختران وکارکنان همدم ،با حضور در پاسگاه انتظامی
شــفا(کالنتری  ،)19فرارســیدن هفتهی ناجا را به کارکنان این
کالنتری و دیگر نگهبانان امنیت و آرامش این آب و خاک ،تبریک
گفتند.

ورزشکاران،دوستانهمیشگیهمدم
فرزندان ورزشکار همدم ،هفتهی تربیت بدنی را در کنار قهرمانان ورزشکار ،یاوران و مسئولین هیاتهای ورزشی استان گرامی داشتند.
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قولبرگزاریمسابقهیفوتبال
بهنفعهمدم
غالمحسین پیروانی (مربی باسابقهی فوتبال ایران) که همراه
محمد ناظم الشریعه (سرمربی تیم ملی فوتسال ایران) ،ابوالفضل
کریمیان (سرپرست این تیم) و حمید شاندیزی (مربی تیم ملی
فوتســال امید) ،به همدم آمده بود ،گفت « :اگــر خدا یاری کند،
بهزودی یک مسابقهی فوتسال به نفع  400دختر بیسرپرست این
خانه ،برگزار خواهیم کرد».

شکوفاییعشقهمدم
دراستقبالازقهرمانانعشقآباد
يكشنبه  ٢مهر  ٩٦فرزندان همدم ،از قهرمانان تیم ملی دوچرخه
سواری ایران در بازگشت پیروزمندان ه این تیم از بازی های آسیایی
داخل سالن ترکمنستان ،استقبال کردند  .

همدمیهاوهمدردی
باهموطنانآسیبدیدهدرزمینلرزه
یکشنبهشب ٢١آبانماه ،ساعت حوالي   ١٠شب ،ناگهان زلزلهای
با قدرت  ٧.٣درمقیاس ریشتر ،بخشهای وسیعی از غرب ایران را
تکان داد .کارکنان و فرزندان موسسهی همدم(فتحالمبین) ،ضمن
ابراز همدلی با آسیبدیدگان و عرض تسلیت به مصیبتدیدگان این
زلزله ،ضمن اطالعیهی تسلیت ،اعالم کردند که؛ دلها و دستهایی
که همدم و همبسته و همراه باشند ،در مواجهه با مصایب ،هرگز
نمیلرزند.

قناعتی خدادادی در همدم
 ١١مهر ٩٦مهدی قناعتی (شومن و مجری) و علیرضا خدادادی
(خواننده) ضمن دیدار با فرزندان موسســه ،با نثار شــکوفههای
لبخند ،مهرماه همدم را بهاری کردند.
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مدیرانارشدبهزیستی
ودیدار باکودکانهمدمی
١٧مهر و به مناسبت گرامیداشت هفتهی کودک ،دکتر رفیعی
و دکتر رستمی(معاون وکارشناس ستاد پیشگیری ازمعلولیتها
سازمان بهزیستی کشور) همراه دکتر پوریوسف(مدیرکل بهزیستی
خراسان رضوی) ،از کارگاهها و بخشهای مختلف همدم ،بازدید
کردند.

حضورهمدمیها
درآیینتجلیلورزشکارانمعلول
چهارشنبه  ٢٦مهر  ٩٦در مراسم بزرگداشت روز ملی پارالمپیک
و تجلیل از ورزشکاران معلول برتراستان در سالن شهید بهشتی
مشهد ،فرزندان همدم حضوری  بانشاط و پر رنگ داشتند.

کارگاهآشناییباانواع حریق
 ١٨مهر امسال ،کارگاه آشنایی با انواع حریق و خاموشکنندهها
در محیطهای اداری و خوابگاهی ،با همکاری سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری مشهد ،در همدم برگزار شد.

مدیرانبانکتوسعهدرهمدم
پنجشــنبه  ۲۷مهرماه  ،۹۶مدیران و کارکنان بانک توسعهی
تعاون بافرزندان همدم در فضایی همدالنهی دیدار کردند.
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خالهوخانعمویهمدمی
 ٢٩مهر  ،٩٦محمد عیوضی«خان عمو» و بهار حصاری«خاله
بهار» (مجریان کودک و نوجوان شبکههای ملی و استانی صدا و
سیما) ضمن بازدید ،در حضور گروه تئاتر فرزندان همدم ،برنامه
اجرا کردند.

دیدارهمدمیهاباهنرمندانایران
وتماشایفیلمایتالیا،درآفریقا
یک روز به پایان مهر ،ســحر و ندا ضمن استقبال از کاوه صباغ
زاده(کارگردان) و حامد کمیلی و ســارا بهرامی (بازیگران) فیلم
سینمایی ایتالیا ایتالیا ،این فیلم را درکنار  25نفر دیگر از دختران
همدم ،در سینما آفریقای مشهد تماشا کردند.

بهمیاری
نمایشگاهعکس،درقا 
 ٦الی ١٠آبان ،٩٦در نگارخانهی فردوسی مشهد ،نمایشگاه تخصصی عکسی باعنوان؛«ایران زیبای فراموش شده» ،با شرکت  ١٢عکاس
همشهری ،به نفع فرزندان همدم برگزارشد.
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آزمایشگاهفردوسمشهد
درخدمتفرزندانهمدمشهر
  اوایل آبان ،دکتر علیرضا طالبزاده(مدیریت آزمایشگاه فردوس
مشــهد) ،آزمایش غربالگری را برای تعــدادی از دختران همدم
بهرایگان بهعمل آورد و برای پذیرش دیگر فرزندان و همکاران هم،
اعالم آمادگی کرد.

دکترسمیعیوهمکاراندرهمدم
 ٧آبان ،دکتر ســمیعی (مدیر مرکز بیماریهای عفونی دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد) و همکارانشــان خانم عظیمی و آقای
یوسفینسب ،میهمان اهالی همدم بودند.

مهرپاییزیدانشجویانحکیم
سوم آبان ،جمعی از دانشــجویان دانشگاه حکیم توس ،ضمن
بازدید از همدم ،مهر بیپایان پاییزی خود را نثار فرزندان این خانه،
کردند.

شآموزان
همدمی دان 
 3روز مانده به   ١٣آبان (روز گرامیداشــت مقــام دانش آموز)
دانشآموزان دبیرستان شهدای بانک صادرات مشهد ،برای دیدار
و همدلی ،به همدم آمدند.
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دیداری ساکت ،همراه با صدای اهل هنر
دوازدهم آبان ،فرصتی دســت داد تا کیوان ســاکت (اســتاد
برجســتهی موســیقی ایرانی) همراه با جمعــی از هنرمندان و
هنردوستان خراسانی ،با همدمیها دیدار و احوالپرسی کند  .

تجارتهمدلیدرهمدم
در نیمهی آبان ،محمد هادی شــمس (رییس شعبه) و مهدی
زهرایی (مسئول دایره اعتبارات) از مدیران بانک تجارت شعبهی
مرکزی مشهد ،از همدم بازدید کردند.

نشستآموزشیبایاورانهمدم
چهاردهم آبانماه ،جلسهی آموزشی و توجیهی یاوران همیشه
همراه موسسه ،پیرامون بررسی امور نگهداری و توانبخشی فرزندان
همدم برگزارشد.

یکبازدیدتخصی
حمیدرضا اسماعیلی (رییس گروه توانبخشی سازمان بهزیستی
کشور) و محمد صادق باقری (کارشناس توانبخشی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی) در روز  20آبان ،بهشــکل تخصصی از همدم
بازدید کردند.
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صدور کارت هوشمند؛ گام اول در همدم
سامانهی سیار صدور کارت هوشمند با حضور دکتر درخشان نیا (معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور)  و دکتر حسینی (معاون
استاندار خراسان رضوی) در موسسهی توانبخشی همدم افتتاح  شد.

بازدیدتخصصیفنیهاازهمدم
تعدادی از مدیران و معاونین ادارهی کل فنی ـ حرفهای خراسان
رضوی بهطور تخصصی از کارگاههای فرزندان هنرمند همدم
بازدید کردند.

لبخندبهاردرحضورپاییزیهنرمندان
دیدار هنرمند ســینما و تلویزیون (نازنین بیاتی) و نویسنده و
کارگردان (حامد محمدی) لبخندهای سرد پاییزی را برای فرزندان
همدم دلچسب کرد.
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اینخانهبویحرمگرفت
جمعی از اهالی حرم امام مهربانیها با فرزندان این خانه به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولین دیدار کردند.

افتتاحکارگاهیکهزیورهمدماست

میزبانیازلیالیهمدموداناییهنرمند

کارگاه «زیورآالت مهرای» با همکاری سازمان میراث فرهنگی
مشــهد و حمایت و هدایت هنرمندان دلسوز خانمها «امیدفر» و
«ابریشمی» در مؤسسهی همدم افتتاح شد.

«لیال بلوکات» و «امیرعلی دانایی» (بازیگران سینما و تلویزیون)
میهمانان یک سفر پاییزی پر از مهر و همدلی در همدم بودند.
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موجموفقیتدرساحلطبرستان
فرزندان افتخارآفرین همدم که همراه با دکتر زهرا حجت ،مدیرعامل مؤسسه ،در المپیک ویژهی ایران در شهر ساحلی طبرستان شرکت
کردهبودند ،با کسب چند مقام قهرمانی در رشتههای فلوربال ،بدمینتون و بوچا ،خوش درخشیدند    .

مهربانیاستاندار ومیزبانیما
درنمایشگاهپژوهش
علیرضا رشیدیان ،استاندار خراســان رضوی ،ضمن حضور در
نمایشــگاه پژوهش دانشــگاه علمی کاربردی بهزیستی و تأمین
اجتماعی خراســان رضوی ،با مهری پدرانــه در غرفهی فرزندان
هنرمند همدم حضور یافت.

قرار دوبارهی هنرمنــدان و قهرمانان در
همدم
قهرمان وشوی جهان ،شــهربانو منصوریان ،همراه با ستارگان
سینما و تلویزیون ،پویا امینی ،علی صالحی ،آرام جعفری ،فرحناز
منافی ظاهر و شراره ارمغانی برای بازدید به مؤسسه همدم آمدند.

روی پــلِ زندگــی ،آنچــه از رفــت و
آمدها و تکرارها بــه جا میماند،
آرزوها و انتظارهای بیپایان است.
و امیــدی کــه؛ روزی بــا دســتهای
مهربان خواهد آمد...
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| گزارش ویژه|  

زلزلهای در غرب و زلزلهای در قلب...

گزارش کوتاهی از4شب برگزاری نمایشگاه همدم حامی30-آبان تا سوم آذر
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بر شــانهی زاگرس ،جایی که آفتــاب ایران غروب
میکند ،زمین و زمان ،در  21آبان  ،1396تکان خورد
و خورشی ِد زندگی بسیاری مردمان مهربان هممیهن،
خاموش شد .خاک ،هستی کُردهای صبور و سربلند
میهن ما را بلعید و ایران بهخود لرزید ...ابراز همدردی،
دستهگلی غمگین و نسیمی گرم و روحنواز بود که از
هرگوشهی ایران بزرگ ،راهی سرزمین کرمانشاهان
شد  .
ســاکنان خانهی همدم هم که معنــی همدلی و
همبستگی و یاوری را خوب میدانند ،بیدرنگ پیام
همدردی دادند تا در این جهاد خودجوش عشقورزی
و مهربانی ،ســهیم شوند ...در بخشــی از پیام همدم
آمده بود؛ « ...ببخشید ما را ،اگر در دستهای کوتاه و
کوچک ما بیش از این ممکن نیست .هرچند ظاهرا در
کنارتان نیستیم تا اشکهای داغتان را با آستین مهر و
نوازش ،از گوشهی چشم خونآلود و چهرهی خشدار
و پیشانی پرگرد و غبارتان پاک کنیم ،اما فراموشتان
نمیکنیم»....
و مردم ،بهیکباره با رود خروشان مهربانی و نوازش و
همدردی به میدان وخیابان آمدند...
موسسهی همدم نیز ،به ارســال پیام اکتفا نکرد....
ابتدا ،میزان قابل توجهی از کمکهای نقدی و غیرنقدی
همکاران و یاوران موسسه ،جمعآوری و راهی  مناطق
زلزلهزده شد ...سپس ،اتفاق درخشانی شکل گرفت؛  
به پیشنهاد انجمن خوشنویسان مشهد ،و با حمایت
مؤسســه توانبخشــی همدم ،در مدت زمانی کوتاه
برگزاری نمایشــگاهی از هنرهای تجســمی به نفع
زلزلهزدگان کرمانشاه ،کلید خورد  و طی سه روز ،بیش
از یکصد و ده اثر زیبا و ارزشــمند هنری از هنرمندان
شهرمان مشهد و همچنین هنرمندان خوب و توانای
کاشمر ،نیشــابور و قوچان به مرکز توانبخشی همدم

ارسال شــد؛ آثاری فراهم آمد که در نوع خود بی نظیر بود و هنرمندان
بدون هیچگونه چشمداشتی و با اشراف به اینکه کلیهی عواید فروش
آثار به نفع آسیب دیدگان زلزله خواهد بود ،آثارشان را عرضه کردند.
سرانجام ،سیام آبانماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش فرارسید
و در غروبی زیبا و پرخاطره ،یک برگ باشکوه از همدلی و نوعدوستی و
عشق ،به دفتر خاطرات تلخ و شیرین ما و همزیستی آدمیان ،اضافه شد  ...
هنرمندان خراســان ،همراه با خیرین نیکاندیش ،برای شرکت در
آئین افتتاحیهی نمایشگاه «همدم حامی» در نگارخانهی همدم گرد هم
آمدند تا یکصدا بگویند :بخشنده بودن ،بیش از آنکه توان مالی بخواهد،
قلبی بزرگ میطلبد و هنرمندان خراسانی به همراه مسئولین و فرزندان
توانبخشی همدم و پیشکسوتان و اساتید انجمن خوشنویسان مشهد،
با این کار انسانی و در نوع خود بینظیر ،اثبات کردند که برای مهربانی و
مهربان بودن ،مثل همیشه پیشقدم هستند.
آئین گشایش نمایشگاه «همدم حامی» اگرچه خیلی رسمی و مفصل
نبود ،اما در فضایی صمیمی و گرم ،با حضور تعــداد زیادی از خیرین،
هنرمندان و همچنین حضور ارزشمند دکتر حمید درخشان نیا (معاون
وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور ،دکتر حسینی معاون استاندار
خراسان رضوی ،استاد صحافی مقدم نائب رئیس شورای عالی انجمن
خوشنویسان ایران  ،اکبر صابری فر ،ریاســت محترم هیأت مدیرهی
توانبخشی همدم برگزار شد.
سیر و سیاحت درآفاق نمایشگاه ،توقفهای گاه طوالنی پای هریک
از تابلوها و گشودن پنجرههای خیال به سمت دنیاهای نقش و خطوط
و تزیین و گل و آسمان آبی و افق ابری و ،...خاطرهی ما و همهی کسانی
شد که پس از بریدن روبان افتتاحیه ،در شطی از موسیقی و تصویر شناور
شدیم و در دوردست ،به دلهای زخمی وزاللی رسیدیم که این شبها،
در خرابههای شهر وروستای خود ،با چشمهای اشکبار انتظار ،برای طلوع
خورشید فردا لحظهشماری میکنند.
نخستین شــب از چهارشــب برگزاری  نمایشــگاه همدم حامی،
با تماشــا و تامل وگاهی خرید حاضران ،به پایان رســید اما از جمله
دیدنیهای این نمایشگاه که بهشکل جنبی و غیر رسمی ،توجه بسیاری
از شرکتکنندگان را به خود جلب میکند ،حضور خانودهای از کُردهای
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خراسانی است که بهمنظور سپاس و قدردانی از هنرمندان وخریداران آثار
نمایشگاه و مشــارکت در این خیر هنری ،یکی از سمبولهای عاشقانهی
این قوم را با عنوان سیوین یا سیب عشق(سیب مزین به گل میخک) ،به
خریداران آثار هدیه میکنند و یکی از این سیوینها را هم به دکتر حمید
درخشان نیا تقدیم کردند که با اقبال و تحسین ایشان همراه بود.
نمایشگاه «همدم حامی» تا تاریخ سوم آذرماه ،ادامه یافت .چهارشب
از پی هم آمدنــد و رفتند  و فضــای نگارخانهی همدم ،در شــبهای
نیمهســرد آذرماه ،با لبخندهای مهربان اهل حــال و هنر ،گرم و گرمتر
شــد ...مردمان مهربان و خیرخواهان و میهندوست و انسانهای دلسوز
و قدردان وهنرشناس ،دستهدســته به نگارخانهی همدم آمدند و ضمن

تماشــای آثار زیبای هنرمندان نقاش و خوشنویس و
خرید برخی تابلوها ،قامت رعنا و دستهای توانای خود
را درآیینهی خیر و احســان و خدمت ،زیباتر از همیشه
به نظاره ایستادند .بعد از اتمام نمایشگاه هم تعداد زیادی
از آثار هنری برای برنامههای مشابه «همدم حامی» به
تهران فرستاده شد و تعدادی از عزیزان هنرمند از جمله
استاد حسین صالحی ،استاد هادی سیدخوانی ،اقای رضا
فردوسی ،آقای سعید خادمی ،خانم مهناز کمالیان و خانم
ریحانه سلطانی ،آثار خود را به رسم یادگاری به مؤسسهی
همدم هدیه کردند.
از اینکه در چنین ســرزمین پرخیر و برکتی زیست
میکنیم و چنین هنرمندان عاشق و هموطنان باشکوهی
داریم ،به خود بالیدیم و با اعتقاد عمیق به اینکه؛ هنر و
انسانیت دو بال ضروری پروازند ،زمزمه کردیم:
هنر که هدیهی عشق است ،جاودانه شود
اگر به داد دل و دست مردمان برسد....

| یک نفس زندگی

سیاهکوچکم،بخوان

عرفان نظرآهاری

کالغ  ،لکه ای بــود بر دامن آســمان و وصله
ی ناجور بر لباس هســتی .صــدای ناهموار و
ناموزونش خراشــی بود بر صورت احساس  .با
صدایش نه گلی می شــکفت و نه لبخندی بر
لبی می نشست .
صدایش اعتراضی بود که در گوش زمین می
زمستان 96
پیچید .
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کالغ خودش را دوست نداشت ،بودنش را هم .

کالغ از کائنات گله داشت .
کالغ فکر می کرد در دایره ی قسمت نازیبایی
تنها سهم او ست .
کالغ غمگین بود و با خودش گفت :
 کاش خداوند این لکه ی زشــت را از هستیمی زدود .
پس بال هایش را بست و دیگر آواز نخواند .
خدا گفت :
 عزیز من ! صدایت ترنمی است که هر گوشیشنوای آن نیست اما فرشته ها با صدای تو به
وجد می آیند .
سیاه کوچکم ! بخوان فرشته ها منتظرند .

ولی کالغ هیچ نگفت .
خدا گفت :
 تو سیاهی  .ســیاه چونان مرکب که زیباییرا از آن می نویسند و زیبایی ات را بنویس.اگر
تو نباشــی  ،آبی من چیزی کم خواهد داشت.
خودت را از آسمانم دریغ نکن .
و کالغ باز خاموش بود .
خدا گفت :
 بخوان  ،برای من بخوان .این منم که دوستتدارم ،سیاهی ات را و خواندنت را .
و کالغ خواند  ،این بار عاشقانه ترین آوازش را .
خدا گوش داد و لذت برد و جهان زیبا شد .
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ِ

ِ

جــــــــــای ِ
تبلیـــــــــغ ِ
شمــــــــــا
ُ
خالیست

|    تلفن051-37112111-13 :
|     روابط عمومی051-37121121 :
|   پاسخگویی شبانه روزی  0935 125 6262 :

| همـــدردی|  

نیک اندیشان ارجمند؛
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جناب آقای دکتر مهدی کامگاری
جناب آقای دکتر محمدحسین طیرانی
جناب آقای دکتر جعفر کالهی
جناب آقای مهندس مرتضی اعزازی
جناب آقای سیدجالل میرشفیعی
جناب آقای علیرضا روبندفروش
سرکار خانم نجیبه آخوندی

همکارانگرامی:

جناب آقای محمدتقی نوباغی
سرکارخانم صغری کارگر
سرکار خانم الهه قویدل
سرکار خانم طلعت ثقفی
همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه فقدان عزیزانتان شریک میدانند.
همدردی ما را پذیرا باشید.

چند لحظه علمی
و آموزشی
زمستان 96
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| چندلحظه علمی و آموزشی|  

نگاهی به؛ دالیل ودرمان ناتوانیهای کودکان در یادگیری؛

لزوم دنبال کردن عادتهای خوب
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دکتر ابراهیم عبدالهیان   /روانپزشک  ـ فلوشیپ کودکان و نوجوانان  /استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ناتوانی در یادگیری ،مشکلی است که بر دریافت و پردازش
اطالعات در مغز تأثیر میگذارد .این ناتوانی ممکن اســت
باعث شــود کودکان در انجام فعالیت هایی مانند خواندن،
نوشتن ،انجام تمرینات ریاضی و تشخیص جهتها با مشکل
مواجه شوند.
ناتوانی در یادگیری ،ارتباطی بــا میزان هوش کودکان
ندارد .افرادی که دچار این اختالل هستند ،ممکن است در
دیدن ،شنیدن و فهم و درک ،به گون های متفاوت عمل کنند.
آنها در انجام فعالیتهای روزمره مانند مطالعه یا حتی تمرکز
در کالس درس با مشکل روبرو میشوند.
این کــودکان میتوانند با دنبال کــردن روشهایی ،بر
ناتوانی های یادگیری غلبه کنند.
انواع مختلف ناتوانی در یادگیری
انواع مختلفی از ناتوانی های یادگیری وجود دارند .باید
توجه داشت اختالل هایی همچون بیش فعالی ()ADHD
و ا ُتیسم ،نباید به عنوان ناتوانی های یادگیری در نظر گرفته
شوند.
اصلی ترین انواع ناتوانی های یادگیری عبارتند از:
دیسپراکسیا (نارسایی حرکتی)
این بیماری ،مهارت های حرکتی فرد را با مشکل مواجه
می کند .کودکی که به این بیماری مبتالســت ،در انجام
فعالیت هایی از جمله برداشــتن اشیا یا بستن بند کفش با
مشکل مواجه می شود و بعدها در انجام فعالیت هایی مانند
نوشتن یا تایپ کردن نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
مشکالت دیگری که به دلیل بیماری دیسپراکسیا ایجاد
می شود ،عبارتند از:
دشواری در صحبت کردن
حساس شدن به نور ،لمس فیزیکی ،طعم ها و بوها
اختالل در حرکت چشم ها
دیسلکسیا (اختالل در خواندن)

این بیماری ،در انجام فعالیت هایی که به یادگیری زبان مربوط است (مانند
خواندن و نوشتن ،فهم دستور زبان ،درک مطلب ،گفتگو و تمرکز در هنگام
مکالمه) مشکالتی برای کودکان ایجاد میکند.
دیس گرافیا (اختالل در نوشتن)
این بیماری ،مهارت نوشتاری فرد را دچار اختالل میکند .افرادی که به
این بیماری مبتال هستند ،غالبا با مشکالتی ازجمله دستخط بد و اختالل در
هجی کردن کلمات روبرو هستند.
دیسکلکولیا (اختالل در ریاضی با محاسبه):
افراد مبتال به این بیماری ،در ریاضیات با مشکل مواجه هستند .البته این
مشکل در افراد مختلف ،عالیم متفاوتی دارد .دیسکلکولیا می تواند کودکان
را در یادگیری محاسبات ریاضی و تشخیص اعداد ،با مشکل مواجه کند .این
کودکان با باال رفتن سن ،حتی در حل مســائل ساده ریاضی یا حفظ کردن
جدول ضرب نیز با مشکل مواجه خواهند شد.
اختالل در پردازش شنوایی:
این مشکل مربوط به پردازش صداها توسط فرد است .معموال این بیماران
در موارد زیر دچار مشکل هستند:
یادگیری مهارت های مطالعه
تشخیص صداهای پس زمینه
دنبال کردن مسیر صدای دیگران
درک تفاوت میان کلماتی که صداهای مشابه دارند
حفظ کردن آنچه که شنیده اند
اختالل در پردازش بینایی
شــخصی که دچار اختالل در پردازش بینایی اســت ،در فهم اطالعات
دیداری نیز ضعف دارد .چنین افرادی در خواندن یا درک تفاوت میان اشیایی
که دیدهاند ،با مشکل مواجهند .معموال افرادی که دچار اختالل در پردازش
بینایی هستند در برقرارری هماهنگی میان چشم ها و دست ها نیز با مشکل
روبرو می شوند.

تشخیص ناتوانی و مشکالت یادگیری:
از آنجا که عالیم اختالالت یادگیری در کودکان ،متفاوت است ،تشخیص
این مشکل دشــوار خواهد بود .به عالوه ،بســیاری از کودکان مبتال به این
بیماری ،سعی در پنهان کردن آن دارند .بنابراین ممکن است تنها چیزی که
در مورد این کودکان متوجه شوید ،این باشد که از تکالیف مدرسه شکایت
داشته یا عالقه ای به رفتن به مدرسه نداشته باشند.
موارد زیر می توانند نشانه های اختالالت یادگیری باشند:
بی عالقگی نسبت به خواندن یا نوشتن
مشکل در به خاطر سپاری و حفظ کردن مطالب
کند کار کردن
مشکل در جهت یابی
مشکل در تمرکز بر انجام فعالیت ها
دشواری در فهم ایده های انتزاعی (توانایی استنباط و درک مفاهیم)
بی توجهی به جزئیات یا توجه بیش از حد به آنها
ضعف در ارتباطات اجتماعی
اختالل حواس
قبل از تشــخیص قطعی بیماری ،الزم است با چندین پزشک متخصص
در این خصوص مشورت کنید .ممکن است پزشکان متخصص ،بسته به نوع
اختالل کودک ،ارزیابی توسط روانشناس بالینی مانند روانشناس مدرسه،
روانشناس رشد کودک ،یا گفتار درمانگر ،را توصیه کنند .با توجه به مشکالتی
که این کودکان با آنها مواجهند ،برای ارزیابی مشــکل ،به صورت ریشه ای،
چندین تست برای تشخیص دقیق بیماری انجام خواهد شد.
تشخیص بموقع ناتوانی های یادگیری
تشخیص نشــانه های اولیه ناتوانی های یادگیری باعث می شود والدین
بتوانند هرچه سریعتر به کودک کمک کنند .کندی در انجام فعالیت هایی
مانند راه رفتن ،صحبت کــردن یا برقراری روابــط اجتماعی ،در خصوص
کودکان نوپا و کودکانی که هنوز در سن رفتن به مدرسه نیستند .می تواند
عالمت وجود ناتوانی در یادگیری باشد.
آموزش کــودکان اســتثنایی ،رایج تریــن روش درمانی بــرای درمان
ناتوانیهای یادگیری است .کودکانی که دچار مشکالت یادگیری هستند ،باید
بتوانند در مدارس دولتی ،به طور رایگان تحت آموزش های خاص قرار گیرند.
پس از ارزیابی وضعیت کودک و مشــخص شــدن اینکــه کودک دچار
مشکالتی در یادگیری اســت .گروهی از معلمان ،برنامه آموزشی مختص
کودک شــما را طراحی کرده و تعیین میکنند که ارائه کدامیک از خدمات
آموزشی ،می تواند به موفقیت کودک در مدرسه کمک کند.
به عالوه معلمان به کودک کمک میکنند تا بر نقاط قوت خود در یادگیری
تمرکز کرده و به این ترتیب نقاط ضعفی که در این زمینه دارد را جبران کند.
البته منابع و برنامه های دیگری که خارج از سیستم مدارس دولتی هستند
نیز می توانند به کودکانی که ناتوانــی هایی در یادگیری دارند کمک کنند،
از جمله:
مدارس خصوصی که مختص درمان کودکانی بــا تواناییهای یادگیری

هستند.
فعالیت های فوق برنامه که مختص کودکانی با ناتوانی
های یادگیری طراحی شده
استخدام معلم خصوصی یا استفاده از خدمات درمانی ،به
یاد داشته باشید که ناتوانی های یادگیری ،مانعی در مسیر
موفقیت کودکان نخواهند بود .چرا که کودکان می توانند
با به کارگیری ابزارهای صحیح ،بــر ناتوانی های یادگیری
غلبه کنند.
نگهداری از کودکانی که ناتوانی هایی در یادگیری دارند.
اطالع از اینکه کودک شما دچار ناتوانی در یادگیری است.
ممکن است شما را آشفته و ناراحت کند .بسیاری از والدین
تصور می کنند فرایند تشخیص ناتوانی کودک ،امری بسیار
خسته کننده است و حتی پس از تشخیص ناتوانی کودک،
کمک به او و برآوردن نیازهایش بســیار دشوار خواهد بود.
اما در نظر داشته باشــید بهترین کاری که شما می توانید
به عنوان پدر یا مادر انجام دهید ،خیلی ساده است و در این
خالصه می شــود که کودک خود را دوست داشته باشید و
حمایتش کنید.
ناتوانی هایی در یادگیری دارد کمک کنید.
همه چیز را یاد بگیرد؛ سعی کنید هر آنچه در مورد ناتوانی
یادگیری کودکان وجــود دارد بیاموزید .به این ترتیب می
توانید در انتخاب بهترین روش درمانی برای کودک ،نقش
فعال ایفا کنید.
حامی کودک تان باشید؛ سعی کنید با مدرسه کودک تان
در تماس باشید تا بتوانید شیوه آموزش فردی مشخص را
برای وی برنامه ریزی کنید .این برنامه باید به گونه ای باشد
که اهداف آموزشــی خاصی را برای کودک در نظر گرفته
و اقداماتی که جهت دســتیابی به آن اهداف الزم است را
نیز دربرگیرد .درک قوانین مربــوط به آموزش های ویژه و
سیاست های خاص مدارس ،باعث می شود که کودک شما،
موارد آموزشی الزم را حتی در خارج از مدرسه نیز فرا گیرد.
اکنون بسیاری از این خدمات آموزشی در دسترس هستند.
اما طبیعی است تا زمانی که برای دریافت آنها اقدامی نکرده
باشید ،نمی توانید از آنها استفاده کنید.
اطمینان حاصل کنید که کودک شما عادت های زندگی
سالم مانند ورزش ،خواب کافی و برخوردار بودن از یک رژیم
غذایی سالم را دنبال می کند.
به وضعیت خلقی کــودک توجه کنیــد :ناتوانی های
یادگیری می تواند موجب کاهش اعتماد به نفس او شــود.
بنابراین الزم است به بروز نشانه های افسردگی در کودک
مانند بدخلقی ،تغییر اشتها ،خواب یا بی عالقگی به انجام
فعالیت های روزمره توجه داشته باشید.
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کنکاشی پیرامون یکی از امراض جهان متمدن؛

نوموفوبیا ،اضطراب جدایی از موبایل!
تالیف :صدیقه بختیاری شهری   /مدرس دانشگاه و مسئول آموزش مؤسسه همدم

اگر به شما بگویند قرار است تلفن همراهتان به مدت یک
هفته در یک محفظهی امن نگهداری شود و شما حق استفاده،
لمس و حتی نگاهکردن بــه آن را ندارید ،چه عکسالعملی
نشان میدهید؟ دان ههای عرق روی پیشانیتان مینشیند؟
لبهایتــان میلرزد؟ ماننــد بچههای دو ســاله کجخلقی
میکنید؟ و یا اینکه نمیدانید چه عکسالعملی نشان دهید؟
طی 5سال اخیر محققان مختلفی از سراسر دنیا به بررسی
و تحقیق دربارهی تاثیر فناوریهای جدید از جمله تلفن همراه
بر ســامت کاربران پرداختهاند .ترس از جدا شدن از تلفن
همراه ،نوعی بیماری است که در علم روانشناسی نوموفوبیا
نامیده میشود و به معنی ترس از بدون موبایل بودن ،است.
نوموفوبیا به چه معنی است؟
نوموفوبیا در واقع اصطالحی است که آن را ترس از دست
دادن تلفن همراه معنی میکننــد .اما منظور از تلفن همراه
وسیلهای برای حرف زدن نیست .بلکه ابزاری برای دیده شدن
و دیدن است .منظور ،نگرانی از قطع آنتن ،قطع اینترنت ،تمام
شدن شارژ و قطع ارتباط با شبکههای اجتماعی و اینترنت
است .افراد دچار نوموفوبیا ،دائم تلفن همراهشان را بررسی
میکنند و اگر تلفن همراه یا حتی اینترنت نداشته باشند ،کار

یا روابط خود را فدا میکنند تا خود را به مکان یا شرایطی برسانند که بتوانند به
شبکههای اجتماعی یا ایمیل یا پیامکهای خود دسترسی پیدا کنند.
نوموفوبیا در واقع نوعی اختالل روانی محســوب میشــود .اختاللهای
اضطرابی  3اصطالح رایج است؛ وسواس ،فوبیا و وابستگی .وسواس فکر یا عملی
تکرار شــونده اســت که به مرور برای فرد یا اطرافیان او آزاردهنده میشود و
میتواند باعث اختالل در روابط فرد شود و سطح اضطراب او را باال ببرد .وابستگی
به حالتی میگویند که در آن فرد از نظر روانی یا جسمی به موضوعی نیاز پیدا
کند و نبود آن باعث اضطراب شدید و بروز اختالل در کار تحصیل یا روابط بین
فردی شخص شود .فرد وابسته به هر کاری دست میزند و ممکن است حتی
برخی موارد را قربانی کند تا به نیازش برسد .فوبیا نیز شایعترین اختالل روانی
در دنیاست و 10درصد افراد به آن دچار هستند .فوبیا ترس غیرمنطقی از روبرو
شدن با موضوعی کامال مشخص است .فرد مبتال حتی نمیتواند در مورد آن
موضوع فکر یا صحبت کند و روبرو شدن با ترس ،باعث حاالت اضطرابی شدید
در فرد میشود.
میزان شیوع نوموفوبیا
گرایش به تکنولوژی ،اینترنت و شبکههای اجتماعی در حال حاضر بیشتر
شده اســت .در حالت عادی ،همه افراد تلفن همراهشان را بررسی میکنند و
وارد شبکههای اجتماعی میشوند تا نیازهای روانی خود را ارضا کنند اما اگر
نشستن پای تلفن همراه باعث شود فرد از کار و تحصیل عقب بماند یا روابط

بین فردیاش مختل شود نوعی اختالل روانی است .به طور طبیعی ،افراد در
طول روز  100مرتبه تلفن همراهشان را بررسی می کنند اما ممکن است فرد
بیکار یا تنهایی برای رفع نیازهای خود تمام روز پای تلفن همراه بنشیند .این
اختالل روانی محسوب نمیشود  .در صورتی که زندگی فردی به دلیل بررسی
کردن شبکههای اجتماعی یا وصل شــدن به اینترنت و  ...مختل شود ،دچار
وسواس یا وابستگی یا فوبیاست .خوشبختانه به نظر میرسد فرهنگ استفاده از
تکنولوژی کمکم در حال جا افتادن بین مردم است و این روزها افراد کمتری در
مهمانیها ،سر در تلفن همراه خود فرو میبرند ،چون میدانند این کار در نگاه
دیگران منفور است.
چه کسانی مستعد ابتال به این اختاللهای روانی هستند؟
این مساله به عوامل مختلفی بستگی دارد .مثال افراد خودشیفته و مبتال به
وسواس اجباری مستعد اختاللهای روانی از این قبیل هستند .برخی نیازهای
فردی مثل تنهایی نیز گاهی افراد را به ســمت وابستگی به تکنولوژی سوق
میدهد.
اختاللهای روانی بیشتر در افراد جوان دیده میشود و شیوع آن در مردان
و زنان یکسان است .اما ممکن اســت حتی یک فرد  50ساله هم با شخصیت
نمایشی با خودشیفته ،دچار نوموفوبیا شود.
درمان نوموفوبیا
درمان مبتالیان به اختاللهای روانی به همکاری خود آنها نیاز دارد اما کمتر
بیماری شخصا برای درمان مراجعه میکند زیرا نیاز روانیاش از این طریق رفع
میشود .بیشتر ،خانوادهها بیمار را به روانشناس ارجاع میدهند ولی تا خود
شخص نخواهد در جلسات درمانی شرکت نمیکند .فرد ابتدا باید بپذیرد که
عملکردش دچار اختالل شده است .درمانها شامل رفتار درمانی و کاردرمانی
و گاهی دارودرمانی است .در صورتی که شخصیت فرد در این میان دخیل باشد
روان درمانی مفید است اما در صورتی که فرد فوبیا داشته باشد ،آرام آرام باید
او را با ترس و اضطراب ناشــی از آن روبرو کرد .پیش از این برای درمان فوبیا،
فرد را ناگهانی با ترسش روبرو میکردند اما این روش در حال حاضر به ندرت
انجام میشود .اگر تلفن همراه را از فرد وابسته به تکنولوژی بگیرید یا اینترنت را
قطع کنید سطح اضطرابش را باال میبرید .بهتر است این کار آرام آرام زیر نظر
متخصص انجام شود .در ضمن باید جایگزینی مثل ورزش ،تفریح و  ...برای آن
در نظر گرفته شود.
در تحقیقاتی که انجام شده است نشان میدهد زنان بیشتر از مردان درگیر
این بیماری میشوند و در مقایسه با  61درصد مردانی که میترسند از گوشی
خود جدا شوند 70 ،درصد زنان هستند که این ترس را در خود دارند .البته در
مقابل تحقیقات نشان میدهد که بیشــتر مردان هستند که تمایل دارند دو
گوشی همراه خود داشته باشند که اگر یکی از آنهارا از دست دادند دچار استرس
زیادی نشوند.
عوارض و پیامدهای زیادی برای استفاده طوالنی مدت از گوشیهای تلفن
همراه و وابستگی به آن مطرح شده است.
عوارض جســمانی :احتمــال ایجاد و گســترش تومورهای ســرطانی و
آسیبپذیری بدن در برابر عوامل بیماریزا ،اختالالت خواب ،فراموشی ،سردرد
و افسردگی ،احساس داغی در داخل سر ،افزایش احتمال ابتال به آلزایمر و بروز

مشکالت ژنتیک از جمله اصلیترین آسیبهای جسمانی
است که فرد دچار این وابستگی به آن مبتال میشود .حتی
بروز اختالالت جنسی و کاهش توان باروری و نهایتا ناباروری
نیز از عواقب ناخوشایند این بیماری عنوان شده است .به دلیل
استفاده زیاد و طوالنی مدت از دستها ،خطر ابتال به التهاب
مفاصل انگشتان نیز بیماری شایعی در این افراد است.
پیامدهای اجتماعی :وابســتگی به تلفن همراه منجر به
اختالل در درس خواندن ،فعالیتهــای روزانه ،کار ،روابط
خانوادگی و زندگی اجتماعی میشــود .فرد دچار اختالل را
از جمع روابط صمیمانه خانوادگی دور کرده و باعث میشود
هوشیاری کمتری نسبت به محیط اطراف خود داشته باشد،
فرد با گذراندن ساعتهای زیادی با تلفن همراه خود کمکم
عالقهی خود را به محیط اطراف از دست میدهد.
برخی از رایج ترین راهکارهای درمان این بیماری ،شامل
موارد زیر میشود:
آموزش آرامش ذهنی :در این روش به بیمارانی که دچار
عالئم جســمی از جمله تپش قلب ،گرفتگــی عضالت و ...
میشــوند راههایی از جمله کاهش اضطــراب آموزش داده
میشود که شامل تمرینهای آرامســازی بدن و دور کردن
تنش عضالنی است.
آموزش این تفکر که موبایل یک وسیله است و نه چیز دیگر:
یشود اخبار روزمره را از روی
مثال به بیماران آموزش داده م 
تلفن همراه خود پیگیری نکنند و تنها برای برقراری تماس از
آن استفاده کنند.
آموزشراهحلجایگزین:بهبیشترمبتالیانتوصیهمیشود
همیشه همراه خود یک کارت تلفن داشته باشند تا هر وقت که
نتوانستند ازگوشی تلفنهمراهشان تماسبگیرند ،از آنکارت
استفاده کنند .در ضمن لیستی از مخاطبان و شماره تلفنهای
افرادی که با آنها در ارتباط هستند را تهیه نمایند تا در صورت
گم کردن تلفن همراه با آنها در ارتباط بمانند.
در نظر گرفتن ساعت مشخص برای فرد :باید سعی کرد
تا استفاده فرد را از این وسیله محدود کرد و تنها وقتی از آن
استفاده کند که نیاز به زنگ زدن داشــته باشد .برای مثال
میتواند بازیهای گوشی را پاک کند یا از برنامههای اینترنتی
آن کمتر اســتفاده کند .لزومی ندارد که شــبها اخبار را از
اینترنت بگیرد ،باید فرد تنها به گوشــی خود به عنوان یک
وسیله ارتباطی ساده نگاه کند و یا اینکه به جای عضویت در
چنین شبکه اجتماعی حداقل در یک شبکه فعالیت داشته
باشد.
منابـع:
Techopedia
Nomophobia
مؤسسهی تحقیقاتیyou Gov
هفتهنامهی سالمت
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پرسشنامهاعتیادبهاینترنتکیمبرلییانگ
 -1چند وقت یکبار برای زمانی طوالنی تر از آنچه که دوست داشتی،در اینترنت میمانی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه

 -2چند وقت یکبار از انجام کارهای خانه صرف نظر می کنی تا زمان بیشتری را در اینترنت بمانی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه
 -3چند وقت یکبار هیجان بودن در اینترنت را به گذراندن وقت خود با همسرت (یا هر دوست نزدیک) ترجیح میدهی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه
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 -4چند وقت یکبار به دنبال ایجاد ارتباطت جدیدی با کاربران اینترنتی هستی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه
 -5چند وقت یکبار افراد خانواده ات از مدت زمانی که در اینترنت صرف می کنی ،ابراز ناراحتی میکنند؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه

 -6چند وقت یکبار مقدار زمانی که در اینترنت صرف میکنی ،موجب انجام ندادن وظایف یا انجام تکالیف مدرسه ات می شود؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه

 -7چند وقت یکبار قبل از انجام هر کار ضروری ،ایمیل خود را چک می کنی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه
 -8چند وقت یکبار پرداختن به اینترنت ،موجب ایجاد مشکل در کارت می شود؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه

 -9چند وقت یکبار ،وقتی اطرافیان از شما می پرسند در اینترنت چکار می کنی ،حالت دفاعی یا پنهان کاری به خود می گیری؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه
 -10چند وقت یکبار سعی می کنی خودت را از دست افکار آزارنده در زندگی ،با مشغول کردن خود در اینترنت خالص کنی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه

 -11چند وقت یکبار ،دوباره وارد اینترنت شدن را زودتر از زمانی که قصد داشتی شروع می کنی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه
 -12چند وقت یکبار می ترسی که زندگیت بدون اینترنت مالل آور ،پوچ و بدون شادی خواهد بود؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه

 -13هرچند وقت یکبار زمانی که در اینترنت هستی و کسی مزاحمت شود ،ناراحت می شوی و به طور ناگهانی فریاد می زنی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه
 -14چند وقت یکبار خوابت را به خاطر اینکه شب تا دیروقت در اینترنت هستی از دست می دهی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه

 -15چند وقت یکبار وقتی که در اینترنت نیستی احساس می کنی که بدجوری فکرت در پی آن است و هوس رفتن به اینترنت داری؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه
 -16هرچند وقت یکبار به خودت می گویی «فقط چند دقیقه دیگر» موقع رفتن به اینترنت است؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه

 -17هرچند وقت یکبار سعی می کنی مدت زمانی را که در اینترنت هستی را کوتاه کنی ،اما نتوانستی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه
 -18هرچند وقت یکبار سعی می کنی مدت زمانی در اینترنت بودنت را از دیگران پنهان کنی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه

 -19هرچند وقت یکبار صرف کردن وقت بیشتر در اینترنت را بر بیرون رفتن با دیگران ترجیح می دهی؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه

 -20هرچند وقت یکبار احساس می کنی که وقتی در اینترنت نیستی افســرده یا عصبی هستی ،در حالی که این احساس ها وقتی به
اینترنت می روی از بین می روند؟

بندرت اوقات                                گاهی اوقات اوقات                                اغلب اوقات                                بیشتر اوقات                                همیشه

شیوه نمره گذاری و تفسیر
تست اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ ابداع شده
است .این پرسشنامه دارای  20سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف می باشد .طیف پاسخدهی آن به
صورت لیکرت بوده و دارای پنج درجه می باشد .نحوه امتیازدهی به این پنج گزینه در جدول زیر ارائه شده است :
بندرت
1

گاهی اوقات

2

اغلب

3

بیشتر اوقات

4

همیشه

5

بنابراین برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه حاصل جمع امتیازات داده شده توسط پاسخ دهنده به تک تک سواالت پرسشنامه
را با هم جمع می کنیم .نمره بدست آمده کلی پرسشنامه بوده و دامنه ای از  20تا  100را خواهد داشت .بدیهی است که هر چه این نمره
باالتر باشد ،بیانگر اعتیاد باالتر فرد به اینترنت خواهد بود و برعکس ،در جدول زیر حالتهایی از میزان اعتیاد پاسخ دهنده به اینترنت عنوان
شده است:
جمع نمرات  20تا 49

عدم اعتیاد به اینترنت

جمع نمرات بین  50تا 79

در معرض اعتیاد به اینترنت

جمع نمرات بین  80تا 100

اعتیاد به اینترنت

روایی و پایایی:
این پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی با آلفای کرونباخ  0/90گزارش شده است .نسخهی فارسی این
مقیاس در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته و ناسستیزایی پایایی آن را با آلفای کرونباخ  0/81و قاسم زاده با الفای کرونباخ  0/88تایید
کرده اند( .به نقل از بحری و همکاران)1390 ،
منابع :
.Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, and Treatment )1999( Reference: Young, k, s
Innovations in Clinical Practice, )1999( ,).Reproduced from VandeCreel, L., Jackson, t., L (e.d
)17( ,Professional Resource Press
 بحری ،نرجس ،صادق مقدم ،لیال ،خدادوست ،لیلی ،محمدزاده ،جالل ،بنفشه ،الهه ( ،)1390وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آنبا سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،مراقبت های نوین ،فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند173-166 ،)3( 8 ،
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عملپیوندِ اندیشهبهاحساس!
نقاشی؛ ِ
نقاشی در کودکان کمتوان ذهنی بسیار مهم است

  اعظم منعمیزاده  /دانشجوی کارشناسی  ارشد ارتباط تصویری  -گرافیک
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نقاشی در کودکان کمتوان ذهنی همچون کودکان عادی
بسیار مهم است و میتواند به کودک برای درک تجربهی
زیباییشناختی کمک کند .یادگیری زیباییشناسانه ،به
معنای پیوندزدن اندیشه و احساس است .از طریق نقاشی
افکار و احساسات ابراز میشــوند .همه کودکان کم توان
ذهنی نمیتوانند هنرمندان بزرگی شوند ،ولی میتوانند
حس زیبایی شناسی را در خودشان پرورش و نمایان سازند.
این کودکان پیش از آنکه بتوانند آگاهانه فکر کنند از طریق
احساساتشان به دنیای اطراف واکنش نشان میدهند که
نقاشی یکی از آنها است .نقاشــی حس پنهان انسانهایی
اســت که ما آنها را با معیارهای خودمان کمتوان ذهنی
فرض میکنیم .این توانمندها میتواند دیدگاه جامعه را در
خصوص معلوالن به چالش بکشاند .نقاشی ،زبان مشترک
همهی انسانهاست.
«اگر زیبا بیندیشیم و زیبا بنگریم ،زیبایی پنهان نقاشی
کودکان کم توان ذهنی نیز نمایان است».
نقاشــی در کودکان عادی و کودکان کمتوان
ذهنی
نقاشی وسیلهای بیانی است که به کودک اجازه میدهد،
خود را از تنشها رها کند و این رهایی از دلهرهها و تنشها
زمانی صورت میگیرد که نقاشــی از ناخــودآگاه کودک
سرچشمه گرفته باشد .بنابراین اگر کودک را وادار کنیم
نقاشیهایش را بر اساس تعالیم انجام دهد و او را تشویق به
کپی کردن از روی مدلهای نقاشی کنیم ،اشتباه بزرگی
مرتکب شدهایم .در نقاشــی کودکان خطوط و یا حذف
چیزی و به کارگیری رنگها همگی حکایت از نشانهها و
عالئمی میکنند که هر کدام دارای معانی روشن و واضحی
است و بزرگســاالن با کمی دقت قادر به مشاهده و تعبیر
آن هستند.
نادیده گرفتن این موضوع و یا سرکوب کردن این میل

با کپی برداشتن و رسم هندسی کشیدن به معنی رها کردن کودک به حال
خود یا مجبور کردن او برای ورود زودرس به زندگی سرکوبگر است  .
در این تصویر یکی از دختران موسسه همدم را نشان میدهد که خودش
را در طبیعت فرض میکند و اگرچه که فضای نقاشی روز را نشان میدهد،
*
اما ستاره هم در آسمان دیده میشود.
از آنجا که پرورش فکری کودکان عقب مانــده ذهنی به صورت آرامی
صورت میگیرد ،نقاشیهای آنها نیز دارای موضوع و خصوصیات عجوالنهای
است که خاص این کودکان است و به علت وقفه و تأخیر در رشد فرایندهای
ادراکی ،حافظه ،شناخت و بصیرت ،نقاشی آنان دارای مشخصاتی است که
با نقاشیهای کودکان عادی متفاوت اســت .این کودکان ،معموال بهدلیل
نقص ،تثبیت و یا تأخیر در رشد هوش نمیتوانند از تجربیات گذشته ،درک
مفاهیم و تصورات ذهنی استفاده کنند و آنها را در نقاشیهایشان به کار برند.
همچنین به دلیل ضعف در توانائیهای یادگیری ،استدالل و سازگاری با
محیط ،اختالل یادگیری را در فرایندهای مختلف ادراکی ،شناختی ،حافظه،
تجسم فضایی و بصری نشان میدهند.
کودک عقب مانده ذهنی فاقد کنجکاویهای خالقانه است .معموال این
کودکان در کالس نقاشی دچار احساس کسالت و افسردگی میشوند .زیرا
دارای شوق و انگیزه برای ترســیم اشیاء و مناظر نیستند و معلم نمیتواند
روش تدریس ثابتی را در زمینه نقاشی به کار بندد تا نهایتا به نتیجه مطلوبی
برسد.
عدم کنجکاوی در نقاشــی کودکان عقب مانده ذهنی مشخص است.
در کودکان عقب مانده ذهنی استقالل در بدســت گرفتن قلم ،نگرش به
اشیای پیرامون همچنین کوشش برای ترسیم یا ثبت آنها کمتر به چشم
میخورد .به همین دلیل کودکان عقب مانده ذهنی از درک ارتباط بین اشیاء
و محرکهای پیرامون خود عاجزند و بدلیل عدم تمرکز فکری ،بیقراری و
پائین بودن بهره هوشی قادر نیستند تصاویر و اشیاء موجود در محیط را با
هماهنگی و تطابق خاص آنها رسم نمایند.
بطور کلی کودک عقب مانده ذهنی از رنگ آمیزی دقیق و تمرکز زیاد،
بسیار زود خسته میشود و نمیتواند در این مورد پایداری از خود نشان دهد.
اکثریت این کودکان حالت تنش و بیقراری خود را در کشــیدن خطوط با
فشار زیادی که به نوک مدادشان وارد میآورند ،آشکار میکنند.
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* نقاشی از زهره فیاضی  26 /ساله از دختران همدم

کودک عقب مانده ذهنی از رنگ آمیزی دقیق و تمرکز زیاد ،بسیار زود خسته میشود
و نمیتواند در این مورد پایداری از خود نشان دهد .اکثریت این کودکان حالت تنش و
بیقراری خود را در کشیدن خطوط با فشار زیادی که به نوک مدادشان وارد میآورند،
آشکار میکنند

در رنگآمیز شکلها عجله بسیاری نشان میدهند و اشکال را در بیشتر
بصورت قالبی و کلیشهای طراحی میکنند.
موضوع دیگری که در نقاشی آنان مشهود میباشد ترسیم اشکال بطور
واژگون است.
روانشناسی رنگها
یکی دیگر از مباحثی که در هنر جایگاه مهمی را داراست رنگها و کیفیت
هماهنگی آنهاست .در دنیای امروز و در زندگی اکثر جوامع انسانی رنگها
از اهمیت ویژهای برخوردارند و در بسیاری از زمینههای اجتماعی زندگی
انسان نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند تا جائیکه حتی در وضع غذا خوردن،
لباس پوشیدن ،هماهنگی اشیاء در محیط ،صرف اوقات فراغت در طبیعت
و حتی در زمینهی درمان بســیاری از اختالالت روانی از آنها کمک گرفته
میشود.
بطور کلی رنگها به چند دسته تقسیم میشوند:
 -1رنگهای دسته اول یا رنگهای اصلی که عبارتند از قرمز ـ آبی ـ زرد

تمام رنگهای دیگر را میتوان بــا مخلوط کردن این 3
رنگ به نسبت های مختلف بدست آورد.
 -2رنگهای دستهی دوم یا رنگهای فرعی که از ترکیب
 3رنگ اصلی بوجود میآیند ،مثال اگر دو رنگ قرمز و آبی
را مخلوط کنند ،رنگ بنفش و از اختالط قرمز و زرد ،رنگ
نارنجی و از ترکیب زرد و آبی ،رنگ سبز بوجود میآید.
 -3دسته سوم رنگهای میانه که مخلوطی از رنگ اصلی
و فرعی است.
کودکان عقب مانــدهی ذهنی در نقاشیهایشــان از
رنگهای تند استفاده میکنند .کودک عقب مانده ذهنی
دو رنگ کامال متضاد را کنار یکدیگر قرار میدهد .اگر تصویر
زنی را نقاشی کند بدون توجه به هماهنگی رنگ ها لباس
آن را با چند رنگ می پوشاند .مثال بلور را آبی دامن را زرد و
کفش را به رنگ قهوه ای می کشد .عدم هماهنگی رنگها در
نقاشی های کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به کودکان
سالم محسوس تر است.

* نقاشی از زهره فیاضی  26 /ساله از دختران همدم
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بدین ترتیب با توجه به رنگی که در نقاشیهای کودکان
بکار رفته میتوان تا اندازهای به افکار و عواطف آنان پی برد.
یکی از راههای شــناخت بیماری روانی کودکان و حتی
بزرگساالن آزمایش رنگ است.
کودک در رنگآمیزی هیچ اجباری ندارد که رنگهای
پخته را بکار ببرد .او فقط از رنگهایی استفاده م یکند که
گهای تند یا مالیم
مورد پسندش باشد و بر حسب سلیقه رن 
را بر میگزیند .کودک در توازن و تقسیم رنگها از حس
غریزی تعجبآوری برخوردار است و تهوری که در این راه
نشان میدهد قابل تحسین و تشویق میباشد .تنها با مشاده
رنگ لوازم و اشیاء نمیتوان قدرت درک کودک را نسبت به
رنگها افزایش داد بلکه بازی با رنگ ،بازی یادآوری رنگها،
بازی تناسب رنگها با یکدیگر ،بازی با کارت شناسایی رنگ
نیز نقش موثری دارند .از راه رنگآمیزی میتوان به نقص
چشم یا عدم شناخت پارهای از رنگها در کودکان پی برده
آنها را معالجه کرد .در واقع نقاشــی کودکان کتابی است
جالب و ارزنده که همه این مطالب را میتوان در آن خواند
و این در صورتی امکانپذیر است که کودک به روش آزاد
پرورش یافته باشد.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به اهمیت و نقش هنرهای تجسمی به ویژه هنر
نقاشی در تشــخیص ،درمان و آموزش کودکان کمتوان
ذهنی باید متخصصان ،روانشناسان ،معلمان ،کاردرمانگر و
حتی خانواده کودک کمتوان ذهنی با اهمیت این موضوع
آشنا شوند و از نقاشــی بهعنوان ابزاری مهم در کمک به
حل مشکالت این کودکان استفاده کنند .به همین دلیل
برنامهی آموزش نقاشــی باید به طور خاص در برنامهی

درمانی کودکان با مشکالت ذهنی قرار گیرد و نیز در مدارس به ویژه ساعات
بیشتری به آن اختصاص داده شود .آموزش نقاشی در کودکان با مشکالت
ذهنی موجب رشد آنها به لحاظ ذهنی میشود و میزان شناخت و ادراک را
در آنها افزایش میدهد و نیز به لحاظ روانی ـ عصبی آموزش این هنر موجب
فعالسازی هر دو نیمکرهی مغزی میشود' .
به همین دلیل تمامی افرادی که با کودکان کمتوان ذهنی سروکار دارند
و در امر آموزش و توانبخشی آنها همکاری میکنند ،باید اهداف الزم برای
آموزش نقاشی را تعیین کرده و بر اســاس همین اهداف برنامه آموزشی و
راهبردهای موردنظر را تعیین کنند.
تجربه نشان میدهد که ترکیب نقاشــی آزاد و گروهی نیز برای کودک
بسیار مفید است .نقاشی یک کودک کمتوان ذهنی هم میتواند به اندازه یک
کودک عادی به لحاظ جنبه های زیبایی شناختی قوی و پرمحتوا و بامفهوم
باشد .چون نقاشی یک استعداد است ،که بیشتر از استنباط و منطق ریاضی
یگردد و اینکه یک فرد با این میزان
و  IQبه توانایی فرد در زمینه  EQبر م 
 IQهم اگر آموزش ببیند چون در مرحله آموزشپذیر تقسیمبندی میشود،
میتواند اصول اولیهی نقاشی ،اشکال هندسی ،رعایت اندازه و نسبتها و
تناسب و رنگهای اصلی و ترکیبی و  ...کامل یاد بگیرد .حتی با این میزان
هوش شاید بعضی سبکهای نقاشی را هم بتوان به آنها آموزش داد.
منابع:
 -1پاکباز ،روئین  ،1318دایره المعارف هنر (نقاشی ،پیکرهسازی و هنر
گرافیک) تألیف روئین پاکباز ـ تهران :فرهنگ معاصر .1378
 -2مقدسی ،حمیده ( ،)1372روانشناســی هنر برای کودکان عادی و
استثنایی ،تألیف حمیده مقدسی ـ نشر :چاپار فرزانگان.
 -3ارزشیابی شخصیت کودکان بر اســاس آزمونهای ترسیمی دکتر
پریرخ دادستان ـ انتشارات رشد ـ چاپ دوم.
 -4مقــدم ،کاوه ،آمــوزش نقاشــی بــه کــودکان کم تــوان ذهنی،
 ، www.noormags.irاخرین زمان مراجعه.1395/09/02 :
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اتفاقی از قضا و انتظاری از قضا

بررسی پروندهی بنیتا از منظر حقوق جزا

  محبوبه همایونی ،دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

بنیتا ،دختر بچه هشــت ماههای بود که پدرش در  ۲۹تیرماه سال 96در
حالیکه خودرو روشن بوده ،برای بستن در پارکینگ از خودرو پیاده میشود
و در این لحظات ،مرد جوانی برای ســرقت خودرو به ســرعت پشت فرمان
مینشــیند و پس از حرکت به صورت دنده عقب وارد خیابان اصلی شده و
بالفاصله از محل حادثه متواری میشود .این اتفاق در حالی رخ میدهد که
پدر بنیتا با دیدن این صحنه ،خود را به جلوی خودرو میاندازد و سعی میکند
مانع سرقت خودرو و ربودهشدن کودکاش بشود .اما این تالشها فایدهای
ندارد و سارق جوان به سرعت پا به فرار میگذارد .ماجرای این کودکربایی
و سرقت خودرو به مأموران کالنتری  ۱۶۹مشیریه مخابره میشود و پس از
انجام تحقیقات ابتدایی و ثبت شمارهی پالک خودروی سرقتی در سامانهی
کربایی به بازپرس تحقیقات برای پیدا کردن
سراسری پلیس ،ماجرای کود 
کودک و کودکربایان آغاز میشود ۷ .روز از ماجرای ربوده شدن میگذرد و
درحالیکه همه در انتظار بازگشت بنیتا به خانهاش هستند ،کشف جسد او
باعث بهت و ماتم میشود.
در این مقاله سعی شده اســت کلیهی ابعاد حقوقی این پرونده از منظر
حقوق جزا بررسی شود.
اما ،قبل از ورود به مســائل حقوقی ،الزم است خاطر نشان کنم؛ هرچند

این حادثه برای خانواده بنیتا و جامعه ناگوار بوده است
اما نباید با فشــار به دســتگاه قضایی و متشنج کردن
جو از مســیر عدالت و قانون خارج شــویم .باید اجازه
دهیم دستگاه قضایی براساس جمیع شواهد و مدارک
جمعآوری شده به دور از هیاهو حکمی عادالنه صادر
کند .البته توقع افکار عمومی این است که دستگاه قضا
خارج از نوبت و با دقت بیشــتری رأی بدهد و طبیعتاً
کسی میتواند حکم درســت و متقضی صادر کند که
آگاه به همه جزئیات پرونده باشد.
بحث سرقت و آدم ربایی
برای استناد و مجرم شناختن هر متهم ،نیاز است که
سه عنصر در عمل مرتکب وجود داشته باشد ،درصورتی
که حتی یک رکن از ارکان دارای شبهه باشد در خصوص
اتهام وارده باید تردید داشت و نمیتوان جرم را به راحتی
مستند به متهم دانست .عناصر سه گانه عبارت اند از:
عنصر مادی ،معنوی و عنصر قانونی .به زبان بسیار ساده
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عنصر مادی همان انجام فعل مجرمانه ،عنصر معنوی همان
نیت مجرمانه ،و عنصر قانونی عملی است که در قانون جزا
برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
در خصوص بحث سرقت و آدمربایی تردیدی نداریم که
همهی ارکان مادی و معنوی وجود دارد و تنها اختالفنظری
که میتواند بین برخی از حقوقدانان باشد در عنصر قانونی
است که در خصوص ربایش کودک اســتناد به ماده ۶۲۱
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی(تعزیرات )1شود یا استناد
به ماده  .2 ۶۳۱تفاوت این  ۲ماده این اســت که در مادهی
 ۶۳۱از لفظ نوزاد تازه متولد شده سخن گفته میشود که
در این پرونده با توجه به هشت ماهه بودن کودک نمیتوان
این لفظ را اطالق کرد و به نظر باید به سراغ همان ماده ۶۲۱
برویم .البته در ذیل ماده  ۶۲۱آمده است که اگر سن قربانی
کمتر از  ۱۵سال باشد باید دستگاه قضا اشد مجازات را برای
کودکربا در نظر بگیرد .نظر بــه اینکه در این پرونده بحث
فوت( از اصطالح قتل به دلیل عدم اثبات استفاده نمیشود)
مطرح است و مجازات قتل عمد مشدد است بر مجازات آدم
ربایی و سرقت خودرو ،از این مبحث گذر کرده و به تحلیل
فرض قتل پرونده میپردازیم.
فرض قتل بودن عمل مرتکب:
در ماده  ۲۸۹قانون مجازات قتل به سه دسته تقسیم شده
است .اوالً عمد ،ثانیاً شب ه عمد و در آخر خطای محض .قتل
عمد و شبه عمد شــرایطی برای احقاق دارد که در ادامه به
آن اشاره خواهد شد ،قتل خطاء محض در صورتی است که
جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه
قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکاری
رها کند و به شخص برخورد نماید ،که البته در اینجا خطای
 .1هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور
ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شــخصا” يا توســط
ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال
محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال
تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه
آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين
شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن
جرم نيز محكوم ميگردد  .تبصره  -مجازات شروع به ربودن سه تا پنج
سال حبس است
 .2هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفیکند یا او را
بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادرطفل قلمداد نماید
به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شدو چنانچه احراز شود
که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای
نقدی محکوم خواهد شد.

محض بهطورکلی منتفی است و باید بین عمد و شبه عمد بودن این قتل نظر
داد.
بررسی قتل عمد بودن عمل مرتکب
در مادهی  ۲۹۰قانون مجازات اســامی ،قتل عمد دارای ارکانی دانسته
میشــود که این ارکان به صورت حصری مورد توجه قرار گرفتهاست و به
صورت تمثیلی و مثالی نیست و قاضی برای آنکه قاتل را به قتل عمد متهم
کند باید الزاماً رکن مادی را به یکی از بندهای چهارگانهی اشاره شده در این
ماده ،مرتبط کند.
در بند الف درباره قصد قتل مطالبی عنوان شده که اگر کسی قاصد باشد
قتل عمدی است ،در اینجا قصد منتفی است زیرا این  ۲متهم قصدشان بدوا ً
سرقت خودرو بوده و به موضوع قتل فکر نمیکردند .در بند «ب» این ماده
گفته میشود که فعل متهمان باید نوعاً کشنده باشد و موجب جنایت شود
هرچند که مرتکب قصد جنایت نداشته باشــد .حال ممکن است برخی در
تشــریح این پرونده عنوان کند که عمل این افراد نوعاً کشنده نبوده است و
اینکه یک طفلی در گوشه خیابان داخل یک خودرو رها شود کشنده نیست.
در حالی که قانونگذار در ســال  ۹۲یک بند دیگر به این ماده اضافه کرده
است و گفته شاید عمل نوعاً در برابر افراد عادی کشنده نباشد اما همان عمل
در برابر افراد خاص و ناتوان کشنده قلمداد شود که در اینجا کودک  ۸ماهه
مصداق همین بندی اســت که قانونگذار اضافه کرده زیرا به دلیل ضعف و
ناتوانی نمیتوانسته است از خود مراقبت کند.
همهی اینها ما را به بند «پ» ماده  ۲۹۰و عمدی قلمداد کردن این قتل
ســوق میدهد هرچند که در تبصره  ۲بند «پ» آمده اســت قاضی زمانی
میتواند کسی را به قتل عمد متهم کند که فرد به این موضوع آگاه باشد که
عملی که انجام میدهد نوعاً کشنده بوده و حتی میگوید اگر این موضوع اثبات
شود که متهم از کشنده بودن عملش مطمئن نبوده جنایت عمدی نیست .به
نظر میرسد ادعای متهم این پرونده مبنی بر کشنده نبودن عمل ادعای کذبی
است ،چرا که کودکی هشت ماهه حتی با ضریب هوشی باال توانایی بازکردن
درب خودرو و رهایی از شرایط موجود را ندارد.
برای انتساب قتل هرچند صرفا فعل مثبت مادی نیازی نیست و ترک فعل
هم مصداق دارد ،اما رهاســازی کودکی در یک وضعیت خطرناک خودش
فعل مثبت است ضمن اینکه باید به ماده  ۶۳۳قانون تعزیرات 3توجه کنیم که
در آنجا عنوان شده است هرگاه یک شخصی که قادر به حفاظت از خودش
نیست را در جایی که خالی از سکنه است رها کنند چنانچه این اقدام سبب
وارد آمدن صدمه به این فرد شود عالوه بر مجازات قاضی میتواند متهم را به
قصاص محکوم کند .که از اینرو میتوان فهمید این عمل متهمان یک ترک
 .3هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شــخصیرا که قادر به محافظت خود
نمیباشد در محلی که خالی از سکنهاســت رها نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و یا
جزای نقدی ازسه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادیو جایی
که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکورمحکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام
سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده عالوه بر مجازات فوق حسب مورد
بهقصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

فعل نبوده بلکه یک فعل مثبت بوده است.
با اســتناد به دو ماده  290و  633در هردو حالت فاعل به قصاص محکوم
خواهد شد.
بررسی قتل غیرعمد بودن عمل متهم یا عدم انتساب قتل
استدالل حقوقی دیگری نیز میتواند صحیح باشد دال بر اینکه  ،در انتساب
قتل عمد ،تردید است و باید بر غیرعمد بودن آن و یا عدم انتساب بزه قتل بر
متهم تاکید کرد:
نظر به اینکه در این پرونده انتساب فعل مادی دارای تردید میباشد ،قاضی
میتواند اتهام قتل عمد را رد کند.

در این استدالل باید توجه داشت که بســیاری از افراد نمیدانند که باال
کردن شیشه اتومبیل منجر به تشدید به خطر افتادن جان یک نوزاد میشود
و نمیتوان صرف این فعل به تنهایی را مکفی اتهام قتل عمدی دانست و در
مورد رفتار دوم نیز باید توجه شــود که یک شخص در چه شرایطی مرتکب
رفتار مجرمانه میشود .قید «متوجه» بودن در قانون مجازات اسالمی سال
 ۹۲اضافه شده است و به استناد تبصره  ۲همین ماده باید این توجه و آگاهی
توسط دادگاه اثبات شود  .وقتی یک معتاد خمار در حال سرقت است تا چه
میزان میتواند نسبت به اقدامات خودش آگاه باشد؟ در این پرونده متهم ،بنیتا
را در نزدیک یک مغازه ابزارفروشی با دربهای قفل نشده رها کرده است.
تصور متهم این بوده است که پلیس یا مردم اتومبیل را پیدا خواهند کرد
و این میزان از رفتار به این شکل را نمیتوان قابل تطبیق با بند پ ماده ۲۹۰
دانســت چون این شخص نســبت به آثار و نتایج رفتار خویش که میتواند
کشنده باشد ،آگاه و متوجه نیست و چگونه دادگاه ،آگاهی و توجه متهم را
اثبات کرده است؟
آنجا که گفته آگاه باشد را شاید بتوان حمل بر معیار نوعی نمود لیکن با قید

«متوجه» بودن ،معیار شخصی به ذهن متبادر میشود .دوم
اینکه تفسیر مضیق و بهنفع متهم هم اقتضا میکند که معیار
کشنده بودن در بند پ این ماده ،معیار شخصی باشد .وقتی
معیار شخصی باشد به این معنی است که تشخیص فرد متهم
باید این میبوده که کودک در این شرایط تاب و توانایی تحمل
گرما و فرار از شرایط را ندارد و ممکن است شرایط منجر به
مرگ او شود ،اما وقتی معیار نوعی باشد یعنی هر فردی از
افراد جامعه،عقال و منطقا میتواند درک کند که کودکی در
آن شرایط تاب زنده ماندن را ندارد.
بنابراین با آنچه بیان شد به نظر میرسد اتهام قتل عمدی
صحیح نیســت به این دلیل که متهــم در زمان رها کردن
خودرو آگاه و متوجه آثار و نتایج خود نبوده است .در رابطه
با این پرونده ،نظرات مخالف و موافق هر دو محترم اســت
لیکن وقتی در مورد یک مســأله این چنینی اختالفنظر
میان صاحبنظران وجود دارد ،حداقــل بحث ماده ۱۲۰
قانون مجازات اســامی که قاعدۀ  4درأ را بیان نموده است
باید مورد توجه قرار بگیرد و در انتساب قتل عمدی به متهم
احتیاط کرد.
نتیجه
الزم اســت که این موضوعــات از منظر روانشناســی،
جرمشناســی و آسیبشناســی امنیت ،تحلیل و موضوع
آموزش و پیشگیری از وقوع جرم پررنگتر شود.
دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید نسبت به افرادی که
در زمره مجرمان خطرناک قلمداد میشوند (در این مورد به
خصوص که در رسانهها آمده است متهمان سابقه  ۱۲۰تا
 ۱۳۰سرقت داشتهاند) اهتمام بیشتری کنند و سیاستهای
مناسبتری را در خصوص مراقبت از این افراد انجام دهند.
در ارتباط با این پرونده نظر مخالفان و موافقان انتساب
جرم قتل بیان گردید ،حقوق عالم اثبات اســت ،از نیت و
قصد واقعی مرتکب فقط خود او و خداوند مطلع اســت ،به
حق نشستن در مســند قضا و قضاوت کردن بر قصاص یا
ادامه حیات یک انسان کار دشواری ست ،از سویی خانواده
داغدار و از سوی دیگر انتظار جامعه و اعتماد مردم نسبت به
دستگاه قضایی کشور .اجرای عدالت و دفاع همه جانبه وکال...
هرچند انتساب قتل عمد نزدیک به ثواب به نظر میرسد ،اما
نظر نهایی و خاتمه این پرونده با قضات است.
 .4قاعدهی درأ از قواعد حاکم بر فقه جزایی است .به موجب این قاعده
با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتصاب آن به متهم یا تردید در
علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع نمیتوان حکم به مجازات
داد.
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مترسکنابلد!

سهیال یزدانی

| یک نفس زندگی

کشاورز چند قدم عقب رفت و سرتاپای مترسک را برانداز کرد.
لبخندی زد و گفت« :عجب لولو سر خرمنی شدی! چه هنرمندی بودم و خبر نداشتم .از امروز
این مزرعه ذرت رو می سپرم دستت .نبینم کالغها بیان این جا جولون بدن و مزرعه رو غارت کنن».
مترسک گفت« :این کتی که تنم کردی خیلی زشته! یه لباس بهتر برام بیار! این کاله رو دوست
ندارم ،عوضش کن! یه  رادیو جیبی دو موج و هندز فری هم
می خوام که حوصله ام سر نره  ».
کشاورز از کوره در رفت و گفت« :چه خورده فرمایشا!
مگه میخوان عکســتو بندازن رو جلد مجله؟! رادیو بی
رادیو! بهونه نگیر و کاری رو که گفتم درست انجام بده».
زمستان 96مترسک با دلخوری گفت« :این جوریاست؟! باشه! پس اگه اومدی دیدی کالغا همهی ذرت ها رو بردن
56خوردن ،شاکی نشو! اصال این جوری من دست و دلم به کار نمیره».
و
کشاورز کمی مکث کرد و ناگهان خیلی محکم گفت« :تو،اخراجی!»و به سرعت کت را از تن مترسک
درآورد و پوشید .کالهش را برداشت و بر سر خودش گذاشت و بعد مترسک را از زمین کند و به گوشه ای
پرت کرد .آن وقت آرام جای مترسک ایستاد ،دستانش را باز کرد و گفت« :تا تو باشی دیگه  واسه کارفرمات
شاخ و شونه نکشی .خودم بلدم  لولو سر خرمن بشم ،حتی خیلی بهتر از تو».

|معرفیفـــیـــلـــم

ماجان،ماهیدرآسمانمعلولیت

نگاهیبهفیلمماجان-ساختهیرحمانسیفیآزاد

  مژگان همایونی

شــروع فیلم به گونهای است که
در تاریخ سینمای جهان ،فیلمهای بسیار موفقی
«ماجان» در حال زیرپا گذاشــتن
در ارتباط با معلولین ،مشکالت و البته توانمندیهای
شهر و ســرزدن به تمام موسسات
این قشر ســاخته شــده اســت .در این شمارهی
توانبخشــی و نگهداری از کودکان
فصلنامهی همدم  ،به مناسبت  12آذر و روز جهانی
معلول اســت و بدنبال فرزند خود
معلولین ،فیلم «ماجان» به کارگردانی رحمان سیفی
میگردد که توسط همسرش هاشم
آزاد را که بهتازگی در سینماهای کشور اکران شده
به یکی از این مراکز ســپرده شده
است ،به شما عزیزان معرفی میکنیم؛
است.
فیلم «ماجان» تندیــس بلورین و ســیمرغ از
او به ســختی فرزنــدش را پیدا
جشنواره های داخلی کشــور را از آن خود نکرده و
میکند و بــه خانه بــر میگرداند
به جشــنواره های جهانی هم راه پیدا نکرده است؛
اما بــا آمدن فرزنــدش بحرانهای
«ماجان» یک شــاهکار ســینمایی نیست و شاید
عصبی خانواده شــدت میگیرد و
مناســب برای فیلم های مناسبتی تلویزیون باشد،
معضالت زیادی پیــش میآید .ما
ولی فیلم شریف و بسیار نجیبی است .فیلمنامهای که
پــدر را در تنگنای درونــی و روانی
شاید ذهن بیننده را به سمت فیلمهای دههی شصت
میبینیم؛ تصورش این اســت که
تا هفتاد سینمای ایران ببرد ولی موضوع انتخابی و
چالش و بررسی در حوزهی معلولین ذهنی جای تقدیر دارد .رحمان سیفی نتیجهی گناهانش باعث شــده عقوبتش داشــتن فرزند
آزاد که تا کنــون فیلمنامههای موفقی چــون «خوابزدهها»و «من مادر معلول باشد و نمیتواند حضور پسرش را در خانه تحمل کند
هســتم» را در کارنامهی هنریاش دارد ،کارگردانی اولین فیلم سینمایی و اصرار زیادی دارد که باید کودکش در مراکز توانبخشی
خود را با مضمون مشکالت اجتماعی و بیشتر از آن فرهنگ جامعه شناسی نگهداری شود ودر مقابل مبارزهی مادری را میبینیم که
در رابطه با معلوالن ذهنی عمیق را ساخته است و این نشان از دغدغهی این ناکارآیی فرزندش را قبول نمیکند .این مادر رنج دیده با
مهم و مشکالت معلوالن سراسر دنیا در دل و ذهن کارگردان است که شاید عاطف های عمیق میخواهد نقایص فرزندش را نبیند و او را
رفته رفته داستان معلولیت برای این روزگار تا حدودی کهنه به نظر میرسد به جامعه برگرداند و به همین منظور تالش زیادی میکند
و ســختیهای مســیر را با جان میخرد  تا آموزشهای
و در غریبی رها شده است.
«ماجان» فیلمی است ملودرام با نقش آفرینی مهتاب کرامتی در نقش توانبخشی را به فرزندش ارائه دهد .در متن فیلم اشارهای
«ماجان» که مادر سه فرزند است و پســر کوچک خانواده دچار معلولیت به آموزشهای توانبخشی و مراحل درمان نیز میشود که
ذهنی عمیق میباشد و همراه با فرهاد اصالنی در نقش هاشم  ،پدر خانواده   این سکانسها برای آگاهی عموم مردم و خانوادههایی که
دارای فرزندان معلول هستند بسیار مفید است....
به ایفای نقش میپردازند.
ماجان مادری است ازبسیاران مادران باگذشت و عاشق
محور اصلی فیلم بر مدار حضور کودکی معلــول در خانواده میگذرد.
گوشهای کوچک از رنج خانوادههای فرزند دارای معلولیت استثنایی را نشان در دنیا و این سرزمین ،که به پای فرزند معلولش هرآنچه در
میدهد و اتفاقاتی که در راستای این موضوع رخ میدهد و همه مسائل تحت توان دارد با جان و دلش نثار میکند و پیام عشق و امید را
تأثیر کودک معلول و کشمکش و بحث های ماجان و هاشم صورت میگیرد .برای بیننده به ارمغان می آورد.
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نوعی نگارش در امینآباد

نگاهیبهکتاب«:امینآبادشعبهیدیگریندارد»،ازغزالنوعی
  مرضیه زیدانلو

«فرهنگ شرقی از کودکی به ما میآموزد که  باید برای
حفظ خانواده بکوشــیم .باید که از خود و خواســتههای
شــخصی خود بگذریم ،چون نهاد خانواده ارجح اســت.
خواسته یا ناخواسته ،این آموزهها در ما ریشه دوانیدهاند.
آنجا که باید حرف بزنیم ،سکوت میکنیم ،آنجا که باید هوار
بزنیم ،از درون میگرییم.»...
این چند ســطر را از صفحهی  78کتابی حدودا 150
صفحهای انتخاب کردهام به نام« :امین آباد شعبه دیگری
ندارد» .کتابی که توسط انتشارات آیین ما به چاپ رسیده،
آن را  غزال نوعی نوشته و در همین سال  96روانهی بازار
کتاب کردهاست.
کتاب غزال نوعی که در مجموع بین خاطرهنوشــت و
قصهی کوتاه و یادداشــت روزانه و حتی تحلیل و تفسیر
جدی از زندگی و فرهنــگ ایرانیجماعت ،در رفت و آمد
است ،عالوه بر پیشگفتار 27 ،سرفصل دارد و  هر بخشش به
شرح و بسط تاملی مستقل و درعین حال مرتبط با زندگی
نویسنده ،اختصاص یافته است.
آنچه کتاب غزال نوعی را خواندنــی میکند ،عالوه بر
صمیمت و صراحت ،این است که  :نویسندهی کتاب ،با ذوق
خاصی اتفاقات مختلف و گاه متضاد را  ،بر بستری از مالحت
و مطایبه روایت می کند ،تا بهزعم او ،کمک حال مخاطب  
برای دنبال کردن داستان زندگیاش باشد .اما آنچه دراین
میان بیشــتر جلب توجه میکند ،تمهید نویسنده برای
همراهکردن مخاطب نیســت ،بلکه روانی و راحتی او در

مواجهه با وقایع روزمره و هوشمندی مالیم و پیوستهای است که در نگاه و
زبان و بیانش ،زنجیروار به هم گره میخورد و مثل دستهی سینهزنی ،در
خیابانی از درختان و انسان و پرندگان و زنبورخان* ،پیش میرود.
این کتاب را طی ساعاتی که همین در دســت داشتم -و البته بهدلیل
گرفتاریهای متعدد ،قاعدتا بیشتر از یکیدوساعت در روز  نبود -هم من
خواندم و هم همسر و دخترم .گاهی پیش آمد که دو نفری سروقت کتاب
میرفتیم و خواهان خواندنش بودیم .دلیلش هم این است که امین آباد ،در
کنار نثر یکدست و ویرایش نسبتا خوبی که دارد ،کتابی شیرین و متنوع
است و پاسخگوی سالیق و سطوح مختلف ذوقی و ادبی .برای همین ،چه
ل داشته باشــی و دغدغهی پساساختارگرایی و چه خط
ذوق و ذهن سیا 
قرمزت در داستانخوانی ،از هزارویکشب و سندبادنامه و امیرارسالن نامدار
فراتر نرود ،امین آباد ،میتواند برایت شعبهای بازکند و متقاعدت کند که
ساعاتی دم در این شعبه بنشینی و با زیروروکردن اوراق ،از آمریکا و اروپا
تا دوبی و ایران ،پا بهپای غزال نوعی ،بهنوعی طیاالرض کنی .شعبهای که
بههیچوجه قصد شعبدهبازی و داستانسازیهای معمول ندارد ،نمیخواهد
قوت قلم نگارنده را به رخ بکشــد ،نمیکوشــد به هــر قیمت ،قصههای
مکشمرگمای سانتیمانتالیستی زنانه تعریف کند ،سعی ندارد تخیالت
زنمدارانه (به تعبیر معروف فمینیســتی و به پیشنهاد من فهیمیستی/
فهیمهرحیمیوار) ببافد و در عین حــال ،از تمهیدات الزم برای همذات و
همراه کردن مخاطب هم غافل نیست.
همسرم میگوید کتاب خیلی ساده نوشته شده است و من تاکید میکنم
که؛ ساده نوشتن ،ساده نیست.
آنچه در این کتاب برای من از حیث جامعهشناختی و روانشانسی فردی
و فرهنگ ملی ،مغتنم است و جالب مینماید ،راحتی و بیپیرایگی نویسنده
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در برخورد با برخی تابوهای دیرسال بخصوص در حوزهی مسایل مذهبی
است .بخشی از مصداق ســخنم رفتارهای رمبو(همسر سابق) و نقدهایی
است که خانم نوعی به عنوان نویسنده از این رهگذر به مسایل جاری داخل
و خارج ایران دارد.
یادم میآید که خود خانم نوعی در مراســم رونمایی کتابش ،درهمین
ارتباط با مضمونی مشابه گفته بود   :
در جامعهی ما خیلی ها به دلیل تعارفات متعارف ،به خودشــان جرأت
نمی دهند که بنویسند و احساسات شخصیشــان را به اشتراک بگذارند،
ولی باوجود اینکه همه مالحظات و ترس هایی دارند ،باید این جرأت را به
خودمان بدهیم که بر ترس غلبه کنیم و حرفمان را بزنیم....
از منظر من ،امینآباد ،سرزمین ماست و خانم نوعی ،نوعی از نوشتن در
این زادبوم ارائه میکند که هرچند از منظر حرفهای در دســتهبندیهای

ادبی روزگار ما جای چندانی نــدارد ،اما به دلیل صداقت
و اصالتش ،میتواند زمینهساز رشــد و شکوفایی ذوقی و
شــکوهی منتَظَ ر برای قلم این زن پایمرد (از جنس آنچه
برای «جیکی رولینگ» اتفاق افتاد) ،باشد.
ب ه خانم نوعی برای نوشتن این کتاب شادباش میگویم
و امیدوارم ،جادهی پر پیچ و خم زندگی ،برای او به مناظری
منتهی شــود که هرچه میخواهد دریــغ کند جز مجال
دقیقتر دیدن ،بیشتر دانستن و بهتر نوشتن.
* زنبورخان ،عروسک شخصی یا شخصیت عروسکی و ناظر
همیشهی وقایع زندگی نگارندهی کتاب است.

من توانستم ،پس میتوان...
یادنوشت صعود به ق ّلهی دماوند
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دكتر على شمسا  /استاد ارولوژى و پيوند كليه دانشگاه مشهد

آرزوى  هر كوهنوردى در ايران ،صعود به قلّهی دماوند است.
من از حدود سال  1368جزو گروه كوهنوردى «طبيعت»
بودم و پزشك گروه.
اين گروه در همان سال تشكيل شــد .به همّ ت دوستان
متعدد از جمله سرهنگ سعيدى ،حاج آقا اسدى (كاپيتان)،
حاج آقاى اكبرى (پيشكســوت) و چند نفر ديگر و نفر آخر
صاحب اين قلم.
دوستان اين گروه و يا گروههاى ديگر دائمآ به قلل ديگر ايران
صعود مىكردند ،تابستانها به دماوند مىرفتند و در دل من
آرزوى صعود به قلل ديگر و مخصوصآ دماوند را مىكاشتند.
گاهى اين خواستهی قلبى و آرزوى باطنىام را به كاپيتان
ابراز مىكردم ولى ايشان از س ِر خيرخواهى و يا هر دليل ديگرى 
كه هنوز هم برايم روشن نيست به بنده ،دوستانه نهيب مىزد:
«قلّه دماوند مىخواى برى براى چه كار؟»
به دليل احترام به پيشكســوت ،از جواب دادن خوددارى 
ال من جوابى نداشــتم .بله« .در قلّه دماوند چه
مىكردم ،اص ً
خبر است؟»
اين آرزو وقتى مثل شــعلههاى آتش زبانه مىكشيد كه
«راننده دربست» مىگفت « :ما اين دفعه قلّه دماوند را از راه
دختر دبيرستانىها رفتيم».
با خودم گفتم« :يعنــى من از يك بچهمدرســهای هم
كمترم...؟!»
تا اين كه در تاريخ  95/5/20ناگهان ،بلى ،خيلى ناگهانى و
برحسب تصادف خودم را باالى قلّه 5671مترى دماوند ديدم!
***
فروردين اين سال ( )1395كتاب «اثر مركب» نوشته دارن
هاردى آمريكائى؛ ترجمه اكبر عباسى و شاهين بيات به دستم
رسيد و از «ب» بسماهلل تا «نون» پايانش را خواندم.
خواندن اين كتاب يأس و نااميدى را از وجودم پاك كرد.
مثل انســانى كه به قول مرحوم آيةاهلل بهجت به زيارت امام
رضا(ع)  مىآيد و تمام گناهانش پاك مىشود .اين كتاب تعليم
مىدهد كه تدريجآ به ارتفاع قلّه بيفزایی.

اگر از قلّه كوتاه مىتوانى باال بروى ،برو ولى كمكم ارتفاعات بيشــتر و قلل
مرتفعتر را طى كن.
اگر مىتوانى روزى يك كيلومتر بدوى هر روز طول مسير را ،كمكم؛ اضافه كن.
اگر وزنهی  30كيلوگرمــى را مىتوانى يك ضرب باالى ســر بلند كنى و
مىخواهى در مسابقات كشورى و يا جهانى شركت كنى كمكم به وزنهها اضافه
كن.
«كيت فرازى»  Keith Ferrazziنويسندهی كتابهاى پرفروش نيويورك 
تايمز ،با عنوان «چه كسى هواى شما را دارد» دربارهی اين كتاب مىنويسد:
«اين كتابى اســت كه جويندگان موفقيت بايد آن را بخوانند .مىخواهيد
بدانيد بايد چه كارى انجام دهيد؟ تمام پاســخهايتان در اين كتاب است .اين
كتاب دستورالعمل مؤفقيّت است».
***
از دانايان علماالديان شنيدهام كه در مثل مناقشه نيست ،گروه كوهنوردى 
طبيعت مشهد نيز مانند دين مبين اسالم شاخه شاخه شده است .هر كدام به
راهى مىروند و هر كدام كاپيتانى دارند .اما همه قبول دارند كه كاپيتان اصلى 
يكى استوفقطدرمناسبتهاهمهزيرگروههادورهمجمعمىشوند،مخصوصآ
اگر مناسبتش جوجه باشد و آن هم صبح جمعه در كوه و يا قيمهپلو باشد در
روستاى رادكان ،محل شروع آموزگارى خاتماالصوات «محمدرضا شجريان»
(سياوش).

يكى از اين گروهها را آقاى على عابدى راهنمائى مىكند و خوب راهنمائى  كرد و در واقع اتمام حجّ ت كرد كه اگر توان باال آمدن را در خود
مىكند .در كوهنوردى بايد هواى آخر صف را داشت .دستهجمعى حركت كرد .احساس نمىكنيد از همينجا برگرديد ،زيرا در آن صورت نظم
با برنامه و منظم راه پيمود  .شناخت از منطقه داشت و اين مشخصات و بهتر از گروه بهم مىخورد.
همان نيروئى كه مرا باالى دماوند گذاشت ،جوابش را داد:
اينها در اين مرد جوان هست.
تصميم گرفتند در مرداد ماه  95به دماوند بروند .همزمان گروه كوهنوردى  «من مىتوانم».
در مسير حوادث جالبى ديديم؛
نظام پزشكى هم كه سرپرستش خانم دكترى توانا ،منظم و پشتكاردار است نيز،
خانم و دختر كرواسىيائى .آقاى آلمانى ،آقايى از آمريكاى 
قصد دماوند داشت ،اما به شرطها و شروطها و بنده نبودم از شروطها .چرا؟ بايد دو
هفته قبل براى آخرين آمادگى به قلّهی شيرباد مىرفتيم و من به دالیلی نرفتم .جنوبى ،از سوئد و...
از كشورهاى عربزبان كسى نديدم.
براى كوهنوردى لباس مناسب داشتم ،ولى خانم دكتر راهنمائى كرد كه بايد
خانم كرواسى به من روحيه مىداد و مىگفت« :تو شجاعى،
عينك آفتابى و كاپشن مخصوص و چه و چه بخرم .حدود  1/5-2ميليون تومان
تو مىتوانى».
تو پاچهام شد!!
يكى از همين اروپائىها پالستيك بزرگى به دست داشت
ال از ملبورن خريده بودم .با نرخ 2-3سال
تازه بدون پوتين مخصوص كوه كه قب ً
و زبالهها را كه در اطراف پخش و پال شده بود جمع مىكرد و
قبل :يك ميليون تومان.
گاليه داشت از اين رفتار ناپسند.
***
بنده خدا نمىدانست برخى از همين ما ايرانيان ،آشغالها،
مطب ،تعطيل ،عمل جراحى تعطيل.
پوست تخمه و پسته خودمان را از خودرو به بيرون مىاندازيم.
با هواپيما به تهران رفتيم و از آنجا با سوارى به رينه.
ما مىرفتيــم و عده زيــادى قلّــه را پيمــوده و فاتحانه
دوستان ما هم كه ســه خانم و آقا و يك آقا بودند با قطار به تهران رفتند و از
برمىگشتند ،به قول عطار :
آنجا به رينه.
رينه ،يكى از شهرهاى نزديك دماوند است .شهرى در  79كيلومترى جاده
هفت شهر عشق را عطار گشــت         ما هنوز اندر خمِ يك 
هراز (جاده آمل به تهران).
در اين شهر ،فدراسيون كوهنوردى يك قرارگاه دارد .محلى براى استراحت .كوچهايم
يك شب مهمان آنها بوديم .مردان در يك اطاق و خانمها هم در يك اطاق ديگر،
برخى مىگفتند ما ديروز تا وسط راه آمديم ولى به علت بدى 
مسجدىوار؛ شب را به روز رسانديم .صبحانه سبك صرف شد ،سپس يك وانت
نيسان كرايه كرديم و كولهها و خودمان داخل وانت سوار شديم و به گوسفندسرا آب و هوا از نيمه راه برگشتيم .حاال آنها فاتحانه برمىگشتند.
از اصول محكم و خللناپذير كوهنوردى توقف و برگشت از
يا مسجد صاحبالزمان(عج) رفتيم.
در اين محل كولههاى بزرگ را سوار قاطرها كرديم و خودمان كولهی حمله محلى است كه به دليل آب و هوا و يا قدرت جسمى و يا سختى 
به پشت ،پياده طى چهار ساعت خودمان را به پناهگاهى در ارتفاع  4200مترى  فوقالعاده مسير ،امكان رفتن نيست؛ زيرا در كوه يك اشتباه،
آخرين اشتباه است (ضربالمثل كوهنوردان).
رسانديم.
ساعت 4بعدازظهر روى قلّه بوديم .به همين راحتى.
در اين پناهگاه ،رستوران هم بود .سوپر هم داشت .ميز و صندلى هم بود .غذاى 
به خاك افتادم و سجده شكر بجا آوردم.
برنجدار هم بود ،سوپ و چاى هم مشترى فراوان داشت ،يكى هم خو ِد ما.
ضربالمثلهاى ما واقعآ نغز و پرمعنا است .یکیش همین
دستشــويى ،توالت هم بود و كثيف .ياد ( Table Mountainكوه ميزمانند)
ژوهانسبورگ افتادم .كوهى تميز و قلّهاش شبيه ميز .يك ميز بزرگ و تميز .گُله که« :آرزو بهر جوانان عيب نيست».
نشستن اين بنده ،روى ارتفاع  5671مترى از سطح دريا،
به گُله دستشوئىهايى تميز با آب لولهكشى و ايضآ بوزينهها.
نزديك غروب كه خورشيد خانم مىخواست در پشت كوهها قايم شود از كوه تحقّق همين شعار است.
لطف خدا بود و خوانــدن كتاب «اثر مركــب» كه چون
باال رفتيم براى همهوائى .يا عادت به هواى كم اكسيژن در ارتفاعات .شب در چادر
مهميز به ارادهی من مىكوبيد كه« :مىتوانى» و به لطف حق:
يكى از همنوردان ،مهمان بودم .هواى آن شب بس ناجوانمردانه سرد بود.
ساعت  5صبح اســتارت قلّه را زديم .كاپيتان چادر به چادر مىرفت و مثل «توانستم».
عكس يادگارى دستهجمعى در كنار یادبود فلزى مخصوص
فرماندهاى كه به سربازانش سر مىزد به ما سر زد و هِى خواهش توأم با دستور
صادر مىكرد كه سريع باشيد.
قلّهی دماوند گرفتيم و به امر كاپيتان عابدى به ســرعت راه
وســط راه ،يعنى در ارتفاع  5300مترى حال يكى از همنوردان قديمى و با بازگشت را طى كرديم.
سابقه بهم خورد .هم خودش و هم كاپيتان صالح ندانستند كه به قلّه بيايد .راه
آفتاب از آسمان پركشيده بود  و ستارهها كمكم از خانههاى 
بازگشت را در پیش گرفت .كاپيتان از من هم كه سنّم از ديگران بيشتر بود سؤال خود بيرون مىآمدند و سكوت بود و سكوت  .
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افقی:
کار راهنمایی روانی ،اجتماعی و تحصیلی فرزنــدان مرکز همدم را
انجام میدهد -کامروا  .2غذای ســتور  -خوردن روزانه یک عدد از این
میوه انســان را از پزشک بی نیاز می کند  -دســت شفقت بر سر کسی
کشیدن   .3شکل هندسی مورد عالقه فراعنه  -ضدعفونی شده  -قلیل
 .4گرداگرد دهان  -خوان  -غذای آبکی  -جیحون  .5بهشــت زیر پای
اوست  -شــهری در خراســان رضوی  -یک و یک!  -صد متر مربع .6
امپراطوری باستانی  -غزال  -کتاب تقلید احکام دینی  .7جایگزینی برای  
شــیر مادر -بیماری ارثی که به علت نوع کمبود آنزیم در کبد نوزاد به
وجود می آید  .8باالبر خودرو  -آموختنی لقمان  -ماهی کنسروی  -من +
شما!  -تکرار یک حرف  .9لیست غذای رستوران  -مالیات  -شیر خوراکی
 .10چاق خودمانی  -خودروساز باسابقه امریکای  -به یغما بردن  .11پول
کشور اژدها  -به مراسم دفن کسی رفتن  -باد خنک و مالیم  .12اقامت
دادن  -سرگذشت قدما  -چوبی که بر گردن گاو شخم زن می گذارند  .13
صنم  -از ظروف غذاخوری  -این هم پول سابق آلمان است  -از احشام
 .14بسنده  -سابقا به آن مالیه می گفتند  .15به این خانواده ها مسکن
حمایتی اعطا می شود  -تلخ ترین حالل خداوند.
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عمودی:
 .1ابزار اعالم تغییر مســیر خودرو  -از آموزشهای مهم برای تردد
نابینایان در مسیرهای شهری  .2بلیغ  -تردید  -جلد  .3عمومی تر -
کبک مشهور  -زمین دار  -کجاست؟  .4برج داستانی فرانسه  -بزرگان و
روسا  -به مراد دل نرسیده  .5اشیاء پشت آن نمایان هستند  -خراشیده
شــده  -ســود دهنده  .6کشــیدنی آدم فضول در کار مردم  -مظهر
سیاهی  -پوســتین  -آب بنیان کن  .7هالک کردن  -بریان شده .8
بدبوی پرخاصیت  -سودای ناله  -از اپراتورهای بی فروغ تلفن همراه
در کشورمان  -ســرای مهر و کین!  .9به نام روز بهزیستی نامگذاری
شده اســت  .10نوعی حلوا  -جوانمرد  .11لحظه  -از اماکن تفریحی
باسابقه مشهد با شهربازی و فضایی بســیار دل انگیز در ابتدای بولوار
وکیل آباد  -چوب تراش  .12لقبی در چرخ نخریســی!  -گندم را آرد
می کند  -پیمانه  .13ویرگول  -صوت ندا  -پسر شاهپور و نوه اردشیر
بابکان  -صوت ندا  .14حرص و طمــع  -خو گرفته  -پیامبر صبور(ع)
 .15قبال از ازدواج اجباری شده است  -از معلولیتهای مهم و پر عارضه
که معموال در دوران جنینی پایهگذاری میشود و با مشاورهی ژنتیک
دوران بارداری ،قابل پیشگیری است
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| معرفی کوتاه مؤسسه

جایی درآستانهی آسمان...

(نگاهیبه تاریخچهیهمدم؛ازگذشتهتاامروز)

زمین خدا وسیع و هوشیار و خوشبخت است ...اما بعضی تکههای زمین
خدا خوشبختترند چون می شــود نردبانی روی آن گذاشت و از درخت
آسمان باال رفت...
درگوشهای از شــهر مشــهد ،تکه زمینی قرار دارد ،خوشبخت؛ جایی
درآستانهی آسمان ...محل ازدحام دلهای مهربان ...جایی پُر از آرزو ...پُر از
ذهنهای سپید و بیفریب...
سال  1361بود که تکهای از زمین خدا ،به اندازهی  10000متر مربع،
سهم دختران کمتوان ذهنی شد تا در آنجا زندگی کنند ،آموزش ببینند،
خدمات توانبخشی دریافت کنند و چند قدم به آرزوهایشان نزدیکتر شوند.
این مکان که ابتدا موسسهی فتحالمبین نام گرفت و سپس با «خیریهی
همدم» کامل شد ،کارش را  تحت پوشش سازمان بهزیستی با پذیرش 60
دختر شروع کرد.
از سال  ،1380نوع مدیریت مجموعه به شیوهی هیئتامنایی تغییر یافت
که اتفاق مبارکی بود .ازهمان سال ،اعضای هیئت امنا که همگی از خیرین
و نیکاندیشان شناخته شدهاند ،با تمام همت و نیرو ،در جهت بهتر شدن
شرایط دختران همدم ،گام برداشتهاند.
اقدامات موثری مثل؛ تجهیز ،بازســازی و نوســازی بخشهای مختلف
مجموعه ،راه اندازی سیســتمهای هواساز ،احداث ســالنهای همایش و
نمازخانه ،الندری و تهویه و همچنین تکمیل و بهرهبرداری از ساختمان شهید
شاهید برای کودکان آموزش پذیر ،در کار نامهی این نیکوکاران میدرخشد.
در سال  1384موسسه بهطور کامل از سازمان بهزیستی مستقل و تحت
عنوان «خیریهی توانمندسازی و حمایت از معلولین» به هیئت امنا واگذار
گردید.
هیئت مدیرهی 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 مدیرهی همدم هستند.
فرزندان تحت حمایت همدم ،همگی دختر بیسرپرست
یا بد سرپرستاند .این موسســه در ابتدای واگذاری 186
مددجو و  93کارمند رسمی مامور به خدمت داشت .این
رقم در حال حاضر به  400مددجــو و قریب 150نیروی
قراردادی ،افزایش یافته است.
این روزها؛ فرزندان این خانه ،بر اســاس نوع معلولیت
یا شرایطشــان در دو ساختمان مســتقل و مجزا زندگی
میکنند :ساختمان شمارهی ( 1فتح المبین) به مساحت
 10/000/000متــر مربع و زیر بنای حــدود  6800متر
مربع ،محل نگهداری و آمــوزش معلولین ذهنی عمیق و
دختران تربیتپذیر اســت و ساختمان شمارهی (2مرکز
شهید حمید شاهید) ،به مساحت  2600متر مربع و زیر
بنای  3500متر مربع محل زندگی دختران آموزشپذیر و
خانهی کوچک پناهگاهی است .مددجویان  7تا 12ساله ای
که مرکز با آمدنشان افتتاح شده بود ،حاال در سنین  5تا 60
سالگی هستند و در پنج زیر مجموعه نگهداری میشوند:
• ســرای مهر؛ محل نگهداری فرزندان کمتوان ذهنی
عمیق
• تربیتپذیر؛ محل نگهداری فرزندان کمتوان ذهنی
متوسط
• آموزش پذیر؛ محل نگهداری فرزندان کمتوان ذهنی
خفیف
• خانهی پناهگاهی؛ محــل نگهداری فرزندان آموزش
پذیر در سنین  5تا  12سال  
• مرکز آموزش روزانه
مددجویان موسسهی همدم ،بهطورهمزمان از امکانات
و خدمات مختلفی برخوردارند ،ازجمله:
استفاده از خدمات توانبخشی از قبیل :فیزیوتراپی ،گفتار
درمانی و کاردرمانی.
حضور در فعالیتهای مختلف ورزشی برای دستیابی به
حداکثر توانمندی جسمی.
شــرکت در کارگاههای هنــری از قبیــل گلیم بافی،
گلسازی ،سوزن دوزی ،سرمه دوزی و فرشینه.
بدیهی است که فراهم ساختن فضایی شبیه خانه برای
دختران این مرکز ،هزینههای سنگینی به دنبال دارد .در
حال حاضر ،برای هر مددجو ،ماهانه بیش از 15/000/000
ریال هزینه میشــود کــه یارانهی دریافتی از ســازمان
بهزیستی تنها حدود یک سوم این هزینه را تأمین میکند.
دوسوم دیگر ،با کمک های مردمی تامین میشود.
مردمی که تقســیمکنندهی خیرو خوبی و برکتاند و
روی پیادهروها ،به دنبال گامهایشان ،همیشه خط روشنی
باقیاســت ...مردمی که در شناسنامههایشان نام آشنای
شما میدرخشد.
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Diagnosis

A

ccording to the fifth edition of the
Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-IV), three
criteria must be met for a diagnosis of
intellectual disability: deficits in general mental
abilities, significant limitations in one or more areas
of adaptive behavior across multiple environments
(as measured by an adaptive behavior rating scale,
i.e. communication, self-help skills, interpersonal
skills, and more), and evidence that the limitations
became apparent in childhood or adolescence. In
general, people with intellectual disability have
an IQ below 70, but clinical discretion may be
necessary for individuals who have a somewhat
higher IQ but severe impairment in adaptive
functioning.
It is formally diagnosed by an assessment of IQ
and adaptive behavior. A third condition requiring
onset in childhood is used to distinguish intellectual
disability from dementia such as Alzheimer’s
disease or due to traumatic brain injuries.

categorize degrees of intellectual disability.
Since current diagnosis of intellectual disability is not based
on IQ scores alone, but must also take into consideration a
person’s adaptive functioning, the diagnosis is not made rigidly.
It encompasses intellectual scores, adaptive functioning scores
from an adaptive behavior rating scale based on descriptions of
known abilities provided by someone familiar with the person,
and also the observations of the assessment examiner who is able
to find out directly from the person what he or she can understand,
communicate, and such like. IQ assessment must be based on
a current test. This enables diagnosis to avoid the pitfall of the
Flynn Effect, which is a consequence of changes in population IQ
test performance changing IQ test norms over time

Intelligence quotient
The first English-language IQ test, the StanfordBinet Intelligence Scales, was adapted from a
test battery designed for school placement by
Alfred Binet in France. Lewis Terman adapted
Binet’s test and promoted it as a test measuring
“general intelligence.” Terman’s test was the
first widely used mental test to report scores in
“intelligence quotient” form (“mental age” divided
by chronological age, multiplied by 100). Current
tests are scored in “deviation IQ” form, with a
performance level by a test-taker two standard
deviations below the median score for the testtaker’s age group defined as IQ 70. Until the most
recent revision of diagnostic standards, an IQ of
70 or below was a primary factor for intellectual
disability diagnosis, and IQ scores were used to

Distinction from other disabilities
Clinically, intellectual disability is a subtype of cognitive
deficit or disabilities affecting intellectual abilities, which is
a broader concept and includes intellectual deficits that are
too mild to properly qualify as intellectual disability, or too
specific (as in specific learning disability), or acquired later
in life through acquired brain injuries or neurodegenerative
diseases like dementia. Cognitive deficits may appear at any age.
Developmental disability is any disability that is due to problems
with growth and development. This term encompasses many
congenital medical conditions that have no mental or intellectual
components, although it, too, is sometimes used as a euphemism
for intellectual disability.

Epidemiology
Intellectual disability affects about 2–3% of the general
population. 75–90% of the affected people have mild intellectual
disability. Non-syndromic or idiopathic ID accounts for 30–
50% of cases. About a quarter of cases are caused by a genetic
disorder. Cases of unknown cause affect about 95 million people
as of 2013.
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Board of Trustees method, which was a good event. The
Board of Trustees is all donors and benevolent human beings 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 utilization of Shahid Shahid Building.
In 2006, the Charity separated from the Welfare Organization 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. Hamid 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 around 70 girls
2. Trainable with the IQ: 35-50 around 132 girls

3. Educable with the IQ: 50-80 roughly 136
girls
4. A small shelter around 20 students
5. Daily, educable nearly 50 girls
The girls of this Charity utilize several facilities and services simultaneously. Rehabilitation services such as physiotherapy,
speech therapy, occupational therapy, various
exercises for getting the maximum physical
strength, participating in different art workshops including: carpet weaving, needlework, embroidery and providing a situation
like the real life for the girls of this Charity
cost too much.
Approximately, 12,000,000 rials is paid for
the expenses of each girl. The subsidy of the
Welfare Organization does not suffice and
therefore several philanthropists pay the remainder 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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A Status
Report
of
FatholmobinHamdam
Rehabilitation
Charity
Some of the patches of God’s
earth are luckier than the other parts since you can put some
ladders in it and climb the heavens’ sky… God’s earth is so vast.
God’s earth is conscious. When
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 1982 that a patch from God’s
earth (10000 square meters) was
constructed for the girls with
mental disability in order to reside there, get education, receive
rehabilitation services, and get
closer to their wishes.
Hamdam Fatholmobin Rehabilitation Charity began its work
under the supervision of Welfare
Organization by adopting 60
girls. In 2002, the administration
method of the Charity changed to
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You are our friends
any where in the world

همـدم

موسسه خیریه توانبخشی

فتــح المبین

همهی مردم دوست ما
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برای احترام به طبیعت و
صرفه جویــی در هزینهها،
تیراژ کمتــری از مجله چاپ
میشود .لطفا بعد از مطالعه  در
اختیار دوستانتان قرار دهید.
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