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دعوتبه؛
ساخــتنبهاریدرخــزان
دکتر زهرا حجت

پاییــز بــا تمــام زیباییهایــش رســید؛ همــان فصلــی کــه اخوان
در چکامه ای "پادشــاه فصل ها" نامیــدش .خزان ،اما ،بهــار تعلیم و
تربیت اســت .ســخن ،از دهان آمــوزگاران میتراود و  بر ذهــن و زبان
یادگیرندگان می نشــیند  و ایــن تعامل گــرم و گیرا کــه فرایندهای
یادگیــری را ترســیم می کنــد ،به پاییــز معنــای بهار میبخشــد.
در میان چهارصد دختر بیسرپرســت توانبخشــی همدم ،بیست و دو
محصل دیرآمــوز از مقطع آمادگی تا دبیرســتان راهی مــدارس روزانه
(عــادی و اســتثنایی) میشــوند .در کنار ایــن دانشآمــوزان  تعداد
زیادی از فرزندانمــان در همدم به خاطر نداشــتن خانــوادهای موثر از
تحصیل جامانده اند کــه از ابتدای مهرماه در محل موسســه با همراهی
آموزشــی مربیــان و یــاوران آماده میشــوند تــا از طریــق مدارس
شــبانهی بزرگســاالن نهضت ،بــه جریان جــاری آمــوزش بپیوندند.
باید به یاد داشت که پاس حق فرزندانی که از نعمت خانواده محرومند  و
نیز حفظ ذوق و انگیزه یادگیری در آنان کاریاســت بس دشوار .فرزندان
محصل همدم با سایر شــهروندان دانشآموز که به نحوی عادی زندگی

ودر کالس و مدرسه مشــترک تحصیل میکنند ،شرایط متفاوتی دارند  
و از این منظر ،کار برای مدیریت و هدایت عواطف دختران آسیبدیدهی
اجتماعی ما بســیار دشــوار اســت .مجموعهی مدیریتــی همدم نیک
میداند که رشــد فرهنگی و اعتالی ارزشهای هر ملتی به میزان توجه
آنها به حقوق همهی افراد بــه طور اعم و افراد اســتثنایی به طور خاص
بســتگی دارد .به این جهت ،نیروهای متخصصی از جمله؛ روانشناسان،
مددکاران و کارشناســان آموزشــی برای ایجاد هماهنگی و کاســتن از
فاصلهی بین دانشآموزان همدم و مدارس عادی ،به کار گرفته میشوند.
ارائهی فرصتهای مناســب و پی بردن به اســتعداد و بهرهمندی از حق
آموزش بدون توجه بــه تفاوتهای ظاهری فرزنــدان دانشآموزمان از
مبانی بسیار مهم و مورد توجه سیســتم مدیریت آموزشی توانبخشی در
همدم است  .صدالبته ،در این راستا به حامیانی چون شما نیز نیازمندیم
که در این عرصهی حســاس و دشــوار و راه ناهموار آمــوزش و پرورش،
در کنار ما بمانید تا از خزان ،بهاری پر از لطافت دوستداشــتن بسازیم.
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سخن سردبیر
میهمانان دعاخوان همدم ،همه رفته بودند.
آخرین نفرها ،مدیرعامل موسســه بود و نگهبانهــای همدم و من ...و
البته او...
او ،نشسته بود دم در موسسه و انگار که داشت هنوز طعم خوش دعای
عرفه را زیر زبان مزهمزه میکرد ...منتظر همســرش بود که بیاید
و برگردند خانه .اما طوری راحت نشســته بود کــه توگویی خانهاش
همینجاســت .مدیرعامل که آمد برود ،بلند شــد ،باهمان لبخند ملیح و
چشمهای شوخ و لحن مهربانش ،گفت« :خانم دکتر ،انگار باید یک کلید
هم به من بدین که هروقت دلم خواست بتونم بیام پیش دخترای عزیزم».
همسرش آمد و رفتند .بهسادگی گفتیم خداحافظ.
و هیچ نمیدانستیم این آخرین باری است که خواهرمان ،سمیه رهنمای
عزیزمان ،سیڤین سربرآورده از آشیانهی همدم را ،میبینیم .عید قربان
در راه بود.
«سمیه رهنما» که او را بیشــتر بانام انتخابی خودش هێلین(بهکرُ دی
آشیانه) میشناختیم ،دختری بود حدودا  30ساله ،سرزنده و صمیمی
و مشــتاق کار و باورمند به ارزشهای انسانی و دلداهی همدم و 400
دخترش .او که یاور موسسه هم بود ،دختری 5ساله داشت به نام مانا.
سمیه هفتهای دوســهبار به موسســه میآمد و ســراغ کارهای زمین
مانده را میگرفت و گاهی که دســت مانایش را هــم گرفته بود ،برای
احوالپرسی سراغ من هم میآمد که دایی کاوهی مانا بودم.
اولین بار ،زمان زلزلهی کرمانشــاه بود که ســمیه باتمام قوای ذوقی
و زندگــیاش به همــدم آمد .همــدم ،به یــاری گروهــی از هنرمندان
نمایشگاهی از آثار خط و نقاشــی دایر کرده بود برای یاریرسانی به
زلزلهزدگان ،و ســمیه با «سێڤین» آمد؛ ســیڤین ،سیب میخککاری
شــدهای که به گفتهی هێلین ،نماد عشــق آدمیان به یکدیگر است و در
میان کُردها ،زنان به نشان وفاداری و دلدادگی ،آن را بهزحمت بسیار
میسازند و با لذت بسیار ،هدیه میکنند.
هێلین ،گوشهای از نمایشگاه نشســته بود با خانوادهاش و هنرش را به
دختران همدم آموزش میداد؛ سیڤینها را یکی یکی درست میکردند و
به هرکسی که تابلویی میخرید ،هدیه میدادند ...ترکیبی مسحورکننده

بدرود آشیان ویران سـێڤین!
  علیرضاسپاهی الیین
از عطر میخک و ســیب ،تمام فضای نگارخانه را آکنده بود و هرکه
برای تماشا میآمد ،ردپای این رایحه او را تا گوشهی سمت چپ سالن
میکشانید؛ تا دیدار زن بانشاطی که پشت میزی نشسته بود و چشمانش
میخندید.
او سمیه بود؛ هێلین.
از آن روز ،تــا همین دیــروز که در اوایــل شــهریورماه ،خبر کوچ
ناباورانــهاش بهناگهان در راهروهای موسســه متل ســوز یخزدهی
زمســتانی پیچید ،دو ســال میگذرد ...دراین مدت ،اغلب دختران و
کارکنان همدم فکر میکردند که سمیه رهنما ،همکار تازهیشان است؛
همکاری که از هیــچ کاری دریغ نمیکند ...خواهــری که در همهی
اتاقها ســێڤین یادگاریاش عطر عشــق میپراکند ...که هنوز دم در
سالن است ،صدای پای خندهاش به گوش همکاران دیگر میرسد و آنان
را برای برخوردی از نوع دیگر ،دیداری از گونهی پاکی فرشــتهای
خاکی ،آماده میکند...
حاال همین ســمیه ،باهمین خوبــی بیدریغش ،باهمین حس راســتین
خواهــریاش ،باهمان لبخند ســیالش و همــان نگرانی بومی پشــت
پلکهایش ،رفته است .ســکته کرده است .ســکت ه خجالت و شرم که
بلد نیست .نه سن وســال میفهمد و نه خواهروبرادری را ...نه همدم
چهارصد دختر بیپناه را میشناسد و نه مانای قشنگ و نازنینش را...
سکتهی بیشرم او را از ما گرفته است ...آمده ،بیمقدمه شبیخون زده
و ما داغان و بیآشیان و بی هێلین شدهایم.
و ما ،تنها یک راه دفاع از خودمان داریم ...اینکه سکته را باور نکنیم.
رفتن ســمیه را باور نکنیم .هرقدرهم رفته باشد ،ما این رفتن را قبول
نداریم .حتما خدا صدای ناباوری ما را میشــنود و سمیهی ما را پس
میدهد .خدا چارهای ندارد .وگرنه جواب دلشکســتگی و ناباوری و
بهت انفجاری ما بندگانش را چه خواهد داد؟

یــادش بخیــر ،او که
دراین باغ ،النه داشت
ایــن عکسها ،گــزارش مختصــر و مصــوری از حضور
و همراهــی بانو هێلیــن رهنما در موسســهی همدم اســت.
همدمیاش کوتاه بود ،ولی همهجا بود و در هر کار خیری که
نام همدم مطرح میشد ،با نهایت مهر و فروتنی دست داشت.
ن حاال ،نشــانههای هستی بیمرگش؛ ســێڤینهایش ،در
همی 
همهی اتاقهای همدم هســت .و صدایش که تــوی راهروها
میپیچــد و عطر عبــور انســانی بیدریــغ و بــیدروغ را
میپراکند.
یادش مانا و مانا(دختر خردسال) عزیزش ،یادگاری ماندگار
باد.

پاییز 97

5

معرفی بخشهایموسسه

یک نفر از نیروهای خدمات موسسه مشــغول هل دادن سطل بزرگ آبی
رنگ یا همان پین مخصوص حمل لباس های بچه ها به طرف رختشوخانه
یا الندری است .با او از راهروها و بخشی از حیاط  و از کنار درختان میگذرم
تا میرســیم به ته حیاط موسســه؛ جایی که سه خانم مشــغول کارند.
لباس ها تحویل گرفته می شود و سطل بزرگ خالی می شود و این اتفاقی
است هر روزه در موسسه که شاید از چشم آنهایی که از بیرون به موسسه می
آیند دور می ماند .اما آنها که اهل این خانهاند می دانند هر روز ته حیاط و در
رختشوخانه ،خانم هایی سخت کار می کنند تا لباس بچه ها و مربیان آنها
همیشه تمیز باشد.
کاری که سخت است
چند دقیقه ای در الندری میهمان همکاران می شوم تا از نزدیک کار آنها
را ببینم .آن چه در اولین لحظه حضور در الندری توجه هر کســی را جلب
می کند ،حجم انبوهی از لباس و مالفه و پتوســت که باید شسته بشوند یا
شسته شده اند و حاال باید اتو بشوند تا دوباره استفاده بشوند.
خانم «خانپــور» دربارهی نحــوه ورودش به موسســه و کار در الندری
می گوید « :من  7سالی است که با آقای سرابی (مسئول رختشوخانه) کار
می کنم .قبل از ورود به موسسه ،در جاهای دیگری هم کار کرده ام اما االن
مدتی است اینجا هستم و خوشحالم که می توانم به دختران همدم خدمتی
بکنم».
بویی که از لباس های کثیف بلند می شــود آزار دهنده است و ماندن را در
الندری سخت می کند .اما دوستان مشغول در الندری با مهربانی به سواالتم
پاسخ می دهند« .گلی» یکی دیگر از خانم ها درباره نحوه ورودش به همدم
میگوید « :من  7ســال قبل به مرکز وارد شــدم .آن زمان دوستی بود که
این جا مشغول بود و او من را به مرکز معرفی کرد .بعد از ورود به این جا ،کار با
ماشین ها را آموزش دیدم و مشغول شدم و از همان ابتدا هم نیروی الندری
بودم .آن زمان البته نیروهای دیگری بودند که از این جا رفتند و همکاران
جدیدی آمدند».
او در حالی که دکمهی دستگاه خشک کن را می زند ،ادامه می دهد« :کار
این جا سخت است چون باید لباس های  400دختر و تعدادی از مربیان و
نیروهای خدمات شسته شــود و از این جهت گاهی ما در روز بیش از هزار
لباس را آماده میکنیم».
حاال کار سنگین تر شده است
خانم جوان ،همکار سوم الندری هم دربارهی مشغول به کار شدن در این
بخش میگوید « :من  8سال قبل توسط دوستی که می دانست این جا به
نیرو نیاز دارند به مرکز معرفی و مشغول به کار شدم ».او ادامه می دهد« :کار
این جا سخت و سنگین است و از گذشته سنگینتر شده است چون تعداد
نیروها و تعداد دختران بیشتر شده است».
در ادامه خانم پورحسینی دیگر همکار الندری دربارهی بخش های الندری
می گوید « :این جا سه اتاق مجزا دارد که یکی اتاق آلیز است؛ جایی که لباس
های بچه ها که به علت نداشتن کنترل ادرارشان کثیف شده است شسته و
آب کشی و خشک می شود .اتاق بزرگتر هم شامل ماشین شستن ،ماشین
آبگیری و ماشین خشک کن است و اتاق آخر هم اتاق اتو و یا پرس است».
در ادامهی حرف های خانم خانپور ،خانم جوان میگوید «:وقتی که جشن
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النــدری؛ کــوه لباســی کــه
هر روز شســته می شــود!
عباسعلی سپاهی یونسی
داریم و یا در برخی روزها حجم لباس ها بیشتر می شود چون لباس همکاران
در بعضی بخش ها هم باید شسته بشود و کار ما در زمستان بیشتر از فصل
تابستان است چون در  فصل های سرد باید لباس های گرم شسته و آماده
بشــوند و آن لباس ها هم لباس هایی مثل کاپشن و یا لباس های ضخیم
هستند و کار سنگین تر می شود»
ماشین لباسشویی  70کیلویی
خانم گلی درباره تفاوت ماشینهای لباسشویی در مرکز با آن چه ما در خانه
ها استفاده میکنیم ،میگوید «:ماشینهای خانگی حجم کوچکی مثل 8
کیلو یا  11کیلو اما ما این جا ماشین با حجم  70کیلو داریم و تفاوت بعدی
این است که در ماشین های خانه ،ماشین اتومات سه مرحله را میتواند انجام
بدهد .یعنی هم لباس را بشوید ،هم آبکشی کند و هم لباس را خشک کند.
اما این جا هر کدام از این کارها را یک ماشین انجام میدهد و باید لباس ها
که حجمشان کم نیست بعد از هر مرحله جا به جا بشوند و این کار را سخت
میکند .و نکته بعدی که این جا کار را سخت میکند این است که لباس
ها چون در حجم زیاد و متنوعی هستند بوی بدی تولید میکنند که باید
کامال تمیز بشوند».
  خانم خانپور در تکمیل حرف های همکارش می گوید « :یکی از کارهایی
که باید مرتب انجام  شود ،شستن محیط کار است .برای این ما هر روز عصر
بعد از تعطیل شدن کار ،کف اتاق را میشوییم و در حین کار هم یکی دوبار
محل را می شوییم چون ممکن است از لباس ها کثیفی و یا چیزی روی کف
اتاق بریزد و باعث ایجاد آلودگی بشود.
سطل دیگری از لباس می رسد
در حین صحبت ما یکی از دختران وارد می شود و تقاضای مانتویی میکند
و می گوید« :یک مانتوی گشاد می خواهم» .خانم پورحسینی میگوید:
« بعضی از دخترها کمک مربی هستند و االن که این دختر مانتو می برد
برای یکی از بچه هاست که مانتواش کثیف شده و نیاز فوری به مانتو پیدا
کرده است».
بعد از توضیحات سه همکار بخش الندری از دو اتاق دیگر یعنی اتاق های
آلیز و اتاق پرس هم بازدید می کنم و هر چه می بینم لباس اســت و پتو و
مالفه و آن هم در حجم بسیار زیاد .با خودم فکر می کنم حتما شستن این
حجم از لباس و اتوکردن مقدار زیادی از آنها در هر روز اصال کار آســانی
نیســت ...اما خانم های بخش الندری با عشــق و عالقه کار خود را انجام
می دهند .راهی می شوم تا بروم که سطل بزرگ دیگری پر از لباس های
رنگارنگ کثیف دیگر از راه می رســد و این یعنی ایــن که بخش الندری
تعطیلی ندارد.

عکس :شیما صفریان ( دختران همدم )
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زندگی دخـتران
این خانه؛

دل فاطمه ،پیش همان پدر و مادر است

عباسعلی سپاهی یونسی

آدم ها دوست دارند همدیگر را ببینند و با هم باشند ،با آنهایی که دوستشان دارند .اما گاهی این مالقات داشتن و میل به دیدار جوری
دیگر است .دلت بیشتر مالقات می خواهد و بیشتر دوست داری که آنهایی را که دوست داری ببینی مخصوصا اگر آنها پدر و مادر و برادرت
باشند .حتی اگر این پدر و مادر و برادر مشکل روانی داشته باشند.
دلتنگی های فاطمه از همین جنس است وقتی روبرویم نشست تا چند کلمه ای با هم حرف بزنیم تنها چیزی که گفت این بود که دلتنگ
خانه است .از این گفت که دلش می خواهد به خانه برگردد .نمی دانم شاید حاال فراموش کرده است که پدر و مادرش چه قدر با هم دعوا
می کنند ،شاید فراموش کرده است که خانه آنها خانه گرمی نیســت اما دل است دیگر وقتی هوایی می شود چه کارش می شود کرد؟
زهرا یکی دیگر از دخترها او را به اتاق آورد .کنارم نشســت با لبخندی بر لب و نگاهی متعجب« .پرســیدم چند سال است که این جا
زندگی می کنی» و او انگشتان یک دستش را نشــان داد و چیزی نگفت .از او پرسیدم «:دوست داری به خانه بروی و یا این جا باشی؟»
و او گفت «:خانه ».مختصر و مفید گفت .و در این یک کلمه ،چه قدر معنا پنهان است اگر خانه خانه باشد .پرسدم «:مادرت را بیشر دوست
داری یا پدرت را» و او پاسخ داد «:مادرم را چون او من را بزرگ کرده»  و او مرا بزرگ کرده است را خیلی رسمی گفت .به عکس های روی
دیوار اتاق اشاره کرد .انگار حواسش جایی دیگر  بود .بعد از چند دقیقه ای که چیزی نداشت غیر از نگاههای کنجکاوانه و مقداری لبخند
،فاطمه رفت و من  برگشتم به پرونده زندگی او.
ازدواج دومِ زن و مرد
وقتی پدر و مادر فاطمه با هم ازدواج کردند ازدواج دومشان بود  .هر دو شاید با هزار و یک آرزو دوباره ازدواج را امتحان کردند .هر دو نفر
آنها در ازدواج اولشان موفق نبودند اما شاید فکر کردند بهتر است یک بار دیگر بخت خودشان را امتحان کنند .اما گاهی نمی شود و برای
آنها هم نشد و ازدواج دوم هم چیز دندان گیری نشد .حاصل ازدواج اآنها دو فرزند شد .به قول معروف جنسشان جور شد اما زندگی اآنها
زندگی از هم گسیخته ای شد .شاید روزهایی که پدر فاطمه به کارگری مشغول بود زندگی آنها وضعیت بهتری داشت همان روزهایی که
او هنوز مریض نشده بود و سراغ مواد هم نرفته بود .اما بعد او سراغ مواد مخدر رفت و کم کم شد آدمی بیکار .شاید همان روزهایی که کنار
منقل می نشت تا خودش را بسازد همسرش هم همراهش شد تا هر دو با هم بنشینند و بکشند و روزهای زندگی را خراب و خراب تر بکند.
بعدها پدر و مادر فاطمه دچار بیماری اعصاب و روان شدند و خانه ای که دو آدم بیمار در آن با هم باشند که گاهی هم خماری آنها را آزار
می دهد ،چه وضعیتی می تواند داشه باشد .بخت با فاطمه یار نبود و او هم از همان کودکی معلولیت ذهنی را همراه داشت انگار سهم او
از زندگی و از این دنیا شده بود همین چیزها پدر و مادری که مریض هستند و برادری که او هم به سمت مواد مخدر رفت .کار به جایی
رسید که فاطمه به علت ناتوانی پدر و مادرش در نگهداری او در خیابان رها شد اما دوباره با شناسایی خانواده اش به آنها تحویل داده شد.
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خانه ای که خانه نیست
محل زندگی فاطمه هم وضعیت بهتری از وضعیــت روحی و روانی پدر و
مادرش  ندارد و این را گزارش مددکار به ما می گوید  .خانم شیبانی درباره
محل زندگی فاطمه نوشــته اســت«:منزل آنها حدود  60متری است که
از مادربزرگ فاطمه به آنها رسیده اســت .با دیدن منزل متوجه می شوید
که رسیدگی در این زندگی وجود ندارد چون خانه کثیف و بدبو و شلخته
است  ».وقتی اینها را می خوانم تصویری در ذهنم نقش می بندد تصویری از
خانه هایی که کم مشابه آنها رادر حاشیه شهر ندیده ام .خانه های کوچک و
تنگی که از سر و روی آنها فقر و بدبختی می بارد و امیدی به بهبود وضعیت
اینگونه خانه ها هم نیست .البته همیشــه با خودم فکر می کنم اگر همین
خانه های کوچک در اختیار یک خانواده سالم باشند محیطی گرم و تمیز
برای یک زندگی می شود ولی برای خانواده ای معتاد نه.
حاصل این می شود که در برخی مواقع همسایههای اینگونه خانوادهها باید
هوای آنها را داشته باشند و هر از گاهی به آنها کمکی بکنند کمک های غذایی
و رخت و لباس تا این افراد هم روزگار بگذرانند.

روزی که همدم خانه فاطمه شد
روزگار برای فاطمه گذشت و گذشــت تا او سرانجام به صالحدید مراجع
قانونی از خانواده اش جدا شــد و به اداره پذیرش و هماهنگی بهزیستی
سپرده  شد تا در ادامه بشود یکی از دختران همدم دخترانی که هر کدام از
آنها قصه ای است که باید آن را خواند تا حواسمان بیشتر به این قصه های
پر غصه باشد .فاطمه یا باید با خانواده ای زندگی کند که پدر و مادر و پسر
خانواده ســابقه مصرف مواد مخدر را دارند و بیماری روانی نیز دارند یا در
مرکزی مانند همدم که مکانی امن برای اوســت هر چند او مثل خیلی از
دختران همدم دلش گاهی هوای خانه را می کند و این طبیعی است آدم
دل دارد و دل را نمی توان کاری کرد آن هم وقتی دلتنگی سراغش می آید.
پرونده را می بندم .دوباره انبوهی از فکرهای جور واجور دور و برم پرســه
می زنند ،تقصیر فاطمه چیست که باید این روزها را تجربه کند ،سهم پدر
و مادر او در ایجاد این وضعیت بد چه قدر است و وضعیت اجتماع و آینده
دخترانی مثل فاطمه را چگونه می شود بهتر کرد.
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نگاهی به خانهی
همـسایه

بچههـــایما«،مـــــــهربانــی »
وام میگیرند
(گفتوگویی با مدیر موسسه خیریه دار االکرام -بهمهربانی -مشهد)
عباسعلی سپاهی یونسی

در همین نزدیکی هســتند یعنی یکی از همسایه های مهربان ما در شهر
مشــهد که مهربانی بخشــی از وجود تک تک آنهاســت .منظورم از آنها
دوستانی است که در موسسهی خیریهی داراالکرام یا همان(بهمهربانی) به
خدمت رسانی به دانش آموزان مستعد این شهر و خانواده های آنها مشغول
اند .در یکی از آخرین روزهای مرداد ماه گرم مشهد ،به دفتر این موسسه در
خیابان دانشگاه رفتم تا از زبان  مدیر عامل این موسسه «مریم تقوی» بیشتر
دربارهی موسسهای بشنوم که سراغ زندگی کودکان مستعد اما دارای مشکل
مالی این سرزمین رفته اند .آنها به خوبی می دانند هر اتفاق خوبی قرار است
رقم بخورد باید به آیندهسازان این سرزمین نظر داشته باشد.
آن چه در ادامه مــیخوانید ،حرف های ما و مریم تقوی اســت دربارهی
اهداف ،اقدامات و دیگر مسائل این موسسه:

دریافت کرده اند .در موسســه بهمهربانی ،دانش آموزان عالوه بر دریافت
بورسیه تحصیلی که بستگی به مقدار تالش و کوشش آنها دارد ،خدمات
مددکاری ،خدمات آموزشــی ،خدمات فرهنگی و بهداشــت و درمانی را
دریافت می کنند 650 .دانشآموزی که بورسیه موسسه را دریافت کرده اند
در حاشیهی مشهد و روستاهای اطراف مشهد زندگی میکنند و در کنار
خانواده خود با بورسیه ای که از ما میگیرند به تحصیل خود ادامه میدهند.
در محل موسسه هم کاری برای دانش آموزان انجام میدهید؟
جدا از بورسیهی دریافتی ،ما برای آنها خدماتی در محل موسسه در قالب
برگزاری کالسها و کارگاههای مختلف در نظر گرفته ایم که در طول سال
در جریان است و از طریق موسسات خصوصی و غیر خصوصی ،کانون های
مشاورهی تحصیلی ،کالس های زبان انگلیسی و موسساتی از این دست که
با ما قرار داد همکاری دارند ،به دانش آموزان خدمات میدهیم .در کل در
ایران ،بیش از  2هزار و  800دانش آموز بورسیهی موسسه را دریافت کرده
اند و خبر دارم که نهمین شعبهی داراالکرام نیز بهتازگی در زاهدان افتتاح
شده است و االن نزدیک به  100دانش آموز را تحت پوشش قرار داده است.
ما در کنار حمایت از دانش آموزان خانوادههای آنها را هم تحت پوشش قرار
می دهیم .آنچه مد نظر موسسه است این است که بچه ها در بسترزندگی و
در کنار خانواده ،بستهی کاملی از حمایت ها را دریافت کنند.

برای شروع بفرمایید داراالکرام (بهمهربانی) از کی کار خود را شروع کرد؟
موسسه داراالکرام به عنوان موسسهای غیرانتفاعی و غیرسیاسی از سال  
 1380در تهران تاسیس شد .در این موسسه حمایت همهجانبهی آموزشی
فرهنگی ،بهداشتی ،درمانی و معیشــتی از دانش آموزان تحت پوشش با
رعایت اصل احترام به کرامت ذاتی انسان ،سرلوحهی کار قرار گرفته است
و در جهت ارتقاء سطح علم و دانش و فرهنگ کودکان و نوجوانان ایران با
حمایت و همراهی مردم عزیز قدمهای خوبی برداشته می شود.
وقتی موسسه در سال  1380تاسیس شــد ،در ابتدای فعالیت خود ،با راه
اندازی صندوق قرضالحسنه در راستای رفع مشکالت اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی و معیشتی افراد واجد شرایط تالش میکرد و فعالیتهای متنوعی
را پیش میبرد اما در ادامه و از سال  1384بیشتر فعالیتهای موسسه معطوف
به حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان بی سرپرســت و فاقد سرپرست
موثر ،بچههای کار ،بچههای خیابانی و بچه هایی که به دلیل شــرایط بد
اقتصادی خانواده ،ترک تحصیل کرده اند ،معطوف شد.

فرمودید که از خانوادهی بچه ها هم حمایت می کنید؟
بله ،ما معتقدیم که بخشی از حمایت از خانواده بچه ها باید باشد تا بچه ها رها  
نشوند و بتواند با خیالی آسودهتر بتوانند ادامهی تحصیل بدهند .معتقدیم که
دانش آموزان به جای زندگی در یک مجموعه باید در کنار خانواده خودشان
باشند و همان فرایند طبیعی زندگی ادامه داشته باشد و ما به عنوان یک
موسسهی خیریه بتوانیم قوت قلبی برای آنها فراهم کنیم  تا از یک حمایت
عاطفی و مالی برخوردار باشند.

و از چه زمانی شعبه مشهد راه اندازی شد؟
اسفند  1390بود که شعبه مشهد موسسه هم افتتاح شد و در حال حاضر
بالغ بر 650دانشآموز مستعد و واجد شــرایط ،بورسیهی این موسسه را

این حمایت ها حتما منجر به اتفاقات خوب هم شده است؟
یقینا .ما تعدادی فارغ الحتصیل دانشگاهی داشته ایم و جالب است برایتان
بگویم همین هفته قبل یکی از بچه ها که جایی شاغل شده است ،به جمع
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خیرین موسسهی ما پیوست و این یعنی تالش های ما نتیجه داده است.
این دوست ما گفت که دیگر نیاز به بورسیه بودن برای ادامهی تحصیل ندارد
و خواست در ادامه راه خیّر باشــد .ما به دانش آموزان تحت حمایت این را
میگوییم که شما از بانک مهربانی موسســه قرض می گیرید تا روزی که
بتوانید آن را برگردانید.
ما به دانش آموزان تحت حمایت کمک می کنیم تا به این باور برسند که
با تالش می توانند مسیر روشنی برای خود رقم بزنند و تنها کسی که می
تواند زندگی بچه ها را تغییر دهد ،خودشان هســتند .در این راستا حتی
جشــنواره ای برگزار کردیم تا  به خالقیت و تالش بچه ها بها داده بشود و
مشوقی برای آنها باشد.
پس رویکرد ما پرورش استعدادهای بچه ها در حوزه ها و زمینه های مختلف
است و رساندن بچه ها به این که شرط ارتباط با ما تحصیل و کار و تالش
است و آنها به اندازه تالش و کوشش و خالقیتی که دارند ،نتیجه و امتیاز
می گیرند .بر این اساس برخی بچه های بورسیه ورزشکاران خوبی هستند،
بعضی ها درس خوانهای خوبی هستند و بعضیها در کارهای هنری خوب
ظاهر می شوند .از این جهت ما در شعبهی مشهد تا کنون به  900دانش آموز
خدمت رسانی کرده ایم و اگر چه همهی آنها دانش آموزانی محرم و نیازمند
بوده اند ،اما خوشبختانه دانش آموزی نداشته ایم که بعد از خروج از سیستم
ما ،معتاد یا خالفکار و چیزهایی از این دست ،بشود.
به نظر شــما حمایت از این دانش آموزان در زندگــی آیندهی آنها چه
تاثیری دارد؟
ببینید وقتی دانش آموزان می بینند آدم هایی در قالب یک موسسه ازآنها
حمایت عاطفی و مالی میکنند ،آدم هایی می شوند که در آینده خود را در
برابر نیازمندان مسئول می دانند و اگر مثال یکی از این دانش آموزان نانوا
می شود با عشــق نان می پزد و به مردم می دهد .هر چند ما انسان های
بزرگی هم داریم اما به دلیل حفظ کرامت انسانی از معرفی آنها معذوریم.
راه ارتباطی شما و خیرین به چه شکلی است؟
موسسه فرهنگی داراالکرام موسسه ای است که از مالیات معاف است و از
این جهت موسسات و افرادی که به ما کمک کنند می توانند رسیدهایی
را که می گیرند بــه دارایی ارائه بدهند و جزء هزینــه های مالی خود قرار
بدهند .هم به شکل حضوری میتوانند با مراجعه به موسسه کمک کنند و
هم از طریق واریز به حساب های بانکی موسسه .شکل دیگر کمک ها هم
کمک های غیر نقدی است که با تماس با موسسه می توانند از چند و چون
آن آگاه بشوند.
بیشتر دانش آموزان تحت حمایت موسســه در چه مقطعی تحصیل
میکنند و دختر هستند یا پسر؟
بیشتر دانش آموزان دختر هستند و غالب دانش آموزان در متوسطه اول
تحصیل می کنند.
بچه ها از چه مسیری به موسسه معرفی می شوند؟
غالبــا از طریــق مدیــران در مــدارس و آمــوزش و پــرورش ،خیرین
داراالکرام هم  که بچــه ها را به مــا معرفی می کنند و بعضــی از مواقع
هم بچه ها و خانواده هایی که تحت پوشــش ما هســتند معرف موسسه
می شــوند ضمن این کــه مــا در فضای مجــازی هم فعال هســتیم و
از این طریق هــم دانش آموزان نیازمند به موسســه معرفی ی شــوند.

با موسسه همدم تا چه اندازه آشنا هســتید و چه ارزیابی از فعالیت این
موسسه دارید؟
همدم به نظر من خانه ای پر از عشــق و محبت اســت که با حضور در آن
می توان این امر را بیشتر و بهتر لمس کرد .من سال هاست با همدم آشنا
هستم اما اخیرا به علت عضویت در شــبکهی حامیان آموزش و سالمت
کودکان که وارد نهمین ماه فعالیت خود شده است ،آشنایی ام با همدم و
مدیریت این موسسه بیشتر شده اســت .در جشنواره فرهنگی که چندی
قبل ما برگزار کردیم دختران همدم خوش درخشــیدند .دعوت ما از بچه
های همدم برای شرکت در این جشــنواره به این دلیل بود که مرزی بین
موسساتی که کار خیر انجام می دهند وجود ندارد و باید کمک کرد تا بچه
های با استعداد بدرخشند ،چه این بچه ها از همدم باشند و چه از موسسه
دار الکرام یا هر موسسه دیگری.
آیا خاطره ای هم از این ســال ها دارید که برای خوانندگان ما تعریف
کنید؟
همهی روزها و لحظاتی که ما این جا با بچه ها در ارتباطیم خاطره اســت؛
خاطرهی ذوق و شوق و اشک و لبخندهای بچه ها .قدردانی مادرها خاطره
هر روزه ماست .انجام درمان های فوری برخی از بچه ها و نتیجه گرفتن از
درمان آنها بخش دیگری از خاطرات شیرین من و همکارانم بوده است .هر
لحظه و هر دقیقهی کار ما در موسسه خاطره است.
و سخن آخر؟
اگر مبنای ما بر پیشگیری باشد خیلی از  مشــکالتی که االن با آن روبرو
هستیم وجود نخواهد داشت .وقتی یک بچه در محیط خانواده مورد حمایت
قرار میگیرد و خانوادهی او هم تحت پوشــش قرار میگیرد آسیب های
اجتماعی ما کمتر خواهد بود.
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یک نفس زندگی

دوچرخه

تصویرگر :سارا دستمالچـیان

مردی با دوچرخه به خط مرزی میرسد .او دو کیسه بزرگ همراه خود دارد .
مأمور مرزی میپرسد« :در کیسه ها چه داری؟»
او میگوید« :شن»
مأمور او را از دوچرخه پیاده میکند و چون به او مشکوک بود
یک شبانه روز او را بازداشت میکند.
ولی پس از بازرسی فراوان ،واقعاً جز شن چیز دیگری نمییابد.
بنابراین به او اجازه عبور میدهد.
هفته بعد دوباره سر و کله همان شخص پیدا میشود و مشکوک بودن و بقیه ماجرا..
این موضوع به مدت سه ســال هر هفته یک بار تکرار میشــود و پس از آن مرد دیگر
در مرز دیده نمیشــود.یک روز آن مأمور در شــهر او را میبیند و پس از سالم
و احوالپرســــی ،به او میگوید«   :من هنوز هم به تو مشکوکم و
میدانم که در کار قاچاق بودی .راستش را بگو چه
چیزی را از مرز رد میکردی؟» مرد میگوید:
«دوچرخه»!!!
  گاهی وقتها موضوعات فرعی ما را به کلی از
موضوعات اصلی غافل میکنند!!
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خبرهایخوباینخانه
مروریگذرا،بررخدادهایسهما هگذشتهیهمدم
www.hamdam.org
@hamdam.charity

@hamdamcharity

خبرها کهنه نمیشــوند .مــــشروح

اخبار هــمدم را میتوانی د در فـــضای

مجازی دنبال کنید  ،اما اشــــارهای

کوتاه در این صفــحات برای یادآوری

مهربانی و تشکر از دوستان همدم است.
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نمازعیدفطر،درمحرابهمدمبرگزارشد
امســال ،نمــاز عید فطــر در همدم بــه شــور و نظم و نشــاط خاصی
برگزارشــد .روزهداران همشــهری و خصوصا همســایههای موسســه،
ترجیج دادنــد ،شــکرانهی یــک مــاه روزهداری را در کنــار فرزندان
همدم بخواننــد و برکاتــش را نثــار   400دختــر این خیریــه کنند.

تقدیرازقلمزنهایهنرمندهمدم
چند تن از کارکنــان و دختران همــدم که به دعوت مدیــرکل میراث
فرهنگی استان و شرکت در مراسم تجلیل از استاد سیدجالل شمسینژاد  
دوشنبهشب بیســت و هشــتم خرداد ،در محل موزهی بزرگ خراسان
حاضر شــده بودند ،عالوه بر حضور در برنامهای زیبا ،شــاهد تشــویق و
تقدیر مربی قلمزنی و یکی از دختران هنرمنــد قلمزن همدم نیز بودند...

علی کفاشیان در همدم؛

بادعایهمدمیها
تیم ملی فوتبال پیروز میشود

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه
اول تیر  1397ضمن دیدار با مدیــران و فرزندان
این موسســهی خیریه با بیان ایــن مطلب گفت:
« به امید خدا و با دعای فرزندان بیسرپرست همدم
امیدواریم قدرتمندتر از گذشته ظاهر شویم و باعث
رضایت و شادی مردم خوب کشــورمان باشیم».
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همدم؛ میزبان توانبخشــی هاجرِ کاشــان
گروهی از اعضای کادر ادرای و آموزشــی موسسهی خیریهی توانبخشی
هاجر کاشــان به سرپرســتی علی هاشــمی طاهری (مدیر موسسه) با
هدف تبادل تجریه و آشــنایی با فعالیتهای همدم ،روز چهارشــنبه30
خــرداد 1397از کارگاههــای این موسســهی خیریه بازدیــد کردند.

آغاز هفتهی بهزیستی و لحظههای باشکوه
دیدار درهمدم

دوشنبه  25تیرماه ،پس از حضور جمعی از اهالی همدم در محل ادارهی
کل بهزیستی خراسان رضوی ،مدیر شــعب بانک سپه ،کارکنان تامین
اجتماعی اســتان ،مدیرعامل و کارکنان اداری روزنامهی شــهرآرا ،در
نوبتهای کاری مختلف به همدم آمدند و از این موسسهی خیریه بازدید
کردند تا ضمن تبریک ایام هفتهی بهزیســتی ،بر نقش و اهمیت حضور
همدم در میان موسســات خیریهی تحت نظارت بهزیستی تاکید کنند.

تحسینمدیرکل،ازهنرهمدمی
 ٢٩تيرمــاه ،دکتــر جعفــر مرواریــد در نخســتین دیــدار از همــدم
پــس از تصــدی مدیرکلــی ارشــاد اســامی خراســان رضــوی
کارکنــان و دختــران هنرمنــد موسســه را تحســین کــرد.
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اســتقبال حیایــی از همدمیها در ســینما
اول شهریورماه ،امین حیایی (بازیگر توانای ســینما و تلویزیون) ،در محل
ســینما هویزهی مشــهد ،با مهر ویژهای از فرزندان همدم اســتقبال کرد.

گلگشت روز دختر بچههای ما ،با بچههای مایا؛

مدیران علمی -پزشــکی مشهد در همدم؛

 40نفــر از دختــران بــه همــراه دو نفــر از مربیــان خوب موسســه
و تعــدادی از کوهنــوردان خبــره و شــیرینزبان گــروه مایــا عصــر
یــک روز اواســط تیرمــاه ،ســوار اتوبوسهــا شــدند و خاطــرهی
یــک روز خیرخواهانــه و بانشــاط و آموزنــده را رقــم زدنــد.

دکتر محمدرضا دارابی محبوب (رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد) روز
چهارشنه  27تیر 97به مناســبت هفتهی بهزیستی ،به همراه معاونین و
کارشناسان این دانشگاه ،همچنین محسن مروی (رییس بهزیستی مشهد)
ضمن بازدیدی تخصصی ،از کارگاهها و بخشهای مختلف دیدن کردند.
  

سرپرست شعب بانک ملی استان در همدم؛

حضوردراینموسسه،مارابهخدانزدیکترمیکند
ظهر جمعــه  29تیرمــاه  97حســن مونســان در دیــداری صمیمی
و پربرکــت از ایــن موسســهی خیریه ،بــه بخشهای مختلف ســرزد
و ضمــن گفتوگــو پیرامــون نیازهــا و ضرورتهــای مرکز بــا مدیران
آن ،گفــت :حضور دراین موسســه ،مــا را به خــدا نزدیکتــر میکند.
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بازی نمادیــن و پیروزی شــیرین همدم
تیم فوتسال همدم در یک بازی دوســتانه با نتیجه  8بر  6برتیم سایپای
مشهد پیروز شد    .

رییس مرکز آموزش شمارهی  2فنی ـ حرفهای مشهد:

مهارت و انساندوستی؛ دو رکن کار در همدم است

شورآفرینی زهرای علی در
زادروز علیبن مــوسی(ع)

مهــدی ملکــی رییــس مرکــز آمــوزش فنی-حرفــهای شــمارهی
 2مشــهد ،روز یکشــنبه  31تیــر ،97بــه مناســبت گرامیداشــت
هفتــهی بهزیســتی در همــدم حاضــر شــد و ضمــن تبــادل نظر
پیرامــون همکاریهــای مشــترک و بازدیــد از کارگاههــای مختلف
گفــت :مهــارت و انساندوســتی ،دو رکــن کار در همــدم اســت.

در روز میــاد هشــتمین خورشــید ســپهر امامت و والیــت حضرت
علیبنموسیالرضا(ع) همچون سنوات گذشــته مراسم مولودیخوانی
باشــکوهی خاص بانوان نیکوکار با همت گروه زهرایعلی(ع) با مدیریت
خانم فتحی در ســالن همایشهای توانبخشــی همدم(فتحالمبین) برای
فرزندان بیسرپرست ،میهمانان و خیرین این خانه برگزار شد.

روز دختر درهمدم
 ٢٤تيرماه ،جشــن تولد حضرت معصومــ ه (س) و روز دختر در همدم ،با
حمایت هنرمندان یاور این خیریه ،لبریز شور و شــادی و انرژی مثبت و
معنویت بود   .
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تقدیر همدمیها از یاوران قرآنی
در فضایی صمیمی و معنوی ،جمعی از فرزندان و کارکنان همدم با دوستان
خود در آستانقدس رضوی دیدار و از زحمات آنها در برگزاری مراسمات
زیبای ماه مبارک رمضان ،تقدیر کردند.

نفیسه روشن در همدم:

امــروز ،روز قدردانی از فرشــته اســت!
دیدار همدمیها با مـــدیران هــمدمی
فرهنگ و ارشاد اسالمی
در نهمین روز مردادماه  ،1397همکاران موسسهی همدم؛ دکتر زهرا حجت
(مدیرعامل) ،جعفر شــیرازینیا (رئیس موسسه) و سپاهیالیین (رئیس
روابط عمومی) ،ضمن حضور در ادارهی کل ارشاد اسالمی خراسان رضوی  
با مدیرکل و جمعی از همکارانشان دیدار و در فضایی صمیمانه ،پیرامون
ضرورت و چگونگی همیاری و حمایت مدیریت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
استان و مشهد مقدس از این خیریه ،گفت وگو کردند.

نفیسه روشن (بازیگر سینمای ایران) روز یکشنبه هفتم مرداد ماه 1397
برای دیدار و احوالپرسی با بچههای همدم به این موسسهی خیریه آمد و
ضمن اینکه ساعاتی را در کنار آنها سپری کرد ،با شاره به تاثیر دعای زینب
در زندگیاش ،گفت :امروز ،روز قدردانی از فرشته است!

تبریک روز سینما از نمای نزدیک
همزمــان بــا روز ســینما ،جمعــی از فرزنــدان و همــکاران همــدم
ضمــن حضــور در دو مجتمــع بــزرگ ســینمایی شــهرمان
(هویزه و ســیمرغ) ،این مناســبت را از نزدیک به دســتاندرکان این دو
مجموعه تبریک و برای همیاری همارهی آنان ،صمیمانه ســپاس گفتند.
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همدمیها
به دیــدار خبرنــگاران مشــهدی رفتند  

چهارشــنبه  17مرداد و همزمان با روز گرامیداشــت خبرنــگار ،خانم
دکتر حجت (مدیرعامل) و تعدادی از فرزنــدان و اهالی این خانه جهت
عرض تبریک و خداقوت به دیدن دوستان رسانهایشان در روزنامههای
قدس خراســان و شــهرآرا رفتند تا این بــار اهالی خیــر و خبر میزبان
فرشتههای معصوم موسسه باشند.

دکتر کافی (رئیس دانشگاه فردوسی) در همدم:

من ،بــه حــال شــما غبطــه میخورم

دکتر محمد کافی رییس دانشگاه فردوسی مشهد روز یکشنبه  21مرداد
 1397ضمن دیدار با مدیران و فرزندان همدم و بازدید از کارگاههای هنری
این موسسهی خیریه ،گفت«:من به حال شما خادمین همدم و فعالیتهای
خیرخواهان هیتان غبطه میخورم».

گردهمایی ساالنهی مدیران همدم با اهل
رسانهبرگزارشد
روز دوشنبه  22مرداد  1397نشست ساالنهی خبرنگاران و فعاالن عرصهی
مطبوعات به مناسبت هفتهی گرامیداشــت مقام خبرنگار با مدیر عامل
همدم برگزار شد و گروهی از اهالی قلم و روزنامهنگاری در جریان برنامههای
پیشرو و چشمانداز توســعهی فضای این موسسهی خیریه قرار گرفتند.
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بازدیدکارآفرینان از غرفهی کار همدمانه

اخبار مشهد ،گزارش امید و اندوه خانهی ماست

 ١٤تيرماه ،دکترعلیرضا نبی و مهندس شــریعتی مقــدم (از کارآفرینان
موفق اســتان و یاوران همیشــگی موسســه) از غرفهی صنایع دســتی
همــدم در همایش برگزیــدگان صنعت و معــدن ایــران ،بازدیدکردند.

مدیر روابط عمومــی و تعدادی از دختــران این موسســه ،جهت تبریک
ایام گرامیداشــت مقام و منزلت خبرنــگار در دفتر پایــگاه خبری اخبار
مشــهد حضور پیدا کردند و بــا تقدیم  ســبدگل و تابلــوی ملیلهدوزی
هنرمندان همدم مناســبت ایام را به کارکنان این پایــگاه تبریک گفتند.

در پی بازدید ساالنهی خبرنگاران از همدم

همدمیهــا به دیــدار خبرنــگاران رفتند

جمعــی از کارکنــان و فرزنــدان همــدم ،باحضــور در تحریریــهی
چنــد رســانه ،از یکســال همراهــی و یــاوری هفتهنامــهی
نخســت و خبرگزاریهــای ایرنــا ،ایســنا و ایکنــا تقدیــر کردنــد.
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پنجمیناکسپویعکسهمدم،کلیدخورد!
در مراســم ســالیانهی تقدیر از عکاسیاوران این موسســهی خیریه ،با حضور تعدادی از پیشکســوتان این رشــتهی هنری ازجمله فرامــرز بردبار عامل
حمیدرضا گیالنی فر و مســعود احمدزاده ،و نیز فرزندان عکاس و مدیران موسســه ،از پوســتر فراخوان پنجمین اکســپوی عکس همدم پرده برداری شد.

احوالپرسی از سحر در شهرآرا
 ١٧مــرداد  ٩٧محمدرحیــم نوروزیــان (معــاون سیاســی
امنیتــی اســتانداری خراســان رضــوی) و احمــد علــی موهبتــی
(فرمانــدار مشــهد) از ســحر کوچولــوی همــدم در حاشــیهی
دیدارهــای روز خبرنــگار در شــهرآرا ،به گرمــی احوالپرســی کردند.

دعاي عرفه ،روزي از مهر و معرفت در همدم رقم زد
درآستانهی عید سعید قربان ،با حضور دوتن از مداحان مطرح اهل بیت آقایان مافینژاد و هاشمی ،و درمیان استقبال قابل توجه همشهریان مومن و خیراندیش
دعای نورانی عرفه در محوطهی موسسهی همدم برگزارشد.
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تداوم تمرینات لگاتو ،با حضور موفق آوای همدم
نیمهی شــهریور ،تمرینات گروه لگاتو باحضور گروه آوای همدم ،زیر نظر
خانم گیالسیان (مدیر خیریهی بهکوش گرگان و مربی موسیقی) در مشهد
برگزار شد .وی در مورد بچههای هنرمند همدم گفت « :برای من باور کردنی
نیست که این بچههای خالق میتوانند کارهایی بکنند که خوانندگان عادی
هم به سختی از پس آن برمیآیند».

با کســب  9مدال؛ همدمیها ،افتخــار آفریدند!
بیســت و پنجمین دورهی بازیهای المپیک ویژهی ایران در حالی پانزدهم
و شانزدهم شهریور در مشهد برگزارشد که ورزشکاران پرتالش همدم ،در
ی ورزشی دوومیدانی ،بوچیا و دوچرخهسواری خوش درخشیدند و
رشتهها 
با دریافت  6مدال طال ،یک مدال نقره و دو مدال برنز ،بر افتخارات ورزشی این
موسسهی خیریه افزودند.

صنایع دستی همدم در نمایشگاه بینالمللی مشهد
در پانزدهمین دورهی نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته که از یازدهم تا
 15شهریور در محل نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد ،آثار صنایع دستی
فرزندان موسسهی همدم به نمایش عموم در آمد و نظرمتخصصین و فعالین
این عرصه را به خود جلب کرد.

علیشاپور ،به همدم پیوست...
شنبه هفدهم شهریور ،حسین علیشاپور(خواننده و پژوهشگر موسیقی ایرانی)
ضمن بازدید از همدم و تاکید بر تداوم حضور در موسسه ،گفت« :هنرمندان
باید ضمن حمایت معنوی و مادی از همدم ،تعهد خود را نسبت به فرزندان
این موسسهی خیریه به نحو احسنت انجام دهند».
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تبریک صمیمانه به آقای محمدصادق دهقانی
یاور هنرمند همدم و مستندســاز با اخالق کشــورمان درکسب تندیس
ن در دهمین جشن مستقل سینمای
شایستگی بهترین مستند نیمهبلندتاال 
مستند ایران.

کشتیگیران در همدم به تمرین مهربانی آمدند
اعضای تیم ملی بانوان کشتی کالسیک ایران در زادروز جهان پهلوان تختی
و روز ملی کشتی به همدم آمدند .دکتر مسعود ریاضی (رییس هیئت کشتی
استان و عضو شورای اسالمی شهر مشهد) ضمن این دیدار ،گفت« :روحیهی
جوانمردی جزوی جدانشدنی از کشتی است و هدف ما از احوالپرسی دختران
همدم این اســت که آثار و برکاتش را در عملکرد بانوان تیم ملی کشورمان
ببینیم».

چند مسافرِ هنرمند ،در همدم
ششــم شــهریور  ،1397محمــد رحمانیــان (نویســنده و کارگردان)
رضا یزدانی (خواننده) ،علی عمرانی (بازیگر تئاتر و ســینما) و سایر عوامل
سریال «چند مسافر» بهصورت دستهجمعی و جهت احوالپرسی از فرزندان
همدم ،در این موسســهی خیریه حضور پیدا کردند .علی عمرانی که یک
اپیزود از نمایش «خط روی خط» را با مهتاب (بازیگر تئاتر همدم) اجرا کرد
گفت« :اجرای حرفهای و خاص مهتاب عادی نیست و او توانایی فوقالعادهای
دارد.  ».
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عزاداری در ملبورن
*دکتر علی شمسا

محرم  1437است؛ برای شرکت در یک کنگرهی جهانی به ملبورن
رفتهام .کنگره تمام شــده .به چند مرکز پزشــکی سر میزنم .ولی
دغدغه اصلیام تجربهی جایی غیر از فضای روحانی ایران بخصوص
مشــهد مقدس در دههی اول محرم و بهخصوص شبهای تاسوعا و
عاشوراست.
در این حسرت و آه ام که دوســتی عزیز اطالع میدهد در ملبورن
هم مجلس عزاداری هست و حسین آقا دنبال شما میآید؛ ملبورن
سه میلیون جمعیت دارد ،مثل مشهد ،ولی جغرافیایش گسترد هتر
ال در خلوتی شــب ،فاصله از محل ما تا مجلس عزاداری
اســت .مث ً
حدود یک ساعت است .یک استاد استرالیایی میگفت :ملبورن در
یک روز چهارفصل دارد .و بنده هم اضافه کردم :مانند مشهد.
وارد مجلس عزاداری میشــوم در حســینیهی بیتالعباس .محلی
که مربوط به شــهرداری ناحیه است و عالوه بر ســالن اجتماعات
اتا قهای متعدد دارد و کتابخانه و از جمله معاینات کودکان توسط
پرستار .و همگی به ســبک انگلســتان .هر محلهای برای خود یک
چنین تشــکیالتی دارد .بهاصطالح خودشــان «مرکز اجتماع» یا
محل اجتماع ( )Community Centerاســت؛ شهرداری
ناحیه ،این تشکیالت را شــبها به اجاره این هیئت داده است چند
هزار دالر .ســاعت  7بعداز ظهر که میشــود دورتادور دیوارها را با
پرچمهای عزاداری مزین به اشعار محتشم کاشانی آذین میکنند:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
بعد از اتمام جلســه که با شام همراه است ،ســرهیئت از حاضرین
میخواهد او الً کمک کنند تا «محل اجتماع» به شــکل اولیه خود
برگردد و ثانیاً بی سروصدا سوار ماشینهای خود بشوند و مزاحمتی
برای همسایگان ایجاد نکنند.
شروع جلسه با قرائت قرآن است .خانمها از طریق بلندگو در سالن
دیگر ،مراســم را پیگیری میکنند .بعد از تالوت کالم خدا ،زیارت
عاشورا خوانده میشود .آنکه بیشترین بخش از دعای عاشورا را در
این مدت میخواند ،دعا را حفظ اســت .او هم «بوتی» است؛ بوتی
لمهی رایج اینجاست :یعنی کسی که با قایق فرار کرد هاست.
بعد از خواندن زیارت عاشورا ،سخنرانی شــروع میشود .سخنران
هم «حاج علی» است .او هم بوتی است؛ از ایرانیهاییاست که زمان
صدام از عراق اخراج شده و با خانوادهاش در اصفهان ساکن شدهاند.
اما ســن اطفال که باال رفته بایست وارد دبســتان میشدهاند ،ولی
هنوز پاسپورت ایرانی نداشتهاند .علت مهاجرت ایشان این بوده .در
استرالیا هر ایرانی بهاصطالح خود این هموطنان «موردی» دارد و
مورد ایشان این اســت .پارچهای چفیهمانند را مثلثی شکل تاکرده
و دور شانهها و پشــتش افکنده است .مثل بســیجیهای خودمان.
ســخنران ،مقداری در مورد مظلومیت حضرت امام حسین (ع) و
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خاندان مطهــرش و یاران بیهمتایش صحبــت میکند .گاهی هم
به شــبهات جاری پاســخ میدهد .مثالً؛ «اشــکالی ندارد اگر نماز
نمیخوانی ،ســینه نمیزنی و فالن آب ممنوع را میخوری! ولی به
مجلس امام حسین (ع) بیا ،شاید پاک شوی .و اگر پاک هستی ثواب
چندین بار حج مقبول را ببری».
او در پاسخ به این شبهه که چگونه حضرت امام حسین (ع) میتواند
در یک روز ســیصد نفر را به هالکت برساند؟ کشــتار فجیع منی را
مثال میزند و اینطــور جواب میدهد که؛ چگونــه زائرین بیتاهلل
رویهم ریختند و هزاران نفر در یک روز کشته شدند؟
حاج علی ،شب عاشورا ،ضمن صحبتهایش میگوید« :خب! ما که
دوستدار حسین هستیم باید کاری بکنیم که ایشان راضی و خشنود
باشند .نماز و بهخصوص نماز اول وقت یادمان نرود .نکند گاهی نماز
بخوانیم و گاهی نخوانیم».
او عالوه بر ایــن میگوید« :اما در مورد قرآن ،ســعی کنیم قرآن را
وارد زندگیمان بکنیم .آن را بخوانیم ،همیشه بخوانیم و بدون غلط
بخوانیم».
بعد از ســخنرانی «حاج علی» ،مداحی شــروع میشود .مداح چه
صدای قشــنگی دارد و چه اشــعار جالبی میخوانــد .مقداری که
مداحی میکند ،ســینهزنی شــروع میشــود؛ جــز  3-4نفر بقیه
پیراهنهای مشــکی را درمیآورند و شــروع به ســینهزنی کنند.
روی بعضی از پیراهنهای عزا به انگلیســی یا عربی نوشــته شــده
«یا حســین» و پشــت پیراهن آنها اغلب به زبان انگلیســی این
جمله را که «الیوم کیومک یااباعبــداهلل» را حک کردهاند .چند نفر
از این سینهز نها بازوها ،پشت ،شانه و بعضا گردنشان را خا لکوبی
کرد هاند .داخل ســینهز نها ناگهان چشــمم به رســتم و سهراب
میخورد با قد رشید ،سینههای ستبر و بازوان تنومند .فکر میکنم
این دو جوان هم سن و سال هستند ،بنابراین نباید رستم و سهراب
باشند بلکه بیشتر به داش آکل و کاکا رســتم شبیهاند .یکی از این
دو نفر تُرک است و در آخر سینهزنی دو سه خط شعر به زبان ترکی
میخواند .همین جوان ،موهای بلندش را پشــت سر جمع کرده و
گر هزدهاست .پسرش هم که موقع پخش مفاتیحالجنان و غذا کمک
میکرد ،نظیر پدر سرش را ســلمانی کرده است :موهای بلند ،بافته
و رها در پشت سر.
ســینهزنی ایشــان گاهی چنــان اوج میگیرد و چنــان محکم به
ســینه میزنند و چنان خــود را از زمین میکنند تا دستهاشــان
راحتتر بلند شود که در آن حال ،زمین زیر پایمان تکان میخورد.
بهخصوص وقتی ســینهزنی اوج میگیرد که مداح در حین خواندن
شعر از روی یادداشتهایش ،پای راستش را محکم به زمین میکوبد
و کمرش را خم و راست میکند.
راقم سطور ،تاکنون عزاداری و ســینهزنی را به اینگونه در خارج از
ایران ندیدهام .جمعیت مردانه ،شاید حدود یکصد نفر میشوند .در
جمع ،بیشتر ایرانی اند و کمتر افغانی .اینجا مشترکات تمام شیعیان
را حول محور حســین (ع) میبینم .این جمعیت که به گفته یکی از
همین بوتیها  %90شان بوتی هستند ،تنها به عشق حسین (ع)
دور هم جمع شدهاند و به عشق حســین و یارانش در این سرزمین

غربت و با وجود کوه مشــکالتی که به دوش
دارند ،آوارگی خود و خانواده خود را در برابر
آوارگی بازماندگان واقعهی عاشــورا فراموش
کرده اند.
عشق حســین ،همهی شــیعیان را با هر طرز
تفکری دور پرچم کربال جمع میکند.
حاج علی ،یک پیشــنهاد دیگــر هم میدهد؛
برای خرید یک زمین و ســاخت حسینیه هر
کدام پا جلو بگذارید و ماهیانه حداقل  50دالر
بدهید ،تا «جایی بســازیم بــرای خودمان»!
این سالها ،در استرالیا چند رقم ایرانی داریم.
ایرانیهایی که به قصــد تحصیل آمدهاند ،کار
گرفتهاند و اآلن مشــغو لاند .چند نفرشان را
مالقات میکنــم؛ مهندس ،پزشــک عمومی  
دندا نپزشــک و یک آسیبشــناس درست
همنام بانوی نویســندگی ایران؛ ســیمین! و
برخی که از دانشگاه مشــهد بورسیه شد هاند
و اآلن ماندگارند و مشــغول تجارت و ادار هی
چند قنادی و ...عــدهای از ایرانیها هم ظرف
 5سال اخیر با مرار تهای فراوان و با «قایق»
خودشان را به استرالیا رســاندهاند .حسن آقا
یکی از همین افــراد بود مردی کــه در بازار
بزرگ تهــران کار تجارت میکــرد .به دالیل
سیاســی و فتنه  88راهی اندونزی شــد و از
آنجا برای رسیدن به اســترالیا  30هزار دالر
به دالالن اندونزیائــی داد .او میگفت تو قایق
افغانیها ،ایرانیها نزاع داشــتند افغانیهای
ا از ایرانی جماعت خوششــان
«قایقی» اصــ ً
نمیآمد .حسن آقا گفت قایق بعد ما با حدود
 90نفر ایرانی غرق شــد .عالوه بر اینها ظرف
این  5ســال قایقهای فراوانی ناپدید شدهاند
که اثری از آ نها و سرنشــینان آ نها نیست.
حسن آقا به شدت به وطنش عشق میورزد و
در آرزوی عتبهبوسی حضرت رضاست .او اآلن
در تاکسی تلفنی کار میکند.
نکتــه قابــل توجــه در مــورد ایرانیها عدم
همبســتگی آ نهاســت .برخالف هند یها و
چینیها که همگی پشــت هم را دارند .چه در
دانشگاه و چه در کسبوکار.
و نکتهی مشــترک ایرانیهای «بوتی» با هر
مســلک و مرام و هر نوع خالف و جرم ،انتقاد
از فســاد اداری ایران و رشوهی همهگیر است
و دزد یهای کالن میلیاردی و عشق به وطن
که به دالیل مختلف سیاســی و قضائی و ...از
آن خارج شــدهاند و به غربت پناه آوردهاند...
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دعایایندختر،معجزهمیکند...
گپی کوتاه با نفیسه روشن (هنرمند سینما و تلویزیون)

اشاره:
خانم نفیسه روشن (بازیگر سینما و تلویزیون ایران) از جمله هنرمندانی است که به گفتهی
خودش با اهالی همدم – هم فرزندان و هم کارکنان – ارتباط خوبی دارد .او بارها در مراسم
بازارچهها ،جشن تولد فرزندان و ...به این موسسهی خیریه آمده است و پیمان دوستی خاصی
با همدمیها بسته است .این بار او به دلیل دیگری در همدم حضور پیدا کرده است؛ او از تاثیرات
دعای یکی از دختران سرای مهر همدم  -البته کمی سربسته  -میگوید و نذری دارد که آمده
است آن را ادا کند....

خانم روشن ضمن خوش آمد به شــما؛ خوانندگان نشریهی همدم از رفت
و آمدهایتان به موسسه مطلع هســتند .ظاهرا این بار برای ادای نذری در
سرای مهرحاضر شدهاید.
بیایید کمی به عقب برگردیم و بپرسیم چه شد که با همدم مانوس
شدید؟
مسائلی که به دل و درون آدم برمیگردد ،نیازی به تعریف و تمجید ندارد.
قصدم از شرکت در این گفت وگو و بیان بعضی تجربیات شخصیام در همدم
صرفا آشنا شدن بعضی از خوانندگان شــما با روحانیت و فضای تاثیرگذار
موسسه و تفاوت آن با برخی موسســات دیگر اســت که در ابتدا و قبل از
جواب دادن به ســوال شــما اجازه دهید که مقدمتا بعضی از این تفاوت ها
را مشخص کنم؛  سه چهارسالی هســت که با همدم آشنا شدهام .این آمد و
رفتنها باعث ارتباط قلبی خوبی بین من و بچههای موسسه شده است .این
را هم بگویم که اینجا تنها خیری ه در مشهد است که من به آن سر میزنم .باور
کنید بچههای اینجا را از ته قلبم دوست دارم .هر هنرمندی وقتی به استانی
میرود قاعدتا از سمت چندین خیریه دعوت میشود .در مشهد هم از طرف
خیریههای مختلفی دعوت شدم اما متاسفانه بهدلیل خاطره بدی که از یکی
از موسسات خیریه داشتم ،رفت و آمدم را کم کردم .اما بعد از اینکه توسط
دکتر ســینا علیزاده با همدم آشنا شدم در چند مراســم  تولد لبخند که
بیشــتر آنها در همدم برگزار شــد ،حاضر شــدم ،ارتباطات خیلی خوبی
بــا بچههای موسســه پیدا کــردم .و پس از مــدت کوتاهی ایــن ارتباط
خوب با خادمین موسســه نیز برقرار شد؛ احســاس میکنم آنها بهخاطر
جو صمیمانه همدم اســت که توانســتهاند به این خوبــی خدمت کنند.
واقعیتش را بگویم اینجا را خیلی متفــاوت می بینم .و بخاطر همین انرژی
خوبی هم از آن میگیرم .اما در مورد ســوال شــما که چه شد من امروز در
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همدم هســتم ،باید بگویم امروز به نیــت دیدار مجــدد بچهها و خصوصا
زینب به ســرای مهر رفتم .من  6ماه قبل در گوش زینب یک درخواســت
دعایی داشــتم و چیزی خواســتم که بعد از دعای خیر او برآورده شد .نذر
کردم برایش ســجاده و مهر بیاورم کــه البته به دلیل حضورم در ســریال
«بچه مهندس» در ماه مبارک رمضان نتوانستم زودتر بیایم تا اینکه خدا را
شکر امروز آمدم و نذرم را ادا کردم.
        خانم روشن از نگاه زیبای شــما به موسسه و بچه های همدم
ممنونیم .آیا امکانش هست بگویید چه دعایی در گوش زینب زمزمه
کردید؟
درخواست من از زینب ،خصوصی بود .البته باید اعتراف کنم و صادقانه بگویم
قبل از این ماجرا و هرچند که بارها شــنیده بودم دعای این دختر معصوم
معجزه میکند ،اما خودم باورم نمیشد .من فکر میکنم کسی که دعا میکند
باید سیمش وصل باشد مهم نیست کی باشه و کجا باشه و یا در چه شرایطی
زندگی میکند .من ناباورانه در گوش زینب درخواستم را گفتم و بعد از یک
ماه مشکلم حل شد .امروز آمدهام ضمن تشکر از زینب و ادای دینم ،دوباره
درگوشی چیزی از او بخواهم .و البته این بار با باور راسخ و کامال جدی آرزویم
را به او میگویم و مطمئنم حتما جواب خواهم گرفت.
         این بار اگر اگر دعای شــما برآورده بشود ،چه نذری خواهید
داشت؟
هنوز به این مســاله فکر نکردهام .قطعا کار بزرگ بــرای همه بچه ها انجام
میدهم .شــاید یک هدیهی مفید و وســیله و موردی که برایشان ضروری
باشدتهیه کنم .شاید در این مدت نذر تازهای داشته باشم .باید ببینم چه به دلم
میفتد .اما هرچه که هست و هرچه شد من به همدمی بودنم و دوست داشتن
این بچهها افتخار میکنم...
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یک نفس زندگی

دُخترِ عمو علیاکبر...
سپاهی الیین
روســتا ،کتابی خاکخوردهاســت که روی اوراق حرمان و حسرتش
جلدی از لبخند و مهر و مدارا کشیدهاند...
هفتهشــت ســالم بود .همراه عیدی و هــادی و عزیــز ،روی تپهای
که روستای «ســندیفال» به آن تکیه داده ،مشــغول چرانیدن برهها و
بزغالههایمان بودیم .بهاری سبز و شکوفا بود… ما ،روی خطالراس
تپهای که پایینتر ،گورستان کودکان روستا را بغل کردهبود ،بر بساطی
از سبزه نشســتهبودیم و با آرزوهای عشــقیمان که ریختهبودیم کف
دستهای کوچک و خالیمان ،ذوق میکردیم.
یکباره ،عمو علیاکبر را دیدیم؛ بیلی بر دوش و بقچهی سپید کوچکی
زیربغلش ...وسط خانههای کاهگلی ،از پیشداالن خان ه بیرون آمد...
در حلبی حیاط را با بیحوصلگی هل داد .از کوچهی گلی و گودالهای
متعددش گذشت و به سمت دامنهی تپه چرخید .خسته خسته خودش را
از دامنه باال کشــید .به ما نزدیک و نزدیکتر شد و کنجکاوی ما را در
سکوت پرسشبارمان بیشترکرد.
رسید به ســینهکش گورســتان .بقچهاش را کناری گذاشت ...نگاهی
به ما انداخت و بی که چیزی بگوید ،شــروع به شکافتن خاک کرد...
شــگفتزدگی و شــور کودکانه ما را از جا کند .پیــش رفتیم ...عیدی
متعجبانه پرسید؛
 چ دەکی ئاپۆ؟ تشت ...قەورەکێ دەکۆلمه! سا کێ را؟ -سا زەری یێ را ...ئیرو لە سوێ ،بەلێ وە لێکەت*!

چشمهایمان از حیرت گرد شد ...شئ پیچیده در بقچهی سفید کوچک
جسد «زری» بود .دخترک شش ماههی عمو علیاکبر و عمه فاطمه.
داخل ملحفهی نیــمدار ،خواهــر کوچولوی عزیز بــود؛ دخترچهی
شــیرینی که هــرروز ،وقتی ســوژهی شــوخی نداشــتیم ،از عزیز
خواستگاریش میکردیم ...تازه که بهدنیا آمدهبود و صدای گریهاش
نمیگذاشــت در همســایگی خواب بهچشــممان بیاید ،عمــه فاطمه
میگفت :علی جان ،ناراحت نشو ...دعا کن اینیکی از سرخک جان
سالم بهدرببرد ،زن خودت بشود...
هر چهار نفرمان ساکت و ناباور ،به تماشا ایستادیم ...عمو علیاکبر
زمین نمدار بهاری را نیممتری کند .بعد با بیلش ،روی دیوارهی گور
طاقچهای در آورد که بهزحمت یکوجب عمق داشت .زری را پیچیده
در کفن رنگ و رورفته ،هل داد داخل نقب کوچک ...بعد گفت:
چما سهکنینه؟ ده خالیێ بریژن سهر**!
چهار نفری کمک کردیــم و خاکها را ریختیــم روی زری .بعد هم
برای خاطرجمعــی ،چندباری رو خاکها جســت و خیــز کردیم و
پشتهی خاک براثر پاکوبمان شکل گور گرفت و محکم شد .بعد عمو
علیاکبر بیلش را برداشت و برگشت ...و ما دوباره نشستیم به مرور
داستانهای عشقی خودمان ...و جایی از دلمان نیموجب گودتر شده
بود.
همین شهریورماه ،عموعلیاکبر ،در سن هشتادوچند سالگی ،به عمه
فاطمه و زری و بچههای دیگرش پیوست .گفتم از آنهمه اندوه خندان
یادی کرده باشم.
* چه میکنی عمو؟ /هیچی ،گور میکنم /برای کی؟ /برای زری امروز صبح بالی شما
خورد به جانش ،مُرد.
**معطل چی هستین؟ خاک بریزین روش.
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همدردی

نیکاندیشانارجمند؛
آقای دکتر مخملباف
آقای ارجمند و خانم سالمی
حاج آقای کمالی
آقای سنجرموسوی
آقای نیری
خانم زهره پوالدین
خانواده محترم رحیمیان و تکلو
خانواده محترم رهنما و نجفی

همکارانگرامی؛

خانم بختیاری
خانم پرنده
خانم مرتضوی
آقای جندقی

همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه فقدان عزیزانتان شریک می دانند.
همدردی مارا پذیرا باشید.
پاییز 34 97
عکس:الهه جعفری

عکس:مهران کریمان

دلها ،با یاد خدا آرام میگیرد...
استفادهی سازنده از خشم ()2؛
تأثیر برنامهی تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد

چندلحظهیعلمـی
و آمـوزشی
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أَال بِذِ كرِ

ُوب ( دلها ،با یاد خدا آرام میگیرد)...
ِن ال ُقل ُ
الل تَطْ مَ ئ ُّ
َّ ِ

(بررسیتاثیرمداخلهی کاردرمانیدعاونیایش درکاهش
عالئمافسردگیوبهبودسالمتجسمورواندرمعلولیت)
محبوبه سادات مشرف ـ  کاردرمانگرـ موسسه توانبخشی همدم

نتایج تحقیقات تجربی انجام شده در کشورهای مختلف و بویژه ایران حاکی
از آن است که میان باورهای مذهبی و رفتارهایی همچون نماز ،دعا ،زیارت
و توکل به خدا با افسردگی رابطهی منفی وجود دارد .این یافتهها نشان داد
که کاهش عالقه به زندگی ،انزوا طلبی ،احساس غم ،خودکمبینی ،احساس
شکست  و ناامیدی در افراد افسردهی غیرمذهبی بیشتر از افراد افسردهی
مذهبی است.
یکی از مصداق های برجســتهی ذکر خدا ،دعاســت .اگر انســان با خدا
ارتباط داشته باشــد و در شــرایط دشــوار زندگی مانند بیماری ،فقر و
مشکالت تنها از خدا کمک بخواهد ،هرگز به سراسیمگی و ناچاری گرفتار
نمیشود (کرال و شیهان  .)1989به گونه ای که افراد مومن ارتباط خود
را با خداوند ،مانند ارتباط با یک دوست بسیار صمیمی توصیف میکنند و
براین باورند که می توان با نیایش ،تاثیر منفی بیماری بر روان را ،کنترل کرد.
افسردگی:
تعریف :امروزه افسردگی شایعترین اختالل روانی است که در همهی جوامع
و همهی گروه های سنی دیده می شود .این اختالل برجنبههای گوناگون
زندگی مردم تاثیر میگذارد .بیاشــتهایی ،احساس خستگی ،غمگینی
ناامیدی و احساس درماندگی ،از نشانههای مهم افسردگی است.
عوامل ژنتیکــی ،فیزیولوژی ،اجتماعی ،عاطفی و شــناختی در پیدایش
افسردگی دخیل می باشند ولی در منابع اسالمی ،علت عمدهی افسردگی،
نگرش های نامعقول ،افراط و تفریط در خواسته ها ،تاثیر گناه ،کمرنگ شدن
معنویت در زندگی و نبودن غنای روحی است.
َض عَنْ ِذ ْكرِي َفإ َِّن ل َ ُه َمعِيشَ ًة ضَ ْنكًا».
خداوند می فرمایدَ « :ومَنْ أَ ْعر َ
«هرکس از یاد من روی گردان شود ،زندگی سختی خواهد داشت».
در روایات ،افسردگی را به "غم" تعبیر کرده و البته یادآور شده اند که از دعا
برای درمان آن استفاده کنید .امام صادق (ع) می فرمایند« :چه چیز مانع
می شود که یکی از شما هرگاه براثر مشکلی از مشکالت این دنیا دچار غم
و اندوه شد ،وضو بگیرد .سپس داخل مسجد شود و دو رکعت نماز بگذارد و
بعد از نماز دعا کند»
آدلــر (  )1987در تحقیقــات خــود نشــان مــی دهــد کــه
افســردگی در مــردان و زنانــی کــه بــه کلیســا میرونــد و بــه
نیایــش میپردازنــد ،ســریعتر از دیگــران بهبــود مــی یابــد.
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یونگ ( )1935در جریان فعالیتهای روان درمانی خود چنین می نویسد:
در میان بیمارانی که در نیمهی دوم زندگی خود یعنی حدود  35سالگی
هستند ،حتی یک نفر را ندیده ام که در حقیقت مشکلش پیدا کردن دیدگاه
مذهبی و رابطه ای معنوی با خدا نبوده باشد .از نتایج این تحقیقات انجام
شده می توان به عنوان سندی علمی بر ارائه مشاورهی مذهبی برای افراد
مبتال به افسردگی استفاده کرد.
بر مبنای تحقیقات فوق و نشــان دادن اثرات دعا در درمان افســردگی
به صورت عملــی ،این طرح به عنــوان مداخله کاردرمانــی در معلولین
«با توجه به آســیب پذیر بودن این قشــر و تشــدید عالئم افســردگی
در آنها» در مرکز توانبخشــی همــدم ـ فتح المبین مورد بررســی قرار
گرفت .در راســتای این برنامــه کاردرمانگر با انتخــاب مددجویانی که
بهره هوشــی نرمالتری نســبت به بقیه داشــتند و در عین حال عالئم
افســردگی در آنها نمــودار بود ،ایــن کاررا شــروع کــرد .مددجویان
انتخــاب شــده از  3بخــش روزانــه ،فتــح المبیــن و آفتــاب بودند:
بخش فتح المبیــن؛ طیبه عباســی ( CPهمــی پلژی ) ،اکــرم غیور
(دایپلژی ایســاتیک) ،زهــره ســتاری (mordat MR with
)motordelay
بخش روزانه :فهیمه خسروجردی (Depression with low
 ، )MRسکینه غالمی ()spondolosis + modrate MR
ـ مریم عباسپور ()syndrome down
بخش آفتاب :مریم جاودانی ( ،)depressزینب ادیب ()depress
و شقایق گرامیان
ایــن افــراد بــه مــدت  45روز تحــت ایــن برنامــه بودنــد؛
انجــام تمرینــات درمانــی آمــوزش مهارتهــای عملکــردی
و ذهنــی همــراه بــا پخــش آیــات قــران و دعــا در جلســه.
الزم به ذکر است در مورد مددجویانی که قادر به خواندن و نوشتن بودند،
آیات کلیدی (آیه الکرسی ،اال بذکر اهلل تطمئن القلوب و چند سورهی قرآن
کریم ،به صورت مکتوب انجام می شد تا در موقعی که دچار مشکل یا غم و
اندوه می شوند با تاسی به این آیات و خواندن آنها ،بتوانند رفتار مشکلساز
را کنترل نمایند .حتی دعای توسل ،آیهالکرسی و چند سوره آنقدر تکرار
میشــد تا مددجو بتواند بدون خواندن آنها را حفظ کند و همیشه بتواند
مورد استفاده قرار بدهد .بعد از گذشت  45روز ،تغییرات چشمگیری در این
افراد به چشم خورد .بطوریکه پس از مشاوره با والدین ،مربیان و پرستاران،

شاهد بهتر شدن اوضاع روحی و جسمی این افراد بودیم.
برای تبدیل این فرضیه به یک اصل و نظریه ،به مدت  10روز این درمان انجام
نشد .در جلسات کاردرمانی ،دیگر آیات قران پخش نمی شد و روند درمان
به روال گذشته (قبل از  45روز) برگشت.
متاسفانه در این دوره دیگر افراد تمایل به شرکت در جلسات کاردرمانی و
احساس شادی و سبکی و نشاط نداشتند .در واقع انگیزه شرکت در جلسات
در آنها از بین رفته بود  .و در امر درمان همکاری الزم را با کادرمانگر نداشتند.
و مدام در جستجوی گمشده ای بودند .به همان دلیل به کاردرمانی مراجعه
میکردند و این گمشده همان دعا ـ توکل و ارتباط با خدای یگانه بود که بر
روی روح ـ روان و جسم این افراد تأثیر بسزایی باقی گذاشته بود.
الزم به ذکر است که حتی در زمینهی جسمی و حرکتی پیشرفت های فوق
العاده ای نشان می دادند و کسانی که وابسته به ویلچر بودند ،دیگر با تأسی
به آیات قران و دعا و نیایش با غلبه بر ترس و اضطراب به صورت فعال و با
گفتن یا علی می ایستادند و باور آنها بر این بود که خداوند همیشه محافظ،
نگهبان و یاور آنها می باشد.
نتایج ایــن تحقیقات که بیانگــر ارتباط مثبت میــان باورهای مذهبی و
رفتارهایی همچون نماز ،دعا ،زیارت می باشــد میتواند به عنوان مدرک
علمی ـ عملی رهنمودی برای درمانگران و بقیه ارگانها و سازمانها باشد که
درباره اهمیت باورهای مذهبی ،به ویژه دعا در سالمت روان و جسم بیشتر
تأکید کنند .و اثبات این مطلب که دوری از مذهبی و معنویت سبب ایجاد
و تشدید اختالالت روانی و افسردگی خواهد شد.
امید است با انجام این تحقیق و گسترش آن درسطح کشور بتوان راهنمای
مؤثری در کاهش عالئم بیماری و معلولیت بود.
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استفادهی سازنده از خشم ()2؛

چندگرم خـــودداری
بهتر از نیم کیلو جبران!
ارمغان قبادی  ـ کارشناس ارشد روانشناسی
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در بخش اول این مقاله ،در مورد اثرات خشم به عنوان بخشی از یک زندگی
در کنار سایر هیجانها گفتیم .خشم مولد و تسریع کنندهی فعالیت ،باعث
برقراری ارتباط با دنیا و خود ،حمایت از ما در برابر آســیب ،موجب کشف
انگیزههای پشت خشم میشود.
اکنون ،اقدامات الزم در باب خشم و کنترل آن ،در این بخش ارائه میشود:
وقتی که حس میکنید خشم وارد میشود ،اولین کاری که باید بکنید یک
«اقدام فوری» است .متاسفانه  90درصد مردم پس از شروع احساس خشم
هیچ اقدامی نمیکنند و بسیار اتفاق میافتد که خیلی سریع از مرحلهی
احساس خشم ضعیف به غضب نزدیک انفجار ،میرسند .اینکه میگویند
هیجانها باید دوره خود را بگذرانند افسانه است و اتفاقا به حال خود رها
کردن آنها میتواند خطرناک باشد .هرچه زودتر خشم خود را کنترل کنید
احساس بهتری خواهید داشت.
رنجش ،مالیمترین شکل خشــم و پیشپا افتادهتر از خشم است .تقریبا
یرنجند .چون شدت رنجش کمتر از
بیشتر افراد دست کم هفتهای یکبار م 
خشم است ،مردم سریعتر به آن مسلط میشوند تا به خشم و این احتمال هم
هست که رنجش خود به خود از بین برود .خالصه اینکه معموال اگر رنجش
در همین حد رنجش بماند ،مسئلهای پیش نمیآید.
خود را چطور فقط برای رنجش آماده میکنید؟
این بار که کسی دکمهی خشم شما را فشار داد ،این کارها را امتحان کنید:
فکر نکنید آن حادثه یا مورد ،جدیتر از همانی است که هست .همه چیز
را در نظر بگیرید .وقتی کسی در ترافیک جلوی شما میپیچد ،این ناراحت
کننده است اما آخر دنیا که نیست.
به خودتان نگیرید .آن کسی که جلوی شما میپیچد شما را نمیشناسد.
شاید بتوانید متوجه شوید که او هم دارد خشم خودش را خالی میکند و
هیچ مشکل خاصی با شخص شما ندارد.

تقصیر را گردن طرف مقابــل نیندازید .وقتی شــروع میکنید به مقصر
شناختن دیگران ،خیلی راحت اجازه میدهید رنجشتان اوج بگیرد .بهترین
کار این است که رهایش کنید.
به انتقام فکر نکنید .بیشتر وقتها انتقام قدم بعدی مقصر شناختن دیگران
است .انرژی خود را صرف چیزهای مفیدتر کنید.
به دنبال راههای دور از خشــم برای برخورد با وضعیت پیش آمده ،باشید.
وقتی از دست آن راننده رنجیدهاید ،چطور میتوانید بدون خشمگین شدن
با وضعیت برخورد کنید؟ شاید بهتر باشد به موسیقی مورد عالقهی خود یا
رادیو گوش کنید( .بعضی وقتها که به برنامههای رادیویی گوش میکنید
آن چیزی که اول خشمگینتان کرده بود ،فراموشتان می شود!)
نگذارید یک حال منفی مثل افسردگی ،خشم شــما را بزرگ نشان دهد.
خشم فقط باعث تشدید افسردگی میشود .به خودتان بگویید ،حاال که حال
خوش از من گرفته شده نمیگذارم این وضع ،بیشتر حال مرا خراب کند .از
خودتان بپرسید :اگرافسرده نبودم چه کار میکردم؟ بعد همان کار را بکنید.
رفتن از محل و مدتی بعد برگشتن
یک ســاز وکار درونی طبیعی برای جنگ و گریز در بدن شما کار گذاشته
شده که هر وقت با نوعی تهدید مواجه شــدید ،به رفتار شما سمت وسو و
جهت میدهد .این سازوکار تعیین میکند که پاسخ احتمالی شما به یک
تحریکیک واکنش خشمگین (جنگ) یا صرفا فرار (گریز) از عامل تحریک
به خاطر پرهیز از مسئله (جنگ) باشد .مشکل اینجاست که هیچ کدام از
این دو  در مدیریت خشم به شما کمکی نمیکند .اگر تصمیم بگیرید که
بمانید و بجنگید ،باید برای پیروز شدن بر تهدید به مدت کافی خشمگین
باقی بمانید و ممکن است شدت خشم شما در طول این فرایند افزایش هم
پیدا کند .از طرف دیگر ،اگر از تحریک رو برگردانید (فرار کنید) ممکن است
خشمتان را همراه خود ببرید .در این صورت از تهدید خالص میشوید اما از
هیجانهای خود نه! خبر خوش اینکه یک راه سوم مناسبی هم هست ـ یک
راه دیگر برای انجام اقدام فوری.
میتوانید در آغاز ،خود را از درگیری کنار بکشــید و بروید اما بعد از اینکه
به اندازه کافی برای حل مشکل از راه «صحبت کردن» آرام شدید دوباره
برگردید .این عاقالنهترین راه برای حل مسائل تحریک کنندهی خشم است
که در عین حال برگزیدن آن برای مردم ،کمترین احتمال را دارد  .

آخر را خودشان بزنند .مدیریت خشم بیشتر از آنکه درباره نتیجه کار باشد
درباره روند کار است .اگر میتوانید برای بهبود بخشیدن به روند کار بگذارید
طرف مقابل حرف آخر را بزند ،با همهی توانتان این کار را بکنید.
اگر برای زدن حــرف آخر اصرار کنید ،کمکی به خــود نکردهاید .حداقل
یک حرف غیردفاعی بزنید مثل «حاال هرچی» .اگر کســی نسبت به شما
خشمگین شود و بخواهد دربارهی حماقت شــما رجز بخواند ،با او بحث
نکنید و فقط بگویید «حاال هرچی» ،یعنی حــاال هرچی میخواهی بگو،
هرچه میخواهی فکر کن و من میروم دنبال کارم .به این ترتیب وارد بازی
خشمگین او نخواهید شد.
کالم آخر:
بار دیگری که دیدید خشمگین شدهاید ،قبل از اینکه کاری بکنید ،عواقب
آنچه را که در سر دارید ،مجسم کنید .اگر اطمینان پیدا کردید که بعدا باید
بخاطر آن عذرخواهی کنید ،آن کار را نکنید .برای ابراز احساسات خودتان
به دنبال راهی بگردید که به کسی آسیب نزند .در چنین وضعیتهایی چند
گرم خودداری به نیم کیلو جبران میارزد.
......
اقتباس از :مدیریت خشم /ویلیام دویل جنتری

اجازه دادن به طرف مقابل برای زدن حرف آخر
مردم از خیلی چیزها میرنجند؛ چکه کردن شیر آب یا خودرویی که روشن
نمیشود ...اما از دست یکدیگر خشمگین میشوند .بنابراین بیشتر خشمها
در قالب تعاملهای اجتماعی پدیدار میشــوند .همیشه کسی حرف اول
را میزند .این یعنی عامل تحریک ،یعنــی چیزی که توپ را به حرکت در
میآورد .حال سوال این است که چه کسی توپ را از حرکت باز میدارد؟ چه
کسی حرف آخر را میزند؟ بعد از اینکه متوجه شدید خشمگین هستید،
میتوانید تصمیم بگیرید و بگذارید کسی که حرف اول را زده است حرف
آخر را هم بزند .هرچه زودتر این کار را بکنید بهتر است ،مگر اینکه بخواهید
کنترل اوضاع از دست خارجشود.
بیشــتر وقتها مردم هنگام مخالفت با دیگران و در حالی که اصال توجه
نمیکنند چطور کنترل وضعیت از دستشان خارج میشود میل دارند حرف
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تأثیربرنامهیتمرینهوازی
برسـطح هورمــون رشد
(تأثیر برنامهی تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و  17بتا استرادیول زنان میانسال مبتال به سرطان سینه)
مولفان :آذر اسفهبدی ،مهرداد فتحی ،مهتاب معظمی ،غالمرسول و محمدرحیمی
(گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد -گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده ،زمینه و هدف:
سرطان سینه ،از شایعترین نوع سرطانها و بیشترین علت مرگ و میر در
زنان میانسال در کشورهای توسعه یافته میباشد .یافتهها نشان میدهند
بیتحرکی و تغییرات هورمونی ،خطر ابتال به سرطان سینه را باال میبرد.
هدف از این مطالعه بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح هورمون
رشد و  17بتا استرادیول زنان میانسال مبتال به سرطان سینه بود.
روش بررســی :در این مطالعه نیمــه تجربی  15زن مبتال به ســرطان
ســینه با میانگین سن(44/46±17/15ســال) ،وزن (70/53±5/18
کیلوگرم) و نمایــه توده بــدن ( 27/58±2/18کیلوگرم بــر متر مربع)
به صورت نمونهگیری در دســترس انتخاب و به عنــوان گروه تجربی در
نظر گرفته شــدند .برنامه تمرین هوازی ســه جلســه در هفته به مدت
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 40تا  60دقیقه و با شــدت  30تا  60درصد ضربان قلب ذخیره به مدت
هشت هفته انجام شد .ســطوح هورمون رشــد و  17بتا استرادیول قبل
و بعد از هشــت هفته تمرین هوازی ،در بیماران با  12ســاعت وضعیت
ناشــتا و  24ســاعت نداشــتن فعالیت بدنی شــدید ،اندازهگیری شد.
دادهها با اســتفاده از آزمون آماری تی همبســته تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :ســطوح هورمون رشــد به دنبال هشــت هفته تمرین هوازی
تغییــر معنــیداری نکــرد( ،)p=0/447در حالــی کــه ســطوح  
17بتااســترادیول به طــور معنــیداری کاهش یافــت (.)p=0/0001
نتیجهگیری :به نظر میرسد هشت هفته تمرین هوازی میتواند یکی از
نشانگرهای سرطان سینه ( 17بتااسترادیول) را کاهش دهد ،بنابراین ،این
تمرینها جهت بهبود یا پیشگیری سرطان سینه توصیه میشود.

واژههای کلیدی:
ورزش ،هورمــون رشــد 17 ،بتااســترادیول ،زنان ،ســرطان ســینه...
مقدمه:
سرطان يك مشـكل گسـترده پزشـكي و دومين عامل مرگ در دنياسـت؛
به طوري كـه پـس از بيمـاريهــاي قلـب و عــروق در جايگـاه دوم قــرار
دارد .سرطان سينه ،از شایعترین نـــوع سـرطان و بیشترين علت مرگ و
مير زنان ميانسال در كشورهاي توسعه يافته ميباشد .در این نوع سرطان
سلولهـا ي بدخيم از بافت سينه منشـأ گرفتـه و بـه صـورت يك تــوده
بــدون درد و ســفت در قســمت خــارج سینه شروع به رشد ميكنند.
رشـد روزافـزون سـرطان سینه در چند دهه اخير و آثـار زيانبـار آن بـر
عوامـل جسماني عاطفي ،معنوي ،اجتماعي و اقتصادي ،باعـث شده است
كه عالوه بر مردم توجـه متخصصـــان نیز بیش از پيش بـه اين بیماری
معطـوف شـود و آن هـــا سرطان را مشكل بهداشتي عمده قـرن حاضـر
معرفـي كنند .تغییرات هورمـــوني متـأثر از عوامـــل محیط ،وراثت و
ژنتيك ميتواند نقش مهمي در بـروز سـرطان سینه داشــته باشــد یکی
از ايــن عوامــل ،هورمــــون رشد()GHاست .گزارشها نشان ميدهند
كه در بيماران مبتال به ســـرطان سـينه ،سـطوح سـرمي  GHافـزايش
مییابد  .این هورمـون بعـد از ترشـــح ،وارد خـون شده و با پروتئینهای
باندي خود( )GHBDتركيـب شـــده و سپس به رسپتور خود متصل
ميشود این اتصـال باعث تحريك توليد فاكتور رشد شبه انسولینی (lGF
 )1در كبد مـ يشـود  ،محـــور ارتبـاط 1 -GHو ، IGFسـبب افزايشريسك سرطان ســينه ميشود،به طـــوري كه محور  IGF-GH 1-در
مراحـل مختلفـي از پيشـرفت سرطان سـينه از جملـه؛ تكثيـر سـلولي
بقـاي سـلول ،سانترینوژنز و عـود بيمـــاري و حتـي مقاومـت در برابـر
شیمی درمـاني ،وارد ميشـود 17 .بتـااسـتراديول(استراديول) نیز یکی
از عمدهترین استروژنهای قابـــل بررسـي در سـرطان سـينه شـناخته
شـده اســـت .هورمون در تخمدان زنان تشكيل ميشـود و يكی از نشانه
هاي مهـم سـرطان سـينه اسـت؛ بـه طـوريكـه تحقيقات گزارش كردند
خطر ابتال به سرطان سـينه در زناني كه غلظت استراديول سرمي بااليي
دارند ،بيشـتر است .تحقيقات نشان داده اند كه بسـياري از بيمـاران مبتال
به سرطان سینه ميتوانند وضعيت بیماري خـود را از طريق برنامه منظم
ورزشي ،كـا هش وزن مـــازاد ،انجام رفتارهاي خود مراقبتي و دريافـت
دارو  ،كنتـــرل كنند  .در اين ارتبـاط  ،از آنجـا كـه اســـتفاده از داروها
در بيشــتر موارد گرانقيمت ،تهاجمي و همراه بـــا وجود عوارض جانبي
زيادي است  ،از فعاليت بدني بـه عنوان يك عامل كمكي در بهبود کيفيت
زندگي بيمـاران مبــتال بــه سـرطان سینه شــده اســت  در كشورهاي
پيشرفته ،از فعاليت بـدني مـنظم بـه عنـوان راهكار مفيد و مؤثر در كمك 
بـه درمـان بيمـار يهـــا ي التهابي نيز استفاده مي شود .سرطان سینه از
جمله بیماریهای التهابي اسـت كـه بـی تحركـي و چـاقي از عوامل بروز
آن محسوب مي شــوند كه فعاليت و تمرين ورزشي از اين طريق كاهش
التهابي نیز مي توانـــد در بهبود سرطان نقش مهمي ايفا كند .همچنین
ورزش و برنامه های تمريني منظم در زنان مبـــتال بـه سـرطان سینه با
تأثير بر شاخص توده بـدن و درصـد چربـي ،موجـب تغييـرات هورمـون
می شــوند ؛ از اینرو در بیماران مبتال به سرطان سینه فعاليت ورزشـــی
میتواند به عنوان برنامه مكمل در درمان مـــورد اسـتفاده قرار گيرد و در

ايـن زمينـه اولـين بـار ،رود و همكاران نشان دادنـد  ،فعاليـت بـدني سـطح
هورمـون رشـد را افـزايش مـيدهـد .ضـمن آن كـه پاسـخ هورمون رشد به
سطح آمـادگي افـراد ،شـدت و مـدت جلســه تمرينــي زمــان نمونــه
گيــري خــون و ديگــــر فاكتورهاي محيطي وابسته اسـت .مـورفي و
همكـاران گزارش كردند كه فعالیتهای ورزشي منظم میتواند به صورت
مثبت بر خستگي ناشي از سرطان ،آمـــادگي بدني کیفیت زنـدگي در
بیمـاران مبـتال بـه سـرطان سینه تحت تأثیر داشــته باشــد .همچنین
كــــاظم و ي همكاران كاهش سطوح اینترلوكين و استراديول و افزايش
سطح آديپونكتين را در پاسـخ بـه تمـرینهـاي هــوازي ،گــزارش كردنــد.
بنــــابراين فعاليــتهــــاي ورزشي منظم راهكار آسان ،كم هزينه ،در
دسـترس و غیر دارويي در كمك به بيماران سرطاني در درمان آن مي باشد.
از سوي د يگر ،خـرم جـاه و همكـاران نشـان دادند يك دوره تمر ينهاي
هوازي كوتاه مدت با شـدت متوسط بر سطوح سرم بتااسترا يدول و درصـد
چربـــي زنان يائســه غيرفعال تأثیري ندارد .با توجه به نتايج متناقض و
بحث انگيز و عـدم وجود شـيوه تمر ينـي مناســـب و مـنظم بـا طـول
دوره مشخص ،و با توجـه بـه افـزايش روزافـــزون جمعيـت زنان يائسه
و كمبود مطالعه هـــا در زمينـه پييشـــگیري و معرفي راهكارهاي غير
دارويي و خـودكنترلي از ابـتال به سرطان سینه در ايـن گـروه و افـزا يش
غير قابـل كنتــرل چــاقي و ابــتال بــه ســــرطان سینه در كشــور
همچنیــن بــه دليل عــدم وجود تحقیق هـــایي كـــه بـــه طـــور
همزمان تأثیــر فعاليتهـــاي ورزشـــي را بـــر هـــر دوي هورمون
رشــد و اســترايدول مـــورد بررســـي قـــرار داده باشــد ،از ســوي
محققهای انجام پژوهش متنـــوعي در این زمينه احســاس مي شود.
از ســوي ديگــر با توجــه به ايــن كــه در تحقيــق های كـــاربردي
كـــه قـــايم بـــه زمـــان و مكان هستند ،نياز به بوميســازي دانش
مـــي باشـــد ،بـــر آن شديم با استفاده از امكانات و شرايط كم هزينـه
بـــه بررسي تأثير هشت هفته تمرين هـــوازي بـر هورمـــون رشـد و
 17بتااسـتراديول زنـان ميانسـال مبـتال بـــه سرطان سينه بپردازيم.
روش بررسي:
ايــن پــژوهش از نــــوع نيمــهتجربــي بــا طــــرح پيشآزمون ـ
پسآزمون روي يك گروه تجربي بود كه در سال  1393انجام شد .جامعهی
آمـاري تحقیق زنـان میانسال مبتال به سرطان سينه با دامنهی سني  40تـا
 60سال شهر مشهد و مراجعه كننده بـه بيمارسـتان اميد بودند .با توجه به
شرايط خاص آزمودنيهـاي تحقيق حاضر ،حجم نمونه بر اساس نمونه در
دسـترس بـود كـــه پـــس از فراخـــوان و دعـــوت بـــه مشـــاركت
بـــاتأييـــدپزشـــكانمتخصـــص 15،بيمـــارزنداوطلــــببــــه
روش نمونه گيري انتخــــابي در دسترس برگزيده و بر اساس برونداد فرم
تكميل شده آمــــادگي شــــركت در فعاليــــت هــــاي ورزشــــي
بــه ()Physical Activity Readiness Questionnaire
عنوان گروه تجربي در نظـر گرفتـه شـــدند .معیارهـاي ورود عبارت بود
از :زنان يائسه غيرفعـال كـه در يك سال گذشته هيچگونه فعاليت بدني
منظمي نداشتند و از آخرين دوره قاعدگي آنها شش ماه گذشـته بـود .آنهـا
هیچگونه بيماري نظير؛ بيمـاريهای قلبي ـ عروقي ،گوارشي ،متابولیكي
وكلیوي و ارتوپــدي نداشـــتند ،دارو و مكمل غذايي خاصي اســتفاده
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نميكردند و عـادت بـه مصرف سيگار نيز نداشتند .به منظور رعايت منشور
اخالقي تمامي بيماران پيش از نمونهگيري بـه صـورت شـفاهي بـا ماهيـت
و نحوه انجام كار و خطرهاي احتمالي آن آشنا شـدند و به آنها نكاتي عمده
و ضروري درباره تغذيـه فعاليـت بدني ،بيماري و مصرف دارو يادآوري شـد
تـا نســـبت به رعايت آن دقت الزم به عمل آورند  ،سـپس بيمـاران فرم
رضـايت نامـه كتبـي همكـاري در كـار تحقيقـي را تكميل و آمادگي خود
را جهت شركت در تحقيق اعـالم كردند .قابل ذكر است كه كليه بيماران
مختار بودند در هر زمـاني و بـدون هـيچ قید و شـرطي از ادامـه كـار تحقيقي
انصراف دهند   .در اين تحقيق در مرحله پيش از آغـــاز و پـــس از پايان
برنامه تمرين ورزشي از وريـد جلـو بـازويي بيماران به ميزان  10سيسي
نمونه خـون گرفتـه شـد  .پــيش از جمع آوري نمونــه خــون ،همــه
بيمــاران  12ساعت ناشتا بودند و  24ســـاعت فعاليـت بـدني شـديد
نداشـتند .در هـر دو مرحلــه پـيش و پـس از مداخلــه  نمونهگيري خوني
بين ساعات  8تا  9صبح انجام شـد .نمونههاي خوني حداكثر يك ساعت
پس از خونگيـري با سرعت  2700دور در دقيقه به مدت  10تا  15دقيقـه
جداسازي و سانتريفيوژ شد .عوامل هورمـــوني شـامل هورمـون رشـد و
 17ــ بتااسـتراديول بـا اســـتفاده از روش الكتروكيمـلومينســانس و
بــا دســتگاه اليســايز محصـول كمپـاني روچ بـا حساسیتي 15ــ 10
مـول از غلظت ماده ،اندازه گيري شد .برنامــه تمــرين هــوازي شــامل:
گــرم كــــردن عمومي به مدت  5تا  10دقيقه (راه رفـتن ،دويـدن نـرم
حركات كششــي و جنش پذيري  )،پروتكل تمرينـــي و  10دقيقه سرد
كردن بود كه به مدت هشت هفته ،با تـــواتر سه جلسه در هفته به مدت
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 40تا  60دقیقه و زير نظـــر مربي و پژوهشگر انجام شــد  .برنامه تمرين
هـوازي بـا شدت  30-60درصد ضربان قلب ذخيره ای بـود  .شدت تمرين
بر اساس نسبتي از حداكثر ضـــربان قلـــب ذخيره اي براي هر بیمار به
روش كـارونن محاسـبه و در حين تمرين به وسيله ضـربان سـنج پـوالر
ســـاخت كشور فنالند كنترل شد .ضربان قلب استراحت [ +درصد مورد
نظر (× ضربان قلب استراحت ـ (سن ـ ([ = 220ضربان قلب ذخيرهاي داده
هـاي جمــع آور ي شــده بــا اســــتفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون
ها آماري شاپيروــ ويلـــك  ،لون و تي دانشجويي تجزيه و تحليل شدند .
بر اساس نتايج جـدول  2تفـاوت ميـانگين هـاي پــيش آزمــون و پــس
آزمــون هورمــون رشــد زنــان ميانسال به لحاظ آماري معنيدار نبـود
  447/0 = pاز طرفي تفاوت ميانگينهاي پيش آزمون و پـــس آزمـــون
  17بتا استراديول سرمي به لحاظ آماري معنيدار بـــود (.)0001/0 = p
بحث:
افزايش و كاهش برخي از هورمونهـا در بـدن و تجمع آن در بافت سينه و
همچنین بي تحركي خطـر ابتال به سرطان سینه را باال ميبـرد .هـدف از
مطالعـهی حاضر بررسي ثأتير هشت هفته تمر ينهاي هوازی بر سـطوح
هورمـون رشـد و  17ــ بتااسـتراديول زنـان میانسال مبتال به سرطان سینه
بود .براساس يافتههاي این تحقيق ،فعاليت ورزشي هوازي اثر معنـيداري
بـر هورمون رشد زنان ميانسال مبـتال بـــه سـرطان سینه دا.شت .نتايج
تحقيق ها نشان ميدهد سـطوح هورمـــون رشــد ،عامــل تأثيرگــذار
در بــــروز ســــرطان ســــينه است .در واقع عواملي كه باعث افزايش
سطوح هورمون رشد ميشوند مانند آكرومگالي ـ بـــا افـزايش خطـــر

ســـرطان ســـينه همـــراه مـــي باشـــد و بـــا آنتاگونيســتهــاي
ايــن هورمــون ،رشــد ســلول هــاي سرطاني سينه كاهش مييابد.
همچنین ،تحقيـق هـــا گزارش كردند نوسانات شـبانه روزي هورمـون
رشـد ،سطوح سرمی  1-lGFرا تنظيم ميكند 1-lGF .عـالوه بـر تأثيرات
خاص خود ،برخي از اعمال هورمون رشـد را ميانجيگري ميكند و سطوح
آن در گردش خـون ،بـه صــورت بــازخورد منفــي ترشــح هورمــون
رشــد را متوقف مي کند .هر چنـد در تحقيـق حاضـر  1-lGFارز يابي
نشد ،اما سطح هورمون رشد تغييـر نكـرد  .در این زمينه بـه جـز تحقيـق
خیر ده و همكـاران  ،تحقيـق دیگـری مشـاهده نشـد  ،كـه نتـايج تحقيـق
حاضـر بـا یافته های خیرده و همكاران همخواني داشت ،به طوري كه ايـن
محققـان گـزارش كردنـد هشـت هفتـه تمـر ين هوازي در زنان ميانسال
مبتال به سرطان سینه منجـر به تغيير معني دار هورمون رشد بین دو گروه
كنترل و تجربی نمي شـود از سـويي دیگـر ،نتـايج تحقيـق حاضر با نتايج
تحقيق هاي انجام شده روي گروههـــاي سالم متناقض بود .بـه عنـوان
مثـال بيژه و همكـــاران تأثیر شش ماه تمرين هوازي با شدت 55 -65
درصـــد در زنـــان ميانســـال غيرفعـــال و خورشیدي و همكاران اثر
تمرين منتخب هواز ي در مردان چـاق را بر تغييرات هورمـون رشـد بی
ثأتير دانسـتند ،در حالي كه بن و همكاران افـزا يش هورمـون رشـد را در
فعاليتهاي هـوازي در مـردان چـاق و تـــوفيقي و همكاران تأثیر برنامـه
هـوازي را بـر سـطح هورمـــون رشد پالسما معني دار گزارش كردند .با
اين وجود الزم است پژوهش های بیشـــتري در اين زمينـه انجـام شود
تا بتوان در مورد تأثیر تمرینهای ورزشــي بر تغییرات  GHدر زنان مبتال
به سرطان سينه اظهار نظـر كرد .با این حال ،همـان طـور كـه بيان شـد
در تحقيق حاضر تغييرات   IGF-1بررسي نشد كه به نظر ميرسـد پاسخ
محور  IGF-GH-1به تمرين نيز در اين بیمـاران باید بررسي شود كه
از محدود يتهاي تحقيق حاضـر است امید است در تحقیق هـاي آينـده
تغييرات غلظـــت  GHنسبت به تمرينات بـا شـــدت و مـدت هـا ي
متفـاوت بررسي شود .با این كه در اين تحقيق ،محدودیت هـايي از جمله
عدم رعايت رژيـم غـذا يي مناسـب بـه وسـيله آزمودني هـا ،تفـاوت هـاي
فـردي و عـدم كنتـرل دقيـق حاالت روحي و رواني وجود داشته اسـت
باعـث شـــد در نتيجه گیری جانب احتياط بيشتر رعايت شود  .از طرفي
نتایج تحقيق حاضر نشـان داد هشـت هفتــه تمــر ين هــوازي تــأثير
معنــي داري بــــر ميــــزان 17بتااستراديول داشته است .این نتايج با
 يافتـه هـا ي ترتيبيان و زرنشان  ،مك تيرنـــان  ،اسـميت و همكـاران
میرآخوري و همكاران ،كاظمي و همكاران ،هـم خـواني دارد  .از طرفـي بــا
يافتـه هـاي نانسي ویلیامز ،جنيفرال كوپلنـد و كملـر وايلـد و خـرمجـاه و
همكــاران هــمخــواني نــدارد .اســميت و همكاران ،اثر فعاليت ورزشي
با شـدت متوسـط را بـر متابوليسم استروژن بررسي كردند و نتيجه گرفتند
كه تغییر در متابوليســم اســتروژن در زنان پس از يائسگي ،ممكن است
ساز و كـاري باشـد كـه طـي آن ،افـزايش فعاليــت جســماني ،خطــر
ســرطان سینه را كــاهش میدهــد .مــك تيرنــان و همكــاران نشــان
دادنــد بیشترين كاهش در غلظت سرم استراديول زنان تمرين كرده مربوط
به زناني بود كه چربي بدن آن ها بيشـتر از دو درصد كاهش داشت .همچنين
میرآخوري و همكاران گزارش كردند با توجه به اثر افزایشي تمـرین ورزشي
هوازي بر بي ان  miR 206و اثر كاهشــي بر بيان  ERو كاهش سطوح

استراديول پالسما در موشهـاي مبتال به سرطان سینه ،تمرین هوازي ،اين
حلقه تنظیمي را بـه سـمت كـاهش تكثير سـلولی پیش می برد و می تواند
به عنـوان سـاز و كـار نـوین در جریان اثـرات مثبت و كمك درماني فعالیت
ورزشي بر سرطان سینه در نظر گرفته شود.
كـاظمي و همكـاران نيـز بيـان كردنــد در پاســخ بــه تمــرینهــاي
هــوازي ،ســطوح اینترلوكين ـ  17و استراديول كاهش ،از طرفي سـطح
آدیپــونكتین افــزايش مي يابــد .بنــابراين ،از فعاليــت ورزشي به عنوان
روش مناسبي براي كمك به درمـان سرطان ياد كردند.
از آنجا كه استراديول مثل سایر استروئيدهاي جنسی از كلسترول ساخته
ميشود ممكن است برنامه تمريني بـــا اثرگـذاري در ميـزان كلسـترول
در كـــاهش استرادي ول سرمی نقش داشـته باشـــد یا در متابوليسـم
استراديول و در نتيجه كاهش سـطح سـرمي آن مـؤثر باشــد .از طــرف
ديگــر ،تحقيـقهــا نشــان داده انــــد آدیپونكتین مي تواند بـا فعـال
كـردن  AMPKآنـز یم هـــاي درگير در تولید كلسـترول را سـركوب
كنـد و لـــذا از تولید استراديول در بافـت چربـــي جلـوگیري ي كنـد .
بنابراين تمرينهای هـوازي مـــنظم مـيتواننـد سـطوح استروژن سرم را
بدون مداخله دارويـي كـاهش دهنـد که پیامد بالینی مهمی برای بیماران
مبـتال بـه سـرطان سینه مي باشد .
از ديگر مكانيسم های موثر تمرينهاي هـوازي بر كاهش استراديول ميتوان
اینگونه بيان كرد كه در پاسخ به تحريك خارجي مانند تمـرين ورزشـی
بیان ژنی به وسیله ساز و کارهای متفاوتی مانند خـاموش شدن بيان ژن
به وسيله میكرو   RNAمی توانـد تنظیم شــود و   miRNAs ،RNAs
غیركدگــذار كوچــك هســتند كــه بيان ژني را از طريق از بين بــردن
مولكوهای   mRNAو یا از طریق جلـوگیري از ترجمـه آنها تنظیم مي
كنند .بیش از  50درصد ژنهـــاي    miRNAدر نواحی ژنومیک همراه
سرطان قرار گرفته اند .بنابراین پیشنهاد شده  miRNAsنقش مهمی در
پاتوژنز انواع سرطان در انسان بازی می کنند .در این میان 206 – mir
رابطه نزدیکی با انواع سرطان ها دارد و با سرکوب بیان گیرنده آلفا استروژن
( )ERαبه عنوان سرکوب کننده تومور سرطان سینه عمل می کند .عالوه
بر این ،بیش بیان  – mirمی تواند اهداف استرادیول در سلول ها MCF
  را سرکوب کند - Mir .می تواند بیان  ESR1را که اهداف استرادیولدر بافت سینه هستند را سرکوب کند.
همچنین فعالیت ورزشــی بر وزن بــدن و پراکندگی چربــی بدن تاثیر
می گذارد .ســاز و کار مربوط به چاقی و سرطان ســینه ثابت نشده است
اما ممکن است ناشــی از افزایش غلظت استرادیول سرم باشد که به علت
افزایش تولید استروژن با آروماتاز در بافت چربی و کاهش غلظت هورمون
های جنسی متصل به گلوبولین است .عالوه بر این ،طبق نتایج تحقیقات
فعالیت ورزشــی متابولیسم اســتروژن را تحت تاثیر قرار می دهد .آنزیم
های واقع در سلول های سینه ،استرادیول را به استرون تبدیل می کنند
که آن نیز به  2و  16هیدروسیلیت می شــود -2 .هیدروکسی استرون از
متابولیت های استرادیول می باشند که فعالیت ورزشی به افزایش متابولیت
 -2هیدروکسی استرون در ادرار می انجامد.
از آنجا که استردیول مثل سایر استروئیدهای جنسی از کلسترول ساخته
می شود .ممکن اســت برنامه تمرینی با اثرگذاری در میزان کلسترول در
کاهش استرادیول سرم دخالت کند ،یا در متابولیسم استرادیول و در نتیجه
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کاهش سطح سرمی آن موثر باشد .فعالیت ورزشی متابولیسم استروژن را
تحت تأثیر قرار می دهد .با این حال در تحقیق حاضر سطوح آدیپونکتین و
استروژن مورد بررسی قرار نگرفته است ،که این موارد احتماال بر تغییرات
اســترادیول تاثیر دارند .همچنین با توجه به اثر  206 – mirبرژن های
پایین دست استرادیول و محدودیت مالی پژوهشــگر برای اندازه گیری
این ژن ها ،توصیه می شود .برای روشن تر شدن ساز و کارهای سلولی اثر
فعالیت ورزشی ،پژوهش های بیشتری در این زمینه انجام گیرد .همچنین
از دیگر محدودیت های تحقیق حاضر می توان به عدم وجود گروه کنترل
جهت مقایسه نتایج بین گروه ها ،و عدم کنترل برنامه غذایی آزمودنی ها
اشاره کرد.
از آنجا که انجام فعالیت ورزشــی می تواند یکــی از عوامل موثر بر بهبود
وضیعت بیماری باشــد و با نظر به این که میزان تغییرات هورمون رشد و
 -17بتااســترادیول به نوع فعالیت ورزشی ،تعداد ساعت ها و جلسه های
فعالیت ،مدت تمرین افراد و همچنین به وضعیت افراد (سالم یا بیمار بودن)
بستگی دارد ،به پزشکان و مربیان ورزشی پیشــنهاد می شود به هنگام
طراحی تمرینات ،تدابیر ویژه ای در این زمینه بیاندیشند .با این حال تایید
این موضوع به پژوهش های بیشــتری نیاز دارد .همچنین شدت فعالیت
ورزشی ،نکته مهمی است که باید در طراحی تمرین ها برای افراد مبتال به
سرطان سینه ،به آن توجه داشت .چنانچه در پژوهشی مشاهده شد که اگر
چه تمرین با  50درصد ظرفیت عملکردی ،موجب کاهش حجم تومور و
وضعیت التهابی تومور می شود ،اما تمرین با  80درصد ظرفیت عملکردی
نه تنها موجب کاهش حجم تومور نمی شود ،بلکه رشد تومور را هر چند به
میزان ناچیز تسریع می کند .با توجه به این نتایج ،می توان گفت که انتخاب
شدت در برنامه تمرینی افراد مبتال به سرطان ،باید احتیاط انجام شود و
نباید از شدت های باال استفاده کرد.
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نتیجه گیری:
بهطورکلی نتایج تحقیق حاضر کاهش  17بتااسترادیول را به دنبال هشت
هفته تمرین هوازی با شــدت  30-60درصد ضربان قلب ذخیره در زنان
مبتال به سرطان سینه را نشان داد .کاهش استرادیول بدون مداخله دارویی
که هدف هورموندرمانی در بیماران ســرطانی است ،می تواند اثر مثبت
فعالیت بدنی را نشان دهد .با در نظر گرفتن یافته های این تحقیق ،انجام
فعالیت منظم هوازی به بیماران مبتال به سرطان سینه پیشنهاد می شود.
تقدیر و تشکر:
این مطالعه حاصل پایاننامهی کارشناسی ارشد مصوب کمیته تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد اســت .بدینوسیله از کلیهی بیمارانی
که در این مطالعه شــرکت کردند و در انجام آن ،ما را یاری دادند ،تشکر و
قدردانی میکنیم  .

مور دانهکش

یک نفس زندگی

دکترعباسـعلی صحافیان
باالخره یه روز با یه ماشین ژیان
تصویرگر :فرزانه رئیس الساداتی
قهوه ای رنگ اومدم خونه.
بچه ها دورم حلقه زدن.
پسرم پرسید :بابا این چند سالشه؟
گفتم :هفده سال از ساختش گذشته.
دخترم پرسید :بابا این ماشین از خودمونه؟
گفتم :آره دخترم.
گفت :مال خود خودمونه؟
گفتم :آره از خود خودمون.
سپر جلوش کج بود و سپر عقب نداشــت .درهاش هم قور و دبه بود .یک هفته تموم روز و شب باهاش
ور رفتیم تا سروصداش رو کم و روبراهش کردیم .بچه ها دورم می چرخیدن:
برید کنار! روکش صندلی هاش رو هم باید عوض کنیم .خیلی کثیف و پاره ست.شش ماه بعد که آخرین قسطش رو دادم این کارو کردم .حاال روی صندلی عقب باال و پایین می پریدن.
خوشحال بودیم .دیگه ماشینی داشتیم که مرتبش کرده بودیم .درب و داغون نبود.
مادر زن سنگین وزنم یک روز خواست بره حرم.
گفتم :اجازه بدین برسونیمتون.
به ســختی از در تو رفت .بچه ها کمکش کردن .هلش دادن تا سوار شــد .در رو به زحمت روش بستن .تا رسیدن به
حرم ،ماشین یک وری به سمت اون کج بود.
پسرم نمی ذاشت ببرمش کارواش می گفت :گرونه ،حقشه نصف ماشین های دیگه ازمون بگیرن.
ماشین شستن را دوست داشت .وقتی شلنگ آب رو می گرفت روش ،صندلیهاش خیس می شد و تا مدتی سقفش هم
چکه می کرد .بیرون شهر که می رفتیم دخترم می گفت :بابا جلو بزن ! تروخدا ،یااهلل ،تندتر!
سرعتش به هفتاد نمی رسید .قبل از رسیدن به این سرعت اتاقش باد می افتاد و می لرزید.
یک بار یهو درش باز شــد .خدا رحم کرد نزدیک بود دخترم پرت شــه بیرون .از شــیب تند پــارک طرقبه که باال
میرفتیم ،می ترسیدم خاموش کنه ،گاز می دادم.
دخترم دلش می سوخت :بابا گناه داره ،ناله می کنه.
بچه ها خودشونو به جلو خم و تشویقش می کردن :یا اهلل ،برو ،برو ،نایست ،نایست!
سرباالئی که تموم می شد .همگی نفس راحتی می کشیدیم.
من و بچه ها خیلی اصرار کردیم تا مادرشون راضی شد با ماشینمون بریم شمال .به قوچان نرسیده پنجر
کردیم .توی هوای داغ الستیک رو عوض کردم .حرکت که کردیم خانم یک ریز غر می زد:
 چقد گرمه! زمستون ها سرما ،حاال هم گرما از درزاش تو میاد!پسرم گفت :خودم قول میدم بزرگ شدم برای مامان بنز بخرم...
خیلی زود بچه ها از شمال ابری و بارونی خسته شدن .زدیم به جاده هراز به طرف تهرون حرکت کردیم،
بریم کرج خونه عموشون .توی پیچ و خم های جاده کوهســتانی و سرباالئیها وقتی از کنار ماشین های
بزرگ حمل تیرآهن رد می شــدیم ،ترس ورمون می داشت .میخواســتیم هرچه زودتر رد شیم .مبادا
ماشینی از مقابل بیاد ،فرصت رو از ما بگیره .یک طرف کوه بلند ،طرف دیگه دره عمیق بود.
پسرم سربه سر مامانش می ذاشــت :نترس مامان ،اگه پرت شــیم ،تا ته دره نرســیده فرصت داریم به
اورژانس زنگ بزنیم!
هیچ وقت ابتکار خوبش رو فراموش نمی کنم .برای این که ماشــین های بزرگ مراقب ما باشــن و هوای
مارو داشته باشن با ماژیک روی قطعه مقوایی نوشت :میازار موری که دانه کش است  ...و چسبوند پشت
شیشه عقب!
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معرفی فـیلم

نانآور؛ یک قصهی آشنا...
در باب انیمیشنی که نامزد اسکارشد
محمدرحیمی
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موسسهی خیریهی همدم مسئولیت بهبود زندگی و آموزش شبانهروزی
 400دختر بیسرست را به عهده دارد .همهی این دخترها برای خادمین
همدم و همهی کسانی که با آنها آشــنایی دارند ارزشمند و عزیز هستند.
خیلی ها ،از آنها طلب دعای خیر دارند .بســیاری از مــردم ،در کنار این
بچهها تمرین انسانیت و عشق میکنند .اهمیت حضور این دختران برای
شهروندان عزیز مشهدی و حتی سایر شــهرهای دیگر کشورمان روشن
است.
البته مــن نمیخواهم در مورد همــدم حرف بزنــم .میخواهم روایتگر
انیمیشنی باشم که قصهاش تا حد زیادی سیاه است و از سرزمینی سخن
میگوید که درآن ارزشدادن به دختران کوچک و بزرگش جایی ندارد و
این دختران حتی حق زندگی معمول در کنار سرپرستانشان را هم ندارند.
روزی روزگاری ،در کشوری خیالی و پر از غم ،زنان دیگر جایگاهشان را به
عنوان یک انسان از دست داده بودند .آنها ،بدون برادر ،همسر یا پدرشان
حق خروج از خانهها را نداشــتند .مردهای این جامعه مدام به زنان لزوم
زندگی در تنهایی اندرون خانه را یادآوری  و حتی این کار را یک ارزش واال
تلقی میکردند.
در این جامعه ،زنان اصوال حق کار بیرون منزل را نداشتند و اگر ضرورتی
پیش میآمــد ،قهرمانهای داســتان که دختران کوچکــی بودند موی
سرشان را کوتاه میکردند و با لباس پسرانه مشغول کار میشدند و اسامی
حقیقیشان «پروانه» و «شــازیه» را به نامهای مردانهای مانند «دالور»
و «آتیش» ،تغییر میدادند .چون آنها در نوجوانیشــان صرفا در قامت
یک پســر ،حق زندگی را پیدا میکردند و جهان اطرافشــان به قدری
تاریک و پر از کثافت بود که این حق را تنها در ازای کنار گذاشــتن هویت
زیبایشان و تبدیل شدن به چیزی که نبودند ،به آنها اعطا کند .در کشور
خیالی و پر از سیاهی و ناراحتکنندهای که از آن صحبت کردیم ،خواندن
کتاب ،داشــتن عکس و مواردی از این دســت ،جرم به حساب میآمد.
اهالی آنجا دین را بهانهای برای جنگ و کســب اعتبار و بهخصوص زن
را موجودی بیارزش تلقی میکردند .اینها را گفتــم ،که بگویم نان آور
(  )The Breadwinnerکه نام اصلی آن «پروانه» اســت ،قصهای از
همین جنس و از درون همین شهر سرشار از سیاهی تقدیمتان میکند.
و خبر بد این که؛ توصیفاتی که به کار بردم ،فقط دربارهی کشوری خیالی
صادق نیست؛ این ،به واقع وضعیت کشوری اســت در نزدیکی ما ،به نام
«افغانستان».
استودیوی ایرلندی انیمیشنســازی کارتون «ســالون» تا به امروز سه
انیمیشن بلند سینمایی روانهی اکران کرده که هر سه نامزد جایزه اسکار
شــدهاند« .راز کلز»« ،آواز جنوب» و حاال انیمیشــن «نانآور» به تهیه
کنندگی آنجلینا جولی محصول  2017که بر اساس کتابی به نویسندگی
دبورا الیس و از خاطرات مصاحبههای شخصی او با چند افغانی فراری در
سفرش به پاکستان ،نوشته شده است.
نانآور ،داســتان زندگی دختری به نام پروانه است که با پدر معلمش در
شهرشان دستفروشــی میکنند .پدر بعد از اینکه جلوی یکی از مامورین
طالبان میایستد و با او دهان به دهان میگذارد ،بازداشت و به زندان «پل
چرخی» فرستاده میشود .خانوادهی پروانه که متشکل از مادرش فاطمه
خواهر بزرگترش ثریا و برادر  ۳ســالهاش زکی است ،در ابتدا به دنبال پدر
میروند ولی زمانی که تمام راهها را برای دیدن او یا آزاد کردنش بســته

میبینند ،میفهمند که باید زندگیشان را بدون او بگذرانند .از آنطرف به
علت اینکه هیچ زنی در افغانستان حق ندارد تنهایی در شهر تردد کند و یا
هیچ مغازهای به زن تنها جنس نمیفروشد ،نمیدانند تکلیفشان چیست و
باید چگونه امورات خود را بگذرانند .پروانه با کوتاه کردن موهای خودخودش
را شبیه پسرها میکند و زندگیاش را به عنوان یک پسربچه در شهر ادامه
میدهد .او وارد دنیای جدیدی میشود که پیش از این بهدلیل دختر بودنش
نمیتوانست آن را تجربه کند .او به نوعی نان آور خانه میشود.
دیدن انیمیشــن نانآور البته برای بچههای امروزی میتواند استراحتی
باشد از دنیای قهرمانزده و سوپرقهرمانان و هیوالهای آنها و درسی باشد از
حقیقت زندگی و مشکالت آن.
واقعیت آن اســت که انیمیشن نان آور مخاطبین بزرگســال را بیشتر از
کودکان هدف گرفتهاست؛ مخصوصا آنجا که قصههای پریگونهای به رسم
همیشگی آثار استودیو کارتن سالون در بطن داستان اصلی روایت میشود
ی دادهاست که کمتر بچهای قادر به درک
مفاهیم بزرگساالنهای در خود جا 
آنهاست .حتی نام پسرانه «آتش» که پروانه بهمنظور ورود به زندگی و دنیای
پسرانهاش برای خود انتخاب میکند ،اشاره و نمادی به حکایت عطار یعنی
همان پروانه و عشقش به آتش است که با وجود خطر داشتن دایم گرد آن
میچرخد .این حجم از نشانهشناسی در یک انیمیشن بینظیر است ولیکن
طبعا برای همگان قابل درک نیست  .
دیدن این فیلم از نظری برای خراسانیهایی که این معرفی را میخوانند
میتواند خاص و جالب باشد .ساکنین استانهای خراسان رضوی و جنوبی
با توجه به میزبانی سالیان طوالنی از افاغنهی عزیزو مظلوم ،میتوانند با حال
و هوای فیلم ارتباط بهتری  برقرارکنند .در بعضی روستاها و شهرکهای
مرزی کشــور خودمان هم گاهی مخالفت با درس خواندن دختران و کار
کردنشان را شاهدیم و حتی گاه منظرهی دلهرهآور کودکان کار ،در همین
چهاراه نزدیک خانهی همهی ما قبل مشاهده است.
اخیرا در خبری به نقل از ناهید تاجالدین نماینده مردم اصفهان و عضو هیات
رییسهی کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ،آمار کودکان کار در ایران  3تا
 7میلیون نفر عنوان شده بود.
وی تاکید کردهبود که« :ورود این کودکان به بازار شغلی زیرزمینی باعث
شکلگیری معضل بهرهکشی میشــود .ضمن اینکه زمینه را برای سوء
استفاده از این کودکان بیش از پیش فراهم میآورد».
در دنیای داستانی انیمیشــن نانآور ،بچهها جایی برای بازی و دلخوشی
ندارند .هرچه هست کار اســت و جمع کردن پول با مصیبت و تالش و در
نهایت دلخوش بودن به خریدن دو قرص نان با مــزد یک روز کار و دقیقا
نانآور شدن به معنی خاص کلمه .و این داستان واقعی ،متاسفانه در همهی
دنیا و حتی کشور خودمان هم هر روز  تکرار میشود .البته فرقش این است
که الزم نیست لباس مردانه بپوشی تا اجازه کار کردن داشته باشی ،بلکه
دخترها با همان لباس خودشــان و چهرهی آفتابسوخته سر چهارراهها
مشغول گل فروشی و ...هستند.
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جــدول

جدول شماره4 :
افقی:
 .1مراســم قرائت دعای نورانی عرفه در قالب این برنامه در موسسه همدم
برگزار شــد ـ دشــمن دیرینه پنیر  .2بدگوی ادبی ـ زیاد شونده ـ مدافع
فوتبالی  .3نپذیرفتن ـ رجا ـ صدمتر مربــع ـ نقطه اینترنتی  .4ورم ـ گیاه
زیبای مردابی  .5آبگوشت ساده ـ اشــاره به نزدیک ـ قورباغه درختی .6
آشکارا ـ گیاه خورشتی ـ ســوغاتی تبریز   .7دیوار گلی ـ  فرآیندی  که در
آن به فرد توانخواه کمک میشود تا توانایی از دست رفته خود پس از یک
واقعه ،بیماری یا آسیب را که منجر به محدودیت عملکردی وی شدهاست
مجددا ً به دست آورد ـ صوت نفرت  .8سمت راست ـ از مصالح ساختمانی ـ
حرف دوم یونانی ـ گویشی محلی در کشورمان  .9سرخرگ ـ مرغ می رودـ
از شیخ نشین های خلیج همیشه فارس  .10شهر خون و قیام ـ یکدندگی
ـ اثر چربی ـ کج  .11ابریشــم ناخالص ـ امتحان چهار جوابی ـ پدر ـ یکی
از دو جنس   .12همراهی ـ عامل محرک انجام بسیاری از کارهای سخت
 .13زندگی کردن -حــرف انتخاب ـ کمان صورت ـ اســم  .14فیلمی به
کارگردانی «فیلیپ استولزی»  -صفتی برای فوالد  .15آلبومی موسیقایی از
استاد شجریان ـ  از عوامل تکثیر گیاهان   -پشته خاک

عمودی:
 .1این گروه مولودیخوانی به سرپرستی خانم فتحی هر سال در روز والدت
امام رضا(ع) با نیتی خالصانه و متواضعانه ،از تهران خاص دیدار با فرزندان
بیسرپرست توانبخشی همدم به مشهد سفر میکنند -موسسهی بزرگ
توانبخشی همدم   مدتی است فرزندان خود را با این هنر زیبای ایرانیان آشنا
وآن را بهصورت کالس حرفهآموزی تخصصی ایجاد کرده است  .2اجرت ـ
برای رفتن به موسسه همدم از این خیابان وارد بولوار عبدالمطلب و سپس
خیابان عبدالمطلب 58شــوید  .3دنیا آوردن ـ شرقی ترین شهر روسیه ـ
پسوند مانندی! ـ نام پسرانه فرنگی  .4مصنوع شیمیایی مورد استفاده در
ساخت ظروف ـ قلب تپنده مصر -قشنگ  .5ضمیر اتحاد! ـ از دروس دوره
ابتدایی  .6بازیگر  خانم سریال «بچه مهندس» که روز یکشنبه هفتم مرداد
ماه  1397برای دیدار و احوالپرسی با بچههای همدم خصوصا اهالی سرای
مهر به این موسسهی خیریه آمد و ساعاتی را در کنار آنها سپری کرد ـ واحد
ورزش والیبال ـ صوت ندا  .7شهر بادگیرها ـ وسط ـ لنگه در -ابوالبشر(ع)
 .8ویتامین جدولی ـ گاز نادر تبلیغاتی ـ باالبر خودرو ـ رنگ آرامش بخش
 .9صوت ندا« -بیابان» در هم ریخته -از وســایل تبلیغاتــی  .10نهی از
نالیدن می کند -مشکل -ناخوشایند  .11تحیت ـ نشاط و خرمی  -شرور
 .12مخفف کاه و کوه ـ نیست شــونده  -شایســته  .13راه فرار ـ همسر
حضرت یعقوب(ع) ـ می گویند جواب آن هوی اســت  .14ســود حرام ـ
متانت ـ عدد عمرـ وقت و زمان  .15ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد
که روز یکشنبه  21مرداد  1397ضمن دیدار با مدیران و فرزندان همدم
از کارگاههای هنری این موسسهی خیریه دیدن کرد و با زندگی و آموزش
 400دختر بیسرپرست این موسسهی خیریه آشنا شد ـ سبزی خردکردنی
ـ دانه معطر

جوابجدولقبل
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معرفی کتاب

نگاهی به :بارونِ درختنشین

( نوشتهی :ایتالو کالوینو)

مریم همایونی
هر کدام از ما شاید تاکنون آرزوی نوع دیگری از بهزیستی و نوزیستی را در ذهن خود پرورانده باشیم؛ بهزیستنی که
بتواند در راستای کمک به همنوعانمان هم باشد .اما سنتهای کهنه در مقررات خشک زمینی اجازه نمیدهد خارج
از هنجارهای اجتماعی قدمی برداریم و به این نوع آرزوها چندان وسیعتر فکر کنیم و به مرحلهی عمل برسانیم چرا
که در جامعه ،بهعنوان هنجارشکنی سرکوب خواهد شد  .
ایتالو کالینو یکی از سرشــناسترین چهره های ادبیات معاصر ایتالیا است .طنز ظریف نزدیک به واقعیت ،تخیل
قدرتمند و توانمند ،استفاده از تمثیل و اســتعاره ها و افســانه پردازی در آثار کالینو جایگاه ویژه ای را در میان
رمان نویسان اروپایی به خود اختصاص داده است.
کتاب «بارون درخت نشین» با ترجمه های متعدد در دنیای ادبیات جهان و همچنین چند ترجمه در ایران بیشک
یکی از شاهکارهای ادبی است که در عین ســادگی و روانی ،معانی عمیقی را در خود گنجانده است .نویسنده با
تبحری خاص توانسته زندگی غریب و نوعی جدید از گوشهنشینی انسان را در سرآغاز سده نوزدهم ،به تصویر بکشد.
محور اصلی داســتان ،زندگی شــخصی به نام «بارون کوزیمو» است .بارون کوزیمو ،پسر ارشــد بارون روندو از
خانواده های اشرافی است.
راوی داستان برادر کوزیمو است و اتفاقهایی را که در زندگی شخصیت اصلی داستان از دوران کودکی تا هنگام
مرگ وی رخ میدهد ،روایت میکند.
  بارون کوزیمو ،در سن  12سالگی با سماجتی بچهگانه بهخاطر سختگیری های پدر و مقررات و سنتهای خشک
و دست و پاگیر در زندگی اشرافی از خانه قهر میکند و به درختان پناه میبرد .زندگی بر فراز درختان با لجاجتی
یگیرد در مسیر گریز از مردم و شکستن
کودکانه شکل میگیرد .اما رفته رفته هدفش تغییر میکند و تصمیم م 
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برخی هنجارها به گونهای دیگر کمکحال همنوعانش باشد و به زندگی
آدمیان و قراردادهای انسانی پشت پا نزند .به این نتیجه میرسد که زمین را
رها کند و به زندگی در راه پرپیچ و خم و لرزان درختان پناه ببرد .از زندگی
کلیشهای زمینیان فاصله بگیرد و از فراز درختان و از آسمان ،زمین را بهتر
ببیند و بیشتر و بهتر بشنود و به انسانها کمک کند.
در طول زندگی اش بر فراز درختان ،اتفاقات زیادی رخ می دهد که توسط
برادرش راوی داستان نقل می شود؛ «بارون ،زمین را جای مناسبی برای
زندگی ندید و جهانی آرمانی برای خود ساخت .برای او جهان دگرگون
شــده بود .جهانی بود پر از پل های باریک و خمیده ای که میان زمین و
آسمان کشیده شده بود ،جهان تنها  و شاخههای پوشیده از پوسته و گره
چین و شیار .دنیای ما زیر زمین آن جهان بود».
بارون ،از باالی درختان به زمینیان و کارگران و نیازمندان کمک میکند.
در سن میانسالی کوزیمو یک مبارز سیاسی میشود و بدون اینکه پایش
به زمین برسد برای مدتی در گروه فراماسون ها رهبری گروه را بر عهده
میگیرد و یک سری قوانین توسط او وضع میشود و در نهایت بارون تنها
و جدا از هر فرقه و تفکری بدون اینکه به زمین بازگردانده شود ،میمیرد و
اثبات میکندکه «برای بهتر دیدن زمین باید از آن فاصله گرفت».
در بخش آغازین این کتاب میخوانیم:
  «آخرین روزی بود که برادرم کوزیمو با ما گذراند .این روز را چنان به یاد
دارم که انگار دیروز بود .در ناهارخوری خانهمان نشسته بودیم .شاخههای
پربرگ بلوط بزرگ باغ از پنجره دیده می شد .نیم روز بود .خانوادهی ما به
رسم قدیمی همیشه در این ساعت ناهار میخورد .ناهار بعد از ظهر ،شیوه
ای که در بارولنگار فرانســه باب کرده بود و همهی اشراف آن را پذیرفته
بودند در خانهی ما جایی نداشــت .به یاد دارم که باد میوزید و برگها
تکان میخورد .بادی بود که از دریا می وزید .کوزیمو بشــقاب حلزون را
به کناری زد و گفت پیش از این گفتــه بودم ،باز هم میگویم که حلزون
نمیخورم .حرکتی این چنین خیرهسرانه در خانهی ما جایی نداشت»...
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معرفی کوتاه موسسه

زمین خدا وسیع و هوشیار و خوشبخت است  ...اما بعضی تکههای زمین
خدا خوشبختترند چون میشــود نردبانی روی آن گذاشت و از درخت
آسمان باال رفت ...
در گوشهای از شهر مشــهد ،تکه زمینی قرار دارد ،خوشبخت؛ جایی در
آستانهی آسمان  ...محل ازدحام دلهای مهربان  ...جایی پر از آرزو  ...پر از
ذهنهای سپید و بیفریب ...
ســال  1361بود که تکهای از زمین خدا ،به انــدازهی  10000مترمربع
سهم دختران کم توان ذهنی شد تا در آنجا زندگی کنند آموزش ببینند
خدمات توانبخشی دریافت کنند وچند قدم به آرزوهایشان نزدیکتر شوند.
این مکان که ابتدا مؤسســهی فتحالمبین نام گرفت و سپس با «خیریه
همدم» کامل شد ،کارش را تحت پوشش سازمان بهزیستی با پذیرش 60
دختر شروع کرد.
از سال  1380نوع مدیریت مجموعه به شیوهی هیئت امنایی تغییر یافت
که اتفاق مبارکی بود .از همان 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 مؤثری مثل؛ تجهیز ،بازســازی و نوســازی بخشــهای مختلف
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مجموعه ،راه اندازی سیستمهای هواســاز ،احداث سالنهای همایش و
نمازخانه ،الندری و تهویه و همچنین تکمیل و بهرهبرداری از ســاختمان
شــهید شــاهید برای کودکان آموزشپذیر در کارنامهی این نیکوکاران
میدرخشد.
در سال 1384مؤسسه به طور کامل از سازمان بهزیستی مستقل و تحت
عنوان«خیریهیتوانمندسازیوحمایتازمعلولین»بههیئتامناواگذارگردید.
هیئت مدیرهی مؤسسه ،هفت عضو اصلی و دو عضو علیالبدل دارد:
حاج اکبر صابریفر (رئیس هیئت مدیــره) ،مهندس حمید طیبی (نائب
رئیس) ،دکتر زهرا حجت (مدیرعامل مؤسسه) و آقایان حسین محمودی،
علی اکبر علیزاده ،مهندس علی کافی و جعفر شــیرازینیا ،دیگر اعضای
هیئت مدیرهی همدم هستند.
فرزندان تحت حمایت همدم ،همگی دختر بیسرپرست یا بدسرپرستاند.
این مؤسسه در ابتدای واگذاری  186مددجو و  93کارمند رسمی مأمور به
خدمت داشت .این رقم در حال حاضر به  400مددجو و قریب  150نیروی
قراردادی افزایش یافته است.
این روزها؛ فرزندان این خانه ،بر اساس نوع معللویت یا شرایطشان در سه
ساختمان مستقل و مجزا زندگی  میکنند:

جایی در آستانه ی
آسمان
نگاهی به تاریخچهی همدم؛ از گذشته تا امروز

ساختمان شمارهی :1
(فتحالمبین) به مســاحت  10/000/000مترمربــع و زیربنای حدود
6800متر مربع محل نگهداری و آموزش معلولین ذهنی عمیق و دختران
تربیتپذیر است.
ساختمان شمارهی : 2
(مرکز شهید حمید شاهید) ،به مساحت  2600مترمربع و زیربنای 3500
مترمربع محل زندگی دختران آموزشپذیر و خانهی کوچک پناهگاهی
است .مددجویان  7تا  12سالهای که مرکز با آمدنشان افتتاح شده بود ،حاال
در سنین  5تا  60سالگی هستند و در پنج زیرمجموعه نگهداری میشوند:
سرای مهر؛ محل نگهداری فرزندان کمتوان ذهنی عمیق
تربیت پذیر؛ محل نگهداری فرزندان کمتوان ذهنی متوسط
آموزش پذیر؛ محل نگهداری فرزندان کمتوان ذهنی خفیف
ساختمان شماره :3
خانه ی پناهگاهی  ارغوان و شــقایق با مساحت  300متر در دو طبقه ی
مجزا با  200متر زیربنا برای سنین زیر  14و باالی  14سال که فرزندان لب
مرزی ( میان راهی ) توانبخشی همدم هستند.
مرکز آموزش روزانه
مددجویان مؤسسهی همدم ،به طور همزمان از امکانات و خدمات مختلفی

برخوردارند ،از جمله:
استفاده از خدمات توانبخشی از قبیل :فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی و کاردرمانی
 ،حضور در فعالیتهای مختلف تأترو ورزشــی برای دستیابی به حداکثر
توانمندی جسمی ،شرکت در کارگاههای هنری از قبیل گلیمبافی ،گلسازی
قلم زنی روی مس ،فرشینه ،ملیله کاغذی و . ...
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  20/000/000ریال هزینه میشود که یارانهی دریافتی از سازمان
بهزیســتی تنها حدود یک چهارم  این هزینه را تأمین میکند .و مابقی ،با
کمکهای مردمی تأمین میشود.
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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, 20,000,000 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
Fatholmobin-

Hamdam

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 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
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