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سخنمدیرمسوول

دکترزهراحجت

مابهراستیمردمانیمهرباورونیکوکارودستبهخیرداریم.
ایننکته،محوراصلیتمامدلگرمیهایکسانیاســتکهدرمراکزیچونهمدمافتخار
خدمتبهمددجویانجامعهرادارند.کافیاســتکهداســتاناحتیاجاتونیازمندهای
هموطنانیاریخواه،درزمانوموقعیتمناسب،بهاطالعهموطنانخیرخواهویاریرسان
برسد،تاشاهداستقبالگرموهمراهیصمیمانهیمردمبابرنامههایامدادرسانیویاوری
باشیم.ایناولینموضوعیاستکهدراینشــمارهازفصلنامهیهمدمواینسرمقالهباید
مینوشتیمتابههمینبهانهازحضوریاورانوهمدالنهمدم،قدردانیوسپاسگزاریکنیم.
امانکتهیمهمدیگریهمهســتکهدراینمجال،بایدبهجدمــوردتوجهقرارشدهیم؛
موضوعایناستکههموطناننیکوکارما،درطولسالمعموالکمکهایانساندوستانهی
خودرابهمراکزخیریهایچونهمدم،موقوفومتمرکزبرمناسبتهایخاصواقالمخاص
میکنند.بهعنوانمثال،بسیاریازعزیزاناهلخیر،منتظرمیمانندتازمانیکهمحرمفرا
برسدوطبقســنت،کمکهاواقالمخاصومحدودیرابهدخترانتحتسرپرستیاین
موسسهاهداکنند.اینصدالبتهجایسپاسدارد.اماحتمامتوجهیدکهاینهجوممقطعی
چهمشکالتیرابهدنبالخواهدداشت؟مهمترینمشکالتوگرفتاریهابهاختصار،عبارتند
از:انبارشدنبرخیاقالمدریکمقطعکهموسسهرابامشکلکاهشکیفیت)مثالغذاهای
طبخشــده(وکمبودفضاینگهداریمواجهمیکند.ایندرحالیاســتکهموسسهتنها
نیازمندگوشتیامیوهوشیرینی)آنهمبدونبرنامهوفقطدریکمقطعخاص(نیست؛400
فرزندتحتپوششهمدم،صدهانوعنیازمختلفدارند؛ازموادمختلفپروتئینیوغذاییو
حبوباتبگیریمتااقالمبهداشتیوپوشاکولوازمالتحریرودارووموادشویندهو...وصدالبته
ایننیازهاتنهامحدودبهیکماهازسالنیست.اینفرشتههایمعصوم،درطول365روز
سال،همانندمراقبتمستمرمددکارانومادریارانوپرســتارانهمدم،بهیاریهایریزو
درشتنقدیوغیرنقدیشمانیکوکاراناحتیاجدارندواینعنایتخاصشمارامیطلبد.
دراینفرصتومقال،بــههمینبهانهخواســتیمازحضورتانخواهــشکنیم،چنانچه
میخواهیــددرخیرمراقبتوتوانبخشــیاینفرزندانعزیزســهیمباشــید،لطفا،اوال:
یاریویاوریشــمامســتمرودرطولســالباشــد.ثانیــا:حتیاالمکانبــامراجعهی
حضورییاتلفنیبــهروابطعمومــیوواحدمشــارکتهایهمدم،یاازطریقســایتو
کانالموسســهدربابنیازهــایروزواولویتاحتیاجاتاینبچههاســوالوســپسبا
بزرگواری،اقــدامبههمیاریمقتضیبفرمایید.ازحضوریکایکشــمانیــکانوپاکانکه
بودنتان،تداومخدمتبهاهالیهمدمرامیســرمیکند،عمیقاوصمیمانهسپاســگزاریم.

دور چون با عاشــقان افتد، تسلسل بایدش...

عکس:سعیداحمدی
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یادداشـتسردبیر

علیرضاسپاهیالیین

همه ی سرنخ ها در کربالست!

ازچشممن،همهیراههابهکربالختممیشود.
همهیســرنخهادرکربالســت.صحنهیکلداســتانجهانآنجاست.
عاشورا،مبداتاریخعاشقیاست.کارگردانایننمایشاصیل،حسینبن
علی)ع(است.درهردوسویماجرایستموصبوری،حسینایستادهاست.
داســتانزندگیهمهیما،تنهاجلوهیازآنحقیقتیاشــباهتبدان
حقیقتاست؛دریکسویتاریخ،ظلموظلمت.دشمنیوعداوت.تعصب
وخشموخشونت.آوارگیوغربتاست.ودرمقابل؛آموزهایبهنامزندگی
حسین)ع(وقیامکربالوحماسهیعاشــورا.درمقابل؛مذهبجاودانهی
آزادگی.انگیزهبخشهمــارهیمهرومحبــت.روحپذیراییوضیافت.
دستگیریازدیگراندرعینتنگدستی.واشکحسرتولبخندرضایت...
اینشمارهازفصلنامهیهمدم،درســتدرنیمهیدومماهمحرممنتشر
میشود...درروزهاییکهجهانهمچنانســوگوارسالگردقیامتاریخی
امامســومشــیعیاناســتودرپیآن،ماهصفرفرامیرســدکهتداوم
عینیوعملیومفهومیعاشــورایســالشــصتویکهجریاست.
آنپرسشــیکهامروزوهمیشــه،درمواجههبامحرموکربالوعاشــورا
مطرحمیشــودایــناســتکــه؛درورایعزاداریهاوســوگواریها
ومرثیهســراییهاواشکافشــانیهاونوحهخوانیهــا،آنچیســت
کهمیتواندارزشواقعــیقیامامامحســینرادرخــودمتجلیکند؟
بنابهشــناختیکهازســرورآزادگانوبیاناتارجمنداودرپیراموناین
حرکتباشــکوهبشــریداریم،روحقیامامامحســین)ع(،چیزیجز
ارزشدهــیبهکرامتهایانســانیوعــدمقبولذلتوزذالتنیســت؟
حســینبنعلی،همــراهیارانشبرخــاکافتادتــاپرچمانســانیترا
درعملوبــاپرداخــتبهاییبزرگوبســیار،برافراشــتهنگــهدارد.
مهمتریندرســیکهمیتوانازقیاماوآموخت،عشــقبهمعبودوتوجه
بهکرامتانســانیوحفظارزشــهایوجدانیواخالقیاســت.»مرگ
باعزتبهتراززندگیننگیناســت«وایــنتمامپیاماینماجراســت.
مطابقفلســفهیحیاتوشــهادتحســین،مهمرســیدناســتو
مهمتررساندناســت.رســیدنورســاندنبهعزتوکرامتوعشقو
آزادگــیوعدالــتوبرابــری،بههــربهایــیودرهرمجــالوجایی.
مقصِدهمــهیمااوســت.مقصــودازیــادآوریذبیحعظیــمنینواو
72اســماعیل،قربانگاهبزرگیاســتکهدرآن،آدمهاییمشــابهمابه
خاطرپاســداریازانســانوعزتاو،ازهمــهچیزخودگذشــتند؛در
همانجاییکــهکلارضکربالســت.درهمانجاییکهامروزمنوشــما
ایســتادهایموهمچنانباندای»هلمنناصر«حسینبنعلی،بهسوی
خیرخواهیوآزادگیونوعدوســتیوکرامتانســانیدعوتمیشویم.
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ـیم! لطفا خودمان باش

ایناصلاساسیراشــروعکنیدکهشــمانیازیبهتاییدکسیندارید.
درستاســت؟بله،اگرکسیشــمارادوســتندارد،زندگیشمانابود
نمیشــود.شــمامیتوانیدشــادمانهقدمبزنید،کتاببخوانید،رمان
بنویســید،ورزشکنیــد،رویچمنهادرازبکشــید،غروبراتماشــا
کنیدمیتوانیدباشخصخودتانشادباشید.زمانیکهبهایندرکبرسید
ازنگرانیاینکهدیگراندرموردشــماچهفکرمیکنندرهامیشــوید.
زمانیکهاحساسهایبدبهسراغتانمیآیند)خارجازکنترلما(،درک
کنیدکهاینهابویخواستنتاییددیگرانرامیدهندوبهیادبیاوریدکه
شمانیازیبهتاییددیگرانندارید.بدونآنهمانسانخوبیهستید.در
شوقتاییددیگران،زندگیمارنجآورمیشودومانیازیبهاینرنجنداریم.

*لئوبابوتا

یکنفسزندگی

تصویرگر:نگینحسینزاده
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آیــادرزندگیتاناتفاقافتادهاســتکهیکصداوندا،یامتنوشــعری
راهبرزندگیتانشــودومدامجریانزندگیتانرابرمدارخودبچرخاند؟
درایــنشــمارهازفصلنامههمــدمبانوییبهشــمامعرفیمیشــود
کــهواژهی»یــاعلــی«ســرلوحــهیزندگیــشقــرارگرفتــهو
تمــامکارهایــشبــرمدارعشــقبــهمــوالعلــی»ع«میگــذرد.
حاجخانمفتحیباقلبآسمانیوبزرگشنمیتواندازکنارمحنتدیگران
بیغمانهبگذردونسبتبهدلهاینگرانازمعیشتزندگی،بیتفاوتباشد.
روحشبــاکارهــایخیرعجیــنشــدهونمیتواندفقطمشــغولبه
روزمرهگیهایزندگیخودشباشد.دغدغهینیازمندان،دغدغهیاوست.
همهســاله،حولوحــوشوالدتامامرضا»ع«کهمیشــودشــورو
هیجانیوصفناپذیرموسســههمدمرادربرمیگیرد.دخترانوکارکنان
همدممنتظــرحاجخانمفتحیوگروهشــانمیشــوندومیدانندروز
والدتمولودیخوانیوجشــنیزیباوکمنظیردرانتظارشــاناســت.
فرصتدستمیدهدتاازحاجخانمفتحیبخواهیمکمیبرایمانحرف
بزند؛اززندگیبگویدوازهمدمواینکهچطورباهمدمآشــناشدهاست؟

واو،اینطوریشروعمیکند:
تماممراکزبهزیستیوتوانبخشــیهاازجملهمحک،حضرتعلی»ع«
و...رادرتهرانرفتهاموبرایشــانمولودیاجراکــردهامودرآمدحاصل
ازایــنبرنامههاصــرفزیارتومعیشــتافرادبیبضاعتشدهاســت.
تاکنونتوفیقداشــتهام32ســالبطورپیوســتهاینکارراانجامدهم.
دریکیازســفرهایمبهمشــهدباخانمدکترحجتومؤسســههمدم
آشناشــدم.ازآنزمانحدود15ســالمیگذردومنهرسالبیوقفه
بهعشــقامامرضا»ع«لحظهشــماریمیکنمبرایآمدنبهمشــهد.
وقتیبرایاجرایمولودیخوانیرویســنســالنهمدممیروم،خود
راخادمترینوعاشــقترینکســیمیدانمکهتوفیقپیداکردهتاباعث
خوشحالیبچههایبیسرپرستهمدمشود.هربارکهبهمشهدوهمدم
میآیمگوییباراولاستکهقدمدراینمکانگذاشتهام.اینحسوحال
رابهگونهایگفتگــوباخدامیدانم.نام»علی«بهمنقدرتوشــهامت
میدهد؛حسزیباییکهباوجودمشکالتودردهایجسمی،مثلحس
خوبگفتوگوباخداوائمهاســتوهمهیدردهاراتحتالشــعاعقرار
میدهد.والبتهفرزندانممحمد،فاطمه،سحر،ستاره،مهدیهوپسرکوچکم
محمدامینهمهبامندراینمسیرهمراهوهمقدماندوتنهایمنگذاشتهاند.
بــا بگویــدکــه ازهمــدم خواســتیمخاطــرهایشــاخص
چهــرهایشــادکــهیــادآورخاطــراتخوشــشبــود،گفــت:
وقتیبهمشــهدمیآیــمومیهمانهمدمهســتملحظــهیلحظهی
آنخاطرهمیشــود.دخترانهمدممــنوافرادگروهراشــناختهاندو
بادیدنمانخوشــحالمیشــوند.رویسنکههســتمعلیگویاندف
رابــرایبچههابینمــردممیچرخانموکلیدخترانهمــدمذوقزده
میشــوندومــنازخوشــحالیدختــرانبیشــترانــرژیمیگیرمو
بهوجــدمیآیــموآنلحظهتمامخســتگیازتنمرختبــرمیبندد.
منمعتقــدم،اگرکســیدرزندگیشــخصیاشیکســالمندناتوان
یکیتیم،مریضویاهرکســیراکهبهنوعیاســیراست،حمایتکند
دنیاازایندنیاییکههســتقطعازیباترمیشــود.هرگزبــهدردهم،
»بهمنچــه؟«نگوییمونســبتبهیکدیگرمســئولیتپذیرباشــیم.

عشق، بوی دیگری دارد...
لحظاتی از همدمی با خانم فتحی؛ مســئوول گروه »زهرای علی«

همیارانهمدم
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ازآرزوهایــشپرســیدیموگفــت:دغدغــهیهمیشــگیامبــردن
مستمندانبهکربالومشهداســتوتاکنونبســیاریازآرزومندانرا
بهخواستهشــانرســاندهاموآرزودارمتاآخرینلحظهبتوانماینکاررا
انجامدهم.روزیبهفرزندانمگفتمبرایمدســتگاهرشتهبریتهیهکنند
تااگردیگرنتوانســتممولودیخوانــیوبرایمســتمنداندرآمدزایی
کنمتاآخریــننفسزندگیمازطریقدرســتکردنوخشــککردن
رشــتهبتوانمبهنفعبچههایبیسرپرســتکاروخدمترســانیکنم.
گفتگــوباحــاجخانــمفتحــیبســیاردلنشــینبــود؛خاطرههای
بســیاریتعریفکــردکــههدفشــانکارخیــربــودوموهبتهای
بیشــمارخداونــددرایــنمســیروازایــنمیــانخاطــرهایرا
انتخــابکردهایمکــهنــگارشوبازگویــیآنخالیازلطفنیســت:
»چندســالپیشروزیازخداخواســتممنرابهدورترینمنقطهایران
ببردتاکسیراکهسختترینشرایطزندگیراداردببینموقدمیمثبت
برایزندگیاشبردارم.ازوزارتبازرگانیحدود2تنبرنجدرخواســت
کردهبودیم،برایخانوادههایبیبضاعتتهرانومدرسهیعترتودیگر
نیازمندان.برنجهاودیگراقالمبستهبندیشــدوبهمناطقیرفتیمکه
واقعانیازمندبودند.بادیگرهمراهانتصمیمگرفتیمتاآخریننقطهیآن
مناطقبرویم.درانتهاییترینقسمتشهر،چیزیشبیهخانهازدوردیده
میشد.بهآنجانزدیکشدیموخانمیرادیدیمکهازفشارضعفوگرسنگی
چشــمهایخودشوبچهاشازحدقهبیرونزدهبــودووضعیتچهرهو
بدنشانبسیاراســفباروغمانگیزبود.داخلخانهشدیم.هیچوسیلهای
نبودغیرازکارتن.ازکارتنزیراندازتهیهشدهبودتادیواروتشکو...کل

همیارانهمدم

زندگیازکارتندرستشــدهبود.انگارهمانچیزیکهازخداخواسته
بودمهمانبود.وقتیبرنجهاودیگرمایحتاجرادرخانهاشگذاشتیمآنزن
بیتفاوتوساکتبهمانگاهمیکردواشکهایشمثلمرواریدبرصورتش
میغلتید.پرسیدمچیشده؟بالهجهخاصخودشگفت:گاومیخوام!
فهمیدمدوستداردگاوداشتهباشدکهازشیرگاومایحتاجزندگیاش
رابرآوردهکند.دقیقاًمثلزمانیکهدرکربالاســیرشدم،همانجاوسط
بیاباننشســتمودســتبرزانوگذاشــتموســورهیقدرراخواندمو
وگفتــمخدایاخــودتکمککنایــنزنرابــهآرزویشبرســانم.
قبلازعیدبــودبههمانصــورتقبــلدرحالپخشمــوادغذایی
بودیــم.خانمــیباهیبتــیخاصآمــدوگفــت:فتحــیفتحیکه
میگنتویــی؟گفتــمبلــهدرخدمتــم.گفتمــنپولــیدارمکه
میخواهــمبهشــمابدهــم.هــرکارالزممیدانیــدانجــامبدهید.
منهمقبــولوســریعگاوراتهیهکــردمورفتیمپیــشآنخانم.
وقتــیمــارادیــدشــروعکــردبــهگریــهکــردنوگفــت:
" میدونســتمکــهیــکروزبرمیگردین."شــایدبشــودگفتآن
لحظــهخوشــحالترینوشــادترینلحظــهیزندگــیامبــود.
ازخاطراتوســفرهایحاجخانمفتحیکتابینوشتهشدهبهنام»سفر
عشــقبویدیگریدارد«اززندهیادخانمنســرینگلدارکهدربرخی
سفرهاباوجودســختیوبیماریجســمیهمراهخانمفتحیبودند.
متاسفانهفرصتیدســتندادتابادیگراعضایگروه»زهرایعلی«به
صورتمجزاگفتگــوکنیم.امیدواریمبتوانیمدرشــمارههایبعدبرای
گفتوگوومعرفیآنانبهخوانندگانمجلههمدم،درخدمتشانباشیم.
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* کمی از خودتان بگویید تا بعد وارد ســوال های جدی تر بشویم؟
درخانــوادهایروحانــیدرقممتولدشــدموتقدیــرماینبــودکهبعد
ازازدواجدرکنارامامرضا)ع(باشــم.بهیــادمرحومپدرموراهواندیشــه
ایشــاندرکمکبــهمســتضعفان،وباکمکهمســرموبچههــاوحتی
نوههایمکهمشــتاقانهبهمــندرکارخیــرکمکمیکنند،موسســهی
خیریهایثبتکردیمونامآنرا»موسســهمهرماندگارموالنا«گذاشــتیم.

انگیــزه ی  کــه  او  کارهــای  و  بگوییــد  پدرتــون  از   *
اســت؟ داشــته  نگــه  زنــده  در وجودتــان  را  خیــر 
 پدرمهمیشــهمعتقدبودندبایدبــراینیازمندانوقتزیــادیبگذاریم.
ایشــانمقیــدبودندکهبایــدخیلــیوقــترویکارخیربگذاریــموبه
فکــرنیازمندانباشــیم.اوبصــورتپنهانــیکارخیــرمیکــرد.بعداز
مرگشــانمشــخصشــدپنهانیکارمیکردنــدومــردمنیازمندیکه
ازفوتپدرمناراحتشــدهبودند،بهماخبــرفعالیتهایایشــانراروایت
میکردند.مندوســتداشــتمهمانراه،بهاسمایشــانادامهپیداکند.

* از چند سالگی فعالیتهای خیرخواهانه ی پدرتان را به یاد دارید؟
یادمهســتپدرمفیــشآبوبــرقمســتضعفانراپرداخــتمیکردیا
بهآنهاموادعذاییمیــداد.البتهآنزمــانمنکوچکتــرازبقیهیخواهر
وبرادرهایمبــودم.امامــادرموبرادرهــاوخواهرهایبزرگتــرمکامالبه
باباکمــکمیکردنــدواورادراینراهیــاریمیدادند.بعــدازفوتپدرم
خانوادههاییمیآمدندومیگفتندماازحاجآقایموالناماهیانهایدریافت
میکردیموحواسشــانبهمابود.درحالیکهماازاینمسایلخبرنداشتیم.

* چند سال بعد از آمدنتان  به مشهد، به کار خیر عالقه پیدا کردید؟
بعدازآمدنبهمشــهد،دوریازخانــوادهوقمبرامخیلیســختبود.من
حتیدیپلممرادرمشــهدگرفتم.باتوجــهبهاینکهدورههــایمختلفو
کالســهایخیاطیراگذرانــدهبودمعالقمندشــدمدریکــیازخیریهها
بصــورتافتخــاریخدمــتکنــم.بــرایهمیــندرخیریــه»بیبی
نفیســه«مشــغولکارخیاطــیودوزندگیسیسمونیهایشــانشــدم.

 اسرار شگفت یک مهر ماندگار...
همسخنی با مریم موالنا؛ مدیر عامل »موسسه مهر ماندگار موالنا«

        محمد رحیمی

*بــه نظــر شــما کار خیــر و نیکــوکاری از کجــا شــروع 
می شــود؟ آیــا بایــد از اول مدیــر عامــل باشــیم یــا نه؟
منخودمهمانطورکهگفتمتالشمیکردمازمســائلکوچکترشروعکنم.
گاهیدرجلساتمشــارکتیبیمارســتانهایامامرضا)ع(وقائم)عج(هم
شرکتمیکردمودیدنمشکالتوکمبودهایبیمارانخیلیآزارممیداد.

*از کجا راه پیدا کردید به این جلســات مشــارکت بیمارستانی؟
آقایدکتربهرامیازدوستانقدیمیهمسرمبودندوخانوادهیمارابهجلسات
»میزبانانخورشید«دعوتکردند.منکارمدردفترهواپیماییهمسرمبود
امااحساسکردماگردرخدمتبیمارانکمتوانباشمفایدهاشبرایمردمو
جامعهمانبیشتراســت.منکمکمرفتوآمدمبهبیمارستانهاشمینژاد،
طالقانی،قائموســایربیمارستانهایسطحشهربیشترشــد.درآنجاوقتی
مشــکالتبیمارانبیبضاعترامیدیدم،ســعیکردمازخانوادهیخودم
وخواهروبرادرهایمپولجمعکنموبههرطریقکهشــدهسنگیازجلوی
پایآنهابردارم.بهنظرمنســختترینکاروقتیاستکهجگرگوشهاترا
دربیمارستانبخواهیبســتریکنیوپولعملیادارویشرانداشتهباشی.

* از کی مساله جدی شد؟
اولاردیبهشــت1395،یکگروهخانوادگی130نفرهتشکیلدادیمومن
خدمتگزارگروهشدم.ســعیکردیمنظمخاصیداشتهباشیموکمکهای
مالیگروهراهدفمندبهدستبیمارهایدرنوبتبرسانیم.گاهیدستگاهی
ضروریخریداریمیشــدوبعضیاوقاتپولعملکسیراجورمیکردیم.
افرادفامیل،اعضایاصلیگروهمابودند.کمکمهرکدامازآنهایکدونفرخیر
رابهجمعمااضافهکردند.ماباصبوریوتالشوپیگیریتوانســتیماعضای
گروهرابه1400نفربرسانیمومهر97اینموسسهبهثبترسمینیزرسید.

*یعنی بــرای آغازکار خیر و خداپســندانه، ابتــدا باید قدمهای 
کوچکی برداشــت و اصال نیازی نیســت بلند پــروازی کنیم؟
بلهدقیقا.مازمانیکهشــروعبهایــنکارکردیموباگــروهخانوادگیمان
جلــورفتیــم،فکــرنمیکردیــمروزیموسســهایتاســیسکنیــم.
مهمآغــازراهاســتکــهاگــربخواهیوعشــقبــهانســانهایدورو
بــرتراســرلوحهیزندگــیاتقراردهــی،قطعابــهنتیجهمیرســی.

خانــممریــمموالنا،مدیــرعامل»موسســهمهــرمانــدگارموالنا«
یکیازبانوانخیرونیکوکارشــهرماناســتکــهدرزمینهیکمک
بهبیماراننیازمنــدخصوصاکــودکان،فعالیتگســتردهایدارد.در
یکدیدارکوتــاهدردفتــرکارشومابینتلفنهــایپیدرپیاشبااو
بهگفتگونشســتیموعالقمندانهانگیزههایاوراشــنیدیم.احســاس
میکنیمبرایشــماهــمخواندنیباشــد.خصوصابرایکســانیکه
انگیزهیکارخیــردارنــدامــانمیدانندازکجــابایدشــروعکنند.
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*چــه شــد کــه از میــان همــه ی بیمــاران، بــه گــروه 
ســنی اطفــال و حــل مشــکالت آنهــا روی آوردیــد؟
مافرازونشــیبهایخاصــیطیکردیم.دیــدنبیمارهــایمتفاوتدر
ســنینمختلف،نظرمارابهکمکتخصصــیبهکــودکانواطفالجلب
کــرد.معصومیتــیکهبچههــادارنــدوخصوصــازمانیکــهرویتخت
بیمارســتانهســتند،اصالقابلتحملنیســتوفکرمیکنمهرکســی
دوســتداشــتهباشــدبهآنهاکمککندضمناینکهاینهاآیندهســازان
مملکتماهســتندوتاجاییکهممکناســتبایددرخدمتآنهاباشیم.

* اولین کار خـیری که برای یک کودک بیمار انجام دادید یادتــون 
هست؟

مهرماهســال1395اولینبیماریکهداشــتیمبچهایبودبهنامنجمهکه
ستونفقراتشکجبود.اوتوسطیکیازخیرینداراالکرامبهمنمعرفیشد.
طییکتماسبابیمارستانقائم،برایشنوبتگرفتیم.کجیستونفقرات،
زندگیســختیبراینجمهوخانوادهاشبوجودآوردهبود.آنهامجبوربودند
حتیبرایرفتنپیشدکترهم،لباسگشادبهتنبچهبپوشانند.بچهعمل
شد.ستونفقراتشراستشــدواالنبهلطفخدا،حالشخوبشدهاست.
اینآغازراهمابود.بیمارانبعدیمعرفیشــدند.کمکمددکارهایعزیزو
زحمتکشبیمارستانهاراهمنبایدنادیدهبگیریم.مافکرنمیکردیمپزشکان
بیمارستانهایمشهداینقدرهمکاریخوبودوستانهایباماداشتهباشند.ما
وقتیبیماریرامعرفیمیکنیمتاجاییکهممکناستخودشانهمدراین
کارخیرسهیممیشوند.مثالدکترگلشنبرایدندانپزشکیاجازهنمیدهند
حتیدارورامامتقبلشویموخودشــانبخشزیادیازهزینههاراپرداخت
میکنند.یادکتروجدانیبرایچشماطفال،ساعت12شبجوابگویتلفنما
هستندومیفرمایندفردااولوقتبیمارتانرابفرستید،بدونگرفتنیکریال
پول.یادکترمهاجرزاده،خانمرهنما،آقایمالزادهوآقایاسکندریبرایمادر
هزینههایکاردرمانیوگفتاردرمانیکودکان50درصدتخفیفقائلمیشوند.

*شــما چــه می گویید کــه پزشــکان قانــع می شــوند تا 
اینگونــه ســهل و خیرخواهانــه بــه شــما کمــک کنند؟
اینهالطفخداونداســت.منحرفینمیزنموکارخاصــینکردهام.حتی
چندنفرازاینپزشــکانعزیزکهبــهماکمکمیکنندراهنــوزازنزدیک
ندیــدهاموفقطبصورتتلفنــیبهماواهدافموسســهاعتمــادکردهاند.

*مردم و خـــیرین شــما را چگونه پیدا می کنند و حاضر به کمک 
می شوند؟ 

غیرازخیرینیکهدرگروه1400نفرهیخودمانحضوردارند،بازهمافراد
زیادیهستندکهمندوســتدارمحضورآنانرالطفخداوندبنامم.اینرا
بدانیدکهکارخیربرزمیننمیماند.خصوصابرایکودکانبیمارومحتاج.حتی
مابصورتچندواسطه،خیرینیازخارجازکشورداریمکهبابتخمسشان،
بهحسابکودکانبیمار،پولواریزمیکنند.مااصالهیچکدامازاینخیرین
رانمیشناسیمومعتقدمخودحضرتحقآنهارابهماوصلمیکند.منباور
دارمکهسرمایهیاصلیهرسازمانی،خصوصاموسساتخیریه،مقدارپولو
رقمحساببانکیشاننیســتبلکهاعتمادمردمبهآنموسسات،سرمایهی
اصلیخادمینشراتشکیلمیدهد.همانطورکهگفتمماخیرینیداریمکه
بهلطفخدابهمااعتماددارندوازداخلوخارجکشور،بدوناینکههمدیگر

رابشناســیم،بهمااعتماددارندودرواقعراهمارامیشناسند.ماکارخاصی
نکردهایمودرواقعفقطاستارتاینعملخداپســندانهرازدهایمبصورتی
کهتابحالبرایکمکبهکودکانبیماراننیازمندهیچمشکلینداشتهایم.

* فراینــد پذیــرش کــودکان بیمار بــه چه صورت اســت؟
غیرازمواردیکهگفتمتوسطمددکارهاوبخشمشارکتبیمارستانیبهما
اعالممیشود،همیشهاعالمکردهامهمانطورکهدرنظاماسالمیپاسخگویی
بهحوائجانســانهاینیازمندیکفضیلتبزرگاســت،ماهمدرموسسهبر
همینمبنامثلداروخانهیشبانهروزیعملمیکنیم.هرساعتیمددجو
زنگبزند،پاسخگوهستیم.حتیساعتدوبامدادبهمازنگزدهاندوشنیدن
درددلاینافرادوکمکدرحدتوانبرایما،افتخارونعمتبزرگیاســت.

*و حرف آخر:
یکیازخانوادههایبیماراننیازمندکهچندســالقبل،پیشماآمدهبودو
مابهکمکخیرینگروهتوانستیمپسرکوچکشراعملکنیم،هرماهمبلغ
دههزارتومانبهگروهماکمکمیکندکهاینکاربســیارجالبواستثنایی
اســت.باورکنیدبرایخودمنارزشششازچندمیلیونتومانبیشتراست
چراکهروحیهیمشارکتدرحلمشــکالتبیماراننیازمندرادرروحاین
انسانشریفمیبینیم.ایناستکهمیخواهمپیشنهادکنممردمعزیزمان
بههرمبلغیکهدرحدوسعشاناستواردکارخیروخدمتبشوندومطمئن
باشــندخداوندبرکتشرابهزندگیوسالمتخانوادهشــانبرمیگرداند.
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بایدقصههرکدامازماازجاییشــروعمیشــد.یکیازروستایی،یکی
ازشــهری،یکیازخانوادهایبرخوردارودســتپُر،یکیازخانوادهای
دستتنگوندارکهبایدهمیشههشتشگرونهشباشدو...چهمیشود
کرد؟آنکهقصههارامینویسدشایدبایددرقصههایشهمهجورقصه
داشتهباشــد.بایدقصههایشجورباشد.همقصهیشــادوهمقصهی
غمگین.نمیدانــم،بعضیوقتهاباخودمفکرمــیکنماینهمهقصه
هایمتفاوتدرایــنجهانبرایایناســتکهمنوتواگردســتمان
مــیرســدومــیتوانیــمواردقصــهیآنهایــیبشــویم
کــهمــیشــودبــاجــابــهجــاکــردنبخــشهایــیازقصــه
هایشــانبــهآنهــاکمکــیبکنیــموحالشــانراخــوبکنیــم.

قصهیفائزهازروستاشروعشد
قصهیفائزههمیکــیازقصههایهمیندنیایبزرگوبیکراناســت.
قصهیفائزهازهمانقصههایغمناکاســت؛ازهمانهاییاســتکه
وقتخواندنشگوشهیچشــمتترمیشــودوباخودتفکرمیکنی
اودرایــنمیانچــهگناهــیداردوداردتاوانچهچیــزیرامیدهد؟
درروستابهدنیاآمد.جاییدورترازمشــهد.متولدشهریوراست،جایی
نزدیکبهپاییزدرســال1386.ازپدرومادرشــانسنیاورد.اگرآورده
بودکههردویآنهاپایبســاطمصرفتریاکنمینشســتندتابیشاز
پیشروزخودشانراســیاهکنند.اماماجرایآنهااینگونهبود.انگاربرای
بعضیهاوازجملهپدرومــادرفائزه،فرارازمشــکالتیعنیپناهبردن
بهمشکلیدیگر.تریاکشــدهبودمشــکلیافزودهبرمشکالتزندگی.
آنهاترجیحمیدادندبکشــندتادمینشــئهباشــند،امانمیدانستند
ایننشــئگیخماریدرپیدارد؛خمــاریوبدبختیوخانهســیاهی.

گاهی این قصه ها را بخوانیم...
       عباسعلی سپاهی یونسی

ازدواجی که از هم پاشید
پدرومــادرفائزه20ســالقبلبــههمرســیدند.شــایدآنروزها،
آرزوهایزیباییبرایخودشــانوزندگیشــانداشــتنداماهرگزبه
آنآرزوهانرســیدند.پدرفائزهکارگــربودوکمیهــمدرسخوانده
بود.مادرشخانــهداربــود.فائزهکهبــهدنیاآمــد،معلولیتخفیف
ذهنیداشــت.شــایداگــردرخانــوادهایروبــراهبهدنیاآمــدهبود
میتوانســتباوجودمعلولیتروزگاربهتریراتجربــهکند.امابخت
بااویارنبــودومدتیبعــدپدرومــادرشازهمدیگرجداشــدند.هر
کدامبهراهخودشــانرفتندودوبــارهازدواجکردنــد.اوماندوبرادری
کهاوهمدنبــالکارخودشرفتــهبودوفائــزهماندهبــودوتنهایی.

آواره ی کوچه و خیابان
اعتیادمــادروازدواجمجــدد،اعتیادپــدروازدواجمجــدد،معلولیت
خفیفذهنیدســتبهدســتهمدادندتااوآوارهیکوچــهوخیابان
بشــود.اینوضعیتدیرینپاییدوفائزهبرایاولینبــاردرزندگیاش
سرازیکیازمراکزبهزیســتیدرآورد.بعدازدوســالاوراتحویلمادر
بزرگشدادند.دختــرکامابازهمشــانسنیاورد.مادربــزرگپیراو
هممشــکالتخودشراداشــت.پیریبودوناتوانیوفائزهدختریبا
معلولیتذهنیکهنگهداریازاوخیلیهمآســاننبــود.برایهمین
اوبهدســتورمقاماتذیصالحســرازهمدمدرآورد.فائزهشــدیکی
ازدخترانایــنخانه،یکیازهمــان400دختریکههــرکدامبرای
خودشانقصهایوحکایتیدارندکهنبایدناخواندهازکنارآنهاگذشت.

دلش می خواست برود
اینجاکهبود،دلشآنجابود؛پیشمادربزرگــش.همهآرزویشاین
بودکههرازگاهی،مادربزرگشبفرســتددنبالشتابتواندچندروزیبا
اوزندگیکند.هرچهباشــدآنجاخانهمادربزرگشبودوفائزهآنخانه
رابیشتردوستداشــت.مادربزرگگاهیفائزهرانازونوازشیمیکرد
شایداوبهترازهرکسدیگریمیدانســتدخترکچهقدردرزندگی
کمشانسبودهاســتوحاالاووظیفهخودشمیدانستمهرمادریرا
نثارفائزهکند.فائزههمدرایندنیــادلخوشبهلبخندهاومهربانیهای
مادربزرگبود.هرچندانگارزمانهســرمهربانیبافائزهرانداشت.مادر
بزرگکهرفت،اوبیشازپیشتنهاشد.پدربزرگشماندهبودامااوتوانایی
نگهداریازدخترکرانداشــت.برادرشهمنبود.مــادرشهمازدواج
مجددکردهبودواوماندهبودوکوچههاییکهنمیتوانستندجایخالی
مادر،پدر،مادربــزرگ،برادرو...راپرکنندبرایهمیناوشــدهمدمی.
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وقتی مادر بزرگ رفت
وقتیاینجابودچشمشبهدربود.حقداشــت؛هرچهبوداوهمدلش
میخواستخانوادهداشتهباشد.دلشمیخواســتکسیبهناممادرو
پدرباالیسرشباشد.پدریکهمهربانیبلدباشدومادریکهلبخندش
همهروزهــایاورافرابگیرد.پــدرومادرامانبودندومــادربزرگبودو
مهربانیهایش.تاوقتیمادربزرگبوددلشگاهــیهوایاورامیکرد.
مادربزرگهمســالییکباریبرایشمرخصیمیگرفــتواودوباره
بهخانهمادربزرگمیرفت.ســالقبلقراربودیــکهفتهایدرخانه
مادربزرگبمانداماشــددوماه.مــادربزرگپیربودوناتــواندرانجام
کارهایخودشچهرســدبهبردنوآوردنفائزه.وقتیمادربزرگرفت
یکیازعموهــایفائزهقبولکردمســئولیتاورابرعهــدهبگیرد.عمو
متاهلبودامابچهاینداشــت.دســتشهمبهدهنشمیرسیدبرای
همینفائــزهدریکیازروزهایهمینســالیکهحاالبهنیمهرســیده
اســت،یکروزکفشهایشراپوشــیدوباعمویشازایــنخانهرفت.
وقتــیاینجابــود،بهمدرســهاســتثناییهــمرفت.بــرایهمین
مددکارهــابــهعمویــشتاکیــدکردنــدفائــزهمدرســهبــرود.
حاالکهداریماینقصهرامیخوانیم،فائزهشــدهاســتیکیازاعضای
خانوادهیعموییکهنمیتوانستبیتفاوتازکنارماجرایفائزهکوچک
بگذرد.مهربانییعنیهمین.یعنیاینکهتنهاوتنهابهفکرایننباشیم
کهگلیمخودمانراازآببکشیم.مهربانییعنیاینکهدستیدرازکنیمو
دستیرابگیریمتانشانبدهیمهنوزجهانجاییبرایزندگیکردناست.

گاهی این قصه ها را بخوانیم
هرکدامازبچههایاینخانهقصهایدارنداماتــاحاالفکرکردهایدکه
ماهمممکنبودسرنوشتمانسرنوشتیکیازدختراناینخانهباشد؟
حتماآنوقتتوقعداشتیمالاقلیکنفرهرازگاهیدراینخانهرابزندو
بالبخندیبهدیدنمانبیاید.اینتوقعزیادینیستمیتوانیمهرازگاهی
کفشهایمانرابپوشیموراهیاینخانهشویم.حتمادختراناینخانه
قدرداناینمهربانیخواهندبود.هرچهباشــدآنهافرشتههاییهستند
کهمهربانیراخوبمیفهمندپسهرازگاهــیاینقصههارابخوانیم.
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درزمــانتحصیل،نزدیکدانشــگاهیکخانهاجارهکــردم.صاحبخانه
یکخانم67ســالهبــودکهباشــغلمعلمیبازنشســتشــدهبود.
طــرحهــایبازنشســتگیدرســوئیسآنقــدرقــویهســتندکه
بازنشســتگانهیــچنگرانــیبــرایخــوردوخــوراکندارنــد.
بــهایــنجهــت؛یــکروزازاینکــهمتوجــهشــدماوکارپیــدا
کــردهمتعجــبشــدم!مراقبــتازیــکپیرمــرد87ســاله!
ازاوپرســیدمآیــابراینیــازبهپــولایــنکاررامیکند،پاســخش
مــنرامتحیــرکرد!مــنبــرایپــولکارنمیکنــم،بلکــه"زمان"
خــودمرادر"بانــکزمان"ســپردهمــیکنمتــادرزمانیکــه)مثل
اینپیرمــرد(تــوانحرکــتنــدارم،آنــراازبانــکبیرونبکشــم!
ایناولینبــاربودکهدربــارهمفهوم"بانــکزمان"میشــنیدم!وقتی
بیشــتردربارهآنتحقیقکردم،متوجهشــدم"بانکزمــان"یکطرح
بازنشســتگیبــرایمراقبتازســالمنداناســتکهتوســطوزارت
تامیناجتماعیفدرالســوئیستدوینوتوســعهدادهشــدهاســت.
داوطلبان،زمانمراقبتازســالمندانرادرحســابشــخصیشاندر
"سیســتمامنیتاجتماعی"پساندازکــردهتاوقتیخــود؛پیرناتوان

شــدندیانیــازبــهمراقبــتداشــتهباشــند،ازآنبرداشــتکنند!
طبــققــرارداد؛یــکســالبعــدازانقضــایخدمــاتمتقاضــی
)ســپردهگــذاریزمــان(،بانــکزمــانمیــزانســاعاتخدمات
رامحاســبهکــردهوبــهاویــک"کارتبانــکزمــان"مــیدهــد!
وقتــیاوهــمنیــازبــهکمــکیــکنفــردیگــردارد،مــیتواند
بــااســتفادهازآنکارت؛"زمــانوبهــره"آنــرابرداشــتکنــد.
بعــدازتاییــد،بانــکزمــانداوطلبانــیرابــرایمراقبــت
کنــد! مــی تعییــن منــزل یــا و بیمارســتان در او از
درضمن،متقاضیانســپردهگذاری"زمان"،بایدسالموتندرست،دارای
مهارتهــایارتباطیخوبوپرازعشــقوعالقهبههمنوعانباشــند!
صاحبخانــهامهفتــهایدوبــاربــرایمراقبــتازپیرمردســرکار
میرفــتوهربــارهمدوســاعتوقــتبــرایخرید،تمیــزکردن
اتاقآفتابگرفتــنپیرمردوگپزدنبااوســرمایهگــذاریمیکرد!
اتفاقایکروزدانشــگاهبــودمکهتمــاسگرفتوگفــتدرحالیکه
شیشــهاتاقمنزلخــودشراتمیزمــیکــردهازچهارپایــهافتاده!
مــنفــورامرخصــیگرفتــمواورابــهبیمارســتانرســاندم.مچ
پایاوشکســتهبــودوبــرایمدتینیــازداشــترویتخــتبماند.
داشــتمکارهــایتقاضــابــرایمرخصــیجهــتمراقبــتخانگی
راانجــاممــیدادمکــهبــهمــنگفتجــاینگرانــینیســتچرا
کــهبــرایبرداشــتازبانــکزمــاندرخواســتدادهاســت!
ظرفکمترازدوســاعتبانکزمانیکداوطلبفرســتادکهبهمدت
یکماههرروزبــاگپزدنوپختنغذاهایلذیــذازاومراقبتمیکرد.
اوبهمحضبهبــودی،دوبــارهمشــغولکارمراقبتازدیگرانشــدو
گفتکهمیخواهدبــرایروزهایپیریزمانســپردهگذاریشــود!
ایده"بانکزمان"یا"بانکمراقبتازسالمندان"اولینباردرسال2012ودر
شهراستیگلنسوئیسکهجوانترینجمعیترادارد،مطرحوپیادهشد.

دریافت وام مراقبت از
 بانک زمان!

             برای روزهـــای پیری مان زمان ذخـیره کنیم.



خبرهای خوب این خانه
مروری گذرا، بر رخدادهای سه ماه  گذشته ی همدم  

                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرهاکهنهنمیشــوند.مــــشروح
اخبارهــمدمرامیتوانیددرفـــضای
مجازیدنبالکنید،امااشــــارهای
کوتاهدراینصفــحاتبراییادآوری
مهربانیوتشکرازدوستانهمدماست.
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تحســین فعالیتهــای توانبخشــی همدم

28خرداد98بازدیــدحاجعلیرضاغــروری)رییسهیــأتمدیرهی
شرکتفراپخت(همراهبامهندسراجیوجمعیدیگرازاعضایهیأت
مدیرهیاینشرکتازموسسهوتحســینفعالیتهایتوانبخشیهمدم.

 
ــب همدم گرمای دلچس
با حضور  طنزپرداز کشور

31خــرداد98امیــرمهــدیژولــه)فیلمنامــهنویــسوکمدین(
گرمــای نمکینــش، طنزپردازیهــای و پرمهــر حضــور بــا
طوالنیتریــنروزســالرابــرایاهالــیهمــدمدلچســبکــرد.

خـبرها

مـسابقه  با قهرمانان تنیــس بانوان
 در گرامیداشت روز بهزیستی

دوشــنبه24تیــر98ســرمربیتیمملــیتنیــسایرانبــههمراه
بانویشــمارهیکاینرشــتهیورزشــیبههمدمآمدندوبهمناسبت
گرامیداشــتروزبهزیســتیبــافرزنــدانهمــدممســابقهدادنــد.

خادمــان امــام در کنــار خادمــان همدم


در23تیرمــاه98ودرروزمیــالدحضــرترضــا)ع(،خادمیــن
کشــیکهشــتمآســتانقدسرضویبهدیداراهالــیاینخانــهآمدند.
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حضور خوشنویســانه ی اهل خیر در همدم

درپنجمیــنروزتیــر98همنشــینیصمیمانــهیآشــناییبــا
هنرخوشنویســی،بــاحضــورعلــیدربانرضــوی)خوشــنویس
مشــهدی(وجمعــیازیــاورانوفرزنــدانهمــدمبرگــزارشــد

تدوین تفاهمنامه ی ورزشی با والیبال استان

اولتیــر98،دیــداردکترمهــدینیکویــی)رییسهیــاتوالیبال
خراســانرضوی(وهیأتهمراهازهمدمواعــالمتدوینتفاهمنامهی
ـورزشــیباایــنموسســهیخیریه. همــکاریمشــترکفرهنگیـ

نماینــدگان شــهرداری  منطقــه ی دو
 روز دختر را به همدم تبریک گفتند.

13تیر98موسســهشــاهددیداروتبریکروزدختربــهاهالیهمدم
توســطجمعیازمدیرانوکارکنانشــهرداریمنطقه2مشــهدبود.
همچنیندخترانمهربانعضوبسیجخواهرانچناران،برایتبریکروز

دختر،ساعاتیرامیهماندخترانهمدمبودند.

خـبرها

گرامیداشت روز بهزیستی در جمع همدمی ها

درساعاتمیانی25تیرماه،شهرزادکمالزاده)بازیگرسینماوتلویزیون(
ومیالدخسروی)قهرمانکشتیآســیا(بادیدارازبخشهاوکارگاههای
مختلفموسسه،روزبهزیستیرادرجمعفرزندانهمدمگرامیداشتند.
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خـبرها

تبریک روز بهزیستی به مدیران پرتالش

اهالیهمدم،درســالروزگرامیداشــتبهزیســتیبااهدایدســتهگلوآخرینشمارهی
فصلنامهیهمدم،بهدیدارآقایاندکترحمیدرضاپوریوســف)مدیرکلبهزیســتیاستان(
دکترمسعودفیروزی)معاونتوانبخشیبهزیستیاستان(محسنتوحیدی)معاونپشتیبانی
ونیرویانســانیبهزیستیاستان(ومحســنمروی)رییسادارهبهزیســتیمشهد(رفتند.

 عصری جدید و شبی سپید در همدم


سهشــنبه25تیــر98جمعــیازفینالیســتهایمراحــلاولودومویــژهبرنامــهیعصــرجدیــدازهمــدمدیــدنوبــهمناســبت
بزرگداشــتروزبهزیســتی،درتــاالرموسســه،برنامــهیشــادومفرحــیبــرایاهالــیایــنخانــه،اجــراکردنــد.درپایــانایــنبرنامــه
علیجعفری)معروفبهعلیقمیوجزوفینالیســتهایعصــرجدید(گردنبندمتبــرکمرقدحضرتمعصومــه)س(رابهزینبهمــدم،اهداکرد.



98
ز  

ایی
پ

17
خـبرها

ورزشکاران
حامی همدم اند و محتاج دعای خیر

محمــدابراهیمآزمون)پیشکســوتارشــدکشــتیایــران(همراه
باعلــیاصغــرســهمی)ازمدیرانورزشــیکشــور(ضمــنبازدید
ازبخشهایموسســه،گفتنــد:»دعایخیــراینبچههــاومادریاران
همدمهموارهپشــتوپناهتیمهایورزشــیکشــورمانبودهاست.«

بازدید معاون رییـس جمـهور
 از غرفه ی صنایع دستی موسسه 

دکترمونســانمعاونرییــسجمهور)وزیــرکنونیمیــراثفرهنگی
وگردشــگری(همراههیاتیبعــدازافتتاحدهمیننمایشــگاهصنایع
دســتیایران،اقدامبهبازدیدازغرفههاینمایشــگاهکردوبارســیدن
بهغرفهیهمدم،دقایقیراکنارفرزندانهنرمندموسســهســپریوبا
شــنیدنتوضیحاتمربیاناینخیریه،اظهاررضایتوتحســینکرد.



بازدید و تاییــد فعالیتهای هنــری همدم

درپنجمیــنروزمــرداد98ودرنمایشــگاهبینالمللــیمشــهد؛
محمدصــادقبراتی)معــاونهماهنگــیومدیریــتامــورزائریــن
اســتانداریخراســانرضــوی(،دکتــرابوالفضــلمکرمیفر)مدیــر
کلمیراثفرهنگی،صنایعدســتیوگردشــگریاســتان(ومهندس
محمدمطیع)معاونصنایعدســتیاینســازمان(ازغرفهیهنرمندان
همدمبازدیــدوبــراهمیتفعالیتهــایایــنخیریه،تاکیــدکردند.
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خبرها

تجدید عهد همــدم و رسانه 
به مناسبت روزخبرنگار

روزهایشــنبهویکشــنبه19و20مرداد1398فرزندانهمدمضمن
دیدارباخبرنگارانواصحابرسانهدرمشــهد،بهمناسبتروزخبرنگار
اززحماتیکســالهیآنهادرعرصهیکمکرســانیبههمدموانتشار
فعالیتهــاوتواناییهــای400خواهربیسرپرستشــانتقدیرکردند.

جشن تولد عموپورنگ در همدم برگزارشد

داریوشفرضیایی)مجریکودکونوجوانکشــورمانکهسالهاستبه
نامعموپورنگشــناختهمیشود(پنجشــنبه24مرداد1398درچهل
وششــمینســالروزتولدشدرهمدمگفت:»تولدهنرمندانکشورمان
زمانیمعناپیــدامیکندکهلبخندیرویلبکودکیتنها،بنشــانند.«

عرفه؛ روز دعــا، روز مهربانــی با همدمیان

یکشنبهبیستممردادماهسال1398ومصادفباعصرعرفه،فرزندانهمدم
ضمندعوتازمردمخداجوونیکوکارمشــهد،مراســمباشــکوهیجهت
زمزمهکردنمناجاتامامحســین)ع(دراینروزارزشــمند،برپاداشتند.

تاکید نماینده ی دولت در مشهد
بر عشق  به همدم

دراولیــنروزازهفتــهیدولــت،ســیدمحمدرضاهاشــمی)معاون
اســتاندارخراســانرضویوفرماندارمشــهد(میزباناهالیاینخانه
بودوضمنتبریــکروزکارمندوآغــازهفتهیدولــتگفت:»محلی
مانندهمدم،پرازعشقوصفاوصمیمیتاســتکهمیبایستمدیران
دســتگاههایدولتی،بهاینگونهمراکز،توجهویژهایداشــتهباشــند.«
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خبرها

 دیدار مدیران شهری با همدمی ها 
در نمایشگاه همدلی 

بازدیددکتــرمحمــدحاجیانشــهریودکتــرعلیرضاشــهریاری
)اعضایشــورایاســالمیمشــهد(،مهندسبهروزکیانی)مدیرعامل
ســازمانســاماندهیمشــاغلشــهریوفرآوردههایکشــاورزی(
ودکترمهدییعقوبی)معاونخدماتشــهریشــهرداریمشــهد(از
غرفــهیتوانمندیهــایفرزنــدانهمــدم،درنمایشــگاههمدلــی.

آغاز همکاری بنیاد فردوسی
 و فرزندان این خانه

30مــرداد98اعضــای»بنیــادفردوســی«ازموسســهبازدیــدو
آغــازهمکاریهــایمشــترکادبــی،فرهنگیوهنــریباهمــدمرا
درراســتایتوانبخشــیبیشــترفرزندانایــنخانه،اعــالمکردند.

تبریک روز پزشک، به دو پزشک مدیر و همدم دوست 

درنخســتینروزشــهریورمــاه98،جمعــیازاهالــیایــنخانــه،بــاحضــوردردفاتــردکتــردارابــی)رییــسدانشــگاهعلــومپزشــکی
مشــهد(ودکتــرپوریوســف)مدیــرکلبهزیســتیخراســانرضــوی(واهــدایدســتهگل،روزپزشــکرابهایــنعزیــزانتبریــکگفتند.
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خبرها

خاطره انگیزترین بازی ورزشی
 یحیی گل محمـدی در همـدم 

سرمربی،جمعیازکادراداریوبازیکنانتیمشهرخودروازهمدمبازدید
کردند.درپایانایندیداروبازیدوســتانهوخاطرهانگیزورزشــکارانبا
تیمهمدم،یحییگلمحمدی)ســرمربیتیمشــهرخودرو(گفت:»این
بازیبهترینخاطرهیورزشــیمــنخواهدبودخصوصــاوقتیضمن
مربیگریتیمشهرخودرو،خودمبهعنواندفاعتیمهمدمبازیکردم!«
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خبرها

حضور اصحاب رسانه در جمع خانوادگی همدم 

19مــرداد98؛دکترزهراحجــت)مدیرعامــلهمــدم(درمیزبانی
ســاالنهیخبرنــگارانگفــت:»اصحــابرســانه،جزوخانــوادهی
جدانشــدنیهمــدمهســتندوایــنواقعیــترادرگــزارشدادن
مســتمرتواناییهــایفرزنــدانموسســه،بــهاثبــاترســاندهاند«.
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             عماد عشق؛
عمادخراســانیمتولدســال1299درتوس)مشــهد(ونــامکاملش
عمادالدینحســنبُرقعیاســت.اودرجوانیباتخلص»شــاهین«یا
»شــاخص«شــعرمیگفــتوســپستخلــص»عمــاد«رابــه
پیشــنهاددوســتویارصمیمــیاشمهدیاخــوانثالــثبرگزید.
عمــادخراســانیبــدونشــکیکــیازغزلســرایانخــوبمعاصر
اســت؛اوازرویتفنــنغــزلنمیگفــتبلکــهمفهــومغــزل
یعنــیعشــقودوستداشــتنرامیشــناختوبــهکارمیبــرد.
ازآثــارعمــادمیتوانبه»یکشــبدربهشــت«،»شــبیبــرمزار
خیام«،کتابچــه»ســبو«و»دیــوانعمادخراســانی«اشــارهکرد.

عماد،در28بهمن1382درتهراندرگذشت.

             اخوان، خراسانی زباِن نوپرداز؛
مهــدیاخوانثالثمتولد1307درمشــهداســت.شــاعرپرآوازهی
ایرانیکهنــاموتخلصشدراشــعارشم.امیدبود.اشــعارشزمینهی
اجتماعیدارندوگاهحوادثزندگیمردمرابهتصویرکشــیدهاســت.
اخــوانثالــثدرشــعرکالســیکفارســیتوانــابــودودرادامهبه
شــعرنوگراییــدوچیرهدســتیاشدرشــعرحماســیاســت.وی
همچنینآشــنابــهنوازندگــیتــارومقامهــایموســیقیاییبود.
مهــدیاخــوانثالــثســال1369درتهــراندرگذشــتودر
تــوسدرجــوارآرامــگاهفردوســیبهخاکســپردهشــدهاســت.
آثاراخوانثالــثعبارتنداز:ارغنون،زمســتان-آخرشــاهنامه-ازاین
اوســتا-منظومه)شــکار(-پاییزدرزندان-عاشــقانهوکبود-بهترین
امید-زندگیمیگویــد:امابایدزیســت-درحیاطکوچــکپاییزدر
زندان-دوزخاماســرد-تــراایکهنبــوموبردوســتدارم-آوردهاند
کــهفردوســی-درخــتپیــروجنــگل-پیــروپســرش-نقیضهو
نقیضهســازان-کتــابمقــاالت-بدعتهــاوبدایــعنیمایوشــیج-
برگزیــدهاشــعار-گزینهاشــعار-شــاملومردیدوســتداشــتنی.

              صاحبکار، سهی قامت شعر و اخالق؛
ذبیــحاهللصاحبــکارســال1313درروســتایدولــتآبــادتربت
حیدریــهمتولدشــد.ویباتخلص»ســهی«شــاعریخــوشذوق
وآشــنابهاســلوبهاوقالبهایکالســیکشــعرفارســیبودوعمده
همتخودراصرفبســطوگســترششــعردینــیومتعهــدکرد.
صاحبــکار،درغــزلبــهحافــظوصائــبتبریــزیودرقصیــدهبه
مســعودســعدســلماننظرداشــتوخــودغزلســراییمتبحرو
شــیوهیســخنشبهغزلیــاتمرحــومرهیمعیــرینزدیــکبود.
ویدرســال1381درگذشــتوآرامگاهشدرمقبرهالشــعرادرکنار
نگاهبانبزرگشــعرپارســی،حکیمابوالقاسمفردوســیقرارگرفت.

آثارذبیحاهللصاحبکارعبارتنداز:
تصحیحتذکــرهعرفــاتالعاشــقینوعرفــاتالعارفیــنتقیالدین
اوحــدی-تصحیــحدیــوانمشــفقیبخارایــی-تصحیــحدیــوان
حزیــنالهیجــی-بهتریــنمراثــیبــاعنــوان»شــفقخونین«.

هشت سـتاره ی تابان شعر
      مروری بر زندگی و آثار

 هشت تن از بزرگان شعر و ادب معاصر خراسان

             مردی با نغمه های قدسی؛
غالمرضــاقدســیبهســال1304درمشــهدمتولدشــد.نســباو
بهمیرزامحمدجانقدســیمشــهدی)شاعرمشــهددردورهصفویه(
میرســد،کهخزانهداریآســتانقــدسرابهعهدهداشــتودرعهد
شاهجهانکهعصررونقشــعرفارســیدرهندبود،بهآنجاسفرکرد.
قدسیشاعرغزلبودوبهســبکهندیگرایشداشتودرزمینههای
اجتماعیوسیاســیشــعرشرابهکارگرفــت.اوباانگیزهیتشــکل
بخشــیدنبهاوضاعادبــیخاســتگاهش»انجمنادبیفردوســی«
مشــهدرابنیادنهــاد.همچنینبــرایتدویندیوانشــعرجدشبه
هندوستانرفتکهســایرنســخههایخطیاینشــاعررانیزیافت.
غالمرضــاقدســیدرســال1368درگذشــتودرجــوارجــودِی
شــاعردرصحــنآزادیحرمامــامرضا»ع«بهخاکســپردهشــد.
آثــارغالمرضــاقدســیعبارتنــداز:مجموعهشــعر،کتابشــعر
امــروزخراســان-مجموعــهشــعر،غــزلمعاصــرایــران-دیوان
اشــعار»نغمههــایقدســی«-مجموعــهیشــعر،کتابنســیمی
ازدیــارخراســان-یــارانپیامبــر،دربــارهیتاریــخاســالم.

              قهرمان، پهلوان خراسانی سبک هندی؛
امیرآبــاد روســتای در 1308 متولــد قهرمــان محمــد
تربــتحیدریــهبــود.اوزبــانبومیتربــتحیدریــهرابــهخوبی
میدانســتوبســیاریازاشــعارشبــهزبــانمحلــیاســت.
وی27سالبهعنوانکتابداردانشکدهادبیاتدانشگاهفردوسیمشغول
بهفعالیتبود.عالقهیمحمدقهرماندرســرودنشــعر،درغزلوبه
ویژهسبکهندیبهاندازهایبودکهیکیازشــعرایبهنامغزلسرای
هندیشد.ویســال1392درگذشــتودرکنارآرامگاهفردوسیبه
خاکسپردهشد.برخیآثارشــعریوتألیفوتصحیحمحمدقهرمان
عبارتنــداز:کلیاتصائــبتبریزی-دیــوانمیلیمشــهدی-دیوان
حاجمحمدجانقدســیمشــهدی-دیوانحکیمهمدانــی-دیوان
صیدیطهرانی-دیواندانشمشــهدی-دیوانســلیم-دیوانناظم
هروی-دیواناشعارقدسی-دیواناشعارکمال)گلشنکمال(-بازخوانی
علمیتذکرهعرفاتالعاشــقین-گزیدهاشعارطغرایمشهدی-دهنامه
مهدیاخوانثالثبهمحمدقهرمان-فریادهایتربتی-دیواناشــعار
محمدقهرمان-خــدیخدایُخدم)اشــعارمحمدقهرمــانبهلهجه
تربتی(-دمدربندعشــق-رویجادهابریشــم-بهخطروشــنعشق.

ازنامهایدرخشان...
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            کمال ، گلشن قصاید؛
احمــد کمال پــور متولــد ســال 1297 در مشــهد و بــا تخلــص 
»کمــال« از شــاعران قصیــده ســرای خطــه ی خراســان بــود. 
کمال در سرودن انواع شعر توانایی و به خصوص در قصیده سرایی مهارت 
و استادی داشت. اشعارش از انسجام لفظ و لطف مضمون برخوردار است. 
 وی در تاریــخ 2۳ ی شــهریور مــاه ســال 1۳77درگذشــت و 
درمقبره الشــعرا در جــوار فردوســی، بــه خــاک ســپرده شــد. 
گزیده ی آثار شــاعر با عنــوان »آیینه ی کمال« نخســت به کوشــش 
محمدحســین ســاکت و ســپس تحت عنوان دیــوان اشــعار کمال
 )گلشن کمال( به کوشــش زنده یاد محمد قهرمان به چاپ رسیده است.

            باقرزاده، بقای شعر و خیر؛
علــی باقــرزاده متخلــص بــه »بقــا« متولــد 1۳08 در مشــهد؛ 
شــاعر، ادیب، نویســنده، بــازرگان، نیکــوکار و مقام دار دانشــگاهی 
ایرانــی بود کــه برای قطعــه ســروده هایش شــهرت فراگیــر یافت.
وی در ســالهای 58 و 1۳57 مدیــر اداره اتــاق بازرگانــی و صنایــع 
بازرگانی در اســتان خراسان بود. ســال 1۳78 به عضویت هیأت امنای 
دانشگاه فردوســی مشــهد و در ســال 1۳80 به عضویت هیأت امنا و 
رییس هیئت مدیره بنیاد دانشــگاهی فردوســی درآمــد. او همچنین 
به نیکــوکاری و ســاخت مدرســه و خوابــگاه دانشــجویان پرداخت 
و کتابخانــه غنــی ۳000 جلدی خــود را وقف آســتان قــدس کرد. 
علــی باقــرزاده در ســال 1۳95 درگذشــت و کنارآرامــگاه 
فردوســی در مقبره الشــعرای تــوس بــه خــاک ســپرده شــد. 
آثــار علــی باقــرزاده عبارتنــد از: آیینــه ی بقــا - لطیفه هــا- 
زندگی نامــه و شــعر عبدالوهــاب طــراز یــزدی- ده مقالــه - 
چهل حدیــث- نســیمی از دیــار خراســان- یــاد مــادر-زالل بقا- 
ســفری به مســکو و ســن پترزبــورگ- ســیر آفــاق- بــزم محبت.

             شکوهی، شکوه غزل نوین؛
غالمرضــا شــکوهی متولــد ســال 1۳28 در تربــت جــام بــود. 
ویــژه  بــه  تــازه  فضاهــای  کــردن  تجربــه  و  غــزل  در  او 
داشــت. زدنــی  مثــال  و  بــاال  قریحــه ای  آیینــی  شــعر 

شــکوهی با بهــره گرفتــن از بدایــع و کشــف های زبانی بــه خوبی 
از غنــای ادب فارســی بهــره گرفته اســت و بــا تلفیقــی هنرمندانه 
بــا بیــان و زبــان فاخــر خــود تصاویــری زیبا خلــق کرده اســت. 
وی توانســت بــا آفرینــش تصاویــر بدیــع در بافــت زبــان 
بــه غزل هایــش جــان مایــه و حرکتــی ســتودنی بخشــد. 
غالمرضــا شــکوهی در ســال 1۳96 درگذشــت و در آرامــگاه 
فردوســی و مقبــره الشــعرای تــوس بــه خــاک ســپرده شــد. 
آثــار غالمرضــا شــکوهی عبارتنــد از: صــد پــرده آواز خامــوش 
- ســرمه ای در غزل-یــک ســاغر نــگاه- آهــی بــر بــاغ آیینــه....
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 صحبت صاحب نظران، ما  را  بس...

        در زمین کربال...

زکویت،ایبرادر!بادوچشمخونفشانرفتم
زباررنجوغمباقامتیهمچونکمانرفتم

توگرازخونخود،اینسرزمینراگلستانکردی
ولیمنهمچوبلبلبافغانزینگلستانرفتم

امیدمبودروزیسوییثربباتوبرگردم
بهسویشامآخربیتو،ایآرامجان!رفتم

بمان،ایکاروانساالر!فارغدلدراینمنزل
کهمنباکاروانیحسرتوآهوفغانرفتم
توماندیباشهیداندرزمینکربالومن
بهسویشام،همراهزنانوکودکانرفتم

توکردیآشیاندراینچمن،ایعندلیبجان!
منآخربالوپربْشکستهازاینآشیانرفتم

بهسویغربتازایندشتباصدنالهوشیون
بههمراهاسیران،چوندرایکاروانرفتم

بهیادتو،»کمال«ازسوزدلپیوستهمیگوید:
زکویَت،ایبرادر!بادوچشمخونفشانرفتم

* احمد کمالپور)کمال(

                 این شعله

ایکاشچوپروانهپریداشتهباشم
تاگاهبهکویتگذریداشتهباشم

گردولتدیدارتودرخانهندارم
ایکاشکهدررهگذریداشتهباشم

ازفیضحضورتواگردورمومحروم
ازدوربهرویتنظریداشتهباشم

گویندکهیاردگریجویوندانند
بایستکهقلبدگریداشتهباشم

ازبلهوسیهاهوسیماندهنگارا
واناینکهبهپایتوسریداشتهباشم

تاریکشبیگشتشبوروزجوانی
ایکاشامیدسحریداشتهباشم

درمجلساربابتکلّفچهبگویم
درمیکدهبایدهنریداشتهباشم

بگذارکهازدوستیبادهفروشان
رگبارغمتراسپریداشتهباشم

همصحبتیوبوسوکنارتهمهگوهیچ
منازتونبایدخبریداشتهباشم؟

بسیارمکننالهکهاینشعلهعمادا
میسوزداگرخشکوتریداشتهباشم!

* عماد خراسانی

              باغ بی برگی  

آسمانشراگرفتهتنگدرآغوش
ابر؛باآنپوستینسرِدنمناکش

باغبیبرگی،
روزوشبتنهاست،

باسکوتپاِکغمناکش
سازِاوباران،سرودشباد

جامهاششوالیعریانیست
ورجز،اینشجامهایباید

بافتهبسشعلهزرتارپودشباد
گوبروید،هرچهدرهرجاکهخواهد،یانمیخواهد

باغبانورهگذراننیست
باغنومیدان

چشمدرراهبهارینیست
گرزچشمشپرتوگرمینمیتابد
وربرویشبرگلبخندینمیروید؛

باغبیبرگیکهمیگویدکهزیبانیست؟
داستانازمیوههایسربهگردونسایاینکخفتهدرتابوتپستخاک

میگوید
باغبیبرگی

خندهاشخونیاستاشکآمیز
جاودانبراسبیالافشانزردشمیچمددرآن

پادشاهفصلها؛پاییز!
* مهدی اخوان ثالث

            نظری ما را بس

همچوخورشیدبهعالمنظریمارابس
نفسگرمودلپرشرریمارابس

خندهدرگلشنگیتی،بهگلارزانیباد
همچوشبنمبهجهانچشمتریمارابس

گرچهدانمکهمیسرنشودروزوصال
درشبهجر،امیدسحریمارابس
اگرازدیدهیکوتهنظرانافتادیم

نیستغم،صحبتصاحبنظریمارابس
شدبرومندزخوندلمانخلسخن

اگرایننخلدهدبرگوبریمارابس
درجهانیکهنماندزکسینامونشان
قدسی!ازگفتهیشیوااثریمارابس

* غالمرضا قدسی

ازنامهایدرخشان...
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         آن صداها...

آنصداهابهکجارفت
صداهایبلند

گریههاقهقههها
آنامانتهارا

آسمانآیاپسخواهدداد؟
پسچراحافظگفت؟

آسمانبارامانتنتوانستکشید
نعرههایحالج

برسرچوبهیدار
بهکجارفتکجا؟
بهکجامیرودآه

چهچههگنجشکبرساقهیباد
آسمانآیا

اینامانتهارا
بازپسخواهدداد؟

* محمدرضا شفیعی کدکنی

                 دل گرفته

منکهراضیشدهامرزقمقّدرشدهرا
نکشمنازگدایانتوانگرشدهرا

چهبهجاماندهکهدرپایعزیزانریزم؟
باغآفتزدهرا؟یاگلپرپرشدهرا؟

سفلهرالقمهایازحکمِتلقمانخوشتر
خارِصحراچهکندقطرهیگوهرشدهرا؟

دلزتکرارشبوروزگرفتهستمرا
دیدهامبسکهمناینرنجمکّررشدهرا
دردیاریکههنرخوارترازخاِکرهاست

بشکناینگوهرباخاکبرابرشدهرا!
ایخوشآنانکهچوخفتندزخاطربردند

رنجاینغمکدهیبیدروپیکرشدهرا
گرتوایعشقبهرویمنگشاییدرفیض
کسپناهیندهدراندهزهردرشدهرا

بسکهناکام"سهی"زیستهامدرهمهعمر
قّصهپنداشتهامکاِممیّسرشدهرا

*ذبیح الل صاحبکار)سهی(

                      کتاب

گرزیندوهنر،یکیتورابود
خوشبختیبیحسابداری
بااهلکتابدوستگردی

یامونسخودکتابداری
گرکتابآیدزدر،ازپنجره

جهلپابیرونگذاردباشتاب
منندیدمدرتمامزندگی

همنشینیدلنشینترازکتاب
* علی باقرزاده )بقا(

                 تیک تاک 

ازتیکتاکساعتمنبیدرنگتر
عریانبپوشایتنتازگلقشنگتر
پیراهنیبهقامتعریانیاتبپوش

تاگلکنیبهسینهامازتنگ،تنگتر
آیینهرابهخلوتخودآشنامکن

داریدلیبهسینهاتازسنگ،سنگتر
شرمیهمیشهبرلبسرختنشستهاست

هرگزندیدمازتوگلیرادورنگتر
گلهایفرشدرقدمترقصمیکنند

ایرفتنتبهارولیشوخوشنگتر
* غالمرضا شکوهی

                 رفتی و...

بهدلجمعدریندایرهگامینزدم
گرچهپرگارشدمدورتمامینزدم
آهیازدلندواندمبهسرراهسحر

گلیازنالهیخودبرسرشامینزدم
ضعفتنسایهصفتداشتزمینگیرمرا

بوسهچونپرتومهبرلببامینزدم
سازافتادهزکوکمخجلمایمطرب
کهبهدلخواهتویکبارمقامینزدم

خصلتمنچودگرگونهشدازگشتزمان
طعنهازپختگیخویشبهخامینزدم
تشنهیشهرتبیهودهنبودمچوعقیق

زخمبردلبهطلبکارینامینزدم
راهبردمزقناعتچوبهچشمودلسیر

برسرخوانفلکلببهطعامینزدم
منکهباشورسخنشعلهدماندمازسنگ

دردلتآتشیازسوزکالمینزدم
گرچهایغنچهدهنتشنهیبوسیبودم

لبخواهشنگشودمدرکامینزدم
سرگرانازمنمخمورگذرکردیدوش

رفتیوازمیدیدارتوجامینزدم!
* محمد قهرمان
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این دسته گلها دســت رنج دختران 
همدم است؛ گلی که شما به مراسم ها 
و همایش هایتان می  برید و بخشی از 
هزینه ی خیریه همدم را تامین میکند.
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32زمستان97
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دستی سیاه در شهری  سپید!
در آن صبح زمستانی سرد، آسمان لباس سفیدش را برتن وجب به وجب خیابان پوشانیده بود. پســرکی که با چهره ی  معصوم  مچاله اش، حاال دیگر جزو 
روزمره گی های زندگی ام شــده بود، مثل هر روز با نگاهی پر از تمنا که چشم هایی ســیاه و نافذ، آن را مظلوم تر جلوه می داد، صورت و دست های کثیفش 
را به شیشه ی مغازه چسبانیده بود و با حســرتی که سعی می کرد پنهانش کند اما همیشــه در نگاه کودکانه و ملتمســش موج می زد، به کفش هایی که 
آنســوی ویترین در مقابلش ردیف شــده بودند نگاه می کرد و به وضوح می دیدم که آن چشــم ها در حســرت یک جفت کفش نو، ذره ذره می سوختند.  
آن روز، این نگاه پرسوز، چنان تأثیر عمیقی در قلب و روحم گذاشت که تصمیم گرفتم پسرک را داخل مغازه راه بدهم تا برایم از زندگی اش بگوید. وقتی پسرک 
قدم به مغازه گذاشت، نگاهم روی کفش های وصله پینه دارش رفت و حدسم به یقین تبدیل شد. موشکافانه به چشم های پراحساسش که حاال کمی ترس 
هم به آنها اضافه شده بود، نگاه کردم و بعد نگاهم را از چشم هایش گرفتم و به صندلی جلوی پیشخان اشاره کردم تا بنشیند. وقتی روی صندلی آرام گرفت 
سعی کردم سکوت بینمان زیاد طول نکشد و سؤالی را که درگیرم کرده بود، پرسیدم: »بگو ببینم مگه چه کار می کنی که همیشه دست و صورتت سیاهه؟« 
پسرک سرش را باال آورد و خیره به چشم هایم نگاه کرد. به وضوح راز  چند ساله ای را در صورتش تشخیص دادم. نمی شد اسمش را گذاشت غرور، چون او کودک 
کم سن و سالی بیش نبود. شاید نوعی احساس مسئولیت بود که به او اجازه ی باریدن نداد. جوابی که داد من را دلسرد و تا حدی شگفت زده کرد: »پدرم نمی تونه 
کار کنه و من برای جور کردن پول غذای خونه و داروهای خواهرم که مریضه، به کارگاه چرم دوزی سر همین چهارراه می رم. چرم تازه خیلی بدبو و کثیفه«. 
در آن لحظــه تحمــل ایــن کلمــات برایم بســیار دشــوار بود. ســخت بــود کــه ببینــم آدمی بــا این ســن کم بــه جای بــازی کنار هم ســن 
وســال هایش هــر روز بــه کارگاهی مــی رود کــه معلــوم نیســت درآن چه بــه حــال و روزش می  گــذرد. پســرک بجای فکــر کردن بــه درس 
و مشــق و مدرســه اش، مجبــور بــود تمــام روز را کار کند. بغــض ســنگینی را که تــا خرخره ام رســیده بــود و اجــازه ی نفس کشــیدن به من 
نمی  داد بــه ســختی قــورت دادم و گفتم: پســرم اگه کفــش می خوایی، هرکــدوم رو کــه دوســت داری بــردار و ببر. نگــران پولش هــم نباش...

 اما جواب پسرک در آن لحظه، حسابی شگفت زده ام کرد: 
»آقا شــما خیلــی لطــف داریــن، ولــی بــه خــدا مــن گــدا نیســتم. کفش هــا رو هــم بــرای خــودم کــه نمی خــوام، بــرای دوســتم که 
یه کیســه به پشــتش  داره و هر روز از اینجا رد می شــه و دنبال خــرت وپرتهای به درد بخور، ســرش رو داخل ســطل های زباله می کنــه، می خوام«.

*هیوا 

یکنفسزندگی
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ــتماد، اصل همه چـیز اع
در کشـــــــور دانمارک با قطار ســــفر می  کردم. بچه ای آنجا بود که 
اصطالحا شــلوغ بازی می کرد... خواســتم او را آرام کنم. به او گفتم »اگر 
آرام باشــد برای او شــکالت خواهم خرید.«   بچه قبول کرد و آرام شد. 
قطار به مقــصد رســـــید و من هم خیلی عادی از قــطار پیاده شده و 
راهم را کشیدم و رفتم... ناگهان، پلیس صدایم زد و اعالم کرد »شکایتی از 
شما شده مبنی بر اینکه به این بچه دروغ گفته اید. به او گفته اید شکالت 
میخرم ولی نخریده اید« با کمال تعجب بازداشــت شدم! در بازداشتگاه 
موقت، چند مجرم دیگر هم بودند ازجمله چند دزد و قاچاقچی!! جالب 
که آنها با نظر عجیبی نگاهم می کردند که؛ تــو دروغ گفته ای آن هم به 
یک بچه!!  به هر حال جریمه شدم  و شکالت هم خریدم و عبارتی بر روی 
گذرنامه ام ثبت کردند که پاک کردنش برایم خیلی گران تمام شــد! و 
دانستم که: آنها گدای یک بسته شــکالت نبودند. آنها نگران بدآموزی 
بچه شان بودند و اینکه اعتمادش را نســبت به بزرگترها از دست بدهد 
و فردا اگر پدر و مادر حرفی به او زدند او باور نکند!  و افســوس که هنوز 
هم در کشــور ما گول زدن به عنوان روش تربیتی اســتفاده می شــود.

* علی محمد ایزدی

یکنفسزندگی
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 جناب  حاج آقای  عارف جالل زاده
 جناب آقای دکتر عادل کاردان

  جناب آقای دکتر مهدی یغمایی
جناب  آقای سیدین

جناب آقای مهدی شکفته
جناب آقای رحیمی  حسینی

 سرکارخانم پریوش پزشک
سرکار خانم مهدیه دبستانی

خانواده محترم کامران  رحمتیان
سرکار خانم محبوبه مشرف

همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه 
فقدان عزیزانتان شریک می دانند. 
همدردی مارا  پذیرا باشید.

  همکار گرامی؛

نیک اندیشان ارجمند

همدردی
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اِم اِس)MS( ؛ چیستی و چگونگی درمان؟
خون بازی؛ شیوه های انجام، دالیل و درمان...    

تاثیر نیروی گرانش،  بر سالمتی ما

چند لحظه ی علمی
و آمـوزشی
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مقدمه:
  Multiple/(یامالتیپلاسکلروزیس)اسکلروزمتعددMS(بیماریاِماِس
Sclerosis(،یکیازشــایعترینومهمترینبیماریهایاعصابمرکزی

بهشــمارمیرود.منظورازاعصــابمرکزیمغزونخاعاســتوعمده
درگیریآندربیماریاِماِسصدمهبهغالفوپوشــشدوررشتههای
عصبیاســتکهبهآنمیلیــن)Miline(گفتهمیشــود.میلینباعث
افزایشسرعتهدایتپیامهایعصبیمیشودودرهررشتهعصبیکه
قطورترباشد،سرعتهدایتبیشتراست.بنابرایناگردچارآسیبشود
ســرعتهدایتکاهشپیدامیکندودیگرمغزپیامیرادرکنمیکند.
اینبیماریدرزنانبیشــترازمردانبــروزمیکندتاآنجــاکهآمارها
تعدادزنانمبتالبــهاِماِسرا2تــا3برابرمرداننشــانمیدهند.در
ایراننیــزحــدود30000-27000نفربهاینبیماریمبتالهســتند
وحدود40000نفــرازداروودرمــاناینبیماریاســتفادهمیکنند.
MSمعمــوالًدرســن40-20ســالگیبــروزمیکنــدامــابــهاین
معنــینیســتکــهدرکودکــییــاپیــریُرخنمیدهد.بســتهبه
انــواعوبــروزعالئــمدرافــرادچگونگــیبروزنیــزمتفاوتاســت.

عالئم بیماری اِم اِس
ســالهاتصورمیشــدکهاِماِسیــکاختاللبــدوندرداســت.اما
امــروزهمشــخصشــدهکــهبرخــیازبیمــارانازدردوناراحتــی
شــکایتدارند.افرادمیتواننــددرطولزندگییکیــاچندعالمتاز
عالئمبیماریراداشــتهباشــند.مورمورشــدنیاِگزِگزکردن،ضعف
یکدســت،یکپــاویاهــردواندام،اختالالتجنســیوخســتگی
بعــدازبیــدارشــدنصبحگاهــیبعضــیازایــنعالئمهســتند.
همچنیندردعضالنــی،دردمفاصل،مشــکالتحرکتی)حفظتعادل
درراهرفتنمعمولی(،ســرگیجه،تاریدید،دوبینی،مشکالتادراری
ورودهایوســردشــدنکفپاهاازدیگرعالئماینبیماریهســتند.


عوامل اِم اِس

اِماِسیــکبیمــاریچندجانبهاســتبهایــنمعنیکههــمعوامل
محیطــیوهمنقشژنتیکــیدربوجودآمــدنآنتأثیــردارد.برخی
ازعواملیکهبــهعنوانعلــلاحتمالــیMSمطرحشــدهعبارتنداز:
1-ژنتیک:اِماِسمســتقیماًبهارثمربوطنمیشــودامادرافرادیکه
بافردیدارایاِماِسمرتبطهســتنداحتمالابتالیبیشــتریهست.
2-کمبودنورخورشیدوویتامین:D3اِماِسدرکشورهایدورازاستوا
رایجتراســت.بهاینمعنیکهکمبودنورخورشــیدودرنتیجهکمبود

اِم اِس)MS( ؛ چیستی و چگونگی درمان؟
       تالیف و تنظیم: اکرم حدادی اول؛ کارشناس بهداشت موسسه توانبخشی همدم

مـقاله
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مـقاله

ویتامینD3وپوکیاستخوانارتباطمستقیمیبااینبیماریدارد.اگر
بیمارازنظرویتامینD3کمبودداشتهباشدبایدبامصرفدارویتجویز
شدهبهمیزانطبیعیD3برسدتاازشدتاحتماالتاینبیماریکمشود.
3-جنســیت:زنان2تا3برابرمردانبهاینبیماریمبتالمیشونداما
اینبیماریدرآقایانباشدتبیشتریروبهجلوحرکتمیکند.بیشتر
ازوراثت،هورمونهایزنانگینقشمهمیدربــروزاینبیماریدارند.
4-چاقینوجوانی:افرادیکهدرطولسالهاینوجوانیچاقبودندخطر
بیشتریبرایابتالبهاِماِسدارند.دخترانچاق8برابربقیهدخترانبه
اینبیماریمبتالشدهاند.فستفودهابالیجانبیماراناِماِسیهستند.
5-عفونتهــایویروســی:آندســتهازعفونتهاییکهبهوســیله
ویروسایجادمیشــوندممکناستسیســتمایمنیرادرگیرکنند.
مخصوصــاًعفونتهاییکهپــساززایمــاندرزنانبوجــودمیآید.
6-سیگارکشیدنودخانیات:مصرفســیگارنیزدرفردیکهمستعد
بیماریاِماِساست،بیماریرابدتروشدیدتروروبهپیشرفتمیکند.

تشخیص بیماری MS چگونه است؟
پزشــکبایدیــکمعاینــهعصبی،یــکتاریخچــهبالینــیویک
ســریآزمایشبــرایتعییــناینکــهاِماِسداردیانهانجــامدهد.
آزمایــشتشــخیصیممکــناســتشــاملمــواردذیلباشــد:

)MRI(اسکناِمآرآی)الف
ب(آزمایشمایعمغزینخاعی)سوراخکمری)

ج(آزمایشخون

توانبخشی اِم اِس
باتوجهبهاینکهبیمارMSنیازبهمراقبتوکنترلویژهدارد،توانبخشی
یکیازمهمترینبخشهایدرماناِماِسبــرایادامهزندگیوامنیت

شغلیفردمبتالمحسوبمیشود.درواقعدرمانداروییهمهچیزنیستو
اینتوانبخشیدرکنارحمایتهایاجتماع،خانوادهوهمکارانفردشامل
گفتاردرمانی،فیزیوتراپی،کاردرمانیوتجویزوســایلکمکیمیباشد.

توصیه های تغذیه ای برای بیماران اِم اِس
عالوهبرتحرکبدنی،رژیــمغذاییمیتواندبرخــیازچالشهایاین
بیماریراکاهشدهد.بهعنوانمثالیکرژیــمغذاییحاویچربیو
کربوهیدراتمیتواندبرخستگیناشیازاینبیماریتأثیربگذارد.استفاده
ازانواعســبزیجات،پروتئینهایبدونچربی،غالتکاملومحصوالت
لبنیکمچرب،آبوســایرمایعاتتأثیربســزاییدراینبیماریدارد.

سخن آخر
بیماریاِماِسیکاختاللچالشبرانگیزاســت،امامحققاندرمانهای
بسیاریکشــفکردهاندکهمیتواندپیشــرفتآنراُکندکند.بهترین
دفاعدربرابراِماِسپیشگیریازپیشــرفتاینبیماریاست.فردمبتال
بهاینبیماریبامراقبتهــاوکنترلهاییکهانجــاممیدهدمیتواند
یکزندگیفردیواجتماعیطبیعیاماخاصخودراداشــتهباشــد.

بهامیدروزیکهپیشرفتعلمپزشکیبتواندامکاندرمانقطعیاین
بیماریرافراهمآورد.

…………………………

منابع
MSبیماریناشناخته؛پروفسورملیساآبراموویتز؛ترجمهدکترفرهاد

رحمتخواه.
توانبخشیاِماِس؛دکترسیدمسعودنبوی.

آشناییبااِماِس؛دکترآیداقاسمی.
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»خونبازی«،یکنــوعبازیبیفکریتخیلی)Game blood(اســتکه
باخراشیدندســتوپایفردباابزاریچونتیغ،کاتریاهرشیءتیزو
برندهایصورتمیگیردونوعدیگرآنکشــیدنخونبهوسیلهسرنگ
استکهافرادمجدداًخونکشیدهشــدهرابهبدنخودتزریقمیکنند.
ایــنپدیــدهازاواســطدهــهی80آغــازشــد.مدتــیدرحالــت
ســکونقرارگرفــتوامــروزهمجدداًشــاهداثــراتمخــربآندر
بیمارســتانهاوافرادبستریشــدهدربخشاعصابوروانهســتیم.

آیا خون بازی یک اختالل روانی است؟ 
 non suicide(خونبــازی«گونــهایازخــودآزاریغیرخودکشــی«
self(اســتکهباهدفخودکشــیصورتنمیگیرد.امابــاگذرزمان

اگرموضــوعحلنشــود،ممکناســتبهخودکشــینیــزبینجامد.
خونبــازیرامیتواناختاللپوســتکندن،تالشبــرایبهترکردن
یکعیبیانقــصدراختــاللBody) )dysmorphic disorder،حرکات
کلیشهایدراختالل،حرکتکلیشهایبهقصدآسیبرساندنبهخوددر
اختاللخودچرخیغیرانتحاریوخودزنیبدونقصدخودکشییاجزو
اختالالتاضطرابیماننداجبارهابهمنظورکاهشاضطراب،دانست.این
پدیدهبامشکالتینظیراختالالترشدی،اختالالتخوردنوشخصیت
مرزیارتبــاطداردکهدرآنافــرادبهتتوهایخطرناک،شکســتگی
وجرحزیادرویمیآورند.درپســرانبیشــتراختالالتبرونســازی
شــدهنظیراختاللســلوک،اختالللجبازیوبیاعتنایــیمقابلهایو

اختاللمصرفموادمشــاهدهمیگردد.اینافــردازناگوییخلقیرنج
میبرند.یعنــیتواناییبازگوییاحساســاتوعواطــفدرونیخودرا
ندارندوباتوسلبهخودآسیبزنیســعیدربیاناحساساتخوددارند.

خون بازی به چه دلیل روی می دهد؟ 
اجتماعی:بندورامعتقداســتهررفتاریازطریق نظریهشــناختیـ
مشاهدهقابلیادگیریاستودردورهنوجوانیسرعتبیشتریمیگیرد.
انتشارتصاویرخونبازیازطریقشــبکههایاجتماعینیزباعثشیوع
بیشتراینرفتارهامیشود.فردســعیمیکندبرخیازفشارهادردوره
رفتاریراســاماندهد.اوبااینکارباآنانابرازهمدردیوپیوســتگی
میکندوبهآنهانشانمیدهدکهچقدربهآرمانهایگروهپایبنداست.
پیشتــرایــنرفتارهــابــهعنــوانپیونــدخونــیمرســومبــود.
یعنیدوســتانیکــهباهمدگیــربــاخونشــانپیوندشــانراامضا
میکننــد.ازســویدیگر،اقــدامبــهاینکار،مانعمســخرهشــدن
وجداییازهمســاالنودوســتانیکهخونبازیمیکنند،میشــود.
نظریــهانگیــزش:درخونبــازیتیغزدنبهدســتوبــدنبصورت
نمایشــیصورتمیگیردوبهرگهاآســیبرســاندهنمیشود.این
نشــاندهندهایناســتکهفردقصدخودکشــینداردامــابهدالیلی
میخواهدبهخودآســیببرســاند.آنهاباایــنکاروالدیــنرانگران
میکنندووالدینبهدلیلترســیکــهدارندحاضرندهــرکاریانجام
دهندتانوجواندســتازاینکاربردارد.اینراهکارمیتواندبهکودک

خون بازی؛ 
شیوه های انجام، دالیل و درمان...     

  مولف : معصومه رضازاده؛ روانشناس موسسه توانبخشی همدم
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یانوجوانکمککندتاباروشــیغیرمنطقیبهخواســتههایشبرسد.
نظریهروانکاوی:اینرفتارنوعیواکنشبهخواستههاینهاداست.نهاددر
نظریهفرویدبخشیازشخصیتاستکهدرپیلذتجوییاست.رفتاروقتی
بروزمییابدکهخواستههاینهادبهاوفشارمیآوردومزاحمکههمانپدر
ومادروعواملاجتماعیباشدمانعبروزآنهامیشودوفرددچاراضطراب
میگردد.آنگاهقســمتمنشــخصیتکهنقشعقالییداردمتوسلبه
مکانیزمهایدفاعیمیگرددتااضطرابراکاهشدهدورفتارهایخودزنی
نیزبهنوعیمکانیزمدفاعیدربرابراضطراباست.ازلحاظزیستشناختی
نیزنشــاندادهشــدهبااقدامبهخودزنیمغزبرخیازانتقالدهندههای
عصبیوشادیآورنظیراندروفینوســرتونینراترشحمیکندکهمانند
مادهمخدرتسکیندهندههســتند.اینرفتاربهمدیریتهیجانکمک
میکندوذهنراازیکفشــاراجتماعیمنحرفمینماید.اینعملیک
راهبردهیجانمدارمنفیبرایمقابلهباافکارواحساساتدردناکاست.
مشــکالتخانوادگــی:نوجوانانیکــهشــرایطخانوادگــیبحرانیو
نامطلوبدارندبیشازدیگراندســتبهخودآزاریجســمیمیزنند.
پژوهشهانشــاندادهنوجوانانیکهاقدامبهاینکارمیکننددرکودکی
مادرانیسردوطردکنندهداشتهاند.آنهاتجاربذهنیخالءعاطفیوعدم
ارتباطباموضوععشقخودیعنیمادرشانرادارند.آنهادرکودکیآغوش
ایمنیبخشاوراکمترحسکردهاند.فقراقتصــادیخانواده،اختالفات
شدیدبینوالدین،اعتیاد،طالقوگاهیسوءاستفادهجنسی،فشارهای
مضاعفیبرآنانتحمیلمیکندوباعثمیشــودآنهابدنخودراعلت
سوءاستفادهبدانندونســبتبهآندیدمنفیپیداکنندوباخراشیدنو
ســوزاندنآنازبدنخودانتقاممیگیرند.حتیدیدهمیشودکهرفتار
خونبازیدردخترانیکهظاهرزیباییدارندبیشــتراست.ازطرفدیگر
والدینگرایشبهسبکتربیتیاســتبدادیپیدامیکنند؛نوعیسبک
تربیتیکهدرآنوالدینتنهاباتوســلبهتنبیه،رفتارهاییکهازنظرآنها
مناسبنیسترامدیریتمیکنند.نوجوانبرایرهاییازاینفشارهای
روانیاقدامبهخونبازینمــودهوراهیبرایتخلیــهآنپیدامیکنند.
روشهاوانگیزهیخودزنیدردخترانوپســرانتقریبامتفاوتاســت.
انگیزهپسرانقدرتطلبیودردخترانبیشترحمایتطلبیوجلبتوجه
جنسمخالفاســت.همچنینخودزنیدردخترانبیشترباکاتروتیغ
ولیدرپسرانچاقو،سوزاندنبدنباسیگاروکاتراست.شیوعبیشتراین
پدیدهدربیندختراننسبتبهپسرانایناستکهپسرانمعموالخشم
وپرخاشگریخودرابرونریزیمیکنند.مثالبهدیوارمشتمیکوبند،
دعوامیکنندیاســرمادرخودفریادمیزنند،درحالیکهدخترانخشم
خودرابرونریزیمیکننــد.درواقع2نوعآســیبزنیدربیندختران
مشهوداست.درنوعنخستآسیبسطحیاســتوافرادازنشاندادن
آنبهدیگراناباییندارند.درمواردیکهدوستانغیرهمجنسدختران
آنهارارهــامیکنندیابادختردیگریدوســتمیشــوند.اینرفتارها
جهتتهدیدبرایبازگردانویبــهرابطهانجاممیگیرد.آنهاعکسهای
دستهایتیغخوردهشانرادراینستاگرامقرارمیدهندتاعصبانیتخود
رابرســرفردیکهآنهاراترککردهفریابزنندوخشمشانرابروزدهند.
درنــوعدومزخمهابســیارعمیــقهســتندومعموالدختــرانآنها

راازدیــداطرافیــانپنهــانمیکننــدکهمشــکالتعمیــقروانی
وشــخصیتیوجــودداردکــهنیازمنــدمشــاورهودرمــاناســت.

آیا خون بازی درمان قطعی دارد؟
درمانخونبازینیازمندریشهیابیعمیقوآگاهشدناززمینهمشکالت
فرداســت.هرفردیبهدالیلگوناگونیممکناســتدستبهاینکار
بزند.بههمیندلیلاســتکهبرایهمهافرادازیکروشدرمانیخاص
بهرهگیرینمیشــود.همچنیندارودرمانیمیتواندمؤثرباشد.درحال
حاضراعتقادعمومیبرایناســتکهاگرچهدارومیتوانداینرفتارها
رابهسرعتکاهشدهدولیاگرفقطبهدرمانداروییاکتفاشودعالیم
باهمانســرعتعودخواهندکرد.بهنظرمیرســد،پاسخبیمارانیکه
عالوهبردرمانداروییتحتدرمانهایروانشــناختینیزقرارگرفتهاند
بسیاربهترومداومترازپاسخافرادیاستکهفقطدارودریافتکردهاند.
رفتــاردرمانــی:فرضاصلــیایــنروشآناســتکهبــدونایجاد
بینشروانشــناختینســبتبهعللزمینــهایمیتــوانتغییراتی
بوجــودآوردکــهتکنیکهــایآنعبارتنــداز؛تقویــتمثبــتو
منفی،حساســیتزداییتدریجی،پیشــگیریازپاســخ،تکنیکهای
آرمیدگی،قــراردادنیــخرویمچبهمنظــورانحرافحــواس.اینها
میتوانــدبــهکاهــشرفتارهایخــودآسیبرســانکمــککند.
مداخلــهمرتبطبــاوالدین:پــدرومــادروقتــیرویرفتــارفرزند
خــودتأثیرمیگذارنــدکهعلــترفتــاراورابهتربفهمنــدوراههای
مؤثرتــریبدانندتــابتوانندبهفرزندشــانراهورســمکنــارآمدنبا
موقعیتهــایناخوشــایندرایــادبدهند.آمــوزشفنــونمدیریت
کــودک،حلمعضالتــیازقبیلمشــکالت رفتاریــاتعاملوالــدـ
خانوادگــیوبرنامــهنظاممنــدوالدینشــاملاینمواردمیباشــد.

روش رفتاریـ  دیالکتیکی DBI گروهی: 
دراینروش،ابتــدابصورتفــردیالگوهایفکریمنفیشناســایی
شــدهوتبدیلبهالگوهــایفکریمثبــتمیگردد.ســپسآموزش
خودگوییمثبــت،خودکارآمــدی،مهارتهایاجتماعی،تــابآوریو
خودتنظیمــیبصــورتگروهــیمــورداســتفادهقــرارمیگیرد.

منابع: 
راهنمایتشخیصیوآماریاختالالتروانی)DSM-5(انجمن

روانپزشکیآمریکا،ترجمهیحییسیدمحمدی2013
ترجمهدکترمحسنارجمند سادوکوکاپالنـ روانپزشکیبالینیـ

دکترفرزینرضاعی،دکترنادیافغانیجدیدی
بخشودرمانمشکالتدورانکودکی)راهنمایروانشناسانبالینیو

روانپزشکان(کارولینلسثرودرتبان.گوردونترجمهمهرداد
فیروزبخت

https://article.tebyan.netبرگرفتهازسایتتبیانبهنشانی
mrpsychologist.comبرگرفتهازسایتسوشیانتزوارزادهبهنشانی

www.isna.irبرگرفتهازخبرگزاریایسنابهنشانی



98
ز
ایی
پ

42
مـقاله

وضعیتقرارگیریبدنچیستوچرااینقدرمهماست؟
اساســاًوضعیتقرارگیریخوببدنبهتوجهبهنیرویهمیشــهحاضر
گرانشاشارهدارد.ماچهدرحالایســتادهباشیم،یانشستهیاددرازکش
جاذبهزمیننیروییبــرمفاصل،رباطهــاوعضالتمــاواردمیکند.
درمطبپزشــکاناغلبازماخواســتهمیشــودکهزمانگوشدادن
بهصداهایریهصــافبنشــینیم.درحینصافنشســتن،عضالتو
تاندونهایجلوییکهدرحالحاضربیشازحدکوتاهشــدهاندراسفت
میکندواینباعثمحدودیتهاییدرســهولتحجمتنفسیمیشود.
حتیکمیســفتکردناینعضالتبرایصافکردنبیشــترشخص
باعثسفتیدرکلباالتنهمیشــودوتنفسعمیقرامشکلمیسازد.
وضعیتقرارگیریخوببدنبهماکمکمیکندتااستخوانهاومفاصل
رادرهمترازیدرســتینگهداریم.اگرازعضالتدرستاستفادهبشود
فشارواردهغیرطبیعیبرسطوحمفصلکممیشــودودرنتیجهازابتال
بهآرتریتودردمفاصلبهمیــزانقابلتوجهیمیتوانجلوگیریکرد.
وضعیتقرارگیریبدنمــیتواندهمچنینبرقالبذهنیشــماتاثیر
بگذارد.اگرســرمانکاماًلباالوبدنمــانراصافکنیــموراهبرویمویا
حتــیدروقتنشســتناینگونــهباشــیم،حالتبدنخوباســت
واصاًلنمیتوانیمبــهچیزهایبدفکــرکنیم.اعتمادبــهنفسدراین
لحظهباالمــیرودومــاناخــودآگاهبهمســائلخوشــایندفکرمی
کنیــم.درمقابــلافرادیکــهافســردههســتندودردهــایمزمن
دارنــد،اغلببــهحالــتخمیــدهمیایســتندویــامینشــینند.
داشتنوضعیتقرارگیریخوبدرنشســتنوایستادن،تنفسکاملو
طبیعیراآسانترکردهوبهآرامشوتمرکزفکرکمکمیکند.زمانیکه
احساسافسردگیویااضطرابدارید،سعیکنیدوضعیتقرارگیریتان
راتغییردهید.نفسعمیقبکشیدوصافبایستید.بسیاریازتمرینات
شرقیمانندیوگاوتایچی،رویهمیناصلازوضعیتبدنکارمیکنند.
وقتــییــکوضعیــتقرارگیــریخــوبداشــتهباشــید1/5تا
2کیلوگــرموزنظاهرتــانکاســتهمــیشــود.ایــنکار
باعــثمــیشــودتــاشــماباریکتــروجوانتــربــهنظربرســید.
آگاهیازوضعیتقرارگیریخوب،اولینگامبرایشکستنعاداتقدیمی
وکاهشاسترسوفشاررویستونفقراتاست.بهعنوانمثالقوزکردن
جریانخونرابهمغزکاهشمیدهدودرنتیجــهولعوحرصخوردن
مــوادقندیراتشــدیدمیکنــدوباعــثچاقیمیشــود.همچنین
وقتــیقــوزمیکنیــم،اســتخوانهایمهــرهبــهانتهــایعصبما
فشــارمــیآوردوفشــاربــررویاندامهــاافزایشمــییابــد.این
اتفــاقباعــثمیشــودکــهاندامهــایشــکمازحرکتبایســتدو

تاثیر نیروی گرانش،  بر سالمتی ما
بررسی تاثیر وضعیت قرارگیری مناسب بدن بر اندام های داخلی

         محبوبه مشرف؛ کاردرمانگر موسسه توانبخشی همدم

فعالیتقلــببااختــاللانجامشــود.درنتیجهبــرعملکــردریههاو
رودههــانیــزتاثیــرمیگــذاردوکارکردشــانراســختترمیکند.
باگذشــتزمان،قــوزکــردنباعثمیشــودکــههضمغــذابرای
شــماســختترشــودوبههنــگامتنفــسهــوایکافــیواردبدن
خودنکنید.اینباعــثبهمخــوردنباالنسبدنمیشــودومنجربه
کمردردهــایطوالنیمــدتوفشــاربهگــردنوکمرخواهدشــد.
اثــراتذکــرشــدهفــوق،درافزایــشقــوسکمــر)لوردوزیس(و
انحرافهایجانبیستونفقرات)اســکلیوز(صدقداردوباعثآسیب
رسانیونداشتنعملکردمناســباندامهایداخلیبدنمیشود.لطفا
صافوراســتبایســتید.برایاینکارفرضکنیدکهپشــتخودرابه
یکدیوارچســبانیدهایدتاقدشــمارااندازهبگیرند.دراینحالتســر
خودراصافنگهداریدوچانــهخودراتوبدهید.پاشــنهپاهاباید5تا8
سانتیمترازهمفاصلهداشــتهباشند.گوشهایشــمابایدرویمیانه
شانههایشماقراربگیرند.شــانههایخودراعقبدهید،زانوهایخود
راصافنگهداریدوشکمخودراتوبدهید.همچنینباسنخودراطوری
بیرونندهیدکهمجبورشویدسرخودرابهســمتآسمانکشدهید.
حالتبدندرهنــگامخوابیدننیزمیتوانددرشــکلگیریســتون
فقراتتاثیرگذارباشــد.اســتفادهازتشــکهایســفتبهجاینرمو
گوددرشــکلگیریعادتبهصافکردنســتونفقراتموثراســت.
چربــیزیاداطــرافشــکم،برســتونفقــراتبــدنفشــارزیادی
واردمــیکنــدوایــنبــارژیــمغذایــی،قابــلدرمــاناســت.
برایارزیابیقوسکمرنیز،درحالتایســتادهبهپشتدیواردرحالیکه
شــانههادیواررالمسکند،فاصلهگودیکمرتادیوارباید5الی6سانت
باشــد.درغیراینصورتبایدبــرایدرماناقداماتالزمهانجامشــود.
هنگاممطالعهسرتانرابهپایینخمنکنید،دراینحالتاکسیژنکافیبه
مغزنمیرسدانرژیشمازودترتحلیلمیرودوتوانایییادگیریکاهش
مییابد.هنگاممطالعه،نبایدســربیشــتراز20تا25درجهخمشود.


منابع:

-1همشهریآنالین
-2اصالحپوســچرواعــوارضناهنجاریهــایقامتی؛دکتــرمهاجرزاده
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پنجشــنبهششــمتیــر،روزشــلوغوپــرکاریبرایــمبــود.
طرفصبحعملداشتمکهاینعملهامعموالازساعت12شروعمیشود

)دیکلینیک(.
سپس،پروازبهتهرانداشــتمازمشهد،برایســاعتیکربعبهدوی
بعدازظهروبلیطبازگشتدرساعت10شــبهمانروز؛درپنجشنبه.
کاراتــاقعمــلقرارشــدســاعت11شــروعشــود.ســاعتپرواز
ازیکربــعبــهدوبهســهیبعدازظهــرتبدیــلشــد.بنابراینهم
عملهــاراانجــامدادمکــهیکــیازآنهــافتقعــودیافتهــیطفل
9ســالهایبودکهبهلطفهمیشــگیخدا،خیلیخوبانجامشــد.
بهتهرانکهرســیدمبامتروخــودمراازفرودگاهمهرآبادبهایســتگاه
تئاترشــهررساندموســاعت10دقیقهبه18رســیدمبهتاالروحدت.
عکــسبلیــطرادرتلفــنهمــراهنشــاندادموباالخــرهدر
جایــگاهویــژهدرســتمقابــلپــردهیتئاتــرنشســتم.طبــق
زماناعــالمشــده،مــدتزمــاناجــرایتئاتــر2/5ســاعتبود.
را خــودم چطــوری عمــل، از پــس کــه بــودم نگــران
بــهفــرودگاهبرســانمکــهبــهپــروازســاعت10برســم؟
بهموبایلنگاهکردم.دوستمکهدرآژانساســت،پیامایرانایررامنتقل
کردهبودکهپروازبرگشــتایرانایرتوربهجایســاعت10شبساعت
11و45دقیقهشبانجاممیشــود.یعنیعملهارابهراحتیانجامدادم.
بهراحتــیرفتم.بــهراحتــیبرگشــتموازتماشــایاجــرایتئاتر
ـــتایوفسکیبســـیار »جنایتومکافات«برگرفتهازکتابتئودورداسـ
لّذتبردم.حّتیتغییریکهرضاثروتی،کارگــردانتئاتردرآخربرنامه
اجراکردهبود،یعنیحذف8ســالزندگیسختراســکلنیکفکهدر
پایانصحبتباپدروخواهــرشدرحضورجمعمردمظاهرمیشــود
وخــودشرابهعنوانقاتــلمعرفیودالیــلآنراهمذکــرمیکند.
بابــکحمیدیــانوهمســرشکــهنقــشســوفیا( بــازی
نامــزدراســکلنیکف(رابــازیمیکــرد،بســیارجــّذاببــود.

واقعآبهترازایننمیشد.

از ایــن بهتــر نمیشــد...
 )24ساعت از زندگی یک پزشک جراح(

دکترعلیشمسا
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در نيويــورك، در ضيافت شــامى كه به منظور جمــع آورى كمك مالى 
براى مدرســه اى مربوط به بچه هاى داراى ناتوانــى ذهنى بود، پدر يكى 
از بچه ها نطقى كرد كه هرگز براى شــنوندگان آن فراموش نمى شــود... 
او با گريه گفت: »كمال، در بچه من »شــايا« كجاســت؟ هر چيزى كه 
خداوند مى آفريند كامل اســت، اما بچه من نمى تواند چيزهايى را بفهمد 
كه بقيه بچه ها مى توانند. بچه من نمى تواند چهره هــا و چيزهايى را كه 
ديده، مثل بقيه بچه ها به ياد بياورد. كمال خدا در مورد شايا كجاست؟«
افرادى كه در جمع بودند، با شــنيدن اين جمالت، شــوكه و اندوهگين 
شدند... پدر شايا ادامه داد: »به اعتقاد من، هنگامى كه خدا بچه اى شبيه 
شــايا را به دنيا مى آورد، كمال آن بچه را در روشى مى گذارد كه ديگران 
با او رفتار مى كنند.« و ســپس داســتان زير را درباره شــايا تعريف كرد:

»يك روز كه شايا و من در پارك قدم مى زديم، تعدادى بچه را ديديم كه 
بيسبال بازى مى كردند. شايا پرسيد: بابا، به نظرت اونا منو بازى مى دن...؟ 
من مى دانستم كه پسرم بازى بلد نيست و احتماال بچه ها او را توى تيمشان 
نمى خواهند؛ اما فهميدم كه اگر پسرم براى بازى پذيرفته شود، حس يكى 
بودن با آن بچه ها مى كند. پس به يكى از بچه ها نزديك شــدم و پرسيدم 
كه آيا شــايامى تواند بازى كند؟! آن بچه بــه هم تيمى هايش نگاه كرد تا 
نظر آنها را بخواهد، ولى جوابى نگرفت و خــودش گفت: ما 6امتياز عقب 
هستيم و بازى در رآند 9 اســت. فكر مى كنم اون بتونه در تيم ما باشه...
در نهايت تعجب، چوب بيســبال را به شــايا دادند! همه مى دانستند كه 
اين غيرممكن است؛ زيرا شــايا حتى بلد نيست كه چطور چوب را بگيرد! 
اما همين كه شــايا براى زدن ضربه رفت، توپ گير چنــد قدمى نزديك 
شــد تا توپ را خيلى آرام بندازد كه شــايا حداقل بتواند ضربه آرامى به 
آن بزند... اّولين توپى كه پرتاب شــد، شــايا ناشــيانه زد و از دست داد!
يكى از هم تيمى هاى شايا نزديك شد و دوتايى چوب را گرفتند و روبه روى 
پرتاب كن ايســتادند. توپ گير دوباره چند قدمى جلو آمــد و آرام توپ را 

کمال شایا


انداخت. شــايا و هم تيميش، ضربه آرامى زدند و تــوپ نزديك توپ گير 
افتاد؛ توپ گير، توپ را برداشــت و مى توانست به اّولين نفر تيمش بدهد 
و شــايا بايد بيرون مى رفت و بازى تمام مى شــد... اما به جاى اين كار، او 
توپ را جايى دور از نفــر اّول تيمش انداخت و همه داد زدند: شــايا، برو 
به خط اّول، بــرو به خط اّول!!! تا به حال شــايا به خــط اّول ندويده بود!
شــايا هيجان زده و با شــوق، خط عرضى را با شــتاب دويــد. وقتى كه 
شايا به خط اّول رســيد، بازيكنى كه آنجا بود مى توانست توپ را جايى 
پرتاب كند كــه امتياز بگيرد و شــايا از زمين بيرون بــرود، ولى فهميد 
كه چرا توپ گير، تــوپ را آنجا انداخته اســت. تــوپ را بلند، آن طرف 
خط ســوم پرت كرد و همه داد زدند: بــدو به خط 2، بدو بــه خط 2!!!
شــايا به ســمت خط دوم دويد. در اين هنگام بقيه بچه ها در خط خانه 
هيجان زده و مشــتاق، حلقه زده بودنــد... همين كه شــايا به خط دوم 
رسيد، همه داد زدند: برو به 3!!! وقتى به 3 رسيد، افراد هر دو تيم دنبالش 
دويدند و فرياد زدند: شــايا، برو به خط خانه...! شــايا به خط خانه دويد 
و همه 18 بازيكن، شــايا را مثل يك قهرمان روى دوش شــان گرفتند 
مانند اينكه او يك ضربه خيلى عالى زده و كل تيم برنده شــده باشد…«
ــــمانش بود، گفــــت: » آن 18 پسر  پدر شايا در حالى كه اشك در چش

به كمال رسيدند...«
اين داســتان را تعميم بدهيم به خودمان و همه كسانى كه با آنها زندگى 
مى كنيم. هيچ كدام ما كامل نيســتيم و جايى از وجودمان ناتوانى هايى 
داريم، اطرافيان ما هم همين طورند. پس بياييد با آرامش، از ناتوانى هاى 
اطرافيانمان بگذريم و همديگر را به خاطر نقص هايمان ُخرد نكنيم؛ بلكه 
با عشق، هم خودمان را به سمت بزرگى و كمال ببريم و هم اطرافيانمان را.
»آسمان فرصت پرواز بلندى است... قصه اين است چه اندازه كبوتر باشى«. 
تا هنگامــى كه انســان كليــه موجــودات زنــده را در دايــره مهر و 
شــفقت خــود وارد نكنــد، بــه آرامــش حقيقــى نخواهد رســيد.

هیچکدامکاملنیستیم...
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  مرگ، چه واژه ی مبهم و مهیبی اســت؛ چه معمای ناگشوده ی ُمهلکی! 
به ناگاه همچون پُتکی فرومی خورد به آینه ی زالل ذهنت و ریزریز می کند 
آرامش شیشه ای احساس و عواطفت را... و تو، نه پاسخ روشنی برای چرایی 
آن داری،  نــه راه گریزی از مواجهه بــا آن... و تو تنهــا می توانی، تا وقتی 
زنده ای  ُمدام گرده بچرخانی و بــرای ضربه ها و زخمهای تازه جا بازکنی... 
تا روزی که سرانجام جگرت چنان زخم آجین شــود که دیگر نتوانی داغ 
تازه ای را تاب بیاوری و خودت هم بدل به داغی شوی برگرده ی عزیزانت!

مرگ چیست، به راستی؟
ما نمی دانیم »مرگ« چیســت، اما اینقدر می فهمیم که این واژه ی لعنتی 
دوباره راه پیدا کرده به حریم خوبــان روزگار و ضربه ی آخرش را با گرفتن 
 »کامران رحمتیان« از ما، بر گرده ی همدمان آشنا و بی ادعا، نشانده است...
کامران رحمتیان، متولد 1356 بود؛ مرد مهربان و کم ســخنی که در عین 
جوانی، استاد عکاسی انجمن ســینمای جوان ایران بود و از حدود 9  سال 
پیش، با همه ی دل بی دریغ و باصفایش، به همدم آمده بود تا دانش و هنرش 
را در خدمت اهالی این خانه  قرار دهد... همکاری در برگزاری پنج اکسپوی 
همدم با عنوان مدیر هنری، آموزش عکاسی به دختران همدم و گذاشتن 
اردوهای متعدد عکاسی برای فرزندان این خیریه، از جمله کارهایی بود که 
 بهانه ی حضور فروتنانه اش و  دیدار عاشــقانه اش را برای ما فراهم می کرد.

 از خانواده و دوستانش شنیده بودیم که او سرطان دارد. سالها بود کامران 
این بهانه ی رفتن را باخود داشت، اما جدی نگرفته بودیمش تا آن وقتی که او 
دیگر نتوانست به همدم بیاید و بعد، در یکسال اخیر شاهد پژمردن تدریجی 
آن جسم پاک و روح تابناکش بودیم. مرگ، به فکر آخرین ضربه اش بود و 
بعد، شانزدهمین روز شهریور رسید و سرنوشت، پیام پروازش را در گوش 
ُدرناهای مهاجر زمزمه کرد و ما هم شــنیدیم و اشــک حسرت ریختیم.

  
 چشمه ای داشتم، در این وادی

 برکت بخش  اهل  آبادی  
 مرگ ای مرگ! کاش می مردی؛ 

 خون این چشمه را  نمی خوردی....

یادش مانا و نامش نامیرا باد...

یادیاران

در رثای آن یارکامران...
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ترسازمحبوبنبودن،تماصلیانیمیشنسهگانهیداستانباببازیها
بهشمارمیرود.

فکــرنمیکنــمکســیباشــدکــهحداقــلیــکقســمتاز
انیمیشــنســهقســمتیداســتاناســباببازیهاراندیدهباشــد.
انیمیشنیکهپخشقســمتاولآندراواخردهه90میالدیتوانست
نقطهعطفیدراینصنعتخوشآبورنگباشد.سازندهیاینانیمیشن
اسمواقعیاش»جانلســهتر«استکهدرســینمایآمریکابهنامآقای
خیالبافمعروفشدهاســت.جان،اولینانیمیشنســهبعدیجهانرا
خلقکردوبهبچههایزمانخودشوزمانمــاوقطعازمانهایبعدازما
هم،هدیهیبزرگیداد.اوالبتهبهســادگیبهاینموفقیتعظیمدست
پیدانکردوحتــیدانشــگاهوکاروزندگیشراتعطیلکردتــابتواندبا
فرصتکافیبهایدهیبزرگوخالقانهاشبرسد.آقایخیالباف،مدتیدر
استودیویوالتدیزنیهماستخدامشدکهالبتهچندماهبعداورااخراج
کردند.امااوولکننبودوباالخرهباکاروتالشعجیبوغریبیکهداشت
توانستپایهگذاراســتودیویپیکسارشــودکهحتمامیدانیددرسال
2006،استودیووالتدیزنیمجبورشدبهمبلغگزافی،استودیوپیکسار
یابهتراستبگوییماستودیویکارمنداخراجیخودشراخریداریکند!

برگردیمسراغداستاناسباببازیها؛
پســریبامادروخواهرشدرخانهایبزرگزندگیمیکنند.»اندی«یا
همانپسرداستانما،باعروســکهایشدرهرسهقسمتحضوراصلی
دارد.اوکلیاسباببازیوعروســکداردکهدرفاصلهیهرسهقسمت
هرچندخودشبزرگمیشودورفتارشفرقدارد،اماشخصیتوظاهر
ورفتاروباورهایعروسکهایشهماناستکهبودوتغییرنمیکند.روز
تولداندی،آغازسکانسقسمتاولداستاناسباببازیهای1است.مادر
ودوستانشبرایشتولدگرفتهاندوهمهچیزکامالعادیبهنظرمیرسد
تااینکهدوربینبهاتاقبغلدســتیمیرودوهراسچندعروســکزیبا
وخوشآبورنگازاینمراســمکودکانه،توجهبینندهرابهخودجلب
میکند.سردستهیاینعروســکهاینگران،عروسکمعروفیاستبه
نام»وودی«کهخالقداستان،ازشخصیتمعروفگاوچرانهایآمریکایی
بهرهبردهووفاداریآقایخیالبافبهشخصیتموردنظرشرادرشمایل
وکالهبزرگکابــویآمریکایی»وودی«میتواندید.درواقعداســتان
اســباببازیها،ازیکجنبه،میتواندداســتاناهمیتدادنفیلمســاز
آمریکاییبهشــخصیتهایملیخودشاننیزباشــد.اینگونهاستکه
انیمیشنبانمادیازآمریکاخودشرابهآرامیدردلبینندهبازمیکند.
اینکهچقدرماهممیتوانســتیمازهمهیشخصیتهایباستانیوملی

مـعرفیفیلم

داســتان اســباب  بازی ها
)نگاهی به انیمیشن داستان اسباب بازی ها(

     محمد رحیمی
     

ومذهبیماندرســاختعروسکهاوانیمیشــنهایمانبهرهببریمو
نبردیم،دردیاستکهراستشنمیتوانمدرایننقدکوتاه،آنرامخفی
کنم.دوستدارمزمانیکهاینخطوطازنوشتهیمنرامیخوانیدشما
همباکمیتامل،هزارانشخصیتتاریخیوباســتانیایرانزمینرادر
ذهنمبارکتانتجسمکنیدوبانویســندهیاینسطورهمدردیکنید.
ازسال1995تاکنون»وودی«باهمانشــکلوظاهرش،ماندگارترین
عروسکیاستکهبچههایدنیااورامیشناســند.اوکالهیبهسردارد
کههمانکالهگشــادشاتفاقاجذابتــرشکردهچراکــهنمادواقعی
آمریکاســتواینآمریکاییکهتاریخشحدود300سالبیشترنیست
ازهمانکالهبزرگتوانستهبهرهبگیردوشــخصیتیجهانیوجذابرا
بعدازساخت،بهمدت20سالدردنیایپرمخاطبسینمایدکبکشد.
درقسمتاولاینسهگانهیدوستداشتنی،میبینیمهرچندهمهچیزو
حتیبرورویعروسکفضاییوحرفهایشتازهوبراقوتودلبروست،اما
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صاحبوفادارشانهمهرابهیکچشمنگاهمیکند.اتفاقایکیازعروسکها
کهاسمشآقایسیبزمینیاســتهرازگاهییکیازچشمهایشراگم
میکندودیدنهمهبایکچشــمراچندباربهبینندهیادآورمیشــود.
همهیعروسکهادرقسمتاولوباجانفشــانیهایعروسکفضاییو
کمکاوبهدوســتانشبهخوببودنومثمرثمربودنشایمانمیآورند
واورامیپذیرندوخیالشــانراحتمیشــودکهاینعروســکمدرن
)نمادحضوروبروزمدرنیتهدرجوامعســنتی(میتوانددوستیخوبو
بهدردخورباشدوهیچنیازیبهحســادتوترسازمحبوبنبودنیهم
نیست.قصهیمادربخشاولبهسرمیرسدواندیهمهرادوستدارد.
درقســمتدوم،خبــریازورودعروســکیجدیــدتوســطانــدی
نیست.عروســکهایداســتانما،دردنبالهیدوستیشــاندرقسمت
اول،واردماجراهایخاصیدرداســتاناســباببازیهای2میشــوند.
داستاناینانیمیشنســهبعدیازاینقرارســتکه»اندی«بهاردوی
تابســتانیمیرود،»ال«-شــخصیکهمســئولیکانباراسباببازی
اســت-»وودی«رامیــدزددوماجراهــایتازهایشــروعمیشــوند.
داســتاندرواقعبهترسازمحبــوبنبودنبرمیگــردد.هرچهوودیو
دوســتانشاصرارمیکنند،جویندهطالنهتنهافرارنمیکندبلکهطالی
واقعیرادرماندنخودشوحتیدوســتانشدردستاندزدعروسکها
ورفتنبهموزهمیداند.داستاناسباببازیهاواردفلسفهبازینمیشود
وفقطبخاطردلتنگشــدن»وودی«برایصاحبش)اندی(اســتکه
آنهافرارمیکننــدودوبارههمهکنــاراندیوباهمانیکچشــمدیده
میشــوندومحبوبیتبهیکاندازهاستوشایدبینندهاگردوستداشت
برودسراغفلســفهیاینقســمتکهچراپیرمردیباآنهمهتجربهدر

اشتباهبهسرمیبرد؟چرااوجویندگیطالرارهاکردهودنبالجویندگی
محبتافتادهاســت؟آیامحبتهمسنگطالست؟شــایدهمبیشتر...
امادرقسمتسومشایدنگرانیعروســکهاازمحبوبنبودنتااندازهای
واقعیترودرستوبهجاباشد.»اندی«دیگرپســربچهیسابقنیستو
ساختفیلمدرســال2010وفاصلهاشباقسمتدومکهدرسال1999
ساختهشدهمیباید»اندی«رابزرگترنشانداد.عروسکهاهرچهخودشان
رابهدرودیوارمیزنندوبازیگوشیمیکنند،اندیحواسشبهآنهاوبازی
کردنباعروسکهایشنیســتکهنیســت.لحظاتغمانگیزیدراتاق
عروسکهادرجریاناست.حتیعروســکهایچترباز،ازدوستانشان
خداحافظیمیکننــدودنبالزندگیشــانمیروند.انــدیدرتدارک
دانشگاهرفتنشاســت.اودیگروقتبازیبااســباببازیهایشراندارد
وشایدخیلیزشتباشدکهبخواهدآنهاراباخودشبهدانشگاهببردواین
زشتبودنراعروســکهایشهمدرکمیکنند.اماخبچارهچیست؟
بادلتنگیاینجماعتعروســکیچهبایدکرد؟آیامیشــوددراینگونه
مواردجایگزینــیپیداکرد؟آیامیتــوانجوردیگریدیــد؟اینبخش
ازداســتانمیخواهدبهکــودکتماشــاگربفهماندنبایدناامیدشــد.
داستاناســباببازیهابهســادگیهرچهتمامتربرلزومدوستداشته
شدنکودکانواهمیتاینعشقوتوجهدربزرگســالیآنهاتاکیددارد.
هرکدامازمــا،هرچهمحبتوعشــقبیشــتریدرخانــوادهوجامعه
بیفزاییم،ســهمبیشــتریدرآرامشاجتماعوبارورشــدندرختمهر
ودوســتیخواهیمداشــتخصوصااگرگاهیبتوانیمغیــرازخانوادهی
خودمان،اینهمدلیودوســتداشــتهشــدنرادرمراکــزخیریهای
چونهمدمکــه400دختــربیسرپرســتدارنــدپراکنــدهکنیم...
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کتــاب»پیرپرنیاناندیــش«کــهحاصــلگفتگوهایــیمفصــلبا
هوشــنگابتهاجیاهمانسایهاســت،توسطانتشــاراتسخنمنتشر
شــدهاســت.اینکتابدوجلدیاســت.جلداولاینمجموعهبهمرور
خاطراتســایهاززمانتولدتابعــدازانقالباســالمیمیپردازندودر
جلددومنظراتوموضعگیریهایپراکندهاو،منتشــرشــدهاســتو
درانتهایهمینجلــد،آلبومعکسجــذابومفصلیهمقــراردارد.
کتــابیــکبیوگرافــیخشــکوخســتهکنندهنیســت،خاطرات
بالحنیبســیارصمیمانــهبیانشــدهاندودرایــنمیاننگاهبســیار
ســادهایداردبــهتاریخچنــددههیایــرانوعاداتوســرگرمیها
وســردرگمیهایخــاصجامعــهدربرهههــایگوناگــون.
راویانکتابدرجریانگفتوگوباســایهازمکتــوبکردنجزئیترین
حرفهاوحرکاتشاعرنیزنگذشــتهاند؛بهگونهایکهدربخشهاییاز
کتاب،خوانندهاحســاسمیکنددرحالخواندنیکفیلمنامهاســت
نهیکگفتوگویادبــیوفاخر.واتفاقاهمینجزئینویســیهاکتاب
رابرایخواننــدگانغیرحرفهایهمجــذابوخواندنیکردهاســت.
خاطــراتســایهبــااینکهظاهــراشــخصیبهنظــرمیرســندولی
برشــیازتاریخایــرانانــد؛مثــالدرآنقســمتکــهازاودرمورد
دورانتحصیلــشســوالمیشــود،اینگونــهپاســخمیدهــد:
»یهخاطرهخیلیدرخشــانازیهمعلمعربیمــوندارم...یهمعلمعربی
داشتیمبهاســمآقایتائب.خیلیآدممذهبیبودوبچههاهمیشهاین
آدمواذیتمیکردن،ولیمنتوکالسهمیشهساکتبودموبهاواحترام
میذاشــتموحمایتمیکــردمازش.اینآقایتائبخیلــیآدممتین
باشخصیتوفهمیدهایبود…بااینکهمذهبیبود،مصدقیهمبود.من
یادمهوقتینفتملیشــددیدماینآقایتائــبدارهتابلوهایبریتیش
پترولیومروپایینمیآره.هیچفکرنمیکردمآدمــیاونطورآرامچنین
حرکتانقالبیایبکنه.دروقتهایمعینیآدماخودشونوبروزمیدن.«
کتــابگرچــهزندگینامهییکیازمشــهورترینشــاعرانماســت
ولــیازبطــنهمیــنخاطــرات،چیزهــایجالبــیهــمدرمورد

مکثی در سایه ی هوشنگ...
تورقی در کتاب »پیر پرنیان اندیش«
 نوشته ی میالد عظیمی و عاطفه طیه

        مجتبی جهانپور
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فنــاوری دوران قدیم می شــود اســتخراج کــرد. مثال آنجا که ســایه 
در مــورد رادیوی وستنیگهاوســی که خریــده بوده می گویــد، متوجه 
کارکــرد رادیــو در آن دوران و نقش اطالع رســانی آن هم می شــویم.
استاد به رشت قدیم بســیار افتخار می کند. شــهری فرهنگی و در عین 
حال بانشــاط؛ فضایی که در رشــت امروز هم تا حدوی حفظ شده است.
قسمت بعدی کتاب در مورد خاطره ی آشنایی و معاشرت سایه با شهریار 
است. این قسمت کتاب بسیار مفصل است و دارای خاطراتی بسیار دلنشین 
است؛ آشنایی ای که ســال ها بعد در تنگنایی دشــوار به کار سایه آمد...
بخش مفصل دیگر کتاب در مورد خاطرات ســایه با مرتضی کیوان است.
ســال های کار ســایه در رادیــو، یکــی از مهم تریــن و جــذاب ترین  
بخش کتاب اســت. ســال هایی که ســایه مســئولیت برنامــه گل ها و 
ســپس کل موســیقی رادیو را بین ســال ۵۳ تــا ۵۷ برعهده داشــت.
جواد معروفــی و حبیب اهلل بدیعــی و آقای تجویدی نشســته بودند در 

شــورا.)نواریگذاشــتهشــد(مرغســحربــود،خواننــده:خانم….
تجویدیگفــت:نظرتونچیــه؟گفتم:تصنیفمرغســحرکارمرتضی
خاننیداووده،شــعرشازملکالشــعراءبهاره.ایندردورهرضاشــاهو
محمدرضاشاهپخششممنوعبوده،جنبهسرودملیپیداکردهوازکارهای
جاودانموسیقیماشدهوبااینتصنیفنبایدشوخیکرد.اینخانمملودی
راغلطخونده،شعروغلطخونده،بدخونده،واصالدیگهمرغسحرنیست.
بعدازذکرخاطراتبعدازانقالبومهاجرتســایهبــهآلمان،خاطرات
ســایهپراکندهترمیشــوندودرادامهجلداولوجلددوم،کتاببیشتر
نظراتپراکندهاورادرمــوردافرادورویدادهاومســائلروایتمیکند.
ایــنکتــابحاصــلگفتگوهــایپراکنــدهمیــالدعظمیــم
اســت. ســایه بــا 91 تــا 85 ســال از طیــه، عاطفــه و
کتابتوســطانتشــاراتســخندر1273صفحهچاپشــدهاستو
همانطورکــهپیشترگفتهشــدحاویآلبــومعکسرنگیاســت.

مـعرفیکتاب
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جدول شماره:  8

جواب جدول قبل
1.بیســتوپنجمتیرماهبهایننامنامگذاریشدهاســت-سودرسان
2.جهانگشــایمقدونی –رها–نیمســالتحصیلی3.هــوشوذکاوت
–ازانواعحســاببانکی-نابودی4.روزیرسان-پوز-کبوترصحرایی-
گونهبرجســته5.ابرودرهمکشــیدن–اهلکشــوریدرهمسایگی
لیبی-بدگوییادبی6.امالخبائث–روزتعطیــلآخرهفته–هدیهالهی
7.برخیازفینالیســتهایمراحلاولودوماینبرنامهپرطرفدارشبکه
سهسیما،بهمناســبتروزبهزیستیشــبیخوشرادرخاطرفرزندان
همدمحککردند-سند-سنگریزه8.شــاخهایازورزششنا–بیرون
–آموزشوپرورشقدیم9.زیاده– پرگار–آشساده10.پیروانحضرت
موسی»ع«-صفتسرو–ضمیربیحضور11.گلنومیدی–جمعآوری
وتحویلاینقطعهبازیافتیبــهظاهربیارزش،میتوانیمســهمیدر
تهیهلوازمالتحریردخترانهمدمداشتهباشــیم12.فرماندارمشهدبه
اینمناســبتمیزباناهالیخانههمدمبود-اشــارهبهنزدیک–تکرار
حرفســیام13.مفهوم–شــاداب-همیشــه14.تخصص»اوسین
بولت«-دوای زخم – بدبوی پرخاصیت 15. مصنوع شــیمیایی مورد استفاده در 
ســاختظروفغذاخوری–نقدیبراینکتابازنویسندهبناملهستانی
"هنریکســینکوییچ"رامیتوانیددرپرتالموسســههمــدمبخوانید

1.ازتوابعکاشان–تصویرگر-مونس2.پهناور –صرفکردن–ازاجزای
جملهمتعدی3.ســالروزتولداینشــیمیدانبزرگایرانیبهعنوانروز
داروسازنامگذاریشده-کرمکدو4.ریشه–مغزسر–بروز-ویرانگر5.تلف
کردن–بزرگواری–مژده–ســازمثنوی6.طالیی-ابزارکارنجار-قاضی
7.نبوغ-تندرست8.واحدبزرگزمان–صوتشگفتی–قوماسالو–فرق
سر9.زینتدادن–رزمندهراهخدا–راهروشن10.حرفانتخاب–تکیهگاه
–نامدخترانهایرانی–من+شما11.بهسبکوسیاقهمهسالهدرروزنهم
ذیالحجهباحضورجمعیازخیریندرموسسههمدمقرائتشد–درخت
لرزان12.لحظه–حیله-پســران13.ذرهبنیادی–کالهدرگویشمرد
لندنی–فرودآمدن–درختتسبیح14.مویمجعد–یکدندگی–ورزش
مفرحآبی–یارژولیــت15.لقب»داریوشفرضیایی«کهجشــنتولد
46سالگیایشانچندیقبلدرموسسههمدمبرگزارشد–ازانواعساعت

افقی :

عمودی :
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طراحجدول:محمدرضاعلیزاده
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زمینخداوسیعوهوشیاروخوشبختاست...امابعضیتکههایزمین
خداخوشبختترندچونمیشــودنردبانیرویآنگذاشتوازدرخت

آسمانباالرفت...
درگوشهایازشهرمشــهد،تکهزمینیقراردارد،خوشبخت؛جاییدر
آستانهیآسمان...محلازدحامدلهایمهربان...جاییپرازآرزو...پراز

ذهنهایسپیدوبیفریب...
ســال1361بودکهتکهایاززمینخدا،بهانــدازهی10000مترمربع
سهمدخترانکمتوانذهنیشدتادرآنجازندگیکنندآموزشببینند
خدماتتوانبخشیدریافتکنندوچندقدمبهآرزوهایشاننزدیکترشوند.
اینمکانکــهابتــدامؤسســهیفتحالمبیننــامگرفتوســپسبا
»خیریههمدم«کاملشــد،کارشراتحتپوششسازمانبهزیستیبا

پذیرش60دخترشروعکرد.
ازسال1380نوعمدیریتمجموعهبهشیوهیهیئتامناییتغییریافت
کهاتفاقمبارکیبود.ازهمانسال،اعضایهیئتامناکههمگیازخیرین
ونیکاندیشانشناختهشدهاند،باتمامهمتونیرو،درجهتبهترشدن

شرایطدخترانهمدم،گامبرداشتهاند.
اقداماتمؤثریمثل؛تجهیز،بازســازیونوســازیبخشــهایمختلف

مجموعه،راهاندازیسیستمهایهواســاز،احداثسالنهایهمایشو
نمازخانه،الندریوتهویهوهمچنینتکمیلوبهرهبرداریازســاختمان
شــهیدشــاهیدبرایکودکانآموزشپذیردرکارنامهیایننیکوکاران

میدرخشد.
درسال1384مؤسسهبهطورکاملازسازمانبهزیستیمستقلوتحت
عنوان»خیریهیتوانمندسازیوحمایتازمعلولین«بههیئتامناواگذارگردید.
هیئت مدیره ی مؤسسه، هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل دارد:
حاجاکبــرصابریفــر)رئیسهیئتمدیــره(،مهنــدسحمیدطیبی
)نائبرئیــس(،دکتــرزهراحجــت)مدیرعامــلمؤسســه(وآقایان
حســینمحمــودی،علــیاکبــرعلیــزاده،مهنــدسعلــیکافی
مهندسمرتضیادیبیوجعفرشیرازینیا،دیگراعضایهیئتمدیرهی

همدمهستند.
فرزندانتحتحمایتهمدم،همگیدختربیسرپرستیابدسرپرستاند.
اینمؤسسهدرابتدایواگذاری186مددجوو93کارمندرسمیمأموربه
خدمتداشت.اینرقمدرحالحاضربه400مددجووقریب160نیروی
قراردادیافزایشیافتهاست.اینروزها؛فرزنداناینخانه،براساسنوع
معلولیتیاشرایطشاندرسهساختمانمستقلومجزازندگیمیکنند:

جایی
در آستانه ی آسمان

نگاهی به تاریخچه ی همدم؛ از گذشته تا امروز
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ساختمان شماره ی 1:
)فتحالمبین(بهمســاحت10/000/000مترمربــعوزیربنایحدود
6800مترمربعمحلنگهداریوآموزشمعلولینذهنیعمیقودختران

تربیتپذیراست.

 ساختمان شماره ی 2 :
)مرکــزشــهیدحمیــدشــاهید(،بــهمســاحت2600مترمربعو
زیربنــای3500مترمربعمحــلزندگیدخترانآموزشپذیراســت.

ساختمان شماره 3: 
خانهیپناهگاهیارغوانوشقایقبامســاحت300متردردوطبقهی
مجزا)هرطبقه10نفر(درســنینزیر14وباالی14سالکهفرزندان

لبمرزی)میانراهی(توانبخشیهمدمهستند.
مرکز آموزش روزانه

مددجویانمؤسسهیهمدم،بهطورهمزمانازامکاناتوخدماتمختلفی
برخوردارند،ازجمله:

استفادهازخدماتتوانبخشیازقبیل:فیزیوتراپی،گفتاردرمانیوکاردرمانی
حضوردرفعالیتهایمختلفتأتروورزشــیبرایدســتیابیبهحداکثر
توانمندیجسمی،شرکتدرکارگاههایهنریازقبیلگلیمبافی،گلسازی

قلمزنیرویمس،فرشینه،ملیلهکاغذیو....
بدیهیاســتکهفراهمســاختنفضاییشــبیهخانهبرایدختراناین
مرکزهزینههایسنگینیبهدنبالدارد.درحالحاضر،برایهرمددجو،
ماهانهبیشاز25/000/000ریالهزینهمیشودکهیارانهیدریافتیاز
سازمانبهزیستیکمترازیکسوماینهزینهراتأمینمیکند.ومابقی،با

کمکهایمردمیتأمینمیشود.



welfare organization ( charity for the empower-
ment and protection of the disabled) to the board 
of trustees. 
The board of divectors of the institute has 7 main 
members and 2 non-core members : 
Akbar sabery far ( chairman of the board) , 
Hamid tayyebie ( vice chairman ) , DR. Zahra 
Hojjat ( managing director of the institute) and 
Mr. Hossein Mahmoodi , Ali Akbar Alizadeh , 
Ali Kaffie , Morteza Adibi and Jafar Shirazinia 
are members of the board of directors . 
Companion-backed children are all unmarried or 
bad guys . 
This institute was originally commissioned by 
186 clients and 93 officers. 
The figure has now risen to 400 clients and near-
ly 160 contractors.
These days, the children of this home live in 
three distinct and independent setting , based on 
their disabilities or conditions : 
Building number (1) : 
( Fath – Ol – Mobin ) with an infrastructure of 
about 6800 meters is a place for the maintenance 
and training of deep mentally disabled and edu-
cable girls . 
Building number(2) : 
( Hamid Shahid’s center) with an area of 2600 
meters and a 3500 meters underground building 
is an educational ground for girls . 
Building number (3) : 
The refuge house of Arghavan and Shaghayegh 
with a total area of 300 meters in two separate 
floors ( each floor is 10 people ) under the age 
of 14 and over 14 years old , the children of the 
borderline ( between the way)of Hamdam reha-
bilitation . 
Daily training center 
Attendees of the Hamdam’s institute simulta-
neously have various facilities and services. In-
cluding : 
Use of rehabilitation services such as physiother-
apy , speech therapy , occupational therapy , par-
ticipate in various theater and sports activities to 
achieve maximum physical fitness,participate in 
artwork such as : weaving , knitting , crocheting 
, copying , carpet , paper tapestry and …..obvi-
ously , providing a home-like space for girls in 
the center is costly . 
Currently , more than 25,000,000 Rials are spent 
per client each month that the subsidy received 
from the welfare organization amounts to less 
than one – third of this cost,and we are funded 
by popular support . 



tally retarded girls that they live there and to be trained 
, to recive rehabilitation services and get closer to their 
aspirations . 
This place was first named Fath –Ol – Mobin institute 
and then completed with ( Hamdam charity), began her 
work under the umbrella organization with 60 girls. 
Since 1380 , the type of portfolio management has 
changed in the form of a board of trustees , which was 
happy . 
From the same year, members of the board of trustees , 
all of whom are well-known charities and well-known 
people , are struggling to improve the Hamdam’s girls . 
Effective measures such as equipping , rebuilding and 
renovating the various section of the complex , arrange-
ment of air-conditioner systems,construction of confer-
ence hall and prayer hall , landing and ventilation , as 
well as completion and operation of Shahid’s building 
for educational children shine in the work of these righ-
teous people . 
In 1384 , the institute was fully independent from the 

God’s earth is vast and sober …
Bot some of the pieces of the land of God are more 
prosperous, because it is possible to put a ladder on it 
and rise up from the bottom of the sky ….. 
In the corner of the city of Mashhad there is a patch of 
land . Fortunately,there is a piece of land happy , some-
where in the sky … the place of conquering the hearts 
of the hearts is full of dreams …
In the year 1361 , a fragment of Allah’s earth was ab-
sorbed in the size of 10,000 meters was shared of men-

A Status Report of
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