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سخنمدیرمسوول

منبهاینچندســطرســرمقاله،عنوان»پیوندشــعروخیر«دادهام؛
شــایداینعنوانتاحدیتازهومتمایزباشــد...اما،واقعیتایناســت
که؛اگرچنیــنپیوندی،درمیانمـــولفههاوتعاریفکهــنهمنبوده
درروزگارمــاکهیافتنوجوهمشــترکبرایتقریبآدمیــانوافزودن
بهدلخوشــیهایحیاتالزماســت،دیــدنودریافتــنپیوندمیان
شــاعریونیکوکاری،امریمغتنمومهماســت.ومگرنهاینکهشــعر
متعهــد،مهمتریــندغدغــهاشبیــاِنرنــجوراحتانسانهاســت؟
درهمایشبزرگداشــت»هشتستارهیتابانشــعرمعاصرخراسان«
کــهدر24آبانمــاهامســالودرتــاالرموسســهیهمدم،بــاعنوان
»بخوانبهنامگلســرخ«برگزارشــد،درخدمتجمعــیازنامآوران
عرصهیشــعروادبایرانزمینوخراســان،وبهویژهدرمحضراستاد
بیبدیــلادبواخالق،دکترمحمدرضاشــفیعیکدکنــیبودیمونیز
درحضــورجمعــیازاعضــایخانــوادهیهشــتشــاعربزرگمان
زندهیــادان؛عمــادخراســانی،مهدیاخــوانثالثمحمــدقهرمان
احمدکمالپور،ذبیحاهللصاحبــکار،علیباقرزاده،غالمرضاقدســیو
غالمرضاشــکوهی،بهپاسیاداینســتارگانتاباِنســخن،پرداختیم.

اما،چراموضوعشعروشاعرانخراسانیوچراخیریهیهمدم؟
واقعیتایناســتکه:یکموسســهیخیریههمانندهمــدم،بیشاز
نیازهــایمادیولــزومتحصیــلمنابعمالــیبرایتامیــنهزینهی
ماهانــهی400فرزندتحتپوشــشخود،بــهتوجــهوحمایتهای
معنویاهلقلــمواهلهنرنیازمنداســت.چــراکهاهلقلــموهنر
بالقــوهتواناترینوامینترینُســفرایهمــدماندودرســالهایاخیر
هموارهپیامبــرانشایســتهویاوراندلبســتهیاینخیریــهبودهاند.
خراسانبزرگ،باشــعرایبیتکراریچونفردوسیوخیامومولویوبا
معاصرانیچونعمادواخوانوقهرمان،کانونتپندهیذوقواندیشــه
اســتوبرایما،این،موهبتوسعادِتکمنظیریاســتکهباتوجهبه
داشتنتاالرونگارخانهیمناســب،بتوانیمیادوناممفاخردیروزوامروز
اینسرزمینرادراینموسسهگرامیبداریم،گردفراموشیراازسیمای
صبورشــانبزداییموازاینطریــق،دردلاهلدل،راهــیبازکنیمتا
زمینهیخیررسانیشاعرانونویســندگانرابیشازپیشفراهمکنیم.
عالوهبراین،اغلــبخیرینمحتــرممرتبطباموسســهیهمدم–که
همینجابایدازحضورشــانصمیمانهتشــکرکنــم-دارایُعلقههای

جدیادبیوهنــریاندوحتیبعضادســتیبهقلموســرودندارند.
اینبهمانشــاندادهکه:برایرســیدنبهخیر،یکیازراههایروشن
وکوتاه،جادهیشــعروادبوهنراست.وشــایدهمیناعتباروانتظار
اســتکههیئتمدیرهیمارا،درتدارکمراسمیازایندست،همیشه
حامیوهمراهمانکردهاســتوبــهدســتاندرکارانوخدمتگزاران
اینخیریهدلگرمیبخشــیدهتابیــشازهرصنــفوجمعیتیدلبه
همدلــیوهمیــاریاهــلذوقببندندوبکوشــند،چــراغرابطهی
موسســهواهلدلرا،هرچهبیشــترروشــنوراهنمایخــودکنند.
اکنونکهاینهمایشباتوفیقوشکوهِشاخصیبرگزارشدهاست،دراین
شمارهازفصلنامهیهمدم،بیمناسبتنخواهدبودسپاسویژهایبکنماز:
اســتاددکترشــفیعیکدکنــیعزیزویــاروهمــراهبزرگوارشــان
جنابمهنــدسهمایــونحاجیخانــیکهامــکانبرگــزاریاین
مراســمدروحلهینخســتمدیونمحبتایــندویارمهربــانبود.
سپاسگزارمازخانوادههایاینهشتشاعرزندهناموجاودانیاد،کهنیت
مارادرتوجهبهعددهشتکهخاصولینعمتماخراسانیهاست،تکریم
کردند،بهدعوتمالبیکگفتندوبارویگشادهدرکنارمانقرارگرفتند.
سپاســگزارمازمدیــرانبنیــادفرودســیواســتادانبزرگوارمــان
جنــابدکتــریاحقــی،دکتــرخیرآبــادی،دکتــرقیامتــی
اســتادمحقــقنیشــابوریوســرکارخانــمخاکپــور،کــهدعوت
مــارابــرایحضــوروهمراهــیدرایــنمراســمپذیرفتنــد.
بایــدســپاسبگویــمبــهمدیــرانمحتــرمفرهنــگوارشــاد
اســالمیواماکــنشــهرمانوهمچنیــنجنــابآقــایمحمودی
مدیــرموسســهیخورشــیدحکمــتپــارس،کــهبــرایاخــذ
مجوزهــاوحمایتهــایمعنــوی،درکنارمــانبودنــدونیــز
جنابآقایمهدیشکفتهکهزحمتتصویربرداریهمایشراپذیرفتند..
وتشــکرکنــمازکلجامعهیادبــیوهنریورســانهایمشــهدو
خراسانرضوی،وبهویژهازهنرمندانهنرهایتجسمیوخوشنویسان
همشهری،کهدرمراحلمختلف،ومخصوصادربرگزارینمایشگاهیبا
موضوعاشعاراستادشفیعیکدکنی،موسسهیهمدمرایاوریکردند.
ودرنهایــتممنونــمازهمــهیهمکارانــمدرهمــدم،کــه
تــالششــبانهروزیآنــاندرایــنهمایــشبــهبــارنشســت
ومارابهمیزبانــیجمعیازبهترینیــاورانزمین،نازانوشــادکرد.

دکترزهراحجت

پیوند شعر و خیر
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یادداشـتسردبیر

علیرضاسپاهیالیین

وفا   و    وفاق اهل همدم...

برگزاریهمایش»بخوانبهنامگلســرخ«درپاییز98،موسســهی
همدمرابیشازپیشدرکانونتوجهاهــلذوقوادبقرارداد.ادیبان
وشــعرا،هموارهدرموضوعاتانســانیوعاطفیوحمایــتقلمیاز
نیازمندانجامعه،پیشقدمبودهاندوبیشــک،تــداوموفاقووفای
اینطیفهمدلوبااحســاس،پشــتوانهیخوبیبرایتداومزندگیو
شادمانی400فرزندتحتپوششخیریهیخوشنامهمدمخواهدبود.
اکنونکهصحبتازوفاقووفایاهلادباســتوفضایموسســهی
همدم،همچناناززاللذوقشــعرایخراســان،شــربتمهربانیو
امیدواریمینوشــد،بیمناســبتندیدم،یادداشتاینشــمارهرابه
توضیحیدربابیکیازرباعیاتشاعربزرگخراسانحکیمعمرخیام
نیشابوریاختصاصدهمکهبهنوعیباموضوعبحثمانهممربوطاست.
تاملوتوضیحمندرخصوصرباعیمعروفیاســتمنسوببهخیام.
گفتممنســوب،چراکهبهرغمشــهرتومحبوبیتونقــلبهکراتاز
خیام،ونظربهشــباهتســاختاریومحتواییبســیاریباآثارخیام
اینشعر،یاسرودهیخیامنیستویااگرســرودهیخیاماستبهنظر
میرســدتحریفیدریکیازقوافیآنصورتگرفتهباشــد.آنرباعی
کهدربرخیدواویننیســتولیدربســیارینیزهســت،ایناست:

ازمنرمقیبهسعیساقیماندهاست
وزصحبتخلقبیوفاییماندهاست
ازبادهیدوشینقدحیبیشنماند
ازعمر،ندانمکهچهباقیماندهاست

ســوالیکهباهربارشــنیدنوخواندناینرباعی،بهذهنممیرســد
ایناســتکه؛آیاممکناســتخیام،باآنهمهتســلطبرقالبرباعی
وســرودنرباعیاتیکهدربیشترشــانهرچهارمصرعمقفیاســت
دومیــنمصــرعایــنرباعــیراباقافیــهایغلــطسرودهباشــد؟!
بــهنظــرمــناصــلاشــــتباهراروایــانوکاتبــانایــن
رباعــیمرتکــبشــدهاندوقافیــهیدومایــنرباعــیبــه
اســت. »بیوفاقــی« واژهی »بیوفایــی«، واژهی جــــای
آمدهاســت: وفــاق واژهی ذیــل دهخــدا، درلغتنامــهی
موافقــه.ســازگاریکــردن)غیــاثاللغــات(.ســازواریکــردن
)منتهیاالرب(.سازواریکردنوهمراهیکردن.سازواریوهمراهیو
یکدلی.یــکدلیویکجهتی.ضدنفاق.ســازش.)ناظــماالطباء(.

منوچهریمیگوید:
تاهستخالفشیعیوسنی

تاهستوفاقطبعیودهری...
همچنیناززبانسناییمیخوانیم:

ازوفاقادریسبررفتاززمینبرآسمان
وزخالفابلیسدررفتازبهشتاندرسقر

بــاتوجــهبــهســابقهیکاربــردنواژهیوفــاقدرادبیــات
فارســی)بخصوصدرعهــدخیــام(،بعیــدبــهنظرنمیرســدکه
اســتادرباعــی،ایــنواژهرابهمعنــیناســازگاریوعــدمهمدلی
آوردهوازمــردمروزگارشدرایــنبــابگالیــهکــردهباشــد:

ازمنرمقیبهسعیساقیماندهاست
وزصحبتخلقبیوفاقیماندهاست...

همدم،بهوفاقووفاینیکوکارانویارانخویش،هموارهامیدواراستو
بهآنمیبالد.
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روزهامیآیندومیروندوهمــدمبامجموعهایازآنچــهاینجهانو
آنجهانفراهمآورده،داالنهایزمانرادرمینــوردد.درپیچهرگذر
اما،تنهاچیزیکــهبهجایمیگذارد،یککارنامهاســت.کارنامهایکه
اگرچهمیتوانددرارزیابــیمخاطبانرنگتعابیرمختلــف،ازمثبتتا
منفیرابپذیرد،لیکناذهانجســتجوگررابهواکنشیکمابیشیکسان
واداشتهاســت.واکنشــیکهاینروزهابیشازگذشــتهدربازخوردها
نمایانمیشــود.همدممخاطبانخودرابه"ســئوال"واداشــتهاست.
اینهمانواکنشیکسانیاســتکهاشارهشد.بهراســتیچهارتباطی
اســتمیانماموریتهایتعریفشــدهییکموسســهتوانبخشیو
وظایفمعیندراینحوزهوبرگزارینمایشــگاههایهنری،رویدادهای
فرهنگی،حضــورچهرههایشــاخصادبوهنرکشــورو...درهمدم؟

دکترافشینتحفهگر)معاونتفرهنگی،ورسانهیادارهیکلفرهنگوارشاداسالمی
خراسانرضوی(،درگفتوگوبافصلنامهیهمدم؛

ـیر« را  »فرهنگ«، راه رســیدن به »خ

کوتاه می  کند
مریمهمایونی/کارشناسمسوولامورفرهنگیتوانبخشیهمدم

گفتگوویژه

خیرین،مهمترینوارزشــمندترینمنابعهمدمهســتند.مسئولیتو
تعهددرقبالخیرینآدمــیراوامیداردکهنقطهیاســتقرارآنچهرا
کهآنهاتقدیممیکنند،نیکبشناســدوتعریفیدوبارهبهدستدهد.
بااستمدادازاصطالحقرآنی"عملصالح"،چنیندریافتهایمکهعملخیر
خیرین،همانعملصالحیاستکهدرکتابآسمانیبداناشارترفته
اســتوعملصالحیاعملخیر،تمامظرفیتهایخودرابروزنمیدهد
مگرآنکهدربستریجاریشودکهبهوســیلهی"فرهنگ"فراهمشده
باشــد.اهلادبوهنرومعرفتاینمملکت،بهترینوشایســتهترین
حامالنفرهنگهستند.فرهنگیکهریشــهدرتاریخدارد.تاریخیبه
درازایعمربشر.هرگزکوچکنشماریمآنهنگامیراکهیکیازبزرگترین
خوانندههایفعلیایراِنعزیزماهمراهباصدایتکتممیخواندوفراموش
نکنیمعظمتروزیراکهچهــرهییگانهیادبیاتوشــعرایرانزمین
فروتنانهدربینفرزندانهمدمحضورمییابــدومخاطبهمدماینرا
میبیند،درکمیکند،دلمیبنددوهرگزدیگردلازاینسرانمیکند.
ایننقشجادوییفرهنگاســتدرپیریزیچنینبنایبشــکوهی...
ایناتفــاقمبــارکدرحــالتکویناســتزیــرامخاطــبهمدم
اینروزهاســئوالدیگــریهــمدارد.ســوالیســختبرانگیزاننده
مثبــتوسرشــارازانــرژیکــه:برنامــهبعدیتــانچیســت؟
درایــنشــمارهازفصلنامهیهمــدموبــاهمینمالحظــهیتاثیر
وارتبــاطبرنامههــایفرهنگــی،هنریبــاامــورخیــروخیریه،با
دکترافشــینتحفهگــر،حامــیفرهنــگوهنراســتانخراســان
ومعاونتفرهنگــی،ورســانهیادارهیکلفرهنگوارشاداســالمی
خراســانرضــوی،گفتگوییصــورتدادهایمکــهخواهیــدخواند:

ــیارممنونیمکهامروزپذیرای جنابدکترتحفهگر،بســ
همدموفصلنامهیآنهستید.

منهمبســیارخوشــحالمازاینکــهامروزدرخدمتشــماهســتم
وجــایخرســندیداردکــهنشــریهایبــارویکــردبهزیســتی
ونــگاهبــهجامعــهیخــاِصقابــلاحتــراممعلولیــن،بهصورت
مــداومقریــببــههشــتســالاســتکــهفعالیــتمــیکند.

بهعــنواننخستینسـئوال،بفـرماییدکهشمارابطهی
»خیر«و»فرهنگ«راچگونهارزیابیمیکنید؟

اصلکارخیرخودشیککارفرهنگیاســت.اگرقرارباشــدکسیدر
راســتایاهدافخیرخواهانهقدمخیریبرداردوعقبهیفرهنگیغنی
نداشتهباشدعمالســراغکارخیرنمیرود.اینیکاصلاست.بنابراین
اگرشــالودهیقدمخیرراکاریفرهنگیبدانیمالزمهیآنایناســت
کهدرکنارقضیهیکارخیرباآمیختگیکــهبانقشهایفرهنگیدارد
کارخودراپیشببــرد.درواقعکارونگاهفرهنگی،راهرســیدنبهخیر
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اصل کار خیر یک کار فرهنگی است. اگر قرار باشد کسی در راستای اهداف خیرخواهانه 
قدم خیری بردارد و عقبه ی فرهنگی غنی نداشته باشــد،  عمال سراغ کار خیر نمی رود.

راکوتاهمیکند.یکیازموضوعاتمهمیکهدرمجوعههایتوانبخشی
وخیریهبهآنتوجهزیادیمیشودایناســتکهبرایمنافعدوطرف
یکفضایآمیختهبــالطفومهربانیهمدلــیوهمدالنهدربینآحاد
مردمایجادکند؛یعنیکســیکهکارخیرانجاممیدهدبیشترازآنکه
عملخیرخواهانهکمکیبهوضعیتمعلولینداشتهباشداولنفعشبه
شخصخّیرمیرسدچراکهآرامشروحیوروانیپیدامیکند.احساس
رضایتفردازکاریکــهانجاممیدهدخیلیبــهآرامشدرونیکمک
میکندوازطرفیفردبهفرائضدینینیزعملکردهاســت.ماانسانهااز
وقتیبرایآموزههایدینیخودمانراآمادهونسبتبهآنشناختپیدا
میکنیمعملخیرمدامگوشزدمیشود.برایکارنیک،عملخیرخواهانه
مساعدتبهدیگرانودرمعارفدینیماتوصیههایجدیشدهاست.در
کتابآسمانیقرآن،کتبمرجعدینی،منابعومواعظدینیتوصیهشده
است.عالوهبرآموزههایاسالمیودربخشهایآموزشیوفرهنگینیز
توصیهبهعملخیرمیشویم.مجموعهمهیاینمواردفضاییرافراهم
میکندکهشخصخیربازگشــتیبهدرونخویشداشتهباشدوعمل
خیرخواهانهایکهسالهاآموزشدیدهرابرایاغنایدرونیخودانجامدهد.


بفرماییدکهازمنظرشما،تاثیرچنینرویکردیبرخودمعلولین

وکیفیتکارخیریههاییمثلهمدمچهمیتواندباشد؟

بالطبع،حرکتخیرخواهانهمیتواندباعثکمکبهبخشــیازافرادی
باشدکهدربدنهیهمینجامعههستندوبهعللیشرایطشمهیانشده
کهمثلمنوشــمازندگیکنندوطبیعتابخشدومکاردرعملخیر
اینجاســت.اینکهیکعملوکارخیرخواهانهآمیختگــیخودشرابا
فرهنگداشتهباشد،قطعاتاثیرگذاریآندرجامعهوبرمعلولینبیشتر
خواهدبود.مجموعههــایخیریهکهاقدامبــهدرآمیختنفعالیتهای
فرهنگیوکارتوانبخشــیمیکنند،میتوانندفضــاومجموعهخیریه
رابهمردمباطراوتتر،بانشــاطتروزیباترنشــاندهند.شایدقسمت
عمدهایازافرادجامعهازاینبخشزندگیهایگروهیاطالعاتکافی
نداشــتهباشــندوبایدجذابیتهایالزمبرایکارهــایخیرازطریق
فعالیتهــاورویدادهایفرهنگیوهنریایجادشــودتــاتأثیرخوبی
بربدنهیجامعهبگذارد.بســیاردیدهوشــنیدهایمکهکارسینماییو
موســیقیاییونمایشیشــایدتأثیرشبیشترازیکســخنرانیباشد.



میتوانیددرخـصوصاینتاثیراتفــرهنگیوهنری،مـثالو
مـصداقهاییهمبفرمایید؟

مصداقهایشرازیــاددیدهایم.مثالدرســریالامامعلــی)ع(ونقش
مالکاشــتر،چهرهوکاراکتریکهنقشمالکاشــتررابــازیمیکند
طوریاســتکــههرکــسداریــوشارجمنــدرامیبینــدمیگوید
مالکاشترآمد!وبرایشتداعیمعنیمیشود.مثالیکاثرخوشنویسی
راکهیکخوشــنویستولیدکردهاستوشــعرومتنزیباییکهبرای
تحریرآناســتفادهشــدهتأثیربســزاییدرعمقوجودفردهنرمندو
دیگرانمیگــذارد.بهایننتیجهمیرســیمکــهاگرقراراســتتأثیر
مثبتیدرجامعهبگذاریــمبایدازابزارفرهنگیوهنریاســتفادهکنیم.
کاریکههمــهیماقلبــاًعالقهمندشهســتیمانجــامدهیمکمک
وکارخیــردرراســتایهمدلیبههمنوعخوداســتکــهمعموالاین
بخشازخواســتههایدرونیبــهجهتروزمرهگیهامغفــولمیماند.


جنابدکترتحفهگــر،باتوجهبهحضورمســتمرحضرتعالی
درهمــدمومالحظــهیفعالیتهــایفرهنگــیوهنــری
اینموسســهیخیریــه،آیامیتوانیــدازتاثیــراتعینی
فعالیتهــایفرهنــگوهنــریآنمــواردیبفرمایید؟

بله،بهعنوانمثالوقتیاکسپودرمجموعهیخیریهبرگزارمیکنید،این
بینهمهیافرادسهیموشرکتکنندهدراکســپو،نوعیهمدلیایجاد
میکندودلهایشانبیشترازقبلبهاینمجموعهنزدیکمیشود.انرژی
مثبتیکرویدادفرهنگی،اثراتشــگرفیدرفردمیگذارد.مخصوصا
اگراینرویدادهایفرهنگیوهنریتوســطجامعهیمعلولینصورت
بگیردواینقشرخوداثرهنریتولیدکنند.تاکنوندرتوانبخشیهمدم
نمایشگاههاییازآثارفرزندانهمدمنیزبهنمایشگذاشتهشدهکهدیدن
آن،هموارهحسبســیارزیباوخوبیبهمنبینندهمنتقلکردهاســت.
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جنابتحفهگر،اینگفتوگودرحالیصــورتمیگیردکهدر
آستانهیروزجهانیمعلولینقرارداریم.اگرممکناستبفرمایید
کهاینمناسبتونامگذاریروزیبهناممعلولین،ازمنظریکمدیر
فرهنگیچقدرمهماستوبرایشماتداعیگرچهچیزهاییاست؟

ابتدابایداینراخاطرنشــانکنمکهنامگذاریروزهایمناسبتییکیاز
اقداماتیاســتکهمواردیرابهماتذکرمیدهد.جامعهیما،جامعهی
پرمشغلهایاســتومعموالًمردمبعضیازکارهاییراکهدوستدارند
فراموشمیکنند.ایننامگذاریباعثمیشودیکباردیگرتوجهاتسمت
آنموضوعخاصجلبشود.مثالروزملیعطار،فردوسی،هفتهیدفاع
مقدسو...ایننامگذاریهاکهدرروزنگارانجامشدهاســت،تمرکزوتوجه
مردمدرآنروزبهموضوعخاص،باعثایجادموجیمیشــودکهممکن
استدرطولسالازآنغافلبودهباشیم.لذادرروزجهانیمعلولیننیز
نبایدازایندســتهافراددرجامعهغافلباشــیم.یکرهاوردشتشکراز
کسانیاستکهبرایزندگیبهترمعلولینزحمتمیکشندومجاهدانه
کارمیکنندتاایندستهازافرادجامعهکهشرایطزندگینرمالیبرایشان
بهدالیلیفراهمنشده،آســانتروباامیدونشاطبیشتریزندگیکنند.
البتهدرمقابلمسئوالنومدیرانیکهدراینمراکزمدیریتمیکنندباید
فرصتهایحضورمردمرادراینروزهابیشترفراهمکنندواگربرنامهی
فرهنگیوهنریویانمایشگاهیازآثاراینعزیزاندارندبایددراینروزها
آمادهیارائهواجراباشد.برایبهرهمندشدنافرادیکهدرمؤسسهحضور
پیدامیکنند.بایدبرایاینقشردرطولسالبهویژههفتهیبزرگداشت
معلولینوقتویژهگذاشــتوباشرایطزندگیشــانازنزدیکآشناشد.

آقایدکتر،درانتهایاینگفتوگو،بســـیارسپاسگزارخواهیم
شدکهنظراتوســـــفارشاتوتوصیههایشمارانیزدرخصوص
موسسهیخیریهیهمدمونوعکاریکهدرآنصورتمیگیردبدانیم؟

فضایسختافزاریشمادرمجموعهیهمدمفضایبسیارخوبیاست.
مدیراناینمجموعهبسیارنگاهوسیعیدارند؛فرابخشیعملمیکنند
وخودرامنحصرابرایادارهیآنجامقیــدبهیکعملخاصنمیکنند.
مجموعهاقداماتیکهبرایادارهیآنمجموعهعظیمبهکارگرفتهشده
نشانازاینداردکههستهیمرکزیبرنامهریزدرهمدمافقهایبلندی
پیشرودارد.توصیهامبهافرادیکهدراینمجموعهفعالیتدارندایناست
کهقدرخودتانرابدانید.اینفرصتیاستکهخداونددراختیارشماقرار
داده،دراختیارهرکسیگذاشتهنشدهوخداوندشماراانتخابکردهاست.
همهیماکهدرمشهد،شــهرحضرتعلیبنموسیالرضا»ع«زندگی
میکنیم،انتخابشدهایمومنبهشــماکهدردلشهرمشهدبهشتیرا
ایجادکردهایدوبهبندههایخوبخداخدمتمیکنیدواینفرصتبه
شمادادهشدهاستغبطهمیخورم.قدرفرصتیکهدراختیارتاناسترا
بدانید،هروقتبههمدممیآیمواقعالذتمیبرمازاینهمهحسخوبی
کهدرآنجاحاکماست.انشــاءاهللهرروزموفقترازروزگذشتهباشیدو
اگرهمدمبهخوبیبافعالیتهایفرهنگــیوهنریاشبهمردممعرفی
شودقطعاهیچکسازهیچکمکیمضایقهنخواهدکردومننیزبهطور
اولیدرخدمتمجموعهیهمدمهستم.برایتانآرزویموفقیتدارمو
انشاءاهللدعایخیرهمهیشــمابدرقهیراهزندگیهمهیمردمباشد.
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پاراصنعت
حاِل هـمه را خــوب می  کند
پایصحبــتمهندساحســانمصطفوینــژاد)رییسهیئت
مدیرهیزعفــرانمصطفــویومدیرعاملشــرکتفرانگران(

احســانمصطفوینــژاد،کارآفریــن،خیرآفریــنوبرگزیــدهی
صنعتگــرانجوانکشــوردربیننــودهزارواحــدصنعتیاســت.ُجز
ایــناشــارهومعرفــییکخطــی،نکتــهایکــهدانســتنشمیتواند
مهــموجالبباشــدایناســتکههمیــنحــاال،تعــدادیازفرزندان
توانبخشــیهمدم،درمجموعهیزعفــرانمصطفویمشــغولبهکارند.
فرصتیدســتدادتابااحســانمصطفوینــژاد،رییسهیئــتمدیرهی
زعفــرانمصطفــویومدیرعاملشــرکتفرانگــراندیــداروگفتگویی
داشــتهباشــیم.ایــنگفتگــوکــهدرآســتانهیروزجهانــیمعلولین
ودرمحلدفترفرانگــرانصورتگرفته،بیشــتربرنیکاندیشــیخاص
جنابمصطفوینسبتبههمدمودختراناینموسسهیخیریه،متمرکزاست:

آقایمصطفــویبزرگوار،ازاینکهچندتــنازدخترانهمدم،در
مجموعهیصنعتیشمامشغولبهکارهستند،چهحسیدارید؟

مــن،بــاواژهیمعلولهرگــزارتبــاطخوبیبرقــرارنکــردهام.هروقت
واژهیمعلــولرامیشــنوم،یادخودمــانمیافتم.معتقــدمآنکسکه
عاجزازخلقلحظههاســتمعلولاســت.اگــرمانتوانیــمازلحظهایکه
درآنهستیمارزشــیدرســتکنیموبهبشــریتخدمتکنیم،معلول
هســتیم.بنابرایــنکل365روز،میتوانــدروزجهانــیمعلولینباشــد!
اینافرادجلوهیقدرتخداوندهســتند.چندیپیشمهرهیپنجمگردنم
آسیبدید.حسخوبیداشــتم.اینکه38سالتمامعضوهایبدنمدرست
کارکردهوحاالازهزارانقســمتبدنمعضویبرایمدتیبستهاستوآن
وقتمتوجهارزشایننعمتمیشــوم.مانبایدبهاینافرادبهدیدمعلول
نگاهکنیم.وقتیمهتابوشــقایقدرکارخانهیمنکارمیکنند،اینلطف
مننیستبلکهوظیفهیمناســت.مابهاندازهیداراییومسئولیتهایی
کهداریمدرایندنیابدهکارومســئولیم.حداقلکاریکــهمیتوانمبرای
اینبچههاانجامبدهمهمیناســت.ازوقتیایندخترانمبهمجموعهیما
آمدندبرکتراهمباخودآوردهاند.شــکندارمیکیازدالیلیکهتوانستم
پلههایترقیرابیشــتروســریعترطیکنــم،دعایهمینبچههاســت.


شــمابهعنوانیکصنعتگــر،برایپشــتیبانیبیشــتراز
قشــرمعلولین،چهپیشــنهادیبــهاهالیصنعــتدارید؟

درسالناجالسسراندوطرحرامطرحکردمباعنوانپاراصنعتواستفادهی
معلولیندرصنعت.پیشــنهاددادمدر10تیرماه،روزصنعت،پاراصنعترا
برگزارکنیمتاازکسانیکهمعلولینرادرصنعتمشغولبهکارکردندتقدیر
شــود.مجموعهایبهنامخیریهی»مناسبساز«پیشــنهاددادهکهشهررا
برایمعلولینمناسبســازیکنیمکهالبتهاینکارشــهرداریاستواگر
ماکاریبخواهیمانجامدهیمشــایددرمقابلممانعــتبهعملبیاید.طبق
نظروپیشــنهادمناگردرهرکارخانه2معلولبهکارگرفتهشوند،بهجهت
تعدادزیادکارخانههاومراکزصنعتیمعلــولکممیآیدودراینصورتاین
قشرهمهمشــغولبهکارمیشوند.اگرنگاهماناینباشــدکهافرادیراکه
برایکاراستخداممیکنیممثلبچهیخودمانبهآنهارسیدگیشود،حال
دلمانخوبخوبخواهدشد.مناســماینفعالیتراپاراصنعتگذاشتهام.
کارخانهیمنطبقاتیهستویکفردویلچیریشایددراینمجموعهاذیت
شودولینابینارامیتوانممشغولبهکارکنم،ناشنواو...درمقابلکارخانهای
همکفاســتولیدســتگاههایخطرناکداردویکناشــنوانمیتوانددر
آنجاکارکند.آنکهدســتنداردکارپابهاوبدهیــموبالعکس.مجموعهای
بایدباشدکهاینهاراســرجایخودشبگذاردودراینبخشتقویتشویم.
من،ســفرهایزیادیرفتهاموبیاغراقمیگویمشــایدنشســتندرکنار
آبشــارنیاگاراآنقــدرلــذتبخشنباشــدکهدیــدندخترانمشــقایق
مهتــابونفیســهدرحیــنکاربســیارحسخوبــیبهمــنمیدهند.
وقتیمهتابراباشیطنتذاتیاشنگاهمیکنمحالمخوبمیشود.شایدگاهی
راندمانکارپایینبیایداماگفتهامکسیحقنداردگزارشمنفیبدهدوباید
همهنهایتهمکاریرابااینبچههاداشتهباشند.حضوراینبچههابرکتکار
مناستودعایاینبچههاباعثمیشودکارمرونقبیشتریداشتهباشد.اگر
نهدروضعیتاقتصادیفعلیبسیارپیشرفتاقتصادیسختاستواگرحرکت
روبهجلودارمشــکندارمکهدعایکشاورزاســتودعایخیراینبچهها.

خودتانچقدرنســبتبهانجاماینطرحخوشــبینهســتید؟

اینطرحبایدعملیاتیشــود.حتیلوگویآنراطراحیکردهام؛ویلچیری
استباچرخدندههایچرخهایصنعتی.دوطرحمطرحشدهیکیبهناماپک
زعفراناســتودیگریپاراصنعت.ایندودرکشوربااستقبالزیادیمواجه
شــدولیبعدازآنهیاهووگفتگوچندانخبریازآننیست.اپکزعفرانرا

پریاگلبویی
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چوندررابطهبارشتهیکاریاماستپیشمیبرمولیپاراصنعترابهدلیل
ضیقوقتچندانپیشنبردهام.بااجرایطرحهایپاراصنعتیکهخدمتتان
عرضکردمحالماهمخوبمیشــودواینماهستیمکهبایدتشکرکنیم
کهاآلنتعدادیازدخترانهمدمدرمجموعهیمامشــغولبهکارهستند.

جنابمصطفوی،درمجموعنگاهصنعتگرانبهمراکزتوانبخــشی
چگونهاست؟

دراینکهمؤسساتتوانبخشــیبایدمنابعیقویداشتهباشندشکینیست.
گاهیخیلیازخیریههامراســمیمیگیرندوخیرینیراازحوزهیصنعت
دعوتمیکنندکهباگذاشتنهمتعالیزیادموافقنیستند.درشرایطبد
اقتصادیاالناینحسقابلدرکاســتچراکهدرمراسمهمتعالیاگر
یکفردصنعتگروکارخانهدارمبلغکمیرااعالمکندممکناســتبرای
نامبرنداقتصادیاشخوبنباشــدواگردلشبخواهدمبلغبیشتریکمک
کندتوانشرانداشتهباشد.ازاینروپیشــنهادمیکنمبهجایهمتعالی
حرکتجدیددیگریانجامشــودکهفردخیروعالقهمندبهامورخیریهدر
معذوریتقرارنگیردودرمراسمیکهدعوتمیشــودباآسودگیشرکت
کند.بایدبهدنبالشــیوههایجدیدتریبود.مثالتولدمنسالگذشتهدر
همدمبرگزارشــد.میتوانماعالمکنمتماممیهمانانبرایشخصمنهیچ
هدیهایدرنظرنگیرند،امابهجایآنبرایبچههایهمدمهزینهشــودتا
بهنفعبچههاباشــد.درهرماهمیتواندچندینتولدبهاینصورتدرهمدم
برگزارشــودویاحتیمجالسترحیموتعزیهکهبرایشــادیروحاموات
میتواندکمکهایمالیبهینمؤسســهومؤسساتمشــابهانجامشود.آن
کسکهتوانشراداشتهباشــدوبخواهدخالصانهکمککنددرهرشبکهو
فضاییکمکخودشراخواهدکرد.بایدبافکروبرنامهریزی،استارتاپهای
خیریهایبرایتأمینبودجههایمؤسســاتتوانبخشــیدرســتشــود.

جنــابمهنــدس،اغلــبدیدهایــمکــهبــرایهنــرو
فرهنــگهــمهزینههــایخــاصمیکنیــد،بفرماییدکه
میانهیشــمابــافرهنــگوهنــربهچــهصورتاســت؟


درگذشــتهارتبــاطتنگاتنــگبیشــتریباهنــرداشــتم.بســیاربه
خوشنویســیونقاشــیعالقهمندبودم.اکنــونبراینبــاورمکهکنترل
صنعــتدرایــنشــرایطبحرانیخــودشیکهنــراســتوفرهنگ
خاصــیراتبعیــتمیکنــد.درجریانهســتمکهاســاتیدبســیاری
ازجملهاســتادامیرخانی،اســتادشــفیعیکدکنــیو...درهمدمحضور
پیداکردندوازنظرمنایناقداماتبســیارپســندیدهوقابلتقدیراست.

درمجموعپیشــنهادیبــرایهمــدموهمدمیهــادارید؟


همدمبیشــکپیشــتازمجموعههایتوانبخشیدرکشــوراست.همدم
توانمندیهایفرزندانشرانشــانمیدهد.بیاغراقمیگویممثلهمدم
نداریم؛درواقعهمدممثلهیچکساســت!اغلــبخیریههانقاطضعفرا
نقطهیقوتمیدانندوبهمردمنشــانمیدهنداماهمدمباوجودمدیریت
خوبوبســیارعالیآنودیگرهمکارانتمرکزشبرنقاطقوتاستواین
برگبرندهیشماست.شمابرایدیگرخیریههاالگوهستیدواینبسیارمهم
است.منباخیریههایکلکشوردرارتباطهستم.هیچکدامشانمثلهمدم
فعالیتهایخاصندارندوهمدمبهگونهایاعتبارمشهددرحوزهتخصصی
توانبخشــیوهمچنینفرهنگوهنرشدهاســت.قدرخودتانرابدانید.
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وقتیبرایاولینبارواردهمدمشــدم،فقطچهرههارادیدم.لبخندهارا
نگاههایگرمراودرچهرهبعضیدخترهاهمنگاههاییکهانگارخاموش
شــدهبودند،بیحالبودند.بــاراولهمهیچیزهاییکــهازمراجعهبه
همدمدریافتکــردمهمینهابود.همینکهدرهمــدمتعدادیدختر
نگهداریمیشوندکهیاسرپرستموثرندارندویااصالبیسرپرستاند
وخودشانهمدخترهاییهستندکهمشــکالتذهنیدارند؛یکیکمو
یکیزیاد.آنروزهاهمهیدریافتمهمینبوداماحاالماجراعوضشــده
است.بااهالیاینخانهدوستشــدهام،همباآدمهایمهربانیکهاگرچه
نامشانکارمنداســتامابیشــترازکارمندبرایبچههاوقتمیگذارند
وهمبابچههایهمدم.حــاالازبچههایهمدمچیزهــایدیگریهم
میدانمکهبادوســتیشکلگرفتهاســت.هرچهباشــددوستبایداز
حالدوستباخبرباشــد.بااینکهمیدانمشــایدبازهمهمهماجرای

یکی از دختراِن انتظار!
عباسعلیسپاهییونسی

هرکدامازدخترهایاینخانــهراندانم.اصالبعضیازچیزهاکهگفتنی
نیست،سرمایهیخودآدماســتآنهارانگهمیداردبرایخودش.توی
صندوقدلشنگهشــانمیداردودرصندوقراهمهرگزبازنمیکند.
بااینهمهگاهیکهبراینوشتنداستاندختراناینخانهپروندهایراباز
میکنم،بیشتروبیشتردربارهیبعضیازآنهامیخوانموآنوقتاستکه
غمیبزرگمیآیدومیافتدرویدلم.دلمراسنگینمیکندوچشمانمرا
تر.باخودمفکرمیکنممگرمیشودایناتفاقنیفتد؟مگرمیشودزندگی
دختراناینخانهرابخوانی،دربارهیآنهابیشتربدانیوصورتتترنشود؟

بازهمپایاعتیاددرمیاناست
پروندهییاســمنراکــهورقمیزنــمبازهمبــهمشــکلاعتیادو
جداییوالدینمیرســم.باخودمفکرمیکنمتاحــاالچهپروندههای
بســیاریدیدهامکــهموادمخــدرباعثازهــمپاشــیدنخانوادهی
دختراناینخانهشــدهودختــرانبیگنــاهرابیپناهکردهاســت!
یاســمن،آخرینماهپاییزســال92بهدنیاآمد؛همانپاییزیکههنوز
همدرزندگیاوبهپایاننرســیدهاســت.پدریاســمنکارگربود،یک
وقتیهمســرایداربودومادرشاعتیادداشــت،آنهماعتیادبهمواد
صنعتیکهمیتواندفروپاشــییکخانوادهراســرعتببخشد.پدرش
کهکارگرومدتیهمســرایداربود،کارشجوریبودکهبعضیوقتها
بایســتیچندروزیرادورازخانوادهمیبود.درنبودپدریاسمن،پای
مردیامرداندیگریبهخانهآنهابازمیشــودوخیانــتاتفاقمیافتد!

معلولیتجزئیازدخترکاست
یاســمنکهبهدنیامیآید،دچارمعلولیتخفیفاســتوبعدخانواده
متوجهمیشــوندکهاودرگفتارهممشــکلدارد.مادرمعتادیاسمن
بهجایاینکهبهفکریاســمنوبچههایدیگرشباشد،بهفکرتامین
ومصرفموادصنعتیخودشاســتوایندلیلیمیشودبرایاینکه
بچهرابهحالخودرهاوخواهردیگرشازاونگهــدایومواظبتکند.
شایدبرایمنوشماکهداریمایننوشتهرامیخوانیماینپرسشپیش
بیایدکهمگرمیشودمادریازبچهیخودشبگذرد؟وحتماجواباین
استکهحتمامیشودبگذرد.وقتیازقبِلازدواجاهلمصرفموادبوده
باشدوبعدبهموادمخدرصنعتیرسیدهباشــد،همهچیزممکناست!

جداییپدرومادر
سهسالبعدازتولدیاســمن،پدرومادرشازهمجدامیشوند.پدر،با
زندیگریازدواجمیکند.مادرکهحاالبیشــترازهروقتیدرگیرمواد
مخدرشــدهاســت،ازخیرنگهداریبچهمیگذردویاسمنباپدرش
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میرود.زندوم،مدتیازاونگهداریمیکندامابعداز
مدتیباتوجهبهشرایطمعلولیتاووپرخاشهاوجیغ
ودادهایش،ناماداریازنگهداریاومنصرفمیشود.
بقیهیاعضایخانوادههمدوستندارندازاورانگهداری
کنند.برایهمیناوبهبهزیستیسپردهمیشودوسر
ازمرکزنگهداریکودکانحضــرتعلیاصغر)ع(در
مشهددرمیآورد.بعدازمدتیهمبهمرکزدیگریدر
یکیازشهرستانهابردهمیشود.دراینبینباتوجه
بهشکیکهپدریاسمننسبتبههمسراولخودداشته
است،ازیاسمنآزمایشDNA گرفتهمیشود.جواب
آزمایشغمانگیزوناراحتکنندهاســت.اوفرزندفرد
دیگریاســتواینوضعیتشرابدترمیکند.کودک
بیگناهکهدراینماجراهیچتقصیرینداشتهاست،بعد
ازسپردهشدنبهبهزیستییکیازشهرهاراهیمشهد
میشودتایکیازدختراناینخانهبشود.دختریکه
خودشنمیداندقصهزندگیاشبرگهایغمانگیز
دیگریهمداردکهاوازآنهابیخبراست.برگهایی
کهباعثوبانــیآنهاموادمخدربودهاســتوپایبند
نبودنمادربهزندگیزناشــوییوچهمیشودکرد؟!

پدراوکیست؟
یاســمن،حاالیکیازدختراناینخانهاست.ازمادر
اصلیاشخبرینیســتوبــهپدرودیگــراعضای
خانــوادههمامیدینیســت.هــرچنــداوراکامل
رهانکردهاند.هرچهباشــدآنهامــیداننددخترک
کوچــکدروضعیتبوجــودآمده،هیــچتقصیری
نداشــتهاســت،پسنبایدبهکلــیاورارهــاکرد.
اوکهازماجراچیزینمیداندبرایهمیندلشتنگ
میشودبرایاعضایخانوادهاش،برایمادرش،پدرش
ودیگرانیکهاوآنهارااعضایخانوادهخودشمیداند.
روزگارغمانگیزیاست،دخترکیدراینشهرودراین
خانهدرکناردیگردختراندوچشمداردکهگاهیبهدر
دوختهمیشوند،بهاینامیدکهیکیراببیندکهبرای
دیدنشآمدهاست.دخترکیکهمنتظراستنامشرا
صدابزنندتااوباشادیبهسمتتلفنبدود.کاشمنو
توبیشازاینبهدختراناینخانهسربزنیم،بهدختران
بیگناهیکهانتظارکشیدنبخشیازوجودآنهاست.
مهربانبودنکارسختینیست،فقطبایدارادهکنیم.
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دنیــایعکس،دنیایــیبــزرگوالیتناهیاســت؛دنیاییکــهازدریچــهیدوربین
بــاثبــتلحظــاتبهیادماندنــیومانــدگارشتاعمــقجانهانفــوذمیکنــدوبا
دورکردنمــانازروزمرهگیها،بــهدنیاییقــدممیگذاریمکهفضــایمتفاوتیدارد.
درآستانهیبرگزاریششمیناکســپویعکسهمدمباگروهیبهگفتگونشستیمکه
دنیایزیبایعکسرابههمدمآوردندوباکارهاینیکوماندگارشــان،فرزندانهمدم
رابهواســطهیهنر»عکاسی«یاریرســاندند.پیشازآناما،شایســتهوضروریاست
گرمترینسپاســهایمانرانثارتمامیاورانعکاسهمدمکنیمکهدراینســالها،درهر
فرصتیدرخدمتاینخانهبودهاندودرایننوشتارامکانگفتگوباهمهآنانفراهمنبود.

آنها، دوربین  را به سمت همدم چرخاندند!
گپوگفتیدوستانه،باچندتنازیاورانعکاسهمدم

مریمهمایونی

اولیــننفــر،فرشــتهکامــالنبــود،ازفعالیــنایــنحــوزهکــهبــالبخنــد
همــدم؛ خانــهاش در بــود مــا میهمــان همیشــگیاش دلنشــین
-ســال1386باهمدمآشــناشــدم.ابتداازکمکهاینقدیبههمدمشروعشدو
بعددخترمبرایآموزششــناوهنرنقاشــیبهصورتیاوربااینمجموعهرفتوآمد
میکردتااینکهکمکمبهایننتیجهرسیدمبهتراســتهنرعکاسیرابههمدمبیاورم.
ســال1390اولیناکســپویانفرادیعکاســیرابهنفعفرزندانهمــدمبامدیریت
هنریآقایامیــنابراهیمیبرگزارکردیم.اولیناکســپوبااســتقبالزیــادیروبرو
شــد.ازاینجهتســال1391فراخوانعمومیاکســپوگذاشتهشــدوحدود80
عکاسبرایگرفتــنعکسبهمؤسســهآمدنــدو50اثرهنریعکــسانتخابودر
اسفندهمانســالاولیناکســپویگروهیبرگزارشد.اینجریانشــروعیبودبرای
آشناییعکاسهابامؤسســهیهمدمودرسالهایبعدنیزایناکســپوادامهپیداکرد.
خــداراشــکر،تعــدادیازفرزنــدانهمــدمکهتوســطتیــممتخصــصهنری
اســتعدادیابیشــدهبودنــد،درزمینهیهنرعکاســیپیشــرفتزیادیداشــتند.
حسخوبیکهدخترانهنرمنــدهمدمبهمندادندباعثشــدحضــورمدرهمدم
بصورتپیوســتهومــداومصــورتبگیرد.تمامتالشــماینبــودکهمــردمبیرون
ازهمدمرابهایــنمرکزبیاورمتــاباتوانمندیهایدختراناینخانهآشــناشــوند.
وقتیبــههمدممیآیماغلــببچههامرامیشناســندواینآشــناییوخوشوبش
کردنحسبســیاریخوبیبهمنمیدهد.ســال1394اولیننمایشگاهآثارعکاسی
دخترانهمــدمافتتاحشــدوبعد،دختــرانهنرمندعکاسهمدممدرکعکاســی

خــودراازکانــونعکاســیخراســانگرفتنــد.
ارتبــاطبــاهمدمیهــاتأثیرزیــادیبــرزندگی
شــخصیامگذاشتهاســت.احســاسمیکنمتنها
فرزنــدانخودمنیســتندکهاحتیاجبهرســیدگی
دارند؛ایــنبچههــاراهمبایددوســتداشــتو
سرنوشــتوزندگیشــانبرایمــانمهــمباشــد.
یکــیازخاطراتخوبیکــهازهمــدمدارمارتباط
بامعصومهبود.معصومهپاســبانکمیافســردگی
داشــتوتالشزیادیکــردمبرایاینکــهبههنر
عکاســیعالقهمندشــود.اولینروزیکهدوربین
عکاسیرادســتشگرفتعکسهایشازهمهبهتر
بود.ازآنبهبعدنقاشــیمیکردوعکسمیگرفتو
دلبستگیبهعکاســیدنیایشراعوضکردواعتماد
بهنفسشعالیشــدهبود.نهتنهامعصومهکهدیگر
بچههایعکاسهمدمهمبــهلحاظروحیتغییرات
بســیاریداشــتند.هرروزیکهبهمؤسسههمدم
میآیمبرایمیــکخاطرهیجدیداســتوآغوش
دخترانایــنخانهبهترینحسرابــهمنمیدهد.
وقتیبچههارابرایگرفتنعکس،اردومیبریملحظه
لحظهاشبرایمخاطرهمیشــود.گروهعکاسیکامال
مســتقلوبدونوابســتگیبهجاییهمتگماشته
استبرایخوشحالیوترویجهنرعکاسیدرهمدم.
تمامگروهفقطخوشــحالیبچههــارامیخواهیم
واینقــوتقلبمــابودهوهســتوخواهــدبود.
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امینابراهیمی،یاورهنرمندهمدمدرســکوتیهمراهبابغضیسنگین
برایگفتگوباماهمراهشــد.ســخنشــکلنمیگرفتچراکهیکیاز
یاورانعکاسموسســهراازدســتدادهبودیموهمــراهدیرینهمدم
)کامرانرحمتیان(جایشخالیبود.باتمامدلتنگیهاگفتگوآغازشــد:
-همدم،خانــهیچهارصــددختراســت؛چهارصدعکاسکــهباهم
دوستاندوبذرایناتفاقخوبتوسطخانمفرشتهکامالنپاشیدهشد.
درخیریههاینظیراین،چنیناتفاقاتیرخمیدهداماتداومندارد.اینجا
بســتریپاکیزهداردبرایاینکهبتوانیمبهخودشناسیبرسیم.هرکسی
برایخودشناسیچیزیرادنبالمیکند.حتمانبایدبرایرسیدنبهخود
سفرهایطوالنیوریاضتهایسختکشید.گاهیآنتطهیرموردنظر
بالحظاتیکوتاهدســتیافتنیمیشود.کافیاســتگذارتانبههمدم
بیافتدمثالازطریقآموزشعکاســیبهدخترانهمدمیافعالیتیمثل
اکســپویهمدمکــهســالییــکبــاربرگــزارمیشــودوهمهبا
جانودلمیآیندکــهدرایناتفاقهنریوخیرشــریکباشــند.آن
وقتاســتکهفرصــتتجربــهیاینحسخــوبدســتمیدهد؛
تنهاچیزیکهدردنیایکســانانجاممیشــودونیازبــهترجمهندارد
اتفاقــاتخیــراســتوفصــلمشــترکهمــهیانســانهایخوب
ایناســتکهمیخواهندبهیکاتفــاقدرونینابدســتپیداکنند.
اتفاقخوبیکهعکاسانراترغیبکردهپایثابتاینکارباشیمایناست
کهدرهمدمبهجبرازماکارینخواستندومتوقعچیزینبودند.هروقت
آمدیمبارویگشــادهبامابرخوردشدهاســتوایناتفاقویژهایاست.
همدمیکغربالبزرگاستبرایاینکهاگرذرهایناخالصیداشتهباشیم
ازآنحفرههاعبورکندوبهخودشبرسد.همدمبهلحاظتولیداتاثری
بهمرحلهخودکفاییرســیدهاســت.ازتولیدگلیموگلوآثارقلمزنی
بگیریدتاعکسوامیدوارمتداوماکســپویهمدمهمیشــگیباشــد.
وقتیداورانعکســهایدخترانهمــدمراداوریمیکننــدگاهیبه
داوریبهچالشکشــیدهمیشــودواینحاکیازاینمســألهاستکه
جریانهنرعکاســیدرهمدمدرســتوبــدوننقصپیــشمیرود.
امینابراهیمــی،یاورمهربــانهمدمیبادیــدهایبهــاریادامهداد:
بعدازبرگزاریآخریناکســپو،کامرانبهمنگفتشــایددراکسپوی
بعدمننباشــموانتظاردارماینبرنامهمثلهمیشــهبــهبهتریننحو
انجامشــود.اولمنظــورشرامتوجهنشــدمتــااینکــهبیماریاش
خودرابصورتجدینشــاندادودربیمارســتانبســتریشــد.واقعا
درحالحاضــرهیــچکداممــاندســتودلمانبــهکارنمــیرود.
حرفهایپایانیامیــنابراهیمی،حاویتاملهــاوتلنگرهایزیبابود:
»انسانذاتاًهنررادوستدارد.شخصیتصمیممیگیردبههنررویآورد.
موسیقی،عکاسییاهرهنردیگری.چوندرونخودگمشدهایداشتهو
بایدبهندایدرونیشپاسخدادهشود.هنرمندبایدنسبتبهدیگرانوهر

آنچهکهپیرامونشهستمســئولیتپذیرباشد.باید
بینشونگاهمانرابهاطرافدقیقتــرکنیمکهاگر
چنیننباشدبایدنشــانهنرمندبودنرارهاکردوبه
فردیعادیتبدیلشــد،چونبایدمتفاوتببینیتا
هنرمندباشی.اگربخواهمعکاســیرابههمدمربط
بدهمبایدتشکرویژهداشتهباشمازهمهیدوستانم
همهیهمصنفهایمکهخــودراهمدمیمیدانند
وتاکنوندراکسپوهایهمدممشــارکتداشتهاند.
خواهشــمایناســتکه:هنرمندانعکاس،همدم
رافراموشنکنندودرموسســهحضورفعالداشــته
باشند.اجازهبدهندحلقهیوصلشانباهمدمپایدار
بماندوحتیبیبهانهحضورپیداکنند.کاریهرچند
ســادهبرایفرزنداناینخانهممکناستبزرگترین
کارواتفــاقخــوبتمامســالهایعمرمانباشــد.

همیارانهمدم
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اکرمابراهیمی،دختریبسیارمهربانوپرانرژیاستکهدرکناربرادرشامینوتیمعکاسیهمدمعاشقانهفعالیتمیکند.سراغش
رفتیموخواستیمازهمدموفعالیتهایشبگوید:

-اولینبار،دریکاردو،بهلطفخانمهانوشینوفاداروفرشتهکامالنبامجموعهیهمدمآشناشدم.اوایل،منودیگرانعکسهایی
ازفرزندانهمدممیگرفتیمکهذهنیتغمگینومنفیداشــت.خانمکامالنخیلیرویذهنماکارکردندکهبهجایعکسهای
سردوتاریکعکسهایپرنشاطتریرابگیریم.بیشترکهبهبچههانزدیکشدمورفتوآمدبیشتریداشتم،ذهنیتمکامالتغییرکرد.
روحیهیشادبچههاوانرژیوحـــسخوبیکهبهمامنتقلمیکردندباعثشدذهنیتمنفیمراکزتوانبخشیدرماتغییرکندواین

تغییِرنگرشدرعکسهاکامالحسمیشد.
بادختــرانهمــدمرابطــهعاطفــیقــویومحکمــیدارم.مخصوصــااتفــاقخوبیکــهبرایــمدرایــنمجموعــهافتاد
وباعثشــدبــههمدمیهــانزدیکترشــومایــنبودکــهافتخــارهمراهــیبااعضــایتیمارکســترملــیویــژهیایران
درگــرگاننصیبــمشــدوکنــارهمدمیهــابــهمــنبســیارخــوشگذشــتوخاطــراتخوبــیبرایــمماندگارشــد.
هربــارکــهبچههــارامیبینــمگویــیعزیزتریــنافــرادزندگیــمرادیــدهام.ازدیدنشــانخیلــیخوشــحالمیشــوم
ودلگرمــیامزیــاداســتکــهافــرادمهربانــیدرکنــاردختــرانهمــدمخدمــتمیکننــدوزندگــیخوبــیرا
میگذراننــد.زیبایــیدرونــیدختــرانهمــدمایــناســتکــهبیچشمداشــتدوســتتدارنــدومنتظــرتمیمانند.
برایآموزشعکاســیوبرگزاریاکســپوازاولینمراحلدرکنارتیمعکاســیبودمواینتجربهبرایمبســیارلذتبخشاســت.
ایناواخًراتفاقغمانگیزیبرایمافتادوپدرمراازدســتدادم.پدرم،همدمیبودوهمدمیهارابســیاردوســتداشــتوآخرین
بارکهبههمدمآمدبرایدیدنارکســترملیویژهیایرانبود.ماخانوادگیهمدمیهســتیموامیدوارمهمیشــههمدمیبمانیم.

همیارانهمدم
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ســعیداحمدی،پســریمهربــانوباانــرژیمثبــتوپرازعشــق
بههنراســتکهبایددرلحظهیدیــدارشبیدرنگلبخنــدبزنی؛در
اینگفتگــو،اوهــمدربــارهیهمــدموحضــوریاورانــهاشگفت:
ســال1392بودکهاولینباربههمدمآمدموتولدیکیازبچههابود.آن
حسیکهمرابهاینسمتکشاندوخیلیبهدلمنشست،گرماوصمیمیت
بینبچههابودباآنخندههاومهرومحبتشــانوشیطنتکودکانهشان.
ازآنزمانبادوستانمبیشتربهموسســهآمدم.بامعصومه،همدم،زینب
وفاطمهو...باهمهیفرشــتههاییکهاینجاهســتندبیشترآشناشدم.
اولینبازارچهایکهباهمدمهمکاریداشتمسال1394بود.بیشتروبیشتر
بابچههاآشناشدموحسوعالقهامبهبچههاهزاربرابرشد.تکتکاین
بچههابرایممثلفرشتهاند.باتکتکاینفرزنداندربخشهایمختلف
خاطرهدارم.بااینبچههابزرگشدهام.هیاهووعشقوعالقهشانبینهم
رسیدگیمســئولینویاورانبهبچههاهمهوهمهدلگرمیمحضاست.
خیلیازدختــرانهمدمبــهمــنداداشمیگویند،خیلیســختو
ســنگیناســتاینکلمهچونازســرتنهاییشــانبهتوبابایاداداش
بگوینــدوبایدآنقــدرمثلخودشــانخالصباشــیکــهبتوانیبابا
یابرادرشانباشــی.هیچوقتســالروزتولدم،مراســمتولدنمیگرفتم
اماسالهاســتکهروزتولدمپیــشبچههایهمدممیآیموبرایشــاد
بودنشانجشــنتولدمیگیرمتاخندهوشــادیمضاعفشانروزتولدم
ذخیرهایباشــدبرایروزهایدیگرتاپایانآنســال.ازاینکهروزبهروز
دارمبزرگشدنوموفقیتهایشــانراباانرژیزیادمیبینمخوشحالم.
ازدستدادنشانبسیارسختاستواگرخبربدیازوضعیتسالمتیشان
بشنویخیلیغمانگیزاســت.دوفرزندعزیزموسسهبهنامعارفهسادات
ومعصومهاخیرافوتکردندوچقدرشــنیدناینخبرهــاغمانگیزبود.
بااینبچههازندگیمیکنموتاعمردارمکنارشــانهستمودوستشان
دارموبههمهشــانســرمیزنم.مدتیکهمیگــذردودردیدارموقفه
ایجادمیشــودوبهدیدنشــانمیرومدرراکهبازمیکنمهمهباهیاهو
وسروصداســمتمنمیدوندوباهرداداشگفتنشــاندنیاییازمهر
وعشــقرابهمنهدیهمیدهند.روزها،ماههاوســالهاگذشــتهازاین
آشــنایی.ودعامیکنمکهاینباهمبــودنومهربیریا،پایــداربماند.

ســمیراغفاریــانقالیبــاف؛جوانــیدلنشــینورقیقالقلــب
اســتکــهیــاوریدرهمــدمراافتخــارمیدانــد.اوهــم
درایــنگفــتوگــو،ازخاطــراتهمدمــیاشگفــت:
ســال1392بودکهبهصورتاتفاقیفراخوانعکاســیازموسسه
همدمرادیدم.گشــتیدوستانهبانیتآشــناییبادختراناینخانه
صورتگرفــت.ازآنروزبهبعــدگوییمنهمعضوخانوادهشــدم.
هــرگاههمــدمهمایــشیــامراســمبازدیــدیدارنــدبــا
شــوقوافتخــاربــهایــنخانــهمیآیــم؛اولبــهشــوق
دیــدندختــرانهمدمــیوبعــدخدمــترســانیبــهآنهــا.
بعدازاینآشــنایی،گوییمنهمجزئیازاینخانوادهشدمونیازبه
عکاسیعشقومحبترادردســتانفریده،درنگاهزندهیادمعصومه
پاسبان،خندههایشــهربانووچشــمهایمنتظرچهارصددختر
مهربانهمدمومســوالنشیافتم...حاِلمنباهمدمخوباســت.

همیارانهمدم
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یکنفسزندگی

ازدورکــهمیآمــددکمههــایژاکتشراباالپایینبســتهبــود.توی
ســرمایدمصبح،منتظراتوبوسواحد،کنارپیرمردیعصابهدســت
ایســتاد.مردکمرشکمیبهجلوخمشــدهبودومراقببودکهاتوبوس
ردنشــودوآنهاجابمانند.صدایترمزکهبهگوشــمرســیدازجابلند
شــدموزودترازآندونفرخودمرابهپلههارســاندم.کمیعقبرفتمتا
پیرزنبتواندخودشودوتاپالستیکوکیســهیبرنجیپاکستانیاش
راباالبکشد.وســایلشراازدســتشبهســرعتگرفتموکمککردم
تــارویصندلیاولبنشــیند.کارتــمرازدموعقباتوبوسنشســتم.
هنوزنمیدانســتمبعدازاینخط،کجابروم.ســرگردانبــودم.یکبار
دیگــرصفحهیگوشــیموروشــنکــردمتــاازشــرانتظــاریکه
بهقلبــمچنگمیزدخالصشــوم.نه!خبریازاونیســت...پســرهی
ناخلف!آخــرکجــارفتهبــود،اولصبــحجمعــه؟چراخبــرنداد؟
تــویاینفکــربــودمکهبــویعجیبــیاحســاسکردم.شــامهی
قویهمیشــههمبدنیســت.یادمهســتیکبارســاعتســهنصف
شــب،ازخــواببیدارشــدموبــویبنزینشــدیدیراحــسکردم
کهازپارکینــگمیآمــد.بعدامعلومشــدکــهباکبنزینماشــین
همســایهنشــتیداشــتهوخالصهجلویکلیاتفاقاتبدگرفتهشد.
وحاالاینبو!به!چهبویتازهوتندی!چشــماموبســتهبودموداشــتم
رویرایحــهشتمرکــزمیکردمتــابفهممبــویچهگیاهیاســت
کــهضربههــایدســتخانمیازپشــتســرم،مرابــهخــودآورد:

-باشماست.ببینیدچهکارتاندارد،پیرزن.
سرمراباالگرفتموجلویاتوبوسرانگاهکردم.پیرزن،کیسهیپالستیکی
کوچکیراتویهواروبهعقباتوبوسوروبهمــنتکانمیداد.ازجایم
بلندشــدموخودمرابهاورساندم.دستانخشــنوگرمش،دستهایم
راچسبیدهبودوآنپالســتیکورایحهاشراپیشکشــممیکرد.بعد
صدایپیرزنرامیشــنیدمکهدرالبالیِهرِهــرگازاتوبوسمیگفت:

-اینهاگلپرهمادر!دمکنوبخور...تازهجمعکردم...
زمانکــمبــود.تندتنــدوســایلشراجمــعوجــورکــردوپیاده
شــدند.حتــینگذاشــتکــهبگویــم:مــنکارینکــردهام.
چشمهایشرامیدیدمکهپرازتشــکروقدردانیبود.تاهرجامیرفت
باآنســویکمبهچهرهیمنزلزدهبودند،فقطمحضاینکهکمکش
کردهبودمسوارشود..فقطبرایهمین!بویعطرگلپرهایتازهیازکوه
چیدهرابهدرونکیفدســتیامفروبردموباحسخوبیرفتمودوباره
سرجایمنشستم.آهستهعینکدودیامراازچشممبرداشتموفهمیدم
رویصفحهیگوشــیامیکپیامازپسرمرســیدهوحالشخوباست.

گـل َپر
لیالجوان
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خـبرهای خوب این خانه
مروری اجمالی بر رخدادهای سه ماه گذشته ی خیریه ی همدم

  www.hamdam.org     
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرهاکهنهنمیشــوند.مــــشروح
اخبارهــمدمرامیتوانیددرفـــضای
مجازیدنبالکنید،امااشــــارهای
کوتاهدراینصفــحاتبراییادآوری
مهربانیوتشکرازدوستانهمدماست.
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 همدم؛ سوگوار آزادگان عالم

جمعــیازفرزنــدانهمــدمپیــشازظهــرســومینروزازمــاه
محــرم،مصــادفبــادوازدهــمشــهریور1398ضمــنپابوســی
امــامهشــتم)ع(،ایــاممحــرمرابــهحضرتشــانتســلیتگفتند.

 
همدمی ها به استقبال مهر و مهربانی رفتند

فرزنــدانهمــدمدرویــژهبرنامــهایکــهروزشــنبهســیام
شــهریور1398درتــاالرنگارخانــهموسســهبرگــزارشــد،ضمن
بزرگداشــتآغازهفتــهیدفــاعمقدس،ســرآغازفصــلتحصیلو
بازگشــتبــهکالسهــایدرسومدرســهرانیــزگرامیداشــتند.

خـبرها

دیدار و تجدید عهد همدمی ها، با شهدا 

همزمانباآغازهفتهیدفاعمقدسودرفضاییمعنوی،جمعیازفرزندان
اینموسسهدرمحلگلزارشهدایبیبیبیگممشهدحضورپیداکردند
وباقرائتفاتحه،لحظاتیسرشــارازروحانیتوحقشناســیآفریدند.

اشتیاق همدمی ها به آموزش
در شروع مهری دوباره

دوشــنبهاولمهر1398وهمزمانبــاآغازکالسهایدرسومدرســه
جمعــیازفرزنــداناینموسســهیخیریه،درمیانشــادیونشــاط
خواهرانشانوباگذشتناززیرآینهوقرآن،راهیکالسهایدرسشدند.
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تبریک همدمانه به پلیس محله

درروزگرامیداشــتنیــرویانتظامــی،جمعــیازاهالــیهمــدم
بــاحضــوردرکالنتــریشــفا،ایــنمناســبترابــهپاســبانان
مهربــانوپلیــسدلســوزمحلــهیخــود،تبریــکگفتنــد.

برگزاری مجلس یادبود
 زنده یاد کامــران رحمتیــان در همدم؛

جمعــهپنجــممهــر1398،فرزنــدانوخادمیــنقــدردانهمدم
یادوخاطــرهیزندهیادکامرانرحمتیــان)عکاسیاورموسســه(رابا
حضورخانــوادهاو،جمعــیازمدیرانواســاتیدرشــتهیعکاســی
خراســاندرتاالرهمایشهایاینموسســهیخیریهگرامیداشتند.

دیدار اهالی همدم
ـــینمایی اســتان  با مـدیر جدید امور سـ

دکترحجتوجمعیازاهالیموسسه،دوشنبه22مـــهر،ضمنحضور
درپردیسسینماییهویزه،بااهدایسبدگل)محصولکاردخترانهمدم(
انتصابحیدرمرادیبهســـــرپرستیامورســـینماییحوزهیهنری

خراسانرضویرابهویتبریکگفتند.

خـبرها

هفتــه ی ناجا و تبریــک اهالــی همدم به
 فرمانده انتظامی استان

   
تقــوی کاظــم ســردار ناجــا، گرامیداشــت هفتــهی در
)فرمانــدهینیــرویانتظامــیخراســانرضــوی(،درمحــل
کارش،میزبــانخادمیــنوجمعــیازفرزنــدانموسســهبــود
ولوحویژهیاینخیریهرابهنشــانســپاسوتبریــک،دریافتکرد.
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خـبرها

جشنی به افتخار یک یاور ارجمند

همزمانبــاگرامیداشــتروزجهانــیافــراددارایمعلولیــت،باحضــورهنرمند
نامــیمشــهدداریــوشارجمنــدوجمعــیازعلمــاوخیریــنجشــنیدر
تاالرهمایشهایهمدمبرگزاروازتندیسوتمبریادبودداریوشارجمندرونماییشد.

تبریک هـــفته ی ناجا  به رئیس پلیس امـاکن

فرزندانوکارکنانهــــمدمضمنتبریکهــفتهیناجا،لوحمنقشبهلوگــوی
نیرویانظامی)محصولکارگاهقلمزنیموسسه(رابهجنابسرهنگامیرحسینی
)رییسادارهینظارتبراماکنعـــمومیخـــــراسانرضوی(تقدیمکـــردند.



98
ن  

ستا
زم

21
خـبرها

برگزاری جشن تولد روژان 
در حضور عمو پورنگ

بــاحضــورداریــوشفرضیایــی)عموپورنــگ(،روژان)دختــر
کوچــکخانــهیپناهگاهــیموسســه(،تولدســیزدهســالگیاش
رادرتــاالرهمــدمودرمیــانجمعــیازخیریــنونیکــوکاراناین
خیریــهودیگــردختــرانمتولــدآبانماهموسســه،جشــنگرفت.

تمـرین هماهـــنگی ارکـــستر ملی ویژه 
با حضور گروه آوای همدم

تمریــندورهایگــروهارکســترملیویــژهیایــران،کههرســهماه
یکباربههمتمریمگیالســیان)رهبرارکســتر(وخیریهتوانبخشــی
همدمشــکلمیگیــرد،بههمــتنیکــوکارارجمندجنــابمهدی
کاردانوبــاحضوراعضــایارکســترملــی،درکــرجبرگزارشــد.

حســن یزدانــی و قهرمانــان کشــتی
 از همدم دیدن کردند

هجدهمآبان،حســنیزدانــی)قهرمانکشــتیالمپیــکوجهان(،
دکترمســعودریاضــی)عضوشــورایشــهرورییسهیئتکشــتی
اســتان(،جبرئیلحســناف)مقــامســومالمپیک(وجمعــیدیگر
ازقهرمانــانومربیــاناینرشــتهیورزشــیبــههمدمآمدنــدوبا
حوصلهومهــر،ازفرزنداناینخیریــهاحوالپرســیودلجوییکردند.

بانوان ملی پوش فوتسال
در موسسه ی توانبخشی همدم   

بانوانفوتسالیســتتیــِمملــیدرآســتانهیروزجهانــیمعلوالن،
بــادختــرانبیسرپرســتایــنموسســهیخیریــهبــهدیــدار
وگفتگــونشســتندوضمــنبرگــزارییــکبــازینمادیــنبــا
دختــرانهمــدم،درجریــانفعالیــتاینموسســهقــرارگرفتند.
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خبرها

حضور همدمی ها، درآییــن المپیک ویژه

فرزندانورزشکارهمدم،درآیینگرامیداشتبیستمینسالگردتاسیس
المپیکویژه،درحضوربیشازهفتصدورزشکارانالمپیکویژه،خانوادهی
ورزشکارانودکتردادخواه)رییسالمپیکویژهیایران(،شرکتکردند.

نمایش یک افسانه برای فرزندان موسسه

محمــدجهانپــا،کارگــردانتئاتــر»افســانهمــاربــهدوش«،
اجرایویــژهیایــناثــرارزشــمندرادرحضــور20تــنازفرزندان
موسســه،درســالنتئاتــرشــهربــهاهالــیهمــدمتقدیــمکرد.

قهرمــان آســیا بــا همدمی هــا دوید

حســنتفتیــانقهرمــان60و100متــرآســیا،بــهمناســبت
گرامیداشــتروزجهانــیمعلولیــنازموسســهخیریــههمــدم
بازدیــدکــردودرحرکتــینمادینبــاورزشــکاراناینخانــهدوید.

خرابــه ی شــام در محوطــه ی همــدم

شــبیهخوانــی»خرابــهیشــام«توســطگــروهتعزیهخوانــی
»عاشــقانحــرم«بــهسرپرســتیجــوادهمایونــی،درصحــن
همــدماجــراوبااســتقبالپرشــوراهالــیایــنخانهمواجهشــد.
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خبرها

تبریک روز جهانی پست، به یاوراِن  نامه رسان  

پســت ادارهی در باحضــور همــدم، خیریــهی نماینــدگان
ناحیــهی3مشــهدوتقدیــمگل،روزجهانیپســترابــهکارکنان
ایــنادارهیهمیشــهیــارومــددکاِرموسســه،تبریــکگفتنــد.

گرامیداشت هفته ی کودک با عکاسی در طبیعت

ــکاسیهنرمندان درگرامیداشتهفتهیملیکودک،کالسپاییزهیعـ
ـــمدمدرطبیعتاطرافمـــشهدبههمتفـــــرشتهکامـــالن هــــ

)عکاسیاورموسسه(ودوستانهنرمندشان،برگزارشد.

تبریک به یاوراِن همدمی اداره ی استاندارد

اهالــیهمــدم،بــااهــدایلــوحمســیمنقــشبــهلوگــوی
اســتانداردروزجهانــیاســتانداردرابــهمهنــدسعلیرضــاجمیع
)مدیرکلادارهیاستاندارداستان(وهمکارانپرتالششانتبریکگفتند.

تبریک به آتشنشــانان، در دیداری دوباره

درگرامیداشــتروزآتشنشــان،اهالــیهمــدم،بــهدیــدار
مدیرعاملســازمانآتشنشــانیمشــهدرفتنــدوبهپــاسهمهی
زحماتشــبانهروزیومحبتشــانبــههمدم،بــرایکارکنــاناین
مجموعــهیخدمتگــزار،آرزویســالمتیوموفقیــتکردنــد.
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اهدای لوح تقدیر همدم به مربی تیم ملی  
بــهمناســبتگرامیداشــتهفتــهیتربیــتبدنــی،فرزنــدان
همدم،بــااهــدایلــوحبــهآنــابراتــی)مربیتیــمملیکشــتی
آلیــشبانــوانونایــبرییــسکشــتیبانــوانخراســانرضوی(
ازهمــهیمهربانیهاویاوریهایایــنبانویارزشــمند،تقدیرکردند.

آغاز و انجام نمایشگاه خوشنویسی اشعار استاد

نمایشگاهخوشنویســیونقاشیاشــعاراستادشــفیعیکدکنیکهبا
حضــورصمیمانــهیاووجمعــیازنیکــوکاران،ادیبانومســئولین
همزمانباهمایشبــزرگ»بخوانبهنــامگلســرخ«درنگارخانهی
همــدمافتتاحشــدهبود،پــسازســهروزبــهکارخودخاتمــهداد.

همدمی ها
بانوان هندبالیست را مورد تشویق قرار دادند
فرزندانهمدم،بهمناسبتگرامیداشــتهفتهیتربیتبدنی،باحضور
درسالنشهیدبهشتیمشــهد،ضمنتبریکاینمناسبتبهورزشکاران
حاضر،اعضــایتیمهندبــالبانواناســتانراموردتشــویققراردادند.

شهرخودرو
 میزبان فرزنــدان خیریه ی همــدم بود

بهمناسبتروزجهانیمعلوالنوبادعوتواستقبالیحییگلمحمدی
)ســرمربیتیمفوتبالشــهرخودرو(،درنشســتخبریپیشازدیدار
بانفتآبادان،میزبــانتعدادیازاعضایموسســهخیریهیهمدمبود.
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 آن پیر مهربان
 آمد به میهمانی گلها

 در چشمهاش روشنی فردا
 در خنده اش، نسیم سحرگاهان

 در گامهاش، زمزمه ی رود
 و بر لبش

 آواز شادمانی انسان بود
از دفتری به نام گل سرخ...
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هشت دفتر 
در باب هشت ستاره ی آسمان هشتم!

)گزارشیازبرگزاریهمایشیکمنظیردرهمدم(
محمدرحیمی/کارشناسروابطعمومیموسسهتوانبخشیهمدم

»همدمیکیازبابرکتترینمراسمهایادبیکشورمانرابرگزارکردکهمایهیمباهاتخراسانومردمهنردوستوخیرخواهاینخطهازایرانشدهاست.«
از بازدیــد ضمــن کشــورمان معاصــر پــرآوازهی شــاعر و ادیــب کدکنــی، شــفیعی محمدرضــا اســتاد را جملــه ایــن
گفــت. خراســان ادبــی ســتارهی هشــت بزرگداشــت همایــش در شــرکت از پــس و همــدم خیریــهی موسســهی
برجســتهی ادبــی پژوهشــگران و شــاعران مدیــران، جمــع در بــود کــرده پیــدا حضــور همــدم تــاالر در کــه وی
بــا فروتنــی و صمیمیــت بــا و مالحظــه را مراســم ایــن برنامههــای تمــام خاصــی حوصلــهی بــا خراســانی،
عالقمنداناشعارواندیشــههایشگفتوگوکرد.آنچهمیخوانید،گزارشــیازمراسمبزرگداشتهشتستارهیشــعرمعاصرخراساناستدرهشت
دفتر،کهباحضوراســتادشــفیعیکدکنیوجمعباشــکوهیازاهلادبوهنر،عصرجمعه24آبــان1398درتاالرهمایشهایهمدمبرگزارشــد.

دفتراول:خیرمقدممیزبانان
همایشادبینکوداشتهشتستارهیادبیخراسان،باکوششوتالشی
یکسالهبهبارنشستوفرزندانهمدم،روزجمعه24آبان1398مصادف
باعیدمیالدنبیاکرم)ص(وامامجعفرصادق)ع(،میزبانخانوادههای
اســاتیدزندهیادعمادخراســانی،مهدیاخوانثالــث،محمدقهرمان
احمدکمالپور،ذبیــحاهللصاحبکار،علیباقرزاده،غالمرضاقدســیو
غالمرضاشــکوهیبودندکهدراینمیانحضوربینظیروفرصتدیدار
استادمحمدرضاشفیعیکدکنیوهمینطورخیلعظیمیازاهالیقلم
واندیشهیخراسانشبیپرستارهرابرایاینموسسهیخیریهرقمزد.
درابتــدایاینمراســم،دکترزهراحجــت)مدیرعاملموسســه(در
جایگاهحاضرشــدوضمنتبریکمیالدپیامبراسالم)ص(وامامجعفر
صادق)ع(گفت:»میزبانیازادیبانوشــاعرانخراسانیعلیالخصوص
اســتادشــفیعیکدکنیوهمچنینحضورخانوادهیمحترمهشــت
ستارهیادبیخراســانیکهمحفلامشــببرایبزرگداشتآنعزیزان
اختصاصیافتهاست،سعادتکمنظیریاســتکهفرزندانوخادمین
همدمتوفیقانجامدادنآنرادارند.درروزگارماکهیافتنوجوهمشترک
برایتقریبآدمیانوافزودنبهدلخوشــیهایحیات،الزماست،دیدن

ودریافتنپیوندمیانشاعریونیکوکاری،امریمغتنمومهماستومگر
نهاینکهشعرمتعهدمهمتریندغدغهاشبیانرنجوراحتانسانهاست؟«
ویادامهداد:»یکموسســهیخیریههمانندهمــدم،بیشازنیازهای
مادیولزومتحصیلمنابعمالــیبرایتامینهزینــهییکمیلیاردی
ماهانــهی400فرزنــدتحتپوشــشخود،بــهتوجــهوحمایتهای
معنــویاهلقلمواهــلهنرنیازمنداســت.چــراکهاهلقلــموهنر
بالقــوهتواناتریــنوامینترینســفرایهمدمانــدودرســالهایاخیر
همــوارهپیامبرانشایســتهویاوراندلبســتهیاینخیریــهبودهاند.«
نخستینسخنرانمراسم،دکترجعفرمروارید)مدیرکلفرهنگوارشاد
اسالمیاســتان(بودکهدرجایگاهقرارگرفتوبهســخنانیکوتاهاکتفا
وتاکیدکرد:»بهجهتخیرمقدمقدوممبارکاســتادشفیعیکدکنیو
سایرادیبانواساتیددانشــگاهدراینجاحاضرشدهاموقصدسخنرانیدر
محضرایشانوشــاعرانخوبکشــورمانراندارم.ازخادمینوفرزندان
همدمبایدسپاســگزاریکنمکهیادوخاطرهیزندهیــادانوافتخارات
ادبیاتخراسانوایرانراگرامیداشتهاندواینبارنیزباتالشوپیگیری
باعثرقمخوردنهمایشومراسمیباایندرجهازفضلوبزرگیشدند.«
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دفتردوم:فیلمهاییکهپخششد
ازجملهبخشهاییکهموجبشناختبیشترمیهمانانمراسمبااهداف
برگزاریوهمینطورزندگیوتوانبخشــیفرزندانموسسهشدپخش
چندفیلمکوتاهبــود؛فیلمهاییکهنظــرحضاررابهخــودجلبکرد.
یکیازاینفیلمهاکهصادقدهقانی)یاورفیلمسازموسسهوکارگردان
جوانکشــورمان(آنراساختهبوددرهشــتدقیقهبهمعرفیموسسه
وتوانمندیوظرفیتهایآنپرداختهبــود.دهقانیتالشکردهبوددر
اینفیلم،بهصورتیصمیمانهمســتندیجذابودوستداشتنیازیک
روززندگیبچههایهمدمدربخشهایمتفاوتموسســهبســازدوبا
برجستهکردنپیشــرفتچندنفرازفرزندانموسسه،روایتگرآرزوهای
دخترانهیآنهاشــود.فیلمکوتاهیکهتوانســتمخاطبینهمایشرا
بازوایایخاصزندگی400دختربیسرپرســت،بیشــترآشــناکند.
فیلــمدیگریکــهدرایــنهمایــشپخششــد،مســتندیکوتاه
بودکــهدر7دقیقه،هشــتســتارهیتابانشــعرمعاصرخراســان
رامعرفــیمیکــرد.درایــنفیلــمزندگینامــهوخصوصیــات
ادبــیوســبکهاییکهاســاتیدخراســانیقلــمزدهاندبررســیو

زمینهیآشــناییبیشــترحضاربــاآنبزرگــوارانفراهمشــدهبود.
فیلمبعدیکهدرتاالرهمدمپخششد،مســتندیازچگونگیبرپایی
اینهمایشبود.اینمســتندکهدر4دقیقهپخششــدراویزحمات
شــبانهروزیخادمینوجمعیازیاورانموسسهبودکهدرطولیکسال
گذشــتهتوانســتهبودندمقدماتبرگزاریاینمراســمرافراهمآورند.
فیلمآخر،بهروایتدیداراهالیهمدمبااستادشفیعیکدکنیاختصاص
داشت.ازنکاتقابلتوجهاینفیلم7دقیقهای،صحبتهایصمیمانهی
اســتادشــفیعیکدکنیبودکهدرمنزلخــودشدرتهــران،میزبان
مدیرعاملوجمعیازخادمینویاورانهمدمشــدهبــود.فیلمبرداری
دیدارراعباسعلیســپاهییونسی)شــاعرویاورهمدم(عهدهدارشده
بود.دراینمستندکوتاه،استادشفیعیکدکنیضمنیادآوریخاطرات
دوراننوجوانیوجوانیخود،بهچگونگیآشــناییبازندگیواشــعار
واندیشههایهشتســتارهیادبیخراسانیاشــارهکردهواززحمات
اهالیهمدمنیزتقدیربهعملآوردهبود.ازجمله،گفتهبود:»همتشما
ستودنیاست.بزرگداشــتبزرگاناهالیخراساندررشتههایمختلف
میتواندنقشموثریدرشــکلگیریتفکراتجوانانامــروزایفاکند.

بندهبابعضیازاینهشــتاستادمرحومازنزدیکآشــنابودهاموبراین
انتخابدرســتشــماصحهمیگذارم.امیدوارمدراینراهموفقباشید
وبتوانیدخادمینخوبیبرای400دختربیسرپرســتهمدمباشید.«

دفترسوم: سخنرانیهایعلمی
بخشمهموقابلتوجهاینمراســم،ســخنرانیهاییبودکهسهنفراز
اســاتیددانشــگاه،بصورتفنیوالبتهدردقایقیکوتــاهبهجنبههای
ادبــیزندگیوآثــارهشــتادیــبزندهیــادخراســانیپرداختند.
ســخنرانرســمینخســتاینهمایش،دکترمحمدجعفــریاحقی
)اســتاددانشکدهیادبیاتدانشــگاهفردوســیوپژوهشگربرجستهی
کشــورمان(بودکهضمــنتبریکمیــالدحضرترســوالکرم)ص(
گفت:»اســمهمدم،نامیمبارکوزیباســتکهبایدبهکسانیکهاین
نامرابرایاینموسســهیخیریهبرگزیدهاندتبریکگفت.ماشــاعران
زیــادیراامروزدراینجــامیبینیمکــهدروجودهرکدامشــانعنصر
خیرونیکوکاریباادبیاتوعشــقبهشــعردرهمآمیختــهچراکهاگر
شعردرهمدمنباشد،کجاباشــد.شــاعراناگراهلهمدمنباشندباید

اهلکجاباشند؟اگرشــعربافضایهمدممانوسنباشــد،باچهباشد؟«
ویضمنخیرمقدموگرامیداشــتحضوراستادشــفیعیکدکنیادامه
داد:»درطولهفتهیگذشــتهبهدیداراســتادشــفیعیکدکنیرفتمو
ایشــانفرمودندمنوظیفهیخودممیدانمدرجمــعفرزندانهمدمو
عالقمندانبهادبیاتوشــعرخراسانشــرکتکنم.مانیزبهامیددیدار
ایناســتادگرانقدروبــاارزشوهمچنینهمدلیوهمدمــیبافرزندان
اینموسســهیخیریهدراینفضایپرازهمدمــیوهمدلیحضورپیدا
کردهایموامیدواریمبهکمکهــموبهمددتقارنبرگزاریاینمراســم
بامیالدحضرترســولاکــرم)ص(،همــراهوهمدلاینموسســهی
خیریهباشــیمودرحمایتوهدایتخادمینوفرزندانآنبکوشــیم.«
سخنرانبعدیمراسمدکترعباسخیرآبادی)استاددانشگاهوعضوبنیادفردوسی(
بودکهدر15دقیقهبهبررســیجنبههایادبیکارنامهیهشــتشاعر
خراسانیپرداختواشارهکرد:»خوشــحالمدرهوایینفسمیکشمکه
استادشــفیعیکدکنیدرآننفسمیکشد.امشبعشــقدراینتاالرو
فضایمقدساینخیریهیفعالوپویاموجمیزندکهبهسادگیمیتوان
آنرادید.مایادوخاطرهیهشتتنازادیبانخراسانیرادرحالیگرامی
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میداریمکهبایدتوجهداشــتهباشیمازیکصدسالشــعرایرانحرف
میزنیم.یکصدســالیکهتاثیراتژرفوعمیقیبرادبیــاتکلایران
گذاشتهاست.اشعارکالسیکاینبزرگوارانهرچنددارایوزنعروضی
وقافیهبودودرقالبسنتیغزلومثنویورباعیسرودهمیشد،اماگرد
زمانههیچگاهرویآنهانخواهدنشست،چراکهحاویمضامینجدیدو
تازهوروزبود.مضامینیکهنشاندهندهینبوغادبیایناساتیداست.«
ویبــهنحــوهیزندگــیاســاتیدفقیــدخراســانینیــزپرداخت
وگفت:»منبابســیاریازاینعزیزانازنزدیکآشــنابــودم.همهی
آنهادارایروحیهیســادهزیســتیخاصونمونههایاصیلانســانی
بودنــد.شــیواییکالمآنهادرکنــارفروتنــیوخاکیبودنشــانباید
بررســیشــود،چونآنهاییصاحبقلــموارزشواحتــرامدرتاریخ
خواهندشــدکهصاحبقلبیرئــوف،مهربانومردمدارنیزباشــند.«
ســخنرانآخراینمراســماســتادجوادمحققنیشــابوریبود.اوکه
خودشزمانیشــاگرداســتادشــفیعیکدکنیبودهضمــنیادآوری
خاطراتکالسدرساســتاد،گفت:»اســتادشــفیعیکدکنییکیاز
شــخصیتهایعلمیوخادمواقعیادبواندیشــهیاینســرزمین
اســتکهدرچهلســالگذشــتهبصورتمســتقیموغیرمســتقیم
هزارانشــاگردمســتعدپــرورشدادهوهرکــدامازشــاگرداناین
بزرگواردردانشــگاهیمعتبرکرسیادبیاتفارســیرابهعهدهدارند.«
ویبااشارهبهاهمیتانجمنهایادبیخراسانازجملهانجمنهایفرخ
وقهرماندرقرنحاضر،گفت:»طلوعهشتســتارهیادبیمعاصرکه
دراینفضایمقدسبهشــعروزندگیآنهامیپردازیممرهونحضورو
فعالیتانجمنهایادبیفرخوقهرماناست.اینانجمنهاپایهگذارادبیات
مدرنوبهمعنایخاصامروزدرشرقایرانهستندکهبایددراینمحفل
مبارکازآنهانیزنامببریم.همچنینتقدیروتشــکرازخانوادهیاساتید
مرحوموظیفهایاستکهامشبفرزندانهمدمازطرفجامعهیادبی
ایرانآنرابــهعهدهگرفتهاندچراکهاگرهمراهــیوهمدلیخانوادهی
اساتیدوشاعرانفقیدنبودامروزاســمیوکتابیازآنبزرگواراننبود.«

دفترچهارم:موسیقی
بنابهرسممیزبانی،فرزندانهنرمندوتوانایگروهسرودموسسه،اولین
گروهیبودندکهدرجایگاهحاضرشدندوقطعاتیرابهمیهمانانمراسم
هدیهکردند.اعضایاینگروهباتوجهبهتمریناتیکهدرسالیانگذشته
داشتهاند،بامهارتوهماهنگیخاصدوقطعهرااجراکردندکهدرپایان
همهیحضارازجابرخاستندوآنهارابرایدقایقیبهگرمیتشویقکردند.
گروههنریحاضردرمراســم،ازاســتانخراســانشــمالیمیهمان
مراسمادبیتاالرموسســهبودند.گروهدونفرهیاستادعلیرضااسالمی
وپســرش»هیوا«باســازهایســنتیدوتاروکمانچهبهاجرایمقام
لوویکبحرطویــلعارفانهپرداختند.متناشــعاربحرطویل،شــامل
مدحپیامبــراکرم)ص(وامیرمومنــانامامعلی)ع(بودکــهباتوجهبه
همزمانیاینمراســمدرهفتهیوحدتکاریارزنــدهوقابلتوجهبود
وتوانســتضمنارائهیاثریاصیلوبومی،تواناییولطافتســازهای
محلیرانیزدرچنینهمایشهایرســمیوادبیبــهنمایشبگذارد.
وسپس،اســتادکیوانساکت،آهنگســازونوازندهیمشهورکشورمان
کهخودنیــزیکیازمیهمانانویژهیشــبپرســتارهیتــاالرهمدم

بود،باســازســهتارحضارمراســمرابهشــنیدنچندآهنگوبداهه
نوازیمیهمانکــردوآرامشخاصــیبهمحفلادبیهمدمبخشــید.
اوقبلازاجرایموســیقیگفت:»کتابهایاســتادشــفیعیکدکنیرا
همچونآبیگوارانوشــیدهام.آثاریکههرکدامشــاندراینسالهادر
داخــلوخارجازکشــور،جریانادبیمعاصــررارهبــریکردهاندوبه
حقهرچهدرمورداینشــخصیتممتازادبیبگوییمکــمگفتهایم.«

دفترپنجم:شعرخوانی
یکیازبخشهایجذابمراســمکهبرگزاریاشنشانازدرکدرست
برگزارکنندگاندرخصوصمحوریتشــعرواهمیتآندرشکلگیری
همایشداشت،شعرخوانیشاعرانوادیبانشرکتکنندهدرمراسمبود.
همانطورکهدرابتدایاینگزارشاشارهشــد،درمحفل24آبانهمدم
جمعزیادیازادیبانوشاعرانخراســانیشرکتکردهبودندکهبعضی
ازآنها،حتیمحفلرسمیوکالسشعرعصرجمعهیخودرانیزتعطیل
کردهبودندتابهاینمحفلودیداراســتادشفیعیکدکنینائلآیند؛قلم
بهدستانیکهبطورمستقیموغیرمستقیمازسبکادبیهشتستارهی
ادبیخراسانیوبزرگانیکهتصاویرآنهادرتاالرهمدمخودنماییمیکرد،
الهامگرفتهبودندوخوشحالبودندکهفرزندانهمدمتوانستهاندآنهارابا
هرسلیقهوگرایششعریازکالســیکتاسپید،گردهمجمعکنند.اما
بهگواهچشمهایدرخشانوســکوتخاصشان،همگیهمدلوهمنوا
بافیلمهایبهنمایشدرآمدهودرددلهایفرزندانموسســه،اشــک
ریختندوتواناییآنهارادراجرایســرودونظمشانستودند.مطمئنیم
خیلیازآنهاباخودعهدکردهاندازاینبهبعدبیشــترازقبلهوای400
دختربیسرپرستهمدمراداشتهباشندوهرازگاهیبهدیدنشانبیایند.
باعنایتبهوقــتکمومحدودیتهایمراســم،قرعهیشــعرخوانیبه
نــامدونفرافتــادکــه»محمدباقرکالهــیاهــری«بهعنوانشــاعر
نوپــردازوصاحبســبکخراســانیو»محمــدکاظــمکاظمــی«
بــهعنــوانشــاعروپژوهشــگراصالتاافغانســتانیســاکنمشــهد
بهجایــگاهدعــوتشــدندوشعرشــانراپیشــکشحضــارکردند.
کالهــیاهــریقبــلازآنکــهغزلیقرائــتکنــد،گفــت:»دعوت
کردنازاســتادبرجســتهایمثلدکترشــفیعیکدکنیقطعانیازبه
زحمتوتــالشزیــادیداردکهبایــدازبانیــانوخادمیــنهمدم
تشــکرکنیم.چشــمهمــهیعالقمنــدانبهاشــعارواندیشــههای
اســتادروشــنشــدوحالهمهیماامروزبهترازهرروزیاســت.«
محمدکاظمکاظمینیزکهتهلهجهیشیرینافغانیاشدرآنموجمیزد
یکقصیدهیزیبادرمدحپیامبراکرم)ص(خواندکهدرابیاتآن،بهلزوم
وحدتمذاهباسالمیاشارهشدهبودکهحالوهوایهفتهیوحدتو
انتظارشاعرانوادیبانازباهمبودنوعینیتبخشیدنبهاشتراکاتمذهبی
دیناسالمرابهخوبیبیانکردکهموردپسندوتحسینحضارقرارگرفت.

دفترششم:بخوانبهنامگلسرخ
چهارنفرازفرزندانبااســتعدادهمدمازچندماهپیشمشــغولتمرین
دکلمهییکیازاشــعاراســتادشــفیعیکدکنیبودند.آنهادربخش
پایانیمراســم،توانســتندنشــاندهندکــهارادهوخواســتنچقدر
اثربخشاســتتاجایــیکهبــدونهیچایــرادواشــتباهیقطعهی
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»بخوانبــهنامگلســرخ«اســتادراباهــموبــهخوبیاجــراکردند.
استادوهمهیحضارغرقســکوتبودندوتنهاصدایشعرخوانیوترنم
دکلمهیزهرا،زینب،نــداوخدیجهبودکهدرتاالرهمدمخودینشــان
میداد.دکلمهتمامشــدوآنهابااشارهیدستازاســتادتقاضاکردنددر
جایگاهحاضرشودواگرخواســتنکتهاییاشــعریتقدیمحضارکند.
استادبهدرخواستبچههاگوشکردودرجایگاهنیزحاضرشداماباتوجه
بهخستگیوکهولتسن،عذرخواهیکردوازدربپشتسالنخودرابه
میانبچههایگروهســرودموسسهرســاندوصمیمانهازآنهاتشکرکرد.
اودرکالمیخودمانیبهآنهاگفت:»صدایشماودکلمهیزیبایخواهرانتان
روحمراصیقلداد،منبهخانمدکترحجتنیــزگفتهامکههمدمیکیاز
بابرکتترینمراسمهایادبیکشــورمانرابرگزارکردهاستکهمایهی
مباهاتخراسانومردمهنردوســتوخیرخواهاینخطهازایراناست.«

دفترهفتم:تقدیرازخانوادهیهشتستارهیادبیخراسان
آخریــنبخــشمراســمکــهقبــلازافتتاحیــهینمایشــگاه
خوشنویســیاشــعاراســتادشــفیعیکدکنــیبرگــزارشــد،تقدیر
ازخانوادهیشــاعرانواســاتیددرگذشتهیخراســانیبودکهباحضور
مدیرعاملموسســه،دکترمروارید)مدیرکلفرهنگوارشــاداسالمی
اســتان(وجمعــیازمدیرانونویســندگانهمشــهریبرگزارشــد.
فرزندانهنرمنــدکارگاهقلمزنیرویمسموسســه،بــرایاینبخش
نیزبرنامهیجالبیتدارکدیدهبودند.آنهااســامیاســاتیدوشــاعران
فقیدیراکهبهنامهشــتســتارهیادبیخراســانمعروفشدهبودند
رویمسقلمزنــیکردهبودندوآنرابهرســمیادگاریوگرامیداشــت
نــاموخاطــرهیآنبزرگــواران،بــهخانوادههایشــاناهــداکردنــد.

دفترهشتم:نمایشگاهآثارخوشنویسینایاب
همزمانبامراســمتاالر،چهلتابلوینقاشــیوخوشنویسیشدهتوسط
خوشنویســانوهنرمندانخوشذوقخراســانی،درنمایشــگاهجنبی
مراســم،آمــادهیبازدیدعمــومخصوصامیهمانــانتاالرهمــدمبود.
نمایشــگاهیکهتمــامآثارآن،حاویاشــعاراســتادشــفیعیکدکنی
بودوهنرمندانخراســانی،بدینوســیلهوفــاداریوادبواحترامخود
رابهشــاعرپیشکســوتوادیبنامدارهموالیتیشاننشــاندادندواز
اینبابمیتــوانآنراخاصوحتــیکمیابخواندچراکهاشــعاریک
شــاعر،توانســتهبودزینتبخشدیوارهاینگارخانهیموسســهباشد.
اســتاد،بــههمــراهمیهمانــانمراســمدراینبخــشازمراســمنیز
شــرکتکــردوبعــدازافتتــاحنمایشــگاهبــاوســواسوحوصلهای
خــاص،یکایــکتابلوهــارامالحظــهودرموردشــانصحبــتکرد.
وبهاینترتیب،گشــایشنمایشگاه،حســنختامتالشوهمایشتقدیر
ازهشتشاعربزرگمعاصرخراسانبود؛تالشــیکهسالهابودجامعهی
ادبیاتخراســانتشــنهیتحققشبودوازاینباببایدشــاکرخداوند
وسپاســگزارالطافخورشــیدهشــتمعالمتاباهلبیت)ع(باشــیم.

.......
درپایــان،الزمبــهیــادآوریاســتکــه؛بهدلیــلقطعسراســری
اینترنــتدرکشــورمان،متاســفانهانتشــارایــنگــزارشباهشــت
روزتاخیرصــورتگرفتکــهازایــنبابت،بهســهمخــودصمیمانه
ازخواننــدگانبزرگــوارودوســتدارانهمــدم،عذرخواهیــم.
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در آن 4 ســاعت 24 آذرماه 98 
موسسه ی همدم، شکوهی از شعر 
 و شور به یادماندنی تجربه کرد؛

جشن یادمان هشت شاعر زنده یاد 
معاصر خراسان، به روایت تصویر...
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یکنفسزندگی

در زمان های بســیار قدیم وقتی هنوز پای بشر به زمین 
نرسیده بود، فضیلت ها و تباهی ها دور هم جمع شده بودند 
آنها از بیکاری خسته و کســل شده بودند .ناگهان ذکاوت 
ایســتاد و گفت بیایید یک بازی بکنیم مثل قایم باشک.  
همگی از این پیشنهاد شاد شدند و دیوانگی فورا فریاد زد 
من چشــم می گذارم و از آنجایی که کسی نمی خواست 
دنبال دیوانگی برود همه قبول کردند او چشــم بگذارد.
 دیوانگی جلوی درختی رفت و چشم هایش را بست و شروع 
کرد به شمردن... یک... دو... سه... همه رفتند تا جایی پنهان 
شوند. لطافت خود را به شاخ ماه آویزان کرد. خیانت داخل 
انبوهی از زباله پنهان شد. اصالت در میان ابر ها مخفی شد. 
هوس به مرکز زمین رفت. دروغ گفت زیر ســنگ پنهان
می شــوم اما به ته دریا رفت. طمع داخل کیســه ای که 
خودش دوخته بود مخفی شد و دیوانگی مشغول شمردن 
بود هفتاد و نه... هشتاد... و همه پنهان شدند، به جز عشق 
که همواره مردد بود و نمی توانســت تصمیم بگیرد. البته 
جای تعجب نیست چون همه می دانیم پنهان کردن عشق 
مشکل اســت. در همین حال دیوانگی به پایان شمارش 
می رسید نود و پنج... نود و شــش. هنگامی که دیوانگی 
به صد رسید عشق پرید و بین یک بوته گل رز پنهان شد.
دیوانگی فریاد زد دارم میام و اولین کســی را که پیدا کرد 
تنبلی بود زیرا تنبلی، تنبلی اش آمــده بود جایی پنهان 
شــود و بعد لطافت را یافت که به شــاخ ماه آویزان بود. 
دروغ ته دریاچه، هوس در مرکز زمیــن، یکی یکی همه 
را پیدا کرد به جز عشــق و از یافتن عشق نا امید شده بود. 
حســادت در گوش هایش زمزمه کرد تو فقط باید عشق 
را پیدا کنی و او در پشــت بوته گل رز پنهان شــده است.
دیوانگی شــاخه چنــگک ماننــدی از درخــت چید و 
با شــدت و هیجان زیاد آن را در بوتــه گل رز فرو کرد  و 
دوباره و دوباره،  تا با صدای ناله ای دســت کشــید عشق 
از پشــت بوته بیرون آمــد درحالی که با  دســت هایش 
صورتش را پوشــانده بود و از میان انگشــتانش قطرات 
خون بیرون می زد شــاخه به چشمان عشــق فرو رفته 
بودند و او  نمی توانســت جایی را ببیند، او کور شده بود!
 دیوانگــی گفــت مــن چه کــردم؟ مــن چه کــردم؟ 
چگونه می توانم تو را درمان کنم؟ عشــق پاســخ داد تو
نمی توانی مــرا درمان کنــی اما اگــر می خواهی کمکم 
کنی می توانی راهنمای من شــوی. این گونه است که از 
آن روز به بعد عشــق کور اســت و دیوانگی همواره همراه 
اوست.  از همان روز تا همیشــه عشق و دیوانگی به همراه 
یکدیگر به احساس تمام آدم های عاشق سرک می کشند.

عشق و دیوانگی
تصویرگر:فرزانهرییسالساداتی
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معصومیتازدسترفته...

ایــن چهــار ســال، چــه زود گذشــته و چــه همــه اتفــاق ایــن وســط افتــاده اســت...

ــــدادی را زیر ورو می کند نشــانی از زرد نیســت. 9مهر 1394؛ خورشــید، مانده بی رنگ. هرچه جام
-زرد  ندارم. 

می گویم: عیب نداره، معصومه. به جاش با این رنگ کن.
مــداد را می دهــم دســتش. می گیــرد و بــا تأنــی کــه در همــه کارهایــش پیداســت  آن 
را می تراشــد و چنــد دقیقــه بعــد، یــک خورشــید کرم نارنجــی تحویلــم می دهــد.

»معصومه« شــاعر اســت. ایــن را از آنجــا می گویم که وقتی ســنش را می پرســی، کف دســتت 
می نویســد مثال 23. اگرچه معصومه حاال و در پاییز 94، سی وچهارســاله اســت و نه بیست وسه ساله 
جوری که پاســخ می دهد، شــکی برایــت نمی گــذارد که او بــا خیلی هــا، خیلی ها فــرق می کند.
»معصومه« مهربان اســت که از آفتاب فرار نمی کند. نشســته ایم روی نیمکت و برایم نقاشی می کشد.

-معصومه، بریم روی اون نیمکت بشینیم؟ اینجا آفتاب شده.
-من آفتاب ر و دوست دارم.

شاید معصومه خودش هم یادش نیاید که این دوستی عمیقش با آســمان و درخت و خورشید تا کدام 
سال های دور می رسد، اما من شکی ندارم که این پیوند، دیرینه  اســت. این را از عکس هایش فهمیده ام 
که اغلب سمِت آسمان گرفته شــده. معصومه عکاسی را دوســت دارد و می گوید خیلی قبل تر از اینکه 
خانم »کامالن« به او و دوســتانش عکاسی یاد بدهد، عکاســی را دوست داشــته اما خب... »خجالت 
می کشــیدم به اونا که می اومدن و همش از ما عکس می گرفتن، بگم یه دقه دوربینشــونو بدن دستم.«

می خواهم زرنگی کنم. می گویم سرش گرم نقاشی است و البد حواسش پرت شده.
-االن که توی حــیاط نشستیم، اگه بخوایی عــــکس بگیری، از کی می گیری؟ از من یا اون دوستات تو 

کالس فرش؟ 
معصومــه امــا حواســش، جمع تــر از ایــن حرف هاســت. چشــم های عســلی اش را بــاز می برد 
ســمت آفتاب و نــور و یک قاب با دســتش درســت می کنــد از تکه ای از آســمان و درختــی که به  
قول خودش، »کم شــده« یعنی که »برگ هایش ریخته«. او همیشــه آســمان را انتخــاب می کند.

....
9 آذرماه 1398؛

بعد از مدتهــا تحمل بیماری، حــاال چند روزی اســت که معصومه ی همــدم، از اینجا رفته اســت... 
برای همیشه رفته اســت... معصومه، از 12 ســالگی اینجا بوده و حاال  بعد از 26 ســال در همدم بودن 
رفته... او،  با تمام مهربانی بی دریغ و ســادگی زاللش، در ســن 38 ســالگی، ما را اینجا سوگوار و عزادار 
رها کرده و رفتــه به جایی دور... کجا؟ معلوم اســت دیگر... او همیشــه آســمان را انتخــاب می کرد!

او، همیشه آسمان را انتخاب می کرد...
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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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38زمستان97
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یکنفسزندگی
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خانوادهیمحترمباستانی
جنابآقایدکترعلیشمسا
جنابآقایمهندسروکی

خانوادهمحترمامینواکرمابراهیمی

جنابآقایجندقی
جنابآقایطاهریفر
سرکارخانمپهلوان

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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چند لحظه ی علمی
و آمـوزشی

نقِشلمِسعاطفی،درکاهشتنشهایزندگی
چگونهمیتوان»نه«گفت؟!
بررسیتاثیرروغنمندابدرکاهشدردهایعضالنیوآرتروزمفاصل
پیشداوراِنُدگِمخرافهپرست!
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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.

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


عواملاِماِس

اِماِسیــکبیمــاریچندجانبهاســتبهایــنمعنیکههــمعوامل
محیطــیوهمنقشژنتیکــیدربوجودآمــدنآنتأثیــردارد.برخی
ازعواملیکهبــهعنوانعلــلاحتمالــیMSمطرحشــدهعبارتنداز:

نقِش لمِس عــاطفی
 در کاهـش تنش های زندگی

مـقاله

تحقیقوتنظیم:صدیقهبخـــتیاریشهری،مدرسوپژوهشــــگردانشــــگاه
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مـقاله

1-ژنتیک:اِماِسمســتقیماًبهارثمربوطنمیشــودامادرافرادیکه
بافردیدارایاِماِسمرتبطهســتنداحتمالابتالیبیشــتریهست.
2-کمبودنورخورشــیدوویتامین:D3اِماِسدرکشورهایدورازاستوا
رایجتراســت.بهاینمعنیکهکمبودنورخورشــیدودرنتیجهکمبود
ویتامینD3وپوکیاستخوانارتباطمستقیمیبااینبیماریدارد.اگر
بیمارازنظرویتامینD3کمبودداشتهباشدبایدبامصرفدارویتجویز
شدهبهمیزانطبیعیD3برسدتاازشدتاحتماالتاینبیماریکمشود.
3-جنســیت:زنان2تا3برابرمردانبهاینبیماریمبتالمیشــونداما
اینبیماریدرآقایانباشدتبیشتریروبهجلوحرکتمیکند.بیشتر
ازوراثت،هورمونهــایزنانگینقشمهمیدربروزایــنبیماریدارند.
4-چاقینوجوانی:افرادیکهدرطولسالهاینوجوانیچاقبودندخطر
بیشــتریبرایابتالبهاِماِسدارند.دخترانچاق8برابربقیهدخترانبه
اینبیماریمبتالشدهاند.فستفودهابالیجانبیماراناِماِسیهستند.
5-عفونتهــایویروســی:آندســتهازعفونتهاییکهبهوســیله
ویروسایجادمیشــوندممکناســتسیســتمایمنیرادرگیرکنند.
مخصوصاًعفونتهایــیکهپــساززایمــاندرزنانبوجــودمیآید.
6-سیگارکشــیدنودخانیات:مصرفســیگارنیزدرفردیکهمستعد
بیماریاِماِساست،بیماریرابدتروشــدیدتروروبهپیشرفتمیکند.

تشخیصبیماریMSچگونهاست؟
پزشــکبایــدیــکمعاینهعصبــی،یــکتاریخچــهبالینــیویک
ســریآزمایــشبــرایتعییــناینکــهاِماِسداردیــانــهانجــام
دهد.آزمایشتشــخیصیممکناســتشــاملمــواردذیلباشــد:

)MRI(اسکناِمآرآی)الف
ب(آزمایشمایعمغزینخاعی

ج(آزمایشخون

توانبخشیاِماِس
باتوجهبهاینکهبیمارMSنیازبهمراقبتوکنترلویژهدارد،توانبخشــی
یکیازمهمترینبخشهایدرماناِماِسبرایادامهزندگیوامنیتشغلی
فردمبتالمحسوبمیشود.درواقعدرمانداروییهمهچیزنیستواین
توانبخشــیدرکنارحمایتهایاجتماع،خانوادهوهمکارانفردشامل
گفتاردرمانی،فیزیوتراپی،کاردرمانیوتجویزوســایلکمکیمیباشد.

توصیههایتغذیهایبرایبیماراناِماِس
عالوهبرتحرکبدنی،رژیــمغذاییمیتواندبرخــیازچالشهایاین
بیماریراکاهشدهد.بهعنوانمثالیکرژیــمغذاییحاویچربیو
کربوهیدراتمیتواندبرخستگیناشیازاینبیماریتأثیربگذارد.استفاده
ازانواعســبزیجات،پروتئینهایبدونچربی،غالتکاملومحصوالت
لبنیکمچرب،آبوســایرمایعاتتأثیربســزاییدراینبیماریدارد.

سخنآخر
بیماریاِماِسیکاختاللچالشبرانگیزاســت،امامحققاندرمانهای
بسیاریکشــفکردهاندکهمیتواندپیشــرفتآنراُکندکند.بهترین
دفاعدربرابراِماِسپیشگیریازپیشــرفتاینبیماریاست.فردمبتال
بهاینبیماریبامراقبتهــاوکنترلهاییکهانجــاممیدهدمیتواند
یکزندگیفردیواجتماعیطبیعیاماخاصخودراداشــتهباشــد.
بهامیدروزیکهپیشرفتعلمپزشــــکیبتواندامکاندرمانقطعیاین

بیماریرافراهمآورد.
…………………………

منابع
MSبیماریناشناخته؛پروفسورملیساآبراموویتز؛ترجمهدکترفرهادرحمتخواه.

توانبخشیاِماِس؛دکترسیدمسعودنبوی.
آشناییبااِماِس؛دکترآیداقاسمی.
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گفتــن»نــه«بــهمراتــبراحتتــرازانجــامدادنــشاســت.
درزندگیواقعی،تقریباخیلیسختاستکهبهگفتههایخودمانعمل
کنیم.بیشترافراداصراردارندکهاگرموردآزارقراربگیرندحدودخودرا
محدودمیکنند.ولیاغلبهنگاممواجهباموقعیتهایدشوار،»سکوت«
میکنیم،»تســلیم«میشــویمویا»بهتزده«و»منفعل«میشویم.
برایبســیاریازماخیلیســختاســت،حدودخودمــانراتعیین
کنیموهیــچفرقینمیکنــدایــنحــدوددررابطهبافردیباشــد
کهدراتوبــوسیامتروبهطــوراتفاقیخیلــینزدیکماایســتاده،یا
همکاریســلطهجــو،فامیلیناخوانــده،ویافــردیمتجاوزباشــد.
میآورنــد؟ شــما یــاد بــه چیــزی جمــالت ایــن آیــا
»نمیخــوامبیادبــیکنــم«،»نمیخــوامســروصــدابــهراه
بیفتــه«،»اگــهاشــتباهکنــمچــی؟«،»میخــوامدوســتم
... کنــم«. کار باهاشــون کــه »مجبــورم باشــن«، داشــته
بهصدایدرونتانگوشدهیــدوببینیدکجااینصداهاجلویشــما
رامیگیرند.زنان،مخصوصــا،طوریجامعهپذیرشــدهاندکهبهنیازها
واحساســاتدیگرانبیشــترازنیازهاواحساســاتخودشاناهمیت
میدهند.بنابرایناغلببرایبســیاریازمادشــواراســتکهبفهمیم
درموقعیتیمفروض،چهاحساســیداشــتهوچهچیزیمیخواهیم.
اگرما»احساســات«و»نیاز«هــایخودمانراشناســایینکنیمغیر
ممکناســتکــهآناحساســاترابــروزدهیــم.حتــیزمانیکه
میدانیمچهاحساســیداریم،اینطوراحســاسمیشــودکهنادیده
گرفتندســتوراجتماعی»خودبودن«غیرممکنبــودهونمیتوانیم
باصدایبلندخواســتههایمانرابیانکنیم.شــمااینشایســتگیرا
داریدکهمرزهایخودتانرامشــخصکردهومورداحترامنیزباشــید.
برخــالفآموختههــایجامعــه،شــماکامالســزاوارآنهســتید
کهحــدودخــودراتعیینکــردهومــورداحتــرامدیگرانباشــید.

اگــرمیخواهیــدکهدیگــراننیــزشــمارابــاورکنند،ایــننکته
اهمیــتزیــادیداردکــهابتــداشــروعبــهبــاورخــودکنیــد.
روشنتربگویمارتباطبرقرارنکردنبادیگرانبهآنهااینحقرانمیدهد
کهمرزهایشــمارانقضکنند.مردمنبایدچنینفکــرکنندکهآنها
میدانندچهچیزیخوباستوبدوناطالعشمامیتوانندکاریراانجام
دهند.مشاهدهاینکهمردمچطوربهحدودتعیینشدهیشماواکنش
نشانمیدهندبهشمانشانخواهددادکهآیاآنهاعمدااینحدودرانقض
میکنندویاچنینقصدینداشتهومیخواهندبهشمااحترامبگذارند.
اگــرهنــوزهــمبرایتانســختاســتکــهبــاورکنیدبــاگفتن
»نــه«مــورداحتــرامخواهیــدبــود،درپاییــنچنــدســؤال
چالــشبرانگیــزوجــودداردکــهشــمارابــهتفکــروامــیدارد.
اگرشــمامــؤدبنباشــیدوموجــبرنجشخاطرکســیشــوید
ویــااگــراشــتباهکنیــد،بدتریناتفــاقممکنچــهخواهــدبود؟
آیاعقیــدهداریــدکهامنیــتخودتــان)امنیــتفیزیکــی،روانی
احساســی(تاحدیاهمیتداردکهاشــتباهکرده،باعثشرمســاری
کســی)شــایدخودتان(شــدهویاحتیکســیراعصبانــیکنید؟
شــماســزاوارایننیســتید؟اگرمیخواهیدنظرخودتانرابیانکنید
بایدباورکنیدشــماالیقآنهســتیدکهرویحرفخودتانبایستید.
شــایدفکــرکنیــدچنــدانمهــمنیســتکــهبرخــالفمیلتان
انگشــترمــوردعالقــهتــانرابــهدوســتتانقــرضدادهویــا
باوجوداینکهفکــرمیکنیدکارزیــادیبررویدوشتانگذاشــته
میشــود،بپذیریدکهیادداشــتهایجلســهراشــماایمیــلکنید.
ولــیایــنتعامــالت،نتیجهزندگــیروزمــرهبــودهوبیشــترهم
میشــوند.اینتعامــالتهمانطــورکهرویمــیدهنــد،چگونگی
رابطهیماباخودمــانورابطهیدیگــرانبامارانیزایجــادمیکنند.
واگــرشــماازماهیچــهیگفتــن»نــه«درایــنموقعیتهــای

هیچکسنمیتواندبدونشـــماکاریانجامدهد

چگونه می توان »نه« گفت؟!
مهساپناهشاهی
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کوچــکاســتفادهنکنیــد،آیــاآمادگــیآنراخواهیدداشــتکه
درموقعیتهــایخطرنــاکتــر،»نــه«بگوییــد؟امیــدوارمکــه
بتوانیــد،ولــیچــراازهمیــناالنشــروعبــهتمریــننکنیــم؟
بیشــترمتجــاوزانبــاســخنگفتــنشــروعمیکنندوهمیشــه
قبــلازاینکــهموقعیــتبدتــرشــودمرحلــهایوجــودداردکه
مــاشــانسمتوقــفکــردنخطــرراداریــم.حتــیدرمواقعیکه
متجاوزانغریبهباشــند،اغلب»گفتــار«قبلاز»خشــونت«میآید.

خب،حاالشماآمادگیبیشتریداریدکهحدودخودراتعیینکنید.
حاالکهتصمیمگرفتهیدرساترصحبتکنید،احساسبهتریدرباره»نه«
گفتنخواهیدداشت.چطورخودتانراتبدیلبهفردیخواهیدکردکهاز

عهدهیانجاماینکاربرمیآید؟
اولیــنومهمتریــنکارایــناســتکــهبدانیــددرآنلحظــهچه
میخواهیــد.همانطــورکــهگفتــهشــدممکناســتایــنکار
مشــکلباشــدولیبــرایتمرینخوباســتکــهگاهیاوقــاتاز

خودتــانبپرســید،»دوســتدارمکــهاالنچــهاتفاقــیبیفته؟«
اینســنگمحــکخوبیبرایتــانخواهــدبــود.اولازخواســتهی
خودتانباخبرشــدهوبعدآنرابــهدیگرانبگوییــد.درموقعیتهای
اســترسزا،وقتــیکــهنمیدانیدچــهچیــزیبگوییــد،ازخودتان
بپرســیدچــهمیخواهیــدوبعــدبــهطــرفمقابلتــانبگوییــد.
مثالهــایســادهشــاملایــنجمالتمــیشــود:»لطفــاًعقب
بایســتید«،یا»بهمندســتنزنیــد«،»شــمابایدهمیــناالناین
جاراتــرککنیــد«و»لطفاقبــلازاینکــهواردشــوید،دربزنید.«
بعدازایــنکــهازخواســتهخودمطمئــنشــدید،میتوانیــداین
پیامهــارابــاتوجهبــهایننــکاتبیــانکنیــد.ازصدا،صــورتو
بــدنخودتــاناســتفادهکنیــد.بــهمنظــوراجتنــابازپیامهای
مبهــم،هرســهکانــالارتباطیبایــدبایکدیگــرهماهنگباشــند.
ســعیکنیــدآرامومطمئــنباشــید.حتیزمانــیکهترســیدهاید

ویاخشــمگینهســتیدمیتوانیدجدیعملکردهومحکمباشــید.
خودتانراتکرارکنید.شــایدمدتیطولبکشــدکهآنهانیتخودرا
عملیکنند.اگرحرفهایشمارانشــنوندویابهدرخواستشمااحترام
نگذارند،اینکاربهشــمااطالعاتمهمیازآنهاونیتآنهامیدهد.
بررویموضــعخودبمانید.شــمانبایدبهکســانیکــهقصدمنحرف
کردنشــمارادارند،تهدیدها،ســواالت،ســرزنشها،احســاسگناه
وکارهاییکهموجــببهدامانداختنشــماخواهندشــدوچیزهایی
هماننــداینجــوابدهیــد.وفقطبــهموضــعخودتانبچســبید.
هیچبهانهایدرســــتنکنید.»نه«یکجملهیکاملاست.اگرچــــه
دروهلهنخــست،مؤدببودنخوباســـتولیاگرپاسـخیبهآنداده

نشود،خوببودنرارهاکنید.
شــمانیازینداریــدکــهخودتــانراتوضیحدهیــد.شــمانبایدبه
خاطــراحساســاتتانویــاخواســتههایتانعذرخواهــیکنیــد.
همچنیــننبایــددرمکالمــاتمنتظــر»نوبت«خــودبمانیــد.به

جایســوالازجملهاســتفادهکنیــد.مثالبهجــایاینکــهبگویید
»میشــهلطفامنراتنهــابگذاریــد؟«بگوییــد:»تنهایــمبگذارید!«
بهآنهــابگوییــدکــهازرفتارشــانخوشتاننمــیآید.بــهجای
اینکــهبگوییــد»شــمااحمقونــادانهســتید«بگوییــد»خیلی
نزدیــکایســتادهاید.«ازهــرچیــزیکــهممکــناســتوضعیت
راتشــدیدکنــدمثــللعــن،توهیــن،تحقیــرو...دوریکنیــد.
مانندهرمهارتدیگری،درشــروعاینکار،نیزدســتپاچهخواهیدشد.
هیچاشــکالیندارد،هرچهقدراینتمرینرابیشترانجامدهید،بهتریاد
خواهیدگرفت.چنینکاریارزشدارد.چراکــهاگردرزندگیتانیک
»نه«باتماموجودتاننگفتهباشید،تمامبلههایشما،سازشیخواهندبود.
زیباییگفتنیک»نه«یمحکمایناســتکهبهشــماایــنامکانرا
میدهــدبــهچیزهایــی»بلــه«بگوییــدکــهواقعــادرزندگیتان
میخواهید.وآیــااینهمانزندگیاینیســتکهشــمامیخواهید؟
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بررسی تاثیر روغن منداب 
ــش دردهــای  در کاهـ
عضالنی و آرتروز مفاصل 

تحقیقوتدوین:محبوبهمشرف؛کاردرمانگرتوانبخشیهمدم

مـقاله

منــدابیــاشــابانکگیاهــیاســتدارویــیوظاهــریهمانند
تربچــهیــاگلکلــمدارد.گیاهــییکســالهاســتودرتمــام
مناطــقجهانبویــژهمناطــقگــرمومرطــوب)درشــمالآفریقا
واروپــابهنامروکروروکتشــناختهمیشــود(قابلیتپــرورشدارد.
گیاهمندابحاویبســیاریازموادمعدنی،پروتئینهاویتامینهاوآنتی
اکسیدانهاوشاملدونوعخوراکیوغیرخوراکیاستکهنوعخوراکی
آندرایرانبــهدلیلطعمتلخوتندکمترموردتوجهقرارگرفتهاســت.
منداببهدلیلداشــتنســطحاســیدفولیکباالوضداکسیدانهایی
مانندویتامینA،ویتامیــنKوویتامینC کهباعثتقویتسیســتم
ایمنیبدنمیشــودبهعنوانمعجزهضدســرطانازآننــاممیبرند.
ازدانههایمنداببــرایگرفتنروغنمنداباســتفادهمیشــودکه
بســیارپرخاصیتاســتوحاوی30درصدمــوادپروئینــیوچربی
مفیداســتواینمیزاننســبتبهروغنهایدیگر2برابرمیباشــد.

خواصروغنمنداب:
1-ازبینبرندهدردمفاصلوخستگیهایعمومیوسندرومپایبیقرار.
ـتخوانهاوتقویت 2-ازبینبرندهدردهایعضالنیوکمکبهتحکیماســ

کنندهدندانها.
3-تسکیندهندهدردآرتروزودردسیاتیک.

4-مفیدبرایسالمتچشمها)نوعخوراکیاش(.
5-کمکبهکاهــشوزنومفیدبرایدرمانیبوســت+درماندیابت.

6-تصفیهکنندهوتسریعکنندهجریانخون.
8-ازبیــنبرنــدهودرمــانکننــدهســندرومپیــشازقاعدگــی.
ازآنجــاکهتقریبــابافتهــایعضالنیدرتمامقســمتهــایبدن
وجــوددارد،دردرانمــیتــواندرهرجایــیازبدناحســاسکرد.
باتوجهبــهشــرایطآبوهوایــیوتوســعهوتغییرشــرایطزندگی
بیماریهــایعضالنی-اســکلتیبویژهآرتــروزکهبیمــاریدژنراتیو
مفاصــلمیباشــد،افزایــشچشــمگیرپیداکــردهاســت،بطوری
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کهردهســنیخاصینمیشناســدومتأسفانهشــیوعشروبهافزایش
میباشــد.آرتــروزغالبــاًدرمفاصــلکلیدیبــدنمثلزانــو،لگن،
کمــر،گــردنومفاصلظریــفانگشــتاندســتوپــارخمیدهد.
درمفاصلطبیعییکمادهمحکمالســتیکیبهنامغضروفوجوددارد
کهسرهراستخوانرامیپوشــاندومانندبالشتکیبیناستخوانهاعمل
میکند.وقتیآرتروزرخمیدهد،غضروفشکستهوباعثایجادفرآیند
التهابیمیشودکهدرنتیجهساییدگیاستخوانها،خشکشدنودردناک
شــدنمفاصلرابهدنبالدارد)آرتریــتروماتوئید-اســئتوآرتریت(.
روغنمنداب،بهدلیــلخاصیتگرمومرطوببودنــشمیتواندباعث
کاهشدردوشلشدناسپاسممفاصلشــود.)درطبسنتیتأکیدبر
ایناستکهدردهایعضالنی-اسکلتیمثلآرتروزو...درنتیجهسردی
وخشــکیمفاصلبوجودمیآیــد(.عصبســیاتیکبزرگترینعصب
نخاعیبدناســتکهگاهیبهدالیلمختلفیازجملهدیســککمریا
مشکالتعضالنیدردناکشدهوباعثبیحسیدرپاهاواحساسکمر
دردمیشود.روغنماســاژمنداببهدلیلباالبردنموادمعدنیوچربی
مؤثربرایبدنمیتوانددرکاهشاینعالئمتأثیربســزاییداشتهباشد.
باتوجهبــهانچهگفتهشــدوبرایســنجشمیزانتأثیرگــذاریاین
روغنبــهطورعملی،بررســیوتحقیــقکاربردیاینمــورددرمرکز
توانبخشــیهمدم)فتحالمبین(،بهعنــوانیکدرمــانمداخلهگردر
کنارشــیوههــایدیگــرکاردرمانــی،موردبررســیانجــامگرفت.
درابتــدا،یکگــروهکنترل15-10نفــریازمددجویــانبخشهای
فتــحالمبین،روزانــه،آفتابوارغــوانراکهمشــکالتعضالنیمثل
گرفتگیعصبســیاتیک-آرتریت،اسپاســمعضالتهمســترینگیا
کوادرسییس،ضعفعضالتلگنیولومباروهمچنینبیمارانفلجمغزی
همیپلژیودایپلژیاسپاســتیکبودندراموردبررســیقراردادیم.
برنامهدرمانیبهاینصورتبودکــهمقداریروغنمندابدرظروفیک
اندازهبهمربیانوسرپرستانبخش،تحویلونحوهصحیحماساژعضالت
بادرنظرگرفتنآناتومیصحیحهرقســمتبدنبهمربیانآموزشداده
شدوازآنهاخواستیمکهاینماســاژهارا2باردرروز)صبحوشب(روی
قســمتهایبدنهریکازمددجویانکهمشــکلدارند،انجامدهند.
بعدازگذشتیکماه،نتایجاینتحقیقحاکیازتأثیرگذاریاینروغنو
ارائهگزارشمثبتمربیاندرخصوصپیشرفتدرمانبود.دردبهمیزان
قابلتوجهیدرمددجویانیکهبهدلیلکهولتســندچاراستئوآرتروز
)پوکیاستخوان(وگرفتگیدیسککمروگردنبودند،کاهشیافتهبود.
بیمارانفلجمغزیهمیپلژیکخیلیازحرکاتواعمالADLرابهتربا
دســتوپایمبتالانجاممیدادندوپیشرفتچشمگیریرادرعملکرد
عضالتنشانمیدادند،بهطوریکهنســبتبهقبلدرمقابلدرمانهای
کاردرمانــی)PN.f – Bobathو....(مقاومتنکردهوبادرمانگرهمکاری
بهتریداشتند.کمکمباتوجهبهبهبودینسبیمددجویانوتأثیراتاین
روغنپرسنلوکارکنانمرکزهمدمبرایکاهشدردهایعضالنیخود
وخانوادهشانســفارشاینروغنرامیدادندبطوریکهیکیازپرسنل
مرکزکهقباًلبهدلیلتصادفدچاردیسکگردنشدهبودوانواعدرمانهای
ارتوپدیوفیزیوتراپیرادریافتکردهونتیجهمطلوبرامشاهدهنکرده
بود،بهکاردرمانیمراجعهودرخواستروغنهمراهباماساژراداشت.بعد
ازگذشتیکهفتهایشانبارضایتکاملواینکهبرایشباورکردنینبود
کهدردگردنیکهاوراازفعالیتهایروزمرهوآرامششببازداشتهبود،به
میزانقابلتوجهیکاهشیافتهبود.وهمینطوربرایبسیاریازکارکنانو
مربیانبهعنوانروغنودرمانمعجزهگریادمیشد.بطوریکهدیگرقرص

ودارومصرفنمیکردندباکمترمصرفمیکردندوبسیارراضیبودند.
نظربهایننتایج،دراینجا،شــیوهاســتفادهازروغنمنــداببهمنظور
افزایشآگاهیوجلوگیریازعوارضناخواســتهاینروغنبیانمیشود:
روغنمنداببهدلیلچربیباالوغلظتزیادشبایــدبهمیزانکمودر
حد20قطرهاستفادهشــود.سعیشودکهمســتقیمرویپوستبدن
بیمارریختهنشود.درمانگربایدابتداچندقطرهروغنراداخلکفدست
بریزدوسپسبادســِتچرب،ماســاژرارویبدندرمانجوشروعکند.
ماســاژبیشــترباکفدســتوبهطــوردایــرهایدرجهــتحرکت
عقربههایساعتوسپسبرگشــتدرجهتخالفعقربههایساعت
رویعضویاعضلــهموردنظرانجامشــود.اگــربعدازماســاژباروغن
منــدابتکنیــکCupping)دراصطــالحعامیانهاســتکانانداختن(
رویبــدنچربوگرمشــدهانجامشــود،تأثیرش2برابــرخواهدبود
کهاینعملباعثترشــحآندروفینودرنتیجهکاهشدردواسپاســم
میشــود.میتوانددرهفته3یا4باراستفادهشــود؛درابتدا2نوبتدر
روزوســپسباکاهشدردوگرفتننتیجهبهتدریج1بــاردرروزوروز
درمیانیکباردرهفتــهودرنهایت3یــا4باردرماهانجامشــود.قطع
ناگهانیاینروغنممکناســتعالئــمبیماریرادوبارهآشــکارنماید.
باتوجهبــهتحقیقانجامشــدهمیتــواننتیجهگیریکــردکهتاثیر
روغنمندابرابــاتوجهبهدرصدبــاالیپروتئینوآنتیاکســیدانش
نمیتواننادیدهگرفــت،ولیبایدمتذکرشــدکهمصــرفاینروغن
بــهدلیــلداشــتنناخالصــیونیتــراتممکناســتبــاعوارضی
همراهباشــدومیتواندباعثایجادحساســیتهایپوســتیدربرخی
افرادشــود.روغــن،بایدمتناســببامزاجفــردمصرفشــودچراکه
مثالاینروغــندرافرادســوداویتأثیرگذارترازافرادصفراویاســت.
درهرحالرعایــتاعتدالوحفظاســتانداردبایددرنظرگرفتهشــود.
امیداســتبــاانجــامایــنتحقیــقکاربــردیوارائهیــکدرمان
نویــن)ترکیبطــبســنتیباطــبکالســیک(،بتــواندردرمان
بیمــارانبویــژهمعلولیــنعزیــزگامهــایمؤثــریبرداشــت.

........
منابعومآخذ

1-مجلهخانواده–  ساعدنیوز
)www.namnak.com(2-طبسنتیوگیاهاندارویی-ســایتنمناک

3-روغنمندابواثراتآن-دکترکمالتبریزیان–دکترشیبانی
)www.khabarfarsi.com(4-خواصدرمانیروغنمنداب
)www.civilica.com(5-مقالهتولیدمتیلاسترروغنمنداب
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درصدسالاخیر،بیشــترکسانیکهدربارهیمشــکالتجامعهسخن
گفتهومطالعهکردهانــد،معموالمجموعهیعلــلوعواملیراکهباعث
مشکالتعلمیومسائلنظریبرایجامعهشدهومقدمهینابسامانیهای
اجتماعیمــارافراهمآوردهاســت،درســهمحورکنــدوکاوکردهاند.
اولینمحورمداخلهیکشــورهایخارجی،اســتعماروانواعواقســام
ســلطهطلبیهابودهاســت.دومیننکته،ضعفسیســتمهایسیاسی
حاکــمومســالهیســومنــوعتلقــیمــردمازدیــنبودهاســت.
اینسهعاملتاکنونبیشترموردتاکیدبودهاستوبستهبهدیدگاههای
مختلفبریکیازاینعواملبیشــترتاکیدشــدهاســت.اگرچهمعموال
کسیهمنیستکهدوعاملراانکارکردهباشــد.امامسالهایکهمهمتر
ازاینســهعاملاثرگذاربــودهوضعفرهنگــیمردماســت.بهتعبیر
دیگرآسیبشناســیفرهنگیمردمایــرانواینکهبهلحــاظفرهنگی
چهامورنامطلوبیدرذهنوضمیرشــانراســخشــدهنیز،مهماست.
گاهوقتیگفتهمیشودکهمابایدعوضشــویم،یعنیتامارفتاراخالقی
سالمینداشتهباشیموضعمانبهبودپیدانمیکندوایننکتهگفتهمیشود
کهسودسرانجامهمهدر»اخالقیزیستن«است.اماوضعفرهنگیبهبحث
اخالقیمابستگینداردوبهیکسرینگرشهایذهنیهمبستگیدارد.
نگرشهایذهنیاموریهستندکهآگاهانهیاناآگاهانهدرماراسخشدهاند
ومادرهمهکنشهاوواکنشهاتحتتاثیرایننگرشهاهستیمکهلزوما
جنبهاخالقیهمنداردوبرایتغییرآنهانبایدرفتاراخالقیماتغییرکند.
برعکسایننگرشهاهستندکهاخالقمارابهسمتناسالمیمیکشند.
مخاطببایدبهدرونخودشمراجعــهکندوببیندکهدرخودشچنین
حالتیوجودداردیااگروجودداردمیتوانگفتســخنرویثوابدارد.
اولینخصوصیتیکــهدرماوجــوددارد،»پیشداوریهــای«فراوان
نسبتبهبسیاریازاموراســت.اگرهرکدامازمابهدرونخودمانرجوع
کنیمپیشداوریهــایفراوانمیبینیم.ایــنپیشداوریهادرکنشو
واکنشهایاجتماعیماتاثیراتمنفیزیــادیدارد.معموالوقتیگفته
میشودپیشداوری،بیشترپیشداوری»منفی«محلنظراستولیآثار
مخربپیشداوریمنحصربهپیشداوریمنفینیست.پیشداوریهای
»مثبت«هــمآثــارمخــربخــودرادارد.ازجملهخوشــبینیهای
نابهجاکهنســبتبهبرخیافرادوقشــرهاوالیههــایاجتماعیداریم.
دومینخصوصیت»دگماتیسم«و»جمود«اســتکهدرماریشهکرده
اســت.آنچهکهدرماوجودداردکهازآنبهجزموجمودتعبیرمیشود
ایناســتکهباورمایکضمیمهایدارد.یعنیممکناستکهمامعتقد
باشیمکهفالنگزارهدرستاست،اینسالماســتامااگرمعتقدباشیم
کهفالنگزارهمحالاستکهدرستنباشــد.این»محالاست«،انسان

آسیبشناسیفرهنگیمردمایرانازدیدگاهمصطفیملکیان؛

پیش داوراِن ُدگِم خرافه پرست! 

راتبدیلبهانســان»دگمی«میکند.وماکمترمیشــودکهبهچیزی
معتقدباشــیمویک»محالاســت«منضمبهایناعتقادماننباشد.به
تعبیردیگروقتیمــایکعقیدهداریمکهفالنگزارهصحیحاســتیک
عقیــدهدومداریمکهگریزناپذیراســتکهفالنگزارهصحیحنباشــد.
ویژگــیدیگرمــا»خرافهپرســتی«اســت،هــم»خرافــه«دربافت
»دینیومذهبی«وهمدربافتهای»غیردینــیومذهبی«.خرافهدر
بافتمذهبییعنیچیزیکهدردیننبودهودرآنواردشــدهاست.اما
مهمترایناستکهبهمعنایسکوالرآنهمخرافهپرستهستیم.خرافی
بهمعنایباورآوردنبهعقایدیکههیچشــاهدیبهسودآنوجودندارد
ولیماهمچنانآنعقایدرادرکفداریم.اینســهمسالهرامیتوانسه
فرزنداستداللناگراییمادانست.هرکهاهلاستداللنباشداهلاینسه
استبنابراینراهحلدرماناینسهتقویتروحیهاستداللگراییاست.
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بندر، بدون ماهی! 
)سفروگذریبهکرهجنوبی(

دکترعلیشمسا


چهارشــنبه11مهرماه1397،دریکروزآفتابیوگرمایمالیموهوای
آزادبدوندودوآســمانصافوآفتابیرفتیمبهتوریکروزهیسئول.
جمعیتکره51/25میلیونوجمعیتســئول11)یازده(میلیوننفر
است.بیشترپیروبودا،حدود25%مسیحیوحدود3%مسلمانهستند.
تور،راازخیابان»پرس«شروعکردندکهدروسطچمنکاریداشتویک
مجسمهبزرگسنگیاز»سنجونکوان«یاشاهبزرگکهمخترعخط
چینی(بودونیمکرهایکهاقطارمتعددآنراچندقسمتیکردهبودند.
درسمتراستاینهیوالیبزرگساختمانوزارتخارجهکرهودرسمت
چپاینشاهبزرگ،سفارتخانهآمریکابودوپرچمشدرحالاهتزازبود.
ســاعتده،مراســمورودنگهبانــانبــاطبــلودهــلبــودوتــا
چشــمکارمیکــرد،جهانگــردخارجــیبهچشــممیخــورد.زن
ومــرد،پیــروجــوان،حتــیچشــمبادامیهــایهمیــنمنطقه.
مــکانبعدی،»بــرجســئول«بــود.دومیننقطــهمرتفعســئولبا
ارتفــاع236/7متــرازســطحزمیــنو479/7متــرازســطحدریا.
ایــنبــرجدرســال1969بــهمبلــغ2/5)دوونیــم(میلیــوندالر
آمریــکاســاختهشــد.تــاســاختهشــدنطبقــهیســوموایجاد
موزه،ســالنبــاز،مغازههــایســوغاتیوفضــایبازدیــدوتزئینات
دیگــر...افتتــاحآنتــا15اکتبــر1980بــهطــولانجامیــد.
درسال2012دریکبررسیانجامشدهدرشــهرسئولمتوجهشدند
اولیننقطهایکهموردبازدیدجهانگردانقرارمیگیرد،همینبرجاست.
مرکــزپخــشرادیــووتلویزیــونکــره،همیــنبــرجمیباشــد.



گزارشسفر
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مســجدبزرگیاســتبادوگلدســتهویکگنبــدســاده.وپلههای
متعــددبرایرســیدنبــهداخــلمســجد.فضــایوســیعیدارد
ودورنمــایشــهررامیتــواندیــد.زمیــنمســجدمفــروشبــه
فــرشســبزاســت،وزیبا؛امــادستشــوییهاچنــدانتمیــزنبود.
دراطرافمســجد،بازاریبــود؛اکثرارســتورانباعالمــت»حالل«.


جمعه13مهر

صبح،کنگرهرفتم.بعدازجلســهیصبحبهاتفاقآقــایدکترصدیقی
گیالنیرفتمبهموزهجنگ.ساختمانیبســیارعظیمبهاندازه20/000
مترمربــعو13هــزارانواعوســایلجنگــیازقبیلکشــتی،جنگی
هواپیماهایجنگی،تــوپ،زرهپوش،تانک،همگــیحقیقینهماکت.
ایــنبنــایعظیــمدرســال1994درمحلســابقپایــگاهنظامی
ساختهشــدهاســت.مجســمههایمتعدد،نامکشتهشــدگاناکثرا
آمریکاوســایرکشــورهاباذکرنامکشــوردربدنهدیوارهها،مشخص
شــدهاســت؛اکثراازآمریکاییبودندوازکشــورهایدیگرهمبودند.
دوساعتموزهراگشــتیم.دربعضیازقســمتهابهتاریخهمپرداخته
بودند.مثاًلتاریخساسانیان،تاریخاسالم،امویان،عباسیان،فتحاندلسو...
دربعضیازقسمتهاتصاویرمتحرک،صحنههایجنگرانشانمیدادند.
نکتــهیجالبتر،مــوزهاطفالهــمبودوکالســهایدرسمتشــکل
ازچندیــنصندلــیویــکمیزبــزرگدرســالنهایسرپوشــیده.
توالت،فروشــگاهســوغاتی،رســتوران،ومحلــیبرایکمــکمالی.
درسالنباز،تانکها،زرهپوشها،هواپیماهایغولپیکرآمریکایی،کشتیهای
جنگیوغیرهوجودداشتکهبعضامیشــدواردآنهاشدوعکسگرفت.
اســتقبالمــردمخیلــیزیــادبــود.برنامهریــزیهمبســیارخوب
بــودونمونــهاشرادرایــرانبــهایــنوســعتندیــدموازهمــه
مهمتــربرخــالفســایرموزههــابازدیــدازآنجــارایــگانبــود.
دوســاعتگشــتم،فقــطتوانســتمبــهســرعتواصطالحــا
»هولهولــی«یــکطبقــهازایــنمــوزهیعظیــمراببینــم.
شــبدعوتکنگرهبودیم.همگی.مراســمیبودبهنام:»شــبکره«.
جمعشــدندرمحلکنگــرهدر»اگونســیتیکره«وســواراتوبوس
شــدنورفتــنبــهمحلــیدوروعبــورازکوچههــایباریــک.
ویــکســاختماندرســهطبقــهکوچــک.شــامبــهصــف.انواع
واقســامغذاهــایگوشــتیازخــوکتــامــرغ.مقــداریغــذای
»حــالل«گیاهخــواریبرداشــتم.هیــچمأکولــینبــود.فقــطبه
دســرشرضایــتدادمکهکــرمکارامــلبــودوبرشهایــیازموز.

شهریبندریوغذایشبدونماهی!
شنبه14مهر97

بــه رســیدم بــودم. نشســته ســالن داخــل صبــح
ســخنرانیدوســتعزیــزوهنــدیامدکتــر»آگــراوال«.
بودنــد. نشســته روشــنی و صدیقــی دکتــر کنــارم
پسفــردا( و )فــردا دوشـــــنبه و یکشــنبه »روز گفتنــد:
بــهدی.ام.زی)مــرزدوکــره(بــههــمخــوردهاســت،اگــر
میخوایــنبریــنآنجــا،پاشــیناالنــهبــاگــروهامــروزبریــم«.
افتادیــم، راه باالخــره و شــدیم بلنــد نفــر، ســه هــر
بودنــد. هــم دیگــر خارجــی افــراد از کــه تــوری بــا

دی.ام.زد)یازی(. )D.M.Z( چیست؟
منطقهایعاریازســالحدرشــبهجزیرهیکره،کهکرهشــمالیرااز

کرهجنوبیجــدامیکند.ازهنگامــیکهدورهبرکرهشــمالی)اون(و
جنوبی)این(دراینمنطقهباهممالقاتکردند،چشــمهایدنیابهاین
نقطهدوختهشــدهاســت.طولاینمنطقه250کیلومتروعرضآن4
کیلومتراســت.فقطتحترهبریکرهجنوبی،قابلرفتوآمدهســت.
ازســال1948ایــنخــطبهعنــوانمــرزبیــندوکرهشــمالیو
جنوبــیتعییــنشــدوهــردوکــره)کــرهجنوبــی(وجمهوری
دموکراتیــککــره،هــردومدعــیتمامیــتهــردوکــرهبودند.
نکتهــیجالبایــناســتکــهDMZ)دی. ام.زی(مخصــوصکره
نیســت،هرجاکــهدرگیــریبودهوبــهصلــحانجامیــدهولیآتش
زیــرخاکســتراســت.همیــنDMZ)دی.ام.زی(وجــوددارد.مثاًل
برخــیازکشــورهاهمچونهنــدوپاکســتان،عــراقوکویــتو...
درمســیرازســئولتــاDMZ)دی.ام.زی(ســمتراســت
کشــتوزرع)برنــج(ومیوههــایگلخانههــایفــراواندیدیــم.
درســمتچپهــماکثــرارودخانهومــرزحائلبیــندوکــرهبود.
درهــرنقطــهایکــهتــورنگــهمیداشــت،فروشــگاههای
متعــددوفروشــگاههایسوغاتیفروشــیبــود.جالــبایــن
کــهســوغاتیهایســاختخــودکــرهبودنــدنــهســاختچین.
تــاآنجاکهمــندیــدم،حتــیدریکــیازبازارهــایســئولمغازه
بزرگــیبــود.رفتــمدوتــاآینــهیکوچــکبهعنــوانســوغاتی
بخــرم.دیدمســاختکــردهاســت،وقتیخانــمفروشــندهتعّجب
مرادیــد،گفــت:»تمــاماشــیاءاینمغــازهســاختکرهاســت«.
اسمسوغاتبردم،الزماستهمینجااشارهکنمکهیکایرانی،دانشجو
کهدرهتل23Franyerطبقه)محلاقامتما(دیدم،میگفتپوشاک
درکــرهیخیلیگراناســتومنپوشــاکهایمراازایــرانمیخرم.
بهعینههمشــاهدبودیمکه6نفریبندهوهماطاقیودکترروشــیو
همه)ازرشت(ودکترهمتیانوهمسرشازکرجرفتیمبهفروشگاههای
مستقردرایستگاهسئولازجملهZara،همگیبعدازچندساعتگشت
وگذار،دستخالیبرگشــتیم،بهعلتگرانیوارزانتربودنهمانلباس
باهمانمارکدرایرانبود.تــازهآنزماندالرزیردههــزارتومانبود.
آمریکادوســتنــدارداتحــاددوکــرهراببیند،درســئولتاچشــم
کارمیکننــد،خودروهایســاختهیونداویــا...آندیگریاســت.

تظاهراتمردمرابراینداشتنکاردیدم.
شــعارهاییبهنفعآمریکا،هنگامآمدنوزیرخارجهیآمریکابهسئول.
ــنوبیدرمورداتحاددوکرهپرسیدم.همگی ازچندنفرشـهروندکرهجــ

مخالفبودند.
یکنفرمردمیانسالحتیکرهشمالیهارابدتراز»ویتنامیها«معرفیکرد.
درمرکزشهرسئولپادگانآمریکارادیدم.آسایشزیرسایهیارتشآمریکا.



گزارشسفر
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امشبمگرچهولولهدرآسمانشدهاست؟
اینگنبدسیاه،جواهرنشانشدهاست

اینگنبدسیاه،جواهرنشانشدهاست
آری،درآنستارهیاحمدعیانشدهاست

امروزحالدهکدههامانبهاریاست
حتیدرخِتیخزدههمشادمانشدهاست

آنسنگسرد،پرشدهاستازگلگالب
آنچوبخشک،شاخچهیارغوانشدهاست

درخانهتابهچندنشینی؟کهمردوزن
راهیبهسمتبرزنوکویودکانشدهاست

عبدالعلیبهخانهیفاروقمیرود
زینبدوبارهعایشهرامیزبانشدهاست

اماجدالمولویوشیخ،کمنشد
اینجنگ،مثلجنگانارودهانشدهاست

)البتهشیخومولویخوبنیزهست
باهمدگربهساندوگلمهربانشدهاست

اینیکبهدسِتبستهوآنیکبهدستباز
بایکزبانبهپیشخداهمزبانشدهاست


دیروزاینبهخانهیآنمیهمانشده

امروزآنبهخانهیاینمیهمانشدهاست(

القصه،شیخومولویبد،دراینمقام
هریکبهسانکورهیآتشفشانشدهاست

منبربرایموعظهیخلِقبینواست
منبربرایایندونفرنردبانشدهاست


دیدمکههرکدام،بهقالومقالخود

میگفتنیمهیپِرایناستکانشدهاست

آری،دراینمسابقه،صدباردیدهایم
هرکسمیانباختههاقهرمانشدهاست

هرکسبهمذهبپدرخویش،مفتیاست
هرکسبهزورخانهیخودپهلوانشدهاست

دعواچهمیکنی،کهبهقالومقالتان
اینشیشهبارهاستبهسنگامتحانشدهاست

دعواچهمیکنیکهدراینکاروانچرا
گاهیعلیوگاهعمرساربانشدهاست

فکریبکنکهمقصداینکاروانکجاست؟
درراهاوچهدزدپلیدینهانشدهاست؟

فکریبکنکهمالومنالمسافران
اینکنصیبراهزنبیامانشدهاست

وهابیازطریقیوغالیبهگونهای
آمادهی،جویدنایناستخوانشدهاست

هرچندخونماوشمارامکیدهاند
هرچندخونماوشمارایگانشدهاست

ماهردوتندونیمهیسیبیم،عینهم
سیبیکهپروریدهییکباغبانشدهاست

سیبیکهآبخوردهیرودحقیقتاست
رودیکهازمدینهیاحمدروانشدهاست

وقت اذان...
محمدکاظمکاظمی

شعربخوانیم
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رودیکهشاخهشاخهشدوهرطرفکهرفت
آِبحیاِتیکطرِفاینجهانشدهاست

نهریبهقندهاررسیدوانارشد
نهریدرخِتجنگِلمازندرانشدهاست

نهریبهچابهاررسیدوبهارکرد
نهریبهرودکآمدهومولیانشدهاست

یکنهر،سویمزرعترکانروانهشد
یکنهر،آبخوردخراسانیانشدهاست

یکنهرآبشیرین،یکنهرآبشور
راهیبههرکرانهیاینخاکدانشدهاست

شیرینآنرسیدبهبنگاله،قندشد
شوَرش،مالحتنمکسیستانشدهاست

یکنهر،سرنهادهبهدامانکوهسار
بندامیردربغلبامیانشدهاست

نوریکهخوردهاستبهمنشورکائنات
ازآنطرفبرونشده،رنگینکمانشدهاست

یکآیهآمدهاستوهزارانمفّسرش
هریکبهواژهیدگریترجمانشدهاست

آیینهایشکستهوهرپارهایازآن
روشنگرکرانیازاینبیکرانشدهاست


یکپارهنزدمفتیاالزهرآمده

یکپارهسهممجتهداصفهانشدهاست

یادرکتاباحمدحنبلنوشتهشد
یابازبانشیخکلینیبیانشدهاست

ختمسخنکه،مولویوشیِخنازنین!
قصدوضوکنیدکهوقتاذانشدهاست

خلقیبهدسِتبستهوخلقیبهدسِتباز
آمادهیگرفتنآنریسمانشدهاست

بااینهمهستارهیپرنورِرنگرنگ
مسجدنشاندیگریازکهکشانشدهاست

افسوس،یکفداییداعشدرآنمیان
آمادهیمعاشقهباحوریانشدهاست!!

شعربخوانیم
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درســالهایاخیروبهتقلیدازدنیایغرب،حضورحیواناتخانگیمثل
سگوگربهدرمیانخانوادههایایرانیرشــدعجیبیپیداکردهاستو
اینموضوع،زمانیشــکلبدبهخودمیگیردکهزنوشوهرهایجوان
فکروذکرشــانفقطتولهســگهایزیباســتودیگرنیازیبهحضور
بچــهنمیبینند.حتیبهسگشــاندرمنــزل»پســرم«و»دخترم«
میگویندوخیالشــانازبابتصدازدنفرزندشــانهمراحتمیشود!
درخیریهیهمــدم،مــا400بچــهداریــم؛400فرزندیکــهفاقد
سرپرســتانــد،یاسرپرســتموثــرندارنــدومابــهنیابتازشــما
نیکوکارانشــهرمان،افتخــارخادمیآنهــاراداریم.بهلطــفخدا،ما
تعــدادزیادبچههــایموسســهرامشــکلنمیبینیــمومعتقدیمبه
قولبزرگترهــا،هیچچیزجایصــدایزیباییکبچــهرانمیگیرد...
درایــنشــمارهازفصلنامــهالزمدیدیــمضمــنمعرفــیکــردن
انیمیشــنیمعــروف،مــروریبردرســتییــانادرســتیجایگزین
کردنســگویاهرحیوانخانگیدیگربهجایبچهداشــتهباشــیم.
انیمیشنThe Boss Babyکهدرکشــورمانبااسامی»بچهرییس«یا
»بچهخان«شناختهمیشود،درسال2017بهکارگردانیتاممککراث
TomMcGrathونویســندگیمایکلمککولرزوبراســاسکتابیبا
همیننامنوشتهیمارالفارزیMarlaFrazeeساختهشد.داستانکتاب
پیرامونزوججوانیاستکهباورودیکنوزادبهزندگیشان،دچارمشکالت
ودردسرهایعدیدهمیشوند.ایننوزادبهمانندشخصیتاصلیانیمیشن

مـعرفیفیلم

چه کسی رئیس است؟!
نگاهیبهانیمیشن»بچهرئیس«/محصول2017

محمدرحیمی


“بچهرییس”،ظاهروخصوصیاتعجیبوغریبیدارد.اوهمیشهلباسی
تیرهبهتنداردوکراواتمیبندد.دیگرویژگیبارزاوایناستکهبهپدر
ومادرخودتحکممیکندومقاصدخودرابههرنحوممکنپیشمیبرد.
ــبختیاستکهیکپسربهنام»تیموتی« داستاندرموردخانوادهخوشـ

دارند.
پدرومادرتیموتیکارمنداندوبراییکشرکتسگسازیکارمیکنند.
آنهاوقتزیادیهمبرایتکپسرشانصرفمیکنند.مثالدرطولروز
بهاندازهیکافیبااوبازیمیکنندوهرشبقبلازخواب،برایشکتاب
داستانمیخوانند.داســتانازآنجاییشروعمیشــودکهپدرومادر
تیموتیمیخواهندبرایاویکبرادرکوچکتربیاورندکهبااوهمبازیباشد.
بچهیجدیــددریکروزآفتابیباکتوشــلوارتیرهورســمیوکیفی
دردســتباتاکســیواردخانهتمپلتونهــامیشــود.وروداینعضو
جدیدباعثمیشــودکــهتیموتیبخشبزرگــیازتوجــههایپدر
ومادرشراازدســتبدهــد.ازهمانابتــدایکارمیانعضــوجدیدو
تیموتیمشــکالتیپیشمیآیدوتیموتیبهشــدتازبچهمتنفروبه
اووکتوشلوارپوشــیدنشوکیفدستیاشمشــکوکاستوبهپدر
ومادراشنیزمدامنســبتبــهرفتارهایاینکودکهشــدارمیدهد.
اماخانموآقایتمپلتونچنانغرقتوجهبهکودکتازهواردمیشــوند
کهبهحرفهــایتیموتیگوشنمیدهندوآنهــارابهپایقوهتخیلش
میگذارند.تااینکهیکشــبزمانیکهبچهداستانماباتلفنصحبت
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میکندودرموردماموریتهایشباشــرکتبچهسازیصحبتمیکند
تیموتیحرفهایاورامیشــنودومیفهمدکهبرادرکوچکتراودرواقع
یکمامورمخفیشرکتبچهسازیاســتوبرایدستیابیبهاطالعاتی
امنیتیومهمکهمربوطبهشرکتیاستکهخانموآقایتمپلتوندرآن
کارمیکنندآمدهاســت.ایناطالعاتراجعبهسگیاستکهقراراست
آنقدربامزهباشدکههمهدرسراسردنیادوســتشداشتهباشندودیگر
نخواهندکهبچهداشــتهباشندوبهجایآنازســگیمواظبتکنندکه
هیچوقتبزرگنمیشودوبرایهمیشــهکوچکوبامزهباقیمیماند.
امااینتنهایکرویسکهاست.باپیشرفتنمسیرداستانبااحساساتو
عواطفدوکودکسروکارداریمکهیکیکودکاستودیگریتنهاقالب
یککودکراداردودرواقعیکرئیسبهدنیاآمدهاست.آرزوهایبزرگ
داردوبههمهدســتورمیدهدومیخواهدمدامباپاشیدنپولهایشبه
اینطرفوانطرفقدرتوبرتریخودرانســبتبهبقیهنشاندهد.در
اینانیمیشنشاهدجدالمیاندوشرکتبچهسازیوسگسازیهستیم
کهدرواقعجدالیبیننگهداریازبچــههاونگهداریازحیواناتخانگی
مانندسگاســت.همچنینمیخواهدبهبزرگترهانشاندهدکهزمانی
کهفرزنددومواردخانهمیشودفرزنداولچهاحساساتیراتجربهمیکند
وچقدربهتوجهنیازمنداستوبعدازآمدنفرزندجدید،چهمیخواهد.
بادیدنایــنانیمیشــنشــاهداحساســاتیخواهیمبودکــهروزی
خودماننیزآنهــاراتجربــهکردهایــم،ازجملهحستنهاشــدن،از
دســتدادنتوجهپدرومادرواحســاستنفرازفرزندتازهبهدنیاآمده.

انیمیشندرواقعبهوالدینمیآموزدکهبیشازتوّجهبهحیواناتخانگی
بایدبهکودکانخودوفرزندآوریتوّجهکنندوایننکتهبسیارخوبیاست.
ایندرحالیاستکهبرخیازخانوادههایایرانیبهتقلیدازیکفرهنگ
غربیکهگروهیازخودشانهمبهاشتباهبودنشپیبردهاندباسگهامانند
کودکانخودرفتارکردهودرصفحــاتمجازیآنراتبلیغهممیکنند!
نکتــهیآموزشــیدیگــرینیــزدرداســتانمیبینیــمکــهبــه
کــودکانآمــوزشدادهمیشــودکــهاّوالبایــدوجــودبــرادریــا
خواهرکوچکترخــودرابپذیرندوثانیاباحســادتنکردننســبتبه
اوواتّحــادبــااومیتواننــدمشکالتشــانراازپیــشروبردارنــد.
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مســخ،تنهارمانومشــهورتریناثرفرانتسکافکااســتکهدرپائیز
1912نوشــتهشــدهودراکتبــر1915بــهچــاپرســیدهاســت.
لحــنکافکاروشــنودقیــقورســمیدرتضــادیحیــرتانگیزبا
موضــوعکابــوسوارداســتاندارد؛اودر"مســخ"تنهایــیبشــرو
سرگشــتگیوگســیختگیشراازجامعهپرآشــوبنشــانمیدهد.
والدیمیرناباکوفدرمورداینکتابحرفقشــنگیزدهاست:اگرکسی
مســخکافکاراچیزیبیشازیکخیالپردازیحشرهشناسانهبداندبه
اوتبریکمیگویمچونبهصفخوانندگانخوبوبزرگپیوستهاســت.
درموردســبککتابمســخ،نکتهایکهازلحاظادبیــاتخیلیمهم
اســتتمایزبیناینســبکوهمآلودکافکاباسبکهایســوررئالو
خیالپردازانهاســت.کافکاباایننوعنوشتارســبکیرودرادبیاتبنیان
گذاشتهکهبعدازکافکابهاسمسبکوهمآلودکافکائیشناختهمیشود.
قســمتاوجکتــابابتــدایکتــاباســتکهنقــشاولداســتان
بایــکحالــتوهــمآلــودوآشــفتهازخــواببیــدارمیشــودو
میبینــدکــهظاهرشبهشــکلیکحشــرهبــزرگدرآمدهاســت.
محیــطداســتانیــادآورشــرایطاجتماعــیوسیاســیخــاص
اروپایشــرقیدرآنسالهاســتورویدادهادرمحیطــیخردهبورژوا
ودرمیانافــرادیجریانمییابدکههمــوارهدرگیــرنگرانیفردایند
وغــرقمشــغولیتهایپیشپــاافتــادههــرروزهیکارشــان.
جزئیاتوقایعبهشــکلیواقعگراروایتشدهاســتاماخودرویدادهااز
قوانینزمانومکانخارجوبهنشانههایواقعیتیمتعالیتبدیلمیشوند.
چیزیکهبــهصورتبارزدرکتابمیشــوددیدطرزبرخــورداجتماع
یاخانوادهباکســانیاســتکهطرزفکرمتفاوتینســبتبهچیزیکه
عمــوموعــوامجامعهقبــولدارنــد،ازخودشــوننشــانمیدهند.
خــودکافکاهــممثــلگرگــورازدســتهیایــنآدمهابودهاســت.
تصویــریازنظــامهــایکمونیســتیراکــهارزشــهایاقتصــادی
افرادمــالکبهرهوریآنهاســتهــمدراینداســتانمیشــوددید.
کافکاطنزبسیارماهرانهوزیرکانهایرادرداســتانشقراردادهوازروی
قصدطوریاینطنزرامخفیکردهاســتکهبهنظرواقعیوتلخبیایدو
بهنظرمنازاینکاروزیرکیشلذتبردهاســت.مثلکســیکهشوخی
زیرکانهایمیکندوازاینکهمیبیندخیلیهــانمیفهمندلذتمیبرد.
زندگیکافکابیانگرایناســتکهشــخصیتشتاحدزیادیدستخوش
ناامیدیبودهولیبهنحویازبقیهناامیدیهامتفاوتاســت.شخصیت
کافکاازناامیدیاشدررنــجنبودهبلکهبهعنوانیــکحقیقتبرتربه
آننگاهمیکردهاســت)اینطرزفکربهنوعیبااندیشــههایفلســفی
نیچهقرابــتدارد(.مثلچندتایدیگــرازداســتانهایکافکادراین
داســتانشهــمازمرگبــهعنــوانیــکاتفــاقمهــموتاثیرگذار
)ولینهچندانبد(یادکردهاست.کافکابهطرزماهرانهایلطافتومهربانی
رادرشخصیتگرگورزامزاکهدراوجبدبختیاستبهنمایشگذاشتهاست.

درمورد کافکا وکتاب مسخ


رضامشهدینژاد
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باطمأنینهبندآدیداسهایسفیدرنگشرابستوشروعبهتمرینکرد.همهمیدانستندکهاوبیبروبرگردبرندهیمستمربازی
است.همهنظرهابراینبودکهاومسابقهرامیبردواینرابااستنادبهسوابقدرخشانومدالهایبیاستثناءطالیش،میگفتند.
آنروز،قراربودمسابقهدومیدانیســاالنهیجایزهیبزرگبرگزارشودواومیخواســتتمامتوانشرابرایبُرددرمسابقهبه
کارگیرد.لحظاتبهتندیگذشــتواوزمانیبهخودآمدکهداورســوتشــروعرازدهبودودوندگان،همزمانباآن،باتمام
قوادویدند.درهماندقایقاولیهمســابقه،او10مترازدوندهیقبلازخودشجلوافتادهبود.صدایتشــویقگرمتماشاگران
گوشــشراپرکردهبود.گزارشگرمســابقه،درداخلکابینباالیبرجداوری،ازپشــتمیکروفونمدامناماورامیبردوهیچ
جایتردیدیدراینکهگیرندهیمدالقهرمانیخواهدبود،برایشنماندهبود.درهمینحین،صدایســقوطوسپسنالهای
بهگوشــشرســید.درهمانحالکهبهجلومیدویدنیمنگاهیبهپشتســرانداختودرکمالناباوریدیدیکیازمسابقه
دهندگاننقشبرزمینشدهاست.َمردجوان،ازشــدتدردزانویشرابغلگرفتهوصورتشمچالهشدهبود.دوبارهنگاهیبه
جلوانداخت.کمتراز100مترتاخطپایانفاصهداشت.اینمسابقه،مســابقهفوقالعادهمهمیبودوبابرددرآن،اوزبدهترین
دوندهیکشورششناختهمیشد.اما...دوبارهسربهعقببرگرداند.هنوزخبریازتیمنجاتنشدهبود.دریکلحظهتصمیمش
راگرفت.رودخروشــانجمعیترقابتکنندهراکنارزدوخودشرابهجوانیکهتمامتنشنقشزمینشدهبودومدامفریاد
میزد،رساند.بهآرامیدستزیرشانهیمصدومگذاشــتواورااززمینبلندکرد.مردمیلنگیدواوسعیداشتآرامراهبرود.
چشمهایمردمکهازشدتناباوریوشگفتیگشــادهشــدهبود،بهاینصحنهیاعجابانگیزدوختهبودوگزارشگرمسابقه
دائمااورابهخاطرنیمهکارهرهاکردنمسابقه،ســرزنشمیکرد.اوبدونتوجهبهمالمتگزارشگر،توانستمردمصدومرابه
یکاولیننیمکتبرساندتارویآندرازبکشــد.مردرابهحالتدرازکشروینیمکتگذاشتوروبهتماشاچیانوچشمان
خیرهبهصحنه،برگشــت.صدهاجفتچشــمناصحرادیدکهدرعینســکوتفریادمیزدند:»اینچهکاریبودکردی؟!«
مسابقهتمامشدوخبرنگارانیکییکیجلویشظاهرشدندوهمهخواستارجوابیکسوالبودند:»انگیزهتانازاینکهباوجود
نزدیکبودنبُرددرمسابقه،ازادامهآنصرفنظرکردیدوبهیاریرقیبمصدومتانشتافتید،چهبود؟«واوفقطیکپاسخداشت:
منمســابقهرابردم.انســانیکباربیشــترزندگینمیکندودوســتدارمدراینیکبارزندگی،اهدافبزرگیداشتهباشم
وکارهــایبزرگیبکنم.درواقع؛منخودمرابرندهیمســابقهمیدانم؛بردنمســابقهایکهرقیبمشــخصدیگریاســت
کارســختینیســتامابردندرمســابقهایکهباخودمبهرقابتمیپردازم،کارســختیاســتوهمتواالییمیخواهد.
بنابراینمندرمسابقهایفراترازمســابقهیدومیدانیبرندهشــدموآنمسابقهیرقابتبانفسوشــخصخودمبود.من
امروزباخواستهینفســمجنگیدموســربلندازمیدانمســابقهبیرونآمدم...هیچیکازرقبایمن،چنینتوانینداشتند«.

چه کسی مسابقه را می بََرد؟ 
هیواسپاهی
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جدول شماره:  9

جواب جدول قبل

1.نقدیبراینرمانمصطفیمستورکهپیشاز30بارتجدیدچاپشدهو
جایزهبرگزیدهیجشنوارهقلمزرینراباعنوانبهترینرمانسالهای80
و1379کسبکردهرامیتوانیددروبسایتموسسههمدمبخوانید2.
زاپاس گلیزیباونامیدخترانه3.ازفروعدیناسالمـ فروشندهلبنیاتـ
حرفاول رشتهکوهیمرتفعدرامریکاـ -تابعان4.گوشهگیریکردنـ
شهربیدفاع6.خودداریکردن خویشاوندیـ الفبایالتین5.صددرصدـ
-درســازهایزهی،باحرکتآرشــهدریکجهتودرسازهایبادیو
نگهبانی-شایسته خوانندگیبایکنفساجرامیشود-جسد7.بقیهـ
یکی شیمیکربنـ هیمه-درختانگور-زبان9.کارناتمامـ 8.پهلوانـ
پشتهخاک-معکوس11.بلیغ-گاهیآنرا ازدوجنس10.سازشاکیـ
آزادشد جرسـ دلآزارکهنهـ سپرمیکنند-پایانیافته12.اتاقمدرسهـ
 عارضهآبآوردنمغز14.شهربادگیرهاـ 13.خودرویکوچکحملبارـ
آنچهغیرذاتخداوندیست15.دراینبخش،لیست نامپسرانهفرنگیـ
مایحتاجونیازهایماهانهیفرزندانهمدمدرآنعرضهمیشود-ریشه

عمودی :افقی :

 1.ازنامهایجبرئیل،فرشــتهحاملوحی-پیدایــش2.ازمابهترانـ
واحد کوچکترینقمراورانوس4.نومیدـ وقتـ بستر-ضروری3.دریاـ
غیررسمیزمان-شــل5.بازیگرقدیمیکوتاهقدسینمایکشورمانکه
پیشوند تیرماهامسالازهمدمبازدیدداشت-مایعدباغی6.پردهدریـ
 ازدریاهایرنگیجهانـ سفیدمویشاهنامه-وال7.داناـ حافظهرایانهـ
میگویندجواب الیهداخلیلباسـ نقطهسیاهدل8.رودآرامشولوخوفـ
قرضبانکی-داخل10.پایتخت پرتگاهمیانکوه9.مترسکـ هایاستـ
نوعی جهتـ محلعبورومرورخودروها11.صوتاستثناـ موســیقیـ
نرمی نامها12.ابزاربرقیحملمصالحساختمانیبهطبقاتباالییـ حلواـ
 آموختنیازروزگارـ ازجریانهایدوگانهسیمبرق13.جایگزینـ مزاجـ
کثیر-روش دوزاویهکهدرگوشههامشترکهستند14.زبانگنجشکـ
15.یاورعکاسفقیدهمدمکهپنجممهرماهمراســمیبرایبزرگداشت
یادوخاطرهاشدرتاالرهمایشهایاینموسســهخیریهبرگزارشــد.
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زمینخداوسیعوهوشیاروخوشبختاست...امابعضیتکههایزمینخداخوشبختترندچونمیشودنردبانیرویآنگذاشتوازدرختآسمانباالرفت...
درگوشهایازشهرمشهد،تکهزمینیقراردارد،خوشبخت؛جاییدرآستانهیآسمان...محلازدحامدلهایمــــهربان...جاییپرازآرزو...پرازذهنهای

سپیدوبیفریب...
سال1361بودکهتکهایاززمینخدا،بهاندازهی10000مترمربعسهمدخترانکمتوانذهنیشدتادرآنجازندگیکنندآموزشببینندخدماتتوانبخشی

دریافتکنندوچندقدمبهآرزوهایشاننزدیکترشوند.
اینمکانکهابتدامؤسســهیفتحالمبیننامگرفتوســپسبا»خیریههمدم«کاملشــد،کارشراتحتپوشــشســازمانبهزیســتیباپذیرش
60دخترشــروعکرد.ازســال1380نوعمدیریتمجموعهبهشــیوهیهیئــتامناییتغییــریافتکهاتفــاقمبارکیبود.ازهمانســال،اعضای
هیئتامناکههمگیازخیرینونیکاندیشــانشــناختهشــدهاند،باتمامهمتونیرو،درجهتبهترشدنشــرایطدخترانهمدم،گامبرداشتهاند.
اقداماتمؤثریمثل؛تجهیز،بازســازیونوسازیبخشــهایمختلفمجموعه،راهاندازیسیستمهایهواساز،احداثســالنهایهمایشونمازخانه،
الندریوتهویهوهمچنینتکمیلوبهرهبرداریازســاختمانشــهیدشــاهیدبرایکودکانآموزشپذیــردرکارنامهیایننیکوکارانمیدرخشــد.
درسال1384مؤسسهبهطورکاملازسازمانبهزیســتیمستقلوتحتعنوان»خیریهیتوانمندسازیوحمایتازمعلولین«بههیئتامناواگذارگردید.

هیئتمدیرهیمؤسسه،هفتعضواصلیودوعضوعلیالبدلدارد:
حاجاکبرصابریفر)رئیسهیئتمدیــره(،مهندسحمیدطیبی)نائبرئیس(،دکترزهراحجت)مدیرعاملمؤسســه(وآقایان:حســینمحمودی

علیاکبرعلیزاده،مهندسعلیکافی،مهندسمرتضیادیبیوجعفرشـیرازینیادیگراعــــضایهیئتمدیرهیهمدمهستند.
فرزندانتحــتحمایتهمدم،همگیدختربیسرپرســتیابدسرپرســتاند.اینمؤسســهدرابتدایواگــذاری186مددجوو93کارمندرســمی

جایی در آستانه ی آسمان
نگاهیبهتاریخچهیهمدم؛ازگذشتهتاامروز

معرفیکوتاهمؤسسه



98
ن  

ستا
زم

61

مأموربهخدمتداشــت.اینرقمدرحالحاضر
بــه400مددجووقریب160نیــرویقراردادی
افزایشیافتهاســت.ایــنروزها؛فرزنــداناین
خانه،براســاسنوعمعلولیتیاشرایطشــاندر
سهساختمانمســتقلومجزازندگیمیکنند:

ساختمانشمارهی1:
)فتحالمبیــن(بــهمســاحت10/000/000
مترمربــعوزیربنــایحــدود6800متــر
مربــعمحــلنگهــداریوآمــوزشمعلولین
ذهنــیعمیــقودختــرانتربیتپذیراســت.

ساختمانشمارهی2:
)مرکــزشــهیدحمیدشــاهید(،بهمســاحت
2600مترمربــعوزیربنــای3500مترمربــع
محــلزندگــیدختــرانآموزشپذیراســت.

ساختمانشماره3:
خانهیپناهگاهیارغوانوشــقایقبامساحت
300متردردوطبقهیمجــزا)هرطبقه10نفر(
درســنینزیر14وباالی14ســالکهفرزندان
لبمرزی)میانراهی(توانبخشیهمدمهستند.

مرکزآموزشروزانه
مددجویانمؤسســهیهمدم،بهطورهمزماناز
امکاناتوخدماتمختلفیبرخوردارند،ازجمله:
اســتفادهازخدمــاتتوانبخشــیازقبیــل:
فیزیوتراپــیگفتاردرمانــیوکاردرمانیحضور
درفعالیتهــایمختلــفتأتروورزشــیبرای
دســتیابیبهحداکثرتوانمندیجسمی،شرکت
درکارگاههایهنریازقبیلگلیمبافیگلسازی
قلمزنیرویمس،فرشــینه،ملیلهکاغذیو....
بدیهیاســتکهفراهمســاختنفضاییشبیه
خانهبرایدختراناینمرکزهزینههایسنگینی
بهدنبــالدارد.درحالحاضر،بــرایهرمددجو
ماهانــهبیــشاز25/000/000ریــالهزینــه
میشودکهیارانهیدریافتیازسازمانبهزیستی
کمترازیکســوماینهزینــهراتأمینمیکند.
ومابقی،بــاکمکهایمردمیتأمینمیشــود.

معرفیکوتاهمؤسسه



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 nearly 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 men-
tally disabled and educable 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 peo-
ple ) under the age of 14 and over 14 years old , the children of the borderline ( between the way)of Hamdam rehabilitation . 
Daily training center 
Attendees of the Hamdam’s institute simultaneously have various facilities and services. Including : 
Use of rehabilitation services such as physiotherapy , speech therapy , occupational therapy , participate in various theater 
and sports activities to achieve maximum physical fitness,participate in artwork such as : weaving , knitting , crocheting , 
copying , carpet , paper tapestry and …..obviously , 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 organi-
zation amounts to less than one – third of this cost,and we are funded by popular support . 



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 Ham-
dam’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 indepen-
dent from the welfare organization ( charity for the em-
powerment and protection of the disabled) to the board 
of trustees. 
The board of divectors of the institute has 7 main mem-
bers and 2 non-core members : 
Akbar sabery far ( chairman of the board) , Hamid 

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-
tally retarded girls that they live there and to be trained 
, to recive rehabilitation services and get closer to their 
aspirations . 

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity




