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3 سخنمدیرمسوول

دکتر زهرا حجت

سال سختی که تمام شد!  
بــا کوله بــاری پــر از خاطــرات تلــخ کرونایــی ماســک را روی صورتــم جابجــا می کنــم و در 
محوطه ی همدم قدم می زنم. یک ســال کرونایی گذشــت. یک ســال نــه! توگویی یک

 قرن بر جهان گذشت!
در این ســالی که گذشــت، تمام روزها بــرای من و دخترانــم در همدم تکرار غــروب دلگیر 
روزهــای جمعه بــود. هنوز و هــر بــار دختران همــدم مــرا می بیننــد، از شــدت دلگیری  و 
دلتنگی شــان، ســراغ زمــان رفتن ویــروس کرونــا و اتمــام ایــن تنهایــی را می گیرنــد و من 
یک ســال تمام اســت بدون اینکه بگذارم چشــمانم مرا رســوا کنند، با بغضی فروخورده 
هر بار گفتــه ام بــه زودی بــرای همیشــه مــی رود! و آنها ســبکبال چــون پرنــده ای مومن 
به تقدیــر و سرنوشــت و بــا اطمینان کامــل به حرفــم از کنــارم می گذرنــد و دوباره پشــت 
پنجره خوابگاه هایشان بر می گردند. پشت پنجره ای که تمام دلخوشیشان در تمام این 
یک ســال بوده اســت. آن دســته از دخترانم که خانواده ندارند و فقط دلخوش به دیدار 
یاوران و خیرین بوده اند، دلگیرتر از همیشــه اند و آن دســته که آشنا و شــاید خانواده ای 
دارنــد دلتنگــی زیــادی را در این شــرایط ســخت و محدودیت دیدارهــا تجربــه کرده اند.
هر چه از ســختی ســالی که گذشــت برایتان بگویم بازهم کم گفته ام. هرچه بگویم تکرار 
بی پناهــی  و غم هایی اســت کــه همــه روزه به چشــم خــود دیــده ام و بــا جانم لمسشــان

 کرده ام... اما تکرارشان غم انگیز و خسته کننده شده است. 
از طرفی، یک غصه دیگر هم دامنگیرمان شد. به قول این شعر: آهوان گم شدند در شب 
دشــت/ آه از آن رفتگان بی برگشــت.... دوســتان و یاورانی همدمی داشتیم چون جان 
شــیرین، که کرونا آنهــا را از ما گرفت. دوســتانی که رفتند و تنهــا یاد و نامی نیکــو برایمان 
به یادگار گذاشــتند. به راســتی کــه از همــه ی ما فقط یــادی خواهــد ماند و نامــی. یادی 
از خنده هایمــان، دســتگیری و دلجویی هایمــان درحق آنهایی کــه به دســتان و نگاه و 
مهربانی ما، نیاز داشــتند. زندگــی کرونایی، باتمــام مصایبش، به همه ی ما شــیدایی و 
شوق را یاد داد و فهمیدیم سهممان از خوشبختی به اندازه ی عشق و مهری ست که در 
طــول زندگــی ایثــار کرده ایــم. از طــرف دیگــر، در میــان نامالیمــات ایــن روزهای ســخت
 چه از منظــر عاطفی و چــه به قصد برطــرف کــردن کمبودهای مــادی، خیریــن نیکوکار 
همــدم، صبورانه پای تعهدات قلبی که با خودشــان و موسســه داشــتند، ماندند و پای 
خدمتشــان به فرزندان این خانه ایســتادند تا بزرگ بودن و بزرگ اندیشــیدن را به ما یاد 
دهند. در این فرصت، حق شناسی مان را فروتنانه تکرار می کنیم و می گوییم: ما همواره 
مهرتــان را سپاســمندیم. همچنین، ســپاس ویــژه داریــم ازهمکارانمان در توانبخشــی 
همــدم در بخش هــای مختلف اعــم از مربیــان و مادریــاران، کادر پزشــکی و پرســتاری و 
بهداشت، کادر اداری و.... که همه دست دردست هم خستگی ناپذیر و به زیبایی و مهر 
تالش کردند تا دخترانمــان درهمدم، در ســالمت کامل روحی و جســمی از این برهه ی 
ســخت گذر کنند. به عنــوان مدیرمســئول ایــن فصلنامــه و مدیرعامل همــدم، ضمن 
پوزش خواهی از اینکه طی سالی که گذشت به دلیل شرایط خاص کرونایی نتوانستیم 
مثل همیشه نســخه ی کاغذی مجله ی همدم را به دســتان پرمهرتان بسپاریم، اجازه 
می خواهم فرا رســیدن بهار 1400و نو شــدن ســال را خدمت شــما عزیزان تبریک بگویم. 
از پیشــگاه خداوند متعال، برایتان شــادی و آرامش در زندگــی را به دعا و آرزو خواســتارم 
و امیدوارم برای مــا همدمی ها به زودی و بــدون ترس و اضطراب هــای معمول کرونایی

 دیدارتان میسر شود. 

دلتانشادوروزگارتانسرشارشکوفهوجوانههایبهاریباد.
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 در این آخرین شــماره ی همدم در ســال 99 و در واقع آخرین شــماره ی ما 
در قرن چهاردهم خورشیدی، به نظرم رسید که بد نیست در البالی گذر 

شتابان ایام، تاملی کنیم در موضوع مهم خودشناسی. 
 این جمله معروف امام علی)ع(را همه شنیده وخوانده ایم که فرموده اند 

»من عرف نفسه فقد عرف ربه«. 
اغلــب مــا درمقدمــه ای کــه در بــاب الــزام خودشناســی ایــراد می کنیــم
 غالبــا همیــن فرمــوده را مشــعل راهمــان می کنیــم و درخصــوص آن داد 
ســخن می دهیم. با این حــال، آیا حقیقتــا متوجه اهمیت خودشناســی 
و ضرورت توجه بــه چنین مفهــوم و پارامتری در زندگی خویش هســتیم؟

به نظرنمی رســد پاســخ بــه قطــع و یقین مثبــت باشــد! نه، پاســخ مثبت 
نیســت و ازهمین روســت که دراین فرصت می خواهیم بــا تاملی عمیق تر 
و رویکــردی صمیمی تــر، واقعی تریــن جوابهارا بــرای این پرســش قدیمی 
گــر فکــر می کنی خــودت را می شناســی یا اساســا نیازی  وتکــراری بیابیم. ا
به خودشناســی در وجــود خودت حــس نمی کنــی، می توانــی از خواندن 
این نوشــتار بگذری. درغیر این صــورت، پا بــه پای هم، خواهیم کوشــید 
رمــز و رازهای خودشناســی را به عنــوان یکــی از اساســی ترین چالش های 
فرهنگی انســان ایرانی امروز، جســت وجــو کنیــم و از این رهگــذر دریابیم 
که چه پروســه ای موجب می شــود تا آرامش را در خودشناســی بجوییم؟

خودشناسی حقیقی یعنی درک و توجه و نگاه بی تعارف، به آن چیزی که 
هستیم.  آیا شما با اطالع ازچنین موضوعی به سراغ خودشناسی آمده اید؟ 

علیرضا سپاهی الیین

یادداشتسردبیر

گــر چنیــن اســت، شــاید نیــازی بــه خودشناســی نداشــته باشــید، زیــرا  ا
همــراه و همنشــین خود کــه اصیل ترین شــکل )بودن(اســت، هســتید. 
گــر نیتــی جــز ایــن در ســردارید، کارتــان کمی مشــکل مــی شــود، زیرا  اما ا
خودشناســی می توانــد مبــدل بــه شــیوه ای نو بــرای خــود فریبی شــود.

بســیاری بــه منظــور تقویــت اراده، اعتمــاد بــه نفــس، پیــش بینــی رفتــار 
مــردم و یــا کشــف میانبرهــای موفقیــت بــرای جلــو زدن از دیگــران بــه 
ســراغ خودشناســی می آیند. اما خودشناســی ربطی بــه این امــور ندارد؛
در واقــع، توجــه بــه خود یــا خودشناســی بیشــتر بــه منظــور پی بــردن به 
دالئــل شــکل گیری حــرص، مقایســه، خشــم و حقــارت از داشــته های 
خویش که از عوامل اصلی ترس و اضطراب هســتند، صــورت می گیرد نه 
کســب امتیاز ویژه بــه منظور برتر شــدن! خودشناســی حتما بــه آرامش و 
گر نشد، خودشناسی نیست. اعتمادبه نفس و بخشندگی منجر می شود. ا

چنانچــه خودشناســی را بــه همیــن راحتــی تعبیــر کنیــم و در دســترس 
بدانیــم، آنوقت خیلــی راحــت می توانیم در موسســه ای مثل همــدم، در 
آیینــه ی لبخنــد دخترانــی کــه جنسشــان ترکیبــی از آســمان و دریاســت
 زمینه هــای روشــن و آرمانــی خودشناســی و خودشــکوفایی را ببینیــم. 
خوشناســی همدمانــه، بهتریــن شــکل نوشــدن و تــازه مانــدن اســت. 
 ســال تازه و همین بهار پیــش رو، زیباترین فرصت رســیدن به ایــن اوج و 

امکان است.
پیشاپیشسالنومبارک.

خودشناسی، »نو   شدن« است!
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کدل پژمان پا

یکنفسزندگی

کتری را تاریکی عصر روی گاز می گذارم. چوب کبریــت را در هوا تکان
کســتری می چرخد و بــاال مــی رود. از بیرون بوی   می دهــم.  دود خا
علــف می آیــد. پنجــره را بــاز می کنــم، میکائیــل دنبال گنجشــک ها 
مــی دود. مــی دود و نمــی رســد. ســنگ بــر مــی دارد. ســنگش هــم 
نمی رسد. شلوار ورزشــی کثیف و ســبز پوشیده با ســه خط. پیرهن 
ندارد. نافش بیــرون افتاده. مــادرش با چوب دنبالش مــی کند اول 

می خندد، بعد می ترسد و بعد گریه می کند.
چایی خوردن خــودش یک آیین اســت؛ باید از لحظــه ای که کتری 
را بــرای جوشــیدن می گــذاری به هیچــی فکر نکنــی. این را حســین 
گــر تنهایــی، بایــد بشــینی و یک گوشــه برای  دامنجانــی می گفــت. ا
گــر زن و بچه ها باشــند، آن هــا هم نباید  خودت بی ســر و ته ببافی. ا
هیــچ کاری بکننــد. بایــد دورهــم بنشــیند و انتظــار جوشــیدن را 
بکشــید. با هــم حــرف بزنیــد. از خــواب هــای عصــر واز هوای بعــد از 
ظهر. بعــد یکی یکی ســر بزنید به ســماور  یــا   کتری. وقتــی که جوش 
آمد، مــرد خانواده بلند شــود، بــرود و بــا دقت چایــی را دم کنــد، زیر 
ســماور را کم کم بگــذارد کــه چای نپــزد. بعــد بــاز بیاید بنشــید کنار 
خانــواده اش، منتظــر شــود چــای دم بکشــد. بعــد از ربــع ســاعت 
مــادر خانــه بــرود چایــی را بیــاورد، بــا نعلبکــی هــای گل مرغــی... 
برمی گردم. پنجره را باز می کنم که بوی علف تازه داخل خانه بیاید.

بــرای خــودم قالبــی پیــدا کــرده ام؛ چای عصــر و یــا شــاید چای نامه 
)یک جــور ســاقی نامه(. بی خــود و بی جهت   دســتم در داســتان به 
صحنه های چای عصر می رود . این یکی از همان چای نامه هاست 
که از وسط یک داستانم سر درآورده. گفتم بنویسم، حالی تازه شود!

چای نامه !
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گفت وگو با مهندس محمدعلی چمنیان )مدیرعامل گروه صنعتی  نیان الکترونیک(
مریم همایونی

یغ نکنیم! از »بخشیدن شادی« در

مدیریت یک مجموعه چه بزرگ باشد و چه کوچک، کار ساده ای 
نیســت و مدیــر خــوب و کارآمــد بــودن در هــر مجموعــه ای، کاری 
اســت بســیار ســخت. اداره ی صندلی قدرت کاری مشکل است و 
عملکرد درســت و دقیــق مدیریت هرگز ســاده نبوده اســت. تجربه 
تخصصــی، دیــدگاه و تفکــر اجتماعــی، خلــق و خوهــای درونی که 
شــالوده ی شــخصیت حقیقــی اند و بســیاری مــوارد دیگر، دســت 
بــه دســت هــم می دهنــد تــا از یــک فــرد مدیــری موفــق و اهــل 
تعامــل بســازند یا مدیــری کــه عملکــردی ضعیف بــا نگاهــی از باال 
بــه پاییــن داشــته باشــد و افــراد متملــق  را گــرد خــود جمــع کنــد.

صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل  چمنیــان  محمدعلــی  مهنــدس 
»نیــان الکترونیــک« از مدیــران بســیار موفقــی اســت کــه همــه ی 
همکارانش او را دوســت دارند. مدیری که با همراه همیشــگی اش 
ســرکار خانــم مهنــدس فاطمــه سیســتانی دســت در دســت هــم 
توانســته اند مجموعــه ای صنعتــی را به خوبــی و زیبایــی مدیریت 
بــرای مجموعه شــان باشــند. پــدر و مــادری دلســوز  کننــد و 

مهنــدس چمنیــان نــگاه شــگرف فرهنگــی و هنــری عمیقــی بــه 
شــاید همیــن موضــوع  و  دارد  کار تخصصــی خــود  و  زندگــی 
کارآمــد باشــند. باعــث شــده تــا ایشــان مدیــری دلنشــین و 

به جهت آشــنایی بیشــتر شــما خوانندگان فصلنامه ی همــدم، با 
ایشــان گفتگویی صورت داده ایم که شــما را به خواندن آن دعوت 

می کنیم:

*جنــابآقایمهنــدسچمنیان،لطفــاضمنمعرفــیاجمالی
خودتــاندرخصــوصســوابقتحصیلــیوکاریتــان،توضیــح

بفرمایید؟
محمدعلی چمنیــان هســتم، کارشناســی مهندســی الکترونیک 
و کارشناســی ارشــد در رشــته ی مدیریــت اســتراتژیک  کــه هــر دو 
غ التحصیــل شــده ام. مقطــع را از دانشــگاه فردوســی مشــهد فار

حدود 28 ســال اســت که در زمینه ی تخصصی خودم مشــغول به کارم. 
اســتارتاپی را تاســیس کردم که جــزو قدیمی ترین اســتارتاپ های کشــور 
اســت و خوشــبختانه در حــال حاضــر بــا حــدود 600 نفــر پرســنل بــا گــروه 
نیــان الکترونیــک، نیــان باتــری و نیــان موتــور، شــرکت نیان الکترونیــک 
توســعه ی زیــادی پیــدا کــرده اســت. همچنیــن شــرکت های زیــادی در 
گــروه وجــود دارنــد کــه مشــغول بــه فعالیــت در حوزه هــای الکترونیــک 
قــدرت، تولیــد باتــری، تولیــد موتورهــای الکتریکــی و... هســتند.

*بــهعنــوانمدیــریموفــقدرحــوزهیاقتصــادوفرهنــگوفکــر
شاخصهایموفقیتخودراچهمیدانید؟

شــاخص های موفقیت بنده، مجموعه ای از ارزش هــای ذهنی و پایه ای 
اســت که به آنهــا معتقــدم و در افکار مــن مهمترینــش "بهره وری" اســت. 
یعنی بــه جــای اینکــه مــدام بــه بهره منــدی و بهره هــای زندگــی روزمره و 
شــخصی خود تمرکــز کنیم بایــد فکر کنیم چــه تاثیــری بایــد در اطرافمان 
بگذاریم. چه نتیجه ی مطلوب و بهبودی برای پیرامون خود خلق کنیم 
و "بهره ور" باشیم تا بتوانیم نتایج بهره وری مان را از جامعه برداشت کنیم.

شــاخص دیگــر، تفکــر درازمــدت اســت. یعنــی هیــچ کاری بــه ســرعت 
کــه زودبــازده باشــد اصیــل نیســت.  پاســخ نمی دهــد و اصــوال کاری 
بایــد بــرای برداشــتن قدمــی اصیــل و مانــدگار فکــر و برنامه ریــزی 
کار و  بــه نتیجــه ای مطلــوب برســد و  تــا  کشــید  داشــت و زحمــت 
قــدم پایــدار و ریشــه دار میســر نیســت مگــر بــا صــرف هزینــه ی زمــان.
کــه بــه عنــوان یــک شــاخص فکــری فــردی می توانــم  نکتــه ی دیگــر 
و  گیــری  بــه کار  و  جوانــان  خالقیــت  از  اســتفاده  کنــم  ح  مطــر
توانمندســازی آنهاســت. مــا بایــد از جوانــان در عرصه هــای دانشــی و 
کنــار توانمندسازی شــان اســتفاده کنیــم. مهارتــی، فرهنگــی و...در 
مــورد دیگــر در رابطــه بــا اصــول کاری و فکــری مــن، اســتفاده از دانــش و 
دانش مــدار بــودن اســت؛ چــه اســتفاده از دانشــی کــه در همــه کارهــا و 
شــغل ها ایجــاد شــده، چــه در زمینه هــای فنــی و انســانی و چــه در 
گــر نتایــج  کاری، بیزینســی و ســعی در خلــق دانــش. ا زمینه هــای 
کار خــوب و مناســب باشــد می توانیــم آنهــا را تبدیــل بــه دانــش کنیــم.

*هنر،بهعنوانتامینکنندهنیازمعنویانســانهاچگونــهمیتواندبا
مقولهیاقتصادکهتامیــنکنندهینیازهــایمادیاســت،درتعامل
باشد؟وبهعبارتیایندوچگونهمیتواننددرکنارهموهمیارباشند؟
 هنر، همیشه نقش پاالیش دهنده و غنی سازی جنبه های روحی و روانی 
را داشته است. هنر کمک می کند بتوانیم در فضایی متفاوت از فضاهای 
مادی قرار بگیریم و به ذهن خود اســتراحت بدهیــم و آن را تقویت کنیم. 
بعضــی از هنرهــا حتــی می تواننــد در نحــوه ی تفکــر و اندیشــه ی مــا تاثیر 
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بگذارند. مثال در سینما، دیدن یک فیلم خوب و با ارزش می تواند حاوی 
موسیقی زیبا و یا صحنه های زیبا باشد و حس زیبای ماندگاری را برایمان 
بســازد. یا یک موســیقی زیبا و روح نواز می تواند به ذهن مــا نظم و ترتیب 
بدهد. هنر به آزاد شــدن روح از قیــد و بندهای روزمره گــی کمک می کند. 
کــه بــرای دوری از مــالل زندگــی مــادی می گویــد: بــه قــول شــوپنهاور 

روی آوردن بــه هنــر، بهتریــن کار اســت بــرای رهــا شــدن از نوســانات 
ذهنــی. و  روحــی  فکــری،  نیازهــای  خــالء  شــدن  پــر  و  مــادی 

کــهفعــالاقتصــادیانســانیاســت ایــناســت *تصــورعامــه
خشــک،حســابگر،انعطــافناپذیــرو...وفعــالفرهنگــیانســانی
اســتصبــوربــاخــوینــرم،شــایدبیاعتنــابــهمواهــبمــادی،و...
شــمابیــنایــندوراچگونــهبــهزیبایــیجمــعوتعدیــلکردهایــد؟
در ذهن من، هدفم از فعالیت اقتصادی همیشه همان ارزش های ذهنی 
است که با خود دارم. یعنی بهره ور بودن و کمک و تغییر در محیط اطرافم 
خ دهد. یکی از طریق ایجاد ارزش افزوده،  که می تواند به خیلی روش ها ر
ثروت و رفاه برای عموم است. مثال بیل گیتس زندگی مردم دنیا را متحول 
کرده است. چنین قدم هایی می تواند در زمینه ی فنی و مهندسی، تولیدی 
و صنعتی، ایجاد اشــتغال و کار کند. یا می تواند از طریق ادبی ایجاد شود 
بانوشــتن یک کتاب خوب و یا می تواند از طریق خلق یک اثر هنری باشد 
گر در یک مســیر  که روی ذهــن و زندگی مــردم تاثیر بگــذارد. همه ی اینها ا
ارزشــی و مشــخصی باشــد که در ذهن دارید و به آن معتقد هســتید همه 
در یک راستاست و باهم تضاد و زاویه ای نخواهد داشت. من از انجام کار 
اقتصادی، هنری و ادبی از همه شان به یک اندازه لذت بردم چون همیشه 
فکر کردم انجام ایــن امور در اطرافم به ایجــاد فضایی بهتر کمک می کند.

*شماازمنظرشیوهونگاهمدیریتی،رابطهی"خیر"و"فرهنگوهنر"
راچگونهارزیابیمیکنید؟

رابطه ی خیر و فرهنگ و هنر مثل رابطه ی خیر با هر پدیده ی دیگریست. 
به نظرمن هر پدیده ای می تواند خیر یا شر باشــد. همینطور که می دانید 
در تاریــخ داشــته ایم کــه هنــر در خدمــت دیکتاتورهــا و در خدمت جنگ 
بوده است. یعنی افراد هنرمندی بودند که هنر را در این راستا به خدمت 
گرفتند. گاهی هم بوده که گفته اند »هنر برای هنــر«. یعنی هنر را فقط به 
ج می نهیم، قدر می دانیم و لذت می بریم. خاطر آن که اثری هنری است ار

در هنــر، الیه هــای تاریــک هــم وجــود دارد. تنهــا چیــزی کــه می توانــد بــا 
ناهنجاری هــا و خورده فرهنگ هــای رایــج غلــط مقابله کند دســتورات و 
عوامل حکومتی و قانونی نیســت. آن چیزی که با فرهنگ و هنر می تواند 
در الیه هــای تاریکــش مقابلــه کنــد، فرهنــگ و هنــر در الیه هــای مثبت و 
روشــن در بخش خیــر اســت کــه بایــد آن را ترویج دهیــم تا بــر بخش های 
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تاریک غلبه کند. در طول تاریخ چنین بوده اســت که چیــزی که پایدار و 
ماندگار بوده و به ما رســیده، بیشــتر بخش خیر و روشــن و بخش شــفاف 
و اصیــل فرهنــگ و هنرهایــی بــوده کــه جــاودان و مانــدگار شده اســت.

*نشســتدوشــنبههایشــمابــامحوریــتبررســیوکتابخوانــیدر
خانوادهیبزرگنیــانالکترونیکیکــیاززیباتریــنوپرجاذبهترین
کارهایاینمجموعهاست.لطفاازدســتآوردهایایننشستها

برایمانبگویید.
نشســت های کتابخوانی در نیان الکترونیک دســت آورد های فرهنگی و 
هنری خــودش را دارد. کارها و امور فرهنگی چیزی نیســت کــه زودبازده 
باشد. طوالنیست و زمان می برد تا توسعه داده شــود و افراد مهارت پیدا 
کننــد. باید به پــای امــور فرهنگی صبــر کرد. مــا ایــن کار را شــروع کردیم و 
خوشبختانه توســعه پیدا کرده اســت. در ابتدا فکر نمی کردیم در مراسم 
یک ســالگی این حرکت زیبایی که خودجوش بود و همکاران خودشــان 
دنبال این برنامه بودنــد این تعــداد از کارخانه ها بیایند و شــرکت کنند و 
از این حرکــت قدردانی کننــد. این نشــان از ارزش و اســتقبال این حرکت 
فرهنگــی دارد. در ایــن راســتا ذهن پرسشــگر و جویــای افراد بــه مفاهیم 
اصیل تری می رســد. ما با این جلسات ســعی کردیم تا حدودی از دنیای 
مجازی و سطح پیامهای سطحی و کوتاه تلگرامی خارج شویم و به مسائل 
و مفاهیمــی با عمــق گســترده تری روبرو شــویم. کتابهای خوبــی معرفی

 بررسی و خوانده شد و امیدوارم همینطور که تا االن توسعه پیدا کرده است 
این کار فرهنگی ادامه داشته باشد و به مفاهیم حقیقی نزدیک تر شویم.

افــرادی که به مســیرهای واهی می رونــد به خاطراین اســت که حقیقت 
واقعی را ندیده اند. به قول حافظ: چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.
گــر مــا بتوانیــم بــا ایــن کار فرهنگــی حقیقــت و خورشــید روشــنی را در  ا
بگذاریــم الکترونیــک  نیــان  همــکاران  و  دوســتان  چشــم  منظــر 

آنهــا بــا مباحــث ســطحی ســیراب نمی شــوند و روحشــان تعالــی پیــدا 
می کنــد و دنبــال مفاهیــم بنیادی تــر و بهتــری در زندگــی خواهنــد بــود.

*جنــابمهندس!بــهعنــوانعضوهیــاتامنــایهمــدم،بفرمایید
کهمهمترینمشــکالتموسســههمــدمیاموسســاتمشــابهوراه

برونرفتازاینمشکالتراچهمیدانید؟
مشــکالت همدم و موسســات مشــابهش را باید در یک دیــدگاه و از منظر 
بزرگتری نگاه کنیم. مشــکالت بســیاری از افراد کم توان ذهنی در ســطح 
کالن در کشــور وجــود دارد. در کشــور مــا وضعیــت اقتصــادی زیــاد خوب 
نیســت و مشــکالت زیادی در اقتصــاد کالن ما وجــود دارد. ولــی وقتی به 
موضوع افراد کم توان نگاه وسیعی نداریم نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
موسسه ای به تنهایی بتواند مسائل و مشــکالت این قشر را حل کند. در 
حقیقت موسساتی که به منظور خدمت رسانی به افراد کم توان فعالیت 
می کنند، باید از طریق مجریان باالدست بستری فراهم شود و بودجه های 
مناسبی برای این قشــردر نظر بگیرند تا بشــود به این افراد سرویس های 
بهتری برای زندگی ارائه داد. موسســه همدم و موسســات مشــابه وقتی 
می بینند با بودجه های ناچیز دولتی نمی توانند مسیر را هموار کنند برای 

بهبود شرایط به ســمت کمک های مردمی می آیند. موسسه ی همدم از 
این نظر خوب فعالیت کرده است و افراد خیر زیادی را جذب کرده است. 
افراد خیری کــه با اعتماد به سیســتم و با توجــه به عملکرد و نــوع منش و 
رفتاری که در مجموع گردانندگانش می بینند، همراه موسسه می شوند.

مشــکل اینجاســت کــه تعــداد افــراد کم تــوان در جامعــه کــم نیســت و 
چــه بســا آمــار زیــادی را بــه خــود اختصــاص داده انــد و موسســه ای کــه 
خــوب کار کنــد تعــداد مراجعه کنندگانــش هــم بیشــتر می شــود و ایــن 
اســت که افراد زیادی پشــت درهــای این موسســات به انتظــار می مانند 
و از طرفــی ایــن موسســات ظرفیت هــای محــدود بــرای پذیــرش دارنــد. 
گــر نگاهــی بــرای توســعه ی چنیــن موسســاتی داشــته  بــه نظــر مــن ا
باشــیم و دقــت و اختصــاص منابــع بیشــتری را چــه از طریــق دولــت، 
چــه از طریــق خیریــن در نظــر بگیریــم باعــث می شــود محیــط زندگــی و 
محلــی امــن بــرای زندگــی افــراد بی سرپرســت و کم برخــوردار ایجاد شــود 
و توســعه پیــدا کنــد و ایــن قشــرنیز از زندگــی عــادی بی نصیــب نماننــد.

*جنابمهندسچمنیان!بهعنوانکســیکههموارهدســتیدرکار
خیرداشتهاید،برایبهترشــدنزندگیمعلوالنجامعه،چهتوقعیاز

مردموچهتقاضاییازمسئوالندارید؟
در مرحله ی اول انتظار دارم مردم نگاه عامیانه شان را نسبت به معلولیت 
تغییر دهنــد. مردم مــا، گاهی افــرادی را که متفاوت هســتند بــه گونه ای 
گر  دیگــر می نگرند. گویــی اســتاندارد زندگــی را در خودشــان می بیننــد و ا
کسی مطابق آن اســتاندارد نباشــد آن را به صورت نقص می بینند. گاهی 
از تفــاوت شــرایط فیزیکــی طنــز می ســازند و یــا نگاهشــان از روی ترحــم و 
دلســوزی اســت. در حالی که باید دقت کنیــم اصلی ترین عضــو وجودی 
انســان قلب اســت و باید نگاهی انســانی به هم نوع خود داشــته باشیم. 
همه باید به صورت عام این نگاه را تغییر دهیم و به صورت خاص افرادی 
که توانایی کمک دارند به این موسســات نگاه ویژه داشــته باشــند. برای 
ســاختن زندگی بهتر برای این قشــر. هر چقدر جامعه ی شادتری بسازند 
متقابال زندگی شــادتری خواهند داشــت. از بخشیدن شــادی به دیگران 
دریــغ نکنند که انعــکاس شــادی در وجود خودشــان خواهد درخشــید.

گرسخنوتوصیهوپیامخاصیبرایمخاطبانما *جنابمهندس،ا
دارید،بفرمایید؟

انتظارات نسبت به مسئولین زیاد اســت. اینکه نگاهشان انسان مدارانه 
باشــد. در تمام جوامــع،  تکنولــوژی، اقتصاد، پــول، دیــن و مذهب برای 
گر جایــی کاری  این آمــده کــه انســان ها زندگی بهتــری داشــته باشــند و ا
کنیــم که امنیــت و آســایش یــک انســان فــدای معنای غیرانســانی شــود 
رو بــه خطاســت. مســئوالن بایــد بداننــد وقتــی در مــورد فــردی کم توان 
صحبــت می کنیــم در مــورد یــک "انســان" گفتگــو می کنیــم. الویت هــای 
بودجــه ای و منابــع را بــرای ایــن قشــر در نظــر بگیرنــد نــه اینکــه آخریــن 
الویتشــان به معلوالن اختصاص پیدا کند. وقتی نگاه مســئولین نسبت 
به این موضوع اصالح شود و تغییر کند قاعدتا بقیه ی رویه ها مثل بودجه 
قانون و مقــررات اجرایی و شــهری بــرای این موضــوع تغییر خواهــد کرد.
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مردی متوجه شد که گوش همسرش شنوایی اش کم شده است 
ولــی نمــی دانســت ایــن موضــوع را چگونــه بــا او درمیــان بگــذارد.
به این دلیل، نزد دکتر خانوادگی شان رفت و مشکل را با او درمیان

 گذاشت.
دکتر گفــت: بــرای اینکه بتوانــی دقیق تــر به مــن بگویی کــه میزان 
ناشــنوایی همســرت چقــدر اســت ، آزمایش ســاده ای وجــود دارد 
انجــام بــده و جوابــش را به مــن بگــو:در فاصلــه 4 متری او بایســت 
گــر نشــنید، همین کار  و با صــدای معمولــی، مطلبــی را بــه او بگو. ا
را در فاصلــه 3 متــری تکرار کــن. بعددر 2متــری و به همیــن ترتیب 
تاباالخره  جواب بدهد. آن شــب همســر مرد در آشــپزخانه ســرگرم 
تهیه شام بود و او در اتاق نشسته بود.  سوالش را مطرح کرد جوابی 
نشنید.   بعد بلند شــد و یک متر به سمت آشــپزخانه رفت و دوباره 
پرســید و  باز هم جوابی نشنید.  بازهم جلوتر رفت ســوالش را تکرار 
کرد و باز هم جوابی نشــنید.  این بار جلوتر رفت و گفت: » شام چی 
داریم؟« و این بار همسرش گفت: عزیزم برای چهارمین بار میگم؛

غ!« ک مر  »خورا
**

 گاهــی هــم بــد نیســت کــه نگاهــی بــه درون خودمــان بیندازیــم. 
شــاید عیب هایــی کــه تصــور می کنیــم در دیگــران وجــود دارد، در 

وجود  خودمان است.

گاهـــــــــی به خـــــــودت نگاه کـــــــــــن...
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مریمهمایونی

زندگیدختراناینخانه

بــا قدم هایــی سســت و بغضــی فروخــورده فاصلــه ی اتــاق مــددکاری تــا 
اتــاق کارم را طــی کــردم. گویــی چشــمهایم دوســت دارد در آســتانه ی 
بهــار غمگنانــه ببــارد. باز هــم بهــار می آیــد مثــل همیشــه و هر ســال دلم 
بی تابانه برای معجزه های خداوند می تپد. می شود روزی بهاری بیاید و 
نداشــته های کودکان غمگین را همراه باران با خود ببرد؟ می شود روزی 
بهــاری بیایــد کــه دســتان مهربانــی، دلهــای یتیمــان و زخم خورده های 
کنــد؟ تقدیــر و روزگار را مرهــم شــود و زخــم بــال شــانه ها را درمــان 

کــه مــن اســم مســتعارش را "بهــار" می گــذارم، مقابلــم ایســتاد.  او 
چه بهار نازی! چه چشم ها و صورت زیبایی. چطور می شود این چهره ی 
معصوم و زیبا تا این اندازه درد کشــیده باشــد! دردهایی که شنیدنش تا 

اعماق دل را می سوزاند.
بهار، از کودکی ات چیزی یادت میاد؟

- کوچیــک بــودم. بــزرگ شــدم. خیلــی بــزرگ شــدم. مامانــم گم شــده. 
نه!نه! مرده!

مامانت رو دوست داری؟ دلت براش تنگ میشه؟
- نه دوســتش ندارم! ظرف که می شســت منو همش با شیلنگ می زد و

 سیاه و کبود می کرد. 
مامانت بعضی وقتها که بغلت می کرد؟ آره؟

- نه همــش کتکم مــی زد بعــد که بزرگ شــدم بــازم همــش ســیاه و کبود
 می شدم، با شیلنگ. 

پدرت چی؟ دوستش داری؟
- نه اونم کتکم می زد. خواهرمو می زد. همش اذیتم می کرد. دوستش 

ندارم.
کنون بیســت بهار زندگی کرده اســت. امــا نمی دانم  بهار دختــر همدم، تا
البالی این بیســت ســال غم، شــادی و لبخند واقعی را دیده است یا نه؟ 
خودش می گویــد خانــه اش، همــدم را خیلــی دوســت دارد و اینجــا برای 

زندگی خیلی خوب است.
والدین بهار فرصت های کودکی کردن را از کودکشان گرفتند. خاطره هایش 
اصال خاطرات زیبایی نیست. مادر بهار در زمان بارداری و بعد از آن اعتیاد 
شدید به مواد مخدر از جمله کریســتال و شیشه داشت و همین موضوع 
باعث شــد بهار با معلولیت ذهنی به دنیا بیاید. پدرش نیز اعتیاد شــدید 
داشت. بهار و خواهرش ناخواسته و بدون اینکه بخواهند و مقصر باشند 

.... دختری به نام بهار
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در دنیایــی پا گذاشــتند کــه تمامــش درد و رنج بود. کتــک بــود و اعتیاد و 
کودک آزاری از جانب پــدر و مادر و آزارهای جنســی حتی از جانــب پدر....

آهنگ زندگی بهــار غمگین بــود و لحظه هایــش نفس گیر. مــادر و پدر بهار 
از یکدیگر جدا شــدند اما ارتباطشــان قطع نشــد. مادرش با سواســتفاده 
از معلولیت ذهنــی و زیبایی بهار، بــه تکدی گری می پرداختــه و در مقابل 
چشــمان دخترانــش بــا مــردان متعــدد ارتبــاط داشــته اســت و همــه ی 
اینهــا باعــث شــده کــه بهــار قصــه ی مــا خاطــرات زیبایــی از کودکــی اش 
نداشــته باشــد. بهــار ده ســاله بــود کــه توســط اورژانــس اجتماعــی بــه 
بهزیســتی معرفی و به همدم منتقل شد. موسســه ی توانبخشی همدم 
اقدامــات بســیار زیــادی را بــرای برطــرف کــردن مشــکالت زیــاد روحــی 
و جســمی و تــرک مصــرف مــواد مخــدر کــه توســط مــادرش تجربــه کــرده 
بــود بــرای بهــار انجــام داد. ده ســال ســخت بــر او گذشــت. ده ســال کــه 
شــاید به انــدازه ی صــد ســال کوله بــار خاطراتــش را غمگین کرده اســت. 
دســت دل و قلمــم بــرای تحریــر ایــن زندگینامــه خالیســت؛ در صورتیکه 

می شود برایش مثنوی ها نوشت....
بــا تمــام غمگینــی از سرنوشــت بهــار، بــرای او و تمــام بهارانــی که بــه جبر 
تقدیر روزگارشــان با همــدم گره خــورده اســت و اینکه توانبخشــی همدم 
باعــث شــده هــوای ســرد قلب هــای ایــن دختــران تبدیــل بــه آرامــش و 
امنیت شــود جای هزاران شــکر را دارد. این که بهــار دیگــر آن درد و زجرها 
را تحمــل نمی کنــد و زندگــی آرام و امنــی دارد جــای شــکر و ســپاس دارد از 
خداونــد متعــال و مســئولین و خیریــن همــدم. امــا ای کاش دنیــا جــای 
زیباتــری بــرای زیســتن بــود. ای کاش هیــچ کودکــی مجبــور نمی شــد 
کودکــی نکنــد و در اوان کودکــی بــزرگ شــود. ای کاش در هیچ جــای دنیا 
والدیــن فرصــت شــاد و ســالم زیســتن را از فرزندانشــان دریــغ نکننــد.
مــادر بهــار بعــد از طــالق، مجــدد ازدواج کــرد فرزندانــی آورد و آنهــا رابــه 
شــیرخوارگاه ســپرد و چندی پیــش واحد مــددکاری  با خبر شــد کــه مادر 
بهار فوت کرده اســت. از پدر بهار اطالع چندانی نداریم و خواهرش بعد از 
مشــکالت بســیار زیاد و دســت و پنجه نرم کردن با حوادث روزگار که خود 
داســتان زیــادی دارد، ازدواج کــرده اســت و گاهی بــه دیدن بهــار می آید. 
برای بهــار و بهــاران همــدم در آســتانه ی ســال نــو دعا کنیــد. بــرای تمام 
بهارهای دنیا دعا کنیم. برای ســکوت هایی کــه سرشــار از فریادند. برای 
پرنده هایی که بالهایشان زخمی شــده و باید زخم هایشــان مرهم شود. 
مرهم باشیم برای اشک چشم هایی که با یادآوری خاطرات کودکانه شان 
در بهــار و تابســتان، در پاییــز و زمســتان بهارانــه و بی تابانــه می بارنــد....
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زخم 
عصبانیت

پسر بچه ای بود که اخالق خوبی نداشت. پدرش جعبه ای میخ به او داد 
و گفت: هر بار که عصبانی می شــوی باید یک عدد میخ بــه دیوار بکوبی.
کوبیــد. طــی چنــد هفتــه بعــد روز اول پســر بچــه37 میــخ بــه دیــوار 
کنــد کنتــرل  کــه یــاد می گرفــت چگونــه عصبانیتــش را   همــان طــور 
 تعــداد میــخ هــای  کوبیــده شــده بــر دیــوار کمتر مــی شــد. او فهمیــد که 
کنتــرل عصبانیتــش آســان تر از کوبیــدن میــخ هــا بــر دیــوار اســت.....

کــه پســر بچــه دیگــر عصبانــی نمی شــد. او ایــن  باالخــره روزی رســید 
مســأله را بــه پــدرش گفــت و پــدر نیــز پیشــنهاد داد هــر بــار کــه مــی تواند 
درآورد. دیــوار  از  را  میخ هــا  از  یکــی  کنــد،  کنتــرل  را  عصبانیتــش 
روزها گذشت و پسربچه باالخره توانست به پدرش بگوید که تمام میخ ها 

را از دیوار بیرون آورده است.
پدر دست پسر بچه را گرفت و به کنار دیوار برد وگفت: »پسرم! توکار خوبی 
انجام دادی توانســتی بر خشــمت پیروز شــوی. امابه ســوراخ های دیوار 
نــگاه کن. دیــوار دیگــر مثــل گذشــته اش نمی شــود. وقتــی تــو در هنگام 
عصبانیــت حــرف هــای میزنــی، آن حــرف ها هــم چنین آثــاری بــه جای 
می گذارند. تــو می توانــی چاقویی در دل انســانی فــرو کنــی و آن را بیرون 
آوری. امــا هــزاران بار عــذر خواهــی هم فایــده نــدارد؛ آن زخم ســر جایش 
ک اســت. هســت و خواهد بود. زخم زبان هم به انــدازه زخم چاقو دردنا
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                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرهاکهنهنمیشــوند.مــــشروح
اخبارهــمدمرامیتوانیددرفـــضای
مجازیدنبالکنید،امااشــــارهای
کوتاهدراینصفــحاتبراییادآوری
مهربانیوتشکرازدوستانهمدماست.

خـبرهای خوب این خانه
                   مروری بر رخدادهای همدم در سه ماهه ی پایان سال 1399

عکس از : هانیه مقدسی
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خـبرها14

دوم دی ماه 1399،  کالس آشــنایی با روش های اطفای حریق در همدم
 با حضور کارشناســان ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری

 مشهد و همکاران موسسه برگزارشد.  

اوایــل بهمــن، در نشســت خبــری دکتــر زهــرا حجــت )مدیــر عامــل
 توانبخشی همدم(  با خبرنگاران رسانه های جمعی، پیرامون گشایش 
کســپوی سراســری عکس همدم و بازارچه ی مجــازی خیر و  ششــمین ا

خرید این  موسسه، گفت وگو شد.

شهرهمگانونشستمشورتی
باموسساتتوانبخشی

در اواسط دیماه، مدیران شهرداری مشهد، به منظور بررسی مشکالت و 
راهکارهای تحقق »شهر همگان« در مشهد مقدس، با حضور مدیرعامل 

موسسه ی همدم از مسئوالن موسسات و تشکل های توانبخشی این 
شهر، میزبانی کردند.

کالساطفایحریقدرهمدم

کســپو نشســتخبــریمدیرعامــلدرآســتانهیا
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15 خـبرها

درگذشتدوفوتبالیستبزرگوسوگوارشدنهمدمیها
ســخت  را  مــا  همــدم  همــکاران  و  فرزنــدان  انصاریــان،  علــی  و  میناونــد  مهــرداد  ایــران،  بــزرگ  فوتبالیســت های  ناباورانــه ی  درگذشــت 
شــد.    نخواهــد  فرامــوش  هرگــز  همــدم،  توانبخشــی  بی سرپرســت  فرزنــدان  کنــار  در  عزیــز  دو  ایــن  زیبــای  خاطــرات  کــرد.  اندوهگیــن 

سه شــنبه 14 بهمــن، جمعــی از خواهــران خــادم حــرم امــام رضــا )ع( در 
آســتانه ی میــالد بــا برکــت بانــو  فاطمــه زهــرا )س( ضمــن رعایــت کامــل 
موازیــن و پروتکل هــای بهداشــتی بــا پخــش نبــات متبــرک و آرزوی 
بــرای اهالــی همــدم در جمــع صمیمــی فرزنــدان  شــفا و ســالمتی 

موسسه حضور پیدا کردند.

  روز چهارشــنبه 15 بهمــن 1399 همزمــان بــا روز مــادر و در تــاالر همــدم
 بــا حضــور جمعــی از مادریــاران و دختــران موسســه بــه نمایندگــی از 
کارکنــان، فرزنــدان همــدم ضمــن برگــزاری جشــنی مختصــر ســایر 

از زحمــات مادرانــه ی دکتــر زهــرا حجــت تقدیــر کردنــد. در ایــن  برنامــه 
برگزارشــد فیــروزی  دکترمســعود  آقــای  ارزشــمند  حضــور  بــا  کــه 

محســن میــرزازاده )هنرمنــد نــام آشــنای خراســانی( ابتــدا با تکتــم فرید 
)تکخــوان گــروه ســرود همــدم(، ترانــه ی »دخترقوچانــی« را کــه پیشــتر 
آمــاده و اجــرا کــرده بودنــد، همخوانــی و در ادامــه از آهنــگ جدیــدش 
کــه بــه مناســبت روز مــادر ســاخته و آماده شــده بــود، رونمایــی کــرد. 

پخــشنبــاتمتبــرکدرهمــدم،بهشــادیمــادران

ازمــادرهمــدم،ضمــنجشــنیکوچــکتقدیرشــد
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نگارخانهیهمدم،پــسازمدتهادرهایشرابهرویمردمگشــود؛

برگزاری ششمین اکسپوی همدم
 با استقبال عالقمندان...

کســپوی همــدم، در یازدهمیــن روز بهمــن 99 بــا حضــور و  ششــمین ا
اســتقبال مدیران، عکاســان و جمع کثیری از عالقمندان هنر عکاســی و 

دوست داران همدم، گشایش یافت.
کســپوی همدم که به دلیل شــیوع ویروس کرونا، با یک سال   ششــمین ا
تاخیر برگزار شــد،  اتفاق درخشــان و اثرگــذاری بود که توانســت جامعه ی 
هنری و فضای عکسای مشهد را پس از چندی سکوت و رکود، به خود آورد 
و تصویری مشترک از عشق و نیکوکاری در نگارخانه ی همدم  به جا بگذارد.
 دکتــر حجــت فرقانــی )شــهردار منطقــه 2 مشــهد( کــه از جملــه حاضران 
کســپوی سراســری عکــس همــدم بــود در آییــن افتتاحیــه ی ششــمین ا

کســپو به نمایش در آمده اســت نشــان از  گفت: »عکس هایــی که در این ا
کســپوی همــدم در ایــران دارد. همــدم، در مرکز توجه  قوت و توانمندی ا
هنرمنــدان و عکاســان نیکــوکاری قــرار گرفتــه اســت که بــا افتخار خــود را 
یاور و دوســت فرزندان بی سرپرســت این موسســه ی خیریــه می دانند.« 
کســپوی عکــس در همــدم گفــت: »برگــزاری  وی بــا اشــاره بــه برگــزاری 6 ا
نمایشــگاهی در ایــن حــد از درجــه ی هنــری و دارا بــودن ارزش مــادی و 
کســپوی همدم دارد و جا دارد که با کمک  معنوی نشان از رتبه ی ممتاز ا
شهرداری و سایر نهادهای دولتی این حرکت فرهنگی-هنری نیکوکارانه 
گســترش داده شــود تا انشــاله هــر ســال پربارتــر از قبل برگزار شــود چــرا که 
همدم، همزمان بــا انجــام توانبخشــی 400 دختر بی سرپرســت، مرجعی 
مناســب بــرای فعالیتهــای فرهنگی منطقه 2 شــهر مشــهد نیز هســت.«

 خانم دکتــر زهــرا حجت )مدیــر عامــل همدم( نیــز ضمن تشــکر از یــاوران 
کســپوی عکس با این وســعت و  عکاس موسســه گفت: »برگزاری شــش ا
اعتبار، نشــان دهنده ی تــالش خســتگی ناپذیر یــاوران عکاس موسســه 
اســت کــه بــا همتــی مثــال زدنــی سالهاســت مــردم و خیریــن کشــورمان 

را بــا زندگــی و توانبخشــی در همــدم آشــنا کرده انــد. امیدواریــم ایــن 
کســپو ضمــن تجلــی ارزش  هنــری عکاســان خــوب کشــورمان، محلــی  ا
بــرای خیرخواهــی هنرمنــدان و جوانــان همدم دوســت نیــز باشــد.«
کســپوی همــدم کــه همــه روزه از ســاعت 10 تــا 12 قبــل از ظهر  ششــمین ا
و 16 تــا 19 عصــر تــا روز پنجشــنبه 16 بهمــن 1399 دایــر بــود، بــا ارائــه ی

 107 عکس منتخــب از میان 1535 اثر ارســالی به دبیرخانــه ی این رویداد 
فرهنگی و با هدف فروش 100 درصدی به نفع فرزندان موسسه، برگزار شد 
و خوشــبختانه با اســتقبالی که به عمل آمد، انتظار مــا از جامعه ی هنری 
و خیریــن هموطن با حضــور دلســوزانه و رعایــت پروتکل های بهداشــتی

برآورده شد. 
در پایــان ایــن گــزارش کوتــاه، ضمــن دعــوت شــما بــرای تماشــای برخی 
کســپو، برخودمان فــرض می دانیم بــا یادکردی از یــاور فقید  تصاویــر این ا
عکاس موسســه زنده یاد کامــران رحمتیــان، از حضــور یکایک عکاســان 
شــرکت کننده و بازدید کننــده، از عموم عالقمندان و خیرین همشــهری 
کســپو و به ویــژه از زحمــات هیئــت محتــرم داوران و برگزارکننــدگان ا
خانم هــا فرشــته کامالن، شــیدا طباطبایــی، صالحــه ســلیمانی و آقایان 
حمیدرضــا گیالنی فــر، فرامــرز عامــل بردبــار، مســعود احمــدزاده، مهران 
کریمان، محمد غفــاری و امین ابراهیمی، صمیمانه سپاســگزاری کنیم.   
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گزارش18

بازدید همدمی ها
 از بیمارستان بزرگ »ناظران«

 ازجملــه خبرهــای خــوب و اتفاقــات مغتنمــی کــه در ســه ماهــه ی 
آخــر ســال 99 افتــاد، یکــی حضــور جمعــی از همــکاران موسســه ی 
همــدم، در بیمارســتان در آســتانه ی افتتــاح »عباس ناظــران«  بود. 
روز سه شــنبه 30 دیمــاه 1399، دکتــر زهــرا حجــت  مدیرعامــل 
همــدم، همــراه بــا مدیــر روابــط عمومــی و جمعــی از همــکاران ایــن 
موسســه، ضمــن حضــور در محــل بیمارســتان خیریــه ی ناظــران، 
بــا بخش هــای مختلــف آن از جملــه اتاق هــای عمــل، جراحــی 
داخلی و همین طور مراحل ســاخت این بیمارســتان، آشــنا شــدند. 
مهندس حمید مستشاری )رییس هیات مدیره ی انجمن بیماران 
سرطانی مشهد(، در طول بازدید اهالی همدم از بیمارستان ناظران، 
ضمن ســخنانی در این مــورد گفت: »عملیات ســاخت بیمارســتان 
200 تختخوابــی "ناظــران " ویــژه بیمــاران ســرطانی از ســال 1394 
کنون آماده بهره برداری شده است.« توســط انجمن آغاز شــد و هم ا
 18 مســاحت  بــه  فضایــی  در  بیمارســتان  »ایــن  افــزود:  وی 
پنــج  29 هــزار متــر مربــع در  بنــای  زیــر  500 مترمربــع و  هــزار و 
کنــون  تا مشــهدی  نیکــوکاران  و  اســت  شــده  ســاخته  طبقــه 
کرده انــد.« هزینــه  آن  ســاخت  بــرای  توجهــی  قابــل  مبالــغ 

اعتبــارات  »تمامــی  گفــت:  همچنیــن  مستشــاری  مهنــدس 
انجمــن  و  خیریــن  توســط  ناظــران  بیمارســتان  ســاخت 
خیریــه ی حمایــت از بیمــاران ســرطانی مشــهد و بــدون دریافــت 
اســت.«  شــده  تامیــن  دولتــی،  منابــع  از  کمکــی  هیــچ 
کــه  مشــهد  ســرطانی  بیمــاران  از  حمایــت  خیریــه ی  انجمــن 
مرکــز درمانــی رضــا)ع( و بیمارســتان عبــاس ناظــران نیــز توســط 
گروهــی  توســط  و   1361 ســال  از  اســت،  شــده  ســاخته  آن 
می کنــد. فعالیــت  مذهبــی  کالنشــهر  ایــن  در  نیکــوکاران  از 
قابــل ذکــر اســت بخــش اورژانــس بیمارســتان "ناظــران" بــا همــت 
در  شــد.  تکمیــل  و  احــداث  قنــاد  علیــزاده  محتــرم  خانــدان 
ح  زمــان حیــات زنــده یــاد، پــدر خانــدان علیــزاده قنــاد ایــن طــر
اســت.  شــده  نامگــذاری  ایشــان  نــام  بــه  کنــون  ا و  احــداث 
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19 گزارش

بازارچهینوروزیهمدم،هفتماسفندافتتاحشد؛

ثاِر انسانِی واقعی! فروشگاهی مجازی، با آ

همزمان با میالد امام علی )ع(، بازارچه ی مجازی همدم، افتتاح شد.
دکتر زهــرا حجــت )مدیرعامــل( در ســرآغاز گشــایش ایــن بازارچه ی 
مجازی، گفت: »بازارچه ی مجازی همدم به مناســبت اســتقبال از 
نوروز 1400 روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه 1399 و  همزمان با میالد با

 سعادت امام علی )ع(، افتتاح شد.« 
وی با اشــاره به خطر شــیوع ویــروس کرونــا در بازاچه هــای حضوری 
گفت: »با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی، بازارچه ی نــوروزی خیر و خرید همدم، امســال به صوت 
مجــازی و از طریــق درگاههــای اینترنتــی موسســه برپــا شــد و مــردم 
خیرخواه کشورمان مثل همیشــه، با حضور و خریدشان، پشتیبان

 فرزندان بی سرپرست این خانه بودند.«
مدیرعامــل همــدم ادامــه داد: »ســنت حســنه ی برپایــی بازارچــه 
های نوروزی همدم که به نام »خیر و خرید« در کشــور معروف شــده 
اســت، فعالیتی مانا و اثرگذار اســت که ضمن گردهــم آوردن خیرین 
حوزه های اقتصادی در موسسه، باعث رونق روحیه ی خیرخواهی 
و یــاری نیازمنــدان در پایان ســال می شــود. در عیــن حال، بــا توجه 
بــه شــرایط بوجــود آمــده تــا زمــان کنتــرل همه گیــری ویــروس کرونا

گزیر به صورت مجازی برپا می شود.«  بازارچه ی ما نا
دکتر حجت ضمــن تقدیر از مردم خوب مشــهد گفت: »در ســالی که 
کنون بــه انتهای آن رســیده ایم، مــردم نیکوکار و مهربان مشــهد در  ا
شــرایط خاص کرونــا، فرزندان همــدم را تنها نگذاشــتند و بــا ارتباط 
تلفنی و مجازی، در رفع نیازهای ضروری موسسه کوشیدند و با این 
کار دلگرمی و امیدواری بســیاری به خادمان موسســه بخشیدند.«
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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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25 یک نفس زندگی

با دخترکی درآغوشم...
      حورا نظری

سوار ســرویس می شــوم؛ خســته ام از همه کارهای دنیا. خســته ام از کلنجارهای تکراری با آدم های اداره. آنقدر آهسته و با 
بی میلی ســالم می کنم که راننده یا نمی شــنود یا ترجیح می دهد جوابم را ندهد. هوا سرد اســت اما گرمای بخاری ماشین 
هم آزاردهنــده می شــود. تمــام راه اداره تا خانه  پر اســت از درختهای خشــکیده. درختهای بی ســر، پر اســت از ماشــین. پر 
از صدای بوقهــای آزار دهنــده و بی موقــع . پــر از آدمهای ســر در گریبان و آشــفته که حتــی موقع رد شــدن از خیابــان هم به 

گهانی ودلهره های بی پایان.  اطرافشان نگاه نمی کنند. پر از ترمزهای  نا
خالی می شــوم. خالی از زندگی، خالی از همه ی حس های خوب. وارد خانه می شــوم با ابروهای در هم کشــیده. بایک دنیا 
خســتگی. دخترک می خندد. دختــرک زندگی می خواهد و مــن خالی ام. دخترک عشــق می خواهد و من توانایــی ابرازش را 
ندارم. دلم می خواهد برگردم به آن کوچه. دلم می خواهد همه ی مســیرهای دنیا راه دبســتان ایثار تا آن کوچه باشد. دلم

 آن راه را می خواهد. دلم آن آدم ها را می خواهد. 
.........

از در مدرســه بیــرون می آیــم. بــه ســبزی فروشــی کنار مدرســه مــی روم. آقــای ســبزی فــروش بــا دســتهای گل آلود و ســبز از 
مرتب کردن مداوم دســته های ســبزی با مهــارت تمــام قره قروت هــا را الی تکه های پالســتیک فریــزر می پیچــد. اندازه ی 
قره قروت های آماده طوری است که راحت توی دســتهای کوچک ما بچه ها جا می شود. من هر روز نگاهشان می کنم ولی 

پدر اجازه نمی دهد بخرم. توی خیالم می خورمشان و تا در  خانه ته دهانم ترش است.
از ســلمانی و درمانگاه توی راه مــی گذرم. معصومــه علیداد که تمام راه مدرســه تا خانــه را دویده حاال جلوی در خانه شــان 
بســاط شانســی را چیده اســت.  پونزه زار به معصومه می دهــم و یک جعبــه آرد نخودچی شانســی برمی دارم.  یــک خودکار 
بیک ســیاه هم به من می افتد. از بس باال و پایین می پرم آرد نخود چی می پرد توی گلویم. ســرفه می کنم. زن عمو حسین 
صدایــم می کند.  تــوی مغازه ی عمو حســین یــک اســتکان آب می خــورم. یک شــکالت ماهی هم بــه من می دهــد. پیرمرد 
مهربان کنار خانه ی ُحسنیه روی زمین نشسته وپاهایش را دراز کرده اســت. قابلمه ی بزرگ باقالی را بین پاهایش گذاشته

 فریاد می زند: " بیاهید.. بیاهید.. شور باقال .. داغ باقال... بیاااهید"
 باقالــی داغ را توی قیف هــای کاغذی که خودش  درســت کــرده می ریزد و بــه بچه های منتظــر می دهــد. در خانه ی هاجر 
بازاست. هاجر از توی حیاط برایم دست تکان می دهد. باز هم مادرش روی درخت است .  دارد از آن باال هاجر و زهرا را دعوا 
می کند. خدیجه وسط کوچه ایستاده با زن اوستا ممد حرف می زند. فاطمه  دارد بچه های جمیله را نفرین می کند و جمیله 
فقط می خندد. من هم می خندم ... زنگ در  خانه را می زنم... شادم... ُپرم از زندگی... ُپرم از همه ی حس های خوب ...

چه خوب اســت ایــن خیال هــای من. ایــن فکر مــن که مــی رود به جاهــای خــوب. بــه آن آخرهــای زمســتان و نزدیک های 
نــوروز... بــه آن کوچــه. می خنــدم. دختــرک تــوی آغوشــم به مــن می خنــدد. پــر می شــوم از عشــق.  پــر می  شــوم ازهمه ی 

حس های خوب... 
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استادغالمحـــــسینامیرخانـــــــی
خـــانوادهیمحترمعلیانصاریان
خانوادهیمحترممهردادمیناوند
جنابآقایحاجاحمدحظجــــــو
جنابآقایاحــــــــــمددعـــــــــــــایی
جنابآقایعباسعلیسپاهییونسی

همدمواهالیاینخانهخودرادراندوهفقدانعزیزانتانشریکمیدانند.
همدردیماراپذیراباشید.

نیک اندیشان ارجمند

عکس از : محسن حمیدنژاد

همدردی



چـند لحـظه ی
عـــــلمی و آمــــوزشی

چالشهایناشنوایانوچگونگیارتباطباآنها
عشقهاییکزپیرنگيبود

گاهیبرافزایشتابآوری تأثیرذهنآ
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مـقاله28

 چالش های ناشنوایان و چگونگی ارتباط با آنها
            تحقیق و تنظیم: صدیقه بختیاری شهری، مدرس و پژوهش گر دانشگاه

ح اســت؛ از جملــه  در موضــوع ناشــنوایان، پرســش های مهمــی مطــر
ایــن کــه: ناشــنوایان امــروزه تــا چــه حــد توانســته اند بــه جایــگاه واقعی 
خــود دســت پیــدا کننــد؟ جامعه امــروز تــا چــه میــزان متناســب بــا نیاز 
کنــون پیــش آمــده مدتــی نتوانیــد صــدای  افــراد ناشــنوا اســت؟ آیــا تا
گــر حتــی بــرای  محیــط پیرامــون خــود را بشــنوید؟ آیــا تصــور کرده ایــد ا
چنــد ســاعت هــم نتوانیــد صدایــی بشــنوید زندگــی چگونــه خواهــد 
کنیــد؟ شــد و چگونــه می توانیــد بــا اطرافیــان خــود ارتبــاط برقــرار 

تمام این ها ســواالتی اســت که ممکن اســت برای هر یک از ما در زندگی 
برای یک بار هم که شــده پیش آمده باشد. اما ناشــنوایانی که تمام عمر 
خود را می بایست این چنین سپری کنند، چگونه در دنیایی که بر پایه ی 
شنیدن طراحی شده زندگی می کنند؟ موقعیت ناشنوایان در جامعه ما 
چگونه است و این تغییرات چگونه در طی سال ها به وجود آمده است؟

ناشنوایانبهعنوانیکجنبشاجتماعی
موقعیت ناشنوایان در جامعه در طی ســال های اخیر تغییر کرده است. 
حتــی در جوامع پیشــرفته ای ماننــد آمریکا اســتفاده از زبان اشــاره برای 
ح کننــدگان ایــن ایده  مدت زمــان طوالنــی ممنــوع بــود. چــرا کــه مطــر
معتقد بودند ناشــنوایان باید با جامعه شــنوایی همسو شــوند و بهترین 
کار ایــن اســت کــه کــودکان بــا آمــوزش چگونگــی صحبــت و لــب خوانــی 
بتواننــد با دنیــای افراد شــنوا ارتبــاط برقــرار کنند. امــا تمام ایــن قوانین 
در دهه 1980 تغییر یافت. زیرا ناشــنوایان خواســتار احقــاق حقوق خود 
شدند. پس از آن زبان اشــاره در چندین کشور به رسمیت شناخته شد.

 
اینترنتوتاثیرآنبرزندگیناشنوایان

امــروزه، کارهایــی توســط اینترنــت انجــام مــی شــود که تــا همیــن چند 
ســال پیش اینگونه نبــوده اســت. اما شــاید تاثیــرات مثبــت اینترنت در 
زندگــی روزمره را هیچ کســی به انــدازه افراد ناشــنوا درک نکننــد. افرادی 
که تا چند ســال پیــش برای انجــام بســیاری از کارهــا ماننــد تعیین وقت 
پزشــک یا برقــراری هر نــوع تمــاس تلفنــی، بــه دیگــران نیازمنــد بودند.

تاثیر اینترنت بر زندگی ناشنوایان؛  اینترنت و شبکه های اجتماعی باعث 
شــده آن هــا بتواننــد راحت تر بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنند و بســیاری 
از کارهــا مانند تعییــن وقت پزشــک و خرید را بــدون کمک انجــام دهند 

و همچنیــن بتواننــد از طریــق اینترنــت بــه کســب درآمــد نیــز بپردازند.
امــا ظهــور اینترنــت و دســتگاه هــای الکترونیکــی دنیــای ناشــنوایان 
کــه ایمیــل، پیام رســان های آنالیــن، پیــام  کــرد. از آنجــا  را دگرگــون 
کوتــاه و تلفــن هــای هوشــمند بــه طــور فزاینــده ای محبــوب و قابــل 
کارهــای  دسترســی شــدند، دیگــر مکالمــه و شــنیدن بــرای انجــام 
روزمــره ماننــد ســفارش خریــد یــا تعییــن وقــت الزم و ضــروری نیســت.
همچنین رســانه های اجتماعی به افراد ناشــنوا و کم شنوا این امکان را 
داده اند تــا راحت تر یکدیگــر را پیدا کنند و بــا آنها ارتباط برقــرار کنند. به 
ویژه به کســانی که در مناطق روســتایی زندگــی می کنند، بــرای یافتن 
ســایر ناشــنوایان و ایجاد شبکه پشــتیبانی کمک بســیاری کرده است.
و  اینترنــت  و  تکنولــوژی  پیشــرفت  کــه  گفــت  تــوان  مــی  بنابرایــن 
دستگاه  های الکترونیکی به شدت توانســت بر زندگی افراد ناشنوا و کم 
شنوا تاثیرات مثبت داشته باشد و بسیاری از موانع پیش روی آن ها را در 

جامعه  از بین ببرد.
 

چالشهایاقتصادیناشنوایان
یکی دیگــر از چالــش هایی کــه ناشــنوایان در طی ســال ها بــا آن مواجه 
بوده، موضوع اشــتغال و کار مناســب برای این قشــر از جامعه اســت. با 
وجــود تغییراتی کــه در این رابطه در بســیاری از کشــورها صــورت گرفته 
خ بیکاری در افراد ناشــنوا و کم شنوا باال است. بسیاری  اما همچنان نر
از ایــن افراد تنهــا مــی توانند کارهــای نیمه وقــت یا پــاره وقــت آن هم با 

شرایط خاص را انجام دهند.
بخشــی از مشــاغل با توجــه بــه نیــاز آنهــا بــرای برقــراری ارتباط با ســایر 
افــراد، نمی تواننــد خیلــی مناســب افــراد ناشــنوا یــا کــم شــنوا باشــند
 چرا که بســیاری از مــردم زبــان اشــاره را نمی داننــد. هر چنــد در همین 
خصوص بســیاری از ناشنوایان ســعی کرده اند خود را با شــرایط دنیای 
شــنوایان وقف دهنــد و کامال بــه لب خوانی مســلط هســتند، امــا به هر 
حال تمام افراد کم شــنوا یا ناشنوا قادر نیســتند این کار را انجام دهند.
تاثیر چالش های مربوط به اشــتغال نه تنهــا از نظر مــادی بلکه معنوی 
و روحــی نیز می تواند آســیب هــای زیــادی را به افراد ناشــنوا و کم شــنوا 
وارد ســازد. در حــال حاضر ایــن افــراد بیشــتر در معرض خطر افســردگی 
و اضطــراب قــرار دارنــد. بــه همیــن جهــت بســیاری از محققــان بحــث 
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بهداشت روان افراد ناشنوا را در خصوص اشتغال به کار مطرح  می کنند.
اینترنــت  از نقــش مثبــت  بــاز هــم  تــوان  ایــن بیــن نمــی  البتــه در 
کــه  کــرد. همانطــور  افــراد چشــم پوشــی  ایــن  در بهبــود اشــتغال 
می دانیــد امــروزه بســیاری از مشــاغل اینترنتــی بــوده و از ایــن طریــق 
انجــام می شــوند. در نتیجــه دیگــر نیــازی بــه ارتبــاط حضــوری و 
افــراد  از  بــه همیــن جهــت بســیاری  بــا دیگــران نیســت.  صحبــت 
کســب درآمــد مــی پردازنــد. کــم شــنوا از ایــن طریــق بــه  ناشــنوا یــا 

چالشهایاجتماعیناشنوایان
اقتصــادی  زمینه هــای  طیــف  تمــام  از  شــنوایی،  چالش هــای 
و جغرافیایــی، بــر تمــام ســنین، نــژاد و قومیــت هــا تاثیــر می گذارنــد. 
برخی از افــراد ناشــنوا متولد شــدند، برخی دیگــر به دلیل یــک وضعیت 
پزشــکی، بیماری، زمــان یا ضربه، شــنوایی خود را از دســت مــی دهند.

کاشــت حلزون یا ســمعک؛ برخی از ناشــنوایان مــی توانند با اســتفاده از 
کاشت حلزون یا سمعک کمی بشنوند.

برخــی از ناشــنوایان بــا پشــتیبانی از کاشــت حلــزون یــا ســمعک کمــی 
در  بشــنوند.  تواننــد  نمــی  کل  بــه  هــا  آن  از  بعضــی  می شــنوند. 
انــدازه ی  بــه  شــنوا  کــم  افــراد  نیازهــای  و  هــا  توانایــی  حقیقــت، 
خــود جامعــه متنــوع اســت. همیــن امــر هــم چالش هــای زیــادی 
کــرده اســت. را هــم بــرای ایــن افــراد و هــم بــرای جامعــه ایجــاد 

چرا که راه های بســیاری برای برقراری ارتباط با افراد ناشــنوا یا کم شنوا 
وجــود دارد کــه شــاید همــه افــراد جامعــه از آن مطلــع نباشــند و همین 
موضوع باعث عــدم برقراری درســت ارتبــاط با این افــراد و بــه دنبال آن

 انزوای آن ها خواهد شد مراجعه کنید.

زباناشاره
همه ی ما مــی دانیم که زبان اشــاره یکــی از مهمترین راه هــای ارتباطی 
افراد ناشــنوا با ســایرین اســت. اما به واقــع چند درصــد از افراد شــنوای 
جامعــه زبــان اشــاره را می داننــد؟ مهم تــر از آن تا چه میــزان از ایــن زبان 
در مدارس بــرای آمــوزش این افراد اســتفاده می شــود؟ شــیوع ویروس 
کرونــا مشــکالتی را بــرای بســیاری از دانــش آمــوزان ناشــنوا یــا کم شــنوا 
ایجاد کــرده کــه شــاید بســیاری از ما حتــی بــه آن فکر هــم نکرده ایــم. با 
توجه بــه همه گیــری این ویروس بســیاری از مــدارس آموزش خــود را به 
شکل غیر حضوری و از طریق اپلیکیشــن های موجود انجام می دهند.

تاثیــر کرونا بــر زندگــی ناشــنوایان؛ بســیاری از ناشــنوایان و کم شــنوایان 
کــه توانایــی لب خوانــی دارنــد پــس از شــیوع بیمــاری کرونــا و اســتفاده 
از ماســک دچــار مشــکل در برقــراری ارتبــاط بــا ســایر افــراد شــده انــد.

امــا چنــد درصــد ایــن اپلیکیشــن ها دروس را با زبان اشــاره هــم تدریس 
می کننــد و این گزینــه را بــرای ناشــنوایان در نظــر گرفته اســت. بنابراین

می تــوان گفــت بــا وجــود پیشــرفت هایی کــه زبــان اشــاره در برقــراری 
ارتباط ناشــنوایان با ســایر افراد ایجــاد نمود، امــا آنچنان که بایــد به آن 
توجــه نشــده و همچنان مشــکالتی بــرای ایــن افراد وجــود دارد. شــاید 
یکــی از کارهایــی که بــرای بهبــود این مســاله مــی تــوان انجــام داد این 
اســت که افراد شــنوا نیز الفبای ابتدایی این زبان را یاد بگیرند تا بتوانند 
در برخــورد بــا یک فــرد ناشــنوا از آن اســتفاده کننــد. ایــن کار نــه تنها در 
برقــراری ارتبــاط بهتــر بین هــر دو طــرف کمــک خواهــد کــرد بلکه حس 
بهتــری را نیز در ناشــنوایان و افــراد کم شــنوا ایجاد می کند. حــس اینکه 
برقــراری ارتباط با آنهــا برای دیگــران از اهمیــت باالیی برخوردار اســت.

ایزولهسازیاجتماعیناشنوایان
یکــی دیگــر از مشــکالت یــا چالــش هایــی کــه ناشــنوایان بــا آن مواجــه 
هســتند، ایزوله شــدن آن ها در جامعه اســت، چرا کــه بســیاری از افراد 
قادر به برقــراری ارتباط با افراد ناشــنوا نیســتند و این موضــوع از همان 

زمان کودکی نیز وجود دارد.
طبق تحقیقات صــورت گرفته، تعداد زیــادی از کودکان ناشــنوا از پدر و 
مادری شنوا متولد می شــوند. با وجود اینکه بسیاری از این خانواده ها 
توانایی برقــراری ارتبــاط با کــودک خــود را دارند، اما بســیاری هــم قادر 
نیســتند به طور کامل و درســت با کودک خود ارتباط برقرار کنند و غالبا 
یــا آن هــا یــا کودکشــان دچــار درک نادرســتی از گفتــه هــا مــی شــوند.
همین عــدم توانایــی برقــراری ارتباط بــا نزدیکان چه برســد بــه دیگران 
در مدرســه، جامعه و محیــط کار میتواند آســیب های روحــی و عاطفی 
بســیاری را بــه افــراد ناشــنوا وارد ســازد. بــه خصــوص بــرای بســیاری از 
ناشــنوایان که در مناطق روســتایی زندگی می کنند، ممکن اســت آنها 
تنهــا فــرد ناشــنوا در جامعه یا مدرســه خــود باشــند کــه ایجــاد روابط با 
دیگران برای آن ها بسیار دشوار است. بسیاری از افراد ناشنوا معتقدند 
که حتــی در هنــگام نزدیک بــودن به ســایرین به دلیــل موانــع ارتباطی 
احســاس تنهایــی مــی کننــد. آن ها مــی داننــد کــه این عــدم برقــراری 
ارتباط به دلیل بدخواهی یا عدم توجه نیســت و تنهــا به دلیل مواجهه 
محدود با ناشنوایان و عدم درک کافی اســت که در نتیجه ایزوله سازی

 اجتماعی به وجود آمده است.
عالوه بر انزوای اجتماعی، برخی تحقیقات نشــان مــی دهد که کودکان 
ناشنوا بیشــتر در معرض سو اســتفاده، غفلت و حمله جنسی نسبت به 
هم ســن و ســاالن شــنوای خود قرار دارند کــه نتایــج آن می توانــد تاثیر 
پایــدار نامناســبی بــر ســالمت روانــی و جســمی آن هــا داشــته باشــد.

چالشهایبهداشتعمومی
کمــی در مــورد نیازهــای بهداشــتی  در حقیقــت، تحقیقــات بســیار 
ناشنوایان و افراد کم شنوا انجام شده است. به عنوان مثال، نظرسنجی 
های بهداشــتی اغلب از طریــق تلفن و به اســتثنای افراد ناشــنوا انجام
 می شود و در بیشتر مطالعات گسترده بهداشــت عمومی ، روش هایی 
برای تجزیه داده ها به طور خاص در مورد افراد کم شنوا یا ناشنوا وجود 
ندارد. بســیاری از افــراد ناشــنوا و کم شــنوا از مــواردی که ممکن اســت 
گاهی عمومی از وضعیت پزشکی باشد، مانند سابقه پزشکی  مربوط به آ
خانوادگی خــود یا حتــی اصطالحات پزشــکی اولیه بی اطالع هســتند. 
زیــرا ایــن مزیــت را ندارند کــه قــادر به شــنیدن صحبــت های بســتگان 
و نزدیــکان در مــورد مســائل بهداشــتی یــا ســایر مــوارد جانبی باشــند. 
همچنین این افراد گاهی در هنگام رفتن پیش »پزشک متخصص« نیز 
دچار مشــکل هســتند چرا که شــاید نتوانند آنگونه که باید در خصوص 
بیمــاری خود به پزشــک توضیــح دهنــد. پزشــکان نیز ممکن اســت در 
تعامــل بــا آنها دچــار مشــکل شــده و نتوانند بــه خوبــی مشــکل آن ها را 
تشــخیص دهند و این می تواند بــرای هر دو طرف ناامید کننده باشــد.
بهداشــت عمومــی ناشــنوایان؛ ممکــن اســت افــراد ناشــنوا و کم شــنوا 
نتواننــد آنگونــه کــه بایــد در خصوص بیمــاری خــود به پزشــک توضیح 
دهند و پزشــکان نیز ممکن اســت در تعامل با آنها دچار مشــکل شوند.
بــرای  را  پیشــنهادهایی  محققــان  خصــوص  همیــن  در  البتــه 
افــراد  بیــن  بهداشــتی  هــای  نابرابــری  برخــی  شــکاف  بســتن 
اســت: زیــر  مــوارد  شــامل  کــه  کرده انــد  بیــان  جامعــه  و  ناشــنوا 
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•بهبود دسترســی بــه اطالعات بهداشــتی برای افراد ناشــنوا که شــامل 
افــزودن زیرنویــس به کلیــه اطالعــات بهداشــت عمومــی همراه بــا صدا 

مانند فیلم های اطالعاتی است.
•افــراد ناشــنوا را نیــز در رونــد تحقیقــات در خصــوص پــروژه هــای 
کــه مناســب بــا ناشــنوایان  بهداشــت عمومــی وارد نمــود. تحقیقاتــی 
از جملــه تهیــه و جمــع آوری اطالعــات بــه زبــان اشــاره باشــد و بــا توجه 
به افــراد ناشــنوا و کــم شــنوا، داده هــای جدیــد تجزیــه و تحلیــل گردد.

•باید افراد ناشنوا و کم شنوا را به شرکت در بحث های بهداشت عمومی 
تشویق کرد. تحقیقاتی که مبتنی بر جامعه است می بایست ناشنوایان 
را نیز  به طــور فعال اســتخدام کند تا بینــش و اطالعات در مــورد همه ی 
مســائل بهداشــتی و نــه فقــط مســائل مربــوط بــه ناشــنوایان را کســب 
کنند.  بــه طــور کلی بایــد گفت درســت اســت کــه در چند دهه گذشــته 
تغییرات زیادی برای بهبود زندگی افراد ناشــنوا و کم شنوا صورت گرفته 
اســت، اما برای پیشــرفت واقعی، نیاز بــه تالش جمعی در تمام ســطوح 
کشــور اســت. نه تنهــا دولت بلکــه افــراد شــنوا نیز بایــد در ایــن خصوص 
مشــارکت و تــالش کننــد. در انتهــا باید به ایــن نکتــه مهم توجــه کرد که 
ناشــنوایان بخشــی از همین جامعه هســتند و نباید آن ها را جــدا از این 
جامعه تصــور کرد، بلکه می بایســت راه درســت برقراری ارتبــاط با آن ها 
را آموخت. اما چــه باید بکنیم و ارتبــاط موثر با ناشــنوایان را چگونه باید 
یــاد بگیریــم؟ در ایــن خصــوص، راهکارهــای زیر، راهگشــا و موثر اســت:

مودبانهتوجهآنهاراجلبکنید
برای ارتبــاط با افــراد ناشــنوا قبــل از هر چیــزی مــی بایســت او را متوجه 
حضــور خــود کنیــد. قطعــا صــدا زدن نــام ایــن افــراد در حالتی که شــما 
را نمــی بیننــد کاری بیهــوده اســت چــرا کــه آن هــا نمی تواننــد صــدای 
شــما را بشــنوند. در وهلــه اول آنهــا بایــد شــما را ببیننــد. بــه قســمت 
بینایــی افــراد ناشــنوا برویــد یا بــه آرامــی روی شــانه فــرد ضربه بزنیــد. تا 
جایی که مــی توانید ســعی کنیــد همــواره از گزینــه اول اســتفاده کنید.

بــه ایــن ترتیب مــی توانید بــه چشــمان افرد ناشــنوا نــگاه کنیــد. تماس 
چشــمی بســیار مهم اســت و به گونه ای عالقمندی شــما را برای گفتن 
چیــزی و برقــراری ارتبــاط بــا ناشــنوایان نشــان می دهــد. همچنیــن 
ارتبــاط چشــمی ایــن اطمینــان را ایجــاد می کنــد کــه فــرد ناشــنوا توجه 
کامــل بــه شــما را دارد. هرگــز دســت خــود را در مقابل صــورت آنهــا تکان 
ندهیــد. همچنین پیشــنهاد می شــود کــه از فرد بپرســید آیــا روش  های

ترجیــح  او  کــه  دارد  وجــود  هــا  آن  توجــه  جلــب  بــرای  دیگــری 
گر قرار اســت کــه مرتبا با آنها تعامل داشــته باشــید. می دهد، خصوصا ا
شــما همچنیــن بایــد زمــان برقــراری ارتبــاط بــا افــراد ناشــنوا را بــه 
گر بــه نظر مــی رســد کــه آن هــا مشــغول انجام  درســتی تنظیــم کنیــد. ا
کاری هســتند، فعالیــت آن هــا را قطــع نکنیــد چــرا کــه بــه هــر حــال این 
کار بــی ادبانــه اســت. بــه هــر حــال هنگامــی کــه صحبت خــود را شــروع 
کردیــد از آنها بپرســید کــه آیا مانــع انجــام فعالیت آنها شــده اید یــا خیر؟

به یاد داشــته باشــید، افراد ناشــنوا نیز می تواننــد مانند هر فــرد دیگری 
توســط عوامل مختلفی دچار حواس پرتی شــوند. بنابراین تصور نکنید 
که آنها آماده تماشای شــما هســتند، فقط به این دلیل که این موضوع

 را به آنها نشــان داده اید. همیشــه بر ارتباط با یک فرد ناشــنوا روبروی او 
قرار بگیرید و تماس چشمی برقرار کرده و آن را در حین صحبت نیز حفظ 
کنید. ســعی کنید دهان خــود را نپوشــانید زیرا بســیاری از ناشــنوایان و 
کم شــنوایان برای کمــک به درک شــما به لــب خوانی اعتمــاد می کنند.

بگذاریدافرادناشنواپیشقدمشوند
را  ارتبــاط  نحــوه  ادامــه ی  کردیــد،  جلــب  را  آنهــا  توجــه  وقتــی 
کــم شــنوا قــادر بــه  کنیــد. همــه افــراد ناشــنوا و  گــذار  بــه آنهــا وا
کــه بــه آنهــا اجــازه  لب خوانــی نیســتند. بنابرایــن، ضــروری اســت 
کننــد. کــه چگونــه بــا شــما ارتبــاط برقــرار  دهیــد تصمیــم بگیرنــد 
ایــن نکتــه را بــه یــاد داشــته باشــید که ممکــن اســت ایــن اولیــن باری 
باشــد که شــما با یک فرد ناشــنوا ارتبــاط برقــرار می کنیــد، امــا آن ها هر 
گونــی در ارتبــاط هســتند. در صــورت امــکان، بــرای  روز بــا افــراد گونا
گــر  روش هــای مختلــف ارتباطــی آمــاده باشــید. بــه عنــوان مثــال، ا
یــک همــکار ناشــنوا داریــد، همیشــه یــک قلــم و یــک کاغــذ در دســت 
داشــته باشــید. آن را روی میــز خــود بگذاریــد و وقتــی می خواهیــد 
بــا آنهــا صحبــت کنیــد، آن را بــا خــود ببریــد. همچنیــن، از صداهــای 
کنیــد در صــورت امــکان آن هــا را  گاه باشــید و ســعی  پــس زمینــه آ
گــر فــرد مقابــل شــما فقــط کم شــنوا اســت. حــذف کنیــد. مخصوصــا ا

قابلمشاهدهباشیدوعادیصحبتکنید
در هنــگام ارتبــاط بــا افــراد ناشــنوا بهتریــن کار ایــن اســت کــه در دیــد 
آن ها قرار داشــته باشــید، چــرا کــه بســیاری از افراد ناشــنوا قــادر به لب 
خوانی هســتند. در این صــورت، مهم اســت که قابل مشــاهده بمانید 
تــا هنــگام صحبــت کــردن، بتواننــد حرکــت لــب هــای شــما را ببینند.
در همیــن خصــوص الزم اســت کــه در هنــگام قــرار گرفتــن در جلــوی 
دید افــراد ناشــنوا بــه چنــد نکتــه توجــه کنیــد. پیشــنهاد می شــود که 
خــود را در نــور مناســب قــرار دهیــد. آنقــدر نزدیــک بایســتید کــه فــرد 
ناشــنوا بتواند لب هــای شــما را ببیند. امــا خیلی هــم نزدیک بــه آن ها 
نباشــید که احســاس کننــد به حریــم شــخصی آن ها تجــاوز کــرده اید.
هنگامــی کــه شــروع بــه صحبــت می کنیــد، بیــش از حــد در ســخنان و 
حــرکات لــب خــود غلــو نکنیــد. هــر دوی ایــن کارهــا باعــث می شــود تا 
لب خوانــی بــرای آن ها دشــوارتر شــود. تا حدی آهســته صحبــت کنید 
گــر ســریع صحبــت می کنیــد و هنــگام صحبــت همیشــه  مخصوصــا ا
رو در روی آن هــا باشــید و بــه برقــراری ارتبــاط چشــمی ادامــه دهیــد.
هنگام صحبت دســت ها، غذا و نوشــیدنی هــا را از دهان خــود دور نگه 
داریــد و هرگــز هنــگام جویــدن غــذا یــا آدامس بــا افــراد ناشــنوا صحبت 
نکنید. تصــور نکنید که آنهــا همه چیز را مــی فهمند فقط بــه این دلیل 
که به شــما توجــه می کنند. ناشــنوایان هم حواسشــان پرت می شــود. 
بنابرایــن، آمــاده تکــرار مطالبــی باشــید کــه قبــال گفتــه ایــد. ایــن بدان 
معنی نیســت که گفته های خــود را دوباره بــا صدای بلند فریــاد بزنید. 
فقط کافی اســت ســخنان خود را بــه همــان روش تکــرار کنید. بــه آنها 
زمــان دهیــد تــا آنچــه را کــه می گوییــد پــردازش کننــد و گاهــی اوقــات 
متوقــف شــوید تــا ببیننــد آیــا تمــام حرف هــای شــما را درک کرده انــد 
یا خیــر. در هنــگام ارتبــاط با افــراد ناشــنوا بهتریــن کار این اســت که در 
دیــد آن ها قرار داشــته باشــید، چرا که بســیاری از افــراد ناشــنوا قادر به 
لب خوانــی هســتند. در ایــن صــورت، مهــم اســت کــه قابــل مشــاهده 
بمانید تا هنگام صحبت کردن، بتوانند حرکت لب های شما را ببینند.
 مهــم نیســت کــه در پایان شــما به چــه نحــوی بــا افــراد ناشــنوا ارتباط 
برقرار مــی کنیــد، مهم این اســت کــه همــواره صبور باشــید. ایــن روند 
مــی توانــد بــرای هــر دوی شــما دشــوار باشــد، بنابرایــن کمی بــه آن ها 
فرصــت دهیــد و عصبانــی یــا خســته نشــوید. محققــان می گوینــد کــه 
شــما هرگــز نبایــد از روی ناامیــدی تســلیم یــا عصبانی شــوید. ایــن کار 
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بــی ادبــی و بــی احترامی بــه فــرد ناشــنوای مقابل شــما اســت و بــه طور 
حتــم باعــث احســاس ناتوانــی و بــی اهمیــت بــودن در او خواهــد شــد.

 ازحرکاتسادهوزبانبدناستفادهکنید
هنــگام صحبت، چند نشــانه بصری به شــما کمک می کند تــا نظر خود 
را بیــان کنیــد. همان گونــه کــه ممکن اســت به هنــگام صحبــت با یک 
فــردی کــه مشــکل شــنوایی نــدارد، از زبــان بــدن خــود کمــک بگیریــد

در زمان برقــراری ارتبــاط با یک فرد ناشــنوا یــا کم شــنوا نیــز می توانید از 
کثر مواقــع توصیه حرکات ســاده اســتفاده کنیــد. اما بــه طــور کلــی، در ا

می شــود که هنگام ایجاد ارتباط با افراد ناشنوا یا کم شــنوا تا حد امکان 
از انجام حرکات سریع به خصوص حرکات دست در مقابل صورت خود 
اجتناب کنید. چرا که ممکن  اســت لب خوانی برای آن ها دشــوار شود.
همیشــه رو بــه روی آنهــا بمانیــد، تمــاس چشــمی خــود را حفــظ 
گــر  کنیــد و دهــان خــود را قابــل مشــاهده نگــه داریــد. همچنیــن، ا
نــه  کار شــما  ایــن  کنیــد،  فــرد عجیــب و غریــب رفتــار  یــک  ماننــد 
تنهــا کمکــی نمی کنــد بلکــه مــی توانــد باعــث حــواس پرتــی آن هــا نیــز 
شــود. بنابرایــن، چــه در صحبــت و چــه در حــرکات خــود اغــراق نکنید.

صداهایپسزمینهونوررابررسیکنید
افــراد ناشــنوا از طریــق دیــد بصری بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار مــی کنند. 
به همیــن جهت همــواره در هنــگام ایجــاد ارتبــاط با افــراد ناشــنوا و کم 

شــنوا نور مناســب و عدم صداهــای بلنــد در پس زمینــه را بررســی کنید.
از ایســتادن در مقابــل منبع نــور مانند پنجــره، آفتاب روشــن یــا نورهای 
شــدید خــودداری کنیــد زیــرا ســایه تیــره ای را در صــورت شــما ایجــاد
 می کنــد. به ایــن ترتیب افــراد ناشــنوا قــادر نخواهنــد بود حــاالت چهره 
حرکات لب و ســایر عالئم ارتباطــی را ببیننــد. در نتیجه درک اینکه شــما 
قصد دارید چه چیزی را بیان کنید، عمال برای آنها غیر ممکن خواهد بود.
واضــح، آهســته و بــا ریتم ثابــت صحبــت کنیــد. مبالغــه، فریاد و غــر زدن 
می توانــد لب خوانــی را بــرای افراد ناشــنوا و کم شــنوا ســخت تــر کند. در 
صورت لزوم ســخنان خود را دوباره تکرار کنید. تالش بــرای گفتن همان 
حرف به روشــی دیگر ممکن اســت کمک کننــده باشــد. همچنین برای 
رســاندن بهتــر مفهــوم خــود مــی توانیــد از نوشــتن هــم کمــک بگیریــد.
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مـقاله32

عشاقبیقرارومعشوقانبیشمار؛

عشق هایی کز پی رنگی بود
           محمد حسین پور

بــا  فرهنگــی،  مســایل  عالقمنــد   یــک  عنــوان  بــه  پیــش،  چنــدی 
25 نفــر از جوانــان طبقــات مختلــف )پســر و دختــر( در بــاره ي عشــق و 
گفتگــوی مختصــری داشــتم و ســه ســؤال از آنهــا پرســیدم: عاشــقی 

1- هدف از عشق و عاشقي چیست؟
2- آیا تا به حال عاشق شده اید؟

3- چقدر در پای عشق خود ماندگاري  داشته اید؟
جــواب جوان ها بــه ایــن ســؤاالت خیلــي جالــب توجــه اســت. در میان 
جواب هایی که به من دادند هیچ نشــانه اي از شــور و ســوز عاشقی های 
کالســیك ایرانی دیــده نمی شــود و هیچ کــدام از آنهــا مایل نیســتند برای 
معشوق شــان شــعرها و داســتان هاي عاشــقانه بســرایند و یــا ماه هــا 
و شــاید ســال ها در انتظــار وصــال معشــوق بماننــد. آنهــا حوصلــه ی 
انتظارهــای طوالنــی را ندارنــد و می خواهنــد بعــد از یکــی دو جلســه 
معاشــرت لفظی، به خلــوت بروند و به قول خودشــان به وصال برســند.

حــدود 80 درصــد جوان هــای مــورد پرســش در پاســخ بــه ســؤال اول 
گفتنــد: »هدف ما این اســت کــه خــوش بگذرانیم و خــوش باشــیم« و یا 
پاســخ هایی شــبیه به این داشــتند. این جواب، یــك نکتــه ی باریك تر از 
مــو دارد و آن اینکه، این دوســتان جــوان، عشــق را انتخــاب می کنند نه 
اینکه عاشــق شــوند و بعد به فکر چرایی آن بیفتند. در حالــي که ادبیات 
و فرهنــگ ایرانــی می گوید که عشــق دســت عاشــق و معشــوق نیســت و 
گاه پدید می آیــد. بنابر این تعریف هــدف و مقصود براي  معموال ناخــودآ
گاه اتفــاق بیفتد آن، دور از واقع نگری اســت، چــون وقتــي کاری ناخودآ

هدف داشتن برای آن بی معنی است.
در پاسخ به ســؤال دوم بیشــتر پرســش شــوندگان گفتند: »چندین بار« 
و یا پاســخ هایی مشــابه این دادند. مثال اینکه »دو یا ســه بار«، یا »هر روز 
عاشــق می شــوم«، »همزمــان بــا چندنفــر رابطــه دارم« و قــس علی هذا.

ایــن جواب هــا نیــز فرســنگ تــا فرســنگ بــا فرهنــگ عاشــقی کالســیك 

ایرانــي فاصلــه دارد. در فرهنــگ ســنتی ایــران، فــرد یــك بــار عاشــق 
می شــود و تــا تکلیف این عشــق روشــن نشــود، ســراغ دیگری نمــی رود. 
کامــی بیــاورد و عاشــق را برای  گر چــه همین یك عشــق ممکــن اســت نا ا
همیشــه از این ســفر باز دارد. یا اینکــه عاشــقی دلباخته و جان ســوخته 
باشــد و بــا شکســت در عشــقش، خــودش را بکشــد و قیــد زندگــی 
دنیــا را بــرای همیشــه بزنــد. امــا در دنیــای امــروز، عشــق ها لحظــه ای 
اســت و بــا تعریــف ســنتی و ادبــی عشــق، هیــچ مشــابهتی نــدارد.

»چنــد  گفتنــد:  پاســخ دهندگان  درصــد   65 ســوم؛  ســؤال  امــا 
کــه  گــر طــرف نیامــد، بــرود بــه ســالمت، آدم  روزي صبــر می کنیــم، ا
هــم  پرســش  مــورد  جوانــان  از  کمــي  عــده ی  نیســت«.  قحطــی 
مضمــون  و  نمی فهمیدنــد  را  عشــق  پــای  در  مانــدگاری  مفهــوم 
کالم شــان ایــن بــود کــه ایســتادن در پــای عشــق، یــك حماقــت اســت. 
در فرهنگ و ادبیــات ایران، که شــاید تا همیــن یکی دو دهه ی گذشــته 
هــم در کشــورمان امتــداد داشــته، صبــوری و پایــداری در عشــق، مالك 
گر عاشــق بر  اصیل بــودن و عمیــق بودن عشــق تلقــی می شــده اســت. ا
ســر پیمان نمی ماند و بــه اندك بهانــه ای، معشــوق را ترك می گفــت یا به 
او خیانتی روا می داشــت، نشــان این بود که این عشــق عمیق نیســت و 

ارزش اتکا کردن ندارد.
بسیاری از معشوقگان، عاشق شان را از این طریق می آزمودند و بردباری 
و صبوری آنان را نشــانه ی دلبســتگی عمیق آنهــا می شــمردند. اما امروز
چنان اســت کــه جوانــان، حاضر نیســتند بر ســر پیمــان عشــق بمانند و 
به کوچك تریــن بهانــه ای، پیمان شــکنی می کننــد و خیانــت می ورزند.
شــاید همیــن نبــود عشــق واقعــي و کمرنــگ شــدن باورهــای قشــنگ 
ســنتی اســت که صحنــه ی فرهنــگ و ادبیــات را از ایــن هدیــه ی زیبای 
الهی خالی کرده و بــه جایش، پرونده هــای طالق را در دادگســتری ها به 
اندازه ی قاچاق مواد مخدر باال برده اســت؟ ها؟ شما چه فکر می کنید؟
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گاهی بر افزایش تاب آوری            ثیر ذهن آ تأ

گاهــی بــه زمان هــای باســتان بــر می گــردد و می تــوان آن را در  منشــأ آ
گاهی ترجمه کلمه ی »ساتی« از هند  فرهنگهای غرب وشرق پیدا کرد. آ
باســتان اســت، به معنی مطلع بودن، توجه کردن و به یادآوردن اســت.

گــی یکــی ازجنبــه هــای انســانی اســت کــه شــما  مطلــع بــودن: ایــن ویژ
را از تجربــه هــای خــود باخبــر می کنــد. توجــه: باخبــری متمرکــز، توجــه 
گاهــی، توانایــی انســان در توجــه بــه هرجــا و بــه  را می ســازد. آمــوزش آ
هــر مقــدار دلخــواه و نیــز حفــظ توجــه بــر آن را پــرورش می دهــد.

گاهی، یــادآوری لحظــه به لحظــه توجه به  به یــاد آوردن: ایــن جنبــه از آ
 regain از دو کلمه التیــن "remember" وجود خــود اســت. ریشــه ی واژه
به معنی شــروع دوبــاره و memori به معنی بــه چیزی  فکر کردن اســت.

گاهــی را در محیــط درمانی  دکتــر کابــت زیــن)kabet zein( که اولیــن بار آ
گاهــی نــوع خاصــی از توجــه، یعنــی در لحظه ی  به کارگرفــت، می گویــد؛ آ
کنشــی، بدون قضــاوت و صادقانه می باشــد. حال، درحــد امکان غیر وا

کنون، تجربه شــما دقیقــا در همان زمان  لحظه ی فعلی؛ یعنی اینجــا و ا
کنــش پدیــده ای خــودکار  کنــش بــودن؛ وا و موقــع معتبــر اســت.  غیروا
گاهی به شما کمک می کند تا به  اســت که درآن قدرت انتخاب ندارید )آ
کنش نشــان دهید(. تجربه هایتان پاســخ دهید نه اینکــه به افکارتان وا

قضاوت در مورد خود نداشــته باشــیم. مثال من می خواهم خوشــبخت 
باشــم یا اینکه احســاس ترس را دوســت ندارم. ازفیلتر قضاوت شخصی 
گاهــی فقــط جنبــه ایــی از  کــرد. باصداقــت بــودن، آ نبایــد اســتفاده 
گــی  روان نیســت، بلکــه وجهــی از قلــب هــم اســت. صــادق بــودن ویژ
مهربانــی، شــفقت، گرمــی و رفاقــت را بــرای شــما بــه ارمغــان مــی آورد.

گاهـــی عبــارت  اســـت از فهمیـــدن اینکـــه در درون مــا و نیــز  *ذهـــنآ
در محیــط اطــراف مــا در زمــان فعلــی و بـــدون هــر گونــه قضاوتــی چــه 
گاهـــی ابــزاری اســـت که بـــه  چیــزی در حـــال روی دادن اســـت. ذهـــن آ
مــا کمــک می کنــد افــکار و احساســـات خــود را مدیریــت کنیـــم، متوجه 
چیزهایی شـویم کـه در یـــک موقعیـت در حـــال روی دادن اسـت و خـود 
را در زمـــان کنونـــی آنگونـــه کـــه خـــود را نشـــان می دهـــد غــرق ســـازیم.  
گاهــی را می توانیــم دارای دو بخــش در نظــر بگیریــم: توجــه و  ذهن آ

کنجکاوی.   توجـــه بـــه ایـــن معنی اســـت که مـــا با صرف زمـــان، توجـــه 
گاهــی خـــود را روی احساســـات فیزیکــی، افـــکار و محیــط اطـــراف  و آ
متمرکز کنیـــم. بـــه عنـــوان مثـــال، بـــه خودمـــان تذکـــر دهیم کـــه روی 
کــه معمـــوال فرامـــوش می کنیـــم؛ از قبیــل  چیزهایـــی متمرکــز شـــویم 
نفس  کشـــیدن یـا کل احســـاس و حرکاتی که در نشســـتن نقـش دارند.  
کنجـکاوی بـه این معنی اسـت که مـا بدون قضاوت بـه چیزهایی توجه 
کنیم که در مسـیر حـواس ما قرار می گیرنـد. ما عالقمند  بـه تجربـه کـردن 
هسـتیم بـدون تالش بـرای تغییـــر دادن آن. بـه ایـن فکر کنیـد کـه زمانی 
که یـک فکر یـــا موقعیت خـــاص اتفاق  میافتـــد چـه انـــدازه آسـان اسـت 
کـه احسـاس ناراحتی کنیـد. کنجکاوی بـــه این معنی اسـت که متوجه 
شـــویم یک فکر یـــا موقعیت  در حـــال اتفـاق افتـــادن اسـت بـــدون آنکـه 
کنشـــی نشـــان دهیم. یک جنبـــه دیگر کنجـــکاوی این اسـت  بـــه آن وا
که بـــه موقعیتهای مختلـــف نزدیـــک شـویم بـــدون آنکه فکـــر کنیم این 
گر مـا  موقعیـت چه احساسـی در ما ایجاد خواهـد کرد. به عنـوان مثال، ا
خودمان  را عـادت داده ایـم کـــه بـه یـک وظیفـه روزانـــه بـه عنوان کاری 
خسـته کننـــده نگاه کنیـــم، احتمال یـــک جنبـــه متفـــاوت آن کار را که  
مي توانـــد بـه روز مـــا معنایـی جدیـــد بدهـد، از یـــاد خواهیم بـــرد. زمانی 
که ما کنجکاو باشـــیم، ذهنـی باز داریـــم و واقعا به خـــود فکر یا  موقعیت 
گاهی می تواند در درمان بسیاری از مشکالت  عالقمند هسـتیم. ذهن آ
جســمی، روانــی، ذهنــی ودردهــای مزمــن و اســترس تأثیــر فوق العاده 
داشته باشد. هرچه انسان بیدارتر و هوشــیارتر باشد وحواسش نسبت 
گاهتر  کنــون زندگــی اش جمع تر باشــد، ذهنــش آ به اتفاقات جــاری و ا
است و پاســخ هایش به تحریکات زندگی خردمندانه تر ومؤثرتر و آرامش 
و اطمینــان قلبــی او بیشــتر اســت. داویدســون بــه ایــن نتیجه رســیده 
گاهانه ممکن است قادر به آموزش  است که از طریق داشتن وضعیت آ
دادن مغزخود و انتقال دادن آن به ســمت نقاط تعیین کننده باشیم.
دوعنصر اساســی در شــکل دهی ذهن ما، حواس جمع بودن و بیداری 
گاه بــودن نســبت به همــه رخدادهایی اســت کــه درحال  100 درصــد وآ

حاضر اتفاق می افتد.
گاه بــودن  کــه در آن مــا از آ کیفیتــی از بیــداری اســت  گاهــی،  ذهن آ
کــه داریــم می فهمیــم. گاه می شــویم. یعنــی مــی فهمیــم  آ خــود 
گاهی در مشــکالت بهتر اســت"می گوید: دیوید میشــی درکتاب "ذهن آ
گاهی  ک  نقش مهمــی در ایجــاد بیمــاری دارنــد. ذهن آ ژنهــای خطرنــا
باعــث خامــوش شــدن ایــن ژنهــا شــده و درنتیجــه باعــث می شــود 
می کنــد. تحریــک  را  آرامــش  پاســخ  و  ارزیابــی  را  خــودش  بــدن 

گویــد: وقتــی شــما بــا شــفقت بــه خــود  کابــت زیــن مــی  دکتــر جــان 
واقــع  در  می کنیــد،  مراقبــت  خــود  از  حــال  لحظــه  در  بــودن  و 
کننــد. عمــل  شــما  ژنهــای  از  کدامیــک  کــه  کنیــد  مــی  انتخــاب 

گاهی: پروتکلذهنآ
می کنــد: کار  زیــر  مــوارد  از  ترکیبــی  یــا  یــک  روی  گاهــی  ذهن آ

1- احساس تنفس خود: 
دارد. آرامــش  درحفــظ  مهمــی  نقــش  اصولــی،  و  صحیــح  تنفــس 
بــرای انجــام ایــن کار، چشــم های خــود را ببندیــد؛ یــک دســت خــود 
را روی شــکم و دســت دیگــر را روی ســینه قراردهیــد، طــوری نفــس 
بکشــیدکه حــرکات شــکم از حــرکات ســینه بیشــتر باشــد. )دســتی کــه 
روی شــکم گذاشــتید، بیشــتر از دســت روی ســینه بــاال بیایــد( و بعد از 
مدتی تمرین ســعی کنید این کار و بدون گذاشــتن دســتها روی ســینه 

مولف: محبوبه سادات مشرف
کاردرمانگر)ارگوتراپیست( مرکز توانبخشی همدم
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وشکم انجام دهید. به عبارتی با شــکم تنفس کنید نه با حرکت سینه.
گاهی از  گاهانــه، تنفــس ســگمنتال)آ ازدیگــر تکنیک هــای تنفســی آ
قســمتهای مختلف بدن درهنــگام دم و بازدم(، تنفس لــب غنچه ایی

)یک بــازدم عمیــق، نگهداشــتن تنفس بــرای چنــد ثانیه و ســپس یک 
بــازدم طوالنــی از راه دهــان با لب هــای جمع شــده - مثل خالی شــدن 
کت و قرار گرفتن درحالت  یک بادکنک ازهوا- فوت کردن  داخل یک پا
ج کردن هــوا با حالت  ســجده، نگهداشــتن هوا و بعد از چنــد ثانیه خــار
ســرفه اســت که تأثیــرات فوق العــاده ای در ایجــاد آرامش بدنــی دارند.

یــک چرخه تنفســی بایــد حــدود 6ثانیه طــول بکشــد و در همیــن حال 
بدون تغییر ریتم نفس کشــیدن، اجازه بدهید افکار بــه ذهنتان بیاید.

گاهیازهرکدامازحسها: 2-آ
بــه حــواس خودتوجــه کنیــد. زمانــی کــه غــذا می خوریــد بــه مــزه، بــو 
کت بمانیــد و  شــکل و طعــم آن بــه دقــت نــگاه کنیــد. ســعی کنیــد ســا
صداهــای طبیعــت و محیــط را بــه دقت گــوش کنیــد. اجســام را لمس 
کنیــد و بــه حالتهــای آنهــا دقــت کنید.کنجکاوانــه و بــدون قضــاوت 
و ارزیابــی بــه دور و اطــراف اتــاق نــگاه کنیــد و بــه 5شــیء بادقــت نــگاه 
کنون اســت کــه با تمام  کنید. منظــور این تمریــن در زمان حال اینجا وا
حــواس خود ســعی در کنتــرل و تمرکــز آن خواهید داشــت. ســعی کنید 
ازهمــه ذرات زندگــی، حتــی جوانــب خســته کننــده ی آن لــذت ببرید. 

گاهیازبدن)اسکنبدنی(: 3-آ
فرد در یک وضعیت راحت )خوابیده یا نشســته( قرارمی گیرد،چشــم ها 
انقبــاض  بــه  شــروع  پــا،  انگشــتان  نــوک  از  ابتــدا  می بنــدد،  را 
و انبســاط عضــالت از انــدام تحتانــی بــه ســمت باال)انــدام فوقانــی( 

گاه  می کنــد و بــه وضعیــت قرارگیــری عضــالت دقــت می کنــد و از آنهــا آ
می شــود و همیــن عامــل باعــث افزایــش آرامــش در فــرد می شــود.

گاهیبهافکاروهیجانهایخود: 4-آ
افــکار و باورهــای انســان نقــش مهمــی در آرامــش او دارنــد. هرچنــد بــه 
کــه اغلــب محــرکات و شــرایط محیطــی مســبب از بیــن  نظــر مــی رســد 
رفتــن آرامش فــرد هســتند، ولــی باورهای فــرد، طرز فکــر و برداشــتهایی 
کــه نســبت بــه وقایــع دارنــد، درایــن امــر نقــش مؤثرتــری دارنــد.
درمورد هیجانات و احساسات نیز به همین منوال است. اینها احساسات 
طبیعــی هســتندکه نمی توانیــم جلــوی آنهــا را بگیریــم، امــا مــی توانیــم 
کــردن آنهــا  پذیــرای آنهــا باشــیم و در درونمــان فضایــی بــرای تجربــه 
بگشــائیم ودرعیــن حــال بــا خودمــان بــه مهربانــی رفتــار کنیــم. وقتــی 
کنیــد. از خــود مراقبــت می کنیــد، می توانیــد از دیگــران نیــز مراقبــت 

5-شفقتبهخود:
گرکسی احســاس ناخوشــایند من را داشته باشد  دانســتن این که مثال ا
چگونه با او رفتــار خواهم کــرد؟  ســپس همان رفتــار رابا خودتــان انجام 
دهید. بــرای اینــکار می توانید از یادداشــت کــردن و پی گیــری افکارتان 
اســتفاده کنید. زمانــی که احســاس می کنیــد آرامشــتان به هــم ریخته
افکار خود را پی گیــری کنید و بفهمید چــه عاملی باعث باورمنفی شــده 
است وآنها را یادداشــت کنید. سپس ســعی کنید افکار مثبت جایگزین 
را بــرای هریــک از افــکار منفــی پیــدا و در مقابــل آن یادداشــت کنیــد.

 مثال:
ک است. 1- فکرمنفی: بیماری کرونا بسیار کشنده و خطرنا

ولــی  دارد  باالیــی  شــیوع  بیمــاری  ایــن  گرچــه  مثبــت:  فکــر   -
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اســت. کنتــرل  قابــل  بهداشــتی  اصــول  یکســری  انجــام  بــا 

2- فکرمنفــی: بــه دلیــل شــرایط بیمــاری، مجبوریــم در منــزل بمانیم.
گرفته ایــم درخانــه  گاهانــه تصمیــم  - فکرمثبــت: برحســب شــرایط آ
ببریــم. لــذت  خانگــی  فعالیتهــای  از  و  باشــیم  خانــواده  وکنــار 

کنیــم توجــه  بــه خودتــان فرصــت دهیــد تــا بــه آنچــه احســاس مــی 
کــرده و بیــان کنیــد. ایــن امــر مــی توانــد بــا نوشــتن آنهــا، صحبــت بــا 
دیگــران، انجــام کارخالقانــه در رســیدن بــه یــک راهــکار مفیــد بــرای 
کننــده باشــد. بــه هرچــه  کمــک  غلبــه بــر موقعیتهــای اســترس زا 
چــون  ارزشــهایی  بــه  دارد،  شــما  گاهــی  آ بــر  را  تســلط  بیشــترین 
عشــق، احتــرام، شــوخ طبعی، صبــوری، شــجاعت، صداقــت و.... 
کننــد. اجــازه بدهیــد اقدامــات متعهدانــه شــما را تعییــن و هدایــت 

هرقــدر  کاری  چــه  بپرســید  ازخــود  کنیــد.  خدمــت  کســی  بــه 
وآنهایــی  خــودم  زندگــی  کــه  بدهــم  انجــام  توانــم  مــی  کوچــک 
کــه بــا مــن زندگــی مــی کننــد و یــا افــراد جامعــه مــرا بهتــر مــی کنــد  را 
کــه رســیدید، انجامــش دهیــد و ســرگرمش شــوید. و بــه هــر پاســخی 

گاهیراباید: تمریناتذهنآ
1- درطول فعالیت روزانه انجام دهید.

2- درست زمانی که بیدار می شوید، انجام دهید )که باعث ایجاد 
توازن در سیستم عصبی مرکزی برای باقی روز می شود(.

گاهــی بــر روی  3- ذهــن خــود را رهــا کنیــد. بیشــترین تغییــرات ذهن آ
مغز زمانی مشــاهده شــده اند کــه افراد بــه ذهن خــود اجازه رهاســازی 
کــرده انــد. داده انــد و ســپس آرام و بــدون قضــاوت بــه گذشــته فکــر 

کوتاهــی انجــام دهیــد. چندیــن بــار در روز بهتــر  4- آن را درفاصلــه 
از جلسات طوالنی آخرهفته می باشد.

)استاندارد برای هربار،20دقیقه می باشد(.
5- در حالی که منتظر هستید، درصف، درترافیک و یا نوبت دهی دکتر.

گاه نگه داشتن خود داشته باشید. 6- یک عالمتی را برای آ
7- مراقبــه را بیاموزیــد. تمریــن مراقبــه عبــارت اســت از یادگیــری زبان 

گاهی. ذهن آ
گاهی یک کار تجمل گرایانه نیست. 8- ذهن آ

گاهــی اســت،  گاهــی، درگیرشــدن در فعالیــت آ منظــور از تمریــن ذهن آ
گاهــی کامــل شــود. نــه اینکــه تمرینــی انجــام شــود تــا اینکــه یــک روز آ

گرشــما پیاده روی می کنید و ذهنتان جای دیگر اســت، یعنی در زمان  ا
گاهــی بــه شــما کمــک می کند بــه جــای جنگ بــا این  حــال نیســتید، آ
احســاس، چطور آن را بپذیرید. پذیرش به معنای تسلیم وکناره گیری

 نیست. بلکه تأیید تجربه لحظه ی کنونی است.
گاهــی یا حضــور در لحظه ابزاری اســت که هر کــس را در هر زمانی  ذهن آ
قادر می ســازد تا ســرعت خود را کم کند و چیزها و موضوعــات را آن گونه 
که هســت بپذیرد و با مشــکالت و شــرایط بحران روبرو شــده و درنتیجه 
کــه در شــرایط فعلــی زندگــی وجــود دارد. قــدردان چیزهایــی باشــد 
گاهی از یک طرف فشــار روانی را کاهش می دهد و ازسوی دیگر، انرژی آ
خالقیت،کیفیــت ارتبــاط و حــس ســالمت عمومــی را )البتــه بــه شــکل 

محبت آمیز( افزایش می دهد.
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شعرهای بهاری36

 نوروز
ین پارسی یده ی شعر شیر با گز

امروزخوش است
بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است
 بر طرف چمن روی دلفروز خوش است

  از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
 خوش باش و مگو ز دی که امروزخوش است

خیام نیشابوری

نسیم باد نوروزی
ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

حافظ شیرازی

مبارک باد
برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز
 سعدی شیرازی

نوروز من تویی
اندر دل من مها دل افروز تویی

یاران هستند، ولیک دلسوز تویی
شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز تویی
موالنای بلخی

بهاری داری...
بهاری داری از وی بر خور امروز
که هر فصلی نخواهد بود نوروز 

گلی کو را نبوید آدمیزاد
چو هنگام خزان آید َبَرد باد

نظامی گنجوی

ساغر نوروز
  عید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند
وز شاخه گل داد دِل زار، گرفتند

 نوروز همایون شد و روز می گلگون
پیمانه کشان ساغر سرشار گرفتند

فروغی بسطامی



14
00

ار
به

37 شعر همدم

ما دختران روشِن آیینه
                                  فاطمــه خمر

در رنگ های زنده ی نقاشی
تصویر صورت من و تو پیداست

درهای نور مشرق هر روزیم
این آفرینش همه ی دنیاست

ما دختران روز و شب الماس
تنپوش استقامت یک کوهیم

آینده ی سپید و درخشانیم
ما سبزنای جنگل انبوهیم

غرق تبلور غزل و زنبق
غرق صدای آبی دریاها

چون اشتیاق جشن تولد, شمع
در ترجمان واژه ی رؤیاها

ک مسیحایی ما دختران پا
از هر ستاره معجزه میسازیم
با بال های قوی نفس هامان

زیباترین تجسم پروازیم

مفهوم رنگ و بوی بهاری شاد
رنگین کمان پر شده از باران

با عطر گرم ثانیه میرقصند
دستان پر تأللو دنیامان

ایواِن خانه ی من و تو روشن
هم قصه ی سرودن آزادی

حس دویدنی که پر از شادی ست
کی آبادی در کوچه های خا

ک پر از بنفشه ی یک گلدان خا
خ رنگ درون باغ گیالس سر

آبی که بخشش همه ی خوبی ست
با چشم های نقره ای براق

ما دختران روشن آیینه
ک خلقت لبخندیم مفهوم پا
ما از صمیم قلب، شبیه عشق
دل به شکوه پنجره می بندیم

دل بسته ایم و ساز پر از شوریم
آواز دسته های کبوترها

میخندد این شکوه پر از امید 
در سایه سار امن خدا، زیبا
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معرفـی فیلم38

در مشــرق زمین، عشــق را تا حــدود زیــادی می توان بــا نوشــتارهای ادبی 
و خصوصــا شــعر و ترانــه  بیــان کــرد و از آن ســخن گفت و بــه قــول غربی ها

کنین کشورهای  رمانتیک بودنش را مشــخص و حتی آنرا مزه مزه کرد. سا
شــرقی، افســانه ها و داســتانهای زیادی در باب عشــق و ازخودگذشــتگی 
عاشق و قهرمان آن داستان در خاطرات ملی و حافظه تاریخی خود دارند. 
مــا ایرانی هــا نیــز بــه تبــع ایــن شــور و احساســی کــه ظاهــرا آن را بــا خــود از 
بهشــت مینو به این دنیا می آوریــم، افســانه هایی چون لیلــی و مجنون و 
شــیرین و فرهاد و دهها مورد دیگــر در ذهن خود می شناســیم که قهرمان 
ایــن داســتانها، حماســه هایی چون تراشــیدن کــوه بیســتون از خــود به 
یادگار گذاشــته اند و جهانیان گاهی بــا کوه کنی فرهاد، ما را می شناســند. 
در مغرب زمیــن هــم متونــی همچــون ایلیــاد و ُادیســه، وجــود این شــور و 
احساسات عمیق انسانی را نمایش می دهند. البته در تاریخی نزدیک تر به 
عصر ما نیز، قهرمان داستانهای عاشقانه ی ایرانی مثل عبدالعزیز غفاری 
پیرمــرد روشــن دل ُخنجی بیش از ۶۵ ســال اســت کــه با چشــمانی نابینا 
به شــغل سنگ تراشی مشــغول اســت. یا خالو حســین کوهکن خالق غار 
سنگی اورامانات که به فرهاد ثانی معروف است. همچنین داستان های 
واقعی  اروپایی- آمریکایی و فیلم هایی که از روی آنها ساخته شده نشان 
می دهد مرد عاشق، خود را تا حد مرگ به خاطر معشوق به خطر می اندازد 
کی  گیری روح سیال و زیبای عشق را در کل شرق و غرب این کره ی خا و فرا
نشــان می دهد. به قــول حافــظ: دســت از طلب نــدارم تــا کام مــن برآید.
عشــق بــه خانــواده و خصوصــا بــه فرزنــد، موضوعــی تــازه نیســت امــا در 
فیلــم ســینمایی »قصــر رویایــی« ایــن مضمــون کهــن را، بــه گونــه ای 
دیگــر و تازه تــر می بینیم. ایــن کــه همــه ی والدین، فرزنــدان دلبندشــان 
را دوســت دارنــد و بــه آنهــا عشــق می ورزنــد، چیــز جدیــدی نیســت کــه 
کارگــردان فرانســوی،  نیلــس تاورنــر بخواهــد آن را بیــان کنــد، ولــی بایــد 
ایــن فیلــم زیبــا و تاثیرگــذار را یــک بــار دید تــا روایت عشــق بــه خانــواده در 
مقطــع خاصــی از قــرن نوزدهــم در کشــور فرانســه به درســتی درک شــود. 
این فیلم به مثابــه همان تالش افســانه ای فرهاد کوه کن ایرانی اســت که 
در ســال 2018 و بــر اســاس داســتانی  واقعــی در یکــی از مناطــق دورافتاده 
خ داده اســت. رخــدادی واقعــی کــه بــر اثــر  و کوهســتانی  کشــور فرانســه ر
عشــق و عالقه ی یک پســتچی ســاده بنــام »جــوزف فردیناند چــوال«، به 
همســرش »فیلومن« و دختر کوچکش »آلیس، به نمایش درآمده است.

در مدح یک انساِن عاشق...
نگاهی به فیلم سینمایی "قصر رویایی"

•محمد رحیمی

چــوال، بعــد از مــرگ همســر اولــش در ســنین جوانی، جهــت آرامــش روح 
و روانــش، تالشــش را در اداره ی پســت فرانســه بــه حــد اعــال می رســاند 
کــوه و جنــگل می زنــد تــا شــاید بــا قــدم نهــادن در  و بــه دل طبیعــت و 
مســیری نمادیــن و رویایــی، از طبیعــت بکــر کوهســتان آرامــش بگیــرد.
پستچی ساده دل داســتان، کم حرف اســت و حتی ظاهری ساده لوحانه 
ک گامبــال« که نقش  دارد اما تماشــاچی فیلم از بــازی خوب و شــاهکار »ژا
قهرمــان داســتان را به خوبی بــازی می کنــد،  درمی یابد ایــن خلوت گزینی 
در دل طبیعــت و آمــد و شــد مــداوم، نیرویــی فوق العــاده بــه او بخشــیده 
اســت تا الهامات تــازه ای از صــدای خــروش رودخانــه و وزش بــاد در میان 
بــرگ درختــان و نــوای خــوش پرنــدگان مســیر روزانــه اش، دریافــت کنــد.

چــوال، همزمان عاشــق زنی می شــود که در مســیر کوهســتان خانــه دارد 
و کمــی بعــد از ازدواج آنهــا، فیلــم  بــه درون خانــه ای پــر از ســادگی و صفا و 
همجواری مشترک با زنی چشم به راه برگشت مرد خانه، کشیده می شود.

»ِلتیسیا کاستا« در نقش فیلومن )همسر چوال(، ســعی و تالش زیادی در 
رام کردن مردش ندارد و اجازه می دهد او همانطور ساده و کم حرف بماند 
و شاید فیلم در این بخش می خواهد  آزادی عقیده و دموکراسی خانواده ی 
غربی را به بیننده منتقل  کند، به طوری که این خود مرد است که کم کم یاد 
می گیرد چگونه با زنش رفتار کند و وظایفش را در قبال بانویش انجام دهد.

آغــاز  اینجــا  از  فیلــم  عطــف  نقطــه  و  می شــود  بــاردار  چــوال  همســر 
می شــود کــه پــدر، بــا شــک و تــرس در مــورد تعهــد پدرانــه حــرف می زنــد. 
کنــم«  او می گویــد: »مــن نمی دانــم چگونــه بایــد بــا فرزنــدم برخــورد 
می ترســم.« او  دنیــای  و  بچــه  »از  می دهــد:  ادامــه  نگرانــی  بــا  و 

آلیس نام دختر چــوال و فیلومن اســت. ماههــای ابتــدای ورود این دختر 
کوچولــو بــه خانــواده، چــوال نمی توانــد ارتبــاط خوبــی بــا دختــرش برقرار 
کنــد امــا هوشــمندی ذاتــی مــادر خانــواده و گذشــت زمــان، همــه چیــز را 
حــل می کنــد وعشــق فرزنــد در دل پــدر کاشــته می شــود و دلتنگی هــای 
پســتچی ســاده دل برای دیدن دخترش، هر روز بیشــتر و بیشــتر می شود.

یــک شــیوه ی آموزشــی خــوب فیلــم در همیــن بخــش نهفتــه اســت. 
آنجــا کــه مــادر هیــچ اصــراری بــر ایجــاد عشــق و عالقــه پــدر بــه فرزنــدش 
نــدارد و اجــازه می دهــد خــود مــرد بــه ایــن درجــه از عشــق و محبــت 
برســد و بــه قــول معــروف میــوه ی محبــت پــدر به تدریــج به بــار بنشــیند.

چوال، هــر روز زمانی که به پیــاده روی طوالنــی اش می پــردازد و وظیفه ی 
نامه رســانی اش را انجــام می دهد، با شــوق بیشــتری قــدم در راه برگشــت 
بــه منــزل می گــذارد و در یکــی از همیــن روزهــای بیقــراری دیــدار بــا آلیس

 به فکر ســاخت قصری زیبا بــرای دخترش می افتد. ســاخت قصــر، مدتها 
طــول می کشــد. در حالی کــه آلیــس بــزرگ می شــود و قصــر رویایــی چــوال 
شــکل واقعــی پیــدا می کنــد، صبــوری هوشــمندانه "فیلومــن" دوبــاره 
کارســاز شــده و اجــازه ی رشــد و تعالــی مــرد خانــواده را فراهــم می ســازد.
مرگ دلخراش آلیس هم از شوق و شور مرد برای ساخت این قصر  نمی کاهد 
و در جــواب کســانی  کــه از او می پرســند چگونــه ایــن قصــر را بــدون نقشــه 
می ســازی می گویــد: »پرنــدگان و درختهــا راهــش را بــه مــن آموخته اند!«

شــده  ســاخته  زندگینامــه  ژانــر  در  کــه  رمانتیــک  فیلــم  ایــن  در 
کلمــات  و  فلســفی  مفهــوم  هیــچ  بــه  مســتقیمی  اشــارات  اســت 
خاصــی  فلســفه  از  فیلــم  اســت.  نشــده  ســلمبه  قلمبــه  و  درشــت 
کــه فقــط مربــوط بــه فرانســه باشــد تبعیــت نمی کنــد بلکــه آنچــه فیلــم را 



14
00

ار
به

39 معرفـی فیلم

به صــورت یکدســت جلــو می بــرد مثــل نقشــه قصــر رویایــی، دقیقــا توســط طبیعــت کارگردانــی شــده اســت.
کــی نماهــای بــاز و بی عیــب طبیعــت فرانســه و مهربانــی و محبت هــای یــک انســان ســاده دل و کامــال خا

انســان را بــه هــر زمانــی از تاریــخ گذشــته و آینــده می بــرد. درواقــع ایــن طبیعــت و مفاهیــم اولیــه و بنیــادی 
کجــا ســاخته شــده و ایــن  کــه از اهمیــت زمــان و مــکان می کاهــد و مهــم نیســت فیلــم  انســانی اســت 
کســی اســت. در ســکانس انتهایــی فیلــم بــه تبعیــت از همیــن  قصــر رویایــی و زیبــا متعلــق بــه چــه 
ایــده ی انســانی، چــوال حاضــر می شــود پــس از 33 ســال زحمــت و تــالش در جهــت ســاختن قصــری بــزرگ 
و زیبــا، آن را در اختیــار مــردم منطقــه قــرار دهــد تــا مراســمات جشــن و شادی شــان را در آنجــا برگــزار کننــد.

مهربانی، عشق و یکرنگی مضامینی هســتند که بطور مداوم در فیلم در حرکت اند، بطوری که بیننده ی ایرانی 
را یاد غزلهای خواجه شیرازی می اندازد، خصوصا آنجا که می گوید: هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق...
کل جهانیــان  امــروزه، قصــر رویایــی چــوال محلــی دیدنــی و توریســتی بــرای مــردم فرانســه و البتــه 

 است که نمادی برای تکریم تالش خستگی ناپذیر دستان یک انسان عاشق است.
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مقدمه:
 آملی نوتومب، نویسنده فرانسوی زبان است که 9 ژوئیه 1966 در منطقه ی 
ایتربیئــک در بروکســل - بــه روایتــی در ژاپــن-  زاده شــد. او از پرکارتریــن 
کنون حدود نوزده رمان نوشته است.  نویسندگان عصِر خویش است که تا
از  آثار معــروف او می توان بــه خرابکاری عاشــقانه، مریخ و بهت و لرز اشــاره 
کــرد. داســتان های او در شــمار پرفروش تریــن کتاب های فرانســوی زبان 
قرار دارد. شــرایط انســانی، نویســندگی و زندگــی، محور اصلــی رمان های 
کنــون برنده ی چندیــن جایــزه ی ادبی  وی به شــمار می آیــد. نوتومــب تا
بوده است. او همچنین عضو هیئت داوران جایزه دسامبر است. نوتومب 
با نگاهی موشکافانه و رویکردی روان شناختی، فرازوفرودها و جلوه های 
کاوی می کند. آنته کریستا یکی  پنهان شــخصیت های داســتانی خود را وا
از آثــار پرمخاطــب اوســت. در ایــن رمان کــه اثــری اتوبیوگرافیک به شــمار 
می آید، نویســنده سرنوشــت خود را در قالب رمان و تخیل بیــان می کند.  

برای به زانودرآوردن زشــتی!
نگاهی بــه کتــاب »آنته کریســتا«، اثــز: آملــی نوتومب

 صفیه خدامی

معرفـی کتاب 

آنته کریســتا، روایتی اســت از تعامل کوتاه مدت اما پیچیده و بغرنج میان 
دو دختر شانزده ســاله. خط داســتان چندان برون گرا و پرهیاهو نیست؛ 
درســت ماننــد شــخصیت اول آن. امــا آنچــه کتــاب را جــذاب و دلنشــین 
ساخته، تامالت و آرای نویسنده است در باب تنهایی، کنش های انسانی 
و ارزش های فراموش شده ای مانند صدق و خویشتن داری و شرم. بالنش

 که تصویری از نوجوانی نویسنده را به دست می دهد، دختری ست که در 
تنهایی عمیق و اجباری اش دوران دانشجویی را تجربه می کند اما همیشه 
در آرزوی یافتن یک دوست بوده. تا اینکه کریستا، دختری پرجنب و جوش 
و جذاب، توجه او را به خود جلب می کند. او که اهل شهر دیگری ست، هر 
روز به اجبار ، مسیر بین خانه ی پدری و دانشگاه را با ترن می پیماید و مدام 
در سفر است. بالنش که مانند دیگران مجذوب شخصیت و زیبایی کریستا 
شده، محتاط و خجول، به امید تولد یک دوستی، او را به تنهایی اش و اتاق 
شخصی اش راه می دهد. اما در اولین ساعات برخورد، به خاطر رفتارهای 
بی رحمانه و گستاخ کریستا، دچار تعارضی کاهنده می شود. صدایی درون 
این دختر، او را به صلــح و مدارا فرا می خواند و از حســادت و خشــم بازش 
می دارد؛ اما صدایی مخالف، او را علیه خودخواهی و دورویی مهمان تازه 
وارد، بر می شــوراند. کریســتا به این دلیل که برخالف بالنش توان مطرح 
کــردن خــودش را دارد و صاحــب شــخصیتی تبلیغاتی و پر سروصداســت
رفته رفته محبوب قلب والدین بالنش می شود و همزمان در دانشکده نیز 
در مرکز توجهات است. عضو گروه های گسترده ی دوستی ست؛ به ظاهر 
شــغلی نیمه وقت دارد و جوان خوش قد و قامتی در شــهر خودش عاشق 
اوست؛ مزیت ها و موهبت هایی که به واســطه ی داشتن آنها، نسبت به 
بالنش احساس برتری می کند. به ویژه اینکه متعلق به طبقه ی فرودست 
اســت و هر موفقیتی که کســب کرده، حاصل سختکوشــی و اراده ی خود 
اوست اما بالنش هیچ نیست مگر یک مرفه دست و پا چلفتی که در حصار 
کتاب های کسالت بارش اسیر است و به مرحمت موقعیت اجتماعی پدر 
و مادرش - که هر دو اســتاد دانشــگاه هســتند - به جایی رسیده. بخش 
اعظم داســتان، اختصاص دارد به توصیف جزئیات این تعامل دوجانبه 
در موقعیت های مختلف. نویســنده با نگاهــی ژرف و کاوشــگر به چرایی 
رفتارهای انســانی و ارزش های مغفول اخالقی می پردازد و با درون نگری 
و باریک بینــی ویــژه ای بــه تماشــای آدم هــای پیرامونــش می نشــیند. 
در پــرده ی دوم داســتان، بــه تدریــج نســبت شــخصیت ها با هم، شــکل 
متفاوتــی به خــود می گیــرد. رگــه ی ســیاه اما محــوی کــه در فصــل اول بر 
چهــره ی محبــوب و جــذاب کریســتا افتــاده بــود، بــه تدریــج واضح تــر و 
تیره تر می شــود و چهره ی ســومی صــورت می بنــدد به نــام  آنته کریســتا: 
نیمــه ی پنهــان و شــرور کریســتا. کــه تنهــا زمانی خــود را نشــان مــی دهد 
کــه دو دختــر بــا هــم تنهــا می شــوند. کریســتای رنــج کشــیده و محبــوب 
و توانمنــد، درواقــع صاحــب چهــره ای زشــت و تاریــک اســت امــا نقــاب 
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تظاهــرش را تنهــا در خلوت بــا بالنش، از صــورت برمــی دارد. همه جــا او را 
ندیده می گیرد و بــا زیرکی، ضعف های این دوســت بی ریا را دســتمایه ای 
بــرای برتــر جلــوه دادن خــودش قــرار می دهــد. نــگاه کنیــد بــه یکــی از 
جادویی تریــن توصیفات کتاب؛ بســتری برای در هم تنیدگی درخشــان 
واقعیت و خیال از یک ســو و  هم زیســتی رعب آور خیر و شــر از ســوی دیگر: 
»من بی آنکه او بداند به رازش پی برده بودم. رازی که هر روز بیش از پیش 
برای من آشکار می شــد. از نگاه من، چهره ی آنته کریستا هیچ جذابیتی 
نداشت... دیگر نگاه سردش کوچکی چشمان بی رنگش را نمی پوشاند. 
حرف های بــی معنایش، فرم لب هــای باریکش را برمال می کــرد. قیافه ی 
بی رنگ و حالــش، خطوط عمیق چهــره اش را بیش از پیــش می نمایاند 
و زشــتی گــردن و فــرم صورتــش را نشــان مــی داد. پیشــانی کوتاهــش نیز 
نشــانی از زشــتی و کم عقلی او داشــت. در واقع او در مقابل من با قیافه ی 
واقعی اش ظاهر می شــد. ماننــد پیرزنی که به خــودش زحمت نمی دهد 
برای شــوهرش مویش را بپیچد و خودش را بیاراید و با لباس های زشت و 
قیافه ی عبوس ظاهر می شــود؛ ولی برای دیگران موی خود را فر می کند، 
لباس های زیبایی می پوشد و با ادا و اطوار ظاهر می شود... وقتی شخص 
ثالثی می آمد، تغییر قیافه ی او یک ثانیه هم طول نمی کشید و این خیلی 
تماشــایی بود. چشــمانش روشن می شــد، گوشــه ی لبش از شــادی باال 
می رفت، خطوط چهره اش کمتر و صورتش باطراوت تر می شــد. معادله 
این طور بود: کریستا همانقدر زیبا بود که آنته کریستا کریه و نفرت انگیز.«

از اینجای داســتان بــه بعــد، مخاطب و قهرمــان و نویســنده، برای رســوا 
کــردن آنته کریســتا و شکســت دادن او هــم قســم می شــوند. بالنــش -که 
صاحب نامــی نمادین به معنای ســپید اســت- بــرای کشــف حقیقت پا 
در راه  ســفری یک روزه می گذارد. این اولین ســفر تنهایی زندگی اوســت. 
به روســتای کریســتا مــی رود و به حقیقــت تکان دهنــده ای پــی می برد. 
کریســتا نه تنها تهیدســت نیســت، بلکــه فرزند یــک کارخانــه دار متمکن 
گونــه ی او دربــاره ی عاشــق زیبارویــش  و مشــهور اســت. توصیفــات رویا
کنــون بســتر داســتان  نیــز کمتریــن قرابتــی بــا واقعیــت موجــود نــدارد. ا
ایــن حــدس را به یقیــن نزدیک تــر می کنــد کــه انتخاب نــام کریســتا برای 
شــخصیت ضد قهرمان و تعبیــر آنته کریســتا بــرای او، بــا چه ســاز و کاری 
قرار اســت یــادآور روایت اســطوره گونــه ی "عهد جدیــد" در باب مســیح و 
ضد مســیح باشــد. شــرارت اصلــی ضــد مســیح در انجیــل یوحنــا، دروغ 
اســت. او با انجــام کارهای شــگفت انگیز و معجــزه وار، برای فریب انســان 
ظهــور می کنــد و بــا آمیختــن حــق و باطــل بــرای خــود هواخواهانــی گــرد 
می آورد. امــا مســیح در رجعــت دوبــاره ی خــود او را مغلوب خواهــد کرد.
چنــان کــه می بینیــم، جســتجوی بیرونــی و ســفر حقیقــی بالنــش بــرای 
پرده بــرداری از کالهبــرداری عاطفــی کریســتا، شــباهت می برد بــه ظهور 
دوم مسیح. در قســمتی از داســتان، پدر بالنش که می کوشد به انگیزه ی 
کریســتا از دروغ بافــی پــی ببــرد، مســاله ی آسیب شناســی دروغ را مطرح 
می کند. به عنوان یــک بیماری رایــج. " دروغ گفتــن بــرای دروغ گفتن" و 
این همان بیماری اهریمنی ضد مسیح اســت. تمایل فطری به ناراستی

 و حقیقت گریزی.
در یــک الیــه ی پنهان تــر، برداشــتی در خواننــده جــان می گیــرد: گویــا 
آنته کریســتا، تصویــر نیمــه ی شــرور و ســیاهی اســت کــه در شــخصیت 

ج است. و کریســتا احتمال دیگری  بالنش )ســفید( به طور همزمان مندر
از اوســت و شــکل مصــور ذهنیــات و نیــات و تمنیــات او. خــوِد دیگــر او.
همــان  شــدن؛  زاده  دربــاره ی  رمانی ســت  درواقــع  کریســتا،  آنتــه 
خ« مــی نامیــدش..." )پشــت جلــد( کــه ژان پــل ســارتر »دوز دیگــری 
روایــات  ج  تکنیــک در کاربــرد  آنته کریســتا، در  اســت  البتــه ممکــن 
اســاطیری بــه عنــوان الیــه ای پنهــان در رمــان مــدرن، موفق تریــن 
ســترگ  ســایه ی  ایــن  انعــکاس  امــا  نیایــد  حســاب  بــه  نمونــه 
بــر فضــای ســاده و امــروزی و باورپذیــر اثــر، آن را بــه مرزهــای مســتحکم 
مقولــه ای ازلــی- ابــدی نزدیــک می کنــد: نبــرد پایــان ناپذیــر خیــر و شــر. 
ک انسان  نویسنده، در فصل های متعددی از داســتان، به تنهایِی دردنا
عصر حاضر می پردازد. تنهایــی و خاصیت دووجهی آن، بــه عنوان یکی از 
درون مایه های تکرار شــونده در رمان هــای آملی نوتومب )به فرانســوی: 
ک نیز هست.  Amlie Nothomb(، در عین محبوب و مطلوب بودن، ترسنا
عشــق ورزیدن به قاب پنجره، به عنــوان دریچه ای رو به آســمان، خلوت 
کردن با شاهکارهای ادبیات و فلسفه، سیاحت های درونی و عشق بازی 
بــا کلمــات، از موهبــات تنهایی اســت و جســتجوی مــداوم، مســتاصل و 
ترحم برانگیز برای یافتن یک مونــس، و البته نیافتنش، از تلخی های آن.
کید پایان بنــدی اثــر، بــا نجابتــی غریــب، و اشــاره ای پوشــیده، دوبــاره تا
 می کند که بالنش، تکرار اسطوره ی مسیح است که با اندامی استخوانی 
و جامــه ای یک دســت ســفید، از نابــودی دروغ و تباهی بازگشــته اســت؛
»بلند شــدم. در کمد را باز کــردم. در کمد آینه ی بزرگی بــود... در آینه یک 
کاســنی فرنگی را دیدم که لباس گشــاد و ســفید بــه تن دارد. دســت هایم 
را دیــدم. آن هــا را باال بــردم و به شــکل افقی نگه داشــتم. انــگار به صلیب 
کشــیده شــده بودم. آرنــج هایــم را دیدم کــه تا شــده بودنــد و زاویــه ای تیز 
درست کرده بودند. دست هایم از پهنا به هم می رسیدند کف دست هایم 
را می دیدم که علی رغم میلشــان روبــه روی هم بــه حالت دعــا بودند...«

در یک گره گشایی آرامش بخش، بالنش برای انتقام جویی و مقابله با شر، به 
اقدامی متفاوت دست می زند. در مواجهه با توهین و تمسخر کریستا و گروه 
دوستانش در دانشکده، سکوتش را با لبخندی بی تفاوت حفظ می کند:

دوبــاره گفــت منتظــر چــی هســتی تــا ماجــرا رو بــه همــه بگــی؟ مطمئنم 
خیلی دوســت داری آبــروی منو پیش همه ی دوســتام و خانــوادم ببری.
-کریســتا، این شــیوه ی توئه نه من. و، بدتریــن شــکنجه را در حق حریف 

خودنما و پر حرفش اعمال می کند: سکوت!
فکر می کنم تو و مامان و بابات باید وقتتون رو به بدگویی از من بگذرونید.

 حداقل سرتونو گرم می کنه:
- شــاید برات باور کردنی نباشــه ولی ما اصال راجع به تو حرف نمی زنیم...
کثرشــان به لحاظ  بالنش در مقابل چشــم تمام هواداران آنته کریســتا که ا
اخالقی فاســداند از پله های آمفی تئاتر باال می رود و صورت او را می بوسد؛

»توپم پر بود. مثل سرباز درجه باالیی بودم که می بایست هشتاد نفر را به 
چنگ می آوردم و ســوراخ ســوراخ می کردم. ولی با گذشــت بی حد و مرزی 
که داشتم، به برانداز کردن آنها با تکبر بســنده کردم و با نگاهی تحقیرآمیز 
به چند نفرشــان، قضیه را فیصله دادم. ســالن را ترک کردم و پشــت ســرم 
ک مالیده شــده بود. قربانــی بدبختی را جا گذاشــتم کــه پــوزه اش به خــا
 این است آن بزرگ منشی خونسرد و مسیح وار، برای به زانو درآوردن زشتی.
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جدول شماره:  12

جواب جدول قبل

1. ... و االبصــار / یا مدبر الیل و النهــار / یا محول الحــول و االحوال / حول 
حالنا الــی احســن الحال- قــوم زیرپامانــده 2. زائوترســان خیالــی -  نامی 
پسرانه به معنی آشــکارکننده - از افعال ربطی - شهر مدفن امام علی»ع« 
3. میوه نماد زیبایی و تندرســتی  در ســفره هفت سین اســت - گرفتاری  
پخــش شــده روی زمیــن 4. می گوینــد پدرومــادر نــدارد - فرزنــد - اشــعه 
مجهــول 5.  فامیلی اصلی »علی مشــهدی« ، اســتندآپ کمدی مشــهور 
شــهرمان  –آثــار زیبایی از ایــن رشــته صنایع دســتی که توســط دختران 
همــدم ســاخته شــده در فروشــگاه همــدم آمــاده عرضــه بــه عالقمندان 
اســت 6. کشــوری در لبنیــات - الــوان - پســوند فاعلــی 7. حــرف و ضمیر 
انگلیس -آب ترکی- شــرکت فرانســوی که اولین خــودرو را وارد ایران کرد 
لوله تنفســی 8. مارکی ژاپنــی برای توپ های ورزشــی * اشــاره بــه نزدیک  
از اوراق بهــادار 9. یکــی از دو کتــاب کهن اشــعار حماســی یونان اثــر هومر  
شــترکش عــرب - بخیــل 10. ابــزار شــطرنج - بــا پایــان زمســتان جایگزین 
ننه ســرما می شــود 11. کامیــون ارتشــی - زمانــی- صــوت درد - چــای در 
گویش بیروتــی 12. واحد ســرعت بــاد - یار داماد – واخواســت ســفته 13. 
ک کوزه گری 14. ابزار درودگری  تصدیق بچه لندن - روز بعد- جوان - خــا
- خانه تابستانی - مطبوع 15. خجسته - شب چله - گل زیبای نوروزی

1. گلی خوشبو - خالق کتاب »نوروزنامه« در باب پیدایش و آداب جشن 
نــوروز 2. قهرمان ســرزمین عجایــب - فلز چهــره - صوت نــدای بی ادبانه
فلز سنگین 3. صندوق حمایتی در برابر خســارات - رود پرآب خوزستان  
نشــان جمع 4. شــهر خــون و قیام - بنیــان - معمولــی - صــوت نفرت 5. 
حضــرت فاطمــه»س« در شــب ازدواج خــود بــا اهــدای آن بــه زنــی فقیــر 
خ کشیدند - ترک شده   نمونه ای مثال زدنی از ســیره صدقه و انفاق را به ر
6. دیشب صدای تیشــه از... نیامد/ شاید به خواب شــیرین فرهاد رفته 
باشد- خوشــبخت تر - آغازین ماه زمســتان 7. مادر ترکی - مخفف دیگر  
در این شــکل خرید از محصوالت فروشــگاه همــدم ، خریدار بــا خرید کاال 
باالتــر از قیمت تعیین شــده کمکی بیشــتری بــه دختران همــدم می کند 
8. نخســتین گوســفند شبیه ســازی شــده ایرانــی- حافظــه - خانــدان 
9. آدمکــش - محکــم و اســتوار - صفحــه اینترنــت 10. بی حــس- »قند« 
درهم شکســته - عنوانی که ایرانیان باســتان به نوروز داده انــد 11. امتیاز 
ظالمانه حذف مصوبات سازمان ملل ، توسط چند کشور خاص - ظرفی 
در بــدن - قرمز - برج داســتانی فرانســه 12. حرف عصایی شــکل - کمان 
صورت - فرومایه 13. دستگاهی که برای حذف اختالالت برسر راه مودم 
قــرار می گیــرد - از قلــل مرتفــع رشــته کوه بینالــود - از مصالح ســاختمانی 
14. یکدندگی - خبرگزاری رســمی کویــت- مایع دباغــی - زادگاه حضرت 
ابراهیم»ع« 15. ســفره باســتانی نوروزی ایرانیان- لحظــه اعتدال بهاری

عمودی :افقی :
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 طراح جدول: محمد رضا علیزاده
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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.

هیئت مدیره ی مؤسسه، هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل دارد:
حاجاکبرصابریفر)رئیسهیئتمدیــره(،مهندسحمیدطیبی)نائبرئیس(،دکترزهراحجت)مدیرعاملمؤسســه(وآقایان:حســینمحمودی

علیاکبرعلیزاده،مهندسعلیکافی،مهندسمرتضیادیبیوجعفرشـیرازینیادیگراعــــضایهیئتمدیرهیهمدمهستند.
فرزندانتحــتحمایتهمدم،همگیدختربیسرپرســتیابدسرپرســتاند.اینمؤسســهدرابتدایواگــذاری186مددجوو93کارمندرســمی

معرفیکوتاهمؤسسه

جایی در آستانه ی آسمان
یخچه ی همدم؛  از گذشته تا امروز  نگاهی به تار
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مأموربهخدمتداشــت.اینرقمدرحالحاضر
بــه400مددجووقریب160نیــرویقراردادی
افزایشیافتهاســت.ایــنروزها؛فرزنــداناین
خانه،براســاسنوعمعلولیتیاشرایطشــاندر
سهساختمانمســتقلومجزازندگیمیکنند:

همدم 1:
)فتحالمبیــن(بــهمســاحت10/000/000
مترمربــعوزیربنــایحــدود6800متــر
مربــعمحــلنگهــداریوآمــوزشمعلولین
ذهنــیعمیــقودختــرانتربیتپذیراســت.

 همدم 2 :
)مرکــزشــهیدحمیدشــاهید(،بهمســاحت
2600مترمربــعوزیربنــای3500مترمربــع
محــلزندگــیدختــرانآموزشپذیراســت.

همدم 3: 
خانهیپناهگاهیارغوانوشــقایقبامساحت
300متردردوطبقهیمجــزا)هرطبقه10نفر(
درســنینزیر14وباالی14ســالکهفرزندان
لبمرزی)میانراهی(توانبخشیهمدمهستند.

همدم 4
مددجویانمؤسســهیهمدم،بهطورهمزماناز
امکاناتوخدماتمختلفیبرخوردارند،ازجمله:
اســتفادهازخدمــاتتوانبخشــیازقبیــل:
فیزیوتراپــیگفتاردرمانــیوکاردرمانیحضور
درفعالیتهــایمختلــفتأتروورزشــیبرای
دســتیابیبهحداکثرتوانمندیجسمی،شرکت
درکارگاههایهنریازقبیلگلیمبافیگلسازی
قلمزنیرویمس،فرشــینه،ملیلهکاغذیو....
بدیهیاســتکهفراهمســاختنفضاییشبیه
خانهبرایدختراناینمرکزهزینههایسنگینی
بهدنبــالدارد.درحالحاضر،بــرایهرمددجو
ماهانــهبیــشاز30/000/000ریــالهزینــه
میشودکهیارانهیدریافتیازسازمانبهزیستی
کمترازیکســوماینهزینــهراتأمینمیکند
ومابقی،بــاکمکهایمردمیتأمینمیشــود.

معرفیکوتاهمؤسسه
الن

کام
ته

رش
ز:ف

سا
عک



, 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 con
Hamdam(1):
( Fath – Ol – Mobin ) with an infrastructure of about 6800 meters is a place for the maintenance and training of deep 
mentally disabled and educable girls . 
Hamdam(2):
( Hamid Shahid’s center) with an area of 2600 meters and a 3500 meters underground building is an educational ground 
for girls . 
Hamdam(3):
The refuge house of Arghavan and Shaghayegh with a total area of 300 meters in two separate floors ( each floor is 
10 people ) under the age of 14 and over 14 years old , the children of the borderline ( between the way)of Hamdam 
rehabilitation . 
Hamdam(4):
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 30,000,000 Rials are spent per client each month that the subsidy received from the welfare or-
ganization amounts to less than one – third of this cost,and we are funded by popular support . 
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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 
tayyebie ( vice chairman ) , DR. Zahra Hojjat ( manag-
ing director of the institute) and Mr. Hossein Mahmoodi 

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 . 
This place was first named Fath –Ol – Mobin institute 

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity
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