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دکتر زهرا حجت

شــمار هی  44فصلنا م ـهی همــدم را در حالــی آمــاد هی انتشــار
میکنیــم کــه در آســتانهی تابســتان داغ ،بــازار صفکشــیدن هــم
در کشــورمان داغ شد ها ســت .از صفهــای مــر غ و ما کارونــی
و روغــن کــه بگذریــم ،میرســیم بــه اصلیتریــن صــف ایــن روزهــا
کــه میتــوان آن را مقابــل نانواییهــا مشــاهده کــرد؛ صفــی کــه بــه
گفتــهی مســئولین مربوطــه در شــوراهای آرد و نــان ،غیــر ضــروری
اســت و مــا در خصوص تهیــه و تامین نــان و نیازمــان به ایــن مادهی
غذایــی ثابــت ،مشــکلی نداریــم .این کــه شــرایط کشــورمان خاص
است و بروز جنگ و قحطی نسبی در مناطقی از جهان به این شرایط
دامــن زده ،امــری بدیهــی اســت و در نابســامانی و نگرانــی نانــی مــا
موثر اســت .اما؛ آیا قبول نداریم که همهچیز و همهجــا نیازمند صف
کشــیدن و اتالف وقت نیست؟ آیا متوجه این هســتیم که «صف» ،تا
عنصر انســانی در آن قرار نگیرد تبدیــل به نگرانی جمعی نمیشــود؟
آیــا متوجهیــم که وقتی شــمار افــراد حاضــر دریک صف بیشــتر شــود
اثرات روانی صف هم بیشــتر میشــود و این ما هســتیم که در نهایت
«صــف» را بــه دیــواری بــرای افزایــش موانــع آرامــش و اضطرابمــان
بدل میکنیم؟
صف ،در شــرایطی کــه توزیع با مشــکل مواجهشــود ،یک مکانیســم
جبرانی طبیعی اســت و در همهجای جهان نیز اتفــاق میافتد ،ولی
ا گر صف بســتن ،بدل به «صفت» جمعی ما شــود ،حتما جای تامل
جدی خواهد داشت.
صــف ،چیــزی نیســت کــه بــرای هــر نیــازی و در هــر حالــی توجیــه
اجتماعــی و اقتصــادی داشــته باشــد .صــف ،در ذات خــودش
استرسزاســت و ا گــر در موقــع و مقــام الزم ایجــاد نشــود ،میتوانــد
امنیــت فــردی و جمعــی مــا را متاثــر کنــد .خوشــبختانه در دنیــای
معاصــر ،ســطح ســواد عمومــی آنقــدر بــاال رفتــه اســت کــه هر کســی
بدانــد نبایــد در هرصفــی بایســتد .اصــوال ،هــر نیــازی نمیتوانــد و
نبایــد انســانهای آ گاه و مســئولیتپذیر را بــه صف کند .صــف وقتی
ضــرورت دارد کــه صدایــی بــه امدادخواهــی بلنــد شــده باشــد یــا
نیــازی فرهنگی افــراد جامعــه را با هم متحــد و هماهنــگ کند .صف
وقتــی ضــرورت دارد کــه اشــتیاق و اشــتهای مــا ،در رقابتهــای
ســالم هــر روز بیــش از پیــش شــود .صــف ،آنجــا الزم ا ســت کــه
اخــاق و کرامــت انســانی مــا را متقاعــد کنــد در انجــام کار خیــر ،از
هــم ســبقت بگیریــم و بــه یکدیگــر نو بــت عــرض انــدام ندهیــم.
صفــی کــه صــرف تامیــن نیازهــای شــخصی شــود و دیگــران را دچــار
دغدغــهی کمبــود کنــد ،صفــی نیســت کــه ارزش ایســتادن داشــته
باشــد .ایــن جملهی معــروف را شــاید شــما هم خوانــده باشــید؛ ا گر
«درد» را احســاس میکنــی ،تو «زنــدهای» ،اما ا گــر «درد دیگــران» را
احساس میکنی؛ تو «انسانی»!
صف ،آنجا مهم و الزم است که بخواهد «انسانیت» و « کیفیت درد»
ما را محک بزند.
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در کدام صف بایستیم؟!
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بر َمدار ُمدارا...
علیرضا سپاهی الیین

فکر کنیــد که خورشــید بــه زمیــن از میزان جــوش و خــروش و حــرارت دلــش بگویــد؛ از لذتــی که در
پرا کنــش نــور دارد .از میــزان روشــنی و قــدرت نــوری کــه در دل دارد .فکــر کنید کــه زمین به مــاه از
ســرعت حرکــت و چش ـماندازهایش بگویــد و آنچــه بــر روی مــاه میبینــد و از زیبایــی مــاه .احتماال
مخاطبش چیزی از این سخن نمیفهمد و قطعا رسیدن به فهمی مشترک و مشابه ناممکن است.
بپذیریــم کــه وقتــی آدمهــا در مدارهــای مختلــف و موقعیتهــای متفــاوت قــرار گرفتهانــد ،خیلی
ســخت میتوان توقع داشــت همــه مثل هم فکــر کننــد .چنین توقعــی ،نه بجاســت و نه ســازنده.
هممــدار کردن ،شــاید تنهــا راهی باشــد کــه بتواند بــه درک و شــناخت مشــترک آدمهــا بیانجامد.
هممــداری ،احتمــاال بــا تربیت فرهنگــی مبنایــی و اســتاندارد میســر بشــود ،نه الزامــا با قــرار دادن
تمامی آدمها در یک نقطه .چنین چیزی ناممکن و هزینهبر و بیفایده اســت .شــاید بهترین اتفاق
همان باشد که آدمها ،در موقعیت و اشــکال مختلف بمانند ،اما استانداردهای تربیتی و شناختی
مشابهی داشته باشند؛ یعنی نوعی وحدت در عین کثرت.
مهم این اســت که اجــرام ،از تــاش و تکاپوی درونــی و بیرونــی بازنایســتند و هرکدام به ســهم خود
بخشــی از کاینات را روشــن کنند .آنکه ســا کن مطلق اســت یا رهای مطلق ،احتماال بیمدار است
و بیبرنامــه .چنیــن مــوردی ،حتــی ا گــر ســتارهای درخشــان باشــد ،احتمــاال یــا مدتهاســت که
مردهاســت ،یا محکوم به مرگ و متالشی شــدن قطعی است .موسس ـهی همدم ،مداری است که
در آن دلهای عاشــق حول محور محبت و همدلی میچرخند .در این مدار بلنــد و زیبا ،هر کس که
مایهای از انساندوستی و احسان دارد ،میتواند بهروشنی بچرخد و به اطرافش نور ببخشد .شما
ســتارههای زیبای این مدار مهر و مدارا هســتید و ما بســیار خوشــبختیم که گاه و ب ـیگاه ،از حضور
پرنور و عاشق شــما ،نیروی زندگی و ســرزندگی میگیریم 400 .جفت چشــم ،در این منظومه منتظر
طلوع شــما هســتند .منتظر تولد لبخندی که میتواند تا مدتها ،دلهای مشــتاق فرزندان ما را گرم
کند .فرقی نمیکند که شــما ماه باشید یا خورشید؛ شــما همیشه منبع و منشــا روشنایی هستید.
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اگر همه چیز را میدانس ـ ـ ـ ـ ــتیم
شاید خیلی ها را میبخشیدیم!
تصور کنید کــه در جنگلی قدم می زنید و نا گهان ســگ کوچکی را می بینید که
کنار درختی نشسته است ،همچنانکه به آن ســگ نزدیک می شوید ،نا گهان
به شــما حمله کرده و دندانهای تیز خود را نشــان می دهد ،شما وحشت زده
و خشــمگین می شــوید ،اما نا گهــان متوجه می شــوید که یکی از پاهای ســگ
در تله ای گرفتار شــده اســت ،به ســرعت حالت ذهنی شــما از خشــم به ســوی
نگرانــی و ترحم تغییر مــی نمایــد؛ زیرا متوجه شــده ایــد که حالت پرخاشــگری
ســگ از جایــگاه آســیب پذیــری و درد نشــات می گیــرد ،ایــن موضــوع در مورد
همهی ما نیز صدق می کند.
خشم ناشی از جهل است .ا گر همه چیز را میدانستیم دیگران را میبخشیدیم.
ما هرگــز نمیدانیــم آدمی کــه روبروی مــا قــرار گرفته در حــال چه مبــارزه روحی
است یا از چه مبارزهای آمده است...

 8زندگی دختران این خانه
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نجمه؛ داستان زندگی یک چراغ!

                (بخشی از زندگی نجمه ،دختر همدمیِ ما)
مریم همایونی

کودک که بودم هر بــار در ارتفاع بلندتری از شــهر قرار میگرفتــم با ذوق و
شــوق کودکانــه از مــادرم میپرســیدم " :کــدوم یکــی از اون چراغهــا
خونهی ماست؟"
هر گــز از ایــن ســوال تکــراری خســته نمیشــدم و مــادرم از جــواب
تکــراری کــه انگشــت اشــار هاش را بــه نقطــهی نامعلومــی نشــانه
میگرفــت و میگفــت " :اونجاســت! ببیــن! هــر کــدوم از ایــن چراغهــا
یــک داســتان داره! " و مــن مثــل فیلســو فترین فیلســو فهای
جهان طــوری بــه نشــان تاییــد ســرم را تــکان مــیدادم کــه ســهروردی
بــرای حکمــت اشــراقش چنیــن مصمــم نگفــت و ننوشــت!!
هنوز و امــروز که غــروب میآید چــراغ خانهها یکی یکی روشــن میشــود
و هر کــدام از این چراغها یک سرگذشــت و یــک قصــه دارد و قصهها چه
میکند با دلها! قصهی پنجرهها و چراغها...
بعضــی چراغها پر نور هســتند و بعضی کمنور ،بعضی در شــرف خاموش
شدن و بعضی خاموش خاموش...
هــر روز بــه همــدم میآیــم .همدمــی کــه در آن زندگــی چهارصــد دختــر
جاریاســت و هر کدام از ایــن دخترها بایــد در این شــهر چهارصد چراغ
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رو شــن میداشــتند و حــاال بــار زندگــی و گذشــتهی تاریکشــان روی
پنجرههای این مرکز سنگینی میکند و ترک میاندازد.
به اتاقم وارد میشــوم و بــاز هم دور تــا دور اتــاق را پنجرههایــی گرفته که
میشود صدای دلتنگیها را از آنها شنید .از پشت یکی از همان پنجرهها
که گفتم ،صدای گریهی بیامان نجمه را میشــوم که جمالتی نامفهوم
و مقطع از دلتنگی میگوید؛ از مادر و خواهر و...
خودم را به حیاط پشــتی و زیــر پنجره میرســانم و شــروع میکنیم با هم
راه رفتن و از گذشتهاش برایم صحبت کردن...
از خان ـهای کاهگلــی میگویــد در یکــی از روســتاهای اســفراین .از انبــوه
گلهای محمدی که در همان حیاط بوده و اتاقهایی کوچک با سقف
چوبی و طویلهای در گوشهی حیاط با چند گوسفند!
پــدر نجمــه کــه مــردی مهربــان و در حــد خــودش فــردی
مســئولیتپذیر نســبت بــه زندگــی بــوده ،بــا وجــود معلولیــت
خفیــف ذهنــی و داشــتن مشــکالت اعصــاب و روان ،گال بگیــری
میکــرده و در تضــادی عجیــب مــادرش دچــار اعتیــاد شــدید
بــوده و او هــم مشــکالت اعصــاب و روان بســیاری داشتها ســت.
پدر ،چهــار دخترش را چون جانش دوســت داشــت .نجمــه دختر بزرگ
خانواده در کنار پدر ،مســئولیت بزرگکردن خواهرانش را عهدهدار بود و
در کنار بیمسئولیتی مادر تا چشم باز کرد دید در شانزده سالگی تبدیل
بــه کوهی از غم شــده کــه کــه شــانههایش در زیــر شــکنجههای مادرش
بیتــاب و خســته مانــده اســت! زندانــی شــدن نجمــه و خواهرانــش در
طویله ،کتک خوردن با کمربند و کابل برق ،داغ کردن قاشق و گذاشتن
روی بــدن و ...همــه رهآورد عشــق مادران ـهای بود کــه نثار ایــن دختران
بیپناه میشــد .در نهایت قلب پدر تــاب دیدن این همه غم را نداشــت
و در یــک بعــد از ظهــر غمانگیــز خــودش و هم ـهی وجــودش را بــه آتــش
کشید و چراغ کمســوی خانهشــان رو به تاریکی محض گذاشت و تمام!
تمامــی کــه منجــر بــه ازدواج مجــدد مــادر شــد و انتقــال ســه خواهــر بــه
بهزیســتی .حاال ،نرگس و نجمه هر دو ســا کن همدماند؛ نرگس که دچار
معلولیت ذهنی اســت در مرکز فتحالمبین همدم زندگی میکند و نجمه
در خوابگاه شهید شاهید همدم روزگار و زندگی را به سر میبرد .او همراه
با روانشــناس مرکز هفتهای یکبار به دیدن خواهــرش نرگس میرود و
مادرانه برایش خورا کی میبرد و با هم حرف میزنند .کلثوم خواهردیگر
که مشکل اعصاب و روان شدید دارد در مرکزی دیگر زندگی میکند .خواهر
ی میکند و گاهی به دیدن
کوچکتر ازدواج کردهاست و در شهرستان زندگ 
خواهرانش میآید .از مادر بعد از ازدواجهای متعدد خبر چندانی نیست؛
اینکه چطــور آن خواهر متاهل این هجــران پر از درد و غــم را تاب میآورد
خودش مثنویوار نوشتن میخواهد.
نجمــه بــا اندوهــی ســرد از آرزوهایــش میگویــد؛ از دلتنگــی زیــاد بــرای
پــدرش و خواهرانش .در پارادوکســی غریب کــه از مادرش متنفر اســت او
را بخشــیده و حتــی گاهی دلتنگش میشــود و شــاید ایــن بزرگــی را برای
بخشــیدن مادرش باید به پای دریای پرتالطم و ناآرام درونش نوشــت!
دریای ناآرامی که چهــرهی زیبایش را در هم میکشــد و غمگین میکند.

نمیدانــم نجمــه و نجمههــای بســیاری کــه در ایــن روزگار
وجــود دارنــد میتواننــد بــا وجــود چراغهــای خامــوش در زندگــی بــه
طلــوع برســند یــا نــه! دلــم میخواهــد مثــل کودکیهایــم بازهــم
فیلســوفوارانه ســرم را تــکان بدهــم و بــا اطمینــان بگویــم میشــود!
امــا نمیدانــم چــرا دیگــر قــدرت کودکانــهام را نــدارم و هــر بــار کــه
بــه ایــن اســتیصال میرســم قســمتی از خــودم را از دســت میدهــم.
دســت نجمــه را میگیــرم و بــا هــم در ســکوت راه میرویــم و تمــام....
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آخرین کسی نباش
که کمک میکند...
زن جوانی در جاده رانندگی میکرد برف کنار جاده نشسته بود و هوا سرد
بود .ناگهان الستیک ماشین پنچر شد و زن ناچار شد از ماشین پیاده شود تا
از رانندگان دیگر کمک بگیرد .حدود ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪﺍﻱ ﻣﻲﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺳﻮﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ  .ﺯﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩه ﺑﻮﺩ  .ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ
ﻳﮑﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺩ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ  .ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭘﺎﻟﺘﻮﻱ ﮐﺮﻣﻲ ﺍﺻﻼ ﺗﻮﻱ
ﺑﺮﻑﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻲﺷﺪ  .ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﻳﺶ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻑﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮﺩ .ﺷﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺩــﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪ ﻭ ﮐﻼﻩ ﭘﺸﻤﻲﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺭﻭﻱ
ﮔﻮﺵﻫﺎﻳﺶ ﮐﺸﻴﺪ  .باالخــره ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ
ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪ  .ﺯﻥ ،ﮐﻤﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺵﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ
ﺟﻠﻮ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﻴﺪ  .ﺯﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﺶ
ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺴﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﻭ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺮﻣﺎﻱ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻭ ﭘﻨﭽﺮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺯﻥ ﺩﺭ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ  .ﺍﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی کمکش
ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﻖ ﺗﻖ ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺯﺩ و
اشاره کرد که الستیک درست شد .ﺯﻥ ﭘﻮﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﻮﻝ ﭘﻨﭽﺮﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺭﺍ  ،ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩ  ،ﭘﻮﻝ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ  ،ﺑﺎ ﺍﺩﺏ  ،ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ
ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺿﺎﻱ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ  " :ﺩﺭ ﻋﻮﺽ
 ،ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮐﺴﻲ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻲﮐﻨﺪ  " .ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ
ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ .
ﺍﺯ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬﺍﻱ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ
ﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻲﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ گارســونی ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﻞ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺯﻥ ﻏﺬﺍﻳﻲ  80ﺩﻻﺭﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩ  ،ﻳﮏ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﺻﺪ ﺩﻻﺭﻱ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩ  .ﺯﻥ
ﺟﻮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﻻﺭ باقی مانده ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ  .ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺧﺒﺮﻱ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻥ ﻧﺒﻮﺩ  .ﺩﺭ ﻋﻮﺽ  ،ﺭﻭﻱ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﮐﺎﻏﺬﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻲ
ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ  .ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩــﺍﺷﺖ  .ﺩﺭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻱ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺩﻻﺭ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﮐﺎﻏﺬﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﻭﻱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﺩ  .ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﻱ
ﺁﻥ ﺯﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ  " :ﺳﻌﻲ ﮐﻦﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮﻱ ﻧﺒﺎﺷﻲ ﮐﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ  " .ﺷﺐ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ  ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺰﻭﻥ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺯﻣﺎﻥ
ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺁﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻁ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ  .ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮﺩ  :ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺯﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻟﺘﻮﻱ ﮐﺮﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎﻓﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  .ﻗﻄﺮﻩ ﻱ ﺍﺷﮑﻲ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﻱ

ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺨﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ
ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺿﺎﻱ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ 
ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ دســت هم میگیری  ...گاهی دلم
میسوزد که چقدر میتوانیم مهربان باشیم و نیستیم! چقدر میتوانیم
باگذشت باشیم و نیستیم ! گاهی دلم میسوزد که چقدر میتوانیم کنار 
هم باشیم و از هم فاصله میگیریم ! چقدر میتوانیم دل بهدست آوریم اما
دل میسوزانیم! خداي مهربونم ،عاقبت هممون و ختم به خیر بگردان...

یاد یاران
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برای «عثمان» هنرمند ما؛

خیراندیشی که غمش ،غم مردم بود!
دکتر اسماعیل حسین پور

▪ در کویــر ،در "خــواف" بیخــوف ایســتاده در برابــر تندبادهــای بیــداد و هجمــه و ایلغارهــا ،در ســرزمین آســبادها ،مــردی از تبــار مهــر و هنــر
زبــان آســمان شــد و خلقــی بــر او و پنجههــای
دیــده بــر ایــن خا کســتان گشــود و خافیــان و ایــن خــا ک را بلنــدآوازه کــرد" .عثمــان" بــا تــارش ،هــم ِ
شــورآفرینش ،آفریــن گفتند .تــار "عثمان" مــا ،بوی آســمان مــی داد .طنین دلنشــین تــار او ،گویی آوایــی از عرش بــود که بر فرشــیان مهمان میشــد.
▪ وقتی آن پیرپارسا ،آن مرشــد با مرام ،آن انیس قبله و قبیله ،دست به تار می برد؛ گویی دشــت و کوه ،هم نوا با او "نوایی" را بر لب داشتند .آوای تارش
به خنکای آسبادهای "نشتیفان" ،به زاللی آبشار "رزداب" ،به دل انگیزی سبزه های "خواجه یار" و به شکوه مدرسۀ "غیاثیه" بود.
▪ "تــار" او همه روایت ُحســن و نیکی بود؛ محضــرش ،مکتب مهر و عشــق بود .او اویــس قَ رَ نی یک قــرن و قوم که نه ،اویس عزیز ســالیان همه شــیفتگان
هنــر اســت" .تــار" او نه دو تــار ،کــه گیســوی رها در بــاد صوفیــان بــه ســماع آمــدۀ "قونیــه" را میمانســت کــه شــکوه "بلــخ" و"بخــارا" در آن جلوه گــر بود.
▪ تــارش بوی پیراهن "یوســف" داشــت که نه روشــنای چشــم "کنعانیان" خــواف ،بلکه روشــنای چشــم هزاران"یعقوب" در دوردســت ها شــد و خلقی
شــوریده و شــیدایش شــدند .صدای ســحرآمیز ســازش" ،بانگ گردش های چرخ" بود؛ و در پــرده های تارش ،جمــال یار هویــدا بود .او راوی راســتین
زندگی ،امید ،صداقت و نیکی بود.
▪ استاد "عثمان محمدپرســت" خوافی ،نمونۀ یک انســان کامل بود .قرنی با غم مردمش زیست؛ برای غربت شان گریســت؛ برای چشم های پر شوق
غم خویش
شــان نواخت و دل جالدیده اش ،همه نور و نوازش بود .ترانه هایش ،عطر هفت شهر عشــق داشت .او خیر خیراندیشــی بود که غم مردم را ِ
می دانست و این شعر ابوسعید ابوالخیر عزیز ،مصداق زندگی پیر پارسای ماست که:
و اندر همه دشت خاوران خاری نیست
کش با من و روزگار من کاری نیست
▪ او نمونــه یــک انســان خودســاخته ،مصــداق یــک هنرمنــد باوقــار و در اوج ایســتاده ،ســمبل افتخارآفرینــی فرزنــد هنــر ،قلــۀ افتخــار بــرای خوبــان
خواف ،نماد بــاور روشــن نیا کانــش ،در یک کلمــه ،او یک اســطوره بود؛ اســطوره صبر و ســکوت ،اســطوره ســاز و آواز بــود .او یــک گنجینه زنده بشــری
در زمینــه موســیقی مقامــی بــود .از "فلــک" او افــا ک سرمســت مــی شــدند و از نغمــه "صفــات محمــد(ص)" ش نــه کعبــه ،کــه طور بــه وجد مــی آمد.
▪ او نه دلی را شکســت و نه دســتی را بســت و نه روحی را َخســت .او بــاران مهر بود که بــر کویر دل ها مــی بارید و ا گــر امروز ،دریایــی دل و دیــده ،او را عزیز
میدارند؛ به این خاطر است که او را از خویش می دانند.
درد مردم ،ســاز پررازش را ،بر شانههای زخمی یک شهر ،به امانت گذاشــت و در اردیبهشت ،بهشتی
▪ حال که آن سرو ســبز و تنومند ،آن هم دل و هم ِ
شد؛ و غمش در نهانخانه دل نشسته است؛ یادش را چون گلدسته های برافراشته خواف ،چون زالل چشــمه های "کردیال" عزیز می داریم و بر روان
آن افتخار سبز و مانا ،درود میفرستیم .بهشت برین ارزانی او باد که زندگی را زیبا زیست.
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همدمی کن با تمام همدمان
احمد جاودانی عرفانی
من بهشــت انــدر جهانــی دیده ام
میوههــای عشــق زانجا چیــده ام

یــک قــدم بــردار بهــر کار نیــک
تــا شــوی درعشــقشــادیها شــریک

گــر ببینــی ا یــن ســرای پــر ز شــور
نورحق بینی به چشــم و درحضور

جمع اینــان جمع یار و همدم اســت
عشق باشد کیشو اینجا پرچم است

بندگانــی نیــک ســیرت مهربــان
مظهــر عشــق و امیــد بیکــران

نقــل ســعدی شــاعر شــیرین ســخن
جمله انســانها چــو عضو یــک بدن

دور هــم جمعانــد آنجــا بانــوان
در کنــار هــم بــدور از آشــیان

گــر کــه دردی آیــدت از روزگار
م ـیرود از دل هــم آرام و قــرار

جمعشــان باشــد فزون از چارصد
جملــه محتــاج دعاینــد و مــدد

عشــق گــر ســرلوحهی دفتــر شــود
شــادی د لهــا جها نگســتر شــود

هر طــرف بینــی هنــر در کارشــان
آفر یــن گو یــی بــدان آثارشــان

گر که خواهــی شــاد باشــی در جهان
همدمــی کــن بــا تمــام همدمــان

بشــنوی آوای عشــق دختــران
با ســرودی دلنشــین و جــاودان
یک طرف پیدا کنی نقشی لطیف
کار دســتی پرتــوان و بــس ظریــف
وان طرفتــر گــر روی از پیــچ و خم
صــد هنــر بینــی همــه کار قلــم
ایــن زنان بــا هــم بســان خواهرند
تــا نها یــت یکدیگــر را یاورنــد
گــر زد ســت تــو بــر آیــد کــن مــدد
یــا کــه در راه کمــک شــو ر هبلــد
گرتــو داری در تــوان خویشــتن
د ســت یــاری ده بســان تهمتــن
شــادمانی هدیه کــن بر ایــن زنان
تا شــوی پیــش دل خــود قهرمان
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خـبرهایخوباینخانه
مروری اجمالی بر رخدادهای سه ماه گذشتهی خیریهی همدم

www.hamdam.org
@hamdamcharity
@hamdam.charity
خبرها کهنه نمیشوند .مــشروح اخبار هــمدم را میتوانی د در فـــضای مجازی دنبال کنید  
اما اشــارهای کوتاه در این صفــحات برای یادآوری مهربانی و تشکر از دوستان همدم است.
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جواد خیابانی در همدم
جــواد خیابانــی (مجــری و گزارشــگر نامآشــنای فوتبــال ایــران) بعــد از
دیدار با اهالی همــدم گفت« :آنچــه در همدم دیــدم ،نمونــهی زیبایی از
نوعدوستی هموطنانمان نسبت به فرشتههای این خان ه و تالش گرم و
امیدوارانهی سا کنانش بود».

جشن پیوند ،در میان دخترانی دلبند
همزمــان بــا عیــد بــزرگ نیم ـهی شــعبان ،نیکــوکاران خو شقلــب
همدمدوســت ،آقــای ســید مهــدی اســماعیل زاده و ســرکار خانــم آرزو
رجب پور آغاز زندگی مشترکشــان را در جمع اهالی همدم جشن گرفتند.

رمضان فرصت مهربانی و مهمانی همدمانه
در شــانزدهمین روز از مــاه مبــارک رمضــان ،جمعــی از خادمیــن آســتان
قدس رضــوی ،بســتههای غذایــی را بــرای افطــار به فرزنــدان ایــن خانه
تقدیــم کردنــد و فرزندان توانبخشــی همــدم ،میهمــان امــام مهربانمان
حضرت رضا(ع) شدند.

خـبرها
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فرزندان شورآفرین همدم ،شاهد فینالی بانوانه
مهندس مریم عــرب احمدی (شــهردار منطقه  11مشــهد) گفــت :حضور
نمادین تیم فوتســال همدم و جمعی از خواهران توانجویشــان بهعنوان
تماشــاچی در مرحلهی فینال و ردهبندی مســابقات جام رمضان بانوان
مشهد ،باعث برکت و شورآفرینی در این بازیها شد.

عکاسان همدم ،دستبهدوربین شدند
فرزندان همدم در اردوی بهارانهی عکاســی حاضر شــدند و با اشــتیاق و
هیجان ،به اســتقبال برگزاری هفتمین ا کسپوی سراسری عکس همدم
رفتند .این ا کسپو در تیر ماه  1401برگزار خواهد شد.

محفل نورانی انس با قرآن ،در همدم
بــا همــکاری موسس ـهی قرآنــی اظهرالجمیــل و بــا اســتقبال
اهالــی موسس ـهی خیری ـهی همــدم و جمعــی از مومنیــن
روزهدار ،محفــل نورانــی انــس بــا قــرآن بــا حضــور جمعــی از قاریــان
و گروههــای تواشــیح و همخوانــی دینــی ،در تــاالر همــدم ،برگــزار شــد.
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حس خوشبختی هنرمند همدمی
در کنار اهالی همدم
فرزندان همدم در آســتانهی عید ســعید فطر ،جشــن کوچکــی گرفتند و
پــس از ضیافت افطــار ،در تــاالر همــدم میزبان گروه تواشــیح انــوار رضوی
محســن میــرزازاده و حمیــد هانــان و جمــع دیگــری از خیریــن جــوان
همدمدوســت خراســانی بودنــد .محســن میــرزازاده قبــل از اجــرای
چنــد آهن ـگ در ضیافــت افطــاری همــدم ،گفــت« :برکــت حضــور در
کنار ایــن بچههــا را بایــد قــدر بدانیــم .مــن هروقــت آنهــا را میبینم حس
خوشــبختی میکنــم و هربــار منتظــر دیــدار بعدیشــان هســتم».

تشــکری همدمــی ،از همشــهریان هــال احمــری
به مناســبت هفتهی هالل احمر صورت گرفت؛ تقدیر و تشکر موسسهی
خیری ـهی توانبخشــی همــدم (فتحالمبیــن) ،رییــس ،معــاون ،مســئول
داوطلبــان و مســئول آمــوزش جمعیــت هــال احمــر مشــهد مقــدس.

ورزشکاران این خانه
مثل همیشه بر سکوی سربلندی ایران
فرزنــدان ورزشــکار همدم ،ضمــن حضــور پرشــور در پانزدهمیــن دورهی
مســابقات ورزشــی کمتوانان ذهنی کشور ،در رشــتهی آمادگی جسمانی
مقــام اول و در رشــتههای طنابکشــی و فوتبــال دســتی مقــام ســوم
کشورمان را به دست آوردند.

خـبرها

طی بازدید دکتر فتاح احمدی( معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت
دادگســتری و دبیر مرجــع ملی کنوانســیون حقوق کــودک) و دکتر محمد
نصیری ( معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور) از همدم مطرح شد:
«همدم در مقایســه با مرا کز نمونــه و برتر نگهداری کودکان بیسرپرســت
اروپایی و آمریکایی چیزی کم ندارد .اینجا حقوق کودکان به بهترین نحو
رعایت میشود».

حضور معاون وزیر  رفاه و  رییس سازمان بهزیستی  کشور
  در  جمع فرزندانی که چشم بصیرتشان باز است
دکتــر «علیمحمد قــادری» معــاون وزیر رفاه و رئیس ســازمان بهزیســتی
کشورمان از همدم بازدید کرد و گفت:
«خداوند را شــا کریم که توفیقی دســت داد تا ضمن زیارت مضجع شریف
امــام رضــا(ع) و در سایهســار کرامــت حضرتــش از همــدم نیــز بازدیــد و بــا
فرشــتگان زمینی اینجــا مصاحبت کنم ،فرزندانی که چشــم بصیرتشــان
بــاز و مقــرر اســت انشــاهلل برایمــان دعــا کننــد .همــدم در جهــت رشــد
تعالــی و توانمنــد ســازی فرزندانــش کارهــای خوبــی انجــام داده اســت.
امیــد اســت مــا نیــز وظایفمــان را در قبــال آنــان بــه خوبــی ایفــا کنیــم».

همدمیها ،سوگوار هنرمند بزرگ خراسانی
در گذشــت عثمــان محمدپرســت ،اهالــی همــدم را بــه ســوگ نشــاند؛
مــرد محبوبی کــه جانــش هماهنگ بود بــا تپــش دلهایی که به دســت
آورده بــود ...دلــی کــه در ســینهی فرزندان توانبخشــی همــدم میتپید.
موسســه توانبخشــی همــدم ،بــا انــدوه بســیار درگذشــت اســتاد عزیــز
«عثمان محمدپرســت» را به خانوادهی ایشــان و جامعهی هنری کشــور
تسلیت گفت.
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دکتر  فتاح احمدی  :
همدم ،چیزی از مرا کز نمونه کم ندارد
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اعالم اسامی راهیافتگان به هفتمین ا کسپوی همدم
بعد از اتمام مرحلهی داوری ،از  241عکاس شــرکت کننده 84 ،عکاس با
 110اثر ،موفق شــدند به هفتمین نمایشگاه خیرخواهانهی هنری همدم
راه پیدا کنند.
هفتمین ا کسپوی همدم ،ب ه یاری خدا و شما ،با حضور جمعی از مدیران
استانی و اساتید پیشکسوت عکاسی ،چهارم تیرماه سال جاری ،افتتاح
خواهد شد.

مولودیخوانی مجاوران حرم رضوی(ع) ،در همدم
به رسم همهساله و به مناسبت والدت امام مهربانیها؛ حضرت رضا(ع)
فرزندانهمدموبانوانخیرمشهدی،در تاالرموسسه،میزبان گروهزهرای
علی(ع) بودند و همصدا با حاجیه خانم فتحــی ،مولودیخوانی کردند.

بزرگداشت دههی کرامت با
مهربانی خادمین آستان قدس رضوی
جمعــی از بانــوان انتظامــات صحــن و حریــم آســتانقدس رضــوی در
دومیــن روز از ده ـهی کرامــت با پرچــم حــرم حضرت رضــا (ع) بــه همدم
آمدند و شــور و نشــاط معنوی خاصی را به اهالــی این خانــه هدیه کردند
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این دسته گلها دســت رنج دختران
همدم است؛ گلی که شما به مراسمها
و همایشهایتان میبرید و بخشی از
هزینهی خیریه همدم را تامین میکند.
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داستان کوتاهِ
ِ
یک ص ــدای بلند...

گزارشــی از حضــور فرزنــدان همــدم در ارکســتر ملــی ویــژه (نی ـکآوا)

عصر جمعه  23اردیبهشت  1401از راه رســید؛ روزی که خیلیها منتظرش
بودند .این خیلیها ،کارت دعوتی در دست داشــتند که  کمی متفاوتتر
از هم ـهی کارتهــای دعوت زندگیشــان بــود .کارتی کــه دعوتکنندهی
آن به رســم همهی همایشهــا ،یک نفر تنهــا نبود بلکــه  21نفــر آن را امضا
کــرده بودند .بیســت و یک نفری کــه هیچکدامشــان مدیر و رییــس اداره و
نهادی خاص نبودند ولی قرار بود در همایش و کنسرت روز  23اردیبهشت
تاالر همایشهای بینالمللی صدا و ســیما در تهران ،آواز صلح ســر دهند.
این  21نفــر را بایــد دید تا شــناخت .آنهــا را با اســم نمیتــوان بخاطــر آورد و
فقط باید کنارشــان بنشــینی و استعدادخاصشــان را در زمینهی نواختن
ســاز یا خواندن آواز ببینی تا متوجه بشــوی از کدام  21نفر حــرف میزنیم!
آنها  21نفر بودند .قبــل از اینکه آواز صلح آنها را به هــم پیوند بزند و همصدا
کنــد ،هــر کــدام در شــهر و دیــار خودشــان مشــغول زندگیشــان بودنــد و
هنــوز کســی را بــرای کنسرتشــان دعــوت نکــرده بودنــد 21 .نفر قص ـهی ما
خودشــان را باور داشــتند اما کســی نبود که آنها را بــه اندازهی امــروز قبول
حتــر بگویم
داشــته باشــد و کمکشــان کند تــا شــناخته شــوند .کمــی واض 
این  21نفر دارای شــرایط ویژهی جســمی ،ذهنی ،بینایی و اتیســم بودند
و مــردم کمی آنهــا را میشــناختند .ایــن حد شــناخت در هر شــهری کمی
متفاوتتر از ســایر شــهرها بــود .مثال در شــهر مشــهد و همین موسس ـهی
خیریهی توانبخشــی همــدم 4 ،دختــر با اســتعداد در گــروه ســرود همدم
ی و تصمیمهای خــوب دکتر زهرا حجت
عضویت داشــتند که با برنامهریز 
و همــکاران باذوقشــان در ایــن موسســه ،تمرینهــای مرتــب و جــدی
و قابــل قبولــی داشــتند و بــرای همــهی مــردم شــهر و دیــار امــام رضــا (ع)

شــناخته شــده بودند یا چند نفر از بچههای موسســهی بهکــوش گرگان
کــه توســط خانــم مریــم گیالســیان استعدادشــان کشــف شــد و اهالــی
مهربان شمال کشــورمان آنها را میشناختند اما ســایر بچهها در خانهی
خودشــان مشــغول تمرین ســاز و آواز بودنــد و هنــوز  21نفر نشــده بودند!
ایــن  21نفــری کــه کارت دعــوت حضــار کنســرت روز جمعــه 23
اردیبهشــت  1401را امضــا کــرده بودنــد ،داســتان جمعشدنشــان هــم
شنیدنیاســت؛ آنهــا را خانــم گیالســیان کــه آهنگســاز و موســیقیدان و
البتــه خانــم خوشذوقی هــم بــود ،دور هــم جمع کــرد .خانم گیالســیان
با مشــورت دوســتانش در ســایر شــهرهای کشــورمثل خانــم دکتر حجت
در مشــهد ،دســت بــه کار بزرگــی زد و  21پســر و دختــر دارای معلولیــت
را دور هــم جمــع کــرد و ریســک ایــن عــدد بــزرگ را هــم پذیرفــت...
خانــم گیالســیان از ســال  1395تــا امــروز مشــغول تمریــن حضــوری و
مجازی بــا  21نفر دختر و پســر دارای شــرایط ویــژهی ایران اســت .روند کار
و فعالیــت گــروه و مجوزهایــش ســختیهای خــاص خــودش را داشــت.
خانم گیالســیان میگوید« :ابتدا اســم این گروه را لگاتو گذاشتیم .سپس
شــد ارکســتر ویژه و یک بار در تهران و یک بار در مشــهد در ســالهای 1397
و  ،1398کنســرت موســیقی برگــزار کردنــد و مــردم مشــتاق و خیرخــواه
تهــران و مشــهد شــاهد هنرنمایــی شــگفتانگیز فرزندانشــان بودنــد».
بعد در جواب ســوال ما در مورد اســم جدید گروه «نیــک آوا» میگوید« :به
اســم ارکســتر ویژهی ایران مجــوز ندادند ســپس با مشــورت اهالــی فن به
ک آوا» تغییر اســم داد و مجوز گرفتیم .کم کم شــروع کردیم به تمرین
«نی 
دادن بچههــا .آنهایــی کــه در گــرگان و مشــهد در موسســات خیریــهی
بهکوش و همدم زندگــی میکردند مرتبتر از بقیه تمریناتشــان را دنبال
میکردند .ســایرین هم با کمک و تالش شــبانهروزی خانوادهها و مربیان
زحمتکش موسیقیشان در شهر و دیار خودشان مشغول تمرین شدند».
خانــم گیالســیان در مــورد هــدف از ایــن کار هم میگویــد « :هدفم نشــان
دادن توانمندی های این افراد در زمینهی هنری بود .دنبال تغییر نگرش
جامعه نســبت بــه معلــوالن بــودم و اینکه مــردم نــگاه ترحم برانگیزشــان
را از روی آنهــا بردارنــد و بــه عنــوان یــک هنرمنــد ایــن افــراد را بشناســند.
میخواستم مردم بدانند از زوایای دیگر ،این افراد بسیار موفق هستند».
رهبر ارکســتر نیک آوا در مورد تمرینــات حضوری هم میگویــد« :همانطور
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که گفتــم تمرینــات بچهها بیشــتر بــه وســیلهی فضــای مجازی و ارســال
نــت و صــدا و ...بــود کــه ایــن خــوب بــود امــا اصــا کافــی نبــود .ســختی
کار مــا همیــن دوری بچههــا از همدیگــر بــود .مجبــور بودیــم چنــد مــاه
یکبــار اردویــی برگــزار کنیــم و تمرینــات حضــوری هــم داشــته باشــیم
تــا تلفیــق ســاز و آواز بچههــا کامــا جــا بیفتــد .ایــن اردوهــا هزینههایــی
بــرای موسســات خیریــه و خانوادههــا و شــهر میزبــان بههمــراه
داشــت ،امــا انجــام شــد و خــدا را شــکر نتیج ـهی خوبــی هــم داشــت».
نکت ـهی آخــر خانــم گیالســیان ایــن اســت کــه از همــکاری و همفکــری
چندســالهی خانم دکتر حجت و همکارانش در همدم هم تشکر میکند
و میگوید« :حضور خانم دکتــر حجت در کنار ما دلگرمی فراوانی داشــت.
ایدههــای ایــن بانــوی خیرخــواه همیشــه گرهگشــا بــود .او دلســوزانه در
همهی این ســالها چــه در کنار بچههــای همدم و چــه در کنار ســایر گروه
انرژیبخش بود .اما استعداد 4دختر همدمیراهم باید ستایش کرد .آنها
شگفتانگیز و توانمندند و حســابی تمرین کردند و حســابی هم در گروه
درخشیدند .باید به مربیان همدم هم خسته نباشید جانانهای بگویم»
خانم دکتــر زهــرا حجت مدیــر عامل موسس ـهی خیری ـهی همــدم ،مادر
معنــوی  400دختر ســا کن این موسســه اســت که سالهاســت حواســش
بــه تامین مــواد غذایــی ،دارو ،لباس وگرهگشــایی از مشــکالت خاص این
بچههــا و حتــی خانوادههایشــان اســت .بــرای همیــن هــم او خصلتــی
خــاص و دقیــق دارد و حواســش حســابی جمــع کار و بچههایش اســت.
میخواهیم در مــورد این گروه و آنچــه در همایش صدای صلــح در تهران
دیــد کمــی برایمــان صحبــت کنــد .صحبتهایــی کــه شــنیدینش خالــی
از لطــف نیســت .ابتــدا اجــازه دهیــد بگویــم خانــم دکتــر حجــت زحمــت
هماهنگی مکان زندگی و تمرین ایــن  21نفر و مربیان و خانوادههایشــان
را هــم بــر عهــده داشــت .خانــم دکتــر حجــت مــادر اســت و خصلــت
مادرانگیاش نه فقط برای  2پســر خــودش و  400دختر همــدم بلکه برای
ک آوا» مصــداق واقعــی پیــدا کــرده اســت.
هم ـهی بچههــای گــروه «نی ـ 
او مثل هــر مادری قبــل از حرکــت بچههایش در جــاده ،به فکر ســرپناهی
خــوب و درخور شــان گــروه بــود .همین شــد که بــا یکــی از خیریــن خوب
ســا کن پایتخــت کشــورمان صحبت کــرده بــود وآقــای کاردان هــم باغی
بــزرگ و دارای امکانــات اقامتــی و تفریحــی مناســبی در اختیــار گــروه قرار
داد .خانم دکتر حجت ســه روز قبل از اجــرای بچهها در کنارشــان بود و از
نزدیک حال و هوای تمرینــات و زحمات مربیان و خانوادهها را به تماشــا
نشســت .او اینطوری تعریف میکند که« :مربیــان و خانوادههای بچهها
فقط به فکر بچهی خودشان نبودند .آنها اصال تفاوتی در خدمترسانی و
مهربانیشان قائل نبودند .مادربچهها در کارها هوای همدیگر را داشتند.
وقتی بــه بچ ـهی خودشــان چــای و غــذا و دارو میدادند ،حواسشــان به
خســتگی دیگر مادران هم بــود و بیصحبــت و منتی ،امــورات بچهاش را
انجام میدادند .تقسیم کارشــان هم دیدنی بود .یکی از مادران مسئول
یکــرد ،یکــی دیگر بچههــا را
خیاطی بــود ،دیگــری چــای و قهــوه امــاده م 
استحمام میکرد و باید بگویم این کار خالصانه اسمش عشق بود و بس».
خانم دکتر حجت یک مادر است و این کارها را همیشه انجام داده و دیده
اما انگار او چیــزی فراتر از حس مادرانه دیده اســت که با اشــتیاق برایمان
تعریف میکنــد و ا گر نتوانســتهایم حس ایشــان را بهخوبــی منتقل کنیم
از همهی شما خوانندگان عزیز مجله ،عذرخواهیم...

او در مورد اجــرای بچهها در تــاالر همایشهای بینالمللی صدا و ســیما
هــم میگویــد« :اجــرای بچههــا عالــی بــود .ایــن فقــط گفتــه و نظــر مــن
نیســت .اســاتید زیــادی از حوزههــای مختلــف هنــری حضــور داشــتند
کــه حســابی از بچههــا و کارشــان تعریــف کردنــد و راضــی از ســالن خارج
شــدند .اســاتیدی مثــل اســتاد کیــوان ســا کت ،آهنگســاز و نوازنــدهی
معــروف کشــورمان و خانــم لیــان رهبــر ارکســتر ویــژهی هلنــد که هــر دو
در کار ارکســتر موســیقی و آواز تبحــر دارنــد نمونههایــی هســتند کــه از
نتیج ـهی کار ،ذوق کــرده بودنــد و احســاس خیلــی خوبــی داشــتند».
عصــر روز جمعــه  23اردیبهشــت  1401از راه رســید .روزی کــه خیلیهــا
منتظــرش بودنــد .ایــن خیلیهــا ،کارت دعوتــی در دســت داشــتند
کــه کمــی متفاوتتــر از همــهی کارتهــای دعــوت زندگیشــان بــود.
کارتــی کــه دعوتکننــده و امضــا کننــدهی آن بــه رســم همــهی
همایشهــا ،تنهــا یــک نفــر نبــود بلکــه  21نفــر آن را امضــا کــرده بودنــد!
اســتاد کیــوان ســا کت ،اســتاد نــادر مشــایخی ،رخشــان بنیاعتمــاد
کیــوان ســا کت ،گالب آدینــه ،شــبنم مقدمــی ،گالره عباســی ،نــورا
هاشمی ،پویا امینی و  ...و همینطور سفیر کشــور برزیل ،رایزن فرهنگی
کشــور اتریــش ،رهبــر ارکســتر ملــی ویــژهی هلنــد ،جمعــی از کارافرینــان
برتــر کشــورمان و خبرنــگاران داخلــی و خارجــی متعــددی نیــز حضــور
داشــتند کــه شــاهد هنرنمایــی فرزنــدان هنرمنــد و بهظاهــر معلــول
کشــورمان بودند و صدا و نــوای صلح آنها را بــه جهانیان مخابــره کردند.
در ایــن همایــش خــوش ســاز و نــوا 11 ،آهنــگ فارســی ،انگلیســی
روســی ،اســپانیایی و عربــی اجــرا شــد .بچههایــی آنهــا را اجــرا
کردنــد کــه وجــود و هســتی و بــه قــول معــروف گوشــت و پوســت و
استخوانشــان لبریــز از صلــح و آشــتی بــا بشــریت و زمیــن و زمــان بــود
و هیــچ تعــارف خــاص و ژورنالیســتیی هــم در کارشــان نبــود و نیســت.
هم ـهی ایــن  21نفــر داســتان کوتــاه مــا ،نمیخواهنــد کوتــاه بیاینــد و
دلخوش بــه همین مقــدار باشــند .آنهــا تــازه راهشــان را پیــدا کردهاند و
میخواهند کارتهای دعوت زیادی را امضا کنند .میخواهند از خداوند
و زمیــن و زمــان بخواهنــد صلــح و آرامــش در دنیــا حکمرانــی کنــد .آنهــا
صدایی چنان رسا دارند که سرانجام ســنگها هم آن را خواهند شنید.

 24همدردی
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نیک اندیشان ارجمند
سرکار خانم دکتر فرشته سلجوقی
جناب آقای رضا  ماهــــــــــــر

همکاران محترم
جناب آقای صفرعلی کاردهی
ســـــــــــرکار خانم فاطمه کریمـی
ســـــــــــــــــــرکار خانم سحر بهمن
ســـــــرکار خانم نسترن جعفری
ســـــــــــرکار خانم کلثوم کهندل
ســـــــــــــــرکار خانم راضیه لطفی
ســـــــــــــــــــــرکار خانم ا کرم باقری
همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه فقدان  عزیزانتان شریک می دانند.
همدردی مارا  پذیرا باشید.
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چـندلحـظهی
علمی و آموزشی
ماساژ رفلکسولوژی چیست؟
مردن؛ آری ،عذرخواهی؛ هرگز!
ضرورت نگاهی انسانی ،برای حفظ اعتبار پزشکی
ما ،گاهی ُسرفه میکنیم...
عکس از :هومان میرهادی
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ماساژ رفلکسولوژی چیست؟
تهیه وتنظیم :محبوبه سادات مشرف
کارشــناس کاردرمانی وکارشناس ارشدمشاوره توانبخش ـ ـ ـ ـ ـــی

ماســاژ بازتابی ( )Reflexologyاز جملــه درمانهای مکمــل و جایگزین
اســت که قدمتی طوالنــی دارد .اعتقاد بر این اســت که بازتابشناســی
حدود پنج هزار ســال قبل و از چین نشأت گرفته اســت اما ابتداییترین
تصاو یــر آن در آرا مــگاه انکماهــور (طبیبــی در مصــر) کشــف شــده
اســت کــه بــه  2230تــا  2500ســال قبــل از میــاد مســیح بــر مــی گــردد.
کاربردهای ماساژ بازتابی (رفلکسولوژی)
تکنیک ماســاژ بازتابــی بهعنوان یــک رویکــرد همهجانبه درکنــار درمان
پزشکی میتواند مورد اســتفاده قراربگیرد .درعین حال ،ســاده ،ارزان و
قابل اجرا برای همه افراد اســت .ماساژ بازتابی ســبب آرامش درمناطق
بیش فعال بــدن وایجــاد تحریــک در مناطــق غیرفعال میشــود و بدین
طریق باعث تعادل وآرامش دربدن وکاهش خستگی روحی فرد میشود.
درفرضیههای مطرح شــده در این روش درمانی ،اعتقاد بر این است که
کانالهایی در بدن وجود دارد کــه انرژی حیاتی در امتــداد این کانالها
از پاهــا بــه تمامی انــدام هــای بــدن جریــان دارد و هرگونه مانعــی در این
جریــان ،منجر بــه بیماری می شــود .درایــن روش فشــار و ماســاژ بر روی
نقاط رفلکسی کف پا اعمال شــده که بصورت آینهای منعکس کنندهی
تمام نقاط بدن اســت .با درنظر گرفتن بیش از  %75مشــکالت سالمتی
انســان بهدلیل فشــارها و تنشهای روانی اســت و چون درهر پــا بیش از
7000هزار عصــب وجود دارد ،بنابراین ماســاژ پاها و تحریــک اعصاب آنها
میتوانــد باعث کاهــش تنش و ایجــاد آرامش ،برقــراری تعــادل ،افزایش
جریان خون و افزایش ا کســیژن رســانی در عضالت و رفع خستگی شود.
بیشــتر مطالعــات درسرتاســرجهان بیانگــر تاثیر مثبــت رفلکســولوژی بر

خستگی ،اســترس وافســردگی اســت .هایئت نیز طی انجام تحقیقاتی
به این نتیجه رســید کــه ماســاژ پــا دارای تاثیر بالقــوه در افزایــش میزان
آرامش بیماران و ایجاد حس خوب بودن و بهبود خلق وخو میباشــد.
 ))2006 Lee YMنیز نشــان داد که ماســاژبازتابی کف پــا میتواند باعث
کاهش افســردگی و اســترس فرد گردد .یکی از بزرگان علم ماســاژ در این
باره میگوید :ماساژ بازتابی یک ماســاژ محکم در مناطق معینی از بدن
است که می تواند در تسکین و رفع ناراحتیهای فیزیولوژیکی و عضالنی
موثــر و باعث آرامش و تمدد اعصــاب در ارگان های مختلف بدن شــود.
نقش کف دست و کف پا در ماساژ بازتابی
دانــش رفلکســولوژی بــر ایــن اســاس پایهریــزی شــده کــه اعمال فشــار
بــر نقــاط بازتابــی روی کــف دســت و کف پــا بــه آرامــش اعصــاب کمک
مــی کنــد در نتیجــه انقبــاض عــروق را کاهــش میدهــد و رونــد گــردش
خــون را بهبــود مــی بخشــد .متخصصیــن رفلکســولوژی اعتقــاد دارنــد
دســت هــا و پاها آینــه بــدن هســتند و نقشــه کل بــدن در پاها و دســتها
انعــکاس می یابــد .این بــدان معنی اســت کــه هر نقطــه از کف پــا و کف
دســت با یــک ارگان خاصــی از بــدن در ارتباط اســت .بنابرایــن تحریک
رفلکسی خاص آنها ،ارگان و سیســتم مرتبط را تحت تأثیر قرار میدهد.
ماساژ بازتابی پا
ماســاژ بازتابــی پــا (رفلکســولوژی پــا) اولیــن بــار توســط یــک پزشــک
آمریکایــی بــه نــام فیتــز جرالــد معرفــی شــد .در ایــن روش از انگشــتان
اشــاره و شــصت و یا اســتیک ماســاژ جهت فشــار بــر روی نقــاط خاصی
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اثرات رفلکسولوژی
شواهد نشان می دهد که بازتاب درمانی در موارد ذیل می تواند تأثیر
مثبتی داشته باشد:
کنترل درد
کنترل اضطراب میگرن
درمان انسداد ریه
کنترل عالئم بهبود کیفیت خواب
درمان بیماری قلبی -عروقی
بهبود زخم
کنترل عالیم قبل و بعد از زایمان
کنترل سردرد
کنترل عالئم گوارشی
کاهش قند خون
کاهش فشار خون
به طور معمــول ،انواع ماســاژها با یک مکانیســم مشــابه بــر روی بدن اثر
میگذارند .هنگامــی که ماهیچههــا بیش از انــدازه فعالیــت دارند ،مواد
زائــد ماننــد اســیدال کتیک در موضــع تجمــع میکننــد و باعــث گرفتگــی
عضلــه و اسپاســم عضالنی میشــوند .اما ،ماســاژ بــا بهبود جریــان خون
موجــب گــردش مایــع لنفــاوی و خــروج مــواد ســمی از بــدن میشــود.
ماساژ کف پا ،نوعی ماساژ راحت و سریع اســت که میتواند باعث رهایی
از درد شــود .به همیــن خاطر ،افــراد در زمانهــای متفاوت به ســراغ این
راه درمانــی میرونــد .ا کثر افــراد هنگامی که در بخشــی از بدن احســاس
درد یــا ناراحتــی دارند ،به طــور ناخــودآ گاه آن نقطــه را ماســاژ میدهند.
در حقیقــت ،ماســاژ وا کنشــی غریــزی اســت کــه در هنــگام وجــود درد و
یــا عارضــه بدنــی بــه آن روی میآوریــم .رفلکســولوژی پــا ،روش درمانــی
معروفــی اســت کــه بــا کمــک آن میتــوان گرفتگــی ،کوفتگــی و دردهای
کمــر و گــردن را درمان کــرد .ماســور بــا وارد کردن فشــار بــر نقاطــی از کف
پا ،آن دســته از دردهایی را کــه به دلیل نامشــخص و براثر آســیبدیدگی
بــه وجــود نیامدهاند را درمــان میکنــد .دردهایی کــه به صورت مســتمر
نیســتند و به طور پرا کنده تکرار میشــوند .فواید ماســاژدرمانی کف پا به
اینجا خالصه نمیشود؛ برای مثال ،ماســاژدرمانی برای بهبود سیاتیک
یــک درمــان تکمیلــی هولیســتیک و آرام بــا هــدف تحریــک فرآیندهــای
التیامــی بــدن و متعــادل ســازی تمامــی دســتگاهها انجــام میشــود.
هنگام ماســاژکف پــا بــرای درمان ســیاتیک برخــی از نقــاط رفلکس بدن
تحت فشار و ماساژدرمانی قرار میگیرد؛ زیرا ،به عقیده برخی از پزشکان
نقاط کف پا در ارتباط با نواحی خاصی از بدن است .ماساژ رفلکسولوژی
یک روش ساده و شفابخش برای درمان سیاتیک و درد ناشی از آن است.
ماســاژ کــف پــا اثــر قابــل توجهــی بــر درمــان درد ســیاتیک دارد .نتایــج
تحقیقات انجام شــده در این زمینه ،حا کی از آن اســت که ماساژدرمانی
باعــث کاهــش ناراحتــی و درد بیمــار مبتــا بــه ســیاتیک میشــود .برای
مثــال ،یــک مطالعــه بــر روی  400نفر انجام شــده اســت کــه این افــراد به
طور منظــم ،هفت ـهای یکبار ،ماســاژ دریافــت میکردنــد .بعد از گذشــت

نمودار تنوع رفلکسولوژی پا
نقش ـهای از کل بــدن خــود را کــه بــر روی پــای شــما طراحی شــده تصور
کنیــد کــه در واقع یــک نمودار یــا نقشــه بازتابــی در پا اســت .هــر بخش از
بــدن در قســمت مشــخصی از یــک یــا هــر دو پــا نمایان اســت .کشــیدن
بــدن بــر روی پــای شــما ســاده نیســت ،چرا کــه بــه عنــوان مثــال انــدازه
موقعیت و مقیاس تغییر میکند .سینوسها به نوک هر یک از انگشتان
پــا وصل شــده و زانــو بــا بخشــی از مــرز بیرونی کــف پــا مرتبط اســت .یک
نمــودار رفلکســولوژی پــا ممکن اســت کمــی متفــاوت از دیگری باشــد-
نســخههای بیشــماری از نقشــههای رفلکســولوژی پــا در آنجــا وجــود
دارد .همــه آنهــا دارای نقاطــی مشــابه اعضــای بــدن خواهنــد بــود امــا
ممكن اســت بعضــی از ایــن مناطــق شــامل جزئیات بيشــتری باشــند.
نحوه صحیح ماساژ کف پا برای درمان سیاتیک:
برای انجــام ماســاژ کــف پا بــرای درمــان ســیاتیک بــر روی یــک صندلی
بشــینید و تمام نقاط کف پا و انگشــتان را به آرامی ماســاژ دهید .سپس
یک دست را روی پا و دست دیگر را زیر پا قرار دهید و به آرامی از انگشتان
پا به ســمت قــوزک را بــه آرامــی مالش دهیــد .این حــرکات را چنــد مرتبه
بــه ســمت انگشــتان پــا تکــرار کنیــد .در مرحلــه بعــد ،با یک دســت پــا را
نگهدارید و با دست دیگر ،انگشتان پا را فشــار دهید و به آرامی انگشتان
را جــدا از یکدیگــر بکشــید .ســپس ،بــا اســتفاده از انگشــت شســت ،از
قســمت باالیــی کــف پــا ،یــک خــط افقــی را تصــور کنیــد و روی آن خــط
را محکــم فشــار دهیــد .بــه گونهای کــه بــه مرکز کــف پا فشــار وارد شــود.
همچنیــن ،قــوس و برآمدگــی پــا را بــه صــورت چرخشــی فشــار دهیــد.
تکنیــک ذکــر شــده را چنــد بــار در کــف هــردو پــا اعمــال کنیــد.
در گام بعــد ،یــک پــا را بــاال نگــه داریــد و بــه پــای دیگــر بــه آرامــی مشــت
بزنیــد و اقــدام بــه حرکــت دادن انگشــتان دســت بــه صــورت چرخشــی
در سراســر کــف پــا کنیــد .ســپس ،از قــوزک تــا نزدیکــی ران را بــا دســت
ماســاژ دهیــد .ایــن حــرکات را میتوانیــد  5بــار تکــرار کنیــد .در نهایــت
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از کــف پا که بــا ارگان مــورد نظــر ارتباط دارند ،اســتفاده میشــود .ماســاژ
بازتابی کف پــا یک انــرژی حیاتی اســت کــه در امتــداد کانالهایــی از پا به
تمــام ارگانهــای بــدن جریــان مــی یابــد .هــر گونــه مانعــی در ایــن جریان
در نهایــت منتهــی بــه بیمــاری خواهــد شــد .هــدف ماســاژ رفلکــس از
بیــن بــردن ایــن موانــع و آزاد کــردن جریــان انــرژی در این مســیر اســت.

10هفته ،دریافتکنندگان ماســاژ پا عملکرد بهتــر و درد کمتری را گزارش
میکردنــد .تقریباً در تمــام نواحی بدن نقطــه رفلکســولوژی مربوط به پا
وجود دارد .چهار قســمت رفلکســولوژی اساســی در کف پا وجــود دارد.
ناحیه «ســر و گردن» هر پنج انگشت شامل این قســمتها میشود .در
این منطقه نقاطی متناســب با ســینوسها ،چش ـمها ،گوشهــا و غیره
پیدا خواهید کرد.
“ســتون فقــرات” كــه بــا قســمت داخلی هــر پــا مرتبــط اســت ،در جایی
قــرار دارد كــه انگشــتان پا به قســمت بدنــه پای شــما متصل میشــوند.
این مهمترین منطقه رفلکســولوژی اســت که میتوانیــد از آن به عنوان
بزرگراهی بــرای ارتباط بیــن مغز و اعصــاب ،اســتخوانها و ماهیچههای
خود استفاده کنید.
«ناحیه ســینه» ،در اطراف توپی پا قرار دارد .این ناحیه به طور کلی یک
رنگ تیرهتر از وســط پــا دارد و با ریههــا ،شــانهها و غیره در ارتباط اســت.
«خط کمــر» ،در هــر جایــی کــه پایتــان پهنتــر میشــود ،قــرار دارد .این
بخش با معده ،کبــد ،روده و غیره ارتبــاط دارد و به طور کلــی از یک رنگ
روشنتر برخوردار است.
«“ناحیــه لگــن» ،نیــز در پاشــنه قــرار دارد .بــه طــور معمــول دارای رنگ
تیرهای مانند ناحیه قفســه ســینه در پا اســت .ایــن ناحیه از پــا مرتبط با
پاها و باسن است.
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کاســه زانــو را بــا فشــارهای چرخشــی انگشــتان دســت ماســاژ دهیــد.
ماساژ کف پا بعد از ایستادن طوالنی مدت میتواند عضالت پا را آرام کند
و به حالــت اول برگرداند .ماســاژ کف پا برای درمان ســیاتیک ،سیســتم
لنفــاوی را تحریک میکند و گــردش خون را بهبود میبخشــد .در نتیجه
ماســاژ کف پا عالوه بر رفع تنــش و ایجــاد آرامش ،نقاط خاصــی در کف پا
تحریک میشــود و برخــی از بیماریها درمــان خواهد شــد .در نتیجه با
ماساژدرمانی ،میتوان بیماریهای مانند ســیاتیک ،دردهای عمومی
گردن درد ،کمر درد و  ..را درمان کرد .میتوانید برای افزایش تاثیر ماساژ
از روغنهای گیاهی و طبیعی برای ماســاژدرمانی کف پا استفاده کنید.
عوارض جانبی و احتیاط جانبی:
حتمــاً تاریخچــه ســامتی کامــل و دقیــق خــود را بــه رفلکسولوژیســت
بدهیــد .ایــده خو بــی ا ســت کــه همیشــه قبــل از هــر کار جدیــدی
از جملــه رفلکســولوژی ،بــا پز شــک خــود مشــورت کنیــد.
ا گــر زخم پــا ،آســیب دیدگی جدیــد ،زخمهای پــا یا مــچ پا ،نقــرس یا یک
بیمــاری قلبــی عروقــی داریــد ،رفلکســولوژی ممکــن ا ســت بیخطــر
نباشــد .رفلکســولوژی همچنین ممکن اســت برای مبتالیــان به دیابت
استئوآرتریت (تحت تأثیر مچ پا یا پا) ،مشکالت گردش خون ،عفونتهای
فعــال ،ســنگ کیســه صفــرا ،ســنگ کلیه یــا انــواع خاصــی از ســرطانها
مناســب نباشــد .زنــان بــاردار بایــد از رفلکســولوژی خــودداری کننــد.
انواع ماساژدرمانی کف پا:
ماساژدرمانی کف پا را میتوان به دسته زیر تقسیم کرد:
ماساژ آروماتراپی کف پا:
در این روش ،بیمار از خواص احیا کنندگی و آرامش بخش ماساژ در کنار
مزایای درمانی روغنهای خالص بهره میبرد.
ماساژدرمانی هولیستیک:
این تکنیک شــامل ماســاژ یک ســری نقاط رفلکــس با هــدف تحریک و
آزادسازی تنشهای بدن میشود.
ماساژ کدام نواحی پاها برای سالمت مفید است؟
تحریک و ماساژ شش نقطه حساس در کف پا ،تأثیرات مثبت و موثری بر
روی کیفیت گردش خون ،فشارخون و میزان ترشح هورمون ها میگذارد
که برای کاهــش میزان اســترس و رهایــی از بــی خوابی نیز مفید اســت و
البته در رفع دردهای بدن ،دفع سنگ کلیه ،درمان دیابت و رفع التهاب
استخوان ها و مفاصل هم موثر است .این شش نقطه حساس عبارتند از:
شســت پــا :آیــا دو ســت داریــد متنا ســب شــوید و اندامــی کشــیده و
باریــک داشــته باشــید؟ کافــی اســت هــر بــار کــه هــوس خــوردن مــواد
غذایــی چــاق کننــده را مــی کنیــد  ،شســت پــای خــود را ماســاژ دهیــد!
بندهای انگشت شست پا :با ماساژ دادن انتهایی ترین قسمت شست
پا (نزدیک به کف پا) میتوان فشار و استرس وارد شــده به بدن را کاهش
داد .ای ـنکار همچنین باعث ســامت غده تیروئیــد نیز میشــود .ا گر فرد
به صورت مداوم در معرض اســترس قرار گیرد  ،عملکــرد غده تیروئید نیز
دچار مشکل خواهد شد که با ماساژ این نقطه به رفع مشکل میپردازید.
قســمت وســط کــف پــا :در ایــن قســمت پایانــه هــای عصبــی متعددی
وجــود دارد کــه بــا ماســاژ دادن ایــن قســمت میتــوان اســترس هــا را
از بیــن بــرد و بــه بهتــر شــدن تنفــس نیــز کمــک کــرد .ماســاژ دادن ایــن
قســمت ،تأثیر مثبتــی بــر روی پــرده دیافرا گم میگــذارد .پــرده دیافرا گم
نوعــی عضلــه گنبــدی شــکل اســت کــه هنــگام نفــس کشــیدن بــه ریــه
هــا کمــک میکنــد تــا رونــد پــر و خالــی شــدن آن بهتــر انجــام گــردد.

قســمت مرکزی شســت پــا :ماســاژ دادن این قســمت از پــا  ،تأثیــر مثبتی
بر روی غــده هیپوفیز میگــذارد .این ســاختار در مغز ،عملکــرد غدد دیگر
بــدن را نیــز کنتــرل میکنــد .راهــی ســاده بــرای تنظیــم میــزان هورمــون
در بــدن ،فشــار دادن یــا ماســاژ دادن قســمت وســط شســت پــا اســت.
قســمت کنــار پاشــنه پــا :متخصصــان عنــوان کــرده اند کــه ماســاژ دادن
ایــن قســمت از پــا  ،در دفــع ســمومی کــه در بــدن ترا کم uپیــدا کــرده اند
موثــر اســت .بــا ماســاژ دادن ایــن قســمت  ،سیســتم دفــع بــدن فعالتر
میشــود و ا گر شــما ایــن ماســاژ را بطــور منظــم انجــام دهیــد و میــوه ها و
ســبزیجات فراوان نیز مصرف کنید از بدن خود ســمزدایی خواهید کرد.
لبــه داخلی کف پا :آیا همیشــه احســاس خســتگی و بی حالــی میکنید؟
شــاید الزم اســت که غدد آدرنال خود را تحریــک کنید .بــرای اینکه بدن
شــما انرژی بگیرد  ،قســمت لبه هــای داخلــی کف پا را ماســاژ دهیــد زیرا
اعصــاب موجود در این قســمت بــا غــدد آدرنــال ارتبــاط دارد .روش اجرا
این درمان بــه این صورت اســت که از فــرد میخواهیــم بطــور خوابیده یا
نشسته در حالتی که پاهایش را کمی باالتر ازسطح بدن قرار داده(هرطور
که راحتتــر اســت)ودرمانگر از دســتها برای واردســاختن فشــار بــر نقاط
رفلکسی مشــخص از پا که بامشــکل بیمار مرتبط است،اســتفاده میکند
که برای واردکردن فشار ابزارخاصی نیاز نیست .قبل از انجام این تکنیک
در هرجلســه 10،دقیقــه ابتدابــه تکنیک آرامســازی وتکنیکهای تنفســی
موثر اختصــاص یافته وســپس به مــدت  20دقیقه(بــرای هرپــا 10دقیقه)
ابتدا برای پای چپ وسپس برای پای راست ماساژ بصورت حرکات عقب
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وجلوی کف دســت درلبه خارجی(ازقوزک خارجی پا تا انگشت کوچک
پا)صورت میگیرد.ابتدا انگشتان پا رابا یک دست حمایت ودست دیگر
رامشت کرده وکف پاراازمحل اتصال انگشتان به پا توسط بند انگشتان
دوم،بــه ســمت پاییــن ماســاژ داده وســپس بــا کناره مــچ دســت،کناره
داخلی پا را از انگشت بزرگ به سمت مچ پابا کمی فشار ماساژمیدهیم.
بعد از ماســاژ پا ،با دســت چپ پاشــنه پا را نگهداشــته و با فشــاربه کف پا
آن را از مــچ خم و راســت کرده ،ســپس با انگشــت شســت بــرروی نقطه
خورشــیدی( )Solar Plexusفشارمســتقیم وارد کــرده و ا یــن کار را
بــرای مــدت  10دقیقه بــرای هر پــا (4دقیقــه فشــار2،دقیقه اســتراحت،
و مجددا 4دقیقــه فشــار) بهصــورت دورانــی و بافشــاروارد 4-3کیلوگرم
هفته ایی3جلســه به مــدت 8هفته ،برای رســیدن به نتیجــه مطلوب
انجام داد.
ا گــر چــه اثبــات نشــده ا ســت کــه ا یــن درمــان بــه طــور مســتقیم بــر
ســلول هــای ســرطانی تاثیــر میگــذارد ،امــا مجلــه British journal
 Nursing Standardیــک مطالعــه کنتــرل شــده را منتشــر کــرد کــه
در آن  ٪۱۰۰از بیمــاران ادعــا کردنــد کــه پــس از ســه دوره درمــان
بهبــود قابــل مالحظــه ای در کیفیــت زندگــی خــود داشــتهاند.
بــه طــور مثــال فقــط در ســال گذشــته ،مجلــه Evidence-Based
 Complementary and Alternative Medicineنشــان داد کــه رفلکســولوژی
نه تنهــا بــه کاهــش درد کمــک می کنــد ،بلکــه موجــب هدایــت عصبی
و جبــران نگرانــی هــای ناشــی از حساســیت حرارتــی و لــرز نیز می شــود.
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مردن؛ آری ،عذرخواهی؛ هرگز !
تهیه وتنظیم :صدیقه بختیاری شهری
مدرس و پژوهشگر دانشگاه

بعضیها ،حاضرند بمیرند ولی عذرخواهی نکنند!
چرا بعضــی آدمهــا ،حتی وقتــی معلوم اســت کــه مقصرنــد ،عذرخواهی
نمیکنند؟ بســیاری از مــا دفاع تمامقـ ِـد اینگونــه افراد از اشتباهاتشــان
را نشــانهی قــدرت و اعتماد بــه نفس آنهــا میدانیــم ،امــا واقعیت چیز
دیگری اســت .قبول اشــتباه بــه برداشــت مــا از خودمان آســیب میزند
و کســانی کــه از عذرخواهــی گریزاننــد آنقــدر تصویــر ناپایــداری از خــود
در ذهــن دارنــد کــه میترســند ضرب ـهی ناشــی از قبــول اشــتباه آنهــا
را بهکلــی از پــا در بیــاورد .در مواجهــه بــا اینگونــه افــراد چــه بایــد کــرد؟
مــن نامههــای زیــادی از خواننــدگان دریا فــت کــرد هام کــه
میپرســیدند چــرا بعضــی آد مهــای زندگیشــان ،حتــی وقتــی
معلــوم ا ســت کــه مقصرنــد ،نمیتواننــد عذرخواهــی کننــد؟
آیا آنها صرفا لجباز هســتند؟ یا چیزی در روانشــان مانع از این میشود
کــه بتواننــد مســئولیت کارهایشــان را بپذیرنــد و خیلــی ســاده اظهــار
پشیمانی کنند؟
بیایید تعــارف را کنار بگذاریــم ،حتی باوجدانترین آدمهــای اطرافمان
نیز گاهی عذرخواهــی نمیکنند .این شــرایط معمــوالً به یکــی از این دو
دلیل اتفاق میافتد:
 .۱به قــدر کافــی بــرای طــرف مقابل یــا رابطــه اهمیــت قائــل نیســتیم تا
دشواری ناشــی از اعتراف به اشــتباهمان را به جان بخریم و به خاطرش
عذرخواهی کنیم.
 .۲فکر میکنیم پوزشمان اهمیتی ندارد.
مثــا ،بیاییــد فــرض کنیــم شــما درگیــر رســاندن کاری در ضرباالجلــی
مشــخص بوده و بــه یکــی از همــکاران کــه مزاحمتــان شــده ،پریدهاید.
ا گــر فکــر کنیــد کــه همکارتــان از پیــش بــه خاطــر اتفاقــی قبلــی کینهای
از شــما بــه دل دارد ،شــاید بیخیــال عذرخواهــی شــوید ،چــون حــس
میکنیــد ایــن عذرخواهــی واقعــا کمکــی بــه رابطهتــان بــا او نمیکنــد.
امــا آدمهایــی کــه تحــت هــر شــرایطی هرگــز نمیتواننــد اشتباهشــان را
بپذیرنــد چطــور؟ چــه چیــزی باعــث میشــود کــه حتــی وقتــی بهضوح
مقصرنــد ،نتواننــد عذرخواهــی کننــد؟ بــرای چنیــن آد مها یــی
تصدیــق خطــا و عذرخواهــی ،از نظــر روانــی زیــادی تهدیدآمیــز اســت.
عذرخواهــی در واقع نشــانگر آن اســت که به نحــوی به طرف مقابلشــان
آســیب زد هانــد و ا یــن میتواندبا عــث شــرمگین شدنشــان شــود.
آدمهایی کــه قــادر بــه عذرخواهــی نیســتند ،اغلــب آنچنان بهشــدت

احســاس کمارزشــی میکننــد کــه ایگوهــای شکنندهشــان نمیتوانــد
ضرب ـهی ناشــی از پذیــرش اینکــه اشــتباه کردهانــد را هضــم کنــد .پــس
ســاز وکار دفاعیشــان ،گاهی بــه طــور ناخــودآ گاه ،وارد عمل میشــود و
شــاید تقصیر را به گردن عوامــل بیرونــی بیندازند یا حتــی واقعیتهای
بدیهــی را زیــر ســؤال ببرنــد تــا از تهدید اینکــه بــا عذرخواهی خودشــان
را کوچــک کننــد ،بگریزنــد .آدمهایــی کــه اهــل عذرخواهــی نیســتند
بــا مقصردانســتن شــرایط ،انــکار حقایــق یــا حملــه بــه طــرف مقابــل یا
افــراد دیگر ،بیــش از پیش به اشتباهشــان میچســبند و به ایــن ترتیب
میتواننــد بــه جــای حــس بیارزشــی ،احســاس توانمنــدی کننــد.
متأســفانه ،خیلیهایمــان بــه اشــتباه حالــت دفاعــی ناشــی از
شــکنندگی ایــن آدمهــا را نشــانهای از قــدرت روانــی تعبیــر میکنیــم.
دلیلــش ایــن اســت کــه آ نهــا در ظاهــر افــراد سرســختی بــه
چشــم میآینــد کــه حاضــر نیســتند پــا پــس بکشــند .امــا ایــن
پاپسنکشــیدن اتفاقــاً بــه دلیــل ضعــف آ نهاســت نــه قدرتشــان.
از منظــر روانشــناختی تصدیق اینکــه حق با ما نیســت ،از نظــر هیجانی
ناراحتکننــده و بــرای تصویــری کــه از خودمــان داریــم دردآور اســت.
بــرای قبــول مســئولیت و عذرخواهــی ،عز تنفســمان بایــد بــه قــدر
کافــی قــوی باشــد تــا بتوانیــم ایــن ناراحتــی را بپذیریــم .در واقــع ،ا گــر
عــزت نفســمان بــه حــد کافــی قــوی و تثبیتشــده باشــد ،میتوانیــم
ضر ب ـهی موقتــی کــه بــا چنیــن تصدیقــی همــراه اســت ،تحمــل
کنیــم ،بــدون اینکــه دیوارهــای پیرامــون ایگویمــان بــه لــرزه بیفتنــد.
امــا ا گــر عــزت نفســمان در ظاهــر بــاال ولــی در حقیقت شــکننده باشــد
آن ضربــه میتوانــد بــه دیوارهــای دفاعیمــان رخنــه کــرده و ضربــهی
مســتقیمی بــه ایگویمــان وارد کنــد .البتــه ،بهعنــوان یــک قاعــدهی
تجربی روانشــناختی ،هر چه ســازوکارهای دفاعی فرد سفتوسختتر
باشــند ،ایگویــی کــه دارد از آن حفاظــت میکنــد شــکنندهتر اســت.
اغلب هنگام مواجهه با کسی که عادت به عذرخواهی ندارد ،مرتکب این
اشتباه میشــویم که از کوره درمیرویم (بدون شک ،به دلیلی موجه) و
ســعی میکنیم در بحثمان با او برنده شــویم (چون حق با ماست!) .اما
واقعیت غمانگیــز و مأیوسکننده این اســت که هرگــز نمیتوانیم برنده
شــویم .حتی ا گــر اثبــات کنیم کــه ایــن افــراد در واقعیتهــای محض و
بحثناپذیر اشتباه میکنند ،آنها یا همان واقعیتهای بحثناپذیر را
انکار میکنند یا با گفتن چیزی مثل اینکه «چرا همیشــه قضیه را دشوار
و ناخوشــایند میکنی» گزینهی حملهی شــخصی را انتخاب میکنند.
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در چنیــن موقعیتهایــی ،بهتریــن کار ایــن اســت که تــا حــد ممکن با
آرامــش و اســتدالل حرفمــان را بزنیــم و بعــد وقتــی بحــث غیرســازنده
میشــود ،از آن بیــرون بیاییــم مثــل وقتــی کــه ا یــن ا شــخاص
واقعیتهــا را ز یــر ســؤال میبرنــد ،بهان ـهای مضحــک میتراشــند یــا
ســراغ مطالــب بیاهمیــت میرونــد .وقتــی آرام بگیرنــد و دیگــر حــس
نکننــد که تحــت حمله هســتند ،بعــد میتوانیم دنبــال نشــانههایی از
پشــیمانی بگردیم .آیــا آنها زیــادی با ما مهربــان یا نگرانمان هســتند؟
ایــن روش ناخودآ گاهشــان بــرای ایــن اســت کــه رابطهشــان با مــا را به
نحــوی درســت کننــد کــه بــرای تصویرشــان از خودشــان تهدیدآمیــز
نباشــد .در واقــع آنهــا بــرای اینکــه احســاس بدی که نســبت بــه خود
پیــدا کردهانــد را برطــرف کننــد ،برایمــان ســنگ تمــام میگذارنــد...
خــب ،پــس در رابطــه بــا آدمهایــی در زندگیتــان کــه اهــل عذرخواهی
نیســتند چه کاری از دســتتان برمیآید؟ به ویژه ا گر عضــوی از خانواده
همــکار یــا دوســتتان باشــند؟ خــب ،ا گــر افــرادی نیســتند کــه مرتــب
بــا آنهــا تعامــل داریــد ،میتوانیــد بــه ایــن فکــر کنیــد کــه تماســتان با
آنهــا را بــه حداقــل برســانید .امــا گــر خویشــاوندان نزدیکــی هســتند
میتوانیــد ســعی کنیــد بــا آ نهــا بــه نقط ـهای مشــترک برســید.
بهترین راه بــرای انجــام ایــن کار ،درک رفتــار آزاردهندهی آنهاســت و
درک اینکــه این افــراد صرفــا از نظر روانــی قادر بــه عذرخواهی نیســتند.
به عــاوه ،بایــد بدانیم قــرار نیســت آنهــا تغییر کننــد .تمریــن پذیرش
میتوانــد کمکتــان کنــد از بحــث بــا آنهــا بیــرون بیاییــد و بــرای اینکه
احساس سرخوردگی ،خشم و رنجشــتان را محدود کنید ،مفید است.
بــه ایــن ترتیــب ا گــر آدمــی کــه اهــل عذرخواهــی نیســت ،در تمــاس
نزدیک بــا شماســت ،میتوانید ســراغ اســتفاده از همدلی و شــفقتتان
برویــد .بــه خودتــان یــادآوری کنیــد کــه ز یــر ایــن ظاهــر بیرونــی کــه
بســیار کلهشــق بــه نظــر میرســد ،آ نهــا بهشــدت آســیبپذیرند.
جــان کالم ایــن اســت :همگــی لحظاتــی را تجربــه میکنیــم کــه حاضــر
به تصدیــق اشــتباهمان نیســتیم .امــا وقتی شــخصی هرگز مســئولیت
اشــتباهش را قبول نمیکنــد و عادت بــه عذرخواهی ندارد ،نشــانۀ این
است که او فردی با ایگوی شــکننده اســت و خود را ضعیف میپندارد.
* نویسنده :گای وینچ -وبسایت؛ تِد
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ضرورت نگاهی انس ـ ـ ــانی
برای حفظ اعتبار پزشکی
ناصر فکوهی

در سالهای نزدیک به انقالب ،پزشکی مدرن به رویهای عادی در سبک
زندگی مردم تبدیل شــده بــود و برخی از کنشهــای ســنتی (زایمان) از
این پس در بیمارســتان انجام میشــد .مراجعه به پزشــک عمومی و در
نزد اقشــار کمدرآمد تر مراجعه بــه «تزریق چیهــا» به ویژه در اقشــار کم
درآمد ،و ســپس به «دواخانه ها» ،پزشــکان عمومی و متخصص و رفت
و آمــد بــه بیمارســتانها ،روشهایی متعــارف در زندگــی مردم بــود و در
عین حال «توصیههای پزشــکی» مــردم به یکدیگر نیز بســیار رایج شــد
توصیههایی که هم به معرفی پزشک و دارو مربوط میشد و هم به شیوه
های درمان و ســبک زندگی .پزشــکان هر چند دیگر همچون دهههای
پیش و پس از مشــروطه و ابتدای قرن شمسی لزوما از اشراف نبودند اما
معمــوال از خانوادههای بــا درآمد بــاال ریشــه میگرفتند؛ طبقاتــی که در
آنها سلسله مراتب ترجیحی برای تحصیل به ترتیب مهندسی ،پزشکی
و بــا فاصله ای زیــاد ادبیــات و علوم انســانی بود .پزشــکان و مهندســان
از باالتریــن ســرمایه اجتماعــی و احتــرام بــه ویــژه ســرمایه کاریزماتیک
برخوردار بودند (چیزی که هنوز در واژگان خطاب در زبان ما باقی مانده
اســت« :آقای مهنــدس!» «آقا یــا خانم دکتــر!») .بــه گونهای کــه پس از
انقالب نیــز حتی رادیکالتریــن فعاالن سیاســی به آنها احترام گذاشــته
و به آنهــا «امتیازاتی» ویژه میدادند (مثال داشــتن پوششــی «متفاوت»
از سایرین در محل کار و در شــهر) .احترامی که پزشکی در دوران جنگ
تحمیلی به ویژه از آن برخوردار شد .نقش پزشکان و پرستاران در جبهه
ها و به شــهادت رســیدن تعداد زیادی از آنهــا چه در جنــگ و چه پس از
آن به دلیل مســمومیت در حمالت شــیمیایی ،شــهامتها و فدا کاری
آنها و دالیل اصلی رشــد و موفقیت جراحی ســالهای بعــد در ایران بود
نیز در این امــر موثر بود .بدیــن ترتیب میتــوان گفت در طــول دهه 60
و ابتــدای دهه  1370پزشــکان باالترین ســرمایه کاریزمایــی و اجتماعی
را مدیــون فعالیتهایشــان در طــول دهه ســخت  60و جنــگ تحمیلی
بودنــد و تصویــری بســیار مثبــت از آنهــا در جامعهی مــا به وجــود آمده
بود که بســیاری را هر چه بیشتر به ســوی تحصیالت پزشکی میکشاند.
از ســوی دیگر تا کیدی کــه نظام جدیــد ،بر تفکیــک جنســیتی در حوزه
پزشکی داشت ،خود ســبب ورود تعداد زیادی از زنان به عرصه پزشکی
و رشــد و بــاال رفتــن ســرمایه اجتماعــی و فرهنگــی آنهــا در جامعه شــد و
مفهوم «پزشک زن» و یا به صورتی عامیانه «خانم دکتر» را چه در شهرها
و چــه از طریــق دموکراتیــزه شــدن نظــام پزشــکی در روســتا هــا از طریق
«خانه های بهداشت» به تصویری آشــنا و اطمینان بخش تبدیل کرد.
امــا از دهــه  1370یعنــی از ســالهای پــس از جنــگ؛ حرکتــی معکــوس
در پزشــکی ایــران اتفــاق افتــاد کــه هــر چــه بیشــتر در آن رویکردهــای
نولیبــرال و کاال یــی و پولــی شــدن خدمــات را گســترش داد .بد یــن

ترتیب شــکاف بزرگــی میــان اعتبار پیشــین و چهره نامناســبی کــه برای
بسیاری از پزشــکان در جامعه به تدریج شــکل می گرفت ،مشهود بود.
دالیــل زیادی بــرای ســقوطی آزاد در ایــن اعتبــار وجود داشــت ،دالیلی
همچــون افزایــش بیانــدازهی تعــداد پزشــکان عمومــی و متخصــص
دانشــگاههای پزشــکی ،بیمارســتانها ،و کلینیکهــا و غیــره ،کاهــش
در ســطح دانــش و مهــارت در بخــش بزرگــی از آنهــا بــه دلیــل کمبودها،
و بهویــژه فراینــد گســتردهی کاالیــی شــدن پزشــکی و بهداشــت کــه
از دور هی ریاســت جمهــوری هاشــمی رفســنجانی ()1376-1368
آغاز شــد و به صورتــی مــداوم ادامــه یافــت .از این زمــان ،شــکافی بزرگ
جامعــه پرشــکی را بــه شــدت سلســله مراتبــی کــرد .سلســله مراتبی که
در راس آن جراحــان در ســختترین تخصصهــا (مغــز و قلــب) قــرار
میگرفتنــد و در پایینترین ردههایش پزشــکان عمومی شهرســتانها.
بیاعتمادی نســبت به پزشــکان از دهه  1380باز هم افزایــش یافت و تا
دهه 1390به اوج خود رســید و این فراینــد کامال با کاالیی شــدن هر چه
بیشتر امر پزشکی همراه بود به صورتی که مفهوم بسیار مذموم «بساز و
بفروش» که در پیش از انقالب به «بناها» یا «اوســتا معمار»ها ،کارگران
پیشــین و خــود ســاختهای کــه ســرمایهدار شــده بودنــد و بــدون مجوز
ساختمانســازی میکردند و به مردم محروم میفروختند و ثروتهای
بربــاد آورده برای خود ایجــاد میکردند ،ایــن بار در قالب «بر جســاز» نثار
گروهــی از پزشــکان به ویــژه برخــی از جراحان شــد و بــرای نخســتین بار
اینجا و آنجا ســخن از «مافیاهــای دارو ،جراحــی و »...از «زد و بند میان
آزمایشــگاهها و پزشــکان» ،از «زیر میزیهــا» و  ...به میان آمد .شــکاف
دائما گسترش مییافت و سقوط اخالقی به همان شدتی اتفاق میافتاد
که ثروت پزشکان و ســبک زندگی آنها تغیییر میکرد .اشرافیتی جدید پا
به میدان میگذاشــت که امــروز میتــوان در برخی از پزشــکان در مقابل
کسانی که شاید بتوان «پزشکان مستضعف» نامیدشان دید ،اشرافیتی
اما بسیار شکننده ،زیرا حاصل سقوطی اخالق بود که میتوانست و می
تواند به سقوطی واقعی و پایدار در گفتمان«پزشکی» (در شرایطی که این
گفتمان در کشورهای توسعه یافته نیز با بحران روبروست) بیانجامد و در
نهایت سیستمهای «بیمه» را نیز از کار بیاندازد یا به شدت تضعیف کند.
با وجــود ایــن باید گفــت کــه این ســقوط هنوز شــکل گســترده بــه خود
نگرفته اســت ،الیههای پزشــکان و به ویژه گروههای دیگر ســاختار این
نظام از کارکنان بیمارســتانها و پرستاران گرفته تا بســیاری از پزشکان
متخصــص ،جراحان در قالــب ســازمانهای غیردولتــی و از همه مهمتر
الیههــای پایینــی سیســتم پزشــکی در شــهرهای کوچــک و روســتاها
بیشــترین مقاومــت را بــرای حفــظ اعتبــار و جلوگیــری از عمیــق شــدن
ایــن شــکاف از خــود نشــان دادهانــد و تــا انــدازهای نیــز موفــق بودهاند.
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ما ،گاهی ُسرفه میکنیم...
ما ،بــه عنوان کســانی که افتخــار خدمت بــه فرزندان همــدم نصیبمان
شدهاســت ،میکوشــیم بــا توجــه بــه یــاری خــدا و عنایــات شــما ،ایــن
چــرخ ســنگین را بچرخانیــم و خــدا را شــکر کــه حــواس شــما هــم بــه ما
و ایــن  400بچ ـهی نازنیــن هســت .خواســتیم ،بــه مناســبت ایــن ایــام
از حضورتــان تشــکر و ایــن را هــم اضافــه کنیــم کــه؛ بر مــا ببخشــایید ا گر
در فضاهــای مربــوط بــه همــدم ،صرفــا از نیازهــای اهالــی ایــن خانــه
مینویســیم ...ما نمیخواهیم مظلومنمایی یا خداینخواســته شــما
را نگــران و ناراحت کنیــم .ما فقــط میخواهیــم هرازگاهی ،نگاه سرشــار
از لطف شــما ،متوجــه فرزنــدان همدم بشــود و بدانــد که امــورات اینجا
بدون مساعدت مردم که واسطهی خیر خداوندند ،نمیتواند بچرخد.
بگذارید این چند خط را با تقدیم حکایتی قدیمــی تمام و کامتان را هم
کمی شیرین کنیم؛
شخصی مكرر شــنيده بود كه خداوند متعال ضامن رزق بندگان است و
به هر موجودی روزیرسان است.
بــه هميــن خاطــر بــه ايــن فكــر افتــاد كــه بــه گوشــه مســجدی بــرود و
مشــغول عبــادت شــود و از خداونــد روزی خــود را بگيــرد .بــه ايــن

قصــد يــك روز از ســر صبــح بــه مســجد رفــت و مشــغول عبــادت
شــد؛ هميــن كــه ظهــر شــد از خداوند طلــب ناهــار كــرد .امــا هرچــه به
انتظــار نشســت برايــش ناهــاری نرســيد .تــا اينكــه شــام شــد و او بــاز از
خــدا طلــب خورا كــی بــرای شــام كــرد و کمــا کان چشــم بــهراه مانــد.
چند ساعتی از شــب گذشته ،درويشــی وارد مسجد شــد و پاي ستونی
نشست و شــمعی روشــن كرد .ســپس از همیانش قدری خورش و نان
بيرون آورد و شروع كرد به خوردن.
مرد ،كه از صبح با شكم گرسنه از خدا طلب روزی كرده بود و در تاريكی
و به حســرت به خوراك درويش چشــم دوخته بود ،ديــد درويش نيمی
از غــذا را خــورد و عنقريب باقيــش را هم ميخــورد ،بیاختيار ســرفهای
كرد .درويش كه صدای سرفه را شــنيد گفت :هركه هستی بفرما پيش.
مــرد بينــوا كــه از گرســنگی داشــت میلرزيــد پيــش آمــد و بر ســر ســفره
درويش نشست و مشــغول خوردن شد .وقتی ســير شد ،درويش شرح
حالــش را پرســيد و مــرد هــم حكايتــش را تعريــف كــرد .درويــش گفت:
خــب ،ا گــر تــو ســرفه نكــرده بــودی مــن از كجــا مــی دانســتم
كــه اينجايــی تــا بــه تــو نــان تعــارف كنــم تــا بــه روزی خــودت
برســی؟ خــدا روز یرســان اســت امــا يــك ســرفه هــم ،بايــد كــرد!
از طرف؛ توانبخشی همدم -فتحالمبین
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حرفهایی با دخترم دربارهی اقتصاد
نویسنده :یانیسواروفاکیس
حمیدرضاپورنجفیان

هر جایی کــه ادبیات میدانداری کنــد ،قطعا عرصهای جــذاب خواهد
بــود .بــرگ برنــدهی کتــاب یانیــس واروفا کیــس همیــن اســت .او که در
مقطعی وزیــر اقتصاد یونــان بوده و این پســت مهــم را در دورهی بحران
اقتصــادی این کشــور پذیرفته ،دســت بــه کار نوشــتن کتابی زدهاســت
که بــه ســادگی تمــام بتواند مفاهیــم کلــی جامعهی بــازار را بــه مخاطب
انتقــال دهــد و تاریــخ مختصــری از دادوســتد و پیدایــش ســرمایه ارائــه
کنــد .او کتابش را خطــاب به دختر خود نوشــته کــه از نوجوانــی به قصد
تحصیل به استرالیا رفته و به همین خاطر از ســادهترین مثالها و زبانی
خودمانــی اســتفاده کــرده اســت .نقطــهی قــوت کار او ،حضــور پررنگ
ادبیات (داســتانی و نمایشی) ،ســینما و اســطوره در کتاب است :ارجاع
مدام به فاوســت ،خوش ـههای خشــم ،فرانکشــتاین ،ادیــپ ،ایکاروس
ماتریکــس ،عصــر جدیــد و ...کمــک کــرده تــا نویســنده از ایــن قصههــا
اســتفاده و مقصــودش را بــرای مخاطــب شــفاف کنــد .ا گــر بخواهــم
بهعنــوان مثــال اشــارهای بکنــم ،در مــورد پیشبینــی در بــازار ،از ادیپ
کمک میگیرد تا روشــن کند که چگونه پیشگوییها دربارهی سرانجام
او ،مســیر زندگیاش را تغییر داد و باعث شــد آن ســخنان محقق شوند.

کتاب با این پرســش آغاز میشــود :چرا انگلیس ـیها به بومیان اســترالیا
حملــه کردنــد ،و نــه برعکــس؟ آیــا بحــث هــوش در میان اســت یــا ذات
آدمی؟ پاســخ «خیر» اســت؛ در جوامعی که بارش بــاران در تمام فصول
سال موجب میشود تا محصول همیشــه فراوان باشد (مانند آمریکای
جنوبــی و اســترالیا) دیگــر کشــت و کار و در نتیجه انبــار محصــول در کار
نبوده و نیســت .از طــرف دیگر در اوراســیا بــاران همیشــه در کار نبوده و
انسانها به کشاورزی روی آوردهاند و در نتیجه مازاد محصول به وجود
آمده کــه پیامــدش خلق نوشــتار و محاســبهی آن اســت .اینجاســت
که اســتعمار آغاز میشــود .به همین ترتیــب در قالــب فصلهایی کوتاه
رونــد شــکلگیری ســرمایهداری بــا مثالهایــی جــذاب از عالــم ادبیات
بیــان میشــود؛ مانند تبدیــل جامع ـهای دارای بــازار به جامعــهی بازار
بانکداری و حواشــی مربوط به آن ،تجارت جهانی و فروپاشــی سیســتم
ارباب-رعیتی ،و همچنین مفاهیم پایهای مانند بدهی و سود و وام و...
حرفهایی با دخترم دربارهی اقتصاد ،صرفا کتابی اقتصادی نیســت؛
بلکــه همپوشــانی بــا چنــد حــوزهی مختلــف دارد و میتوانــد بــرای هــر
کتابخوانی جذاب باشد و عالقهمندان به تاریخ ،سیاست ،ادبیات و...
را اقناع کند.

گزارش یک جشن

اسم من مریم است و این نام ،وقتی هر روز صبح مربی کارگاه گلیمبافی
در جــواب ســام مــن میگویــد« :ســام مریــم جــون خوبــی دختــرم؟»
بــه نظــرم قشــنگتر میشــود و مــن کلــی ذوق میکنــم .میدانیــد ذوق
کــردن یعنی چه؟ میدانیــد من و خیلــی از خواهرهایم که پــدر و مادری
نداریم توی دلمان میگوییــم خدا کند مربیمان به مــا بگوید دخترم؟
هر روز صبح من و خیلیهای دیگر که پدر و مادری نداریم و کسی نیست
به ما زنگ بزند ،منتظــر آمدن خانم دکتــر و بقیهی مربیــان و کارمندان
موسس ـهایم تا در مســیر اتاق کارشــان به آنها ســام کنیــم و آنهــا هم در
جواب سالم ما بگویند سالم دخترم .و ما از همان اول صبح ذوق کنیم.
من نمیدانم شــما بــا چه چیزهایــی ذوق زده میشــوید .مــن با همین
جــواب ســاده .ایــن «دختــرم گفتــن» از هم ـهی عروس ـکهای ســارا
و حتــی دســتبند طــای ســمیرا هــم قشــنگتر اســت .ایــن «دختــرم
گفتــن» تــا شــب خنــده را روی لبهــای مــن حفــظ میکنــد .کاش
هــر روز کســی باشــد کــه بــه مــن بگویــد ســام دختــر قشــنگم خوبــی؟
بگذریــم .امــروز روز دختر اســت .االن کــه این نام ـهی خیالــی را برایتان
مینویســم خیلــی خو شــحالم .ا مــروز بــه لطــف مربیــان و یــاوران
مهربانمــان جشــنی در تــاالر همــدم برایمــان گرفتنــد کــه انــدازهی
یکــی دو مــاه بهمــان خــوش گذشــت .خیلیهایــی کــه هنرمندهــای
معــروف و البتــه مهربانــی هســتند بــه جشــن مــا آمــده بودنــد« .حمید
هانــان» رو کــه میشناســید؟ همــان آقــای مهربونی کــه همیشــه برای
مــا آهنگهــای شــاد میخوانــد و حســابی غــم و غصــه را از دل مــا دور
میکند .حمید آقا آخر همــهی اجراهایش میگوید« :من با دیدن شــما
بچههای همدم به زندگی کردن امیدوار میشــوم .من مشکالت بزرگی
داشــتم که با دعای شــما خوبــان به خیــر گذشــت ».مــن و خواهرهایم
نمیدانیم مشــکل او چه بوده ولی همیشــه برای او و همهی دوســتان
و یــاوران دیگرمــان دعــا میکنیــم کــه زندگــی خوبــی داشــته باشــند...
آقای ســپاهی الیین مدیر روابط عمومی همدم که خیلی مهربان است
برایمان شــعر خواند و صحبت کرد .او هم به ما گفت« :دختران خوب و
قشــنگم روزتان مبارک .آقای سپاهی میگوید من ســهتا دختر در خانه
دارم و  400دختر دیگر در همــدم» و با این حرفش حســابی میخندیم.
امســال یک گــروه دفنــوازی هم آمــده بودند کــه خیلی منظــم بودند.
«معصومــه» که کنار من نشســته بــود میگفــت« :من هم دوســت دارم
دف بزنم .مثل شــقایق»« .شــقایق» گروه ســرود را میگفت که امســال
چــون در اردو بودنــد ،فقــط «تکتــم» برایمــان بــه تنهایــی دوتــا آهنــگ
خوانــد و بعدش هم «خدیج ـه الیجهباف» شــعر خواند .مثــل «ندا» که
دکلمه میخوانــد ،او هــم شــعرهایی را دکلمــه کرد .بعــد از ایــن دو اجرا
میهمانهای تاالر ســرپا ایســتادند و خیلی خیلی آنها را تشویق کردند.
مجــری مراســم« محمدرضــا زرقــی» بیــن دعــوت کــردن از میهمانهــا
بــه مــا میگفــت «دختــران توانمنــد همــدم» و مــا بــاز ذوق میکردیــم.
آخــر برنامــه ،بچههای خــردادی هــم ســورپرایز شــدند .آنها خودشــان
هــم یادشــان نبــود تولــد دارنــد امــا اسمهایشــان را مجــری خوانــد و
رفتند روی ســن دور میــز جمع شــدند و بعد از آهنــگ تولد تولد ،شــمع
کیکشــان را فــوت کردنــد .البتــه مامان دکتــر هم کنارشــان بــود .مثل
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فقط به من بگو «دخترم»!

همیشــه به آنها گفــت دختر قشــنگم و مــن میدیدم چقــدر ذوق کرده
بودند و کمی مانده بود سرشــان گیج برود و آبرویمــان را پیش مهمانها
ببرنــد .بعــدش هــم مجــری ازخانــم دکتــر خواســت همانجــا بمانــد و
جایزهی بچههای ورزشــکار را هم بدهــد .جایزه گرفتن هم دردســری
اســت برای ما .حاال بایــد تا چند ماه پــز گردنبند و جایــزهی خانمهای
ورزشکار را در خوابگاه ببینیم و بخندیم .البته ازسر کیف میخندیم...
امروز با همــهی روزهای دیگر فــرق دارد .امــروز روز دختر اســت .تا خود
ساعت  12نصفه شــب نمیخوابم .خانم مربی خوابگاه باالسرم میآید
و میپرســد« :چــرا نمیخوابــی دختــرم؟» مــن جوابــش را نمیدهــم و
نگاهش میکنــم .دوبــاره دوســت دارم از من ســوال بپرســد و من مثل
دخترهایــی کــه خودشــان را نصفــه شــب بــرای مامانهایشــان لــوس
میکننــد ،نگاهــش کنــم .دوبــاره میپرســد« :چیــزی شــده دختــرم؟
دلــت درد میکنــه؟ گشــنهای؟» بــه او میگویــم« :نــه خوبــم مامــان
جونــم ».مربــی لبخنــد میزنــد و نمیدانــد چقــدر روز دختــر بــرای من
و خواهرهایــم مهــم اســت و دوســت داریم تا ســاعت  12شــب کــه هنوز
هــم روز دختــر اســت بیــدار باشــیم .خانــم مربــی کــه خیالــش از بابــت
من راحــت میشــود از تختــم دور میشــود کــه نا گهــان صــدای نالهی
معصومه شــنیده میشــود .خانم مربی مهربــان با عجله باالی ســرش
م ـیرود و میگویــد« :جــان دختــرم چیــزی شــده؟» معصومــه هــم از
سردرد و پادردی دروغین میگوید .من میدانم معصومه خوب خوب
اســت و نقش بــازی میکند تــا خانم مربی بــه او هــم بگویــد «دخترم».
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افسون؛
معجزهیماندگار مهربانی!
نگاهی به یک انیمیشن خوب

آوات رحیمی
استعداد ذاتی چیســت؟ کودکان ما چه اســتعدادی دارند؟ چگونه باید
آنها را کشف کنیم؟ هوارد گاردنر (روانشناس رشد ،پیشنهاد دهندهی
نظریهی هوش چندگانه ،کاشف عدد  IQو مبتکر انجام فعالیتهایی
در زمینهی استعدادیابی) میگوید :استعداد ،ذاتی است و در  ۳سالگی
و  ۳۰سالگی استعداد در ما یکسان خواهد بود.
نظریهی باال کمی ســختگیرانه اســت اما تا همین مقدار هم یعنی اینکه
کودک ما استعداد دارد و مهم این است که آن را چگونه باید کشف کنیم.
خانــوادهای را فــرض کنیــد کــه تمــام فرزنــدان آن دارای اســتعدادی
خــدادادی و یــا بــه قــول فیلمهــای کارتونــی جادویــی هســتند اال یــک
نفر! آیا ممکن اســت آن یــک بچه هیچ اســتعدادی نداشــته باشــد؟ ا گر
فرض را بر داشــتن اســتعدادی نهفته در او بدانیم راه کشــفش چیست؟
انیمیشــن کمدی  Encantoیــا «افســون» تازهترین اثر کارگــردان معروف
آمریکایــی «بایــرون هــاوارد» اســت کــه خالــق شــاهکارهایی همچــون
تیزپــا ( ،( ۲۰۰۸گیســوکمند)  (۲۰۱۰و زوتوپیــا)  (۲۰۱۶اســت کــه هم ـهی
این فیلمهــا نامزد یــا برنــدهی جایزهی اســکار نیز شــدهاند« .اســتودیو
انیمیشــن والــت دیزنــی» مســئولیت ســاختن ایــن پــروژه بــزرگ را بــه
عهده داشــت و ما از داســتان فیلــم متوجه میشــویم کــه تهیهکنندگان
و مد یــران ایــن شــرکت دوستداشــتنی ،در دوران کرونــا همچنــان
بــه امیدپرا کنــی و انرژیبخشــی بــه کــودکان جهــان ادامــهدادهانــد.
هم ـهی آثــار هــاوراد در مجل ـهی همــدم معرفــی شــدهاند و نقط ـهی
مشــترک آنهــا تــاش مســتمر و ناامیــد نشــدن قهرمــان داســتان اســت.
قهرما نها یــی کــه بخاطــر رویاپــردازی و دنبــال کــردن آرزوهایشــان
معــروف شــدهاند .البتــه نتیج ـهی آرزوهــای آنهــا ،هــم برای خودشــان
و هم بــرای مــردم اطرافشــان بــرکات زیــادی بــه همراه داشــته اســت...
اما انیمیشن زیبای «افسون» در مورد خانوادهای به نام «مادریگالس»
اســت که در شــهری طلســم شــده در کوههای کلمبیــا زندگــی میکنند.
در یــک خان ـهی جادویــی بــه همــه کــودکان جــز یــک نفــر تواناییهای
منحصــر بــه فــردی چــون قــدرت بدنــی بــاال و یــا قــدرت شــفا بخشــی
داده شــده اســت« .میرابــل» تنهــا دختــر جــوان عــادی ایــن خانــواده
اســت که قــدرت جادویــی نــدارد و از ایــن جهت احســاس ســرخوردگی
میکنــد .او بــه صــورت اتفاقــی متوجــه میشــود کــه جــادو در معــرض
خطــر اســت و او تنهــا کســی ا ســت کــه میتوانــد آن را نجــات دهــد.
ا یــن اســتعداد عجیــب و غر یــب را شــمعی نورانــی بــه اهالــی خا نــه
اهــدا کــرده اســت .یــک اســتعداد از جنــس نــور! معجــزه زمانــی در ایــن
خانــواده دمیــده شــد کــه در حــال فــرار از دســت دشمنانشــان بودنــد
و پــدر خانــواده نیــز در جریــان حما یــت و مقابلــه بــا د شــمن کشــته

شــد و شــمع نورانــی در دســت مــادر کــه وظیفــهی چــراغ قو ههــای
امروز یــن مــا را بــه عهــده دارد ،نجــات دهنــد هی خانــواده شــد.
شــمع نجات دهنده ،در ابتدای کار به خانوادهی مادریگالس ،خانهای
ِ
امن هدیه میدهد .ســپس در طاقچــهای قرارش میدهنــد و وظیفهی
او این اســت که بــه فرزندان تــازه متولد شــده ،یــک معجــزه کادو بدهد.
انــگار کادوی تولد هــر عضوی از ایــن خانوادهی خــاص ،از قبــل در ذهن
شــمع وجــود دارد و اســتعداد کــودک تــازه بهدنیــا آمــده ،مشــخص و
بــه قــول معــروف تابلــو اســت و نیــازی نیســت کســی یــا کســانی در قالب
روانشناس و پروفســور و پیر و  ...دست به کشف اســتعداد بچهها بزنند.
اما میرابل دختــر جوانی که بصــورت اتفاقــی عینکی هم به چشــم دارد از
این نعمت بری اســت .اهالی روســتای خانوادهی جادویی در شــبی که
مقدر اســت جناب شــمع ،جادو کند و اســتعداد میرابل را به او اهدا کند
در صحــن حیــاط خانــهی دوطبقــهی زیبــای مادریگالــس ،مشــتاقانه
منتظرنــد تــا نتیجــهی کار را ببیننــد .اما هیــچ جادویــی در کار نیســت و
چالش فیلم از همینجا آغاز میشود .بله ،میرابل دختری ساده و خیلی
خودمانی اســت و مثــل ســایر بچههای روســتا از هر اســتعداد مشــخص
و تابلویی محروم اســت و جــزو طبقهی خاصی هم نیســت .او م ـیرود تا
جزو طبقهی معمولی جامعهی روســتا شــود و میپذیرد خبــری از جادو
نیست و باید از خودش مواظبت کند .او نه زور زیادی دارد تا سنگهای
جلوی راهــش را به راحتی بــردارد ،نه میتوانــد با اجی مجی کــردن گل و
باران و رنگهای زیبای رنگینکمانی خلق کند و دل کســی را شــاد کند .او
زیبایی ظاهری ندارد و خواستگار و عاشقی دلخسته نیز منتظر لحظهی
دیــدارش نیســت .آری میرابل یــک دختر ســاده ،معمولــی ،کمی خنگ
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کمی زشت ،تا حدی تپل ،اما مهربان است و خانوادهاش را خیلی دوست
دارد و همیشــه حواســش بــه اتحــاد و آینــدهی خانــه و خانــواده اســت.
میرابــل کــه ظاهــرا برخــاف تمــام اعضــای خانــوادهاش هیــچ قــدرت
ویــژهای نــدارد تمــام تالشــش را میکنــد تــا در خانــواده ،خودی نشــان
دهــد تــا او را بپذیرنــد .بــه خصــوص کــه «ابــوال آلمــا» مادربزرگــش از او
ناامید شــده و مدام سرزنشــش میکنــد .مــادرش« ،جولیتا» بــه راحتی
میتوانــد زخمهــا را بــا آشــپزیاش التیــام بخشــد و خواهــرش «لوئیــزا»
ســنگینترین اشــیاء را به راحتی بلند میکند و خواهر دیگــرش «ایزابال»
میتوانــد زیباتریــن گلهــا را بــدون فکــر کــردن بــه آن پــرورش دهــد و
دیــدن تواناییهــای خارقالعــادهی آنهــا در شــرایطی کــه خــودش
کوچکتر یــن تــوان جادو یــی نــدارد دردنــا ک و عــذا بآور ا ســت.
داســتان «نداشــتن اســتعداد ظاهــری» در میرابــل میگــذرد
ِ
مدتــی از
متوجــه میشــود کــه کاش ـیهای خانهشــان شــروع بــه تــرک خــوردن
کــرده اســت امــا هیــچ کــس حــرف او را بــاور نمیکنــد و نگرانیهــای او را
جــدی نمیگیرنــد و تصــور میکننــد او هــم نســخهی برابــر اصــل عموی
عجیبغریبــش «برونــو» اســت کــه از خانــه متــواری شــده اســت .در
اینجا دیگر همه چیــز به میرابل بســتگی دارد که بفهمد چــه اتفاقی در
حال رخ دادن اســت تا بــرای نجات خانــواده و خانهاشــان اقــدام کند.
میرابــل بــا انجــام فدا کار یهــای خــاص و تــاش و پشــتکار فــراوان
خانــوادهاش را از بــای بیخانمــان شــدن نجــات میدهــد .او در ایــن
تــاش و پشــتکار بــه جایــی میرســد کــه حتــی بــه جنــاب شــمع بزرگوار
و خــود اصــل جــادو نیــز کمــک میکنــد! خوا هــران و مــادر و پــدرش
کــه مدتــی بــود بیاســتعداد شــده بودنــد دوبــاره جادویــی میشــوند
و بــه ســبب زحمــات میرابــل همگــی شــاد و ســعادتمند میشــوند.
میرابل میتواند نقشی اسطورهای از انســان اولیه را در آغاز خلقت برای
ما روایــت کند که مثــل فرشــتهها ،معجزهای ظاهــری و از پیــش تعیین

شده نداشــت .انسان آغازین ســعی کرد با پشــتکار و تالش ،این جهان
را کشف کند و از دل سنگ خارا شیشه اســتخراج کند و نهایتا به کرهی
ماه نیز ســفر کنــد .میرابل میتوانــد نماد انســانهای ســالم و خالص و
عاشــقی نیز باشــد که حاضرند بــدون هیچ چشمداشــت و بــدون هیچ
هدیه و مقام و رتب ـهای ،خالصانه به جامعه و کشورشــان خدمت کنند
و حامی همیشــگی مــردم بیپنــاه باشــند و حتی آنقــدر عاشــقانه رفتار
میکنند که زمانی که ســلبریتیها دچار افســون زر و زیور دنیا شــدهاند
و خوابشــان برده است آنها دســت بهکار میشــوند و در حوادث سخت
روزگار همچون ســیل ،قحطی ،کرونا ،زلزله و ...به داد مردم میرسند.
میرابــل امــا بــرای مــا همدمیهــا میتوانــد نمــاد تکتــک دختــران
خانم» مهربان
معصوممان نیز باشد .زمانی که در سرای مهر« ،همدم ِ
به خواهــران معلولــش غذا میدهــد یا زمانــی که یکــی از بچههــا گریه و
نالــه میکنــد همــدم بیقرارمیشــود و پــا بهپــای مادریــاران مهربانــش
کنار تخت بچهی غمگین حاضر میشــود و با لبخندی ســاده او را شــاد
میکند ،کاری بــزرگ انجــام میدهد که بــرای ما و شــما از هــر جادویی
باالتر و زیباتر است .ما اسمش را میگذاریم معجزهی ماندگار مهربانی!
امــروز بــه میرابلهــای زیــادی در ایــن ســرزمین نیــاز داریــم .شــاید
عینکــی کــه روی چشــم میرابــل نقــش بســته اســت بــه ایــن معنــا
باشــد کــه میرابلهــای کشــورمان بــا چشــمی بازتــر و دقتــی بیشــتر
دنبــال دســتی باشــند کــه منتظــر دســتگیر و فریــاد رســی اســت...
دیدن این فیلم شــاید کمکمــان کند تا به جــواب ســوالهای ابتدایی
فیلم را نزدیکتر شــویم و نحوهی کشــف اســتعداد فرزندانمان آسانتر
شود.
انیمیشن زیبای افسون ،در نود و چهارمین دورهی جوایز اسکار نامزد
دریافت سه جایزه بود که در نهایت توانست برنده اسکار بهترین فیلم
پویانمایی شود.
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خدا کجاست؟!
نصرالــه ســیچونی نیکوکارومغــازه دار در کاروانســرای کلگــه مســجد
ســلیمان  ۴۰شــبانه روز چلــه گرفــت تــا خــدا را دیــدار کنــد؛ تمــام روزها
روزه دار و درحال اعتکاف و از مردم بریده بود.
پــگاه بــه شــب و شــب بــه قیــام ،زاری و گریــه بــه درگاه او؛ شــب  ۳۶ام
ندا یــی در خــود شــنید کــه میگفــت :ســاعت  ۶بعــد از ظهــر ،بــازار
شوشتری ها (مســگران) ،دکان رضازاده مســگر برو خدا را خواهی دید.
نصراله سیچونی ســاعت  ۵در بازار شوشتری ها (مســگران) حاضر شد و
در کوچه های بازار پی دکان میگشت.
میگویــد :پیرزنــی را دیدم دیگ مســی به دســت داشــت و به مســگران
نشان میداد و قصد فروش آنرا داشت.
به هر مسگری نشــان میداد ،وزن میکرد و میگفت ۴ریال و  ۲۰شاهی.
پیرزن میگفت :نمیشه  ۶ریال بخرید؟
مســگران میگفتند :خیر مادر ،بــرای ما بیــش از این مبلغ نمــی صرفد.
پیرزن دیگ را روی ســر نهاده و در بازار میچرخید و همه همین قیمت
را می دادند.
باالخره به مسگری رسید که دکان مورد نظر من بود.
مسگر به کار خود مشغول بود که پیرزن گفت :این دیگ را برای فروش
آوردم به  ۶ریال می فروشم ،خرید دارید؟
مسگر پرسید :چرا به  ۶ریال؟؟؟
پیــر زن ســفره دل خــود را بــاز کــرد و گفــت :پســری مر یــض دارم
دکتــر نســخهای بــرای او نوشــته اســت کــه پــول آن  ۶ریــال مــی شــود!
مســگر دیــگ را گرفــت و گفت :ایــن دیگ ســالم و بســیار قیمتی اســت.
حیف است بفروشی ،امّ ا ا گر مُ صر هستی من آنرا به  ۲۵ریال میخرم!!!

پیر زن گفت :مرا مسخره می کنی؟!
مسگر گفت :ابدا"
دیگ را گرفت و  ۲۵ریال در دست پیرزن گذاشت!
پیرزن که شدیدا شــگفت زده شــده بود ،دعا کنان دکان مسگر را ترک و
دوان دوان راهی خانهی خود شد.
نصرالــه ســیچونی گفــت :مــن کــه ناظــر ماجــرا بــودم و وقــت مالقــات
فراموشــم شــده بــود ،در دکان مســگر خزیــدم و گفتــم  :عمــو انــگار تــو
کاســبی بلــد نیســتی؟! ،ا کثــر مســگران بــازار ایــن دیــگ را وزن کردند و
بیــش از  ۴ریــال و  ۲۰شــاهی ندادنــد ،آنــگاه تــو بــه  ۲۵ریــال میخــری؟!
مســگر پیر گفــت :من دیــگ نخریــدم! مــن پــول دادم نســخه فرزندش
را بخــرد ،پــول دادم یــک هفتــه از فرزنــدش نگهــداری کنــد ،پــول
دادم بقیــه وســایل خا نــه اش را نفروشــد ،مــن دیــگ نخریــدم...
از حرفی که زدم ،بسیار شرمسار شدم در فکر فرو رفته بودم که ندایی با
صدای بلند گفت:
بــا چلــه گرفتــن و عبــادت کــردن کســی بــه دیــدار مــا نخواهــد آمــد!
دســت افتــاده ای را بگیــر و بلند کن ،مــا خود به دیــدار تــو خواهیم آمد؛
گر برسرنفس خود امیری ،مَ ردی
گر بر دگران خرده نگیری ،مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده ای بگیری مردی!
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او ،هوای  400دختر
بیسرپرست همدم را دارد...
خــدا کنــد همیشــه آدم خــوب روی زمیــن وجــود داشــته باشــد .آدم
خوب ،همیشــه وجودش ضروری اســت و حضورش دلخوشی و صفای
خاصی بــه دور و برش میدهــد .مگر میشــود آدم خوب نزدیکت باشــد
و هر از گاهی بــه بهانهای جویای احوالت نباشــد و حالت را خوب نکند؟
خواســتیم بگوییم که ســر و کل ـهی یکــی از ایــن آدمهای خــوب خدا در
ایــن روزهای زیبــای بهاری پیدا شــد و جویــای حال و احــوال بچههای
ما شــد .او اهل خیــر اســت و خیرخواهــی در رگ و خونش جاری اســت.
او ،ســاده و صمیمــی و ب ـهدور از هــر تعارفــی بــه خادمیــن موسســه
ز نــگ زد و گفــت « :مــن باغــی در شــهریار دارم کــه میخواهــم
بــه مــدت  5روز از  25نفــر از بچههــای موسســه میزبانــی کنــم».
و برایتــان چطــور بگویــم کــه ایــن خبــر مســرتبخش چقــدر شــادی و
شــور بــه ا یــن خا نــه آورد ...او کــه مثــل هم ـهی خیر یــن بزرگــوار مــا
بــه اصــرار و خواهــش مــا حاضــر بــه ذ کــر نــام ونشــانش میشــود ،یکــی
از پشــتوانههای مهــر و معر فــت و بر کــت بــرای اهالــی همــدم ا ســت.
خانــم دکتر حجــت کــه مــادر بچههاســت و از همه بیشــتر از ایــن دعوت
خوشــحال شدهاســت ،در مــورد ایــن خیــر بزرگــوار و لطــف مســتدامش
میگوید« :بعد از کرونا این اولین اردویی است که بهلطف خدا و به همت
خیــر خوبمان جناب آقــای «مهــدی کاردان» برگزار میشــود .بچههای
ما از ابتدای شــیوع پاندومی کرونا تا یکی دو ماه پیشتر ،بهطور کامل در
قرنطینه بهســر بردند و از این بابت کمی دچار افســردگی و دلتنگی شده
بودنــد .حاال بعــد از ایــن دوران غمانگیــز و تعطیــات نا گزیر ،دلچســپی
این ســفر دوبرابر شــده اســت؛ هــم اردوی بهــارهی بعــد از کرونا اســت و
هــم مکانــش در باغی زیبــا و پــر از درختــان میوه انتخاب شــده اســت».
دل دخترهایــش خوب
مــادر بچههــا کــه خوشــحال باشــد یعنــی حــال ِ
است .در این شرایط خاص اقتصادی مملکت ،هرچه در توان خادمین
موسسه است صرف خرید دارو و مواد غذایی بچهها میشود .همکاران
ما در بخش مشــارکتها هر روز صبح تــا ظهر بهصورت حضــوری و بعد از
آن بهصورت تلفنی مشــغول هماهنگی دریافت اقالم مختلف مورد نیاز

از خیرین خوب و مهربان خراسانی و غیرخراســانی هستند و دیگر پولی
بــرای هزینهکــردن در ســفر و هتــل و بلیــط و ...نمیماند .در ایــن میان
ا گر خیری مثــل جناب کاردان نباشــد ،ما هیچوقــت نمیتوانیم چنین
ســفری در چنین فضایی برای بچهها هماهنگ کنیم .چنین اتفاقاتی
نیازمند کســی اســت که بیاید و بیدریغ به دختران ما محبت کند .یاد
شعر زیبایی از سهراب سپهری افتادم که در بخشهایی از آن میگوید:
روزی
خواهم آمد و پیامی خواهم آورد.
در رگ ها ،نور خواهم ریخت .
و صدا خواهم در داد :ای سبدهاتان پر خواب! سیب
آوردم  ،سیب سرخ خورشید.
خواهم آمد  ،گل یاسی به گدا خواهم داد.
زن زیبای جذامی را ،گوشواره ای دیگر خواهم بخشید.
کور را خواهم گفت :چه تماشا دارد باغ!
دوره گردی خواهم شد ،کوچه ها را خواهم گشت .
جار خواهم زد :ای شبنم ،شبنم ،شبنم...
روی پل دخترکی بی پاست
ُدب آ کبر را بر گردن او خواهم آویخت.
هر چه دشنام ،از لب ها خواهم برچید.
هر چه دیوار ،از جا خواهم برکند.
من گره خواهم زد ،چشمان را با خورشید
دل ها را با عشق ،سایه ها را با آب ،شاخه ها را با باد.
و بهم خواهم پیوست ،خواب کودک را با زمزمه زنجره ها.
بادبادک ها ،به هوا خواهم برد.
گلدان ها ،آب خواهم داد....
در آخــر ایــن گــزارش کوتــاه ،دوبــاره بایــد بگوییــم؛ خــدا کنــد همیشــه
آدم خــوب روی زمیــن وجــود داشــته باشــد؛ آدمــی کــه رفیــق باشــد
ِ
آدمــی کــه هــوای  400دختــر بیسرپرســت همــدم را داشــته باشــد.
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جدول شماره15 :
افقی:
 .1ســالها میگذرد حادثههــا میآید  ... /خرداد کشــم .2دســته حروف
ویژه قرآنی ابزار هندســی رســم زاویه قائمه  -صدمترمربــع .3کالم مطلع
پســوند شــباهت قبلــه اول مســلمانان .4دیاســتاز میدانــی در یــزد کــه
میانیترین نقطه ایران هم نامگذاری شده .5دربست کارخن ه کالم معتبر
جاده آهنی ســاز زهی ایرانی با دســتهای بلند و کاس ـهای گالبیشکل.6
ریش ـهداری زبانکشــیدن روی ســطحی جریــان ولتــاژ بــاال را از کوئــل به
شمعها هدایت میکند تا به ترتیب احتراق را منظم کند .7سپاسگزاری-
محافظــتپرچــم گاز تنفســی .8مختر ع تلگــراف خورا کی ساختهشــده
از بــرگ درخت انگــور دنبالهرو ســوزن رود آرام شــولوخوف .9صــوت ندا از
قدیمیترین مناطق تهران واقع در شهرری -رمزمیله .10مجری توانمند
فوتبال کشــورمان کــه اواخر ســال  1400و در ایام نیمهشــعبان از موسســه
همــدم بازدیــد داشــت .11مترســک سرشــیر  -بــدی .12بیمــاری تنگــی
نفس قسمت بیرونی سقف صاحب گاز گلخانهای .13پشیمان فیلمی
به کارگردانــی «امیرحســین ثقفــی» محصــول ســال  - 1396ابر پرســا.14
لحظه شــهر چاقو ثروت ســاز مثنوی .15هدایتگر کشــتی آلبوم یادگاری
بازدیدکنندگان از موسســه همــدم که خاطرات زیــادی را یادآور میشــود

عمودی:
 .1خبرگــزاری دانشــجویان ایــران خواننــده خوشصدای کشــورمان که
همراه با مراد حســنزاده در جشــن نیمه شعبان موسســه همدم شرکت
کردنــد .2قیمت نــخ بافتنی هــادی گرما و جریــان بــرق .3التماسکردن
بــاالی مجلس از حــاالت ســهگانه ماده .4ســایه نهتــای یونانی پوســت
گنــدم و برنــج و - ...اجر .5فرزنــدان همدم همراه با ارکســتر ویــژهی ایران
آن را همخوانی کردند عابد دیرنشین آخرین رمق .6الوان دودلی ارزش
و احترام .7دســتور پوســتکن جمع مکســر ماده .8جســتنی معدنچی
پهلــوان « -نیمــا»ی درهــم ریختــه از فــرق دوگانه اســامی .9اتمســفر -
دختران همدم در این کارگاه با اســتفاده از نوارهای کاغذی رنگارنگ آثار
زیبای هنری خلــق میکننــد .10خبرگــزاری رســمی ایتالیــا آب در گویش
بچهزنجــان رایحه من+شــما .11بهدیــدن اما کن مذهبی رفتن شــریک
پرنده آفت توت .12بوی رطوبت نقیض تند شیار درونی لوله تفنگ ابزار
کاموابافی .13ماما واحد ســنجش شــدت زلزله .14ســیام فروردین این
سالن ورزشی مشهد در کنار فینال مسابقات فوتسال جام رمضان بانوان
میزبان تیم فوتســال همــدم بــود از توابع کاشــان .15بریدن شــاخههای
زاید درختان کشــوری آفریقایی به مرکزیت «کیگالی»  -باد خنک و مالیم
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همدم؛ گزارش احوال و انتظارها...

نگاهی به تاریخچه ی هـ ـ ــمدم؛ از گذش ـ ـ ـ ـ ــته تا امروز
عکس از :هومان میرهادی

زمیــن خــدا وســیع و هوشــیار و خوشــبخت اســت  ...امــا بعضــی تکههــای زمیــن خــدا خوشــبختترند چــون میشــود نردبانــی روی آن گذاشــت
واز درختآسمانباال رفت...
در گوشهای از شــهر مشــهد ،تکه زمینی قرار دارد ،خوشــبخت؛ جایی در آســتانهی آســمان  ...محل ازدحام دلهای مــــــهربان  ...جایی پر از آرزو  ...پر از
ذهنهای سپید و بیفریب ...
سال 1361بود که تکهای از زمین خدا ،به اندازهی 10000مترمربع سهم دختران کم توان ذهنی شد تا در آنجا زندگی کنند آموزش ببینند خدمات توانبخشی
دریافت کنند وچند قدم به آرزوهایشان نزدیکتر شوند.
این مــکان که ابتــدا مؤسس ـهی فتحالمبیــن نــام گرفت و ســپس بــا «خیری ه همــدم» کامــل شــد ،کارش را تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی بــا پذیرش
 60دختــر شــروع کــرد .از ســال  1380نــوع مدیریــت مجموعــه بــه شــیوهی هیئــت امنایــی تغییــر یافــت کــه اتفــاق مبارکــی بــود .از همــان ســال ،اعضای
هیئت امنا که همگی از خیرین و نیکاندیشــان شــناخته شــدهاند ،با تمام همت و نیرو ،در جهت بهتر شــدن شــرایط دختران همدم ،گام برداشتهاند.
اقدامات مؤثری مثل؛ تجهیز ،بازسازی و نوسازی بخشهای مختلف مجموعه ،راه اندازی سیستمهای هواساز ،احداث سالنهای همایش و نمازخانه
النــدری و تهویــه و همچنین تکمیــل و بهرهبرداری از ســاختمان شــهید شــاهید بــرای کــودکان آموزشپذیــر در کارنامــهی ایــن نیکوکاران میدرخشــد.
در سال 1384مؤسسه به طور کامل از سازمان بهزیستی مستقل و تحت عنوان«خیریهیتوانمندسازیوحمایتاز معلولین»بههیئتامناوا گذار گردید.
هیئتمدیرهیمؤسسه،هفتعضواصلیودوعضوعلیالبدلدارد:
حاج ا کبر صابریفر (رئیــس هیئت مدیره) ،مهنــدس حمید طیبی (نائــب رئیس) ،دکتر زهــرا حجت (مدیرعامل مؤسســه) و آقایان  :حســین محمودی
علی ا کبر علیزاده ،مهندس علی کافی ،مرتضی ادیبی و جعفر شـیرازینیا دیگر اعـــضای هیئت مدیرهی همدم هستند.
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فرزنــدان تحــت حمایــت همــدم ،همگــی دختــر
بیسرپرســت یــا بدسرپرســتاند .ایــن مؤسســه
در ابتــدای وا گــذاری  186مددجــو و  93کارمنــد
رســمی مأمور به خدمت داشــت .این رقم در حال
حاضر به  400مددجو و قریب  160نیروی قراردادی
افزایــش یافتــه اســت .ایــن روزهــا؛ فرزنــدان ایــن
خانــه ،بر اســاس نــوع معلولیت یــا شرایطشــان در
ســه ســاختمان مســتقل و مجــزا زندگی مــیکنند:
همدم:1
(فتحالمبیــن) بــه مســاحت  10/000/000مترمربــع
و زیربنــای حــدود 6800متــر مربع محــل نگهداری
و آمــوزش معلــوالن ذهنــی عمیــق و دختــران
تربیتپذیر است.
همدم : 2
(مرکــز شــهید حمیــد شــاهید) ،بــه مســاحت2600
مترمربــع و زیربنــای  3500مترمربــع محــل زندگــی
دخترانآموزشپذیر(کمتوانذهنیخفیف)است.
همدم:3
خانــه ی پناهگاهــی ارغوان و شــقایق با مســاحت
 300متــر در دو طبقــهی مجــزا (هــر طبقــه  10نفــر)
در ســنین زیــر  14و بــاالی  14ســال کــه فرزنــدان
لب مرزی ( میان راهی ) توانبخشی همدم هستند.
همدم 4
مددجویان مؤسســهی همدم ،به طور همزمان از
امکانات و خدمات مختلفی برخوردارند ،از جمله:
اســتفاده از خدمــات توانبخشــی از قبیــل:
فیزیوتراپــی گفتاردرمانــی و کاردرمانــی حضــور در
فعالیتهای مختلف تأترو ورزشــی برای دستیابی
بــه حدا کثــر توانمنــدی جســمی ،شــرکت در
کارگاههــای هنــری از قبیــل گلیمبافــی گلســازی
قلم زنی روی مــس ،فرشــینه ،ملیله کاغــذی و ...
بدیهــی اســت کــه فراهــم ســاختن فضایی شــبیه
خانه برای دختران این مرکز هزینههای ســنگینی
بــه دنبــال دارد .در حــال حاضــر ،برای هــر مددجو
ماهانــه بیــش از  50/000/000ریــال هزینه میشــود
کــه یارانــهی دریافتــی از ســازمان بهزیســتی
کمتــر از یــک ســوم ایــن هزینــه را تأمیــن میکنــد و
مابقــی ،بــا کمکهــای مردمــی تأمیــن میشــود.
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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 50,000,000 Rials are spent per client each month that the subsidy received from the welfare organization amounts to less than one – third of this cost,and we are funded by popular support .
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هومان میرهادی: عکس از

A Status Report of
Fatholmobin-

Hamdam

Rehabilitation Charity
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 , somewhere 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 absorbed in the size of 10,000 meters was shared of mentally retarded girls that they live there and to be trained
, to recive rehabilitation services and get closer to their
aspirations .
This place was first named Fath –Ol – Mobin institute

and then completed with ( Hamdam charity), began her
work under the umbrella organization with 60 girls.
Since 1380 , the type of portfolio management has
changed in the form of a board of trustees , which was
happy .From the same year, members of the board of
trustees , all of whom are well-known charities and
well-known people , are struggling to improve the Hamdam’s girls .
Effective measures such as equipping , rebuilding and
renovating the various section of the complex , arrangement of air-conditioner systems,construction of conference 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 righteous people. In 1384 , the institute was fully independent from the welfare organization ( charity for the empowerment and protection of the disabled) to the board
of trustees.
The board of divectors of the institute has 7 main members and 2 non-core members :
Akbar sabery far ( chairman of the board) , Hamid
tayyebie ( vice chairman ) , DR. Zahra Hojjat ( managing director of the institute) and Mr. Hossein Mahmoodi
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