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خدایا...
رحمت خود را با ابر پُر بــاران و بهاِر 
پرآب و گیاهاِن خوش منظِر شاداب، 
برما نازل فرما. بارانی درشــت قطره 
بر ما فرو فرســت که مردگان را زنده 
کند و آنچه از دســِت مــا رفته به ما 

بازگرداند.
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 دل تنگی های بهاری  

 درآستانه ی سال نو، مددکارهای موسسه سرشان شــلوغ تر از همیشه می شود. از 
تماس با خانواده ها گرفته تا هماهنگی برای رفتن دخترهایی که خانواده دارند و دلشان 
تنگ شده و اصرار دارند تعطیالت را کنار آنها باشــند. بااین همه، بعضی از خانواده ها 
پاسخگو نیستند و انگار یادشان رفته فرزندی چشم به راه دارند. نوبت صف های طوالنی 
از دخترهاست که جلوی اتاق های مددکاری ایستاده و منتظرند تا تکلیف شان با سال 

نو روشن شود.
در این میان، دخترانی هم هستند که هیچ وقت در این صف ها قرار نمی گیرند و بجای 
آن روی تخت شان تنها می نشینند و زل می زنند به پنجره و یا هدفن شان را می گذارند 

و گوش می دهند به آهنگ های تکراری.
این دخترها و آنهایی که خانواده جوابشان کرده اند، تعطیالِت سال نو را دوست ندارند؛ 
دور و برشان را خلوت می کند، خواهرهایشان را برای چند هفته از آنها می گیرد، مربی ها 
می روند و دوســتانی که به دیدنشــان می آمده اند، نمی آیند و واقعا همه چیز برایشان 

تعطیل می شود.
آنها، آرزو می کنند که عید زودتر تمام شود. دقیقا زمانی که ما آرزو می کنیم کاش کمی 

بیشتر طول بکشد. گاهی خوشی های ما، دل تنگی هاِی کس دیگری است.
سال نو مبارک تر باشــد برای آنها که شادی هایشان را با انســان های تنها تقسیم 

می کنند. 
سال نوتان مبارک تر.

|سخنمدیرمسؤول|

دکترزهراحجت
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 عکس و روایت: علی ناصری

|یادداشتسردبیر

جزیره ی دونفره
صبر می کنم مربی از اتاق بره بیرون، بعد چندتا لباس و 
عروسک رو میذارم توی کیف و میرم باالسِر آرزو که داره 
کارتون تماشا می کنه. فقط ما دوتا موندیم بقیه ی دخترای 
اتاق واسه تعطیالت رفتن پیش خونواده هاشون. عینک 

آفتابیم رو میدم باال و میگم: میای باهم بریم کیش؟
 بدون اینکه نگام کنه میگه: کیش؟... کجاهس؟

یه لحظه چشــمامو می بندم تا تصویــرش بیاد توی 
سرم. دکمه ی کیفمو باز و بسته میکنم و میگم: یه جاِی 

خوشگله وسط آب که چیزای خوبی هم داره.
یه دونه پفک از توی بشقابش برمیداره و با اون 

لب و لوچه ی نارنجی شده میپرسه: نزدیکه؟  
خندم میگیره.  به پتوی روی تختم اشــاره 

میکنم و میگم: آره، خیلی. 
خیلی زود پتوها رو میکشــیم وسط اتاقو یه جزیره ی 
کوچولو درست میکنیم. بعدشم عروسکا و اسباب بازیا رو 

میذاریم گوشه و کنارش.
دســتم رو به کمرم میزنم و میگم: خب... حاال بریم با 

هواپیما بیایم. 
میریم دم دِر اتاق و کیفامون رو از شونه هامون آویزون 
میکنیم. به آرزو میگم پشت لباسم رو بگیره و کمربندش 
رو ببنده. دستامو  باز میکنم و  دوتایی صدای هواپیما در 

میاریم؛ ویژژژ....
از روی فرشا رد میشیم و به کیش میرسیم.

 خیلی شــلوغ نیس، یه اتاق میگیریم و بعدش میریم 
لب آب. به لبه ی پتو اشــاره میکنم و به آرزو که همه اش 

می خنده میگم: از اینجا به بعد آبه ها... مواظب باش!
 یه نگاهی به گالی فرش میکنه و میگه: واقعا؟! یعنی 

بپرم غرق میشم؟  
میگم: اگه خیلی دور نشی نه. 

 لب ســاحل می شــینم و نگاش میکنم کــه داره با 
خوشــحالی شــنا میکنه. چترم رو میدم کنار تا آفتاب 
بصورتم بخوره. گرمه. صدای مرغای دریایی قشنگه. صدای 
خنده های آرزو. مواظبشم که خیلی دور نشه. وقتی خوب 
آب بازی میکنه، خیس و خسته میاد لب ساحل و دستاش 
رو میذاره  زیر چونه اش. موهــاش رو میده کنار و میگه: 

جای خوبیه ها...!  

سرمو تکون میدم. می پرسه: جزیره یعنی چی؟  
به ماسه های نرم پتو دســت میکشم و میگم: یعنی یه 

خوشکی کوچولو و تنها که دورو برش پِر آبه.
آرزو که انگار آب رفته  توی گوشاش، میپرسه: چی؟!... 

یه خوشگل کوچولوو؟!
به آرنجام تکیه میدم و میگم: نه! ...خشکییی! 

آرزو که تا کمر توی آبه میگه: یعنی منم وقتی خیلی 
گریه میکنم میشم یه جزیره؟ 

مرغای دریایی رفتن. همه جا ساکته... به خرچنگی که 
داره میاد سمِت پام نگا میکنم و میگم: نه... تو وقتی جاتو 

خیس میکنی میشی جزیره!
از آب میاد بیرون و  دنبالــم می دوه. کلی می خندیم. 
لباس همدیگه رو میکشیم و ادا بازی درمیاریم. بعدشم 

خسته و کوفته میریم خرید.
دکمه ی کیفمو باز میکنم و پوســتای شــکالت رو  
نشونش میدم و میگم: هرچی دوس داری میتونی بخری، 

کلی پول داریم. 
نگام میکنه و میگه: واسه مامانمم میتونم بخرم؟

چیزی نمیگم. زودی میگه: واسه روزی که پیدا بشه...
سرم رو تکون میدم. هرچی دوس داریم میخریم؛ کفش، 
اسباب بازی، لباس. آرزو هم یه روسری قرمز واسه مامانش 
میگیره  که اگه یه روزی پیداش کرد بهش بده. من فقط 
برای خودم خرید میکنم. چه معلــوم که بابا مامانم پیدا 

بشن یا نه. 
هوا داره تاریک می شــه،  آرزو خوابش میاد. دونفری 
توی ساحل قدم میزنیم. دستمو میگیره و میپرسه: فردا 

هم میایم؟
سرم رو روی سرش میذارم و میگم: آره.

خیلی خسته ایم. به هتل نمی رسیم.  همونجا میشینیم 
و آرزو درازمیکشــه. موجــا، آروم تا نزدیک مــا میان و 
برمیگردن. زانوهام رو بغل میکنم و نگا میکنم به صورت 
آرزو که سرش رو گذاشته روی روسری قرمز و خوابیده. 
پتوِی ساحل رو میکشم روی شونه هاش. کمی به سکوت 
جزیره گوش میدم. بعدش منم دراز میکشــم و سرم رو 

میذارم گوشه ی روسری قرمز...
 و چشمام رو می بندم.
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 ترانه، نام پرنده ای است افســانه ای. پرنده ای بهاری که پاهایش در میله های قفس 
معلولیت گیر کرده اما مانع بال زدن و پریدنش نمی شود. نوایی زیبا دارد که در هنر، قلم و 
قدمش به جهانیان عرضه می کند. هرروز لباس آدم های معمولی را می پوشد و درمیان شان 
زندگی می کند تا بی آنکه کسی از رازش باخبر شــود، کمی عشق و محبت ارزانی کند. 
ترانه میالدی که در سال 1361 در تهران به دنیا آمده، در سن شش سالگی به خاطر یک 
بیماری شدید استخوانی، دچار مشکالت حرکتی شده و با درمان و دارو تا چهارده سالگی 
توانسته روی پاهای خودش بایستد اما از آن به بعد درمان جواب نداده و فصل جدیدی در 

زندگی اش آغاز شده است.
وجود مشکالت حرکتِی زیاد او در تمام این ســالها به جای در جا زدن و رکود، حرکتی با 

رو به جلو داشته و سالهای زندگی اش پر از موفقیت و افتخارآفرینی است. از جمله؛ 
به عنوان کارشناس گرافیک و نقاش؛ برگزیده ی مسابقه ی طراحی پوستر»یوهانس 
گوتنبرگ« )1386( شده اســت. دارنده ی مدال طالی مسابقات ملی مهارت 
است در رشته ی فناوری گرافیک، تقدیر شده توسط وزیرکار)1394(. رتبه ی 
پنجم مســابقات جهانی Abilympic در رشــته ی طراحی پوستر»بردو- 
فرانسه«)1394( اســت. همچنین طراحی بیش از 100 پوستر، طرح جلد 

کتاب، لوگوی تجاری و... را نیز در کارنامه دارد.
به عنوان نویسنده و پژوهشگر؛ نویسنده ی کتاب هایی است از جمله؛ 
بنفشه های امید، شهر عشق، دنیای اســتثنایی من،  من هم می توانم،  
نشانه های باور و...  و تقدیر شده در جشنواره ی کتاب کودک با نیازهای 
ویژه توسط iBby  و شــورای کتاب کودک)1389( است. همچنین 
تقدیر شده در سرای اهل قلم به عنوان نویسنده و فعال حوزه کودک 

ونوجوان) 1394(. و... 
نه  ا چند عنوان برگزیــده ی مهم دیگر هــم دارد. ازجملــه؛ به عنوان تر

کارآفرین نمونه در جشنواره ی زنان کارآفرین تهران )1383 و1384 
و1386(، جوان برگزیده در همایش فعاالن حوزه ی مســئولیت های 
اجتماعی)1394( و نخبه ی فرهنگی از حوزه هنری تهران و نیز بسیاری 

و  افتخارات کشوری و بین المللی دیگر. او به عنوان مدیرفرهنگی- هنری عناوین 
انجمن باور) انجمن حمایت از افراد معلول(، مدیر تبلیغاتی ســمینار 

اجتماعی ایران و... فعالیت کرده و در کنار تدریس گرافیک و داوری مسابقات کارآفرینی 

قشنگ ترین ترانه ی بهاری!
گفتگویباترانهمیالدی،هنرمندوکارآفریننمونه

|گفتوگویویژه
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نقاشی کودک و نوجوان، فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه داشته است و 
به صورت افتخاری با موسسات خیریه و مردمی از جمله» caritas ایتالیا«- 
دفتر سازمان ملل یونسکو در تهران و بســیاری از موسسات و انجمن های 
خیریه همکاری دارد. همدم، ســعی کرده اســت، حرفهــای خودمانی و 

خصوصی تر را از زبان زالل خودش بشنود. شما هم باشید:

ترانهیجدیدچطورشکلگرفت؟
همانطور که اشاره کردید من از شش سالگی دچار مشکالتی در حرکت 
شدم و دوران طوالنی درد و درمانم شروع شد. برای دختر پرجنب و جوشی 
مثل من خیلی سخت بود، با آن همه عالقه ای که به درس خواندن داشتم، 
شما فکرش را بکنید، جزء تیزهوشــان بودم و کالس اول و دوم را جهشی 
خوانده بودم و یکهو بخاطر عمل های زیاد و درد شــدید در ســن چهارده 
سالگی، خانه نشین شدم و امکان رفتن به مدرسه را از دست دادم. سه سال 
به همین شکل گذشت و دوران سخت عمل های زیاد و خانه نشینی شروع 

شده بود. اما اتفاقی که افتاد این بود که اولین 
کتابم را در همان ســه سال نوشتم. به صورت 
خوابیده روی تخت. اسم کتاب» بنفشه های 

امید« بود. در عین ناامیدی نوشتمش. 
همیشه نقاشی را دوســت داشتم از همان 
کودکی. ولی هیچ وقت به آن جدی نگاه نکرده 
بودم. چندسالی که مجبور بودم در خانه بمانم 
فرصتی شده بود تا در خودم بگردم وکنکاش 
کنم و دنبال توانمندی های جدید باشم. چون 
به گفته ی پزشکان توانایی هایی جسمی که 
از دست رفته بود دیگر قابل بازگشت نبودند. 
من هم کسی نبودم که به این راحتی شکست 
را بپذیرم و بخواهم یک جا بنشــینم و منتظر 
باشــم که کی این بیماری به من غلبه خواهد 

کرد. پس سفر درونی ام را آغاز کردم. نقاشــی را اول برای این شروع کردم 
که  مرا از فکر زیاد به درد و بیماری ام نجات بدهد و از شر قرص های مسکن 
راحتم کند. نقاشی برای من یک جور راه درمان بود. آرامشی که از آب و رنگ 
میگرفتم هیچ دارویی به من نمی داد. کتاب هم زیاد می خواندم. سعی کردم 
به جای بی حوصلگی و کلنجار رفتن با سوالهای بی جواب، راه تازه ای پیدا 
کنم. از دِل ترانه ی قدیمی یک ترانه ی جدید کشف کردم و جالب اینجاست 
که این یکی را بیشتر از قبلی دوست داشتم. چون خیلی قدرتمندتر و واقع 
بین تر بود. وارد دنیای دیگری شده بودم. دیگر خیلی برایم مهم نبود که چرا 
نمی توانم مثل هم سن و سالهای خودم باشم و نگاه و قضاوت دیگران خیلی 
 اهمیت نداشت. خیلی ها از من می پرسند که تاحاال از خودت پرسیده ای
»چرا من؟!«، نه، واقعا هیچ وقت نپرسیده ام. همیشه خوشحالم که این دردی 
که به من داده شده توانایی حمل آن را دارم و شاید اگر به هرکدام از عزیزانم 
داده شده بود تحملش برای من سخت تر بود. من دارم کاری را انجام میدهم 

که برای خیلی ها امکان پذیر نیست.

چهچیزِمعلولبودنازهمهسختتراست؟
ببینید، اگر کسی بگوید معلولیت چیز خوبی است کامال 
دروغ گفته. اگر بگوید معلولیت محدودیت نیســت کامال 
دروغ گفته. معلولیت یک تفاوت اســت ولی اصال بهانه ی 
خوبی برای متوقف کردن زندگی نیست.  چون زندگی یک 
فرصت کوتاه اســت. هیچ بهانه ای برای اینکه آدم، خوب 
زندگی نکند وجود ندارد. بــه این دالیل که دیگران درکم 
نمی کنند یا مشکالت جسمی دارم نباید دست از تالش و 
ادامه دادن کشید. بله این که من نتوانم راه بروم چیز بدی 
است، اما اینکه اصال حرکت نکنم از آن هم بدتر است. شما 
می توانید حرکت نکنید ولی راه برویــد و قدم بردارید به 
سمت هدفتان. من خودم با اینکه هنوز بیماری ام در حال 
پیشرفت اســت و گاهی مجبورم از خانه بیرون نروم ولی 
آنقدر کار مثبت در آن زمان انجام میدهم که اگر بیرون بودم 
و جابجا می شدم نمی توانستم 
انجام بدهم. بدترین چیزی که 
من سعی می کنم از آن فرار 
کنم معلولیت نیست، بدترین 
چیز روزمره گی است. یعنی 
روزی که من نتوانم در آن کار 
مثبتی برای خودم یا دیگران 
انجام بدهم بنظــرم یک روز 
مرده است. سعی می کنم هر 
چیزی که هستم در آن خوب 
باشم. ســخت ترین چیز در 
معلولیت باور نکــردن خود 
و دچار شــدن به روز مره گی 

است. 

بهتربودنیابدتربودِنشرایطیکفرِدمعلول
چقدربهخانوادهواطرافیانبستگیدارد؟

مسلما حمایت و همراهی همیشــه موثر است، چه از 
جانب خانواده و چه دوستان و افرادی که در مسیر ما قرار 
می گیرند. ولی نبود این حمایت هم بهانه ی خوبی نیست 
برای متوقف شــدن و ادامه نــدادن. در هرحال هیچ چیز 
نمی تواند مانع خوب بودن ما بشود. اگر دنبال چیزی باشیم 

راهش را هم پیدا می کنیم. 

اصطالِح»معلول«شماراناراحتنمیکند؟
» اصال و ابدا. ببینید یک بار کسی به من گفت؛ خانم ما 
خیلی تالش می کنیم که اصطــالح »معلول« را از جامعه 
دور کنیم که مردم بــه جای آن بگویند »تــوان یاب« یا 
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جویای توان یــا... من خندیدم و به او گفتم شــما به من 
هرچی دوســت دارید بگویید برای من مهم نیست. مهم 
این است که چیزی که می گوید پشتش چه باوری وجود 
دارد؟ و این منم که به آن کلمــه معنی می دهم. بدترین 
چیز این اســت که ما آدم ها را فقط با یک برچســب که 
می زنیم، بشناســیم. مردم و جامعه معموال فقط با یک 
برچسب افراد را می بینند. من قبل از اینکه معلول باشم 
یک هنرمندم. قبل از اینکه هنرمند باشم یک دخترم. قبل 
از اینکه دختر باشم یک انسانم. و با هرکدام از این تعاریف، 

توانایی ها و شــخصیتی دارم که 
می تواند ثمر بخش باشد. در واقع 
معلول بودن بد نیست، اینکه فقط 
مرا معلول ببینند بد است. و البته 
من هســتم که با رفتارو شرایطم 
تعییــن می کنم که دیگــران مرا 
چگونه ببینند. اگر کسی چند روز 
با من همراه شود بعد دیگر صندلی 
چرخدار مرا نمی بیند. خوب است 
که جامعه با تفــاوت های فردی 
بیشتر آشنا شود و نگاه انسانی تری 
به این تفاوت ها داشــته باشد. هم 
اکنون در تعاریف جهانی این افراد 
»معلول« خطاب نمی شوند،  بلکه 
»فرِد معلول « خطاب می شوند؛ در 
این تعریف، فردیت او به رسمیت 
شــناخته می شــود و این خیلی 
مهم و ارزشمند است، اگر چه یک 

اصطالح کوچک به نظر می رسد. 

دردنیایمعلولیتچه
چیزیازهمهترســناکتر

است؟
ترس های عالم معلولیت خیلی 

تفاوتی با عالم آدم های عادی نــدارد. بااین تفاوت که به 
خاطر مشکالت جســمی که برای فرد وجود دارد، گاهی 
ترس ها برجسته  و پررنگ تر می شود. البته بسته به اینکه 
فرِد معلول وابسته ای باشید یا مستقل سطح نگرانی ها فرق 
می کند. ولی خب ماهم مثــل همه ی آدم ها به چیزهایی 
مثل» آینده چه خواهد شد؟  آیا می توانم ادامه تحصیل 
بدهم  یا کار و شغلی خواهم داشت؟ آیا ازدواج خواهم کرد 

یا تنها خواهم ماند؟ « فکر می کنیم. 
فکر می کنــم ترس هــا و نگرانی هــا برای افــراد با 

معلولیت های مختلف متفاوت است اما هر چه باشد با توجه و درک توانایی 
و برجسته کردن استعدادها می شــود بر آن غلبه کرد یا دست کم، با آن 
کنارآمد. داشتن زندگی مشترک و شغل و شــرایط خوب برای همه لذت 
بخش و ایده آل اســت ولی  فرد معلول نباید همه آرمان و آینده اش را در 
اینها ببیند و فکر کند که اگر هرکدام از این ها را به دست نیاورد زندگی اش 
هدر رفته است. نه، اگر اتفاق افتاد چه بهتر ولی اگر نشد چیزی تمام نشده 
و برعکس این خودش می تواند شــروعی متفاوت باشد. شما می توانید به 
تنهایی یک خانواده باشید، یک عظمت باشید و رویاهایتان را دنبال کنید. 
من خودم  از بچگی خیلی خیال پرداز بودم و کلی رویا داشتم. می خواستم 
خلبان بشــوم. هنرمند معروفی بشوم و کل دنیا را 
بگردم. موقعی که این بیماری  برای من  اتفاق افتاد، 
اولش احساس کردم که تمام آرزوها و رویاهایم را از 

من گرفته اند.
 برای من ســخت تر از خود معلولیت، احساس 
از دســت دادن این آرزوها بود. با خودم گفتم من 
آرزوهایم را به هیچکس نمــی دهم.  نه به بیماری، 
نه به تقدیر، نه به سرنوشت. به هیچکس. سالمتی 
و خانواده را شــاید زمانی از دســت بدهم اما این 
رویاها مال خودم هســتند. کاری کــه کردم این 
بود که هســته ی آرزوهایم را نگه داشــتم و شکل 
و مسیرشــان را عوض کردم. و تقریبــا به همه ی 
آرزوهایم رســیده ام. چندین بار با همین وضعیت 
به تنهایی مسافرت خارج از کشور رفته ام و بیشتر 
شهرهای ایران را گشته ام. لیسانسم را در شرایطی 
گرفتم که تا اول دبیرستان درس خوانده بودم و سه 
سال ترک تحصیل کرده بودم. کل دوران دبیرستان 
را در خانه خواندم و بعد رفتــم امتحان دادم. خود  
رفت و آمد و تحصیل در دانشگاه به خاطر وجود پله، 
بسیار سخت بود. روزی که مدرک کارشناسی ام را 
گرفتم احساس نمی کردم فقط یک مدرک گرفته 
ام، احساس میکردم یک مسابقه ی دیگر را برده ام. 
یکی از آرزوهایم را از تقدیر پس گرفته بودم. هرکدام 
از این رویاهــا را که محقق می کــردم یک قدم از 
سرنوشتی که برایم مقدر شده بود جلو میزدم. یک جاهایی باید سوار زندگی 
شد وگرنه سعی می کند مارا متوقف کند. فقط کافی ست که زندگی بفهمد 
شما ناامید شده یا ترسیده اید آن وقت کنترلتان می کند. زندگِی ما، ذهن 

ماست.

شمااززندگیلذتمیبرید؟
من واقعا لذت می برم. هم لذت می برم، هم احساس خوشبختی می کنم. 
می دانید چرا؟ چون من همه ی تالشــم را کرده ام. گاهی ممکن است به 
چیزهایی که خواسته ام نرسیده ام اما خیالم راحت بوده که سعی خودم را 
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کرده ام. و همین حس خوبی به من می دهد که پیش خودم شرمنده نیستم 
و تسلیم نشده ام. نه فقط من، خیلی از دوستان  دارای معلولیت هستند که 
جامعه از موفقیت های آنها بی خبر است و یکی از رسالت های ما  در انجمن 
باور، شناسایی و معرفی این عزیزان به جامعه است. از جمله دوست مان آقای 
موسوی که در شهر قزوین با وجود معلولیت رییس یک کارخانه هستند و با 
ایجاد اشتغال برای خیلی از افراد دارای معلولیِت منطقه، باعث بهبود وضع 
زندگی شان شده است. نه تنها معلولیت که هیچ چیز دیگری نمی تواند مانع 

این شود که بخواهید قدم خیری بردارید یا موفقیتی را لمس کنید.  

اگــربرگردیدبهروزیکــهمعلولیت
برایتاناتفاقافتادودوانتخابداشتیدکه
همینراهرابرویدیاسالموسرپابمانیدچه

میکنید؟
  بازهم همین را انتخاب می کردم. شعار نیست. 
می دانید چرا؟ چون ترانه ای را که کشــف کردم، 
ترانه ای که ساختم!، بیشتر دوست دارم. من خودم 
را بخاطر نوشتن یا نقاشی کردن هنرمند نمی دانم، 
هنرم را دراین می دانم که یک انسان ساختم، از هیچ. 
از آدمی که به یاس و ناامیدِی صددرصد رسیده بود، 
ترانه ی امروزی را ساختم. و به همین خاطر این را 

بیشتر دوست دارم و با هیچ چیز عوض نمی کنم. 

باموسسههمدمچطورآشناشدید؟
آشنایی  با موسسه ی همدم داستان جالبی دارد. 
سالها پیش در اولین برنامه هاِی » ماه عسل«  یکی 
از مهمان های برنامه بودم. مدیر موسسه مرا در این 
برنامه دیده بودند و به سختی شماره ام را پیدا کرده 
بودند تا بــرای بازدید از مرکز دعوتــم کنند. اتفاقا 
آمدنم همزمان شد با روزجهانی معلولین. برای اولین 
بار وقتی اینجا را دیدم و احترام به کرامت انسانی و 
رفتار خوبی که بین پرســنل و بچه ها بود را دیدم، 
احساس کردم این موسسه جایی است که نمی شود 
دوستش نداشت. نمی شود فراموشش کرد. حتی در 

تمام سالهایی که تهران بودم و نمی شد به موسسه سربزنم، به یاد همدم و 
بچه هایش بودم.

دنیایی که این بچه ها دارند دنیایی خاص و دوست داشتنی است. تفاوتی 
که این عزیزان با بقیه افراد معلول دارند این است که دیگر دوستان خیلی 
جاها می توانند از حقوقشان دفاع کنند و حرفشان را بزنند ولی این بچه ها 
این زبان و امکان را ندارند. این ها هم حِق شادی و زندگی بهتر را دارند و برای 
همین نیاز به حمایت ما دارند. خیلی ها می توانند صدای این بچه ها باشند. 
اگر کسی بتواند با آنها همراه شود و از دریچه ی نگاه آنها به زندگی نگاه کند 
 آن وقت می فهمد که خیلی چیزها ارزش غصه خوردن و ناراحتی ندارند.

 می فهمد که شکســتن دل دیگران یا آسیب زدن به آنها 
نمی ارزد به آنچه به دســت می آورد. مــی فهمد که می 
تواند غمی یا باری از دل و دوش کسی بردارد یا الاقل اگر 

برنمی دارد، باری و غمی نگذراد. 

فصلیکهبیشترازهمهدوستدارید؟
پاییز. من خودم بهار به دنیا آمده ام اما پاییز را خیلی بیشتر 
دوست دارم. چون شبیه به خود زندگی است. همان حس و 
حالی است که من خودم را در آن پیدا کردم. حسی بین امید 
و ناامیدی. فصلی پر از انتخاب. مهم 
است که من آن رنگ ها و قشنگی ها 
را ببینم یا خزان و تمام شدن سبزی 

و شروع سرمای سوزآور را... 

ازآرزوهاییکههنوزدر
راهندبگویید

  با این که همیشه سعی کرده ام 
واسطه ی خیر باشــم و آدم های 
خوب را با فضاهای خوب آشنا کنم 
ولی آرزو دارم که خودم به وضعیت 
مالــی خوبی برســم تــا بتوانم با 
هزینه ی شخصی برای بچه هایی که 
دوستشان دارم کاری انجام بدهم. 
دوست دارم یک روزی که امکانش 
بود بروم یک گوشــه ی دورافتاده، 
یک روستایی، ِدهی برای بچه هایی 
کــه مدرســه ندارند مدرســه ای 

کوچک و صمیمی بسازم. 

شماکهمتولدبهارید،در
آخرینجمالتاینگفتوگواز

بهاروسالنوبگویید.
 سال نو، وقتی در بیرون از ما اتفاق 
می افتد خیلی زیباست، اما خوش  به  حال آنها که سال نو در 
درونشــان اتفاق می افتد. بهار را در خودشان پیدا می کنند 
و هفت سین توانایی های خودشــان را می چینند. و خوش 
به  حال آنها که جشــنواره ی رنگ های بهاری در ذهن شان 
برپا می شود. ذهن شان را از خاکستری ها و سیاهی ها خالی 
می کنند و اجازه می دهند رنگ های زیبا جایگزین شود. دنیا 
را با رنگ های قشنگ می بینند حتی اگر  در واقع آن طوری 
که آنها می خواهند نیست وخاکستری است. امیدوارم بهار 

به  درونمان، شکوفه بدهد. 
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از نو، تازه شویم
شعرهاییدرحوالیبهارومهربانی

سالم

یک نامه ام، بدون شروع و بــــدون نام
امــروز هـم مطابق معمـــــول، ناتمــــام

خوش کرده ام کنار تو دل وا کنم کمی
همسایه ی همیشه ی ناآشنا سالم

ناصرحامدی

بهار عمر

عطر بهشت در نفست موج میزند
وقتی برای خاطر من خنده می کنی

آری بهار عمر منی و به خنده ای
تو  روح می دمی و مرا زنده می کنی 

مسعودواحدزاده

بهار مسافر

هال نسیم زمستان، که سرد می گذری
بر آن  بهار مسافر  اگر  گذر کردی

پس از سالم و ارادت بگو که دل تنگیم
چه خوب می شد اگر گل به دست برگردی...
علیرضاسپاهیالیین

  بهارِ  بی  دی!  

هر زمان لطفت همی در پی رسد
ور نه کس را این تقاضا کی رسد

مست عشقم دار، دایم، بی خمار
من نخواهم مستیی کز می   رسد

ما نیستانیم و عشقش آتشی است
منتظر کان آتش اندر نی رسد

این نیستان آب ز آتش می خورد
تازه گردد ز آتشی کز وی رسد

تا ابد از دوست سبز و تازه ایم
او بهاری نیست کو را دی رسد

ال شویم از کل شیی هالک
چون هالک و آفت اندر شی رسد

هر که او ناچیز شد او چیز شد
هر که ُمرد از کبر، او در حی رسد

موالنا



11
بهار 96 

دو پرنده
       
ابر

برسقف بیمارستان
خودش را انداخته بود

که امید*را
به مرخصی بفرستد 

تصمیم گرفتم
معنای جهان را به پرسش بگذارم

در نیم دایره ای نشستم
صدایی به صوت نزدیک شد

بازهم بوی سیب
مرا در خود گرفت 

به بهار نگاه می کنم 
وظیفه من تاویل نیست

»نقاشی« 
جیغ مرادر حفرهای زنگ زده 
روی برف حیاط بیمارستان 

طراحی می کند؟ 
دهانم کور و بی حسی شده است

این شعر را برایت نوشتم 
سر تندیس خودم گریه میکنم

به ایوان خانه باز گشتم
شبیه نور  

به سینه ی سکوت 
به طاق بلند اندوه

یال می تکان 
به باال نگاه می کنم

دوپرنده 
از رنگین ترین کاشی گنبد شیخ لطف اهلل 

بیرون آمدند
و بر دکمه های پیراهن تو نشستند

علیآزاد

* امید نام بیمارستان تخصصی سرطان در مشهد

آدمای گل

رفیقم از اون آدمای گل بود
واسه خودش یه دنیا عقل کل بود

عاشق حافظ و فروغ و نیما
یه آسمون ُجل یه جوون تنها

می خواس با شعراش گال رو آب بده
پروانه ها رو رو نسیم تاب بده

می خواس روی زمین گدا نباشه
از اون زنای بی حیا نباشه

می خواس بره داد بزنه روی بوم
فحش بده به لقمه های حروم

سیگارشو روی تراس دود کنه
تو آتیشش دنیا رو نابود کنه

دنیا رو قابل تحمل کنه
دیکتاتورا رو عاشق گل کنه...

آرششفاعی
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پارسال که رفته بوِدم بازارچه همدم خیلی خوش گذشت. 
هنوز هروقت باجناُقم مو ره می بینه ِمگه چقدر پارسال تو 
موسسه همدم خوش گذشت. مویَم که یاُدم مِیه اینا چی 
قشقرقی راه انداختن، گوشتای تُنم آب ِمره. امسال هم پیله 
کرده بودن که باید شب عید بِرم همدم، پیش دخترا. خب 
مو که از ُخدام بود ولی راستش نِمخواسُتم با باجناُقم اینا بُرم. 
یَگ روز معصوم خانم گفت بِری جمعه کاری َورندار که بِرم 
یَگ سری به دخترای همدم بزنِم. خوشحال شُدم که همچی 
برنامه ای ریخته. صبح جمعه حاضر شِدم و راه افتاِدم. سر 
کوچه عیال گفت: »راستی باید دنبال آبجی مرضی ام هم 
بِرم«. اِنا حاال خوب رفت! یعنی تا االن خیلی رونالدوطور یَگ 
کالم حرف نزده بود که مو پشیمون نُرم، بعد سر بزنگاه گفته 
بود که مو ره تو عمل انجام شده بذاره. خوبیش ای بود که 
باجناُقم جمعه ها شیفت بود و نمی آمد. ولی بدیش ای بود 
که بچه تُخس شان کیارش بند ما ُمُشد و مو باید مثل مسی 

مهارش ِمکرُدم.
با اکراه رفُتم در خانه شان. در باز شد و دیُدم بیا! باجناُقم 
هم آمد. خوبیش ای بود کــه او کیارش وروجک بیخ ریش 
باباش ِمماند و بدیش ای بود که خود باجناق خنکم ره باید 
تحمل ِمکرُدم. آمدن سوار ماشین بَِرن که دیُدم یَگ کیسه 
مشکی بزرگ هم آوردن و گفتن در صندوق عقب ره بزن. 
گفُتم البد بِری بچه ها چیزی خریَدن و ِمخوان عیدی بدن. 
گفُتم دمشا گرم، چقدر بده آدم درباره بقیه زود قضاوت کنه. 
حتی دیر هم قضاوت کنه بده. کال اصال بِری چی آدم درباره 

دیگران قضاوت کنه؟ چی کاریه خب!
تا رفِتم رسیِدم ای مخ ما ِدلنگون رفت از بس باجناُقم از 
تو کاناالی تلگرامش برام جوک ُخُنک تعریف کرد و عکس 
خنک نشون داد و کلیپ دابسمش خنک اجرا کرد، پشت 
فرمون. هم منتظر بوُدم که زودتر برِسم همدم تا از دستش 
خالص بُرم و یَگ نفسی بکُشــم. باالخره رسیِدم و ماشین 
ره پارک کرُدم و داشــُتم بُدو مرفُتم تو که باجناُقم صدام 
زد. برگشُتم، دیُدم کیســه ره گیریفته دستش و داره بهم 
اشاره ُمکنه. رفُتم جلو که سر کیسه ره بیگیُرم، گفت: »نه! 
بیا اینجی پشت درخت!« اِنا حاال خوب رفت! گفُتم: »جان 
ِدداش؟ امر بفرمایِن؟« دیُدم از تو کیسه یَگ بُّری لباس رنگی 
درآورد و گفت: »بیا، اینا ره بپوش!« نگاه کرُدم ببیُنم داره 
جدی مگه یا مسخره بازی درمیاره؟ نه، خیلی جدی، از ای 
لباسهای پشمی و رنگی بود. خودش بَرش ِمکرد و یکیش 

علیرضاکاردار

هم داد به مو. پرسیُدم: »اینا چیه؟ خیمه شب بازیه؟« گفت: »نِه، عروسک 
بازیه! اینا لباس عروسکیه، کرایه کرُدم که با شما امروز اینا ره بپوِشم و بِرم تو 

موسسه بِری بچه ها نمایش بِِدم!« اِنا حاال خوب رفت!
گفُتم: »شرمنده، مو یکی ِدگه اهل ای مسخره بازیا نیسُتم! خودت بپوش و 
زود بیا!« یَگهو معصوم خانم آمد جلو و گفت: »خدا مرُگم نده. ای کارا چیه؟« 
گفُتم: »همی ره به آق میرزات بگو که ِمگه مو باید اینا ره بپوُشم.« معصوم 
خانم گفت: »اتفاقا منظوُرم شــمایَن. بِری چی نمپوِشــن اینا ره؟ زحمت 
کیشیدن و اینا ره آوردن. حاال مردن که نیست، یَگ ساعت بپوشن تا دل چند 
تا بچه ره شاد کِنن. خواسته بزرگیه؟ بِری خاطر مو...« هم نقطه ضعف مو ره 

ِمدنه که چقدر خاطرِشه مخوام.
گفُتم: »حاال لباس چی هســت؟« باجناُقم گفت: »امسال سال خروسه، 
رفُتم یَگ جفت لباس مــرغ و خروس گیریفُتم که دوتایی بپوِشــم!« بیا و 
درستش کن! آقا چشمتا روز بد نبیبنه، خودش لباس خروسه ره ورداشت 
و مرغه ره داد به مو. حاال کاش مرغ واقعی بود، شــکل دایناسور بود! به هر 
مصیبتی بَُرم کرُدم. مثل کوره داغ بود. چشماش هم جای چینِگش بود. کفش 

هم برام آورده بود که شکل لنگ مرغ ُچالق بود.
خالصه اینا ره بَِرما کرِدم و رفِتم تو. هم تا پاما ره گذاشِتم تو موسسه، ای 
دخترها جیغ و دست دویدن طرف ما. کیارش هم یَگ دایره زنگی آورده بود 
و همیجور به هم مزد و دخترا هم افتاده بودن دنبال ما و بزن و بکوب و برقص. 
آقا اصال مو یاُدم رفت که چی بَُرم کرُدم. وقتــی خنده دخترا ره دیُدم، انگار 
بچه شده بوُدم. همچی شلنگ تخته ِمنداخُتم که تا یَگ هفته بعدش از درد 
دیسک کمُرم راست نِمرفت. ولی همونجا گرم بوُدم و به عشق دخترا هرکاری 
ِمکرُدم. باجناُقم هم جو گرفته بودش و یَگ قوقولی قوقویی ِمکرد و بال بال 
ِمزد که کالغها و موسی کو تقی های رو درختها از ترس فرار کردن رفتن. ولی 
ای بچه ها همچی حال ِمکردن که بیا و بیبین. خالصه او چند ساعتی که اونجا 
بوِدم انقدر به ما و دخترها خوش گذشت که از عمُرم حساب نِمره. ِدگه ظهر 
شد و بچه ها باید استراحت ِمکردن. ما هم کادوهایی که آورده بوِدم ره داِدم 
و حسابی با بچه ها عکس گرفِتم و برگشِتم خانه. باجناقمه که پیاده کرُدم، پا 
رو غروُرم گذاشُتم و ازش تشکر کرُدم که ای فکر به سرش زده. اویَم از خدا 

خواسته پرید بغُلم کرد و از مو تشکر کرد که وقت گذاشُتم و رفُتم دنبالشا.
تو او مدت خودِمه که نِمدیُدم ولی وقتی رســیُدم خانه و رفُتم تو تلگرام، 
دیُدم باجناُقم کم نامردی نکرده و عکسهاما ره گذاشته تو گروه خانوادگی! 
آب رفُتم از خجالت. بی مروت نگفته بود چشــمای مرغه لنگه به لنگه. هم 
عین کینگ کنگ زردی که چشماش ُکالجه و نوکش هم رو به باالیه، رفته 
بوُدم. ولی دلُم ُخُنک رفت، باجناُقم هم مثل خروسی که تو آب جوش افتاده 
باشه، پراش به هم چسبیده بود. فکر کُنم نفر قبلی که ای تن پوشا ره پوشیده 
بود، رو خودش نوشابه چپه کرده بود یا افتاده بود تو جوب آب که ای طوری 

چسبناک رفته بود!

سال خروس با  باجناق!



سعیدمرادی
cartoon@mihanmail.ir
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پدرآمرزیده!
آورده اند کفن دزدی در بستر مرگ افتاده بود. پسر خویش 

را فراخواند. پسر نزد پدر رفت و گفت: ای پدر امرت 
چیست؟پدر گفت: پسرم، من تمام عمر به کفن دزدی 

مشغول بودم و همواره نفرین خلقی به دنبالم بود. اکنون که 
در بستر مرگم و فرشته ی مرگ را نزدیک حس می کنم، بار 

این نفرین بیش از پیش بردوشم سنگینی می کند. از تو می خواهم 
بعد از مرگم چنان کنی که خالیق مرا دعا کنند و از خدای یکتا 

مغفرت مرا خواهند...
پسر گفت: ای پدر چنان کنم که می خواهی و از این پس مرد و زن را به دعایت 

مشغول سازم. پدر همان دم جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
از فردا پسر شغل پدر پیشه کرد با این تفاوت که کفن از مردگان

خالیق می دزدید و چوبی در شکم آن مردگان فرو می نمود.
ازآن پس، خالیق می گفتند: خدا کفن دزد اول را بیامرزد 

که فقط می دزدید و چنین جفایی بر مردگان ما روا 
نمی داشت!

|یـکنـفـسزنـدگـی|

تصویرگر:سودهشیدا
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چه خبر از این خانه؟
خبرهای همدم؛  پاییز و زمستان 95

خبرها کهنه نمی شوند. مشروح اخبار همدم را می توانید در 
فضای مجازی دنبال کنید، اما اشاره ای کوتاه در این صفحات 

برای یادآوری مهربانی و تشکر از دوستان همدم است.
   www.hamdam.org 
        @hamdam.charity

    @hamdamcharity 
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  راوی ابر صورتی در همدم

در هوای ابری یک روز سرد داســتان نویس نام آشنا؛ علیرضا 
محمودی ایرانمهر به دیدن دختران مؤسســه آمد. به نظر آقای 
نویسنده فقط برای کار خیر نیست که باید به این خانه آمد بلکه در 
دوستی با این دختران معصوم با بخشی از خودتان مالقات می کنید 
که شاید گمش کرده باشــید و جانتان دوباره با روح هستی پیوند 

می خورد و شادی های عمیق تجربه میکنید..

  وقتی همدمی ها به مدرسه رفتند؛
 

نوزدهم آبانماه دختران همدم برای تبریک گفتن روز دانش آموز، 
در سالن اجتماعات آموزشگاه دخترانه ی پروین مشهد، میهمان 

دانش آموزان و معلمین عزیز بودند.   

  بازدید ورزشکاران بانکی از موسسه؛
 

 تیم منتخب فوتســال بانک توســعه ی تعاون، عصر شانزدهم 
آبان ماه از بخش های مختلف موسســه ی همدم دیدن کردند و با 
روحیه ای پر از نشاط و معنویت به استقبال مسابقات پیش  رو رفتند.

   نایب رییس اول مجلس به همدم آمد 
 

بازدید دکتر مسعود پزشکیان، نایب رییس اول مجلس شورای 
اســالمی ایران و هیئت همراه از  همدم و گفت و گو و مالقات  با 

مدیریت و فرزندان موسسه.
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 همدمی ها به زیارت ولی نعمتشان رفتند

صبح روز چهاردهم آذر ماه به مناسبت بزرگداشت روز جهانی معلولین 120 نفر از دختران موسسه ی همدم در فضایی آکنده از معنویت 
به پایبوسی امام رضا)ع( شتافتند و مورد پذیرایی و اکرام خدام امام مهربانی ها قرار گرفتند.

 دیداری برای تبریک تولد ساالر موسیقی

جمعه 12 آذر ماه، جمعی از دختران  همدم  به مناسبت سالروز 
تولد ساالر عقیلی، خواننده موسیقی سنتی با او دیدار کردند و تولد 

این هنرمند را به ایشان تبریک گفتند.

  حضور یک مدیر بانکی همدل، درهمدم 

ریاست شــعبه ی خیام بانک مسکن مشــهد، صبح شانزدهم 
آذرماه، با صفای حضور و گلهــای لبخند، به دیدار فرزندان همدم 

آمد و باخود شور و شادمانی هدیه آورد. 
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  تقدیر از بانوی نیکوکار
 

تاالر موسسه ی خیریه ی همدم در آخرین چهارشنبه شب آذرماه 95، صحنه ی یکی از زیبا ترین مراسم سال بود و طی آن، از یک عمر 
تالش خیرخواهانه ی بانو زهراالستی، تقدیر به عمل آمد.  این بانو از سال 1361 تا 1379 ریاست مرکز فتح المبین را بر عهده داشته است.

دراین مراسم که جمع کثیری از مردم، مدیران استانی و عالقمندان امور خیر حضور داشتند، عالوه بر خیرمقدم مدیرعامل موسسه، 
سخنرانی برخی مدیران استانی و اجرای قطعات هنری و موسیقی محلی، خانم زهرا الستی به ایراد سخن پرداخت و در انتهای مراسم، از 
سوی مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، خانواده ی خانم الستی و برخی از دیگر همراهان، به پاس فعالیتهای خستگی ناپذیر این بانوی 
نیکوکار، هدایایی به وی پیشکش شد. تهیه و تقدیم سردیس خانم الستی از سوی مدیریت موسسه ی همدم،   نقطه ی اوج و پایان بخش 

این مراسم به یادماندنی بود.  

  درآستانه ی یلدا، ستاره های همدم درخشیدند
 

حضور و سرودخوانی فرزندان عزیز همدم، در شب موالیدسعید 
پیامبر اســالم)ص( و امام صادق)ع(، و جشــنواره ی »یلدا کتاب 
بخوریم« که به همت »شــهر کتاب« برگزار شد، به اتفاقی زیبا و 

اثرگذار و ماندگار بدل شد.

   گرمای مهر، در ساعات منتهی به یلدا
 

جشن شــب یلدا که به هزینه ی یک خانواده ی نیک اندیش در 
تاالر پارسیس اجرا می شــد با حضور دختران همدم و به دعوت 

»بنیاد لبخند کودک«روح و رونقی دیگر گرفت.
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  بازیگر معمای شاه در همدم؛

شهرام قائدی بازیگر سینما و تلویزیون ظهر چهارشنبه اول دیماه 
در میان استقبال گرم دختران این موسسه به همدم آمد و از بخش 

های مختلف آن دیدن کرد.

   همدمی ها روز ثبت احــوال را حضورا 
شادباش گفتند

 
به منظور تبریک  گویی روز ملی ثبت احوال، جمعی از دختران 
همدم به همراه مدیرعامل  این موسسه ی خیریه  به دیدار مدیرکل و 

کارکنان ثبت احوال خراسان رضوی رفتند.

  جشن یلدای ۴۰۰ نفری فرزندان سرزمین 
همدم؛

 
 مراسم شب یلدای95 در سالن همایش های موسسه همدم به 
همت یک خیر بزرگوار، برگزار شد تا میهمانان شاد و مشتاق، در 
کنار اهالی همدم یلدای بی نظیــری را برای 400 دختر همدمی 

رقم بزنند.  

   »خان عمو«، به همدم آمد!  
 

“محمد عیوضی« معروف  به خان عمو، مجری برنامه های کودک 
و نوجوان صدا و سیما، صبح هشتمین روز زمستان، به موسسه ی 
همدم آمد و در میان شور و شعف اهالی این خانه، در جشن دختران 

متولد دی ماه همدمی ها شرکت کرد.
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  بازدید سرمربی تیم ملی فوتسال ایران
 از همدم 

 
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران همراه با هیاتی ورزشی از همدم 
دیدن و با زیارت ســیمای مهربان فرشته های تخت نشین سرای 
مهر، خاطرات پیش از اعزام تیم به مسابقات جهانی کلمبیا و نیروی 

برگرفته از چشمهای عارفه سادات را مرور کرد.

  بازدید رضا حسین زاده 
- مجری خبر تلویزیون- از موسسه 

 
رضا حسین زاده گوینده ی ارشــد  و قدیمی خبر صدا و سیما 
به همدم آمد و ضمن دیدن از بخش های مختلف این موسسه ی 

خیریه گفت که افتخار می کند یک همدمی است.

   همدمی رضا کیانیان با دختران آسمان

رونمایی از یک ماهنامه ی هنری، بهانه ای شــد تا رضا کیانیان 
همراه با جمع قابل توجهی از هنرمندان و اهل قلم، عصر نوزدهم 
دیماه در تاالر همایش های همدم حضور یابد و ضمن تجدید دیدار، 
با کارکنان و فرزندان آسمانی این خیریه به گفت وگو و اظهار لطف 

بپردازد.

   تازه ترین ُکد همراهی همدم؛
 پرداخت موبایلی

 
به دنبال تقاضای مکرر نیک اندیشان نوع دوست، سرانجام امکان 
پرداخت از طریق کد ویژه ی موبایل فراهم شد.  نیکوکاران، هر نوع 
گوشی تلفن همراهی که داشته باشند، بدون نیاز به اینترنت، تنها 
 با داشتن رمز دوم حســاب و با گرفتن کد  400400*4*733*  

می توانند هدایای نقدی خود را پرداخت کنند.
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   نایب رییس بانوان هیئت کشتی خراسان 
رضوی در همدم

   
خانم آنا براتی نائب رییس بانوان هیئت کشتی خراسان رضوی به 
همراه تعدادی از بانوان ورزشکار خراسانی صبح یکشنبه 26 دیماه 
از بخش های مختلف این موسسه ی خیریه بازدید و از این توفیق 

اظهار خرسندی کردند. 

   حضور همدم در نمایشگاهی از جنس حیات
   

عصر21 دیماه، آیین گشایش نمایشگاه »انسان، حیوان و محیط 
زیســت«برگزار  و غرفه ی همدم نیز طی چهار روز حضور، گروه 

کثیری از بازدیدکنندگان نوع دوست را پذیرا شد. 

   شیما مطلبی روی بوم همدم
نقش مهربانی زد

 
هنرمند نقاش »شیما مطلبی« که برای دیدار با فرزندان موسسه 
به این خیریه آمده بود، ضمن نوازش و دلجویی از فرشته های ساکن 
در این خانه ی آسمانی، اقدام به برگزاری کالس نقاشی ویژه برای 

توانجویان کرد که با حق شناسی و استقبال گرم آنان مواجه شد.

    آمادگی آمادیس برای همراهی با موسسه
 

صبح روز دوشنبه 20 دیماه 95، مدیر عامل، عضو هیئت امنا و 
گروهی از دختران همدم، از شرکت صنایع غذایی »پارس بریانک« 
بازدید و مدیران شرکت  بر ارتباط بیشتر و همراهی و حمایت بهتر 

از همدم، تاکید کردند.
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   شبی از اشک و لبخند
 

سی ام دیماه، تکتم و دیگر اهالی همدم، در انتظار میهمانانی ویژه 
بودند. رضا شیری هنرمند بنام به همراه فاطمه غرار-دختری که 
همه او را به نام صدای خدا می شناسند- به همدم آمدند تا درسرآغاز 
بهمن ماه، با اجرای برنامه، شبی بیادماندنی را برای دختران مشتاق 

این موسسه رقم بزنند.

   همدم سوگوار پالسکو

ســرآغاز ماه بهمن95، همراه شــد با واقعه ی اسفبار پالسکو 
درتهران.

مدیرعامل و جمعی از همکاران و فرزندان همدم، برای همدلی 
با آتشنشــانان قهرمان و جانباختگان ایــن حادثه، ضمن حضور 
در ایستگاه مرکزی آتش نشــانی مشــهد، واقعه ی پالسکو را به 

آتش نشانان مشهدی تسلیت گفتند.

   امیدواری استادعلی به یاری و کار در همدم  
 

محسن استادعلی، )مستندساز(، به همراه مسعود زارعیان، یکشنبه 26 دیماه 95 به دیدار فرزندان  همدم آمدند و ضمن گفت وگو با 
فرزندان و دست اندرکاران موسسه، نسبت به ساختن فیلم برای همدم اظهار عالقه و امیدواری کردند.
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 آوای قلم روی کاغذ پخش می شود؛ آن نجوای آشنای نیمه شبهای رنج و 
ریاضت عاشقانه ی  خوشنویسان. دستان استاد احمد قائم مقامی با آرامش و 
اطمینان، قلم را به مرکب آغشته می کند. گویی قلم جوهر از وجود می گیرد. 
نقطه ی عاشقی روی »خط« می نشیند؛ و اینک در این روز نو، روزی استاد 

این است که برای همدم بنویسد.
عشق به سرزمین »همدم« که می رسد، انگار باید آن را از نو آغاز کند. این 
جا البه الی دیوارهای روزگار، عشقی نهفته است که ساختمان »همدم«مان 
را به سرزمین بزرگ عاشقانگی بدل کرده است. استاد قلم را کنار می گذارد. 
 کاغــذ را مقابل چشــممان می گردانــد. روی آن با خط خوش نوشــته: 

»همدم؛ نقطه سر خط«! 

وخطآغازمیشود؛خطعاشقی...
آســمان همدم آبی آبی اســت. زندگی گاه و بی گاه از جریان معمولی 

عاشــقانه اش اوج می گیرد و پر می کشد درآسمان خیال. 
تقویم بیســت و پنجمین روز از آذر ماه ســال یک هزار و 
سیصد و نود پنج را نشان می دهد. وقت برپایی نمایشگاه 
»همدم؛ نقطه سر خط« رسیده اســت. نمایشگاهی که 
قرار اســت با تالش چند ماهه ی عاشــقان این سرزمین 
شکل بگیرد. آیین افتتاحیه ی نمایشگاه سه تن از استادان 
خوشــنویس بنام و طراز اول که برای نخســتین بار در 
شرق کشور شکل گرفته اســت با حضور پر شور اساتید 
و هنردوستانی که ازمشهد و شــهرهای اطراف )قوچان، 
تربت، نیشابور، کاشمر، بجنورد، سبزوار، درگز و...( آمده اند، 
در ســالن همایش های همدم برپا می شود. دکتر سعید 
سرابی )مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی( 
همراه با دکتر تحفه گــر )معاون هنری ســینمایی اداره 

همدم، نقطه سر خط؛ بهانه ای برای عاشقانگی...
 بازخوانی سطوری از نمایشگاه بزرگ آثارخوشنویسی

|گزارشویژه

مژگانهمایونی،کارشناسمسئولامورفرهنگیموسسههمدم
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کل ارشــاد(، ثابت نیا )مدیرکل موسســه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضوی(، محمد باقرزاده )ریاســت 
انجمن خوشنویسان مشهد(، عفت شریعتی )مشاور دبیر 
کل و مدیرکل امور بانوان مجمــع جهانی تقریب مذاهب 
اســالمی(، ترانه میالدی)هنرمند و کارآفرین نمونه( به 
همراه جمعی دیگر از مســئولین و هنرمندان، میهمانان 
و همراهان نخستین نمایشــگاه آثار خوشنویسی اساتید 
نامی این هنر، جواد بختیاری، محمد علی سبزه کار و رسول 
مرادی هستند. مراسمی که باخوش آمدگویی دکتر زهرا 
حجت )مدیرعامل موسســه( و هم آوایی دختران همدم 
وسخنرانی مدیرکل ارشاد و ســخنرانی جواد بختیاری، 
آسمان عاشقی سرزمین کوچک مان را آبی آبی می کند. 
ساعتی بعد، در میان هیجان و هیاهوی دلنشین مشتاقان، 
روبان افتتاحیه ی نمایشگاه توسط سیدسعید سرابی بریده 
می شود و انبوه دوســتداران هنر خوشنویسی وارد سالن 
نگارخانه می شوند. نمایشگاه رسما آغاز به کار می کند. روی 
دیواره های نگارخانه، تابلوهای آثار خوشنویسی اساتید به 
زیبایی نشسته است. آثاری که هر کدام یک روایت دارند 
و به هر کدام می توان ســاعت ها نگریست و حتی گاهی 
گریست! اســاتید در نگارخانه یک به یک برای حاضران 
از عاشقانگی در ســرزمین همدم و حضورشــان در این 
نمایشگاه می گویند. جواد بختیاری برای نخستین بار است 
که به مشهد آمده است. او در نخستین بازدیدش از مرکز به 
زینب قول داده که از این پس هر وقت به مشهد آمد اول به 
سرای مهر بیاید و در دفتر یابود باخطی زیبا نوشته است:« 

در عصری پاییزی ولی به لطافت بهار در ضیافت عاطفه و مهربانی در سرای 
انسانیت که عنوان همدم در آن سرشته شده حضور داشتم و لحظاتی سرشار 

از عشق و موفقیت را تجربه کردم«. 
مرادی یکی دیگر از اساتید که آثارش روی دیوار نگارخانه نقش بسته و 
در گذشته نیز بارها با مهربانی و اخالص به دیدار فرزندان همدم آمده است 
می گوید: » اینجا میان 400 دختر آسمانی عشق جاری است. من همزمان در 
تهران در حال حاضر نمایشگاهی دارم اما عشق به این بچه ها و انرژی عجیبی 

که اینجاست مرا به مشهد کشانده است...
 

نمایشگاهیکهفرقدارد!
سهیل محمودی در سالن نگارخانه پشت تریبون که می رود با همان حس 
شاعرانگی، حاضران را متاثر می کند. صدایش عجیب همدمی و دلنشین 
اســت! محمدی یکی از بازدیدکنندگان هنردوست می گوید: »نمایشگاه 
زیاد رفته ام؛ نمایشگاه های خوشنویسی، عکس و نقاشی. اما اینجا فضا طور 
دیگری است. انگار نفس گرم فرشتگانی که پشت این دیوار، در ساختمان 
بغل و در ســرزمین همدم منتظرند، در فضا پیچیده است و نقش عشق بر 
پیکرسپید این نگارخانه حک شده است. درست است، این نمایشگاه با سایر 

نمایشگاه ها فرق دارد«.
دختر جوانی با مادرش پای یک تابلو ایســتاده اند و با صاحب اثرعکس 
یادگاری می گیرند. روی تابلو نوشــته: » در هر مقام بر لبــم آوای یا علی 
است«. نزدیک شان که می شوم از مادر می پرسم شما دوستدار هنر زیبای 
خوشنویسی هســتید یا دخترتان که به اینجا آمدید؟ مادر برمی گردد وبا 
لبخند می گوید: »ما عاشق دختران همدم هســتیم. آمده ایم برای دیدار 
آن ها. برای یاعلی گفتن به تمام اهالی همدم و شروعش خریدن همین تابلو 
به نشانه ی ارادت به هنر و ارتباطش به این مکان لبریز از عشق است.« دختر 
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جوان هم می گوید: »سال هاست که همدم را می شناسم و حاال فرصت این 
نمایشــگاه بهانه ای بود تا به همدم بیاییم. آثار ارائه شده فوق العاده است و 
مبهوت این همه زیبایی می شویم و به زیبایی می توان نقش عشق را در این 

تابلوها جست وجو کرد.

استقبالیسرشارازمهربانیکهفراترازانتظاراست
نمایشگاه »همدم؛ نقطه سر خط« بهانه ای برای عاشقانگی است. بهانه ای 
برای پیوند دوباره دختران سرزمین همدم با قلب های مهربانی و این بار با 
هنرمندان خوشنویس. نمایشگاهی که با اســتقبال پرشور و حیرت انگیز 
قلب هایی همراه می شود که آمده اند تا در مکتب عشق، مهربانی را سرمشق 
کنند. استاد سبزه کار از ابتدای حضورش در مشهد درس بزرگی به همه ی 
ما داد، هرگز سهوی را که رخ داده و اثر خوشنویسی با نام مشابه بر روی یکی 
از صفحات بروشور نمایشگاه چاپ شده اســت، به رویمان نمی آورد. استاد 
بختیاری عشق نخســتین حضور در محضر امام مهربانی ها را با قلب های 
دختران همدم پیوند می زند. استاد رسول مرادی هم به سرمشق عشق همدم 
نگاهش گره خورده و می گوید: »اینجا سرزمین عشق است. نمایشگاه آثار 
هنری زیاد دیده ام و زیاد در آن شرکت داشته ام اما به راستی نقش عشقی 
که بر پیکره نمایشگاه همدم است جنسش چیز دیگری است. جنسش از 
مهربانی کردن با قلب های دخترانی است که در آسمان آبی همدم جهان 

را آبی می بینند.« 
سهیل محمودی شاعر توانمند و نامی کشور صبح روز نمایشگاه سروده ی 
معروف خودش»امام رضا« را با آوایی دلنشین از گروه سرود همدم می شنود 

و آن را آوایی بی نظیر می داند. 
  اساتید حاضر در نمایشگاه، استقبال مردم را از »همدم؛ نقطه سر خط« 
متبلور در فروش آثارشان هم می بینند. فروشی که درکمتر نمایشگاهی در 

مشهد، محقق می شود. شاید این به یمن قلب های فرزندان 
سرزمین همدم اســت که جان مخاطبان نمایشگاه را به 

تسخیر در آورده است.

همراهیهمیشگیپدرومادرخوبهمدمیها
ازبرنامههایفرهنگیوهنری

پدر می آید. مادر هم هســت. ایــن را بچه های همدم 
می گوینــد. نرگس با لبخند همیشــگی اش به ســمت 
شــیرازی نیا و دکتر حجت می دود. آن هــا را بابا و مامان 
خطاب می کند. به جز او 399 دختــر همدمی دیگر هم 
همین نظر را دارند. آن هاپدر و مادر دختران سرزمین همدم 
هستند. با قلب هایی بزرگ و آســمانی. آن ها با مهربانی، 
زمینه ی این دورهمی عاشقانه را فراهم کردند. شیرازی نیا 
می گوید: »هنر خوشنویسی آمیخته با هنر عاشقی است و 
عاشق بودن اولین شرط خدمت در این مکان است. مشق 
عشق با قلم، درست مثل مشق هر روزه ی زندگی ما با این 
دختران است. دخترانی که با قلب های پاک و کوچک شان 
روح را صیقل می دهند.« از مادر مهربان این مجموعه دکتر 
حجت نظرش را در رابطه با نمایشگاه سوال می کنم و او مثل 
همیشه بارویی گشاده می گوید: »وقتی در جلسه ی تنظیم 
شده در تهران با میزبانی استاد بختیاری و همراهی دوست 
خوب همدم علی رضایی، از اساتید خواستیم برای برپایی 
نمایشگاه در موسسه ی  همدم حضور پیدا کنند، همه شان 
با استقبال و بدون منت قبول کردند. گویی، کار کردن برای 
این دختران عشقی است که هر کســی را به اینجا با دل 
می کشــاند. همه با مهر و فروتنی آمدند به مشهد و حاضر 
شدند در جمع آسمان پاک دخترانی که چشم امیدشان 
دست های گرمی است که به سرشان کشیده می شود و نگاه 

لبریز از مهری که با نگاهشان پیوند می خورد.«

وحکایتهمچنانباقیاست...
روزهای نمایشگاه با تمام زیبایی هایش تمام می شود. 
میهمانان می روند. مردم به خانه هایشــان بر می گردند. 
آسمان شب می شود و دل ها آرام و پلک ها سنگین. همدم 
می ماند و نقطه ای که استاد در پایان جمله اش با قلم عشق 
درون دوات و لیقه ی زندگی می زند و می کشد روی سطر 

آخر؛ همدم؛ نقطه سر خط...
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اولینروزازفروردین1371-بهدنیاآمدن
کوچه ی تنگ و بی درخت، هنوز از باراِن شب قبل خیس 
بود. آمبوالنس سرکوچه ایستاده بود تا زنی را که بلند بلند  
جیغ می کشید به بیمارستان ببرد. همسایه ها که با لباس 
کهنه برای تبریک سال نو این طرف و آن طرف می رفتند، 
برای لحظاتی ایستاده بودند و نگاه می کردند به نور قرمِز 

آژیر که به محله ی فقیرنشین رنگ تازه ای داده بود.
گریه ی تازه به دنیا آمده ها تقریبا شــبیه به هم است. 
اتاق نوزادها پر از بچه هایی ست که شروعی مشابه دارند اما 
سرنوشت، هرکدامشان را به سمتی می کشد. دختر به دنیا 
آمده از شیرمادری می خورد که مشکل اعصاب و روان دارد و 
دارو مصرف می کند. بخاطر دردهایی شدیدتر از درد زایمان. 
دردهای  از جنس زندگی. از پدر اطالعات زیادی در دست 

نیست. مادر هم تا چهارماهگی آغوِش خسته اش را به این دختر بخشیده و 
بعد جایی الی  پرونده های  بیمارستاِن ابن سینا ناپدید شده است. احتماال 
مددکار بیمارستان زمانی که مادر در بخش اعصاب و روان بستری بوده و 
امکان نگهداری از نوزاد را نداشته اورا با نامه ای به شیرخوارگاه تحویل داده تا 
از خدمات مناسب تری تا موقع بهبوِد مادر برخوردار شود و بعد مادر خسته 
وقتی از جا و غذای دخترش  مطمئن شده، فرار کرده تا بدبختی هایش را 

تنهایی به دوش بکشد.
شش سال اوِل زندگی ملیحه در شیرخوارگاه می گذرد؛ در کنار خواهر و 
برادرهایی که همه شان جایی از قصه ی زندگی، پدرومادرشان را گم کرده و 
حاال هم بازی شده اند تا روزگارِ کودکی بگذرد. هیچ عروسکی، هیچ اسباب 
بازِی قشنگی  جای نوازش های مادر و شانه های پدر را نمی گیرد. ملیحه 
کمی از دردهای مادر را با خود حمل می کند و بی تاب و پرخاشگر است. و 

باالخره وقت آن می رسد که به خانه ای جدید منتقل شود.

مــن بــیــشــتــر...
 بازخوانی  داستان زندگی » م - ت« با نام مستعار ملیحه

بهروایت:علیناصری

|اززندگیدخترانهمدم
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چهارمینروزازتیرماه1378
روزپذیرشدرموسسههمدم)فتحالمبین(

دختری شش هفت ساله با کیفی کوچک و عروسکی پارچه ای که یک 
چشمش افتاده، مضطرب و عصبی ایســتاده و پشت سرهم روسری اش را 
مرتب می کند. به لبخند مددکار جواب نمی دهد  و با چشم هایی که گریه 
کرده اند، سرش را پایین می اندازد. از این آدم های جدید می ترسد. مددکار 
پرونده  را می بندد و در جیب هایش دنبال شکالت می گردد. چیزی پیدا 
نمی کند. دست لرزاِن ملیحه را می گیرد و باهم به سمت خوابگاه  می روند. 
بررسی کارشناسان توانبخشی، هوش بهر او را بین هفتاد تا هفتادوپنج 
تعیین کرده و بعنوان کم توان ذهنی آموزش پذیر به کالس های آموزشی 
معرفی می شود. زندگی جدید ملیحه در موسسه ی همدم شروع می شود؛ 

کالس گلدوزی را دوست ندارد و کارش را خوب انجام نمی دهد.
بازی های دست جمعی، ورزش، سفر و خوشی های جدید، جذاب هستند 
اما بااین همه دلش پر از خشم است و هروقت بیاد می آورد که در این دنیا 
تنهاست، داد و بیداد راه می اندازد. در آن سالها، در مدارس استثنایی ثبت 

نام شده و تا کالس دوم درس خوانده است.
 لوح تقدیری در پرونده ی ملیحه بایگانی شــده که نشــان می دهد در 
مسابقات دومیدانی جشنواره ورزشی دانش آموزان استثنایی استان )سال 
تحصیلی 85-86(، مقام دوم را کسب کرده است. احتماال ملیحه در خط 
پایان پدرومادرش را مجسم کرده و به آن سمت دویده. چشم هایش را بسته 
و تا جایی که توانسته گام هایش را بلندتر برداشته تا زودتر برسد. شاید اگر 

واقعا در خط پایان پدر و مادری منتظرش بودند، اول می شد. 

اولینروزازآذر1394
احتمالبازگشتبهبیمارستانابنسینا

ملیحه سالها با دختری به نام آتوسا دوست بوده و از رفتارهای خشن او 
برای رسیدن به خواسته هایش تقلید کرده. شیشه شکستن، زخمی کردن 
خود و رفتارهای پرخطری که می تواند به دیگران هم آســیب بزند. گاهی 
برای فراموش کردِن دردهای بزرگ، برای خودت دردهای کوچک میسازی 

تا گذران عمر قابل تحمل شود.
بااین همه وقتی در کنار دیگران زندگــی می کنی وضع فرق می کند و 
باید دست و پای خودت را جمع کنی. وقتی هیچ راه درمان و هیچ دارویی 
جواب نمی دهد، روان شناس وقِت موسسه به ناچار برای روانپزشک نامه 
ای می نویسد تا در مورد رسیدگی به وضعیت  ملیحه تصمیم الزم را بگیرند؛
» روانپزشک محترم موسسه، با سالم.  احتراما با توجه به مشکالتی که 
نامبرده برای خود و مرکز ایجاد کرده و بعد از پانزده ســال زندگی در این 
موسســه به دلیل بیقراری، منفی کاری، خودآزاری، پرخاشگرِی فیزیکی 
و کالمی و نوسان ُخلق، مشــکالتی برای نگهداری و مربی ها ایجاد کرده 
درخواست دارد نسبت به انتقال وی به مراکز دیگر و یا بیمارستان ابن سینا 

جهت درمان، دستور الزم را مبذول فرمایید... «
آتوسا به ابن سینا منتقل می شــود و قرار است ملیحه هم بزودی برود. 
او می ترسد. او نمی داند که چند ماه اول عمرش را در این بیمارستان و در 

آغوش مادری خسته سپری کرده. بررسی های مجدد نشان 
می دهد که  حال ملیحه در صورت داشتن رابطه ی عاطفی 
مناسب، بهتر خواهد شد. در بخشی از گزارش مددکاری 
آمده ؛ » ...طبق نظر روان شــناس، ملیحه می بایســت 
داروهایش را به موقع و سروقت مصرف نماید و مورد توجه 

نیز قرار گیرد...«.

مادریمیآید...
دقیقــا در روزهایی که بیقــراری و رفتارهای غیرقابل 
کنترل ملیحه زیاد شده و زمینه ی انتقال او را به بیمارستان 
ابن سینا فراهم کرده، اتفاقی ساده شرایط را تغییر می دهد. 
کسی وارد زندگیش می شود که جای خالِی  خیلی چیزها 
را پر کرده  و مثل آبی زالل، غم های دلش را می شــوید و 
می برد. خانم »ع« که خودش در بخش روزانه ی موسسه 
ی همدم، دختری دارد و از کالس های آموزشی استفاده 
می کند متولد شــدِن ملیحه در دلــش را اینگونه روایت 

می کند؛
» دختر خــودم کم توان ذهنیه ولی بــا خود ما زندگی 
می کنه. فقط برای کالسای آموزشــی میاد اینجا. یه روز 
وقت دندون پزشکی داشت از همین کلینیک همدم. گفته 
بودن خودت بیا که اگه خواستیم دندونشو بکشیم و بی تابی 
کرد شمام باشی. بچه های روزانه و شبانه روزی، باهم اومده 
بودن. من و دخترم توی صف نشسته بودیم تا نوبتش بشه. 
یکی از این دخترا توجهمو جلب کرد، داشت می رفت وهی 
می اومد و دستاش می لرزید. نگران بود. بهش گفتم برای 
چی میلرزی؟ گفت میترسم. گفتم از چی؟ گفت از دندان 
پزشکی. گفتم برای چی مامانت نیومده؟ نمی دونستم از 
بچه های شبانه روزیه. گفت مامان ندارم. پشت سرش گفت 
بابا هم ندارم. یه کم که گذشت گفت من اصال کسیو ندارم. 
یعنی واقعا بغض توی گلوم گیر کرد. گفتم بیا پهلوی من 
بشین، من همینجا وامیستم برو دندون پزشکی. تو دوس 
داری من مامانت بشم؟ نگام کرد وگفت میشی؟ گفتم آره 
قول میدم مامانت بشم. بیام مالقاتت، هرچی بخوای برات 
بخرم. مواظبت باشم. خواســتی هم دوباره بری دوندون 
پزشکی زنگ بزن من بیام پشت دِر اتاق بشینم تا پیشت 

باشم  و دیگه نترسی.
 این بچه  شوکه  شده بود، خب غریبی هم میکرد هنوز، 
منم  غریبی می کردم. اتفاقــا اون روز خانم دکتِر دندون 
پزشک نیومدن و من رفتم دختر خودمو گذاشتم کالس 
خودش و برگشتم پیش ملیحه و ازش پرسیدم چی میخوای 
برات بگیرم؟ گفت هیچی. گفتم نه االن میرم یه کم تنقالت 
برات میگیرم می آرم. همه ی بچه ها رفته بودن هوام خیلی 
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سرد بود برف اومده بود. طفلک پشــت همین شیشه ی 
راهرو واســتاده بود ببینه من برمیگردم یا نه. براش یه کم 
کیک و آدامس و شکالت و ازاین چیزا گرفتم، دادم بهش 
و رفتم خونه. چندروز بعد دوباره اومدم مددکاری گفتم یه 
دختری چند روز پیش توی صف دوندون پزشــکی دیدم 
بهش قول دادم که بیام دیدنش. بعد از اینکه مشخصاتش رو 
گفتم و فهمیدن منظورم کیه، آوردنش. یعنی وقتی  برای 
بار دوم منو دید خیلی خوشحال شد، دیگه قبول کرد که 
من سرقولم هستم واعتماد کرد. رفتم چند روز بعد دوباره 
بی تاب شــدم. بخاطر بُغضی که این بچه داشت که گفت 
کسی رو ندارم، میخواستم زودتر ببینمش. مهرش به دلم 
نشسته بود. اومدم مددکاری، حتی اون زمان براشون سوال 
شــده بود که چرا اینقدر میام دیدنش. ازم پرسیدن شما 
به چه دلیل میای مگه خودت دختــر نداری؟ گفتم چرا، 
اتفاقا از نوع خودشم دارم و بیشتر درکش می کنم و دوس 
دارم حداقل یه آرامشی بهش بدم. خودمم روزی که میام 
دیدنش یعنی واقعا آرامش می گیرم. تاشب راحتم. االنم 

همینجوریه، اگه یه هفته نیام، خودم کالفه ام. 
غیر از شــوهرم که با هم اختالف سلیقه داریم، بقیه ی 
خانوادم در جریان هســتن. حتی من خونوادگی اومدم. 
پسرام و عروسام رو آوردم. گفتم بیاین امروز دسته جمعی 
بریم. پیتزا خواسته بود رفتیم گرفتیم اومدیم همین جا با 
ملیحه دورهم خوردیم که توی جمع ما باشه. حتی خونه 
بردمش. تولدشم نبوده براش کیک گرفتم  اومدم یه جشن 
کوچولو گرفتیم. مادرفرزندیمون از همین جاها شروع شده 

و خداروشکر هنوزم ادامه داره...«.

سالنو،خانوادهینو
لبخندهای ملیحه بیشتر شــده. برای مدتی از کالس 
های سوادآموزی اســتفاده کرده و حاال دوباره در کالس 
حرفه آموزی مشغول گلدوزی است. در دایره ی کوچکی که 
میان دستانش قرار گرفته با سوزن و نخ های رنگی، دامن 
دختری را می دوزد که با موهای سیاه و بلند، دسته گلی 
به دست دارد و در جاده ای سفید منتظر است. درکنار دارو 
و درمان و تالش های روان شناســان و کارشناسان مرکز، 
وجوِد خانواده ی تازه، تاثیر زیادی بر روزگار و رفتار ملیحه 
گذاشته است. دیگر شیشه نمی شــکند و پرخاش جدی 
ندارد. دختر کم حرفی است اما حاال برای روزهای دل تنگی 
مادری دارد که اگر امکان دیدنش نبود الاقل زنگ بزند و 
صدایش را بشنود. برادرها و خواهرهایی دارد که با هم سر 
یک سفره خندیده و گریسته اند. خانم »ع« هرچندوقتی 
برای ملیحه چیزهایی را که الزم دارد تهیه میکند. هرسال 

با توجه به اینکه خودش تعطیالت را درمشهد نبوده و به شهری دیگر پیش 
فرزندانش می رود، قبل از سال نو برای عید ملیحه خرید می کند و برایش  

هدیه می آورد. 
مادرخوانده ی ملیحه روی صندلی کمی جابجا میشود و ادامه می دهد: 
» یه دفعه که اومده بودم دیدن ملیحه نگام کرد و گفت من تورو فراموش 
نمی کنم. گفتم مگه دخترا باید ماماناشــون رو فراموش کنن؟! مامانا هم 
دختراشــون رو فراموش نمی کنن! دیگه از این حرفا نزنی!  گفت ببخشید 
مامان اشتباه کردم. زود اومد توی بغلم. یعنی این حرف رو که زد یه لحظه 
احساس کرد من مامانش نیستم. پرســید تو اگه مامانم بودی تاحاال کجا 
بودی؟ گفتم من گمت کرده بودم، االن پیدات کردم. گشتم پیدات کردم. 

گفتم نگا کن منم مثل خودت چاقم، تپلم پس بدون تو دختر خودمی.«
 روزگاِر ملیحه به زندگی خانم »ع« و خانواده اش گره خورده اســت. بد 
نیست برای روایت بهتر زندگی ملیحه،  خاطره های مشترکشان را بشنویم. 
خانم »ع« با وجود پا درد و کمردرد، بسیار خوش قول است و حاال هم دلش 
میخواهد زودتر برود داخل بخش پیش ملیحه. عینکش را جابجا می کند و 
میگوید: » یکی از پسرام رو خیلی دوس داره.  یه بار بهم گفت دلم میخواد برم 
پیش داداشی. بهش قول دادم که میبرمش. اتفاقا اون روز اینقدر کار ریخته 
بود سرم که نمی دونین. وای برنامه ریزی چقد سخت بود! از این ور عروسم 
توی بیمارستان بود بچه اش داشــت به دنیا می اومد. از اون ور مادربزرگ 
اون یکی عروسم تصادف کرده بود و از دنیا رفته بود، باید میرفتم تعزیه. از 
این ور عصر هم جشن تولد یکی از اقوام عروسم دعوت بودم. ملیحه رو هم 
قول داده بودم ببرم خونه ی پسرم و بیرون. حواسمم باید می بود که حاج آقا 
)شوهرم( متوجه نشه!  با پسرم هماهنگ کردیم اومدیم ملیحه رو برداشتیم 
بردیم خونه ی پسرم. یک ساعتی نشستیم و ملیحه رفت اتاق نوه ام کلی بازی 
کردن، اینقدر بهش خوش می گذشت دلم نمی اومد بیارمش بیرون. نوه مم 
همیشه به ملیحه میگه تو عمه ی من هستی. از اونجا رفتیم یه پیتزا فروشی 
خوب دورهم نهار خوردیم بعد رفتیم طرقبه دوری زدیم. دوست داشتم بهش 
خوش بگذره. رفتیم بیمارســتان. با ملیحه هم رفتیم. اومد باالسر عروسم 
براش دعا کرد که ان شاهلل نی نی ت سالم به دنیا بیاد. بعدش بدوبدو اومدم 
ملیحه رو تحویل مرکز دادم و ســریع رفتم خونه. لباس عزا پوشیدم رفتم 
تعزیه. باز بدوبدو اومدم لباس مجلسی پوشیدم رفتم جشن تولد! همه اش هم 
مربوط به عروسام بود که باید می رفتم. ساعت هشت شب مثل یک جنازه 
رسیدم خونه. حاج آقا با تعجب فقط نگام میکرد!  ولی خب، خیلی خوشحال 

بودم چون به قولی که به ملیحه دادم عمل کردم.«
 خانم »ع« که بعد از تعریف خاطره، خنده اش گرفته، کمی مکث می کند 
و بعد با حالتی جدی درچهره اش میگوید: » من نمی تونم رفتار این خانواده 
هایی که بچه ی سالمشون رو میذارن گوشه ی خیابون قبول کنم!  خودم یه 
دختر معلول دارم و حاضرنیستم یه شب، جایی بذارمش که آِه منو بکشه. 
اون وقت چطوری بعضیا دلشون میاد. من مادری میشناسم کارگری میکنه 
که بچه ی معلولش رو به دندون بکشــه و نگه داره. من خودم مشــکالت 
مالی نداشتم ولی  خیلی مشکالت دیگه داشــتم. بااین همه حاضر نشدم 
بچه مو ول کنم. یکبار رفته بودم پیش یــه خانم دکتری، گفت این بچه ی 
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تو عقب مونده ی ذهنیه، بندازش گوشــه ی یکی از مراکز خودت رو راحت 
کن. خداشاهده  میخواستم بزنم توی دهنش! گفتم چطور به خودت اجازه 
میدی همچین حرفی به من بزنی؟ این پاره ی تِن منه. واقعا بعضیا چطور 
فکر می کنن! خیلی از این بچه ها، خانواده هم دارن ها، التماس میکنه بچه 
که شب عید بیاین منو ببرین خونه، گوش نمی کنن. چطور دلشون میاد که 
بچه شون توی یه موسسه ای تک وتنها باشه اون وقت اونا سرسفره ی عید 
نشسته باشن؟! اون میوه و شــیرینی اون جشن چطور بهشون میچسبه؟! 
خواهر خودم که بچه هاشو بزرگ کرده االن سرپرستی یه دختر پنج شش 
ســاله رو که بابامامانش مردن  قبول کرده، داره بزرگش می کنه. منم دلم 
میخواد اگه بشه سرپرستی ملیحه رو قبول کنم. بارها شده بچه هام گفتن بیا 
شهرستان با ما زندگی کن، گفتم من االن یه دختر دیگه دارم توی موسسه ی 
همدم نمی تونم که ولش کنم بیام. گفتم این دخترم برای آخرتمه، همه ی 

دوندگی آدم که نباید برای دنیا باشه.«
خانم »ع« از جایش بلند می شود و به سمت بخش و کالس های آموزشی 
که ملیحه در آنجا مشــغول فعالیت است میرود. پنجشــنبه است و روز 
جشن های دســت جمعِی دخترها، که دور هم موسیقی گوش می دهند و 
شادی می کنند و گاهی جشن تولد می گیرند. ملیحه  با دیدن خانم »ع« از 
میان جمعیت بیرون می پرد و بلند بلند مامان مامان میگوید. با آغوش باز 
به سمت مادرش می آید و بغلش می کند. در حالی که با خوشحالی به دیگر 
دخترها می گوید مادرش آمده، باهم میروند داخل اتاق و ملیحه حال برادر 

و خواهرهایش را می پرسد. گل های پشت پنجره سبزتر 
شده اند. آفتاب تا میز وسط کالس آمده و می تابد به دامن 
قرمِز دختری که در گلدوزِی نیمه تمام ملیحه، می خندد. 
می تابد به دسته گلی که در دست دارد. به جاده ی سفید. 
به دستان مادر که دست می کشد به گلدوزی ملیحه و هنر 
دخترش را تحســین می کند. از داخل اتاق صدای خنده 
های از ته دلی  شنیده میشود که دارند با هم چیزی زمزمه 
میکنند. مادرش می پرسد: » مامان ملیحه رو چقد دوس 
داره؟... «. ملیحه که چشــمانش برق میزند میگوید زیاد. 
مادرش دوباره میپرسد: » ملیحه مامانو چقد دوس داره؟... 
«. ملیحه با اشتیاق جواب میدهد: » زیاد«. بعد مادر میگوید: 
» من بیشتر... «. ملیحه میگوید: » من بیشتر... «. مادرش 
میگوید: » من بیشــتر... « ملیحه میگوید: » من بیشتر... 
« همدیگر را بغل می کنند و تا جایی که نفس هایشــان 
بگیرد با هم مسابقه می دهند و با نفس بعدی دوباره شروع 
می کنند: من بیشتر.../ من، بیشتر.../ نخیرم، من بیشتر.../ 

چرا، من بیشتر...  
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چراغ قرمز می شود. مینی بوِس موسسه وسط شلوغِی 
خیابان می ایستد. دخترهایی که قرار است به شهربازی 
بروند، ماشــین را روی سرشــان گذاشــته  و بلند بلند 
می خندند. ترانه می خوانند و دســت می زنند. راننده ی 
خسته از آینه ی وسط، به شــادی دخترها نگاه می کند 
و زیرلب الحمدااهلل می گوید. خدارا شــکر می کند که به 
جای نشستن پشت فرماِن ماشینی آخرین مدل، راننده ی 
ماشینی ست که این همه شــادی و معصومیت را جابجا 

می کند. لبخند می زند و چراغ...
یکی از بخش های پرکار موسسه ی همدم)فتح المبین(، 
واحد حمل ونقل است. رانندگی از آن جمله کارهایی است 
که سختی اش به چشم نمی آید ولی تاثیر بسیار زیادی بر 
رونِد کاری موسسه دارد. وقتی خیرین برای ارسال هدایای 
نقدی وغیرنقدی شــان زنگ می زنند، وقتی دخترهای 

بیمار به همراه پرستار قرار اســت به بیمارستان یا 
مطب پزشــکی خارج از مرکز بروند، وقتی بچه ها 
به مهمانی خیرین یا  مراکزتفریحــی و... دعوت 
می شوند، وقتی سرویس همکاران یا 

بچه های روزانه در صبح و عصر انجام می شود، وقتی ماموریت اداری و کاری 
برای همکاران موسسه اتفاق می افتد، وقت خرید های مرکز، وقت سفارشات 
و در تمام مواردی که نیاز به جابجایی هست، پای یک راننده روی پدال است. 
مردان بی ادعایی که در بیشتر موارد پا را فراتر گذاشته و در خیلی از کارها 
همکاری می کنند، بیماربر می شوند، نیروی خدماتی می شوند و هرکاری 
که از دستشان بربیاید دریغ نمی کنند چرا که کار در موسسه ی خیریه فرق 

می کند با جاهای دیگر.
این واحد که زیر نظر مسئول پشتیبانی و اداری، خدمت رسانی می کند 
دارای پنج مینی بوس، یک هایس، دو وانت، سه ماشین سواری و یک موتور 
سیکلت است. البته فرسوده بودن بعضی از این وسایل نقلیه گاهی مشکل 
ساز و هزینه بردار است که امیدواریم این مشکل بزودی با حمایت خیرین 
حل شــود. باتوجه به گفته های مسئول واحد پشــتیبانی، در حال حاضر 
موسسه، نیاز به وسایط نقلیه ی باری از جمله وانت دارد. البته یاوران افتخاری 

هستند 

این شوفرهای شریف...
نقِل  واحِد حمل و نقِل موسسه ی همدم

|معرفیواحدهایمؤسسه
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که گاهی با هماهنگِی قبلی از محبت شان برخوردار می شویم اما در مواردی 
هم، نیاز فوری به خدمات است و این دوستان در دسترس نیستند. از طرفی 
فرسوده بودِن وانت موسسه باعث شده که در انجام کارهای محوله تاخیر 
یا مشکل بوجود آید. در این موارد دوســتانی که وسایل نقلیه باری دارند 
می توانند ساعت و روز همکاری شان را به موسسه اعالم کنند تا بر اساس 
آن، از همراهی شــان برخوردار شــویم. فرقی نمی کند هرروز، خروجی و 
دریافت بار و لوازم داریم. همچنین با توجه به فرسوده بودن مینی بوس ها، 
اگر تعمیرگاه هایی باشند که با هزینه ی کمتر در سرویس و تعمیر وسایط 

نقلیه ی موسسه همکاری کنند، کمک بزرگی کرده اند. 
گفتگویی که در ادامه می خوانید، با راننده های واحد نقلیه  انجام شده 

است؛
چند روز طول می کشــد که حرف بزنیم، معموال همه شان یکجا جمع 
نمی شوند و در هرلحظه  چند نفر یا همه بیرون از موسسه و درحال رانندگی 
و خدمت هستند. اول از همه سراغ ریش سفید راننده ها که البته ریشش را 

می زند می رویم و بعد به ترتیب پای صحبت یکایشان می نشینیم:
حسین پاشــنایار؛ مردی محترم و صمیمی که راننده ی وانت موسسه 

است؛ 
»من بازنشسته ی بهزیستی هستم و در دوران خدمتم پشت فرمان انواع 
ماشین ها از مینی بوس و آمبوالنس گرفته تا وانت و سواری نشسته ام. االن 
هم بیش از شش سال است که در این موسسه خدمت می کنم. در دوران 
جنگ ســالها در خط مقدم بوده ام و بعد از آن هم  هرجا صحبت از دفاع از 

مظلوم بوده کوتاه نیامده ام. 
خاطره؟ راستش از آن ســالهای قدیم که راننده ی آمبوالنس در یکی از 
مراکز بهزیستی بودم خاطره ای دارم؛ یک شب که داشتم فرد معلوِل بدحالی  

را به بیمارستان می بردم در راه برگشت از کنار جاده، صدای 
پارس سگی را شنیدم. نگه داشتم و آن سمت را نگاه کردم. 
سگ های ولگرد ساک بزرگی را دوره کرده بودند و هرکدام 
از طرفی می کشیدند. چوب دستی ام را برداشتم و به سمت 
شان دویدم. بعد از فراری دادنشان ساک را باز کردم. یک 
کودک معلول داخلش بود که هنوز نفس می کشید. همان 
شــب او را به مرکز بردم و روز بعد با وجود اینکه از طرف 
مدیران توبیخ شدم اما پای کاری که کرده بودم ایستادم 
و خدارا شــکر آن بچه در آنجا پذیرش شد. در دورانی که 
راننده ی سرویس بچه ها بودم، از جانب خانواده ها گاهی با 
بی مهری روبرو شده ام. حاال که از من سنی گذشته و گاهی 
اگر بحثی هم پیش می آید به حساب پدر فرزندی گذاشته 

و کوتاه آمده ام.«

محمدرضاطلعتی؛رانندهیمینیبوس:
» من هم سی سال در بهزیستی و در مراکز مختلف کار 
کرده ام. البته حکم استخدامی من ابتدا مددیارمعلول بود 
که با توجه به کمبود راننده در آن سالها قسمت شد پشت 
فرمان بنشینم. االن پنج شش سال است که اینجا هستم. 
گاهی با ماشــین های دیگر هم کار می کنیم، با ســواری 
و... اینجا هدف کارراه اندازی اســت و ســعی کرده ام کار 
روی زمین نماند. ولی خب ماشــینی که من کار می کنم 
مینی بوس است. آن سالهای قدیم قبل از اینکه بازنشسته 
بشوم با همکاران و بچه های موسسه زیاد سفر می رفتیم. 
باالخره سختی کار همکاراِن بخش زیاد است و گاهی 
ســفر می رفتیم تا دلشــان باز شــود. گاهی که 
بهزیســتی به ما جا نمی داد همان کنار دریا یا 
در یک پارک، مینی بوس هــا را کنار هم مثل 
دیوار اتاق پارک می کردیم و آن وســط فرش 



32
بهار 96 

می انداختیم. خوش می گذشت. یادم می آید یک تابستان 
که سفرمان نزدیک به چهل روز اطراف شمال طول کشید 
وقتی برگشــتیم به مرکز هنوز پیاده نشده بودیم یکی از 
بچه ها پرسید آقای طلعتی پس کی میخواهیم برویم اردو؟! 
کلی خندیدیم.... تمام این چهل روزکجا بودیم پس؟ این 
بچه ها خیلی مهربان هستند اگر کوچکترین کاری برایشان 
انجام بدهی تا همیشه در یادشان می ماند و ما تمام سختی 
های کار را حاضریم به خاطرشان تحمل کنیم. آن کسی که 

باید ببیند، می بیند بقیه چیزها خیلی مهم نیست.«
محمدرضا محسن زاده؛ از دیگر راننده های مینی بوس 

در واحدنقلیه:
» قبل از بازنشستگی در دانشگاه علوم بهزیستی واحد 
نقلیه کار میکردم و االن پنج سال است که اینجا مشغول 
فعالیت هستم. هر روِز ما خاطره اســت و کار کردن برای 
این بچه ها لذت خودش را دارد. فقط چیزی که گاهی مارا 
اذیت می کند کمبود راننده و ناهماهنگی بین درخواست 
واحدهاست. اگر واحدهایی که ماشین الزم دارند از روز قبل 
برنامه ریزی کرده باشند و کمی بین خودشان هماهنگی 
بیشتری باشد، از فشار کار ما کم می شود. البته اینجا همه 
برای رفاه این دخترهــا کار می کنیم و در نهایت هدفمان 

یکی است.«

غالممحمدغالمی؛دیگرهمکارســازمان
بهزیستیکهبعدازبازنشستگیبهموسسههمدم

آمدهاست:
» کار برای این بچه ها را صمیمانه دوست دارم. این جمله 
که » خدمت به معلولین، خدمت به نبی اکرم)ص( است« را 
همیشه در دل و جان دارم و حاال هم بعد از سی سال خدمت 
و سه سال فعالیت در موسسه همدم هنوز پرتوان و پرانرژی 
هستم تا عاشقانه کار کنم. خیلی دلم می خواست یکی از 
فرزندان خودم را در بهزیستی جایگزین کنم تا او هم در این 

مسیر خدمت کند که متاسفانه میسر نشد.«

منوچهرشــجاعی؛دیگرعزیزیاستکه
بیشازپانزدهسال،دراینواحدمشغولفعالیت

بودهاست:
» کار کردن برای این بچه ها بسیار لذت بخش است. همه 
چیز که پول و مادیات نیست. من خودم شغل آزاد هم دارم 
اما هیچ چیزی نمی تواند جای بودن در کنار این عزیزان 
را بگیرد. بارها، با هم به حــرم و زیارت رفته ایم یا مهمانی 
و جاهایی که همراهشان بوده ام ولحظات زیبایی را باآنها 
تجربه کرده ام. از مدیران و کارکنان موسســه هم خیلی 

ممنونم و خوشحالم که در خدمت شان هستم.«

رضاُدریمقدم؛قبلبازنشستگیدراینموسسهبودهواز
ششسالپیشدوبارهاینجامشغولخدمتاست:

» اینجا برای من باغی بهشتی است. خدارا شکر خانواده ی خوبی دارم و 
این را از دعای خیر این بچه ها می دانم. خاطره های خوشــی در کنار این 
دخترها رقم خورده است؛ با آنها به سفرهای زیادی رفته ام و حتی شده در 
طول سفر برایشان آشپزی هم کرده ام و در خدمات دیگر هم کنار همکاران 
تالش کرده ام که به آنها خوش بگذرد. به سهم خودم از مدیران و کارکنان 

موسسه تشکر می کنم و امیدوارم تن همگی سالم باشد همیشه.«

صفرنقدی؛دوستدیگربچههاورانندهیآنهاست:
» االن چهار سال است که توفیق دارم به عنوان راننده ی مینی بوس در 
کنار بچه ها و همکاران موسسه باشم. دخترها گاهی ما را بابا صدا می زنند 
و این خیلی به دلم می نشــیند. آنها را مثل بچه های خودم دوست دارم. 
گاهی شده موقع سرویس خانواده نیامده و خودم بچه ها را به دِر خانه شان 
رسانده ام. در واقع، آدم هرکاری انجام بدهد برای خودش انجام داده است. از 
همکاران خودم و همه ی مسئولین و کارکنان موسسه هم ممنونم به  خاطر 

زحماتی که برای این بچه ها می کشند. خدا از همه قبول کند.«

صادقزینلی؛جوانتریننیــرویواحدحملونقلوپیِک
تیزپایموسسه:

» بیست و یک سال است که در واحد حراست بهزیستی خدمت می کنم 
و االن پنج سال است که با موتور در قسمت مشارکت ها و امور اداری همدم  
فعال هستم. کار برای این بچه ها را عاشقانه دوست دارم و خیر و برکت آن 
را در زندگی ام بسیار دیده ام. کار ما سرما و گرما نمی شناسد و بارها پیش 
آمده است که در شرایط سخت سعی کرده ام به موقع کار انجام بشود و برای 
دریافت هدایای نقدی مردم در خانه شان باشم. ما همه عاشقانه اینجاییم و 

این را توفیق بزرگی می دانیم. خدارا شکر.«
راننده های موسسه ی همدم، انســان های بی ادعایی هستند که بی سر 
و صدا کارشان را انجام می دهند و تنها دلخوشی شــان اجری است که از 
خدا می گیرند و برکتی که در سفره هایشان می بینند. جا دارد در اینجا از 
رانندگان قدیمی موسسه از جمله آقای عباس خسروی و دیگر عزیزانی که 

در این سالها همراه مان بوده اند نیز، یادی کرده و سپاس گزارشان باشیم.
همچنین، تشکری صمیمانه بکنیم از یاوران بزرگواری که خالصانه در هر 
شرایطی با واحد نقلیه همکاری کرده اند، بخصوص آقایان؛ ماهر، عارف، قانع، 
بهشتیان، پاشایی و  ویرانی. در زمینه ی تعمیر و سرویس ماشین ها؛ آقایان؛ 

مرصعی) جلوبندی سازی(، ذاکر)تعمیرگاه موتور( و سیم کشی حمید.
راننده ی خسته از آینه ی وسط، به شادی دخترها نگاه می کند و زیرلب 
الحمدا...  می گوید. خدا را شکر می گوید که به جای نشستن پشت فرماِن 
ماشــینی آخرین مدل، راننده ی ماشــینی اســت که این همه شادی و 

معصومیت را جابجا می کند. لبخند می زند و چراغ سبز می شود. 
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هنوز موفق نشده!
 

یکی از مریدان شیوانا مرد تاجری بود که ورشکست شده بود. روزی برای تصمیم گیری در مورد یک موضوع 
تجاری نیاز به مشاور بود. شیوانا از شاگردان خواست تا آن مرد تاجر را نزد او آورند. یکی از شاگردان به 

اعتراض گفت: اما او یک تاجر ورشکسته است و نمی توان به مشورتش اعتماد کرد. شیوانا پاسخ داد:
با کسی که چنین  مقایسه  نیست! کسی که شکست خورده در  اتفاق است، یک شخص  شکست یک 

تجربه ای نداشته است، هزاران قدم جلوتراست. او روی دیگر موفقیت را به وضوح لمس کرده است و 
تارهای متصل به شکست را می شناسد. او بهتر از هر کس دیگری می تواند سیاه چاله های منجر به 
شکست را به ما نشان دهد. بدانید که وقتی کسی موفق می شود، چیزی یاد نگرفته است! اما وقتی 
کسی شکست می خورد آگاه باشیدکه او هزاران چیز یاد گرفته است که اگر شجاعت خود را از دست 
نداده باشد، می تواند به دیگران منتقل کند. وقتی کسی شکست می خورد هرگز نگوئید او تا ابد 

شکست خورده است! بلکه بگوئید او هنوز موفق نشده است.

|یـکنـفـسزنـدگـی|

تصویرگر:راحلهکریم
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رســیدن به راستی و درستی چندان ســخت و پیچیده 
نیســت! فقط کافی اســت کمی به خلق و خــوی کودکی 

برگردیم.
دنیای ما آدم بزرگها چنان سخت و آسمان خراشی شده 
که فرامــوش کرده ایم روزگاری دلخوشــیمان پیدا کردن 
قاصدکی بود و گذاشتنش کف دست و فرستادن آن پیش 

خدا... 
آرزوهای کودکی هفت سنگ بود و لی لی که گذر زمان از 
آن هفت دیوار سنگی برایمان ساخت که در پس آن دیوارها 
سکوتی سرد، آرام آرمیده و از بازی لی لی برایمان رفتنی بی 

بازگشت ساخته است!
پشت همان دیوارهای هفت سنگی، هنوز هستند دلهایی 
که با سرک کشیدن به دنیای بچه ها، با شادی کودکان لبخند 
می زنند، با اندوه کودکان اشک می ریزند و از اسارت سنگهای 

بی احساس می ترسند.
دراین فرصت، گفتگویــی صمیمانه پیــش رو دارید با 
سامان مصطفایی مدیر گروه »لبخند کودک«؛ امید داریم 
بعد از خواندن این گزارش به یاد نامه های مخفی شــده در 
زیر گلدان شــمعدانی کودکی، لبخند بزنیــد و روی دیوار 
زندگی کودکیتان طرحی از عشق و مهربانی نقاشی کنید؛ 
مثل دیروزها قاصدکی بردارید و آرزوهایتان را برای خدا به 

آسمان بفرستید:

لطفا،ازبنیادلبخندکودکوچگونگیشکل
گیریآنبگویید؟

من، قبل از سال  1393 با بنیاد کودک همکاری داشتم. 
کمک و ارتباط با کودکان برایم لذت بخش بود. با دوستان 
دانشــگاه گاهی کارهای کوچکی در راســتای خوشحالی 
کودکان بی سرپرست انجام می دادیم تا اینکه طی مشورت 
و جلســات پی در پی به این جمع بندی رســیدیم که در 
راستای مؤسسات در حوزه ی شــادی کودکان در هر نوعی 
اعم از کودکان شیرخوارگاه، کم توان ذهنی، بی سرپرست، 

بدسرپرست، بچه های کار  هم گام و هم قدم باشیم...
مســاله ای که از همان ابتدا مدنظرمان بــود، هزینه ی 
احساسات و عواطفی بود که گاه می دیدیم؛ مثال در بازدید 

از بیمارستانی که کودکان در آن بســتری بودند، بیشتر از دیدن کسانی که 
باعث لبخندشان می شدند خوشحال می شدند تا دیدن کادوی روبان پیچی 
شده. تداوم این کار در بهبودشان نقش بسزایی داشت. ما به شیوه ی خودمان 
و با مشاوره گرفتن از روانشناسان متعدد جشن می گرفتیم و جشنواره برگزار 
می کردیم و بعد از تجربه های زیاد کار خود به خود شکل گرفت و هم اکنون از 
طریق جشن گرفتن و برگزاری مراسم و مناسبات افراد مدنظر را دور هم جمع 

می کنیم و محیط شادی به وجود می آوریم.

ازنوعنگاهوبرخوردمؤسساتیکهباآنهاهمکاریمیکنید  
راضیهستید؟

در شروع راه با یکی از مؤسسات توانبخشی شناخته شده در مشهد همکاری 
داشتیم اما بازخورد خوبی نگرفتیم این رنجش باعث نشد که از ادامه ی چنین 
فعالیتهایی منصرف شویم. انتظاری که از مؤسسات داریم این است که درک 
کنند ما گروه های خودجوش فقط به صرف انجام کار خیر حضور پیدا کرده ایم. 
نه توقع دریافت دســتمزد داریم و نه تبلیغات. باید عزت نفس و تکریم افراد 
خیرخواه حفظ شــود و این بدین معناســت که بعد از برگزاری هر برنامه، تا 
برنامه ی بعدی ارتباط عاطفی حفظ شود. جوانانی که فقط به نیت کار خیر دور 

هم جمع می شوند، باید مورد تکریم و احترام متقابل قرار گیرند. 

ارتباطشمابامؤسسهیهمدمبهچهصورتاست؟
برای ما، کمک مؤسسه ی همدم در نقطه ای از شروع کار بسیار ارزشمند 
بود. برای یکی از مؤسسات شناخته شده توانبخشی قرار بود جشنواره آجیل و 
شیرینی برگزار کنیم. تمام تدارکات این جشنواره به سختی فراهم شده بود. 
از جمله رزرو مکان، تهیه ی پوســتر، دعوت از میهمانان و ... اما چند روز قبل 
از برگزاری جشنواره مؤسســه ی موردنظر قطع ارتباط کرد و ما با مسئولین 

کاری برای خلق خاطره های ماندگار
»بنیادلبخندکودک«، در گفت وگو با سامان مصطفایی)مدیرگروه بنیاد(

|معرفیمؤسساتخیریه
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همدم وارد مذاکره و با استقبال مواجه شدیم که اگر این جشنواره با تمام آن 
زحماتی که متقبل شده بودیم انجام نمی شد، شاید تمام اهداف و برنامه های 
بنیادلبخندکودک در همان ابتدای کار، در نطفه خفه می شــد. در بین تمام 
مؤسسات مشابه، نوع مدیریت و روابط عمومی قوی و نگاه مهربان همکاران 
مؤسســه ی همدم، باعث شده اســت تا با دلگرمی و عالقه ی بیشتری با این 

مجموعه همکاری داشته باشیم. 

شمابرنامههایزیادیبرایکودکاناجراکردهاید،آیابهطور
خاصبهکودکیعالقهمندیابرایشدلتنگشدید؟

با این موارد زیاد مواجه شدیم. یکی از آنها »تکتم« است. یکی از عواملی که 
باعث شده است ارتباط ما با همدم قوی تر بماند وجود و عالقه به تکتم و صدای 
گرم و گیرای اوست. هر ســال اول مهر برای تعداد زیادی از کودکان وسایل و 
ملزومات مدرسه را مهیا می کنیم و در این بین بچه هایی هستند که ارتباطشان 
را با ما حفظ کرده اند و حتی گاهی دلتنگ می شــوند و تماس می گیرند و این 
حس عاطفی تا سالها وجودمان را از عشق گرم نگه می دارد و این تأثیر خوب و 
آنچه در ذهن کودکان از ما به یادگار نقش بسته، برایمان بسیار لذت بخش است. 

ایننوعفعالیتهاسختیهایزیادیبههمراهدارد.آیاتاکنون
ازقدمگذاشتندراینمسیرپشیمانشدهاید؟

گروه ما حدود 80-70 نفر هستیم. هر کدام از ما شغل و تخصص دیگری 
داریم و در کنار حرفه اصلی مان برای آرامــش دل و ذهن در زندگی صنعتی 
امروز این کار را انتخاب کردیم. کار گروهی مشــکالت خاص خودش را دارد 
اما خدا را شــکر در حال حاضر به اتحاد و یکپارچگی رسیدیم و در این میان 
مساله ای که برایمان مهم است نقش کار خیر است نه دیده شدن و همیشه 

سعی کردیم قداست کار خیر حفظ شود. 

اصلکارشمابرمبنایشادکردنکودکاناست.آیاتابهحالدر
بینشادیبچهها،بغضکردهاید؟

وقتی پشتکار و توانایی بچه ها را از نزدیک می بینیم، وقتی خنده و شادی 
کودکانی را می بینیم که معموال از نعمت محبت بی دریغند و حتی کمترین 
امکانات یک زندگــی معمولی را ندارند در شــادی آنها بغــض می کنیم و 
خوشحالیم از اینکه عشق را به میهمانی دلهای این کودکان می بریم و آنچه 

در ذهنمان برای شادی آنها برنامه ریزی کرده بودیم، نمود 
عملی اش را می بینیم و این لذتــی دردناک و در عین حال 

شیرین است. 
با دوستان به این اتفاق نظر رســیدیم که اگر قرار است 
عالقه ای در کسی شکل بگیرد و قهرمان درونش بلند شود 
کودکان هســتند و باید یک ســری آموزش ها به آنان داد. 
همیشه حب و بغض ها و قسم هایی در کودکان شکل می گیرد 
که اگر آنها در راســتای ارزش ها باشد می توانند با توجه به 
توانایی های خود به آنها برسند. شاید کمک های ما برای به 
بار نشستن طول بکشد ولی در آینده ملموس تر خواهد بود و 

یادگاری بسیار زیبا برایمان بجا خواهد ماند. 
انتظاری که از مردم داریم این است که یارمان باشند تا با 
توجه به تخصص ها بتوانیم تیم قوی تری داشته باشیم و سال 
آینده شاهد این باشیم که از سال گذشته بهتر عمل کرده ایم. 
اگر فردی طرح و ایده ای در راستای شادی بچه ها داشته باشد 

با کمال میل از آن استقبال می کنیم و همراه خواهیم بود.
به استناد کتاب شازده کوچولو در عالم واقعیت در حال 
حاضر شــاد کردن آدم بزرگ ها سخت شده. کودک ذاتش 
صاف و زالل است و اگر کاری برایشان انجام می دهیم در پس 
زمینه ذهنشان به یادگار می ماند و در آینده به عنوان یادگاری 
از آن یاد خواهند کرد. بیان داستان و خاطره اصال آسان نیست 
و  مهم آن است که چه چیزی باید ثبت شود و چه یادگاری را 

برایشان بصورت جاودان خلق کنیم!

بهعنوانپرسشپایانی،آیاخاطرهخاصیهماز
شروعاینراهواینمسیرزیبادارید؟

سال 92، روزی که جرقه ی تاسیس »بنیادلبخندکودک« 
در دل و ذهنم  روشن شــد در کافه کتابی با یکی از اساتیدم 
برای گفتگو جلسه گذاشته بودم. هوا سرد و چون آخر شب 

بود، کافه کتاب خلوت بود. 
در حین صحبت می گفتم که دوست دارم برای کودکان 
بیمار کاری انجام دهم اما می دانم با مشکالت زیادی مواجه 
خواهم بود. مردی که با فاصله کمی از ما نشسته بود و چندین 
بار برگشــت به ما نگاه می کرد وارد گفتگوی ما شد و گفت: 
»جوون، حرف های شما را شــنیدم. من سبزواری هستم 
و پزشــک متخصص جراحی کودکان در بیمارستان دکتر 
شیخ. طرحتان خیلی خوب اســت و حاضرم هر نوع کمکی 

به شما بکنم...« 
و من مبهوت این اتفــاق... معتقــدم خداوند مهره های 
مختلفش را بی دلیل در زندگی افراد نمی چیند. انگار خداوند 
آن شب و در ابتدای این راه فقط خواســت به من از طریق 

ایشان قوت قلب بدهد که برو... و بمان!
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نیک اندیشان ارجمند؛
جنابآقایفرزادطالبی)مدیرکلدفترموسیقیوزارتارشاد(

جنابآقایمهدیکاردان
سرکارخانمدکترسعادتمیرصدرایی

همکاران گرامی:
آقایعلیرضاسپاهیالئینوآقایمنوچهرشجاعی

خانممژگانهمایونیوخانمتکتمصادقی.

همدمواهالیاینخانهخودرادراندوهفقدانعزیزانتانشریکمیدانند.
همدردیماراپذیراباشید.

|همـــدردی|

هنرمندهمیشهزندهاست
اهالیاینخانهدرگذشــتهنرمندمحبوبسینماو
تلویزیون؛زندهیادحسنجوهرچیرابهخانوادهمحترمش
وتمامیاهالیهنرتسلیتمیگویند.اودرجشنتولدشدر
کناردخترانهمدمآرزوکردکهزندهباشدوبازهمبهدیدن
ایندخترانبیاید.اوبهآرزویشرسیدهاست،چراکهدر

قلبهمهیماجاویدوزندهاست.
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چندلحظه ی
علمی و آموزشی

|  نگرانی و سازگاری بچه های دیگر...• تولدیککودک 
|  معلوالن، از امتیازات قانونی برخوردارند •نگاهیبهامتیازاتناشیازحمایتقانونگذاردرارتباطبامعلوالن| چگونگی آموزش و هدایت تحصیلی کودکان کم توان ذهنی|  نگاهی به پرخاشگری کودکان و عوامل آن•مهارتهایزندگی

• نقدفیلم| نگاهی به فیلم »تئوری همه چیز«    • معرفیکتاب|  روی ماه خدا را ببوس!
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تولدیککودک؛

نگرانی و سازگاری بچه های دیگر...
صدیقهبختیاری-مدرسدانشگاه،مسؤولبرنامهریزیوآموزشمؤسسه

چگونگی ســازگاری بچه ها با به دنیا آمدن یک خواهر 
یا برادر و کنار آمدن آنها بــا یکدیگر، متداول ترین نگرانی 

والدین است )برودی و استونمن، 1987(. 
تقریبا 80 درصد کودکان حداقل یــک خواهر یا برادر 

دارند )استیلول و استونمن، 1987(. 
کودکان در روابط تنگاتنــگ و صمیمی خود با خواهر 
و برادرها، مهــارت های اجتماعی و شــناختی مهمی را 
می آموزند. بســیاری از صاحب نظــران معتقدند روابط 
خواهر و برادرها نقش مهمــی در رفتارهای ضداجتماعی 
و اجتماع پســند کودکان و برخی ابعاد شخصیت، هوش 
و پیشرفت آنان دارد )اســمیت، 1993؛ استیلول و دان، 
1985(. تحقیقات این حوزه نشان داده اند عوامل خانواده 
و مرتبط با کودک زیادی در ســاختن کودک با خواهر و 
برادرهای تازه واردش و کیفیــت رابطه کودک با خواهر و 
برادرهایش دخالت دارند. خواهر و برادرها به طور مستقیم 
)با الگو شدن یا تقویت رفتارهای مناسب و نامناسب( و به 
طور غیرمستقیم )با استرس ایجاد کردن برای پدر و مادر 
که مهارت های پدر و مادری کردن والدین را تحت الشعاع 
قرار می دهد( بر رشد یکدیگر تأثیر می گذارند. وقتی بچه 

کوچکتر 3-4 ساله است، تعامالت او با خواهر و برادر بزرگترش به سرعت 
زیاد می شود ولی بعد از آن از لحاظ دفعات مناظم می شود )دان، کرپس و 
براون، 1996(. وانگهی وقتی بچه کوچکتر به سن رفتن می رسد عصبانیت، 
ناراحتی و اختالفات او در جریان روابطش با خواهر و برادر بزرگترش کمتر 
می شــود )دان و دیگران، 1996(. این کاهش بیــش از هر چیزی گویای 
افزایش ارتباط کودک با دوستانش در مدرسه است و نشان می دهد کودک 

خارج از خانه هم مشغله هایی دارد. 

سازگارشدنباتولدخواهریابرادریدیگر
تولد فرزندی جدید، اســترس مهمی برای خواهر و برادر او است و بروز 
برخی واکنش ها در خواهر یا برادر نشــان می دهد که در حال کنار آمدن 
با این استرس هستند. اســتورات، موبلی، ون تویل و سالوادور )1987( می 
گویند »با تولد فرزند دوم، فرزند اول وارد دوران سخت و پیچیده سازگاری 
می شود« )ص 341(. رابطه خردساالن با خواهر و برادرهای خود رابطه ضد 
و نقیضی است چون اکثر کودکان به تولد خواهر و برادر جدید خود واکنش 
های مثبت و منفی نشان می دهند. )کمپبل، 1990(. واکنش های معمول 
کودک بزرگتر عبارتند از: بیشتر شدن دفعات ایستادن مقابل والدین و بیشتر 
شدن عصبانیت، پرخاشگری، چسبیدن به والدین، ناراحت شدن از جدایی و 
سایر رفتارهای اضطرابی، تشدید مشکالت مربوط به توالت رفتن یا پناه بردن 

|چندلحظهعلمیوآموزشی|
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به شیشه شیر پستانک دار و سایر رفتارهای نشانگر »واپس روی« )استورات 
و دیگران، 1987(. در ضمن، تولد فرزندی جدیــد در خانواده، بر کودکان 
محروم تأثیرات مخرب بیشتری می گذارد تا بر کودکان مرفه )بایدار، هایلی 
و بروکسـ  گان، 1977(. بر خالف ادعای والدین که می گویند فرزند بزرگتر 
نسبت به فرزند نو رسیده پرخاشگری می کند، رفتار منفی آشکار فرزند بزرگتر 
بیشتر به والدین معطوف است تا به نوزاد تازه از راه رسیده )دان و کندریک، 
1982(. اما پرخاشگری کودک در بازی های خیالی خودش که با تولد فرزند 
جدید بیشتر می شــود عمدتا متوجه فرزند نو رســیده است )فیلد و رایت، 
1984(. رفتارهای حاکی از »واپس روی« کودک بزرگتر هم یک نوع تقلید 
یا ادا درآوردن استـ  یعنی نوعی حل مسئله یا راهبرد است که فرزند بزرگتر 
با آن می خواهد اطمینان حاصل کند پدر و مادرش از او مثل فرزند نو رسیده 
مراقبت خواهند کرد )دان و کندریک، 1982(. در روی مثبت سکه، برخی 
تحقیقات نشان میدهند که کودک در جریان واکنش منفی خود به تولد خواهر 
یا برادرش، پخته تر و مستقل تر می شود و همدلی کردن را می آموزد )برای 
مرور این مبحث به کمپبل، 1990، مراجعه کنید(. در ضمن، تحقیقات طولی 
نشان می دهند باال گرفتن مشــکالت هیجانی خواهر و برادر بزرگتر موقتی 
است )بایدار و دیگران، 1997( هرچند بایدار و دیگران فهمیدند که افت عزت 

نفس کودک بزرگتر تا چهار سال پس از تولد فرزند نو رسیده ادامه می یابد. 

عواملموثربرسازگاری
پس با توجه به تغییراتی که در رابطه مادرـ  کودک ایجاد می شود، تعجب 
نخواهد داشت که تقریبا تمام بچه های خردسال به تولد فرزندی جدید در 
خانواده واکنش منفی نشان بدهند. با این حال، واکنش های منفی اکثر بچه 
ها، ظرف 4 ماه کاهش می یابد و ظرف یک سال برطرف می شوند )بایدار و 

دیگران، 1997؛ استورات و دیگران، 1987(.
عواملی که در سازگاری کودک با تولد خواهر و برادر جدیدش نقش دارند 
عبارتند از: خلق و خوی کودک، مشکالت مدیریتی او پیش از تولد فرزند 
جدید، سن کودک هنگام تولد خواهر یا برادر جدید، سن کودک هنگام تولد 
خواهر یا برادر جدید، وضعیت روانی مادر، کیفیت رابطه زن و شوهر و شیوه 
مادر برای درگیر کردن کودک با فرزند نورسیده. دان و کندریک )1982( 
فهمیدند کودکانی )به ویژه پســرهایی( که مشکل خلق و خو دارند )برای 
مثال عنق هســتند یا واکنش های هیجانی شدید نشان می  دهند( بیشتر 
واکنش های اضطرابی بروز می دهند و گوشه گیر می شوند. واکنش آناه نیز 
تداوم می یابد؛ این تداوم نشان می دهد کودکانی که مشکل خلق و خو دارند 
سخت تر سازگار می شوند )برادی، 1998؛ کمپبل، 1990(. پدر و مادرها 
همچنین گزارش می دهند دشواری اداره کردن فرزندشان بعد از تولد نو 
رســیده ادامه می یابد و حتی شدیدتر می شــود )کمپل، 1990(. شدت 
واکنش اولیه کودک به تولد خواهر یا برادر جدیدش هم با سازگاری او رابطه 
دارد )دان و کندریک، 1982( ولی نکته تعجب آور این است که کودکانی 

که در برابر تولد خواهر و برادر خود واکنش انفجاری نشان 
می دهند بهتر از کودکانی که گوشه گیر می شوند، با این 

واقعه سازگار می شوند )دان و کندریک، 1982(.
شواهدی داریم که نشان می دهند کودکان کوچکتر )به 
ویژه کودکان زیر 18 ماه( سخت تر از بچه های بزرگتر، با 
تولد فرزند جدید سازگار می شــوند )وندل، 1987؛ اما به 
تتی و دیگران، 1996، مراجعه کنید(. بچه های بزرگتر به 
نگهداری از طفل نو رسیده بیشتر رغبت نشان می دهند 
و سرگرمی ها و کارهای بیرون از خانه بیشتری دارند؛ به 
همین دلیل، نیاز کمتری به مراقبت و حمایت مادر دارند. 
کمپبل )1990( به شواهد ضد و نقیض موجود درباره نقش 
جنسیت کودک بزرگتر در ســازگاری با او به دنیا آمدن 
فرزند جدید اشاره می کند. اگر چه ظاهرا دخترها با طفل 
نو رسیده مهربان تر هستند ولی این مهربانی عمر طوالنی 
ندارد )دان و کندریک، 1982(. کودکانی که مادران آنها 
پس از زایمان، خسته و افسرده می شوند یا پدر و مادرشان 
با هم اختالف دارند، با تولد فرزند جدید سخت تر سازگار 
می شوند )دان و کندریک، 1982؛ تتی و دیگران، 1996(. 
دلیلش هم این اســت که دسترســی کودک به مادر کم 

می شود. 

مداخالت/پیشگیریها
بهتر است در مورد سازگار شدن کودک با تولد خواهر 
و برادرش، نگاه پیشــگیرانه داشــته باشیم چون کیفیت 
رابطه ی خواهر و برادر تا حدودی ثبات دارد و کودکانی که 
در همان ماه های اول با این اتفاق سازگار می شوند، بعدا با 
خواهر و برادر خود کمتر اختالف خواهند داشت. در ضمن 
پدر و مادرها با یک رشته تمهیدات قبل از تولد فرزند جدید 
می توانند فرزند بزرگتر را آماده تولد خواهر یا برادرش کنند 
و شــرایطی فراهم کنند تا با این اتفاق بهتر سازگار شود. 
پدر و مادر بعد از به دنیا آمدن فرزند جدیدشــان، سخت 
نگران می شوند که مبادا فرزند بزرگ آنها پرخاشگری کند 
یا رفتارهای حاجی از »واپس روی« تقلید بروز بدهد. آنها 
می خواهند بدانند آیا واکنش های فرزندشان بهنجار است 
یا خیر و به چه نکاتی باید دقت کنند. ضمن این که معموال 
دنبال این هستند که از یک نفر در اداره کردن رفتار فرزند 
خود کمک بگیرند. راهبردهایی که با آنها می خواهیم به 
کودک کمک کنیم با خواهر و برادر جدید خود کنار بیاید 
باید از ادبیات تحقیق گرفته شــده باشند چون مطالعات 
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اندکی داریم که نشــان بدهند رویکردی از رویکرد دیگر 
مؤثرتر است. ما نوعی رویکرد رفتاری را دنبال می کنیم که 

چاشنی عقل هم دارد!

آمادهکردن
پدر و مادرها باید فرزند بــزرگ خود را برای تولد فرزند 
جدید آماده کنند. البته این که آماده کردن کودک را از چه 
زمانی شروع کنیم. به خود او بستگی دارد. خردساالن )12 
تا 18 ماهه ای( که درک چندانی از زمان )اعم از گذشته و 
آینده( ندارند فقط چند روز یا چند هفته به این اتفاق توجه 
می کنند. پیش دبستانی ها )2 تا 5 ساله ها( نیز اگرچه هنوز 
در زمان حال زندگی می کنند ولی خیلی کنجکاو هستند 
و در مورد تغییرات فیزیکی محیط دقت به خرج داده و در 
مورد آنها سوال می کنند. این واقعه، سواالتی مثل »بچه ها 
از کجا می آیند؟« را نیز به دنبال دارد. این سواالت کودک، 
فرصتی به والدین می دهد تا کودک را برای پذیرش فرزند 
جدید آماده کنند. پدر و مادر باید به فرزند خردسال خود 
اطالعات ساده، محسوس و در عین حال حقیقی و درست 
بدهند حتی اگر کودک درباره آنها ســوال نکرده باشــد. 
درباره آموزش مسائل جنسی، تولد خواهر و برادر جدید و 
پذیرفتن بچه جدید رد خانواده، کتاب های خوبی نوشته 
شده است. یکی از این کتاب های خوب که مورد عالقه ما 
نیز می باشد، مجموعه کتاب های سول و جودیت گوردون 
اســت. )گوردون، 1992a ،1992b، گوردون و گوردون، 
1992، 1983(. پیش دبستانی ها به اطالعات این کتاب 
ها خوب جواب می دهند. آنها عکس های این مجموعه را 
دوست دارند و وقتی پدر و مادر این کتاب ها را می خوانند، 
سواالتی به ذهنشان خطور می کند. البته پدر و مادر نباید 
تصور کنند که یک جلســه ای می توانند کودک را برای 
پذیرش فرزند جدید )یا هر چیز جدید دیگری( آماده کنند. 
آماده کردن به ویژه آماده کردن پیش دبستانی ها فرایندی 

است که باید ظرف چند هفته و به تدریج صورت پذیرد. 

بهحداقلرساندناسترس
وقتی پــدر و مادر می فهمند که به دنیــا آمدن خواهر 
یا برادر جدید، برای کودک اســترس بزرگی است، سایر 
استرس های کودک را به حداقل می رسانند تا کودک در 

کنار آمدن با این استرس کم نیاورد. ما توصیه می کنیم پدر و مادر قبل از تولد 
فرزند جدید خود و بعد از آن، کاری کنند تا زندگی کودک نظم و ثبات پیدا 
کند. آنها باید تغییراتی مثل خوابیدن در تختخواب به جای گهواره، تعویض 
اتاق یا رفتن به مهدکودکی جدید را قبــل از تولد فرزند جدید خود اعمال 
کنند تا کودک قبل از تولد خواهر یا برادرش به روال جدید زندگی عادت 
کند. در ایامی که مادر در بیمارستان به سر می برد، باید یکی از آشنایان، در 
محلی آشنا از کودک مراقبت کند. در ضمن باید از قبل به کودک بگویند 
که در این ایام چه کسی از او مراقبت خواهد کرد. وانگهی چون تولد فرزند 
جدید، اختالفات رفع نشده والد و کودک را تشدید می کند )دان و کندریک، 
1982(، پدر و مادر باید قبل از تولد فرزند جدید این نوع مشکالت را رفع 

کنند. 
بسیاری از پدر و مادرها می پرسند آیا درست است بچه را برای دیدن مادر 
و فرزند نورسیده به بیمارستان ببرند. شواهد نشان می دهند این نوع دیدارها 
حداقل این مزیت کوتاه مدت را دارند که فشار جدایی کودک از مادر را کم 

می کند. )وندل، 1987(

وقتینوزادرابهخانهمیآورند
وقتی نوزاد را به خانه می آورند، رسیدگی زیاد پدر، پدربزرگ و مادربزرگ 
و اطرافیان به فرزند بزرگتر، ســازگاری او را آســان می کند )مندلسون و 
دیگران، 1995؛ وندل، 1987(. توجه پدر، تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی 
بر سازگاری فرزند بزرگتر می گذارد. افزایش توجه او باعث می شود کودک 
برای مراقبت ها و رسیدگی های مادر، جانشینی پیدا کند و در عین حال 

مادر را از زیر فشار مسئولیت های جدید بیرون بیاورد.
دان و کندریک )1982( می گویند مادر با درگیر کردن فرزند بزرگتر در 
مراقبت از فرزند نو رسیده، با تبدیل این نگهداری به تجربه ای مشترک به 
جای مسئولیت، و همچنین با بازی کردن نقش الگویی که به نوزاد به عنوان 
شخصی دارای نیاز و احساس احترام می گذارد، می تواند زمینه ای بچیند تا 
فرزند بزرگتر با این واقعه به نحو مثبتی سازگار شود. حتی کودکان خردسال 
می توانند کهنه نوزاد را بیاورند،؛ شیشه نوزاد را بگیرند، او را وارسی کنند و 
خالصه از این گونه کارها انجام بدهند. پدر و مادر نیز می توانند تعامل فرزند 
بزرگتر با نوزاد را طوری تنظیم کنند کــه »فردیت« نوزاد مورد تأکید قرار 
بگیرد و نوزاد به فرزند بزرگتر پاسخ بدهد. در عین حال، پدر و مادر می توانند 
رفتارهای مناسب فرزند بزرگتر را تقویت کنندـ  برای مثال می توانند بگویند 
»ببین داره نگاهت می کنه، مثل این که خوشش می آید این قدر نرم بغلش 
می کنی« یا »ببین به تو می خنــده. از این که بطری را این طوری گرفتی 

خوشش می آید.«
پدر و مادر باید طوری برنامه ریزی کنند که گاهی اوقات فقط به فرزند 
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بزرگتر خود توجه کنند و بس. حتی اگر این توجه محض به فرزند بزرگتر 
10 تا 15 دقیقه در روز باشد هم می تواند راه را برای سازگار شدن کودک 

هموار کند. 
پدر و مادر با تأکید بر ظرفیت ها و توانایــی های فرزند بزرگتر خود )در 
مقایسه با نوزاد( می توانند جلوی رفتارهای حاکی از »واپس روی« تقلید او را 
بگیرند. برای مثال اگر پدر و مادر گاهی اوقات نوزاد را به پرستار بچه بسپارند 
و شام را با فرزند بزرگتر خود در رستوران بخورند، زمینه را برای رفتارهای 

پخته فرزند بزرگتر مهیا کرده و این نوع رفتاراهی او را تقویت می کنند. 

مدیریترفتار
پدر و مادر باید پیامدهای رفتار پرخاشگرانه را مشخص کنند؛ اعم از این 
که فرزند بزرگتر نسبت به پدر و مادرش پرخاشگری کند، یا نسبت به نوزاد 
تازه وارد یا نسبت به هر دو. اگر والدین، کودک را بابت رفتارهای پرخاشگرانه 
محروم نکرده اند، این مقطع وقت مناسبی برای چنین برخوردی است. نحوه 
محروم کردن به میزان رشد کودک )عمدتا به میزان رشد زبانی و شناختی 
او( بستگی دارد. به هر حال پدر و مادر باید بدون هرگونه بحثی، فرزند بزرگتر 
را سریعا ولی برای مدت کوتاهی از موقعیت موردنظر محروم کنند تا بفهمد 

پرخاشگری فیزیکی، عمل نامناسبی است و قابل تحمل نیست. 

یکی دیگر از نگرانی های والدین، پرخاشگری فرزندان 
بزرگتر در بازی های تخیلی آنها اســت. بــه ویژه وقتی 
پرخاشــگری فرزندان بزرگتر معطوف به نوزاد است. آنها 
از این می ترســند که مبادا فرزند بزرگتــر به تخیالتش 
عمل کند و واقعا به نوزاد صدمه بزند. اما معموال این گونه 
نمی شــود و بازی های تخیلی مجازی می شود برای آن 
فرزند بزرگتر، احساسات واقعی خود را بروز بدهد. وانگهی 
خردساالن از بازی برای تفوق بر وقایع اطراف خود که بر 
آنها کنترل ندارند استفاده می کنند و به این تعبیر، بازی 
ها نوعی مکانیسم کنار آمدن هستند. پس پدر و مادر باید 
به فرزند بزرگتر اجازه بدهند پرخاشگری خود را در بازی 
های خیالی بروز بدهد. همچنین بایــد مفرهای دیگری 
برای ابراز عصبانیت در اختیارش بگذارند )برای مثال، به 
او اجازه بدهند تصویر نوزاد را بکشد، آن را تکه تکه کند و 
داخل سطل آشغال بیندازد( در عین حال، پدر و مادر باید 
بزرگتر گوشزد کنند که نوزاد تازه وارد همین جا می ماند و 

آنها باالخره با هم کنار خواهند آمد.  
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مهارتهایزندگی:

نگاهی به پرخاشگری کودکان و عوامل آن -قسمت اول
صفامهدوی،کارشناسارشدروانشناسیتربیتیمؤسسه

خشم و پرخاشگری از شایع ترین مشــکالت کودکان و 
نوجوانان و از دالیل مهم ارجاع آن ها به مراکز مشــاوره و 
روان درمانی است. )برنمن و همکاران، 2007(. پرخاشگری 
را می توان به عنوان رفتاری تعریف کرد که منجر به آسیب 
و صدمه زدن به دیگران می شــود )آندرسون و همکاران، 

 .)2002
رفتار پرخاشگری در کودکان، مشکل متداولی است که 
در همه جای دنیا نیاز به توجــه فزاینده ای دارد و تحقیق 
درباره ی راه حل های موثر، چالش بزرگی برای متخصصان 
و نظریه پردازان ایجاد کرده است. )نیسموـ  ناهوم، 2009(.
پرخاشــگری ممکن اســت تأثیرات مخربی از جمله 
صدمه، آسیب زدن، حمالت آسیب به خود و دیگران، مرگ 
غیر منتظره و رفتارهای پرخطر را به دنبال داشــته باشد 

)جنتری، 2007(.  
پرخاشگری در ســال های اولیه زندگی باعث به وجود 
آمدن مشکالت بسیاری در قلمرو فردی و بین فردی زندگی 
کودک پرخاشگر از جمله خودپنداره ضعیف(، طرد از سوی 

همساالن و عملکرد تحصیلی ضعیف می شود.
همچنین می توان گفت پرخاشگری یک نوع مکانیسم 

روانی است که در آن، فرد به طور ناخودآگاه فشارهای ناشی از محرومیت ها 
و ناکامی خود را به صورت واکنش هایی چون حمله، تجاوز، رفتار کینه توزانه 
و پرخاشگرانه نشان می دهد و تنها در صورتی که این رفتارها تحت کنترل 

قرار گیرند، حرکت رشد، طبیعی و مطلوب خواهد شد. )اکبری، 1385(

سببشناسیرفتارهایپرخاشگرانه
 

1-عواملروانشناختی:
گروهی از صاحب نظران علوم رفتاری نظیــر فروید و لورنز معتقدند که 
پرخاشگری رفتاری است که ریشه در ذات و فطرت انســان دارد. این دو 
معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت 
هیدرولیکی است که به تدریج در شخص متراکم و فشرده می شود و سرانجام 
نیاز به تخلیه پیدا می کند. به نظر لورنز اگر این انرژی به شــکلی مطلوب و 
صحیح مثال در طرق ورزش ها و بازی ها تخلیه شود جنبه ی سازنده خواهد 
داشت. در غیر اینصورت به گونه ای تخلیه می شود که مخرب خواهد بود 
و ممکن است اعمالی از قبیل قتل، ضرب و شتم، تخریب و نظایر آن را در 

برداشته باشد.
از نظر فروید پرخاشگری در انسان نماینده ی غریزه ی مرگ است، یعنی 
همچنان که غریزه ی زندگی ما را در جهــت ارضای نیازها و حفظ هدایت 

|چندلحظهعلمیوآموزشی|
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می کند غریزه مرگ به صورت پرخاشگری می کوشد به نابودی و تخریب 
بپردازد. این غریزه چنانچه بتواند دیگران را نابود می کند و از بین می برد و اگر 
نتواند دیگران را هدف پرخاشگری و تخریب خود قرار دهد یا به جانب خود 
متوجه شده و به صورت خودآزاری و خودکشی جلوه گر می شود. بنابراین از 

نظر وی پرخاشگری حالتی مخرب و منفی دارد. )اکبری، 1381(
همچنین طبق نظر آلبرت بندورا افراد پرخاشگری را از طریق تجربیات 
گذشته خود یا مشاهده دیگران فرا می گیرند. این رفتارهای آموخته شده 
بسته به تجربیات موجود در فرهنگ های مختلف متفاوت اند. )کاپالن و 

سادوک، 2007(

2-عواملاجتماعی:
الف( عوامل خانوادگی:

خانواده به عنوان اولین محیط زندگی افراد بسیار حائز اهمیت می باشد. 
خانواده می تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود 

که مهم ترین این عوامل عبارتند از:
1- نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک: معموال کودکی که وســایل 
مورد عالقه ی خود را در دست دیگری می بیند برانگیخته می شود و درصدد 

گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می شود.
2- وجود الگوهای نامناسب: داشــتن الگوی مناسب در زندگی یکی از 
نیازهای انسان است. زیرا انسان ها عالقه مند هستند که رفتار و کردار خود 
را مطابق با کسی که مورد عالقه خودشان است انجام دهند و چنین کسانی 

را الگوی زندگی خود قرار دهند.
3- تاثیر رفتار پرخاشگرانه: عده ای از افراد پرخاشگری را تقبیح نمی کنند 
بلکه آن را نشــانه ی قدرت می دانند. این افراد اعمال پرخاشگرانه خود و 

دیگران را مثبت می دانند. 
4- تشویق رفتار پرخاشــگرانه: در مواقعی که رفتار پرخاشگرانه توسط 
والدین و دیگر افراد تشویق شود سبب تقویت و تثبیت این رفتار می شود. 

5- تنبیه والدین و مربیان: والدین و مربیانی که در برابر پرخاشــگری 
کودک عصبانی می شوند و به صورت پرخاشــگرانه او را تنبیه می کنند، 
در تشدید این رفتار در او موثرند. در چنین مواقعی، تنبیه عامل فزاینده و 

تقویت کننده ی پرخاشگری است. )اکبری، 1381(.
2- ناکامی: مهمترین عامل در ایجاد پرخاشگری، ناکامی است. اگر فردی 
در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه شود، ناکامی حاصل شده احتمال 

پاسخ پرخاشگرانه را در او افزایش می دهد. )زرگری مرندی، 1385(
3- رنجاندن مستقیم: اگر فرد مورد بدرفتاری جسمی و تمسخر کالمی 
دیگران قرار گیرد، اغلب اعمال پرخاشگرانه در وی برانگیخته شود. )کاپالن 

و سادوک، 2007(
4- خشونت در رسانه ها: یکی از نگرانی های عمده، تاثیر تلویزیون به مثابه 
محرکی برای رفتار پرخاشگرانه در کودکان است. اعمال خشونت آمیزی 
که کودکان در تلویزیون شاهد آن هستند عبارتند از: جنگ، ترور، جنایت، 
تیراندازی، چاقوکشی، ضرب و جرح، مشت زنی، شکنجه، لگد زدن، خفه 
کردن، سوزاندن، تجاوز، بیرحمی نسبت به حیوانات، دزدی و تخریب اموال 

)فیلیپ رایس، 2001(
ب( عوامل محیطی: آلودگی صدا، ســروصدا و ازدحام 

ممکن است احتمال فوران پرخاشگری را افزایش دهد. 
ج( عوامــل موقعیتی: فعالیت هایی نظیر شــرکت در 
فعالیت های رقابتی، ورزش شدید و... پرخاشگری را افزایش 
می دهد. همچنین دردهای جسمی ممکن است باعث بروز 

پرخاشگری شود.

5-عواملزیستیووراثتی:
ســطح پرخاشــگری با برخی دارو، ســطح آندروژن، 
تستوسترون، پروژسترون، پروالکتین، دوپامین، استیل 

کلوین، سروتونین، صدمه به مناطق عصبی مرتبط است.
همچنین طبق پژوهش های انجام شــده دوقلوهای 
تک تخمکی نسبت به دو قلوهای دو تخمکی و افرادی که 
دارای ســابقه خانوادگی اختالل روانی بوده مستعد رفتار 

پرخاشگرانه هستند. )کاپالن و سادوک، 2007(

منابع:
1( اکبری، ابوالقاسم )1381(، مشکالت نوجوانان و جوانان. تهران: نشر 

ساواالن، ص 191-200
2( رایس، فیلیپ )2001(، رشد انســان، روان شناسی رشد از تولد تا 
مرگ. ترجمه: مهشــید فروغان )1391(. تهران: انتشارات ارجمند، 

چاپ ششم 
3( زرگری مرندی )1385(، شــیوه های کنترل خشــم، دو ماهنامه 

نگهبان.
4( سادوک، بنجامین جیمز و ســادوک، ویرجینیا آکلوت )2007(. 
خالصه روانپزشکی: علوم رفتاریـ  روانپزشکی بالینی. ترجمه: فرزین 

رضاعی )1392(. تهران: انتشارات ارجمند، چاپ ششم 
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شکوفایی استعدادهای فردی و تحکیم پایه های زندگی 
جمعی و ایجاد تفاهم میان افراد انسانی در سایه ی آموزش 
و پرورش صورت می گیــرد. )وال، پرز، گنزالز، گارســیا و 

همکاران 2009 ( 
در قرن اخیر، در زمینه ی آموزش افراد استثنائی به ویژه 
افراد با ناتوانی هوشی تحولی پژوهش های بسیاری صورت 

گرفته است. )هاردمن،درو، ایگن 1387 ( 
 یکی از ویژگی های عمده دانش آموزان در مقایســه با 
همساالن عادی ُکند بودن آنها در فراگیری مطالب و ناتوانی 
در درک مطالب و افکار انتزاعی اســت که سبب ناتوانی در 
یادگیری امور می شــود. آنها در مقایسه با همساالن عادی 
خود فاقد سطح باالیی از قدرت تعمیم هستند لذا در جریان 
یادگیری مطالب باید در گام های پیاپــی برنامه ریزی و به 
طریقی ارائه شــود که دانش آموزان در جنبه های مختلف 
تحصیلی دارای عملکرد پایین هســتند؛ آنها اختالالتی در 
توجه حافظه، زبان، پردازش اطالعــات دارند. ) الگوزین و 

یسلدایک 1387 (
 به این دلیل کــه نمی توانند به طور خود بــه خودی از 
راهبردهای نگهداری و حفظ اطالعات در حافظه اســتفاده 
کنند. در تشــخیص موقعیت ها یا فعالیت هایی که به امر 
یادگیری و حافظه کمک می کنند دچار مشــکل می شوند. 
بنابراین در به کارگیری مجدد الگوها یا تکرار آنها و همچنین 
در انتقال اطالعات به حافظه کوتاه مدت و از آنجا به حافظه 

دراز مدت ناتوان هستند. ) وال و همکاران 2009( 
یکی از مهارت هایی که ارتبــاط نزدیک با حافظه و تفکر 
دارد یادگیری ریاضی اســت. چون با مشــاهده، سنجش، 
تحلیل، اســتنباط، قیاس، اثبات و پیــش بینی یک نظام 
ارتباطی به دانش آموز کمک کند تا به فهم دقیق و درست 
از اطالعات الگوها و استدالل نائل گردد. حل مسأله نیازمند 
تحلیل مشکل، ارزیابی اطالعات ویژه، سازماندهی دانش و 
ارزیابی برنامه ی عملی مورد نظر قبل از اجرا و ارزیابی برون 
دادهای آن می باشد. این رفتارها به تفکر و سازماندهی دانش 
محدود نمی شود بلکه به تنظیم و بازبینی برنامه و ارزیابی 

نتایج ارتباط پیدا می کند.) مورنو و سالدانا 2004( 
یادگیری حل مســأله، مســتلزم فعالیت های پیچیده 

چگونگی آموزش و هدایت تحصیلی
کودکان کم توان ذهنی

ای اســت تا دانش آموزان بتوانند به راه حل منطقی و مناسب دست یابند. 
)دسوته،2001( 

هر اندازه سطح تفکر عمیق تر و تکلیف حافظه پیچیده تر باشد مشکالت 
مربوط به حافظه ی دانش آموزان در مقایسه با کودکان عادی بیشتر خواهد 
بود. با توجه به احتمال انتظار شکست در دانش آموزان، معلم باید تالش کند 
تا در دانش آموزان احساس ارزشمندی و شایستگی ایجاد نمایند. ) رابینسون 

 )1377
الزم است که معلمان نسبت به مسائل شخصیتی و انگیزشی دانش آموزان 
کم توان ذهنی، حساس باشــند و به این نکته توجه کنند که توانایی محدود 
ذهنی اثر مستقیم و غیرمستقیم نیرومندی بر یادگیری دارد.)گرین،1988( 
کالس ویژه ی دانش آموزان کم توان باید طوری ســازمان داده شــودکه 
موفقیت و شایستگی دانش آموزان را فراهم کند و بتواند نیازهای دیگر وی را 

ارضا نماید. )تورنبل، اندرسون، بورک و المین 1999(
امروزه هدف از آموزش دانش آموزان کمک به یادگیری مهارت های مورد 
نظر نیاز برای زندگی عادی اســت و به خصوص یادگیــری درس ریاضی در 
باالبردن انگیزه در دانش آموزان اهمیت به سزایی دارد. افزون بر این مشکالت 
یادگیری دانش آموزان موجب تجربه شکست های مکرر در زمینه تحصیلی 
دانش آموزان می شــود. شکست های آموزشــگاهی دانش آموزان اغلب با 
نارضایتی و سرزنش معلمان و والدین همراه اســت. )بندورا 2001( و حتی 
افسردگی این دانش آموزان را به همراه دارد و ممکن است به غیبت و فرار از 
مدرسه منجر شود، روش های مناسب آموزشی و کالس های جبرانی جهت 
بهبود مهارت های تحصیلی دانش آموزان ناتوان هوشی طراحی شده است. 
عامل اصلی ناتوانی این گروه از دانش آموزان در حل مسأله، استفاده نادرست 
از راهبردهای یادگیری و انگیزشی است. یکی از روش های مهم در یادگیری 
کودکان کم توان ذهنی راهبردهای شناختی است. راهبردهای شناختی به 
اقداماتی اطالق می شــود که به کمک آنها اطالعات تازه ای پیوند و ترکیب 
با اطالعات قباًل آموخته شــده و ذخیره ســازی در حافظه دراز مدت آماده 
می شوند. منظور از راهبرد، یک برنامه و نقشه ی کلی است که از مجموعه ای 
عملیات تشکیل شده است و برای رسیدن به یک هدف معین طراحی و اجرا 
می شود. راهبردهای یادگیری و مطالعه مهارت هایی هستند که می توان آن ها 
را یاد گرفت برخی از دانش آموزان به تدریــج این مهارت ها را می آموزند اما 
برخی به تنهایی از عهده بر نمی آیند و الزم است آموزش ببینند. )فرال، والک 

وشاتین 2009( 
راهبردهای یادگیری را به شناختی و فراشناختی تقسیم کرده اند. شناخت 

و فراشناخت شامل یادگیری، یادآوری و تفکر است.

گردآورنده:محبوبهمحمدنیا،کارشناسارشدمشاورهتحصیلی-مسئولمدرسه



49
بهار 96 

 در واقع یادگیری و تفکر بســیار مهم هســتند. راهبردهای شناختی از 
ابزارهای یادگیری هستند که به سه دسته تقسیم می شوند:

تکرار یا مرور
بسط یا گسترش معنایی

سازمان دهی
تکرار یا مرور: گفتن یک مطلب برای خود با صدای بلند یا آهسته )وانیستان 
وهیوم 1998( است. راهبرد تکرار را به عنوان تکرار معنای یک موضوع برای 
به خاطر سپردن آن تعریف کرده اند. این راهبرد به انتقال اطالعات به حافظه 

دراز مدت کمک می کند. )هرگنهان 1385(
بسط یا گسترش معنایی: روان شناسان شناختی، بسط یا گسترش معنایی 
را به عنوان افزودن معنی به اطالعات تازه برای ربط دادن آن ها به اطالعات قباًل 
آموخته شده تعریف کردند. یادگیرنده به کمک راهبرد گسترش، بین آنچه از 
قبل می دانسته و آنچه قصد یادگیری آن را دارد پل ارتباطی بر قرار می کند. 

)براون 2000(
سازمان دهی بهترین و کامل ترین یادگیری سازمان دهی است. یادگیرنده 
در استفاده از راهبرد سازمان دهی برای معنی دار ساختن یادگیری به مطالبی 
که قصد یادگیری آن ها را دارد نوعی چهارچوب یا ساختار سازمانی تحمیل 
می کند. در بررسی مشــکالت دانش آموزاِن کم توان ذهنی افزون بر توجه به 
آموزش مهارت های یادگیری مشکالت انگیزشی و اعتماد به نفس پایین این 
گروه از دانش آموزان باید مورد توجه قرار گیرد. به گونه ای که ممکن است آنها 
در مواجهه با موفقیت های یادگیری با اضطراب زیاد روبه رو شوند و تجارب 
مبتنی بر شکست و اضطراب در موقعیت های گوناگون موجب کاهش انگیزه 
در آنها می شــود. چنانچه این تجارب برای مدت طوالنی ادامه یابد منجر به 
درماندگی آموخته شده در دانش آموزان می شود و آنها را به منابع و تقویت 

کننده های بیرونی وابسته می کند. )لئو، هوگان، پاریس 2011( 
بنابراین تقویت انگیزش باید به عنوان یک مؤلفه مهم در آموزش آنها مد نظر 

قرار گیرد )اسمیت 2001( 
ضعف انگیزشی در دانش آموزان با کم توانی ذهنی بر پیشرفت تحصیلی آنها 
تأثیر منفی می گذارد و اغلب به هنگام مواجه شدن با تکلیفی که فراتر از توان 

آنها است دست از کار می کشند و ترجیح می دهند خود را 
درگیر مشــکل نکنند و علل موفقیت و شکست خود را به 

عنوان بیرونی نسبت می دهند. 
یکی از دالیلی که پژوهشــگران به مطالعه راهبردهای 
یادگیــری پرداخته انــد کارآیی تکنیک های شــناختی و 
فراشناختی در مسائل آموزشی و پیشرفت تحصیلی کودکان 
کم توان ذهنی است که در مقایســه با همساالن خود 3 تا 
4 سال دیرتر به ســطح تفکر انتزاعی می رسند، همچنین 
مشکالت انگیزشی آنها در رابطه با عوامل موفقیت و شکست 
که نتایج نامطلوبی بر عملکرد تحصیلــی آنها می گذارند. 
بنابراین متخصصان بر این تصمیم مصمم هستند که آموزش 
متناسب با سطح توانایی دانش آموزان تدارک دیده شود و 
تعداد دانش آموزان در کالس های کــم توان ذهنی اندک 
است تا یادگیرنده فرصت پیدا کند مهارت های یادگیری را 

در خود پرورش دهد.

منابع
1- ســیف،ع،1387. روان شناسی پرورشی)روانشناســی یادگیری و 
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مقدمه
در شماره ی پیشین، معرفی اهم قوانینی که در عرصه ی 
حقوق داخلی و کنوانســیون های بین المللی در ارتباط با 
افراد دارای معلولیت وجود داشت اشاره شد. در این شماره 
امتیازاتی که قانونگــذار ایران جهت حمایــت از حقوق 

معلوالن وضع کرده است، بررسی خواهد شد.
هــدف از وضع قوانیــن حفظ نظم اجتماعــی، بهبود 
بخشــیدن به وضعیت جامعــه و اجرای عدالت اســت 
)کاتوزیــان،1376: ص35( نمی تــوان قوانیــن ایران را 
به گونه ای تفسیر کرد که رســیدن به حقوقی برابر آرمان 
نهایی و مراد قانونگذار اســت، چرا که عدالت در سیمای 
حقوقی ایران با ندای برابری نیست بلکه با تکیه بر امتیازات 
برگرفته شده از فقه و عرف، برقراری عدالت مبتنی بر قواعد 
فقهی و عرفی اســت. همچنانکه این برقراری عدالت در 
تفاوت بین حقوق زن و مرد و در جرم انگاری بین مردمان 
عادی از یک سو و شدت آن بین کارکنان دولت از سویی 

دیگر قابل مشاهده است.
معولیت نیز در سیســتم عدالت حقوقــی ایران نوعی 
امتیاز محسوب میشود امتیازاتی که قانونگذار بنا بر مصالح 
اجتماعی به گروهی از افراد جامعه اختصاص می دهد و به 
سایر افراد جامعه با نگرش یکسان می نگرد. امتیازاتی که 

فرزندان شهدا و جانبازان و فرزندانشان ازآن برخوردارند، نمونه ی بارز این 
امتیازات در عدالت اجتماعی ایران است.

گروهی دیگر از کســانی که از امتیازات اجتماعــی برخوردارند جامعه 
معلولین اند؛ امتیازاتی که در قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصول 
1383) از این ببعد به اختصار قانون جامع( پیش بینی شده است و به توضیح 

آن می پردازیم:

معلولکیست؟
در تبصره ی ماده یک، قانون فوق الذکر معلول را تعریف کرده است: معلول 
به کسی اطالق میگردد که به تشخیض کمیسون پزشکی سازمان بهزیستی 
بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی یا روانی یا توام با اختالل مستمر و قابل توجهی 
در ســالمت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، بطوری که موجب کاهش 

استقالل فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.
طبق ماده ی یک دولت موظف است به حمایت و تامین حقوق افرادی 
که چنین توصیفاتی را دارند و حمایت های قانونگذار در مواد بعدی احصاء 
گردیده است. واضح است تا زمانی که معلولیت موثر در زندگی فردی توسط 
کمیسیون پزشکی بهزیستی مورد تایید نباشد اطالق معلول به وی و استفاده 
از امتیازات قانونی امکان پذیر نیســت، هرچند از نظر اجتماعی به عنوان 

معلول مورد پذیرش باشد .
امتیازاتی که بصورت قانونی در خصوص حقــوق افراد دارای معلولیت 

وجود دارد، به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد:  

معلوالن، از امتیازات قانونی برخوردارند 
نگاهیبهامتیازاتناشیازحمایتقانونگذاردرارتباطبامعلوالن

محبوبههمایونی،کارشناسیارشدحقوقجزاوجرمشناسی

چکیده: 
هدف از قانونگذاری تنها رسیدن به حقوقی برابر نیست. قانونگذار، در ایران، برای افراد دارای معلولیت، حقوقی در نظر گرفته 
است که نسبت به سایر اتباع امتیاز محسوب میشود؛ نظیر استفاده ی رایگان از خدمات آموزشی و خدمات درمانی و معافیت از 
خدمت نظام وظیفه و...که هرچند نسبت برخی از این حقوق نسبت به عموم مردم نیز قابل تصور است اما در مورد افراد دارای 

معلولیت قانون به گونه ای است که امتیازی فراتر محسوب می شود.
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1-امتیازاتآموزشی:
آموزش و پرورش برای افراد دارای معلولیــت از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار است. آموزش نقش اساســی در حیات فرهنگی، توانمند شدن 
و اشتغال و بروز استعدادهای تمامی انســانها بویژه افراد دارای معلولیت 
دارد. می توان گفت هدف مهم آموزش و پرورش مسط کردن فرد بر محیط 

پیرامونش است) طباطبایی و نشاط،1387: ص107(. 
در ماده ی 3 قانون جامع دولت سازمان بهزیستی را موظف کرده که در 
چهارچوب بودجه تخصیصی ســاالنه اقدامات آموزشی خاصی را به عمل 

آورد. از جمله این اقدامات:
الف( تامین خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی.

ب( گسترش کارگاه های آموزشی و ارائه خدمات توانبخشی حرفه.
ج( معرفی جهت آموزش رایگان در دانشگاه ها اعم از دولتی یا دانشگاه 

آزاد اسالمی .

2-امتیازاتاستفادهازامکاناتدولتی:
افراد دارای معلولیت با مراجعه به هر یک از ادارات مربوطه به تسهیالت 
از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی، وسایل حمل و نقل به صورت نیم بها 
استفاده نمایند مشروط بر اینکه خدمات تسهیالت منشا دولتی داشته باشد 
و فرد دارای کارت معلولیت یا گواهی صادره از ســازمان بهزیستی داشته 

باشد) ماده 4 قانون جامع(.

3-امتیازخدماتدرمانی:
بر اســاس ماده 5 قانون جامع افــراد دارای معلولیت 
میتوانند در صــورت تمایل تحت پوشــش بیمه درمانی 
همچنین بیمه مکمل درمانی قرار گیرنــد. این امتیاز را 
قانونگذار به افراد تحت سرپرستی آنها نیز اختصاص داده 
است اما استفاده از بیمه مکمل درمانی صرفا اختصاص به 

افراد دارای معلولیت دارد.

4-معافیتازخدمتنظاموظیفه:
اگر پدر مادر یا یکی از آنها معلول باشد و یا پدری دارای 
دو یا چند فرزند معلول باشد از انجام خدمت نظام وظیفه 
عمومی معاف خواهد شد و یا همسرانی که سرپرستی خانم 
ناتوان و معلول خود را برعهده داشته باشند از انجام خدمت 
نظام وظیفه عمومی معاف هستند. البته مشروط به زمانی 
که فرد دارای معلولیت تحت سرپرســتی وی قرار داشته 

باشد. ) ماده 6 قانون جامع(

5-امتیازفرصتهایشغلی:
افراد دارای معلولیت اگر واجد شــرایط مندرج در فرم 
استخدامی باشند سهمیه پذیرش آنها 3% از کل مجوز های 
استخدامی کشوری است اعم از رسمی، پیمانی و کارگری.
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همچنین برای تشویق کارفرمایان به استخدام کارگران 
دارای معلولیت حتی حق بیمه سهم کارفرما و مالیات آنها 

را سازمان بهزیستی تقبل خواهد کرد.
اختصاص 60% از پست های سازمانی نظیر اپراتور تلفن، 
متصدی دفتری و ماشین نویسی به افراد دارای معلولیت 
به ویژه تصریح قانون گذار از افراد نابینا و کم بینا و معلوالن 
جسمی و حرکتی از دیگر امتیازات شغلی برای این افراد 

است.

6-امتیازاتخرید،اختصاصیاساختمسکن:
افراد دارای معلولیت فاقد مسکن میتوانند با مراجعه به 
سازمان بهزیستی از واحد های مسکونی احداثی و ارزان 
قیمت وزارت مسکن و شهرســازی، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و بانک مسکن بهره مند شوند. همچنین سازمان 
ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث 
واحدهای مســکونی افراد معلول فاقد مســکن را به نرخ 
کارشناسی تهیه و در اختیار افراد دارای معلولیت یا خیرین 

قرار دهد.
از دیگر امتیازات در زمینه مســکن این است که افراد 
دارای معلولیــت از پرداخــت هزینه های صــدور پروانه 
ساختمانی، آماده ســازی زمین و عوارض نوسازی معاف 

هستند.

7-یارانهیمازاد:
یارانه به صورت غیرنقدی همان کمک های اختصاص 
یافته در آموزش و اختصاص مسکن است، اما بصورت نقدی 
نیز قبل از خرداد هر سال مبلغ یارانه نقدی هر نفر توسط 
سازمان بهزیستی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
و وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد 

رسید.

8-امتیازاتحقوقی:
در ماده ی 13 قانون جامع حمایت از معلوالن تاکید شده 
است: »سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز 
و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید، 
دادگاه ها موظفند در نصب یا عــزل قیم افراد معلول صرفاً 
از طریق ســازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم 
نمایند«. قیم به کسی می گویند که از طرف دادگاه برای 
سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی 
خاص )پدر، جد پدری و وصی( وجود نداشته باشد، منصوب 

می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد .  
عالوه بر این »سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق 
افراد معلول، در محاکم قضایی وکیل تعیین کند و به دادگاه مربوطه معرفی 
کند«. بنابراین عالوه بر مقرراتی که برای وکیل تسخیری و معاضدتی وجود 
دارد معلوالن نیز از امتیازات خاصی برای تعیین وکیل از طریق ســازمان 
بهزیســتی برخوردارند. عالوه بر این سازمان بهزیســتی »مجاز است در 
موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلوالن بی سرپرســت 
به نمایندگی از آنها در دادگاه ها طرح دعــوا و دادخواهی نماید«. بنابراین 
محجورانی که در دایره تعریف معلوالن قرار می گیرند از امتیازات خاصی 

که در قانون جامع حمایت از معلوالن پیش بینی شده است برخوردارند.
بد نیست به محتوای آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از 
معلوالن هم نگاهی بیندازیم که بیشتر با موضوع آشنا شویم. در این آیین نامه 
تاکید شده است که همه دادگاه ها وظیفه دارند تنها با معرفی و اعالم سازمان 
بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام کنند. قیم 
یا معلول که متقاضی حمایت قضایی هستند باید درخواست کتبی خود را 
با ذکر دالیل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم کنند.. مراقبت، نگهداری و 
توانمندسازی معلوالن و همچنین نمایندگی قانونی آنها در همه امور مربوط 
به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی 
کشــور اســت. در مواردی که موضوع جنبه فوری و اضطراری دارد مانند 
فوریت های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که 
اساسا قیم نصب نشده است، مسئوالن بهزیستی در سراسر کشور و همچنین 
کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس اداره، با اختیارات و 

مسئولیت های قانونی قیم عمل خواهند کرد.
امتیازات فوق حکایت از حقوق و حمایت هایی دارد که دولت برای افراد 
دارای معلولیت در نظر گرفته است، هرچند ایرادی که همواره به قانون  وارد 
است زیبا بودن آن در نوشتار و اجرای ناصحیح یا دشوار آن در عالم واقعیت 
است اگر از لحاظ دغدغه فکری و حسن نیت دولت بنگریم، تصویت قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن بسیار بجا و پسندیده است اما با مصاحبه و 
مشاهده افراد دارای معلولیت و مراجعین سازمان بهزیستی، فاصله و شکاف 
بین ترازوی فرشــته عدالت بر نص قانون و رویه عملی حاکم بر کشور اوج 

میگیرد.

منابع:
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انشارات شرکت سهامی انتشار، تهران،1376.

طباطبایی، سید مهدی، نوری نشاط، سعید، )1388( 
تعهدات جمهوری اســالمی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افــراد معلول، مجله حقوق 

خصوصی،سال ششم شماره پانزدهم.
قانون حمایت از حقوق معلولین.
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|یــکنفــسزنــدگــی|

تصویرگر:سودهشیدا

به پنج دلیل!
به کسی گفتند امامزاده یعقوب را در کوه، پلنگ خورد! 

آنکه می دانست تصحیح کرد که:
» اوالً؛ امامزاده نبود و پیغمبر بود.

ثانیاً؛ یعقوب نبود و یونس بود.
ثالثاً؛ کوه نبود و دریا بود.

رابعاً؛ پلنگ نبود و نهنگ بود و خامساً؛ او را نخورد و در شکمش نگه داشته و به ساحل رساند.«
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بهار در راه است. بهار می آید و این سرآغاز تحول است. 
باید بهاری شد تا زندگی و احیا شدن را بیاموزیم. بهار را باید 
درون افکار و اندیشه ی خود با باورهای درست جستجو کرد 
و این وقتی به بار می نشیند که به تمام هستی با اندیشه ای 

درست بنگریم. 
در شماره های پیشین فصلنامه ی همدم کتابهایی در 
حوزه ی توانبخشی، روان شناسی و جامعه شناسی و ادبیات 
کالسیک معرفی گردید. اکنون با شروع فصلی نو و آغازی 
بهاری برای رشد و تحول افکار اجتماعی و معنویت و عرفان 
کتاب »روی مــاه خدا را ببوس« یکــی از موفق ترین آثار 
مصطفی مستور نویسنده به نام ایرانی در حوزه ی ادبیات 

داستانی را معرفی خواهیم کرد. 
با خواندن کتاب »روی ماه خدا را ببوس«، قطعا خواننده 
با یکی از شخصیت های کتاب هم ذات پنداری خواهد کرد و 

در جایی از کتاب با شخصیت ها همراه خواهد شد. 
این داستان شخصی را به نام یونس روایت می کند که 
دانشجوی دکترای پژوهشگری اجتماعی و مشغول تحقیق 
و بررسی برای نوشتن پایان نامه اش است. در هنگام تدوین 
این پایان نامه، یونس دچار شکی غریب در مورد وجود یا 
عدم وجود خداوند می شــوند و به گفته ی خودش: »هیچ 
دلیل قانع کننده ای برای اثبات وجــود خداوند و نه برای 
انکارش نمی شناسد و شک دائم او را به سوی ایمان و کفر 

مژگانهمایونی

|معــرفــیکتــاب

می برد و می آورد.«
یونس می گوید: »احتمال ریاضی وجود پیدا کردن حیات بر این سیاره 
چیزی نزدیک به صفره. اما این احتمال در حد صفر به وقوع پیوســته و ما 
وجود داریم. این وجود داشتن یا به عبارت دیگر تحقق آن احتمال نزدیک 

نگاهی به فیلم »تئوری همه چیز«

فیلم تئوری همه چیز، فیلمی درام و زندگی نامه ای است. 
 )the theory of everything(

کارگردان این فیلم  جیمز مارش است و در سال 2014 
اکران شد. این فیلم بر اســاس کتاب »سفر به بی نهایت 
زندگی من با استیون« نوشته جین وایلدهاوکینگ ساخته 
شده است. در این کتاب  جین وایلد به رابطه اش با همسر 
سابقش استیون هاوکینگ که در دوران جوانی به بیماری 

عصبی حرکتی ALS مبتال و به موفقیتش در علم فیزیک می پردازد.
فیلم کمتر بر فیزیک نظری تمرکز می کند و بیشتر به مشکالت واقعی 

پیش روی این زوج می پردازد. 
این فیلم پس از اکران، با نظرات مثبت مخاطبان مواجه شد و در جشنواره 
های متعدد با گرفتن جوایز در بخش های مختلف موفقیت های زیادی را 
کسب کرد. در مراســم گلدن گلوب  جایزه بهترین بازیگر نقش اول )ادی 
ردمین( و بهترین موسیقی متن ساخته )یوهان یوهانسون( را از آن خود کرد. 

 روی ماه خدا را ببوس! 

|نـــقـــدفـــیـــلـــم
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نگاهی به فیلم »تئوری همه چیز«

به صفر مفهومش اینه که اراده ای توانا و ذی شــعور مایل بوده که ما وجود 
پیدا کنیم.« 

ولی از طرفی وجود ناهنجاری ها، بیماری ها، دردها و رنج ها و ستم ها 
در جامعه، او را در مورد وجود خداوندی عادل و مهربان به شک می اندازد. 
در متن داستان شخصیت هایی چون یونس و جولیا گرفتار چنین پرسش 
های معرفتی هستند و به این باور نرسیده اند که خدایی وجود دارد و دنیا 
دارای هدفی متعالی است که در نهایت منجر به خودکشی یونس می شود. 
و در مقابل »علیرضا« دوســت یونس و سایه، به چنین معرفت و شناختی 
دست پیدا کرده و عمیقا این شــناخت را باور دارد. به همین دلیل تقابل و 
کشمکش ها در این خصوص وجود دارد و سیر رویدادها را این بحث عمیق 

فلسفی جهت می دهد.
این داســتان در حقیقت جزء آن دسته از نوشــته هایی است که روح 
دردمند یک انسان از خود بیگانه را به خویشتن خویش باز می گرداند. به هر 
حال انسان دارای عقل و تفکر است و همین خصوصیت ممکن است باعث 
ســوالهای پیچیده ای در ذهن و ضمیر انسان گردد. اما جهت دهی افکار و 
پاسخ برآمده از اصول حقیقی و درست می تواند راه گشا باشد و این داستان 

تا حد بسیار زیادی توانسته به این پرسشها پاسخ دهد. 
کتاب »روی ماه خداوند را ببوس« پیش از سی بار تجدید چاپ شده و 
جایزه برگزیده ی جشنواره قلم زرین را با عنوان بهترین رمان سال های80 

و 1379 کسب کرده است. 
از نکات مثبت داستان می توان برداشت های بسیاری را به تحریر درآورد. 
این کتاب فارغ از برخی ایرادات ناچیز اتفاق بســیار زیبایی را در حیطه ی 
داستان نویسی فارسی رقم زده است. آنچه را که نباید نادیده گرفت، بررسی 
بافت محتوایی اثر و دغدغه   اصلی نویســنده، یعنــی خدا محوری و نقش 
اندیشه و ایمان و تقدس و تالش انسان برای کشف خود و کشف معنا و خدا 
در داستان است. محتوای داستان از عشقی عمیق و ژرف می گوید و نویسنده 
برای اینکه شدت این عشق به خوانندگان اثبات شود، تکنیک بسیار زیبایی 

را در داستان اعمال می کند: 
»انتقال مفاهیم به واســطه ی گفت  وگــو« و خواندن 
گفت وگوهای عاشقانه ی متن کتاب، عشــق را در خون 
خواننده به جریان می انــدازد و در نهایت مخاطب به این 
نتیجه خواهد رسید که بدون تردید عشق واقعی از هر نوعی 
که باشد دل دریایی و شانه هایی آهنین می خواهد و عشق 

را هیچ گاه با معیارهای مادی نمی توان اندازه گرفت:
»این سخت ترین کاریه که کسی می تونه در تمام زندگی 
اش انجام بده. وای یونس کشتن عشقی بخاطر عشق دیگه 
خیلی سخته. چرا مرا به اینجا کشــوندی؟ یونس تو حق 
نداشتی با من این کار رو بکنی. تو حق نداشتی منو عاشق 
بکنی و بعد همه چیز رو به هم بریزی. گفتم »دوستت دارم« 
و تو دیگر نفس نکشیدی و روح من از تپش ایستاد. گفتم 
نکنه تو رو کشته باشم؟ نکند من مرده باشم؛ پس روحم را 
از روی تو برچیدم اما تو نبودی. غیب شده بودی. گفتم که 

سحر نمی دانم.
چه با شــتاب آمدی! گفتم برو! اما نرفتی و باز هم کوبه 
ی در رو کوبیدی. گفتم بس است برو! گفتم اینجا سنگین 
است و شلوغ. جا برای تو نیست اما نرفتی. نشستی و گریه 
کردی آن قدر کــه گونه های من خیس شــد. بعد در رو 
گشودم و گفتم نگاه کن چقدر شلوغ است! و تو خوب دیدی 
که آنجا چقدر فیزیکی و فلســفه و هنر و منطق و کتاب و 
مجله و روزنامه و خط کش و کامپیوتــر و کاغذ و حرف و 
حرف و تنهایی و بغض و یاس و زخم و دلتنگی و اشــک و 
آشــوب و مه و مه و مه و تاریکی و سکوت و ترس و اندوه و 
غربت در هم ریخته بود و دل گیج گیج بوده و دل سیاه  و 

شلوغ و سنگین بود.«

در مراسم بفتا جایزه ی بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین فیلم بریتانیایی 
و بهترین فیلم نامه و جوایز اسکار بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد 

برای ردمین و بهترین بازیگر نقش اول زن برای جونز را دریافت کرد.
فیلم »تئوری همه چیز« فیلمی درام و خوش ســاخت در قالب زندگی 
نامه ی استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهان شناس مشهور بریتانیایی است 
و به نظر می رسد تأثیر دیدن این زندگینامه کمتر از تأثیر نظریات هاوکینگ 

بر علم و جهان نیست.
استیون هاوکینگ علیرغم از دست دادن کنترل کل بدنش در سن 22 
سالگی، توانست نظریات بنیادین و علمی متعددی را درباره کیهان شناسی 

و زمان ارائه دهد.
پزشکان در ابتدای بیماری اســتیون هاوکینگ طول 
عمر او را 2 ســال دیگر تخمین می زنند. بــا این وجود به 
دنبال برقراری رابطه با یکی از دانشجویان جذاب رشته ی 
هنرهای آزاد به نام جین، این دو، دل به عشق هم می سپارند 
و ازدواج می کنند و طی ده سال آینده صاحب سه فرزند 
می شوند. هاوکینگ به یک ویلچر محدود می شود و بعد از 
یک جراحی نای صدایش را نیز از دست می دهد و صدایی 
که در فیلم از ادی ردمین بازیگر نقش استیون هاوکینگ 
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|نـــقـــدفـــیـــلـــم|

می شــنویم دقیقا همان صــدای الکترونیکی اســت که 
هاوکینگ در واقعیت استفاده می کند.

نگهداری از هاوکینگ و کودکانش برای همسرش جین 
بیش از حد دشوار است و سعی می کند از دیگران از جمله 
پرستار تمام وقتی که در نهایت به همسر دوم هاوکینگ 

تبدیل می شود، کمک بگیرد.
نقطه ی قوت فیلم »تئوری همه چیز« بازی درخشان 

ادی ردمین است که جایزه ی اسکار را نیز دریافت کرد.
ردمین نه تنها نقش هاوکینگ را به خوبی بازی می کند 
بلکه باعث می شود تا بیننده درک دردناکی از فرو کاستن 
تدریجی توانایی های حرکتی این فیزیکدان داشته باشند. 
ادمی ردمین، پیش از بازی، شش ماه در مورد هاوکینگ 
تحقیق کرده اســت. کارگردان فیلم )جیمز مارش( اعالم 
کرد: کار ردمین اصال آسان نبود. او باید آماده سازی های 
بسیار دشواری را پشت سر می گذاشت تا از پس سختی های 
جسمی نقش برآید. فقط در مورد ایفای نقش معلولیت نبود. 
بلکه حفظ جدول زمانی و زوال تدریجی توان بدن را باید 

رعایت می کرد.
اغلب سکانس های فیلم خیره کننده و معنادار و جذاب است. در محتوای 
فیلم به وضوح نقش امید دیده می شود. در واقع زندگی استیون بیش از هر 
چیز به امید وصل است و این امید سبب تحرک او به لحاظ روحی علی رغم 
سکون جسمی اش می شود. کارگردان فیلم به خوبی نشان می دهد هیچ 
انسانی تحت هیچ شرایط سخت و عذاب آوری نباید امید خود را فراموش 
و خود را تسلیم شرایط کند. از محتوای ارزشمند این فیلم می توان چنین 
برداشت کرد که خوشبختی می تواند در یک لبخند متولد شود و زنده بودن 
و زندگی کردن یعنی خوشبختی و تحت هر شرایط و با وجود هر مصیبتی 

می توان خوشبخت بود و به موفقیت های گوناگون رسید.
آخرین سکانس فیلم بسیار جذاب، پرمعنا و دیدنی است. جایی که زمان 
)همان چیزی که استیون هاوکینگ روی آن تحقیق می کند و در پیرامون 
آن به دنبال نظریه ی »همه چیز« است( به عقب برمی گردد. شاید به آغاز 
کیهان و زمان نخست! و آن لحظه، لحظه ای است که نگاه استیون و جین به 
هم برخورد می کند و عشق متولد می شود. جهان آغاز و فیلَم تمام می شود.

آیا »عشق« آغازبخش جهان بوده است؟



57
بهار 96 

جایی درآستانه ی آسمان...
)نگاهی به  تاریخچه ی همدم؛ از گذشته تا امروز(

زمین خدا وسیع و هوشیار و خوشبخت است... اما بعضی تکه های زمین 
خدا خوشبخت ترند چون می شــود نردبانی روی آن گذاشت و از درخت 

آسمان باال رفت... 
درگوشه ای از شــهر مشــهد، تکه زمینی قرار دارد، خوشبخت؛ جایی 
درآستانه ی آسمان... محل ازدحام دلهای مهربان... جایی پُر از آرزو... پُر از 

ذهن های سپید و بی فریب...
سال 1361 بود که تکه ای از زمین خدا، به اندازه ی 10000 متر مربع، 
سهم دختران کم توان ذهنی شد تا در آنجا زندگی کنند، آموزش ببینند، 
خدمات توانبخشی دریافت کنند و چند قدم به آرزوهایشان نزدیک تر شوند.
این مکان که ابتدا موسسه ی فتح المبین نام گرفت و سپس با »خیریه ی 
همدم« کامل شد، کارش را  تحت پوشش سازمان بهزیستی با پذیرش 60 

دختر شروع کرد.
از سال 1380، نوع مدیریت مجموعه به شیوه ی هیئت امنایی تغییر یافت 
که اتفاق مبارکی بود. ازهمان سال، اعضای هیئت امنا که همگی از خیرین 
و نیک اندیشان شناخته شده اند، با تمام همت و نیرو، در جهت بهتر شدن 

شرایط دختران همدم، گام برداشته اند.
اقدامات موثری مثل؛ تجهیز، بازســازی و نوســازی بخش های مختلف 
مجموعه، راه اندازی سیســتم های هواساز، احداث ســالن های همایش و 
نمازخانه، الندری و تهویه و همچنین تکمیل و بهره برداری از ساختمان شهید 
شاهید برای کودکان آموزش پذیر، در کار نامه ی این نیکوکاران می درخشد.

در سال 1384 موسسه به طور کامل از سازمان بهزیستی مستقل و تحت 
عنوان »خیریه ی توانمندسازی و حمایت از معلولین« به هیئت امنا واگذار 

گردید. 
هیئت مدیره ی موسسه، هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل دارد:

حاج اکبر صابری فر )رئیس هیئت مدیره(، مهندس حمید طیبی )نائب 
رئیس(، دکتر زهرا حجت )مدیرعامل موسسه( و آقایان حسین محمودی، 

علی اکبر علیزاده، مهندس علی کافی و جعفر شیرازی نیا،  
دیگر اعضای هئیت مدیره ی همدم هستند.

فرزندان تحت حمایت همدم، همگی دختر بی سرپرست 
یا بد سرپرست اند. این موسســه در ابتدای واگذاری 186 
مددجو و 93 کارمند رسمی مامور به خدمت داشت. این 
رقم در حال حاضر به 400 مددجــو و قریب 150نیروی 

قراردادی، افزایش یافته است.
این روزها؛ فرزندان این خانه، بر اســاس نوع معلولیت 
یا شرایط شــان در دو ساختمان مســتقل و مجزا زندگی 
می کنند: ساختمان شماره ی 1 )فتح المبین( به مساحت 
10/000/000 متــر مربع و زیر بنای حــدود 6800 متر 
مربع، محل نگهداری و آمــوزش معلولین ذهنی عمیق و 
دختران تربیت پذیر اســت و ساختمان شماره ی 2)مرکز 
شهید حمید شاهید(، به مساحت 2600 متر مربع و زیر 
بنای 3500 متر مربع محل زندگی دختران آموزش پذیر و 
خانه ی کوچک پناهگاهی است. مددجویان 7 تا12 ساله ای 
که مرکز با آمدنشان افتتاح شده بود، حاال در سنین 5 تا 60 

سالگی هستند و در پنج زیر مجموعه نگهداری می شوند:
• ســرای مهر؛ محل نگهداری فرزندان کم توان ذهنی 

عمیق 
• تربیت پذیر؛ محل نگهداری فرزندان کم توان ذهنی 

متوسط 
• آموزش پذیر؛ محل نگهداری فرزندان کم توان ذهنی 

خفیف 
• خانه ی پناهگاهی؛ محــل نگهداری فرزندان آموزش 

پذیر در سنین 5 تا 12 سال  
• مرکز آموزش روزانه 

مددجویان موسسه ی همدم، به طورهمزمان از امکانات 
و خدمات مختلفی برخوردارند، ازجمله:

استفاده از خدمات توانبخشی از قبیل: فیزیوتراپی، گفتار 
درمانی و کاردرمانی.

حضور در فعالیت های مختلف ورزشی برای دستیابی به 
حداکثر توانمندی جسمی.

شــرکت در کارگاه های هنــری از قبیــل گلیم بافی، 
گلسازی، سوزن دوزی، سرمه دوزی و فرشینه.

بدیهی است که فراهم ساختن فضایی شبیه خانه برای 
دختران این مرکز، هزینه های سنگینی به دنبال دارد. در 
حال حاضر، برای هر مددجو، ماهانه بیش از 12/000/000 
ریال هزینه می شــود کــه یارانه ی دریافتی از ســازمان 
بهزیستی تنها حدود یک سوم این هزینه را تأمین می کند. 

دوسوم دیگر، با کمک های مردمی تامین می شود.
مردمی که تقســیم کننده ی خیرو خوبی و برکت اند و 
روی پیاده روها، به دنبال گامهایشان، همیشه خط روشنی 
باقی اســت... مردمی که در شناسنامه هایشان نام آشنای 

شما می درخشد.

|معرفیکوتاهمؤسسه
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Board of Trustees method, which was a good event. The 
Board of Trustees is all donors and benevolent human be-
ings and with their all vigor and effort try to improve the 
conditions of these beloved girls. Some of the effective 
steps that have been done include: tooling up, rebuilding, 
and reconstruction of the different parts of the Charity, 
installation of air conditioning system, a laundry room, 
ventilation system and furthermore, completion and utili-
zation of Shahid Shahid Building. 
In 2006, the Charity separated from the Welfare Organiza-
tion and assigned to the Board of Trustees under the name 
of Charity of empowerment and support of the disabled. 
The Board of Trustees consists of 17 members: 2 alternate 
members and 7 members of the Board of Directors. The 
members are: Mr. Akbar Saberi Far )Chairman(, Mr. Ha-
mid Tayebbi )Vice President(, Dr. Zahra Hojjat )Director 
of the Charity), Mr. Ali Kafi, Mr. Ali Akbar Alizade, and 
Jafar Shiraziniya are the other members of the Board of 
Directors, and the head of the Rehabilitation Center is Mr. 
Shirzinia. 
Around 400 unattended or without an efficient guardian 
live in the Charity now. Approximately, 150 employees 
and nearly 2000 social workers do services and care to 
these dear girls round the clock. Hamdam Fatholmobin is 
composed of these parts: 
1. Special care with the IQ: 25 around 70 girls
2. Trainable with the IQ: 35-50 around 132 girls

3. Educable with the IQ: 50-80 roughly 136 
girls
4. A small shelter around 20 students
5. Daily, educable nearly 50 girls
The girls of this Charity utilize several fa-
cilities and services simultaneously. Reha-
bilitation services such as physiotherapy, 
speech therapy, occupational therapy, various 
exercises for getting the maximum physical 
strength, participating in different art work-
shops including: carpet weaving, needle-
work, embroidery and providing a situation 
like the real life for the girls of this Charity 
cost too much.
Approximately, 12,000,000 rials is paid for 
the expenses of each girl. The subsidy of the 
Welfare Organization does not suffice and 
therefore several philanthropists pay the re-
mainder of the expenses. Under the shoes of 
these benevolent humans remains a golden 
trace on the sidewalk… somewhere on the 
luckiness of earth.
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Some of the patches of God’s 
earth are luckier than the oth-
er parts since you can put some 
ladders in it and climb the heav-
ens’ sky… God’s earth is so vast. 
God’s earth is conscious. When 
plenty of human beings, from 
one spot on the earth, make their 
wishes, the purity of that spot 
grows… The Lord will get kinder 
to them… 
In a corner of Mashhad, there is 
a piece of land full of wishes of 
innocent and naïve minds… It 
was 1982 that a patch from God’s 
earth )10000 square meters( was 
constructed for the girls with 
mental disability in order to re-
side there, get education, receive 
rehabilitation services, and get 
closer to their wishes. 
Hamdam Fatholmobin Rehabil-
itation Charity began its work 
under the supervision of Welfare 
Organization by adopting 60 
girls. In 2002, the administration 
method of the Charity changed to 

A Status
Report
of
Fatholmobin-
Hamdam 
Rehabilitation 
Charity
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You are our friends any where in the world
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برایاحترامبهطبیعتو
صرفهجویــیدرهزینهها،
تیراژکمتــریازمجلهچاپ
میشود.لطفابعدازمطالعهدر
اختیاردوستانتانقراردهید.

همه ی مردم دوست ما

همـدم
موسسهخیریهتوانبخشی
فتــحالمبین
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می پرسه: جزیره یعنی چی؟
به ماسه هاِی نرم پتو دست میکشم و میگم: 

یعنی یه خوشکِی کوچولو و تنها که دور و برش پِر آبه.
...چی؟ا... یه خوشگِل کوچولو؟!

                                                      جزیره 2 نفره  /  صفحه 5


