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کهبازاروخریدوفروشنیســـت،دلهایتنگیهمهست فقط
کهعمریبیخریدارماندهاند.

که کههنوزمیدرخشـــندوچشـــمهایی لبخندهـــایرنـــگپریده
منتظـــرنیســـتنداماپرازاشـــتیاقند.تـــاچندروزدیگـــرچهارمیـــنبازارچهی
نیکوکاریاینموسســـهآغازمیشـــودودوبارهصدایقدمهاییآشناوناآشنا

کهبرایپنجروزوشب،حیاطاینخانهراپرازحیاتمیکنند. شنیدهمیشود
کهآیاامسالچطور هرســـالباآغازبازارچه،پرازشـــادیودلشورهمیشویم
خواهدشـــدومردماستقبالخواهندداشـــت؟!وباتمامشدنشپرازدلتنگی
کهازمهربانیهاوســـخاوتمردمبهجاماندهاســـت. وخاطـــراِتبهیادماندنـــی
بیشکدربرپاییاینبازارچههاحامیاِنمعنویومادیازسازمانها،موسسات
وشرکتهاگرفتهتایاورانوهمکارانخوبموسسهوحتیدخترانهمدمنقش
موثروبسزاییدربرگزاریداشتهاندودارندکهدراینفرصتازتمامیاینعزیزان
سپاســـگزاریم.اتفاقاتخوِبزندگیهمیشهرقممیخورنداماسوالاصلیشاید

کهمادرایناتفاقاتچقدرسهمداریم؟ اینباشد

...چندروزدیگرمیبینیمتان.

چهارمین خیر  و خرید سخن
مدیرمسئول

دکترزهراحجت



۴

گفتن»قورباغه«. امروزبچههاتویکالسبِهم
دلمشکست.نهارنخوردمورفتمتویتختم.

هروقتگریهمیکنمچشماممیسوزه.
منکهخودمقیافهموانتخابنکردم.
بعدشمهمهاشکهبهقیافهنیس!.
تازهمگهخودشونخیلیخوشگلن!

باهمهشونقهرم.
کاشیهچوبآرزوداشتم.

کهسرشیهستارهیپرنوردارهوبههرکیبزنیآرزوشبرآوردهمیشه. ازاونا
یهجوجه نیستم.خودممیدونم؛من قورباغه اصلنمشبیه

اردکزشتم،
ولیوقتیبزرگبشم،میشمیهقویقشنگ.

وقتی بزرگ بشم...
عکسوروایت:علیناصری

سخن
سردبیر
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کوهســـتانســـفر بانـــوىخردمنـــدىدر
میکردکهسنگگرانقیمتیرادرجوىآبیپیدا
کرد.روزبعدبهمسافرىرسیدکهگرسنهبود.
کـــردتا کیفـــشرابـــاز بانـــوىخردمنـــد
درغذایشبامســـافرشـــریکشـــود.مســـافر
کیفاودید،از گرســـنه،ســـنگقیمتیرادر
کهآنسنگ آنخوششآمدوازاوخواست

رابهاوبدهد.

زنخردمندهمبیدرنگ،ســـنگرابه
اوداد.مســـافربســـیارشادمانشـــدوازاین
کردهبود،ازخوشحالی کهشانسبهاوروى
کـــه ســـرازپـــانمیشـــناخت.اومیدانســـت
کهتاآخرعمر، جواهربهقدرىباارزشاست
کند،ولـــیچندروز میتوانـــدراحـــتزندگی
بعدمردمســـافربهراهافتـــادتاهرچهزودتر،

کند. بانوىخردمندراپیدا

کهاورایافت،سنگرا باالخرههنگامی
کردم. گفت:»خیلیفکر پسدادو

میدانـــمایـــنســـنگچهقدربـــاارزش
اســـت،امـــاآنرابهتـــوپسمیدهـــمبااین
کـــهچیـــزىارزشـــمندترازآنبـــهمن امیـــد
گـــرمیتوانـــیآنمحبتـــیرابهمن بدهـــی.ا
کهبهتـــوقدرتدادتااینســـنگرابه بـــده

منببخشی.«

گوهر یکنفس
زندگی

س
شم

ن
سری

ر:ن
یرگ

صو
ت
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که»علم شایدتاپایاندنیااینسوال
بهتراســـتیاثروت؟«بهصـــورتجدییا
شـــوخیمطرحباشـــد،اماموضـــوعمهمتر
مرحلهیبعدازداشتناینهاست؛اینکهبا

کنی؟! علموثروتتقراراستچه
کـــودک مؤسســـهیخیریـــهی»رفـــاه
مؤسســـهای ایـــران(« کـــودک )بنیـــاد
غیرانتفاعیوغیردولتیستکهبادارابودن
یکیازوسیعترینوعلمیترینشبکههای
خیریـــه،ازبیســـتســـالپیـــشفعالیـــت
کردهاســـت.»بنیادکودک«به خـــودراآغاز
پشـــتوانهیاعتمـــادهمیـــارانمهربانشبا
بیستشـــعبهدرسراسرایرانوپنجشعبه

کشـــورهایآمریـــکا،ســـوییس،آلمـــان، در
انگلستانواماراتمتحدهیعربی،بیش
ازپنـــجهزاردانشآموزودانشـــجویایرانِی
درحالتحصیـــلراموردحمایتخودقرار
دادهوبهخاطرعملکردمؤثروشفافسازی
درارائـــهیخدمـــات،موفـــقبـــهدریافـــت
باالتریناســـتانداردهایمؤسساتخیریه
درایرانوجهانشدهاست.ازجملهمجوز
گواهینامهیاستاندارد ملیوزارتکشـــور،
جهانی)اس،جی،اس(ازکشورسوییسو

مقاممشورتیویژهازسازمانملل.
کهاشـــارهشداینبنیاددر همانطور
کزشهرهایمختلفشعبهدارد.باهم مرا

بهدفترشـــعبهیمشـــهدمیرویمتابااین
بنیادبیشترآشناشویم.

گرمتابســـتاناســـت، یکـــیازروزهای
بـــا دانشآمـــوز دو ورودی تابلـــوی روی
کوچکوسادهنگاهتمیکنند. لبخندی
کارکنـــانواردبنیـــاد بـــااســـتقبالمدیـــرو
گوشـــهوکناربنیاد،تصاویریاز میشـــویم.
کـــهدرحالدرس دخترانوپسرانیســـت
خوانـــدنلبخنـــدمیزننـــدوجمالتیمثل
کودکانایرانزمین »تحصیلحقهمهی
اســـت«یـــا»شـــوقآمـــوزش،شـــورزندگی«

کنارشاننوشتهشده.
خانممیتراتبریزینیامدیرشـــعبهی

تلفنبنیادکودک
شعبهیمشهد:

051-۳766۴0۴۳-۴
کس:051-۳76۴0778 فا

www.childf.org

بنیاد کودک شعبه مشهد

معرفی
موسسه
خیریه
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مؤسســـه بـــا ســـال1۳8۹ از کـــه مشـــهد
همکاریمیکند،اینطورمیگوید:

کـــهبـــهدعوتیکـــیاز »یـــادممیآیـــد
بنیـــاد جشـــنهای از یکـــی در دوســـتان
کردم.نمایشـــگاهعکســـیبـــودبه شـــرکت
نفعبنیـــادوهمزمانمعرفـــیبهمهمانان
گذاشـــته واعضـــایجدیـــد.آنجـــادرختی
کـــه»درخـــتآرزوها«نامداشـــتو بودنـــد
کاغذهایـــیلولهشـــدهآرزوهـــایبچهها در
کوچکم ازشـــاخههایشآویزانبود.دختر
آرزویـــیرابـــاخـــودشبـــهخانـــهآوردومـــا
کردیموبعدبه برایبرآوردهشـــدنشاقدام
کهمتعلقبه بنیـــادرفتیمتابهآندختری
کنیمواینآغازآشناییمن اوســـت،هدیه
بـــابنیادبـــود.ازآنبهبعدارتباطمبیشـــتر
کهمدیرشـــعبهیمشـــهدبه شـــدوزمانی
امـــکانادامـــهیهمـــکاری کاری دالیـــل
نداشتنداینمســـؤولیتبهمنپیشنهاد
گرچهمنهمبهخاطرمشغلههایم شـــد.ا
اولنمیخواستمبپذیرم،امادرآنشرایط
کارراادامهدادم. کردمودســـتتنها قبول
کارزیاد.بگذریم. کمبودو امکاناتخیلی
بـــههرحـــالاالنخداراشـــکرشـــرایطمان
خیلیبهترشـــدهودوهمکاربهمجموعه

اضافهشدهاند.«
▪  در م���ورد فعالیت های بنیاد برایمان 

بگویید:
از حمایـــت بنیـــاد رســـالت »درواقـــع
مستعدیســـت دانشآمـــوزان تحصیـــل
فقـــر جملـــه از مختلـــف دالیـــل بـــه کـــه
بازماندهانـــد. ازادامـــهیتحصیـــل مالـــی
مؤسســـهیمافضابراینگهـــداریبچهها
خانـــه در معمـــوال دانشآمـــوزان نـــدارد.
یـــامحیطهـــایآموزشـــیهســـتندوبنیاد
بهصورتماهیانههزینههایتحصیلشان
از اســـتفاده ک مـــال راپرداخـــتمیکنـــد.

امکاناتبنیادهممعدلدرسیآنهاستو
کهخوبدرسبخوانندمیتوانند تازمانی
ازایـــنامتیازاتبرخـــوردارشـــوند.درواقع
بچههایمستعدیکهفاقدسرپرستمؤثر
باشندبعدازمعرفیبهبنیادوبررسیهای
مددکارانمـــان، توســـط انجامشـــده
میتوانندازاینخدماتبرخوردارشوند.«

▪  چن���د دانش آم���وز در مش���هد تح���ت 
پوشش بنیاد هستند؟

»فرزندانتحتپوششاینشعبه۳10
نفردرمقاطعمختلفتحصیلیهســـتندو
تقریبـــادوبرابـــراینعـــددتـــااالنخروجی
داشتیموبچههاتحصیلشانتمامشده.
حدود60نفرازبچههاروشندلهستندکه
دربینشانافرادموفقزیادداریم.درحال
حاضردودانشجویفوقلیسانسدررشته
کهروشـــندلهســـتندودر حقـــوقداریم
دانشگاهفردوسیمشغولبهتحصیلاندو
کهبهموفقیتهایدرسیو افرادســـالمی

علمیزیادیرسیدهاند.«
خانـــمتبریزینیـــادرادامـــهمیگوید:
»برایبنیادحفظعزتنفسبچههاخیلی
مهماســـتوبههمینخاطرســـعیشـــده
وقتـــیبچههاباخانوادههایشـــانبهاینجا
مراجعهمیکنندبیشتربایکدفترفرهنگی
روبهروشوندتایکمؤسسهیخیریه.یک
کتابهایآموزشـــی کامـــلاز مجموعهی
کوچـــک کتابخانـــهای کمـــکدرســـیدر و
کنند.در آمادهشـــدهتابچههـــااســـتفاده
مالقاتهایاولبچههاپشـــتمادرشـــان
کمکمجلومیآیندو پنهانمیشوندوبعد
ازمشکالتشانمیگویندوخوشحالیمکه

بینماحسدوستیبرقرارمیشود.«
▪  اف���راد چگون���ه می توانن���د ب���ا بنی���اد 

همکاری داشته باشند؟
گونـــههمراهیبـــرایما »درواقـــعهـــر

ارزشـــمندوقابلاحتراماســـت.امابخشی
و نقدیســـت کمکهـــای همـــکاری، از
دوســـتانبـــاحداقـــلهزینهیچهـــلهزار
تومـــانبهصـــورتماهیانـــهمیتوانندجزو
بـــه کمـــک باشـــندودر بنیـــاد همیـــاران
تحصیـــلیـــکدانشآموزشـــریکشـــوند.
کهبسیارمؤثر کمکهاینقدی گذشتهاز
است،همراهیافتخاریدوستانکهباهنر
یاتخصصشانبهکمکبنیادمیآیندهم

بسیارمفیدوتأثیرگذاراست.«
خانمتبریزینیادربینصحبتهایش
بهچنـــدنفرازدانـــشآمـــوزانموفقبنیاد
اشارهمیکندوماچندلحظهایرابادونفر

ازآنهابهگفتگومینشینیم.
از کـــه )الـــف.ش(پسریســـت آقـــای
کالسدومراهنماییبابنیادآشـــناشـــدهو
حاالباتحصیلدرمقطعدبیرستانعالوه
بـــرموفقیتهـــایدرســـی،موفقیتهـــای
کمتدریس علمینیـــزدارد.اوبااینســـن
هممیکندوعضویکیازتیمهایرباتیک
کشـــوریمقام کهدرمسابقاتآزاد اســـت
اولوســـپسدرمسابقاتجهانیرباتیک
برزیـــلدربخشفنیرتبهییکجهانیرا
کردهاست.ازاودرموردآشناییاش کسب

بامؤسسهوموفقیتهایشمیپرسیم.
»درابتـــدابایـــدازخداومادرمتشـــکر
کنـــم.مناحســـاسمیکنمآشناشـــدنبا
بنیادهدیهایازطرفخدابود.بعدازاین
کردوباور دوستیهامسیرزندگیمنتغییر
کنم. کهمیتوانـــمرؤیاهایمرادنبال کردم
دلـــممیخواهدتواناییهایـــمرابابقیهبه
کبگذارموقدمهایبزرگیبردارم.تا اشترا
کهرسیدهامدوستانم االنبههرموفقیتی
دربنیادومربیانواســـاتیدمنقشزیادی
کهازهمهشـــانممنونم.باید داشـــتهاند
خودمانراجدیبگیریموباانگیزهیزیاد
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کنیم.« هدفهایمانرادنبال
بهسراغیکیدیگرازفرزندانموفقبنیاد
کهخودشدراینروزهایتابستان میرویم
همـــکارمؤسســـهاســـت.دختـــریمحجوب
کارهای پشـــتسیســـتمنشســـتهوداردبـــه
کمکمیکنـــد.ازاومیخواهیم اداریبنیاد

درمورداحساسشبگوید:
کالسپنجمبااینجاآشناشدهام »مناز
وبنیادراخانهیاولخودممیدانم.درست
کـــهمیگوینـــدمدرســـهخانـــهیدوم اســـت
شماســـتامااینجـــاخانهیاولمناســـت.
کهبـــهمنشـــوقزندگیو همـــهیآنهایـــیرا
تحصیـــلمیدهنـــددوســـتدارمودرواقـــع
عضـــویازخانوادهیمنهســـتند.امیدوارم
بـــاخـــوب مـــنوهمـــهیبچههـــایبنیـــاد
درسخواندنونتیجهگرفتنبتوانیمزحمات

ایندوستانراجبرانکنیم.«
درنـــگاهوکالمایـــندونفـــرازبچههـــای
بنیـــاد،امیـــدواریواعتمـــادبـــهنفـــسموج

کـــهبســـیارارزشـــمنداســـت.بنیـــاد میزنـــد
گرمیاش کهنورو کودکچراغیستروشـــن
کهجایی راازمحبـــتانســـانهاییمیگیـــرد
گرفتهاندبـــرایبهتر درزندگیشـــانتصمیـــم
کاریانجـــامدهند،حاالیا شـــدنحالدنیا
باعلمشـــان،یاثروتشـــانیادلشان.چند
لحظهایراهمباهمکارانشعبهیمشهدبه

گفتگومینشینیم.
»ســـمانهرحیمزادههســـتموازشـــهریور
ســـال1۳۹0بابنیادهمکاریمیکنـــم.درآن
ســـالهاازطریقیکیازاقوامبامؤسسهآشناو
کار کارشـــدم.ازوقتیدربنیاد بعددعوتبه
کارشناسی کرده. میکنمخیلیچیزهاتغییر
کهمـــاارتباط صنایـــعغذایـــیدارموازآنجـــا
مســـتقیمبابچههاوخانوادههایشـــانداریم
واغلـــببـــامـــادرددلمیکننـــدیـــامشـــاوره
رشـــتهی در گرفتـــم تصمیـــم میخواهنـــد،
ادامـــه ارشـــد کارشناســـی مقطـــع مشـــاوره
کهمدتیســـتبهآنمشغول تحصیلبدهم

گاهیبامادرددلمیکنندو هســـتم.بچهها
ماهمبراســـاساطالعاتمانبهآنهامشاوره
میدهیم.درواقعبنیادمســـیرزندگیمراهم
تغییردادهوازاینکهدرشادیوموفقیتاین

بچههاسهیمهستمحسخوبیدارم.«
▪  و شما؟

کارشـــناس هســـتم، تـــک »ســـاناز
که روانشناســـیبالینـــی.شـــشمـــاهاســـت
کار گرچـــه کارهســـتم.ا اینجـــامشـــغولبـــه
دراینجـــاســـختیهایخـــودشرادارد،امـــا
وقتـــیلبخندیازرضایتبـــرچهرهیبچهها
وخانوادههایشـــانمیبینـــموبـــرایمـــادعا
گرچه میکنند،برایمبسیارلذتبخشاست.ا
کارخاصیبرایشانانجامنمیدهیم،ولی ما
همیـــنباعثشـــدهتاهـــرروزصبحباعشـــق
کنـــم.«ازهمـــکاران راشـــروع کارم وعالقـــه
گفتگویمانرا خوببنیادتشـــکرمیکنیـــمو
بـــاخانمتبریزینیاادامـــهمیدهیمتاازدیگر

فعالیتهایبنیادبرایمانبگویند:



۹

کنـــارحمایتهـــایتحصیلی،بنیاد »در
درحـــدتوانوحمایتهمیـــارانوخیریندر
زمینهیبهســـازیوضعیتزندگـــیبچههاو
همچنیندرمانآنهاواعضایخانوادهشان،
قدمهاییبرمیدارد.ازجملهساختحمامو
آشپزخانهدرخانههاییکهفاقداینامکانات
هســـتند.همچنیندربرنامههـــایدرمانی،
کاشـــتحلزونبـــرایچندنفر کلیهو پیونـــد
ازفرزنـــدانراانجـــامدادهایـــمویـــاحمایتاز
درماناعضایخانوادهو....بههرحالاینها
کهبروضعیتتحصیل همهعواملیهستند
گاهـــیبرای بچههـــابســـیارتأثیـــرمیگذارند.
کجا کـــهاز خیریـــناینســـؤالپیـــشمیآید
کهبـــهخانوادهمیدهیدواقعا معلومپولیرا
که خرجتحصیلبچههابشـــود؟بایدبگویم
کاملازوضعیت گزارش ماهرشـــشماهیک
کـــهدراین بچههـــابـــههمیـــارانمیدهیـــم
گزارشششماههوضعیتتحصیلوشرایط
کامالبررســـیمیشود.مهماین خانوادگیاو
کهخانـــوادهبهخاطرفشـــارهایمالی اســـت
تصمیـــمبهترکتحصیلفرزنـــدشنگیردوتا
کهوضعیتدرســـیاومناسبباشداز زمانی
امکاناتبنیاداســـتفادهمیکندودرمواردی
کهافتتحصیلیاتفاقمیافتد،مددکاربنیاد
کـــردهودرجهترفعمشـــکلاقدام بررســـی
میشـــودیابهدانشآموزبرایجبرانمهلت

دادهمیشود.«
▪  برای بچه ها فعالیت ه���ای فوق برنامه 

هم دارید؟
گاهیبراســـاس »بلهدرشـــرایطی.البته
دعوتخیرینبرایبچههااردوهاوسفرهایی
کویرگردیو داریم.ازجملهســـفربهشمالو
یـــارفتنبچههـــابهمکانهایتفریحیشـــهر
کالسهایآموزشـــیو واطـــرافوهمچنین
کمکدرســـیازجملهنقاشی،زبان،رباتیک
و....درزمینههـــایورزشـــیمثـــلشـــطرنج
وشـــناهمبچههـــافعالیـــتوموفقیتهایی
دارندوحتیمدالومقامهایبرتراســـتانیو

کشوریکسبکردهاند.«
▪   از مشکالت و کمبودهای بنیاد بگویید. 
گرچه کاریمشـــکالتیداردا »مسلماهر
کارراپیش ماســـعیمیکنیمدرهرشـــرایطی
ببریـــم،امانداشـــتنجایثابتووســـیلهی
کاررادچارمشکلمیکند. نقلیهخیلیروند
سالهاستکهمابهخاطرنداشتنساختمان
ثابـــت،خانهبهدوشـــیموبایـــدهرچندوقت
کنیـــمواینخودش جاییبـــرایدفتراجاره
بـــرایارتبـــاطبهتـــربـــاخیریـــن،همیـــارانو
خانوادههـــایبچههامشـــکلایجادمیکند،
چونمعموالازحاشـــیهیشهروراههایدور
میآیندوهماهنگیباآنهامشـــکلمیشود.
ازطرفیبهخاطرخاصبودنشـــهرمشهدما

تقاضاهایزیادیازدفاتربنیاددراستانهای
کهآرزودارندبرایزیارتبهمشهد دیگرداریم
بیایندومامعموالشرمندهیآنهامیشویم.
بههرحالداشـــتنیکســـاختمانمناســـب
کهحتیکالسهاییبرایآموزش برایبنیاد
بچههاداشـــتهباشـــدآرزویماست.موضوع
وســـیلهی یـــا مینیبـــوس داشـــتن بعـــدی
نقلیهیمناســـباســـت.بچههابرایشرکت
کالسهـــایبنیـــادازنقاطمختلفشـــهر در
کهمعموالهزینهبراستودرصورت میآیند
داشـــتنوسیلهینقلیهاینجابهجاییبهتر
انجامشـــدهوامکانســـفربچههابهترفراهم

خواهدشد.«
▪  حرف آخر؟

»بـــرایهمهآرزویســـالمتیمیکنم.ما
کـــهآرزوهای اینجاهمیشـــهشـــاهدبودهایم
زیـــادیبـــههمـــتخیریـــنتحقـــقیافتـــهو
گـــرعواطـــفایرانـــینباشـــداصـــال معتقـــدما
ادامـــهیاینخوبیهاامکانپذیرنیســـت.از
همهممنونموامیدوارمزندگیشانسرشاراز

شادیوسالمتباشد.«
مـــاهـــمامیدواریـــمدرهیـــچجـــایدنیا
کـــودکانبهخاطـــرفقـــرفرهنگـــیویـــامالیاز
تحصیـــلبازنماننـــدوروزهـــایبهتـــریبرای
جهانرقمبخورد؛روزهاییکهعلموثروتدر

خدمتانسانیتوشادمانیبشرباشد.
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شـــمادرانبـــارخانهتـــانچـــهچیزهایـــی
نگهـــداریمیکنید؟حاالفکـــرشرابکنیددر
کهبیشازچهارصـــدنفردرآن انبارخانـــهای
زندگیمیکنندچـــهچیزهاییوبهچهمقدار
بایدنگهداریشود!درزندگیدخترانهمدم
همهیبخشهایمؤسسهشریکندومابرای
آشـــناییبهترشـــمابااینبخشهاوانعکاس
خدماتشاندرهرشمارهیمجلهیکیازاین
قسمتهارامعرفیمیکنیم.اینباربهسراغ
مســـؤولینانبارمرکزمیرومتاضمنتشـــکراز
زحماتشان،بااینواحدبیشترآشناشویم.
انبارچهارقســـمتبراینگهـــداریمواد
غذایی،موادشـــویندهوبهداشتی،پوشاک،
دو در کـــه دارد ســـردخانه و زندگـــی لـــوازم
گرفتهاســـت.تمـــامخریدها ســـاختمانقرار
ووســـایلمـــوردنیـــازمؤسســـهوهمچنیـــن
کمکهـــایغیرنقدیمـــردمدرابتـــدایورود
بهایـــنواحدتحویلدادهمیشـــودتاضمن
واردشـــدنبـــهلیســـت،درزمـــانالزممـــورد
گیـــرد.اینزمانممکناســـت اســـتفادهقرار
همانلحظهیاروزبعدیاهفتهیبعدباشـــد.
مسؤولینانبارمعموالسرشانشلوغاستو
درحـــالتحویلگرفتنیاتحویـــلدادناموال

کاغذهایرسید، هســـتند.اطرافشـــانپراز
درخواســـتهاوپروندههاســـت.آقایمحمد
طاهریفـــروآقـــایســـیدابوطالبحســـینی
همکارانخوباینواحدهســـتندکهدربین
مشغلههایزیادشـــانچندلحظهوقتشان
رادراختیـــارمـــاگذاشـــتند.آقـــایطاهـــریاز
ســـال1۳61وآقـــایحســـینیازســـال1۳6۴
بـــهاینمرکزآمدهاندوبعدازچندســـالکهدر
کزبهزیستیبودهاند،دوبارهبهاینجا دیگرمرا
کهدر برگشـــتهاند.ازایندوستانمیخواهم

موردکارشانبرایمانتوضیحبدهند.
کاغذهایدرخواســـت آقایطاهـــریبه
رویمیـــزنـــگاهمیکنـــدومیگویـــد:»اینجـــا
کهبـــرایزندگیالزماســـت تمـــامچیزهایـــی
نگهداریمیشـــود.درواقعواحدمابخشـــی
اززنجیرهیپیوســـتهیخدمترسانیبهاین
دخترانمعصوماســـتوماهمیشـــهدرحال
کردناموالوموادغذاییهســـتیم. ردوبدل
نیازهایمرکزبســـتهبهشـــرایطفرقمیکندو
کـــردهویابه مامعموالبراســـاسنیازهاخرید
واحدمشارکتهااعالممیکنیمتاباخیریندر
میانبگذارند.«درادامهازآقایحســـینیدر
موردبیشترینچیزهاییکهدرانبارنگهداری

میشود،میپرسم.آقایحسینیباآنلبخند
زیبایشمیگوید:

کهاشـــارهشـــدبراساسنیاز »همانطور
مؤسســـه،امـــوالومـــوادغذایینگهـــداریو
کهدرفصلهایمختلف استفادهمیشـــوند
گرفتهتـــادیگر متغیـــراســـت؛ازمـــوادغذایـــی
گاهـــیبایدمـــدتزمانـــیدرانبار که چیزهـــا
کمکماســـتفادهشـــود.دراینمیان بمانـــدو
گاهی کمکهایمردمیهمبیتأثیرنیست!
کهدوستانخیر مؤسسهچیزهاییالزمدارد
درجریانآنهانیســـتندوخودشـــانبراساس
کمکهاییاهدامیکنند نذریاسلیقهشـــان
کـــهدرصورتهماهنگیباواحدمشـــارکتها
میشدبهترمورداستفادهقراربگیرد.بهعنوان
گرمزیـــاداهدامیشـــود گاهـــیغـــذای مثـــال
واتفاقـــاســـردخانهرادچـــارمشـــکلمیکندو
همزمانمابرایچندعـــددحولهیحمامیا
پارچهیملحفـــهاییاپوشـــکماندهایم!به
گرچههرمحبتیقابلاحتراماســـت هرحالا
واینجاهیچچیزبیاســـتفادهنمیماند،ولی
احســـاسمیکنمهماهنگـــیعزیـــزانخیربا
واحدمشارکتهامیتواندخیلیمؤثرباشد.«
بـــهنشـــانهی را آقـــایطاهـــریســـرش

روز مبادا
معرفی انبار موسسه

معرفی
بخش
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تأییـــدتـــکانمیدهـــدومیگوید:»بلـــه،این
هماهنگـــیخوباســـتوبرایخـــودعزیزان
خیـــرهـــمشـــرایطبهتـــریفراهـــممیکنـــد.
مـــواردیبودهکهدوســـتانخیرمـــوادغذایی
یـــاچیزهایـــیراخودشـــانخریدهانـــدواهدا
کردهاند.فردفروشـــندههمازفرصتاستفاده
کهتاریـــخانقضاینزدیک کردهواجناســـیرا
داشـــتهاندبهدوســـتخیرفروختهومابعداز
تحویلگرفتندرانباردچارمشکلشدهایم.«
دربیـــنصحبتهایاتلفـــنزنگمیزند
یـــاهمکارانیبرایدرخواســـتجنسبهاتاق
میآیند.دراینمیانازدوســـتانمیخواهم
کـــهازخاطراتشـــانبگوینـــد.آقـــایطاهری
لبخندمیزنـــدومیگویـــد:»اینجاهـــرروزش

خاطرهاست.«
بـــهتهریشـــش آقـــایحســـینیدســـتی
کار کـــززیادی میکشـــدومیگوید:»مندرمرا
کـــردهام؛دانشـــگاهبهزیســـتی،زائرســـرا،خود
کنـــارایـــنبچهها ســـازمانو....ولـــیبـــودن
واقعـــاچیزدیگریســـت.منفقطچهارپســـر
دارموهروقتاینجاهســـتماحساسمیکنم
ایـــنبچههـــادخترهـــایخودمهســـتند.مرا
بابـــا،عمو،دایـــیوداداشصـــدامیزنندوبا
تجربهایکهدرتعمیروسایلدارمگاهیضبط
یاوســـایلپخششـــانرامیآورندتادرســـت
کنم.برایلحظاتدلتنگیشانبیشترآهنگ
گـــوشمیدهندوایـــنباعثفرسودهشـــدن

کاردراینجا وسایلشـــانمیشـــود.خالصه،
متفـــاوتاســـت.بهیـــاددارمیکـــیازدخترها
کهشـــبیهقوطی ازایندســـتگاههایپخش
نوشابهاست،دستبقیهدیدهبود.نمیدانم
کردهو کجایکقوطیخالینوشـــابهپیـــدا از
کرده کنـــم!فکر کهبرایشدرســـت آوردهبـــود
بودهرقوطیایاینصداهاراپخشمیکند.
برایـــشیکیازهمانهاراخریدموخباوهم

خوشحالشد.«
کهبه مســـؤولینانبارهردواشـــارهدارند
لطفخداومحبتمردمتاحاالکارشانلنگ
نمانـــدهوچیزهاییشـــبیهمعجـــزهدیدهاند.
کـــهخریـــدیخـــاصبوده ازجملـــهمـــواردی
ودرمشـــهدهـــمپیـــدانمیشـــدهوهمزمان
کرده واحدمشـــارکتهاتماسهاییدریافت
کههمان ودوســـتانیخودشانخواســـتهاند
کـــهاضافـــهدارندیاخریـــدکردهاندبه مـــوردرا
کنند،حتیازشهرهایدیگری مؤسسهاهدا

مثلتهران.«
آقایحسینیدرادامهمیگوید:»یکبار
تویحیاطساختمانشـــاهیدمیرفتمودو
خانمکهتویدستشانبستههاییداشتند
کهیکیاز جلوترازمنراهمیرفتند.شـــنیدم
گفت:»بیااینها خانمهابهبغلدســـتیاش
راخودمانبهدســـتبچههابرسانیم.معلوم
کیبهآنهابدهند.«همان نیستمســـؤولین
لحظهیکیازدخترها)شهناز(کهنزدیکشان

بـــودجلورفـــتوگفت:»نهخانمشـــمااینارو
بهدفتربدین،بعدخودشونبهوقتشبهما
مـــیدن،مادرحقشـــمادعـــامیکنیم«.این
جملـــهیاوخیلـــیبرایـــمدلگرمکننـــدهبودو
کهایندختر لبخندرضایتیرویصورتمآورد

چهقدرفهمیدهاست.«
وقتـــیازآقـــایطاهـــریوآقایحســـینی
میخواهمکهجمالتیبراییادگاریبگویند،هر
دوازمردمخیرکهدرهرشرایطیبهیاددختران
هســـتندوهمچنیـــنمســـؤولینوهمـــکاران
خوبمؤسسهتشکرمیکنندودوبارهمشغول
کارهایزیادخودشانمیشوند.انباربهعنوان
یکـــیازقســـمتهایمهـــممرکـــزمشـــکالت
کوچک خـــاصخـــودشراهـــمدارد؛ازجمله
بودنســـردخانهکهحاالجوابگویاینحجم
نیازنیســـت.بهخاطـــراینکهدرزمانســـاخت
مؤسسه،تعداددختران150نفربودهوشرایط
کامـــالمتفاوتاســـت.فرسودهشـــدن کنون ا
دســـتگاههاوکمبودیخچالمناســـبمشکل
کهامیدواریمایندو دیگرانبارمؤسسهاســـت
مشـــکلباحمایتدوســـتانبهزودیبرطرف
شودوخدمترسانیباتمرکزوآرامشبیشتری
دنبالشـــود.مســـلماهرچهدرانبارنگهداری
میشودزمانزیادیمهماِنآنجانخواهدبودو
کرده گاهیچیزیرابرایروزمباداانبار گرچه ا
ونگهمیداریمولیاینجاهرروز،روزمباداستو

خیلیزودتمامخواهدشد.



12

  cartoon@mihanmail.com    |کاریازسعیدمرادی



دوستی های روشن

مدیرکل استاندارد و همراهی با همدم

کسپوی همدم سومین ا

بانک آینده و  همدم

وزیر در دیدار با دختران همدم

ماه هایی به رنگ خدا

مدیران پست بانک 

فرهاد ظریف در همدم
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نشاطوشادابیدرهمدم

چه خبر از این خانه؟
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نامآشـــنای بازیگـــران از تـــن دو
یازدهمیـــن در تلویزیـــون و ســـینما
روزتیرمـــاهبـــهدعوت»بنیـــادلبخند
کودک«بهمؤسسهیهمدمآمدند.

نفیسهروشـــنبازیگرفیلمهای
اغمـــا،زمانـــیبـــرایعاشـــقیو...در
شروعبازدیدخودبهسرایمهررفت
مراقبتهـــای بخـــش دختـــران از و
کارگاههای کرد.دختران ویژهبازدید
گلیمبافیوفرشـــینهبافیهممیزبان

اینبازیگرشدند.
دراینبازدیدخانمدکترحجت
ضمنخوشآمدگویی،ازایشانبرای
حضوردربازارچهینیکوکاریدعوت
بهعملآورد.خانمروشن،بادختران

بیسرپرســـتهمـــدمابـــرازهمدلـــی
کـــردودرتـــاالرهمایشهـــایهمدم
دخترانکوچکخانهپناهگاهیرادر

آغوشکشید.
و یونســـی رونـــاک ادامـــه، در
گروه همســـرشنیـــزضمندیـــداربـــا
موســـیقیدختـــرانهمـــدمازاجرای
»رّبنا«یتکتموســـرود»شالیزار«این
فرشتههایآسمانیاستقبالوآنهارا

تحسینکردند.
مهمانـــان ایـــن پایـــان، در
که هنرآفرینبـــانقشهایجدیدی
بـــابازدیـــدازمؤسســـهیهمـــدمدر
ذهنشـــانتداعـــیشـــدهبـــود،مارا

بدرودگفتند.

اخبار
همدم

دوستی های روشن



15

مدیـــرکلاســـتانداردخراســـانرضـــویبه
اتفاقهیأتهمراه،ازمؤسسهی»همدم«
کـــرد. گفتوگـــو  مســـؤولین بـــا و دیـــدار
بهگزارشروابطعمومیمؤسسه،مهندس
علیرضاجمیعمدیرکلاستانداردخراسان
رضـــویدربخشـــیازایندیـــداربامقدس
کمتـــوان کـــودکان برشـــمردنحمایـــتاز
ذهنیوبیسرپرست،خطاببهمسؤول،
گفت: کارکنانمؤسسه مربیانآموزشـــیو
کارازعهدهیهرشـــخصیبرنمیآید »این
کودکانبیپناهومحرومازمحبت کهبرای

کندوبرایآموزشو والدین،محبتخرج
هدایتاینعزیزاناهتمامورزد.«

کل کـــرد:»ادارهی مهندسجمیعتصریح
اســـتاندارخراســـانرضویهمهتوانخود
رابـــرایمعرفـــی»همـــدم«بهعنـــوانیـــک
گرفتتـــابتواند برنـــددرخدمـــتخواهـــد
ظرفیـــتاینمرکزرابهجامعهیاقتصادی
بشناســـاند.اینادارهســـعیداردامســـال
روزملیاســـتانداررادرسالنهمایشهای
کنـــدتـــاایـــنهمایـــشپلی همـــدمبرگـــزار
باشـــد.« کارخانجـــات بـــا ارتبـــاط بـــرای

مدیرکل استاندارد و 
همراهی با همدم
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بازهمروشناییهنربهزندگیدختران
کالسهـــای ادامـــهی در و تابیـــد همـــدم
کهبرایدخترانمؤسسه آموزشعکاســـی
برگزارشـــدهبود،نمایشگاهیازآثارعکاسی
کنارآثارعکاســـانجـــوانو دختـــرانمـــادر
خوبشـــهرمشـــهدبرپاشـــد.افتتاحیهی

نمایشـــگاهعکسباحضورآقایانمســـعود
ســـیدجواد محمـــودی، امیـــد توجهـــی،
سیدی،علیرضامسعودیمنشوخانمها
کامالنازمدرسین نوشـــینوفاداروفرشته
دانشگاهوعکاســـانبهنام،بهنفعدختران
همـــدمبـــااســـتقبالخوبـــیروبـــهروشـــد.

دوســـتانازتابلوهـــایعکـــسعکاســـانو
صنایعدستیدخترانهمدمبازدیدکردند.
تعدادیازتابلوهابـــهنفعبچههابهفروش
رســـیدودوستانخیربعضیازآنهارادوباره
کارهای کردند.تعدادیاز بهمؤسسهاهدا
هنریدختراننیزبهنمایشگذاشتهشد.

اخبار
همدم

کسپوی همدم سومین ا
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مهربانیباجلوههاییرنگارنگخودش
کمکمدوســـتانی رانشـــانمیدهدوهمدم
کـــهحاضرنـــدهرطـــورشـــده پیـــدامیکنـــد
شادیهایشانرابادخترانشقسمتکنند.
آقایمحمدیبههمراهمادروهمسرشـــان
درچندروزمتوالیبهمؤسسهآمدندودست
کهنـــامتکتکدختران بندهاییچرمیرا
)1۴6نفرازساختمانشاهید(رویآنهاحک

شدهبود،بهآنهاهدیهدادند.
کوتاهاست خانوادهیمحمدیمدتی
کهازتهرانبهمشـــهدآمدهوازطریقسایت

همدمبااینجاآشناشدهاند.
آقایمحمدیگفتکهدراولیندیداربا
خودشانلباسآوردندوبعدتصمیمگرفتند
که بهدخترهاهدیـــهایاختصاصیبدهند

فقطمالخودشانباشد.
کهباخودش مادرآقایمحمدیهـــم
گلسروهدیهآوردهوموهایدخترهارابافته
بود،باحسیزیبامیگوید:»چیزیگمکرده
کردم«.دخترهابه کهاینجاپیدایـــش بودم
نامخودشانرویدستبندهانگاهمیکنند

ولبخندمیزنند...لبخند.

دست بندهای 
اختصاصی

ان
فری

ص
ما

شی
س:

عک
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کلبانـــکآینـــده،آقای مدیـــر
گـــروه جـــاللجـــوادزادهامینـــیبـــا
همراهآقایانســـعیدمجدفر،آرمان
جـــاللزادهوعلیقهرمانیبهدیدن

دخترانهمدمآمدند.
درابتـــداطـــیجلســـهایدکتر
مجموعـــه از اطالعاتـــی حجـــت
و گذاشـــتند ایشـــان اختیـــار در را
طرحهـــای نیـــز بازدیدکننـــدگان

پیشنهادیخودرامطرحکردند.
کالسهـــای و مهـــر ســـرای از
پیشحرفهیمدرسهیفتحالمبین
کـــهآخریـــنروز وســـالننگارخانـــه
و میگذرانـــد  را عکـــس کســـپوی ا
گرفـــت، مـــورداســـتقبالآنـــانقـــرار
بازدیـــدبهعملآمد.درســـاختمان
گلیمبافی، کارگاه شـــهیدشـــاهیداز
فرشینهبافیوگلسازیبازدیدشد.

گـــروه اجـــرای بـــه پایـــان در
موسیقیونوایدلنشین»رّبنا«ی
آنجـــا از و ســـپردند گـــوش تکتـــم
راهیخانهیپناهگاهیشـــدند،با
دختراناینخانـــهعکسیادگاری
ســـالن بـــا خاتمـــه در و گرفتنـــد
که همایـــشهمـــدمآشـــناشـــدند
امیدواریمزمینهیهمکاریبیشتر

شدهباشد.

اخبار
همدم

 بانک آینده و همدم
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کارورفـــاهاجتماعیدکتر وزیـــرتعاون،
علیربیعیدربازدیدازهمدم-فتحالمبین
گفت:»بایدبهدنبالخیرجمعیباشیم.«

گـــزارشروابـــطعمومیهمـــدمدر به
هجدهـــمتیرمـــاهودرآســـتانهیآخریـــن
شـــبازلیالیقدر،دخترانهمدممیزبان
چهرههایصمیمیجمعیازاهالیسینما
کـــههمراهبـــادکترعلی وتلویزیـــونبودند
ربیعـــیبرایزیـــارتوبازدیدازمؤسســـهی

همدمبهمشهدآمدهبودند.
کهخانمدکترشـــکیب دراینمراســـم
خراســـان بهزیســـتی ســـازمان کل مدیـــر
رضویودههاتنازاهالیســـینما،خیرین
واعضـــایهیـــأتمدیرهیهمـــدمحضور
المســـلمین و حجتاالســـالم داشـــتند،
زم،ســـیدرضامیرکریمی،علـــیدهکردی،
فاطمهگودرزی،اصغرهمت،عبدالحسین
برزیده،مجتبیراعیو...بادخترانهمدم
کردندوآنـــانرادرآغوشُپرمهر همـــدردی

خودپذیرفتند.
درادامـــهپسازبازدیـــدازبخشهای
مختلفمؤسسه،ســـروددخترانهمدمو

دکلمهیندادرسالنهمایشهایهمدم،
کرد. روحهمدلیرادروجودحضارزنده

پیـــشازاجـــرایســـرودابتـــداآقـــای
صابریفر،رئیسهیأتمدیرهیمؤسسه،
ضمنسخنانیبهحاضرینخیرمقدمگفت
وبرایهمهزیارتوطاعاتمقبولآرزوکرد.
کارگردان ســـپسســـیدرضامیرکریمی
فیلمهایارزشـــمندیچون»زیرنورماه«
گرفت بهدعوتمجریپشـــتتریبونقرار
وبـــابیانـــیصمیمانهنســـبتبـــهدختران

همدمابرازاحساساتکرد.
میرکریمیافزود:»منحداقلازطرف
کههیچمّنتیبرسر خودممیتوانمبگویم
کههروقتبهاینجا اینبچههانـــدارم،چرا
میآیمبیشتربرایپاسخگوییبهنیازهای
خودماســـتوفکـــرمیکنمبیشـــترازآنکه
بچههـــابهمانیازداشـــتهباشـــندمابهآنها

احتیاجداریم.«
گفت:»زیارتاین میرکریمـــیدرپایان
گـــروهازلحظـــهیورودبهاینمؤسســـهدر
مشهدشروعشدهاستوامیدوارمدراین
سفر،فیضوبرکاتویژهایازحضوردراین

مؤسسهنصیبجمعحاضرشود.«
درادامـــهیایندیداردکترربیعیوزیر
کارورفاهاجتماعیکهمیرکریمیدرسخنان
خـــودازاوبـــهعنـــوانوزیرجنوبشـــهری
کـــهبهســـاختســـالن وازجملـــهکســـانی
کردهاســـت، کمک همایشهـــایهمـــدم
گفت:»ماهمهمسؤولیم یادنمود.ربیعی
ومســـؤولیتاجتماعی،مسؤولیتانسانی

همهیماست.«
گرانحاضـــردر اوخطـــاببـــهســـینما
گفت:»خانهیسینمابایدخانهی ســـالن
خیـــرجمعیشـــودودرســـینمایمـــاباید
کهخیررسانی قهرمانانیبهنمایشدرآیند

راهرروزبیشازپیشگسترشدهند.«
کوچک درپایـــانربیعـــیدرخانـــهی
پناهگاهیبادخترانهمدمدســـتبهدعا
کرد. برداشـــتوبرایآنهاخیـــرونیکیآرزو
همدمپرشـــدهبودازآدمهایسرشـــناس
کـــهمتواضعانـــهآمدنـــدوزیارتشـــانرابـــا
کردنـــد.امیدواریم خاطراتیخوشهمراه
بازهـــمنگاههایمهربانشـــانرادرجمع

دخترانمانببینیم.

وزیر در دیدار با
دختران همدم
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کهدرشـــادیاعیادشعبانیه آنروزها
بهســـرمیبردیم،مـــردممهربـــانبادعوت
ازبچههـــابـــهمهمانیهایشـــانوبرگـــزاری
جشـــن،دلتنهایدخترانهمدمراشـــاد
کردنـــد.بـــافرارســـیدنماهمبـــارکرمضان
برسرســـفرههایافطاروســـحریدختران
برکـــتآوردنـــد.برگزاریجشـــنمیـــالدامام

حسن)علیهالسالم(بههمتدانشجویان
ومســـؤولیندانشـــگاهفردوســـی،برگـــزاری
مراسمهایخاصومهمانیافطارازسوی
اداراتوســـازمانهادرتاالرهمدم،بازدید
خیرینومسؤولینبهویژهاستاندارمحترم،
برگزاریمراســـماحیادرشـــببیستویکم
مـــاهرمضـــانبـــاحضـــورمـــردمودرپایـــان

اســـتقبالمـــردمازصندوقهـــایفطریهو
کفارهیمؤسســـهدرســـطحشـــهرواهدای
نذوراتشـــانازجملـــهاتفاقـــاتخـــوبو
پربرکتآنروزهاوشبهابود.برایهمهی
خوبـــانآرزویخیـــروبرکـــتداریـــموازآنها
کهدرروزهای سپاســـگزاریم.خوشـــحالیم

بازارچهبازهممالقاتشانخواهیمکرد.

اخبار
همدم

ماه هایی به رنگ خدا

متولیـــانارائهیخدماتبهزائرانبارگاه
ملکوتـــیامـــامرضـــا)علیهالســـالم(ســـومین
نشســـتخدماتسفرخراســـانرضویخود
رادرتـــاالرویـــژهیهمایشهایمؤسســـهی

خیریهیهمدمبرگزارکردند.
همـــدمدربیســـتوســـومینروزتیرماه
میزبـــانجمعـــیازمدیـــرانبحـــراناســـتان،
هتلداران،مدیراندفاترخدماتمسافربری،
هـــاللاحمر،پلیسنیـــرویانتظامـــیوراهور

بودند.
دراینمراســـم،پـــسازاجـــرایصلوات
خاصهامامرضا)علیهالســـالم(توســـطتکتم،
حضارازســـخنرانیآقایانمهنـــدسواحدی
کلادارهی عصفتمدیر معاوناستاندار،زار

گردشگری میراثفرهنگی،صنایعدســـتیو
خراســـانرضوی،معـــاونفرماندارمشـــهدو

بقیهیسخنرانانبهرهبردند.
درادامه،پخشکلیپمؤسسهیهمدم
واجـــرایزنـــدهیســـروددختـــرانتحســـین
همگانرابرانگیختودکلمهینداهمهراسر

شوقآورد.
بـــرای افطـــار آســـتانهی در مهمانـــان
دختراناینمؤسسهسالمتیوبرایسفرهی

کردند. آنانبرکتآرزو

سومین نشست 
خدمات سفر خراسان 

در تاالر همدم برگزار شد
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رئیـــسهیـــأتمدیـــرهومدیـــرعامـــل
پســـتبانکخراســـانرضـــویدربازدیـــداز
مؤسسهیخیریهیتوانبخشیهمدمگفت:
»هـــدفوفلســـفهیوجودیپســـتبانک
ایرانرفعمشـــکالتمردماست.«مهندس
غالمرضاحســـنزاده،مدیرکلپســـتبانک

در همـــراه هیـــأت و رضـــوی خراســـان
بیستوسومتیرماهبهدیداردخترانهمدم

آمدند.
دیـــدارازبخشهایمختلـــفهمدمو
کارگاههایهنریوآموزشـــیبرایمهندس
حســـنزادهوهمکارانشـــانتازگـــیخاصی

داشتوشنیدنسروددخترانهمدماشک
شوقومهربانیراازچشمانشانجاریکرد.
مهنـــدسحســـنزادهدرپایـــانطـــی
نشســـتیبادکترحجـــت،نحـــوهیادارهی
مؤسسهرابسیارمطلوبدانستوازایشان
بهخاطرنظموشیوهیادارهمرکزتقدیرکرد.

مدیران پست بانک 
در همدم
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فرهادظریفبازیکنخوبوتوانمندتیم
ملـــیوالیبالایراندعوتهمـــدمراپذیرفت
وبهدیدندختـــرانمرکزآمد.اوازبخشهاو
کرد.او کارگاههایتوانبخشیمؤسسهبازدید
بههمراهفرامرزظریفبازیکناسبقتیمملی
نوجوانان،همزمانباعیدسعیدفطرساعاتی
گفت:»تمام گذراند.ظریـــف رادرایـــنخانه
دختـــرانایـــنخانهماننـــدترمـــه،دخترمن
هستند.«فرهادظریفمتولد12اسفند1۳61

درمشهداست.
اودرمســـابقاتوالیبالمردانآســـیادر
سال2011بهترینلیبروآسیانامگرفت.فرهاد

کردو ظریفبازیخودراباباشگاهصنامآغاز
ســـپسبهپیکانرفتوبعددرسایپاحضور
یافـــتودوبارهبهپیکانپیوســـتودرســـال
کنون 201۳بهکالهیمازندرانپیوستوهما

درتیممیزانمشهدبازیمیکند.

ازافتخاراتورزشیفرهادظریف:
قهرمانیدرنوجوانانآســـیا.قهرمانیدر
جوانانآسیا.مردسالوالیبالایراندرسال
80.حضـــوردرجمـــع10بازیکنبرتـــروالیبال
ایران.۳دورهبهترینلیبروآسیا.ازاوبهخاطر

حضورارزشمندشممنونیم.

اخبار
همدم

فرهاد ظریف در همدم

کامرانیفر داوربینالمللیفوتبال،حسن
کهســـابقهیحضوردردوجامجهانـــیرادارد،
ورزشرایکـــیازنیازهـــایاساســـیدختـــران
کیفیت دانســـتوآنراعاملمهمیدربهبود

زندگیافرادبرشمرد.
کهدربیستوسومین کامرانیفر حســـن
روزتیرمـــاهبادخترانهمدمدیـــدارکرد،اظهار
کـــهورزشبتوانـــددرزندگـــی کـــرد امیـــدواری
دختراناینمؤسسهنقشمهمتریایفاکند.

کهپـــسازبازدیدازبخشهای کامرانیفر
مختلفهنریوآموزشیمؤسسهبسیارمتأثر
شـــدهبود،دختـــرانهمـــدمرادختـــرانخود

دانستوباآنهاابرازهمدردیکرد.
ویدرادامـــهبـــهخانـــمآذراســـپهبدی

کارشـــناس مربـــیورزشدختـــرانهمـــدمو
ارشـــدفیزیولوژیورزش،درخصوصبرنامهی
روزانهیورزشیوامکاناتمؤسسهتوصیههای
که کردواســـپهبدیاظهارداشـــت الزمراارائه
برنامهیورزشیبایدمتناسبباوضعیتبدنی
گاهیاز فردباشدوقبلازتدوینهربرنامهایآ

داروهایمصرفیافرادضروریاست.
کامرانیفربهنقشورزشدرافزایشقدرت
کـــردوآمادگی کید بدنـــیوروحـــیدختـــرانتأ
خـــودرابـــرایهمکاریبیشـــتربامؤسســـهی
کهازاوبهخاطرمهربانیاش همدماعالمنمود

سپاسگزاریم.

حضور داور بین المللی 
فوتبال؛
 نشاط و شادابی همدم
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همزمانباهفتهیهـــاللاحمر،اولین
کمکهای کالسهـــایآمـــوزش جلســـهی
اولیهباحضور20نفرازهمکارانمؤسســـهدر
نگارخانهیهمدمبرگزارشد.خدمترسانی
بـــه۴00دختـــرنیازبـــهکمکهـــایاولیههم
دارد.ایـــنکالسهادر۳5ســـاعتبرگزاروبه
گواهیپایاندورهاعطاشد. شرکتکنندگان

جالباینکهبعدازپایـــاندوره،آموزشهابه
کاریکیازمربیانآمدوجانکودکیراکهلقمه

درگلویشگیرکردهبود،نجاتداد.
ازمسؤولینخوبســـازمانهاللاحمر

بهخاطرمهربانیشانسپاسگزاریم.

کمک! از نوع اولیه!
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زیـــارتآنهـــمســـرصبححـــالدیگری
دارد.100نفـــرازدختـــرانخوبمؤسســـهی
همـــدمباهماهنگـــیآقایبادیانـــی،یکیاز
اعضـــایهیأترئیســـهیشـــورایاســـالمی
شهربهحرممطهرامامهشتم)علیهالسالم(
کبوترهاخوردند. کنار رفتندوصبحانهرادر

ازبانیاناینمهربانیسپاسگزاریم.

اخبار
صبح زیارتهمدم
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از گروهـــی تابســـتان گرمـــای وســـط
ویـــالیخیریـــهی بـــه دختـــرانمؤسســـه
خانـــدانابریشـــمچیدعوتشـــدند.یک
اتوبـــوسپرازشـــادیوهیجانبهســـمت
شـــمالبهراهافتادوصبـــحروزبعدبهآنجا

رسید.
حجـــت دکتـــر خانـــم ســـفر ایـــن در
کـــردتاباآقـــایحاج دختـــرانراهمراهـــی
احمدابریشـــمچیمؤسسبنیادخیریهی
کند.مهربانی،ادبو ابریشـــمچیمالقات

نظمآقایابریشـــمچیوخانوادهاشبرای
همـــهیمهمانانویـــالخاطرهانگیـــزوزیبا

بود.
دخترانســـهروزرادراینمحیطزیبا
کردهوازامکانـــاترفاهیازجمله ســـپری
اســـتخرسرپوشـــیده،زمینهـــایبـــازیو
ســـاحلاختصاصـــیبهـــرهبردنـــد.اجرای
دختـــران فرهنگـــی برنامههـــای و ســـرود
همدمبـــرایخاندانابریشـــمچیوســـایر
مهمانـــانویالجـــذابوبهیادماندنیبود.

کمـــیدلتنگـــیدارد. همیشـــهآخرســـفر
مهمانهاومیزبانهابرایهمدستتکان
دادنـــدوتـــویدلشـــانآرزویدیدارهای
کردند.ازآقایابریشـــمچیمهربان دوباره
کارکنان وخانـــوادهاش،ازمدیردریاویـــالو
خوبـــش،ازدکتـــرطلـــوعوهمـــکارانمرکـــز
خیریـــهومشـــاورهیمهربانـــیدرمشـــهد
کمالسپاسگزاریراداریم.دخترانهمدم
بهخاطرداشـــتندوســـتاِنبهایـــنخوبی

خداراشکرمیکنند.

دعوت 
به دریا
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آدمهایبزرگنیازیبهبزرگداشت
کهالگویعشقوعمل ندارند.اماازآنجا
میشـــوندجایگاهشانراارجمینهیمتا
بـــهاینبهانهبـــازهمارزشهـــایواالی

کنیم. انسانیرابهخودمانیادآوری
یکشنبههفدهمخردادماهبرایما
کـــهباحضورجمع روزقشـــنگیبود.چرا
بزرگیازخیرینوفرهیختگانوصاحبان
صنایعوتجارت،مراسمنکوداشتبزرگ
مردخیروکارآفرینجنابآقایمهندس

کردیم. رضاحمیدیرابرگزار
مراســـمازســـاعتشـــشوربععصر
آغازشـــدوبهدلیلفشـــردهبودنبرنامه
هـــاتـــادهونیـــمشـــبادامـــهداشـــت.
ســـخنرانیمدیرکلبهزیســـتیوچندنفر
ازمســـؤولیناجـــرایهنرارکســـتر»صبا«
بهرهبریاســـتادســـامنژاد،پخشفیلم
فعالیتهـــایخیرخواهانـــهیمهندس
محمدصـــادق ســـاختهی حمیـــدی،
دهقانی،اجرایســـروددخترانهمدمو
دکلمهیزیباینداازجملهبرنامههای

جذاباینمراسمبود.
ندابهرویســـنرفـــتوخطاببه
مهنـــدسحمیـــدیگفت:»دیگـــهبرای
پیداشـــدنخونوادهمبیتابینمیکنم،
چونیهبزرگترشودارم.مثلاینمیمونه
کنیامابهدریابرسی. گم کهچشـــمهرو
منممیخـــوامســـایهیبلندیداشـــته
کـــهمیخوان باشـــمتـــاهمـــهیاونایـــی
کار کهمیخـــوان درسبخونـــن،اونایـــی
که کهدردیدارند،اونایی کنند،اونایی

دوســـتیندارند.زیرســـایهیمنباشند
ومندیگهمننباشـــم،ماشدهباشم«.
کردتا بعد،ازمهندسحمیـــدیدعوت

بهرویسنبرود.
درادامهباحضـــوربعضیازاعضای
هیأتمدیرهیمؤسســـهآقایانصابری
فر،شیرازینیا،مهندسطیبی،مهندس
ادیبـــیو...ومدیرعاملمرکزخانمدکتر
حجـــت،لـــوحتقدیـــرنفیـــس،تندیسو
هدیهیهنریساختهیدستدختران
مؤسسهبهمهندساهداوسپسنوبت
جنابآقایمهندسحمیدیشـــدتابا

کالمیزیباازخوبیونیکیبگوید.
مهندسحمیدینیزضمنسپاس
کـــه ازبرگزارکننـــدگانمراســـم،درحالـــی
چشـــمهایش در محبـــت و امیـــد نـــور
میدرخشید،بافروتنیتمام،ازضرورت
واهمیتخدمتبهفرزندانایرانزمین
گفتواینکهافتخارمیکندایرانیاست
کهن، ودرشکوهوبالندگیاینسرزمین

نقشیهرچندکوچکدارد.
بـــه احســـانینیا، ســـمانه ســـپس،
عنـــوانهنرمندیمعلولازمحبتهای
کـــهخودش گفتوشـــعریرا مهنـــدس

کرد. سرودهبودبهایشانهدیه
پایـــانبخـــشمراســـمنکوداشـــت،
ســـرودزیبای»نـــامجاویـــدایوطن«با
نـــوایدختـــرانهمدمبـــودوبعـــدازآن
دوســـتانبـــامهنـــدسعکسیـــادگاری
گرفتندوهمهشـــامرامهمـــانمهندس

حمیدیبودند.

اخبار
مردی با سایه ی سبز     و     بلندشهمدم

گزارشی کوتاه از مراسم بزرگداشت مهندس رضا حمیدی





شعریکه
زندگیست

داری گـــوش هوشـــمندان قـــول بـــه
گـــرد آســـمان بـــر زمیـــن از بپیوســـت
دوش در نمیگردیـــد ســـر پیلـــش چـــو
کردنـــد اقـــرار عجـــز بـــه درمانـــش ز
ســـویش دو هـــر از کـــرد نـــرم مفاصـــل
شـــاه کنـــد تمکینـــش آنکـــه بـــوی بـــه
روی ازو بگردانیـــد بیشـــکری بـــه
میگفـــت و میرفـــت بارگـــه از بـــرون
برتافـــت بدبخـــت عاقبـــت مـــن از ســـر
انداخـــت چاهـــش در کنـــد واجـــب دگـــر
دود کنـــی شبســـتانش در امشـــب کـــه
کـــهحکمـــتنیســـتبیحرمـــتنشســـتن
گشـــتشنهازراســـت نـــهرویازچپهمی
را؟ جهـــان بـــرق دگـــر بینـــی کجـــا
نکـــردم نیکویـــی کـــه کـــردم بـــد کـــه
بـــار دگـــر بـــودن تـــوان بیمـــاری کـــه
مشـــکن شـــاخ خـــوردی ســـیر میـــوه چـــو
فرامـــوش منـــت کنـــد همـــت دون کـــه
دار نگـــه تاریکـــی بهـــر از چـــراغ
سپاســـی نـــا آرد فرجامـــی بـــد کـــه
نیســـت آدمـــی ندانـــد حـــق آنکـــو هـــر
تـــوخـــویخـــوبخویـــشازدســـتمگذار
نیکنامـــی و خیـــر تـــرک نگویـــی
ســـفتم آوردنـــد مـــن پیـــش دری
نبســـتم خـــود بـــر دیگـــری حدیـــث
مانـــد فـــرو مهمـــل مـــرا آمـــد دریـــغ
بخوانـــد وی بـــر آفریـــن خردمنـــد
جهانگیـــر و طبـــع جـــوان و جوانمـــرد
روزت مـــاه و ســـال بـــاد مبـــارک
بـــاز دهـــد بیابانـــت در ایـــزد کـــه
بودنـــد بدکـــردار و نیکاندیـــش کـــه
میندیـــش بـــد و بـــاش نیکـــوکار تـــو
گوینـــد بـــاز عالـــم اقلیـــم هفـــت بـــه
باشـــد دولتمنـــد پنـــد حریـــص
بـــاد قریـــن خواهانـــت نیـــک دعـــای
بـــاد همچنیـــن گویـــد کـــه هـــر و را تـــو

هوشـــیاری و بختمنـــد گـــر اال
کـــرد خطـــا ســـلطانی کاســـب شـــنیدم
شـــهمســـکینازاســـبافتـــادمدهـــوش
کردنـــد بســـیار نظـــر خردمنـــدان
رویـــش پیچانیـــد بـــاز حکیمـــی
درگاه بـــه پویـــان آمـــدش روز دگـــر
بدخـــوی طبـــع مخالـــف کان شـــنیدم
برآشـــفت بیســـامان بخـــت از حکیـــم
یافـــت عافیـــت تـــا برتافتـــم ســـرش
نشـــناخت و بـــرآوردی چاهـــش از چـــو
فرمـــود و داد گیاهـــی را غالمـــش
بســـتن رخـــت عـــزم کـــرد آنجـــا وز
برخاســـت خـــواب از بامـــداد شهنشـــه
را کاردان مـــرد کردنـــد طلـــب
دم هـــر میگفـــت جفـــا از پریشـــان
میـــازار خـــود از طبیـــب بـــودی بـــه چـــو
میفکـــن بارانـــی رفـــت بـــاران چـــو
مفـــروش گاو برگرفتـــی خرمـــن چـــو
بـــار یـــک بـــه دل روشـــنایی بـــر منـــه
شناســـی نعمـــت و کـــن وفـــاداری
نیســـت مردمـــی جـــز مردمـــی جـــزای
یـــار کنـــد بدخویـــی کـــه دانـــی وگـــر
عامـــی طبـــع و مـــزاج بـــر تـــا اال
نگفتـــم خـــود از مثـــال و رمـــز ایـــن مـــن
کـــههســـتم غایـــت بدیـــن تـــا زخـــردی
رانـــد زبـــان بـــر حکایـــت ایـــن حکیمـــی
مانـــد دیـــر تـــا آوردمـــش نظـــم بـــه
تدبیـــر نیـــک نیکـــرای ای اال
دلفـــروزت قصههـــای شـــنیدم
انـــداز دجلـــه در و کـــن نیکویـــی تـــو
بودنـــد بســـیار تـــو مـــاچـــو از پیـــش کـــه
خویـــش تـــن بـــا نیکـــی و کردنـــد بـــدی
گوینـــد شـــیراز در چـــه هـــر شـــنیدم
گویـــدپنـــدباشـــد کـــهســـعدیهـــرچـــه
بـــاد معیـــن دولـــت و ناصـــر خدایـــت
بـــاد همنشـــین بختـــت و کام و مـــراد

گزیدهایازمثنوی
شیخمصلحالدینسعدی



نیک اندیشان ارجمند؛ 
جناب آقای سیدجاللالدینمیرشفیعی 

سرکار خانم دکترصبوری 
خانواده ی محترم ذرهپرورمقدم 

جناب آقای شیرازینیا مدیریت محترم موسسه 
همکاران ارجمند، سرکار خانم سولمازساداتعسگریان

                                   و جناب آقای محمدتقیجندقی
همدم و اهالی این خانه خود را در فقدان عزیزانتان شریک می دانند.

همدردی ما را پذیرا باشید.

همدردی
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درحـــالفرارهســـتم.مردیبـــاصورتی
برافروختهودندانهایســـیاهمراازپشـــت
بغلمیکندوبهزمینمیزند.تویدستش
یکترکهیبزرگاناردارد؛آنرابلندمیکند
گلهـــایپیراهنمپر وبـــهپشـــتممیکوبـــد.
ازقرمـــزیانـــارمیشـــوند.برمیگـــردموبـــه
صورتـــشنـــگاهمیکنـــم؛اینمـــرد،پدرمن
اســـت!جیـــغمیزنموفـــرارمیکنـــم.ازیک

بلندیمیپرمو...بیدارمیشوم.
ســـاعتســـهونیمصبـــحاســـت.درنور
کهازپنجرهداخلاتاقآمدهبهاطرافم کمی
نـــگاهمیکنـــم.دخترهـــایاتـــاقخوابند.یا
شـــایدخوابنـــد.صورتمخیسعرقشـــدهو

گلویمخشـــکاســـت.نیمخیزمیشوموبه
شانههایمدستمیکشم.میترسمدوباره
بخوابـــم.بایـــدآرامازجایـــمبلندشـــوموبه
کنمویک سمتدستشوییبروم.شیرراباز
کنم.شایدحالمبههمبخورد گریه دلسیر
کـــهرویدلمســـنگینی وایـــنهمـــهبـــاری

میکندبیرونبریزد.
کـــهدارمبا  اســـممـــنلیالســـت.حـــاال
شـــمادرددلمیکنمباشـــانزدهســـالسن،
همسریکمردشصتسالههستم.اواسط
شـــهریورســـال1۳77درروســـتایینزدیک
کهســـایهاش کاشـــمربهدنیاآمـــدم.مردی
کمیداد. رویســـرمابـــودبویدودوتریـــا

کودکیبیشتررنجوزحمتو خاطراتمناز
درداست.هنوزرویدستمجایمیلههای
کهبهآرنجمزدهاند،بهیادگاردارم. داغیرا
چهقـــدردلممیخواســـتدرسبخوانموبا
ذوقوشـــوِقدختربچهاینهسالهباهمان
کیفمدرسهمان که کیســـههایخالیبرنج
شـــدهبودبـــهمدرســـهمیرفتم.امـــابازهم
گرفتوازراه دســـتیســـنگینمچظریفمرا
کورههای کشانکشـــانبهســـمت مدرســـه
رانگاهکردم؛پدرمبود!من آجرپزیبرد.باال
کارمیکردمتااوخرجموادش کوره بایـــددر
رادربیاورد.وقتیدخترهایهمسنوســـالم
کوچکبلندبلند کاهگلیو کالسهای توی

دویدن در خواب ها
علیناصری

زندگی
دختران
همدم
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کـــه»بابـــاآبداد«،»بابـــانان میخواندنـــد
کالسرد داد«،مـــنخمیدهاززیـــرپنجرهی
کسیمراببیندزودتربه میشـــدمتابیآنکه
کورههایآجرپزیبرســـم.میدانســـتمهیچ
ظلمیبرایهمیشهنمیماند.پدرمعتادم
کهقبـــالهمبهزنـــدانرفتهبود،ایـــنباربه
کورههای جرمسرقتبهزندانافتادومناز
کـــردم.ایـــنزندگینابســـامان جهنـــمفـــرار
کهیکبرادرو دوامزیادینداشـــت.زمانـــی
کوچکداشـــتم،پدرومـــادرمازهم خواهـــر
جداشدند.بهخاطرشـــرایطبِدپدرممنبا
کهازآن مـــادرومادربزرگـــمزندگیمیکـــردم
کوچکـــیبهخاطردارم. روزهاخوشـــیهای
مادرمرا،مادربزرگمادریامرادوستدارم
وهنوزهمدلمبرایشـــانتنگمیشـــود.در
قصههایمادربزرگمدنیاجایقشنگیبود.
گلهایدامنش وقتیشبهاســـرمراروی
میگذاشـــتمباآنصدایســـالخوردهاشاز
کهبااســـبســـفید شـــاهزادههاییمیگفت
ازســـمتافقمیآینـــدودختـــرانزیباروی
روســـتاراباخودمیبرند.ومنهرشبقبل

ازخوابدرآینهبهخودمنگاهمیکردم.
کهبیدارشدمداستانتازهایدر صبح
راهبـــود.برایمـــادرمخواســـتگارآمد.پدرم
کهبهخاطرشـــرایط اززندانآزادشـــد.ومن
اوزندگـــی بـــا جدیـــدمـــادرمنمیتوانســـتم
کنم،مجبورشـــدمبهآغوشپـــدرمبرگردم.
یـــادممیآیدوقتـــیواردخانهشـــدمپاهایم
میلرزیـــدوایـــنشـــروعخوبـــیبـــرایوارد
شدنبهخانهنیســـت.اومرامجبورمیکرد
کار کنمومنزیـــرباراین برایـــشموادتهیه
نمیرفتـــم.زیربارســـنگینلگدهامیرفتم،
امـــاحاضـــرنبـــودملحظـــهایحتـــیبـــاآن
کهپیش آدمهادمخورشـــوم.درهرفرصتی
کتابهایدرسیدخترهای میآمددزدکی
همســـایهرانـــگاهمیکـــردم.تـــویدلـــمآرزو
کنـــدومن میکـــردمروزیهمـــهچیـــزتغییر

خودمراپشـــتیکنیمکتچوبیببینمبا
کهبوینویمیدهند.وســـط کتابهایـــی
آرزوهـــایمـــنخرجمـــوادپـــدرمدرنمیآمد
گرفت... بههمیـــنخاطـــرتصمیمتـــازهای
اومـــرافروخـــت!بهظاهربهعقـــدپیرمردی
شصتســـالهدرآمـــدمودرازایآنحـــدود
کردو شـــشهفتمیلیـــونتوماندریافـــت
کشانکشـــانبهخانـــهیآنمردبرد.آن مرا
مرد،زنوچندتابچهداشـــتواصالشـــبیه
گفتهبود،نبود! کهمادربـــزرگ شـــاهزادهای
محـــالبودبخواهـــملحظهایآنجـــابمانم.
کاردرمزرعهمیخواســـت. مرابیشـــتربرای
آنجاهمجنـــگودعوابودواووبچههایش
که مـــرامیزدند.راســـتشمنهمتـــاجایی
میشـــدازخودمدفاعمیکـــردم.بههرحال
اینجنگمنبودوبرایرســـیدنبهآزادی
بایـــدمبـــارزهمیکـــردم.پـــدرمطالهایـــیرا
گرفتو کـــههدیهبهمنبـــود،بهزورازمـــن
کشیدباآنهاتماس فروخت.وقتیپولشته
که کهبایدپولبیشـــتریبدهید؛من گرفت
دخترمراازسرراهنیاوردهام.آنهاهمزیربار
نمیرفتند.اینوســـط،منمثـــلپرندهای
بیآشـــیانبودم.ازشـــاخهایبهشاخهای
میپریـــدمدرحالیکـــهالنهیدلـــمدرآتش

زمانهمیسوخت.
زندگـــی در بایـــد آدم جایـــی یـــک
تصمیمـــشرابگیردوخودشبرایخودش
کاریبکند.برایمنآنلحظهرسیدهبود.
کردم؛هیچینبود؛هیچ بهپشتسرمنگاه
که گندمزاری دلخوشـــیای.ازمیانهمان
کاربودمبهســـمتجادهدویدم. مشـــغول
جدیـــد دنیاهـــای بـــه را آدمهـــا جادههـــا،
کهاز کـــردم.امامیدانســـتم میبرنـــد.فـــرار
بدیهابهســـمتخوبیهافرارمیکنم.من
کوچمیکردم،مثلپرستوییتنها. داشـــتم
کویریبهسمتشهر درجادهایخشـــکو

دویدم.

هروقت تلویزیون 
آواره های جنگی را 

نشان می داد بغض 
می کردم، زن و بچه هایی 

کوچک بر  کوله ای  که 
کنار  دوش دارند و آرام از 

جاده ها عبور میکنند از 
هیچ جا به هیچ جا. به 
کوچکم  خواهرم و برادر 

که حاال  فکر می کردم 
هرکدامشان در یکی از 
کز بهزیستی زندگی  مرا

می کردند. آن جا دخترها 
مشکالت خودشان را 

داشتند و نمی توانستم با 
کنم.  آن ها زندگی 
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کاشمر بهادارهیبهزیســـتیشهرستان
کـــردم.لحظـــهی رفتـــموخـــودمرامعرفـــی
ســـختیبـــود.دختـــرینوجـــوانبـــودم.بـــا
گلوییخشـــکوتنیخســـته،ازراهرســـیده
بـــودموبایدیکعمـــردردورنـــجرادرچند
کلمهبرایمددکارتوضیحمیدادم!همین
گیجرفتو کهخواســـتمچیزیبگویمســـرم

دنیاسفیدشد.
کهمددکارشرححالمرا درتماممدتی
کاغذهایسفیدراباسرگذشت میشـــنیدو
نـــگاه پنجـــره بـــه مـــن مـــنســـیاهمیکـــرد
میکـــردم.یـــکنفـــردرمنبامـــددکارحرف
مـــیزدودرددلمیکردوخودمبلندشـــده
کنارپنجرهوبهمردمینگاه بودمرفتهبودم
کـــهتـــویخیاباناینطـــرفوآن میکـــردم
که کردم طـــرفمیرفتندومنباخودمفکر

همهشانازمنخوشبختترند.
بایکنامهیمعرفیبهعنواندختری
بدسرپرســـتبـــهبهزیســـتیمشـــهدمعرفی
شـــدموازآنجـــامرابـــهمرکزدختـــرانتوس
بردنـــد.ولیآنجـــاهمخانهیمـــننبود.با
اینکهبـــامنمهربانبودنـــد،ولیمنهیچ
اختـــاللروانـــینداشـــتمواصالجـــایمن
آنجـــانبود.منبهدختریخشـــنوعصبی
تبدیلشـــدهبـــودم.ایـــنروشمبـــارزهی
مـــنبود.زندگیآنروزهـــابرایمیکجنگ
کارخانهایفرستادند، کاربه بود.مرابرای
کنـــمیک کار امـــانتوانســـتمدرآنمحیـــط
کاردســـتمبریدودیگرســـرکار روزدرحیـــن
نرفتـــم.آنجاوآنســـبکزندگیرادوســـت
نداشـــتم.اغلببادخترهادعوایممیشـــد
وهنـــوزدرحـــالفـــراربـــودم.درتمـــاماین
مدتشـــاهزادهیپیرقصهدنبالبرگشتن
منبـــود.شـــوهرمبـــرایمالقـــاتمیآمد،
ولـــیحاضـــرنبـــودماوراببینـــمیاپیشـــش
برگردم.هروقتتلویزیونآوارههایجنگی
و زن میکـــردم. بغـــض مـــیداد نشـــان را

کوچک کولهای کـــه بچههایـــیرامیدیدم
کنـــارجادههـــا بـــردوشداشـــتندوآراماز
عبـــورمیکردنـــد،ازهیچجابـــههیچجا.به
که کوچکمفکـــرمیکردم خواهـــرموبـــرادر
کزبهزیستی هرکدامشاندریکیازمرا حاال
زندگـــیمیکردنـــد.آنجادخترهامشـــکالت
خودشانراداشـــتندونمیتوانستمباآنها
کنم.تـــااینکـــهازآنجابهایـــنمرکز زندگـــی
)مؤسســـهیهمدم-فتحالمبیـــن(منتقل
شـــدم.بـــازدنیایـــیجدیدبودبـــاآدمهای
کتباشم، گرفتهبودمســـا جدید.تصمیم
گرفتمنهمحالش کســـیحالمرا گر اماا
رابگیرم.دســـتهایمبیشـــترمشـــتبودتا
گرفتـــن.درتماماینســـالها آمـــادهبـــرای
کهبایدآمادهیمبارزهباشـــم. گرفتهام یاد
کارگاه در اول بـــود. ســـخت اول روزهـــای
گلیمبافیمشـــغولشـــدم،اماچیـــززیادی
گلســـازی کارگاه یادنگرفتم.مدتیبعدبه
 گلســـازیرادوســـتدارموحـــاال رفتـــم.
فرشـــینهبافی کارگاه در مدتیســـت هـــم
مشـــغولم.اینجـــارابیشـــترازجاهـــایدیگر
گاهـــیبـــادخترهابـــهاردوو دوســـتدارم.
مهمانـــیمیرویـــم،جشـــنمیگیریمومن
کـــهزندگیروزهای کمکـــمدارمباورمیکنم
که قشـــنگهمدارد.بهدوســـتمسپردهام
کند ک آهنگهـــایغمگینراازفلشـــمپـــا
وچندتـــاازآنشـــادهایشرابریـــزد.دلـــم
برایروســـتایمانتنگشـــده.برایمادرم
کاشروزیدرس ومادربـــزرگمـــادریام.
کنموبچهیخودمرابغل بخوانم،ازدواج
کهمیخوابم کنـــم.دلممیخواهدامشـــب
کابوسهاخـــواباینآرزوهارا بهجـــایآن
ببینـــموبهسمتشـــانبدوم.خوشـــحالم
کـــهزیـــربـــارزورنرفتـــهاموبیـــنتاریکـــیو
کـــردهام.آخرمن روشـــنی،نـــورراانتخـــاب
یکدخترهســـتمودنیابرایبقایزیبایی

بهمنمحتاجاســـت.

دلم برای روستای مان 
تنگ شده. برای مادرم 
و مادربزرگ مادری ام. 
کاش روزی درس 
بخوانم، ازدواج کنم و 
بچه ی خودم را  بغلم 
کنم. دلم می خواهد 
امشب که می خوابم 
بجای آن کابوس ها 
خواب این آرزوها را 
ببینم و به سمت شان 
بدوم.











ـ   آموزشی علمیـ ـ

گاهی؛ ذهن آ
زندگیدرلحظهیحالورهاییازگذشتهوآینده

روان شناسی مثبت

نقش کاردرمانی در تحلیل عضالنی

سالمت عاطفی کودکان یعنی چه؟

معرفی فیلم:
خوابهایدنبالهدار

ارتباط نقاشی کودکان با هوش آن ها

شکالت تلخ و ده خاصیت آن

شهرت را بخوان
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تهیهوتنظیمنجمهمحجوب)کارشناسارشدروانشناسیبالینی(

کهدرک آرامـــشهنگامیآغازمیشـــود
شماســـت دســـتان در چیـــز همـــه کنونـــی
داریـــد. را مختلـــف امـــور تغییـــر قـــدرت و
هنگامیکهدرمییابیدتعبیروتفســـیرازامور
پیرامـــون،دنیـــایشـــماراشـــکلمیدهد،
گرمتفکـــریبـــهپیرامـــون زمانیکـــهتماشـــا
گاهیرافعال خودشوید،سطحباالتریازآ
کهورای کردهاید.آنگاهبهتدریجدرمییابید
گسترهیعظیمیازشعور فکروتفکرشـــما،
کافیســـتبخواهیم که گاهیوجوددارد وآ
کنیـــد.هنگامیکهبـــهآنچه تـــاآنرالمـــس
گذشـــته درحـــالحاضراســـتبیندیشـــید،
نیـــرویخـــودراازدســـتمیدهـــد،فرصت
تعمقدروضعیتموجودوتوانشناســـایی
مســـألهیموجودبهشکلواقعیبرایشما
امکانپذیـــرمیگـــرددوشـــروعتغییرمیســـر

میشود.

گاهی چیست؟  ذهن آ
که گاهـــیشـــکلیازمراقبهاســـت ذهنآ
ریشـــهدرتعالیـــموآئینهایمذهبیشـــرقی
گاهـــیراتوجهویـــژهوهدفمند دارد.ذهـــنآ
و پیـــشداوری از خالـــی و حـــال زمـــان در
کردهانـــد.تعریفعملیاتیاز قضـــاوتتعریف
گاهی،شاملدومؤلفهیاصلیاست. ذهنآ
کهتوجه کنترلتوجهبهگونهای اولینمؤلفه
برتجربـــهیفوریوبیدرنگمتمرکزشـــودو
درنتیجهامکانبازشناسیرویدادهایذهنی

جـــاریافزایشیابـــدودومینمؤلفـــه،اتخاذ
گشـــودگیوپذیرش کنجکاوی، جهتگیری
نســـبتبهتجربههایجاریخودمیباشد.
گاهیبهعنوانحالتتوجهبرانگیخته ذهنآ
کنونیاتفاق کهدرلحظهی گاهـــیازآنچه وآ
میافتد،تعریفشـــدهاست.درتعریفیدیگر
کهباترکیببامراقبه گاهیفنیاســـت ذهنآ
وجهتگیریهـــایذهنـــیخاصنســـبتبه
گاهشدنرانسبتبهزمانحال یکتجربه،آ
بهنحویغیرقضاوتیبابهحداقلرســـاندن
تشـــویق احساســـات، و افـــکار در درگیـــری

میکند.
گاهیوحضـــوردرحالورهاییاز ذهنآ

اضطرابوافسردگی
گاهیبرایدرمان امروزهازفنـــونذهنآ
انـــواعاختـــالالتروانـــیاســـتفادهمیگـــردد.
کـــه کردهانـــد تأییـــد گســـترده مطالعـــات
گاهیاثراتباالییدربهبوداختالالت ذهنآ
گاهیبا خلقیواضطرابـــیدارد.فنونذهنآ
فراهمکـــردنفرصتیبرایمراقبـــهدرافزایش
کاهشنگرانی،استرس آرامبخشیعضالنی،
واضطـــرابمؤثـــراســـت.درگیرشـــدنمکـــرر
درفرآیندهایـــیچرخـــهایوخـــودکارماننـــد
نگرانـــیونشـــخوارفکـــری،نیرومنـــدیایـــن
قبیلپاســـخهایعادتـــیراافزایشمیدهد؛
گاهیفـــردازاینقبیلفعالیتها درنتیجهآ
کاهـــشیافتـــهوبـــهآناجازهمیدهـــدبدون
هرگونهارزیابـــیادامهیابد.نیرومندیعادت

گاهیبهاحســـاسازدســـتدادن وفقدانآ
کنتـــرلبهایـــنفرآیندذهنیمنجـــرمیگردد.
گاهـــیباترغیـــبافرادبـــهتمرینمکرر ذهنآ
و خنثـــی رویمحرکهـــای متمرکـــز توجـــه
گاهـــیهدفمنـــدرویجســـموذهـــن،افراد آ
اضطرابیراازاشتغالذهنیباافکارتهدیدی
ونگرانـــیدربـــارهیعملکردرهـــامیکندوبه
فرداینامکانرامیدهدبهجایپاسخگویی
اتوماتیکوغیرارادیبهوقایعباتفکروتامل

بهرویدادهاپاسخدهد.
بـــهطورکلیبهنظرمیرســـدتمرینهای
گاهیافرادنســـبت گاهـــیباافزایـــشآ ذهنآ
کبیواســـطهتجارب، بهلحظهیحال،ادرا
پذیرشاحساساتوهیجاناتوافکاربدون
ســـعیدرتغییرآنهـــابرنظامروانشـــناختیو
پـــردازشاطالعـــاتتأثیرمیگـــذاردوظرفیت
کنتـــرلافـــکارواندیشـــههاراتاحـــدودزیادی
افزایشمیدهدوباعثافزایشسالمتروان

وکیفیتزندگیمیگردد.
گاهی چندروشبرایرسیدنبهذهنآ

هنگامیکهدرگیرنگرانیدربارهیآیندهو
گذشتهمیشویم، یانشخوارفکریدربارهی
کمـــکمیکنـــدبـــه کـــه یکـــیازروشهایـــی
کنونوحالبرگردیموتفکرخودرا لحظـــهیا
تحتکنترلدرآوریماستفادهازتنفساست.
گاهی -مراقبـــهیســـهمرحلهایذهنآ

گاهی،یکپارچهسازیوگسترشدادن( )آ

گاهی*؛ ذهن آ
زندگی در لحظه ی حال و رهایی از گذشته و آینده

علمی
وآموزشی
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گاهی 1.  آ
درجـــایراحتیبنشـــینیدوبهوضعیت
کنید. کنونتوجه نشستنخوددرلحظهیا
»مندرحـــالحاضرچـــهافـــکاریدارم)مثال
زندگـــیامبـــیارزشاســـت(،هیجانات)مثـــال
غمگینـــی،نومیدی(وحسهایجســـمانی
گرمـــا(دارم.ازتجربـــهیخود )درد،ســـوزش،
گرآن کنید،حتیا گاهشـــویدوآنراتوصیف آ

تجربهناخواستهباشد.

2. یکپارچه سازی
کاملخـــودرابه ســـپسبهآرامـــیتوجه
تنفسمعطوفکنید،همانطورکهتنفسها
بـــهدنبالهممیآیند،توجهخودرابههردم
کنید. وبـــازدم،یکیپسازدیگـــریمعطوف
کنید کامالبردمتمرکز کهابتدا بـــهاینمعنی
)جریانهواازبینیبهســـمتداخلانقباض
شکم(وســـپستمرکزخودرابربازدممنتقل
کارراتکرارنمایید.تنفسشـــما کنیـــدوایـــن
میتواندبهعنوانیکپشـــتیبانبرایآوردن
شـــمابهلحظهیحاضروکمکبهشمابرای
گاهیوآرامشباشید،عمل اینکهدرحالتآ

کند.

3. گسترش دادن
گاهیخودرادراطرافتنفس زمینـــهیآ
گســـترشدهیدوهمزمانازوضعیتبدنی،
حالـــتچهـــرهونیـــزازحسهـــایبدنیخود
گاهباشید.تنفسعمیق کل،آ بهعنوانیک
راهـــیبرایخروجازشـــیوهیهدایتخودکار
اســـتوارتبـــاطبالحظـــهیحاضـــررافراهم
گاهی میکند.وظیفهیاصلیشمانیزحفظآ

درلحظهیحاضراستونهچیزدیگر.
گاهـــیشـــمادرتمـــامروز بـــرایآنکـــهآ
افزایـــشیابدایـــنتمرینرادرســـبکزندگی
کهصبـــحازخواب خـــودبگنجانید.هنگامی
بیدارمیشـــویدقبـــلازآنکـــهازرختخواب
کنیدو خارجشـــویدبـــهتنفسخـــودتوجـــه
گاهینفسبکشـــید.هـــرجایی پنجبـــاربـــاآ
کـــهصداییماننـــدآوازپرندگان،عبـــورقطار،
بـــوقماشـــین،بـــادیـــاصـــدایبستهشـــدن
درراشـــنیدیدازصـــدابهعنـــوانزنگـــیبرای
گاهیاستفادهکنید.واقعاگوشکنید، ذهنآ
کهچیزی کجا حاضرباشیدوبیدارشوید.هر
میخوریدیامینوشید،یکدقیقهصبرکنید
کنیداز ونفسبکشـــید.بهغذایخـــودنگاه
دیدنغـــذا،بوییـــدن،چشـــیدن،جویدنو
گاهباشـــید.قبلازاینکهشـــب بلعیدنآنآ
بخوابید،چنددقیقهایبهتنفسخودتوجه
گاهانهزیر کنید،پنـــجدقیقهتنفسخـــودراآ

نظربگیرید.

* Minfulness
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روانشناســـیمثبت،مبحثجدیدی
کـــهبهخاطررفـــعنیازبه ازپژوهشهاســـت
مباحـــثروانشناســـیدرخصـــوصصفات
منفـــیدرطبیعتانســـانوتبدیـــلآنهابه

جنبههایمثبترشدیافتهاست.
کینگ)2001(روانشناســـی شـــلدونو
میکننـــد: تعریـــف اینگونـــه را مثبـــت
»مطالعهیعلمینقاطقوتوخصوصیات

مثبتانسانمعمولی.«
پیامجنبشوروانشناسیمثبتاین
کنداینحـــوزهدرحال کهیـــادآوری اســـت
تغییـــروتحـــولاســـت.یعنیروانشناســـی
تنهـــاتمرکـــزبـــربیماریهـــانیســـتودرمان
همتنهـــامتمرکزبـــرضعفهانیســـت.بلکه
گسترش درمانعبارتاســـتازســـاختنو
کـــهخـــوبومفیداســـت دادنچیزهایـــی
گســـترشدادن یعنیمطالعه،شـــناختنو
انســـانهاو توانمندیهـــاوفضیلتهـــادر

جوامع)12(.
یکـــیازایرادهایواردبرروانشناســـی
مثبـــت،

جدیدنبودننظریههاســـت.حتیاصطالح
روانشناســـیمثبـــتتوســـطآبراهـــاممازلو
چندیـــندهـــهقبلازســـلیگمن،اســـتفاده
شـــد)مازلو،1۹5۴؛بهنقـــلازهفرونوبونی

ول،2011(.
قبلازاینکهپدیدههایروانشناســـی
گروهازافراد مثبتوجودداشتهباشدچهار
کهبهزندگیبهصورت شناســـاییشـــدهاند
کهشـــامل مثبـــتوخوشبینانـــهمینگرند
یونانیـــان،ســـودمندگرایی،ویلیـــامجیمـــز،

روانشناسیانسانگرایانهاست.
ریشه های روان شناسی 

مثبت گرای مدرن 
کهبهعنوانمسؤولایجادجنبش فردی
گرفتهشـــده روانشناســـیمثبتگـــرادرنظـــر
مارتینسلیگمن،اســـتاددانشگاهپنسیلوانیا

است.
کـــهســـلیگمناضافـــه موضـــوعمهمـــی
کهروانشناســـی کردمبتنیبـــراینادعابود
یـــكزندگـــی بـــرایســـاختن فعلـــیچیـــزی
بهتـــرارائـــهنمیدهـــد،زیـــراازنیمـــهیدوم
قـــرنبیســـتمبـــهبعـــدروانشناســـیبیشـــتر
بـــهافســـردگی،خشـــونتومدیریت

و پرداختـــه نابهنجـــاری و خودپنـــداره
دربـــارهیویژگیهاییماننـــدتوانمندیها،
کمتر ســـطوحیازشـــادیومدیریتشهری
)ســـلیگمن،2005(. اســـت کـــرده صحبـــت
ازدهههـــاپژوهـــشوموفقیـــت پـــس
تجربیدرنظریهدرماندگییادگیریدرسال
1۹۹8ســـلیگمنبـــهعنوانرئیـــسانجمن
روانشناســـیامریکا)APA(انتخابشـــد.
چیکزنـــت و ســـلیگمن نظـــر طبـــق
کهروانشناســـاناز میهـــای)2000(هرچنـــد
بیماریهـــایروانـــیونحوهیبقایانســـان
کاملیدارند، گوارشـــناخت تحتشـــرایطنا
دربـــارهچیســـتیمعنـــایزندگـــیوشـــیوهی
کمالوشـــکوفاییافراددرشـــرایطمناســـب
که کنونوقتآناست فاقددانشاند،پسا

بهبررسیسالمتروانمثبتبپردازیم.
اســـتعارهای بهصـــورت روانشناســـی 
میخواســـتانســـانمنفـــییـــكرا،بهصفر
کندولـــینمیگفتچگونهانســـان تبدیـــل
راازصفـــربـــهمثبتیـــكبرســـانیم)فریش،

.)2006
هدف روان شناسی مثبت

هدفروانشناسیمثبت،نهتکذیب

روان شنـاسی  مثبـت
گردآوری:صفامهدوی)کارشناسارشدروانشناسی(

علمی
وآموزشی
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انـــدوهوجنبههـــایمنفـــییاناخوشـــایند
زندگیاستونهتالشیاستجهتپررنگ
دیدنجنبههایمنفیزندگی.بلکههدف
روانشناســـیمثبتگـــرا،مطالعهوبررســـی
کهمردم رویدیگرسکهاستـروشهایی
احساسخوشـــحالیولذتداشتهباشند
کـــهبهافرادبشـــردوســـتیرا وشـــیوههایی
نشـــاندهدوخانوادههاونهادهایسالم
تحویلدهد.بدینوســـیلهروانشناســـی
مثبتطیفوســـیعیازمطالعاتانسانیرا

میطلبـــد)گیبـــلوهایـــد،2005(.

مؤلفه های روان شناسی مثبت 
مؤلفههایروانشناســـیمثبتشـــامل
شـــادمانی،شـــیفتگی،امیـــدوخوشبینی،
هوشهیجانی،ســـرآمدی،خالقیتوخرد،
صفتهـــاوانگیزههایمثبـــت،خودمثبت،

روابطمثبت،تغییرمثبتمیباشد.

شادمانی1  
مثبت، روانشناسی اصلی هدف
آسانسازیشادمانیوسالمتذهنیاست)10(.

درتحلیلمفهومشـــادینظریهپردازان
بیشـــتربهدومؤلفـــهیشـــناختیوهیجانی
اشـــارهنمودهاند.مؤلفهیشناختیبیشتربر
رضایتاززندگیومؤلفهیهیجانیبیشتر
خندیـــدن، ماننـــد حالتهایـــی بـــر
شوخطبعیوهمچنینتعادلمیان
هیجانهـــایمثبـــتومنفیداللت

دارند)10(.

شیفتگی2  
کارهایچالشانگیز گرافرادبه ا
کهسببانگیزش کنترل ودرعینحالقابل
درونیمیشودمشغولباشند،حالتروانی
کهآنرا راتجربهمیکنند منحصربهفردی

شیفتگیمیتواننامید)1(.

خوش بینی و امید3  
در مهمی نقش خوشبینی 
هنگام دارد. زندگی رویدادهای با سازگاری
بایکچالش،افرادخوشبین روبهروشدن
گر ا )حتی دارند پایداری و اطمینان حالت
بدبینها اما باشد( یاسخت کند پیشرفت
این بر خوشبینها ناپایدارند. و مردد
شیوهی به میتواند نامالیمات که باورند
بدبین افراد اما شود، اداره موفقیتآمیزی

انتظاربدبختیدارند)1۴(.
دراواخردههی1۹50تا1۹60روانشناسانو
کلیانتظارات روانپزشکان،امیدراباعنوان
تعریف اهداف به دستیابی برای مثبت

میکردند)کوپر،2008(.

هوش هیجانی: 4  
گلمن)1۹۹۹(

برای فرد ظرفیت شامل را هیجانی هوش
قبولواقعیات،انعطافپذیری،تواناییحل
مشکالت،تواناییمقابلهبااسترسوتکانهها

میداند.

سرآمدی، خالقیت و خرد5  
کاترمن،سرآمدی بهپیرویاز
سطح باالی هوشبهر نمرهی عنوان به
خاص،تعریفشدهاستوهمچنینتعاریف
گستردهتریازسرآمدیرارنزولیدرمدلسه
گاردنربراساس حلقهایخودازسرآمدیو
کردهاند)1(. هوشچندگانهیخود،تدوین

جلوههای عالیترین و پیچیدهترین از
اندیشهیانسان،تفکرخالقاست.خالقیت
متناسب و باارزش جدید، طرحی ایجاد
بهکارگیری خالقیت دیگر، بیان به و است
یا فکر یک ایجاد برای ذهنی تواناییهای
مفهومجدیداست)کیتینگ،1۹80؛بهنقل

ازمیرکمالیوخورشیدی،1۳88(.
خردبهصورتسطحباالییازرشدمهارتکه
همفرآیندشخصیتوهمشناختیراشامل
استادینگر، و )بالتز تعریفمیشود میشود
و زند نجفی پاشاشریفی، از نقل به 2000؛

ثنایی،1۳۹1(.

صفات  و انگیزه های مثبت6  
پژوهش از مهمی مجموعهی
انگیزههایمثبت و موردصفات در تجربی
مثبت روانشناسی با که گرفتهاند صورت
به سو یک از پژوهشها این دارد. ارتباط
به دیگر ازسوی و انگیزهها و پیوندصفات
ذهنی سالمت یا شخصی نیرومندیهای

اشارهدارند.
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صفتهاویژگیهایشخصینسبتاپایدارند
رفتار، بر موقعیتی، متغیرهای با همراه که
انگیزهها تأثیرمیگذارند. عاطفه و شناخت
گرایشهاییهستندکهبهمانیرومیدهندتا

مجموعهایازهدفهاراپیگیریکنیم)1(.

خود مثبت7  
بهسبباینکهاعتقادداشتن
نسبتبهنظامفراطبیعییااجتماعیبهطور
قرن پایان است،از شده دشوار فزایندهای
گزیر گذشتهتاکنونمردمبهنحویفزایندهنا
شدهاندکهارزشهارادرجایدیگرجستوجو
کنند.تعدادزیادیبه»خود«بهعنوانمنبع
ارزشرویآوردهاندوآنمرکزیتمهمیرادر
روانشناسیجدیدغربیبهخوداختصاص
که خود بر متمرکز دغدغههای است. داده
روانشناسی با ویژهای ارتباط و تناسب
)که خودارزشیابی از عبارتند دارد مثبت
شالودهیعزتنفسوخودکارآمدیاست(
راهبردهای از استفاده با خودتنظیمی و
دفاعی کارهای و ساز و آمدن کنار
.)1۳۹1 ثنایی، و زند نجفی )پاشاشریفی،
ریبریوولوپز)200۹(دریافتند مارکوس،پیسـ
کودکبهطورمثبتبا کهتفکرامیدوارانهی
کتسابی،عزتنفس، شایستگیوصالحیتا
رضایتاززندگیوسالمتروانیمرتبطاست.

روابط مثبت8  
دوستی،خویشاوندی،روابط
وازدواجهمهازنتایجمهمشادمانیاست.
فوقالعاده مبنای خانواده حیات دورهی
گسترش و ایجاد مفهومسازی، برای مفید
سامانهی یک خانواده است. مثبت روابط
اجتماعیمنحصربهفرداست،زیراعضویت
درآنبرترکیبیازپیوندهایزیستشناختی،
تاریخی و جغرافیایی احساس، قانونی،

مبتنیاست)1(.

تغییر مثبت9  
تحول و رشد و مثبت تغییر 
به کنش وا در است ممکن شخصی
فرصتهاییبرایتغییروچالشهاییبامنابع
گیرند.اینهاعبارتنداز کنارآمدنمانصورت
بهخصوصی مرحلهی تکمیل خاص موارد
از گذار با مرتبط موارد زندگی، چرخهی از
مرحلهی به زندگی چرخهی مرحلهی یک
درهمشکستن و ایجاد به که مواردی بعد،
از که برمیگردند،مواردی پایدار عادتهای
رویدادهای و میشوند ناشی روزانه زندگی
.)1( سرقت یا داغدیدگی مثل عادی غیر
روانشناســـیمثبتگرا،مثبتاندیشـــی
بـــاوجـــودآنکـــه»تفکـــرمثبـــت«و نیســـت.
»روانشناســـیمثبتگرا«هردوشـــامللغت
»مثبت«هســـتندوبهقدرتتجســـممثبت
اشـــارهدارنـــد،امـــاروانشناســـیمثبتگـــرا،
مثبتاندیشینیست.روانشناسیمثبتگرا
کـــهمیخواهند دانشـــیرادراختیـــارافرادی
خوب،طوالنی،شادمانومولدزندگیکنند،
کهمثبتاندیشـــیافرادرا میگذارد.درحالی
کهبرایشان بهدانســـتنخطایخوددرآنچه

اتفاقافتادهاستترغیبمیکند)8(.

الف(منابعفارسی

علـــم مثبـــت: روانشناســـی .)200۴( آ. کار، .1
شـــادمانیونیرومندیهـــایانســـان.ترجمه:حســـن
پاشاشـــریفی،جعفرنجفـــیزند؛باهمـــکاریباقرثنایی

)1۳۹1(.تهران:انتشاراتسخن،چاپسوم.
خورشـــیدی، و محمـــد ســـید میرکمالـــی، .2
عبـــاس)1۳88(.عوامـــلمؤثـــردرپژوهـــشخالقیـــت
گیالن.مجلهی دانشآمـــوزاندورهیابتداییاســـتان

روانشناسی،سال۳1،شماره2،ص75-51.
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روزیبهلولبهحمامرفتولیخدمهی
حمامبـــهاوبیاعتنایـــینمودندوآنِقســـم
کیســـهننمودند. کـــهدلخواهبهلولبـــوداورا
بـــااینحالوقتخـــروجازحمـــامبهلولده
کههمراهداشـــتبهاستادحمامداد دیناررا
کارگرانچوناینبذلوبخشـــشرادیدند و
کهچرانســـبتبهاو همگیپشـــیمانشدند

بیاعتناییکردند.
بهلولبـــازهفتهیدیگربـــهحمامرفت

ولی...
کمالاحترام کارگرانبـــا ایـــندفعهتمام
اوراشستوشـــونمـــودهومواظبـــتبســـیار
کارگران، نمودند،بااینهمهسعیوکوشش
موقعخروجازحمامبهلولفقطیکدیناربه

گردیدهپرســـیدند: آنهاداد.حمامیهامتغیر
»ســـبببخشـــشبیجهـــتهفتـــهیقبلو

رفتارامروزتچیست؟«
گفت:»مزدامروِزحمامراهفتهی بهلول
قبـــلکهحمامآمدهبـــودمپرداختنمودمو
مزدآنروزحمامراامروزمیپردازمتاشـــماها
ادبورعایتمشتریهایخودرابنمایید.«

ان
چی

مال
ست

اد
سار

ر:
یرگ

صو
ت

حمام رفتن بهلول یکنفس
زندگی
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دیستروفیعضالنیدوشـــن،شایعترین
وشـــدیدتریننوعازبیماریهایدیستروفی
عضالنیوژنتیکیاست.ازعوارضاصلیاین
بیماریتحلیلونابـــودیعضلههایحیاتی
کـــهدرمواقعشـــدیدنهایتامنجر بدناســـت
بهعدمتوانایـــیدرراهرفتن،۹6%معلولیت،

مشکالتتنفسیورگمیشود.

کـــودکپســـر فراوانـــیدوشـــن1در۳500
کلیعالیمبیماریدر6سالگی است.بهطور
گرچـــهدردوراننـــوزادیهم ظاهرمیشـــود،
کامالســـالم نمایـــاناســـت.نـــوزادموقعتولد
کهشـــروعبه بهنظرمیرســـد،ولـــیهنگامی
حرکتمیکند،حتیزمانیکهچهاردســـتو
کندتراز پاویاســـینهخیزمینمایدحـــرکاتاو
همســـاالنخوداســـتوزودخستهمیشود.

کـــهبـــهراهمیافتدضعـــفعضالنی هنگامی
بهتدریـــجواضحترمیشـــود.بزرگشـــدنغیر
طبیعـــیعضـــالتســـاقپـــاوضعـــفخفیف
تامتوســـطعضـــالتابتـــدایانـــدامتحتانی،
بهصـــورتراهرفتـــناردکواروعدمتواناییدر
برخاستنراحتازرویزمینتظاهرمیکند.
کـــهدر8 تحلیـــلعضالنـــیبهصورتـــیاســـت
کامالبارزمیشود.این ســـالگیضعفعضله
تحلیـــلعضالنیابتـــداازپاهاولگنشـــروعو
کاهشحجـــمونابودیعضـــالتاین باعـــث
ناحیهمیشودونهایتادست،بازووشانهرانیز

درگیرمیکند.
حدودادر10سالگیبیمارتواناییراهرفتن
راازدستمیدهدوبهویلچرنیازپیدامیکند.
بهعلترشدغیرطبیعیاستخوانهایستون
فقرات،ستونفقراتتغییرشکلپیدامیکند.
پیشـــرفتبیمـــاریدرمواقعشـــدیدنهایتابا

مشکالتتنفسیومرگهمراهخواهدبود.
رونـــددرمانـــی کاردرمانگـــراندر نقـــش

کودکانمبتالبهانواعدیستروفیعضالنی:
که کاردرمانگرانازمتخصصانیهســـتند
کیفیت میتواننـــددررونـــددرمـــانوبهبـــود
کودکانمبتالبهدیســـتروفیعضالنی زندگـــی

نقشمفیدومهمیداشتهباشند.
براســـاسرونـــدمشـــخصبیماری،ســـه
مرحلهیمشخصبرایاقداماتیکهبایدتوسط
گرفتهمیشـــود. کاردرمانانجامشـــوددرنظر

حدودا در 10 سالگی 
بیمار توانایی راه رفتن 

را از دست می دهد و به 
ویلچر نیاز پیدا می کند. 

به علت رشد غیر طبیعی 
استخوان های ستون 
فقرات، ستون فقرات 

تغییر شکل پیدا می کند. 
پیشرفت بیماری در 

مواقع شدید نهایتا با 
مشکالت تنفسی و مرگ 

همراه خواهد بود. 

نقش کاردرمانی در
تحلیل عضالنی

طیبهمحمدینژاد)کارشناسارشدکاردرمانی(

علمی
وآموزشی



۴5

مراحل بیماری به صورت زیر 
دسته بندی می شود: 

مرحله ی اول   
ازپله، کهفرددرباالرفتن تازمانی

دچارمشکلمیشود.

مرحله ی دوم   
دچار راهرفتن در فرد که زمانی از
مشکلمیشودوبرایجابهجاییدربیرون

ازمنزلازصندلیچرخداراستفادهمیکند.

مرحله ی سوم   
و داخل در جابهجایی برای فرد
استفاده چرخدار صندلی از منزل از خارج

میکند.
کششـــی، تمرینـــات اول مرحلـــهی در
splint اســـپلینت از اســـتفاده و حرکتـــی

)وسیلهایبرایفرمدادنبهانداموقراردادن
گرکودک آندرالگویصحیح(دادهمیشود.ا
کهدرســـنمدرســـهباشـــد،موردارزیابیقرار
کارزاویهداربازاویهی گرفتهوبرایآنهاسطح
مناسببرایافزایشثباتدادهمیشود.در
کاردرمـــانازمنـــزل،ارگونومیمحیط بازدید
ماننداســـتفادهازمحافظبرایدستشوییو

گرفتهمیشود. حمامو...درنظر
حرکتـــی، تمرینـــات دوم مرحلـــهی در
کششـــیواستفادهازsplintادامهپیدامیکند
وعالوهبرآنها،بهمنظورجلوگیریازخســـتگی
زیـــادبـــرایجابهجایـــیازصندلـــیچـــرخدار
اســـتفادهمیشـــودکهنوعصندلـــیچرخدار،
آمـــوزشجابهجایـــیازصندلـــیچـــرخداربه
تختخوابوصندلیو...سواروپیادهشدن
وجابهجاییآنبررویسطوحمختلفتوسط

کاردرمانانتخابوآموزشدادهمیشوند.

درمرحلهیســـوم:تمریناتفوقدنبال
میشـــودوچـــونمعمـــوالدرافـــرادمبتـــالبه
بیماریدوشنانحرافستونفقراتبهوجود
میآیـــد)اســـکولیوز(واینبدشـــکلیمنجربه
کاهشحجمقفسهیسینهمیشود،نیازبه
کاردرمانبایدنســـبت که جراحیوجوددارد
کمکیمـــوردنیـــازپساز بـــهتهیهیوســـایل
عملحساسودقیقباشدوهمهیوسایل

کمکـــیموردنیـــازبایدپیـــشازانجامجراحی
تهیهشـــود.بروزانحـــرافدرســـتونمهرهها،
کهآموزشحفظ پشتدردراافزایشمیدهد
راســـتایصحیحبدن،میزانتکیـــهدادنبه
عقب،وضعیتلگنو...مهماست.صندلی
چـــرخداردرایـــنمرحلهبایدالکتریکیباشـــد
تابیمـــاربتواندبهتنهاییوضعیتنشســـتن
کند.درایـــنمرحلهچونفرد خـــودراتنظیم
نمیتوانـــدازحـــرکاتدســـتخـــوداســـتفاده
کمکیبسیارمناسبیاستو کند،وســـیلهی
ورزشیکهبرایاینکودکاندرمرحلهیسوم

پیشنهادمیشود،مفیدخواهدبود.

* Muscular Dystrophy

منابع

occupational therapy for children, 
case – swith. Jean 2005
muscular dystrophy campaign at 
www.muscular. Dystrophy.org

کامال  نوزاد موقع تولد 
سالم به نظر می رسد، 

که شروع  ولی هنگامی 
به حرکت می کند، 

که چهار  حتی زمانی 
دست و پا و یا سینه خیز 

می نماید حرکات او 
کندتر از هم ساالن خود 

است و زود خسته 
که  می شود. هنگامی 
به راه می افتد ضعف 

عضالنی به تدریج 
واضح تر می شود.
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فرزنـــدمـــاچگونهاحســـاسمیکند،فکر
میکند،رفتارمیکندوبادنیایبیرونارتباط
کودکمعموالبهدوصورتبا برقرارمیکند؟

دنیایبیرونارتباطبرقرارمیکند:
موفـــق:شـــادوعالقهمندبهدنیاســـت،
دوســـتپیـــدامیکنـــد،محبـــتدیگـــرانرا
میپذیـــردوخودنیزبهآنهـــامحبتمیکند.
مشتاقیادگیریاســـتودرمدرسهبانشاط

است.شکایتجسمیغیرواقعیندارد.
در اســـت، ناراحـــت اغلـــب ناموفـــق:
کـــردندوســـتمشـــکلدارد.علیرغـــم پیدا
باهوشـــی،درتحصیلناموفقاست.دردهاو

شکایتهایغیرواقعیجسمانیدارد.
اهمیتدانســـتناینموضوعازجانب
کهپـــدرومادر والدیـــنبهاینعلتاســـت
تأثیربهســـزاییدرسالمتعاطفیفرزندان

خـــوددارنـــد،بهویـــژهدردورانکودکـــی.

چند عامل اساسی در سالمت 
عاطفی کودک مان:

1(سابقهیعاطفیپدرومادر:
کهخـــودازبلـــوغعاطفی پـــدرومـــادری
رشـــد بـــه میتواننـــد بهتـــر بهرهمندنـــد،

فرزندانشانکمککنند.
کودکازطرفپدرومادر: 2(پذیرش

هراندازهپدرومادراجازهدهندفرزندشان
کند،به خـــارجازآرزوهـــایخودشـــانرشـــد

هماناندازهبهرشدعاطفیاوکمکمیکنند.
۳(فضـــایخانه:محیطخانـــهمیتواند

تأثیرمثبتیامنفیبرکودکداشتهباشد.

سایر عوامل مهم دیگر در سالمت 
عاطفی کودک: 

زندگـــی:تجربههـــایمدرســـه، محیـــط
بـــه جامعـــه و خویشـــاوندان دوســـتان،
شکلگرفتنشخصیتکودککمکمیکند.

کـــودکباآنهابه که وراثت:ویژگیهایی
دنیامیآید،درسراسرزندگیاوتأثیرمیگذارد.

آنچهدرخانهیشمامیگذرد.
ازدواجشـــما:وقتـــیپدرومـــادربهخوبی
کنـــارمیآینـــدومشکالتشـــانرا بـــایکدیگـــر
کودکاناحســـاس گفتوگوحـــلمیکنند، بـــا
امنیـــتمیکنند.ولـــیمشـــاجرههایبیشاز
حد،انتقاداتوسوءتفاهمهازیانبارند.خوب
استمشکالتخودرابایکدوستباتجربهیا

یکروانشناسدرمیانبگذارید.
ســـالمتعاطفـــیخـــودشـــما:نگرانیهـــا
گرشـــما همجزیـــیازواقعیتزندگیاند.ولیا
اغلببدوندلیل،نگرانویاافســـردهباشـــید،
فرزندانتانبهآنپیمیبرندواینموضوعباعث
گرناراحتیشـــماادامه بیتابیآنهامیشـــود.ا
کرد،بهپزشکخانوادگییاروانشناسو پیدا
روانپزشکویایکمرکزمشاورهمراجعهکنید.
چگونگیرفتاراعضایخانوادهبایکدیگر
میتوانداثراتدائمیبرفرزندتانداشتهباشد.

رفتارشمانسبتبهفرزندتان:
کنید. خانـــهرابـــهمکانیشـــادتبدیـــل
امکاناترشـــدآنهـــارافراهمســـازید.درمورد
انتظاراتتـــانازآنهاونظموانضباطدرخانه
کهفقطحرف باثباتباشـــید.نشـــاندهید
نمیزنیدبلکهعملهممیکنید.بههمهی
فرزندانتانبهیکاندازهتوجهنشاندهید.
بگذاریـــدهرکـــدامباآهنگخاصخودشـــان

سالمت عاطفی کودکان 
یعنی چه؟

صدیقهبختیاری)کارشناسارشدعلومتربیتیومدرسدانشگاهبهزیستی(

علمی
وآموزشی

خانه را به مکانی 
شاد تبدیل کنید. 

امکانات رشد آنها را 
فراهم سازید. در مورد 

انتظارات تان از آنها 
و نظم و انضباط در 

خانه باثبات باشید. 
نشان دهید که فقط 
حرف نمی زنید بلکه 
عمل هم می کنید.به 

همه ی فرزندان تان 
به یک اندازه توجه 

نشان دهید. 
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کنیدتابه کنند.فرزندانتانراتشویق رشـــد
کناربیاینـــد.تابعدهاهمکاری خوبـــیباهم
بـــاهمساالنشـــاندربیرونازخانهآســـانتر
کـــهنـــوزادجدیدیبـــهدنیا شـــود.هنگامی
میآیـــدبچههـــایبزرگتـــراحســـاستهدید
کارهایمربـــوطبهنوزاد میکننـــد.آنهـــارادر
کنید.حتمازمانیراهمبهبچههای شریک

بزرگتراختصاصدهید.

هشت روش برای پرورش سالمت 
عاطفی فرزند شما: 

1. نیازهای کودکان را دریابید.
کودکنیازمنداستبه:عشق)مهمترین
گرم،تماســـینزدیک،توجهی نیـــاز(:ارتباطی

خالصانه.
کههســـتند پذیـــرش:آنهـــاراهمانگونه

بپذیرید،بهعنواناشخاصیمنحصربهفرد.
امنیت:بهآنهابفهمانیدکههروقتبهشما
کنارشانهستید. احتیاجداشتهباشند،در

2. روحیه ی استقالل طلبی را در آنها  
پرورش دهید.

کهبـــهتواناییهای کـــودکانبایدبدانند
آنهـــااطمیناندارید.اجازهدهیدخودشـــان

لباسبپوشند،غذابخورندودرکارهایخانه
بهشماکمککنند.

کودکان بیشازحدمراقبآنهانباشید.
)وبزرگســـاالن(براییادگیریبایداشتباههم
بکنند،بهآنهاآزادیعملبدهیدتارشدکنند.

3  آنها را راهنمایی کنید. 
ارزشهـــاوعقایدتـــانرابـــااودرمیـــان
بگذاریـــدتـــاچارچوبـــیبـــرایتصمیمگیـــری
بـــهاو وانتخـــابدرایـــندنیـــایســـردرگم
بدهید.آموزششمابایدبامثالهایعینی
همـــراهباشـــد،رفتـــارشـــماتأثیربیشـــتریاز

حرفهایتاندارد.
4.  آنها را باانضباط بار بیاورید. 

انضباطبهکودکاحساسامنیتونظم
میبخشـــد.محدودیتومرزهایعادالنهای
بگذاریدومراقبباشـــیدتاایـــنمرزهاپابرجا
بماننـــد.انضباطبایدباثباتومحکمباشـــد
)هرگاهقانونیشکستهشد،کودکتوبیخشود
وهرگاهقانونیوضعشـــدتغییرنکند(.ولیدر
کارزیادهروینکنید،بـــهرفتارخوبنیز ایـــن

پاداشدهید.
5. مسائل خانوادگی را با 

آنها در میان بگذارید. 
کنید: درمواردزیرصادقانهبرخورد

مـــرگ:غـــمخـــودراپنهـــاننســـازید.به

کهمرگهـــمجزییاز کودکانتـــانبیاموزیـــد
زندگیاست.

بیمـــاری:دربـــارهیآنراحـــتصحبـــت
کنیدوبهآنهاقوتقلبدهید.

کـــهچراطالق کودکبگویید طـــالق:به
گرفتهایدتااحساسگناهنکند.عالقهیخود

رابهاونشاندهید.
کنیدازعهـــدهیخرید پـــول:مشـــخص
چهچیزهاییبرمیآییـــدوتواناییخریدچه

چیزهاییرانداریدوچرا.

6. دوستان فرزندان تان را درک کنید.
بچههـــامعمـــوالبهشـــدتتحـــتتأثیر
همبازیهایشـــانهســـتندوهمیشـــهسعی

دارندموردقبولهمبازیهایشانباشند.
کارهایســـایرپدرومادرها الزمنیســـت
کودکانبهخاطر راانجامدهید،اجازهدهید

معیارهایخودتانبهشمااحترامبگذارند.
هیـــچگاهســـعینکنیـــدبـــرایفرزندتان
کارمعمـــوالباعث کنیـــد.این دوســـتپیدا

رنجشاومیشود.
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7.به یادگیری فرزندتان 
کمک کنید.

دربارهیاتفاقاتمدرسهازاوسوالکنید.به
حرفهایاوگوشکنید.بامعلمانومشاوران
اوصحبـــتکنیـــد.بـــرایکســـبموفقیـــتبه
فرزندتانفشارنیاورید.بچههادرآرامشبهتریاد
میگیرند.موانعراازسرراهیادگیریشانبردارید؛
کنیـــدآیـــاناتوانـــیاشدریادگیری، مثـــالدقت
ارتباطـــیبامشـــکالتجســـمانیاوداردیانه؟

۸.  او را در جریان تجربه های 
زندگی خودتان بگذارید

زندگی گذراندن برای بگویید فرزندتان به
چهشغلیدارید.زمانفراغتخودراصرف
خانواده همهی که کنید فعالیتهایی
و شما گر ا باشند. شریک آن در بتوانند
کودکی کارمیکنید،مهد همسرتانهردو،
خوببرایمراقبتروزانهیاوانتخابکنید.

گاهیبهخودتاناســـتراحتدهید هراز
کاربـــهســـود وازفرزندتـــاندورشـــوید.ایـــن
کودکخودبگوییدچهموقع همهاست.به
برمیگردیـــد.اوراپیشیکـــیازنزدیکانمورد

عالقهاشبگذارید.

چگونه می توانید به وضعیت 
سالمت عاطفی کودک تان پی 

ببرید؟ 
دقتکنیدکهفرزندتانچگونهبادیگران
گفتن کهبـــرای کنـــارمیآید.بـــهحرفهایی

دارد،گوشبدهید.
ازاحساسقلبیخودتاناستفادهکنید.
بـــهدنبـــالعالئـــموعارضههـــایدرازمـــدت
کودکیممکناست باشـــید.یادتانباشدهر

بهطورگذرادچارناراحتیعاطفیشود.
1.  سالمت عاطفی مطلوب

یاد دارد بیشتردوست فرزندشما که یعنی

برای چیز همه دربارهی کنجکاوی بگیرد.
همیشه آنها است. عادی امری کودکان

میپرسند»چرا؟«
مطلوب:وقتهاییخوشـــحالاســـت.
میخواهدرشدکند.کودکانمعموالمایلند،
باآنهامانندافرادبزرگتررفتارشود؛چهازنظر

توانجسمیوچهازنظرفکری.
دوستپیدامیکند.پساز2یا۳سالگی،
کـــودکجایخـــودرا طبیعـــت»خودخـــواه«
کارکـــردنبادیگـــرانمیدهد. بهمشـــارکتو

2. سالمت عاطفی نامطلوب
گر ا است. غمگین اغلب شما فرزند یعنی
از باشند، مزمن یا و شدید نشانهها این

متخصصانامرکمکبگیرید:
تغذیهینامنظم:بیاشتهااست.خیلی

کمیاخیلیزیادمیخورد.
کنترلادرارپساز شـــبادراری:ویاعدم

۴یا5سالگی
گوشـــهگیری:نداشتنهیجاناتطبیعی
مثلعصبانیتدرفعالیتهاوارتباطبادیگران
نداشـــتندوســـت:نســـبتبهدیگرانو

احساساتآنهابیتفاوتاست.
گاهی کودکان کنید!بیشتر ولیاحتیاط
اوقات،همهویابرخیازایننشانههارادارند.
کندیرشـــد:نداشتنجنبوجوشالزم
دردورانطفولیت،ناتوانیدرسخنگفتندر

سنسهسالگی.
و بیخوابـــی خـــواب: مشـــکالت

کابوسهایمتناوب.
ســـالمتی:بیماری،بدوندلیلیروشـــن.
چیزهـــای بـــرای گریـــه یـــا کجخلقـــی:

کماهمیت.
و بیدلیـــل ترسهـــای داشـــتن تـــرس:

وابستگیشدیدعاطفیبهپدرومادر.
ناتوانـــیدریادگیـــری:بـــدونهیچدلیل
روشـــنیدرمدرســـهپایینترازتواناییهایش

عملمیکند.
نـــزاع:دعوامیکندیابـــدونهیچدلیلی،

خرابکاریمیکند.

گر به کمک متخصص نیاز باشد،  ا
چه باید کرد؟ 

گرفکرمیکنیدفرزندتانمشکلعاطفی ا
کنید: کززیرمراجعه دارد،بهمرا

-مرکزمشـــاورهیشـــهرتانویـــاصدای
مشاور،

-روانشـــناس،روانپزشـــکوپزشـــک
کودکان،

-مدرسهیفرزندتان.
یـــکمتخصـــصمجـــربســـالمتروان
کودکشمانیازبهکمک میتواندپیببردآیا
داردیـــانـــه.درصـــورتنیـــازروشهـــایزیـــر

پیشنهادمیشود:
کـــودکمیتواندمســـائل رواندرمانـــی:
گاهدرمیانبگذارد. خودرابایکمتخصصآ
خانوادهدرمانی:همهیاعضایخانواده
کنند میتواننـــدبـــایـــکمتخصصمالقـــات
تـــابدیـــنوســـیلهبتواننـــدمشکالتشـــانرا

بهدرستیبشناسندوبرآنهاغلبهکنند.
کودکهنگام بازیدرمانی:مشـــاهدهی
بازیمیتواندســـرنخهایمهمیازمشکالت

اوبهمختصصبدهد.
بنابرایـــنبـــرایدســـتیابیبهســـالمت

عاطفیبهکودکتانکمککنید.
گـــرموپذیرا،انضباطی باایجادخانهای
کافـــیورفتـــاری باثبـــاتمحکـــم،اســـتقالل
نیـــاز، صـــورت در حرفهایتـــان. مطابـــق
کمـــکبگیرید.این بیدرنـــگازمتخصصان

کاربهتریننتیجهرانصیبشمامیکند.
منبع

1.  Channingl.beteco.inc
ســـالمتعاطفـــیفرزندشـــما،ترجمـــهدکتر

مرتضیخواجوی



۴۹

کریمخان کنارباغ درویشیتهیدستاز
زندعبورمیکرد.چشـــمشبهشـــاهافتادوبا
کریمخاندستور کرد. دســـتاشـــارهایبهاو

داددرویشرابهداخلباغآوردند.
کریمخانگفت:»ایناشارههایتوبرای

چهبود؟«
گفـــت:»نـــاممن درویش
کریـــماســـتونامتـــوهمکریم
کریـــم کریـــم.آن وخـــداهـــم
بـــهتـــوچهقـــدردادهاســـت

کریـــمخـــاندرحـــال وبـــهمـــنچـــهداده!؟«
گفت:»چهمیخواهی؟« کشـــیدنقلیانبود.
گفـــت:»همینقلیـــانمرابس درویـــش
اســـت!چندروزبعددرویشقلیـــانرابهبازار
کســـینبودجز بردوبفروخت.خریدارقلیان
کریمخـــانرفتهو کهمیخواســـتنزد کســـی
تحفهبرایخـــانببرد!پس
جیبدرویشپرازسکه

کردوقلیاننزدکریمخانبرد!روزگاریسپری
گه شد.درویشجهتتشکرنزدخانرفت.نا
چشـــمشبهقلیانافتادوبادستاشارهای
کریمم گفت:»نهمن کردو کریمخانزند بـــه
کهجیبمراپراز کریمفقطخداســـت نهتو؛

کردوقلیانتوهمسرجایشهست. پول

درویش تهی دست یکنفس
زندگی

ر:
یرگ

صو
ت

س
شم

ن
سری

ن
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کمـــروولیمودب خانمیسیســـاله،
کارمندیـــکشـــرکتخصوصـــیبود، کـــه
کرده جهـــتمشـــاورهیطـــالقمراجعـــه
که بـــود.ازچهرهاشمیشـــدحـــدسزد
مدتهاســـتغموناراحتیدرآناقامت
کارمنـــد کـــه را همســـرش اســـت. کـــرده
کردهو ســـادهایبود،خـــودشانتخـــاب
مهریـــهاش11۴ســـکهیبهـــارآزادیبود.
عاشقهمســـرشبودوحتیبرایازدواج
ایســـتاده خانـــوادهاش مقابـــل در او بـــا
کنـــد.ولی بـــودتـــاموافقـــتآنهـــاراجلب
زندگـــیاش از حســـابی حاضـــر حـــال در
کیوناراضـــیبودوبعدازســـهســـال شـــا

کشیده کارشبهجدایی زندگیمشـــترک
بـــود.خانـــم)....(بـــرایاحقـــاقحقـــوق
قانونـــیاشمصممبودوهمســـرشرابه
شدیدترینشـــکلممکنتحتفشارقرار

دادهبود.
ازاوپرسیدم:

-»مگهخودتاینهمسرراعاشقانه
انتخابنکردی؟«

-»بله.«
کهشرایطپرداخت -»نمیدونســـتی

مهریهرونداره؟«
هـــم اول از نـــداره. کـــه »معلومـــه -

نداشت.«

-»مگـــهازوضعیـــتمالـــیاومطلـــع
نبودی؟«

-»بله،اطالعداشتم.«
-»باتوجهبهوضعیتمالیهمسرت،

شرایطمالیاشروپذیرفتهبودی؟«
-»بله.«

-»مگهاوحمایتمالییاپشـــتوانهی
مالـــیدیگـــریبهجـــزآنچهشـــمامیدونی

داره؟«
-»خیر،نداره.«

-»همسرتدرتالشبرایامرارمعاش
کوتاهیکرده؟«
-»خیر.«

اخالق و قانون در
جدایی همسران

دکترمحمدطلوع

علمی
وآموزشی
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-»درحـــالحاضـــرچـــراازهمســـرت
کردیواونوبهزندانانداختی؟« شکایت

کرده.ازهمهمهمتر -»اوال،خیلیاذیتـ�
،حقمه.بایســـتیتاریال 11۴ســـکهیمهـــر�

». آخرشروازشبگیر�
نظرشماچیست؟

مهنـــدس آقـــای)...( دیگـــر مراجـــع
فـــردی سیوچهارســـاله، و عمـــران
بـــا موقـــر و خوشپـــوش خوشبرخـــورد،
چهرهایبسیارنگران،دربارهینگهداری
ازدوفرزنـــدش)یـــکپســـرویـــکدختـــر(
که نیازبهمشـــاورهداشـــت.یکسالبود
ازهمســـرشجداشـــدهبـــود.بـــهخانمی
دیگردلبســـتهبـــود،ولیهـــمنامزدشو
همخودشبـــرایمراقبتازبچههامردد
کهنامزدشبچههاراقبول بودند.هرچند
کـــردهبودوســـعیمیکـــردباآنهـــامهربان
باشـــد،ولـــیهنگامیکهبـــاهـــمبودندبه
فـــردیعصبـــیوبدخلـــقتبدیلمیشـــد
کـــهبهتراســـتبچههابا واشـــارهمیکـــرد
مادرشـــانباشـــند.ازطـــرفدیگـــرمـــادر
آقای)...(بااینکهعاشقنوههایشبودبه
کهولتسن،تواننگهداریازآنهارا علت
کهآقای)...( کامالمشخصبود نداشت.
درانتخاببینهمســـرجدیدونگهداری
ازبچهها،باچالشـــیجدیروبهروســـت.
کالفهوســـردرگمبهنظرمیرســـید بســـیار
کاریاوهماثر وایـــنموضوعبروضعیـــت

گذاشتهبود.
ازاوپرسیدم:

-»آیاهمســـرقبلیشـــمابهفرزندانش
عالقهمنداست؟«

-»بلهاووخانوادهاشبچههاروخیلی
دوســـتدارن.اوبهدرسوتفریحوتربیت
بچههاخیلیمیرســـه.«)آقای)...(خیلی
منصفانههمسرقبلیاشرامادریمهربان

والیقمیدانست.(

-»پـــسچـــرابچههـــاروبهمادرشـــون
نمیدی؟«

-»ازشبـــدممیـــاد.بااینکـــهبچهها
روخیلیدوســـتدارهوبچههاهمخیلی
دلشـــونمیخـــوادبـــااوباشـــن،ولیمن
گـــهآدمبـــودبهخاطـــربچهها نمـــیذارم!ا
کهشـــدهازمنجدانمیشـــد!اوباید هم
تاوانحماقتهاشـــوتـــوزندگیبدهومنم

نمیذارمبچههاروببینه!«
راستی،نظرشماچیست؟

کهقانـــونبســـیاریاز درســـتاســـت
حقوقرابرایماقراردادهولیقوانین،در
برگیرنـــدهیمالحظاتومســـایلاخالقی
نیســـتند.درموردخانم)...(درستاست
کـــهقانونبـــهنفعاورأیمیدهـــد،ولیاو
کـــهخـــودشانتخاب یـــادشرفتهاســـت
کـــرده،خودشمســـؤولزندگیاشبودهو
خودشبایدپاســـخگویوجداندرونش
باشـــد.رفتـــاراوقانونـــیولیغیـــراخالقی

است.
درمـــوردآقـــای)...(هـــمهمینطـــور
کـــهقانـــونبـــرای اســـت.درســـتاســـت
نگهداریازبچههابهنفعاورأیمیدهد،
ولیاوبـــههیچوجهشـــرایطنگهـــداریاز
بچههـــارانـــداردوآنهـــاممکـــناســـتدر
زندگیباپدرشـــانآســـیبجدیببینند.
بنابرایـــنرفتـــارشقانونیولـــیانتخابش

غیراخالقیاست.
هرحکمقانونیالزامااخالقینیست.
حکمقانونیقتل،اعداماســـت.آیاحکم
کشتن اخالقیقتلهماعداماســـت!؟آیا
یـــکانســـان)کارغیـــراخالقـــی(درمقابل
کامالقانونی که کشـــتنیکانســـاندیگر

اســـت،شـــیوهایاخالقیهمهســـت!؟
تصمیمگیـــریدردوراهیهایقانونی
واخالقیچالشیاستبزرگ!شماچهفکر

میکنید؟

هر حکم قانونی الزاما 
اخالقی نیست. 

حکم قانونی قتل، 
اعدام است. آیا 

حکم اخالقی قتل 
هم اعدام است!؟ آیا 

کشتن یک انسان )کار 
غیر اخالقی( در مقابل 

کشتن یک انسان 
دیگر که کامال قانونی 

است، شیوه ای 
اخالقی هم هست!؟ 
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کارگردان:پوراندرخشنده▪فیلمنامه:محمودآیدن)بازنویسی:پوراندرخشنده،

مهراناحمدی(▪بازیگران:فرشتهصدرعرفایی،زیباهاشمی،پانتهآبهرام،علیرضاخمسه،

آرمیتامرادی،مهراناحمدیو....تهیهکنندهومجریطرح:پوراندرخشندهبامشارکت

بنیادسینماییفارابی▪سالتولید:1۳88▪زمانفیلم:۹7دقیقه

خواب های دنباله دار معرفی
فیلم

خالصهیفیلـــم|   »الناز«دخترمعلولی
گفتاری کهمبتالبهناهنجاریبدنیو اســـت
اســـتوازســـویخانوادهاشطردمیشـــود.
کـــهســـرایهدارآپارتماناســـت،از پـــدربزرگش
اومواظبـــتمیکنـــد.النازقبالدرمدرســـهی
عـــادیدرسمیخواندهوخانمهمتیمعلم
کهدارد اوبودهاســـت،امابهخاطمشـــکالتی
بهمدرسهیمخصوصیفرســـتادهمیشود.
تأمینهزینههایتحصیلبسیاردشواربوده
وایـــندخترمعلولباوجوداینکهبهمدرســـه
وتحصیـــلعالقـــهیزیـــادیداردازادامـــهی
تحصیـــلبازمیماند.ازســـویدیگـــرریحانه،
شـــخصیتدیگرفیلم،خوابهایآشفتهای
میبیند.اویکباردرخوابمیبیندکهخانم
کردهونتوانســـتهبهمدرســـه همتیتصادف
کـــهخوابهایریحانهواقعیت بیاید.ازآنجا
دارنـــد،ایـــندختـــر8ســـالهدچـــاراضطراب
میشودوتصمیممیگیردبهکمکدوستش

دنبالخانمهمتیبگردد.
النـــازخانمهمتیرابهزیرزمینآپارتمان
میبردوبهســـتونیمیبنددتـــابااوصحبت
کنـــدوحرفهاینگفتهاشرابگویـــد.النازاز
پدرومادرششـــدیدانفـــرتدارد؛تصویراواز
کردهو کـــهاورارها مادرشتصویرزنیاســـت

که رفته.دوروبرالنازپرشـــدهازنقاشیهایی
بیانگراحساساتاوست؛نفرتازمادروپدر،

عالقهبهدرسومدرسهو....
کـــرده،بااو النازخانـــمهمتـــیرازندانی
حرفمیزندواشکمیریزد.درپایان،خانم
همتیراآزادمیکندومعلمدرحالیکهزخمی

شده،شروعبهدرسدادنبهالنازمیکند.
درایـــنفیلـــمبـــرنقـــشمعلـــمبهعنوان
کهبرشرایطروحیوزندگیفردمعلول فردی
بســـیارتأثیرگذاراستتمرکزشـــدهاست.الناز
گاهانـــهمعلـــمراجایگزیـــنمـــادرش ناخودآ
کهمیتواندباهمراهیو کســـی کردهاســـت.
کنـــدووقتی همدلـــی،خألهـــایموجودراپر
بهایننیازپاســـخدادهنمیشود،فردآشفته

میشودوآسیبمیبیند.
ایـــنفیلـــمبـــاموشـــکافیونـــگاهدقیق
کهبـــرایمـــردمچندان خـــودبـــهموضوعـــی
ناآشنانیست،نامزددریافتسیمرغبلورین
بهتریـــنعکـــسصحنـــهدربیســـتونهمین
جشنوارهیفیلمفجر،شـــدهاست.بهعالوه
دریافـــتپروانهیزریـــنبهترینعکسفیلم
دربیستوپنجمینجشـــنوارهیبینالمللی
دیگـــر از نوجوانـــان و کـــودکان فیلمهـــای

افتخارات»خوابهایدنبالهدار«است.
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کرمانشـــاه خانـــمدوریسلســـینگدر
ایراندرسال1۹1۹ازپدرومادریانگلیسی
متولدشـــدودرششســـالگیبههمراهپدر
ومـــادرشازایرانرفـــت.پدرشیکپایش
و ازدســـتداد اول رادرجنـــگجهانـــی
مادرش،امیلی،پرســـتاربود.مادردوریس
اورابـــهدبیرســـتانراهبههـــافرســـتاد،امـــا
کـــرد. اودرچهاردهســـالگیتـــرکتحصیـــل
کتـــابدر ازدوریـــسلســـینگبیـــشاز60
قالبهایمتنوعرمان،شـــعرونمایشنامه
زن یازدهمیـــن او اســـت. شـــده منتشـــر
برنـــدهیجایـــزهینوبـــلادبیاتدرســـال
2007والبتـــهمســـنترینفـــرددرهنـــگام
دریافـــتبـــود.برخـــیازآثـــاراوعبارتنـــداز:
خشـــونت فرزنـــدان مجموعـــهی
)مجموعـــهایازپنجرمـــانویکمجموعه
داســـتان(،عـــادتعشـــقورزیـــدن،چهـــار

گـــزارش شـــعر،بـــازیبـــاببر)نمایشـــنامه(،
هبوطبهدوزخ،تابســـتانپیـــشازتاریکی
کتابهـــایاوبـــهفارســـی و....بعضـــیاز
ترجمـــهشـــدهاند.غبرایـــی،مترجـــمکتاب
کتاب »فرزندپنجم«،دریادداشـــتآغازین
مینویسد:»دنیایداستانیاواززندگیاش
تأثیـــردوران تحـــت وطبعـــا گرفتـــه مایـــه
کودکـــیاشدرآفریقـــاوفعالیـــتسیاســـیو
دغدغههـــایاجتماعـــیدورهیجوانـــیو
تعقـــلوعرفانپیرســـالیاســـت.لســـینگ
دربارهیبرخوردفرهنگها،بیعدالتیهای
کشـــمکش خشـــننابرابریهـــاینـــژادی،
شـــخصیت درون متضـــاد عناصـــر میـــان
خـــودافـــرادودرگیـــریبینشـــعورفـــردیو
خیرجمعینوشـــتهشـــدهاســـت.«)ص11(
فرزندپنجم،داستانیاســـتاززندگی
کهبرایداشـــتن هریـــتودیویـــد.زوجـــی
کمکم خانوادهایصمیمیوفرزندانیشاد
خـــودراآمـــادهمیکردنـــد.ازداشـــتنفرزند
واهمهاینداشتند.فرزنداول،لوکمتولد
کرد. شـــدوخانهراپرازنشـــاطوســـعادت
کمیازلوک هلن،فرزنـــددوم،بهفاصلهی
متولدشـــد.»لوکراازاتاقنوزادبهبهاتاق
دیگریدرراهرومنتقلکردندوهلنجایش

راگرفت.«)ص۳2(
کههلندوســـالهشـــد،جینبه زمانی
دنیاآمد.پدرومادرمعتقدبودندســـعادت
کهباداشـــتن آنهـــاروبـــهکمالاســـت،چرا
فرزندانشانغرقدرمهربانیوشادیاند.

کـــه پـــلفرزنـــدچهـــارمخانـــوادهبـــود
گذاشت. ســـهســـالپسازجینپابهدنیا

هریـــتودیویدعلیرغمســـرزنشهاییکه
گاهازاطرافیـــانوبســـتگانمیشـــنیدند،
اززندگـــیخودوداشـــتنفرزندانیســـالمو
کمکم بانشـــاطخوشـــحالبودنـــد.بچهها
بزرگشـــدندونیـــازبهمراقبـــتوتحصیل
گرفتندتا داشـــتند.هریتودیویدتصمیم
چندســـالیفرزنددیگرینداشـــتهباشند،
کمالناباوریآنهافرزندپنجمدرراه امـــادر
بـــود!معایناتپزشـــکهریت،دکتـــربِرت،
کیازتغییراتغیرعادیجنینبود؛این حا
کوچـــکدارایقدرتیعجیببود! موجود
گذشـــتماههازمانتولدفرارســـید پساز
واوباوجودســـختیهایزیـــادمادرمتولد
شـــد:»شـــنیدکهپرســـتاریمیگویـــد:این
یکیواقعاشـــبیهغولبچهاســـت،نگاهش
نبـــود. بچـــهیخوشقیافـــهای کـــن.«...
اصالشـــبیهبچههانبود.شـــانههایپهنی
داشتوانگارقوزیبود،مثلاینکهدرحال
کردهباشد.پیشانیاشاز درازکشـــیدنقوز
ابروهاتافرقســـرشیبداشـــت.موهایش
بهطرزیغیرعادیازدوفرقسرشروییده
هیاسهگوشـــیشـــروعمیشدوتا ُگو� بودواز
پیشانیاشپایینمیآمد...دستهایش
کفدســـتهایش کلفتوســـنگینبـــودو
بالشـــتکهایعضالنیداشـــت.«)ص65(
ِبـــن،حاالعضوجدیدخانـــوادهیآنها
شـــدهبود.فرزندتـــازهمتولدشـــدهدریک
کیلـــوافزایـــشوزنداشـــتو ماهگـــییک
گرســـنگیاورانمیکرد. کفـــاف شـــیرمـــادر
اشـــتهایبیـــشازحدنـــوزاد،بلندشـــدن
و دوماهگـــی در پـــا و دســـت چهـــار روی

نویسنده|  دوریس لسینگ
ترجمه|  مهدی غبرایی
نشر ثالث        چاپششم|   13۹2

فرزند پنجم معرفی
کتاب
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خالصـــه،داشـــتنقـــدرتزیـــاداوراازدیگر
کمکـــمبـــنبـــه نـــوزادانمتمایـــزمیکـــرد.
کودکـــیزندانـــیدراتاقشتبدیلمیشـــد!
بندریکســـالگیهنوزهیچواژهایرا
ادانمیکرد.بهسختیمیشداورادراتاقش
نگاهداشت.بهاینترتیباززندانکوچکش
بیـــرونآمـــدوبهجمـــعدیگرانپیوســـت.
گهانـــی.»مامان«، کرد.نا »یـــکروززبانوا
»بابـــا«یـــااســـمخـــودشرانگفـــت.بلکـــه
کیـــکمیخواهـــم.«)ص87( گفت:»من
»فرزنـــدپنجم«پـــراســـتازتوصیفات
کهبـــازبانی دقیقنویســـندهدربـــارهیبن
روشـــنوخواندنـــیوبـــاســـیریطبیعـــیو
باورپذیرخوانندهرابهدرونخودمیکشـــد
واوراازیکســـوباشـــخصیتبـــنازدوران
کهبهمدرســـهمـــیرودواز نوزادیتازمانی
ســـویدیگرباوضعیتخانوادهپسازتولد
اوآشـــنامیکند.اینکهدرادامهیداســـتان
چـــهاتفاقاتیرخمیدهدوخانوادهچگونه
بااوومشـــکالتیکهبهظاهربرایخانوادهو
دیگرانبهوجودمیآورد،روبهرومیشـــوند
وچـــهراهحلـــیبرمیگزیننـــدرابهمخاطب
از گـــذارمیکنیـــم.بیشـــک وا عالقهمنـــد

خواندناینداستانبلندلذتخواهدبرد.
داســـتان»فرزندپنجم«دارایســـیری
کـــهنویســـندهدرشـــیوهی روایـــیاســـت
کـــردهتاداســـتان روایتگـــریخـــودتالش
پـــس از و دهـــد جلـــوه واقعگـــرا بســـیار را
کاربهخوبیبرآمدهاســـت.بـــهبیانی ایـــن
که دیگـــر،جمـــالتپیچیـــدهیتخیلآمیز
رنگوبویاســـتعارهوخیالانگیزیمحض
دارند،درداستاندیدهنمیشود؛داستانی
سرراســـتوقابـــلفهـــم.اینعاملســـبب
شـــدهتامخاطبحضـــوربـــنوخانوادهی
کند. کنارخوداحســـاس اورابهوضـــوحدر
گویـــیهریـــتودیویـــددرهمســـایگیاش
زندگیمیکنند.سپردنبنبهجاییشبیه
کهالبتهشـــرایطمطلوبـــیرادر پرورشـــگاه
اختیاربننمیگـــذارد،ذهنمارامیبردبه
سویوالدینیکهفرزندانیمشابهبندارندو
بدوناینکهاوراچونانجزیرهایناشناخته
کنندوبپذیرند،اولینوسادهترین کشـــف
کردن... راهحـــلراانتخـــابمیکنند؛رهـــا
در خـــود مصاحبـــهی در نویســـنده
کتـــابدربـــارهیجرقـــهیاولیـــهی پایـــان
گوید:»روزیدراتاق داســـتاناینطورمی

انتظاردندانپزشـــکینشســـته،مجلهایرا
میخوانـــدم.درآنجـــانامهایدیـــدماززنی
خطاببهخالهاش،تقریبابهاینمضمون:
کمکزیادیازدســـتتســـاخته »میدانم
نیســـت،امـــابایـــددردمرابـــهیکـــیبگویم
وگرنهبهســـرممیزند.سهتابچهداشتیم.
کهبهدنیـــاآمد،دخترنیســـتو چهارمـــی
شیطانمجســـماســـت.زندگیهمهیما
کوچکیاســـت،اما رابههمریخته،ابلیس
کهبهاتاقشمیروموصورت گاهیشبها
کوچولوشرارویبالشمیبینم، قشـــنگ
کنم.ولیمگرجرأت دلممیخواهدبغلش
میکنم،چونمیدانماینشیطانکوچولو
تفکنـــانوفسفسکنـــانمیآیـــدبغلم.«
خب،ایننامهولمنکرد.بهزبانمذهبیآن
گاهانهبودهباشد. کهشـــایدناآ کنید توجه
بنابراینچارهاینداشـــتم،جزنوشتنش.«
»فرزنـــدپنجـــم«تلنگریســـتپرمعنا
گاهی برایهمـــهیما.تلنگریبرایاینکه
که کوچکومعصومی همبهفرشـــتههای
قلبهایـــیبـــزرگومهربانودســـتهایی
کنیم.شایدداستانبعدی توانادارند،فکر

راشمابنویسید.
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کـــهبازرگانیاندکمـــالبودو آوردهانـــد
کهســـفریرود.صـــدمنآهن میخواســـت
داشـــت،درخانهیدوســـتیبروجِهامانت
بنهـــادوبرفت.چونبازآمـــد،امینودیعت
کرده.بازرگانروزی فروختهبـــودوبهاخرج
گفت: بهطلـــِبآهنبهنزدیکاورفت.مرد
»آهندربیغولهیخانهبنهادهبودمودرآن
احتیاطـــینکرده،تامنواقفشـــدمموش
آنراتمامخوردهبود.«بازرگانگفت:»آری،
مـــوشآهنرانیکدوســـتداردودنداناو
برجوییدنآنقادرباشد.«امیِنراستکار،
که»بـــازرگاننرمشـــدو گشـــت،یعنی شـــاد
گفت:»امروزمهماِن دلازآهنبرداشـــت«،

گفـــت:»فـــردابـــازآیم.« منبـــاش.«
آِن از را پســـری و رفـــت بیـــرون
اوببـــرد.چـــونبطلبیدنـــدونـــدادر
گفـــت:»من شـــهرافتـــاد،بـــازرگان
کودکـــیرامیبرد.« بـــازیرادیـــدم

کـــه:»ُمحال امیـــنفریـــادبـــرآورد
کـــودکرا بـــاز چـــرامیگویـــی؟

بـــازرگان برگیـــرد؟« چگونـــه
گفت:»دلتنگ بخندیـــدو
که چرامیکنی؟درشـــهری

مـــوِشآنصدمنآهـــنبتواند
کودکـــیراهـــم خـــوردآخـــربـــاز

برتواندداشت!«

یکنفس
موش و آهن و باززندگی

کلیلهودمنه،نصراهللمنشی
س
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ن
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ت
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آیـــاشـــماهـــمدوســـتداریـــدبدانیـــد
کودکتـــاندرآینـــدهباهـــوشخواهـــدبودیا
کهازاوبخواهید نه؟سادهترینراهاینست
گفـــتوالدین نقاشـــیبکشـــد.البتـــهبایـــد
کـــهنمـــیتواننـــدخـــوبنقاشـــی کودکانـــی
بکشندخیلینگراننباشـــندچونعالوهبر
هوش،ژنتیـــکومحیطهمبراینتوانایی

گذارند. تاثیر
کردند کالجلنـــدناعالم کینز محققـــان
کودکانچهارســـالهمیتواندنشان نقاشی
کـــودکدرچهاردهســـالگی دهنـــدههـــوش
باشد.روانشناسان7752دوقلویهمسان
وغیـــرهمســـانرامـــوردمطالعهقـــراردادند
کودکانچهارســـاله کهنقاشـــی ودریافتنـــد
نشاندهندههوشآناندرچهاردهسالگی
اســـت.محققانتست»چشـــم،چشم،دو
کـــودکانانجـــامدادنـــدوبر ابـــرو«رابـــرروی
کودکان اساسیکسریشاخصهابهنقاشی
نمرهصفرتادوازدهدادند.مثالســـروبدنو
دودســـتودوپابـــدوناجزایصورتنمره
چهارمیگرفت.لباسهمیکنمرهداشـــت

امـــابـــهانـــدازه،تناســـب،زیبایینقاشـــیو
حالتهایـــیمثلغموشـــادینمرهایتعلق
گرفت.عالوهبراین،نتیجهتســـتدو نمـــی
قلوهایهمســـانبادوقلوهایغیرهمسان
کهنشـــاندادشباهتنقاشی مقایســـهشد
دوقلوهـــایهمســـانبیشـــترازدوقلوهـــای
کودکدر غیرهمساناســـت.البتهتوانایی
نقاشـــیمیـــزانعالقهاوبـــههنـــردرآیندهرا

نشاننمیدهد.
علیرغمنظریههایمتفاوت،درنهایت
کهنقاشـــیآنها کودکانـــی گفـــت: میتـــوان

شباهتبیشتریباواقعیتداردباهوشتراز
بقیههستند.

پزشـــکی و ســـالمت مجلـــه منبـــع:
MedicalXpress

Children's drawings indicate later
intelligence, study reports  )August

)201۴

ارتباط نقاشی کودکان
با هوش آن ها

علمی
وآموزشی
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شکالت تلخ و  ده خاصیت آن سالمتو
تغذیه

شکالت ریسک1  
 سکته مغزی 

        را کاهش می دهد
نشـــان ســـوئدی پژوهـــش یـــک
کهدرهفتهچهلوپنج میدهـــدزنانی
گرمیابیشـــترازآنشـــکالتمیخورند،
کمتر کـــه کمتـــراززنانی بیســـتدرصد
گـــرمدرهفتهشـــکالتمیخورند ازنـــه
احتمالروبهروشـــدنباســـکتهمغزی

رادارند.

شکالت شما را سیر 3  
نگه می دارد

شـــکالتتلخبـــهخاطرفیبـــرفراوان
واقعًاشماراســـیرنگهمیدارد.بنابراین
کتز،مدیر کمتـــرمیخورید.دکتـــردیوید
دانشـــگاه پیشـــگیری پژوهشهـــای
کهبهجای کســـانی ییلمعتقداســـت.
خوردنهلههولهبهطورروزانهشـــکالت
لطـــف خودشـــان حـــق در میخورنـــد
دانشـــگاه تحقیقـــات طبـــق میکننـــد.
گشکالتتلخبسیاربیشترازشیر کپنها
کاهش میلبهغذاهایشوروشیرینرا

میدهد.

شکالت از پوست شما 5  
حفاظت می کند

شـــکالتتلـــخواقعـــًابـــرایپوســـت
کســـیدانهایموجود مفیداست.آنتیا
نامیـــده کـــهفالونیـــد تلـــخ درشـــکالت
میشـــوندازپوســـتشـــمادربرابراشـــعه
ماورابنفشخورشیدمحافظتمیکند.

شکالت سالمت2   
 قلب را   افزایش

      می دهد
کار کهمرتبًاشکالتمیخورند آنها
مفیدیبرایقلبشانانجاممیدهند.
کلســـترولبدرا شـــکالتفشـــارخـــونو
کاهـــشدادهواحتمالابتـــالبهبیماری
کاهشمیدهد.یکـــیازدالیل قلبـــیرا
فایدهشـــکالتتلخبـــرایقلبخاصیت
کهریســـک ضدالتهابیبودنآناســـت

کاهشمیدهد. بیماریقلبیرا

شکالت با دیابت مبارزه 4  
می کند

کسانی طبقیکپژوهشایتالیایی
کهمرتبًاشـــکالتمیخورندحساســـیت
شانبهانســـولینباالمیرود،درنتیجه
کاهش احتمـــالابتالبـــهدیابـــتدرآنها

مییابد.

شکالت سرفه را بند 6  
می آورد

در مادهای نمیآید؟ بند شما سرفه
کهبهنظر شکالتاستبهنامتئوبرومین
میرسدفعالیتعصبریویراکاهشمی
دهد،اینبخشازمغزموجبسرفههای
سختمیشود.درسال2010بیبیسی
کهدانشمندانرویساختن کرد گزارش
کهحاوی کردهاند داروییسرمایهگذاری
تئوبرومیناستتاآنراجایگزینشربت
سینههاییکنندکهحاویکدئینهستند
است. جانبی عوارض دارای کدئین زیرا

شـــکالتخوباســـتیـــابد؟هـــرروزنتایجتحقیقـــاتزیـــادیرادرموردمـــوادغذاییمختلف
گفتهاند.شکالتهم کیهاوبعضاازمضراتآنها کهبعضاازفوایدآنخورا میشـــنویمومیخوانیم
مثلهرمادهغذاییدیگرنکاتمثبتومنفیخودشرادارد.درنوشتهیزیربهبعضیفایدههای
کهمرورآنبرایدوستدارانشکالتمایهقوتقلبوخشنودیخواهد شکالتاشارهشدهاست
کائوییهستندوفوایدزیر بود.توجهبفرماییدکهمنظورازشکالتدرایننوشتههمانشکالتهایکا

کائویآناست. مربوطبهقسمتتلخشکالتیعنیکا



61

شکالت سرفه را بند 6  
می آورد

در مادهای نمیآید؟ بند شما سرفه
کهبهنظر شکالتاستبهنامتئوبرومین
میرسدفعالیتعصبریویراکاهشمی
دهد،اینبخشازمغزموجبسرفههای
سختمیشود.درسال2010بیبیسی
کهدانشمندانرویساختن کرد گزارش
کهحاوی کردهاند داروییسرمایهگذاری
تئوبرومیناستتاآنراجایگزینشربت
سینههاییکنندکهحاویکدئینهستند
است. جانبی عوارض دارای کدئین زیرا

شکالت حال شما را 7  
خوش می کند

کـــهخوردن غیـــرقابلانکاراســـت
کهعاشـــقشـــیرینی شـــکالتبرایآنها
هستند،لذتزیادیدارد.لدتبردن
ازغـــذالـــذتبـــردناززندگـــیاســـت.
تحقیقاتنشـــاندادهشـــکالتخورها

کمتردچاراضطرابمیشـــوند.

شکالت جریان 8  
خون را 

            بهبود می بخشد
کائـــوخاصیـــتضدانعقـــادخون کا
کـــهشـــبیهبهقرصآســـپرینعمل دارد
میکند.اینویژگیجریانخونرابهبود

میبخشد.

شکالت بینایی را 9  
بهتر ی کند

گـــردش شـــکالتخاصیـــتبهبـــود
دارد. را مغـــز در خصـــوص بـــه خـــون،
محققیندانشگاهردینگانگلیسبیان
گـــردشخـــوندر کهشـــکالت کـــردهاند
کند،درنتیجه شـــبکیهرانیزبیشـــترمی

بیناییشماراتقویتمیکند.

شکالت شما را 1۰ 
باهوش تر  می کند

افزایشجریانخوندرمغزتوســـط
کائوبهنظرمیرســـدانســـانرابیدارو کا
هشیارترمیکند.یکپژوهشبریتانیایی
کهشکالتعملکردحساب نشـــانداده

کردنرابهبودمیبخشد.

MedAppleمنبع:مجلهدانشوپزشکی
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.1
کهچرا کنید تاحاالشدهباخودتونفکر
شـــهرهایمااینقدرآشـــفته،شـــلوغ،زشتو

بههمریختهاند؟!
تاحاالشدهکهبهمشهدسفرکنیدوبرای
رسیدنبهحرممطهرامامرضا)ع(ازچندینو
گر چندنفرســـوالکنیدومســـیررابپرسید؟!ا
هیچکدامازاینهابرایتانپیشنیامده،قطعا
کههنگامرانندگیبهتابلوی تابهحالشـــده
کنید! ورودممنـــوعیاتوقفممنـــوعبرخورد

.2
کـــهتوی حتمـــاشـــماهـــموقـــتهایی
جایـــی اینترنتـــی تلویزیـــون، مجلـــهای،
کارتپســـتالیوشیکومرتبرو عکسهای
ازکشورهایدیگهروکهمیبینید،باخودتون
فکرمیکنیدپسچراشهرهایمااینجوری

نیستندویاحسرتمیخورین...

.3
کـــهباعثبه یکـــیازمهمتریـــنعواملی
وجـــودآمـــدنهمخوانـــیمیانبخـــشهای
کلیتآنهـــابهوجود مختلـــفیکشـــهرودر
کثرمواقعاز آمدنشـــهریزیبامیشودودرا
طرفمعماران،شهرسازانومدیرانشهری
کشـــورماموردغفلتواقعشدهاستمبحث
گرافیکشهری)گرافیکمحیطی(بودهاست.

.4
خانههاوســـاختمانهاتکتکساخته
میشـــوند،باالمیروندوشـــکلمیگیرند،هر
یـــکدرجایگاهخودخوب،بد،زیبایاغیرزیبا
قضاوتمیشونداماوقتیهمهآنهاراکنارهم
قرارمیدهیم،شهرساختهمیشود.شهرها،
ازهمیـــنســـاختمانهاوخانههاییکهماهر
کار روزدرمیـــانآنهـــارفـــتوآمدمیکنیـــم،
میکنیم،تفریحمیکنیمودرواقعزندگیمی

کنیم،ساختهمیشودوخودهمراهبامازندگی
میکنند.شـــهربـــهعنـــوانیکموجـــودزنده
حیاتدارد.شهربهدنیامیآید،رشدمیکندو

درنهایتازبینمیرود.

.5
شـــهرهایامـــروزیمـــادرآشـــفتگیتک
بناهاقراردارند.یعنیســـیمایشهرنهتوسط
کهدراثرساخت شهرسازهاوطراحانشهری
وسازافرادمختلفدرقطعاتمنفکزمینبه
وجودمیآید.دراینشهرهاماهرروزازهنگامی
کهازمنزلبیرونمیآییمتاهنگامیکهدوباره
بـــهآنبازمیگردیـــمباانواعواقســـامطرحها،
تابلوهـــا،نقشهـــاورنگهامواجههســـتیمو
حاصلهمهاینهاجزبمباراناطالعاتیوقرار
گونچیزی گونا گرفتندرمعـــرضپیامهـــای
نیست.پیامهاییکهشایدغالبآنهابیهودهو
یاغیرمهمباشندوموجبگمشدناطالعات
مهـــمومـــوردنیـــازدرمیـــانبقیهمیشـــوند.

شهرت را بخوان!
آرینانزانپور)کارشناسارشدمدیریتشهری(

فرهنگ
شهری
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.6
درشهرهایامروزیما،درهرلحظه،بیش
گوشبتواند کهچشـــمبتواندببیندویـــا ازآن
بشـــنود،چیزهایدیدنیوشـــنیدنیهست!
کنید!پوســـترها، کمیبـــهاطرافخـــوددقت
تابلوهایتبلیغاتـــی،اســـتندها،بیلبوردهای
تابلوهـــای رســـانی، اطـــالع عالیـــم شـــهری،
راهنمایـــیورانندگی،تبلیغاتایســـتگاههای
حمـــلونقـــلعمومـــیماننـــدایســـتگاههای
اتوبـــوسیاقطارشـــهری،تبلیغـــاتموجودبر
رویبدنـــهاتوبوسهـــا،تابلوهـــایمغازههـــاو
فروشـــگاهها،نقاشـــیهایدیـــواریو...مـــارا
کردهانـــدوماهرروزدرمیانآنهازندگی احاطه
میکنیم!آری!ماهرروزمیانآشفتگیمطلق
پدیدآمدهازهمهاینپیامهاواطالعاتزندگی
میکنیموچونبهآنهاعادتکردهایمزشتی
وناهمخوانیمیانآنهارانمیبینیم.درواقع
عادتکردنچشمهاوگوشهاوحواسبهاین
وضعیتموجبندیدنعدمهمخوانیآنهابا

همشدهاست.

.7
گیریمدرنیسم از200ســـالپیشوشکل
شـــیوع و ماشـــینی و شـــهری زندگیهـــای و
مصرفگراییوتبدیلشـــدنشـــهرهابهعرصه
رقابتمحصوالتوهجوماطالعاتبهشهروندان
ودرنتیجهآنآشـــفتگیبصـــری)دیـــداری(نیاز
جدیـــدیمبنیبرســـاماندهیاینآشـــفتگیرا
بـــهوجودآورد.»شناســـاییراحـــت«و»خواندن
ساده«محیط،مهمترینپاسخهاییبودکهباید
بهایننیازجدیددادهمیشدوازاینروگرافیک
شـــهرییاهمانگرافیکمحیطیبهعنوانزیر
مجموعهایازهنرگرافیکشکلگرفت.درواقع
گرافیکشهریرامیتوانبهترینعاملتاثیرگذاری
برافکارعمومیشـــهروندانیکشـــهردانست.

.8
ازســـویدیگـــردرشـــهرهایامـــروزیبا
بـــزرگوبزرگتـــرشـــدنآنهاورشـــدفزاینده
پیوســـتگی یـــک بـــه نیـــاز جمعیتشـــان
منطقـــیبـــرایخوانایـــیوهمخوانـــیمیان
کالنتـــر محیطهـــایآنشـــهرودرنگاهـــی
در موجـــود گرافیـــک طراحیهـــای میـــان
آنمحیـــطبـــهشـــدتاحســـاسمیشـــود.
شناســـاییراحتوســـادهشـــهرونقاط
کـــردننقـــشنقـــاط شـــاخصآن،پـــررنـــگ
کاربردهـــایمختلـــفدرهدایـــت تاریخـــیو
ترافیـــکوعبورومـــروردرشـــهررامیتواناز
گرافیکمحیطیمناســـب مهمترینمزایای

واصولیدرشهرهادانست.

.9
WalterHerdegبـــهعنـــوانیکیازبزرگ
گرافیکتبلیغـــاتومحیط، ترینطراحـــان

گرافیـــکمحیطـــیرابـــه6بخـــشتقســـیم
کردهاســـت:پیکتوگرامها،عالیمنشانههای
بصـــری، هدایـــت سیســـتمهای ترافیکـــی،
گرافیکحروفبررویساختمانها طراحی
گرافیکـــیباابعاد وفروشـــگاهها،طـــرحهای
گرافیک بزرگ)مانندنقاشیهایدیواری(و

بدنهوسایلحملونقل.

.1۰
گرافیـــکمحیطی ازدیگـــرویژگیهای
کاربردهمیشود کشـــوربه کهدرهرشـــهریا
همخوانـــیوهماهنگیآنهاباویژگیهای
قومـــی،ملـــی،فرهنگـــی،مذهبـــی،آدابو
گرایشهایسیاسیواقتصادیآن سننو
گرافیک کشـــورمیباشـــد.طراحان شـــهریا
محیطیبایستیبااستفادهازعالئمونشانه
کمکبه هایمناســـبتصویـــریدرجهت
گامبردارند.آنها ســـایرفعالیتهایشهری
باعالیممناســـبراهنماییدرجهتبهبود
جریانهایترافیکی،باطراحینشانههای
ویـــژهدرشـــهربـــهخصـــوصدرنقـــاطمهم
وورودیهـــایشـــهرهادرجهـــتمعرفـــی،
گاهســـازیمناسبامکاناتشهر نمایشوآ
وبـــاپیوســـتگیوهمخوانـــیمیـــانآنهـــادر
جهـــتآرامشروانیوذهنیشـــهروندانبه
گام گرافیکمحیطی عنوانسهفایدهمهم

برمیدارند.

.11
گرافیک کـــه گفت درنهایـــتمـــیتـــوان
محیطیدرکناروظیفهاصلیخودیعنیانتقال
کهبصورتمســـتقیمیاغیرمســـتقیم پیامها
کنـــد،باعثبهوجـــودآمدنمناظر عملمی
زیبـــابهلحاظبصری)دیـــداری(ودرمجموع

داشتنشهریزیباوخوانامیشود.
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کمـــیدرباره ازمیـــان6مـــوردذکرشـــده
مـــوردشـــماره1یعنیپیکتوگرامهـــابهعنوان
گنگبهنظرمیرســـد کمی که تنهـــاموردی
گرافیـــکمحیطیایفا ونیـــزنقشمهمـــیدر

میکنندتوضیحمیدهیم.
کـــهدرفارســـی )Pictogram(پیکتوگـــرام
گرفته معـــادل»تصویرنگار«رابرایآندرنظر
انددرتعریفبهمعنیشرحسادهومختصری
ازموضوعات،اشـــیا،فعالیت،مکانیارویداد
بهصورتتصویریمیباشد.درواقعتصویر
کهبهوسیله گونهازنوشتناست نگارییک

ترسیموکشیدنآنانجاممیشود.
حتمـــاهمهشـــماعالمتهـــایمعروف
»کشیدنســـیگارممنوع«یا»ویژهمعلولین«
رادیـــدهایـــد!هـــریـــکازهمـــانعالیـــمیک

تصویرنگارییاهمانپیکتوگرامهستند.

گـــرکمیبهاطرافخودوشـــهرهاییکه ا
کنیم،هر کنیمدقیقترنگاه درآنهازندگیمی
روزهتعدادبسیارزیادیتصویرنگاررامشاهده
کـــرد.درواقـــععالیـــمونشـــانههای خواهیـــد
تصویریفروشگاههابرایمعرفیکاالوخدمات،
مســـیرهایرفتوآمدویاپیغامهـــایزیادی
کـــهدرطـــولروزباتابلوهاوعالیمبهمامنتقل
گیرند. میشـــودهمهدرایندســـتهقرارمـــی
گذشـــتزمانورشدروزافزوندنیا امابا
گیرییک وارتباطـــاتجهانینیازبهشـــکل
زبانتصویریعمومیوبینالمللیبهوجود
آمـــد.مکانهـــایخدمـــاترســـانیعمومی
مانندبیمارســـتانها،تلفنهـــایهمگانی،
که نمایشگاهها،پســـتیاحتیپیغامهایی

جنبهعمومیوبینالمللیداشتندطراحان
گرافیکومدیرانشهریرابرآنداشتهاست
تـــاهمـــهازتصویرنـــگارهاییثابتویکســـان

استفادهنمایند.

کاربردهـــایاین یکـــیازپـــررنگتریـــن
زبانتصویریبینالمللـــیدرهنگامبرگزاری
المپیـــکدیدهمـــیشـــود.درالمپیک1۹8۴
گرانبهوسیلهعالمت درلسآنجلستماشا
کهبیســـتوشـــشورزش هایارغوانیرنگ
رانشـــانمـــیدادنـــدبـــهســـویمحـــلهای
مســـابقاتهدایتمیشدند.همینمسئله
دربرخیالمپیکهایقبلوتمامیالمپیک
گرافیکیو هـــایپسازآن–بااندکتغییرات

پیامثابت-تکرارشدهاست.
امـــروزهتصویـــرنگارهـــاجایخـــودرادر
کردهونقش زندگیهایشهریبهخوبیباز
مهمیرادرخواناییشـــهرهاایفامینمایند.
اینروزهادرهرلحظهبرایرســـیدنبهزبانی
مشـــترک،پیکتوگـــرام)تصویرنـــگار(جدیدی
گرافیکیســـاختهوعرضهمی توســـططـــراح
شـــودولیبرایپیبردنبهاهمیتآنهافقط
کنیمکه کافیســـتکمیبهاینمســـئلهفکـــر
کههـــرروزهدر بســـیاریازتصاویـــروعالیمـــی
شـــهر،کشـــورویاحتیسایرکشـــورهایدنیا
اســـتفادهشدهاستوجودنداشتندویاپیام

کردند! آنهارابهصورتنوشتاریبیانمی
بیشکبارشدفزایندهارتباطاتجهانی
کهزبانجهانیآینده،زبان بایستیپذیرفت

پیکتوگرامهاخواهدبود!

پیکتوگرام که در فارسی 
معادل »تصویرنگار« را 

برای آن در نظر گرفته اند 
در تعریف به معنی 

شرح ساده و مختصری 
از موضوعات، اشیا، 

فعالیت، مکان یا رویداد 
به صورت تصویری 

می باشد

نمونههاییازپیکتوگرامهایالمپیکپکن
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نام:
میزانورشتهتحصیلی:

نامموسسه:

فکس:

ک فرم اشترا

کساالنهباهزینهپست)۴شماره(: اشترا
۳00/000ریال

فروشیکشمارهینشریهباهزینهیپست:
100/000ریال

کبهسهطریقمیسراست: امکاناشترا
ک ــمراجعهحضوریوپرداختنقدیحقاشترا 1ـ

کارت ــواریزبهشمارهحسابرفاه 2ـ
58۹۴6۳18۳7607۴72

www.hamdam.orgــپرداختاینترنتیازطریقسایت ۳ـ
ــعبدالمطلب58ارسال ــخیامشمالیـ کورسیدبانکیرابهنشانیمشهدمقدسـ برگاشترا

نمودهویاشمارهپیگیریراباتلفن1۳-۳7112111-051اعالمنمائید.
کتبیویاازطریقتلفن گونهتغییردرنشانیپستیخودراسریعابهدفترنشریهبهصورت هر

11-۳7121121-051اطالعدهید.

کپیفرمنیزموردقبولاست

  نامخانوادگی:
   سالتولد:
   شغل:
   نشانی:

تلفن:
پستالکترونیک:

ک: شمارهموردهنظربرایشروعاشترا
کدپستی:

صندوقپستی:

تاریخوامضاء
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Fatholmobin rehabilitation charity' was established 
by order of the then- govemor in 1977, with the land-
area of 10.000 square meters. In the beginning, the in-
stitute began its work with 60 mentally retarded girls. In 
2001, the type of its administration changed into board 
directory.

The members of this board were all benevolent and 
charitable. They did so many significant actions such as 
commissioning of air conditioning and ventilation sys-
tems and laundry equipment and they also exploited 

"shahid shaahid building" in four floors with the land 
area of 4000 square meters. In 2005, the fatholmobin 
Rehabilitation charity became independent from the so-
cial welfare organization and was donated to the board 
under the name of "A charity supporting people with 
disabilities". The board of the directors consists of seven 
main members and two vice ones:

1- Akbar saberi(Head of the board)
2- Hamid tayyebi (Vice president)
3- Zahra hojjat (Executive manager)
4- mohammad chupankare(Board of Directors)
5- Aliakbar Alizade (Board of Directors)
6- Ahmad Shaahid (Board of Directors)
7- Morteza Adibi (Board of Directors)

8- Jafar shirazinia (manager)
At the foundation, this institute had 186 clients 

and 93 afficial staffswhich now tum to 398 clients 
and 150 official staffs. (It should be mentioned that 
all the clients are girls). And it should be mentioned 
that 254 volunteer members cooperate with this 
center are divided into four subsets in the age of 4 
to 60 :

1- Isolate (Deep mentally retarded)
2- Educable (Moderate mentally retarded)
3- Trainable (Mild mentally retarded)
4- Trainable in the age of 4 to 12)
5- Student dormitory (for students of elementary 

school, guidance school, and high school) In order to 
achieve maximum physical and mental ability, these 
clients have been provided with different rehabilitation 
services such as physiotherapy, speech therapy, oc-
cupational therapy and participating in art workshops 
such as, kilim-weaving, needle-lace, and purl works. 
Such activities and workshops are very expensive 
and costly. They cost 10.000.000 Rials for each client 
monthly. Subsides from Social Welfare Organization 
aren't enough for these costs. So the rest is provided 
by public assistance.

Introdusing
the 
Charity A status report of 

fatholmobin - Hamdam
Rehabilitation charity



Hamdam

Internal Journal of Fatholmobin Rehabilitation 
Charity
People who seek (search) for peace and joy in their 
lives
they can find it in helping other people and this has 
nothing to do with wealth, but it depends on their 
views to life. In their opinion there is not any stranger 
on earth and all humans are the members of god's 
family...
Hamdam is the message from all the grils of Fathol-
mobin to those whoe smiles as a friend...


