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ـ  اجتماعی، نشریه ای است که از چند سال  ماهنامه ی پیک توانا با رویکرد فرهنگی 
پیش وارد عرصه ی فرهنگی جامعه شده و در تمام این سال ها تالش کرده تا بتواند 
باشد  معلولیت  دارای  افراد  آرزوهای  و  توانمندی ها  مشکالت،  دغدغه ها،  از  آینه ای 
با  با انعکاس مشکالت این گروه، زمینه ای فراهم آورد تا هم همه ی افراد جامعه  و 
داشته  قشر  این  به  مؤثرتری  نگاه  مسئوالن،  هم  و  شوند  آشنا  آن ها  توانمندی های 

باشند و گام های اثربخشی برای رفع مشکالت آنان بردارند. 
که  است  توانا  معلولین  کانون  نشریه،  این  امتیاز  صاحب  است  یادآوری  به  الزم 
افراد دارای  با دو هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به  مؤسسه ای غیردولتی بوده و 
معلولیت و نیز احقاق حقوق آن ها شکل گرفته است. این موسسه برای حفظ عزت و 
کرامت انسانی افراد دارای معلولیت، درخواست هرگونه کمک بالعوض را ممنوع کرده 
و با تکیه بر فکر و اندیشه ی افراد دارای معلولیت در راه اهداف  خود گام برمی دارد. 
پیک توانا در پنجاهمین شماره ی خود، از تمام کسانی که در این راه هم راه و هم گام 

بوده اند سپاس گزاری می کند و دست گرم همه ی مخاطبان را به گرمی می فشارد. 

شما می توانید هر گونه مقاله، یادداشت، خبر، شعر، داستان و نوشته های خود 
را در رابطه با موضوع افراد دارای معلولیت در اختیار پیک توانا قرار دهید.

هم چنین می توانید افرادی دارای معلولیِت موفقی که می شناسید را به پیک 
توانا معرفی کنید تا این ماهنامه آن ها را به عنوان الگو به مخاطبانش معرفی 

کند.
دارای  به دوستان  را  توانا آن  پیک  اشتراک  با  شما دوست عزیز می توانید 

معلولیت خود هدیه دهید.
با اشتراک پیک توانا با حقوق خود  شما دوست دارای معلولیت، می توانید 

آشنا شوید.
واحد صنعتی هستید  یا  و  دارای شرکت  که  عزیزی  هم چنین شما دوست 
می توانید با اشتراک پیک توانا آن را به کارمندان دارای معلولیت خود هدیه 
دهید و به رشد و ارتقای فرهنگی کارکنان خود و خانواده های آن ها کمک 

کنید.
پیک توانا با یاری شما دوستان و همراهان همیشگی، می تواند هر چه بیشتر 

به سوی افق های روشن قدم بردارد.

فرم اشتـراك ماهنـامه پیک توانا
پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در:

فرهنگ سازی عمومی، تغيير نگرش جامعه نسبت به معلوليت و تحقق شعار برابری فرصت هاست.

هزینه ی اشتراك:
یک ساله)12شماره( )براي مخاطبان داراي معلولیت و در صورت ارسال کپي کارت معلولیت ( : 200/000 ریال  

یک ساله)12شماره( )براي مراکز، شرکتها ،سازمانها و مخاطبان عادي( : 250/000 ریال
نكته : در صورت اشتراک شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واریز شود.

عالقه مندان به اشتراك و دریافت مجله مي توانند، بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سیبا بانک ملي به نام کانون معلولین 
توانا )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملي( واریز و اصل رسید آن را به همراه فرم اشتراك تکمیل شده )گواهي معلولیت یا کپي کارت معلولیت براي عزیزان 

معلول(، به نشاني دفتر ماهنامه پیک توانا ارسال نمایند.
در صورت اشتراك بیش از 5 جلد در هر شماره 20 در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.

نشاني ماهنامه پیک توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - کانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

نام مرکز/ نام و نام خانوادگي : ...................................................... تاریخ تولد:    /     /        شماره فیش : ........................................................

شغل: ............................................................................................. تحصیالت: ..........................................................................................   

درصورت داشتن محدودیت جسمی،  نوع آن را درج نمائید: ...................................................................................................................................

 آدرس پستي)دقیق(: ........................................................................................................................................................................................................

کد پستي ده رقمي:.................................................................................................   آدرس الکترونیکی: ....................................................................
تلفن ثابت : ..................................................................................................................    تلفن همراه: ............................................................
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اخبـار

 شورای سردبیری: 
سید اکبرحسینيـ مرتضی رویتوندـ رقیه بابایی

 هیات تحریریه :
مینا جانيـ سیما سلطانی آذرـ نفیسه قدوسي ـ صدیقه موالیی ـ معصومه آِمدی

با تشكر صمیمانه از همكاری این عزیزان :
محمدحسن هادیـ مرضیه کریمی ـ مریم ایــران دوست ـ زهرا دادمهرـ سمیرا لشگری

 سیــروس ماله میری و سایر همکاران
 گرافیک و صفحه آرایی : فهیمـه طیبـا

پشتیبانی و آرشیو: پری چگینی 
عكس روی جلد: بهنوش سخنگو

سازمان آگهی ها: حسین طارمیان 

* خواهشمند است نوشته ها و عکس های خود را ) با موضوع معلولیت( از طریق پست 
 34185-3463 پستی  صندوق  یا  و   Info@irantavana .comالکترونیکی
ما  به  را  نهایی  ویرایش  و  به عهده گرفته  را  آثارتان  اینکه مسوولیت  از  و  ارسال کنید 
یادگار  به  نزد ما  ارسالی شما  می سپارید، سپاسگزاریم. مقاله ها، مطالب، و عکس های 

می ماند و بازگردانده نمی شود.
* استفاده از مطالب پیک توانا، تنها با ذکر منبع امکان پذیر است.

* درج نظریه ها، عقاید و به ویژه آگهی در این مجموعه به معنای تأیید آن از سوی 
مسووالن مجله نیست. بررسی، تحقیق و اطمینان از درستی آن،  به عهده شما عزیزان 

است.

اجتماعی

ادب و هنر

سالمت و علمی

شناسنامه
نشانی دفتر ماهنامه : صاحب امتیاز: کانون معلولین توانا        مدیر مسوول: محمدرضا هادي پور

قزوین ـ بلوار شهید بهشتی ـ نرسیده به میدان قدس 
کانون معلولین توانا ـ دفتر ماهنامه پیک توانا

صندوق پستی: 3463ـ34185
تلفكس : 3339212ـ0281

سازمان آگهی ها: 09192825134
شماره پیامک : 30007545  

چاپ و صحافی : رواق

هنوز عید نشده و هنوز 
9هم عیدي نمي دهند

آقایاِن مسئول! پس سه 
درصد پرسنِل معلوِل ادارات 

کجا هستند؟!
6

رشد 31 درصدي بودجه 
سازمان بهزیستي در الیحه 

سال 93

مسابقات باشگاهي 
تنیس روي میز بانوان 
داراي معلولیت به کار 

خود پایان داد.

10 درسي که دنیا باید 
از افراد داراي معلولیت 

بیاموزد

هر قدر اي دل 
که تواني بكوش

نگذاریم »نهال« تئاتر 
معلوالن خشک شود

راز داشتن خانوادهاي 
شاداب و مستقل

46
هنر هفتم و معلولیت

48
ماه و ماهي

49
حرف دل

تازه های دنیای فناوریبهترین پدر و مادر دنیا
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بهار همیشه زیباست و همه چیز در بهار زیباتر، می توان به مهمانی بهار رفت و بهار را نیز به مهمانی قلب خویش دعوت کرد، پ

می توان بهار را در ایوان خانه مان دید و از همان جا با او سخن گفت، با بهار می توان راه رفت، از بهار می توان انتظار داشت، به 
بهار می توان امید بست و در بهار می توان با تمام گل ها آشنا شد و میزبانی شان را در تمامی باغ ها تماشا کرد. بله با بهار می توان 
هم راز شد و تمام غم ها و اندوه های ناشی از شالق های سرد زمستان را با او در میان گذاشت و به بهار قصه گفت، قصه ی این که 

چگونه زمستان ناجوانمردانه برای همیشه سکوت را قرین نفس های کوتاهشان کرد!؟  
بهتر است روایت یخ و سرما را نقل نکنی، خاطرات زمستان، خوب یا بد، مال زمستان است. آن ها را به بهار نیاور!

حاال در بهاریم. احساس خوشی و راحتی می کنیم به صحراها می رویم به گل های سرخ، به الله های زیبا به نسترن های قشنگ 
و به شقایق ها سالم می گوییم، به همراه هم طراوت و شادابی را نظاره گر می شویم، بخت آزمایی می کنیم، شاید ما شاید بهار! 

شاید گل ها، شاید همگی به قله ی سعادت برسیم و بخت با ما یک دل شود تا گام های خوشبختی را آرام آرام تجربه کنیم.
ولی آیا بهار تنها منحصر به طبیعت است؟ آیا انسان هم می تواند بهاری داشته باشد؟ 

راستی بهار ما معلوالن کی خواهد بود؟
تصور کن بهار ما زمانی خواهد آمد که تمام موانع و مشکالت شهری از پیش روی معلوالن برداشته شود و آن ها هم در شهر 

حضور داشته باشند.
ارزشمندند، هرچند دارای  اندیشه و تفکر هستند  افرادی که دارای  بلکه  ارزش نیست  تنها  بهاری که در آن سالمت جسم 

محدودیت جسم باشند.
او  از پیش روی  پله ی دانشگاه ها  انصراف نمی دهد و تمام  به دلیل عدم مناسب سازی دانشگاه ها  بهاری که هیچ دانشجویی 

برداشته شده و تمام درهای کالس ها به روی دانشجویان معلول باز است. 
تصور کن بهاری را که هیچ معلولی به دلیل محدودیت جسم  از استخدام در ادارات باز نمی ماند.

تصور کن زمانی را که شهروند معلولی به دلیل عدم مناسب سازی اتوبوس های شهری مجبور نیست چندین برابر هزینه کند 
تاخود را به مقصد برساند. 

تصور کن بهاری را که پدر و مادر، فرزند معلول خود را به دلیل نگاه ترحم آمیز مردم از آن ها پنهان نمی کنند، بلکه تالش 
می کنند او را مانند سایر کودکان در جامعه تربیت کنند و او را برای زندگی سعادتمند در آینده آماده سازند.

تا استعدادهای  باور دارند و تشویق می کنند  را  توانایی های آن ها  ندارند و  به معلوالن  نگاه ترحم آمیز  بهاری که مردم دیگر 
معلوالن شکوفا شود.

بهاری که تشکل های معلوالن منتظر نخواهند ماند تا ببینند چه وقت قانون تصویب و اجرا خواهد شد، بلکه گام به گام از 
تصویب تا اجرا در کنار دولت مردان خواهند ایستاد تا حقوق شهروندی معلوالن به طور کامل اجرا شود.

بهاری که دیگر خّیران برای معلوالن گل ریزان نمی گیرند، بلکه بستری برای معلول فراهم می کنند که به عنوان یک فرد عادی 
به زندگی با کرامت خود ادامه دهد.

تصور کن جهانی را مناسب برای همه، بدون حسرت و اندوه، بدون ترحم و انزوا، پر از امید فرداها پر از لبخند انسان ها. 

محمدحسن هادی ـ معاونت اجتماعی کانون معلولین توانا

بهاری در راه استبهاری در راه استبهاری در راه است
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طرح مراقبت توانبخشی درمنزل از ابتدای سال آینده اجرا می شود
ایرنا: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از آغاز اجرای طرح مراقبت 
توانبخشی در منزل از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: در اجرای این طرح 
به خانواده هایی که فرزندان معلول و سالمندان خود را در منزل نگهداری کنند 

ماهانه 100تا 150هزار تومان یارانه پرداخت می شود.

هزار معلول روستایی از سوی سازمان بهزیستی خدمات رسانی می شوند
ایرنا: رییس گروه توانمندی مبتنی بر جامعه سازمان بهزیستی گفت: 300 هزار 
معلول روستایی در 130 شهرستان و هزار روستای کشور شناسایی شده و به آنان 

از سوی این سازمان خدمات رسانی می شود. 

جامعه باید به وظایف خود در قبال معلوالن عمل کند
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: کودکان استثنایی همانند سایر کودکان 
حق دارند از امکانات و تسهیالت اجتماعی بهره مند شوند و به حداکثر توانایی و 

قابلیت های خویش دست یابند.
مدیرکل آموزش و پرورش با بیان این که دانش آموزان معلول باید با دانش آموزان 
تصریح کرد :  بپردازند،  مهارت ها  آموزش  به  تلفیقی  به صورت  در مدرسه  عادی 
جامعه باید به وظایف خود در قبال معلوالن عمل کند و آموزش ها را در سطح 

فراگیر به صورت تلفیقی گسترش دهد.

ارتقای وضعیت کتابخانه های ویژه نابینایان ضروری است
کتابخانه های  وضعیت  ارتقای  بر  رضوی  خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 

ویژه نابینایان در این استان تاکید کرد.
تمام  از  استان  عمومی  کتابخانه های  نهاد  اینکه  بر  تاکید  با  شمقدری  امیراهلل 
ظرفیت خود برای ارتقای وضعیت کتابخانه نابینایان استفاده می کند، گفت: اگر 
منابع موجود در کتابخانه ای متناسب با نیازهای نابینایان و کم بینایان نباشد، آن 

کتابخانه در ایفای رسالت خویش ناکام مانده است.
شمقدری افزود: دراختیار قرار دادن منابع به روز، اطالع رسانی مطلوب، شتاب 
اداره کتابخانه های عمومی  اولویت های  از  به روشندالن  بیشتر در خدمت رسانی 

استان می باشد.
وی در ادامه از موافقت این نهاد با مشارکتی شدن کتابخانه امید نابینایان خبر داد 
و گفت: با این توافقنامه نهاد کتابخانه های عمومی استان موظف به تامین منابع و 

کتب جدید ویژه نابینایان است.
شمقدری با بیان اینکه کتابخانه امید نابینایان مجهز به مرکز چاپ کتاب از روی 
فایل متنی برای نابینایان می باشد، افزود: این کتابخانه دارای 400 عضو نابینا در 
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و هشت هزار جلد کتاب در مخزن می باشد.

   

شناسایی بیش از 10 هزار معلول در روستاهای زنجان
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان گفت: در همه روستاهای 
استان طرح CBR اجرا شده و بیش از 10 هزار و 800 نفر تحت پوشش قرار 

گرفته اند.
با  محل  بر  مبتنی  توان بخشی  یا   CBR طرح  کرد:  اظهار  میرزایی"،  "فرهاد 
پیگیری های صورت گرفته به برنامه جدی بهزیستی تبدیل شده و هدف نهایی 
محل  همان  در  توان بخشی  خدمات  ارایه  و  روستاها  در  معلوالن  شناسایی  آن 

زندگی به آن ها ست.

در پی سقوط فرد نابینا به چاه فاضالب
 اعتراض انجمن حامیان شهر بدون مانع به شرکت آب و فاضالب مشهد برای تردد 

افراد کم توان ناایمن است
فاضالب در خیابان  باز  نابینای 50 ساله مشهدی در چاهک دهانه  مرد  سقوط 

قرنی 16 مشهد باعث اعتراض انجمن حامیان شهر بدون مانع به شرکت آب و 
فاضالب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه 30 بهمن طی تماس شهروندان به فوریت های 
امدادی خبر از سقوط مرد نابینای 50 ساله ای در چاه شش متری طرح جمع آوری 

فاضالب در خیابان قرنی 16 مشهد داده شد.
مدیر عامل انجمن حامیان شهر بدون مانع در پی اعتراض به این حادثه و عدم 
توجه پیمانکار مربوطه به تدابیر ایمنی گفت: این واقعه بار دیگر به مسئوالن و 
متولیان امور عمرانی این شهر یادآوری می کند که کالن شهر مذهبی مشهد برای 

تردد افراد کم توان و معلول به ویژه نابینایان شهری ناایمن است.

گالیه های قوی ترین مرد معلول جهان از بی توجهی ها
قهرمان وزنه برداری معلوالن جهان از رسیدگی کم مسئوالن ناراضی است

آمادگی خود  بیان  با  پارالمپیک، سیامند رحمان  از سایت کمیته ملی  نقل  به   
برای حضور پرقدرت در مسابقات جهانی امارات و بازی های پارا آسیایی 2014 
صفر  نقطه  در  اشنویه  ساکن  من  گفت:  تمرینی اش  شرایط سخت  از  اینچئون، 
مرزی هستم و روزانه مسیر 200 کیلومتری از اشنویه تا ارومیه را برای تمرین 

می روم و باز می گردم.
ماه  فرودین  داد:  ادامه  لندن  پارالمپیک  و  برداری جهان  وزنه  قهرمان 25 ساله 
مسابقات جهانی امارات را در پیش داریم و من با تمرینات روزانه و فشرده ، وزنه 
باالی 290 کیلو گرم را باالی سر می برم. من حتی هزینه تمریناتم درباشگاهی 
در ارومیه را شخصا پرداخت می کنم و از سوی مسئوالن ورزش استان حمایتی 

از من انجام نمی شود.
وی تصریح کرد: تمرینات وزنه برداری سخت و دشوار است و وقتی وزنه 300 
کیلوگرمی را باال می برم، می بایست فردی در کنار من باشد، در غیر این صورت، 
تمرین انفرادی برای من خطرناك است و الزم است هر روز این مسافت طوالنی 

را از محل زندگی ام تا مکان تمرین در رفت و آمد باشم.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان خبر داد
اختصاص 3 میلیارد ریال برای توانبخشی معلوالن در زنجان

توانبخشی  برنامه  اجرای  برای  گفت:  زنجان  استان  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
مبتنی بر جامعه معلوالن در استان زنجان 3 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته 

است.
فرهاد میرزایی اظهار داشت: توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال 1387 به طور 
برنامه  این  اصلی  هدف  گفت:  است  پیگیری  حال  در  استان  سراسر  در  جدی 

شناسایی معلولین در روستاها است.
و  مسکن  تامین  اشتغال،  ایجاد  زنجان  استان  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
مناسب سازی محل زندگی معلوالن در شهرستان ها را از جمله مهم ترین برنامه های 

بهزیستی برای توانبخشی معلوالن و بهبود زندگی آنان دانست.

رئیس جامعه معلوالن آذربایجان شرقی:
"معلول بودن شهر" معلوالن را دچار مشكل کرده است

سبب  به  که  جامعه  از  بخشی  گفت:  شرقی  آذربایجان  معلوالن  جامعه  رئیس 
ناتوانی های جسمی ـ حرکتی عمال از فضاهای شهری محروم گشته اند، علت را نه 
در معلول بودن شهر بلکه در معلول بودن خویش جستجو می کنند و خود را از 

نزدیک شدن به این قضایا باز می دارد.
علی اصغر اکبرزاده در سومین کارگاه آموزشی بهسازی محیط شهری در تبریز 
زیست  آن  در  که  است  جسمی  کالبد  تبلور  شهر  که  بپذیریم  اگر  کرد:  اظهار 
می کند پس شهر جسم است و وقتی جسم شهر دچار معلولیت باشد، جان آن به 

سردرگمی گرفتار می شود.
نقایص کالبدی فراوان در شهر کنونی عماًل استفاده مفید  ادامه داد: وجود  وی 
از فضاهای شهری را برای معلوالن به حداقل رسانده و در بسیاری از موارد غیر 

ممکن ساخته است.

اخــبــــار کـوتـــاه
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خودروهای معلوالن در پیچ و خم گمرک 
و درخواست مجدد از وزارت رفاه

استفاده  امکان  این که  به  اشاره  با  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون 
فراهم  حاال  تا   85 سال  از  معلوالن  برای  گمرکی  خودروهای  تسهیالت  ار 
وزارت  از  نامه ای  دولت، مسئوالن گمرک مجدداً  تغییر  »با  نشده است،گفت: 
رفاه درخواست کرده اند که این موضوع نیز عملی شده و منتظر پاسخ آن ها 

هستیم.« 
از سال 85  بود  »قرار  افزود:  مهر  با خبرنگار  در گفت و گو  یحیی سخنگویی 
تعدادی خودرو با تسهیالت گمرکی در اختیار معلوالن قرار گیرد که متاسفانه 
این موضوع در سال های گذشته پیگیری نشد و سرانجام سال گذشته نسبت 

به ثبت نام معلوالن برای استفاده از این تسهیالت اقدام کردیم.« 
وی گفت: »پیگیری های الزم برای ارایه ی خودروهای گمرکی به معلوالن از 
سوی سازمان بهزیستی و هم چنین وزارت رفاه طی یک سال و نیم گذشته 
انجام شده است اما متأسفانه گمرک تاکنون نسبت به این موضوع اقدامی انجام 

نداده است.«  
معاون توان بخشی سازمان بهزیستی تأکید کرد: »سال گذشته پس از ثبت نام 
88 هزار معلول اسامی 4700 نفر واجد شرایط با قرعه کشی مشخص شد و ما 
این اسامی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت قبل اعالم کردیم 

و آنان نیز اسامی را در اختیار گمرک قرار دادند.« 
به گفته ی وی، قرار بود در دولت قبلی تکلیف این خودروها مشخص شود اما 
این اتفاق رخ نداد و در دولت جدید نیز گمرک درخواست کرده که نامه ای 
بار  این  امیدواریم  که  ارسال شود  این دستگاه  به  رفاه مجدداً  وزیر  از سوی 
علی رغم دفعه ی قبل، گمرک همکاری کرده و معلوالن بتوانند از معافیت 30 

میلیون تومانی بهره مند شوند.
معلوالن  از حقوق  قانون جامع حمایت  آخرین وضعیت  مورد  در  سخنگویی 
اظهار داشت: »این قانون در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در حال 

بررسی است که امیدواریم هرچه سریع تر به تصویب برسد.« 
وی گفت: »تصویب این قانون باعث می شود 70 درصد مشکالت معلوالن در 

خصوص اشتغال، مسکن، مناسب سازی معابر و... برطرف شود.« 

رشد ۳۱ درصدی بودجه ی سازمان بهزیستی 
در الیحه ی سال ۹۳ 

رشد  با  رییس جمهور  بهزیستی کشور گفت: »طبق الیحه ی  سازمان  رییس 
31/7 درصدی رشد بودجه مواجه هستیم که برای سال آتی به جهت کمی و 

کیفی بسیار خوب است.« 
با اشاره به تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی،  همایون هاشمی 
اظهار کرد: »در حال حاضر، حدود 4 میلیون و 400 هزار نفر در بانک عضویت 

داریم، که از بهزیستی خدمات دریافت می کنند.« 
»از  افزود:  شده،  ارایه  خدمات  انواع  بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
افراد تحت حمایت بهزیستی، 50 درصد خدمات مستمر یا خدمات هزینه بر، 
یا غیر هزینه ای مثل  دریافت کرده اند و 50 درصد هم خدمات غیر مستمر 

خدمات مشاوره و کمک های موردی را استفاده می کنند.« 

وی با تأکید به پویش و پایش های امسال، تصریح کرد: »دولت در این دوره 
اعتبار خوبی برای بهزیستی در نظر گرفته است، گشایش خوبی صورت گرفته 

است و امسال افزایش یارانه ها را نیز داشتیم.« 
هاشمی با تأکید بر این که بهزیستی اعتقادی به کارهای پشت نوبتی ندارد، 
تصریح کرد: »همه می توانند از سطحی از خدمات بهزیستی که در نظام جدید 
تعریف شده است، استفاده کنند، بنابراین درهای سازمان روی همه باز است 
و افراد می توانند از سطحی از خدمات مثل خدمات بیمه ای و موردی استفاده 

کنند.« 
با اشاره به بودجه ی مصوب دولت برای بهزیستی، خاطرنشان کرد: »ما  وی 
تنها دستگاهی هستیم که بودجه ی خوبی را دریافت کرده ایم و طبق الیحه ی 
رییس جمهور با رشد 31/7 درصدی رشد بودجه مواجه هستیم که برای سال 

آتی به جهت کمی و کیفی بسیار خوب است.«
 

اجرای طرح مراقبان خانگی در خراسان رضوی
این که  به  توجه  »با  گفت:  رضوی  خراسان  بهزیستی  توانبخشی  کارشناس 
خانواده های مددجویان با وجود داشتن مشغله های خاص خود برای مراقبت 
نگهداری  مراکز  و  می شوند  فرسودگی هایی  دچار  زمان  طول  در  مددجو  از 
شبانه روزی هم ظرفیت کافی را ندارد از سال گذشته مراقبان خانگی از برخی 

معلوالن در منزل نگهداری می کنند.« 
وی ابراز کرد: »این طرح با توجه به این که خیلی از مددجویان پشت نوبت 
مراکز شبانه روزی بوده و نیاز به خدمات مراقبتی داشتند شروع شد، به این 
صورت که یک مراقب آموزش دیده و مورد تأیید بهزیستی از مددجو در منزل 

مراقبت می کند.« 
مهرآبادی ادامه داد: »خانواده های مددجویان با وجود داشتن مشغله های خاص 
خود برای مراقبت از مددجو در طول زمان دچار فرسودگی هایی می شوند و 

مراکز نگهداری شبانه روزی هم ظرفیت تمام مددجویان را ندارد.« 
وی در مورد مراقبان خانگی معلول و سالمند افزود: »این مراقبان آموزش دیده 
گرفته  اعتیاد  و عدم  آن ها عدم سوء پیشینه  از  و  تایید هستند  مورد  و  بوده 

می شود و فردی کاماًل واجد شرایط است.« 

4 میلیون و 400 هزار نفر در کشور تحت 
پوشش بهزیستی هستند 

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: »4 میلیون و 400 هزار نفر در سراسر 
کشور از خدمات بهزیستی استفاده می کنند.« 

همایون هاشمی به همراه مدیران سازمان بهزیستی کشور در دیدار با آیت اهلل 
مکارم شیرازی گفت: »هم اکنون 4 میلیون و 400 هزار نفر از خدمات اجتماعی، 

پیشگیری و توانبخشی سازمان بهزیستی در کشور استفاده می نمایند.« 
در  فرهنگ سازی  به  »توجه  کرد:  اظهار  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
این  در  که  است  فراوانی  اهمیت  دارای  اجتماعی،  آسیب های  از  جلوگیری 

زمینه گسترش مباحث فرهنگی در کنار خدمات معیشتی، ضروری است.« 

کاشــف به عمــل آمــد
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رقیه بابایی

طرح مراقبین در منزل برای مددجویان 
قزوینی در حال اجرا است

معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی استان قزوین از اجرای طرح مراقبین 
در منزل برای توان خواهان بهزیستی خبر داد.

راحله جاتن افزود: »در طرح مراقبین در منزل، 60 نفر معلول از قزوین و 
20 نفر از البرز با تعداد 20 مراقب، تحت پوشش این طرح قرار گرفتند به 

این شکل که برای هر چهار بیمار یک مراقب در نظر گرفته شده است.« 
کل  اداره  حمایتی  چتر  زیر  معلول   500 و  هزار   18 اینکه  بیان  با  جاتن 
خدمات  کل،  اداره ی  »این  داشت:  اظهار  هستند،  قزوین  استان  بهزیستی 

مختلفی با توجه به نوع معلولیت به آنان ارایه می دهد.« 
وی با اشاره به این که 3 هزار و 682 نفر معلول قزوینی از سازمان بهزیستی 
 40 بین  سازمان  »این  افزود:  می کنند،  دریافت  ماهیانه  مستمری  کشور 
پرداخت  آنان  به  بعد خانوار  به  بسته  ماهیانه  تومان مستمری  تا 70 هزار 
می کند، که این تعداد و مبلغ نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.« 

وی یادآور شد: »سال گذشته 250 دستگاه ویلچر، 100 سمعک و وسایل 
بهزیستی  اداره کل  بین معلوالن تحت پوشش  از جمله پوشاک  بهداشتی 

استان قزوین توزیع شده است.«  
معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی استان قزوین با اشاره به این که سال 
حلزون  کاشت  در  نفر   23 به  قزوین  استان  بهزیستی  کل  اداره  گذشته 
 6 حلزون  هر  کاشت  »هزینه ی  کرد:  عنوان  است،  کرده  مالی  کمک های 
میلیون تومان است که این اداره ی کل، 3 میلیون تومان از آن را پرداخت 

می کند.« 

خانواده های معلوالن بهشهر وام اشتغال 
دریافت مي کنند. 

معاون فرماندار بهشهر گفت: »معلوالنی که شرایط اولیه ی دریافت تسهیالت 
اشتغال را ندارند در صورتی که خانواده ی آن ها مسئول نگهداریشان هستند 

می توانند به جای معلول وام اشتغال کم بهره دریافت کنند.«
عبداهلل ریاحی با اشاره به شرایط و ضوابط دست و پاگیر و سخت برخی از 
بیان  و  خبرداد  شرایط  این  آسان تر شدن  از  تسهیالت،  ارایه ی  در  بانک ها 
بانک ها در  با  برگزاري جلسات متعدد  انجام شده و  برنامه ریزي  داشت: »با 

صدد رفع برخي مشکالت و ضمانت هاي دست و پا گیر هستیم.« 

معاون فرماندار بهشهر یادآور شد: »ضمانت الزم براي پرداخت وام به افراد از 
سوي بانک باید وجود داشته باشد و ما هم موافق این ضمانت ها هستیم، اما 
امیدواریم با برنامه ریزي انجام شده تسهیالت آسان تر در اختیار مددجویان 

قرار گیرد.« 
ریاحي بیان داشت: »بانک ها باید در ارایه ی خدمات بانکی به قشر آسیب پذیر 

تا موضوع اشتغال را که دغدغه ی اصلی  باشند  جامعه نگاه تعاملی داشته 
جامعه است مرتفع شود.« 

مناسب سازی معابر برای معلوالن یک 
وظیفه ی همگانی است 

زنجان گفت: »هر چند  استان  بهزیستی  انسانی  منابع  و  پشتیبانی  معاون 
یک  معابر  مناسب سازی  اما  است،  معلوالن  از  حمایت  متولی  بهزیستی 

وظیفه ی همگانی است.« 
محمد محمدی قیداری در جلسه ی مناسب سازی معابر اظهار داشت: »در 
این برهه ی زمانی مناسب سازی معابر برای معلوالن یک وظیفه ی همگانی 

است.« 
اضافه  معلوالن  تولد  از  پیشگیری  برای  بهزیستی  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
کرد: »با وجود اقدامات فراوان این سازمان از جمله مشاوره ی پزشکی قبل 

از تولد، هنوز هم تولد معلوالن واقعیتی اجتناب ناپذیر است.« 
معلوالن  توانبخشی  برای  بهزیستی  اقدامات  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
استان اشاره و خاطرنشان کرد: »بسته به نوع معلولیت به این افراد توانبخشی 
حرفه ای و اجتماعی آموزش داده می شود تا این افراد نیز مانند سایر اقشار 

جامعه به فعالیت بپردازند.« 
داد:  ادامه  و  دانست  بخش  دو  شامل  را  معلوالن  برای  مناسب سازی  وی 
»مناسب سازی فرهنگی و محیطی مناسب سازی هایی هستند که باید برای 

رفاه حال معلوالن انجام پذیرد.« 
هیچ  وجه  به  »معلوالن  افزود:  و  خواند  عادی  افرادی  را  معلوالن  محمدی 
شهروند درجه ی دو محسوب نمی شوند و توانایی های خاص خود را دارند.« 
این مسئول با اشاره به این که مناسب سازی مختص معلوالن نیست، تصریح 
معلوالن  و  زنان حامله  رفاه حال سالمندان،  معابر،  مناسب سازی  »با  کرد: 

مقطعی افزایش می یابد.« 
بیشتر  هزینه ها  »این  گفت:  و  ندانست  هزینه  را  مناسب سازی  وی 
درصدی   10 جمعیت  توانایی  از  بهره مندی  و  جذب  برای  سرمایه گذاری 

معلوالن است.« 
محمدی از حضور 360 معلول در دانشگاه های استان خبر داد و اظهار کرد: 
نیز  افراد  این  باشد  فراهم  معلوالن  برای  فرهنگی  و  فیزیکی  محیط  »اگر 
می توانند به جای گوشه نشینی در خانه و مشکالت افسردگی ناشی از آن با 

حضور در جامعه به نقش آفرینی بپردازند.« 
امیدواری  ابراز  با  انسانی بهزیستی استان زنجان  معاون پشتیبانی و منابع 
شهر  فیزیکی  مناسب سازی  برای  سازما ن ها  و  ادارات  همکاری  به  نسبت 
گفت: »امید داریم با بسترسازی مناسب امکان حضور معلوالن در جامعه 

افزایش یابد.« 
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يک سوال،  يک سازمان، چندپاسخ

هنوز عید نشده و هنوز هم عیدی نمی دهند
آماده ی  و  می رسیم  سال  پایان  به  که  هنگامی  سال  هر 
مددجویان  »عیدی  موضوع  می شویم  جدید  سال  رسیدن 
سازمان بهزیستی« به موضوع خبرساز و قابل بحثی تبدیل 

می شود.
ابهام مددجویان از مبلغ عیدی از یک سو و عدم اطالع رسانی 
و شفاف سازی کامل از سویی دیگر به این بحث ساالنه، دامن 
برای  گرچه  که  بُن هایی  درباره ی  آن ها  نگرانی  و  می زند 
عید در نظر گرفته شده اند اما غالباً چند ماه پس از عید به 

دستشان می رسد را پررنگ تر می کند.
ماهنامه ی پیک توانا در این شماره به این موضوع  پرداخته 
و با پرسش سه سوال یکسان از مراکز بهزیستی چند استان 
و شهرستان، پاسخ های دریافت شده را به اطالع خوانندگان 

عزیز می رساند. 
تحلیل پاسخ ها، انطباق آن با آن چه در استان و شهرستان 
و  استان ها  عملکرد  در  تفاوت  می شود،  اجرا  عزیزان  شما 

قضاوت نهایی به عهده ی شما خوانندگان محترم است.

برای مددجویان سازمان عیدی در  ۱( آیا امسال 
نظر گرفته اید؟

2( مبلغ عیدی چه قدر است و به چه کسانی تعلق 
می گیرد؟

۳( آیا مددجویان  برای عید، بن های غیرنقدی هم 
دریافت می کنند؟ 

استان چهارمحال و بختیاری، اداره کل بهزیستی
1( اطالعی ندارم. 

2( مبلغ عیدی برابر مستمری یک ماه مددجو است.
3( بن هم می دهیم اما مبلغ و زمان آن مشخص نیست.

استان قزوین، بهزیستی شهرستان البرز
1( بله 

2( به اندازه ی  یک ماه حقوق فرد مددجو.
3( از بُن ها فعاًل خبری نیست، سال گذشته  بعد از عید دادند 

و این تأخیر دست ما نیست.

استان مازندران، بهزیستی شهرستان آمل
1( ما چیزی نمی دانیم.

2( هنوز که عید نشده و هنوز هم  عیدی نمی دهند.
3( اگر بدهند خودمان اطالع می دهیم.

استان خراسان جنوبی، اداره کل بهزیستی
1( بله، روال این است که عیدی به حساب های کسانی که 

مستمری ماهانه دریافت می کنند واریز شود.
2( برابر مستمری 

بهزیستی کشور است که  3( کمک هرینه ها و بن ها دست 
امیدواریم قبل از عید پرداخت شود.

استان خوزستان، اداره کل بهزیستی 
1( از عیدی فعاًل خبری نیست، معلوم نیست بدهند یا نه.

2( مبلغ عیدی را نمی دانیم چه قدر است از  بن هم خبری 
نیست.

استان تهران، اداره کل بهزیستی 
1( از عیدی فعاًل چیزی نگفته اند اگر بگویند از صدا و سیما 

اعالم می شود.
2( از میزان و مبلغ آن هم خبری نداده اند.
3( بن ها را هم از صدا و سیما اعالم می کنند.

استان تهران، بهزیستی شهرستان تهران
1( نمی دانیم اگر بدهند به طور کشوری به حساب مددجویان 

پرداخت می شود.
2( ما از چیزی خبر نداریم.

رقیه بابایی
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آموزش و پرورشی مناسب برای دانش آموزان دارای معلولیت

دانش آموزان دارای معلولیت را به گل خانه نفرستیم

تحصیل  معلولیت،  داراي  دانش آموزان 
با  آن ها  ندارند.  دوست  را  گل خانه اي 
مي خواهد  دلشان  نرمال،  هوش  به  توجه 
عادي درس بخوانند، عادي مدرسه بروند، 
باشند.  داشته  عادي  معلمان  و  دوستان 
ایزوله شدن آن ها ظرفیت هاي هوشي شان 
بي قاعده  فرستادن  مي کند.  محدود  را 
به  معلول  دانش آموزان  ارزیابي  بدون  و 
مدارس استثنایي، عقب گرد به روش هاي 

تحصیلي 50 سال قبل است. 
داراي  دانش آموزان  تلفیقي،  دانش آموزان 
هوشي شان  سطح  که  هستند  معلولیتي 
طبیعي است و با وجود محدودیت جسمي 

بنابراین وزارت آموزش و پرورش  قادر به تحصیل در مدارس عادي هستند. 
موظف است در جهت شکوفایي استعدادهاي این افراد، عرصه ی حضور آن ها 

را در مدارس عادي فراهم کند.
گذاشته،  در  بیرون  که  است  چمدانی  در  زندگی  هدیه ی  »گاهی  مي گویند: 
نه در دست های آشکارش«. نبود امکانات و تکنولوژي همیشه هم بد نیست. 
نمونه اش در گذشته هاي نه چندان دور بود که دانش آموزان معلول به خاطر 
کمبود مدارس استثنایي در نقاط مختلف کشور، اجباراً و با سختي در مدارس 
عادي تحصیل مي کردند، که این خود به پیشرفت درسي و فکري شان کمک 
مي کرد. اما به مرور هرچه تعداد مدارس استثنایي بیشتر شد، فاصله ی میان 
دانش آموزان معلول و غیرمعلول هم بیشتر شد تا جایي که امسال زمزمه هاي 

حذف معلمان تلفیقي به گوش رسید.
تنها، در صورتي حق  این پس دانش آموزان داراي معلولیت  از  گفته مي شود 
تحصیل در مدارس عادي را دارند که توانایي این کار را داشته باشند. حال 
سوالي که مطرح مي شود این است که نحوه  ی ارزیابي این توانایي چگونه و بر 

چه اساسي مشخص مي شود؟
اگر دلیل خارج کردن دانش آموزان معلول از مدارس عادي، کم تواني جسمي 
و  امکانات  ایجاد  به  معلول،  دانش آموزان  به جاي جداسازي  است، چرا  آن ها 
امکانات  این  وجود  با  چرا  یا  نمي شود؟  اقدام  تحصیلي  اماکن  مناسب سازي 

محدود، اجازه ی انتخاب مکان تحصیل به خود دانش آموزان داده نمي شود؟
استثنایي  تلفیقي  معلمان  کمبود  تصمیم،  این  دالیل  از  یکي  مي شود  گفته 
است. حال آن که وزارت آموزش و پرورش هم اکنون نیز معلمان تلفیقي را تنها 
هفته اي 2 ساعت براي برقرار کردن ارتباط بین دانش آموزان معلول و معلمان 
اصلي به سر کالس ها مي فرستد که این مدت زمان محدود براي معلولیت هایي 
چون ناشنوایي، بسیار کم است. پس این وزارت خانه امکان ویژه اي را در اختیار 

معلوالن قرار نداده که حاال بخواهد آن را پس بگیرد. 
یکي از توجیهاتي که مطرح مي شود این است که در حال حاضر در مدارس 
عادي که معلوالن نیز حضور دارند به دلیل تعداد زیاد دانش آموزان، معلوالن 
عماًل کنار گذاشته مي شوند. معلم ها فرصت کافي را براي کار با دانش آموزان 
است،  پایین  ناشنوا  دانش آموزان  لغات  دایره ی  مثال  طور  به  ندارند؛  معلول 
بنابراین نیاز به صرف زمان بیشتري براي دریافت مفاهیم دارند. در جواب باید 

گفت این مساله با تجمیع ناشنوایان 
در یک کالس و استفاده از یک معلم 
تلفیقي در کنار معلم اصلي به راحتي 

قابل جبران است.
درخصوص نابینایان و کم بینایان نیز 
مخصوص  کتاب هاي  فراهم کردن 
هم چون بریل و درشت نمایي حروف 
امتحانات  در  بیشتر  وقت  لحاظ  یا 
افراد، کار چندان دشواري  این  براي 
کردن  بیرون  قیمت  به  که  نیست 

آن ها از مدارس عادي منجر شود.
نیز  حرکتي  جسمي ـ  معلوالن  براي 
وجود  مدارس  در  که  چالشي  تنها 
ماده اي   16 قانون  طبق  که  است  مدارس  فضاهاي  مناسب سازي  نبود  دارد 
حقوق معلوالن، مناسب سازي باید در تمام مدارس اجرا شود. در این صورت 
مشکل این افراد نیز حل خواهد شد. البته ممکن است گفته شود مناسب سازي 
نیاز به هزینه ی کافي و زمان دارد. معلوالن نیز توقع چنداني ندارند. اگر به طور 
نسبي )مثال 30 درصد( به امر مناسب سازي کامل برخي مدارس اقدام شود، 

امکان تحصیل براي این افراد نیز میسر خواهد شد.
طبق اعالم یونیسف باید تا سال 2015 امکان تحصیل دانش آموزان استثنایي 
عماًل  اما سستي هایي که  فراهم شود.  عادي  مدارس  در  افراد،  دیگر  کنار  در 
در اجراي قانون 16 ماده اي و کنوانسیون جهاني حقوق افراد داراي معلولیت 
بلکه  نیفتد  اتفاق  موضوع  این  تنها  نه  تا  شد  باعث  گرفت،  صورت  ایران  در 
از  تلفیقي  معلمین  تدریجي  جدایي  بر  مبني  جدید  دولت  در  زمزمه هایي 
مدارس عادي به گوش برسد که قطعاً در آینده ی نزدیک منجر به جدا شدن 
و  افراد  این  بین  بیشتر  ایجاد شکاف  و  عادي  مدارس  از  معلول  دانش آموزان 

جامعه خواهد شد.
به اعتقاد بسیاري از کارشناسان و مددکاران اجتماعي، پایه ی اصلي عادي سازي 
روابط افراد داراي معلولیت با دیگر افراد جامعه از سنین کودکي ریخته مي شود. 
بنابراین تحصیل دانش آموزان داراي معلولیت در کنار افراد عادي، آغازي براي 
نهادینه کردن فرهنگ برابري بین معلوالن و سایر افراد جامعه است که باید 
از این ظرفیت به عنوان یکي از معدود عرصه هاي حضور معلوالن در جامعه 

استفاده کرد.
پاس دادن  کشور،  سطح  در  استثنایي  مدارس  کمبود  به  توجه  با  هم چنین 
دانش آموزان معلول به این مدارس، به طي کردن راه طوالني، باال رفتن هزینه ی 

خانواده ها، هدررفتن زمان و انرژي این افراد منجر خواهد شد.
نکته دیگر این که هم اکنون بهره ی هوشي برخي دانش آموزان با وجود سالمت 
اما به دلیل نبود سیستم صحیح پایش و  کامل جسمي شان زیر نرمال است 
ارزیابي سالمت هوشي یا تشخیص غلط، این افراد در مدارس عادي تحصیل 
مي کنند اما پتانسیل معلوالني که بهره ی هوشي بسیار باالیي دارند به دلیل 

نبود ساده ترین امکانات نرم افزاري و سخت افزاري، نادیده گرفته مي شود.

مجید انتظاري
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مربی تیم والیبال نشسته ی بانوان کرمان:
کم سن و سال ترین بازیکنان لیگ از تیم کرمان بودند. 

 دو والیبالیست 10 و 12 ساله آینده درخشانی خواهند داشت. 
»مریم ایرانمنش«، مربی تیم والیبال نشسته ی بانوان کرمان است که به همراه تیمش 

به عنوان نایب قهرمانی رقابت های لیگ برتر سال 92 شناخته شد.
خانم ایرانمنش از سال 85 به عنوان مربی با تیم کرمان همراه است و از سال گذشته 
بانوان ملی پوش حضور  برای  برگزار شده  اردوهای  تیم ملی در  به عنوان مربی  نیز 

داشته است.
به بهانه ی کسب این عنوان و نیز حضور دو والیبالیست نوجوان که کم سن و سال ترین 

شرکت کنندگان لیگ امسال نیز بودند، گفت و گویی با مربی تیم کرمان انجام شد.
مریم ایرانمنش آینده ی درخشانی برای دو شاگرد کم سن و سالش پیش بینی می کند و 
می گوید: »فاطمه جهانی 10 ساله و آتوسا آزادگان 12 ساله، دو والیبالیست نوجوانان 
تیم کرمان، کمتر از یک سال است که به این رشته روی آورده اند و در همین مدت 
باال، بسیار خوب عمل  انگیزه ی  کم، به دلیل داشتن شرایط فیزیکی مناسب و نیز 

کرده اند.« 
وی در خصوص این دو ورزشکار جوان ادامه داد: »فاطمه و آتوسا، هر دو توسط من به 
تیم دعوت شدند و با وجود سن کمشان خیلی زود با سایر ورزشکاران تیم هماهنگ 
شدند، فاطمه جهانی در حال حاضر به عنوان »لیبرو« در تیم فعال است و اگر به 
همین منوال تمرین کند و شرایط بدنی خود را آماده نگه دارد، در آینده می تواند  به 
عنوان یکی از والیبالیست های خوب در تیم ملی جای داشته باشد. آتوسا آزادگان نیز 
به دلیل فعالیت در رشته ژیمناستیک از فیزیک بسیار مناسبی برخوردار است و او 

هم می تواند با تمرینات بیشتر آینده درخشانی داشته باشد.« 
مربی تیم کرمان در مورد هماهنگ سازی بازیکنان با وجود شرایط متفاوتی که دارند 
به خاطر  متنوع هستند،  بسیار  دارند  که  و شرایطی  نظر سنی  از  »بازیکنان  گفت: 
در  ورزشکاران،  سایر  با  جدید  بچه های  آشنا شدن  نیز  و  تیم  هماهنگ شدن  بیشتر 
مناسبت هایی مثل اعیاد مذهبی جشن کوچکی برگزار می کردیم تا ورزشکاران بیشتر 

با خلق و خوی هم آشنا شده و احساس نزدیکی بیشتری در آن ها شکل بگیرد.« 
ایرانمنش در مورد اقدامات مورد نظر برای تیم کرمان در سال آینده گفت: »برای 
سال آتی، مثل گذشته تمرینات در سه جلسه و به صورت هفتگی برگزار می شود و در 
روزهایی هم که تمرین نداریم، برنامه ی بدن سازی و استخر در نظر گرفته شده است 
و امیدوارم تیم کرمان بتواند ضمن دفاع از جایگاه نایب قهرمانی به عنوان قهرمانی 

نیز دست یابد.«  
وی در پایان از حمایت های هیأت کرمان، فدراسیون، امور بانوان فدراسیون، انجمن 

والیبال معلوالن و نایب رییس انجمن قدردانی کرد.

نامزد  پارالمپیک، »فاطمه رخشانی« به عنوان  از سوی کمیته ی بین المللی 
دریافت نشان رسمی بین المللی روز زن معرفی شد. 

دریافت  نامزد  پارالمپیک،  ملی  کمیته ی  بانوان  رییس  نایب  رخشانی،  فاطمه  دکتر 
نشان رسمی بین المللی روز زن شد.

بر اساس اعالم کمیته ی بین المللی پارالمپیک خانم رخشانی به همراه 4 بانوی دیگر 
که اسامی آن ها در ادامه می آید، نامزد دریافت این نشان شده اند. 

• »ریما باتالووا« از روسیه دارنده ی 13 مدال پارالمپیک و 18 عنوان جهانی طی سه 
دهه ی گذشته، وی در حال حاضر نایب رییس کمیته ی پارالمپیک روسیه و عضو 

کمیته ی برگزاری بازي های سوچی 2014 است.
رییس   ،2013 سال  از  گلبال،  گذشته ی  بازیکن  دانمارك،  از  همرشوی«  »جین   •

فدراسیون بین المللی ورزش نابینایان )IBSA( است.
رشته های  شروع  در  که  ویلچررانی  مربی  بروندی،  کشور  از  شیمانا«  هارو  »نادیا   •
ورزشی برای بانوان نقش بسیار مؤثری داشته است، وی که فعالیت خود را به صورت 
بین المللی  کمیته ی  کل  دبیر  معاون  حاضر  حال  در  نموده است،  آغاز  داوطلبانه 

پارالمپیک )IPC( است. 
• »ناتالیا پارتیکا« از لهستان، وی در دو دوره بازي های پارالمپیک در تنیس روی میز 

شرکت داشته است. وی به عنوان زن سال لهستان شناخته شده است. 
• دکتر فاطمه رخشانی از ایران، رییس کمیته ی ورزش زنان در کمیته ی پارالمپیک 
داشته  ایران  در  معلول  زنان  را در ورزش  توجهی  قابل  نقش  است،   )APC( آسیا 
است. وی که در رشته ی شنای معلوالن فعالیت داشته، در مشارکت زنان در ورزش 

نیز فعالیت دارد.
داوری  هیأت  ترکیب  در   APC بانوان  کمیته  عضو  و  کشورمان  از  لیموچی  سیما 
برای  برگزیده  بانوی  معرفی  و  داشت  قرار  پار المپیکی  برتر  بانوی   5 انتخاب  جهت 
دریافت نشان روز زن، هم زمان با روز 8 مارس، 17 اسفند )روز جهانی زن به انتخاب 

سازمان ملل متحد( صورت خواهد گرفت.  

روابط عمومی فدراسيون ورزش های جانبازان و معلولين
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با معرفی برترین ها
مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان دارای معلولیت به کار خود پایان داد. 

رقابت های برگشت هفتمین دوره ی مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان روز گذشته پایان یافت.
زهرا میربابایی، نایب رییس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلوالن با اعالم این خبر گفت: »در رقابت های 
دور برگشت در مجموع 92 ورزشکار، مربی و سرپرست از ده استان کشور حضور داشتند و مسابقات در سطح 

کیفی بسیار خوبی برگزار شد و از میزبانی شایسته هیأت اصفهان قدردانی می کنم.« 
وی افزود: »در این مسابقات 15 تیم در بخش بزرگساالن و 6 تیم در بخش جوانان شرکت داشتند و استان 
خراسان رضوی با 4 تیم، پارس تهران با 3 تیم و همدان نیز با 3 تیم بیشترین تعداد شرکت کنندگان را داشتند.« 
نایب رییس انجمن تنیس روی میز خاطر نشان کرد: »در مسابقات دور برگشت تیم های 115 کرمان و پارس 
تهران با حمایت اسپانسر شرکت کرده بودند که از حمایت آن ها سپاسگزارم و تیم توان یابان خراسان رضوی نیز 

با وجود این که برای اولین بار در مسابقات شرکت داشت، بسیار خوب ظاهر شد.« 
میربابایی نتایج هفتمین دوره از مسابقات تنیس روی میز بانوان را با احتساب نتایج دور رفت به شرح زیر اعالم 

کرد:
گروه جوانان، کالس نشسته:

مقام اول اصفهان، خراسان رضوی مقام دوم، پارس تهران مقام سوم 
گروه جوانان، کالس ایستاده:

مقام اول خراسان رضوی، مقام دوم همدان، مقام سوم مرکزی 
گروه بزرگساالن، کالس نشسته:

مقام اول 115 کرمان، مقام دوم پارس تهران، مقام سوم همدان و اصفهان 
گروه بزرگساالن، کالس ایستاده:

مقام اول خراسان رضوی، مقام دوم همدان، مقام سوم پارس تهران و فارس 
هفتمین دوره ی رقابت های تنیس روی میز بانوان از 23 تا 25 بهمن ماه به میزبانی هیأت اصفهان برگزار شد. 

پیشکسوت رشته ی دو ومیدانی:
سالمتی  ورزش  بیایند،  بیرون  خانه ها  از  معلوالن 

جسم و روح را تضمین می کند. 
وهاب ثعلبی، از پیشکسوتان رشته دو ومیدانی است که 
زیادی  افتخارات  تیم ملی،  طی سال ها حضور خود در 

برای کشورمان به ارمغان آورده است.
وهاب ثعلبی متولد شهریور سال 1331 در اهواز است. 
فعالیت  بدن سازی  رشته ی  در  از مجروحیت  پیش  وی 
می کرد و در سال 1363 به درجه ی رفیع جانبازی نایل 

آمد.
وی در مورد روی آوردنش به ورزش جانبازان و معلوالن 
می گوید: »پس از دوران نقاهت و با تشویق خواهرزاده ام 
رشته  در  و  گرفتم  سر  از  را  ورزشی  فعالیت های 

دوومیدانی، ماده پرتاب ها فعال شدم.« 
مرحوم  من  مربی  »اولین  می کند:  نشان  خاطر  ثعلبی 
سرمدی بود و پس از آن آقایان فهیمی و قادر حردانی 
بسیار  پیشرفتم  در  و  بودند  من  مربیگری  عهده دار  نیز 

کمک کردند.« 
وی پس از حضور در مسابقات کشوری و کسب عناوین 
که  کرد  تن  بر  را  ملی  تیم  پیراهن   72 سال  در  برتر 
شدم  ملی  تیم  وارد   72 »سال  می گوید:  آن  مورد  در 
بیرمنگام  مسابقات  در  برون مرزی ام  اولین حضور  در  و 

انگلستان )1998(  موفق به کسب نشان طال شدم.« 
نشان طالی مسابقات جهانی اسپانیا در سال 99، نشان 
نشان  سال 2002،  در  فرانسه  جهانی  مسابقات  نقره ی 
نشان   2003 سال  در  نیوزلند  جهانی  مسابقات  طالی 
نقره ی مسابقات فسپیک مالزی در سال 2006، کسب 
دو نشان طال در مسابقات منطقه ای آفریقا و خاورمیانه 
و نیز دو نشان برنز از مسابقات پارالمپیک سیدنی و آتن، 

افتخارات کسب شده  توسط این پیشکسوت است.
در  ورزش  تأثیر  به  اشاره  با  ملی  تیم  اسبق  ملی پوش 
زندگی اش می گوید: »من پیش از مجروحیت نیز ورزش 
جانبازی  مقام  به  نایل آمدن  و  آن  از  بعد  اما  می کردم 
که موجب تغییر شرایط فیزیکی من شده بود، احساس 
و  است  تأثیرگذار  زندگی ام  در  بسیار  ورزش  کردم 

روحیه ی مضاعفی به من می داد.« 
وی در پایان با دعوت از افراد دارای معلولیت گفت: »از 
دارند دعوت می کنم که  معلولیت  همه ی دوستانی که 
نباشند، زمانی که  بیاورند و خانه نشین  به ورزش روی 
تأثیر ورزش را در زندگی خود ببینند، قطعاً آن را رها 

نمی کنند.« 
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دارای  افراد  دارد.  وجود  آن ها  از  یادگیری  برای  درس هایی  همیشه  هستند.  افرادی  نوع  چه  نیست  مهم 
معلولیت قدرت خاصی دارند، زیرا مشکالت زندگی ما به آسانی فراموش شدنی نیست. ما با قدرت و عزم 
راسخ هر روز را پشت سر می گذاریم، در حالی که خیلی از افراد شاید نتوانند این کار را انجام دهند. افراد 
دارای معلولیت در زندگی خود بسیار می آموزند، درس هایی که افراد غیرمعلول به ندرت می توانند تجربه 
از غنی ترین کالس های درسی است که  اما این وضعیت یکی  داشتن معلولیت سخت است   کنند. مسلماً 
و مستقیم،  تجربه ی شخصی  در حالت  تجربه ها  این  از  بسیاری  که  در حالی  کند.  تجربه  می تواند  انسان 

عمیق تر هستند با این حال می توان برخی از آن ها را به دیگران نیز منتقل کرد:
1( شادی واقعی در بدن ناسالم هم امكان دارد

بیشتر مردم می گویند بهتر است کسی که معلولیت دارد بمیرد تا این که بخواهد با معلولیت زندگی کند. 
این حرف مرا به خنده می اندازد! دلیل چنین قضاوتی این است که بیشتر افراد غیرمعلول نمی توانند فکرش 
را هم بکنند که اگر بدن آنها برای همیشه معلولیتی پیدا می کرد، می توانستند شاد باشند. اما واقعیت این 
است که مغز آدمی آن قدر مهارت دارد که به فردی با شرایِط معلولیت تغییر وضعیت بدهد، البته اگر به مغز 

این اجازه را بدهید.
من زمانی که فلج شدم فکر می کردم که دیگر، هرگز خوشحال نخواهم شد اما چند سالی بعد از فلج شدنم، 
شاد بودم. من شادی را در این یافتم که زنده ام و همین طور در خانواده و دوستانم. هنوز آرزو دارم که ای 

کاش می شد دوباره راه بروم، اما شادی واقعی در درون من زندگی می کند.
2( شكیبایی می تواند تو را از هر سختی عبور دهد

از وقتی کودك بوده اید، به شما گفته اند که چه قدر مهم است که شکیبا باشید و هرچه بزرگ تر می  شوید، 
به درستی این موضوع بیشتر پی می برید. اما وقتی معلولیتی دارید، شکیبایی مورد نیاز شما، کاماًل در یک 
سطح دیگر قرار دارد. بسیاری از مواقع ما باید برای چیزهای مختلف، زمان بیشتری بگذاریم و به مرور در این 
زمینه استاد می شویم. شکیبایی حتی به من کمک کرده که با ناتوانی های جسمی ام در مواقع به خصوص، 

از نظر احساسی بهتر کنار بیایم.
3( تصادف ها ممكن است اتفاق بیفتند و اتفاق خواهند افتاد 

برای شما  اتفاق  این  که  فکر می کنید  است، همیشه  معلول شده  تصادفی  در  فردی  که  وقتی می شنوید 
نخواهد افتاد و به این حادثه مانند یک برنامه ی تلویزیونی یا فیلم نگاه می کنید، چیزی که هرگز در دنیای 
واقعی شما نخواهد بود. اما حقیقت تلخ این است که تصادفاِت منجر به معلولیت، هر روز اتفاق می افتند و 
احتمال دارد که برای شما یا هر کسی که می شناسید، این اتفاق بیفتد. این احتمال در زندگی همه واقعیت 

دارد و قابل لمس است اما وقتی که معلولیت دارید، آگاهی تان نسبت به آن اندکی بیشتر می شود. 
4( معلولیت ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد 

فرزند  که  کنید  تصور  اما  باشد  نداشته  وجود  مادرزادی  معلولیت  از  نوعی  هیچ  شما  خانواده ی  در  شاید 
اول شما با سی.پی )نوعی معلولیت حرکتی( متولد شود. هراس آور است اگر خودتان را یا یکی از اعضای 
خانواده تان را یک باره معلول ببینید. عقل حکم می کند که در چنین شرایطی فراموش نکنید که همه ی ما 
از نظر جسمی ناکامل هستیم و هرگز فکر نکنید که شما استثنا هستید. همه ی ما روزی خواهیم مرد. ما، 

همگی، انسان هستیم.
5( از مسایل کوچک متأثر نشوید 

از آنجا که زندگی با معلولیت می تواند اضطراب آور باشد )به دالیلی هم چون: خراب شدن ویلچر، کاهش 
بیمه های درمانی یا استعفای ناگهانی فرد مراقبت کننده( ما زود یاد می گیریم که نگذاریم اضطرابمان خیلی 
باال برود. اگر چنین نبود، هیچ کدام نمی توانستیم باالی 40 سال عمر کنیم. ما همیشه با مسایل عجیبی 
روبه رو می شویم، بنابراین یاد می گیریم که چه طور مسایلی را که ارزِش نگرانی دارند، اولویت بندی کنیم. به 
همین دلیل است که به نظر می رسد بسیاری از ما در حالت تفکر، به سر می بریم. بلیت سینما تمام شد؟ 

باید دو ساعت برای رستوران صبر کنیم؟ اهمیتی ندارد. می شد بدتر از این هم بشود. 
6( متفاوت بودن، یک فرصت است

بسیاری از افراد دوست ندارند متفاوت باشند و خیلی به چشم بیایند. هرچند این تفاوت، به آن بدی هم 
که فکر می کنید نیست. در واقع وقتی به عنوان کسی که متفاوت است زندگی می کنید، خیلی زود یاد 
می گیرید که این تجربه، لحظات خوبی هم دارد. شما با افراد خیلی جالبی برخورد می کنید و فرصت های 

خاصی برایتان پیدا می شود. وقتی شبیه همه باشید، کسی توجهی نمی کند. 
7( به گنجیدن زیادی بها داده شده است 

وقتی معلولیتی دارید، آن قدر آزاد هستید که می توانید کسی باشید که خودتان می   خواهید، زیرا گنجیدن 
در جمع غیرممکن است. پذیرفتن این می تواند یکی از آزادانه ترین احساسات ممکن باشد. شما الزم نیست 
که در جمع بگنجید تا احساس خوبی در مورد خودتان داشته باشید، یا حس کنید که حتماً باید متعلق به 

جمع باشید. ما به خودمان تعلق داریم، ما این را می دانیم و این احساس عالی است! 
8( نمی توانید کسی را از روی ظاهر قضاوت کنید

همیشه شنیده اید که کتابی را از روی جلدش و یا کسی را از روی ظاهرش قضاوت نکنید. استیون هاوکینگ 
را ببینید، مردی روی ویلچر که نمی تواند حرف بزند در حالی که یکی از باسوادترین انسان های این جهان 
محصوالت  معروف  شرکت  یک  رییس  اما  است  فلج  دست و پا،  چهار  هر  از  کالرك،  فرانسیسکو  یا  است، 
بهداشتی و زیبایی است. هرگز فکر نکنید که معلولیت مساوی است با فردی که موثر یا موفق نیست. شما 

هرگز نمی دانید فردی که معلول است چه توانایی هایی دارد. 
9( زندگی کوتاه است، از همه چیز استقبال کنید

رسیدن  ما  از  بسیاری  برای  باشد.  داشته  منفی  تاثیرات  عمر شما  روی طول  می تواند  معلولیت  متأسفانه 

10 درسی که دنیا باید از افراد دارای معلولیت بیاموزد

دارای  آمریکایی  )نویسنده ی  کارلسون  تیفنی  مؤلف: 
رانندگی  تصادف  در  سالگی،   14 سن  در  که  معلولیت 

آسیب نخاعی دید و دست ها و پاهایش فلج شد.(
ترجمه: نگین حسینی

به همین دلیل است  به 95 سالگی چندان محتمل نیست؛ 
پی  زندگی  راز  به  معلولیت،  دارای  افراد  ما،  از  بسیاری  که 
برده ایم؛ از هر روز طوری لذت می بریم که گویی آخرین روز 
زندگی ماست. همه ی انسان ها این کار را به شیوه ی خودشان 
انجام می دهند، در حالی که بسیاری هم نمی توانند. اما افراد 
دارای معلولیت این طرز فکر را به شکلی هنری در آورده اند، 
از لذت بردن از اشعه ی خورشید گرفته تا یک فنجان قهوه ی 
گرم، ما می دانیم که زندگِی دشوار چگونه است و به همین 
دلیل، می دانیم چگونه از چیزهای خوب، وقتی که خودشان 

جلوی ما ظاهر می شوند استقبال کنیم. 
10( ضعیف بودن همیشه منفی نیست

ضعیف یا معلول بودن همیشه الزاماً چیز منفی نیست. وقتی 
با معلولیت زندگی می کنید، یاد می گیرید که دریافت کمک 
هیچ اشکالی ندارد. بسیاری از ما به مرور زمان یاد می گیریم 
نیاز به کمک داریم، حتی  که همگی به شیوه های خودمان 
ورزش کاران و رؤسای جمهور. این مسأله غیرقابل امتناع است 

و بخشی از تجربه ی آدمی است. 
است  زندگی  در  سخت  شرایطی  داشتن  معلولیت،  مسلماً 
به  را  معلولیت  با  زندگی همراه  آن،  در  نهفته  اما درس های 

تجربه ای بسیار مهم تبدیل کرده است. 
شما از یک فرد دارای معلولیت چه چیزی یاد گرفته اید؟

........................................................................................ )11  
.............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
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در اهمیت حس شنوایي براي انسان این گفته »هلن کلر« گویاتر 
از  یکي  ناشنوایي  و  نابینایي  وجود  با  که  او  است.  از هرسخني 
موفق ترین افراد استثنایي است، مي گوید: »اگر این فرصت به من 
داده مي شد که یکي از دو حس خود را بازیابم، ترجیح مي دادم 

نابینا بمانم ولي بشنوم.«
است،  زباني  و  ارتباطي  مشکالت  ناشنوایان  مسایل  عمده ترین 
عادي  کودکان  است.  گفتار  ارتباط،  مرحله ی  نخستین  که  چرا 
به طور طبیعي در محیطي پر از زبان کالمي احاطه مي شوند و 
با تمرین و تعمیم صدا به اشیا و موقعیت ها، زبان را مي آموزند. 
به  دیدن  از طریق  معاني  درك  و  فهمیدن  ناشنوا،  کودکان  در 
وجود می آید. مشکالت ارتباطي، باعث ایجاد اختالالت رواني و 
رفتاري در ناشنوایان نیز می شود. افراد ناشنوا ویژگي هاي رفتاري 
مشترکي دارند که به نقص شنوایي مربوط مي شود و تا حدي 
با ویژگي هاي سایر افراد جامعه متفاوت است، زیرا شنوایي یکي 
از حیاتي ترین توانمندي هاي حسي است که مي تواند بعضي از 
توانایي هاي انسان را در سازگاري با محیط تحت الشعاع قرار دهد. 
در مورد زبان باید با کودکان ناشنوا، آرام و شمرده صحبت کرد تا 
او براي فهم کلمات آن ها را از نوع حرکت و حالت لب ها بخواند 
و به عبارتي چشم او، کار گوش را کرده و کالم را لب خواني کند.

لب خواني و زبان اشاره عمده ترین محورهاي ارتباطي ناشنوایان 
»جان  توسط  بار  نخستین  ناشنوایان  براي  تکلم  روش  هستند. 
ناشنوایان  را در آموزش  او روش لب خواني  و  پابلو« مطرح شد 
او  از  قبل  به شمار آورد.  هنر  یک  را  آن  و  دانست  مؤثر  و  مفید 
ناشنوایان صرفاً با زبان اشاره با یکدیگر ارتباط برقرار مي کردند 
عادي  افراد  با  ارتباط  در  ویژه  به  فراواني  محدودیت هاي  که 
عادي  افراد  با  ارتباط  در  روش،  این  از  استفاده  با  ولي  داشتند 
آنان از طریق لب خواني مفاهیم را درك مي کنند. بنابراین ضمن 
بتوان  باید  اجتماعي،  فعالیت هاي  در  ناشنوایان  درگیرکردن 
آورد.  فراهم  آنان  براي  ارتباطي  با کمترین محدودیت  محیطي 
نحوه ی رفتار اعضاي خانواده و جامعه با کودك ناشنوا در رشد 
عاطفي و سازگاري اجتماعي و آمادگي آموزش مهارت هاي زباني 

و تحصیلي بسیار مهم و تعیین کننده است.
خانواده و اجتماع، ضمن پذیرش واقع بینانه ی مشکل فرد ناشنوا 
و  استعدادها  پرورش  براي  او  به  یاري رساندن  جهت  در  باید 
توانایي هایش مساعدت نمایند. وضعیت مطلوب براي یک ناشنوا 
استفاده از مواهب و موقعیت هاي در دسترس افراد عادي در حد 

امکان است. 
در تربیت کودك ناشنوا و کمک به رشد او، وظیفه ی اصلي بر 
عهده ی خانواده است. باید وضعیت واقعي کودك پذیرفته شود و 
ضمن آن که خانواده احساسات خود را کنترل مي کنند، بهترین 
اقدام را در جهت کمک به وي برگزینند. قبول ناشنوایی کودك 
از طرف خانواده و اجتماع و شناخت تفاوت هاي او و کنارآمدن با 
آن، نیازمند عشق، عالقه، صبر، حوصله و برخورد منطقي است. 

جامعه نیز در قبال ناشنوایان مسئولیت مهم و خطیري دارد. 
فراهم کردن شرایط تعامل و محاوره ي مستمر، همانند برخوردي 
که با کودك عادي صورت مي گیرد بین اعضاي خانواده و کودك 
از بدو تولّد، حضور فّعال و همراه با تعامل فرد ناشنوا در برنامه ها و 
محافل خانوادگي که به مناسبت هاي و بهانه هاي مختلف در بین 
خانواده ها و خویشاوندان برگزار مي شود، حضور فّعال و همراه با 
تعامل فرد ناشنوا در جامعه و تعامالت روزمّره ي اجتماعي )خرید 
بهره جستن  و  و...(  اجتماعي  از مراودات روزانه ي  استفاده  بازار، 
هدفمند از همه ي موقعیت هایي که مي تواند براي یک فرد عادي 
ارتباطات  یادگیري  تقویت  براي  افتد  اتّفاق  روزانه  زندگي  در 
صحیح اجتماعي و مهارت هاي زندگي مي تواند براي ورود هر  چه 
بهتر فرد دچار مشکالت شنوایي به جامعه ی عادي کمک کند. 
همچنین بخش هاي مختلف جامعه نیز با محترم شمردن حقوق 
این عزیزان و ایجاد بستر مناسب براي ورود هر چه مؤثرتر آنان 
از نظر شغلي و بهره گیري از حقوق اجتماعي همانند افراد عادي ، 

مي توانند به وصول این اهداف کمک کنند.

ناشنوایان، خانواده و جامعه

سید حسین قاسمي
دبیر مجتمع آموزشي ناشنوایان امام صادق)ع( ساري
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در اج آموزشی  فراگیر  طرح  نخستین  می توانم«  هم  »من  جشنواره ی  پایانی  مراسم 
مردم نهاد  تشکل  ابتکار  با  ابتدایی،  مدارس  در سطح  معلولیت  دارای  افراد  حوزه ی 
 500 پرشور  حضور  با  دی ماه   28 در  جشنواره  این  درآمد.  اجرا  به  باور  انجمن 
گروهی  و  ایران  در  )یونیسف(  ملل  سازمان  نماینده ی صندوق حمایت  دانش آموز، 
از مسئوالن حامی طرح در محل مرکز آفرینش های فرهنگی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان تهران در خیابان حجاب برگزار شد.
به گزارش دبیرخانه ی جشنواره ی »من هم می توانم« این مراسم عماًل از ساعت 9 
مدیران  و  مربیان  همراه  به  دعوت شده،  دانش  آموزان  کاروان های  رسیدن  با  بامداد 
همراه آغاز شد. دانش آموزان قبل از حضور در سالن مراسم، نخست در کارگاه های 
ناشنوایان  اشاره ی  زبان  و  نابینایان  بریل  آموزش خط  و  نقاشی  بازی های خالقانه، 
حضور پیدا کرده و پس از پذیرایی با در دست داشتن پرچم های حاوی آرم جشنواره 

در سالن مراسم حاضر شدند.
این مراسم در آغاز، ترانه میالدی، دبیر جشنواره و نویسنده ی کتاب »من هم  در 
بود، را برای حضار  بیانیه ی جشنواره را که در برگیرنده ی پیام جشنواره  می توانم« 

خواند، بیانیه شامل مطالب زیر بود:
انواع  با  کشور  آینده ساز  نسل های  عنوان  به  نوجوانان  و  کودکان  آشنایی  ضرورت 
تفاوت های میان انسان ها از جمله معلولیت، آموزش کودکان و نوجوانان برای برابر 
به  آنان  توانمندی های  به  باور  و  به حقوق آن ها  احترام  انسان های معلول،  دانستن 

جای محدودیت هایشان.
سپس آقای صفی الدین، نماینده ی صندوق یونیسف در ایران در سخنانی بی تکلف 
و به زبان صمیمی با دانش  آموزان حاضر در مراسم در مورد برداشت خود از کتاب 
»من هم می توانم« و ضرورت این که با هم یاری کودکان در کنار یکدیگر از جمله 
کودکان دارای معولیت می توان دنیایی زیبا برای همه کودکان ساخت، سخن گفت 
و طرح »من هم می توانم« را در عرصه ی فرهنگ سازی عمومی در حوزه ی کودکان 
و نوجوانان کم نظیر توصیف کرد و انجمن باور را برای اجرای این طرح با تکیه بر 

ظرفیت های غیردولتی ستود.
در ادامه سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور و مدیر جشنواره در سخنانی کوتاه، 
انگیزه ی اصلی از طراحی جشنواره ی »من هم می توانم« را ایجاد محیط اجتماعی 
مناسب برای حضور برابر افراد دارای معلولیت در جامعه و تغییر مرکز ثقل نگرش 
جامعه نسبت به افراد معلول از محدودیت های آنان به توانمندی های شان ذکر کرد و 
در ادامه به گفتگوی صمیمی با کودکان حاضر در سالن در خصوص محتوای کتاب 

پرداخت.
بخش شورانگیز مراسم حضور گروه فیتیله با اجرایی پرنشاط و در عین حال آموزشی 
بود که در پایان آن با حضور کودکان معلول و غیرمعلول در کنار یکدیگر مسابقه ای 
شورانگیز نیز که هم زمان مبین طبیعی بودن کودکان در کنار یکدیگر با هر شرایط 

جسمی نیز بود، برگزار شد.
جشنواره  تندیس  و  تقدیرنامه  اهدای  با  مراسم  این  از  بخشی  در  گفتنی است 
دفتر  به ویژه  و  طرح  همراه  آموزش و پرورش  مربیان  و  مدیران  حامی،  مسئوالن  از 
تکنولوژی آموزشی و نمایندگان توزیع مجالت رشد در مناطق تهران قدردانی ویژه 

به عمل آمد.
الزم به تذکر است کلیه ی دانش آموزان حاضر در مراسم که هم از مدارس عادی و 
هم از مدارس استثنایی بودند بسته های هدیه شامل کتب آموزشی مرتبط با موضوع 
جشنواره، بازی های فکری و پازل 40 تکه ی پوستر جشنواره را دریافت کردند. به 
گفته ی اکثر عالقه مندان و مدیران حاضر در مراسم، نکته ی بارز و قابل تعمق این 
مراسم استقبال گسترده ی دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی از کتاب »من هم 
می توانم« و پاسخ های هوشمندانه و حاکی از کسب اطالعات قابل توجه آنان از متن 
کتاب بود که در کلیه ی گفت و گوها با دانش آموزان حاضر به شکل فردی و جمعی 
خودنمایی می کرد. از همین رو می توان این مراسم را که در فضایی بسیار پرنشاط و 
انرژی زا برگزار شد پیوند شور و شعور نامید که هدف اصلی طراحان و مجریان طرح 

»من هم می توانم« همین بود. 
سطح  در  فراگیر  فرهنگ سازی  طرح  نخستین  که  می توانم«  هم  »من  جشنواره ی 
این  در  که  است  معلولیت  دارای  افراد  موضوع  با  ابتدایی،  مدارس  دانش آموزان 
آموزشی »من هم می توانم« در میان  توزیع کتاب  با محوریت  اجرا می شود،  ابعاد 
ابتدایی در مناطق مختلف شهر تهران  پایه های سوم و چهارم مقطع  دانش آموزان 
اجرا شد که در این کتاب داستانی و مصور دانش آموزان با انواع معلولیت، نشانه های 
ملی و بین المللی مربوط به آن ها، تابلوها و نشانه های شهری مربوط به افراد دارای 
پایان کتاب دانش آموزان  افراد معلول آشنا شدند. در  توانمندی  به ویژه  معلولیت و 
عظیم  خیل  که  می دادند  پاسخ  کتاب  به  مربوط  سؤالی  بیست  پرسش نامه ی  به 
در  دانش آموزان  دست  ساخت  کاردستی های  و  انشاها  آن  بر  افزون  و  پاسخ نامه ها 

خصوص افراد دارای معلولیت موجب شگفتی مجریان طرح شد.

ترانه میالدی

پیوند شور و شعور در مراسم پایانی جشنواره ی
 »من هم می توانم«

گزارش اختتامیه ی جشنواره ی »من هم می توانم«

جشنواره ای برای درك تفاوت ها
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زهرا بیک

این شماره از مجله، ویژه نامه ی نوروزی است! باید از گل و بلبل و بهار و روزهای نو 
حرف زد، اما خوانندگان عزیز، هم اکنون که من در حال نوشتن این مطلب هستم، 
هنوز زمستان است. هوا سرد است. و شب ها هنوز هم طوالنی ترند. پشت میزم به 
رسم نوشتن نشسته ام، هوا گرفته است، آسماِن غمگین با چشم های خیسش به 
زمین خیره شده و شاید دارد افسوس می خورد. بی رمق برفی هم می بارد... به قول 

شاعر: »برف می بارد به روی خار و خاراسنگ؛ کو ه ها خاموش، دره ها دلتنگ«    
آری، زمستان است، می دانم خودتان می دانید زمستان است، اما باید می گفتم که 

زمستان است.
آهی می کشم، از پشت میزم بلند می شوم، و فراموش نمی کنم که از عصایم کمک 
را  امروز  انگار  که  خورشید  و  غم بار  و  برفی  هوای  پنجره،  سمت  می روم  بگیرم، 

مرخصی گرفته تا به کارهای خانه برسد.
چند روز دیگر، البد، هوا گرم تر می شود و رنگ و بوی بهار می گیرد. البد مردم 
یاد عید می افتند و خریدهای نکرده و شروع می کنند به تمیزکاری و خانه تکانی. 
با خودم حدس می زنم شاید آن روزها هم، مثل اکنون پشت میزم نشسته باشم، 

که»بهار می رسد اما ز گل نشانش نیست«  احساس خستگی می کنم.
گاهی انگار خستگی همراه آدم می شود. آن وقت آدم دلش می خواهد گریه کند، 
مثل بچه ها به زمین پا بکوبد، دست هایش را مشت کند و سر همه داد بزند. یک 

آدم خسته حواسش به بهار نیست، دلش زمستانی است البد. 
با خودم فکر می کنم خستگی باید همراه خیلی از مردم باشد. مثاًل همان دخترك 
عصا  به دستی که هر روز ساعت هشت صبح، نفس زنان از پله های ایستگاه متروی 
ورانداز  مغازه ای  دودی  شیشه ی  در  را  خودش  سپس  می آید،  باال  دولت  دروازه 
باشد  دست فروشی  زن  همراه  باید  خستگی  می دهد.  ادامه  راهش  به  و  می کند 
که از صبح تا حاال فقط یک بسته آدامس نعنایی فروخته است. یا شاید پسرك 
فال فروش سر خیابان، یا مرد نسخه به دستی که داروی شیمی درمانی زنش را گیر 
نیاورده. یا مرد جارو به دست نارنجی پوش که هرچه قدر آشغال ها را جمع می کند، 

باز هم ادامه دارند!
 انگار خستگی همراه خیلی از آدم های این اطراف است. اما فکر من بیشتر پیش 
یا  آقای ویلچری،  یا آن  به دست،  به دست است. آن دختر عصا  آن دخترك عصا 
طفلی که دچار معلولیت ذهنی است، یا آن مردی که بیماری در تمام تنش ریشه 
دوانده و او را زمین گیر و خانه نشینش کرده و یا آن زنی که اگر ادب حکم می کرد، 
در فریاد جواب مرد توی پیاده رو که گفته بود: »مگه کوری«، فریاد می زد: »کور 

تویی که...«  
خستگی خیلی وقت است این جمع را رها نکرده. همه ی ما که به گونه ای درگیر 
نقصان جسمی ـ حرکتی شده ایم. همه ی ما مردمانی که خداوند جور دیگر برایشان 
رقم زد که آن ها هم جور دیگری تالش کنند، اما مردم، تحت فرماِن چیزی به نام 

جامعه و تحت تأثیر واژه هایی چون: تفاوت، توانایی، نقصان، اکثریت و اقلیت، آن 
جمع خسته را گوشه ای راندند و برچسب زندند که معلول باشند. که جدا شوند 
از خیل مردمی که به اعتقاد من حواسشان نبود که معلولیت مخرب آن است که 
در افکار و نگاه انسان باشد نه در اندام او. خالصه این که ما شدیم معلول. برایمان 
نطق کردند که شما عزیزید، که جمعتان کردیم که بیشتر به شما توجه کنیم. که 
برایتان شغل ایجاد می کنیم. کمک می کنیم آسان درمان شوید. حواسمان هست 
که بی پول نشوید که تحصیل کنید و چه و چه و چه... اما هیچ کس فکر نکرد که 
ناتوان کرد.  این برچسب معلول که بر ما زدند، ما را، خواسته یا ناخواسته، واقعاً 
حقوقمان را به عنوان محبت و لطف در اختیارمان قرار می دهند. ما جویای تحصیل 
و کار و آینده ایم و مطمئنم خیل عظیمی از دوستان معلول من، به این سه مورد 

به عنوان گزینه های ممکن نگاه می کنند و نه حق مسلم! 
تا  شدیم،  معلول  کنیم.  فراموش  را  خودمان  نام  تا  معلول  گذاشتند  را  اسممان 
ذات  در  توانستن  که  رفت  یادمان  شدیم،  که  معلول  کنیم.  فراموش  را  خودمان 
ماست و نه در اندام ما. آن قدر ناتوان شدیم که دیگران بخواهند به ما لطف کنند 

و بگویند: »تو هــم می توانی«.    
حیف! خیلی وقت است که از زمان افسانه ها گذشته، وگرنه شاید می شد آرزو کرد 
این روزهای سخِت بی فرهنگی مردم  از  را  نفر پیدا بشود و همه ی معلوالن  یک 
و بی توجهی مسئوالن و از همه مهم تر بی پولی و بی خودی خودمان نجات دهد. 
اگر هنوز دوران افسانه و قصه بود، شاید می شد آرش کمانگیری پیدا شود و نشان 
بیاورند.  ایمان  از آن پس همه ی مردم به توانستن خودشان  دهد که می تواند و 
اما گذشت آن زمان ها که تنها یک نفر می توانست جمعیتی را نجات دهد. اکنون، 
باید برخیزند. نه یک آرش ، که به  باید دست در دست هم دهند. همه  اما همه 
هزاران آرش نیازمندیم. آن دخترك توی مترو خسته است، قبول؛ اما هنوز هم 
هر روز صبح، عصایش را تکیه گاه می کند، نام خداوند متعال را زمزمه می کند و 
باز هم به جنگ می رود. نه تنها به جنگ همه ی کسانی که او را اقلیت خواستند و 
به گوشه ای راندند، بلکه به جنگ خوِد درونش هم می رود. اعتماد به نفس، ذاتی 
نیست. ساختنی است. باید هر روز آجری بر دیوارش اضافه کند و اعتماد کند به 

خداوند که حتما بنده اش را توانا یافته که او را به زمین فرستاده است. 
حاال با خودم فکر می کنم که باید بیشتر تالش کنم. فکر می کنم که باید اول از 
همه حقم را از خوِد منفی باف درونم بگیرم که مرا الیق بهترین ها نمی داند. چرا که 

من در حقیقت و به طور حتم الیق بهتریِن بهترین ها هستم. 
حاال هرچه قدر هم می خواهد برف ببارد. قلب من گرم است. از اطمینان، که من 
از هیچ جمعی جدا نیستم. حاال، آسمان هرچه قدر هم که می خواهد ببارد، »من 

بهار را باور کرده ام« .  

بهار را باور کرده امبهار را باور کرده امبهار را باور کرده ام
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1( همکاری و تعامل نزدیک با صدا و سیمای استان جهت حضور در ویژه برنامه ها 
به مناسبت روز جهانی معلوالن.  

از مجموعه  معاونان  به همراه  انتظامی  نیروی  ویژه ی  یگان  فرمانده  بازدید   )2
جهانی  روز  مناسبت  به  توانا  کانون  کارگاهی  و  اداری  اجتماعی،  فعالیت های 

معلوالن.  
3( به مناسبت روز جهانی معلوالن کانون توانا در نمایشگاه توانمندی معلوالن 

در محل دایمی نمایشگاه مجلس شورای اسالمی حضور داشت.
4( حضور مدیرعامل و هیأت مدیره ی کانون توانا در برنامه ی گفت و گوی ویژه 

خبری استان.  
5( دیدار با جناب آقای شفیعی ها مدیر کل اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به پاس تقدیر از ایشان در راستای حمایت از برگزاری جشنواره سراسری عکس.  
6( نشست با مدیرکل سازمان صدا و سیمای استان در راستای تعامل نزدیک و 

فرهنگ سازی جامعه نسبت به حقوق اجتماعی معلوالن. 
7( برگزاری نشست هم اندیشی با معلوالن توانمند استان البرز با حضور ریاست 

هیأت مدیره کانون توانا و مشارکت جامعه ی معلوالن استان البرز.  
با مدیرعامل تاکسی رانی استان جهت سپاس در راستای همکاری  8( مالقات 

نزدیک در زمینه اشتغال معلوالن.  
فعالیت های  مجموعه  از  طالقان  طبیعی  منابع  ریاست  فضلی  دکتر  بازدید   )9

اجتماعی، اداری و کارگاهی کانون توانا. 
برنامه ی  به همراه دخترشان در  آقای سید محمد موسوی  10( حضور جناب 

»زنده باد زندگی« به مناسبت روز جهانی معلوالن.   
11( بازدید مربیان و دانش آموزان مدرسه ی فجر صادق از مجموعه فعالیت های 
اجتماعی، اداری و کارگاهی کانون توانا و همچنین بازدید از نمایشگاه عکس.  

12( بازدید مدیرکل ورزش و جوانان به همراه معاونت سرمایه گذاری شهرداری 
استان از مجموعه فعالیت های اجتماعی، اداری و کارگاهی کانون توانا.  

 13( برگزاری جلسه هیأت مدیره سماوات در کانون توانا. 
14( حضور مدیرعامل و معاونت اجتماعی کانون معلولین توانا در اولین سالگرد 

تأسیس مؤسسه نیکوکاری رعد بوشهر.  
نیکوکاری  مؤسسه ی  و  رعدالغدیر  مؤسسه  مدیره  هیأت  اعضای  بازدید   )15
کاشانه ی مهر کاشان از مجموعه فعالیت های اجتماعی، اداری و کارگاهی کانون 

توانا. 
کانون  جدید  اعضای  توانمند سازی  راستای  در  فرآیند  جلسات  برگزاری   )16

معلولین توانا.  
 17( استان قزوین سومین استانی بود که نمایشگاه عکس با موضوع معلوالن و 
با عنوان »نگاه نو« را  با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار کرد.

 18( برگزاری دیدار دوست به همراه شهردار و رئیس شورای شهرستان  محمود 
آباد.  

19( تیم بسکتبال با ویلچر فیروز وارد مرحله ی نهایی مسابقات دسته یک لیگ 
کشوری شد. 

و  وزیر  مشاور  قزوین،  استاندار  حضور  با  که  نشستی  در  توانا  معلولین  کانون 
سازمان های  نمایندگان  و  کشور  وزارت  نهاد  مردم  سازمان های  اداره  مسئول 
مردم نهاد استان قزوین در استانداری قزوین برگزار شد، مورد تقدیر قرار گرفت.
مشاور وزیر و مسئول اداره سازمان های مردم نهاد وزارت کشور در این نشست 
ضمن قدردانی از زحمات سازمان های مردن نهاد، آن ها را بازوهای قوی دولت 

خواند.
داود امینی همچنین نقش و اهمیت سمن ها را به ویژه در دولت جدید مهم 
و  فعال شده  نیز  بین المللی  باید در عرصه های  این سازمان ها  دانسته و گفت: 

حضور گسترده تری داشته باشند.
استاندار قزوین نیز در این نشست با اشاره به اینکه استان قزوین NGO های 

بسیار قوی و فعالی دارد "کانون معلولین توانا" را از NGOهای قوی این استان 
نام برد که در بحث های مختلفی از جمله اشتغال معلوالن در سطح کشور مطرح 
است و من  به NGOهای سایر استان ها همواره بازدید از کانون توانا و مشاهده 
فعالیت های این کانون را پیشنهاد می دهم تا از این طریق بتوانند در مسیر حل 

مشکالت استان های خود گام بردارند.
مرتضی روزبه با اشاره به اینکه باید نقاط مشترك بین NGOها و دولت مردان 
هم  و  کرده  درك  را  دولت  اختیارات  NGOها  هم  تا   شود  شناسایی  باید 

دولت مردان از مسائل این سازمان ها مطلع شوند. افزود.
خود  دغدغه های  بیان  به  مختلف  گروه های  NGO های  نمایندگان  پایان،  در 

پرداختند.

شرکت  جامع  قانون  بازنگری  تكمیل  در  کشور  سراسر  تشكل های 
کردند

تشکل های معلوالن سراسر کشور در تکمیل قانون جامع حمایت از معلوالن 
شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی کانون معلولین توانا، کانون معلولین توانا در بهمن ماه 
سال جاری با انتشار متن قانون جامع حمایت از معلوالن در بین تشکل های 

معلوالن به دریافت نظرات آن ها پرداخت.

تشکل های فعال معلوالن در این نظرسنجی، با اعالم نظرات و دیدگاه هایی که 
طی چندین سال تالش و فعالیت، به آن دست یافته بودند به تکمیل قانون 

جامع کمک کردند. 
شبکه ی  تشکیل  راستای  در  را  اقدام  این  توانا  معلولین  کانون  است  گفتنی 
تدوین  در  آن ها  و سهیم بودن  معلوالن سراسر کشور  اطالع رسانی  تشکل ها، 
قوانین مربوط به خود انجام داده و تاکنون 25 درصد از این تشکل ها نظرات 

خود را اعالم کرده اند.

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن

کانون توانا در یک نگاه
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خالصه ی فعالیت های موسسه ی نیکوکاری کاشانه ی مهر کاشان
وبا تالش  و همت  نیکوکاری کاشانه ی مهر کاشان که سازمانی است مردم نهاد  موسسه ی 
موسسه ی توسعه کاشان و حمایت های مادی و معنوی آن موسسه و هم چنین با مساعدت 
اشتغال معلوالن جسمی ـ حرکتی  به  به منظور آموزش منجر  نیکوکاران محلی  از  جمعی 
شهرستان کاشان در تاریخ 1387/09/27 افتتاح گردیده است از دی ماه همان سال به طور 

رسمی کار خود را در زمینه ی آموزش معلوالن آغاز کرده است.
الف( فعالیت های واحد پذیرش،مددکاری و مشاوره:

1( پذیرش و ثبت نام اولیه  156 نفر
2( سرویس گیرنده ی فعلی  90 نفر

3( معرفی توان یابان به مراکز کارورزی
4( انجام خدمات مشاوره ای

5(  انجام بازدید از منزل یا محل کار توان یابان
ب( فعالیت های آموزشی :

1( برگزاری دوره های کامپیوتر
یکدوره   ،POWER POINT دوره  یک   ،WORD دوره  مقدماتی،2  دورهویندوز   8(
و   )ICDL1 ویکدوره   ICDL2دوره  2 فتوشاپ،  یکدوره  اینترنت،  دوره  EXCEL،یک 

دوره های میکس و مونتاژ.(
2( کالس خیاطی )2 دوره نازك دوزی و راسته دوزی(

3( کالس عروسک دوزی  2 دوره
4( کالس سوادآموزی جهت توان یابان بی سواد

5( کالس تقویتی برای دروس دوره ی راهنمایی
6( آموزش فوق برنامه برای رشته هایزبان انگلیسی، روان شناسی،قرآن، ورزش،بهداشت،تغذیه،فن 
کادویی(  جعبه های  پارچه،  روی   )روبان دوزی،طراحی  دستی  هنرهای  بیان،شطرنج،یوگا، 

موسیقی، نقاشی،تابلو فرش، اخالق، تفسیر قرآن، زیور آالت 
ج( فعالیت های توان بخشی و درمانی:

1( فعالیت های کاردرمانی توسط فیزیوتراپ بهزیستی هفته ای یک روز.
2( انجام آزمایشات دوره ای.

3(معرفی توان یابان به پزشکان متخصص و انجام معاینات الزم.
4( تهیه ی وسایل کمک توان بخشی جهت توان یابان از طریق بهزیستی و یا مراکز ذی صالح.

د( فعالیت های فرهنگی:
1( انجام اردوهای زیارتی،سیاحتی

2( برگزاری مراسم مختلف )به مناسبت روز پدر، مادر،معلم،تولد،مراسم افطاری، مسابقه ی 

مقاله نویسی و....(
المپیاد  در  شرکت  تهران،  رعد  مرکز  در  خودباوری  جشنواره ها)جشنواره  در  3(شرکت 

خالقیت ها(
4( برپایی بازارچه ی خیریه و نمایشگاه در موسسه ی نیکوکاری کاشانه یمهر و دانشگاه کاشان

5( شرکت در مسابقات قرآنی.
6( برپایی جشن  الفبا جهت توان یابان باسوادشده در موسسه.

7( برگزاری همایش ها.
8(تشکیل گروه سرود موسسه.

9(تشکیل جلسات اولیا و مربیان با همراهی متخصصان  مربوطه
10( معرفی توان یابان نمونه در مراسم مربوط به هفته ی بهزیستی.

11( تهیه ی  بروشور و کلیپ های تبلیغاتی.
12(طراحی سایت موسسه 

13(طراحی سامانه ی پیام کوتاه
ح( فعالیت های حمایتی:

البسه ی کارگاهی و... برای اشتغال 10  انواع  1(تشکیل کارگاه خیاطی )تولیدی( و دوخت 
نفر از توان یابان.

2( راه اندازی کارگاه الکترونیک برای 6 نفر از توان یابان
3( تهیه ی وسایل و ابزار آموزشی توان یابان.

4( معرفی توان یابان به صندوق های قرض الحسنه و در یافت وام های کارگشایی.
5(افتتاح حساب آتیه ی کشاورزی جهت 67 نفر از توان یابان.

6(پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب تعدادی از توان یابان.
7( تامین هزینه ی برخی وسایل کمک توان بخشی  توان یابان.

8( انجام بیمه ی حوادث و مسئولیت توان یابان.
و( سایر خدمات و اقدامات جانبی:

منطقه ی  امنای  هیئت  توسط  متر   6000 حدود  زمین  قطعه  دریافت  جهت  پیگیری   )1
ناجی آباد و انجام مراسم کلنگ زنی توسط تعدادی از خیران، با حضور جمعی از توان یابان.

2( پیگیری الزم جهت تهیه ی سند، پروانه ی ساختمان،نقشه ی ساختمان،قرارداد پیمانکار و 
باالخره آغاز عملیات.

3( مناسب سازی موسسه از نظر ساخت کارگاه خیاطی، تهیه ی رمپ و...
جهت  پیگیری  و  خیران  کمک  با  موسسه  هم جوار  مسکونی  منزل  باب  یک  خریداری   )4

آماده نمودن آن به منظورتشکیل کالس  و کارگاه های توان یابان.
5( بازدید 160 نفر از خیران، از موسسه از جمله حضور آقای سعید آبادی مدیر کل یونسکو
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مؤسسه ی نیکوکاری کاشانه ی مهر کاشان
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بصیر تنها یک مؤسسه نیست، پنجره اي براي دیدن، ترانه اي براي 
سرودن و رسالتي براي ادا کردن است. پویایي بصیر، لحظات به یاد 

آوردن پنجره ها،  ترانه ها و رسالت ها است. 
فرهنگي ـ  مؤسسه ی  اولین  بصیر  هنري  فرهنگي ـ  مؤسسه ی 
از  با همت گروهي  نابینایان در شمال غرب کشور،  هنري ویژه ی 
فرهیختگان نابینا و جمعي از هم دالن فرهیخته با شعار »در تکاپو، 
بهتر از آن باشیم که هستیم« در نیمه ی دوم سال 1388 با اهداف 

زیر تأسیس شد:
1( تأمین نیازهاي فرهنگي، هنري و آموزشي نابینایان 

2( پرورش استعدادها و توانمندي هاي نابینایان 
3( اشتغال زایي و ایجاد بسترهاي اشتغال براي نابینایان 

کتاب های  بریل ،  کتاب های  قبیل  از  آموزشي  نیازهاي  تأمین   )4
گویا و....

این مؤسسه در راستاي دست یابي به اهداف تعیین شده و ارایه ی 
خدمات مورد نیاز نابینایان و کم بینایان فعالیت هایي را آغاز کرده 

که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
گرافیک،   ،  ITمانند تخصصی  مختلف  کارگروه هاي  تشکیل   )1
رباتیک، زبان های خارجی، روانشناسی، حقوق و کارگروه اشتغال. 
تولید نقشه خوان لمسي و گویا جهت تجسم و تصویرسازي ذهني 
از  مدیا  مولتي  فشرده ی  لوح هاي  تولید  و  جغرافیا  نقشه هاي  از 

دستاوردهای کارگروه IT است. 
فرهنگ  ترویج  مانند  رفاهي  و  ورزشي  فرهنگي ـ  برنامه هاي   )2
ورزش همگانی با برنامه های کوه نوردی، بازدید از مناطق جنگی 
مختلف  برنامه های  و  مقدس  مشهد  زیارتی  اردوی  کشور،  جنوب 

قرآن و معارف اسالمی در مناسبت های مختلف.
آموزشي  کارگاه هاي  ایجاد  به  حرفه آموزي  جهت  در  مؤسسه   )3
از قبیل کارت پستال، جعبه سازي، برخي کارهاي دستي، آشپزي، 
تدوین  و  صدابرداري،  ویرایش  تلفن،  اپراتوري  آموزش  گل سازي، 

متون براي نابینایان و کم بینایان اقدام نموده است.
برنامه های  تولید  برای  صدا  ضبط  مجهز  استودیوي  تأسیس   )4

صوتی.
5( برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي از جمله: کالس هاي تقویتي 

براي دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلي توسط مدرسین خبره، 
آموزش زبان انگلیسی به نابینایان و کم بینایان، آموزش کامپیوتر با 
همکاری سازمان فنی و حرفه ای و برگزاری دوره های مختلف قرآن 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره ی  همکاری  با  اسالمی  معارف  و 
جامعه  القرآن استان و مهد قرآن استان. آموزش خط بریل، آموزش 

خط بینایي و خوشنویسي براي کم بینایان.
راه اندازی  و  نصب  و  اعضا  از  برخی  برای  کامپیوتر  تهیه ی   )6
نرم افزارهای مختلف نابینایی در سیستم های اعضای نابینا و کم بینا.

7( برگزاری مسابقات آنالین در مناسبت های مختلف.
عرضه ی  و  صنایع دستی  مختلف  نمایشگاه های  در  شرکت   )8

کارهای دستی نابینایان و کم بینایان.
در  شرکت  و  قرآن  قاریان  تربیت  و  تواشیح  گروه  تشکیل   )9

مراسم های مختلف.
10( تشکیل گروه موسیقی و شرکت در مراسم های مختلف.

در  شرکت  و  گلبال  تیم  تشکیل  و  بصیر  باشگاه  تأسیس   )11
مسابقات مختلف.

مؤسسه ی فرهنگي   هنري نابینایان بصیر

سرکار خانم ساحل اسپرورینی
از عشق دل کندن و به خاك دل سپردن، کار آسانی نیست.

آری، غم از دست دادن عزیزان غمی جانکاه است اما امید به حیات در جهانی 
دیگر از این اندوه می کاهد.

از پروردگار متعال برای عزیز از دست رفته ی شما آمرزش الهی و علو درجات 
و برای حضرتعالی و خانواده ی محترمتان عمر با عزت آرزومندیم.

ما را در غم خود شریک بدانید.

تسـلیــت 

اطالعیه
قابل توجه اعضای محترم کانون معلولین توانا

کانون معلولین توانا به منظور تعمیر و ساخت تجهیزات پزشكی عزیزان 
شده است.  همكاری  وارد  زنجان  احمر  هالل  سازمان  با  معلولیت  دارای 

متقاضیان می توانند برای ثبت  نام به واحد درمان مراجعه نمایند.
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آمـد بهـار ای عاشقــان، ای عاشقــان آمـد بهـار

رستـاخیـز

آمد بهار ای عاشقان، ای عاشقان آمد بهار
بهار می آید تا ما راهی شویم، بهار می آید تا سفر را به خاطرمان بیاورد، بهار 
می آید تا دوباره سبزشدن را به خاطر آوریم و یادمان نرود که ما همیشه در 
سفریم و به قول »سهراب« باید چمدانمان را که به اندازه  ی پیراهن تنهایی ما 

جا دارد برداریم و به سمتی برویم که درختان حماسی پیداست:
آمد بهار ای دوستان منزل به سروستان کنیم  

تا بخِت در رو خفته را چون بخِت سرو اِستان کنیم
همچون غریباِن چمن بی پا روان گشته به فن   

هم بسته پا هم گام زن عزِم غریبستان کنیم
جانی که رست از خاکدان نامش روان آمد روان   

ما جان زانوبسته را هم منزل ایشان کنیم
بهار می آید تا ما بار و بندیلمان را ببندیم، بهار می آید تا به یادمان بیاورد که 
در این سفر روحانی به سوی آفتاب صعود کنیم. پرواز را به خاطر داشته باشیم. 
آبی آسمان را تجربه کنیم و بدانیم که اصل ما از بهشت است و در این دنیا 

راهی بجوییم به سوی بهشت دلمان، میعادگاه عاشقانه ی هستی:
ای برگ قّوت یافتی تا شاخ را بشکافتی  

چون رستی از زندان بگو تا ما در این حبس آن کنیم
ای سرو بر سرور زدی تا از زمین سر ورزدی   

سر در چه سیر آموختت تا ما در آن سیر آن کنیم
ای غنچه گلگون آمدی وز خویش بیرون آمدی  

با ما بگو چون آمدی تا ما ز خود خیزان کنیم

آن رنگ عبهر از کجا وان بوی عنبر از کجا   
وین خانه را در از کجا تا خدمِت دربان کنیم

بهار می آید و بلبالن ترانه های عاشقانه آغاز می کنند، بهار می آید و نعمت ها 
سرازیر می شوند، مثل همیشه، باران می بارد، پرندگان ارکستر سمفونی عشق را 
آغاز می کنند و ما مثل همیشه شاکر، ممنون و سپاس گزار نعمت های خداوند 
هستیم. بهار می آید تا شکِر نعمتمان، نعمت هایمان افزون کند. بهار می آید تا 
چشم هایمان به خوبی ها باز شود و بهار می آید تا به یادمان بیاورد که بر هر چه 

تمرکز کنیم، همان را می یابیم:
ای بلبل آمد داد تو من بنده ی فریاد تو    

تو شاد گل ما شاد تو کی شکر این احسان کنیم
ای سبزپوشان چون خضر ای غیب ها گویان به سر  

تا حلقۀ گوش از شما پردّر و پرمرجان کنیم
بهار می آید تا بدانیم که بنای زندگی بر آزادی است. بهار می آید تا یادآوری 
کند که نتیجۀ زندگی گسترش روح ما در پهنه هستی است و بهار می آید تا به 
ما بگوید هدف زندگی لذتی ناشی از حضور معنوی در این عالم است و ما مثل 

همیشه شاکر، ممنون و سپاس گزاریم: 
بشنو ز گلشن رازها بی حرف و بی  آوازها    

برساخت بلبل سازها گر فهم آن دستان کنیم
آواز قمری تا قمر بررفت و طوطی بر شکر   

می آورد الحاِن تر جان مسِت آن الحان کنیم

دلم می خواهد تا آسمان خدا پرواز کنم.
آن جا که رنگ خدا، همه بی رنگی  است.

آن جا که ذات عشق مقدس است.
آن جا که صدای پروانه های هجران کشیده، همه وصل است.

آن جا که نگاه، عریان است و صدای ضربان عشق جوشان.
آن جا که، اکنون، اکنون است.

آن جا که مادر هست.
آن جا که هست، هست.

آن جا که باران هست؛ می رویاند، می جوشاند و تپش های باور را به عمق بودن می رساند و نیست 
می شود در هست.

آن جا که گرداب اندیشه، دریایی می شود، بی انتها.

مریم ایران دوست

من دلم پرواز می خواهد؛ تا اوج، تا نگاه، تا عشق، تا مادر، تا رسیدن.
برمی خیزی و چشم های مهربان بی قرارت را به باران  می سپاری، نوازشت می کند 

باران، این مهربان ترین بوسه ی خدا، 
و پرندگان، سرود یکی شدن را در سکوت عشق بازی تو، فریاد می زنند.

و در رستاخیز نگاهت، عشق، شکوفه می دهد.
و چه بی تابانه، آرام می نشینی!

این جا آسمان خداست و پروانه های عاشق، چه آرام، بال به بال یکدیگر در َدَوران 
سپید عشق پرواز می کنند.

این جا بهار است، فصل دوباره زیستن و بازآمدن.
و من در انتظار آمدن تو!
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درست رو در رو

شام خوردن در تاریکی مطلق

اوایل سال، وقتی بوی عید توی خانه ها می پیچد و عطر تازه شدن به 
مشام می رسد، انگار خورشید درخشان تر از همیشه می تابد و برِق 
تمیزی در گوشه و کنار خانه به چشم می خورد، حتی ماشین ها هم 

براق تر می شوند و آسمان، انگار آبی تر از همیشه است. 
کم کم وقتی روزهای تعطیل را پشت سر می گذاری، احساس می کنی 
دوباره دارد سال، کهنه می شود و تو فقط از سال نو چند روزی را با 
احساس نویی سپری کرده ای و فکر می کنی، کل آفرینش تکراری 
شده و از آن لذتی نمی بری و فکر می کنی خورشید همیشه درخشان 
نیست، هیچ چیز برق نمی زند و زندگی در یک تکرار ِکِدر فرو رفته 
است؛ اما اگر به قول سهراب »چشم ها را بشویی و جور دیگر به دنیا 

نگاه کنی«، هر روز چیز تازه و نویی خواهی دید. 
تازه تر می شوی و اصاًل احتیاجی به عید نداری و سال  با هر نگاه، 
نگاه  همه چیز  به  نو  از  می توانی  می گیرد،  تو شکل  در  روز  هر  نو 
یک  تازه،  نگاه  یک  خانواده.  به  و  خانه  به  مادر،  به  پدر،  به  کنی، 
باشی. شاید  تو در چه شرایطی  رویش دوباره، و فرق نمی کند که 
یک قدم، از همه جلوتر باشی. تو تجربه ای داری که آن را راحت به 
دست نیاورده ای، تو شیرینی زندگی و تالش برای بهتر زیستن را 
از دیگران جلوتری.  با تمام وجودت احساس کرده ای. تو یک قدم 
دیگرانی که فکر می کنند هیچ وقت دچار حادثه و یا اتفاقی نمی شوند 
و چنان بی خیال به جلو می روند که حتی گاهی جلوی پایشان را 
درست نمی بینند، کسانی که گاهی با تکبر از پهلوی ما رد می شوند 
و نمی دانند ممکن است فقط در چند قدمی آن ها تجربه ای جدید 

شکل بگیرد و با این بی خیالی دل خوشند. 
انسان ها مدام در  و  نیست  پایدار  دنیا  از آن جا که هیچ چیز در  اما 
حال تغییر و تحولند، می توان از سختی ها به آرامش دست یافت و 
یا خدای ناکرده گاهی آرامش آدمی، دست خوش سختی های زندگی 
از  قدم  یک  اما  معلول،  اگرچه  تو  و  من  که  این جاست  و  می شود 
دیگران جلوتریم، چون چیزی را تجربه کرده ایم که دیگران حتی از 
فکر کردن به آن هراس دارند و در این تجربه به آرامش رسیده ایم. 

که می توانیم چشم در چشم زندگی بدوزیم... درست رو در رو....

تصور کنید قادر به دیدن غذایتان نباشید. آیا عطر و بوی آن را بیشتر حس 
می کنید؟ طعمش چطور؟

با کمک  و  تاریکی مطلق  در  را  غذاهای خود  زودی  به  رستوران جدیدی 
پیش خدمت های نابینا برای راهنمایی مهمانان در این فضا ِسرو خواهد کرد.
تاریکی(  )در   Noir le Dans رستوران  مدیر  بروگلی«،  دی  »ادوارد 
بین  از  بینایی  این طور نچشیده اید. وقتی  را هرگز  می گوید: »مزه ی غذاها 
برود، سایر حواس قوی تر می شوند. مردم متوجه می شوند که در استفاده از 

بینی و زبانشان دچار مشکل هستند.« 
در سال 2000 رستوران kuh Blinde در زوریخ، توسط بنیاد نابینایان 
 Noir le Dans .افتتاح شد. قباًل شعبه ی دیگری در برلین باز شده بود
شعب  شد.  افتتاح  نیویورك  در   2004 سال  در  و  پاریس  شعبه ی  از  بعد 

دیگری در لندن، موسکو و بارسلون وجود دارد.
تجربه ی خوردن غذا از یک اتاق روشن شروع می شود. میهمانان از یک منو، 
غذای خود را انتخاب می کنند. اما غذای مشخصی انتخاب نمی کنند. باید 
از بین ماهی، گوشت، سبزیجات و یا یک منوی شگفت انگیز یکی را انتخاب 
کنند و اگر نسبت به ماده ی غذایی آلرژی دارند، به آشپز اطالع دهند. فقط 
همین. طعم ها و بوها، حتی دمای متغیر بشقا ب ها، یک تجربه ی منحصر به 

فرد را به وجود می آورند.
تا  می شود  خواسته  میهمانان  از  غذاخوری،  سالن  نگه داشتن  تاریک  برای 
در  را  خود  دوربین  و  موبایل  گوشی  مچی،  ساعت  مثل  نور  منبع  هرنوع 
تاریک  کاماًل  اتاق  سمت  به  بعد  دهند.  قرار  پذیرش  بخش  در  کمدهایی 
راهنمایی می شوند و پشت میزهای بزرگ مشترك می نشینند. برای سرو 
غذا و راهنمایی مهمانان در فضای سالن، رستوران از پیش خدمت های نابینا 
استفاده می کنند. یعنی افراد باید به این پیش خدمت ها اعتماد کامل داشته 

باشند.
»بروگلی« می گوید که این تجربه چیزی فراتر از یک وعده غذاست. این فضا 
یک تجربه ی اجتماعی جالب به وجود می آورد. چرا که همه پشت میزهای 
عین  در  و  اجتناب ناپذیر  دیگران  با  صحبت نکردن  و  می نشینند  مشترك 
نمی بینید، هیچ  تاریکی  در  را  دیگران  آن جایی که  از  است.  متفاوت  حال 

پیش داوری ظاهری در موردشان نخواهند داشت.

ترجمه: الهام اشرفیمریم عطاری
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دسترسی هوایی مناسب تری در انتظار 
مسافران دارای معلولیت است

هواپیمایی  شرکت  آمریکا  ترابری  وزارت  که  شد  اعالم   2013 نوامبر   12
فراهم آوری  عدم  دلیل  به  دالر  میلیون   1/2 مبلغ  را   )US Airways(
بر  معلولیت جریمه کرده است.  دارای  صندلی  چرخ دار مخصوص مسافران 
شرکت های  دسترسی  قانون  موجب  به  و  وزارت خانه  این  قوانین  اساس 
هواپیمایی، این شرکت ها بنا به درخواست مسافران دارای معلولیت، ملزم 
آن ها  ویلچر هستند.  به  فوری  و  رایگان  امکان دسترسی  فراهم ساختن  به 
هم چنین ملزم به کمک به مسافران دارای معلولیت برای عبور از گیت ها و 

تعویض پرواز هستند. 
وزیر ترابری آمریکا آنتونی فاکس گفت: »با همه ی مسافران هواپیماها باید 
به یک نوع رفتار شود و همه شامل افراد روی ویلچر و افراد با معلولیت های 
دیگر هم هستند.« او ادامه داد: »ما به تالشمان در این زمینه ادامه خواهیم 
داد تا مطمئن شویم شرکت های هواپیمایی از این قوانین پیروی می کنند و 
با عدالت با مسافران برخورد می شود.« هر چند این تنها یک شروع بود اما 
 ،)Priestmangoode( خبر خوش دیگر این است که شرکت انگلیسی
پی  در  باال(  )تصویر  صندلی  یک  طراحی  با  حمل ونقل،  تجهیزات  طراح 
حل کردن بخشی از مشکالت مسافران دارای معلولیت در سفرهای هوایی 
به  می تواند  شده است،  نامیده  هوایی"  "دسترسی  که  صندلی  این  است. 

صندلی های هواپیماها متصل شود. با نصب این صندلی در هواپیماها: 
• صندلی های بیشتری برای مسافران دارای معلولیت فراهم خواهد بود. 

نیاز  تنها  چون  خواهد شد  آسان تر  بسیار  بهداشتی  سرویس  از  استفاده   •
دارید تا قفل صندلی را باز کنید و با همان صندلی راهروی هواپیما را طی 

کنید. 
نخاعی  آسیب های  با  مسافران  و  دارد  تعویض  قابلیت  صندلی  بالشتک   •
یا با شرایط خاص دیگر می توانند برای بهره مندی از حداکثر راحتی روی 

بالشت هایی که مخصوص به خودشان طراحی شده، بنشینند، 
درون  خاص  تغییری  ایجاد  بدون  صندلی ها  نوع  این  که  آن جایی  از   •
صندلی های هواپیما ادغام می شوند، مسافران عادی نیز می توانند از آن ها 

استفاده کنند.  
به  دسترسی  دیگر  اما  نمی رسد،  نظر  به  تصویر  این  به راحتی  هر چند   •
صندلی راحتی در حین پرواز چندان هم دور از تصور نیست. این صندلی از 
دو قسمت ساخته شده است. یک صندلی چرخ دار جداشدنی که مسافرین 
معلول از گیت روی آن می نشینند و می توان آن ها را به راحتی به درون و 
بیرون هواپیما هدایت کرد. قسمت دیگر یک قاب است که به صندلی های 
هواپیما از پیش متصل شده است. این صندلی امکان چرخش 360 درجه ای 
دارد که به راحتی از قسمت صندلی ها به درون راهروی هواپیما، و بالعکس، 
حرکت داده می شود. در انتهای پرواز، این صندلی از قاب خود جدا می شود 

و به راحتی سوار شدن، مسافران معلول از هواپیما خارج می شوند.  

منبع: amsvans.com مترجم: مریم السادات تقوی اهرمی
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باور  کودکان بر خالف بزرگ ترهایشان اگر 
درستی نسبت به یک پدیده داشته باشند 
واقعیت  برد.  نخواهند  یاد  از  را  آن  هرگز 
نادرست،  باورهای  تغییر  که  است  این 
برابر سازی فرصت ها و بستر سازی فرهنگی 
در حوزه ی معلوالن کشور از طریق آموزش 
و نشر باورهای صحیح در جامعه آن هم در 

سنین کودکی میسر خواهد شد. 
معلوالن  کانون  دبیرکل  میالدي  ترانه 
کودك  نویسنده ی  تهران،  شهر  محالت 
او  است.  اجتماعي  فعاالن  از  و  نوجوان  و 

از  معلولیت  داراي  افراد  حوزه ی  در  فعال  مردم نهاد  سازمان هاي  با  هم چنین 
بیماری  یک  دچار  کودکی  از  میالدي  مي کند.  همکاري  باور  انجمن  جمله 
استخوانی پیش رونده بوده و هم زمان با شدت بیماری اش در سن 13 سالگي 
که توان راه رفتن را برای همیشه از دست داده تاکنون در عرصه هاي فرهنگي، 
هنري و اجتماعي در سطوح مختلف به موفقیت هاي بسیاري دست یافته که 
یکي از آن ها نخبه ی فرهنگي کشور و دریافت عنوان دختر نمونه ی ایران در 
همایش ملي دختران در سال 85 بوده است. خبرنگار پیک توانا دقایقي با این 

فعال امور معلوالن در حوزه ی شهري به گفت وگو نشسته است. 
کانون های معلوالن شهر تهران را برای ما معرفی کنید.

این کانون یکي از کانون هاي 10 گانه ی سالمت محور شهرداري تهران است 
که با هدف ایجاد زمینه ی مشارکت مؤثر شبکه کانون های شهروندان دارای 
معلولیت مناطق با سایر شبکه های کانون های اجتماعی فعال در سطح شهر 
تهران تشکیل شده است. بهره مندی از توانمندی افراد دارای معلولیت در امر 
خطیر توسعه ی شهری، جلب و توسعه ی مشارکت شهروندان دارای معلولیت 
در فعالیتهای اجتماعی و بستر سازی الزم به منظور تغییر نگرش منفی جامعه 
کانون های  متعالی  اهداف  دیگر  از  آنان  توانمندی های  و  معلوالن  به  نسبت 

معلوالن شهر تهران می باشد. 
شهر  در  کانون ها  این  اهداف  تحقق  در  اصلی  موانع  شما  دیدگاه  از 

تهران چیست؟ 
شاید بتوان گفت مهم ترین مانع، عدم دسترسی است. به طور کلي شهروندان 
انتظار  از مسئوالن شهری  را  ویژه ای  و خدمات  توجه خاص  معلولیت  دارای 
ندارند. خواست بر حق آنان این است که به سهولت بتوانند به تمامي خدمات 
و امکانات شهري دسترسي داشته باشند. دسترسی آسان برای همه، مقوله ای 
است که در ساخت و سازهای شهری ما به آن هیچ گاه به صورت اصولی پرداخته 
زنجیره ی  یک  صورت  به  موانع  باقي  شود  حل  مسأله  این  اگر  نشده است. 

به هم متصل، مرتفع خواهد شد. 
وقتي از مبحث "دسترسي" یاد مي کنیم منظور دسترسي به یک نقطه ی خاص 
نیست. رویکردی است که با خلق و ایجاد محیطی قابل دسترس برای تمامی 

امکانات  تمام  از  استفاده  شهروندان، 
آن محیط، ساختمان، فضای شهری، 
برنامه، خدمت یا وسیله ی ارتباطی را 

ارتقا خواهد بخشید.
چگونه می توان رؤیای شهری قابل 
محقق  را  همگان  برای  دسترس 

نمود؟
به  آسان  دسترسی  ایجاد  برای 
با  ساختمان ها  و  شهری  فضاهای 
وجود ساخت وسازهای قدیمی شیوه ی 
حذف موانع مناسب ترین و تنها الگوی 
موجود است ولی برای ساخت و سازهای جدید در شهر تهران، طراحی عمومی 
با رویکرد دسترس پذیر بودن برای همه، شیوه ای است که معموالً هزینه های 
کمتری در بر دارد و متأسفانه ما به دلیل عدم آگاهی پیمان کاران از این مقوله 
و عدم نظارت درست و کافی، باز هم شاهد آن هستیم که اصولی نمی سازند و 
خراب می کنند که این بار مناسب بسازند و باز هم بدون توجه به شاخص های 
برای  استفاده  قابل  که  می سازند  شیب داری  سطح  آن چنان  مناسب سازی، 

ورزش کاران هم نیست چه برسد به معلوالن.
عدم توانایي افراد دارای معلولیت در دسترسي آسان به تسهیالت و فضاهاي 
شهري در واقع نه به خاطر معلولیت آنان، بلکه به لحاظ معلولیت شهر و ناتواني 

آن در سازگاري امکانات و فضاها با نیازهاي این افراد است. 
آن که  مگر  شد  نخواهد  محقق  همگان  برای  دسترس  قابل  شهری  رؤیای 
مسئولین، مهندسین، پیمان کاران، مدرسین حوزه ی عمران و شهر سازی و ... 
لزوم داشتن شهری بدون مانع را درك نمایند. درك این که چرا باید اصولی 
بسازیم وقتی آسان خواهد شد که به این باور برسیم که معلولیت یک احتمال 
به درازا  آنانی است که عمرشان  این که سالمندی عاقبت همه ی  برابر است، 

می کشد و این که سالمتی همیشگی نیست. 
برای حضور  مانع  بزرگ ترین  از موانع فیزیكی و عدم دسترسی،  بعد 

اجتماعی معلوالن در جامعه چیست؟
شاید بعد از موانع فیزیکی، نگرش عمومي جامعه نسبت به معلولیت را بتوان 
بزرگ ترین مانع برای افزایش حضور اجتماعی معلوالن در سطح جامعه برشمرد. 
هر چند در این مورد نمی توان شهروندان را به دلیل نوع نگاهشان که در اکثر 
مواقع برای دوستان ما آزار دهنده است نکوهش نمود، چرا که ما هیچ گاه برای 
احترام به تفاوت های فردی و درك درست از توانمندی های یکدیگر آموزش 
از انسان توانمند، موفق و کامل  افراد این جامعه  ندیده ایم. در ذهن اکثریت 
الگویی کلیشه ای وجود دارد که معلولیت در آن کلیشه، نمی گنجد. یعنی از 
دیدگاه اکثریت جامعه، یک فرد دارای معلولیت نمی تواند انسان توانمند، موفق 

و کاملی باشد.
پس اگر روزی فرزندمان براثر بیماری یا حادثه به معلولیتی دچار شد نخواهیم 

گفت وگوي پیک توانا با دبیرکل کانون معلوالن شهر تهران
زیباتریـن انسـان چـه کسـي است؟
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توانست به او بگوییم اتفاق وحشتناکی 
نیفتاده و تو هنوز می توانی مانند دیگر 
افراد جامعه به زندگی عادی خود ادامه 
دهی. بنابراین دور از ذهن هم نمی باشد 
محیط  مدرسه،  خانواده،  در  روزی  اگر 
دارای  شخص  او   … و  آینده اش  کار 
هم نشین،  او  با  یا  ببیند  را  معلولیتی 
هم کار یا همسایه شود از آن فرد فاصله 
بگیرد، یا برایش دل بسوزاند، یا طریقه ی 
با او را  نداند چرا که ما  ارتباط صحیح 

این آموزه ها را به او نیاموخته ایم. 
آشنا سازی  راستای  در  تا کنون  آیا 

کودکان با مقوله ی تفاوت های فردی اقدامی مؤثّر صورت گرفته است؟ 
پروژه ای  حوزه  این  در  فرهنگ سازی  منظور  به  پیش  چندی  خوشبختانه 
شهر  ابتدایی  مدارس  در  باور  انجمن  توسط  می توانم"  هم  "من  عنوان  با 
تهران به اجرا درآمد. این طرح با هدف آموزش غیرمستقیم، طریقه ی ارتباط 
جشنواره ای  قالب  در  جامعه،  در  معلولیت  دارای  افراد  با  کودکان  صحیح 
فرهنگی  ـ آموزشی طراحی شده بود. کتابی با همین عنوان که من نگارش 
آن را بر عهده داشتم با همکاری دفتر انتشارات و تکنولوژی کمک آموزشی 
در تیراژ باال به چاپ رسیده و در بین دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی شهر 
را  فرصت  این  کودکان  به  کتاب  این  شد.  توزیع  رایگان  صورت  به  تهران 
می داد تا خود را جای دیگران بگذارند و از نگاه آنان به محیط پیرامونشان 
بنگرند که این تمرین درك متقابل آنان از شرایط متفاوت را موجب خواهد 
شد. اجرای طرح های آموزشی در این راستا و گنجاندن مباحث آموزشی این 
چنین در کتاب های درسی می تواند در آموزش رفتارهای اجتماعی صحیح 

در دوران کودکی بسیار مؤثر باشد.
اجتماعی  تا چه میزان در رفع موانع حضور  باورهای جامعه  اصالح 

معلوالن در اجتماع می تواند مؤثر باشد؟ 
جامعه نیاز به آگاهي و آموزش دارد. ما می بایست کودکانمان را با مقوله ی 
تفاوت هاي فردي و ظاهري آشنا کنیم. ما باید به این باور برسیم که افراد 
داراي توانایي هاي متفاوتي هستند و مهم تر این که هیچ انسانی بدون توانایي 
نیست. کودکان ما باید یاد بگیرند که زیبایي، معنایی فراتر از آن چه به ظاهر 
دیده می شود دارد. کودکان باید باور کنند که داشتن خصایص نیکو  است که 
به انسان زیبایي و روشنایی مي بخشد نه صرفاً داشتن زیبایی ظاهری و انسان 
با داشتن هر میزان توانایی جسمی و ذهنی دوست داشتني خواهد بود و قابل 
احترام. باید به کودکان بیاموزیم که به تفاوت هاي هم احترام بگذارند و این 
را بدانند که این تفاوت هاست که باعث زیبا شدن دنیاي ما مي شود. آن ها 
توانمندي هایي که خداوند در وجودشان به ودیعه  باید بدانند که شناخت 
یک  آن ها  از  که  توانمندي هاست  این  درست  به کارگیري  و  است  گذاشته 
انسان استثنایي و متفاوت مي سازد. ما می بایست به جامعه تعریف جدیدي 

از استثنایي بودن ارایه دهیم. کودکان 
باور  اگر  بزرگ تر هایشان  خالف  بر 
داشته  پدیده  یک  به  نسبت  درستی 
نخواهند  یاد  از  را  آن  هرگز  باشند 
تغییر  که  است  این  واقعیت  برد. 
باورهای نادرست، برابر سازی فرصت ها 
حوزه ی  در  فرهنگی  بستر سازی  و 
و  آموزش  طریق  از  کشور  معلوالن 
نشر باورهای صحیح در جامعه آن هم 

سنین کودکی میسر خواهد شد. 
آگاهی های  افزایش  و  آموزش 
فرهنگ سازی  هدف  با  اجتماعی 

در این حوزه را مسئولیت کدام سازمان می دانید؟ 
مسلماً در این حوزه رسانه ها بیشترین نقش و مسئولیت را بر عهده دارند. ولی 
این بدان معنا نیست که دیگران خود را مسئول ندانند. فرهنگ سازی یک 
مسیر است، نه یک مقصد، لذا همگان باید برای توسعه ی فرهنگ اجتماعی 
در تمامی ابعاد آن بکوشند. از نظر من جامعه ی متعالي جامعه اي است که 
با یکدیگر دارند، در کنار هم  با تفاوت هاي مختلفي که  کلیه ی شهروندان 
بتوانند به فعالیت هاي روزمره شان بپردازند. نه بهزیستی و نه شهرداری به 
تنهایی قادر به بر طرف کردن مشکالت شهروندان دارای معلولیت نخواهند 
این مشکالت و موانع یک شبه به وجود نیامده که انتظار برود  بود، اصوالً 
ارگان های ذی ربط  اما عدم مسئولیت پذیری  از بین بروند.  به ضرب العجلی 
افراد خواهد  از  برای گروهی  این مشکالت  افزایش  به  تنها  و حتی جامعه 
تجربه  را  و شأن شهروندی  اجتماعی  برابری  احساس  هیچ گاه  که  انجامید 

نکرده است. 
به عقیده ی شما برابرسازی فرصت ها برای شهروندان دارای معلولیت 

از کدام رهگذر میسر خواهد  شد؟
واقعیت  بیندیشیم.  مبحث  این  به  معلولیت  مقوله ی  از  فراتر  کمي  بیاییم 
این است که در جامعه اي که انسان ها براي یکدیگر احترام قائلند و مشکل  
دیگري را مشکل خودشان مي دانند و براي برطرف کردن مشکالت دیگری 
حاضر به مشارکت می باشند، ما شاهد این نخواهیم بود که بخشي از جامعه 
در تنگنا قرار گیرند و حقوق به حقشان از سوي بخش دیگري از افراد جامعه 

نادیده گرفته شود. 
باید سعي کنیم مرزبندي ها را برداریم. نگوییم مشکالت افراد داراي معلولیت، 
... ما در یک جامعه  مشکالت جوانان، مشکالت زنان، مشکالت کودکان و 
زندگی می کنیم و این گروه بندی ها در زندگی واقعی بی معنا است. بنابراین 
برای  را  برابر  فرصت های  برای  دسترسی  تا  داریم  نیاز  همگاني  عزم  یک 

همگان میسر کنیم. 

مجید انتظاري
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ترجمه: الهام اشرفی    

تعطیالت سال نو در پیش است و بازار سفرهای نوروزی در حال داغ شدن 
دیگران  چون  می تواند  اگر چه  معلولیت  دارای  افراد  برای  مسافرت  است. 
برای سالمتی روح و روان آن ها مناسب باشد اما همواره با مشکالتی برای 

آن ها همراه است. 
بی مناسبت ندیدیم بخشی از برنامه ی مسافرتی یک تور مسافرتی ویژه ی 
افراد دارای معلولیت را در اروپا بررسی کنیم تا با نحوه خدمات دهی آن ها 

آشنا شویم.
 شما هم چنان چه با تورهای مسافرتی که به افراد دارای معلولیت خدمات 
ویژه اریه می دهد آشنا هستید، می توانید اطالعات آن ها را برای معرفی در 

پیک توانا در اختیار ما قرار دهید. 
                

مصـر
             

لوکس  تور  با  همراه  باستان  مصر  رازهای  کشف  برای  هشت روزه  سفری 
دارای  افراد  ویژه  دریایی  گشت  تنها  دارای   ،Amarco ستاره ی  پنج  و 
معلولیت بر روی رود نیل و عبور از شهرهای لوکسور و اسوان و بازدید از 
معبد کاماك، دره ی پادشاهان، معبد ادفو و غیره. این سفر هم چنین دارای 
اقامتگاه مخصوص افراد دارای معلولیت در هتل پنج ستاره در قاهره است 
که شامل صبحانه، تمامی تورها، ورودی ها و هزینه ی راهنما است. وسایل 
نقلیه برای حمل صندلی چرخ دار طراحی شده و در صورت تمایل افرادی 

برای کمک در مسیر تمامی تورها آماده به خدمت هستند.

کنیا
گردش در پارك ملی آمبوسلی

واقع در 240 کیلومتری نایروبی که برای
گروه های بزرگ فیل، شیر و گورخر معروف

است. هم چنین دیدن کرگدن سیاه و گونه ی سفید آن، نوعی زرافه که در 
معرض خطر انقراض قرارگرفته و حیوانات دیگر حیات وحش کنیا.

بریتانی، فرانسه
اقامت در کلبه هایی که در کرانه ی رود ژادی

قرار گرفته اند. در سال 2006 برای راحتی 
افرادی که از صندلی چرخ دار استفاده می کنند

بازسازی شد. اتاق ها بزرگ و جادارند و آشپزخانه
نیز به وسایلی مجهز شده که برای افراد دارای معلولیت قابل

رود،  ساحل  در  قدم زدن،  نظیر  فعالیت هایی  از  می توانید  است.  استفاده 
تماشای پرنده ها، بازی گلف و غیره لذت ببرید.

گرانادا، اسپانیا
گرفته است.  قرار  تپه ای  فراز  بر  که  باشکوهی  اما  کوچک  هتل  در  اقامت 
و  دریاچه ها  بادام،  و  زیتون  درختان  از  بازدید  ییالق،  زیبای  منظره ی 
تماشای پرواز پرنده های کم یاب از امتیازات این سفر هستند. هتل دارای 
شش اتاق خواب بزرگ است که  یکی از آن ها برای استفاده افراد دارای 
معلولیت طراحی شده، پارکینگ مخصوص برای استفاده از صندلی چرخ دار 

نیز در کنار اقامتگاه قرار دارد. 

سفر به دور دنیا برای افراد دارای معلولیـت
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هر قدر ای دل 
که توانی بکوش

همیشه نوشتن و حرف زدن از موضوعاتی که به صورت مستقیم درگیرش نیستی، 
کار خیلی سختی است.

چرا؟ خوب چون می شود مصداق بیرون گود نشستن و نظر دادن و... 
نوشتن از دغدغه های افراد دارای معلولیت و مسایل مرتبط با آن ها نیز همین طور 
است. اما خب تفاوت عمده ی این مسأله زمانی بیشتر روشن می شود که مدام به 

این فکر کنی: »معلولیت یک احتمال برابر است.« 
و این یعنی امکان این هست که من و شمایی که امروز روی پای خودمان راه 
می رویم و توانایی های فیزیکی مشخصی داریم به خاطر یک حادثه ی بسیار پیش 

پا افتاده، تمام یا بخشی از این توانایی ها را از دست بدهیم.
به اینجای داستان که می رسی، بیش از پیش حس می کنی فرهنگ سازی چه قدر 
می تواند به پذیرفتن شرایط جدید کمک کند؟ چه قدر می تواند در نگرش جامعه 

مثمر ثمر باشد و چه قدر از رفتارهای غیرعاقالنه جلوگیری می کند؟ 
حاال اگر شرایطی باشد که بخشی از این اسباب فرهنگ سازی در ید گروهی باشد 
که بیشترشان خود از نزدیک با معلولیت و مسایل مرتبط با آن درگیر بوده اند، 

نور علی نور می شود! 
»پیک توانا« برای من مصداق همین داستان را دارد. همان نور علی نور. گروهی 
که با اشراف کامل بر شرایط افراد دارای معلولیت، در حد توان خود و اقتضای 
حال، بستر فرهنگی و اجتماعی پذیرش معلولیت و رفتار درست با این پدیده را 

در مکانی که قرار دارد، بومی می کنند و این بسیار ارزشمند است. 
گرد هم آمدن مجموعه ای که نیاز امروز جامعه ی معلوالن را می دانند و سعی 
می کنند با بهره مندی از وجود افراد متخصص، به صورت مرتب خوراك فرهنگی 
که  است  مثبت  گامی  کنند،  فراهم  را  معلولیت  در خصوص  نیاز جامعه،  مورد 

امیدوارم به سبب نامالیمات روزگار، متوقف نشود.

در زندگی یک فرد معلول خاطره های زیادی وجود دارد. خاطره های شیرین و یا 
تلخ. گاهی وجود چند پله و گاهی هم یک رفتار نامناسب. گاهی هم رسیدن به 
یک موفقیت. زندگی معلوالن مملو از اتفاقات ریز و درشت است. برای من یکی 
از بهترین دوران زندگیم دوران دبیرستان بود. روزهایی که با وجود معولیتم و با 
تشویق و همراهی معلمان خوبم درس می خواندم و در آخر با معدل خوب این 

دوران را به پایان رساندم.
خاطره ای که می خواهم برای شما تعریف کنم شاید برای شما خیلی عادی به 
نظر بیاید ولی برای من خیلی تلخ بود و باعث شد به کلی مسیر زندگی ام تغییر 
کند و چیزهایی که دوستشان دارم به آن ها نرسم. قبل از هر چیز می خواهم از 
تمام زحماتی که معلمان و دبیران گرامی برای آموزش من کشیدند، تشکر کنم. 

شاید اگر تشویق آن ها نبود به این جا نمی رسیدم و انسانی منزوی می شدم. این 
ها را بیان کردم که بدانید که من منکر زحمات هیچ کس نمی شوم و قدردان 

زحمات بی دریغ آنها هستم.

هدفم از گفتن خاطره ام این است که نشان دهم که گاهی یک رفتار نادرست 
می تواند مسیر زندگی یک معلول را تغییر دهد. 

وارد  معلمی  جدید،  تحصیلی  سال  آغاز  با  که  بودم  دبیرستان  دوم  کالس 
کالسمان شد و از همان نگاه اول فهمیدم که چندان به تواناییهای من اعتقاد 
ندارد. رفتارش مرا آزار می داد و هر چه تالش می کردم خودم را نشان دهم باز 
هم بی فایده بود. او فکر نمی کرد که من با وجود معلولیتم می توانم معدل باال 
داشته باشم. حتی همان روزها شنیدم که در دفتر دبیران گفته بود که به من 
دیگر دبیران از روی ترحم نمره داده اند. حتی سر یک امتحان دبیری دیگر را 

فرستاده بود تا چگونگی جواب دادن مرا در سر امتحان بررسی کند.
اما  رساندم  پایان  به  باال  معدل  به  را  دبیرستان  هم  من  و  گذشت  سال ها  آن 
همیشه این آرزو بر دلم ماند که کاش معلوالن را بر اساس ظاهرشان ارزیابی 

نکنند.

هاجر بزرگی متین

راحیل رحمان

برای تمامی دوستان مهربان و کوشا در مجموعه ی پیک توانا و برای دوستان صبور 
باشد و آن که مقلب  بهتر  دارای معلولیتم آرزو می کنم که سال پیش رو، سالی 

القلوب است، حول حالنایی در احوال همه ی ما ایجاد کند، آمین! 

یک خاطره
چند سطر واقعیت



28

13
92

د 
فن

س
و ا

ن 
هم

/ب
51

ره 
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج

نگذاریم »نهال« تئاتر معلوالن خشک شود

پنجمین جشنواره ی تئاتر معلوالن، امسال در حالی برگزار شد که بازتاب 
بیرونی آن در رسانه ها بسیار اندك بود. البته سالن های اجرا در حوزه ی 
هنری سازمان تبلیغات، مملو از تماشاگرانی بود که در سکوت کامل کارها 
شاخص های  سنجش  با  تئاتر  تماشاگران  تعداد  رابطه  از  و  می دیدند  را 
فرهنگی، آگاهی داشتند. تئاتر، مادر هنرهای نمایشی است و تنها هنری 
است که وجود انسان برای اجرایش کافی  است؛ انسان هایی که صاحب 
تبدیل  زیبا  اندیشه های  به  را  غلط  باورهای  می توانند  و  هستند  اندیشه 

کنند.
تا  از 21  تئاتر معلوالن که  توانا در جشنواره ی  به گزارش خبرنگار پیک 
25 دی ماه برگزار شد، 22 گروه نمایشی از سراسر کشور آثارشان را روی 
بردند. قطب الدین صادقی،  رؤیا تیموریان و پریوش نظریه، هیأت  صحنه 

داوران جشنواره ی تئاتر معلوالن را تشکیل می دادند. 
نمایش های »اتوبوس«، »دوستت دارم عزیزم«، »تب سفید«، »یک تخته 
حوض فوق العاده بی مزه«، »گورخرها«، »زمستان 66«، »گام های نشسته«، 
»از گوشت و خون من«، »آن کس که مادر است«، »ازدواج سنتی«، »چهل 
کچل«، »برهوت«، »تابلوهایی از دنیای پست مدرن«، »سردست«، »زهم و 
کپن«، »آفرینش«، »استاد«، »گنجشک قوی تر از فیل است«، »ویلچر«، 
تئاتر  سراسری  جشنواره ی  پنجمین  در  »صندلی ها«  و  »آیدا«  »دایره«، 

معلوالن به رقابت پرداختند.
»شنو قادری« بهترین بازیگر زن و »داوود بیگلری« بهترین بازیگر 

مرد جسمی و حرکتی  
بازیگری زن جسمی و حرکتی   برندگان جوایز اصلی جشنواره در بخش 
برای  صداقت«  »هانیه  صندلی ها،  نمایش  برای  قادری«  »شنو  از  عبارت 
برای نمایش زمستان 66  نمایش دوستت دارم عزیزم و »فریده عبدی« 
است؛ هم چنین »مهسا رستمی« بازیگر زن در بخش همراه، برای نمایش 

گنجشک قوی تر از فیل معرفی شد.
برای  بیگلری«  »داوود  حرکتی،  و  جسمی  مرد  بازیگری  بخش  برندگان 
و  زهم  نمایش  برای  زهی«  لشگر  »امن اهلل  عزیزم،  دارم  دوستت  نمایش 
و  شدند  معرفی  سنتی  ازدواج  نمایش  برای  علیزاده«  »مجتبی  و  کپن 
جایزه ی ویژه هیأت داوران در این بخش به خاطر هماهنگی و زیبایی کار 

به بازیگران خردسال نمایش »آیدا« تعلق گرفت.
نمایش  برای  قندهاری«  »مهران  ذهنی،  معلول  مرد  بازیگری  بخش  در 
صندلی ها، »حمید پورشمس« برای نمایش گنجشک قوی تر از فیل است و 
»مرتضی محبوبی« برای نمایش زمستان 66 صاحب رتبه شدند و جایزه ی 
ویژه هیأت داوران در این بخش به خاطر انسجام، دقت و ارتباط گروهی 

بازیگران، به بازیگران نمایش »دایره« تعلق گرفت.



29

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـی

عــ
ـما

تـــ
اج

مجید انتظاری

برای  فرمانبردار«  »عادل  کم شنوا،  مرد  بازیگری  بخش  در  هم چنین 
نمایش گورخرها، »اسماعیل صالحی تبار« برای نمایش گورخرها »مهدی 
به  کم بینا  مرد  بازیگر  بخش  جایزه ی  و  اتوبوس  نمایش  برای  گودرزی« 
طور مشترك به »سیدمحمد مصطفوی« برای نمایش گام های نشسته و 
»حسین یداللهی« برای نمایش چهل کچل اهدا شد و در بخش بازیگر 
»مصطفی  و  گورخرها  نمایش  برای  بقایی«  »محمدحسین  همراه  مرد 

عنایت پور« برای نمایش ازدواج سنتی معرفی شدند.
»آیدا« بهترین نمایش نامه

معصومی«  »منیژه  ترتیب  به  برگزیدگان  نمایش نامه نویسی  بخش  در 
و  سنتی  ازدواج  نمایش  برای  عنایت پور«  »حسن  آیدا،  نمایش  برای 
»حامد کریمی« برای نمایش گورخرها، در بخش کارگردانی نیز »حسین 
رحیمی« برای نمایش صندلی ها، »رامتین رمضانی« برای نمایش دایره و 
برای  برای نمایش زهم و کپن و »حسن عنایت«  »محمد دین دشتی« 

نمایش ازدواج سنتی معرفی شدند.
دبیرخانه ی پنجمین جشنواره، جایزه ی ویژه را به دلیل انطباق ارزش های 
محتوایی در راستای اهداف توان بخشی هم چون مناسب سازی و اشتغال 

معلوالن به دو نمایش »ویلچر« و »گام های نشسته« اهدا کرد.
در مراسم اختتامیه ی جشنواره در تاالر وحدت که اجرای آن را »آناهیتا 
از  تیموریان«  »رؤیا  داشت،  برعهده  تلویزیون  و  تئاتر  بازیگر  همتی« 
کارهای  تا  کنند  فراهم  شرایطی  خواست  بهزیستی  سازمان  مسئوالن 

برگزیده ی تئاتر معلوالن فرصت اجرای عمومی پیدا کنند.
که  می خواهم  بهزیستی  سازمان  »از  داد:  ادامه  داوران  هیأت  عضو  این 
ساختمانی را به مرکز هنری معلوالن اختصاص بدهد و از این سازمان و 
معاونان آن تقاضا دارم که ارتباطی با مرکز هنرهای نمایشی داشته باشند 
تا شرایطی فراهم شود که کارهای برگزیده ی این جشنواره امکان اجرای 

عمومی را پیدا کنند.« 
برای  را  بودجه ای  تا  خواست  بهزیستی  سازمان  از  هم چنین  تیموریان 
آموزش مربیان معلوالن اختصاص بدهند و اذعان داشت: »واقعاً کارهایی 

که در این دوره از جشنواره دیدم مرا شگفت زده کرد.« 
تئاتر برای معلوالن دارو نیست اما کارکردی بی نظیر دارد

»قطب الدین صادقی« کارگردان تئاتر نیز که از 10 سال پیش همکاری 
نزدیکی با جشنواره ی تئاتر معلوالن دارد ، گفت: »توسعه ی کّمی و کیفی 
جشنواره تئاتر معلوالن باعث خوش وقتی است. سال 82 که این جشنواره 
را در معیت آقای عزت اهلل انتظامی آغاز کردیم، فقط 22 گروه متقاضی 
تقاضای شرکت در  امروز 338 گروه  اما  بودند،  این جشنواره  شرکت در 
این جشنواره را دارند که این نشانگر توسعه ی چشم گیر این رویداد هنری 

است.« 
او با یادآوری خاطره ای از اولین دوره ی جشنواره تئاتر معلوالن که سال 
82 برگزار شده بود ، افزود: »در اجرای اولین اثر جشنواره با گریه و صلوات 
تماشاگران رو به رو شدیم و کارگردان نمایش توضیح داد یکی از اعضای 
از 18 سال  بعد  آن قدر هیجان زده شد که  انتظامی  آقای  با دیدن  گروه 
نشان دادن  برای  هیجان ها  این  تأثیر  بنابراین  شد.  بلند  ویلچر  روی  از 

توانمندی های این مددجویان بسیار کارساز است.«  
این استاد دانشگاه اضافه کرد: »شاید تئاتر برای این مددجویان جای دارو 

را نگیرد، اما از نظر شکل اجتماعی، کارکردی بی نظیر برای آنان دارد.« 
»پریوش نظریه« از دیگر اعضای هیأت داوران ضمن تشکر از کسانی که 
در برگزاری این جشنواره نقش داشتند، عنوان کرد: »بسیار خوشحالم که 
توانستم به تماشای کارهای شما بنشینم و امیدوارم سال به سال شاهد 

کارهای بهتری از شما عزیزان باشیم.« 
تئاتر  جشنواره  پنجمین  دبیر  نوپرست«  »زهرا  نیز  مراسم  ابتدای  در 
معلوالن با ارایه ی گزارشی از این جشنواره در سخنانش گفت: »از اواخر 
سال 90، شش جشنواره منطقه ای را برگزار کردیم که بیشتر عزیزانی که 
امروز در این جمع هستند در آن جشنواره های منطقه ای حضور داشتند 
و به عنوان برگزیده معرفی شدند، به لحاظ مباحث داوری، کارها بسیار 
فشرده پیش رفت، به طوری که دبیرخانه ی پنجمین دوره جشنواره تئاتر 

معلوالن ساعت 3 صبح کارش را به پایان برد.« 

هم چنین قطب الدین صادقی به نمایندگی از هیأت داوران جشنواره تئاتر 
معلوالن بیانیه ی هیأت داوران را خواند.

افتتاح خانه ی هنر سازمان بهزیستی 
همایون هاشمی رییس سازمان بهزیستی و یحیی سخنگویی معاون امور 
توان بخشی سازمان بهزیستی نیز درباره ی این جشنواره و توجه به معلوالن 

سخنانی را عنوان کردند. 
سازمان  هنر  خانه ی  افتتاح  خبر  اعالم  ضمن  مراسم  این  در  هاشمی 
دبیرخانه ای  ایجاد  منظور  به  هنر  خانه ی  »این  کرد:  اظهار  بهزیستی 
گالری  و  موزه  آن  در  و  می شود  ایجاد  بهزیستی  سازمان  توسط  دایمی 
سازمان بهزیستی نیز راه اندازی شده است تا محل فروش دایمی محصوالت 

مددجویان باشد.« 
امور  وزارت  با  رایزنی  حال  در  سازمان  این  بهزیستی،  رییس  گفته ی  به 
توسط  که  محصوالتی  و  وسایل  طریق،  این  از  بتواند  تا  است  خارجه 
مددجویان ساخته می شوند را از طریق سفرا به سایر کشورها عرضه کند. 
در بخش های دیگری از مراسم اختتامیه، گروهی از هنرمندان معلول به 

اجرای چند قطعه ی موسیقی پرداختند. 
هدف این است که معلوالن زندگی واقعی شان را بازی کنند 

در  نشسته«  »گام های  خیابانی  نمایش  کارگردان  توانا،  پیک  گزارش  به 
حاشیه ی جشنواره اظهار کرد: »متأسفانه یا متنی مرتبط با معلوالن در 
کارها دیده نمی شود یا به جای استفاده از نقش معلول از افراد سالم در 
نمایش استفاده می شود و این در حالی است که طبق قانون جشنواره باید 
دو سوم بازیگران معلول باشند،  زیرا جشنواره معلوالن به این معناست که 

حرف دل معلوالن زده شود و وظیفه ی ما هم همین است.« 
معیری نیا می گوید: »هدف ما این نیست که معلول را بازیگر کنیم، هدف 
خودش  واقعی  زندگی  از  نمایش ها  این  در  معلول  فرد  که  است  این  ما 

بگوید.«  
یکی از اعضای گروه نمایش »از گوشت و خون من« نیز که از شیراز آمده 
می گوید: »جشنواره ی معلوالن پتانسیل های بسیاری دارد و فعالیت های 
خوبی در آن صورت می گیرد. معلوالن سهم بسیار کمی از زندگی دارند، 
جشنواره هایی  چنین  در  و  سال  در  یک بار  برای  حداقل  که  است   بهتر 
بیشتر به آن ها توجه شود. همه ی گروه هایی که در این جا حضور دارند، 
یک سال را با معلوالنی که مبتال به سندرم دان، اوتیسم،  فوبیا، شیزوفرنی 
و... هستند می گذرانند و با آن ها کار می کنند تا بتوانند خودشان را یک بار 
نشان دهند، زحمت تک تک آن ها دیده نمی شود، اگر اطالع رسانی درستی 

در این زمینه نشود.«   
این  در  که  سالمی  افراد  »همه ی  کرد:  مطرح  هم چنین  علوی  سیدرضا 
گروه ها کار می کنند، متخصص هستند و در رشته های مربوط به این کار، 
پشت  که  مدیریت هایی  داریم  انتظار  بنابراین  دارند  دکترا  یا  کارشناسی 
جشنواره قرار می گیرند نیز کامال ًتخصصی باشند، مدیریت یک جشنواره 

باید کاماًل با فضای تئاتری و خبررسانی آن آشنا باشد.«  
این عضو گروه تئاتر »از گوشت و خون من« تأکید می کند: »بسیاری از 
و  می کنند  سفر  خانواده هایشان  بدون  که  است  بار  اولین  برای  معلوالن 
اتفاق فرهنگی نیست و بار روان شناسی، اجتماعی و حتی  این تنها یک 
اقتصادی دارد. آخرین و اولین نیاز این دوستان دیده شدن است،  قرار است 
همه ی ما به عنوان یک اهرم کمک کنیم تا این قشر در اجتماع بیشتر دیده 
شوند. مدیران بهزیستی و تئاتر، هر کدام کارشان را به خوبی انجام می دهند 
اما باید دید، این دو توانسته اند ارتباط خوبی برای برگزاری جشنواره با هم 
برقرار کنند. قبل از برگزاری جشنواره چه قدر با هم مشورت و برنامه ریزی 
داشته اند تا این گروه ها را در کنار هم قرار بدهند و درباره ی پتانسیل روانی 

تیم ها فکر کنند.« 
دارد،  سال  پنج  معلوالن  تئاتر  »نهال  می گوید:  سخنانش  انتهای  در  او 

نگذاریم این نهال خشک شود یا از بین برود.«  
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خانه شان به قدری گرم و صمیمی است که از بدو ورود، احساسی خوشایند 
دارد. پسربچه ی کوچک و شیرینشان از این سو به آن سو می دود و هر بار که 
نگاهش به ما می خورد، می خندد. تا به حال با تعداد زیادی از معلوالن برخورد 

داشته ام، اما شادابی و انرژی مثبت خانواده ی علیپور، برایم حیرت آور است.
امیر علیپور، متولد 1357، مدت 10 سال است که به علت سقوط از ارتفاع، 
دچار معلولیت شده است. شقایق جاوید، متولد 1361 به همین وضعیت دچار 
است. او نیز حدود 15 ساِل قبل به علت سقوط از ارتفاع دچار ضایعه ی نخاعی 
شده است. شقایق می گوید: »اول دبیرستان که بودم، خیلی اتفاقی، زمانی که 
اشتباه  من،  معلولیت  علت  افتادم.  پایین  نشسته بودم،  خانه   تراس  لبه ی  در 
حمل کردن بیمار بود، من را الی یک پتو گذاشتند و با تاکسی به بیمارستان 
بردند. به بیمارستان که رسیدم، متوجه شدم که پاهایم دیگر حس ندارد. بعد 
از  بعد  هم گمان می کردم  واقعاً  و  از جراحی همه می گفتند خوب می شوی 
مدتی دوباره قادر خواهم بود راه بروم. اما باالخره از رفتار اطرافیان متوجه شدم 

که راه رفتن دیگر ممکن نیست. 
بازگشت،  از  اتفاق، مدتی مرخصی تحصیلی گرفت و پس  این  از  شقایق بعد 
نامه نگاری های زیادی شد و در آخر مدیر  نپذیرفت.  را  او  مدرسه ی سابقش، 
مدرسه با وجود قبول کردن او برای ادامه تحصیل، کالس او را در طبقه ی دوم 
قرار داد که برای شقایق بسیار دشوار بود که هر روز این همه پله را با کمک 

دیگران باال برود. 
رسانه ها باید فرهنگ پذیرش معلول و معلولیت را در جامعه نهادینه کنند!

شقایق می گوید: »زنگ های تفریح هم وادارم می کردند که حتماً از کالس خارج 
شوم. بعد از یک هفته نتوانستم دیگر این وضعیت را تحمل کنم. خوشبختانه 
قبل از معلولیت، در هنرستانی در تهران در رشته ی کودك یاری پذیرفته شده  
بودم. مدیر آن هنرستان من را به خوبی درك کرد و شرایط تحصیل من را 
در آن جا تسهیل کرد.«  شقایق در خصوص رفتار جامعه با معلوالن می گوید:  
»شرایط اآلن با قدیم قابل مقایسه نیست. بعد از معلولیت وقتی کنار خیابان 
می ایستادم، مردم به من پول می دادند، گمان می کردند معلول، فردی ناتوان 
و نیازمند پول است. به نظر من اآلن شرایط بسیار بهتر شده و دلیلش وجود 
خبرنگاران و رسانه هاست. خبرنگاران مانند قاصدك به همه جا پرواز می کنند 
و گرده های گل را که همان مسایل جامعه هستند پخش می کنند. قباًل من 
این همه معلول در سطح شهر نمی دیدم، بس که مردم گوشه نشین بودند و از 

بیرون رفتن می ترسیدند.« 
شقایق از اعضای تیم بسکتبال نوجوانان بود و بعد از سانحه با شوك روبه رو 
شد. خانه نشین شده بود و بیشتر دوستانش با او قطع رابطه کردند. او دلیلش 
را این طور بیان می کند: »به نظرم شناخت مردم و نوع فرهنگ آن ها در این 
امر دخیل است. امروز مردم می دانند اگر یک سری مسایل بهداشتی را رعایت 
کنند، در برخورد با یک فرد مبتال به ایدز، خطری تهدیدشان نمی کند.« شقایق 
فیزیوتراپی  به  را  آژانسی که من  راننده ی  دارم که  »به خاطر  ادامه می دهد: 
می برد، بعد از پیاده شدن من، صندلی ماشینش را تمیز می کرد! من با این 
رفتارها دلگیر می شدم و می خواستم از جامعه کنار بکشم. افسرده و پرخاشگر 
را  شرایطم  دارم  نیاز  زندگی کردن  برای  که  فهمیدم  باالخره  اما  شده  بودم. 

بپذیرم و به بقیه بفهمانم.« 

مصدوم را بعد از سانحه تكان ندهید!
من  است.  شبیه  خیلی  شقایق  و  من  »شرایط  می گوید:  شقایق  همسِر  امیر، 
در حین کار افتادم و بیمه به من تعلق نگرفت. طی جابه جایی اشتباه توسط 
دیگر  را  پاهایم  بیمارستان  به  انتقال  از  بعد  و  شدم  آسیب  دچار  خانواده، 

عصرانه ای دل پذیر با امیر علیپور و شقایق جاوید

راز داشتن خانواده ای شاداب و مستقل 

نیستند  آشنا  موضوع  این  به  مردم  ما،  جامعه ی  در  متأسفانه  نکردم.  حس 
از  را  فرد  زندگی یک  از دید خودشان کمک کردن،  و  اشتباه  با جابه جایی  و 
بین می برند. بعد از اتفاقی که برای من افتاده اگر ببینم جایی تصادف شده 
بود  اگر الزم  و  را می گیرم  را حرکت دهند، جلویشان  و می خواهند مصدوم 

داستان خودم را برایشان بازگو می کنم.« 
امیر قبل از معلولیت هم دوستان زیادی نداشت. همان تعداد دوستان صمیمی 
وضعیت  این  می کردند  گمان  و  بودند  حالت شوك  در  اتفاق  این  از  بعد  نیز 
موقتی است. امیر می گوید: »خودم هم فکر می کردم این آسیب، دیر یا زود 
دل سوزتر  بسیار  دوستانم  از  برخی  نبود.  طور  این  اما  شد.  خواهد  برطرف 
از  از معلوالن  اما من برخالِف بسیاری  شده بودند و به من ترحم می کردند. 
این همه به من  برایم که  ناراحت نمی شدم. راستش خنده دار بود  این رفتار 
توجه می کنند. کمک مهمی که دوستانم کردند، ورزش دادن من بود. زمانی 
که فردی دچار معلولیت می شود، ورزش کردن او بسیار مهم است و من از 

دوستانم به این دلیل سپاسگزارم.« 
که  داشت  آرزوهایی  و  آمال  شده  بود.  افسرده  بسیار  معلولیت  از  پس  امیر 
معلولیت همانند مانعی در برابرشان قد علم کرده  بود. زیاد وارد اجتماع نمی شد 
آشنا  با شقایق  که  وقتی  »از  امیر می گوید:  بماند.  در خانه  ترجیح می داد  و 
شدم، وارد اجتماع شدم. داستانش هم از این قرار است که یکی از مددکاران 
بهزیستی که افسردگی من را می دانست، شقایق را به من معرفی کرد. دختر 
جوان و شادابی که در کالس های گوناگون شرکت می کرد و شرایطی مشابه 
با من داشت. زمان زیادی طول کشید تا راضی به دیدن شقایق شدم. دختری 
که در برخورد اول بسیار شگفت زده ام کرد؛ مستقل، پرانرژی و شاداب. تا قبل 
از دیدن شقایق اصاًل جوانی که روی ویلچر باشد، ندیده  بودم. گمان می کردم 
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فقط خودم دچار این وضعیت هستم.« 

امیر ادامه می دهد: »برای آن مددکار )خانم خزائی( هرجا که هست آرزوی 
سالمتی دارم. کمک کردن فقط بخشیدن مال به کسی نیست! همین کاری 
که این خانم برای من کرد، بزرگ ترین هدیه به من بوده است. این آشنایی 
به قدری برایم مفید بود که باعث شد از خانه خارج شوم و چندین کار را 
هم زمان شروع کنم. برای رسیدن به موفقیت تالش کردم و دیدن شخصی با 

روحیه ی باال با وضعیت مشابه، هدف و انگیزه برایم ایجاد کرد.«  
شقایق در ادامه ی حرف های همسرش می گوید: »هدف داشتن در زندگی 
بسیار مهم است. همه باید برای رسیدن به استقالل و آرامش تالش کنند و 
ما هم با توجه به وضعییتمان تالشی مضاعف. این که همدیگر را داریم خیلی 
مهم است و به ما انگیزه می دهد. انگیزه ای که برای دست یابی به هدف تالش 

کنیم و اآلن همه ما را یک خانواده ی معمولی بدانند.«  

آراد، معجزه ی زندگی امیر و شقایق
با اوضاع تورم و شرایط سخت اقتصادی برای همه ی مردم، ازدواج به امری 
بسیار دشوار تبدیل شده که جوان ها را از تشکیل خانواده منصرف می کند. 
شرایط امیر و شقایق از بقیه دشوارتر می نمود. امیر می گوید: »من خودم کار 
درست و حسابی نداشتم. برادرم من را تأمین می کرد و اصاًل امکان ازدواج 
وارد زندگی  را  نمی توانستم شخص دیگری  نبود.  برایم مهیا  این شرایط  با 
رفت  و آمد  و  شده بودند  دوست  هم  با  طرفی  از  خانواده هایمان  کنم.  خود 
داشتند. با شقایق پول هایمان را پس انداز کردیم و ماشین خریدیم. با کمک 
هم دریافتیم که می توانیم کارهای اقتصادی انجام دهیم. فکرمان را به کار 
انداختیم. به این باور رسیدیم که اگر هدف داشته  باشیم، از پس مشکالت 

زندگی مشترك هم بر می آییم.« 
از آراد می پرسم، پسر کوچکی که با شیطنت از این سو به آن سوی خانه 
می دود و بازی می کند، اصوالً فکر این که دو فرد معلول بعد از ازدواج صاحب 
فرزند شوند، غیرممکن است. همان حرفی که دکتر به آن ها گفته بود. شقایق 
بارداری  احتمال  بود  گفته   دکتر  ماست.  زندگی  معجزه ی  »آراد  می گوید: 
در  باردارم.  شدم  متوجه  بعد  هفته  یک  دقیقاً  نیست!  هم  درصد  یک  من 
بیمارستان میالد بستری شدم و دوره ی سختی داشتم، نه به خاطر معلولیت، 
بلکه به خاطر رفتار زشت، توهین آمیز و زننده ی برخی پرستاران بیمارستان. 
برخوردشان بسیار زشت بود. انگار یک فرد معلول حق فرزند داشتن ندارد. 
رفتارشان هیچ گاه از خاطرم نمی رود. اما بعد از به دنیا آمدن آراد همه چیز 

شیرین شد.«  

اشتغال و مسكن، مشكالت اصلی معلوالن
را  معرق کاری  شقایق  است.  آویزان  خانه  دیوار  به  زیبایی  معرق  تابلوهای 
در مجموعه ی نیکوکاری آموزشی رعد کرج یاد گرفته است. می گوید: »اگر 
سفارش بگیرم انجام می دهم اما دوست ندارم با مقدار پول کمی، کارهایم 
خانم  رعد،  مدیریت جدید  از  امیر  و  بگذارم.« شقایق  رعد  نمایشگاه  در  را 
ظفرجویان قدردانی می کنند و می گویند: »دیدگاه ایشان نسبت به معلوالن 
معلوالن  برای  مجموعه  این  که  کالس هایی  و  است  مناسب تر  و  معقول تر 

می گذارد واقعاً به دردشان می خورد.«  
فروش  مغازه ی  خودش  می داند.  اشتغال  را  معلوالن  اصلی  مشکل  امیر 
نوشت افزار دارد. می گوید: »سال ها قبل، آقای مکاریان )رییس سابق اداره ی 
این  خرید.  نوشت افزار  عمده  صورت  به  من  از  البرز(  استان  بهزیستی  کل 
حرکت بسیار خوب است. چرا برای لوازم مورد نیاز خود سازمان از معلوالن 
استفاده  معلوالن  از  بهزیستی  سازمان  خود  در  اصاًل  چرا  نشود؟!  خرید 
داریم!  تخصص  ما  از  خیلی  هستیم،  تحصیل کرده  ما  از  خیلی  نمی شود؟ 

حداقل در یک سازمان که مختص خود ماست، از ما استفاده کنید!« 

رقمی ناچیز برای مستمری معلوالن
»مستمری  می گوید:  و  می کند  اشاره  معلوالن  مسکن  مشکل  به  شقایق 
معلوالن از بهزیستی قباًل 32 هزار تومان بود که اآلن 9 هزار تومان اضافه 
شده! واقعاً فکر می کنید 9 هزار تومان در ماه چه دردی از ما دوا می کند؟ آیا 
زندگی مان از این رو به آن رو می شود؟ البته بهزیستی یک میلیون تومان 
هم وام بالعوض می دهد که در این صورت باید پرونده  مان را ببندیم و امضا 
کنیم که شاغل شده ایم و نیازی به مستمری ماهانه نداریم. پیشنهاد می دهم 
از  و  بزنند  تولیدی  ما  برای  و  کنند  را جمع  تومان ها  میلیون  یک  این  که 

خودمان استفاده کنند. چرا برای ما اشتغال زایی نمی کنند؟«  
امیر می گوید: »چندی پیش قرار بود مسکن معلوالن به بهره برداری برسد. 
بهزیستی بخشی از پول را واریز می کند و 6 سال است که ما پول به حساب 
نمی دانیم  اصاًل  نیست!  خبری  معلوالن  مسکن  از  چنان  هم  اما  ریخته ایم، 
شدت  به  بهزیستی  از  ما  سازمانی ست؟!  چه  دقیقاً  معلوالن  مسکن  متولی 

گله مند هستیم.«  

برخورد مسئوالن با معلوالن
از بهترین و بدترین برخوردی که تا به حال از سوی مسئوالن با آن ها شده 
می پرسم. امیر می گوید: »زمان ریاست آقای مکاریان در بهزیستی استان 
البرز، ما وامی را می خواستیم که ثبت نام کرده  بودیم، اما پاسخ گو نبودند. ما 
به بهزیستی مراجعه کردیم. اصوالً در این مواقع برخورد مسئوالن این است 
آقای  اما  ندارد!  ربطی  ما  به  و  کنید  پرس و جو  مددکارتان  از  می گویند  که 
مکاریان سریع تلفن را برداشت و به شخص مورد نظر زنگ زد و توبیخش 
کرد. این برخورد برای ما جالب بود. بماند که فرقی در گرفتن وام نکرد اما 

به نظرم بهترین برخوردی بود که تا به حال با ما شده.« 
بدترین برخورد هم از نظر امیر، برخوردی بود که یکی از مسئول سازمان 
بهزیستی داشته است. امیر ادامه می دهد: »در جشنی که ایشان هم حضور 
به  را  معلوالن  مشکالت  ما  که  گیرد  صورت  مصاحبه ای  شد  قرار  داشتند، 
اطالعشان برسانیم. هرچه گفتیم ایشان جواب سر باال دادند. گفتیم مشکل 
ما!  به  نه  است  مربوط  کار  وزارت  به  رفع کنید! گفتند  را  معلوالن  اشتغال 
گفتیم سوخت را جیره بندی کرده اید ما به ماشین نیاز داریم چون تاکسی 
و  نفت  به شرکت  گفتند  می کند!  جابه جا  را  ویلچری ها  ندرت  به  آژانس  و 
سازمان گاز و ... مربوط است نه به ما! گفتیم شهر برای رفت و آمد ما مناسب 
هم  را  مصاحبه  است!   متولی شهرداری  ندارد!  ربطی  ما  به  گفتند  نیست! 
ساعت 12 شب پخش کردند که هیچ کس نبیند! و فردا هم من را در اداره 
خواستند و هرچه می توانستند توهین کردند! رفتاری که هیچ وقت فراموش 

نمی کنم!«  
خودم  من  نیست،  هیچ کاری  متولی  بهزیستی  »اگر  می دهد:  ادامه  امیر 
حاضرم بودجه شان را بگیرم و دنبال این سازمان  ها بروم که کارمان را راه 
بیندازند! چون همان طور که پیداست هیچ معضلی از معلوالن به بهزیستی 

ربط ندارد!« 
امیر و شقایق دل پری دارند، از رفتارهای مسئوالن! از بی اعتنایی سازمان هایی 
که دم از کمک کردن به این قشر می زنند و در عمل، هیچ باری از دوششان 
معنای  به  و خوشحالند.  آن ها شاد  اما  نامالیمات،  این همه  با  برنمی دارند. 
کوچکی  پسر  و خوشبختند.  معمولی  خانواده ای  ناظر،  دید  از  کلمه  واقعی 

دارند و روی پای خودشان ایستاده اند. 
امیدواریم روزی که همه ی معلوالن، چنین با انگیزه و هدفمند زندگی خود 
را بسازند و مردم و مسئوالن بدانند، معلوالن قشری جدا از جامعه نیستند! 
نه دنبال ترحم هستند و نه کمک مالی! تنها می خواهند حقشان را بگیرند. 

همان حقی که همه ی مردم از یک زندگی معمولی انتظار دارند!
به امید آن روز...
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اهمیت  و  معنا  زندگی  به  و  است  انسان  زندگی  وجود  اساس  اجتماعی  روابط 
می بخشد. روابط با دیگران جهت زندگی را مشخص کرده و آن چه آن ها در مورد ما 
می اندیشند، بر رفتار و اعمال ما اثر می گذارد. شواهد مستدلی وجود دارد که نشان 
می دهد روابط اجتماعی منشأ سالمت انسان هاست. شکل و اهمیت روابط اجتماعی 
در دوران های مختلف زندگی انسان ها متفاوت است. این روابط همیشه مثبت و 
سازنده نیستند و گاهی محدودیت های بسیاری را در زندگی افراد ایجاد می کنند 
شکل  را  ما  اجتماعی  هویت  که  است  دیگران  با  ما  روابط  این  حال  عین  در  اما 
اجتماعی  یک پارچگی  تا  اجتماعی  انزوای  از  انسانی،  تعامالت  از  طیفی  می دهد. 
وجود دارد. از یک منظر، می توان روابط اجتماعی را به سه دسته ی کلی تقسیم 
کرد: روابط خویشاوندی، روابط دوستی و روابط صمیمانه. قطعاً تفاوت های فاحشی 
میان این سه شکل از روابط وجود دارد، اما آن ها هم پوشانی هایی نیز با هم دارند. 
روابط خویشاوندی که شکلی از روابط اجتماعی اجباری محسوب می شود تعامالت 
ما با خانواده مان را شامل می شود. روابط دوستانه داوطلبانه تر بوده و معموالً قدمت 
حقیقت  می شود.  پایه ریزی  ازدواج  با  که  صمیمانه  روابط  نهایتاً،  و  دارد  کمتری 
»حمایت  دارد،  وجود  انسان ها  اجتماعی  روابط  شبکه ی  در  که  غیر قابل انکاری 
اجتماعی« است. افراد احساسات و عواطفشان را باهم به اشتراك می گذارند، و به 
نوعی معامله ی نانوشته می پردازند و در صورت لزوم در شرایط حساس زندگی از 
یکدیگر »مراقبت« )care( می کنند. اهمیت این روابط و محصول آن که همان 
تعامالت  در  دوچندان می شود.  معلولیت  دارای  افراد  در  است  و حمایت  مراقبت 
افراد، وجه مراقبت تا حدودی غالب است و در این مجال مختصر  اجتماعی این 

بر آنیم تا به اهمیت ارایه ی مراقبت به افراد دارای معلولیت بپردازیم. 
مراقبت  ویژگی های  اولین جنبه،  است.  بررسی  قابل  از سه جنبه  مراقبت  واژه ی 
است که معموالً به وسیله ی دیگران ارایه می شود، غیر رسمی بوده، پولی بابت آن 
پرداخت نمی شود، بیشترین مراقبان خویشاوندان و بستگان نزدیک هستند و کاری 
داوطلبانه و طوالنی مدت محسوب می شود. جنبه ی دوم عناصر اخالقی است که 
در مفهوم مراقبت وجود دارد. مانند توجه، مسئولیت پذیری، صالحیت و شایستگی 
از اندیشمندان معتقدند که مراقبت می تواند بخشی از یک  و پاسخ گویی. پاره ای 
اساسی  مراقبت جزیی  که  باورند  این  بر  دیگر  دسته ای  و  باشد  اجتماعی  فرآیند 
از فعالیت های روزمره ی انسانی است. البته در این جا به دنبال بررسی درستی یا 
نادرستی این دو دیدگاه نیستیم و بنابراین، هر یک از دو دیدگاه، در جای خود و 

از جهاتی درست اند.
جنبه ی سوم، احساس ناشی از مراقبت و مورد مراقبت واقع شدن است. به این معنی 
که هم فردی که مورد مراقبت قرار می گیرد و هم کسی که مراقبت ارایه می دهد 

هر دو به نوعی از احساس رضایت از زندگی و بهزیستی دست می یابند. البته در این 
زمان نباید از استرس و اضطرابی که مراقبان بنا به فشارها و مسئولیت های مراقبت 
احساس می کنند نیز غافل ماند. چرا که تمامی احساسات ناخوشایند و تنش ها در 

فرآیند مراقبت قابل انتقال از مراقب به معلول هستند. 
 این احساس به خصوص در افراد دارای معلولیت که به مراقبت بیشتری از سوی 
احساس  فرد  فرآیند،  این  در  می کند.  پیدا  بیشتری  اهمیت  دارند،  نیاز  اطرافیان 
ارزشمندی می کند و حمایت مورد نیاز را از مراقبان خود دریافت می کند. اما اگر 
مراقبت بدون توجه به استقالل فرد دارای معلولیت صورت گیرد دیگر نمی تواند 
مفید و ثمربخش باشد. دو مفهوِم »کنترل« و »انتخاب« اجزای جدا نشدنی مراقبت 
محسوب می شوند و فرد معلول باید بتواند قدرت انتخاب، استقالل و کنترل خود 
را در این فرآیند به طور قابل لمسی احساس کند. بداند که به اندازه ی هر انسان 
دیگری مختار است تا سرنوشتش را خودش رقم زند هر چند که در ابعادی از زندگی 
به حمایت و مراقبت اطرافیانش نیز نیاز دارد. متناسب با نوع و شدت معلولیت و 
توانمندی هایی که فرد از آن برخوردار است، طیف گسترده ای از انتخاب ها پیش 
روی اوست. این مراقبت صرفاً به فضای خصوصی و منزل معطوف نمی شود. فرد 
معلول نیز مانند سایرین عضوی از جامعه بوده و باید در کلیه ی تصمیم گیری های 
جامعه به عنوان یکی از ذی نفعان مشارکت داده شود. معلولیت محدودیتی برای 

برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی به وجود نمی آورد.
معلولیت  دارای  افراد  زندگی  پر اهمیت  بخش  مراقبت  شد،  اشاره  که  همان طور 
محسوب می شود، اما افراد همان گونه که مورد مراقبت های اجتماعی و خانوادگی 
تصمیم گیری ها  هستند.  سهیم  نیز  مهم  تصمیم گیری های  در  می گیرند،  قرار 
می تواند از مسایل ساده و جزیی گرفته تا مشکالت پیچیده گسترده شود اما جای 
در  نمی توانند  معلولیت  دارای  افراد  از خود  بهتر  که هیچ کس  نیست  هیچ شکی 
مورد خواسته ها، نیازها، عالیق، کاستی و محدودیت ها و آرمان هایشان نظر دهند 
و عقیده ی آن ها بخش مهمی از تصمیم گیری های خرد و کالن را هدایت می کند. 
به طور خالصه باید گفت که انسان به عنوان موجودی اجتماعی، به دور از تعامالت 
این  به  آنچه  کند.  کامل  را  خویش  اجتماعی  هویت  نمی تواند  اجتماعی  روابط  و 
هویت معنا و مفهوم می بخشد حمایت ها و مراقبت هایی است که افراد در پیکره ی 
اجتماع نثار یکدیگر می کنند زیرا بر این باورند که همه ی ما در مسیر زندگی، به 
هم نیاز داریم، بعضی ها بیشتر و بعضی ها کمتر اما هیچ کس بی نیاز نیست و این 

نیازمندی حق انتخاب و اختیار را از اشرف مخلوقات سلب نمی کند.

سارا نوروزی )دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی(

اهمیـت 
مراقبـت

مدل های معلولی که چهره ی صنعت را تغییر دادند
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در تعطیالت کریسمس، حضور بابانوئل جذابیت خاصی برای کودکان دارد اما 
با این حال کودکان زیادی وجود دارند که ناشنوا و کم شنوا هستند و هیچ وقت 
با بابانوئل صحبت نکردند. بعضی از انجمن های آمریکایی دست به کار شدند تا 

این بچه ها امسال فراموش نشوند.
مدرسه ی ناشنوایان و کم شنوایان »سکرنتون« و انجمن »ابینگتون« در نهم 
دسامبر از بابانوئلی دعوت کردند تا با زبان اشاره برای بچه ها داستان تعریف 
کند. این فرصتی است برای این بچه ها تا آرزوهای خود را با بابانوئل در میان 

بگذارند.

»من ناتوانی و معلولیت را حس نکرده بودم تا زمانی که به من گفتند تو به 
دلیل داشتن معلولیت نمی توانی مدلینگ انجام دهی.«

 این ها گفته های "کلی ناکس" است. 
مانع من برای مدل شدن نداشتن یک دست نیست، بلکه این نگرش و جهل 

مردم در صنعت ُمد است.
او می گوید  لندن، بدون دست چپ متولد شد.  ناکس 28 ساله در شمال 
در بیمارستان کسی هیچ وقت نگفت چرا. آن ها فقط به مادر من گفتند که 
این امر در دختران شایع تر است و این امر نیز بیشتر در سمت چپ دیده 

می شود.
مدلینگ حرفه ای ناکس زمانی آغاز شد که او جایزه ی بهترین مدل برنامه ی 

تلویزیونی بریتانیا را کسب کرد.
از مشهورترین عکاسان یعنی  او شامل عکس گرفتن توسط یکی  جایزه ی 

"ماری کلر" بود.
ناکس در برنامه هایی هم چون "چگونه خوب به نظر برسیم" و "بازگشایی 
شرکت  آگهی  در  و  اسلو"  تبلیغاتی  "تابلوهای  و  پاکستان"  مد  هفته ی 
"سامسونگ" شرکت کرد. او اخیراً نیز برای نمایش مد بَِرند "پی  اند جی" 

در ژانویه ی 2013 حضور یافته است.
او هم چنین در یک نمایش در کانال 4 بریتانیا حضور یافته است که در مورد 

این حضور پنهان سازی می کند.
او می گوید من هرگز نمی خواستم تبدیل به یک مدل شوم. من صرفاً به این 
دلیل وارد برنامه ی بهترین مدل بریتانیا شدم که الهام بخش افرادی باشم که 
دچار معلولیت هستند. سپس متوجه شدم من واقعاً به مدلینگ عالقه دارم 
و از آن لذت می برم. بنابراین فکر کردم که می توانم تصور مردم را از آن چه 

که به عنوان زیبایی تلقی می شود به چالش بکشم.
از  دور  بسیار  جی"  اند  "پی  مد  راه روی  بر  راه رفتن  می گوید  "ناکس" 

ایده آل های آینده ی من بود.
او می پرسد: »وقتی یک برند به این بزرگی می تواند از من به عنوان مدل 

استفاده کند، چرا برندهای دیگر این کار را نمی کنند؟« 
این سؤال خوبی است و چیزی است که سازمان می تواند از آن به عنوان 
تنوع مدل استفاده کند. این بحث می خواهد وسواس صنعت مد با فرهنگ 
اندازه ی صفر را درهم شکند و ترویج مدلینگ از همه جا و همه رنگ با هر 

سن و توانایی را صورت بخشد.

در بریتانیا بیش از 11میلیون فرد با معلولیت زندگی می کنند اما فقط یک 
سال  در  مکوئین  الکساندر  توسط  مد،  انتخاباتی  مبارزات  در  توانسته  نفر 

1999حضور یابد.
"جک ایرز" که خود مدل و بازیگر است می گوید ما باید موانع آن چه که به 
معنی زیبایی است را برداریم. در حال حاضر زیبایی و معلولیت در کنار هم 
مانند پنیر و گچ هستند. رسانه نیز این قدرت را برای تغییر دید نسبت به 
افرادی هم چون من را دارد. اما چیزی وجود دارد که آن را عقب نگه می دارد. 
"ایرز" به گونه ای متولد شد که پای او هیچ ساختار عضالنی نداشت و در 

واقع اتصال زانو در پای او رخ نداده بود.
او می گوید: »پای من دچار تغییر شکل است. مادرم همیشه به من می گفت 
که تو باید از این نقطه ضعف به عنوان یک مزیت استفاده کنی. پس از این که 
من با مردی مالقات کردم که دارای یک  پا بود و شعبده بازی انجام می داد و 
شیرین کاری می کرد. من تصمیم گرفتم کارهایی در این باره انجام دهم. من 

می توانستم از پس آن برآیم.« 
هر دو پای "ایرز" در سن 16سالگی قطع شد. او می گوید: »پس از آن من 
احساس آزادی کردم. او هم چنین لبخند خوشحالی را نیز به این امر اضافه 

می کند. این قطع، درهای جدیدی را به سوی من باز کرد.« 
از کارهای حرفه ای برجسته ی او می توان حضور در تیم بسکتبال "جی بی" 
در  و حضور  پارالمپیک  افتتاحیه ی  مراسم  در  هنرنمایی  انجام  و  ویلچر  با 

برنامه ی تبلیغاتی "بارکلیز" و یک مربی شخصی واجدالشرایط اشاره نمود.
او هم چنین قراردادی را با یک برند تجاری با نام "مد آنالین" امضا کرد که 

در آن جا اجرای مدلینگ کند.
او می گوید: »این که این نحو از مدلینگ مد شده است، فوق العاده است. اما 
من فکر می کنم که رسانه، ترس استفاده از مدل های معلول را دارد. مسابقات 
پارالمپیک معلوالن فوق العاده بود، اما کوتاه مدت بود. من فکر می کنم که 
مدل های معلول بیشتری باید در رسانه حضور یابند. برای آموزش مردم شما 

واقعاً احتیاج دارید تا آن را در رأس نگه دارید.« 
باشد،  حرفه ای  ورزشکار  یک  می خواهد  او  این که  بر  »عالوه  می گوید:  او 
او  شود.  دیده  نیز  اندام  تناسب  مجله ی  روی  بر  او  عکس  که  می خواهد 

می گوید که این هدف من است.« 

بابانوئلی که زبان اشاره بلده 

مدل های معلولی که چهره ی صنعت را تغییر دادند

ترجمه: پوریا طیارزاده

ترجمه: الهام اشرفی
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حقـوق شهرونـدي معلـوالن
به دنبال استقبال گسترده مردم از نظرخواهي منشور حقوق شهروندي و 
این که به گفته خانم الهام امین زاده، معاون حقوقي رییس جمهوري در 
گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري ایرنا، این منشور بر اساس نظرات 
شهروندي  حقوق  مورد  در  دیدم  الزم  مي شود،  تکمیل  و  اصالح  مردم 
به ویژه حقوق شهروندي معلوالن که ما براي احقاق حقوق آنان تالش 
مي کنیم به مواردي چند اشاره کنیم؛ باشد تا ما معلوالن نیز به سهم 
خود در پربارترکردن این منشور شرکت کرده باشیم. اوال هر عضو جامعه 
هر  ندارد.  معنایي  ملي  حاکمیت  بدون  شهروند  مي گویند.  شهروند  را 
حقوق  این  وقتي  است.  اساسي  حقوق  و  انساني  حقوق  داراي  شهروند 
جمع مي شوند به آن مي گویند حقوق شهروندي. حقوق شهروندي شامل 
حقوق انساني، حقوق سیاسي، حقوق اقتصادي، حقوق فرهنگي و حقوق 
اجتماعي است. آن چه در اینجا مورد بحث واقع مي شود، حقوق معلوالن 
است. معلوالن به عنوان انسان داراي حقوق انساني هستند. حق حیات 
اولین حق هر انساني است. وظیفه جامعه و دولت است تا کوشش کنند 
بستري را باز کنند تا حقوق انساني افرادي که داراي معلولیت هستند به 
خوبي پیاده شود. در زماني که یک معلول نتواند حتي امرار معاش کند 
یعني این که به نوعي حق خوردن و آشامیدن از او گرفته شود و وقتي 
عمال  مي گیرد  مستمري  تومان  40هزار  معلول  یک  گراني  همه  این  با 
ندارد  نداري و کسي که حق حیات  تو حق حیات  او مي گوییم که  به 
دیگر حقوق برایش معني ندارد. حقوق انسان ذاتي حیات او است. پس 
ما مي توانیم  باشد.  داشته  ابتدا حق حیات  در  که  است  شهروند کسي 
بهترین قوانین و حقوق را بنویسیم و همه دستگاه هاي دولتي را موظف 
به اجراي آن کنیم ولي وقتي دولت شرایط اجراي حقوق شهروندي هر 
باقي مي مانند.  این وظایف در حد بخشنامه  نکند  تهیه  را  عضو جامعه 
قانون حمایت از معلوالن لباس حقوق را بر تن شهروند معلول مي پوشاند 
اما به ناگهان با تبصره اي »مادامي که اعتبار الزم از محل منابع مذکور 
در این ماده تامین نشود، اجرا نخواهد شد.« لباس را در مي آورد. حقوق 
اعتبار  به وجود  انساني و شهروندي معلوالن مقید و مشروط مي شوند 

مالي. اگر محتواي قانون حمایت از معلوالن، حقوق ماست.
     پس باید گفت این قانون، حق و هزینه تعیین شده براي اجراي این 

حق است به ترتیبي که آن حق و حقوق عملي شود.
    لزوم بازنگري قانون جامع حمایت از معلوالن و تغییر دیدگاه مسووالن 
شوراي  مجلس  »نمایندگان  خبرگزاري ها؛  گزارش  اساس  بر  جامعه  و 
اسالمي در جریان رسیدگي به طرح اصالح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي )چهارشنبه 13 آذر 1392( با کاندیداتوري افراد 
کردند.«  مخالفت  اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات  در  نابینا  و  کم بینا 
ماده 29  تعبیر کرد؟ در حالي که طبق  را چگونه مي توان  این رخداد 

کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت سازمان ملل متحد تحت عنوان 
ایران  اسالمي  جمهوري  که  عمومي«  و  سیاسي  زندگي  در  »مشارکت 
نیز یکي از امضاکنندگان آن است، تاکید مي کند بر ضمانت دولت هاي 
عضو از برخوردار کردن افراد داراي معلولیت که مي توانند به طور موثر و 
کامل در زندگي سیاسي و عمومي بر مبناي برابر با سایرین مستقیما یا 
از طریق نمایندگاني که آزادانه برمي گزینند از جمله حق و فرصت افراد 
داراي معلولیت جهت راي دادن و برگزیده شدن مشارکت کنند. چاره این 
برخورد ناعادالنه و تبعیض آمیز در جامعه ما چیست؟ در حالي که در طول 
تاریخ نیز افرادي با معلولیت هاي مختلف به مناصب حکومتي باالرسیدند 
و تا حدي فضاي موجود نسبت به این قشر را تغییر دادند. موارد زیر الزم 
به یادآوري است: 1ـ نهایي کردن بازنگري قانون جامع حمایت معلوالن 
مصوب 1383 که هم اکنون در کمیسیون اجتماعي ریاست جمهوري در 
دست بررسي است. الف: رفع کاستي هاي موجود در قانون جامع حمایت 
از معلوالن. ب: ضمانت اجرا: در حالي که در شرایط کنوني نظارت بر 
اجراي قانون و درخواست گزارش برعهده سازمان بهزیستي است، این 
سازمان نمي تواند به طور طبیعي بر وزارتخانه هاي دیگر اشراف هرمي 
تشکیالتي چون  تا  است  الزم  اجرا  براي ضمانت  بنابراین  باشد.  داشته 
شوراي عالي معلوالن زیر نظر رییس جمهور محترم عهده دار این مهم 
حقوق  تامین  جهت  بودجه  مستقل  ردیف هاي  نظرگرفتن  در  ج:  شود. 
مصوبه معلوالن تا تصویب قوانین به بهانه نبود محلي براي تامین بودجه 
به تعویق نیفتد یا از ساختار حقوقي آن حذف نشود. د: نیاز به مصوبه 
مجلس در ارتباط با استفاده از نیروهاي سرباز مددکار شامل پزشکان، 
پایان  از  پس  و...  مددکار  گفتاردرمانگر،  کاردرمانگر،  فیزیوتراپیست ها، 
دوره هاي آموزش نظامي، محل خدمتشان در مراکز نگهداري مرتبط با 
معلوالن اختصاص داده شود.ه: رعایت مناسب سازي در ساخت وسازهاي 
جدید و ضرب االجل سه تا چهارساله براي ساخت و سازهاي قدیمي ـ ز: 
وضع قوانین مناسب جهت حفظ حقوق همسران، پرستاران و همراهان 
معلوالن2- ساماندهي سازمان هاي مردم نهاد معلوالن تا نگذارند صداي 
آن ها در میان انبوه مطالبات رو به گسترش عمومي کمرنگ شود. 3- 
فرهنگ سازي گسترده با مشارکت رسانه ها و اینکه خود هر فردي در هر 
لحظه ممکن است در یک حادثه یا بیماري بقیه عمر خود را در کنار 
به رسمیت  راهبردي  بر سیاست  تاکید  نهایتا  و  کند.  گروه سپري  این 
شناختن جایگاه برابر حقوقي معلوالن در جامعه و تامین هزینه هاي آن 
از بودجه عمومي کشور به جاي ادامه سیاست سنتي تکیه بر صدقات و 
کمک هاي داوطلبانه خیران که در جاي خود بسیار سودمند است و باید 

از آن استقبال شود، مدنظر مجریان قرار گیرد.

اصغر شهدي ـ فعال حقوق معلوالن / منبع: روزنامه شرق
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نشست صمیمانه ی کانون معلولین توانای قزوین با معلوالن البرز

آقایان مسئول! پس سه درصد پرسنل معلول ادارات کجا هستند؟!

نسترن کیوان پور

البرز، جامعه ی معلوالن  با معلوالن  نشست مدیران و اعضای کانون معلولین توانا 
استان البرز و مجتمع آموزشی ـ  نیکوکاری رعد کرج در اداره  کِل ارشاِد استاِن البرز 

برگزار شد.
حضور  با  البرز  استاِن  ارشاِد  کِل  اداره   در  معمول  کلیشه های  از  دور  به  نشستی 
آموزشی  مجتمع  و  البرز  استان  معلوالن  جامعه ی  توانا،  معلولین  کانون  اعضای 
نیکوکاری رعد کرج برگزار شد. سید محمد موسوی، رییس هیات مدیره ی کانون 
معلولین توانای قزوین در این نشست به سخنرانی پرداخت اما این جلسه، فراتر از 
حرف های همیشگی معلوالن بود، نیازهای معلوالن در قالبی متفاوت بیان شد که 
لزوِم برنامه ریزی همه جانبه و اتحاِد کلیه ی NGOهای فعال در حوزه ی معلوالن 
را می طلبد تا شاید سرانجام، تالش های شبانه روزی این قشِر فراموش شده، جامه ی 

عمل به خود بیند.

کانون معلولین توانا، سال 1374 به همِت سید محمد موسوی و جمعی از معلوالن 
معلوالن  برای  را  موسوی  محمد  نام  آن چه  شد.  پایه    گذاری  قزوین،  شهر  توانمند 
خاص  می کند، استفاده از توانمندی معلوالن در کارخانه اش است. بیش از هشتاد 
درصد کارکنان او معلول هستند و حدود 30 نابینا در کارخانه ي او به کار مشغولند. 
این جلسه، فرصتی بود برای شناختِن نیازهای اصلِی معلوالن و ارایه راه کارهایی 
استان  معلوالن  احمد سردشتی، رییس هیات مدیره ی جامعه ی  رفِع آن ها.  برای 
البرز ابتدا اهداِف این انجمن را برای حضار برشمرد که شامل پیدا کردن راه کارهایی 
به  معلولیت  فرهنگ  شناساندن  و  اعضا  فرهنگی  و  معیشتی  زندگی  بهبود  برای 

جامعه است. 
محمد موسوی سخنانش را با معرفی خود آغاز کرد. او به معلوالِن حاضر در سالن 
گفت :» من امروز تنها از دیِد یک معلول با شما سخن نمی گویم، بلکه از دیِد یک 
داشته،  زمینه  این  در  اجرایی  کارهای  و  تحقیق  و  مطالعه  سال ها  که  کارشناس 
صحبت می کنم. من از دو سالگی مبتال به فلج اطفال بودم. بعد از دیپلم، دانشجوی 
خارج کشور بودم. در امریکا عضِو بسیار فعاِل جنبِش دانشجویان خارج از کشور 
بودم. اوایل سال 58 با انگیزه ی سیاسی به ایران آمدم. تا سال 1364 وارد ارگان های 
انقالبی شدم. در مسایل امنیتی در مرز سیستان و بلوچستان، قائم مقام استاندار 
بودم. در شهر صنعتی البرز فرمانده سپاه بودم. نماینده ی دادستان کل انقالب بودم. 
در ارگان های انقالبی عضو شوراهای مختلفی بودم و دوشادوش انقالب، جبهه، سپاه 
و جنگ فعالیت کرده ام. مسئول ادارات مختلفی بودم و از سال 1365 در بخش 
تولید و اقتصاد به مدیریت در چندین شرکت پرداختم. کارهای اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی کرده ام. کاندیدای مجلس شورای اسالمی بوده ام. از سال 1373 کانون 
معلولین توانا را بنیان گذاری کردم، چون که هدفم رسیدگی به اوضاع معلوالن بود. 

در حال حاضر مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز هستم.« 
معضل اصلی معلوالن : عدم وجود اتحاد میان NGOهای مختلف

به معلوالن در  NGOهای مربوط  ناهمانگی میان  از  با اظهار گله مندی  موسوی 
ایران گفت :»من با اتحادیه ی  سازمان های حمایت از معلوالن اروپا مالقات داشتم. 
حدود دو سال پیش هم در لس آنجلس با NGOهای مربوط به معلوالن جلساتی 
برگزار کردم تا بفهمم آن ها برای معلوالن چه می کنند، دولت برای معلوالن چه 
می کند. اگر امروز از حق و حقوق معلوالن سخن می گویم به این دلیل است که به 
خواسته های آن ها آگاهی کامل دارم.درد مشترکی به نام معلولیت را می شناسم.«  
موسوی افزود: »من در صحبت هایم قصد نادیده گرفتن زحمات ارگان های استان 
البرز چون رعد و جامعه ی معلوالن و بهزیستی و ... را ندارم، اما سوالی که دارم این 

است : چرا بین انجام کار خوب و خوب تر، خوب را انتخاب می کنند؟«
به  می دهند.  رواج  را  معلوالن  ناتوانی  فرهنِگ  تنها  متاسفانه  ایران،  NGOهای 
از جلب کمک های  معلوالن  توانمند سازی  و  اشتغال زایی  موسوی،  عقیده ی محمد 
خیرین بسیار مفیدتر است. در امریکا 850 هزار NGO برای معلوالن وجود دارد 
که تحت این عنوان به کاسبی مشغول هستند و اکثر کارکنان هم سالم. معلوالن 
را  وسیله ای برای درآمد زایی و فرار از مالیات کرده اند. برخی از آن ها هم که واقعاً 

برای معلوالن کار می کنند، راه درست را نمی دانند. 
ترویج  تنها  NGOها  ندانید! نفس عمل  را محروم  موسوی گفت:»آن قدر معلول 
نو  را  ویلچرشان  می کنید!  سیر  را  شکمشان  است!  معلوالن  برای  ناتوانی  مفهوم 
می کنید! اما کار اصلی را نادیده می گیرید! باید قوانین معلوالن را بخوانید! بشناسید 
نگویید  آن قدر  نگویید گدا!  معلوالن  به  آن قدر  بشناسانید!  مردم  و  به مسئوالن  و 

محروم! ناتوان! من سال 73 تعریف جدیدی از معلولیت ارایه دادم : »معلولیت یک 
محدودیت جسمی ا ست وال غیر!«

معلوالن باید حول یک فلسفه ی فکری واحد عمل کنند.
بزرگ ترین اقلیت جهان را معلوالن تشکیل می دهند. 10 درصد جمعیت جهان، 
طبق اعالم سازمان های جهانی، معلول هستند. موسوی رو به معلوالن به نکته ی 
جالبی اشاره کرد:» ما معلول نیستیم! 90  درصد جامعه معلول است. نمی توانند از 
پله باال بروند و برای خودشان آسانسور می گذراند! آن ها در اصل معلولند ولی چون 

در اکثریت هستند، قوانین و مصوبات به نفع آن هاست نه ما!«
مهم ترین نیاز معلوالن، شناخته شدن حق و حقوق آن هاست. NGOهای معلوالن 
در هیات  معلوالن  باید حقوق  فکری خاص جمع شوند.  فلسفه ی  باید حوِل یک 
دولت مطرح شود. در حال حاضر پیش نویس قانونی برای معلوالن به اهتمام کانون 
معلولین توانای قزوین تهیه و در کمیسیون فرهنگی مجلس در شرف تصویب شدن 
است. موسوی از حاضرین پرسید که آیا هیچ کدام از شما از وجود چنین پیش 
کرده اند!  معطوف  دیگری  سمت  به  را  ذهنتان  چون  خیر!  بودید؟!  مطلع  نویسی 
مناسب سازی خوب است! اما نیاِز معلول تنها این نیست! شما نیازهای آموزشی، 
نیازهای  همه ی  که  داشته باشد  وجود  قانونی  باید  دارید!   ... و  اقتصادی  فرهنگی، 

معلوالن را سر و سامان دهد.
موسوی ادامه داد:» من نمی گویم مسئوالن عالقه ای به کمک به معلوالن ندارند، 
اتفاقاً خیلی هم دل سوز هستند اما اگر شما خودتان به خودتان کمک نکنید و 
نیازهایتان را مطالبه نکنید، نتیجه اش می شود ماهی 48هزار تومان مستمری آن 

هم برای افرادی با معلولیت بسیار باال!« 
نگرش جامعه نسبت به معلول باید تغییر کند

باید نگرش ها را تغییر داد. چه در خیرین، چه در NGOها و چه در فرد معلولی 
که دنبال کمک است. باید نگرش دولت نسبت به معلولیت تغییر کند و این امر 
دارد.  نظر  در  توانا  معلولین  کانون  که  هدفی  همان  است.  فرهنگ سازی  نیازمند 
این که معلوالن تنها چشم امید به کمک مالی خیرین داشته  باشند، اشتباه است. 
معلولیت وراثتی و ژنتیکی نیست! احتمالی برابر است و هر کس ممکن است به این 
عارضه دچار شود. بنابراین باید قانونی برای معلوالن وضع گردد که فرصتی برابر 
و بستری جامع برایشان فراهم کند. بستری که در آن نه جسمش رنج بکشد و نه 

استعدادهایش نهان بمانند.
اشاره  قوانین معلوالن در کشورهای خارجی  از  بررسی و آگاهی  لزوم  به  موسوی 
را  خودتان  به  مربوط  قوانین  و  گذاشته اید  وقت  شما  از  نفر  گفت:»چند  و  کرده 
شناخته اید؟ چند نفر از شما سعی کردید از دولت، وقت بگیرید و قوانین مربوط 
به خودتان را مطالبه کنید؟ متاسفانه مسئوالن نمی دانند دقیقاً چه باید بکنند. این 
شمایید که باید آن ها را آگاه کنید! و این آگاه سازی در سایه ی اتحاد سازمان های 

مردم نهاد معلوالن امکان پذیر است.«
قانونی مختص معلوالن در آستانه ی تصویب در مجلس

سه درصد از کارکنان ادارات دولتی طبق قانون باید از میان معلوالن باشند. عددی 
که رسیدن به آن گویا مانند آرزویی دور و دراز است. موسوی اشتغال زایی را از 
مهم ترین نیازهای معلوالن برشمرد و گفت:» من در کارخانه ام یک نمونه ی اقتصادی 
ارایه دادم که به مسئوالن نشان دهم می توان از معلوالن در بخش اقتصاد و صنعت 
استخدام  برای  را  راه  تا  کردم  را  کار  این  امر  این  اثبات  برای  فقط  کرد.  استفاده 
معلوالن هموار کنم! یک میلیون کمک از سوی فردی مرفه، دردی از معلوالن دوا 
نمی کند! اگر سرمایه داری مرد عمل است در کارخانه ی خود به معلوالن کار بدهد! 

من ثابت کردم که آن ها توانایی انجام کارهای سخت را نیز دارند.«
موسوی در پایان سخنانش به قانون معلوالن مصوب سال 83 اشاره کرد و گفت: 
»این قانون هیچ  فایده ای ندارد! چرا؟ چون در بند 16 می گوید مسئوالن در صورت 
وجود بودجه چنین و چنان کنند! و هیچ وقت هم بودجه ای موجود نیست پس عماًل 
کاری پیش نمی رود! امیدواریم قانونی که پیش نویس آن اکنون در مجلس شورای 
اسالمی در حال بررسی ا ست به همه ی NGOها داده شود تا از اقداماتی که برای 
احقاق حقشان تاکنون انجام شده باخبر شوند و با اتحاد با یکدیگر به مطالبات خود 

هدف و جهت ببخشند!«
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موجب  اجتماعی  کار  تقسیم  و  تخصص ها  گستردگی 
به  را  جامعه  که  شده  متنوع  مرجعیت  به وجود آمدن 
تکثرگرایی بیشتر سوق می دهد. در قرن نوزدهم و نیمه ی 
صنفی  انجمن های  سوی  به  نهادگرایی  بیستم  قرن  اول 
سمت گیری داشت اما در هفتاد سال اخیر سازمان هایی که 
ترغیب می کنند  غیردولتی  به صورت  را  مشارکت مردمی 
به  محدود  سازمان ها  این  بوده اند.  مردم نهاد  سازمان های 
میراث  حفظ  در  و  نبوده  خاصی  اجتماعی  قشر  یا  طبقه 
ملی و جهانی یا حمایت و صیانت از کرامت انسانی فعال 
هستند. سازمان های مردم نهاد  دارای خصلت دموکراتیک 
هر  در  را  دموکراسی  پایه های  هم  لحاظ  همین  به  بوده، 

جامعه ای می چیند. 
بین  تا  شده  موجب  سازمان ها  این  اجتماعی  کارکرد 
بدین  شد.  قایل  ماهوی  تفاوت  احزاب  با  تشکیالت  این 
در  مشارکت  و  ملی  امنیت  با  سیاسی  احزاب  که  صورت 
سازمان های  ولی  دارند،  مستقیم  رابطه ی  سیاسی  قدرت 
نقد  و  برنامه  ارایه ی  با  را  اجتماعی  مشارکت  مردم نهاد 
این  بنابراین  می کنند.  تصمیم سازی  حاکمیت  عملکرد 
سازمان ها به طور مستقیم نقشی در قدرت ندارند اما چون 
سیاسی  قدرت  شکل گیری  در  دارند  رابطه  ملی  منافع  با 
مردمی تأثیرگذار هستند. به همین خاطر هم در کشور های 
مخالفند.  مردم نهاد  سازمان های  موجودیت  با  دیکتاتوری 
متأسفانه برخی از کارشناسان، غیرسیاسی بودن را به معنای 
عدم موضع گیری این سازمان ها در انتخابات ملی و محلی 
تعبیر کرده اند. در صورتی که به عنوان نمونه اگر نماینده ای 
از حقوق  قانون حمایت  را تدوین و تکمیل  برنامه ی خود 
معلولیت حق  با  مرتبط  سازمان های  نماید  اعالم  معلوالن 
این  آیا  کنند؟  حمایت  اشخاص  این  برنامه های  از  ندارند 
حمایت به معنای مشارکت در توزیع قدرت است؟ بی تردید 
خیر. در خصوص غیردولتی بودن این سازمان ها نیز نظرات 
تجربه ی  فقدان  بیانگر  که  شده  ارایه  غیرکارشناسانه ای 
کارمندان  می شنویم  بعضاً  که  صورت  بدین  است  آنان 

دولت نمی توانند چنین سازمان هایی را تأسیس و یا عضو 
که  معناست  بدین  غیر دولتی بودن  در صورتی که  باشند  آن 
توسط دولت تأسیس نشود و یا چنین سازمانی با نام خاص 
اما  باشد   نداشته  بودجه  ردیف  بودجه ی ساالنه،  در  خود 
این سازمان ها همان گونه که از کمک های مردمی استفاده 
می کنند، می توانند از دولت نیز کمک های مالی و غیرمالی 
وسایل  یا  مالی  اعتبارات  بنزین،  سهمیه ی  گرفتن  مثل 
که  است  آن  دیگر  موضوع  نمایند.  دریافت  توان بخشی 
اقتصادی کنند؟  فعالیت  آیا چنین سازمان هایی می توانند 
گسترش  برای  مردم نهاد  سازمان های  است.  مثبت  پاسخ 
فعالیت،  موضوع  با  مرتبط  اشتغال  یا  و  خویش  فعالیت 
اقدام به تأسیس شرکت های تجاری، تولیدی و مالی نمایند 
مشروط به آن که سود حاصله بین اعضا تقسیم نشود. اخذ 
محسوب  سود  تقسیم  روزانه  و  ماهانه  حقوق  یا  و  پاداش 
نمی شود. بحث دیگری که با آن مواجه هستیم این است 
معنای  به  مردم نهاد  سازمان های  دمکراتیک بودن  آیا  که 
انتخابی بودن اعضا هیأت مدیره است و مؤسسات خیریه و 
یا هیأت امنایی از شمول چنین مؤسساتی خارج هستند؟ 
باز هم پاسخ منفی است دمکراتیک بودن به معنای مشارکت 
براساس  اگر  خیریه  مؤسسات  یا  امنا  هیأت  است.  مردم 
اساس نامه رویکرد به مردم و مشارکت آنان داشته باشند، 
نمی توان آنان را از حوزه ی قانون جامع حمایت از معلوالن 
خارج دانست چرا که در قانون مذکور چنین موردی تصریح 
قانون  از  امنایی مستثنی  مؤسسات هیأت  فرضاً  که  نشده 
موصوف هستند. در نهایت اطالع رسانی در جذب معلوالن 
و خانواده های آنان و توجیه این که جزیره ای عمل کردن و 
یا انفرادی به دنبال مطالبات خود رفتن، صرفاً موجب اتالف 
انرژی آنان شده و ایجاد محدودیت برای چنین سازمان هایی 
را به لحاظ کمبود اعضا از سوی قدرت ها آسان تر می کند. 
که  فعلی  در شرایط  غیردولتی  تمام سازمان های  دارد  جا 
دکتر روحانی حمایت خود را از آنان اعالم نموده فراخوان 

عمومی داده تا از نظر قدرت انسانی قوی تر شوند.  

مختصری درباره سازمان های مردم نهاد

احمد آملی ـ حقوقدان  
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ایـرلنـد
در  را  ویلچرم  مارك،  و  من  فرودگاه،  در  بود.  ایرلند  پایتخت  دوبلین،  در  توقف  اولین 
قسمت بار پیدا کردیم که دو نیم شده بود! مطمئن نبودیم آسیب دیده است یا نه. با 
خستگی، با کمک یکی از کارمندان هواپیما آن را سر هم کردیم. خوشبختانه به نظر 

می  آمد عیبی نکرده باشد و به خوبی کار می کرد. 
از فرودگاه، قرار بود با یک اتوبوس مجهز به امکانات دسترسی برای معلوالن به هتل 
برویم. اما رانندگان به ما گفتند باید از یک روز قبل به آن ها اطالع می دادیم تا امکانات 
الزم برای سوار کردن یک صندلی چرخ دار الکتریکی را فراهم کنند. پس چاره ای نداشتیم 

جز این که با یک تاکسی مناسب برای صندلی چرخ دار به هتل برویم، که گران تر بود.
راننده دو صفحه ی  از زمین داشت.  ارتفاع متوسطی  بود که  واقع یک ون  تاکسی در 
باریک و دراز فلزی را از کف ون به پیاده رو کشیده بود تا ویلچر بتواند از آن باال برود 
و وارد ون شود. اما چرخ های صندلی من به سختی در این دو صفحه باریک فلزی جا 
می شدند و باال رفتن را دشوار می کردند. خوشبختانه، تاکسی های مدرن تر در دوبلین 
یک رمپ مناسب برای سوار کردن صندلی چرخ دار داشتند که باالرفتن از آن امن تر و 

آسان تر بود. 
در ایرلند با گوین َفنین )Gavin Fannin( مالقات کردم که چهل و چند سال دارد 
و از بیماری ام اس مزمن و در حال پیشرفت رنج می برد و دیگر نمی تواند بدون کمک 
او به من گفت: »ظاهراً  از صندلی چرخ دار استفاده می کند.  راه برود، به همین دلیل 

سفر به اروپا
قسمت 2

نویسنده: رید ِدیون پورت- ترجمه: پرواز خیر 

وقتی روی ویلچری، مسیرهای خاص و جاهای خاصی هست که می توانی بروی.«
از صندلی چرخ دار  برای کسانی که  را  تردد  پیاده روهای سنگ فرش شده ی شهر، 
معمولی و دستی استفاده می کنند، سخت می کند. و با این که بعضی از رستوران ها 
و اماکن عمومی برای معلوالن قابل دسترسی است، اما معموالً دستشویی ها در این 

اماکن برای معلوالن مناسب نیست. 
فنین گفت: »دغدغه های من در خصوص حرکت و تردد همه در این مورد هستند 
که به چه رستوران هایی می توانم بروم، کجاها برایم قابل دسترسی هستند، کدام ها 
توالت های مناسبی برای معلوالن دارند. بنابراین معموالً وقتی می خواهم با دوستانم 
بیرون بروم، آن ها از من می پرسند کجا برویم. اکثر رستوران هایی که برای معلوالن 

قابل دسترسی هستند، رستوران های خیلی خوبی نیستند.«
او می گوید: »رستوران ها معموالً بهتر هستند، اما کافی شاپ ها نه. تعداد خیلی کمی 
کافی شاپ هست که توالت مناسبی برای معلوالن داشته باشد. من فکر می کنم در 
دوبلین، در مرکز شهر، فقط یک سینما هست که امکانات دسترسی دارد و باالبر 
خیلی تحقیرآمیزی دارد؛ وقتی صندلی چرخ دارم را روی آن می گذارم به ُکندی 
باال یا پایین می رود. و حتی کسی که آن را کنترل می کند نسبت به من احساس 

ناراحتی و ترحم نشان می دهد.«
بعد از اولین مالقاتمان با فنین، نزدیک به یک ساعت زمان برد تا توانستیم برای 
رفتن به هتل تاکسی ای پیدا کنیم که برای صندلی چرخ دار مناسب باشد. یکی از 
رانندگان تاکسی ادعا کرد که اگرچه تاکسی های زیاد و در نتیجه بزرگ تری که 
به  راننده ها  اغلب  اما  دارد،  امکانات دسترسی هستند در دوبلین وجود  به  مجهز 
افراد ویلچرنشین استفاده کنند، از  از این تاکسی های بزرگتر برای  جای این که 

آن ها برای سوار کردن مسافران بیشتر استفاده می کنند.
از سوی دیگر، سیستم راه آهن برای افراد معلول بسیار مناسب تر به نظر می رسید. 
و  باالبرها  دوبلین  راه آهن  در  داشتم،  لندن  متروی  از  که  تجربه ای  برخالف 
آسانسورهایی را دیدم که کار می کردند و برای صندلی چرخ دار  مناسب بودند، 
و مسیر ورود از سکو به قطار، فاقد هر گونه شکافی که حرکت را برای صندلی 

چرخ دار سخت کند، بود.
ادامه دارد... 
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با اولین موج، از نوك انگشتانم که رطوبت را به خود می گیرد توی آب حل 
می شوم، مثل یک آدم برفی کاشته شده لب ساحل، ذره، ذره...

آن وقت می شوم موج و نمی شود تشخیص داد دقیقاً چه قدر از این موجی 
که آمده و می رود من هستم؟ می روم تا برسم به کشیدگی و انعطاف یک 
موج، از یک طرف  دریا تا سمت دیگرش، تا جایی که چشم می بیند، تا 

جایی که هست.  
حاال آب هستم. آسمان را حس می کنم.

بعد خورشید، به آسمان دعوتم می کند به مهمانی ابر.
می روم. 

ابربودن هم شکل قشنگ دیگری از آب بودن است دارم پرواز می کنم...
که زمین صدا می کند مرا

با باران می بارم
همیشه این طور بود

 اما یک بار
پایم را که توی آب گذاشتم، چشم هایم را که بستم، آب باال آمد و آمد. 

قسمتی از درونم را دور زد. با فرو ریختنم در آب چیز غلیظ و سنگینی هم 
سقوط کرد

مثل الیه ای نفت سیاه روی آب
نمی گذاشت آسمان را حس کنم.

سیاه  الیه ی  این  می کند.  رسوب  آدم  وجود  در  نبخشیدن  نمی دانستم 
نگذاشت به آسمان بروم.

از ابر و خورشید و باران هم خبری نبود.
نقش جای خالی پایم را روی ساحل می کشم و می بخشم کودکی را که فکر 
می کردم شاید دوست من بشود و برای خاطر این جای خالی خودش را از 

من دور کرده بود. 
خورشید صدایم می زند... 

صدیقه موالیی 
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صداي وحشتناك باد بود که بچه ها را از کنار باتالق فراري داد.
شاید اگر باد وزشي به  این شدت نداشت بچه ها دست بردار نبودند. آسمان به یک باره 
تیره و تار شد، باد دیگر برگ زرد و سستي را بر درختي باقي نگذاشت و لجن زار را با 
برگ هاي زرد و نارنجي پوشاند طوري که گویي در زیر آن  همه برگ مدفون شده است.
هوا ناگهان سرد شد، ابرها که در  هم  رفتند حساب کار دست بچه ها آمد و دست از آزار 

و اذیت قورباغه ي پیری که قصد پنهان شدن در باتالق را داشت برداشتند.
قورباغه ی بي گناه با پاي  شکسته و چشمي که بچه ها با یک تکه چوب زخمي کرده 
بودند، ضعیف و بی رمق در چند قدمي باتالق رها شده بود. بچه ها براي سرگرمي خود 
آن قدر با سنگ و چوب او را آزار و اذیت کرده بودند که دیگر رمقي برایش نمانده بود 

تا بتواند خود را به گوشه ی امني برساند.
قورباغه با چشم زخمي و بدن ضعیفش دور شدن بچه ها را نگاه مي کرد، آن ها به سمت 
چراغ هایي که با تاریک شدن هوا یکي یکي روشن مي شدند، مي دویدند. خانه اي گرم، 

روشن و امن انتظار هریک از آن ها را مي کشید.
باد دوباره شدت گرفت، صداي زوزه اش هرکسي را به وحشت مي انداخت. با وزش باد 

باتالق در سکوتي عمیق و تاریک فرو رفت.
برق هایي پي درپي، پهنه ي آسمان را روشن کرد  و  نور چراغ هاي ِده را روشن و خاموش 
کرد. روشنایي ده نتوانست در برابر این برق هاي آسماني مقاومت کند و ناگهان ده 
در خاموشي فرو رفت. هر برقي که مي زد ابرهاي سیاه   در هم  رفته و در کمین نشسته را 

نمایان مي  کرد که چندي پیش خود را درتاریکي آسمان مخفي کرده بودند.
سکوت باتالق بعد از آن برق هاي پي در پي که از آسمان تا زمین کشیده مي شدند با 

صدایي به بلندي یک انفجار شکسته شد.
قورباغه ي بي نوا شاهد این اتفافات بود که ناگهان نورضعیفی آرام آرام پدیدار شد و 

صداي خفیف مردي که انگار فریاد مي زد از دور به گوشش رسید.
کمي گذشت...

االغي رنجور بود که فانوسي به پهلو داشت، با صاحبش به قورباغه نزدیک مي شدند.
چهره ي االغ در تاریکي معلوم نبود، اما قدم هایش، قدم هاي سستش نشان مي داد که 

بار زیادي بر دوش دارد. صداي جیر جیر چرخ گاري هم مي گفت: »حمل این بار از 
توان االغ بیچاره خارج است.«

از این مهلکه فرار کند و خودش را  مرد با شالق به االغ مي زد، مي خواست زودتر 
به ده برساند. گاهي صداي چرخ ها ساکت مي شد، االغ بیچاره خسته مي شد ولي با 

ضربه هاي شالق و ناسزا گویي مرد، وادار به راه رفتن دوباره مي شد.
قورباغه ی سیاه ناظر این ماجرا بود که باران گرفت. آن قدر شدید که راه رفتن را براي 

انسان ها هم دشوار مي کرد چه برسد به آن االغ بینوا!
که  را  آن ها  درمانده  و  بیچاره  قورباغه ی  نزدیک تر شد،  که  گاري  صداي چرخ هاي 

واضح تر دید برخود لرزید. 
چرخ ها به سمت او مي آمدند. اطمینان پیدا کرد امشب باید از دنیا خداحافظي کند.

در هیچ یک از روزهاي گرمي که در باتالق زندگي مي کرد و به گل ها و علف ها و 
رقص آن ها در نسیم نگاه مي کرد، هرگز به فکرش نمي رسید چنین روزي را بگذراند 
و در چنین شبي، این گونه از دنیا برود بي آنکه حتي بتواند خود را به خانه اش برساند.

اگر گاري اي به این سنگیني از روي او رد مي شد امکان نداشت که زنده بماند. در آن 
تاریکي و هیاهو کسي ندید و ندانست که چشم هاي قورباغه ي بینوا خیس از اشک 

شده است.
االغ  نزدیک مي شد لحظه اي ایستاد چیزي را روي زمین بویید و به هر زحمتي بود 
راه خود را به سمت ده ادامه داد و صداي شالق مرد هم البه الي باد و رگبار گم شد.

آن ها به ده نزدیک مي شدند. 
چشم هاي قورباغه ي زخمي باز و بي حرکت مانده بود.

با نیمه جاني که در بدن داشت شاهد بود االغ پیر چگونه با زحمت راهش را از بین 
آن  همه گل و الي کج کرد، شالق خورد، ناسزا شنید ولي راهش را کج کرد تا آن 
موجود ضعیف و زخمي اي را که با بوییدن حضورش را زیر پایش حس کرده بود زیر 

چرخ هاي گاري له نکند.

قورباغه ی سیاه

بازنویسي از شعر قورباغه ي سیاه، اثر ویکتور هوگو/ صدیقه موالیی
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نویسنده: گونیال بریستروم  
مترجم:  علی توکلی 

انتشارات: آفرینش گر 

همه ی بچه ها دوست دارند بهترین باشند. دوست دارند بهترین ها را داشته باشند و 
این ها آرزوی هر پدر و مادری برای بچه ها است.

موفقیت چیزی است که ما باید آن را به دست بیاوریم.
شاید تمام امکاناتی که در اطرافمان برای پیشرفت آدم ها و رسیدن آن ها به موفقیت 

طراحی شده، آن قدرها هم که فکر می کنیم برای موفقیت ما کافی نباشند.
پس اگر خیلی از این امکانات در دسترس شما نیست ناراحت نباشید! برای این که 
درون  به  باید  کنیم.  شروع  خودمان  از  باید  بشویم،  موفقیت  درست  مسیر  وارد 

خودمان نگاهی بیندازیم و... 
دکتر »وین دایر« در این کتاب 10روش را پیشنهاد می کند که با به کار گیری آن ها 

می توانیم به اوج شکوفایی برسیم. 
1( شما هرکسی هستید، آدم ارزشمندی هستید. 

2( پشتکار، نتیجه خواهد داد. 
3( از دنیای ناشناخته ها استقبال کنید. 

4( شما حق انتخاب دارید. 
5( نگرانی را فراموش کنید. 

6( آشتی و آرامش از شما شروع می شود. 
7( هر کجا که هستید، از لحظات عمر خود لذت ببرید. 

8( مراقب سالمتی خود باشید. 
9( خالقیت اساس کار است. 

10( به این فکرکنید که چه چیزی را می توانید ببخشید؟
شما می توانید در مورد هریک از این موضوعات مطالبی را در کتاب بخوانید، مثاًل 

خالقیت اساس کار است. 
اگر خالق  زیرا  است.  کار  اساس  می شود، خالقیت  شما  عظمت  از  وقتی صحبت 

باشید هیچ محدودیتی برای رشد و شکوفایی شما وجود ندارد.
هرگز نگویید من نمی توانم، خیلی نگران اشتباهات خود نباشید، چیزی که خیلی 

اهمیت دارد، تصمیم و صبر و پشتکار شماست.
در آخر این کتاب سؤاالتی مطرح شده که باید به آن ها فکر کنید و برایشان جواب 

پیدا کنید.
مثل این سؤال: 

همیشه تغییر بخشی از زندگی است. هرچه بیشتر این نکته را درك کنید، زندگی 
شما زیباتر خواهد شد. این روزها در زندگی شما چه چیزهایی تغییرکرده است؟ از 

این تغییرات چه نتایجی حاصل شده است؟

همین حاال می توانید کمی فکر کنید و یک قلم در دست بگیرید و به این سؤال 
پاسخ دهید.

 .                                                                                   
  .                                                                                                            

بهتر است حاال که در آستانه ی تغییر بزرگ طبیعت و رسیدن سال جدید هستیم 
این سؤال را از خود بپرسیم و برای تغییرات آینده برنامه ریزی کنیم.

یادتان نرود راه خوشبختی و موفقیت از خود ما آغاز می شود، از درونمان.
در مورد این کتاب و مطالبش هر سؤالی داشتید از ما بپرسید. 

جشن سال نو تمام شده و الفی و پدرش اصاًل حوصله ندارند.
شکالت ها تمام شده است،کادوها باز شده اند، مهمانی ها تمام شده اند. الفی فردا باید 

به مدرسه برود و پدرش به سر کار.
آن ها به این فکر می کردند که چرا باید عید تمام بشود؟

مادربزرگ الفی در حالی که خانه را تمیز می کرد به آن ها می خندید و می گفت: 
»این خوبه!«

الفی و پدرش فکر می کردند مادربزرگ دارد با آن ها شوخی می کند که می گوید: 
»این خوبه که شما ناراحت هستید.«

تصمیم گرفتند جواب مادربزرگ را ندهند. اما مادربزرگ گفت: »این خوبه که شما 
ناراحت هستید چون اگر ناراحت نبودید خوشحالی را درك نمی کردید.«

این خیلی جالبه. اگر غصه ها نبودند.خوشحالی معنا نداشت.
الفی و پدرش متعجب شدند. این حرف مادربزرگ آن ها را به هیجان آورد. پس 

حاال باید منتظر اتفاق های خوب و شادی باشند. 
بود حالش  بیمار  که  ویکتور  دوستش  بود.  الفی  مال  اولین خبر خوشحال کننده 

خوب شده بود و با یک عالمه اسباب بازی آمده بود تا با هم بازی کنند.

صدیقه موالیی 

نام اثر: بچه ها به اوج شکوفایی برسید
نویسنده: وین دایر

مترجم: دکتر علی علی پناهی
انتشارات: آسیم 
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نیکی در شهری که نه خیلی دور،  نه خیلی نزدیک بود، زندگی می  کرد. خانه آن ها نزدیک اج
یک باغ بود. او هرروز بعدازظهر به باغ می رفت و با دوستانش بازی می کرد. گاهی وقت ها هم 
توی خانه با اسباب بازی هایی که داشت بازی می کرد. یک  روز بعدازظهر وقتی به باغ رفت ، 
 هیچ  بچه ای را آن جا ندید. او به قسمت های مختلف باغ رفت تا شاید دوستانش را ببیند ،  اما 

هیچ کس را پیدا نکرد. بعد زیر سایه ی درختی نشست و به گل های اطرافش نگاه کرد.
 چشم هایش آرام آرام سنگین شدند ،  انگارخوابش گرفته بود ،  ناگهان هوا پر از عطرگل شد ،  گل 

یاس ،  گل همیشه بهار و...
نیکی به دوروبرش نگاه کرد و دید باغ زیباتر و سرسبزتر شده است. انگار که در باغ دیگری بود. 
همه جا پر از پروانه و قاصدك بود و از همه جا صدای جیرجیرك ها شنیده می شد. همان موقع 

یک شاپرك جلو آمد و گفت: »سالم ،  ازاین که پیش ما هستی خیلی خوشحالم.«
نیکی کمی تعجب کرد و گفت: »من کجاهستم؟«

شاپرك گفت: »این جا باغ شادی هاست ، به باغ شادی ها خوش آمدی!«
شاپرك از نیکی خواست که با او بیاید. خودش بال زد و نیکی هم به دنبال او حرکت کرد. 
شاپرك کنار یک درخت نشست. پای درخت دو  جعبه بود، شاپرك یکی از جعبه ها را نشان 

داد و گفت: »این جعبه ی ناشادی هاست.«
نیکی تکرار کرد: »جعبه ی ناشادی ها!؟ این دیگر چه جعبه ای است؟«

شاپرك توضیح داد چیزهایی در زندگی ما هستند که  نمی گذارند شاد شویم و نمی گذارند 
از شادی ها لذت ببریم. بعد از نیکی پرسید: »چه چیزهایی تو را غمگین می کند و نمی گذارد 

شاد باشی؟«
نیکی کمی فکرکرد و گفت: »وقتی کسی من را هل می دهد، یا وقتی با کسی دعوا می کنم، 

غمگین می شوم و احساس خوبی ندارم.«
شاپرك برگ درختی را برداشت و روی آن نوشت: »دعواکردن با دیگران« و آن  را در جعبه ی 

ناشادی ها انداخت.
بعد پرسید: »دیگر چه چیزی تو را غمگین می کند؟«

نیکی بیشتر فکرکرد و گفت: »وقتی که نمی توانم کاری را خوب انجام بدهم، وقتی دیگران 
به من توجه نمی کنند، وقتی خجالت می کشم به کسی بگویم دوستش دارم، وقتی نمی توانم 
از دستم عصبانی  مادرم  و  پدر  وقتی  تحقیر می کند،  را  وقتی کسی من   بزنم.  را  حرف هایم 

می شوند و...«
نیکی همین طور می گفت و شاپرك هم روی برگ های درخت می نوشت و آن ها را درجعبه ی 

ناشادی ها می انداخت.
وقتی تمام شد شاپرك جعبه ی دوم را به نیکی نشان داد و گفت: »این جعبه ی شادی هاست. 

حاال در آن  را باز کن و خوب گوش کن.«
نیکی در جعبه را به آرامی بازکرد. موسیقی قشنگی از آن شنیده می شد و سپس صدایی شنید 

که می گفت: »تو می توانی همه ی کارهای خوب را انجام بدهی.«

ـ دیگران را دوست داشته باش تا آن ها نیز تو را دوست داشته باشند.
ـ به دیگران توجه کن.

ـ آن ها را درك کن.
ـ بگو دیگران  را دوست داری.

ـ برای انجام کارهای خوب خجالت نکش.
ـ صبور باش.

ـ فقط کلمه های محبت آمیز بگو. 
ـ به دیگران کمک کن.

و همیشه  در مورد خودت و دیگران فکرهای خوب داشته باش.
نیکی با تعجب پرسید: »این ها چه بودند؟«

 شاپرك گفت: »این ها رازهای شادبودن هستند. اگر آن ها را انجام دهی، می توانی همیشه در 
این باغ بمانی و یا هرجا که می روی احساس شادبودن را با خودت داشته باشی.«

نیکی گفت: »من دوست دارم این کارها را انجام بدهم، ولی یادم می رود چه کار باید بکنم؟«
شاپرك بال و پرش را به  هم زد و گفت: »جعبه ی شادی ها را به او می دهد و نیکی می تواند 
هر روز صبح در جعبه شادی ها را باز کند. اما این بار فقط یک چیز گفته می شود و او می تواند 

هر روز راز جدیدی را بشنود.« 
شاپرك از نیکی خواست، هر بار که جعبه ی شادی، رازی به او می گوید، همان  را در طی آن 

روز انجام بدهد.
نیکی خیلی خوشحال شد و قول داد که هر روز به رازی که جعبه می گوید، گوش بدهد و آن 

 کار را انجام بدهد. بعد هم جعبه را از زیر درخت برداشت.
وقتی جعبه را برداشت، ناگهان احساس کرد دوباره خوابش گرفته است. چشمانش سنگین شد 
و انگار خوابید. اما وقتی چشمانش را باز کرد، دید که در باغ کنار خانه ی خودشان است و 

جعبه هم در دست هایش است.
نیکی با خوشحالی به  طرف خانه شان رفت تا بتواند اولین راز جعبه را بشنود.

نام کتاب: ارزش های زندگی 
تألیف و ترجمه: ناصر یوسفی و شهره یوسفی

مؤسسه ی پژوهشی کودکان دنیا
انتشارات: افق

پدرها و مادرهای عزیز، مربیان گرامی
شما می توانید هر دو جعبه را برای بچه ها درست کنید ناشادی ها را دور بریزید و هر روز یک 

راز شادی را برای آن ها بخوانید.
می توانید خواندن رازها را به لحظات خوب کنار هم بودن تبدیل کنید. 

شـادبــودن هنـری 
است که کودکان باید 
لحظه  از  تا  بیاموزند، 
لحظه ی زنـدگی شان 
لــذت ببــرند و ما 
را  این هنر  می توانیم 

به آن ها بیاموزیم.
داستان زیـر را برای 
بخوانید ،  کودکانتان 
را  آن   پایانی   فعالیت 
خوبی  و  دهید  انجام 
ذهن  در  را  شادی  و 

آن ها پیوند دهید. 

جعبه شادی
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تا آن روز مشکل هردوتایشان یکی بود. هیچ کدام ماشین نداشتند. کمی پول داشتند. 
بی آن که مقصد همدیگر را بدانند پول هایشان را گذاشتند روی هم و ماشین خریدند. 

یک کار عاقالنه. 
حاال که ماشین داشتند خدا می دانست کدام باید رانندگی می کرد؟ نه یکی حاضر 

شد به دیگری دست برساند و نه آن یکی پا داد.
آن ها ماندند و یک ماشین بی راننده و نقشه هایی برای مقصدهایشان که حاال به طور 

جدی روی کاغذ آورده بودند.
یک نفر باید پیدا می شد که مشکل این دو نفر و ماشین بی راننده را حل کند و خب 

پیدا هم شد.
یک آدم خندان، آن قدر خندان که دندان هایش مدام پیدا بود. هم دست داشت و هم 

پا و از همه مهم تر عاشق رانندگی بود.
یکی از آن دو نفر، مرد خندان را به گوشه ای کشید و با ته مانده ی پولش او را راضی 

کرد نقشه ی او را پیش ببرد.
نفر دوم هم مرد خندان را به گوشه ای کشید و با ته مانده ی پولش او را راضی کرد 

نقشه ی او را پیش ببرد.
مرد خندان بی چون و چرا قبول کرد، یک کاله و بادبزن برای خودش ساخت، با خنده 

و ولع وارد ماشین شد.
و دو نفر ذکر شده هم در صندلی عقب جا گرفتند. توی گوششان هدفون گذاشتند. 

موسیقی دلخواهشان را گوش دادند. یکی دست روی دست گذاشت و دیگری پا روی 
پا انداخت و هردو چشم هایشان را بستند.

ماشین حرکت می کرد و آن ها این را از تکان های ماشین می فهمیدند.
ساعت ها گذشت، شب شد.  

یکی بعد از دیگری به خواب رفت.  
ساعت ها گذشت، صبح شد.  

چشم هایشان را که باز کردند، چیزی جز ترس و حیرت به سراغشان نیامد. تمام مدت 
شب و این لحظات روز را در کنار این ترس باورنکردنی سپری کرده بودند و حاال این 

ترس در کمین، یک دفعه و ناگهانی خودش را نشان داده بود.
انگار از دیروز تا به حال دور خودشان چرخیده بودند. سر جایشان بودند. نفهمیده 

بودند مرد خندان عقل کاملی ندارد. با نقشه هایشان کاله و بادبزن درست کرده. 
و  شده  خم  جلو  به  کمی  گرفته،  شانه هایش  بین  را  سرش  نشسته،  ماشین  پشت 

می گوید:
قام قام قام

بیچاره آن ها! حتی دور خودشان هم نچرخیده بودند.
بودند  کرده  فراموش  آن ها  نکردند.  اعتماد  آن  به  که  داشتند  فهمیدند چیزی  تازه 

می توانند فکر کنند.
البته هنوز فرصت باقی بود. 

دو نفر بودند
یکی شان یک دست نداشت و دیگری یک پا 

صدیقه موالیی 
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شاید یکی از سؤال های زیادی که بزرگ ترها از شما می پرسند این باشد: »در آینده 

می خواهید چه کاره شوید؟«
جواب بیشتر ما دکتر، مهندس، خلبان و یا پلیس است،  اما چه قدر خوب بود که در 
همین سنین یک روز در لباس  شغل مورد نظر آینده مان ظاهر می شدیم تا از نزدیک 
با جذابیت ها، دشواری ها، محیط کار و مشتریان شغل آینده مان آشنا می شدیم. اگر 
این امکان وجود داشت که ضمن تجربه ی شغل مورد نظرمان حقوق هم می گرفتیم 
شاید عالقه مندی ما نسبت به آن شغل بیشتر بشود و یا شاید هم از همان اول، دور 

آن شغل را برای آینده خط بکشیم. 
این تجربه ها در محلی به نام کیدزانیا )Kidzania( فراهم شده است. کیدزانیا )شهر 
برای تمرین  را  کودکان( شهربازی جالبی است که خانواده ها می توانند کودکانشان 
پذیرفتن مسئولیت های اجتماعی به آن جا ببرند تا ضمن تفریح و بازی به عنوان دکتر، 

مهندس، خلبان، پلیس و… کار کنند و حتی حقوق بگیرند. 
کیدزانیا مانند یک شهر کوچک برای بچه هاست. این شهربازی بیشتر مناسب کودکان 
باالی 5 سال است. آن ها می توانند با پرداخت هزینه ی بلیط ورودی، کلی در این شهر 
خوش بگذرانند. در کیدزانیا هر آن چه که ما در شهر واقعی با آن سر و کار داریم مانند: 
شبیه سازی  کوچک تر  ابعادی  با  و…  بیمارستان ها  خیابان ها،  فروشگاه ها،  بانک ها، 

شده است. 

در ابتدا پس از پرداخت هزینه ی بلیط به کودکان یک چک داده می شود که باید آن  
را به بانک کیدزانیا ببرند و پول نقد دریافت کنند. کارمندان این بانک نیز کودکانی 
به  کودك  اگر  سپس  کنند.  کار  بانک  کارمند  عنوان  به  تا  عالقه مندند  که  هستند 
رانندگی، خلبانی و یا آتش نشانی عالقه مند است می تواند در پارك آموزش ببیند و 
گواهی نامه دریافت کند. پس از دریافت گواهی نامه می تواند سوار ماشین شده و به 
گشت و گذار در خیابان های شهر بپردازد و یا به  عنوان راننده ی تاکسی در شهربازی 
پلیس های  با  کودك  راننده های  خیابان،  در  است  ممکن  حتی  کند.  کار  کیدزانیا 

کودکی برخورد کنند که گواهی نامه و مدارك شان را بررسی می کند. 
کودکان در شهربازی کیدزانیا می توانند خیلی از شغل ها مثل: پزشک، پلیس، راننده 
تاکسی، خلبان، آتش نشان،گارسن، آرایشگر و… را امتحان کنند و در ازای کارشان 
بانک  در  حسابشان  در  را  دریافتی شان  حقوق  می توانند  بعد  کنند.  دریافت  حقوق 
کیدزانیا پس انداز کنند و یا آ ن  را در فروشگاه های کیدزانیا خرج کنند. اگرچه این 
پول ارزش واقعی ندارد و تنها یک واحد پول تعریف شده خاص محل شهربازی است. 
کیدزانیا در کشورهای: پرتقال، برزیل، شیلی، مکزیک، ژاپن، امارات، هند، کره جنوبی، 
مالزی، مصر، اندونزی، کویت، عربستان، سنگاپور، تایلند، ترکیه و روسیه شعبه دارد. 

آموزش مسئولیت های اجتماعی در شهربازی کیدزانیا

صدیقه موالیی 
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عروسک های دوست داشتنی ما
عروسک ها اسباب بازی های محبوبی هستند که عالوه بر بی حرکت 

بودنشان، قادر به کار بزرگی مثل فرهنگ سازی هستند. 
شناخت  آن ها،  تولید  و  طراحی  پشتوانه ی  که  صورتی  در  البته 
برنامه ریزی  و  واقعی فرهنگی جامعه  نیازهای  از  دست اندرکاران 

صحیح تولید آن ها باشد.
ایستادیم  عروسک فروشی  مغازه های  ویترین  پشت  یک  روز  اگر 
و به عروسک هایی از این شکل خیره شدیم، و یک روز کودکان 
چنین  خواستند  و  دادند  نشان  انگشت  با  را  عروسک ها  این  ما 

اسباب بازی هایی داشته باشند، اصاًل جای تعجب نیست.
این عروسک ها، عروسک کودکانی هستند مثل بقیه، با این تفاوت 
عمده که فرصت حضور آن ها میان دوستان و هم سن و ساالنشان 
کم بودن حضور  همین  و  بوده است  کم  بسیار  مختلف  دالیل  به 
آن ها باعث شده، بودن گاه به گاه آن ها در جمع دیگران با نگاه های 

غیرعادی همراه شود.

تصور کنید کودکانی که موهای طالیی دارند یا چشم های روشن، 
به ندرت از خانه بیرون می آمدند، اگر یک روز آن ها را در خیابان 

می دیدیم چه طور متعجبانه نگاهشان می کردیم؟
هر تفاوتی در صورت آشکارشدن و برخورد مداوم است که عادی 

شده ، جای خود را میان مخاطبانش باز می کند.
کنار  در  مغازه ها،  ویترین  در  عروسک ها  این  شدن  پیدا  شاید 
سایرین،  با  آن ها  نزدیک  ارتباط  و  کودکان  این  بیشتر  حضور 
کمی عرصه را برای حضورشان مساعدتر کند. تا بدون دغدغه ی 
و در  بردارند  از روی خود  را  نگاه ها  بار سنگین  انگشت نما شدن 

شرایطی عادی مانند سایرین زندگی کنند.
مادربزرگ ها  گنجینه ی  از  که  عروسک هایی  روزی  کنید  تصور   
این  به  کودکان  آ ن  روز  باشند،  داشته  معلولیت  می شوند  پیدا 

مسأله چه نگاهی خواهند داشت؟ 
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بـسازیـد  و  لـذت بـبریـد
سالم بچه های عزیز 

سال نو مبارك
در  بخش کاردستی این شماره چند عکس را برایتان چاپ می کنیم که به شما ایده 
می دهد تا بتوانید از وسیله هایی ساده و در دسترس کاردستی های زیبا بسازید. شاید 

بتوانید آن ها را به دوستانتان عیدی هم بدهید.

 صدیقه موالیی
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سالم، من کاوك هستم، دوست دارم درباره ی دنیا خیلی بدانم و  خیلی چیزها 
را تجربه کنم. من توی خانواده به کاوك معروف هستم. یعنی کاونده ی کوچک.

می خواهم با هم ببینیم و با هم بدانیم.
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حتماً شما هم تعجب می کنید
چه طور می شود که آب هوشیار باشد؟ ما از آب برای شست و شو استفاده می کنیم. 
خیلی  و  می کنیم  درست  غذا  آن  با  می کنیم.  تشنگی  رفع  و  می نوشیم  را  آن 

کارهای دیگر. 
که  کلماتی  و  صداها  به  آب  بلورهای  شدم  متوجه  وقتی  باشم  کاوك  که  من 

کـاوك
هـوشیـاری آب

نشان  و مکان های مختلف عکس العمل های مختلفی  تصاویر  و  اسم ها  به  و  می شنوند 
می دهند، خیلی تعجب کردم. 

شهری  محدوده ی  وارد  هنوز  و  نزدیک ترند  سرچشمه شان  به  که  آب هایی  بلور  مثاًل 
نشده اند زیبایند. اما با ورودشان به شهرها، زیبایی خودشان را از دست می دهند.

با  بلورها  این  می کند.  منظم  و  زیبا  را  بلورها  شکل  مالیم  و  کالسیک  موسیقی های 
قرار گرفتن در کنار گل ها، شبیه آن ها می شوند.

چیزی که برای من خیلی عجیب بود شکل یکی از این بلورها در مجاورت عکس کعبه 
بود.که شکلش را می بینید.

شگفت انگیز نیست!؟ 
راستی این را هم بگویم که دعا روی شکل بلور آب های شهری که شکل نازیبایی دارند 

تاثیر می گذارد و آن ها را منظم و زیبا می کند.
همه ی این چیزهایی را که من گفتم یک محقق ژاپنی به نام »ایموتو« در کشورهای 

مختلفی انجام داده است.
این را هم بگویم که؛ دو سوم بدن ما از آب تشکیل شده، پس مراقب حرف هایمان، 
دنیای  روی  ما  و حرف های  فکرها  باشد  یادمان  و  باشیم  شنیدنی هایمان  و  دیدنی ها 

اطرافمان تأثیرگذار است.

دفتر انشایم را باز می کنم. با چشمان بسته می خوانم. از برش کرده ام:
مامان از بیرون آمد. چیزی همراه او خش خش می کرد. گفت: »ببین چه چیزهایی 
توی  برد  دست  و  می اندازی؟«  برایم  را  »گوشواره هایم  گفت:  نازلی  آورده ام!« 
خش خش ها. مامان دو تا از آن ها را داد دست نازلی، اول این ها را درست کن. این آبی 
است. دست بزن! حاال این قرمز. لمسش کن! خوب! این ها را به هم بباف. حتماً که 

بلدی؟ با لحن صدای آرام تر ادامه داد: »قشنگ می شود.«  
مامان گفت: »قشنگه!«، نازلی هم آن ها را قشنگ می دید. مامان به چشم های نازلی 
دست کشید: »یک روز آن ها را می بینی. یک روز آن ها را درست می کنی، خودت!« 

نازلی شروع کرد به بافتن. مامان گوشواره های نازلی را به گوشش انداخت: »یک روز 
خودت آن ها را می اندازی!« 

حاال نوبت ستاره ها بود. مامان دست نازلی را گرفت و درست کردند. کاغذهای رنگی 
را تندتند تا می زدند. دامنش پر شد از ستاره های صورتی، طالیی، نارنجی.

ولی  می شدند.  باد  سخت  می آمد.  خوشش  کردنشان  باد  از  بادکنک ها.  نوبت  بعد 
می شدند. نازلی بلد بود. 

نازلی دستش را گرفت به دسته ی صندلی و بلند شد. مامان کمک کرد. ستاره ها را 
چسباندند به دیوار. دست های مامان دست های کوچک نازلی را گرفته بودند. دست ها 

و ستاره ها و دیوار. دیوار روشن شد. حسشان می کرد. 
نور  در  بین ستاره ها  بادکنک ها  دادند.  جا  بین ستاره ها  را  بادکنک ها هم خودشان 

ستاره ها تاب می خوردند. وقتی پنکه به طرف آن ها می چرخید. حسشان می کرد. 
آبی ها و قرمزها را که بافته بودند، جایی وسط ستاره ها آویزان کردند. یک جای خالی، 
یک جای خالی که قرار بود ماه نقره ای نازلی در آن بنشیند. آویزها تاب تابک ماهش 

می شدند. چه تابی می خورد با آن ها! نازلی. 
روی ماه نقره ای نوشته بود تولدت مبارك! 

می گیرم  را  نقره ای  ماه  چسبانده ام.  نقره ای  ماه  یک  جلدش  روی  می بندم  را  دفتر 
جلوی صورتم. صورتم پر از نقره می شود.

بلند می شوم. شانه را از کنار آینه برمی دارم. موهایم را شانه می کنم. دندانه های شانه  
گیر می کند به حلقه ی گوشواره ام. توی آینه نگاه می کنم. صورتم، موهایم، گوشواره ام. 

می بینم. گوشواره ام را انداخته ام.  خودم.
مامان می آید. رنگ ها با او خش خش می کنند. 

فردا انشایم را می خوانم. دوست دارم آن را از بر بخوانم. 

ماهنقرهای

کبری احمدی
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هنر هفتم و معلولیت
در دوره اي که رسانه ها حرف اول را در جهان مي زنند، فیلم و سینما 
یکي از مهم ترین ابزار براي فرهنگ سازي و تفهیم مباحث مختلف در 
جامعه به شمار مي رود. فیلم ها تأثیر به سزایي بر رفتار و کردار مردم 
در جامعه دارند. به طوري که حتي بعضي از تکه کالم هاي یک فیلم 
در جامعه رواج پیدا می کند. در این مطلب مي خواهیم تأثیر سینماي 
افراد دارای معلولیت را بر جامعه و تغیر نگرش مردم نسبت به این 

افراد در سینماي ایران و سینماي جهان را مقایسه کنیم.

افراد دارای معلولیت به طور کامل  در جامعه ی ما که هنوز حقوق 
رعایت نمي شود، این وظیفه ی رسانه و سینما است که فرهنگ سازي 
است  معلوالن  شگفت انگیز  توانایي  آن  بارز  مثال هاي  از  یکي  کند. 
که در رسانه هاي ایران به آن کم پرداخته مي شود. فیلم هاي بسیار 
کمي ساخته شده است که در آن توانایي افراد دارای معلولیت، محور 
اصلي فیلم قرار می گیرد. در بیشتر فیلم هایي که در سینماي ایران 
با محوریت این افراد ساخته شده اند، معلوالن، گوشه گیر و ناتوان و 
عضوي دورافتاده از جامعه هستند که در جامعه پذیرفته نمي شوند و 
مشکالت و کشمکش هاي آن ها و مردم که با حس ترحم و دل سوزي 
گرفته است.  قرار  داستان ها  اصلي  محور  مي کنند،  رفتار  آن ها  با 
و  نبوده  معلولیت  دارای  افراد  جامعه ی  میل  باب  فیلم ها  این گونه 
هیچ کمکي در فرهنگ سازي و تغییر نگرش مردم نسبت به حقوق 
آن ها نمي کند، حتي ممکن است فرهنگي غلط را هم رواج دهد. اما 
در چند سال اخیر نگاه فیلم سازان ایراني که نیم نگاهي به سینماي 
بین الملل  به خصوص هالیوود دارند، باعث تغییر داستان فیلم هاي 
معلوالن شده است. نمونه  ی خوب این تغییرات فیلم »حوض نقاشي« 
است که به مسئولیت پذیري یک پدر و مادر معلول نسبت به فرزند 
نقاشي  توانایي خود به جامعه مي پردازد. فیلم حوض  اثبات  خود و 
تایید و تمجید قرار گرفت و هم  افراد سینمایي مورد  از طرف  هم 
علت  این  به  شد،  پذیرفته  معلولیت  دارای  افراد  جامعه ی  طرف  از 
افراد  توانایي  به  منحصراً  که  است  فیلمي  اولین  گفت  مي توان  که 
دارای معلولیت مي پردازد و نکته ی قابل توجه این است که بر خالف 
فیلم هاي دیگر در این فیلم افراد معلول، عضو جدانشدني از جامعه 
هستند. سکانس هایي که شهاب حسیني به عنوان پیک یک رستوران 

کار مي کند شاهدي بر اثبات این حرف است. 
در سینماي ایران باید فیلم ها به سویي برود که توانایي افراد دارای 

معلولیت محور اصلي قرار گیرد.
سینماي جهان

ویژه اي  جایگاه  معلولیت،  دارای  افراد  سینماي  جهان،  سینماي  در 

دارد. حتي در تلویزیون و مطبوعات هم مي توان این جایگاه را دید. به 
طور مثال در افتتاحیه و اختتامیه ی المپیک 2012 لندن که توسط 
از مهم ترین فیلم ها در  »دني بویل« که فیلم »127 ساعت«، یکي 
زمینه ی سینماي افراد دارای معلولیت را در کارنامه  دارد، کارگرداني 
شد، از افراد دارای معلولیت در نمایش هاي مختلف مراسم استفاده 
نمایش خواب هاي کودکان،  از کودکان دارای معلولیت، در  او  کرد. 
در مراسم نیز استفاده کرد. بر خالف سینماي ایران، تمام فیلم هایي 
که در سینماي جهان حتي آن هایي که در گذشته )دهه ی 80 و 90 
میالدي( ساخته شده اند درباره ی توانایي این افراد بوده و هیچ وقت 
در  فیلم ها  این  نمونه ی  از  نکرده اند.  فرض  جامعه  از  دور  را  آن ها 
به فیلم های »پاي چپ من، 127ساعت،  سینماي هالیوود مي توان 
آواتار، من سام هستم، شکارچیان ذهن، قفس غواصي، پروانه و...« 

اشاره کرد.  
در سینماي بالیوود فیلم های »اسم من خان، کریش و...« در سینماي 
اثبات  براي  ژاپن هم فیلم »شمشیرزن یک دست« مثال های خوبي 
این مسئله هستند. حتي مي توان شخصیت هاي افراد دارای معلولیت 
را در فیلم هاي ابر قهرمانانه نیز مشاهده کرد مانند »پروفسور زاویر« 
در فیلم هاي »ایکس من« و همین طور شخصیت منفي فیلم »مرد 
عنکبوتي شگفت انگیز« که براي بازسازي دوباره ی دست خود، دست 
به هر کاري مي زند. اما در سینماي جهان از افراد دارای معلولیت، 
استفاده ی ابزاري نیز مي شود. اول براي تبلیغ فرهنگ و جاانداختن 
محتوا  بیشتر  تأثیر  براي  دوم  و  جامعه  مردم  بین  افراد  این  حقوق 
من  »اسم  فیلم  در  استفاده ها  این  از  یکي  بیننده.  بر  فیلم  و هدف 
خان است« دیده می شود که درباره ی 11سپتامبر و برخورد مردم با 

مسلمانان بعد از آن حادثه است.
امید مي رود فیلم هایي که در آینده قرار است در سینماي افراد دارای 
این  توانایي هاي  و  ویژگي ها  قالب  در  شوند  ساخته  ایران  معلولیت 
هنرمندانه  و  تأثیرگذار  شیوه اي  به  را  آن ها  مشکالت  و  باشد  افراد 

مطرح کند. 

امیرحسین سربیشه
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ای جاِن جان، بی من مرو
چند دقیقه ای از ورود اون خانم به مجلس گذشته بود و من لحظه به لحظه بیشتر مطمئن 
می شدم که حدسم درست بوده و چه بخوام چه نخوام در چند قدمی نامزد امید قرار داشتم! 
مراسم  در  به جمع شرکت کنندگان  هم  هستند  امید  خانم  خاله ی  می دونستم  که  خانمی 
اضافه شدند و درست زمانی که نزدیک من رسیدند رو به دوستانم کردند و با افتخار و شادی 
بی حدی گفتند: »خانِم آقا امید هستند.« و با دست به سمتی که حدس می زدم اشاره کردند. 
اون خانم دقیقا همون شخصی بود که لحظه اول ورودشون به دل من و مامان افتاده بود که 

احتماال خانم امید باشند. 
انقدر با شکل و شیوه عجیبی معرفیشون کرد که مامان گفت: »این می دونست که درست 

اومد جلوی تو و با اون لحن خاص معرفیش کرد؟!«
ـ نه مامان. آخه خاله خانمش چطور باید از رابطه ما خبر داشته باشه؟! اصال عقالنی نیست. 
دلخوشیم به این بود که در مراسم عزاداری انقدر ضجه می زنم تا یه کم از بار روی دوشم 
کاسته بشه و راه نفسم باز بشه اما انقدر شوکه شده بودم که یک قطره اشک هم نریختم. 
مثل مسخ شده ها فقط اطرافم را نگاه می کردم و از تمام اتفاقاتی که هر کدومش برای نابود 
شدن یک زن کافی بود، حیران مونده بودم. هیچ نمی فهمیدم پیرامونم چی داره مي گذره؟ 
حتی صدایی که از بلندگوها پخش مي شد هم برای من واضح و قابل فهم نبود. دو سه ردیف 
جلوتر از من زنی نشسته بود که خودش هم خبر نداشت تمام زندگی من را به تاراج برده و 

قاتل خاموش من به شمار میاد.
دفعات قبل هر وقت مراسمی بود و امید هم در قسمت آقایون حضور داشت بعد از تموم شدن 
مراسم من و مامان با ماشین می رفتیم کوچه پشتی دنبالش، سوارش می کردیم یه کم دور 
مي زدیم و بعد نزدیک خونه شون پیاده ش می کردیم. اما این بار من تنها بر می گشتم و امید 
دیگه نمی اومد که ببینمش و با دیدنش عمر دوباره بگیرم. این بار امید کسی را جز من داشت 
که با اون می رفت و... فقط خدا می دونست که با فکر و خیال هایی که در سرم می گذشت 

چه به روز من می اومد.
شب و روزم شده بود پر از تصاویر ذهنی که من را به جنون می کشوند. فکر و خیال شده بود 
چنگکی که به قلبم زخم می زد. تصور اینکه امید االن متعلق به یک دختر دیگه ست دل و 
روده ام را به هم می پیچوند. اون دختر از دید من شده بود خوشبخت ترین دختر عالم و من با 
دنیایی از تنهایی شده بودم بدبخت ترین و بیچاره ترین و بی یاور ترین دختر روی کره زمین.

نمي دونم اون دختر و خانوادش چه دعایی کرده بودند که چنین دامادی نصیبشون شده بود؟! 
امید فقط یک جا رفت خواستگاری و همون جا دختر مورد نظرش را پیدا کرد. "امید هیچی 

از خوب ترین بودن کم نداشت."
برای اینکه لحظه ای از اضطراب و غلیان درونم کم بشه هیچ راهی به ذهنم نمی رسید جز 
اینکه از مامان بخوام یه وقت روانپزشک برام بگیره تا شاید با خوردن قرص، ساعتی از روز یه 

کم آروم می گرفتم و به اونچه که سرم اومده بود فکر نمی کردم.
استخر؟  بری  ازم سوال کرد: »می تونی  تعریف کردم  برای دکتر  را  وقتی علت حال خرابم 
می تونی ساز بزنی؟ می تونی ورزش کنی؟ کالس های آموزشی، مکان های تفریحی می تونی 

بری؟
و پاسخ من به همه پرسش ها منفی بود. در واقع هیچ کدوم از اون کارها را نمي تونستم انجام 

بدم. 
 آقای دکتر توی ذهنم کلی عالمت سؤال ایجاد کرد و رفت. چرا انقدر زود؟ ای کاش اجازه 
مي داد یه بازه زماني از جدایی مون بگذره. من پیش اطرافیانم خجالت می کشم هرچند که از 
بچگی سعی کردم حرف مردم برام مهم نباشه اما دلم را چه کار کنم؟ آرامشي که دیگه ذره ای 
توی وجودم نیست را از کجا باید به دست بیارم؟ وقتی کسی به رحمت خدا میره عزیزانش 
تا چهل روز لباس سیاه می پوشند اینکارشون مرده را زنده نمی کنه اما یک نوع احترامه. ای 

کاش به حرمت اون 7 سال انقدر سریع ازدواج نمی کرد. 
در بدترین شرایط هم عادت نداشتم جلوی کسی گریه کنم اما انقدر زندگی به من سخت 

گرفته بود و کم آورده بودم و ضعیف شده بودم که حتی اختیار اشکام هم با خودم نبود.
 »دخترم تو خودت خیلی قشنگ حرف مي زنی من واقعا نمی دونم چی بهت بگم! فقط چند 

تا قرص برات می نویسم تا یه کم آرومت کنه.
سر در نمی آوردم که قرص دو میلی گرمی در مقابل کوه درد بی درمان من چی کار می خواست 

بکنه؟
بعد از یه مدت سرخود قرص ها را قطع کردم و حالم از قبل هم بدتر شد.

یکی از جمعه های سیاه اون روزها، برای تغییر روحیه من، به اصرار مامان، با جمع فامیل به 
یکی از پارك های نه چندان معروف شهر رفتیم. از شانس لعنتی من و بدجنسی روزگار، امید 
و خانمش را توی پارك دیدم در حالی که دستش را انداخته بود دور کمر خانم و با هم قدم 

می زدند و حرف می زدند.
خدایا سرنوشت من عجب گره ای با این آدم خورده بود! خدایا به کدام جرم زمین و آسمان 

دست به دست هم داده بودند تا من را از پا در بیارند؟!

قبلی  از  و پرجون تر  بعدی محکم تر  بلند بشم ضربه  و  تا می اومدم کمر راست کنم  بار  هر 
زمینم مي زد.

بایستم،  بودم  نتونسته  پاهام  روی  بودم  گرفته  تو  از  که  عمری  سال   24 طی  جون  خدا 
دست هام را نمی تونستم باال بیارم و عمال نمی تونستم هیچ کاری باهاشون انجام بدم و همه 
کارها را دیگران و به خصوص مادرم برام انجام می دادند اما تو قدرت تحمل بهم داده بودی 
تا "چرا" توی خواست و حکمتت نیارم. اما این بار فقط می گفتم خدایا چرا؟ چرا من؟ چرا 
امیدم را ازم گرفتی؟ چرا حاال؟ چرا حاال که همه دوستام از کنارم رفته بودند و هر کدومشون 
ازدواج کرده بودند یا شاغل شده بودند و دیگه وقتي نداشتند که به من سر بزنند؟ در صورتي 
که خودم می دونستم اگر تمام دنیا هم جمع می شدند یک دقیقه نبود امید را هم نمی تونستد 
به  زندگیم  دوران های  همه  از  بیشتر  که  بودم  رسیده  به سنی  که  حاال  چرا  کنند.  جبران 
وجودش نیاز داشتم؟ چرا حاال که انقدر به حضورش انس گرفته بودم؟ چرا حاال که جزیی 

از وجودم شده بود؟!
مثل ماهی از آب جدا افتاده، باال و پایین می پریدم اما نه از دست خودم کاری بر می اومد، نه 
از دست کسی. چاره درد من فقط یک نفر بود و بس... پیمودن راه پر پیچ و خم زندگی را یکه 

و تنها رفتن بلد نبودم. می ترسیدم. از آینده ای که پیش رو داشتم می ترسیدم.
از زمانی که وارد سن نوجوانی شده بودم امید عادتم داده بود که همیشه کنارم باشه. همیشه 
حضور گرمش را مثل کوه پشتم حس می کردم اما حاال شده بودم مثل برگ پاییزی، بی ثبات 

و بی پناه و شکننده.
هیچ کس و هیچ اتفاقی نمی تونست ذره ای خوشحالم کنه. هیچ قدرتی نمی تونست دوباره به 
حال و هوای روزهای قبل نزدیکم کنه. برای گذراندن سه دهه زندگی با همه جور مشکلی 
جنگیده بودم و دیگه جونی برام باقی نمونده بود و این آخری دیگه بدتر از همه، شده بود 
بالی جونم. فقط و فقط عنایت خاص خدا باید شامل حالم مي شد تا یه کم حالم طبیعی 
می شد و کنار اومدن با اون تنهایی ُکشنده برایم ممکن مي شد. فقط توکلم به خدا و توسلم 
کامال  و  ناخودآگاه  امید،  راسخ  اعتقادات  و  بودم  رفته  که  معارفی  بود. کالس  بیت  اهل  به 

غیرملموس روی من هم تاثیرات مثبتی به جا گذاشته بود.
تنها دارایی و مایه امیدم شده بود اون خالق باال سری. یقین داشتم که بهترین و امن ترین 
انقدر زمینی شده بودم که مدام حس می کردم این همه تنها شدن قابل تحمل  اما  پناهه 
نیست. پشتم خالی شده بود. شب، نیمه شب هم که با حال خراب و افسردگی کامل از خواب 
بیدار می شدم از ته دل خدا را صدا مي زدم و ازش می خواستم دستم را بگیره و کمکم کنه. 

ازش می خواستم از اوضاع و احوالی که گرفتارش شده بودم نجاتم بده.
ادامه دادن در من  توان زندگی و  تا دوباره  باید شامل حالم مي شد  بود که  او  تنها عنایت 

متولد مي شد. 
درد، هیچ گاه از بین نمیره فقط آدمی مجبوره که بهش عادت کنه. 

راحت نبود، عین خود جون دادن بود و بعد سالیان سال هم که به اون روزها فکر می کنم 
اگر صدها هزار ورق هم سیاه کنم  آوردم.  نمیشه که دوام  باورم  نمیشه که گذشت!  باورم 

دقیقه ای از حال اون روزهام قابل توصیف نیست.
برای من که به حضور لحظه به لحظه امید از راه دور و نزدیک عادت کرده بودم، تنها موندن 

طاقت فرسا بود اما چاره ای جز دندون روی جگر گذاشتن نداشتم. باید ادامه می دادم.
با  دوست  کلی  و  آشنا شدم  معلوالن  حوزه  در  فعال  انجمنی  با  که  بود  خداوند  لطف  نظر 

معلولیت های مختلف اما با مشکالت و دغدغه های یکسان پیدا کردم.
نمی تونم بگم امید در این ماجرا تقصیری به گردن داشت، قطعا قصد اون خیر بوده و قسمت 
و سرنوشت من این طور نوشته شده بود. معلولیت شدید به هیچ عنوان به من اجازه زندگی 
متاهلی را نمی داد. نه امید و نه هیچ مرد دیگه ای نمی اومد یک عمر خودش را از حق یک 
زندگی طبیعی محروم کنه. امید همیشه ایام برام قابل احترام بود و ماند. اما شاید اتهاماتی 
بهش وارد باشه، امید زیاد من را به آینده ای که قرار بود در کنار هم زندگی کنیم امیدوار 
کرده بود. البته با صبر و غرور بیش از حدی که از خودم نشون داده بودم در مخیله ش هم 
نمی گنجید در نبودش تا حدی به من سخت بگذره که هر شب آرزو کنم طلوع روز بعد را 

نبینم!
اما درد، آدم ها را قوی می کنه و من در نبرد با این مشکل جان فرسا به خدای خودم نزدیکتر 

شدم و بهتر شناختمش.
خدای من، درهای دیگری از رحمتش را به روی من باز کرد. 

پایان

عهد نابستن از آن بِه که ببندی و نپایی
یا حق

hamezendegiam@yahoo.com

مقاوم باش



50

13
92

د 
فن

س
و ا

ن 
هم

/ب
51

ره 
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

ــر
هنـ

 و 
ب

اد

ماهی قرمز در حوض به آسمان نگاه می کرد. منتظر آمدن ماه بود .عاشق ماه شده بود. هر شب ماه می آمد و بر روی 
آب حوض می نشست. اما ماهی قرمز این تازگی ها بیشتر مشتاق دیدن ماه بود و حاال دیگر مطمئن بود عاشق ماه 
شده است. هر شب تا صبح به ماه خیره می شد. ماه هر شب بر روی آب می نشست و ماهی عاشق از دور نگاهش 

می کرد.
 زیر چشمش کبود شده بود. دیروز با ماهی طالیی دعوا کرده بود. سر ماه. ماهی طالیی به او گفته بود که عشق به ماه، 
واقعی نیست و ماه اصاًل تو را دوست ندارد. ماهی عاشق هم قبول نکرده بود و بعد از بحث و جدل فراوان دعوایشان 

شده بود. ماهی عاشق اصاًل اهل دعوا نبود. اما مجبور شده بود و نتیجه اش کبودی زیر چشمش بود.
کار هر شبش این بود که هر شب بر روی سطح آب می آمد، نگاهی به ماه می انداخت، نفسش بند می آمد و دوباره به 

درون آب می رفت.
می دانست که به ماه نزدیک شود ماه می رود. خودش هم اعتقاد داشت که باید با فاصله، عشقش را دوست داشته باشد. 

یک بار که خواسته بود موهای ماه را نوازش کند ماه از عشق لرزیده بود و ماهی باز هم از او فاصله گرفته بود.
یک بار ماهی نقره ای  به ماهی قرمز عاشق، ماه را در آسمان نشان داده بود و گفته بود که »آن هم ماه است. درست 

شبیه ماه تو« اما ماهی عاشق به او گفته بود که آن تصویر ماه من است که بر آسمان افتاده است.
روزها می گذشتند و ماهی عاشق هر روز عاشق تر از روز قبل می شد. تا اینکه زمستان شد و برفی سنگین بر روی 
حوض نشست. ماهی عاشق هر روز منتظر ماه بود. اما ماه به دیدارش نمی آمد. فضای حوض تاریک بود و ماهی عاشق 
نمی توانست روی آب را ببیند. به آسمان هم نگاهی می کرد تا شاید تصویر ماه را ببیند اما آسمان هم در تاریکی 
پنهان شده بود. چند ماهی همین طور گذشت و ماهی عاشق دیگر بیمار شده بود. هر روز تا شب بی قرارانه دور حوض 

می گشت و گاه گاهی به آسمان نگاه می کرد.
رنگ و رویش پریده بود. همه ی ماهی های دیگر، نگرانش بودند. دیگر امیدی به زندگیش نبود.

تا این که زمستان رفت و چند روزی به بهار مانده بود. برف روی حوض آب شد و بار دیگر شب ها، ماه به روی آب 
حوض می آمد و ماهی عاشق دوران عاشقیش را از سر گرفت. دیگر هر شب شاد بود و منتظر ماه بود.

 اما دوران شادیش کوتاه بود. عید نزدیک بود. چند روز بعد دختر کوچک صاحبخانه با تُنگی کوچک در دست در کنار 
حوض حاضر شد و در حوض به دنبال شادترین ماهی بود.

از فردای آن روز، ماهی عاشق از پشت پنجره ی اتاق، تصویر ماه را بر آسمان عاشقانه نگاه می کرد.

ماهوماهی

مرتضی رویتوند
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غنچهشعرمشکوفامیشود
بازشعرمنذرموالمیشود

بازمنمستناگهشمیشوم
مسترویهمچوماهشمیشوم

بازبیتابحظورشگشتهام
تشنهیکجرعهنورشگشتهام

بازمیخواهمبهکویشسرزنم
همچوپروانهبهدورشپرزنم

بازعشقشمیزندآتشبهجان
بازایندلمیرودتاآسمان

بازبایادشخدائیمیشوم
غرقدردریایشادیمیشوم
معصومهاحمدپور

پنجره
یکپنجرهروبهآسمانمیخواهم

برشانهیگرمتآشیانمیخواهم

منسوختهامدراینبیابــــــــانعدم
یکجرعهیآبوسایبانمیخواهم

یلــــــــــــدایدلمخدا،چهطوالنیشد
پایانشبونــــــورعیانمیخواهم

عمریستکهخانـــــــهتوراگمکردم
منازطرفتویکنشانمیخواهم

بنگرکهچگونهپـــــایدرلگدارم
پروازبـــهدورکهکشانمیخواهم

دنیاکـــهبرایمنخودزنداناست
آزادیازاینکویوماکنمیخواهم
معصومهاحمدپور

بهار
زیباترینبهارزندگیمنسالم

ایواژه یمحبتوتقدیرواحترام

لبهایگنگتوهرگزنخواندبهرمن

شعرقشنگکواکنهلگهاونسترن

هرگزبهگوشمننرسیدازتوقصه ای

مادرچرافسردهوغمگیننشسته ای

دستانگرمونوازشگرتبهمن

آموختدرسمحبتوایثارجانوتن

چشمانپرزاشکتوتفسیرمی کند

آنجاکهعشقنامتوتکثیرمی کند

پاییزباوجودتومعنانمی شود

ضربصدایتورویانمی شود

اکشاینصدایبلندمبهگوشمی رسید

ایواژهتمامیاینزندگی،امید

منجایتوحرفمی زنموگریهمی کنم

لبخندکوداکنهخودهدیهمی کنم

ایآفتابعالمتنهاییمبخند

پایسکوتوپریشانی امببند

شهالمحمدی

سازغم
شبیسردوبارانیوخیسبود

دلوجانمازنالهلبریزبود

شبیدرخیابانقدممیزدم
دودندانزسرمابههممیزدم

دراینفکربودمخدایاچرا
بهدنیایفانینهادمدوپا

خدایاتویادمندادیدروغ
توگفتیدلتراسیاهیچهسود!

همیراستگفتم...شنیدمریا
چهنیکیکهباشدبدیدرخفا

بهمنجزدرستینیاموختی
درشتیوپستینیاموختی

بهبارانقسمتکیهاگهمتویی
بهاشکدودیدهپناهمتویی

بهدلباخدایمگپیمیزدم
بهتنهاییدلسریمیزدم

شبیبادوکفشلگآلودوخیس
کمیبادلمسازغممیزدم

شکوفهتشکری)دریا(

مجید انتظاری

حرف دل
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ای قلم! ببار این جوهرت را   
همان باران آه و ناله ات را

مگر شیوایی ات به گل نشسته؟   
مگر کشتی پرآوای تو در دم شکسته؟

بزن  سوزن  ابرها  به  بنال،  قلم!  ای 
بر  نسیم  تا  بنال  بگیرد.  گریه شان  تا 
لنگر  و  خورده  کنگر  قاصدکان  سر 
انداخته فریادی بکشد و از زیر کرسی 
تا  بنال  قلم!  ای  سازد.  جدا  ننه سرما 
پرواز  به  و  کنند  پرواز  قاصدك ها  این 
بکند.  کارها  تو  اشک  که  بنال  درآیند. 
ژاله ها نرگس مستانه ی ابر را ترك گفته 

جالی موطن را رجحان دهند.
همان  است.  راه  در  بهار  گویا  که  بنال 

خیاط خیس برای این فرش لیز.
بنال تا لحاف سپید ادب شود که وقتی 
از روی خجالت  افتاد  بهار  به  چشمش 

آب شود و به زیر زمین فرو رود.
و  برگردد  هم  زنجیرباف  عمو  تا  بنال 

زنجیرم را ببافد.
راستی آیا دوباره بابا آمده؟ چه ها آورده؟
عروسی آورده به نام بهار که زیر صدف 
اشک های  قطره قطره  خود  توری شکل 
خاکی ها  نثار  را  خویش  خوشحالی 
زنجیرباف  عمو  و  بنال  قلم!  ای  نماید. 

را ببین.
نگاهش به سوی چشمان نسیم به پرواز 
نسیمی  است  بهار  دنبال  به  و  درآمده 
تن  توی  نفسش  صدای  موج موج  که 
کوی و کوچه فرفره وار پیچ می خورد و 
زیر فرش نیلوفرانه ی آسمان ها به پرواز 

درمی آید.
قانون  این  زیباست  چه  که  راستی  به 
بنال  قلم  ای  آری  طبیعت!  انکارناپذیر 

و بنویس: 
قانون  این  زیباست  چه  که  راستی  به 

انکارناپذیر طبیعت.
و  نیست  دلت  توی  دل  که  روزهایی 
داری فرش ارغوانی را زیر پای بهار پهن 
می کنی خود او یک باره سر می رسد و به 
همه جا برچسب رنگ های رنگین کمان 

لعابی تازه ای می بخشد.
بازیگر  و  بنال  بنال...  بنال...  قلم  ای 
که  است  آن  وقت  باش.  تلنگر  نقش 

خاك برخیزد.
ای قلم خاك را بگو: دلت را صفا ده ای 

خاکی، که بهار از راه خواهد رسید

ایقلم

سیما علیمردانی

ــر
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خود  تحلیل  می توانند  عالقه مندان 
را از این طرح به سامانه ی پیام کوتاه  

30007545  ارسال کنند. 
ارزنده   جایزه اي  تحلیل  بهترین  به 

اهدا خواهد شد.

سودوکو، مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو" به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه 3x3 جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
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بهترین پدر و مادر دنیا

آن چه والدین معلول می خواهند تا شما بدانید 
با  او دردی را تجربه می کند که من هیچ گاه تجربه نکرده ام و  مادرم معلول است. 
شرایط دشواری رو به رو است که هیچ وقت از آن آگاه نبوده ام. او از محدودیت هایی 
رنج می برد که حتی من، به عنوان دخترش نمی توانم به طور کامل درك کنم. مانند 
بسیاری از معلوالن قلب، مادر من انسان بزرگوار و مهربانی است. وقتی مردم به طور 
بی ادبانه ای در مورد معلولیتش کنجکاوی می کنند، اعتراضی نمی کند. ولی در این 
شرایط فرهنگی نادرست، هیچ گاه اجازه نداده  است که محدودیت هایش او را به فردی 
تلخ و افسرده بدل کند. بزرگ شدن توسط یک مادر معلول، چیزهای زیادی به من 

آموخته است.
نکاتی که گرد آورده ام تنها تجربه ی شخصی من نیست بلکه ایده ها و نظرات افرادی 

است که آن ها را تحت عنوان والدین معلول می شناسیم. 
لطفًا به کودکان خود بردباری بیاموزید

به کالس  که  حاال  می کرد.  کنجکاوی  شرایطم  مورد  در  بود  دخترم کوچک  وقتی 
پنجم رفته است، احساس می کنم که از معلولیت مادرش خجالت می کشد. او دختر 
خوبی است و من را خیلی دوست دارد ولی فکر می کنم در مقابل همکالسی هایش 
احساسات خاصی را نسبت به شرایط من تجربه می کند. بسیاری از کودکان هیچ وقت 
با یک فرد معلول مواجه نشده اند. حتی ممکن است افرادی که محدودیت جسمی 
دارند را مسخره کنند. من آرزو می کنم پدر و مادرها زمانی را برای صحبت کردن با 
فرزندانشان در مورد کنار آمدن و درك کردن شرایط خاص دیگران در نظر بگیرند، 
مخصوصاً درك و پذیرش افرادی که دارای محدودیت جسمی هستند. من اعتقاد 

دارم که این حرکت فرهنگی باید از محیط خانواده آغاز شود.
از این که فردی مانند من یا فرزندش را به جمع خود راه دهید، نترسید

به تازگی عضو گروه مادران مدرسه ی دخترم شده ام. وارد شدن به جمع آن ها کار 
دشواری بود. باید ثابت می کردم که توانایی انجام بسیاری از فعالیت ها را دارا هستم. 
من و فرزندم می توانیم با شرایط والدین دیگر کنار بیاییم، ولی برای آن ها انجام این 
کار بسیار دشوار است. لطفاً به ما فرصت دهید با شما ارتباط برقرار کنیم. من فقط 
یک معلول نیستم، انسانی هستم که معلولیت یکی از جنبه های زندگی اش محسوب 

می شود.  
معلولیت انواع مختلفی دارد

من مردی 31 ساله هستم و روی صندلی چرخ دار می نشینم زیرا با ناهنجاری ستون 
از معلولیت ها  نیز هستم. بعضی  این پدر دو کودك  بر  فقرات متولد شده ام. عالوه 
یا  از مشکالت ذهنی  نیز  از مردم  برخی  قابل مشاهده است.  همانند معلولیت من 
قلبی رنج می برند. معلولیت می تواند برای افراد پیر یا جوان، ضعیف یا قوی، پول دار 
یا فقیر اتفاق بیفتد. با این که نمی توانم همراه کودکانم بدوم ولی با ویلچرم می توانم 

آن ها را همراهی کنم. 

من یک مادرم
مردم وقتی می فهمند که من یک مادر هستم شگفت زده می شوند و این تعجب برای 
من جای سؤال دارد. معلولیت داشتن به این معنا نیست که نمی توانم مادر شوم. تا 
به حال با محدودیت های بسیاری رو به رو شده ام و خدا را شکر می کنم که مادر شدن 

یکی از آن محدودیت ها نیست.  
ما خیلی هم متفاوت نیستیم

مادر  که  نیست  معنی  این  به  انجام می دهم  متفاوت  گونه ای  به  را  کارهایم  این که 
الیقی نیستم. من در خانه آشپزی می کنم و مانند همه ی مادرها کارهای اعضای 
خانواده ام را سر وسامان می دهم. من نیز همانند افراد سالم نگرانی ها و مسئولیت های 

مادری را تجربه می کنم. 
استفاده از برخی آداب

کار خوبی نیست که از یک معلول در مورد معلولیتش سؤال کنید: »چرا معلول شدی 
یا این که مشکل پاهایت چیست؟« خب بهتر است بپرسیم: »مشکل شما چیست که 
سؤال می کنید؟« معلوم است که کنجکاو شده اید؛ ولی بهتر است بدانید پرسیدن 

چنین سؤالی به هیچ وجه مؤدبانه و خوشایند نیست. 
امیدوارم به خاطر این تصمیم خوشحال شوید

از  برای بچه دار شدن حمایت نمی کنند. در واقع هیچ کس  از تصمیم من  خانواده ام 
می گیرند  می شوند، جشن  بچه دار  سالم  افراد  وقتی  نمی کند.  حمایت  تصمیم  این 
مورد  در  نکرده اند  زندگی  من  معلولیت  با  که  کسانی  ولی  می کنند.  خوشحالی  و 
توانایی هایم برای مادر شدن و یک مادر خوب بودن قضاوت می کنند. انگار دیگران در 
بدن من زندگی می کنند و از شرایطم آگاهند، در حالی که فکر می کنند من از هیچ 

چیز اطالعی ندارم. 
 قضاوت نكنید

مردم در یک نگاه می توانند شما را قضاوت کنند. »آیا او با داشتن معلولیت صالحیت 
مادر شدن را دارد؟«  اگر فکر می کنید حق دارید که در مورد زندگی من قضاوت 

کنید آیا خودتان هم حق قضاوت کردن در مورد زندگی تان را به من می دهید؟ 
ترحم نكنید

بله، من معلولم ولی دالیل زیادی برای شاد بودن دارم. من سه پسر دارم. نگهداری از 
آن ها بسیار دشوار است ولی نمی توانم بگویم که این شرایط سخت به خاطر معلولیتم 

است، به دلیل این که داشتن سه پسر به طور کلی کار دشوار و نفس  گیری است.
شاید قلب ما هم بشكند

حقیقتاً وقتی حتی تصمیم گرفتن برای بچه دار شدن برای ما سخت تر از افراد سالم 
کودك  یک  از  نگهداری  توانایی  آیا  که  می کنند  سؤال  مدام  دیگران  وقتی  است، 
ماشین  یک  به  تبدیل  را  ما  جسمی،  معلولیت  می شکند.  قلبمان  نه،  یا  داریم  را 

بی احساس نکرده است. 

ترجمه: مهسا یزدی
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خوشبختی در همین حوالی است

نویسنده: شاهد فردوسیـ  کارشناس ارشد روان شناسی

خوشبختی چیست و چه طور می توان آن را در زندگی یافت؟
 بر اساس یک نظریه، خوشبختی چیزی نیست که برای ما اتفاق بیفتد، چیزی نیست 
که به شانس خوب یا داشتن قدرت و پول ربطی داشته باشد. خوشبختی برای هر 
افراد خوشبختی را در موفقیت های تحصیلی و  از  فرد تعریف متفاوتی دارد. برخی 
اجتماعی می دانند و از افتخار کردن به آن چه آن ها را از دیگر افراد برجسته می کند 
لذت می برند. عده ای دیگر از زندگی کردن در آرامش و رفاه خوشبختند. چه بسیار 
آن ها  مقابل  در  و  می گویند  ترك  روستا  آرامش  برای  را  شهر  امکانات  که  افرادی 
روستاییانی که برای امکانات بیشتر به شهرها مهاجرت می کنند. برای بعضی از افراد 
نیز خوشبختی با بهره بردن از سالمتی تعریف می شود. ولی آیا فردی که از سالمتی 
کامل بی بهره است نمی تواند خوشبخت باشد؟ در حقیقت سوالی که در پی پاسخ به 
آن هستیم این است که: آیا می توان به خاطر داشتن معلولیت خوشحال و خوشبخت 

بود؟  
از دیدگاه ترانه میالدی معلولیت یعنی عادی نبودن و او از این تفاوت خوشحال است:
برای  انسان متفاوت خوبی هستم. گاهی دلم  این خوب است، من  و  »من متفاوتم 
آن هایی که عادی اند می سوزد، برای آن ها که همه چیز برایشان عادی می گذرد، نه 
سخت و نه آسان. من استثنایی شدم، همان وقت که پاهایم از حرکت ایستاد، همان 

زمان که روی صندلی چرخ دار نشستم.« 
آن چه سعی در بیانش داریم، توضیح دشواری ندارد. درست است که معلولیت نوعی 
ادعا کند که یک فرد معلول،  ناتوانی در اعضای بدن است ولی چه کسی می تواند 
ناتوان است؟ ناتوان بودن واژه ی تلخی است که به دالیلی متفاوت بر یک فرد تحمیل 
می شود. ناتوانی می تواند توسط جامعه، فرهنگ و یا اوضاع سخت معیشتی روی دهد. 
فردی که از سالمتی کامل برخوردار است نیز می تواند به نوعی ناتوان باشد. وقتی 
توانایی تحصیل کردن، پیدا کردن شغل، یا رفتن به دنبال عالیق و ایده ها وجود نداشته 

باشد، فرد به راستی ناتوان است. 
نرگس در وبالگش به خوب زیستن با معلولیت فکر می کند و عقیده دارد که می توان 

با معلولیت نیز از زندگی لذت کافی برد:
»من نمی گویم از این که دچار معلولیت هستم خوشحالم. به نظر من با جسم معلول 
به  فکر کردن  جای  به  است  کافی  فقط  کرد.  زندگی  شاد  و  بود  شاد  می توان  هم 
نداشته ها از داشته هایمان نهایت لذت را ببریم. به عنوان مثال من با دوستان دیگرم 
که آن ها نیز دچار معلولیت هستند و برای راه رفتن از عصا و بریس استفاده می کنند، 
بارها به مسافرت دسته جمعی رفته ایم. آن هم با اتوبوس و از همان ترمینال هایی که 
همه برای مسافرت از آن جا سوار اتوبوس می شوند. بیشتر مردم وقتی چند معلول را با 

هم می بینند، با تعجب نگاه می کنند، بعد کم کم نگاه آن ها  حاکی از تحسین و تشویق 
می شود و حتی گاهی تحسین خود را به زبان می آورند و این برای من بسیار خوشایند 

است. با وجود مشکل جسمی هم می شود خوب و زیبا زندگی کرد.« 
دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیای عجیبی است. لذت بردن در آن شخصی تر 
بیانش کرد. ممکن است آن چه دوستم  با جمله ای خاص  بتوان  از چیزی است که 
نظر من  به  برعکس، شرایطی که  یا  باشد  بی اهمیت  برای من  را خوشحال می کند 
خوشبختی است ممکن است به نظر دیگران یک فاجعه باشد. »فرزانه حبوطی« این 

مفهوم را در جمالتی زیبا بیان می کند:
»نمی دانی چه لذتی دارد که با عصا راه بروی وانسان هایی که از کنارت عبور می کنند 
در دلشان آهی بکشند. ولی تو امیدوار باشی که آن ها با دیدنت، لحظه ای خدا را شکر 

بگویند.« 
به  بزرگ  موهبت  یک  را  معلولیت  و  گذاشت  فراتر  هم  این  از  را  پا  می شود  حتی 
حساب آورد. برای برخی از افراد معلولیت نقطه ای مثبت در زندگی شان است. آن ها 
می گویند اگر معلول نبودند هیچ گاه در رشته ی مورد عالقه ی خود تحصیل نمی کردند 
زندگی  نبودند  معلول  اگر  نمی شدند.  مشغول  دارند  عالقه  که  شغلی  به  هیچ گاه  و 
سرنوشت دیگری برای آن ها رقم می زد. سرنوشتی که احساس خوشبختی و رضایتی 
در پی نداشت. به نظر آن ها معلولیت مانع موفقیت نیست، بلکه شرایط جامعه موجب 
شده است که بیشتر افراد معلول حکم ناتوانی بگیرند. به نظر آن ها معلولیت یک مزیت 
است، پله ای است که می توانند به واسطه ی آن در گروه هایی وارد و با افرادی آشنا 

شوند که برایشان شادمانی و لذت فراوانی در پی داشته باشد. 
لیزی والسکوئز که زمانی لقب زشت ترین زن دنیا را به خود اختصاص داده بود، هرگز 
نمی گوید یک چشم من نابیناست، بلکه می گوید: »من دنیا را با یک چشم می بینم و 
این هیچ ایرادی ندارد. چون در عوض وقتی لنز می خرم به جای پول یک جفت باید 

پول یکی را بدهم!« 
تمام انسان ها می خواهند خوشبخت باشند و از زندگی لذت ببرند. عقاید ما بر آن چه 
می بینیم و حس می کنیم اثر گذار است. پس اگر معلولیت را به عنوان یک غول زشت 
خوشبختی  نمی توانیم  هیچ گاه  است،  زندگی  از  ما  لذت بردن  مانع  که  کنیم  تصور 
واقعی را احساس کنیم. بهتر است به زندگی به گونه ای بنگریم که درآن چه به قول 

دیگران زشت است زیبایی ها را ببینیم.
را  داشتنی ها  زیباترین  نداشتن هایت  از  که  آنگاه  زندگی،  می شود  لذت بخش  »چه 

بسازی.« 
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پزشکان به نام »اسکولیوز« می شناسندش. با »سی کولیوز« فامیل است. چیزی در حد 
خواهر و برادر. این خانواده یک عضو دیگر هم دارند که من اسمش را فراموش کرده ام. 
معنایش چیزی می شود مثل چرخش و انحنای ستون فقرات. من اسکولیوز دارم، آن 

هم از نوع نادرش، که شرایط خاصی دارد.
30 سال هر لحظه و 9 ماه دوران بارداری مادرم اسکولیوز داشته ام و بعد از 17 سالگی 
به وجودش آگاه شدم. زیرا اگر ندانی نمی توانی متوجه وجودش شوی. چه کسی ستون 

فقراتش را از درون دیده است!؟  
و  سیاتیک  درد  »هرچند  گفت:  دید  را  و عکس هایم  »ام آر آی«  جواب  وقتی  پزشک 
انحنای کم کشکک های زانو تحت تأثیر اسکولیوز توست، اما من نگران قلب و ریه ات 
هستم که تحت فشار است. به جراحی فکر کرده ای؟ با متخصص جراح مشورت کن.« 
می خواهم از اسکولیوز بنویسم که با من عجین شده و هرگز بر من سخت نگرفته و مرا 
دوست داشته است. می خواهم بنویسم که شما هم بدانید. اگر زود متوجه اش بشوید، 
پیشگیری از پیشرفت بیماری و درمان آن امکان پذیر است. به خاطر تمام بچه های 
دوست داشتنی، در مورد آن و سابقه اش می نویسم. اگر حتی یک نفر این ها را بخواند 
و حواسش را جمع کند برایم کافی است. اگر فقط »زری« در مورد »ارشیا و کتی« که 

فرزندانش هستند، توجه کند کافی است.
انحنا و انحراف ستون فقرات، اسکولیوز، سیکولیوز و یا حتی به قول بعضی  افراد گودی 
کمر می تواند به طور مادرزادی در بسیاری از افراد وجود داشته  باشد. این انحنا درجات 
مختلفی دارد. در این حالت شکل ستون فقرات از حالت طبیعی خارج شده و به سمت 
چپ، راست، داخل و یا بیرون تغییر جهت می دهد و مشکالتی را برای فرد به وجود 
می آورد. مسئله این است که این بیماری پنهان است و قابل دیدن نیست و تنها از 

طریق معاینه قابل تشخیص است. 
این عارضه در بیشتر موارد ممکن است در بچه های دبستانی به دلیل طرز نشستن 
از  بیشتر  دختران  ضمناً  بیاید.  وجود  به  سنگین  کیف های  از  استفاده  و  غیرصحیح 
پسران با این عارضه روبه رو هستند. این انحنا در طول مدت رشد افراد ممکن است 

تغییر درجه دهد و بیشتر شود. پس باید هر چه زودتر از پیشرفتش جلوگیری کرد.
من تجربه ی خودم را با اطالعاتی که در این مدت به دست آورده ام، تعریف می کنم. 

17سالم بود که کمردردهایم شدت گرفت. اطرافیان فکر می کردند که هنگام راه رفتن 
یا نشستن قوز می کنم. به همین دلیل دایم به من تذکر می دادند. این درد وقتی کار 
سنگین می کردم بیشتر می شد تا این که باالخره تصمیم گرفتم با پزشک در این مورد 

مشورت کنم. 
به دلیل این که ستون فقرات از حساس ترین نقاط بدن است و نخاع از آنجا رد می شود، 
برای این که مطمئن شوند نخاع و اعصاب من آسیب ندیده اند، برایم ام آر  آی و اسکن 
نوشتند. یک ساعت در دستگاه ام آر  آی بودم. پزشکی که این کار را انجام می داد، چون 
می دانست طاقباز خوابیدن به افرادی که انحنا ستون فقرات دارند احساس تنگی نفس 

می دهد و برای ام آرآی فرد حتی نباید نفس عمیق بکشد، هر 20 دقیقه یک بار به من 
استراحت می داد. خوشبختانه اعصاب و نخاع سالم بود.

بیماری من مادرزادی است و طی دوران رشد و بلوغ، پیشرفت کرده است. متأسفانه 
از  با توجه به این که ساختار بدنی تقریبا به وضعیت ثابتی رسیده بود، نمی توانستم 
روش های درمانی موجود استفاده کنم. درصورتی که اگر این بیماری در سنین کودکی 
مشخص شود و میزان انحنا زیاد نباشد با استفاده از بریس و ورزش های مخصوص و 
مداوم کاماًل قابل درمان است. من برای بچه های فامیل، تجربه  شدم. بعد از معاینه ی 
بریس  یک سال  او  دارد.  سی کولیوز  من  مانند  نیز  خاله ام  پسر  شد  مشخص  پزشک 
یکی  درجه ی  درمان  این  با  داد.  انجام  ورزش های مخصوص  روزی 1ساعت  و  بست 
دارد.  وجود  درمان  نوع  این  امکان  16سالگی  سن  تا  رسید.  صفر  به  انحناهایش  از 
حتی درخصوص افراد باالی 16سال هم اگرمیزان چرخش ستون فقرات زیاد نباشد، 

ورزش های مخصوص می تواندکمک بسیاری بکند.
کودکان و نوجوانان زیادی هستند که با بستن بریس بیماریشان درمان می شود. اما 
برای من امکان چنین درمانی نبود. زیرا سنم از 16 سال گذشته بود ضمن این که از 

سه ناحیه چرخش ستون فقرات داشتم. 
از  ساده تر  جراحی  عمل های  امروزه  اما  بود.  قدیمی  جراحی  روش های  زمان  آن  در 
گذشته است. پزشکم پیشنهاد کرد که هر 3 ماه یک بار عکس بگیرم و تا زمانی که 
درجه ی چرخش اسکولیوزم تغییری نکرده  است، عمل نکنم. در موارد بسیاری با اتمام 
سن رشد چرخش هم دیگر پیشرفت نمی کند. تا سه سال پیش درجه ها تغییری نکرده 
بودند. تجویز پزشکان عمل جراحی بود اما من عمل نکردم. تا اآلن هم مشکل خاصی 
نداشتم ولی راستش همان موقع هم گفتند ریه ی سمت چپم تحت فشار است. من 
چرخش های60 درجه به باال دارم. اما جالب این است که بدنم به این وضعیت عادت 
کرده است. سن که باال می رود، عوارض کم کم خودشان را نشان می دهند. اآلن هر 
وقت دکتر می روم، کسانی را می بینم که عمل کرده اند و شکر خدا خوب هم شده اند.

نکنید.  این است که: کارهای سنگین  دارند  اسکولیوز  افرادی که  به  توصیه های من 
کفش های پاشنه  بلند و نامناسب نپوشید. حتی لباس تنگ باعث کمردرد من می شود، 
بعد از هر نیم ساعت نشستن حتماً بلند شوید و راه بروید. شنای کرال مخصوصاً کرال 
پشت بسیار مفید است اما به هیچ وجه شنای قورباغه انجام ندهید. اگر می خواهید 

ورزشی را شروع کنید، حتماً با پزشک خود مشورت کنید.
و از همه مهم  تر این که، از پیشرفت این بیماری پیشگیری کنید.

و به عنوان سخن آخر: تجربه های من را به اندازه ی یک تجربه بخوانید. بدانید که شما 
هر لحظه در آغوش امن خداوند هستید. به او توکل کنید و از او توانایی این را بخواهید 
تا با استفاده از قدرت آگاهی و توانایی انتخاب در لحظه ی خودتان راه را انتخاب کنید. 

به قول استادم هر تجربه فرصتی است برای رشد. 
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راستی من اسکولیوز دارم
تجربه ها
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جسمی  معلولیت  بروز 
جامعه ی  در  ذهنی  یا 
چیزی  آن  از  شایع تر  ما 
نظر می رسد.  به  که  است 
این که  از  اطمینان داشتن 
افراد معلول دارای حداکثر 
هستند  زندگی  کیفیت 
تنها  نه  است،  مهم  بسیار 
به این منظور که آن ها هم 
جامعه  افراد  دیگر  همانند 
انسانند و از حقوق انسانی 

برخوردارند، بلکه معلولیت دلیلی بر خدشه دار شدن شأن و منزلت و رفاه اجتماعی 
افراد نیست. معلولیت می تواند بر اثر بیماری، کهولت سن، تصادف و آسیب دیدن و 
هزاران دلیل متفاوت دیگر و برای هر کسی و در هر دوره ای از زندگی روی دهد. 

و  معلول  افراد  زندگی  باال بردن کیفیت  به  است که کمک کردن  این  نکته ی مهم 
ساده تر کردن زندگی آن ها کار سختی نیست.

ما می خواهیم در هر شماره برای باال بردن کیفیت زندگی روزانه ی فرد معلولی که 
در خانواده ی شما زندگی می کند یک نکته پیشنهاد کنیم.

نکته ی امروز: باال بردن سطح کیفی  خانه و محیط اطراف آن
قدم اول: بررسی نیازهای هر فرد به طور مجزا

همه ی ما انسانیم و نیازهای پایه ای و مشترکی داریم مانند استفاده از مواد خوراکی، 
مخارج و پاکیزه نگاه داشتن محیط زندگی. عالوه بر این باید به خاطر بسپاریم که 
بیماری  یا  سن  کهولت  داریم.  نیز  متفاوتی  خواسته های  و  نیازها  ما  از  کدام  هر 
می تواند شرایط و محدودیت های متفاوتی را برای ما ایجاد کند. فردی که بر اثر 
یک تصادف رانندگی توانایی حرکتی خود را از دست می دهد، از این پس برای رفع 
احتیاجات روزمره ی خود به شرایط و لوازم متفاوتی نیازمند است. با به خاطر آوردن 
این که حوزه ی آن چه معلولیت نامیده می شود گسترده است، تمام روش هایی که 
ارایه می شود نمی  تواند برای افزایش کیفیت زندگی افراد کافی باشد. شاید تنها راه 
پی بردن به نیازهای واقعی فرد معلول، گذراندن زمان در کنار وی و صحبت کردن 

با او در مورد نیازهایش باشد.  

که  فردی  مثال  عنوان  به 
عضالنی  دیستروفی  دچار 
برای  نیازهایش  است 
با  خانه،  در  شدن  جابه جا 
نابینا است، کاماًل  فردی که 
هر  نیازهای  دارد.  تفاوت 
آن  با  که  شرایطی  به  فرد 
است.  مرتبط  است  روبه رو 
بررسی کنید که چه چیزی 
زندگی  ساده تر کردن  برای 

روزانه ی او مفید است؟ 
ممکن است مهم ترین نیاز یک فرد در محیط زندگی اش، مناسب سازی مسیر عبور 
وی در خانه باشد. مناسب سازی خانه می تواند روشی پر هزینه یا کم هزینه باشد. 
به عنوان مثال می توان کل پله های درون خانه و محیط اطراف را رمپ گذاری کرد 
تا فرد بتواند به تنهایی به همه ی مکان ها دسترسی داشته باشد. با صرف هزینه ی 
بیشتر می توان از وان و توالت مخصوص برای افرادی که محدودیت حرکتی دارند 
استفاده کرد. سینک ظرف شویی را نیز برای استفاده ی این افراد در ارتفاع مناسب 
از نرده هایی  با صرف هزینه ای بسیار کم در خانه  تنظیم کرد. در مقابل می توان 
برای حرکت و در حمام از تشتی برای شستن ظروف استفاده کرد و در کنار وان 

دستگیره هایی قرار داد تا فرد بتواند به تنهایی از وان استفاده کند.
رنگ و نور اتاق برای افرادی که دچار کم بینایی هستند از اهمیت بسیاری برخوردار 
است. اتاق هایی با نور کم و رنگ تیره نمی تواند برای این افراد گزینه ی مناسبی 

باشد.
افراد  اتاق و سکوتی که در آن حاکم است می تواند بسته به نوع معلولیت  دمای 
دمای  به  دارند  محدودیت  خود  پای  در  که  افرادی  مثال  عنوان  به  باشد.  متغیر 

بیشتری نیازمندند زیرا اعضای پایینی بدنشان به سرعت سرما را حس می کند. 
یا  رنگ های شاد  از  استفاده  و  نابینا  افراد  برای  آرامش بخش  موسیقی  وجود یک 
آرامش بخش، بنا به استفاده ی افراد ناشنوا از هر مکان می تواند بر کنترل عواطف و 

احساساتشان اثر گذار باشد. 
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ســ
تجــــربـــه ها

راه هایی برای بهبـود زندگی
 روزانـه ی افـراد معلــول

ترجمه: حانیه قدوسی
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و  اختالالت  درمان  برای  بنیادی  سلول های  دانش  پیشرفت  و  رشد  شاهد  روز  هر 
بیماری های خاص هستیم. به همین ترتیب با پیشرفت این علم می توان به درمان 

اختالالت شنوایی بیش از پیش امیدوار شد. 
بهبود  موجب  حلزونی  الکترودهای  کاشت  مانند  تکنولوژی هایی  از  استفاده  اگرچه 
مشکالت شنوایی و گفتاری بسیاری از افراد شده است، با این حال وجود قطعه ای 
شبیه سمعک در پشت گوش، دانشمندان را برای به وجود آوردن روشی بهتر و ساده تر 

تشویق می کند. 
به  گفته می شود.  دو گوش  هر  یا  یک  در  وجود یک مشکل  به  اختالالت شنوایی 
از  کمتر  بسیار  ارثی  کم شنوایی  معمواٌلً  می گویند.  سخت شنوا  یا  ناشنوا  افراد  این 
کم شنوایی اکتسابی است. اگر فردی پیش از تولد، هنگام تولد یا در سال های آغاز 
زندگی و پیش از این که صحبت کردن را بیاموزد به اختالالت شنوایی مبتال شود، 
دچار مشکالت جدی در بیان و توانایی های درك زبانی می شود. اما آسیب شنوایی 
در بزرگ سالی بر روی تلفظ یا کیفت درك مسائل تأثیر می گذارد. به همین دلیل 
بهتر است هر چه زودتر به آسیب شناس گفتار و زبان جهت جلوگیری از مشکالت 

زبانی، اجتماعی، روانی و تحصیلی مراجعه شود.
با  ارتباط ما  ایجاد  ایجاد حس شنوایی و  اجزای سلولی گوش داخلی که وظیفه ی 
محیط اطراف را به عهده دارند، بسیار آسیب پذیر هستند و بیشتر آسیب هایی که به 
ناشنوایی می انجامد به دلیل از بین رفتن سلول های مویی یا نورون های مربوط به آن ها 
است. کار اصلی سلول های مویی که داخل حلزون گوش داخلی هستند، این است که 
ارتعاشات مکانیکی صوت را تبدیل به پیام های الکتریکی می کنند و سپس این پیام ها 

به وسیله ی عصب شنوایی به مغز می رسند. کم شنوایی یا ناشنوایی به دلیل آسیب 
سلول های مویی ایجاد می شود، معموالً در پستانداران این سلول ها ترمیم نمی شوند و 
نقص شنوایی برای همیشه همراه با فرد خواهد ماند. این یکی از بزرگترین مشکالت 
و  توانبخشی است  راه موجود روش های  تنها  است.  اختالالت گوش داخلی  درمان 

درمانی قطعی وجود ندارد.
کم شنوایی انواع مختلفی دارد که در ادامه ی مطلب آن ها را بررسی می کنیم. اول از 
همه کم شنوایی انتقالی که معموالً زمانی رخ می دهد که مشکل در گوش خارجی 
یا میانی است. افرادی که چنین مشکلی دارند، احساس می کنند گوش هایشان پر یا 
مسدود شده و معموالً آرام صحبت می کنند زیرا صدای خودشان را بلند می شنوند. 
نوع دیگر کم شنوایی، کم شنوایی حسی ـ عصبی است. این نوع از کم شنوایی به گوش 
کم شنوایی  از  نوع  این  به  مبتال  که  افرادی  است.  مربوط  شنوایی  یا عصب  داخلی 
هستند معموالً از سمعک استفاده می کنند. نوع سوم کم شنوایی آمیخته است. این 
افراد به طور هم زمان دچار کم شنوایی انتقالی و حسی ـ عصبی هستند. این افراد نیز 
باید از سمعک استفاده کنند. کم شنوایی مرکزی نوع دیگری از کم شنوایی است که 
به دلیل آسیب بافت های مغزی به وجود می آید. این افراد هم باید از سمعک استفاده 

کنند.
اما چه طور می توان فهمید که این اختالل وجود دارد؟ شیرخواران معموالً در مورد 
جا  از  را  آن ها  می تواند  خاصی  صداهای  و  هستند  بسیار حساس  محیط  صداهای 
بپراند و افراد مسن که از وزوز گوش، سرگیجه و گوش درد شکایت می کنند، دچار 

این اختالالت شده اند.

از افسانه تا واقعیت

منبع: بنیان
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از  مشکل  این  گاهی  دارد.  وجود  شنوایی  اختالل  ایجاد  برای  مختلفی  دالیل 
کم شنوایی  موجب  می تواند  نیز  دیگری  مشکالت  ولی  می رسد  ارث  به  والدین 
تولید  داخلی،  گوش  و  میانی  گوش  عفونت  نظیر،  مشکالتی  شود.  ناشنوایی  یا 
موم گوش به مقدار زیاد، باال بودن فشار خون، صدمه به سر، تومور، لخته های 
خونی که به رگ های کوچک عصب شنوایی می روند، بیماری هایی مانند ام اس، 
انعقاد خون، بیماری های ویروسی مثل اوریون، قرار گرفتن  سیفلیس، اختالالت 
طوالنی مدت در مقابل صداهای 85 دسی بل یا قوی تر و باال رفتن سن، مصرف 
بیش از حد داروهای ضد  التهاب، آسپرین و کار کردن در محیط های خیلی  شلوغ 

از عوامل ایجاد کننده ی خطر ابتال هستند.
تأخیر در کسب  و  ناشنوایی  دائمی چون  از عوارض  برای جلوگیری  بهتر است 
مهارت های صحبت کردن و تأثیرات عاطفی که ناشنوایی بر زندگی فرد می گذارد، 

به موقع و هر چه سریع تر به پزشک متخصص مراجعه کرد.
است.  آزمون ها  توسط  شنوایی  سنجش  اختالل،  این  درمانی  راه های  از  یکی 
کم شنوایی  نوع  می تواند  شنوایی سنجی  متخصص  آزمایشات،  این  انجام  از  بعد 
و  راه کارها  بیمار  شنوایی  مشکالت  تاریخچه ی  به  توجه  با  و  کند  مشخص  را 
کارهایی  انجام  با  نیز  اوقات  گاهی  کند.  پیشنهاد  به وی  را  مناسب  توصیه های 
نسبتاً ساده مانند بیرون آوردن موم گوش یا ترمیم پارگی پرده ی گوش، تغییر در 
مقدار و نوع داروی مصرفی و استفاده کوتاه مدت از سمعک می توان اختالالت 
شنوایی را درمان کرد. در مواردی که سلول های مویی کاماًل از  بین رفته اند و قابل 

بازسازی نیستند راهی جز کاشت الکترود حلزونی وجود ندارد.  
بررسی های ژنی، برای درمان اختالالت شنوایی به وسیله ی سلول های بنیادی، 
به  تبدیل شدن  خصوصیت  شده،  تکثیر  سلول های  تمام  که  داده است  نشان 
برای  دانشمندان  دارند.  را  آن  به  مربوط  بافت های  و  داخلی  گوش  سلول های 
و  تبدیل  تکثیر،  قابلیت  انسان،  بنیادی جنین  از سلول های  که  است  بار  اولین 

مطالعه  برای  سلول ها  این  از  می توان  که  کرده اند  استخراج  را  بازسازی شدن 
از  استفاده  با  ناشنوایی  درمان  و  مویی  سلول های  و  شنوایی  عصب  تکامل  بر 

سلول های بنیادی بهره برد. 
درمان اختالالت شنوایی با سلول های بنیادی در ایران

مدل های  روی  بر  را  بنیادی  سلول های  از  استفاده  پژوهشگران،  نیز  ایران  در 
حیوانی برای درمان ناشنوایی انجام داده اند. در این تحقیقات سلول های جنینی 
تمایز یافته ی موش به داخل حلزون شنوایی تزریق شد و محققان دریافتند که 
سلول های تمایز  نیافته ی موش، توانایی تکثیر و تبدیل شدن به سلول های مویی 

شکلی را دارند که شنیدن را ممکن می سازند.
اگرچه این مطالعات هنوز در مرحله ی حیوانی است و بر روی  انسان آزمایش 
نشده است. ولی آینده ی پرامیدی را برای ناشنوایان می گشاید. شاید آن ها در 
آینده بتوانند بدون استفاده از سمعک و کاشت حلزون شنوایی و تنها با تزریق 
در  تا کنون  پروژه ها  این  اما  کنند.  بازیابی  را  خود  شنوایی  بنیادی،  سلول های 
هیچ جای جهان روی انسان تجربه نشده است. روش های جدید کاشت حلزونی 
شنوایی مانعی برای درمان از طریق سلول های بنیادی  نیست و درصورتی که 
بنیادی فراهم شود می توان در همان گوش  امکان کاشت سلول های  آینده  در 

جراحی شده، کاشت سلول بنیادی را هم انجام داد.
و  بگذارد  تأثیر  فرد  ارتباطی  مهارت های  روی  بر  می تواند  شنوایی،  اختالالت 
بنابراین  اندازد.  خطر  به  را  وی  شغلی  موقعیت  و  اجتماع  در  حضور  تحصیل، 
شایسته است که کودکان کم شنوا هر چه زودتر تحت خدمات درمانی و توان بخشی 
قرار بگیرند. بنابراین در مقایسه با کودکانی که از این درمان زود هنگام محروم 

می مانند، توانایی یادگیری و تکامل زبان بیشتری خواهند داشت.
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خواندنی های سالمت

دانشمندان معتقدند تجربیات ترسناك یا ناگوار زندگي بر دي ان اي تأثیر 
مي گذارند و این تأثیر مي تواند به نسل هاي بعد هم منتقل شود. محققان 
و  کردند  الکتریکي خفیف همراه  با یک شوك  را  بوي شکوفه ی گیالس 
موش هاي آزمایشگاهي را در معرض این تجربه، توامان قرار دادند. پس از 
مدتي، موش ها هر زمان که بوي شکوفه ی گیالس را استشمام مي کردند 
عالیم ترس از خود نشان مي دادند. اما فرزندان و نوه هاي این موش ها که 
از بدو تولد از پدر یا مادر جدا شده بودند نیز، با استشمام بوي شکوفه ی 
گیالس دچار همین ترس مي شدند بدون آن که تجربه ی پدر و مادرهاي 
نظریه هاي  از  یکي  موجب شده  تحقیق  این  نتایج  باشند.  داشته  را  خود 
بي اعتبار شده دوباره مطرح شود. در قرن هجدهم »ژان باپتیست المارك«، 
مطرح  را  اکتسابي«  خصوصیات  »توارث  نظریه ی  فرانسوي  طبیعي دان 
کرد. بر اساس این نظریه ویژگي هاي جسماني که در طول زندگي شکل 
مي گیرند، مي توانند به نسل هاي بعد منتقل شوند. از این رو المارك درازي 
گردن زرافه را نتیجه ی کشیدن گردن براي رسیدن به سرشاخه هاي بلند 
نظریه ی  اما  شده است.  منتقل  بعد  نسل هاي  به  که  مي دانست  درختان 
تکامل انواع که »چارلز داروین« سي سال بعد از مرگ المارك در کتاب 
معروف »منشأ انواع« مطرح کرد و کشف قوانین ژنتیک که »گرگور مندل« 
گذاشته  کنار  و  تلقي  مردود  المارك  نظریه ی  باعث شد  رساند،  به چاپ 
که  کرده است  مطرح  را  المارك  نظریه ی  دوباره  اخیر  تحقیق  اما  شود. 
محیط مي تواند مستقیماً بر دي ان اي تأثیر بگذارد. »شواهدي وجود دارد 
که تأثیرات کلي تغذیه، تغییرات هورموني و ضربه هاي روحي هم ممکن 

است به نسل بعدي منتقل شوند.«

احساسات هم به ارث می رسند

MG  و ALS سلول های بنیادی و درمان بیماران

ویتامین E با اختالالت حافظه مقابله می کند

محققان می گویند اشکال مختلف ویتامین E می تواند از اختالالت حافظه جلوگیری 
کند. به گزارش بنیان احتمال اختالالت حافظه در افراد مسنی که دارای میزان باالی 
ویتامین E در خونشان هستند کم تر است. این مطالعه توسط جمعی از پژوهشگران 
فنالندی و سوئدی انجام شده است. تا پیش از این مطالعات صورت گرفته در مورد 
ارتباط بین ویتامین E و حافظه غالباً بر روی یک نوع از این ویتامین که در مکمل ها 
این ویتامین به طور طبیعی در هشت شکل وجود  وجود دارد، متمرکز بوده است. 
دارد. همه ی این اشکال آنتی اکسیدان محسوب می شوند. مطالعه ی اخیری که بر 
روی 140 فرد فنالندی که بیش از 65 سال داشتند انجام شده است نشان می دهد 
دارای  انجامیده است،  طول  به  سال  هشت  که  تحقیق  این  شروع  هنگام  افراد  این 

حافظه ی طبیعی بودند.

بیمارانی که از دو بیماری ALS و میاستنیا گریوز )MG( رنج می برند، زمانی که 
از لحاظ شناختی و عملکرد  قرار گرفتند،  بالغ مورد درمان  بنیادی  با سلول های 

حرکتی بهبود قابل توجهی را نشان دادند.
محققین اعالم کرده اند که توانسته اند یک پیرمرد 75 ساله که به هردو بیماری 
ALS و MG مبتال بود را با استفاده از سلول های بنیادی درمان کنند. ALS و 

MG  هر دو، بیماری های تخریب کننده ی عصبی هستند.
که  کردند  گزارش  خانواده اش  و  بیمار  بنیادی،  سلول های  تزریق  از  بعد  ماه  یک 
بهبودی از لحاظ شناختی، تکلم و بازیابی قدرت عضالت مشاهده شده است. بعد از 
شش ماه، به دلیل ایجاد ضعف و کاهش توانایی شناختی، یک تزریق مجدد صورت 
گرفت و دوباره، از لحاظ کسب عملکردهای طبیعی مربوط به ALS روند بهبودی 
قابل  و  مطمئن تر  بنیادی  سلول های  با  درمان  که  می رسد  نظر  به  شد.  مشاهده 
تحمل است. این محققین قصد دارند فاز دو مطالعات بالینی خود را در نیمه ی اول 

سال 2014 به انجام برسانند. 
ایاالت  در  نفر  از 5600  بیش  ALS، ساالنه  انجمن  از  طبق گزارش منشر شده 

متحده که مبتال به این بیماری هستند، شناخته می شوند.
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راهنمای خرید

دالیلی برای دوست داشتن آجیل عید

آجیل ترکیبی از میوه های خشک شده و مغزهای مختلف است که قباًل 
برای  و  است  چاق کننده  و  چرب  ندارد،  غذایی  ارزش  می کردند  فکر 
می کنند.  فکر  دیگری  طور  محققان  حاال  اما  دارد.  ضرر  بدن  سالمت 
مطالعات و پژوهش های علمی بلند مدت نشان داده است که مصرف آجیل 
می تواند اثرات مثبتی بر سالمت بدن داشته باشد. البته به شرطی که 
غذایی  برنامه ی  یک  از  جزیی  عنوان  به  و  منطقی  شکلی  به  را  آجیل 

متعادل مصرف کنیم. 
مواد  قبیل  این  می کنند  گمان  هم  هنوز  که  خیلی ها  تصور  برخالف 
خوراکی، فاقد ارزش  غذایی هستند، باید گفت که مواد تشکیل دهنده ی 
ویتامین های  و  معدنی  مواد  پروتیین،  از  سرشاری  منبع  آجیل 
آنتی اکسیدان به شمار می آیند. مغزها در هرم غذایی در گروه گوشت ها 
قرار می گیرند و پروتیین، آهن، روی، کلسیم، پتاسیم و بسیاری از دیگر 
مواد معدنی ارزشمند را در خود جای داده اند. طعم و شکل آجیل به 
به  آن  دوست داشتن  برای  اگر  اما  هست  وسوسه کننده  کافی  اندازه ی 

دنبال دالیل مستند و علمی می گردید: 
1( آجیل چرب است اما چربی موجود در انواع آجیل از نوع اشباع نشده 
و  قلبی  بیماری های  خطر  و  می آورد  پایین  را  خون  کلسترول  که  است 
عروقی را کم می کند. اغلب مغزهای موجود در آجیل شامل 90 درصد 

اسیدهای چرب اشباع نشده هستند. 
2( آجیل منبع پروتیین، ویتامین ها و مواد معدنی مختلف است. ویتامین
E  و پروتیین موجود در آجیل به حفظ سالمت رگ های خونی، کاهش 
فشار خون و پیشگیری از حمالت قلبی کمک می کند. خوردن غذاهای 
حاوی ویتامینE ، از جمله آجیل، باعث کم شدن خطر ابتال به سرطان 
می شود. آنتی اکسیدان های موجود در این ماده ی غذایی از اکسید شدن 
و تخریب سلول ها و بروز بیماری هایی مانند دیابت جلوگیری می کنند. 

3( آجیل سرشار از فیبر است. فیبرهای غذایی، هم به تسهیل اجابت 
مزاج کمک می کنند و هم نوعی احساس سیری در شخص ایجاد می کنند 
و به این ترتیب مانع پرخوری می شوند. فیبرهای غذایی در پیشگیری از 

بدخیمی های روده ی بزرگ هم بسیار مفیدند. 
4( ثابت شده که مغزهای گردو، فندق، بادام، پسته، بادام زمینی و انواع 
تخمه، دستگاه دفاعی بدن را در مقابله با عوامل خارجی تقویت می کنند. 
به  ابتال  میزان  کاهش  و  خون  کلسترول  کاهش  بر  عالوه  مغزها   )5
بیماری های قلبی ـ عروقی،  در پیشگیری از پوکی استخوان و بیماری های 

دوران پیری نیز تأثیر به سزایی دارند. 

کهنه ،  زمینی های  بادام   مغز  البه الی  در  نمونه  برای 
آن ها  به وجود آمدن   که  می شود  دیده  سیاهی  دانه های 
فضایی  در  آن  نگهداری  و  محصول  تازه نبودن  از  ناشی 
میان  در  نیز  قهوه ای  و  سبز  رنگ های  است.  مرطوب 
)وجود  محصول  خطرناك بودن  نشانه ی  فندق ها  مغز 
کهنگی  جز  به  است.  کهنه فروشی  و  افالتوکسین(  سم 
محصوالت که منجر به بروز بیماری های جبران ناپذیری 
وجود  می شود،  مصرف  کننده  در  کبد  سرطان  همچون 
رنگ های غیرمجاز نیز از ویژگی های محصوالت نامرغوب 

است. 
به طور معمول تخمه هایی که به دست رنگ پس دهند 
مصادیق  از  باشند،  قرمز  حد  از  بیش  که  پسته هایی  یا 
آجیل های رنگی، نامرغوب و غیربهداشتی است. هر چند 
مصرف آجیل های بسته بندی شده و دارای همه ی عالیم 
ساخت،  پروانه ی  مانند  کاال،  سالمت  تضمین کننده ی 
شهروندان  خرید  فرهنگ  در  هنوز  انقضا  و  تولید  تاریخ 
همه ی  آجیل،  نوع  این  خرید  اما  است،  نشده  تفهیم 
را  متعادل  قیمت  به جز  مناسب،  خرید  یک  مالك های 

دارا است. 

بنیان کشف جایگزین برای استخوان انسان

یک گروه از محققان مؤسسه ی ملی پلی تکنیک در فرانسه موفق به تولید مغز استخوان 
مصنوعی شدند. این ترکیب شبیه مغز استخوان است که می تواند به عنوان جایگزین 
استخوان مورد استفاده قرار گیرد. این ماده که به صورت مصنوعی به دست می آید خواص 
این  به کار رود چرا که  استخوان  به عنوان جایگزین  را حفظ می کند و می تواند  خود 

ترکیب در بدن مسمومیت ایجاد نمی کند. 
این ماده همچنین به عنوان یک ماده ی زیستی به کار گرفته شده است. این ماده را می توان 
از اسکلت حیوان گرفت یا به صورت مصنوعی تولید کرد. یکی دیگر از کارکردهای این 

ماده به عنوان فیلتر برای فلزات سنگین است.
به  به صورت مصنوعی  Hydroxylapatite که  نتیجه رسیده اند که  این  به  محققان 
دست می آید یک سرامیک شکننده است که باید با ترکیب سایر مواد ترکیب شود تا 
مقاومت مکانیکی پیدا کند. این محققان اکنون به دنبال موادی با خواص بهینه هستند 
برد.  به کار  انگشت ها  یا  ران  استخوان  بزرگ چون  استخوان  یک  روی  را  آن  بتوان  که 
محققان در حال حاضر قصد دارند چند ماده ی نامزد شده برای این ترکیب را آزمایش 
دچار  انسانی  اگر  یابند.  اطمینان  انسان  برای  جدید  استخوان  این  کارایی  از  تا  کنند 

شکستگی شود، این فناوری باید بدون ایجاد صدمات بیشتر به کار گرفته شود.  
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پیشگیری از معلولیت ها در سازمان بهزیستی
افراد  اختیار  در  جامعه  که  امکاناتی  به  می کند  ناتوانی  به  تبدیل  را  معلولیت  آن چه 
معلول قرار می دهد بستگی دارد. عدم وجود امکانات مناسب در جامعه فرد معلول را به 
گوشه نشینی و عدم استفاده از توانمندی ها فرا می خواند. فراموش کردن این که معلولیت 
می تواند در حالت های متفاوت و برای هر کسی روی دهد، موجب شده  در جامعه ی ما 
آن طور که باید  شرایط معلوالن مورد توجه واقع نشود. جامعه ای که از وجود و اثرات 
ذهن  می دهد.  انجام  آن  از  پیشگیری  نیز جهت  مناسبی  اقدامات  است  آگاه  معلولیت 
آگاه می تواند مسیری را در پیش بگیرد که تا حد امکان از ایجاد معلولیت های ژنتیکی 
و مادرزادی جلوگیری کند. وظیفه ی ایجاد این آگاهی در کشور ما بر عهده ی سازمانی 
است که وظیفه ی حمایت از اقشار آسیب دیده و کم درآمد را بر عهده دارد. به منظور 
آشنا شدن با اقدامات سازمان بهزیستی در جهت پیشگیری از معلولیت ها، خانم گلپرور 
کارشناس معاونت پیشگیری از معلولیت های استان قزوین توضیحاتی به خبرنگار پیک 

توانا ارایه می دهد: 
برای پیشگیری از معلولیت ها در سازمان چه اقداماتی انجام می شود؟

وظیفه ی ما در معاونت پیشگیری از معلولیت ها جلوگیری از عواملی است که در افراد 
باعث ایجاد معلولیت می کند و سالمت آن ها را به خطر می اندازند. ما از طریق ارایه ی 
از  ممکن  حالت  در سریع ترین  می کنیم  خانواده ها سعی  آگاه سازی  و  پزشکی  خدمات 
به وجود آمدن معلولیت ها جلوگیری کنیم. این اقدامات معموالً به قبل یا بدو تولد یک فرد 

معلول در خانواده و قبل از ایجاد هزینه های مالی و عاطفی، مربوط است.
طرح های عمده ای در سازمان بهزیستی وجود دارند که به هدف شناخت هرچه سریعتر 
غربالگری  طرح  چشم،  تنبلی  از  پیشگیری  طرح  مانند  شده اند.  تشکیل  معلولیت ها 
شنوایی، مشاوره ی ژنتیک، طرح ارتقای ذهنی شیرخواران و طرح آگاه سازی پیشگیري 
به جنین  از صدمه  نکاتی که  رعایت  برای  باردار  به خانم های  آموزش  و  معلولیت ها  از 
جلوگیری می کند. این آموزش ها معموالً در میان گروه های آسیب پذیر جامعه مانند افراد 

کم سواد و بی سواد و در روستاها انجام می شود. 
از طریق کاهش  ارتقای سطح سالمت جامعه  با هدف  در بخش مشاوره ی ژنتیک، که 
شیوع و بروز معلولیت هاي ارثي بنیان بنا شده است، مشاوره ی پیش از ازدواج به خصوص 
برای افرادی که قصد انجام ازدواج فامیلی دارند صورت می گیرد. همچنین به زوج هایی 
که قصد بچه دار شدن دارند نیز مشاوره داده می شود، مخصوصاً افرادی که ازدواج فامیلی 
فرزند  که  خانواده هایی  دارد.  وجود  نزدیکشان  بستگان  در  معلول  فرد  یک  یا  کرده اند 
اولشان معلول است نیز، الزم است برای بارداری های بعدی به مشاوره ی ژنتیک سازمان 
مراجعه کنند. در این مشاوره، سابقه ی خانوادگی، شجره نامه، میزان توارث و شناسایی 
داده  افراد  به  الزم  توصیه های  و  می شود  بررسی  آزمایشات  انجام  برای  خاص  ژن های 
از  بعد  می کنیم.  پیشگیری  خانواده  در  معلول  کودك  تولد  از  ترتیب  این  به  می شود. 
مشاوره ی ژنتیک برای افرادی که انجام آزمایش الزم است به دلیل هزینه ی باالیی که 
آزمایشات دربر دارند بخشی از هزینه توسط سازمان بهزیستی پرداخت می شود و باقی 

بر عهده ی خود زوج است. 
کودکان  ذهني  و  منظور سالمت جسمي  به  که  شیرخواران،  ذهني  توان  ارتقای  طرح 
توانمندي هاي  و  آگاهي ها  افزایش  و  سازمان  پوشش  تحت  کودکان  علي الخصوص 
کارشناسان و مربیان در جهت پیشگیري از معلولیت ها اجرا مي شود، آموزش در مهدهاي 

کودك و توسط مربیان آموزش دیده به مادران داراي فرزند شیرخوار ارایه مي شود.

طرح بینایی سنجی هر ساله با هدف تشخیص آمبلیوپي یا تنبلی چشم برگزار می شود، 
ولی همراه با آن سایر بیماری های چشمی مانند آستیگماتیسم و کاتاراکت یا آب مروارید 
و انحراف چشم نیز بررسی می شود و اگر نیاز به درمان خاصی از قبیل جراحی یا عینک 

باشد، بخشی از هزینه برای خانواده هایی که مشکل مالی دارند، پرداخت می شود.
غربالگری شنوایی در روز اول تولد در بیمارستان انجام می شود. ولی در مورد نوزادان 
تولد  از  بعد  ماه  تا سه  انتظار داشت  آزمایشات  از  نتیجه ی درستی  نمی توان  نارس که 
می توان این آزمایشات را به تعویق انداخت. اگر نیاز به کاشت حلزون بود این عمل در 

نوزادان زیر شش ماه انجام می شود.
را  این غربالگری  از طرف بهزیستی کسانی هستند که  بیمارستان ها  یعنی در 

انجام می دهند؟
بله، ما با بخش خصوصی قرار داد می بندیم و دستگاه را برایشان تهیه می کنیم و نیروهایی 
را در بیمارستان ها مستقر می کنیم. غالباً بیمارستان ها اتاق هایی را در اختیار ما می گذارند 

و چند ساعت بعد تولد نوزاد، شنوایی سنجی انجام می شود.
آیا امكان غربالگری بینایی در بدو تولد وجود دارد؟

برای سنجش بینایی در بدو تولد دستگاهی نداریم. دستگاهی که هم اکنون از آن برای 
تعداد  که  است  سال  شش  تا  یک  کودکان  برای  می کنیم  استفاده  بینایی  غربالگری 
دستگاه ها هم محدود است. در استان قزوین سه دستگاه داریم که در شهرستان های 
مختلف می چرخد. در برخی موارد یک تا سه سال را هم بررسی خواهیم کرد. برای زیر 
یک سال ما این کار را انجام نمی دهیم ولی والدین باید در نظر داشته باشند در صورت 
به متخصص چشم مراجعه  نوزاد،  بینایی  برای وجود مشکلی در  یا شک آن ها  نگرانی 

کنند.
واکسن فلج اطفال هم زیر نظر بهزیستی است؟

خیر، ایمن سازی توسط این واکسن از طریق سازمان بهداشت و درمان انجام می شود. 
خیلی از کارهای ما موازی با سازمان بهداشت و درمان است. در یک دوره هر دو سازمان 

کم کاری تیرویید را بررسی می کردیم. 
در مورد چه نوع معلولیت هایی پیشگیری انجام می شود؟

معلولیت هایی که در بدو تولد قابل شناسایی است مورد توجه سازمان است و در مورد 
همه ی معلولیت ها سازمان بهزیستی فعالیت ندارد. به عنوان مثال معلولیت هایی که در 
اثر تصادف به وجود می آید، به سازمان ارتباطی ندارد و برای اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
رعایت قوانین رانندگی و جلوگیری از احتمال تصادفات و حوادثی که به معلولیت یا مرگ 
می انجامد، بهزیستی فعالیتی نمی کند و تنها در غربالگری شنوایی بدو تولد و سنجش 
انجام  و سوختگی سیگار، مداخله  ژنتیک  و مشاوره ی  تنبلی چشم  و تشخیص  بینایی 

می شود. 
چه مشكالتی سر راه معاونت پیشگیری از معلولیت ها وجود دارد؟ 

آگاه سازی نیازمند هزینه است. چاپ کتاب، حضور مدرس و برگزاری کالس های پیش از 
ازدواج و مشاوره ی ژنتیک برای همه ی افراد، نیازمند بودجه ی باالیی است. ولی ما سعی 

می کنیم با توجه به بودجه ای که داریم بیشترین بازده را داشته باشیم.

نفیسه قدوسی
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شکستن مرزهای دنیای زیر آب
غواصـی نوعـی توان بخشـی

ترجمه: مسعود گلشاهی

غواصی یکی از مناسب ترین ورزش ها برای افراد معلول است. از اولین لحظه ای که 
یک فرد وارد دنیای زیر آب می شود وجودش پر از احساس خوب آزادی می شود. در 
این دنیا که به کلی با دنیای خاکی متفاوت است، احساس آزادی، بی وزنی و امنیت 
وجود دارد. بسیاری از افراد معلول غواصی را به عنوان نوعی درمان تجربه می کنند. 
موارد  برخی  در  و  می شوند  فراموش  فیزیکی  محدودیت های  غواصی کردن  هنگام 
حتی درد و ناراحتی نیز از بین می رود. غواصی می تواند نوعی توان بخشی به حساب 
آید و اثرات ذهنی مطلوبی را در افراد ایجاد کند، زیرا ذهن و بدن در زیر آب به 
آرامش می رسند و این مسئله برای افراد معلول و سالم به یک میزان اثر گذار است.  
فعالیت های  گسترش  راستای  در   ،)IAHD( معلول  غواصان  بین المللی  انجمن 
سازمان  این  شده است.  تشکیل  معلوالن  غواصی  زمینه ی  در  تفریحی  ورزشی ـ 
در  شرکت  برای  فیزیکی  ناتوانایی های  با  افراد،  به  توان بخشی  جهت  غیر انتفاعی 
مربیان  حضور  جمله  از  داده است  انجام  بسیاری  فعالیت های  غواصی،  فعالیت های 
برنامه ی  غواصی(،  هنگام  در  معلول  فرد  از  حمایت  )برای  توانا  هم یاران  مجرب، 
آموزشی جامع بر مبنای استانداردهای جهانی و فراهم نمودن تجهیزات و امکانات 

خاص.  
این انجمن در آوریل 1993 در هلند تأسیس شد، تا به معلوالن لذت حضور در این 
دنیای بی کران را بچشاند. دنیایی که می توان در آن فارغ از ناتوانی های فیزیکی از 

بی وزنی لذت برد و پویایی را به   گونه ای دیگر تجربه کرد. 
در حال حاضر و با توجه به امکانات موجود، در ایران برخی دوره هاي غواصي که در 

ادامه ی مطلب به شرح آن می پردازیم در جزیره ی کیش برگزار مي شوند: 
دوره ی  آموزشی استخری 

این دوره جهت معلوالنی طراحی شده است که عالقه به غواصی داشته، اما بنا به 
دالیل مختلف مایل به تجربه ی آن در دریا نیستند. این دوره کاماًل ایمن بوده و با 
توجه به استانداردهای جهانی و با امکانات مطلوب و هم چنین با توجه به شرایط 
برگزار  بین المللی  مربی  تحت نظر  سرپوشیده  استخر  در  معلوالن،  جسمانی  خاص 
می شود. هنرآموز پس از آموختن غوطه وری با فنون مورد نیاز این دوره، آشنا شده 
و به همراه مربی و نیز کمک مربیان حمایت کننده به غواصی در استخر می پردازد. 
با  که  می شود  اعطا  فرد  به  غواصی  بین المللی  گواهي نامه ی  دوره،  اتمام  از  پس 
قادر  را  وی  جهانی  استانداردهای  به  مراجعه  و  مربی  تشخیص  پزشک،  معاینه ی 
می سازد تا به همراه یک غواص حامی و در کنار مربی از لذت غواصی برخوردار شود. 

دوره ی غواصی آب های باز
این دوره که در دریا برگزار می شود، مخصوص غواص هایی است که دوره ی قبلی را 
با موفقیت طی کرده اند و پا فراتر نهاده و می خواهند تجربه ی غواصی در دریا را به 

کارنامه ی درخشان خویش بیفزایند. 
در این دوره هنرآموز با مهارت های پایه ی غواصی آشنا شده و با غواصی در دریا 
در کنار مربی و با حمایت مربیان دیگر قدرت اراده ی آهنین خویش را به تصویر 
مي کشند. غواصی در دریا یعنی: دیدار آبزیان، آشنایی با محیط دریا و فرار از نیروی 
گرانش زمین، حرکت و جدایی از صندلی چرخ دار که روحی تازه در کالبد دمیده و 

شعار »ما می توانیم« را تحقق می بخشد.
دوره  ی آب های باز پیشرفته

از  از آن نمی شود،  نیز مانع  ناتوانی های جسمی  ماجرا جویی حسي است که حتی 
این حس  ارضای  به  دوره  این  ارایه ی  با  معلول  غواصان  بین المللی  انجمن  این رو 
پرداخته و طی آن، هنرآموز را با شرایط محیطی جدیدی در دریا از جمله غواصی 

در شب و یا در ارتفاعات و بسیاری تخصص های دیگر آشنا می سازد.
که  بزنید  کاری  به  دست  »می توانید«  که  کرده اید  ثابت  نقطه،  این  به  رسیدن  با 
بسیاری از افراد حتی رؤیای آن را نیز در سر نمی پرورانند! با توجه به عالیق شما و 

شرایط فیزیکی تان تخصص های زیر نیز آموزش داده می شوند.
دریایی،  زیست شناسی  جهت یابی،  شده،  غنی  هوای  با  غواصی  شب،  در  غواصی 

اسکوترهای زیرآبی و غیره. 
دوره ی غواص همراه

آموختن  با  تا  است  دوستان شما  یا  و  خانواده  اعضای  از  یکی  نوبت  شما،  از  پس 
غواصی و فنون مورد نیاز، جهت هم یاری شما، هم پایی توانا و هم راهی همیشگی 
را  بودن  یافته و لذت در کنار خانواده  تداوم  تا زندگی غواصی شما  باشد،  برایتان 

برایتان به ارمغان آورد. 
و  شده  آشنا  غواصی  حین  در  شما  خاص  احتیاجات  با  شما  هم یار  دوره  این  در 
هم چنین از کلیه ی اصول امداد و نجات در دریا و نیز کمک های اولیه مطلع می شود.

است.  انسان ها  زندگی  از  جدا ناشدنی  بخشی  ماجراجویی  و  کشف کردن  به  میل 
از  باید  معلول  افراد  است.  ما  اطراف  دنیای  تجربه ی  راه های  از  یکی  غواصی کردن 
دست های خود برای شناکردن و حرکت کردن در زیر آب استفاده کنند. خاصیت 
شناوری در آب یکی از مهم ترین مهارت هایی است که بعد از تمرین و تجربه ی بسیار 
به وجود می آید. برای غواصانی که در ناحیه ی پا دچار معلولیت هستند به طور کلی 
نگه داشتن باالنس و تعادل در زیر آب بدون وجود تجهیزات خاص غیرممکن است. 
افراد معلولی که به ویلچر خود زنجیر شده اند، می توانند با غواصی احساس بی وزنی 
و آزادی در حرکت را به طور کامل تجربه کنند. در این میان برای افرادی که دچار 
ناتوانی در نیمه ی پایینی بدن خود هستند وسیله ای طراحی شده که می تواند به 
افزایش شناوری در آب و ایجاد کنترل حرکت به جهات مختلف در زیر آب کمک 
کند. وجود باله ها در قسمت ساعد دست ها به حرکت بهتر کمک می کند. طراح این 
وسیله »امیل ارمان« است که طرح هایی برای افزایش سطح سالمت، سادگی کار و 
حفاظت از محیط زیست طراحی می کند. او اعتقاد دارد که به وسیله ی این طرح ها 
می تواند در افزایش سطح سالمت افراد و سادگی کارها و حفاظت از محیط زیست 

قدمی بردارد.
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تازه های دنيای فناوری
ترجمه: معصومه آمدی

پدال های ورزشی
خودکار مناسب دست های ضعیف 

کفش َکن

پدال ها،  این  به  معمولی،  دوچرخه های  پدال های  با  وسیله  این  شباهت  دلیل  به 
دوچرخه ی ورزشی کوچک هم گفته می شود. اصوالً این دستگاه برای تنظیم کشیدگی 
عضالت و تقویت دست و پاها استفاده می شود و می تواند یک تمرین ورزشی مالیم نیز 
به حساب آید. به ویژه برای افرادی که دچار معلولیت های حرکتی هستند مناسب است. 
بهبود گردش خون  باعث  و  است  عروقی  قلبی ـ  تمرین مالیم  ورزشی یک  پدال های 
می شود. این دستگاه برای بهبود هماهنگی و حرکت عضالت و تقویت قدرت عضالت 
باال و پایین تنه مفید است. از آن جا که حد مقاومت برای وارد کردن نیروی بیشتر یا 
کمتر در این دوچرخه ی ورزشی کوچک قابل تنظیم است، برای بیشتر افراد مناسب 

است.
این دستگاه قابل حمل است. یکی از دالیل محبوبیت این دستگاه، وزن نسبتاً سبک 
آن است که حمل و نقل آن را آسان می کند. به دلیل همین قابلیت حمل و استفاده ی 

راحت، احتمال ادامه دادن تمرین های ورزشی زیاد می شود.  
از این دستگاه هر زمان که دست یا پاهایتان آزاد است و در خانه و محل کار و مدرسه 
یا  تلویزیون  تماشای  هنگام  را  آن  از  استفاده  افراد  از  بسیاری  کرد.  استفاده  می توان 

خواندن کتاب یا نوشتن روی میز کار راحت تر می دانند. 

اندازه ی  با  به خودکارهای  را نسبت  آن  نگه داشتن  این خودکار، در دست  سطح طرح دار 
استاندارد آسان تر می کند. برای افراد مبتال به آرتروز یا دچار ضعف در گرفتن اشیا بسیار 
مفید است و نه تنها وزن سبکی دارد، بلکه برای نوشتن نیاز به وارد کردن هیچ فشاری 

نیست. 
در  به  و  دردناك  و  زخمی  در شست های  درد  کاهش  به  روی خودکار  دندانه  یک  وجود 
دست گرفتن خودکار کمک می کند. محیط آن حدود 5/7 سانتی متر و جوهر آن مشکی 

است.  

این وسیله مناسب افرادی است که خم شدن و در آوردن کفش برایشان سخت است. از 
پالستیک محکم ساخته شده تا دوام داشته باشد. کفشتان را در موقعیت باز شدن قرار 
دهید و در حالی که پای دیگرتان کفش َکن را روی زمین نگه داشته است، پایتان را از 

کفش بیرون بکشید. برای افرادی که لگنشان عمل شده، توصیه نمی شود.

ویلچرهای ایستا و متحرک

ویلچرهای ایستا و متحرك برای کسانی مفید است که می خواهند بدون الزام به ایستادن 
بایستند. به ویژه برای افراد مبتال به دیستروفی ستون فقراِت نوع سه، مفید است. 

کارشناسان پزشکی در مفید بودن ویلچرهای ایستا برای سیستم عضالنی و اسکلتی توافق 
توصیه  افراد  توانایی  به  بسته  را  روز  الی 60 دقیقه در  ایستادن 30  بیشتر آن ها  و  دارند 

می کنند.
به نقل از »ِکری دافی« درمان گر، از آن جا که بی تحرکی و عدم استفاده از عضالت و مفاصل 
موجب سختی آن ها می شود و نشستن طوالنی مدت منجر به انقباض عضالت مچ، زانو و 
ران می شود، ایستادن همیشگی و تعدادی از حرکات منظم در عضالت و مفاصل می تواند 

مانع از انقباض شود.
با این که هنوز کاماًل ثابت نشده که ایستادن موجب افزایش غلظت استخوان می شود، ولی 
از حد، آهسته تر رخ دهد.  به دلیل نشستن بیش  استخوان  کمک می کند که فرسودگی 
ایستادن همچنین مانع از زخم بستر می شود و تأثیر مثبتی روی سیستم بدن؛ عملکرد 

درست فشار خون، حجم تنفسی، سیستم هاضمه و اورولوژی دارد.
از مزایای روان شناسی ویلچر ایستا می توان به مواردی چون نگاه کردن به جهان در حالت 
ایستاده به جای نشسته و چشم در چشم شدن با افراد هنگام صحبت و مواردی از این دست 

اشاره کرد. 
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ناخن گیر رومیزی

این وسیله برای کسانی که دست های ضعیف دارند یا کسانی که دست هایشان 
می لرزد مفید است و کمک می کند فرد به راحتی ناخن هایش را اصالح کند.

 ناخن گیر به آسانی روی پایه ی پالستیکی نصب می شود. جا انگشتی بزرگ آن 
موجب راحتی بیشتر می شود و اهرم خوبی برای حرکت دادن ناخن گیر است.

اسفنج های رولی برای انجام 
کارهای روزانه.

پله های مخصوص صندلی چرخ دار

نقشه ی لمسی مخصوص افراد نابینا، کم بینا وکسانی که دچار کوررنگی هستند. 
این نقشه دارای مجموعه لغات قابل لمس است که به معرفی سایت های معماری 
هر  برای  اختصاصی  صورت  به  آن  سازندگان  توسط  می پردازد.  اماکن  سایر  و 
منطقه ساخته شده و از شیشه، آهن یا فوتوپلیمر برای قابل لمس کردن محیط 
استفاده شده است. از بریل نیز برای توضیح در مورد مکان یا ویژگی خاصی بر 

روی نقشه استفاده شده است.

متن خوان

این وسیله برای افرادی که دچار اختالل در برقراری ارتباط کالمی هستند بسیار 
مفید است. 

این وسیله بدون نیاز به کامپیوتر، متن تایپ شده را می خواند. این متن خوان شبیه 
دستگاه پاسخگو است و با صفحه کلید بی سیم کار می کند و در صورت نیاز با 

صفحه کلیدهای سازگار با فلش نیز کار می کند. 
وقتی صفحه کلید متصل شد، کاربر می تواند فوری شروع به تایپ و تولید کالم 
امکانات تجزیه داخلی  از طریق  کند )هم یک عبارت در یک لحظه و هم زمان 
گفتار(. دارای فرهنگ لغت انگلیسی و اسپانیایی است و هر دو صدای گوینده ی 
مرد و زن را داراست و می تواند با 30 عبارت از قبل تعیین شده، برنامه ریزی شود.

سیف اسپیس، یک فضای بی خطر و قابل حمل است برای کودکان دچار اوتیسم 
یا مشکالت رفتاری. می توان به عنوان تخت یا اتاق بازی در خانه، مدرسه یا مراکز 

درمانی استفاده شود.

ترجمه: الهام اشرفی
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فشارخون  دستگاه 
صفحه  با  سخن گو 
نمایش قابل حمل که 
انقباضی  خون  فشار 
نبض  و  انبساطی  و 
به  می دهد.  نشان  را 
بازوبندهای  همراه  
استاندارد،  اندازه ی 
کیف  و  باطری  چهار 

مخصوص.

ساعت و تقویم سخن گو:  با صدایی واضح و بدون 
می شود.  پخش  تاریخ  و  ساعت  تاخیری  هیچ 
همچنین دارای زنگ هشدار با قابلیت تغییر صدا، 
کم و زیاد کردن زنگ و حالت به تاخیر انداختن 
پوشاندن  با  ساعت  این  روکش  همچنین  زنگ. 
و  آن  با  دست  تصادفی  برخورد  از  کلید  صفحه 

تغییر تنضیمات جلوگیری می کند.

برای  آسان  قطره چکان 
افرادی که تنها از یک دست 
خود می توانند استفاده کنند، 
تا  می کند  کمک  آن ها  به 
چشم  در  آسانی  به  را  قطره 
دارای  وسیله  این  بریزند. 
در  پالستیکی  زبانه ی  دو 
است.  قطره چکان  دهانک 
این  است  بسته  چشم  وقتی 
زبانه ها به آرامی بر روی پلک 
چشم  وقتی  می گیرند.  قرار 
باز  نیز  زبانه ها  می شود،  باز 
چشم  وارد  قطره  و  می شوند 

می شود.

از  شده  ساخته  لیوان 
پالستیک انعطاف پذیر 
برشی  با  همراه 
لیوان،  دهانه ی  در 
را  آن   از  استفاده 
قابل  می کند.  آسان 
ماشین  در  شستشو 

ظرف شویی.

آســـان  خــرد کـــردن 
یک  فشار  با  سبزیجات، 
حرکت  به  تیغه ها  دکمه 
می توان  می آیند.  در 
داخل  در  را  محتویات 
یا  کرد  خورد  استوانه 
تخته ی  روی  بر  را  آن ها 
مخصوص  قرار داد. همراه 
قالبی  برای  قاشق  یک 

درآوردن سبزیجات.

شیشه یآب
طراحی شده برای افرادی که دچار محدودیت حرکتی هستند. این لیوان به 
آن ها این امکان را می دهد تا هر زمان که خواستند بدون نیاز به کمک دیگران 
از مایعات استفاده کنند. سطح بیرونی لیوان مدرج است تا اندازه ی مایع درون 
ظرف مشخص شود. دسته ی ظرف به همراه یک قالب به درپوش متصل است. 
لوله ای با یک دهنه ی مخصوص و گیره جهت اتصال به لباس نیز وجود دارد. 

هم چنین می توان آن را بر روی تخت یا صندلی چرخدار وصل کرد.

RNlB  محصول تایید شده ایست 
معلولیت های  دچار  افراد  به  که 
تا  می دهد  را  امکان  این  بینایی 
با اطمینان و ایمنی مایعات را در 
لیوان، فنجان و... بریزند. نشانگربه 
وصل  ظرف  لبه ی  بر  راحتی 
ظرف  ظرفیت  وقتی  و  می شود 
پر می شود با زنگی به فرد هشدار 
یا  نشود  سرریز  مایع  تا  میدهد 
از  ناشی  سوختگی  از  مواقعی  در 

مایعات داغ جلوگیری شود.

زنگ در وایرلس که دارای ویبره برای افراد دچار 
معلولیت های شنوایی و بینایی است. این دستگاه 

قابلیتتغییر زنگ دارد و تا صد متر بُعد دارد.

وسیله ای برای پیدا کردن اشیا گم شده برای افراد 
دچار معلولیت های بینایی یا حافظهطراحی شده 
است. این وسیله شامل یک فرستنده همراه یک 
پایه، دو دکمه ی قابل اتصال به اشیا گوناگون و 

دو گیرنده است.
گم  آن ها  به  متصل  اشیا  یا  دکمه ها  وقتی 
می شوند، با فشار دادن دکمه ی مربوطهبر روی 
به  که  می شود  تولید  بلندی  صدای  فرستنده 

پیدا کردن وسیله ی گم شده کمک می کند. 
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ترجمه: الهام اشرفی
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