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خداوند بي نهايت است والمكان وبي زمان 

اما بقدر فهم  تو كوچك ميشود 

بقدر نياز توفرود  مي آيد 

و بقدر آرزوي تو گسترده مي شود

وبقدر ايمان تو كارگشا ميشود

يتيمان را پدر مي شود و مادر 

محتاجان برادري  را برادر مي شود 

عقيمان را طفل مي شود

نااميدان را اميد مي شود

گمگشتگان را راه مي شود 

در تاريكي  ماندگان  را  نور مي شود

رزمندگان را شمشير مي شود

پيران را عصا مي شود

محتاجان به عشق  را عشق مي شود

خداوند همه چيز مي شود همه كس را 

به شرط اعتقاد 

به شرط پاكي دل

به شرط طهارت روح 

به شرط پرهيز از معامله با ابليس

بشوئيد قلبها يتان را از هر احساس ناروا

و مغزهايتان را از هر اند يشه خالف 

و زبانهايتان را از هر گفتار ناپاك 

و دست هايتان را از هر آلودگي  در بازار 

و بپرهيز يد از نا جوانمرديها، نادرستها، نامردمي ها...

چنين كنيد تا ببينيد خداوند چگونه 

بر سر سفره شما با كاسه اي خوراك وتكه اي نان مي نشيند

در دكان شما كفه هاي ترازو يتان  راميزان مي كند 

و در كوچه هاي خلوت شب  با شما آواز مي خواند

مگر از زندگي چه مي خواهيد كه در خدايي خدا يافت نمي شود؟

مال صدرا  
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رئيس 
بودن يا 
رياست 
كردن ؟

امروز خواسته يا ناخواسته در آستانه انتخابي ديگر قرار گرفته ايم و خود را مقيد به آن مي دانيم كه 
آگاهانه، باالترين مدير اجرائي كشور را انتخاب نمائيم ، مديري اليق و با كفايت كه بار سنگين راهبري و 

هدايت صحيح دولت را به دوش كشد و در فرازونشيبهاي تصميم گيري و اجرا ، خم به ابرو نياورد. 
رئيس بودن با رياست كردن دو مقوله متفاوتند كه اگر تفاوت آنها روشن نباشد سرنوشت كشور به بيراهه 
خواهد رفت و كساني كه متضرر خواهند شد ، آحاد ملتند. رئيس جمهور بودن در كشوري مسلمان همچون 
ايران كه داراي فرهنگ و تمدن ريشه دار و غني است ، مسؤوليتي بس بزرگ است . چرا كه انتظار مردم از 
دولت مردان ، بكارگيري مديريتي علمي مبتني بر عدالت و مهرورزي است . عدالتي كه در آن كاخ نشينان 
و كوخ نشينان برابر باشند . عدالتي كه حقوق اساسي ملت را بي هيچ كم و كاستي محقق بداند و فرد فرد 
شهروندان جامعه را مالك بر سرنوشت كشور بداند و آنان را در هر شرايطي كه هستند، در تصميم گيری ها 

به مشاركت دعوت نمايد . 
 بي شك رئيس جمهوري كه مصالح خطي و جناحي و غرايض شخصي خود را بر نفع عمومي 
ارجح بداند و يا براي جلب رضايت و حفظ حمايت برخي از افراد بانفوذ ، در مقابل خواسته هاي 
نابحق آنان سر خم كند، خائن به خون هزاران شهيد و وامدار اين ملت بزرگ و آزاده خواهد بود. 

و اين ما هستيم كه مي توانيم با انتخابي درست ، سكان اين كشتي با عظمت را به دست وي ندهيم.   
آري انتخابي ديگر در راه است و ايرانيان نشان داده اند كه اگر قرارباشد حاضر شوند ، اين حضور ، حضوري 

عاقالنه و توام با شناخت است .
  بر اساس آمارهاي موجود ، حداقل 3 مليون معلول دراشكال متنوع در جامعه ماشناسايی شده اند كه با 
احتساب خانواده و اطرافيانشان ، بيش از ده مليون رای حاصل حضور آنان در پاي صندوقهاي راي خواهد 
بود و چنانچه برنامه ومديريت منسجم وجود داشته باشد اين اقليت بزرگ مي تواند سرنوشت انتخابات را 
تغييردهد .تغييري كه نتيجه آن رفع محروميتهاي اقتصادي و اجتماعي معلوالن بوده و برابري فرصتها را 

به ارمغان آورد .
يادمان باشد كه امروز ما با قانونگزاران مشكل آنچناني نداريم زيرا كم و بيش در خصوص معلوالن 
قوانين ريز و درشت وجود داشته و دارد . مشكل اساسي ما با مجريان قانون است كه تاكنون آنگونه 
كه بايد ، توجهي شايسته براي اجراي كامل و بي نقص قانون ، مبذول نداشته اند و اگر هم حركتي صورت 
پذيرفته است حاصل يك سازماندهي منسجم و حمايت تعريف شده نبوده بلكه اين پيشرفتها در وحله اول 
نتيجه دلسوزي و تعهدات انساندوستانه برخي مديران دستگاههاي اجرائي و در وحله دوم حاصل فشارهاي 

سازمانهاي مردم نهاد بوده است .     
در كارنامه دولت نهم ، توجه به اقشار كم درآمد جامعه و تالش در كاستن فاصله ميان فقرا و اغنيا نمرات 
قابل قبولي دارند كه البته معلولين بهترين گواه اين ادعا هستند. ولي نبايد فراموش كرد كه اجراي قوانين 
پرداخت سود سهام  و  ماهيانه  افزايش مستمري  از  فراتر   ، معلولين  اجتماعي  تحقق حقوق  و  المللي  بين 
عدالت، بيمه مكمل و ... است . چيزي كه امروز معلوالن به دنبال آن هستند ، فرهنگسازي عمومي 
و تغيير نگرش مردم و مسؤولين با بهره گيري از همه ابزارهاي ممكن بويژه رسانه ملي ، اشتغال 
، مناسب سازي اماكن عمومي و سيستمهاي  با شرايط فيزيكي و نوع معلوليت  پايدار متناسب 

حمل و نقل شهري براي حضور در جامعه و در يك جمله "حمايت صحيح و تعريف شده" است .
بنابراين از رئيس جمهور و دولت آينده انتظار مي رود كه با توجه به زيرساختهاي ضروري ، در جهت بهبود 
وضعيت معلوالن بكوشند تا شايد ديگر معلولين جزء شهروندان درجه 2 و3  تلقی نشوند . يقين بدانيد كه 
اگر اينچنين باشد ، معلولين خواهند توانست در عرصه هاي علمي، پژوهش و مديريتی حرفهاي اساسي براي 

گفتن داشته باشند .
البته فراموش نكنيم كه :

                         ميزان راي ملت است و همه چيز در گرو انتخاب صحيح 
سردبير                                                                                      

peyk@irantavana.com

لهمقاسر  
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تهران سال 1355 بيمارستان شهيد اكبرآبادی 
زن به زحمت از روی تحت بلند شد وآرام به شانه های مردانه مرد زد :از كی تا حاال؟ اشك از زن گرفت وبه برآمدن خورشيد دوخت .است يا نگرانی : سالمه؟ دلش هوری ريخت ودستپاچه گفت :آره،آره خوب وسالم ونگاهش را عميقی كشيد وچشمانش پر از اشك شد لبهای زن آشكارا می لرزيد نمی دانست از خوشحالی شبيه به زمزمه گفت :ليال چشمت روشن دختر تپل مپل وخوشگلمون باالخره اومد.  نفس فرستاد . بايد تصميم می گرفت .به صورت زن نگاه نمی كرد انگار كه مقصر باشد با صدايی كند وآينده دختركی با عصا را تصوير كند .ايستاد وهمه هوای اطراف را با افسوس به ريه اش انتظار صاحب دختری زيبا با پاهای ناتوان شده اند. چطور می توانست به چشمان زن نگاه صدای گريه نوزادان يك لحظه قطع نمی شد حاال چطور به زنش می گفت بعد از 12 سال شنيد را نمی خواست باور كند.با خودش تكرار كرد حتما اشتباه شنيده ام .امكان ندارد ...دست های بزرگ مرد روی شيشه های پنجره اتاق كشيده شد.طاقتش طاق شده بود وآنچه می 

مرد احساس خفگی می كرد :يعنی تو می دانستی؟اما از كجا ؟كی گفت ؟خم شد سرش را كنار پا نداشته باشد . يادت نيست چند سال آرزوی آمدنش را داشتيم ؟وزير لب دعا كرد وگفت: خدا را شكر كن مرد. ستاره هميشه برای ما ستاره است حتی اگر يك بغض امانش نداد وهای های گريست .زن مثل هميشه آرام بود دست هايش را به آسمان گرفت آخه ... آخه ميگن دخترمون ستاره ...دل مرد بيقراری می كرد يعنی بگم ؟اما چطوری ؟اشك هايش را پاك كرد وآرام گفت :ليال هاتو از من پنهون می كنی؟
تخت زن گذاشت وزار گريست ...

تهران سال 1388 همايش تقدير از نخبگان 
كنم .تنديس ها ی بلورين و سيمرغ های دنيا تعلق به مادرانی دارد كه از من ستاره ، ستاره ايستاد وگفت :اين تنديس بلورين مال من نيست من حق ندارم اين نشان افتخار را دريافت ستاره تنديس را گرفت وبه نشانه احترام خم شد. صدای تشويق يك لحظه قطع نمی شد. كه قفل های بريس پای مصنوعی اش را محكم می كرد .جز "دكتر ستاره متقی "دكترای مهندسی پزشكی و... ليال ديگرنمی شنيد . به ستاره نگاه كرد دقت به رزومه نخبگان گوش می دادند .مجری خواند:اما نخبه پنجم اين همايش كسی نيست مجری كنار نام هريك از نخبگان مكثی می كرد واز افتخارات او می گفت .شركت كنندگان با 

می ريختند .اما ليال سجده شكر كرده بود وخدای مهربان را می پرستيد...همين. خورشيد های  واقعی هستندو ما ستاره های كوچك اطرافشان ...همه دست می زدند .نه اشك امروز روز مادر است ومن اين جايزه را به مادرم ليال و ليالهای سرزمينم  تقديم می كنم كه كالس های كنكور بروم ،جزوه بخرم و...ام را بگيرد شب ها نشست تا من آرام بخوابم پول های كارگری پدر را پس انداز كرد تا من به گرفت وبه مدرسه برد،روزها مرا از طبقات سازمان بهزيستی باال وپايين برد تا پای مصنوعی همان روز خاموش می شدم . خاموش نشدم چون همين مادر حمايتم كرد سالها مرا روی دوش جايزه را روی زمين می گذارد وادامه می دهد من ستاره ام اما اگر مادر وپدرم نبودند همان جا می سازند .

تهران سال 1355 بيمارستان شهيد اكبرآبادی 

دست های بزرگ مرد روی شيشه های پنجره اتاق كشيده شد.طاقتش طاق شده بود وآنچه می 

شنيد را نمی خواست باور كند.با خودش تكرار كرد حتما اشتباه شنيده ام .امكان ندارد ...

صدای گريه نوزادان يك لحظه قطع نمی شد حاال چطور به زنش می گفت بعد از 12 سال 

انتظار صاحب دختری زيبا با پاهای ناتوان شده اند. چطور می توانست به چشمان زن نگاه 

كند وآينده دختركی با عصا را تصوير كند .ايستاد وهمه هوای اطراف را با افسوس به ريه اش 

فرستاد . بايد تصميم می گرفت .به صورت زن نگاه نمی كرد انگار كه مقصر باشد با صدايی 

شبيه به زمزمه گفت :ليال چشمت روشن دختر تپل مپل وخوشگلمون باالخره اومد.  نفس 

عميقی كشيد وچشمانش پر از اشك شد لبهای زن آشكارا می لرزيد نمی دانست از خوشحالی 

است يا نگرانی : سالمه؟ دلش هوری ريخت ودستپاچه گفت :آره،آره خوب وسالم ونگاهش را 

از زن گرفت وبه برآمدن خورشيد دوخت .

زن به زحمت از روی تحت بلند شد وآرام به شانه های مردانه مرد زد :از كی تا حاال؟ اشك 
هاتو از من پنهون می كنی؟

دل مرد بيقراری می كرد يعنی بگم ؟اما چطوری ؟اشك هايش را پاك كرد وآرام گفت :ليال 

آخه ... آخه ميگن دخترمون ستاره ...

بغض امانش نداد وهای های گريست .زن مثل هميشه آرام بود دست هايش را به آسمان گرفت 

وزير لب دعا كرد وگفت: خدا را شكر كن مرد. ستاره هميشه برای ما ستاره است حتی اگر يك 

پا نداشته باشد . يادت نيست چند سال آرزوی آمدنش را داشتيم ؟

مرد احساس خفگی می كرد :يعنی تو می دانستی؟اما از كجا ؟كی گفت ؟خم شد سرش را كنار 
تخت زن گذاشت وزار گريست ...

تهران سال 1388 همايش تقدير از نخبگان 

مجری كنار نام هريك از نخبگان مكثی می كرد واز افتخارات او می گفت .شركت كنندگان با 

دقت به رزومه نخبگان گوش می دادند .مجری خواند:اما نخبه پنجم اين همايش كسی نيست 

جز "دكتر ستاره متقی "دكترای مهندسی پزشكی و... ليال ديگرنمی شنيد . به ستاره نگاه كرد 

كه قفل های بريس پای مصنوعی اش را محكم می كرد .

ستاره تنديس را گرفت وبه نشانه احترام خم شد. صدای تشويق يك لحظه قطع نمی شد. 

ايستاد وگفت :اين تنديس بلورين مال من نيست من حق ندارم اين نشان افتخار را دريافت 

كنم .تنديس ها ی بلورين و سيمرغ های دنيا تعلق به مادرانی دارد كه از من ستاره ، ستاره 
می سازند .

جايزه را روی زمين می گذارد وادامه می دهد من ستاره ام اما اگر مادر وپدرم نبودند همان جا 

همان روز خاموش می شدم . خاموش نشدم چون همين مادر حمايتم كرد سالها مرا روی دوش 

گرفت وبه مدرسه برد،روزها مرا از طبقات سازمان بهزيستی باال وپايين برد تا پای مصنوعی 

ام را بگيرد شب ها نشست تا من آرام بخوابم پول های كارگری پدر را پس انداز كرد تا من به 

كالس های كنكور بروم ،جزوه بخرم و...

امروز روز مادر است ومن اين جايزه را به مادرم ليال و ليالهای سرزمينم  تقديم می كنم كه 

خورشيد های  واقعی هستندو ما ستاره های كوچك اطرافشان ...همه دست می زدند .نه اشك 

می ريختند .اما ليال سجده شكر كرده بود وخدای مهربان را می پرستيد...همين. 

اجتماعی 

تهران سال 1355 بيمارستان شهيد اكبرآبادی 

دست های بزرگ مرد روی شيشه های پنجره اتاق كشيده شد.طاقتش طاق شده بود وآنچه 

می شنيد را نمی خواست باور كند.با خودش تكرار كرد حتما اشتباه شنيده ام .امكان ندارد 
...

صدای گريه نوزادان يك لحظه قطع نمی شد حاال چطور به زنش می گفت بعد از 12 سال 

انتظار صاحب دختری زيبا با پاهای ناتوان شده اند. چطور می توانست به چشمان زن نگاه 

كند و آينده دختركی با عصا را تصوير كند. ايستاد و همه هوای اطراف را با افسوس به ريه اش 

فرستاد . بايد تصميم می گرفت . به صورت زن نگاه نمی كرد انگار كه مقصر باشد با صدايی 

شبيه به زمزمه گفت: ليال چشمت روشن دختر تپل مپل و خوشگلمون باالخره اومد.  نفس 

عميقی كشيد وچشمانش پر از اشك شد لبهای زن آشكارا می لرزيد نمی دانست از خوشحالی 

است يا نگرانی : سالمه؟ دلش هوری ريخت ودستپاچه گفت : آره، آره خوب و سالم و نگاهش 

را از زن گرفت و به برآمدن خورشيد دوخت .

زن به زحمت از روی تخت بلند شد و آرام به شانه های مردانه مرد زد : از كی تا حاال ؟   
اشك هاتو از من پنهون می كنی؟

دل مرد بيقراری می كرد يعنی بگم ؟ اما چطوری ؟ اشك هايش را پاك كرد و آرام گفت :

ليال آخه ... آخه ميگن دخترمون ستاره ...

بغض امانش نداد و های های گريست . زن مثل هميشه آرام بود دست هايش را به آسمان 

گرفت و زير لب دعا كرد و گفت: خدا را شكر كن مرد. ستاره هميشه برای ما ستاره است حتی 

اگر يك پا نداشته باشد . يادت نيست چند سال آرزوی آمدنش را داشتيم ؟

مرد احساس خفگی می كرد : يعنی تو می دانستی؟ اما از كجا ؟ كی گفت ؟خم شد سرش 

را كنار تخت زن گذاشت و زار گريست ...

تهران سال 1387 همايش تقدير از نخبگان 

مجری كنار نام هريك از نخبگان مكثی می كرد واز افتخارات او می گفت . شركت كنندگان 

با دقت به رزومه نخبگان گوش می دادند . مجری خواند: اما نخبه پنجم اين همايش كسی 

نيست جز "دكتر ستاره متقی "دكترای مهندسی پزشكی و... ليال ديگر نمی شنيد . به ستاره 

نگاه كرد كه قفل های بريس پای مصنوعی اش را محكم می كرد .

ستاره تنديس را گرفت و به نشانه احترام خم شد. صدای تشويق يك لحظه قطع نمی شد. 

ايستاد و گفت : اين تنديس بلورين مال من نيست من حق ندارم اين نشان افتخار را دريافت 

كنم . تنديس ها ی بلورين و سيمرغ های دنيا تعلق به مادرانی دارد كه از من ستاره ، ستاره 
می سازند .

جايزه را روی زمين می گذارد وادامه می دهد من ستاره ام اما اگر مادر و پدرم نبودند 

همان جا همان روز خاموش می شدم . خاموش نشدم چون همين مادر حمايتم كرد. 

سالها مرا روی دوش گرفت و به مدرسه برد، روزها مرا از طبقات سازمان بهزيستی باال و پايين 

برد تا پای مصنوعی ام را بگيرد شب ها نشست تا من آرام بخوابم پول های كارگری پدر را 

پس انداز كرد تا من به كالس های كنكور بروم ، جزوه بخرم و...

امروز روز مادر است و من اين جايزه را به مادرم ليال و ليالهای سرزمينم  تقديم می كنم 

كه خورشيد های  واقعی هستندو ما ستاره های كوچك اطرافشان ... همه دست می زدند . و  

اشك می ريختند . اما ليال سجده شكر كرده بود وخدای مهربان را می پرستيد... همين. 

دو روایت ازیک زن 
حق الهی من آن است كه از بهترين ها برخوردار باشم.            )كاترين پاندر(
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كودكان  والدين  اصلي  هاي  دغدغه  جمله  از 
موضوع  شنوايان،  كم  يا  ناشنوا  بويژه  و  معلول 
آموزش و تحصيل آنان است. پيش از اين به طور 
مختصر در مورد نوع و ميزان كم شنوايي و نحوه 
اين  . در  اشاره نموديم  ايشان  آموزش و تحصيل 
قسمت بحث مختصري در مورد شيوه ها و روش 
مورد هم  اين  در   . داشت  آموزشي خواهيم  هاي 
از مساعدت هاي آقاي محمدحسن ماليري عضو 
مند  بهره  توانبخشي  علوم  دانشکده  علمي  هيأت 

بوده ايم .
نوزادان و  براي آموزش  متنوعي     روش هاي 
تصميم   . دارد  وجود  شنوا  كم  خردسال  كودكان 
با  كودك  براي  آموزشي  روش  مورد  در  گيري 
برنامه  در  قسمت  مهمترين  اين  و  است  والدين 
درماني كودك است . سه روش و برنامه آموزشي 
روش ارتباط  بر اين گونه افراد عبارتند از : 1 – 
روش  شفاهي  3–  روش شنيداري–   –  2 كلي 

شنيداري–كالمي. انتخاب برنامه آموزشي به عوامل 
مختلفي همچون  تشخيص كم شنوايي كودك، ميزان 
كم شنوايي ، مشکالت يا ديگر معلوليت هاي همراه 
كودك  آموزش  به  كمك  براي  خانواده  توانايي  و 
كودكي  هر  براي  روشي  هر  و  دارد  بستگي   … و 

مناسب نخواهد بود.
ارتباط كلي چيست ؟ روش 

    در اين روش از تركيب زبان اشاره و گفتار 
سمعك  از  كودكان  چند  هر  شود.  مي  استفاده 
در   ، دادن  گوش  از  بيش  ولي  كنند  مي  استفاده 
تأكيد مي شود كه جزء  اشاره  زبان  به  اين روش 
روش  اين  مزيت  باشد.  مي  درماني  برنامه  اصلي 
مي  ياد  تر  سريع  را  زبان  كودكان  كه  است  آن 
مشاهده  قابل  سهولت  به  اشارات  زيرا   ، گيرند 
ياد  را  اشارات  بايد  هم  والدين   . هستند  درك  و 
برقراري  به  قادر  اينصورت  غير  در   ، بگيرند 
روش  اين  در   . بود  نخواهند  كودك  با  ارتباط 
توجهي  قابل  گفتاري  مهارتهاي  به  غالبأ  كودكان 
ارتباط  برقراري  روش  اين  كنند.  نمي  پيدا  دست 
ممکن  اما  كند  مي  تسهيل  را  ناشنوايان  ساير  با 
مشکالتي  جامعه  افراد  ساير  با  ارتباط  در  است 
وجود داشته باشد . اين كودكان بايد در مدارسي 
برقراري  براي  آنها  معلمين  كه  كنند  تحصيل 

. نمايند  استفاده  اشاره  زبان  از  ارتباط 
شفاهي چگونه است ؟    – روش شنيداري 

كردن  نگاه  طريق  از  كودك  روش  اين  در      
و  خواني(  لب  يا  )گفتار  گوينده  صورت  به 
از سمعك، گفتار را فرا گرفته و صحبت  استفاده 
وضعيت  بهبود   ، روش  اين  مزيت   . نمايد  مي 
البته   . است  جامعه  عادي  افراد  يا  فرد  ارتباطي 
اصوات  همه  زيرا  است  دشوار  گفتارخواني  كار 
روي  برخي  و  شوند  نمي  مشاهده  ها  لب  روي 
لب ها ، شکل يکساني دارند. )مثل پ ، ب ، م(. 
مي  بينند  نمي  آموزش  روش  اين  با  كه  كودكاني 
توانند در مدارس  عادي يا مدارس ويژه كودكان 
نياز  عادي  مدارس  در   . نمايند  تحصيل  شنوا  كم 
به يك معلم رابط هم وجود دارد و حضور گفتار 
مهارتهاي  رشد  و  توسعه  به  تواند  مي  درمان 

. نمايد  ، زباني و گفتاري وي كمك  شنوايي 
روش شنيداري– كالمي چيست؟       

   اين روش ، نوع توسعه يافته روش شنيداري– 
شفاهي است. اعتقاد بر اين است چنانچه از سمعك 
مناسب استفاده شود ، تقريبأ همه كودكان كم شنوا مي 
توانند استفاده از شنوايي را فرا گيرند. در اين روش 
باقي مانده شنوايي  از  كودك مي آموزد  كه چگونه 
خود براي يادگيري زبان و كنترل گفتارش استفاده كند 
و آموزش لب خواني و زبان اشاره در اينجا انجام نمي 
شود. در اين روش برخورداري از وسيله تقويت كننده 
صوتي مناسب )سمعك ، دستگاه FM و يا كاشت 
حلزوني( بسيار حائز اهميت است ، زيرا يادگيري از 
طريق گوش دادن ، مستلزم تقويت مناسب باقيمانده 

شنوايي است. البته بايد در نظر داشت همه كودكان كم 
شنوا ، قادر به استفاده از اين روش نيستند . 

چگونه مي توان بهترين برنامه آموزشي را انتخاب 
كرد ؟  

   اين كار بسيار مشکل است و تنها با صرف وقت و 
تأمل بسيار امکانپذير است. براي اينکار، مشاهده انواع 
، صحبت  مختلف  درمانگران  با  گفتگو  و  ها  برنامه 
مختلف  هاي  برنامه  در  شنوا  كم  كودكان  والدين  با 
درماني و نيز گفتگو با كودكان كم شنواي بزرگتر مي 
برنامه آموزشي مناسب  انتخاب  تواند به خانواده در 

كمك كند.
درصورت نامناسب بودن برنامه درماني چه بايد 

كرد ؟
شنوا  كم  كودك  هر  براي  آموزشي  برنامه  هر      
برنامه  بودن  مناسب  تعيين  براي  و  نيست  مناسب 
درماني بايد هر چند وقت يکبار بصورت دوره اي، 
نتايج آن را مورد بررسي قرار داد. در صورتي كه برنامه 
درماني كودك ، نتايج موفقيت آميزي را حاصل نکرده 
مي  انتظار  كه  همانطور   ، پيشرفت كودك  يا   ، باشد 
رفت نباشد ، مي توان نسبت به تغيير برنامه آموزشي 

اقدام نمود.
در  كافي  اطالعات  قسمت   6 اين  در  اميدوارم     
 . باشيم  كرده  ارائه  ناشنوا  و  شنوا  كم  كودكان  مورد 
از شماره بعد در مورد كودك كم توان ذهني سخن 

خواهيم گفت.

حضور کودک معلول در خانواده

کودک ناشنوا - قسمت ششم

اجتماعی 
انشائ هر كس نمونه بارز از خود اوست .           بوفن
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اجتماعی 

نشسته  معلولين  آسايشگاه  در  كارم  ميز  پشت 
برنامۀ كالسهای آموزشی سال  و سرگرم نوشتن 
"فضل"  ناگهان  كه  هستم،  كاركنان  برای  جديد 
و  كند  می  باز  به سختی  را  اتاقم  در  پاهايش  با 
بی مقدمه به طرفم می آيد و بوسه ای بر سرم 
می نشاند و می گويد: »قبول باشه زيارت خانه 
خدا«، به يك باره رشته افكارم پاره می شود و 
گرفتن  با  را  او  ريای  بی  محبت  جواب  هم  من 
جايگاه دستانی كه ندارد و بوسيدن او، می دهم 
و می گويم: »خدا تو خونۀ دالی شماست، كسی 
كه می خواد خدا رو زيارت كنه، بايد سراغ شما 

بياد آسايشگاه...« 
لحظه ای بعد، او از اتاق خارج می شود، ولی از 
طرفی ديگر مرا در دريای خاطراتم تنها می گذارد: 
مسجد النبی، قبرستان بقيع، مسجدالحرام... چه 

زود گذشت... يادش بخير...
لحظاتی قبل از تحويل سال، در فرودگاه، هنگام 
سوار شدن به هواپيمايی كه قرار بود ما را به جده 
ببرد، در دلم تمامی آشنايان به خصوص معلوالن 
با آن وداع  و سالمندان آسايشگاه را ياد كرده و 
كردم؛ آخر، من كه از اول استخدام تا كنون در 

خدمتشان بوده ام، طبيعی است كه هر لحظه، به 
ويژه در اوقات شادی ام به يادشان باشم.

ساعت حدود 8 شب به فرودگاه جده رسيديم، 
پس از ساعتی توسط اتوبوس، سفری حدوداً پنج 
ساعته را تا رسيدن به مدينه منوره تجربه كرديم، 
هر  كه  شهر،  مقدس  اماكن  ترين  شريف  از  يكی 
مسلمانی مشتاق ديدار و زيارت آن است، مسجد و 
حرم نبوی )ص( است كه در قلب شهر قرار دارد. 
منطقۀ  بقيع،  قبرستان  النبی،  مسجد  زيارت  در 
ذوقبلتين،  از مسجد  ويژه  به  بازديدها  در  و  احد، 
مسجد قبا، مسجد مباهله... معلوالن و سالمندان 

آسايشگاه را ياد كرده و برايشان دعا كردم.
پس از پايان مدت اقامت در مدينه منوره، جهت 
با  مفرده،  عمرۀ  مناسك  انجام  برای  شدن  محرم 
كرديم،  حركت  شجره  مسجد  سوی  به  اتوبوس 
جماعت  نماز  اقامۀ  از  پس  پوشيده،  احرام  لباس 
مغرب و عشاء و خواندن دعای مخصوص، توسط 
اتوبوس عازم مكه مكرمه شديم. طواف كعبه،حال 
كه  افرادی  فقط  داشت،  ناشدنی  وصف  هوايی  و 
مكان  گويم.  می  چه  دانند  می  اند  كرده  تجربه 
های مقدس زيادی از جمله جبل النور، قبرستان 
ابوطالب و مسجد جن را زيارت كرديم، و در طی 
معلوليت  با  معلوالنی  و  سالمندان  بازديدها،  اين 
از كشورهای  كه  كردم  مشاهده  را  گوناگون  های 
مرد  مثال  بودند،  آمده  نور  سرزمين  به  مختلف 
عصا  با  و  پا  يك  داشتن  با  كه  تركيه  اهل  مسن 
جماعت  نماز  در  شركت  برای  را  خود  سرعت  با 

به مسجد النبی می رساند؛ خانم سفيد پوستی از 
آفريقای جنوبی سوار بر ويلچر در حال طواف خانۀ 
خدا؛ كودك سياه پوستی كه فلج مغزی بود؛  زن 
كهنسالی از الجزاير در حالی كه سعی صفا و مروه 
می كرد. عالوه بر آن، عالوه بر آن ده ها سالمند 
و معلول را از مالزی، پاكستان، بنگالدش، مصر و 
ديگر كشورها با رنگها و نژادهای مختلف و احتماال 
با دغدغه ها و مشكالت مشترك، همه آمده بودند 
خانۀ  كنار  در  و  يار،  ديدار  به  دوست،  زيارت  به 
معبود... همه با هم در صلح و صفا... و هم عقيده، 
اينكه در جوار خانۀ خدا و دراصل در  حداقل در 

محضر خدا هيچ تبعيضی نيست،
»ان اكرمكم عنداله اتقيكم«

نگاهی به تاريخچۀ معلوليت نيز نشان می دهد 
در طول تاريخ در جوامعی كه رنگ مذهبی داشته، 
معلولين از وضعيت بهتری برخوردار بوده اند، در 
تمام اديان و مذاهب توصيه به رعايت حقوق آنهاو 
توجه ويژه به نيازمندان شده است، در دين مبين 
و  آسمانی  كتاب  در  مكرر  اشارات  نيز طی  اسالم 
اطهار،  ائمه  و  بزرگوار  پيامبر  سخنان  همچنين 
با  همياری  و  مالطفت  زمينۀ  در  هايی  توصيه  به 
متأسفانه  كه  خوريم،  برمی  سالمندان  و  معلوالن 

گاهی انسان فراموشكار است.
در سرزمين حجاز كه تا قبل از ظهور اسالم، 
اعراب دختران خود را با انديشۀ اينكه ناقص 
الخلقه هستند، زنده به گور می كردند، به نظر 
به  ای  ويژه  توجه  حاضر،  حال  در  رسد،  می 
سالمندان  كودكان،  مخصوصًا  توان  كم  افراد 

و معلوالن دارند و اين وضعيت، حداقل در 
و  تجاری  اداری،  مختلف  مراكز  و  خيابانها 
رفاهی شهر مدينه كه ما از نزديك شاهد 
بوديم صادق بود، در معابر عمومی تابلوهايی 
كه  بود  موجود  معلولين  استاندارد  عالمت  با 
ويژه  مسيرهای  در  تردد  جهت  را  معلوالن 
نقليه  راهنمايی می كرد و به رانندگان وسايل 
رعايت  مسيرها  اين  در  كه  داد  می  تذكر  نيز 
در  ما  كه  زمانی  چند  هر  نمايند.  بيشتری 
فروردين  در  عمره  )حج  بوديم  منوره  مدينۀ 
ماه( ترافيك وسايل نقليه وجود نداشت، همان 
اتومبيل هم كه در سطح شهر رفت  تعداد كم 
آرامی  به  و  با سرعت مطمئن  كرد،  آمد می  و 
در حركت بودند و به طور كلی حقوق عابرين 
پياده و به خصوص معلوالن، سالمندان و اطفال 
كمی  وضع  مكه  در  ولی  كردند.  می  رعايت  را 
اينكه  خاطر  به  مكه  شهر  كرد،  می  فرق 
كم  خيابانها  اجبار،  به  است،  كوهستانی 
و  زياد  ها  خيابان  و  ها  جاده  پيچ  عرض، 
از نظر ساخت خيابان های  كاًل محدوديت 
ترافيك  نسبت  به  پس  دارند،  عريض 
بيشتری داشته و همچنين رانندگان نيز كمتر 
رعايت  كرده،  رعايت  را  رانندگی  مقررات 
موارد،  اين  مجموعۀ  نداشتند،  را  پياده  عابر 
با  تردد معلوالن و سالمندان را در اين شهر 
مشكالتی مواجه می ساخت. مطلب ديگری كه 
ذكر آن در اين قسمت الزم است، اينكه رانندگان 
به  موضوع  اين  كه  زدند،  می  بوق  بسيار  مكه  در 
همراه سرو صدای ساخت و سازهای جديد طرح 
توسعۀ مسجد الحرام و همچنين عمليات تسطيع 
كوههای اطراف آن، باعث آلودگی صوتی شديد در 

شهر بويژه در اطراف مسجد الحرام شده بود.
كه  بود  اين  من،  برای  ديگر  توجه  قابل  نكتۀ 
استفاده  ويلچر  از  كه  آنان  از جمله  معلوالن 
می كردند، اجازه داشتند با صندلی چرخدار 
به داخل صحنها و قسمتهای مختلف مسجد 
كه  حالی  در  بروند،  الحرام  مسجد  و  النبی 
مذهبی  و  سياسی  مختلف  مسائل  خاطر  به 
محدوديتهای شديدی در اين اماكن اجرا می 

شد.
اتمام  به  نيز  نور  سرزمين  به  سفر  حال  هر  به 
رسيد و من در حالی نوشتن اين مطالب را پشت 
ميز كارم به اتمام می رسانم كه هنوز طنين صدای 
دعايی كه بيش از ساير ادعيه در طی سفر به ياد 

معلوالن زمزمه می كردم در گوشم هست:
... امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السؤ ...

                                  
 هادی خبوشانی

معـــلوالن در سرزمیــن وحی
از طريق عبادت شما از انديشه با عظمت الهی تقاضا می كنيد كه با زندگی شما وحدت پيدا كند.         )آنی كركوود(
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رقابتی  آشنا  دياری  در  و  دور  چندان  نه  روزگاران  در 
رقابتی كامال دوستانه! مردمان می خواستند  سربگرفت. 
از  تن  چندين  كردندی.  انتخاب  رييسی  ديار  آن  برای 
زدندی  فرياد  همی  و  شدندی  كانديد  ديار  آن  مردمان 
كه من شيفته خدمت بودندی و هر شب خواب خدمت 
بديدندی! و از حقيقت به سادگی گذر نكنيم كه همه آنها 

هم ديارشان را دوست داشتندی! 
و  بودندی  نسبی  امری  ديار  آن  در  خدمت  گويا  فقط 
ارايه  خدمت  از  متفاوت  تعريفی  كانديداها  از  يك  هر 

كردندی! 
بگوييم  اگر  كه  نگوييم  كانديداها  سخنان  از  ديگر  و 

ممكن بودندی كارمان به دادگاه مطبوعات كشيدندی!
يكي جيغ زدندی كه من خوبم! يكي ديگر، ديگران را 

ضايع نمودندی تا خود را خوب جلوه دادندی!
بردندی و  ياد  از  را  ديار   آن ديگري اصال مردمان آن 
روزهای  ای هم  بودندی! عده  رقابتهای خود مشغول  به 
زوج كانديد شدندی و روزهای فرد انصراف دادندی! عده 
ای هر روز حرف كانديد شدن زدندی و هرگز نيامدندی! 

خالصه رقابتی بس جذاب رخ دادندی!
در اين ميان جماعت ويلچريان و عصاييان عالوه بر فكر 
كه  بودندی  نكته  اين  نگران  بشری  معضالت  به  كردن 

كداميك از كانديداها آنها را بهتر و درست تر بديدندی!
مرتضی رويتوند

از »فورد« ميلياردر معروف آمريكايي و صاحب يكي از بزرگترين كارخانه هاي سازنده 
انواع اتومبيل در آمريكا پرسيدند: »اگر شما فردا صبح از خواب بيدار شويد و ببينيد تمام 

ثروت خود را از دست داده ايد و ديگر چيزي در بساط نداريد، چه مي كنيد؟«
با كار و  از نيازهاي اصلي مردم را شناسايي مي كنم و  فورد پاسخ داد: »دوباره يكي 
كوشش، آن خدمت را با كيفيت و ارزان به مردم ارائه مي دهم و مطمئن باشيد بعد از 

پنج سال دوباره فورد امروز خواهم بود.«

سوار كه شدم از آقای راننده تقاضا كردم واكرم را در صندوق عقب بگذارد. به راه كه 
افتاديم راننده با تعجب نگاهی به من كرد و گفت: خانم شما چرا اينقدر خيس شده ای؟ 
گفتم: شما هم اگر مثل من 45 دقيقه زير باران بوديد اينطوری می شديد. پرسيد: 45 

دقيقه؟ چرا؟
گفتم از لطف آقايان راننده است كه تا واكر من را می بينند از سوار كردنم منصرف 
می شوند و پا روی گاز می گذارند. هر كسی هم كه نگه می دارد بالفاصله می پرسد : 

دربستی؟
راند.  چوب  يك  با  نبايد  هم  را  همه  البته  خوب  گفت:  خاصی  تحكم  با  راننده  آقای 
رانندگان با انصاف هم كم نيستند! ولی من از شما يك سوال دارم و آن هم اين است كه 
چرا با وضعيتی كه داريد از خانه خارج می شويد و اينقدر خودتان را عذاب می دهيد؟ 
گرسنگی  از  شما  كه  شود  می  پيدا  نان  لقمه  يك  باالخره  بنشينيد.  خانه  نيست  بهتر 
نميريد! گفتم: من هم از شما يك سوال دارم. آن هم اينكه شما در اين خيابانهای شلوغ 
سرگرم كاريد هر لحظه ممكن است اتفاقی، خدای ناكرده تصادفی برايتان روی دهد با 
اين حال دست از كار و تالش برنمی داريد، شايد برای شما هم يك لقمه نان پيدا شود 
كه از گرسنگی نميريد اما هر روز به اميد يك تالش نو، يك تجربه نو، درآمد بيشتر و ... 
از منزل خارج می شويد. حاال به نظر شما زندگی فقط يك لقمه نان بخور و نمير است يا 

اينكه چيزهای ديگری هست كه به زندگی انسان معنی و جهت می دهد؟
وآقای راننده با لبخندی كه حاكی از تسليم داشت به راهش ادامه داد.

                                                                                   فاطمه پارسيان

من کاندیدم تو چطور؟

دوباره شروع مي كنم

حق الهی من آن است كه از بهترين ها برخوردار باشم.          )كاترين پاندر(
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تقدیرازکارگران 
معلول نمونه

 درهفته کارگر 

ما می توانيم 
از  دست  ندارد  قصد  انگار  ارديبهشتی  های  باران 
اتفاق  واين  بردارند  تهران  آلوده  و  شهرخاكستری 
و  دهد  می  خداوندی  الطاف  از  خبر  كه  است  خوبی 
وقتی اين اتفاق قشنگ با عبورگه گاه معلوالن ويلچر 
كه  شود.  می  ثبت  زيبائی  تصاوير  شود،  همراه  سوار 

حداقل تا سال ديگر در ذهن شهر باقی می ماند . 
اريبهشت و روز   ، تا سال ديگر  كسی چه می داند، 
داد، شايد  اتفاق هايی رخ خواهد  ،چه  كارگر  جهانی 
هم اين اتفاقی خوب در اجرايی شدن بند 16 قانون 

جامع حمايت از حقوق معلوالن باشد . 
اولين جشنواره گراميداشت روز جهانی كارگر و تقدير 
از كارگران نمونه و توان يابان توانا ، به همت كانون 
رعد  نيكوكاری  موسسه  مشاركت  با  و  توانا  معلولين 
الغدير در سالن اجتماعات  دانشكده روان شناسی و 

علوم تربيتی دانشگاه تهران برگزار شد . 
دوست،  رحمان  مجتبی  دكتر  كه  جشنواره  دراين 
مشاور رئيس جمهور درامورايثارگران "امير طاهرخانی 
مردم  ونماينده  معلوالن  از  حمايت  عضوفراكسيون   "
محمد  "سيد  اسالمی،  شورای  درمجلس  تاكستان 
توانا،  معلوالن  كانون  مديره  هيات  رئيس  موسوی" 
علی  ومهندس  دانشگاه  استاد  كمالی  محمد  دكتر 
رعد  نيكوكاری  موسسه  عامل  مدير   " زاده  سلطان 
الغدير حضورداشتند از كارگران معلول و نمونه تقدير 

شد . 
سرود  نواختن  و  قرآن  از  آياتی  تالوت  با  مراسم 
جمهوری اسالمی آغاز و با دكلمه زيبائ زينب يكتائی 

ادامه پيدا كرد . 
بيشتر  كه  است  توانايی  هنرمند   " فاطمه صالحی   "
اهالی هنر او را می شناسند . او از دو دست و يك پا 

معلول است و وقتی پشت ميز سنتور قرار می گيرد 
كسی نمی تواند تصوركند كه چند لحظه بعد شاهد 

هنر نمايی او در نواختن حرفه ای سنتور باشد . 
قطعات موسيقی سنتی او با استقبال شركت كنندگان 
روبرو می شود و وقتی مجری برنامه از او می پرسد 
كه نظرت را بگو ، به يك جمله اكتفا می كند : با بال 

شكسته پركشيدن هنر است . 
رئيس هيئت مديره كانون  سيد محمد موسوی "   "
معلوالن توانا ، سخنران اولين جشنواره گرامی داشت 
روزجهانی كارگراست . تمام صحبت های صميمانه او 
حول محور ايجاد فرصت های برابردورمی زند و می 
ناچيز  وام  و  مستمری  به  احتياجی  معلول   "  : گويد 
وايجاد  . شناسايی مشكالت معلوالن  ندارد  بهزيستي 
اشتغال برای آنها می تواند تمام مشكالت آنها را رفع 
كند ." او اضافه می كند : " كاركردن برای افراد عادی 
منشا كسب درآمد و بی نيازی است . ولی برای يك فرد 
معلول ، عالوه بر رفع نيازهای مادی ، حضور در جامعه 

است ." 
برتر  كارآفرين  عنوان  به  گذشته  سال  كه  موسوی 
كشورانتخاب و از رئيس جمهورلوح تقدير گرفت ادامه 
می دهد :" خداوند به معلول قدرت فكر و انديشه داده 
تا با فكرخود درنظام زندگی و كارخود تحول ايجاد كند. 
تعريف  پژوهش  و  مديريت  مشكل  ما  جامعه  كه  چرا 
 ، علمی  كنارفعاليت  در  تواند  می  معلول  و  دارد  شده 

مديريت وبرنامه ريزی داشته باشد ." 
توانيد  نمی  "شما   : گويد  می  معلوالن  به  خطاب  او 
اما   .... و  بزنيد  ژل  را  موهايتان   ، بپوشيد  جين  شلوار 
می توانيد با قدرت تفكر خالق خود جامعه را متحول 

كنيد ."
 "مهندس اميرطاهرخانی "عضو فراكسيون حمايت از 

حقوق معلوالن با تاكيد براينكه درمجلس هشتم اين 
توان وجود دارد كه قوانين مربوط به معلوالن بازنگری 
العاده  خارق  توانمندی  با  "معلوالن  گويد:  می  شود، 
خود می توانند كارهای بزرگی انجام دهند." در پايان 
مراسم "دكترمحمد كمالی " از ايجاد فرصت برابر برای 
معلوالن صحبت كرده و می گويد: "معلوالن اگرخود 
را باور كنند می توانند با مديريت انديشه خود را برای 
حضور در جامعه آماده كنند و ايجاد فرصت برابراين 

امكان را برای آنها فراهم می كند ." 
در  جمهور  رئيس  مشاور  رحماندوست  دكتر 
امور ايثارگران هم از راه مي رسد و خبر خوش 
قرار  كه  دهد  مي  مژده  او   . آورد  مي  ارمغان  به 
است رئيس جمهور براي خود مشاوري در زمينه 

معلوالن انتخاب نمايد .
كارگران نمونه چه كسانی بودند 

كارگران نمونه تقدير شده در اولين جشنواره كارگران 
زهرا  نمونه معلول عبارتند از مهدی رحيمی گيلك " 
تركمن " ، صغری معروفی ، علی حق وردی ، فاطمه 
پارسيان " از كانون معلوالن توانا و "فرحناز صبحی"، 
زينب ذالفقارزاده ، بهنام مددی ، هادی افشين، منيژه 

فتحی زاده از مجتمع نيكوكاری رعد الغدير "  
نيز  كارآفرينان  و  كارفرمايان  از  جشنواره  اولين  در 

تقدير و تشكر شد . 
زنديه  زهرا   ، زنديه  ياسر   " بديعی  علی   " مهندس 
از   " ذاكرحيات  مسعود  مهندس   ، مطهری  فاطمه   "،
قرار  تقدير  مورد  كه  بودند  كارآفريناني  و  كارفرمايان 

گرفتند . 
باران همچنان می بارد و روز جهانی كارگر و تقدير 
ماندگار می  را در ذهن ها  نمونه معلول  از كارگران 

كند .

وقتی به بن بست برخوردی در صدد يافتن راه های تازه باش.      )برايان رابينسون(
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اجتماعی 

به محض آن كه مسئوليت زندگی خود را بپذيری، پيشرفت و بهبودی آغاز می شود.     )برايان رابينسون(
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فرمودند:  كه  است  روايت  )ص(  اكرم  پيامبر  از 

كه  است  شبی  زيرا  نشويد.  غافل  رجب  ماه  در  جمعه  شب  اولين  از 

جهت  اين  به  نامگذاری  اين  نامند.   ) الرغائب  ليله   ( را  آن  فرشتگان 

در  ای  فرشته  هيچ  گذشت  شب  از  سوم  يك  كه  هنگامی  كه  است 

جمع  آن  اطراف  و  كعبه  در  كه  اين  مگر  ماند  نمی  زمين  و  آسمانها 

می  و  شده  وارد  آنان  بر  منتظره  غير  طور  به  خداوند  آنگاه  شوند.  می 

كنيد.  درخواست  من  از  خواهيد  می  هرچه  فرشتگانم!  ای   : فرمايد 

فرشتگان عرض می كنند : حاجت ما اين است كه از روزه داران رجب 
دادم.  انجام  را  كار  اين  فرمايد:  می  درگذری. خداوند 

را در  آنها  تا  ارسال كنيد  ما  برای  را در دو جمله  آرزوهای خود 
كنيم. درج  خودتان  نام  با  توانا  پيك  بعد  شماره 

آرزوهای  دريافت  آماده  پايان خردادماه  تا   30007545 پيامك  شماره 
كنيد( ذكر  را  خود  نام  حتما  تمايل  )درصورت  شماست. 

اهداء  ای  ارزنده  هدايای  ارسالی  آرزوهای  زيباترين  به  شد.ضمنا  خواهد 

لیله الرغائب ، شب آرزوها

نام کتاب : زندگي  با معلوليت  جسمي 
نوشته :جيل کرمنتز 

ترجمه: فاطمه بزرك نيا 
ناشر:شرکت کتاب سرا

        
خالصه كتاب:

 ، اين كتاب جذاب  و دلگرم كننده          در 
جيل كرمنتز شجاعت ، مبارزه و شكست ناپذيري 
خارق العاده انسانهايي را  ترسيم  مي كند كه با 
معلوليتهاي جسمي مانند  نابينايي ، فلج مغزي، 
و...  تولد  بدو  از  نابهنجاري   ، فلج   ، قد  كوتاهي 

زندگي مي كنند. 
معلوليني  كه با صراحت  وشجاعت  در خصوص 
زندگاني ، دستاوردها و سرخوردگيها ، اميدها و 
ترسها  ، اهداف وروياهاي خود  سخن مي گويند 

و  كالم آنها در عين صداقت  داراي لحني مثبت 
ميليونها   براي  كه  است  شورانگيز  و  متهورانه  و 
انسان كه با  معلوليت زندگي  مي كنند و  براي  
همه خانواده ها و دوستان  آنان و سايرين   الهام 

بخش  مي باشد . 
كتاب  زندگي  با  معلوليت  جسمي  گواه   صادقي   

بر توانايي  و  شجاعت   همه  آنها  مي باشد.
تمام  و  پدران   ، مادران  به  كتاب  اين  ترجمه   
كسانی تقديم می گردد كه در راه توان بخشيدن 

و استقالل افراد معلول از پا ننشسته اند.
دفتر مركزی و نمايشگاه شركت كتاب سرا :

)وزرا(-   اسالمبولی  خالد  تهران-خيابان 
 –8 شماره  افروز-  دل  ششم–كوی  كوچه 

كدپستی 15117 تلفن 02188717819   

معرفي کتاب 
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اجتماعی 

سكينه خدابنده لو از ابهر:
 من دارای معلوليت جسمي و حركتي شديد هستم و خوشبختانه به تازگی به كمك اقوام 
و نزديكان توانسته ام خانه ای بسازم .اخيرا جهت معافيت انشعاب آب به اداره آب و فاضالب 
مراجعه كردم و معرفی نامه خود را كه از بهزيستی تهيه كرده بودم نشان دادم ولی مديران 
اداره آب بابت انشعاب فاضالب می گويند شما بايستی مبالغی را پرداخت كنيد. حال شما 

بفرمائيد من چه كنم؟
پاسخ مشاور :  در خصوص معافيت معلولين تحت پوشش سازمان بهزيستی از هزينه های 
مربوط به شركت آب و فاضالب كشور، الزم به ذكر است كه اليحه مذكور در تاريخ 87/8/23 

به تصويب مجلس محترم شورای اسالمی رسيده و ابالغ گرديده است.
بايد جهت پيگيری به ستاد بهزيستی شهر زنجان و به كارشناس مربوطه  در ضمن شما 

مراجعه كنيد .

 اكبر آذربايجانی از اردبيل:
 متأسفانه پدرم كه نابينا بود چند ماهی است كه به رحمت ايزدی پيوسته است و بنده براي 
پرداخت هزينه های بيمارستان و كفن و دفن ايشان مقروض هستم . آيا بهزيستی در اين 

خصوص به بنده كمك هزينه ای پرداخت خواهد كرد؟
پاسخ مشاور : در صورت داشتن پرونده به شما كمك هزينه پرداخت خواهد شد، شما بايد 

به معاونت امور توانبخشی بهزيستی اردبيل مراجعه نموده و موضوع را درخواست نماييد .

 فاطمه اسدالهی از قزوين:
 من بعد از فوت پدرم ، به عنوان تنها فرزند خانواده 
وظيفه نگهداری مادر سالخورده ام را به عهده دارم 
نخاعی(  )ضايعه  معلوليت  شدت  دليل  به  ايشان  و 
 . دارد  ويژه  صورت  به  پرستاری  و  مراقبت  به  نياز 
آيا سازمانی وجود دارد كه حمايت مالی نمايد و يا 

پرستاری برای كمك و نگهداری معرفی نمايد؟
ماهيانه  نخاعی  ضايعه  افراد  به    : مشاور  پاسخ 
شود  می  پرداخت  پرستاری  حق  تومان  هزار   45
الزم است جهت پيگيری به كارشناس مربوطه در 
توانبخشی(  )امور  قزوين  بهزيستی شهرستان  اداره 

مراجعه نماييد.

 مريم باجالن از تاكستان:
آزاد  دانشگاه  ادبيات  رشته  دانشجوی  من   
واحد....... می باشم به دليل داشتن معلوليت نابينای 
مطلق در مواقع امتحان پايان ترم با مشكالت زيادی 
آيا  باشم.  می  مواجه  سواالت  به  پاسخگويی  جهت 
معلولين  حقوق  جزو  معلول  برای  رابط  داشتن 
نمی باشد چرا دانشگاه ما از اين موضوع بی اطالع        

می باشد.
پاسخ مشاور: شما مي توانيد جهت امتحانات، 
از طريق بهزيستی قزوين اقدام نماييد تا منشی در 
داشتن  مورد  در  همچنين  و  گيرد  قرار  اختيارتان 
الزم  امتحان  حين  معلولين  جهت  )رابط(  منشی 
نابينائی،  مانند  مشكالتی  كه  دانشجويانی  است 
مربوطه  فرم  نام  ثبت  هنگام  دارند.   ... و  ناشنوايی 
را پر كنند و درخواست منشی حين امتحان نمايند 
و  نشوند  روبرو  مسئله  اين  با  امتحان  روز  در  تا 
بهزيستی استان با توجه به تعداد دانشجويان معلول 
البته در   . با دانشگاه های استان هماهنگی نمايند 
تهران، فارس، خراسان رضوی  استانها مانند  برخی 
حوزه های شخصی جهت برگزاری امتحان برای اين 

عزيزان در نظر گرفته شده است.

صداقت باعث می شود كه روابط با ديگران بازتر و عاری از درگيری و كشمكش باشد.        )برايان رابينسون(
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 پیامک شماره  30007545 
پل ارتباطی خوانندگان همراه و 

همدل با دفتر مجله
 خوانندگان گرامی پیک توانا می توانند 

نقطه نظرات ، انتقادات ، پیشنهادات ، 
سواالت و جمالت کوتاه  خود را 
جهت درج در ماهنامه ارسال نمایند.

سوال از شما پاسخ از ما



اجتماعی 
هر چه را جستجو می كنی، می يابی.      )برايان رابينسون(
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حضور افراد دارای
 معـــلولیــــــت 

در انتخابات
برخالف كشورمان، در اروپا شركت فرد دارای معلوليت در انتخابات بايد امكان پذير باشد،خواه وی بخواهد در ايستگاه رای گيری 

رای دهد،خواه از روش ديگری )مثال توسط اداره ی پست( استفاده كند.

1- ايستگاه های رای گيری و اطالعات محلی
بر اساس قانون تبعيض معلوليت )مصوب 1995(،خدمات دهندگان از لحاظ قانونی ملزم به فراهم نمودن هر گونه سازگاری " قابل 

قبول " برای افراد دارای معلوليت هستند. اين قانون ايستگاه های رای گيری را نيز پوشش می دهد.
فرد دارای معلوليت می تواند از طريق تماس با مقامات محلی يا شهرداری، از مراحل رای گيری و ايستگاه های رای گيری محل 

خود با خبر شود.
مسئولين شهرداری بايد اطالعاتی راجع به ايستگاه های رای گيری داشته باشند. از جمله :

• دسترسی پذيری فيزيكی, نظير فضاهای پاركينگ, و رمپ های ورودی 
• غرفه های رای گيری كم ارتفاع

• تجهيزاتی نظير شيشه های بزرگنما برای افرادی كه مشكل بينايی دارند.
اغلب اين اطالعات در وب سايت شهرداری موجود است. همچنين دارای خط تلفن و ايميل هستند كه فرد می تواند اطالعات بيشتر 

را از اين طرق به دست آورد.
گروه محلی افراد دارای معلوليت هم می توانند سفارشات و كمك هايی ارايه كنند.

فرد دارای معلوليت در صورت نياز به كمك در روز رای گيری می تواند از مامور نظارت بخواهد تا برگه ی رای وی را، عالمت دار 
كند و يا اينكه اجازه دهد فرد با كمك يك همراه رای دهد.

2- ابزار لمسی رای گيری برای افراد نابينا يا افرادی كه مشكل بينايی دارند.
تمام ايستگاه های رای گيری بايد ابزار لمسی و حداقل يك نمونه چاپ درشت از برگه ی رای فراهم كنند كه اين باعث می شود 

تا فرد نابينا يا فردی كه مشكل بينايی دارد به تنهايی و بدون كمك ديگران رای دهد.
همچنين اين فرد می تواند از مامور ايستگاه رای گيری بخواهد تا فهرست نامزدها و جزييات آنها را برايش بخواند.

3- اگر فرد نتواند در ايستگاه رای گيری حاضر شود،می تواند به روش های ديگری رای دهد.
رای دادن از طريق پست برای عموم آزاد است و الزم نيست حتما دليل خاصی وجود داشته باشد.فرد بايد درخواست رای پستی را 
قبل از انتخابات دهد. شخص می تواند فرم درخواست رای پستی را دانلود كند و اطالعات بيشتر راجع به رای پستی را در وب سايت 

" در مورد رای من " )About My Vote( كسب كند.
 اگر كسی شخصا نمی تواند رای دهد، می تواند توسط وكيل رای دهد. اين يعنی وی شخص ديگری را به عنوان نماينده از جانب 
تماس  الكترونيكی شهرداری خود  ثبت  دفتر  با  فرم درخواست  برای  بايد  وی  رای دهد.  به جای وی  تا  كند،  انتخاب می  خويش 

بگيرد. 
كميسيون الكترونيكی هيئت مستقلی است كه، توسط پارلمان انگليس ترتيب داده شده است. يكی از اهدافش، چگونگی ارتقاء روند 
الكترونيكی است. از جمله اينكه چگونه انتخابات برای افراد دارای معلوليت دسترسی پذيری بيشتری پيدا كند. وب سايت كميسيون 

دارای اطالعات بسياری راجع به انتخابات و روند دموكراتيك است از جمله اطالعاتی كه منحصر به افراد دارای معلوليت است.

ترجمه: معصومه آِمدی  

براساس قانون اصالح بند 21 ماده واحده قانون بودجه 
سال 87 كل كشور خيرين مسكن ساز با تأييد وزارت 
دفع  انشعاب،  حق  پرداخت  از  اجتماعی  تأمين  و  رفاه 

فاضالب، برق و گاز برای يك بار معاف هستند.
بابت  اين  از  ذيربط  شركتهای  مطالبات   1- تبصره 
براساس ساز و كار بند 7 قانون بودجه سال 1387 كل 

كشور تسويه خواهد شد.
امداد  تبصره -2 مددجويان تحت پوشش كميته 

امام خمينی )ره( و سازمان بهزيستی كشور برای 
يك بار از پرداخت حق انشعاب، برق و گاز معاف 

می باشند.
در  تبصره  دو  و  واحده  ماده  بر  مشتمل  فوق  قانون 
آبان  دوم  و  بيست  مورخ  چهارشنبه  روز  علنی  جلسه 
مجلس شورای  و هفت  و هشتاد  و سيصد  يكهزار  ماه 
شورای  تأييد  به   87/9/6 تاريخ  در  و  تصويب  اسالمی 

نگهبان رسيد.

قانون معافیت 
پرداخت حق 
انشعاب آب، 

برق، گاز
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بر  تو  كه  می كردم  فكر  هميشه  علــــــی!  ای 
مرگ من مرثيه خواهی گفت و چقدر متأثرم كه 

اكنون من بر تو مرثيه می خوانم !
زار خود  بر حال  آمده ام كه  ای علــــــی! من 
گريه كنم، زيرا تو بزرگتر از آنی كه به گريه و البه 
ما احتياج داشته باشی!...خوش داشتم كه وجود 
بسپارم،  تو  هنرمند  سرپنجه  به  را  خود  غم آلود 
و  بنوازی  خود  هنرمندی  با  را  وجودم  نی  تو  و 
از البالی زير و بم تاروپود وجودم، سرود عشق 
و موسيقی آسمان  بيابان  آواز  و  تنهايی  آوای  و 
تو  بر  را  دلم  غم های  كه  می خواستم  بشنوی. 
را  كثيفم  غم های  »اكسير صفت«  تو  و  بگشايم 
به زيبايی مبّدل كنی و سوزوگداز دلم را تسكين 
بخشی. می خواستم كه پرده های جديدی از ظلم 
حسين)ع(  و  علی)ع(  شيعيان  بر  كه  را  ستم  و 
می گذرد، بر تو نشان دهم و كينه ها و حقه ها و 
تهمت ها و دسيسه بازی های كثيفی را كه از زمان 
افكنده  بر همه جا ظلمت  امروز  به  تا  ابوسفيان 

است بنمايانم.
ای علــــــی! تو را وقتی شناختم كه كوير تو را 
شكافتم و در اعماق قلبت و روحت شنا كردم و 
احساسات خفته و ناگفته خود را در آن يافتم. قبل 
از آن خود را تنها می ديدم و حتی از احساسات و 
افكار خود خجل بودم و گاهگاهی از غيرطبيعی 
بودن خـود شرم می كردم؛ اما هنگامی  كه با تو 
آشنا شدم، در دوری دور از تنهايی به در آمدم و 

با تو همـ راز و همنشين شدم.
به خويشتن آشنا كردی.  تو مرا  ای علــــــی! 
و  روحی  ابعاد  همه  بودم.  بيگانه  خود  از  من 
به  دريچه ای  تو  نمی دانستم.  را  خود  معنوی 
سوی من باز كردی و مرا به ديدار اين بوستان 
شورانگيز بردی و زشتی ها و زيبايی های آن را به 

من نشان دادی.

اجتماعی 

مرثیه ای برای
 دکتر علی شریعتی 

از قلم
 شهید چمران

ای علــــــی! شايد تعجب كنی اگر بگويم كه 
»بنت  جنگ  محور  به  كه  گذشته  هفته  همين 
جبيل« رفته بودم و چند روزی را در سنگرهای 
مقّدم »تل مسعود« در ميان جنگندگان »امـل« 
آن  و  بردم  خودم  با  كتاب  يك  فقط  گذراندم، 
غنا  و  معنا  عالم  كوير كه يك  بود؛  تو  »كويـر« 
داشت و مرا به آسمان ها می برد و ازلّيت و ابديّت 
را متصل می كرد؛ كويری كه در آن ندای عدم را 
می شنيدم، از فشار وجود می آرميدم، به ملكوت 
به  تنهايی  و در دنيای  پرواز می كردم  آسمان ها 
درجه وحدت می رسيدم؛ كويری كه گوهر وجود 
مرا، لخت و عريان، در برابر آفتاب سوزان حقيقت 
قرار داده، می گداخت و همه ناخالصی ها را دود 
و خاكستر می كرد و مرا در قربانگاه عشق، فدای 

پروردگار عالم می نمود...
ای علــــــی! همراه تو به كوير می روم؛ كـويــر 
توفان های  در  عشق،  سوزان  آتش  زير  تنهايی، 
سهمگين تاريخ كه امواج ظلم و ستم، در دريای 
پيكر كشتی  بر  و شكنجه،  بی انتهای محروميت 

شكسته حيات وجود ما می تازد.
در  می روم؛  حج  به  تو  همراه  علــــــی!  ای 
ميان شور و شوق، در مقابل ابّهت وجالل، محو 
می شوم، اندامم می لرزد و خدا را از دريچه چشم 
در  پرواز  به  تو  بلند  روح  همراه  و  می بينم  تو 

می آيم و با خدا به درجه وحدت می رسم.
فرو  تاريخ  قلب  به  تو  همراه  علــــــی!  ای 
می روم، راه و رسم عشق بازی را می آموزم و به 
علی بزرگ آن قدر عشق می ورزم كه از سر تا به 

پا می سوزم...
كوچك  اتاق  ديدار  به  تو  همراه  علــــــی!  ای 
فاطمه می روم؛ اتاقی كه با همه كوچكی اش، از 
يك  كه  اتاقی  است؛  بزرگتر  تاريخ  همه  و  دنيا 

در به مسجدالنبی دارد و پيغمبر بزرگ، آن را 
با نبّوت خود مبارك كرده است، اتاق كوچكی 
كه علی)ع(، فاطمه)س(، زينب)س(، حسن)ع( 
و حسين)ع( را يكجا در خود جمع نموده است؛ 
اتاق كوچكی كه مظهر عشق، فداكاری، ايمان، 

استقامت و شهادت است...
من  به  را  غفـاری«  »ابوذر  تو  علــــــی!  ای 
و  ظلم  عليه  را  بی امانش  مبارزات  شناساندی، 
و  پاكی  صراحت،  شجاعت،  دادی،  نشان  ستم 
را  پيرمرد آهنين اراده  اين  و  را نمودی  ايمانش 
چه زيبا تصوير كردی، وقتی كه استخوان پاره ای 
را به دست گرفته، بر فرق »ابن كعب« می كوبد و 
خون به راه می اندازد! من فرياد ضجه آسای ابوذر 
چشمانت،  برق  در  و  می شنوم  تو  حلقوم  از  را 

خشم او را می بينم...
 ای علــــــی! تو در دنيای معاصر، با شيطان ها 
و  زور  و  زر  با  پرداختی،  به جنگ  طاغوت ها  و 
با  روحانی نمايان،  تكفير  با  درافتادی؛  تزوير 
دشمنی غرب زدگان، با تحريف تاريخ، با خدعه 
آنها  با جادوگری هنر روبه رو شدی، همه  علم، 
عليه تو به جنگ پرداختند؛ اما تو با معجزه حق 

و ايمان و روح، بر آنها چيره شدی ...
تو  جاهل،  و  متعّصب  دينداران  علــــــی!  ای 
و  از هيچ دشمنی  و  تكفير كوفتند  به حربه  را 
تهمت فروگذار نكردند و غربزدگان نيز كه خود 
به  را  تو  می ناميدند،  »روشنفكر«  دروغ،  به  را 
ارتجاع كوبيدند و اهانت ها كردند. رژيم  تهمت 
شاه نيز كه نمی توانست وجود تو را تحّمل كند 
و روشنگری تو را مخالف مصالح خود می ديد، تو 

را به زنجير كشيد و باالخره... »شهيد« كرد...

آنگاه كه خرد كامل گردد سخن اندك می شود.             امام علی)ع(
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تهران - ارائه خدمات توانبخشي سیار به 
معلولین ضايعه نخاعي

16 تيم سيار توانبخشي ضايعه نخاعي بهزيستي استان تهران 
به معلولين تحت پوشش خدمات توانبخشي ارائه مي دهند.

 حسين اميراني معاونت توانبخشي بهزيستي استان تهران 
با اعالم اين خبر گفت: در حال حاضر در تمام شهرستانهاي 
و  معلولين  به  نخاعي  ضايعه  سيار  تيم  يك  تهران  استان 

نيازمندان منطقه خدمات توانبخشي ارائه مي دهند. 
اميراني افزود: در شهرستان تهران به جهت بعد جغرافيايي 
وسيع تر و تعداد افراد تحت پوشش و نياز بيشتر به خدمات 
توانبخشي سيار، 4 تيم سيار به معلولين ضايعه نخاعي اين 

شهرستان خدمات مي دهند. 

يزد -  90درصد معلولیت ها قابل 
پیشگیري است

درصد   90 گفت:  يزد  استان  بهزيستي  سازمان  كل  مدير 
قابل  هستيم،  آن  شاهد  جامعه  در  امروز  كه  معلوليت هايي 
مي توان  مردم  همكاري  و  فرهنگ سازي  با  و  است  پيشگيري 

ميزان معلوليت ها را به شدت كاهش داد.
معلوليت هاي  داشت:  اظهار  رحيمي نسب  محمدحسين 
مادرزادي، سوختگي، حوادث كاري و رانندگي و معلوليت هاي 
معلوالن  آمار  كه  هستند  عواملي  مهم ترين  بيماري  از  حاصل 
جامعه را افزايش مي دهند اما با ارائه راهكاري براي هر يك از 

آنها، مي توان از بروز معلوليت در جامعه جلوگيري كرد. 

رشت – فرايند خصوصی سازی 
در بهزيستي گیالن پايان يافت

آخرين مركز دولتی توانبخشی و نگهداری 
معلوالن بهزيستی گيالن به بخش خصوصی 

واگذار شد.
مديركل  كوچكی نژاد  كيانوش  گفته  به 
بهزيستي استان گيالن : با واگذاری مركز 
بهزيستی  معلوالن  نگهداری  و  توانبخشی 
به  لنگرود  شهرستان  محمدپور  شهيد 
بخش خصوصی، فرآيند خصوصی سازی در 

بهزيستی اين استان به پايان رسيد.

كرمان - 349 دانشجوی معلول 
زيرپوشش بهزيستي كرمان قرار دارند.        
گفت:  كرمان  استان  بهزيستي  سازمان  توانبخشي  معاون 
كرمان  بهزيستي  سازمان  زيرپوشش  معلول  دانشجوی   349

قرار دارند.
مقطع  در  گذشته  سال  در  داشت:  اظهار  منصوري  محمود 
دكترا يك دانشجو، كارشناسي ارشد 24 دانشجو، كارشناسي 
203 دانشجو و در مقطع كارداني 121 دانشجو زير پوشش 

اين سازمان مشغول به تحصيل بودند. 
وي افزود: آمار دانشجويان بر اساس نوع معلوليت 196 نفر 
معلول جسمي ـ حركتي، 81 نفر ناشنوا، 69 نفر نابينا و سه 

نفر چند معلوليتي  است. 

كرج – با ما تماس بگیريد 
بهره گيري  با  گفت:  كرج  بهزيستي  مدير 
مشكالت   123 رقمي  سه  تلفن  خط  از 
در  كرج  بهزيستي  زيرپوشش  خانواده هاي 

كوتاه ترين زمان ممكن برطرف مي شود.
كارشناسان  راستا  اين  در  داد:  ادامه  وي 
اين مركز پس از تماس هاي تلفني مردم با 
اجتماعي  مختلف  زمينه هاي  در  اين خط، 
متقاضيان  و  شهروندان  به  خانوادگي  و 

مشاوره مي دهند. 

قم - افتتاح مركز توانبخشي
 ضايعات نخاعي  

افتتاح  از  قم  استان  بهزيستي  مديركل 
مركز ضايعات نخاعي در اين استان  خبر 

داد.
به  اشاره  با  حاجي مظفري  ابراهيم 
مركز  اين  داشت:  اظهار  مركز  اين  افتتاح 
افرادي كه به هر دليلي دچار ضايعات  به 
با  و  كرده  خدمات رساني  شده اند  نخاعي 
برنامه ريزي و دوره هاي درماني مشخص به 

درمان آنها مي پردازد.

ايالم - برگزاری اولین همايش 
معلوالن ضايعه نخاعی 

ايالم  نخاعی  ضايعه  معلوالن  همايش  اولين 
از  قشر  اين  توانبخشی  ارزيابی جامع  با هدف 
فردی،  مشكالت  و  مسائل  بررسی  معلوالن، 
دشت  روستای  در   ... و  اجتماعی  خانوادگی، 

عباس برگزار شد.
كل  مدير  رستمی  صادق  همايش  اين  در 
پايی  بر  با  بايد  گفت:  استان  اين  بهزيستی 
همفكری،  و  تعامل  و  همايش هايی  چنين 
تغيير  را  معلوالن  به  نسبت  ترحم آميز  ادبيات 

دهيم و بر توانايی هايی آنها تأكيد كنيم .
چهره به چهره  نشست  همايش  اين  پايان  در 
مديركل سازمان بهزيستی ايالم با 70 معلول 

ضايعه نخاعی اين استان برگزار شد.

قم - آغاز به كار اولین مركز 
توانبخشی اوتیسم 

روزانه  توانبخشی  و  ساماندهی  مركز  اولين 
بيماران مبتال به اختالالت نافذ رشد )اوتيسم( 
با هدف ارايه خدمات روان شناختی، كاردرمانی 

و گفتاردرمانی آغاز به كار كرد.
از اين نوع در  اين مركز كه هشتمين مركز 
كشور به حساب می آيد، با ظرفيت 30 نفر آغاز 

به كار كرد.
سرايت  غيرقابل  اختالالت  از  اوتيسم طيفی 
هر  از  متخصصان،  تخمين  به  بنا  و  است 
يك هزار كودك، سه تا شش نفر اوتيسم متولد 
برابر  چهار  مردان  در  اختالل  اين  و  می شوند 

زنان بوجود می  آيد.

كرج - مناسب سازي 
1700نقطه در كرج ضروري است 
مناسب سازي  برنامه ريزي  جلسه  در 
محيط شهري براي معلوالن كرجي، بيش 
از 1700 نقطه شهري براي مناسب سازي 

تعيين شد.
ادارات  نمايندگان  كه  جلسه  اين  در 
داشتند،  حضور  كرج  شهرستان  مختلف 
مناسب سازي  براي   88 سال  برنامه هاي 

شهر تصويب شد. 

مشهد - 600 واحد مسکونی به مددجويان 
خراسان رضوی تحويل شد

فرشته سلجوقی معاون مشاركتهاي مردمي بهزيستي خراسان 
نيز  اين خبر خاطرنشان كرد: در سال جاری  اعالم  با  رضوي  
500 واحد مسكونی در سراسر استان آماده و تحويل مددجويان 
از محل كمك های 40  خواهد شد.به گفته وی، اين خانه ها 
همياری  مسكن،  بنياد  وام  بهزيستی،  بالعوض  ريالی  ميليون 

خيرين و مشاركت مددجويان ساخته شده و می شود.

خرم آباد- بیش از 4 هزار 
مددجو براي دريافت مسکن مهردر 

لرستان ثبت نام كردند
مدير كل سازمان بهزيستي استان لرستان 
گفت: سال گذشته در راستاي اجراي طرح 
تحت  مددجو   399 و  مهر،4هزار  مسكن 
حمايت بهزيستي استان در قالب 11تعاوني 

متقاضي دريافت مسكن شدند. 

اجتماعی 
وقتی كلمات را تغيير دهی جهانت را تغيير می دهی.      )كاترين پاندر(
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اجتماعی 

قابل توجه خوانندگان محترم 
پیک توانا

موضوع  در  سازی  فرهنگ  اهمیت  به  توجه  با 
مسائل  کارشناسان  کلیه  از  معلوالن،  ازدواج 
اجتماعی، صاحبنظران، خواهران و برادران معلول 
و مخاطبین گرامی دعوت می گردد تا نظرات، 
عقاید، باورها، مطالب و پیام های خود را پیرامون 
موانع و راهکارهای ازدواج معلولین با ما در میان 

بگذارند.
بدیهی است که مطالب ارسالی خوانندگان بدون 
ذکر نام )در صورت تمایل با ذکر نام( در صفحه 

پیوند درج خواهد شد.

پـــیـــو نـــد
آنجا كه ازدواجی بدون عشق صورت گيرد حتما عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد كرد.    فرانكلين
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با اينكه بودنم به جز از عيب و عار نيست 
عاشق شدم بگو به من اين خنده دار نيست؟ 

منهای اين پديده زيباست هستی ام 
با غم، ولی ز بعد خزانم بهار نيست؟ 

از اين خبر دهان همه باز مانده است 
چشمانشان چه تلخ بگويد قرار نيست 
مثل هميشه عكس جهت می كنم شنا 
تسليم سرنوشت شدن شاهكار نيست 

شب، انزوا، سكوت و درد از فراق عشق 
شاعر بمير شعر تو هم جز شعار نيست 

آری چه تلخ است وقتی بگويی عاشق شده ام 
و انسانهای سالم دهانشان از شگفتی باز ماند 
و طوری وانمود كنند كه مگر معلول هم قرار 

است عاشق شود. 
و اين باور غلط، تراژدی اجتماعی عاطفی يك 
از  را  اجتماعی  صفت  زند.  می  رقم  را  معلول 
آن  وقوع  بستر  چون  دادم  تراژدی  به  رو  اين 
از  بعد  تراژدی  قهرمان  كه  چرا  است،  جامعه 
يك حماسه هنجارهای غلط ذهنی مردمان را 
در هم شكسته و وارد اجتماع شده است. يعنی 
به تحصيل پرداخته و شغلی برگزيده است كه 
اينها در قاموس مردمان سرزمينش نمی گنجد 
پس اين حماسه او را از يك ايزوالسيون اوليه 
)بستر  است  كشانده  جامعه  به  و  داده  نجات 
وقوع می  به  زمانی  تراژدی  اما  تراژدی(  وقوع 
پيوندد كه اين معلول خواهان آن است تا ساير 
پاشد.  فرو  را  ديگران  ذهنی  غلط  هنجارهای 
دوست دارد عاشق باشد، رابطه عاطفی برقرار 
نمايد، ازدواج كند و به نيازهای روحی روانی و 

فيزيكی اش پاسخ دهد. 
اينجاست كه تنها بودن خود را حس می كند، 
زيرا در جامعه ای است كه كمتر معلولی چون 
او عكس جهت آب شنا كرده و تسليم سرنوشت 

می  و همسانی  اگر هم همنوع  و  است  نشده 
و  توان  مردم  هنجار  و  فرهنگ  دليل  به  يابد 
شنا  آب  جهت  عكس  و  هنجارشكنی  جرأت 

كردن بيشتر از اين را در او نمی يابد. 
را  ذهنش  دومی  حماسه  فكر  كه  اينجاست 
كه  بار هم  يك  دارد  كند. دوست  آشفته می 
شده ديوار سنگی هنجار را چنان بشكند كه 
كند.  كر  را  فلك  گوش  شدنش  خرد  صدای 
ويژگی  از  يكی  ادب  نظر  از  كه  حماسه  آری 
العقول  محير  و  شگفت  كاری  انجام  آن  های 
كسی  توان  می  آيا  پندارد  می  خود  با  است 
برای  گمان  بی  نباشد؟  معلول  كه  برگزيد  را 
ام.  حماسه  نيازمند  هدفی  چنين  به  رسيدن 
سازد.  بدل  ديگر  منی  به  مرا  كه  ای  حماسه 
اينجاست كه  از معلوليت و نقص.  منی عاری 
با  دارد  سعی  و  نهد  می  رياضت  راه  در  پای 
آنچه هست مبارزه كند و به جنگ با معلوليت 

برخيزد. 
آری باز هم صحنه ای به ظاهر زيبا، اوج اراده 
شرط  به  اما  بودن.  گونه  ديگر  برای  فرد  يك 
تفاوت  كه  دهد  اجازه  او  به  جنون  اين  آنكه 

متغيرها و نامتغيرها را بفهمد. 
گاه با جنون و شيدايی تمام با خود در ستيزه 
نامتغيرها در وجودش  با مشاهده  است و گاه 
،گويی تمام آرزوهايش با شكست روبه رو می 
و  گيرد  می  شكل  تراژدی  دوم  پرده  و  شود 
يك فلج مغزی در روياهای شيرين انسانی اش 
نابود می شود چون می بيند سهم عاطفی او 
قابل  غير  كند  می  زندگی  كه  ای  جامعه  در 

دسترسی است. 
رويای  يعنی  تراژدی  دوم  پرده  حقيقت  در 
دليل  به  نيز  معلول  غير  انسان  يك  با  بودن 
به  زود  خيلی  فردی  و  اجتماعی  هنجارهای 

كابوس مبدل می شود. 
سالم  انسان  يك  از  توان  می  چگونه  راستی 

با يك  بودن  قربانی  را  نيازهايش  كه  خواست 
معلول كند. از كوهنوردی به نشستن در دامنه 
اكتفا كند، زيرا همسر معلولش توانايی صعود 
ندارد. در رستوران و پارك پاسخگوی نگاههايی 
باشد كه از او می پرسند تو را با يك معلول چه 
كار؟ و در مهمانيها تمام هم و غمش پوشاندن 

ناهنجاری های همسر معلولش باشد. 
در  ماندن  تراژدی.  اين  پايان  فصل  اكنون  و 
بازی  شدگان  مات  همچون  سخت  حيرتی 
شطرنج، گرفتار شدن در ورطه ترديد و تنيدن 
پيله تنهايی به دور خود اينجاست كه گذشت 

زمان برايش بی مفهوم می شود. 
زيرا موعودی نيست كه او را به سوی آن زمان 
های  ارتباط  اش  روحی  مسكن  تنها  و  ببرد 
كه  ای  آموخته  ديگر  او  و  است  مدت  كوتاه 
بعد از سالم خود را آماده وداع نمايد و همواره 
زنگ  يا  و   SMS يك  شايد  كه  بكشد  انتظار 

تلفن، انزوای او را برای لحظاتی فرو پاشد

سید محسن حسینی طه

ازدواج؛ تراژدی عاطفی یک معلول
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حال  شرح  در  نوشتم  می  مقاله  اگر  شايد 

آنان چقدر  اينكه  و  زنان زحمتكش  و  مادران 

بودن  ارزشمند  عين  در  كشند،  می  زحمت 

محتوا تكراری و خسته كننده می شد و شما 

حوصله تان نمی آمد دوباره همۀ آن حقايقی را 

بخوانيد كه تكرار آنها لوثشان كرده. برای همين 

قطعه ای از گزارشی را برايتان انتخاب كرده ام 

فاالچی"  "اوريانا  آسيا كه  در  زنان  از وضعيت 

نويسنده و خبرنگار ايتاليايی در سفری شبيه 

تهيه  را  آن  روز(  در80  دنيا  )دور  فاگ  ويلی 

كرده و در كتابی تحت عنوان "جنس ضعيف" 

اين گزارش حتما  منتشر شده است. خواندن 

برايتان جالب خواهد بود، اينكه بدانيد همين 

موجود ارزشمند در دنيا چه وضعيتی دارد. و 
اينكه زنها مثل هم نيستند.

 اوريانا فاالچی در قسمتی از اين گزارش می 

منو  دل  سفر  تو  كه  چيزی  "بيشترين  گويد: 

مسلمان  زنای  حصار  پشت  زندگی  نه  لرزوند 

رو  خودشون  كه  هنديايی  نه  بود.  پاكستانی 

می  شوهراشون  سوختن  حال  در  جسد  روی 

انداختن. اين درد را وقتی حس كردم كه يه 

پيرزن چينی رو تو مرز چين و هنگ و كنگ 
ديدم".

...

تو كوپۀ قطار رو صندلی روبروم پيرزن الغری 
نشسته بود...

چند دقيقۀ اول، چون نشسته بود، شلوارش 

پاهاش رو پوشونده بود. متوجه پاهاش كه به 

شكل غير قابل باوری كوچك بود نشدم. وقتی 

اين رو فهميدم كه از جاش بلند شد تا به طرف 

دستشويی بره. اونموقع بود كه ديدم به جای 

پرنده  مثل  درست  پره،  می  تقريبا  رفتن  راه 

هايی كه واسه دونه خوردن رو نرده بالكن شما 
می شينن".  

...

تو دوسه سانتيمتری  فقط  اومد  نظر می  به 

چون  كنه.  حفظ  رو  تعادلش  تونه  می  زمين 

به جلو و  به زمين می رسيد تنش  پاهاش  تا 

عقب لنگر برمی داشت و برای زمين نخوردن 

دستش رو به ديوارۀ واگن می گرفت.
...

سه  پاهای  به  چشمم  بار  يه  وقت  چند  هر 

گوش زن می افتاد. تو يكی از همين نگاه ها 

بود كه پيرزن دل به دريا زد و رو به مترجم 

پاهايی  همچنين  حاال  تا  "خانم  گفت:  من 
نديدن! درسته؟"

نه  از  نبايد  زنا  پاهای  اندازۀ  ما  زمان   "

يه  پاهای من  البته  بيشتر می شد!  سانتيمتر 

كم بزرگترن چون چهل ساله ديگه باندپيچی 

شون نمی كنم. وقتی پنج سالم بود با باندای 

پارچه يی كه دو متر طول و يك و نيم سانت 

عرض داشتن پاهامون رو می بستن. برای اين 

از پنج سالگی شروع می كردن كه تو اين سن 

استخونا نرمن و راحت تر می شه فرم بهشون 

داد. تموم انگشتای پا به جز شست رو محكم 

باند رو  باندی می پيچيدن و هر روز فشار  با 

بيشتر می كردن. تا اونجا كه استخونا نشكنن 

اما انگشتا قشنگ به كف پا بچسبن. تا وقتی 

استخونا به شكل جديد عادت نمی كردن بايد 

تحمل       رو  درد  و  مونديم  می  رختخواب  تو 
می كرديم.

 ....

پاهای  كه  دخترايی  داشت  اعتقاد  مادرم 

بزرگتر از نه سانت دارن، بی شوهر می مونن.
...

حقيقت همين بود و وقتی يه مرد از طبقۀ 

باال می خواست با يه دختر ازدواج كنه اولين 

سوالی كه می پرسيد اين بود كه پاهای دختر 
شما چند سانته؟...

روز  و  شب  تمام  سال  پانزده  من  خالصه 

پاهام رو بستم و اين جوری شد كه تمام بدنم 

هر  پاهام  شد.  بزرگ  و  كرد  رشد  پاهام  جز 

برام  تر می شدن. مادرم هميشه  روز كوچك 

پنبه  كفشهام  تو  يا  می خريد  تنگ  كفشهای 
می ذاشت.

گه  می  كه  چين هست  تو  المثل  يه ضرب 

پای  جفت  يه  عوض  چشم  اشك  سطل  يه 

باندپيچی شده... من بيشتر از يه سطل اشك 
ريختم...

گزارش  اين  از  كوچك  قسمتی  فقط  اين 

باشيد می  داشته  اگر دوست  بود،  آور  حيرت 

را  و گزارشهای ديگر  اين گزارش  بقيه  توانيد 

در كتاب "جنس ضعيف" مطالعه كنيد.

 نمی خواهم بگويم با خواندن آنها چه حسی 

خودتان  است  بهتر  دهد.  می  دست  آدم  به 
امتحان كنيد.

چقدر درسهای عبرت بسيارند ولی عبرت گير، اندك
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روزي شيوانا از نزديك مزرعه اي مي گذشت. 
مرد ميانسالي را ديد كه كنار حوضچه نشسته 
است. شده  خيره  آن  به  افسرده  و  غمگين  و 

شيوانا كنار مرد نشست و علت افسردگي اش 
را جويا شد. مرد گفت:”اين زمين را از پدرم به 
ارث گرفته ام. از جواني آرزو داشتم در اين جا 
ماهي پرورش دهم. همه چيز آماده است. فقط 
را  حوضچه  اين  كه  بودم  اي  سرمايه  نيازمند 
اليروبي و تميز كنم و فضاي سربسته مناسبي 
براي پرورش و نگهداري ماهي ايجاد كنم . اين 
آرزو را از همان ايام جواني داشتم و االن بيش 
اي  سرمايه  چنين  هنوز  كه  است  سال  ده  از 

نصيبم نشده است .
بزرگ مي  تنگي  و دست  فقر  در  هايم  بچه 
سرمايه  به  رسيدن  براي  من  آرزوي  و  شوند 
هر  بزرگ  حوض  اين  سازي  آماده  براي  الزم 
روز كم رنگ تر و محال تر مي شود. اي كاش 
من  به  بزرگ  اين حوض  همراه  خالق هستي 
سرمايه اي هم مي داد تا بتوانم از آن، ثروت 

مورد نياز خانواده ام را بيرون بكشم.”
سپس  و  انداخت  اطراف  به  نگاهي  شيوانا 
از  دور  فاصله  در  را  كوچكي  سنگي  حوضچه 
حوض بزرگ نشان داد و گفت: “چرا از آن جا 
شروع نمي كني. هم كوچك و قابل نگهداري 
براي  خوبي  دستگرمي  تواند  مي  هم  و  است 

شروع كار باشد.”
مرد ميانسال نگاهي نااميدانه به شيوانا انداخت 
و گفت: “من مي خواستم با اين حوض بزرگ 
عظيمي  ثروت  به  باره  يك  به  تا  كنم  شروع 
را  سنگي  كوچك  حوضچه  آن  شما  و  برسم 
به من پيشنهاد مي كنيد. آن را كه همان ده 
راه  توانستم  مي  تنهايي  به  خودم  پيش  سال 

بيندازم.”
شيوانا سري تكان داد و گفت: ” من اگر جاي 
تو بودم به جاي دست روي دست گذاشتن و 
با آن حوضچه كوچك  حسرت خوردن الاقل 
كمرنگ  تا  كردم  مي  تمرين  را  بزرگم  آرزوي 

نشود و از يادم نرود!”
را  شيوانا  نظر  و  كشيد  آهي  ميانسال  مرد 

تا  رفت  كوچك  حوضچه  سوي  به  و  پذيرفت 
خودش را سرگرم كند.

چند ماه بعد به شيوانا خبر دادند كه مردي با 
يك گاري پر از ميگو نزديك مدرسه ايستاده و 
مي گويد همه اين ها را به رايگان براي مدرسه 
هديه آورده است و مي خواهد شيوانا را ببيند.

مرد  همان  او  ديد  و  رفت  مرد  نزد  شيوانا 
را  ماهي  پرورش  آرزوي  كه  است  ميانسالي 
جوياي  و  آورد  مدرسه  داخل  به  را  او  داشت. 
گفتيد  “شما  گفت:  ميانسال  مرد  شد.  حالش 
كه اگر جاي من بوديد اول از حوضچه سنگي 
شروع مي كرديد. من هم تصميم گرفتم چنين 
رفتم  سنگي  حوضچه  سراغ  به  وقتي  كنم. 
مي  پر  را  حوضچه  كه  آبي  كه  شدم  متوجه 
كند از چشمه اي زير زميني و متفاوت مي آيد 
مناسب  اصاًل  ماهي  پرورش  براي  آن  امالح  و 
به  است.  عالي  ميگو  پرورش  براي  اما  نيست 
كوچك  حوضچه  همان  بالفاصله  دليل  همين 

ثروت  به  ماه  در عرض چند  و  انداختم  راه  را 
زيادي رسيدم. اي كاش همان ده سال پيش 
و  به خود  قدر  اين  و  كردم  مي  را  كار  همين 

خانواده ام سختي نمي دادم.”

شيوانا تبسمي كرد و گفت:”حال مي خواهي 
اين  از  . مرد گفت: “ثروت حاصل  چه كني؟” 
خانواده  تمام  ميگو  پرورش  و  حوضچه سنگي 
مرا كفايت مي كند. مي خواهم از اين به بعد در 
راحتي و آسايش به پرورش ميگو در حوضچه 
سنگي كوچك بپردازم.” شيوانا تبسمي كرد و 
گفت: “من اگر جاي تو بودم با سرمايه اي كه 
اكنون به دست آورده ام به سراغ حوض بزرگ 
مي رفتم و در آن پرورش ماهي را هم شروع 
هاي  دهكده  و  دهكده  اين  مردم  كردم.  مي 
تو  بزرگ  و حوض  دارند  نياز  ماهي  به  اطراف 
مي تواند بسياري را از گرسنگي نجات دهد.” 

وقتی گذشته و آينده يكی می شوند، زمان حال را به كلی از دست می دهيم.      )برايان رابينسون(

سال دوم - شماره 18 - خرداد 88 



17 ماهنامه فرهنگی و اجتماعی  با رویکرد معلوالن ایران  

اجتماعی 

در حاشيه همایش بيماران دیستروفی

نامه ای به وزیر
 آموزش و 

پرورش

همايش  برگزاری  محل  حركت  تاالر  وارد 
بيماران ديستروفی شدم، چند نفری مشغول 
بودند،  تصوير  و  صدا  تجهيزات  كردن  آماده 
نفر  چند  رفتند،  می  و  آمدند  می  ای  عده 
اينكه  با  و  بودند  راهنمايی مدعوين  مسئول 
از  بود  پر  فضا  اما  بود  پر  نيمه  هنوز  سالن 

همهمه و تكاپو.
به هر طرف كه نگاه می كردی صندلی های 
چرخداری را می ديدی كه وظيفه شناسانه 
صاحبانشان را به سالن همايش آورده اند و 
هايشان  دست  قدرشناسانه  چه  صاحبانشان 

را در دست داشتند.
پشت صندلی های انتهايی ، 3 كودك 10-

دست  در  كاغذهايی  كه  ديدم  را  ساله   12
مرور می  را  آنها  با دقت گويا كه  و  داشتند 
كنند، حس كنجكاويم گل كرد و جلوتر رفتم 
و در مورد كاغذهايشان پرسيدم، يكی از آنها 
پاسخ داد :  ما سه نفر قرار گذاشته ايم هر يك 
نامه ای به وزير آموزش و پرورش بنويسيم 
و نامه هايمان را در اين همايش بخوانيم، از 
بخواند،  برايم  را  اش  نامه  خواستم  يكيشان 
محترم  وزير  بود:  اين  اش  نامه  محتوای 
بيمار  يك  شما  اگر   ، پرورش  و  آموزش 
روی  بوديد  مجبور  و  بوديد  ديستروفی 
مدرسه  به  و  بنشينيد  چرخدار  صندلی 
برويد چه می كرديد؟  اول الزم بود ثبت 
نام كنيد، وقتی برای ثبت نام به مدرسه می 
رفتيد، و می گفتيد می خواهم در اين مدرسه 
ثبت نام كنم به شما می گفتند: متاسفيم، 
اگر ما شما را ثبت نام كنيم روحيۀ بقيه 
وقت  آن  می شود،  خراب  آموزان  دانش 
و  كنيد  تحصيل  ترك  بوديد  مجبور  يا  شما 
يا در خانه، تنها و بدون معلم درس بخوانيد، 
وزير  توانستيد  می  هم  باز  آيا  وقت  آن 

آموزش و پرورش بشويد!؟

خانواده  آموزشی  همايش  چهارمين 
درتاالر  زندگی"  به  "اميد  موضوع  با  ها 

حركت تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پيك توانا ، در اين 
بيماران  انجمن  همت  به  كه  همايش 
اساتيد  گرديد  برگزار  ايران  ديستروفی 
ديدگاه  طرح  به  صاحبنظران  و  دانشگاه 

های علمی و پزشكی پرداختند . 
پس از خيرمقدم توسط رامك حيدری 
انجمن بيماران ديستروفی، دكتر  رئيس 
محمودی قرائی در اين همايش در خصوص 
علل افسردگی جوانان ديستروفی گفت: 
از قبيل  بيماری واكنشهايی  بروز  هنگام 
خشم، اضطراب و حتی احساس گناه در 
شخص مبتال ايجاد می شود و فرد چرخه 
شامل 4  كه  را  نام چرخۀ سوگ  به  ای 
اعتراض، 3.  انكار، 2.  و  مرحله: 1.شوك 
افسردگی و 4. بهبود مجدد است را طی 
می كند. در مرحلۀ اول اين چرخه ثالث 
بيماری شوكه  از  آگاهی  از  شخص پس 
شده و تا مدتی بيماری خود را انكار می 
كند، در مرحلۀ بعدی  فرد مبتال نسبت 
و  بوده  معترض  آمده  پيش  شرايط  به 
همچنان با ناباوری به موضوع می نگرد. 
های  نشانه  از  خستگی  و  شدن  اميد  نا 
مرحله سوم است كه نهايتاً شخص را به 
افسردگی می رساند. و پس از اين مرحله 
بهبود  به  دوباره  اميد  كردن  پيدا  با  فرد 
مجدد روحی دست می يابد. وی اضافه 
كرد: جوانان مبتال به ديستروفی به دليل 
انزوا و يا انجام اعمال مراقبتی از برقراری 
مانند  می  باز  خود  همساالن  با  ارتباط 
كه اين امر در دراز مدت به لحاظ روانی 
در  مبتال  فرد  برای  ناخوشايندی  عواقب 

پی خواهد داشت.
در اين همايش دكتر رحيمی بروجردی 
مجموعه  نويسندۀ  و  دانشگاه  استاد 
خصوص  در  زندگی  به  اميد  كتابهای 

راههای بهبود كيفيت زندگی گفت:

يكی از مهمترين اصول موفقيت و برنده 
شدن در زندگی ،خواستن است كه برای 
رسيدن به آن توجه به 4 فاكتور تالش، 

پشتكار، صبر و توكل الزم است.
وی همچنين افزود : بايد توجه داشته 
كنيم  تمركز  كه  به هرچيزی  كه  باشيم 

همان چيز نصيبمان می شود .
وی همچنين از قوۀ تخيل بعنوان كليد 
خواستن ياد كرد و افزود: قوۀ تخيل همان 
قوۀ الهی است كه انسان را در رساندن به 

آرزوهای بزرگ ياری می كند.
همايش  اين  در  نيز  جاللی  پروفسور 
گفت : اگر كسی فرزند ديستروفی داشته 
فقط  يا  و  بودن  مادر  و  پدر  فقط  باشد 
كه  چيزی  نيست.  كافی  بودن  دلسوز 
با  زندگی  در  مهارت  داشتن  است  مهم 

فرزندشان است.
از  پيش  مشكالت  كردكه  اشاره  وی 
اينكه مشكل باشند، اين انديشه و تفكر 
ماست كه آنها را مشكل و يا غير مشكل 

تلقی می كند.
)ص(  اكرم  رسول  به  اشاره  با  وی 
امتم  بر  فقر  از  "من  فرمايند  كه می 
بيمناک نيستم بلكه از سوء انديشۀ 
از  ما  مشكالت  گفت:  بيمناكم"  آنها 
بد فكر كردن است و داروی آن هم 

بهتر فكر كردن. 
بينی  اگر جهان  اينكه  بر  تاكيد  با  وی 
مانند كوهی در  آنها  باشد،  افراد درست 
كرد:  تصريح  شوند.  می  مشكالت  برابر 
سازنده  زيادی  مواقع  در  ها  بحران  كه 
هستند، چرا كه انسانها با تحمل بحران 
ها و سپری كردن آنها قويتر از گذشته 

می شوند.
از  تعدادی  از  مراسم  اين  پايان  در 
معلولين و مبتاليان به ديستروفی موفق 
بعمل  قدردانی  تحصيلی  های  زمينه  در 

آمد.

در قبال کودکان مبتال به دیستروفی ، 

فقط پدر و مادر بودن کافی نیست...

رقيه بابايی 

برای كسانی كه از بخت و اقبال كمتری بهره مند هستند مهربانی روا دار.       )آنی كركوود(
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اجتماعی 

برای  انگليسی  به  فارسی  و  فارسی  به  انگليسی  لغت  فرهنگ  نرم افزار  اولين 
استفاده نابينايان و ناشنوايان توسط موسسه ميرعماد طراحی و به بازار آمد. 

اين نرم افزار حاوی 450 هزار لغت، اصطالح، ضرب المثل و مخفف كلمات است 
و امكان گفتار فارسی و انگليسی لغات )T.T.S(، سازگاری كامل با نرم افزار جاز 
شركت پكتوس، تايپ بريل با صفحه كليد معمولی، نمايش زبان ناشنوايان و 

نمايش لغات متضاد و مترادف از ديگر قابليت های اين نرم افزار است.
همچنين در اين نرم افزار يك رباط گويا وجود دارد كه حركت لب های آن 
نرم افزار همچنين 70 هزار  اين  ناشنوايان كمك می كند.  به لب خوانی در 

عكس را نيز در خود جای داده است.
سازمان  حسي  و  حركتي   – جسمي  معلوالن  دفتر  سرپرست  غالمی 
بهزيستي اعالم كرده كه اين نرم افزار در سراسر كشور به صورت رايگان 

در اختيار نابينايان و ناشنوايان قرار خواهد گرفت . 
غالمی ميزان تكثير اين نرم افزار قفل بسته را در فاز اول برای هر استان 
2 نرم افزار اعالم كرد تا اينكه استان ها به صوررت مستقل به هر تعداد 

كه می خواهند آن را تكثير كنند.

به  گفت:  معلوالن  امور  در  رفاه  سابق  وزير  مشاور 

تازگي اعالم شده است كه معلوالن در برخي از رشته 

تحصيل  ادامه  توانند  نمي  ناپيوسته  كارشناسي  هاي 
دهند. 

معيني افزود: در كنكور كارداني به كارشناسي كه داراي 

در  است شاهد هستيم كه  و خصوصي  2 بخش عمومي 

ضوابط خصوصي پذيرش كه روي سايت سازمان سنجش 

نيز منتشر شده، حقوق معلوالن به طور آشكار نقض شده 
است.

در  شده  درج  تخصصي  ضوابط  بند  به  اشاره  با  معيني 

دفترچه كنكور كارداني به كارشناسي گفت: در اين بند آمده 

كه افراد بايد نقص عضو بارز و مشهودي نداشته باشند و در 

مراكز  به  ورود  از  معلوليت  دليل  رابه  معلول  شهروندان  واقع 

آموزشي و تحصيل محروم كرده است. 

به خود  دليلي  چه  به  پرورش  و  آموزش  كه  كرد  تصريح  وي 

اجازه چنين كاري را داده است و مدعي شده كه معلوالن نمي 

آموز  دانش  تحصيل  از  مگر  دبير شوند!؟  و  بخوانند  توانند درس 

جلوگيري  معلول  دبير  تحصيل  از  كه  مي شود  جلوگيري  معلول 

دبيري  مقطع  در  معلوالن  تحصيل  از  ممانعت  معيني  كنند؟!  مي 

برابري  و  آموزه هاي ديني  انساني،  با حقوق  را منافات  كارشناسي 

انسان ها دانست و از سازمان سنجش و دانشگاه هاي مربوطه وزارت 

آموزش و پرورش دليل درج چنين ضابطه اي را جويا شد. 

مشاور وزير سابق رفاه در امور معلوالن افزود: وزارت آموزش و پرورش 

در سال هاي اخير افراد معلول را به سمت آموزش استثنايي به جاي 

عادي سوق داده و با اين اقدام، تبعيض آشكاري را موجب شده است. 

چرا معلوالن از دبیر شدن 
محروم هستند ؟ 

فرهنگ لغت ویژه نابینایان و 
ناشنوایان به بازار آمد 

ت ها طبقه 
معلولی

بندي و معلوالن 

شوند 
کددار مي 

 براي اولين بار از ابتداي سال جاري در چهار استان تهران، گيالن، خراسان جنوبي و اصفهان طرح طبقه بندي 

بين المللي معلوليت ها در كشور به صورت آزمايشي اجرا مي شود. 

در اين طرح معلوالن ساكن در مناطق روستايي شناسايي و با طبقه بندي نوع معلوليت آن ها بر اساس استانداردهاي 

بين المللي، كد معلوليت دريافت مي كنند. 

گفته مي شود كه در اين طبقه بندي، عالوه بر طبقه بندي نوع معلوليت در اندام و عضو بدن، كدهاي ارائه شده 

به معلوالن بر اساس خدمات توانبخشي دريافتي آن ها كه در ارتقاي عملكرد جسماني و يا رواني شان تاثير گذار و 

شدت معلوليتشان را تغيير مي دهد، شناور است و فرد پس از رسيدن به مراحل توانمندي، كدهاي جديدي دريافت 

مي كند و بدين ترتيب عالوه بر ايجاد بانك اطالعاتي، ميزان پيشرفت توانبخشي معلوالن ارزشيابي مي شود. 

همچنين در اين طرح معلوليت ها به گروههای بينايي، شنوايي، گفتاري، جسمي ـ حركتي،  سالمندي و تركيبي 
تقسيم مي شوند .  

برای كسانی كه از بخت و اقبال كمتری بهره مند هستند مهربانی روا دار.        )آنی كركوود(
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نشست هیئت رئیسه فراكسیون حمايت از حقوق معلولین  و 
اعضاي هیئت مديره كانون معلولین توانا برگزار شد.

اجتماعی 

رئيسه  هيئت  اعضاي  مشترك  نشست  اولين 
شوراي  مجلس  حقوق  از  حمايت  فراكسيون 
معلولين  كانون  مديره  اعضاي هيئت  و  اسالمي 

توانا برگزار شد.
توانا  به گزارش روابط عمومي كانون معلولين 
در اين نشست كه به ميزباني اين مركز برگزار 
گرديد ، فاطمه آليا نماينده مردم تهران و رئيس 
ضمن  معلولين  حقوق  از  حمايت  فراكسيون 
معلولين  كانون  ساله   14 فعاليتهاي  از  تقدير 
اجتماعي   ، فرهنگي  محروميتهاي  رفع  در  توانا 
و اقتصادي معلولين ، به اهميت حضور اين افراد 
از  فراكسيون حمايت  و  نموده  اشاره  جامعه  در 
فعالترين  از  يكي  عنوان  به  را  معلولين  حقوق 

فراكسيونهاي مجلس برشمرد . 
آليا ضمن اشاره به عضويت اكثريت نمايندگان 
در فراكسيون معلولين ،در قسمتي از صحبتهايش 
گفت : پيش طرح اليحه پيشگيري از معلوليتها 
نوشته شده است ودر حال حاضر در مركز  نيز 
و  است  بررسي  دست  در  مجلس  پژوهشهاي 
انشااله به زودي در صحن علني مجلس مطرح 

خواهد شد . 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 

از تغيير قوانين نظام وظيفه در مورد  همچنين 
در  كه  داد  خبر  معلولين  همسران  و  خانواده 
زودي  به   ، قوا  كل  فرماندهي  موافقت  صورت 

ابالغ خواهد شد . 
فراكسيون  دبير  و  تهران  مردم  نماينده  رهبر، 
را خانه ملت عنوان  اين نشست مجلس  نيز در 
نمود و  از كانون معلولين توانا خواست تا پشنهاد 
خود را در زمينه رفع مشكالت مختلف معلولين 
 ، بررسي  از  پس  تا  دهد  ارائه  فراكسيون  به 
و  اجتماعي   ، فرهنگي  توسعه  پنجم  برنامه  در 

اقتصادي كشور لحاظ شود . 
سيد محمد موسوي رئيس هيئت مديره كانون 
معلولين توانا نيز طي سخناني ، عدم درخواست 
كمك بالعوض مردمي ، منشعب نشدن مديريت،  
دوري از گرايشات سياسي و وسعت و تنوع دامنه 
مركز  اين  بارز  ويژگيهاي  جمله  از  را  فعاليت 
بعنوان  را  انديشه خالق  و  تفكر  و  نموده  عنوان 

داليل موفقيت كانون برشمرد. 
موسوي كه كارآفرين برتر معلولين در سال 
سخنان  از  بخشي  در   ، گرديده  معرفي   87
معضل  به  مسئولين  ويژه  توجه  خواستار  خود 
ريشه  را  مشكل  اين  و  شد  معلولين  اشتغال 

 . كرد  عنوان  معلولين  مسائل  از  بسياري 
فرهنگي  مشكالت  به  اشاره  ضمن  موسوي 
 : گفت  قوانين  اجراي  راه  سر  بر  موجود 
خدمت  ضمن  آموزشي  كالسهاي  "برگزاري 
اجرائي  دستگاههاي  مديران  آشنايي  براي 
يك  معلوالن  به  مربوط  قوانين  با  كشور 
اغلب  كه  معتقدم  بنده  كه  چرا  است  ضرورت 
در  اجرائي  دستگاههاي  مديران  و  مسئولين 
قوانين  از  اطالع  عدم  علت  به  سطوح  تمام 
مصوب ، پيش بينيهاي الزم را در اجراي آن 
اجرا  قوانين  اين  طبيعتا  و  آورند  نمي  بعمل 

  ." نمي شود 
گفتني است كه جعفر زاده رئيس كميسيون 
صبور  و  اسالمي  شوراي  مجلس  اجتماعي 
در  اردبيل  مردم  نماينده  و  فراكسيون  عضو 
كه  بودند  جلسه  اين  ميهمانان  از  نيز  مجلس 
با  همكاري  هرگونه  براي  را  مجلس  آمادگي 

 . نمودند  اعالم  معلوالن 
از  نمايندگاني  نشست  اين  در  همچنين 
معاونت  دفتر  و  مجلس  امور  و  پارلماني  دفتر 
نيز  كشور  بهزيستي  سازمان   توانبخشي 

داشتند.   حضور 
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قلب رئوف و مهربان پدر و مادرت از نامهربانی های تو خسته نخواهد شد 

ولی آیا آنان با قلبی شاد برای تو دعا می کنند یا با دلی شکسته؟
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يكی از سناتورهای معروف آمريكا، درست هنگامی كه از درب سنا خارج شد، با يك اتومبيل 
تصادف كرد و در دم كشته شد. 

از او استقبال كرد. »خيلی خوش  روح او در باال به دروازه های بهشت رسيد و "سن پيتر" 

آمديد. اين خيلی جالبه. چون ما به ندرت سياستمداران بلند پايه و مقامات رو دم دروازه های 

بهشت مالقات می كنيم. شما هم درك می كنيد كه راه دادن شما به بهشت تصميم ساده ای 
نيست« 

سناتور گفت : »مشكلی نيست. شما من را راه بده، من خودم بقيه اش رو حل می كنم« 

"سن پيتر" گفت : »اما در نامهء اعمال شما دستور ديگری ثبت شده، شما بايستی ابتدا يك 

روز در جهنم و سپس يك روز در بهشت زندگی كنيد. آنگاه خودتان بين بهشت و جهنم يكی 
را انتخاب كنيد« 

سناتور گفت :»اشكال نداره. من همين االن تصميمم را گرفته ام. ميخواهم به بهشت بروم« 

"سن پيتر" گفت: »می فهمم. به هر حال ما دستور داريم. ماموريم و معذور« 

و سپس او را سوار آسانسور كرد و به پايين رفتند. پايين ... پايين... پايين... تا اينكه به جهنم 
رسيدند. 

در آسانسور كه باز شد، سناتور با منظرهء جالبی روبرو شد. زمين چمن بسيار سرسبزی كه 

وسط آن يك زمين بازی گلف بود و در كنار آن يك ساختمان بسيار بزرگ و مجلل. در كنار 

ساختمان هم بسياری از دوستان قديمی سناتور منتظر او بودند و برای استقبال به سوی او 

دويدند. آنها او را دوره كردند و با شادی و خنده فراوان از خاطرات روزهای زندگی قبلی تعريف 

كردند. سپس برای بازی بسيار مهيجی به زمين گلف رفتند و حسابی سرگرم شدند. همزمان 

با غروب آفتاب هم همگی به كافهء كنار زمين گلف رفتند و شام بسيار مجللی از اردك و بره 

كباب شده و نوشيدنی های گرانبها صرف كردند. و اين در شرايطي بود كه شيطان هم در جمع 
آنها حاضر بود .  

به سناتور آنقدر خوش گذشت كه واقعاً نفهميد يك روز او چطور گذشت. راس بيست و چهار 

ساعت، سن پيتر به دنبال او آمد و او را تا بهشت اسكورت كرد. در بهشت هم سناتور با جمعی 

از افراد خوش خلق و خونگرم آشنا شد، به كنسرت های موسيقی رفتند و ديدارهای زيادی 

هم داشتند. سناتور آنقدر خوش گذرانده بود كه واقعا نفهميد كه روز دوم هم چگونه گذشت، 
گرچه به خوبي روز اول نبود. 

بعد از پايان روز دوم، سن پيتر به دنبال او آمد و از او پرسيد كه آيا تصميمش را گرفته؟ 

سناتور گفت: »خوب راستش من در اين مورد خيلی فكر كردم. حاال كه فكر می كنم می بينم 

بين بهشت و جهنم من جهنم را ترجيح می دهم« 

بدون هيچ كالمی، سن پيتر او را سوار آسانسور كرد و آن پايين تحويل شيطان داد. وقتی 

وارد جهنم شدند، اينبار سناتور بيابانی خشك و بی آب و علف را ديد، پر از آتش و سختی 

های فراوان. دوستانی كه ديروز از او استقبال كردند هم عبوس و خشك، در لباس های بسيار 

اينجا منظرهء  روز من  »انگار آن  پرسيد  از شيطان  تعجب  با  بودند. سناتور  و كثيف  مندرس 

ديگری ديدم؟ آن سرسبزی ها كو؟ ما شام بسيار خوشمزه ای خورديم؟ زمين گلف؟ ...« 
شيطان با خنده جواب داد: 

»آن روز، روز تبليغات بود...!  امروز ديگر تو انتخاب كرده اي ... ! 

آن روز ، روز تبلیغات بود... !

اجتماعی 
چيزی كه هيچ كس نمی تواند از تو بگيرد، قدرت انتخاب است.          )برايان رابينسون(
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به اطراف خود خوب نگاه كنيد، چه 
چيزهايی دور و برتان است؟ به موقعيتتان، چند تا از آنها را روزی آرزو می 

كرديد؟ حاال صاحب چه چيزهايی هستيد كه يك روز رويای آن را در سر می 
پرورانديد؟ دوست داشتيد  در چه موقعيتی باشيد كه حاال در آن قرار داريد و از 
آن غافليد؟ آيا از چيزهايی كه آرزو می كرديد و حاال صاحب آنها هستيد به خوبی 

يا  با داشتن آن شی  آيا طعم آن لذتی را كه فكر می كرديد  استفاده می كنيد؟ 
موقعيت می چشيد، احساس می كنيد؟

كه  قبل  سال  چند  يا  روز  چند  ساعت،  چند  به  برگرديد  ببنديد،  را  چشمهايتان 
دلتان می خواست مثل حاال می بوديد، خود را در آن لحظات بيابيد و باز هم ميل 

برداشتن آن روزها را احساس می كنيد. همان حس حسرتی كه آن روزها داشتيد، 
حاال چشمهايتان را باز كنيد، شما صاحب همۀ آنها هستيد، چقدر خوشحاليد؟ چقدر به 

توانايی خود در به دست آوردن خواسته هايتان ايمان داريد؟ و چقدر شكر گزاريد؟
شايد فكر كنيد آرزوهای قديمی كهنه شده اند. شما آرزوهای جديدی داريد. ولی بهتر 

است فراموش نكنيم كه:
                 شكر نعمت نعمتت افزون كند

                                             كفر نعمت از كفت بيرون كند 
                                                                           »سعدی«

شکر گزار باشیم

مرد بيكاری برای ِسَمِت آبدارچی در مايكروسافت 
تقاضا داد. رئيس هيئت مديره مصاحبه اش كرد و 
زمين تميز كردنش رو - به عنوان نمونه كار- ديد 
و گفت: »شما استخدام شدين، آدرس ايميلتون رو 
تا  بفرستم  تون  واسه  رو  مربوطه  فرمهای  تا  بدين 
پر كنين و همينطور تاريخی كه بايد كار رو شروع 

كنين... 
ايميل  ندارم،  كامپيوتر  من  »اما  داد:  جواب  مرد 

هم ندارم!«
ايميل  اگه  »متأسفم.  گفت:  مديره  هيئت  رئيس 
و كسی  ندارين.  خارجی  وجود  شما  يعنی  ندارين، 
داشته  نميتونه  هم  شغل  نداره،  خارجی  وجود  كه 

باشه.«
كرد.  ترك  رو  اونجا  نوميدی  كمال  در  مرد 
نميدونست با تنها 10 دالری كه در جيبش داشت 
و  بره  به سوپرماركتی  گرفت  تصميم  كنه.  كار  چه 

يك صندوق 10 كيلويی گوجه فرنگی بخره. بعد 
خونه به خونه گشت و گوجه فرنگيها رو فروخت. 
در كمتر از دو ساعت، تونست سرمايه اش رو دو 
برابر كنه. اين عمل رو سه بار تكرار كرد و با 60 
دالر به خونه برگشت. مرد فهميد ميتونه به اين 
طريق زندگيش رو بگذرونه، و شروع كرد به اين 
در  خونه.  برگرده  ديرتر  و  بره  زودتر  روز  هر  كه 

نتيجه پولش هر روز دو يا سه برابر ميشد. به زودی 
يه گاری خريد، بعد يه كاميون، و به زودی ناوگان 
محصوالت(  )پخش  ترانزيت  خط  در  رو  خودش 

داشت .... 
پنج سال بعد، مرد ديگه يكی از بزرگترين خرده 
ی  آينده  برای  تا  كرد  شروع  امريكاست.  فروشان 
خانواده اش برنامه ربزی كنه، و تصميم گرفت بيمه 
عمر بگيره. به يه نمايندگی بيمه زنگ زد و سرويسی 
رو انتخاب كرد. وقتی صحبت شون به نتيجه رسيد، 

نماينده بيمه از آدرس ايميل مرد پرسيد. مرد جواب 
داد: »من ايميل ندارم.« 

ايميل  »شما  پرسيد:  كنجكاوی  با  بيمه  نماينده 
ندارين، ولی با اين حال تونستين يك امپراتوری در 
شغل خودتون به وجود بيارين.. ميتونين فكر كنين 
ايميل هم داشتين؟«  يه  اگه  به كجاها ميرسيدين 
احتماالً  آره!  گفت:  و  كرد  فكر  مدتی  برای  مرد 

ميشدم يه آبدارچی در شركت مايكروسافت.

 آبدارچی شركت مايکروسافت
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اجتماعی 

هزينه اشتراك:
يک ساله )براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت ( : 50/000 ريال  

يک ساله )براي مراكز، شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي (150/000 ريال
نکته : در صورت اشتراك شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .

عالقمندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند ، بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سيبا بانک ملي به نام 
كانون معلولين توانا )قابل پرداخت در كليه شعب بانک ملي( واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تکميل شده )گواهي معلوليت يا 

كپي كارت معلوليت براي عزيزان معلول (، به نشاني دفتر ماهنامه پيک توانا ارسال نمايند.
نشاني ماهنامه پیك توانا : قزوين- بلوار شهید بهشتي - كانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیك توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

فرم اشتراك ماهنامه پیك توانا
پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :

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

فرم اشتراك
نام مركز/ نام و نام خانوادگي : ...................................................... تاريخ تولد:    /     /      شماره فيش : .......................................
شغل: ........................................................... تحصيالت: ............................................................     

درصورت داشتن محدوديت جسمی،  نوع آن را درج نمائيد: ..............................................................................................................  
 آدرس پستي) دقيق (: ........................................................................................................................................................................................... 
كد پستي ده رقمي:.........................................................................   آدرس الکترونيکی: ........................................................................    
تلفن ثابت : ........................................................................................    تلفن همراه: .................................................................................           

عالقه مندان می توانند تحلیل خود از این کاریکاتور را حداکثر 
در 5 جمله به آدرس پیک توانا ارسال کنند.

بیستم، جایزه  بهترین تحلیل ضمن اعالم در شماره  به  ضمنا 
ارزنده ای اهداء خواهد شد.

كاريكاتور: سيما سلطانی آذر

آفت مرد قوی، ضعيف شمردن دشمن است.     امام علی)ع(
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جواب جدول شماره قبل )17(

افقی:

انقالب-  اصلی  مبارزين  از  يكی   -1
فرمان چنگيزی.-2 از تقسيمات كشوری- 
كشوری در اروپا.-3 عهد و زمان- پروتئين 
چيزی  نگهداشتن  قنات.-4  گياهی- 
غذايی  وعدۀ  كاری-  انجام  ضمانت  برای 
مخصوص ماه رمضان- برعكس. -5 ديدن 
و  عيد  آويزان.-6  منفی-  قطب  نظامی- 
لباسها-  كردن  صاف  وسيله  ويتنامی- 
را  خود  خون.-7  انعقاد  ويتامين  ترس- 
به ناخوشی زدن- انگاريدن.-8 سرسخت 
نيست.  نزديك  كننده-  اداره  لجباز-  و 
آمريكائی.  مری-  غذای  خميده-   9-
روزانه  مركزی-  استان  در  شهری   10-
عقيده-  عرضه-  عرب.-11  عزيز  نيست- 
نام  تركی-  كن  باز  دخترانه.-12  نامی 
گويا-  عضو   13- صاحب.  اسپانيا-  قديم 
مزار-  تند-  باران  آخر.-14  نفس  ذوب- 
يك  نويسنده  آثار  از  يكی  نام  او.-15 

افقی- الفبای تلگراف.

عمودی:

1- سازمانی برای حل و فصل دعاوی- 
ها-  شده  كسر  خواندن.-2  نماز  وسيلۀ 
پارچه-  نوعی  زهی.-3  سازهای  از  يكی 
پليس  مسافر-  مرزی.-4  رود  مداومت- 
استفاده  ديگران  از  كه  موجودی  قديم- 
می كند.-5 از مصالح ساختمانی- همراه 
و يكدل- رودی در اروپا- حرف همراهی    
بوسيلۀ  كه  سمی  و  زائد  ای  ماده   6-
شادمان               و  كامران  شود-  می  دفع  كليه 
باران  راه-  بيماری-  نوعی  و  -7 خشكی 
اندك -8 جداگانه- صفت مفعولی- حيوان 
باوفا -9 ظرف- جوانمرد و كريم- حرارت. 
-10 حرف انتخاب- منسوب به يمن- از 
ماههای ميالدی-11 سخن صريح- كنيه 
امام يازدهم- از گلهای زيبا.-12 نگهبان 
چماق بدست- پشت شكسته.-13 ساكن 
شهير  مربی  نام  ديگر-  تنها.-14  شدن- 
هلندی- روشنايی.-15 گوشه گيری- نام 

جد رستم- تصديق انگليسی.

طراح: حسين طارميان

روحيه دادن به مردم راهی اساسی برای برقراری ارتباط با ديگران است.        )استفان رت شانن(
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سالمت 

از  كمتر  ها  آن  تولد  هنگام  وزن  كه  نوزاداني 
كم   بسيار  تولد  وزن  با  نوزادان  باشد،  گرم   1500
ناميده مي شوند. در صورتي كه وزن زمان تولد كمتر 
از 1000 گرم باشد نوزاد را به عنوان نوزاد با وزن 
تولد بي نهايت كم تلقي مي كنند و الزم است بدانيد 
كه بيش از 50 درصد از مرگ نوزادان و همچنين 
اين  به  نوزادان  هاي  معلوليت  درصد   50 از  بيش 
گروه وزني ، تعلق دارد. ميزان زنده ماندن و بقاي 
اين گروه از نوزادان با وزن زمان تولد آن ها، ارتباط 
زمان  وزن  هرچه  كه  ترتيب  بدين  دارد.  مستقيم 
معلوليت  و  احتمال مرگ  باشد،  ها كمتر  آن  تولد 

بيشتر خواهد شد.
مراقبت هاي پس از تولد از اين نوزادان در چند 
را  وزن  كم  نوزادان  بقاي  احتمال  گذشته،  دهه 

افزايش داده است. معموال نوزادان بسيار كم وزن در 
زمان تولد ، در طي دوره نوزادي، سال اول زندگي 
و  مسائل  با  بيشتر  نيز  بعد  هاي  سال  در  حتي  و 
مشكالت ناشي از نارسي و كم وزني، ابتال به عفونت 

ها، اختالالت عصبي و رفتاري، مواجه مي شوند.
خطر تولد نوزاد با وزن كم در زنانی كه در دوران 
استفاده  ويتامين  مولتی  مكمل های  از  بارداری 

می كنند، به طور قابل توجهی كاهش می يابد. 
با  تغذيه در گفت وگو  دكتر حميدی متخصص 
ايسنا گفت: مصرف مكمل های ويتامينی به ميزان 
قابل توجهی )23 درصد( از خطر تولد نوزاد كم وزن 

و كوچك می كاهد.
عوامل  تاثير  تحت  معموال  تولد  وزن  افزود:  وی 
تغذيه  وضعيت  و  روانی  سالمت  جمله  از  مختلفی 

يا  گرم   500 و  كيلو  دو  كه  نوزادانی  و  است  مادر 
كمتر وزن داشته باشند، دچار كاهش وزن هستند 
كه اين حالت ممكن است با افزايش خطر مرگ و 

مير همراه باشد.
و  اطمينان  قابل  ويتامينی  مولتی  نوع  هر  البته 
نظر  تحت  بايد  حتما  بنابراين  نيست،  استاندارد 
از  و  كنيد  استفاده  ها  مكمل  اين  از  خود  پزشك 

مصرف خودسرانه ی آنها بپرهيزيد.
مصرف  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  هميشه 
مولتی ويتامين ها در كنار يك تغذيه ی كامل 
يعنی  باشد،  و مفيد  تواند موثر  و مناسب می 
تنهايی        به  ها  مكمل  مصرف  با  نكنيد  فكر 

می توانيد سالمتی خود را حفظ كنيد.

باورند كه مهارت های  اين  بر  از والدين  بسياری 
زندگی  در  كودكان  موفقيت  برای  اجتماعی  مفيد 
مهم  و حياتی هستند . به نظر می رسد كه برخی 
از كودكان فقط با مشاهده ديگران اين مهارت ها را 
به سادگی می آموزند ؛ اما كودكان استثنايی ممكن 
است در آموزش و ياد آوری آنها با مشكالت زيادی 

مواجه باشند . 
اين  در  راهبردهايی  آموزش  زير  پيشنهادهای 
كمك  كودكان  قبيل  اين  به  كه  است  خصوص  
توقعات  و  كرده  كنترل  را  خود  اميال  تا  كند  می 

اجتماعی را نيز برآورده سازند : 
مدلسازی 

بياموزيد  فرزندتان  به  را كه می خواهيد  رفتاری 
وارد  وقتی می خواهيد  ، مثال  قرار دهيد  سرمشق 
مكانی شويد در بزنيد و اجازه بگيريد و يا هنگامی 
كه می خواهيد جايی را ترك كنيد ، به او گوشزد 
بيشتر  دارد  دوست  او  كه  اين  وجود  با  كه  كنيد 
بمانيد ولی اكنون وقت رفتن است. مطمئن باشيد 
فرزندتان شنيده باشد كه شما از صاحبخانه تشكر 

كرديد . 
آموزش 

بنشينيد و با فرزندتان در سطح خودش، در مورد 
انتظاراتتان از او و رفتارهای جديدی كه می خواهيد 
به او آموزش دهيد صحبت كنيد . تذكرات شفاهی 
بايد مرحله به مرحله و همراه با تصاوير و عكسها ، 
آموزش های كتبی و استفاده از عروسك ها باشد . 
تكرار و يادگيری همراه با بازی ، درك انگيزه فرزند 
شما را افزايش می دهد . مثاًل می توانيد يك اتاق 
به نوبت به جای عروسك ها در  مقوايی بسازيد و 

بزنيد و پاسخ دهيد . 
بدين طريق می توانيد مفهوم در زدن قبل از ورود 
به مكانی را به شيوه ای لذت بخش و نشاط آور به 

فرزندتان آموزش دهيد . 
حدود  بار  يك  روز  چند  هر  را  ها  آموزش  اين 
پنج  دقيقه تمرين كنيد تا وقتی كه مطمئن شويد 
فرزندتان آموزش های الزم را فرا گرفته است . بعد 
از هر جلسه تمرين نيز می توانيد با دادن پاداش يا 

امتيازات خاص او را تشويق كنيد . 
تمرين و ممارست 

وقتی كه مطمئن شديد او مفاهيم را متوجه شده 
و آنها را درك می كند می توانيد آنها را با او انجام 
دهيد . زدن به در را با چندين در، از جمله در اتاق 
به  برايش  اين كار  تا  يا حمام تمرين كنيد  خواب 
صورت وظيفه مطرح شود. در هر بار موفقيت ، او 

را تشويق كنيد . 
انگیزش 

 ، اجتماعی  آداب  اين  تمرين  و  آموزش  از  پس 
زندگی  در  را  آنها  فرزندتان  كه  است  اين  هدف 
واقعی به كار ببرد و سرانجام برای او به صورت يك 
عادت درآيد . از اين كه اين مهارت ها را خوب ياد 
گرفته اظهار رضايت كنيد و به او بفهمانيد هنگامی 
كه آنها را در زندگی واقعی اش به كار ببرد مورد 
تشويق قرار خواهد گرفت . اما به محض اين كه به 
اين رفتارها عادت كرد مشوق ها را نيز به تدريج كم 
رنگ تر كرده يا محو كنيد و استفاده از پاداش ها را 
تغيير دهيد،  طوری كه در فرزندتان برای آشنايی 

با ديگر مهارت های اجتماعی انگيزه ايجاد شود . 
يك  حتی   ، باشيد  او  حامی  دشوار  شرايط   در 

بيش  ما  توقعات  اگر  نيز  قوی  انگيزه ی  با  كودك 
از توان او باشد، موفق نخواهد شد. شما می توانيد 
به  متفاوت  های  راه  از  فرزندتان  آموزش  برای 
 . بيفتد  جا  برايش  رفتارها  اين  تا  كنيد  كمك  او 
اگرچه آموزش مهارت های جديد به كودكان 
و  تالش  با  اما  نيست  ای  ساده  كار  استثنايی 
او می  و خالقيت های شما  و هدايت  كوشش 
تواند  می  موفقيت  اين  و  شود  موفق  تواند 
او   زندگی  در  را  شما  تصور  ماورای  تغييرات 

ايجاد كند .
عظيم جان آبادی

مصرف مولتی ویتامین در
 دوران بارداری ضروری است

چگونه به كودك استثنائی خود آداب اجتماعی بیاموزيم

خوش بينی موجب آرامش روح و تندرستی جسم است.      امام علی)ع(
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وقتی فكرت را در مورد مردم تغيير دهی آنان هم فكرشان را در مورد تو عوض می كنند.   )استفان رت شانن(
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از دست دادن بينايي قابل پيشگيري است! 
مشکالت چشم در بیماران ديابتي

ديابت چيست ؟
ديابت يا بيماري قند به علت ناتواني بدن در 
توليد يا مصرف انسولين پديد مي آيد. انسولين 
ماده اي است كه در بدن توسط لوزالمعده توليد 
مي گردد و باعث مي شود قند يا به عبارتي 
مهمترين منبع انرژي بدن مورد استفاده قرار 

گيرد.
آيا ديابت روي بينايي اثر مي گذارد؟

 اگر مبتال به ديابت هستيد، بدن شما از قند 
در  كند،  استفاده  بدرستي  تواند  نمي  موجود 
نتيجه غلظت قند خون افزايش مي يابد. قند 

خون باال مي تواند سبب پيدايش تغييراتي در 
رگهاي كوچك بدن شود.

 ديابت روي بينايي نيز اثر مي گذارد و به آب 
مرواريد، آب سياه و از همه مهمتر از بين رفتن 
عروق داخل كره چشم مي انجامد. رتينوپاتي 
يكي از عوارض ديابتي است كه سبب تغييرات 
عنوان  به  شبكيه  شود.  مي  چشم  عروق  در 
انتهاي  پرده  واقع  در  چشم،  اصلي  قسمت 
چشم است كه به زبان انگليسي رتين ناميده 
مختلف  هاي  قسمت  كه  كارهايي  شود.  مي 
چشم مثل عدسي، قرنيه و... انجام مي دهند، 
روي  روشن  و  دقيق  تصوير  يك  ايجاد  براي 

شبكيه است تا اثر آن به مغز ارسال شود و 
ما بتوانيم ببينيم. آسيب به اين قسمت سبب 
ايجاد رتينوپاتي مي شود. ابتال به اين مشكل 

در بيماران ديابتي سبب نابينايي مي گردد.
 اگر مبتال به ديابت هستيد به خاطر داشته 
درماني  و  تشخيصي  روشهاي  كه  باشيد 
جديدي براي تشخيص زودرس و درمان سريع 
از  توان  مي  كه  دارد  وجود  بينايي  مشكالت 

پيشرفت ضايعات چشمي جلوگيري نمود.
رتينوپاتي ديابتي چگونه تشخيص داده مي 

شود؟
ديابتي،  رتينوپاتي  با  مقابله  راه  بهترين   

معاينه پزشكي منظم توسط چشم پزشك 
مي باشد. زيرا رتينوپاتي ممكن است تا مدت 
است كه  به ذكر  باشد. الزم  بدون عالمت  ها 
اين بيماري با درمان صحيح و به موقع بهبود 

مي يابد.
درمان              چگونه  ديابتي  رتينوپاتي 

مي شود؟
زير  عوامل  به  توجه  با  عارضه  اين  درمان   

است:
  الف- سن

  ب- تاريخچه پزشكي 
  ج- شيوه زندگي 

  د- ميزان تخريب شبكيه چشم
 روش هاي درماني مختلفي براي رتينوپاتي 
ديابتي وجود دارد كه به دو نوع آن اشاره مي 

شود:
1- جراحي با ليزر يا ليزر درماني

2- برداشتن زجاجيه 
 

 رتينوپاتي ديابتي ممكن است بدون عالمت 
باشد اما به خاطر داشته باشيد:

بهترين  رتينوپاتي  زودرس  تشخيص   •
راه جلوگيري از بروز نابينايي است.

چشم  به  ساالنه  بايد  ديابتي  افراد   •
پزشك مراجعه كنند.

قبل  توان  مي  موقع  به  درمان  با   •
را  مشكل  بينايي  به  جدي  آسيب  از 
برطرف نمود. در اين رابطه درمان با ليزر 

كارآمدترين راه است.
قند  صحيح  كنترل  با  اينكه:  مهم  نكته 
بينايي  مشكالت  پيدايش  از  توان  مي  خون 

جلوگيري نمود. 

هيچ كس كامل نيست زيرا كامل بودن، انسان نبودن است.       )برايان رابينسون(
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در حال حاضر سرطان ريه بيشترين ميزان كشتار 
را در ميان انواع سرطان ها ) بدون در نظر گرفتن 

سرطان پوست ( به خود اختصاص داده است.
بيماري  اين  با  درگير  افراد  تمام  كه  آنجايي  از 
جمعيت دودي هستند ) سيگاري ها ( و گرايش 
معلوالن به استعمال دخانيات از روند رو به رشدي 
برخوردار است، بر آن شديم تا راهكارهايي را براي 
استعمال  زيرا  كنيم،  توصيه  شما  به  سيگار  ترك 
دخانيات ، نه تنها مضرات فردي را به دنبال خواهد 
با افراد سيگاري نيز  داشت، بلكه اشخاص مرتبط 

جزو جمعيت در معرض خطر به شمار مي آيند.
از  كنيد،  ترك  را  سيگار  ايد  گرفته  تصميم  اگر 
برخي مواد غذايي كه ممكن است وابستگي شديد 
شما را به دود سيگار كاهش دهد ، استفاده كنيد:

جو دوسر
خوردن جو دوسر و فرآورده هاي آن ممكن است 
به  اعتياد  از  رهايي  و  سيگار  ترك  براي  شما  به 
از  سرشار  غذايي  ماده  اين  كند.  كمك  نيكوتين 
فيبر، ويتامين B1 ) چيزي كه براي آرامش اعصاب 
و روان ضروري است(، ويتامين هاي E و C و ساير 
امالح است. در آزمايشي كه در يك جمعيت 13 
نفره در هند، انجام گرفته بود، مشاهده شد 5 نفر 
از آنهايي كه از جو دوسر استفاده كرده بوند به كلي 
سيگار را ترك كردند و در 7 نفر ، تعداد سيگاري 
فقط  و  يافته  به نصف كاهش  كه دود مي كردند 
تغييري  او  در  دوسر  جو  مصرف  كه  بود  نفر  يك 

ايجاد نكرده بود )مقاوم به هر نوع درمان(!!
نتيجه آزمايش، يافتن عصاره جو دوسر به عنوان 

يك ماده موثر در ترك اعتياد به سيگار بود.
اسفناج

 ، فوليك  اسيد  حاوي  چغندر  برگ  و  اسفناج 
ويتامينC ، بتاكاروتن و قند هستند كه به دليل 
قليايي كردن محيط بدن در ترك سيگار موثرند. 
ماده  ميزان  كه  است  شكل  اين  به  مواد  اين  اثر 
تا مدتي در سطح  را در بدن  نيكوتين  آور  اعتياد 
به  نياز شخص  نتيجه  در  و  دارند  مي  نگه  بااليي 
بنابراين  دهند،  مي  كاهش  را  نيكوتين  مصرف 
را  بدن  محيط  كه  غذايي  مواد  مصرف  افزايش 

قليايي مي كنند ، در ترك سيگار مفيد هستند.
كشمش ، انجیر خشك و بادام

را  بدن  بودن  قليايي  راحتي  به  مواد غذايي  اين 
افزايش مي دهند ، بنابراين تمايل به سيگار را كم 
كرده، در نتيجه ترك سيگار را راحت تر خواهند 
خود  جيب  در  آجيل  مقداري  اگر  بنابراين  كرد. 
بگذاريد ، هر بار كه به قصد سيگار، دست در جيب 
به جاي  بادام  و  انجير خشك  مي كنيد كشمش، 

سيگار در آوريد.
آدامس هاي نیکوتین دار

آدامس  از  اگر  آور شويم  ياد  است  بهتر 
ترك  مخصوص  كه  نيكوتين  حاوي  هاي 
مواد  كنيد،  مي  استفاده  هستند،  سيگار 
را  بدن  محيط  كه  )موادي  را  اسيدي 
زيرا  نكنيد،  مصرف  كند(  مي  اسيدي 
خاصيت خنثي كننده خواهند داشت. مواد 
 ، كوكاكوال   ( نوشابه  انواع   : شامل  اسيدي 
قرمز،  (، گوشت  ماءالشعير  و  آبميوه  قهوه، 
حبوبات   ، زميني  بادام  مرغ،  تخم   ، ماهي 

و ... است.
 15 حداقل  كنند  مي  توصيه  كارشناسان 
از   ، ها  آدامس  اين  مصرف  از  قبل  دقيقه 

خوردن مواد اسيدي خودداري شود.
جوش شیرين

قليايي  ماده  يك  واقع  در  شيرين  جوش 
است كه قادر است ميل به سيگار را از بين 
ببرد. در آزموني كه توسط دكتر داوتن انجام 
از  اي  عده   : آمد  دست  به  نتيجه  اين  شد، 
سيگاري ها كه از جوش شيرين استفاده كرده 
بودند پس از 5 هفته به طور كلي سيگار را 
ترك كردند. اما از آنجايي كه جوش شيرين 
ماده اي است كه از بين برنده ويتامين ها به 

آن  مصرف  است،  بدن  در   B1 ويتامين  خصوص 
توصيه نمي شود.

سیر
امروزه سير ، اولين گياه دارويي در بين گياهان 
است كه داراي ماده ضد باكتري و مواد فرار گوگرد 
و سيليس و يد مي باشد. سير داراي خواص ضد 
هاي  عفونت  از  كه  بوده  شمار  بي  كننده  عفوني 
جلوگيري  شدت  به  احتمالي  مشكالت  و  تنفسي 

مي كند.
ولي مصرف سير به افرادي كه مشكالت گوارشي 
ناراحتي  از  يا  يا آسپرين مصرف مي كنند  داشته 
هاي پوستي رنج مي برند، توصيه نمي شود و به 

جاي آن مي توانند از پودر سير استفاده كنند.
شاه تره

بر  عالوه  تابستان  فصل  در  كه  تره  شاه  عرق 
مي  محسوب  گوارايي  نوشيدني   ، درماني  خواص 
 ( C است  ويتامين  بوده و ضد كمبود  شود. مدر 
رو  آن  با  قطع  به طور  افراد سيگاري  كه  مشكلي 
به رو هستند (. اشتها آور است و به تصفيه خون 

كمك مي كند.
را  سیگار  كشیدن  به  تمايل  موادي  چه 

افزايش مي دهند ؟ 

بيشتر  را  ادرار  كه  گوشت  نظير  غذايي  مواد   
سريع  دادن  دست  از  باعث  كنند،  مي  اسيدي 
نيكوتين شده و در نتيجه عالقه به مصرف سيگار 
مي  مواد  اين  از  دهند.  مي  افزايش  در شخص  را 
توان به گوشت قرمز، سوسيس و كالباس ، غذاهاي 
ماكروويو،  در  پخته شده  غذاهاي  كنسروي شده، 
الكل ، جگر ، دل و قلوه ، سيرابي ، جوانه گندم ، 
عدس ، جوجه ، تخم مرغ ، پنير ، بادام زميني ، 

گردو و قهوه اشاره كرد.
ترك  و  است  سرطان  محرك  عامل  يك  توتون 
براي  ترين عامل موثر  كردن سيگار هميشه مهم 
جلوگيري از سرطان ريه است و رژيم غذايي ضد 
خطرات  تا  كند  مي  كمك  شما  به  ريه  سرطان 
احتمالي كه در طول دوران سيگاري بودن به بدن 

شما وارد شده است، تعديل كنيد.
اميد است به عنوان اولين اصل براي تضمين 
سالمتي خود و كساني كه دوستشان داريد و 
در كنار شما زندگي مي كنند كشيدن سيگار 
را در  و مناسبي  تغذيه سالم   ، كنيد  را ترک 
ورزش  به  و  بنوشيد  بگيريد، آب سالم  پيش 

كردن بپردازيد. 

چه غذاهایی به ترک سیگار 
کمک می کند

پيشرفت شخصی، با ترك فقط يك عادت ناسالم آغاز می شود.  )برايان رابينسون(
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قرصی كه انسان را عاشق می كند
 دوای ُاتیسم

كرده  ادعا  آمريكايي  پژوهشگر  يك 
با  كه  است  قرصي  توليد  براي  تالش  در 

مي شود. عاشق  انسان  آن،  خوردن 
مركز  پژوهشگر  ــ  يانگ  الري 
ايموري  دانشگاه  در  اوليه  ملي  تحقيقات 
روي  خود  مطالعات  طي  ــ  آتالنتا  در 
مهم  احساسهاي  تمام  شيميايي  اساس 
بررسي  و  آزمايش  عشق  جمله  از  انسان 

مي كند.
نهايي  هدف  كه  دارد  تاكيد  يانگ  دكتر 
وي از انجام اين مطالعات در واقع عاشق 
دارد  قصد  وي  بلكه  نيست،  مردم  كردن 
سخت  بيماريهاي  درباره  حقايقي  به 
ايجاد  توان  روي  كه  اتيسم  مانند  رواني 
است،  تاثيرگذار  اجتماعي  ارتباطات 

يابد. دست 

تركيبات  روي  مطالعه  حال  در  وي 
ارتباطات  در  كه  است  مغزي  شيميايي 

دارند. نقش  احساسي 
مي گويد:  خود  تحقيقات  درباره  يانگ 
مي توانند  زودي  به  ها  بيولوژيست 
با  كه  را  خاصي  رواني  وضعيت هاي 
از  زنجيره اي  به  هستند  ارتباط  در  عشق 

دهند. كاهش   ، شيمي  زيست  اتفاقات 

تا 4 سالگی به كودكتان عسل ندهید

افزودن عسل به غذای نوزادان  نه تنها مناسب 

نيست بلكه می تواند خطرناك باشد و هرگز نبايد 

شير كودك  با عسل شيرين شود.

از سالها قبل ثابت شده است كه والدين نبايد 

طبيعي  محصوالت  از  كودك  غذاي  تهيه  براي 

مثل عسل استفاده كنند.

متخصصان هشدار دادند عسل هاي موجود در 

بازار مي تواند حاوي سم بوتوليسم باشند و باعث 

مسموميت شديد نوزادان شوند.

همچنين عالوه بر اين در عسل گرده درختان و 

سبزه ها وجود دارد كه مي تواند باعث بروز آلرژي 
در كودك شود.

از سال چهارم زندگي خوردن عسل براي كودك 

بالمانع است ، زيرا باكتري هاي داخل روده آن ها 

آنقدر مقاوم شده اند كه با سم بوتوليسم موجود 
در عسل مقابله كنند.

از چهار سالگي به بعد نبايد عسل را از برنامه 

محصول  اين  زيرا  كرد  حذف  كودك  غذايي 

پروپليس  و  متعدد  هاي  ويتامين  طبيعي حاوي 

يك نوع آنتي بيوتيك طبيعي است.

آدميزاد بر چيزی كه از آن منع شده سخت حريص است.      رسول اكرم )ص(
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داروهای  مصرف  كه  است  كرده  ثابت  تجربه 
گياهی و استفاده از طب سنتی نه تنها بيماری 
ها را درمان می كند بلكه عوارض كمتری از 

داروهای شيميايی دارد.
طب سنتی می گويد كه هر دارو در شرايط 
تاثير  شخصی  هر  بر  مختلف  های  فصل  و 
مصرف  بنابراين  داشت.  خواهد  متفاوتی 
خودسرانه و بدون نظر فرد متخصص حتی می 
تواند به مرگ منتهی شود. اين طب می گويد 
هر شخص دارای ذائقه خاص خود می باشد و 
بايد در تجويز داروها اين مسئله لحاظ شود. 

باشی  عطار  ستون  با  كه  ايست  شماره  چند 
نسخه هايی را به شما معرفی كرده ايم. از اين 
اين بخش را پی  پس به صورت تخصصی تر 

می گيريم.
مختصر  شرحی  با  تا  برآنيم  شماره  اين  در 
ای  و طبع های چهارگانه دريچه  ها  مزاج  از 
آنگاه  بگشاييم،  عزيز  مخاطبان  شما  روی  به 
خصوصيات ، خواص ، فوايد و نتايج محصوالت 
نمائيم  بيان  را  موضوع  با  ارتباط  در  طبيعی 
را  ما  و  گيرد  قرار  خوانندگان  لطف  مورد  تا 

دلگرمی بيشتری بدست آيد:

طب ايرانی 
 ، اساس 4 عنصر آب  بر   جهان محسوسات 
بنا شده كه شامل همه  آتش  و  هوا   ، خاك 

موجودات و جمادات می باشد.
اين  اساس  بر  كه  دارند  هايی  مزاج  انسانها 
چهار عنصر تبيين شده كه به افراد  دموی، 
بلغمی، صفراوی و سودايی تقسيم می شوند. 
 ... و  ها  مكان  اصناف،  سنين،  فصول،  حتی 

دارای مزاج مخصوص به خود می باشند.
می  زاده  )ژنتيكی(  جبلی  مزاج  با  انسان  هر 
شود و در سنين ، حاالت و مكان های مختلف 

تحت تاثير مزاج آن قرار می گيرد.
، مزاج  آنها  و مزاج  افراد  با شناخت طبيعت 
اطرافمان ، شغلمان و حاالتمان بر اساس طب 
ايرانی به هدف اصلی طب كه حفظ سالمت و 

درمان بيماری است دست می يابيم.
درمان در طب ايرانی بر اساس 3 ركن تغذيه، 
دارو و اعمال فيزيكی صورت می گيرد. يعنی 
اگر كسی بيمار شد با توجه به طبيعت و مزاج 
او ابتدا بايد در جيره غذايی آن جستجو كرد 
و اگر ايراد داشت اصالح كرد و اگر قرار بود 
تجويز  را  غذا  آن  يابد  بهبود  ديگر  غذايی  با 
اعمالی  نشد  اگر  و  نمود  اكتفا  آن  به  و  كرد 
مثل: دلك )دالكی(، حجامت، زالو و جراحی 

هم  به  بيماری  داليل  از  يكی  داد.  انجام  را 
خوردن مزاج است. از مهمترين داليل بيماری 
هر  است.  بدن  اصلی  مزاج  از  گرفتن  فاصله 
فصلی برای گروهی از طبايع، فصل امن و كم 
برای گروهی ديگر، فصل مخاطره  بيماری و 
آميز از جهت خروج از مزاج اصلی است. كه با 
شناخت و رعايت تغذيه و استفاده از داروهای 
مختلف آن فصل می توان جلوی اين بيماری 
برای  شود  می  بابی  فتح  اين  و  گرفت  را  ها 
معرفی غذاها، داروها و معرفی بيماری هايی 
طبيعت  با  اشخاص  برای  فصول  آن  در  كه 

مشخص حادث می شود.
در شماره  ايرانی  بحث طب  ادامه ی  منتظر 

بعدی نشريه ما باشيد...
راضيه يخچالی

هر چه را جستجو می كنی، می يابی. )برايان رابينسون(
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چشمان این دختر سه روز بسته و سه 
روز باز است

 21 دختر  آدلر  ناتالی  قبل،  سال  چهار  از 
عجيب  وضعيت  يك  دچار  استراليايی،  ساله 
روز  سه  هر  او  است.  شده  چشم هايش  در 
چشمانش به مدت 72 ساعت بسته می شود و 
بعد از سه روز دوباره و خود به خود پلك هايش 

باز می شوند. 
شدن  بسته  از  قبل  »شب  می گويد:  ناتالی 
چشم هايم، كامال حس می كنم كه می خواهد 
چنين اتفاقی بيفتد؛ چون پلك هايم به تدريج 

سنگين می شوند.«
بيماری ها و اختالالت بينايی متعددی وجود 
دارند كه می توانند باعث از بين رفتن ناگهانی 
و  چشمی  داخل  اختالالت  از  شوند.  بينايی 
نوری  سلول های  فعاليت  كه  گرفته  عصبی 
چشم را با مشكل مواجه می كنند تا مشكالت 
عصبی و عضالنی پلك كه باعث افتادگی پلك 
و  چشمی  اختالل  يك  اينكه  اما  می شوند، 
و مدام  بگيرد  به خود  نابينايی شكل دوره ای 
اغلب  است كه  نادری  موارد  تكرار شود، جزو 
ناتالی  مشكل  ندارد.  وجود  آن  برای  توجيهی 

آدلر، هم يكی از اين موارد نادر است.
بعد از بسته شدن چشم ها، او فقط می تواند 

از يك شكاف باريك پايين پلك چپش ببيند 
كامال  را  سرش  است  مجبور  كار  اين  برای  و 
به عقب خم كند. به خاطر همين موضوع، او 
وی  است.  شده  شديدی  گردن دردهای  دچار 
بسته  چشمانم  كه  روزی  سه  »در  می گويد: 
می كنم.  احساس  درد  شقيقه هايم  در  است، 
و  بدنم درد می كند  تمام  و  دارم  تهوع  حالت 
دردهای گردن هم به اين مشكالت اضافه شده 

است.«
قصه از كجا شروع شد؟

ناتالی در 17 سالگی و درست در  مشكالت 
يك شب امتحان، بعد از يك عفونت باكتريايی 
سينوس، به  وجود آمده و طی اين چهار سال 
ناتالی  مشكل  است.  نشده  بهتر  هيچ وجه  به  
نتوانسته اند  پزشكان هنوز  باشد،  آدلر هر چه 

تشخيص قطعی آن را مطرح كنند.
پزشكان چه می گويند؟

كه  چشم پزشكی  مانكوسو،  كاترين  دكتر 
می گويد:  می كند،  پيگيری  را  ناتالی  پرونده 
او در حال درمان  است كه  »االن چهار سال 
است  نيامده  وجود  به  تغييری  هيچ  اما  است 
و ما هنوز راجع به علت بيماری او به تصميم 

واحدی نرسيده ايم.« 
اظهارنظر  از  ناتالی هم  چشم پزشك مسئول 
خودداری كرده است. به غير از چشم پزشكان 
هم  آمريكايی  اعصاب  متخصصان  استراليايی، 
كرده اند،  بررسی  را  دختر  اين  مدارك  كه 

سردرگم هستند.
فوق تخصص  نورولوژيست  سستاری،  دكتر 
چشم و استاد دانشگاه هاروارد می گويد: »هيچ 
بيماری شناخته شده ای وجود ندارد كه عاليم 
وی  آورد.«  وجود  به  را  ناتالی  خانم  مشابه 
می كند  بررسی  بيماران  معاينه  از  بعد  اغلب 
ارگانيك  مشكل  يك  از  ناشی  آنها  عاليم  كه 
يعنی اختالل در بدنشان است يا به خاطر يك 
به  روانی  و  )تبديل مشكالت عصبی  كانورژن 
عاليم فيزيكی در بدن(. به نظر او مورد ناتالی 
آدلر هم ممكن است يك كانورژن باشد كه به 
بدنی  ، عاليم  روانی  و  خاطر مشكالت روحی 

عجيب را برايش به وجود آورده است.    

 ترجمه: دكتر سيداحسان بيكايی

بردباری ، ميوه درخت دانش است.    امام علی)ع(
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ايران میزبان مسابقات جهانی 
والیبال نشسته جوانان 

برای  تيم  كردن  آماده  از  كشورمان  نشسته  واليبال  انجمن  رئيس 
ميزبانی مسابقات جهانی 2009 در رده سنی جوانان خبر داد.

وی گفت: طبق برنامه مقرر شد تا اين مسابقات از اول تا دهم آبان ماه 
در يكی از شهرهای مشهد، اصفهان يا كيش برگزار شود.

رضايی اظهار داشت: هم اكنون تمام تالشمان را به بررسی وضعيت 
شهرهای كانديدا برای اين رقابتها به كار بسته ايم كه در صورت اعالم 
شده  معرفی  شهرهای  از  يك  هر  امكانات  بودن  مناسب  و  آمادگی 

رقابتهای جهانی در آنجا برگزار شود.

سرمربی تيم بسكتبال با ويلچر گفت: محروميت تيم بسكتبال 

با ويلچر عاملی نيست كه در برنامه هايمان خللی ايجاد كند.

با بيان مطلب فوق افزود: خوشبختانه تيم ملی  غفور كامروا 

با ويلچر كشورمان توانست در بازيهای مراحل اوليه  بسكتبال 

پارالمپيك 2008 پكن نتايج بسيار درخشان و قابل قبولی را 

كسب كند به طوری كه سايت اين رقابت ها از تيم كشورمان 

دليل  به  متاسفانه  ولی  برد  نام  تيم  ترين  شايسته  عنوان  به 

مشكالتی از ادامه رقابت ها بازماند و حتی از سوی فدراسيون 

سال  چهار  برای  هايی  محروميت  ويلچر  با  بسكتبال  جهانی 

آينده تيم ملی رقم زده شد.

را  آمده  وجود  به  نيز مشكالت  ما  ولی  كرد:  وی خاطرنشان 

برگزاری  برای  را  هايمان  برنامه  تمامی  و  ايم  گرفته  ناديده 

اردوهای آمادگی ملی پوشان برنامه ريزی كرده ايم و مطمئناً 

هايمان  برنامه  اجرای  در  ای  لطمه  گونه  هيچ  محروميت  اين 
ايجاد نمی كند.

پايان تصريح كرد: همچنان فدراسيون و كميته  كامروا در 

ملی پارالمپيك پيگيری های خود را مبنی بر بخشيده شدن 

تيم ملی بسكتبال با ويلچر دنبال می كنند و مطمئناً نتيجه 

نهايی آن مثبت است.

محرومیت هیچ خللی در برنامه هايمان
 ايجاد نمی كند

اخبار ورزشی 
كاری را انجام بده كه در تو احساس آرامش پديد می آورد.       )كاترين پاندر(
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بخش های فراموش شده ی
Microsoft word 

افزار  نرم  در  كه  كاربردی  های  قابليت  از  يكی 
Microsoft Word بر روی كليه نسخه ها وجود 
دارد، لغت نامه انگليسی است كه تقريبأ بسياری از 
لغت  اين  توسط  كنند.  نمی  استفاده  آن  از  كاربران 
متضاد  يا  و  مترادف  كلمات  به  ميتوانيد  شما  نامه 
هر واژه انگليسی كه تايپ می كنيد پی ببريد و در 
صورت نياز واژه معادل را جايگزين آن كنيد. در اين 
 Microsoft نامه  لغت  از  استفاده  نحوه  به  ترفند 

Word می پردازيم.
بدين منظور:

نرم افزار Microsoft Word را اجرا كنيد.
سپس متن انگليسی خود را تايپ نموده يا آن را از 

روی يك فايل فراخوانی كنيد.
اكنون واژه مورد نظر خود را توسط ماوس انتخاب 

نماييد.
 Synonyms حال بر روی آن راست كليك كرده و

را انتخاب كنيد.
در  باشد  داشته  معادلی  شما  واژه  كه  صورتی  در 
منوی باز شده در جلوی Synonyms ميتوانيد آن 

را انتخاب نماييد.
عبارت  با  وجود  صورت  در  نيز  واژه  متضادهای 

)Antonyms( مشخص شده است.
ديگر  مرتبط  های  واژه  فراخوانی  برای  همچنين 
راست  از  پس  است  كافی  شما  انگليسی  واژه  به 
يعنی  آخر  گزينه   ،Synonyms به  ورود  و  كليك 

Thesaurus را انتخاب كنيد.
خواهيد ديد كه پنل جديد در سمت راست برنامه 
نمايش  مرتبط  های  واژه  كليه  ليست  و  ميشود  باز 

داده ميشود.
انتخاب  با راست كليك بر روی هر يك و  مجددأ 
Insert ميتوانيد آنها را جايگزين واژه موجود خود 

نماييد.

ترفـــــندهای

 رايـــــانه 

تغذيه مناسب در جلوگيري از انحراف ستون فقرات نيز موثر است.در معلوالني كه از 
عصا استفاده مي كنند در جلوگيري از انحرافات ستون فقرات تغذيه اثر كليدي ندارد 
وليكن در اين افراد توصيه مي شود روزانه نيم ساعت درتماس با آفتاب مستقيم باشند 
و رژيم  غذايي حاوي لبنيات و سبزيجات مصرف كنند و در صورت كمبود كلسيم و 
ويتامين D، اين دو را  از طريق مكمل غذايي مصرف نمايند تا از ابتال به نرمي استخوان 
در آنها جلوگيري شود . تا حد امكان نرمش هاي روزانه را در حد توان انجام دهند و از 

عدم تحرك بخش هاي مختلف بدن اجتناب كنند. 

جلوگیری از انحراف ستون 
فقرات در معلولین عصایی

برنامه غذایي مناسب برای 
معلولین قطع نخاع 

آفت سخن طول دادن آن است .       امام علی)ع(
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مشاوره تغذيه             رويا آقازاده          

براي  ابزار  يك  عنوان  به  آن  اهميت  و  يافته  گسترش  مشخص  بطور  تغذيه  امروزه   
هيچكس  بر  سالم  زندگي  سالهاي  و  كيفيت  افزايش  جهت  بلكه  بيماري  از  جلوگيري 

پوشيده نيست . 
از جمله  اهداف تغذيه اي در بيماران قطع نخاعي پيشگيري از ابتال به بيماري هاي 

كليوي است كه عموما به آن مبتال مي شوند.
اين دسته عوارض مصرف رژيم هاي غذايي سرشار  به  ابتال  بهترين راه جهت كنترل 
از تركيبات گياهي است. غذاهاي گياهي عالوه بر پروتئين ، چربي، كربوهيدرات ، فيبر، 
ويتامين ها و ميزال ها ، حاوي تركيبات ديگري نيز هستند. مثل فيتو ، كميكالها، كه 

نقش اصلي آنها شركت در سيستم دفاعي گياه است . 
فتوكميلكال ها عامل ضد سرطان شناخته شده ا ند و از بيماري هاي قلبي – عروقي نيز 
پيشگيري مي كنند. و با تامين تركيبات ضروري براي بدن در زماني كه فعاليت بدني به 

حداقل مي رسد ، از بروز برخي مشكالت ممانعت به عمل مي آورد. 
در عين حال مصرف ميزان  كافي مايعات در اين افراد بسياري ضروري است و بايد 
روزانه 1/5تا 2 ليتر مايعات از طريق مواد غذايي مصرف شود. بنابراين طبق آنچه مختصرا 

گفته شد رهنمودهاي كلي عبارت است از : 
الف( مصرف  5-3 واحد از انواع سبزيجات بصورت روزانه 

ب( مصرف ميوه ها 4-2 واحد روزانه 
ج( مصرف ميزان كافي آب



علمی 

معموال تار عنكبوت از فوالد سخت تر و سبك 
تر است و اكنون دانشمندان با افزودن مقادير 
تار  استحكام  شدند  موفق  آن،  به  فلز  كمي 

عنكبوت را به سه برابر افزايش دهند.
بسيار  هاي  پارچه  ساخت  براي  روش  اين   
محكم و تهيه مواد پزشكي پيشرفته از جمله 

تاندون و استخوان مصنوعي مفيد است.
“سونگ مو لي” از “موسسه فيزيك ريز ساختار 
مكس پالنك در “هال” واقع در آلمان گفت: با 
اين كار مي توان نخ هاي بخيه بسيار محكمي 

براي عمل هاي جراحي درست كرد.
در  را  خود  هاي  يافته  كه  همكارانش  و  لي 
دريافتند،  كردند،  منتشر  “ساينس”  مجله 
به  “آلومينيوم”  يا  “تيتانيوم”  “روي”،  افزودن 
تغيير  يا  پارگي  برابر  در  را  آن  عنكبوت،  تار 

شكل ، مقاوم تر مي سازد.
محققان در اين مطالعه از فرايند “رسوب اليه 
اتمي” استفاده كردند كه نه تنها تار عنكبوت را 
با فلز مي پوشاند، بلكه باعث مي شود برخي يون 
هاي فلز به درون الياف تار نفوذ كند و با ساختار 

پروتئيني آن واكنش نشان دهد.
"لي" قصد دارد با افزودن فلزهاي ديگر از جمله 
پليمرهاي مصنوعي مانند تفلون، به تحقيقات 

خود ادامه دهد.
نتايج تحقيقاتي كه نشانگر آثاري از فلزات در 
سخت ترين بخشهاي بدن برخي حشرات است، 
الهام بخش اين پژوهشگر در اين مطالعه بوده 

است.
تار عنكبوت از مدت ها پيش نظر دانشمندان را 
به خود جلب كرده است، اما توليد تجاري اين 
ماده دشوار است، زيرا عنكبوت هايي كه محبوس 

مي شوند، يكديگر را مي خورند.
در نتيجه دانشمندان با الهام از شيوه تار تنيدن 

عنكبوت ها، روش هاي جايگزين توليد تار بدون 
نياز به عنكبوت را دنبال كردند.

روش هايي نظير استخراج الياف از شير بزهاي 
تراريخته با افزودن ژن تارعنكبوت ازجمله شيوه 

هاي در دست آزمايش و بررسي است.

زنبور  بردند  پي  آزمايشات  سري  يك  انجام  از  پس  استراليايي  دانشمندان 
عسل قادر است اعداد يك تا چهار را بشمارد.

به نقل از  رويترز ، دانشمندان استراليايی ، با قرار دادن شهد در داخل يكي 
از پنج رديف كندوي عسل، پي بردند زنبورها حتي زمانيكه چهارمين رديف 

حاوي شهد، خالي مي شود، سراغ آن مي روند.
تا  آموزش دهيم  را  زنبورها  توانيم  ما مي  ” مي گويد  “مانديام سرينواسان 
سراغ رديفي كه حاوي شهد است، بروند اما آنها فقط قادرند تا رديف چهارم را 

بشمارند و رديف پنجم را تشخيص نمي دهند.
وي مي افزايد: ”توانايي هاي ذهني زنبور عسل كه مغزش به اندازه ي يك 

دانه ي كنجد است همواره موجب شگفتي انسان شده است.”
دانشمندان پيش از اين نيز به توانايي زنبور عسل در تشخيص رنگ گل ها 

براي استفاده از شهد آن پي برده بودند.

تار عنکبوت با قدرت فوق العاده 

زنبورعسل قادر به شمارش اعداد است 

با مردم زمانه باش ولی مانند آنان مباش .   شليله
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علمی

              عشق از نوع روباتی
خودتان را برای خواندن اين مقاله آماده كنيد. 

اين  ارزيابی كنيم.  برايتان  را  ما نمی خواهيم آن 

ديگر بستگی به ديد شما نسبت به عشق ورزيدن 

است  ممكن  دارد.  مشترك  زندگی  يك  شروع  و 

باور داشته باشيد كه زندگی عاطفی انسان ها در 

جوامع صنعتی رو به نابودی است. بيشتر افراد در 

جوامع پيشرفته ميل به انزوا دارند و تنها زندگی 

می كنند. يكی از داليل آن می تواند عدم تالش 

برای درك افراد و كم تحملی آنها در شناخت و 

زيستن در كنار يكديگر باشد. در هر حال انسان 

گاهی  كه  كسی  به  نيز  پيشرفته  جوامع  های 

اين  از  روابطی  دارند.  نياز  كند  پر  را  تنهاييشان 

دست با انسان ها ممكن نمی باشد. نمی توان از 

يك انسان استفاده ی ابزاری نمود بنابراين بشر به 

افتاده كه در زمان نياز آن  فكر ساخت موجودی 

آن  تكمه ی خاموش  دلخواه  به  و  كند  روشن  را 

ما  با معيارهای  را فشار دهد. موجودی كه كامال 

همسان باشد ، مخالفت نكند و برای خود حق و 

حقوقی طلب نكند. البته در بعضی جوامع چنين 

رفتاری با يك انسان نيز مشاهده شده. در جوامعی 

كه زنان به عنوان كاال مبادله می شوند و بنده ی 

مردان خود در خانه محسوب می شوند.

 ساخت روبات های هوشمند نياز انسان را برای 

سلطه گری ارضا می كند و از طرفی نشان دهنده 

پذيرفتن مسئوليت  برای  ها  انسان  بی جراتی  ی 

يك زندگی واقعی است. شايد به اين فكر كنيد 

كه زندگی با يك روبات برای يك فرد معلول 

از شما محافظت  او  گزينه ی مناسبی است. 

می كند، كارهايتان را انجام می دهد و به شما 

عشق می ورزد و با شما هم صحبت می شود 

بدون آنكه به شرايط فيزيكيتان توجه كند. 

انتخاب با خودتان است! آيا يك همسر واقعی می 

خواهيد يا همسری كه مانند يك عضو مصنوعی 
قابل استفاده باشد؟

فروشگاههای  از  يكی  صاحب  فال"  فان  "يمون 

روبات فروشی در هلند می گويد: سالهاست كه 

با  ندارند  دوست  كه  ها  هلندی  از  بسياری 

برای  را  روبات  كنند،  زندگی  ديگری  انسان 

زيرا  كنند  انتخاب می  زندگی مشترک خود 

زندگی با روبات به هيچ وجه مشكالتی را در 
پی ندارد. 

يك محقق هوش مصنوعی پيش بينی می كند 

كه روبات ها در سال های آتی از چنان پيشرفتی 

برخوردار خواهند بود كه انسان ها تا سال 2050 

ميالدی می توانند با روبات ها ازدواج كنند.

ديويد لوی ، محقق بريتانيائی هوش مصنوعی می 

گويد:  روبات ها بسيار شبيه به انسان ها خواهند 

بود؛ آنها دارای محاورات هوشمندانه، احساسات و 

توانائی پاسخ به احساسات انسانی خواهند بود، به 

گونه ای كه همچون نسل جديدی پا به عرصه ی 

انسان  های  ماشين  اينها  گذاشت.  خواهند  وجود 

نمائی خواهند بود كه مردم عاشق، دوست و ياور 
و حتی همسر آنها خواهند شد.

علم  در  پيشرفت  بزرگترين  او  ی  گفته  به 

روباتيك به شكل توانا ساختن روبات ها در 

انجام گفتگوهای جذاب، داشتن خود آگاهی 

و توانائی های احساسی خواهد بود.

از  هائی  نمونه  تا  اند  زيادی سعی كرده  “افراد   

روبات های دارای شخصيت و احساسات بسازند و 

تالش های بسياری از دهه ی 1950 در اين زمينه 

آغاز گشته است اما چنان كه بايد و شايد موفق 

نبوده است، اما هم اكنون رايانه ها بسيار قوی تر 

اختياردارند.  در  باالتری  بسيار  ی  حافظه  و  بوده 

بنابراين به زودی شاهد نرم افزارهائی خواهيم بود 

كه دارای توانائی گفتگوی هوشمندانه می باشند، 

چيزی كه هر دو طرف، هم انسان و هم روبات ها 
را خوشحال خواهد ساخت.”

او تخمين می زند كه روبات ها تا 15 سال بعد 

بتوانند گفتگوهای جذابی انجام دهند و در 20 تا 

برآيند.  پيچيده  محاورات  از پس  آينده  سال   30

سطح دانش روبات بستگی به درخواست صاحب او 

خواهد داشت. بر اساس گفته های وی، مردم می 

توانند يك دوست دلخواه سفارش دهند، دوستی 

يك  حتی  يا  و  برد  لذت  مسافرت  يا  هنر  از  كه 
همسر.

قادر  خريد،  می  روبات  يك  شما  “وقتی 

خواهيد بود تا شخصيت او را مشخص كنيد. 

اينترنت خواهد  در  به سفارش  چيزی شبيه 

بود. چه نوع احساساتی داشته باشد؟ سيمای 

او چگونه باشد؟ اندازه و رنگ مو. نوع صدا. 

باشد.  اجتماعی  يا  احساسی،  جالب،  اينكه 

شما می توانيد انتخاب كنيد كه روبات 40 درصد 

اوقات شوخ و 60 درصد اوقات جدی باشد. برای 

اينكه روبات شما كار ديگری انجام دهد كافی است 

كه برنامه ی مورد نياز را دانلود كرده و يا تنظيمات 

آن را تغيير دهيد.شما می توانيد شخصيت، عاليق 
و دانش روبات را تغيير دهيد.”

اگر تمام مردم دنيا شبيه همديگر می شدند دنيايی بی اندازه كسل كننده به وجود می آمد.        )آنی كركوود(
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ادب و هنر

هومر كهن ترين و نامدارترين حماسه سرای يونانی است. وی را 
از افتخارات سرزمين يونان قديم می دانند. در قرن نوزدهم به وجود 
چنين شاعری شك كردند، ولی اكنون اكثر محققان معتقدند كه وی 
در قرن هفتم قبل از ميالد می زيسته است.بنابر روايات او نابينا بوده 
درباره  متاسفانه   . باشد  تاريخ  در  نابينا  شاعر  نخستين  شايد  و  است 
زندگی هومر سخنور نابينای يونان باستان ، آگاهی درست و بسياری 
در دست نيست،اما هردوت معتبرترين مورخ عهد باستان با قاطعيت 
نوشته است: داستانسرايی به نام هومر وجود داشته است كه در قرن 
هفتم قبل از ميالد مسيح می زيسته است. آنچه به عنوان زندگی هومر 
در دست است مجموعه افسانه ها، و برخی داستانهای ساختگی است 
كه به دست اشخاص مختلف گرد آمده است. اين داستانها كه برخی از 
آنها دلپذير است، اعتبار تاريخی ندارد و تنها چيزی كه شايد بتوان در 
اين ميان پذيرفت اين است كه هومر بسيار سفر كرده است و سرنوشت 
و حتی مردم روزگار با وی سازگار نبوده اند.پيداست كه هومر در ديار 
افسانه های  درباره وی  كه  بود  يافته  بلندی  وجايگاه  مقام  خودچنان 
بسياری ساخته اند .پيكر تراشان و نقاشان يونان قديم وی را به صورت 
مردی موقر و هوشيار، با چشمانی بسته نشان داده اند. اين سيما با آن 
مرد پرشور و سركشی كه ايلياد را سروده است سازگار نيست. با اينكه 
اغلب اسناد هومر را نابينا نشان داده اند ، اسنادی هم هست كه در آنها 
هومر بينا و جوان است.هومر قامتی معتدل داشت.صورتی زيبا و سری 
اطرافيان  به  نسبت  او  بود.  پيدا  آبله  اثر  او  و در صورت  بزرگ داشت 
ارسطو  و  افالطون  بود.  روزگار خود  بزرگان  يار  و  مهربان  بسيار  خود 
او را سزاوار و اليق تعظيم می دانستند و ارسطو آثار او را از خود دور 
نمی كرد و می گفت در شعر او كمال فصاحت و شناخت و حكمت و 

شاعر و داستان سرای نابينا
)قرن هفتم ق.م(

آن كه پرنده نيست نبايد بر پرتگاه آشيان سازد.     نيچه
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استواری رای وجود دارد. در روزگار باستان مردم هفت شهر از نژاد يونانی هــــومــــــر
هومر را از خود می دانستند. مردم آتن او را به اين دليل از آن خود می دانستند 
كه "ازمير" مستعمره آنها بود. مردم "كولوفون" مدعی بودند كه "ازميريها" هومر 
را به ايشان گروگان داده بودند و می گفتند كلمه "اوميروس" پسوند نام هومر 
نيز به معنی گروگان است. داليل مردم "ازميروكيوس" معتبرتر بود. زيرا راويان 
باستان اشعار هومر، از مردم اين سرزمين بودندو حتی "سيمونيد" شاعر معروف 
يونانی كه از حدود467 تا حدود556 ق.م زيسته است. هومر را ))مرديكوس(( 
ناميده است و می گويد،مردی نابينا بود كه در سرزمين "كيوس" كوهستانی 
می زيست. دراين صورت اگر زادگاه وی در آنجا بود از اتباع اين شهر به شمار 
می رفته است. چنانكه راويان اشعار وی را كه در آنجا بوده اند از بازماندگان 

او دانسته اند .
بررسی اشعار و دلبستگی به آثار هومر از شش قرن پيش از ميالد آغاز شد و 
بيشتردلبستگان ، ترانه های او را از بر می كردند و برخی از هوادارانش دور هم 
جمع می شده اند و با خواندن سرودهايش لذت می بردند.نخستين كسی كه 
ترانه های پراكنده هومر را گرد آورد و نگذاشت دگرگون شوند، "اريستاكوس" 
دو  ميالد  از  پيش  پنجاه سال  و  يكصد  كه  بود  اسكندريه  كتابخانه  سرپرست 
كتاب منتشر كرد و تقريبا همان است كه امروزه به جای مانده است .اين دو 
منظومه بزرگ حماسی يكی به نام "ايلياد" و ديگری به نام "اديسه" است كه 
از شاهكارهای  ادبيات حماسی جهان به شمار می روند . در نوشته های قديم 
چند اثر نيز به وی نسبت داده اند كه اينك در دست نيست. از سخنان اوست:

شرف و فضيلت را طلب كنيد و از مذمت و رذيلت بگريزيد، انسان قادرترين 
حيوانات است بر حيله .هرگاه مذهب تو عدل باشد بزرگی و بلنديها را جستجو 
می كنی. كسی كه در انجام اين امر دوباره اشتباه كند حكيم نيست. هرگاه 
درختی افتاد هر كه خواهد از برگ آن می چيند. كسی كه محتمل مصيبتهای 

سخت شود او مرد است. مذهب مرد از كالم او دانسته می شود.
او نوشت: عادل آن نيست كه ظلم نكند بلكه عادل كسی است كه اگر 

توانايی ستم داشته باشد ظلم نكند .

گرد آوری : ميناجانی
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ها،  بعضی  تصور  "برخالف 
ولی  نيست  بزرگ  خيلی  دنيا 
هنرمندی  و  بزرگ  های  آدم 
را درخود جای داده است كه 
نقص  و  سن  كهولت  وجود  با 
هدفهايشان  از  بازهم  عضو 

غافل نشده اند.
يكی  جان"  نيك  "احمد 
"خوشنويس"  هنرمندان  از 
كهريزك  خيريه  آسايشگاه 
از  زندگيش  چرخۀ  كه  است 
70 سال می گذرد و اگر روزی 
گذارتان به اين آسايشگاه بيفتد 
حتما  راهرو  از  ای  گوشه  در 
صدای جيغ قلمش را بر روی 
كاغذ می شنويد. آثار زيبای او 
به سبك "دو خط الوان" است 
كه به گفتۀ خودش هيچ دوره 

يا كالس و استادی نداشته است و تنها عشق به حضرت علی )ع( و خاندانش توانسته 
او را در سن بيست سالگی به اين رشتۀ هنری زيبا هدايت كند.

2 سال  و  داده  از دست  را  پايش  يك  ديابت  بيماری  اثر  در  "نيك جان" 
است در اين آسايشگاه اشعار و سخنان بزرگان را با خط بسيار زيبايش به 
رخ چشمهای ما می كشد. او در گذشته از كشتی سازان حرفه ای زمان خودش 
بوده و به كشورها و شهرهای مختلفی از جمله "هانوفر و مونيخ و ..."  نيز سفر كرده 
است. احمد نيك جان در كنار خطاطی دستی هم بر ادبيات دارد و گاهی شعر هم 

می سرايد:
قانع باش بر آنچه آری

كف ز راه راستی
غير آن باشد بدان
از آبرويت كاستی

"احمد" تا كی زنی بر سينه سنگ راستی
سالها چوبش خورم نفرين به هر ناراستی"

"نيك جان" مردی است از جنس تالش كه توانسته است با تكيه بر توانايی های 
خود بر يأس و نا اميدی غلبه كند و قلمش را به مركب تالش آغشته و بنويسد:  

يا علی مدد

سيما سلطانی آذر

ادب و هنر 

کجاي نمایشگاه کتاب برای 
معلوالن

 مناسب سازي شده بود ؟
چندي قبل يعني چند روز مانده به آغاز نمايشگاه بين المللي كتاب 
بهزيستی  سازی  مناسب  پيگيری  و  هماهنگی  ستاد  دبير    ، تهران 
كشور گفته بود : "با توجه به عملكرد مثبت مديران اجرايی نمايشگاه 
و برنامه ريزی های صورت گرفته هيچ مشكلی برای حضور اين قشر 

در نمايشگاه امسال وجود ندارد." 
محمدرضا مرادی با قاطعيت تمام گفته بود : "ستاد مناسب سازی 
سازی  مناسب  اصول  و  بازديد  )ره(   خمينی  امام  مصلی  از  كشور 
اين نمايشگاه را بررسی كرده و  معلوالن و جانبازان به سهولت می 
راهنمای  و  گرفته شده  نظر  در  از خودروهای ون  استفاده  با  توانند 
نمايشگاه به محل های مناسب سازی شده اعم از رمپ ها، سرويس 

های بهداشتی و غيره هدايت و از نمايشگاه بازديد كنند.
 ، شد  مواجه  آن  با  توانا  پيك  ماهنامه  اعزامي  گروه  كه  آنچه  اما 
حاكي از آن بود كه متاسفانه باز هم معلوالن در اين رويداد مهم، 

ناديده گرفته شده اند.
از ورودي 12 كه وارد مي شويم اثري از ون ويژه معلوالن نيست. 
خواهش و تمنا مي كنيم تا شايد استثنائي براي ورود اتوبوس معلولين 

وجود داشته باشد . ولي موفق نمي شويم ! 
به زور مجال پيدا مي كنيم تا از مامور درب مربوطه سوال كنيم : آقا 

بچه هاي ما مشكل حركتي دارند . تكليف چيست ؟
مربوط  من  به   : اينكه  هم  آن  و  شنويم  نمي  بيشتر  كلمه  يك 

نيست!
كشان كشان خودمان را به جلوي درب اصلي مي رسانيم و پس از 
طي مسافتي طوالني ، با زحمت از بين گلدانهاي سيماني عبور مي 
كنيم و از يكي از كيوسكهاي  نمايشگاه نقشه نمايشگاه را مي گيريم. 
هم  نابينايان  ويژه  راهنماي  آقا   : پرسم  مي  مربوطه  متصدي  از 
داريد ؟ و او مي گويد : چي ؟ منظورتان را متوجه نمي شوم !      
در بين ازدحام جمعيت هر يك از بچه ها به سويي مي روند و من 
نگرانم كه آيا  بچه هاي دو عصايي از  بين سيل جمعيت كتابخوان ، 

جان سالم به در خواهند برد ؟
در فاصله هاي نامشخصي روي ديوار و بر روي كاغذ سفيدي نوشته 

شده است : آسانسور ويژه معلولين و جانبازان .
آسانسور  از  اثري  اما   ، كنم  مي  دنبال  را  فلش  كنجكاوي  روي  از 

نيست !
سوال كه مي كنم مي گويند : "يك باالبر آن طرف گذاشته اند. نرو 

خيلي جلوتر است ."
حاال ديگر ساعت 3 بعدازظهرشده و وقت آن است كه همه در محل 
قرارمان جمع شويم. با يك تاخير يك ساعته خوشبختانه همه زنده 

برمي گردند ولي كسي از اين بازديد 5 ساعته راضي نيست !
از نمايشگاه ديدن  بالغ بر 5 ميليون نفر  از رسانه ملی شنيدم كه 
كرده اند. با خود گفتم : اگر تعداد معلولين و جانبازان و سالمندان 

10 درصد بوده باشد ، بيچاره آن 500 هزار نفر 

به خاطر آن چه هستی شكرگزار باش و يگانه بودن خود را عزيز بشمار.       )برايان رابينسون(
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داستان کوتاه زيبا بر فراز قله كوهی رسيد. مرد خردمندی كه او در جستجويش بود آنجا پسر جوان چهل روز تمام در صحرا راه رفت تا اينكه سرانجام به قصری تاجری پسرش را برای آموختن راز خوشبختی نزد خردمندی فرستاد. 
موسيقی و جوش بسياری در آن به چشم می خورد، فروشندگان وارد و خارج می به جای اينكه با يك مرد مقدس روبرو شود وارد تاالری شد كه جنب زندگی می كرد. كوچكی  اركستر  كردند،  می  گفتگو  ای  گوشه  در  مردم  را خردمند با دقت به سخنان مرد جوان كه دليل مالقاتش را توضيح می صبر كند تا نوبتش فرا رسد.شده بود. خردمند با اين و آن در گفتگو بود و جوان ناچار شد دو ساعت لطيفی می نواخت و روی يك ميز انواع و اقسام خوراكی های لذيذ چيده شدند،  راز خوشبختی  كه  ندارد  وقت  فعال  كه  او گفت  به  اما  »در تمام مدت گردش اين قاشق را در دست داشته باشيد و كاری كنيد كوچك به دست پسر جوان داد و دو قطره روغن در آن ريخت و گفت: مرد خردمند اضافه كرد: »اما از شما خواهشی دارم.« آنگاه يك قاشق دو ساعت ديگر به نزد او بازگردد.برايش فاش كند. پس به او پيشنهاد كرد كه گردشی در قصر بكند و حدود داد گوش كرد 

تواند به كسی اعتماد كند، مگر اينكه خانه ای را كه در آن سكونت دارد خردمند گفت: پس برگرد و شگفتی های دنيای من را بشناس. آدم نمی كه قطرات روغنی را كه خردمند به او سپرده بود حفظ كند.جوان با شرمساری اعتراف كرد كه هيچ چيز نديده، تنها فكر او اين بوده اسناد و مدارك ارزشمند مرا كه روی پوست آهو نگاشته شده ديديد؟«آيا باغی كه استاد باغبان ده سال صرف آراستن آن كرده است ديديد؟ آيا مرد خردمند از او پرسيد: »آيا فرش های ايرانی اتاق نهارخوری را ديديد؟ قاشق برنمی داشت. دو ساعت بعد نزد خردمند بازگشت.مرد جوان شروع كرد به باال و پايين كردن پله ها، در حاليكه چشم از كه روغن آن نريزد.«
                           برگرفته از كتاب كيمياگر، نوشته پائولو كونيلواينكه دو قطره روغن داخل قاشق را فراموش كنی.«»راز خوشبختی اين است كه همه شگفتی های جهان را بنگری بدون آن وقت مرد خردمند به او گفت:مرد جوان قاشق را نگاه كرد و متوجه شد كه آنها را ريخته است.خردمند پرسيد: پس آن دو قطره روغنی را كه به تو سپردم كجاست؟برای او توصيف كرد.بود را تحسين كرد. وقتی به نزد خردمند بازگشت همه چيز را با جزئيات ظرافت گل ها و دقتی كه در نصب آثار هنری در جای مطلوب به كار رفته و سقف ها بود می نگريست. او باغ ها را ديد و كوهستان های اطراف را، به دست داشت، با دقت و توجه كامل آثار هنری را كه زينت بخش ديوارها مرد جوان اين بار به گردش در كاخ پرداخت، درحاليكه همچنان قاشق را بشناسد.

راز خوشبـــختـــی

رشد تو زمانی است كه زندگی مسيرهای تازه ای را پيش می گيرد.        )كاترين پاندر(
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خوابيده بودم؛ در خواب كتاب گذشته ام را باز 
به  برگ  را  عمرم  سپری شده  روزهای  و  كردم 
برگ مرور كردم. به هر روزی كه نگاه می كردم، 
در كنارش دو جفت جای پا بود. يكی مال من و 
يكی مال خدا. جلوتر می رفتم و روزهای سپری 
خاطرات  خاطرات خوب،  ديدم.  می  را  ام  شده 
بد، زيباييها، لبخندها، شيرينی ها، مصيبت ها، 

... همه و همه را می ديدم.
برگها فقط يك جفت  بعضی  اما ديدم در كنار 
ترين  سخت  همه  كردم،  نگاه  است.  پا  جای 
روزهای زندگی ام بودند. روزهايی همراه با تلخی 

ها، ترس ها، دردها، بيچارگی ها.
با ناراحتی به خدا گفتم: »روز اول تو به من قول 
هيچ  گذاری.  نمی  تنها  مرا  گاه  هيچ  كه  دادی 
وقت مرا به حال خود رها نمی كنی و من با اين 
اعتماد پذيرفتم كه زندگی كنم. چگونه، چگونه 
در اين سخت ترين روزهای زندگی توانستی مرا 

مينستر  وست  كليسای  در  كشيشی  گور  سر  خواستم بر  می  بودم  كه  »كودك  است:  شده  گرفتم خيلی بزرگ است من بايد انگلستان را تغيير دهم. دنيا را تغيير دهم. بزرگتر كه شدم متوجه شدم دنيا نوشته  تصميم  و  ديدم  بزرگ  هم  را  كشورم  بودم، شايد می توانستم دنيا را هم تغيير دهم!!!«هستم می فهمم كه اگر روز اول خودم را تغيير داده خانواده ام را متحول كنم. اينك كه در آستانه مرگ شهرم را تغيير دهم. در سالخوردگی تصميم گرفتم بعدها 

آورده اند كه انوشيروان عادل در شكارگاهی صيد كباب كردند 

و نمك نبود. غالمی به روستا رفت تا نمك آرد. انوشيروان گفت: 

نمك به قيمت بستان ، تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند 

ازين قدر چه خلل آيد؟ گفت: بنياد ظلم در جهان اول اندكی 

بوده است ،هر كه آمد بر او مزيدی كرده تا بدين غايت رسيده.

اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبی

برآورند غالمان او درخت از بيخ
به پنج تخم مرغ كه سلطان ستم روا دارد

زنند لشكريانش هزار مرغ به سيخ

ادب و هنر

حکایت از گلستان سعدی تغییر دنیا

کتاب زندگی 

با رنج ها، مصيبت ها و دردمندی ها تنها 
لبخندی رها كنی؟ چگونه؟« كرد.  نگاه  مرا  مهربانانه  قول خداوند  تو  به  من  »فرزندم!  گفت:  و  و زد  شب  در  بود.  خواهم   همراهت  و دادم  گرفتاری  در  شادی،  و  تلخی  در  روز، 

وقتی آن جای پا كه در آن روزهای سخت حتی برای لحظه ای،  هرگز تو را رها نكردم، هرگز تو را تنها نگذاشتم،من به قول خود وفا كردم،خوشبختی. است،  من  پای  جای  بينی،  كه تو را  به دوش كشيده بودم!!!«می 

بدترين گرفتاری دلبستگی به دنياست.    امام علی)ع(

سال دوم - شماره 18 - خرداد 88 



39 ماهنامه فرهنگی و اجتماعی  با رویکرد معلوالن ایران  

شعر
اجتماعی 

ورد زير لب تو ذكر دعاست همه درد مرا درمان است ديدن روی نكويت مادر نفست رايحه ي ريحان است مهر تو پاكترين معني عشق دست تو گرمترين گرمي مهر چه زيبا و چه زشت هرچه كردم باز هم طفل توام زير پای تو بهشت است بهشت مروه و حج و صفايی مادر تو نمايانگر الطاف خدايی مادر ای وجودت همه خواهش من ای كه يادت همه آرامش من ای دل انگيزترين معنی عشق ای سراسر همه مهر مادر ای سايه ي الطاف خدا "معنای عشق" 

به آن چه كه مردم فكر می كنند اهميت نده. مهم اين است تو خود چه فكر می كنی.   )كاترين پاندر(

سال دوم - شماره 18 - خرداد 88 

شعرشعرشعر
با صفاتر ز همه دنيايی خوبتر ازهمه خوبي هايی پاكتر از همه پاكي هايی بهترين باغ دل انگيز خداست خانه با بودن تو 

تو سزاوار چه هستی تو چو شيرازه ي هستی هستی دفتر عمر مرا مادر خوبم بخدا مادرم 
من چه دارم كه تو را زيبد همه چيز 

فریدون مشیریاوج مهری و صفايی مادرشعر من درخور تفسيرت نيست معني عشق و وفايی مادر سايه لطف خدايی مادر هيچ 

كسی نيست،    
 بيا زندگی را بدزديم، آن وقت    

  ميان دو ديدار قسمت كنيم. 
 بيا با هم از حالت سنگ چيزی بفهميم. 

 بيا زودتر چيزها را ببينيم. 
ببين، عقربك های فواره در صفحه ساعت حوض         

 زمان را به گردی بدل می كنند.  
 بيا آب شو مثل يك واژه در سطر خاموشی ام.   

  بيا ذوب كن در كف دست من جرم نورانی عشق را. 

سهراب سپهری
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متولدين فروردين :

مغرور نباش، كمی به خدا فكر كن كه همانا عشق واقعی اوست 
او هم به تو كمك خواهد كرد.

متولدين ارديبهشت :

سعی كن از چيزهايی كه داری نهايت استفاده و لذت را ببری، 
اما هميشه در نظر داشته باش كه تن و عقل سالم بهتر از مال 

است. ديگر اينكه هرگز راز كسی را فاش مكن.
متولدين خرداد : 

زندگی شما آنچنان تغيير می كند كه انگار عمر دوباره يافته ای، 
از اين واقعه نهايت استفاده را ببر و سعی كن اشتباهات گذشته 
را دوباره تكرار نكنی. زمان را نيز از دست مده و قدر دوستان 

خودرا بدان و آنها را فراموش نكن.
متولدين تیر: 

موقع رسيدن به آرزوها و موفقيت است، دست دشمنانت كوتاه 
گشته و راه پيشرفت تو باز شده است پس غفلت نكن.

متولدين مرداد:

نگاه كن بين راه راست و كار دنيا چه فاصله ای افتاده است، و 
مردم چگونه رياكار شده اند و ديگر به هم اطمينان ندارند، دوران 
همبستگی به سر آمده و اكثر زيبائی ها دامی برای فريب آدمی 

است، پس حواست را جمع كن.

متولدين مهر:

اگر دنبال چيزی بروی كه قسمت شما نباشد زندگيت خون دل 
خوردن خواهد بود. وقتی كه سرانجام ما خاك شدن است پس 
بايد از ايام نهايت استفاده را ببريم و عمر را بيهوده تلف نكنيم. 

نصيحت را گوش كن و خودرا از بند غم آزاد كن.

متولدين شهريور: 

به حرف  و  بده  انجام  است،  فكر می كنی درست  را  كاری  اگر 
ديگران گوش مده. بايد با جديت گره های كارت را باز كنی.

متولدين آبان: 

به دامن طبيعت برو و از آن لذت ببر و ببين دنيا زيباست و تا 
از زندگی  استفاده كن و  اين فرصت  از  وقتی كه فرصت داری 
لذت ببر. فكر می كنی كه ناكامی، ولی تمام وسايل كامروائی در 

اختيار شماست.
متولدين آذر: 

دارای افكار بلندی هستيد و می خواهيد به درجات بسيار باال 
برسيد. هرچند كه با اين افكار پيشرفت می كنيد ولی حواستان 
كه  باشيد  مواظب  دارد،  ای  اندازه  و  حد  چيزی  هر  كه  باشد 

سقوط نكنيد.
متولدين دی: 

كسی كه شما او را دوست داشته ايد ولی از او نااميد شده بوديد 
دوباره به زندگيتان باز می گردد و به قدری تالش می كند كه 

دوباره برای شما نمونه و يگانه می گردد.

متولدين بهمن:

به كسی عالقه داری كه بر اثر حادثه ای از تو دور شده است و 
تو ناراحت شده ای و نمی دانی دردت را با كه در ميان بگذاری. 

جرأت به خرج بده شايد گره از كارت گشاده شود.

متولدين اسفند: 

شما هدفی داريد كه بدان عشق می ورزيد و با جديت آنرا دنبال 
خيلی  از  هدفتان  به  رسيدن  برای  حاضريد  حتی  و  كنيد  می 
چيزها دست بشوييد و می خواهيد هر طور شده به آن برسيد، 

مطمئن باشيد كه خواستن توانستن است.  

همه نمی توانند رؤياهای شان را به يك شكل ببينند.



مجله سراسری

آگهی می پذيرد
شماره جذب آگهی ها  

09123816782

قابل توجه هنرمندان و 
گروههای محترم هنری 

 )معلولین و افراد 
تندرست(

کانون معلولین قزوین به 
منظور برگزاری مراسم 
سینما  محل  در  مختلف 
)سینما  توانا  تابستانی 
گروههای  از  باز(،  رو 
تقلید  تئاتر–  موسیقی– 
گری  مجری  صدا– 
به  دعوت  تردستی  و 

همکاری می نماید.
عالقمندان می توانند 
برای کسب اطالعات 
بیشتر ، تکمیل فرم 

همکاری و عقد قرارداد 
بصورت حضوری به 
قزوین– کمربندی 

ولیعصر–      کانون توانا 
مراجعه و یا با شماره  

 02813345222
 تماس حاصل نمایند.

          روابط عمومی 
کانون معلولین قزوین

کارت پستال توانا
كاری از واحد صنايع دستی كانون معلولين شعبه الوند -  انواع كارت تبريك عيد نوروز برای شركت های و ادرات

انواع كارتهای دست ساز عروسی و كارنامه های مدارس-  انواع كارتهای ويزيت دست ساز تبليغی
www.irantavana.com    0282-2238343 :تلفن


