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  کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق معلوالن 
فراموش نشود!

سازمان جهانی بهداشت قریب به 63 سال قبل یعنی در سال 1948 با هدف 
ارتقای سطح سالمتی مردم تأسیس شد و همکاری بین این سازمان تخصصی و 
کشور ما از سال 1955 با توافق برای همکاری آغاز و دفتر آن در سال 1984در 
وزارت  ایران  در  بهداشت  جهاني  سازمان  اصلي  رابط    . شد  اندازی  راه  تهران 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. 
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سالمتی تنها به نداشتن بیماری یا ناتوانی 
اطالق نمی شود بلکه »سالمتی عبارت است از یک حالت آسودگی کامل جسمی، 
روانی و اجتماعی«. همچنین طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت »بهره مندی از 
باالترین استانداردهای سالمتی ، یکی از اساسی ترین حقوق هر انسان بدون در 
نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی 

اوست«. 
   مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت در دسامبر سال2001 تصمیم گرفت تا براي 
بررسي یك كنوانسیون جامع و فراگیر به منظور حمایت از حقوق و كرامت انسانی افراد 
معلول ، كمیته ویژه ای متشکل از تمام دولت هاي عضو و ناظران سازمان ملل تشکیل 
گردد كه در نتیجه 6 سال بعد كنوانسیون حقوق معلولین و پروتکل الحاقي آن از تاریخ 
امضا مفتوح گردیدید و  براي  نیویورك  30 مارس 2007 در مقرسازمان ملل متحد در 
دولت ها را مصرانه فرا  خواند تا امضا و تصویب كنوانسیون و پروتکل الحاقي را در اولویتهای 

خود قرار دهند و مفاد آن را  در اسرع وقت اجرایي كنند. 
    در این كنوانسیون افراد معلول آن دسته از افرادي هستند كه داراي نقایص طوالني 
مدت فیزیکي،  ذهني یا حسي مي باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر 
از برابری فرصتها برخوردار نباشند . همچنین هدف از تدوین و  مشاركت كامل و موثر 
تصویب این كنوانسیون  پیشبرد،  حمایت و  حصول اطمینان  از برخورداري مساوي همه 
معلولین از حقوق انساني، آزادي هاي پایه و افزایش احترام به حرمت ذاتي آنها مي باشد.  
     دولت جمهوری اسالمی ایران نیز در سال1388 با امضای کنوانسیون، عمال 
متعهد به اجرای مفاد 50 گانه آن گردید و در گام اول میبایست با تشکیل نهاد 
ملی ، عمال تشکلهای غیردولتی مردمی را در جریان تشکیل این نهاد فعال نماید.

      اگر چه كشور ما از سال 1383 با تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی ، عمال دولت را موظف به توجه و رسیدگی به معلوالن 
نموده است ، الكن گذشت 6 سال نشان می دهد كه اجرای این قانون داخلی با موانع 

آنچنانی مواجه است و ضرورت پیگیری و تشکیل نهاد ملی ، كامال احساس می شود .
      عدم پایبندی عملی به ایجاد زمینه تساوي و عدم تبعیض میان معلوالن و عامه 
مردم، عدم توجه خاص به زنان و كودكان معلول ، ضعف چشمگیر در ارتقاي سطح آگاهي  
معلوالن و خانواده های آنان ، كندی در ایجاد سازوكار مناسب در دسترسی آسان و بدون 
عدیده  مشکالت  آنان،  توانبخشی  و  توانمندسازی  عدم  نتیجه  در  و  معلوالن  برای  مانع 
، بیکاری و عدم اجرای قوانین حمایتی  معلوالن در زندگی مستقل و حضور در جامعه 
اجتماعي  و حمایت هاي  زندگي  مناسب  استانداردهاي  ، عدم وجود  این معضل  رفع  در 
عدم    ، ورزشي  و  تفریحي  فرهنگي،  مباحث  در  مشاركت  زمینه  كمبود    ، معلوالن  از 
وجود آمار و اطالعات درست و قابل استناد از این قشر ، عدم وجود همکاریهای بین 
المللی ، نظارت ضعیف بر اجرای قوانین و ... پرداختن به موضوعات مطروحه در 
کنوانسیون جهانی را به یک ضرورت انکارناپذیر مبدل می نماید ، ضرورتی که 
رسالت تک تک معلوالن و سازمانهای مردم نهاد یا همان NGO های واقعی را 

سنگین تر و حساس تر از قبل خواهد کرد . 
  

                                                                                                                       سردبیر
peyk@irantavana.com
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نمی دانم از روز معلوالن بگویم 
تا  ماه  از آذر  از آن؟  تر  یا قبل 
منتظر  که  بگویم  ماهی  آذر 
و  ها  وعده  شدن  اجرائی 
خبرهای خوش بودیم و منتظر 
بماند.   ... هم  آخر  در  و  ماندیم 
امسال  ماه  آذر  از  بگذارید 

بگویم. 
یک روز قبل از 12 آذر دوستی 
با  معلوالن  حوزه  در  فعال 
از  چرا  کند:  می  سوال  تعجب 
روز معلوالن خبری نیست؟ هر 
مطلب  گشتم  اینترنت  در  چه 
نکردم.  پیدا  جدیدی  مقاله  یا 
خاصی  برنامه  از  خبری  حتی 

هم نبود.
خبر  که  ای  برنامه  تنها  از 
برگزاری اش را دارم مطلع شان 

بدون  کنم  می  سعی  و  کنم  می 
نشان دادن نگرانی خودم در این 
امیدوارشان  بعد  روز  به  زمینه 
کنم و مانند بعضی ها وعده فردا 

را بدهم.
صبح زود )12 آذر( خوش بینانه 
دست  به  را  تلویزیون  کنترل 
اینکه  خیال  به  و  گیرم  می 
مربوط  برنامه  امروز حتما چند 
و  شود   می  پخش  معلوالن  به 
ساعتی  ها  شبکه  از  کدام  هر 
معلوالن  به  را  ها  برنامه  از 
ها  شبکه  دهند،  می  اختصاص 
کنم.  می  چک  یکی  یکی  را 
برنامه کودک را نگاه می کنم به 
امید حضور یک یا چند کودک 
هزاران  سال  طول  در  معلول. 
برنامه  در  نوجوان  و  کودک 

انتظار  پس  کنند  می  شرکت 
بیجایی نیست اگر یک روز در 
سال، نیمی از شرکت کنندگان 
تشکیل  معلول  های  بچه  را 
یک  حضور  از  دریغ  اما  دهند. 

کودک معلول در برنامه. 
دیگر  های  شبکه  به  نگاهی 
نه  خبری،  نه  اندازم  می 
نه  و  مستندی  نه  همایشی، 
می  سعی  زیرنویسی.  حتی 
کنم امیدم را از دست ندهم و 
همچنان امیدوارانه شبکه های 
دیدن  تا  کنم  چک  را  مختلف 

برنامه ای را از دست ندهم.
گرامیداشت  پیامک  سه  دو   
دارای  دوستان  از  معلول  روز 
رسد.  می  دستم  به  معلولیتم 
یادآوری  برایم  ها  پیامک 

روز  این  در  که  کنند  می 
خاص هم فقط خودمان باید 
باشیم وگر  به فکر خودمان 
نیست.  ما  فکر  به  کسی  نه 
روز  یک  همین  در  حتی 
ما  اسم  به  مثال  که  خاص 

نامگذاری شده است.
برانگیز  شک  سکوت  همه  این 
است! نکند همین یک روز هم 
نام ما از صفحه تقویم و تاریخ 

پاک شد؟!
تالشم در پی تماشای برنامه ای 
مرتبط بی نتیجه ماند تا نزدیکی 
با  سینمایی  فیلم  که  عصر  های 
از  یکی  از  معلول  یک  حضور 
شبکه ها پخش می شود که ای 

کاش ...
صحنه هایی از فیلم از این قرار 

صدای  با  که  معلولی  فرد  بود: 
پناه  ای  گوشه  به  پدر  فریاد 
می برد و اشک می ریخت. فرد 
احترامی  بی  مورد  که  معلولی 
برادر  سوی  از  خوردن  کتک  و 
معلولی  فرد  گرفت.  می    قرار 
معلوالن  جمع  در  حضور  از  که 
وحشت  هنری  های  کالس  و 
را  مادر  چادر  ترس  از  و  داشت 
پنهان  مادر  می چسبید، پشت 
می شد و اشک می ریخت. فرد 
معلولی که بی اغراق 80 در صد 
فیلم درحال اشک ریختن بود. 
دهانش  آب  که  معلولی  فرد 
فرد  شد.  می  پاک  مادر  توسط 
دست  حسرت  در  که  معلولی 
نوازش پدر رویاپردازی می کرد 

و اشک می ریخت.

آیا زندگی واقعی معلوالن همین 
است؟ آیا معلوالن از حضور در 
در  آیا  دارند؟  هراس  اجتماع 
را  والدین شب  محبت  حسرت 
دوست  رسانند؟  می  صبح  به 
محترم،   کارگردان  بدانم  دارم 
ساعتی  فیلم  ساخت  از  قبل 
معلولی  کنار  در  بودن  برای 
نزدیک  از  آیا  گذاشته؟  وقت 
آشنایی  معلوالن  زندگی  با 
ساخت  از  هدف  اند؟  داشته 
فیلم فرهنگسازی بوده است یا 
فرهنگسازی  اگر  تکلیف؟  رفع 
بوده که در جهت منفی بسیار 
موثر بود و اگر رفع تکلیف بود 
که ای کاش بالتکلیف می ماند 
و این صحنه های ترحم برانگیز 
به نمایش در نمی آمدند. افراد 

و  متفاوت  های  نگاه  از  معلول 
از  دلسوزانه ی مردم دلخورند. 
آنهایی که معلولیت را با ناتوانی 
شدت  به  دانند  می  مساوی 
آزرده اند. فکر نمی کنید علت 
مردم  غلط  افکار  و  دید  این 
فیلم  همین  از  هایی  صحنه 
نقش  شان  ذهن  در  که  هاست 
با نشان  نمی کنید  بسته؟ فکر 
تری  دادن صحنه های قشنگ 
از زندگی معلوالن بتوانید افکار 
را  اذهان  در  گرفته  غلط شکل 
تصحیح کنید و دعای خیری را 
بدرقه راهتان کنید؟ مِن معلول 
و  شدم  متاثر  فیلم  تماشای  از 
نتوانستم تا انتها فیلم را دنبال 
که  است  این  حال سوالم  کنم. 
را  وقتش  معلولی  غیر  فرد  آیا 
پای دیدن چنین فیلمی صرف 
کرده است؟ بر فرض محال هم 
که وقت بگذارد و فیلم را ببیند 
در پایان فیلم چه به دست می 
معلوالن آشنا  توانایی  با  آورد؟ 
می شود؟ یا با مشکالت عبور و 
مرور معلوالن آشنا می شود و 
در پی رفع آنها تالش می کند؟ 
زندگی  که  نیست  این  من  حرف 
به  نباید  باال  درصد  با  معلوالن 
چرا  اما  نه،  بیاید.  در  نمایش 
معلول را باید تحقیر شده نشان 
های  صحنه  باید  چرا  بدهیم؟ 
چیده  هم  کنار  برانگیز  ترحم 
هایی  صحنه  نباید  چرا  شوند؟ 
همت  و  پشتکار  و  تالش  از 
به  معلوالن  ناپذیر  خستگی 
نباید  چرا  آید؟  در  نمایش 
و  موفق  معلوالن  زندگی  با 
گذاشتن  سر  پشت  چگونگی 
راه شان  و موانع سر  مشکالت 

آشنا شویم؟
نه  و  هستم  منتقد  نه  من 
دارم  زمینه  این  در  ای  تجربه 
فقط به عنوان فردی که دارای 
بیان  را  معلولیت است نظراتم 
شدت  از  مقداری  و  کردم 

اندوهم را  روی کاغذ آوردم.
و  وقت  که  زمانی  کاش  ای 
فیلمی  ساخت  برای  ای  هزینه 
خرج می شود کمی آگاهانه تر 
دست به عمل بزنیم یا از خود 
تا  کنیم  نظرخواهی  معلوالن 
فیلم گامی مثبت در  با ساخت 
بهبود شرایط زندگی معلوالن 

برداریم.

مهدیه رستگار

تراژدی یا فرهنگسازی؟
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»روحم، ایمانم، ارتباط با خدایم، افکارم، وجدانم 
بررسی  درگیر  آنقدر  گاهی  خودسازی«  باالخره  و 
– شوم  می  معلوالن  حوزه  معضالت  و  مشکالت 

که گزینه های حیاتی ذکر شده  یعنی می شویم– 
را فراموش که نه، اما کمرنگ تر می بینیم. 

زندگیم– یعنی زندگی مان– پُر شده است از حرف 
معلوالن،  ذهاب  ایاب  سرویس  نداشتن  های: 
مناسب  روستایی،  و  شهری  سازی  مناسب  مسئله 
سازی اماکن عمومی و ساختمان ها، معضل اشتغال 
وضعیت  معلوالن،  شهریه  و  تحصیل  معلوالن، 
و  خانوار  معلوالن سرپرست  معاش  امرار  و  معیشت 
معلول،  افراد  به  غیرمعلوالن  نگاههای  مجرد،  ایضًا 

ازدواج معلوالن که بماند و ... و ... و ...
معضالت  و  گفتن  مشکالت  از  است  شده  کارمان 
روانمان،  و  روح  خودمان،  از  اما  کردن؛  بررسی  را 
و  پروردگارمان،  با  ارتباط  افکارمان،  ایمانمان، 
جسارت  البته  ایم.  بازمانده  خودسازیمان  باالخره 
به احدالناسی از دوستان همنوع و غیرهمنوعم نمی 
اوقات  اکثر  نکته  این  جداً  اما  کرد.  نخواهم  و  کنم 

ذهنم را به خود مشغول می کند. حال که ما 

معلولیت داریم و مشکل جسمی و حرکتی به قول 
برخی از دوستان عادتمان شده چرا از روح و درون 

غافل مانده ایم؟ البته بی انصافیست اگر روحیۀ قوی 
دوستان  بگیرم.  نادیده  را  معلوالن  برخی  معنوی  و 
بسیار پر انرژی و پر قدرت، کم ندیده ام که همیشه 
الگویم هستند و خواهند بود. اما کم هم نداریم افراد 
معلولی که مشکالت و معضالت و برخی کمبودها عالوه 
بر تشدید معلولیت جسمی باعث افسردگی و پریشانی 

روح و روان و معنویت شان نیز شده است. 
وقتی جسم نقص و معلولیتی داشته باشد ناخودآگاه 
کم توانیهای متعددی نیز پیش خواهد آمد و به تبع 
آن استقالل فردی به مخاطره می افتد. و از آنجایی 
دارد  روان  و  روح  با  تنگاتنگ  ارتباطی  جسم،  که 
مخاطره  به  فرد  حرکتی  استقالل  و  جسم  زمان  هر 
افتد روح و روانش نیز دچار پریشانی و افت کارایی 
دچار  روان  و  روح  اگر  نیز  طور  همین  شد.  خواهد 
تشویش و پریشانی شود جسم نیز به تبع آن بحران 

های کسالت را در پیش خواهد داشت. 
اما آنچه در حیطه بحث معلوالن می گنجد این است 

تاثیر معنویت 
بر معلولیت 
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که وقتی جسمی - معلولیت و کم توانی - دارد چه کنیم که روح و روان فرد دچار معلولیت و کم توانی نشود؟ شاید بگویید مگر 
روح و روان هم دچار معلولیت می شود؟ باید بگویم آری می شود. وقتی روح و روان فرد بیمار شود و توان سازگاری با شرایط 
زندگی را از دست بدهد دیگر نخواهد توانست کارایی و فعالیت روال گذشته را طی نمایند؛ فرد دچار بی انگیزگی خواهد شد 

و ُمدام از شرایط زندگی دیدگاه تاریک و ناموفقی خواهد داشت. 
لذا برای اینکه افراد دارای معلولیت های جسمی و حرکتی دچار معلولیت های روحی نیز نشوند اولین و مهمترین اصل، ارتباط 
با پروردگار و تقویت ایمان است. وقتی پل ارتباطی میان خالق و مخلوق همواره برقرار باشد تحمل بزرگترین مشکل ها سهل و 
آسان خواهد شد. البته ناگفته نماند زمانی که دردهای شدید جسمی ناشی از معلولیت های مختلف به فرد فشار آورد حفظ این 
پل ارتباطی با پروردگار و داشتن ایمانی محکم گاه و بیگاه دچار تزلزل های ضعیف و قوی خواهد شد. و لیکن رسیدن به این 
یقین قلبی که خداوند هر لحظه، روزنۀ جدیدی از امید و توانایی در زندگی بنده اش می گشاید پُل محکمی خواهد شد برای 

طی کردن مسیر ناهموار زندگی. 
مرحلۀ بعد، توکل بر خداست. اینکه اکثر ما انسانها در برهه های مختلف زندگی می گوییم توکل مان بر خداست آیا فقط بر 
زبان جاری می شود یا با اعتقاد قلبی و راسخ آن را بر زبان می آوریم؟ برخی از ما انسانها وقتی به مشکلی برمی خوریم بیش 
از اینکه به خدا توکل کنیم بر توانایی و استعداد خودمان توکل می کنیم و گاهًا نیز بر بندگان خدا توکل می کنیم. در صورتی 
که توانایی و استعداد مان را نیز خدا داده و بندگان خدا هم وسیله ای هستند برای کمک و همیاری ، لذا محور اصلی قدرت 

الیزال الهی است. اما چه کنیم که بنده ایم و فراموشکار و البته جایزالخطا و سهل انگار. 
مرحلۀ بعدی در باال بردن قدرت تحمل افراد دارای معلولیت، خودسازی است. که اگر دو مرحلۀ اول به خوبی پشت سر گذاشته 
شود این مرحله دوست داشتنی تر و آسان تر خواهد شد. »خدا هست ، عشق به زندگی هست، توکل دارم، ایمان دارم، توان 
دارم، پس خواهم توانست بلندترین قله ها را فتح کنم« اما دوست من فراموش نکن که فتح قله برای هر فرد به اندازۀ توانش 
متفاوت است. برای فردی فتح قله، همان فتح قله های بلند است و برای فردی دیگر از پس مشکالت جسمی برآمدن. بلندی و 
نوع قله مهم نیست، مهم همتی است که برای فتح آن صرف خواهد شد و مهم تر از آن درجۀ توکلی است که با فتح آن؛ باعث 

جالی دل بندۀ خدا خواهد داد. 
اشتباه نکن دوست من، منظورم این نبود که چون معلولیت داریم پس توان فتح قله ها و کوهها را نداریم؛ زیرا یک فرد معلول 
حتی توانایی فتح قله های بسیار بلند دنیا را نیز دارد اگر خودسازی و ایمان را به درجۀ باالیی برساند و یقین پیدا کند که می 
خواهد پس می تواند. و بوده اند افراد معلولی که رسیدن به اینگونه توانایی ها را به عینه نشان داده اند. منظور من،  داشتن 
رضایت قلبی از اهداف زندگی بود. گاه فردی با فتح قله ها و کوهها راضی می شود گاه فردی با فتح درجۀ ایمان و نزدیکی به 

خدا، و گاه فردی با رسیدن به اهداف متعالی تحصیلی، زندگی، شغلی و گاه فردی با رسیدن به یک نمرۀ بیست. 
فکرهای مثبت و خوب، اندیشه های خوب، حذف فکرهای منفی، مثبت نگاه کردن، مثبت فکر کردن و مثبت زندگی کردن 
فقط در برهه های خاصی از زمان می تواند روح پریشان را آرامش بخشد، آرامش حقیقی در سایۀ ایمان و قرب الی اهلل حاصل 
می شود. هیچ نسخه ای و هیچ دارویی خوب عمل نخواهد کرد اگر خدا نخواهد. اما اگر خدا بخواهد حتی دردهای بی درمان 

هم دوا خواهد شد. 
حال به عنوان یک یادآوری و نکته ای از توجه به معلوالن در همین بین پرانتزی باز می کنم برای اشاره به مساله ای بسیار 
مهم در مورد مناسب سازی اماکن عمومی؛ گاهی اوقات به قدری دلم می خواسته تا به مسجد بروم و فریضه نمازم را در خانۀ 
خدا ادا کنم اما متاسفانه اکثر مساجد اطراف منزل مان پله داشته اند؛ برخی مساجد نیز قسمت خانم ها در طبقه باال بوده و 
نتوانسته ام بهره ای از این مکان مقدس ببرم؛ لذا امر مناسب سازی در همۀ اماکن عمومی باالخص اولین مورد واجب االمر؛ 
مناسب سازی برخی مساجد است. البته باز هم بی انصافی نمی کنم برخی مساجد نیز برای حضور افراد معلول بسیار مناسب 
سازی شده هستند. اگر به مسئلۀ معنویت در زندگی معلوالن توجه نشود باید همه روزه منتظر وقوع انواع افسردگی های حاد 

و مزمن و مشکالت روحی روانی این قشر آسیب پذیر جامعه باشیم. 
لذا توصیه و پیشنهاد این حقیر این است که ساکنان هر محل و منطقه، همچنین مسئوالن محترم هر مسجد به مسئله حضور 
معلوالن در مساجد نیز توجه الزم را مبذول دارند و جهت مناسب سازی مساجد و استفاده از رمپ، باالبر، محل اسکان مناسب 

برای معلوالن با صندلی چرخدار در خانه خدا، از هر گونه همکاری و تالش در این زمینه کوتاهی ننمایند. 
و باالخره صحبتی دارم با شما دوست همنوع و معلولم؛ دوست من، دوستان غیرمعلول بسیاری دارم – و به طور حتم شما هم 
داری – که همیشه روحیه، اراده و پشتکارمان را تمجید می کنند و اعتقاد من این است اگر ایمان راسخ و واقعی داشتم حتی 
لحظاتی کوتاه هم که شده داشتن معلولیت نباید غمگین و پریشانم می کرد، زیرا معلولیت را باید نعمتی می دانستم برای بهتر 
زیستن، اگر ایمانم واقعی بود و توکلم بر قدرت الهی از روی یقین بود، از داشتن معلولیت باید بسیار هم خشنود می شدم که 
انتخاب شده ام برای قرار گرفتن در آزمون و امتحان الهی. دوست من بیا لحظه ای هم که شده دیدمان را اینگونه رنگ بزنیم 
که از داشتن معلولیت سپاسگزار درگاه الهی باشیم زیرا که خداوند این اراده و تحمل را در ما بندگانش دیده و می دانسته که 

تاب و تحمل قرار گرفتن در این امتحان الهی را خواهیم داشت. 
درست است که شاید از داشتن برخی لذتها محدودیت داریم، مثال گاهی لذت راه رفتن، لذت مستقل عمل کردن، لذت باال 
و پایین پریدن، لذت انجام کارهای خودمان و ... اما مطمئنم تو هم به این نکته در زندگیت رسیده ای که گاهی برخی چیزها 
آنقدر که برای من و تو و همنوعانمان زیبا و لذت بخش است برای دوستان غیرمعلول مان نیست. لذت داشتن سالمتی را شاید 
یک فرد غیرمعلول آنطور که باید درک نکند اما من و تو معنای سالمتی را با تمام وجود می فهمیم و آیا این یک نعمت نیست ؟ 
به خدا قسم نعمت است، یک نعمت الهی که شامل حال ما بندگان حقیر شده است. برای رسیدن به این دیدگاه الهی، کمی 
مسیر باید طی کنیم، پس بیا با هم تا انتهای مسیر را برویم شاید ذره ای از آسمان بیکران رحمت الهی نیز شامل حالمان شد. 
برای طی مسیر نیاز به تمرین داریم. روزی چند بار دست نیاز به سوی درگاهش بلند کنیم خودش مسیرمان را هموار خواهد 

کرد، مطمئن باش این مسیر بدون پله و بدون ناهمواری است. 
پس یا علی

 
فرزانه حبوطی
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در زندگی هر فردی حوادث و معلولیت درکمین 
است و حتی با مراقبت و رعایت نکات ایمنی ، به سبب 
بالیاي  نیز  و  دیگران  توسط  قوانین  نکردن  رعایت 
طبیعي، متأسفانه گاهي گریزی از معلولیت نیست. ولی 
آیا با نقص عضو و معلول شدن، باید از گردونه زندگي 
چرخ  مضاعف  تالشي  با  دوباره  اینکه  یا  شد؟  خارج 

زندگی را به حرکت درآوریم؟
کمبود  توانند  مي  معلول  وخانواده  سالم  اطرافیان   
معلوالن را به صورت یک جریان طبیعی نشان دهند و 
معلولیت را از ذهنها پاک کنند و یا با ابراز این کمبودها، 
به  را  او  و  ازحالت طبیعی خارج کنند  را  زندگی معلول 

فردي غیراجتماعي وگوشه گیر تبدیل نمایند.
 خانواده و جامعه می توانند از فردی که دچارنقص عضو 
گردیده فردی توانا بسازند و فرد معلول را دوباره وارد 
چرخه زندگی نمایند . باید بپذیریم که اگر فرد معلول به 

جامعه برگردد حتما توانمند و فعال میگردد .
و  جسمی  سالمت  باعث  ورزش،  و  تفریح  به  توجه 
سرگرمی،  بدون  زندگی  گردد.  می  معلوالن  روانی 
فرار  راههای  از  یکی  و  ندارد.  معنایی  هیجان،  و  نشاط 
از روزمرگیهای زندگی مسافرت است. اما قبل از اینکه 
لذت سفر  به  نخاع  معلول قطع  به خصوص  معلول  یک 
زخم  قبیل  از  به مشکالتی  فکري   درگیری  با  فکرکند 
مشکالت    - ومدفوع  ادرار  کنترل  نداشتن  بستر- 
مسافرت  از  کاًل  و...  همسفران  شدن  اذیت  و  جابجایی 

چشم وشی میکند. 
شرایط  پذیرفتن  با  تواند  مي  نخاع  قطع  معلول  یک 
استقالل  آوردن  بدست  برای  تالش  و  خویش  جسمی 
فردی خود به وسیله فیزیوتراپی، کمک گرفتن ازوسایل 
باالبردن قدرت  برای  فنر....(    – وزنه  )دمبل -  ورزشی 
دستها و باال تنه تالش کند . شاید یک معلول قطع نخاع 
 - ویلچرحمام  )داشتن  زندگی  محیط  سازی  مناسب  با 
توالت فرنگی - رفع موانع وپله ها - کابینتهایی کوتاه 
مستقلي  زندگي  دیگران،  کمک  بدون  منزل  در  و...( 
داشته باشد . اما درشرایطی متفاوت )مسافرت - منزل 
اقوام - اردوهای ورزشی و ...( باید  بیاموزدکه چگونه با 
از  حداقل وسایلي که در هرشرایطي در دسترس دارد 

پس کارهاي شخصي خود بر بیاید.

نکاتی  به  باید  نخاع  قطع  معلول  یک  مسافرت  از  قبل 
توجه داشته باشد : 

را  معلولیتش  شرایط  که  باکساني  شدن  هسمفر   -
پذیرفته اند. 

با  )امکان تردد  بودن محل اسکان    ازمناسب  - آگاهی 
ویلچر(.                                                           

وسایل   - پوشینه   ( نیاز  مورد  وسایل  داشتن  همراه   -
سونداژ- دستکش یکبار مصرف، پنبه و... (                      

- همراه داشتن تشکچه ویلچر.     
ویلچر.                                                                                                                                            باد  تنظیم  جهت  تلمبه  داشتن  همراه   -

 انجام آزمایش ادرار )قبل ازمسافرتهاي طوالني( 
و به همراه داشتن آزمایش کشت ادرار و داروهاي الزم به 

هنگام باال رفتن عفونت ادراري.

وسایل حمل ونقل معلول قطع نخاع :       
قطع  معلول  یک  براي  مسافرتی  وسیله  بهترین    -
نخاع، از نظر جلوگیري از زخم هاي فشاري و ورم پاها، 
هواپیما است.  البته به علت هزینه باال برای مسافرتهای 

خانوادگی برای همه معلوالن میسر نیست.
- کوپه هاي  قطار برای معلوالن تقریبا مناسب است، ولی 
متأسفانه دربهاي ورودي و راهروهاي قطارها برای تردد 
برزنتی  صندلیهای  کمک  با  اما  نیست.  مناسب  ویلچر 
مي  قرار  ویلچر  روي  بر  سیار  صورت  به  که  بیمار  حمل 
زانو  نزدیکیهای  دسته  دو  و  پشت  در  دسته  )دو  گیرد 
دارد( میتوان با کمک دو نفر، معلول را ازروی ویلچر به 

داخل کوپه منتقل کرد.
-  برای مسافرت  با اتومبیل شخصی، حتی با رزرو جا و 
مکان، به همراه داشتن چادر مسافرتی جز وسایل مورد 
نیاز است که در موقع لزوم برای انجام کارهای شخصی 
با  برای مسافرت  نخاع  معلول قطع  نباشد.  یک  نگراني 
پنچری،  ازقبیل  مشکالتی  احتمال  با  شخصی  اتومبیل 
سالم  فردی  با  حتما  باید   .... و  اتومبیل  خرابی  تصادف، 

همسفر باشد. 
معلوالن  که  بدانند  باید  سالم جامعه  افراد  در آخر     
شرایط  با  را  معلول  یک  باید   . ندارند  ترحم  به  نیازی 
استقالل  آوردن  دست  به  برای  و  بپذیرند  جدیدش 
فردی اش ، تشویقش کنند و با دعوت و مشارکت دادن 
در  را  آنان  و...  مسافرتها  مهمانیها،  جشنها،  در  آنها 
میان خود نگه دارند و به آنان زندگی سرشار از امید و 

شادابي ، نه فقط زنده بودن ببخشند.
  طیبه جاللپور
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افراد با مشکالت شنیداری 
بهره  بدون  به نحوي كه  باشد  انسان  ترین سیستم حسي  شنوایي شاید مهم 
مندي از آن توانایي انسان در ایجاد برقراري ارتباط با محیط اطراف خود به 
نشانگر یك  و  عام  واژه  اختالل شنوایي یك  یابد.  طور محسوسي كاهش مي 
ناتواني در شنیدن است كه مي تواند از لحاظ شدت از درجه خفیف تا عمیق 
طبقه بندي گردد. این اختالل كه داراي تنوع و گستردگي مي باشد، احتمال 
دارد در هر زمان و براي هر فردي رخ بدهد. برخي افراد از زمان تولد، شنوایي 
خود را از دست مي دهند و بعضي دیگر به صورت تدریجي دچار افت شنوایي 
مي شوند. افراد با ناتواني شنوایي در برقراري ارتباط با دیگران از روش هاي 
به فاكتورهایي مانند سن شروع اختالل  مختلف استفاده مي كنند كه بستگي 
تحصیلي  خانوادگي، سطح  محیط  هوشي،  میزان ضریب  اختالل،  نوع  شنوایي، 
و… دارد. در كساني كه ناشنوا هستند، مهارت بینایي براي برقراري ارتباط ها 
حائز اهمیت ویژه اي است. در رابطه با افراد با ناتواني شنوایي به توصیه هاي 

ذیل توجه داشته باشید:
افراد  با  برخورد  هنگام  در  كه  این  بر  مبني  شده  ارائه  هاي  توصیه  برخالف 
ناتوان سعي شود از كلمه معلولیت استفاده نگردد، در مورد افراد با اختالالت 

شنوایي مي توان از واژه ناشنوا استفاده نمود.
اختالل شنوایي دامنه وسیعي دارد و شیوه هاي مختلفي در نحوه چگونگي 
ارتباط با آنان وجود دارد. بهتر است با مخاطب خود در رابطه با روش صحیح 
برقراري ارتباط مشورت كنید. )در برقراري ارتباط با افراد با ناتواني شنوایي 
 … و  شنوایي  كمك  هاي  ابزار  نگارش،  اشاره،  زبان  خواني،  لب  روش  از 

استفاده مي گردد(
براي جلب كردن توجه مخاطب اسم او را صدا بزنید اگر واكنشي نشان نداد 
شما مي توانید با رعایت احترام و شأن او بازو و یا شانه هایش را لمس كنید و 

یا دست خود را تکان بدهید.
در حضور رابط ناشنوا، براي رعایت احترام و شأن مخاطب همیشه سعي كنید 
سؤال و یا درخواست خود را مستقیمأ با او در میان بگذارید و سعي كنید حتي 

االمکان از طریق رابط اقدام ننمایید.
در هنگام گفتگو همیشه چهره خود را به طرف شخص مخاطب قرار 

دهید.
در هنگام نگاه كردن چهره به چهره با فرد دچار اختالل شنوایي سعي كنید با 

تغییرات چهره و حركات بدن احساسات و هیجان مربوطه را در 
ناخشنودي  خشنودي،  مانند  كنید  ابراز  پیامتان 

و …
به چهره مخاطب نگاه كنید تا مطمئن شود 

كه شما مطلب او را درك كرده اید. )تکان 
دادن سر دلیل تأیید كردن نمي باشد(

 جهت تماس با مخاطب مي توانید 
وسایل  سایر  یا  و  ایمیل  طریق  از 

ارتباطي مربوطه اقدام كنید.
تمام افراد كم شنوا مهارت كافي در 
لب خواني ندارند، پس بهتر است با 
آنها واضح، موزون و آهسته صحبت 
كنید تا مطالب را درك كنند. اگر 
كند،  خواني  لب  تواند  مي  شخص 

حد  از  بیشتر  را  خود  هاي  لب 
آمیز  مبالغه  و  معمول 

حركت ندهید.

توجه کنید: افراد با اختالل شنوایي به طور تقریبي قادر به درك 20 تا 25 
درصد مطالب از طریق لب خواني هستند لذا سعي كنید هنگام صحبت كردن 
در محلي مناسب و روشن قرار گیرید و در هنگام حرف زدن از خوردن غذا، 
كشیدن سیگار و یا قرار دادن دست ها روي دهان خود جداً خودداري نمایید.

در صورت نیاز جمالت خود را براي چند بار تکرار كنید و كوشش كنید جمله 
ها را به صورت واژه به واژه بگویید.

در صورت نیاز ارقام یا آدرس را براي او بیان نمایید، بهتر است این 
کار از طریق نوشتاري، ایمیل زدن و یا دورنویس انجام گردد.

همیشه كاغذ و قلم را در دسترس خود داشته باشید تا در صورت نیاز از آن 
استفاده كنید.

او  از  بسیار مشکل است  او  براي  به صورت گفتاري  اگر توضیح دادن مطالب 
بخواهید در صورت تمایل مطالب خود را بنویسد. هرگز به او نگویید فراموش 

كن مهم نیست.
در هنگام صحبت كردن، محیط اطراف را زیر نظر داشته باشید از قرار گرفتن 
در اماكن خیلي بزرگ، شلوغ، كریدورها و یا درهاي ورودي تاالرها خودداري 
نور  كنید زیرا ممکن است موجب اختالل در شنوایي شخص كم شنوا شود. 

شدید خورشید و سایه هم مي تواند از دیگر موانع گفتگوي دو جانبه باشد.
در یك نشست گروهي و یا شركت در جلسه رعایت نکات زیر الزامي است:

خود  براي  را  نشستن  محل  و  موقعیت  بهترین  ناشنوا  فرد  كه  بدهید  اجازه 
انتخاب كند كه بتواند بهتر گوینده و رابط را ببیند.

در صورتي كه فرد ناشنوا مایل به شركت در بحث جلسه باشد مراقب عالمت 
دادن او باشید.

زماني كه شما مطالب را بیان مي كنید راه نروید.
نویسید صحبت  را مي  برد مطالبي  یا وایت  هرگز زماني كه روي تخت سیاه 

نکنید چون براي فرد ناشنوا قابل درك نیست.
هیچ زماني موضوع گفتگو را بدون اطالع تغییر ندهید براي این كار، مي توانید 
كمي مکث كرده و به او بگویید كه مجبور هستید مطالب دیگري را شروع كنید.

مجاز  حد  از  را  خود  صداي  كنید  مي  صحبت  كه  زماني 
بلندتر نکنید. این كار نه تنها كمك كننده نمي باشد 
بلكه مي تواند زیانبار باشد. زماني صداي خود را بلند 
به  باشد آن هم  كنید كه مورد درخواست مخاطب 

صورت كوتاه و مختصر.
اگر شما به شخص ناشنوا یا كم شنوا تلفن مي 
از حد معمول  بیشتر  بدهید قدري  اجازه  زنید 
و  شمرده  صورت  به  ابتدا  بخورد،  زنگ  تلفن 
تلفن  علت  و  كنید  معرفي  را  خود  واضح  خیلي 

زدن خود را بیان نمایید .
یا  و  شنوایي  عمیق  مشکالت  شما  مخاطب  اگر 
كمك  وسیله  از  توانید  مي  دارد  گفتاري  اختالل 
كنید.  استفاده   TTY/TDD ارتباطي  شنوایي 
)پیامهاي تایپ شده از طریق تلفن به شخص مخاطب 

در صورت داشتن دستگاه فوق منتقل مي شود.(

چگونگی تعامل با افراد دارای محدودیت 

برگرفته از کتاب 
چگونگی تعامل با افراد معلول
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نمایش توانمندی های 
معلوالن ایران
در خانه ملت

معلوالن  حقوق  از  حمایت  فراکسیون  همت  به         
روز  گرامیداشت  پاس  به  و  اسالمی  شورای  مجلس 
جهانی معلوالن ،  اولین نمایشگاه توانمندیهای معلوالن 
شورای  مجلس  نمایشگاههای  دائمی  محل  در  کشور 

اسالمی برگزار گردید.
     هدف از برگزاری این نمایشگاه تبلور توانایی های 
معلوالن و نیز ایجاد زمینه مناسب برای تصویب قوانین 
و  ترغیب  همچنین  و  ملت  نمایندگان  توسط  جدید 
تشویق آنها به نظارت بر اجرای قوانین موجود توسط 

قوه مجریه بوده است.
آثار خود را كه در  این نمایشگاه 64 تشکل غیر دولتی  در 
زمینه های هنری ، علمی و فرهنگی ، ورزشی ، ادبی، صنعتی 

و فناوری معلوالن ایران بود ، به معرض نمایش گذاشتند.
رئیس  نایب  توسط  كه  نمایشگاه  این  افتتاح  مراسم  در     
دبیر  رهبر  فاطمه  حضور  با  و  اسالمی  شورای  مجلس  اول 
سازمان  سرپرست  و  معلوالن  حقوق  از  حمایت  فراكسیون 
االسالم  حجت  پذیرفت،  صورت  كشور،  بهزیستی 
ظرفیت  بیانگر  را  نمایشگاه  این  ابوترابی  والمسلمین 
باالی معلولین از نظر علمی ، فکری و خالقیت دانستند 
و از مسئولین بویژه سازمان بهزیستی و فراكسیون حمایت 
از حقوق معلولین خواستند تا برای عموم معلولین خدمات 

ارزنده ای در نظر بگیرند.
    در طی برگزاری این نمایشگاه اغلب نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی از آثار ارائه شده بازدید داشتند .  
    در حاشیه این نمایشگاه پیشنهادی در خصوص  برقراری 
هدفمندكردن  محل  از  معلوالن  معشیتی  و  اجتماعی  بیمه 
یارانه ها به نمایندگان مجلس ارائه گردید تا بتوان با اجرای 
زندگی  سطح  به  را  معلوالن  زندگی  سطح  پیشنهاد  این 

دیگران اقشار جامعه نزدیکتر نمود . 
حقوق  از  حمایت  فراکسیون  مدیر  آلیا  فاطمه      
ضمن  فرهنگی  حرکت  این  توصیف  در  نیز  معلوالن 
و  هنر  پهناور  دریای  از  ای  قطره  که  مطلب  این  بیان 
توانمندی و علم و همت توانخواهان عزیز در نمایشگاه 
مجلس شورای اسالمی متجلی شده است، این حرکت 
را نشانگر غیرت و همت واالی عزیزان معلول دانستند.

غیر  مراكز  تمامی  از  كه  نمودند  اعالم  ایشان همچنین      
دولتی كه در این نمایشگاه حضور یافته اند، قدردانی خواهد 

شد.    
به عهده  نمایشگاه  اجرای  گفتنی است که مسئولیت 
نحو  به  و  فراگیر  بصورت  که  بود  توانا  معلولین  کانون 

احسن و در گستره ملی انجام پذیرفت.  
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هفته اول دی ماه خانه هنرمندان 
شور و حال ویژه ای داشت. 

شدیم  می  وارد  كه  ورودی  در  از 
ادبیات  حوزه  در  مختلف  میزهای 
آمدهای  و  رفت  بود.  كودك 
با  هم  را  جدیدی  شکل  همیشگی 

خود داشت.
زمانی  كمتر  شاید  هنرمندان  خانه 
این همه رفت و آمد افراد با نیازهای 
نوجوان  و  كودك  از  داشت.  ویژه 

گرفته تا بزرگسال و كهنسال.
بهانه آن ادبیات كودكان با نیازهای 
ویژه بود. افرادی كه برای ارتباط با 
ادبیات مناسب خود نیاز به خدمات 

ویژه كتابداری دارند.
مناسب  یا  خاص  كتابهای  به  نیاز 

سازی كتاب های موجود.
اما در كنار ادبیات به بازی و فیلم و 
نقاشی و عکاسی هم توجه شده بود.
چهار میز در طبقه پایین در سالن 
اولین  بود.  هنرمندان  خانه  ورودی 

كه  شد  می  كودك  كتاب  شورای  به  مربوط  میز 
DVD، CD، كتابها و برشورهایی در این ارتباط 
است  ای  كتابخانه  كه  كتابدار-  خانه  میز  داشت. 
در منطقه منیریه وابسته به شورای كتاب كودك 
های  كتاب  میز  این  نوجوانان-  و  كودكان  برای 
نمایش  به  را  ب  و  الف  سنی  گروه  برای  مناسب 
فرهنگنامه  معرفی  به  دیگری  میز  بود.  گذاشته 
اولین  های كودكان و نوجوانان اختصاص داشت. 
فرهنگنامه مصور كاماًل ایرانی كه در شورای كتاب 
كودك تهیه می شود. میز دیگر مربوط به كتابك 
بود سایتی كه به طور گسترده ادبیات و فرهنگ، 
را  حوزه  این  جاری  اتفاقات  و  اطالعات  كودكان 
معرفی می كند، مجموعه تاریخ ادبیات كودك هم 

روی این میز دیده می شد.
همایش  همین  به  سو  دو  هر  هم  دوم  طبقه  در 

اختصاص یافته بود.
برای  مختلف  مراكز  از  ای  مجموعه  چپ  سمت 

كودكان و بزرگساالن معلول فعال بودند. 
كه  شد  برگزار  تابستان  گالری  در  نمایشگاه  دو 
ویژه  نیازهای  با  نوجوانان  و  كودكان  هنری  آثار 
آثار  بین  از  اثر  بود، 35  گذاشته شده  نمایش  به 
رسیده برگزیده شد كه همه در روز دوم همایش 
لوح تقدیر شورا را دریافت كردند. شادمانی فراوان 
آنها و تشویق های بی پایان تماشاچیان شور و حالی 
به وجود آورده بود كه شاید خانه هنرمندان كمتر 
گالری  این  در  بود.  دیده  خود  به  را  روزی  چنین 
از  ای  مجموعه  و  نابینایان  موزه  پژوهشی  طرح 
نیز  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  لمسی  های  كتاب 
حسینه  كتابخانه  بود.  شده  گذاشته  نمایش  به 
ارشاد نیز مجموعه فعالیتهای خود را در این حوزه 
ترین  شلوغ  راست  اما سمت  و  بود  كرده  معرفی 
بخش نمایشگاه بود. ابتدا دو ناشر پر كار در حوزه 
معلولیت كتاب هایشان را به نمایش گذاشته بودند 
انتشارات قطره و انتشارات پیدایش. یکی از جالب 

ترین كتابهای این بخش باغبانی نابینایان بود كه 
به همت شورای كتاب كودك به چاپ رسیده بود.
اسناد  و  مدارك  ارائه  به  بعدی  میزهای  سپس 
و  بودند  پرداخته  همایش  این  های  كمیته 
همچنین NGO هایی كه برای كودكان ویژه كار 

كرده بودند. 
میزهای دیگر این راهرو شامل: مجموعه كتاب های 
پارچه ای چاپی خانم محجوبی و موسسه پرورشی 
كودكان دنیا، آقا و خانم كندی، اسباب بازی های 
های  فعالیت  زاده،  شاهین  خانم  و  آقا  چوبی 
موسسه مادران امروز و فعالیت های كانون توسعه 

فرهنگی نیز بود.
در گالری دیگری مجموعه ای از آثار تصویرگران 
برگزیده همایش بود. این آثار بسیار زیبا، كه ارائه 
مناسبی هم داشت براساس سه داستان برگزیده 
شورای كتاب كودك در این حوزه انجام شده بود، 
از بین آثار رسیده یك اثر تندیس شورای و یك 
به  ها  این كتاب  امیدواریم  تقدیر گرفت.  لوح  اثر 
از  نمایشگاهی  این گالری  برسند،  به چاپ  زودی 
نیز  ویژه  كودكان  شخصیت  با  خوب  های  كتاب 

وجود داشت.
اما در گالری نیلوفر نوع دیگری از شور و حال بود تعدادی 
از كتاب هی حسی- لمسی، اسباب بازی های رسیده 
با  برای كودكان  برگزیده  به همایش، كتاب های 
نیاز های ویژه و همچنین كتاب فبلم های زبان 
اشاره، كتاب های گویا و كتاب های مناسب سازی 
این  در  كتاب كودك  در شورای  تهیه شده  شده 

گالری به نمایش گذاشته شده بود. 
بحش مهم دیگر این گالری مجموعه كتاب های 
دفتر  طرف  از   2009 سال  در  جهان  منتخب 
بود.   IBBY جوان  نسل  برای  كتاب  المللی  بین 
این كتاب ها كه به سراسر جهان سفر می كنند 
بهانه این همایش بودند. این مجموعه شامل 50 
عنوان كتاب بود. مجموعه كتابهای حسی- لمسی 
با  كتابهایی  آسان،  كتابهای  نابینا،  كودكان  ویژه 

اشارهو  زبان  كتابهای  و  ویژه  كودكان  شخصیت 
خط بلیس.

میز دیگری این گالری فعالیتهای خانم شاهرخی 
به  كه  بود  نابینا  كودكان  با  تصویرگری  در حوزه 

نوبه خود كاری تازه و جالب است.
بود.  همایش  این  اصلی  هسته  تئاتر  آمفی  سالن 
در این سالن همه روزه از دوشنبه تا پنجشنبه 
شد.  می  برگزار  فیلم  نمایش  و  سخنرانی 
مدیره شورای  هیئت  پیام  معرفی  از  ها  سخرانی 
به  IBBYآغاز شد و سپس  پیام  كتاب كودك و 
اهدا تندیس و لوح تقدیر به منتخبین بسیاری كه 
پیشگامان  و همچنین  در همایش شركت كردند 
این فعالیت اختصاص داده شد. سپس سخنرانان 
به حوزه های مختلف پژوهش، تجربه، مطالعات، 
روز  طی  در  بسیاری  های  نوشته  و  خاطرات 
پرداختند در بین آنها فیلم های منتخب همایش 

به نمایش گذاشته شد.
این  بیشتر  جزئیات  از  خواهید  می  اگر 
همایش، سخنرانی ها و فیلم ها مطلع شوید 
سایت  یا  کودک  کتاب  شورای  سایت  به 

کتابک مراجعه کنید.
این همه به همت بانوی بزرگوار و دانشمند و مادر 
انصاری  آفرین  نوش  خانم  سركار  ایران  كتابدار 
بیش از همه و همه همکاران شورای كتاب كودك 

و موسسات وابسته به آن انجام گرفت.
آرزو می كنیم این همه زحمات شبانه روزی كه 
از زمستان سال 88 آغاز شده بود بتواند گامهای 
كودكان  مراكز  تمام  در  را  خود  فراگیر  و  موثر 
استثنایی و خانواده های كودكان با نیازهای ویژه 

برداشته باشد.
www.cbc.ir سایت شورای کتاب کودک
www.ketabak سایت کتابک

زهرا فرمانی -دبیر بخش کتاب برای کودکان 
با نیازهای ویژه 

همایش ادبیات و کودکان با نیازهای ویژه
شورای کتاب کودک- پاییز و زمستان 1389 
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زندگی زاهدانه

زهرا مصطفوی: مادرم گاهی از گذشته ها تعریف می کنند که حاال 
آدم می تواند بگوید یک گله است به اینکه چه سختیهایی را تحمل 

کرده اند.
از رو نمی  اینکه می گفتند جیب قبای آقای تو را  مثالی که دارند 
گذاشتند چون اگر می گذاشتند، بعدها که باید آن را بر می داشتم 
می  بود  جیب  مال  که  خطی  این  کنم،  کت  را  آن  پایین  قسمت 
به همین جهت من جیب  پیدا می کرد.  و اشکال  باالی شانه  افتاد 
را اینجوری درست نمی کردم تا بعد وقتی می خواهم آن را به کت 
تبدیل کنم، مشکلی پیش نیاید. حتی بعد  از اینکه این کت پاره می شد، 
این کت را پشت و رو می کردم و کهنۀ بچه می کردم. خیلی مشکل 
است! اصاًل این برای ما باور کردنی نیست. اما ایشان می گفتند من 

این کار را می کردم چون بودجه نداشتیم. امام می گفتند: 

»همین مقدار را دارم و با همین مقدار هم باید زندگی کرد.« 

ُشکر گزاری
رسول اکرم )ص( می فرمایند:

 هر کس شکرگزار باشد، خداوند نعمت های او را افزایش می دهد. 
 هر گاه گرفتاران و مصیبت زدگان را دیدید )در دل( خدا را سپاس 
گوئید ولی این حمد و ستایش را به گوش آنها نرسانید )آهسته 

بگوئید( زیرا آنها را ناراحت می کند.
بجا                نیز  را  خداوند  شکر  نکند،  سپاسگزاری  مردم  از  که  هر 

نمی آورد.
 دو ویژگی است که روزی هر کس شود، خیر دنیا و آخرت به او 
عطا شده است: صبر هنگام گرفتاری و شکر هنگام رسیدن نعمت.
ایمان دو نیمه است، نیمی از آن صبر و نیم دیگر شکر می باشد.

»الحمدهلل«  زیاد  باید  شود  می  آشکار  او  بر  ها  نعمت  که  هر 
بگوید.

باران رحمت 
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و  اتاق  گوشه  به  رساند  را  خودش  زحمت  به 
در گنجه را باز کرد. صداي ناله در گنجه مثل 
سیاه  تخته  روي  ناخن  شدن  کشیده  صداي 
دلش را لرزاند. عضالت شکمش را جمع کرد و 
صورتش پر از چروک هاي کوچک و بزرگ شد.

با  و  برداشت  را  سفید  بقچه  گنجه  از  آرام 
دقت سنجاق قفلي آن را بازکرد. این کار را از 
مادرش یاد گرفته بود مادري که االن نباید از 

وجود این بقچه با خبر مي شد .
و  کرد  مي  غوغا  پنجره  پشت  باد  صداي   
زمین  به  و عجله  با سرعت  برف  دانه هاي 
فرود مي آمد. دستش را کشید روي لباس 
بود.  کرده  پنهان  پیش  ها  مدت  که  قرمز 
کرد  سعي  چپ  دست  با  لرزید.  دستانش 
و  کرد  ذوق  کند.  کنترل  را  راستش  دست 
را  گلویش  ته  کوتاه  جیغي  شبیه  صدایي 

خاراند.
 صداي نزدیک شدن کفش هاي مردانه اي را 

پشت در اتاقش حس کرد.
- حتما بابا اومده .

به سرعت لباس ها را مچاله کرد و درون گنجه 
گذاشت.

 - بهنام بابایي بیداري ؟
- بعله ... بابا .... بابایي.

شد.  اتاق  وارد  لبخند  با  همیشه  مثل  پدر 
موهاي سفیدش رد پایي از درد داشت اما همه 
مي دانستند که فقط  46-45 سال از سن سید 

احمد مي گذشت.
- ماماني کجاست ؟

- مامان هنوز نیومده. مدرسه است امتحانات 
ترم شروع شده و سرش خیلي شلوغه .

بهنام  کوله  و  کج  لبهاي  لبخندي 
روي  دهانش  آب  از  قطره  چند  و  کرد  باز  را 
لباسش ریخت. بهنام با نگاهش رد آب دهانش 

را دنبال کرد.
 - وقتشه بابایي ؟

- وقتشه بابا .
صداي  کرد  ذوق  و  زد  برق  بهنام  چشمان 

آشنایي از گلویش برخاست.
- بابایي چند روز مونده؟

گفت  و  کشید  موهایش  به  دستي  احمد  سید 
فقط یک روز به جشن کریسمس مونده و هر 

دو خندیدند.
- بابا این یه رازه؟

- آره  پسرم یک راز بزرگ و مامانت نباید خبر 
دار بشه.

دل بهنام گرفت. کاش مامان هم اخم نمي کرد و 
مي دانست.کاش مامان خجالت نمي کشید منو 

به همکاراش نشون بده . کاش ماماني ...
طرف  به  و  گرفت  را  ویلچر  هاي  دسته  پدر   

گنجه هل داد.
- امروز منو مي بري آسایشگاه ؟ 

پسرم  حتما   : گفت  و  زد  لبخند  احمد  سید   
امشب شب عید کریسمسه.

گفت  و  خندید  بلند  صداي  با  خندید.  بهنام 
سرده بابایي خیلي سرده.

- تا مامان نیومده باید بریم . اگه بیاد عصباني 
میشه هااااا.

سید احمد کادوهاي یک اندازه و رنگارنگ را 
از زیر تخت بهنام درآورد و با خود برد.

با گلوله هاي  بهنام از پنجره به بچه هایي که 
برف دنبال هم مي کردند نگاه کرد و به پدر که 

کادو ها را در صندوق عقب پیکان قدیمي شان 
جابجا مي کرد.

- حاضري پسرم ؟
.... روي  بابا  : بله   بهنام با صدایي کوتاه گفت 
کول پدر جابجا شد و آب دهانش گوشه کت 

پدر را خیس کرد.
روي  شوق   با  بهنام  و  بود  شده  تندتر  برف   

صندلي پیکان  فرو مي رفت.
و  کرد  باز  را  بهنام  شده  جمع  انگشتان  پدر   
 60 مدل  پیکان  و  بست  را  ایمني  کمربند  
سمت  به  کرج  مخصوص  جاده  در  سرعت  با 

وردآورد حرکت کرد .
**** 

در  دختران  کوتاه  و  بلند  هاي  جیغ  صداي   
گفتند  مي  که  الهام  پیچید.  مرکز  راهروي 
اوضاعش از دیگران کمي بهتر است دستي به 
ریش هاي بلند و سفید بهنام کشید و گفت : 

بچه ها بیایین بابانوئل اومده ...
و  زدند  حلقه  نوئل  بابا  ویلچر  دور  دختران 
به  خیره  یکي  خندید.  مي  یکي  چرخیدند. 
نگاه مي  نوئل  بابا  لب هاي خندان  و  کاله کج 
این  یعني  پرسید  مي  دلش  در  دیگري  و  کرد 
پیرمرد که آب دهانش مرتب روي ریش سفید 
و بلندش مي ریزد.  باباي همه است یعني این 

بابا این همه کادو را از کجا آورده ؟
بهنام خوشحال بود و مي خندید هم از اینکه 
بود  بود رسیده  نوئل شده  بابا  که  آرزویش  به 
و هم از اینکه مادرش را قال گذاشته بود .....  
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یا  باشد  برفي  امسال  زمستان 
نباشد، بي تردید در شب سال 
که  زماني  پس  در  میالدي  نو 
ي  دریچه  از  نباشد،  حواسمان 
ذهن مان سرزده وارد مي شود؛ 
و  سپید  محاسن  با  مردي  پیر 
پدر  این  قرمز.  رنگ  به  لباسي 
داشتني»بابا  دوست  بزرگ 
که  است  ارامنه  اهالي  نوئل« 

هرگز  سن  کهولت  وجود  با 
روایت   کند  نمي  فراموش 
جورابهاي  لنگه  در  را  ها  هدیه 
شب  منتظر  دلهاي  و  رنگارنگ 

سال نو را....
زدیم  سري  بهانه  همین  به   
هنرمندان  از  یکي  ي  خانه  به 
تزئین  با  پیشاپیش  که  ارامنه 
به  کریسمس  کاج  درخت 

رفته   میالدي  نو  سال  استقبال 
بود.

یکي  سرکیسیان«  »ریما  خانم 
ساز  مجسمه  هنرمندان  از 
استفاده  با  که  است  کشورمان 
و  احساس  از  هنرمندانه  ي 
چوب»عشق«  روي  بر  عاطفه 
مجسمه  تک  تک  دل  در  را 
هایش ثبت کرده است. شما هم 

مهمان این گفتگو باشید.

- از خودتان 
بگویید؟

در  تهران  متولد  من 
هستم.   1344 سال 
دو  سن  در  معلولیتم 
مبتال  اثر  در  سالگي 
فلج  بیماري  به  شدن 
آمد.  وجود  به  اطفال 
هیچ  به  شرایط  این 
خللي  نتوانست  عنوان 
در تحصیل من به وجود 
حاضر،  حال  در  بیاورد. 
پژوهش  لیسانس  فوق 
در  که  دارم  را  هنر 
هشتم   نفر  رشته   این 

که  دستي  صنایع  لیسانس  و 
این  در  را  کنکور   5 ي  رتبه 

رشته کسب کردم.

هایي  فعالیت  چه   -
انجام مي دهید؟

»حضرت  هنرستان  مدرس 
گرافیک  هاي  رشته  در  مریم« 
به  امسال  و  هستم  معماري  و 
انتخاب  نمونه«  »معلم  عنوان 
من  فعالیت  بیشترین  شدم. 
مجسمه  ي  زمینه  در  پ  ژوهش 
آثارم  است.  چوب  با  سازي 
نمایشگاههاي  در  بیشتر  را 
نمایش  معرض  به  گروهي 
گذاشته ام و قصد دارم به زودي 
مجموعه اي از آثارم را در یک 
معرض  در  انفرادي  نمایشگاه 
دید عموم بگذارم. من همچنین 
دومین جشنواره  در  سال  83 
ي دانشجویان صنایع دستي در 
دانشگاه شیراز نفراول پژوهش 
افتخار  و  شدم.  مجسمه  در 
ي»جوان  جشنواره  داوري 
موفق ایراني« در بخش معلوالن 

را داشتم.

        گفتگو با »ریما سرکیسیان« یکی از هنرمندان ارامنه

جوراب، انتظار 
شب کریسمس

12

چطور  ورزش  با  تان  میانه   -
است؟

معلوالن  شناي  تیم  عضو  حاضر  حال  در 
و کشوري  استاني  اول  مقامهاي  و  هستم 

را کسب کرده ام.

- چه عواملي باعث پیشرفت و 
موفقیت شما در کار و تحصیل بوده است؟

تاثیر گذاري در  خانواده و دوستانم نقش 
پیشرفت هاي من داشته اند.آنها هیچگاه 

مرا به چشم یک معلول نگاه نکردند.

سوال  این  به  کودکي  در   -
که»در آینده میخواهید چکاره شوید؟« 

چه پاسخي مي دادید؟
خودم  ام  کودکي  رویاهاي  در  همیشه 
سفید.  لباس  آن  با  دیدم   مي  پزشک  را 
مدارک قاب شده ي دکترها در مطب شان 
مرا همیشه وسوسه مي کرد و آن تابلوي 
بر  اشاره  انگشت  با  پرستاري  همیشگي  
روي لب وبیني به نشانه ي»سکوت« برایم 

لذت بخش بود.

- پشیمانید؟
آن  در  که  هایي  رشته  از  عنوان،  هیچ  به 
هاي  لوح  از  راضیم.  بسیار  کردم  تحصیل 
که کسب  هایي  مدال  و  قاب شده  تقدیر 
ضمن  کنم.  مي  افتخار  احساس  کردم 
اینکه در تمامي مجسمه هایم مي توانید 
در  را  خاطر  امنیت  و  آرامش  احساس 

وجود انسان به راحتي مشاهده کنید.

- با توجه به اینکه در روزهاي 
آغاز سال نو میالدي هستیم از مراسم هاي 

خاص ارامنه بگویید؟

پر  سالي  میالدي   2011 سال  امیدوارم 
باشد  انسانها  تمام  براي  برکت  و  امید  از 
مثل  هم  ما  ارامنه.  عزیزان  خصوص  به 
مسلمانان که در نوروز گرد سفره ي هفت 
کنند،  برگزار مي  را  نو  مراسم سال  سین 
درخت کاج را تزیین مي کنیم و در منزل 
بزرگ  پدر  مثل  فامیل،  بزرگان  از  یکي 
غذاهاي  و  شویم  مي  جمع  بزرگ  مادر  و 
متنوع طبخ مي کنیم و سعي مي کنیم در 

آن شب کدورت ها را از بین ببریم.

در  مردم  نگاه  شما  نظر  به   -
اجتماع به فرهنگ معلولیت نزدیک شده 

است؟ در بین ارامنه چطور؟
البته طي سالهاي اخیر، با تالش مسئوالن 
حد  تا  مردم  رفتار  و  نگاه  ها  رسانه  و 
آن  کامال  هنوز  ولي  کرده  تغییر  زیادي 
نگاه»ظاهربین« ریشه کن نشده است. من 
ارمنستان داشتم،  در سفري که به کشور 
تاریخي  بناي  یک  از  خواهرم  همراه  به 
دیدن مي کردیم. به قسمتي از محوطه این 
بنا رسیدم که مي بایست پله هاي زیادي 
زیاد  ها  پله  این  ارتفاع  رفتیم  مي  باال  را 
بود و براي من بسیار مشکل بود. تصادفا 
یک خانواده هلندي هم آنجا بودند که بال 
فاصله متوجه این قضیه شده بودند و یکي 
از آنها به سرعت براي کمک به من آمد؛ 
به  باشد.  آمیز  نگاهش ترحم  اینکه  بدون 
نظر مي رسید کمک به یک معلول را جزو 

وظایف خود مي دانستند.

- به نظر شما یکي از ویژگیهاي 
شخصیت یک زن موفق چیست  ؟

را  پذیري  مسئولیت  و  بودن  راست  رو 
مي  حمل  خود  با  موفق  زن  یک  همیشه 
نوعي  به  را  زن  ویژگي  دو  همین  و  کند 
براي  کند  مي  متعهد  زندگي  به  نسبت 

رسیدن به سطحي شایسته تر.

از  امسال  دارید  دوست   -
بابانوئل چه هدیه اي بگیرید؟

بازي  اسباب  و  کودکي عروسک  زمان  در 
از  پس  اما  کرد  مي  خوشحالم  نهایت  بي 
بخواهید  را  راستش  امروز  گذشت سالها، 
دوست دارم یک جعبه ي کوچک دریافت 
 » محکم  ي  یک»اراده  آن  درون  که  کنم 
بتوانم این هدیه ي ارزنده را  باشد تا من 

بین دانش آموزان کالسم تقسیم کنم.

از  یکي  ارامنه  اقلیت   -
عادت هایي که هرگز فراموش نمي کنند 
از خواب است، شما  دعاي شبانه ي قبل 
در دعاهاي خود چه چیزي طلب کردید؟
براي  همیشه  شبانه  هاي  دعا  میان  در 
ولي  خواهم  مي  وسالمت  صحت  عموم 
و  »امید  ویلچري  هاي  بچه  براي  امسال 
احساس  که  کردم  طلب  بیشتر  آرامش« 
سخت  شرایط  در  نعمت  دو  این  کنم  مي 

کاربرد زیادي دارد.

- و در پایان؟
تبریک سال نو میالدي به زبان خودم...

       سیما سلطاني آذر
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دختران کم توان ذهنی 
گفتگو در مورد دختران کم توان ذهني.  این 
می  است.  کرده  انتخاب  وبالگش  برای  را  نام 
بگوید.  ذهنی  توان  کم  دختران  از  خواهد 
می  خودش  بودنشان.  انسان  از  بودنشان.  از 
مي خوام  بگم  درباره خودم  نمي خوام  گوید: 
تو  همین  شاید  که  بنویسم  دختراني  درباره 
بیني  اونو مي  وقتي  که  باشي  از کساني  یکي 
روت رو بر مي گردوني غافل از این که شاید 
باشه  اونها  جزو  خودت  عزیزان  از  یکي  فردا 
همان طور که دختر بي گناه من در اثر یه سهل 
انگاري از طرف دکتر هاي عزیزمون دوساله به 

این گروه پیوسته.
 در قسمتی از این وبالگ می خوانیم: اوائل که 
اومده بودم توي این محله ازش مي ترسیدم 
از من بود قدم هامو کند  اگه 50 متر جلوتر 
مي  بهش  اتفاقي  اگه  نرسم  بهش  کردم  مي 
رسیدم دلم هوري مي ریخت رو هم  و نفس 
هام بند مي اومد اون موقع ها بچه ها کوچیک 
بودن هر کدومشون که باهام بودن دستشون 
از  تا  کشیدمشون  مي  و  گرفتم  مي  سفت  رو 
اون دور بشم همیشه فکر مي کردم شاید االن 
تا  اینطوري نمي شد  اما هیچوقت  دنبالم کنه 
مسیرش  شد  مي  متوجه  گویي  دید  مي  منو 
رو عوض مي کرد نگا نگام مي کرد و ازم دور 
مي شد چند سالي طول کشید تا توي رفت و 
آمد هام احمد برام عادي شد دیگه ازش نمي 
کالم  هم  باهاش  هم  وقت  هیچ  اما  ترسیدم 
نشدم حتي اون موقع ها که پدر خدا بیامرزش 
زنده بود و مي رفتم ازش جوراب مي خریدم. 
پدر پیري داشت که روي یه گاري چهار چرخ 
مشتري  من  و  فروخت  مي  جوراب  چوبي 
همیشگي اون بودم گاه گاه احمد رو مي دیدم 
که دور و کنار پدر پرسه مي زد به خانم ها که نه، 
اما به بعضي از آقایون جوراب ها رو نشون مي 
یادمه  کرد  مي  زبوني  شیرین  براشون  و  داد 
یه شب  بودم  آشنا شده  برادرش  زن  با  تازه 
دیر وقت مجبور شدم جایي برم رفتم تا براي 
بچه ها از در منزلشون جوارب بخرم البته به 

این خیال که زهرا خانم رو مي بینم احمد از 
و  برگشت  دید  منو  تا  اما  پایین  اومد  ها  پله 
از  بنده خدا  کار دارن  تو  با  آبجي زهرا  گفت: 
دار دنیا همین یه پدر پیر و داشت و همین یک 
برادر رو پدر خونه خودش رو به پسر بزرگش 
داده بود تا به این نحو سر پرستي احمد  هم 
به عهده اون باشه . چند روز پیش توي ظهر 

صداي گریه فضاي کوچه رو پر کرده بود .
من در مغازه پرنیان بودم بنا به عادت هیچوقت 
بیرون نمي رم اما اون روز اون صداي گریه بد 
تابستوني  پیرهن  یه  با  داد.  مي  آزارم  جوري 
کنار کوچه نشسته بود گریه مي کرد و التماس. 
آبجي به خدا غلط کردم منو ببخش در رو باز 
از  نفر  دو  یکي  نبود  خبري  اما  خونه  بیام  کن 
و  خواهش  زدن  در  رفتن  محله  هاي  خانم 
مغازه  نهایتا  نداشت  اي  فایده  اما  التماس 
دار محل اونو به مغازه اش برد و از اونجایي 
که سیگار مي کشه یه سیگار بهش داد اما 
و  گریه  حال  در  چنان  هم  نداشت  اي  فایده 
برادرش که کالس  تا دختر  بود  التماس کردن 
از  یکي  اومد  راه  از  هست  ابتدایي  پنجم 
همسایه ها صداش زد و گفت: پریسا بیا عموت 
رو ببر خونه. پریسا اومد دست احمد رو گرفت 
و با خودش برد. این برنامه یکي دو شب پیش 
هم تکرار شد  و من همچنان در فکر احمد و 
راز و نیاز اون شبش کنار کوچه که مي گفت 

خدا چرا بابام رو بردي؟خب منو مي بردي.
 تا امروز زهرا خانم زن برادرش اومد در مغازه 
گفتم زهرا خانم به خدا احمد گناه داره از اون 
خونه احمد هم سهمي داره گفت: دو سال پدر 
شوهرم رو که بیمار بود تر و خشک کردم دیگه 
نمي تونم. دنبال کارهاشم تا بفرستمش شبانه 
قیم  عنوان  به  رفتم  امروز  بهزیستي.  روزي 
کارهاش رو انجام دادم. گفتم: بهزیستي براي 
نگهداري احمد هزینه اي بهتون نمي ده گفت: 
با برجي 32 تومن من سیگارش رو هم  نمي 
رسیدگي  و  غذا  به  برسه  چه  کنم  تهیه  تونم 
آرومه  همیشه  که  احمد  اما  گفتم:  پوشاک  و 

گفت: باشه اصل قضیه اینه دختر دارم چه کار 
کنم فردا دخترم بزرگ شد یکي خواست بیاد 

در خونه ام چي بگم، بگم این عموشه ؟
معلولین  به  شد  مي  کاش  نشدم  قانع  من  اما 
احمد  االن  الاقل  اونوقت  داد  ارث  هم  ذهني 
که  چیزي  یا  داشت.  پدریش  خونه  از  سهمي 

سرمایه اي براي زندگیش بود . 
کاش بهزیستي این توان رو داشت و مي تونست 
اون قدر فرهنگ سازي کنه تا جامعه به این افراد 
به عنوان دیوانه و مجنون نگاه نکنند کسي که 
این قدر شعور داره که هیچوقت مزاحمتي براي 
یک  کن  خرید  و  بارکش  نکنه  فراهم  دیگرون 
خانواده باشه توي شستن و جارو کردن کمک 
تنها  کنار  در  زندگي  حق  که  انصافه  آیا  کنه 

برادر و برادر زاده هاشو نداشته باشه ؟
..............................

دانش  این جشن هاي  توي  تا حاال  دونم  نمي 
برتري  آموزي شرکت کردید وقتي رتبه هاي 
اشک  آدم  خونن  مي  رو  عادي  آموزان  دانش 
ببیني  حاال  کنه  مي  خیس  چشمهاشو  شوق 
رو  ایستادن  درست  توان  حتي  معلول  یه  که 
براي  ذهني  نیست  دیدن  براي  چشمي  نداره 
پوییدن یا گوشي براي شنیدن نباشه اما رتبه 
هاي کشوري رو کسب کرده باشن اینجا دیگه 
پوست  باید  اینجا  نیست  کافي  شوق  اشک 
مستقیم  اکسیژن  رگهات  تا  کنه  باز  جا  تنت 
بگیرن باید لپهات از خوشحالی گل بندازه باید 
پاهات رو بزني به زمین و بگي خدایا به همه ي 
بازم  هات  نداشته  با همه ي  نداده هات شکر 
بردم و ثابت کردم که انسان اشرف مخلوقاته 
و فرق نمي کنه که یه انسان سالم باشه یا یه 
معلول همه مي تونن هر جاي این کره خاکي 
انسانهاي خوب و موفقي باشن و تنها یه تالش 
قلب  خوش  هاي  آدم  بین  همکاري  یه  ویژه 
افتخار  اونها هم  با معلولین کافیه که  مهربون 

آفرین باشن براي ایراني عزیز.
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سالم به شما مدیر محترم و مسئول عزیز
از  بزنیم  حرف  هم  ما  تا  بدهید  اجازه  ما  به  كودكم  زبان  از  بگویم  سخن  خواهم  می 
مشکالتمان بگوییم گر چه خیلی ها گفتند و هیچ كسی هیچ عکس العملی نشان نداد؛ 
هیچ اتفاقی نیفتاد؛ كسی نیامد در میان ما تا حرفهای ما را بشنود. بارها از زبان شما 
شنیدیم كه معلولیت ناتوانی نیست؛ ولی به چشم دیدیم كه خود شما این جمله را باور 
ندارید! چطور می توانید به كودك من بفهمانید كه واقعیت ندارد؟! در روز عصای سپید 
مسئول محترم از پیشرفت دانشجویان صحبت می كرد؛ برای من سؤال شد كه آیا نه 
این كه پیشرفت فرزندم حاصل تالش خودش و خانواده اش است؟! من كه برای گرفتن 
بیندازم؟ )كه  این مسئول به آن مؤسسه رو  به  آنقدر  باید  چند عدد مهرۀ لوح حساب 
هر یکی مرا به نحوی از سر خود باز می كنند!( اصال فرزندم چرا كتاب بخواند؟ كتابی 
كه باید یك هفته بعد از باز شدن مدارس به دست  فرزند من برسد؟ آیا فرزند من با 
دانش آموزی كه در مدارس عادی درس می خواند اینقدر باید فرق داشته باشد؟! كودكم 
همیشه از من سؤال می كند چرا عکسهای كتاب من رنگ ندارد؟ من كه كم می بینم 
چرا حجم كتابهای من آنقدر زیاد است كه تا آخر سال گوشه هایش جویده می شود و 
كیفی اندازۀ كتابهایم پیدا نمی كنم و سنگینی كتابهایم را همیشه روی دوشم احساس 
می كنم؟!  شما که حرفهای ما را نمی شنوید؛ نمی دانم چطوری می توانید مدیر 
خوبی باشید؟! تا کی من باید در پی شما بدوم و هیچ وقت نیز به شما نرسم؟! گر 

چه ما همه این حرفها را می زنیم ولی دریغ از یک توجه کوچک! 

  مادر محمد مهدی زارعی )کم بینا( از قزوین

نفس عمیقي کشیدم تا کلمات بهتري پیدا کنم 
براي درد دل با تو...

باید پیش كسي اعتراف مي كردم و چه كسي بهتر از تو كه این سطرها را مي خواني...
مي خواهم جسورانه از گذشته بگویم و بدون چشم پوشي از بد خلقي هایم، برشي از 

زندگي روز مره ام را برایت روایت كنم.
همیشه گله مند بودم از روزگار، و هدیه اش كه یك »ویلچر« بود برایم،كه نه مي شد 
شکست و نه مي شد این تحفه را دور انداخت. باید عالقمند مي شدم در غیر اینصورت 
حركت به تنهایي غیر ممکن بود. بگذار برایت روشنتر بگویم، كودك كه بودم كار زیادي 
از دستم برنمي آمد، جز دستور دادن و گریه كردن براي جلب توجه پدر و مادر ودیگران، 
بزرگتر و عاقلتر هم كه شدم چندان تغییري نکردم فقط واژه ها كمي عوض شدند و 
محترمانه تر شد. دستور دادن تبدیل شد به خواهش كردن و گریه كردن تبدیل شد به 
ابزار خوبي بود براي ترحم... براي كمك به چرخاندن ویلچرم... ساعت ها،  معصومیت. 
روزها و هفته ها براي ضعیف نمایي و جلب ترحم دیگران وقت مي گذاشتم و براي ناتوان 
جلوه دادن دوستان معلولم از هیچ روشي دریغ نمي كردم. اعتراف مي كنم وقت و انرژي 

گرانبهایم را صرف انجام كارهایي مي كردم كه همیشه بي نتیجه بود.
حتما تا اینجا پیش خودت مي گویي:»عجب آدم...«

زود قضاوت نکن. همه ي ما در زندگي گاهي مسیر را اشتباه رفته ایم و طعم پشیماني 
را چشیده ایم و من هم روزي سرم به سنگ خورد و ویلچرم به تخته سنگ... از خاطرات 
روز هاي پشیماني همه جور قصه اي مي شود تعریف كرد و همه چیز بستگي به تعبیر 
تو دارد. در میان این روزهاي پنچرو آشفته كسي شبیه »دوست« پیدا شد و به شخصیت 
از نفس افتاده ي من هویت بخشید و با پا در میاني هاي او دوباره با خودم دوست شدم. 
هنوز اولین جمالتش در ذهنم مي پیچید،»هنوز هم دیر نشده... منتظر كمك دیگران 

نمان... روزگار بهترین هایش را مفت ومجاني تقدیم كسي نکرده و نمي كند...«
ادعا کردن همیشه سخت بوده و من امروز مي توانم به راحتي ادعا کنم توانسته ام 
تصویري صادقانه از معلولیتم داشته باشم. از شما چه پنهان این روزها، به دور 
به همراه دوستان معلولم مشغول هستم.  اجتماع خشمگین در یک کارگاه  از 
»لطف  نیروي همیشه همراهم  و  ام  به صفر رسانده  را  ام  ماندگي  در  درجه ي 

خداوند« است. 
                                                                       روح اهلل دوستدار از تهران

درد دل من با سازمان 
بهزیستی

سالم سازمان بهزیستی غریبه نیستم! یکی از مددجوهایت 
هستم. من احسن احمدی هستم.

از  گرفته  رو  گلوم  بغض  شدم  خسته  بهزیستی  سازمان   
نویسم  می  برایت  را  نامه  این  كه  حاال  ها.  محدودیت 
من  چون  چرا؟!  میدونی  هست  اشك  خیس  چشمام 
آن  خواندم.  درس  كالس  چهار  اما  هست  سالم  بیست 
هم در خانه پارسال یکی از دوستانم بهم پیشنهاد دادكه 
ادامه تحصیل بدم آخه اون معتقد بود من با اینکه یك 
و  دارم  قوی  بسیار  پشتکار  ولی  هستم  جسمی  معلول 
حتما موفق می شوم من هم به دنبال كار ادامه تحصیل 
را  پنجم  كالس  گفتند:  كردم.  وجو  پرس  كلی  افتادم؛ 
بیا سرجلسه  آخر سال  امتحانات  برای  و  بخوان  درخانه 
هم  آن  میخوانم؛  را  ابتدایی  پنجم  كالس  حاال  امتحان. 
در خانه. اما مشکل اینجاست من معلم ندارم. به مدرسه 
روستایمان مراجعه كردم كه اگه برم سركالس مشکلی 

نیست؟
با مدیر و معلم مدرسه كه حرف زدم آنها خیلی مهربانانه 
این  به  با خانواده صحبت كردم  اما وقتی  موافقت كردند؛ 
نتیجه رسیدم كه مدرسه رفتن برایم مشکل است. باخودم 
گفتم معلم خصوصی بگیرم كه اون هم هزینه اش بسیار 
سرسام آور بود. با این همه مشکالت باز من دست از تالش 
بود  پارسال  های  نیمه  من  كشید.  نخواهم  و  ام  نکشیده 
های  امتحان  سال  آخر  بود  قرار  كردم  خواندن  به  شروع 
كامل  را  درسهایم  نرسیدم  اما  بدهم  را  پنجم  كالس 
بخوانم گفتم بگذارم واسه سال دیگه یعنی كالس پنجم 

من شاید یك سال و نیم طول بکشد شاید هم بیشتر.
به خاطر  پارسال  نویسم  بهزیستی من شعر هم می  سازمان 
شعر نوشتنم با دو روزنامه استان مصاحبه داشتم. من در این 
مصاحبه ها از توخواهش كردم بهم یك ویلچر برقی بدهی 
تو بهم ویلچرو دادی اما..... اما ویلچر برقی نبود! سازمان 
اما  دارم  مشکل  خیلی  تحصیلم  زمینه  در  من  بهزیستی 
چیزو  یك  راستی  دارم.  برنمی  خواندنم  درس  از  دست 
که  دهد  می  نشان  را  ها  معلول  تلویزیون  وقتی  نگفتم 
تحصیل کرده هستند من به آنها حسودیم می شود. به 
خودم می گویم کاش من هم معلم داشتم. امکانات 
داشتم و درسم رامرتب تر و منظم تر می خواندم 
یا  نیم  و  سال  یك  با  را  پنجم  كالس  نباشم  مجبور  تا 
شاید هم بیشتر بخوانم پس از تو خواهش می كنم بیشتر 
معلولین  برای  ساختن  مدرسه  با  باش  معلوالن  فکر  به 
من  بهزیستی  سازمان  راستی  روستاها  در  خصوص  به 
از تو شکایت نمی کنم بلکه ازت خواهش می کنم 
به فکر احسن هایی باش که دوست دارند تحصیل 
خود  عالقه  مورد  تحصیلی  های  رشته  به  و  کنند 
كارگردانی  رشته  عاشق  من  بهزیستی  سازمان  برسند. 
از  دست  وقت  هیچ  هدفم  به  رسیدن  برای  پس  هستم 
تالش برنمی دارم اما امیدوارم گوش شنوایی باشد تا به 
احسن و احسن ها كمك كند تا به هدف هایشان كمی 

آسان تر برسند. 
انشاا...
احسن احمدی از روستای خانقاه شهرستان پاوه

15



)به  معلولیت  دارای  افراد  با  كار  در 
تیم  متخصصان  آن(  از  هرشکلی 
گوشه  دار  عهده  یك  هر  توانبخشی 
هستند.  رسانی  یاری  فرایند  از  ای 
افراد دارای معلولیت عالوه بر اینکه 
یك انسان اند و نیازهای اساسی یك 
انسان را دارند، به سبب نقصی كه به 
آن مبتالیند نیاز های متعدد دیگری 
فعالیت  مستلزم  آنها  رفع  كه  دارند 
شامل:  نیازها  این  است.  ویژه  های 
جسمانی،  توانبخشی  پزشکی،  درمان 
حرفه  اجتماعی،  روانی-  توانبخشی 
آموزی )كسب مهارت یا یافتن شغلی 
متناسب با توانایی هایشان( و آموزش 
روانشناختی  مشکالت  بر  غلبه 

احتمالی.
این بخش مجله  در مباحثی كه در 
»پیك توانا« با شما در میان گذارده 
دارای  فرد  از  منظور  شود  می 
معلولیت، فردی است كه به نوعی از 
ناتوانی ها، اعم از جسمانی یا روانی 

دچار شده وبه واسطه این ناتوانی، بخشی 
از كاركرد های اجتماعی اش مختل 

شده و قادر به ایفای نقش های 
برای  اجتماعی  شده  تعیین 

جامعه  عادی  فرد  یك 
نیست.

مطالبی  اعظم  بخش 
كه در این یادداشت 
شود  می  ذكر 
از  گرفته  الهام 
»مورلی  تعاریف 
گلیکن« یکی از 
پردازان  نظریه 
بزرگ مددكاری 
اجتماعی است.

كه  همانطور 
توانبخشی  بخش 
افراد  را  جسمانی 
همچون  ای  حرفه 

درمانگرها،  كار 
ها  فیزیوتراپیست 

انجام می دهند، افراد 
حوزه  دیگر  ای  حرفه 

را  اجتماعی  روانی- 
پوشش می دهند. از جمله 

حرفه هایی كه در حوزه دوم 
مددكاران  كنند،  می  فعالیت 

حلقه  نوعی،  به  كه  اند  اجتماعی 
واسط و رابط فیمابین تیم توانبخشی، فرد 

بیمار و خانواده اش هستند.
و  روانشناسي  روانپزشکي،   مثل  دیگري  مشاغل 
مشکل  داراي  افراد  با  كه  دارند  وجود  نیز  مشاوره 
كار مي كنند. تفاوت مددكاري اجتماي با مشاغل 
مذكور در اینست كه مددكاري اجتماعي به جنبه 
مهارت  و  عاطفي  )مسایل  فرد  رفتار  دروني  هاي 
هاي حل مسئله( و جنبه هاي بیروني آن )كیفیت 
زندگي خانواده مدرسه كه كودك در آن تحصیل 
مي كند امنیت محله كه فرد در آن ساكن است 
و وضعیت اقتصادي و درآمدي فرد( در كنار هم 
اجتماعي،  مددكاري  دیگر  عبارت  به  پردازد.  مي 
افراد را با دیدي كل نگرانه مي بینند و مي كوشد تا 

مسایل  هم  و  شود  حل  فرد  دروني  مسایل  هم 
بیروني او. البته ما عقل سلیم را به كار مي گیریم. 
برد،  مي  رنج  دائمي  گرسنگي  از  مددجویي  اگر 
تا  كوشد  مي  كه  حال  عین  در  اجتماعي  مددكار 
گرسنگي اش را در حال حاضر از بین ببرد،  سعي 
مي كند دالیل گرسنگي را بشناسد و آنها را برطرف 
كند. به این ترتیب هم نیاز فعلي و عاجل او رفع 
مي شود و هم احتمال تکرار مشکل به حداقل مي 

رسد.

بیماري  افرادي كه  از  ما مددكاران اجتماعی 
مردم  به  كنیم  مي  مراقبت  دارند  العالج 
روحیه مي دهیم و براي آنها شادماني و 
ارمغان مي آوریم. بواسطه  پشت گرمي به 
كاري كه ما انجام مي دهیم بسیاري از افرادي 
كه از یأس و ناامیدي در زندگي رنج مي برند، 
كه  افرادي  به  شد.  خواهند  موفق  و  امیدوار 
هستند  شان  زندگي  به  دادن  پایان  فکر  به 
مشاوره مي دهیم و به بیماراني كه سالهاست 
با بیماري هاي العالج مواجه اند امید به زندگي 
مي دهیم. ما همچنین با رهبران سیاسي كشور 
براي  مطلوبتر  اي  جامعه  تا  كنیم  مي  كار 
فرصت  كه  جاهایي  در  و  بسازیم  شهروندان 
این  ندارند  وجود  مردم  براي  مناسب  هاي 

فرصت ها را ایجاد كنیم.
كمك  انگیزه  با  اساساً  اجتماعي  مددكاري 
راه هم  این  در  و  پیدا كرده  توسعه  مردم  به 
پیرامونشان  محیط  بر  هم  و  نیازهایشان  بر 
تأكید ویژه اي دارد. مددكاري اجتماعي تنها 
هاي  جنبه  به  هم  كه  ایست  یاورانه  حرفه 
باورها،  ها،   )ارزش  انسانها  وضعیت  دروني 
و  مسایلشان(  حل  در  مردم  توانایي  و  عواطف 
هم جنبه هاي بیروني آن ) محله، مدرسه، 
محیط كار، نظام رفاه اجتماعي و نظام 
اثر  فرد  زندگي  بر  كه  اي  سیاسي 
دارند( توجه مي كند و در كمك 
هردو  همواره  مددجویان،  به 
با  بیند.  مي  هم  با  را  جنبه 
مددكاري  نگاه،   نوع  این 
را  قابلیت  این  اجتماعي 
پیدا مي كند كه خدمات 
منحصر به فرد و حساب 
مردم  به  را  اي  شده 
دهد.  ارائه  نیازمند 
همکاري  با  همچنین 
سایر افراد حرفه اي به 
كند  كمك  مددجویان 
آموزشي،  خدمات  كه 
مورد  پزشکي  و  مالي 
كنند  دریافت  را  نیاز 
ها  كمك  این  با  و 
مالي  عاطفي،  مشکالت 
كاهش  را  خود  جسمي  و 
اجتماعي  مددكاران  دهند. 
مددجویان  كه  خدماتي  در 
خودشان به تنهایي نمي توانند به  
آن دسترسي یابند به عنوان حامي و 
وكیل آنها عمل مي كنند و بدین وسیله 
هدف  سازند.  مي  توانمند  را  مددجویان 
به  رسیدن  براي  مددجویان  به  كردن  كمك  ما 
خودكفایي است و تنها كارهایي را براي آنها انجام 
نباشند.  انجامش  به  قادر  كه خودشان  دهیم  مي 
افرادي  به  كه  كنیم  مي  كار  هایي  سازمان  در  ما 
كه دچار مسایل عاطفي و اجتماعي هستند كمك 

مي كنند.
 در شماره های آتی می کوشیم از این الفاظ قلمی 
مسیرهای  و  ها  هدف  و  بگیریم  فاصله  کمی 
کمک  در  اجتماعی  مددکاران  که  ای  یاورانه 
به افراد دارای معلولیت در پیش می گیرند را 

کمی خودمانی تر به بحث بگذاریم.
عباسعلی یزدانی
کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

مددکاری 
اجتماعی، 
حرفه ای 
یاورانه
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انارک در دامنه جنوب خاوری مرتفع ترین 
کوه این بخش یعنی دره انجیر با 2438 متر 

ارتفاع واقع شده است.
هوای انارک معتدل متمایل به گرم و خشک 
بوده، بیشترین درجه حرارت در تابستان ها 
41 درجه سانتی گراد باالی صفر و کمترین 
می  صفر  زیر  درجه   7 ها  زمستان  در  آن 
به  انارک  ی  سالیانه  بارندگی  میزان  باشد. 

طور متوسط 150 میلی متر بوده است.
اصفهان  استان  شهر  ترین  کوچک  انارک 
ولی بزرگ ترین بخش آن می باشد. دارای 
یکی از زیباترین آسمان های شب و منطقه 
ای بسیار جذاب و مناسب برای شروع کویر 

نوردی است. 
انارک شامل معادن بسیاری از جمله معدن 
سرب نخلک می باشد و می گویند در انارک 

هر نوع ماده معدنی را می توان یافت.
را  خود  واقعي   معناي   سکوت ،  انارک  در 
دارد. سکوت  آسمان ، سکوت  زمین ، سکوت 
کلي  به   که   کویر  سکوت   خصوصًا  و  بیابان  
از  قندیل  هزاران   سر،  باالي   نمي شکند. 
مي دهد؛  نوازش   را،  چشم   ستارگان ،  چراغ  

و روح  را، سیراب  مي سازد.
دل  آسمان  مغرب ، که  بگیرد، چهره ها گشاده  
گرفتگي ،پیام آور  این   که   زیرا  مي گردد. 
باران  است ؛ و باران  در کویر، یعني  زندگي . 
با ریزش  اولین  قطرات  باران ، زمین  سوخته  
را،  و نشانۀ زندگي  و تشنه ، جان  مي گیرد؛ 
پدیدار  خود  در  بیاباني ،  گیاهان   رویش   با 
از  را  توان  نخورده ،  باران   کویر  مي سازد. 
مي سوزد.  زمین ،  مي گیرد.  جنبده اي   هر 
گله دار، کوچ  مي کند؛ و آب  مصرفي  منازل ، 

نوبتي  مي شود.
که   بومیست ؛  منطقه ،  در  مردم ،  گویش  
قدیم ،  زبانهاي   با  نزدیکي   بسیار  رابطۀ  
و  دارد؛  پهلوي   و  باستان   فارسي   مانند: 
آوایي  تفاوت   نائیني ،  گویش   با  مقایسه   در 
از  بسیاري   اما  است .  مشهود  مختصري ، 
اصطالحات  و واژه  ها، فراموش  شده است ؛ 
فارسي   زبان   تأثیر  تحت   دیگر،  بسیاري   و 

شدت   به  گروهي ،  رسانه هاي   و  کنوني  
آنها  متأسفانه ،  گردیده اند.  پذیر  آسیب  
این   فرزندان  به   کرده اند،  مهاجرت   که  
گویش  را نمي آموزند؛ و خود نیز، جز در 
مکالمات  دوستانه  و خانوادگي ، از به  کار 
بردن  واژه هاي  زیباي  آن ، پرهیز دارند؛ و 
این  آبادي  نقل   به   اواخر،  این   آنها که  در 
گویش   شده اند،  ساکن   و  کرده   مکان  
انارکي  را، با زبان  خویش ، در هم  آمیخته ، 
کلمات  را دستخوش  دگرگوني ، ساخته اند. 
نخستین   که   پیداست   چنین   شواهد  از    

مهاجرت  به  انارک  در عصر صفویه  صورت  
از  که   شتربانان   و  دامداران   باشد.  گرفته  
از  فصولي   در  تنها  منطقه   سرسبز  مراتع  
سال استفاده  مي  کردند براي  همیشه  در 
اینجا ساکن  شدند. این  سکونت  اختیاري  
و در پاره  اي  از موارد اجباري  بود دور بودن  
از مرکز قدرت  و منازعات  محلي  و منطقه  
اي  راه  را براي  مهاجرت  کساني  که  آرامش  
طلب  بودند و سعي  در کنار کشیدن  خویش  
هموار ساخت   داشتند  ها  این  کشمکش   از 
براي   مأمن   بهترین   را  کویر  حاشیه   اینها 
پناه  جستند  به  آغوش  آن   زیستن  دانسته  
نه   از طریق  دامداري  و شترباني  وصید و  و 
از طریق  زراعت  که  به  هیچ  وجه  امکاناتش  

فراهم  نبود به  گذران  زندگي  پرداختند. 
آب   چشمه   محدوده   از  را  سازي   خانه     
به   جهت   سه   از  و  کردند  شروع   شیرین  
که   را  جهت   یک   و  پرداختند  آن   توسعه  
قرار داشت   پاي  چشمه   زیر  و  بود  هموارتر 
، درنظر گرفتند.  باغچه   و  باغ   براي  احداث  
کنار  در  خود  دیني   فرایض   انجام   براي  
پا  بر  گل   و  خام   خشت   از  اطاقکي   چشمه  
اما  نهادند.  ذکریا  مسجد  را  نامش   داشته  
این  مسجد با فضاي  محدود خود جوابگوي  
جمعیتي  که  هر روز فزوني  مي  گرفت  نبودبه  
ناچار دست  به  کار تسطیح  زمین  ناهموار و 
صخره  اي  جانب  شمال  غرب  چشمه  شدند 
یاري   نام   صاحب   مهندسین   و  معماران  از 
طلبیدند کوره  هاي  آجر پزي  را در گوشه  و 

کنار آبادي  به  کار انداختند و 
آغاز  را  رضا  محمد  حاج   مسجد  ساختمان  
باره   از قدیمي  ترین  مآخذي  که  در  کردند. 
محراب   برد  نام   توان   مي   انارک   پیشینه  
همین  مسجد است  که  بر روي  آن  ابیاتي  گچ  
بري  شده  وجود داشت  و تاریخ  اتمام  مسجد 
را به  سال  1181هجري  قمري  نشان  مي  داد. 
از      زمینش  در شیب  تند رشته  کوهي  که  
شده   کشیده   غرب   شمال   تا  شرق   شمال  
از تپه  و ماهورهایي  است  که  در گویش   پر 
کلوت   شود.  مي   نامیده   )کولوت (  محلي  
بذر  هر  باران ،  پر  سالهاي   در  که   هایي  
خشکیده  و خفته  در دل  خاکشان  جان  مي  
گیرد و بوي  خوش  گلهاي  آویشن ، درمنه  و 
نوازش   را  دیگر گیاهان  دارویي  مشام  جان  
مي  دهد. زیبایي  چشم  گیر و مسحور کننده  
ماه   بهمن   در  که   تنگس   ریز  بسیار  گلهاي  
بادام   تلخ   رایحه   با  همراه   شود  مي   شکوفا 
نشیند  به  گل  مي   ماه   اسفند  در  که   کوهي  
آنچنان  تأثیري  در تماشگر طبیعت  دارد که  

هر گز فراموشش  نمي  شود.
که   )پیرمردان (   و  عبدالرحیم (  )حاج   برج  
حصار  با  همراه   میرود  ویراني   به   رو  اینک  
کنگره  دار دور آبادي  که  بیش  از صد متري  
بر سینه  خود  هنوز  ولي   نمانده   بجا  آن   از 
زخم  گلوله  هاي  توپ  را التیام  نیافته  حفظ  
خوشي   چندان   نه   روزگار  گویاي   کند  مي  

است  که  انارک  پشت  سر نهاده  است.    

سکوت کویرسکوت کویر
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توانبخشی آموزشی

حس  از  برخورداری  و  است  یادگیرنده  موجودی  انسان  خلقت،  نظام  در 
افراد  ویژه  به  ها،  انسان  همه  برای  نفس«  به  »اعتماد  و  »خودارزشمندی« 
از مهمترین عوامل  ارزشمند حیاتی و  به مثابه یك سرمایه  دارای معلولیت 

پیشرفت و شکوفایی استعدادها می باشد. 
تواند  می  که  است  ای  ویژه  برنامه  آموزشی   توانبخشی  از  منظور 
برنامه  یک  تهیه  برای  سازد.  برآورده  را  معلول  افراد  خاص  نیازهای 
واقع بینانه، سودمند و جامع آموزشی، با در نظر گرفتن تمامی ویژگی 
دارای  افراد  ذهنی  های  توانمندی  و  ادراکی  حسی،  جسمی،  های 
معلولیت بی شک ابزارهای خاص، روش ها و تجهیزات آموزشی ویژه 
مورد نیاز است. الزم به ذكر است كه نیل به كفایت های شخصی، حرفه ای 
و اجتماعی افراد دارای معلولیت، از اهداف مهم توانبخشی آموزشی می باشد.

سه  دارای  معلولیت  دچار  افراد  برای  آموزشی  منظم  رویکرد  یک 
مرحله است:

1. انتخاب هدف آموزشی توسط ارزیابی دقیق فرد معلول.
2. انتخاب روش آموزشی مناسب جهت افزایش كارایی آموزش.

3. ارزشیابی پیشرفت برنامه.
به این ترتیب اولین مرحله شروع آموزش یك فرد معلول این است كه معلم 
خود یك یادگیرنده باشد. او باید شناخت كافی از فرد تحت آموزش خود به 
دست آورده و در مورد اموری كه او قادر به انجام آن است یا به عکس از عهده 
آن بر نمی آید، اطالعات الزم را كسب نماید. سپس طرح آموزشی مناسب 

برای فرد را انتخاب نموده و در بازه های زمانی معین پیشرفت برنامه را 
مورد پایش و نظارت قرار دهد.

توانبخشي آموزشي شامل برنامه هاي ذیل مي باشد:
1. برنامه آموزشي انطباقي، شامل؛

- برنامه آموزشي امور خودیاري به افراد كم توان ذهني
- برنامه آموزشي تحرك و جهت یابي به افراد نابینا

- برنامه تربیت شنیداري براي افراد كم شنوا
- برنامه آموزش شیوه  هاي ایجاد ارتباط غیركالمي و 

روش ارتباط كلي به افراد ناشنوا

- آموزش انجام مهارت هاي خودیاري و مهارت هاي روزانه به انواع معلولیت 
هاي جسمي حركتي

2. برنامه سواد آموزی افراد معلول، شامل:
- سوادآموزي كم توانان ذهني درحد آموزش پذیر 

- سوادآموزي افراد مبتال به اختالالت بینایي
- سوادآموزي افراد با اختالالت شنیداري
- سوادآموزي معلولین جسمي و حركتي

افراد دارای معلولیت رویکرد جدیدی پیدا  برنامه های آموزشی ویژه  امروزه 
كرده كه آن را »آموزش تلفیقی« می نامند. به طور كلی برنامه های تلفیق از 

سه طریق اجرا می شود:
- تلفیق مکانی: در مدرسه هر دو گروه افراد عادی و معلول، به صورت 

مجزا در كالس ها شركت می كنند.
از  اجتماعی  های  فعالیت  از  ای  پاره  در  معلول  افراد  اجتماعی:  تلفیق   -
كنار  در   … و  مدرسه  از سرویس  استفاده  غذا خوردن،  بازی كردن،  جمله 

افراد عادی هستند.
- تلفیق عملکردی: فرم نهایی و كامل تلفیق كه در آن كلیه فعالیت های 

آموزشی و اجتماعی مدرسه به صورت مشترك اجرا می شود.
نکته مورد توجه در آموزش تلفیقی ایجاد آمادگی در جامعه و اصالح نگرش 
هاست، زیرا چنانچه جامعه مهیای پذیرش فرد معلول در خود نباشد، اقدامات 
جامعه  به  معلول  فرد  بازگرداندن  در  چندانی  تأثیر  میزان  هر  به  توانبخشی 
ندارد. بنابراین می بایست همگام با آماده سازی فرد معلول جهت 
بازگشت به جامعه، جامعه را نیز مهیای پذیرندگی 

افراد معلول در خود نمود.
                                                                                                                                    

وحید راشدی
کارشناس ارشد مدیریت 
توانبخشی

چنین حکایت بکردندی که در روزگاران کهن و در دیاری آشنا همی تصمیم بگرفتندی که یارانه ها را  
هدفمند کردندی. همه خرسند شدندی که »آخ جون دیگر پولدار همی شویم!«

 جماعت ساده ویلچریان و عصاییان همی خوشحال شدندی که ما نیز چون دیگران وضعمان دیگرگون 
خواهد شد!

این جماعت از فردای این خوشحالی، همی دیدند به شدت در خیابان مانده اند و حتی برخی ثروتمندان 
آن دیار به گمان اینکه اینان بچه های سر راهی هستند درخواست کردند قیومیت اینان را به عهده 

بگیرند!
این جماعت پول نداشتند ماشین بخرند! ماشین هم داشتند پول بنزین آزاد را نداشتند!

منتظر ماشین هم که می ماندند کسی سوارشان نمی کرد؛ چرا که ویلچرشان در صندوق ماشین )با 
وجود کپسول گاز( جا نشدندی و تازه چه کسی حوصله دارد یک معلول را سوار کند؟!

برای حل این مشکل برخی نخبگان این جماعت راه حلی بس پیچیده را اتخاذ کردندی. اینان تصمیم 
بگرفتندی که از االغ ها، این حیوانات دوست داشتنی و زحمتکش برای حمل و نقل استفاده بکردندی!

 از فردای این تصمیم در شهر پر از االغهایی شد که در پشتشان ویلچر و عصا و ببودی!
مدتی گذشت تا اینکه مشکل دیگری به وجود آمدندی که یارانه علوفه را برداشتندی!

این مشکل هم با صرفه جویی معلوالن حل شدندی و االغها دیگر گرسنه نماندندی!
مدتی که گذشت این جماعت با کمبود االغ مواجه شدندی و به فکر واردات االغ افتاندی! اما مسئله 

بعدی تعرفه گمرکی ورود االغها ببودندی!
خالصه هر مشکلی را حل بکردندی به مشکل دیگری رسیدندی!

در همین ماجرا بود که »پاریکال« همان االغ معروف! به دادگاه شکایت بکردندی که از همنوعان من 
او پیوستندی و دیگر صاحبان مزدور خود را سوار  ابزاری بکردندی! االغهای دیگر هم به  استفاده 

نکردندد و شهر پر از آشوب شد و دیگر همان جماعت ویلچران و عصاییان در راه بماندندی!
با الگو برداری از همان االغهای آزادیخواه، سالها بعد مکتب پاریکالیسم به وجود آمدندی!

مرتضی رویتوند
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انسان با کار جهان )به تعبیری عرصه ی مادی 
آن  با  نیز  و خود  کند  می  دگرگون  را  هستی( 
متغّیر و متحول می گردد. یعنی با به کار بردن 
تا  سنگی  ابزار  عصر  )از  آن  تکامل  و  ها  ابزار 
طبیعت  قوانین  کشف  و  اختراع  دیجیتال( 
تقسیم  و  جسمی،تخصصی  کار  کاهش  جهت 
کار اجتماعی بر خالقیت ذهن افزوده و از کار 
یابد  کار تخصصی دست می  به  ساده جسمی 
کلیه  در  اجتماعی  مناسبات  در  پدیده  این  و 
اجتماعی،  اقتصادی،  فرهنگی،  های  محور 
مدنی و سیاسی تحول ایجاد می کند تا به رفاه 
چنین  اساس  یابد.  دست  اجتماعی  عدالت  و 
به توسعه خصوصًا در عرصه  تحولی دستیابی 
می  را  ای  جداگانه  بحث  خود  که  است  تولید 

طلبد.
در دوران تاریخی یعنی از عصر برده داری 
تا کنون که آنرا دوران گردش سرمایه می 
سرگذشت  معلول  انسان  کرد؛  تعبیر  توان 
شاد  در  تمهیدات  علیرغم  ای  غمگینانه 
به  است.  داشته  اجتماعی  گروه  این  زیستن 

از گریه دل غافلی  بینی ولی  قولی خنده می 
خانه ی ما اندرون ابر است و بیرون آفتاب 

علیرغم مکانیزهای بازدارنده و محدودکننده، 
معلول به پا خاست تا ثابت کند»ما می توانیم« 
یعنی تمام ذهن و خالقیت را با دست و پا حتی 
که  برد  کار  به  پیچیده  های  تخصص  کسب  با 
نگرشی که معلول را با عینک بدبینی »مصرف 
کننده« می انگارد بزداید و هر چند نسبت به 
و در  نگاه داشته شد  انسان عادی در حاشیه 
توانمند سازی ذهن و جسم و حس، مورد بی 
جامعه  به  را  خود  گرفت  قرار  زمینیان  مهری 
اما  داد،  نشان  اجتماعی  مشارکت  و  درتعامل 
هنوز زمینیان انگ نگرش قرون وسطایی را کنار 
معلول در  انسانی  از کرامت  با عبور  و  نگذاشته 
حاشیه نشانده اند. اما معلول می داند که  »کلبه 

احزان شود روزی گلستان غم مخور«
از 1917 تا کنون بیش از 2000 سند بین المللی 
در سازمان جهانی کار به عنوان اسناد ضمیمه 
حقوق بشر در رابطه با اشتغال به مفهوم عام به 
تصویب رسید که بخشی از آن ویژه ی اشتغال 

قانون  تصویب  با  نیز  ایران  در  است.  معلوالن 
کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون 
امر  این  بر  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع 
تأکید شده است. یعنی پیوند بین عام )انسان( 

و خاص )انسان معلول(.
در اصل دوم )بند 6( بر کرامت و ارزش واالی 
اشاره  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  انسان 
دفع  بر  اساسی  قانون  سوم  اصل   9 بند  در  و 
اصل  و  شده  تصریح  ناروا  تبعیضات  گونه  هر 
شغلی  دارد  حق  کس  هر  دارد  می  اشعار   28
دولت  برگزیند،   .......... است  مایل  بدان  که  را 
مشاغل  به  جامعه  نیاز  رعایت  با  است  موظف 
گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار 
و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد 
به  اشاره  نیز ضمن  ما  میهن  کار  قانون  نماید، 
دو  اساس  بر  را  اشتغال  سن  اشتغال،  حق 
کنوانسیون محو و حذف تدریجی کار کودکان، 

18 سالگی را برای کار اعالم نموده است.
در خصوص اشتغال معلوالن نیز ابتدا 3 درصد 
گرفته  نظر  در  معلوالن  برای  شغل  تخصیصی 
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که  و خدماتی  تولیدی  تمام سازمان های  اعالم گردید  ها  بعد  و  شد 
بیش از 50 نفر نیروی کار دارند، 3درصد آن را به معلوالن اختصاص 
برخوردار  مالیاتی  معافیت  از  راستا  همین  در  کارفرمایان  و  داده 

خواهند شد.
در   )69 )بند  دوم  فصل  در  معلوالن  برای  جهانی  اقدام  برنامه 

خصوص اشتغال آورده است:
بسیاری از معلوالن از اشتغال محرومند یا در مشاغل پست و سطح 
ارزیابی،  با  که  دارد  صحت  امر  این  شوند.  می  گمارده  کار  به  پایین 
معلوالن می  اتفاق  به  قریب  اکثریت  کارگماری صحیح،  به  و  آموزش 
توانند طیف گسترده ای از کارها را با استانداردهای تعیین شده انجام 

دهند. 
معلول  بیکاران  تعداد  ملل در دهه 1980  این مصوبه سازمان  برآورد 
گسترش  و  تأ سیس  بر  و  اعالم  عادی  انسان  برابر  دو  را  کار  جویای 
کارگاه های تولیدی، تعیین مشاغل معلوالن، طرح های سهمیه بندی، 
پرداخت یارانه به تعاونی ها و کارفرمایان که معلوالن را آموزش داده 
و به کار می گمارند و یا تعاونی هایی که برای معلوالن ایجاد می شود 
اولویت هایی را قائل و حتی این مهم به روستاها و خانواده های کشور 

های جهان سومی تسوی داده است.
اما قانون حمایت از حقوق معلوالن در ماده 7 و تبصره های ذیل آن 

چنین بیان کرده است:
دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول 

تسهیالت ذیل را فراهم آورد.
الف: اختصاص حداقل 3 درصد از مجوز های استخدامی )رسمی،پیمانی، 
کارگری( دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارت خانه ها، سازمان 
ها شرکت ها و نهاد های عمومی و انقالبی و دیگر دستگاه هایی که از 
بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.

و  بهزیستی کشور  کارفرما توسط سازمان  بیمه سهم  تامین حق  ب: 
پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.

خدماتی،  تولیدی،  های  واحد  به  اعتباری  تسهیالت  پرداخت  ج: 
عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد 

معلول به میزانی که در قوانین بودجه ساالنه مشخص گردد.
به  شده(  اداره  )وجوه  اشتغالی  خود  اعتباری  تسهیالت  پرداخت  د: 
افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه ساالنه مشخص می گردد.

احداث  جهت  شده(  اداره  )وجوه  اعتباری  تسهیالت  پرداخت   : ه 
واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به مؤسسات و شرکت هایی که 

بیش از 60 درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به افراد معلول است.
ز : اختصاص حداقل 60 درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری 
و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهاد های عمومی به معلولین 

جسمی – حرکتی 
: کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های  تبصره1 
های  مجوز  سقف  تا  مجازند  انقالبی  و  عمومی  های  نهاد  و  دولتی 
ضایعات  معلوالن  و  شنوا  نا  و  نابینا  افراد  خود  ساالنه  استخدامی 
نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون 

استخدامی به کار گیرند.
 3 است  موظف  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان   :  2 تبصره 
ها،  سازمان  ها،  خانه  وزارت  ساالنه  استخدامی  های  مجوز  از  درصد 
مؤسسات دولتی و شرکت ها و نهادهای عمومی و انقالبی را کسر و در 
اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون 
مدیریت  سازمان  همکاری  با  شرایط  واجد  معلوالن  برای  اختصاصی 
اقدام و معلوالن واجد شرایط پذیرفته شده را  برنامه ریزی کشور  و 

حسب مورد به دستگاه های مربوطه معرفی نماید.
اعتبارات  درقالب  است  مجاز  کشور  بهزیستی  سازمان   :  3 تبصره 
مددجویان  و  معلوالن  شغلی  های  فرصت  صندوق  خود  مصوب 
بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره 4 : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش 
و  رایگان  صورت  به  معلوالن  برای  کار  بازار  با  متناسب  را  الزم  های 

تلفیقی تأمین نماید.
تا   )1383 سال  )مصوب  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  بین  فاصله 
آیین نامه اجرائی بند )ج( ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی و فرهنگی حدود چهار سال است ) قانون توسعه برنامه سوم 
توسعه در سال 79 تصویب شد( به همین لحاظ در قانون توسعه سوم 
اشتغال معلوالن نشده )صرفا در  به  اشاره  در خصوص معلوالن هیچ 
خصوص مناسب سازی و فرهنگ در این خصوص تصریح شد(، علیرغم 

کاستی ها و نقص قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، در خصوص 
اشتغال قانونگذار گام مهمی برداشت لیکن در اختصاص بودجه پس 
و  معلوالن  اشتغال  به  ای  اشاره  برنامه سوم  توسعه  قانون  از تصویب 
اختصاص بودجه اشتغال برای معلوالن نگردید، ) نگارنده از سال 84 
به بعد در خصوص بودجه اشتغال مروری نداشته بنابراین نمی توان در 
این خصوص اظهار نظر نمود، امید است که در آینه سایر دست اندر 
کاران اهل قلم و یا پژوهشگران اطالع رسانی نمایند(. بنابراین تا سال 
84 شاهد وعده های دستگاه های اجرایی دولت برای اشتغال معلوالن 
بوده ایم. نگاهی به ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن برای 
بند  که  آورد  بوجود می  را  پرسش  این  آنان  و خانواده های  معلوالن 
اطالع  و  است  اجرایی شده  تا چه حدودی  قانون صدرالذکر   7 ماده 
که  است  بهزیستی کشور  وظایف سازمان  از  این خصوص  در  رسانی 
تردیدی در خدمت مدیران ارشد این سازمان به معلوالن نیست و در 
این خصوص فراکسیون معلوالن مجلس که نگارنده تردیدی در دانش 
آنان نسبت به پدیده معلولیت ندارد )خصوصا رئیس این فراکسیون 
که نگارنده یکبار از سخنان ایشان در یکی از جلسات عمومی برای 

معلوالن بهره جست( در اجرایی شدن این قانون مساعدت نمایند.
اشتغال معلوالن نه صرفا در ایران بلکه در تمام کشورها معضلی است 
ارائه  به  موظف  ها  دولت  معلوالن  حقوق  کنوانسیون  تصویب  با  که 
گزارش به »کمیته ویژه« می باشد. نگارنده تا کنون در این خصوص 
جهت  مذکور  کمیته  طریق  از  معلوالن  اشتغال  وضعیت  از  گزارشی 
ندرت  به  و  رأسا  خود  ها  دولت   . است  نکرده  دریافت  رسانی  اطالع 
اطالع رسانی در عرصه رسانه ها نموده اند )به عنوان مثال چین اعالم 
میلیون   20 که  دارد  وجود  کشور  آن  در  معلول  میلیون   60 که  کرد 
معلول  اشتغال  در  مهم  موارد  دیگر  از   .) هستند  شاغل  آنان  از  نفر 
تعریف و طبقه بندی مشاغل ) Job des cribtion( است که بر اساس 

توانمندی و توانمند سازی برنامه ریزی می شود.
معضل اشتغال، خانه نشینی معلوالن برخی از معلوالن و خانواده های 
آنان را واداشت که اقدام به تأسیس تعاونی های تولید آن هم به گونه 
ای محدود نمایند، دولت طی سی سال اخیر هنوز از تمرکز اقتصادی 
فارغ نشده و بخش خصوصی تولید در ایران توانمند و بالنده نگردیده 

تا تکثر گرایی اقتصادی با اشتغال معلوالن پیوند خورد.
نوع نگاه غیر کارشناسانه سازمان های غیر دولتی )N . G . O ( در 
خصوص اشتغال که صرفا دولت ها را موظف به استخدام معلوالن می 

داند موجب گردیده تا نگاه محدودی به این مهم داشته باشند.
از جذب حداکثری فعالین و داوطلبان  سازمان های غیر دولتی پس 
تجربه  باشند،  داشته  تولید  تعاونی  گسترش  در  جدی  رویکرد  باید 
»کانون معلوالن توانا« در قزوین می تواند الگویی برای سایر سازمان 
ارتباطی  شبکه  تشکیل  خصوص  این  در  و  باشد  دولتی  غیر  های 
و  نظارت  و  )همکاری  دولت  دخالت  بدون  معلوالن   )Network(
های  گام  از  یکی  جداست(  ای  مقوله  دولت  کارشناسانه  مساعدت 
مؤثر در انتقال اطالعات و تجربه از دست آورد های یکدیگر می باشد. 
بنابراین با ملحوظ نگاه داشتن ماده 7 قانون جامع حمایت از معلوالن، 
کلیه معلوالن و خانواده های آنان سمت گیری هدفمند و کارشناسانه 
برای اشتغال معلوالن آن هم در قالب سازمان های غیر دولتی داشته 
و پیشنهاد می گردد قبل از اشتغال زمینه های اشتغال را برنامه ریزی 
)از سال 90 ( و از مؤسساتی که در ماده 7 قانون به عنوان تصدی گر 
اشتغال )مثل سازمان فنی و حرفه ای( بخواهند در اجرایی کردن آن 

همکاری های الزم را به عمل آورند.
نخواهد  را  اشتغال  از  دردی  دولت  ماهانه  مستمری  به  داشت  چشم 
اقتصاد  نگرش  جای  به  که  بدانند  باید  اش  خانواده  و  معلول  کاست، 
و  علمی  ریزی  برنامه  خصوص  در  آگاهی  اشتغال،  در  ای  خیریه 
کارشناسانه از اولویت و گام اساسی در تغییر نگرش جامعه معلوالن 

محسوب می شود.
بنابراین معلوالن و خانواده های آنان ضمن پرهیز از انفعال، به سوی 
اشتغال  تلفیق  در  معلوالن  مشارکت  تا  پرداخته  یکدیگر  با  تعامل 

)اشتغال و باز نه محدود و بسته( محقق گردد.
مطالعه کنوانسیون حقوق معلوالن خصوصا ماده 27 آن که با عنوان 
به  است  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  مکمل  که  اشتغال«  و  »کار 
خواهد  تر  مؤثر  آنان  حقوق  در شناخت  عمومی  آگاهی  ارتقاء سطح 

بود. در پایان باید گفت : 
»معلولی که شاغل باشد معلول نیست«

احمد آملی



ما بر این باوریم که مخاطبان سرمایه های ارزشمند رسانه های گروهی هستند. پیک توانا مصمم 
)مسایل  شده  مشخص  موضوعات  پیرامون  را  خود  مخاطبان  دیدگاههای  و  نظرات  این  از  پس  تا  است 

اجتماعی ویژه معلوالن( درج نماید.
شما دوست عزیز می توانید دیدگاهای شخصی خود را به صورت نامه یا فکس به دفتر مجله ارسال و یا 

در قالب پیامک به شماره 30007545 ارسال نمایید .
نشانی : قزوین - بلوار شهید بهشتی- کانون توانا 

تلفکس 02813339212 
موضوع این شماره : مستمری پرداختی از سوی بهزیستی به معلوالن
موضوع شماره بعد : تاثیرات  تغییر قیمت بنزین در زندگی معلوالن 

نظرات درج شده در تاالر گفتگو، دیدگاههای شخصی مخاطبان است

دوستان و همراهان همیشگی پیک توانا

موضوع : عوامل موفقیت معلوالن 

غزل - 28 ساله از بندرعباس  
معلولیت جسمی حرکتی

اطالعی  هیچ  من  راستش  مستمری  این  مورد  در 
ندارم! من تحت پوشش بهزیستی نیستم و اصال کارت 

معلولیت ندارم...
تومان دردی  اینکه 32 هزار  با  کنم  این حال فکر  با 
از معلولین دوا نمی کنه ولی باز یه دلخوشی براشون 
فکرشون  به  کسی  کنن  می  احساس  حداقل  و  باشه 

هست . . .

آريو - 33 ساله از تهران 
معلولیت جسمی حرکتی

راستش من از مستمري استفاده نمي کنم ؛ چون تو بهزیستی 
بهم گفتن تو چند سال پیش وام خوداشتغالي گرفتي مستمري 

بهت تعلق نمي گیره!
ولي فکر مي کنم در شرایط فعلي 32 هزار تومان خرج دو روز 
هر نفر هم نیست . با این حساب بهزیستي باید به هر معلول 
450 هزار تومان مستمري بده که مي دونم امکانش وجود داره 

ولي این کار رو نمي کنن. دلیلش رو هم نمي دونم.
ایران  معلوالن  حقوق  از  دفاع  انجمن  رییس  از  گذشته  سال 
شنیدم که قراره مستمري معلولین به احتماال 180 هزار تومان 
افزایش پیدا کنه ولي طبق معمول هیچ خبري از این موضوع 

نشد!
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اعظم عزيزي پور از تهران
معلولیت ديستروفي عضالني 

نظر  شدم.  ویلچري   ، کورتون  اشتباه  تجویز  اثر  در  ساله   4 من 
خاصي ندارم اما فکر مي کنم 32 هزار تومان پولي نباشه که یک 
معلول بخواهد زندگي خودش رو با اون بچرخونه. تازه من خودم 
به شخصه در بین دوستام کساني هستند که چندین ماه هست 
مستمري نگرفتند و به این مبلغ هم نیاز دارند. اما وقتي تماس 
مي گیرند با واحد مستمري بهزیستي که چرا براشون واریز نشده 

میگن که بودجه ندارند و ...
تازه در مورد وسایل کمکي هم همینطوره و باید کلي توي نوبت 

باشند تا به اسمشون در بیاد.

سید رضا شفیعی
معلولیت جسمی حرکتی

من چیزی نمی گیرم که بخوام نظری بدم چون هر وقت دنبالش 
رفتم میگن به شما داده نمی شود چراشو نمی دونم ولی به نظر 
شما 32 هزار خوبه؟؟! فکر نمی کنم...  دیگه نمی دونم چی بگم....

حمیده از يزد
معلولیت جسمی حرکتی

اتفاقا این مستمری همیشه برای من جای سوال بوده. آخه من 
هیچوقت بهم ندادن!!! واقعا به همه میدن و باید بدن؟؟

هر چند خیلی خیلی کم است و ناچیز ولی برای خیلی ها که 
کاری ندارن میتونه دریچه ی امیدی باشه. البته 32 هزار تومان 

در این زمونه یه کم خنده داره..

فاطمه- 28 ساله از اصفهان 
معلولیت جسمی حرکتی

نمی  بهزیستی  از  چیزی  من  سالمت.  و  باشین  خوب  سالم. 
تومان  هزار   32 .اما  هستم  پوشش  تحت  مثال  اینکه  با  گیرم. 
قدر  همین  فیزیوتراپی  جلسه  هر  پول  آوره.  خجالت  واقعا 
اسف  واقعا  بخوره.  چایی  نخواد  فیزیوتراپت  اگر  البته  میشه. 

باره ... 
قلب آدم از این همه بی توجهی و خودخواهی به درد میاد...
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فراواني  پنهان  مشکالت  معلوالن،  ي  خانه  دیواري  چهار  در 
وجود دارد که یکي از آنها مي تواند ترس باشد.ترس از آشنایي، 
ازدواج و حتي صاحب فرزند شدن. ولي در این میان بسیاری از 
معلوالن با هدایت درست تفکرات خود به قصه ي اصلي زندگي 
نزدیک مي شوند و با پیدا کردن حسي مشترک، خود نقش اصلي 
قهرمانان داستان زندگي را به عهده مي گیرند.آن وقت تجربه ي 
زندگي زیر یک سقف آن هم بدون استفاده از کمک دیگران مي 

شود اولین فصل این کتاب....
خانواده،متولد1344،  فرزند  دومین  هستم،  عبادي«  »رحیم 
دیپلمه ام و از سن 12 سالگي دچار ضعف عضالني شدم. از همان 
زمان به کارهاي فني و الکترونیک عالقمند بودم و در حال حاضر 
به همراه خانواده در دفتر خدمات امور مشترکین موبایل مشغول 

فعالیت هستم.

یک حس آشنا
اهل  هستیم.  سن  هم  همسرم  با  هستم،  مقدم«  ناظري  »لیال 
سبزوارم و خانواده ام ساکن آنجا هستند. من از مشکالت زندگي 
معلوالن کامال آگاهي داشتم؛ چون خواهرم معلولیت داشت و در 
کارهایش به او کمک مي کردم و انتخاب یک همسر معلول برایم 

چندان سخت نبود.

تصور واقعي
ناظري: همیشه در رویاهایم، زندگي با یک معلول را تصور مي 
کردم و فکر مي کردم توانایي درک تنهایي یک معلول در من 
این که مي  وجود دارد. احساس 
معلول  یک  کنار  در  توانم 
خوشي  و  آرام  زندگي 
زنده  باشم در من  داشته 
بود. مي گویند: هر چه در 
ذهن بپروراني یک روز به 

واقعیت تبدیل مي شود.

به سرعت برق و باد
عبادي: شاید بشود در کتاب رکورد هاي جهاني ثبت کرد. این 
همراه  به  من  گرفت.  صورت  ممکن  زمان  ترین  کم  در  وصلت 
حرفهاي  ها  خانواده  شب  همان  رفتیم.  سبزوار  به  ام  خانواده 
فرداي  و  تعیین شد  مهریه  و  زمان  و  تاریخ  و  زدند  را  مهمشان 

همان روز عقد جاري شد و مراسم ازدواج ما برگزار شد.

افسردگي ممنوع
اکثر معلوالن رابطه ي خوبي با غم و افسردگي دارند. خوشبختانه 
با ورود همسرم همه چیز تغییر کرد و به آینده امیدوار شدم. فکر 
مي کنم اشتباهاتم در زندگي کمتر شده است چون با همسرم در 

مورد مسائل مشورت مي کنم.

یک سوغاتي دلپذیر
تولد  سال83،  در  زندگي  اتفاقات  قشنگترین  از  عبادي:یکي 
فرزندمان بود که سالم به دنیا آمد اسم او را »فاطمه« گذاشتیم. 
که  آورد  سوغات  خودش  با  هم  برکت  و  امید  دنیا  یک  فاطمه 
مي  فرصت  کمتر  دیگر  کرد.حاال  تر  را سنگین  کوچکمان  جمع 
ما  بین  مشترک  شیرین  فکر  یک  کنیم.  فکر  خودمان  به  کنیم 

هست...»آینده فاطمه«

فاصله بي معناست
را  همسرم»غربت«  ي  خانواده  کنار  در  که  سالهاست  ناظري: 
دورم،  دیار خودم  از شهرو  فرسنگها  آنکه  با  کنم.  فراموش مي 
روز  هر  من  و  اند  کرده  پر  برایم  را  فاصله  این  دخترم  و  همسر 

بیشتر مطمئن مي شوم که اشتباه نکرده ام.
                                            

                                                           
                            سیما سلطاني آذر
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این چرخ فلک عمر مرا داد به باد             
 ممنون توام که کرده ای از ما یاد

رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش          
آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد

خیام

بهر سماع ازخانه ام رفتم برون رقصان شوم           
 شوری برانگیزم بپا شادان شوم خندان شوم

برگو به من پیغام خود هم نمره و هم نام خود   
  فردا تو را پاسخ دهم جان تورا قربان شوم

                                               
                                                                      موالنا

از شرم به رنگ باده باشد رویم             
  درخانه نباشم که سالمی گویم

بگذاری اگر پیام پاسخ دهمت           
  زان پیش که همچو برف گردد مویم 

                                                                                                                   
منوچهری

تلفوت کرده ای جانم فدایت           
 الهی مو به قربون صدایت

چو از صحرا بیایم نازنینم            
  فرستم پاسخی از دل برایت

                                                                                                                                     
بابا طاهر

شرمنده از آنم که نباشم به سرایم      
تا با تو سالمی و علیکی بنمایم 

گر لطف کنی نمره و پیغام گذاری      
 پاسخ دهم ای دوست به وقتی که بیایم

                                                                                                                                                      
               سراینده

 رفته ام بیرون من از کاشانه خود غم مخور      
تا مگر بینم رخ جانانه خود غم مخور

بشنوی پاسخ زحافظ گر بگذاری پیام                     
آن زمان گوبازگردم خانه خود غم مخور

                                                                                                                                                      
  حافظ

نمی باشم امروز اندر سرای                         
 که رسم ادب را بیارم به جای

       به پیغامت ای دوست گویم جواب       
 چو فردا برآید بلند آفتاب    

                                                                    فردوسی

از آوای دل انگیز تو مستم                        
 نباشم خانه وشرمنده هستم

   به پیغام تو خواهم گفت پاسخ                   
فلک گر فرصتی دادی به دستم                 

                                                                                                         
سعدی

آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که اگر 
شعرای قرون گذشته در زمان حیات 
خود از نعمت تلفن برخوردار بودند ، 
برای   منشی تلفن شخصی خود چه 

شعری  را ضبط می نمودند ؟ 
ظریفی یکی از شعرای معاصر شعری 
سروده جهت تلفن منشی دار و گفته 
اگر شعرا بودند روی تلفن خود چه 

نوع شعری می گذاشتند : 
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کند  ادعا  تواند  می  کس  هر       
و  نمی شناسد  را  که روز 12 آذر 
اتفاقی در این روز  نمی داند چه 
افتاده است؛ اما  معلوالن این روز 
دانند  می  و  شناسند  می  خوب  را 
عمومی  مجمع   1992 سال  در  که 
تعداد 10  به  با توجه  سازمان ملل 
کشور  هر  در  معلوالن  درصدی 
جهانی  روز  را  دسامبر   سوم  روز 
و  کردند  نامگذاری  معلوالن  
خاصی  های  برنامه  روز  این  در 

برگزار می شود.
      مراسم روز جهانی معلوالن به 
با  و  نهاد  مردم  سازمانهای  همت 
کشور  بهزیستی  سازمان  همکاری 
شهر   ، ها  وعده  »تحقق  شعار  با  و 
ایمن و بدون مانع« در سالن نگین 

غرب تهران برگزار شد .
       سالن بزرگ نگین غرب شاهد 
و  معلول  هزار  یک  از  بیش  حضور 
با کمک  خانواده های  آنها بود که 
را  خود  زحمت  به  گاه  و  همراهان 
رسانده  مراسم  برگزاری  محل  به 

بودند .

صبورترین  معلوالن  خانواده 
انسان ها هستند 

       سرپرست سازمان در مراسم 
به  تبریک  با  معلوالن  جهانی  روز 
معلوالن و مددجویان سازمان گفت 
:»این روز را به معلوالن و  خانواده 
و  افراد جامعه  که صبورترین  آنها 
هستند   خداوند  بندگان  بهترین  از 
که  معتقدم  و  گویم  می  تبریک 
در ظاهر  است  ممکن  معلول  کلمه 
برساند  را  نیاز  و  ناتوانی  معنای 
اما معلوالن توانمندی های زیادی 

دارند .«
جامعه  اینکه  بر  تاکید  با  وی        
و مسئوالن وظیفه دارند تا  زمینه 
در  را  معلوالن  های  فعالیت  های 
جامعه فراهم کنند گفت : »مناسب 
سازی معابر و فراهم کردن فرصت 
از وظایف  معلوالن  برای  برابر  های 
ایجاد  و  است  مسئوالن  تکالیف  و 
حکومت  در  برابری  و  عدالت 
و  دارد  قرار  اولویت  در  اسالمی 
معدود  از  ایران  که  خوشحالیم 
جامع  قانون  که  است   کشورهایی 
را  معلوالن  حقوق   از  حمایت 
به   مکلف  وهمه  کرده   تصویب 

اجرای آن شده اند.«
هنر نزد ایرانیان است و بس 

با  معلول   روز جهانی  مراسم        
آیتم  از  زاده«  احمد  اجرای »کاظم 
شده  تشکیل  مختلفی  هنری  های 
بود و هنرمندان زیادی برای ایجاد 
تالش  معلوالن  برای  شاد  فضایی 

می کردند .
که  بگوییم  اگر  نیست  اغراق      
»داریوش فرضیایی« یا همان »عمو 
حتی  و  کودکان  همه  را  پورنگ« 
دوستش  و  شناسند  می  بزرگترها 
با اجرای  او و »امیر محمد«  دارند. 
باعث  کودکانه  شاد  های  برنامه 

شادی  شرکت کنندگان شدند.
معلوالن  به  تواند  می  عاشق  فقط 

خدمت کند 
پیشکسوت  هنرمند  حضور         
سینما و تئاتر »جمشید مشایخی« 
حال و هوای خاصی به مراسم داد و 
نواختن قطعه ای از سریال  »هزار 
مراسم  کنندگان   شرکت  دستان« 

را به  زمان پخش سریال برد .
       مشایخی در روز جهانی معلوالن 
باشد  عاشق  که  کسی  »فقط  گفت: 
مخصوصا  و  مردم   به  تواند  می 

معلوالن خدمت کند.«
 « او در تعریف معلول گفت:         
معلول کسی است که برای نابودی 
مردم سالح می سازد و جنگ می 
معلول  شما   که  بدانید  و  افروزد 
پای  و من خاک  و عاشقید  نیستید 

همه شما را می بوسم.«
       جمشید مشایخی با بیان اینکه 
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مراسم روز جهانی معلوالن  با حضور بیش از هزار معلول برگزار شد

 برای خدمت به معلول باید عاشق باشی

روزی  و  شده   ساله   77 پیش  روز  چند 
داد:  ادامه  کند  می  کار  ساعت   14-15
»درحال بازی در نقش میرزا عیسی قائم 
مقام و وزیر عباس میرزا در فیلم تبریز مه 
یک  شبکه  از  ماه   بهمن  که  هستم  آلود 

سیما پخش  خواهد شد.« 
     »مرجانه گلچین« از دیگر هنرمندانی 
سریال  برداری  تصویر  صحنه  از  که  بود 
بزرگداشت  مراسم  در  ها  نشین  خوش 
ابراز  با  و  روز جهانی معلوالن  حاضر شد 
» شما  رضایت از شرکت در مراسم گفت: 
ظاهر  به  که  ما  گاهی  و  نیستید  ناتوان 
سالم هستیم از توانمندی های شما  شگفت 

زده می شویم.«
    

از زبان  شرکت کنندگان مراسم  
      »فاطمه گودرزی« 14 ساله از معلوالن 
سه  اینکه   با  و  است  حرکتی  جسمی-  
استوار  و  مصمم  دارد  باهم  را  معلولیت 
درس می خواند و تفاوتی میان خودش و 

افراد دیگر نمی بیند.
      او در تعریف فرد معلول گفت: »معلول 
را  کاری  انجام  توانایی  که  است  کسی 
هستند   اینجا  که  کسانی  و  من  ولی  ندارد 
درس  توانیم  می  ما  نیستیم   معلول  که 
بخوانیم و  کار کنیم  فقط بعضی از کارها 
را نمی توانیم انجام دهیم که آن هم مهم 

نیست.«
دانشجوی  حسین«  پور  »علیرضا        
از   ، شاعر  و  حسابداری  کارشناسی 
معلوالن جسمی حرکتی است .او در باره 
برگزاری مراسم گفت: »برگزاری مراسمی 
از این دست برای تجدید روحیه معلوالن 
ای  اما  رسد  می  نظر  به  ضروری  و  الزم 
مراسم  برگزاری  برای  که  هایی  کاش سالن 
انتخاب می کنند مناسب سازی شده باشد. 
های  دستشویی  و  پله  داشتن  با  سالن  این 
برای  مناسبی  مکان  تواند  نمی  نامناسب 

برگزاری جشن ها و مناسبت ها شود«

از  ساله   10 نوجوان   » محمدی  »علی     
معلوالن ضایعه نخاعی  است که در مسابقه 
ای که عمو پورنگ مطرح کرد برنده شد و 
جایزه هم گرفت. او در مورد مراسم گفت: 
آمد  خوشم  جشن  های  قسمت  همه  »از 
اما بخشی که امیر محمد شعر  امام زمان 

)عج( را خواند را بیشتر دوست داشتم.«

معلوالن برگزیده چه کسانی بودند ؟
در  وزنه  پرتاب  اول  نفر  پور«  عادل  »آیدا 
نژاد«  صادقی  »پیمان  سوریه،  مسابقات 
تنها فارغ التحصیل پزشکی آناتومی کشور 
در  کانادا  قهرمان جهان مسابقات  نایب  و 
دانشجوی  علیزاده«  »مریم  شنا،  رشته 
برنز  مدال  دارنده  و  گرافیک  رشته 
جان  »مرتضی  توکیو،  المپیک  مسابقات 
سیاح« کارشناس و مترجم و مدرس زبان، 
ریاضی  کارشناس  رضایی«  افخم  »فاطمه 
محض با ثبت 3 اختراع و »دکتر غالمرضا 
از  پیشگیری  دفتر  سرپرست  رضایی« 
معلوالن موفقی  از  اجتماعی   آسیب های 

بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.
این  به  هم  موفق  معلوالن  خانواده      
مهدویان  علیرضا   : شدند  معرفی  ترتیب 
سید  خانی،  ولد  مریم  زلزله،  دکترای 
و  قمی  آزادگان  فاطمه  طباطبایی،  بهنام 
موفق  های  خانواده  از  کوهستانی  خانم 
از آقای  اختتامیه  بودند.همچنین در شب 
مهندس محمد رضا هادیپور و خانم فاطمه 
داریوش و آقای سید کاظم قافله باشی و 
خانم طاهره جوادی هم به عنوان زوجهای 

موفق معلول تجلیل بعمل آمد. 

زهره حاجیان
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چوب خشک
اهالی محل چوب های زیر بغلش را »زاپاس« صدا می کردند. 
را  ناهماهنگ  و  پشتی  الک  های  قدم  هایش   زاپاس  با  وقتی 
برمی داشت زیر لب گامها را می شمرد: یک... دو... سه...تا ده 
که شمرد، خسته شد طوری که جناب حوصله، کاسه صبرش 
لبریز شد و سر رفت. سرش را بند کرد، دختر بچه سپید رویی 
و  بود  او شده  های   چوب  مهبوت  که  چشمهای  با  که  دید  را 
داشت زاپاس ها را برانداز می کرد. انگاردر عمر انگشت شمار 
را  پا  موجود چهار  این  که  ندیده. همین  موجودی  خود چنین 
دید، دو پا داشت دو پا هم قرض گرفت و فرار را بر قرار ترجیح 
گندم  های  کیسه  مثل  پا  چهار  دختر  ترسید  می  طفلک  داد. 
روی سرش آوار شود. چهار پا با نگاهش دخترک را دنبال کرد 
تا اینکه آن دخترک با پاک کن از ذهنش محوشد. بعد دوباره 
چوب هایش را زیر بغل گرفت و دوان دوان دنیای پیش روی 

خود را همچون کتابی پر ماجرا ورق زد.
هنوز نمی توانست سیمای آن دخترک را از ذهنش دور کند. 
گذشت.  خیالش  آسمان  از  ازآسمان  شهاب  یک  مثل  حسی 
پیش خودش گفت: »شاید از این چوبها ترسیده بود آه! بیچاره 
دخترک حتمًا درعالم خیال بافی خودش فکر کرده می خواهم 
با این زاپاس های چوبی بر سرش بکوبم. یادش به خیر عصای 
بی بی خدا بیامورز چقدر آن روزها وحشتناک به نظر می آمد. 
آن روزها که به سن همین دختر بچه بودم این عصا در خیالم به 
غول دماغ دراز معروف بود. مخصوصًا وقتی که بی بی ازدستم 
عاجز می شد.«  با صدای اتوبوس کرمی شکل که روی آسفالت 
را  دهانش  اتوبوس  پاره شد.  افکارش  خیابان می خزید رشته 
ماند  باقی  و صاحبشان  ها  زاپاس  بلعیدن  انتظار  در  و  کرد  باز 
کمک  به  را  مجروهش  پاهای  و  گفت  علی«  »یا  لب  زیر  چهار 
به پله اول نمی رسید در دلش به  اما پایش  برد.  باال  چوب ها 
دهان گشاد اتوبوس خندید: »کاش می شد زبان اتوبوس بیرون 
آید و مرا سوار کند« به جای زبان  دستی به طرفش دراز شد و 
پاهایش را باالتر برد. تازه روی صندلی نشسته بود که نگاهش 
برق  نااهل مثل  . شوفر  بود  اتوبوس گره خورده  نگاه شوفر  به 
گرفته ها با نگاه تمسخر آمیزی آزارش می داد. شیطان هم که 
فقط با قلقلک هایش او را می خنداند . »با این چوبها برسرش 
بکوب« ولی چهار پا زاپاس هایش را به خود فشرد و به شیطان 
بی محلی کرد. حال آنکه اتوبوس کرمی شکل، بی خبر از همه 
جا چون نسیمی روی زمین می خزید وقت پیاده شدن آهی از 
نهاد این دخترچهار پابلند شد :»از شرآن چشمان برق گرفته 
خالص شدم .« ولی این خالصی طولی نکشید چون راهش را به 
سوی جوانک کج کرد تا کرایه مقصد را در کف دست او بگذارد. 
جوان که انگار از هول حلیم به دیگ افتاده باشد، در حرکتی 
ناگهان پایش سر خورد و دو پله سقوط کرد. خنده دخترک را 
امان نمی داد، اما او همان ژست همیشگی را داشت آری همان 

زمزمه های زیر لب :

اگر بر غیر خویش زنی نیشی 
                                                   چنان لغزی از عرشی به فرشی

سیما علیمردانی
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كوچك كه بودیم 
- زمان بچگی را می گویم 

- یادش بخیر. چقدر شیطنت می كردیم. سرهر مسئله ی بچه گانه ای 
چقدر با بچه های دیگر دعوا می كردیم.

حاال برایمان فرقی نمی كرد آن بچه دوستمان باشد، همکالسیمان باشد، 
بچه محل یا حتی برادرمان باشد؛ هر جا كه دعوا الزم به نظر می آمد 
سر توپ، اسباب بازی، بادبادك، كتاب و .... كار خودمان را می كردیم! رو 

دروایسی هم نداشتیم، شروع می كردیم، حاال نزن كی بزن!
توی سرهم می زدیم، همدیگر را مسخره می كردیم، وقتی یکی از بچه ها 
می خورد زمین مسخره اش می كردیم و تاچند وقت هی هو اش 
باز هم نقشه می كشیدیم یك  تازه  می كردیم و بهش می خندیدیم، 

كاری كنیم كه دوباره بخورد زمین و باز به او بخندیم!
البته خیلی وقتها هم با هم خوب بودیم، با هم بازی می كردیم، شعر 
می خواندیم، موقع برگشتن از مدرسه تا خانه دست در گردن هم 

می انداختیم و خالصه روزگاری داشتیم...............
شدند  می  عصبانی  بزرگترها  وقتی  ها  شیطنت  و  دعواها  آن  بین  اما 
این  از  دست  و  شوید  بزرگ  شود  می  »كی  كه  میزدن  سركوفتمان  و 
می  آرزو  دلمان  ته  بکشیم«  راحت  نفس  یك  ما  تا  بردارید  كاراهایتان 
كارها  این  از  دیگر  و  برداریم  شیطنت  از  دست  و  شویم  بزرگ  كردیم 
نکنیم؛ فکر می كردیم در بزرگ بودن خبرهاییست و ما از آن بی خبریم ! 
مخصوصا وقت هایی كه دلمان می خواست كاری بکنیم و می گفتند: 
»نخیر! نمی شود! هنوز برای این کارها کوچکی! آن وقت بود که 
بزرگ  زودتر  کردیم  می  را  سعیمان  تمام  و  زدیم  می  زور  کلی 

شویمممممممم..........«
كه آقا زد و ما بزرگ شدیم!

قدمان بلندترشد، سن وسالمان رفت باال، ریش و سبیلی هم درآوردیم 
وخالصه........ شدیم یك آدم بزرگ!

دیپلم گرفتیم، سربازی رفتیم، دانشگاه رفتیم،كار پیدا كردیم و.......
و ......دیگر بزرگ بودیم!

دیگر مثال از آن شیطنت ها نمی كردیم؛ دیگر قلم پا به كسی نمی دادیم 
كه بخورد زمین؛ دیگر وقتی كسی زمین می خورد به او نمی خندیدیم و 

از این جور كارهای بزرگتری می كردیم.
اما وسط این بزرگ بودن ها بودیم كه یکهو به خودمان آمدیم و

دیدیم از بزرگ بودن تنها كاری كه می كنیم همین نخندیدن هاست و 
بس! همه كار می كردیم، سر همه كاله می گذاشتیم! از همه بدتر، آی 

دروغ می گفتیم، آی دروغ می گفتیم!
چشمتان روز بد نبیند....یك روز هم مچ خودمان را گرفتیم دیدیم  از زمین 
خوردن همکارمان كه دوست بچه گیمان هم بود چنان خوشحالیم و چنان 

قندی در دلمان آب شده كه بیا و ببین!
تازه این كه چیزی نیست! یك روز دیگر هم به خودمان آمدیم دیدیم برای 

زمین خوردن یك بنده خدایی داریم برنامه ریزی می كنیم!
پاك آبرویمان پیش خودمان رفت!

آبروی ما......! 
ما كه آن وقت ها كه هنوز بچه بودیم كلی به خودمان قول داده بودیم كه 
در بزرگی  اینکار را می كنیم آن كار را می كنیم؛ آدم خوبی می شویم و 

كاری می كنیم كه عزیزجان و آقاجان بهمان افتخار كنند!
و  ترفیع  از  كه  وقتی  را  خودمان  هم  بار  چند  نیستند؛  چیزی  كه  اینها 
پیشرفت دیگران داشتیم می تركیدیم و از حسودی كم مانده بود بمیریم؛ 

گیر انداختیم! 
وقتها  آن  آمد  یادمان  افتادیم،  گیمان  بچه  یاد  دوباره  كه  بود  همین جاها 

هرچه بودیم اقال حسود و دروغگو نبودیم.
شاهدمان هم پسر همسایه مان، وقتی كه بابایش برایش یك كامیون گنده 
خریده بود اصال حسودی نکردیم ! )البته یك كم ناراحت شدیم كه چرا ما 

از آنها نداریم اما حسودی نکردیم!( 
بگذریم!

درست است كه قدمان بلند شده و بازوهایمان همان قدر زور دارند كه در 
بچگی آرزویش را داشتیم اما.......... 

آن وقت ها كه بچه بودیم بیشتر كارهای بزرگتری می كردیم، زودتر با هم 
دوست می شدیم، راحتتر همدیگر را می بخشیدیم........

 و حاال كه بزرگتر هستیم هر روز كلی كار بچه گانه می كنیم، نمی دانیم، 
شاید دلیلش این باشد كه از بس همه زورمان را صرف بزرگ شدن كردیم 
دیگر انرژی برای این كارها برایمان نماند؛ یا از بس سرمان به بزرگ شدنمان 
گرم شد اصال یادمان رفت بزرگ بودن را یاد بگیریم، البته شاید هم یادمان 

دادند و ما یاد نگرفتیم، شاید هم یاد گرفتیم و .....
را  آرزویش  ما  كه  نبود  بودنی  بزرگ  آن  بودن  بزرگ  این  حال  هر  به  اما 

داشتیم!
ای كاش هنوز بچه بودیم!

آن وقتها كه كوچك بودیم و باید بچگی می كردیم همه فکرمان این بود كه 
زودتر بزرگ شویم حاال هم كه بزرگ شده ایم مرتب دلمان برای بچگیمان 
تنگ می شود و آرزو می كنیم دوباره به همان روزها برگردیم، آخرش هم 
هر دو را از دست می دهیم! )همین االن هم ادای پیرمردها را درآوردیم!( 

ولی ای كاش هنوز بچه بودیم.............

رقیه بابایی

کوچک که بودیم...
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چند س�الی است که روز  12آذر ) مصادف 
با 3 دسامبر( در سراسر جهان روز معلول 
نامگذاری ش�ده و به این قش�ر اختصاص 

داده شده است.
بدون ش�ک یکی از اهداف نامگذاری این 
روز به نام معلوالن این اس�ت که بر اساس 
ای�ن نامگ�ذاری، دولت ها ب�ه طور اخص، 
توجه�ات خاص خود را به جوامع معلوالن 
مب�ذول کنند و به یاد بیاورند رس�التی را 
که دولتم�ردان در قبال جوامع و اقش�ار 
معلوالن دارند و در پی آن به دنبال راهی 
باش�ند ک�ه از آن طری�ق از مش�کالت و 
مس�ائل معلوالن بکاهن�د و در کنار آن با 
طراحی برنامه های�ی ، معلوالن و خانواده 
ه�ای آنها را گرد هم جمع کرده و نتایجی 
) چ�ون : فرهنگس�ازی عموم�ی  و ایجاد 
نگرش مثب�ت و مطلوب، از بین بردن فقر 
فرهنگی در خانواده های معلوالن ،همگام 
ک�ردن جامع�ه وخان�واده ه�ای معلوالن 
درایجاد بس�ترهای مناس�ب برای رشد و 
ترقی آنها، وارد کردن  آندسته از معلوالن 
ک�ه به دالیل�ی چون فق�ر فرهنگ�ی و یا 
نگ�رش ناصحیح خانواده امکان حضور در 

اجتماع  ندارند( را حاصل کنند.
     به پاس گرامیداش�ت ای�ن روز بزرگ، 
پنج�اه و اندی مراس�م در آذر ماه س�ال 
جاری،  در سراس�ر کش�ور و در استانها و 
شهرس�تانهای مختلف، در هفته معلوالن، 

برگزار شد.
     ام�ا آنچه که از برنامه ها و همایش ها و 
جشن ها و این همه هزینه کردن ها به جا 

مانده چیست؟
    ای�ن برنامه ه�ا چقدر، تا چ�ه تاریخی 
و روی چ�ه کس�انی اثرداش�ته اند؟ روی 
جامع�ه؟ روی مس�ئوالن ؟ ی�ا روی خود 

معلوالن؟! 
     البت�ه روی جامع�ه ک�ه حتم�ا تاثی�ر 
گذاش�ته اند، چرا ک�ه اغلب م�ردم خبر 
اج�رای این قبی�ل  برنامه ه�ا را ازطریق 
جراید و روزنامه ه�ا مطالعه و یا از طریق 

تلویزیون مشاهده کرده اند!
      روی مسئوالن محترم هم این برنامه ها 
قطعا ب�ی تاثیر نبوده اند، این را از حضور 

برخ�ی از آنها در برخی از مراس�م ها 
و پی�ام های تبریکش�ان ب�ه معلوالن              

می توان فهمید.
      اما روی خود معلوالن چطور؟ این برنامه  
که صرفا برای معلوالن و به مناس�بت روز 
جهان�ی معلوالن برگزار ش�دند، و ش�اید 
بخش یا بخش های�ی از اعتباراتی که می 
توانست صرف مخارج دانش�گاه، درمان، 
تهیه وس�ایل کمک توانبخش�ی آنها و...

بشود برای برگزاری این به اصطالح جشن 
ها و مراس�م ها هزینه ش�د، آیا روی خود 
آنه�ا ، خانواده ه�ا و زندگیش�ان تاثیری 

داشته است؟! 
     ش�اید برخی بگویند بله، این برنامه ها 
روی معلوالن هم تاثیر داشته، اما اگرتاثیر 
داشته باید بپرس�یم چه تاثیری؟ آیا تنها 
حضور در سالن برگزاری این مراسم برای 

بیان این تاثیر کافیست؟!
     و اگ�ر تاثیر نداش�ته باید س�وال کنیم 
چقدر و چند س�ال دیگر باید هزینه کنیم 
ت�ا باالخ�ره بتوانیم کاری کنی�م که برای 
خود معلوالن  و خانوادها یشان موثر واقع 

شود؟!
     چند س�ال دیگر باید بگذرد تا معلولی 
وقتی کنار خیابان می ایستد دیگر دغدغه 
گیر نیاوردن تاکسی که راننده اش حاضر 
بشود از ماش�ین پیاده شود و ویلچر فرد 
را در صن�دوق عقب جای دهد و بابت این 
امر کرایه دو برابر از وی نخواهد را نداشته 
باش�د؟! البت�ه اگر مخزن گاز نصب ش�ده 
درصن�دوق عق�ب جایی برای ای�ن پیاده 
ش�دن و کرایه اضافی خواس�تن گذاشته 

باشد!
    آیا کس�ی می تواند تخمی�ن بزند که در 
کدام یک از س�الهای آین�ده وقتی معلولی 
تلفن را برمی دارد و به یکی از ش�رکتهای 
حم�ل و نق�ل معلوالن زنگ م�ی زند برای 
هم�ان روز و همان س�اعت که می خواهد 
س�رویس در اختی�ارش ق�رار م�ی دهند 
و نوب�ت خ�روج وی از منزل را ب�ه روز یا 
هفت�ه دیگ�ری موکول نکن�د و نگوید که 
برای امروز باید از پیش س�رویس رفت و 

برگشت رزرو می کردی؟!
    البت�ه ناگفت�ه نمان�د ک�ه در خالل این 
برنام�ه ه�ا، برنامه ه�ای دیگ�ری چون: 
تقدی�ر از 6 معلول موف�ق در هرمزگان و 
یا جشن مولودی خوانی به نفع معلوالن و 
نیازمندان! در استان البرزهم برگزار شده 

است!
و  معل�والن  نف�ع  ب�ه  خوان�ی  مول�ودی 

نیازمندان؟!
     این جمله بر آن می داردمان که بپرسیم 
آیا هدف از نامگذاری این روز جمع آوری 

اعانات برای  معلوالن بوده است؟!
در  ک�ه  معل�والن  ای�ن  آی�ا  و       
اعان�ه  برایش�ان  روزگرامیداشتش�ان 
جمع می ش�ود؛ همان نیازمن�دان جامعه 

هستند؟!
      آی�ا این معلوالن همان هایی نیس�تند 
که درست مانند س�ایر اقشار جامعه باید 

به دیده عادی نگریسته شوند؟ 
     همان هایی که جامعه و گاها مسئوالن 

در مواق�ع ل�زوم  آنه�ا را نه تنه�ا معلول 
ندانس�ته بلک�ه آنه�ا را صاح�ب فک�ر و 

سازنده تر از دیگران نیز خوانده است؟
      آیا اینها همانها نیستند؟

     حال چه کس�ی می تواند به این سوال 
پاس�خ دهد که: بین انبوه مش�کالت ریز 
و درش�تی که تک تک معل�والن در کلیه 
امورات زندگیش�ان دارن�د، هزینه کردن 
ی�رای برپای�ی جش�نی ک�ه درآن تنها 6 
معل�ول و احتماال با یک ل�وح مورد تقدیر 
قرار می گیرند چه دردی از کدامشان دوا 
م�ی کند؟ و پخش آهن�گ آذری و کردی 
و... در فالن مراس�م و فالن س�الن وقتی 
که کسی درد اصلی آنها را نمی داند هیچ 

نشاط آور نیست! 
    اصال چه کس�ی م�ی داند که معلوالن و 
ی�ا همین 6 نفر که برای تقدیر به مراس�م 
دعوت ش�ده اند چگونه خ�ود را به محل 

مراسم رسانده اند؟
     آی�ا ازچن�د روز پی�ش، از ای�ن دعوت 
اطالع داش�تند و ازپیش از ش�رکت ....... 
ماشین رزرو کرده اند؟ یا راننده دلسوزی 
بدون دریافت کرای�ه اضافه ویلچر آنها را 
در صندوق عقب جای داده اس�ت؟! کدام 

یک؟!
   روز ی�ا هفت�ه ای که ما طول و عرض آن 
را با برپایی جش�ن هایی که سراسر آن را 
با سرود و آهنگ و شعبده بازی و خواندن 
دکلمه پر می کنیم و با برگزاری مسابقات 
ویلچررانی! و برپایی مولودی خوانی هایی 
ک�ه می گوییم عواید آن را صرف معلوالن 
و نیازمن�دان خواهی�م کرد! ب�ه این دلیل 
روز جهانی معلوالن نامگذاری شده که بر 
اس�اس آن ملت ها و دولت ها در این روز 
توجه�ات خاص خود را عطف به بررس�ی 
مش�کالت، کاس�تی ه�ا و کمبودهای این 
قش�ر نموده و همت دوباره خ�ود را برای 
رف�ع تمامی ای�ن نیازها ب�ه کار اندازند و 
ب�ه جای آن که به معل�والن، معلول بودن 
را تبریک بگویند ) که البته لطفش�ان در 
همین حد هم مس�تدام ب�اد ( به معلوالن 
تبری�ک بگویند ب�ه خاطر اینک�ه اهتمام 
مس�ئوالن هم�واره باعث ش�ده ک�ه این 
قش�ر به دالیلی چون: عدم اس�تخدام در 
دستگاههای دولتی، به دلیل عدم توانایی 
های مالی در تهیه مس�کن، به دلیل عدم 
نیازه�ای مالی در رس�یدگی ب�ه نیازهای 
داروی�ی و درمان�ی و به ه�زار دلیل دیگر 
هرگز از پیک�ره جامعه جدا نبوده و هرگز 
به دالیل ساده ای چون نبود چند هشدار 
دهن�ده ناقابل و عدم وج�ود چند کارگر، 
منش�ی یا امداد رس�ان در ایستگاههای 
مترو جانشان در خطر نیست و اگر دولت 
تصمیم به س�همیه بندی سوخت، انژی و 
بنزی�ن می گیرد و یا طرح هدفمندش�دن 
یاران�ه ه�ا را اجرای�ی می کند این قش�ر 
البته که از قلم جا نمی افتند و سهمش�ان 

کماکان محفوظ می ماند!
                                                                                       
به امید آن روز..........
رقیه بابایی

انجام وظیفه 
یا رفع 

تکلیف؟! 
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آیا کمک هزینه ازدواج به معلوالن 
پرداخت می شود  ؟

چندی قبل مسئول ستاد ازدواج و تامین جهیزیه سازمان بهزیستی 
داده  1900مددجو خبر  به  هزینه جهیزیه  پرداخت کمک  از  کشور 
بود. به سراغ رضا کردی رفتیم تا در این خصوص اطالعات بیشتری 

برای خوانندگان محترم پیک توانا کسب کنیم.
رضا کردی، مسئول ستاد ازدواج و تامین جهیزیه سازمان بهزیستی 
کشور در گفتگو با خبرنگار پیک توانا گفت:کمک هزینه ازدواج به 
صورت بالعوض به افراد تحت پوشش سازمان پرداخت می شود و 

هیچ گونه ضامنی برای پرداخت آن به افراد الزم نیست.
وی افزود: افراد تحت پوشش سازمان برای دریافت این کمک هزینه 
باید به ادارات بهزیستی محل زندگی مراجعه و ثبت نام کنند تا در 

نوبت دریافت این کمک هزینه قرار بگیرند.
 کردی مبلغ  این کمک هزینه را یک میلیون تومان برای خانم ها و 

یک میلیون تومان برای آقایان عنوان کرد.  

بهزیستی گیالن برای حل معضل اشتغال معلوالن ، 
با ادارات دولتی چقدر تعامل دارد ؟ 

کیانوش کوچکی نژاد مدیر کل بهزیستی گیالن چندی پیش 
بود.  داده  خبر  گیالن  دولتی  ادارات  در  معلوالن  استخدام  از 
اینکه  اشتغال مهم ترین مشکل  به  اشاره  با  وی در آن خبر 
سازمان  اصلی  های  برنامه  از  را  مهم  این  است،  معلوالن 
بهزیستی و استقالل مالی معلوالن دانسته و اظهار کرده بود: 
تعداد،  این  از  زندگی می کنند که  23 هزار معلول در گیالن 

شش هزار نفر در انتظار کار هستند. 
گروه خبری پیک توانا با اداره کل بهزیستی گیالن مرتبط شد 
با  سازمان  این  مذاکرات  و  معلوالن  استخدام  چگونگی  از  تا 

ادارات دولتی کسب اطالع کند.
اسالمی به نمایندگی از کوچکی نژاد در این رابطه با خبرنگار 
پیک توانا گفتگو کرد و گفت: ما در استان گیالن ، برای حل 
مشکل بیکاری معلوالن وارد مذاکره با ادارات دولتی مستقر در 
استان شدیم و با توجه به قانون 3 درصد استخدامی معلوالن 
در دستگاههای دولتی، از ادارات دولتی خواستیم نیازهایشان 

را از میان معلوالن بردارند.
ادارات دولتی کردیم معلوالن  با  رایزنی که  ادامه داد: در  وی 
جذب  ادارات  نیازهای  طبق  باال  به  دیپلم  فوق  مدرک  دارای 

شدند.
اسالمی ادامه داد: در این رابطه با اشتغال معلوالن در ادارات 
دولتی سعی کرده ایم معلوالن را مرتبط با مدارک تحصیلی و 
گرایش هایی که دارند و با در نظر داشتن تخصص هایشان به 

ادارات دولتی معرفی کنیم. 

معنای عدالت 
از هر امر دیگری بیشتر  ای مردم: دو چیز است که 
بلندی آرزو.  بیم دارم: پیروی هوای نفس، و  بر شما 
باز  راه حق  پیران  از  را  نفس آدمی  پیروی هوای  اما 
فراموشی  به  را  آخرت  آرزو  بلندی  اما  و  دارد.  می 
روی  از شما  دنیا شتابان  که  باشید  آگاه  می سپارد. 
گردانده، و از آن جر اندکی باقی نمانده آن اندازه که 
در کاسه ای پس از ریختن آبش بر جای می ماند و 
بدانید که آخرت روی آورده، و هر کدام را فرزندانی 
است. پس شما از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان 
دنیا نباشید، که هر فرزندی در آخرت به پدر خویش 
می پیوندد. امروز عمل است و بازخواستی نیست، و 

فردا بازخواست است و میدان عمل باز نیست. 
امام علی )ع(
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دریافت تسهیالت بیشتر مددجویان منتقل شده از تهران  
سرپرست سازمان بهزیستي کشور گفت: مددجویان تحت پوشش این سازمان که از 

شهر تهران منتقل شوند، تسهیالت بیشتري دریافت مي کنند. 
سازمان  کودکان  از  نگهداري  مرکز  پنج  خروج  برنامه  افزود:  اسفندیاري  احمد 
بهزیستي از تهران نیز نهایي شده است و اکنون هیچ مسکني در تهران نیست که به 

مددجویان واگذار کنیم. 
در  شده  ساخته  هاي  مسکن  عمده  داد:  ادامه  بهزیستي  سازمان  سرپرست 
شهرک هاي اطراف تهران است و مددجویان منتقل شده در اولویت واگذاري مسکن 

قرار مي گیرند. 
اسفندیاري گفت: بر اساس توافق هاي صورت گرفته میان سازمان بهزیستي و دولت، 

قرار است 200 هزار واحد مسکوني ویژه خانه دار شدن مددجویان احداث شود. 
به  مسکوني  واحد  هزار   60 ساالنه  درقالب  مسکوني  واحد  تعداد  این  افزود:  وي 

مددجویان تحویل داده مي شود.   
      

خبرگزاری ایرنا

تمامي معلوالن تا سال آینده تحت پوشش بیمه قرار 
مي گیرند

برنامه ریزي هاي صورت  با  بهزبستي كشور، گفت:  سازمان  معلوالن  توانمندسازي  دفتر  سرپرست 
گرفته، تا سال آینده تمامي معلوالن به همراه خانواده هایشان به طور رایگان تحت پوشش بیمه 

پایه قرار مي گیرند.
ولي اهلل نصر با اشاره به حمایت هاي درماني و بیمه اي سازمان بهزیستي كشور از معلوالن، اظهار 
داشت: طبق قانون بودجه امسال، معلوالن به همراه خانواده هایشان تحت پوشش بیمه درماني و 

پایه قرار گرفته اند. 
وي ادامه داد: براساس آمار بیش از 373 هزار معلول به همراه خانواده هایشان كه در مجموع یك 

میلیون و 100 هزار نفر مي شوند، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. 
آینده  تا سال  افزود:  و  بیمه اي معلوالن خبر داد  برای پوشش  بهزیستي  آمادگي سازمان  از  نصر 

تمامي معلوالن به همراه خانواده هایشان به طور رایگان تحت پوشش بیمه پایه قرار مي گیرند. 
نصر تأكید كرد: معلولیت هاي شدید، خیلي شدید و متوسط تحت پوشش سازمان بهزیستي قرار 
دارند، ضمن اینکه بقیه معلوالني كه تحت پوشش بهزیستي نیستند به صورت موردي از خدمات 

سازمان استفاده مي كنند. 
فارس

اعالم جزيیات بسته حمايتي 
تأمین اجتماعي

وزیر رفاه و تأمین اجتماعي با تشریح جزییات بسته حمایتي 
تأمین اجتماعي، بیمه اجتماعي اقشار آسیب پذیر را جز اهداف 

عالي قانون هدفمندسازي یارانه ها دانست. 
تأمین  و  رفاه  هماهنگي  شوراي  جلسه  در  محصولي  صادق 
اجتماعي استان گیالن هدف از تدوین و اجراي بسته حمایتي 
تأمین اجتماعي را كمك به اقشار ضعیف جامعه عنوان كرد و 
افزود: در این بسته توجه ویژه اي به اقشار ضعیف جامعه شده 
صورت  به  را  خود  بیمه  حق  پرداخت  توان  كه  گروه هایي  تا 

كامل ندارند، تحت پوشش بیمه هاي اجتماعي قرار گیرند. 
وزیر رفاه و تأمین اجتماعي با اشاره به گروه هایي كه در این 
بسته حمایتي تحت پوشش بیمه هاي اجتماعي قرار مي گیرند، 
خانوار  سرپرست  زن  هزار   300 گروه ها  این  از  یکي  گفت: 
هستند كه این افراد مي توانند با تمایل خود از 18، 14 یا 12 
درصد حق بیمه، یکي را انتخاب كنند و 37 درصد از این مقدار 

توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعي پرداخت مي شود. 
وي افرادي كه براي آنها از سوي سازمان بهزیستي و كمیته 
امداد ایجاد اشتغال شده به عنوان یکي دیگر از گروه هایي مورد 
حمایت یاد و اظهار كرد: پیش بیني كرده ایم براي شروع كار 
350 هزار نفر از این افراد را با پرداخت یارانه 37 درصد از حق 

بیمه آنان تحت پوشش بیمه هاي اجتماعي قرار دهیم. 
بیمه هاي  از  كه  گروه هایي  سایر  معرفي  در  محصولي 
همچون  گروه هایي  گفت:  مي شوند،  مند  بهره   اجتماعي 
زنبورداران، لنج داران، دكه داران، صیادان و كاركنان مراكز 
نگهداري معلوالن و ناتوان هاي ذهني با جمعیتي 800 هزار نفر 
نیز گروه هایي هستند كه دولت 37 درصد از حق بیمه آنها را 

به صورت یارانه پرداخت مي كند. 
اجتماعي  بیمه  درصدي   50 حمایت  از  همچنین  محصولي 
رانندگان حمل و نقل عمومي كشور خبر داد و گفت: دولت به 
دلیل تاثیري كه این بخش به صورت غیرمستقیم بر زندگي 
مردم دارد به جاي 37 درصد 50 درصد از حق بیمه آنان را به 
صورت یارانه پرداخت مي كند و تمامي رانندگان حمل و نقل 
عمومي بار و مسافر درون و برون شهري مشمول اجراي این 

طرح اعالم كرد. 
بیماران خاص  به  ریال كمك  میلیارد  اختصاص 180  از  وی 
براي  ریال  میلیارد   180 درمان  بخش  در  گفت:  و  داد  خبر 
به مددجویان  العالج  بیماري هاي صعب  و  بیماري هاي خاص 
تحت پوشش بهزیستي، كمیته امداد و بیمه خدمات درماني 

كمك مي شود. 
به  محصولی در خصوص اختصاص 180 میلیارد ریال كمك 
درمان  بیمه  دفترچه  كه  هركسي  كرد:  تأكید  ایرانیان،  بیمه 
بیمه  مراكز  یا  سایت  به  مراجعه  با  مي تواند  باشد،  نداشته 
افراد  و  كند  دریافت  درمان  بیمه  دفترچه  درماني،  خدمات 
مستمند با معرفي به كمیته امداد و بهزیستي و تخفیف بیش 

از 50 درصد و یا رایگان تحت پوشش قرار می گیرند. 
ایسنا

تأسیس مرکز تئاتر معلوالن در سازمان بهزيستي

وزیر رفاه و تأمین اجتماعي با اشاره به حمایت هاي هنري معلوالن در كشور، گفت: به زودي مركز 
تئاتر معلوالن برای حمایت و آموزش هاي الزم به این افراد در سازمان بهزیستي تأسیس خواهد 

شد.
صادق محصولي در اختتامیه چهارمین جشنواره سراسري تئاتر معلوالن با اشاره به اینکه اجراي 
از  بسیاري  داشت:  اظهار  نیست،  تأثیر گذار  قشر  این  بر  تنها  معلوالن  از سوي  هنري  برنامه هاي 

فعالیت هاي هنري این افراد كه برگرفته از مشکالتشان هست بر كل كشور تأثیر گذار است. 
محصولي با تأكید بر اینکه اثر كار هنري معلوالن نه تنها در جامعه بلکه در كل كشور تأثیر گذار 
در  معلوالن  تئاتر  مركز  هنري  زمینه  در  معلوالن  آموزش هاي الزم  زودي جهت  به  است، گفت: 

سازمان بهزیستي تأسیس خواهد شد. 
وزیر رفاه افزود: سیاست وزارت رفاه و سازمان بهزیستي حمایت از معلوالن در بخش هاي مختلف 

و توانمند  شدن آنها در جامعه است. 
فارس
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140 هزار مددجو 
متقاضي شغل هستند

هزار   140 حدود  گفت:  بهزیستي  سازمان  سرپرست 
شغل  متقاضي  کشور  سطح  در  بهزیستي  مددجوي 
سازمان  این  اطالعاتي  بانک  در  آنها  نام  که  هستند 

ثبت شده است.
ریزیهاي  برنامه  طبق  افزود:  اسفندیاري«  »احمد 
انجام شده تالش مي شود تا پایان فعالیت دولت دهم 

مشکل اشتغال این مددجویان مرتفع شود. 
وي با اشاره به قانون اختصاص سه درصد استخدامي 
بیشتر  گفت:  نیز  معلوالن  به  دستگاهها  و  ادارات 
این قانون را رعایت مي کنند و  دستگاههاي اجراي 
برخي از آنها که نسبت به این قانون توجهي ندارند با 
دستور رییس جمهور از سوي معاونت نیروي انساني 

نهاد ریاست جمهوري پیگیري مي شود. 
نمي  بهزیستي  اشتغال مددجویان  اینکه  بیان  با  وي 
اضافه  باشد  متکي  قانون  این  اجراي  به  تنها  تواند 
اندازي  راه  همچون  دیگري  راهکارهاي  با  باید  کرد: 
شرکت تعاونیها و ایجاد اشتغال مولد، مشکل اشتغال 

معلوالن نیز پیگیري شود. 

خبرگزاري ایرنا

راه اندازی نخستین کتابخانه 
دیجیتال روشندالن 

از  و فرهنگی شهرداری منطقه 18،  اجتماعی  معاون 
افتتاح و راه اندازی نخستین کتابخانه دیجیتال ویژه 
افراد روشندل، جانباز و معلول جسمانی در محدوده 

جنوب غرب تهران خبر داد. 
عباس رزاقی هدف از راه اندازی این مرکز را افزایش 
افراد دارای نقص عضو و  رفاه حال نسبی و سهولت 
کتب  و  ها  رسانه  از  استفاده  در  جسمانی  معلولیت 
کتابخانه  این  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  دیجیتال 
دیجیتال که با مشارکت اداره کل فرهنگی شهرداری 
دارا  با  شده،  اندازی  راه  معاونت  حوزه  این  و  تهران 
بودن بیش از 2200 جلد کتاب به زبان فارسی، تقویم، 
بانک اطالعات شخصی و قرآن، به عنوان گنجینه ای 
گرانبها می تواند همه روزه پذیرای این عزیزان باشد 
و کاربران به کمک دستگاه بریل که به نرم افزارهای 
کاربردی  های  برنامه  4و5،  نوید3،  نگار2،  برجسته 
ویرایشگر مجهز است، می توانند عالوه بر دسترسی 

به این امکانات با رایانه هم ارتباط برقرار کنند. 
این  امکانات  از  استفاده  به  عالقمندان  افزود:  وی 
کتابخانه دیجیتال می توانند همه روزه به بلوارمعلم، 
15خرداد  بوستان  یادگار،  خیابان  تختی،  خیابان 
شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  یا  و  مراجعه 

تلفن 66698449 تماس برقرار کنند.
 

مراسم اختتامیه 
چهارمین جشنواره 

تئاتر معلولین
چهارمین جشنواره سراسري تئاتر معلولین 

با معرفي برگزیدگان به کار خود پایان داد.
تئاتر  جشنواره  چهارمین  اختامیه  مراسم 
معلولین با حضور احمد اسفندیاري سرپرست 
وزیر  محصولي  صادق  بهزیستي،  سازمان 
بهداد  هادي  کشور،  اجتماعي  تأمین  و  رفاه 
حسن  و  انتظامي  عزت اهلل  جشنواره،  دبیر 
ریاست  و  جشنواره(  )داوران  دولت آبادي 
تبلیغات اسالمی آقای  حوزه هنری سازمان 
برگزار  اندیشه حوزه هنري  تاالر  در  مومنی 

شد.
_عضو  انتظامي  عزت اهلل  مراسم  این  در 
هیات داوري این جشنواره_ ابراز امیدواري 
کرد:» برگزاري این جشنواره با لطف و کمک 
ادامه  آینده  سال هاي  در  همچنان  خداوند 

یابد.«
از  استفاده  به  عالقه اي  اینکه  بیان  با  وي 
تئاتر  »جشنواره  گفت:  ندارد،  معلول  کلمه 
معلوالن بر روي روحیه ناتوانان اثرگذار است 
و امیدوارم که براي این جشنواره یک بودجه 
آن  برنامه هاي  تا  شود  گرفته  نظر  در  خاص 

بهتر و مفصل تر برگزار شود.«
سخنان  پایان  در  پیش کسوت  بازیگر  این 
جمهوري  وسیماي  »صدا  شد:  یادآور  خود 
براي  را  برنامه ها  این  باید  نیز  ایران  اسالمي 
همه  تا  بگذارد  نمایش  به  کشور  مردم  تمام 
مردم شاهد برگزاري این جشنواره باشند و 
برقرار  بیشتري  تعامل  ناتوانان  و  مردم  بین 

شود.«
تأمین  و  رفاه  وزیر  محصولي«  »صادق 
اجتماعي کشور نیز طي سخناني گفت: »نگاه 
یک  معلولین،  جامعه  هنرمند  عزیزان  به  ما 
نگاه جزئي نیست. وي تصریح کرد: »وسعت 
زمینه ها  همه  در  معلوالن  فعالیت  و  تالش 
جامعه  از  بیشتر  توانایي هایشان  به  نسبت 

کشور است.«
محصولي یادآور شد: »اثر هنري این عزیزان 
نه تنها در جامعه معلولین بلکه در کل کشور 
تأثیرگذار است و ما هم از فعالیت هاي آن ها 

حمایت مي کنیم.«
اسفندیاري«  »احمد  مراسم  ادامه  در 
اظهار  کشور  بهزیستي  سازمان  سرپرست 
کرد: »سه ماه تالش مستمر باعث شد تا بار 
دیگر این جشنواره برگزار شود وما با توسعه 
این هنر مي توانیم هم به تئاتر درماني و هم 
به توسعه هنر تئاتر در سطح کشور بپردازیم
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مدال آوران کاروان ورزشی محرم 
طالمدال هاي

ورزشکارانردیف استانرشتهاسامی

باریک1 آب میدانییسلمان و تهراندو

رایگا2 مفرهاد و اصفهانیدانیدو

باقري3 میدانی)جانباز(جلیل و دو
اصل4 دیانی میدانیعباس و تهرانمتر1500دو/دو

اصل5 دیانی میدانیعباس و تهرانمتر800دو/ دو

احسا6 شکیبجاوید میدانینی و تهراندو

حسینی7 عرفان میدانیسید و بوشهردو

صدقی8 میدانیمرضیه و تبریزدو

شکري9 میدانیکامران و لرستاندو

حردانی10 میدانیجواد و اهوازدو

زاده11 فرج صالح میدانیسیامک و تبریزدو

وند12 سپه میدانیفرزاد و دو
کر13 زادهمهرداد میدانیم و اهوازدو

نادري14 میدانی) جانباز(علی و اصفهاندو

ایزدیار15 کرجمتر50شناشاهین

ایزدیار16 متر100شناشاهین
کشتکار17 شیراز)نابینایان(شناوحید

رنجبر18 ریکروابراهیم تهرانجانباز/ تیروکمان

شیرمحمدي19 ریراضیه مشهدکروتیروکمان

نژاد20 صالح ساريجانباز/تیراندازيسیدرمضان

محمدي21 برداريحمزه ساريوزنه

فرزین22 اردبیلبرداريوزنهمجید

رحمان23 برداريوزنهسیامند
ندري24 جودوحمزه
رحمتی25 جودوسعید
نشسته26 تیمیوالیبال
نفره27 هفت تیمیفوتبال
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ورزشکارانردیف رشتهاسامی

اصغري1 میدانیمهدي و دو

مرادي2 میدانیمهدي و دو

کائدي3 میدانیمحسن و دو

ملکی4 میدانیلیال و دو

یوسفی5 برداريیوسف وزنه

مرادي6 بردارينادر وزنه

حسینی7 برداريعلی وزنه

جوانمردي8 تیراندازيساره

ایزدیار9 شناشاهین

کشتکار10 شناوحید

صدقی11 میدانیمرضیه و دو

پورحامد12 برداريصلحی وزنه

فوالدي13 میزجواد روي تنیس

خاکزادیه14 دوومیدانیجلیل

عساکره15 جودوهانی

دوومیدانیمراديمهدي16

شناکشتکاروحید17

تیروکمان(18 الد)تیمی ابوطالبیسیدشهاب حسن و رنجبر ابراهیم تبار، بسام )جانباز(ین

جودوعلیزادهحامد19

علی20 پورمحمد برداريملک وزنه

رجبی21 برداريکاظم وزنه

میدانیعسگريحسن22 و دو

نفره23 پنج فوتبال

میدانیکاظمیاحمدرضا24 و دو
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ورزشی 

تهیه و تنظیم : آرزو قنبری

ورزشکارانردیف رشتهاسامی

زادهسیامک1 فرج میدانیصالح و دو

الهی2 میدانیعلی و دو

پرست3 نیک میدانیسجاد و دو

رضایی4 تیراندازياعظم

محمودي5 تیراندازيعالیه

نیکو6 جانباز/شناعلی

کشتکار7 نابینایانوحید شنا

دلیرحیدرآبادي8 نابینایانمحمد شنا

شنا9 تیمی

ایزدیار10 شناشاهین

در11 کشتکار نابینایان100وحید شنا پشت کرال متر
امیدي12 میدانیعلی و دو

میدانیملکیلیالخانم13 و دو

پور14 شهابی کمانرهام تیرو

شهنازي15 جودوعلی

نعمتی16 تیروکمانزهرا

شنانی17 جودوعلی
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یک سازمان
یک سوال
 چند پاسخ!

      

یارانه  و  کارفرما  سهم  بیمه  یارانه  پرداخت 

از  یکی  کارفرمایان  به  کارایی  عدم  جبران 

ایجاد  برای  بهزیستی  سازمان  راهکارهای 

در  تولیدی  مراکز  و  صنایع  صاحبان  در  انگیزه 

بخش خصوصی است که مدتی است اجرا می 

یافته  ، راهکاری که در کشورهای توسعه  شود 

اما   . است  داشته  همراه  به  را  مناسبی  بازدهی 

و  مشکالت  با  روش  این  اجرای  ما  کشور  در 

نواقصی همراه است که در این شماره از پیک 

توانا ، صفحه ی یک سازمان، یک سوال و چند 

بیمه  یارانه سهم  پرداخت  به موضوع  را  پاسخ 

مورد  را  موضوع  تا  ایم  داده  اختصاص  کارفرما 

بررسی قرار داده و با طرح سواالتی از ادارات 

مختلف،  استانهای  و  شهرها  در  بهزیستی 

اطالع  به  را  قانون  این  عملکرد  در  چندگانگی 

خوانندگان محترم پیک توانا برسانیم : 
 

سواالت طرح شده : 

1- آیا اطالع دارید که سازمان بهزیستی قانونی 

سهم  بیمه  پرداخت  با  آن  موجب  به  که  دارد 

کارفرما بخش خصوصی را برای جذب معلوالن 

انگیزه مند می نماید ؟ 

2- مبلغ  سهم بیمه کارفرما هر چند وقت یکبار 

به کارفرمایان واجد شرایط پرداخت می شود؟ 

آیا تاریخ مشخصی برای پرداخت وجود دارد ؟

چه  به  کارفرمایان  به  بیمه  سهم  پرداخت   -3

نحوی صورت می پذیرد ؟

مشکل  کارفرما  بیمه  سهم  پرداخت  در  آیا   -4

کسری بودجه ندارید؟

5- آیا در این زمینه اطالع رسانی هم می کنید؟

6- می دانیم که بهزیستی این قانون را جهت 

آیا  کمک  به اشتغال معلوالن به اجرا گذاشته، 

به نظر شما روشهای این چنینی در اجرا باعث 

کارگیری  به  عدم  نتیجه  در  و  جامعه  بدبینی 

نیروهای معلول نمی شود؟

استان گلستان، اداره کل بهزیستی 
1- بله

 2- در صورتی که اعتبار داشته باشیم 6 ماه به 6 ماه می دهیم 
،باتوجه به اینکه االن اعتبار نداریم فعال به هیچ کس نمی دهیم، 
کارفرماها  از  یعنی  است،  بوده  ساله  پنج  ما  قبلی  تعهدات  اما 
خواسته ایم نیروهای معلول را حداقل به مدت پنج سال شاغل 
بکنند، ولی فعال به هیچ کارفرمایی قول پرداخت حق بیمه نمی 

دهیم.
3- مبلغ کلی که به پرداخت سهم بیمه کارفرما اختصاص دارد را 
نمی گوییم چون بهزیستی کشور هم این را به ما نمی گوید، ما 
تنها مبلغ اعتبار را بین شهرستانها تقسیم می کنیم. آن قسمت 
خود  را  کند  می  پرداخت  بهزیستی  که  کارفرما  بیمه  سهم  از 

شهرستان ها تعیین می کنند.

 استان گیالن، بهزیستی شهرستان رشت
1- بله 

2- موعد مشخصی ندارد، گاهی اوقات ماه به ماه و گاهی اوقات 
6 ماه به 6 ماه،  کار فرماها باید منتظر بمانند، آنها معموال تقاضای 

وام می کنند.
به کارفرما می دهیم  وام  تومان  نیرو یک میلیون  ازای هر  به  ما 
البته کارفرما هم باید تعهد بدهد که این نیرو را حداقل پنج سال 
مشغول به کار نگهداشته و بیمه او را پرداخت کند. ما نمی دانیم 
مبلغ سهم بیمه کارفرما که بهزیستی آن را پرداخت می کند به 

طور دقیق  چقدر است.

استان گیالن، اداره کل بهزیستی 
1- بله

مددجوی  گرفته  کار  به  را  آن  کارفرما  که  شخصی  اگر   -2
سازمان باشد و کارفرما نیروی موردنظر را از ما گرفته باشد 
سازمان 23درصد از سهم بیمه را پرداخت می کند، به این 
صورت که کارفرما هر ماه باید سهم بیمه را پرداخت کرده و 
قبض پرداختی را برای سازمان بیاورد و 6 ماه بعد این مبلغ 

را از ما دریافت کند.
3- ما مبلغ سهم بیمه کارفرما را معموال سالی یک یا دو بار 

پرداخت می کنیم چون اعتبار ما هر 6 ماه یک بار می آید.

 کهگلویه و بویر احمد، اداره کل بهزیستی 
1-بله 

2-اگر فردی که کافرما وی را به کار گرفته معلول باشد اما 
سهم  این  سازمان  نباشد  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت 
با  بتواند  اینکه  برای  فرد  این  و  کند  نمی  پرداخت  را  بیمه 
کار  بایداز سازمان درخواست  کند  کار  نظر  مورد  کارفرمای 
پرداخت   این  بگیرد.  نامه  کار سازمان  کمیسیون  از  و  بکند 
تاریخ مشخصی ندارد، ممکن است هر چهار ماه یا هر شش 

ماه پرداخت شود.
خویش  بیمه  که  کارفرما  بیمه  فقط  سازمان  دانیم،  3-نمی 

فرمایی محسوب می شود را پرداخت می کند.

استان همدان، اداره کل بهزیستی 
1- بله

2- ماه به ماه پرداخت می کنیم
فرما  بیمه شما خویش   ، کنید  بیمه  را  بخواهید خودتان  اگر   -3
محسوب می شود ولی اگر بخواهید شخص دیگری را بیمه کنید 
این بیمه کارفرمایی محسوب می شود که در هر صورت ما سهم 
نود هزار تومان  بیمه در ماه  را پرداخت می کنیم. کل حق  بیمه 
است که حدود شصت و نه هزار تومان آن به عهده کارفرماست و 
مابقی به عهده فرد بیمه شده است . سازمان بهزیستی بیمه سهم 

کارفرما را پرداخت می کند.
4- خوشبختانه از این لحاظ کسری بودجه هم نداریم
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استان قزوین، اداره کل بهزیستی  
1- بله

2- پرداخت آن تاریخ ثابتی ندارد.  
3- مبلغ سهم بیمه کارفرما مبلغ مشخصی نیست و بستگی دارد 
به این که  بیمه تامین اجتماعی برای مشاغل هر صنف چه مبلغی 
را تعیین و چه مبلغی را به عهده کارفرما گذاشته باشد، مثال برای 
شغل مکانیکی که دستمزد باالیی دارد تا 23% هم بیمه کارفرما را 
پرداخت می کنیم، البته به شرطی که ماده 103 به آن تعلق گرفته 

باشد.

استان گلستان، بهزیستی شهرستان آق قال
1-بله

به  این بستگی   ، یا چهار ماه پرداخت می شود  2-  هر سه ماه 
وجود اعتبار دارد، بعد از آمدن اعتبار تمام مبلغ را هم نمی دهیم، 
به تومان هم نمی توانیم بگوییم چقدر از سهم بیمه کارفرما به 

عهده بهزیستی است.
کند  ایجاد  اشتغال  معلولی  برای  کارفرمایی  که   صورتی  3-در 
سهم بیمه کارفرما هر چقدر که بشود سازمان آن را پرداخت می 

کند، ولی سهم بیمه کارگر به عهده خود کارفرماست.

استان فارس، اداره کل بهزیستی
1- بله

2- بستگی به بودن اعتبار دارد
3-   کارفرما زمانی که به ما مراجعه میکند ما موضوع را برایش 
شفاف میکنیم که بداند پرداخت سهم بیمه به چه نحوی اجرا می 
شود و بداند این موضوع همیشگی نیست و وقتی کارفرما از ما 
سوال می کند که »بابت سهم بیمه نیروهای معلول من چقدر به 
من می دهید؟« ما نمی توانیم بگوییم چقدر، چون او باید به ما 
مستندات ارائه کند، و تازمانی که به ما مستندات ارائه نکرده 
این  شامل  هم  مستندات   . چقدر  بگوییم  توانیم  نمی  ما  باشد 
موارد است: صورت دستمزد که نشان می دهد دستمزد روزانه 
که  پرداختی  فیش  اصل  چقدراست،  شده  بیمه  فرد  ماهانه  و 
مشخص می کند کارفرما هر ماه چه مبلغی در وجه سازمان تامین 
اجتماعی و بابت چه تعداد نیرو پرداخت می کند و تقاضانامه ای 

که کارفرما برای دریافت سهم بیمه باید به سازمان بدهد.
5- ما اطالع رسانی می کنیم ،کارفرماهم قبول می کند و از ما 
نیرو می گیرد، حاال اگر بهزیستی کشوراعتبار نفرستد، در این 

صورت تقصیر ما چیست ؟
7- شما اگر خیلی نتیجه گرا هستید به سازمان بهزیستی کشور 

مراجعه کنید! 
بیمه  سهم  پرداخت  برای  فارس  استان  اعتبارامسال  ضمنا  
کارفرما بیش از 300 میلیون تومان بوده است . اینکه برای چند 
نفر اختصاص می یابد را ، نپرسید. چون تعداد کارفرما در استان 
ما خیلی زیاد است اگر ما بخواهیم کارفرمای جدید بگیریم تعداد 

کارفرماها باالی 1200 نفر می شود.

استان خوزستان ، اداره کل بهزیستی 
1- بله ، این قانون فقط شامل افراد معلول نمی شود، بلکه  
هرکسی که به نوعی تحت پوشش بهزیستی باشد اعم از 
معلول، معتاد بهبود یافته، سرپرست خانوارو... می توانند 

از این قانون بهره مند شوند ،
2- پرداخت آن نیز بستگی به آمدن اعتبار دارد.

نتیجه اینکه:

1- متاسفانه هیچگونه اطالع رسانی عمومی در جهت 
این  پرداخت  کیف  و  کم  از  صنایع  صاحبان  آگاهی 
یارانه ها و در نتیجه کاهش درصد بیکاری معلوالن 
وجود ندارد و در اغلب استانها متاسفانه کارشناسان 

امر نیز از حداقل اطالعات بی بهره اند .
کارفرما  بیمه  سهم  پرداخت  که  نیست  شکی   -2
تواند  می  معلوالن  بکارگیری  ازای  در  23درصد(   (
انگیزه مناسبی برای جذب این عزیزان در بازار کار 
باشد . ولی متاسفانه این پرداخت به وجود بودجه و 
اعتبارات الزم منوط گردیده است و هیچ تضمینی 

برای تداوم وثبات آن وجود ندارد . 
در   - حالت  بهترین  در  ها  یارانه  این  پرداخت   -3
برخی کالن شهرها - هر سه ماه یکبار و در اغلب 
روزهای  در  هم  وآن  مرحله  یک  در  شهرستانها 
پایانی سال اتفاق می افتد که بالطبع بخش خصوصی 
هیچ اعتمادی به اجرای این وعده نخواهد داشت و 

طبیعتا وارد این ریسک نخواهد شد . 
4- پرداخت ناقص و نصفه و نیمه سهم بیمه کارفرما 
عدم  متعددی  موارد  در  و  ماه(   12 از  ماه   9 )مثال 
پرداخت آن به مراکز بزرگ تولیدی )یک نمونه در 
استان قزوین که در سال 88 برای بیش از45 معلول 
نموده  ایجاد  شغل  معلول   75 برای   89 سال  در  و 
قانونی  حمایت  این  از  کننده  قانع  دلیل  بدون  ولی 
بی بهره مانده است(، می تواند در بخش خصوصی 
سلب اعتماد نموده و تبلیغات منفی به همراه داشته 

باشد .
                                                           

رقیه بابایی

 استان خراسان رضوی، اداره کل بهزیستی 
1- بله

2- ماه به ماه پرداخت نمی کنیم ، ممکن است سه ماه یکبار و 
ممکن است شش ماه یکبار، هر وقت که اعتبار بیاید پرداخت 

می کنیم .
3- کارفرماها به این صورت که فیش وجوه پرداختی به بیمه 
مبالغ  از  را  خود  سهم  سازمان  دهند  تحویل  سازمان  به  را 
پرداخت شده به کارفرما پرداخت می کند، حاال اینکه اعتبار 

باشد یا نباشد بحث جدایی است.
ما بر اساس اعتبار موجود ، کارفرما نمی گیریم ، بلکه ما براین 
اساس که اگر هر کسی متقاضی این بود که  نیرویی از ما بگیرد 
ما به آن فرد نیروی معلول معرفی می کنیم  و بر همین اساس 
100مبلغ  کارفرما  یک  به  مثال  است  ممکن  آمد  اعتبار  وقتی 
پرداخت شده را بدهیم و به یکی دیگر 80 و  به دیگری 50 آن 
را، البته ما در پرداخت ها  به نوعی همه را در نظر می گیریم و 

هیچ کس  را بی نصیب نمی گذاریم.
کامل  طور  به  ما  دراستان  کارفرمایان  بیمه  سهم  امسال 
پرداخت شده است . سال گذشته هم در پرداخت سهم بیمه 
کارفرما با کسری بودجه مواجه نشدیم زیرا آخرسال متممی از 

سوی سازمان مرکز آمد که پرداختی ها را کامل کرد.
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استان یزد - بهزیستی شهرستان یزد 

1- بله
تاریخ مشخصی   . پرداخت می شود  ماه  به سه  ماه  2- سه 

ندارد .
و  داریم  اعتباری مشکل  نظر  از  ما  که  است  وقت  3-خیلی 
هیچ   ، نه  یا  می شود  باالخره حل  این مشکل  اینکه  از  من 

اطالعی ندارم.



امثال و حکم دهخدا

چشم روشني
از  عبارت  این  است.  مباركباد  و  تهنیت  معني  به  چشم روشني 
سبب  به  یوسف  داستان  مانده.  جاي  بر  یوسف  حضرت  داستان 
شهرتي كه دارد براي همگان آشناست. یوسف را برادران به چاه 
پدرش،  از  او  دوري  و  سرگشتگي  داستان  اینجا  از  و  انداختند 
یعقوب شروع شد. یوسف پس از سالهاي سرگرداني و زندان در 
وزیر  همان  امروز  اصطالح  در  )كه  شد.  مصر  عزیز  سالگي  سي 
مصر گفته مي شود( یك سال در كنعان یعني سرزمین پدري اش 
قحطي شد. یعقوب پسرانش را نزد عزیز مصر فرستاد تا از او طلب 
آذوقه كنند. آنها یوسف را نشناختند اما یوسف ایشان را شناخت. 
ضمن آنکه به آنان آذوقه داد پیراهن خود را نیز به آنها داد تا بر 
چهرۀ پدر بنهند )سورۀ یوسف آیه 93( آخر یعقوب بر اثر جدایي 
بینایي اش را از دست داده بود. پیراهن یوسف چشم پدر را بینا 
كرد. بدین ترتیب عبارت چشم روشني مربوط به داستان حضرت 
براي  مناسبتي  به  كه  را  هدیه اي  هر  پس  آن  از  و  است  یوسف 
كسي  مي فرستند اعم از تولد نوزاد و… به چشم روشني تعبیر و 

تمثیل مي كنند.
هان به یعقوب بگویید که از گمشده ات   

          مي رسد پیرهني، چشم تو روشن باشد

آش شله قلمکار یا آش سرخه حصار 
یا آش قجرها

قلمکار  شله  آش  به  را  كتاب  و  حساب  بي  و  نظم  بدون  كار 
تشبیه مي كنند. ناصرالدین شاه سالي یك روز در فصل بهار به 
شهرستانك از ییالقات شمال غرب تهران و بعدها به قریه سرخه 
حصار، واقع در تهران مي رفت )نذر ناصرالدین شاه این بود كه در 
موقع بروز بیماري وبا در قریة شهرستانك آشي پخته و با تناول 
آن شفا یافته است. به همین جهت آن آش را به گردن او حق 
باید خاطرۀ خوش آن را تجدید  ثابتي است و هر ساله  بزرگ و 
از  كه  گذاشتند  مي  بار  بر  آش  دیگ  دوازده  او  فرمان  به  كرد( 
قطعات گوشت چهارده راس گوسفند و انواع خوردنیها تركیب مي 
شد. كلیه اعیان و اشراف و رجال و شاهزادگان و زوجات شاه و وزرا 
در این آشپزان افتخار حضور داشتند و جمعا به كار طبخ و آشپزي 
مي پرداختند. وزرا و امرا و رؤسا در چادرها و خیمه ها جمع مي 
شدند و سبزي آش را پاك مي كردند. نسوان و خواتین محترمه 
كه در مواقع عادي و در خانه خود دست به سیاه و سفید نمي 
زدند، در این محل در پاي دیگ آشپزان براي روشن كردن آتش 
و طبخ آش از بر و دوش و سروكول هم باال مي رفتند تا هر چه 
بیشتر مورد لطف و عنایت قرار گیرند. خالصه هر كس به فراخور 
شأن و مقام خویش كاري انجام مي داد تا آش مورد بحث حاضر 
شود چون این آش تركیب نامناسبي از غالب مأكوالت و خوردنیها 
بود. لذا هر كاري كه تركیب ناموزن داشته باشد آن را به آش شله 

قلمکار تشبیه مي كنند.

ِهّر را از بِّر تميز 
نمي دهد

سواد  بي  افراد  مورد  در  مثل  این 
مي رود.  كار  به  معرفت  بي  و 
چوپان جماعت براي هدایت گله و 
گوسفندان  با  كردن  برقرار  ارتباط 
مقام صداهاي  و  مقتضاي حال  به 
مخصوص و متفاوتي را ادا مي كند. 
از جمله این اصوات دو صداي » هّر« 
و »بّر« است. چوپانان مناطق غربي 
دو صدا  این  لرستان  ایران، خاصه 
صداي  مي برند.  كار  به  بیشتر  را 
گوسفندان  فراخواندن  براي  هر 
است و صداي بّر، براي دور كردن 
آنها. ناگفته نماند كه تلفظ اصوات 
»هّر و بّر« به همین سادگي ها كه 
نتیجه  در  نیست.  مي شود  نوشته 
دو  این  مي توانند  خبره  چوپانان 
در  كنند.  ادا  درستي  به  را  صدا 
و  زبان  الفباي  بّر(  و  )هّر  حقیقت 
بدین  است.  چوپانان  اصطالحات 
زبان  فن  و  فوت  ندانستن  ترتیب 
چوپاني و الفباي آن، یعني هّر و بّر 
به مثابه بي شعوري و بي استعدادي 
در  اصوات  این  مي شود.  تلقي 
ادبیات ما نیز نشاني دارند: خوشا 

آنان که هّر از بّر ندانند

رفت آنجا كه عرب ني  انداخت
را  فالني  مي رود،  كار  به  تهدید  مقام  در  مثل  این 

فرستادند آنجا كه عرب ني انداخت و. . . 
وضعیت  به  بر مي گردد  مثل  این  تسمیة  وجه 
عربستان  سرزمین  در  عربستان.  جغرافیایي 
و  زمان  تشخیص  براي  كه  بودند  انداز اني«  » ني 
اصطالحاً  نیزه،  اگر  مي انداختند  تیر   سمت الرأس 
به نور آفتاب برخورد مي كرد آن ساعت را ساعتي 
را  آن  صورت  این  درغیر  و  مي دانستند  »روز«  از 

»شب« به حساب  مي آوردند.
غروب  در  بیشتر  كه  از شب  روز  تشخیص  مشکل 
اتفاق مي افتاد از اهمیت بسیار زیادي براي فرایض 

مذهبي و مناسك حج برخوردار بود.
كمان  در  داشت  توان  در  آنچه  تیرانداز  چون 
مي كشید و تیر را تا آنجا كه ممکن بود به دورترین 
ني   عرب  كه  آنجا  رو  این  از  مي كرد،  پرتاب  نقاط 
انداخت ظاهراًَ به معني مکاني بسیار دور و دراز و 
ناشناخته است؛ در امتداد بیابانهاي بي آب و علف و 

صحراهاي گرِم كویر.

بر قوزك پایش لعنت 
در افسانه ها و قصه هاي جهان چندین نفر رویین 
تن بوده اند و هیچ تیري بر آنها اثر نداشته است. 
یکي از آنها زیگفرید قهرمان افسانه اي آلمانیها 
بوده است. مي گویند زیگفرید در چشمه اي كه 
و  تني كرد  تن مي ساخت آب  رویین  را  آدمي 
تمام اعضاي بدنش رویین شد ولي هنگامي كه 
برهنه شد تا داخل چشمه شود در همان موقع 
برگ درختي از شاخه افتاد و بر پشتش چسبید. 
موقع آب تني آن برگ كه درست مقابل قلبش 
قرار داشت رویین نشد. بعدها دشمن، این نقطه 
ضعف را كشف كرد و بر پشتش تیر انداخت و 

او را از پاي درآورد. 
در افسانه هاي ما اسفندیار رویین تن بود. به هر 
جایش تیر مي انداختند اثر نداشت. روزي پرندۀ 
افسانه اي ایرانیان، سیمرغ به رستم دستان خبر 
داد كه اسفندیار هنگامي كه در چشمة معروف 
آب تني كرد تا رویین شود موقع فرو رفتن در 
آب چشمه، دیدگانش را بر هم نهاد و به همین 
از  رستم  است.  نشده  رویین  چشمانش  جهت 
چشم  بر  تیر  كرده  استفاده  ضعف  نقطه  این 
اسفندیار زد و با همان یك تیر كارش را ساخت.

قهرمان  آشیل،  تن  رویین  قهرمان  سومین 
افسانه اي كشور یونان است. هنگامي كه آشیل 
قوزك  خود  انگشت  دو  با  مادرش  شد  متولد 
برد  فرو  وارونه در چشمه اي  و  را گرفت  پایش 
و بیرون كشید. بدین ترتیب تمام اعضاي بدن 
مادر  دست  در  كه  پایش  قوزك  بجز  آشیل 
از  یکي  جنگها  از  یکي  در  گردید.  رویین  بود 
تیر  مي دانست  را  آشیل  ضعف  كه  تیراندازان 
و  زد  آشیل  پاي  قوزك  بر  درست  زهرآلودي 
كارش را ساخت. امروز اگر به شوخي بخواهند 
كسي را نفرین كنند مي گویند بر قوزك پایش 

لعنت.
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مجموعه قصص و حکایات
بهلول عاقل دیوانه نما

میرزا علی آقا صدر 

خبر  را  یوسف  آمد. حجاج  پدید  بغداد  به  الدعوه  مستجاب  درویشی   

كردند بخواندش و گفت: دعای خیری بر من بکن. گفت: خدایا جانش 

بستان. گفت: از بهر خدا این چه دعاست؟!

گفت: دعای خیرست تو را و جمله ی مسلمانان را.

ای زبر دست زیر دست آزار     گرم تا کی بماند این بازار؟

به چه کار آیدت جهانداری؟     مردنت به که مردم آزاری

کدام  عبادتها  از  که  پرسید  را  پارسایی  انصاف،  بی  ملوک  از  یکی 
فاضل تر است؟ گفت: تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق 

را نیازاری.

ظالمی را خفته دیدم نیمروز     گفتم این فتنه ست خوابش برده به
وانکه خوابش بهتر از بیداری است      آنچنان بد زندگانی، مرده به

مریدی گفت پسر را: چه کنم که از خلق به رنج اندرم از بسیاری 

که به زیارتم می آیند و اوقات من از تردد ایشان مشوش می شود. 

گفت: هر چه درویشانند مر ایشان را وامی بده و آنچه توانگرانند 

از ایشان چیزی بخواه که دیگر گرد تو نگردند.

رنجوری را گفتند: دلت چه می خواهد؟ گفت: 
آن که دلم چیزی نخواهد.

گلستان سعدی

اسیری  کشتن  به  که  شنیدم  را  پادشاهی 

به  نومیدی  حالت  در  بیچاره  کرد.  اشارت 

زبانی که داشت ملک را دشنام دادن گرفت و 

سقط گرفتن که گفته اند: هر که دست از جان 

بشوید هر چه در دل دارد بگوید. ملک پرسید 

محضر  نیک  وزرای  از  یکی  گوید،  می  چه  که 

گفت: ای خداوند جهان همی گوید، و الکاظمین 

الغیظ و العافین عن الناس. ملک را رحمت در دل 

آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد 

را نشاید در حضرت  ما  ابنای جنس  بود گفت:  او 

پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این، ملک را 

دشنام داد و سقط گفت. ملک روی از این سخن در 

هم کشید و گفت: مرا آن دروغ پسندیده تر آمد از 

این راست که تو گفتی که روی آن در مصلحتی بود 

و بنای این بر خبثی . و خردمندان گفته اند، دروغی 

مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز. 

هر که شاه آن کند که او گوید      حیف باشد که جز نکو گوید

واقف شود، در قضای آن توقف روا ندارد. گفت: من او را ندانم. درویشی را ضرورتی پیش آمد. كسی گفت: فالن نعمتی وافر دارد، اگر بر حاجت تو 
لب  دید  را  یکی  آورد.  در  كس  منزل  به  و  گرفت  دستش  كنم.  رهبری  منت  گفت: 
بر حاجت به نزدیک ترش روی    که از خوی بدش فرسوده گردیكردی؟ گفت: عطای او را به لقای او بخشیدم.فروهشته و ابرو درهم كشیده و تند نشسته. برگشت و سخن نگفت. پرسیدندش: چه 
که از رویش به نقد آسوده گردی گلستان سعدی   اگر گویی غم دل، با کسی گوی   
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مقــاوم 
بـاش

قسمت چهارم :  زنگ محبت مادر
بود. تصمیمی  فرا رسیده  زمان گرفتن یك تصمیم مهم 
كه در آینده و چگونگی سرنوشت می تونست خیلی تأثیر 
گذار باشه. باید فرزندشون رو به جامعه جدیدی وارد می 
كردند كه این ورود، زیاد هم بی درد سر نبود. نظر مخالف 
عادی،  مدارس  در  تحصیل  مورد  در  مدرسه  مسئوالن 
در  داشت  امکان  بود.  كرده  تردید  دچار  رو  بابا  و  مامان 
از حق  نبود  اما حیف  بر بخورم  مدرسه عادی به مشکل 

تحصیل در مدارس عادی محروم بمونم؟!
واقعیت  جامعه  فرهنگی  قشر  به  میشه  چطور  خدایا 
مِن  كه  كرد  ثابت  میشه  داد؟ چطور  نشون  رو  معلولیت 
كودك فقط در توانایی دست و پا با بقیه فرق دارم؟ مگر 
هر كس  گفته  كی  نیست؟!  دانش  و  علم  تحصیل  هدف 
بخواد درس بخونه باید دست و پای قوی داشته باشه؟ كی 
گفته اگر توانایی جسمی بچه كم بود، باید از بقیه جداش 
كرد؟ چه كسی چنین اجازه ای به آنها داده بود تا یك  نفر 
رو خیلی راحت از حق طبیعی تحصیلش محروم كنند؟ 
چرا  بگیره؟  قرار  معیار  بچه  استعداد  و  هوش  نباید  چرا 
خانِم مدیر، لحظه ای به خودش اجازه نداد بیشتر در این 
مورد فکر كنه و بهتر تصمیم بگیره؟ اما تمام این چراها در 

ذهن مامان می چرخید و راهی به بیرون نداشت.
مامان از لحاظ هوش و استعداد قول داده بود كه چیزی از 
بچه ها كم نیارم و از لحاظ مشکالت دیگه هم خیالشون 
تنهام  بود؛  داده  اطمینان  بهشون  و  بود  كرده  راحت  رو 
نگذاره. دقیقا لحظاتی كه دیگه از اصرار خسته شده بودند 
ناظم مدرسه كمکشون می كنند. از خانم مدیر خواهش 
خانم  پسر  كنند.  نامم  ثبت  ایشون  ضمانت  با  كنند  می 
ناظم هم از نظر جسمی مشکل كوچیکی در پاها داشت و 
همین موضوع باعث شده بود مامان رو بهتر درك كنند. 
بعد از مدتی كه تنها توی ماشین نشسته بودم، مامان اومد 
دنبالم. بغلم كرد و با هم داخل مدرسه شدیم. موشکافانه 
اطراف رو برانداز می كردم و فهمیده بودم از این به بعد 
چند ساعتی در روز باید مکان و زندگی جدیدی رو بدون 
حضور مامان تجربه كنم، حتی اگر سخت باشه هم باید 
به  كارها  تمام  انجام  برای  وقتی  اومدم.  می  كنار  باهاش 
كمك مامان نیاز داشتم، چطور می تونستم 5-6 ساعت 

در روز بدون حضور مامان سر كنم؟
دفتر مدرسه و چند تا كالس درس طبقه اول بود. چهار 
دفتر  وارد  و  كردیم  رد  رو  مدرسه  ورودی  در  دم  پله  تا 
دیگه  خانم  تا  و چند  ناظم  و  مدیر  خانم  مدرسه شدیم. 
داخل دفتر بودند. تعجب و سواالت مشتركی رو از چشم 
های همه، می شد خوند.  بعد از پرسش ها و آزمون های 
آخر  نیمکت  در  بشینم.  كالس  سر  دادند  اجازه  مختلف 
مستقر  می شد  باز  حیاط  به  رو  كه  ای  پنجره  به  پشت 
بتونه  تا  بود  كرده  انتخاب  برام  مامان  كه  نیمکتی  شدم. 
ازحیاط من رو زیر نظر داشته باشه و من هم بتونم هر از 
گاهی ببینمش و قوت قلب بگیرم. نگران بود، حتی شاید 
بیشتر از خوِد من. نمی تونست دل بکنه و با خیال راحت 
بره خونه. بعد از اینکه خیالش راحت شد مشکلی نیست و 
جای نشستنم خوبه و به چیزی نیاز ندارم، از كالس خارج 
شد و گفت كه توی حیاط می مونه و جایی نمی ره. گفت 
كه خیالم راحت باشه و نگران هیچ چیز نباشم. گفت كه 
هر وقت كاری داشتم به خانم معلم بگم تا صداش كنه. 

گفت و گفت تا زمانی كه با لبخندی خیالش راحت شد و 
تونست از كالس خارج بشه.

بچه های دیگه چند روزی بود كه در كنار هم بودند. با 
هم آشنا شده بودند و دوستان جدیدی پیدا كرده بودند 
تونم  به زودی می  نبودم و می دونستم  نگران  زیاد  ولی 
به  اكثر بچه ها چند دقیقه یکبار  باهاشون دوست بشم. 
عقب بر می گشتند و نگاهی به شاگرد تازه وارد كه من 
باشم می انداختند و بعد سرجاشون بر می گشتند. تنها 
تفاوتی كه نظرم رو به خودش جلب كرد نه راه رفتن اونها 
بود نه توانایی دست هاشون، لباس های اونا یکجور و یك 
دست بود و من هنوز روپوش و شلوار مدرسه نداشتم. به 
قابل  به زودی  بود كه  اونها  با  تفاوت من  تنها  این  نظرم 

حل بود.
شنیدن صدای گام های مامان دلم رو آروم می كرد. انقدر 
نگران بود كه نمی تونست بره داخل دفتر یا جای دیگه 
ای بنشینه و استراحت كنه. زنگ تفریح كه همه بچه ها 
از كالس خارج شدند، مامان اومد پیشم. خوراكی دهانم 
گذاشت. در مورد كالس و معلم و بچه ها ازم سوال كرد. 
با جواب هایی كه می دادم نگرانی مامان كمتر می شد و 
احساس می كرد تصمیم درستی گرفته و اگر خدا بخواد 
می تونم ادامه بدم و در مدرسه عادی درس بخونم. زنگ 
آخر به صدا در اومده بود. بچه ها وسایل شون رو داخل 
كیف می گذاشتند و یکی یکی از كالس خارج می شدند. 
كمی  كالس  تا  بود  منتظر  مامان  و  بودم  مامان  منتظر 
خونه.  برگردیم  هم  با  و  كنه  بغلم  بیاد  بعد  بشه  خلوت 
گرمای آفتاب و مسیر مدرسه تا خونه و بچه ای در بغل، 
فشار زیادی به مامان وارد می كرد. نفسش می گرفت اما 
رو روی  برای چند دقیقه هم كه شده من  تونست  نمی 
زمین روی پاهای خودم بگذاره نفسی تازه كنه و دوباره راه 
بیفته. دیدن قطره های عرق روی صورت مامان و شنیدن 
صدای نفس هاش دل كوچولوم رو به درد میاورد و شادی 
محصل شدن رو به اندوه تلخی تبدیل می كرد. كار یکی 
دو روز نبود و باید تصمیم بهتری می گرفتیم. مامان باید 
برای تعلیم رانندگی اقدام می كرد و این مشکل  رو حل 
می كرد. تا دوره آموزشی رو بگذرونه و گواهینامه بگیره 
روال قبلی ادامه داشت. گاهی روزها با آژانس می رفتیم 
خوب  خیلی  پیاده.  هم  ها  وقت  گاهی  گشتیم  می  بر  و 
ساعتی  بدون  روز  هر  بودم.  گرفته  انس  محیط جدید  با 
تاخیر سر كالس ها حاضر می شدم. وقتی معلم اسمم رو 
برای حضور و غیاب صدا می زد با افتخار و صدایی رسا 
اعالم حضور می كردم. این حضور یعنی اینکه جامعه، من 
به  مخالفان  با  جنگیدن  با  كه  حضوری  بود.  پذیرفته  رو 
بیشتر  به همین دلیل طعم شیرینیش  بود.  اومده  دست 

حس می شد.
اغلب اوقات سر كالس سعی می كردم خودی نشون بدم. 
وقتی معلم سؤالی می پرسید و می گفت: هر كس جواب 

رو بلده دستش باال.
درسته نمی تونستم دستم رو باال ببرم ولی زبونم جای دو 
دست كار می كرد و فوراً اعالم آمادگی می كردم: خانم 

میشه ما بگیم؟ 
دست  با  همراه  دستیم،  بغل  دوست  هم  ها  وقت  گاهی 
خودش دست منم می گرفت و باال می برد. با بیشتر بچه ها 

رابطه خوبی پیدا كرده بودم. از پیدا كردن تعداد زیادی 
اینکه می  از  دوست جدید احساس خیلی خوبی داشتم. 
تونستم مثل بقیه بچه ها به مدرسه برم خوشحال بودم. 
بچه ها كتاب و دفترم  رو از كیف در می آوردند. زنگ های 
تفریح تنهام نمی گذاشتند. همیشه یکی دو نفری پیشم 
می موندند. برام آب می آوردند. بسته خوراكی رو باز می 
كردند گاهی داخل دهانم می گذاشتند و گاهی هم خودم 
دستم می گرفتم و آروم آروم داخل دهان می بردم. زنگ 
می  كیف  داخل  و  كردند  می  جمع  رو  وسایلم  هم  آخر 
گذاشتند. بعد از چند روز، دیگه مامان زنگ های تفریح 
به مدرسه نمی اومد. اول وقت من رو می برد سر كالس 
بتونم  اینکه  بدون  وقت  آخر  تا  نشوند  می  نیمکت  روی 
لحظه ای از نیمکت جدا بشم و استراحتی به بدنم بدهم 
سر جای خودم باقی می موندم تا زنگ بخوره و مامان با 

ماشین بیاد دنبالم. 
بودند  كرده  نامم  ثبت  اینکه  از  مدرسه  كادر  و  ها  معلم 
راضی به نظر می رسیدند و خودشون مشوق ما شده بودند. 
بچه ها به وجودم عادت كرده بودند. دوست داشتند در 
همه جشن ها، مراسم، اردوها و مسابقات كنارشون باشم 
و هیچوقت تنها توی كالس نمونم. هدیه های كوچکی كه 
به مناسبت های مختلف یا جایزه شاگرد ممتاز شدن آخر 
ثلث ها می گرفتم به اندازه تمام اسباب بازی های قشنگی 
كه داشتم خوشحالم می كردند. نیمکِت اوِل كالس جای 
ثابتم شده بود. خوبی نیمکت اول این بود كه به در كالس 
نزدیك تر بودم و نیازی نبود مامان، همراِه من از راه تنگ 
بین نیمکت ها عبور كنه. وقتی ساعات درسی، مامان در 
مدرسه نبود دیگه لزومی نداشت نیمکت آخر كنار پنجره 

بنشینم.
آخر  های  ماه  با  بود  شده  مصادف  تحصیلی  سال  اواخر 
و  بود  شده  عوض  خونه  هوای  و  حال  مامان.  بارداری 
بودم.  خوشحال  جدید  اتفاق  این  از  همه  از  بیش  من 
ما  ی  نفره   3 جمع  به  جدید  عضو  یك  شدن  اضافه  با 
حسابی از تنهایی در می اومدم. وقتی بچه ها از خواهرها 
و برادرهاشون حرف می زدند خواستن یك خواهر یا برادر 
تمام دلم را پر می كرد و از ته دل از خدا می خواستم 
یك بچه هم به ما بده. دلم می خواست خواهر یا برادری 
داشته باشم كه دقایقی باهاش خوش باشم و بازی كنم 
با هم  و  بزنیم  و كله هم  توی سر  بخندم. دقایقی هم  و 
دعوا كنیم و پیش مامان و بابا از همدیگه شکایت كنیم 
و خودمون رو لوس كنیم. توی رویا خودم رو مامان نوزاد 
واقعی لحظه  بازی  برای یك عروسك  و  تصور می كردم 
دنیا  به  برای  كودكی  عالم  در  من  كردم.  می  شماری 
بی  برای دیدنش  و  روزشماری می كردم  بچه  اومدن 
قرار بودم و مامان در ماه های سخت و دیرگذر دوران 
بارداری با دنیایی از اضطراب و نگرانی برای تولد نوزادی 
بود  عجیب  برام  زد.  می  صدا  رو  خدا  روز  و  شب  سالم 
كه چرا مامان انقدر نگران بود؟! چرا انقدر زیاد به دكتر 
مراجعه می كرد؟! و بعدها فهمیدم كه علت نگرانی بیش 

از حد مامان چی بوده.
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 )Awakenings انگلیسی  )به  بیدارگری 
پنی  كارگردانی  به  آمریکایی  فیلمی  نام 
كه  است   1990 سال  محصول  مارشال 
»اولیورساكس«  خاطرات  كتاب  براساس 
كه  فیلم  است.  شده  ساخته  نام  همین  به 
براساس ماجرای واقعی ساخته شده، تالش 
ویلیامز(  رابین  بازی  )با  مالکوم سایر  دكتر 
را در مداوای بیماران از جمله لناردلوو )با 
عادی  فعالیتهای  كه  دنیرو(  رابرت  بازی 
زندگیشان متوقف شده و بقیه پزشکان آنها 

را مجسمه می خوانند نشان می دهد.

نقدی بر فیلم بیدارگری 
فیلم بیدارگری را می  توان یکی از بهترین 
و برجسته ترین آثار سینمای جهان نام برد 
كه در مورد افرادی است كه به فلج ذهنی یا 
همان فلج مغزی دچار شده اند. فیلم نگاهی 
خاص به این افراد دارد و شخصیت و ظاهر 
این افراد را با طراوت خاص به تصویر می 
كشد. داستان از طرفی زحمات یك پزشك 
می  وجود  تمام  با  كه  كند  می  روایت  را 
حالت  این  از  را  خود  بیمارهای  خواهد 
مرگبار نجات دهد و از طرفی همکاران این 
پزشك دلسوز او را حمایت نمی كنند و او 
را باور ندارند. ولی آن پزشك دلسوز مسیر 
را كشف  دارویی  تا  ادامه می دهد  را  خود 
می كند كه این دارو امید زندگی و حركت 
و تحرك را در این افراد زنده می كند. شاید 
از  صحنه  آن  فیلم  های  صحنه  زیباترین 
فیلم است كه بیماران به حركت می افتند 
و راه می روند و می رقصند و همدیگر را در 
آغوش می گیرند. باید گفت تمام هنرپیشه 
ممکن  شکل  زیباترین  به  فیلم  این  های 
در  ولی  اند.  كرده  ایفا  را  خود  های  نقش 
این  اول  نقش  ها  هنرپیشه  این  همه  كنار 
فیلم از آن رابرت دنیرو است هنرپیشه ای 
كه بی شك یکی از بهترین بازیگران تاریخ 
سینمای جهان است. دنیرو چنان این نقش 
را زیبا بازی كرده است كه گویی این فرد به 
صورت یك فلج مغزی از مادر متولد شده 
است و هیچ گاه سالم نبوده است. از نکاتی 
كه كه می توان در بازی دنیرو به آن اشاره 

بیدارگری
کارگردان: پنی مارشال
بازیگران: رابین ویلیامز

رابرت دنیرو
محصول: 20 دسامبر 1990، 

آمریکا

كرد طرز حالت موهای آن- كج بودن دهان 
و گردن- سفت كردن ماهیچه های دست 
و پا- به سختی نفس كشیدن و خیره شدن 

چشمانش در زمان طوالنی ست. 
كه  این خصوصیات  بر  عالوه  دنیرو  رابرت 
را  عاشقی  و  احساسی  حالتهای  شد  ذكر 
كرده  خلق  ممکن  شکل  زیباترین  به  هم 
از  بعد  دنیرو  فیلم  از  ای  در صحنه  است. 
خوب شدنش و به حركت درآمدنش عاشق 
دختری می شود كه به صورت اتفاقی او را 

در بیمارستان می بیند.
در ادامه دنیرو با او قرار مالقات می گذارد 
اما آن چه كه مهم است باید به آن اشاره 
كرد سکانسی است كه دنیرو دارد آماده می 
شود برای رفتن به مالقات عشقش. دنیرو 
در این سکانس به سختی لباس می پوشد 
و با مشقت زیاد در حالیکه دستهایش می 
لرزد موهایش را شانه می كند تا خود را در 

بهترین شکل به عشقش نشان دهد.
از خوب  دنیرو پس  فیلم  از  ای  در صحنه 
به شهر می رود و  با پزشك خود  شدنش 
بعد از سالیان دراز او یکبار دیگر خود را در 
بین مردم می بیند در ماشین می نشیند 
و از ماشین به مردم نگاه می كند. رنگها، 
لحظات  زیباترین  برایش  ها، صداها  خنده 
از پزشك خود  ادامه  ایجاد می كند در  را 
می خواهد كه او را كمك كند تا به داخل 
یك دریاچه كه در اطراف شهر است برود. 
در این سکانس او كفشهایش را در آورده 
و وارد آب می شود حس آب سرد سکوت 
دریاچه او را شگفت زده می كند او بر روی 

تخته سنگی می رود و آواز می خواند.
های  صحنه  مدام  بیننده  فیلم  این  در 
متفاوت و زیبا را دنبال می كند و با داستان 

این فیلم زندگی می كند.
می  پایان  به  صورت  این  به  داستان  ولی 
موقتی  مریض  این  شدن  خوب  كه  رسد 
اثر مطلوب  از مدتی  این دارو پس  و  بوده 
خود را از دست می دهد و آنها دوباره دچار 
بی تحركی و بی حركتی می شوند و انگار 
این زندگی شیرین مدتش بسیار كم است. 
شود  نمی  دلسرد  سایر  مالکوم  دكتر  ولی 

تا  ادامه می دهد  به سعی خود  و همچنان 
بتواند دارویی بهتر و قوی تر كشف كند كه 
آنها برای همیشه از این حالت خارج شوند و 

دوباره بیدار شوند. 

افتخارات این فیلم: 
- نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول 

مرد برای رابرت دنیرو
- نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم 

- نامزد اسکار بهترین فیلم نامه اقتباس برای 
استیون زایلیان 

- نامزد گلدن گلوب بهترین بازیگر فیلم درام 
رابین ویلیامز

گرد آورنده: محمد کشانی      
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بیدارگری



نغمه دل
من یک انسانم 

امروز روز من است
روز تو
روز ما 

پشت تریبون صدای دستهایی را می شنوم

می بینم احساس می کنم
می شناسید مرا؟

من تمامی آنهایی هستم که هستند که می توانند باشند
سوسن یا سارا

علی یا احمد
رضا، رضوان

شاید هم کسی که هیچ جایی هیچ وقت اسمی از او نمی برند

من ضربان زندگی را می شنوم، قیافه اش را

من تمامی زیبایی ها را، صدای آب را

طلوع خورشید را می شنوم 
راه رسیدن را

من یک نابینایم

چشمهایت را دوست دارم

آنگاه که می خندی، آنگاه که می گریی

من نگاهت را می شنوم آنگاه که می تپد به عشق

مرا دوست بدار من نگاهت را دوست دارم  
آنگاه که عاشقی
من یک ناشنوایم

تمام راههای نرفته را سفر کرده ام با تو، آنگاه که نیاز به دویدن 

نبود در آرامش خیال

پر  های  با الستیک  بود  او سیندرال  که  نشاخت  هیچگاه کسی  و 
از باد

من یک ویلچریم   

 لبخند سهم عمدۀ زندگی من است، من می خندم با فرشتگانی 

که می خندند با من 

خواب های من رنگی است

من نمی توانم همه را دوست بدارم

قلب من برای همه جا دارد

قلب من قلب یک فرشته است

من یک معلول ذهنیم

بینم-  می  شنوم  می  را  دستهایی  صدای  تریبون  پشت  امروز 
احساس می کنم
می شناسید مرا 
من یک انسانم

فریده رضایی از شهرستان قروه

ندای زندگی 
آه اگر می دانستی که چشمان من مثل کودکان بهانه گیر فقط چشمان تو هم می شنوند هم می بینند و هم حرف می زنند.اما با تو که بودم قلبم آرام می گرفت. چون همیشه می گفتی: همیشه از با هم بودن »ع«، »ش« و »ق« وحشت می کردم.یک کلمه معمای چشمهایت بود که وقتی حل شد من ترسیدم.آن روز رویای چشمان تو براق شد. براقتر از همیشه.شروع به حرف زدن کرد.آری چشمهای تو هدیه من است که وقتی به چشمهای من خورد برای این که چشمهای من می شنوندسالم بر تو تنها ندای زندگیم. گفتم ندا، می دانی چرا؟

آه اگر می دانستی که هوای تو مرا از گوشه گوشه ی خانه جدا تو را می خواهند!
خدایا چقدر بی خواب شده ام و چقدر بی تابم که خواب هم از من ای کاش قفل دهانم باز شود! یک بار برای همیشه... اگر می دانستی! ای کاش می دانستیمی کند!

نمی یادش بخیر آن روزهایی که تو دهان صدفی شکلت را باز می کردی فراری ست زدی  غروب می  تا  را  ات  مروارید  حرفهای  که  آن  از  و پس 
سیما علیمردانی بستی

تنها شدم
امروز، وقتی با خودم تنها شدم   

با خود و با غصه بی پروا شدم

گفتمش ای یار وقت تنگ من 

ای انیسم، نغمه آهنگ من

تو مرا تا بی نهایت برده ای  

خون دل را با شکایت خورده ای

آمدی تو سالها، رفتن كی است؟    

 كرده ای ویران بگو گفتن كی است؟

چشمه چشمم،گمان خشکیده است 

بند امیدم همی ببریده است

آری آری من مثال لیلی ام  

ناگهان ویران شده از سیلی ام

پس بیا ای غم كمی یاری نما   

      مرده شو قلبم بیا كاری نما

مریم رحیمی
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لثه هایی سالم و خوش رنگ هم یکی  دیده شدن 
دیگر از شاخص های یك لبخند زیباست؛ شاخصی 
انجمن  مدیره  هیات  رئیس  »ركن«،  دكتر  كه 
پریودونتیست های ایران درباره آن صحبت می كند.

هایی  بیماری  لثه،  های  بیماری  گویند  می 
خاموشند، چرا؟

بیماری های لثه بی سر و صدا و به آرامی پیشرفت 
می كنند و چون دردی ایجاد نمی كنند بیشتر 
افراد فکر می كنند چنین بیماری ای ندارند و 
تا كار از كار نگذرد به دندانپزشك مراجعه نمی 
-60 یعنی  باال  سنین  در  كه  حالی  در  كنند؛ 
به  افراد  درصد  سالگی چیزی حدود 70   50
نوعی از بیماری های لثه ای مبتال هستند. از 
تا مراحل  نوع خفیف این بیماری ها گرفته 
می  دندان  لقی  به  نهایت  در  كه  پیشرفته 
شود  می  مجبور  دندانپزشك  و  انجامد 

دندان را از دهان خارج كند.

که  ای  لثه  بیماری  نوع  ترین  شایع 
افراد به آن مبتال می شوند، کدام 

است؟
لثه است  التهاب  لثه ای همان  بیماری  ترین   شایع 
كه با خونریزی از لثه آشکار می شود. خونریزی لثه 
در بین بسیاری از بیمارانی كه به مطب دندانپزشکی 

مراجعه می كنند بسیار شایع است.
حاال از كجا بفهمیم كه به این بیماری خاموش مبتال 
لثه ای عالمت مشخصه ای  بیماری های  ایم؟  شده 

هم دارند؟
 خونریزی از لثه یکی از اولین نشانه های بیماری های 
لثه ای است. این خونریزی می تواند به صورت خود 
به خود اتفاق بیفتد یا هنگام مسواك زدن یا حتی گاز 
زدن یك سیب. دومین نشانه بیماری های لثه، تغییر 
رنگ لثه است، بوی بد دهان هم از دیگر عالیم وجود 

بیماری های لثه ای به شمار می آید.

تغییر رنگ لثه که به آن اشاره کردید به گونه ای 
هست که به سادگی مشاهده شود؟

بله. كافی است شما جلوی آیینه بروید و نگاهی به 
صورتی  سالم  لثه  رنگ  بیندازید.  هایتان  لثه  رنگ 
رنگ  ای،  لثه  های  بیماری  شروع  در  است.  صدفی 
لثه قرمز رنگ به نظر می آید و به تدریج به سمت 
آید.  می  در  مات  و  سفید  به  متمایل  خاكستری 
باشد  داشته  تحلیل  نباید  طبیعی  لثه  این  بر  عالوه 
به  )دالبوری(  به حالت هاللی  و در گردن دندان ها 
دندان متصل شده باشد، تورم و تغییر قوام لثه ها نیز 
عالئمی هشدار دهنده هستند كه باید افراد را به فکر 

رسیدگی به وضعیت لثه هایشان بیاندازند.

آقای دکتر، اصال چرا لثه ها بیمار می شوند؟
بیماری های لثه ای منشا عفونی دارند. یعنی 
مجموعه ای از میکروب ها می توانند لثه ها را بیمار 
كنند. شاید این میکروب ها در حالت عادی در دهان 
از  تعدادشان  وقتی  ولی  باشند  ما وجود داشته  همه 
میزان مشخصی باالتر رفت؛ قدرت تخریب لثه و بافت 
های  بیماری  و  كرده  پیدا  را  دندان  نگهدارنده  های 

لثه ای آغاز می شوند. بنابراین افراد 
زدن  مسواك  با  كنند  تالش  باید 
تعداد  منظم  كشیدن  نخ  و  مرتب 
لثه  برای  زا  بیماری  میکروب های 
را  دندان  نگهدارنده  های  بافت  و 

پایین نگه دارند.

بیمار  ها  لثه  که  این  تشخیص  شاید 
نظر  به  باشد،  ها دشوار  برای خیلی  اند  شده 
و  چکاپ  برای  وقت  چند  به  وقت  چند  شما 
مراجعه  لثه  متخصص  به  باید  ها  لثه  معاینه 

کرد؟
 توصیه ما این است كه افراد نه فقط به متخصص لثه، 
بلکه هر 6 ماه یکبار به دندانپزشك عمومی مراجعه 
كنند تا سالمت دندان ها و لثه ها را دندانپزشك 
های  بیماری  این صورت  در  كند.  بررسی  عمومی 

لثه ای نیز تشخیص داده می شوند.
 

اقدامات  چه  لثه،  متخصص  کلی  طور  به 
درمانی به بیماران ارائه می کند؟

لثه  داشتن  دندان،  و  دهان  داشتن سالمت  الزمه 
كه  است  سالم  دندان  نگهدارنده  های  بافت  و  ها 
كنند. حمایت  خوبی  به  خود  درون  های  دندان  از 

كه  كنند  می  كمك  بیماران  به  لثه  متخصصان 
دندان  نگهدارنده  های  بافت  و  لثه  های  بیماری  از 
پیشگیری كرده و بیماری های این بافت ها را درمان 

می كنند.
جرم گیری زیر لثه، جرم گیری باالی لثه، پیوند لثه، 
جراحی های لثه، محکم كردن دندان هایی كه اندكی 
لقی دارند )اسپلینت كردن(، تقسیم دندان هایی كه 
استفاده  و  بخش  چند  به  اند  شده  مشکالتی  دچار 
به عنوان واحدهایی  از روكش كردن  از آن ها پس 
به جای  ایمپلنت های دندانی  مستقل، كار گذاشتن 
هایی  درمان  از جمله  و...  رفته  از دست  های  دندان 
است كه متخصصین لثه برای بیماران انجام می دهند.

 چه کنیم که از بیماری های لثه ای پیشگیری 
های  درمان  چنین  برای  نباشد  نیازی  تا  کنیم 

پیشرفته ای به متخصصان لثه مراجعه کنیم؟

ای  لثه  های  بیماری  از  پیشگیری  برای  اصلی  كلید 
مسواك زدن و نخ كشیدن مرتب و منظم دندان هاست. 
آنچه باید به آن توجه كرد مدت زمان نخ كشیدن و 

مسواك زدن است.
30 ثانیه قبل از رفتن به رختخواب، تندتند مسواك 
انجام  نامنظم  صورت  به  هم  را  كشیدن  نخ  و  زدن 
دادن یا اصال از نخ دندان استفاده نکردن، نمی تواند 
از بیماری های لثه ها و بافت های نگهدارنده دندان 
و  صحیح  طریقه  به  زدن  .مسواك  كند  پیشگیری 
دقیقه   4-5 حداقل  باید  كشیدن  نخ 
شبانه  طول  در  دقیقه  بکشد.5  طول 
وقت  دندان  و  دهان  سالمت  برای  روز 
ولی  است  اندكی  بسیار  زمان  گذاشتن، 
سالمت دندان ها و لثه ها را به بهترین 
صورت ممکن تضمین می كند. نکته دیگر 
آموختن روش مسواك زدن و نخ كشیدن 
این تکنیك  توانند  افراد می  صحیح است، 
ها را از دندانپزشکان عمومی در جلساتی كه 
برای چکاپ و معاینه دندان هایشان مراجعه 

می كنند، بیاموزند.

موجب  ای  لثه  های  بیماری  است  ممکن 
بیماری سایر اندام ها شوند؟

های  بیماری  كه  است  شده  ثابت  امروزه  بله، 
لثه می توانند موجب بروز بیماری در بافت های 
دیگر بدن شوند. مثال اگر خانم های باردار مبتال 
ممکن  باشند،  پیشرفته  ای  لثه  های  بیماری  به 
است دچار زایمان زودرس شوند و نوزاد نارس به 
دنیا آورند. به همین دلیل است كه از بانوان باردار 
خواسته می شود در طول بارداری، چندین بار برای 
معاینه لثه ها و دندان هایشان به دندانپزشك مراجعه 
كنند تا با یك جرم گیری ساده از تبدیل یك بیماری 
پیشگیری  پیشرفته  های  بیماری  به  خفیف  ای  لثه 
موجب  تواند  می  لثه  بیماری  وجود  همچنین  شود. 

تشدید بیماری مبتالیان به بیماری قلبی شود.

 آیا عکس این قضیه هم صادق است؟
بله، مطالعات نشان می دهد میزان بروز بیماری های 
لثه ای در افرادی كه بیماری قلبی دارند بیش از سایر 
افرادی است كه شرایط مشابه با آن ها را دارند. چون 
منشا بیماری های لثه ای و برخی از بیماری های قلبی 
هر دو عفونی است. مثال بیماری دریچه های قلب یکی 
از بیماری ها قلبی است كه در اثر عفونت دریچه ها با 
میکروب های بیماری زا ایجاد می شود. حاال اگر كسی 
توانند  می  ها  میکروب  باشد،  داشته  ای  لثه  بیماری 
خود را از طریق خون به قلب رسانده و آغازگر بیماری 

های عفونی بافت های قلب باشند.

 آیا روش زندگی، می تواند شانس ابتال افراد 
به بیماری های لثه ای را باال ببرد؟

به  ابتال  برای  است.  گونه  همین  درصد  صد 
ساز  خطر  عوامل  سری  یك  ای  لثه  های  بیماری 
زندگی  در  اگر  كه  دارد  وجود   )Risk Factor(
روزمره افراد وجود داشته باشند بیش از دیگران در 
گیرند.  می  قرار  ای  لثه  های  بیماری  به  ابتال  خطر 
مانع  چون  كه  است  كشیدن  سیگار  عوامل  از  یکی 
از فعالیت موثر عوامل دفاعی در محیط دهان علیه 
زایی  بیماری  و  میکروب ها می شود، سرعت تکثیر 
تغییرات  همچنین  دهد.  می  افزایش  را  ها  میکروب 
هورمونی كه در دوران بلوغ، حاملگی و شیر دهی در 
بدن روی می دهند نیز احتمال ابتال به بیماری های 

لثه ای را افزایش می دهند.

بیماری لثه 
بیماری خاموش
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لیموترش  
لیمو ترش حاوی ویتامین های Pp و C و B3 و B2 و B1 و A می باشد. آب لیمو 
بوده و كاهش  اهمیت زیادی در رشد و حفظ جوانی سلولهای پوست دارد. صفرابر 

دهنده التهاب معده است. باد مفاصل را درمان و اعصاب را راحت می كند. لیموترش خاصیت بارز دیگری نیز دارد، آن هم محافظت از لثه ها و حفظ 
سالمت آنهاست چنانچه می شود گفت بهترین درمان برای بیماری اسکوربوت )خونریزی لثه ها و تغییر حالت بافت لثه( به شمار می آید همچنین در رفع 
خونریزی لثه ها به شکل استعمال خارجی هم بسیار كار آمد است. خوردن مخلوط آب لیموترش و عسل و آب برای درمان این بیماری پیشنهاد می شود.

لیموترش خاصیت ضد پوكی استخوان دارد چرا كه به علت دارا بودن میزان باالی ویتامین C به افزایش جذب كلسیم كمك می كند. 
برای داشتن دندانهای سفید هفته ای یک بار با آب لیمو مسواک بزنید. 

درمان خونریزی بینی: یك قطعه پنبه را با آب لیمو بخیسانید و در سوراخ بینی قرار دهید. 
درمان زخم های جلدی: مالیدن آب لیمو زخم های جلدی را درمان می كند.

آب لیمو: لیمو به علت دارا بودن ویتامین C باید تازه مصرف شود زیرا این ویتامین ناپایدار است و سریع جذب هوا می شود. 

در سال  كوبریك«  »استنلی  را  فیلم  این  دیده اید؟  را  استرنجالو«  فیلم مشهور »دكتر  آیا 
1964 ساخته است . در آن »پیتر سلرز« در نقش دكتر استنرجالو، كنترلی روی یکی از 

دست هایش نداشت، این دست خودسر، مرتب می خواست كه سالم نازی بدهد!
اما جالب است بدانید كه این مشکل منحصر به این فیلم نیست و سندرمی به نام سندرم 

دست بیگانه وجود دارد!
در این اختالل عصبی – روانپزشکی ، یك دست سرخود عمل می كند، گویی كه تحت 

اراده مغزی جدا از مغز بیمار است.
البته در بیماری هایی مثل تشنج، لرزش دست یا اختالالت حركتی مثل كره، دیستونی 
زیرمجموعه سندرم دست  موارد  این  اما  بی اختیار حركت می كند.  آتتوز هم دست  و 
بیگانه نیستند. چون در این بیماری ها، دست حركاتی بی هدف دارد، اما حركات دست 

در سندرم دست بیگانه هدفدار هستند.
دكتر »كن هیلمن«، یکی از نورولوژیست های دانشگاه كالیفرنیا، موارد جالبی از این 
سندرم را به خاطر می آورد: مثال او بیماری را به یاد می آورد كه در هنگام خرید با 
دست چپش كه دست بیگانه بود، كفش قرمزی را انتخاب می كرد ولی دست راستش، 

آن كفش را سر جایش می گذاشت و كفشی آبی را برمی داشت!
نخستین بار یك نورولوژیست آلمانی به نام دكتر كورت گلداشتاین در سال 1908، 
موردی از سندرم دست بیگانه را گزارش كرد. دست چپ بیمار او هر كاری كه دلش 

می خواست انجام می داد و حتی یك بار می خواست خفه اش كند!
سندرم دست بیگانه به علل مختلفی به وجود می آید.

به هم  را  مغز  نیمکره  كالوزوم كه دو  نام كورپوس  به  مغز  از  ناحیه ای  به  آسیب 
متصل می كند، می تواند باعث سندرم دست بیگانه شود. این آسیب می تواند بعد 
از سکته مغزی یا در طی جراحی هایی كه برای كنترل تشنج انجام می شود ، رخ 
از نیمکره راست  از  دهد. معموال دست چپ، بیگانه می شود، چون دست چپ 

فرمان می گیرد.
اگر سندرم دست بیگانه داریم، پس چرا سندرم پای بیگانه نداریم؟! شاید علت 

این مطلب، كنترل دو طرف بیشتر پاها توسط مغز باشد.
یك نوع شایع تر سندرم دست بیگانه، بیماری  است كه گرفتن اشیا و اجسام 
توسط دست غیر قابل كنترل می شود. در این نوع بیماری، شخص ممکن است 
نوع  این  نکند.  بگیرد و رها  با دست محکم  باشد،  را كه جلویش  هر چیزی 
بیماری، به خاطر آسیب به لوب پیشانی مغز رخ می دهد، چون این قسمت 
از مغز به موازات بالغ شدن مغز، رفلکس طبیعی چنگ زدن را مهار می كند.

آسیب به قسمت خلفی جانبی لوب آهیانه یا لوب خلفی مغز هم می تواند 
دست   حركات  بیماری  از  نوع  این  در  شود.  بیگانه  دست  سندرم  باعث 
خشن تر است و شخص ناخودآگاه كف دستش را به گونه ای قرار می دهد 

كه از تماس با اشیای مجاور، پرهیز كند.
و  تحلیل برنده عصبی مثل كروتزفلد جاكوب  پیشرونده  بیماری های  در 

زوال قشری قاعده ای ، هم سندرم دست بیگانه دیده می شود.
درمانی برای این بیماری وجود ندارد، فقط می توان با مشغول نگاه 

داشتن دست گرفتار، میزان عالیم را كاهش داد.

دکتر علیرضا مجیدی 
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مورد  در  شما  های  تجربه  به  ستون  این 
اختصاص  اطرافیانتان  یا  خود  معلولیت 
مفید  های  نکته  فرستادن  از  پس  دارد. 
دیگران  برای  تواند  می  که  اطالعاتی  و 
این  نکنید.  دریغ  باشد  استفاده  قابل  نیز 
صفحه همیشه منتظر تجربیات شماست. 

متوجه  و  آید  می  دنیا  به  كودكتان  كه  وقتی 
با  دیگران  مانند  تواند  نمی  كه  شوید  می 
ببیند؛ وقتی صاحب یك كودك  چشم هایش 
روشندل می شوید؛ چه باید بکنید؟  وقتی او 
به سن مدرسه می رسد برای یادگیری بهتر او 
باید از چه راه كارهایی استفاده كنید؟ چه كار 
كنید كه بتواند به راحتی با انگشتانش ببیند؟ 
ایجاد  خواندن  كتاب  به  عالقه  او  در  و چگونه 
اینجا بیان می كنم  كنید؟ روش هایی كه در 
با  و  سال  چند  طی  در  كه  است  تجربیاتی  از 
مشورت و مطالعه به دست آورده ام. امیدوارم 

برای شما نیز مفید باشد.
به همه چیز برچسب بزنید. برچسب های بریل 
بسازید و نام ابزاری كه كودك روزانه با آن ها 
در ارتباط است را بر روی آن بچسبانید. اسباب 
برق،  كلید  قاشق،  لیوان،  بشقاب،  ها،  بازی 
كشوها، كمدها، تلویزیون و هر وسیله دیگری 

را می توانید با برچسب بریل مشخص كنید.
كه  هنگامی  كنید.  آشنا  كتاب  با  را  كودك 
كنید،  آغاز می  را  برای كودك  كتاب  خواندن 
اجازه دهید تا نخست آن را خوب لمس كند و 
با شکل كلی آن آشنا شود. برای كودك توضیح 
دهید كه یك كتاب را برای خواندن از سمت 
از راست به چپ  را  باز می كنیم و آن  راست 
می خوانیم. عنوان كتاب، نام نویسنده، ناشر و 
تصویرگر را برای كودك بخوانید. از آن جا كه 
ببیند،  تواند تصویر های كتاب را  كودك نمی 
توضیح  برایش  را  مبهم  های  بخش  بکوشید 

دهید.
هنگام خواندن كودك را تشویق كنید تا صفحه های 
كتاب را ورق بزند. بر گوشه باالی همه صفحه 
ضخیم  پارچه  كوچك  تکه  یك  كتاب،  های 
از هم  را  بتواند صفحه ها  تا كودك  بچسبانید 

تشخیص دهد.
خواندن،  آموزش  به  آغاز  هنگام  شما  كودك 
بریل  روی حروف  بر  را  انگشتانش  بتواند  باید 
با  را  ها  نقطه  مفهوم  تفاوت  و  دهد  حركت 

سن  به  رسیدن  از  پیش  اكنون،  دریابد.  یکدیگر 
مدرسه، او را تشویق كنید تا صفحه بریل و بافت 
های گوناگون را لمس كند و به تدریج برای درك 

حروف بریل آماده شود.
بکوشید كودك هر یك از انگشتانش را به صورت 
روی  بر  حركت  برای  تا  دهد  تمرین  جداگانه 
حروف بریل به تدریج آماده شوند. برای این كار 
می توانید اشیای كوچکی، مانند دكمه یا اسباب 
بازی های كوچك را زیر انگشتانش قرار دهید تا 
با آن ها بازی كند. از كودك بخواهید دكمه ها 
را با انگشت اشاره اش لمس كند نه با تمام كف 

دستش.
هستند.  فعال  دست  دو  هر  بریل،  خواندن  در 
بازی  هنگام  تا  كنید  تشویق  را  كودك  بنابراین 
از هر دو دستش استفاده كند. مثال با یك دست 
با دست دیگر،  را نگه دارد و  بازی  جعبه اسباب 

اسباب بازی را از پوشش آن بیرون آورد.
بخوانید.  كودك  برای  واقعی  های  تجربه  درباره 
كه  برگزینید  كودك  با  خواندن  برای  را  هایی  كتاب 
مفاهیم آشنایی را برای كودك در بردارند. موضوع هایی 
و  ابزار  و  با روش زندگی كودك  برگزینید كه  را 

محیطی كه او می شناسد هماهنگ باشند.
جدید  و  ناآشنا  موضوعی  با  كتابی  كه  هنگامی 
از  پیش  گزینید،  برمی  كودك  با  خواندن  برای 

ای  اندازه  تا  موضوع  با  را  كودك  خواندن،  به  آغاز 
آشنا كنید. اگر كتاب درباره حیوانات است سر زدن 
نزدیك  از  حیوان  یك  لمس  یا  وحش  باغ  به 
اشیای  درباره  كتاب  اگر  باشد.  مفید  تواند  می 
خواندن،  با  همزمان  است،  كودك  پیرامون 
كودك را به لمس آن چه در كتاب معرفی می 

شود تشویق كنید.
به  زود  خیلی  را  كتاب  به  گذاشتن  احترام 
عمودی  به شکل  را  ها  كتاب  بیاموزید.  كودك 
در كتابخانه قرار دهید و آن ها را به آرامی و با 

دقت ورق بزنید.
درباره خواندن با انگشتان )خط بریل( با كودك 
گفت و گو كنید. با دیدی مثبت به این تجربه 
بنگرید و بکوشید این دید را در كودك خود نیز 
به وجود آورید. به كودك بگویید كه خواندن با 
انگشتان چه تجربه جالبی است و شما چه قدر 
به او كه با انگشتانش می خواند افتخار می كنید.

برای  نابینا  كودكان  ویژه  كتابی  كه  هنگامی 
از  نیز  كودك می خوانید تظاهر كنید كه شما 
روی حروف بریل می خوانید. بگذارید هنگامی 
كه انگشتان تان را بر روی حروف به حركت در 
می آورید، كودك دستانش را روی دستان شما 
قرار دهد. كودكان دوست دارند كارهای پدر و 
مادرشان را تقلید كنند. بگذارید تصور كند كه 
شما هم با انگشتان تان می خوانید. در این جا 
رعایت تکنیك های خواندن اهمیت ندارد، مهم 
این است كه كودك بداند كه خواندن با انگشتان 

هم نوعی روش خواندن است.
با  و  شد  تر  بزرگ  كمی  كودك  كه  هنگامی 
خواندن بریل آشنایی بیشتری پیدا كرد، یك یا 
دو واژه را در كتاب مورد عالقه كودك در نظر 
بگیرید و هنگام خواندن آنها، دستان كودك را 
بر روی واژه ها قرار دهید و آن را با هم بخوانید.  
برای  كه  برگزینید  كار  این  برای  را  هایی  واژه 

كودك جالب هستند.
نیازی  شوید.  آشنا  بریل  خط  با  بکوشید 
نیست که به آن مسلط باشید و یا بتوانید 
تنها با استفاده از آن بخوانید. اما برای این 
که بتوانید کودک خود را در روند آموزش 
خواندن همراهی کنید باید با بریل تا اندازه 

ای آشنا باشید.
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فلج مغزی )Cerebral Palsy( یك اصطالح 
كه  مزمنی  ضایعات  از  گروهی  كه  است  كلی 
كنترل حركتی فرد را مختل می كنند، شامل 
 Upper می شود. این اختالل در اصطالح فلج
Motor Neuron نیز گفته می شود كه در 
استاتیك  پیشرونده  غیر  آنسفالوپاتی  یك  اثر 
صدمات  یا  مغز  طبیعی  غیر  تکامل  از  ناشی 
اولیه  های  سال  یا  حین  قبل،  زمان  در  مغزی 
بعد از تولد است. تظاهرات این بیماری معموال 
و  می شود  ظاهر  اختالالت حركتی  به صورت 
علی رغم ثابت بودن درصد آسیب مغزی و عدم 
پیشرفت بیماری میزان این اختالالت در حال 

تغییر می باشد. 
شناخت این بیماری به دوران قدیم برمی گردد 
و حتی در مجسمه های مصر باستان اشکالی از 
اولین  ولی  دیده شده،  مغزی  فلج  به  مبتالیان 
بار توسط یك جراح ارتوپد به نام »لیلتل« در 
است.  شده  داده  شرح  پیش  سال   150 حدود 
مختلف،  جوامع  در  مغزی  فلج  شیوع  میزان 
متفاوت بوده ولی به طور متوسط درصد آن را 
2 در 1000 تولد ذكر كرده اند. همچنین تعداد 
مبتالیان در بین مردان بیش از زنان و در بین 

سفید پوستان بیش از سیاه پوستان است.

علل 
به  با توجه  ایجاد فلج مغزی  علل 

زمان بروز عبارتند از:
نقایص ژنتیك،  تولد(:  تا  تولد )آبستنی  از  قبل 
معلولیت های مادرزادی، عفونت ها، آنومالیتی 

های اولیه جنینی و سکته های مغزی 
هنگام تولد )در حین زایمان(: ضربه زایمانی به 

جنین سالم 
نوزادی )0 تا 28 روزگی(: عفونت ها، بیماری های 

متابولیك حاد و ناسازگاری های گروه خونی
های  عفونت  ماهگی(:   24 تا   1( تولد  از  پس 
مغزی، ضربه مغزی، عفونت های دستگاه عصبی 
مركزی و خون ریزی های ساب دورال یا داخل 

بطنی
عالئم

- بروز مشکل در مکیدن نوك پستان یا شیشه 
شیر در همان اوایل شیرخوارگي

- فقدان تون عضالني طبیعي)در مراحل اولیه(
كردن  رفتن، صحبت  نمو)راه  و  رشد  كندي   -

و …(
- سفتي و اسپاسم عضالت

- درجات متغیري از عقب ماندگي ذهني
 - مشکل در هماهنگي و تعادل بدن

- ژست هاي غیرطبیعي بدن
- تشنج

انواع
دو نوع از طبقه بندی هایی كه بیش از 

بندی  طبقه  اند،  گرفته  قرار  قبول  مورد  همه 
براساس  »دنهوف«  نظر  كه طبق  هایی هستند 
دیده  آسیب  های  قسمت  و  عضالنی  تونوسیته 
صورت گرفته است. این طبقه بندی نه تنها فلج 
مغزی را شامل می شود، بلکه تمام انواع مربوط 
به ناتوانی های حركتی یا فلج ها را در بر می 

گیرد.  
تونوسیته  براساس  مغزی  فلج  انواع 
های  قسمت  سایر  درگیری  و  عضالنی 

مغز)فیزیولوژیکال(:
اسپاستیک )Spastic(: سفتی عضالت است 

كه در برابر كشش به شدت مقاومت می كند.
آتتوئید )Athetoid(: حركتی است آهسته و 
عضله  تون  اختالالت  با  اغلب  كه  تابی  و  پیچ 

همراه می باشد.
یا  حركت  ناهماهنگی   :)Ataxic( آتاکسی 
پایین  عضالنی  تون  با  و  است  تعادل  اختالل 

همراه می باشد.
آمیخته )Mixed(: تركیبی از كلیه اختالالت 

می باشد.
انواع فلج مغزی  براساس درگیری قسمت های 

مختلف)توپوگرافیکال(:
درگیری   :)Quadriplegia(پلژي کوادري 

هر چهار اندام 
چهار  هر  درگیری   :)Diplegia(پلژي داي 
اندام، اما درگیری اندام تحتانی شدیدتر از اندام 

فوقانی 
هر  درگیری   :)Hemiplegia(پلژي همي 
فوقانی  اندام  درگیری  اما  طرف،  یك  اندام 

شدیدتر از اندام تحتانی 
اندام،  درگیری سه   :)Triplegia(تري پلژي

معموال دو دست و یك پا 
منوپلژي)Monoplegia(: درگیری یك اندام، 

معموال یك دست 
وحید راشدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی

ÂÎ
o÷ فلج

مغزی 
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ساخت کتاب های لمسی پارچه ای
كتابخانه ی كلیر ویژن )Clear Vision( در حال پایه گذاری مجموعه كتاب های لمسی پارچه ای 
برای امانت دادن به مدارس و دیگر مراكز آموزشی است. راهنمایی های زیر برای تشویق افرادی 
است كه می توانند این گونه كتاب ها را بسازند و اهدا كنند. تا كنون بیش از 180 جلد كتاب 

دوخته شده به این كتاب خانه اهدا شده است و همچنان نیاز به كتاب های بیشتر وجود دارد.
کتاب پارچه ای چیست؟

كتاب های لمسی پارچه ای برای كودكان كم بینا و نابینا و همچنین افرادی كه دچار كم توانایی 
های فیزیکی و ذهنی هستند، مناسب اند. این كتاب ها بهترین راه برای آشنایی با لذت خواندن 
و وسیله ای ارزشمند برای كمك به درك مفاهیم واژگان و ایده ها هستند. این كتاب ها سبب 
ایجاد رابطه ی متقابل میان كودك نابینا با همکالسان و افراد خانواده اش می شوند و او را تشویق 

به خواندن و لذت بردن می كنند.
بهترین نوع كتاب های لمسی آنهایی هستند كه در تولیدشان از  انواع گوناگون پارچه با بافت 
های متفاوت استفاده شده باشد و نه آنهایی كه تمامی با پارچه های نرم و لطیف تهیه شده اند. 
كتاب های لمسی باید به حد كافی محکم باشند تا در برابر هیجانات خواننده تاب بیاورند، متنی 
كوتاه و تصاویر ساده داشته باشند و مهم تر اینکه در هر وضعیت و حالتی قابل لمس باشند. 
بسیاری از كودكانی كه قدرت دیدن حروف نوشتاری را ندارند، به اندازه ای از بینایی برخوردار 
هستند كه از رنگ های شفاف و كنتراست باالی میان آن ها لذت ببرند. برخی از كودكان به طور 
خاص می توانند تأللو برخی پارچه ها را تشخیص دهند.  اگر كتاب ها دارای صدا و بو باشند؛ 

جذابیت شان صد چندان می شود.
چگونه ساخت کتاب را شروع کنیم؟

بهتر است كار خود را با پارچه ها، مواد و بافت های متفاوت شروع كنید. به این نکته توجه داشته 
باشید كه بعضی سطوح از بقیه خشك تر هستند و در اثر ضربه زدن و ساییدن صدا می دهند. 
برخی از پارچه ها با اینکه از نظر ظاهری بسیار متفاوت اند، ولی احساسی مشابه را منتقل می 
كنند. ورقه های اسفنج، موكت ها، پرده های حمام و ورقه های پالستیکی حباب دار می توانند 
بافت های جالبی ایجاد كنند. بهتر است به جمع آوری اشیا و مواد مسطحی كه بتوان روی پارچه 

دوخت، بپردازید.
چه  خود  روزمره ی  زندگی  در  افراد  این  دهید.  قرار  توجه  مورد  را  نابینا  كودكان  های  تجربه 
چیزهایی را احساس كرده اند؟ كودكان بینا می توانند تصاویر را بر پایه ی چیزهایی كه دیده اند، 
با هم ارتباط دهند. آن ها تصاویر خانه ها،گورخرها، اتوبوس ها و ابرها را از یکدیگر تشخیص می 
دهند. كودكان نابینا چه چیزهایی را می توانند تجربه كنند؟ به كمك كتاب های لمسی، این 
كودكان خواهند توانست كم كم درباره ی نمود ظاهری اشیا چیزهایی بیاموزند. یك روز درباره ی 
منظره ها و نمادها خواهند آموخت، امیدواریم روزی برسد كه بتوانند مکان ها را روی نقشه ی 
لمسی شناسایی كنند. اما در گام های نخست، تصاویر كتاب های پارچه ای باید تا حد امکان 
ساده و در عین حال واضح باشند. دوختن یك  قاشق ساده روی پارچه، بسیار قابل درك تر از 

كالژ خانواده ای در حال صبحانه خوردن است. 
ساختار کتاب پارچه ای

برای پس زمینه ی صفحات بهتر است از پارچه های نرم و چرك تاب استفاده كنید. برای درست 
كردن صفحات، پارچه ی پس زمینه را از هر دو طرف به كرباس قابل شست و شوی مستطیل 
شکل بدوزید. صفحات كتاب را با بخیه زدن كناره های سمت چپ شان به یکدیگر متصل كنید. 
می توانید چند سوراخ نیز در هر صفحه ایجاد كنید و بعد صفحات را از محل این سوراخ ها به هم 
وصل كنید. حاشیه های بدون آهار و نرم بسیار بهترند چون سبب می شوند صفحات به آسانی و 

به شکل مسطح روی یکدیگر قرار گیرند.
نکات ایمنی

اطمینان حاصل كنید كه كتاب برای كودك بی خطر باشد. همه ی عناصر و اشیا باید محکم به 
صفحه متصل باشند، به ویژه اشیا ریز و ظریفی مثل مهره ها، دكمه ها، نخ ها و رشته های بلند. 
از به كار بردن چسب ها و جوهرهای سمی و وسایل نوك تیز در ساخت كتاب ها خودداری كنید.

اندازه
چون قرار است كودكان این كتاب ها را به آسانی در دست گیرند، صفحات آن ها نباید بزرگتر 
از 20×25 سانتی متر و حداكثر با روی جلد بیش از هشت صفحه باشند. بیشتركتاب ها به دلیل 
وجود عناصر متفاوت در آن ها كلفت می شوند. سعی كنید تا حد امکان صفحات مسطح و تخت 

باشند.
متن

اگر كتاب متن دارد، باید بسیار كوتاه و ساده باشد. كلمات را می توان با ماژیك روی صفحات 
نوشت، در كتاب دوخت یا روی كاغذ پرینت كرد و به صفحات كتاب متصل كرد. تالش نکنید 
خط بریل را با دست و دوخت، در صفحات وارد كنید. بهتر است این كار با ماشین صورت گیرد 
تا خطوط كامال واضح و خوانا باشند. اگر قرار است خط بریل بعدها به صفحات كتاب اضافه شود، 

زیر حروف چاپی جای كافی برای آن بگذارید.

موضوعات مناسب برای کتاب سازی:
سرود های كودكانه و شعر های قدیمی

داستان های قدیمی مانند یا داستان های بومی فرهنگ ها و اقوام
مفاهیم پایه: آموزش اعداد و شمارش، اندازه، اشکال یا حروف الفبا

زندگی روزمره
داستان ها و شعرهای جدید بر پایه ی داستان های كهن یا قصه های 

ابداعی خودتان

اطالعات بیشتری که در ساخت کتاب به کار می آیند:
برای نوشتن این راهنما خود من كتاب پارچه ای درست كردم و تمامی 
مورد  را  ویژن«  »كلیر  ی  كتابخانه  به  شده  اهدا  ای  پارچه  های  كتاب 
مطالعه و بررسی قرار دادم. من یك خیاط حرفه ای و ماهر نیستم، پس 
كتاب  این حال،  با  نباشید.  كتاب  برای دوختن  دقیق  منتظر دستورات 
پارچه ای كه من درست كردم، نشان می دهد كه هر كسی بدون اینکه 
در خیاطی مهارت زیادی داشته باشد، می تواند كتابی زیبا درست كند 

كه كودكان نابینا از آن لذت ببرند.
از چه چیزهایی می توان در ساخت کتاب  استفاده کرد؟

پارچه ی مسطح برای درست كردن صفحات اصلی كتاب
ماده و وسیله ای برای چسباندن و متصل كردن صفحات كتاب به یکدیگر
خودكار ماندگار برای نوشتن متن، استفاده از ابزار قالب دوزی و گرفتن 

پرینت درشت
بند،  تور،  پارچه ی خزدار،  مانند: مخمل،  از دور ریختنی هایی  استفاده 
چرم، پشم، اسفنج، چوب، درپوش ها، جوراب  بچگانه، دكمه ها، زنگ ها، 

برگ و گل، پر، نوار و ....
ترجمه: مریم یزدانی
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اهمیت بازی 
برای کودکان 

معلول
برای رشد  لذت بخش است،  و  فعالیتی خوشایند  معنای  به  که  بازی 
و  فعالیت خود جوش  یک  بازی  دارد.  کودک ضرورت  جانبه ی  همه 
هدفدار است که کودک از طریق آن احساسات، رویاها، آرزوها، خشم 
ها، نفرت ها و رنج هایش را برون ریزی می کند، برای زندگی اش 
برنامه ریزی می کند، به ارضای حس کنجکاوی اش می پردازد؛ به 
بازی  قبول مسئولیت می کند. در حین  و  پردازد  نقش می  ایفای 
برد و باخت را تجربه می کند و برای موفقیت ها و شکست های 
فشار،  یا  اجبار  حس  وجود  بدون  بازی  در  شود.  می  آماده  آینده 
تقویت  و  اجتماعی کودک شکوفا  بعد  گیرد،  یادگیری صورت می 
می گردد و کودک مشارکت و همکاری و رعایت قوانین اجتماعی و 
حقوق دیگران را یاد می گیرد و در نهایت عالوه بر شکوفایی ابعاد 
جسمی، ذهنی، اجتماعی، فرهنگی، موجبات لذت، شادی و رشد 

شخصیت کودک فراهم می شود.
در این میان اهمیت بازی برای کودکان معلول نیز بر کسی پوشیده 
نیست. بازی می تواند در کاهش کم رویی، گوشه گیری، افسردگی، 
مؤثر  شان  ذهنی  و  روحی  و  جسمی  قوای  تقویت  و  پرخاشگری 

باشد.
توجه به نکات زیر در بازی کودکان اهمیت دارد:

1. در صورت امکان بهتر است کودکان دارای معلولیت به 
صورت گروهی بازی کنند. یک گروه متشکل از افراد عادی و 

معلول . بهتر است شرکت کنندگان بین 5 تا 8 نفر باشند.
خودشناسی  و  اجتماعی  های  مهارت  کسب  باعث  گروهی  بازی 
فرد می شود و تالش بیشتری را می طلبد. کودک ضمن مقایسه 
هم  و  شناسد  می  را  قوتش  و  ضعف  نکات  دیگران  با  رفتارش  ی 
چنین گروه باعث کاهش نگرانی فرد می شود و کودک درمی یابد 
معلولیت  دارای  کودک  پس  این  از  و  نیست  انحصاری  معلولیتش 

برای کودکان دیگر عادی به نظر می رسد.
2. بازی می بایست با توانایی های کودک سازگار باشد. 
کنند  استفاده می  ویلچیر  از  که  کودکانی  برای  والیبال  بازی  مثاًل 
بهتر  یا کودکان دارای معلولیت شدید جسمانی  توصیه می شود. 

است از توپ های کوچک و وسایل سبک در بازی استفاده کنند.
3. کودکان را به بازی هایی که موجب افزایش حواسشان 
حواس  افزایش  برای  راه  یک  مثال  نمایید.  تشویق  شود  می 
زمینی،  بادام  خمیر  مانند  خوراکی  خمیرهای  از  استفاده  کودکان 
خامه، سس سیب و... می باشد. بدین صورت که از کودک خواسته 
شود به وسیله ی انگشتانش اشکال مختلف و دلخواهش را بسازد 
یا نقاشی کند، استفاده از خمیرهای خوراکی بسیار مهم است زیرا 
کودک در حین بازی از انواع حس بویایی، چشایی و المسه استفاده 

می کند.
4. والدین و مربیان می بایست خالقانه در پی کشف و 
ابداع بازی ها باشند، که عالوه بر ساده بودنشان بتوان 

هر دوگروه معلول و عادی را با هم در آن گنجاند.

ترجمه : فاطمه کارگری
کارشناس مشاوره
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طنز، برای کودکان 
دارای نیازهای ویژه

کودکان  آموزش  در  طنز  از  گیری  بهره 
دارای نیاز های ویژه، به آموزشگران آن ها 
کمک خواهد کرد که در آموزش درس ها 
به  از کودکان   این گروه  اجتماعی  و رفتار 
امکان  آموزان  دانش  به  و  برسند  موفقیت 
می دهد که به مدرسه و یاد گیری همچون 

سرگرمی نگاه کنند.
کودکان  مؤثر  مشارکت  و  آموزش  برای 
باید  یادگیری  محیط  ویژه،  نیازهای  دارای 
دسترس پذیر و دارای ساختار دقیق باشد. 
تواند  می  و شوخی،  طنز  با کمک  آموزگار 
رفتارهای خشونت آمیزی که در این گروه 
از دانش آموزان به تدریج افزایش می یابند 

را مدیریت کند.
با افزودن طنز به آموزش، آموزشگران می 
توانند فشارهای اجتماعی و روانی کودکان 
طنز،  کنند.  مهار  را  ویژه  های  نیاز  دارای 
دنیای  به  ای  تازه  رنگ  و  تحرک  شادابی، 
به  و  دهد  می  کودکان  از  گروه  این  علمی 
احساس  یادگیری،  فرآیند  در  ترتیب  این 
شادی و لذت فراهم می کند.                                         
های  هیجان  نیز  و  روانی  فشارهای  طنز 
رفتاری کودکان ناتوان را در کالس کاهش 
که  توجهی  خور  در  تأثیر  با  و  دهد  می 
فرآیند  در  فشاردارد،  و  تنش  کاستن  در 

آموزش به آموزشگر کمک می کند.
ایجاد محیط شاد و مثبت در کالس می تواند 
از  بسیاری  قبول  قابل  غیر  رفتارهای  از 

دانش آموزان پیشگیری کند. 
ایجاد محیطی  کاربرد طنز،  از  اصلی  هدف 
توجه  بتواند  باید  و  است  راحت  و  آرام 
روند  در  که  هایی  رفتار  از  را  کودک 
به  کنند،  می  ایجاد  اختالل  او  یادگیری 
طنز  از  استفاده  کند.  جلب  آموزش  سوی 
استوار  پایه  براین  باید  آموزش  هنگام 
باشد که دانش آموزان آن را درک کنند و 

برایشان سودمند باشد.
دلچسب  و  جالب  با  تواند  می  آموزشگر 
ارتباط   آموزان،  با دانش  روابط خود  کردن 
اگر  با آن ها گسترش دهد.  را  مثبت خود 
کشش  و  گیرایی  از  آموزشی  های   شیوه 
برخوردار باشند، دانش آموزان به یادگیری 
را  نیازهایشان  و  شوند  می  مند  عالقه 
بیان  درس  کالس  در  راحتی  به  و  آزادانه 

می کنند.
اگر محیط کالس قابل قبول و جذاب باشد، 
آموزشگر و دانش آموز هر دو با شادی در 
کالس ها حاضر می شوند و به یادگیری به 
نگاه  وسازنده  بخش  لذت  فعالیتی  عنوان 
جالب  و  جذاب  کالسی  ایجاد  کنند.  می 
ممکن است به شکلی چشمگیر، کمبودهای 
علمی آن ها را کاهش، و توانایی شان را در 

فرآیند یادگیری افزایش دهد.

ترجمه: ندا میرزا زاده 

متأسفم را در گوش راست بگویید
اما تحقیقات  نباشد،  از یک فرد کافی  برای طلب بخشش  تنهایی  به  شاید گفتن متأسفم 
دانشمندان نشان می دهد در صورتی که شما در گوش راست یک فرد پیام تأسف خود را 

بگویید احتمال تأثیرگذاری آن بیش تر خواهد شد.
به  نسبت  ما  راست  که عصبانی هستیم گوش  زمانی  نشان می دهد  دانشمندان  تحقیقات 
صدا نسبت به گوش چپ حساسیت بیش تر و پاسخ گویی بهتری دارد. در صورتی که شما در 
گوش سمت راست فردی پیام عذرخواهی خود را منتقل کنید، احتمال موفقیت بیش تری 

برای جلب توجه فرد خواهید داشت.
دانشمندان برای بررسی این موضوع مطالعه ای را روی 30 مرد جوان انجام داده و قدرت 
شنوایی آن ها را آزمایش کردند. در این آزمایش به شرکت کنندگان برگه ای شامل جمالت 
خصمانه داده شد تا از روی آن بخوانند و در نتیجه خواندن آن ها عصبانی شوند. در این 
زمان محققان متوجه شدند ضربان قلب، فشار خون و سطح هورمون تستسترون در این 
انسان ها  که  زمانی  متوجه شدند  وانسیا  دانشگاه  از  تحقیقاتی  تیم  این  می رود.  باال  افراد 
عصبانی می شوند گوش راست آن ها نسبت به صدا بسیار حساس تر می شود، اما هیچ تغییر 
خاصی در میزان حساسیت گوش چپ آن ها رخ نمی دهد. به این ترتیب در صورتی که شما 
می خواهید از فردی عذرخواهی کنید، بهتر است این کار را در گوش سمت راست او انجام 
دهید تا نتیجه بهتری بگیرید. نتایج این تحقیقات در نشریات هورمون ها و رفتار به چاپ 

رسیده است.
دانشمندان تصور می کنند این بدان دلیل است که سمت چپ مغز صداهایی را که از گوش 
راست شنیده می شود تحلیل می کند و اگر عصبانیت آن را تحریک کند، صداهایی که از 
گوش راست شنیده می شوند با قدرت بیش تری دریافت و تحلیل می شوند. تحقیقات قبلی 
نیز نشان داده بود، اگر شما می خواهید فردی را به انجام کاری ترغیب کنید بهتر است در 

گوش راست او سخن بگویید.

مصرف کافئین از ریزش موها جلوگیری می کند
در جوامع امروزی شایع ترین دلیل ریزش مو عامل هورمونی است که با نوعی گرایش ارثی 
از نسلی به نسل دیگر قابل انتقال است. این نوع ریزش مو در مردها با شروع سن بلوغ و در 
زنان با نزدیک شدن به سنین یائسگی پدید می آید و نقش اصلی را در این میان فرم فعال 

هورمون تسترون به عهده دارد.
موضعی  تماس  گفت:  ایسنا،  با  وگو  گفت  در  مو  و  پوست  متخصص  عابدی  علیرضا  دکتر 
کافئین با ریشه های مو می تواند با مهار اثرات مضر هورمون »دی هیدروتسترون« از ریزش 

موها جلوگیری کند.
به  می کند،  پیدا  بروز  ارثی  صورت  به  مو  ریزش  که  موارد  از  بسیاری  در  کرد:  تأکید  وی 
که  مواردی  در  اما  داد.  انجام  افراد  برای  خاصی  کار  نمی توان  مو،  ریزش  ژن  وجود  علت 
ریزش مو اکتسابی است و به علت اختالالت هورمونی بروز پیدا می کند، می توان با تنظیم 

هورمون های مسبب بیماری و یا به صورت موضعی مشکل را برطرف کرد.

ممکن است بر اثر بیکاری و سر رفتن حوصله بمیرید
محققان دانشگاه کالج لندن متوجه شدند، افرادی که از مالل آوری و خسته کنندگی زندگی 
را جالب و  افرادی که زندگی  به  برابر بیش تر، نسبت  احتمال دو  با  خود شکایت می کنند 
سرگرم کننده می دانند ممکن است بر اثر بیماری قلبی و سکته جان خود را از دست بدهند.
در این تحقیقات که روی بیش از 7 هزار کارمند دولت و در مدت بیش از 25 سال انجام 
شد مشخص شد: افرادی که احساس می کنند زندگی کسل کننده ای دارند با احتمال 40 
درصد بیش تر نسبت به دیگران تا پایان یافتن این تحقیقات جان خود را از دست داده اند.
افرادی که معموال حوصله شان سر می رود با احتمال بیش تری به عادات ناسالم مانند سیگار 
کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی و مانند آن روی می آورند. که می تواند امید به زندگی را 

به طور قابل توجهی کاهش دهد.
این یافته ها نشان می دهد رابطه زیادی بین بی حوصلگی و بیماری های قلبی وجود دارد. 
بنابراین افرادی که دارای شغل های کسل کننده هستند باید سرگرمی هایی برای خودشان 
پیدا کنند تا بی حوصلگی را از خود دور کنند. این افراد همچنین باید زمان بیشتری را به 

49خانواده، دوستان، همکاران و حتی رئیسشان اختصاص دهند.
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ضعف  دچار  بود  ساله  نه  وقتی  دارد.  سال   15 که  دارم  پسر  یک  من 
شدیدی در عضالتش شد و بعد از مراجعه به پزشک متوجه شدیم که 
یک بیماری ضعف عضالنی دارد. پزشکان می گویند هنوز هیچ راهی 
برای درمان این بیماری کشف نشده است. روزهای اول که این خبر 
را دریافت کردیم خودم را مقصر می دانستم و هر روز آنقدر گریه می 
کردم که چشم هایم دیگر اشکی برای ریختن نداشتند. فکر می کردم 
من چطور مادری بودم که به فرزند عزیزم این بیماری را منتقل کردم. 
با این که همسرم دائما من را دلداری می داد و می گفت که این اتفاق 
بازهم  ولی  را سرزنش کنم،  نباید خودم  و  نبوده است  اختیار من  در 
نمی توانستم با این قضیه کنار بیایم. فرزندم هر روز ضعیفتر می شد 
افسردگی من هم هر روز  نهایت روی ویلچیر نشست. وضعیت  و در 
بدتر می شد. تا اینکه به توصیه یکی از دوستان خانوادگیمان به یک 
مورد  در  من  با  درمانی  جلسات  در طی  او  کردم.  مراجعه  روانشناس 
اینکه بعضی از اتفاقات در اختیار ما نیست و باید آنها را بپذیریم و به 
فکر آینده باشیم، صحبت کرد. روانشناسم می گفت: که فرزندم حاال 
نیاز دارد و اگر می خواهم مادر خوبی باشم  از همیشه به من  بیشتر 
بی  گناه  احساس  توانستم  کم  کم  کنم.  نگهداری  به خوبی  او  از  باید 
موردی که داشتم را رها و برای نگهداری از فرزندم خودم را آماده کنم. 
با انجمن دیستروفی مرتبط شدم و همیشه منابعی که خبر از کشف 
حاال  کردم.  می  پیگیری  دهد،  می  بیماری  این  برای  جدید  داروهای 
یکی از اعضای فعال انجمن هستم و در برگزاری همایش ها نیز فعالیت 
می کنم. فرزندم همیشه همراه من است، بهتر است بگویم من همیشه 
او  برای  و  کنم  تکالیف مدرسه کمکش می  در  فرزندم هستم،  همراه 
تغذیه سالم و تفریحات مناسب فراهم می کنم. در این مدت یادگرفته ام 
که هیچ وقت امید خود را برای درمان بیماری اش از دست ندهم و به 

افراد دیگر که دچار چنین مشکلی هستند کمک کنم.
سارا مادر آراد

وقتی دختر دومم به دنیا آمد، دارای شکاف كام و سقف دهان بود. پزشکان 
بالفاصله او را عمل كردند. در ابتدا احساس كردم غریبه است و دلم مي خواست 
وقتم را فقط با كودك اولم بگذرانم. هیچ شباهتي با خودم یا شوهرم در صورت 
او معطوف كنم. بعدها تشخیص  به  را  قلبم  فرزندم نمي دیدم و نمي توانستم 
دادند كه افسردگي پس از زایمان گرفته ام و چند ماه داروي ضد افسردگي 
مصرف كردم. با گذشت زمان كم كم كودكم را پذیرفتم. حاال 9 ماهه است و 
تازگیها احساس مي كنم واقعا چیزي بین ما جاری است. جای بخیه ها صورت 
او را با مزه تر كرده است. حاال دیگر حس می كنم كودكم زیباترین كودك 
دنیاست. فقط احساستان را به روي فرزندتان باز نگه دارید،  او راه ورود به 

قلبتان را پیدا مي كند.
ادر زیبا ترین کودکان دنیا

در ابتدا كه فرزندمان به دنیا آمد كامال شوكه شده بودم. با خود فکر می كردم 
حتما اشتباهی شده و این نمی تواند فرزند ما باشد. در سونوگرافی هایی كه 
انجام دادیم پزشك نشانه ای از سندرم داون پیدا نکرده بود. ولی پسر كوچکی 
كه در آغوش من بود سندرم داون داشت. همسرم كه تازه از اتاق عمل بیرون 
گرفتن  آغوش  در  منتظر  یافت  بازمی  را  اش  هوشیاری  داشت  و  بود  آمده 
كودكی بود كه با درد و زحمت زیاد به دنیا آورده بود. اولین مرحله تشخیص 
قطعی توسط پزشکان بود. بعد از مطمئن شدن از سندرم داون داشتن كودكم 
با مادرش در میان می گذاشتم. وقتی كه می خواهید بگویید  باید قضیه را 
فرزندتان سندرم داون دارد، همراه غم، احساسات بد دیگری را نیز تجربه می 
كنید. من نمی توانستم در آن لحظه جلوی اشکهایم را بگیرم. همسرم خیلی 
ترسیده بود و او هم با من گریه می كرد. نمی دانستیم چطور به اطرافیانمان 

این خبر را بدهیم.
 ما برای كودكی كه انتظار تولدش را می كشیدیم؛ عزا داری می كردیم و فکر 
می كردیم تمام آرزوهایمان از دست رفته است. سال اول برایمان به سختی 
گذشت. درد ما وقتی بیشتر شد كه یکی از نزدیکانمان پیشنهاد داد فرزندمان 
را به آسایشگاه بسپاریم. با این كه از تولدش ناراحت بودیم ولی به هر حال او 
بخشی از وجود ما بود و نمی خواستیم او را از خود دور كنیم. بعد از آن در 
مهمانی ها حاضر نمی شدیم و با فامیل قطع رابطه كردیم. هرچه می گذشت 
و فرزندمان بزرگتر می شد كاستی های بیشتری در او یافت می كردیم. ولی 
تصمیم گرفته بودیم در مقابل مشکالت مقاومت كنیم و نگذاریم چیزی ما را 
در نگهداری از پسرمان دل سرد كند. برای همین مطالعه ی خود را در مورد 
این بیماری افزایش دادیم و روش های مراقبت از كودك داون را فرا گرفتیم. 
با پدر و مادر های دیگری كه دارای كودك داون هستند ارتباط برقرار كردیم 
و تجربیاتمان را با هم در میان گذاشتیم. كم كم دوباره با فامیل رفت و آمد 
از داشتن یك كودك داون خجالت نمی كشیدیم. عشق  كردیم و دیگر 
گاهي در یك نگاه به وجود می آید و گاهی با گذشت زمان رشد می كند 
و هر چه از عمر آشنایی می گذرد بیشتر مي شود. حاال من آنقدر عاشق 

پسر كوچکم هستم كه گاهی مشکل او را فراموش می كنم. او برای من با یك 
كودك عادی فرقی ندارد. من و همسرم تصمیم گرفته ایم تا 10 سال آینده بچه دار 

نشویم تا بتوانیم از پسرمان امید به خوبی نگهداری كنیم.
پدر امید، فرشته ی کوچک خانه ی ما

وقتي پسرم به دنیا آمد، دخترم سه ساله بود. بعد از یك هفته متوجه شدیم كه او 
به صداها هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. بعد از آزمایش های مختلف متوجه 
شدیم كه او به علت یك مشکل عصبی ناشنوا به دنیا آمده است. چیزی كه خیلی 
از همه دلم  بیشتر  و  بود  نگاه های دیگران  و  ها  از حرف  نگرانی  داد  آزارم می 
برای خودم می سوخت كه چطور باید با این نگاه ها كنار بیایم. حس می كردم 
دخترم را بیشتر از پسرم دوست دارم. با این كه همیشه دلم می خواست فرزند 
پسری داشته باشم ولی عشقی كه به دختر سالمم داشتم بیشتر از پسر ناشنوایم 
بود. روزها می گذشت و غم اولیه ام كمی تسکین یافته بود. دیگر نگرانی ام برای 
آینده ی پسرم بود و كمتر به حرف مردم اهمیت می دادم. احساس می كردم 
كه او هرچه باشد و با هر وضعیتی بخشی از وجود من است و او را به اندازه ی 
دخترم دوست دارم. من و پدرش تمام تالش خود را می كنیم تا برای او زندگی 
امن و آرامی را فراهم كنیم تا مانند یك فرد عادی زندگی كند و از زندگی خود 

لذت ببرد.
زهره مادر مانا و مانی

در ماه سوم حاملگی بودم كه با سونوگرافی، پزشك تشخیص داد، جنینی كه در 
شکم دارم دست ندارد. قضیه را با همسرم در میان گذاشتم و او هم بسیار ناراحت 
شد. یکی از آشنایانمان به ما گفته بود كه قبل از ماه چهارم بارداری جنین روحی 
در بدن ندارد و قبل از شش ماهگی دردی حس نمی كند.  این فکر كه كودك 
بدون دست دارای مشکالت زیادی در آینده خواهد بود و از یك زندگی عادی 
محروم خواهد شد، ما را ترغیب می كرد كه به سقط غیر قانونی او فکر كنیم. 
ولی در لحظه های آخر پشیمان شدیم. محبت او در دل من نشسته بود 
و نمی توانستم او را به دست خودم از بین ببرم. با همسرم در مورد آینده ی او 
بیشتر صحبت كردیم و با افرادی كه قبولشان داشتیم مشورت كردیم. یکی از این 
افراد دوست قدیمی پدرم بود كه دخترش با اینکه دچار فلج مغزی بود به درجات 
باالی علمی رسیده بود. او به ما گفت كه حضور یك كودك معلول در خانواده، 
نشانه ای از توجه مخصوص خداوند به پدر و مادر اوست. كودكمان را نگه داشتیم 
و حاال یك دختر 3 ساله داریم كه حضورش باعث افزایش بركت خانه ی  ماست. 
او كمبود دستانش را با پاهایش جبران كرده است و می تواند خیلی از كارهایش 
را به تنهایی انجام دهد. ما برای آینده ی او برنامه های زیادی داریم ومی خواهیم 
از سال آینده او را به كالس های موسیقی و هنری بفرستیم . خانواده ی ما بدون 
او نمی توانست تا به این حد خوشبخت باشد. من و همسرم نمی توانیم زندگی 

بدون او را حتی یك لحظه تصور كنیم.
مادر سحر کوچولو

آن وقت ها در روستای ما واكسیناسون انجام نمی شد. برای واكسن نوزادان باید 
با داشتن 5  مسیر 3 ساعته تا شهر را می پیمودیم. همسرم كشاورز بود و من 
در  نداشتم.  ام  شده  متولد  تازه  دختر  به  رسیدگی  برای  فرصتی  دیگر  كودك، 
روستای ما سه كودك دیگر هم بودند كه به دلیل تب و بیماری فلج شده بودند. 
اثر فلج اطفال دیگر نمی توانست راه  او بر  افتاد و  اتفاق برای دختر ما هم  این 
برود. سالها گذشت و او به سن ازدواج رسید. نگرانی من و پدرش هم دوچندان 
شد. ما نمی توانستیم تا آخر عمر از او نگهداری كنیم. بعد از ما باید كسی مخارج 
او را تأمین می كرد و پشتیبانش می شد. خواهر و برادران دیگرش هركدام به 
دنبال زندگی خود رفته بودند. تنها دختر كوچك ما بود كه به دلیل ناتوانی در 
خانه مانده بود و حتی نتوانسته بود تحصیل كند. تصمیم گرفتیم مزرعه و خانه ی 
خود را بفروشیم و به شهر مهاجرت كنیم. ولی این اوضاع را تغییر نداد و شاید 
حتی همه چیز را سخت تر هم كرد. دخترمان دیگر نمی توانست از خانه بیرون 
بیاید. محیط كوچك روستا او را در خود پذیرفته بود و دیگر كسی با دیدن او 
خیره نمی ماند یا به او ترحم نمی كرد. ولی در شهر عالوه بر نگاه دیگران تردد 
او سخت تر هم شده بود. در لحظه هایی كه امید خود را از دست داده بودیم و 
كارمان غصه خوردن و یك جا نشستن شده بود، دختر پانزده ساله مان تصمیم 
گرفت به مدرسه برود و تحصیل كند. در یك مؤسسه سواد آموزی ثبت نام كرد 
و با جدیت درس می خواند. بیرون از خانه رفتن به او كمك كرد تا با گروه های 
مختلف آشنا شود و به عضویت یك انجمن كه به معلولین خدمات مختلفی ارائه 
می داد، در آید. او اكنون در كالس های آموزشی این انجمن فعالیت می كند 
و هنرهایی را كه تا پانزده سالگی در خانه یاد گرفته بود ، آموزش می دهد. با 
درآمد مختصری كه دارد خیال من و پدرش كمی راحت تر شده است. حداقل 
می دانیم كه او می تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد و حتما تا سال های 

آینده پیشرفت خواهد كرد.
مادر زهرا 
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آن  به  که  اسید  فولیک  مصرف 
گفته  نیز   B9 ویتامین  یا  فوالت 
است  موادي  از  یکي  شود،  مي 
بروز  از  پیشگیري  سبب  که 
لوله عصبي  تکامل  اختالالت در 
که  اتفاقي  شود؛  مي  جنین  در 
ساالنه از هر 1000 بارداري ممکن 
است یکي را درگیر کند. مطالعات 
فولیك  مصرف  كه  دهند  مي  نشان 
اسید طي بارداري موجب كاهش یا 
عصبي  اختالالت  بروز  از  پیشگیري 
از  ناشي  كه  شود  مي  جنین  در 
عصبي  لوله  نامناسب  شدن  بسته 
در اوایل بارداري است. برخي از این 
بیفیدا  اسپینا  از:  عبارتند  اختالالت 
) باز باقي ماندن قاعده مهره ها كه 
اعصاب  و  نخاع  شدن  نمایان  سبب 
وجود  )عدم  انانسفالي  شود(؛  مي 
مغز و نخاع به صورت مادرزادي( و 
انسفالوسل )بیرون زدگي مغز داخل 

حفره اي در جدار جمجمه(. 
از  پیش  ماه  یك  كه  مادراني  در 
پیشنهاد  دوز  مقدار  شدن  باردار 
شده )400 میکروگرم روزانه( اسید 
فولیك را مصرف كرده و آنرا تا پایان 
وقوع  اند  داده  ادامه  اول  ماهه  سه 
این بیماریها در جنین كمتر گزارش 
كافي  دلیل  یك  همین  است.  شده 
پیش  باردار حتي  خانم  هر  تا  است 
آغاز  را  ماده  این  مصرف  بارداري  از 
مطالعات  از  برخي  عالوه  به  كند. 
سقط،  وقوع  احتمال  افزایش  نیز 
اندامها  شکاف لب یا كام، اختالالت 
را  قلبي  اختالالت  از  انواع خاصي  و 
مي  نظر  به  كه  مادراني  نوزادان  در 
اندازه  به  بارداري  طول  در  رسیده 
كافي فولیك اسید مصرف نکرده اند؛ 

نشان داده است. 
و  ترمیم  ساختن،  براي  شما  بدن 
این  به   DNA مناسب  عملکرد 
 .  DNAدارد نیاز  غذایي  ماده 
نقشه ژنتیك ما را تشکیل مي دهد 
سلولهاست،  اولیه  بناي  سنگ  و 
كه  بارداري  وضعیت  در  بنابراین 
و  تکثیر  حال  در  شدت  به  سلولها 
اسید  زیادي  مقدار  به  هستند  رشد 

از  بود.  خواهد  نیاز  فولیك 
سوي دیگر اسید فولیك در 
پیچیده  متابولیك  روند  یك 
در  كه  دارد  نقش  نیز  دیگر 
نوع  به  آمینه  اسید  یك  آن 
و  شود  مي  تبدیل  دیگري 

در  فوالت  كمبود  صورت  در 
بدن ممکن است ازدیاد آن منجر به 
اختالالتي در لخته شدن خون، جدا 
شدن جفت، سقط هاي مکرر و مرده 

زایي شود. 
در آخر اینکه فولیك اسید در ساخته 
شدن گلبولهاي قرمز خون هم نقش 
موجب  اسید  فولیك  كمبود  و  دارد 
بروز كم خوني در مادر نیز مي شود. 
یا  ممکن است در چند قلویي ها و 
هنگامي كه مادر نیاز بیشتري به این 
یا  كرون  بیماري  )مانند  دارد  ماده 
اعتیاد به الکل(، مصرف فولیك اسید 

اضافي ضرورت پیدا كند.
 

عالئم کمبود این ماده چیست؟ 

فولیك  اسید  كمبود  از  ناشي  عالئم 
ممکن است به صورت مخفي باشد و 
عالئم اختصاصي براي تشخیص آن 
وجود نداشته باشد. ممکن است فرد 
دچار اسهال، كاهش اشتها، از دست 
دادن وزن، ضعف، زخم در دهان و 
تحریك  و  قلب  تپش  زبان، سردرد، 
پذیري شود. اگر مقدار كمبود اسید 
بدن شما در حد خفیف  فولیك در 
باشد حتي ممکن است هیچ عالمت 
حالیکه  در  باشید،  نداشته  بارزي 
حال  در  جنین  بر  نامناسب  تاثیر 
و  توجه  قابل  بسیار  تکامل،  و  رشد 
دلیل  همین  به  بود.  خواهد  وخیم 
است كه همه زنان در سنین باروري 
باید اسید فولیك مصرف كنند حتي 
اگر به نظر مي رسد از نظر سالمتي 

مشکلي ندارند.

نیاز  فولیک  اسید  مقدار  چه  به 
دارم؟ 

یك ماه قبل از اینکه اقدام به شروع 
 400 روزانه  باید  كنید،  بارداري 

براي  را  فولیك  اسید  میکروگرم 
عصبي  لوله  اختالالت  خطر  كاهش 
لوله  در جنین مصرف كنید. تکامل 
از  پس  سوم  هفته  حدود  از  عصبي 
لقاح آغاز مي شود و این ممکن است 
با وقتي باشد كه شما تازه  همزمان 
از  اید.  با خبر شده  بارداري خود  از 
آنجا كه نسبت زیادي از بارداري ها 
ممکن است بدون برنامه ریزي قبلي 
بهداشت  نظران  صاحب  افتد  اتفاق 
در  زنان  كلیه  كه  معتقدند  عمومي 
سنین باروري بهتر است بطور روزانه 

اسید فولیك مصرف كنند.
شوید  مي  باردار  شما  كه  زماني  از 
و  یابد  مي  افزایش  مقدار حتي  این 
شما باید روزانه  600 میکروگرم تا 
یك میلي گرم اسید فولیك مصرف 
فولیك یك  اسید  كه  آنجا  از  كنید. 
بدن  است،  آب  در  محلول  ویتامین 
مقادیر بیشتر از نیاز را دفع مي كند 
مدت  براي  نیز  دلیل  همین  به  و 
و  شود  نمي  ذخیره  بدن  در  زیادي 

باید هر روز آن را جایگزین كرد.
كه  است  داده  نشان  مطالعه  یك 
باردار  زنان  خون  در  فوالت  میزان 
كوچك  و  الغر  زنان  از  كمتر  چاق 
بروز  احتمال  جثه است و همچنین 
نوزادان  در  عصبي  لوله  اختالالت 
هنوز  اما  است.  بیشتر  چاق  مادران 
موضوع  دو  این  میان  قطعي  رابطه 

كامال مشخص نشده است. 
با  فرزندي  داراي  كه  خانمهایي 
ریسك  هستند  عصبي  لوله  اختالل 
بعدي  بارداري  در  تا  دارند  باالتري 
بوجود  جنین  براي  مساله  این  نیز 
زنان  از  گروه  این  به  بنابراین  آید. 
حدود  كه  شود  مي  توصیه  باردار 
 4 روزانه  یعني  عادي  افراد  برابر  ده 
میلیگرم اسید فولیك مصرف كنند و 
مانند سایرین مصرف آنرا از یك ماه 
قبل از بارداري شروع كرده و حداقل 

تا پایان سه ماهه اول بارداري ادامه 
دهند.

مکمل  قرصهاي  که  است  الزم  آیا 
ویتامیني مصرف کنم؟ 

اسید  روزانه  مصرف  به  شما  قطعا 
نیاز  مکمل  قرص  به صورت  فولیك 
از  باشید كه  دارید. حتي اگر فردي 
اندازه  به  تازه  سبزیجات  و  ها  میوه 
است  بهتر  كنید  مي  مصرف  كافي 
به  نیز  قرص  به صورت  را  ماده  این 
اگر  كنید.  اضافه  خود  روزانه  تغذیه 
مصرف  از  مانع  بارداري  اوایل  تهوع 
این  مخصوص  ویتامینهاي  مرتب 
توانید  مي  حداقل  شود  مي  دوره 
قرص اسید فولیك را بطور جداگانه 
تهیه كرده و با توجه به كوچك بودن 

آن به سادگي میل نمائید..

بهترین منابع غذایي آن کدامند؟ 

مانند  غالت  هاي  فرآورده  برخي 
برخي انواع آرد، غالت مورد مصرف 
در صبحانه و پاستاها با فولیك اسید 
رژیم  یك  اتخاذ  شوند.  مي  غني 
غذایي متعادل مي تواند به شما در 
رفع نیاز به اسید فولیك كمك كند. 
مصرف روزانه یك فنجان غالت غني 
شده با صبحانه همراه شیر و نوشیدن 
یك لیوان آب پرتقال مي تواند نیمي 
از نیاز روزانه شما به فولیك اسید را 
برآورده كند. برخي مواد دیگر كه به 
فولیك  اسید  حاوي  طبیعي  صورت 
مانند  ها  میوه   : از  عبارتند  هستند 
مانند  بنشن  فرنگي،  توت  و  پرتقال 
فرآورده  سویا،  آبجو،  مخمر  عدس، 
هاي غالت و سبزیجات با برگ هاي 
نخود  بروكلي،  كلم  مانند  تیره  سبز 

فرنگي و مارچوبه. 

چرا به اسید 
فولیك نیاز 

دارم؟
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تغذیه و استفاده از 

داروهای کمکی برای 
کودکان داون

گاهي  ولي  است  ضروري  زندگي  براي  اكسیژن 

باشد.  بدن  براي  مضر  ماده  یك  تواند  مي  اكسیژن 

رادیکال  یك  به  تبدیل شدن  با  تواند  مي  اكسیژن 

)فرایند  شود  بافتها  و  سلولها  تخریب  باعث  آزاد 

در  سیب  یك  كه  وقتي  مثال  براي  اكسیداسیون(. 

در  ها  اتومبیل  یا  شود،  مي  اي  قهوه  هوا  مجاورت 

مجاورت آب و هوا زنگ مي زند، اكسیداسیون اتفاق 
افتاده.

»سوپر  آنزیم  توسط  اكسیژن  نهایت  در  بدن،  در   

ئیدروژن  پراكسید  به  تبدیل   , اكسید دسموتاز 3« 

قرار   21 كروموزوم  روي  آنزیم  این  ژن  شود،  مي 

دارد.  به علت تریزومي در سندرم داون فعالیت این 

افراد مبتال به سندرم  بنابراین در   , باال رفته  آنزیم 

داون افزایش فعالیت این آنزیم ممکن است, بسیار 
مخرب باشد.

عصبي  سلولهاي  كشت  با  اخیراً  كه  اي  مطالعه 

جنین هاي مبتال به سندرم داون انجام شده، نشان 

مي دهد كه,  تخریب اكسیداتیو و رادیکالهاي آزاد 

سندرم  به  مبتال  افراد  مغزي  سلولهاي  انحطاط  در 

داون نقش مهمي ایفا مي كند. به ویژه در خصوص 
بیماري آلزایمر.

از 35 سالگي  بعد  داون  به سندرم  مبتال  افراد  )در 

آلزایمر گسترش پیدا مي كند، در حالي كه در افراد 

عادي سن شروع عالئم باالتر است.(

آنتي   , آزاد  رادیکالهاي  مقابل  در  محافظت  براي   

, سلولها  اكسیدانها  آنتي  اند.  بسیار مهم  اكسیدانها 

آزاد,  رادیکالهاي  زدودن  وسیله  به  را  ما  بافتهاي  و 

بتاكاروتن،   ، ث  )ویتامین  كنند.  مي  محافظت 

ویتامین E و گلوتامین اثرات آنتي اكسیدانت دارند(

از چه غذاهایی می توان ویتامین های مورد 

نیاز یک کودک داون را به دست آورد:
C ویتامین -

- بتاكارون
E ویتامین -

- گلوتامین
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خواستن 
 توانستن است

زمانی كه تلویزیون را روشن می كنید و یا اینکه به اینترنت سری می زنید، تعداد زیادی از مردم را 
می بینید كه در رابطه با خیلی از مسائل شکایت دارند.

از اوضاع اقتصادی و اجتماعی گرفته تا مشکالت جوانان و بچه هایی كه در معرض خطرند و باید 
خوب آموزش ببینند.

در نظر اول خیلی از این ها حقیقی و صحیح به نظر می آیند، اما من فکر می كنم ما بیشتر روی 
ضعف ها و مشکالت تمركز می كنیم و فقط یك جا می نشینیم و مدام می گوییم فالن چیز غلط 

است و بهمان چیز اشتباه است، ولی هیچ كاری نمی كنیم.
این درست نیست كه ما توانایی های خود را نادیده بگیریم و منتظر باشیم كه دائما بقیه برای ما 
كاری كنند. به جای این كه روی ضعف ها انگشت بگذاریم، بهتر است دست به كار شویم و فعالیت 

كنیم.
آیا به نظر شما ما همه ی كارهایی را كه می توانیم برای بهتر شدن اوضاع زندگی مان بکنیم ، انجام 
می دهیم؟ من هم می دانم كه همه چیز دست ما نیست و همه چیز را نمی شود تغییر داد، اما 

چیزهای كوچکی وجود دارند كه همه ی ما می توانیم آن ها را انجام دهیم تا بهتر زندگی كنیم.
من به نوبه ی خود درباره ی موضوع كوچکی كه به سالمتی بدن ربط دارد، مطالبی را برای تان 
بیان می كنم : یکی از موضوعاتی كه افراد اطراف ما معموالً از آن شکایت دارند، مشکل اضافه وزن 
است. اگر شما هم از این دسته افراد هستید و می خواهید وزنتان را كم كنید، كافیست بعد از انجام 
طب سوزنی و تنظیم سیستمهای داخلی بدن ، زمان بیشتری را به ورزش اختصاص دهید و سالم 

تر غذا بخورید.
راستی چه چیزی مانع شما می شود؟

بیایید با هم موارد زیر را رعایت كنیم: 
كافی است این موارد را یادداشت كنید و برای آن زمان خاصی را در نظر بگیرید:

1 � هر آنچه را که می خورید یادداشت کنید.
مدت 10 روز هر ماده غذایی را كه می خورید ، در كاغذی بنویسید تا ببیند به راستی چه چیزهایی 

را وارد بدن تان كرده اید؟!
2 � زمانی را به فعالیت بدنی اختصاص دهید.

زمان خاصی را برای پیاده روی و یا رفتن به یك كالس ورزشی در نظر بگیرید و آن را در تقویم 
تان یادداشت كنید و به انجام آن، مانند هر برنامه و قرار مالقاتی كه برایتان مهم است، متعهد و 

ملزم باشید.
3 � اهداف تان را تعیین کنید.

برای خودتان اهداف و مقاصدی را از این كار در نظر بگیرید و آن را در جایی یادداشت نمایید.  دقت 
داشته باشید كه این اهداف واقع بینانه، مشخص و واضح باشند.

4 � شکایت نکنید.
از چیزهایی كه خوشتان نمی آید و دوست شان ندارید، ناله و شکایت نکنید و بر روی آن ها متمركز 
نشوید، بلکه انرژی خودتان را معطوف چیزهایی كنید كه خواسته شماست و آرزو دارید به آن ها 

برسید.
5 � خودتان را باور کنید.

چرا نمی توانید موقعیت هایی را كه در اطراف تان است تغییر دهید؟ موفقیت فقط برای دیگران 
نیست، حق شما نیز هست. البته به شرط این كه خودتان بخواهید. پس همه ی تالش و كوشش تان 

را به كار برید و تا آخر كار، اعتقاد و باورتان را حفظ نمایید.
تغییرات در اطراف همه ی ما وجود دارد، بنابراین چرا ما این تغییرات را نپذیریم و اجازه ندهیم 
كه فواید آن ها وارد زندگی ما شود؟ وقتی می توانیم باید از خودمان و سالمتی مان مراقبت كنیم.

ما باید از كارهای كوچك شروع كنیم تا بتوانیم كارهای بزرگ تری را نیز انجام دهیم. یکی از این 
تغییرات، كاهش وزن و بهبود سبك زندگی است كه موجب ایجاد سالمتی می شود.
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جدیدترین گوینده 
از تاثیرات شگفت  با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی، نباید 
انگیز آن در زندگی روزمره غافل بود. این »گوینده« پیشرفته كه 
در نوع خود بی نظیر است و دارای شش مرحله یا سطح است، 
ویژه افرادی است كه قادر به شنیدن درست كلمات و یا پاسخ 

دادن نیستند. 
در واقع، »گوینده« یك وسیله ارتباطی و پیام دهنده است كه 
امکان شنیدن  فرد  به  و  ترتیب سنج عمل می كند  به صورت 
مجموعه ای از كلمات را می دهد. در مقابل، فرد نیز می تواند 
با فعال نمودن دكمه مورد نظر، یك كلمه را برای پاسخ انتخاب 
نماید و بدین شکل ارتباط برقرار نماید. دگمه روی زانویی قرار 

دارد و به راحتی قابل دسترس است.
قابلیت  بار  این وسیله در شش مرحله تنظیم شده است و هر 
ضبط 300 ثانیه مکالمه را دارد. مکالمه را طی پنج ثانیه ارسال 
می كند و از قابلیت رمزگشایی و بررسی صوتی برخوردار است. 
حدود یك الی پنج ثانیه طول می كشد تا صدا را پخش نماید. 
دارای دگمه تعویض مرحله است و به راحتی می توان هر مرحله 

را تغییر داد.

انگشتانه ای که می خواند و به 
بریل ترجمه می کند 

این وسیله توسط سازندگانش Thimble یا انگشتانه نامیده 
بسیار  دوربین  توسط  است  قادر  انگشتانه  این  است.  شده 
و  بخواند  را  متون  دارد،  جای  انگشت  نوك  در  كه  كوچکی 
توسط شبکه لمسی كه در سطح داخلی با پوست انگشت در 
تماس است. این متون را به صورت خط بریل قابل حس كند.   
 همچنین می تواند از طریق بلوتوث به تلفن هوشمند متصل 
شود و دستورات فرد نابینا را از طریق میکروفون دریافت كند 
و به تلفن همراه انتقال دهد و از طریق تلفن همراه، متون و 
مطالب مختلف )ایمیل، صفحات وب، پیامك و ...( را دریافت 
تواند  می  یا حتی  كند.  لمس  قابل  بریل  به صورت  و  نماید 
موقعیت فرد را از طریق جی- پی- اس دریافت كند و به او 
اطالع دهد و راهنمایی های الزم برای رسیدن به مقصد را 

هم ارائه دهد.   
را  مفهومی  طرح  این  كه  واشینگتن  دانشگاه  دانشجوی   دو 
امکانات یك  تنها  نه  این طریق  از  امیدوارند  اند؛  ابداع كرده 
بلکه  كنند؛  استفاده  قابل  نابینا  افراد  برای  را  تلفن هوشمند 
امکان خواندن تمام نوشته های محیط زندگیشان را نیز برای 

انها فراهم كنند.  
 نکته مثبت این انگشتانه این است كه برای خواندن خطوط، 
نیازی ندارد كه دقیقا روی سطور قرار بگیرد. بلکه می توان 
داشت؛ سپس  نگه  متن  از  فاصله  با  را  انگشتانه  دوربین  لنز 
و  تجزیه  تصویر  و  كند  می  دریافت  را  متن  تصویر  دوربین 
قابل لمس  بریل  به صورت  تا حروف آن  تحلیل خواهد شد 
های  ارگان  نقش  گجتها  آینده،  در  رسد  می  نظر  به  شود. 
مصنوعی را بازی خواهند كرد كه مغز آنها در تلفن هوشمند 

همراه متمركز خواهد بود.

ترجمه: معصومه آِمدی
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»هاچکيس« 
مهندس مخترع، 
استاد و سازنده 
ویلچر

هزاران  آموزگار  ترین  موفق  و  ویلچر  ترین  کابردی  طراح  هاچکیس«  »رالف 
سازد.  پیرامونش  مواد  از  دوامی  با  ویلچرهای  که  آموخت  دنیا،  سراسر  در  نفر 
حدود بیست میلیون نفر در کشورهای رو به رشد نیاز به ویلچر دارند؛ ولی از 
عهده هزینه اش برنمی آیند و شاید تنها یک درصد از این تقاضا برآورده شود. 
»هاچکیس« و همکارانش در حال آموزش به سازندگان کوچک ویلچر هستند 
)کارگاه های کوچک ویلچر در 30 کشور در حال فعالیت هستند(. ویلچرهایی 
قیمت  تومان(  میلیون  دو  الی  یک  )حدود  دالر   2000 تا   1000 معادل  قیمتی  که 
داشتند؛ اکنون با کیفیت و سرعت باالتر با قیمت 100 تا 200 دالر )حدود 100000 
کارگاه  یک  در  که  معمولی  ابزار  و  مواد  شوند.  می  عرضه  تومان(   200000 الی 

دوچرخه یافت می شود نیز برای ساخت این ویلچر کافی است.
او ویلچرهای مخصوص کودکان را طراحی می کند و کارگاه هایی را برای زنان 
را  تولیدی خودشان  کارگاه  بتوانند  تا  و رهبری می کند  تهیه  کشورهای دیگر 
سیبری،  کنیا،  ویتنام،  تا  زیمبابوه  از  »هاچکیس«  شاگردان  کنند.  اندازی  راه 
هند، آسیای مرکزی و آمریکای مرکزی ویلچرهای با کیفیت خود را با یک دهم 
قیمت شرکت های تولیدی ویلچر غربی می سازند. بیست میلیون نفر در قبال 4 
میلیارد دالر از این ویلچرها استفاده می کنند که این مبلغ تنها دو دهم قیمت 

بمب هایی است که کنگره علیه اعتراض پنتاگون به کار برد.
ماجرای »هاچکیس« با تصادف وی با موتورسیکلت در سال 1966 آغاز شد که 
وی را از نعمت استفاده از پاها محروم کرد. او چهار سال در »اوبرلین« سپری 
کرد و سپس به واشنگتن رفت تا »مرکز مهندسی متمرکز« را افتتاح کند. وی 
هشت وسیله حرکتی اختراع کرد که با ناشکیبایی آن را در اختیار عموم قرار 
داد تا از آنها استفاده کنند. سپس به کالیفرنیا عزیمت کرد تا فعالیت های جهانی 

اش را آغاز کند.
در زمان »هاچکیس« رسانه ای وجود نداشت تا شهرت وی را به گوش همگان 
برساند و به طور اتفاقی در یک مقاله ملی و جایزه »گینس مک آرتور« اختراعش 
چاپ شد. تمام مردم با احساس از وی صحبت می کردند: فردی که از نیم تنه 

فلج است ولی به نقاط پرت دنیا مسافرت می کند.
اما وی نیازی به شهرت در رسانه نداشت. وی فردی کوشا، مخترع، رهبر، شجاع 
و داسوز است و نگرشش به مردم سراسر دنیا به گونه ای است که همه بتوانند 
با وجود معلولیت، آزادانه زندگی، کار و تفریح کنند. به طور خالصه، وی رهبر 

میلیون ها فرد امروزی و آینده است.

ترجمه: معصومه آِمدی 56

حرکت انگشت ناتوان فقط با یک اشاره
این وسیله ویژه افرادی است كه انگشت كم توانی دارند و قادر به حركت دادنش 
با لمس یك كلید  تواند  قابل تنظیم است و فرد می  نیستند و دارای یك حسگر 
متصل به بست، جریان خاص و زمانداری ایجاد كند كه انگشت را حركت دهد. این 

حسگر باعث حركت دادن انگشت به سمت باال می شود.

قدم شمار گویا
كه  است  افرادی  مخصوص  گویا  شمار  قدم 
در تکلم مشکل دارند و به كمك این وسیله 
به راحتی می توانند ارتباط برقرار كنند. این 
وسیله، كوچك و قابل حمل است و می توان 
به شکل كمربند از آن استفاده كرد. كاربرد 
این وسیله برای برقراری ارتباط است و می 
توان برای آموزش، از برخوانی، آواز و داستان 
 300 توان  می  كرد.  استفاده  آن  از  غیره  و 

ثانیه مکالمه را در آن ضبط نمود.

فناوری و پویایی

دستگاهی پیشرفته و مطابق با فناوری روز كه برای كاربران 
و  ابرو  یا  زانو  فشار  با كمترین  و  است  مفید  بسیار  ویلچر 
غیره فعال می شود. این وسیله به راحتی روی بسیاری از 

سیستم كلیدهای نصب متصل می شود.

جمله ساز پیام دهنده
این وسیله برای افرادی كه دچار اختالالت گفتاری هستند، 
بسیار مفید است و به كمك آن می توان جمالت شخصی 
را ساخت. فرد می تواند با استفاده از این وسیله با كلماتی 
ارتباط برقرار كند كه واقعا مد نظرش است. به كمك این 
ضبط  قبل  از  كوتاه  عبارت  یا  كلمه   15 توان  می  وسیله 
شود.  درست  دلخواه  جمله  تا  كرد  تركیب  هم  با  را  شده 
این دستگاه دارای هفت مرحله است كه هر مرحله قابلیت 
انتخاب  وضعیت   4 و  داراست  را  مکالمه  ثانیه   40 ضبط 
و  صوتی   راهنمای  نوشتاری،  مستقیم  انتخاب  مستقیم، 
شنیداری دارد. پایه های قابل تنظیم و مخزن و برگه های 
مصور كشویی و دسترسی پذیر دارد كه به راحتی می توان 

از آن استفاده كرد.

زمان سنج رنگارنگ
این زمان سنج بصری ویژه افراد مبتال به اوتیسم است و به 
این افراد كمك می كند تا مدیریت زمان داشته باشند. هر 
بخش از زمان به یك بخش رنگی اختصاص دارد. نور سبز، 
تنظیم شده روشن  انتهای زمان  تا  ترتیب  به  قرمز  زرد و 
می شوند. نور زرد نقش هشدار دهنده دارد و رنگ قرمز 
به معنای اتمام زمان است. برای بهره وری بیشتر و بهتر از 
این زمان سنج، می توان یك صدای خاص انتخاب كرد كه 
موقع تغییر رنگ پخش شود. این وسیله كاربردهای زمانی 
بسیاری دارد. برنامه ریزی زمانی آن از ثانیه تا ساعت است 
و شش صدای متفاوت دارد، كنترل صوتی و صفحه نمایش 

ال سی دی دارد و قابلیت مکث و توقف را هم داراست.

قدرت اسباب بازی در توانمند سازی
این جعبه اسباب بازی خالقانه و جدید كه ویژه افراد كم بیناست 
به كمك معلمان كم بینا تهیه شده است و وسایل و اسباب بازی 
های موجود در این جعبه حس شنوایی و المسه را تقویت می 
كنند و در توانمند نمودن افراد كم بینا بسیار مفید هستند. این 
حلقه  بازی،  خیمه شب  عروسك  است:  زیر  اقالم  شامل  جعبه 
فنری، یو یوی موزیکال چشمك زن، لوله اكتشاف رنگی، شکل 
های رنگی فوم، كتاب مصور با رنگ های شاد، دستبند زنگوله 

57دار، شمشیر، فیل منعطف و توپ كوچك.



کامپیوترهای بیولوژیکی
 )زیست شناختی(

سلول  هایی که به لحاظ ژنتیکی اصالح یافته اند 
تا مانند مدارات الکترونیکی با هم مرتبط شوند

سلول های اصالح  شده از لحاظ ژنتیکی را می  توان واداشت طوری با یکدیگر مرتبط كرد كه انگار 
مدارات الکترونیکی هستند. گروهی از محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد با استفاده از سلول  های 
مخمر گامی مهم به سوی ساخت سیستم  های پیچیده  تر در آینده برداشته اند، یعنی زمانی كه 

سلول  های خود بدن به حفظ  سالمت كمك كنند. 
»كنتارو فوروكاوا« از گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه سوئد و یکی از پژوهشگران 
توانند دقیقا عملکرد یك  این كه سلول  های مهندسی  شده نمی   این تحقیق می گوید: »با 
كامپیوتر واقعی را داشته باشند، اما تحقیقات ما زمینه را برای ایجاد ساختارهای پیچیده تر این 
سلول ها هموار كرده است. ما انتظار داریم كه در آینده بتوان از سیستم  های ارتباطی سلول به 
سلول مشابهی در بدن انسان نیز استفاده كرد: برای تشخیص هر گونه تغییر در وضعیت سالمتی، 
كمك به مبارزه با بیماری  ها در هر مرحله  ای كه باشند، یا به عنوان یك حسگر زیستی برای 

تشخیص آالینده  های سد راه ما هنگام نابودی مواد سمی موجود در محیط زیست«.

ترکیب زیست و فناوری

زیست شناسی تركیبی حوزه  تحقیقاتی نسبتا جدید است و یکی از كاربردهایش طراحی سیستم 
از  با موفقیت شماری  برای مثال، محققان  یافت نمی  شوند.  های زیستی است كه در طبیعت 
)مانند  اند  اصالح شده  ژنتیکی  لحاظ  به  كه  هایی  درون سلول   را  مختلف  مصنوعی  پیوندهای 

مدارشکن ها، نوسان  گرها، و حسگرها( ایجاد كرده اند.
از برخی از این شبکه  های مصنوعی می توان در صنعت یا پزشکی نیز استفاده كرد. البته به رغم 
پتانسیل باالی این ارتباطات مصنوعی، محدودیت فنی زیادی تا امروز بر سر راهمان وجود داشته اند، 
عمدتا به این خاطر كه سیستم  های مصنوعیِ  درون سلول های اختصاصی به ندرت مطابق انتظار 

كار می كنند و این امر تاثیر مهمی بر نتایج دارد.  

بیوتکنولوژی )تکنولوژی زیستی( جهان کامپیوترها را به مبارزه می طلبد. 

اینك تیم تحقیقاتی دانشگاه گوتنبرگ با استفاده از سلول  های مخمر مدارات تركیبی تولید كرده اند 
كه اساس كارشان، رابطه بین سلولی است كه توسط ژن ها كنترل می  شوند. سلول های مخمر 
به لحاظ ژنتیکی طوری اصالح شده اند كه محیط پیرامونشان در كف ظرف سنجش را حس كنند 
و سپس به سایر سلول  های مخمر كه مولکول  های مجهول دارند، عالئمی ارسال كنند. به این 
ترتیب سلول  های مختلف می  توانند مثل تکه  های بازی لوگو با هم تركیب شوند تا مداراتی 
پیچده  تر ایجاد نمایند. با استفاده از تركیب سلول  های مخمر كه به شکل  های مختلفی اصالح 
ژنتیکی شدند، عملکردهای »الکترونیکی« پیچیده  تر )عملکردی بهتر از آنچه تنها با یك گونه از 

سلول  ها ممکن می  شود( ممکن خواهد شد. 

ترجمه: شیوا مقانلو
    58



با یک تماس مشترک  

شوید

02813339212

مجله سراسری

آگهی می پذیرد
02813339212



فروردین: 
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 

بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس 
سعی كن و توان مقابله با مشکالت و سختی ها را 
از دست نده. عشق راهی است پر از مانع و دشواری، 
مواجه  مشکالت  با  توانی  نمی  كنی  می  فکر  اگر 
شوی، در این راه قدم برندار تا سرخورده نشوی. از 
تجربیات دیگران استفاده كن و با پشتکار مشکالتت 
را مرتفع گردان. خوشبختی دست نیافتنی نیست، 

تالش كن. 

اردیبهشت: 
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد  

        وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد 
توقع نداشته باشید كه دیگران به شما كمك كنند. 
شما خودتان نیرویی دارید كه می توانید مشکالتتان 
را به تنهایی حل كنید. و حتی می توانید به دیگران 
هم كمك كنید. از خدا یاری بخواهید كه او بهترین 
یاری رسان است و هیچ منتی بر شما ندارد. با هر 
پیروزی  نترس.  شکست  از  و  نکن  مشورت  كسی 

در راه است. 

خرداد: 
بمژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 

       بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم 
سعی كن طوری زندگی كنی كه تحت تاثیر هیچ 
را  ات  زندگی  تصمیمات  و همه  نگیری  قرار  كس 
خودت به تنهایی بگیری، البته مشورت خوب است، 
اما تصمیم نهایی باشماست و حق دارید كه درباره 
آینده تان تصمیم بگیرید. به خودتان اعتماد داشته 
باشید و با اراده و پشتکار دست به كار شوید. موفق 

خواهید شد. 

تیر:
 معاشران ز حریف شبانه یاد آرید   

         حقوق بندگی مخلصانه یا د آرید 
اكنون كه اقبالت نیك افتاده و به موفقیت رسیده 
اند  كرده  كمکت  راه  این  در  كه  را  كسانی  ای، 
افتادگان دستگیری  از  توانی  تا می  فراموش نکن. 
كن و سعی كن به دیگران هم كمك كنی تا زندگی 
شادی داشته باشند. همه چیز پول نیست، كمی به 

معنویت بپرداز تا سعادتمند شوی. 

مرداد: 
خوب آن نرگس فتان تو بیچیزی نیست   

        تاب آن زلف پریشان تو بیچیزی نیست 
خداوند همواره صالح بنده اش را می طلبد، پس 
آمده  بوجود  برایت  كه  مشکلی  در  باش  مطمئن 
خیری هست كه تو از آن بی اطالعی و بی جهت 
فکر نکن كه خدا فراموشت كرده. سودای دنیا را از 
سرت بیرون كن و راز دلت را به فردی معتمد بگو. 
موفق  حتماً  كن  تالش  است.  راه  در  خوشی  خبر 

می شوی. 

شهریور: 
کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز  

        تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان 
از وسوسه های شیطان بر حذر باش و همواره یاد 
و  شیطان  گزند  از  تا  باش  داشته  دل  در  را  خدا 
انسان های شیطان صفت دور بمانی. هیچ كس نا 
امید از درگاه خداوند باز نمی گردد. غم روزگار از 
دست رفته را نخور كه تجربه ی روزهای خوش در 

راه است. آینده امیدوار و خوش بین باش. 

مهر:
 گفتم هوای میکده غم می برد ز دل   

        گفتا خوش آنکسان که دلی شادمان کنند 
با كسی همراه و یار شو كه لیاقت تو را داشته باشد 
با كسی مشورت كن كه شایستگی راهنمایی تو را 
داشته باشد. به زودی دوران سختی ها به پایان می 
رسد و به هر آنچه كه صالحیت باشد با توكل به 
خدا دست می یابی از شکست نترس چرا كه هر 

شکست یك تجربه گرانبهاست. 

آبان:
 غالم همت آن نازنینم  

            که کار خیر بی روی و ریا کرد 
دهی سعی  می  انجام  كاری  خدا  رضای  برای  اگر 
كن در آن ریا نباشد كه اجر كارتان را از بین ببرد. 
قبلیتان  های  تجربه  از  موفقیت  به  رسیدن  برای 
استفاده كنید و یك اشتباه را دوبار مرتکب نشوید. 
از حسودان پرهیز كنید و از غم و غصه خوردن بی 

دلیل دوری كنید. 

آذر: 
به روی یار نظر کن زدیده منت دار   

              که کاردیده نظر از سر بصارت کرد 
روزهای سخت به پایان رسیده است و موفقیت در 
راه است همان طور كه در مشکالت و سختی ها 
سعی كردید تا پاكی و خلوصتان را حفظ كنید. از 
این به بعد هم مراقب باشید كه از گزند شیطان در 

امان بمانید. صبور باش و زود نا امید نشو. 

دی: 
وصل خورشید به شب پره اعمی نرسد   
           که در آن آینه صاحبنظران حیرانند 

را  خدا  یاد  اگر  داری  روی  پیش  خوبی  روزگار 
نیست  الزم  دیگر  باشی  داشته  دلی  در  همیشه 
نگران چیزی باشی. خداوند حافظ توست. كسی به 
دروغ به تو ابراز عشق می كند مراقب باش و عشق 

و عقلت را با هم  بکار ببند. موفق می شوی. 

بهمن:
 به بوی مژده وصل تو تا سحر شب روشن   
براه باد نهادم چراغ روشن چشم   

تولدتان مبارك. رویاهایت به زودی به حقیقت می 
پیوندد و روزهای خوش در انتظار توست به شرط 
از  با نشستن و فکر كردن كاری  آنکه تالش كنی 
سعادتمند  تا  بود  عمل  مرد  باشد  رود  نمی  پیش 
شد. امید داشته باشد و بسوی كامیابی حركت كن. 

مسافر از راه می رسد. 

اسفند: 
مدد از خاطر رندان طلب ایدل ورنه           

کار َصعب است مبادا که خطائی بکنیم 
و  رسد  می  شما  به  خوشی  خبرهای  زودی  به 
زندگتان را متحول می كند از فرصت ها استفاده 
كنید . بی جهت غصه نخورید فرداها از آن شماست 
و بی شك به موفقیت می رسید. از یاد خدا غافل 

نشوید كه او بهترین یاور شماست. 
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هزینه اشتراک:
يک ساله )براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت ( : 100/000 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 پیک توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - کانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

فرم اشتراک ماهنامه پیک توانا
پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :

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

کاریکاتور: محمود آزادنیا
برنده مسابقه شماره 30: مهدی محسنی

از تهران  

عالقه مندان می توانند 
تحلیل خود از این 
کاریکاتور را حداکثر در 
5 جمله 
به آدرس پیک توانا 
ارسال کنند.
ضمنا به بهترین تحلیل 
ضمن اعالم در شماره 
35، جایزه اي اهداء  
خواهد شد.

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