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سازمان مردم  نهاد در كلی ترین معنا به سازمانی اطالق می گردد كه مستقیما 
به عنوان  بسیار مهمی  نقش  اما  نمی شود،  از ساختار دولت محسوب  بخشی 
واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاكم ایفا می كند. هدف اصلی آنها پشتیبانی 
اهداف  دركنار  كه  آن  بدون  است  همگانی  یا  خاص  موضوع  یا  مورد  یک  از 

سازمان به دنبال مقاصد تجاری باشند .
امروزه در ایران بسیاری از سازمان های مردم نهاد ماهیت غیرانتفاعی دارند و 
بودجه این سازمان ها از طریق كمک های مردمی ، یارانه سازمان های دولتی و 
یا تركیبی از طرق مذكور تامین می شود. بعضی از سازمان های مردم نهاد نیمه 
مستقل هستند و وظایف و كارهای دولتی را نیز انجام می دهند، برخی از آنها 
به منظور تامین منافع اعضای خود صرفا به البی گری در دولت می پردازند و 
البته معدود تشکل هایی هم هستند كه هیچ وابستگی مالی به منابع دولتی 
و مشاركت های مردمی ندارند و در راستای دستیابی به اهداف سازمانی خود 
كاماًل  درآمدزا،  های  فعالیت  انجام  و  كارآفرینی  با  المنفعه  عام  امور  انجام  و 

خودگردان اداره می شوند. 
اما سوالی كه برای اغلب موسسان و گردانندگان تشکل های غیردولتی مطرح 
اعتبارات  از  از تشکل های غيردولتی كه  آيا  آن دسته  این كه،  است 
را  مردمی  بالعوض  كمک  و  اعانه  دريافت  و  نبوده  برخوردار  دولتی 
از،  و  دانند  می  خود  هدف  جامعه  انسانی  كرامت  و  عزت  با  مخالف 

غيرانتفاعی و ناسودبر هستند ؟
اساساً موسسه  غیرانتفاعی یک تعریف فنی دارد و یک تعریف و برداشت عمومی 

و این دو تعریف لزوما در تمامی موارد همساز نیستند. 
این است كه موسسات غیرانتفاعی در  برداشت عمومی، معموال تصورها   در 
جریان انجام هیچ یک از كارهایشان منفعتی نداشته باشند. این تصور از لحاظ 
فنی چندان درست نیست زیرا موسسات غیر انتفاعی ممکن است در جریان 
عملیات خود از سود بهره مند شوند. به عنوان مثال تشکل هایی كه در قالب 
با  كارگاه های كوچک و بزرگ برای معلوالن شغل ایجاد می نمایند طبیعتاً 
فروش محصوالت تولیدی ) حتی اگر در زمینه صنایع دستی باشد ( درآمد 

حاصل می نمایند، فقط نکته مهم اين است كه اين سود نبايد به دست 
درخود  بايد  بلکه  برسد  ديگری  خاص  فرد  و  امنا  هيات  يا  و  مديران 
موسسه و برای رشد و گسترش و يا ساير اهداف موسسه هزينه و يا 

دوباره سرمايه گذاری شود. 
و اما در تعریف فنی، موسسه ی غیرانتفاعی، موسسه ای بدون سهام دار است. این 
بدان معناست كه موسسه در صورت سودآوری به كسی سود سهام نمی دهد. 
تمام كسانی كه در این سازمان كار می كنند از كسب سود توسط این سازمان 

هیچ یک به طور خاص منتفع نمی شوند. همه ی آنها كسانی هستند كه:  
بدون  و  تعريف شده  و  مرسوم  های  حقوق  با  و  موظف  صورت  به   -1

پاداش های غيرمرسوم به كار مشغولند. 
و  دريافتی های مشخص  با  قراردادهای كوچک محدود  به صورت   -2

مرسوم فعاليت می كنند.
اين  در  درآمد  هيچ گونه  دريافت  بدون  و  داوطلبانه  صورت  به   -3

موسسه انجام وظيفه می كنند.
گذشته از تعاریف باال اصوال موسسه  ای كه شفافیت مالی )و یا حتی مدیریتی( 
در آن، در سطح پایینی قرار دارد، در غیرانتفاعی بودن واقعی آن نیز می توان 
دچار شک شد اما نباید فراموش كرد كه سازمان های مردمی، موسسان و 
مديران متنوع و متعدد با نيات و اهداف مختلف دارند كه البته رسوخ 
و وجود افراد سودجو و فرصت طلب در اين گروه ها نيز اجتناب ناپذير 
به  نهاد  مردم  های  سازمان  همه  به  بدبينانه  و  منفی  نگاه  ولی  است. 
جهت وجود چند نمونه از سوء استفاده در ميان آن ها و به دنبال آن 
های  روش  اعمال  و  ای  سليقه  و  غيرمنطقی  مصوبات  و  آراء  صدور   ،
غيرمعمول از سوی قوای حاكم و ناظر، نه تنها مفيد فايده نيست بلکه 

مخرب نيز خواهد بود.      

موسسـه غیرانتفاعی  یک واژه و چنـد تفسیر

سيد اكبـر حسينـی - عضو شورای سردبيری
sina.3563@yahoo.com
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 تهیه و تنظیم: علي بابایي

معلوالن با درصد معلوليت متوسط جسمی 
هم »پالک خودرو معلوالن«دريافت 

می كنند

معاون امور توانبخشی معلوالن سازمان بهزیستی كشور 
به  معلوالن  ویژه خودروی  پالک  كنون  تا  اینکه  بیان  با 
گرفته  تعلق  شدید  جسمی  معلولیت  شدت  با  معلوالن 
رانندگی  و  راهنمایی  اداره  با  تعامالت الزم  است، گفت: 
متوسط  درصد  با  معلوالن  به  پس  این  از  و  شده  انجام 
ارائه  معلوالن  خودرو  ویژه  پالک  نیز  جسمی  معلولیت 

می شود.

رييس سازمان بهزيستی كشور خبرداد:
پرداخت كامل عيدی و مستمری مددجويان

رییس سازمان بهزیستی كشور اعالم كرد عیدی و 
مستمری مددجویان تحت این سازمان مربوط به سال 
91 در روزهای پایانی اسفندماه گذشته به طور كامل و 

یکجا پرداخت شده است.

وضعيت نامناسب آموزش مهارت های 
اجتماعی به كودكان سندرم داون

به  مبتال  كودكان  برای  اجتماعی  های  مهارت  آموزش 
نادیده  را  آن  نباید  و  است  ضروری  امری  داون  سندرم 

گرفت.
روانشناسی كودكان  ارشد  كارشناس  محمدرضا كوشش 
خبرنگاران  باشگاه  علمی  خبرنگار  با  گفتگو  و  استثنایی 
های  جنبه  تمامی  بر  اجتماعی  سازگاری  سطوح  افزود: 
بر  با سندرم داون بخصوص  زندگی كودكان و نوجوانان 
آنها  بعدی  رفتارهای  و  سازگاری  روانی،  بهداشت  روی 

تاثیر می گذارد.
 

افزايش 15 درصدی كمک هزينه 
مددجويان بهزيستی

هاشمی گفت: در حال حاضر كمک هزینه این افراد 45 
افزایش  درصد   15  ،92 سال  در  كه  است  تومان  هزار 

خواهد یافت.
همایون هاشمی از خارج شدن 100 هزار نفر از مددجویان 
سازمان بهزیستی از چرخه حمایت این سازمان خبر داد 
و افزود: در سال گذشته 10 درصد مددجویان بهزیستی 
از چرخه حمایت  توانمند شدن در درآمدزایی،  به علت 
سازمان بهزیستی خارج شدند و به جای آنها حدود 100 

هزار نفر دیگر وارد چرخه بهزیستی شدند.

نماينده قائمشهر در مجلس:
خانوارهای زير پوشش بهزيستی به 

حمايت بيشتری نياز دارند

خبرگزاری فارس: نماینده سوادكوه، قائمشهر، جویبار و 

سیمرغ در مجلس شورای اسالمی با اشاره به لزوم توجه 
گفت:  آینده،  بودجه سال  در  آسیب پذیر  قشر  به  بیشتر 
1930 خانوار زیر پوشش بهزیستی سوادكوه به حمایت 

بیشتری نیاز دارند.

واگذاری 900 واحد مسکونی به مددجويان 
سازمان بهزيستی

مشاور ریاست سازمان و مدیركل بهزیستی استان سمنان 
واحد در حال  واگذاری 900 واحد مسکونی، و 500  از 
واگذاری، و 600 واحد در حال ساخت برای مددجویان 

سازمان خبر داد.
به گزارش مرآت،حجت االسالم شاهچراغی خطیب جمعه 
این هفته سمنان، ضمن تقدیر از مدیركل بهزیستی افزود: 
حجت االسالم و المسلمین علی پهلوان، اولین مدیركل 
باعث تحوالت  امیدواریم حضورشان  روحانی هستند كه 
و بركات فراوانی برای جمعیت هدف، و پرسنل سازمان 

بهزیستی شود.
مدیركل بهزیستی استان، سخنران پیش از خطبه های 

نماز جمعه این هفته سمنان بود.

توانمندسازی معلوالن در گروی همکاری 
والدين است

 
كرمانشاه  استان  بهزیستی  مدیركل  فارس:  خبرگزاری 
گفت: خانواده ها باید در كنار معلوالن و به  همراه مراكز 

در ارتقای سطح توانایی معلوالن خود بکوشند.
كرمانشاه،  عبدالرضا  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به   
میرزاییان بعد از ظهر امروز در جشن پایان سال مراكز 
ره آورد كه در مركز  و  ارمغان  معلوالن ذهنی غیردولتی 
بهزیستی شهرستان كرمانشاه برگزار شد، اظهار كرد: پس 
از گذشت 33 سال از عمر سازمان بهزیستی، توانستیم به 

تغییری در ساختار این سازمان برسیم.

از سال آينده و با همکاری بهزيستی و 
شهرداری، خيابان های گچساران برای رفاه 

معلوالن مناسب سازی می شود
  

خبرگزاری فارس: رئیس بهزیستی گچساران گفت: 
از سال آینده و با همکاری شهرداری، خیابان های 
گچساران برای رفاه معلوالن مناسب سازی می شود. 

 رئيس سازمان بهزيستي: مراكز روزانه 
نگهداري سالمندان توسعه مي يابد   

روزانه  مراكز  توسعه  از  كشور،  بهزیستی  سازمان  رئیس 
نگهداری سالمندان خبر داد. 

پیشگیری  ملی  همایش  نخستین  در  هاشمی  همایون 
ویژه  روزانه  مركز  افزود:  سالمندان  در  توانمندسازی  و 
سالمندان با ارائه خدمات مختلف به سالمندان، خدمات 

نیمه وقت ارائه خواهد كرد.
ویژه  های  كانون  و  ها  باشگاه  ایجاد  به  اشاره  با  وی 

سالمندان در قالب بنیاد فرزانگان گفت: باید از تجربیات 
سالمندان در كانون خانواده بهره مند شد.

انتقاد از ميزان مستمری معلوالن / 
مستمری سال آينده بايد 142 هزار تومان 

باشد

به  اشاره  با  معلوالن  جهانی  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
اینکه مستمری سال آینده معلوالن باید حدود 142 هزار 
تومان باشد، گفت: براساس قانون مستمری معلوالن باید 
موضوع  این  درحالیکه  باشد  حقوق  حداقل  درصد   30

تاكنون محقق نشده است.

افزايش كيفيت زندگی معلوالن ضايعه 
نخاعی كه در مراكز شبانه روزی زندگی 

می كنند

در  میدانی  تحقیق  یک  اساس  فارس:بر  خبرگزاری 
زندگی  كیفیت  شد  مشخص  خراسان رضوی  بهزیستی 
از  باالتر  شبانه روزی،  مراكز  در  نخاعی  ضایعه  معلوالن 

همنوعان آنها در منازل است.
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كاشـــف بــه عمـــل آمـــد... 

دست كم 7 تيم ديگر احتياج داريم 
مشكلي براي پرداخت يارانه سوخت 

نيست
معاون توانبخشي بهزیستي استان قم چندي پیش با 
اشاره به این كه 27 هزار پرونده توانبخشی در اداره 
كل بهزیستی استان قم به ثبت رسیده، از پرداخت 
این استان خبر داده  یارانه سوخت به 790 معلول 

بود.
معاون توانبخشی اداره كل بهزیستی استان قم هم 
چنین تصریح كرده بود برنامه ریزی شده  به هرگروه 
از توان خواهان، به توجه به شرایط جسمی كه دارند 

توان بخشی ویژه ای داده  شود.
برای  منزل  در  ویزیت  تیم های  حضور  از  وی   
داده  خبر  نخاعی  ضایعه  معلولین  به  توانبخشی 
از  معلوالن جسمی حركتی  از  نفر  بود 50  گفته  و 
تعویض  كاردرمانی،  فیزیوتراپی،  گوناگون  خدمات 
استفاده  منزل  در  ویزیت  تیم های  و...  پانسمان 

می كنند.
توانبخشي  معاون  با  خبر  این  انتشار  ادامه  در 
از  تا  شدیم  گو  و  گفت  وارد  استان  این  بهزیستي 
اطالع  استان  این  بهزیستي  شده  انجام  اقدامات 

بیشتري كسب كنیم.
ميزان  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  زاده  علي 

ريالي و ليتري يارانه سوخت پرداخت شده به 
به  استان  این  در  ما  گفت:  بوده  چقدر  معلوالن 
یارانه  اما  یارانه سوخت پراخت كردیم  791 معلول 
سوخت براي معلوالن تهران براي هر نفر 15 هزار 
تومان و براي سایر شهرها  براي هر نفر ماهیانه مبلغ 
10 هزار تومان در نظر گرفته شده است كه ما هم 

این مبلغ را پرداخت كرده ایم.
علي زاده عنوان كرد: اگر چه این مبلغ با توجه به 
نیاز معلوالن بسیار كم است اما من به خاطر همین 
میزان هم از دكتر سخنگویي به خاطر زحماتي كه 

براي سوخت معلوالن كشیده اند، تشکر مي كنم.
وي به اين سوال خبرنگار پيک توانا كه پرسيد 
ميزان  چه  با  كساني  چه  شامل  يارانه  اين 
معلولیت  داراي  افراد  گفت:  شود،  مي  معلوليت 
شدید و خیلي شدید و نیز افراد داراي معلولیت هاي 
به  توجه  با  و  مددكارشان  تایید  و  نظر  با  متوسط 
یارانه  این  داشتند،  كه  درماني  و  آموزشي  نیازهاي 

را دریافت كردند.
علي زاده در پاسخ به اين سوال كه آيا يارانه 
سه  ماه  سه  صورت  به  بعد  به  اين  از  معلوالن 
بله،  گفت:  شد؟  خواهد  پرداخت  آنها  به  ماه 
این یارانه هر سه ماه به معلوالن پرداخت مي شود. 
اينکه  و  ويزيت  هاي  تيم  درباره  چنين  هم  او 
صورت  به  را  ها  تيم  اين  خدمات  معلوالن  آيا 

در  ما  گفت:  خير  يا  كنند  مي  دريافت  رايگان 
استان قم 7 تیم ویزیت داریم كه از این تعداد 4 تیم 
به بیماران اعصاب و روان، 2 تیم به سالمندان و 1 
تیم به افراد ضایعه نخاعي خدمات دهي مي كنند. 
 83 دولت  ها،  تیم  این  از  یک  هر  براي  افزود:  وي 
هزار تومان هزینه مي دهد و این تیم ها دست كم 
25 هزار تومان از این مبلغ را صرف خرید داروهاي 
كرد:  تاكید  زاده  علي  كنند.  مي  بیماران  نیاز  مورد 
این روند، روند خوبي است اما ما براي خدمات دهي 
به معلوالن، دست كم 7 تیم دیگر نیز احتیاج داریم 

كه براي تامین آنها در حال حاضر بودجه نداریم.
درباره  قم  استان  بهزيستي  توانبخشي  معاون 
برنامه ريزی هايي كه براي دادن خدمات خاص 
به  توجه  با  شده)  توان خواهان  از  هرگروه  به 
شرايط جسمی آنها ( اين گونه توضيح داد: ما 
براي رفع نیاز جامعه هدف با 5 مركز خصوصي گفتار 
این  به  ایم  درماني و كار درماني وارد قرارداد شده 
منظور كه افراد براي رفع نیازهاي این چنیني خود 
مجبور نباشند به طرف دیگر شهر بروند و مسیرهاي 
دوري را طي كنند. وي افزود: این اقدام در استان 
قم براي اولین بار در كشور انجام شده است و در این 

مورد تمام معلوالن استان تحت پوشش قرار دارند.
اين مقام مسئول در پايان گفت: در مورد كمک 
 30 مبلغ  كه  است  این  ما  پیشنهاد  هزینه سوخت 
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نظر  در  معلوالن  ماه  یک  براي  تومان  هزار 
گرفته شود.

فكري براي اشتغال نابينايان 
نكرده ايم، نكرده ايد، نكرده اند؟!!!
فارس:معاون توانبخشی اداره كل بهزيستی 
كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به آمار 65 
نفری نابينايان دانشجو در استان گفت: 
فراهم آوردن بسترهای الزم برای اشتغال 
معلوالن و به ويژه نابينايان ضرورت دارد.

و  كهکیلویه  اینکه  یادآوری  با  قاسمی 
كمتری  میزان  نابینایی  لحاظ  از  بویراحمد 
در  داشت:  ابراز  دارد،  معلولیت ها  سایر  از 
وجود  نابینا   500 بویراحمد  و  كهکیلویه 
كمک  و  خدمات  به  نیاز  افراد  این  كه  دارد 

مسئوالن و مردم دارند.
استان كهکیلویه  معلوالن  پي درخواست  در 
بهزیستي  توانبخشي  معاون  با  احمد  بویر  و 
از  برخي  پاسخ  تا  شدیم  مرتبط  استان  این 

سواالت آنها را جویا شویم. 
مطلب زیر حاصل گفت و گوي خبرنگار پیک 
توانا با غضنفري، كارشناس مسئول بیماران 
این استان است.)الزم است  بهزیستي  رواني 
و  بودند  توانبخشي در جلسه  بگوییم معاون 
ما  سواالت  وي  از  نیابت  به  غضنفري  خانم 

را پاسخ داد.(
پیک توانا: با توجه به این كه تعداد دانشجویان 
نابینا در این استان زیادند بفرمایید بهزیستي 
تسهیالتي  دانشجوها چه  این  به  استان  این 

مي دهد؟
غضنفري: ما شهریه دانشگاه آنها را پرداخت 
در  نابینایان  ساعت  و  عصا  كنیم،  مي 
نوار كاست  اختیارشان مي گذاریم، كتاب و 
به آنها مي دهیم و تمام موارد مورد نیاز آنها 

را تامین مي كنیم.
پیک توانا: آیا این دانشجوها با توجه به این 
كه نابینا هستند و اغلب احتیاج به همراه و 
منشی دارند، از سازمان بهزیستي حق منشي 

هم دریافت مي كنند؟
غضنفري: نه، ما فقط براي آنهایي كه كنکور 
دارند آن هم فقط روز كنکور، منشي در نظر 
مي گیریم ولي به آنها مستمري مي دهیم. 
بین 70 تا 80 درصد آنها مستمري دریافت 

مي كنند.
پیک توانا: آیا بهزیستي این استان براي این 
دانشجوها با توجه به این كه تعداد آنها زیاد 
با توجه به اینکه در سال هاي  هم هست و 
آینده این جمعیت زیاد، فارغ التحصیل شده 
و نیاز به اشتغال خواهند داشت اقدام یا فکر 

خاصي كرده است؟
درصد   3 كنیم  مي  سعي  اما  نه،  غضنفري: 

سهمیه اشتغال را برایشان پیگیري كنیم.

پیک توانا: آیا شهریه دانشگاه افراد نابینا را به 
صورت كامل پرداخت مي كنید؟ 

غضنفري: خیر، این بستگي به سطح توانایي 
خانواده و به میزان معلولیت آنها دارد. میزان 
نابینا با هم  پرداخت شهریه افراد كم بینا و 

فرق دارند. 

راه اندازی نخستين مركز آموزش 
خط بريل در استان ايالم 

درمان ويژه روشندالن مناطق 
روستايی ايالم

در  ایالم  بهزیستی  كل  مدیر  پیش  چندي 
استان  موفق  روشندالن  از  تجلیل  آیین 
ایالم گفته بود: روشندالن ساكن در مناطق 
قرار  ویژه  درمان  مورد  استان  این  روستایی 

خواهند گرفت.
در  بود:  گفته  چنین  هم  مسئول  مقام  این 
روشندالن  از  مالی  های  حمایت  اقدام  این 
روستایی كه نیاز مبرم به جراحی و خدمات 

درمانی دارند انجام می گیرد.
نخستین  اندازی  راه  از  همچنین  رستمی 
داد  استان خبر  در  بریل  آموزش خط  مركز 
همکاری  با  آینده  ماه  تا  مركز  این  گفت:  و 
اندازی  راه  استان  این  در  ای  حرفه  و  فنی 

خواهد شد.
انعکاس  منظور  به  توانا  پیک  خبر  گروه 
این  در  نابینایان  براي  شده  انجام  اقدامات 
استان، با معاون توانبخشي بهزیستي استان 
براي  جدیدي  اطالعات  تا  شد  مرتبط  ایالم 
معلوالن  ویژه  به  و  توانا  پیک  خوانندگان 

استان ایالم كسب كند.
شهریار مهردادي به این سوال كه روشندالن 
چگونه  استان  این  روستایی  مناطق  ساكن 
مورد درمان ویژه قرار خواهند گرفت؟ گفت: 
با  نابینایان  درماني  مشکالت  رفع  براي  ما 
معاونت روستایي استانداري تفاهم نامه اي را 
منعقد كرده ایم كه بر اساس آن افراد نابینایي 
كه نیاز مبرم به جراحي و درمان دارند را تا 
كنیم  معرفي  معاونت  این  به  نفر   50 سقف 
روستایي  معاونت  با هزینه هاي  افراد  این  و 
استانداري مورد مداوا و جراحي قرار بگیرند.

در  ایالم  استان  بهزیستي  توانبخشي  معاون 
اینکه  به  توجه  با  كه  سوال  این  به  پاسخ 
مركز  نخستین  اندازی  راه  از  پیش  چندي 
خبر  ایالم  استان  در  بریل  خط  آموزش 
انجام  چگونه  اقدام  این  بفرمایید  اید  داده 
خواهد شد؟ گفت: ما 9 دستگاه بریل از قبل 
اما  اي نمي شد  استفاده  آنها  از  داشتیم كه 
اي  حرفه  و  فني  سازمان  با  حاضر  حال  در 
كه متولي آموزش است صحبت كرده ایم تا 
معرفي  مربي  سازمان،  به  موضوع  این  براي 
كند و سازمان هم با معرفي توانخواه، مکان و 
دستگاه ها را در اختیار آنها قرار دهد تا این 

آموزش صورت بگیرد.
آموزش  تنها  آیا  كه  سوال  این  به  مهردادي 
اشتغال  براي  یا  شماست  نظر  مد  افراد  این 
آن  از  بله،  گفت:  اید؟  كرده  فکري  هم  آنها 
جایي كه سه مشکل عمده نابینایان، ازدواج، 
این  راستاي  در  ما  است  اشتغال  و  مسکن 
و  داریم  نظر  در  هم  را  اشتغال  بحث  اقدام 
در كنار این آموزش براي منبع درآمد افراد 
تعلیم  افراد  كه  داریم  نظر  در  گونه  این  هم 
دیده را از طریق سهمیه 3 درصد به ادارات 
مي  افراد  و  كنیم  معرفي  دولتي  نهادهاي  و 
توانند به عنوان اپراتور در شركت ها و یا از 

طریق ایجاد كارگاه براي خود شاغل شوند.
كارشناسان بهزيستي به خانه هاي 

معلوالن مي روند
طرح  با  را  جدید  سال  بهزیستي  سازمان 
آغاز  كشور  استان   10 در  خانگي  مراقبین 

كرد.
معاون توانبخشي سازمان بهزیستي كشور در 
طرح  اندازي  راه  از  توانا  پیک  با  وگو  گفت 
مراقبین خانگي خبر داد و گفت: هدف این 

طرح، درمان در دل خانواده است.
یحیي سخنگویي ادامه داد:  در این طرح به 
با زحمت  را  اینکه خانواده فرد معلول  جاي 
در آغوش بگیرد، هزینه رفت و آمد بپردازد 
و او را به بیمارستان یا مراكز درماني رسانده 
و براي درمانش هزینه كند متخصصان ما به 

منزل او مي روند.
مراقبین  طرح  در  گفت:  مسئول  مقام  این 
خانگي، معلول در خانه اش تحت درمان قرار 
مي گیرد و این متخصصان و كارشناسان  ما 
مي  پیدا  حضور  بیمار  منزل  در  كه  هستند 

كنند و به  عرضه خدمات مي پردازند.
سخنگویي اشاره كرد: از آنجا كه پدر و مادر 
این  هستند،  فرزند  براي  افراد  دلسوزترین 
بیمار  و  گرفته  نظر  در  را  مسائل  این  طرح 
را در خانه خودش مورد درمان قرار مي دهد 
و تحت نظر مي گیرد، از دیگر محاسن این 
براي  است كه هزینه هاي درمان  این  طرح 
مي شوند، هم چنین  كمتر  خانواده   و  فرد 
در حین درمان درمان معلول را هم از خانه 

جدا نکرده است.
تصریح  كشور  بهزیستي  توانبخشي  معاون 
كرد: این طرح در حال حاضر در 10 استان 
كشور به اجرا درآمده اما به زودي همایشي 

برگزار شده و این طرح معرفي مي شود.
 سخنگویي هم چنین در باره بن كارت هاي  
یک  با  برابر  معلوالن  عیدي  گفت:  معلوالن 
به  عید  از  قبل  كه  بود  آنها  مستمري  ماه 
حساب هایشان پرداخت شد و بُن هاي غیر 
زمینه  در  مشکل  كمي  با  ظاهرا  هم  نقدي 
خود كارت ها روبه رو است كه در حال حل 

شدن است.
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هاي  سال  در  بهزیستي  سازمان 
گذشته براي شب عید مددجویان به 
ماه  یک  با  برابر  كه  نقدي  هدیه  جز 
مستمري مددجویان بود و به حساب 
هاي افراد واریز مي شد، بُن هاي غیر 
نقدي نیز در نظر مي گرفت و حدود 2 
یا 3 هفته قبل از عید آنها را به دست 
مددجویان مي رساند چرا كه این بُن 
ها با هدف تامین معاش مددجویان و 
به این منظور كه آنها بتوانند با این بُن 
كنند،  خرید  عید خود  براي شب  ها 

بین مددجویان توزیع مي شد.
شاهد   آنچه  گذشته  سال  دو  در  اما 
بوده ایم این است كه این  بُن ها كه 
در غالب بُن كارت در نظر گرفته شده 
توزیع  قول  مسئوالن،  اینکه  با  و  اند 
دادند،  مي  عید  از  قبل  براي  را  آنها 
دست  به  ماه  سه  یا  دو  تاخیر  با  اما 

مددجویان رسانده مي شوند.

با  تفاوت  بدون  اتفاق  این  نیز  امسال 
سال قبل افتاد و اكنون در حالي كه 
از آغاز سال جاري مي گذرد  دو ماه 
هیچ یک از مسئوالن این سازمان به 
طور شفاف توضیحي درباره علت این 

تاخیر نمي دهند.
به  توجه  با  و  راستا  همین  در 
با  توانا  پیک  خوانندگان  درخواست 
مراكز بهزیستي10 استان و شهرستان 
بُن  توزیع  نحوه  از  تا  گرفتیم  تماس 
علت  و  كشور  سراسر  در  ها  كارت 

تاخیر در توزیع آنها باخبر شویم.
دریافت  هاي  پاسخ  این  و  شما  این 

شده.
بُن هاي غیر نقدي كه قرار بود   - 1
قبل از عید به دست مددجویان برسد 

چه شد؟
2 -  علت تاخیر چیست و چه موقع 

بُن ها را توزیع مي كنید؟

بن ها در اتاق من هســتند، اعــالم شده اما ابالغ نشده ! 
یک سـازمانمگر ما به شما گفتيم بُن مي دهيم كه حاال نداده باشيم؟؟

 یک ســوال
 و چند پاسخ! 

استان يزد، بهزيستي شهرستان ابر كوه:
ولي  فرستادند  مي  باید  اند،  نداده  هنوز   ولي  بدهند  را  ها  بُن  بود  قرار   -  1

نفرستاده اند.
2 - حاال بن ها باید بیاید یزد و تا از یزد برسند اینجا طول مي كشد اما اگر 

بیاید چشم، اگر به امید خدا بیاید زنگ مي زنیم.

استان هرمزگان، بهزيستي شهرستان پارسيان:
1 - ما چه كار كنیم، قرار بود بدهند ولي به نتیجه نرسیده اند. تهران باید بن 

ها را بدهد ما فقط مجري هستیم.
2 - بن ها آماده اند بحث مشکل فروشگاه هاست كه زیر بار قرار داد نمي روند 
و قیمت ها هر روز رو به افزایش است. هیچ فروشگاهي پاي قرار داد نمي آید. 
البته ما پیشنهاد دادیم كه به جاي بن همان پول نقد بدهند اما مثل اینکه 

مشکل قانوني دارند.

استان همدان، بهزيستي شهرستان قهاوند:
یا خرداد  اردیبهشت  بیاید  اگر  نیامده است و  1 - قرار بود بدهند ولي هنوز 

مي رسد.
2 - عیدي و بن فقط براي حقوق بگیر هاست، اگر حقوق بگیر باشند به آنها 

تعلق مي گیرد.

استان مركزي، بهزيستي شهرستان دليجان:
1 -  موضوع كشوري است، تا اعالم نکنند ما نمي تونیم بدهیم.

2 - نمي دانیم، اگر به ما بدهند ما هم مي دهیم، اگر ندهند نه. ولي فعال نه، 
هر وقت به ما اعالم كنند ما تماس مي گیریم.

استان مركزي، بهزيستي شهرستان اراک:
1 -  همه چیز با تهران است، از تهران گفته اند دست نگهدارید.

2 - احتماال تا یک ماه دیگر مي دهند.

استان مركزي، بهزيستي مركز استان:
1 - به بهزیستي شهرستان مراجعه كنید، پاسخ مي دهند.

اگر بن ها بیایند اعالم مي كنند اما هنوز بن ها نیامده اند و وقتي نیامده اند 
ما چیزي نمي توانیم بدهیم.

2 - البته در واقع اعالم شده اما ابالغ نشده اما این كه چرا بن ها را به موقع 
نمي دهند ما هم مثل شما!

استان مازندران، بهزيستي شهرستان نوشهر:
1 - بن ها را براي ما آورده اند و همین االن بن ها در اتاق من هستند، منتها 
شارژ نشده اند، تهران باید بن ها را شارژ كند و االن چیزي در موجودي آنها 
نیست. به همین دلیل ما گفتیم كارت ها را توزیع نکنید تا زماني كه شارژ 

شوند چون ممکن است مددجوها كارت ها را گم كنند.
2 -  نمي دانیم، اگر بدهند دستشان درد نکند اگر هم ندهند باز هم دستشان 

درد نکند ولي اگر بن كارت ها را ندهند شما چه كار مي توانید بکنید؟

استان لرستان، بهزيستي شهرستان سپيد دشت:
1 - چرا، مي دهیم ولي فعال نداده اند.

2 - معلوم نیست از خرم آباد باید بدهند.

استان لرستان، بهزيستي شهرستان كوهدشت:
1 - گفته اند پرداخت مي شود.

2 - معلوم نیست، هنوز كه بن كارت ها نیامده اند.

استان گلستان، بهزيستي شهرستان آزادشهر:
1 - قرار بود بهزیستي قبل از عید به مددجویان بُن بدهد؟ من نمي دانم چه 

كسي این قرار را گذاشته!
2 - مگر ما به شما گفتیم بُن مي دهیم كه حاال نداده باشیم؟؟
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هاي  شهر  به  بهزیستي  محترم  سازمان  مسئوالن  سفرهاي  و  آفتاب  طرح 
مختلف و بررسي مشکالت معلوالن و ارتباط مستقیم با آنها مسئله اي است 

كه در چند ماه گذشته شاهد آن بوده ایم. 
این طرح با تمام نیت هاي خوب و خداپسندانه اي كه به همراه داشته، هم 
در عملکرد هم در روش اجرا با ضعف هایي همراه بوده كه در اینجا به بخش 

هایي از آن مي پردازیم.
آنها  بودن  نتیجه  از  خالي  و  این سفرها  دادن  جلوه  ناكارآمد  مقصود  البته 
نیست، بلکه مقصود این است كه بگوییم وقتي براي این سفرها الزم دیده 
این سوال  توماني در نظر گرفته شود جاي  اعتباري 25 میلیارد  مي شود 
پیش مي آید كه: آیا اگر این 25 میلیارد تومان اعتبار در جاي دیگري هزینه 

مي شد براي جامعه هدف منفعت بیشتري نداشت؟
در شرایطي كه جامعه هدف بیش از 4 سال است كه در زمینه سوخت و 
بنزین مشکل دارد و این مشکل هنوز رفع نشده و از طرفي این چالش بین 
تمام معلوالن عمومیت دارد و همه آنها با این مشکل درگیر هستند و وقتي 
مي شود با بخشي از این مبلغ هزینه تعداد زیادي از معلوالن را رفع كرد، چرا 
باید این كار را نکرد؟ وقتي هنوز خود سازمان بهزیستي در زمینه پرداخت 
شهریه هاي دانشجویان معلول با مشکل مالي روبروست، وقتي هزاران معلول 
مشکل اشتغال، درمان، مسکن، اعضاي مصنوعي و... دارند و این سفرها در 
بهترین حالت تنها مي تواند مشکل بین 150 تا 200 معلول را در یک سفر 
یک روزه  بررسي كند آیا صرف هزینه 25 میلیارد توماني براي این سفر ها  

امر درستي بود؟
و آيا براي رفع چالش ها و مشکالت مددجويان تنها بايد  به محل 
تا  ببينيم  خود  چشم  با  را  آنها  مشکالت  و  كنيم  سفر  آنها  زندگي 
قدمي  آنها  حل  جهت  در  و  دريابيم  را  آنها  مشکالت  رفع  ضرورت 

برداريم؟
اگر پاسخ مثبت است پس بگذارید بپرسیم : در این صورت تکلیف مددجویاني 
كه كسي آنها را با چشم نمي بیند چه مي شود؟ تکلیف معلوالني كه حتي 
قادر نیستند براي یک ساعت از خانه هاي خود بیرون بیایند تا ال اقل نگاه ِ 
چشمي به آنها بیوفتد چه مي شود؟ و آن دسته از معلوالني كه در روستاها 
پاي هیچ مدیر و  و  افتاده زندگي مي كنند  برخوردار و دور  و مناطق كم 

مسئولي به آنجا نمي افتد چه مي شوند؟
این افراد چقدر باید منتظر بمانند تا نوبت سفر به روستاي آنها برسد؟ و آیا 
تا آن زمان در پست خود  این سفرها  متولي   ِ تضمیني هست كه مسئول 
باقي بماند؟ و یا این اعتبار تا قبل از سفر به آن روستا تمام نشود و طرح 

معلق نماند؟
تغییرات  به  توجه  با  به مددجویان  توجه مسئوالن  بگوییم  داریم  اجازه  آیا 
پا گذاشته  باید  اعتبارات به مرحله اي  برابري  افزایش چند  حاصل شده و 
بتوانند  باشد كه  بدون سفر و بدون دیدار چهره به چهره هم مددجویان 

مشکالتشان را مطرح و پاسخ هاي درست دریافت كنند؟
آیا اجازه داریم بپرسیم كه مدیران سایر نهاد ها و سازمان ها كه سفرهاي 

آیا  این چنیني ندارند چگونه مسائل جوامع هدفشان را حل مي كنند؟ و 
مي توانیم  سفر نکردن آنها را به منزله بي توجهي این مدیران به گروه هاي 
چنیني  این  هاي  سازمان  از  است  درست  آیا  بگذاریم؟  خود  مجموعه  زیر 
الگوبرداري نکنیم و همچنان در مسیر طرح هاي قدیمي گام برداریم و جلو 

برویم؟
آیا در عصر ارتباطات نباید انتظار داشته باشیم كه مسائل مددجویان از كوتاه 
ترین راه ممکن مطرح و از سریع ترین روش امکان پذیر پاسخ گفته شود؟

آیا سفر به شهرهاي مختلف و هزینه كردن  25 میلیارد تومان و صرف آن 
براي برگزاري جشنواره هاي یک روزه، موسیقي زنده و مسابقات طناب كشي 
همان هدفي است كه سازمان بهزیستي به دنبال آن است؟ و آیا این همان 
آن  با  آیا سازمان  آن مي گوید"توانبخشي"؟  به  عزیز  بهزیستي  چیزي كه 
همه كارشناس نخبه و مجرب اینگونه مي خواهد به توانبخشي مددجویان 

بپردازد؟
آیا اعتباراتي كه با چانه زني ها و پیگیري هاي چند ماهه و چند ساله به 
صحیح  این  آیا  شوند؟  هزینه  باید  گونه  این  یابد  مي  اختصاص  بهزیستي 
ترین راه خرج كردن این مبالغ است و راه دیگري براي اینکه از این اعتبار 
بیشترین بهره را برد و كم ترین هزینه هاي حاشیه اي را ایجاد  كرد وجود 

ندارد؟
عنوان  آفتاب 25  اجراي طرح  با   " براینکه  مبني  روساي سازمان  نوید  آیا 
جدید در راه است" تنها همین بود كه بیایند و بین معلوالن مسابقه طناب 

كشي راه بیندازند؟
به راستي شان و منزلت معلوالن همین اندازه است؟ اجازه هست گالیه اي 
) مسئوالني كه  این سازمان  راس  در  نگاه مسوالِن  وقتي  بگوییم  و  بکنیم 
مدافع حقوق معلوالن هستند و مي توان گفت توانمندي هاي معلوالن را 
باور دارند و از این رو برایشان تالش مي كنند ( به معلوالن این گونه است 

آیا مي توان انتظار دیگري از سایرین داشت؟
آیا مي توان انتظاري داشت از كساني كه قوانین خاص معلوالن را نمي بینند 
و یا مي بینند و  اعتنا نمي  كنند؟ از كساني كه پس از سه سال هنوز هم به 
حق قانوني معلوالن احترام نمي گذارند و موضوع عدم استخدام معلوالن در 

آموزش و پرورش را حتي مورد بررسي هم قرار نمي دهند؟
اگر بگوییم با همه این احوال گالیه اي نیست؛ چندان صادق نبوده ایم پس 
كشور  بهزیستي  سازمان  دِر  خواهد  مي  دلمان  چقدر  كه  بگوییم  بگذارید 
طرح  براي  تا  باشد،  باز  رویمان  به  ها   استان  در  بهزیستي  كل  ادارات  و 
مسائلمان نیازي به تجمع و اعتراض دسته جمعي و تحصن و... نداشته باشیم 
تا در خالل این اقدامات صادقانه ) هر چند كه گاه تنها راه حل هاي ما مي 
شوند( ابزار سیاست كاري هاي بعضي انجمن ها و مهره هاي از كاربرد خارج 

شده نشویم و تنها و تنها خودمان و مشکالتمان دیده شویم. 
این  و  مسئولند  ها  اتفاق  از  بسیاري  بروز  در  كه  بدانند  این حوزه  مدیران 

مسئولیت چندان هم ساده نیست.

در طرح آفتاب و بازديد از معلوالن استان البرز 
مسابقه طناب کشی برگزارشد.  

برپايی نمايشگاه توانمند های مددجويان و اجرای 

برنامه های متنوع از جمله موسیقی زنده محلی 

مازندرانی از برنامه های طرح ملی آفتاب بهزيستی 

مازندران در پارك شهید زارع ساری بود.
هاشمی گفت : در اجرای هر مرحله از اين طرح 

پرونده 150 تا 200 مددجو بررسی اولیه می شود.

از گریه های یک مادر به علت نداشتن هزینه عمل دخترش 
تا تقلید صدای افتخاری

ک بماند. دیزرائیلی
ت که نمی ارزد آدم حقیر و کوچ

س
. عمر آنقدر کوتاه ا
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تــــــازه وارد
خروج 14 هزار مستمری بگير از چرخه بهزيستی

معاون امور توانبخشی معلوالن سازمان بهزیستی كشور با اشاره به پایش 
تمامی پرونده های معلوالن مستمری بگیر تا پایان اسفند ماه سال گذشته، 
از خروج 14 هزار نفراز چرخه مستمری بگیران بهزیستی به دالیل مختلف 

خبر داد.
تازه وارد: دستتان درد نکند، چه پيشرفت خوبي داشته ايد!

برنامه هاي سازمان زيادند 
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی كشور گفت: برنامه ها برای معلوالن 
آن قدر گسترده است كه اگر همه بودجه سازمان بهزیستی را برای معلوالن 

صرف كنیم باز هم با كمبود منابع مالی مواجه خواهیم شد.
كن،  كمتر  را  ها  برنامه  بابا  جان!  يحيی  كه  ندارد  كاري  وارد:  تازه 

برنامه ها را!

 »حمايت از حقوق معلوالن«، گرفتار بی توجهی مسئوالن 
رئیس سازمان بهزیستی كشور اوایل سال گذشته از بازنگری قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن بعد از 7 سال به دلیل مشکالت اجرای این قانون 
خبر داد اما پس از تدوین الیحه جدید و ارسال آن به وزارت رفاه این الیحه 

همچنان مسکوت مانده است.
تازه وارد: خب نمي شود اليحه را از وزارتخانه پس بگيريم و كمي 

سکوت بي سکوت هم به آن اضافه كنيم؟ نمي شود؟!

حمايت از 43 هزار معلول در مازندران
از خدمات  این استان  مدیركل بهزیستی مازندران گفت: 43 هزار معلول 

بهزیستی بهره مند هستند.
تازه وارد: جان شما يک جوری می گويند 43 هزار نفر كه آدم دلش 

می ريزد!
200 معلول سوادكوه به حمايت بهزيستی نياز دارند  

در  معلول   200 از  حمایت  لزوم  اشاره  با  سوادكوه  بهزیستی  اداره  رئیس 
سوادكوه گفت: این افراد با روال اداری موجود، زیر پوشش بهزیستی قرار 

ندارند.
تازه وارد: خسته نباشيد! فکر نمي كنيد الزم است روال اداري تان 

را كمي تغيير دهيد؟

رويكرد جديد بهزيستی استان سمنان در سال 92 ، نوسازی انديشه ها و 
ارتقاء افكار است

مدیركل بهزیستی استان سمنان رویکرد جدید بهزیستی در سال 92 را ، 
نوسازی اندیشه ها و ارتقاء افکار اعالم كرد.

تازه وارد: راست مي گی؟ بابا تو ديگه كی هستی؟ما فکر مي كرديم 
قبال هم رويکردتان همين بوده! ببينم حاال اين رويکرد چی هست 

اصال؟

افزايش 15 درصدي مستمري مددجويان
هاشمی گفت: در حال حاضر كمک هزینه مددجویان 45 هزار تومان است 

كه در سال 92، 15 درصد افزایش خواهد یافت .
تازه وارد: در اين فکرم كه 15 درصد  از 40 هزار تومان ميشه چقدر؟ 

يعنی ميشه باهاش 2 كيلو پياز اضافه خريد؟ 
100 هزار نفر وارد چرخه سازمان شدند

همایون هاشمی از خارج شدن 100 هزار نفر از مددجویان سازمان بهزیستی 
از چرخه حمایت این سازمان خبر داد و افزود: در سال گذشته 10 درصد 
مددجویان بهزیستی به علت توانمند شدن در درآمدزایی، از چرخه حمایت 
سازمان بهزیستی خارج شده و به جای آنها حدود 100 هزار نفر دیگر وارد 

چرخه بهزیستی شدند. 
بهزيستي  اصال  داره؟  مرخ  تا چرخ  بهزيستي چند  مگر  وارد:  تازه 

مگر چرخ داره؟

فرهنگ سازی مهم ترين عامل پيشگيری از آسيب های اجتماعی 
است

آسیب های  از  پیشگیری  عامل  مهم ترین  فارس  بهزیستی  سازمان  رئیس 
اجتماعی را فرهنگ سازی دانست.

تازه وارد: اِ، دانست؟ خب الهی شکر!

ساخت 606 واحد مسكن مهر توسط بهزيستی اراک در سال آينده
رییس بهزیستی شهرستان اراک، گفت: برای سال آینده ساخت 606 واحد 
مسکن مهر برای مددجویان تحت پوشش این نهاد هدف گذاری شده است.

تازه وارد: احتماال اين هدف گذاری همون شتر ديدی نيست؟!

 اختصاص 3 درصد مجوزهاي استخدامي صنعت نفت به معلوالن 
وزیر نفت به  منظور برنامه ریزی و آسان سازی در اجرای فرآیند انتخاب، 
درصد   3 ای  بخشنامه  در  نفت،  صنعت  در  معلوالن  استخدام  و  جذب 
معلوالن  جذب  به  نوبت  هر  در  را  نفت  صنعت  استخدامی  مجوزهای 

اختصاص داد.
رستم قاسمی ، مدیریت ها و شركت های تابعه وزارت نفت مکلف كرده است 
حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی را به جذب و استخدام معلول واجد 

شرایط اختصاص دهند. 
با  نسبتي  قاسمي  خان  رستم  آقاي  اين  ببينم  جدي؟  وارد:  تازه 
جناب حاجي بابايي عزيز ندارند؟ نه بابا همينجوري خواستيم كمي 

با ايشان آشنا بشويم! همين به خدا!
ضرورت مشاركت دستگاه ها برای گسترش خدمات بهزيستی

معاون اداره  كل بهزیستی استان قزوین بر ضرورت مشاركت دستگاه ها برای 
توسعه خدمات بهزیستی در حمایت از معلوالن تأكید كرد.

از  ِ عزيز حرفي  اداره  كل بهزيستی استان قزوين  تازه وارد: معاون 
نياوردند  به ميان  بايد سايرين را حمايت كنن  اينکه خودشان هم 

احيانا؟
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مهارتهاي شغلي و اشتغال معلوالن
و  شغلي  هاي  مهارت  موضوع 
اشتغال معلوالن از جمله دغدغه 
در  همواره  باید  كه  است  هایي 
میان مسووالن نهادهاي مختلف 
هر جامعه اي وجود داشته باشد، 
جامعه  درسطح  معموال  كه  چرا 
به  نسبت  آمیز  ترحم  نگاهي 
باورهاي  دارد.  وجود  افراد  این 
مي  معلوالن  به  نسبت  قالب 
كار  توانند  نمي  آنها  كه  گوید 
انساني،  دیدگاه حقوق  از  كنند. 
توان یابان چون سایر افراد حق 
تجهیزات   و  امکانات  از  استفاده 
به  را  درآن  مشاركت  و  جامعه 
از دیدگاه  عنوان شهروند دارند. 
اقتصادي نیز شواهد نشان  مي 
هنگفتي  هاي  هزینه  كه  دهد 
نگهداري  و  حمایت  صرف  كه 
شود،  مي  عمر  تمام  براي  آنان 
افراد  این  است.  اندک  بسیار 
تمایالت  افراد  دیگر  مانند  نیز 
مهارت  مانند كسب  نیازهایي  و 
كار،  محیط  براي  الزم  هاي 
تبدیل  و  كار  دنیاي  به  ورود 
كننده  مشاركت  عضو  به  شدن 
در جامعه را دارند و مي بایست 
به آنها فرصت برابر داده شود تا 
را  خود  شغلي  استعداد  بتوانند 
شکوفا  ممکن  حد  باالترین  در 
مردم،  از  بسیاري  براي  سازند. 
یابي  هویت  معني  به  اشتغال 
اجتماعي، خود كفایي اقتصادي 
و ایجاد شبکه ارتباط بین فردي 
است كه براي معلوالن عالوه بر 
موارد باال، یک عامل حیاتي نیز 
به حساب مي آید كه با استقالل 
طور  به  آنان  اجتماعي  تلفیق  و 

كامل ارتباط دارد.
دارای  افراد  از  اي  عمده  بخش 
یا  دنیا  درسراسر  معلولیت 
با دستمزدهاي  یا  بیکار هستند 
میزان  كنند.  مي  كار  كمتري 
دیگر  از گروه هاي  آنها  بیکاري 
بسیار باالتر است و این وضعیت 
باعث شده تا آنها از نظر رفاهي، 
بهداشتي  هاي  مراقبت  تامیني، 
مناسبي  وضعیت  در  درماني  و 
هاي  سال  در  گرچه  نباشند. 

معلوالن  به  مناسب  عرضه خدمات  هاي  در سیستم  هاي خوبی  پیشرفت  گذشته 
ایجاد شده است، از این رو تعداد زیادي از آنان هم چنان زندگي خود را در بیکاري 

و فقر مطلق سپري مي كنند. 
اكنون زمان آن رسیده تا جامعه بشري گام هاي موثري در حمایت از افراد دارای 

معلولیت بردارد.
مسووالن هر جامعه اي باید به عقب برگشته و برنامه هاي مربوط به دهه معلوالن 
را دوباره بازبیني كنند. به دولت ها هم توصیه مي شود كه موقعیت را در كشورهاي 
خود مورد بررسي دقیق قرارداده و به صورت فعال به ادامه سیاست هاي مترقي وضع 

شده بپردازند كه برخي از آنها در ذیر آمده است:

سیاست  اجراي  و  -تدوین 
جهت  ملي  هاي  برنامه  و  ها 
در  معلوالن  مشاركت  ترویج 
و  اجتماعي  فرهنگي  توسعه 

اقتصادي
تامین كمک مالي، با همکاري 
غیره  المللي  بین  سازمانهاي 
دولتي براي تقویت و افزایش 
براي  حمایتي  خدمات 

معلوالن و خانواده هایشان
نگرش  ترویج  براي  -تالش 
و  كودكان  به  مثبت  هاي 

بزرگساالن معلول.
هاي  فضا  سازي  -مناسب 

فیزیکي
فرهنگي  امکانات  افزایش   -
دارای  افراد  براي  ورزشي  و 

معلولیت.
به منظور  تدابیر الزم  -ایجاد 
یابي  دست  اشاعه  و  ترویج 
ساختمان  به  معلوالن  آسان 
ها، تسهیالت همگاني، حمل 
و نقل و سیستم هاي ارتباطي 
الزم  شرایط  شرایط  -ایجاد 
در  معلوالن  مشاركت  جهت 
به  مربوط  گیرهاي  تصمیم 

آها
خدمات  كافي  و  موثر  -ارائه 
 ، نبخشي ا تو ، شي ز مو آ
افراد  به  درماني  و  بهداشتي 

داری معلولیت
اشتغال  به  ویژه  -توجه 
تمهیدات  انجام  و  معلوالن 
آسان  دستیابي  جهت  الزم 
ایشان به مشاغل مورد نظر و 

تضمین درآمد معقول 
هاي  سازمان  با  همکاري   -
هاي  انجمن  و  دولتي  غیر 

معلوالن
الزم  تمهیدات  ایجاد   -
افراد  ارتباط  برقراي  براي 
كشورهاي  معلوالن  با  معلول 
افزایش  و  تقویت  دیگرجهت 
خودیاري  هاي  ظرفیت 

آنان 

غالمرضا احمدی 
عکس: شركت صنایع الکترونیک البرز توانا رئيس انجمن معلولين نخبه ايرانيان
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مربی  و  مادر  پدر،  زحمات  مدیون  دارم  هرچه  فرزین:  مجید 
ام است.

كه  است  برداری  وزنه  تیم  طالیی  پوش  ملی  فرزین  مجید 
توانست خاطره دومین حضورش در رقابت های پارالمپیک را 

با كسب نشان طال ماندگار كند.
راهی كه مجید فرزین برای آغاز فعالیت های ورزشی در پیش 
گرفت ، از زمان تحصیلش در مقطع كارشناسی آغاز می شود. 

مربی تيم اعزامی به رقبات های دو وميدانی "فزاع" :
افزایش  به  امارات  مسابقات  از  رنگارنگ  نشان   12 كسب  با 

سهمیه رقابت های جهانی چشم داریم.
مصطفی بهرامی كه به عنوان مربی تیم اعزامی ایران به رقابت 
های دو و میدانی " فزاع"  را همراهی كرده است در خصوص 

این رویداد ورزشی گفتگویی انجام داد.
ها  رقابت  این  در  كشور جهان  نمایندگان 33  به حضور  وی 
اشاره كرد و گفت : در مسابقات دو و میدانی امارات ، 500 
ورزشکار خانم و آقا  از 33 كشور جهان  حضور داشتند و سطح 
رقابت ها در بسیاری از كالس ها به واسطه حضور قهرمانان 
باال بود. به خصوص در كالس  پارالمپیک و مسابقات جهانی 
بسیار  مورد  این  داشتند  حضور  ایرانی  ورزشکاران  كه  هایی 

دیده شد.
بهرامی با اشاره به نتایج كسب شده توسط كاروان اعزامی ایران 
فزاع"   " ومیدانی  دو  های  رقابت  در  افزود:  ها  رقابت  این  به 
نشان  یافتیم و موفق شدیم 6  با 11 ورزشکار حضور  امارات 
طال، 5 نقره و یک برنز بدست آوریم كه كسب این نتایج در 
افزایش سهمیه های جمهوری اسالمی ایران برای رقابت های 
جهانی فرانسه موثر است، در این مورد باید اشاره كرد كه ایران 
هم اكنون 11 سهمیه برای مسابقات جهانی در اختیار دارد كه 
از پارالمپیک لندن كسب شده و  برای افزایش سهمیه ها در 

مسابقات امارات حضور یافتیم.

اخبــار ورزشــی

همراه با مدال آوران پارالمپيک لندن

زمانی كه او پس از تحمل سختی ها و مرارت های زیاد موفق شد به 
تنهایی در اردبیل به عنوان دانشجو مشغول به تحصیل شود، مسلم 
بایرامی بود كه به عنوان دوست مجید به او پیشنهاد داد در رشته ای 

كه مناسبش است فعالیت های ورزشی را آغاز كند. 
استادیوم تختی شهر اردبیل، نخستین مکانی بود كه مجید 21 ساله  
برای شروع  ورزش به آنجا رفت ، چرا كه شنیده بود برای افراد دارای 

معلولیت و جانبازان از امکانات ویژه ای برخوردار است. 
سال  85 ، یک سال پس از شروع فعالیت های ورزشی فرزین و با 
كسب عنوان در رقابت های قهرمانی كشور آن سال، موفق به پوشیدن 
پیراهن تیم ملی شد و این ، نقطه ی شروع افتخار آفرینی های او بود.

اولین نشان برون مرزی فرزین در رقابت های جوانان كره جنوبی در 
سال 2006 به دست آمد و این نشان طالی ارزشمند برای ورزشکاری 
كه به تازگی به عرصه ورزش حرفه ای قدم گذاشته بود، بسیار ارزش 

داشت. 
رقابت های پارالمپیک سال 2008 در پکن، عرصه ای بود كه مجید 
یافت كه  تیم در حالی در آن حضور  بردار  ترین وزنه  فرزین، جوان 
با كسب  مجید  اما  نداشتند،  امید  او  توسط  مدال  به كسب  بسیاری 

مدال نقره توانایی خود را اثبات كرد.  
نشان طالی مسابقات جهانی بزرگساالن چین تایپه در سال 2007، 
نشان  سال 2010،  در  لیبی(   ( آفریقا  اپن  های  رقابت  نشان طالی 
های  رقابت  نقره  نشان  و  در سال 2010،  مالزی  های  رقابت  طالی 
جهانی آیواز امارات در سال 2011 ) كسب سهمیه رقابت های لندن( 

از جمله افتخارات برون مرزی مجید فرزین به شمار می رود.
مجید فرزین كه پس از فارغ التحصیلی از رشته تربیت بدنی ، گرایش 
علوم ورزشی ، هم اكنون در مقطع كارشناسی ارشد رشته مدیریت 
ورزشی مشغول به تحصیل است، ورزش و تحصیل را مکمل هم می 

داند و معتقد است كه هر دوی آنها به رشد او كمک كرده اند. 
فرزین كه در مسیر پر فراز و نشیب ورزش قهرمانی از همراهی خانواده 
و مربی دلسوزش آقای بهتاج بهره مند بود همواره این نکته را یادآوری 
می كند كه بدون حمایت آنها هرگز قادر به كسب این افتخارات نمی 

شده است .
او در حال حاضر ، پس از طی دورانی كه به دلیل آسیب دیدگی از 
تمرینات دور مانده بود، فعالیت های ورزشی خود را همانند قبل زیر 
نظر مربیش آقای داود بهتاج از سر گرفته و با كوله باری از افتخارات 

گوناگون به آینده چشم دارد. 
 

نابينايان را از گوشه نشينی به محيط سالم ورزش جذب 
می كنيم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش های نابینایان و كم بینایان 
استان قم یکی از ماموریت های مهم این هیئت را جدایی این قشر از 
گوشه نشینی و سوق دادن به محیط سالم و پاک ورزش عنوان كرد.

دعوت ورزشکاران جانباز و معلول البرز به تيم های ملی
دو تن از ورزشکاران استان البرز به تیم های ملی والیبال نشسته و 

وزنه برداری جانبازان و معلولین دعوت شدند.
زهرا سعادت پور ورزشکار البرزی رشته والیبال نشسته بانوان پس از 
درخشش در جشنواره استعدادیابی ثامن الحجج )ع( برای حضور در 
مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی كه در تهران برگزار می شود، 

دعوت شد.
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همچنین در رشته وزنه برداری نیز مهدی صیادی از استان 
البرز توانست با موفقیت در مرحله اول اردوی آماده سازی، 
مسابقات  در  حضور  جهت  ملی  تیم  اردوی  دوم  مرحله  به 

پاراآسیایی 2013 مالزی راه یابد.

دلشاد در گفتگو با مهر:
كسب اولين مدال طالی فارس در سال 92 توسط 

ورزشکاران معلول و جانباز شيراز
استان  معلوالن  و  جانبازان  هیئت  رئیس  مهر:  خبرگزاری   
توسط  فارس   92 سال  طالی  مدال  اولین  گفت:  فارس 
المللی  بین  مسابقات  در  استان  معلول  و  جانباز  ورزشکاران 

امارات كسب شد.

 تنها پيست دوچرخه سواری نابينايان جهان ايمن 
نيست/ پرنده هم در پيست پر نمی زند

خبرگزاری مهر: تنها پیست دوچرخه سواری كشور و جهان 
كه با تالش شهرداری شیرازساخته شده به دلیل ایمن نبودن 

قابل استفاده برای ورزشکاران روشندل نیست.
الزم  شرایط  منظورایجاد  به  شیراز  شهرداری  قبل  یکسال 
به  اقدام  نابینایان  ویژه  سواری  دوچرخه  ورزش  انجام  برای 
راه اندازی پیست دوچرخه سواری روشندالن در پارک آزادی 

كرده است.  

از سوی كميته پارالمپيک آسيا
رو  جنوبی  كره   2014 پارآسيايی  های  بازی  نشان 

نمايی شد
 " شهر  در   2014 سال  پارآسیایی  های  رقابت  دوره  دومین 

اینچئون" كره  جنوبی برگزار خواهد شد. 
تمامی  به  ای  نامه  طی   ،  )APC( آسیا  پارالمپیک  كمیته 

كشورهای عضو نشان بازی های این دوره را رو نمایی كرد .
در كشور  مسابقات سال 2010  این  نخست   و  پیشین  دور 
چین ، شهر گوانگجو با حضور 2335 ورزشکار از 41 كشور 
جمهوری  كاروان  و  شد  انجام  ورزشی  رشته   20 و  آسیایی 
اسالمی ایران با كسب 27 نشان طال ، 24 نقره  و 29 برنز در 

جایگاه چهارم این رویداد مهم آسیایی ایستاد. 
ها  رقابت  این  دوره  دومین  در  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 

حضور خواهد داشت. 

رئيس انجمن تنيس روی ميز جانبازان و معلولين :
ملی  تيم  شود/  می  برگزار  جوانان  ملی  تيم  اردوی  مرحله  دومين 

جوانان پشتوانه ای برای  تيم ملی بزرگساالن است 
تنیس روی میز از جمله رشته هایی است كه  در رقابت های پارآسیایی جوانان 

مالزی نمایندگان جوان كشورمان در آن حضور خواهند داشت.
مهدی آرمند نیا، رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولین با اعالم این خبر 
افزود: در اولین مرحله تمرینات تیم ملی از 12ورزشکار جوان كه در جریان جشنواره 
استعداد یابی مشهد شناسایی شدند، دعوت به عمل آمد كه این تعداد در دومین 

مرحله اردو به 8 نفر كاهش یافت. 
رئیس انجمن تنیس روی میز با اشاره به میانگین سنی ورزشکاران خاطر نشان كرد 
: میانگین سنی مدعوین به اردو بین 14 تا 17 سال است و امیدواریم سرمایه گذاری 
انجام شود كه به عنوان پشتوانه  بر روی این نیروهای جوان و جدید به گونه ای 
ای برای سالهای آینده تیم ملی نیز محسوب شوند، ضمن اینکه باید به این نکته 
اشاره كرد كه تعدادی از این ورزشکاران پس از شناسایی در برنامه استعداد یابی 
به هیاتهای استانی معرفی شدند و با حضور در مسابقات باشگاهی تنیس روی میز 

سال گذشته ، خوش درخشیدند.
وی در پایان اعالم كرد: تا زمان اعزام به رقابت های پارآسیایی جوانان مالزی، 4 
مرحله دیگر اردو در نظر گرفته شده و تیم اصلی با 6 نفر به رقابت ها اعزام خواهد 

شد.
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ــــ
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من تنها خدا را دوست دارم 

گردآوری: سميرا جمالی

توانبخشی  و  ارگونومی

باران بدم مي  از  از وقتي سقف خانه مان چکه مي كند 
آيد ...

از وقتي مادرم پاي دار قالي مرد از قالي بدم مي آيد ...
از شهر بدم  نيامد  برادرم به شهر رفت و ديگر  از وقتي 

مي آيد ...
از وقتي پدرم شب ها گريه مي كند از شب بدم مي آيد .. 
از وقتي دستان آن مرد سرم را نوازش كرد و بعد به پدرم 

سيلي زد از دستهاي مهربان بدم مي آيد...
از وقتي خواهرم پاهايش زير گرماي آفتاب تاول مي زند 

از آفتاب بدم مي آيد ...
از وقتي سيل آمد و مزرعه را ويران كرد از آب بدم مي 

آيد ...
و تنها خدا را دوست دارم!

چون او باران را فرستاد تا مزرعه مان خشک نشود!
چون او شب را مي آورد كه اشک هاي پدرم را هيچ كس 

نبيند!
چون او مادرم را برد پيش خودش كه او هم گريه نکند!

چون او به برادرم كمک كرد كه برود تا آنجا خوشبخت 
تر زندگي كند!

چون من دعا كردم و مي دانم خدا انتقام پدرم را از آن 
مردی كه به پدرم سيلي زد خواهد گرفت!

چون او آفتاب را فرستاد تا مزرعه جوانه بزند!
زمين  از  را  انسان  گناه  تا  كرد  جاري  را  سيل  او  چون 

بشويد!
من تنها خدا را دوست دارم

واژه »ارگونومي« از دو كلمه یوناني »ارگو« به معني كار 
و »نوموس« به معني قانون و قاعده طبیعي مشتق شده 
و در لغت به معناي "قوانین طبیعي كار" است. ارگونومي 
زیستي،  علوم  تلفیق  از  كه  است  دانشي  مجموعه 
فیزیولوژي انساني، سیستم  ها و روش ها، طراحي مشاغل 
و محیط كار به وجود آمده است كه سعي دارد ابزارها، 
گرفتن  نظر  در  به  توجه  با  را  كار  محیط  و  ها  دستگاه  
عالئق  و  ها  محدودیت   و  فکري  هاي جسماني،  توانایي 

انسان  ها، طراحي كند. 
 Disabled People's كه  تعریفی  اساس  بر 
International در سال 1981 از "برابرسازی فرصت 
آن  كه طّی  است  فرایندی  مقوله  این  است،  داشته  ها" 
فیزیکی،  محیط  جمله  از  جامعه،  عمومی  های  سیستم 
اجتماعی،  و  بهداشتی  خدمات  نقل،  و  حمل  مسکن، 
فرهنگی  امکانات  اشتغال،  و  آموزش  های  فرصت 
اجتماعی برای "تمامی افراد" قابل دست یابی و استفاده 
توانبخشی،  اقدامات  از  هدف  كه  حالی  در  شود.  می 
سطح  به  دستیابی  منظور  به  معلول  شخص  قادرسازی 
روانی،  ذهنی،  عملکرد جسمی، حّسی،  و  توانایی  نهایی 
اجتماعی و حفظ این توانایی ها می باشد، ارگونومی نیز 
با تطابق و سازگار نمودن تجهیزات كاری، راحتی فرد را 
افزایش داده و با ایجاد محیطی ایمن، تولید و بهره وری 

را افزایش می دهد.
توانبخشی و ارگونومی بر آموزش و مشاركت افراد در برنامه ها تأكید دارند. در جدول زیر 

برخی اهداف این دو مقوله با یکدیگر مقایسه شده است:

وحيد راشدی-عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
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همـــایش ساالنـــه انجمــن باوربرگزار شد
اهالی كوچه باور

گردآوری: سميرا جمالی

با حضور گرم همراهان باور، مراسم آغاز نهمين 
سال فعاليت باور برگزار شد

آن برف آمد...

برف آمده و همه را غافل گیر كرده، بیشتر اما اهالی 
نیایند،  نکند  این كه  از  نگران  نگران. دل  را دل  باور 

نکند وسیله نباشد، نکند ...
هم  ها  نگرانی  و  شویم  می  نزدیک  ظهر  ساعات  به 
بیشتر. چون می دانیم شهرمان روِز روزش برای رفت 
نامهربان  كافی  اندازه  به  معلولیت  دارای  افراد  آمد  و 

هست، وای به حال وقتی كه برف بیاید! 
می دانیم كه این جور وقت ها، پیدا كردن ماشین چه 
دردسری دارد و چه قدر باید ناز آقایان راننده را بکشی 

كه حتی دربست سوارت كنند! 
یک  هم  دلمان  ته  اما  دانیم،  می  را  ها  این  ی  همه 
از  كه  آنها  كه  این  به  قرص  است،  قرص  جورهایی 
عجین  آن  با  و  اند  كرده  عبور  زندگی  های  سختی 
شده اند، از پس یک روز برفی غافل گیر كننده هم 

بر می آیند.

اندک، اندک جمع مستان می رسند
روزها  از  كه  همیار  های  بچه  است،  مهیا  چیز  همه 
قبل در تهیه و تدارک مراسم هستند، در مکان های 
پیش بینی شده ایستاده اند و انتظار ورود میهمانان 

را می كشند.
یکی با ویلچر، یکی با عصا، یکی با واكر، دیگری كه 
كله  و  با كمک همراه، خالصه كم كم سر  نابیناست 
اهالی باور پیدا می شود و یک بار دیگر مطمئن می 

شویم آنکه بخواهد، می تواند! 

به نگاهم خوش آمدی 
به  پردیس سینمایی  بدو ورود  باوری  در  میهمانان 
قلهک، محل برگزاری برنامه، با خوش آمد گویی گروه 
همیاران مواجه شده و مورد پذیرش قرار می گیرند. 
بسته های اطالع رسانی باور ، شامل بروشور آشنایی با 
فعالیت های باور، لوح فشرده فیلم های كوتاه تولیدی 
دستان  ماحصل  كه  هایی  پستال  كارت  و  انجمن 
هنرمند اعضای باور است، توزیع می شود و میهمانان 

به سمت سالن برگزاری همایش هدایت می شوند.

شمارش معکوس آغاز شد!
سالن، شمارش  در  میهمانان  مستقر شدن  با  اكنون، 
سالگرد  هشتمین  مراسم  رسمی  آغاز  برای  معکوس 

فعالیت باور و ورود به نهمین سال، آغاز می شود.
طبق معمول، اول نوبت سرود ملی است. وقت هایی 
كه سرود ملی پخش می شود، همه حس خوبی دارند، 
احترام  ادای  ایستادن  با  و  بایستند  نتوانند  اگر  حتی 

كنند. 
كلیپ  محو  همه  دقایقی  و  شود  می  تاریک  سالن 
زیبایی از ورزشکاران كاروان ایران در پارالمپیک لندن 
می شوند، ورزشکارانی كه با وجود معلولیت توانستند 
برای كشورمان افتخار آفرینی كنند و نتایجی درخشان 

تر از كاروان المپیک رقم زنند. 
معلولیت  دارای  مجریان  شود،  می  تمام  كه  كلیپ 
باور  قدیمی  اعضای  و  موسسان  از  دو  هر  كه  برنامه 
هستند، به حضار خوش آمد گویی كرده و برنامه های 

مورد نظر را اعالم می كنند.
پخش كلیپی در خصوص حضور افراد دارای معلولیت 
ارائه  جنوبی،  كره  "ایبیلیمپیک"  مسابقات  در  ایرانی 

گزارش عملکرد باور در سال 91 توسط مدیراجرایی، 
اجرای موسیقی مقام خراسانی، كلیپ فعالیت های 8 
توسط  آینده  برنامه های سال  ارائه ی  باور،  ساله ی 
اینترنتی  پایگاه  معرفی  انجمن،  مدیره  هیات  رئیس 
"من هم می توانم" ویژه كودكان و در نهایت اجرای 
گروه موسیقی باور، فهرست برنامه هایی است كه در 
گرفته  نظر  در  باور  فعالیت  سالگرد  هشتمین  مراسم 

شده بود.
 ماييم و نوای بی نوايی، بسم اهلل اگر حريف مايی 
برنامه به انتهای خود نزدیک شده و صحنه برای حضور 
گروه موسیقی باور آماده می شود. این بار قرار است 
با مخاطبانش  باور، از دل سازها شنیده شود و  نوای 

ارتباط برقرار كند.
معلول  غیر  اعضای  از  متشکل  باور،  موسیقی  گروه 
و  شده  تشکیل  كه  هاست  ماه  معلولیت،  دارای  و 

اجراهایی متعددی نیز داشته است. 
نوای تنبور و كمانچه و سازهای كوبه ای، فضای سالن 

را پر كرده و تحسین همگان را برانگیخته. 
این جور وقت هاست كه بیشتر حس می  می دانی، 
كنی، آن كمبودها و نداشتن ها، می توانند جای خود 
را با داشته هایی عوض كنند كه به دست آوردنشان 

چندان هم آسان نیست.
سکانس آخر

مرور  و  بودن  هم  كنار  ساعت  چند  از  بعد  اكنون، 
جدا  هم  از  سال،  این هشت  شیرین  و  تلخ  خاطرات 
می شویم و نهمین سال فعالیت باور را در حالی آغاز 
به  لعنت فرستادن  می كنیم كه معتقدیم: »به جای 

تاریکی، باید شمعی روشن كرد«

هاجر بزرگی
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روابط عمومی کانون توانا

1- دیدار اعضای هیئت مدیره كانون توانا با آیت اهلل شهرستانی نماینده 
تام االختیار مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت اهلل سیستانی  

فرهنگ  دفتر  مدیران  با  توانا  كانون  مدیره  هیئت  اعضای  نشست   -2
معلولین قم در راستاي تعامل و همکاریهاي دو جانبه 

3- حضور معاونت اجتماعی و نماینده كانون توانا در جلسه ماهیانه خانه 
مشاركت مردم در  سالمت استان  

4- حضور ریاست هئیت مدیره كانون ، مدیر باشگاه فیروز و ورزشکاران 
ملي در برنامه تلویزیونی و زنده  "اینجا ایران است" از شبکه جام جم )1(

با  كانون  جدید  اعضاي  هماهنگی  و  آشنایی  نشست  اولین  برگزاري   -5
سخنراني ریاست هئیت مدیره كانون توانا در سالن اجتماعات توحید

6- تولید و رونمایی از كارت پستال اختصاصي كانون توانا و ارسال آن با 
موضوع تبریک سال نو به تشکلهاي غیر دولتي، سازمانها ، ادارت سراسر 

كشور و توانمندان عضو كانون 
7- تهیه و ارسال بسته فرهنگي بمناسبت سال "حماسه سیاسي حماسه 

اقتصادي" ویژه مدیران استان 
با بهره  8- تحقیق و پژوهش پیرامون گسترش فعالیت واحد چاپ توانا 

گیری از نیروهای مجرب در آینده نزدیک 

9- عقد قرارداد ایجاد سایت اینترنتی جدید كانون ) پایگاه جامع اطالع 
رسانی معلوالن ایران ( كه متعاقباً افتتاح خواهد شد 

10- پایان كالسهاي آموزش صنایع دستي و آغاز دوره هاي جدید آموزش 
گلیم بافي و چرم دوزي پیشرفته 

ورزشی  فعالیتهای  از  ای  دقیقه  گزارش خبری 25  تهیه  هماهنگی   -11
و كارآفرینی كانون و شركت فیروز توسط شبکه 3 سیما ) برنامه ورزش 

شروعی دوباره (و پخش از طریق رسانه ملی 
در سوپرلیگ  آقایان  نشسته  والیبال  تیم  توسط  مقام چهارم  12- كسب 

باشگاههای كشور
13- كسب عنوان سوم كشور توسط تیم بسکتبال با ویلچر آقایان در لیگ 

دسته یک كشور
14- كسب مقام سوم تیم گلبال بانوان نابینا در رقابتهای لیگ دسته دوم 

باشگاههای كشور 
15- برگزاري نشست پایان سال و تقدیر از فعاالن 

چراغ روشن
كانون توانا دریک نـگاه
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رئیس هیات مدیره كانون معلولین توانا :

اولین مجموعه كارگاهي تولیدي، 
آموزشي و توانبخـشي معلوالن  به 

زودي افتتـاح مي شود
به میمنت میالد با سعادت حضرت زهرا ) س( و همزمان با روز جهانی كار و كارگر 
اولین مجموعه كارگاهي ، آموزشي و توانبخشي معلوالن در استان قزوین  افتتاح 

مي شود.
رئیس هیات مدیره كانون توانا در این رابطه اظهار داشت : همانطور كه مي دانید 
كانون  بزرگ  هاي  موفقیت  از  توانا  توانبخشي  و  آموزشي  تولیدي،  كارگاه  افتتاح 
تواناست زیرا امروز در كشور ما متاسفانه بیشتر ان جي او ها یا همان سازمان هاي 
مردم نهاد حتي در تامین هزینه آب و برق خود هم وابسته به دولت هستند  و یا 
مجبورند به سوي اغنیا دست دراز كنند اما كانون معلولین توانا توانسته است ضمن 
حفظ عزت و كرامت انسانی معلوالن ، دست به كار بزرگي بزند و یک مجموعه 

كارگاهي را در زمیني به وسعت  یک هکتار ایجاد كند.
سید محمد موسوي ادامه داد: زمین این مجتمع كارگاهي سال ها قبل با پیگیري 
مداوم از طریق سازمان منابع طبیعي استان قزوین و در شهر صنعتي لیا تامین 
شد و ما با اینکه براي آماده سازي زمین و احداث آن مشکالت زیادي داشتیم اما 

باالخره به خواست خدا موفق شدیم.
از عدم وجود  منابع طبیعي گفت: گذشته  از مسووالن سازمان  وي ضمن تشکر 
نقدینگي و مشکالت مالي، كانون با مشکلي به نام زباله ها و پس ماندهاي صنعتي 
این  البته زماني كه صرف  و  این مشکل حل شد  بود كه خوشبختانه  هم مواجه 

موضوع شد تا حدودي برنامه هاي ما را به هم ریخت.
موسوي تصریح كرد: هدف اصلي كانون توانا از دریافت زمین و احداث این پروژه كه 
براي كانون هزینه باالیي هم داشته، ایجاد مجتمع كارگاهي ویژه اي بود كه بتواند 
اشتغال زایي قابل قبولي را در منطقه محقق نماید و خوشبختانه در فاز اول، این 
اتفاق خوب رخ داد و شركت صنایع الکترونیک توانا كه تولیدات آن ترانس، بوبین، 
ُچک و...هستند و توانسته بیش از 45 شغل براي معلوالن ایجاد كند، به این مکان 

منتقل و مورد بهره برداري قرار گرفت.
وي افزود: متاسفانه شركت هاي تولیدي، آموزشي و خدماتي  غالبا فاقد مناسب 
سازي و ایمن سازي ویژه معلوالن  هستند  و از طرفي دیدگاه مدیران بخش هاي 
ناتواني  و  با دلسوزي  توام  معلوالن  توانمندي هاي  به  نسبت  كارگاهي  و  تولیدي 
از  این مجتمع كارگاهي گذشته  از احداث  براي همین هدف اصلي كانون  است، 
نمونه  یک  ایجاد  كارگاهي،  مخارج  نمودن  سرشکن  و  سربار  هاي  هزینه  كاهش 
عیني از فعالیت  و توانمندي معلوالن براي الگوبرداري صاحبان صنایع در استان 

و سراسر كشور است.
رئیس هیات مدیره كانون توانا همچنین در پاسخ به این سوال كه چرا این كارگاه 
دور از مركز شهر واقع شده گفت: هیچ كسي از مکان مناسب و وسیع براي امر 
بسیار  ما هم  به طبع  آید.  نمي  توانبخشي در مركز شهر بدش  و  آموزش  تولید، 
خوشحال مي شدیم اگر این اتفاق در داخل شهر مي افتاد اما باید بدانیم كه معموال 
باشند در  اگر جنبه آموزشي و حمایتي داشته  تولیدي حتي  و  فضاهاي صنعتي 
حومه شهر و یا در شهرک هاي صنعتي و به لحاظ زیست محیطي به دور از محل 

زندگي انسان ها بنا مي شوند و ما هم از این قانون تبعیت كردیم.
وی با اشاره به اینکه در احداث و راه اندازی این مجتمع سازمانهای دولتی متولی 

برادر ارجمند جناب آقای بيژن مافی
برادر گرامی جناب آقای عرفان دادخواه

خواهر ارجمند سركارخانم سکينه بهزادپور
و خانواده محترم ميرفخرايی

از عشق دل كندن و به خاک دل سپردن هرگز كارآسانی نبوده و نیست. 
آری غم از دست دادن عزیزان غمی جانکاه است ، لیکن امید به حیات 

در جهانی دیگر از این اندوه می كاهد. 
از پروردگار متعال برای عزیز از دست رفته شما آمرزش الهی و علو 

درجات و برای شما عمر با عزت آرزومندیم. 
ما را در غم خود شریک بدانید.                      كانون معلولین توانا

تسلیــت

همیار ارجمند  جناب آقای دكتر محمد حسن شلويری
انتصاب شایسته  جنابعالی را به ریاست سازمان نظام پزشکی استــان 

قزویــن تبریک عرض نموده و برایتان موفقیت آرزومندیم.
واحد درمان كانون معلولین توانا

امور معلوالن نقشی نداشته اند ، افزود : اميدواريم مسووالن سازمان 
های حمايتی به ويژه بهزيستی بيشتر از قبل به ياری ما بشتابند 
داشته  معلوالن  رفع مشکالت  در  بضاعت خود سهمی  قدر  به  تا 
استان  برای  موفقيتی  كنيم  می  ايجاد  امروز  ما  آنچه  زيرا  باشيم 
اين در  و  ندارد  آنان  بر دوش  بار مالی و اجرايی   است كه هيچ  
حالی است كه در واقع ما وظيفه قانونی و مصوب آنان را به دوش 
می كشيم، بدون آن كه اعتباری برای اين مهم منظور نمايند و يا 
حداقل با ايجاد يک ساز و كار مناسب مسير حركت ما را هموار 
كشورهای  همچون  عزيزان  اين  كه  است  اين  ما  انتظار  نمايند. 

پيشرفته جهان چتر حمايتی بر سر ما بگسترانند.  
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گردآوری: پری چگينی

اینجــا شهــر مـن هم هسـت!
انسان های دارای معلولیت، تمام نیازها و امیدهاي یک فرد عادي را دارند و مي خواهند كاركنند و نیازهای زندگي شان 
را برآورده سازند. این افراد به شدت خواهان استقالل هستند و همانند دیگر افراد، انتظار دارند بدون كمک دیگران به 
فضاها دسترسی داشته باشند. زمینه های مناسب سازی فضا برای تردد و عبور و مرور معلوالن، طیف وسیعی از محل 
ها، مکان ها وموقعیت ها را در بر می گیرد كه در خصوص بیشتر آنها مناسب سازی محقق نشده است. یکی از راه های 
تحقق رشد یک اجتماع، تأمین بستر مناسب برای حضور فعال افراد و ایجاد فرصت های مساوی برای گروه های مختلف 
در دسترسی به ساختمان های عمومی مانند فروشگاه ها، داروخانه ها و فضاهای شهری دیگر است. از آنجا كه زندگی افراد 
دارای معلولیت جسمی – حركتی بامحدودیت های خاصی مواجه است كه موجب اختالل در رابطه فرد با محیط می شود، 
سازگار كردن محیط باشرایط آن ها ضروری است. عالوه براین، گروه های دیگری مانند سالمندان، مادران همراه با كالسکه 
كودک، خانم های باردار و سایر كسانی كه به دالیلی، به طور موقت دچار محدودیت حركتی می شوند نیز در جامعه 
زندگی می كنند كه به دلیل مشکالت و موانع موجود، امکان حضور مستمر و عادی خود را در محیط شهری از دست 
می دهند. نگاهی اجمالی به وضعیت موجود ساختمان های اداری و عمومی نشان می دهد كه در طراحی و اجرای این 
بناها توجه چندانی به تردد و حضور افراد داری معلولیت جسمی، حركتی نشده است. شهروند داری معلولیت، درشهرها، 
در كنار این كه متقاضی دریافت و استفاده از خدمات شهر برای بهبود زندگی است، می تواند عرضه كننده خدمات به 
سایر شهروندان نیز باشد. یعنی باید مشاركت جدی افراد دارای معلولیت با انگیزه توانمند سازی آن ها مورد نظر باشد. به 
عبارت دیگر یک معلول زمانی از یک شهر استفاده مناسب می برد و احساس رضایت دارد كه بتواند مانند سایر شهروندان 
خود منشا ارائه خدمات و توانمند سازی سایر گروه ها در شهر باشد و برای داشتن شهری ایده آل  برای همه گروه های 
جامعه باید در ساختن فضاهای شهری، ساختمان های عمومی و خصوصی نکاتی را مد نظر داشت. متاسفانه در جامعه ما  
مطلب های زیادی در خصوص این مشکل بیان شده است در حالی كه ما شاهد مکان های كمی با این مشخصات هستیم 
و حتی در نمای ساختمان ها، بعضی از المانها را می بینیم كه به ظاهر برای استقالل این افراد ساخته شده است ولی 
در عمل غیر قابل استفاده است. برای مثال می توانیم به سطوح شیب دار در ورودي هاي مراكز عمومي، اداري، تجاري 
و آموزشي، فرهنگي و خدماتي اشاره كنیم. تقریباً 90 درصد این سطوح براي رفع تکلیف و به قولي خالي نبودن عریضه 
اجرا شده اند. وقتي طراحي ورودي هاي مراكز اداري و عمومي به این شیوه باشد، تکلیف بقیه ساختمان ها مشخص است 
و نباید هم انتظاري از ساختمان هاي بخش خصوصي داشت. در صورتی كه مي توان نه تنها فضاهاي اداري، عمومي و 
شهري را براي افراد دارای معلولیت جسمی مناسب سازي كرد بلکه تمام فضاهاي مسکوني و خصوصي را ملزم به رعایت 

این اصول كرد. اقدامي كه سال هاست در كشورهاي توسعه یافته عملي شده است.
در مناسب سازی ساختمانه ای عمومی باید نکاتی را در نظر داشته باشیم:

1-وجود سطوح شيب دار: در ورودی ساختمان ها حداكثربا شیبی 8در صد با عرض حداقل 120 سانتیمتروطول 3 
متر و در شیب های مارپیچ نصب حفاظ كنار رمپ)سطح شیب دار( ها  با ارتفاع 80 سانتیمتر الزامی است و كف سطح 
شي بدار باید غیر لغزنده، ثابت و سخت باشد. رمپ ها در ورودی باید به روشی طراحی شود كه از جمع شدن آب بر روی 

سطوح جلوگیري كند.
2- آسانسورها: حداقل ابعاد فضای آنها 110 سانتیمتر و ارتفاع كلیدهای طبقات از كف با ارتفاع 130سانتیمتر باید 

جای گذاری شود.
3-ورودی:حداقل عرض آن  160 سانتیمتراست

4- راهروها: حداقل عرض راهرو ها 140 سانتیمتر و به كار گیری مصالح غیر لغزنده در كف نیز باید توجه داشت.
از كف 45 سانتیمتراست.  توالت  ارتفاع كاسه  و  بهداشتی 150 سانتیمتر  اندازه فضاهای  بهداشتی:حداقل  5- فضاهای 
كارگذاری دستگیره های كمکی در طرفین آن الزامی است .حد اكثر ارتفاع دستشویی را نیز 80 سانتیمتر از كف باید 

در نظر گرفت
6- نوع كاربری ساختمانها: بستگی به نوع كاربری ساختمان تعبیه حداقل 2 جایگاه جهت حضور معلوالن در سالن 

اجتماعات و جلسات الزامی است
7- پيشخوان ها: وجود حداكثرارتفاع 105 سانتیمتریدر پیشخوان بانک ها، باجه های پست و فروشگاه ها الزامی است

8- عالئم: كلیه اماكن، فضاهای شهری و قسمت هایی از ساختمان های عمومی كه برای استفاده افراد داری معلولیت 
طراحی و تجهیز شده اند باید به وسیله عالمت ویژه آنان مشخص شود.

از جمله قوانین  دیگری كه سازمان شهر سازی روی آن تاكید داشته است، مراكز آموزشی است كه باید طبقه هم كف یا 
ده درصد سطح زیر بنای آن، برای افراد دارای معلولیت مناسب باشد.

كلیه هتل ها تا ظرفیت 25 اتاق، باید یک اتاق قابل دسترسی و استفاده با سرویس های بهداشتی مناسب برای افراد دارای 
معلولیت داشته باشد. در ازای هر 25 اتاق اضافه پیش بینی یک اتاق مناسب دیگر برای این دسته از افراد ضروری است. 

این اتاق ها باید به صورت یکنواخت در بین اتاق های معمولی هتل توزیع شوند.
كلیه مسافرخانه ها و مهمان سراها تاظرفیت 30 تخت باید یک تخت و یک سرویس بهداشتی مناسب برای استفاده 
افراد دارای معلولیت داشته باشند، در ازای هر 30 تخت دیگر یک تخت با سرویس بهداشتی مناسب برای افراد دارای 

معلولیت اضافه شود.
كلیه ساختمان های اداری دولتی كه بیش از 20 نفر كارمند و حداقل 400 متر مربع مساحت داشته باشند برای اشتغال 

افراد دارای معلولیت قابل استفاده باشد.
كلیه قسمت های عمومی مراكز تجاری، به اضافه 10 درصد واحد های تجاری در هر پروانه ساختمانی تجاری و هم چنین 

كلیه واحدهای بیش از 100 متر مربع باید برای معلوالن جسمی قابل دسترسی و استفاده باشد.
سخن آخر این كه انسان از آغاز خلقت همیشه و همه جا در جهت رشد و كمال حركت كرده است به امید روزی كه 
چشم دل را بگشائیم و به گونه ای باالتر بیاندیشیم و مناسب سازی و بهسازی را برای همه اقشار جامعه عملی و ملموس 

تجربه كنیم.

گر چنین باشد كه هست
عقل و هوش گم می شود در آنچه هست

زندگی زیباست زیباتر كنیم
این خرد را بایدش پیدا كنیم
روزهایی می رسد سبز از بهار

چون درختان می شود باشیم بیدار از بهار
 سوسن سلطانی

شیوا حسینی

دیگر  سال هاي  همه  مانند  گذشت  كه  سالي 
از موفقیت ها و  از ما مجموعه اي  براي هر یک 
شکست ها بوده است. اگر نیک بنگریم، عالوه بر 
این كه موفقیت ها، ما را یک پله باالتر برده اند، 
بعدي  موفقیت هاي  براي  آغازي  نیز  شکست ها 
منطقي  طور  به  كه  شرط  این  با  هستند؛  ما 
عوامل  از  جداي  و  بپردازیم  آن ها  بررسي  به 
غیرارادي دخیل در شکست ها، اشکال و اشتباه 
خود را در آن شکست بیابیم، آن را بپذیریم و 
دیگر آن را تکرار نکنیم. روی میز سبز زندگی 
همین  از  است.  شده  آماده  چیز  همه  مان 
نخستین روزهای آغازین سال نو و با تولد بهار 
را  امید  خدا  نام  با  دیگر  بار  طبیعت،  تحول  و 
امید چشمه  به خویشتن هدیه دهیم و بدانیم 
از  یک  هر  زندگی  مزرعه  در  جوشان  همیشه 
انسان هاست. البته شاید برخی با خاشاک بی 
توجهی و خاكریزهایی از سر غفلت، تا حدودی 
برای  همیشه  اما  شوند  خارج  اصلی  مسیر  از 
بازگشت راهی وجود دارد. و البته یادمان باشد 
كه روزها و ماه های سال نو همانند قطاری روی 

ریل نظام طبیعت به سرعت می گذرند. 
كه  است  انسانی  عمر  همان  حقیقت  در  وقت، 
مختلف  های  صورت  به  آن  دقایق  و  لحظات 
سپری می شود. بدیهی است عمر و بهتر بهره 
گرفتن از آن، تنها سرمایه ای است كه در اختیار 
انسان قرار گرفته و آنچه ارزش واقعی یک انسان 
كامل را تعیین می كند، صرف كردن به موقع 
این سرمایه مهم است. و همین لحظات و دقایق 
زودگذر و ارزشمند است كه سرنوشت انسان را 
تعیین می سازند. وقت همان عمر انسان است 
كه نه برگشت پذیر است و نه چیزی جانشین 
طبیعت  از  جزئی  هدف،  داشتن  شود.  می  آن 
انسان بوده و بشر بدون آن قادر به ادمه زندگی 
نیست بنابراین تنظیم هدفهای زندگی به شما 
ترآنچه می  با تجسم روشن  تا  كمک می كند 
اكنون  هم  از  باشید  داشته  آینده  در  خواهید 
مردم  از  بعضی  كنید.  شروع  آینده  ساختن  به 
وقت گران بهای خود را به علت ترس از انجام 
می  وسواسی  رفتارهای  صرف  غلط،  كارهای 
كه  اشخاصی  داده،  نشان  ها  بررسی  نمایند. 
خوش بینانه به موفقیت می اندیشند و در این 
راه تالش می كنند بیش از كسانی كه ترس و 
واهمه دارند ) به انتظار شکست هستند(، شادند 
و در كار خود موفق می شوند. عمر یعنی دقایق، 
هستیم،  زنده  كه  هایی  سال  و  روزها  ساعات، 
برنامه  كه  است  اوقات  این  چارچوب  در  فقط 
ریزی خوب و مفید امکان پذیر می باشد و این 
برنامه ریزی را با مشخص كردن اهداف اصولی 

زندگیتان شروع كنید. 
شاد باشيد.

بهار روح تازه ای 
بر طبیـــعت...

نکاتی برای زندگی بهتر
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ترجمه: الهام اشرفی

لبخند زدم 
چون حوصله نصیحت نداشتم

قوانیــــــن در آن ســـــوی مرزهــــا

بهار روح تازه ای 
بر طبیـــعت...

در دفتر فنی ایستاده بودم و منتظر بودم برگه هایم را كپی بگیرد. خانمی 
كه مسئول دفتر بود مثل همیشه از حقوق كم و كار بی وقفه شکایت می 
همدردی  عالمت  به  و سری  زدم  می  لبخند  ادب  نشانه ی  به  من  كرد. 
تکان می دادم. توی فکرم بود كه بگویم »باالخره خدا روزی هركسی رو 
نصیحت  حوصله  و  حال  نگفتم.  چیزی  ولی  نخور«  غصه  كرده،  مشخص 
كردن  نداشتم. بعد به من نگاه كرد و از من پرسید: »راستی، تو از كارت 
راضی هستی؟ رفت و آمد اذیتت نمی كند؟«  گفتم: »نه، كار خوبه خدارو 

شکر، من كه راضیم« و لبخند زدم.
 رسیده بودیم به یک مقطع همیشگی، به یک كنجکاوی دوستانه كه باید 
قبال آن شدیدا احساس وظیفه می كردم.  پاسخ داده می شد و من در 
»تو می تونی از پله های اتوبوس باال بری؟ سختت نیست؟« با خودم فکر 
كردم گاهی مردم، واقعا دید بسیار محدودی در مورد توانایی های ما دارند. 
سعی كردم آزردگی ام را در لحنم نشان ندهم و گفتم »می تونم. دستمو 
می گیرم به دستگیره ی اتوبوس و باال میرم. كار سختی نیست. من مسیر 
من  به  هم  دادم. دختر  تحویلش  لبخند  هم  باز  بعد  و  همینه«  ام  روزانه 
گاهی  بود. گفت: »چقدر خوب.  تر  لبخندش صادقانه  بار  این  زد.  لبخند 
بعضی آدم ها خودشونو به ناتوانی می زنن اما تو كه )این قسمت حرفش 
را خورد و من خنده ام گرفت( اما تو هیچ وقت خسته نمی شی«. ازش 
تشکر كردم و برگه هایم را پس گرفتم. خوشحال بودم كه این مکالمه در 

ذهنش باقی خواهد ماند. 
اثبات  همین  است،  كرده  جلب  را  توجهم  است  وقتی  چند  كه  چیزی 
باید همواره  افراد دارای معلولیت  این كه ما  توانمندی هاست.  همیشگی 
تالش كنیم تا توانایی خود را به اطرافیانمان اثبات كنیم. ابراز توانمندی 
تنها محدود به كسب پول و یا مدارج باالی علمی نیست. وقتی می خواهیم 
از خیابان عبور كنیم، وقتی می خواهیم چند دقیقه ای را در صف بایستیم، 
وقتی می خواهیم سوار اتوبوس شویم، زمانی كه بار نسبتا سنگینی در دست 
داریم. در همه ی این مواقع داریم اطرافیانمان را از توانمندی های خود 
آگاه می كنیم )البته فراموش نکنیم كه خودمان هم باید آگاهی درستی از 
وضعیت خود داشته باشیم و اغراق نکنیم( این خود نوعی فرهنگ سازی 
فردی است. اگر اطرافیان ما، اعم از استاد، همکار، اعضای خانواده، دوستان 
و هم كالسی هایمان درک درستی از میزان توانمندی های ما داشته باشند 
همه چیز آسان تر خواهد شد. این مهم به دست نمی آید مگر با تالش و 
فعالیت مضاغف من و شما. ممکن است آنها از سر لطف بخواهند كاری 

برایتان انجام دهند  و شما كه خودتان از پس آن بر می آیید تنها از روی خجالت و یا احترام  
حرفی نزنید. هرگز نگذارید اطرافیان فکر كنند شما قادر به انجام كاری كه واقعا در آن توانایی 
دارید نیستید . فراموش نکنیم تک تک ما افراد دارای معلولیت، نماینده جامعه  بزرگ معلوالن 
هستیم  و فرد فرد ما با عملکرد درست می توانیم ذهنیت معمول جامعه را نسبت به "ناتوانی" 
فرد معلول از بین ببریم. از نظر من، واژه ی "ناتوان"، كه گاهی در مورد معلوالن بکار برده می 
شود )و حتی اگر به رسم ادب فرو خورده شود، بازهم در ذهن باقی خواهد ماند( واژه ای بسیار 
تک بُعدی است كه با دید یک طرفه و بی رحمانه در مورد جمعیت بزرگی از جامعه، ناروا  
قضاوت می كند. نباید فراموش كرد كه همه انسان ها مجموعه ای نه چندان متعادل از ضعف 
ها و قوت ها هستند. ممکن است گاهی بعضی ضعف ها بیش از پیش در دید دیگران باشند، 
اما این بدان معنی نیست كه توانایی كمتری در فرد وجود دارد. باید تالش كنیم تا دید تک 
بعدی "توانا" و "ناتوان" را از ذهن جامعه بزداییم و تفکر منطقی و متناسب این كه »هر فردی 
دارای معایب و مزایای مخصوص به خود است« را گسترش دهیم. باید كاری كنیم كه جامعه 
حضور و تاثیر معلوالن را بپذیرد و خود را بدون حضور و تعامل معلوالن ناكامل تصور كند. این 
هدف به دست نمی آید، مگر با همین فرهنگ سازی های كوچک. مگر با صبر و تالش و توكل.

 و البته لبخند هم فراموش نشود 

موزه ها و نمايشگاه ها
موزه ها، آثار هنری با ارزش فرهنگی، تاریخی و علمی را به نمایش می گذارند. اما 

همه مردم قادر به دسترسی به آنها نیستند.
اغلب در این موزه ها نرده هایی وجود دارد كه مانع عبور افراد معلول می شود. این 
نرده ها به بهانه حفاظت از ارزش ساختمان قرار می گیرند. در داخل ساختمان نیز 

موانع فیزیکی و ارتباطی مانع دسترسی آنها به آثار نمایش داده شده می شود.
نشانه گذاری و اطالع رسانی

باید محل های عبور و مرور  یا گالری هنری،  بودن یک موزه  قابل دسترس  برای 
مخصوص با رنگ مشخص ایجاد شوند. در بخش های مخصوص، سطوحی با خطوط 
در  سهولت  جهت  بصری  كنتراست  و  بریل  سیستم  برجسته،  صورت  به  و  كلی 

تشخیص این فضاها و كارایی آنها ایجاد شود.
همچنین در صورت امکان، با لمس آثار و یا درست كردن ماكت هایی، امکان حس 

و درک اثر مورد نظر ایجاد شود.
 راهنمای شنيداری، راهنمای نشانه ها

این  دارند.  بینایی  ضعف  كه  افرادی  یا  نابینا  افراد  برای  شنیداری  راهنمای  نصب 
سیستم از یک پخش كننده دیجیتال با دكمه هایی برای انتخاب گزینه های مختلف 
از دستها و  آزادانه  استفاده   امکان  تشکیل شده است. همچنین هدفون هایی كه 
كردن  جایگزین  جهت  نیاز  مورد  اطالعات  وسیله  این  در  دهد.  می  را  اشیا  لمس 

توضیحات آثار انتخاب شده ضبط می شود.
برای افراد ناشنوا دستگاه مشابهی به اسم راهنمای نشانه ها وجود دارد كه در آن 

اطالعات به صورت ویدیو و با زبان اشاره و زیرنویس نمایش داده می شود.
در موزه ها و گالری هایی كه اطالعات توسط یک راهنما بیان می شود، راهنما باید 

از زبان اشاره مطلع باشد . 

ی معلوالن
برا

نکاتی برای زندگی بهتر
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اقتصـــاد سیاسی جهان 
و معلــوالن

آقـــا معلـــم روزتــــــان مبـــــارك 

از آسمان كالس
 نرگــس می بارد

بچه ها در صف هاي نا منظم همیشگي شان، ناشیانه ایستاده بودند، صداي هاي و 
هویشان به آسمان مي رسید، كف مي زدند، سرود مي خواندند و در شیطنت هاي 
كودكي خود جست و خیز مي كردند، یکي روي شانه دیگري مي پرید، یکي به پشت 
سري لگد پراني مي كرد، یکي فریاد مي زد من بهتر از تو مي خوانم و در همان لحظه 
كوله پشتي سنگیني روي سرش فرود مي آمد، یکي در گوش بغل دستي اش پچ 
پچ مي كرد و قهقه هاي دلپذیردو نفره شان از میان دندان هاي نیِش نو رسته شان 
بیرون مي پاشید و در میان مصرع هاي ناهماهنگ سرود صبحگاهي بچه ها، گنگ و 
نامفهوم سرش را پایین مي انداخت و البه الي بوته هاي یاس مي پیچید و از دیوار 

هاي مدرسه به آن سو سرازیر مي شد.
سرود صبحگاهي داشت تمام مي شد و در انتهاي صف هاي نامنظم، هر از گاهي 
عجولي، هراسان   ِ به دست پسرک شیطان  بود  نامیزاني كه معلوم  موشک كاغذِي 
و هول هولکي ساخته شده به هوا پرتاب مي شد و دست هاي بچه گانه دیگري به 

دنبال آن باال مي پریدند و به هوا چنگ مي زدند. 
شیطنت ها همچنان ادامه داشت و ناظم ِ مدرسه در مقابل این سیل عظیم هیاهو 
تعظیم  بچه ها سر  پایان  بي  انرژي  مقابل  انگار كه  و  نگاه مي كرد  اطراف  به  تنها 
فرود آورده باشد، عینکش را با عجِز حاكي از خستگي و تمنا، روي استخوان بیني 
تنومندش جابه جا مي كرد و زیر لب زمزمه كرد: »شلوغند، خیلي شلوغند اما هر چه 

هست دنیایشان دنیاي قشنگي است«.
نرگس هاي جوان در باغچه كوچک حیاط، زیر دیوار بلند مدرسه صف كشیده بودند، 
دومین ماه بهار از راه رسیده بود و او فکر میکرد »یاس ها و نرگس ها در باغچه تنگ 

و كوچک مدرسه چگونه با هم دعوایشان نمي شود؟«
وارد حیاط مدرسه شد، صف هاي طوالني بچه ها، از در سالن مدرسه مي رفتند تو. 
ایستاد، از دور بچه ها را تماشا كرد و اندیشید: »كاش مي شد در گوشه اي از این 

ازدحام شریک باشم اما انگار سهم من از دور تماشا كردن آنهاست..!«
آنقدر ایستاد تا همه صف ها ناپدید شدند، وقتي احتمال داد بچه ها  به كالس ها 
رسیده اند راه افتاد، آرام وارد سالن شد، پاي چپش به زمین مي كشید، البته این پا 
همیشه به زمین كشیده مي شد اما اینجا، روي موزاییک هاي سالن، صداي كشیده 
شدنش بیشتر به گوش مي رسید. روزگار از پاهاي او دو همراه صبور برایش ساخته 
بود، اما این پاهاي صبور در مدرسه اذیتش مي كردند، چند باري بچه ها سر صف با 
صداي بلند به پاي چپ او خندیده بودند، او هم از همکارانش خجالت كشیده بود و 
تصمیم گرفته بود دیگر هیچ وقت سر صف صبحگاهي حاضر نشود. بارها خانواده اش 

گفته بودند اگر اذیت مي شوي شغلت را عوض كن اما او عاشق شغلش بود.
وارد دفتر شد، كسي در دفتر نبود، حتي ناظم هم نبود، دفتر نمره را برداشت و راه 
افتاد، یاد روزي افتاد كه صداي یکي از شاگردانش را از پشت در همین دفتر شنیده 
بود كه داشت به مدیر مي گفت:»آقا اجازه مي شه به ما یه آقا معلم با حال بدید؟« 

و وقتي مدیر پرسیده بود معلم با حال یعني چه؟ گفته بود: »یعني بتونه با بچه ها 
فوتبال بازي كنه و تازه گل هم بزنه.« خیلي وقت ها آن صدا در گوشش زنگ مي 
زد اما درست وقتي كه مي خواست در غالب ُخرده شیشه هاي ظریف و شکستني به 
چشم هایش هجوم بیاورد و از میان مژه هایش عبور كند و داغي خود را به ُرخ گونه 
هاي سردش بکشد، جلویش را گرفته بود و آن شي نامرئِي پر قدرت را به زحمت از 

گلویش فرو داده بود.
چند لحظه بعد  نزدیک كالس بود، اما چرا بچه ها این قدر ساكت اند؟ نکند كالس را 
اشتباه آمده؟ اما نه! این امکان ندارد! شاید كالس را عوض كرده اند! اما اگر هم چنین 
بود مدیر به او اطالع مي داد! جلوتر رفت، در كالس را باز كرد، كسي در كالس نبود، 
مگر مي شود همگي در یک روز مریض شده باشند؟ نه! پس حتما كالس عوض شده، 
خواست به طرف دفتر برگردد، اما صدایي گفت: »آقا اجازه؟« داخل كالس را نگاه 
كرد، كسي نبود، حتما اشتباه شنیده، دوباره خواست به طرف دفتر برود كه صداي 

دیگري گفت: »آقا معلم، اجازه؟ ما این زیریم!«
درست شنیده است، صداي آرمان بود، همان شاگردي كه چند وقت پیش از مدیر، 
معلِم باحال خواسته بود! اما پس خودش كو؟ جلوتر رفت، پاي چپش باز به زمین 
نبود، صدا كرد:  آنجا  نگاه كرد، كسي  را  نیمکت هاي ردیف جلو  زیر  كشیده شد، 
آرمان؟ صداي خنده هاي یواشکي چند نفر به گوش مي رسید، دوباره گفت: بچه ها 
از زیر نیمکت ها بیایید بیرون! دِر كالس، پشت سر آقا معلم بسته شد، ناگهان بچه 
ها از زیر نیمکت هاي ردیف هاي آخر كالس بیرون پریدند، یاس و نرگس بود كه از 
آسمان كالس مي بارید، صداي هورا هوراي بچه ها از هر طرف بلند مي شد، آقا معلم 
مدام مي پرسید: »این چه كاریه؟ بشینید سر جاتون!« اما كسي به آقا معلم جواب 
نمي داد، صداي او در میان فریادهاي بچه ها گم مي شد، بچه ها به این سو آن سو 
مي دویدند، باال و پایین مي پریدند، جیغ و داد مي كردند و همه با هم یکپارچه 
دست مي زدند و فریاد مي زدند: »آقا معلم، آقا معلم!« یک لحظه آقا معلم احساس 
كرد حجم صدا بیشتر از تعداد بچه ها به نظر مي آید، برگشت و پشت سرش را نگاه 
كرد، مدیر، ناظم و معلم هاي دیگر با تمام دانش آموزان مدرسه، در سالن بودند، آنها 

هم هماهنگ با بچه هاي كالس فریاد مي زدند: »آقا معلم، آقا معلم!« 
در میان همهمه و فریادهاي بچه ها مدیر مدرسه به آقا معلم نزدیک شد و گفت: 
»این جشن كوچک به درخواست شاگردان كالس شما و با تالش هاي آرمان برگزار 
شده، چند وقت پیش آرمان پیش من آمد و گفت دوست دارد شما هم سر صف هاي 
صبحگاهي حضور داشته باشید، من هم گفتم موضوع را با شما در میان مي گذارم 
اما او گفت دلیل عدم حضور شما را مي داند و مي خواهد با بچه ها ترتیبي بدهد كه 
هم شما خوشحال شوید و هم  دعوت بچه ها را بپذیرید و اقدام امروز بچه ها نتیجه 

آن تصمیم است، ضمنا آقا معلم روزتان هم مبارک!«
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ت. خلیل جبران
شنوا خواهی یاف

ش 
سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گو

.اگر زیبایی را آواز 

رقیه بابایی   احمد آملی - حقوقدان

عی
تما

اج

اقتصـــاد سیاسی جهان 
و معلــوالن

آقـــا معلـــم روزتــــــان مبـــــارك 

از آسمان كالس
 نرگــس می بارد

بهداشت جهانی  سازمان  مدیر كل  در سال 2112 
تعداد  معلوالن،  جهانی  روز  مناسبت  به   )who(
این  كرد.  اعالم  نفر  میلیارد  یک  را  جهان  معلوالن 
مهم در شرایطی اعالم می شود كه در سال 2000 
در  و  بود  نفر  ملیون   600 جهان  معلوالن  تعداد 
اقشار  اجتماعی  اقتصادی-  وضعیت  سال   همین 
توسعه  های  به خصوص كشور  ها  و طبقات كشور 
نیافته و در حال توسعه مطابق آمارهای سازمان ملل 
متحد، زنگ خطری را زد كه شش سال بعد آثار آن 
مشخص شد كه نگارنده در همان سال مقاله ای در 
اقتصادی،  هشدار وقوع بحران  از رسانه های  یکی 

جهانی را اعالم كرد. 
اما آمارهای سال 2000 :

به  مطلق  فقر  در  انسان  ميليارد   3/1 1-حدود 
سر می برند 

جهان  كار  نيروی  از  ميليارد  يک  حدود   -  2
سوم در آمد روزانه شان يک دالر است

3 - حدود 800 ميليون انسان كه بخش عمده 
آن زنان و كودكان هستند بی سوادند.

بهداشتی  آب  به  انسان  ميليون   150  -4
دسترسی ندارند

5- حدود 250 ميليون كودک ضمن محروميت 
از نظام آموزشی، به كار اشتغال دارند 

عنوان  به  جهان  پیش  سال   13 آمار  به  نگاهی  با 
معلول )در برار كشف علت( به وضوح سونامی بحران 
اقتصادی جهان و تبعات آن كه گسترش فقر بیکاری 
جمله  از  اجتماعی  های  آسیب  سایر  و  محرومیت 

معلولیت را می توان دریافت 
این پدیده با توجه به آمارهای فوق از نظر تاریخی 
از كجا سرچشمه گرفته است كه حدود یک هفتم 
جمعیت جهان را اشخاص كم توان و ناتوان تشکیل 

داده است؟
جمهور  رئیس  ریگان"  "رونالد  آمدن  كار  روی  با 
وقت  وزیر  نخست  تاچر"  "مارگارت  و  امریکا  وقت 
انگلستان، چرخشی در اقتصاد جهانی رخ داد و آن 

سمت گیری به سوی اقتصاد نفتی مالی و بازرگانی و 
نظامی بود. یعنی از آنجا كه دستمزد كارگران و طبقه 
متوسط باال بود، شركت های چند ملیتی كشور های 
انگلستان  و  آمریکا  )خصوصا  ژاپن  و  اروپا  و  آمریکا 
كشور  به  را  خود  صنایع  كلیه  فرانسه(  و  آلمان  و 
تا دستمرد كمتری  نموده  منتقل  های جهان سوم 
به كارگران و طبقه متوسط كشورشان بپردازند و به 
طبع صنایع نفت و نظامی و بانک و بیمه و صندوق 
های اعتباری و خدمات و بازرگانی به جذب نیروی 
را  جوان  كار  نیروی  كشش  چون  و  پرداخته  كار 
نداشتند بیکاری و اخراج و پایین آمدن قدرت خرید 
برای  كه  آن جا  از  یافت.  تدریج گسترش  به  مردم 
جذب نیروی كار به دنبال راه كار های دیگری بودند 
شروع به خصوصی سازی بهداشت آموزش درمان و 
تمام خدمات عمومی مردم نمودند و از سوی دیگر 
مالیات ها بر طبقه متوسط و كارگران افزایش یافته 
و قیمت خرده فروشی كاال ها نیز باال رفت و قدرت 
نسخه  این  كرد.  پیدا  تنزل  شدیدا  نیز  مردم  خرید 
"فرید من" تجویز  نام  به  آمریکایی  توسط شخصی 
شد كه موجب قدرت گرفتن جناح جنگ طلب در 
نیز  گزاران صنعتی  گردید. سرمایه  فوق  كشورهای 
ارزان، جهان سومی ها  نیروی كار  از  با بهره كشی 
اتریش،  سویس،  های  بانک  حساب  به  را  آن  سود 
واریز كرده  به صورت محرمانه  دبی  و  لوكزامبورگ 
تا از پرداخت مالیات به كشور خود طفره روند كه 
جرم  جهان  تمام  در  و  است  شویی  پول  از  شکلی 
محسوب می شود، چرا كه منافع ملی كشورشان را 
به مخاطره می اندازند. این مهم تا جایی پیش رفت 
اروپایی  های  كشور  مالیات  درصد   25 معادل  كه 
بود.  شده  واریز  محرمانه  های  حساب  در  آمریکا  و 
دستمرد  افزایش  وجود  با  تاكنون   1960 دهه  از 
خرید  قدرت  دولتی،  و  خصوصی  بخش  كاركنان 
كه  بحران  این  تبعات  آمد.  پایین  در صد  آنان 50 
باز سازی آن ممکن است به جنگ های منطقه ای 
و قاره ای تبدیل شود نیازمند 15 سال برنامه ریزی 

كنترل شده دولت ها جهت سامان دهی اقتصاد رو 
توسعه  های  كشور  به  كه  هاست  كشور  احتضار  به 

نیافته و در حال توسعه تسری می یابد.
یافته برای برون  اما كشور های به اصطالح توسعه 
رفت به جای تقویت بنیان های تولید در كشور خود 
و باال بردن قدرت خرید ملت طرح )ریاضتی( را كه 
را  است  كش  زحمت  مردم  بودجه  مجدد  كاهش 
تجویز و از انحصارات نفتی نظامی و مالی حمایت می 
كنند و به كشور های جهان سوم توصیه می كنند 
شیوه سیاست اقتصادی آنان را دنبال كنند. فارغ از 
آن كه حدود 50 ملیون نفر در آمریکا با كوپن غذای 
رایگان از طریق موسسات خیریه زندگی می كنند 

و 26 ملیون نیروی كار جوان اروپا، بیکار هستند.
در چنین شرایطی نه تنها گسترش فقر دامنه دار تر 
خواهد شد بلکه بر تعداد معلوالن جهان نیز افزوده 
خواهد شد. بنابراین پیامد آن عدم توازن سوبسیدها 
و یا همان یارانه ها ی پرداختی به معلوالن با هزینه 
لوازم  و  توانبخشی  جمله  از  زندگی  جاری  های 
توانبخشی و دارو خواهد بود در زمینه اشتغال نیز 
به لحاظ بحران بیکاری به خصوص در كشور های 
جهان سوم معلوالن به حاشیه كشیده خواهند شد. 
با نگاهی به واكنش NGO كشور های توسعه یافته 
و انتقاد آنان از اقتصاد سیاسی كشور های غربی به 
وضوح می توان مشکالت مضاعف معلوالن را دریافت 
فرهنگی  و  اقتصادی  فقر  لحاظ  به  از سوی دیگر  و 
شاهد افزایش جامعه آماری معلوالن هستیم كه گناه 
آن نه به گردن پدر و مادر ها بلکه دولت هایی است 
كه برای فربه شدن سر مایه ساالران كه با سرمایه 
دار تفاوت دارد اقدام به قربانی شدن كودكان معصوم 
تواند  می  جهانی  اقتصاد  به  كالن  نگاه  كنند.  می 
راهکاری برای كشور های در حال توسعه و توسعه 
نیافته در پی ریزی بنیان های تولید ملی دولتی و 

خصوصی باشد.
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گاهی مادر می شود ،
گاهــی خواهــر

صدای گرم و دلنشینی داشت. با حوصله و صبر به همه مشکالت دانش آموزان 
می پرداخت. بعد از 22 سال فعالیت دراین زمینه، اینک با تمامی مشکالت 
این  این گونه دانش آموزان آگاه است. یک سال پست مدیریت  پیش روی 
او به خوبی می داند كه مسئولیتش  او واگذار شده است و  مجتمع برعهده 
نسبت به سایر افراد بیشتراست. اغلب اوقات چند ساعت پس از اتمام ساعت 
اداری در مدرسه باقی می ماند. گاهی نقش مادر و خواهر و گاهی نیز نقش 
تا مبادا دانش آموزی دل تنگ شهر،  ایفا می كند  خاله و عمه را به خوبی 
دیار و خانواده اش شود. شاید نام "فاطمه هاشمیان" برای اغلب افراد عادی 
نامی ناآشنا باشد اما اغلب والدین دانش آموزان این مدرسه به نوعی با فعالیت 
های این مدیر جدید آشناهستند. او  هر چند كه اعتقاد دارد این مدرسه به 
پشتیبانی و یاری آموزش و پرورش و خیران، با مشکالتی از قبیل تجهیزات 
اولیه روبرو نیست اما منکر مشکالتی كه اغلب در انتظار دانش آموزان، اولیا و 
معلمان این گونه مدارس است، نیست. از او بیشتر در خصوص مشکالت این 

گونه مدارس می پرسیم كه در ادامه می آید.
هاشمیان با اشاره به اینکه هم اكنون 52 نفر محصل شبانه و 64 دانش آموز 
روزانه از 31 استان كشور در چهار مقطع پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی 
و متوسطه در این مدرسه به تحصیل می پردازند، گفت: اغلب دانش آموزان 
شبانه این مدرسه به دلیل تکمیل نبودن ظرفیت كالس های استانشان به این 
مدرسه مراجعه كرده اند. به عنوان مثال در استان آذربایجان شرقی و غربی 2 
تا 3 نفر دانش آموز دختر با چنین مشکلی مواجه بوده اند اما به دلیل تکمیل 
نشدن ظرفیت كالس ها، نیروی انسانی، جذب مدارس این استان ها نشده  
به همین دلیل این دانش آموزان برای ادامه تحصیل مجبور به ثبت نام در 
این مدرسه شده اند؛ این مدرسه تنها مجتمع شبانه روزی است كه تمامی 
دانش آموزان مقاطع تحصیلی دارای چنین مشکلی می توانند در این مدرسه 

به تحصیل ادامه دهند.
از خانواده ها،  را دوری  این گونه دانش آموزان  از مشکالت عمده  وی یکی 
فرهنگ بومی و خلق و خو و آداب و رسوم هر دانش آموز با استانش دانست 
و افزود: متاسفانه گاهی حتی با وجود امکاناتی كه در این مدرسه وجود دارد 
دانش آموزان عاطفی دچار یک سری مسایل مانند دلتنگی از خانواده شان 
می شوند. همچنین گاهی اوقات به دلیل اختالف فرهنگ های بومی گاهی 

اوقات بین این دانش آموزان نیز تفاوت سلیقه و اختالف به وجود می آید.
اغلب  همچنین  داشت:  اظهار  نرجس  نابینایان  روزی  شبانه  مجتمع  مدیر 

غذاهایی كه برای دانش آموزان این مجتمع طبخ می شود، غذاهای معمولی و 
متداولی مانند عدس پلو، قورمه سبزی، قیمه و... است. گاهی دانش آموزان به 
دلیل دوست نداشتن چنین غذاهایی خود را با تنقالت سیر می كنند و دچار 

سوء تغذیه می شوند.
با مدارس  ما  این مشکالت،كیفیت آموزشی مدارس  تمام  از  افزود: جدا  وی 
عادی تفاوت چندانی نمی كند بنابراین زمانی كه دانش آموزی از این مدارس 

جذب مدارس عادی می شود، از نظر آموزشی دچار هیچ مشکلی نمی شود.
وی در خصوص تفاوت یادگیری این دانش آموزان در مدارس تلفیقی و عادی 
كه  زمانی  آموزان  دانش  اغلب  گفت:  نرجس  همچون  پشتیبانی  مدارس  با 
ارتباطات شان و همچنین  جذب مدارس عادی می شوند، روابط عمومی و 
تحرک و جهت یابی شان قوت می گیرد اما این دانش آموزان باید تا مقطع 
سوم دبستان در این مدارس پشتیبان، آموزش های خاصی مانند تقویت حس 
المسه، بریل آموزی، تقویت جهت آموزی و عصا زنی را ببینند و پس از آن 
وارد مدرسه عادی شوند چون جزوات و كتاب های این دانش آموزان  به خط 
این دانش آموزان  با  انسانی در مدارس عادی  نیروی  بریل و صوتی است و 

دچار مشکل می شود.
تفاوت درک بينا و نابينا

مهین زرقی، معلمی كه خود سال ها درد مشتركی با این دانش آموزان دارد 
نابینای جامعه، مشکالت بی  و با 29 سال سابقه تدریس به عنوان یک زن 
شماری را تجربه و از نزدیک لمس كرده نیز در خصوص مشکالت این گونه 
دانش آموزان گفت: اصوال هر كسی در دوره نوجوانی با مشکالتی از قبیل بلوغ 
و در دوران جوانی نیز با معضل های بی شماری از جمله انتخاب رشته و ادامه 
افراد به ویژه دختران  این گونه  ازدواج مناسب مواجه است.  تحصیل، كار و 
عالوه بر مواجه بودن با چنین مشکالتی، دچار بسیاری از معضل های دیگر 

عاطفی وحس تنهایی هم هستند.
وی با اشاره به نوع تفاوت دیدن این افراد با سایر مردم گفت: شاید بسیاری از 
افراد به اشتباه تصور كنند كه یک فرد نابینا به طور كلی قدرت تشخیص رنگ 
ها را نداشته باشد. درصورتی كه افراد نابینا نیز با مقوله رنگ بیگانه نیستند 
و حداقل آشنایی تئوری با این رنگ ها را دارند. مثال او می داند اگر درصد 
این  بیشتر شود، رنگ صورتی خواهد شد. سایر حواس  بنفش  قرمزی رنگ 
دانش آموزان هم كم رنگ نیست. هر چند یکی از حس های این قشر از افراد 
دچارمشکل است اما به واسطه استفاده بهینه، سایرحواس او مانند شنوایی و 
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راحیل رحمان

روز معلــم
المسه شان پررنگ تر است و چه بسا دارای استعداد های بی شماری هم باشند.

وی با اشاره به مشکالت آموزش این دانش آموزان افزود: اغلب این دانش آموزان برای یادگیری درس 
های تئوری مانند ادبیات با مشکل چندانی روبرو نیستند اما برای یادگیری دروس عملی دچار مشکل 
هستند وباید حتما برای آنان ترسیم سازی شود. به عنوان مثال یک فرد عادی به خوبی می تواند 
از طریق مشاهده، تفاوت ریل راه آهن و مترو را دریابد اما یک فرد نابینا حتما باید برای شناخت و 
دست یابی به این نگرش، این نوع تفاوت را لمس كند یا مثال زمانی كه درس ریاضی به دانش آموز 
عادی آموخته می شود، با ترسیم هندسی اجسام پای تابلو نوع شکل هندسی نشان داده می شود اما 

حتما باید شکل هندسی  برای دانش آموز نابینا تجسم شود تا به خاطر بسپارد.
تفاوت شيوه تدريس دانش آموزان

مژگان سواد كوهی از دیگر معلمان این مجتمع نیز در خصوص مشکالت نحوه تدریس به این دانش 
آموزان گفت: متاسفانه هیچ گونه وسیله كمک آموزشی برای این نوع بچه ها وجود ندارد و ما باید با 
همان وسایل كمک آموزشی كودكان بینا و ایجاد تغییرات در آن به این دانش آموزان درس بدهیم.

وی با اشاره به سخت بودن تدریس این دانش آموزان در مقایسه با سایرین گفت: اغلب تدریس برای 
این دانش آموزان به صورت انفرادی است زیرا ممکن است در یک كالس، دانش آموزان عالوه بر 
داشتن نابینایی مطلق،كم بینایی دچار مشکالت دیگری همچون كم توانی ذهنی، روحی ، روانی، 
رفتاری، خانوادگی و جسمی هم باشند بنابراین باید برای  تدریس هركدام شیوه خاصی را اجرا كرد.

وی تصریح كرد: شاید در وهله اول به نظر برسد كه فقط 6-7 نفر دانش آموز دریک كالس حضور 
دارند اما همین تعداد دانش آموز به دلیل مشکالتشان انرژی 60-70 نفر دانش آموز را از معلم می 

گیرند.  
چرا كتاب ها را عوض می كنيد؟

بهرامی، از دیگر معلمان این مجتمع نیز مناسب سازی نشدن كتاب های درسی را یکی از بزرگ ترین 
مشکالت  نظام آموزشی دانست و گفت: همان طور كه می دانید 75 درصد یادگیری از راه بینایی، 
صورت می گیرد ما چه طور می توانیم تالش كنیم تا این درصدبزرگ را جبران كنیم. با همه این 
سختی كه ما برای یادگیری ای تنوع دانش آموزان داریم هر روز كتاب های درسی در حال تغییر 

هستند؛ مشکلی كه تنها مختص این مدارس نیست و گریبان گیر تمامی مراكز آموزش ماست.
وی افزود: متاسفانه گاهی به دلیل متناسب سازی و كارشناسی نشدن كتاب های درسی مِن معلم 
كه دارای چشمی بینا هستم با خواندن برخی قسمت های كتاب دچار گیجی و سردرگمی می شوم 
چه برسد به دانش آموز نابینا. برای درک مفاهیم، رشد ذهنی هم الزم است. وقتی دانش آموزی به 

رشد ذهنی نرسیده است بر چه اساسی كتاب آموزشی او مدام عوض می شود؟
من معلم را نگران نکنيد

ریحانه كشاورز، معلم مقطع ابتدایی نیز بیشترین مشکل آموزشی كه اغلب معلمان این گونه دانش 
آموزان با آن مواجه اند را نبود برنامه ای مدون برای این مراكز دانست و گفت: متاسفانه اغلب به 
دلیل مرتب نبودن بخش نامه، معلم از این موضوع آگاهی ندارد كه تا چه میزان مجاز به كار كردن و 

سخت گیری با این نوع دانش آموز است.
وی اظهار داشت: وقتی با كارشناس مربوطه هم صحبت می شود، می گوید به خودتان بستگی دارد 
با این كالم تمام بار بر دوش معلم می افتد و به همین دلیل مدام باید با خود بیاندیشد كه نکند 
كم كاری  و كوتاهی در تدریس كرده ام بنابراین ضرورت دارد یک كارشناس، سطح توانایی این نوع 
دانش آموزان را طبق ضریب هوشی شان مشخص كند كه من معلم دل نگرانی برای زیاده روی و 

اجحاف درس دادن نداشته باشم.
وی افزود: یکی دیگر از مشکالت این است كه متاسفانه این بچه ها برای رفتن به جامعه راهنمایی و 
هدایت نمی شوند. اغلب كشورهای پیش رو برای هدایت این دانش آموزان كه ممکن است عالوه بر 
داشتن مشکل نابینایی دچار مشکل ذهنی هم باشند، مهارت های الزم روزمره ای كه دارای بازار كار 
است را به این دانش آموزان یاد می دهد امامتاسفانه هیچ حرفه مناسبی به دانش آموزان ما آموخته 
نمی شود. اغلب دانش آموزان ما تنها بافت یک قالی بسیار ساده ای كه خریداری هم در بازار ندارد 

)تنها خریداران قالی های آنان اولیای مدارس است(را یاد گرفته اند.
وی تصریح كرد: ما برای تحقق چنین كاری به كارشناس مربوطه مان مراجعه كرده ایم. او نیز باید 
به كارشناس استان مراجعه و چند مرحله را طی كند.در نهایت با تغییر وزیر، همه كارشناسان عوض 

هم می شود و دوباره این روال ادامه می یابد.

معلم در زندگی هر انسانی بعد از پدر و 
مادر، مهم ترین نقش را ایفا می كند و 
عالوه بر آموزش می تواند تجربه های 
خود را كه باعث موفقیش شده است 
دهد.  قرار  آموزان  دانش  اختیار  در  را 
در این بین دانش آموزانی را داریم كه 
به دلیل شرایط جسمی كه دارند باید 
كنند.  تحصیل  استثنایی  مدارس  در 
استثنایی  مدارس  در  كه  معلمانی 
سخت  قدری  كارشان  كنند.  می  كار 
داشته  بیشتری  صبر  باید  و  تراست 
با دانش آموزانی سر و  باشند چرا كه 
كار دارند كه دارای مشکالتی هستند 
و در آموزش به آنها باید دقت بیشتری 
هم  استثنایی  آموزان  دانش  داشت. 
توانایی انجام خیلی از كارها را دارند، 
دیده  آموزش  درست  كه  شرطی  به 
نقش  معلمان  میان  این  و  باشند 

پررنگی دارند. 
معلمان این مدارس باید آن قدر قوی 
و محکم باشند كه با دیدن این دانش 
آموزان با این مشکالت، دچار ناراحتی 
آنها  به  مشکلی  هیچ  بدون  و  نشوند 
برای  را  آموزش دهند و آمادگی الزم 

كار در آنها ایجاد كند.
باید دست تمام معلمان را غرق بوسه 
دست  در  كشور  آینده  چون  كرد 
آنهاست. آنها تضمین كننده سربلندی 
نحوی  به  باید  و  هستند  ها  كشور 
نباید  كرد.  قدردانی  آنها  از  شایسته 
فقط یک هفته ای كه مختص به آنها 
است به یاد آنها باشیم بلکه همه سال 
باید به فکر آنها باشیم و من به سهم 
خودم این روز را به تمامی این عزیزان 
و این قشر زحمت كش جامعه تبریک 

می گویم.
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محمد رحیمی 31 ساله از کیش / جسمی حرکتی
نام  به  معاونت  و یک  اجرا كند  را  معلوالن  از  ماده حمایت  اصل  1. همین 

معلوالن ایجاد كند كه حتما آن فرد معلول باشد.
2. اگر كسی باشدكه به مسائل و مشکالت معلوالن اشراف داشته باشد دارای 

امتیاز بیشتری است. 

مهران 34 ساله از تهران / جسمی حرکتی
1. اینکه شرایط بهتری رو برای ما فراهم كنه چون باالخره ما هم عضوی 

از این جامعه هستیم و فرهنگ سازی كنه كه مارو تافته جدا بافته ندونن
2. صددرصد. اصن شک نکن چون از قدیم گفتن شنیدن كی بود مانند دیدن

مجتبی 31 ساله از شیراز / جسمی حرکتی
1. خواسته ی من اینه كه مشکالت اقتصادی كشور كمتر بشه و به معلوالن 

هم توجه بیشتری
بشه، یه جوری نباشه كه فکر كنیم معلوالن سربار جامع هستن یا یک قشر 

فراموش شده هستن.
2.  نه حتما نیاز نیس كه شخصا خودشون آشنایی داشته باشن، مشاورشون 
معلول باشه كافیه، این همه معلول موفق داریم كه می تونن مشاور رئیس 

جمهور باشن

الهه 29 ساله از بندرعباس / جسمی حرکتی
1. ایجاد اشتغال برای معلوالن و فضا سازی مناسب جامعه برای معلوالن و 
درک و نیز آشنایی درستی از معلول و مسائل و مشکالت مربوط به معلوالن 

داشته باشه باشد.
2. براش دغدغه باشه مثل همه مسائل مهم دیگه

پری 33 ساله از تهران / جسمی حرکتی
مشکالت  مورد  در  ریزتر  و  تر  دقیق  رسیدگی،  مورد  در  تونه  می  قطعا   .1

معلوالن باشه 
مراكز  خصوص  به  و  معابر  بهسازی  معلوالن،  مسکن  زایی،  اشتغال  مثل 

آموزشی

جریان  در  باید  ترجیحا  ولی  باشه،  رویایی  كمی  یه  گمونم  این  خوب   .2
مشکالت ما باشه تا بتونه كمکی كرده باشه.

صبوری 27 ساله از قزوين / جسمی حرکتی
و  باشن  معلوالن(  و  كارگرها   ( فکر قشر ضعیف جامعه  به  بیشتر  اینکه   .1
مسئله  باشن خصوصاً  معلوالن داشته  قوانین  اجراشدن  بیشتر روی  نظارت 
های  خانواده  و  رفته  باال  واقعا  درمانی  های  هزینه  درمان، چون  و  اشتغال 
معلوالن را با مشکالت جدی روبرو كرده، به مشکالت جوونا اهمیت بیشتری 

داده بشه و....
2. اگر از نزدیک با مشکالت معلوالن آشنا باشن و اونا رو از نزدیک لمس 
كرده باشن خوب بهتر میتونن درک كنن، مسئوالن جامعه باید بدونن كه 
اگر به معلوالن بها داده بشه اونا به افراد توانمند جامعه تبدیل خواهند شد 

كه حتی از افراد سالم هم اثر بخش تر خواهند بود.

جمهور  رئيس  از  شما  های  خواسته   -1
آينده چيست؟

الزاما  شما  نظر  مورد  كانديدای  آيا    -2
بايد از نزديک با مسائل معلوالن آشنايی 

داشته باشد؟

بعد  شماره  موضوع   -
تاالر گفتگو: 

در  بهزيستی  سازمان  آيا   -1
رسالت  به  گذشته  های  سال 

خود عمل كرده است؟
را  سازمان  اين  عملکرد   -  2

چگونه ارزيابی می كنيد ؟

تاالر گفتمان

عی
تما

اج

دوستان و همراهان همیشگی پیک توانا
های  سرمایه  مخاطبان  كه  باوریم  این  بر  ما 

ارزشمند رسانه های گروهی هستند.
دیدگاه  و  نظرات  تا  است  توانا مصمم  پیک   
موضوعات  پیرامون  را  خود  مخاطبان  های 
ویژه  اجتماعی  )مسایل  شده  مشخص 

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

شماره 30007545 ارسال نمایید .
كانون  بهشتی-  بلوار شهید   - قزوین  نشانی: 

توانا 
تلفکس 02813339212 
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.ش

عی
تما

اج

زهرا 28 ســــاله از کــــرمان / جسمی حرکتی
ها،  زیرســــاخت  بهبود  اشتــــغال،  ایجاد  اقتصادی،  شرایــــط  1.بهبود 
ایجاد روابط دوســــتانه با سایر ملل، گســــترش عــــدالت، ایجاد بستری 
بــــرای ازدواج آسان جــــوانان، مبارزه با فــــساد در دستگاه های دولتی، 

صــــداقت بامردم
2. بــــله. اما مــــتاسفانه هیچ كدام آشنایی نــــدارند وآشنا نــــخواهند 

شد. 
صبا 34 ساله از خرم اباد / جسمی حرکتی

از رئیس جمهورم مي خوام كه  از معلول بودن  ایراني جدا  1.به عنوان یک 
هدفش فقط خدمت باشه نه قدرت و فکر تک تک آحاد جامعه باشه و واقعا 
به مشکالت اقتصادي رسیگي كنه، مردمي باشه. به عنوان یک معلول ازش 
و  كار  از جمله  باال رسیدگي كنه.  معلوالن درسطح   به مشکالت  مي خوام 

مسکن و غیره
2. اگه از نزدیک آشنایي داشته باشه كه نور علي نور میشه! طبیعتا رسیدگي 

بیشتر میشه و درد معلوالن را بیشتر مي فهمه

مريم سهیلی تهران 33 ساله / جسمی حرکتی
1. اشتغال زایی برای معلوالن و حقوق و مزایایی برای آسایش معلوالنی كه 

توانایی كاركردن ندارند.
نکنه.  ابزار دیگه تصور  و  یا عصای سفید  ویلچر  تا كسی خودشو رو  بله.   .2

نمیتونه درک كنه كمبود و مشکالت معلوالن را

امیرمهدی 33 ساله از کرمانشاه / جسمی حرکتی
1 تواناباشه، عاشق والیت فقیه باشه، عادل باشه، اهل باندبازی نباشه

2 حتما به نظر من باید قانون رو در مورد معلوالن اجرایی كنه

سیاوش 32 ساله از تهران / نابینا 
1. اختالف طبقانی باعث محرومتر شدن ما معلوالن شده و قبل از هر چیز 
باید باید فکری برای بهبود وضعیت معلوالن و دیگر اقشار محروم بکند تا این 

قدر تورم آزارمان ندهد
2. دلیل وجود ندارد كه یک مدیر خوب در حد رییس جمهور در مسائل همه 

اقشار واقف باشد. مهم استفاده از مشاوران خوب است.

میثم 30 ساله از کرج / جسمی حرکتی
1. انتصاب یک وزیر برای وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و رییس برای 

سازمان بهزیستی كه حداقل سیاسی نباشد و محرومان را درک كنند
2. مهم نیست كه از نزدیک با مسائل معلوالن آشنا باشد

علی اکبر 27 ساله از يزد/ جسمی حرکتی 
1. انتظار دارم به كار سازمان بهزیستی نظارت داشته باشد و نگذارد پول بیت 

المال هدر برود
2. اگر با مسائل معلوالن آشنا باشد بهتر است

در آذر ماه سال گذشته همایش بزرگ جامعه معلولین غرب استان مازندران با 
حضورمسئوالن استان و شهرستان در مجتمع فرهنگی پارک مادر برگزا و هم 

زمان با این مراسم، دفتر جامعه معلولین این شهرستان نیز افتتاح شد.
محمدرضا عاشوری 

رئیس دفتر جامعه معلولین تنکابن در این مراسم، ضمن خوش آمدگویی به 
میهمانان و خانواده های آنها، آغاز به كار رسمي جامعه معلولین را به معلوالن 

این شهرستان تبریک گفت.
مدیركل بهزیستی استان مازندران نیز در این مراسم خاطرنشان كرد: معلولیت 
هرچند محدودیت است ولی محرومیت و ناتوانی نیست و یک معلول هم می 

تواند مانند یک  افراد تندرست، عادی زندگی كند.
روح اهلل ردایی تصریح كرد: هیچ كس به اختیار خود معلول نشده است و فرق 
معلول شدن  احتمال  دارد،  بستگی  ها  ثانیه  به  تندرست  افراد  با  معلول  فرد 
براي همه ما با یک بی احتیاطی در رانندگی و یا در یک حادثه وجود دارد، 
بنابراین سزاوار نیست معلوالن برای دریافت یک امضا یا وام و یا وصول چک 
كنار پیاده روها، جلوی بانک ها یا ادارات و در فضاهای نامناسب معطل شده و 
مردم او را نظاره گر باشند و یا این كه به دلیل نداشتن امکانات مناسب سازی 
در پیاده روها و سایر فضاها یک معلول نتواند همراه خانواده اش از پارک، دریا 

و یا امکانات دیگر استفاده كند.
وی با بیان این مطلب كه 160هزار معلول در مازندران داریم، توجه ویژه دولت 
را معطوف به گروه های تحت پوشش بهزیستی و كمیته امداد دانست و به 

توجه هرچه بیشتر دستگاه های دولتی و جامعه به این گروه ها، تاكید كرد.
در ادامه رئیس جامعه معلولین استان مازندران نیز بر ضرورت برقراری عدالت 
اجتماعی در ابعاد گوناگون بین افراد جامعه تاكید كرد و افزود: همه ما باید 
در احقاق حقوق معلوالن تالش كنیم تا محرومیت های معلوالن مرتفع شود. 

های  عرصه  در  رنگی  پُر  حضور  معلوالن  گفت:  چنین  هم  فر  مهرین  جعفر 
مختلف علمی، ورزشی، اجتماعی و... دارند كه باعث افتخار هستند. 

گفتني است این دفتر كه در حال حاضر حدود 80 عضو دارد و از زمان افتتاح 
تاكنون دیدار چهره به چهره از محل زندگی معلوالن را مرتب و همراه با اهدای 
ویلچر و عصای مورد نیاز معلوالن انجام داده، به طور رایگان و از طرف خِیر 
عزیز، "آقای فرید یزدان پرست" در اختیار جامعه معلوالن تنکابن قرار گرفته 

است. 
الزم به ذكر است در این مراسم 8 دستگاه لپ تاپ از طرف مدیركل بهزیستی 
مازندران به 8 نفر از دانشجویان برتر غرب مازندران اهدا شد و همچنین 3 

دستگاه ویلچر به سه نفر از معلوالن جسمی حركتی اهداشد.
جامعه  مدیره  هیات  با حضور  تنکابن  معلولین  جامعه  دفتر  مراسم  پایان  در 
معلوالن استان و شهرستان افتتاح شد و از عنایات ویژه مدیركل جناب آقای 
ردایی و آقای ولی شمسی ریاست محترم بهزیستی تنکابن در تاسیس و راه 

اندازی این دفتر تقدیرو تشکر شد.
 گفتني است: محمدرضا عاشوری )رییس هیات مدیره(، كورش سلطانی، آقای 
علیرضا مرادی، وجیهه پادام، معصومه بابایی، آقای رحمان آرودیان و فرشته 
كاظمی، اعضاي هیات مدیره، بازرسان و فعاالن جامعه معلولین تنکابن هستند.
سه  فاز  آباد-مركزخريدتنکابن-  خرم  راه  سه   – دفتر:تنکابن  آدرس 

غربی – پالک 8   تلفن:09306484824-   4237848 0192 
jmazsdp.tonekabone@yahoo.com :ايميل

دفترجامعه معلولین مازندران آغاز به كار كرد
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گ
ت. مترلین

س
شیده ا

شد که امروز می اندی
ت فردا همان خواهد 

س
ش ا

ساخته ی افکار خوی
.آدمی 

كاش ُاسکار پیستوریــوس ایرانــی بود!

خریــدبـــی خریــد!     
عی

تما
اج

معصومه ابوالحسنیا

مرتضی رویتوند

پارالمپیک كه متهم  را كه می شناسید؟ همان قهرمان  اُسکار پیستوریوس 
به قتل نامزدش )شما بخوانید دوست دخترش( است. بنده خدا هنوز دارد 
مراحل دادرسی را طی می كند. اما ما از همین تریبون اعالم می كنیم از 
صمیم قلب آرزو می كنیم كه این آقا اُسکار نامزدش را نکشته باشد. می دانید 
همین حاالیش بعضی از آدم های همین شهر و دیارمان، با دیدن یک معلول 
از چند صد متری فرار می كنند! چه برسد به اینکه فکر كنند افراد دارای 

معلولیت، آدم هم می كشند!
 اما ای كاش اُسکار عزیز، ایرانی بود! كه اگر ایرانی بود هرگز كسی را نمی 

كشت! در واقع نمی توانست بکشد!
شما در نظر بگیرید این آقا اُسکار در ایران باشد. اولین اقدامی كه به عقلش 
می رسد این است كه برود بهزیستی.) خب می دانید كه مسول امور معلوالن 

در ایران سازمان فخیمه بهزیستی است(.
توپ می   گفته دوستش هم كه به او می گوید: »برو بهزیستی مستمری ِ 

دهند! برو بگیر روشن شو!« مزید بر علت می شود كه برود بهزیستی.
بهزیستی شهرشان. می رود پیش مددكارش. مددكارش  به  اُسکار می رود 
نوبتی  پیستوریوس شما پشت  گوید: »جناب  و می  زند  او می  به  لبخندی 
پا دراز تر به خانه اش می رود. چند  از  هستید!« آقای پیستوریوس دست 

ماهی كه برود و بیاید سرانجام مستمری بگیر می شود. 
حاال شما كالهتان را قاضی كنید، با چهل هزار تومان مستمرِی ماهانه و با 

این تورم می شود اسلحه خرید؟
به خاطر معلولیتش هم كه به او كار نمی دهند

شاید شما بگویید اُسکار قهرمان پارالمپیک است و پولدار است. خوب از كجا 
معلوم به او به خاطر قهرمانی پاداش بدهند؟ و تازه اُسکار ایران بود اصال نمی 

توانست از آن اروتز های با كالس بخرد و قهرمان شود! بگذریم.
 اصال اُسکار بیاید از دوستانش پول قرض بگیرد و اسلحه بخرد. حاال نامزدش 
را كجا ببرد بکشد؟ مگر می تواند با این قیمت خانه ها، خانه بخرد؟ گیریم 
چند باری هم در این سامانه الکترونیکی مسکن ثبت نام  كند. مگر این ها 
یک  آخر  كند.  اجاره  ای  خانه  بخواهد  كنیم  فرض  شود؟  می  خانه  برایش 

ورزشکار دارای معلولیت، پوِل پیش خانه از كجا بیاورد؟ 
اصال بگذارید به نکته ای اساسی اشاره كنم. آخر كدام خانواده به اُسکار جان، 
كه نه خانه دارد و نه كار و فقط چهل هزار تومان مستمری می گیرد، دختر 

می دهد؟ مگر دخترشان را از سر راه آورده اند؟
از قدیم گفته اند فرض محال، محال نیست. فرض كنید اُسکار خانه داشته 
باشد، دختر هم به او بدهند. خوب اُسکار ماشین دارد برود دنبال نامزدش؟ با 

تاكسی هم برود، اگر آسانسور خانه شان خراب بود چه؟

از همه این ها كه بگذریم، اُسکاری كه در ایران زندگی كند، با 
درمانی  های  هزینه  و  های شهر  پله  و  اشتغال  مشکالتی چون 
و... دست و پنجه نرم كند، دل خوشی برایش می ماند كه روز 

ولنتاین نامزدش را دعوت كند و او را بکشد؟!
با همه این ها، به صالح اُسکار بود كه ایرانی باشد

در یکي از روزهاي زمستان كه كم كم نزدیک به عید مي شدیم و همه 
جا بوي تازه شدن مي داد، براي خرید عید به یکی از خیابان های پر 
ازدحام  شهر رفتم تا یکي یکي مغازه ها را نگاه كنم و لوازم مورد نیازم 
را خریداري كنم. از این مغازه به آن مغازه می رفتم و دست خالي و با 
آه و حسرت از كنارشان مي گذشتم، نه اینکه چون پولي نداشتم فقط 
نگاه مي كردم، دلیل آه و حسرتم چیز دیگري بود، بله، باز مثل همیشه 

نامساعد بودن یا بهتر بگم عدم مناسب سازي مغازه ها.
شدم و چون  پله مواجه مي  تعداد زیادی  با  رفتم  به هر مغازه ای مي 
به تنهایي رفته بودم، یا مجبور بودم كه از كنارشان بگذرم یا از كساني 
كه آن اطراف بودن كمک بگیرم. سرانجام، بعد از چند ساعت جستجو 
كردن، تقریبا از خرید ناامید شده بودم كه چشمم به مغازه اي افتاد كه 

با خیابان هم سطح بود. با خوشحالي به سمت مغازه رفتم و داخل شدم. 
بعد از چند دقیقه كه لباس مورد نظرم را پیدا كردم به فروشنده گفتم: 
»میشه این مانتو رو پرو كنم؟« و او با خوشرویي به اتاق پرو اشاره كرد و 
گفت: »البته بفرمائید«. اّما وقتي در اتاق پرو باز شد باز هم با یک آه به 
فروشنده گفتم: »تو این اتاق آدم سالمش به زور جا مي گیره چه برسه 

به من كه ویلچریم«
 چند لحظه اي سکوت كردم و پس  از چند لحظه به خودم آمدم و مانتو 
را سر جایش گذاشتم و به سمت بیرون حركت كردم و فروشنده با كلي 
عذرخواهي و شرمندگي بدرقه ام كرد و من با دست خالي به سمت خانه 

رفتم. 
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ک
ت می دید: بی انتها. بلی

س
سان همه  چیز را همان گونه که ه

سته بودند، ان
ش

ک را 
. اگر دریچه های ادرا

نگاه، تنها یک نگاه نیست
عی

تما
اج  مریم مجیدی خواه

لحظه ای آرامش

امروز از یک زاویه دیگر به دنیا نگاه كردم در واقع با چشمانی بسته. 
چشمانم را می بندم و به اطرافم می نگرم. ولی نمی توانم حس كنم 
با  یا  با چشم دل دیدن زیباست  یا نه. اصال دنیا را  دنیا زیبا است 

چشم سر؟ یک نابینا دنیا را با نگاه من می بیند یا نگاه دلش؟
داشت به همه این ها فکر می كرد. نمی دانست باید بگوید روشندل 

یا نابینا؟
در پارک كه قدم می زد رهگذری را دید كه به فرد نابینایی كه از 
كنارش رد می شد اشاره كرد و با دوستش خندید! چرا خنده؟ به 

جرم نابینایی؟
در افکارش به این فکر می كرد به او بگویم چرا كلمه روشندل را به 
زبان آوردی در حالی كه  در دلت هیچ اعتقادی به روشندل بودنش 
نداری. به او نگو روشندل! باور كن قلب او هم مثل توست نه روشن 
تر نه تاریک تر. تنها در سخن به او روشندل نگو! اگر در عمل كاری 
برایش انجام نمی دهی، اگر پشت سرش به حركت چشمانش یا طرز 
راه رفتنش  می خندی،  درست مثل لحظاتی كه  با دوستت می 

خندی و نمی دانی او آن كنار خنده هایت را تکرار می كند!
به این فکر می كرد به دخترک نزدیک شود و به او بگوید عزیزم 

سالم...
 می دانی هستند كسانی كه با لبخندت زندگی می كنند و از نفست 
آرام می گیرند و به امیدت زنده هستند كسانی كه نابینا هم نیستند 

اما راه رفتن را در تو یاد گرفتند.
یادت هست در بچگی از صدای طوفان وحشت داشتی؟ همیشه فکر 
می كردی تو آن قدر محکم نیستی كه طوفان نتواند خرابت كند. 
اما اشتباه می كردی. بزرگ شدی. با دنیای اطرافت آشناتر شدی . 
زیباتر شدی، محکم تر و مقتدرتر. دیگر حتی نگاه های زشتی كه 
آزارت می داد و باعث می شد در خلوت خود بی صدا گریه كنی 

برایت معنایی نداشت. اكنون مثل كوه استوار شده ای و زندگی برایت معنا پیدا كرده است. 
معنایی زیباتر و بسیار فراتر از خنده كودكانه یک انسان به ظاهر بالغ«.

پس از این افکار به سمت دخترک حركت كرد، دستان پر مهر او را در دست خود می گرفت و 
با هم از آنجا دور شدند.

فلسفه زندگی امروز دراین جمله خالصه می شود: فداكردن آسایش زندگی برای 
ساختن وسایل آسایش زندگی.

..…………
گرنه  و  است  الزم  جرأت  و  رودخانه،قدرت  مخالف  سمت  به  كردن  شنا  برای 

هرماهی مرده ای هم می تواند ازطرف موافق جریان آب حركت كند. 
..……………………

وقتی كبوتری شروع به معاشرت با كالغ ها می كند پرهایش سفید می ماند، ولی 
قلبش سیاه می شود. دوست داشتن كسی كه الیق دوست داشتن نیست اسراف 

محبت است . 
..…………………

دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند . دكتر 
علی شریعتی

..…………………
وقتی خواستم زندگی كنم، راهم را بستند. وقتی خواستم ستایش كنم، گفتند 
خواستم  وقتی  است.  دروغ  گفتند  شوم  عاشق  خواستم  وقتی  است.  خرافات 

گریستن، گفتند دروغ است.  
وقتی خواستم  بخندم، گفتند دیوانه است. دنیا را نگه دارید، میخواهم 

پیاده شوم. 
………………………

اگر قادر نیستی خود را باال ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را 
باال ببری. 

………………………

اگر غرور نبود
چشم هایمان به جای لب هایمان سخن نمی گفتند

و ما كالم محبت را در میان نگاه های گه گاهمان
جستجو نمی كردیم 

.……………………… 
اگر به راستی خواستن توانستن بود

محال نبود وصال!
و عاشقان كه همیشه خواهانند

همیشه می توانستند تنها نباشند
..…………………………

هر كس به چیزی تبدیل می شود كه به آن عشق می ورزد؛
اگر سنگی را دوست داشته باشد، سنگ می شود؛

اگر هدفی را دوست داشته باشد، به آن هدف تبدیل می شود؛
اگر به فردی عشق بورزد آن فرد می شود؛

و آگر به خــــــــــــــدا عشق بورزد خدایی می شود.
اینــــــــــــک انتخاب با خود شماست.

…………………………… 
عشق انسان را داغ میکند... 

و دوست داشتن انسان را پخته... 
هر داغی یک روز سرد می شود ولی... 
هیچ پخته ای دیگر خام نخواهد شد... 

دكتر شریعتی

گردآوری: آتیه شعبانی

تقدیم به كیانای عزیزم
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سوی
ک می کنند. بردیر فران

ب به تعداد افرادی که به او کم
ب دارد اما جاه طل

ک اربا
.برده ی

پیــــــــــونـــــد

عی
تما

اج

در تــمام لحـــظاتم تکـــرار مي شوي... اما...تکـــراري نمي شوي

بزرگ  و  كوچک  خورد،آرزوهاي  مي  صورتم  به  كه  بهار  پرواي  بي  باران 
بینم، روي سکوي  باالها مي  آن  را  پرند. خودم  پایین مي  و  باال  دلم  ته 
قهرماني.. تو هم هستي، درون من... همبازي ام شده اي در روزگار.. حاال 
دیگر نه تحمل تازیانه  باختن ها را دارم نه طاقت ذوق پیروزي را مي آورم.

خدایا.. آفریده هاي پاییزي ات چه عاشقند.. چه خوب عشق را مي فهمند.. 
و چه خوب تاوان شب هاي تمرین و مسابقه را پس مي دهند. بدون شرح 
و بدون هیچ دلیلي تک تک مدال هایم كه حاصل طول و عرض زحمات بي 
دریغ توست را به گردنت مي آویزم و دوباره مدیون انتظارهایت مي شوم.

" ما دوتا"
"ملیحه حصار خاني" و همسرش" بهزاد هنرور" هر دو متولد 1357 هستند 
و در تهران به دنیا آمده اند." ملیحه "فرزند اول خانواده، دیپلم انساني دارد 
"بهزاد" دیپلم تربیت بدني دارد و دانشجوي  و روانشناسي قبول شده و 
رشته كارگرداني و فیلمسازي است. ملیحه نایب رییس انجمن بانوان در 
بخش ورزش هاي نمایشي و دبیر كانون معلولین در شهرداري ناحیه 6 
و بهزاد تکنسین تجهیزات پزشکي... اما از همه این ها كه بگذریم رابطه 
تنگاتنگ این زوج درعرصه  ورزشي ست كه آنها را از دیگر زوج هاي هم 
دوره ای شان متمایز مي كند و آن هم این كه هر دو مربي هستند بهزاد 

در رشته "كاراته" و ملیحه در رشته دو میداني " ویلچر راني" معلوالن 
و از همه جالب تر هر دو در راستاي یک هدف مشترک تالش مي كنند. 

"مليحه"     "يک تغيير مسير"
از سال 76 ورزش كردن را با شنا شروع كردم و در مسابقات شنا مقام اول 
را دارم. انگیزه دو و میداني زماني در ذهنم شکل گرفت كه در سالن استخر 
محله مان را بستند و براي تردد به یک مکان دیگر با مشکل مواجه شدم. 
دو میداني را در سال 79 به صورت جدي و به عنوان یک رشته  تخصصي 
را دریافت كنم و  این رشته  توانستم مدرک مربي گري  و  انتخاب كردم 
حاصل این انتخاب و تالش مقام اول در 200متر و 400متر در مسابقات 
ویلچر راني كشوري و در سال 82 در مسابقات جشنواره بزرگ میالد كوثر 

در پرتاب نیزه مقام سوم را كسب نمودم.

"مليحه"     "هدف يعني همه چيز.."
من به قدرت بدني خودم ایمان داشتم و با توجه به اینکه در6 ماهگي مبتال 
به بیماري فلج اطفال شده بودم و 7بار تحت عمل جراحي قرار گرفتم و 
جراحان در ناحیه كمرم پالتین قرار داده بودند، من همچنان به فعالیت 
هاي ورزشي ام ادامه دادم و حتـــي دردهـــایي كه در ناحیه پا و كمرم 
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سیما سلطاني آذر

بر اثر تمرین هاي زیاد ایجاد مي شد نمی توانستند لحظه اي دیدم 
از  یکي  معرفي  با  كه  این  تا  كنند  رنگ  كم  مسابقات  به  نسبت  را 
ملي  تیم  براي  و  كردم  شركت  رمضان  جام  مسابقات  در  دوستانم 
براي  بعد  و  بود  قزوین  شهر  در  من  مسابقه  اولین  شدم،  انتخاب 

مسابقات بعدي به مشهد، كردان كرج و زنجان رفتم.

" كم سن ترين مربي كاراته"
دست راست و چپم را كه بلد شدم ورزش را شروع كردم یعني در 
جریان  من  خون  در  ورزش  واقع  در  سالگی...   7 یا  همان6  حدود 
داشت و یک ارث از پدر بود، پدرم قهرمان بوكس بود و همین باعث 
شده بود از رشته هاي رزمي بهره ببرم. كاراته را انتخاب كردم و در 
سن 12 سالگي كمربند مشکي دریافت كردم و از سال 75 تا 77 
عضو تیم تهران بودم، در سن 18 سالگي مدرک مربي گري گرفتم و 
در آن زمان كم سن و سال ترین مربي فدراسیون بودم و مقام هاي 
اول تا سوم كشور را در بخش كاتاي انفرادي دریافت نمودم وقتي در 
رشته تربیت بدني بین 600 نفر رتبه 27 را آوردم ورزش در زندگي 

من از تفریح به صورت علمي و حرفه اي جریان پیدا كرد.

" هم دل رابردي..هم بازي را.."
در  و  عالم همسایگي  در  كه  نداشتیم  بیشتر  سال  هفده  یا  شانزده 
همان  شاید  و  هایش  وكوچه  خیابان  در  قدیمي  هاي  محله  همان 
هاي  كالس  افتاد،  هم  دل  به  مهرمان  مان  محله  اتوبوس  ایستگاه 
ورزشي كالس هاي درسي رفت وآمد ها ما را هر روز بیشتر به هم 
نزدیک كرد، چشم كه بر هم زدیم مرداد 80 بود و پاي سفره عقد 

نشستم و زندگي مشتركمان را شروع كردیم.

 " انتظار شيرين"
" ازدواج یک فرد سالم با یک معلول همیشه حرف و حدیث هایي را 
به دنبال داشته و دارد و خانواده هاي ما هم كم و بیش درگیر این 
داستان شدند. ولي براي من تنها چیزي كه دیده نمي شد و اصال 
مهم نبود همین معلولیت ملیحه بود. همه دلیل ها و منطقم براي 
خواستن ملیحه تنها حضورش در زندگي من بود. صداقت، جرات و 
جسارتش در زندگي براي من كافي بود. به قدري دوستش داشتم 
كه براي تحصیلش، روزها و شب هاي مسابقه اش برنامه ریزي مي 
كردم و براي اینکه تشویش و اضطراب مسابقات را كمتر كنم او را 
همراهي مي كردم و انتظارش را مي كشیدم و انصافا ملیحه با قدرت 

بدني خوب و روحیه باال به مصاف مسابقات مي رفت.

"يک هديه  قشنگ ورزشي"
از  یکي  او  گرفتیم.  هدیه  خداوند  از  را  آریان  كه  بود   88 زمستان 
قشنگ ترین نعمت هایش را برایمان گلچین كرده بود. 4سال است 
عشقمان رنگ تازه تري به خود گرفته، آریان ثمره یک عشق ورزشي 
ست و در رگ هایش خون سرخ تري موج مي زند، او نیز به كاراته 

عالقمند است و زیر نظر پدرش تعلیم مي بیند.

"انجمني براي فرداها.."
در سال85 من و همسرم انجمني را تاسیس كردیم به نام " كانون 
و  ثبت كردیم  وزارت كشور  در  ركورد" كه  و  نمایشي  ورزش هاي 
سال 86 به عنوان یک رشته پذیرفته شد و باالخره در سال90 پس 
از جلسات كارشناسي مختلف در وزارت ورزش مصوب گردید. این 
و  همگاني  هاي  ورزش  فدراسیون  نظر  زیر  حاضر  حال  در  انجمن 
كمیته ثبت ركورد فعالیت مي كند. وظیفه انجمن برگزاري مسابقات 
نمایشي، مهارت هاي فردي و سنجش و ثبت ركورد هاي ورزشي 
است. ما در سال گذشته 24 ركورد را ثبت كردیم كه تعدادي از آنها 
جهاني بوده مانند ركورد پله نوردي برج میالد، ركوردهاي روپایي 
با توپ، غوطه وري در آب، ركورد پرش پا.. و در بخش معلوالن هم 
نوردي  پله  رشته  در  عبدي"  مرتضي  و  جامي  "ماهانا  خانم  ركورد 
ركورد  ایراني كه  معلول  ژیمناست  اولین  روستایي"  "بهنام  آقاي  و 

مهارت هاي فردي و نمایشي را داشتیم.

" يک عالمه سپاس شما"                     
خوب  خانواده  یک  قطعا  همسرش  از  غیر  به  موفقي  زن  هر  پشت 
و  برادر  تا  گرفته  مادرم  و  پدر  از  من  خانواده  دارد،  وجود  موفق  و 
خواهرهایم همه اهل ورزش هستند و هر كدامشان در رشته ورزشي 
مورد عالقه شان فعالیت مي كنند. مادرم را بخاطر مهرباني هایش، 
دعا ها و زحماتش و خواهرم طیبه را به خاطر قدم به قدم همراهیش 
در لحظه لحظه موفقیت هایم سهیم مي دانم و هم چنین از استادان 
خودم خانم ها" اعظم مهدي و آذر نیازاده" كه تالش هاي زیادي 
براي احیاي رشته ورزشي دو میداني كردند یاد مي كنم و آرزوي 

بهترین ها را برایشان دارم.

 "پيش به سوي المپيک.."
رشته ي ویلچر راني در میان رشته هاي ورزشي معلوالن رشته مادر 
محسوب مي شود و از اهمیت بسیاري برخوردار است و استعداد هاي 
زیادي هم در این رشته وجود دارد، تنها خواسته ما از مسئوالن و 
نهاد هاي مرتبط این است كه برای تامین تجهیزاتي چون ویلچرهاي 
ورزشي و فضاي تمریني و فراهم كردن زمینه فرستادن ورزشکاران 
تري  محکم  هاي  قدم  المپیک  و  جهاني  مسابقات  براي  ویلچرراني 
بردارند كه همگي امید داریم با تالش مسئوالن و حضور معلوالن در 

این عرصه سریع تر به موفقیت هاي جهاني دست پیدا كنیم. 

"حرف پاياني"
" مليحه" : خدا را در قلب كساني ديدم كه بي هيچ توقعي 

مهربانند. مهربان بمانيد.
هاي  لحظه  در  را  خداوند  حضور  كنيم  مي  آرزو  "بهزاد": 
زندگيتان به گرمي حس كنيد و عاشقانه همديگر را دوست 

داشته باشيد.
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كیفیت زندگی افـراد
 دارای معلولیـــت 
قابل انکار نیست كه وقوع معلولیت، دست كم از جنبه اجتماعی و از جهت 
تأثیر منفی ای كه بر ارتباط بین فرد و محیط اطرافش می گذارد نمی تواند  
و  زیرا روند زندگی فردی  باشد.  برای فرد دارای معلولیت  اتفاق خوشایندی 
اجتماعی فرد معلول و وابستگان وی را دست خوش مشکالت جدی نماید. 
با وجود آنکه گستره و عمق عوارض ناشی از معلولیت و متغیرهای متفاوتی 
هم چون نوع و شدت آن، سن و جنس معلول و سایر عوامل دیگر بستگی 
دارد. معلولیت و پیامدهای آن می تواند سالمت جسمی، ارتباطات اجتماعی، 
زندگی در حیطه خانواده، دوستان و همسایگان، وضعیت روانشناختی و سطح 
تاثیرات  تاثیر قرار دهد. هم چنین معلولیت می تواند  استقالل فرد را تحت 
مخربی بر كیفیت زندگی افراد معلول به مخصوص تاثیر بر روی ازدواج، كسب 
دانش، اشتغال و حاالت عاطفی آنها داشته و به طور كلی ابعاد زندگی شخص 
مانند غفلت، پیش  نیروهای منفی  اغلب توسط  این زندگی  و  را متاثر سازد 
داوری و منفی گرایی در هم آمیخته شده و، آن چنان كه آمارها نشان می 
بازتوانی  یا حتی  برای تحصیل، استخدام  افراد معلول فرصت كمتری  دهند، 

دارند.
براساس آمار سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر حدود 10درصد جمعیت 
جهان )یعنی چیزی قریب به 650 میلیون نفر( دارای نارسایی های ذهنی، 
جسمی و حسی بوده و به اصطالح معلولیت دارند و به گونه ای قابل تأمل، 
حدود 80 درصد از میان این تعداد در كشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه 
سکونت دارند. تخمین حدود 10 درصد معلولیت از سوی جامعه جهانی، برای 
كشور ایران كه براساس آمار عمومی سال 1390 دارای جمعیتی بیش از 74 
میلیون نفر بوده است می تواند بطور تقریبی 7 میلیون و 400هزار نفر معلول 

در انواع مختلف ذهنی، جسمی، حسی، اجتماعی، روانی را شامل شود.
   وضعیت كیفیت زندگي در ایران به استناد آمار و ارقام منتشره، وضعیت 
خوبي قرار ندارد و نیازمند تحقیقات علمي وكاربردي گسترده و در این زمینه 
بود  آمده  از خبرگزاری ها  اقتصادي یکی  بار در گزارش خبرنگار  است. یک 
كه در گزارشي كه مجله اكونومیست در مورد كیفیت زندگي در كشورهاي 
مختلف جهان در سال 2007 تهیه كرده است، ایران را در بین 111 كشور 
واحد  این  است.  به عنوان كشور هشتاد و هشتم جهان معرفي كرده  جهان 
این گزارش،  بر اساس  ایران را 5/34 اعالم كرد.  شاخص كیفیت زندگي در 
ایران از نظر كیفیت زندگي در میان كشورهاي واقع در حوزه خلیج فارس در 
رتبه آخر قرار دارد. بر اساس این گزارش، شاخص كیفیت زندگي ارقامي از 
0 تا 10 را شامل مي شود و هرچه این رقم بیشتر باشد نشان دهنده كیفیت 
زندگي باالتر است. با توجه به اینکه مشکالت بیان شده در افراد دارای ناتوانی 
های جسمی و حركتی رنگ و بویی دوچندان به خود می گیرد، برای همین 
توجه ویژه به این گروه، به نظر متخصصان امری ضروری و اغماض نکردنی 

محسوب می شود.
ایجاد اختالل در رابطه بین  را  سازمان جهانی بهداشت )WHO( معلولیت 
خود و محیط تعریف كرده است. به یک عبارت دیگر، معلولیت مجموعه ای 
از عوامل جسمی، ذهنی، اجتماعی و یا تركیبی از آنها است كه به نحوی در 
زندگی شخصی فرد اثر سوء به جای می گذارد و مانع  ادامه زندگی مستقل 

وی به صورت  طبیعی می شود.
در یک پژوهش دانشگاهی كه با هدف مرور مجموعه تحقیقات علمی در حوزه  
كیفیت زندگی معلوالن و جانبازان انجام شده است پس از  جست و جوی 
منابع متعدد از میان  پژوهش های بانک های اطالعاتی نتایج جالبی به دست 
آمد كه جای تامل دارد. پیش از آن ولی شاید گفتن یک تعریف از كیفیت 
زندگی الزم باشد. آن چنان كه در تعاریف آمده، كیفیت زندگی شامل ابعادی 
و  خانواده  اعضای  عاطفی  حمایت  استقالل،  زندگی،  از  مندی  رضایت  مانند 

تعلق اجتماعی است.

مطالعات  كلیه ی  مجموع  در  معلول  معلولیت  دارای  مردان  زندگی  1-كیفیت 
این نتیجه چندان عجیب نیست و می توان به  بود.  از زنان برآورد شده  باالتر 
راحتی آن را به تفاوت هایی كه در فرصت ها و برخوردها بین مردان و زنان در 

جامعه هنوز مردساالر ایران وجود دارد نسبت داد.
2-با افزایش سن افراد دارای معلولیت كیفیت زندگی آنها  هم دچار افت شده 
بود. افزایش ناتوانی ناشی از زوال قدرت بدنی را می توان یکی از مهم ترین عوامل 

موثر در این واقعیت دانست.
3-افزایش سطح تحصیالت افراد معلول در تقویت كیفیت زندگی و به دنبال آن 

ایجاد نگرش مثبت برای زندگی تاثیر به سزایی داشته است.
اند. حمایت  باالتری داشته  زندگی  اند كیفیت  متاهل  و كسانی كه  4-شاغالن 
اجتماعی و تأمین اقتصادی می تواند مهم ترین توجیه برای این واقعیت باشد. 
اقتصادی در  ایجاد استقالل اجتماعی و  باعث  به سایرین  اقتصادی  اتکای  عدم 

افراد دارای معلولیت است.
زندگی  كیفیت  از  اند،  داشته  فرزند   5 از  بیش  كه  آنها  و  فرزند  بدون  5-افراد 
باالتری برخوردار بوده اند. )این یکی از نتایج جالبی بود كه باید به دنبال توجیه 

مناسبی برای آن بود.(
6-در نهایت این كه با افزایش شدت معلولیت كیفیت زندگی انسان ها هم كاهش 
بحث  كمی  اند  درگیر  معلولیت  با  كه  كسانی  برای  نتیجه  این  شاید  یابد.  می 
برانگیز باشد اما در اینجا منظور، تنها بیان یک واقعیِت پژوهشی و آماری است. 
هرچه  نبود.  انتظار  از  دور  آمده  به دست  نتایج  كه  كرد  اقرار  باید  مجموع،  در 
ها  قابلیت  به  و  باشد  داشته  بیشتری  مشاركت  اجتماعی  های  فعالیت  در  فرد 
و توانمندی های خود تکیه نماید و از این قابلیت ها در تامین معاش خانواده، 
ادامه  تحصیل، پرورش فرزندان و... استفاده كند، این فرآیند تاثیر انکار نشدنی 
بر كیفیت زندگی اش خواهد داشت. افزایش سن در كنار تعدد معلولیت ها مي 
تواند زنگ خطري براي برنامه ریزان و طراحان مداخالت باشد. هم چنین نتایج 
لزوم توجه بیشتر به زنان معلول را نشان می دهد، آموزش بهره مندي از وسایل 
كمکي و افزایش حضور زنان در جامعه  مي تواند گام مؤثري در این زمینه باشد.

 بر كسی پوشیده نیست كه بهره مندی از زندگی سرشار از شادی و آرامش و 
همراه با رضایتمندی، حق همه انسان هاست. معلولیت نباید محدودیتی برای 

برخورداری از این حق ایجاد كند.
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در سال های میانی دهه 1380 خورشیدی كه دانشجوی 
دكترای علوم ارتباطات بودم، پس از سال ها كار تجربی 
و مطالعات اندكی كه در ترجمۀ بعضی از متون انگلیسی 
مرتبط با معلولیت داشتم، تصمیم گرفتم رساله دكترایم 
را در موضوعی مرتبط با معلولیت انتخاب كنم. با همان 
عالقه همیشگی كه به مبحث معلولیت داشتم و با توجه به 
سابقه كاری ام در روزنامه نگاری و پوشش مطالب مرتبط 
با معلولیت، »ژورنالیسم معلولیت، بررسی چارچوب های 
نظری و ارائه قالب های عملی« را به عنوان موضوع رسالۀ 

دكترایم در نظر گرفتم.
به  موضوع،  كردن  نهایی  از  پیش  دانشجویی،  هر  مانند 
سراغ چند نفر از استادان علوم ارتباطات رفتم و از آنها 
راهنمایی خواستم. قریب به اتفاق آنها معتقد بودند كه 
»چیز زیادی از داخل این موضوع بیرون نمی آید و اصوالً 
معلولیت، یک تجربه است تا شاخه ای از علم در علوم 
ای  جرقه  كه  این  تا  شدم  ناامید  مدتی  برای  انسانی«. 
وقتی  آن  و  كنم؛  دنبال  را  عالقه  این  دوباره  شد  باعث 
من  به  ارتباطات  علوم  استادان  از  دیگر  یکی  كه  بود 
موكداً سفارش كرد كه:»برای رسالۀ دكترا، در پی عالقۀ 
شخصی ات باش و اگر فکر می كنی كه موضوع معلولیت 

و رسانه، جا برای كار بیشتر دارد، از آن چشم نپوش!«.
سر  از  را  ام  پیشنهادی  طرح  روی  كار  ترتیب،  این  به 
گرفتم. بخت یارم بود كه استادانم، آقای دكتر ساروخانی 
عقیلی  و  فر  سلطانی  دكتر  آقایان  و  راهنما(  )استاد 
استقبال  موضوع  این  از  دكترا(،  رسالۀ  مشاور  )استادان 
دكتر  آقای  با  را  ساعاتی  كه  دارم  یاد  به  كردند.  زیادی 
را  كار  نظری  بدنه  تا  نشستیم  مشورت  به  ساروخانی 
كاری  كه  بود  مشخص  ابتدا  همان  از  كنیم.  استخراج 
سنگین در پیش رو دارم؛ چراكه ادبیات تحقیق در حوزه 

معلولیت در ایران بسیار فقیر و ناچیز است و باید دست 
به كار می شدم و بخش بزرگی از ادبیات را خودم تهیه 

می كردم.
رساله  روی  مطالعه  برای  آمریکا  متحد  ایاالت  به  سفرم 
دكترایم، مرا با حوزه ای گسترده از تحقیق و مطالعه در 
مورد معلولیت آشنا كرد. در این سفر بود كه فهمیدم رشته 
نام »مطالعات معلولیت« در كشورهای  به  ای تخصصی 
پیش رو، از جمله ایاالت متحد آمریکا و انگلستان هست 
كه تا سطح فوق لیسانس و دكترا فعالیت دارد. متوجه 
شدم كه ژورنال های علمی و تخصصی زیادی در زمینۀ 
مطالعات معلولیت وجود دارد و محققان و پژوهش گران 
دارای معلولیت وغیرمعلول،  در این حوزه مقاالتی علمی 
و تخصصی می نویسند و منتشر می كنند. متوجه شدم 
موضوع رساله دكترایم كه در ابتدا با نگاه منفی برخی از 
استادان علوم ارتباطات رو به رو شده بود، بدون آنکه خبر 
داشته باشم، حوزۀ كوچکی است از دنیای بزرگ مطالعات 
زبان  انگلیسی  ادبیاتی بسیار غنی در جهان  و  معلولیت 
از فعاالن حوزه  دارد. هنوز هم حدس می زنم بسیاری 
معلولیت، دانشجویان، محققان علوم اجتماعی و استادان 
رشته های علوم انسانی درایران، به احتمال زیاد نامی از 
رشته ای علمی به نام »مطالعات معلولیت«نشنیده اند و 
نمی دانندكه این حوزه هم چون رشته های دیگری اعم 
در  هاست  سال  فرهنگی،  مطالعات  و  زنان  مطالعات  از 
محافل علمی و معتبر دانشگاهی، موضوع پژوهش است. 
با  جدید  نسبتاً  دانشگاهی  رشته  معلولیت  مطالعات 
افراد  روی  كه  است  ای  رشته  بین  اصطالح  به  رویکرد 
شناسی،  جامعه  ادبیات،  درتاریخ،  معلولیت  دارای 
اجتماعی،  سیاست  وقانونگذاری،  حقوق  روانشناسی، 
معماری و سایر رشته ها تمركز دارد. مطالعات معلولیت 

كشورهای  در  زیادی  تاریخی  های  زمینه  پیش  دارای 
اواخر قرن بیستم میالدی در آمریکا و  از  غربی است و 
انگلستان شکوفا شد. در تعیین و تبیین اهداف مطالعات 
از  دانشگاهی آن، یکی  آموزشی  برنامه های  و  معلولیت 
است:  شده  عنوان  ترتیب  این  به  ها  هدف  ترین  مهم 
»این برنامه بایداین دیدگاه مرسوم رابه چالش بکشدكه 
معتقد است معلولیت یک نقص یا كمبود در فرد است كه 
باید تنها از راه مداخالت پزشکی یا توانبخشی از سوی 
كارشناسان و متخصصان پزشکی و سایر ارائه كنندگان 
خدمات اجتماعی درمان شود. درعوض، برنامه مربوط به 
مطالعات معلولیت باید در پی كشف الگوها و نظریه هایی 
باشدكه به بررسی عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی می پردازد كه معلولیت را تعریف می كنند و 
به تعیین واكنش های شخصی وجمعی به»تفاوت«كمک 
مطالعات  كه  است  مشخص  ترتیب  این  به  كنند«.  می 
معلولیت به هیچ وجه رویکرد مرسوِم پزشکی و درمانی 
نسبت به معلولیت ندارد و در پی تحلیل شرایطی است 
كه به معلولیت و تعریف آن در جامعه شکل می بخشد. 
ای  شاخه  نیز  معلولیت«  انتقادی  »مطالعات  رو  این  از 
پرقدرت از این رشته جدید علمی به حساب می آید. من 
به عنوان پژوهش گر ایرانی مطالعات معلولیت كه شاید 
برای نخستین بار از وجود این رشته در دنیا مطلع شدم 
و آن را با دوست داران حوزه معلولیت در میان گذاشتم، 
مدت زیادی است كه مشغول كار روی تهیه كتابی با نام 
»مقدمه ای بر مطالعات معلولیت« به زبان فارسی هستم. 
هرچند مشغولیات دیگر، روند تهیه این كتاب مقدماتی 
را به تاخیر انداخته، امیدوارم كه به زودی بتوانم این كار 
را تقدیم جامعه معلولیت و دوستداران تحقیق و پژوهش 

در این زمینه كنم.
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از مهر می گوید. از سکوت. از سکوتی كه انگار سال ها حرف دارد. سکوتی دوست 
داشتنی كه مشتاق یک گوش شنواست. از آدم هایی به ظاهر متفاوت می گوید. 
آدم هایی كه درست مانند ما هستند، زندگی می كنند، درس می خوانند و عاشق 

می شوند. آدم هایی كه انگار سکوتشان پر مهر و اندیشه است. آدم هایی كه...
در قسمتی از این وبالگ می خوانیم:
ناشنوایی و محدودیت های اجتماعی

گرچه ناشنوایان به سبب تحصیل و آموزش در بسیاری موارد به دنیای شنوایان 
نزدیک می شوند ولی با این همه باید پذیرای این واقعیت باشیم كه نقص شنوایی 
این  اهم  شود.  می  ناشنوا  اجتماعی  و  فکری  زمینه  در  اختالالتی  بروز  سبب 

اختالالت و كمبود ها را می توان چنین برشمرد.
گرچه ناشنوایان به سبب تحصیل و آموزش در بسیاری موارد به دنیای شنوایان 
نقص  كه  باشیم  واقعیت  این  پذیرای  باید  همه  این  با  ولی  گردند  می  نزدیک 
شنوایی سبب بروز اختالالتی در زمینه فکری و اجتماعی فرد ناشنوا می گردد. 

اهم این اختالالت و كمبود ها را می توان چنین برشمرد.
بود  نخواهند  قادر  ناشنوایان  از  درصدی  طریق  هر  به   – درگفتار  اختالل    -1
همانند افراد عادی بیان مقصود كنند و با وجود این ضعف در گفتار ناشنوایان در 
بسیاری موارد به افراد شنوا نزدیک می شوند و حتی در برخی موضوعات از جمله 
فراگیری بسیاری از ِحَرف ممکن است از افراد عادی و شنوا پیشی گیرند ولی در 
تکلم و صحیح نویسی بیشتر فاصله ای بین آنان و افراد شنوا وجود خواهد داشت و 
هرگز گفتار آنان وزن و آهنگ الزم یک تکلم معمولی و عادی را پیدا نخواهد كرد .

2- اختالل در تفکر – از آنجا كه بیان مقصود در تفکر تأثیر می گذارد و به قولی 
»آنکه زبانش بسته است قدرت تفکرش نیز محدود است .« عدم توانایی در تکلم 
در مواردی بسیار محدودیت در تفکر را سبب می شود و این امر به انزوای ناشنوا 
منجر می گردد . او به این سبب كه فکر می كند نمی تواند گفتار دیگران را در 
یک جمع دنبال كند و مطالب و خواسته های خویش را بیان نماید به عبارت 
دیگر قادر به همراهی و همکاری با دیگران نیست بیشتر درون گرا می شود و در 

خویش فرو می رود.
3- اشکال در فراگیری مسائل ذهنی – به همان اندازه كه فراگیری بسیاری از 
حرف و موضوعات عملی برای ناشنوایان آسان است كه این به دلیل تمركز بیشتر 
آنان و توجه عمیق تر آنها هنگام فراگیری عملی است. به همان اندازه یاد گرفتن 
موضوعات ذهنی و مطالب نظری و بطور كلی موضوعاتی كه قابل لمس و عملی 
نیستند برای ناشنوایان مشکل است كه علت اصلی را در ضعف تکلم ، تفکر و 
تجسم باید دانست. طبق گزارش های كنگره جهانی ناشنوایان حدود 1200 نوع 
حرفه است كه ناشنوایان می توانند آنها را به خوبی فرا گیرند و در بسیاری از آن 
حرف تا سطح عالی و بیش از شنوایان پیشرفت داشته باشند . با توجه به این اصل 
باید ناشنوایان را درجهت آموزش حرفه ای گرایش داد و در مراكز آموزشی آنان با 

ایجاد و فراهم آوردن امکانات فراگیری حرفه هایی متناسب با توانایی های آنان، 
این گروه را به سوی حرفه آموزی هدایت كرد. در همین زمینه باید رشته های 
مناسب و مشخصی را برای ادامه تحصیل برای آنان پیش بینی كرد تا گروهی كه 

استعداد كافی دارند بتوانند در دانشگاه ها تحصیالت خود را دنبال كنند.
مشکالت اجتماعی ناشنوایان

در رابطه با افراد شنوا و معاشرت با آنان ناشنوایان گاه با مشکالتی روبه رو می 
گردند. اصوالً این گروه انسان هایی برترند از آن جهت كه ضمیری پاک تر و نهانی 
سالم تر از دیگران دارند و به سبب بی خبری از جریاناتی كه در اطراف آنان می 
گذرد بیشتر دور از زد و بندهای اجتماعی گذران زندگی می كنند و به همین 
دلیل، گفتار دیگران را سریع تر و با سادگی باور می كنند. این است كه می توان 
گفت مثال رایج كه می گویند »فالنی دهن بین است« در مورد ناشنوایان مصداق 
پیدا می كند. به سرعت به همه اعتماد می كنند و گفتار و سخن دیگران را می 
پذیرند ولی پس از مدتی كه صداقت در گفتار آنها ندیدند از آنان بر می گردند 
و به همین سبب گاه به افراد شنوا به خاطر دوگانه سخن گفتن آنان بد بین می 
شوند. گرچه ناشنوایان گاه حتی در جمع دوستان و آشنایان شنوای خود احساس 
تنهایی می كنند وگوشه گیری اختیار می كنند ولی به هر صورت معاشرت را 
دوست دارند و خود آنان باهم انس و الفتی عمیق دارند و دوستان صمیمی خود 

را از بین ناشنوایان انتخاب می كنند.
اضطراب و رفتارهای نا متناسب اجتماعی

گاه نداشتن اعتماد به نفس كافی و ترس از پذیرفته نشدن و احساس حقارت به 
سبب قادر نبودن در هماهنگ ساختن خود از نظر گفتار و رفتار با سایرین در 
ناشنوا ایجاد اضطراب می كند و این اضطراب منجر به گوشه گیری وی می شود 
. با اطرافیان است كه به تدریج به كودک ناشنوا حس اعتماد به نفس بخشند و 
با قرار دادن وی به آنچه در جمع می گذرد او را با خویش هماهنگ سازند. این 
بلوغ، ناشنوا را دچار  باید از كودكی مورد توجه قرار گیرد تا در بزرگی و  عمل 

مشکل نسازد.
در مواردی كودک یا نوجوان ناشنوا به سبب غوغایی كه در درون خویش دارد و 
قادر به بازگو كردن آن نیست به منظور جلب توجه دیگران و یا ناراحت كردن 

آنان رفتارهای نابهنجاری از خود بروز می دهد.
و  درصد  نامتناسب  رفتارهای  مشاهده  مجرد  به  باید  مربیان  ویژه  به  اطرافیان 
آگاهی از علت برآمده و با رفع آن كودک یا نوجوان ناشنوا را به آرامش هدایت 
كنند. گفتنی است كه تنبیه در این موارد نتیجه ای عکس دارد و او كه هنوز علت 

ناراحتیش بر طرف نشده است را بیشتر سركش و عصبی خواهد كرد.
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مادرم چرتکه نمی انداخـت
و من با سنگ مرمرهای بند انگشتی ام دوست بودم

نشسته ام روي نیمکت، توي سالن مركز فني ارتوپدي و چشم دوخته ام به كلمه "مادر" 
كه روي مچ دست جواني كنار دستم خال كوبي شده است؛ یک خط كج و معوج و 
نقشي غیر حرفه اي كه صد بار قشنگ تر از حکاكي هاي تن و بدن "برد پیت" و "دور 
و بري برد پیت" است. یک واژه رازآلوده كه خصوصا براي "ما" سرشار از حس و بو و 

طعمي فرازمیني است، كه "عالم گنگ است، از گفتنش" و "كر است، از شنیدنش".
اكنون من سه چار ساله ام. هر روز در آغوش مادرم از این اتوبوس به آن تاكسي، از غرب 
تهران تا بلوار "الیزابت " به قصد عمارتي كوچک و اتاقک هاي كوچکتر و تخت هایي 
با ملحفه هاي سفید بویناک و الله هایي كه از آن برق مي بارید، روي دو چوب خشک 

اضافي و بي بر و برگ من.
مادرم امید داشت، به معجزه زندگي، و باور داشت، به زنده شدن و برخاستن مرده ها از 
دل خاک؛ پس براي "اهلي كردن" این دو ساقه خشک – كه حتي لیاقت هیزم شدن 
هم نداشت – چرتکه نیانداخت و جمع و تفریق نکرد، و نایستاد: روز از پي روز مي آمد، 

و شیره جان او دم به دم مي رفت.
پهلوي  بودم،  دانم، نشسته  فقط مي  دانم؛  نمي  آمد،  و چند زمستان  بهار رفت،  چند 
مادرم و با سنگ مرمرهاي رنگي بندانگشتي ام - كه دوستانم بودند- بازي مي كردم، 

كه شنیدم نجوایي را كه نباید مي شنیدم. 
خویشي از "جایي" مي گفت كه كودكان خاص را تر و خشک مي كردند و از رنج مادران 
مي كاستند. مادرم را دیدم كه چون پلنگ غرید و چون عقاب جست، پر كشید، و جوجه 
اش را – كه حتي عرضه پریدن هم نداشت – زیر بال و پر گرفت و آن چنان در آغوشش 

كشید كه لشکر نامرئي كه آمده بود ته تغاري اش را برباید، عقب نشست.
هر جا عالمه اي، نسخه شفابخشي مي داد، مادرم صف اول بود، از روغن هاي معجزه گر 
خاله خانباجي ها تا اّردهاي پروفسورهاي فرنگ دیده، از ضریح هاي سبز معصومان تا 
تعویذ نبشته هاي نیکان. گفته بودم، كه مادرم به معجزه حیات ایمان داشت، و مایوس 

نبود، از حركت پاره تن بدقواره اش.
... و من اولین قلم و كاغذ را از او – كه "پي اچ دي زندگي" داشت گرفتم، و تند تند 
شروع كردم، به كشیدن تمساح هاي ریز و بزرگ و جوراجور. نمي دانم پِس دهلیزهاي 
تو در توي ظلمت ذهنم چه بود كه به این شکلک ها ترجمه شد؟ اما هر چه بود، خیلي 
زود استعداد نقاشي ام ته كشید و برهوت شد اما قلم از كفم نیافتاد. باید به مدرسه 

مي رفتم.
آن روزها آسمان سخاوت داشت و باران مي زد از پي باران و برف مي آمد از پي برف. 
هر چه ارتفاع برف بیشتر و بیشتر مي شد، اندوه من نیز بیشتر و بیشتر قد مي كشید. 
"تحفه آسماني" دیگران براي من "بالي سپید" بود اما هر چه بود، به لطف حضور او 
نتوانست درهاي مدرسه را به رویم ببندد. آغوش گرم او سردي هوا را پس مي زد اما 
زبان طعنه این و آن را نمي بست كه به من تیر مي زدند كه دیگر "خرس گنده" شده 

ام و باید مادرم را نیازارم!
كمي بعد یک جفت عصا به دادم رسید، كمي آسودم و از جور سوهان نگاه ها كاستم، 
اما باز "دیو سپید"، "خوان" راهم شد. ُسر مي خوردم و مي افتادم و بر مي خواستم و 

مشق مي كردم، درس مکرر "افتادن" و "برخاستن" را.
الفبا كه آموختم، بهشتي شدم و تخیلم قد كشید و دنیایم بزرگ شد. آسه آسه خواندم، 
و جهاني را – كه پیش ترها در خیالم ساخته و پرداخته بودم - وسعت دادم. با دوستان 
با  خلوتم  نوشتم.  قصه  و  مقاله  بلند  بلند  بعدها  و  زدم  مي  بلند حرف  بلند  ام  خیالي 

"كیهان بچه ها" و كتاب هاي طالیي "امیركبیر" گره خورد.
سوم دبستان بودم، كه كتابي از مادرم هدیه گرفتم؛ یک دیوان حافظ جیبي، سوغات از 
سفر زیارتي به شهر قم. هر چه خواندم و بیشتر خواندم، كمتر و كمتر فهمیدم، اما هر 
چه بود  وارد دنیایي جدید شده بودم. اتاق كوچکم بزرگ شده بود. كهکشاني در خلوتم 
روییده بود، خلوتي كه "مركز عالم" بود و مي شد از "ساقه لوبیاي سحرآمیز" ش باال و 

باالتر رفت و "تخم مرغ هاي طالیي دانایي" را سبد سبد پایین و پایین تر آورد.
روزنامه خواني ام قصه اي دیگر داشت. باز این مادرم بود كه در سرد و گرم چار فصل 
سال به دكه روزنامه فروشي مي رفت و اوراقي همراه مي آورد كه بعدها آینده ام را 
با نقشي از قلم رنگ زد. شاید او در "خشت زمان" مي دید، آن چه را كه دیگران در 

"آیینه حال" نمي دیدند.
مادرم، كه "جام جهان بین" در كف داشت مي دید، ردپاي غم خفته 
را در چین هاي صورتم و مي شنید، صداي هق هق "درون درون 
گریستن" ام را . الزم نبود، كسي چیزي به او گفته باشد، حتي الزم 
نبود، مردمک هاي كدر و خسته ام "دهان لقي" كنند و دل سودایي 
ام را رسوا كنند؛ درست مثل عمق و وسعت بیماري اخیرم را – كه 
تا به جراحي نکشید – از كسي نشنید، اما حتم دارم، كه پیش از آن 
با گوش جان نیوشیده بود. آخر خودم فهمیدم، از اضطرابي كه در 
چشمانش دودو مي زد، و از سکوتي كه یک دنیا حرف داشت، و از 

نگاه خیره اي كه نمي توانستم، از آن ُسر بخورم.
باز مي دانم،كه مي دانست، رازي را كه در نهان داشتم، و از او پنهان 

كرده بودم؛ بي آن كه كسي گفته باشدش.
منتظر "بهار" بودیم، كه "هوا بس ناجوانمردانه سرد" شد! احساس 
كردم، باید بکوچم و بروم به دورترین نقطه دنیا؛ تا احیا شوم، و دوباره 

نو شوم، تا زنده زنده نپوسم و ...
او چیزهایي شنیده بود، در باره سفري كه وانمود مي شد همچون 
را  ماجرا  همه  كه  بودم  مطمئن  اما  است،  گذشته  كاري  سفرهاي 
فهمیده است. اصال حس كرده بود، بو كشیده بود؛ در طغراي پیشاني 
ام و پاپیروس دو چشمم خوانده بود. گفتم كه "جام جمشید" داشت، 
من  اما  مانعم شود  بودم  كرده  گمان  بود.  آگاه  م  "ّسر ضمیر"  از  و 
"مادر" نبودم تا دریابم كه در قاموس او "دل من" بر "مهر او" پیشي 

مي گیرد.
سال  یک  باشد.  شده  عوض  "فصل"  كه  آن  بي  گذشت،  سال  یک 
دویدم، بي آن كه حركت كرده باشم. در مدار صفر درجه در جا زدم، 
و باز میخ شدم، در چنبره ي "روز مرگي ها"... با این حال خشنود 
بودم، كه مجبور نشده ام، به مادرم بیاموزم، تا چگونه مرا و بچه ها را 

از درون "جعبه جادوي جدید" ببیند، و با ما حرف بزند.
آري مادرم...

"كتاب مقدس" من است، معني من است، بود من است، رنگ هستي 
من است، روح من است. بي او، من گم مي شوم، در سایه ها، گم مي 

شوم، در كابوس هاي بیداري.
دلم بهانه مي خواهد، براي "زیستن" ، براي با او بودن و در كنار او 

بودن و گم شدن دربهشت آغوشش تا آسودن، تا صبح قیامت.
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در سال اّول خدمتم دانش آموزناشنوایي داشتم كه صدایي نداشت ، من 
آن وقت ها جوان تر بودم و اشتیاِق آموختن در وجودم موج مي زد، 
وقتي این دختر كه اولین دانش آموزم هم بود را توانستم به حرف بیاورم 
و روزي كه او توانست نام خودش و مادرش را به زبان بیاورد دیگر روي 
زمین نبودم، در آسمان ها سیر مي كردم و تمام  دنیا مال من بود. این 
خاطره هنوز هم مرا خوشحال مي كند و وقتي یاد آن روز مي افتم چشم 

هایم ناغافل تر مي شوند.
نمي شود مازندراني باشي، بچه ناشنوا داشته باشي و نشناسیش، نمي 
شود كاَرت با معلوالن باشد، در این شغل ها باشي و با او آشنا نباشي، 
همین قدر برایت بگویم كه كارشناس آموزش و پرورش ناشنوایان است، 
نزدیک به 13 سال از بهترین سال هاي عمرش را معلم كودكان ناشنوا 
زیست  و  ناشنوایان  آموزش  مدرس  روزد،  مي  عشق  كارش  به  بوده، 
شناسي خوانده، سي و سه سال خدمت كرده و حاال از اینکه خودش را 
براي سال سي و چهارم آماده مي كند خوشحال است. گالیه در كارش 
نیست، تعصب به بچه ها از میان تک تک واژه هایش سرک مي كشد، 
هر چند كه ُحجب و حیایش اجازه نمي دهد بگوید اما لحن و كالم و 
رفتارش نشان مي دهد كه چقدر این معلو دلسوز، ماهرانه و صادقانه به 

دانش آموزانش عشق مي ورزد.
این دبیر مجتمع ناشنوایان امام صادق ساري در سي و چهارمین سال 

خدمت خود به پیک توانا مي گوید: 
در سي امین سال كاري ام بازنشسته شدم اما 3 سال دیگر هم پس از 
آن به دلیل كمبود نیروي متخصص دعوت به كار شدم و حاال هم براي 

34 امین سال فعالیتم پي گیر اخذ موافقتند .

مي گوید: در تربیت معلم  كودكان استثنایي و مدرسي دانش آموزان 
ناشنوا خوانده ام، كارشناسي ام را در رشته زیست شناسي گذراندم و از 
دوره پیش دبستاني تا دوره هنرستان در تمام پایه هاي تحصیلِي پیش 
دبستاني، ابتدایي، راهنمایي و متوسطه، تجربه تدریس دارم، 20 سال 
استان  ناشنوایان  پرورش  و  آموزش  كارشناس  را  از سال هاي خدمتم 

مازندران بودم و  نزدیک به 13 سال را هم در تدریس گذرانده ام.
تنها يک زمان كاَرت سخت مي شود..

سید حسین قاسمي مي گوید: كار كردن با كودكان استثنایي و به ویژه 
كارت  باشي،  كار  به  اگر عالقمند  اما  است  كار سختي  ناشنوا  كودكان 
سخت نیست، وقتي ببیني كه نتایج زحماتت به كجا مي رسد كارت نه 

تنها سخت نیست، آرامش دهنده و شیرین هم هست.
خود من اساس اینکه در این كار ماندم و با بچه هاي ناشنوا كار كردم 
و هنوز هم بعد از بیش از 30 سال كار به آنها عشق مي ورزم این است 
كه به این بچه ها عالقمندم. این كه دانش آموزي را از آن سطح عزلت 
نشیني خارج كرده و به جامعه عادي مي رسانم، انرژي مي گیرم و تمام 
وجودم پُر از شعف مي شود، اما اگر عالقه در بین نباشد كارت سخت مي 
شود، مانند بسیاري از همکاران من كه بعد از چند سال انتقالي گرفتند 

و به آموزش و پرورش عادي رفتند چون به كارشان  عالقمند نبودند.
اين دانش آموزان فقط آموزش نمي خواهند

اگر معلم به كارش عالقمند باشد خودش  مي رود دنبال این كه دانش 
آموزان را بیشتر بشناسد، روش هاي مختلف را تجربه كند، بیاموزد تا 
بتواند خدمت بهتري را بدهد، چون  این دانش آموزان فقط  آموزش 
كالسیک نمي خواهند آنها هم آموزش مي خواهند هم پرورش و هم 

معلـم باش و  با عالقـه كار كن
آنچه این كودكان مي خواهند توانبخشي
 شنیـــداري و توانبخشـي كالمـي است
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كسب  كند،  مي  كار  روش    3 هر  در  كه  معلمي  توانبخشي. 
معلومات ومهارت مي كند مي تواند موفق باشد.

دوري را نمي خواستم حتي به اندازه يک دم و بازدم..
تربیت معلم قبول شدم و كار را شروع كردم. نمي خواستم لحظه 

اي دور از بچه ها باشم، حتي به اندازه یک دم و بازدم اضافه.
این رشته و آموزش و پرورش كودكان  این بچه ها و  ابتدا كار 
استثنایي  را نمي شناختم اما همیشه عالقمند به این بودم كه به 
یک گروهي كه براي گرفتن خدمات نیاز بیشتري دارند و مردم 
یا جوان هاي به سن ما در آن زمان توجه كمتري به آنها نشان 
مي دادند بیایند و با آنها كار كنند و خدمت بدهند. این تفکر را 
پسندیدم و وارد كار شدم. زماني كه با این بچه ها برخورد كردم 
عالقه ام هر روز بیشتر شد تا این كه االن  بعد از30 سال وقتي 
فکر مي كنم كه شاید از این مجموعه خارج شوم و دیگر با این 
بچه ها ارتباط نداشته باشم تحملش برایم سخت است. چون من 

بیشتر سال هاي عمرم را با این بچه ها زندگي كردم. 
خزانه لغات؛ صفر

برخالف آنچه در گذشته تصور مي شد كه بیشتر یادگیري از راه 
بینایي است اما االن نظریه ها این گونه نیست، بلکه ما هر چیزي 
كه یاد مي گیریم از راه شنیداري یاد مي گیریم است و بچه هاي 
از بدو  ناشنوا به ویژه آنهایي كه ناشنواي مادرزاد هستند چون 
تولد چیزي نشنیده اند پس چیزي هم نیاموخته اند. نه زبان را 
یاد گرفته اند نه آداب اجتماعي مي دانند و نه ارتباطات اجتماعي 

و مهارت هاي زندگي را بلدند.
نقص شنوایي آسیب هاي زیادي را همراه خودش مي آورد و این 
باعث مي شود دانش آموزا ناشنوا زماني كه وارد سیستم آموزش 
كالسیک مي شود و وقتي در سن 4 و 5 سالگي خانواده آنها را به 
مراكز ما مي آورند از نظر ذهني با بچه هاي عادي تفاوت زیادي 
داشته باشد. خزانه لغات این كودكان صفر است، ذهنشان كامال 
خالي از هر گونه واژگان است و  معلم باید ساده ترین مفاهیم را  
با ساده تر كردن بیشتر یا به نمایش درآوردن، مصور كردن و... 

به او تفهیم كند.
اين همان درسي است كه ديگران مي خوانند!

من در حال حاضر به بچه ها درس زیست شناسي مي دهم، این 
مي  عادي  آموزان  دانش  كه  است  شناسي  زیست  درس  همان 
خوانند، من این درس را به بچه اي كه خزانه لغاتش در حد بچه 
سوم ابتدایي است باید بیاموزم و لغات را آن قدر پایین بیاورم كه 
یک مفهوم ساده مانند اكوسیستم را تفهیم كنم، من  باید دانش 
آموز را هم ببرم كه مفهوم را از نزدیک ببیند هم آن را تشریح 
كنم و هم به نمایش دربیاورم. من باید كلمات را به سطح بسیار 
نازلي بیاورم كه با دایره لغات این بچه ها هم سطح شود. این كار 
زمان زیادي مي برد، انرژي زیادي از معلم مي گیرد و اگر معلم 
بخواهد مفاهیم را درست تفهیم كند باید تمام راه ها را برود و 
به جاهاي مختلف سر بزند و شیوه هاي مختلف را تجربه كند تا 
بتواند مفاهیم را جا بیندازد. معلمي كه پیش دبستاني را تدریس 
مي كند كارش بسیار سخت است. او باید به بچه اي كه حتي 
یا نمي داند به پدر و مادرش  چه  اسم خودش را نمي داند و 
لفظي باید بدهد همه چیز یاد بدهد. چون این بچه بدون شنیدن 

وارد سیستم آموزشي شده.

جاي خيلي چيزها در اين بچه خالي است...
از نوزادي صدا ها را تقلید  همه ما به این علت كه مي شنویم 
كرده ایم و در واقع  از دامان مادر لغات، آواها، خنده ها را شنیده 
ایم، اصوات 1 و 2  سیالبي را آموخته و پس از آن رسیده ایم 
به كلمه و عبارت و جمله، بچه اي كه به یک سال و نیم یا دو 
سالگي مي رسد مي تواند چیزهایي را بیان كند اما جاي همه 
این ها در بچه ناشنوا خالي است. چون او نشنیده و او تا زماني 
كه به سن مدرسه برسد این خالِء زبان آمورزي را دارد، این حوزه 
ها براي او پر نشده و این بچه رشد كالمي نداشته و به همین 
علت این بچه با یک بچه عادي فاصله دارد  و این فاصله هر سال 
بیشتر مي شود. چون ما در در حد 5-6 ساعت و در حد كتاب 
آموزان  دانش  سایر  اما  دهیم  مي  آموزش  آموز،  دانش  این  به 
در  دائم  و  و... مي شنوند  رادیو، گفتار دیگران  تلویزیون،  راه  از 
حال شنیدن و آموزش هستند ولي این بچه ها حتي زماني كه 
برایش  عکس استفاده مي كنیم  صداي بوق را از صداي سوت 
برایش سخت است.  تواند تشخیص بدهد، چون شناسایي  نمي 
معلم باید بیاید تک تک صداها را تربیت شنوایي بکند تا این بچه  
تازه بتواند از سمعکش استفاده كند و برسد به حدي كه بتواند 
صداها را از آواي معلم تمیز دهد و درک كند. بگذریم از این كه 
همه بچه ها هم نمي توانند از سمعک استفاده كنند، در بعضي 
از آنها یا افت شنوایي آنقدر پایین است كه سمعک نمي تواند 
كمکشان كند و یا توانایي مالي آنها آن قدر پایین است كه توان 

تهیه سمعک ندارند.
طرحي كه نيمه تمام ماند

ورود  سن  دارند،  عمقي  مشکالت  بخش  چند  در  كودكان  این 
این بچه ها به مراكز آموزشي مهم است، هر چه كودک دیرتر به 
این مراكز وارد شوند یادگیري برایش مشکل تر است، این بچه 
ها  باید در سن  پایین و مناسبي وارد مراكز آموزشي شوند، هم 
چنین غربالگري درستي روي این كودكان انجام نمي شود، البته 
این طرح را سازمان بهزیستي آغاز كرده بود ولي نیمه تمام ماند، 
اما یک غربالگري زایشگاهي در هنگام تولِد كودک باید صورت 
بگیرد و كودكي كه ناشنوایي او تشخیص داده شود از همان سن 
از  به مراكز خاص معرفي شود و طبق پروتکل هایي كه داریم 
همان ابتدا مادر كودک را در مورد كار با  كودک آموزش داده 
شود تا سن دو سالگي و از آن به بعد هم مادر و هم كودک را در 
كودكستان هاي مخصوص آموزش داده شوند. در كنار این ها، 

این كودک  باید توانبخشي شنیداري كالمي هم بشود.
دغل كاري در كار اين بچه ها نيست 

بچه هاي ناشنوا بسیار احساسي هستند چون همه چیزهایي كه 
با  باور مي كنند، آنها در واقع ظاهر را مي بینند،  مي بینند را 
كوچک ترین محبتي جذب مي شوند و با كم ترین رنجشي هم 
آزرده خاطر مي شوند، از نظر هوشي بیشتر آنها فرقي با سایرین 
ندارند و  به این دلیل كه شنوایي ندارند در كارهاي صنایع دستي 
و هنري بسیار قوي و دقیق  اند، چون كامال روي كارشان تمركز 
مي كنند، سالمت و وجدان كاري در آنها بسیار باالست و دغل 
به  و  دارند  را  نیست، سادگي مخصوص خود  كاري در كارشان 

كوچکترین محبتي پاسخ مي دهند.

معلـم باش و  با عالقـه كار كن
آنچه این كودكان مي خواهند توانبخشي
 شنیـــداري و توانبخشـي كالمـي است

رقیه بابایی
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 خوب زیستن انتخاب توست
مردی كه بوم زندگی اش
 را  خـودش طراحی كرد

حادثه ای منجر به آسيب ديدن نخاعش شد و به دنبال آن 3 بار مرگ را در 
يک قدمی خود حس كرد، همه  اين ها باعث شد تا بيش از پيش به اين نکته 
پی ببرد كه آدمی تسليم محض فرمان اوست و تقويت ايمان، مهم ترين عامل 

صبوری و كنار آمدن با شرايطش شد.
نوع زندگی جديد بر روی صندلی چرخ دار تفاوت های بسياری با گذشته در 
برداشت عالوه بر توانايی محدودش دغدغه ديگری هم داشت، گرفتن قلم در 
دست! قلمی كه سال های سال دست به دست هم داده بودند و رفيق لحظه 
های تنهايی هم شده بودند حاال دست گرفتن همان قلم برايش غير ممکن 
به وسيله  او  و  بخواهد غير ممکن، ممکن می شود  ... خدا كه  اما  بود  شده 
ابزاری كه خودش طراحی كرد بار ديگر قلم در دست گرفت و هنرجويان بی 
شماری را هنر آموخت و هم اكنون ايرانی و غير ايرانی، همه محو تماشای 

آثارش می شوند.
مصاحبه ما را با  "آرش رزقی بارز از اعضای انجمن باور" به بهانه ی برگزاری 

نمايشگاهش در كشور كويت بخوانيد....

•لطفا به طور كامل خودتون را معرفي بفرماييد. 
به نام بی نام او. آرش رزقی بارز هستم، متولد 8 مرداد 1349 - تهران، از  سال 1367 

به طور حرفه ای نقاشی می كنم.
 C4 در سال 1370 بر اثر یک اتفاق از گردن دچار آسیب نخاعی شدم و مهره های
– C6 – C5  از ستون فقرات گردنم دچار شکستگی شد. این اتفاق باعث شد كه 
توانایی حركتی ام از شانه به پایین دچار مشکل شود، از این رو تاكنون برای انجام 
به  به فرد است،  آنها منحصر  ابزارهایی كه طراحی  را توسط  قلم  نقاشی،  و  طراحی 
دستم می بندم. این ابزارها را خودم طراحی كردم و تا كنون در دنیا نظیری برای 

آنها نیست.
از دو سال قبل از معلول شدن به آموزش نقاشی و طراحی رو آورده ام و هنوز هم به 

این كار مشغول هستم.
•با سختي روزهاي اول چطور كنار آمديد؟ چه چيزي باعث شد زندگي را از 

نو شروع كنيد؟
عوامل زیادی در این امر دخیل بودند كه همه دست به دست هم دادند و این شد كه 
من بتوانم با این حادثه كنار بیایم. بعد از اینکه به بیمارستان رفتم دچار عفونت حاد 
ریوی شدم و بر اثر آن سه بار مرگ را تجربه كردم. درک این كه شیشه عمر چقدر 
برای  عامل  ترین  برسد مهم  آخر  به  و  بشکند  تواند  راحت می  است و چقدر  نازک 
پذیرش موقعیت جدیدم بود. پس از این تجربه، ایمانم به خداوند تقویت شد و همین 
ایمان مرا به صبوری و تسلیم فراخواند. به این نتیجه رسیده بودم كه خواهی نخواهی 
این اتفاقی است كه افتاده و با نپذیرفتن آن، با نا آرامی و تفکرات بیهوده  نمی توان 
زمان را به عقب برگرداند و تنها ثمر عدم سازگاری با واقعیت، نا امیدی و پدید آمدن 

مشکالت دیگر است.
عالوه بر تمام این ها كه از درون برایم حادث شد، تکیه بر خانواده و بودن دوستان 
خوب و دلسوز عامل بیرونی قوی ای بود تا بر شوک روزهای اول فائق شوم. در این 
پر رنگ و  با حضور  نگذاشتند و همواره  تنها  مرا  و دوستانم  ماجرا هیچگاه خانواده 

موثرشان باعث دلگرمی و تجدید روحیه من شدند.
و  راهنما  عنوان  به  میرفتاح  فاطمه  دكتر  خانم  یاد  زنده  حضور  میان  این  در  البته 

پشتیبان، همیشه در زندگی ام مفهوم خاص و برجسته ای داشته و دارد.  

•علت خاصي باعث شد كه بين هنرهاي مختلف نقاشي را برگزيديد؟
علتش فقط عالقه و كششی بود كه از كودكی در دل و جانم رخنه كرده بود و باعث 

می شد كه هنگام نقاشی سر از پا نشناسم.
برايمان  ايد  كرده  كسب  ها  سال  اين  طی  كه  هايی  مقام  و  ها  موفقيت  •از 

بگوييد. 
از سال 1372 تا كنون 7 نمایشگاه انفرادی برگزار كرده ام و در بیش از 30 نمایشگاه 

گروهی شركت داشته ام.
المللی  بین  مسابقات  دوره  ششمین  برای  مقدماتی  مسابقات  در   2003 سال  در 
ابیلیمپیک   Abilympics  )المپیاد توانمندی افراد دارای معلولیت( در ایران به 
عنوان نفر اول در رشته آب رنگ انتخاب شدم و در دهلی نو به عنوان نماینده ایران 

در مسابقات شركت كرده و نفر هشتم جهان شدم.
در سال 2012 در مسابقات مقدماتی هشتمین دوره مسابقات بین المللی ابیلیمپیک   
Abilympics در ایران نفر اول  رشته نقاشی انتخاب شدم و به عنوان نماینده ایران 
در مسابقات كره جنوبی- سئول  شركت كرده و موفق به كسب مدال برنز جهان شدم.

در سال 2009 در مسابقاتی هنری با عنوان "هنر – ورزش" كه توسط آكادمی ملی 
المپیک ایران برگزار شد شركت نموده و یکی از نقاشی هایم به عنوان اثر برتر برگزیده 

شد و در قسمت نقاشی پارالمپیک نیز نفر اول این مسابقات شدم.
•برای كشيدن نقاشی به مشکل بر نمی خوريد؟ يا اگر راحت تر بپرسم دست 

هايتان برای اين كار توانايی الزم را دارند؟
مشکالت زیادی سر راهم قرار دارند ولی شکر خدا هر بار راهی برای حل آنها یافته ام. 
در همان چند ماه اول كه این حادثه  پیش آمده بود، تمام توانایی هایم را از گردن 
به پایین از دست دادم.  به این فکر افتادم كه با دهانم نقاشی را ادامه دهم اما پس از 
مدت كوتاهی توانایی دستانم بهبود یافت و من توانستم با بستن قلم به دستم تمرین 
را شروع كنم تا توانایی های خود را بازیابی كنم. چون مچ و انگشتانم حركت نداشتند 
باید وسیله مناسبی كمک می گرفتم كه این ضعف را جبران كند، به همین منظور 
به همه مراكز توان بخشی معتبر مراجعه كردیم اما ابزار مناسبی پیدا نکردیم و این 
باعث شد تا خودمان به فکر ساخت این وسیله بیوفتیم و این كار را انجام دادیم كه به 
مرور زمان طرح اولیه، بنا بر احتیاجات مختلف تکمیل تر شده و تغییر یافته است. با 
تمام این احوال، برای خیلی موارد مثل جا به جا كردن بوم و بستن قلم گیر به دستم 
و یا حتی عوض كردن كاغذ و غیره نیاز به كمک و همراهی دارم كه این امر به كمک  

كس دیگری انجام می گیرد.
•به تازگي نمايشگاهي از آثار نقاشي شما در كويت برگزار شد. چرا كويت؟ 

بله، نمایشگاه كویت به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت و به دعوت و تالش 
اداره ی فرهنگ و ارتباطات اسالمی و با همکاری شورای فرهنگی كشور كویت و البته 
با همراهی دوست خوبم سركار خانم زهره اعتضاد السلطنه و تالش جناب آقای دكتر 

خامه یار )رایزن فرهنگی ایران در موزه هنرهای معاصر كویت( انجام شد.
•استقبال مردم و مسئوالن كشور كويت چطور بود؟

نمایندگان  بسیاری  مانند  كویت  كشور  مسئوالن  بود.  نظیر  بی  كویت  در  استقبال 
پارلمان این كشور و سفرای كشورهای، ایران، هند، چین، افغانستان، كره جنوبی، عراق 
و دیپلمات های دیگر كشورها، سر اُسقف مسیحیان كویت و بسیاری از هنرمندان و 
فرهیختگان مقیم این كشور برای بازدید از نمایشگاه حضور داشتند. همان طور كه 
می دانید عده ی ایرانی های ساكن كویت هم كم نیستند و به دلیل پوشش خبری 
خوبی كه شبکه های مختلف تلویزیونی و ماهواره ای و جراید كثیراالنتشار از نمایشگاه 
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داشتند، آنها هم به نحو چشم گیری از نمایشگاه استقبال كردند.
•خاطره ای اگر از اين سفر بخاطر داريد تعريف كنيد. 

كویت كشور كوچکی است و من هیچ گاه تصور نمی كردم كه به این خوبی موانع 
معماری بر سر راه ما معلوالن را برطرف كرده باشند به طوری كه در این چند روزی 
كه من آنجا بودم به جایی بر نخوردم كه به دلیل داشتن پله یا نبود آسانسور مناسب 

از رفتن به انجا باز بمانم.
ما مدت یک هفته در موزه هنر معاصر نمایشگاه داشتیم و ساختمان موزه یک عمارت 
دو طبقه با شکل و شمایل سنتی كویت بود. متاسفانه ذهن من طوری با نبود آسانسور 
در اماكن عمومی عادت كرده كه تا روز آخر حتی به فکرم نرسید كه ممکن است برای 
طبقه باال، آسانسور داشته باشد، تا اینکه مسئوول موزه برای خداحافظی پیش من آمد 
و پرسید موزه را دیدید؟ من گفتم بله طبقه  همکف را دیدم ولی باال را ندیدم. وقتی با 
راهنمایی او به قسمت پشت ساختمان رفتم باورم نمی شد كه چنین آسانسور بزرگ 

و خوبی برای این ساختمان تعبیه كرده باشند.
جالب بود كه چند بار در بزرگراه های شهر، پل های عابر پیاده را دیدم كه برای تردد 

ویلچر مناسب سازی شده بودند.
•برای نقاشی های تان اسم هم انتخاب می كنيد؟ نام دوست داشتنی ترين 

نقاشی تان؟
گاهی بله و گاهی خیر. اغلب نام هایی كه من برای نقاشی هایم انتخاب می نمایم بر 
اساس موضوع اثر است. مثل مجموعه اسبهای من ... یا مجموعه مناجات و غیره ... كه 
هر كدام شامل تعدادی اثر می شوند. نقاشی باید خودش گویای حس نقاش باشد و 

گذاشتن عنوان روی اثر، ذهن بیننده را برای درک بهتر اثر محدود می كند.
•و نام دوست داشتنی ترين نقاشی تان؟

این كه كدام نقاشی برایم دوست داشتنی تر است فکر می كنم پرسش درستی نباشد 
چون هركدام مثل پاره ای از وجود من و یا مانند فرزندان من هستند و هر كدام به 
نوبه خود جایگاه مخصوص به خودشان را دارند. فقط گاهی یکی بیشتر به ایده آل 

موجود در ذهن و روح هنرمند نزدیک می شود و بهتر می تواند حس را القا كند.
•در سمت استادی تا حاال تدريس چند هنرآموز را به عهده داشته ايد؟

تعداد هنرجویانی كه تا به حال داشتم خیلی زیاد است و واقعا نمی دانم كه تا كنون 
به چند نفر آموزش داده ام ولی تعدادی از آنها هستند كه نقاشی را حرفه اصلی خود 

انتخاب كردند و پس از مدتی تحصیل در این رشته به مراحل باال رسیدند. 
•خاطره يا اتفاق جالبي هم از برگزاري كالس هاي تان داريد؟

خاطره از كالس ها زیاد است، من ترجیح می دهم به این مورد اشاره كنم كه بیشتر 
مواقع، زمانی كه كسی برای اولین بار و بدون آشنایی قبلی برای ثبت نام وارد كالس 
می شود، ناباوری و تعجب را در نگاهش می شود دید اما بعد از مدتی خود افراد به 

تاثیر این آشنایی در زندگی شان اذعان دارند.
•تعجب از چه چيزی؟ از اينکه استاد بر روی ويلچر نشسته؟

از این كه می بینند من به كمک وسایل كمکی نقاشی یا طراحی می كنم و از این كه 
با این سطح از محدودیت هم می توان هنر ظریف نقاشی را آموزش داد.

•غالبا يکي از مشکالت افراد داراي معلوليت مشکل ازدواج است. شما در اين 
زمينه مشکلي نداشتيد؟

به نظر من، عمده ترین مشکل بر سر راه ازدواج افراد معلول نگرش خود این افراد 
است، اگر به این باور رسیده باشیم كه معلولیت یک عارضه است و ما باید بتوانیم با 
در نظر گرفتن واقعیت های موجود در زندگی به نیازهای خود در زندگی دست یابیم. 
با توجه به اینکه ازدواج یکی از مهم ترین نیازهای یک انسان است، آن وقت باید به 
دنبال شریکی برای زندگی باشیم كه بتواند از این واقعیت ها درک درستی داشته 
باشد. نا گفته پیداست كه زندگی با معلوالن مسایل بیشتری نسبت به افراد سالم دارد 

و الزم است با تاكید فراوان به این نکته اشاره كنم كه این انتخاب حتما باید به دور 
از احساسات سطحی و زود گذر باشد تا انسان ها بتوانند برای دوام و بقای زندگی 

مشترک به همسرشان اطمینان كنند.
این كار بسیار  به  یا نسبت  اند  ازدواج نکرده  بیشتر دوستان معلولی كه من دارم و 
بدبین و سخت گیر هستند و یا نمی خواهند با واقعیت معلولیت به عنوان محدودیت 

و نه ناتوانی كنار بیایند.
زندگی مشترک شناخت عمیق و درست طرفین را طلب می كند و رسیدن به چنین 
شناختی بعد از ازدواج نیازمند آن است كه دو طرف به خودشان یک فرصت مناسب 

بدهند تا بتوانند با هم و با شرایط جدید آشنایی حاصل كرده و ادامه دهند.
•خانواده هر دو طرف راحت با اين موضوع كنار آمدند؟

برای هر ازدواجی حتی در افراد غیر معلول در خانواده ها موافق و مخالف وجود دارد. 
مهم خود زوج هستند كه باید با هم تفاهم و سازگاری داشته و برای انتخاب شان 

هدف درستی داشته باشند.
•به نظر شما بزرگترين مشکل يک فرد داراي معلوليت چه مشکلي مي تواند 

باشد؟
به گمان بنده مهم ترین مشکل یک معلول كنار آمدن با شرایط موجود و پذیرش 
محدودیت هایش است و در كنار این باید به نقش مهم نگاه صحیح خانواده و جامعه 

در باور داشتن افراد معلول به عنوان یک عضو موثر در اجتماع اشاره كرد.
•جمله ای كه دوست داريد به همسرتان تقديم كنيد.

و  اندازه دوست دارد سپاسگزارم  این  به  تمام خوبی ها و بدی هایم  با  اینکه مرا  از 
همیشه از بابتش سرشار از شعف می شوم.

•و جمله ای كه همسرتان دوست دارند به شما بگويند؟
این جمله هم از طرف همسرم برای حقیر:

آرش عزیز و مهربانم در زندگی ات عظمت و شکوه خداوند را دیدی و انتخاب تو بعد 
از معلولیتت خوب زیستن بود. به تو تبریک می گویم ... هم چنان صبور باش و بدان 
كه  خداوند در لحظه لحظه زندگی با ماست چرا كه ما سپاسگزار محبت و عشق اوییم. 

•سخن شما با مسئوالن...
برای  تواند  می  مختلف  در سطوح  مسئوالن  و  دولت  حمایت  كه  داشت  توجه  باید 
معلوالن، به ویژه آنهایی كه قصد دارند در جامعه نقش موثری داشته باشند امید بخش 
و كارساز است. ما می بینیم كه در اكثر كشورهای جهان دولت ترتیبی اتخاذ می كند 
كه یک معلول احساس نکند كه از  غیر معلوالن جدا افتاده است تا حس تنهایی و 
ناتوانی بیشتری نکند اما متاسفانه چیزی كه من در ایران با آن رو به رو شدم این 

است كه معلوالن به دست فراموشی سپرده شده اند.
چیزی كه من و خانواده ام با آن رو به رو شدیم این است كه حادثه خبر نمی كند 
و خطر معلولیت به شکل های مختلف در كمین هر كسی نشسته است، پس اگر هر 
كدام از مسئوالن به این مهم توجه و باور داشته باشند، حتما نمی توانند نسبت به 

مشکالت ما بی تفاوت باشند. 
كافی است یک بار خودشان را جای یکی از ما بگذارند.

•حرف نا گفته ای باقی مانده؟
است  ناپذیر  تکرار  الهی  موهبت  این  و  داریم  كردن  زندگی  شانس  بار  یک  فقط  ما 
پس باید برای خوب زندگی كردن تالش كنیم. زندگی برای معلوالن و غیر معلوالن 
مشکالت مختلفی همراه دارد. مهم نیست كه دچار چه مشکالتی هستیم؛ مهم این 
با ما در  باور كنیم، آن وقت تمام جهان  با تمام وجود بخواهیم و خود را  است كه 
رسیدن به زندگی بهتر هم سو می شود. البته به شرطی كه صبر را به عنوان چاشنی 

به باور و تالش خود اضافه كنیم.
مهديه رستگار
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چرا اینطوری راه میری؟

محبوبه نجوميان

فرشتــه زمینــی

آتيه شعبانی

بعداز ازدواج كم كم به این فکر افتادم كه بد نیست، یا شاید حتی الزم باشد، كمی 
درباره  بچه ها و دنیای آن ها بدانم. برای همین تحقیق كردم كه چه كتاب هایی را 
باید درباره روانشناسی كودک مطالعه كنم. دوستی به من پیشنهاد كرد در بعضی از 
مراكز وابسته به دانشگاه، دوره های علوم تربیتی  و آموزش پیش دبستانی را بگذرانم. 
با ذوق و عالقه زیاد رفتم  و در یکی از این مراكز ثبت نام كردم. دوره ای دو ساله، كه 
در پایان این دوره، باید مدتی را هم به طور آزمایشی و آموزشی كار عملی را در مراكز 

پیش دبستانی می گذراندیم. 
هرچه بیشتر پیش می رفتیم، در كنار شوق  و اشتیاقم  برای آشنایی با دنیای بچه ها، 
احساس نگرانی به من دست داده بود. برای این كه چگونه باید دوره سه ماهه عملی 
را بگذرانم؟ چرا كه شنیده بودم  یکی از شرایط پذیرش معلم، سالمت جسم است و 

از طرفی نگرانی بیشترم، واكنش بچه ها نسبت وضعیت جسمیم و پذیرش آن بود
تا این كه با این نگرانی ها، به دوره عملی رسیدم. استاد راهنما، مهدهایی كه باید دوره 
را می گذراندیم را معرفی كرد و من از او خواستم كه من به جای دوره عملی، دوره 
تئوری را بگذرانم. اما او قبول نکرد و از من خواست كه دوره عملی را بگذرانم و تاكید 

كرد این فرصت خوبی است برای از بین بردن ترس ها و نگرانی هایم.
و  تردید  از  پر  گذاشتم.  سر  پشت  را  روزهای سختی  پذیرفتم.  ناچار  به  و  تردید  با 
اضطراب. دلم نمی خواست با كنجکاوی ها، نگاه ها و عدم پذیرش بچه ها رو به رو 

بشوم. 
وسرانجام روز موعود فرارسید 

در مسیر راه پیش خودم فکر می كردم ای كاش امروز مهد را تعطیل كرده باشند.
وارد مهد شدم. محیطی رنگارنگ و زیبا. بچه ها داشتند با یک موسیقی شاد، ورزش 
می كردند. بعضی ها هنوز خواب بودند، بعضی ها با دقت حركات مربی را تقلید می 
كردند و بعضی ها هم با چشم های نگران، به مادرشان نگاه می كردند كه نکند آن 

ها را تنها بگذراند. 
خودم را معرفی كردم و برگه معرفی نامه را به مدیر مهد دادم. او گفت: »شما، مربی 
سرگرمی ها و بازی های علمی و قصه گویی به صورت چرخشی در همه كالس ها 

كارتان را شروع میکنید.«
خیلی متعجب شدم و نگرانیم بیشتر شد. امیدوار  بودم فقط سر یک كالس برم و با 

تعداد كمتری از بچه ها در ارتباط باشم. با راهنمایی مدیر، سر اولین كالس رفتم. 
وقتی وارد كالس شدم انگار كه بچه ها از نقاشی خسته شده بودند و دوست داشتند 
حواسشان به یک تازه وارد گرم شود. برای همین با تعجب به من نگاه كردند. مدیر مرا 
به مربی و بچه ها معرفی كرد و اداره كالس را به عهده من گذاشتند. مدیر خواست 
كه مربی در كالس حضور داشته باشد و به من كمک كند. اما ترجیح دادم با بچه ها 
تنها باشم و پیش خودم فکر كردم اگر  بچه ها سئواالت و كنجکاوی درباره راه رفتنم 

داشتند، دیگر نه من جلوی مربی معذب می شوم و نه او جلوی من.
خودم را دوباره به بچه ها معرفی كردم و از آن ها هم خواستم خودشان را معرفی 
كنند و در این بین، سواالت مختلفی هم از آن ها  می كردم. مانند: »دوست داری 

چی  نقاشی كنی؟« »چند تا كتاب قصه خوندی؟« »چند تا خواهر برادر داری« و...
بچه ها هم با ذوق و اشتیاق، جواب می دادند و گاهی هم همهمه می كردند. اما به 
خاطر سادگی و صافی وجودشان به راحتی می شد به آن ها مسلط شد وكنترلشان 

كرد.
مدت سه ماه به صورت چرخشی به این منوال گذشت و من به طور كامل، نگرانی 
هایم را فراموش كرده بودم و سرگرم راهکارها و تکنیک هایی بودم كه آموزش دیده 

بودم و به وسیله آن ها ذهن و انگیزه در بچه ها را فعال كرد. 
ارتباطی فراموش نشدنی و خاطره انگیزی بود. حس شادی و غروری خاص. 

در كالس قصه و نقاشی ارتباط دوطرفه بود. از تخیالت و دروغ های معصومانه بچه ها 
وتالش آن ها برای فکر كردن و حدس زدن و توضیحات خالقانه و كلماتی كه به كار 
می بردند می خندیدم.  به طور مثال  برای قصه خوانی باید تکنیک هایی به كار می 
بردم تا بچه ها خسته نشوند و فقط من صحبت نکنم. در نتیجه مدام باید با شگردی 
خاص، سواالتی از بچه ها می كردم تا قصه را حدس بزنند. یا به جای نمره دادن به 
نقاشی، باید تصاویری كه كشیده بودند را به اندازه توانشان توضیح  می دادند و تعریف 
از قشنگ ترین لحظات زندگیم بود چون یک احساس  ارتباطات  این  می كردند. و 

خوشبختی جمعی به وجود می آورد.
در این مدت سه ماهه فقط یک دختر كوچک پرسید: »محبوبه جون چرا اینطوری 

راه میری؟«
و من به راحتی دلیل بیماریم را برایش توضیح دادم.

مادرم ای مهربان ترین فرشته خدا، چگونه می توانم تو را وصف كنم؟  واژه ها قدرت 
توصیف مهربانی تو را ندارند...

مادرم، محبوب قلبم، چگونه می توانم صبوری و محبتت را در واژه ها پیدا كنم؟
در تمام مراحل زندگی همیشه همراهم بودی، وقتی اولین قدم را برداشتم كنارم بودی، 
بارها زمین خوردم و با مهربانی دستانم را گرفتی و بلندم كردی، با صبر و عشق، زندگی 

را یادم دادی، دوست داشتن و بخشش را قلب صبور تو یادم داد...
مادرم، فرشته من، از تو آموختم در سخت ترین شرایط زندگی، امید را از یاد نبرم.

از تو آموختم زندگی با تمام سختی ها و محدودیت ها زیباست.
من با نوازش دستان مهربان تو بزرگ شدم و در آغوش پر مهر تو آرامش را یافتم.

یادم نمی رود بخاطر من درد را به جانت خریدی تا من كمبودی احساس نکنم.
فرشته من، از تو ممنونم، چه شب ها كه به خاطر من خواب را از چشمان خسته ات 

راندی.
مادرم از تو ممنونم كه با تمام اشتباهاتم با مهربانی كنارم ماندی و دوستم داشتی.

اولین و همیشگی ترین دوست و یار من ، تویی مادر مهربانم.
مادرم مدیون تمام زحمات و عشق تو هستم.

همیشه محتاج دعای تو هستم.
فرشته زیبای من واژه ها محدودند، مرا ببخش كه نمی توانم با این كلمات از تو تشکر 

كنم.
مادرم تکیه گاه من، با تمام وجود تو را دوست دارم.
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ترجمه: الهام اشرفیامير مغنی باشی منصوريه

نتایج یک مطالعه نشان می دهد كارگران 
معلول، اغلب مورد آزار قرار می گیرند. یک 
مطالعه جدید كه در مجله كار، استخدام 
و جامعه منتشر شده است، نشان می دهد 
احتمال اینکه معلوالن در محیط كارشان 
قرار  حمله  مورد  دیگركارمندان  توسط 
برابر دیگران است. هم چنین  بگیرند، دو 
محیط  در  كه  رود  می  بیشتری  احتمال 
و  گرفته  قرار  تمسخر  مورد  معلوالن  كار، 

یا به آن ها توهین شود.
با  انگلیسی  محققان  مصاحبه  نتایج 
است  داده  نشان  كارمند  هزار   4 حدود 
ناتوانی  دچار  كننده،  284مشاركت  كه 
به  العالج  های صعب  بیماری  به  مبتال  یا 
كارمندان  دیگر  به  نسبت  زیادی  میزان 
مورد بدرفتاری قرار گرفته اند. این آزارها 
بیشتر از جانب همکاران و مدیران آن ها 
یا  انجام گرفته كه به شکل های طعنه و 
صورت  ها  آن  گرفتن  نادیده  و  بدگویی 

گرفته است.
برخی از نتایج این تحقیق به شرح زیر می 

باشد:
بیش از 10 درصد مورد خشونت فیزیکی 

در محل كار قرار گرفته اند.
بیش از 7 درصد در محل كار مورد تجاوز 

و مجروح شده بودند.
به  یا  و  شده  تحقیر  درصد   12 از  بیش 

سخره گرفته شده اند.
آنها  به  كار،  محل  در  درصد   24 حدود 

توهین شده بود.
رفتار  پیمایش  از  حاصل  های  داده  آنالیز 
در محیط كار انگلیسی ها نشان داده است 
كه كارگران ناتوان یا مبتال به بیماری های 
صعب العالج گفته اند مدیران مسئول 45 
یا  بدرفتاری های شدید، مشتریان  درصد 
مراجعان 28 درصد و همکاران 18 درصد 

مسئول آزار آنها بوده اند.

طراحی شبکه اطالعاتی برای معلوالن
آمریکا  متحد  ایالت  شهرهای  از  یکی  در 
ناتوان  كه  افرادی  به  كمک  برای  پلیس 
بوده و در مواقع اضطراری نمی توانند به 
اطالعاتی  شبکه  كنند  كمک  طلب  موقع 

طراحی كرده است.
بیش از 350 نفر عضو این شبکه اطالعاتی 
دچار  افراد  به  كمک  برای  كه  هستند 
پذیر طراحی شده  آسیب  افراد  یا  ناتوانی 

است.
ازجامعه  فردی  توسط  كار  این  اولیه  ایده 

و مشکالتی  بوده  مغزی  فلج  به  مبتال  كه 
است،  داشته  به كمک  نیاز  اعالم  برای  را 
مطرح شده است. ایده این فرد موجب راه 
دسترسی  برای  اطالعاتی  شبکه  اندازی 
بیشتر افراد به منابع حمایتی شده كه در 
مواقع اضطراری می توان به آن ها كمک 
كه  شده  ایجاد  طوری  شبکه  این  كرد. 
محدودیت  و  شرایط  توانند  می  معلوالن 
آن  در  كامل  طور  به  را  خود  خاص  های 
ثبت كرده و در صورت نیاز به كمک با این 
زمان  كمترین  در  تا  بگیرند  تماس  شبکه 

خدمات حمایتی به آن ها عرضه شود.

دسترسی الکترونيکی چيست؟
e-(الکترونیکی دسترسی 

سهولت  به  اشاره   ،)  accessibility
استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات، 
است.  معلول  افراد  توسط  اینترنت،  مانند 
به  داشته  توسعه  به  نیاز  ها  سایت  وب 
به  بتوانند  معلول  كاربران  كه  طوری 
طور  به  باشند.  داشته  دسترسی  اطالعات 

مثال:
برای افرادی كه نابینا هستند، وب سایت 
كه  شوند  تجهیز  هایی  برنامه  به  باید  ها 
و  بلند  صدای  با  متن  خواندن  به  قادر 

توصیف و فسیر تصاویر شود.
• برای افراد كم بینا، صفحات وب نیاز به 
های  رنگ  با  و  اندازه  تنظیم  قابل  فونت 

متضاد دارند.
شنوا  كم  یا  ناشنوا  كه  افرادی  برای   •
هستند، محتوای صوتی باید توسط نسخه 
ورود  باشد.  همراه  گو  و  گفت  از  متنی 
تواند  می  نیز  زبان  ویدئویی  سیستم  به 

محتوای صوتی را در دسترس تر كند.
معلولیت  دارای  افراد  حقوق  كنوانسیون 
به  دسترسی  از  اطمینان  به  توجه 
افراد  برای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
استفاده  كرد.  مطرح  را  معلولیت  دارای 
مانند  ارتباطات،  و  اطالعات  آوری  فن  از 
تبدیل شدن  به سرعت در حال  اینترنت، 
به یک بخش اساسی از زندگی اقتصادی، 
آموزشی و اجتماعی بسیاری ازمردم امروز 
وب  كه  است  مهم  بسیار  بنابراین  است. 
شودن،  استفاده  همه  توسط  ها  سایت 
طوری كه افراد دارای معلولیت، مانند هر 
كس دیگری دسترسی به اطالعات داشته 

باشند.

بیش از 650 میلیون انسان، یا 10 درصد جمعیت جهان را معلوالن 
نژاد،  مانند  مختلفی  علل  به  زنان  میان  این  در  دهند.  می  تشکیل 
قومیت، سن، زبان، فرهنگ و...  قربانی محرومیت از برابری اجتماعی 

می شوند.
میزان سواد آموزی در بین معلوالن بزرگسال سه درصد است كه یک 

درصد آن را زنان تشکیل می دهند.
در محیط های كاری، مردان شانس بیشتری برای یافتن كار دارند 
و  استخدامی  استانداردهای  از  موارد  این  در  معلوالن  زنان  زنان.  تا 
ترفیعی پایین تری برخوردارند و در ازای ساعات كاری یکسان نسبت 

به مردان دستمزد كمتری دریافت می كنند. 
در هر دقیقه، بیش از سی زن درمحل كار مجروح یا معلول می شوند 

و در تمام سنین دچار مشکل برای دسترسی به مراكز درمانی اند.
حقوق معلوالن بخشی از منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است. 
در سیزدهم دسامبر 2006 مجمع عمومی این سازمان، پیمان نامه 
به مرحله عمل  و در سوم می 2008  اتخاذ كرد  را  حقوق معلوالن 

درآمد.
متن این پیمان نامه حاوی فصلی در مورد معلوالن زن است و اشارات 

بسیاری به زنان و دختران و مسایل جنسیتی دارد.
-از اصول این پیمان نامه مساوات بین زنان و مردان است.

پیشرفت،  تضمین  برای  الزم  اقدامات  تمامی  باید  كشورها  -احزاب 
از  استفاده  و  اجرا  برای ضمانت،  زنان  اختیار كردن  ترقی و صاحب 
حقوق بشر و آزادی های اساسی كه در این پیمان نامه آمده را انجام 

دهند.
-رهایی ازاستثمار، خشونت و سوء استفاده.

-سالمتی
-استانداردهای مساوی زندگی و امنیت اجتماعی.
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می خواهید خالقیت خود را پرورش دهید؟ معجزه و اكسیر معکوس سازی را امتحان 
كنید. آری جذابیت آن، شما را شگفت زده خواهد كرد. گفته اند كه "میکل آنژ" بزرگ 
ترین مجسمه ساز دنیا از آن استفاده می كرده، او مدت ها جلو تخته سنگ ها نظاره 
گر تصورات خود و تجسم و شاهکار خود بوده است. اشتباه نکنید او در تخته سنگ 
مجسمه را تصور نمی كرده بلکه قسمت های زائد و اضافه مجسمه را تصور و حذف 

می كرده است.
شركتی در آمریکا برای نام گذاری نوشابه خود كلمه 7up را معکوس نموده و نوشابه 

qnl را به بازار عرضه كرده و موفق هم بوده است.
در چرخ خیاطی چه چیزی معکوس شده است تا امکان دوخت به وجود آمده؟ آری 
خود سوزن چرخ خیاطی به طور معکوس تعبیه شده است. ضمن آن كه در ماشین 

فولکس جای موتور در صندوق عقب معکوس سازی شده است.
اگر مهندسی معکوس كه خود دنیایی است را در نظر بگیریم به اهمیت این تکنیک 

خالقیت پی خواهیم برد.
چینی ها اعتقاد دارند كه افراد موفق، معکوس افراد معمولی فکر و عمل می كنند و 
از این ضرب المثل استفاده می كنند كه »وقتی از پیاده روی خسته شدید، استراحت 

نکنید بلکه بدوید!«
سری به دنیای كسب و كار می زنیم و فرآیندها را معکوس می كنیم. مدت ها بیماران 
برای معالجه نزد پزشکان می رفته اند اما امروزه این مسیر معکوس شده است و در طرح 

پزشک خانواده این پزشکان هستند كه نزد بیماران می روند.
مدت ها برای تهیه غذا به رستوران ها می رفتیم اما هم اینک غذاها تحویل در منازل 

و... می شوند.
مثل  سنگین  وسایل  تعمیركاران  آرایشگران،  ها،  خانم  از  عکاسی  ویژه  به  عکاسان 
یخچال، فریزر، نجارها و شویندگان مبل و ... می توانند از این تکنیک استفاده كنند 
و نزد مشتری رفته و به كسب و كار خود رونق دهند. تکان دادن وسایل سنگین اصاًل 
مقرون به صرفه نیست. ضمن اینکه در خود عکاسی از معکوس سازی استفاده می شود. 
اگر جسم به حالت جامد را معکوس حالت مایع بدانیم و برعکس شاید بتوانیم ایده های 
جذابی در كسب و كار داشته باشیم مثاًل به فکر این باشیم كه گالب را به صورت 
جامد و قابل حمل تولید كنیم! یا صابون را به صورت كاغذی و جامد تولید كنیم كه 
حمل آن آسان تر شود و یا مصرف آنها راحت شود )تولید صابون به حالت كف(. تولید 

زعفران به حالت اسپری كاری خالقانه است و زیبایی اندیشه را نشان می دهد. 
آیا بهتر نیست كارآفرینان كشورمان قند جامد را به صورت قند مایع تولید كنند و به 
صورت فردی و بهداشتی در قطره چکان آنرا نزد خود داشته باشیم و مصرف قند خود 

را بهداشتی تر  كنیم؟
در فرآیندهای فرهنگی، اجتماعی چطور؟ آیا می شود این فرآیندها را معکوس كرد و 

به عنوان مثال دختران به خواستگاری پسران بروند؟

زمانی  فوتبال  »كه  گفت:  آرسنال  فوتبال  تیم  خوش فکر  مربی  ونگر"  "آرسن  روزی 
نیست كه بازی كنان تیم، توپ را در اختیار دارند! فوتبال از زمانی آغاز می شود كه 

تیم شما توپ را از دست می دهد!"
دریبل Rainbow یا رنگین كمان یا دریبل به اصطالح زیدانی در فوتبال، نمونه ای 

از دریبل های معکوس در فوتبال هستند.
در المپیک و در مسابقات پرش ارتفاع، ورزشکاری روش پریدن از جلو و از طریق سینه 
را معکوس كرده و به صورتی كه امروزه آن را دیده ایم از روی میله افقی پریده و ركورد 

المپیک را شکست و با تکنیک معکوس سازی قهرمان جهان شد.
یک فوتبالیست عرب پنالتی را با پشت پا وارد دروازه كرده و خالقیت خود را نشان داد 

و هرچند داور این گل را قبول نکرد!
در فیلم موفق "بنجامین باتن" كسی قهرمان فیلم است كه 83 ساله به دنیا می 
آید و رفته رفته جوان می شود و بعد به دوران كودكی وارد می شود و در نهایت 
می میرد یعنی مراحل زندگی او معکوس بوده است با همین تکنیک توانست جوایز 

سینمایی را از آن خود كند و حتی نامزد دریافت جایزه اسکار شد.
به گفته كارشناسان ورزش 5 دقیقه معکوس دویدن معادل 15 دقیقه دویدن به 
جلو و دویدن معمولی است و معکوس دویدن موجب تقویت نیم كره راست و در 

نهایت تقویت خالقیت می شود!
گفت:  و  رسید  بود  قهوه  نوشیدن  حال  در  كه  چرچیل  به  زنی  روزی  گویند  می 
»من اگر جای زنت بودم به داخل قهوه سم می ریختم و آن را مسموم می كردم و 
تو را می كشتم!« و چرچیل نگاهی تحقیرآمیز به زن انداخت و از تکنیک معکوس 
سازی استفاده كرده و با لحن خاصی گفت: »اگر تو زن من بودی، حتماً آن قهوه را 

می خوردم تا از شر تو خالص شوم!«
در نهایت این كه با این تکنیک شاید »جنگ«، »گنج« شود!

با این تکنیک شاید »هقهق«، »قهقه« شود!
با این تکنیک شاید »نامرد«، »درمان« شود و ...

ممکن است بگویید كه »درد« همان »درد« باقی خواهد ماند!
و من خواهم گفت كه درد را با تکنیک های دیگر خالقیت معالجه خواهیم كرد و 
با به كارگیری فنون خالقیت دیگر نخواهم گفت: »كه ای كاش زندگی دنده عقب 
به تغییر نگرش درباره زندگی  برد و  از تک تک لحظات آن لذت خواهم  داشت و 
و مفاهیم آن با تکنیک معکوس سازی فکر خواهم نمود، با این جمله زیبای نیچه 
كه  است  زشت  چه  می گویند  دیگران  چه  »اگر  گفت:  كه  آلمانی  بزرگ  فیلسوف 
همراه گل سرخ خارهایی است، من می گویم كه چه زیباست كه همراه خارها گل 

سرخی است!« )معکوس سازی در نگرش ها(

پرورش خالقیت با معجزه و اكسیر معکوس سازی 

REVERS

غالمرضا عابدینی - مدرس بین المللی كار آفرینی 
Ghabedini@yahoo.com

Hadidotasadi@Gmeil.com هادی اسدی

آرامش
اصال به زبون آوردنش هم نعمته. خوش به حال هر كی آرامش داره. دونه، گیاه و همه 

حیوانات و همه چیز این عالم آرامش دارن
به جز انسان كه از وقتی از بهشت بیرون شد، تنها چیزی كه ازش گرفتن آرامش بود.

می دونین چرا؟
چون آرامش یعنی االن بیرون و درون من. همه چی همون طوره كه باید باشه. همه 

چی سر جاشه، همه چی مرتبه.راین یعنی آرامش.
حرفای زیادی دارم كه براتون بگم از آرامش، همراهم باشین، قول میدم این كلمه 

طیبه، این نوشته ها زندگیتونو بهتر كنه.

یادتون باشه:
آرامش اسباب بیرونی نداره، تمام ابزار و ملزوماتش درونیه.

هیچ چیز بیرون از شما نه به شما آرامش میده نه اونو كم و زیاد می كنه.
قول  میشه  نظرتون عوض  باشین.  همراه  كنین.  تحمل  براتون سخته،  اگه هضمش 

می دم.
فقط یادتون باشه اگه آرامش ندارین، هیچ ندارین و اگه دارین ، همون بهتر كه بعضی 

چیزا رو نداشته باشین.
دربارش فکر كنین. با من هم تماس داشته باشین. در خدمتتون هستم.
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یکي از حساس ترین دوره هاي رشد، دوره بلوغ  است، 
دوره اي كه نوجوان از نظر عاطفي، اجتماعي و جسماني 
دچار تغییراتي مي شود كه توجه بیش از پیش به برنامه 
ریزي مطلوب و مناسب، برای گذر از این دوره دارد، در 
تبدیل  تواند  مي  كه  تهدید،  یک  نه  دوره  صورت،  این 
عاطفي،  رشد  تقویت  و  تربیت  مغتنم جهت  فرصتي  به 
مورد  در  مهم،  این  و جسماني شود.  اخالقي  اجتماعي، 
را  اجتماعي، عاطفي  بلوغ  ویژه كه  نیازهاي  با  نوجوانان 
دیرتر از بلوغ جسماني طي مي كنند، اهمیتي دو چندان 
پیدا مي كند. اكتساب مهارت هاي زندگي برای زندگي 
برنامه  و  توجه  به  نیاز  بزرگسالي،  در  مستقل  نسبت  به 
این دوره دارد. به گونه اي كه دانش  ریزي مطلوب در 
نسبي  استقالل  و  ارزشمندي  احساس خود  آموز ضمن 
شخصي، اجتماعي و اقتصادي، براي جامعه مفید باشد. 
ویژه،  نیازهاي  با  آموزان  دانش  ویژگي هاي  به  توجه  با 
آموزش حرفه اي یکي از اولویت هاي اساسي برای برنامه 
تحول  فرآیند  است.  آموزان  دانش  از  گروه  این  ریزي 
شغلي از پنج مرحله تشکیل شده است كه شامل آگاهي 
، اكتشاف شغلي، آماده سازي  شغلي، سو گیري شغلي 

شغلي و باز آموزي و تقویت شغلي است.
شغلي  سوگیري  و  ابتدایي  دوران  در  شغلي،  آگاهي 
دوره  در  شغلي  اكتشاف  راهنمایي،  و  ابتدایي  دوره  در 
به  دبیرستان  دوره  در  شغلي  سازي  آماده  و  راهنمایي 
وقوع مي پیوندند. باز آموزي و تقویت شغلي بعد از دوره  
مداوم  باید  آوري  فن  تغییرات  به  توجه  با  و  دبیرستان 

مورد نظر قرار گیرد.
دانش  انتقال  براي  دنیا  كشورهاي  اغلب  در  امروزه 
مدرسه  از محیط حمایت شده  ویژه  نیازهاي  با  آموزان 
و موسسات به جامعه، برنامه هاي خاصي در نظر گرفته 

شده است كه چنین برنامه هایي به روش های مختلفي 
مانند حرفه آموزي، توان بخشي حرفه اي و برنامه انتقال 
از مدرسه به جامعه معروف هستند. به عنوان نمونه در 
كشور آلمان، تلفیق جوانان با نیروي كار، از اهمیت ویژه 
عمومي  آموزش  با  اجباري  تحصیل  است.  برخوردار  اي 
خاتمه  نمي یابد، بلکه شامل آموزش پیش حرفه اي و 

حرفه اي است.
نفر  هزار   43 حدود  به   IMPRO موسسه  فرانسه  در 

نوجوان كم توان ذهني آموزش حرفه اي مي دهد.
در ژاپن، دانش آموزان كم توان ذهني، براي سه سال به 

دوره دوم آموزش در مقطع دبیرستان مي روند. 
در آمریکا براي انتقال افراد به جامعه در آموزش عمومي 
است.  شده  گرفته  نظر  در  سني  دوره  سه  استثنایي،  و 
در دوره سوم )فواصل سنی21-16 سال( دانش آموزان 
درس های نظري، مهارت هاي عملکرد زندگي، مهارت 
را فرا مي گیرند. در  هاي استخدامي و زندگي مستقل 
سایر كشورها كه در زمینه آموزش و پرورش استثنایي 
هاي  دوره  و  ها  برنامه  نیز  اند،  داشته  نسبي  پیشرفت 
اي  آموزش حرفه  ما،  اجرا مي شود. در كشور  مشابهي 
دانش  كار  بر رشته هاي  استثنایي عالوه  آموزان  دانش 
و فني و حرفه اي كه عمدتا دانش آموزان آسیب دیده 
شنوایي و دانش آموزان آسیب دیده بینایي و جسمي- 
حركتي از آن بهره مي برند. براي دانش آموزان كم توان 
ذهني دوره سه ساله اي تحت عنوان مهارت هاي حرفه 
اي در سازمان آموزش و پرورش استثنایي طراحي و از 
دوره،  این  از  یابي  ارزش  از  اجرا شد. پس  سال 1374 
آموزش  فرصت  دوره  طول  كه  بود  آن  گر  بیان  نتایج 
فارغ  و  تحصیل  سن  همچنین  دهد.  نمي  را  الزم  هاي 
سالگي   15 تا  موارد  برخي  در  دوره  این  در  التحصیل 

كاهش پیدا كرده بود و از طرفي عده اي از دانش آموزان 
آسیب دیده شنوایي، بینایي و جسمي - حركتي بودندكه 
شرایط تحصیل در مدارس عادي و یا كالس هاي خاص 
ناچار ترک تحصیل مي كردند. سازمان  به  را نداشته و 
عدالت  توسعه  راستاي  در  استثنایي  پرورش  و  آموزش 
المللي  بین  قوانین  با  و همچنین  هم سویي  اجتماعي 
به  اقدام  جهان،  كشورهاي  سایر  آموزشي  هاي  نظام  و 
ایجاد دوره راهنمایي تحصیلي پیش حرفه اي و متوسطه 
حرفه اي كرده است تا توانایي هاي بالقوه این گروه از 
كه  هایي  دوره  بنابراین  نماید.  بالفعل  را  آموزان  دانش 
و  دهد، طراحي  پاسخ  را  ها  گروه  تمامي  نیاز  به  بتواند 
در  كه  داد  پیشنهاد  پرورش  و  آموزش  عالي  به شوراي 
نهایت در سال 84 دو دوره راهنمایي تحصیلي  حرفه اي 
و متوسطه حرفه اي تصویب و از سال تحصیلي 87-86 

به اجرا گذاشته است.
با توجه به اهمیت موضوع آموزش و توان بخشي حرفه 
اي و در جهت تقویت سطح آموزش حرفه اي، سازمان بر 
آن شد تا تجربیات و اطالعات صاحب نظران، استادان، 
نموده  آوري  جمع  را  عالقمندان  و  معلمان  دانشجویان 
و ضمن بهره برداري در اختیار سایر دست اندركاران و 
در  اي  مقاله  فراخوان  برای همین  قراردهد.  عالقمندان 
زمینه آموزش و توان بخشي حرفه اي دانش آموزان با 
از  خوبي  بسیار  مقاالت  كه  كرد  منتشر  ویژه  هاي  نیاز 
نشریه  راستا  این  در  و  رسید  سازمان  به  كشور  سراسر 
مقاالت  به  را  اي  نامه  ویژه  استثنایي  تربیت  و  تعلیم 

برگزیده این مجموعه اختصاص داد. 
دكتر محمد كمالی 
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وقتی تهدید لباس فرصت می پوشد



پیک توانا/سال پنجم/شماره 46/فروردین و اردیبهشت  421392

سد. برزیلی
ستقیم می نوی

ت و م
س

.خداوند، روی خطوط کج و معوج، را

علیرضا شعبانی

نر
 ه

ب و
اد

معلمی به نام بهار

نامه های نادر ابراهیمی به همسرش

 گردآوری: مینا جانی

نامه دوم
بانوی بزرگوار من!

عطر آگین باد و بماناد فضای امروز خانه مان
برای  تو  بركت  پر  و فضای خانه مان، همیشه، در چنین روزی كه روز عزیز والدت 

خانواده كوچک ماست...
نامه سوم

بانو، بانوی بخشنده  بی نیاز من!
این قناعت تو، دل مرا عجب می شکند...

این چیزی نخواستنت،  با هر چه كه هست ساختنت...
این چشم و دست و زبان توقع نداشتنت و به آن سوی پرچین نگاه نکردنت...

كاش كاری می فرمودی دشوار و نا ممکن، كه من به خاطر تو سهل و ممکنش می كردم...

كاش چیزی می خواستی مطلقا نایاب، كه من به خاطر تو آن را به دنیای یافته ها 
می آوردم...

كاش می توانستم همچون خوب ترین دلقکان جهان، تو را سخت و طوالنی بخندانم...
كاش می توانستم همچون مهربان ترین مادران، رد اشک را از گونه هایت بزدایم...

كاش نامه ای بودم، حتی یک بار با خوب ترین اخبار...
كاش بالشی بودم، نرم، برای لحظه های سنگین خستگی هایت...

كاش ای كاش كه اشاره ای داشتی، امری داشتی، نیازی داشتی، رویای دور و درازی 
داشتی...

آه كه این قناعت تو، این قناعت تو دل مرا عجیب می شکند...
 

در یک عصر پاییزی زنی نشسته بر روی صندلی چرخدارش به فکر فرو رفته بود. فنجان 
چای داغ روی میز را به آرامی فوت كرد و كمی از آن نوشید. لیوان چای را روی میز 

گذاشت و به یاد معلم هنرش افتاد كه به او در زندگی، امید و انگیزه داده بود.
نمی  بود،  راهنمایی گذاشته  دوره  به  پا  تازه  وقتی  پیش،  اندی سال  و  بیست   حدود 
توانست بنویسد، حدود یک سالی می شد كه پس از یک حادثه تلخ، چیزی ننوشته بود 
و فکر می كرد دیگر نمی تواند بنویسد. زنگ هنر بود. معلم وارد كالس شد و تصویر 
درختی را بر روی تخته سیاه كشید. همه دانش آموزان مشغول كشیدن نقاشی از روی 
طرح معلم شدند. به این طرف و آن طرف نگاه كرد و در دل با خود گفت: »ای كاش 

من هم می توانستم بنویسم. حداقل می توانستم چیزی بکشم«
 گاهی به درخت روی تخته خیره می شد و خجالت می كشید از این كه نمی تواند 
چیزی بکشد. معلم باالی سرش آمد و گفت: »تو چرا چیزی نمی كشی دخترم؟ خودت 
را با چیزی مشغول كن« سرش را پایین انداخت. در حالی اشک در چشمانش حلقه 
بسته بود با صدایی لرزان گفت:» نمی تونم، بلد نیستم« معلم او را پیش میز خودش 
برد و به او یک مداد داد و گفت: »تو میتوانی عزیزم، هیچ كاری غیر ممکن نیست، باید 
تالش كرد« سپس شروع به نوشتن كرد. در حالی كه خیلی بد خط می نوشت معلم به 
او امید می داد و تشویقش می كرد. ساعت آخر هم به پایان رسید و مدرسه تمام شده 

بود. هنگامی كه به سختی خودش را با صندلی چرخدار به بیرون می رساند معلم هنر 
را دید كه با مادرش حرف می زند. مادر با رویی خندان و امیدوار به فرزندش سالم كرد 
و او را در آغوش گرفت. وقتی به خانه رسیدند، ماجرا را برای مادرش تعریف كرد، مادر 
خیلی خوشحال شده بود. فردای آن روز وقتی از مدرسه برگشت با یک اتفاق غیرمنتظره 
رو به رو شد. یک میز چوبی! معلم به مادرش گفته بود كه برای او یک میز چوبی بسازند 
تا بتواند در خانه تمرین كند. با ذوق و شوق ناهارش را خورد و به سراغ میزش رفت. 
ابتدا كمی می ترسید اما با گذشت زمان توانست بهتر بنویسد و حتی نقاشی كند. در 
زنگ های هنر دیگر خجالت نمی كشید و مانند دیگران نقاشی می كرد و می نوشت. 
معلم به او این را آموخت كه داشتن معلولیت دلیل بر این نمی شود كه نتوانی خودت 
را در جامعه نشان بدهی و به خواسته ها و آرزوهایت برسی، چرا كه هر كاری با تالش 
كردن و انگیزه داشتن امکان پذیر است. نقش یک معلم خوب این است كه بتواند به 
دانش آموزانش امید و انگیزه بدهد و به آنها بیاموزد كه چگونه ضعف هایشان را جبران 
نمایند. مانند بهار كه با آمدنش گل ها و درختان افسرده را سرزنده می كند و به آنها 

امید زندگی دوباره و تولدی دیگر را پس از زمستان سرد می دهد.
روز معلم مبارک
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یـک شیشـــه مربـــای دروغ
وقتي همه چیز خوب است و كسي متوجه نیست اتفاق بدي مي افتد.

این اعتقاد تنها پسري بود كه براي بهتر دیدن، چشمهایش را در گهواره مي خواباند و بدون 
آنها همه جا را به نظاره مي نشست.

او سرو بیش از حد بلندي را دید كه  دست هاي سرد شعله ور داشت و انگشت هایش زبانه 
مي كشید.

...
هیچ كس نمي دانست تازه وارد چه زماني و چه طور وارد دهکده شد و در انتهاي یک كوچه 
بن بست در قشنگ ترین نقطه آن یک خانه خاكستري و لغزان ساخت كه با كوچک ترین 

باد جیرجیر مي كرد.
اولین برخورد آنها با تازه وارد، مالقات بچه اي بود كه صبح زود از خواب بیدار شده بود و بدون 

آنکه به كسي بگوید از خانه بیرون زده و گرسنه بود...
در آن موقع جلوي در خانه مرد تازه وارد رسید. خیره به آن شد، جلو رفت، كسي در را باز 
نکرد، بچه به این فکر مي كرد كه تازه وارد با آن قد خیلي بلند چطور توي خانه جاي می شود. 
كه ناگهان سایه اي بلند از پِس سر قد كشید و در چین و شکن چوب هاي خاكستري شکست. 

بچه به عقب نگاه كرد براي اینکه تازه وارد فکر دیگري نکند هراسان گفت :
»چیزي براي خوردن دارید آقا ؟« 

...
چند لحظه بعد به سمت خانه مي دوید درحالي كه چیزي را از دور دهانش پاک مي كرد...

آوازه مرد تازه وارد، دهان به دهان می گشت. مهرباني، گرمي و مهمان نوازي او حتي از بچه 
هاي كوچک، اسباب بازي هاي رنگا رنگ و خوردني هاي ویژه اي كه براي هر كس در گوشه 

و كنار خانه اش را داشت...
و این توصیف ها صف نامحسوسي از مردمان دهکده را تشکیل مي داد كه در اطراف خانه 

كمین مي كردند و در نهایت، بعد از هر پیچ و خمي مقصد شان كوچه بن بست بود.
رفته رفته صف نامحسوس به صف بلند و آشکاري تبدیل شد، دیگر هیچ كس از اینکه توي 

صف بایستد و از شیشه مربای بزرگ سهمي بگیرد خجالت نمي كشید.
مردمي كه در این صف ایستاده بودند كوچک ترین اعتمادي به كنار دستي شان، جلوي سری 

و پشت سري و هیچ آدم دیگري نداشتند همه به هم مي گفتند: »دروغگو!  دروغگو!«
و با این حال كه می دانستند سهم همه آن ها از خانه خاكستری از آن شیشه بزرگ مربا است، 
از پذیرایی ویژه ای حرف می زدند كه تازه وارِد كهنه كار، برایشان ترتیب دیده بوده و در انتها 

هیچ كدام حرف دیگری را باور نمی كرد.
تا اینکه...

دیگر مربایی در شیشه نماند
تنها پسری كه برای بهتر دیدن، چشمهایش را در گهواره می خواباند و بدون آن ها همه جا را 
به نظاره می نشست او را دیده بود، مردی بیش از حِد معمول بلند، با دست های سرد شعله 

ور كه انگشتانش در وجود هر كدام از مردم ده زبانه می كشید.
این پسر، تنها كسی بود كه خانه خاكستری را لغزان دید، با درونی سیاه، 
دروغ"  "مربای  بود  نوشته  رویش  كه  خالی  و  بزرگ  ای  شیشه  و  متروک 
به  لزج كه  و  بود  بد  بود،  مالیده شده  اطراف شیشه  به  مانند  چیزی لجن 

سرعت حشرات موذی را به دور خود جمع كرده بود.
مردم اقرار كردند مرد تازه وارد با پیش بند بلند و شیشه بزرگ زیر بغل، 
دست هاي خشن و نگاهي مرده داشت، انگشتاني كه در انتها به ناخن هاي 

مخروطي ختم مي شد و طعم دروغ را به آنها چشانده بود.
حاال قبرستان پر بود از حقایقي كه بي تشییع دفن شده بودند و نبش آنها 

طوالفي از زیِر زمین به راه مي انداخت.
وقتي همه چیز خوب بود 

مردم فراموش كرده بودند وقتي همه چیز خوب است، خواب، پلک ها را 
سنگین مي كند و آدم ها توي خواب در دنیایي كه وجود ندارد به راه مي 

افتند و كابوس ها شروع مي شوند.
و شیریني و تلخي به هم مي آمیزند.

نگاه كردند، شباهت هایشان به جایي كه در آن  به یکدیگر  مردم دهکده 
زندگي مي كردند، به آسمان صاف كه دیگر مه آلود نبود، حاال همه همه جا 

روشن بود و مردم از خواب پریده بودند.
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قسمت چهاردهم

تقریبا همه اطرافیان من از ارتباطم با امید باخبر بودند. اما خانواده امید بعد از اولین 
ارتباط ما قرار نگرفتند و همه چیز را تموم شده تصور می  جدایی، دیگه درجریان 
كردند. بخاطر شرایط خاص و محدودیت هایی كه داشت برای كوتاه ترین تماسش 
هم كلی به درد سر می افتاد و با جور كردن صد بهونه از خونه بیرون میزد تا به قول 
خودش فقط صدای الو گفتن من رو بشنوه. باوجود همه محدودیت ها هیچوقت كم 
نمی گذاشت و جای هیچ گله ای باقی نمی گذاشت. كاًل امید هیچ ایرادی نداشت 
و از همه نظر یک مرد ایده آل محسوب می شد. مردی كه میتونست هر دختری را 
به نهایت خوشبختی برسونه. هر كس یکبار امید را مي دید شیفته رفتار و برخورد و 
حرفاي شیرینش میشد. روابط اجتماعی و فن بیانش هم كه حرف نداشت. در محبت 
و عاشق پیشگی هم كه بی رقیب بود پس چطور باید یه كم نسبت بهش سرد می 

شدم تا دل كندن برام ممکن میشد؟
از نوجووني با هم بزرگ شده بودیم و سالهاي حساس عمرمون را با هم گذرونده بودیم 
و همین باعث شده بود تا هیچ اختالف نظری با هم نداشته باشیم. از هر لحاظی، از 
عقاید و افکار گرفته تا نظرات و تیکه كالم ها و كل رفتارمون درست شبیه هم شده 

بود.
اگر سال اول و دوم آشنایی، جدایی برام سخت بود حاال بعد از گذشت هفت سال 
سختیش هفت هزار برابر شده بود. امید بعد از پدر و مادرم ستون خیمه زندگی من به 

حساب می اومد و با نبودنش زندگیم ویران و به خاكستر تبدیل میشد.
شاید ذات آدمی اینطوره كه همیشه فکر مي كنه بزرگترین مشکل دنیا، مشکلي هست 
كه خودش باهاش دست به گریبانه، من هم مثل بقیه انسان ها در طول زندگیم با 
مشکالت ریز و درشت زیادي مواجه شده بودم اما چند سالي بود كه بزرگترین مشکل 
زندگیم شده بود؛ زندگي بعد از امید و اینکه چطور با نبودنش كنار بیام؟ حتي فکر 
نبودنش هم تن و بدنم را مي لرزوند. شدت این وحشت در وجودم تا حدي بود كه از 
داشتنش هم نمي تونستم لذت كامل را ببرم. دم به دم حضور شیرین امید همیشه با 
ترس از دست دادن و هراس هولناک روز نبودنش همراه بود. به قدری به حضور امید 
در زندگي مون عادت كرده بودیم كه مامان مي گفت: مائده، خدا به تو رحم كنه من 

كه خارج از ماجرام یه وقتا میگم وقتی بره چیکار كنیم؟ دیگه خدا به داد تو برسه.
وقتي شاهد لبخند تلخم بود در ادامه حرفش سریع اضافه كرد: ولي تو میتوني!

اما خودش هم خوب میدونست كه اینبار دیگه نه. اینبار دیگه نمیتونم مقاوم باشم. این 
مورد تنها موضوعي بود كه میدونستم هیچوقت نمیتونم باهاش كنار بیام. 

امید بعضي وقتها به شوخي من را "مامي" صدا میزد اما زیاد هم بی راه نمی گفت و 
من در واقع مثل مادري شده بودم كه به بچه م عشق مي ورزیدم و نگرانش میشدم. 
حتي براي چند ساعت هم نمیتونستم ازش بي خبر بمونم چطور میتونستم با یک 

عمر بي خبري و نگراني زندگی را سركنم؟
امید تعصب داشتم یک روز تمام  نهایت روی  بود منی كه بي  كار به جایي رسیده 
توانم را جمع كردم و بهش گفتم: بیا با مهسا ازدواج كن. اقال جلوي چشمم هستي. 

اقال ازت بیخبر نیستم. 
_: مگه تو نبودي كه مي گفتي نمیتونم هیچ زني را در كنار تو ببینم پس چي شد؟

_: االن هم نمیتونم. االن هم میمیرم اگر چنین صحنه اي را ببینم ولي اقال خوبیش 
اینه كه میتونم ازت خبر داشته باشم. میتونم ببینم چه می كنی؟

_: نه عزیزم. اگر من اینکار را بکنم یعني فقط بخاطر تو و به عشق تو دست به این 
انتخاب زدم. این جوری هم كه دیگه اسمش را زندگي نمیشه گذاشت.

خودم هم میدونستم پیشنهادم عاقالنه نیست ولی تنها راه حلی بود كه اون زمان به 
ذهنم رسیده بود.

خیلی وقت بود كه احساس می كردم چیزی می خواد بگه اما هربار قورتش میده. 
دلم گواهی بد می داد. از ترس اینکه چیزی بگه كه توان شنیدنش را نداشته باشم 

هیچوقت نمی پرسیدم: چی میخوای بگی؟ بگو و راحتم كن.
امید همیشه مي گفت سال 85 درسم تموم میشه یه كار مناسب هم تا اون موقع 
پیدا می كنم و اون سال دیگه میتونیم ازدواج كنیم. خبر نداشتم سالی كه قرار بود 
زیباترین سال زندگیم باشه به حکم سرنوشت به سیاهترین سال زندگیم تبدیل میشه. 
توی اون چند سال چندین و چند بار با هم خداحافظی كرده بودیم و دوباره .... شاید 
اینبار هم ... اما نه ایندفعه با همیشه فرق داشت انگار دیگه تصمیم جدی گرفته بود 

كه بره دنبال زندگیش. باالخره چیزی كه ازش می ترسیدم داشت اتفاق می افتاد.
اواخر سال 85 و نزدیک نوروز بود. اون روز صداش آروم تر از همیشه بود و من باز 
هم ضربان قلبم تند شده بود. با صدایی كه لرزشش دلم را می لرزوند گفت: بیا آخر 

امسال دیگه تموم كنیم. 
مثل همیشه هیچ مخالفتي نکردم اما فقط خدا میدونست و بس كه درونم چه آشوبي 
به پا شده. مثل اعدامی پای چوبه دار دیگه هیچ امیدی نداشتم. ای كاش تقویم متوقف 

میشد و هیچوقت به آخر سال نزدیک نمیشد.
روزهای سرد زمستون رو به پایان بود و هوا رو به گرمی می رفت اما قلب من كه به 

شدت یخ بسته بود انگار خیال باز شدن نداشت.
نزدیک  زندگیم  به روزهاي آخر  انگار من هم  به روزهاي آخر سال  نزدیک شدن  با 
میشدم اما اي كاش واقعا اینطور بود و با پایان یافتن عمرم جنگ با این كابوس هم 

پایان مي گرفت و دیگه من نمي موندم و دنیایي از تنهایي و بي انگیزگي. 
هفت سال هر لحظه با هم بودن وابستگي شدید و عمیقي ایجاد كرده بود. امید تیکه 

اي از وجودم شده بود و دل بریدن ازش غیر ممکن ترین كار دنیا.
آخرین باري كه همدیگر را دیدیم اولین بار بعد از 7 سال بود كه امید گریه من را مي 
دید. با صدایي كه سعي مي كردم عادي نشونش بدم اما انگار از ته چاه در مي اومد و 
بغض و لرزش در اون موج میزد خیلي آهسته گفتم: تو دِر هر خونه ای را بزنی بهت 

نه نمیگن، فقط امیدوارم كسي گیرت بیاد كه لیاقت تو را داشته باشه.
بعد از تموم شدن حرفم فیلمي كه 7 سال بازیگرش بودم كات شد و هق هق گریه من 
كل فضاي خونه را پر كرده بود. هق هقي كه هركاري مي كردم بند نمي اومد و انگار 
مي خواست تمام بغض فرو خورده این چند سال را فریاد بکشه. تکه های پرتقالی كه 

امید به زور دهانم می گذاشت از زهر تلخ تر بود.
بدون اینکه كاري از دستم بربیاد تمام امیدم داشت از من جدا میشد. داشت میرفت 

دنبال خوشبختیش و تمام رویاهاي منو به سراب تبدیل مي كرد.
به سرم افتاده بود ازش سوال كنم چرا این همه مدت یکبار هم علت معلولیتم را ازم  
نپرسیده بود؟! و اون در جواب سوالم گفت: چون برام مهم نبود. چون بین تو و بقیه 
اما متاسفانه نتیجه ای  فرقی نمی دیدم. یه مدت هم دنبال كارهای درمانیت بودم 

نگرفتم.
روزهای آخر دوست داشتم هر حرفی این چند سال تو دلم مونده بود را به زبون بیارم 
اما قدرت بیان یکسری از حرف ها را نداشتم و باقی حرف ها هم جز دلخوری ره آورد 

دیگه ای همراه نداشت!
با این  اینکه من هنوز سر سوزنی آمادگی كنار اومدن  امید می رفت كه بره، بدون 

فاجعه را داشته باشم.
خدایا یعنی باید تا آخر عمر بی امید می موندم؟ باورم نمی شد كه دیگه هیچ وقت 
نمیتونم ببینمش! صداش ... صدایی كه قشنگ ترین و خواستنی ترین صدای دنیام 

بود... و نشنیدن صداش عین مرگ ... مرگ تدریجی.
خدایا زندگی برای من چقدر سخت نوشته شده بود! خدایا ... چی در انتظارم بود؟؟؟؟

ادامه دارد...

Email:hamezendegiam@yahoo.com

آرام جانم می رود ...
مقا   وم         باش
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امیر حسین سربیشه

"مرد عنکبوتي شگفت انگیز" ساخته  "مارک وب" و چهارمین فیلم از سري 
فیلم هاي مرد عنکبوتي است. كارگردان سه فیلم قبلي یعني "سم ریمي" به 
بهانه كارگرداني در فیلم "جادوگر اُز: قدرتمند و شگفت انگیز" از این پروژه 
انصراف داد و در نهایت عوامل فیلم از جمله بازیگران كنار گذاشته شده اند تا 
اندرو گارفیلد جایگزین "توبي مگوایر" شود. این فیلم توسط كمپاني "سوني 

پیکچرز" ساخته و به نمایش درآمد.  
خالصه داستان: پیتر پاركر)مرد عنکبوتي( مداركي مرتبط با تحقیقات ژنتیکي 
پدرش در شركت آسکورپ پیدا مي كند. او با دكتر كانرز، دوست پدرش آشنا 
مي شود كه او معلول است و از نداشتن یک دست رنج مي برد. پیتر مخفیانه 
به شركت اسکورپ مي رود، عنکبوتي او را نیش مي زند و او بر اثر تغییرات 

ژنتیکي تبدیل به مرد عنکبوتي مي شود... 
نقد فیلم: در این دوره از سینما كه فیلم هایي با محوریت نوجوانان یا همان 
تینیجرها مانند فیلم هایي چون "گرگ و میش"و"هري پاتر"، فروش خوبي در 
گیشه دارند دیگر وقت آن بود كه محبوب ترین شخصیت ابر قهرمانانه را به 
دوران دبیرستانش برگردانند. در این فیلم ما با مرد عنکبوتي 18 ساله روبرو 

مي شویم.
پیتر كه یکي از شاگردان ممتاز دبیرستان است مداركي از سوي پدرش پیدا 
مي كند كه او را با دكتر كانرز آشنا مي كند.كانرز در شركت "آسکورپ" كار 
مي كند. او كه معلول است مي خواهد با تغییرات ژنتیکي دوباره دست خود 
را ترمیم و بازسازي كند اما هر دفعه به مشکل برمي خورد. تا وقتي كه با پیتر 
آشنا مي شود. هنگامي كه پیتر مشکل را حل مي كند دكتر كانرز آزمایشات 
خود را تکرار مي كند اما پیوند ژنتیکي او با یک مارمولک است و همین طور 
دست بازسازي شده، دست یک مارمولک است. او تبدیل به مارمولک امپراطور 

مي شود كه در این قسمت دشمن شماره یک مرد عنکبوتي نیز هست.
به وجود مي  اول  فیلم  در  پاركر  پیتر  براي  اتفاقاتي كه  توضیح  به  فیلم  این 
آید مي پردازد و حتي مي توان گفت احیا كننده سه قسمت قبلي است. به 
طوریکه داستان، همان داستان مرد عنکبوتي است اما به شیوه ای دیگر روایت 

مي شود.
بر خالف قسمت هاي قبلي كه داراي  شخصیت هاي اصلي مختلف بود مانند 

رنگي  پر  نقش  فیلم  در  كدام  هر  كه  جین"  "مري  و  "هري"  پیتر  دوستان 
داشتند به طوري كه هري، جان خودش را براي پیتر فدا مي كند، فیلم چهارم 
فقط حول سه شخصیت مي گردد و نکته اي كه مي توان در فیلم هاي قبلي 
اشاره كرد دوستي و عشق و صمیمیتي  است كه بین كاراكتر ها وجود دارد 

كه در فیلم جدید بسیار كم رنگ است.
در سال هاي گذشته، استفاده ابزاري از معلوالن در فیلم هاي هالیوودي بسیار 
زیاد شده است. به طوري كه سعي مي كنند مضمون و پیام اصلي فیلم را در 
كاراكتر شخص معلول بگنجانند تا او به بیننده منتقل كند. از این گونه فیلم 
ها مي توان به فیلم هاي اسم من خان، دیوگونه، مردان ایکس نیز اشاره كرد.

در این فیلم، كارگردان، معلولیِت دكتر كانرز را بهانه تمام اتفاقاتي كه در فیلم 
مي بینیم قرار مي دهد. او وقتي تبدیل به مارمولک امپراطور مي شود خود 
را بي نقص و قدرتمند فرض مي كند و دیگر نمي خواهد انسان باشد. فیلم 
جدید برخي از مسائل شیطان پرستي را بیان مي كند كه همه آنها از زبان 
دكتر كانرز است. دیالوگ هایي مانند: »وقتي مي تونیم چیز دیگه اي باشیم 
چرا انسان باشیم« یا »دلیل انجام آزمایشات براي اینه كه مي خواهیم دنیاي 

بهتر و برابر را ایجاد كنیم«.
شود.  مي  نزدیک  انتها  به  تقریبا  فیلم  كه  است  زماني  فیلم  دیدني  سکانس 
مرد عنکبوتي از ساختمان به پایین پرت مي شود اما دكتر كانرز )مارمولک 
امپراطور( دست او را مي گیرد. اما دست او كه به وسیله پیوند ژنتیکي ساخته 

شده بود بر اثر پاد زهر از بین مي رود. 
یکي از نقاط قوت فیلم، ساخت سه بعدي و با كیفیت برتر 4k  و 5k است. 
اما نسبت به سه فیلم قبلي از نظر خط روایي، كارگرداني و بازي هاي خوب 

بازیگران از جمله "توبي مگوایر" اندكي ضعیف تر است.

 THE AMAZING( انگيز  شگفت  عنکبوتي  مرد  فيلم:  نام 
)SPIDER-MAN
كارگردان: مارک وب

بازيگران: اندرو گارفيلد، اما استون
محصول سال: 2012 آمريکا
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حکایت حاکیت بهلول و آب انگور
بهلول! من  گفت: »ای  بهلول  دوستان  از  یکی  روزی 

»نه!«  گفت:  بهلول  است؟«  حرام  آیا  بخورم،  انگور  اگر 

پرسید: »اگر بعد از خوردن انگور در زیر آفتاب دراز بکشم، آیا حرام 

است؟« بهلول گفت: »نه!« پرسید: »پس چگونه است که 

اگر انگور را در خمره ای بگذاریم و آن را زیر نور آفتاب قرار دهیم 

و بعد از مدتی آن را بنوشیم حرام می شود؟«

تو  صورت  به  آب  مقداری  من  کن!  »ناگه  گفت:  بهلول 

آیا دردت می آید؟« گفت: »نه!« بهلول گفت:  می پاشم. 

»حال مقداری خاک نرم بر گونه ات می پاشم. آیا دردت می 

آید؟« گفت: »نه!« سپس بهلول خاک و آب را با هم مخلوط 

کرد و لگوله ای لگی ساخت و آن را محکم بر پیشانی مرد زد!

مرد فریادی کشید و گفت: »سرم شکست!« بهلول با تعجب 

گفت: »چرا؟ من که اکری نکردم! این لگوله همان مخلوط 

آب و خاک است و تو نباید احساس درد کنی، اما من سرت را 

شکستم تا تو دیگر جرات نکنی احاکم خدا را بشکنی«

کشکول شیخ بهایی

حاکیت حلوا فروش و مشتری
مردی، حلوافروش را گفت: »کمی حلوایم به نسیه ده«

حلوافروش گفت: »بچش، حلوای نیکی است«

 گفت: »من به قضای رمضان سال پیش روزه دارم«

تو  کنم  معامله  تو  چون  با  اگر  خدا!  به  »پناه  گفت:  حلوافروش 

چه  من  با  اندازی  عقب  سال  دیگر  به  سالی  را  خدا  قرض 

خواهی کرد؟«

کشکول شیخ بهایی

به حکیمي گفتند: »چه کسي از عداوت مردم سالم مي ماند؟«

جواب داد: »آن کسي که هیچ خیر و شري از او ظاهر نشود. به جهت 

آنکه اگر خیر از او ظاهر شود اشرار با او دشمني کنند و اگر شر از او ظاهر شد 

اخیار با او دشمني کنند«

کشکول شیخ بهایي

 بال و نعمت خاص
   از حکیمي پرسیدند: »نعمتي که بر صاحبش رشك نبرند، یا بالئي که بر 

گرفتارش دلسوزي نکنند مي شناسي؟«

گفت: »آري، آن نعمت تواضع است و آن بال تکبر«

کشکول شیخ بهایي

 هیچ نتوانم گفت!
در نزد معاویه، مردم سخن می گفتند و احنف خاموش بود. گفتند: »تو را 

چه شده ای ابوبحر که سخن نمی گویی؟«

شما  از  بگویم  راست  اگر  و  ترسم   می  خدا  از  بگویم  دروغ  »اگر  گفت: 

ترسانم!«

المحجة البیضاء فی تهذیب االحیاء، فیض اکشانی

یاداگری بخیل
به  او گفت: »می خواهم  به  روز  رفاقت داشت. یك  بخیلی  با  شخصی 

مسافرت بروم. برای یاداگری، انگشتر خود را به من بدهید تا هر وقت 

آن را ببینم از شما یاد خیر کنم«

بخیل گفت: »هر وقت انگشت خود را از انگشتر خالی دیدی از من یاد 

کن که تو انگشتر خواستی و من ندادم!«

کشکول منتظری یزدی
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منبع: تبیان، هفته نامه سالمت

گ
ت و نه کود. پون

س
ک ا

سرخ نه خا
سرخ بروید. اما گل 

ت تا گل 
س

ک و کود الزم ا
.قطعًا خا

ت
الم

س

نغمه دل
نر

 ه
ب و

اد

47 پیک توانا/سال پنجم/شماره 46/فروردین و اردیبهشت  1392

روی باغبان
جانم شدی تو آن دم، کز جان بریده بودم

باچشم های گریان، سویت دویده بودم

چشمم ببستم و دل، بگشودم اندرین باغ
من روی باغبان را، بی چشم دیده بودم

مجتبی قهرمانی

ستاره ی دنباله دار
تو را چه نام دهم من، فرشته یا که پری؟

برای من تو خدایی دمیده در بشری
تو می رسی و دلم را ... تالش بیهوده ست

نمی شود که نبازم نمی شود نبری
اگر تو عیب مرا هم نشان دهی غم نیست

که مثل آینه ها صادقانه می نگری
هنوز بعد تو سرگرم خاطرات توام

تو ای ستاره چه دنباله دار می گذری
برای با تو نشستن اگر چه من هیچم

برای بودن با من تو بهترین نفری
به بوی زلف تو از خویش می روم بی شك 

شبی دوباره اگر شانه ای به مو ببری
تو مثل رودی و من مثل شاخه ای خشکم

خوشم به بودن با تو خوشم به دربدری

احسان ااکبری

خاکستر نشین
عاقبت پر می کشم از پیش تو

از میان سینه بی مهر تو

می روم تا جسم خود پنهان کنم
خانه ای در اخرت پیدا کنم

می روم اما که شاید یك شبی
مثل من مجنون و سرگردان شوی

گر که تو گشتی به عشقی مبتال
روز و شب نوشی تو از جام بال

گر ببینی اشك در چشمان خود
میکشی اتش به روح و جسم خود

آن زمان فهمی چرا گشتم چنین
شعله عشق تو کردم این چنین

آن زمان شاید ز من یادی کنی
یادی از پیمان و از عهدت کنی
                                      آرش زرین

شِب جنلگ
از برایت سبزها را آرزومندم

سبزی از جنس طراوت، جنس یك 
جنلگ

آرزو دارم همیشه کهکشانی از ستاره
در شبت سو سو زند چون خلعتی َمخمل

اعظم عزیزی
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شد. بودا
ستی کامل و منور 

شدم، تمام ه
سیدم و منور 

.لحظه ای که به کمال ر

فرم اشتـراک ماهنامه پیـک توانـا

برنـده مسابقـه شماره 45 : 
مهسـا احمـدی از تالش

پذيرش اشتراک پيك توانا به معناي مشاركت در :
فرهنگ سازی عمومی،               تغيير نگرش جامعه نسبت به معلوليت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.

هزینه اشتراک:
یک ساله)12شماره( )براي مخاطبان داراي معلولیت و در صورت ارسال كپي كارت معلولیت ( : 200/000 ریال  

یک ساله)12شماره( )براي مراكز، شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي( : 250/000 ریال
نکته : در صورت اشتراک شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .

عالقمندان به اشتراک و دریافت مجله مي توانند ، بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سیبا بانک ملي به نام كانون معلولین 
توانا )قابل پرداخت در كلیه شعب بانک ملي( واریز و اصل رسید آن را به همراه فرم اشتراک تکمیل شده )گواهي معلولیت یا كپي كارت معلولیت براي عزیزان 

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

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

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

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

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

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

كد پستي ده رقمي:.................................................................................................   آدرس الکترونیکی: ....................................................................
تلفن ثابت : ..................................................................................................................    تلفن همراه: ............................................................

طرح: سمیرا طیبا 

مسابقه تحلیل کاریکاتور

عالقه مندان می توانند تحلیل 
كاریکاتور  این  از  را  خود 
حداكثر در  5 جمله  به سامانه 
  30007545 كوتاه  پیام 

ارسال كنند.
ضمنا به بهترین تحلیل ضمن 
اعالم در شماره 47 جایزه اي  

اهداء  خواهد شد.
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افقي 
1- شهادتش به نام روز معلم نامگذاري شده –روز 11 اردیبهشت

2- قصد ونیت – خیال – غالف شمشیر
3- امید آرزو- پنهان- شبکه مجازي دراینترنت-اجداد

4- دكترا- مركز مازندران-اذیت- الفباي موسیقي
5- نوعي پخت برنج- از درندگان – فرزند مونث

6- نام موسسه ما-ظرف زمان و مکان- یکدیگر را لمس كردن
7-عالمت تجاري- غیر واقعي- چرک بدن و جامه

8- از حشرات چسبنده- درخت اعدام- چهلم
9-درخت انگور- مجلس بزرگان و تصمیم گیري درحکومت پادشاهان 

10- از پستانداران دریایي- از مركبات- دوره و زمان به هم ریخته- تاب 
و توان

11- نفس آخر- طعم اما به هم ریخته- ترشح ، سرایت آب از چیزي با تکرار 
حرف آخر- از حبوبات 

12- از پیامبران – قلعه و دیوار- پسوند شباهت
13- از بیماریهاي كشنده كه توسط نوعي پشه منتقل مي شود- خوشبخت

14- ویزا- دور از جوانمردي
15- انساني-بازدید- مادر باران

عمودي 
1-سرزنش – ناپسند و ناروا – كوهي در مکه

2- تنگه اي در خلیج فارس – كشوري در آفریقا 
3- موي گردن اسب- عهد و زمان – نیمه گرم 

4- وحشی- ماهیگیر- برابر
5- شهري در استان اصفهان- نام دو رود درعراق

6- پاک- تجزیه و تحلیل – ازعناصر شیمیایي
7- از نیروهاي سه گانه ارتش- منش- واجب ،الزم 

8- اجاره و وام- محبت و دوستي – حمام بخار- از ماههاي سرد
9- حرف انتخاب- زیادي- چند خدایي

10- از میوه هاي گرمسیري- مجله در دست شما 
11- جابجایي هوا – خشکي- خزنده گزنده

12- اشاره به دور- جامه و لباس- قومي كه در قرآن به آن اشاره شده است 
و دچار عذاب الهي شد- غذاي تزریقي

13- دو رویی- قبل از مسابقه- پشت سر ،غیر طبیعی
14- كشوری دیگر در آفریقا- اشاره به نزدیک- تاب و توان- نزاكت

15- از بیماریهاي استخواني و مفاصلي – فروتن- برابر و یکسان 

پاســـخ جدول شمــاره گذشتــــه

جــــــدول

طـــــراح: حسيــــن طارميــــان
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اثرات جانبی كاهش شنوایی
گرد آوری و تنظیم: سید حسین قاسمی

دبیر مجتمع آموزشی ناشنوایان امام صادق )ع( ساری

علت های گوناگونی می توانند به سیستم شنوایی آسیب برسانند، می توانند 
منجربه كم شنوایی، سخت شنوایی یا نا شنوایی گردند. اما باید به این نکته 
خاتمه  شنوایی  آسیب  به  فقط  شده  ایجاد  معضل  این  كه  كرد  اشاره  نیز 
نمی یابد. مسئله صدمه به سیستم شنوایی، یک امر بسیار پیچیده است. 
در  تحقیقات به عمل آمده معلوم شده است كه حس بینایی 80 درصدو 
حس شنوایی فقط حدود 12درصد از حواس ویژه ما را به خود اختصاص 
می دهند. جالب است این نکته را نیز بدانیم كه اگر حس بینایی از بین 
برود فقط 30درصد از درک كلی ما كاهش می یابد، در حالی كه اگر حس 
شنوایی آسیب ببیند و یا از بین برود می تواند تا 70درصد  از درک كلی ما 
را نسبت به محیط كاهش دهد. با این توضیح به اهمیت حس شنوایی و نیز 
اثرات مضر آسیب شنوایی تا حدودی پی می بریم. مسلما آسیب شنوایی 
فقط به ایجاد مشکل در ناحیه سیستم شنوایی محدود نخواهد شد بلکه هر 
آنچه كه با این سیستم در ارتباط باشد را درگیر مشکالت بسیاری خواهد 

كرد، كه در ادامه به بررسی برخی از این مسائل خواهیم پرداخت:
1- كم شنوایی بین سنین 6 ماه تا 6 سال باعث تأخیر و یا ایجاد خأل در 

رشد گفتار و زبان می شود .
2- ایجاد مشکل در خواندن ونوشتن 

3- مشکل در ذخیره لغات
4-مشکل در مهارت تولید 

)عدم تنظیم زیر و بمی صدا و واحدهای زبر زنجیره ای مثل ریتم، آهنگ، 
كشش، مکث، دیرش و ... كه در نهایت منجر به ایجاد گفتار یکنواخت و در 

مراحل شدید عدم مفهوم بودن گفتار می شود (.
5- مشکل در مهارت حافظه شنیداری 
6 - مشکل در استفاده از دستور و نحو 

7- فقر مهارت هجی كردن 
8- افت در موفقیت تحصیلی

9- بطور كلی اختالالت ارتباطی كه شامل:
گفتاری،  اختالالت  پردازشی،  و  زبانی  اختالالت  شنیداری،  اختالالت 
اختالالت یادگیری، ناتوانایی های رشدی، ناتوانایی های دركی – شنیداری

10- كاهش شنوایی و عقب ماندگی ذهنی یک ارتباط پیچیده است
 كاهش شنوایی می تواند بصورت انفرادی روی تمامی درجات شعور )فهم 

یا عقل( تأثیر بگذارد.
11-عدم پذیرش مشکل شنوایی

كم  پیشرفت  و  میزان  و  شدت  نوع،  ذاتی،  عوامل  به  بستگی  امر  این  كه 
برخورد  نحوه  زندگی،  سبک  و  وعالیق  هوش  فردی،  شخصیت  شنوایی، 

والدین و نیز همراه بودن دیگر نقایص و بیماری ها است.
12- عمومی ترین احساسات افراد كم شنوا؛ 

خنثی شدن، احساس ناامنی، افسردگی و اضطراب است.
13- اختالالت زبانی : 

الف ( اختالالت شناختی شامل: اشکال در به كار گیری زمان صحیح افعال، 
اشکال دراستفاده صحیح از الگوهای ضمایر شخصی، اشکال در استفاده از 

حروف ربط و اضافه، اشکال دراستفاده از واژه های زبر زنجیره ای گفتار
ب ( اختالالت نحو 

ج ( اختالالت معنا شناختی 
د( اختالل در كاربرد عملی زبان 

14-مشکالت گفتاری : 
الف( اختالالت تولیدی شامل: اختالالت تولیدی واكه ها، اختالالت تولیدی 

همخوان ها
ب ( اختالل در نوای گفتار شامل : زیر بمی، سرعت، كیفیت

15- جنبه های روانی اجتماعی ناشنوایی:
 پژوهش های بی شماری از عملکرد روانی اجتماعی اطفال و بالغین دچار 
ناشنوایی روی  اثر ویران گر  آسیب شنوایی به عمل آمده است. به جهت 

انتظار می رود كه  با دیگران  مهارت های زبان و مشکالت منتج شده در روابط 
تطابق شخصیتی اجتماعی طفل دچار آسیب شنوایی تحت تأثیر قرار گیرد.

تکامل شناختی: شناخت، یک پدیده عمل متقابل جاری میان انسان و محیطش 
درک شده است . سازماندهی روندهای فکری نه تنها شامل واقعیت های روانشناسانه 
مثل دانستن، حل كردن، خلق كردن و تخیل كردن است بلکه همچنین اقدامات 
حركتی درک كردن، تصویر سازی، خاطره ، توجه كردن، یادگیری و فعالیت های 

ارتباطی اجتماعی را سازمان داده است.
پس انسان آگاه و دارای شناخت، یک سیستم كامل از پروسه های عمل متقابل 
تصویر شده است كه اطالعات گوناگون را درک می كند، به صورت رمز در می 

آورد، تغییر شکل می دهد و درست استفاده می كند.
16- كودک كم شنوا و تأثیر آن در خانواده :

كودكی با مشکل خاص، تمام خانواده به ویژه مادر را تحت شرایط ویژه ای قرار 
می دهد. با توجه به این كه مادر بیشترین بار مشکالت را بر دوش دارد برای او 
روزهایی وجود دارد كه احساس می كند ای كاش هرگز كودک كم شنوا یا ناشنوا 
و سالم  مناسب  روابط  بر  تواند  یا كم شنوایی كودک می  ناشنوایی  داشت.  نمی 
والدین و خانواده تأثیر سوء بگذارد. این امر دارای دالیل متعددی از احساس هر 
گونه همکاری، عجز و ناتوانی والدین گرفته، مشکالت مادی وغیره ، كه همه این 

ها می توانند در این امر مهم دخیل باشند.
17- اختالالت روانی )عاطفی -رفتاری ( ناشنوایان :

نقص شنوایی می تواند در برخی افراد برجنبه های روانی شخص تأثیر عمیق و در 
برخی دیگر تأثیر اندكی بگذارد و یا بی تأثیر باشد. 

نقایص  به  افراد مبتال  این است كه  قابل اجتناب  اما غیر  بار  یک حقیقت تأسف 
موارد  در  بیشتر  محرومیت  این  و  محرومند  امتیازات مشخص  برخی  از  شنوایی 
مربوط به درک زبان و تولید زبان وگفتارصادق است. كودكان ناشنوا كه به دلیل 
و  بسیار حساس وعصبی  از مدتی  پاسخ درست دهند پس  توانند  نمی  نشنیدن 

پرخاشگر می شوند. 
معموأل وابستگی شدید به اطرافیان نزدیک خود پیدا می كنند و چون به تنهایی 
قادر به درک امور نیستند با كنجکاوی شدید و حركات تند وخشن علل امور را 

جویا می شوند.
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فاطمه خالقی  - مشهد

من یک مادرم 
مادر یک کودک معلول ...

من به تعریفی كه روانشناسان 
نفس  به  اعتماد  توضیح  در 
مطرح می كنند كاری ندارم. 
برای  كه  هایی  روش  حتی 
نفس  به  اعتماد  افزایش 
با  گرفتم  پیش  در  فرزندم 
راهکارهایی كه این روزها در 
نویسند  می  مختلف  مجالت 
من  نظر  به  است.  متفاوت 
دیگر  كودک  با  كودكی  هر 
دارد  بسیاری  های  تفاوت 
روش  یک  از  توان  نمی  و 
استفاده  همه  برای  مشخص 
كرد. تنها می توان تمام این 
راه كارها را دانست و آن ها 
در  دیگران  های  تجربه  با  را 
آمیخت و با شناخت منحصر 
به فرد از كودک خود روشی 
و  كارگشا  كه  كرد  تنظیم  را 
مادر  من  باشد.  گذار  تاثیر 
روش  و  معلولم  كودک  یک 
هایی كه برای افزایش اعتماد 
برده  كار  به  نفس كودكم  به 
شرایط  و  ها  تجربه  بنابر  ام 
این  در  كه  است  متفاوتی 
شده  مواجه  آن  با  ها  سال 
پدر  از  خیلی  برای  شاید  ام. 

ها  آن  باشد.  داشته  باالیی  اهمیت  نفس كودكشان   میزان عزت  مادرها  و 
با  ارتباط  برقراری  به  توانایی های خود  بر  با تکیه  دوست دارند فرزندشان 
متفاوتی  معلول كه شرایط جسمی  برای كودكی  ولی  بپردازد.  همساالنش 
نیازمند تالش بیشتری است.  دارد رسیدن به این جایگاه دشوارتر است و 
فرزند من بدون پا متولد شد. كودكی در شرایط او نمی توانست از ابتدای 
زندگی اش با دیگران ارتباطی موثر برقرار كند. ساده ترین نیاز هر كودک، 
این  از  محدودیت  دلیل  به  من  فرزند  كه  است  همساالنش  با  كردن  بازی 
مرحله از زندگی اش بسیار دور مانده بود. به دلیل این نبود ارتباط هر روز در 
خود فرو رفته تر و ساكت تر می شد و دیگر تمایلی برای بازی كردن با پدر و 
مادرش نداشت. من باید برنامه ای مخصوص شرایط و حاالت روحی فرزندم 
تدارک می دیدم. فرزند من در خانواده ای متولد شده بود كه معلولیتش را 
پذیرفته بودند بنابراین در مورد شرایط جسمی خود در میان خانواده مشکلی 
نداشت. به همین دلیل از این كه معلول است خجالت نمی كشید و سعی در 
پنهان كردن آن نداشت. ولی مشکل اصلی زمانی شروع شد كه او به جمع 
همساالن خود وارد شد  و از سمت آن ها مورد پذیرش قرار نگرفت. با آن كه 
در خانواده به عنوان یک عضو عادی پذیرفته شده بود ولی دوستانش او را 
عادی نمی دانستند و در بازی های گروهی، تمایلی برای انتخاب او نداشتند. 
كم كم فرزندم اعتماد به نفس خود را از دست می داد و برای حضور در 

جامعه منزوی می شد.
و اما روش هایی كه من برای تقویت اعتماد به نفس او به كار بردم و نتیجه 

مثبتی از آن به دست آوردم:
كودک من شرایط خاصی داشت ولی این شرایط موجب خاص شدن او نبود. 
با او در این مورد صحبت كردم كه خاص بودن، چیز خوبی است و خیلی 
انجام  زیادی  كارهای  بدانند  را  خاص  ها  آن  دیگران،  آنکه  برای  مردم  از 
فرد خود  به  منحصر  های شخصیتی  ویژگی  كردم  او كمک  به  دهند.  می 

را بشناسد و در جهت تقویت 
آن ها اقدام كند. ما با هم این 
كردیم  را شناسایی  ها  ویژگی 
ها  آن  كشف  مناسبت  به  و 
یک جشن ترتیب دادیم و هم 
كالسی های فرزندم را دعوت 
به  كه  جشنی  در  تا  كردیم 
خاص  های  ویژگی  مناسبت 
كنند.  شركت  بودیم  گرفته  او 
نقاشی  نظیر:  هایی  ویژگی 
هنرمندانه  نواختن  كشیدن، 
او  نوع دوستی  و حس  سنتور 
و ... گرفتن این نوع مهمانی ها 
دو هدف را دنبال می كرد: 1. 
افزایش باور فرزندم به توانایی 
دوستانی  یافتن   .2 خود  های 
می  را  او  های  توانایی  كه 
می  احترام  او  به  و  شناسند 

گذارند.
یکی از ساده ترین روش هایی 
دادن  گوش  بستم  كار  به  كه 
به حرف های او بود. حتی اگر 
یک روز حوصله صحبت كردن 
جمله  گفتن  با  را  او  نداشت، 
اتفاق  چه  امروز  مانند  هایی 
به   ... و  افتاده  برایت  هایی 
تعریف كردن احساسات روزانه 
اش ترغیب می كردم. در حدی كه دادن گزارش روزانه برایش نوعی عادت 
شده بود. این كار كمک می كرد كه اگر چیزی ناراحتش كرده با صحبت 

كردن در مورد آن به حل مسئله كمک كند.
هر گاه كار مثبتی از او می دیدم در مورد آن صحبت می كردم و از آن كار 
تمجید می كردم. همیشه سعی می كردم به استعداد هایش توجه كنم و 
نشان دهم كه برایم مهم است در شرایط سخت چه راه حل هایی انتخاب 

می كند و از تالشش برای حل مسائل، قدر دانی می كردم.
مهم ترین كاری كه می توانستم برای حل مشکل اعتماد به نفسش انجام 
دهم، ترغیب او به شركت در فعالیت های گروهی بود. او با انجام همکاری 
گروهی و تعامل با دیگران و كسب موفقیت در انجام آن فعالیت ها كم كم 

اعتماد به نفسش را به دست می آورد.
این روش ها و انجام كارهای ساده دیگر به كودک من كمک كرد تا بتواند با 
همساالنش ارتباط برقرار كند و عزت نفس خود را بازیابد. گاهی به این فکر 
می كنم كه اگر این مشکل رفع نمی شد فرزندم در آینده با چه مشکالتی 
به رو  ناكامی هایی رو  با  به دلیل محدودیت جسمی  او  به رو می شد.  رو 
خواهد شد كه نه من و نه هیچ كس دیگری نمی تواند از آن جلوگیری كند. 
برای مقابله با آن مشکالت نیازمند نیرویی است كه با تکیه بر خود به دست 
زندگی  در  كسی  هر  موفقیت  الزمه  نفس  به  اعتماد  داشتن  آورد.  خواهد 

خویش است. امیدوارم تجربیات من مورد استفاده شما قرار بگیرد.
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خانم هــــای باردار به گـــوش باشند معرفـی معلولیـت

آنچه ما درمورد خود و دنیای اطراف مان می آموزیم از طریق بینایی و شنوایی است. 
و  ارتباطات  اند، حركات،  ارتباطی  این دو حس  فاقد  نابینا  ناشنوا-  افراد  آنجا كه  از 

دسترسی آنان به اطالعات تا حد زیادی متاثر می شود. 
این  دچار  زندگی  طول  در  بعدها  یا  شود  متولد  نابینا  ناشنوا-  فردی  است  ممکن 

معلولیت شود. نیازها و مشکالت این دو گروه بسیار متفاوت اند. 
در دهه های 1950 و 1960 ابتال مادران باردار به سرخک شایع ترین و مهم ترین 
علل ناشنوایی - نابینایی مادرزاد بود. اما امروزه واكسیناسیون علیه این بیماری سبب 
شده تعداد این افراد تا حد زیادی كاهش یابد. به نظر می رسد ویروس سرخک بخش 
هایی از بدن جنین را كه به هنگام ورود این عفونت در حال شکل گیری اند، از بین 
می برد. این ویـروس اثـرات بسیـار متفاوتی بر جا می گذارد اما كم شنوایی، اشکاالت 

بینایی و قلبی از شایع ترین موارد اند. 
دیگر علل ناشنوایی – نابینایی: 

امروزه شرایط بالینی موجود در تولدهای زودرس و ضربات هنگام تولد شایع ترین علل 
ناشنوایی- نابینایی مادرزادند. ممکن است بیماری های ژنتیکی مادر یا عفونت های 
دوران بارداری منجربه تولد زودرس نوزاد شوند. همچنین عفونت های شدید دوران 
ناشنوا-  مانند  و مشکالتی  مغز شوند  در  ایجاد صدماتی  است سبب  كودكی ممکن 
نابینایی مادرزاد ایجاد كنند. این كودكان دچار ناتوانی هائی در دیگر زمینه ها مانند 
اختالالت یادگیری، صرع، اختالل خوردن و اشکاالت حركتی و ناتوانی های فیزیکی 
كمک  و  حسی  تحریکات  زودتر  هرچه  باید  نابینا   - ناشنوا  كودكان  هستند.  شدید 
های تخصصی مناسب دریافت كنند. در غیر این صورت انزوای شدید سبب می شود 
مشکالت بیشتری در برقراری ارتباط و رشد مهارت های یادگیری آن ها ایجاد شود. 

ناشنوا - نابینایان مادرزاد نیازمند چه حمایت هایی هستند؟
نابینایان  و  ناشنوایان  مراكز خدماتی  دارند كه  ای  ویژه  نیازهای  نابینا  ناشنوا-  افراد 
مــادرزاد  نابینـــای  ناشنوا-  افراد  موارد،  از  بسیاری  در  نیستند.  آن  عرضه  به  قادر 
دچار ناتوانی های یادگیری و فیزیکی دیگری نیز هستند. این افــراد نیاز به حمایت 
متخصصــی دارند كه بتواند با توجه به مجموعه توانایی ها و ناتوانی های هر كسی 

با وی كار كند.
نکته حائز اهمیت برای پیشرفت های آتی كودكان ناشنوا- نابینا شناسایی زودرس و 
آموزش های فشرده و دائمی برای آنان است. باید به آن ها آموخته شود تا حد ممکن 
از باقیمانده شنوایی و بینایی خود استفاده كنند و توانایی های حواس دیگر خود به 

ویژه حس المسه و چشایی  را به حداكثر برسانند. 
علل عمده ناشنوایی- نابینائی اكتسابی: 

در سال های اخیر تعداد سالمندانی كه دچار افت شنوایی و بینایی می شوند رو به 
افزایش است. همچنین برخی از افراد ناشنوا یا نابینا ممکن است در اثر بیماری یا 
تصادف، بینایی یا شنوایی خود را از دست بدهند. عمده ترین اختالالت ایجاد كننده 

معلولیت ناشنوایی - نابینائی عبارتند از: 
سندرم آشر:

سندرم آشر یکی از بحث برانگیزترین ناتوانی ها است. افراد مبتال به آشر ناشنوا یا 
سخت شنوا به دنیا می آیند سپس به تدریج در اواخـر دوران كـودكی بیـنائی خـود 

را نیـز از دسـت می دهند.
سندرم آشر اختاللی ژنتیکی است كه شــایع تــرین علت معلولیت بینایی – شنوایی 
به حساب می آید. نشانه های اصلی آشر، ضایعه شنوایی و اختالل چشمی است كه 
"رتینیت پیکمن توزا" نامیده می شود. این بیماری نوعی اختالل در شبکیه چشم 
انتقال  توانایی  شبکیه  كه  طوری  به  شود  می  شبکیه  رفتن  بین  از  سبب  كه  است 

تصـاویـر را بـه مغز از دسـت می دهد. 
میزان كاهش بینائی و سرعت پیشرفت آن در افراد مختلف، تفاوت بسیار دارد. عده 
كمی از مبتالیان به سندرم آشر، كامال" نابینا می شوند. بسیاری در جوانی دچار شب 
كوری می شوند اما در نور روز، بینایی هنجار خود را برای خواندن و دیدن اشیاء ریز 
حفظ می كنند. همچنین ممکن است در تشخیص اندازه و عمق و تمایز رنگ های 
نزدیک به هم )خاكستری ، سیاه و سفید( دچار اشکال شوند و یا نور زیاد آزارشان 

دهد. 
سندرم شارژه :

اگر یک وجه مشترک در همه مبتالیان به شارژه وجود داشته باشد، آن اراده قوی و 
عزم استوار آن ها برای دست و پنجه نرم كردن با ناتوانی های مختلفی است كه این 

بیماری برای آنان به همراه داشته است .
شارژه اختاللی چند گانه است كه مجموعه ای از بد عملکردی ها را در برمی گیرد . 

این اختالالت عبارتند از :
بد شکلی های چشمی شامل نبود بخشی از چشم، كه ممکن است همراه با اختالل 
بینایی باشد. این ضایعـه در صورت درگیری عنبیه سبب كاهش توانایی تطابق كودک 

نقطه ای كور در میدان دید  ایجاد  زیاد و در صورت درگیری شبکیه سبب  نور  در 
كودک می شود. مشکالت قلبی. باریک یا مسدود شدن راه بین محفظه بینی و حلق، 
با  تاخیر رشدی كودک كه  این سندرم است.  از معیارهای تشخیصی مهم  كه یکی 
رسیدن فرد به سن بلوغ مشخص می شود. ناهنجاری های گوش؛ مبتالیان به این 
دچار  آنان  داخلی  گوش  و  میانی  )گوش  دارند  آمیخته  شنوایی  كم  بیشتر،  سندرم 

اختالل است(. 
علت بروز سندرم شارژه ناشناخته است. به نظر می رسد در بیشتر موارد هیچ گونه 
ارثی  نظر  به  بیماری،  ها مشخصات  بررسی  برخی  در  ندارد.  وجود  ژنتیکی  پیشینه 
می رسد. هم چنین برخی از منابع حاكی از اثر حشره كش ها، قارچ كش ها و مواد 
است.  نشده  ثابت  امر  این  اما  است.  حاملگی  نخست  های  ماه  در  چوب  نگهدارنده 

احتماال عوامل محیطی و ژنتیک هر دو در بروز شارژه موثراند. 
سندرم گلدن هار :

نوشت كه  اختالل در چهره  مورد چند  در  هار مطلبی  در سال 1952 دكتر گلدن 
معموال با هم در یک نفر بروز می كنند. این ناهنجاری ها عبارتند از: دهان بیش از حد 
بزرگ كه از یک طرف به سمت گوش كشیده شده است. ماهیچه های صورت، چانه و 
پوست رشد كافی ندارند، گوش های كوچک یا بد شکل، دانه های پوستی به ویژه در 
جلوی گوش در امتداد دهان، ناهنجاری های دهانی مانند  اشکاالتی در شکل زبان یا 
استفاده از آن، عدم وجود بزاق، اشکاالت گفتاری، ستون فقرات در یک سمت كوچک 
یا ناكامل است. برخی اشکاالتی كه ممکن است در برخی افراد وجود داشته باشند 
عبارتند از اختالالت چشمی، ناشنوایی، شکاف لب یا كام ، مشکالت داخلی كه قلب، 
كلیه یا دست و پا را متاثر می كند. گلدن هار در مردان شایع تر است. این بیماری در 
بیشتر موارد بسیار نادر بوده و علت مشخصی ندارد و پیش از آن در خانواده مشاهده 
نشده است و پس از آن هم دیده نخواهد شد. احتماال عوامل محیطی و ژنتیکی هر 
دو در بروز این سندرم دخیل اند. نکته مهم این ست كه شکل گیری صورت در هفته 
12-8 جنینی است. برای مادراِن كودكان مبتال در این زمان مشکلی پیش آمده است. 
بیشتر این كودكان عمری طوالنی و هوشی هنجار دارند. اقدامات مقتضی برای این 
افراد عبارتند از: آزمون هایی برای تشخیص ضایعات داخلی احتمالی، سمعک، گفتار 

درمانی، ارتودنسی، فیزیوتراپی، جراحی پالستیک )در موارد شدید(
: ) AS ( سندرم آلستروم

اوان  در  كه  است  و مهلک  نادر  ارثی خيلی  بيماری  نوعی  آلستروم  سندرم 
كودكی ظاهر می شود و با افزايش سن شديدتر می شود. اين سندرم از پدر 
و مادرهای به ظاهر سالم است كه در دوران بارداری قابل شناسايی نيست. 
بارز این سندرم در كسی مشاهده شد، تشخیص آن  از 5 مشخصه  اگر 4 مشخصه 
قطعی است. این مشخصات عبارتند از : حركات چشمی خودبه خودی و حساسیت 
مرضی به نور، فربهی بیش از حد نوزاد، آسیب عضله قلب در كودكی یا بزرگسالی، كم 
شنوایی مالیم تا متوسط در كودكی، دیابت ملیتوس نوع 2 )میزان باالی انسولین در 
خون(. كودكان مبتال به سندرم آلستروم می توانند زندگی كامل و ثمر بخشی داشته 
باشند. گرچه این بیماری هیچ درمانی ندارد اما می توان برخی از نشانه ها را بهبود 
بخشید. دیابت را با دارو، رژیم و تمرینات ویژه كنترل می كنند و برای كم شنوایی 

آنان سمعک تجویز می شود. 
توكسوپالسموز :

است.  توكسوپالسموز  بیماری  كودكان  در  نابینایی   – ناشنوایی  علل  از  دیگر  یکی 
توكسوپالسموز توسط انگلی بنام توكسوپالسما گوندی 1 ایجاد می شود . این انگل 
كیست هایی درست می كند كه از طریق مدفوع اولین میزبانش، گربه دفع می شود. 
كودكان در هنگام خاک بازی ممکن است آلوده به این انگل شوند. خوردن میوه و 
سبزیجات آلوده و لبنیات غیر پاستوریزه و گوشت نپخته هم می تواند موجب آلودگی 

شود. توكسوپالسموز قابل انتقال به حیوانات دیگر و انسان است.
خوشبختانه عفونت منتقل شده خیلی ضعیف است و یک تورم غده مانند یا عالئم 
سرماخوردگی خفیف را ایجاد می كند. اما  ابتال خانم های باردار، سبب بروز ناهنجاری 
در كودک درون رحم می شود، در اوایل بارداری احتمال ابتالی كودک كم است اما 

در صورت بروز، بیماری بسیار شدید است. 
نوزادانی كه مبتال به توكسوپالسموز به دنیا می آیند )به ویژه اگر در ماه 6-3 جنینی 
مبتال شده باشند( عالئم شدیدی نشان می دهند. این عالئم عبارتند از هیدروسفالی، 
كلسیفیکاسیون مغز و از بین رفتن شبکیه. صرع و ناشنوایی هم ممکن است ایجاد 
شود. مهم ترین نگرانی این است كه ممکن است بیماری چشمی تا دوران جوانی بروز 

نکند. این عفونت در 2 نفر از هر 1000 زن باردار ایجاد می شود.
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شاو
.آنکه می تواند، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انتقاد می کند. جرج برنارد 

خواندنی های سـالمـت

هوش نوزاد یا زیاده خواهی 
والدیــــن

ت
الم

س

دیر نخوابید، زود بیدار شوید، 
نه جوش بزنیــد نه آکنهصبحانه بخورید

چای زردچوبه

زبان اشاره كه زمانی خاص ناشنوایان بود اكنون به صورت یک شیوه برای 
درک نیازهای نوزادان پیش از آنکه سخن گفتن را بیاموزند، تجدید حیات 
یافته است. نوزادان می توانند با زبان اشاره به پدر و مادر خود بفهمانند چه 
زمانی گرسنه هستند و شیر می خواهند. نوزادان شنوا با فراگیری این شیوه 
انتقال  والدین خود  به  به آن فکر می كنند  را كه  آنچه  ارتباطی می توانند 

دهند. 
"ایتل لیت" كه كالس های آموزش زبان اشاره نوزادان را در لس آنجلس 
دایر كرده است؛ می گوید این زبان به نوزادان قدرت برقراری ارتباط می دهد. 

آنها می توانند با این شیوه در سنین نوزادی با شما ارتباط برقرار كنند. 
آموزش زبان اشاره به نوزادان كه برخی منتقدان آن را به عنوان یک هوس 
و یا بخشی از سندرم زیاده خواهی والدین رد كرده اند در بسیاری از نقاط 
آمریکا رواج یافته است، اما به نظر می رسد بیشترین میزان رواج این زبان در 
كالیفرنیا باشد كه آموزش زبان اشاره حدود 7 سال پیش در آنجا آغاز شد. 
در  آموزشی  كالس های  و  ویدویی  نوارهای  مصور،  كارت های  كتاب ها، 
تسریع  و  بهره هوشی  باالبردن  به  ماهه،  نوزادان 6  به  اشاره  زبان  آموزش 

پیشرفت در سخن گرفتن آنها موثر است. 

داشتن عادات غذایی صحیح و توجه به زمان خواب و استراحت برای 
حفظ سالمتی مهم است و با خواب مناسب و منظم، بدن بهتر می تواند 
باید  برای سالم زیستن  را دفع كند.  زائد  و مواد  را جذب  مواد مغذی 
خواب راحت و آرامی داشته باشیم. به موارد زیر دقت كنید تا اهمیت 

خوابیدن برای شما روشن شود:
ساعت 9 تا 11 شب: در این زمان مواد سمی و غیر ضروری توسط آنتی 
اكسیدان ها از بین می روند، بنابراین بهتر است بدن در حال آرامش 

باشد. در غیر این صورت تاثیر منفی بر روی سالمتی خواهد داشت.
ساعت 11 تا 1 شب: عملیات از بین بردن مواد سمی در كبد ادامه دارد 

و شما باید در خواب عمیق باشید.
ساعت 1 تا 3 نیمه شب: عملیات سم زدایی در كیسه صفرا، طی یک 

خواب عمیق به طور مناسب انجام می شود.
ساعت 3 تا 5 صبح: عملیات از بین بردن مواد سمی در ریه اتفاق می 
افتد. بعضی مواقع دیده شده كه افراد در این زمان سرفه شدید یا عطسه 

می كنند.
ساعت 5 تا 7 صبح: این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد، لذا 

می توانید آن را دفع كنید.
ساعت 7 تا 9 صبح: جذب مواد مغذی صورت می گیرد، پس بهتر است 
صبحانه بخورید. افراد بیمار بهتر است صبحانه را در ساعت 6:30 میل 
كنند. كسانی كه می خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین ساعت 
اصال  كه  كسانی  و  است   6:30 ساعت  نیز  ها  آن  برای  صبحانه  صرف 
ساعت 7 صبحانه نمی خورند بهتر است عادت خود را تغییر دهند و در 

ساعت 9 تا 10 صبح صبحانه بخورند.
دیر خوابیدن و دیر بلند شدن از خواب باعث می شود مواد سمی از بدن 
دفع نشوند. از نصفه های شب تا ساعت 4 صبح، مغز استخوان عملیات 
خون سازی را انجام می دهد. در ایام تعطیل، بسیاری افراد تا دیروقت 
بیدار می مانند و بعد از اتمام تعطیالت با خستگی به سر كار می روند؛ 
زیرا مکانیسم بدنشان دچار سردرگمی شده است و نمی داند چه باید 

انجام دهد. پس همیشه زود بخوابید و خواب آرامی داشته باشید.
ناصر مهران فرد، روانشناس بالینی
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شریعتی
شبختی بودند. دکتر علی 

سیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خو
شبختی بر

.لحظه ها را گذراندیم که به خو

ت
الم
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نه جوش بزنیــد نه آکنه
بهــار،بهــار یه گلـدون قدیمیچای زردچوبه

این چای حاوی مقادیر زیادی آنتی اكسیدان است و نوشیدن آن به 
باعث حفظ استحکام  این چای  بهبود جریان خون كمک می كند. 
و بهبود استخوان ها و مفاصل می شود. كسانی كه صورتشان پر از 
جوش و آكنه است می توانند با نوشیدن این چای نه تنها دیگر آكنه 
ای بر صورت خود نبینند بلکه جای جوش هایشان نیز به مرور زمان 
از بین خواهد رفت. برخی از تركیبات موجود در این چای می تواند 
به از بین رفتن سلول های سرطانی كمک كند. این چای اجازه نمی 
دهد كه كلسترول خون باعث ایجاد سنگ كیسه صفرا شود. سالمت 
دهان و دندان افرادی كه چای زردچوبه می نوشند حفظ می شود. 
این چای از التهاب لثه جلوگیری می كند و مانع ایجاد بوی بد دهان 
می شود. همچنین در بهبود آلزایمر و افزایش حافظه نیز تاثیر مثبتی 

دارد.
روش تهیه:

آب 4 فنجان، پودر زردچوبه  1 قاشق چای خوری، پودر زنجبیل  1 
قاشق چای خوری، عسل یا شیره به عنوان طعم دهند، لیمو 1 برش 
در ظرف مناسبی 4 فنجان آب بریزید و بگذارید جوش بیاید؛ وقتی به 
غلغل افتاد پودر زنجبیل و زردچوبه را در آن بریزید و زیر شعله را كم 
كنید و بگذارید 8 تا 10 دقیقه آهسته بجوشد. این كار باعث می شود 
تمام مواد مفید موجود در زردچوبه از آن خارج شود. سپس ظرف 
را از روی حرارت بردارید و چای را صاف كنید به طوری كه تمامی 
ذرات زردچوبه و زنجبیل از آن خارج شود. قدری در این چای عسل 
بریزید و یک تکه كوچک لیمو هم به آن اضافه كنید. هم عسل و هم 
لیمو طعم این چای را بهتر می كند. اگر دچار درد مفاصل هستید، 
می توانید پوسته هل، شیر یا عصاره روغن بادام سرد را هم به این 
چای بیافزایید. از این چای می توان روزانه دو تا سه بار استفاده كرد. 
به این نکته توجه كنید اگر كسی به بیماری خاصی مبتال است نباید 
استفاده كند، چون ممکن است  این چای  از  بدون مشورت پزشک 
تركیبات موجود در این چای باعث تشدید عالیم یا تداخل در داروی 
مصرفی اش شود. مثال مبتالیان به اختالالت كاركرد كبد الزم است 

حتما پیش از نوشیدن این چای با پزشک متخصص مشورت كنند.

فصل بهار فصل گل كردن، شکوفه دادن گیاهان و درختان و زیبایی های چشم نواز 
حاصل از آنها است. اما گل ها و شکوفه ها در واقع اندام های تولیدمثل گیاهان هستند 
و برای تولید دانه گرده افشانی می كنند. باران های بهاری و رطوبت باال همچنین 
امکان رشد قارچ ها و لچک ها را فراهم می آورد و این جانداران نیز برای تکثیر خود 
دانه های ریزی با نام هاگ یا اسپور را از خود رها می كنند. اما گرده ها یا هاگ برای 
افرادی كه به آنها حساسیت دارند، سفیران بیماری هستند و بهار را برای آنها به فصلی 
آزاردهنده بدل می كنند. گرفتگی، آبریزش بینی، عطسه های مکرر، قرمزی، خارش 
چشم ها، خس خس سینه و سردرد از عالئمی است كه در نتیجه این آلرژی فصلی به 
وجود می آیند. از طرف دیگر آلرژی ممکن است زمینه ساز بیماری های دیگری شود. 
التهاب مخاط بینی در نتیجه حساسیت یا رینیت آلرژیک ممکن است فرد را مستعد 
ابتال به سینوزیت عفونی كند. عالئم آلرژی كه در ابتدا محدود به چند هفته در فصل 
بهار است ممکن است در سال های متوالی طوالنی شود و در همه فصول فرد را ناراحت 
كند. افراد دچار حساسیت با رعایت برخی نکات می توانند باعث پیشگیری از بروز 
عالئم در خود شوند از جمله: بسته نگه داشتن پنجره ها در وسط صبح و اول غروب 
كه میزان گرده ها در هوا در بیشترین میزان خود است. باال بردن شیشه اتومبیل ضمن 
مسافرت در جاده. به چشم زدن عینک آفتابی برای جلوگیری از ورود گرده ها و هاگ 
ها به چشم. استفاده از ماسک برای استنشاق نکردن مواد حساسیت زا، محدود كردن 
فعالیت های خارج از خانه در صورت امکان و دوش گرفتن پس از برگشتن از بیرون 
برای زدودن گرده ها و هاگ هایی كه به بدن چسبیده اند. اما بسیاری از مبتالیان به 
آلرژی مجبورند برای رفع عالئم از داروهای مختلف ضدحساسیت استفاده كنند. رایج 
ترین این داروها آنتی هیستامین ها هستند كه به اشکال و نام های مختلف در بازار 
ایجاد می كردند  تر  آنتی هیستامین قدیمی  دارویی موجودند. مشکلی كه داروهای 
اختالل در  و  آلودگی  از همه خواب  تر  و مهم  ها  آن  ناراحت كننده  عوارض جانبی 
تمركز بود كه افراد را در انجام كارهای روزانه دچار مشکل می كرد و احتمال سوانح 
و تصادفات را افزایش می داد. خوشبختانه با به بازار آمدن نسل جدید داروهای آنتی 
هیستامین این مسئله تا حد زیادی برطرف شده است. به غیر از این داروها، انتخاب 
در  حساسیت  عالئم  رفع  برای  هم  استنشاقی  داروهای  جمله  از  دیگر  درمانی  های 
اختیار قرار دارند. متخصصان آلرژی در برخی از بیماران دچار آلرژی از روش ایمنی 
درمانی یا حساسیت زدایی استفاده می كنند. در این شیوه ابتدا با انجام تست های 
پوستی نوع ماده آلرژی زا مشخص می شود و سپس مانند واكسیناسیون، آن ماده را 
به تدریج از مقادیر كم به طور متوالی به فرد تلقیح می كنند تا دستگاه ایمنی فرد 

نسبت به آن مقاوم شود به این ترتیب آلرژی در فرد درمان می شود. 

گردآوری مهسا ابراهیمی 
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صد  ازنگرانیهای ما  در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد. دیل کارنگی
.نود و نه در
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الم
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مـــرا در استخــر تنهـــا نگذارید.

امروزه به آب به عنوان یک روش درمانی و توانبخشی توجه ویژه ای می شود. انجام تمرینات در آب برای توانبخشی 
در بسیاری از بیماری های دارای عالئم درد، ضعف عضالنی، اختالل تعادل، كاهش دامنه حركتی، تاخیر رشد حركتی 

و حتی از بین بردن برخی از مشکالت روانی كاربرد دارد. 
بیماری هایی كه آب درمانی برای آنها مفید است:

مشکالت عضالنی: ضعف عضالنی، اسپاسم عضله، سفتی یا انقباض عضالت
مشکالت استخوانی یا اسکلتی: بیماری های التهابی ستون فقراتـ  آرتریت مفاصل مختلفـ  سنتی پس از شکستگی

).H.I..( مشکالت نورولوژیکی: انواع فلج ها، ضایعات نخاعی، صدمات مغزی
بیماری ها یا مواردی كه برای آب درمانی توصیه نمی شوند:

نقص در حس دما، دیابت، فشار خون باال یا پائین بارداری، عقب ماندگی ذهنی، بیماری های پوستی، زخم های 
عفونی، تب غیر عادی )hyper pyrexia(، مشکالت قلبی، فشار خون باال یا پائین، صرع، ظرفیت حیاتی پائین 

ریه، بیماری های معده ای ـ روده ای.
رشد مغز كودک در اوایل بارداری آغاز و تا 3 سالگی ادامه می یابد. آسیب مغزی در طول این زمان می تواند منجر 
به فلج مغزی شود. فلج مغزی حركت بدن و هماهنگی عضالت را متاثر می سازد. بسته به این كه كدام نواحی از مغز 

آسیب دیده است، عالئم زیر دیده می شود:
سفتی عضله یا اسپاسم، حركت غیر ارادی، تاخیر در مهارت های حركتی درشت مثل راه رفتن و دویدن، تاخیر 

یا سختی در مهارت های حركتی 
برداشتن  یا  نوشتن  مثل  ظریف 
درک  در  مشکل  ریز،  اجسام 

مسائل و احساسات.
كودكان  برای  درمانی  آب  فوائد 

فلج مغزی
- كاهش وزن بدن
- كمک به حركت

- مقاومت در برابر حركت )تقویت 
حركت(

- حمایت از كودک
به  حسی  تحریک  عنوان  به   -

وسیله فشار هیدروستاتیک
- محیط بازی، كودک ترجیح می 
دهد كه كار را در قالب بازی انجام 
دهد زیرا بازی كردن شغل كودک 

است.
كودک  كه  زمانی  امن،  محیط   -
ترس از افتادن نداشته باشد، این 
باعث می شود كه كودک تمرین 
انجام  صحیح  و  درست  را  خود 

دهد.
كودک  آموزش  محیط  بهترین   -
طبیعی  الگوی  یادگیری  برای 
حس  وزن،؛  كاهش  با  حركت 
حمایت  و  عمقی  حس  خوب، 

خوب است.
ابتدا باید به كودک آموزش دهیم 
كه چگونه از عهده آن برآید مثل 
چگونه تنفس در آب، شناور شدن، 
سپس شروع به آموزش همه انواع 
ایستادن و  حركات مثل نشستن، 

راه رفتن می كنیم.
نیم  آموزش  جلسه  زمان  مدت   -

ساعت تا 1 ساعت است.
به خاطر داشته باشيد:

- هرگز كودک فلج مغزی را بدون 
استخر  یک  در  پرستار  و  همراه 
تنها نگذارید، حتی اگر شنا كردن 

بلد باشد.
مغزی  فلج  كودكان  از  بسیاری   -
در معرض خطر تشنج هستند كه 
می  آب  در  دادن   رخ  در صورت 

تواند بسیار خطرناک باشند.
- اگر كودک بترسد یا به هر دلیلی 
اسپاستی  كند،  سفت  را  خود 
باال می رود  به سرعت  سیتی آن 
در  او  شناوری  عدم  به  منجر  كه 

آب می شود.
- معموال پیشرفت این كودكان در 
آهسته  عادی  كودكان  با  مقایسه 

تر خواهد بود.

ترجمه: جواد یگانه كارشناس كاردرمانی 
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ت که از گناه دیگران پرده برداریم. جبران خلیل جبران
س

.گناهی باالتر از این نی

ترجمه: مهسا یزدی

عقل و قلب آشتی نمی كردند 

هشت سال پیش وقتی فرزند دومم را باردار شدم، همه خوشحال 
بودند و به این مناسبت جشنی بر پا كردند. اما زمانی كه دخترم 
و  درد  با  زایمانم  رسید.  پایان  به  خوشحالی  این  آمد  دنیا  به 
زحمتی بسیار همراه بود. فرزندم بسیار ضعیف و بد حال بود. به 
همین دلیل او را در دستگاه نگهداری از نوزادان گذاشتند. دكتر 
اكسیژن كافی كسب  تواند  نمی  بود كه دخترم  داده  تشخیص 
تشخیص  بنابر  ویژه  مراقبت  هفته  دو  از  پس  نهایت  در  كند. 
پزشکان فرزندم را از بیمارستان مرخص كردند. ما از او همانند 
یک نوزاد عادی مراقبت كردیم. اما به تدریج با مشکالتی مواجه 
شدیم. دختر كوچکم فقط یک ساعت در شبانه روز می خوابید 
و پس از آن با گریه و جیغ از خواب بیدار می شد و تمام شب 

را گریه می كرد. 
و  بودم  ناراحت  زمان چقدر  آن  توانید تصور كنید كه در  نمی 
گریه و درد كودكم تا چه حدی قلبم را به درد می آورد. احساس 

می كردم نمی توانم هیچ كمکی به او بکنم.
وقتی دخترم 3 ماهه شد برای بررسی بیشتر او را به یک مركز 
تخصصی بردیم و آن ها به ما گفتند كه فرزندمان دچار آسیب 

مغزی شده است.
غم و غصه ای كه برای بیماری دخترمان داشتیم تبدیل به یک 
احساس همیشگی شده بود و انتظار برای سالمتی اش نتیجه ای 
نداشت. با این وجود خدا را شکر می كردم كه فرزندم زنده است 
و می توانم گهواره اش را تکان دهم و از او حمایت كنم. تنها 
آرزویم این بود كه دردش به پایان برسد. گاهی اوقات با یکی 
از دوستانم درد و دل می كردم و اعتراف می كردم كه دیگر از 
خوب شدن فرزندم نا امید شده ام. اما او همیشه مرا امیدوار می 
كرد و با همدردی اش از این افسردگی نجاتم می داد. اما وقتی 
به خانه بر می گشتم و دوباره در مشکالتم غرق می شدم، غم و 
اندوهم باز می گشت. بزرگ ترین مسئله ای كه با آن رو به رو 
بودم تنها بودن در انجام كارها و نگهداری از فرزند بیمارم بود. 
فشار عصبی زیادی را تحمل می كردم تا حدی كه یک بار می 

خواستم جیغ های دخترم را با بالش ساكت كنم.
صرع  دچار  كه  داد  تشخیص  دكتر  شد  ماهه   5 دخترم  وقتی 
شده است و باید به بیمارستان منتقل شود. برای اولین بار بود 
بیماری  شدیم.  می  مواجه  پزشکان  درست  تشخیص  با  ما  كه 
موجب تخریب مغز او شده بود و به گفته  پزشکان فرزندم دچار 
معلولیت ذهنی و جسمی شدید بود، اما می توانست تا سن 20 

سالگی، در خارج از بیمارستان زنده بماند.
همسرم مصرانه در فکر درمان فرزندمان و نگهداری او در خانه 
بود. در همان زمان كه از او پرستاری می كردم فقط خودم می 
دانستم چقدر عصبی و بی صبر هستم و استرس زیادی را تحمل 
می كنم. در این شرایط سخت، فرزند بزرگترم دچار ناراحتی و 
افسردگی شده بود. اما با این كه دیگر توان نگهداری از فرزندم 
از  نگهداری  مراكز  به  او  سپردن  فکر  در  و  نداشتم  خانه  در  را 
كودكان ناتوان بودم، عشق مادرانه ام اجازه نمی داد نگهداری از 
او را به دیگری واگذار كنم. تنها چیزی كه نیاز داشتم مکانی بود 
كه تجهیزات الزم را برای نگهداری از وی داشته باشد. بنابراین 
از پزشک دخترم تقاضا كردم چنین مکانی را در اختیار ما قرار 
دهد و او یکی از اتاق های بیمارستان را به مدت یک هفته در 

اختیار ما گذاشت. در آن یک هفته به این نتیجه رسیدم كه با وجود عشق زیادی كه 
به فرزندم دارم و با تمام تجهیزاتی كه در اختیارم بود باز هم نمی توانم به پرستاری 
از دخترم ادامه دهم و توانایی انجام این كار را ندارم. در آن زمان، یکی از كاركنان 
بیمارستان كه زنی مهربان و دلسوز و با تجربه بود، درخواست من را برای نگهداری 

كوتاه مدت از فرزندم پذیرفت.
و شرایط درمانی  بازگشتیم  نگهداری  به محل  از مدتی دوری، من و همسرم  پس 
نتیجه  این  به  فرزندم  مساعد  شرایط  دیدن  با  دیدیم.  مناسب  بسیار  را  فرزندمان 
رسیدم كه نباید در مورد نگهداری از او حساسیت بی مورد خرج دهم و بهتر است 

راهی را انتخاب كنم كه باعث بهبودی و آرامش او می شود. 
مركزی را برای نگهداری از فرزندم انتخاب كردم. در آن جا شخصی با تجربه، وظیفه 
حمام كردن و لباس پوشاندن و غذا دادن به فرزندم را بر عهده داشت. كارهایی كه 
برای من طاقت فرسا و سخت بود و نمی توانستم به خوبی از عهده انجام آن برآیم. 
در همان هفته های اول كه دخترم در مركز درمانی بود، من و همسرم توانستیم 
رابطه ی خود را اصالح كنیم و از آن فضای ناخوشایند دور شویم. تالش كردیم به 
فرزند دیگرمان عشق بورزیم و او را از افسردگی نجات دهیم. اما همیشه جای خالی 
فرزند كوچکم آزارم می داد و باور نمی كردم كه او در كنار ما نیست. قلب و عقلم 

همیشه در جدال بودند و سال های زیادی نتوانستم آن دو را آشتی دهم. 
مرتب به دیدن فرزندم می رفتم و برایش لباس و اسباب بازی و هر آنچه احتیاج 
داشت می خریدم. كسی كه مسئولیت مراقبت از او را به عهده داشت، به من یاد می 
داد كه چطور با او ارتباط برقرار كنم. او كمک های زیادی به من و خانواده ام كرد. 

همه ما همیشه قدردان او هستیم.
وقتی كتابی درباره مشکالتی كه در 2 سال اخیر با آن رو به رو بودم، منتشر كردم؛ 

منتقدان مرا شخصی غیرطبیعی و خودخواه خطاب كردند.
اما چرا من و مادرانی در شرایط من باید خود را گناه كار بدانند؟ بسیاری از مادران 
به مراكز  از فرزندان معلولشان و سپردن آن ها  توانایی در نگهداری  به دلیل عدم 
نگهداری احساس شرمندگی می كنند. اما  این دیدگاه كه "خانواده ها فرزندان خود 
را به مراكز نگهداری می سپارند، تا خودشان را از زحمات آن ها راحت كنند و از 
زیر بار نگهداری از كودكان ناتوانشان فرار كنند" بدبینانه و غیر منصفانه است. این 
مراكز وجود دارند تا به بهبود زندگی ما و فرزندان ناتوانمان كمک كنند. وقتی دیگر 
راهی برای نگهداری از فرزندمان نداریم و نمی توانیم امکانات الزم را در اختیار او 
قرار دهیم، بهره بردن از این مراكز به ما كمک می كند، به گونه ای دیگر به زندگی 
خود و كودک معلولمان نگاه كنیم و شرایط بهتری را برای خانواده خود فراهم كنیم.
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ترجمه: نفیسه قدوسی

نگذار ذهنت
 آن طــرف 
چهارراه برود

روش هایی وجود دارند كه می توانند احساس مثبت ما را نسبت به خود افزایش داده 
و رضایت از زندگی را بیشتر كنند.

آخرین اتفاق خوبی كه برایتان افتاد چه بود؟ شاید موجب شده باشد كه شما با خنده 
دور اتاق بچرخید و برقصید یا از روی پشت بام خانه از شادی فریاد بزنید.

آرزوی هر انسانی این است كه در تمام زندگی خود خوشبخت باشد. همه ما تالش 
می كنیم كه لحظه های شادمانی را برای خود فراهم كنیم و زندگیمان را در مسیر 

خوشبختی قرار دهیم.
ولی تحقیقات نشان می دهند كه ما همیشه برای رسیدن به این هدف ها، از بهترین 
روش ها استفاده نمی كنیم. در حقیقت بعضی از این روش ها می توانند احساسی 
خوشایند به وجود آورند و رضایت از زندگی را به همراه داشته باشند. در حالی كه 
بعضی از روش ها موجب می شوند این احساس خوشایند كاهش یابد. محققان در 
سال 2010 بررسی كردند كه كدام روش موثرتر است و چطور می توانند بر افکار یا 

احساسات ما تاثیر گذار باشد.
در این جا چهار روش استاندارد برای بهتر كردن شرایط زندگی پیشنهاد می كنیم. 

كه هر كدام با روش های منفی و كاهنده ی شادمانی همراه است.
1. نشان دهيد كه خوشحال هستيد

اگر خوشحال هستید و آن را می دانید پس لبخند بزنید! بازخورد فیزیکی ما از شادی 
بر بدنمان می تواند ما را شادتر از آنچه هستیم بکند.

خوشحالند.  كه  دهند  نشان  ندارند  دوست  مردم  اوقات  بعضی  ولی  شدن:  افسرده 
ممکن است این به خاطر ترس، خجالت یا حیا باشد. مردم معموال احساسات مثبت 
خود را مخفی می كنند. هرچند نتیجه اش این است كه خوشحالی كمتری احساس 

خواهند كرد.
2. زندگی در حال

ما  وقتی  است حتی  مختلف سرگردان  به چیزهای  نسبت  به طور طبیعی  ما  ذهن 
انجامش  اما اگر بتوانیم بر كاری كه در حال  انجام كاری مشخص هستیم.  مشغول 

هستیم تمركز كنیم، احساس بهتری پیدا خواهیم كرد. 
حواس پرتی دشمن لذت بردن از زندگی است. به جای آنکه از آنچه در حال روی 
دادن است لذت ببرید موجب می شود كه ذهن ما سرگردان شود. متاسفانه بیشتر 
اوقات حواس ما پرت نگرانی هایمان می شود. این حالت موجب می شود در احساس 

كردن مسائل مثبت دچار تعدیل شویم.  
3. جشن گرفتن

اگر اتفاق خوبی افتاد با گفتن آن به دیگران جشن بگیرید. با سرمایه گذاری بر روی 
موفقیت ها یا شانس خوبی كه به ما رو كرده است می توانیم احساسات مثبت خود 

را افزایش دهیم. بنابراین پیش به سوی جشن.
به جای جشن گرفتن، بعضی از افراد دنبال مشکالت و ایرادات می گردند. آن ها به 

خودشان می گویند، این خوب بود ولی بهتر از این نیز می توانست باشد. این روش 
موجب می شود كه رضایت از زندگی و خوش بینی و عزت نفس و شادمانی كاهش 

یابد. پرهیز از بزرگ كردن مشکالت موجب شادمانی بیشتر خواهد شد. 
4. از سفر به افکار مثبت استفاده كنيد.

هرچند كه ذهن ما گاهی تمایل دارد كه به سمت موضوعات نا امید كننده برود، می 
تواند به سمت مسائل خوب و مثبت نیز متمایل شود. ما می توانیم زمان های خوب 
را به خاطر بسپاریم و روزهای خوبی كه در پیش است را در ذهن داشته باشیم. من 
همیشه فکر می كنم كه یکی از رازهای زندگی داشتن یک هدف و تالش كردن برای 
رسیدن به آن است. بدون در نظر گرفتن اینکه آن هدف چقدر بزرگ و مهم یا كوچک 

و بی اهمیت است، پس مراقب باش ذهنت هر جایی نرود.
روی دیگر سکه این است كه ذهن ما می تواند به سادگی ما را به گذشته های خجالت 
آور ببرد یا نگران آینده سازد. بیشتر ما می توانیم در این مورد مقاومت كنیم و به طور 

واضح شادمان تر باشیم.
همه این روش ها بسیار به هم شبیه هستند ولی كدام روش می تواند تاثیر بیشتری 

داشته باشد؟
محققان دریافته اند كه سفر ذهنی به رویدادهای مثبت و زندگی در زمان حال می 
تواند با میزان باالیی از رضایت در ارتباط باشد. نکته  جالب این است كه این دو روش 
متضاد یکدیگر هستند. یکی از آن ها ما را به توجه به زمان حال و اتفاقاتی كه در 
اطرافمان در حال روی دادن هستند معطوف می كند و دیگری ذهن ما را به خاطرات 

و وقایع مثبتی كه در گذشته روی داده است می برد.
حقیقت این است كه هر دو روش به خوبی تاثیر گذار است و بیشتر مردمی كه از 
این  دیگر،  مکانی  و  تصور جا  با  توانند  برند می  نمی  لذتی  روزمره ی خود  اتفاقات 

احساس خوشایند را در خود ایجاد كنند.
بهترین روش برای افزایش رضایت از زندگی سرمایه گذاری است. هیچ روشی بهتر 
از این نیست كه موفقیت های خود را جشن بگیریم و احساس كنیم كه زندگیمان 

به خوبی پیش می رود. 
از سوی دیگر، پیدا كردن مشکالت و دنبال خطاها گشتن و منفی گرایی موجب می 

شود كه میزان رضایت ما از زندگی كاهش یابد.
به طور كلی این مطالعه نشان می دهد كه هیچ روش سریع و كاملی برای به اوج 
رساندن رضایت از زندگی وجود ندارد. بعضی از روش ها از دیگر روش ها بهتر هستند 
ولی به طور كلی مردمی كه شادترند، آن هایی هستند كه در بین این روش ها انعطاف 

پذیریند و در زمان مناسب از روش های مناسب آن موقعیت بهره می برند. 
از اين روش ها  اگر می خواهيد در بيشتر مواقع خوشحال باشيد؛  بنابراين 
در زمان ها و موقعيت های متفاوت استفاده كنيد، تا شادمانی و خوشبختی 

واقعی را احساس كنيد.
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ت خود را از تو برتر بدانند. دیل کارنگی
ستان

ت می خواهی بگذار دو
س

. ولی اگر دو

آقای  زنبور عسل ، نیشت چند؟

ـی
لمـ

ع

اين ويتامين از بيماري ام اس پيشگيري مي كند
مطالعات جدید نشان می دهند كه میزان باالی ویتامین D در خون خطر 
ابتال به بیماری ام اس را كاهش می دهد.  بر اساس این تحقیقات كسانی 
كه میزان ویتامین D در خونشان كافی است نسبت به كسانی كه كمبود 
ویتامین D دارند، حدود 62 درصد كمتر در خطر ابتال به این بیماری قرار 
دارند.  در بررسی ها ی متعدد مشخص شده است افرادی كه در مناطق 
ابری زندگی می كنند، به دلیل نبودن در معرض آفتاب و كمبود ویتامین 
)مولیتپل  اس  ام  شوند.  بیماری  می  مبتال  اس  ام  بیماری  به  بیشتر   D
اسکلروزیس( یکی از بیماری های سیستم اعصاب مركزی )مغز و نخاع( 
است و در اثر تخریب غالف میلین ایجاد می شود. میلین غالفی است كه 
فیبرهای عصبی را احاطه می كند و در انتقال سریع امواج عصبی نقش 

بسیار مهمی دارد. 

اين گياه ايرانی به درمان بيماری ام اس كمک می كند
به  تواند  می  زعفران  كه  داد  نشان  آمریکا  در  شده  انجام  های  پژوهش 

درمان بیماری ام اس كمک كند.
زعفران حاوی تركیب فعالی به نام كروسین است كه از سلول های مغزی 
در برابر بیماری ام اس محافظت می كند.  این ماده در واقع از آسیب دیدن 
سلول هایی كه غالف میلین را در مغز تولید می كنند، جلوگیری می نماید. 
میلین الیه ای است كه مانند عایقی محافظ در اطراف نورون ها )سلول های 
مغزی( قرار دارد.  بیماری ام اس در اثر التهاب سلول های مغزی ایجاد می 
شود. در حقیقت در این بیماری سلول های مغزی این الیه محافظتی خود 
را از دست می دهند.  نتایج این پژوهش كه در نشریه ایمونولوژی آمریکا 
به چاپ رسید، امیدهای تازه ای را در جهت تولید داروهای جدید برای 

درمان بیماری ام اس به همراه داشته است.

زهر زنبور عسل در درمان بيماری MS مؤثر است
براساس یافته های پژوهشگران مركز تکثیر و پرورش جانوران آزمایشگاهی 
دانشگاه تربیت معلم، زهر زنبور عسل در درمان بیماری MS مؤثر است.  
دكتر محمد نبیونی،  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم و مجری طرح 
با بیان این كه نتایج این تحقیق برای ارائه در كنفرانس »طب تکمیلی« 
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پذیرفته شده است، خاطرنشان كرد: در 
اجرای این تحقیق، بیماری MS به موش های صحرایی نژاد »ویستار« 
القا شد، سپس تاثیر زهر زنبور عسل روی این موش ها مورد بررسی قرار 
گرفت. در این بررسی، غالف های میانی اعصاب ملینی با تاثیر زهر زنبور 

عسل شروع به بازسازی و ترمیم كردند.
سیستم  در  اختالل  نوعی   MS بیماری  كرد:  خاطرنشان  نبیونی  دكتر 
عصبی مغز است كه در نوع شدید آن منجر به مرگ بیمار می شود. در 
بیماری MS بیمار با تخریب سیستم عصبی روبه رو و منجر به تخریب 

غالف های میانی اعصاب ملینی می شود.  
تاثیرات  از بخش های طرح تحقیقاتی جامع  وی گفت: این تحقیق یکی 
درمان  در  حشره  این  زهر  تاثیر  كه  است  عسل  زنبور  زهر  بیولوژیک 

بیماری های دیگر نیز در دست تحقیق و بررسی است. 
گفتنی است این طرح تحقیقاتی توسط ساره رجبی، دانشجوی كارشناسی 
ارشد رشته سلول تکوینی و با راهنمایی دكتر نبیونی به مدت یک سال 
به  تربیت معلم  آزمایشگاهی دانشگاه  در مركز تکثیر و پرورش جانوران 

نتیجه رسیده است. 
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ت. خلیل جبران
شنوا خواهی یاف

ش 
سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گو

.اگر زیبایی را آواز 

ـی
لمـ

ع

به روبرونگاه کن

آنجـا كه خداوند در ایوان نشسته

معصومه آِمدی

 نجوای رنگ ها
به لطف ذهن های خالق و فن آوری، تقریبا دیگر ناممکنی وجود ندارد و هر 
روز شاهد معجزه ای نو در دنیای ناممکن ها هستیم. دنیایی از نانوتکنولوژی 

ها و فناوری ها كه راه های موجود اما كشف نشده را به ما نشان می دهند.
'آیدا رفتاری فریمانی' مخترع جوانی است كه طرح های بسیاری در ذهن 
می پروراند و یکی از كاشفان دنیای فناوری است؛ در سال 1369، در مشهد 
به دنیا آمده و در حال حاضر در تهران در رشته دندان پزشکی مشغول به 

تحصیل است.
 اختراع آیدا در واقع كشف دنیای تازه و تحولی خوب برای نابینایان است و به 
دنیای بی رنگشان، رنگ می پاشد و آبی دریا، سبزی دشت و زردی خورشید 

را برایشان معنا می كند.
معاصر  قول شاعر  به  و  بخشند  و طراوات می  زیبایی  به همه چیز  ها  رنگ 
اما هستند  بالندگی،  منشا  و  اثر  اكسیر  و  یعنی جان  رنگ  'حمید حیدری' 
كسانی كه رنگ ها را به شکل دیگری تجربه می كنند و این امر بر جذابیت 

رنگ ها افزوده است.
رنگ  به حسگرهای شناسایی  است، مجهز  اختراع كرده  آیدا  كه  دستگاهی 
است و به فرد نابینا یا كسی كه اختالل بینایی دارد، كمک می كند رنگ ها 

را تشخیص دهد.
 این دستگاه، كوچک است و به راحتی جا به جا می شود و در حال حاضر 
قادر به تشخیص8 رنگ است، اما می تواند با همین سیستم كار تا 64 رنگ 

را هم شناسایی كند.
 اختراع آیدا دارای 8 میکرو سوئیچ كوچک یا دگمه است و هر میکرو سوئیچ، 
مسئول شناسایی یک رنگ خاص است و آن را به خط بریل ترجمه می كند. 
یکی از مزایای این دستگاه، قابلیت شارژ شدن آن است و قیمت تمام شده 

اش هم كمتر از صد هزار تومان و مقرون به صرفه است. 
كار با این دستگاه بسیار ساده است و كافی است فرد این دستگاه كوچک 
را نزدیک هر وسیله ای اعم از صفحات رنگی كتاب و مجله یا لباس یا حتی 
ظروف نگه دارد، حس گرهای مخصوص، رنگ را تشخیص می دهند و آن را 
به خط بریل تبدیل می كنند و نابینایان می توانند با لمس بریل، رنگ ها را 

تشخیص دهند.
به  تجربی( مشغول  علوم  )در رشته  دبیرستان  آیدا در سال سوم  زمانی كه 

این وسیله  اختراع  اولین جرقه های  نداشت  بیشتر  بود و 16 سال  تحصیل 
در ذهنش شکل گرفت هرچند هنوز هم طرح های دیگری در ذهن خالقش 
می پروراند كه به دلیل كمبود وسایل و امکانات مورد نیاز، همچنان به شکل 
طرح باقی مانده اند تا در آینده ای نزدیک با فراهم شدن شرایط و امکانات 

آنها را نیز به ثمر برساند.
 آیدا با استفاده از امکانات و شرایط موجود و البته با پشتکار فراوان موفق به 
خلق دستگاه می شود و با شركت در جشنواره ی خوارزمی اختراعش را به 

ثبت می رساند. 
او اختراعش را در مسابقات كشور كره جنوبی شركت می دهد و برنده مدال 

طالی این مسابقات می شود و با استقبال خوب كره ای ها مواجه می شود.
 یکی از اهداف آینده ی آیدا این است كه بتواند این دستگاه را رشد دهد و 

آن را به تولید انبوه برساند.
مادر آیدا می گوید: »ذهن كنجکاو آیدا پر از سوال است. او این بار با سوالی 
جدید رو به رو شده بود كه پاسخ به آن "غیر ممکن" به نظر می رسید اما 
تمام نیرو و خالقیتش را به همراه پشتکار فراوان به خدمت گرفت تا ثابت كند 

"غیر ممکنی" وجود ندارد و همیشه راه حلی هست.«
 از نظر آیدا همه می توانند مخترع شوند، فقط كافی است خود را دست كم 
نگیرند و پشتکار فراوان داشته باشند و زمانی كه سوالی در ذهن شان ایجاد 
می شود و به پاسخ "غیرممکن" می رسند، با پافشاری دنبال راه حل بگردند.

آیدا پس از این كه راه حل غیرممکنش را می یابد یکی از بهترین لحظات 
كارایی  تا  نابینا می رود  به خوابگاه دختران  را تجربه می كند.  زندگی اش 
دستگاه را تست كند. زمانی كه یکی از دختران نابینا دستگاه را نزدیک رنگ 
بنفش می گیرد و دستگاه، رنگ را برایش معنا می كند و دختر می گوید: 
»بنفش«، موجی از شادی در خوابگاه ایجاد می شود و همه با دست و سوت، 
شادی شان را ابراز می كنند. آیدا موفق می شود به هستی آنها، رنگین كمانی 

از رنگ های شاد ببخشد.
"به رو به رو نگاه كن، آنجا كه خداوند در ایوان نشسته و بی مضایقه به تو 
لبخند می زند" جمله زیبایی است كه آیدای مخترع، همواره آن را به خاطر 

دارد.
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ـِدی ترجمه: معصومه آم

اختراعات و معلوالن

شاید شمـا هم دلتان بخواهــد امتحان کنید
بررسی روی یک پنجه مصری نشان داد كه احتماال مصری ها صاحب قدیمی ترین 
پروتزهای دنیا هستند. بررسی های علمی با استفاده از نمونه های دو پنجه مصنوعی 
مصری )از جمله نمونه ای كه در پای یک مومیایی كشف كردند( نشان دادند كه 
احتماال مصری ها نخستین كسانی هستند كه قطعات مصنوعی بدن را می ساختند.

دكتر 'جکی فینچ'، محقق دانشگاه، می خواهد بداند آیا این پنجه چرم و چوبی سه 
تکه كه به تاریخ 950 تا 710 قبل از میالد مسیح برمی گردد، و متعلق به یک زن 
مومیایی است كه در "لوكسور" مصر دفن شده، و نیز پنجه مصنوعی ساخته شده 
از "كارتوناژ" )نوعی كاغذ مركب از كتان و چسب و گچ( در سال 600 قبل از میالد 
دو  یا خیر. هر  رفتن كمک می كردند  راه  در  واقعا  كاربردی  ابزار  عنوان  به  مسیح 
ثابت  نیز  این طرح  ابزار پوششی بودند و تركیبات به كار رفته در  نمایانگر  تحقیق 

كردند كه چیزی بیش از لوازم آرایشی و تزیینی بودند.
به گفته دكتر 'فینچ' چندین كارشناس پس از بررسی این اشیا، ثابت كردند كه این 
ها نخستین ابزار پروتزی آن دوره بودند. نمونه های زیادی وجود دارد كه نشان می 
دهد مصری های قدیم، قطعات مصنوعی بدن را برای خاكسپاری درست می كردند، 
است.  بوده  افراد  رفتن  راه  به  برای كمک  افزوده می شد،  به مدل  كه  پوششی  اما 
كارشناسان برای اثبات این ادعا، در پروژه های پیچیده و بحث برانگیز وارد شدند و 
این ابزار را نه تنها در اعمال خاكسپاری مصر بلکه در مدل پروتزی و گام برداشتن 

رایانه ای نیز بررسی كردند.
دكتر 'فینچ' از دو داوطلب استفاده كرد كه پنجه پای راستشان را از دست داده بودند. 
نمونه هایی از پنجه های قدیمی ساخته شده همراه با صندل های چرمی قدیمی 

مصر برای هر یک از داوطلب ها مناسب بود.
آزمایشات در آزمایشگاه توانبخشی و تحقیقات كارآیی مركز دانشگاه "سالفورد" انجام 
شد. از هر داوطلب درخواست می شد با كفش های خودش و پوشیدن نمونه های 
پا و بدون صندل، ده قدم با پای برهنه راه رود. حركت آنها با استفاده از 10 دوربین 
ویژه ثبت گردید و فشار قدم هایشان با استفاده از پوشش خاصی اندازه گیری شد. به 

كمک پای چپ به عنوان كنترل، 10 قدم آزمایشی خوب ثبت شدند.
بسیار شگفت آور بود كه داوطلبان با این ابزار به خوبی راه می رفتند، هرچند یکی 
از داوطلبان بهتر از دیگری بود. دوربین كف نشان داد كه وقتی یکی از داوطلب ها 
نمونه "كارتوناژ" را می پوشید، انعطاف پنجه پای راستش 87 درصد انعطاف پنجه 
پای چپش را داشت. این انعطاف در طرح سه تکه ی چرم و چوب، تقریبن 78 درصد 
بود. به شکل جذابی، وقتی این داوطلب صندل ها را نمی پوشید، توانایی هل دادن 

پنجه پروتزی زیاد خوب نبود. داوطلب دوم با پوشیدن نمونه های با یا بدون صندل 
ها می توانست بین 60 تا 63 درصد انعطاف در پنجه پای راستش ایجاد كند.

وقتی هر دو داوطلب نمونه ها را می پوشیدند، دستگاه های اندازه گیری فشار هیچ 
نقطه فشار باالیی ثبت نکردند و این یعنی پنجه های مصنوعی موجب هیچ ناراحتی 
با این حال، وقتی داوطلبان صندل  ناخواسته یا آسیب رسانی به بافت نمی شوند. 
های نمونه را بدون پنجه های مصنوعی پوشیدند، فشار به كار رفته زیر پا، به شدت 

باال رفت.
به گفته دكتر 'فینچ'، اطالعات اندازه گیری فشار نشان می دهند یک مصری قدیمی 
كه پنجه بزرگش را از دست داده بود، به سختی می توانسته با صندل های سنتی به 
طور عادی راه رود. البته آنها پای خود را برهنه نگه می داشتند و شاید نوعی جوراب 
یا پوتین روی پنجه مصنوعی می پوشیدند، اما تحقیقات نشان می دهد كه پوشیدن 

این پنجه های مصنوعی راه رفتن را ساده می كرد.
دكتر 'فینچ' در كنار این بررسی از داوطلبان خواست تا پرسش نامه ای را پر كنند 
و بگویند در دوران آزمایشی در آزمایشگاه چه حسی داشتند. با وجود این كه نمونه 
"كارتوناژ" خوب عمل كرد، اما امتیاز خوبی نگرفت، هر چند به نظر می رسید از نظر 
ظاهری، جایگزین تزیینی خوبی باشد. از نظر هر دو داوطلب، عملکرد پنجه چرم و 
چوب سه تکه بسیار راحت بود و امتیاز باالیی به آن دادند. یکی از داوطلبان گفت كه 

موقع راه رفتن، آن را می پوشید.
دكتر 'فینچ' با ارزیابی تجربه داوطلبان گفت: »خیلی دلگرم كننده است كه هر دو 
داوطلب می توانستند با پوشیدن نمونه راه بروند. اكنون با در دست داشتن داده های 
آثار  از  اندكی  با اطمینان بیشتری بگوییم كه  توانیم  بازده داوطلبان می  تحلیلی و 

هنری ناب، عملکرد پروتزی مطلوب داشتند.«
پروتز" چاپ شد، نشان می دهد كه  و  "اروتز  این تحقیق كه در مجله  یافته های 
احتماال نخستین پروتزهای شناخته شده متعلق به مصر باستان است. تصور می شود 
یک نمونه پروتز سه بخشی قبل از حدود 400 سال قبل، قدیمی ترین نمونه باشد، 
هر چند هنوز بررسی نشده است؛ یک پای برنز و چوبی است كه از یک جسد رومی 
در "كاپوآ" )شهر جنوبی ایتالیا( كشف شده و به سال 300 قبل از میالد مسیح برمی 

گردد، اما تنها نمونه باقیمانده در زمان بمباران جنگی از بین رفت.
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تصور كنید نمی توانید یک وسیله لمسی را لمس كنید، در آن صورت، 
تبلت ها و گوشی های هوشمند با تمام مزایای آموزشی، سرگرم كننده و 

اجتماعی بی فایده خواهند شد.
محققان مركز فن آوری "جورجیا" در تالش هستند دنیای تبلت ها را 
به روی كودكانی بگشایند كه به سختی می توانند با ضربه زدن یا لمس 

كردن، این وسیله را كنترل كنند.
و  وایرلس  وسیله  یک  كامپیوتر،  و  برق  مهندسی  پروفسور  هاوارد'  'آنا 
از  برای كنترل تبلت  برای كودكان خلق كرده است كه  دسترسی پذیر 
یک سیستم حسگر استفاده می كند تا حركات بدن را به حركات ظریف 

تبدیل نماید.
با  تا  دهد  می  فرصت  كودكان  به  افزارهای مخصوص  نرم  با  وسیله  این 
وجود اختالالت حركتی ظریف به صفحات پر بازدید نت مانند گوگل و 
سایت های عکس و فیلم و نیز صفحات دلخواه آموزشی و درمان دسترسی 

داشته باشند.
دسترسی  تبلت  آوری  فن  به  دارد  دوست  كودكی  »هر  گفت:  'هاوارد' 
داشته باشد، بنابراین بیان این كه "تو نمی توانی از این وسیله استفاده 
آنها  به  ما  است.  ناعادالنه  خیلی  داری"  حركتی  محدودیت  چون  كنی 
توانایی می دهیم تا از آنچه در فکرشان می گذرد، بهره ببرند و بتوانند با 

جهان تماس داشته باشند.«
این وسیله شامل سه مقاومت سنج حساس به نیرو است كه فشار را اندازه 
می گیرد و آن را به پیام قابل درک برای تبلت تبدیل می كند. كودک می 
تواند این وسیله را دور ساعد ببندد یا آن را روی دسته ویلچر قرار دهد 
و به حسگرها ضربه بزند یا با مشتش رویشان بکوبد. تركیب این ضربه 

ها و كوبش ها به فرمان های مختلف لمسی در تبلت تبدیل می گردند.
كودكان مبتال به اختالالت عصبی مانند فلج مغزی، آسیب مغزی مزمن، 
ضایعه نخاعی یا تحلیل عضالنی كه در انجام حركات ظریف مشکل دارند، 
و به سختی می توانند حركات انطباقی دست ها، مچ و انگشتان را انجام 
دهند، به راحتی نمی توانند یک نقطه خاص و كوچک را با فشار مناسب 

و زمان بندی درست لمس كنند.
تاثیر این وسیله دسترسی پذیر برای كوكان بسیار زیاد است. بیش از 200,000 
كودک در سیستم آموزش همگانی ایاالت متحد آمریکا از معلولیت استخوانی رنج 
می برند و از ابزار تبلت و صفحات لمسی محروم هستند. فن آوری دسترسی پذیر 
موجود ویژه اختالالت حركتی در كامپیوترهای قدیمی وجود دارند اما در تبلت 

ها و گوشی های هوشمند وجود ندارند.
'هاوارد' گفت: »نمی توانیم آن را در آزمایشگاه نگه داریم. برایم معنا ندارد كه یک 
كودک به آن نگاه بیندازد و بگوید "هی، این واقعا جالب است" و آن را اینجا در 
دنیا نداشته باشد. هدف اصلی، ایمن سازی و مفید كردن این وسیله است، طوری 

كه تبدیل به یک كاالی تولیدی شود.«
ثانویه است كه دارای  انعطاف بیشتر، در حال خلق یک نمونه  با هدف  'هاوارد' 
حسگرهای وایرلس است و در هر جایی كه كودک قادر به ضربه زدن باشد، مانند 

كف پا یا گوشه سر قرار می گیرد. 
تاكنون این وسیله بازخوردهای مثبتی را هم از جانب كودكان با معلولیت پیش 
نسخه  روی  اكنون  'هاوارد'  است.  كرده  دریافت  پرستاران  از سوی  هم  و  رونده 
جدیدی به نام "تباكسز" برای بزرگساالن مبتال به معلولیت حركتی كار می كند.

این وسیله كه سازندگانش آن را "انگشتانه" نام گذاشته اند، می تواند با استفاده از 
دوربین بسیار كوچکی كه در نوک آن جای دارد، متون را بخواند و به كمک شبکه 
لمسی تعبیه شده در داخل وسیله كه با پوست انگشت در تماس است، این متون 
را به خط بریل ترجمه كند.     هم چنین می تواند به كمک بلوتوث به تلفن هوشمند 
متصل شود و دستورات نابینایان را از راه میکروفون دریافت و به تلفن همراه انتقال 
دهد و از راه تلفن همراه، متن ها و مطالب مختلف )ایمیل، صفحات وب، پیامک و 
...( را دریافت و به صورت بریل قابل درک كند. حتی می تواند موقعیت فرد را از 
طریق جی.پی.اس دریافت و به او اطالع دهد و راهنمایی های الزم برای رسیدن به 
مقصد را هم بدهد.     دو دانشجو از دانشگاه واشنگتن كه این طرح مفهومی را ابداع 
كرده اند، امیدوارند از این روش نه تنها امکانات تلفن هوشمند را برای نابینایان قابل 
استفاده كنند، بلکه امکان خواندن تمام نوشته های محیط زندگی را نیز برای آنها 
ممکن سازند.    نکته مثبت انگشتانه این است كه موقع خواندن خطوط، نیازی نیست 
دقیقا روی سطور قرار بگیرد. بلکه می توان لنز دوربین انگشتانه را با فاصله از متن 
نگه داشت، سپس، دوربین تصویر متن را دریافت می كند و تصویر تجزیه و تحلیل 

خواهد شد تا حروف آن به صورت بریل قابل درک شوند.
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ترجمه: شیوا مقانلو

گوینـــــــده 
و  علم  باشند.  گوش  به  دارند،  اندكی  كالمی  قدرت  كه  كسانی 
فناوری با اختراع یک وسیله ی مفید آنها را قادر به ارتباط كالمی 
خواهد كرد. ابزاری به نام »گوینده« این امکان را به فرد می دهد 

تا با دیگران حرف بزند، حتی اگر قبال هرگز سخنی نگفته باشد.
این »گوینده« پیشرفته كه در نوع خود بی نظیر است و از شش 
شنیدن  به  قادر  كه  است  كسانی  ویژه ی  برد،  می  بهره  قسمت 

درست كلمات و یا پاسخ دادن نیستند. 
پیام  و  كردن  برقرار  ارتباط  برای  ای  وسیله  »گوینده«  واقع،  در 
دادن است، به شکل ترتیب سنج عمل می كند و به فرد امکان 
شنیدن مجموعه ای از كلمات را می دهد. به كمک این وسیله، 
با فعال كردن دگمه مورد نظر، یک كلمه را برای  فرد می تواند 
پاسخ انتخاب كند و به این شکل ارتباط برقرار كند. دگمه روی 

زانویی قرار دارد و به راحتی در دسترس است.
این وسیله كه در شش قسمت تنظیم شده است، هر بار گنجایش 
ضبط 300 ثانیه مکالمه را دارد. هنگامی كه فرد قصد دارد ارتباط 
در عرض  مکالمه  تا  دهد  فشار  را  دگمه  است  كافی  كند،  برقرار 
قابلیت  از  »گوینده«  همچنین  شود.  پخش  ثانیه  پنج  الی  یک 
رمزگشایی و بررسی صوتی برخوردار است. با استفاده از دگمه ها 

هم می توان هر قسمت را تغییر داد.

دستگاه گفتار درمانی "پاالتومتر" اولین دستگاهی است كه به 
كمک آن می توان عملکرد فرد تحت درمان را برای ادا كردن 
كلمه به كلمه صداها مشاهده و تصحیح كرد. حتی كسانی كه 
با  داشتند،  پیشرفت كمی  گفتاردرمانی،  از چندین سال  پس 
این دستگاه در ده جلسه بیش از 85 درصد بهبودی به دست 

آوردند.
این وسیله كه نتیجه بیش از سی سال تحقیق و پیشرفت است، 

تاثیر شگرفی در تمرین خصوصی و گروهی دارد.
"پاالتومتر" تركیبی از نرم افزار، سخت افزار و حركات دلخواه 
دهان است و باعث می شود آموزگار "ببیند" وقتی فرد سعی 
قرار می  زبانش كجای دهان  كند،  ادا  را  كلمات خاصی  دارد 

گیرد.
حركات دهان هر كس به كمک دندان پزشک محلی ایجاد و 
شبیه سازی می شود تا بهترین چیدمان تنظیم شود. سپس 
این شبیه سازی به بخش پردازش اطالعات منتقل و سپس از 

طریق كابل یو.اس.بی به نرم افزار مخصوص هدایت می شود.
زمانی كه سیستم متصل شود، دقیقا می توان دید كدام بخش 
از زبان فرد با كدام بخش از سقف دهانش برخورد دارد. معموال، 
پاتولوژیست زبان گفتاری می تواند تلفظ كلمه به كلمه را نشان 
دهد و افراد چیزی كه روی صفحه می بینند را تقلید كنند. 
سقف دهان گفتاردرمانگر و فرد را می توان هم زمان كنار هم و 
یا به صورت مجزا مشاهده كرد كه بستگی به سلیقه یا نیازهای 

خاص آن جلسه دارد.
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احتمال بازگشت و بهبودی افرادی كه بالفاصله پس ازتصادف شدید پاهایشان را قطع می كنند بیش از 
كسانی خواهد بود كه پاهایشان را قطع نمی كنند. 

به گفته دكتر'برند فدرسن' ازدانشگاه مونیخ آلمان، با وجود ضربه شدید كه بیمار حركات جزیی پاهای خود 
را از دست می دهد و حتی هشیاری كاهش می یابد، برخی از آنها به قطع پاهایشان رضایت می دهند. 
كاری كه چندان راحت به نظر نمی رسد، اما با تایید آزمایش های صورت گرفته، ممکن است قطع پاها، راه 

مناسبی برای كمک به پزشکان و هم چنین ایجاد شرایط بهتر برای بازگشت و بهبودی بیمار باشد.
كسانی كه پاهایشان قطع شد در 15 روز اول، پس از ضربه شدید استقالل بیشتری در زندگی روزمره خود 

داشتند، مشکالت سیستم عصبی شان كمتر بود و درصد مرگ هم در بین این افراد كاهش یافت.
بر اساس آزمایش های انجام شده روی 68 نفر كه ضربه شدید را تجربه كرده بودند و نیاز به مراقبت های 
ویژه درمانی شامل استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی یا كمک به گردش خون داشتند، به دو گروه 34 
نفری تقسیم شدند كه در یک گروه عمل قطع پا انجام شد و در گروه دیگر پاهای آن ها قطع نشد. بیماران 

به مدت یک سال برای ارزیابی میزان ناتوانی و استقالل  بررسی شدند. 
بعد از یک سال، مطالعات نشان داد یک نفر )9 درصد( از بین كسانی كه پاهایشان پس از ضربه شدید قطع 

شده بود، مرد ونیز18 نفر )53 درصد( هم از بین كسانی كه پاهایشان قطع نشده بود، مردند . 
هم چنین طبق آزمایش هایی كه "سازمان ملی بهداشت ایاالت متحد آمریکا" انجام داد كسانی كه پاهایشان 
پس از ضربه شدید قطع می شود، هنگام مرخص شدن از بیمارستان مشکالت سیستم عصبی شان كمتر 
است و میانگین امتیاز این گروه 6,5 بود و گروه دیگرامتیاز 10,6 را به دست آوردند، مشکالت گروه اول در 

مقاسه با گروه دوم كمتر است .
یک سال پس از مرخص شدن از بیمارستان، گروهی كه پایشان قطع شده بود، در ارزیابی امتیاز 2,9 را 
كسب كردند و این به آن معناست كه ناتوانی آنها كاهش یافته است و بدون كمک دیگران می توانند پیاده 
روی كنند. در مقابل، گروهی كه پایشان قطع نشده بود، امتیاز 5 را در این ارزیابی به دست آوردند و بیان 

گر آن بود كه این گروه به شدت ناتوان هستند و همیشه به مراقبت نیاز دارند .
افرادی كه پس از ضربه شدید به قطع پاهایشان تن می دهند، هم زمان با بهبودی، در امور روزمره هم 
مستقل عمل می كنند. این گروه در آزمایش »بارتل ایندكس« از صد امتیاز، 34 امتیاز كسب كردند كه 21 
امتیاز باالتر از ترخیص بیمارستان بود و یک سال بعد هم موفق به كسب 71 امتیاز شدند، در صورتی كه 

گروه دوم تنها 49 امتیاز به دست آوردند، و در این ارزیابی 
صفر نشان گر عدم استقالل است در حالی كه امتیاز 100 

استقالل كامل را نشان می دهد.

بیش از 40 درصد از مردم آمریکا و حدود 90 درصد از كودكان بخش های 
مختلف آسیا از نزدیک بینی یا میوپیا رنج می برند. این مشکل از كودكی آغاز 
لنزهای تجویزی معمولی می  افزایش سن پیشرفت می كند.  با  می شود و 
توانند كانونی نبودن عدسی چشم را اصالح كنند، ولی نزدیک بینی را درمان 

و با رشد كودک، آهنگ پیشرفت آن را كند نمی كنند.
آزمایش های اخیر 'دیوید ترویلو'، دانشمند زیست پزشکی، و همکارانش در 
كالج بینایی سنجی در دانشگاه ایالتی نیویورک، روش درمانی جدیدی برای 
مایوپیا معرفی می كنند كه در آن با استفاده از لنزهای تماسی ویژه، چشم را 
مجبور می كنند طوری رشد كند كه بتواند عالوه بر كاهش پیشرفت مایوپیا، 

دید نزدیک بین را هم اصالح كند.
'ترویلو' یافته هایش را در گردهمایی ساالنه پیشگامان اپتیک كه از 14 اكتبر 

2012 در روچستر نیویورک برگزار می شود، عرضه خواهد كرد.
مایوپیا وقتی ایجاد می شود كه عدسی چشم خیلی كشیده شده و بنابراین، در 
متمركز كردن نور ناشی از اشیای دور بر روی شبکیه مشکل خواهد داشت. 
تمركز روی  این عدم  لنزهای چشمی كه  یا  'ترویلو' می گوید كه عینک ها 
محور اصلی دید را اصالح می كنند، می توانند مقدار اندكی دوربینی را در 
را  مایوپیا  پیرامونی ممکن است  این دوربینی  ایجاد كنند.  پیرامونی  شبکیه 
بدتر كند؛ زیرا، با بزرگ تر شدن كودكان، عدسی چشم طوری رشد می كند 
كه شبکیه را به نقطه ی نور كانونی منتقل می كند و در نتیجه، عدسی چشم 

به طور طبیعی بیشتر كشیده خواهد شد.
'ترویلو' نشان داده است كه لنزهای تماسی مخصوص تغییر تمركز نور روی 
شبکیه پیرامونی، می توانند در رشد، تحوالتی ایجادكنند كه به تغییر شکل 

چشم به صورتی مطلوب كمک نمایند. 
آزمایش روی لنزهای جدید نشان داد كه آنها رشد چشم و چگونگی شکست 
موفقیت،  با  لنزها  دادند.  تغییر  بینی  پیش  قابل  ای  به شیوه  را  آنها  در  نور 

كشیدگی چشم را كه باعث پیشرفت مایوپیا می شود، كاهش دادند.
'ترویلو' می گوید: »به زودی، طرح های زیادی از لنز جدید تماسی در دسترس 
قرار می گیرد تا پزشکان به كمک آن بتوانند پیشرفت مایوپیا در كودكان را 

كنترل كنند.« 


