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یادداشت

تنها خواسته ما احترام به حقوق اجتماعی معلوالن است
باز هم سرودهای حماسی،  نامزدها،  و حال حامیان  باز هم شور  انتخابات، 
ماشین های پوستر خورده و تابلوهای بزرگ تبلیغاتی با چهره های درشت 

كاندیداها و بازهم ... 
اینها همه صحنه های تکراری و البته جالب در همه ی دوره های انتخاباتی 
است كه به عمر قریب به 38 ساله ی خود دیده ام و با دیدن این تصاویر 
همواره آرزوی قلبی و دیرینه ام، موفقیت بهترین ها، شایسته ترین ها، صادق 
ترین ها و دلسوزترین ها در عرصه ی رقابت میان نامزدها بوده ولی این بار 
آرزوهایم كمی خاص شده اند، خاص از این جهت كه امسال به نظر می رسد 
فاصله ها كمی زیادتر از حد معمول شده و انگار دیگر آن باالیی ها، پایینی 

ها را نمی بینند و یا شاید نمی خواهند كه ببیند.  
اینکه ما حق انتخاب داریم خیلی خوب است، اما در دنیای امروزی انتخابات 
برای بعضی ها بهانه ای برای شعار دادن، وعده های توخالی، چهره شدن، 

محبوبیت و در یک كلمه بهانه ای برای "عوام فریبی" است.    
افراد حداقل امسال، در نیات خود چندان موفق نخواهند  البته این معدود 
بود زیرا احساس می شود مردم ما بی توجه به  جنجال های انتخاباتی، در 
انتخاب هایشان خیلی دقیق تر از قبل عمل می كنند و بیشتر از پوسته به 

هسته ی موضوعات و مسائل نگاه می كنند و این یعنی " بلوغ سیاسی " . 
من هم از همین مردمم و از روزی كه خودم را شناخته ام دلهره های مردم 
دغدغه های من بوده و هیچگاه جدا از عموم مردم زندگی نکرده ام و شاید 

همین ویژگی موجب شده تا 18 سال در كانون توانا، خادم معلوالن باشم. 
در این سال ها من و دوستانم هرگز به خطوط سیاسی، جناح بندی ها و چپ 
و راست نیاندیشیده ایم. ما از جنس مردمیم و بیشتر از آنکه به خط بازی ها 
فکر كنیم به آمار اكثریت زیرخط فقر و اقلیت باالی آن می اندیشیم. ما بیش 
از آنکه به چپ و راست تمركز كنیم در فکر باال و پایین بوده ایم، هزینه های 

باال و درآمدهای پایین. 
انتظارات ما ناچیزتر از آن است كه نامزدهای انتخاباتی فکرش را می كنند. 
به دنبال قدرت نیستیم و پُست و مقام هم نمی خواهیم، ما حتی یک  ما 

آپارتمان از برج های سر به فلک كشیده ی شمال شهر تهران را هم برای 
خودمان نمی خواهیم، ما حتی به داشتن یک خودروی پراید هم فکر نمی 
كنیم، ما حتی آرزوی داشتن یک ویالی 100 متری در سواحل شمال را هم 
به خیالمان راه نمی دهیم، ما سفر سیاحتی كه چه عرض كنم، حتی سفر 

زیارتی هم نمی خواهیم.
تنها خواسته ی ما احترام به حقوق اجتماعی معلوالن است، توقع ما 

تحقق حقوق اوليه ی يک انسان با نيازهای ويژه است. 
ها،  راستی  و  ها  بی شمار چپی  با داشته های  مقایسه  این خواسته در  آیا 

خواسته ی حقیری نیست؟
مثاًل  اگر صد ا و سیما یا همان رسانه ملی- طبق قوانین- در كنار همه ی 
برنامه های مفیدش بخش ناچیزی از برنامه های نامفید و وقت پر كن خود 
را به فرهنگ سازی مردم برای پذیرش معلوالن در جامعه اختصاص دهد، 

مردم  به ما معلوالن اعتماد خواهند كرد.
اگر مسووالن تبعیض ها را كنار بگذارید و همان حمایت های ناچیزی كه از 
جانبازان عزیز به عمل می آورید را از ما معلوالن دریغ نکنید، ما هم برای 

جامعه مفید خواهیم بود.
ما سهمیه ی دانشگاه نمی خواهیم به شرط آنکه از شرایط تحصیلی برابر 
ما معلوالن،  بگذاند،  احترام  ما  به حقوق  اگر دولت مردان  باشیم.  برخوردار 
خود همه چیز را به دست خواهیم آورد. اگر آنها در اجرای قوانین مربوط به 

معلوالن اهتمام ورزند، ما خود حضور اجتماعی خواهیم یافت. 
و در آخر اینکه:

 اگر شهرداری ها خيابان ها و پياده روها را برای تردد ما ايمن سازی و 
مناسب سازی كنند ما قول می دهيم اتوبوس و تاكسی ويژه نخواهيم 
و با همين ويلچر ايرانی، بی كيفيت و سنگين خودمان، همه جا را گز 
كنيم و صد البته روز 24 خردادماه و قبل از آقای رئيس جمهور پای 
صندوق های رای حاضر شويم و در "حماسه سياسی" سهيم باشيم.
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 تهیه و تنظیم: علي بابایي

اجرای الگوی جديد اشتغالزايی برای 
مددجويان بهزيستی و فروش كاالهای آنها                                                                                                            

جدید  الگوی  ایجاد  از  كشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
بهزیستی خبر  برای گروه های هدف سازمان  اشتغالزایی 
ظرفیت های  الگو  این  اساس  بر  روی  پیش  گفت:  و  داد 

ایجاد اشتغال برای مددجویان را دو برابر می كند.

توجه به نياز معلوالن اولويت كاری سازمان 
بهزيستی

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری در دیدار 
با رئیس سازمان بهزیستی گفت: توجه بیشتر به نیازهای 
معلوالن باید در اولویت برنامه های سازمان بهزیستی قرار 

گیرد.

عدم رعايت قانون جامع حمايت از حقوق 
معلوالن

مناسب  معلوالن  اصلی  مشکل  گفت:  باور  انجن  مدیر 
سازی نبودن دانشگاهها و معابر است و همچنین پرداخت 
شهریه نیز مشکل دیگری است كه دانشجویان با آن روبرو 

هستند.

اختصاص سهميه ويژه بنزين به جانبازان 
ومعلوالن

رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت كشور 
از تخصیص سهمیه ویژه بنزین برای معلوالن و جانبازان 
گفت: بر اساس دستور رییس جمهوری 200 هزار لیتر 
سهمیه بنزین ویژه جانبازان و 50 هزار لیتر ویژه معلوالن 
بنیاد  و  بهزیستی  سازمان  اختیار  در  روزانه  صورت  به 

شهید قرار می گیرد.

هجدهمين مرحله از طرح آفتاب در استان 
قزوين برگزار شد

از  جمعی  و  كشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  حضور  با 
معاونان و مدیران این سازمان، هجدهمین مرحله از طرح 

آفتاب در استان قزوین برگزار شد.

  مديركل بهزيستی استان اصفهان:
مدیركل بهزیستی استان اصفهان گفت: بیمه مکمل 

معلوالن بهزیستی استان اصفهان از 300 هزار تومان تا 
سقف دو میلیون و 700 هزار تومان پرداخت شده است.

 800 معلول فارس از كمبود ويلچر رنج می 
برند  

از  نفر   800 گفت:  فارس  استان  بهزیستي  كل  مدیر 
معلوالن این استان از كمبود ویلچر رنج مي برند.

به  اخیر  وقت  چند  در  كرد:  بیان  كشاورز  عبدالحمید   
ویلچر  كردن  فراهم  امکان  ویلچر  قیمت  افزایش  دلیل 

براي تمامي معلوالن استان فارس مقدور نیست. 

سرپرست اداره بهزيستی شهرستان 
زنجان:

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان زنجان گفت: 7 هزار 
نفر معلول در زنجان زیرپوشش بهزیستی قرار دارند.

افزايش ۳۵ درصدی بودجه بهزيستی در 
سال جاری

درصدی   35 افزایش  از  كشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
اعتبارات بهزیستی در سال جاری خبر داد و گفت: این 
افزایش نشان دهنده توجه و حمایت شخص رئیس جمهور 

از مددجویان و نیازمندان تحت پوشش بهزیستی است.

در سال تحصيلی جديد:
شركت  طرح سنجش سالمت  در  نفر  هزار   16 از  بیش 

می كنند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی چهارمحال و بختیاری 
گفت: پیش بینی می شود در سال تحصیلی جدید 16 هزار 
و 500 نفر در طرح سنجش سالمت این استان شركت 

كنند.

صدور كارت های جديد معلوليت
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از صدور كارت های 
انجام  پایش  اساس  بر  گفت  و  داد  خبر  معلولیت  جدید 

شده با طبقه بندی نوین معلولیتی، به زودی كارت های 
جدید برای مددجویان صادر می شود.

شناسايی ۵۵00 معلول جسمی حركتی در 
آمل

فرماندار آمل گفت: 5 هزار و 500 معلول جسمی حركتی 
در آمل شناسایی شده است.

فرماندار آمل، تعداد معلوالن جسمی وحركتی و ذهنی و 
سایر معلولیت ها در این شهرستان را بیش از 5 هزار و 

500 نفر اعالم كرد.

پرداخت كمک  هزينه كاشت حلزون به ۳4 
معلول كرمانی

معاون توانبخشی بهزیستی استان كرمان گفت: 34 نفر 
متقاضی واجد شرایط كاشت حلزون در سال گذشته از 

بهزیستی كرمان كمک هزینه دریافت كرده اند.

بيمه  قالب  در  مالی  كمک  عرضه 
مکمل درمانی به معلوالن

كه  در صورتی  گفت:  اصفهان  استان  بهزیستی  مدیركل 
خدمات درمانی استفاده شده توسط معلوالن از خدمات 
طرف قرارداد با بیمه خدماتی نباشد، كمک مالی در قالب 
بیمه مکمل درمانی بر اساس مدارک، به معلوالن پرداخت 

می شود.

به  امداد  كمک  تومان  هزار   240 پرداخت 
دانشجويان دولتی بهزيستی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از دو برابر شدن 
تحت  دانشجویان  به  امداد"  كمک   " هزینه  پرداخت 
پذیرفته  دولتی  داتشگاههای  در  كه  بهزیستی  پوشش 

شده اند خبر داد.
محمد نفریه با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر بیش 
از  18 هزار دانشجوی معلول و همچنین 19 هزار دانشجو 
این  از میان 174 هزار خانواده بهزیستی، تحت پوشش 
سازمان هستند كه از خدمات و تسهیالت و كمک هزینه 

تحصیلی و همچنین شهریه بهره مند می شوند. 

هوايی  حمل ونقل  دستورالعمل  تدوين   
مسافران معلول

و  فرودگاهها  شركت ها،  بر  نظارت  دفتر  مدیركل 
از  كشوری  هواپیمایی  سازمان  هوانوردی  موسسات 
تدوین دستورالعمل اجرایی حمل و نقل هوایی مسافران 
حفظ  منظور  به  افزود:  وی  خبرداد.  توانخواه  و  معلول 
رعایت حقوقی كه  و  توانخواه  و  معلول  كرامت مسافران 
عهده  بر  مسافران  این  قبال  در  باید  هوانوردی  جامعه 
شركت های  و  كشور  فرودگاه های  است  ضروری  گیرد، 
بین  و  داخلی  مقررات  و  قوانین  به  توجه  با  هواپیمایی 
المللی، تمهیدات و تسهیالت مناسبی برای استفاده این 

معلوالن فراهم كند. 

اخبـــــــــــار کوتاه
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منظور من اين نبود، خبرنگار اشتباه كردا

فارس  با  گفتگو  در  پیش  چندی  اصفهان  استان  بهزیستی  مدیركل 
اعالم كرده بود بیمه مکمل معلوالن تا سقف 2 میلیون و 700 هزار 

تومان پرداخت شده است.
محمود محمدزاده هم چنین با اشاره به این كه بهزیستی 300 میلیون 
در  بود:  گفته  كرده   پرداخت  مددجویان  به  مکمل  بیمه  برای  تومان 
استان اصفهان حدود 200 هزار معلول و 400 هزار نفر افراد، باالی 
60 سال وجود دارد و بیشتر معلوالن بهزیستی اصفهان از بیمه مکمل 

استفاده كرده اند. 
در این خصوص با مدیر كل بهزیستی استان اصفهان وارد گفتگو شدیم 
تا بپرسیم مبلغ 2 میلیون و 700 هزار تومان را چگونه به مددجویان 
این استان پرداخت كرده اند و آیا تمام مددجویان سقف بیمه تکمیلی 
به  سواالت  این  به  پاسخ  در  محمدزاده  دكتر  اند؟  كرده  دریافت  را 
خبرنگار پیک توانا گفت: منظور من این نبود كه مبلغ دو میلیون و 
700 هزار تومان را به همه مددجویان داده ایم، این اشتباه  خبرنگار 
در بیان مطلب بوده، منظور من این بود كه ما در مورد بیمه تکمیلی 
از 100 هزار تومان تا دو میلیون و 700 هزار تومان پرداختی داشته 
ایم. وی ادامه داد: برخی از مددجویان میزان كمتری از بیمه تکمیلی 
را استفاده كردند و برخی دیگر سقف مبلغ را. این مقام مسئول ادامه 
هر  به  كه  به همه مددجویانی  تا  دادیم  ترتیبی  در سال 91  ما  داد: 
علتی در بیمارستان بستری شده بودند، هزینه فرانشیز و هزینه های 
بر اساس صورت حساب هایشان پرداخت شود.  درمانی به سرعت و 
تکمیلی  بیمه  برای  اعتباری  افزود: سال های گذشته هم  محمدزاده 
می دادند اما سال 91 عملکرد ما هم عالی شد چون اعتبار را مستقیم 

دست خودمان دادند.                                
بُن كارت هایی كه  استان هم چنین درباره  این  بهزیستی  مدیر كل 
برای شب عید معلوالن در نظر گرفته شده بود و توزیع آنها با تاخیر 
اسامی  شده،  دریافت  ها  كارت  بُن  كلیه  گفت:  بود  مواجه  ماهه  دو 
مددجویان مشخص شده، حتی اسامی مددجویان روی كارت ها حک 
شده و ما فقط منتظر صدور دستور هستیم تا بُن ها را بین مددجویان 

توزیع كنیم. 

برای اولين بار در كشور:
قطار شهری ويژه معلوالن راه اندازی می شود

انتخاب مشاور  با  تبریز كه حدود سه سال پیش  شهردار كالن شهر 
امور معلوالن، اقدام منحصر به فردی را در كشور انجام داد و پس از 
آن شهرداران برخی شهرها هم از این اقدام الگوبرداری كردند، این بار 
با همکاری سایر مسئوالن این شهر و در یک اقدام شایسته دیگر، توجه 

ویژه ی خود را به كسانی كه نیازهای ویژه دارند نشان دادند.
اندازی قطار شهری  این اقدام شایسته كه به زودی در این شهر راه 
ویژه معلوالن را منجر می شود، با در نظر گرفتن تمام نکات مناسب 
آنها در فضاهای  آمد معلوالن و حضور  و  برای معلوالن، رفت  سازی 

شهری را در دسترس تر می كند.
مشاور شهردار تبریز در امور مناسب سازی و افراد دارای معلولیت در 
اقدام  این  به  مربوط  امور  توانا گفت: خوشبختانه  پیک  به  رابطه  این 
بسیار خوب پیش می رود و من از پیشرفت كار راضی هستم. اصغر 
با مدیر قطار شهری،  بازدیدی كه اواخر سال 91  اكبرزاده گفت: در 
های  ان.جی.او  نمایندگان  ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد  نماینده 
قطار شهری  های  ایستگاه  از  بهزیستی  سازمان  و مسئوالن  معلوالن 

داشتیم، روند كار بسیار راضی كننده است.
بودم و در  این موضوع  از 9 سال پیش درگیر  اكبرزاده تصریح كرد: 
تالش بودم تا در مورد نیازهای معلوالن، ذهنیت خوبی در مسئوالن 
ایجاد كنم و اكنون می توان گفت متروی تبریز از نظر مناسب سازی 

برای معلوالن یکی از مناسب ترین متروهای كشور است.
اكبرزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر سه ایستگاه متروی این شهر 

كامل شده گفت: تا پایان امسال فاز اول این مترو افتتاح می شود.
ی  نماینده  سال   16 حدود  و  است  فنی  ارتوپدی  متخصص  كه  وی 
دار،  شیب  سطوح  كرد:  اعالم  بوده  معلوالن  جامعه  ی  مدیره  هیات 
آسانسور، دستگردهای الزم، نصب عالئم شنیداری و دیداری و... برای 
معلوالن در این پروژه رعایت شده و طبق قراردادی كه با راهنمایی و 
رانندگی بسته شده قرار است عالئم راهنمایی ویژه معلوالن طراحی 

شده و برای نابینایان نیز از كفپوش های مخصوص استفاده شود.
مشاور شهردار تبریز با اشاره به اینکه متولی این امر شهرداری تبریز 
است ادامه داد: رفاه و ایمنی برای كلیه شهروندان و به ویژه كم توانان 

جسمی-حركتی در این پروژه دیده شده است.

كاشـف بـه عمــل آمـــد   ... 
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800 معلول فارس از كمبود ويلچر رنج می برند
مدیر كل بهزیستي استان فارس به تازگي در گفتگو با مهر اعالم كرده800 

نفر از معلوالن این استان از كمبود ویلچر رنج مي برند.
عبدالحمید كشاورز بیان كرده اخیرا به دلیل افزایش قیمت ویلچر امکان 

فراهم كردن ویلچر براي تمامي معلوالن استان فارس مقدور نیست.
مدیر كل بهزیستي استان فارس با بیان اینکه ویلچر براي معلوالن براساس 
ضرورت تامین مي شود، افزوده در حال حاضر اعتبارات و بودجه اداره كل 
بهزیستي استان نیز به اندازه اي نیست كه بتوان براي تمامي گروه هاي 

هدف ویلچر تهیه كرد.
اين  بهزيستي  كل  مدير  با  توانا  پيک  مطلب  اين  انتشار  ادامه  در 
را  استان  اين  در  ويلچر  كمبود  داليل  تا  شد  گفتگو  وارد  استان 
تعداد  به طبع  و  بوده  بزرگي  استان  استان،  اين  اينکه  به  توجه  با 

معلوالن زيادي هم دارد، جويا شود.
مدیر كل بهزیستي استان فارس در پاسخ به این سوال خبرنگار پیک توانا 
تهیه  ویلچر  معلول   800 براي  تواند  نمي  استان  این  بهزیستي  چرا   كه 
كند؟ گفت: تعداد معلوالن جسمي-حركتي این استان باالست، ما در میان 
1200 معلول جسمي-حركتي صدها ویلچر توزیع كرده ایم كه االن تنها 

این 800 نفر باقي مانده اند.
برای  ویلچر  تامین  در  توانایي  عدم  دالیل  از  را  اعتبارات  كمبود  كشاورز 
این 800 معلول برشمرد و گفت: در بحث توانمندسازي، نیازهاي درماني، 
معیشتي و تامین وسایل كمک توانبخشي كه ویلچر هم جزء آنهاست الویت 
هاي ما هستند كه در آینده با اعتبارات بعدي و كمک هاي خیرین آنها را 

تامین خواهیم كرد.
وي در پاسخ به این سوال كه سهمیه بنزین معلوالن در استان فارس چقدر 
است و به چه كساني تعلق مي گیرد گفت: در این رابطه آمار و اطالعات 

دقیقي ندارم.
يک مقام مسئول در بهزيستی بيرجند:

تا توانستيد ما را تخليه اطالعاتي كرديد
مدیر بهزیستی بیرجند چندي پیش در گفتگو با فارس از اینکه 3 هزار و 
556 معلول زیرپوشش بهزیستی بیرجند از بیمه خدمات درمانی بهره مند 

هستند خبر داده است.
حسن شرفی همچنین در این گفتگو گفته معلوالن زیر پوشش بهزیستي 
درماني  بیمه خدمات  از  خود  درماني  هاي  هزینه  پرداخت  براي  بیرجند 

استفاده مي كنند. 
از  یکي  شدیم.  مرتبط  بیرجند  بهزیستي  با  بیشتر  اطالعات  كسب  براي 
مسئوالن بهزیستي این شهرستان كه نخواست نامش ذكر شود در پاسخ به 
این سوال كه این شهرستان چه میزان از اعتبار را صرف بیمه مددجویان 
مي كند گفت: هر چه بودجه و اعتبار كه شامل حالش بشود. وي در پاسخ 
به این سوال كه بهزیستي این شهرستان چه خدماتي به معلوالن مي دهد 
این مقام  بهزیستي كشور بدهد ما هم مي دهیم.  گفت: هر خدماتي كه 
مسئول در جواب سوال بعدي كه شاید بهزیستي كشور بخواهد به تمام 
معلوالن لپ تاپ بدهد شما چه مي كنید؟ گفت: اگر بهزیستي كشور لپ 
تاپ بدهد ما هم مي دهیم. وي در پاسخ به سوال مربوط به بُن كارت هاي 
عید و علت تاخیر در توزیع آنها گفت: تلفني هیچ اطالعاتي نمي توانم به 
شما بدهم، این سواالت را یا از خود بهزیستي كشور بپرسید یا حضوري 
بیایید بیرجند، هر چه در كشور انجام بشود اینجا هم انجام مي شود، هر 
پولي به ما بدهند ما هم به معلوالن مي دهیم، چشم ما به دولت است، هر 
اعتباري كه به ما بدهند ما هم آن را به خود معلوالن مي دهیم. شما هم 

تا توانستید ما را تخلیه اطالعاتي كردید.
يحيي سخنگويي:

دانشگاههای پيام نور و جامع تحصيل مددجويان را رايگان كرده اند
داشتیم كه خواستار  از خوانندگان مجله  تماس هایي  ماه گذشته  در دو 
بنزین معلوالن و وعده تحصیل  دریافت اطالعات بیشتري درباره سهمیه 
رایگان معلوالن در دانشگاه ها بودند، در همین رابطه با معاون توانبخشي 
از  تا سواالت خوانندگان پیک توانا را  بهزیستي كشور وارد گفتگو شدیم 

وي جویا شویم. 

معاون توانبخشي بهزیستي كشور درباره برگزاري طرح آفتاب در قزوین به 
خبرنگار پیک توانا گفت: این طرح در قزوین شلوغ تر از دیگر استان ها 
برگزار شد، مشکالت مددجویان بررسي شد و  حدود 200 پرونده با نظر 
مساعد پاسخ داده شدند. یحیي سخنگویي همچنین درباره توزیع بُن كارت 
كه  داشتیم  این بخش كمي مشکل  در  عید مددجویان گفت:  هاي شب 
خود دكتر هاشمي موضوع را پیگیري كردند، اكنون مشکل رفع شده و بُن 
كارت ها در استان ها در حال توزیع هستند. سخنگویي در ادامه با اشاره 
به اینکه  رئیس جمهور به تازگي سهمیه بنزین به مددجویان اختصاص 
از  بود  قرار  بنزین مددجویان  داد: سال گذشته هم سهمیه  توضیح  داده، 
طریق معاونت راهبردي رئیس جمهور تامین شود كه البته محقق نشد و 
خود سازمان این كار را انجام داد و این سهمیه همان قول سال گذشته 
است. وي افزود: 50 هزار لیتر بنزین از این طریق، تعیین شده كه ما باید 
آن را بین 46 هزار مددجو توزیع كنیم. معاون توانبخشي بهزیستي كشور 
همچنین درباره تحصیل رایگان دانشجویان معلول در دانشگاه ها و اینکه 
این موضوع عملیاتي مي شود یا خیر گفت: در برخي استان ها این اتفاق 
به خوبي پیش رفته و دانشگاه هاي پیام نور و جامع تحصیل مددجویان را 
رایگان كرده اند و حتي در استان هایي مانند آذربایجان غربي دانشگاهها 
شهریه دانشجویان را به خود آنها برمي گردانند. او تصریح كرد: البته در 
چند استان هنوز مشکل داریم و دنبال این هستیم كه از معاونت راهبردي 

رئیس جمهور تفاهم نامه ای براي حل این مشکل بگیریم.
شهر جاجرم براي تردد معلوالن مناسب سازي نشده

)از شهرستان هاي  از جاجرم  تازگي گزارشي  به  روزنامه خراسان شمالي 
مناسب  عدم  به  گزارش  این  در  و  كرده  منتشر  شمالي(  خراسان  استان 
سازي شهري این شهرستان پرداخته. این روزنامه در این گزارش آورده: 
شهرستان جاجرم 250 معلول جسمي، حركتي و بینایي را در خود جاي 
آمد  و  رفت  براي  معابر شهري  و  ها  اداره  كه  است  حالي  در  این  و  داده 
معلوالن  از  یکي  قول  از  روزنامه  این  است.  نشده  مناسب سازي  معلوالن 
این شهر مي نویسد: براي انجام كارهاي اداري به نمایندگي هالل احمر 
نتوانستم  داشت،  زیادي  هاي  پله  چون  اما  كردم  مراجعه  شهرستان  این 
وارد این اداره شوم و مي افزاید: ایجاد سطح شیب دار براي رفت و آمد 
معلوالن جسمي و حركتي در اداره هاي شهرستان ضروري است و به دلیل 
عدم مناسب سازي شهري، هر بار كه باید براي انجام كاري به اداره هاي 
ایجاب مي كند حتماً  آمد،  و  نامناسب رفت  بروم، شرایط  این شهرستان 
كسي دیگر مرا همراهي كند. گروه خبري پیک توانا به دنبال انتشار این 
مناسب  عدم  دالیل  تا  گرفت  تماس  شهرستان  این  بهزیستي  با  گزارش 
مسئله  این  به  جاجرم  بهزیستي  چرا  اینکه  نیز  و  شهرستان  این  سازي 
این  بهزیستي  رئیس  كند.  جو  و  پرس  را  كند  نمي  نظارت  و  رسیدگي 
شهرستان در این باره به پیک توانا گفت: شهرستان جاجرم حدود 5 سال 
است به صورت یک شهرستان تفکیک و مستقل شده و قبال خودش زیر 
مجموعه شهرستان دیگري بود. سید رضا حسیني با تایید این مطلب كه 
متاسفانه جاجرم از مناسب سازي شهري برخوردار نیست گفت: بهزیستي 
نوپایي است و 250 معلول جسمي- حركتي را  این شهرستان بهزیستي 
هاي  خانه  و  ها  ساختمان  بیشتر  داد:  ادامه  وي  دارد.  خود  پوشش  زیر 
مسکوني این شهرستان استیجاري هستند و شرایط نامناسبي دارند و نمي 
شود هر سال منازل استیجاري مددجویان را برایشان مناسب سازي كرد 
و سال بعد این هزینه را براي خانه دیگري صرف كرد. رضا حسیني گفت: 
بهزیستي این شهرستان نوپاست، ما با عدم امکانات روبرو هستیم و قانع 
كردن روساي ادارات كار مشکلي است اما این دلیل نمي شود كه ادارات 
دولتي مناسب سازي را رعایت نکنند. وي افزود: در حال حاضر فرماندار 
و اعضاي ستاد مناسب سازي شرایط خوبي را براي بهزیستي دیده اند كه 
هم  داد. حسیني  انجام  توان  مي  خوبي  اقدامات  زودي  به  شرایط  این  با 
چنین درباره بُن كارت هاي مددجویان این گونه توضیح داد: از حدود یک 
ماه پیش مشکل بُن كارت ها رفع شده و ما االن در حال توزیع بن كارت 
نفره  تا 5  براي خانواده هاي 1  ها هستیم. وي گفت: مبلغ بن كارت ها 
متفاوت است ولي براي هر نفر معادل 45 هزار تومان یعني به اندازه یک 

ماه مستمري مددجوست.
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از عیدِي  غیر  به  معلوالن  براي شب عید  بهزیستي  سال گذشته  سازمان 
برابر با یک ماه مستمري، بُن هایي را نیزدر نظر گرفته بود كه قرار بود این 
بُن ها براي شب عید، بین مددجویان توزیع شوند كه در خالل خرید عید 
مورد استفاده مددجویان قرار بگیرند اما این اقدام و توزیع بُن ها با دو ماه 
تاخیر در اردیبهشت ماه صورت گرفت و طبیعتا كمکي كه مي توانست براي 
شب عید به مددجویان برساند را نرساند )هر چند  كه مبلغ قابل توجهي 

هم نبود.(
این اتفاق امسال نیز تکرار شد و بُن هایي كه وعده آنها براي قبل از عید داده 
شده بود در بسیاري از استان ها هنوز توزیع نشده اند و برخي استان ها از 

چند روز گذشته اقدام به توزیع كرده اند. 
پیک توانا در این شماره با طرح دو سوال زیر  به بررسي وضعیت توزیع این 
بُن ها كارت ها در استان هاي مختلف پرداخته و پاسخ هاي دریافتي را به 

اطالع شما مي رساند:
وضعيت بُن كارت ها در استان شما چگونه است؟ آيا در آن    –  1 

استان اقدام به توزيع بُن ها كرده ايد؟
 2 – علت تاخير در توزين بُن ها چه بوده ؟

استان قم، اداره كل بهزيستي:
1 - باید از مددكارها  بپرسید.

2 -  اگر قرار باشد بن ها را بدهند مددكارها در جریان هستند، ما در جریان 
نیستیم.

استان كردستان، بهزيستي شهرستان مريوان:
1 –  االن در حال توزیع بُن ها هستیم.

2 – تاخیر از ما نبوده از كساني بوده كه دیر مطلع شدند.
استان كرمان، بهزيستي شهرستان شهر بابک:

به  معلوالن  اما به همه معلوالن نمي دهیم  برایمان آمده  بُن  تعداد كمي 
ذهني مي دهیم و همکاران به آنها زنگ زده اند كه بیایند بن ها را تحویل 

بگیرند. به هر كسي زنگ نزده ایم یعني به او بن نمي دهیم.

استان كرمانشاه، بهزيستي شهرستان جوانرود:
1 –  االن داریم بُن ها را بین مددجویان تقسیم مي كنیم. این بُن ها فقط 

به مددجویان مستمري بگیر تعلق مي گیرد.
2 -  قرار نبود بُن ها را عید بدهند، االن نزدیک به 15 روز است بُن ها دست 

ما رسیده و ما چند روز بعد شروع به توزیع كردیم.
استان كهگيلويه و بوير احمد، بهزيستي شهرستان گچساران:

1 –  به كساني كه تحت پوشش بوده و نام آنها در سامانه موجود باشد مي 
دهیم.

2 – نمي دانیم، بُن ها تازه االن آمده اند و هنوز هم توزیع نشده اند.
استان گیالن، بهزیستي شهرستان لنگرود:

 1 –  از مددكارها باید بپرسید.
 2 – حتما هنوز بُن ها آماده نشده اند.

استان گلستان،  بهزيستي شهرستان گرگان
 1 – طبق دستورالعمل به همه دادیم.

 2 – دولت همین است دیگر، االن حرف مي زند یک سال دیگر عمل مي 
كند.

استان مازندران، بهزيستي شهرستان ساري:
من نمي توانم تلفن را معطل شما بکنم.

استان مركزي، بهزيستي شهرستان محالت:
  1 –  یک سري بن برایمان آمده اما نمي دانیم وضعیت چیست.

 2 – خب از سازمان دیر اقدام كردند.
استان هرمزگان، بهزيستي شهرستان بندر لنگه:

 1 –  االن یک تعداد بن برایمان آمده.
توماني هستند  هزار  مبلغ 30  ها هم  بن  دیگر، همین  نیست  اعتبار   –  2
و این مبلغ ارزش چنداني ندارد اما ما چون واسطه هستیم باید آنها را به 

مددجو برسانیم.

یک سـازمان
 یک ســوال
 و چند پاسخ! 
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معاون اجتماعی سازمان بهزیستی كشور چندی پیش از خارج شدن 15 هزار 
مددجوی این سازمان از چرخه حمایتی خبر داد.

دكتر نفریه همچنین اعالم كرد با برنامه ریزی انجام شده قرار است ساالنه 
حداقل 10 تا 12.5 درصد از مدجویان تحت پوشش، با رسیدن به استقالل 
مالی از چرخه حمایتی این سازمان خارج شوند كه در سال گذشته 15 هزار 

مددجو از پوشش خارج شدند.
شدن  خارج  موضوع  به  خواهيم  می  توانا  پيک  از  شماره  اين  در 
مددجويان  از چرخه حمايتی سازمان بهزيستی بپردازيم، موضوعی 
و  اهتمام  آن  اجرای  به  نسبت  تازگی  به  سازمان  اين  مسئوالن  كه 

اشتياق نشان می دهند.
در ابتدای بحث الزم است بگوییم آنچه ماده 39 برنامه پنجم توسعه به عنوان 
خارج كردن سالیانه ی مددجویان از چرخه حمایتی به آن اشاره می كند 10 
درصد از كل مددجویان است و گویا آن 2 درصد و نیم دیگر خود را مسئوالن 
به 10  و  كشیده  زحمت  مددجویان،  تعداد  كاهش  در  تسریع  برای  سازمان 

درصد یاد شده افزوده اند. 
اما در این باره باید گفت: چنانچه عمل كردن به قانون، مورد نظر است پس 
درست عمل كردن به آن نیز همان اندازه باید مورد توجه قرار گیرد واگرنه 
زیاده عمل كردن و افراط همان اندازه زیان بار و خطرناک است كه تفریط و 

كاستن از اندازه و این هر دو؛ دو لبه یک پرتگاه اند.
در ادامه باید این سوال را مطرح  كرد كه: اگر به راه و رسم قانون عمل كردن 
گواراست كه صد البته چنین است پس چرا اهتمام ویژه ی مسئوالن محترم 
در مباحث دیگر كمی از این مسیر انحراف دارد؟ و اگر اجازه داشته باشیم می 
خواهیم یادی بکنیم از سهام عدالت معلوالن و بپرسیم بر سر این مهم چه 
آمد در حالی كه ساز و كار اجرای بند بند آن در چهار چوب قانون دیده شده 
بود و چرا كسی این مسئله را پی نگرفت و اسمی از این طرح به میان نیاورد؟ 
یا چرا كسی صحبتی از بُن كارت هایی كه در 2 یا 3 سال گذشته برای شب 
عید مددجویان در نظر گرفته می شود و هر بار با تاخیر چند ماهه به دست 

مددجویان می رسد به میان نمی آورد؟
نکند هر آنچه كه در برنامه پنجم توسعه نام برده شده مد نظر عزیزان است و 
این توجه اخص، در بخش های دیگر الزم انگاشته نمی شود؟ كه اگر چنین 
است بگذارید از مسئوالن محترم كه برادرانه و دلسوزانه برای جامعه ی هدف 
سازمان خود زحمت كشیده و می كشند درخواست كنیم كه در این یک مورد 
بخصوص كمی از ُدز نگاه خود بکاهند و مرحله ی خروج مددجو از چرخه ی 
حمایتی را طور دیگری بنگرند بلکه در این میان لطف كوچکی هم شامل حال 

مددجویان شده باشد.
مددجویی كه اگر سهام عدالت و غیر عدالتش را ندهند، اگر ساالنه افزایش 
15 درصدی )معادل چند هزار تومان( برای مستمری 45 هزار تومانی اش در 
نظر بگیرند و حتی همان را هم عملی نکنند و اگر واردات خوردوی مناسب 
سازی اش آنقدر به طول بیانجامد كه به كل منتفی شود و وعده ی وام های 
بانکی جایگزینش شود و باز همان هم جامه عمل نپوشد  هیچ نمی گوید و دم 

برنمی آورد! كه خارج شدن از چرخه نمی خواهد!
اما در مورد 15 هزار مددجوی از چرخه خارج شده تنها یک سوال داریم و 
آن اینکه كدام یک از مسئوالن عزیز در مورد استقالل مالی این تعداد مددجو 
اطمینان كامل داشت و با خروج آنها از چرخه، هم اكنون آرامش خیال دارد؟

و بسیار بجاست اگر كه بگوییم وقتی چرخه حمایتی كه مهم ترین شاخصه 
ی آن یعنی مستمری، ماهانه برابر 45 هزار تومان است؛ آنچنان هم كه باید 
چرخه محسوب نمی شود كه حاال خروج ساالنه 10 درصد یا به عبارتی 12 
و نیم درصد از مددجویان از آن بتواند پر كننده خالء خاصی باشد و اگر این 
انرژی و زمانی كه برای تحقیق روی خارج كردن مددجوها گذاشته می شود 

برای بررسی مشکالت مددجویان، آمار معلوالن در كشور، رفع معضل بیکاری 
این گروه و ده ها مسئله دیگر گذاشته شود چه بسا كه مثمر ثمرتر بوده و 

نتیجه مفیدتری دربر داشته باشد.
عرض دیگر این كه خروج این تعداد مددجو از چرخه ی حمایتی كه اتفاقا 
با چه مقیاسی صورت می گیرد؟ آنچه مسلم است  تعداد كمی هم نیستند 
فاكتور تعیین كننده ی این بحث مهم، ظاهر مددجویان نمی تواند باشد و 
تصمیم گیری این مسئله قاعدتا باید با ضوابط خاص و تحقیقات عمقی صورت 

بپذیرد كه باز این خود، جای بحث دارد.
اگر فاكتور ها و معیارهای تعیین كننده  جای خاصی ضبط و ثبت می شوند 
كه خوب است جامعه ی هدف از آن مطلع شود. اما اگر این معیار ها مواردی 
چون وام های یک میلیون و پانصد هزار تومانی را هم شامل می شوند كه از 
یک سو در بحث شغل آفرینی معلوالن، جزء آمار قرار می گیرند و از سوی 
دیگر وام گیرنده را به عنوان مددجوی صاحب شغل و درآمد و بازتوان شده 
معرفی كرده و در نتیجه از چرخه ی حمایت حذف می كند؛ همان شایسته 
تر كه این بخش از برنامه پنجم عملیاتی نشود. چرا كه این اقدام گذشته از بی 
عدالتی در حق مددجو و ظلم به او؛ عین از سر باز كردن مددجو و پُر كردن 

آمار برای دست یافتن به 10 درصد سالیانه آن هم به هر قیمتی است.
و ضروری است مسئوالن عزیز در این قسمت باید تعاریف خود را از معلول 
بازتوان شده، مددجوی صاحب شغل و از استقالل مالی بیان  كنند، چرا كه 
برخی مواقع از مسئوالن شنیده ایم كسی كه  ماهانه معادل 72 هزار تومان 
درآمد داشته باشد از نظر آنها صاحب درآمد است و حتی كسانی كه در هفته 
به اندازه 6 ساعت كاری شانس یافتن شغل داشته باشند نیز شاغل به حساب 

می آیند.

مسئوالن عزیز ما هم می دانیم كار شما زیاد است و زحمتتان بسیار و این 
راهکار، میانُبر و یا بهانه ای است هم برای بازتوانی مددجو و هم شاید كاهش 
تعداد مددجویان و به دنبال آن كاهش حجم و ترافیک كاری البته برخی از 
اقدام هم نشود فقره ی  این  اینکه  اما یک استدعا داریم و آن  شما عزیزان، 
وام یک، دو و سه میلیون تومانی كه فرد به محض دریافت آن با بسته شدن 
پرونده و ختم ماجرا روبرو شود و دو: عاجزانه درخواست داریم قبل از اینکه 
مددجویان را بر اساس وام و كمک های موردی كه دریافت كرده اند قضاوت و 
سپس از چرخه خارج كنید به سرنوشت پس از خروج او نیز دقت نظر داشته 
و  گاهی اگر فرصتی دست داد خود را جای او بگذارید. شاید اینگونه بتوانید 
خود را برای چند لحظه در میان اضطراب های بی پایان، قسط، بدهی، درآمد 
ناكافی، اجاره خانه و از همه بدتر بیکاری كه ناِم جدید آن استقالل مالی و 
اشتغال گذاشته شده بیابید و ناخودآگاه بهزیستی و مددكارتان را  دست كم 

دربرخی موارد كمی نامنصف بخوانید و زبان به گالیه بگشایید! 
هم چنین اگر تکلیف معنای "مددجوی بازتوان شده" نیز معین شود و مشخص  
شود كه این به معنای واقعی و مصادف با داشتن یک شغل مناسب با درآمدی 
به صورت دائمی یک درآمد همیشگی كه حفظ كننده شان  مکفی است و 

مددجو هم باشد را دربر دارد بسیار سپاسگزار خواهیم بود.
چرا كه  در این شرایط نابسامان مالی كه عموم جامعه با آن روبرو هستند و 
شرایط تحریم و بحران و افزایش قیمت ها هم به آن اضافه شده اگر سازمان 
توانسته  اندک  مستمری  همین  با  و  زیاد  و  كم  خدمات  همین  با  بهزیستی 
برای برخی ها نقش پشتیبان و حمایت كننده داشته باشد  پس بگذارید این 
پشتیبانی از همان برخی ها به همین راحتی و تنها برای پُر كردن سقف آمار 

سالیانه و رد كردن گزارش های خواسته شده؛ گرفته نشود. یا حق
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 15 هزار مددجو را چگونه از چرخه حمایتی خارج می کنید؟
تفسیـر خبـر
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15 هزار مدجوی بهزیستی از چرخه حمایتی خارج شدند
در  گفت:  كشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون  مهر:  خبرگزاری 
راستای اجرای طرح كاهش پوشش حمایتی 10 درصدی ساالنه مددجویان، 

در سال گذشته 15 هزار مددجو از چرخه مستقیم حمایتی خارج شدند.
تازه وارد:  حاال همه 1۵ هزار نفر را بايد از چرخه خارج می كرديد؟ 

يعنی در همه موارد همين قدر قانونمند هستيد؟

اشتغال زایی، توانمندسازی و تأمین مسکن مددجویان اولویت امسال 
بهزیستی

سازمان  این  اصلی  سیاست های  تبیین  با  كشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
در سال جاری گفت: اشتغال زایی، توانمندسازی و توجه به خانه دار شدن 

جامعه هدف بخشی از سیاست های امسال بهزیستی است.
كردن  خارج  چيست؟  هايتان  سياست  ديگر  ببخشيد  وارد:  تازه 

مددجويان از چرخه؟؟ 

آغاز دور جدید طرح آفتاب در استان های محروم
رئیس سازمان بهزیستی كشور از آغاز دور جدید طرح آفتاب در استان های 
محروم خبر داد و گفت: طرح آفتاب تا پایان دولت دهم بدون توقف ادامه 
و  نیازمندان  اختیار  در  آماده شده  واحدهای  این طرح  در  خواهد داشت؛ 

مددجویان قرار می گیرد.
كدام  بگوييد  بی زحمت می شود  ببخشيد  واحدها؟؟؟  وارد:  تازه   
واحدها؟؟ نکند منظورتان واحدهای طرح مسکن مهر است؟چقدر 

اين موضوع را به رخ ما می كشيد بابا؟!

افزایش ۳5 درصدی بودجه بهزیستی در سال جاری
هاشمی: در سال های گذشته و قبل از دولت نهم و دهم بهزیستی توانایی 
بهزیستی  سازمان  اكنون  هم  ولی  نداشت  نیز  را  معلوالن  عصای  تأمین 
توانسته است خدمات خوبی را در حوزه توانبخشی و تأمین وسایل از جمله 

ویلچر برقی، ماشین های مناسب سازی شده و ... انجام دهد.
نمی خريد، می  االنش هم كه ويلچر  ببخشيد ها همين  وارد:  تازه 
گوييد گران است و زورمان نمی رسد! يعنی می خواستيد دولت در 
8 سال گذشته توانايی تامين چند جفت عصا را هم پيدا نکند؟ می 

خواهيد عصاها را پس بدهيم؟ واهلل به خدا! 

واگذاري بیش از ۳5 هزار واحد مسکوني مددجویي تا پایان امسال
بیش از 35 هزار واحد مسکونی تا پایان امسال به مددجویان واجد شرایط 

سازمان بهزیستی واگذار خواهد شد.
و  ساخت  بهزیستی  سازمان  تعهد  گفت:  كشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
واگذاری 200 هزار واحد مسکونی است كه با اجرای آن، همه مددجویان 

این سازمان صاحب خانه خواهند شد.
تازه وارد: شرمنده ها اما يک 4 سالی هست كه می گوييد تا پايان 

امسال خانه ها را تحويل می دهيد!

در مجتمع توانبخشی سبزواران جیرفت چه می گذرد
هزینه نگهداری هر کودک معلول 500 هزار تومان

رئیس اداره بهزیستی شهرستان جیرفت هزینه نگهداری ماهانه هر كودک 
در مجتمع توانبخشی جیرفت را 450 تا 500 هزار تومان دانست و گفت: 
و  مردمی  نیازمند كمک های  و  بوده  مواجه  بودجه  كمبود  با  مجتمع  این 

خیران است.
تازه وارد: باز هم ببخشيد ها اما ما كه از سياست بهزيستی سر در 
از مستمری مددجويان می زنيم می گوييد  نياورديم، وقتی حرف 
از معلوالنی می  اما وقتی صحبت  همان 4۵ هزار تومان بس است 
تا  را  قيمت  كنيد  نگهداری می  آنها  از  مراكز  در  كه خودتان  شود 
۵00 هزار تومان می كشيد باال! مخارج اين معلوالن را ريالی حساب 
برای  است  خوب  حاال  دالری؟  را  معلوالن  آن  مخارج  و  كنيد  می 
می  سفر  نه  دهيد  می  خاصی  آموزش  هزينه  نه  خدا  بندگان  آن 
نه  گذاريد  می  اختيارشان  در  مجزا  های  نه سوييت  فرستيدشان، 
جا   7 و  كنند  می  خريد  لباس  روزی7 دست  مردم  های  بچه  مثل 
مهمانی می روند و نه... حاال چگونه است كه مخارج هر يک از آنها 

به تنهايی ۵00 هزار تومان می شود؛ خدا داند! 

سند یکساله توانمندسازی جامعه بهزیستی تصویب شد
در نخستین نشست علمی كاربردی مدیران بهزیستی كشور در تبریز سند 

یک ساله توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی تصویب شد.
باز هم مددجويان  تازه وارد: بيچاره شديم! يعنی بعد از يک سال 

ديگری را از چرخه خارج می كنيد؟
سند تحول سازمان بهزیستی کشور در تبریز رونمایی شد

تحول  برنامه   10 شامل  سند  این  گفت:  كشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
اداری است و این 10 گام منطبق بر طرح تحول كشور است كه بتوانیم 
سازمان را با شرایطی كه امروز در جامعه حاكم است با افق 5 ساله مدیریت 

نوسازی كنیم.  . 
تازه وارد: آقای دكتر، اين مديريت نوسازی يعنی َچه؟

695 معلول در مراکز شبانه روزي استان  خراسان شمالی نگهداري مي شوند
سرپرست توانبخشي اداره كل بهزیستي خراسان شمالی گفت: به ازاي هر 
یک از مددجویاني كه در مراكز شبانه روزي بهزیستي نگهداري مي شوند 

ماهانه 2 میلیون و 400 هزار ریال یارانه پرداخت مي شود. 
ماه  در  مددجويان  اين  نگهداری  هزينه  گويد  می  يکی  وارد:  تازه 
4۵0 الی ۵00 است يکی می گويد 240 هزار تومان است، بعد يکی 
ديگر می گويد اين 240 هزار تومان يارانه است، ما كه نمی دانيم 
بين شما چه خبر است اما اقال قبل از انتشار اخبار حرف هايتان را 

با هم يکی كنيد!

تــــــازه وارد
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گروه خبر پیک توانا به دنبال تماس هاي عده اي از خوانندگان كه از 
پیک توانا خواسته بودند از نحوه برگزاري طرح آفتاب در قزوین و نیز علت 
خارج شدن عده اي از مددجویان از چرخه حمایتي سازمان بهزیستي 
اطالعات دقیقي منتشر كند به سراغ مدیر كل بهزیستي استان قزوین 
آنها شاید  از وي پرسید كه پاسخ هاي  را  باره سواالتي  این  رفت و در 
ابهامات تعداد زیادي از مخاطبان را مرتفع كند. با هم گفتگوي  بتواند 

پیک توانا با مدیر كل بهزیستي استان قزوین را مي خوانیم. 
مدیر كل بهزیستي قزوین درباره برگزاري طرح آفتاب در قزوین و نحوه 
فرهنگي،  آموزشي،  طرح  آفتاب  طرح  گفت:  توانا  پیک  به  آن  برگزاري 
توانبخشي، و اجتماعي بهزیستي كشور است كه كارش را از خود استان 
تهران به عنوان اولین استان شروع كرد و هفته گذشته در استان قزوین 
به عنوان نوزدهمین استان اجرا شد. البته این طرح قرار بود اسفند ماه 
گذشته در قزوین اجرا شود كه به علت تراكم كاري بهزیستي كشور این 

طرح به اردیبهشت ماه موكول شد. 
از  سراغ  ها  استان  همه  در  طرح  این  كرد:  تصریح  افشار  دكتر حسین 
مددجویاني مي گیرد كه مشکالت عمیقي دارند به طوري كه مشکالت 
نیازهاي  كه  كساني  مثال  كرد  حل  توان  نمي  استان  سطح  در  را  آنها 
اقدامات بسیار  به  نیاز  یا كساني كه  توماني دارند  مالي دو سه میلیون 
ضروري در بحث درمان دارند. وي اینگونه ادامه داد: پرونده این دسته از 
مددجویان طبق نظر مددكاران آماده مي شود و تالش مي شود كساني 

كه استحقاق دارند و شرایط ویژه دارند در این طرح معرفي شوند. 
افشار اذعان كرد: در این طرح رئیس سازمان و معاونانش در چند گروه 
مددجو را حضوري مي بینند، مددجو مشکالتش را بیان مي كند و همه 
ی این مشکالت بررسي مي شوند. وي هم چنین افزود: هفته ی گذشته 
در طرح آفتاب قزوین 320 پرونده بررسي شد و خالصه ی پرونده ها به 
تهران منتقل شدند كه همه در یک ماه آینده بررسي و مورد اقدام قرار 

خواهند گرفت.
اشتغال  از  خبر  زمین  ایران  با  گفتگو  در  گذشته  سال  كه  افشار  دكتر 
ایجاد  استان  این  بهزیستي  بود  كرده  اعالم  و  داده  معلوالن  براي  زایي 
1530 شغل را تعهد كرده بود و خوشبختانه توانسته بیش از تعهداتش 
شغل ایجاد كند، در پاسخ به این سوال كه شغل هاي ایجاد شده چه 
شغل هایي هستند به پیک توانا گفت: ما در راستای ایجاد شغل براي 
مددجویان در همه زمینه ها ورود كرده و زمینه ایجاد اشتغال را از ایجاد 
یک موسسه ترک اعتیاد تا دادن وام اشتغال از طریق صندوق مهر امام 
رضا به برخي از مددجویان و عضویت زنان سرپرست خانوار در برخي 
این زمینه ها روي هم رفته توانسته  تعاوني ها مهیا كردیم و در تمام 
ایم 1560 شغل یعني 30 شغل هم بیشتر از آنچه تعهد كرده بودیم را 

ایجاد كنیم.
وي در پاسخ به این سوال كه میزان بیکاري معلوالن در سطح استان 
پیش از ایجاد این تعداد شغل چه رقمي بوده و اكنون چه رقمي است 
ندارم  دست  در  االن  را  كلي  آمار  چون  بیکاري  میزان  درباره  گفت: 

متاسفانه آمار دقیقي نمي توانم  اعالم كنم.
مدیر كل بهزیستي استان قزوین همچنین به این سوال كه چرا سازمان 
از چرخه حمایتي خارج مي  را  از مددجویان  تعدادي  بهزیستي ساالنه 
كند پاسخ داد: ماده 39 برنامه پنجم توسعه كشور صراحت بر این دارد 
قابل  كه  مددجویاني  از  درصد   10 باید  سال  هر  بهزیستي  سازمان  كه 

بازتواني هستند را از چرخه حمایت خارج كند.
وي ادامه داد: برخي از مددجویان به علت نوع معلولیت هایي كه دارند 
جسمي-  معلوالن  یا  ذهني  ماندگان  عقب  مزمن،  رواني  بیماران  مثل 
بازتوان  پنجم  برنامه  ماده 39  اما  نیستند  بازتواني  قابل  حركتي شدید 
كردن آن تعداد از مددجویاني كه قابل بازتواني هستند را تکلیف كرده 
و از بهزیستي خواسته این دسته را طوري مددكاري كند كه بتوانند در 

زندگي روي پاي خودشان بایستند.
این مدیر كل همچنین درباره طرح مسکن مهر و اینکه سازمان بهزیستي 
طرح  در  گفت:  كند  مي  مددجویان  به  هایي  كمک  چه  طرح  این  در 
را  از هزینه هاي هر واحد مسکوني  تا 90 درصد  بین 80  مسکن مهر 
دولت تامین مي كند یعني اگرفرض كنیم  هر واحد مسکوني 100 تومان 
هزینه زمین، انشعابات و هزینه ساخت و ساز دارد، دولت زمین را رایگان 
به مددجو مي دهد و سایر هزینه ها را تقبل مي كند، از این 100 تومان 
هر مددجویي باید در بدترین حالت 20 و در بهترین حالت 10 تومان را 

نیز خودش پرداخت كند.
وي درباره تفاوت قیمت واحدهاي بزرگ تر و كوچک تر گفت: واحدهایي 
كه بزرگ ترند و حدود 90 متر هستند از آن جایي كه به اندازه همان 
واحدهاي كوچک وام دریافت مي كنند پس 80 درصد هزینه هایشان به 
گردن دولت است اما در مورد واحدهاي كوچک تر و واحدهاي 60 متري، 

حدود 90 درصد از هزینه ها به عهده دولت است.
مدیر كل بهزیستي استان قزوین اظهار كرد: در این میان یک آورده را 
هم خود عضو باید بیاورد؛ اما بین مددجوها برخي این 10 درصد آورده 
اولیه را هم نمي توانند تهیه كنند كه در مورد این دسته علیرغم اینکه 
خود مددجو  باید تالشش را براي تهیه مبلغ  بکند، با این حال سازمان 
بهزیستي براي تامین همین 10 تا 20 درصد آورده ي اعضا تاكنون 385 
میلیارد تومان كمک بالعوض به مددجویان داده كه حداقل این كمک 1 

و حداكثر آن 4 میلیون تومان بوده است.

رقیه بابایی
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مدیر کل بهزیستي قزوین:

در طرح آفتاب قزوین
 ۳20 پرونده بررسي شد
80 تا 90 درصد  هــزینه هاي هــر واحد
 مســـکوني به عهـــده دولت است
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برای حضـور در مسابقــات جهــانی فرانسـه آماده می شوم 
دوومیدانی  تیم  پوش  ملی  كائیدی،  محسن 
جانبازان و معلوالن است كه موفق شد در رقابت 
های پارالمپیک لندن دو نشان با ارزش طال و نقره 

به دست آورد.
دارنده مدال طال و نقره پارالمپیک لندن، داستان 
اینگونه  را  فعالیت های ورزشی  به  آوردنش  روی 
شرح داد: »پانزده ساله بودم كه به تشویق آقای 
و  جانبازان  های  ورزش  هیات  رئیس  الیاسی، 
در  شدم.  ورزش  وارد  لرستان،  استان  معلوالن 
ابتدا بسکتبال با ویلچر كار می كردم و بعد از دو 
سال به رشته دوومیدانی و ماده های پرتابی عالقه 
مند شدم و زیر نظر آقای مصطفی بهرامی تمرین 
مسابقات  در  ام  توانایی  دادن  نشان  با  و   كردم 
قهرمانی كشور و جوانان و كسب عنوان اول، برای 

حضور در اردوهای تیم ملی از من دعوت شد«
در  اش  مرزی  برون  حضور  اولین  در  كائیدی، 
مسابقات فسپیک مالزی )2006(،  موفق به كسب 
دو نشان برنز از پرتاب دیسک و وزنه شد و از آن 

پس دور افتخارات ورزشی او آغاز شد.
سال  در  هلند  المللی  بین  مسابقات  آن  از  بعد 
2007 برای او دو نشان نقره و برنز در مواد پرتاب 
مسابقات  در  و  داشت  همراه  به  دیسک  و  نیزه 
پارآسیایی گوانگجو در سال 2010 نیز مدال برنز 

در پرتاب نیزه بدست آورد.
پس  اش  ورزشی  كالس  تغییر  خصوص  در  وی 
افزود: »تا سال 2010 و  رقابت های گوانگجو  از 
مسابقات گوانگجو، در كالسی مسابقه میدادم كه 
پرتاب  ایستاده  صورت  به  توانستند  می  رقیبانم 
كنند، این برای حریفان به عنوان امتیاز محسوب 
می شد و رقابت را برای من در این كالس سخت 

تر كرده بود. اما بعد از این مسابقات، تالش برای 
تغیییر كالس ورزشی من آغاز شد و من به كالس 
باعث  واین مساله  پرتابگران نشسته منتقل شدم 
شد بتوانم بهتر عمل كرده و ركوردهای جدیدی 

ثبت كنم«
قهرمان پارالمپیک در مورد سایر موفقیت هایش 
ار رقابت های گوانگجو گفت: »كسب مدال  پس 
نقره پرتاب نیزه در مسابقات تونس ) 2011( ، دو 
نشان طال در مواد پرتاب نیزه ودیسک از همین 
نیزه  پرتاب  ماده  در  طال  نشان  كسب  ها،  رقابت 
رقابت های جهانی امارات و شکستن ركورد جهان  
) 2011( و كسب دو نشان طال در مسابقات جهانی 
آلمان و شکستن ركورد جهانی، عناوینی هستند 
كه پیش از حضور در رقابت های پارالمپیک لندن 

به دست آورده ام«
برای  تمریناتش  خصوص  در  كائیدی  محسن 
در  حضورم  اینکه  از  »بعد  گفت:  لندن  مسابقات 
جدی  صورت  به  را  تمریناتم  شد،  قطعی  لندن 
منظم  صورت  به  روزانه  و  كردم  آغاز  منظم  و 
اینکه در  صبح و بعدازظهر تمرین داشتم، ضمن 
یکسال منتهی به مسابقات پارالمپیک از بسیاری 
پوشی  چشم  خانوادگی  های  برنامه  و  تفریحات 
مسائل  و  دیدگی  آسیب  وقوع  احتمال  تا  كردم 
دیگر كمتر و كمتر شود و بدون آسیب دیدگی به 

مسابقات اعزام شوم«
عنوان  به  كه  من  »برای  كرد:  نشان  خاطر  وی 
جوانترین ورزشکار در پارالمپیک پکن ) 2008( 
حضور یافته و موفق به كسب مدالی نشدم، بسیار 
اهمیت داشت كه بتوانم دومین تجربه حضورم را 
پارالمپیک را باخاطره ای شیرین همراه كنم كه 

خوش بختانه این اتفاق افتاد«
كائیدی دلیل حضور همزمان در رقابت های  دو 
ماده پرتابی را اینگونه شرح داد:»طی تمریناتی كه 
از ابتدا داشتم و با توجه به ركوردهای ثبت شده، 
توانایی این را در خود می دیدم كه بتوانم در دو 
ماده شانس خود را امتحان كنم، این شد كه در 
بیشتر مسابقاتی كه حضور داشتم همزمان در دو 

ماده پرتاب نیزه و وزنه شركت كرده ام«
محسن كائیدی در مورد رقابت های لندن گفت: 
با اضطراب زیادی  »مسابقه پرتاب نیزه برای من 
همراه بود، چرا كه داور از پرتاب ها خطا می گرفت 
و من مجبور بودم در عین توجه به اجرای درست 
فنون، بهترین ركورد را هم برای كسب مدال ثبت 
كنم . اما شکر خدا موفق شدم مدال طال را بدست 

آورم و در پرتاب وزنه هم به مدال نقره رسیدم«
لندن  مسابقات  از  پس  شرایطش  مورد  در  وی 
اعالم كرد: »بعد از لندن دو ماه استراحت كردم و 
پس از آن مجددا زیر نظر آقای بهرامی تمرینات 
خود را از سر گرفتم و تمرینات بدن سازی را نیز 
خدا  امید  به  تا  میدهم  انجام  به صورت شخصی 
برای مسابقات جهانی فرانسه كه تیرماه برگزار می 

شود، به آمادگی كامل برسم«
زحمات  از  پایان  در  پارالمپیک  ارزنده  قهرمان 
خانواده ومربیانش قدردانی كرد و افزود: »در طول 
از حمایت  سالهایی كه ورزش می كردم همیشه 
از  و  بودم  مند  بهره  ام  خانواده  دریغ  بی  های 
مربیان عزیزم كه در ادامه مسیر همراه و راهنمای 

من بودند سپاسگزارم«

همـــراه با مــــــدال آوران پارالمپیـــــــک لنـــــــدن
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افتخــاری دیگر برای بانــوی کمانــدار ایرانی

جام قهــرمانان فوتبال قطع عضو روسیـــــه
نمایندگان ایران موفق به کسب عنوان سوم "جام پیروزی" روسیه شدند

با دعوت سازمان والیبال معلوالن  آسیا و اقیانوسیه 

زهرا نعمتی، برترین ورزشکار پارالمپیک، جایزه ی بنیاد بین المللی"اسپورت آكورد" 
را به دست آورد.

نماینده ی شایسته ی كشورمان بار دیگر خوش درخشید و به عنوان برترین ورزشکار 
پارالمپیکی، جایزه بنیاد " اسپورت آكورد" را دریافت كرد.

مراسم اهدای جوایز این بنیاد،  با حضور  ژاک روگ  رئیس  كمیته بین المللی المپیک، 
وزیر ورزش و رییس كمیته ملی المپیک روسیه، محمود خسروی وفا، رییس كمیته 
ملی پارالمپیک ایران و روسای چندین فدراسیون بین المللی در شهر سن پترزبورگ 

روسیه برگزار شد.
خانم زهرا نعمتی، بانوی كماندار و طالیی پارالمپیک لندن نیز با  انتخاب كمیته بین 
المللی المپیک برای دریافت این جایزه به بنیاد "اسپورت آكورد" معرفی و نامزد شد.

این جایزه به كسی تعلق می گیرد كه در عرصه ی ورزش و جامعه فعالیت های قابل 
توجهی انجام داده باشد. این سازمان هر ساله برترین مربیان و ورزشکاران جهان را در 

شش شاخصه معرفی و از آنها قدردانی می كند.
سازمان "اسپورت آكورد" كه مقر آن در سوئیس است، نقش حمایتی را برای فدراسیون 
های بین المللی رشته های ورزش المپیک و پارالمپیک ایفا می كند و از اهداف آن می 

توان به ترویج ورزش در تمامی سطوح جامعه اشاره كرد.
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین این موفقیت با ارزش را به خانواده محترم 

خانم نعمتی، جامعه ورزش و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت می گوید.

"جام پیروزی"  ایران در رقابت های  از  نمایندگی  به  باشگاهی خلیج فارس، كه  تیم 
روسیه شركت كرده بود، موفق به كسب عنوان سوم این مسابقات شد.

نمایندگان ایران در این رقابت ها با برگزاری 5 دیدار برابر تیم های روسیه الف و ب، 
تركیه، آبخازیا و لهستان، در مجموع 10 امتیاز كسب كردند و در جایگاه سوم قرار 

گرفتند.
برابر روسیه ) ب(  ، لهستان، تساوی  ، آبخازیا  الف(  برابر تیم های روسیه )  پیروزی 
جام  های  رقابت  در  ایران  حضور  ماحصل   ، تركیه  نماینده  برابر  شکست  پذیرش  و 

قهرمانان روسیه بود.
در دیدار نهایی نیز كه بین تیم های روسیه الف و تركیه برگزار شد، تیم تركیه با نتیجه 
سه بر صفر از سد میزبان گذشت و موفق به كسب عنوان قهرمانی این رقابت ها شد.

جام قهرمانان فوتبال قطع عضو، موسوم به "جام پیروزی" هر سال با حضور نمایندگان 
باشگاهی كشورهای جهان برگزار می شود.

هادی رضایی و علیرضا معمری برای تدریس دوره مربی گری درجه دو عازم چین می 
شوند

سازمان والیبال معلوالن آسیا و اقیانوسیه )AOCVD( برای تدریس دوره مربی گری 
درجه دو بین المللی از رضایی و معمری دعوت به عمل آورد.

این دوره آموزشی از 11  تا 18 خرداد ماه در  كشور چین و شهر شانگهای با حضور 
شركت كنندگانی از كشورهای آسیایی برگزار می شود و رضایی به عنوان مدرس و 

معمری به عنوان كمک مدرس در این دوره حضور می یابند.
هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته، به عنوان نایب رئیس سازمان آسیا و 
اقیانوسیه  والیبال معلوالن ) AOCVD( و آ علیرضا معمری به عنوان رئیس كمیته 

مربیان این سازمان فعال هستند. 
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كانون  از  كشور  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
معلولین توانا بازدید كرد.

به گزارش پیک توانا: معاون توانبخشی كشور، 
توانپزشکی  و  روزانه  مراكز  دفتر  كل  مدیر 
توانبخشی  معاون  و  كشور  بهزیستي  سازمان 
گذشته،  ماه  اردیبهشت  در  قزوین  بهزیستی 
پس از یک نشست با مدیران كانون، به بازدید 

از كانون توانا پرداختند.
مدیر عامل كانون معلولین در این نشست گفت: 
كانون در حال حاضر بیش از 3 هزار عضو دارد 
انسان  اندیشه  اعتقاد دارد سرمایه ما فکر و  و 
هاست و معلول كسی است كه صاحب فکر و 

اندیشه نباشد.
كانون  ورود  اساس  افزود:  هادیپور  محمدرضا 
به حوزه اشتغالزایی، ایجاد شغل در درجه اول 
برای خود معلوالن بوده و در مورد كارهایی كه 
از عهده افراد تندرست برمی آید كسانی كه به 
نوعی از خانواده معلول باشند مثال پدر یا مادر، 
همسر، خواهر، برادر یا فرزند معلول باشند در 

الویت قرار می گیرند.
خود  در  نفر   300 اكنون  هم  داد:  ادامه  وی 
از  نیز  و حدود 200 شغل  اند  فعال  مجموعه 
نیرو  آنها  به  ما  كه  شده  ایجاد  كسانی  طریق 

معرفی كرده ایم.
هادیپور تصریح كرد: تجربه نشان داده هر وقت 

معلوالن در جایگاه خود قرار گرفته اند موفق 
به  اقدام  راستا  در همین  ما  و  اند  كرده  عمل 
اعضا  از  تعدادی  برای  خانگی  اشتغال  ایجاد 
كرده و به آموزش صنایع دستی در رشته های 
بافی، سرمه دوزی و چرم دوزی كرده  حصیر 

ایم.
با اشاره به این مطلب كه در حال حاضر  وی 
بازدید از این مجموعه زیاد شده و در هفته چند 
ان.جی.او از كانون بازدید می كنند یادآور شد: 
كانون توانا عملکرد موفقی داشته و هم اكنون 
در جایگاهی قرار دارد كه سایر ان.جی.او ها از 

آن الگوبرداری می كنند.
رعد  مجتمع  كانون،  مدیره  هیات  عضو  این 
الغدیر و یک ان.جی.او از قروه را از این دست 
تنها  قبال  الغدیر  رعد  كرد:  اظهار  و  برشمرد 
كارهای آموزشی انجام می داد و با الگوبرداری 
از كانون اكنون در بحث شغل آفرینی نیز ورود 
از  الگوبرداری  با  از قروه  كرده و  ان.جی.اویی 
كانون توانسته یک كارگاه خیاطی با 16 شغل 
برای معلوالن راه اندازی كند و در بسیاری از 
گرفته  هایی صورت  نیز حركت  ها  شهرستان 

است.
معاون توانبخشی بهزيستی كشور در اين 
سازمان  و  دنيا  امروز  آنچه  گفت:  بازديد 
خودباوری  است  آن  دنبال  بهزيستی 

معلوالن است و اگر اين يک مسئله ميسر 
نشود در بخش های ديگر هم كاری نمی 

توان كرد.  
كه  هایی  هزینه  كرد: همه  تصریح  سخنگویی 
سایر  و  بهزیستی  سازمان  طریق  از  كشور  در 
هزینه  نیز  و  شود  می  معلوالن  برای  نهادها 
اماكن  برای تحصیل، مناسب سازی  هایی كه 
است  این  برای  و... صورت می گیرد  منازل  و 
كه یک روز معلول وارد جامعه شده و صاحب 

شغل شود.
خودباوری  و  معلول  اشتغال  كرد:  عنوان  وی 
او  تکمیل كننده همه اقداماتی است كه برای 
معلول انجام می شود و هر معلولی كه شاغل 
می شود باعث می شود تمام هزینه هایی كه 
برایش انجام شده ثمر بخش شده و در جهت 

مثبت صرف شده باشد. 
كه  مطلب  این  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
شاغل كردن یک معلول كار بزرگی است گفت: 
دارد  اشتغال  درباره  توانا  كانون  كه  نگرشی 
همان است كه ما در سازمان بهزیستی دنبال 

آن هستیم.
سخنگویی اذعان كرد: وقتی معلولی شاغل می 
شود این تنها خود معلول نیست كه دچار تغییر 
وضعیت می شود بلکه خانواده او، اطرافیانش و 
خود جامعه هم از این اتفاق منتفع می شوند.

یحیی سخنگویی:
سازمان بهزیستـی به دنبال نگــــرش کانـــون تــواناست

رقیه بابایی
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به موفقیت های كانون در  اشاره  با  نیز  توانا  اجتماعی كانون معلولین  معاون 
بحث اشتغالزایی گفت: كانون در زمینه های فرهنگی و اجتماعی هم فعالیت 

های زیادی داشته و بسیار موفق عمل كرده است.
سید اكبر حسینی ماهنامه پیک توانا، سایت كانون، 14 سال برگزاری مداوم 
جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز در سطح استان، جشنواره ی سراسری 
عکس، ورزش و درمان را از مهم ترین فعالیت های كانون در بخش اجتماعی 
برشمرد و گفت: ما كمک بالعوض دريافت نمی كنيم كه با اين كار كرامت 
انسانی معلوالن زير سوال برود اما از توانمندی انسان های خيری مانند 
به  نامه هايی كه منجر  با دادن  به اعضا  پزشکان استفاده می كنيم و 

ويزيت رايگان آنها می شود خدمت رسانی می كنيم.
وی با اعالم این مطلب كه كانون توانا سال گذشته هزار مورد معرفی به پزشک 

داشته تصریح كرد: اگر هر معلول در ماه چند نامه معرفی به پزشک از كانون 
بگیرد، كانون در واقع ماهانه برابر با یک ماه مستمری بهزیستی به اعضا خدمات 

درمانی می دهد.
حسینی درباره فعالیت هنری- آموزشی كانون گفت: اگر چه در خود كانون 
با  كه  هایی  نامه  تفاهم  اساس  بر  اما  نداریم  آموزش  برای  چندانی  فضای 

آموزشگاهها داریم در این بخش نیز فعال هستیم.
این عضو هیات مدیره كانون معلولین از توجه خاص كانون به كودكان معلول 
چند  نشست  یک  برگزاری  با  گذشته  هفته  چند  در  كانون  گفت:  و  كرد  یاد 
آگاهی  و دادن  معلول  با خانواده های كودكان  بیشتر  آشنایی  منظوره ضمن 
الزم به آنها در برخورد با كودک معلولشان، به استعدادسنجی كودكان معلول 

3 تا 13 سال پرداخت.

در بازدید یک روزه معاون توانبخشی و معاون مدیر كل 
توانپزشکی و مراكز روزانه سازمان بهزیستی از كانون 
معلولین و شركت فیروز، دكتر زهرا نوع پرست مدیر 
كل توانپزشکی و مراكز روزانه سازمان بهزیستی پای 
سواالت پیک توانا نشست و به گفتگو با این ماهنامه 

پرداخت. این گفتگو را با هم می خوانیم:
كانون توانا را در بستر كارآفرينی چگونه ديديد؟                                                                                                                      

اولین قدم در توانمندسازی معلوالن این است كه 
او بتواند ارتباط برقرار كرده و وارد جامعه بشود، 

در بحث بعدی اشتغال هم می تواند توانمند سازی 
اقتصادی بیافریند و هم حضور اجتماعی و فعالیت 
كانون به این دلیل كه در یک اقدام توانسته هر دو 

جنبه این اتفاق را ایجاد كند موفقیت آمیز است. من 
اولین بار بود كه كانون توانا را می دیدم، در نگاه اول 
و با توجه به آمار 86 درصد معلولی كه اینجا اشتغال 
پیدا كرده اند كانون معلولین بسیار خوب عمل كرده 

است.
فعاليت های كانون توانا را در راستای اهداف سازمان 

بهزيستی می بينيد؟
و  دارد  متنوعی  های  فعالیت  بهزیستی  سازمان  بله،  
های حرفه  فعالیت  به  توانبخشی  از حوزه  بخشی  در 
آموزی نیز می پردازد و كانون از این نظر در راستای 

اهداف بهزیستی عمل می كند.
اگر فعاليت كانون توانا را كارشناسی و ارزيابی كنيد 

به اين فعاليت ها چه نمره ای می دهيد؟
كانون در حوزه های زیادی فعالیت می كند، من در 

زهرا نـــوع پرســــت:   
کانــــون توانــــــا نمـــــره A دانشگاهـــــی را می گیــــــرد

مورد فعالیت ورزشی كانون اطالعاتی داشتم اما از فعالیت های هنری، فرهنگی و... كانون خبر نداشتم، 
كانون معلولین توانا همین كه توانسته برای عده ای اشتغال خانگی ایجاد كند كه البته این خود یکی از 
فعالیت های مهم حوزه اشتغال ما در سازمان بهزیستی است، كار بسیار مهمی انجام داده و در بازدیدی 

كه من از كانون داشتم به نظرم كانون نمرهA دانشگاهی را می گیرد.

رقیه بابایی



روابط عمومی كانون توانا

چراغ روشن
کانون توانـا دریــک نـگاه

وقتی روبان افتتاحیه با پای دختر توانمند ایرانی قیچــی می شود...

برای نخستین بار در قزوین:
همایش استعدادیابی ورزشی و کالسبندی پزشکی کودکان و نوجوانان معلول

و  آموزشي  كارگاهي،  مجتمع  اول  فاز  1-افتتاح 
كارگر  و  كار  جهاني  روز  مناسبت  به  توانا  توانبخشي 

در استان قزوین
ورزشي  یابي  استعداد  همایش  نخستین  2-برگزاری 
معلول در  نوجوانان  و  پزشکي كودكان  و كالسبندي 

قزوین 
3-برگزاری آیین كلنگ زني فاز دوم مجتمع كارگاهي، 
آموزشي و توانبخشي توانا همزمان باروز جهانی كارگر  
اندیشي تشکل  توانا در مجمع هم  4-عضویت كانون 

هاي غیر دولتي ایران
معلولین  كانون  در   اعضا  عمومی  5-برگزاری مجمع 

الوند و انتخاب شوراي مركزي این كانون 
6-همکاري با صدا و سیماي استان قزوین برای تهیه 

ی گزارش از فعالیت هاي كانون توانا 
7-حضور رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل كانون توانا 
در گفتگوي ویژه خبري از شبکه استانی مركز قزوین

سومین  در  توانا  كانون  عمومي  روابط  8-حضور 
گردهمایي روابط عمومي هاي استان قزوین با عنوان 
ارتباطات  و  عمومي  روابط  راهبردي  ریزي  برنامه   "

مردمي"
در  استان  مهندسي  نظام  سازمان  رئیس  با  9-دیدار 

راستاي احداث مجتمع فرهنگي توانا در قزوین
بهزیستي  سازمان  توانبخشي  معاونت  10-بازدید 
و  كارگاهي  فرهنگي،  هاي  فعالیت  مجموع  از  كشور 

توانبخشي كانون توانا
توانمندي  و  دستي  صنایع  نمایشگاه  11-برگزاري 
الزهرا )س( و روز  فاطمه  به مناسبت میالد  معلوالن 
بانوان  امور  با مشاركت  الوند  مادر در كانون معلولین 

فرمانداري الوند
با  پدر همزمان  روز  مراسم گرامیداشت  12-برگزاری 
میالد با سعادت امام علي)ع( در تاكستان و به همت 

كانون معلولین این شهر 

به همت كانون معلولین توانا آیین افتتاحیه ی فاز نخست مجتمع كارگاهی، 
آموزشی و توانبخشی توانا در غیاب مسووالن و متولیان دولتی حامی معلوالن، 

برگزار شد.
در این مراسم كه با حضور تعداد زیادی از اعضای افتخاری كانون و تعداد 
انگشت شماری از مسووالن برگزار شد، رئیس هیات مدیره ی كانون معلولین 
كارگاهی  اول مجتمع  فاز  افتتاح  از  ابراز خرسندی  در سخنانی، ضمن  توانا 
معلوالن اظهار داشت: معلوالن باید اثبات توانایي كنند و كانون معلولین توانا 
تنها سازمان مردم نهادي است كه توانسته در دنیا اثبات توانایي كند بدون 

آنکه برای معلوالن كمک بالعوض دریافت كرده باشد.
مسووالن  حضور  عدم  از  تاسف  اظهار  ضمن  ادامه،  در  موسوي  سیدمحمد 
دستگاه هاي اجرایي استان قزوین در مراسم افتتاحیه گفت: وقتي در بدنه ی 
دولت كوچک ترین مراسم بهره برداري برگزار مي شود اغلب مسووالن در آن 
حضور مي یابند اما ما اكنون شاهد آن هستیم كه هیچ یک از مسووالن در این 
مراسم و به این گام بلند اشتغالزایي كه براي اجراي آن هیچ كمک بالعوضي 

برای نخستین بار و به همت مدیریت درمان و مدیریت ورزش و تفریحات سالم كانون توانا، همایش استعدادیابی 
ورزشی و كالسبندی پزشکی كودكان و نوجوانان معلول قزوینی برگزار شد.

در این همایش كه با حضور جمعی از كودكان و نوجوانان 3 تا 13 سال استان قزوین برگزار شد، معاونت 
فرهنگی و اجتماعی كانون توانا ضمن ابراز خرسندی از دیدن این اجتماع خاص و كم نظیر، تشکیل پرونده ی 
پزشکی برای كودكان و نوجوانان برای بهبود وضعیت آنان، پیشگیری از معلولیت های ثانویه، ارتباط و تبادل 

تجربه ی خانواده ها با یکدیگر و استعدادیابی ورزشی را از جمله اهداف این همایش برشمرد. 
سید اكبر حسینی در بخشی از سخنانش معلوالن را توانمند و داراي قدرت درک و اندیشه ی باال دانست و از 
والدین كودكان ِمعلول خواست تا به سرنوشت و آینده ی كودک معلولشان بی تفاوت نبوده و در مسیری گام 

بردارند كه منتهی به توانمندی فرزندشان باشد.
وی با اعالم این خبر كه پس از كالسبندی پزشکی كالس های ورزشی رایگان برای كودكان معلول تشکیل 
خواهد شد، گفت: امیدواریم به زودی با افتتاح آژانس حمل و نقل ویژه ی معلوالن  به همت كانون توانا و  با 
همکاری شهرداری قزوین،  در قزوین مشکل جابجایی معلوالن نیز مرتفع گردد و هیچ معلولی به دلیل گرانی 
كرایه ها و عدم مناسب سازی سیستم حمل و نقل شهری از حضور اجتماعی كه حق شهروندی اوست محروم 

نشود. 
در ادامه ی این برنامه، حسین فرزانه كه از معلوالن موفق در عرصه ی ورزش استان و عضو تیم ملی والیبال 
نشسته ی كشور است، با حضور روی صحنه به عنوان یک نمونه ی عینی، برای خانواده های كودكان معلول، 

از گذشته و معلولیت خود و نقش مادرش در موفقیت هایش سخن گفت.   
یادگار  به  از خود  والدینشان عکس گروهی  با همکاری  معلول  از كودكان  مراسم گروهی  این  در خاتمه ی 

گذاشتند تا همواره این نشست صمیمانه در اذهان آنها باقی بمانند. 

س
ت. آناتول فران
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برای نخستین بار در قزوین:
همایش استعدادیابی ورزشی و کالسبندی پزشکی کودکان و نوجوانان معلول

دریافت نشده، توجهي صورت نگرفته است.
وي با اشاره به توجه دولتمردان به اقدامات اساسي و بنیادي تصریح كرد: امیدوارم این 

اقدام كانون معلولین توانا مورد توجه دولت قرار گیرد. 
وي در بخش دیگري از سخنانش، معلوالن را توانمند و داراي قدرت درک و اندیشه ی 
بسیار باال دانست و افزود: كلیه ی سازمان هاي حمایت از معلوالن حتي در اروپا و آمریکا 
كه در كلیساها با حركت انسان دوستانه خود براي معلوالن اعانه جمع مي كنند، به نوعي 

حس ناتواني به معلوالن مي دهند و این مسئله مخرب شخصیت معلوالن است.
سید محمد موسوی درپایان ضمن قدردانی از مدیران برخی سازمان ها كه در مراسم 
حضور داشتند از افتتاح قریب الوقوع اولین آژانس حمل و نقل ویژه معلوالن در قزوین و 
بهره برداری از دو پروژه ی مسکونی تعاونی مسکن كانون كه در مجموع 208 آپارتمان 

مسکونی برای معلوالن احداث نموده است، خبر داد.

از نکات قابل توجه این مراسم، افتتاح این پروژه ی اشتغالزایی به وسیله زینب نوروزی 
از دختران تحصیل كرده، توانمند و فعال كانون بود. وی كه فاقد دو دست و یک پاست، 
با استفاده از تنها پای خود روبان افتتاحیه را قیچی كرد تا برای اولین بار در كشور این 

اتفاق جالب در قزوین روی دهد.

گفتنی است مجتمع كارگاهي معلوالن سال ها قبل با پیگیري مداوم از طریق سازمان 
از  كانون  اصلی  و هدف  تامین شد  لیا  و در شهر صنعتي  قزوین  استان  منابع طبیعي 
و  فعالیت  از  عیني  نمونه ی  یک  ایجاد  كارگاهي،  مخارج  نمودن  آن سرشکن  احداث 

توانمندي معلوالن براي الگوبرداري صاحبان صنایع در استان و سراسر كشور است.
همچنین در پایان این مراسم، كلنگ احداث فاز دوم مجتمع كارگاهی معلوالن توانا به 

زمین زده شد.
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در حاشیه بازدید مدیر كل دفتر توانپزشکی روزانه و توانپزشکی و معاون توانبخشی 
بهزیستی كشور از كانون معلولین توانا و شركت فیروز فرصت را مغتنم شمرده و 
نظر این معاون سازمان بهزیستی  را درباره كانون توانا، فعالیت ها و عملکرد آن و 
نیز درخصوص فیروز و مشاغل ایجاد شده در آن جویا شدیم. مصاحبه زیر حاصل 

این گفتگوست.
بازديد  نزديک  از  را  معلولين  كانون  های  فعاليت  امروز  اينکه  به  توجه  با 

كرديد بگوييد فعاليت های اين كانون را چگونه ديديد؟ 
توانبخشی حرفه ای و آموزش حرف و مشاغل  عملکرد كانون معلولین  در حوزه 
مختلف با توجه به آن شور و شوقی كه من در این مجموعه دیدم بسیار جالب بود، 
به خصوص به این علت كه كانون مشاغلی را مورد توجه قرار داده كه در جامعه بازار 
كار دارند، چون گاهی افراد مشغول به كارهایی می شوند كه محصولشان خریداری 
ندارد، اما كانون در این بخش با دقت عمل كرده و این دقت نظر كانون در این زمینه 
برای من بسیار جالب است چرا كه محصول مشاغلی كه كانون آنها را ایجاد كرده 
چیزهایی هستند كه خریدار داشته و جامعه به آنها نیاز دارد و بودن بازار كار برای 
محصوالت این مشاغل باعث می شود كه نتیجه كار هدر نرود، در این گونه سیستم 
ها محصول با فروش خود دوباره به چرخه برمی گردد و عالوه بر درآمدزایی برای 
خود معلول باعث ارتقای سیستم و گسترش كار نیز می شود، باید بگویم این دیدن 

این صحنه برای من بسیار خوشحال كننده بود.
آنچه  و  بوديد  نديده  نزديک  از  را  كانون  به حال  تا  اينکه شما  به  توجه  با 
درباره كانون می دانستيد را شنيده بوديد بفرماييد آن شنيده ها با هرآنچه 

كه امروز از نزديک در كانون ديديد چقدر به هم نزديک بودند؟
البته من مجله پیک توانا را می خواندم و اطالعاتی درباره كانون داشتم اما خوب 
واقعیت این است كه شنیدن با دیدن فرق می كند، آنچه من امروز به ویژه درباره 

گردآوردن معلوالن به دور هم و ایجاد شغل برای آنها دیدم قابل تحسین است.
معاون  ديدگاه  از  عملکرد  اين  شديد،  آشنا  توانا  كانون  عملکرد  با  امروز 

توانبخشی بهزيستی كشور چه جايگاهی دارد؟ 
همه انسان ها، ان.جی.او ها و كسانی كه برای معلوالن زحمت می كشند همیشه 
برای من قابل احترام هستند  و آنهایی كه تعداد زیادی را تحت پوشش قرار می 
دهند بیشتر محترم اند، واقعیت این است كه ما در جامعه نیاز به ان.جی.او ها و گروه 
هایی داریم كه به عنوان الگو برای بقیه مطرح شوند، آنچه من در كانون توانا دیدم 

یک اتفاق ارزشمند است و می شود گفت این مجموعه جزء مجموعه های برتر در 
زمینه كارآفرینی و اشتغال است. من در امتیاز دهی و كالسبندی كمی سخت گیرم 

اما باید بگویم فعالیت های كانون نمره و رتبه باالیی دارند.
فکر می كنيد كانون توانا با  فعاليت های خود چه كمکی می تواند به سازمان 

بهزيستی برساند؟
در واقع این ان.جی.او ها و سازمان های مردم نهاد هستند كه باید كار را به دست 
اینها مشکالت معلوالن را بیشتر درک می كنند،  ادامه بدهند چرا  خود بگیرند و 
بیشتر احساس مسئولیت داشته و بیشتر دغدغه معلول را دارند و بنابراین سریع هم 
حركت می كنند. سازمان بهزیستی هم جدای از جامعه نیست و ما اعتقاد داریم كه 

هر كاری باید به دست متولیان خودش سپرده شود.
همان طور كه می دانيد 8۵ درصد از كاركنان فيروز از معلوالن هستند و 
كاركنان تندرست آن نيز اغلب از خانواده های معلوالن انتخاب شده اند، 

نظر شما درباره عملکرد فيروز چيست؟ 
دیدن شركت فیروز با این تعداد معلول برای من غافل گیر كننده بود، من به عنوان 
یک متخصص توانبخشی تاكنون ندیده بودم كه این تعداد معلول با معلولیت های 
مختلف یک جا گرد هم آمده و شاغل شده باشند. من با دیدن كاركنان فیروز ابتدا 
فکر كردم شاید بیشتر آنها تندرست هستند اما بعد كه در بین جمعیت یکی را با 
عصای سفید، یکی را با ویلچر، یکی را با سمعک و... دیدم متوجه شدم تعداد زیادی 
معلول با انواع و اقسام معلولیت ها در اینجا حضور دارند، این جای تشکر دارد كه 
بها بدهد. فیروز جایی است كه در آن  این همه معلول  به  توانسته  یک ان.جی.او 
معلوالن حرف برای گفتن دارند و افراد تندرست كم ترین را تشکیل می دهند و 

چنین فعالیت و مشاركت اجتماعی واقعا كمیاب است.
چه چيزهايی در كانون بيشتر نظر شما را جلب كرد؟

من در كانون معلوالن را با معلولیت های مختلف و در اتاق های مختلف مشغول به 
كار دیدم، چیز دیگری كه در كانون جالب بود این بود كه در هر بخش یک شغل 
گزینش شده و افرادی با توانمندی های مختلف روی آن مشغول به كار هستند و 
یک نکته جالب دیگر هم اینکه در كانون همه چیز بود، یعنی ورزش، مسکن، مجله، 

صندوق، صنایع دستی، سایت و چیزهای مختلف هم زمان در كانون وجود دارند.

یحیی سخنگویی:

های  مجموعه  از  توانا  کانون 
برتر در زمینـه کارآفرینی اسـت
فیـــروز جـــایی اســـت که در آن 

معلــوالن حـرف بـرای گفتن دارند

رقیــه بابایــی
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وقتی با 70 میلیون نفر زن و مرد از نژادها، دین ها، قومیت ها، زبانها،  آئین ها در سنین مختلف  مواجه 
باشی ...

وقتی قرار باشد پیرامون تغییر نگرش و فرهنگسازی در میان مردم سخن به میان آوری ... 
وقتی جمع آوری اعانه و كمک بالعوض را مخرب شخصیت و كرامت انسانی معلوالن بدانی ... 

وقتی محرومیت های معلوالن را ببینی و نتوانی سکوت اختیار كنی ...
وقتی حرف های نو برای گفتن داشته باشی و لبخند تلخ دیگران را ببینی ... 

وقتی فلسفه و تعریف جدیدی از معلولیت بیان كنی و با مقاومت روبرو شوی ... 
وقتی ادعای توانمندی داشته باشی و از قدرت اثبات آن محروم باشی ... 

وقتی از قدرت فکر و اندیشه برخوردار باشی ولی از اعتماد صاحبان ثروت برخوردار نباشی...
وقتی حامیان محرومان را سرگرم امور روزمره و غافل از حقایق تلخ روزگار بیابی ...  

 وقتی در جامعه ارزش بیافرینی و از سوی دولتمردان اندک حمایتی احساس نکنی ... 
و...

وقتی خودت فردی با نیازهای ویژه باشی و از كودكی با معلولیت دست و پنجه نرم كرده باشی ... 
مصداق آیه ی شریفه ی "یداهلل مع الجماعه" دست به دست هم می دهیم و كانونی را بنا می گذاریم كه 
پایه های آن بر اراده ی پوالدین انسان هایی استوار است كه مانند خیلی ها از روی بیکاری تشکل ثبت 
نکرده اند، به جایگاه خود در موسسه به عنوان شغل نمی نگرند، پشت آن اهداف سیاسی و اقتصادی 
دنبال نمی كنند و خدمت به معلوالن را سرلوحه ی امور خود قرار می دهند، چیزی كه سال ها بعد " 

دفاع از حقوق معلوالن " نام می گیرد. 

آقای یوسفی چهره ی آشنا و قدیمی كانون كه صبوری و آرامش از ویژگی های بارز وی به شمار می 
رود و چون دیگر دوستان، همواره 2 عصا وی را همراهی می كنند، جرقه ی اولیه ی ایجاد كانون را در 
سال 1361 و آشنایی  اتفاقی وی با جامعه معلولین شیراز مرتبط می داند ولی آنچه مسلم است اینکه 
، محمدرضا هادی پور همفکر و یاور اصلی وی در تحقق این آرمان بوده است و اندیشه ی داشتن یک 
تشکل در سالن تختی یعنی تنها ورزشگاه سرپوشیده شهر قزوین و در جریان تمرینات تیم بسکتبال با 

ویلچر رقم خورده است. 
كم كم بچه های دیگر اضافه می شوند و گروه معلوالن كه شاید هنوز برنامه ی مشخصی هم ندارند با 
تکیه بر تجربیات دست و پا شکسته ی جامعه معلولین ایران سعی دارند تا از طریق مددكاران بهزیستی، 

دیگر معلوالن را جذب كنند و هر روز افراد جدیدی به تشکل می پیوندند.  
آن روزها خبری از دولت آقای خاتمی و به قول یکی از دوستان "ngo  بازی " نبود. پس طبیعتاً تعریف 
درستی هم از سازمان های غیردولتی وجود نداشت و همان طور كه هیچ كس از سوی دولتی ها ممانعت 
به عمل نیاورد، هیچ كس هم یاریمان  نداد. و اگر نخواهیم بی انصافی كنیم باید بگوییم " رییس وقت 
بهزیستی شهرستان قزوین آقای جواد صباغان یک اتاق موقت و ساعاتی از نمازخانه اداره را برای نشست 

ها به ما اختصاص داد." 
ابتدا فکر می كردیم شور و حال كار گروهی و جوانی توام با خواستن، می تواند نتیجه بخش باشد اما 
بعدها تجربه اثبات كرد كه نیروی انسانی جوان و پرشور نمی تواند تنها عامل موفقیت باشد زیرا حركت 
اجتماعی چند ركن اساسی دارد كه البته بعدها به خواست خدا و تالش دوستان، این اركان به پایه های 

محکم تشکل ما تبدیل شدند.
آن روزها سرمایه ی كافی كه چه عرض كنم، حتی پولی برای تامین اجاره بهای مکان تشکل خود و 
خرید قند و چای مجموعه هم نداشتیم اما پیوستن مردی بزرگ با افکاری نو به ما آموخت كه " سرمایه 
ی اصلی ما انسان ها هستند" و می توان با كمک آنها و با كمی درایت و اندیشه، سرمایه ی مادی تولید 

كرد و كارآفرین بود.
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پنجره ای رو به توانایی
قسمت اول  : دســت خدا با جمــاعت است

آقای موسوی حداقل یک وجه اشتراک با ما داشت 
به  كه  وی  بود.  دوپا  ناحیه  از  وی  معلولیت  آن  و 
عشق انقالب و شهدا تحصیل در رشته ی پزشکی 
را در آمریکا رها كرده و به ایران آمده بود، به عنوان 
یک فرد وفادار به امام )ره( در فراز و نشیب های 

انقالب به خوبی آبدیده شده بود.
پیوستن آقای موسوی به مجموعه ی ما در جریان 
مالقات با وی در دفتر كارش تحقق یافت و تشکل 
رویداد  این  و  گرفت  دوباره  جانی  وی  ورود  با  ما 
برای مجموعه رقم زد كه  مهم سرنوشتی متفاوت 
كانون  امروز  شاید  افتاد  نمی  اتفاق خوب  این  اگر 
از  ای  شعبه  ماهم  و  نداشت  وجود  توانا  معلولین 
اعانات  صندوق  بودیم،  قزوین  در  ملی  تشکل  یک 
در معابر عمومی نصب می كردیم و خدمت ارزنده 
مان به معلوالن توزیع كاالهای بازرگانی بود و شاید 
اولیه منشعب می شدیم و  هم در همان ماه های 

هیچگاه این حركت تداوم نمی یافت.
آن روزها نمی دانستیم كه رهبری در سازمان ها 
چه نقش ارزنده ای دارد و اگر نباشد چه خطراتی 
كنار  از  ناچیز  انتفاع  چگونه  و  است  انتظارمان  در 
توزیع چند كاالی اساسی می تواند وسوسه كننده 
و  بگیرد  خود  به  اشتباه  جهت  مسیرمان  تا  باشد 
همانند بسیاری از تشکل های ایران به افکار كوتاه 

و زودگذر منتهی گردد.
رهنمودهای  ما  تا  خورد  رقم  اینگونه  شرایط  و 
چراغ  را  موسوی  محمد  سید  ی  اندیشمندانه 
راهمان قراردهیم و هرگز ارزش های واالی انسانی 

را فدای مادیات و امیال دنیوی نکنیم.
های  محرومیت  تمام  ی  ریشه  كه  آموختیم  ما 
معلوالن در ایران نشات گرفته از دیدگاه ها و برنامه 
های غلط متولیان این قشر مستضعف بوده زیرا تا 
زمانی كه معلولیت سنبل محرومیت باشد و از آن 
و  ترحم  جلب  برای  طالیی  فرصت  یک  عنوان  به 
و  خوار  معلول  فرد  گردد،  استفاده  اغنیا  دلسوزی 
ذلیل و روزی او در گرو سرافکندگی وی خواهد بود.  
مردمی  بالعوض  كمک  هرگونه  درخواست  پس 

ممنوع ! همین و بس !
  ادامه دارد ...
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روز پدر است. به شركتی می رویم كه انگار جنسش با شركت های دیگر فرق 
دارد اگر چه كارش تولید است.

اینجا یک شركت نیست، اینجا البه الی چرخ های صنعت، پاهایی دست روی 
شانه های عصاهای آهنین گذاشته و بیقرارانه ُگل می كارند و دست ها در تپش 
ثانیه ها پی در پی، سپیدی عصایی را جست و جو می كنند كه راه را برایش 

هموار می كند.
این جا آدم ها كمی با دیگران متفاوتند. این جا آدم ها با دلشان كار می كنند. 
اینجا از كسی دست و پای دویدن نمی خواهند، اینجا حتی از آدم ها چشم و 
گوش هم نمی خواهند، اینجا می گویند دغدغه هایت را زیر چرخ های ویلچر 
بگذار، یا علی بگو، حركت را بهانه كن و راه بیوفت تا به همه نشان بدهی آنچه 
دست تو را گرفته و با تو قدم برمی دارد، معلولیت نیست، بلکه تََرِک ناچیزی 
آن  نه  است  محدودیت  یک  تنها  این  ای جسمت،  هاله ی شیشه  روی  است 
ناتوانی كه برخی می پندارند. اینجا همه سرود "شکستگی ِ تن سرآغاز پرواز 
روح است" سر می دهند، اینجا شركت گروه بهداشتی فیروز است و امروز، روز 

پدر است. 
آنهایی كه پدر نیستند.  آنها كه خود پدرند و چه  اند، چه  كارگرها خوشحال 
امروز همه به خاطر پدری كه همه ی آنها را پدرانه دوست دارد و همه هم او را 

عاشقانه دوست دارند خوشحال اند. 
روز پدر است، در دو طرف سالن شركت چند ردیف صندلی چیده شده، لبخندها 
از روی لب ها خودنمایی می كنند، عصاها و ویلچرها با اشتیاق كنار صاحبانشان 
به انتظار نشسته اند و سمعک ها و عینک ها گوش به زنگ این سو، آن سو را 
می پایند تا مبادا كوچکترین حادثه ای عجوالنه عبور كند و آنها وظیفه اطالع 

رسانی را خوب نرسانده باشند.
باالخره مراسم شروع می شود، مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز پشت تریبون 
در سالن می  موسوی  و صدای سید محمد  زنند  برق می  ها  رود، چشم  می 

پیچید:
من كارم در كانون معلولین توانا را با نام و یاد مادرم فاطمه )س( آغاز كردم و 

دست همان بانو در كارخانه فیروز پشتیبان من بوده و هست.
شما فرزندان من در عرصه تولید و اشتغال، جهاد می كنید و وجود شما برای 

این شركت مایه ی بركت است.
شیفت   2 از  زودی  به  فیروز  خدا  امید  به  دهد:  می  ادامه  همچنان  موسوی 
كاری به 3 شیفت تغییر حالت خواهد داد، همهمه ای در میان جمع می افتد، 
از  شوند  می  آكنده  ها  قلب  و  كنند  می  نفوذ  ها  قلب  در  تر  عمیق  لبخندها 

شیرینی آمیخته به شعفی در پوست نگنجیدنی.
ناگهان درهای سالن باز می شود، كسی داخل می شود، خبری آورده است و 
پشت سر او میهمانانی وارد می شوند، معاون توانبخشی بهزیستی كشور، مدیر 
بهزیستی  توانبخشی  معاون  و  بهزیستی كشور  روزانه  مراكز  و  توانپزشکی  كل 

شرکت فیروز:
جایی که از آدم ها چشــم و گــوش نمی خواهنــد

قزوین آمده اند.
آنها آمده اند تا آنچه درباره فیروز شنیده اند را با چشم ببینند.

معاون  گیرند.  می  قرار  فیروز  كاركنان  و  مدیران  استقبال  مورد  مهمانان 
توانبخشی بهزیستی می گوید: من تاكنون این تعداد معلول را كه در كنار 
بسیار  گوید:  او می  بودم.  ندیده  باشند،  و همزمان شاغل شده  هم یک جا 
خوشحالم كه وسط این مراسم با شکوه رسیدم و به آقای موسوی به خاطر 

این اتفاق مهم تبریک می گویم.
یحیی سخنگویی همچنان ادامه می دهد: من امروز در فیروز غافل گیر شدم 
و آنچه ما در سازمان بهزیستی به دنبال آن هستیم همان است كه امروز در 

فیروز عملیاتی شده است.
 سرانجام نماینده ی كاركنان بلند می شود، اجازه می گیرد و جلو می آید و 
می گوید:  اگر پدر در حمایت و هواداری فرزند، آن كوه استواری است  كه 
هر بار كه عقب برمی گردی و پشت سرت را سرک می كشی همچنان او 
را ایستاده درمی یابی، شما برای كاركنان این مجموعه همان كوه استوار و 

همان پدر صبور هستید.
او ادامه داد: كاركنان فیروز یک ساعت از حقوق خود را به عنوان هدیه ی روز 

پدر تقدیم شما می كنند.  
بهترین هدیه ای  این  این جمالت می گوید:  با  شنیدن  فیروز  مدیر عامل 
ارزشمندی  این  به  ای  هدیه  تاكنون  من  و  شود  می  داده  من  به  كه  است 

نگرفته بودم. 
وی افزود: من خودم هم مبلغی به این هدیه ی ارزشمند اضافه می كنم و از 
طرف همه شما هدیه می كنم به آن دسته از عزیزانی كه به علت معلولیت 

شدید نمی توانند از خانه های خود خارج شوند.
و  توانپزشکی  مدیر كل  بهزیستی كشور،  توانبخشی  معاون  معاون  پایان  در 
مراكز روزانه سازمان بهزیستی و معاون توانبخشی بهزیستی قزوین به بازدید 

از قسمت های مختلف فیروز پرداختند. 

پنجره ای رو به توانایی
قسمت اول  : دســت خدا با جمــاعت است



رقیه بابایی

دست روزگار دست هاي طبیعت را درست آنجا كه به هم ِگره مي خورند و مشت مي 
شوند، طوري در مسیر دیگري قرار مي دهد كه خالي از هر مشت و گره اي، تهي شوند 
از هر آالیشي و بي رمز و رازترین روزهاي خدا را احتیاط گرانه از كنار عبور لحظه هاي 

عمرشان بپایند.
دست هاي پدري كه روزگاري مضطربانه و پشتیبانانه، دست هاي سرشار از سرمستِي 
كودک خردسالش را مي پاید و زیركانه پاهاي سرعت را كوتاه مي كند تا مبادا كودكش 
با  هاي  خنده  و  ببرد  یاد  از  را  پرواز  هاي  دلهره  گوارا،  هاي  سواري  تاب  تکاپوي  در 
طراوتش زیر آوار اشک و اندوه، ناپدید شود، روزگاری نا امیدانه شانه های همان كودک 

را تقاضا می كنند و دزدانه از چشم هایش، طراوت می نوشند.
نیمکت سرد و رنگ باخته بود، سردي اش را دست بي رمقش حکایت مي كرد و رنگ و 
روي رفته اش را چشم هاي كم سویش. روي همین نیمکت سرد و رنگ باخته روزهاي 
او  كه  داد  مي  گواهي  نه، ذهنش  اما  بود،  او  شاهد  روزگار  بود.  باخته  را  بي شماري 
روزهاي روي این نیمکت را نباخته بود، او روزهایش را براي نباختن؛ داده بود، او جاي 

باختن و نباختن  را عوض كرده بود تا نبازد و چیزی برای باختن نگذارد.
دوباره و سه باره روي نیمکت دست كشید، مي خواست روي نیمکت بنشیند، صداي 
خنده كودكي كه دورتا دور دهانش را الیه اي از لواشک پوشانده بود نظرش را جلب 
بست  نقش  ذهنش  در  جواني  پدر  از  گنگي  تصویر  كرد،  مکث  اي  دقیقه  كرد، چند 
كه ال به الي بوته هاي الله عباسي دنبال پسرش مي گشت و تظاهر مي كرد پسري 
كه آن طرف تر، زیر شمشادها  دستش را جلوي دهانش گرفته تا مبادا كسي صداي 
خنده هایش را  بشنود در حالي كه به قصد مخفي شدن چمباته زده و آرام نشسته را 
نمي بیند، فکري به خاطرش رسید، روي نیمکت ننشست، خم شد، مي خواست روي 
زمین بنشیند كه دست توانمندي بازوي بي جانش را فشرد، لبخندي  روي لب هایش 
متولد شد و مي خواست بي درنگ به قاه قاه حاكي از برنده شدن در یک دوي ماراتُن 
بیانجامد، از آن دست خنده ها كه جلویش را نمي تواني بگیري، از آنها كه زبانت را به 
لکنت وا مي دارد و نفس هایت را به شماره مي اندازد، لب هایش را به هم فشار داد، 
به زحمت جلوي این تولد را گرفت، نقشه اش گرفته بود، داشت شیریني پیروزي اش 
را مزه مزه مي كرد اما الزم بود آرام باشد، حاال مدتي بود پیرمرد پیروزي هایش را 
مسکوت نگه مي داشت و جشن هایش را مخفیانه برگزار مي كرد، درست مانند پسرک 
از هراس آمیخته به  شیطاني كه مي خواهد خطایي را، در حالي كه جانش ماالمال 
هیجان است مخفي كند، اما همین طوري هم دنیایي از لذت و شعف در جانش سرازیر 

مي شد و او به تنهایي همه ی آنها را نوش مي كرد. بازویش را به آن دست توانمند 
سپرد، رد پاي آن لبخند شیرین، هنوز در تنِ  لب هایش می خزید، مي خواست جلوي 
سرعت را بگیرد، درست مانند همان وقت ها كه پسركش را گول مي زد و یواشکي 
سرعت تاب را كم مي كرد، اما این بار نه به خاطر اینکه پسركش از تاب پرت نشود نه، 
این بار دلیل دیگري داشت، آرام آرام بلند شد، در گوشش صدایي پیچید: پدر، آنجا نه، 
اینجا روي نیمکت بنشین. صداي تلفن همراه نگذاشت پیرمرد در آغوش این آواهاي 

سرشار  از محبت خاطره بازي كند و سیراب  شود.
-الو بله؟                                                                                                                                             
-سالم                                                                                                                                                 
-نه نمي تونم                                                                                                                                             

-گفتم كه!
-امروز نمي تونم                                                                                                                                             
 -فرصت ندارم، امروز بابامو آوردم پارک                                                                                                                        
-نمي شه، نمي تونم تنهاش بذارم كه !                                                                                                                       
-خب كه چي؟ پیر مرد گوشاش كه نمي شنید دكتر میگه آلزایمر هم گرفته، حاال تو 

-مي گي چیکار كنم؟!                         
 -اي بابا! خداحافظ!

هیچ مهم نبود كه آن طرف خط چه كسي چه مي گوید، پیر مرد ُزل زده بود و پسر را 
تماشا مي كرد، چشم هایش فقط پسر را مي دید، لحظه ها باز هم عبور مي كردند و 
او باز دلش مي خواست جلوي این سرعت را بگیرد، مي خواست این تلفن تا ابد ادامه 
داشته باشد و او همین جا، در این پارک، در همین قاب عکس زیبا بنشیند و پسر را 
كه حاال، در این صحنه، تمام قد مقابلش ایستاده بود را تماشا كند، تا شاید، كسي چه 
مي داند! شاید یکهو همان جا زمان تمام شود، روزگار از كار بیوفتد و كسي با صداي 
بلندی اعالم كند دنیا به آخر رسیده و او با شعف، بي اضطراب، بدون ترِس از دست 
دادن ِ پسر، از جا برخیزد، پسر را در آغوش بگیرد، تا آنجا كه مي تواند به خود بفشارد، 
ببوسد، ببوید و بگوید: پسرم، من آلزایمر ندارم، گوش هایم هم خوب مي شنوند، تمام 
خاطره هاي كودكي ات را هر روز مرور مي كنم و حتي صداي باال و پایین شدن ممتد 
قفسه سینه ات را هم مي شنوم، عزیز پدر، من فقط بهانه تو را دارم، فقط تورا كم دارم، 
فقط مي خواهم تو در كنارم باشي پسرم، من فقط از روزهاي دور از تو، از آسایشگاِه 

بدون تو، رنج مي برم...
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انتفاعی و مستقل است كه  ایران، مركزی غیر  كانون خیریه سندرم داون 
از خانواده های دارای فرزند سندرم  اهتمام جمعی  به   درتاریخ 82/4/26 
داون تاسیس و از وزارت كشور و ناجا مجوز گرفت. این كانون با هدف ارتقای 
رشد جسمی و ذهنی افراد با سندرم داون و بهبود شرایط زندگی فردی و 
اجتماعی آنها پا به میدان تالش گذاشت و اكنون حدود 1000 نفر از نقاط 

مختلف كشور عضو این موسسه هستند.
افراد با سندرم داون به علت وجود یک كروموزوم اضافی اختالالتی در رشد 
از  افراد  این  پذیرش  با  ایران  داون  سندرم  كانون  دارند.  ذهنی  و  جسمی 
تولد تا بزرگسالی و انجام توانبخشی و تشکیل كالس های آموزشی، هنری 
و ورزشی توانسته فاصله این افراد را با دیگران كمتر كند. یکي از فعالیت 
هاي ارزشمند این موسسه برگزاري  جلسات ماهانه، مشاوره های خصوصی 
و گروهی رایگان است كه خانم دكتر همتی، روانپزشک كانون، آنها را برای 
خانواده ها ترتیب مي دهد. حدود50 نفر از خانواده های كم درآمد نیز براي 
تامین هزینه های توانبخشی، درمانی و پزشکی تحت پوشش مددكاری این 

موسسه هستند.
هم چنین در این مركز، بزرگساالن با سندرم داون كه در 4 دوره مسابقات 
جهانی المپیک ویژه شركت كرده اند، در مسابقات جهانی شانگهای) چین 
2007( و مسابقات منطقه منا ) امارات – ابوظبی(87، توانسته اند 6 مدال 
طال،  12مدال نقره و 5 مدال برنز و در مسابقات منطقه ای منا ) سوریه89( 
3طال 7نقره و 9 برنز و مسابقات جهانی 2011 آتن ) یونان( 7طال، 8نقره و 

5 برنز در رشته های مختلف ورزشی كسب كنند.
به  دارند  استعدادهای خوبي  افراد سندروم داون  نیز  در رشته هاي هنري 
المللی خیابانی فجر ) 26 27 و28 (  طوري كه در 3 دوره جشنواره بین 
شركت كرده و نتیجه كارشان مورد تشویق تماشاچیان قرار گرفت. همچنین 
مي توان گفت فیلم بچه های ابدی با كارگردانی پوران درخشنده و طال و 
مس با كارگردانی همایون اسعدیان و چند تله فیلم دیگر، حاصل زحمات 

اعضاي این مركز است. 

برای  نابينا  نامزدان  نامزدی،  از  ممنوعيت  رفع  طرح 
گذشته  در سال  كه  اسالمی  مجلس شورای  نمايندگی 
رفت،  پيش  مجلس  در  آن  فوريت  دو  طرح  مرحله  تا 
افراد  حقوق  از  دفاع  فعاالن  كار  دستور  در  مجدداً 
اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  و  معلوليت  دارای 
انجمن  مديره  هيأت  رئيس  معينی  سهيل  گرفت.  قرار 
در  نشست  نخستين  در  گفت:  رابطه  اين  در  باور 
خصوص چگونگی پيشبرد اين طرح كه چهارشنبه 28 
كار  تعاون،  وزارت  در دفتر مديركل حمايتی  فروردين 
اقدامات  بررسی  از  پس  شد،  برگزار  اجتماعی  رفاه  و 
نظری  مبانی  مقرر شد  اين خصوص،  در  گرفته  صورت 
كار شده در جهت رفع اين تبعيض در مجلس شورای 
اسالمی جمع آوری و پس از تقويت اين مبانی، رايزنی با 
فراكسيون حمايت از حقوق معلوالن مجلس برای طرح 
مجدد آن در صحن علنی مجلس شورای اسالمی با بهره 
روز  يا  سفيد  عصای  جهانی  روز  مناسبت  دو  از  گيری 

جهانی افراد دارای معلوليت در دستور كار قرار گيرد.

این جشنواره و نمایشگاه بزرگ كه از تاریخ 11 الي 13 اردیبهشت ماه در در كانون كودكان 
و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار شد، پذیراي كودكان و نوجوانان و خانواده هاي 

آنان بود.

ترویج سالمت و ورزش همگاني در میان خانواده ها و معرفي سازمان هاي مردم نهاد فعال 
در حوزه سالمت و ارتقای سطح فرهنگي خانواده ها از اهداف برگزاري این جشنواره به 
شمار مي آمد. غرفه باور با نمایش محصوالت انجمن در حوزه كودک و نوجوان و همچنین 
معرفي برنامه ها آتي و وب سایت سرگرمي آموزشي "مي توانم" ویژه كودكان با استقرار 

ایستگاه نقاشي و جوایز متعدد میزبان كودكان بازدید كننده از این جشنواره بود.
خانم ها یاوري و میالدي كه در این سه روز مسئولیت غرفه باور را برعهده داشتند استقبال 
كودكان و خانواده ها از موضوعي كه باور در جشنواره به آن پرداخته بود را مثبت ارزیابي 

نمودند. 
گفتني است باور در راستاي فرهنگ سازي اجتماعي در حوزه كودک و نوجوان فعالیت هاي 
گسترده اي را در قالب چاپ كتاب، برگزاري نمایشگاه و طراحي جشنواره هاي تخصصي را 
از چند سال پیش آغاز نموده و امید مي رود با برگزاري جشنواره »من هم میتوانم« در آغاز 

سال تحصیلي جدید گام موثر و ماندگاري را در ترویج باورهاي متعالي در جامعه بردارد.

یك تصویر گنگ، یك هراس ساده و دیگر هیچ...

اهالی کوچه باور

حضور باور در جشنواره کودک، ورزش و سالمت حضور نابینایان در مجلس

اگر در مسیر  با سندرم داون  افراد  نهفته  استعدادهای  باید گفت  پایان  در 
درست شناسایی و پرورش یابد بی شک شکو فا می شود.
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از چندي قبل قرار مصاحبه را با "رحمان عبادي" گذاشته 
بودم، متاسفانه با خبر شدم پدر بزرگوارش از دنيا رفته و او 
در غم اين فراق به سوگ نشسته است. زمان مناسبي براي 
گفتگو نبود اما وقتي براي عرض ادب و تسليت به ديدارش 
رفتم مثل هميشه با انرژي و پرنشاط از ما استقبال كرد. در 
طول مسير كلمات را سبک و سنگين مي كردم تا جمالت 
خوب و موثر پيدا كنم كه بتواند لحظاتي، تلخي اين روزها 
را از او دور كند اما او مثل هميشه با انرژي و روحيه چنان 
استقبال گرمي از ما كرد كه تمام آن جمالت فراموشم شد.

رحمان را مثل هميشه پشت ميز كارش روبروي لپ تاپ 
مشکي رنگش و با لبخندي كه روزگار كم رنگ ترش كرده 

بود يافتيم. او را همه با بذله گويي ها و خنده هايش مي 
غمگين  و  عبوس  را  كسي  ندارد  دوست  اصال  شناسند. 
ببيند. محال است با او گپ بزني و كم نياوري، او لحن بيان 
را شرمنده  الفبا و كلمات  بسيار شيريني دارد كه حروف 

خودش مي كند.
همه ي اينها را گفتم تا به اينجا برسم كه او هم فيلمنامه 
نويس است هم شاعر، هم كارمند قسمت امور مشتركين 
است و هم مديريت موسسه ي خيريه ي تالش گران فرداي 
البرز را بر عهده دارد... با اين همه مشغله و دغدغه هنوز 
هم مجرد است و هدف هاي آسماني نيمه تمام زيادي دارد.

شوند  آشنا  او  با  بيشتر  هم  ما  خوانندگان  اينکه  براي 
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 باالتر از سیاهي رنگي هست... 
مثل این روزهاي من
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گفتگوي مختصر و مفيد ما را با او بخوانيد.

"اصالت: آذری"
متولد ۳1 شهريور 1۳۵۳ هستم و در تهران به دنيا 
آمدم. اصالتا از آذري زبان هاي شهرستان اردبيلم. 
بيماري "ضعف عضالني" سال هاست دست به دست 
اكنون  هم  است.  و همسفر  با من همراه  و  داده  من 
به همراه برادرانم در دفتر پيشخوان دولت، قسمت 
در  ادبيات  و  شعر  كارم.  به  مشغول  مشتركين  امور 
زندگي من نقشي هميشگي دارند به طوري كه سال 
86  نيمي از كتاب حافظ را حفظ كردم و مدت 2سال 
است در انجمن شعر استاد "شاهغوليان" فعاليت مي 

كنم.

يک  در  برادرانم  همراه  به  من  گفتم  كه  طور  همان 
اتحاد  با  هستيم.  فعاليت  مشغول  مخابراتي  مركز 
خاصي كه بين مان برقرار است و بدون هيچ گاليه اي 
از پس مشکالت برمي آييم. در خانواده ي ما به جز 
برادر بزرگم كريم همه ي خواهر و برادرانم معلوليت 
دارند اما اين باعث نشده كه ما از قافله جماعت سالم 
عقب بمانيم. خواهر هاي دو قلويم با وجود مشکالت 
خاص خودشان به دانشگاه مي روند و هر دو هنرمند 
هستند يکي در عالم هنر هاي تجسمي )نقاشي( و 
ديگري هم شاعر است و قلم بسيار لطيف و شيوايي 
دارد. برادران ديگرم رحيم و عين اله هر دو متاهل 
هستند و صاحب فرزند و يک زندگي پر از آرامش...

"بارانی از خاطرات پدر"
اين روزها هم مي گذرد، هنوز غم فراغ پدر غير قابل 
هضم است. تحمل ديدن مادر با لباس مشکي رنگش 
و حس تنهايي كه عذابش مي دهد، بغض خواهر هاي 
دوقلو، خاطرات پدر مثل باران از در و ديوار اين خانه 
ناباوري  باور و  با اين حال ميان  بارد،  بر سرمان مي 
لبخندم را حفظ كرده ام و سعي كرده ام صبور باشم.

دوستانم از من مي پرسند چطور با غم از دست دادن 
روزهاي  با  آمدن  كنار  بگويم  بايد  آمدي؟  كنار  پدر 
واقعيت  اما  نيست،  و  نبوده  آسان  زندگي  سخت 
اين است پذيرش مرگ عزيزان، زمان و لحظه هاي 
مي  زيادي  صبوري  گيرد.  مي  انسان  از  را  زيادي 
خواهد به خصوص از ما معلولين كه با مشکالت ويژه 
ي خودمان دست و پنجه نرم مي كنيم. الزم مي دانم 
بگويم وقتي شخصي از دست دادن عزيزي را تجربه 
طاقت  و  سخت  روزهاي  آن  در  ارتباطش  كند  مي 
فرسا با خداوند نزديکتر مي شود و آرامش مي گيرد، 
ارتباطات و فعاليت هاي اجتماعي و در  قطع كردن 
انزوا بودن مشکلي را حل نمي كند بايد قدر لحظات 
و فرصت ها را بدانيم و از آن برای بهبود سالمت روح 

و روانمان استفاده كنيم.

" دست های پنهان"
فيلمنامه هاي زيادي را براي صدا و سيما نوشته ام 
كه مهم ترين آنها" راز شيدايي" ست كه براي سيما 
طول  7ماه  حدودا  فيلم  اين  نگارش  نوشتم.  فيلم 
كشيد. داستان اين فيلم درمورد بازيگر معروفي ست 
اينکه  براي  و  مبتال مي شود  بيماري سرطان  به  كه 
شهرتش را حفظ كند به كالس هاي هنر درماني مي 

رود و...
هدف از نگارش و پيامي كه اين فيلم به همراه دارد 
اين است كه بر خالف ديدگاه عموم جامعه كه فکر 
می كنند فقط افراد سالم توانايي كمک به معلوالن را 
دارند اما معلوالن نيز مي توانند كمک هاي بسياري 

به آنها بکنند.
از ديگر فيلمنامه هايم مي توان به "سه روح نخاله" 
در ژانر طنز، "شب رضوان" به مناسبت ماه رمضان، 
"دست هاي پنهان" جنايي و پليسي، "زيتون سرخ" 
اشاره  نوشتم  مقدس  دفاع  هفته ي  مناسبت  به  كه 

كنم.
كه  شود  مي  متمايز  زماني  معلول  يک  من  نظر  به 
اعتماد  هايش  توانمندي  به  و  نبازد  را  اش  روحيه 
كند و بداند اگر در دلش آرزويي مي كند خداوند آن 
بضاعت را در درونش قرار داده است. زماني يکي از 
آرزوهايم اين بود كه به زبان آذري شعر بگويم مثل 
هايش...  قافيه  و  وزن  همان  با  استاد شهريار  اشعار 
را مي شنوم  امروز در شب هاي شعر صداي خودم 
چند  ام.  سروده  آذري  زبان  به  كه  هايم  نوشته  دل 
شما  تقديم  فارسي  ي  ترجمه  با  همراه  هم  را  بيتي 

مي كنم.
تاري اگر هر ثوابا پول و رسيدي آالردي؟

چي  فرستاد  مي  پول  ثواب  هر  براي  خداوند  "اگر 
ميشد"

سحر دوروب هر بير نفر كمک اليب آالردي.
"ازفردا صبح همه بلندمي شدند مي رفتند به ديگران 

كمک مي كردند تاآن پول را به دست بياوردند"
اوننان بله كنديميزه يولچي بيده قاالردي؟

مي  پيدا  گدايي  ديگر  ما  ده  توي  صورت  اين  "در 
شد؟"

نجه دي فقط سس دييني تز اللرين توتوالر
سريع  دارند  زيادي  هياهوي  كه  كساني  "چطور 

دستش را نمي گيرند"
دليسيزي لري دردين گوروپ آرسيز ليقاو روالر

"اما درد مظلومان را مي بينند اما خودشان را به بي 
تفاوتي مي زنند".
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سین)ع(
ت.  امام ح

س
ك ا

صی و حیله و تزویر پا
شان از هرناخال

شیعیان ما قلب
ستی كه 

. بدر

چقدر  شهری  سازی  مناسب  ی  زمينه  در  را  ها  شهرداری  عملکرد   -1
موفق می بينيد؟

2-  مناسب سازی شهری با حضور اجتماعی معلوالن چقدر در ارتباط 
است؟

- موضوع شماره بعد تاالر گفتگو: 
1- خواسته های شما از رئيس جمهور آينده چيست؟

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

تاالر گفتمان

عی
تما

اج

همیشگی  همراهان  و  دوستان 
پیک توانا

مخاطبان،  كه  باوریم  این  بر  ما 
رسانه  ارزشمند  های  سرمایه 

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

معلوالن( درج نماید.
توانید  می  عزیز  دوست  شما 
به  را  خود  شخصی  دیدگاهای 
دفتر  به  فکس  یا  نامه  صورت 
قالب  در  یا  و  ارسال  مجله 
 30007545 شماره  به  پیامک 

ارسال نمایید .
شهید  بلوار   - قزوین  نشانی: 

بهشتی- كانون توانا 
تلفکس 02813339212 
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ت علی)ع(
ضر

ت كنید.ح
صدقه دادن، با خدا تجار

شدید با 
ت 

س
. هر گاه تهید

عی
تما

اج
سحر 29 ساله از قزوين

1.خیر راضي نیستم. در پاسخگویي به ارباب رجوع خوب عمل نمي كنند.
2.فقط یک تعداد خاصي از افراد را گلچین مي كنند و به همان ها خدمات 

مي دهند.

حسين 30 ساله از قزوين
1.تا حدودي راضي ام.

2.كارآیي اش متوسط است. مددكارها خوب كار مي كنند ولي سازمان نه.

ليال 35 ساله از تبريز
1.خیر

2.فقط حرف مي زنند اما عمل نمي كنند. شعار مي دهند. شور دارند ولي 
پشتکار ندارند.

فاطمه 27 ساله از كرمانشاه
1.خیر

2.ضعیف. به عنوان مثال معلولیت من را قبال ضعیف تشخیص داده بودند و 
بعد از كمیسیون پزشکي مجدد، گفتند شدید است. هر وقت براي مستمري 

مراجعه مي كنم مي گویند پشت نوبتي هستید.

منيره 37 ساله از قزوين
1.خیر

2.خیلي. با این كه چهار پنج سال است عضو بهزیستي هستم هنوز مددكار 
ندارم و طبق تشخیص آنها معلول نیستم! اما در برگه ام معلول جسمي خفیف 

نوشتند ولي وقتي مراجعه مي كنم مي گویند تو مشکلي نداري.

فاطمه 30 سال از اقباليه
1.تا حدودي

2.تا حاال چیزي نخواسته ام جز براي پرداخت شهریه كه خوب عمل كرده 
است. زبيده 42 ساله از قزوين

1.خیر.
2.هم در زمینه ورزش و هم در زمینه مراجعات شخصي ضعیف بوده.

هستی 29 ساله از تهران / جسمی حركتی
1.بهزیستی وظایف مختلفی داره كه بعضی هاش خیلی وسیعه. اگه بخوام به 

حق حرف بزنیم رسیدگی به همه اونا یه كم سخته.
همیشه با كمبود بودجه مواجه اند. من دنبال شغل می گشتم كه برام نبود. از 
نظر من كه یک معلول جسمی تحصیل كرده هستم دوست دارم شغل مناسب 
داشته باشم. حاال من مشکل تامین دارو ندارم اما خیلی ها رو دیدم كه بابت 
تامین هزینه های دارویی مشکل دارن ولی بهزیستی كمکی نمی كنه. میگم 
بزرگ ترین مشکلش كمبود بودجه است. به معلولین و خونوادهاشون زیاد 

نمی رسه.
2.سعی می كنن ولی به جایی نمی رسن. هیچ نهادی ازشون حمایت نمی 

كنه. قوانینش هم به رسمیت نمی شناسن. امکاناتش برای معلولین كمه.

محمد 30 ساله از كيش
1- به رسالت خود عمل كه نکرده، تو جذب بودجه شاید خوب عمل كرده 

باشه ولی تو هزینه برای معلوالن ما كه چیزی ندیدیم.
2- البته بودن این سازمان به مراتب از نبودش بهتره، باالخره كلی كارمند 
دارن ازش نون می خورن، حاال اگه كاری نمی كنن، اون یه بحث دیگه است.

زهرا 29 ســــاله ازكــــرمــــان
1 .خــــیر. سازمان بهزیستی بر اساس بخشنامه ها كه اعالم كرده. هیچ كاری 
انجام نداده و فقط كاغذ بازی بودو حتی بر عکس االن با كمبود بودجه مواجه 
شده و بیشتر كارها رو انجام نداده. فقط بعضی از معلوالن را حذف كرده و...

2.عملکردش پایین هست باعث دلزدگی معلوالن و خانواده هایشان شده حتی 
نتوانسته حضور معلوالن را در جامعه پر رنگ كند، دیگه بقیه كارها و امکانات 

پیشکش واقعا!

فريدون24 ساله از مريوان
1.به نظر من اصال عمل نکرده .

2.به جای اینکه نیروی تحت پوشش جذب كند همه نیروهای خود را از سرباز  
اقدامی   هیچ  برام  اما  گرفتم  رو  لیسانسم  كه  هست  ونیم  1سال  من  كرده، 

صورت نگرفته.

شکيب 25 ساله از تهران
و  بودجه  ابتدا گرفتن  از  بهزیستی  به نظر من رسالت سازمان  بله كامال.   .1
ظاهر سازی بوده كه خب در این راستا كامال موفق بوده. یک سر به سایت 
به  معلوالن،  بهشت  ایران  كه  بینید  می  بزنید  تلویزیون  اخبار  یا  بهزیستی 

تصویر كشیده شده!
2. برای كی؟ برای من و امثال من صفر. برای مسئوالنش خیلی عالی

علی از سبزوار خراسان
1.من فقط نفهمیدم چرا تو ایران به معلوالن حقوق نمیدن ؟ اولین وظیفه یا 

رسالت بهزیستی دادن حقوق ماهیانه به معلوالنه

سميه 27 ساله از بندرعباس
1.راستش من چون تا حاال با این سازمان سر و كار نداشتم نمیتونم بگم به 

رسالتش عمل كرده یا نه.
2.در مورد عملکردش، از صحبت دوستان می شه فهمید كه بسیار ضعیف و 

ناراحت كننده بوده

مهران 34 ساله از تهران
1.كدوم رسالت! همون كه ویلچرمو خودم؟ خریدم همون كه تخت َمّواج خودم 

خریدم؟ همون كه مستمری ماهیانه شون رو معلوم نیست به كی میدن؟ 

اسماعيل بالوخانی 48 ساله از شهر ری
1.بهزیستی نه ابدا.

2.برای رفاه معلوالن چه كار كرده؟ یه ویلچر بعد 6 سال فایده نداره! 

غالمی 32 ساله ازشهريار
1.راستش نه از موقعی كه یارانه میدن!

2.بهزیستی به درستی به وظایفش عمل نمی كنه اونجور كه باید می رسیدن 
نرسیدن من شخصا ناراضی هستم.
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تانی گری در بیست و شش جوالی سال 1969 در كاردیف 
این  بار  اولین  اش،  دوساله  وقتی خواهر  آمد.  دنیا  به  ولز 
نوزاد را دید با اشتیاق او را "تینی كوچولو" صدا كرد. به 
همین شکل نام او تانی شد. تانی هنگام تولد دچار ضایعه 
نخاعی مادرزادی بود و از هفت سالگی از صندلی چرخدار 
استفاده می كرد. پدر و مادرش از همان ابتدا او را تشویق 
دبستان  دوران  معلم  كند.  حركت  مستقل  تا  كردند  می 
را  های خود  توانایی  كودكی  همان  از  آموخت  او  به  نیز، 
بسنجد و بداند چه كارهایی را می تواند و چه كارهایی را 
نمی تواند انجام دهد. طولی نکشید كه تانی شروع كرد به 
فراگیری ورزش. شنا می كرد، از اسب سواری و تیر اندازی 
نیز لذت می برد. زندگی تانی پر از افتخارات ورزشی و غیر 

ورزشی است كه تنها به تعدادی اشاره می كنیم.
بریتانیا  معلولیت،  دارای  ورزشکاران  ترین  موفق  از  تانی 
میدانی  و  دو  رشته  با  او  پارالمپیکی  های  فعالیت  است. 
100 متر در بازی های ملی ولز در سال 1984 شروع شد. 
فعالیت های بین المللی او نیز در سال 1988 در سئول 
برنز  مدال  كه  شد،  شروع  متر   400 ویلچررانی  رشته  با 
گرفت. همچنین به عنوان یک ورزشکار جوان در مسابقات 
بسکتبال با ویلچر شركت كرد. پنجمین و آخرین مسابقات 
پارالمپیک او در آتن در سال 2004 كه دو مدال طال  در 
مسابقات ویلچررانی 100 و400 متر كسب كرد. در سال 
1993 به خاطر موفقیت های ورزشی بسیارش به عنوان 
تعیین  بریتانیا  امپراتوری  رتبه  عالیترین  اعضای  از  یکی 
شد، در سال 2000 نیز به همین دلیل و به همین افتخار 
فرمانده  بانوی  عنوان  به  نیز   2005 سال  در  و  شد  نائل 
به  بار  سه  تانی  شد.  انتخاب  امپراتوری  رتبه  ترین  عالی 
عنوان موفق ترین شخصیت های ورزشی بی بی سی در 
ولز معرفی شده و بار سوم  در سال 2000 نفر سوم شد. 

در همان سال او جایزه "هلن رالسون" را به خاطر شاهکار 
خود در پارالمپیک نصیب خود كرد. همچنین از چندین 
از  است.  كرده  كسب  افتخاری  دكترای  معتبر  دانشگاه 
دانشگاه  از  بسیاری  و  باث  دانشگاه  لستر،  دانشگاه  جمله 
های دیگر. در پی بازنشستگی او از ورزش، چندین برنامه 

در شبکه های BBC و S4C شکل گرفت.
در  معلولیت،  دارای  ورزشی  ستاره  بزرگترین  وی  شاید 
از  اینکه  با وجود  هر دوره ای است. این ستاره ورزشکار، 
صندلی چرخدار استفاده می كند، یازده مدال طال، چهار 
نقره و یک برنز را در مسابقات پارالمپیک و دو مدال طال، 
سه نقره و یک برنز را در مسابقات قهرمانی جهان به دست 

آورده است
از زندگی ورزشی و افتخارات ناتمام او كه بگذریم؛ تانی با 
دكتر "یان تامسون" كه محقق و شیمیدانی برجسته است، 
معلولیت  دچار  نیز  "تامسون"  دكتر  است.  كرده  ازدواج 
او  جسمی است و  از صندلی چرخدار استفاده می كند. 
نیز در گذشته، مانند همسرش ورزشکار بوده است. حاصل 
از  پس  تانی  است.  "كاریز"  نام  به  دختری  ازدواج،  این 
و  است  داده  ادامه  ورزش  كار  به  ورزش،  از  بازنشستگی 
مدیر ورزشکاران انگلیس و از اعضای هیئت ماراتون لندن 

شده است.

س
سیدي، فروتن.  آناتول فران

ش و چون به آن ر
سیده اي فرمانبردار با

ت نر
. تا زماني كه به قدر

عی
تما

اج

ترجمه: نسترن حسن بیگی 

تانی گری تامسون
پیــش به ســـوی آینده
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راحیل رحمان

شايد باور نکنيد، اما تا امروز نديده بودمشان. 
تصور اين كه در اين شهر كسی هست كه حتی 
دستی  يا  بايستد،  خود  پای  روی  تواند  نمی 
دست  رفيقی  برای  بخواهد  كه  باشد  نداشته 
های  گل  ديدن  برای  چشمی  يا  و  بدهد  تکان 
صورتی باغچه و زبانی برای درد و دل كردن و 

گوشی برای شنيدن...
كه  بودم  هايم  روزمرگی  و  خود  غرق  آنقدر 
نديدم دختری را كه درچند قدمی من به زور 
و  باال می كشد  ها  پله  از  را  نرده، خود  و  عصا 
و  موضوع  از  اش،  فروشی  دركتاب  كه  مردی 
گويد  می  سخن  ای  قفسه  در  ها  كتاب  جای 
كه هيچ وقت نديده و يا پسرک ويلچرنشينی 
را در  رتبه  بهترين  ما  كه در همين همسايگی 

كنکور سراسری آورد... 
خاطراتم  و  خود  درگير  آنقدر  روزها  اين  من 
اين شهر كسانی  در  رود  يادم می  كه  ام  شده 
هستند كه برای يک بيرون رفتن از خانه بايد 
هزار جور برنامه ريزی كنند، كه مبادا مسيری 
كه می روند با شرايط فيزيکيشان جور در نيايد 

و البته سر بار ديگران نباشند... 
برای  ها،  سالم  خودمان  قول  به  ما  كه  كسانی 
می  كار  به  را  معلول  ی  واژه  كردنشان  خطاب 

بريم!
را  نامه  لغت  روم،  می  ام  كتابخانه  سراغ  به 
بيرون می كشم، حرف م.... مع... معلول: بيمار، 

رنجور...
با  گذارم...  می  سرجايش  و  بندم  می  را  كتاب 
خودم فکر می كنم اين آدم هايی كه من اين 
بيماری  عالمت  نه  بينمشان،  می  بهتر  روزها 

دارند و نه رنجورند!
به ظاهر  بينم كه در يک جسم  را می  نشاطی 
ناتمام، اين سو و آن سو می رود، روح بزرگی 
را می بينم كه در مقابل سختی ها و ناتوانی ها 
قد علم می كند و از پا نمی نشيند و پشتکاری 
كه در ميان تندرست ها كمتر می توان از آن 

سراغ گرفت...
شود  می  تکرار  ذهنم  در  مدام  بيت  اين  حاال 

»خدا گر زحکمت ببندد دری، ز رحمت گشايد 
در ديگری«

برای لحظاتی چشمانم را می بندم، مادری را می 
بينم كه با هزاران اميد، انتظار تولد فرزندش را 
به  را  با آمدنش شادی  می كشد... فرزندی كه 
نمی  دوام  اشتياق  اين  نه...  اما  آورد،  خانه می 
در  نقصی  با  شده  متولد  كودكی  حاال  آورد. 
وجودش، نقصی كه مادر با هر بار نگاه كردن به 
او، دلش می شکند، غصه می خورد... اما مادر 
بايد قوی باشد، بايد تاب بياورد اين همه ناتوانی 
را، مادر نگران است، مانند تمام مادران دنيا، به 
بار  هر  با  كه  كودكی  به  انديشد،  می  فرزندش 
تمام  كه  مادری  و  خورد  می  زمين  رفتن،  راه 
اميد  لحن صدايش  تا  كند  می  را جمع  توانش 
حقيقت  اين  به  فرزندش  مبادا  تا  باشد،  بخش 
می  فرق  ديگر همساالنش  با  كه  ببرد  پی  تلخ 
كند. مادر آب می شود، اما نمی گذارد آب توی 

دل فرزندش تکان بخورد...
همه  اين  فرزندش  چطور  كه  فهمم  می  حاال 
صبور است، اين همه طاقت می آورد، چرا كه 
از  بخشی  و  كرده  صبوری  كه  داشته  مادری 

قدرت مادرانه ی خود را به او بخشيده...
دلم را می گذارم جای دل آن پدر و مادری كه با 
خون دل فرزند خود را بزرگ می كنند، فرزندی 
كه شايد به لحاظ ظاهری مانند ديگران نباشد، 
دستانی  و  مهربانی  وسعت  به  دارد  قلبی  اما 
هايی  گام  و  انديشی  می  چه  آن  از  تواناتر 

استوارتر از هميشه...
آيا  كيست؟  معلول  راستی  به  كه  اين سوال  و 
من كه با همه ی داشتن ها، با همه توانايی ها، 
را  روزگارم  و  كنم  می  بغل  غم  زانوی  هم  باز 

بيهوده می گذرانم سالمم؟

حاال اين روزها فکر می كنم به گوشی كه می 
شنود، چشمی كه می بيند، پايی كه با همه ی 
ی  همه  با  كه  دستی  و  رود  می  راه  ناتوانيش 
كوتاهيش، دست گيرعابران خسته ی كوچه و 

بازار می شود...

هستند.  خوبی  های  آدم  پدرها 
چون  و  هستند  زمینی  هایی  فرشته 
لبخند  بشود  چه  هر  مستحکم.  كوه 
زنند. هر چه بشود قوی هستند.  می 
دلمان كه می گیرد نگاهی به پدر می 
كنیم و دیگر همه چیز حل است. پدر 

یعنی كوه. پدر یعنی عشق.

ما  گردن  به  زیادی  حق  ما  پدران   
ندارند،  ما  از  زیادی  توقع  اما  دارند 
اگر بتوانیم با انجام كارهایی كه از ما 
می خواهند دل آنها را به دست آوریم 
بر  لبخند  كوتاه  ای هر چند  لحظه  و 
لب آنها بیاوریم، می توانیم ذره ای از 
زحمات بی دریغ آنها را جبران كنیم و 
به نوعی از آنها صادقانه و به زبان ساده 
سپاس گزاری كنیم. كاش در این روز 
بی  مورد  باشیم كه  پدرانی  یاد  به  ها 
محبتی و بی مهری فرزندان خود قرار 
سالمندان  های  خانه  در  و  گرفتند 
پدران همیشه  این  زندگی می كنند. 
هستند  خود  فررزاندان  راه  به  چشم 
آنها  در حق  و  ندارند  ای  گله  و هیچ 
قدر  نیست  حیف  كنند.  می  هم  دعا 
این محبت خالصانه را ندانیم و وقتی 
از دستشان دادیم تازه یادمان بیوفتد 
قدرشان  بودند  زنده  وقتی  تا  چرا  كه 
را ندانستیم. بیایید با دستانی پر مهر 
از آنها دلجویی كنیم و با كمال میل 
پذیرای وجود آنها باشیم. چون پدر و 
مادر بركاتی هستند كه خداوند آنها را 
بهره  آنها  از  تا  به ما هدیه داده است 
ببریم و به كمال برسیم. در پایان هم 
از پدر خودم  كه در این  می خواهم 
سال ها برای من زحمت زیاد كشیده 

تشکر كنم. 

استوار چون کوهمعلولیتــی کـه نیسـت...

فائزه گچکوب
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در هیاهو ي موسیقي باد... نت ها را كنار هم مي چینم، هدایت مي 
كنم، نت ها دلبسته ي ساز من اند كه با فراز و فرود دست هایم، سبز 
ترین و زنده ترین ملودي ها را به گوشت مي رسانند و تو بي خیال 
خواب هاي كهنه ي من و داستان هاي هزار و یک شب شهرزاد مي 
شوي... این ماه به سراغ یکي از استادان برجسته ي جامعه ي موسیقي 

رفتیم. استاد "حمید یوسفي" و همسرش "فیروزه آخوند زاده."
كنند.  مي  فعالیت  ویولن  نوازندگي  تعلیم  ي  زمینه  در  هاست  سال 
استاد یوسفي، آهنگساز و رهبر اركستر مجلسي صدا و سیماست. از 
آهنگسازي هاي او مي توان به نمایش "فرزندان ایستاده و وحشي" 
اثر آنتوان چخوف به كارگرداني رامبد جوان و كسب مقام نخست در 
زمینه ي رهبري گروه كر و اركستر در جشنواره هاي آموزشگاه هاي 

كشور اشاره كرد. گفتگوي ما را با این زوج هنرمند و موفق بخوانید.
و  فرزند خانواده  متولد سال 43، چهارمین  هستم،  یوسفي"  "حمید 
فوق دیپلم زبان و دیپلم رشته ي اقتصاد. در یک سالگي فلج اطفال 
از  را  كالسیک  آواز  و  موسیقي  معلولیتم.  علت  شد  همین  و  گرفتم 
همان نوجواني شروع كردم. ویلون، ساز مورد عالقه من است و آن 
استاد  چون  مدرساني  محضر  در  سالگي   19 از  جدي  صورت  به  را 
"نوروز یزداني" و "بهروز وحیدي آذر" یاد گرفتم. سال 65 به عضویت 

اركستر سمفونیک تهران درآمدم و سال ها با رهبراني همچون زنده 
به  صهبایي"  "منوچهر  پور"،  مرتضي  "نادر  سنجري"،  "حشمت  یاد 

اجراي موسیقي پرداخته ام.
"هم هنر، هم ورزش"

"فیروزه آخوند زاده" هستم، سال 45 در تهران به دنیا آمدم. سال 87 
از دانشگاه موسیقي در رشته ي آواز فارغ التحصیل شدم. ورزش را 
به طور جدي از سال 65 و با بسکتبال شروع كردم و بعد وارد رشته 
شنا شدم، پس از مدتي از طریق جامعه ي معلوالن در رشته ي دو 
هاي  توانایي  به  كه  جایي  آن  از  شدم.  معرفي  راني"  میداني"ویلچر 
فعالیت هاي هنري  با  توانستم هم زمان  زیادي داشتم  ایمان  خودم 
موفقیت هاي ورزشي را هم تجربه كنم  ام در زمینه ي "كر و آواز" 
پرتاب  ي  رشته   84 سال  رمضان  جام  مسابقات  آنها  ترین  مهم  كه 
نیزه، جشنواره میالد كوثر، دهه فجر، بزرگداشت روز جانباز، مسابقات 
روز جهاني معلوالن سال 82 و 83 در رشته دو میداني وكسب مقام 

قهرماني هستند.
"دل من ترانه دارد...غم شاعرانه دارد" 

جامعه  در  كه  سولفژ  كالس  براي  كه  شد  شروع  آنجا  از  چیز  همه 
معلوالن برگزار شده بود ثبت نام كردم. مسیرم را براي رشِد استعدادم 

                   کسي هرگز نمي داند چه سازي مي زند فـردا...
پیونـــــــد
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در آواز انتخاب كرده بودم. استاد این رشته آقاي یوسفي بودند كه انصافا 
جشنواره  براي  را  آنها  و  كردند  مي  كار  اي  حرفه  بسیار  هنرجویان  با 
آماده مي كردند. 3سال تمام شاگردشان بودم و در این مدت رابطه اي 
جدي توام با احترام بینمان برقرار بود. تا اینکه در مراسم عروسي یکي 
از دوستان كه ایشان هم از اعضاي گروه كر ما بود دعوت شدیم و آقاي 
یوسفي كه در این 3سال فرصت كافي براي سنجش من داشتند پیشنهاد 
ازدواج را مطرح كردند و ما سال 74 زندگي مشتركمان را شروع كردیم.

" اولین جشنواره"
از مهم ترين كارهاي مشتركمان كه در رابطه با معلوالن بود مي توانم 
به اولين جشنواره ي سرود معلوالن اشاره كنم كه رهبري اركستر را به 
عهده داشتم و فيروزه در گروه كر به عنوان خواننده "سوپرانو" بود. در 
جشنواره ي آموزشگاه هاي كشوري از طرف آموزشگاه ترانه شركت كرده 
بودیم كه مقام اول كشوري را كسب كردیم و از جمله تاپ ترین كارهاي 
ما اجرایي به مناسبت افتتاح فرهنگسراي بهمن و اجراي سمفوني شماره 

یک بتهوون در تاالر وحدت براي صدا و سیما بوده است.
"ماندگارترین خاطره"

به دنیا آمدن فرزندمان از قشنگ ترین خاطرات زندگي مان است."آرش" 
16 ساله است و در محیطي پر از صداي ساز و آواز رشد و پرورش پیدا 
كرده، او مانند پدرش ویلون كار مي كند و از آنجا كه هردومان وسواس 
زیادي در تربیت آرش داشتیم،مسئولیت ها و وظایف مان را تقسیم كرده 
ایم همین امر باعث تعادل برنامه ریزي هایمان هم شده است و احساس 

رضایت همیشه خستگي هایمان را به حداقل رسانده است.
 "آموزشگاه موسیقي یوسفي با تخفیفات ویژه"

ایم،  گرفته  را  موسیقي  آموزشگاه  مجوز  است  2سال  خداوند  لطف  به 
فیروزه كارهاي اداري و دفتري را انجام مي دهد و من تدریس مي كنم 
استادان مختلفي هم در این آموزشگاه حضور دارند كه سازهاي مختلفي 
را تدریس مي كنند. آموزشگاه قبلي ما در خیابان شیخ هادي بود ولي 
االن مدتي است به میدان انقالب نقل مکان كرده ایم، معلوالن زیادي 

در این آموزشگاه تعلیم موسیقي مي بینند البته با تخفیفات ویژه اي كه 
برایشان در نظر گرفته ایم. حتي شهریه ي عزیزاني كه پدر یا مادر معلول 
به  ویژه مي شوند.  تخفیفات  این  و شامل شرایط  دارد  نیزتفاوت  دارند 

یاري خداوند چرخ زندگي ما همچنان با بركت مي چرخد.
  "روزهاي طاقت فرساي بدون اجرا"

براي انتخاب اسم آموزشگاه به اداره ي فرهنگي هنري رفته بودم. ارتفاع 
پله ي اول ساختمان ظاهرا چندان استاندارد نبود و من به هنگام پایین 
آمدن با عصا انتظار چنین ارتفاعي را نداشتم و سقوط كردم و تاندون 
دستم حدودا 8 میلي متر پاره شد. همانطور كه مي دانید رباط ترمیم 
شدني نیست، حتي لیزر هم تاثیر خوبي ندارد. مدت ها به سختي مي 
توانستم ویلون بزنم، اجراهایم همه كنسل شدند. باید رهبر اركستر باشي 
تا حس نشستن روي صندلي اول تاالرها بعنوان بیننده و شنونده را خوب 

درک كني.
"توانایي هایت راباال ببر"

بزرگ ترین موزیسین تاریخ، یک معلول بوده، بتهوون در ناشنوایي مطلق 
سمفوني شماره 9 را مي سازد كه جزء بزرگ ترین شاهکار هاي عالم 
موسیقي ست. نوابغ زیادي در تاریخ كشورمان داریم كه معلول بوده اند 
و با قدرت و تکنیکي باال توانسته اند خالق اثرهاي هنري بسیار زیبا و 
انجمن  تشکیل یک  با  توانند  معلوالن مي  نظر من  به  باشند.  ارزشمند 
فرهنگي در كنار هم و با تکیه بر توانایي هاي هم تاثیر خوبي بر افکار و 

نگرش جامعه ي كنوني داشته باشند.

"حرف آخر حمید و فیروزه "
یک ویلون از آن خوب هایش..

یک نت، ملودي، آهنگ و ترانه از آن شنیدني ترین هایش براي شما كه 
از بهترین هاي ما هستید. مي نوازیم ومي خوانیم ما.... "حمید و فیروزه"
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كاربرد واژه ها در فرهنگ عامه ما گاهی چندان دقیق 
نیستند و در استفاده از آنها  وسواس الزم به خرج داده 
فارسی  زبان  كمتر  كه  كسانی  را  ادعا  این  شود.  نمی 
را می شناسند یا در حال یادگیری آن هستند كامال 
درک می كنند. همین عدم حساسیت در به كارگیری 
واژه هاست كه در بسیاری مواقع اسباب سوءتفاهم ها 
و سوءتعبیر ها را موجب می شود و در نتیجه "ارتباط 
را به بحران می كشد. این سوءتفاهم  اجتماعی موثر" 
نیز  ای  حرفه  تخصصی،  فنی،  اصطالحات  رابطه  در 

برقرار است. 
یاورانه جایگاه  اصطالحاتی كه در حرفه های  از  یکی 
ترجمه  واژه  این  است.  "مددجو"  واژه  دارد  كلیدی 
معادل واژه انگلیسی client بوده و امروز در سازمان 
های رفاهی كامال پذیرفته شده است. با توجه به اینکه 
به همراه هر مفهوم، در حقیقت حجمی از بار معنایی 
در  واژه  این  باره  در  تازگی  به  شود،  می  منتقل  نیز 
محافل و بین صاحب نظران و كسانی كه به نوعی در 
این حوزه دست اندركارند مباحث انتقادی مطرح شده 
است. در این بحث كه كمی ترمینولوژیک است ناچار 

از همین واژه به عنوان واژه اصلی استفاده می كنیم.
واژه های معادل و هم طراز دیگری هم برای "مددجو" 
وجود دارند كه در محافل و موقعیت های مختلف و در 

حرفه های یاورانه از آنها استفاده می شود:
- مراجع، كه بیشتر در مراكز درمانی و خدمات بالینی 

و یا مشاورین به كار می رود.
و  مددكاران  و  تر  جوان  كارمندان  كننده،  مراجعه   -
را  لفظ  این  انتظامی  و  قضایی  های  حوزه  مشاورین 

بیشتر می پسندند.
- ارباب رجوع، كه واژه ای عام است و در بسیاری از 

ادارات استفاده می شود.
- كیس )case(، كه به معنای مورد و پرونده است و 
میان درمانگران و متخصصان كلیه حرفه های كمک 
نسبتا عام محسوب می  ای  واژه  و  رسان كاربرد دارد 

شود.
است  تر  شیک  كمی  كه  توانیاب  یا  توانخواه،   -

وعمدتا  برای مددجویان حوزه توانبخشی و مخصوصا 
توانبخشی مورد  مددجویان مراكز خصوصی در حوزه 

استفاده قرار می گیرد.
و  است  آكادمیک  لفظی  اساساً  كه  گیرنده،  - خدمت 
ثقیل است. این  كمی برای استفاده شفاهی اصطالحاً 
اصطالح در متون علمی جدید بر سایر اصطالحات فوق 

ترجیح داده می شود 
حتی  و   )customer( "مشتری"  واژه  اواخر  این   
به  نسبت  )كه   )consumer( كننده"  "مصرف 
مشتری، نقشی منفعالنه برای مددجو قائل است( هم 
اضافه شده كه زمینه بحث های زیادی  این جمع  به 
آن  باب  در  مخالفان  و  موافقان  است.  كرده  فراهم  را 
"مشتری"  لفظ  اند.  موضع گیری های متفاوتی كرده 
این تلقی را القا می كند كه خدمتی از جانب گروهی 
متخصص و حرفه ای عرضه می شود و جامعه مخاطب 
و گروه هدف آن از این خدمات )با یا بدون پرداخت 
قیمت مادی آن( بهره می گیرند. به یک معنا خریدار، 
قدرت  مشتری،  تلقی  این  با  است.  خدمت  مشترِی 
متخصصی  هر  به  تواند  می  و  داشت  خواهد  انتخاب 
به  اصطالح  این  كند.  رجوع  دهد  بهتری  خدمات  كه 
مذاق افراد حرفه ای كه كار خصوصی می كنند خوش 
آمد توجیه این گروه آن است كه به هر ترتیب نوعی 
تعامل به صورت حرفه ای در حال وقوع است و همانند 
بسیاری از خدمات، خدمات اجتماعی و روانی نیز در 
نیاز  آنها  به  كه  كسانی  به  وكاری مشخص  ساز  قالب 
دارند عرضه می شود. گروهی دیگر كه در سازمان های 
اذعان  فعالیت  مشغول  یا  دارند  تجربه  دولتی  رفاهی 
دارند كه این وام گیری از صنعت و تجارت و بازار می 
تواند به ماهیت و نفس كار حرفه های یاورانه خدشه 
وارد می آورد. ورود پول به عنوان یک شاخص كمی 
در تعامالت انسانی از سویی رابطه را به سمت منافع 
و مادیات می برد و از سوی دیگر سبک ارزش یابی ها 

را مختل می كند. 
اما پركاربرد ترين و آشناترين لفظ از اين دست، 
مددجو  تعريف  در  است.  "مددجو"  لفظ  همانا 

شرايط  در  كه  ای  خانواده  و  »شخص  اند:  گفته 
نامناسبی قرار گرفته اند و بدون دخالت سازمان 
ای  فرد حرفه  يا  ميان سازمان، موسسه  در  يا  و 
با  نيست«   خود  مشکل  فصل  و  حل  به  قادر 
و  رفاهی  های  سازمان  با  كه  كسی  هر  تعریف،  این 
متخصصان حرفه های یاورانه مرتبط می شود مشکلی 
دارد و نیازمند مدد و كمک است. به ویژه كه مطابق 
تئوری های قدیمی تر مددكاری اجتماعی، اصل بر آن 
است كه تا مددجو طلب كمک نکند و اجازه خدمت 
نخواهد  مداخله  وارد  اجتماعی  مددكار  ندهد،  رسانی 
و  رویکردهای حق طلبانه  با گسترش  امروزه  اما  شد. 
به بحث كشیده  ها  تئوری  این  بشری  مفاهیم حقوق 
است  این  بر  تأكید  جدید،  های  تئوری  در  اند.  شده 
وجه  بهترین  در  باید  روانی  و  اجتماعی  خدمات  كه 
ضعف  مبادا  تا  باشد  ها  انسان  اختیار  و  دسترس  در 
این  از  گیری  بهره  مانع  برخی  مظلومیت  یا  اطالعات 
به  ای  عده  توجیه،  این  با  گردد.  خدمات  و  امکانات 
و  اند  گرفته  خرده  لفظ  این  در  مستتر  منفی  معنای 
و  نیازمندی  وابستگی،  اضطرار،  به  واژه  این  معتقدند 
استمداد افراد اشاره دارد در حالی كه در قرن بیست و 
یکم و با گسترش مفاهیم مثبت نگرانه ای مانند جامعه 
از  موضوعاتی  و  اندیشی  مثبت  توانمندسازی،  سالم، 
این دست، متخصصین حرفه های یاورانه لزوماً با افراد 
مستمند و درمانده سر وكار نداریم و در مجموعه ی 
مخاطبین ما افراد، گروه ها و جامعه های سالم نیز می 
به  موارد  این  در  ای  حرفه  رابطه  موضوع  كه  گنجند 
حداكثر رساندن توانایی های شکوفا نشده شان است. 
ضمن اینکه اشاره به نیازمند بودن در رابطه حرفه ای 

دست كم از طرف مددجو ایجاد خلل می كند. 
اینکه فرهنگ عامه )و بعضاً  به  با عنایت  به هر حال، 
دانشگاهیان( ایرانی عادت به ورود به جزئیات ندارد و 
به همین قاعده، در باب مفاهیم و واژه ها تأمل نمی 
"غلط  ی  گزاره  به  استناد  با  دهند   می  ترجیح  كند 
كماكان  است"  ارجح  نامصطلح،  صحیح  بر  مصطلح 

همان لفظ مددجو را دریابند. 

جایگزینــی بــرای مـــددجــو
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س
ت كه فرق میان "من مي دانم" و "من مي پندارم" را مي داند.  آناتول فران
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زهرا بیک

گردآوری: آتیه شعبانی 

آقــای نامــزد برای معلـوالن 
برنامــه داری؟

              لحظه ای آرامش

برای ما كه خود دچاریم، سخن از معلولیت و دنیای معلوالن هرگز مالل آور نمی 
شود و البته به لطف مشکالت كوچک و بزرگ زیادی كه چه در زندگی اجتماعی و 
چه در زندگی شخصی خود با آن مواجه هستیم، همیشه فضای ِشکوه موجود است. 
این روزها نیز در گیر و دار یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی كشورمان یعنی 
البته كمی هم ترس و لرز پیش  امید و  با  انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. 

روی خود را می نگریم و منتظریم ببینیم آینده ی مان چگونه رقم خواهد خورد.
من هم به عنوان یک بانوی دانشجوی جوان دارای معلولیت، وظیفه ی خود می 
دانم تا به جست و جوی بارقه ای امید به دنبال حامیان خود بگردم. آری، من یک 
بانوی دانشجوی جوان دارای معلولیت )كه هركدام این عناوین خود گریبان گیر 
مشکالت و مسائل قابل بحثی در جامعه ی ما است( نگران و امیدوار به فضای مه 
آلود مقابلم نگاه می كنم و تالش می كنم از سایه های سیاه و سپیدی كه از مقابلم 

عبور میکنند، حرفی بخوانم و چیزی را پیش بینی كنم. 
در پی همین تالش ها و گیر و دار ها، سعی می كنم تا در سلسله نشست هایی كه 
دانشگاهمان با برخی نامزد های احتمالی انتخابات برگزار می كند شركت كنم تا از 
نزدیک با عقاید و وعده های نامزدهای احتمالی آشنا شوم و دغدغه ها و سواالتم 
را مطرح كنم؛ شاید پاسخی مطلوب دریافت كرده و بتوانم راهم را انتخاب كنم. در 
یکی از این نشست ها، ایده ای به ذهنم رسید و تصمیم گرفتم سوالی اساسی از 
یکی از نامزد های احتمالی مذكور )كه از بردن نامشان نه بنا به خواسته ایشان، كه 

بنا به مصلحت خویشتن معذورم!( بپرسم.
از آنجا كه باید سواالتمان را به صورت كتبی بر صفحه ای می نوشتیم تا پس از 
تایید صالحیت)!( از نامزد احتمالی محترم پرسیده شود، با خودكار قرمز، درشت 
و بسیار واضح نوشتم: »جناب آقای نامزد احتمالی محترم، برنامه شما برای 

حمايت از حقوق افراد داری معلوليت چيست؟«
را هم پرسیدند. شنیدن  باالخره سوال من  انتظار،  از چندین دقیقه طوالنی  پس 
برایم  ادا می كرد  توجهی  بی  با  را  ها  واژه  او  آن گونه كه  زبان مجری،  از  سوالم 
سخت بود. جناب آقای نامزد احتمالی نیز با همان بی مهری ای كه در لحن صدای 
مجری بود به سوالم پاسخ دادند. ایشان نیاز افراد دارای معلولیت به رمپ و مناسب 
سازی ساختمان ها و معابر و عرضه ی خودروی دنده اتوماتیک و مساله استخدام 
را از تنها نیازهای معلوالن بیان كردند و ابراز داشتند عمل به این موارد از برنامه 

به همه عشـــق بورز،
به تعداد کمــی اعتماد کن

و به هیچکس بدی نکن
                                شکسپیر 

نجوا می کند: »حس  چنین  تو  با  که همواره  درونت صدایی هست  در 
می کنم این اکر برایم عالی است، می دانم که این یکی، درست 
آدم  هیچ  نه  و  دوست،  نه  مادر،  نه  پدر،  نه  واعظ،  نه  معلم،  نه  نیست« 

عاقل دیگری،
درست  تو  برای  اکری  چه  که  بگیرد،  تصمیم  مورد  این  در  تواند  می 

است،فقط به صدایی که درون تو سخن می گوید گوش فرا ده
شل سیلورستاین

سکوت را مي پذیرم
اگر بدانم

روزي با تو سخن خواهم گفت
جبران خلیل جبران

 
خودت را آنچنان بساز تا بتوانی بازیگر خوب 
و الیق این نمایشی باشی که قلم تقدیر 
فرزند  برای  زمین  این  ی  صحنه  در 

آدمی نوشته است 
دکتر علی شریعتی 

های ایشان است. پاسخ به این سوال تنها چند ثانیه طول كشیده بود. بسیار ساده 
و بی اهمیت، اصال انگار طرح چنین سوال و درخواستی، در آن چنان جمعی، بسیار 
نابخردانه بوده. انگار مسائلی بسیار مهم تر از حقوق نادیده گرفته شده ی انسان های 

جامعه وجود دارد!
پس از آن من تنها توانستم با دلخوری و تعجب بسیار بگویم: »فقط همین؟؟«

شما  هستيد،  متن  اين  خواندن  درحال  كه  عزيز  دوست  آهای  همین؟  فقط  واقعا 
قضاوت كنيد، آيا اين است تمام آرزو ها و نياز های شما؟ همين؟ گيريم خيابان های 
شهرتان را صاف كردند، آيا مشکالتتان حل خواهد شد؟ با مشکل دارو كه روز به روز 
رو به گرانتر شدن است چه ميکنی؟ با هزينه ی سرسام آور تهيه ی لوازم كمکی چه 
كار ميکنی؟ با جامعه، مردم و مسئوالنی كه حتی دركی از توانايی های تو ندارند چه 

ميکنی؟ با درد كمبود فرهنگ چه می كنی؟ 
داشته  ایشان صحبتی  با  رو  در  رو  به صورت  نتوانستم  زمان  آن  كه  متاسفم  بسیار 
باشم تا دست كم به ایشان یادآوری می كردم كه اینها تنها نیازهای یک فرد دارای 

معلولیت نیست.
آمدم، خود  بیرون می  از سالن  كامل  ناامیدی  با  اتمام نشست، درحالی كه  از  پس 
را تنها ترین انسان میان اطرافیانم احساس می كردم. و اكنون كه در حال نوشتن 
این مطلب هستم، عاجزانه امیدوارم صدای فریاد قلمم به جایی برسد، گرچه صدای 

شکستن دلم را كسی جز خودم و هم دردهایم نشنید.
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معلم است. از عشق می گوید و با عشق. دغدغه اش آموزش دانش آموزانی متفاوت است. برای 
گفتن حرف های عاشقانه اش بی قراری می كند. سکوت را می گوید.

در قسمتی از اين وبالگ می خوانيم:
نحوه ي داستان گویي براي كودكان به ویژه كودكان ناشنوا :

زمان بیان داستان خیلي مهم است وقتي كه كودک كوچک است زمان داستان گویي باید 
كوتاه باشد بعدها كه بزرگ تر مي شود مدت طوالني تري توجه مي كند و زمان داستان گویي 
افزایش مي یابد. والدین اغلب از كتاب خواندن منظم قبل از خواب براي كودک لّذت مي برند 
درشروع، لذتِ  با والدین بودن است كه داستان را با اهمیت مي كند. بعدها احساسات كودک 
در باره ي كتاب ها به خاطرات لحظات دوست داشتني كه با والدین بوده پیوند خواهد خورد .
انتخاب كتاب هم خیلي مهم است، هیچ كتابي وجود ندارد كه از همه نظر كامل باشد همان 

طور كه كودک بزرگ مي شود نوع كتاب هایي كه دوست دارد هم تغییر مي كند. 
كتاب هاي با دوام براي كودكان كوچک تر، كتاب هایي كه با پارچه یا پالستیک درست شده 
یا كتاب هایي كه صفحات مقوایي ضخیم دارند عالي هستند و انگشتان كوچک راحت تر مي 

توانند آن ها را ورق بزنند .
انواع كتاب هاي مصّور به كودک فرصت هایي را مي دهد كه كلماتي كه مي دانند را بیان 

كنند و گستره ي زبانشان را افزایش دهند .
كتاب هاي با نوشته هاي كم یا بدون نوشته بهتر است به این ترتیب والدین مي توانند براي 

شرح هر عکس از زبان خودشان و یا كودک در حد نیاز كودک استفاده كنند.
چطور داستان بگوییم ؟   

ابتدا كتابي را كه براي كودک آماده كرده ایم ورق مي زنیم و تصاویري را كه مي خواهیم 
راجع به آن ها صحبت كنیم را انتخاب مي كنیم باالي هر صفحه را كه مي خواهیم بخوانیم 

عالمتي مي گذاریم تا هر وقت الزم بود سریعاً سراغ آن برویم .
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خدایــــا ! تو همــــه چیز من هستـــی                

معلـــوالن بـــالگ

و  رسد  می  خدا  به  انسان  كردن  دعا  با 
خدا به ذهن او راه می یابد. انسان محتاج 
نیاز  هوا  و  آب  به  خداست، همانگونه كه 
انرژی  صورت  ترین  قدرتمند  دعا  دارد. 
است كه انسان می تواند تولید كند.عارفی 
گفته است : »خدا را طلب كنيد همچون 
خواهد،  می  را  معشوقش  كه  عاشقی 
يا  طالست،  نيازمند  كه  فقری  همانند 

غريقی كه يک نفس را می طلبد« 
در دعا ما همه ی بارها و نگرانی هایمان را 
به خدا تسلیم می كنیم، ذهن های ناآرام 

ما در عشق خدا خاموش می شوند.
دعا  برای  زمان  »بهترین  پرسید:  كسی 
كردن چه موقع است؟« ، » بهترین مکان 

كجاست؟«
به او گفتم: »بهترین زمان اكنون است و 

و بهترین مکان همین جاست«
بگذرانید،  سکوت  به  را  مدتی  روز  هر 
از  را  افکارتان  كنید،  آسوده  را  جسمتان 
مشکالت دور و متوجه خدا كنید و ذهن 
و روح تان را استراحت بدهید. جواب هر 
كه  وقتی  است  نهفته  خدا  در  مشکلی 
ذهنتان را بر خدا متمركز كنید، راه حل 

به طور خودكار به ذهنتان می آید.
دوباره و دوباره با خدا سخن بگویید، هر 
اندازه كه می توانید با »خدا« حرف بزنید. 
میان  در  هستید،  اتوبوس  در  كه  وقتی 

كارهای روزانه، وقتی كه غذا می خورید 
را یک  بزنید. چشم هایتان  با خدا حرف 
دقیقه ببندید تا دنیا از نظرتان دور شود، 
آنگاه كالمی به خدا بگویید. نفس عمیقی 
از عشق به بیرون بفرستید. این كار باعث 
به شما  كنید خدا  احساس  كه  می شود 

نزدیک است و هرگز تنها نیستید.
بسیاری از مردم احساس می كنند چنان 
پلید و گناهکارند كه نمی توانند به خدا 
مادری  همچون  خدا  اما   ، شوند  نزدیک 
ای  چاله  در  كودكی  اگر  است.  مهربان 
خواهد  چه   ، شود  آلوده  سراپا  و  بیفتد 
كرد؟ نزد مادرش می رود و می گوید: » 
مامان! من كثیف شدم، منو تمیز كن ! «

با خدا صحبت كنید، درست همانطور كه 
با دوست صمیمی تان صحبت می كنید، 
ساده با او حرف بزنید و همه چیز را به او 
بگویید. نگویید خدا كه همه چیز مرا می 
داند پس چرا آنچه را كه می داند دوباره 

برایش تکرار كنم!
و در آخر هر روز برای كسانی كه با شما 
بدرفتاری كردند و یا آنها را دوست ندارید 
دعا كنید چون نفرت و انزجار، بدخواهی 
و خشم موانع بزرگی در راه دعا هستند، 
ای   العاده  ق  فو  آرامش  به  روش  این  با 

خواهید رسید.

انتخاب  با توّجه به میزان افت شنوایي كودک و خزانه ي لغات وي كلماتي را 
كنیم كه براي كودک قابل فهم باشد و ارتباط چهره به چهره و كالمي خود را 

با او قطع نکنیم .
وقتي داستان تمام شد به كودک اجازه دهیم تا از نگاه كردن به آن لّذت ببرد 
به او فرصت دهیم تا هرچقدر مي خواهد به روش خودش از كتاب استفاده كند. 
آماده باشیم تا هر وقت به ما نگاه كرد مطالبي راجع به داستان بگوییم پا به پاي 
كودک پیش برویم بعد از مّدتي عالیق و توجه او طوالني تر مي شود سپس مي 

توانیم از تصاویر و زبان پیشرفته تر ي استفاده كنیم .
صدا  گویي  داستان  موقع  هستیم.  اصلي  ما شخصیت  گویي  داستان  هنگام  در 
هاي  عروسک  از  امکان  در صورت  كنیم  هماهنگ  داستان  با  را  حالت چهره  و 
متناسب با داستان به ویژه عروسک هاي دستکشي یا انگشتي استفاده كنیم تا 
این حس و عالقه به كودک هم سرایت كند و سعي كنیم با حاالت خود، داستان 

www.deafedu.blogfa.comرا زنده كنیم. 
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وقتي وارد سالن شد حضورش را نفهمیدم. فقط پیرزني را دیدم كه به آرامي رو به من 
گفت: »خانم اگه مي شه روي صندلي كناري بنشینید« من هم بدون معطلعي بلند شدم.
مدت كمي گذشت و پیرزن گفت: »من اصاًل صداي آقاي سخنران را نمي شنوم« همهمه 
اي در سالن حکم فرما بود و میکروفن هم كمي مشکل داشت و آن خانم درست مي 
گفت، صدا به سختي به عقب سالن مي  رسید. همین طور كه صحبت هاي آن خانم را 
تایید مي كردم نگاهم متوجه دختركي شد كه كنار آن خانم نشسته بود و طوري خودش 
را جمع كرده بود كه گویي نمي خواست كسي او را ببیند. بدون اینکه سوالي از آن خانم 
بپرسم خودش گفت: »نوه ام است، مادرش مرحوم شده و با خواهرش، پیش من زندگي 
مي كنن« مریم دخترک  12 ساله اي كه همچون غنچه اي شکفته در میان خس وخار 
این دنیا رها شده، دخترک معصومي كه مادرش را به طرز غم انگیزي از دست داده و 
با تمام فقري كه در زندگي شان بود دركنار مادر بزرگ و خواهر و پدر مریضش زندگي 

مي كرد.
لبخندي به او زدم و به مادر بزرگ گفتم: »مریم مي تواند حرف بزند؟« 

گفت: »كمي مي تواند. اسمش را بپرس«.
 وقتي از او پرسیدم: »اسمت چیه؟« با سختي و با تمام لرزشي كه در بدنش بود، بریده 

بریده گفت:»مریم«.
اضطراب را در نگاه او دیدم. ترس همه دنیا را در چهره اش دیدم.

چطور مي شود، فرشته وار به همه چیز نگاه كرد اما دلت پر از دلهره هاي بي پایان باشد. 
دلهره هاي كه تو ستاره باشي و آن هم دنباله ات، توُگل باشي و آن هم خارهاي كنارت.
در طرف دیگر سالن بچه هایی كه محدودیت داشتند كنار هم جمع شده بودند و عکس 

مي انداختند. به مریم نگاهي كردم و گفتم: »بیا تو هم عکس بیانداز«
اما دختر خجالتي لبخندي  زد و گفت: »نه« مادر بزرگ گفت: »با خانم برو«

دستم را دراز كردم دستش را گرفتم و آهسته آهسته به سمت بچه ها حركت كردیم. 
روي زمین نشست و در عکسي دسته جمعي بچه ها كه به مناسبت جشن روز مادر دور 

هم جمع شده بودند، شركت كرد.

مریم و مادر بزرگش خاطره امسال روز مادر، مرا ساختند، خاطره بزرگي كه در دلم به 
افتخار این همه بزرگي و مهرباني، جشن گرفتم.

بزرگي دل مریم از همه دلهره ها و تنهایي ها بزرگتر و مهرباني وجود مادر بزرگ كه 
همپاي مهرباني همه مادران دنیاست.

مـــن شایستــــه موفقیـــت هستــــم
نکاتــــی برای زندگــــی بهتـــر

ساحل اسپرورینی

گردآوری: پری چگینی

دلهره هــای بی پایـان

چیزی كه نحوه زندگی انسان ها را مشخص می كند، تفسیر و نوع دیدشان نسبت به  
بتوانیم  به ما كمک می كند كه  اندیشی  وقایع. مثبت  نه خود آن  بیرونی است  وقایع 

تغییرات مفیدی در رفتار، گفتار، كار و زندگی خود ایجاد كنیم.
به كاربردن واژه ها و عبارات تأكیدی مثبت، در زیباتر شدن افکار و اعمال ما و بهبود 
كیفیت زندگیمان تأثیر بسیار زیادی دارد و باعث ایجاد شور و شوق در زندگی می شود. 

مانند این جمله: »من شایسته موفقیت هستم و همیشه به اهدافم می رسم.«
مشکل  از  سرشار  دنيا  كه  فکر  اين  نکنيد.  نفرين  و  لعنت  را  زندگيتان  مشکالت 
است را دور بريزيد و در عوض هر گاه موقعيت نامطلوب يا مسئله ناخوشايندی در 
زندگيتان پيش آمد، به دنبال راه های مثبت و طاليی برای حل آن مسائل باشيد. 
به كار بردن اين روش باعث ايجاد رضايت در شما و حل شدن مسائل زندگيتان به 

گونه ای مثبت و خوب می شود.
نحوه اظهار نظر كردن در مورد دیگران و كارهایشان نیز بسیار مهم است. سعی كنید 
سریع و منفی در مورد چیزی اظهار نظر نکنید. ابتدا در مورد آن فکر كنید بعد نظر خود 

را از جنبه مثبت مطرح كنید تا تأثیر بیشتری بر مخاطبتان داشته باشد.
در اطراف همگی ما افراد  منفی بافی هستند كه با افکار و گفتار منفی شان سعی دارند، 
باعث تضعیف روحیه ما شوند. سعی كنید تا حد امکان با چنین افرادی هم نشین نشوید.

بسیاری از مردم افکار منفی را در زندگیشان مد نظر قرار داده و به آنها بها می دهند. 
حتی در صحبت هایشان با یکدیگر مدام گله می كنند و همین امر تأثیر منفی بر فکر 

آنها گذاشته و باعث خستگی و ناامیدی شان می شود.
مطمئن باشید كه اطرافیانتان هیچ عالقه ای به شنیدن سخنان منفی شما ندارند. سعی 
كنید در مورد جنبه های مثبت زندگی و كارتان برای دیگران صحبت كنید. زیرا شنیدن 

آنها می تواند برای دیگران هم جالب باشد.
وقتی از شما می پرسند آیا امروز روز خوبی داشته اید، چه جوابی می دهید؟ آیا جواب 
می دهید: »روز بسیار سخت و طاقت فرسایی بود.« یا می گویید: »روز خوبی داشتم. 

خدا را شکر همه چیز بر وفق مراد بود.«
فراموش نکنید افکار منفی می تواند یک روز سفید را خاكستری نشان دهد و افکار مثبت 

حتی یک روز خاكستری را زیبا و سفید می كند.
به طوركلی مثبت اندیشی و افکار منفی هر دو به صورت مسری از فردی به فرد دیگر 
سرایت می كند. هرگاه حادثه ناراحت كننده ای در زندگیتان پیش آمد، به جای اینکه 
مأیوس و نگران شوید، آن را به فال نیک گرفته و به این فکر كنید كه قطعا” راه دیگری 

برای سعادت و خوشبختی شما گشوده شده و می بایست آن راه را بیابید.
سعدی در بیت زیر به زیبایی این موضوع را بیان می كند:

»خدا گر به حکمت ببندد دری                                به رحمت گشاید در دیگری«
نوع نگرش و تفکرات هر انسانی نشان دهنده شخصیت، اعتقاد و باورهای اوست و ناشی 

از نحوه توجیه و تفسیر تجربیاتش است.
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گردآوری: پری چگینی

نمی دانم اولین باری كه در روی كره زمین، انسانی به ظاهر متفاوت با 
دیگران دیده شد چه زمانی بود، اما این را خوب می دانم كه او بسیار زجر 
كشیده است، چرا كه دیگران رفتاری متفاوت با آنچه با خودشان می كنند 
با او كرده اند. حال چرایی اش بماند. ما كه ندانستیم شما نیز پی اش را 
نگیرید چون چیزی دستگیرتان نمی شود. القصه، هزاران سال از زندگی 
اولین معلول در روی كره زمین گذشت، اما رفتارها كم و بیش همانی است 
كه بود، البته ناگفته نماند بسیاری از انسان ها در گذر زمان یا به طور ذاتی 
و یا به صورت اكتسابی دریافتند كه شخص معلول هیچ تفاوتی با دیگران 
اما در هر  باشد،  ندارد. ممکن است به صورت ظاهری فرق هایی داشته 

صورت او نیز یک انسان است و دارای حق و حقوقی برابر با بقیه.
 برخی نیز در این میان هیچ تفاوتی برایشان نمی كند كه طرف مقابلشان 
كیست و در واقع آنچه باعث شد كه قلم نگارنده بر روی این كاغذ سفید 
به حركت درآید همین گروه سومی است كه خدمت شما عرض شد. برای 
روشن تر شدن اصل ماجرا به ذكر سه مثال كه دو مورد اولی به صورت 
از  یکی  برای  نیز  سوم  مورد  و  است  افتاده  اتفاق  بنده  خود  برای  عینی 
دوستان پیش آمد بسنده می كنم با ذكر این موضوع كه از این رخدادها 

به كرات برای جامعه معلوالن به وجود آمده است. لطفا توجه كنید!
1- همین چند روز پیش در حالی كه در كنار خیابان ایستاده بودم تا سوار 
تاكسی شوم. یک تاكسی كه مردی مسن رانندگی اش را بر عهده داشت 
مقابلم نگه داشت و به دلیل اینکه روی صندلی كنار راننده یک نفر نشسته 
بود، به اجبار دِر عقب تاكسی را باز كردم و خواستم سوار شوم كه آقای 
راننده گفت: »آقا زود باش دیگه، ای بابا...« من كه یک لحظه جا خورده 
بودم كه مگر آقای راننده عصایی را كه در دست دارم نمی بیند كمی به 
سرعت سوار شدنم افزودم و نیمی از بدن خود را داخل ماشین قرار داده 
و مشغول بقیه ماجرا بودم كه دوباره صدای آقای راننده به آسمان رفت 
كه »ای بابا چی كار می كنی؟ داری سوار ماشین می شی یا تریلی می 
كشی؟« نگاهی به او كردم و در حالی كه بقیه بدنم را داخل ماشین می 
آقای  كشید  طول  قدر  این  كه  خوام  می  »معذرت  گفتم:  او  به  كشیدم 
وضعیت  كه  بینید  می  كنید  باز  رو  چشمانتون  اندكی  شما  اگر  محترم! 

من مثل وضعیت سوپرمن نیست كه سه سوته بپرم تو ماشین، در ثانی 
مگه زمان سوار شدن من چقدر طول كشید كه صداتون رو كشیدید رو 

سرتون؟« 
2- روزی از روزها كه با یکی از دوستانم سوار اتومبیلی شده بودم هنگام 
پیاده شدن آقای راننده پایش را روی گاز گذاشت و ِد برو كه رفتی، در 
همین هنگام فریاد من به آسمان برخاست كه »آقای محترم اجازه بدید 
بر  بازه.  به حركت كنید، هنوز دِر ماشین شما  بعد شروع  پیاده شم  من 
فرض كه من پیاده شدم چرا با در باز حركت می كنید؟ عصای من هنوز 
داخل ماشین مونده...« . آقای راننده انگار كه تازه دو ریالی اش افتاده بود 
كه دارد رانندگی می كند گفت: »ای وای من... شما هنوز پیاده نشدید 

منو ببخشید و...« 
با پدرم می  تعریف می كرد كه روزی  ویلچری من  از دوستان  3- یکی 
خواستیم جایی برویم و چون وسیله نداشتیم ناچار با آژانس تماس گرفته 
و درخواست یک ماشین كردیم. چند دقیقه بعد دم در خانه منتظر آمدن 
آژانس بودیم كه از دور یک اتومبیل پراید سفید نمایان شد و حیران به 
دنبال آدرس می گشت پدرم جلو رفت و گفت: »از آژانس اومدید؟« راننده 
گفت: »بله« و ایستاد. پدرم به سراغ من آمد و تا خواست من را به سمت 
تعجب گفت: »شما  با  و  پیاده شد  ماشین  از  راننده  كند  ماشین هدایت 
ویلچر دارید؟« پدرم سرش را بلند كرد و گفت: »بله«. در همین هنگام 
راننده به طرز بسیار زننده ای دستش را به سمت ما پرتاب كرد و با صدای 
بلند گفت: »ای بابا مشتریای ما رو نیگاه كن. خب مرد حسابی چرا نگفتی 
ویلچر داری؟« بعد سوار اتومبیلش شد و پایش را روی گاز گذاشت و رفت. 
اگر اندكی فکر كنیم متوجه خواهیم شد كه اگر برای مدت كوتاهی مثال 
نیم ساعت به كارهایی كه با دیگران می كنیم بیندیشیم می فهمیم كه 
چقدر زشت است اگر كسی آن رفتارها را با خود ما بکند. این را در نظر 
داشته باشیم كه فاصله سالمتی با بیماری بسی كوتاه تر و كمتر از نازكی 
یک تار مو است. بنابراین باید به رفتاری كه می كنیم توجه كنیم و آنچه 

را برای خودمان می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم.

در میــان  شهـر

عی
تما

اج

یوسف خاكیان
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زنان و انتخابات
قانون اساسی هر رژیم حقوقی، فصل الخطاب قوانین هر جامعه محسوب می 
شود. محققان جامعه شناس حقوقی، جهت تحقیق هر رژیم حقوقی ابتدا به 
انسان در قوانین مدون رفته و بر اساس سن،  نیاز های  سراغ اساسی ترین 
جنسیت، فرهنگ، نژاد و زبان آن را تحلیل می كنند. قانون اساسی كشور ما 
هم مانند سایر قوانین كشور ها از این قاعده مستثنی نیست. زن به عنوان 
نیمی از جامعه پیوسته، در مطالبات خویش در تحقق حقوق ُكنشگر پایداری 
بوده كه رویکرد آنان به لحاظ تاریخی بر اساس هم زیستی استوار بوده است. 
در قانون اساسی كشور ما )بند 6 اصل دوم( بر احیای كرامت و ارزش واالی 
انسانی تاكید شده و در بند نهم و چهاردهم اصل سوم، بر رفع تبعیض و تامین 
حقوق همه جانبه نیزتصریح شده است . لیکن در اصل 21، دولت موظف می 
شود كه حقوق زن را در تمام جهات، اعم از ایجاد زمینه مناسب برای رشد 
شخصیت، حمایت مادران، خصوصا دوران بارداری و نگهداری فرزند و احیای 
حقوق مادی و معنوی، ایجاد تامین اجتماعی زنان بیوه و سالخورده و بی سر 
پرست و قیمومیت مادران تضمین كند. هر چند كه قانونگذار، ذكری از زنان 

معلول ننموده اما آن را باید از زاویه عام به خاص تسری داد.
متعددی  قوانین  سازندگی،  به  موسوم  دولت  تحمیلی،  جنگ  خاتمه  از  بعد 
برای زنان، جهت حمایت از كیان خانواده و مادران به تصویب مجلس رسانید 
و در سال 1368 اساسنامه آموزش و پرورش كودكان استثنایی صرف نظر 
عدالت  در جهت  آموزشی  نظام  عملی  پایه  كار  كه  تصویب شد  از جنسیت 
مسئله  اما  شود.  می  محسوب  معلول  پسر  و  دختر  كودكان  برای  اجتماعی 
زنان معلول در سطح بین المللی در 1979 درسازمان ملل متحد مورد توجه 
آن،  از  قبل  هر چندكه  تصویب شد.  رابطه  دراین  ای  وقطعنامه  گرفت  قرار 
قطعنامه های دیگری در رابطه با سن و ثبت واقعه ازدواج و رفع تبعیض در 
نظام آموزشی و خشونت علیه زنان نیز از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد گذشت. لیکن باید گفت كه بی تردید كنفرانس پکن 1995 در رابطه 
با توانمندی زنان معلول برنامه عملی را به دولت ها پیشنهاد كرد. در 1982 
این سازمان برنامه اقدام جهانی را به تصویب دولت ها رسانید كه تمام بخش 
های مرتبط با خواسته های زنان معلول را مد نظر قرار داد  و از این تاریخ 
مدت ده سال را دهه معلوالن نام گذاری كرد و تحقیقات گسترده میدانی را 

از وضعیت معلوالن جهان آغاز كرد كه نتیجه آن قطعنامه مقررات استاندارد، 
برابر سازی فرصت ها برای معلوالن )البته از مقوله اشخاص كم توان و ناتوان 
استفاده كرد كه هنوز این واژه در ادبیات حقوقی سازمان ملل به كار رفته 
و حتی پیشنهاد كردند كه زین پس، از واژه معلول استفاده نشود و بنده به 

خاطر كاربرد عموم ازكلمه معلول استفاده می كنم( بود. 
همه ی جانبه نگری این قطعنامه نسبت به كنوانسیون حقوق معلوالن در متن 
و محتوای آن ملموس است )این قطنامه در 1992 تصویب شد( و امید بر آن 
بود كه در پنج سال این قطنامه به كنوانسیون تغییر یابد اما فشار دولت ها به 
خاطر هزینه باالی توانبخشی آن را سیزده سال به تاخیر انداخت. در قطعنامه 
برابر سازی فرصت ها بر مشاركت همه جانبه زنان تصریح شده كه البته بدون 
اشتغال زنان معلول، امکان ورود به مراحل دیگر، تقریبا غیر ممکن به نظر 
می رسید. كنوانسیون حقوق معلوالن كه در 2007 میالدی از تصویب مجمع 
از منابع آن حقوق زنان و دیگری  عمومی سازمان ملل متحد گذشت یکی 
المللی حقوق مدنی و سیاسی بود یعنی مشاركت سیاسی زنان  میثاق بین 

معلول را به این دو كنوانسیون ارجاع داده است. 
از انقالب، زنان معلول با شکل گرفتن زیر ساخت های  با گذشت 34 سال 
بنیادین كشور، وارد حوزه تخصصی علوم انسانی، مهندسی و پزشکی و پیرا 
پزشکی شده اند و دیگر نیازی به كمک غیر معلوالن در حوزه قانونگذاری و 
اجرایی نداشته و به این توانمندی رسیده اند كه حق سرنوشت خود را تعیین 
كنند و امید است كه در آینده ای نزدیک، شاهد حضور زنان معلول در قسمت 

های قانونگذاری و مدیریت اجرایی باشیم.
این  تاریخی  مقطع  این  در  انتخاب  در حق  معلول  زنان  سیاسی  مشاركت   
ضرورت را ایجاب می كند كه به برنامه كاندیدا ها چه در انتخابات ریاست 
حاصل  اطمینان  و  كرده  توجه  ها  شهر  شورای  انتخاب  در  چه  و  جمهوری 
كنندكه در مطالبا ت معلوالن و سایر گروههای ملت پیگیر و قدرتمند هستند.

مطالبات جنسیتی با لحاظ داشتن ویژگی های ملی و فرهنگی و دینی گامی 
برای  آنان  موثر در محو نگرش منفی جامعه محسوب می شود و مشاركت 
نفع  به  اجتماعی  اقتصادی  اصالحات  و  تغییرات  بر  مبتنی  ای  ایجاد جامعه 

معلوالن زمینه را برای مراحل بعدی توانمندی ها آماده خواهد ساخت.

عی
تما

اج

احمد آملی - حقوقدان



این  شهری  سازی  مناسب  نبود  و  پله 
روزها و روزهای گذشته و انگار روزهای 
معلولیت  دارای  افراد  آینده دغدغه همه 
در ایران است. اما كمی آن طرف تر، در 
می  همه  برای  را  شهر  دیگر،  كشورهای 
همین  عزیزی  همکار  و  دوست  سازند. 
چند روز پیش، عکس هایی را از مناسب 
سازی شهری شهر زوریخ، پایتخت كشور 
سوئیس گرفته و برای پیک توانا فرستاده 
است كه آنها را با هم می بینیم در حالی 
كه انگار باید كمی هم حسرت بخوریم اما 

همچنان به آینده امیدواریم.

زنان و انتخابات

اندکی درنگ

عکس: سید وحید حسینی
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محبوبه نجوميان

لطفا مرا هم ببینید!

ونوس فرامرزی

خیابان  در  بودم  كه  بچه 
شاپور زندگی می كردیم، 
قندی.  مسجد  كوچه 
پدری  ی  خانواده  با 
پدربزرگ  و  )مادربزرگ 
خیلی  ما  خانه  عمه(  و 
 500 حدود  بود.  بزرگ 
بزرگ  حیاط  یک  با  متر 
و طرف دیگر حیاط یک 
ساختمان 2 طبقه بود كه 
مادر بزرگم و عمو و بقیه 
زندگی  آن  در  خانواده 
می كردند و سمت دیگر 
 1 ساختمان  یک  حیاط 
ما  كه  زیرمین  با   طبقه 
زندگی  ساختمان  آن  در 

می كردیم. 
حوض  یک  حیاط  وسط 
كه  بود  بزرگ  تقریبا 

تابستان ها با بچه های عمه آب بازی می كردیم و كنار حوض یک  درخت 
توت سفید و بزرگ كهنسال بود كه چتری شده بود بر روی حوض و سایه 
بانی بر روی حیاط. فصل بهار، این درخت پراز توت می شد و ما اطراف آن 

بازی می كردیم.
آن روزهای كودكی، بیشتر وقت ها با پدربزرگ و مادربزرگم به مسجد )قندی( 
می رفتم و آنها معموال برایم بستنی قیفی می خریدند. من عاشق لحظه ی 
آخر سالم دادن نماز مادربزرگ بودم، چرا كه دعای همیشگی اش بود كه با 
ناله و دعا می گفت: »خدایا خودت از خزانه ی غیبت یه فرجی كن این دختر 

شفا پیداكنه« و بعد هم دست می كشید به صورتم و مرا می بوسید.
چندوقت پیش داشتیم با خواهر و علی خاطرات بچگی را مرور می كردیم. 

من گفتم: »یادته  چقدر ما آن موقع ها عمو زنجیر باف بازی می كردیم؟ این 
بازی دلیل خاصی داشت« و وقتی تعجب مرا دید ادامه داد: »اون موقع ها 
عصرها بزرگ ترها فرش پهن می كردن، چایی می خوردن و گپ می زدن و 
عمه ی دیگرم هم كه درنزدیکی ما زندگی می كرد و ما بهش می گفتیم عمه 
پولداره، گاهی با بچه هاش می آمد خونه ی ما و جمع زیادی می شدیم برای 

بازی... و مامانت خیلی مراقب 
نخوری.  زمین  تو  تا  بود  تو 
بازی  هوا  به  گرگم  ما   وقتی 
می كردیم من ادای راه رفتن 
می  مامانت  درمیاوردم،  رو  تو 
به من  با مهربونی  و  آمد جلو 
بیاین  جان  مریم  گفت:  می 
بازی  باف  زنجیر  عمو  هم   با 
بدون  و  گفت  می  اینو  كنیم. 
نشون  منفی  واكنش  اینکه 
بده و یا حساسیتی نشون بده 
و یا ما را ناراحت كنه حواس 
هم  ما  و  كرد  می  پرت  مارو 
بزرگ  یه  اینکه  از  خوشحال 
تر می خواد باهامون بازی كنه 
می  هورا  و  كردیم  می  ذوق 
مامانت  كشیدیم، چون خیلی 
با حوصله بود و با بچه ها، بچه 
می شد و با بزرگ ترها بزرگ. 
برای همین دوسش داشتیم و از همبازی بودنش لذت می بردیم. مامانت شروع 
می كرد: »عمو زنجیر باف...« سعی می كرد زنجیرها با محکم گرفتن دست 
باصدای گنجیشک  پاره نشه. »با صدای چی؟  های یکدیگر و مقاومت همه 
جیک جیک جیک« شادی و نشاط و یک صدایی ما، شور و شعف خاصی به 
بازی مون می داد و ضمن اینکه ما، تو رو درجمع خودمون می پذیرفتیم« 
گفتم: »آره یادمه كه در مقابل شما  چقدر احساس غرور و قدرت  می كردم از 
این كه مامانم همبازی مون شده اما دلیلشو نمی فهمیدم. یادمه وخوب حس 
می كردم كه  كمک می كنه از زیر دست ها دوال دوال رد بشم چون  معموال 

عقب می موندم و خودش كمک می كرد تا منم اینو تجربه كنم«
بود  من  بیماری  مثل  بیماریش  كه  دوستی  بودم  دانشجو  كه  زمانی  بعدها 
تعریف می كرد كه چقدر از جامعه كناره گیری می كرد و در مهمانی ها و 
مراسم ها به خصوص مراسم های خانواده همسرش شركت نمی كند و از من 
می پرسید »شما چی؟ شما این طور نیستی« گفتم: »نه!« گفت: »چرا؟« كمی 

مکث كردم وگفتم: »فکركنم دلیلش بازی عمو زنجیر باف باشه«

همیشه برای رفت و آمد از آژانس استفاده می كردم. اما یک بار تصمیم گرفتم  برای 
اولین بار سوار تاكسی شوم. به علت معلولیتی كه داشتم )كوتاهی قد( از خونه بیرون 
نمی آمدم و هیچ جای شهر را بلد نبودم. وقتی سوار ماشین شدم اسم خیابان و نشانی 
از آن جایی كه آقای راننده حواسش به مسافران پرت بود و  به آقای راننده گفتم.  را 
همین طور مسافر سوار می كرد و مرا دور شهر می چرخاند. )فکر كنم مرا در صندلی 
پشت نمی دید( و اصال یادش رفته بود كه مرا اول از همه سوار كرده و من هم كه نمی 
دانستم تاكسی به كجا می رود. جالب این كه من پشت نشسته بودم و آقای راننده هم 
برای مسافرها كه نگه می داشت مسافرها هم پشت سوار می شدن و خیلی خنده دار بود 

كه اونها هم منو نمی دیدند.
اول یک پسرنوجوان سوار شد و یک خانم و آقا سوار شدند، كم مانده بود دیگر من بروم 
زیر صندلی. حالم خیلی بد شده بود. فقط به بیرون نگاه می كردم كه یک جای آشنا 
ببینم و پیاده شوم.  همین كه سر خیابانی آشنا رسیدم از ترس این كه راننده مستقیم 
نرود بلند گفتم: »من اینجا پیاده می شم«.  راننده چنان ترمزی كرد كه بیشتر فرو رفتم 
پایین. تازه اون لحظه بود كه یادش افتاد من را هم سوار كرده. همان جا پیاده شدم و 

مجبور شدم بیشتر راه را پیاده برم.

عمو زنجیر باف
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آدم های مهربانی هستند. كمی ظاهرشان با ما فرق می كند. نگاهی مهربان 
تر و ساده تر دارند. شهروندان همین شهر ما هستند و نیازمند نگاهی ویژه.

های  آدم  این  به  داون"  سندرم  افراد  در  آن  پیامدهاي  و  "سالمندي  كتاب   
مهربان می پردازد و به مشکالت و دغدغه های این افراد در سنین كهنسالی. 

در قسمتی از این كتاب می خوانیم: 

در همه ی انسان ها باال رفتن سن با افزایش خطر ابتال به بیماری های خاّصی 
ارتباط مستقیم داشته و با تغییرات زیست شناختی و اجتماعي زیادي همراه 
است. آگاهی از چگونگی پیشگیری، تشخیص و درمان صحیح این بیماری ها 
و حمایت های الزم برای كنترل این مشکالت اهمّیت زیادی دارد. از آن جا 
نگران كننده  ویژگي هاي  توانند  تغییرات مي  این  داون  افراد سندرم  در  كه 
خاّصي داشته باشند، وجود این آگاهی ها برای افراد سندرم داون و خانواده 
شان اهمّیتي دو چندان پیدا مي كند، چون به آن ها در دادن حمایت و درمان 

مناسب و همچنین برنامه ریزی هاي آینده كمک خواهد كرد.
شواهد نشان مي دهد برخي از تغییرات زیست شناختي مرتبط با سالمندي در 
افراد سندرم داون سریع تر از افراد عادي رخ مي دهد. افزایش امید به زندگي 
در افراد سندرم داون با میانگین 50-60 سال، در مقایسه با میانگین 9 سال 
در سال 1900 بدین معناست كه در حال حاضر مشکالت مرتبط با وضعّیت و 

سن آن ها به طور جّدي در دست مطالعه و تحقیق است.
اروپا و آمریکاي شمالي در طول  به زندگي در جمعیت عادي  امید  میانگین 
قرن بیستم افزایش یافته و اكنون حدود 75 سال است. زنان نسبت به مردان 
امید به زندگي بیشتری دارند. تفاوت كشورها در میزان امید به زندگی، احتماالً 
مربوط به رژیم غذایي و شیوه زندگي آن هاست. هرچند امید به زندگي افراد 
یافته )میانگین 50 سال( ولي هنوز نسبت به میانگین  افزایش  سندرم داون 

افزایش امید به  امید به زندگي جمعّیت عمومي كمتر است. دالیل احتمالي 
زندگي افراد سندرم داون عبارتند از:

براي جمعیت عمومي  بهتر )همان طور كه  زندگي  استانداردهاي  و  تغذیه   •
فراهم شده است(

• درمان و پیشگیري مؤثّر از بیماري هاي عفوني و دیگر بیماري هاي خطرناک 
مانند ذات الریه، سرخک و …

قلبي  هاي  بیماري  جّراحي  در  پزشکي  هاي  درمان  و  ها  تکنیک  بهبود   •
مادرزادي و پیامدهاي آن ها

دلیل این كه چرا امید به زندگي در افراد سندرم داون هنوز نسبت به جمعّیت 
عمومي كمتر است، واضح نیست. احتماالً دو عامل زیر در این امر دخالت دارند:

1.  ابتال به پیري زودرس و به تبع آن كاهش امید به زندگي
2.  بروز بیماري هاي مختلف به دنبال افزایش سن 

هدف ویژه این مجموعه تمركز بر مسائلي است كه والدین افراد سندرم داون 
و مراقبین آن ها در حین پیر شدن این افراد، آن را تجربه مي كنند. كتاب 
هاي مرجع اغلب به ارتباط بین سندرم داون و آلزایمر با گذشت زمان اشاره 
مي كنند و بروز انواع زوال عقل را در این افراد اجتناب ناپذیر مي دانند. ولي از 
سوي دیگر، ممکن است در بسیاري از موارد كاهش آشکاري در توانایي هاي 

فرد دیده  شود كه به راحتي قابل درمان است.
عالوه بر آن، این مجموعه سه حوزه گسترده از دغدغه های رایج را بررسی می 

كند، این سه حوزه شامل موارد زیر است:
1.امید به زندگی و سالمندی در افراد سندرم داون 

2.رابطه ویژه سندرم داون و خطر آلزایمر در سالمندی
3.استراتژی های درمانی و حمایتی برای دوره سالمندی

در  آن  پيامدهاي  و  سالمندي 
افراد سندرم داون

و  والدين  براي  راهنمايي 
مراقبين

وحيد راشدی، محمد رضايی
دانشکده  علمی  هيأت  )اعضای 
علوم توانبخشی، دانشگاه علوم 

پزشکی همدان(

دکتر ساحل همتی
دانشگاه  علمی  هيأت  )عضو 

علوم بهزيستی و توانبخشی(

عمو زنجیر باف
عی

تما
اج
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ت حتی غلبه را
س

سمان كبود همه چیز ممكن ا
. در زیر آ

عی
تما

اج

بی شک تسهیل زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت به عهده برنامه 
ریزان و كارشناسان امور است تا راهی جهت هر چه مناسب تر شدن 

محیط برای این عزیزان پیدا كنند.
بیشتر  در  اگرچه  گفت  باید  تحقیق  این  انجام  ضرورت  خصوص  در 
جامعه  های  تندرست  افراد  برای  الزم  سازی  استاندارد  دنیا  شهرهای 
تواند  تر می  راحت  عادی  فرد  باید گفت یک  اما  است  نگرفته  صورت 
خود را با محیط تطبیق دهد، ولی این توان در بسیاری از افراد دارای 
معلولیت جامعه وجود ندارد و قدرت تطبیق آنها با بسیاری از نامالیمات 
از  بسیاری  افراد در  این  و  افراد جامعه است  از دیگر  تر  پایین  شهری 
محیط  به  را  خانه  فضای  ناچار  مانندو  می  ناتوان  و  مستاصل  موانع، 
استاندارد  برای  ریزی  برنامه  لزوم  امر،  این  دهند.  می  ترجیح  شهری 
افراد دارای معلولیت را بیشتر  سازی مبلمان و تجهیزات شهری برای 

می كند.
در  محیط  با  متناسب  شهری  مبلمان  كارگیری  به  و  مناسب  طراحی 
بخش هایی از شهر مانند پارک  ها، برخی میدان ها، پیاده روها و مراكز 
با  می  گذارد.  جای  بر  شهری  زندگی  كیفیت  در  زیادی  تأثیر  تجاری 
مناسب سازی می توان با افراد دارای معلولیت در تعامل اجتماعی بود.

مناسب سازی ضرورتی در روند توسعه جامعه است. عدم حضور انسان 
در محیط از دو علت خارج نیست:

1( نامناسب بودن محیط شهري 2( كم توانی فیزیکي انسان
امروزه شهروندان بیش از همیشه خواهان كیفیت برتر در زندگي شهري 
هستند و كم توانان جسمی به عنوان قشري قابل احترام از جامعه ما 
ایجاد شرایط مناسب در فضاهاي شهري حضور داشته  با  بتوانند  باید 
باشند. مبلمان شهري بخش مهمي از ساختار شهر محسوب مي شود. 
همچنین، مبلمان شهري در زیباسازي، هماهنگي، نظم وآسایش یک 
شهر و یک خیابان نقش به سزایي دارد. همان طور كه در شماره های 
توان  كم  مرور  و  عبور  براي  الزم  عرض  كه  كردیم  اشاره  آن  به  قبل 
پیاده  كلیه  عرض  امکانات،  از  استفاده  با  است  سانتیمتر   90 فیزیکی 
فراموش  شود.  رسانده  سانتیمتر   90 به  باید  آن   از  تر  باریک  روهاي 
نکنیم سطوح ناهموار باعث گیر كردن چرخ هاي ویلچر مي شوند و باید 

سطوح ناهموار  در خیابان ها به حداقل ممکن  رسانده شود.
تجهیزات شهري به مجموعه اي از وسایل ثابت یا نیمه متحرک با كاربرد 
مشخص اطالق مي شود كه با مجوز مقامات دولتي به طور همیشگی 

یا فصلي در فضاي عمومي شهر در اختیار شهروندان قرار می گیرد . 
و  هویت  و  شهربوده  محیط  از   ناپذیری  جدا  بخش  شهري  تجهیزات 

شناخت كامل شهر را امکان پذیر مي سازد .
در این شماره و شماره آینده به بررسی مهم ترین مشکالت تجهیزات 

شهری اشاره می كنیم.
عمده ترین تجهیزات شهري عبارتند از:
1-وسایل حمل و نقل: ایستگاه اتوبوس 

تبلیغاتي،  تابلوهاي  آگهي،  نصب  تابلوهاي  رساني:  اطالع  2-وسایل 
تابلوهاي راهنمایي عالیم روشنایي 

3-وسایل ارتباطي فرد با فرد: صندوق پست، كابین تلفن 
4-وسایل و تجهیزات نظافت: سطل زباله 

5-وسایل و اثاثیه استراحت: نیمکت 
6-وسایل رفاهي: آب خوري

كمبودهای كنونی  در تجهیزات شهري
مشکالت كم توانان  جسمي، حركتی : 

1-نیمکت
2-چراغ راهنمایي قابل دسترس

3-نورپردازي مناسب

شیوا حسینی

4-دستگیره و دست انداز
5-آب خوری 
6-سطل زباله

7-صندوق پست
8-عالئم شهري
9-  ایستگاه ها

10-پاركینگ های عمومي
11-تلفن عمومي 

مشکالت تلفن های عمومی برای افراد دارای معلولیت:
1- باال بودن كف باجه

2-عرض كم درعدم وجود فضاي كافی داخلي
3-نصب دستگاه درارتفاع زیاد

شهـر مــن

»آقا بفرمایید، آقا بفرمایید، آقا بفرمایید، آاااااقاااا بفرمایید کرایتون« این ها کلماتی بود 
که هر بار بلندتر از دفعه قبل تکرار می کردم.

 داخل تاکسی نشسته بودم تقریبا ساعت 9 صبح بود، از دست راننده عصبانی شده 
بودم. میدان را که دور زد چشمم به سمعکش افتاد....

ابوالفضل چیتگر 
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سي پیدا مي كنید ن
ساتي كه در برخورد اول با ك

سا
.هرگز به اح

پیرمرد بر روی تخت خوابیده بود. پرستاری باالی سرش ایستاده بود. »آقای 
امجد از اتاقتون راضی هستید؟«

پیرمرد لبخندی زد و گفت: »آره دخترم دستت درد نکنه. مگه اینکه ما مریض 
بشیم بتونیم اقای دكتر رو ببینیم«

پرستار كه خنده اش گرفته بود گفت: »نفرمایید. دكتر سرش خیلی شلوغه. 
یه بیمارستان و یه دكتر امجد«

در همین لحظه در اتاق باز شد، دكتر امجد با روپوشی سپید وارد اتاق شد. 
چند متری ویلچرش را حركت داد و به باالی تخت پدرش رسید. »خوبی بابا 

جون؟«
پیرمرد چشمانش را بست و به سال های گذشته فکر كرد...

...........................................

وارد اتاق كه شد لبخندی را بر لبانش چسباند از پیش پزشک می آمد. نزدیک 
تخت پسر خردسالش ایستاد. نگاهی به پاهی پسرش كه زیر ملحفه پنهان بود 
انداخت و دستی روی پاهای فرزندش كشید. می دانست پسرش متوجه لمس 

پاهایش نمی شود.
اتاق بیمارستان بود. دو تخت كنار یکدیگر بود. آن یکی تخت خالی بود. مادر 
پسر، نگاهی به همسرش انداخت و با همان نگاه سوال خود را پرسید. مرد 
نیم نگاهی به پسرش انداخت و وقتی مطمئن شد كه سرگرم هواپیمای توی 

دستش است سری به عالمت تاسف تکان داد. 
پسر خردسال نگاهی به پدرش كرد و گفت: »بابا از بیمارستان رفتیم میذاری 

دوچرخه داداش امیر رو سوار شم؟ دیگه بزرگ شدما«
مرد لبش را گزید و با لبخندی گفت: »باشه پسرم حتما«

پسر خردسال با تردید گفت: »راستکی بابا میذاری سوار شم؟«
پدر كه نمی خواست پسرش اشک چشمانش را ببینید و به سمت پنجره رفت 

و خود را به باز كردن پنجره مشغول كرد.
مادرش با صدای بلندی گفت: »سیاوش جان بابات گفت باشه دیگه«

چند ساعت بعد كه سیاوش به خواب رفته بود، پدر و مادرش روی نیمکت 
راهروی بیمارستان  نشسته بودند و بی صدا اشک می ریختند. ناگهان مرد 
واكنش  منتظر  آنکه  بی  و  خونه«  رم  می  »من  گفت:  لب  زیر  و  شد  بلند 

همسرش باشد ادامه داد: »میرم دوچرخه امیر رو رد كنم بره«
چند روز بعد كه قرار بود سیاوش مرخص شود پدرش با ویلچر كوچک قرمزی 
دوچرخه«  اینم  سیاوش جون  »بیا  گفت:  با خوشحالی  امد  سیاوش  اتاق  به 
سیاوش با ناراحتی گفت: »بابا این كه دوچرخه نیست« پدر با لبخندی گفت: 

»پسرم این از دوچرخه بهتره« و چند بار با خودش تکرار كرد »امیدوارم«

شمار  به  فرهنگی  موضوع  یک  بیشتر  معلوالن  ها،  قرن  طول  دو 
می رفتند تا خالقان فعال فرهنگ و رسانه ها. آنها خود در ترسیم 
این تصویر اجتماعی و خلق آثار فرهنگی مرتبط با معلولیت سهیم 
برای  معلولیت  انواع  از  هنرمندان  و  نویسندگان  در عوض،  نبودند. 
می  استفاده  انسان  طبیعت  و  رحمت  رنج،  شرارت.  تصویر  القای 
اروپایی  هنرمندان  بین  در  خصوص  به  موضوعاتی،  چنین  كردند. 

رایج بود.
نمونه آن طراحی رامبراند )پترس و یوحنا افلیجی را در دروازه معبد 
ای  نمونه  شده.  كشیده   1659 سال  در  كه  است  دهند(  می  شفا 
دیگر، نقاشی فرانسیسکو گویا )گدایانی كه در بورداكس برای خود 
می چرخند( 1827-1824 است.این دو نقاشی به فاصله 160 سال 
كشیده شدند. چه شباهت ها و تفاوت هایی بین آنها وجود دارد؟ 
پیامی كه این دو اثر در رابطه با معلولیت به ما می دهند چیست؟ 

چه احساساتی در شما ایجاد می كنند و چگونه؟
در هر دو اثر، یک معلول شخصیت محوری است. نقاشی رامبراند، 
دو شخصیت اصلی دیگر نیز دارد. پترس و یوحنای قدیس كه بر 
بالین افلیج )واژه ای كه در آن زمان رایج بوده( با حالتی از اقتدار و 
خیرخواهی ایستاده اند. در این روایت انجیل، ایمان وخواست الهی 

موجب شفای معلولیت این مرد می شود.
نقاشی گویا بیشتر به شخص معلول تمركز دارد. گدایی كه روی یک 
صندلی چرخدار بزرگ اما قابل استفاده نشسته و كثیف و نامرتب 
این  بر  نیز  اثر  نام  حتی  دارد.  حضور  جامعه  در  فعاالنه  اما  است، 
حركت و استقالل تأكید می كند. صورت گدا رو به بیننده است و 
مثل یک فرد سالم و در حركت، فعال ترسیم شده است. در صورتی 
كه معلول نقاشی رامبراند بی حركت نشسته و پشت به بیننده دارد. 
احتماال در انتظار شفا پیدا كردن است تا اینگونه در دنیای اطراف 

نقش ایفا كند.
بر اساس داستانی  این است كه یکی  این دو تصویر در  تفاوت  آیا 
مذهبی كشیده شده و دیگری تاكید برجامعه معاصر قرن نوزدهمی 

دارد؟
سال  در  كه  است  این  داشت  نظر  در  باید  كه  دیگری  ی  نکته 
1792گویا دچار تب شدیدی می شود كه شنوایی او را از بین می 
ناشنوا شدن  از  نقاشی كشیده شده، سی سال  این  برد. زمانی كه 

گویا گذشته است.
به نظر شما از دست دادن شنوایِی گویا تاثیری روی نگرش او به 
معلوالن داشته؟ وچگونه چنین تاثیری ایجاد شده؟ اگر گویا تمام 
طول عمر ناشنوا بود، چگونه  زندگی، هنر و رفتارش نسبت به گدای 

معلول نقاشی اش تغییر می كرد؟
الهام اشرفیمرتضی رویتوند

معلولیــت و هنـــرامیـــــــدوارم
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این یک داستان کوتاه است که چندی پیش آن را 
نوشتم. وقتی من متولد شدم قسمت های حرکتی 
روی  بودم  و مجبور  نمی کرد  کار  پاها،  مانند  بدنم 
صندلی چرخدار بنشینم. زندگی من شبیه دیگران 
نیست. نمی توانم مانند دیگران راه بروم و یا ورزش 
کنم. به سختی کارهایم را انجام می دهم. همچنین 
به سختی حرکت  و  دارد  معلولیت  آرنج دستم هم 
زندگی  اما یک  دارم  یازده سال  فقط  می کند. من 
عادی ندارم. زحمت و درد و رنج بسیاری دارم و به 
داروهای زیادی احتیاج دارم. پدر و مادرم نگران من 
هستند و خواهرم را نادیده می گیرند. او پانزده ساله 
سال  چهار  فقط  او  آمدم  دنیا  به  من  وقتی  و  است 
داشت. در آن زمان توانایی مراقبت از خود را نداشت. 
این روزها او فقط در اتاقش می نشیند، تکالیفش را 
انجام می دهد و یا با کامپیوتر بازی می کند. این ها 

همه به خاطر من است.
پدر و مادرم می گویند من واقعا زحمتی نداشته ام 
اما من دروغ را از چشمانشان می خوانم. مهم نیست، 
به هر حال من قصد دارم یک فیزیوتراپیست شوم 
مصمم  هم  واقعا  و  بشوم  که  امیدوارم  حداقل  یا  و 
مثل  افرادی  به  کردن  کمک  برای  هم  آن  هستم. 

خودم و خواهرم و بقیه کسانی که دردی دارند. می 
دانم که می توانم، زیرا به من گفته شده توصیه های 
شگفت انگیز دیگران را گوش کنم تا دیدگاهشان را 
بفهمم. من یک فیزیوتراپیست خواهم شد حتی اگر 

دیگران به من اعتقادی نداشته باشند.
امروز دوشنبه است و من در بیمارستانم. هر دوشنبه 
به  که  ببینند  می خواهند  آنها  است.  اوضاع همین 
دارم.  شک  من  اما  نباشم  مبتال  دیگری  بیماری 
قصد  شدم  بزرگ  »وقتی  پرسید:  من  از  پزشکم 
دارم چه کاره شوم؟« و جواب من مشخص بود. او 
خوشحال شد، زیرا بیشتر بیمارانش هیچ برنامه ای 
نداشتند و مانند من مصمم نبودند که برنامه روزانه 
تمام  با  که  دانم  می  باشد.  مشخص  و  قطعی  شان 

توانایی ام باید این رویا را دنبال کنم.
بازی  حال  در  را  خواهرم  رسیدیم،  خانه  به  وقتی 
با بالش و پتویم دستگیر کردم. وقتی داخل  کردن 
شدم فرار کرد، چیزی از دستش افتاد، کاغذ کوچکی 

بود، آن را برداشتم نوشته شده بود:
 »برای خواهر دوست داشتنی ام "مدی"، می دانم 
که می خواهی فیزیوتراپیست شوی  و می خواهی 
هدفت را دنبال کنی، می خواهم به یاد بیاوری وقتی 

فهمیدی من با پسری  دوست هستم، زندگی ام را 
عزیزم.  دارم  دوستت  لبخند(  نکردی)صورتک  نابود 
ارادتمند تو خواهری که همیشه مراقبت است "نیت"

شد،  سرازیر  ام  سبزه  های  گونه  روی  هایم  اشک   
بالشم را برداشتم چکی با مبلغی سنگین پیدا کردم. 
قلبم چنان می تپید انگار پروانه ای در میان آن پرواز 
می کند. چشمانم پراز اشک شد. نیت آن طرف تر 
او  با  گاهی  از  هر  من  کرد.  می  نگاهم  زیر چشمی 
حرف می زدم و اتفاقی می فهمیدم که او در اتاقش 
با دوستانش است. چطور توانستم او را نادیده بگیرم. 
به هرحال او واقعا دوست دارد من یک فیزیوتراپیست 
از دانشگاه  التحصیلی  تا زمان فارغ  این پول  شوم.  
کرد  رفتنم  به  تشویق  که  این  برای  او  از  کافیست. 

متشکرم.
پروفسور  یک  و  ام  کرده  خرج  را  پول  آن  اکنون 
فیزیوتراپیست شده ام. این داستان را به این خاطر 
برایتان گفتم که بدانید شما هم می توانید رویاهایتان 
را دنبال کنید. مهم نیست که کم توان هستید یا نه. 
به خود اعتقاد داشته باشید تالش نکنید به تنهایی 

از پس آن برآیید گاهی هم به کمک احتیاج دارید.
ترجمه: نسترن حسن بیگی 
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اسکار  جوایز  توانست  که  نشین"  زاغه  "میلیونر  موفق  بسیار  فیلم  با  بویل"را  همه"دني 
نشین، جذب  زاغه  میلیونر  فیلم  از  بعد  او  بگیرد، مي شناسند.  درسال 2008  بسیاري 
داستان زندگي "آرون رالستون" شده و با ساختن فیلم "127 ساعت"، 127 ساعت از پر 

استرس ترین لحظات زندگي یک انسان را به تصویر مي کشد.
خالصه داستان:

این فیلم نشان دهنده ی زندگی واقعی کوهنوردی به نام آرون رالستون است که در حین 
کوه نوردی دستش بین  صخره و تخته سنگي که  روي بازویش افتاده، گیر می کند و او 

مدت 127ساعت بین صخره ها می ماند و هر کاري براي نجات خود مي کند و...
نقد فیلم:

این فیلم امید و ناامیدي یک انسان بین مرگ و زندگي اش را به تصویر مي کشد که در 
سکانس هاي مختلف مي توان این موضوع را درك کرد که کامالبه بیننده منتقل مي 

شود.
فیلم مانند فیلم قبلي یعني میلیونر زاغه نشین، فیلمي قهرمان محور است و سعي دارد 
قهرمان خودش را به چالش بکشد. در این فیلم ما فقط با آرون روبرو هستیم با سختي و 

درد، شادي و شور زندگي ای که او دارد.
نقش آرون را "جیمزفرانکو" بازي مي کند که درتریلوژي مرد عنکبوتي نقش هري را بازی 
مي کرد. او صحبت هاي بسیاري با "آرون رالستون"که االنیک دست خود را از دست داده 
و دچار معلولیت است،کرده تا بتواند بفهمد که در آن ساعات چه حسي داشته است و 

بتواند به خوبي این حس را به بیننده منتقل کند.
آرون شخصیتي مغرور و خودخواه دارد. او به هیچ کس نمي گوید که مي خواهد به کوه 
برود و فقط به سرگرمي و ماجراجویي هایي که مي تواند در راه برایش اتفاق بیوفتد فکر 

مي کند.
او فکر مي کند با تمام وسایل کوهنوردي که به همراه دارد و یک دوربین فیلمبرداري 

که مي تواند در شرایط مختلف استفاده کند و جان سالم به در ببرد اما نمي داند که 
سرنوشت براي او چیز دیگري مقدر کرده است. 

او در آن 127 ساعت به تمام خاطرات و کارهایي که در طول زندگي خود کرده است 
فکر مي کند. دني بویل که بسیار حساس و وسواسي ست با دقت تمام این صحنه ها را 

به تصویرکشیده است.
سکانس برتر این فیلم زماني است که هر روز کالغي از باالي صخره پرواز مي کند و مي 
رود. رد شدن آن کالغ و دیدن آزادي او به آرون این امید را مي دهد که زنده بماند و 
براي زنده بودن بجنگد. او هر روز امیدش را از آن کالغ مي گیرد و شروع به پیدا کردن 

راهي براي نجات خود مي کند.
پایان داستان که به معلولیت آرون مي انجامد این 127 ساعت را از 127 ساعت هاي 
دیگر در دنیا جدا مي کند. نقطه ي اوج فیلم، سکانس هاي پایاني ست جایي که آرون 
سرابي مي بیند که در آن هم بازي یک کودك شده است. آرون حس مي کند آن کودك 
فرزند خودش است و احساس شادي مي کند. او  بزرگ ترین تصمیم زندگي خودش را 
بعد از دیدن این سراب مي گیرد. او بازویش را مي شکند و به وسیله ي یک چاقوی ُکند 
دست خودش را قطع مي کند.کارگردان طوري این صحنه را طراحي کرده که مي شود 
تمام تالش و سختي و درد آرون را حس کرد به طوري که در اولین نمایش فیلم براي 

عموم چند نفر در سالن سینما پس از مشاهده این صحنه از هوش رفتند.
آرون که یک دست خودش را از دست داده دوباره به کوهنوردي مي رود و شنا هم مي 
اشتراك  به  اینترنت  در  را  ها گرفته  بین صخره  تصاویري که هنگام گیرکردن  او  کند. 
گذاشته است. سرابي که آرون دیده بود به واقعیت پیوسته، او االن صاحب یک فرزند است 
که به گفته آرون بسیار شبیه به کودك درون سراب است. او دیگر همیشه یک یادداشت 
براي همسرش مي گذارد و به او آدرس دقیق جایي که مي رود را مي دهد تا به از دست 

امیرحسین  سربیشهدادن دست دیگرش منجر نشود.

اميد به زندگي
ميان صخره ها
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دلم می خواست آخرین تالشم را انجام بدم و برای اولین بار جوری ازش بخوام پیشم 
بمونه كه قدرت رفتن نداشته باشه. اما من آدمش نبودم. هفت سال به اندازه ی ذره 
ای كاری نکرده بودم كه به غرورم لطمه وارد كنه. حاال چطور می تونستم ازش بخوام 
كه نره؟! انگار شش ماه یا یک سال دیگه هم پیشم می موند. آخرش چی؟ رفتنی، 
باید بره. خواه ناخواه باید در این دریای وحشتناک شیرجه می زدم، یا غرق میشدم و 
برای همیشه زندگی را می باختم یا "خدا" كمکم می كرد و غریق نجاتم میشد. جز 

این راه دیگه ای نبود.
عادت كرده بودم صبح ها با تلفن امید بیدار بشم و شبها با مسیجش بخوابم.

صبح ها برای بیدار شدن از خواب هیچ انگیزه ای نداشتم و تا ساعت ها پتو را روی 
سرم می كشیدم و خاطرات چند سال گذشته را مرور می كردم و بی صدا اشک می 
ریختم. آرزو داشتم یکبار دیگه با صدای زنگ تلفن و صدای محبت آمیز و گرم و صبح 
بخیر گفتن امید از خواب بیداربشم. صدایی كه طی هفت سال عادت كرده بودم روزی 

چند بار بشنومش و اگر نمی شنیدمش روزم شب نمی شد.
از تنها موندن توي خونه وحشت داشتم. عادتم داده بود ساعات تنهایی از هرجایي كه 

بود ساپورتم كنه و با تماس هاي پي در پي همنشین تنهاییم بشه.
راضی بودم به هر دستاویزی چنگ بزنم تا یکبار دیگه " امید" داشته باشم و  یکبار 
دیگه انگیزه ای برای زندگی كردن.من به این همه بی خبری عادت نداشتم. هر چند 
كه چند روز یک بار یک پیام كوچولو می داد و حالم را مي پرسید.مي گفت حالش 
خرابه و انگیزه هیچ كاري و حوصله هیچ كسی را نداره. مي گفت همکارها بهش میگن: 

چته؟ چرا انقدر ساكت شدي؟
در عین حال از من مي خواست كه مثل همیشه محکم باشم و بدونم كه این هم، 
مي گذرد. مي گفت تو روزهاي بدتر از این هم داشتي. از پس این یکي هم بر میاي. 
سعي مي كردم خیلي حال و احوال واقعي خودم را نشون ندم. درسته اون هم به با هم 
بودن ها و دقایق خوشش عادت كرده بود. اما هر چي بود اون مرد بود و احساساتش 
زمین تا آسمون با من فرق می كرد. اون سرگرم كار بود و شب خسته مي اومد خونه 
مي خوابید اما من هیچ كار خاصي و هیچ تواني براي ادامه زندگی نداشتم. اون مي 
دونست به زودي كسي را جایگزین من می كنه كه تا آخرین نفس در كنارش بمونه 
اما من مي دونستم اون اولین و آخرین مردي بوده كه به این شکل وارد زندگیم شده 
و روزگارم را زیر و رو كرده بود. هر چند كه مي گفت: براي من سختتره چون مجبورم 
كسي را جایگزین تو كنم. كس دیگه اي كنارم باشه و من به تو فکر كنم. اما من قبول 
نداشتم و مي گفتم: نه غصه نخور. تو مردي و چند روز كه كنارش باشي به وجودش 
عادت مي كني و دیگه حتی یادت هم نمی اُفته كه یک روزی مائده ای هم بوده. این 
ها را به زبون مي گفتم اما لحظه اي هم نمي تونستم تصور كنم كس دیگه اي جز من 
كنارش باشه. از فکرش هم نفسم بند مي اومد و تا دم مرگ مي رفتم.حقیقتا من در 
مقابل امید حسود بودم، خیلي هم حسود بودم. شنیده بودم عشق آدم را حسود مي 

كنه ولي من اون شنیده را با تمام وجودم درک كرده بودم. 
غروب یکي از روزهاي بهار پشت پنجره تراس نشسته بودم به خیابون چشم دوخته 
بودم و اشک هام براي پایین اومدن با هم مسابقه گذاشته بودند. هر كاري مي كردم 
سرم را جاي دیگه گرم كنم و گریه كردن را تموم كنم نمیشد كه نمیشد. مامان با 

اندوه نگاهم مي كرد و مي گفت: تا كي؟ تا كي میخواي این رویه را ادامه بدي؟
هق هق گریه و اشک هاي روانم اجازه حرف زدن و جواب دادن هم به من نمي دادند 
تا زماني كه  انقدر اشک ریختم  تاثیری مثبت و لحظه اي سبک شدن.  از  اما دریغ 

برامون مهمان اومد. قبل از داخل شدن مهمان ها از مامان خواستم اشک هام را پاک 
كنه تا جلوي اونها آبروم نره. اما چه فایده كه حتي جلوي مهمان ها هم اشک هام بي 

اختیار سرازیر مي شدند. 
روز بعد از این اتفاق، امید زنگ زد و با سؤالي كه پرسید باز من را یاد تله پاتي هاي 

ناخواسته مون انداخت. 
_ دیروز عصر كجا بودي؟

_ قرار بود كجا باشم؟ مثل همیشه خونه
_ آخه نزدیک غروب یهو دلم شور زد. نمیدونم چرا ولي حس مي كردم كه تو حالت 
بده كه من اون جور شدم! همون موقع مي خواستم زنگ بزنم. چند بار هم دستم رفت 

طرف تلفن اما باز ...
_ نه اتفاق خاصی نیفتاد. دیروزم مثل روزهاي دیگه بود. اتفاقا مهمون هم داشتیم. 

تنها هم نبودم. 
نخواستم بهش بگم انقدر ضعیف شدم كه حتی توانایی بند آوردن اشکم را هم ندارم!

هشتمین شب سالگرد آشنایي ما مصادف شده بود با مراسم عروسي یکي از دوستانم. 
اصال قصد رفتن نداشتم ولي درست دو ساعت مونده به شروع مراسم از مامان خواستم 
حاضرم كنه تا بریم. گفتم دو ساعتم دو ساعته كه از خونه بیرون برم. شاید شلوغي 

باعث میشد كمتر فکر و خیال كنم.
سعي مي كردم هرطور شده غم صورتم را كم رنگ كنم. ناسالمتي داشتم مي رفتم 
ته  و  نمیشد  پوشیده  گریمي  و  نقاب  هیچ  با  غم  این  متاسفانه  اما  دوستم!  عروسي 

چشمام از یه درد سنگین حکایت مي كرد. 
انداخت.  بلند، متانت و توجه بی حد داماد به عروس من را یاد امید خودم مي  قد 
صدبار خودم را لعنت كردم كه چرا اومدم؟ آخه این چه عروسي اومدني بود كه تا سالن 
تاریک میشد اشکهاي من هم روي گونه هام به رقص در می اومدند؟ چه عروسي بود 

كه هر قاشق غذا را با چاشنی بغض قورت مي دادم؟
اگر ذره ای بیشتر به فکر كردن ادامه می دادم و امید را جای داماد و عروس را همسر 

آینده امید تصور می كردم چنان نعره ای می كشیدم كه سالن به لرزه در می اومد.
دیگه طاقت نداشتم. شب موقع برگشت براش نوشتم: بي معرفت به این زودي یادت 

رفت؟ نباید یک مسیج مي زدي و هشت سالگي مون را تبریک مي گفتي؟!
سریع در جواب مسیجم گفت: خانم شما اول ایمیلت را چک كن بعد ُغر بزن. 

دلم مي خواستم فریاد بکشم و بگم: آخه بی معرفت سال هاي قبل هم ایمیل مي 
زدي؟ ایمیلت توي سرم بخوره آخه ایمیل چه دردي از من دوا مي كرد؟ من خودت 
را میخواستم. امشب نیاز داشتم از دور هم كه شده كنارم باشي. نیاز داشتم اقال توي 

ذهنم به خودم بگم مائده تو هم تنها نیستي. تو هم امید داري.
دلم مي خواست بگم با رویاهایي كه تو برام به تصویر كشیده بودي، هر لحظه و هر 
لحظه خودم را جاي عروس خوشبخت اون شب تصور مي كردم و هزار نقشه توی 

سرم می كشیدم. 
چرا؟ آخه چرا منو به خودت عادت دادي و رفتي بي مروت؟!

اما باز مثل همیشه تمام حرف ها را در دل دفن كردم.
خیال مي كردم روزهایي كه مي گذروندم سختترین روزهاي عمرم محسوب میشه اما 

خبر نداشتم كه روزگار نامرد خیلي سخت تر از اینها را برایم تدارک دیده ...!
 

 ادامه دارد...

Email:hamezendegiam@yahoo.com

آتـــش دل
مقا   وم         باش
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گردآوری: آتیه شعبانی

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد
پسر را گفت:»نباید كه این سخن با كسی در میان نهی«

گفت: »ای پدر فرمان تو راست، نگویم و لکن خواهم مرا بر فایده این 
كار مطلع گردانی كه مصلحت در نهان داشتن چیست؟«

گفت:»تا مصیبت دو نشود. یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه«

یکی را از دوستان گفتم: »امتناع سخن گفتنم به علت آن اختیار آمده 
است در غالب اوقات كه در سخن نیک و بد اتفاق افتد و دیده دشمنان 

جز بر بدی نمی آید« 
گفت: »دشمن آن به كه نیکی نبیند«

انگشتر به دست راست كردن
از یکي از بزرگان پرسیدند: »با اینکه دست راست داراي چندین فضیلت 
و كمال است، چرا بعضي انگشتر را در دست چپ مي كنند؟او در پاسخ 

گفت: »نداني كه پیوسته اهل فضل، از نعمتهاي دنیا محروم شوند؟« 
آنکه خط آفرید و روزي داد یا فضیلت همي دهد یا بخت

حاکیت
ارزش روزها

گر شبها همه قدر بودي، شب قدر بي قدر بودي 

زاهــد
پادشاهی را مهمی پیش آمد گفت:»اگر این حالت 

به مراد من برآید چندین درم دهم«
زاهدان را چون حاجتش برآمد و تشویش خاطرش 
برفت وفای نذرش به وجود شرط الزم آمد یکی 
را از بندگان خاص كیسه درم داد تا صرف كند بر 
بود همه روز  زاهدان. گویند غالمی عاقل هشیار 
بگردید و شبانگه بازآمد و درم ها بوسه داد و پیش 
ملک بنهاد و گفت:»زاهدان را چندان كه گردیدم 
من  آنچه  است  حکایت  چه  گفت:»این  نیافتم« 
دانم در این ملک چهارصد زاهد است« گفت:»ای 
خداوند جهان آن كه زاهد است نمی ستاند و آن 
كه می ستاند زاهد نیست« ملک بخندیدو ندیمان 
را گفت:»چندان كه مرا در حق خداپرستان ارادت 
است و اقرار مرا این شوخ دیده را عداوت است و 

انکار و حق به جانب اوست«
 

سر  بر  سنگی  كه  كنند  حکایت  را  مردم آزاری 
صالحی زد. درویش را مجال انتفام نبود، سنگ را 

نگاه همی داشت
و  بر آن لشکری خشم آمد  را  تا زمانی كه ملک 
در چاهی كرد. درویش اندر آمد و سنگ در سرش 

كوفت.
زدی؟«  چرا  سنگ  این  مرا  و  كیستی  »تو  گفتا: 
در  این همان سنگ ست كه  و  فالنم  گفت: »من 

فالن تاریخ، بر سر منزدی«
گفت:  بودی؟«  كجا  روزگار  »چندین  گفت:   
دیدم  چاهت  در  كه  اكنون  كردم  همی  »اندیشه 

فرصت غنیمت دانستم«
 

پاسایی را دیدم بر كنار دریا كه زخم پلنگ داشت 
رنجور  آن  مدتهادر  شد.  نمی  به  دارو  هیچ  به  و 
گفتی.  الدوام  علی  وجل  عز  خدای  شکر  و  بود 
گفت:  گویی؟«  چهمی  شکر  پرسیدندش:»كه 

»شکر آنکه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی«
گلستان سعدی
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اکرم از اکر گذشت و دگرش اکرم نیست
خلوتی جویم و با او دگرش اکرم نیست
با من از عشق بگو تا به توگویم که دگر 
در پی آنم و با او دگرش اکرم نیست

مجتبی قهرمانی

خیابان مهر
یادت هست؟
آن دختر نابینا

با عصای سپید دل
صدایت زد آقا خیابان مهر کدام است؟

تو گفتی: خیابان مهر نداریم!
بدون هیچ حرفی از کنارت گذشت.

آن نابینا من بودم
که دلم روشن بود،

اما چشمانم در حسرت دیدار مهر نابینا!
مونا تنگستانی

اکش این دنیا دیوانه بود 
شب چراغی بر در هر خانه بود 

اکش در روزاگر سختی ام 
خانه غم در دلم ویرانه بود

علی جنانی

شعر من، حرف دلی است
که درآن عشق هنوز پابرجاست

پس دریغا که در این عصر یخی 
به جز از درد و نااکمی ها

به جز از جور و دروغ
نشده عاید ِ من چیز دگر

نیلوفر نوروزی

چرا و چگونه است که نمی توانیم با چشم دل ببینیم و حکمت پرورداگررا در آفریدن
این مرغاکن اگه بی بال و پر

اینان که آسمانشان آبی ست و دل هایشان آرام چون رنگین کمان. اینان که پروانه هایی هستند 
سبکبال و بی نیاز از چشم واگه ازگوش. رها از دست و پا،  لیک فرسوده وخسته ازناگه های ترحم بار

اکروان این مهربانان شایدکه محروم لیک نه محدود .
اینان خواهران و برادرانمان هستند زاده از این خاک

سوسن سلطانی      
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اد
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افقـــي 
1-مناسبت روز تولد امام علي )ع(- نام ديگر خرمشهر-

2-آباد نيست – ورم و آماس كردن – شير زن كربال
۳-همسر مرد- مجسم كردن يک چيز در خيال- جمع نادر

4- جمع مکرمه- روزنامه ورزشي معروف در اسپانيا
۵-زبان دار بي زبان – نمدار و نمناک -برش ، بريدن –پهلو و جنب 
6-ايوان، بهار خواب- مذكر- مبهوت و منگ – پاسداري و نگهباني 

و حراست
7-پيرو مزدک -چه كسي- مركز استان چهار محال و بختياري

8-از اقوام  ايران باستان- قاضي – فرزند زاده 
9-ضمير انگليسي- امپراطور خونخوار روم- بغل دست

پيش شماره   – 10-كج نيست-داليل- محل ورود به خانه يا جايی 
تلفن

11-آماس- وسيله جنگي در قديم – پسوند شباهت – مادر وطن
12- از انواع خودرو-روي انگشتر مي نشيند –دوباره فرزند زاده

1۳- بچه تازه بدنيا آمده –يازده- 12 ماه 
14-قسمتي از دست – سخت نيست- سرور و آقا

1۵-شکلي در هندسه داراي ارتفاع – قسمتي از اوستا

عمـــودي 
1-رئيس جمهور فقيد و معلول آمريکا- از انواع ابر- مکان

2-پايتخت اطريش-مارک- معکوس
۳-طال- همراه، نوكر- آسمانها

4-جواب تک-پرده داري و خدمت در كعبه – ذخيره
۵-عضو جونده-تار و سياه- نامي دخترانه به معني اصل هر چيز 

6- مسيحي-قرض- سرزمين بلند و وسيع اما برعکس
7-مرمت و درست كردن وسايل خراب- در۵ عمودي آماده

8-از شهرهای آذر بايجان غربي- ويتامين انعقاد خون – نوعي راه 
رفتن به سختي،راه رفتن با پاي مجروح

عالمتهاي  از   – كننده  و  داشتن  معني  به  فارسي  در  9-پسوندي 
نوشتاري در فارسي براي نقل قول مستقيم -فالنی

اسرار فاش نشدني خانمها- ضمير  از  رديف-   – نمدار  و  10-خيس 
متکلم وحده در فارسي

11-پرحرفي- با اطور مي آيد
12-ادب – پرنور- مشهور و معروف 

پاســـخ جدول شمــاره گذشتــــه

جــــــدول

طـــــراح: حسيــــن طارميــــان
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فرم اشتـراك ماهنامه پیـک توانـا

برنـده مسابقـه شماره 46 : 
آیدا رضایــــی از اصفهان

پذیرش اشتراک پیك توانا به معناي مشارکت در :
فرهنگ سازی عمومی،               تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت 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 ۵0 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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ترجمه: مهسا یزدی

چهل و پنج سال سن داشتم. در این سن و سال کمتر کسی پیدا می شود که 
برای باردار شدن برنامه ریزی کند. فرزندانم بزرگ شده بودند و حتی یک نوه ی 
سه ساله داشتم و از مادر بزرگ بودن لذت می بردم. در آن زمان برای دوباره مادر 
با وجود تمام این مسائل  شدن توانایی جسمی و آمادگی روانی الزم را نداشتم. 

پسرم متولد شد، اما این تنها آغاز یک ماجرای دردناك بود. 
من تنها با مشکالت یک مادر 45 ساله رو به رو نبودم. فرزندم از نوع خاصی از 
معلولیت رنج می برد و این مسئله بر نگرانی ها و اضطرابم می افزود. تنها چیزی 

که آن روزها در ذهنم می گذشت این بود که: "فرزندم را نمی خواهم."
قصد داشتم پسر معلولم را به خانواده ی دیگری بدهم اما دخترم به من آموخت 

که عاشق او باشم.
که  زمانی  تا  خواستند  من  از  اجتماعی  مددکاران  و  گذاشتند  کالوم  را  اسمش 
خانواده ای برای نگهداری از فرزندم پیدا شود، به او شیر بدهم. هنگامی که فکر 
با این کار مخالفت  می کردم تصمیم درستی گرفته ام دختر 23 ساله ام کامال 
کرد. دخترم به من گفت اگر بخواهم برادرش را به خانواده ی دیگری بسپارم از 
من متنفر می شود و باور نمی کند که مادرش بتواند در حق فرزند خود این کار 
را انجام دهد. در جواب گفتم که بسیار شرمنده ام اما چاره ای ندارم و نمی توانم 
فرزند دیگری داشته باشم و نگهداری از یک کودك معلول از توانم خارج است. 
هنگامی که برگه ی واگذاری کودك را برای امضا جلوی من گذاشتند، دخترم مانع 
این کار شد. او تصمیم گرفت برادرش را به خانه ی خودش ببرد و از او نگهداری 
کند. دخترم از من خواست که من هم از فرزندش نگهداری کنم. این اقدام دخترم 
تا جایی که اکنون نمی توانم  اثر گذاشت،  ناباورانه ای بر احساسات من  به طور 
زندگی ام را بدون پسرم تصور کنم. حاال پس از گذشت این سال ها، از دخترم به 

خاطر بازیافتن عشق مادرانه ام تشکر می کنم.
در 20 هفته ی ابتدای بارداری تصمیم گرفتم برای چک آپ به پزشک مراجعه 
کنم. امیدوار بودم حدسم اشتباه باشد و باردار نباشم. اما وقتی با واقعیت روبه رو 
شدم تنها کاری که از دستم می آمد گریستن بود. روز و شبم را با تنفر از وضعیتی 
که با آن رو به رو بودم پر کردم. چهار هفته زودتر از موعِد زایمان، دکترها تشخیص 
دادند جنین حرکت نمی کند و باید به دنیا بیاید. کالوم با وزن بسیار کم و ضعف 
زنده  او  است  بعید  را درون دستگاه گذاشتند. دکترم گفت  او  متولد شد.  شدید 
بماند. اما بعد از سه روز کالوم کمی حرکت کرد و عالئم حیاتش به راه افتاد. با این 
وجود باز هم ماهیچه ها و عضالتش بسیار ضعیف بودند و مانند یک عروسک بی 
حرکت بود. او قادر به بازکردن چشمانش نبود و به مدت یک ماه فقط می خوابید. 
در تمام این مدت من فکر می کردم که این کودك را نمی خواهم و احساس می 

کردم او زنده نمی ماند. به همین خاطر به او نزدیک نمی شدم و از پرستارها می 
خواستم از فرزندم مراقبت کنند. پس از 6 ماه مراقبت های ویژه دکتر اعالم کرد 
کالوم دچار سندرم "پرادر ویلی" است. من هرگز راجع به این بیماری نشنیده بودم 
و کامال شوك شدم و به طور قطع تصمیم گرفتم کالوم را به خانواده ی دیگری 
واگذار کنم. کالوم در میان 4000 کودك برای فرزند خواندگی قرار گرفت. اما طبق 

آمار، به دلیل معلولیت، احتمال پذیرفته شدنش بسیار کم بود.
این یک امر بدیهی است که داشتن فرزندی غیر معمول و بزرگ کردن او بسیار 
سخت و دشوار است. این دسته از خانواده ها نمی توانند زجری که کودکانشان 
تحمل می کنند را با چشم خود نظاره گر باشند و تصمیم به ترك او می گیرند. 
در مورد من و فرزندم نیز همین موضوع مطرح بود. اما حضور دخترم باعث شد 
نور امیدی در بین ما ایجاد شود. اوایل من مانند کشتی شکسته ای بودم که به 
ِگل نشسته است و هیچ حرکتی نمی کند. کامال افسرده و مایوس بودم و احساس 
مرگ می کردم. در حالی که دخترم تالش می کرد کالوم را به خانه بیاورد من مدام 
در فکر ترك او بودم. روزی که دکتر گفت زوجی پیدا شده و می خواهند کالوم را 
بپذیرند، از من خواست تا با آن ها صحبت کنم و توافق نامه را امضا کنم، دخترم با 
حرف هایش جلوی این کار را که مدت ها منتظرش بودم گرفت و کالوم را به خانه 
ی خود برد. او پیشنهاد داد من دختر او را بزرگ کنم و او نیز از برادرش نگهداری 
کند و به همین ترتیب من تمام زمانم را با نوه ام می گذراندم و او را به مدرسه 
می بردم. وقتی کالوم به خانه ما آمد من مانند یک تماشاچی به عشق خواهرش 
به او خیره می شدم. دخترم عاشقانه از برادرش نگهداری می کرد و او را  در اتاق 
خودش می خواباند و به او غذا می داد. اما بعد گذشت چند ماه او باردار شده بود 
و شرایطش اجازه نمی داد از برادرش پرستاری کند. در این زمان من باید وظیفه 

مادری ام را انجام می دادم و کالوم را پیش خودم می آوردم.
حاال که در آرامش فکر می کنم، می توانم پسرم را درك کنم و عاشقش هستم. 
او دچار بیماری غیر قابل کنترلی شده و به کمک مادرش احتیاج دارد. او حاال 7 
ساله شده و از درد شدید عضالت رنج می برد و نمی تواند به راحتی راه برود و با 
مشکالت یادگیری مواجه است. هرچه می گذرد بیشتر از دخترم تشکر می کنم که 
اجازه نداد در آن شرایط نا به هنجار تصمیم اشتباه بگیرم و پسرم را به خانواده ی 
دیگری بسپارم. حاال مطمئنم که فقط مادر و خانواده می توانند از فرزند معلولشان 
عاشقانه نگهداری کنند. حاال بر این عقیده ام که  نباید این کودکان را ترك کرد 
چون آن ها تنها به ما نیاز دارند. من به فرزندم احساس وفاداری می کنم و وظیفه 
خودم می دانم کودکی که به دنیا آوردم را در آغوش خود بزرگ کنم. من و دخترم 

هر دو عاشق کالوم هستیم و او دیگر دارای دو مادر دلسوز است.

بهترین 
پدر و مادر دنیا

ت
الم

س
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شاید سخن گفتن از اینکه احساسات منفی مانند غم و ترس و خشم می توانند اثرات مثبتی بر زندگی ما 
داشته باشند عجیب به نظر آید. جرالد ال کلور در این مقاله سعی دارد برای ما ثابت کند این احساسات می 

توانند محاسن خاصی داشته باشند که از شادی و لذت به دست نمی آیند. 

احساس ترس، غم، گناه و یا خشم ناخوشایند است. در دنیای آرمانی و خیالی قطعا چنین هیجان هایی 
وجود ندارند. اما آیا عجیب نخواهد بود که دیگر احساس غم، ترس و گناه وجود نداشته باشد؟ قبل از پاسخ 
به این پرسش، بیشتر تامل کنید زیرا هیجان های ناخوشآیند نیز محاسنی دارند که سه نمونه ازآنها به این 

شرح است.
هیجان های منفی ما را بر می انگیزند. هر هیجان منفی نقش مهمی بازی می کند. مثال ترس و اضطراب 
بی اندازه مفید هستند. اگر ترس نبود بی مهابا به وسط خیابان پر از ماشین های تندرو می دویدیم یا سگ 
های وحشی را بغل می کردیم. یا اینکه بدون آماده کردن مطلب و سخنی برای گفتن در جلسه سخنرانِی 
پر اهمیت خود حاضر می شدیم. احساس گناه نیز هیجان پر اهمیتی است. آزمایش ها نشان می دهد 
کمی احساس گناه می تواند حتی در کسانی که در نبود احساس گناه دست به بهره کشی از مردم می 
زدند روحیه همکاری به وجود آورد. خشم نیز شاید سودمندی های خودش را داشته باشد. خشم ما را به 
جستجوی عدالت بر می انگیزاند، به ویژه وقتی کاله سرمان بگذارند یا نامنصفانه با ما برخورد شود. وقتی 
عصبانی شویم برای حفظ اصول اعتقادی خود حتی در شرایطی که نتیجه ی فوری ناچیزی داشته باشد 
تالش می کنیم. در حقیقت ناخوشایند بودن هیجانات منفی از قبیل خشم ممکن است دقیقا به همین 
خاطر در ما ایجاد شده باشد – یعنی تجربه کردن بخش کوچکی از رنج و ناخوشایندِی دیرآیندی که در 

صورت عدم اقدام کنونی گرفتارش می شدیم.
یکی از محاسن احساسات منفی این است که اطالع دهنده هستند در واقع خیلی بیشتر از احساسات مثبت، 

اطالعات در بر دارند. هیجان های منفی فراوانی از 
قبیل  اندوه، بیزاری، ترس، خشم، شرمساری و غیره 
را  اطالعات خاصی  ها  این  از  کدام  هر  دارد.  وجود 
انتقال می دهند. غمگینی نشانه فقدان است، ترس 
نوعی تهدید است و خشم خبر از وجود عملکردی 
می دهد که سزاوار سرزنش است. حال آنکه هیجان 
های مثبت همگی درجاتی است از شادمانی وخوشی 
و فقط متضمن اینکه همه چیز رو به راه است. دقتی 
ی  نتیجه  بودن  سرسری  و  انگیزد  برمی  درد  که 
شادی وخوشی را در این واقعیت می توان دید که 
مردم می توانند توصیف دقیق دردهای جسمانی و 
روانی خود را مطرح کنند، اما فضانورد غوطه ور در 
»عظیم،  گوید:  می  فقط  سفینه  در  محفوظ  و  فضا 

شگفت آور، حرفی ندارم بزنم.«
هیجان های منفی به یادگیری کمک می رسانند. ما 
ارزیابی  را که درآن هستیم  پیوسته موقعیت هایی 
آن  بر  اطالعات  مانند  هیجان  نظریه  کنیم.  می 
است که احساسات حاصل از این قبیل ارزیابی ها، 
پسخوراندی از محیط مربوطه و منابع مقابله ی ما 
بیانگر آن  رافراهم می کند. احساسات منفی  با آن 
است که ما مشکل داریم و اغلب ماشه ی افکار نظام 
مندی را برای حل آن مسئله می چکاند. احساسات 
منفی به جمع آوری اطالعات جدید رهنمون شده 
و تغییری در رویکرد را موجب می شود. وقتی در 
انجام کاری موفق هستیم احساس خوبی داریم و به 
موفق  وقتی  اما  دهیم.  می  ادامه  موثرخود  کارهای 
نباشیم احساس بدی پیدا می کنیم و می کوشیم 
بر  تکیه  جای  به  و  دهیم  تغییر  را  خود  روش  که 
اطالعات  بر  نداشتند  کاربردی  اطالعات قدیمی که 

جدید محیط متمرکز می شویم.
و  یادگیری  پردازان  نظریه  آموزشی،  فیلسوفان 
بررسی های تازه درباره ی امواج مغزی همه تایید 
می کنند که اساسا هنگامی یادگیری رخ می دهد 

که شخص دریابد اشتباه کرده است. 
بر آن است که  نیز  اجتماعی  روانشناسی  تحقیقات 
احساسات مثبت مردم را به سوی پایبندی به باورهای 
موجود خود هدایت می کنند. حال آنکه احساسات 
منفی منجر به آن می شود که برای اطالعات جدید 
اولویت قائل شوند. آزمایش های  از محیط،  حاصل 
متعددی نشان داده که مردم درشرایط خلق و خوی 
شاد در کار داوری درباره دیگران، بیشتر ازتصورهای 
قالبی و اولین برداشت خود استفاده می کنند، حال 
آنکه درخلق غمگین، بیشتر براساس آنچه که عمال 
آن فرد انجام می دهد درباره او قضاوت می کنند. 
به این ترتیب در رابطه با اعتماد آدمی به مفروضه 
عامل  همچون  مثبت  احساسات  خود،  قبلی  های 
ترمز  همچون  منفی  احساسات  و  کننده  تسهیل 
مثبت،  احساسات  که  معنا  این  به  کنند.  می  عمل 
آدمی هستند  باورهای خودمدار  گرفتن  پی  مشوق 
مشکالت  به  نسبت  را  آدمی  منفی  احساسات  اما 
هشیار کرده، خطاهای موجود را نشان می دهند و 
فرآیند یادگیری چیزهای تازه راه اندازی می کنند. 
اند که  این جهت خوب  از  ناخوش  و  بد  احساسات 
آنقدر راه بر اعتماد به مفروضه های موجود می بندند 

تا یادگیری های تازه حاصل کنیم.

جرالد ال كلور / منبع: زمینه روانشناسی هیلگارد

ی
ی منف

محاسن هيجان ها

کودک ناشنوا موانع و مشکالت



ک كانفیلد
ت پیدا كند.  ج

ك كند، می تواند واقعی
شد آن را در

سان قادر با
.  هر آنچه كه ذهن ان

51 پیک توانا/سال پنجم/شماره 47/خرداد  1392

ت
الم

س

نقص شنوایی یکی از موانع بزرگی است که سر راه رشد طبیعی زبان 
قرار دارد. حتی اگر میزان ناشنوایی چندان شدید هم نباشد باز می 
تواند در همه جنبه های رشد زبان تاثیر منفی داشته باشد. اهمیت 
کسی  بر  مدرسه  به  مربوط  کارهای  در  ویژه  به  ما  جامعه  در  زبان 
که  معتقدند  ناشنویان  مربیان  از  بزرگی  نسبتآ  نیست.گروه  پوشیده 
تعداد زیادی از مسائل که در زمینه ی هوش و روابط اجتماعی برای 
ناشنوایان به وجود می آید در اصل، معلول نقایصی است که در تکلم 

آنان به وجود می آید.
نقص  به خاطر  اگر چه در حقیقت  ناشنوا  آموزان  دانش  و  کودکان 
شنوایی از نظر رشد کلی )رشد هوشی ( عموما از دانش آموزان نابینا 
ضعیف تر هستند اما مانند آنان به سهولت قابل تشخیص و شناسایی 

نیستند.
اختالالت  است.  گویایی  زمینه  در  آنان  اساسی  مشکالت  جمله  از 
که  مواردی  جز  به  البته  شنوایی،  نتص  از  است  ای  نتیجه  گویایی 
ناشنوایان   گروه  آید.  می  وجود  به  فرد  صوتی  دستگاه  در  اختاللی 
نه تنها از نظر رشد عمومی ضعیف هستند بلکه در طول زندگی از 
نظر مهارت های برقراری ارتباط زبانی، مانند درك مفاهیم و معانی 
کلمات، صحبت کردن، خواندن و نوشتن، همواره دچار اشکال عمده 

و ُکندی قابل مالحظه ای هستند.
از آن جایی که زبان، بسیار مهم است در برقراری روابط اجتماعی و 
آموزش و یادگیری علوم مختلف، بدیهی است که مشکل دانش آموز 

ناشنوا به مراتب بیشتر از صرف نقص حس شنوایی است.
البته کودکانی که به طور موقت شنوایی خود را از دست می دهند 
و یا آنانی که با استفاده از وسایل کمک شنوایی مانند سمعک، نقص 
شنوایی خود را جبران می نمایند چندان نیاز به معلم و آموزش و 
پرورش استثنایی ندارند. الزم است اولیای چنین کودکانی به شیوه 
و خدمات  پزشکی  های الزم  مراقبت  از  تا  راهنمایی شوند  مطلوب 
... بهره مند گردند. معموال در حدود 5 در صد  سنجش شنوایی و 
از کل کودکان سنین مدرسه در مقایسه با دیگر کودکان به نحوی 

دارای درجاتی از نارسایی های شنوایی هستند. 
عالئم و خصوصیات رفتاری که  باید معلمان و والدین آن را نشانه 

هایی بر نقص شنوایی تلقی کنند:
امکان دارد که نقص یک کودك کم شنوا پس از سال ها در مدرسه 
عملیات  انجام  با  است  ممکن  کودکان  چنین  این  نشود.  شناخته 
نشود.  آشکار  والدین  و  معلم  بر  نقصشان  که  کنند  کاری  جبرانی 
متآسفانه آنان در مقایسه با هم کالسی های خود در  وضعیت ناراحت 

کننده ای به سر می برند، آن ها بیشتِر آن چه را که در کالس رخ می 
دهد نمی فهمند و از آنجا که به نقصشان واقف نیستند ممکن است 

دچار ناکامی و اضطراب شوند.
از  آن،  به  وابسته  اختالالت  و  سردرد  خاطر  به  بیشتر  که  کودکی 
گیرد،  قرار  مشاهده  مورد  نزدیک  از  باید  شود  می  غایب  مدرسه 
دائمی  یا  برای ضایعات موقتی  عاملی  بیماری هایی گاه  این چنین 

ناشنوایی هستند.
کودکی که از آلرژی رنج می برد نیز می تواند دچار نقص شنوایی 
شود. معموال آلرژی های فصل می توانند باعث شوند کودك دچار   
سردرد شود و این خود سبب می شود که قدرت شنوایی او روزها و 

حتی هفته ها کاهش پیدا کند.
نمایانگر  که  دهد  می  نشان  خود  از  رفتارهایی  که  کودکی  هر 
عقب  یا  و  عاطفی  های  آشفتگی  رفتاری،  اختالالت  خصوصیات 
به وسیله ی یک متخصص شنوایی مورد  باید  ماندگی ذهنی است 

معاینه قرار گیرد.
کودکی را که دچار مشکالتی در زمینه درك زبان محاوره ای و یا 
گویایی است، باید جزء کسانی شمرد که دچار مشکالت شنوایی اند 

مگر اینکه واقعیت چیز دیگری را ثابت کند.
کودکی که بی توجه به نظر می رسد و یا در خود فرو رفته است، نیز 
ممکن است دچار نقص شنوایی باشد. چنین کودکی به علت اینکه 
قادر به شنیدن سخنان معلم نیست نمی تواند از دستورات به درستی 

پیروی  کند.
کودکی که دارای نقص شنوایی خفیف است ممکن است اغلب گیج 
وحواس پرت به نظر برسد. این حواس پرتی موقعی آشکار تر می شود 
که صداهای اضافی در داخل ویا خارج کالس نیز وجود داشته باشد.

 
برگرفته از :

کودکان استثنایی تآلیف هاال هان – کافمن
روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی مؤلف دکتر بهروز میالنی فر

استثنایی  کودکان  پرورش   و  آموزش  و  روانشناسی  بر  ای  مقدمه 
تآلیف دکتر افروز

کودک ناشنوا موانع و مشکالت
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سندرم پرادر ویلی در سال 1965 توسط سه پزشک به نام های پرادر، ویلی و البهارت 
توصیف شده است. شیوع این بیماری مشخص نیست اما به نظر می رسد از هر 15 
هزار کودك 1 نفر به آن مبتال می شود. ضعف ماهیچه ای، مشکالت مکیدن، اشتهای 
این  از خصوصیات  یادگیری  مشکالت  و  رشد  در  نارسایی هایی  کوتاه،  قد  بی ثبات، 
کودکان است. اولین راهکار کمک رسانی به این کودکان، تغذیه ی آنها در مرحله ی 
اول بیماری و سپس کنترل تغذیه و اشتهای سیری ناپذیر در مرحله ی دوم است. 
کمک به کودکان در به دست آوردن عزت نفس و آموزش مهارت های اجتماعی بسیار 
سودمند است. همچنین آموزش والدین در اداره کردن تغذیه ی دوگانه ی کودك 

ضروری است.
نوزادی  اولین مرحله که در  بیماری به طور کلی دو مرحله ی مجزا را می گذراند. 
ظهور می کند در ارتباط با ضعف ماهیچه ها و اشکال در مکیدن است، مرحله ی دوم 
البته چاقی ختم  و  ماهیچه ها  قوت یابی  به  در حدود 2 سالگی شروع می شود،  که 

می شود که در صورت عدم کنترل حتی منجر به مرگ خواهد شد.
خصوصیات:

به طور خالصه این کودکان دارای آسیب های مغزی، رشد حرکتی، تأخیری، اندازه 
کوچک، چاقی، بدشکلی های ظاهری )چشمان کشیده و جمجمه کوچک( و در دست 

سنـــدرم پـــرادر ویـلــی
معرفی معلولیـــت
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و پا و اعضا دارای مشکل  هستند .
هیپوتونیا )سستی و آویختگی عضالت( در بدو تولد کودك قابل مشاهده است و در 
بیماری  این  به  بزرگساالن مبتال  طول ماه ها و سال ها گسترش می یابد. کودکان و 
نتیجه ی  تعادل در زندگی رنج می برند که ممکن است  از اشکال در هماهنگی و 
مستقیم ضعف عضالنی و ماهیچه ای باشد. سندرم پرادر ویلی از پدر منتقل می شود.

در زیر به مشکالتی که این کودکان با آن مواجه هستند اشاره می کنیم:
مکیدن: این عمل با توجه به ضعف ماهیچه ها یک مشکل اساسی است، بنابراین در 
نتیجه کودك ممکن است در  به وجود می آید. در  اولیه مشکالت تغذیه ای  ماه های 

مهارت های سال های اولیه زندگی دچار شکست شود.
به دلیل مشکالت تغذیه در یک سال اول ممکن است الزم باشد کودك از راه  بینی 
این نکته بسیار  از طریق تغذیه معدی  ـ روده ای، تغذیه شود.  با روش های بهتر  یا 
مهم است که به والدین اطمینان کافی داده شود که این مسئله به زودی رفع خواهد 
شد. در طول هر دو مرحله، ضعف ماهیچه ای و قوت ماهیچه ای، کودك باید تحت 
درمان های توانبخشی قرار گیرد. این مسئله به خصوص اهمیت فراوان دارد که به 
والدین در مورد زیاد شدن اشتهای کودك و کنترل آن آموزش داده شوند؛ زیرا بعد 
از مشکل تغذیه ای، زمانی که کودك وارد مرحله خوردن بیش از اندازه می شود، با 

تشویق و خشنودی شدید والدین مواجه خواهد شد که این بسیار خطرناك است.
اشتهای سیری ناپذیر: این مشکل در طول 2 تا 4 سال اول زندگی وجود دارد که 
ممکن است ناشی از گرسنگی کشیدن در سال های اولیه باشد. خوردن، قابل کنترل 
نیست و افزایش وزن به طور چشم گیری ایجاد می شود. اشتهای دیوانه وار ممکن است 
اولین عالمت کمک کننده به تشخیص سندرم پرادر ویلی باشد. به نظر می رسد این 
اشکال به علت نقص هایی در سیستم مغزی کنترل کننده سیری و اشتها باشد. چاقی 
ایجاد شده معموالً به سختی قابل کنترل است و در خصوص اعمال رژیم های غذایی، 

اختالالت رفتاری بروز می کنند.
اشکال در زبان: در ارتباط با زبان، اشکال هم در زبان بیانی و هم در زبان دریافتی 
معموالً   PWS کودکان  است.  بیشتر  بیانی  زبان  در  اشکال  البته  که  شده  گزارش 
دامنه لغات محدودی دارند و از لحاظ گرامری ضعیف هستند. تحقیقی در این زمینه، 
اشکال این کودکان در سلیس بودن و روانی بیان را نشان داده است، هر چند که 

می تواند با لکنت در ارتباط باشد یا نباشد.
قد کوتاه و دست و پای کوتاه عالئم معمول این بیماری هستند. کاهش اندازه در 

عکس برداری های درون رحمی، قابل مشاهده است.
فعالیت  جنسی: در این کودکان محدود است، به خصوص در پسران. هیچ کسی با این 

بیماری دیده نشده که بچه دار شده باشد.
ناتوانایی های یادگیری: در 90 درصد این مبتالیان وجود دارد، در حالی که 10 درصد 
آنها هوش طبیعی دارند اما این کودکان به دلیل رفتارهای قشقرقی و حمله ای، دچار 

مشکالت متنوعی می شوند.
ضعف مهارت های اجتماعی: در مطالعه ای که روی کودکان پرادر ویلی، سندرم داون 
و سندرم ویلیام انجام دادند، کودکان پرادر ویلی در مهارت های اجتماعی کم ترین 
نمره را گرفتند در حالی که کودکان سندرم داون در موقعیت مشابه، بهترین رویکرد 

را نشان دادند.
خودپنداره ضعیف: کودکان پرادر ویلی از سایر کودکان، خودپنداره ضعیف تری دارند. 
با کلمات ضعیف تری توصیف می کنند و  را  این کودکان خود  این مطالعه  براساس 
این نشان می دهد آنان دچار مشکل در پذیرش خود، به عنوان یک عضو اجتماع و 
همچنین یک فرد مستقل هستند و نگرشی بسیار منفی نسبت به بیماری خود دارند.
مشکالت روانی: این کودکان در بزرگسالی مستعد ابتال به بیماری های روانی هستند.

صرع و EEG ناهنجار: که در پاره ای موارد مشاهده می شود.
مشکالت خواب: خواب زدگی یکی از عالئم شایع PWS است. تقریباً همه مبتالیان 

دچار خواب زدگی، در تمام روز متمایل به چرت زدن در ساعات بیداری هستند. 
تشخیص:

با  باید تشخیص  نوزادی  در  دارد.  اهمیت  بیماری  از رشد، تشخیص  مرحله  در هر 
سندرم داون، ترایزومی 18 و پرکاری تیروئید صورت گیرد. سندرم داون با صورت 

با   18 ترایزومی  می شود.  شناخته  کوچک  چشمان  و  پریدگی  رنگ  پهن،  و  صاف 
ناهنجاری هایی در کفایت رشدی، مشکل در ماهیچه های اسکلتی، گریه ی ضعیف، 
مشکالت  با  تیروئید  پرکاری  آخر  در  و  می شود  شناخته  سری  پس  لوب  ی  غلبه 
تغذیه ای، بی حالی شدید، وقفه تنفسی، بزرگی قسمت پس سری و گریه خشن با 

صدای گرفته مشخص می شود. 
راهکارهای کمک رسانی:

تخصصی  کمک های  زندگی  اول  سال  دو  طول  در  باید  کودك  تغذیه:  در  اشکال 
دریافت کند، در صورتی که تغذیه با شیر مادر امکان پذیر باشد باید حمایت و تشویق 
شود. حتماً باید از شیوه های کمکی برای تغذیه ی کودك استفاده شود و بعد از دو 

سالگی اشتهای کودك و چاقی با رژیم های درست غذایی تحت کنترل قرار گیرد.
آموزش: در این گروه کودکان، هوش بین 20 تا 80 و با میانگین مرزی در حدود 
55 تا 75 در نوسان است. برای این کودکان مدارس ویژه ضروری است. یک زندگی 
پناهگاهی کنترل شده با بیشترین تشویق ها، در موارد مهارت های کودك ممکن است 
هدف نهایی در مورد این کودکان باشد و تعداد کمی از این کودکان یاد می گیرند 

زندگی مستقلی داشته باشند.
از آموزش های ضروری به این کودکان، آموزش غذا خوردن در ساعات معین است. 
باید توجه شود که اصاًل نباید کودك را به خاطر غذا خوردن در زمانی که نباید غذا 
خورد، تنبیه کرد. بعد از این که غذا تمام شد باید کودك از محیطی که مربوط به غذا 
خوردن بوده، دور شود؛ اصاًل نباید در هر محیطی کودك را تغذیه کرد. برای کنترل 

وزن حتماً باید کودك را مورد تشویق قرار داد.
باید مورد توجه  مشکالت هماهنگی و تعادل: که در طول مدرسه رفتن و آموزش 
قرار گیرد. ممکن است کمک یک فیزیوتراپ برای کسب بیشترین استفاده از انرژی 

ماهیچه ای ضروری باشد.
رفتار  تغییر  شکل  به  است  ممکن  ویلی  پرادر  کودك  در  رفتاری  شدید  مشکالت 
ناگهانی از یک کودك خوب و دوست داشتنی، به یک آتش پاره ی شلوغ کار باشد. 
این قشقرق ها می تواند به دلیل نیاز به تغذیه باشد. غذا برای کودك پرادر ویلی یک 
عامل حیاتی و بسیار مهم است. به همین دلیل تصحیح رفتار بسیار اهمیت می یابد، 
زیرا ایجاد یک برنامه غلط رفتاری است که منجر می شود کودك یاد بگیرد با قشقرق 
به پا کردن و سر و صدا راه انداختن و کالفه کردن والدین به سرعت به هدف خود 

بر سد و نتیجه چیزی نیست جز اضافه وزن غیرقابل بازگشت کودك.
در کنترل مشکالت رفتاری کودك اولین نکته این است که به هیچ عنوان کودك 
دسترسی به غذا نداشته باشد یا در حقیقت دیدن غذا و حتی آگاهی از وجود غذا، 
کودك را غیرقابل کنترل خواهد کرد و دوم این که قاطعیت در برخورد با کودك و 

تسلیم نشدن در برابر خواسته او از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
در مورد مشکالت جنسی، تستوسترون می تواند با دادن شکل بهتر به آلت تناسلی 
در باال بردن اعتماد به نفس کودك مؤثر باشد؛ هر چند که کمکی به بچه دار شدن 

نخواهد کرد .
انسولین قرار  افراد که در بزرگسالی در معرض بیماری  این  انسولین برای  آزمایش 

دارند کاماًل ضروری است.
مشکالت والدین

والدین، به کرات با مشکالت متنوعی مواجه می شوند که گاهی اوقات سطوح باالی 
استرس را برای آنان ایجاد می کند. این مشکالت شامل مشکالت عاطفی مانند ترس، 
افسردگی و نگرانی؛ کاهش رضایت از ازدواج؛ مشکالت مربوط به آموزش و تحصیالت 

و کاهش سطوح اعتماد به نفس و خودبسندگی است.
همچنین آنان احساس نیاز شدید به آموزش راه کارهای پیشگیری و مقابله با مسأله 
با چالش های بیماری اش مواجه  را دارند. والدین در مورد این که کودك چگونه 
خواهد شد و همچنین در مورد آینده کودك که به تنهایی باید بگذرد، نگرانی زیادی 
نیاز به  این کودکان  این است که والدین  دارند. به هر حال آن چه که مسلم است 
حمایت و اطالعات بسیار زیادی دارند و اطالعات در زمینه رفتار با کودك، کنترل او، 

آینده اش و حتی آینده خود والدین بسیار کمک کننده است.

سنـــدرم پـــرادر ویـلــی

ت
الم

س
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پژوهش گران انگلیسی و آمریکایی در تحقیقات خود 
بزرگترین   فرزندان  برای  نام  انتخاب  که  دادند  نشان 
انسان  نام ها شخصیت  والدین است چرا که  مشکل 
سه  بررسی  با  انگلیسی  محققان  سازند.  می  را  ها 
هزار خانواده دریافتند یک پنجم والدین از نامی که 
برای فرزندان خود انتخاب کرده اند پشیمان هستند. 
انتخاب  شد  مشخص  دیگری  تحقیقات  در  همچنین 
نام بسیار مهم تر از آن چیزی است که تاکنون تصور 
می شد و شاید به همین دلیل است که کتاب های نام 

نزد مردم از محبوبیت باالیی برخوردارند.
خوش  و  زیبا  نام  یک  داشتن  محققان،  این  گفته  به 
افزایش می  را  فرد  اطمینان  احساس  تنها  نه  آهنگ 
دهد بلکه موجب می شود دیگران به طور مثبت تری 
تیم  این  سرپرست  فیلیو  دیوید  کنند.  نگاه  وی  به 
تحقیقاتی اظهار داشت: در واقع مغز انسان به محض 
شنیدن نامی که تلفظ می شود پالس هایی را ارسال و 
دریافت کرده و با توجه به نام فرد درباره وی قضاوت 

می کند.
این دانشمند توضیح داد: "روشی که ما را با آن صدا 
می زنند یک نماد و یک آینه است. در واقع نام مانند 
بیان گر شخصیت درونی  یک کارت ویزیت معرف و 
مستقیما  دارد  نام  یک  که  معنایی  و  آوا  است.  ما 
می  اثر  ما  به  نسبت  دیگران  قضاوت  و  رفتار  روی 

گذارد. آهنگ و معنای نام یک فرد حتی روی تولید 
نیز  اندورفین  هورمون های اکسیتوسین، دوپامین و 
اثر می گذارد. می توانیم بگوییم نامی که ما را به آن 
تاثیر می  بر روی پیشرفت ما در زندگی  می خوانند 

گذارد."
دخترانه   حدودی  تا  نام  یک  "گذاشتن  افزود:  وی 
تواند مشکالتی جدی روی حس  پسر می  روی یک 
نا امنی وی ایجاد کند. همچنین نام های بسیار اصیل 
و یا کمیاب می توانند اشخاصی بسیار متفاوت را بار 

آورند."
این محققان پس از تجزیه هزار و 700 ترکیب حرف و 
آوا دریافتند که گذاشتن نامی دلپذیر و دخترانه روی 
دختران موجب می شود آن ها شخصیت زنانه تر و 
ظریف تری داشته باشند. این درحالی است که  نام 
های پسرانه و غیرمعمولی که  روی دختران گذاشته 
می شود شخصیت این دختران را خشن تر و جدی تر 
می کند. همچنین مشخص شد کسانی که نام آنها با 
حرف )آ( آغاز می شود از کسانی که اسامی با حروف 

آغازین )ب(، )س( یا )د( زندگی طوالنی تری دارند.

خواندنــی های سالمـــــت

این نــام را دوسـت نــدارم
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ِکِرم هـــای برطــرف کننــده درد

مشـــکالت شبکیه چشـم در نوزادان

سیب به دلیل خاصیت اسیدی که در بافت آن وجود دارد سبب نرم شدن مینای 
دندان شده و در دراز مدت این آسیب سبب پوسیدگی و خراب شدن دندان می 
شود. البته گاز زدن سیب سبب پاك شدن مکانیکی دندان ها و تمیز و سفید 
شدن دندان ها می شود و محیط دهان را نیز ضدعفونی می کند به همین جهت 
پزشکان به افراد توصیه می کنند که سیب را به همراه سایر میوه ها و یا غذای 

متناسب مصرف کنند و اینکه بعد از مصرف سیب حتما آب فراوان بخورند.
پزشکان همینطور توصیه می کنند تا افراد بالفاصله بعد از خوردن سیب مسواك 
نزنند چون به سبب نرم شدن مینای دندان، آسیب بیشتری به دندان ها خواهد 

رسید.

بوالغ اوتی و شاهي و تره تیزك، هر سه سرشار از ویتامین ث بوده و ضد خونریزي و 
رقیق شدن خون هستند و به حدي از این اکسیر گرانبها دارند که خوردن مختصري از 
آنها رفع کمبود آن را خواهد کرد و به کمک یک ماده میکروب کش که در خانواده آنها 
وجود دارد در معالجه زخم روده و امراض داخلي و سرماخوردگي اثر معجزه آسا دارند و 
این ماده در بوالغ اوتی بیشتر است، آنها مخصوصاً تره تیزك به علت داشتن یک ترکیب 

گوگردي در اصالح دستگاه تنفس تأثیر فراوان دارند.
سل ریوي، آسم، زکام و سیاه سرفه را شفا مي بخشند، براي این کار بهتر است شیره آن 
ها را گرفته و همه روزه صبح و عصر یک قاشق سوپ خوري به بیمار بدهند و مخلوط نیم 
لیتر از آب آنها با روغن بادام شیرین یا زیتون، درمان درد کلیه است زیرا آن ها ترشحات 
خارجي مثل شیر ـ عرق و ادرار را زیاد کرده و به ترشحات داخلي کمک مي کنند، از 
این رو آنها را براي معالجه ي مرض قند )دیابت(، غمباد و بدبویي عرق تجویز کرده اند.

به گفته ی دکتر ریاضی اصفهانی فوق تخصص شبکیه چشم: رتینوپاتی ) آسیب 
شبکیه ( در نوزادان نارس یکی از اختالالت مربوط به چشم است که در اثر عدم 
تکامل طبیعی عروق خونی شبکیه در نوزادان نارس ایجاد می شود. یکی از این 
بیماری ها رتینوپاتی )مشکالت شبکیه( در نوزادان نارس است که این بیماری 

از مهم ترین بیماری های قابل پیشگیری نابینایی در کودکان است.
بیماری رتینوپاتی نوزادان نارس چند هفته پس از تولد بروز پیدا می کند. این 
بیماری در مراحل پیشرفته زخم در شبکیه و عوارضی نظیر جدا شدگی شبکیه، 
از  بسیاری  شود؛  می  دیده  چشم  تنبلی  و  چشم،  انحراف  زجاجیه،  خونریزی 

نوزادان مبتال به رتینوپاتی دچار نزدیک بینی خواهند شد.
بسیاری از نوزادان نارس پس از به دنیا آمدن در بیمارستان ها و بخش های وی ژه 
در دستگاه های خاص نگه داری می کنند که عاری از اکسی ژن است که در این 

صورت بیشتر در معرض این بیماری قرار می گیرند.
ن حدود 20 تا 30 درصد از نوزادان نارس متولد شده می توانند به نوعی دچار 
این اختالل شوند که شدت و ضعف دارد. در بررسی های انجام شده در نوزادان 

سیب
 عامل پوسیدگی دندان

نارس وزن کمتر از 2000 گرم و همچنین سن تولد کمتر از 35 هفته بارداری در ابتال به 
این بیماری نقش داشته است. 

این بیماری در بیشتر موارد قابل درمان است و لیرزتراپی یکی از روش های درمان این 
بیماری است که متاسفانه جراحی در این بیماری رضایت بخش نیست.

بعضی از موارد برطرف کننده ی درد به شکل کرم یا ژل موجود هستند. دارو از طریق 
پوست جذب می شود. کرم ها یا ژل های بر طرف کننده ی درد، اغلب برای از بین 
بردن درد و التهاب موجود در زیر پوست به کار می روند مثل درد حاصل از آرتریت 

)التهاب مفصل( یا آسیب عصبی یا درد مجاور یک برش جراحی.
اِمال

اِمال یک ِکِرم تجویزی از بین برنده ی درد است که حاوی دو ماده بی حسی موضعی 
می باشد، لیدوکائین و پریلوکائین. به مدت یک ساعت پس از استفاده از دارو، پوست 
شما بی حس می شود و اثرات آن بیشتر از 2 تا 3 ساعت بعد از به کاربردن دارو، 
روی پوست می ماند. امال به ویژه در بچه ها، مورد استفاده قرار می گیرد و باعث 
کاهش درد ناشی از تزریق، خون گیری، وارد کردن یک کاتتر )لوله باریک( به داخل 

رگ یا درمان زگیل ها می شود.
کاپسایی سین

کاپسایی سین )دوروالك، زوستریکس( یک کرم موضعی بدون نیاز به تجویز پزشک 
است و از دانه های فلفل گرم به دست می آید. تصور می شود که این دارو باعث 
مهار مواد شیمیایی انتقال دهنده پیام درد در سلول های عصبی می شود. شما باید 
روزانه سه یا چهار بار، کرم را روی پوست خود بمالید. معموال یک تا دو هفته طول 
می کشد تا اثرات دارو، ایجاد شود. حداکثر اثر دارو، سه تا چهار هفته پس از مصرف 

دارو، حاصل می شود.
مجاور  مفاصل  در  موجود  التهاب  از  ناشی  درد  موقت  درمان  برای  سین،  کاپسائی 
پوست مثل مفصل انگشتان، زانو و آرنج بسیار موثر است. همچنین این دارو برای 

رهایی از درد، در موارد زیر نیز به کار می رود:
درد ناشی از حساسیت پوستی به زونا، درد حاصل از آسیب عصبی، درد متعاقب 

ماستکتومی )برداشتن سینه( و درد مزمن مجاور مناطق ترمیم یافته پوستی.
کرم های متیل

ذرات  حاوی  هات  آیسی  و  ِگی  بِن  ِکر،  آرتری  مثل  تجویز  به  نیاز  بدون  داروهای 
متعددی هستند و با ایجاد گرما یا سرما، باعث رفع درد می شوند. این کرم ها ممکن 
است باعث رفع درد های خفیف و گاهی عضالنی شوند ولی در اکثر شکل های درد 

مزمن فایده ای ندارند.
کرم های مشابه آسپیرین

و  کرم  اسپورتس  اُسپرکرم،  مثل  تروالمین  حاوی  تجویز  به  نیاز  بدون  های  کرم 
و  غذا  انجمن  آسپیرین هستند.  مشابه  ماده شیمیایی  یک  کرم، حاوی  مایوفلکس 
دارو تشریح می کند که این داروها بی خطر هستند ولی برای رهایی از درد، لزوما 

مفید نیستند.

این نــام را دوسـت نــدارم

گردآوری: زینب اكبری
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من یکی از خوانندگان پر و پا قرص این صفحه از پیک توانا هستم. استفاده از 
تجربیات دیگران گنج بی زحمتی است كه در اختیار ما قرار می گیرد. به قول 
كالرنس دی "دانش اگر با تجربه همراه نشود كاالیی كم ارزش است". به نظر 
من اگر در دنیای پزشکی جایی بود كه هر كس می توانست تجربیاتش را در 
اختیار دیگران قرار دهد بسیاری از بیماری ها به سادگی درمان می شدند. من 
هم می خواهم تجربیات خودم را در اختیار خوانندگان پیک توانا قرار دهم و 

آنچه كه در جریان بیماری ام یافته ام را برای شما بازگو كنم.
من از گردن به پایین دچار فلج نخاعی هستم. حركت كردن برای من آرزویی 
است دست نیافتنی. به دلیل عدم تحرک و بودن مداوم در بستر بارها دچار 
زخم بستر شده ام. این بیماری یکی از عوارض اجتناب ناپذیر برای كسانی 
است كه مدت طوالنی در یک وضعیت قرار می گیرند. چندین بار دچار این 
عارضه شدم و بعد از درمان و حتی جراحی و برداشتن زخم ها دوباره این 
مشکل برایم به وجود آمد. اما توصیه هایی دارم كه شاید برای كسانی كه از 

مشکل من رنج می برند كارگشا باشد. 
در طول روز چندین بار در بستر خود جا به جا شوید )هر 8 ساعت( و سعی 

كنید روی بخش خاصی از بدن خود به طور مداوم فشار وارد نکنید.
حمام كردن منظم می تواند به جلوگیری از ایجاد این زخم ها كمک كند.

ماساژ دادن نیز برای خون رسانی و جریان دادن خون در بدن بسیار مفید 
است. باید دقت كنید كه روی قسمت های استخوانی ماساژ انجام نشود.

پوشیدن لباس های نازک و نرم و اجتناب از لباس های زبر و زخیم و تنگ، 
هم می تواند به بهبود زخم ها و جلوگیری از ایجاد دوباره ی آن كمک كند.

حبوبات، قارچ، جگر، آووكادو، ماهی، مرغ، آجیل، بادام زمینی، گل كلم، شیر 
و پنیر، سیب زمینی، پرتقال، موز و تخم مرغ بیشتر مصرف كنید. این مواد 
سرشار از ویتامین B5 هستند. این ویتامین برای بهبود جای زخم بسیار مفید 

و الزم است.
دریافت روزانه پروتئین، كلسیم، روی ، ویتامین C  و E ، یکی از عواملی است 

كه باید برای كاهش ابتال به این زخم رعایت شود.
بهتر است تشک سفتی كه دارید را فراموش كنید و با صرف هزینه ای كه 
تهیه  مرتعش  و  آبی  تشکی  است،  بستر  زخم  درمان  از  تر  صرفه  به  مسلما 
كنید. انواع دیگری از این تشک ها نیز وجود دارند: فوم ها، تشک های هوایی 

استاتیک، تشک های هوایی مواج، تشک های حاوی ژل.
بعضی از افراد فکر می كنند با نشستن بر روی بالش های حلقوی می توانند 
از ایجاد زخم بستر جلوگیری كنند در حالی كه این بالش ها از رسیدن خون 

به بافت جلوگیری كرده و موجب زخم در ناحیه می شود. 
بهتر است همیشه بدن خود را خشک نگه دارید و در تابستان برای جلوگیری 
از عرق كردن از تهویه مناسب استفاده كنید. برای خشک كردن پوست می 
توان از پدهای جاذب استفاده كرد. استفاده از پنکه به صورت مدوام مناسب 

نیست، من به شخصه این روش را توصیه نمی كنم.
خشک بودن پوست به معنای خشکه زدن آن نیست. پس از مرطوب كننده 
مناسب پوست استفاده كنید. تا از خشکی و شاخی شدن پوست و حساس و 

قرمز شدن  سطح پوست جلوگیری كنید.
چاقی و الغری هر دو عواملی آسیب رسان هستند و بهتر است وزن در حد 

معمول باقی بماند.
یاد  كه  است  این  بستر  زخم  از  جلوگیری  برای  ها  روش  موثرترین  از  یکی 
بگیرید چطور بنشینید یا از جای خود بلند شوید و بر روی ویلچر قرار گیرید. 
در مورد فلج حاد بهتر است كسی كه شما را جابه جا می كند این روش ها 
او یاد  او را راهنمایی كنید و روش درست را به  بتوانید  باید  را بداند وگرنه 
دهید. پزشکان می گویند كه نادرست نشستن و جابه جا شدن منجر به ایجاد 
نیرویی به نام شرینگ می شود كه یکی از دالیل اصلی ایجاد زخم بستر است. 

شرینگ، نیروی است كه هنگامی كه دو یا چندالیه از بافت در خالف جهت 
حركت بدن كشیده شود ایجاد می شود.هر بیمار، در تخت بیمارستان هنگامی 
كه كه در وضعیت نیمه نشسته تا نشسته قرار داشته باشد نیروی شرینگ را 
تجربه می كند. وقتی سرتخت باال می آید مریض به طرف پایین تخت سر می 
تمایل  اند  به مالفه چسبیده  نتیجه الیه های خارجی پوست كه  خورد و در 
دارند در پوزیشن ثابت باقی بمانند ولی بافت های زیرین شامل ماهیچه ها و 
استخوان به سمت پایین تخت سر می خورند و نیروی شرینگ ایجاد می شود.

نیروی شرینگ سبب می شود عروق خونی زیر جلد، تحت فشار قرار بگیرند و 
در نتیجه سبب انسداد جریان خون و نکروز یا بافت مردگی در آن ناحیه می 

شود.
برای جلوگیری از فشار نواحی استخوانی مثل قوزک پا و زانو بهتر است از بالش 

های نرم زیر پا استفاده كنید.
امیدوارم این موارد برای شما مفید و كاربردی باشد. من سعی كردم از داروی 
یاد  را  نکته  این  دانستم  ولی الزم  نکنم.  استفاده  كاالیی  تجاری  نام  یا  خاص 
آوری كنم كه تركیب پماد زینک اكساید و ویتامین آ+د می تواند التیام بخش 

مناسبی برای زخم های سطحی شما باشد.
بنابر مطالعاتی كه داشتم امروزه از روش های جدیدی برای درمان زخم بستر 

استفاده می كنند كه عبارتند از:
 استفاده از پانسمان های آماده به نام كامفیل یا پماد الیز كه گرانند اما بیشتر 

از قیمتشان می ارزند.
این دارو ها بافت های مرده را با انجام عملی شیمیایی بر می دارند اما به ساخت 
بافت زنده نیز كمک می كنند. پانسمان كامفیل را تنها باید زمانی برداشت كه 
تغیر رنگ دهند یا خود از بافت جدا شوند. این درمان برای زخم درجه 2 هم 
كاربرد خوبی دارد. درمورد بیماران قطع نخاعی برخی خرید پماد الیز را بهتر از 
كامفیل می دانند. بخصوص آقایان، زیرا آنها دچار زخم ناحیه تناسلی هم می 

شوند كه نمی توان از كامفیل برای آن استفاده كرد.
 استفاده از الرو، حشره ی روی زخم كه چند روزی زیر پانسمان می ماند و 
بافت مرده را می خورد و با بزاقش به ساخت بافت زنده كمک می كند هم یکی 
از راه هاست. این درمان بهترین روش درمانی ست كه برای دیگر زخم ها نیز 
استفاده می شود  و زخم های چندین ساله غیر قابل درمان را بهبود داده است. 

این روش به تازگی وارد ایران شده و از نظر مراجع پزشکی قابل تائید است .
درمان دیگر استفاده از پودر طالست كه قدیم به این صورت بوده ولی امروزه 
از كرم هایی كه تركیب طال دارند استفاده می شود و بسیار گرانند و در ایران 

هم یافت نمی شود.
و به عنوان توصیه آخر آنچه با مطالعات و تجربیاتم به دست آوردم : هرگز روی 

زخم باز بتادین نریزید زیرا باعث از بین بردن بافت های جدید می شود.
انسان ها به نسبت ظرفیتی كه برای كسب تجربه دارند عاقل اند نه به نسبت 

تجاربی كه اندوخته اند. )جرج برنارد شاو(

تجربـه هــا
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ترجمه: فرهنگ محمدخانی كارشناس كاردرمانی

تمرینـات مربــوط  به کودکان فلج مغزی
بــــازی در منـــزل

فلج  كودكان  برای  بازی  و  ورزش  میان  ی  رابطه 
مغزی از اهمیت باالیی برخوردار است. در متن زیر 
نکاتی در خصوص ارتباط بین بازی و ورزش برای 

سالمتی بیشتر كودكان ذكر شده است.
های  تکنیک  یادگیری  برای  خود  كاردرمانگر  از 
Bobath كمک بخواهید. یا می توانید كودک خود 

را در مراكز درمانی ثبت نام نمائید.
بسیاری ازتمرینات مقدماتی Bobath را می توانید 
به صورت عینی در زندگی روزمره كودک خود به 

كار ببرید.
برای مثال: وقتی فرزند شما كوچک است می توانید 
تلویزیون  تماشای  حین  كششی  تمرینات  او  به 
به  زانو  روی  بر  كه كودک شما  هنگامی  یا  بدهید 
بخوانید  كتاب  او  برای  تا  نشیند  می  دبلیو  صورت 
در همان موقع وضعیت نشستن او را تصحیح كنید.

هر فعالیتی برای تصحیح وضعیت او می تواند مفید 
در  یا  روید  می  راه  پارک  در  اگر شما  باشد. حتی 
حیاط و خانه بازی می كنید و یا هنگامی كه برای 
تمرینات  یا  اید  نشسته  كنارهم  تلویزیون  تماشای 
ساده در زندگی روزمره می توانید حركات مداوم و 

اصالحی را برای فرزند خود انجام دهید.
كِس  مدتی  برای  را  شما  فرزند  كه  است  الزم  اگر 
دیگری نگهداری كند باید به او راه و روش درست 

نگهداشتن را آموزش دهید.
cp و دارای  برای بچه هایی كه دچار  اول  اولویت 
اسپاسم عضالنی هستند كه سرانجام باعث بدشکلی 

عضالت می شود.
اولویت دوم برای كودكانی است كه از لحاظ حركتی 
به شرایط نرمال نزدیک ترند. اگر شما دارای كودک 
فلج مغزی هستید باید مطمئن شوید كه آیا كودک 
می  انجام  دارد  نیاز  بدنش  كه  حركاتی  تمام  شما 
دهد و اگر كودک شما منفعل است و دوست دارد 
همیشه در حالت خوابیده باشد باید حركات مورد 
روش  بهترین  از  یکی  كنید.  تحمیل  او  به  را  نیاز 
با  كودكان  كه  است  این  كودكان  تشویق  برای  ها 
حین  تا  كنند  بازی  خانه  محیط  در  خود  دوستان 
نیاز به طور منظم  از تمرینات مورد  بازی بسیاری 

انجام شود.
از طریق این حركات شما می توانید حس المسه ی 

او را تحریک كنید.
لذت  در خانه  بازی  از  برآن كه كودک شما  عالوه 
می برد، به خاطر داشته باشید كه شما باید همراه 
كودک خود باشید و به حركات بدن اوتوجه داشته 

باشید.
این  بدن  برای كشش حركات  پیشنهاد خوب  یک 

است كه :
كودک را روبروی خود نگه دارید و پاهای او را به 
دور كمر خود بگذارید و او را به آرامی به این سو و 

آن سو بچرخانید.

ت
الم

س

شما می توانید حركات ورزشی كودكان را در فعالیت های روزمره به كار ببرید. كارهایی مانند 
لباس پوشیدن، غذاخوردن و...

در این جا به دو نکته اشاره می شود تا متوجه شوید كه چگونه این كار را انجام دهید.
وسیله خاصی را دور از دسترس كودک قرار دهید تا برای رسیدن به آن سینه خیز برود.

و یا اگر با كودک خود پازل بازی می كنید، قطعات آن را به راحتی به دستش ندهید اجازه 
دهید خود او قطعات را از روی میز و یا جعبه بردارد.

كودک خود را تشویق كنید تمام كارهای فیزیکی مناسب را خودش انجام دهد حتی اگر به 
نظر خیلی راحت باشد.

برای مثال بگذارید كودک وسایل بازی اش را خودش درون جعبه بازی بگذارد. حتی اگر مدت 
زمان زیادی طول بکشد صبور باشید و اجازه دهید خودش جمع كند.

امروزه با افزایش تعداد كودكان مبتال به فلج مغزی نیز بسیاری از تمرینات ورزشی را دوست 
دارند و از بسیاری تمرینات متنفر هستند.

به خاطر داشته باشید هوای تازه و ورزش برای هر كسی مفید است و اگر كودک شما ارزش 
آن ها را بداند به آنها به دیده ی یک امر مهم در زندگی می نگرد.
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از النه گزینی جنین  قبل  را  ژنتیکی  بیماری های  توان  PGD می  با روش 
تشخیص داد.

بیشتر زوج هایی كه سابقه بیماری ژنتیکی در خانواده خود دارند از انتقال این 
بیماری ها به فرزندان خود نگرانند. یکی از راه هایی كه می تواند در برخی از 
این بیماری ها كه ژن یا كروموزوم معینی مسئول ایجاد آن است، مانع انتقال 
بیماری به فرزند شود؛ تشخیص قبل از النه گزینی جنین یا PGD است. در 
این روش، باروری به وسیله IVF انجام می شود و رویان سالم در رحم مادر 

كاشته می شود.
PGD شامل تشخیص قبل از النه گزینی جنین در رحم است و از 20 سال 
قبل تاكنون روی جنین انسان انجام می شود و حدود 20 تا 25 هزار نوزاد بعد 
از انجام PGD در دنیا متولد شده است. به خاطر داشته باشید كه PGD با 
بارداری« )prenatal Diagnosis( متفاوت است. به  »تشخیص در دوران 
همین دلیل، شما در بارداری وقتی با یک بیماری در جنین مواجه می شوید، 
باعث  و  نیست  خطر  بی  خود،  كه  شود  می  پیشنهاد  شما  به  بارداری  ختم 
عوارض روحی روانی در مادر و خانواده می شود. در ضمن به یاد داشته باشید 
كه مجوز برای ختم بارداری در ایران و پزشکی قانونی برای تمام بیماری ها و 
اختالل ها صادر نمی شود. این در حالی است كه شما با »تشخیص قبل از النه 
گزینی جنین« )PGD( می توانید بارداری طبیعی )فرزند سالم( داشته باشید.

PGD چگونه انجام می شود؟
برای انجام PGD به بیمار توصیه انجام IVF می شود. IVF به این طریق 
است كه ابتدا به خانم، داروی محرک تخمک گذاری داده می شود و تخمک 
های حاصله توسط سونوگرافی زیر بی هوشی عمومی از تخمدان خارج و در 
آزمایشگاه نازایی با اسپرم همسر بیمار تركیب می شود و در دستگاه مخصوص 
در آزمایشگاه قرار داده می شود تا جنین رشد كند و بر اساس مشکل بیمار یا 
درخواست آنها از جنین تکه برداری می شود و برای تشخیص ارسال می شود.

اختالل  تعیین  برای  ارسال یک سلول  و  از جنین  برداری  تکه  یعنی   PGD
كروموزومی یا ژنی در آن جنین كه معموال 48 ساعت طول می كشد و در 
تکه  در حال حاضر  منتقل می شد.  مادر  به رحم  بودن جنین  صورت سالم 
برداری از جنین در روز سوم رشد جنین وقتی جنین 6 تا 8 سلولی است، 

انجام می شود.
در مراحل اولیه PGD فقط برای 5 اختالل كروموزومی شایع شامل كروموزوم 
انجام می شد كه در مراحل بعدی گسترده تر شد و   13،18،21،X،Y های 
 ،20 ،22 ،15 ،18 ،17 ،16 ،21 ،18 ،13 ،X،Y برای 8 تا 12 كروموزوم شامل
12 انجام شد كه به این طریق می توان 70 تا 80 درصد اختالل كروموزومی 
را تشخیص داد و در حال حاضر با روش جدیدی كه ابداع شد می توان سالمت 
24 كروموزوم را تایید كرد و تا 90 درصد اختالل های كروموزومی را تشخیص 

داد كه نیاز به مطالعه بیشتری دارد.
PGD را به چه كسانی توصيه كنيم؟

می  و  بارداری هستند  دوران  در  بارداری  مخالف ختم  كه  سالمی  های  زوج 
خواهند از ابتدا بارداری سالمی داشته باشند.

خانواده هایی كه سابقه تولد یک بچه ناقص یا عقب مانده دارند كه ناشی از 
ها  كروموزوم  تعداد  در  اختالل  یا  ژن مخصوص  از طریق  اختالل  آن  توارث 
است؛ مثل داشتن یک فرزند مبتال به سندرم داون یا سایر عقب ماندگی های 

ذهنی.

خانواده هایی كه دارای فرزند مبتال به هموفیلی، تاالسمی ماژور، یا ناشنوایی 
ارثی و سایر بیماری های مادرزادی هستند كه با تغییر جنس فرزند یا تعیین 

این اختالل می توانند دارای فرزند سالمی شوند. 
برای پیشگیری از سرطان یا بیماری هایی كه در سنین باال بروز می كند )مثال 
با وجود یک ژن به نام BRCA1، فرد در سنین باال مبتال به اختالل های غدد 

یا سرطان می شود و می توان با انجام PGD از آن پیشگیری كرد.(
گاهی خانواده دارای یک فرزند مبتال به سرطان یا تاالسمی ماژور یا... هستند 
كه از طریق پیوند مغز استخوان بهبود می یابد. در این صورت به مادر می 
گویند كه باردار شود در صورتی كه HLA جنین با آن فرزند مبتال هم خوانی 
كرد.  استفاده  پیوند  برای  بندناف  های خون  سلول  از  توان  می  باشد  داشته 
 HLA با  نوزاد متولد شده   PGD انجام  با  ابتدا  از  توان  این صورت می  در 

هماهنگی داشت.
بیمارانی هستند كه مدام دچار سقط جنین می شوند و فاقد فرزند هستند و 
در بررسی های انجام شده هیچ علت خاصی برای سقط مشخص نشده است. 
شاید علت سقط مربوط به جنین باشد كه دارای نقص كروموزومی است كه در 

این صورت می توان با انجام PGD بچه سالم به دنیا آورد.
PGD به تمام خانم های باالی 35 سال كه می خواهند IVF انجام دهند 
تولد  میزان  سن  افزایش  با  دانید  می  كه  طور  همان  چون  شود  می  توصیه 
نوزاد دچار سندرم داون حدود 10 برابر افزایش می یابد و سایر اختالل های 

كروموزومی نیز حدود 2 تا 3 برابر می شود.
و باالخره كسانی هستند كه چند بار IVF انجام داده اند ولی باردار نشده اند 
یا اینکه اسپرم مرد شدیدا ضعیف است. PGD برای به دست آوردن جنین 

سالم برای انتقال به رحم مادر توصیه می شود.
آيا PGD برای تعيين جنسيت هم توصيه می شود؟

تا آنجا كه مطالعه ها نشان داده اند برای تعیین اینکه فرزند شما دختر یا پسر 
است، این روش توصیه نمی شود؛ چون با انجام IVF غیر از هزینه های صرف 
شده، ممکن است جان مادر نیز به خطر بیوفتد و تنها می توان پسردار شدن 
 PGD یا دختردار شدن بر اساس اختالل ژنی موجود در خانواده را با انجام

توصیه كرد.
PGD در كجا و توسط چه كسی بايد انجام شود؟

تکه  باشد،  داشته   IVF انجام  در  كافی  تبحر  كه  نازایی  آزمایشگاه  مركز  در 
برداری از جنین مهم تر از تکنیک های تشخیص اختالل كروموزومی است 
پس تکه برداری باید توسط فرد باتجربه كه حداقل در 3 سال گذشته بیش از 
100 مورد تکه برداری از جنین را انجام داده باشد و بتواند در مدت كمتر از 
 PGD 5 دقیقه نمونه برداری را انجام بدهد، صورت بگیرد و در ضمن انجام
برای كسی توصیه می شود كه حداقل دارای 5 رویان به ظاهر سالم 6 تا 8 

سلولی در آزمایشگاه باشد.
آيا امکان دوقلويی زايی با اين روش وجود دارد؟

به  ایجاد دوقلویی  ولی  است  تا 3 جنین  تعداد 2  انتقال  و علت آن هم  بله؛ 
خواست بیمار صحیح نیست؛ چون معموال بهترین سرانجام بارداری مربوط به 
بارداری تک قلویی است و هرچه تعداد جنین ها افزایش یابد، عوارض مربوط 

به بارداری زیادتر خواهد شد. 

تشخیـص زود هنــگام
 بیمـــاری های ژنتیکی
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قطعاً هنوز چند هفته تا تعطیالت تابستان باقی مانده است... بنابراین 
حاال وقت آن است كه به خودتان برسید!

برای داشتن پوستی زیبا، توصیه های مهم و در عین حال آسانی 
وجود دارند كه می توانید آن ها را به كار ببرید:

به طور مرتب پوست تان را پاک سازی كنید، اگر پوست تان خیلی 
را  این كار  بار در هفته  یا خیلی حساس است، حداقل دو  خشک 
انجام دهید. شما می توانید دفعات پاک سازی را كاهش دهید و از 

محصوالت مالیم تر استفاده كنید.
بار كه به حمام می روید یا دوش می گیرید، یک كرم مرطوب  هر 

كننده روی پوست تان بمالید.
به خوبی  كه  داشت  پوستی خواهید  مرحله، شما  دو  این  انجام  با 

تغذیه می شود و سلول های مرده اش به سرعت از بین می روند.
تر  روزنه هایش ظریف  و  تر  لطیف  تان  پوست  دید كه  و خواهید 
خواهند شد. حتی اگر از سال گذشته تا به حال در معرض آفتاب 

قرار نگرفته اید، می توانید با خیال راحت زیر نور خورشید بروید!
چگونه پوست تان را برای تابستان امسال آماده می كنید؟

در  دفاع  برای  شما  پوست  به  اكسیدان  آنتی  از  سرشار  ای  تغذیه 
مقابل آثار زیان بار نور خورشید كمک خواهد كرد. 

روی این خوراكی ها به طور خاص حساب كنید:
قرمز  یا  نارنجی  رنگ  به  كه  هایی  میوه  یا  سبزیجات  دیگر  و  هویج  تنبل،  كدو 

هستند.
سبزی جات سبز، خصوصاً سبزیجات برگ دار مانند اسفناج.

چربی های خوب، مانند روغن دانه ی گندم، روغن زیتون و میوه های روغنی 
مانند بادام یا گردو. 

غالت كامل، صدف دریایی، تخم مرغ و كنسرو ماهی.
ضمناً می توانید از مکمل های غذایی ویژه كه برای محافظت از پوست در مقابل 

نور آفتاب تهیه شده اند، استفاده كنید.
برنزه كردن: آیا برای سالمتی مفید است؟

كسانی كه پوست شان را توسط كرم ها اتوبرنزه، برنزه می كنند از فواید آن بر 
سالمتی شان مطمئن نیستند، اما این روش قطعاً بهتر از قرار گرفتن در معرض 

نور آفتاب و یا كابین اشعۀ ماوراء بنفش است. 
ضمناً می توانید از كرم های اتوبرنزۀ مرطوب كننده هم بهره ببرید. این كرم ها 
مالیم تر هستند و با گذشت زمان و به تدریج اثر می گذراند! استفاده از كرم های 

اتوبرنزه به هیچ وجه به معنای بی نیاز شدن از كرم های ضد آفتاب نیست.
حساسیت به نور آفتاب: از حاال خودتان را آماده كنید!

احساس خارش  قرار می گیرید،  آفتاب  نور  روزهایی كه در معرض  اولین  در  آیا 
شدید دارید یا جوش های ریز قرمز روی پوست تان مشاهده می كنید؟ احتماالً 
نسبت به نور آفتاب آلرژی دارید كه این حساسیت، لوسیت تابستانی بی خطر نیز 

نامیده می شود.
در برخی موارد، پیشگیری از لوسیت تابستانی امکان پذیر است، به این ترتیب كه 

باید به آهستگی و به تدریج در معرض نور آفتاب قرار بگیرید.
سه توصیه:

از حاال در معرض آفتاب قرار گرفتن را شروع كنید، با این كار از زمانی كه نور 
آفتاب خیلی شدید نیست، از آن بهره برده اید.

فقط چند دقیقه در روز خودتان را در معرض نور آفتاب قرار دهید، این زمان نباید 
در ساعات گرم روز )بین ظهر تا ساعت 16( باشد.

همیشه خودتان را با یک كرم ضد آفتاب ضعیف محافظت كنید، با درجۀ حداقل 
20 برای بزرگساالن و 30 برای كودكان. 

پوستی زیبا برای تابستان

از حــاال شــروع کنیــد!        

هفته نامه سالمت

تشخیـص زود هنــگام
 بیمـــاری های ژنتیکی
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معصومه آِمدی

هر جایی که هستی، سعی کن بهترین باشی
گاهی یک پل تنها برای 
گاهی  ولي  است  عبور 
همان پل معنای زندگی 
همه  گیرد.  می  خود  به 
بهتر  زندگی  دنبال  به 
هستند. برخی به راه ها 
برخی  و  كنند  می  فکر 
خویش  رویای  در  فقط 
كنند،  می  دنبال  را  آنها 
هستند  هم  كسانی  اما 
كردن  پیدا  بر  عالوه  كه 
سازند  می  پل  ها،  راه 
آن  از  بتوانند  همه  تا 

استفاده كنند.
دو  با  برجیان"  "منصور 
از  توانست  خود  اختراع 
سمت  به  پلی  معلولیت 
را  راه  و  بزند  توانمندی 
برای زندگی بهتر خود و 
دیگران هموار نماید. وی 
نمونه ی بارز كسی است 

كه تهدید را به فرصت تبدیل نمود. 
در پاییز 1325 در اصفهان متولد شد. در رشته ی مهندسی مکانیک تحصیل 
كرد و در زمینه ی مهندسی پزشکی تخصص گرفت. در سال 1354 در حالی 
كه بیست و نه بهار را پشت سر گذاشته بود، بر اثر خواب آلودگی حین رانندگی 
تصادف كرد و از ناحیه ی دو پا معلول شد و از آن پس، دست روزگار او را روي 

صندلي چرخدار نشاند. 
وی تاكنون موفق به ثبت و بهره برداری دو اختراع مفید برای معلوالن شده 
اختراع تشک مواج كه هر دو  و  اختراع صندلی چرخدار چند منظوره  است: 
متعلق به دوره ای هستند كه امکانات و پیشرفت های تکنولوژی به اندازه ی 

امروز نبود. 
از آنجا كه ویلچر معمولی جوابگوی نیازش نبود و ویلچر مناسبی هم در بازار 
وجود نداشت، تصمیم گرفت خودش آن را خلق كند و با طرح این سوال كه 
"چرا تا حاال این كار انجام نشده و چرا من نباید بتوانم  این كار را انجام دهم؟" 

دست به كار شد و این آغاِز نخستین جهش او شد. 
درست یک سال پس از انقالب، ویلچر نوآوری شده او به ثمر می نشیند. وی 
با تغییر پوزیشن در ارتفاع صندلی چرخدار، آن را كارآمدتر می كند تا كاربر 
بتواند از آن به چندین منظور، برای جا به جایی از تخت به صندلی یا از صندلی 

به دستشویی استفاده كند. 
برجیان در ویلچر چند منظوره ی خود از یک طرح خارجی الگوبرداری كرده 
و پس از اصالح طرح و بر اساس موجود بودن نوع جنس و آنچه كه در كشور 
وجود داشته، یک كار جدید عرضه می كند كه ارزان تر از نمونه خارجی اش 
بود. منصور برجیان این ویلچر را در كارگاه خود تولید و به متقاضیان عرضه 
كرد، بنیاد شهید همان موقع از مهندس برجیان به دلیل جنگ و نیاز مبرمی 
كه آن زمان حس می شد، خواسته بود تا آن را به شکل گسترده تری تولید 

كند. 
را  آن  هرگز  و  نکرد  كمر خم  معلولیت  بار  زیر  هرگز  كه  توانمند  معلول  این 

از  پس  سال  دو  نپذیرفت، 
چرخدار،  صندلی  اختراع 
می  اختراع  را  مواج  تشک 
ی  جرقه  واقع،  در  كند. 
با یک  خلق این تشک نیز 
بنیاد  سوی  از  سفارش 

شهید صورت می گیرد.
هوا  پمپ  با  تشک  این 
داری الین  و  كند  می  كار 
كه  است  فرد  و  زوج  های 
بار  و یک  بار جداگانه  یک 
با هم پر و خالی می شوند 
و در نتیجه فشار را از روی 
یک  در  همیشه  كه  كسی 
حالت هست، برمی دارند و 
به این ترتیب از ایجاد زخم 
بستر جلوگیری می كنند و 
مناسب كسانی است كه بنا 
به هر دلیلی مانند معلولیت 
نظیر  خاص  ای  عارضه  یا 
سکته مجبور هستند مدت 
زیادی را به حالت خوابیده سپری كنند. استفاده از این تشک برای كودكان و 

سالمندان و نیز برای جلوگیری از زخم بستر توصیه می شود.
اولیه این تشک بسیار ساده تر از مدل امروزی اش بود و در حقیقت،  شکل 
از جمله آی.سی.یو  بیمارستان  نیاز آن در بخش های گوناگون  نوع  به  بسته 
و  تغییر   ... و  كاربردهای خانگی  یا حتی  و بخش های جراحی  و سی.سی.یو 
پیشرفت كرده است. در واقع یک سیر تکاملی را با توجه به شرایط و نیاز پشت 
ابعاد  سر گذاشته و به اینجا رسیده است و امروزه می توان این تشک را در 

اندازه ی صندلی نیز تهیه كرد. 
این تشک برای نخستین بار در كشور در اندازه های بسیار كوچک ویژه كودكان 
و نوزادان تولید و عرضه شده است و در دنیا مشابه ندارد. هم اكنون نیز بسیاری 

از بیمارستان ها، از این تشک ها استفاده می كنند.
كسانی كه مایل به استفاده از این تشک هستند، كافی است به سایت "توان 
www.tavanhamgam.com مراجعه كنند و سفارش  نشانی  به  همگام" 

دهند.
"منصور برجیان" كه اكنون رییس كانون مخترعان است، می گوید: »مخترع 
شدن یک انگیزه ذاتی است و برخی به خودی خود نوآور و خالق هستند. تفاوت 
بین مخترع واقعی و كسی كه صرفا به اختراعش می اندیشد و فرصتی برای 

اجرایی كردنش نمی یابد، انگیزه است.«
"همه دوست دارند یک  باشند زیرا  توانند مخترع  به عقیده ی وی همه می 
قهرمان باشند ولی كسی قهرمان می شود كه پیگیر باشد و تمرین نماید" و 
بهتر است ایده های خود را حتی به ساده ترین شکل اجرایی كنند، زیرا در 

سایه اجرایی شدن است كه فکر و طرح، قابل لمس و بهره برداری می شود.
باور همیشگی"منصور برجیان" این است كه خواستن، توانستن است. هر جایی 
موفق  قطعا  بیاندیشی،  گونه  این  وقتی  باشی،  بهترین  كن  سعی  هستی،  كه 

خواهی شد."

اختراعـــات و معلــــوالن
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"جیمز كارالیل مارسترز" در پنجم آوریل 1924 در نورویچ در ایالت نیویورک آمریکا متولد شد و 
یکی از دو پسر "گای و آنابال مارسترز" بود. پدرش مدیر اجرایی یک شركت دارویی بود. "جیمی 
مارسترز" در دوران نوزادی به دلیل ابتال به تب مخملک و سرخک، شنوایی اش را از دست داد. 
در خردسالی لب خوانی یاد گرفت و گفتار درمانی شد. پس از فارغ التحصیلی از مدرسه در سال 
1943، مدرک كارشناسی خود را در رشته شیمی گرفت. به مدت سه سال در كارخانه ای در 
بار رد  او در دانشکده های دندانپزشکی چندین  نیویورک كار كرد، چرا كه درخواست پذیرش 
شده بود. سرانجام، كالج دندانپزشکی دانشگاه نیویورک با این توافق كه هیچ تسهیالت خاصی را 
عرضه نخواهد كرد، او را پذیرفت. او مدرک دندانپزشکی خود را در سال 1952 گرفت. سپس به 
كالیفرنیا رفت و دو سال بعد مدرک كارشناسی ارشد ارتودنسی را از دانشگاه كالیفرنیای جنوبی 
كسب كرد. در سال 1954، دكتر"مارسترز"مطب ارتودنسی اش را در پاسادنای كالیفرنیا افتتاح 

كرد. او در سال 1990 بازنشسته شد.
و  دبیرستان  دوران  توانست  درمانی  گفتار  و  لب خوانی  اشاره،  زبان  به كمک  مارسترز"  "جیمز 
دانشکده دندان پزشکی را به پایان برساند و به عنوان یک متخصص ارتودنسی  به موفقیت دست 
یافت. وی توانست به صورت چهره به چهره خیلی خوب با مردم ارتباط برقرار كند. اما در چهل 
سال نخست زندگی اش، تلفن برای او یک مانع بود. پسرش می گوید: »هروقت تلفن با پدر كار 
داشت، یکی از اعضای خانواده گوشی ای را كه به تلفن متصل بود برمی داشتیم تا گوش دهیم 
و آنچه طرف مقابل می گوید برای پدرم تکرار كنیم. او لب خوانی می كرد و با صدای خودش 

از جيـمـی ناشنـــوا
 تا جيمی مخترع تلفن متنی

پاسخ می داد.«
ناشنوایش  همکار  دو  و  "مارسترز"  دكتر   ،1964 سال  در 
این مانع را از سر راه خود و ده ها هزار نفر از مبتالیان به 
تایپ  تله  یک  آنها  سال،  آن  در  برداشتند؛  شنوایی  مشکل 
)دستگاه تایپ از راه دور( قدیمی، بزرگ و پر سر و صدا را 
به دستگاهی تبدیل كردند كه می توانست یک مکالمه تایپ 
شده را از خطوط تلفن باز پخش كند. این نخستین نسخه 
به  اكنون  و  شد  مشهور  تایپ  تله  به  كه  بود  دستگاهی  از 
صورت دستگاهی امروزی و جمع و جور به نام "تلفن متنی" 

شناخته می شود.
آقای "ویت برخت" نظریه استفاده از یک "اتصال دهنده ی 
صوتی" )كه اكنون مودم نامیده می شود( را برای اتصال دو 
ماشین تحریر از راه دور مطرح كرد. اتصال دهنده، سیگنال 
های الکتریکی را از یکی از ماشین تحریرهای از راه دور می 
گیرد و به صورت صدا از طریق سیم تلفن منتقل می كند؛ 
تبدیل  الکتریکی  به سیگنال  دوباره  دیگر، صداها  در طرف 
تحریر گیرنده  ماشین  به وسیله  پیام  بنابراین،  و  می شوند 

چاپ می شود.
فرد دیگری به نام "آندرو ساكس" مهندس برق، نیز به زودی 
به آنها پیوست. دكتر "مارسترز" و "ویت برخت"برای گرفتن 

پشتیبانی مالی نزد او رفته بودند.
با هدف ساخت شبکه ای از كاربران تله تایپ، این سه مرد 
از  تحریرهای  ماشین  دادن  تغییر  و  آوری  جمع  به  شروع 
راه دوری كردند كه سرویس های خبری و شركت ها دور 
ها  تایپ  تله  و  بازسازی  برای  شركتی  آنها  بودند.  انداخته 
آمریکا  مناطق مختلف  به  "مارسترز"  كردند. دكتر  تأسیس 
سفر كرد تا انجمن های ناشنوایان را از فناوری جدید آگاه 
نماید، با دیگر سازمان ها شراكت و برای جلب حمایت مالی 

اداره های دولتی تبلیغ كند.
به گفته ی"كارن پلتز استراس" نویسنده كتاب حقوق مدنی 
جدید عدالت ارتباط از راه دور برای آمریکایی های ناشنوا و 
كم شنوا"، در سال 1966، تنها 18 تله تایپ فعال بود. در 
سال 2006، حدود 30 هزار نفر  در كشور آمریکا از تله تایپ 

استفاده می كردند.
خانم"پلتز استراس" با اشاره به این نکته كه اینترنت نیاز به 
استفاده از تلفن های متنی را به شدت كاهش داده است، 
می گوید: »باید بگویم كه در میانه دهه 90، تعداد دارندگان 
این دستگاه به بیش از ده ها هزار نفر رسید كه همیشه از 

آن استفاده می كردند.«
به گفته وی دكتر "مارسترز" پیشرو یک فرایند بود تا نسل 
از  ارتباطات  های بعدی مبتال به مشکل شنوایی به عدالت 

راه دور دست یابند.
و  "مارسترز"  دكتر  »شبکه  گوید:  می  استراس"  خانم"پلتز 
دور  راه  از  ارتباط  خدمات  ملی  شبکه  پیشتاز  همکارانش، 
امروز است. اكنون این سرویس ها برای همه كامال رایگان 
دارای  آمریکایی  شهروندان  برای  قانون  طبق  زیرا  است، 

معلولیت الزم است.«
دكتر  كه  حالی  در   ،1964 می  ماه  روزهای  از  یکی  در 
در  خود  های  خانه  در  برخت"  "ویت  آقای  و  "مارسترز" 
تله  تماس  نخستین  معمولی  تلفن  با خط  بودند،  كالیفرنیا 
تایپ را برقرار كردند. نخست، ارتباطشان در هم و آشفته بود 
اما پس از تنظیمات جزیی، واژه های تایپ شده شان واضح 
و مفهوم شد؛ آقای "ویت برخت" از دكتر "مارسترز" پرسید: 
»آیا االن حرف های چاپ شده من را می بینید؟ حاال برویم 

بیرون و مغرورانه به موفقیتمان نگاه كنیم.«
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بر اساس پژوهش های جدیدی كه نتایج آن در مجله رادیولوژی منتشر شده است، اندازه گیری تحلیل 
ام.آر.آی، راه دقیقی برای پیش بینی بیماری ام.اس است.  مغز در یک نقطه ی مهم به كمک تصاویر 
پژوهش گران معتقدند كه اندازه گیری تحلیل مغز برای معاینه بیمارانی كه در معرض خطر ابتال به ام.اس 

هستند، نسبت به روش های كنونی بهتر است. 
ام.اس زمانی بروز می كند كه سیستم ایمنی بدن به "مایلین" حمله می كند و به آن آسیب می زند. 
"مایلین" یک الیه محافظتی با بافت چربی است كه گرداگرد سلول های عصبی مغز و نخاع را در بر می 
گیرد. از نشانه های این بیماری می توان به اختالل بینایی، ضعف عضالت و مشکل در هماهنگی و تعادل 
اعضا اشاره كرد. در موارد خیلی شدید، مبتالیان، توانایی سخن گفتن و راه رفتن را از دست می دهند. 
حدود 85 درصد از بیماران مبتال به ام.اس در ابتدا وضعیت عصبی كوتاه مدتی را تجربه می كنند كه به 
آن "سندروم ایزوله شدگی بالینی" )سی.آی.اس( می گویند. تشخیص قطعی ام.اس بر پایه ی تركیبی از 
عوامل مانند سابقه پزشکی، آزمایش های عصبی، وقوع دومین حمله بالینی و آشکار شدن ضایعات جدید 

و در حال پیش روی در تصاویر ام.آر.آی با كنتراست باال انجام می شود.
نشانگرهای  دنبال  به  ام.آر.آی  تصاویر  در  ها  مدت  »ما  گوید:  می  بوفالو  دانشگاه  از  "زیوادینوف"  دكتر 
زیستی بودیم تا از همان ابتدا، ام.اس را پیش بینی كنیم. در سال های اخیر پژوهش خود را بر روی 

تاالموس متمركز كردیم.«
تاالموس بخشی از مغز است كه از ماده خاكستری تشکیل شده و نوعی مركز تقویت كننده برای تکانه 
های عصبی به شمار می رود. بررسی های جدید نشان داد كه تحلیل تاالموس در تمام انواع ام.اس دیده 

می شود و در كودكان مبتال، كاهش حجم تاالموسی دیده شده است.
به گفته دكتر "زیوادینوف" تحلیل تاالموسی می تواند معیاری برای تجزیه و تحلیل بیماری باشد و تعیین 
كند چه داروهایی برای درمان آن ساخته شود. او می گوید: »یکی از مهم ترین دالیل پژوهش ما این بود 

كه بفهمیم كدام مناطق مغز می توانند حمله بالینی دوم را به خوبی پیش بینی كنند.«
آنها ام.آر.آی با كنتراست باال 216 بیمار مبتال به حمله ی بالینی اولیه را بررسی كردند و پس از سه دوره 
ی شش ماهه، یک سال و دو سال تصویربرداری را تکرار كردند. طی دو سال 92 نفر از 216 نفر )6/ 42 
درصد( به طور قطعی مبتال به ام.اس تشخیص داده شدند. در تصاویر ام.آر.آی، كاهش حجم تاالموس و 

افزایش حجم حفره های جانبی با پیشرفت بیماری مرتبط بود.
بر اساس نظریه دكتر "زیوادینوف" این نتایج نشان می دهند كه تحلیل تاالموس به ام.اس مرتبط است 
و نیز نسبت به روش های دیگر پیش بینی دقیق تری ارائه می كند. بدین ترتیب با اندازه گیری تحلیل 
تاالموس در بیمارانی كه حمله اولیه را تجربه كردند، می توان بیماران مشکوک به ابتال را شناسایی كرد. 

از دست دادن كنترل عضو در كسانی كه سکته كرده اند یا مبتال به آسیب نخاعی هستند، 
كه  است  حالی  در  این  و  است  مغز  و  نخاع  بین  مسیرهای عصبی  در  اختالل  از  ناشی 
مدارهای عصبی مناطق باال و پایین موضع آسیب، عملکرد خود را حفظ می كنند. ایجاد 
یک ارتباط مصنوعی روی محل آسیب دیده در مسیر عصبی مانند پل عمل می كند و 

مغز و نخاع را به هم ارتباط می دهد و بدین ترتیب عملکرد اعضا را بهبود می بخشد.
و  فتز"  "ابرهارد  دكتر  و  ژاپن  فیزیولوژی  علوم  ملی  مؤسسه  از  نیشیمورا"  "نیکیو  دكتر 
"استیو پرلموتر" از دانشگاه واشنگتن آمریکا اثر رابط مصنوعی جدید كه در محل آسیب 
پل می زند، را روی یک میمون مبتال به آسیب نخاعی بررسی كردند. میمون به كمک این 
رابط فعالیت مغزش را به طور ارادی كنترل كرد و با تحریک نخاع، دست از كار افتاده اش 
را به طور ارادی حركت داد. این بررسی نشان داد كه رابط مصنوعی می تواند مسیرهای 

از بین رفته را ترمیم كند و به كنترل و حركت ارادی اندام باالیی كمک كند.
'نیشیمورا' می گوید: »نکته مهم این است كه معلوالن ضایعه نخاعی می خواهند بدنشان 
را با اراده خود حركت دهند. این پژوهش متفاوت از پژوهش گروه های دیگر است كه تا 
به امروز انجام شده اند. ما یک عضو مصنوعی مثال یک بازوی رباتیک را جایگزین عضو 
اصلی نمی كنیم. نکته جدید این است كه به كمک این رابط عصبی جدید، ناحیه آسیب 
دیده را ترمیم می كنیم و بدین ترتیب اراده شخص در كنترل عضوش بازیابی می شود. 
شاید این روش برای آسیب های قشری نخاع نسبت به استفاده از اندام رباتیک، درمان 

مصنوعی بهتری باشد.«

تحلیـــل تاالمــوس مغز و رابطــه اش بـا ا م.اس

کنتــرل اعضـــا در افراد
 مبتـــال به ضایعه نخاعی

كشفیات تازه  در دنیای پزشكی

در واقع، تحلیل تاالموس شاخص بسیار خوبی برای تشخیص 
بیماری در مراحل نخستین است.

به گفته پژوهشگران این طرح، گام بعدی این است كه ببینند 
و  شوند  می  ایجاد  هایی  قسمت  چه  در  سال  دو  در  ضایعات 
تحلیل  خیر.  یا  دارند  تاالموس  تحلیل  موقعیت  با  ارتباطی  آیا 
تاالموس را نمی توان كامال با تجمع ضایعات توضیح داد و باید 

عامل دیگری به منجر تحلیل رفتن تاالموس شده باشد.
بر اساس آمار مؤسسه بین المللی ام.اس، بیش از دو میلیون نفر 
در جهان از ام.اس رنج می برند. هنوز درمانی وجود ندارد ولی 
تشخیص زود هنگام و درمان پیشرفت بیماری را كند می كند 

و بنابراین، تشخیص به موقع بسیار مهم است.
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تحلیـــل تاالمــوس مغز و رابطــه اش بـا ا م.اس

بریـل ترسیمـی

موس پنجــه پایی برای معلـوالن حرکتی کمر به باال

کنتــرل اعضـــا در افراد
 مبتـــال به ضایعه نخاعی

تازه های دنیای فناوری

بریل ترسیمی، ایده ی یک نوع تلفن همراه مخصوص نابینایان یا 
افراد كم بیناست. این دستگاه، همان طور كه از نامش پیداست، 
به جای استفاده از كلیدهای معمولی یا صفحه لمسی، نمادهای 
صفحه  روی  نمایش  قابل  اطالعات  با  هماهنگ  را  بریل  خط 
ترسیم می كند. ورود داده ها از طریق یک رابط هوشمند صورت 
می گیرد كه كارش گرفتن اعداد و نمادهای ترسیم شده است.

كمی  فناوری،  ابزارهای  كاربر  عنوان  به  نابینایان  كردن  تصور 
آنها سخت  ایجاد فناوری های مخصوص  سخت است، و تصور 
تر، به خصوص وقتی پای گوشی های هوشمند به میان می آید، 

احتماالت خیلی كم می شود.
محقق  طراحی این گوشی ها كه توسط شركت "شیکام سان" 
خواهد شد، می تواند به كار نابینایان یا كسانی كه خواندن بریل 
این فناوری كامپیوتری  تقریبا تمام قطعات  بیاید.  اند،  آموخته 
نیاز به ورودی هایی دارد كه پس از ورود با یک نرم افزار تغییر 
می یابند و طوری به خروجی تبدیل می شوند كه كاربر بتواند 
ورودی  در  دستگاه  آمدگویی  خوش  بخش  كند.  تفسیرشان 
تواند حروف  می  كاربر  كه  جایی  یعنی  می شود  نصب  گوشی 
و ارقام را بنویسد. بخش دیگر هم كه خروجی است، جایی كه 
ماتریکس صفحه به شکل زبان شش نقطه ای تغییر حالت می 

دهد تا كلماتی تولید كند كه كاربر بتواند لمس كند و بخواند.

به خصوص  معلوالن حركتی  از  بسیاری  بدانید  شاید 
است،  مشکل  دچار  آنها  باالی  به  كمر  كه  كسانی 
معموال نمی توانند به راحتی از كامپیوتر، به خصوص 

از ماوس استفاده كنند. 
درخشان  ای  ایده  "لیویی"  نام  به  چینی  طراح  یک 
طرح كرده، ابزاری كه ماوس پنچه پایی نام دارد، یعنی 
با پنجه های پا حركت می كند. استفاده  ماوسی كه 
از این ماوس كامال شبیه پا كردن یک جفت دمپایی 

الانگشتی است. 
كافی است فرد آن را خیلی راحت به پا كند و سپس 
با استفاده از حركات پا، چرخیدن به اطراف را شروع 
كند. انگشت اول برای كلیک راست و انگشت دوم پا 

برای كلیک چپ به كار می روند. 
این طرح فقط در حد یک نظریه است اما باور داریم 
به  نزدیک  آینده  در  بازار  داغ  های  رقابت  این  با  كه 
باشیم شركت های  امیدوار  بیایید  ثمر خواهد رسید. 
سازنده ماوس، این مفهوم خوب و ساده را خیلی زود 
چیزهایی  چنین  وجود  خاطر  به  شاید  كنند.  كشف 
است كه در اصطالح می گویند: »ایده ای كوچک كه 

دنیا را عوض می كند.«
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ویلچــرهـــای موتـــوری

دستــه آویــز خـــودرو

شانه هـای دستـه بلنــد

به  روند كه  به شمار می  انگیز  اختراعی ممتاز و شگفت  موتوری،  ویلچرهای  این كه  با 
میلیون ها نفر از ناتوانان حركتی قدرت حركت و جابه جایی می دهند، اما هنوز بسیار 
گران هستند و هر كسی قادر به تهیه و خرید این ویلچر پیشرفته نیست و حتی با استفاده 
از بیمه های درمانی هم سال ها طول می كشد تا خانواده ای بتواند هزینه خرید آن را 

پس انداز كند. 
اما یک طرح جایگزین و ارزان تر هم وجود دارد: "نیو" كه توسط "جو هیون لی" طراحی 
شده است. ابزاری حیرت آور و قابل وصل به هر ویلچر معمولی است كه به معلول قدرت 
حركت دایمی می دهد. این وسیله برای بیمارستان ها و مراكز مراقبتی و فیزیوتراپی ها 

عالی است. 

دسته های بلند و لبه دار این شانه ها باعث می شوند كسانی كه در 
دست های خود مشکل حركتی دارند به راحتی از این شانه ها استفاده 
كنند. این ابزار كمکی كه شبیه جارو است، دستگیره های بلندی دارند  
های  شانه  و  برس  از  استفاده  در  كه  هستند  كسانی  مناسب  كامال  و 

معمولی مشکل دارند.
به نرمی در دست جا می گیرد و ُسر هم نمی  آنها  دسته پالستیکی 
خورد. دندانه های برس، نرم و در مقابل ضربه منعطف هستند. حالت 

لبه دار این شانه ها باعث می شود به خوبی با مو تماس برقرار كنند.

داخل  به  راحتی  به  تا  كند  می  كمک  سالمند  یا  معلول  به  ابزار  این 
خودرو ورود و خروج كند. دسته های بالشتی آن سطح تماس راحتی 
ایجاد می كنند، و نوارهای باالی قاب پنجره اش هم توسط گیره ای در 

جایشان محکم می شوند.
ارتفاع دستگیره قابل تنظیم است. البته این دسته ی متحرک خودرو 
برای استفاده همیشگی مناسب نیست. اما می تواند همیشه همراه باشد 
و هنگام حركت با دیگر وسایل نقلیه هم به كار بیاید. این ابزار از نایلونی 

بادوام و با طول عمر باال ساخته شده است.

تـــــازه هــای دنیــــای فنــــــاوری
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